รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์
โครงการการยอมรั บ และการบั ง คั บ คดี ต ามคาพิ พ ากษา
ศาลต่ า งประเทศในคดี แ พ่ ง และพาณิ ช ย์ ใ นกลุ่ ม ประเทศอาเซี ย น

เสนอต่อ
กรมบังคับคดี
โดย
สถาบันวิชาการนโยบายกิจการสาธารณะกับธุรกิจและการกากับดูแล (APaR)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มีนาคม ๒๕๖๐

สารบัญ
บทที่ ๑ บทนํา
๑. หลักการและเหตุผล
๒. วัตถุประสงค์
๓ ขอบเขตของงาน
๓.๑ ขอบเขตในเชิงเนื้อหา
๓.๒ ขอบเขตในเชิงพื้นที่
๔. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๕. วิธีการดําเนินงาน
๕.๑ รูปแบบการวิจัย
๕.๒ ขั้นตอนและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
บทที่ ๒ ทบทวนวรรณกรรมทางกฎหมาย
๑. ความเป็นมาของแนวคิดการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศในคดีแพ่งและพาณิชย์
๒. ความเป็นมาและความสําคัญของอนุสัญญาที่ถือกําเนิดมาจากที่ประชุม
แห่งกรุงเฮกว่าด้วยกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล (The Hague
Conference on Private International Law)
๒.๑ ความเป็นมา
๒.๒ หลักการ
๒.๓ คดีที่เกิดขึ้นจากการบังคับ Hague Conference on Private I
nternational Law ในเรื่องการยอมรับและการบังคับคดีตาม
คําพิพากษาศาลต่างประเทศ
๓. หลักการและแนวความคิดที่นํามาใช้ในเรื่องการยอมรับและการบังคับคดีตาม
คําพิพากษาศาลต่างประเทศในคดีแพ่งและพาณิชย์
๓.๑ หลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติตอบแทนระหว่างกัน (Reciprocity)
๓.๒ หลักแห่งพันธกรณี (Doctrine of Obligation)
๓.๓ หลักอํานาจอธิปไตยเหนือดินแดน (Principle of Territorial Sovereignty)
๓.๔ หลักอัธยาศัยไมตรีระหว่างประเทศ (Comity)

หน้า
๑
๑
๒
๒
๒
๒
๓
๓
๓
๓
๕
๕

๑๑
๑๑
๑๔

๑๘
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๒๑
๒๒
๒๒
๒๓

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
๔. ข้อยกเว้นของหลักการการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศในคดีแพ่งและพาณิชย์
๒๓
๕. ความตกลงระหว่างประเทศในเรื่องการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศในคดีแพ่งและพาณิชย์
๒๖
๕.๑ รูปแบบความตกลง
๒๖
๕.๑.๑ ความตกลงแบบพหุภาคี
๒๖
๕.๑.๒ ความตกลงแบบทวิภาคี
๒๗
๕.๒ ความตกลงตามกลุ่มประเทศ
๒๗
๕.๒.๑ กลุ่มยุโรป
๒๗
๕.๒.๒ กลุ่มอเมริกา
๒๘
๕.๒.๓ กลุ่มตะวันออกกลาง
๒๙
๕.๓ อนุสัญญาที่มีความร่วมมือในการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ในด้านกฎหมายแพ่ง
๒๙
๖. การยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในคดีแพ่ง
และพาณิชย์ในประเทศสหรัฐอเมริกา
๓๐
๗. การยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในคดีแพ่ง
และพาณิชย์ในกลุ่มประเทศยุโรป
๓๕
๘. การยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในคดีแพ่ง
และพาณิชย์ในภูมิภาคอื่น ของโลก
๓๙
๙. การยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในคดีแพ่งและพาณิชย์ใน
กลุ่มประเทศอาเซียน
๔๔
๙.๑ การยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในประเทศ
ที่ได้รับอิทธิพลจากกลุ่มประเทศกฎหมายซีวิลลอว์ (Civil Law):
ประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศอินโดนีเซีย
๔๔

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
๙.๒ การยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในประเทศ
ที่ได้รับอิทธิพล จากกลุ่มประเทศกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common Law):
ประเทศสิงคโปร์ ประเทศมาเลเซีย ประเทศบรูไน สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ ประเทศฟิลปิ ปินส์และประเทศไทย
บทที่ ๓ การยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ในคดีแพ่งและพาณิชย์ในประเทศสหรัฐอเมริกา
๑. แนวความคิดพื้นฐานในเรื่องการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศ ในคดีแพ่งและพาณิชย์
๒. หลักเกณฑ์และวิธีการในการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศในคดีแพ่งและพาณิชย์
๒.๑ แนวทางการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
๒.๑.๑ แนวทางการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศในระดับรัฐบาลกลาง
๒.๑.๒ แนวทางการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศตาม Uniform Foreign-Country Money
Judgments Recognition Act ๒๐๐๕
๒.๑.๓ ตัวอย่างแนวทางการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพาก
ษาศาลต่างประเทศ ในระดับมลรัฐ
๒.๒ ข้อยกเว้นการบังคับและยอมรับคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
๒.๒.๑ คําพิพากษาศาลต่างประเทศขัดกับหลักกระบวนการอันควร
แห่งกฎหมาย (Due Process of Law)
๒.๒.๒ ศาลไม่มีอํานาจในการพิจารณาคดีของจําเลย
(No Jurisdiction Over the Defendant)
๒.๒.๓ คําพิพากษาศาลต่างประเทศขัดต่อนโยบายสาธารณะ
(Contrary to Public Policy)
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๒.๒.๔ คําพิพากษาศาลต่างประเทศที่จะยอมรับในประเทศสหรัฐอเมริกา
ขัดกับ คําพิพากษาอื่นที่ถึงที่สุดแล้ว
๒.๒.๕. ความไม่สอดคล้องเรื่องกระบวนพิจารณาของศาลต่างประเทศ
และศาลทีร่ ะบุไว้ในสัญญาที่คกู่ รณีตกลงกัน (Forum
Selection Clause)
๓. ปัญหาของการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ในคดีแพ่งและพาณิชย์
๓.๑ ปัญหาเกี่ยวกับการไม่มีกฎหมายที่เป็นมาตรฐาน
๓.๒ ปัญหาเกี่ยวกับการตีความข้อยกเว้นการยอมรับและการบังคับคดี
ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
๓.๓ ปัญหาเกี่ยวกับการพิสูจน์คําพิพากษาศาลต่างประเทศ
๔. บทสรุป

๗๘

๗๘
๗๘
๗๘
๗๘
๗๙
๗๙

บทที่ ๔ การยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ ในคดีแพ่งและพาณิชย์ใน
กลุ่มประเทศยุโรป
๘๓
๑. แนวความคิดพื้นฐานในเรื่องการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศในคดีแพ่งและพาณิชย์
๘๓
๑.๑ พัฒนาการของอนุสัญญากรุงบรัสเซลส์ว่าด้วยเขตอํานาจศาลและ
การบังคับคดี ตามคําพิพากษาในคดีแพ่งและพาณิชย์ ค.ศ. ๑๙๖๘
และอนุสญ
ั ญากรุงลูกาโนว่าด้วยเขตอํานาจศาล และการบังคับคดี
ตามคําพิพากษา ค.ศ.๑๙๘๘
๘๔
๑.๒ การถือกําเนิดของ Brussels I Regulation
๘๕
๒. หลักเกณฑ์และวิธีการในการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศในคดีแพ่งและพาณิชย์
๘๗
๒.๑ หลักเกณฑ์ว่าด้วยเขตอํานาจศาล (Jurisdiction)
๘๘
๒.๑.๑ หลักเกณฑ์ว่าด้วยเขตอํานาจศาลทั่วไป (General Rules of
Jurisdiction)
๘๘

สารบัญ (ต่อ)
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๒.๑.๒ หลักเกณฑ์ว่าด้วยเขตอํานาจศาลพิเศษ (Special Jurisdiction) ๘๙
๒.๑.๓ หลักเกณฑ์ว่าด้วยเขตอํานาจศาลเด็ดขาด (Exclusive
Jurisdiction)
๙๒
๒.๒ หลักเกณฑ์ว่าด้วยการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศในคดีแพ่งและพาณิชย์ (Enforcement and
Recognition of Foreign Judgments)
๙๓
๒.๒.๑ หลักเกณฑ์ว่าด้วยการยอมรับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ในคดีแพ่งและพาณิชย์ (Recognition of Foreign Judgments)
๙๓
๒.๒.๒ หลักเกณฑ์ว่าด้วยการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ในคดีแพ่งและพาณิชย์ (Enforcement of Foreign Judgments) ๙๕
๓. ปัญหาของการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ในคดีแพ่งและพาณิชย์
๙๘
๓.๑ แนวคําตัดสินของศาลยุโรปในเรื่องการบังคับใช้หลักการยอมรับและ
บังคับคดีตามคําพิพากษาศาลภายใต้ Brussels I Regulation
๙๘
๓.๑.๑ การยอมรับคําพิพากษาศาลต่างประเทศ (Recognition)
๙๘
๓.๑.๒ การบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ (Enforcement) ๙๘
๓.๑.๓ ข้อยกเว้นการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศ
๙๙
๓.๒ การปรับปรุง Brussels I Regulation ภายใต้หลักเกณฑ์ใหม่ที่เรียกว่า
Brussels IA Regulation
๑๐๒
๓.๒.๑ การแก้ไขหลักเกณฑ์ใหม่เพื่อยกเลิกขั้นตอนที่ไม่จําเป็น
ในการบังคับคดีตามคําพิพากษา
๑๐๒
๓.๒.๒ การแก้ปัญหาทางเทคนิคเรื่องการประวิงเวลาของคู่ความ
(“Torpedo” Litigation Tactics) ในกรณีที่มีการทําข้อตกลง
เลือกศาล (Choice of Court)
๑๐๓
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๓.๒.๓ การขยายเขตอํานาจศาลประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
ให้ครอบคลุมฐานความผิดบางประการที่มีคู่ความสัญชาติ
นอกสหภาพยุโรปเกี่ยวข้อง
๓.๒.๔ การแก้ไขหลักเกณฑ์ของ Brussels I Regulation ให้สอดคล้อง
กับการบังคับใช้ ข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการ
๔. บทสรุป
บทที่ ๕ การยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ในคดีแพ่งและพาณิชย์ในภูมิภาคอื่นของโลก
๑. แนวความคิดพื้นฐานในเรื่องการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศ ในคดีแพ่งและพาณิชย์
๑.๑ กลุ่มประเทศแอฟริกาใต้
๑.๒ กลุ่มประเทศในแถบตะวันออกกลาง
๒. หลักเกณฑ์และวิธีการในการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศในคดีแพ่ง และพาณิชย์
๒.๑ กลุ่มประเทศแอฟริกาใต้
๒.๒ กลุ่มประเทศในแถบตะวันออกกลาง
๒.๒.๑ ขอบเขตของสนธิสัญญา
๒.๒.๒ เงื่อนไขสําหรับการยอมรับคําพิพากษาและการบังคับใช้
๓. ปัญหาของการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ในคดีแพ่งและพาณิชย์ (คดีต่างๆ)
๓.๑ กลุ่มประเทศแอฟริกาใต้
๓.๒ กลุ่มประเทศในแถบตะวันออกกลาง
๔. บทสรุป
๔.๑ กลุ่มประเทศแอฟริกาใต้
๔.๒ กลุ่มประเทศในแถบตะวันออกกลาง
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สารบัญ (ต่อ)
บทที่ ๖ การวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ
๑. การยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในคดีแพ่ง
และพาณิชย์ ในกลุ่มประเทศอาเซียน
๑.๑ ประเทศมาเลเซีย
๑.๑.๑ ความเป็นมา
๑.๑.๒ กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
๑.๑.๓ ขั้นตอน หลักเกณฑ์และข้อยกเว้น
๑.๑.๔ ปัญหาที่เกิดขึน้
๑.๑.๕ ตัวอย่างคดี
๑.๒ ประเทศสิงคโปร์
๑.๒.๒ กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
๑.๒.๓ ขั้นตอน หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
๑.๒.๔ ปัญหาที่เกิดขึน้
๑.๒.๕ ตัวอย่างคดี
๑.๒.๖ บทสรุป
๑.๓ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
๑.๓.๑ ความเป็นมา
๑.๓.๒ กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
๑.๔ ประเทศกัมพูชา
๑.๔.๑ ความเป็นมา
๑.๔.๒ กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกีย่ วข้อง
๑.๔.๓ ขั้นตอนหลักเกณฑ์และข้อยกเว้น
๑.๔.๔ ปัญหาที่เกิดขึน้
๑.๔.๕ ตัวอย่างคดี
๑.๔.๖ บทสรุป
๑.๕ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
๑.๕.๑ ความเป็นมา

หน้า
๑๔๒
๑๔๒
๑๔๒
๑๔๒
๑๔๓
๑๕๑
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๖๐
๑๖๕
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๓
๑๗๓
๑๘๑
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๔
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๘
๑๘๙
๑๘๙

สารบัญ (ต่อ)

๑.๖

๑.๗

๑.๘

๑.๙

๑.๕.๒ กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
๑.๕.๓ ขั้นตอน หลักเกณฑ์และข้อยกเว้น
๑.๕.๔ ปัญหาที่เกิดขึน้
๑.๕.๕ ตัวอย่างคดี
๑.๕.๖ บทสรุป
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
๑.๖.๑ ความเป็นมา
๑.๖.๒ กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกีย่ วข้อง
๑.๖.๓ ปัญหาที่เกิดขึน้
๑.๖.๔ ตัวอย่างคดี
๑.๖.๕ บทสรุป
ประเทศอินโดนีเซีย
๑.๗.๑ ความเป็นมา
๑.๗.๒ ตัวอย่างคดี
๑.๗.๓ บทสรุป
ประเทศบรูไน
๑.๘.๑ ความเป็นมา
๑.๘.๒ กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
๑.๘.๓ ขั้นตอน หลักเกณฑ์และข้อยกเว้น
๑.๘.๔ ปัญหาที่เกิดขึน้
๑.๘.๕ บทสรุป
ประเทศฟิลิปปินส์
๑.๙.๑ ความเป็นมา
๑.๙.๒ กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
๑.๙.๓ ขั้นตอน หลักเกณฑ์และข้อยกเว้น
๑.๙.๔ ปัญหาที่เกิดขึน้
๑.๙.๕ บทสรุป

หน้า
๑๙๐
๑๙๔
๑๙๖
๑๙๖
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๗
๑๙๘
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๘
๒๐๘
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๑
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๗
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๐
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๓
๒๓๒

สารบัญ (ต่อ)
๑.๑๐ ประเทศไทย
๑.๑๐.๑ ความเป็นมา
๑.๑๐.๒ กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
๑.๑๐.๓ ขั้นตอน หลักเกณฑ์และข้อยกเว้น
๑.๑๐.๔ ปัญหาที่เกิดขึ้น
๑.๑๐.๕ บทสรุป
๒. บทวิเคราะห์จากการศึกษาและเปรียบเทียบ
๒.๑ หลักเกณฑ์ วิธีการในการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศ ในคดีแพ่งและพาณิชย์
๒.๑.๑ แนวความคิดในเรื่องเขตอํานาจศาล (Jurisdiction)
๒.๑.๒ หลักเกณฑ์คําพิพากษาเด็ดขาดและถึงที่สุด (Final &
Conclusive Judgment)
๒.๑.๓ แนวความคิดในเรื่องคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดแล้ว
ไม่สามารถนํามาฟ้องซ้ํา ได้อีก (Res Judicata)
๒.๑.๔ หลักเกณฑ์ในการแบ่งประเภทคดีในการยอมรับและ
การบังคับคดีตาม คําพิพากษาศาลต่างประเทศ
๒.๑.๕ หลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติตอบแทนระหว่างกัน (Reciprocity)
๒.๑.๖ หลักอัธยาศัยไมตรีระหว่างประเทศ (Comity)
๒.๒ ข้อจํากัดในการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศในคดีแพ่งและพาณิชย์
๒.๒.๑ ข้อจํากัดเกี่ยวกับการตีความข้อยกเว้นการยอมรับตาม
คําพิพากษา
๒.๒.๒ ข้อจํากัดเกี่ยวกับการพิสูจน์คําพิพากษาศาลต่างประเทศ
๒.๒.๓ ข้อจํากัดเรื่องระยะเวลาและค่าใช้จ่าย
๒.๒.๔ ข้อจํากัดเรื่องการไม่ได้เป็นภาคีสมาชิกของอนุสัญญา
ระหว่างประเทศ
๒.๒.๕ ข้อจํากัดเรื่องอายุความ (Statute of Limitations)

หน้า
๒๓๓
๒๓๓
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๔
๒๓๗
๒๓๙
๒๓๙
๒๓๙
๒๔๕
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๒
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๕
๒๕๘
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๓

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
๒.๓ ข้อยกเว้นในการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศในคดีแพ่งและพาณิชย์
๒.๓.๑ ข้อยกเว้นในเรื่องของการขัดต่อนโยบายสาธารณะหรือ
ความสงบเรียบร้อย (Public Policy)
๒.๓.๒ ข้อยกเว้นในเรื่องกระบวนการพิจารณาคดีที่ไม่เป็นธรรม
(Unfair Trial)
๒.๓.๔ มีความขัดแย้งกันของคําพิพากษา (Irreconcilable
Judgments)
๒.๓.๕ ศาลอื่นเป็นศาลที่สะดวกในการพิจารณาคดีมากกว่า
(Forum non convenience)
๒.๓.๖ ลักษณะประเภทของคดีที่ทําให้ศาลไม่สามารถยอมรับ
และบังคับตาม คําพิพากษาของศาลต่างประเทศได้
บทที่ ๗ บทสรุปและข้อเสนอแนะแนวทางในการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศในคดีแพ่งและพาณิชย์สาํ หรับภูมิภาคอาเซียน
๑. แนวความคิด
๒. หลักเกณฑ์ที่ควรปรากฏในความตกลงว่าด้วยการยอมรับและการบังคับคดี
ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน
๒.๑ หลักทั่วไป
๒.๒ คดีที่ไม่สามารถยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
๒.๓ เขตอํานาจศาล
๒.๔ คําพิพากษาที่สามารถได้รับการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศ
๒.๕ เหตุแห่งการปฏิเสธไม่ยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศ
๒.๖ วิธีการขอให้ยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
๒.๗ วิธีการ ขั้นตอน และเอกสารที่ต้องใช้

๒๖๔
๒๖๔
๒๖๗
๒๗๑
๒๗๓
๒๗๔

๓๒๐
๓๒๐
๓๓๓
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘

สารบัญ (ต่อ)
๓. ข้อเสนอแนะในทางปฏิบัติ
๓.๑ ข้อเสนอแนะขัน้ ต้น: จัดทําความตกลงทวิภาคีระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียนเพื่อยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษา
๓.๒ ข้อเสนอแนะระยะยาว: จัดทําความตกลงอาเซียนว่าด้วยการยอมรับ
และการบังคับคดี ตามคําพิพากษาในคดีแพ่งและพาณิชย์
บทที่ ๘ บทสรุปและข้อเสนอแนะแนวทางในการยอมรับและการบังคับคดี
ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในคดีแพ่งและพาณิชย์
๑. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักการและข้อยกเว้นในการยอมรับและการบังคับคดี
ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
๑.๑ หลักการในการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
๑.๑.๑ เรื่องเขตอํานาจศาล (Jurisdiction)
๑.๑.๒ เรื่องคําพิพากษาต้องเด็ดขาดและถึงที่สุด (Final and
Conclusive)
๑.๑.๓ เรื่องกระบวนพิจารณาความแพ่งของประเทศที่ทําคําพิพากษา
ต้องชอบด้วยกฎหมาย (Fair Trial)
๑.๑.๔ หลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติตอบแทนระหว่างกัน (Reciprocity)
๑.๑.๕ หลักอัธยาศัยไมตรีระหว่างประเทศ (Comity)
๑.๒ ข้อยกเว้นในการยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
๑.๒.๑ ข้อยกเว้นเรื่องขัดต่อนโยบายสาธารณะ (Public Policy)
๑.๒.๒ ข้อยกเว้นในเรื่องความขัดแย้งกันของคําพิพากษา
(Irreconcilable Judgments)
๑.๒.๓ ข้อยกเว้นในเรื่องของลักษณะคดีที่เป็นคําพิพากษาเกี่ยวกับภาษี
คดีล้มละลาย คดีค่าปรับและค่าเสียหายที่มลี ักษณะเป็น
การลงโทษในทางอาญา คดีสถานะบุคคล
๒. แนวทางในการเสนอแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการยอมรับและการบังคับคดี
ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ

หน้า
๓๓๙
๓๔๑
๓๔๕

๓๕๐
๓๕๐
๓๕๐
๓๕๐
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๘
๓๖๓

๓๖๔
๓๖๘

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
๓. ข้อเสนอสําหรับประเทศไทยในเรื่องศาลที่ควรทําหน้าที่ในการยอมรับ
และบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
๔. ข้อเสนอสําหรับประเทศไทยในเรื่องความจําเป็นในการบัญญัติ
ในรายละเอียดเกี่ยวกับการจดทะเบียนคําพิพากษา
อย่างเช่นประเทศสิงคโปร์
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก รายชื่อวรรณกรรมทางกฎหมาย
ภาคผนวก ข สรุปภาพรวมบทสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้พิพากษา นักวิชาการ
อาจารย์และผูท้ รงคุณวุฒิ ที่เกี่ยวด้วยการยอมรับและ
การบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
 สรุปบทสัมภาษณ์ รศ.ดร. พันธุ์ทิพย์ สายสุนทร
 สรุปบทสัมภาษณ์ นายพิเชษฐ์ เนียมนัด
 สรุปบทสัมภาษณ์ นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา
 สรุปบทสัมภาษณ์ ดร.วัชระ เนติวณิชย์
 สรุปบทสัมภาษณ์ นางสาวอาภารัตน์ สรรพ์พิบูลย์
 สรุปบทสัมภาษณ์ Lim May Zhen
 สรุปบทสัมภาษณ์ You Thearith
 สรุปบทสัมภาษณ์ Nguyen Hong Ha
 สรุปบทสัมภาษณ์ Gregory Vijayendran
 สรุปบทสัมภาษณ์Su Wai Phyo
 สรุปบทสัมภาษณ์ Attorney Marie Gene Cecille B. Umali
ภาคผนวก ค ร่างพระราชบัญญัติการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศในคดีแพ่งและพาณิชย์
ภาคผนวก ง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่....) พ.ศ........

๓๗๔

๓๗๗

๓๗๙

๓๘๕
๓๘๘
๓๙๑
๓๙๔
๓๙๖
๓๙๙
๔๐๑
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า
ภาคผนวก จ ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ
การค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สิน
ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่...) พ.ศ. ....
ภาคผนวก ฉ เอกสารประกอบการบรรยาย ณ กรมบังคับคดีเมื่อ
วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ พร้อมประเด็นข้อเสนอแนะ
จากผู้เข้าร่วมการบรรยาย
ภาคผนวก ช บรรณานุกรม

๔๓๘

๔๔๗
๔๘๐

สารบัญตาราง
หน้า
ตารางที่ ๕.๑ เปรียบเทียบกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับและ
การบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกา
สหภาพยุโรป และภูมิภาคอื่น
ตารางที่ ๖.๑ เปรียบเทียบแนวความคิดและหลักเกณฑ์ เรื่องการยอมรับและ
การบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ตารางที่ ๖.๒ เปรียบเทียบกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับและ
การบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศระหว่างสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศบรูไน ประเทศฟิลิปปินส์
และประเทศไทย
ตารางที่ ๖.๓ เปรียบเทียบกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับและ
การบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศระหว่างประเทศมาเลเซีย
ประเทศสิงคโปร์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ประเทศกัมพูชา
และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ตารางที่ ๗.๑ เปรียบเทียบหลักเกณฑ์ของ The Reciprocal Enforcement of Foreign
Judgments Act อนุสัญญา The Hague Convention (๑๙๗๑) และ
Brussels IA Regulation (๒๐๑๒)
ตารางที่ ๗.๒ แสดงรูปแบบการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน
ตารางที่ ๗.๓ ขั้นตอนการดําเนินงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทําความตกลง
ทวิภาคีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อยอมรับและบังคับคดี
ตามคําพิพากษาในขั้นต้น
ตารางที่ ๗.๔ ขั้นตอนการดําเนินงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทําความตกลง
อาเซียนว่าด้วยการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาในคดีแพ่ง
และพาณิชย์ในระยะยาว
ตารางที่ ๘.๑ สรุปข้อเสนอแนะสําหรับประเทศไทยในการยอมรับและการบังคับคดี
ตามคําพิพากษา ศาลต่างประเทศ

๑๒๗
๒๗๗

๒๗๙

๒๙๕

๓๒๔
๓๔๐

๓๔๒

๓๔๖
๓๖๖

สารบัญตาราง (ต่อ)
หน้า
ตารางที่ ๘.๒ แสดงหลักการและข้อยกเว้นในเรื่องการยอมรับและการบังคับคดี
ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในร่างพระราชบัญญัติการยอมรับ
และการบังคับคดีตามคําพิพากษา ศาลต่างประเทศ พ.ศ. ......
ตารางที่ ๘.๓ แสดงหลักการและข้อยกเว้นในเรื่องการยอมรับและการบังคับคดี
ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่....) พ.ศ. .......
ตารางที่ ๘.๔ ความแตกต่างของสภาพบังคับของคําชี้ขาดอนุญาโตตุลาการต่างประเทศ
และคําพิพากษาศาลต่างประเทศในประเทศไทย

๓๖๘

๓๗๑
๓๗๕

บทที่ ๑
บทนํา
๑. หลักการและเหตุผล
ภารกิจ หลัก ของกรมบัง คับ คดีคือ การให้บ ริก ารด้า นการบัง คับ คดีแ พ่งและคดีล้ม ละลาย
โดยเจ้าพนักงานบังคับคดีและเจ้าพนักงานพิทักษ์ท รัพย์ซึ่งมุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารจัดการและ
กระบวนการบังคับคดีแพ่งและคดีล้มละลายให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ชอบด้วยกฎหมาย
มีวิท ยาการและเทคโนโลยีที่ทัน สมัย เพื่อ ให้ป ระชาชนได้รับ บริก ารที่ร วดเร็ว ถูก ต้อง เป็น ธรรม
และเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ กรมบังคับคดีเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีภารกิจเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนื่องจากการบังคับคดีแพ่งและการบังคับคดีล้มละลายถือเป็นปัจจัยสําคัญ
ประการหนึ่งในการประกอบธุรกรรมระหว่างประชาชนในประเทศสมาชิกเพราะเป็นกระบวนการ
อํานวยความยุติธรรมในกรณีที่เกิดปัญหาข้อพิพาทระหว่างเอกชนและเป็นตัวชี้วัดถึงความคุ้มค่าใน
การลงทุนว่าจะสามารถได้รับทรัพย์สินตอบแทนมากน้อยเพียงใด หากต้องมีการบังคับคดีตามคําพิพากษา
หรือคําสั่งศาลอันส่งผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) ของประเทศไทยที่จะ
ดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศและ
เศรษฐกิจประเทศอาเซียนโดยรวม
เนื่องด้วยประเทศไทยและกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนได้ร่วมกันวางเป้าหมายในการเป็น
ประชาคมอาเซียนภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ (ค.ศ.๒๐๑๕) ซึ่งภายหลังจากที่ประเทศใน
กลุ่มอาเซียนได้รวมตัวกันอย่างบริบูรณ์แล้ว ย่อมทําให้เกิดการเคลื่อนย้ายของสินค้า บริการ การลงทุน
ทรัพย์สินและแรงงานอย่างเสรีภายในภูมิภาค ซึ่งการติดต่อประกอบธุรกิจดังกล่าวเป็นธรรมดาที่อาจเกิด
กรณีพิพาทอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ดังนั้น อาเซียนมีความจําเป็นต้องมีกลไกในการระงับข้อพิพาทที่มี
ประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพเพียงพอและมีผลบังคับได้อย่างจริงจัง เพื่อให้ระบบการระงับข้อพิพาท
ได้รับการยอมรับและการบังคับคดีตามให้ในอีกประเทศหนึ่งได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็วและเป็นธรรม
ต่อคู่ความทุกฝ่าย อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันสภาพการณ์เช่นนั้น ยังไม่ปรากฏภายใต้กรอบความร่วมมือ
ของอาเซียนซึ่งส่งผลให้เกิดความไม่แน่นอนในผลที่จะได้รับในการขอให้มีการยอมรับและการบังคับคดี
ตามคําพิพากษาของศาลระหว่างสมาชิกในกลุ่มประเทศอาเซียน ทั้งนี้ เนื่องจากกฎหมายภายในที่เกี่ยวกับ
การยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศของแต่ละประเทศยังคงมีความแตกต่างกัน
ซึ่งเป็นอุปสรรคสําคัญประการหนึ่งต่อการพัฒนาทางการค้าและความร่วมมือระหว่างประเทศใน
กระบวนการยุติธรรมทางแพ่งและพาณิชย์ตลอดจนการกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ
ในภูมิภาคอาเซียน
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เพื่อบรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของการพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทยเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘ ตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ และเพื่อเป็นการขจัดอุปสรรคที่มีอยู่
จึงมีความจําเป็นต้องศึกษาแนวทางเพื่อให้เกิดการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ในคดีแพ่งและพาณิชย์ในกลุ่มประเทศอาเซียนอย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ สามารถคาดหมายได้
และมีผลทางกฎหมายที่แน่นอน ต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
๑. ศึกษา วิเคราะห์ปัญหา เปรียบเทียบ กฎหมายภายในของรัฐสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศ
รวมไปถึงวิวัฒนาการความร่วมมือทางกฎหมายในภูมิภาคอาเซียน
๒. ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการในการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียนอย่างเป็นระบบ รวมถึงการศึกษาและเปรียบเทียบหลักเกณฑ์
และวิธีการในการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศของกลุ่มประเทศที่มี
การรวมตัวกันในลักษณะเช่นเดียวกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนในภูมิภาคอื่นๆ ทั่วโลก เช่น กลุ่มประเทศ
สมาชิกสหภาพยุโรป เป็นต้น
๓. เสนอแนวทางในการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในคดีแพ่ง
และพาณิชย์ในกลุ่มประเทศอาเซียนตลอดจนข้อยกเว้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
๓ ขอบเขตของงาน
๓.๑ ขอบเขตในเชิงเนื้อหา
ศึกษากฎหมายว่าด้วยการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในเรื่องการยอมรับและ
การบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในคดีแพ่งและพาณิชย์ของกลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียน
๓.๒ ขอบเขตในเชิงพื้นที่
ศึก ษาปั ญ หาการยอมรั บ และการบั ง คั บ คดี ตามคํา พิพ ากษาศาลต่ า งประเทศอั น เกิ ด จาก
การทําความตกลงระหว่างประเทศในลักษณะการตกลงแบบทวิภาคี และการตกลงแบบพหุภาคี ในแบบ
ต่างๆ ในภูมิภาคอื่นๆ ทั่วโลก ซึ่งมีหลักเกณฑ์และวิธีการในการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศในคดีแพ่งและพาณิชย์แตกต่างกัน
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๔. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผลการศึกษาหลักเกณฑ์ วิธีการ ตลอดจนข้อจํากัดหรือข้อยกเว้นในการยอมรับและการบังคับคดี
ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในคดีแพ่งและพาณิชย์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดทํากฎหมาย
ภายในหรืออนุสัญญาว่าด้วยการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศของประเทศไทย
เพื่อเป็นแนวทางในการยกระดับการบังคับคดีแพ่งให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและส่งผลให้มีการพัฒนา
ปัจจัยที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจในประเทศไทย เพื่อประเทศไทยจะได้รับการจัดอันดับโดยธนาคารโลก
ทางด้านความยากง่ายในการเข้ามาประกอบธุรกิจให้มีลําดับดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดจนส่ง ผลดี
ต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศต่อไป
๕. วิธีการดําเนินงาน
๕.๑ รูปแบบการวิจัย
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการศึกษาค้นคว้าเอกสาร ตํารา ทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ
เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์
๕.๒ ขั้นตอนและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
๑. ศึกษาจากในเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยเอกสารดังกล่าว ได้แก่ ตัวบทกฎหมาย
ว่าด้วยการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาต่างประเทศ (Legal Text) ของประเทศต่างๆ
ในกลุ่มอาเซียนและความตกลงระหว่างประเทศ (International Agreement) ที่เกี่ยวกับความร่วมมือ
ในทางกระบวนการยุติธรรมที่จัดทําขึ้นภายในภูมิภาคอาเซียน ทั้งในส่วนที่เป็นความตกลง ทวิภาคี พหุภาคี
และเอกสารลําดับรองต่างๆ อาทิเช่น เอกสารงานวิจัย ตําราบทความทางวิชาการ ข้อมูลทางเว็บไซต์ต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
๒. ศึกษาในเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Study) ในเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและข้อยกเว้น
ในการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน
ทั้งที่ได้รับอิทธิพลจากระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common Law) และกฎหมายซีวิลลอว์ (Civil
Law) ตลอดจนการศึกษาในแง่มุมความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มใน
การจัดทําความร่วมมือในทางระหว่างประเทศที่เกี่ยวด้วยการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาล
ในคดีแพ่งและพาณิชย์ในกลุ่มประเทศอาเซียนซึ่งนําไปสู่บทสรุปและข้อเสนอแนะต่อไป
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๓. ศึกษาข้อความคิดทางกฎหมายของผู้พิพากษา นักวิชาการ อาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ
ที่เกี่ยวด้วยการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก
กําหนดประเด็นคําถามจากผลการวิเคราะห์ทฤษฎี และการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
๔. สรุปผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพื่อนําเสนอหน่วยงาน

บทที่ ๒
ทบทวนวรรณกรรมทางกฎหมาย
๑. ความเป็นมาของแนวคิดการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในคดีแพ่ง
และพาณิชย์
แนวคิดการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในคดีแพ่งและพาณิชย์
มีวิวัฒนาการมาจากหลักกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล (Private International Law) ใน
กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยหลักดินแดน (Principle of Territory) คําพิพากษาของศาลจาก
ประเทศแรกจะไม่สามารถนําไปยอมรับหรือบังคับคดีในศาลของประเทศที่สองได้๑ เนื่องจากแต่ละประเทศ
มีอํานาจอธิปไตย (Sovereignty) ในการบังคับใช้กฎหมายเฉพาะรัฐของตน ซึ่งจะต้องละเว้นจากการก้าวก่าย
อํานาจอธิปไตยของรัฐอื่นโดยการบังคับใช้กฎหมายของตนในรัฐอื่น๒ การใช้อํานาจตุลาการถือเป็นการใช้
อํานาจอธิปไตยที่มีการยอมรับตั้งแต่อดีตว่าเป็นสิทธิเฉพาะของรัฐในการผดุงความยุติธรรมให้กับปวงชน
ในรัฐนั้นๆ และรัฐย่อมไม่อาจสละอํานาจตุลาการของตนให้ไปอยู่ภายใต้อํานาจตุลาการแห่งรัฐอื่นได้๓
อย่างไรก็ดี หลักกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนอง
ต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม หากจะย้อนไปตั้งแต่สมัยโรมันก็มีการพัฒนาหลักกฎหมายที่อนุญาตให้เกิด
การบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาลต่างประเทศในดินแดนของอีกประเทศได้ภายใต้หลักกฎหมาย
ร่วมกัน (Ius Commune) ซึ่งเป็นต้นกําเนิดของการใช้กฎหมายโรมันที่อนุญาตให้อาณาจักรโรมันยอมรับ
และบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาลจากอาณาจักรอื่นเพื่ออํานวยความยุติธรรมให้กับชาวโรมันที่ไป
ทําการค้ากับคนนอกอาณาจักร๔
ในยุคสมัยใหม่ (Modern Era) ศาลอังกฤษได้มีทัศนคติในเชิงบวกต่อการยอมรับและการบังคับคดี
ตามคําพิพากษาของศาลต่างประเทศในศาลอังกฤษ โดยในปี ค.ศ.๑๘๔๒ ศาลอังกฤษได้ให้เหตุผลของ
การยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาลต่างประเทศในศาลอังกฤษว่าเป็นไปตามหลัก
พันธกรณี (Doctrine of Obligation) กล่าวคือ เมื่อศาลต่างประเทศที่มีเขตอํานาจศาลในการพิจารณาคดี
(Foreign Competent Jurisdiction) พิพากษาคดีให้ฝ่ายที่แพ้คดีมีหน้าที่จําต้องชําระหนี้ให้กับฝ่าย
๑

Fawcett, J., Carruthers, J., & North, P. (๒๐๐๘). Cheshire, North & Fawcett: Private International Law (fourteenth ed.).
London: Butterworths.
๒
Michaels, R. (๒๐๐๙). Recognition and Enforcement of Foreign Judgments. In M. Planck (Ed.), Encyclopedia of Public
International Law: Rüdiger Wolfrum.
๓
สุธาบดี สัตตบุศย์. (๒๕๒๗). การยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาลต่างประเทศในคดีแพ่งและพาณิชย์. ดุลพาห, ๓๑(๒).
๔
Supra Note ๒.
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ชนะคดีในจํานวนหนึ่ง (Certain Sum) ฝ่ายที่แพ้คดีนั้น จะต้องผูกพันตามพันธกรณีทางกฎหมาย
(Legal Obligation) ที่จะต้องจ่ายหนี้ตามจํานวนนั้นไม่ว่าจะมีการบังคับคดีที่แห่งหนใดก็ตาม หนทาง
เดียวที่ฝ่ายแพ้คดีจะไม่ถูกบังคับคดีให้จ่ายหนี้นั่นคือการที่ฝ่ายแพ้คดีจําต้องต่อสู้ว่าเหตุใดตนจึงไม่ต้อง
ผูกพันตามพันธกรณีทางกฎหมายที่จะต้องชําระหนี้จํานวนนั้น๕
ศาลอังกฤษได้ย้ําถึงหลักนี้ในคดี Russell v Smyth (๑๘๔๒) และคดี Williams v Jones (๑๘๔๕)
โดยผู้พิพากษา Baron Parke ได้กล่าวว่า คําพิพากษาของศาลต่างประเทศที่มีเขตอํานาจในการพิจารณา
พิพากษาคดีย่อมก่อให้เกิดพันธกรณีทางกฎหมายระหว่างคู่ความ ซึ่งศาลอังกฤษควรที่จะยอมรับและ
บังคับตามให้ข้อต่อสู้ใดๆ อันจะทําให้จําเลยไม่ต้องปฏิบัติการชําระหนี้ จําเลยย่อมสามารถยกขึ้น
เป็นข้อต่อสู้ในคดีที่มีการร้องขอให้บังคับคดีตามคําพิพากษาของศาลต่างประเทศนั้นได้๖ นอกจากนี้
ในคดี Grant v Easton (๑๘๘๓) Lord Esher ให้ความเห็นว่าหน้าที่ในการชําระหนี้ของฝ่ายที่แพ้คดี
เป็นไปตามความรับผิดตามสัญญาโดยปริยาย (Implied Contract) ดังนั้น การบังคับชําระหนี้ของ
ฝ่ายที่แพ้คดีในศาลต่างประเทศถือว่าเป็นการบังคับความรับผิดตามสัญญาโดยปริยายเนื่องจากพันธกรณี
ทางกฎหมายที่จะต้องชําระหนี้ในจํานวนหนึ่งติดตามฝ่ายที่แพ้คดีไปทุกหนแห่ง
การยอมรั บ และการบั ง คั บ คดี ต ามคํ า พิ พ ากษาของศาลต่ า งประเทศตามหลั ก พั น ธกรณี
ได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางว่าเป็นหลักการที่คํานึงถึงแค่เรื่องพันธกรณีทางกฎหมายระหว่าง
เจ้าหนี้กับลูกหนี้เพียงอย่างเดียว แต่มิได้สะท้อนถึงนโยบายในภาพรวมของการยอมรับและการบังคับ
คดีตามคําพิพากษาของศาลต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คําถามในเชิงสังคมและเศรษฐกิจว่า
การบังคับคดีที่มาจากศาลต่างประเทศมีความเหมาะสมและสอดคล้องมากน้อยเพียงใดกับนโยบายของ
รัฐ ผู้ยอมรับ และบังคับคดีต ามคําพิพ ากษาต่างประเทศ การวิพากษ์วิจารณ์นี้นํา มาสู่การเสนอใช้
หลักอัธยาศัยไมตรีระหว่างประเทศ (Comity) ในการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาของ
ศาลต่างประเทศเพื่อให้การเรียกร้องสิทธิของคู่ความเป็นไปอย่างเที่ยงธรรม โดยปกติแล้ว การใช้
หลักอัธยาศัยไมตรีระหว่างประเทศ (Comity) ในการบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาลต่างประเทศจะใช้วิธี
หลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติตอบแทนระหว่างกัน (Reciprocity) กล่าวคือ ศาลจากประเทศที่สองจะยอมรับ
และบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาลจากประเทศแรกก็ต่อเมื่อศาลจากประเทศแรกมีคํามั่นว่าจะยอมรับ
และบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาลจากประเทศที่สองเช่นเดียวกัน๗
ศาลสูงแคนาดาได้ใช้หลักอัธยาศัยไมตรีระหว่างประเทศ (Comity)ในการบังคับตามตําตัดสินของ
ศาลต่างประเทศ โดยให้เหตุผลว่าการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศก่อให้เกิดความเที่ยงธรรม
๕

Supra Note ๑.
Rammeloo, S. (๒๐๐๑). Corporations in private international law: A European perspective. Oxford: New York.
๗
Hartley, T. C. (๒๐๑๕). International Commercial Litigation: Text, Cases and Materials on Private International Law.
Cambridge.
๖
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(Justice) ในการตัดสินคดีประกอบกับมีความจําเป็น (Necessity) ที่จะต้องบังคับคดีตามคําตัดสินของ
ศาลต่างประเทศเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ที่ชนะดีในต่างประเทศ แต่ไม่สามารถบังคับคดีได้
อีกทั้งการบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาลต่างประเทศยังช่วยอํานวยความสะดวก (Convenience)
ให้กับฝ่ายที่ชนะคดีในศาลต่างประเทศในการที่จะเรียกร้องความเป็นธรรม๘ ประเทศอังกฤษที่ยึดถือ
หลักพันธกรณีมาโดยตลอดก็เริ่มนําหลักอัธยาศัยไมตรีระหว่างประเทศ (Comity) มาใช้เพื่อยอมรับและ
บังคับคดีตามคําพิพากษาของศาลต่างประเทศ เนื่องจากประเทศอังกฤษเห็นว่าศาลของประเทศหนึ่งมี
ความผูกพันในทางกฎหมายที่จะต้องให้ความช่วยเหลือแก่ศาลของอีกประเทศหนึ่งบนพื้นฐานของ
หลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติตอบแทนระหว่างกัน (Reciprocity) ศาลอังกฤษจึงตระหนักว่าหากคําพิพากษา
ของศาลต่างประเทศไม่ได้รับการยอมรับและการบังคับคดีในประเทศอังกฤษแล้ว คําพิพากษาศาลอังกฤษ
ก็จะไม่ได้รับการยอมรับและบังคับคดีในประเทศอื่นด้วย เช่นกัน๙
ในคดี Hilton v Guyot (๑๘๙๕) มีการกล่าวถึงหลักอัธยาศัยไมตรีระหว่างประเทศ (Comity)
ในการบังคับคดีตามคําพิพากษา ของศาลต่างประเทศว่า “หลักอัธยาศัยไมตรีระหว่างประเทศ (Comity)
ตามเหตุผลทางกฎหมายมิได้หมายถึงพันธกรณีอันเด็ดขาด หรือความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเจตนาอันดีต่อ
บุคคลอื่น แต่หมายถึงการที่รัฐใดรัฐหนึ่งยอมรับการกระทําของฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร หรือฝ่ายตุลาการ
ของรัฐอื่นในอาณาเขตของตนเพื่อกระทําตามหน้าที่ทางระหว่างประเทศเพื่ออํานวยความสะดวกใน
กระบวนการตุลาการซึ่งกันและกันและเพื่อคุ้มครองสิทธิของคนชาติตนและคนชาติอื่นภายใต้กฎหมาย
ของรัฐตน”
การใช้หลักอัธยาศัยไมตรีระหว่างประเทศ (Comity) ในการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ของศาลต่ างประเทศเป็ น การรั ก ษาความเป็ น ธรรมในการเรี ย กร้องสิท ธิใ นกระบวนการยุ ติธรรม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสมัย ที่ธุรกรรมระหว่างประเทศมีความเฟื่องฟูและมีการเคลื่อนย้ายทุน สินค้า
และแรงงานระหว่างประเทศ อยู่ตลอดเวลา๑๐ นอกจากหลักพันธกรณีและหลักอัธยาศัยไมตรีระหว่าง
ประเทศ (Comity) แล้ว การยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศได้มีการพัฒนา
มาจากหลักสิทธิที่ได้รับมา (Principle of Acquired Right) ซึ่งมีหลักการว่าคําพิพากษาที่ได้รับการพิจารณา
พิพากษาจากศาลที่มีเขตอํานาจ (Competent Jurisdiction) ย่อมก่อให้เกิดสิทธิซึ่งได้รับการยอมรับ
จากศาลต่างประเทศ (Acquired Right) โดยหลักนี้ ได้เริ่มปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงกลางศตวรรษที่ ๑๙
ในการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษา ศาลต่างประเทศโดยศาลอังกฤษ๑๑ นอกจากนี้ ศาลสูง
๘

Supra Note ๑.
Dicey, A. V., Morris, J. H. C., Collins, L. A., & Morse, C. G. J. (๒๐๐๑). Dicey and Morris on the conflict of laws. London:
Sweet & Maxwell.
๑๐
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๑๑
Morris, J. H. C. (๑๙๘๐). The Conflict of Laws (๑๐th ed.). London.
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แคนาดายังได้ให้การยอมรับหลักสิทธิที่ได้รับมาโดยได้วินิจฉัยไว้ในคดี Hooper v. Gumm (๑๘๖๖)
และคดี Livesley v. Horst (๑๙๒๔) ว่า “กฎหมายของประเทศแคนาดาต้องให้การยอมรับในสิทธิที่ได้รับ
มาตามกฎหมายต่างประเทศด้วยเช่นกัน เว้นแต่สิทธิดังกล่าวจะขัดต่อกฎหมายและความสงบเรียบร้อย
ของประเทศแคนาดา”๑๒
การที่ศาลในประเทศที่สองจะยอมรับหรือบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศตามหลัก
สิทธิที่ได้รับมานั้น ฝ่ายที่ทําการร้องขอให้ยอมรับหรือบังคับคดีจะต้องได้รับสิทธินั้นมาโดยสมบูรณ์
ตามกฎหมายของประเทศแรกตามคําพิพากษาของศาล หรืออีกนัยหนึ่ง กฎหมายที่ก่อให้เกิดสิทธิแก่
บุคคลนั้นจะต้องเป็นกฎหมายที่ตราขึ้นโดยถูกต้องตามหลักอธิปไตยโดยองค์กรที่มีอํานาจในการตรากฎหมาย
ไม่ได้มีการใช้กฎหมายเกินอํานาจหรือมิได้เกิดจากการที่ศาลต่างประเทศวินิจฉัยคดีไปโดยเกินอํานาจ
ของตน (ultra vires) นอกจากนี้ กฎหมายที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด สิ ท ธิ แ ก่ บุ ค คลนั้ น เป็ น กฎหมายที่
พระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมายได้บัญญัติว่า ให้นํามาใช้บังคับแก่คดี อีกทั้งสิทธิที่ได้
รับมานั้นบุคคลจะต้องได้รับมาโดยกระทําการอันสุจริตมิได้เกิดจากการหลีกเลี่ยงกฎหมายการฉ้อฉล
หรือการปกปิดความจริง๑๓
อย่างไรก็ดี การให้ประเทศต่างๆ ยอมรับนําหลักพันธกรณี หลักอัธยาศัยไมตรีระหว่างประเทศ
(Comity) หรือหลักสิทธิที่ได้รับมาไปใช้ในการยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้น
ถือเป็นเรื่องลําบากเนื่องจากแต่ละประเทศย่อมมีกฎหมายภายในที่เป็นข้อจํากัดต่อการบังคับคดีตาม
คําพิพากษาของศาลต่างประเทศไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งและประเทศย่อมคํานึงถึงผลประโยชน์ของตน
เป็นหลัก๑๔ นอกจากนี้ นานาประเทศใช้หลักเกณฑ์การบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศที่แตกต่าง
กันไปไม่เป็นรูปแบบเดียวกันจึงก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศที่มี
ประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้เพื่อก่อให้เกิดความเป็นธรรมอย่างแท้จริง นานาประเทศจึงหันมาทําความตกลง
ระหว่างกันเพื่อยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลจากประเทศที่เข้าเป็นภาคีความตกลงเพื่อกําหนด
หลักเกณฑ์ที่แน่นอนในการยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศระหว่างกัน ประเทศฝรั่งเศส
เป็นประเทศแรก ที่เข้าตกลงทําสนธิสัญญากับประเทศสวิสเซอร์แลนด์เรื่องความร่วมมือในการบังคับคดี
ตามคําพิพากษาของศาลระหว่างกัน ค.ศ.๑๗๑๕ (Articles ๑๑-๑๒ Renewal of the Alliance
between France and the Catholic Swiss Cantons and Valias) ซึ่งภายหลังได้รับการพัฒนาเป็น
สนธิสัญญาเพื่อยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาลระหว่างกันในปี ค.ศ.๑๘๖๙ (The Convention
๑๒

Sinsupparoek, J. (๒๐๐๐). Recognition and enforcement of foreign judgments in Canada. Bangkok: Nititham Pub.
House.
๑๓
กมล สนธิเกษตริน. (๒๕๓๙). คําอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์นิติบรรณการ.
๑๔
กนก อินทรัมพรรย์. (๒๕๒๗). ความเห็นและข้อสังเกตในเรื่องความร่วมมือทางศาลเกี่ยวกับการยอมรับบังคับคดีตามคําพิพากษา
ต่างประเทศ. ดุลพาห, ๓๑(๒).
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๙

between France and the Swiss Confederation Respecting Jurisdiction and the Execution
of Civil Judgments)๑๕ หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองยุติลง ประเทศต่างๆ มีความพยายามใน
การจัดทําความตกลงระหว่างประเทศเพื่อใช้หลักเกณฑ์และวิธีการในรูปแบบเดียวกันในการยอมรับและ
บังคับคดี ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ อาทิเช่น The Convention on the Recognition and
Enforcement of Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters (๑๙๗๑) ซึ่งจัดทําขึ้น
โดย The Hague Conference on Private International Law๑๖
ถึงแม้จะมีการทําความตกลงเพื่อยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศระหว่างกัน
แต่ประเทศส่วนใหญ่ก็มิได้บังคับคดีตามคําพิพากษาของศาลต่างประเทศให้แก่กันโดยทันทีทันใด ตามหลัก
ของกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common Law) ของประเทศอังกฤษคําพิพากษาของศาลต่างประเทศ
ไม่อาจได้รับการบังคับคดีได้ในศาลอังกฤษโดยตรงดั่งเช่นคําพิพากษาของศาลอังกฤษ คําพิพากษาของ
ศาลต่างประเทศถือเป็นเพียงมูลคดี (Cause of Action) ที่จะนํามาฟ้องให้ศาลอังกฤษมีคําพิพากษา
เพื่อทําการบังคับคดีต่อไปเท่านั้น แต่ประเด็นที่น่าสนใจอยู่ตรงที่โจทก์สามารถขอให้มีการพิพากษาคดี
โดยรวบรัด (Summary Judgment) ในการฟ้อ งคดี ที่ ข อให้มีก ารบัง คั บ คดีต ามคํา พิพ ากษาของ
ศาลต่างประเทศตาม Order ๑๔ ของ Rules of the Supreme Court โดยอาศัยเหตุว่าจําเลยไม่มี
ข้อต่อสู้ในข้อเรียกร้อง ทําให้การยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในอังกฤษ
ทําได้ง่ายกว่าหลายประเทศในทางปฏิบัติ๑๗
ในการยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศตามกฎหมายลายลักษณ์อักษรของ
ประเทศอังกฤษมีกฎหมายหลายฉบับที่ใช้บังคับกับเรื่องการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศ ในกรณีที่มีการร้องขอให้ศาลอังกฤษบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศที่เป็น
ภาคีอนุสัญญา Brussels (The ๑๙๖๘ Convention on jurisdiction and the enforcement of
judgments in civil and commercial matters, revised by Brussels I Regulation of ๒๐๐๑)
และอนุสัญญา Lugano (The ๑๙๘๘ Convention on jurisdiction and the enforcement of
judgments in civil and commercial matters) ศาลอังกฤษจะบังคับคดีตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ใน
อนุสัญญา Brussels และอนุสัญญา Lugano นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการร้องขอให้ศาลอังกฤษบังคับคดี
ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศที่อยู่ภายใต้เครือจักรภพอังกฤษ ศาลอังกฤษจะบังคับคดีตามกฎหมาย
The Administration of Justice Act of ๑๙๒๐ หรือ The Foreign Judgments (Reciprocal
Enforcement) of ๑๙๓๓ แต่ถ้าหากมีการร้องขอให้ศาลอังกฤษบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลสกอตแลนด์
๑๕

Supra Note ๒
Supra Note ๒
๑๗
Supra Note ๒
๑๖
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๑๐

และไอร์แลนด์เหนือแล้ว ศาลอังกฤษจะใช้กฎหมาย The Civil Jurisdiction and Judgment Act of
๑๙๘๒๑๘
การนําคําพิพากษาของศาลจากประเทศแรกไปยอมรับหรือบังคับคดีในศาลของประเทศที่สอง
มีประเด็นปัญหาที่ต้องคํานึงถึงหลายประการ เช่น ปัญหาเรื่องเขตอํานาจศาลของประเทศที่สอง
ในการพิจารณาคดี ปัญหาว่าคดีที่เสร็จสิ้นแล้วจากศาลประเทศแรกจะต้องฟ้องเป็นคดีใหม่ในศาล
ประเทศที่สองก่อนหรือไม่ หรือศาลในประเทศที่สองสามารถบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาล
จากประเทศแรกได้เลย๑๙ ในปัจจุบัน การยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ได้ทวีความสําคัญมากยิ่งขึ้นเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนธุรกรรมระหว่างประเทศที่ก่อให้เกิด
การเคลื่อนย้ายบุคคลและทรัพย์สินระหว่างประเทศ การบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาลต่างประเทศ
จะทําให้ศาลในประเทศต่างๆ สามารถบังคับคดีเอากับคู่ความที่แพ้คดีแล้วหลบหนีไปยังต่างประเทศ
ซึ่งแก้ปัญหาการหลบหนีคดีข้ามชาติได้๒๐
การยอมรับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ (Recognition of Foreign Judgment) และ
การบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ (Enforcement of Foreign Judgment) มีความแตกต่างกัน
ในเชิงกฎหมาย กล่าวคือ การยอมรับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศคือกรณีที่ศาลประเทศหนึ่ง
ใช้อํานาจตุลาการยอมรับคําพิพากษาศาลต่างประเทศ โดยมิได้มีเรื่องการบังคับคดีเข้ามาเกี่ยวข้อง
โดยทั่วไป การยอมรับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศจะเป็นการที่ศาลของประเทศปลายทางยืนยัน
หรือรับรองสถานะทางกฎหมายของบุคคล (Legal Status) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องกฎหมายครอบครัว
เช่น การสิ้นสุดของความเป็นสามีภรรยา การยอมรับบุตร และการรับบุตรบุญธรรม เป็นต้น ส่วนการบังคับคดี
ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศคือการฝ่ายที่ชนะคดีตามคําพิพากษาของประเทศแรกประสงค์
ที่จะบังคับคดีตามคําพิพากษาแก่ฝ่ายที่แพ้คดีซึ่งฝ่ายที่แพ้คดีอาจมีทรัพย์สินในประเทศที่สองที่อาจ
บังคับคดีได้ ฝ่ายที่ชนะคดีจึงต้องอาศัยอํานาจตุลาการของศาลในประเทศที่สองให้เป็นศาลที่จะบังคับคดี
(Enforcing Court) เพื่อที่จะบังคับคดีให้เป็นไปตามคําพิพากษาของศาลในประเทศแรกหรือที่เรียกว่า
ศาลที่ได้ทําคําพิพากษา (Rendering Court)๒๑

๑๘

Fitchen, J. (๒๐๑๕). Enforcement of civil and commercial judgments under the new Brussels Ia Regulation (Regulation
๑๒๑๕/๒๐๑๒). International Company and Commercial Law Review, ๒๖(๔).
๑๙
Hartley, T. C. (๒๐๑๕). See Supra Note๗.
๒๐
Supra Note ๒.
๒๑
ประสิทธิ ปิวาวัฒนพาณิชย์. (๒๕๕๖). คําอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล (พิมพ์ครั้งที่ ๓). กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๒

๑๑

๒. ความเป็นมาและความสําคัญของอนุสัญญาที่ถือกําเนิดมาจากที่ประชุมแห่งกรุงเฮกว่าด้วย
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล (The Hague Conference on Private International
Law)
๒.๑ ความเป็นมา
The Hague Conference on Private International Law (HCCH) หรือที่ประชุมว่าด้วย
กฎหมายเอกชนระหว่างประเทศถูกริเริ่มโดยนักกฎหมายชาวเนเธอร์แลนด์ (Tobias Asser) โดยมี
แนวความคิดในการพยายามที่จะกําจัดปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในเรื่องความสัมพันธ์ของบุคคล
ในทางระหว่างประเทศและการทํานิติกรรมระหว่างประเทศผ่านการออกกฎหมายในรูปของสนธิสัญญา
ต่างๆ ที่มีหลักการพื้นฐานเป็นที่ยอมรับทั่วโลก ด้วยเหตุนี้ HCCH จึงกลายเป็นหนึ่งในองค์กรระหว่าง
ประเทศที่มีความสําคัญในบริบทของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล โดย HCCH มีวัตถุประสงค์
ที่จะสร้างความสัมพันธ์ทางกฎหมายระหว่างรัฐของบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองสิทธิของคนชาติเมื่อ
อยู่ในดินแดนอื่นและช่วยแก้ไขปัญหาในกรณีมีการขัดกันของกฎหมายเขตอํานาจศาลและแง่มุมอื่นๆ
ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ในทางระหว่างประเทศ (Embassy of the Russian Federation, ๒๐๑๕)
โดยการประชุมครั้งแรกของ HCCH เกิดขึ้นในปี ค.ศ. ๑๘๙๓ และกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เนื่องมาจาก
การประชุมได้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย ในปี ค.ศ. ๑๙๕๕ โดยการประชุมจัดให้มีขึ้นทุกๆ ๔ ปี เพื่อที่
จะนําผลของอนุสัญญาที่ได้จากการประชุมไปปรับใช้กับประเทศสมาชิกซึ่งอนุสัญญาต่างๆ เหล่านี้เกิดขึ้น
จากการปรับปรุงและหารือร่วมกันของประเทศสมาชิกผ่านคณะทํางานต่างๆ ที่มีการประชุมกันหลายครั้ง
ต่อปี ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์
ความเป็นมาของ HCCH เริ่มในช่วงปลายศตวรรษที่ ๑๙ ระหว่างปี ค.ศ. ๑๘๙๓ ถึงปี ค.ศ. ๑๙๐๔
ซึ่งได้มีอนุสัญญาเกิดขึ้นจากการประชุมไม่น้อยกว่า ๗ อนุสัญญา ประกอบด้วยอนุสัญญาในเรื่องเกี่ยวกับ
การสมรส การหย่า ความสัมพันธ์ของสินสมรส การคุ้มครองเยาวชนและวิธีการพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้อง
โดย Tobias Asser มีแนวความคิดที่อยู่บนหลักการใหญ่ๆ สองหลักการคือ หลักการแรกเขาเชื่อว่ามี
ความจําเป็นที่จะต้องขจัดอุปสรรคในทางกฎหมายระหว่างประเทศของบุคคลและการพาณิชย์ อย่างไรก็ดี
ในความเป็นจริงแล้วมีความแตกต่างของกฎหมายรวมถึงวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละประเทศ จึงทําให้
ไม่สามารถที่จะสร้างกฎหมายที่จะใช้ร่วมกันทุกประเทศทั่วโลกได้ หากแต่ทําได้ในลักษณะของการเชื่อม
ความสัมพันธ์ของกฎหมายประเทศต่างๆ เข้าด้วยกัน ประการที่สอง เขาได้คํานึงถึงการดําเนินการ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเชื่อมความสัมพันธ์ของกฎหมายของประเทศต่างๆเข้าด้วยกัน ดังนั้น
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ในขั้นตอนของการเจรจาจนถึงขั้นตอนในการทําสนธิสัญญา เขาจึงได้ให้ความสําคัญในขั้นตอนของ
การเจรจาโดยทําในลักษณะของการเชิญชวนมากกว่าที่จะบังคับประเทศต่างๆ ให้เห็นชอบกับสนธิสัญญา๒๒
อนุสัญญาที่ได้จากการประชุมในยุคแรกมีลักษณะของหลักสัญชาติ ซึ่งแต่เดิมแนวคิดนี้ได้ถูก
กําหนดโดย Pasquale Mancini ที่ได้กําหนดให้ประชาชนของประเทศใดก็จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ของประเทศตนไม่ว่าจะเดินทางหรืออาศัยอยู่ ณ ที่ใดๆ ก็ตามและวัฒนธรรม ประเพณี กฎหมายของ
สัญชาติของบุคคลย่อมมีผลในการกําหนดเงื่อนไขในทางกฎหมาย เช่น การกําหนดว่าเงื่อนไขแบบใด
จึงจะเป็นเหตุของการหย่าหรือแนวคิดที่เกี่ยวกับสิทธิในการเลี้ยงดูเด็กและเยาวชน อย่างไรก็ดีหลัก
สัญชาตินี้ก็ไม่สามารถที่จะต่อต้านแนวคิดชาตินิยมที่มีอยู่ในช่วงระยะเวลานั้น ซึ่งเป็นระยะเวลาไม่นาน
ก่อนการประกาศยกเลิกอนุสัญญาที่ได้ทําขึ้นในช่วงแรก๒๓
ดังนั้น ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองได้เริ่มจัดให้มีการประชุมขึ้นใหม่ โดยประเด็นที่ได้ถูกยกขึ้น
ในการเจรจาเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับการพาณิชย์ เช่น ประเด็นที่เกี่ยวกับการขายสินค้าระหว่างประเทศ
การยอมรับสถานะของนิติบุคคลต่างชาติซึ่งเป็นที่มาของ The Hague Convention on the Law
Applicable to the International Sale of Good of ๑๙๙๕ ที่ได้มีการเจรจาอย่างกว้างขวางใน
ระหว่างสมาคมกฎหมายระหว่างประเทศเป็นที่มาของการทําสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่ให้อิสระแก่
คู่สัญญา (ผู้ซื้อ ผู้ขาย) ว่าจะเลือกกฎหมายใดมาปรับใช้กับสัญญาที่ทําระหว่างกัน โดยต่อมาหลักการของ
ความเป็นอิสระของคู่สัญญาได้กลายเป็นกลไกสําคัญในสนธิสัญญาอีกหลายฉบับในเรื่องที่เกี่ยวกับ
การพาณิชย์ เช่น The ๑๙๘๐ European Convention on the Law Applicable to Contractual
Obligations และได้มีการนํามาปรับใช้ในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายครอบครัวอีกด้วย๒๔
การประชุม HCCH ได้ให้ความสําคัญกับสนับสนุนให้มีความร่วมมือกันในการดําเนินการใน
กระบวนการยุติธรรมระหว่างประเทศ โดยในช่วงปี ค.ศ. ๑๘๙๖ ค.ศ. ๑๙๐๕ และ ค.ศ. ๑๙๕๔ ได้มี
อนุสัญญาที่เกี่ยวกับวิธีพิจารณาความแพ่งซึ่งอนุสัญญาที่ได้มีขึ้นในปี ค.ศ. ๑๙๕๔ มีผลใช้บังคับถึง ๔๐ รัฐ
อย่างไรก็ดีประเทศไซปรัสไม่ได้เข้าร่วมในอนุสัญญาฉบับนี้เพราะมีระบบกฎหมาย แบบคอมมอนลอว์
(Common Law) ซึ่งไม่มีเขตอํานาจศาลระหว่างรัฐ ด้วยเหตุที่หลักการพื้นฐานของสนธิสัญญาที่เกี่ยวเนื่อง
กับอนุสัญญาปี ค.ศ. ๑๙๕๔ จะดําเนินการไปในรูปแบบของระบบกฎหมายซีวิลลอว์ (Civil Law) ซึ่งหน้าที่
ในการรวบรวมเอกสารเป็นหน้าที่ของศาลในขณะที่ในระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common Law)
การรวบรวมเอกสาร พยานหลักฐานต่างๆ จะตกเป็นหน้าที่ของโจทก์และคู่ความไม่ใช่ศาล๒๕
๒๒

Hans Vans Loon, The Hague Conference on Private International Law: Current problems and perspectives, Retrieved
August ๑, ๒๐๑๕. from http://www.ehu.eus/cursosderecho internacionalvitoria/ponencias/pdf/๒๐๐๒/๒๐๐๒_๑.pdf.
๒๓
Ibid.
๒๔
Ibid.
๒๕
Ibid.

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๒

๑๓

ต่อมาในปี ค.ศ. ๑๙๖๐ ได้มีความพยายามที่จะทบทวนแก้ไขอนุสัญญาในปี ค.ศ. ๑๙๕๔ โดย
การนํากลไกต่างๆ ที่จําเป็นในการดําเนินวิธีพิจารณาความแพ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการพิจารณาคดี
ในประเทศกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common Law) ในการนี้ได้มีอนุสัญญาที่เกิดขึ้นหลายฉบับ เช่น
The ๑๙๖๕ Convention on the service abroad, the ๑๙๗๐ Convention on the taking of
evidence abroad, The ๑๙๘๐ Convention on International Access to Justice นอกจากนี้
ยังมีการออกอนุสัญญาเรื่องความร่วมมือของศาลในคดีครอบครัว เช่น อนุสัญญาเกี่ยวกับสิทธิใน
การเลี้ยงดูเด็ก (The ๑๙๘๐ Child Abduction Convention) เป็นต้น๒๖
ในช่วงปลายศตวรรษที่ ๒๐ การประชุม HCCH ได้ยกประเด็นเรื่องการยอมรับและการบังคับ
คดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ ซึ่งในประวัติศาสตร์ได้มีการพยายามถึงสองครั้งในการที่จะให้มี
การก่อตั้งสนธิสัญญาในเรื่องการตกลงกันระหว่างรัฐในการใช้เขตอํานาจศาลสําหรับคดี ซึ่งได้แก่สนธิสัญญา
ว่าด้วยการคุ้มครองผู้เยาว์และสนธิสัญญาว่าด้วยการรับเด็กและเยาวชน อย่างไรก็ดีสนธิสัญญาดังกล่าว
มีรัฐสมาชิกที่เข้าร่วมไม่มากนัก ต่อมาการประชุม HCCH ได้มีการหารือกันระหว่างรัฐสมาชิกในการก่อตั้ง
สนธิสัญญาร่วมกันสําหรับเขตอํานาจศาลในคดีแพ่งและพาณิชย์นอกเหนือจากคดีครอบครัว และได้มี
ความพยายามที่จะออกอนุสัญญาในเรื่องการใช้เขตอํานาจศาลในระหว่างรัฐที่เป็นกฎหมายคอมมอนลอว์
(Common Law) และ รัฐที่เป็นระบบกฎหมายซีวิลลอว์ (Civil Law)๒๗
จากที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น HCCH จึ ง มี ภ ารกิ จ หลั ก ในการทํา ให้ มี ก ฎหมายของรั ฐ ที่ แ ตกต่ า งกั น
มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ด้วยวิธีการทําข้อตกลงระหว่างประเทศร่วมกันในประเด็นที่สําคัญๆ เช่น
เขตอํานาจศาล การปรับใช้กฎหมายกับกรณีที่เกิดขึ้น การยอมรับคําพิพากษาและการบังคับใช้ให้เป็นไป
ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในหลายๆ เรื่อง ได้แก่ กฎหมายพาณิชย์และการธนาคาร กฎหมายที่
เกี่ยวกับวิธีพิจารณาความ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง HCCH ได้ให้ความสําคัญและดําเนินการให้บรรลุเป้าหมาย
ในเรื่องกฎหมายครอบครัวและสิทธิในการปกครองเยาวชนที่เกิดจากการสมรส ตลอดจนวิธีพิจารณา
ความในคดีในช่วงหลายปีที่ผ่านมา๒๘

๒๖

Ibid.
George A.L. Droz and Adair Droz, The Hague Conference and the Main Issues of Private International Law for
the Eighties, Northwestern Journal of International Law & Business, Volume ๓ Issue ๑ Spring ๑๙๘๑.
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๒.๒ หลักการ
HCCH เป็นองค์กรระหว่างประเทศซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิกจากภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ๗๙
ประเทศและกลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปโดยเป็นการรวมตัวกันของประเทศที่มีแนวทางการ
ปฏิบัติและระบบกฎหมายที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวกับบุคคลและครอบหรือเรื่องที่
เกี่ยวกับกฎหมายพาณิชย์ ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาความแตกต่างของระบบกฎหมาย รัฐสมาชิกจึง
ได้มีการยอมรับกฎเกณฑ์พิเศษที่เรียกว่า กฎของกฎหมายระหว่างประเทศคดีบุคคล (Private International
Law Rule) เพื่อใช้บังคับระหว่างประเทศสมาชิก
วัตถุประสงค์ของการประชุมบัญญัติไว้ใน Statute of the Hague Conference on Private
International Law Article ๑ ซึ่งได้แก่การหาความเป็นหนึ่งเป็นอันเดียวกัน (Progressive Unification)
รวมไปถึงความตกลงร่วมกันของกฎหมายที่เกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศคดีบุคคลในเรื่องดังต่อไปนี้
เรื่องอํานาจของศาลในการพิจารณาคดี เรื่องกฎหมายที่ใช้บังคับและการยอมรับและการบังคับคดีตาม
คําพิพากษา โดยครอบคลุมประเด็นทางกฎหมายในหลายประเด็นตั้งแต่กฎหมายที่เกี่ยวกับพาณิชย์
กฎหมายธนาคาร วิธีพิจารณาคดีระหว่างประเทศ รวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเด็กจนถึง
เรื่องที่เกี่ยวกับการแต่งงานและสถานะของบุคคลทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
ปัจจุบัน HCCH ได้ยอมรับความตกลงระหว่างประเทศทั้งสิ้น ๓๘ ความตกลงโดยแบ่งออกเป็น
๔ กลุ่มใหญ่ คือ ความตกลงเกี่ยวกับกฎหมายแพ่ง ความตกลงเกี่ยวกับกฎหมายพาณิชย์และความตกลง
เกี่ยวกับกระบวนวิธีพิจารณาและความตกลงเกี่ยวกับการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศ ดังนี้๒๙
ก. ความตกลงเกี่ยวกับกฎหมายแพ่ง
๑) Convention of ๑๕ June ๑๙๕๕ Relating to the Settlement of the Conflicts
Between the Law of Nationality and the Law of Domicile (อนุสัญญาว่าด้วยการขัดกันของ
กฎหมายว่าด้วยสัญชาติและกฎหมายภูมิลําเนา ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ค.ศ. ๑๙๕๕)
๒) Convention of ๒๔ October ๑๙๕๖ on the Law Applicable to Maintenance
Obligations towards Children (อนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายที่เกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดในการเลี้ยงดู
ผู้เยาว์ ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ค.ศ. ๑๙๕๖)
๓) Convention of ๕ October ๑๙๖๑ Concerning the Powers of Authorities
and the Law Applicable In Respect Of the Protection of Infants (อนุสัญญาว่าด้วยอํานาจ
ปกครองและกฎหมายที่บังคับใช้กับการคุ้มครองเด็กเกิดใหม่ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม ค.ศ. ๑๙๖๑)

๒๙

Ibid.

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๒

๑๕

๔) Convention of ๒ October ๑๙๗๓ Concerning the International Administration
of the Estates of Deceased Persons (อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดการกองมรดกของ
เจ้ามรดก ณ วันที่ ๒ ตุลาคม ค.ศ. ๑๙๗๓)
๕) Convention of ๑๔ March ๑๙๗๘ on the Law Applicable to Matrimonial
Property Regimes (อนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายเกี่ยวกับสินสมรส ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม ค.ศ. ๑๙๗๘)
๖) Convention of ๒๕ October ๑๙๘๐ on the Civil Aspects of International
Child Abduction (อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยอํานาจคุ้มครองผู้เยาว์เกี่ยวกับการลักพาตัว ณ วันที่
๒๕ ตุลาคม ค.ศ. ๑๙๘๐)
๗) Convention of ๑ August ๑๙๘๙ on the Law Applicable to Succession to
the Estates of Deceased Persons (อนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายเกี่ยวกับการสืบทอดมรดก ของเจ้ามรดก
ณ วันที่ ๑ สิงหาคม ค.ศ. ๑๙๘๙)
๘) Convention of ๒๙ May ๑๙๙๓ on Protection of Children and Co-operation
in Respect of Intercountry Adoption (อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองผู้เยาว์และการรับผู้เยาว์เป็น
บุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ค.ศ. ๑๙๙๓)
๙) Convention of ๑๓ January ๒๐๐๐ on the International Protection of
Adults (อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองผู้ใหญ่ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม ค.ศ. ๒๐๐๐)
๑๐) Convention of ๒๓ November ๒๐๐๗ on the International Recovery of
Child Support and Other Forms of Family Maintenance (อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วย
การฟื้นฟูเกี่ยวกับการดูแลปกครองผู้เยาว์และการปกครองในครอบครัว ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน
ค.ศ. ๒๐๐๗)
๑๑) Protocol of ๒๓ November ๒๐๐๗ on the Law Applicable to Maintenance
Obligations (พิธีสารว่าด้วยกฎหมายที่เกี่ยวกับหน้าที่อุปการะและอํานาจปกครองของครอบครัว ณ
วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ค.ศ. ๒๐๐๗)
๑๒) Convention of ๔ May ๑๙๗๑ on the Law Applicable to Traffic Accidents
(อนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางถนน ณ วันที่ ๔ พฤษภาคม ค.ศ. ๑๙๗๑)
ข. ความตกลงเกี่ยวกับกฎหมายพาณิชย์
๑) Convention of ๑๕ June ๑๙๕๕ on the Law Applicable to International
Sales of Goods (อนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขายระหว่างประเทศ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน
ค.ศ. ๑๙๕๕)
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๒) Convention of ๑๕ April ๑๙๕๘ on the Law Governing Transfer of Title in
International Sales of Goods (อนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายเกี่ยวกับการโอนสิทธิในสัญญาซื้อขาย
ระหว่างประเทศ ณ วันที่ ๑๕ เมษายน ค.ศ. ๑๙๕๘)
๓) Convention of ๒ October ๑๙๗๓ on the Law Applicable to Products Liability
(อนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดในสินค้า ณ วันที่ ๒ ตุลาคม ค.ศ. ๑๙๗๓)
๔) Convention of ๑๔ March ๑๙๗๘ on the Law Applicable to Agency (อนุสัญญา
ว่าด้วยกฎหมายเกี่ยวกับตัวแทนหรือผู้รับมอบอํานาจ ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม ค.ศ. ๑๙๗๘)
๕) Convention of ๒๒ December ๑๙๘๖ on the Law Applicable to Contracts
for the International Sale of Goods (อนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ
ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๘๖)
๖) Convention of ๕ July ๒๐๐๖ on the Law Applicable to Certain Rights in
Respect of Securities held with an Intermediary (อนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิใน
หลักทรัพย์ที่ถือโดยคนกลาง ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ค.ศ. ๒๐๐๖)
ค. ความตกลงเกี่ยวกับกระบวนวิธีพิจารณา
๑) Convention of ๑ March ๑๙๕๔ on Civil Procedure (อนุสัญญาว่าด้วยกระบวนการ
วิธีพิจารณาความแพ่ง ณ วันที่ ๑ มีนาคม ค.ศ. ๑๙๕๔)
๒) Convention of ๕ October ๑๙๖๑ on the Conflicts of Laws Relating to
the Form of Testamentary Dispositions (อนุสัญญาว่าด้วยการขัดกันทางกฎหมายเกี่ยวกับแบบ
ของพินัยกรรม ณ วันที่ ๕ ตุลาคม ค.ศ. ๑๙๖๑)
๓) Convention of ๑๕ November ๑๙๖๕ on the Service Abroad of Judicial
and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters (อนุสัญญาว่าด้วยการให้บริการ
ทางการศาลเกี่ยวกับเอกสารระหว่างประเทศในคดีแพ่งและพาณิชย์ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ค.ศ. ๑๙๖๕)
๔) Convention of ๕ October ๑๙๖๑ Abolishing the Requirement of Legalisation
for Foreign Public Documents (อนุสัญญาว่าด้วยการยกเลิกเงื่อนไขการรับรองเอกสารมหาชน
ระหว่างประเทศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม ค.ศ. ๑๙๖๑)
๕) Convention of ๒๕ November ๑๙๖๕ on the Choice of Court (อนุสัญญา
ว่าด้วยการเลือกศาลที่พิจารณาคดี ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ค.ศ. ๑๙๖๕)
๖) Convention of ๑๘ March ๑๙๗๐ on the Taking of Evidence Abroad in Civil
or Commercial Matters (อนุสัญญาว่าด้วยการรับพิจารณาพยานหลักฐานต่างประเทศในคดีแพ่งและ
พาณิชย์ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ค.ศ. ๑๙๗๐)
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๗) Convention of ๒๕ October ๑๙๘๐ on International Access to Justice
(อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ค.ศ. ๑๙๘๐)
๘) TheHague Convention of ๓๐ June ๒๐๐๕ on Choice of Court Agreements
(อนุสัญญากรุงเฮกว่าด้วยความตกลงในการเลือกศาลที่พิจารณาคดี ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ค.ศ. ๒๐๐๕)
๙) Convention of ๑๕ April ๑๙๕๘ on the Jurisdiction of the Selected Forum
in the case of International Sales of Goods (อนุสัญญาว่าด้วยเขตอํานาจศาลเกี่ยวกับคดีที่เกิดจาก
สัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ ณ วันที่ ๑๕ เมษายน ค.ศ. ๑๙๕๘)
๑๐) Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts
(หลักการในเรื่องการเลือกกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาพาณิชย์ระหว่างประเทศ)
ง. ความตกลงเกี่ยวกับการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
๑) Convention of ๑ June ๑๙๕๖ Concerning the Recognition of the Legal
Personality of Foreign Companies, Associations and Institutions (อนุสัญญาว่าด้วยการยอมรับ
สถานะทางกฎหมายของบริษัท องค์กร สถาบันต่างด้าว ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ค.ศ. ๑๙๖๕)
๒) Convention of ๑๕ April ๑๙๕๘ concerning the Recognition and Enforcement
of Decisions relating to Maintenance Obligations towards Children (อนุสัญญาว่าด้วยการยอมรับ
และการบังคับคดีตามคําพิพากษาเกี่ยวกับหน้าที่อุปการะและอํานาจปกครองของผู้เยาว์ ณ วันที่ ๑๕
เมษายน ค.ศ. ๑๙๕๘)
๓) Convention of ๑ June ๑๙๗๐ on the Recognition of Divorces and Legal
Separations (อนุสัญญาว่าด้วยการยอมรับสถานะทางการสมรสในเรื่องการหย่าร้างและการแยกกันอยู่
ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ค.ศ. ๑๙๗๐)
๔) Convention of ๒ October ๑๙๗๓ on the Recognition and Enforcement
of Decisions Relating to Maintenance Obligations (อนุสัญญาว่าด้วยการยอมรับและการบังคับคดี
ตามคําพิพากษาเกี่ยวกับหน้าที่อุปการะและอํานาจปกครองของครอบครัว ณ วันที่ ๒ ตุลาคม ค.ศ. ๑๙๗๓)
๕) Convention of ๑๔ March ๑๙๗๘ on Celebration and Recognition of the
Validity of Marriages (อนุสัญญาว่าด้วยการยอมรับการมีผลของการสมรส ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม
ค.ศ. ๑๙๗๘)
๖) Convention of ๑๙ October ๑๙๙๖ on Jurisdiction, Applicable Law,
Recognition, Enforcement and Co-operation in Respect of Parental Responsibility and
Measures for the Protection of Children (อนุสัญญาว่าด้วยเขตอํานาจศาล กฎหมายที่ใช้บังคับ
การยอมรับ การบังคับ และความร่วมมือเกี่ยวกับหน้าที่ของบิดามารดาในด้านการคุ้มครองผู้เยาว์
ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ค.ศ. ๑๙๙๖)
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๗) Convention of ๑ July ๑๙๘๕ on the Law Applicable to Trusts and on their
Recognition (อนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายเกี่ยวกับการยอมรับทรัสต์ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๙๘๕)
๘) Convention of ๑ February ๑๙๗๑ on the Recognition and Enforcement of
Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters (อนุสัญญาว่าด้วยการยอมรับและการบังคับคดี
ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในคดีแพ่งและพาณิชย์ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ค.ศ. ๑๙๗๑)
๙) Supplementary Protocol of ๑ February ๑๙๗๑ to the Hague Convention
on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil and Commercial
Matters (พิธีสารเสริมอนุสัญญากรุงเฮก เกี่ยวกับการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาล
ต่างประเทศในคดีแพ่งและพาณิชย์ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ค.ศ. ๑๙๗๑)
๑๐) Convention of ๑๕ November ๑๙๖๕ on Jurisdiction, Applicable Law and
Recognition of Decrees Relating to Adoptions (อนุสัญญาว่าด้วยเขตอํานาจศาล กฎหมาย ที่ใช้
บังคับและการยอมรับคดีตามคําพิพากษาของศาลเกี่ยวกับการรับบุตรบุญธรรม ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน
ค.ศ. ๑๙๖๕)
๒.๓ คดีที่เกิดขึน้ จากการบังคับ Hague Conference on Private International
Law ในเรื่องการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ในทางกฎหมายระหว่างประเทศ เมื่อประเทศสมาชิกเข้าร่วมเป็นภาคีในสนธิสัญญาก็ย่อมต้อง
ผูกพันและปฏิบัติตามบทบัญญัติของสนธิสัญญานั้น สําหรับเรื่องการยอมรับและการบังคับคดีตาม
คําพิพากษาศาลต่างประเทศ ที่ประชุมแห่งกรุงเฮกว่าด้วยกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
(Hague Conference on Private International Law) ได้จัดทําอนุสัญญาขึ้นมาหลายฉบับตามที่ได้
กล่าวไปข้างต้น อนุสัญญาเหล่านี้มีศักดิ์เป็นสนธิสัญญาในทางกฎหมายระหว่างประเทศ ดังนั้น อนุสัญญา
ต่างๆ ที่ถือกําเนิดขึ้นโดยที่ประชุมแห่งกรุงเฮกว่าด้วยกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลจะมีผลผูกพัน
ให้ประเทศภาคีต้องปฏิบัติตามเนื้อหาของอนุสัญญาโดยการปรับแก้กฎหมายภายในให้สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของอนุสัญญา๓๐
อนุสัญญาบางฉบับภายใต้ที่ประชุมแห่งกรุงเฮกว่าด้วยกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
เช่น อนุสัญญาว่าด้วยการส่งเอกสารทางคดีและข้อมูลทางคดีข้ามชาติในคดีแพ่งและพาณิชย์ ค.ศ. ๑๙๖๕
(Convention of ๑๕ November ๑๙๖๕ on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial
Documents in Civil or Commercial Matters) สร้างพันธกรณีให้ประเทศภาคีต้องปรับแก้กฎหมาย
๓๐

Wong, D. H. (๒๐๑๔). The rise of the international commercial court: what is it and will it work? ๓๓ Civil Justice
Quarterly, ๒๐๕.
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ภายในที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการส่งเอกสารและข้อมูลทางคดีให้สอดคล้องกับพันธกรณี ประเทศสหรัฐอเมริกา
ในฐานะที่เป็นภาคีอนุสัญญานี้ ก็จําเป็นต้องปรับกฎหมายให้สอดคล้องกับอนุสัญญาฯ ยกตัวอย่างเช่น
ในคดี Volkswagenwerk Aktiengesellschaft v. Schlunk (๑๙๘๘)๓๑ ศาลสูงสหรัฐอเมริกาได้ตัดสินว่า
ในคดีที่เกี่ยวข้องกับการรับเอกสารและข้อมูลคดีจากต่างประเทศ อนุสัญญาว่าด้วยการส่งเอกสารทางคดี
และข้อมูลทางคดีข้ามชาติในคดีแพ่งและพาณิชย์ ค.ศ. ๑๙๖๕ จะมีผลใช้บังคับแทนกฎหมายภายในที่มี
บทบัญญัติไม่สอดคล้องกับอนุสัญญาดังกล่าว
นอกจากอนุสัญญาว่าด้วยการส่งเอกสารทางคดีและข้อมูลทางคดีข้ามชาติในคดีแพ่งและพาณิชย์
ค.ศ. ๑๙๖๕ ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ลงนามอนุสัญญากรุงเฮกว่าด้วยความตกลงเลือกศาล ค.ศ. ๒๐๐๕
(Convention of ๓๐ June ๒๐๐๕ on Choice of Court Agreements) ไปเมื่อปี ค.ศ. ๒๐๐๙ แต่
ยังคงพิจารณาการให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาฯ เนื่องจากบทบัญญัติหลายข้อในอนุสัญญาฯ ที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อกฎหมายและวิธีปฏิบัติของประเทศสหรัฐอเมริกาในเรื่องข้อตกลงเลือกศาล๓๒ เนื่องจากอนุสัญญาฯ
กําหนดให้ศาลที่คู่สัญญาตกลงไว้โดยเฉพาะ (Exclusive Choice of Court Agreement) มีเขตอํานาจศาล
ในการพิจารณาคดีโดยเด็ดขาดเพียงผู้เดียว การโอนคดีไปให้ศาลอื่นพิจารณาตามหลักการขอให้ศาล
จําหน่ายคดีเนื่องจากมีศาลอื่นที่เหมาะสมกับการพิจารณาคดีมากกว่า (Forum non conveniens) นั้นไม่
สามารถกระทําได้ยกเว้นว่าข้อตกลงเลือกศาลที่คู่สัญญาตกลงกันไว้นั้นจะถือว่าเป็นข้อตกลงที่เป็นโมฆะ
ตามกฎหมายของประเทศที่ศาลนั้นตั้งอยู่๓๓ ดังนั้น อนุสัญญาฯ วางหลักไว้ชัดเจนว่าไม่ยอมรับหลักเรื่อง
Forum non conveniens แต่ด้วยการที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ใช้หลัก Forum non conveniens
ในการพิจารณาคดี จึงมีปัญหาว่ากฎหมายว่าด้วยหลัก Forum non conveniens ของประเทศ
สหรัฐอเมริกานั้นจะถือว่ามีความสอดคล้องกับอนุสัญญาฯ หรือไม่๓๔
จากคดีที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประเทศสหรัฐอเมริกาใช้หลัก Forum non conveniens
ในการพิจารณาคดีมาโดยตลอดเนื่องจากหลักการนี้เป็นหลักกฎหมายที่ประเทศที่มีระบบกฎหมาย
คอมมอนลอว์ (Common Law) ยึดถือปฏิบัติมาช้านาน ในคดี Stewart Organizatio, Inc. v. Ricoh

๓๑

Volkswagenwerk Aktiengesellschaft v. Schlunk (๑๙๘๘) ๔๘๖ U.S. ๖๙๔, ๑๐๘ S.Ct. ๒๑๐๔, U.S.Ill. June ๑๕, ๑๙๘๘.
Heiser, W.W. (๒๐๑๐). The Hague Convention on Choice of Court Agreements: The Impact on Forum Non
Conveniens, Transfer of Venue, Removal, and Recognition of Judgments in United States Courts. ๓๑ University of
Pennsylvania Journal of International Law, ๑๐๒๓.
๓๓
Article ๕ (๑) provides “The court or courts of a Contracting State designated in an exclusive choice of court
agreement shall have jurisdiction to decide a dispute to which the agreement applies, unless the agreement is
null and void under the law of that State”.
๓๔
Casad, R. C., & Richman, W. B. (๑๙๙๘). Jurisdiction in Civil Actions SectionSection ๑-๗ & ๓-๑ (third ed.). Lexis
Law Publishing.
๓๒
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บทที่ ๒

๒๐

Corp. (๑๙๘๘)๓๕ ศาลสูงสหรัฐอเมริกาได้วางหลักว่าข้อตกลงเลือกศาลไว้โดยเฉพาะ (Exclusive Choice
of Court Agreement) ของคู่สัญญามิได้ตัดอํานาจศาลที่คู่สัญญาเลือกไว้โดยเฉพาะที่จะโอนคดีไปศาลอื่น
ที่มีความเหมาะสมในการพิจารณาคดีมากกว่าตามหลัก Forum non conveniens นอกจากนี้ ในคดี
Van Dusen v. Barrack (๑๙๖๔)๓๖ ศาลสูงสหรัฐอเมริกาได้วางหลักว่าศาลที่คู่สัญญาเลือกไว้โดยเฉพาะ
มีดุลพินิจในการโอนคดีไปยังศาลอื่นได้โดยพิจารณาจากลักษณะของข้อเท็จจริงในแต่ละคดี (Individual
and case-by-case) ความเหมาะสม และความเป็นธรรม (Convenience and fairness)
เมื่อกลับมาพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ของอนุสัญญาฯ ในเรื่องการโอนย้ายศาลที่พิจารณาคดีใน
กรณีที่คู่สัญญาได้ตกลงเลือกศาลไว้โดยเฉพาะจะพบว่าอนุสัญญาฯ อนุญาตให้ศาลที่คู่สัญญาเลือกไว้
โดยเฉพาะเท่านั้นที่จะมีเขตอํานาจศาลเหนือคดีพิพาท ศาลอื่นที่ดําเนินการพิจารณาคดีที่คู่สัญญา
มีข้อตกลงเลือกศาลไว้แล้วโดยเฉพาะจะต้องหยุดการพิจารณาคดีหรือยกฟ้องคดีไป๓๗ อย่างไรก็ดี อนุสัญญาฯ
เปิดโอกาสให้มีการโอนย้ายศาลที่พิจารณาคดีได้ถึงแม้มีข้อตกลงเลือกศาลไว้โดยเฉพาะ ถ้าหากการโอนย้าย
ศาลดังกล่าวเป็นการโอนย้ายศาลภายใต้ระบบการจัดการเขตอํานาจศาลภายในของประเทศภาคี (Internal
allocation of jurisdiction among the courts of a Contracting State)๓๘ บทบัญญัติข้อนี้อาจมี
ความหมายใช้กับประเทศภาคีที่มีระบบการปกครองแบบมลรัฐ (Federation System) อย่างเช่น
ประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนั้น การโอนย้ายศาลที่พิจารณาคดีถึงแม้ว่าคู่สัญญามีข้อตกลงเลือกศาลไว้
โดยเฉพาะอาจใช้ได้ในกรณีที่การโอนย้ายนั้นเป็นการโอนย้ายศาลระหว่างกันในศาลระดับมลรัฐเพราะถือว่า
มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติของอนุสัญญาฯ ที่อนุญาตให้โอนย้ายศาลได้หาก “การโอนย้ายศาลดังกล่าว
เป็นการโอนย้ายศาลภายใต้ระบบการจัดการเขตอํานาจศาลภายในของประเทศภาคี (Internal allocation
of jurisdiction among the courts of a Contracting State)” ยกตัวอย่างเช่น ถ้าหากคู่สัญญาตกลง
ให้ศาลแขวงมลรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นศาลที่มีเขตอํานาจโดยเฉพาะ ถ้าหากเกิดการฟ้องร้องคดีขึ้นที่ศาล
แขวงมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ศาลแขวงมลรัฐแคลิฟอร์เนียอาจโอนย้ายคดีไปยังศาลแขวงมลรัฐอื่นได้ตามหลัก
Forum non conveniens เนื่องจากเป็นการโอนย้ายคดีระหว่างศาลในระดับมลรัฐ แต่การโอนย้าย
คดีไปพิจารณาที่ศาลประเทศภาคีอื่นโดยอ้างหลัก Forum non conveniens ทั้งๆ ที่มีข้อตกลงเลือก
ศาลไว้โดยเฉพาะจะไม่สามารถกระทําได้เนื่องจากเป็นการขัดกับบทบัญญัติของอนุสัญญาฯ๓๙
๓๕

Stewart Organization, Inc. v. Ricoh Corp (๑๙๘๘) ๔๘๗ U.S. ๒๒, ๑๐๘ S.Ct. ๒๒๓๙, U.S.Ala. June ๒๐, ๑๙๘๘.
Van Dusen v. Barrack (๑๙๖๔) ๓๗๖ U.S. ๖๑๒, ๘๔ S.Ct. ๘๐๕, U.S.Pa. March ๓๐, ๑๙๖๔. Vernon's Texas Statutes
and Codes Annotated, V.T.C.A., Civil Practice & Remedies Code Section ๓๖.๐๐๕, Grounds for Non-recognition.
๓๗
Article ๖ provides “court of a Contracting State other than that of the chosen court shall suspend or dismiss
proceedings to which an exclusive choice of court agreement applies…”
๓๘
Article ๕(๓)(b) provides “The preceding paragraphs shall not affect rules on the internal allocation of jurisdiction
among the courts of a Contracting State…”
๓๙
Supra Note ๑๒.
๓๖
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๒๑

นอกจากอนุสัญญาฯ จะไม่ยอมรับหลัก Forum non conveniens แล้ว อนุสัญญาฯ ยังไม่มี
บทบั ญ ญั ติ ใ นเรื่ อ งการยอมรั บ และการบั ง คั บ คดี ต ามคํ า พิ พ ากษาศาลต่ า งประเทศโดยอาศั ย
หลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติตอบแทนระหว่างกัน (Reciprocity) นั่นหมายถึง ศาลประเทศที่สองจะยอมรับและ
บังคับคดี ตามคําพิพากษาของศาลจากประเทศแรกทันที โดยไม่ต้องพิจารณาว่าศาลประเทศแรกมีคํามั่น
ว่าจะยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาลจากประเทศที่สองเช่นเดียวกันหรือไม่ การที่อนุสัญญาฯ
ไม่ใช้หลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติตอบแทนระหว่างกัน (Reciprocity) ในการบังคับคดีตามคําพิพากษาของ
ศาลต่างประเทศแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ของอนุสัญญาฯ ในการเคารพความศักดิ์สิทธิของ
ข้อตกลงเลือกศาลที่คู่สัญญาเลือกไว้โดยเฉพาะ อย่างไรก็ดี กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาเองก็
ยังยึดถือหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติตอบแทนระหว่างกัน (Reciprocity) ในการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ของศาลต่างประเทศอยู่โดยบัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ในหลายมลรัฐ อาทิเช่น มลรัฐแมสซาชูเซตส์ (M.G.L.A. ๒๓๕ § ๒๓A)๔๐ และมลรัฐเทกซัส (V.T.C.A.,
Civil Practice & Remedies Code § ๓๖.๐๐๕)๔๑ เป็นต้น ถ้าประเทศสหรัฐอเมริกาประสงค์ที่จะเป็น
ภาคีอนุสัญญาฯ บทบัญญัติของกฎหมายในระดับมลรัฐที่ใช้หลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติตอบแทนระหว่างกัน
(Reciprocity) เป็นเงื่อนไขในการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศอาจจะต้อง
ได้รับการปรับแก้ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของอนุสัญญาฯ
๓. หลักการและแนวความคิดที่นํามาใช้ในเรื่องการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศในคดีแพ่งและพาณิชย์
๓.๑ หลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติตอบแทนระหว่างกัน (Reciprocity)
หลักการปฏิบัติตอบแทนเป็นกรณีที่รัฐหนึ่งจะยอมรับและบังคับตามคําพิพากษาของศาลอีกรัฐหนึ่ง
ให้เมื่อคําพิพากษาของศาลในรัฐตนเองถูกยอมรับและบังคับในรัฐนั้น อย่างไรก็ดี หลักนี้ดูเหมือนจะเป็น
การยากในตอนเริ่มเนื่องจากอาจจะไม่มีรัฐที่อยากจะเป็นฝ่ายที่ยอมรับหรือบังคับคดีตามคําพิพากษาของ
ศาลรัฐอื่นก่อน๔๒ แต่หลักนี้ก็มีข้อดี กล่าวคือหลักการนี้สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการชักชวนหรือชักจูง
ให้รัฐอื่นเริ่มเข้ามาทําสนธิสัญญาแก่กัน
แนวความคิดนี้มาจากแนวความคิดดั้งเดิมของประเทศอังกฤษ โดยศาลอังกฤษเชื่อว่าศาลของ
ประเทศหนึ่งมีพันธะหรือข้อผูกพันตามกฎหมายระหว่างประเทศที่จะต้องให้ความช่วยเหลือยังศาล
๔๐

M.G.L.A. ๒๓๕ Section ๒๓A provides “a foreign judgment shall not be recognized if ... judgments of this state
are not recognized in the courts of the foreign state”.
๔๑
เนื้อหาของบทบัญญัติมีข้อความเหมือนบทบัญญัติของกฎหมายของรัฐแมสซาชูเซตส์ (M.G.L.A. ๒๓๕ Section ๒๓A)
๔๒
Supra Note ๒.
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๒๒

ของอีก ประเทศหนึ่งและยัง เกรงว่าหากคําพิพ ากษาต่า งประเทศไม่ไ ด้รับ การยอมรับบังคับ ให้ใ น
ประเทศอังกฤษแล้ว คําพิพากษาของอังกฤษเองก็จะไม่ได้รับการบังคับตามในต่างประเทศด้วยเช่นกัน
โดยเป็นการยอมรับตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศโดยสมัครใจของประเทศนั้นมิใช่ยอมรับเพราะ
หน้าที่หรือพันธกรณีระหว่างประเทศแต่อย่างใด
๓.๒ หลักแห่งพันธกรณี (Doctrine of Obligation)
หลักแห่งพันธกรณีนี้มีหลักการที่สําคัญ คือ ศาลต่างประเทศซึ่งมีเขตอํานาจศาลเหนือจําเลย
ย่อมวินิจฉัยตัดสินคดีโดยกําหนดจํานวนเงินเพื่อให้จําเลยชําระหนี้ให้แก่โจทก์ หรือเป็นการกําหนดหน้าที่
หรือความรับผิดในการที่จําเลยจะต้องชําระหนี้ไว้ ซึ่งหน้าที่ที่จะต้องชําระหนี้ตามจํานวนดังกล่าว
ย่อมกลายเป็นพันธะทางกฎหมายอันอาจจะถูกบังคับชําระหนี้โดยประเทศอื่นได้ กล่าวคือ คําพิพากษา
ของศาลซึ่งมีเขตอํานาจในการพิจารณาคดีย่อมที่จะกําหนดหน้าที่หรือภาระหนี้ให้แก่ตัวจําเลยได้ เพื่อให้
จําเลยปฏิบัติตามคําพิพากษานั้น ซึ่งศาลในประเทศอื่นๆ ก็ย่อมมีความผูกพันที่จะต้องบังคับตามหนี้
แห่งคําพิพากษานั้นด้วย (Russell v. Smyth, ๑๘๔๒) จากหลักดังกล่าวจะเห็นได้ว่า เมื่อศาลทุกศาล
ตัดสินคดีแ ล้ว ก็จะเกิดหน้าที่หรือความผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามคําพิพากษานั้นเป็นหน้าที่หรือ
ความผูกพัน ที่ยอมรับกันทั่วไป โดยถือว่าคําพิพากษามีความศักดิ์สิทธิ์ต้องปฏิบัติตาม จึงเกิดหลักการ
เป็นรูปแบบเดียวกันและเข้ากันได้หมดในทุกประเทศ ทั้งนี้ การนําคําพิพากษาศาลต่างประเทศมาใช้บังคับ
ในประเทศอื่นนั้นจะต้องนําคําพิพากษาศาลต่างประเทศมาฟ้องขอให้ศาลในอีกประเทศหนึ่งยอมรับและ
บังคับให้ (Action on Judgment) โดยถือว่าคําพิพากษาของศาลต่างประเทศเป็นมูลคดี (Cause of
Action) เพื่อเรียกร้องหนี้แห่งคําพิพากษาของศาลต่างประเทศนั่นเอง (Schibsby v Westenholz)
๓.๓ หลักอํานาจอธิปไตยเหนือดินแดน (Principle of Territorial Sovereignty)
ในหลักการแนวความคิดอํานาจอธิปไตยของรัฐแบบดั้งเดิมแบบชาตินิยมมักจะมีความคิดว่า
รัฐย่อมมีอํานาจที่เด็ดขาดและไม่มีเงื่อนไข โดยแนวคิดแบบดั้งเดิมมักจะมีความเชื่อว่า การประนีประนอม
ระหว่างอํานาจอธิปไตยของรัฐที่เข้ามาทับซ้อนกันนั้นมีความขัดกันถูกมองว่าเป็นไปไม่ได้และยอมรับไม่ได้
โดยการยอมรับคําสั่งและคําพิพากษาศาลต่างประเทศถูกมองว่าเป็นการเสียเอกราชของรัฐ (State
Independence) และเมื่อการทับซ้อนของอํานาจอธิปไตยของรัฐเกิดขึ้น ความขัดแย้งระหว่างรัฐ
จึงหลีกเลี่ยงมิได้ ซึ่งในหลายสถานการณ์จึงนําไปสู่การใช้กําลังต่อกันและนํามาซึ่งการเสียสันติภาพใน
ประชาคมระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างดินแดนและประชากรระหว่างรัฐสิ้นสุดลง
ซึ่งเมื่อเราพิจารณาถึง “คําสั่งและคําพิพากษาศาลต่างประเทศ” เราคงต้องมีแนวคิดพื้นฐานว่า สิ่งนี้ก็คือ
ส่วนหนึ่งของการกระทําของรัฐ ซึ่งหากมองจากมุมของทฤษฎีการกระทําของรัฐดั้งเดิมหรือ Act of State
Theory สิ่งนี้ก็คือ “การกระทําทางตุลาการของรัฐ (Judicial Act of State) ซึ่งเป็นการกระทําของรัฐ
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อันเป็นผลมาจากการแสดงอํานาจอธิปไตยของรัฐทางตุลาการเพื่อรักษาไว้ซึ่งความยุติธรรมบนดินแดน
และแก่ประชากรของตน ทั้งนี้เพราะรัฐอธิปไตยย่อมมีอํานาจอธิปไตยเหนือดินแดนและประชากร๔๓
๓.๔ หลักอัธยาศัยไมตรีระหว่างประเทศ (Comity)
หลักอัธยาศัยไมตรีระหว่างประเทศ (Comity) นี้ได้เข้ามามีบทบาทในประเทศที่ได้รับอิทธิพล
มาจากระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common Law) ในการนํามาเป็นแนวทางในการยอมรับและ
การบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ ซึ่งแนวหลักการนี้เองประเทศไทยก็ได้มีการนํามาใช้บังคับ
ในคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๘๕/๒๔๖๑๔๔
๔. ข้อยกเว้นของหลักการการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในคดีแพ่ง
และพาณิชย์
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าหลักทั่วไปของการยอมรับคําพิพากษาต่างประเทศตามอนุสัญญา
the Brussels Convention on Jurisdiction and Enforcement of Judgments in Civil and
Commercial Matters ๑๙๖๘ มีหลักว่า คําพิพากษาของประเทศที่เป็นภาคีจะได้รับการยอมรับและ
บังคับ ใช้ในศาลของประเทศภาคีได้โดยอัตโนมัติ แต่อย่างไรก็ตามมีข้อยกเว้น ใน มาตรา ๒๗ (๓)
เรื่องคําพิพากษาศาลต่างประเทศขัดหรือแย้งกับคําพิพากษาอื่นที่ตัดสินไว้แล้วโดยเป็นคู่ความเดียวกัน
และมาตรา ๒๗ (๔) เรื่องสถานะทางกฎหมายของบุคคลธรรมดา เรื่องสิทธิในที่ดินที่เกิดจากความสัมพันธ์
ทางกฎหมาย และเรื่องพินัยกรรมหรือการรับมรดก คดีที่สําคัญ คือ Hoffmann V. Krieg โดยคู่พิพาท
เป็นสามีภรรยา ที่ถูกต้องตามกฎหมายและอยู่อาศัยในประเทศเยอรมัน ต่อมาทั้งสองได้ตัดสินใจแยก
ทางกัน โดยสามีย้ายมาอยู่ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ ศาลเยอรมันได้ตัดสินให้สามีจ่ายค่าเลี้ยงดูให้กับภรรยา
ในขณะเดียวกัน สามีก็ได้ขอให้ศาลเนเธอร์แลนด์มีคําสั่งหย่า ต่อมาภริยาได้ขอให้ศาลเนเธอร์แลนด์บังคับ
ตามคําสั่งของศาล เยอรมันเรื่องค่าเลี้ยงดู ภายใต้ Hague Convention แต่อย่างไรก็ตามสามีไม่สามารถ
นําคําสั่งศาลเรื่องการหย่ามาบังคับในประเทศเยอรมันได้เนื่องจากเรื่องการหย่าไม่ได้อยู่ภายใต้ขอบเขต
ของ Hague Convention ศาลจึงไม่สามารถบังคับตามคําพิพากษาได้๔๕

๔๓

รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร. รัฐไทยยอมรับหรือยอมรับหรือบังคับตามคําสั่งและคําพิพากษาของศาลต่างประเทศ
หรือไม่ ? แค่ไหนกัน ? : ข้อคํานึงเกี่ยวกับกรณีความร่วมมือในการใช้อํานาจอธิปไตยทางตุลาการของรัฐ. ๑๙ เมษายน ๒๕๕๔.
๔๔
Supra Note ๔๓.
๔๕
Haris P. Meidanis. (๒๐๐๕). Public Policy and ordre public in the private international law of EU: traditional and
modern trends.European Law Review.
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The Brussels Convention ๑๙๖๘, Reg.๔๔/๒๐๐๑ and the Rome Convention of ๑๙๘๐
ได้กําหนดข้อยกเว้นเรื่อง นโยบายสาธารณะ (public policy) ไว้ว่า หากคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ขัดกับนโยบายสาธารณะของประเทศที่จะมีการบังคับตามคําพิพากษาอย่างเห็นได้ชัดแล้ว ศาลต่างประเทศ
สามารถปฏิเสธการบังคับตามคําพิพากษานั้นได้ ส่วนความหมายของนโยบายสาธารณะขึ้นอยู่กับ
แต่ละคดีๆ ไป ในคดี Krombach v Bamberski เป็นคดีของหมอชาวเยอรมนีรักษาคนไข้ชาวฝรั่งเศส
จนถึงแก่ความตาย บิดาของผู้ตายได้ฟ้องคดีแพ่งและอาญาต่อศาลฝรั่งเศส แต่จําเลยไม่ปรากฏตัวในศาล
เพียงแต่ให้ทนายมาแทน ศาลตัดสินให้จําเลยชําระค่าสินไหมทดแทนให้กับโจทก์ ดังนั้นโจทก์จึงต้องการนํา
คําพิพากษาดังกล่าวไปบังคับในประเทศเยอรมัน ศาลสูงเยอรมันได้มีคําตัดสินว่า คําพิพากษาศาลฝรั่งเศส
ไม่สอดคล้องกับหลักนโยบายสาธารณะตามมาตรา ๒๗(๑) แห่ง the Brussel Convention ๑๙๖๘
เนื่องจากคดีถูกตัดสินโดยที่จําเลยไม่แสดงตนต่อหน้าศาล (the right for a fair trial) ศาลเยอรมันจึง
ไม่สามารถบังคับตามคําพิพากษาของศาลฝรั่งเศสได้๔๖
หลักข้อยกเว้นเรื่องนโยบายสาธารณะยังสามารถพบได้ในกฎหมายของหลายประเทศ เช่น
Article ๒๖๘ of the Law of Civil Procedure of the People’s Republic of China, Article
๑๑๘ of the Japanese Civil Procedure Code, และ Convention of the Enforcement of
Foreign Judgments in the Arab States ๑๙๕๒๔๗
(Meidanis, ๒๐๐๕) นอกจากนี้ ยังมีข้อยกเว้นเรื่องการระงับการดําเนินคดีหรือการจําหน่าย
คดี (anti-suit injunction) ในคดี Turner V. Grovit และ Erich Gasser GmbH v. MISAT โดยทั้ง
สองคดี ศาลได้มีคําพิพากษาออกมาแนวทางเดียวกันเกี่ยวกับ anti-suit injunction ว่าในกรณีที่ศาล
ในประเทศภาคีสมาชิกอยู่ระหว่างการพิจารณาในอีกเขตอํานาจศาลหนึ่งที่มีคู่ความและประเด็นเดียวกัน
ศาลสามารถมีคําสั่งให้ระงับการดําเนินคดีหรือการจําหน่ายคดีในอีกประเทศหนึ่งได้ เพื่อรอการพิจารณาคดี
ในประเทศของตนโดยใช้หลักกระบวนการพิจารณาที่เกิดขึ้นก่อนเป็นตัวตัดสิน (First-in-Time Approach)๔๘
Article ๒ ของ Hague Choice-of-Court Convention ได้กําหนดว่าความตกลงนี้ ไม่ใช้บังคับ
กับสัญญาที่เกี่ยวกับผู้บริโภค สัญญาการจ้างแรงงาน ค่าเลี้ยงดูและสินสมรส ความรับผิดในความเสียหาย
เกี่ยวกับนิวเคลียร์ นอกจากนี้ Article ๕ ได้กําหนดว่า ศาลที่ถูกเลือกให้ตัดสินคดีไม่จําเป็น ต้องพิจารณา
คดีถ้าพบว่าข้อตกลงในการเลือกศาลเป็นโมฆะหรือไม่มีผลใช้บังคับตามกฎหมาย และ Article ๖ กําหนดว่า
ในกรณีที่มีการเลือกศาลใดเป็นศาลที่ใช้ในการพิจารณาคดีแล้ว ศาลของประเทศภาคีสมาชิกอื่นจะต้อง
ระงับหรือยกฟ้องการพิจารณาคดีในประเทศของตน บทความนี้ได้กล่าวไว้ว่าบทบัญญัติเรื่องข้อยกเว้นใน
๔๖

Ibid.
Pawat Satayanurug. (๒๐๑๑). Rethinking the Harmonization of Choice-of-Court Rules
๔๘
Felix Blobel and Patrick Späth. (๒๐๐๖).The Tale of Multilateral Trust and the European Law of Civil Procedure,
Bern: Stämpfli.
๔๗
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Hague Convention และ Hague Choice of Court มีบทบัญญัติที่คล้ายคลึงกันในเรื่องความไม่ยุติธรรม
ที่เห็นได้อย่างชัดแจ้ง (manifest injustice) และขัดกับหลักนโยบายสาธารณะของประเทศ นอกจากนี้
Article ๙ กําหนดข้อยกเว้นเรื่องหมายศาล (Service of Writ) และกระบวนพิจารณาที่ฉ้อฉลและ Article ๑๑
กําหนดข้อยกเว้นเรื่องการชดใช้ค่าเสียหาย โดยศาลอาจปฏิเสธการยอมรับหรือการบังคับตามคําพิพากษาได้
หากพบว่าคําพิพากษาดังกล่าวเป็นคําพิพากษาที่กําหนดค่าเสียหายในเชิงลงโทษที่คู่ความ ไม่อาจจะได้รับ
ค่าสินไหมทดแทนตามค่าเสียหายหรืออันตรายที่เกิดขึ้น๔๙
สําหรับในประเทศอังกฤษ หากคู่ความต้องการที่จะบังคับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศใน
ประเทศอังกฤษ จะต้องมีการลงทะเบียนเพื่อที่จะบังคับใช้ก่อน ยกเว้นคําพิพากษาที่เกี่ยวกับการจ่าย
ค่าเลี้ยงดู หากมีการจดทะเบียนคําพิพากษาแล้ว ศาลจะมีการส่งเอกสารแจ้งไปยังลูกหนี้ตามคําพิพากษา
หากลูกหนี้ตามคําพิพากษาไม่เห็นด้วยจะต้องตอบปฏิเสธภายใน ๑ เดือน หากลูกหนี้ตามคําพิพากษา
มิได้อยู่ในประเทศอังกฤษจะต้องตอบภายใน ๒ เดือน ๕๐
ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทั่วไปคําพิพากษาศาลต่างประเทศจะถูกยอมรับในศาลสหรัฐอเมริกา
ก็ต่อเมื่อคู่ความปฏิบัติตามเงื่อนไขของหลักอัธยาศัยไมตรีระหว่างประเทศ (Comity: Hilton v. Guyot,
Somportex Ltd. v. Philadelphia Chewing Gum Corp) โดยมีเงื่อนไขว่า๕๑
๑) คําพิพากษานั้นจะต้องถึงที่สุดแล้ว
๒) เป็นคดีที่ตัดสินโดยศาลที่มีอํานาจในการพิจารณาคดี
๓) จําเลยได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้อง
๔) คําพิพากษามิได้เกิดจากการฉ้อโกง และ
๕) เหตุผลพิเศษอื่นๆ (Code of Civil Procedure Section ๑๗๑๓-๑๗๒๔)
จากบทความฉบับนี้อาจกล่าวได้ว่า หากเข้าเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ศาลสหรัฐอเมริกาจําเป็นต้อง
ยอมรับคําพิพากษาของศาลต่างประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม อาจมีข้อยกเว้นในกรณีอื่นๆ อาทิเช่น
คําพิพากษาต่างประเทศขัดต่อหลักนโยบายสาธารณะ ซึ่งข้อยกเว้นเรื่องนโยบายสาธารณะนี้มีนักวิชาการ
ให้ความเห็นว่า หลักนโยบายสาธารณะไม่ควรถูกนําไปใช้เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการไม่ยอมรับคําพิพากษา
ของศาลต่างประเทศและแต่ละประเทศควรได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งศาลในคดี Ackermann

๔๙

Trevor C Hartley. (๒๐๑๓) Choice-of-court agreements under the European and international instruments: the
revised Brussels I Regulation, the Lugano Convention and the Hague Convention Oxford private international law
series. Oxford University Press, Oxford, UK. ISBN ๙๗๘๐๑๙๙๒๑๘๐๒๘.
๕๐
Ibid.
๕๑
Robert E. Lutz.(๒๐๐๗). A Lawyer's Handbook for Enforcing Foreign Judgments in the United States and Abroad.
Cambridge University press

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๒

๒๖

v. Levine ได้วางหลักไว้ว่า หลักนโยบายสาธารณะจะต้องไม่ขัดต่อประโยชน์สาธารณะ จะต้องไม่สร้าง
ความไม่มั่นใจในการบริหารงานยุติธรรมและไม่ขัดต่อความมั่นคงทางสิทธิเสรีภาพของบุคคลและทรัพย์สิน๕๒
ในประเทศกลุ่มตะวันออกกลาง เช่น ประเทศอิรัก มีกฎหมาย Law ๓๐/๑๒๘ ได้กําหนดไว้ว่า
ศาลอิรักมีอํานาจปฏิเสธไม่ยอมรับคําพิพากษาศาลต่างประเทศได้ หากพบว่า คําพิพากษาได้มาเพราะ
การฉ้อฉลหรือกระบวนการพิจารณาของศาลต่างประเทศขัดต่อหลักความยุติธรรม ขัดคําสั่งศาล
แต่อย่างไรก็ตามหลักความยุติธรรมมีความคลุมเครือและอยู่ภายใต้อิทธิพลทางการเมืองการปกครองมาก
ซึ่งส่งผลให้ในบางคดีศาลสามารถใช้เป็นข้ออ้างเพื่อไม่บังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศได้๕๓
๕. ความตกลงระหว่ า งประเทศในเรื่ อ งการยอมรั บ และการบั ง คั บ คดี ต ามคํ า พิ พ ากษาศาล
ต่างประเทศในคดีแพ่งและพาณิชย์
จากการทบทวนวรรณกรรม อนุสัญญาที่เกี่ยวกับเรื่องการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศในคดีแพ่งและพาณิชย์ มีดังนี้
๕.๑ รูปแบบความตกลง
๕.๑.๑ ความตกลงแบบพหุภาคี
(ก) A Model Act for the Recognition and Enforcement of Foreign Money
Judgments ๑๙๖๔ (กฎหมายแม่แบบว่าด้วยการยอมรับและการบังคับคดีเกี่ยวกับคําพิพากษาที่เป็น
หนี้เงิน ค.ศ. ๑๙๖๔)
(ข) Brussels I Regulation of ๒๐๐๐ (ซึ่งได้ถูกออกมาแทนที่ Brussels Convention
concerning Judicial Competence and the Execution of Decisions in Civil and Commercial
Matters ที่ใช้บังคับในปี ค.ศ. ๑๙๖๘)
(ค) Brussels II Regulation (EC) No ๒๒๐๑/๒๐๐๓
Brussels II ได้ออกมาแทนที่กฎ Regulation (EC) No.๑๓๔๗/๒๐๐๐ และได้ถูกบังคับ
ใช้เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ค.ศ. ๒๐๐๔ โดยได้ออกมาใช้ในกลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปซึ่งเป็นรัฐภาคี
๒๕ ประเทศ

๕๒

John.D. Brummet, Jr. (๑๙๙๘). the Preclusive Effect of foreign country judgment in United States and federal
choice of law: the role of the Erie doctrine reassessed.
๕๓
Saleh Majid.(๒๐๑๑). Enforcement of Foreign Judgments and Arbitration Awards in Iraq. Retrieved August ๒๐,
๒๐๑๕. from http://www.iraqilawconsultant.com/puplications/majid/article๐๓.html
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๕.๑.๒ ความตกลงแบบทวิภาคี
ความตกลงในเรื่องการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในคดี
แพ่งและพาณิชย์แบบทวิภาคีมีวัตถุประสงค์หลักคือ เป็นการทําให้หลักอัธยาศัยไมตรีระหว่างประเทศ
(Comity) หนักแน่นขึ้นโดยการทําให้มีผลผูกพันระหว่างรัฐภาคี๕๔ โดยประเทศที่มักทําความตกลงใน
รูปแบบของทวิภาคีมักจะเป็นประเทศที่มักมีแนวคิดในเรื่องของการยอมรับและการบังคับตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศอย่างเข้มงวด ความตกลงแบบทวิภาคีในเรื่องการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศ มีดังนี้
(ก) Convention between Belgium and France relative to the Enforcement
of Judgments ๑๘๙๙ (อนุสัญญาระหว่างประเทศเบลเยี่ยมและประเทศฝรั่งเศสว่าด้วยการบังคับคดี
ตามคําพิพากษา ค.ศ. ๑๘๙๙)
(ข) The Convention between France and the Swiss Confederation Respecting
Jurisdiction and the Execution of Civil Judgments of ๑๕ June ๑๘๖๙ และ The Convention
on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters
(Lugano Convention) (อนุสัญญาระหว่างประเทศฝรั่งเศสและสมาพันธรัฐสวิสว่าด้วยเขตอํานาจศาล
และการบังคับคดีตามคําพิพากษาในคดีแพ่ง ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ค.ศ. ๑๘๖๙ และอนุสัญญาว่าด้วย
เขตอํานาจศาลและการบังคับคดีตามคําพิพากษาในคดีแพ่งและพาณิชย์ (อนุสัญญากรุงลูกาโน))
๕.๒ ความตกลงตามกลุ่มประเทศ
๕.๒.๑ กลุ่มยุโรป
(ก) The Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign
Judgments in Civil and Commercial Matters ๑๙๗๑ (อนุสัญญาแห่งกรุงเฮกว่าด้วยการยอมรับ
และการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในคดีแพ่งและพาณิชย์ ค.ศ. ๑๙๗๑)
ประเทศที่เป็นภาคีอนุสญ
ั ญาดังกล่าวประกอบไปด้วยประเทศจํานวน ๕ ประเทศ ด้วยกัน
ได้แก่ ประเทศสาธารณรัฐแอลเบเนีย ประเทศสาธารณรัฐไซปรัส ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศสาธารณรัฐ
โปรตุเกส และประเทศคูเวต
(ข) The Convention between France and the Swiss Confederation Respecting
Jurisdiction and the Execution of Civil Judgments of ๑๕ June ๑๘๖๙และ The Convention
on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters
(Lugano Convention) (อนุสัญญาระหว่างประเทศฝรั่งเศสและสมาพันธรัฐสวิสว่าด้วยเขตอํานาจศาล
๕๔

Supra Note ๒.
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และการบังคับคดีตามคําพิพากษาในคดีแพ่ง ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ค.ศ. ๑๘๖๙ และอนุสัญญาว่าด้วย
เขตอํานาจศาลและการบังคับคดีตามคําพิพากษาในคดีแพ่งและพาณิชย์ (อนุสัญญากรุงลูกาโน))
เป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศฝรั่งเศสและสมาพันธรัฐสวิสเกี่ยวกับการยอมรับอํานาจ
ศาลและการบังคับคดีตามคําพิพากษาทางแพ่งอย่างไรก็ดีอนุสัญญานี้ได้ถูกยกเลิกเมื่อปี ค.ศ. ๑๙๙๑
เมื่อสมาพันธรัฐสวิส ได้เข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญา Lugano Convention กับเกาะซาร์ดิเนียซึ่งเป็น แคว้น
ที่ปกครองตนเองในประเทศอิตาลีในปี ค.ศ. ๑๗๖๐
(ค) The Convention between Belgium and France relative to the Enforcement
of Judgments ๑๘๙๙ (อนุสัญญาระหว่างประเทศเบลเยี่ยมและประเทศฝรั่งเศสว่าด้วยการบังคับคดี
ตามคําพิพากษา ค.ศ. ๑๘๙๙)
(ง) Brussels I Regulation of ๒๐๐๐ (ซึ่งได้ถูกออกมาแทนที่ Brussels Convention
concerning Judicial Competence and the Execution of Decisions in Civil and Commercial
Matters ที่ใช้บังคับในปี ค.ศ. ๑๙๖๘)
(จ) Brussels II Regulation (EC) No ๒๒๐๑/๒๐๐๓
Brussels II ได้ออกมาแทนที่กฎ Regulation (EC) No.๑๓๔๗/๒๐๐๐ และได้ถูกบังคับใช้
เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ค.ศ. ๒๐๐๔ โดยได้ออกมาใช้ในกลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปซึ่งเป็นรัฐภาคี
๒๕ ประเทศ
(ฉ) The Hague Convention of ๓๐ June ๒๐๐๕ on Choice of Court Agreements
(อนุสัญญากรุงเฮกว่าด้วยความตกลงในการเลือกศาลที่พิจารณาคดี ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ค.ศ. ๒๐๐๕)
อนุ สั ญ ญาฉบั บ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ เมื่ อ วั น ที่ ๑ ตุ ล าคม ค .ศ.๒๐๑๕ โดยเป็ น อนุ สั ญ ญาที่ มี
ความร่วมมือทางศาลระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปและประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเทศแม็กซิโก และประเทศสิงคโปร์ โดยศาลของรัฐภาคีที่ถูกคู่สัญญาเลือกจะเป็นศาลที่มีอํานาจใน
การตัดสินคดี และศาลในอีกรัฐภาคีหนึ่งจะต้องปฏิเสธการตัดสินคดีและให้คู่ความนําคดีไปยังศาลของ
รัฐภาคีที่ได้ตกลงกันไว้
๕.๒.๒ กลุ่มอเมริกา
(ก) The Treaty of Lima of ๑๘๗๘ (สนธิสัญญากรุงลิมา ค.ศ. ๑๘๗๘) เป็นอนุสัญญา
ที่มีความพยายามในการแก้ไขในเรื่องของการขัดกันของกฎหมายในด้านของการยอมรับและการบังคับคดี
ใช้อย่างไรก็ดีอนุสัญญาฉบับนี้ในทางปฏิบัติไม่ได้มีการนํามาใช้
(ข) The Inter-American Convention on Extraterritorial Validity of Foreign
Judgments and Arbitral Awards ๑๙๗๙ (อนุสัญญาแห่งกรุงมอนเตวิดิโอว่าด้วยความสมบูรณ์ของ
คําพิ พากษาและคําชี้ ขาดของอนุญาโตตุ ลาการต่างประเทศภายนอกอาณาเขตในหมู่รัฐอเมริกัน
ค.ศ. ๑๙๗๙)
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(ค) The ๑๙๘๔ Inter-American Convention on Jurisdiction in the International
Sphere for the Extraterritorial Validity of Foreign Judgments (อนุสัญญาว่าด้วยเขตอํานาจศาล
ในขอบเขตระหว่างประเทศเพื่อความสมบูรณ์ของคําพิพากษาศาลต่างประเทศภายนอกอาณาเขตใน
หมู่รัฐอเมริกัน ค.ศ. ๑๙๘๔)
๕.๒.๓ กลุ่มตะวันออกกลาง
(ก) The ๑๙๕๒ Agreement as to the Execution of Judgments (Arab League
Judgments Convention) ความตกลงว่าด้วยการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ ค.ศ. ๑๙๕๒
(ข) The ๑๙๘๓ Arab Convention on Judicial Co-operation (Riyadh Convention)
อนุสัญญาว่าด้วยความร่วมมือในด้านตุลาการระหว่างประเทศอาหรับ ค.ศ. ๑๙๘๓
(ค) The ๑๙๙๕ Protocol on the Enforcement of Judgments Letters Rogatory
Judicial Notices (GCC Protocol) พิธีสารว่าด้วยการบังคับคดีตามคําพิพากษาเกี่ยวกับความร่วมมือ
ทางการศาลในการสืบพยานลักฐาน ค.ศ. ๑๙๙๕
๕.๓ อนุสัญญาที่มีความร่วมมือในการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาในด้าน
กฎหมายแพ่ง
อนุสัญญาที่มีความร่วมมือในการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาในด้านกฎหมาย
ครอบครัว
(ก) Convention on the Recognition of Divorces and Legal Separations ๑๙๗๐
(Hague Divorce Convention) อนุสัญญากรุงเฮกว่าด้วยการยอมรับสถานะทางการสมรสในเรื่อง
การหย่าร้างและการแยกกันอยู่ ค.ศ. ๑๙๗๐
(ข) Convention on Celebration and Recognition of the Validity of Marriages ๑๙๗๘
(Hague Marriage Convention) อนุสัญญาว่าด้วยการยอมรับการมีผลของการสมรส ค.ศ. ๑๙๗๘
(ค) A ๑๙๗๓ Convention on the Recognition and Enforcement of Decisions Relating
to Maintenance Obligations (Hague Maintenance Convention) อนุสัญญาว่าด้วยการยอมรับ
และการบังคับคดีตามคําพิพากษาเกี่ยวกับหน้าที่อุปการะและอํานาจปกครองของครอบครัว ค.ศ. ๑๙๗๓
(ง) Convention Concerning the Powers of Authorities and the Law Applicable
in Respect of the Protection of Infants ๑๙๖๑ (Protection of Minors Convention) อนุสัญญา
ว่าด้วยอํานาจปกครองและกฎหมายที่บังคับใช้กับการคุ้มครองเด็กเกิดใหม่ ค.ศ. ๑๙๖๑
(จ) Convention on Jurisdiction, Applicable Law, Recognition, Enforcement and
Co-operation Respect of Parental Responsibility and Measures for the Protection of
Children ๑๙๙๖ (Child Protection Convention) อนุสัญญาว่าด้วยเขตอํานาจศาล กฎหมายที่ใช้
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บังคับ การยอมรับ การบังคับ และความร่วมมือเกี่ยวกับหน้าที่ของบิดามารดาในด้านการคุ้มครองผู้เยาว์
ณ ค.ศ. ๑๙๙๖
(ฉ) Convention on the International Protection of Adults ๑๙๙๙ (Protection of
Adults Convention) อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองผู้ใหญ่ ค.ศ. ๑๙๙๙
๖. การยอมรั บและการบังคั บคดีตามคํา พิพากษาศาลต่างประเทศในคดีแพ่ งและพาณิช ย์ใ น
ประเทศสหรัฐอเมริกา
การยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศมีแนวความคิดพื้นฐานหลักที่นํามา
สนับสนุนหลักการดังกล่าวที่มีลักษณะเป็นสากล ได้แก่ หลักอัธยาศัยไมตรีระหว่างประเทศ (Comity)
หลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติตอบแทนระหว่างกัน (Reciprocity) หลักแห่งพันธกรณี (Doctrine of Obligation)
และหลักความเป็นที่สุดและความเสร็จเด็ดขาดของคําพิพากษา (Final and Conclusive Judgment)๕๕
สําหรับในประเทศสหรัฐอเมริกานั้น ได้นําหลักการตามแนวความคิดพื้นฐานข้างต้น ในการยอมรับและ
การบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศมาใช้ โดยสามารถพิจารณาได้ดังนี้
ปกติโดยทั่วไปแล้ว รัฐจะมีอํานาจอธิปไตยเป็นของตนเอง กล่าวคือ รัฐจะไม่ยอมให้มีการก้าวก่าย
อํานาจข้ามรัฐ ดังนั้น หลักอัธยาศัยไมตรีระหว่างประเทศ (Comity) และหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติตอบแทน
ระหว่างกัน (Reciprocity) นี้เป็นหลักพื้นฐานสําคัญที่จะทําให้เกิดการบังคับตามพิพากษาศาลต่างประเทศ
กล่าวคือหากรัฐหนึ่งยอมลดอํานาจอธิปไตยของตนลงมาเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าตนยอมรับอํานาจอธิปไตย
ของอีกรัฐหนึ่ง โดยการยอมรับและการบังคับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศให้ และในขณะเดียวกันรัฐที่
ยอมรับก็หวังที่จะให้รัฐที่มีคําพิพากษานั้นยอมรับบังคับคดีตามคําพิพากษาของรัฐตนด้วย ซึ่งทั้งหมดอาศัย
พื้นฐานจากหลักการในเรื่องอัธยาศัยไมตรีโดยพิจารณาจากความช่วยเหลือในการปฏิบัติตอบแทนซึ่งกันและกัน
จากความสัมพันธ์ฉันท์มิตรในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ยอมรับทั้งหลักอัธยาศัยไมตรีระหว่างประเทศ
(Comity) และหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติตอบแทนระหว่างกัน (Reciprocity) โดยถือว่าทั้งสองหลักการนี้
เป็นส่วนหนึ่งของกันและกันและยึดถือหลักอัธยาศัยไมตรีระหว่างประเทศ (Comity) ว่าอยู่บนพื้นฐาน
ของหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติตอบแทนระหว่างกัน (Reciprocity) จึงทําให้ประเทศจําต้องยอมรับและบังคับคดี
ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศที่มีการปฏิบัติต่างตอบแทนกับประเทศตนอย่างเคร่งครัด ดังนั้น
ประเทศสหรัฐอเมริกาจึงเน้นไปให้ความสําคัญกับเรื่องการปฏิบัติต่างตอบแทนเป็นอย่างมาก ดังจะ

๕๕

ศุภชัย ใจแปง. (๒๕๕๔). ความร่วมมือทางศาลเกี่ยวกับการบังคับตามคําพิพากษาต่างประเทศ. สืบค้น ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘. จาก
https://www.gotoknow.org/posts/๔๗๔๔๘๔.

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๒

๓๑

เห็นได้จากกรณีศาลสูงสหรัฐอเมริกา (Supreme Court) ได้เคยวินิจฉัยไว้ในคดี Hilton v. Guyot๕๖ ซึ่งถือเป็น
กรณีศึกษาต้นแบบ โดยคดีนี้เกี่ยวข้องกับการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาต่างประเทศที่เป็น
คําพิพากษาให้ใช้เงิน (FMJ: Foreign Country Money Judgment) ศาลสูงได้วินิจฉัยว่าศาลสหรัฐอเมริกา
จะยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศก็ต่อเมื่อศาลแห่งประเทศที่ทําคําพิพากษายอมรับ
และบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาลสหรัฐอเมริกาด้วยจึงส่งผลให้ “หลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติตอบแทน
ระหว่างกัน (Reciprocity)” กลายเป็นเงื่อนไขสําคัญประการแรก (Pre-Requisite) ที่ศาลสหรัฐอเมริกาใช้
พิจารณาว่าจะให้การยอมรับและการบังคับตามคําพิพากษาต่างประเทศหรือไม่เพียงใด๕๗ ซึ่งอาจมี
ความแตกต่างกันกับในประเทศอังกฤษที่แม้จะยอมรับทั้งสองหลักการข้างต้น แต่สําหรับหลักการปฏิบัติ
ต่างตอบแทนนั้น ศาลอังกฤษก็หาได้นํามาเป็นเงื่อนไขสําคัญในการพิจารณายอมรับและบังคับคดี
ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศไม่เป็นเพียงแต่เห็นว่าศาลของประเทศหนึ่งมีความผูกพันในทางกฎหมาย
ที่จะต้องให้ความช่วยเหลือแก่ศาลของอีกประเทศหนึ่ง ประกอบกับศาลอังกฤษเกรงว่าหากคําพิพากษาของ
ศาลต่างประเทศไม่ได้รับการยอมรับและบังคับคดีในประเทศอังกฤษแล้วคําพิพากษาของประเทศอังกฤษ
ก็จะไม่ได้รับการยอมรับและบังคับคดีในประเทศอื่นด้วยเช่นกัน ซึ่งกรณีนี้ แม้จะมีลักษณะเข้าตาม
หลักการปฏิบัติต่างตอบแทน แต่ก็เป็นเพียงการคํานึงถึงโดยอาศัยการมีไมตรีฉันท์มิตร มิได้นํามาเป็นเงื่อนไข
ในการพิจารณาแต่อย่างใดในอันที่จะเหมือนกับแนวปฏิบัติของศาลสหรัฐอเมริกา๕๘
จากการพิจารณาคดี Hilton v. Guyot ประเด็นเรื่องการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศ จึงกลายเป็นประเด็นระดับประเทศซึ่งศาลจะพิจารณาตามกฎหมายระหว่างประเทศ
(The American Law Institute, ๒๐๐๐) จนกระทั่งในปี ค.ศ. ๑๙๒๖ ในมลรัฐนิวยอร์ก ได้มีการพิพากษาคดี
Johnson v. Compagnie Generale Transatlantique๕๙ ซึ่งปฏิเสธที่จะพิจารณาประเด็นเรื่องการยอมรับ
และการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลฝรั่งเศส เนื่องจากศาลฝรั่งเศสมิได้ยอมรับคําพิพากษาของศาล
สหรัฐอเมริกา และได้พิจารณาว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ศาลต้องใช้กฎหมายสหรัฐอเมริกาในการพิจารณา
ดังนั้น ศาลมลรัฐนิวยอร์กจึงใช้กฎหมายของมลรัฐในการพิจารณาคดี๖๐ คดีนี้แสดงให้เห็นว่าศาล
สหรัฐอเมริกาให้น้ําหนักความสําคัญของหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติตอบแทนระหว่างกัน (Reciprocity) มาใช้
เป็นเงื่อนไขในการให้ความสําคัญเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามการยึดถือหลักดังกล่าวอาจทําให้เกิดปัญหาได้
๕๖
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หากศาลต่างประเทศเห็นว่าศาลสหรัฐอเมริกาไม่ยอมรับและไม่บังคับคดีตามคําพิพากษาของตน หรือไม่
ปรากฏว่ามีการทําข้อตกลงในเรื่องดังกล่าวระหว่างกัน ศาลต่างประเทศนั้นก็อาจไม่ยอมรับและไม่บังคับคดี
ตามคําพิพากษาศาลสหรัฐอเมริกา ซึ่งอาจทําให้เกิดความขัดแย้งด้านการใช้กฎหมาย หรือการดําเนิน
กระบวนพิจารณาคดีที่ซ้ําซ้อน อีกทั้งยังเป็นอุปสรรคสําคัญที่จํากัดขอบเขตของการยอมรับ และการบังคับ
ตามคดีต ามคํา พิพ ากษาศาลต่ า งประเทศทั้ง ในเชิ ง พื้น ที่แ ละเชิง เนื้อ หา ทั้ง นี้เ พื่อ ให้ คํา พิพ ากษา
ศาลสหรัฐอเมริกาได้รับการยอมรับและการบังคับคดีในศาลต่างประเทศ จึงได้เกิดมีกฎหมายต้นแบบ เรียกว่า
The Uniform Foreign Money-Judgments Recognition Act of ๑๙๖๒ หรือ UFMJRA ๑๙๖๒
ซึ่งปัจจุบันมี ๓๒ มลรัฐในสหรัฐอเมริกา ได้นํากฎหมายต้นแบบฉบับนี้ไปบัญญัติเป็นกฎหมายของมลรัฐตน
ในการพิจารณายอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศกรณีมีประเด็นที่ให้ต้องพิจารณา
ในศาลของมลรัฐนั้นๆ๖๑ ในกระบวนการสําหรับการบังคับใช้และการยอมรับคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ในประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องด้วยประเทศสหรัฐอเมริกามีทั้งระบบศาลของรัฐบาลกลาง (Federal
Court) และศาลของมลรัฐนั้นๆ (State Court) ซึ่งแต่ละรัฐรวมไปถึงเขตโคลัมเบีย ต่างก็มีกฎหมาย
ของมลรัฐตน แต่ในเรื่องประเด็นของการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
อาจถูกนําขึ้นสู่การพิจารณาของรัฐบาลกลาง โดยศาลรัฐบาลกลางจะบทบาทในการวางหลักเกณฑ์ใน
การบยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ในกรณีคําพิพากษาของศาลในแต่ละมลรัฐจะถูกนําไปบังคับใช้ในอีกรัฐหนึ่ง ในฐานะเป็น
คําพิพากษาต่างประเทศ (Foreign Judgment) ถึงแม้ว่ารัฐบ้านใกล้เรือนเคียงจะต้องพิจารณายอมรับ
และบังคับคดีตามคําพิพากษานั้นภายใต้หลักการเรื่องศรัทธาและการให้ความเชื่อถือ (Full Faith and
Credit Clause) ตามรัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยยอมรับและปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดย
ไม่มีเงื่อนไข๖๒ แต่รัฐนั้นๆ ก็ยังคงไว้ซึ่งกระบวนวิธีพิจารณาและข้อกําหนดต่างๆ ของรัฐตนเองว่าจะมี
การยอมรับและการบังคับตามคําพิพากษาอย่างไร จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าแต่ละรัฐอาจจะมีกฎหมาย
หรือข้อกําหนดในเรื่องการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศที่แตกต่างกันออกไป
จึงทําให้เกิดความพยายามในการสร้างข้อกําหนด ในประเด็นดังกล่าวให้เกิดความเป็นเอกภาพในหมู่ของมลรัฐ
ทั้งหลายขึ้น โดยมีการออกกฎหมาย เรียกว่า The Uniform Enforcement of Foreign Judgment
Act หรือ Uniform Enforcement Act ขึ้นมา ซึ่งกฎหมายดังกล่าวมีใช้อยู่ทั้งหมดในประเทศสหรัฐอเมริกา
รวม ๓๔ มลรัฐ รัฐที่มีกฎหมายฉบับนี้บังคับใช้เมือ่ มีคําพิพากษาของรัฐใกล้เคียง คําพิพากษานั้นจะถูกยอมรับ
ต่อเมื่อมีการยื่นเอกสารคําพิพากษานั้นต่อเจ้าหน้าที่ศาลที่รับเขตอํานาจนั้นมาและเอกสารนั้นมีการรับรอง

๖๑
๖๒
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ความถูกต้อง๖๓ เจ้าหน้าที่ศาลจะส่งหนังสือบอกกล่าวไปยังจําเลย แม้คําพิพากษาเดิมจะอยู่ในระหว่าง
การอุทธรณ์ หรือจําเลยที่อาจต้องการบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาลที่รับโอนเขตอํานาจมา๖๔
โจทก์อาจดําเนินการบังคับใช้คําพิพากษาเสมือนกับเป็นคําพิพากษาที่มีเขตอํานาจศาล๖๕ ในแต่ละรัฐที่มี
การใช้ Uniform Enforcement Act นั้นจะมีการใช้ The Uniform Foreign Money-Judgments
Recognition Act (Uniform Act) ควบคู่กันไปด้วย ซึ่งคําพิพากษาต่างประเทศที่ให้ใช้เงินนั้น ก็จะมี
เงื่อนไขการนํามาบังคับใช้และการยอมรับในลักษณะเดียวกันกับที่กําหนดไว้ตาม Uniform Enforcement
Act ดังนั้นในรัฐเหล่านี้ คําพิพากษาต่างประเทศจะถูกบังคับอย่างเรียบง่าย โดยการยื่นสําเนาเอกสาร
คําพิพากษาที่ผ่านการยอมรับความถูกต้อง ต่อศาลมลรัฐที่รับเขตอํานาจมา แต่สําหรับรัฐบางรัฐที่มิได้มี
กฎหมายฉบับดังกล่าวบังคับใช้ โดยทั่วไปจึงใช้รูปแบบหลักปฏิบัติที่ยึดถือกันมาตามขนบธรรมเนียมของศาล
รวมไปถึงหลักเรื่องศรัทธาและการให้ความเชื่อถือ (Full Faith and Credit clause) ตามรัฐธรรมนูญ
สหรัฐได้กําหนดไว้๖๖
กฎหมาย The Uniform Foreign Money-Judgments Recognition Act (Uniform Act)
เป็นการบัญญัติในหลักการพื้นฐานทั่วไปของกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common Law) ความแตกต่าง
และความคลาดเคลื่อนของการใช้กฎหมายอาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งไม่ใช่เฉพาะความแตกต่างในวิธีหรือกระบวนการ
แต่รวมไปถึงการมองข้ามความแตกต่างของหลักกฎหมายที่สําคัญและกระบวนการบังคับคดีทุกๆ รัฐ
จึงได้ปฏิบัติตามบรรทัดฐานในเรื่องของการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ตามคดี Hilton v. Guyot ที่กําหนดไว้ถึงความมีไมตรีและต่างตอบแทนกันระหว่างอีกประเทศหนึ่ง
และคําพิพากษาที่จะถูกยอมรับและบังคับคดีได้นั้นจะต้องไม่มีการสละผลประโยชน์ที่สําคัญของศาล
ที่จะบังคับตามคําพิพากษานั้น๖๗
สําหรับหลักความเป็นที่สุดและเสร็จเด็ดขาดของคําพิพากษา (Final and Conclusive Judgment)
เมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้นคู่กรณีมักจะนําเรื่องขึ้นสู่ศาล เพื่อให้มีการดําเนินกระบวนพิจารณาคดี และในที่สุด
ก็มีคําพิพากษาตัดสินคดี ซึ่งถือว่าคําพิพากษาในข้อพิพาทนั้นเป็นที่ยุติได้ เพราะศาลได้ทําหน้าที่ใน
การวินิจฉัยชี้ขาดตัดสินคดีโดยผ่านขั้นตอนการกลั่นกรองและไตร่ตรองในการพิพากษาคดีด้วยความบริสุทธิ์
ยุติธรรม โดยปราศจากอคติ ด้วยเหตุนี้คําพิพากษาของศาลจึงมีความศักดิ์สิทธิ์ เป็นสิ่งที่คู่ความในคดี
๖๓

Uniform Enforcement Act, Section ๒.
Ibid. Section ๓.
๖๕
Ibid.Section ๒.
๖๖
Middleditch Jr et al. (๑๙๙๑). Enforcement of Foreign Commercial Judgments in the US, England and South Africa,
๑๙ Int’l Bus. Law. ๔๓๖
๖๗
Westin, D. (๑๙๘๗) Enforcing Foreign Commercial Judgment and Arbitral Awards in The United States, West Germany
and England. Law and policy in international business, ๑๙, ๓๒๘-๓๓๐.
๖๔
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หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีจะต้องยอมรับและปฏิบัติตาม โดยคู่ความจะถูกห้ามมิให้โต้แย้งในคําพิพากษานั้น
แต่ทั้งนี้ หากคําพิพากษานั้นเป็นคําพิพากษาของศาลล่าง คู่ความก็อาจโต้แย้งคําพิพากษาของศาลล่าง
ต่อศาลสูงได้ ถ้าไม่เข้ากรณีที่กฎหมายห้ามไว้ และเมื่อศาลสูงตัดสินคดีเป็นอย่างไรแล้ว คู่ความก็ต้อง
ยอมรับและปฏิบัติไปตามนั้น จะโต้แย้งอีกไม่ได้หลักความเป็นที่สุดแห่งคําพิพากษานี้ (Res Judicata)
มีหลักเกณฑ์ ๓ ประการ คือ
๑) คดีที่ได้มีคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดในคดีก่อนถึงที่สุดแล้ว
๒) คู่ความหรือผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องในคดีก่อนกับคู่ความหรือผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้อง
ในคดีหลังต้องเป็นคู่ความเดียวกัน
๓) ประเด็นในคดีหลังต้องเป็นประเด็นเดียวกันกับประเด็นในคดีก่อน ซึ่งได้มีการวินิจฉัยชี้ขาดแล้ว
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบังคับตามคําพิพากษาของศาลต่างประเทศ ก็ได้มีการนําหลักความเป็นที่สุด
และเสร็จเด็ดขาดของคําพิพากษา (Final and Conclusive Judgment) นี้มาใช้เป็นแนวทางเดียวกัน
คือ หากโจทก์นําคดีมาฟ้องจําเลยในประเทศหนึ่งโดยอาศัยมูลคดีเดิมจําเลยสามารถที่จะยกคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศเป็นข้อต่อสู้ได้ เช่น คําพิพากษาศาลต่างประเทศได้ให้โจทก์ได้รับชําระหนี้บางส่วน
ตามที่เรียกร้อง และจําเลยได้ปฏิบัติตามคําพิพากษาต่างประเทศแล้ว แต่โจทก์ก็ยังไม่พอใจจึงได้นําคดี
โดยอาศัยมูลคดีเดิมมาฟ้องร้องในอีกประเทศหนึ่ง ซึ่งจําเลยมีทรัพย์สินอยู่ และเป็นภูมิลําเนาของจําเลย
ในกรณีนี้จําเลยก็สามารถที่จะอ้างคําพิพากษาศาลต่างประเทศเป็นข้อต่อสู้ได้ในทางตรงกันข้ามโจทก์
ก็สามารถที่จะฟ้องจําเลยในอีกประเทศหนึ่งได้โดยอาศัยมูลหนี้ที่เกิดขึ้นตามคําพิพากษาของศาลต่างประเทศ
นั้นได้ เพื่อให้มีการบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาลต่างประเทศ ทั้งนี้ ศาลในประเทศที่โจทก์นําคดีไปฟ้อง
ถือว่าคําพิพากษาของศาลต่างประเทศเป็นคําพิพากษาของศาลที่มีอํานาจเหนือคู่ความในคดีนั้นแล้ว
โดยศาลในประเทศทีโ่ จทก์นําคดีไปฟ้องจะไม่ก้าวล่วงเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องของคําพิพากษานั้นอีก
เพราะถือว่าคดีนั้นได้มีการต่อสู้และวินิจฉัยในด้านสาระหรือเนื้อหา (Merits) ของคดีมาแล้ว หากคู่ความ
ฝ่ายใดไม่เห็นด้วยกับคําพิพากษา คู่ความฝ่ายนั้นก็สามารถที่จะใช้สิทธิอุทธรณ์ คําพิพากษานั้นในประเทศ
ที่มีคําพิพากษาเอง คําพิพากษานั้นจึงถือว่ามีความเสร็จเด็ดขาด (Conclusive) ในอีกประเทศหนึ่ง
ระหว่างคู่ความเดียวกันในคดีที่ได้มีคําพิพากษาในต่างประเทศนั้นแล้ว ฉะนั้นจําเลยจึงไม่อาจโต้แย้ง
หรือคัดค้านคําพิพากษาศาลต่างประเทศ ในส่วนที่เกี่ยวกับความถูกต้องของคําพิพากษา ถึงแม้จําเลย
จะพิสูจน์ให้ศาลในประเทศที่โจทก์นําคดีมาฟ้องเห็นว่า ศาลต่างประเทศที่ได้วินิจฉัยและมีคําพิพากษานัน้
วินิจฉัยข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายผิดพลาดไปก็ตาม ศาลในประเทศที่โจทก์นําคดีมาฟ้องก็จะยอมรับและ
บังคับคดีให้๖๘
๖๘
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จากการที่ศาลสูงสหรัฐอเมริกาได้พิพากษาคดี Hilton v. Guyot ความเห็นทางคดีในคดีนี้
เป็นต้นฉบับของการพื้นฐานของเหตุผลสําหรับประเด็นเรื่องการบังคับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ซึ่งก็คือในเรื่องของหลักอัธยาศัยไมตรีระหว่างประเทศ (Comity) การนอบน้อมและให้ความเคารพใน
กฎหมายของอีกประเทศหนึ่งซึ่งกันและกัน อีกทั้งคดีนี้ได้เพิ่มเติมในประเด็นเรื่องของหลักความเป็นที่สุด
ความเสร็จเด็ดขาดของคําพิพากษาที่จะนํามายอมรับหรือบังคับคดี โดยคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้น
จะต้องสามารถบังคับได้แล้วในประเทศที่ได้ออกคําพิพากษาดังกล่าว หากยังไม่อาจบังคับคดีได้แล้ว
ศาลสหรัฐอเมริกาก็ไม่อาจยอมรับหรือบังคับคดีตามคําพิพากษานั้นให้ได้ ดังนั้นสรุปได้ว่า คําพิพากษา
ศาลต่างประเทศที่จะนํามาให้ศาลสหรัฐอเมริกายอมรับหรือบังคับคดีได้นั้น จะต้องเป็นคําพิพากษา
ที่ถึงที่สุด ไม่อาจมีผลเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อคู่ความอีกและมีผลผูกพันคู่ความในคดีที่จะต้องปฏิบัติตาม
คําพิพากษานั้นอีกทั้งศาลที่มีคําพิพากษาดังกล่าวจะต้องมีเขตอํานาจศาลในการพิจารณาพิพากษาคดีนั้น
ให้แก่คู่ความด้วย หากคําพิพากษานั้นเกิดขึ้นโดยศาลที่ไม่มีเขตอํานาจเหนือตัวคู่ความ ก็ไม่อาจนํามาให้
ศาลสหรัฐอเมริกา ยอมรับหรือให้บังคับคดีตามคําพิพากษานั้นได้ ๖๙
๗. การยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในคดีแพ่งและพาณิชย์ในกลุ่ม
ประเทศยุโรป
ประเทศสมาชิกของกลุ่มสหภาพยุโรปหลายประเทศได้รับเอาประกาศสหภาพยุโรปว่าด้วย
เขตอํานาจศาล การยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาที่เกี่ยวกับเรื่องในทางแพ่งและพาณิชย์
(The Council Regulation no. ๔๔/๒๐๐๑ of ๒๒ December ๒๐๐๐ on Jurisdiction and the
Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters) หรือ
ที่เรียกกันทั่วไปว่า Brussels I Regulation มาใช้เป็นกฎเกณฑ์เพื่อยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาศาล
ระหว่างกัน เพื่อก่อให้เกิดการระงับข้อพิพาทข้ามพรมแดนที่มีประสิทธิภาพภายใต้กระบวนการที่เป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันอันจะนํามาซึ่งความมั่นใจในภาคธุรกิจต่อกระบวนการระงับข้อพิพาทในเรื่องการค้า
การลงทุนข้ามพรมแดนในกลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป๗๐
ในคดี Turner v Grovit (๒๐๐๔) ศาลยุติธรรมยุโรป (European Court of Justice) ได้กล่าวถึง
วัตถุประสงค์หลักในการบังคับใช้ Brussels I Regulation แก่ประเทศสมาชิกไว้ว่า “การมีกฎเกณฑ์
กลางเป็นสิ่งสําคัญ ในการทําให้กฎเกณฑ์เรื่องเขตอํานาจศาลในข้อพิพาททางแพ่งและพาณิชย์ระหว่าง
ประเทศสมาชิกเป็นไปในรูปแบบเดียวกันและขจัดอุปสรรคทางด้านกฎหมายภายในที่มีความแตกต่าง
๖๙
๗๐

Supra Note ๖๗ at ๓๒๘-๓๓๐.
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กันระหว่างประเทศสมาชิก เพื่อทําให้เกิดประสิทธิภาพในการบริการจัดการภายในกลุ่มประเทศสมาชิก
สหภาพยุโรป”
การยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศถือได้ว่าเป็นศาสตร์แขนงหนึ่ง
ของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล ซึ่งหลักการของประเทศที่ใ ช้กฎหมายคอมมอนลอว์
(Common Law) ในเรื่องการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศนี้ จะมีการนําหลัก
Forum non convenience หรือการโอนคดีไปยังศาลอื่นมาใช้ได้ถ้าหากศาลที่มีการร้องขอให้บังคับ
คดีต ามคํา พิพ ากษาเห็น ว่า ศาลอื่น มีค วามเหมาะสมที่จ ะบัง คับ คดีต ามคํา พิพ ากษามากกว่า ก็จ ะ
จําหน่ายคดีไป๗๑ แต่ Brussels I Regulation ประสงค์ให้ประเทศสมาชิกใช้กฎเกณฑ์ที่มีความแน่นอน
เน้นความสําคัญกับกฎเกณฑ์ (Rule-Based) มากกว่าการใช้ดุลพินิจของศาล จึงไม่อนุญาตให้ประเทศ
สมาชิกใช้หลักเกณฑ์ Forum non convenience มาปฏิเสธการรับบังคับคดีตามคําพิพากษาศาล
ต่างประเทศได้๗๒
Brussels I Regulation มีการพัฒนามาจากอนุสัญญาบรัสเซลส์ว่าด้วยเขตอํานาจศาล การยอมรับ
และการบังคับคดีตามคําพิพากษาที่เกี่ยวกับเรื่องในทางแพ่งและพาณิชย์ (The Brussels Convention
on Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial
Matters ๑๙๖๘) หรือที่เรียกว่า The Brussels Convention ซึ่งเปิดรับสมาชิกที่มาจากประชาคม
เศรษฐกิจยุโรป (European Economic Community: EEC) เพื่อบังคับใช้หลักเกณฑ์เดียวกันในเรื่อง
การยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศระหว่างสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจยุโรป๗๓
อย่างไรก็ดี เนื่องจากในทวีปยุโรปประกอบไปด้วยประเทศอีกหลายประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกประชาคม
เศรษฐกิจยุโรป เช่น ประเทศในกลุ่มสมาคมการค้าเสรียุโรป (European Free Trade Association:
EFTA) ในปี ค.ศ. ๑๙๘๘ ประชาคมเศรษฐกิจยุโรปจึงได้ทําความตกลงเรื่องการยอมรับและการบังคับ
คดีต ามคํา พิ พ ากษาต่ า งประเทศกั บ ประเทศสมาชิก สมาคมการค้า เสรี ยุโ รปซึ่ง ได้แก่ ไอซ์แ ลนด์
ลิกเตนสไตน์นอร์เวย์ และสวิสเซอร์แลนด์ ภายใต้ความตกลงที่มีชื่อว่า The Lugano Convention
หลังจากนั้นไม่นาน สหภาพยุโรป (European Union) ได้ก่อตั้งขึ้นจึงเกิดรวมตัวกันของประเทศสมาชิก
ทั้งจากประชาคมเศรษฐกิจยุโรป และสมาคมการค้าเสรียุโรป จึงมีความจําเป็นที่จะต้องทําให้ทั้ง The
Brussels Convention และ The Lugano Convention มีการผสานกฎเกณฑ์เป็นหนึ่งเดียวเพื่อที่
จะได้บังคับใช้กับประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ จึงมีการจัดทํา
Brussels I Regulation ขึ้นในปี ค.ศ. ๒๐๐๑ เพื่อกําหนดกฎเกณฑ์ที่ทันสมัยเพื่อบังคับใช้กับประเทศ
๗๑
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สมาชิกสหภาพยุโรปทั้งหมด ซึ่งส่งผลให้กลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปต้องปรับกฎหมายภายในของตน
ให้สอดคล้องกับ Brussels I Regulation อย่างไรก็ดี บางประเทศในทวีปยุโรปที่เป็นภาคี The Lugano
Convention มิได้เข้าร่วมเป็นกลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปด้วย เช่น ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และ
ประเทศนอร์เวย์ ดังนั้น บทบัญญัติของ The Lugano Convention จึงมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
Brussels I Regulation เพื่อลดปัญหาความไม่สอดคล้องในการบังคับใช้กฎเกณฑ์การยอมรับและการบังคับคดี
ตามคําพิพากษา ของทั้งสองกรอบความตกลง๗๔
Brussels I Regulation มีอํานาจบังคับใช้เหนือกฎหมายภายในของรัฐสมาชิก (Prevalence
over domestic law) บทบัญญัติในกฎหมายภายในที่ไม่สอดคล้องกับ Brussels I Regulation ถึงแม้ว่า
จะได้ตราออกมาบังคับใช้ก่อน ก็ไม่ส่งผลให้ Brussels I Regulation สูญเสียอํานาจในการบังคับใช้
บทบัญญัติต่อรัฐสมาชิก๗๕ ในกรณีที่มีปัญหาในการตีความบทบัญญัติใน Brussels I Regulation
ศาลภายในรัฐสมาชิกสามารถส่งคําร้องให้ศาลยุติธรรมยุโรปเพื่อตีความบทบัญ ญัติใ น Brussels I
Regulation ตามอํานาจที่ให้ไว้ตามสนธิสัญญาว่าด้วยบทบาทและหน้าที่ของสหภาพยุโรปในข้อที่ ๒๖๗
(The Treaty on the Functioning of the European Union in Art. ๒๖๗)
Brussels I Regulation มีผลบังคับใช้กับกลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปจํานวน ๒๖ ประเทศ
อย่างไรก็ดี ประเทศเดนมาร์กได้ขอสงวนมาตรการต่อการปฏิบัติตามหมวดความร่วมมือของกลุ่มประเทศ
สมาชิกสหภาพยุโรป (Title IV: Enhanced Cooperation) ภายใต้สนธิสัญญาว่าด้วยบทบาทและหน้าที่
ของกลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป จึงทําให้ประเทศเดนมาร์กไม่มีพันธกรณีที่จะต้องผูกพันตาม
Brussels I Regulation ซึ่งเดนมาร์กได้สงวนมาตรการที่จะไม่ผูกพันไว้ใน The Protocol on the
Position of Denmark to the Treaty of Amsterdam แต่ในภายหลัง กลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
และประเทศเดนมาร์กได้เข้าตกลงในสนธิสัญญาเป็นพิเศษในปี ค.ศ. ๒๐๐๕ เพื่อให้ Brussels I Regulation
มีผลผูกพันกับประเทศเดนมาร์ก สนธิสัญญาระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปและประเทศเดนมาร์ก
ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ในปี ค.ศ. ๒๐๐๗ แต่ไม่มีผลผูกพันรวมไปถึงดินแดนบางส่วนที่ประเทศเดนมาร์ก
ครอบครองได้แก่ เกาะกรีนแลนด์ และหมู่เกาะแฟโร (Greenland and the Faroe Islands)๗๖
ในเรื่องเขตอํานาจศาล (Jurisdiction) Brussels I Regulation ได้กําหนดหลักเกณฑ์สําหรับ
การบังคับใช้เขตอํานาจศาลไว้หลายประการ สําหรับหลักเกณฑ์ทั่วไป ศาลในประเทศที่จําเลยที่มีถิ่นที่อยู่
(Domicile) จะมีเขตอํานาจศาลเหนือคดีโดยมิต้องคํานึงว่าจําเลยนั้นมีสัญชาติใด ส่วนการตีความเรื่อง
คํานิยามของ “ภูมิลําเนา” ให้เป็นไปตามกฎหมายภายในของรัฐสมาชิกที่เกิดการฟ้องร้องคดีขึ้นต่อศาล๗๗
๗๔
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สําหรับเขตอํานาจศาลในเรื่องนิติบุคคล ศาลที่มีเขตอํานาจศาลเหนือคดี คือศาลในประเทศที่นิติบุคคลนั้น
มีภูมิลําเนาอยู่ โดยให้ถือว่าภูมิลําเนาของนิติบุคคลอยู่ในประเทศที่นิติบุคคลนั้นจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
(Statutory Seat) หรือประเทศที่นิติบุคคลนั้นจัดตั้งสํานักงานที่ใช้เป็นศูนย์กลางในการจัดการนิติบุคคล
(Central Administration) หรือประเทศที่นิติบุคคลนั้นจัดตั้งสํานักงานใหญ่ (Principal Place of
Business) สําหรับคดีที่เกี่ยวข้องกับการผิดสัญญา ถ้าหากคู่สัญญาได้ทําข้อตกลงเลือกเขตอํานาจศาล
(Choice of Jurisdiction) ก็ให้ศาลในประเทศที่คู่สัญญาเลือกไว้ตามข้อตกลงมีเขตอํานาจศาลเหนือคดีนั้น
อนึ่ง ข้อตกลงเลือกเขตอํานาจศาลจะต้องจัดทําเป็นลายลักษณ์อักษร๗๘ แต่ถ้าไม่ได้มีการทําข้อตกลง
เลือกเขตอํานาจศาลไว้ ให้ศาลในประเทศที่คู่ความต้องปฏิบัติตามสัญญา (Place of Performance
of the Obligation) มีเขตอํานาจศาลเหนือคดี นอกจากนี้ ข้อพิพาทในเรื่องละเมิด (Tort or liability
for wrongful act) ให้ศาลในประเทศที่ผลแห่งความเสียหายได้เกิดขึ้นมีอํานาจศาลเหนือคดีดังกล่าว
สําหรับข้อพิพาทเรื่องประกันภัย โจทก์สามารถฟ้องร้องคดีกับผู้รับประกันต่อศาลในประเทศ
ที่ผู้รับประกันมีถิ่นที่อยู่ หรือศาลในประเทศที่โจทก์มีภูมิลําเนาอยู่ในกรณีที่ผู้ถือกรมธรรม์หรือผู้รับ
ผลประโยชน์เป็นผู้ฟ้องร้องคดี นอกจากนี้ ในสัญญาผู้บริโภค (Contracts concluded by consumers)
ผู้บริโภคสามารถฟ้องคดีต่อศาลในประเทศที่จําเลยมีภูมิลําเนา หรือศาลในประเทศที่ผู้บริโภคมีภูมิลําเนา
สําหรับข้อพิพาทในเรื่องสัญญาจ้างแรงงาน ลูกจ้างสามารถฟ้องคดีต่อศาลในประเทศที่ผู้ว่าจ้างมีภูมิลําเนา
หรือศาลในประเทศที่ลูกจ้างทํางานอยู่โดยปกติ ในกรณีที่งานของลูกจ้างเป็นงานที่ไม่ประจําอยู่ใน
ประเทศใดประเทศหนึ่ง หากธุรกิจที่จ้างงานลูกจ้างนั้นจัดตั้งขึ้นในประเทศใด ให้ศาลในประเทศนั้นมีเขต
อํานาจศาลเหนือคดี๗๙
นอกเหนือจากหลักเกณฑ์เรื่องเขตอํานาจศาลตามกรณีข้างต้น มีข้อพิพาทบางเรื่องที่ตกอยู่ภายใต้
เขตอํานาจศาลเด็ดขาด (Exclusive Jurisdiction) ตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ใน Brussels I Regulation
อาทิเช่น ข้อพิพาทในเรื่องทรัพยสิทธิเหนืออสังหาริมทรัพย์ (Rights in rem) จะตกอยู่ภายใต้เขตอํานาจ
ศาลเด็ดขาดของศาลในประเทศที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ ข้อพิพาทในเรื่องความสมบรูณ์ของนิติบุคคล
หรือการล้มละลายของนิติบุคคล จะตกอยู่ภายใต้เขตอํานาจศาลเด็ดขาดของศาลในประเทศที่นิติบุคคลนั้น
จัดตั้งขึ้น นอกจากนี้ ข้อพิพาทเรื่องความสมบูรณ์ของสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า การออกแบบผลิตภัณฑ์
หรือสิทธิเกี่ยวเนื่องจะตกอยู่ภายใต้เขตอํานาจศาลเด็ดขาดของศาลในประเทศที่มีการจดทะเบียนสิทธิ
ดังกล่าว๘๐
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หลักเกณฑ์ทั่วไปในการยอมรับคําพิพากษาศาลต่างประเทศ (Recognition of Foreign
Judgment) ภายใต้ Brussels I Regulation อนุญาตให้คําพิพากษาของศาลที่มาจากประเทศสมาชิก
แรกได้รับการยอมรับในศาลของประเทศสมาชิกที่สองได้ทันที๘๑ เว้นเสียแต่มีกรณีซึ่งจะทําให้คําพิพากษา
จากประเทศสมาชิกแรกไม่อาจได้รับการยอมรับในประเทศที่สองได้ ซึ่งคือ กรณีแรก คดีที่ขอให้ยอมรับนั้น
มีเนื้อคดีที่ขัดกับนโยบายสาธารณะของประเทศที่ถูกร้องขอให้มีการยอมรับคําพิพากษา กรณีที่สอง
จําเลยในคดีที่มีการร้องขอให้ยอมรับคําพิพากษาได้รับเอกสารแจ้งการเริ่มกระบวนการไต่สวนล่าช้า
จึงไม่มีเวลาเพียงพอในการเตรียมความพร้อมในการต่อสู้คดี และกรณีที่สาม คําพิพากษาที่คู่ความร้อง
ขอให้ศาลในประเทศสมาชิกที่สองยอมรับมีเนื้อหาขัดกับคําพิพากษาของศาลในประเทศสมาชิกที่สอง
ที่ตัดสินคดีแก่คู่ความที่ร้องขอนั้น๘๒ นอกจากนี้ ศาลที่ถูกร้องขอให้ยอมรับคําพิพากษาอาจมีคําสั่งให้
พักการพิจารณาคดีหากมีการอุทธรณ์คดีเดิมในศาลของประเทศสมาชิกแรก
หลักเกณฑ์ทั่วไปในการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ (Enforcement of Foreign
Judgment) Brussels I Regulation อนุญาตให้ศาลในประเทศสมาชิกสามารถบังคับคดีตามคําพิพากษา
ระหว่างกัน เพื่อให้การบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ได้มีการปรับหลักเกณฑ์ภายใต้ Brussels I Regulation ในเรื่องการร้องขอให้บังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศใหม่ ซึ่งเรียกว่า Brussels IA Regulation และได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘
หลักเกณฑ์ใหม่ยกเลิกขั้นตอนที่คู่ความจะต้องขอหมายบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
(exequatur) ก่อนที่จะมีการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศได้ ซึ่งการยกเลิกการขอ
exequatur นี้ ทําให้กระบวนการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศมีความรวดเร็วมากขึ้น
และลดต้นทุนการดําเนินการทางศาล๘๓
๘. การยอมรับและการบั งคับคดีตามคํา พิพากษาศาลต่ างประเทศในคดีแพ่งและพาณิช ย์ใ น
ภูมิภาคอื่น ของโลก
การยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ ของประเทศในแถบตะวันออกกลาง
หรือประเทศในกลุ่มอาหรับ (Arab States) จะเห็นได้ในกฎหมายระหว่างประเทศ ในรูปของข้อตกลง
หรือสนธิสัญญา ไม่ว่าจะเป็นความตกลงร่วมกันในระดับทวิภาคีหรือพหุภาคีก็ตาม๘๔
๘๑
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ในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางมีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งระบบกฎหมาย
หรือการบังคับใช้กฎหมาย อาจมีลักษณะที่ต้องอ้างกับหลักการทางศาสนาด้วยเช่นกัน ดังนั้นในหลายๆ
ประเทศ จึงได้เริ่ม เห็นความสําคัญ และเริ่ม หันมานําความตกลงร่วมมือกันระหว่างประเทศมาใช้
เพื่อทําให้ความเคร่งครัดที่มากเกินไปของหลักปฏิบัติในเรื่องการยอมรับกฎหมายอื่น หรือการยอมรับนั้น
ลดลง ความต้องการที่จะปกป้องคุ้มครองผู้ที่จะฟ้องร้องคดี รวมไปถึงคู่กรณีพิพาทในเรื่องที่เกี่ยวกับ
การค้าขายระหว่างประเทศจากการใช้สิทธิทางศาลที่ไม่ถูกต้องในการฟ้องคดี ทําให้เกิดความร่วมมือกัน
ในรูปแบบของการทําสนธิสัญญา เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว๘๕
ข้อตกลงในเรื่องการยอมรับคําพิพากษาศาลต่างประเทศในภูมิภาคนี้เริ่มมีบทบาทมากขึ้น
เนื่องจากกฎหมายภายในประเทศเพียงอย่างเดียวไม่สามารถแก้ไขปัญหาซึ่งมีอยู่เป็นปกติวิสัยในเรื่อง
การยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศได้ ข้อตกลงต่างๆ ช่วยลดอุปสรรค
ในเรื่องของหลักปฏิบัติต่างตอบแทนออกไป ทําให้ไม่ต้องพิจารณาว่าจะมีการคงไว้ซึ่งการต่างตอบแทน
หรือไม่อย่างไร เพราะข้อตกลงได้วางข้อสันนิษฐานในความคงอยู่ของการปฏิบัติต่างตอบแทนไว้แล้ว
อีกทั้งข้อตกลงหรือสนธิสัญญามีการกําหนดการปฏิบัติต่างตอบแทนที่เหมาะสมและพอเหมาะพอควร
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ ดังนั้นข้อตกลงร่วมกัน หรือสนธิสัญญา
จึงเป็นกลไกที่สําคัญ มีประสิทธิภาพและง่ายสําหรับการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศ๘๖
ประเทศในกลุ่มอาหรับมีการทําสนธิสัญญา หรือข้อตกลงร่วมกันอยู่มากมายในเรื่องการยอมรับ
และการบังคับตามคําพิพากษาต่างประเทศ ซึ่งมีทั้งเป็นสนธิสัญญาในระดับทวิภาคี และในระดับพหุภาคี
ซึ่งสมาชิกในสนธิสัญญานั้น โดยส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดเป็นประเทศในตะวันออกกลาง๘๗ แต่อย่างไร
ก็ตามวิธีปฏิบัติตามสนธิสัญญาหรือข้อตกลงนั้นไม่ได้จํากัดเพียงแต่ในเฉพาะในประเทศแถบตะวันออกกลาง
เท่านั้น ยังมีการขยายรวมไปถึงประเทศที่มิได้อยู่ในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางด้วย๘๘
๘๕

Ibid.
Ibid.
๘๗
Ibid.
๘๘
See, for example:
- The Convention between the Federal Republic of Germany and the Tunisian Republic concerning Protection and
Judicial Co-operation and the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters and
Commercial Arbitration, ๒๙ April ๑๙๖๙. An Arabic text of the Convention appears in Budesgesetzblatt BJBLL [๑๙๖๙] ๒,
p. ๘๘๙.
- Convention between Italy and Lebanon concerning Judicial Assistance and Execution of Judgments and Extradition,
๑๐ July ๑๙๗๐, R.I.D.P.D (๑๙๗๕) ๔๑๗.
- Convention between France and Morocco concerning Reciprocal Legal Assistance, Grant of Execution of Judgments
and Execution on ๕ October ๑๙๕๗, U.N.T.S (๑๙๗๐) ๗๔๖, ๒๔๗.
๘๖
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กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง มีสนธิสัญญาหรือข้อตกลงร่วมกันที่สําคัญหลักๆ อยู่เกี่ยวกับ
การยอมรับและการบังคับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ คือ Convention on the Enforcement
of Judgment ๑๙๕๒ (The Arab league Convention) ซึ่งสนธิสัญญานี้จะกล่าวถึงหลักปฏิบัติ
ระหว่างประเทศสมาชิกไว้ทั้งเรื่องเชื้อชาติ การอนุญาตเข้าออกประเทศ และเรื่องการบังคับตามคําพิพากษา
Riyadh Arab Convention on Judicial Co-operation ๑๙๘๓ (The Riyadh Convention)
ซึ่งสนธิสัญญานี้ได้เกิดขึ้น ณ กรุงริยาด ประเทศซาอุดิอาระเบีย และ Convention on the Enforcement
of Judgments, disputes and Judicial Summons in Arab Gulf Co-operative Council States (The
AGCC Convention) ซึ่งสนธิสัญญาฉบับนี้เป็นความตกลงร่วมมือกันระดับภูมิภาคโดยสนธิสัญญาเหล่านี้
จะมีการกําหนดเงื่อนไขในการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศโดยถือว่า
เงื่อนไขตามที่ปรากฏในสนธิสัญญา ถือเป็นเงื่อนไขประการแรก (pre-requisite) ในการพิจารณายอมรับ
และดําเนินกระบวนการต่างๆ รวมไปถึงมีการกําหนดถึงผลของรัฐที่ยอมรับและบังคับตามคําพิพากษานั้น๘๙
ตามสนธิสัญญา Arab League Convention มีกล่าวอ้างถึงการที่คําพิพากษาของศาลต่างประเทศนั้น
ต้องเสร็จเด็ดขาดแล้ว (Final judgment) โดยมีอ้างใน Article ๑ แห่งสนธิสัญญาดังกล่าวในเรื่อง
คําพิพากษาที่ถึงที่สุด ซึ่งมีการอ้างในเรื่องสิทธิทางแพ่งและพาณิชย์ การชดใช้ค่าเสียหายในศาลอาญา
หรือในเรื่องสถานะของบุคคล โดยคําพิพากษานั้นจะถูกยอมรับและบังคับคดีในอีกประเทศหนึ่งก็ต้อง
ปรากฏว่า ศาลที่พิพากษาคดีนั้นมีอํานาจในการพิจารณาพิพากษาคดีดังกล่าว จึงจะสามารถนําให้ศาล
อีกประเทศหนึ่งบังคับคดีตามคําพิพากษานั้นๆ ได้ ถึงแม้ว่าเป็นคําพิพากษาให้ใช้เงินที่เกิดขึ้นโดยศาลอาญา
แต่ถ้าศาลนั้นมีอํานาจ ก็สามารถทําได้ สําหรับ The Riyadh Convention นั้นไม่ได้มีความแตกต่างกันมาก
ในสาระสําคัญกับ Arab League Convention ในการที่จะนํามาใช้บังคับ แต่ยกเว้นไม่นํามาใช้กับ
คําพิพากษาที่เกี่ยวกับคดีล้มละลาย หรือภาษีอากร๙๐
จากการศึกษาในเบื้องต้น อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าในประเทศแถบตะวันออกกลางนั้น มีการใช้
หลักการคําพิพากษาเป็นที่สุด (res judicata) อย่างกว้างขวาง ซึ่งก็มีลักษณะเป็นอย่างเดียวกับระบบ
กฎหมายในภาคพื้นยุโรป ที่มีการใช้หลักการนี้ในการยอมรับและบังคับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ซึ่งจะเห็นได้จากใน The Arab League Convention Article ๒(๑) ได้มีการกล่าวไว้ถึงเงื่อนไขของ
ความเป็นที่สุดของคําพิพากษา รวมไปถึงใน The Riyadh Convention Article ๒๕(b) และ AGCC
Convention Article ๑(a) ที่มีกล่าวไว้อย่างชัดเจนถึงกฎเกณฑ์ดังกล่าวว่าเป็นเช่นเดียวกับกับ The Arab
League Convention นอกจากนี้เงื่อนไขอื่นที่ปรากฏในสนธิสัญญาในส่วนของการนําคําพิพากษานั้นๆ
- Convention between Italy and Egypt on the Recognition and Extradition of Judgments in Civil and Commercial
Matters and the Personal Status of Persons, ๓ December ๑๙๗๗, R.I.D.P.P (๑๙๘๑) ๑๐๔๕.
๘๙
Supra Note ๘๔ at ๓๓-๕๖
๙๐
Ibid.
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ไปบังคับ จะต้องปรากฏว่าสามารถบังคับได้กับประเทศต้นกําเนิดคําพิพากษาดังกล่าว ซึ่งถือว่าประเด็นนี้
เป็นข้อกําหนดทางกฎหมายโดยทั่วไปว่าการออกคําพิพากษาของศาลประเทศหนึ่ง จะต้องสามารถบังคับ
และมีผลผูกพันคู่ความนั้นได้ อีกทั้งหากจะมีการยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
คําพิพากษาที่จะพิจารณายอมรับและบังคับคดีให้นั้น จะไม่อาจบังคับให้ไปในทางที่ทําให้เกิดผลกระทบ
หรือผลผูกพันมากไปกว่าผลที่มีอยู่ในประเทศต้นกําเนิดของคําพิพากษา ถึงแม้ว่าการบังคับใช้ในประเทศนั้น
จะไม่มีประสิทธิภาพก็ตาม The Riyadh Convention Article ๓๑ และ AGCC Convention Article ๓(๑)
ก็ได้กําหนดเงื่อนไขเช่นนี้ไว้ด้วย แต่ The Arab League Convention แม้ว่าจะไม่ได้กําหนดเงื่อนไขนี้
ไว้ในสนธิสัญญาอย่างชัดเจนตายตัว แต่ก็สามารถอนุมานได้จาก Article ๕(๓) ซึ่งระบุการยอมรับ
ความเป็นไปได้ / ความสามารถในการบังคับตามคําพิพากษาซึ่งต้องได้รับการยืนยันว่าคําพิพากษานั้น
สามารถบังคับได้๙๑
สําหรับในประเทศแอฟริกาใต้ ระบบการพิจารณาคดีของประเทศแอฟริกาใต้ซึ่งประกอบด้วย
๖ เขตภูมิภาค เนื่องจากความเป็นระบบเอกรัฐ คําพิพากษาศาลภูมิภาค จะไม่ถือเอาคําพิพากษา
ต่างประเทศมาบังคับใช้ หากแต่ภายใต้ข้อกําหนดเฉพาะเท่านั้นที่อาจใช้พิจารณาถึงการยอมรับและ
การบังคับคดีตามคําพิพากษาระหว่างเขตหนึ่งกับอีกเขตหนึ่ง เว้นแต่ ๔ เขตอิสระที่ถือนํามาใช้ ได้แก่
Transkei, Bophuthatwana, Venda และ Ciskle โดยเขตดังกล่าวทั้ง ๔ เขตนี้มีระบบพิจารณาคดี
เป็นของตนเอง ดังนั้นคําพิพากษาดังกล่าวจึงสามารถเอาคําพิพากษาศาลต่างประเทศมาบังคับใช้ได้๙๒
ตามกฎหมายของประเทศแอฟริกาใต้ คําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นไม่สามารถบังคับใช้ในศาลกลาง
แอฟริกาได้ อย่างไรก็ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้น อาจได้รับการยอมรับและบังคับคดีใช้ได้
อย่างจํากัดใน ๒ กรณี คือ ประการแรก คําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นจะต้องมีความเป็นที่สุดหรือ
เสร็จเด็ดขาดแล้ว ตามหลักการความเป็นที่สุดแห่งคําพิพากษา (Res Judicata) ประการที่สอง คําพิพากษา
ศาลต่างประเทศมีการยอมรับว่าถูกต้องและมีผลผูกพันคู่ความ การนํามาบังคับใช้กับอีกประเทศหนึ่งนั้น
จะอยู่ในลักษณะการนําขึ้นมาเป็นมูลคดี เพื่อนําขึ้นมาบังคับใช้ในฐานะเป็นคดีปกติในศาลแอฟริกาใต้
รวมไปถึงคําพิพากษาที่แสดงสิทธิ คําพิพากษาโดยมีคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งขาดนัด หรือคําสั่งชั่วคราว
ของศาล กรณีมีคําพิพากษาศาลต่างประเทศ ศาลแอฟริกาใต้จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวในข้อเท็จจริงหรือประเด็น
ข้อกฎหมายใดๆ ของคดีนั้นที่ได้มีคําพิพากษาของศาลต่างประเทศไปแล้ว อย่างไรก็ตาม ศาลแอฟริกาใต้
ก็มีสิทธิที่จะเข้าไปพิจารณาวินิจฉัยถึงประเด็นข้อเท็จจริงเรื่องเขตอํานาจศาลตามหลักการในทางระหว่าง
ประเทศ๙๓
๙๑

Ibid.
Supra Note ๖๖
๙๓
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๙๒
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ตามทฤษฎีพื้นฐานในเรื่องการยอมรับและบังคับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในแอฟริกาใต้
ไม่ได้มีการกําหนดไว้อย่างชัดเจน ถึงแม้ว่าแอฟริกาใต้จะใช้ระบบกฎหมาย Roman-Dutch เป็นพื้นฐาน
กฎหมายในการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ ซึ่งเป็นหลักอัธยาศัยไมตรี
ระหว่างประเทศ (Comity) แต่แอฟริกาใต้ก็ไม่ได้นํากระบวนพิจารณาตามระบบ Roman-Dutch มาใช้
แต่อย่างใดในทางกลับกันศาลแอฟริกาใต้นําหลักการซึ่งเป็นไปตามแบบของประเทศอังกฤษในเรื่องการยินยอม
ให้เจ้าหนี้ตามคําพิพากษานําคําพิพากษาของศาลต่างประเทศขึ้นมาเป็นคดีใหม่ในลักษณะเป็นมูลคดี
ที่เกิดขึ้นใหม่ อีกทั้งศาลแอฟริกาใต้ยังมีการนําหลักการในทฤษฎีสิทธิที่ได้รับมา (Vested Right)
ที่คําพิพากษาที่ได้รับการพิจารณาพิพากษาจากศาลที่มีเขตอํานาจ ย่อมก่อให้เกิดสิทธิซึ่งได้รับการยอมรับ
จากศาลต่างประเทศ ซึ่งก็เป็นหลักการพื้นฐานในการยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ในประเทศอังกฤษ แต่หลักอัธยาศัยไมตรีระหว่างประเทศ (Comity) ซึ่งรวมไปถึงหลักปฏิบัติต่างตอบแทน
ก็ดูเหมือนจะถูกให้น้ําหนัก ในการนําไปพิจารณาสําหรับการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศมากกว่า ในอดีตที่ผ่านมา มีหลายคดีที่เกิดขึ้นในประเด็นการยอมรับและการบังคับคดี
ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศที่เกิดขึ้นในแอฟริกาใต้ ซึ่งศาลได้ใช้หลักการปฏิบัติต่างตอบแทนมาพิจารณา
อย่างไรก็ตาม หลักดังกล่าว ก็ยังไม่ได้ถูกยอมรับให้เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายในประเทศแอฟริกาใต้
ดังนั้น เพื่อเป็นการกําหนดหลักเกณฑ์การยอมรับคําพิพากษาศาลต่างประเทศให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
จึงมีกฎหมายฉบับหนึ่ง เรียกว่า The Reciprocal Enforcement of Foreign Judgments Act ๑๙๖๖
ซึ่งกฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมาย ที่กําหนดหลักการปฏิบัติต่างตอบแทน แต่กฎหมายฉบับนี้ก็ถูกยกเลิก
ไปเนื่องจากไม่อาจนํามาบังคับใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อถูกยกเลิกทําให้เกิด
กฎหมายฉบับใหม่ขึ้นมาคือ The Enforcement of Foreign Civil Judgments Act ๓๒ of ๑๙๘๘
ซึ่งกฎมายฉบับดังกล่าวเป็นกฎหมายหลักในการพิจารณาถึงการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศ ในประเทศแอฟริกาใต้๙๔
ในการตอบรับเข้าร่วมเวทีระดับนานาชาติของแอฟริกาใต้ และการขยายอาณาเขตการค้า
ระหว่างประเทศแอฟริกาใต้กับประเทศอื่นๆ โดยนํามาซึ่งข้อพิพาทในทางการค้า ทําให้อาจเกิดการเรียกร้อง
ขอความช่วยเหลือทางด้านการฟ้องร้องดําเนินคดี และความจําเป็นในการบังคับคดีตามคําพิพากษาของ
ศาลต่างประเทศ ผู้ที่อ้างสิทธิซึ่งเตรียมมาพร้อมด้วยเอกสารคําพิพากษาของศาลต่างประเทศ สามารถ
จะนํามาร้องขอให้ศาลแอฟริกาใต้นําคําพิพากษาดังกล่าวนั้นมาบังคับให้ได้ โจทก์ซึ่งศาลพิพากษา
ให้เป็นฝ่ายชนะคดี สามารถนําคําพิพากษานั้นมาบังคับใช้ในแอฟริกาใต้ได้ หากปรากฏว่า จําเลย
มีถิ่นที่อยู่อาศัยในแอฟริกาใต้และมีทรัพย์สินอยู่ในประเทศแอฟริกาใต้ด้วย อย่างไรก็ดีการร้องขอของโจทก์
ที่ให้มีการพิจารณายอมรับและนําคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้น เกิดความล้มเหลว เนื่องจากเป็นอุปสรรค
๙๔
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ต่อกระบวนการค้าระหว่างประเทศ และความไม่เชื่อมั่นของผู้ทําการค้าในการเข้าร่วมดําเนินการทางธุรกิจ
ระหว่างประเทศต่อไป อีกทั้งยังมีค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดีสูง ซึ่งผู้ที่อ้างสิทธิอาจไม่ทราบถึง
มูลค่าดังกล่าวที่จะเกิดขึ้น
โดยสรุปแล้ว ประเทศแอฟริกาใต้มีการยอมรับหลักอัธยาศัยไมตรีระหว่างประเทศ (Comity)
โดยรวมไปถึงการปฏิบัติต่างตอบแทนระหว่างรัฐ อีกทั้งยังมีหลักคําพิพากษาศาลต่างประเทศที่จะนํามา
ยอมรับและบังคับคดีให้นั้นต้องถึงที่สุด ประกอบกับศาลที่มีคําพิพากษาดังกล่าวนั้นออกมา ต้องเป็นศาลที่มี
เขตอํานาจในการพิจารณา พิพากษาคดีด้วย และประเทศแอฟริกาใต้ มีกฎหมายที่เกี่ยวกับการยอมรับและ
การบังคับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ คือ The Enforcement of Foreign Civil Judgments Act ๓๒
of ๑๙๘๘ ซึ่งกําหนด หลักเกณฑ์ในเรื่องนี้ไว้โดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังมีข้อกําหนดตามระบบกฎหมาย
คอมมอนลอว์ (Common Law) ของแอฟริกาใต้สําหรับการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศ โดยเฉพาะในแง่มุมของเขตอํานาจศาลซึ่งได้มีการพิจารณาตามหลักที่ได้จากคําพิพากษาศาล
ที่เป็นเอกฉันท์ ในคดี Purser v. Sales; Purser & Another v. Sales & Another (๒๐๐๑(๓) SA ๔๔๕
(SCA) ๙๕
๙. การยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในคดีแพ่งและพาณิชย์ในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน
๙.๑ การยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในประเทศที่ได้รับ
อิทธิพลจากกลุ่มประเทศกฎหมายซีวิลลอว์ (Civil Law): ประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศอินโดนีเซีย
ประเทศในกลุ่มอาเซียนยังไม่มีความตกลงหรือสนธิสัญญาใดระหว่างกันที่เกี่ยวกับการยอมรับ
หรือการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ (Michaels) ดังนั้น จึงไม่มีอะไรที่จะสามารถสร้าง
ความมั่นใจได้ว่าคําพิพากษาของประเทศสมาชิกหนึ่งจะได้รับการยอมรับและการบังคับใช้ในประเทศ
สมาชิกหนึ่งได้ แต่อย่างไรก็ดี Brussel I Regulation มีผลกระทบทําให้ประเทศในกลุ่มอาเซียนพิจารณา
ที่จะสร้างความเป็นหนึ่งเป็นอันเดียวกันในระบบความยุติธรรม เพื่อก่อให้เกิดความเป็นความร่วมมือ
ทางด้านการค้าการลงทุนอย่างแท้จริง๙๖
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แต่อย่างไรก็ตาม ประเทศในกลุ่มอาเซียนได้มีความพยายามสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ของระบบศาลมาเป็นเวลากว่า ๓๐ ปี แต่ไม่ประสบความสําเร็จ ประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซีย
ได้มีความพยายามร่วมมือกันเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม แต่ความตกลงดังกล่าว ยังจํากัดแค่เพียง
การร่วมมือเกี่ยวกับการส่งเอกสารและพยานหลักฐานในคดีแพ่งและพาณิชย์เท่านั้น ยังไม่ครอบคลุมถึง
การยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ๙๗
การจัดทํา ASEAN Convention ในระยะแรกควรมีการช่วยเหลือนักธุรกิจ โดยจัดให้มีการบังคับ
ใช้คําพิพากษาของศาลต่างประเทศในคดีพาณิชย์ก่อน โดยเฉพาะข้อพิพาทเกี่ยวกับเงิน ซึ่งจะแตกต่างจาก
หลักการของ Brussel Convention ที่ใช้บังคับทั้งในคดีแพ่งและคดีพาณิชย์ นอกจากนี้ ควรมีการเสนอให้
ประเทศในกลุ่มอาเซียนยอมรับคําพิพากษาของประเทศภาคีโดยไม่มีข้อโต้แย้ง หรือข้ออ้างว่าเป็นการขัด
กับกฎหมายภายในประเทศของตน
กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนที่ได้รับอิทธิพลในเรื่องของหลักเกณฑ์การยอมรับและการบังคับ
คดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศมาจากระบบกฎหมายซีวิลลอว์ (Civil Law) ซึ่งได้แก่ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและประเทศอินโดนีเซีย
ประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่ไม่ได้มีการบัญญัติกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการยอมรับและ
การบังคับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ ซึ่งบทบัญญัติที่สามารถอ้างถึงได้เกี่ยวกับการบังคับตาม
คําพิพากษาของศาลต่างประเทศ คือ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งประเทศอินโดนีเซีย (The
Indonesia Civil Procedure Code) มาตรา ๔๓๖ ซึ่งพอจะสรุปหลักการได้ว่า ศาลอินโดนีเซียจะไม่
บังคับตามคําพิพากษาของศาลต่างประเทศในประเทศอินโดนีเซีย เว้นเสียแต่ว่าคดีนั้นได้มีการดําเนินการ
พิจารณาคดีในศาลอินโดนีเซีย ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ประเทศอินโดนีเซียได้มีการยึดหลักอํานาจ
อธิปไตยเหนือดินแดน เป็นหลัก (territorial sovereignty) กล่าวคือ คดีเกิดขึ้นที่ประเทศไหน ก็ต้อง
ใช้ศาลของประเทศนั้นในการพิจารณาคดี ศาลในประเทศหนึ่งไม่ควรมีอํานาจในศาลของอีกประเทศหนึ่ง๙๘
แต่อย่างไรก็ตาม คําพิพากษาของศาลต่างประเทศสามารถรับฟังเป็นพยานหลักฐานในคดีของคู่ความได้
นอกจากนี้ หากเป็นคําพิพากษาของศาลต่างประเทศที่ไม่ได้มีการบังคับคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินในประเทศ
อินโดนีเซีย คําพิพากษาดังกล่าวสามารได้รับการยอมรับจากศาลอินโดนีเซียได้ แต่ทั้งนี้จะต้องไม่ขัด
หลักกฎหมายหรือหลักนโยบายสาธารณะของประเทศอินโดนีเซีย๙๙
สําหรับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระบบกฎหมายของประเทศเวียดนามเป็นผลโดยตรงมาจาก
ประวัติศาสตร์ทางการเมืองของประเทศเป็นระบบกฎหมายที่เรียกว่า ระบบลายลักษณ์อักษรผสมกับ
๙๗
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สังคมนิยมกฎหมาย ภายในของประเทศเวียดนามที่เกี่ยวข้องได้แก่ The Civil Procedure Code of Vietnam
ค.ศ. ๒๐๐๗ และการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในประเทศเวียดนามอยู่ภายใต้ The
Ordinance on the Recognition and Enforcement of Civil Judgments and Decisions of Foreign
Courts in Vietnam ซึ่งได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ค.ศ. ๑๙๙๓ กฎหมายฉบับดังกล่าวใช้
บังคับกับประเทศที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเข้าเป็นภาคีสมาชิกด้วยเท่านั้น๑๐๐
กฎหมาย The Civil Procedure Code of Vietnam ๒๐๐๗ ได้กําหนดหลักเกณฑ์ในการยอมรับ
และการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนั้นย่อมจะได้รับ
การยอมรับและบังคับคดีตามให้จากศาลเวียดนามได้เฉพาะคําพิพากษาในคดีแพ่งเท่านั้น กล่าวคือ
เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวกับการสมรสและครอบครัวธุรกิจการค้าหรือแรงงานรวมถึงคําตัดสิน
ที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ในทางอาญาหรือทางปกครองและคําพิพากษาตัดสินอื่นๆ ที่ถือว่าเป็นคดีแพ่งตาม
กฎหมายสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามทั้งนี้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม
การบังคับตามคําพิพากษาของศาลต่างประเทศจะนํามาบังคับได้ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
กรณีที่ ๑ เป็นคําพิพากษาในคดีแพ่งที่มาจากประเทศซึ่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้ทํา
ความตกลงหรือได้เข้าเป็นภาคีในอนุสัญญาในเรื่องที่เกี่ยวด้วยการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศด้วยแล้วซึ่งในปัจจุบันสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามไม่ได้เข้าเป็นภาคีในอนุสัญญา
ระหว่างประเทศที่เป็นพหุภาคี แต่ได้ทําความตกลงในลักษณะทวิภาคีในเรื่องที่เกี่ยวด้วยการยอมรับและ
การบั ง คั บ คดี ต ามคํา พิ พ ากษาศาลต่ า งประเทศนี้ กั บ ประเทศดั ง ต่ อ ไปนี้ ไ ด้ แ ก่ ประเทศอั ล จี เ รี ย
ประเทศโปแลนด์ ประเทศเบลารุส ประเทศบัลแกเรีย ประเทศคิวบา ประเทศไต้หวัน ประเทศฮังการี
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศรัสเซีย ประเทศฝรั่งเศส ประเทศเชโกสโลวาเกีย
ประเทศเกาหลีเหนือ ประเทศจีน ประเทศยูเครน ประเทศคาซัคสถาน และประเทศกัมพูชา
กรณีที่ ๒ เป็นกรณีที่กฎหมายเวียดนามยอมรับและอนุญาตให้บังคับตามคําพิพากษาจาก
ศาลต่างประเทศภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(ก) ต้องไม่ใช่กรณีที่คําพิพากษาหรือคําตัดสินของศาลต่างประเทศจะไม่สามารถบังคับได้ใน
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามดังกรณีต่อไปนี้
๑) กรณีที่คําพิพากษาศาลหรือคําตัดสินของของศาลต่างประเทศนั้นไม่สามารถบังคับได้
ตามกฎหมายภายใต้หลักเกณฑ์ตามกฎหมายของศาลแห่งประเทศที่มีคําพิพากษา

๑๐๐

Supra Note ๙๘.
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๒) กรณีที่จําเลยหรือผู้แทนตามกฎหมายไม่ได้รับโอกาสให้เข้าต่อสู้คดีเนื่องจากไม่ได้รับ
หมายส่งหรือหมายเรียกจากศาล
๓) กรณีที่คดีตกอยู่ภายในเขตอํานาจเฉพาะของศาลในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
๔) คดีได้รับการตัดสินแล้วโดยคําตัดสินหรือคําพิพากษาทางแพ่งที่สามารถบังคับได้โดย
ศาลของประเทศเวียดนามหรือคําตัดสินหรือคําพิพากษาทางแพ่งของศาลต่างประเทศที่ได้รับการยอมรับ
โดยศาลเวียดนามแล้วหรือก่อนที่ศาลต่างประเทศจะมีคําพิพากษาศาลเวียดนามได้รับพิจารณาคดีและ
อยู่ในกระบวนการที่จะมีคําพิพากษา
๕) ถ้าระยะเวลาในการขอให้ศาลบังคับคดีได้สิ้นสุดลงแล้วตามกฎหมายแห่งประเทศที่
ได้มีคําพิพากษานั้นหรือตามกฎหมายของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
๖) การยอมรับและการบังคับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามจะเป็นการขัดต่อหลักกฎหมายพื้นฐานของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
(ข) บุคคลหรือผู้แทนที่จะขอให้มีการบังคับตามคําพิพากษาจะต้องมีสิทธิในการยื่นคําร้องเพื่อให้
มีการยอมรับและบังคับตามคําพิพากษาทางแพ่งภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
๑) ในขณะยื ่น คํา ร้อ งขอให้ศ าลเวีย ดนามยอมรับ และบัง คับ คดีต ามคํ า พิพ ากษา
ศาลต่างประเทศนั้นลูกหนี้ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศจะต้องมีถิ่นที่อยู่หรือประกอบอาชีพอยู่ใน
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
๒) หากลูกหนี้ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นเป็นนิติบุคคลก็จะต้องมีที่ตั้งสํานักงาน
แห่งใหญ่อยู่ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามด้วย
๓) ทรัพย์สินของลูกหนี้ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศก็จะต้อง
ตั้งอยู่ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ในประเทศกัมพูชากฎหมายภายในที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศของประเทศกัมพูชา ได้แก่ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (The Code of Civil
Procedure of Cambodia ค.ศ. ๒๐๐๗) ประเทศกัมพูชาได้เริ่มมีการยอมรับความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในเรื่องการยอมรับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศมากขึน้ แต่ยังคงสงวนท่าทีในการยอมรับคําพิพากษา
ของศาลต่างประเทศ แต่อย่างไรก็ตามตั้งแต่ประเทศกัมพูชาได้ประกาศใช้กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ดังกล่าว ซึ่งมาตรา ๑๙๙ (๑) ได้กําหนดว่า ศาลกัมพูชาจะยอมรับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ ก็ต่อเมื่อ
ใช้หลักต่างตอบแทน (Reciprocity) โดยหลักดังกล่าวจะเกิดขึ้นในกรณีที่เป็นความตกลงพหุภาคีระหว่าง
ประเทศกัมพูชาและประเทศอื่น ณ ปัจจุบัน ยังไม่ได้มีการทําข้อตกลงพหุภาคีกับประเทศใดเกี่ยวกับ
การยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ ทั้งนี้ เนื่องจากคําพิพากษาในประเทศกัมพูชา
ไม่มีการตีพิมพ์ จึงไม่พบคดีตัวอย่างของคําพิพากษาเกี่ยวกับการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษา
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ศาลต่างประเทศ๑๐๑ โดยหลักเกณฑ์การยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศของ
ประเทศกัมพูชากําหนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประเทศกัมพูชา แต่อย่างไรก็ตาม
การบังคับตามคําพิพากษาต่างประเทศที่ถึงที่สุดและที่มีผลผูกพันนั้นจะต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(ก) ศาลต่างประเทศนั้นต้องมีเขตอํานาจศาลตามที่กฎหมายกัมพูชาหรือสนธิสัญญาที่ผูกพัน
ประเทศกัมพูชาได้กําหนด
(ข) จําเลยผู้แพ้คดีต้องได้รับหมายเรียกหรือคําสั่งที่จําเป็นประการอื่นเพื่อที่จะเริ่มต้นคดีหรือ
จําเลยได้ตอบรับในกรณีไม่ได้รับหมายเรียกหรือคําสั่งอื่น
(ค) คําพิพากษาและการดําเนินกระบวนพิจารณาของศาลต่างประเทศนั้นไม่เป็นการละเมิด
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประเทศกัมพูชา
(ง) มีหลักการรับประกันในหลักการปฏิบัติต่างตอบแทน (Reciprocity) ระหว่างประเทศกัมพูชา
และประเทศที่ศาลต่างประเทศที่มีคําพิพากษานั้นตั้งอยู่
ตามที่กําหนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งประเทศกัมพูชา การบังคับ คําพิพากษา
ต่างประเทศที่ถึงที่สุดและที่มีผลผูกพันนั้นจะต้องดําเนินการพร้อมกับคําพิพากษาที่ให้มีการบังคับคดี
ที่พิพากษาโดยศาลกัมพูชาที่มีเขตอํานาจ
หลังจากได้รับคําพิพากษาอันเป็นที่สุดและมีผลผูกพันจากศาลในต่างประเทศ เจ้าหนี้ตาม
คําพิพากษาต้องยื่นคําร้องเพื่อให้ศาลมีคําพิพากษาบังคับคดีต่อศาลชั้นต้นที่มีเขตอํานาจเหนือถิ่นที่อยู่ของ
ลูกหนี้ตามคําพิพากษา หรือศาลชั้นต้นมีเขตอํานาจเหนือสถานที่ที่ทรัพย์สินที่จะขอบังคับคดีนั้นตั้งอยู่
และเมื่อศาลได้พิจารณาว่าคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้กล่าวข้างต้น ก็จะมี
คําพิพากษาให้บังคับตามคําพิพากษาของศาลต่างประเทศดังกล่าว
ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกฎหมายภายในที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับและ
การบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศได้แก่ Law on Judgment Enforcement ค.ศ. ๒๐๐๔
และ Law on Civil Procedure of Lao แต่ยังไม่มีกฎหมายเฉพาะที่กําหนดเกี่ยวกับการบังคับคดี
ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ มีเพียงแต่นโยบายกว้างๆ ว่า ศาลลาวสามารถยอมรับคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศและให้ความช่วยเหลือในการบังคับเอากับทรัพย์สินของจําเลยในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวตามคําพิพากษาของศาลต่างประเทศ แต่อย่างไรก็ตามในกฎหมายล้มละลายของ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว คดีที่เกี่ยวกับสัญญาที่มีหลักประกันศาลลาวสามารถบังคับให้ได้ โดย
การออกหนังสือเพื่อยอมรับคําพิพากษานั้น (certify) กล่าวคือคําพิพากษาต่างประเทศจะได้รับการยอมรับ
๑๐๑

Hem, N. H. (๒๐๑๕).Cambodia-Enforcement of Money Judgment.In L. W.Newman. Enforcement of Money Judgment.
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จากศาลลาว แต่ยังไม่แน่ว่าจะมีการบังคับตามคําพิพากษาต่างประเทศได้มากน้อยเพียงใด๑๐๒ เจ้าหนี้
หรือผู้มีส่วนได้เสียตามคําพิพากษาของศาลต่างประเทศจะต้องดําเนินการโดยผ่านสถานทูตหรือสถานกงสุล
หรือสํานักงานผู้แทนของประเทศลาวในต่างประเทศ โดยคําพิพากษาของศาลต่างประเทศจะต้องแปล
เป็นภาษาลาวและยอมรับโดยศาลลาวภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(ก) คําพิพากษาต่างประเทศต้องเป็นของประเทศที่เป็นคู่สัญญาของสนธิสัญญาซึ่งสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นคู่สัญญาเช่นกัน
(ข) คําพิพากษาต่างประเทศคดีที่ไม่มีผลกระทบในทางลบแก่อธิปไตยหรือขัดต่อกฎหมายของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(ค) คําพิพากษาของศาลต่างประเทศจะต้องไม่ฝ่าฝืนกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและไม่ขัด
ต่อกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของสังคมของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไม่ได้มีบทบัญญัติใดที่ห้ามไม่ให้ศาลต่างประเทศ
ในการระงับข้อพิพาท เนื่องจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไม่มีกฎหมายหรือเข้าร่วมเป็นภาคี
กับความตกลงระหว่างประเทศใดๆ เกี่ยวกับการบังคับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เลขที่ ๐๒/NA ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้กําหนดเกี่ยวกับ
การยอมรับคําพิพากษาศาลต่างประเทศไว้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้ (Wordpress)
(ก) มีสนธิสัญญากําหนดไว้
(ข) เอกสารแปลเป็นภาษาลาว
(ค) คําพิพากษาต่างประเทศจะต้องไม่ขัดกับกฎหมายของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
และ
(ง) คําพิพากษาต่างประเทศจะต้องไม่ขัดกับอํานาจอธิปไตยของ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
โดยหลักแล้วคําพิพากษาของศาลต่างประเทศจะได้รับการยอมรับใน สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวหรือไม่ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของศาลลาว ในกรณีที่ไม่มีสนธิสัญญา คําพิพากษาต่างประเทศ
ก็จะสามารถบังคับใช่ใน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้โดยต้องมีการดําเนินการพิจารณาใหม่
ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยศาลจะดําเนินการพิจารณาใหม่ทั้งหมด หรือเฉพาะ
ในประเด็นที่สําคัญ๑๐๓
๑๐๒

Tomasic, R. (๒๐๐๖). Insolvency Law in East Asia.Ashgate Publishing Limited.
Walter Heiser, D. N. (๒๐๑๑). Project Finance in ๔๕ jurisdictions worldwide. Retrieved October ๒๔, ๒๐๑๕. from
http://www.dfdl.com/images/stories/Laos.pdf. Wordpress.(n.d.). The Current Legal Framework for foreign Investments
๑๐๓

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๒

๕๐

๙.๒ การยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในประเทศที่ได้รับอิทธิพล
จากกลุ่มประเทศกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common Law): ประเทศสิงคโปร์ ประเทศมาเลเซีย
ประเทศบรูไน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ประเทศฟิลิปปินส์และประเทศไทย
ประเทศสิงคโปร์ ประเทศมาเลเซีย และประเทศบรูไนมีประวัติศาสตร์ผูกพันกับประเทศอังกฤษ
มาช้านาน หลักเกณฑ์เรื่องการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในคดีแพ่งและ
พาณิชย์ของประเทศดังกล่าวจึงได้รับอิทธิพลมาจากระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common Law)๑๐๔
กฎหมายหลักในเรื่องการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในคดีแพ่งและพาณิชย์
ของประเทศทั้งสามได้แ ก่ The Reciprocal Enforcement of Foreign Judgments Act โดย
หลักการบังคับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในคดีแพ่งและพาณิชย์ของกลุ่มประเทศคอมมอนลอว์
(Common Law) จะมีเงื่อนไขดังนี้
(ก) คําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นต้องถูกตัดสินโดยศาลที่มเี ขตอํานาจ
(ข) คําพิพากษาศาลต่างประเทศต้องถึงที่สุดและเด็ดขาดแล้ว
(ค) ศาลที่จะทําการบังคับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นต้องมีเขตอํานาจศาลระหว่างประเทศ
เหนือคู่ความที่ขอให้ศาลทําการบังคับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศดังกล่าว๑๐๕
อย่างไรก็ดี มีบางกรณีที่ศาลสิงคโปร์ ศาลมาเลเซียและศาลบรูไนจะไม่ทําการบังคับตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศให้ถ้าปรากฏว่า ๑. การบังคับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศดังกล่าวจะเป็นการขัดต่อ
ประโยชน์สาธารณะ (Public Policy) ของประเทศ ๒. คําพิพากษาศาลต่างประเทศได้มาโดยไม่ชอบ
(Fraud) เป็นต้น จากข้อยกเว้นในการไม่รับบังคับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศทั้งหมด ดูเหมือนว่า
ประโยชน์ สาธารณะจะเป็นข้อยกเว้นที่มีปัญหาในการตีความของแต่ละประเทศมากที่สุด๑๐๖
ในเรื่องของหลักเกณฑ์การยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศของ
ประเทศมาเลเซียเป็นไปตามวิธีการที่กําหนดไว้ในกฎหมายประเทศมาเลเซียตามหลักกฎหมายภายใน
ที่เกี่ยวข้องซึ่งสามารถดําเนินการได้ ๒ วิธี ดังต่อไปนี้คือ
วิธีที่ ๑ ดําเนินการจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นในประเทศมาเลเซียตาม The
Reciprocal Enforcement of Foreign Judgments Act ๑๙๕๘ (REJA) โดยจะต้องเป็นคําพิพากษา
in the Lao PDR: Foreign Court Judgment. Retrieved October ๒๔, ๒๐๑๕, from https://laoslegal.wordpress.com/foreign
-court-judgments/
๑๐๔
Supra Note ๔๗
๑๐๕
Ministry of Law Singapore Country Report – Enforcement of Civil Judgments, ๒๑ July ๒๐๑๕.
๑๐๖
Supra Note ๔๗
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ของศาลแห่งประเทศซึ่งยอมให้มีการบังคับตามคําพิพากษาของศาลสูง (High Court) ของประเทศมาเลเซีย
โดยวิธีการจดทะเบียนในลักษณะต่างตอบแทนด้วยเช่นกันโดยรายชื่อของศาลแห่งประเทศซึ่งยอมให้มี
การบังคับตามคําพิพากษาได้กําหนดไว้ใน First Schedule of REJA ซึ่งมีดังรายนามต่อไปนี้
(ก) ประเทศสหราชอาณาจักร ได้แก่ The High Court in England; The Court of Session
in Scotland; The High Court in Northern Ireland; The Court of Chancery of the County
Palatine of Lancaster; The Court of Chancery of the County Palatine of Durham
(ข) เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ได้แก่ The High Court
(ค) ประเทศสิงคโปร์ ได้แก่ The High Court
(ง) ประเทศนิวซีแลนด์ ได้แก่ The High Court
(จ) ประเทศศรีลังกา ได้แก่ The High Court; The District Courts
(ฉ) ประเทศอินเดีย (ยกเว้นภายใน รัฐ Jammu และ Kashmir รัฐ Manipur พื้นที่ชนพื้นเมือง
ของรัฐ Assam พื้นที่ Scheduled ของรัฐ Madras และ Andhra) ได้แก่ The High Court
(ช) ประเทศบรูไน ได้แก่ The High Court
ทั้งนี้คําพิพากษาศาลต่างประเทศดังกล่าวต้องเป็นที่สุดและกําหนดจํานวนหนี้ไว้อย่างเป็นตัวเงิน
แน่นอนแล้ว
วิธีที่ ๒ ในกรณีคําพิพากษาศาลต่างประเทศของประเทศทีไ่ ม่ได้อยู่ใน First Schedule of REJA
การบังคับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common
Law) ที่พัฒนาโดยศาลมาเลเซีย (The Malaysia Rules of the High Court)
ในประเทศสิงคโปร์ คําพิพากษาของศาลต่างประเทศสามารถนํามาบังคับใช้ในประเทศสิงคโปร์
ได้โดยเป็นไปตามวิธีการที่กําหนดไว้ตามหลักกฎหมายภายในที่เกี่ยวข้องซึ่งสามารถดําเนินการได้โดย
ดําเนินการจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นในประเทศสิงคโปร์ภายใต้หลักกฎหมาย The
Reciprocal Enforcement of Commonwealth Judgments Act, The Reciprocal Enforcement
of Foreign Judgments Act และ The Singapore Rules of Court โดยคําพิพากษาต่างประเทศที่
จะบังคับภายใต้ตาม The Reciprocal Enforcement of Commonwealth Judgments Act นั้น
จะต้องเป็นคําพิพากษาที่ได้รับมาจาก superior court ของประเทศสหราชอาณาจักร หรือคําพิพากษา
ของ Superior Court ของประเทศในเครือจักรภพอังกฤษอื่นซึ่งยอมให้มีการบังคับตามคําพิพากษาโดย
ศาลสูงสิงคโปร์ (High Court) โดยประเทศดังกล่าวจะต้องยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลสิงคโปร์ในลักษณะต่างตอบแทนด้วยเช่นกันโดยรายชื่อของศาลแห่งประเทศซึ่งยอมให้มีการบังคับ
คดีตามคําพิพากษาได้มีการประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา (Gazette) เพื่อให้มีการยอมรับและ
การบังคับคดีตามคําพิพากษาในลักษณะเดียวกันกับคําพิพากษาที่ได้รับมาจาก superior court ของ
ประเทศสหราชอาณาจักร
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คําพิพากษาศาลต่างประเทศที่อาจนํามาขอให้ศาลสิงคโปร์จดทะเบียนภายใต้ The Reciprocal
Enforcement of Foreign Judgments Act ได้จะต้องเป็นคําพิพากษาที่มาจาก Superior Court
แห่งประเทศซึ่งมีหลักการปฏิบัติต่างตอบแทนในเรื่องการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาล
ต่างประเทศกับประเทศสิงคโปร์·โดยประเทศดังกล่าวจะต้องยอมรับและบังคับตามคําพิพากษาที่ได้รับ
จากศาลสูงสิงคโปร์ (High Court of Singapore) ด้วยเช่นเดียวกันโดยรายชื่อของศาลแห่งประเทศ
ซึ่งยอมให้มีการบังคับตามคําพิพากษาได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในสาธารณรัฐ แห่ ง สหภาพเมีย นมาร์เ อง การยอมรับ และการบั ง คับ คดีต ามคํา พิพ ากษา
ศาลต่างประเทศมีหลักเกณฑ์อยู่ในกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง โดยศาลพม่าจะบังคับคําตามพิพากษา
ศาลต่างประเทศก็ต่อเมื่อ คําพิพากษาที่ขอให้บังคับดังกล่าวถูกตัดสินโดยศาลที่มีเขตอํานาจไม่ได้ถูกตัดสิน
โดยไม่ชอบธรรมหรือบนพื้นฐานของความไม่ยุติธรรม ต้องสอดคล้องกับหลักกฎหมายระหว่างประเทศ
และไม่เป็นการขัดต่อกฎหมายใดๆ ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (กรมบังคับคดี, ๒๐๑๕)
หลักการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
ได้บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (The Myanmar
Code of Civil Procedure ๑๙๐๘) โดยคําพิพากษาของศาลต่างประเทศย่อมจะเสร็จเด็ดขาดเมื่อ
ศาลนั้นได้มีการวินิจฉัยในประเด็นแห่งคดีที่มีการกล่าวอ้างระหว่างคู่ความในฝ่ายเดียวกันหรือคู่ความ
แต่ละฝ่ายในการดําเนินกระบวนพิจารณาเดียวกันเว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้
(ก) ถ้าไม่มีการอ่านคําพิพากษาโดยศาลที่มีเขตอํานาจเหนือคดีนั้น
(ข) ถ้าคําพิพากษานั้นไม่ได้มีการวินิจฉัยในประเด็นเนื้อหาแห่งคดี
(ค) ถ้าปรากฏแก่การดําเนินกระบวนพิจารณาว่าเป็นการขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศหรือ
มีการปฏิเสธในการยอมรับกฎหมายสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
(ง) ถ้าปรากฏว่าการดําเนินกระบวนพิจารณาขัดต่อความยุติธรรมตามธรรมชาติ
(จ) ถ้าคําพิพากษาที่ได้รับเกิดจากการถูกฉ้อฉล
(ฉ) ถ้ามีข้อกล่าวอ้างที่ขัดต่อกฎหมายใดๆ ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
ในประเทศฟิลิปปินส์ คําพิพากษาศาลต่างประเทศไม่อาจถูกบังคับโดยศาลฟิลิปปินส์ได้
ต้องทําการฟ้องเป็นคดีใหม่ต่างหาก โดยจะถือว่าคําพิพากษาศาลต่างประเทศเป็นมูลคดีอันสามารถนํา
มาฟ้องร้องให้มีการบังคับกันได้ โดยคําพิพากษาศาลต่างประเทศจะไม่สามารถนํามาเป็นมูลคดีได้ หาก
ว่าคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นขัดต่อประโยชน์สาธารณะและศีลธรรมอันดี อย่างไรก็ดีคําพิพากษาของ
ศาลสูงของฟิลิปปินส์หลายคดีได้แสดงให้เห็นว่าศาลฟิลิปปินส์ได้ยึดถือหลักอัธยาศัยไมตรีระหว่างประเทศ
(Comity) เป็นพื้นฐานสําคัญในการยอมรับคําพิพากษาศาลต่างประเทศ๑๐๗
๑๐๗

Michaels. (๒๐๑๑). Dispute Resolution Around the World Philippines-Philippines. Baker & Mckenzie.
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สําหรับประเทศไทย การยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในประเทศไทย
อาจมีผลเสียต่อระบบกฎหมายของประเทศไทยในแง่ที่ว่าคู่สัญญาอาจเห็นว่าการดําเนินคดีในศาลต่างประเทศ
เป็นประโยชน์สําหรับตนมากกว่าแล้วจึงนําคําพิพากษาศาลต่างประเทศมาบังคับคดีในประเทศไทย
โดยประเทศไทยเองก็ยังไม่มีกฎหมายหรือพันธกรณีตามความตกลงระหว่างประเทศใดๆ ที่บัญญัติเกี่ยวกับ
เรื่องนี้ไว้โดยเฉพาะ โดยมีเพียงแต่แนวปฏิบัติของศาลตามคําพิพากษาฎีกาที่ ๕๘๕/๒๔๖๑ เท่านั้น
นักวิชาการมีแนวคิดที่จะนํามาตรา ๓ ของพระราชบัญญัติด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ. ๒๔๘๑
มาใช้บังคับ ดังนั้น จึงควรสร้างมาตรการทางกฎหมายเพื่อรองรับข้อพิพาทระหว่างประเทศที่จะเกิดขึ้น
ในประชาคมอาเซียน โดยควรมีการพัฒนากฎหมายซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐต่อรัฐในลักษณะ
สนธิสัญญาทวิภาคีแทนที่จะทําความร่วมมือในระดับภูมิภาค เพื่อป้องกันการสูญเสียอธิปไตยทางศาล
และให้สามารถพิจารณาถึงระบบกฎหมายของประเทศภาคีว่ามีความสอดคล้องกับประเทศไทยมากน้อย
เพียงใด๑๐๘
เนื่องจากประเทศภูมิภาคเอเชีย เป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ซึ่งต่างจากการรวมตัวของกลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหรือแม้แต่ประเทศสหรัฐอเมริกาเอง ดังนั้น
การจะก่อให้เกิดการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในคดีแพ่งและพาณิชย์
ระหว่างอาเซียนด้วยกันนั้น ควรจะเริ่มโดยการทําความร่วมมือในลักษณะทวิภาคีเสียก่อนและเมื่อ
เกิดความเข้มแข็งทางความร่วมมือแล้วจึงค่อยเริ่มก้าวหน้าสู่ความตกลงในระดับภูมิภาค โดยเมื่อพิจารณา
ถึงวัฒนธรรมของชาวเอเชียแล้ว ความร่วมมือดังกล่าวควรเริ่มต้นในรูปแบบลักษณะที่เป็นทางการให้
น้อยที่สุด โดยอาจเริ่มต้นจากการพูดคุยผ่านทางการฑูตเสียก่อนที่จะเริ่มทําความตกลงกันอย่างเป็นทางการ
นอกจากนี้ การที่มีการสนับสนุนให้มีการใช้หลักเกณฑ์ในเรื่องการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศเดียวกัน จะเป็นปัจจัยที่ช่วยให้ความตกลงระหว่างภูมิภาคประสบความสําเร็จ ท้ายที่สุด
การที่แต่ละประเทศให้ความเชื่อถือในกระบวนการตุลาการของแต่ละประเทศจะเป็นจุดที่ทําให้ความร่วมมือ
ในเรื่องนี้มีความเป็นไปได้อย่างยั่งยืนที่สุด อย่างเช่นในกลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปเอง ได้มีการกําหนด
ไว้ใน Brussels I Regulation ว่าการเชื่อถือในระบบกฎหมายและสถาบันตุลาการของประเทศสมาชิก
เป็นสิ่งสําคัญ๑๐๙
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อนันต์ ช่วยนึก. การยอมรับและการบังคับตามคําพิพากษาของศาล ในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน.
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การยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ในคดีแพ่งและพาณิชย์ในประเทศสหรัฐอเมริกา
๑. แนวความคิดพื้นฐานในเรื่องการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ในคดีแพ่งและพาณิชย์
ประเทศสหรัฐอเมริกายังไม่ได้เข้าเป็นภาคีของสนธิสัญญาระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม
ประเทศสหรัฐอเมริกาได้เข้าลงนามใน Hague Convention on Choice of Court Agreement
แต่ยังไม่ได้ให้สัตยาบัน และยังไม่มีบทบัญญัติกฎหมายระดับรัฐบาลกลางที่เกี่ยวกับการยอมรับและ
การบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในคดีแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งแตกต่างจากเรื่องของการระงับ
ข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการที่มีกฎหมายในระดับรัฐบาลกลางใช้บังคับแล้ว คือ the Federal
Arbitration ซึ่งกฎหมายดังกล่าวใช้บังคับกับคําพิพากษาที่ออกโดยศาลต่างประเทศ๑ จากเหตุผลดังกล่าว
ข้างต้นจึงทําให้กฎหมายในระดับ มลรัฐ (state law) ถูกนํามาใช้กับคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
โดยแต่ละรัฐจะมีการออกระเบียบ กฎเกณฑ์ และกฎหมายมาใช้บังคับในรัฐของตนเอง
ในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อพูดถึงคําพิพากษาศาลต่างประเทศ (foreign judgment) สามารถ
ตีความออกได้เป็น ๒ อย่างคือ คําพิพากษาศาลต่างประเทศ (out of country foreign judgment)
และคําพิพากษาศาลต่างรัฐ (sister state judgment ) คําพิพากษาของรัฐจะอยู่ภายใต้บทบัญญัติ
Full Faith and Credit Clause , Article IV ตามรัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกาและกฎหมาย
ในระดับรัฐบาลกลางที่ใกล้เคียงกัน คือ ๒๘ U.S.C section ๑๗๓๘
ดังนั้น เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ได้มีกฎหมายบัญญัติเกี่ยวกับการยอมรับและการบังคับคดี
ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศโดยตรง จึงมีการนําแนวคําพิพากษาของผู้พิพากษา Justice Gray
ที่ท่านได้แสดงความคิดเห็นไว้ในปี ค.ศ. ๑๙๘๕ ในคดี Hilton v. Guyout๒ ซึ่งศาลสูงสุดในคดีนี้ได้
แสดงความเห็นเรื่องหลักอัธยาศัยไมตรีระหว่างประเทศ (Comity) ไว้ดังนี้
“No law has any effect beyond the limits of the sovereignty from which its
authority is derived. The extent to which one nation shall be allowed to operate within
the dominion of another nation, depends upon the comity of nations. Comity, in the
๑

Oleg Rivkin. (๒๐๑๔). Recognition of Foreign Country Judgments in the United States: A Primer. Retrieved February
๑๘, ๒๐๑๖, from http://www.CFJBLaw.com.
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legal sense, is neither a matter of absolute obligation, on the one hand, nor a mere
courtesy and good will, upon the other. But it is the recognition which one nation allow
within its territory to the legislative, executive, or judicial acts of another nation, having
due regard both to international duty and convenience, and to the rights of its own
citizens, or other persons who are under the protection of its laws”๓
ในคดีนี้ศาลได้วางหลักว่า หลักอัธยาศัยไมตรีระหว่างประเทศ (Comity) ตามกฎหมายแล้ว
มิใช่ภาระผูกพันแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด และไม่ใช่ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน แต่คือการที่ประเทศ
หนึ่งยอมรับถึงอํานาจของฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการของประเทศอีกประเทศหนึ่ง
โดยมีภาระผูกพันกันตามสนธิสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างประเทศต่อกัน และมีผลผูกพันประชาชนของ
รัฐนั้นๆ ด้วย นอกจากนี้ศาลในคดีนี้ยังอธิบายว่า หากคําพิพากษาประเทศอื่นได้ผ่านกระบวนการพิจารณาคดี
ที่ถูกต้องจําเลยได้มาแสดงตนต่อหน้าศาล และมีกระบวนพิจารณาที่เป็นธรรมแล้ว ศาลก็ควรยอมรับ
คําพิพากษาศาลต่างประเทศ ทั้งนี้ผู้พิพากษาจะต้องไม่มีความโน้มเอียงในขณะนั่งพิจารณาคดี และ
ปราศจากการฉ้อฉล
คดี Hilton v. Guyot, ศาลได้อธิบายว่าคําพิพากษาศาลต่างประเทศสามารถได้รับการยอมรับ
คําพิพากษาศาลต่างประเทศในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
๑) จําเลยได้รับการแจ้งเตือนให้มาศาลภายในเวลาที่เหมาะสม
๒) พยานหลักฐานครบถ้วนและมีความยุติธรรม
๓) คําพิพากษาออกมาจากศาลทีม่ ีอํานาจในการพิจารณาคดี
๔) ไม่ขัดต่อนโยบายสาธารณะหรือสิทธิพลเมืองของคนอเมริกัน
๕) คําพิพากษาต้องไม่เกิดจากการฉ้อฉล
แต่อย่างไรก็ตามในคดีนี้ถึงแม้ว่าศาลฝรั่งเศสจะผ่านข้อพิจารณาเรื่องหลั กอัธยาศัยไมตรี
ระหว่างประเทศ (Comity) ศาลสูงสุดในสหรัฐอเมริกามีความเห็นไม่บังคับให้ตามคําพิพากษาศาลฝรั่งเศส
เนื่อ งด้ ว ยเหตุ ผ ลของกฎหมายระหว่า งประเทศเรื่อ งหลักถ้อ ยทีถ้อยปฏิบัติต อบแทนระหว่างกัน
(Reciprocity) ศาลในคดีนี้มองว่าเนื่องจากศาลฝรั่งเศสก็คงไม่ยอมรับคําพิพากษาศาลสหรัฐอเมริกาเช่นกัน
จากคดี Hilton ถือเป็นการวางบรรทัดฐานกฎมายจารีตประเพณี (Federal Common Law Rule)
ในเรื่องหลักอัธยาศัยไมตรีระหว่างประเทศ (Comity) และหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติตอบแทนระหว่างกัน
(Reciprocity) เป็นพื้นฐานในการยอมรับหรือไม่ยอมรับคําพิพากษาศาลต่างประเทศทั้งในศาลระดับ
มลรัฐและศาลระดับรัฐบาลกลาง

๓

Ibid.๑๖๓-๖๔.

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๓

๕๖

ในปี ค.ศ. ๑๙๖๒ Uniform Law Commissioners ประกาศใช้กฎหมาย the Uniform Foreign
Money-Judgments Recognition Act. ซึ่งเป็นกฎหมายที่ต้องพิจารณาควบคู่กับ the ๑๙๔๘ Uniform
Enforcement of Foreign Judgments Act (ถูกแก้ไขในปี ค.ศ. ๑๙๖๒) กฎหมายทั้งสองฉบับมี
ความคล้ายคลึงกันอย่างมาก แต่กฎหมาย Enforcement of Foreign Judgments Act ใช้บังคับกับ
การยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาของรัฐหนึ่งในอีกรัฐหนึ่งซึ่งเป็นสิทธิที่กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ
เรื่องบทบัญญัติเรื่องศรัทธาและการให้ความเชื่อถือ (Full Faith and Credit clause) ในทางตรงกันข้าม
กฎหมาย The ๑๙๖๒ Uniform Foreign Money-Judgments Recognition act ใช้บังคับกับคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศที่จะนํามาบังคับในประเทศ๔
การเพิ่มขึ้นของการค้าระหว่างประเทศในประเทศสหรัฐอเมริกาส่งผลให้ความต้องการใน
การยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศมีเพิ่มขึ้นทั้งในระดับรัฐต่อรัฐและใน
ระดับประเทศ ประเทศสหรัฐอเมริกาจึงมีแนวโน้มที่จะมีการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของกฎหมาย
ทั้งในระดับรัฐ และกฎหมายที่เกี่ยวกับการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
หากคําพิพากษาศาลต่างประเทศยังไม่สามารถบังคับใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้อย่างเหมาะสมและ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้ว ก็จะส่งผลให้เกิดความยุ่งยากในการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลสหรัฐอเมริกาในประเทศอื่นด้วย จากความจําเป็นดังกล่าวข้างต้น Uniform Law Commissioners
ได้ทําการทบทวนและแก้ไข the ๑๙๖๒ Uniform Act ในปีค.ศ.๒๐๐๕ เรียกว่า Uniform ForeignCountry Money Judgments Recognition Act (UFCMJRA)๕
การยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศเริ่มจากการยอมรับคําพิพากษา
ต่างประเทศ (recognition) การยอมรับคําพิพากษาต่างประเทศจะเริ่มจากศาลระดับมลรัฐ ถ้าคําพิพากษา
ต่างประเทศเข้าเงื่อนไขตามที่กฎหมายกําหนดไว้ก็จะได้รับการยอมรับจากศาลของรัฐนั้นๆ หลังจากนั้น
คําพิพากษาที่ได้รับการยอมรับจากศาลสหรัฐอเมริกาแล้ว คําพิพากษานั้นจะถูกบังคับใช้เช่นเดียวกัน
กับคําพิพากษาที่ออกโดยรัฐอื่นๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา (domestication) ดังนั้นเจ้าหนี้ตามคําพิพากษา
ก็สามารถที่จะบังคับเอากับทรัพย์สินหรือเงินของลูกหนี้ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ตามจํานวนที่ระบุไว้
ในคําพิพากษาได้๖
หลักการของกฎหมายปี ค.ศ. ๑๙๖๒ และค.ศ. ๒๐๐๕ มีความคล้ายคลึงกันในหลักการสําคัญๆ
อาทิ คําพิพากษาที่จะได้รับการยอมรับในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นจะต้องเป็นคําพิพากษาที่เสร็จเด็ดขาด
และสามารถบังคับได้ในประเทศที่ออกคําพิพากษาอย่างไรก็ตาม หนี้เงินบางประเภทไม่สามารถบังคับได้
๔

Uniform Law Commission. Foreign-Country Money Judgments Recognition Act Summary. Retrieved February ๑๘,
๒๐๑๖, from http://www.uniformlaws.org/ActSummary.aspx?title=Foreign-Country.
๕
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ได้แก่ คําพิพากษาเกี่ยวกับภาษีอากร คําพิพากษาที่เกี่ยวกับค่าปรับหรือบทลงโทษทางอาญา คําพิพากษา
ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัว (Domestic Relationship)๗ นอกจากนี้คําพิพากษาศาลต่างประเทศ
จะไม่ได้รับการยอมรับถ้าเป็นคําพิพากษาที่ขัดกับความชอบธรรมทางกฎหมาย คําพิพากษาที่ตัดสินโดยศาล
ที่ไม่มีอํานาจในการตัดสินพิจารณาคดีและขัดต่อนโยบายสาธารณะของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นต้น๘
แต่อย่างไรก็ตาม กฎหมายทั้งสองฉบับมีความแตกต่างกันหลายประการ กล่าวคือ the ๒๐๐๕
Act ใช้บังคับกับคําพิพากษาศาลต่างประเทศ ในขณะที่ the ๑๙๖๒ Act ใช้บังคับกับคําพิพากษา
ศาลสหรัฐอเมริกาที่ต่างรัฐกัน นอกจากนี้ the ๒๐๐๕ Act กําหนดไว้ชัดเจนว่าภาระในการพิสูจน์ตกอยู่กับ
เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่า คําพิพากษาที่จะบังคับในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นคําพิพากษา
ที่อยู่ภายใต้บังคับของ the ๒๐๐๕ Act ในเรื่องของกระบวนพิจารณา the ๒๐๐๕ Act ได้มีการกําหนด
กระทบวนวิธีพิจารณาเป็นพิเศษสําหรับการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างของความแตกต่างระหว่าง the ๑๙๖๒ Act และthe ๒๐๐๕ Act๙
ซึ่งโดยภาพรวมแล้ว the ๒๐๐๕ Act ออกมาเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีต รวมทั้งมีการปรับปรุงให้ดีขึ้น
ให้สอดคล้องกับความต้องการและความเปลี่ยนแปลงในกระบวนพิจารณาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งนี้
รายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศจะมีการกล่าว
ในหัวข้อที่ ๒
๒. หลักเกณฑ์และวิธีการในการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในคดีแพ่ง
และพาณิชย์
คําพิพากษาศาลสหรัฐอเมริกาทั้งคําพิพากษาศาลของรัฐบาลกลางและระดับมลรัฐสามารถ
แบ่งออกได้เป็น ๓ ประเภท ดังนี้
๑) คําพิพากษาที่ใช้บังคับระหว่างรัฐต่อรัฐ (state-state) อยู่ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ
Article IV Sec.๑ เรื่อง Full Faith and Credit Clause๑๐

๗

ในการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางครอบครัวมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ
อยู่แล้ว.
๘
Supra Note ๔.
๙
Supra Note ๔.
๑๐
Article IV, Section ๑: การยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
Full faith and credit shall be given in each state to the public acts, records, and judicial proceedings of every
other state. And the Congress may by general laws prescribe the manner in which such acts, records, and
proceedings shall be proved, and the effect thereof.
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๒) คําพิพากษาที่ของศาลรัฐบาลกลางใช้บังคับในรัฐ (Federal-State) อยู่ภายใต้กฎหมาย
รัฐธรรมนูญ The Implementing Act, ๒๘ U.S.C. section ๑๗๓๘, Article VI, Paragraph ๒ เรื่อง
Supremacy Clause๑๑
๓) คําพิพากษาศาลที่เป็นหลักจารีตประเพณี (Federal Common Law: Federal-Federal)
ในกรณีของคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้น การยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศในประเทศสหรัฐอเมริกามิได้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายของรัฐบาลกลางหรือกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ การจะใช้กฎหมายใดเพื่อบังคับกับคําพิพากษาศาลต่างประเทศขึ้นอยู่กับว่าเจ้าหนี้ตาม
คําพิพากษานั้นนําคําพิพากษาไปบังคับในรัฐใดก็จะใช้กฎหมายของรัฐนั้นบังคับกับคําพิพากษาฉบับนั้น
แต่อย่างไรก็ดีหากเป็นการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาลต่างประเทศแต่เป็นข้อพิพาท
ในระดับสหรัฐบาลกลางก็จะนํากฎหมายในระดับสหรัฐบาลกลางมาบังคับใช้๑๒
แนวทางการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในทั้ง ๕๐ รัฐของประเทศ
สหรัฐอเมริกานั้น มีแนวทางปฏิบัติที่คล้ายคลึงกัน อันจะเห็นได้จากคดี Kwongyuen Hangkee Co. v.
Starr Fireworks, ๖๓๔ NW ๒d ๙๕๑๓ บริษัท Starr Fireworks ฟ้องบริษัท Kwongyuen Hangkee
ที่ศาลปกครองพิเศษสูงสุดของฮ่องกง เนื่องจากบริษัท Kwongyuen Hangkee ไม่ได้ชําระค่าขนส่งดอกไม้ไฟ
ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ค.ศ.๑๙๙๙ ศาลฮ่องกงตัดสินให้ บริษัท Kwongyuen Hangkee ชําระเงินค่าขนส่ง
จํานวน $๙๘,๔๓๘.๔๕ พร้อมดอกเบี้ย ให้แก่บริษัท Starr Fireworks ต่อมาบริษัท Starr Fireworks
นําคําพิพากษาศาลฮ่องกงมาบังคับในรัฐเซาท์ดาโคตา โดยยื่นคําร้องขอจดทะเบียนและบังคับคดี
ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ (Petition for Registration and Enforcement of Foreign Judgments)
ศาลชั้นต้น ในรัฐเซาท์ดาโคตาตัดสินให้ยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลฮ่องกง โดยยึดการปฏิบัติ
ตามหลักอัธยาศัยไมตรีระหว่างประเทศ (Comity) ซึ่งคดีนี้ถือเป็นคดีแรกที่มีการยอมรับและการบังคับคดี
ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในรัฐเซาท์ดาโคตา จากคดี Kwongyuen Hangkee Co. v. Starr
Fireworks, ๖๓๔ NW ๒d ๙๕ ศาลให้ความเห็นว่าในกรณีที่ไม่มีกฎมายบัญญัติให้ยอมรับและบังคับคดี
ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศศาลจะนําหลักอัธยาศัยไมตรีระหว่างประเทศ (Comity) มาใช้ประกอบ
การตัดสินคดี
๑๑

Ibid., Paragraph ๒ เรื่อง Supremacy Clause 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.
๑๒
Linda Silberman. ๒๐๑๒. Enforcement and Recognition of Foreign Country Judgments in the United States, ๓๒๑
Corp Couns Intl Adviser NL๒.
๑๓
Kwongyuen Hangkee Co. v. Starr Fireworks, ๖๓๔ NW ๒d ๙๕.
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๒.๑ แนวทางการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
หลักเกณฑ์และวิธีการในการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในคดี
แพ่งและพาณิชย์ในประเทศสหรัฐอเมริกามีความแตกต่างกันออกไปตามแต่ละกฎหมายของแต่ละรัฐ
แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการปฏิบัติก็มิได้มีความแตกต่างกันมากในสาระสําคัญ ซึ่งสามารถแบ่งการศึกษา
ได้เป็น ๒ กลุ่ม ใหญ่ๆ คือ รัฐที่ใช้ห ลัก ตามกฎหมายคอมมอลลอว์ และรัฐ ที่ย อมรับ กฎหมาย the
Uniform Foreign Money Judgments Recognition Act. ในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นมิได้มีการนํา
หลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติตอบแทนระหว่างกัน (Reciprocity) มาเป็นแนวทางในการยอมรับและการบังคับ
คดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศถึงแม้ว่าในคดี Hilton v. Guyot จะมีการกล่าวถึงหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติ
ตอบแทนระหว่างกัน (Reciprocity) ก็ตาม แต่รัฐส่วนใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกายังไม่มีการยอมรับ
หลักดังกล่าว๑๔ นอกจากนี้ใน The ๒๐๐๕ Uniform Act ได้มีการยกเลิกการนําหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติ
ตอบแทนระหว่างกัน (Reciprocity) ออกจากการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
แต่อย่างไรก็ตามในบางรัฐ อาทิ รัฐฟลอริดา, รัฐ เมน, รัฐโอไฮโอ, และรัฐ เท็กซัส ยังมีการยอมรับ
หลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติตอบแทนระหว่างกัน (Reciprocity) เป็นหนึ่งในเกณฑ์การพิจารณา ในการยอมรับ
หรือไม่ยอมรับคําพิพากษาศาลต่างประเทศ ในคดี Banque Libanaise Pour Le Commerce V.
Kheich, ๙๑๕ F.๒d ๑๐๐ (๕th Cir.๑๙๙๐)๑๕ ในคดีนี้ศาลสหรัฐอเมริกาปฏิเสธที่จะยอมรับคําพิพากษา
ศาลอาหรับเอมิเรตส์ เนื่องจากประเทศอาหรับเอมิเรตส์ไม่ได้ให้หลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติตอบแทนระหว่างกัน
(Reciprocity) กับประเทศสหรัฐอเมริกาในคดี Reading & Constr. Co. V. Baker Energy Res. Corp.๑๖
คดีนี้ศาลตัดสินไม่ยอมรับคําพิพากษาศาลต่างประเทศเนื่องจากขาดหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติตอบแทนระหว่างกัน
(Reciprocity) คดี Genujo Lok Beteiligungs GimbH V. Zorn๑๗ ศาลในคดีนี้ไม่ยอมรับคําพิพากษา
ศาลเยอรมนีเนื่องจาก ศาลเชื่อว่าศาลเยอรมนีจะไม่ยอมรับคําพิพากษารัฐเมน ประเทศสหรัฐอเมริกา
เช่นกัน
ทั้งนี้มีข้อสังเกตว่าถึงแม้ว่ารัฐที่มีการยอมรับ the ๒๐๐๕ Uniform Act เป็นกฎหมายของรัฐ
บางรัฐ เช่น รัฐแมสซาชูเซตส์ และรัฐจอร์เจีย ทั้งสองรัฐได้นําหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติตอบแทนระหว่างกัน
(Reciprocity) มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติด้วย๑๘ ในคดี Reading & Bates Energy Res. Corp.,
๙๗๖ S.W.๒d ๑๙ ศาลในคดีนี้ได้แสดงความคิดเห็นว่า คําพิพากษาศาลลุยเซียนา ที่บังคับตามคําพิพากษา
๑๔

Restatement (Third) of Foreign Relations Law section ๔๘๑.
Banque Libanaise Pour Le Commerce v. Kheich, ๙๑๕ F.๒d ๑๐๐ (๕ th Cir.๑๙๙๐).
๑๖
Reading & Constr. Co. v. Baker Energy Res. Corp., ๙๗๖ S.W.๒d ๗๐๒.
๑๗
Genujo Lok Beteiligungs GimbH v. Zorn, ๙๔๓ A.๒d๕๗๓.
๑๘
Supra Note ๑๒
๑๙
Supra Note ๑๖.
๑๕
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ศาลต่างประเทศโดยมิได้พิจารณาหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติตอบแทนระหว่างกัน (Reciprocity) ถือว่าเป็น
การพิจารณาคดีที่ขัดต่อบทบัญญัติเรื่องศรัทธาและการให้ความเชื่อถือ (Full Faith and Credit clause)
ตามกฎหมายของรัฐเท็กซัส เนื่องจากการพิจารณาว่าจะบังคับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศหรือไม่นั้น
ศาลต้องนําหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติตอบแทนระหว่างกัน (Reciprocity) มาใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาด้วย
ในการพิจารณาหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติตอบแทนระหว่างกัน (Reciprocity) ตามกฎหมาย
ของรัฐฟลอริดา ศาลฟลอริดาได้วางหลักในการพิจารณาไว้ว่า การที่จะยอมรับและการบังคับคดีตาม
คําพิ พากษาศาลต่ างประเทศของประเทศใดต้องพิจ ารณาว่า ประเทศนั้น จะยอมรับ คํา พิ พ ากษา
ศาลสหรัฐอเมริกาหรือไม่ นอกจากนี้ มาตรา ๑๕ ของ the French Civil Code๒๐ ศาลฝรั่งเศสจะไม่บังคับ
ตามคําพิพากษาต่างประเทศต่อคนสัญชาติฝรั่งเศส ในทางตรงกันข้ามศาลฝรั่งเศสจะบังคับตามคําพิพากษา
ต่างประเทศต่อคนสัญชาติอเมริกันเท่านั้น ดังนั้น หากมีการนําคําพิพากษาที่ออกโดยศาลสหรัฐอเมริกา
มาบังคับกับคนฝรั่งเศสในประเทศฝรั่งเศส ศาลฝรั่งเศสก็จะไม่บังคับให้๒๑ ในคดี CHABERT v. BACQUIE
รัฐฟลอริดามีการประกาศใช้กฎหมาย Florida Uniform Out-of-country Foreign Money-Judgment
Recognition Act (UFMJRA) มาตรา ๕๕.๖๐๑-๕๕.๖๐๗, Fla.Stat. (๑๙๙๕) UFMJRA ประกาศใช้
เป็นกฎหมายครั้งแรกในปี ค.ศ. ๑๙๙๔ โดยมีวัตถุประสงค์ในการยอมรับคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ในรัฐฟลอริดา โดยใช้บังคับกับคําพิพากษาต่างประเทศที่เสร็จเด็ดขาดแล้วเท่านั้น หากเจ้าหนี้ตาม
คําพิพากษาต้องการจะบังคับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในรัฐฟลอริดาเจ้าหนี้ตามคําพิพากษา
จะต้องยื่นคําพิพากษาให้แก่เสมียนประจําศาล๒๒ หลังจากนั้นเสมียนประจําศาลจะส่งใบแจ้งคําคัดค้าน
ให้แก่ลูกหนี้ตามคําพิพากษาลูกหนี้ตามคําพิพากษาจะต้องส่งคําคัดค้านภายใน ๓๐ วัน นับแต่ได้รับใบแจ้ง
คําคัดค้าน๒๓ หากลูกหนี้ตามคําพิพากษาไม่ยื่นคําคัดค้านภายในเวลาที่กําหนด เสมียนประจําศาลจะทํา
การจดบันทึก หลังจากนั้นเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาจึงจะสามารถบังคับคดีตามคําพิพากษาต่างประเทศ
ได้โดยไม่จําเป็นต้องให้ศาลพิจารณาอีก๒๔ Frymer v. Brettschneider, ๖๙๖ So. ๒d ๑๒๖๖, ๑๒๖๗,
n๔ (Fla. ๔th DCA ๑๙๙๗)
คําพิพากษาต่างประเทศที่จะสามารถนํามาบังคับในประเทศสหรัฐอเมริกาได้นั้นจะต้องเป็น
คําพิพากษาที่ถึงที่สุดแล้วเท่านั้น๒๕ ทั้งนี้การจะพิจารณาว่าคําพิพากษานั้นถึงที่สุดแล้วหรือยังในบางกรณี
๒๐

The French Civil Code Article ๑๕.
“French persons may be called before a court of France for obligations contracted by them in a foreign country,
even with an alien.”
๒๑
Chabert v. Bacquie, ๖๙๔ So.๒d๘๐๕ (Fla. Dist. Ct. App.๑๙๙๗).
๒๒
Florida Uniform Out-of-country Foreign Money-Judgment Recognition Act Section ๕๕.๖๐๔ ..
๒๓
Ibid. Section ๕๕.๖๐๔ (๒).
๒๔
Ibid Section ๕๕.๖๐๔ (๓).
๒๕
Uniform Enforcement of foreign Judgment Act. Section ๒. “final and conclusive and enforceable where rendered.”
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จะต้องพิจารณากฎหมายของต่างประเทศประกอบด้วย ในคดี MAYEKAWA MFG. CO. v. SASAKI ๒๖
คําพิพากษาศาลญี่ปุ่นในคดีนี้ยังไม่ถึงที่สุดเนื่องจาก ภายใต้กฎหมายแพ่งญี่ปุ่นการคัดค้านคําพิพากษา
มีผลทําให้คําพิพากษายังไม่ถึงที่สดุ สําหรับในรัฐแคลิฟอร์เนียศาลจะนํากฎหมายต่างประเทศมาพิจารณา
ประกอบว่าคําพิพากษาต่างประเทศของประเทศนั้นๆ ถือเป็นคําพิพากษาที่ถึงที่สุดแล้วหรือยัง ดังนั้น
หากพิจารณากฎหมายของประเทศใดแล้วกําหนดว่าคําพิพากษาจะถึงที่สุดในขั้นศาลอุทธรณ์ก็จะถือว่า
คําพิพากษาศาลอุทธรณ์นั้นเป็นคําพิพากษาที่ถึงที่สุดแล้ว ในทางตรงกันข้าม กฎหมายของประเทศอื่น
กําหนดว่าคําพิพากษาศาลอุทธรณ์ยังไม่ถือว่าถึงที่สุด คําพิพากษานั้นก็จะไม่ได้รับการยอมรับ ใน
รัฐแคลิฟอร์เนีย ทั้งนี้คําพิพากษาจะถึงที่สุดหรือไม่ (finality of judgment) ขึ้นอยู่กับกฎหมายของ
แต่ละประเทศด้วย ในคดี Global Rayalities, Ltd. v. Xcentric Ventures๒๗วางหลักไว้ว่า คําพิพากษา
ศาลแคนาดาที่ยังอยู่ระหว่างรอการพิจารณาต่อไปยังไม่ถือว่าเป็นคําพิพากษาถึงที่สุด
ในคดี Manco Contracting Co. v. Bezdikian๒๘ ศาลตัดสินว่ากฎหมายที่เกี่ยวกับอายุความ
ในการยอมรับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศควรจะเป็น ๑๐ ปี ทั้งนี้ไม่ว่าประเทศนั้นๆ จะมีการกําหนด
เรื่องอายุความไว้อย่างไรก็ตาม เพื่อที่จะได้สร้างรูปแบบให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างการยอมรับ
และการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศและการยอมรับคําพิพากษาของรัฐอื่น ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา๒๙ ในคดี Society of Lloyd’s v. Shell๓๐ ศาลรัฐโอไฮโอปฏิเสธที่จะยอมรับตามคําพิพากษา
ศาลประเทศอังกฤษเนื่องจากเลยกําหนดอายุความ ๖ ปีนับแต่วันที่ระบุในคําพิพากษา ดังนั้นคําพิพากษา
ศาลอังกฤษจึงไม่สามารถบังคับได้ในศาลโอไฮโอได้ แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่ากฎหมายอังกฤษจะอนุญาต
ให้ศาลอังกฤษสามารถออกคําสั่งให้มีการขยายระยะเวลา ๖ ปี ออกไปได้ ดังนั้นเจ้าหนี้ตามคําพิพากษา
จะต้องขอให้ศาลอังกฤษออกคําสั่งขยายระยะเวลาก่อนจึงจะสามารถนําคําพิพากษาดังกล่าวมาบังคับ
ใช้ในรัฐโอไฮโอได้
คําพิพากษาศาลต่างประเทศที่จะนํามาบังคับในประเทศสหรัฐอเมริกานั้น จะต้องเป็นคําพิพากษา
ที่มีการกําหนดจํานวนเงินให้ชัดเจน มิฉะนั้นคําพิพากษานั้นจะไม่สามารถบังคับได้ในประเทศสหรัฐอเมริกา
ในคดี Nicor Int’l Corp. v. El Paso๓๑ คําพิพากษาศาลโดมินิกันมิได้มีการกําหนดค่าเสียหายจาก
การละเมิดสัญญา คําพิพากษาดังกล่าวจึงไม่สามารถบังคับในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ ตามกฎหมาย
ของรัฐฟลอริดา the Uniform Act of Florida
๒๖

Mayekawa Mfg. Co. v. Sasaki, ๘๘๘ P.๒d ๑๘๓ (Wash.Ct App. ๑๙๙๕).
Rayalities, Ltd. V. Xcentric Ventures, LLC, ๒๐๐๗ WL ๒๙๔๙๐๐๒ D. Ariz ๒๐๐๗.
๒๘
Manco Contracting Co. v. Bezdikian, ๑๙๕ p.๓d ๖๐๔ (Cal.๒๐๐๘).
๒๙
Supra Note ๑๒
๓๐
Society of Lloyd’s v. Shell, ๒๐๐๕ U.S. Dist. LEXIS ๒๒๑๐๔ (S.D. Ohio Sept ๓๐, ๒๐๐๕).
๓๑
Nicor Int’l Corp. v. El Paso Corp., ๒๙๒ F.Supp. ๒d ๑๓๕๗, ๑๓๖๕.
๒๗
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ผู้วิจัยขอกล่าวถึงแนวทางการยอมรับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศทั้งในระดับรัฐบาลกลาง
และระดับมลรัฐ ดังนี้
๒.๑.๑ แนวทางการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในระดับ
รัฐบาลกลาง
การยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณา
แยกออกจากกัน โดยการยอมรับคําพิพากษาถือเป็นส่วนของกฎหมายสารบัญญัติ (Substantive Law)
แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อคําพิพากษานั้นได้รับการยอมรับแล้ว (Recognition) จะบังคับคดีตามคําพิพากษา
(Enforcement) นั้นอย่างไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง รัฐส่วนใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการบัญญัติกฎหมาย
the ๑๙๖๔ Revised Uniform Enforcement of Foreign Judgments Act ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับ
วิธีการยอมรับคําพิพากษาศาลต่างรัฐ (sister state judgment) กฎหมาย ปี ๑๙๖๒ ได้บัญญัติว่า
คําพิพากษาศาลต่างรัฐ (sister state judgment) จะถูกบังคับเช่นเดียวกับคําพิพากษารัฐนั้นภายใต้
บทบัญญัติเรื่องศรัทธาและการให้ความเชื่อถือ (Full Faith and Credit Clause)๓๒ นอกจากนี้ the
Uniform Foreign-Country Money Judgments Recognition Act ๒๐๐๕ คําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ก็จะสามารถบังคับได้เช่นเดียวกับคําพิพากษาของรัฐนั้นๆ๓๓ดังนั้นจะเห็นได้ว่ารัฐบางรัฐสามารถบังคับ
ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศได้เช่นเดียวกับคําพิพากษาที่ออกโดยศาลของรัฐนั้นๆ
๒.๑.๒ แนวทางการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศตาม
Uniform Foreign-Country Money Judgments Recognition Act ๒๐๐๕
กฎหมายฉบับนี้ถูกร่างขึ้นโดย National Conference of Commissioners on Uniform
State Laws ได้รับการอนุมัติและแนะนําให้มีการตราเป็นกฎหมายของแต่ละมลรัฐ กฎหมายฉบับนี้
เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศโดยตรง
โดยคําว่าต่างประเทศตามกฎหมายฉบับนี้หมายถึงรัฐบาลของประเทศอื่นที่มิใช่ประเทศสหรัฐอเมริกา
และมิใช่รัฐ เมืองหรืออาณานิคมของประเทศสหรัฐอเมริกา๓๔ ดังนั้นหากเป็นคําพิพากษาศาลต่างรัฐ
(sister state judgment) จะไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายฉบับนี้ สําหรับคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
๓๒

Recognition Act ๑๙๖๒ section ๓.
“Foreign judgment is enforceable in the same manner as the judgment of a sister state which is entitled to full
faith and credit.”
๓๓
Uniform Foreign-Country Money Judgments Recognition Act ๒๐๐๕. Section ๗(๒) “(๑) conclusive between the
parties to the same extent as the judgment of a sister state entitled to full faith and credit in this state would be
conclusive; and (๒) enforceable in the same manner and to the same extent as a judgment rendered in this
state.”
๓๔
Supra Note ๓๓ Section ๒
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ตามกฎหมายฉบับนี้กําหนดแต่เพียงว่าหมายถึง คําพิพากษาศาลต่างประเทศแต่ไม่ได้มีการกําหนดว่า
เป็นคําพิพากษาหรือคําสั่งศาลประเภทใด ดังนั้นหากคําพิพากษาหรือคําสั่งศาลนั้นเข้าข่ายหลักเกณฑ์
ตามกฎหมายฉบับนี้ก็สามารถนํามายอมรับในสหรัฐอเมริกาได้๓๕
การใช้การยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศตามกฎหมายฉบับนี้
คําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นจะต้อง๓๖
๑) เป็นการให้หรือปฏิเสธเกี่ยวกับหนี้เงิน ในกรณีที่คําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นมีทั้งส่วน
ที่เกี่ยวกับหนี้เงินและไม่เกี่ยวกับกับหนี้เงิน ศาลสหรัฐอเมริกาจะใช้กฎหมายฉบับนี้ เฉพาะคําพิพากษา
หรือคําที่เกี่ยวกับหนี้เงินเท่านั้น สําหรับคําพิพากษาหรือคําสั่งที่ไม่ใช้หนี้เงินศาลจะพิจารณาโดยใช้
หลักอัธยาศัยไมตรีระหว่างประเทศ (Comity) หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องมาบังคับใช้แทน๓๗
๒) เป็นคําพิพากษาที่ถึงที่สุด มีข้อสรุป และยังสามารถบังคับได้ภายใต้กฎหมายของ
ศาลต่างประเทศที่ออกคําพิพากษา (final conclusive and enforceable) หลักการพิจารณาว่า
คําพิพากษาใดจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่นั้น ศาลสหรัฐอเมริกาใช้หลักว่าคําพิพากษานั้นไม่จําต้องดําเนิน
กระบวนพิจารณาต่อไป เหลือเพียงแต่การปฏิบัติตามคําพิพากษาเท่านั้น สําหรับคําพิพากษามีข้อสรุป
หมายถึง คําพิพากษาที่กําหนดสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายระหว่างคู่สัญญา ในส่วนของการยอมรับและ
การบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศได้ภายใต้กฎหมายของศาลต่างประเทศ คําพิพากษา
ศาลต่างประเทศจะต้องเป็นคําพิพากษาที่สามารถบังคับได้ตามกระบวนพิจารณาตามกฎหมาย
แต่ อย่ า งไรก็ ต าม กฎหมายฉบั บนี้ จ ะไม่ ใ ช้ บั งคั บกั บ คํ าพิ พ ากษาศาลต่ า งประเทศ
ดังต่อไปนี๓๘
้
๑) เกี่ยวกับภาษี
๒) ค่าปรับ หรือบทลงโทษอื่นๆ
มีข้อสังเกตว่าคําพิพากษาตามข้อ ๑) และ ๒) ยังไม่เคยได้รับการยอมรับและการบังคับคดี
ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ภายใต้กฎหมาย the Foreign Relations
Law of the United States section ๔๘๓ (๑๙๘๖) ได้วางหลักเรื่อง กฎรายได้ (revenue rule)
ไว้ว่าศาลในประเทศหนึ่ ง จะไม่บั ง คั บ กฎหมายเกี่ย วกั บ รายได้ข องศาลต่ า งประเทศ เช่น เดีย วกับ
การห้ามบังคับโทษที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดอาญา แต่อย่างไรก็ตามภายใต้ มาตรา ๑๑ ของ
Uniform Foreign-Country Money Judgments Recognition Act ๒๐๐๕ ได้กําหนดให้ศาลมีดุลพินิจ
๓๕

National Conference of Commissioners on Uniform State Laws. ๒๐๐๕. Uniform Foreign-Country Money Judgments
Recognition Act. ๔.
๓๖
Supra Note ๓๓ Section ๓(a)
๓๗
Supra Note ๓๕
๓๘
Supra Note ๓๓ Section ๓(b).
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ในการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศภายใต้หลักอัธยาศัยไมตรีระหว่างประเทศ
(Comity) และหลักอื่นๆ๓๙
๓) คําพิพากษาเกี่ยวกับการหย่า การอุปการะเลี้ยงดู ค่าเลี้ยงดู หรือคําพิพากษาอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ในครอบครัว (Domestic Relations) หลักการยอมรับและการบังคับคดี
ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ในครอบครัวนั้นแตกต่างกรณีทั่วไป เนื่องจาก
เรื่องเกี่ยวกับครอบครัวใช้กฎหมายเฉพาะต่างหาก และหลักเกณฑ์เรื่องคําพิพากษาอันเป็นที่สุด มีข้อสรุป
และยังสามารถบังคับได้ก็ใช้หลักเกณฑ์ที่แตกต่างกันตามกฎหมาย the Uniform Interstate Family
Support ทั้ง ๒ ฉบับ ได้กําหนดการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศคดีเกี่ยวกับ
ครอบครัวไว้โดยเฉพาะ โดยกฎหมายดังกล่าว กําหนดให้ศาลมีอํานาจอิสระในการนําหลักอัธยาศัยไมตรี
ระหว่างประเทศ (Comity) มาใช้๔๐
สําหรับแนวทางการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ ในกรณี
ดังต่อไปนี้ ศาลไม่มีดุลยพินิจในการพิจารณา โดยศาลจะต้องปฏิเสธไม่ยอมรับคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้น
(mandatory non-recognition)๔๑
๑) กระบวนพิจารณาที่ขัดต่อหลักกระบวนการอันควรแห่งกฎหมาย (Due Process of
Law)๔๒
๒) ศาลต่างประเทศมิได้มีอํานาจเหนือบุคคลในการพิจารณาคดีของจําเลย (Personal
Jurisdiction) ข้อสังเกตเรื่องอํานาจเหนือบุคคล มาตรา ๕(b)๔๓ กําหนดข้อพิจารณาที่ถือว่าศาลมีอํานาจ
เหนือจําเลย
๓) เกณฑ์ ๖ ประการต่อไปนี้ถือว่าศาลต่างประเทศมีอํานาจเหนือบุคคล มาตรา ๕(b)
มิใช่หลักเกณฑ์เด็ดขาด (Is Not Exclusive)๔๔ หากศาลที่พิจารณาคดีเห็นว่ามีหลักเกณฑ์อื่นที่นอกเหนือ
จากหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๕(b) ก็สามารถทําได้
- จําเลยมีกระบวนการพิจารณาเป็นส่วนตัว (Process Personally)
- จําเลยสมัครใจปรากฏตัวในกระบวนพิจารณา (Voluntarily Appear)
- จําเลยตกลงที่จะมีการยื่นฟ้อต่อศาลที่ตัดสินคดี (Agreed to Submit)
๓๙

Supra Note ๓๕.
Supra Note ๓๕
๔๑
Supra Note ๓๓. Section ๔(b).
๔๒
ในคดี Hilton v. Guyout ศาลวางหลักว่า ความแตกต่างในเรื่องระบบการพิจารณาคดีไม่ใช่เหตุผลที่เพียงพอในการปฏิเสธไม่ยอมรับ
คําพิพากษาศาลต่างประเทศ.
๔๓
Supra Note ๓๓. Section ๕(b).
๔๔
Supra Note ๓๓. Section ๕(c).
๔๐
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- จําเลยมีภูมลําเนาอยู่ในศาลที่ตัดสินคดี (Domicile)
- จําเลยมีสถานประกอบการในเขตที่ศาลต่างประเทศตั้งอยู่ (Business Office)
- จําเลยมียานพาหนะหรือเครื่องบินอยู่ในเขตที่ศาลต่างประเทศตั้งอยู่ (Motor
Vehicle or Airplane)
๔) ศาลต่างประเทศไม่มีอํานาจตัดสินคดีที่เป็นข้อพิพาท
นอกจากนี้ หากเกิดกรณีดังต่อไปนี้ขึ้นศาลสามารถใช้ดุลพินิจในการไม่ยอมรับคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศได้ (Discretionary Non-Recognition)
๑) จําเลยไม่ได้รับจดหมายแจ้งเตือนเกี่ยวกับกระบวนพิจารณาในเวลาที่เพียงพอ
เพื่อที่จําเลยจะได้โต้แย้ง
๒) คําพิพากษาศาลต่างประเทศเกิดจากการฉ้อฉล เช่น โจทก์ตั้งใจส่งจดหมายให้จําเลย
ไปที่อยู่ที่ไม่ถูกต้อง โจทก์แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลาที่พิจารณาคดีที่ไม่ถูกต้อง โจทก์ทําให้จําเลยผิดนัด
เนื่องจากปลอมแปลงเอกสารบางประการ เป็นต้น
๓) คําพิพากษาศาลต่างประเทศขัดต่อนโยบายสาธารณะของรัฐที่ยอมรับคําพิพากษา
และของสหรัฐอเมริกา
๔) คําพิพากษาขัดกับคําพิพากษาอื่นที่ถึงที่สุดแล้ว
๕) กระบวนพิจารณาของศาลต่างประเทศขัดกับข้อตกลงที่คู่สัญญาตกลงกันไว้
๖) ศาลต่างประเทศมิ ใ ช่ศ าลที่ ส ะดวกที่สุด สํา หรับ การพิจ ารณาคดี (forum non
conveniens)
๗) คําพิพากษาเกิดจากข้อสงสัยอันเป็นสาระสําคัญเกี่ยวกับความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
(Integrity) หมายถึง คําพิพากษาศาลต่างประเทศที่เกิดจากการฉ้อโกงและการให้สินบน
๘) กระบวนพิจารณาบางขั้นตอนของศาลต่างประเทศขัดต่อหลักกระบวนการอันควร
แห่งกฎหมาย (Due Process of Law) เช่น คําพิพากษาเกิดจากการแทรกแซงทางการเมืองมากกว่า
เกิดจากกระบวนการยุติธรรมทางกฎหมาย
การยอมรับคําพิพากษาหมายถึงการที่ศาลยอมรับสิทธิตามกฎหมายและยอมผูกพัน
ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ ข้อควรพึงระวังคือการยอมรับตามคําพิพากษาและการบังคับคดี
ตามคําพิ พ ากษานั้ น มี ค วามแตกต่า งกัน กล่า วคือ การยอมรับ และการบัง คับ คดีต ามคํา พิพ ากษา
ศาลต่างประเทศคือการปรับใช้กฎหมายของรัฐหนึ่งเพื่อบังคับให้ลูกหนี้ตามคําพิพากษาปฏิบัติตาม
คําพิพากษาศาลต่างประเทศ แต่อย่างไรก็ตามการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
เกี่ยวกับหนี้เงินนั้น มักจะมีความเกี่ยวข้องกับการบังคับคดีตามคําพิพากษา เนื่องจากการบังคับคดี
ตามคําพิพากษาก็คือการขอร้องให้ศาลช่วยบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ ทั้งนี้การยอมรับ
และการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ กล่าวคือการยอมรับ
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ตามคําพิพากษาก่อให้เกิด Preclusive Right ซึ่งเป็นหลักกฎหมายปิดปากเรื่องการห้ามฟ้องซ้ํา (Res
Judicata An Collateral Estoppel Principle)๔๕
การยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศสามารถกระทําได้ ๒ ประการ
๔๖
ดังนี้
๑) กรณี ที่คําพิ พากษาถึงที่สุดแล้ ว (Original Matter) และนํา คํา พิพ ากษานั้น มา
ยอมรับโจทก์สามารถยื่นขอให้มีการยอมรับได้ (Filing An Action)
๒) กรณีที่คําพิพากษาศาลต่างประเทศยังอยู่ระหว่างการพิจารณา (pending action)
โจทก์สามารถ ฟ้องแย้ง (Counterclaim) ฟ้องกลับ (Cross Claim) ข้อต่อสู้ในคําให้การที่หยิบยกประเด็น
ข้อต่อสู้ใหม่ๆ ขึ้นมาต่อสู้คําฟ้อง (Affirmative Defense)
ข้อสังเกตของมาตรา ๖ คือ มาตรา ๖ มิได้กําหนดว่าคําพิพากษาศาลต่างประเทศจะต้อง
มีการจดทะเบียน ซึ่งแตกต่างจากการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในกรณี
ของการยอมรับระหว่างรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งการยอมรับในกรณีดังกล่าวได้รับการคุ้มครอง
ภายใต้บทบัญญัติเรื่องศรัทธาและการให้ความเชื่อถือ (Full Faith and Credit clause) ดังนั้น หากจะนํา
คําพิพากษาของรัฐหนึ่งไปบังคับในอีกรัฐหนึ่งสามารถทําได้เพียงนําคําพิพากษาดังกล่าวไปจดทะเบียน
สําหรับการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศสามารถทําได้
โดยการยื่นต่อศาลของรัฐที่จะยอมรับคําพิพากษา และต้องมีการปฏิบัติตามกระบวนการพิจารณาที่กําหนดไว้
ของแต่ละรัฐด้วย ในกรณีที่คําพิพากษาศาลต่างประเทศได้รับการยอมรับแล้ว ให้ถือว่าคําพิพากษานั้น
ถึงที่สุดแล้ว๔๗ และสามารถใช้บังคับในรัฐนั้นได้เช่นเดียวกันกับคําพิพากษาที่ออกโดยรัฐนั้น๔๘ นอกจากนี้
กฎหมายฉบับนี้ได้กําหนดให้เริ่มการการยอมรับและการบังคับคดีตามศาลต่างประเทศโดยเร็ว หรือภายใน
๑๕ ปี ตั้งแต่วันที่ระบุในคําพิพากษามิฉะนั้นจะถือว่าขาดอายุความ๔๙ นอกจากนี้กฎหมายฉบับนี้ให้นําหลัก
อัธยาศัยไมตรีระหว่างประเทศ (Comity) มาเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาด้วย๕๐
๒.๑.๓ ตัวอย่างแนวทางการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ในระดับมลรัฐ

๔๕

Supra Note ๓๕
Supra Note ๓๓. Section ๖.
๔๗
Supra Note ๓๓. Section ๗(๑).
๔๘
Supra Note ๓๓. Section ๗(๒).
๔๙
Supra Note ๓๓. Section ๙.
๕๐
Supra Note ๓๓. Section ๑๑.
๔๖

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๓

๖๗

การยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศโดยหลักแล้วจะต้องยื่น
ต่อศาลของรัฐบาลกลางของประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากเป็นประเด็นเรื่องความหลากหลาย (diversity)
ศาลของรัฐบาลกลาง จึงเป็นศาลที่มีอํานาจในการรับคดี ทั้งนี้คดีส่วนใหญ่จะเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับ
การกระทําผิดตามสัญญาหรือละเมิด ดังนั้น ศาลรัฐบาลกลางจึงนํากฎหมายระดับมลรัฐมาปรับใช้กับคดี
ดังนั้น การยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในประเทศสหรัฐอเมริกาจึงนํากฎหมาย
ระดับมลรัฐมาใช้ กฎหมายที่เกี่ยวกับการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นการรวมกันระหว่างกฎหมายจารีตประเพณีและ Uniform Acts ซึ่งในแต่ละรัฐ
จะมีการบังคับใช้กฎหมายที่แตกต่างกัน กล่าวคือ บางรัฐ อาทิ รัฐนิวยอร์ก รัฐวอชิงตัน ดี.ซี. รัฐแคลิฟอร์เนีย
เป็นต้น๕๑ ได้ยอมรับ the Uniform Foreign Money Judgment Recognition Act ๒๐๐๕ (“UFMJA”)
มาใช้บังคับเป็นกฎหมายของรัฐ ในขณะที่บางรัฐ อาทิ รัฐฟลอริดา รัฐจอร์เจีย รัฐเดลาแวร์ เป็นต้น๕๒
ยอมรับเอา Enforcement of Foreign Judgments Act ๑๙๖๒ มาใช้บังคับเป็นกฎหมายของรัฐ
ในขณะที่บางรัฐมีการใช้กฎหมายจารีตประเพณี ตาม The Restatement (Third) of Foreign Relations
Law’s provisions on foreign judgment recognition.
จึงอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า กฎหมายที่ใช้บังคับกับการคําพิพากษาที่ออกโดยศาลต่างประเทศ
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่กฎหมายดังต่อไปนี้
๑) The Restatement (Third) of Foreign Relations Law’s provisions on foreign
judgment recognition.
๒) The ๑๙๖๒ Uniform Foreign Money-Judgments Recognition Act,
๓) Uniform Enforcement of Foreign Judgments Act, ๑๓ U.L.A. ๒๖๑ (๑๙๘๖)
๔) The ๒๐๐๕ Uniform Foreign-Country Money Judgments Recognition Act
๕) ๒๘ U.S. Code § ๒๔๖๗ - Enforcement of foreign judgment
๕๑

Arizona, California, Colorado, Delaware, District of Columbia, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Michigan,
Minnesota, Montana, Nevada, New Mexico, North Carolina, Oklahoma, Oregon, Virginia, Washington Legislative
Fact Sheet - Enforcement of Foreign Judgments Act. Retrieved March ๑, ๒๐๑๖, from http://www.uniformlaws.org/
LegislativeFactSheet.aspx?title=Enforcement%๒๐of%๒๐Foreign%๒๐Judgments%๒๐Act.
๕๒
Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia,
Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Mississippi,
Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North
Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, U.S.
Virgin Islands, Utah, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyomingม. Legislative Fact Sheet - Enforcement
of Foreign Judgments Act. Retrieved March ๑, ๒๐๑๖, from http://www.uniformlaws.org/LegislativeFactSheet.aspx?
title=Enforcement%๒๐of%๒๐Foreign%๒๐Judgments%๒๐Act.
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๒.๑.๓.๑ แนวทางการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ของรัฐฟลอริดา
รัฐฟลอริดาเป็นรัฐที่มีการยอมรับ The ๑๙๖๒ Uniform Foreign MoneyJudgments Recognition Act เป็นกฎหมายภายในเรียกว่า Florida Enforcement of Foreign Judgments
Act, (Florida Enforcement Act) มาตรา ๕๕.๕๐๑– ๕๕.๕๐๙ โดยกฎหมาย Florida Enforcement
Act กําหนดว่า คําพิพากษาศาลต่างรัฐ (Sister State Judgment) สามารถบังคับได้และให้นําเรื่องต่อไปนี้
มาบังคับใช้กับคําพิพากษาต่างประเทศด้วย เช่น เรื่องเกี่ยวกับกระบวนพิจารณาความแพ่ง เรื่องฐานความผิด
การเริ่มคดี การยกฟ้องหรือการสั่งฟ้อง นอกจากนี้ คําพิพากษาที่จะบังคับในรัฐฟลอริดาให้ฟ้องต่อศาลใน
Circuit Court ประจําเมือง ในรัฐฟลอริดา จุดประสงค์ของกฎหมายของรัฐฟลอริดาในการยอมรับและ
การบังคับคดีตามคําพิพากษาต่างรัฐ คือการความรวดเร็วและประหยัด (Speedy and Economical
Method) เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาสามารถ ขอบังคับตามคําพิพากษาได้โดยไม่ต้องมีการพิจารณาคดีใหม่
และไม่มีค่าใช้จ่าย โดยเจ้าหนี้ตามคําพิพากษา เพียงแค่บันทึกคําพิพากษาพร้อมหลักฐานยื่นต่อเสมียน
ประจําศาล
ในเรื่องของการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
รัฐฟลอริดามีกฎหมาย ชื่อ Uniform Out-of-country Foreign Money-Judgment Recognition
Act โดยกฎหมายฉบับนี้กําหนดว่าคําพิพากษาต่างประเทศที่จะบังคับในรัฐฟลอริดาได้นั้นจะต้องเป็น
คําพิพากษาที่ถึงที่สุดแล้ว ไม่ว่าจะอยู่ระหว่างการอุทธรณ์หรือไม่ก็ตาม โดยการยอมรับและการบังคับ
คดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศของรัฐฟลอริดามีดังนี้
๑) ต้องมีการนําคําพิพากษาศาลต่างประเทศมายื่นต่อเสมียนประจําศาลและ
มีการจดบันทึกไว้ที่ ศาลที่มีการนําคําพิพากษาศาลต่างประเทศไปบังคับ
(ก) เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาจะต้องมีการทําคําให้การเป็นลายลักษณ์อักษร
(affidavit) ที่มีรายชื่อ ที่อยู่ หมายเลขประกันสังคมของลูกหนี้และเจ้าหนี้ตามคําพิพากษา
(ข) เมื่ อ เสมี ย นประจํา ศาลได้ รั บ เอกสารบั น ทึ ก และคํา ให้ ก ารเป็ น
ลายลักษณ์อักษรแล้ว เสมียนประจําศาลจะต้องแจ้งให้ลูกหนี้ตามคําพิพากษาทราบตามที่อยู่ที่ระบุไว้ใน
คําให้การ
๒) ลูกหนี้ตามคําพิพากษาจะต้องทําคัดค้านการยอมรับและการบังคับคดี
ตามคําพิพากษา ศาลต่างประเทศภายใน ๓๐ วันนับแต่ได้รับจดหมาย
๓) ศาลที่มีอํานาจในการพิจารณาคดี กําหนดประเด็นและมีคําสั่งให้ยอมรับ
หรือไม่ยอมรับคําพิพากษาศาลต่างประเทศ

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๓

๖๙

๔) เมื่อมีการยอมรับคําพิพากษาศาลต่างประเทศโดยศาลแล้วให้มีการจดบันทึก
คําพิพากษา และให้ถือว่าคําพิพากษาศาลต่างประเทศได้บังคับเช่นเดียวกับคําพิพากษาที่ออกโดย
ศาลรัฐฟลอริดา
๕) สิทธิยึดหน่วงในทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาจะเกิดขึ้นเมื่อได้มี
การบันทึกคําพิพากษาและบันทึกของเสมียนประจําศาลอย่างเป็นทางการแล้ว
๒.๑.๓.๒ แนวทางการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ของรัฐแคลิฟอร์เนีย
คําพิพากษาศาลต่างประเทศสามารถบังคับได้ในรัฐแคลิฟอร์เนียเช่นเดียวกับ
คําพิพากษาที่ออกโดยศาลรัฐแคลิฟอร์เนีย ทั้งนี้คําพิพากษาศาลต่างประเทศจะได้รับการยอมรับและ
การบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในรัฐแคลิฟอร์เนียได้นั้น คําพิพากษาดังกล่าวจะต้องได้รับ
การยอมรับโดยศาลรัฐแคลิฟอร์เนียก่อน โดยรัฐแคลิฟอร์เนียได้มีการยอมรับ the Uniform Foreign
Money Judgments Recognition Act เป็นกฎหมายด้วย ซึ่งบัญญัติอยู่ในกฎหมายที่เรียกว่า Code
of Civil Procedure Section ๑๗๑๓-๑๗๑๔ เช่นเดียวกับรัฐอื่นๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา คําพิพากษา
ต่างประเทศแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ คําพิพากษาของรัฐอื่น และคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
สําหรับคําพิพากษาศาลต่างประเทศที่จะได้รับการยอมรับในรัฐแคลิฟอร์เนียจะเป็นคําพิพากษาที่ให้หรือ
ปฏิเสธจํานวนเงิน และจะต้องเป็นคําพิพากษาที่ถึงที่สุดแล้วเท่านั้น ๕๓
นอกจากนี้ศาลรัฐแคลิฟอร์เนียจะไม่ยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาต่างประเทศ
ในเรื่องดังต่อไปนี๕๔
้
๑) ภาษี
๒) ค่าปรับหรือค่าเสียหาย
๓) คําพิพากษาเกี่ยวกับการหย่า การอุปการะ ค่าเลี้ยงดู หรือคําพิพากษา
ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัว ทั้งนี้มีข้อสังเกตว่า คําพิพากษาเกี่ยวกับการหย่า การอุปการะ
ค่าเลี้ยงดู หรือคําพิพากษาที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัว ถึงแม้จะไม่สามารถบังคับได้ตาม Section
๑๗๑๕ แต่สามารถบังคับได้ตาม Section ๑๗๒๓๕๕ กล่าวคือ ศาลรัฐแคลิฟอร์เนียสามารถยอมรับ
คําพิพากษาศาลต่างประเทศได้ภายใต้หลักอัธยาศัยไมตรีระหว่างประเทศ (Comity)

๕๓

Code of Civil Procedure Section ๑๗๑๕ (a).
Ibid. Section ๑๗๑๕ (b).
๕๕
Ibid. Section ๑๗๒๓. “This chapter does not prevent the recognition under principles of comity or otherwise of
a foreign-country judgment not within the scope of this chapter.”
๕๔
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สําหรับในส่วนของการยอมรับตามคําพิพากษานั้นศาลรัฐแคลิฟอร์เนียจะไม่
ยอมรับคําพิพากษาต่างประเทศในกรณีต่อไปนี้๕๖
๑) คําพิพากษานั้นเกิดจากระบบศาลที่ไม่ได้ใช้ Impartial Tribunal ที่ขัดต่อ
หลักกระบวนการอันควรแห่งกฎหมาย (Due Process of Law)
๒) ศาลต่างประเทศมิได้มีอํานาจพิจารณาเหนือบุคคล (Personal Jurisdiction)
๓) ศาลต่างประเทศมิได้มีอํานาจในการพิจารณาคดี
ในกรณีดังต่อไปนี้ศาลรัฐแคลิฟอร์เนียมีอํานาจในการออกดุลพินิจไม่ยอมรับ
ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศได้
๑) จําเลยตามคําพิพากษาไม่ได้รับจดหมายเตือนเกี่ยวกับการนําคดีขึ้นสู่ศาล
และไม่มีระยะเวลาเพียงพอแก่จําเลยในการทําคําคัดด้านการนําคดีขึ้นสู่ศาล
๒) คําพิพากษาเกิดจากการฉ้อฉล
๓) คําพิพากษาขัดต่อนโยบายสาธารณะของประเทศสหรัฐอเมริกา
๔) คําพิพากษาขัดต่อคําพิพากษาอื่นที่ถึงที่สุดแล้ว
๕) ศาลที่พิจารณาคดีมิใช่ศาลตามที่คู่กรณีตกลงกันในสัญญา
๖) คําพิพากษาในคดีหมิ่นประมาท ศาลต่างประเทศที่พิจารณาคดีจะต้อง
พิจารณาโดยใช้หลักเสรีภาพในการพูดและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามมาตรฐานของกฎหมาย
ประเทศสหรัฐอเมริกา
เมื่อศาลพิจารณาแล้วว่าคําพิพากษาศาลต่างประเทศสามารถยอมรับได้ใน
รัฐแคลิฟอร์เนีย เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาจะต้องยื่นคําขอเพื่อให้มีการยอมรับและการบังคับคดีตาม
คําพิพากษาศาลต่างประเทศต่อไป
๒.๑.๓.๓ แนวทางการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ในรัฐนิวยอร์ก
รัฐนิวยอร์กเป็นรัฐที่เป็นศูนย์กลางทางการเงินและอสังหาริมทรัพย์สําหรับนักลงทุน
ต่างชาติ และยังเป็นรัฐเป้าหมายของการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
สําหรับเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาแล้วศาลอุทธรณ์ในคดี CIBC Mellon Trust Co. v. Mora Hotel Corp
ได้กล่าวไว้ว่า รัฐนิวยอร์กถือเป็นรัฐที่มีความโอนอ่อนมากที่สุดในการยอมรับและการบังคับคดีตาม
คําพิพากษาศาลต่างประเทศเกี่ยวกับหนี้เงิน๕๗
๕๖
๕๗

Ibid. Section ๑๗๑๖ (b).
CIBC Mellon Trust Co. v. Mora Hotel Corp., N.V., ๑๐๐ N.Y.๒d ๒๑๕ (๒๐๐๓).
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รัฐนิวยอร์กเป็นรัฐทีม่ ีการยอมรับ the Uniform Foreign Money Judgments
Recognition Act เป็นกฎหมายของรัฐภายใต้ชื่อว่า New York Civil Practice law and Rule (“CPLR”)
ในมาตรา ๕๓๐๑-๕๓๐๙ โดยคําพิพากษาที่สามารถบังคับได้ในรัฐนิวยอร์กนั้นจะต้องเป็นคําพิพากษา
ที่ถึงที่สุดแล้ว๕๘ ถึงแม้ว่าคําพิพากษานั้นยังอยู่ระหว่างการอุทธรณ์ก็ตามและจะต้องเป็นคําพิพากษาที่
เกี่ยวข้องกับเงินเท่านั้นจึงจะสามารถบังคับได้ ถ้าเป็นคําพิพากษาเกี่ยวกับข้อโต้แย้งเกี่ยวกับทรัพย์สิน
คําพิพากษาที่เกี่ยวกับค่าปรับ หรือค่าเสียหายที่เกี่ยวกับกระบวนพิจารณาทางอาญา รวมถึงคําพิพากษา
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องสิทธิตามรัฐธรรมนูญจะบังคับในรัฐนิวยอร์กไม่ได้๕๙ แต่อย่างไรก็ตาม
คําพิพากษาศาลต่างประเทศที่ไม่สามารถบังคับได้ตามมาตรา ๕๓ ก็ยังอาจบังคับได้ตามกฎหมาย
จารีตประเพณีหรือกฎหมายสารบัญญัติอื่นๆ ของรัฐนิวยอร์ก เช่น เรื่องภาษีสามารถบังคับได้ตาม
กฎหมายภาษีของรัฐนิวยอร์กในส่วนของคําพิพากษาศาลต่างประเทศ เป็นต้น นอกจากนี้ศาลนิวยอร์ก
ยังมีการนําหลักอัธยาศัยไมตรีระหว่างประเทศ (Comity) มาปรับใช้กับคําพิพากษาต่างประเทศที่ไม่
สามารถบังคับได้ตามกฎหมาย New York Civil Practice law and Rule ได้๖๐ สําหรับประเด็นเรื่อง
อํานาจเหนือบุคคลนั้น ศาลนิวยอร์กไม่จําเป็นต้องมีอํานาจในการพิจารณาคดีของจําเลย และจําเลยก็
ไม่จําเป็นต้องมีทรัพย์สินอยู่ในรัฐนิวยอร์ก Abu Dhabi Comm. Bank PJSC v. Saad Trading, ๙๘๖
N.Y.S.๒d ๔๕๔ (๑st Dep’t ๒๐๑๔).
ในกรณีที ่เ จ้า หนี้ต ามคํ า พิพ ากษาต้อ งการที ่จ ะบัง คับ ตามคํา พิพ ากษา
ศาลต่างประเทศในรัฐนิวยอร์กสามารถทําได้ ๓ ประการ ได้แก่
๑. ยื่นคําร้องขอยอมรับคําพิพากษาศาลต่างประเทศ (Filing an action on
the judgment)
๒. การยื่นคําร้องเพื่อให้มีการพิจารณาแบบรวบรัด (summary judgment)
๓. กรณีที่คําพิพากษาศาลต่างประเทศยังอยู่ระหว่างการพิจารณา (pending
action) โจทก์สามารถ ฟ้องแย้ง (counterclaim) ฟ้องกลับ (cross claim) ข้อต่อสู้ในคําให้การที่หยิบยก
ประเด็นข้อต่อสู้ใหม่ๆ ขึ้นมาต่อสู้คําฟ้อง (affirmative defense)๖๑
สําหรับในส่วนของเหตุผลที่ศาลใช้ในการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศนั้น รัฐนิวยอร์กมีการใช้หลักเกณฑ์เดียวกับรัฐแคลิฟอร์เนีย ตามที่ได้กล่าวถึงในข้อ ๒.๑.๒.๒
เมื่อคําพิพากษาศาลต่างประเทศได้รับการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
๕๘

New York civil Practice law and Rule. Section ๕๓๐๒.
Ibid. Section ๕๓.
๖๐
United States/New York States, Part I Enforcement of Foreign Judgments. Retrieved March ๑, ๒๐๑๖, from
http://iln.com/articles/pub_๑๗๖.pdf.
๖๑
Supra Note ๕๑. Section ๕๓๐๓.
๕๙
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ในรัฐนิวยอร์กแล้ว คําพิพากษาศาลต่างประเทศจะได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับคําพิพากษาที่ออกโดย
รัฐนิวยอร์ก กล่าวคือ เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศสามารถที่จะใช้กระบวนพิจารณาตามกฎหมาย
รัฐนิวยอร์กได้ (domestication) นอกจากนี้ คําพิพากษาศาลต่างประเทศที่เกี่ยวกับเงินจะต้องอยู่ภายใต้
บังคับเรื่องดอกเบี้ยตามกฎหมายของรัฐนิวยอร์ก คือ ๙% เช่นกัน๖๒
ตัวอย่างคําพิพากษาศาลต่างประเทศที่ไม่สามารถบังคับได้ในรัฐนิวยอร์กได้แก่
Bridgeway Corp. v. Citibank ศาลในคดีนี้ปฏิเสธที่จะยอมรับตามคําพิพากษาศาลสูงสุดของประเทศไลบีเรีย
เนื่องจากเป็นคําพิพากษาที่ออกมาในขณะที่ประเทศมีสงครามกลางเมือง ในคดี Chevron Corp. V.
Donziger๖๓ คําพิพากษาศาลเอกวาดอร์ไม่สามารถบังคับได้ในศาลรัฐนิวยอร์กเนื่องจากเป็นคําพิพากษา
ที่เกิดจากการฉ้อฉลผู้พิพากษารับสินบน ในคดี Baker & McKenzie Zurich v. Frisone, ๒๐๑๕
N.Y. Misc. Lexis๖๔ ศาลไม่ยอมรับคําพิพากษาต่างประเทศเนื่องจากจําเลยไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้อง
ภายใต้ Hague Convention.

กรณีทั่วไป

๖๕

๒.๑.๓.๔ แนวทางการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ

๑) เจ้าหนี้ตามคําพิพากษานําคดีฟ้องต่อศาลสหรัฐอเมริกา โดยอาจจะเป็น
ศาลที่ลูกหนี้ มีภูมิลําเนาหรือทรัพย์สินของลูกหนี้ตั้งอยู่
๒) การพิจารณาว่าจะยอมรับคําพิพากษาศาลต่างประเทศไม่จําเป็นต้องฟ้อง
เป็นคดีใหม่
๓) เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาจะต้องแสดงคําพิพากษาศาลต่างประเทศที่ถึงที่สุดแล้ว
ต่อศาลตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกฎหมายของรัฐนั้นๆ
๔) เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาจะต้องพิสูจน์ว่าคําพิพากษานั้นเป็นของจริงและ
ยังมีผลใช้บังคับอยู่
๕) กระบวนการพิจารณาว่าจะยอมรับคําพิพากษาศาลต่างประเทศหรือไม่จําเป็น
ต้องใช้คณะลูกขุน ศาลสามารถพิจารณาคดีให้เสร็จได้ภายในหนึ่งสัปดาห์
๖๒

Theodore Geiger. (๒๐๑๕). A Guide to Enforcing Foreign Country Money Judgments In New York State. Retrieved
March ๑, ๒๐๑๖ from http://www.tedgeigerlaw.com/blog/๒๐๑๕/๖/๒๙/a-guide-to-enforcing-foreign-country-moneyjudgments-in-new-york-state-๑.
๖๓
Chevron Corp. v. Donziger, ๗๔ F.Supp.๒d ๓๖๒ (S.D.N.Y. ๒๐๑๔).
๖๔
Baker & McKenzie Zurich v. Frisone, ๒๐๑๕ N.Y. Misc. Lexis ๒๐๓๗ (Sup. Ct., Nassau Cty., June ๒, ๒๐๑๕).
๖๕
Yuliya Zeynalova. (๒๐๑๓). The Law on Recognition and Enforcement of Foreign Judgments: Is it broken and how
do we fix it? ๓๑ Berkeley J.int’l L.๑๕๐.
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๗๓

๖) ข้อพิจารณาว่าศาลสหรัฐจะยอมรับคําพิพากษาศาลต่างประเทศหรือไม่นั้น
คําพิพากษานั้นจะต้องไม่เข้าหลักเกณฑ์เรื่องการไม่ยอมรับคําพิพากษาศาลต่างประเทศ (non-recognition)
ซึ่งมีทั้งหลักเกณฑ์ที่ศาลสามารถใช้ดุลพินิจได้ (discretionary) และหลักเกณฑ์บังคับ (mandatory)
รายละเอียดจะกล่าวถึงในหัวในหัวข้อ ๒.๒
๒.๒ ข้อยกเว้นการบังคับและยอมรับคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
๒.๒.๑ คําพิพากษาศาลต่างประเทศขัดกับหลักกระบวนการอันควรแห่งกฎหมาย
(Due Process of Law)
ในประเด็นเรื่องว่ากระบวนการอันควรแห่งกฎหมายมีขอบเขตเพียงใดนั้น Judge Posner
ได้แสดงความคิดเห็นในคดี Society of Lloyd’s v. Ashenden๖๖ ในคดีนี้ Lloyd ได้ขอบังคับตาม
คําพิพากษาศาลอังกฤษต่อบริษัทประกันภัยสัญชาติอเมริกัน โดยลูกหนี้ตามคําพิพากษาได้คัดค้านว่า
คําพิพากษาศาลอังกฤษไม่ปฏิบัติตามหลักกระบวนการอันควรแห่งกฎหมาย (Due Process of Law)
บางประการ ศาลปฏิเสธคําคัดค้าน Judge Posner ผู้พิพากษาในคดีนี้ได้ให้ความเห็นว่า the Uniform
Act ไม่ได้กําหนดให้ศาลต่างประเทศจะต้องปฏิบัติตามกระบวนพิจารณาของศาลสหรัฐอเมริกา มิเช่นนั้น
จะมีคําพิพากษาไม่มากนักที่จะสามารถบังคับได้ในศาลสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ ในคดี Society of
Lloyd’s v.Turner ตัดสินว่า ศาลต่างประเทศไม่จําเป็นต้องปฏิบัติตามหลักกระบวนการอันควรแห่งกฎหมาย
(Due Process of Law) ของประเทศสหรัฐอเมริกาจึงจะสามารถบังคับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศได้
ดังนั้น ความแตกต่างเรื่องระบบศาลของต่างประเทศกับระบบศาลสหรัฐอเมริกา ระบบลูกขุน หลักการ
สาบานตน หลักเรื่องการยอมรับหรือไม่ยอมรับพยานหลักฐานถึงแม้ว่าประเทศที่ออกคําพิพากษาจะมี
หลักกระบวนการอันควรแห่งกฎหมาย (Due Process of Law) ที่แตกต่างจากศาลสหรัฐอเมริกา
ศาลก็สามารถบังคับตามคําพิพากษาให้ได้ เช่น ในคดี Hilton V. Guyout.๖๗
อย่างไรก็ดี มาตรา ๔ ของ Uniform Foreign-Country Money Judgments Recognition
Act (UFCMJRA) ได้กําหนดข้อพิจารณาว่ากรณีใดบ้างที่ศาลสหรัฐอเมริกาไม่จําเป็นต้องยอมรับคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศ โดยแบ่งออกเป็น ๒ กรณี ได้แก่

๖๖
๖๗

Lloyd’s v. Ashenden, ๒๓๓ F. ๓d ๔๗๓ (๗th Cir.๒๐๐๐).
Supra Note ๑๒
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๑) ศาลมีดุล พินิจในการพิจาณาว่าคําพิพากษาต่างประเทศสามารถที่จะบังคับ ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาได้หรือไม่หากศาลพบว่าคําพิพากษาศาลต่างประเทศขัดต่อหลักกระบวนการอันควร
แห่งกฎหมาย (Due Process of Law) หรือศาลไม่มีอํานาจในการพิจาณาคดีนั้น๖๘
๒) กรณี ที่ ศ าลไม่ มี ดุ ล พิ นิ จ ในการยอมรั บ และการบั ง คั บ คดี ต ามคํา พิ พ ากษา
ศาลต่างประเทศ๖๙
ในกรณีด ัง ต่อ ไปนี ้ศ าลสหรัฐ อเมริก าจะต้อ งปฏิเ สธไม่ย อมรับ ตามคํ า พิพ ากษา
ศาลต่างประเทศ ได้แก่ จําเลยตามคําพิพากษาไม่มีระยะเวลาเพียงพอในการต่อสู้ตามคําพิพากษา
คําพิพากษาเกิดจากการฉ้อฉล คําพิพากษาขัดกับประโยชน์สาธารณะของประเทศสหรัฐอเมริกา
คําพิพากษามีความขัดแย้งกับคําพิพากษาอื่นที่ถึงที่สุดแล้วกระบวนพิจารณาของศาลต่างประเทศขัดกับ
ข้อตกลงระหว่างคู่สัญญาวิธีพิจารณาคดีของศาลต่างประเทศมีความแตกต่างจากวิธีพิจารณาของ
ศาลสหรัฐอเมริกา เป็นต้น

๖๘

Standard for Recognition of Foreign-Country Section ๔.
(b) A court of this state may not recognize a foreign-country judgment if:
(๑) the judgment was rendered under a judicial system that does not provide impartial tribunals or procedures
compatible with the requirements of due process of law;
(๒) the foreign court did not have personal jurisdiction over the defendant; or
(๓) the foreign court did not have jurisdiction over the subject matter.
๖๙
Ibid. Section ๔.
(c) A court of this state need not recognize a foreign-country judgment if:
(๑) the defendant in the proceeding in the foreign court did not receive notice of the proceeding in sufficient time to
enable the defendant to defend;
(๒) the judgment was obtained by fraud that deprived the losing party of ๙ an adequate opportunity to present
its case;
(๓) the judgment or the [cause of action] [claim for relief] on which the judgment is based is repugnant to the re]
of this state or of the United States;
(๔) the judgment conflicts with another final and conclusive judgment;
(๕) the proceeding in the foreign/ court was contrary to an agreement between the parties under which the dispute
in question as to be determined otherwise than by proceedings in that foreign court;
(๖) in the case of jurisdiction based only on personal service, the foreign court was a seriously inconvenient forum
for the trial of the action;
(๗) the judgment was rendered in circumstances that raise substantial doubt about the integrity of the rendering
court with respect to the judgment; or
(๘) the specific proceeding in the foreign court leading to the judgment was not compatible with the requirements
of due process of law.
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๗๕

ตัวอย่างคดีที่เกิดขึ้นและแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างกันในเรื่องของกระบวนพิจารณา
ความในสาระสําคัญ เช่น คดี U.S.O. Corp. v. Mizuho Holding Co๗๐ ในประเทศญี่ปุ่นศาลมีอํานาจ
ในการไต่สวนได้เองโดยไม่จําเป็นต้องใช้ทนาย ตามระบบซีวิลลอว์คดี Ingersoll Milling March. Co. v.
Granger ศาลสหรัฐอเมริกายอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลเบลเยียม ถึงแม้ว่าศาลเบลเยียม
จะมิได้ทําการไต่สวนด้วยวาจาก็ตาม คดี Panama Processes, S.A. v. Cities Serv.co. คําพิพากษาศาล
บราซิลได้รับการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในประเทศสหรัฐอเมริกา
ถึงแม้ว่าไม่มีพยานให้ปากคํา
ในคดี Bank Melli Iran v. Pahlavi๗๑คดีนี้ศาลแคลิฟอร์เนียปฏิเสธไม่ยอมรับคําพิพากษา
ศาลอิหร่านเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามหลักกระบวนการอันควรแห่งกฎหมาย (Due Process of Law)
เนื่องจากจําเลยในคดีไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศอิหร่านเพราะจะเกิดอันตรายร้ายแรงต่อจําเลย
ดังนั้นด้วยเหตุผลในทางมนุษยธรรม ศาลจึงตัดสินคดีโดยที่จําเลยไม่ได้อยู่ในประเทศอิหร่าน ดังนั้น
ศาลแคลิฟอร์เนียจึงไม่บังคับตามคําพิพากษาศาลอิหร่าน คดี Bridgeway Corp. v. Citibank๗๒
ศาลนิวยอร์กไม่บังคับตามคําพิพากษาศาลไลบีเรีย ตามกฎหมาย the Uniform Act ของรัฐนิวยอร์ก
เนื่องจากศาลไลบีเรียไม่ได้ปฏิบัติตามหลักกระบวนพิจารณาที่ถูกต้อง (impartial tribunal) และกระบวน
พิจารณาของศาลไลบีเรียไม่ได้ปฏิบัติตามหลักกระบวนการอันควรแห่งกฎหมาย (Due Process of Law)
๒.๒.๒ ศาลไม่มีอํานาจในการพิจารณาคดีของจําเลย๗๓ (No Jurisdiction Over
the Defendant)
ศาลที่ตัดสินคดีต้องเป็นศาลที่มีอํานาจในการตัดสินคดีของจําเลย ข้อยกเว้นการยอมรับ
และการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในเรื่องนี้ถือเป็นหนึ่งในข้อยกเว้นที่ศาลไม่สามารถ
ใช้ดุลพินิจ (Mandatory Grounds for Non-Recognition) ในการยอมรับหรือบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศได้ โดยศาลสหรัฐอเมริกาจะพิจารณากฎหมายของประเทศที่ออกคําพิพากษาเป็นหลักว่า
หากพิจารณาตามกฎหมายของประเทศที่ออกคําพิพากษาแล้ว คําพิพากษาศาลต่างประเทศออกโดย
ศาลที่ไม่มีอํานาจในการตัดสินคดีหรือไม่หากศาลสหรัฐอเมริกาพบว่าคําพิพากษาดังกล่าวออกโดย
๗๐

U.S.O.Corp. v. Mizuho Holding Co., ๕๔๗ F.๓d ๗๔๙ (๗th Cir.๒๐๐๗ (Posner J.).
Bank Melli Iran v. Pahlavi, ๕๘ F.๒d๑๔๐๖ (๙th. Cir).
๗๒
Bridgeway Corp. v. Citibank, ๒๐๑ F.๓d. ๑๓๔ (๒d. Cir. ๒๐๐๐).
๗๓
Supra Note ๓๓. section ๔๘๒ Grounds for Nonrecognition of Foreign Judgments
(๑) A court in the United States may not recognize a judgment of the court of a foreign state if:
(b) the court that rendered the judgment did not have jurisdiction over the defendant in accordance with the law
of the rendering state and with the rules set forth in section ๔๒๑.
๗๑
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๗๖

ศาลต่างประเทศที่ไม่มีอํานาจในการตัดสินคดี ศาลสหรัฐอเมริกาก็จะไม่ยอมรับและบังคับคดีตาม
คําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นทันที๗๔ แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้จะปรากฏต่อศาลสหรัฐอเมริกาว่า
ศาลต่างประเทศไม่มีอํานาจในการตัดสินคดี หากมีกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้เกิดขึ้น ศาลสหรัฐอเมริกา
จะปฏิเสธไม่ยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศไม่ได้ อาทิ จําเลยมีการพิจารณาคดี
เป็นส่วนตัว จําเลยสมัครใจปรากฏตัวในศาล ก่อนที่ศาลจะเริ่มพิจารณาคดีจําเลยตกลงที่จะยื่นฟ้องใน
ศาลนั้นเอง จําเลยมีภูมิลําเนาอยู่ในศาลต่างประเทศนั้นหรือจําเลยถูกจัดตั้งขึ้นหรือมีสถานที่ประกอบ
ธุรกิจอยู่ในเขตศาลต่างประเทศนั้น เป็นต้น๗๕
๒.๒.๓ คําพิพากษาศาลต่างประเทศขัดต่อนโยบายสาธารณะ (Contrary to Public
Policy)
การขัดต่อนโยบายสาธารณะมีหลายๆ คดีที่ใช้หลักเกณฑ์ของ First Amendment
เป็นแนวทางในการพิจารณาว่าคําพิพากษาศาลต่างประเทศขัดต่อนโยบายสาธารณะหรือไม่ ในคดี Bachchan
v. India Abroad Pub’ns Inc๗๖ คําพิพากษาศาลอังกฤษในคดีหมิ่นประมาทไม่สามารถบังคับได้ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากคําพิพากษาในคดีหมิ่นประมาทดังกล่าวไม่สามารถแสดงให้เห็นว่ามี
การให้ความคุ้มครองเรื่องเสรีภาพในการพูด (Free Speech) อย่างเพียงพอ คดี Telnikoff v. Matusevitch๗๗
ศาลได้แสดงความเห็นว่า คําพิพากษาศาลอังกฤษในคดีหมิ่นประมาทในส่วนของการเขียนข่าวเกี่ยวกับ
คนรั ส เซี ย โดยผู้ เ ขี ย นชาวรั ส เซี ย เป็ น คํา พิ พ ากษาที่ ขั ด ต่ อ นโยบายสาธารณะของรั ฐ แมรี แ ลนด์
ศาลรัฐแมรีแลนด์ จึงไม่ยอมรับคําพิพากษาศาลอังกฤษ โดยผู้พิพากษาที่พิจารณาคดีให้ความเห็นว่า
กฎหมายเกี่ยวกับการหมิ่นประมาทของรัฐแมรีแลนด์และประเทศอังกฤษมีรากฐานมาจากนโยบายสาธารณะ
ที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะในเรื่องของเสรีภาพของนักข่าวและเสรีภาพในการพูด
ในคดี Yahoo Inc. v. La Ligue Contre Le Racisme et L’Antisemitisme๗๘
บริษัท Yahoo ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ทขอให้ศาลมีคําสั่งยอมรับคําพิพากษาศาลฝรั่งเศสที่ให้บริษัท Yahoo
ทําการแก้ไขเว็บไซต์จํากัดการเข้าถึงข้อมูลของคนฝรั่งเศสในการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับนาซี (Nazi) เป็น
คําพิพากษาที่ไม่สามารถบังคับได้ในประเทศสหรัฐอเมริกาเนื่องจากขัดต่อกฎหมาย First Amendment
๗๔

Charles W. Joiner. (๑๙๘๖). The Recognition of Foreign Country Money Judgments by American Courts, ๓๔ Am.
J. Comp. L. Supp.๑๙๓, ๒๐๓
๗๕
Ronald A. Brand. Federal Judicial Center International Litigation Guide. (๒๐๑๒). Recognition and Enforcement of
Foreign Judgments. Retrieved December๑๗, ๒๐๑๖. from http://www.fjc.gov/public/pdf.nsf/lookup/brandenforce.
pdf/$file/brandenforce.pdf
๗๖
Bachchan v. India Abroad Pub’ns Inc., ๕๘๕ N.Y.S.๒d. ๖๖๑ (Sup.Ct.๑๙๙๒).
๗๗
Telnikoff v. Matusevitch, ๗๐๒ A.๒d ๒๓๐ (Md.๑๙๙๗).
๗๘
Yahoo Inc. v. La Ligue Contre Le Racisme et L’Antisemitisme, ๔๓๔ F.๓d ๑๑๐๙ (๙th Cir.๒๐๐๖).
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ในคดีเกี่ยวกับครอบครัวศาลได้มีการยกหลักเรื่องการขัดต่อนโยบายสาธารณะเป็นข้ออ้าง
ในการไม่ยอมรับคําพิพากษาต่างประเทศด้วยเช่นกัน ในคดี Hilkmann v. Hilkmann๗๙ ศาลสูงสุดใน
รัฐเพนซิลเวเนียได้ปฏิเสธการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลอิสราเอล ในเรื่องการแต่งตั้ง
ผู้ปกครองให้กับผู้ใหญ่ชาวอเมริกัน ในคดีนี้ศาลอิสราเอลตัดสินคดีโดยมิได้ไต่สวนเกี่ยวกับสถานภาพ
ทางจิตใจของลูกชายก่อน รวมทั้งการพิจารณาดีดังกล่าวไม่ได้คํานึงถึงประโยชน์ของลูกชายและไม่ได้มี
การแจ้งให้ลูกชายทราบถึงการนําคดีขึ้นสู่ศาลจนกระทั่งระยะเวลาล่วงเลยไปแล้ว ๖ เดือน
ในบางคดีศาลก็สามารถยอมรับและการบังคับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศได้ถึงแม้ว่า
จะมีข้ออ้างเรื่องการขัดต่อนโยบายสาธารณะ อาทิ คดี McCord v. Jet Spray Int’l Corp๘๐ถึงแม้จะ
มีประเด็นเรื่องความแตกต่างทางกฎหมายของรัฐแมสซาชูเซตส์ และกฎหมายของประเทศเบลเยียม
เกี่ยวกับการบังคับตามสัญญาจ้างแบบอําเภอใจ (at will) ศาลก็ยังสามารถบังคับตามคําพิพากษาศาล
ต่างประเทศได้ คดีToronto-Dominian Bank v. Hall คําพิพากษาศาลแคนาดาเกี่ยวกับเรื่องการยอมรับ
และการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศเรื่องสัญญาค้ําประกันการจ่ายเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงิน
ก็สามารถบังคับได้ใ นรัฐอาคันซอส์ ถึงแม้ว่ากฎหมายของอาร์คันซอส์จะแตกต่างจากฎหมายของ
ประเทศแคนาดาก็ตาม
คดี Southwest Livestock & Trucking Co.v. Ramn๘๑ คําพิพากษาศาลเม็กซิโก
เรื่องสัญญากู้ยืมเงินสามารถบังคับได้ตามกฎหมาย the Uniform Act ของรัฐเท็กซัส ถึงแม้ว่าการจัดให้มี
การกู้ยืมเงินดังกล่าวจะขัดกับกฎหมายกู้ยืมเงินของรัฐเท็กซัสก็ตาม นอกจากนี้ศาลในคดีนี้ยังให้ความเห็นว่า
คําพิพากษาศาลเม็กซิโกในเรื่องการกเรียกเก็บเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงินยังในตัวของมันเองยังไม่อาจกล่าวได้ว่า
เป็นการขัดต่อนโยบายสาธารณะของรัฐเท็กซัสในเรื่องการกู้ยืมเงินโดยเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา ศาลในคดีนี้
ยังได้วางหลักเกี่ยวกับการตีความคําว่า นโยบายสาธารณะว่าควรมีการตีความอย่างแคบเฉพาะในบริบท
ของการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศเท่านั้น
ในคดีที่เกี่ยวกับทางแพ่ง คดี Ghassemi v. Ghassemi๘๒ ศาลรัฐลุยเซียน่าปฎิเสธที่จะ
พิจารณาเรื่องหลักนโยบายสาธารณะในการพิจารณายอมรับตามคําพิพากษาศาลอิหร่านเรื่องการแต่งงาน
ระหว่างพี่น้องถึงแม้การแต่งงานดังกล่าวจะขัดกับกฎหมายเกี่ยวกับการแต่งงานของรัฐลุยเซียน่า
ศาลก็ยอมบังคับให้ตามคําพิพากษาศาลอิหร่าน

๗๙

Hilkmann v. Hilkmann , ๘๕๘ A.๒d๕๘ (Pa.๒๐๐๔).
McCord v. Jet Spray Int’l Corp, ๘๗๔ F.Supp.๔๓๖ (D. Mass.๑๙๙๔).
๘๑
Southwest Livestock & Trucking Co.v. Ran, ๑๖๙ F.๓d ๓๑๗ (๕th Cir.๑๙๙๙).
๘๒
Ghassemi v.Ghassemi , ๙๙๘ So.๒d ๗๓๑ (La.Ct.App. ๑st. Cir.๒๐๐๘).
๘๐
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๒.๒.๔ คําพิพากษาศาลต่างประเทศที่จะยอมรับในประเทศสหรัฐอเมริกาขัดกับ
คําพิพากษาอื่นที่ถึงที่สุดแล้ว
คดี Brosseau v. Ranzau๘๓ คําพิพากษาศาลเม็กซิโกไม่ได้รับการยอมรับและการบังคับคดี
ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในประเทศสหรัฐอเมริกาเนื่องจากคําพิพากษาดังกล่าวขัดกับคําสั่ง
ศาลล้มละลายในประเทศสหรัฐอเมริกา คดี Film by Jove, Inc. v. Berov๘๔
๒.๒.๕. ความไม่สอดคล้องเรื่องกระบวนพิจารณาของศาลต่างประเทศและศาลที่
ระบุไว้ในสัญญาที่คู่กรณีตกลงกัน (Forum Selection Clause)
ในกรณีที่คู่สัญญาตกลงทําสัญญากันโดยหนึ่งในข้อตกลงกําหนดว่าหากมีข้อพิพาทเกิดขึ้น
จะใช้ศาลใดเป็นศาลที่ตัดสินคดี แต่คู่สัญญากลับใช้ศาลอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในสัญญา การกระทํา
ดังกล่าวสามารถกระทําได้หากมีการทําข้อตกลงข้อยกเว้นการไม่ปฏิบัติตามขอตกลงในการเลือกศาล
คดี Biggelaar v. Wagner.๘๕ ในคดีนี้คู่สัญญาตกลงให้มีการใช้ศาลประเทศเนเธอร์แลนด์ แต่คู่สัญญา
กลับเลือกใช้ศาลประเทศอื่นแทน คําพิพากษาดังกล่าวได้รับการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศในประเทศสหรัฐอเมริกา
๓. ปัญหาของการยอมรั บและการบัง คับคดีตามคํา พิพากษาศาลต่างประเทศในคดีแพ่ง และ
พาณิชย์
๓.๑ ปัญหาเกี่ยวกับการไม่มีกฎหมายที่เป็นมาตรฐาน
เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกายังไม่ได้ให้สัตยาบันหรือลงนามในความตกลงระหว่างประเทศใดๆ
ทําให้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศยังไม่เป็น
มาตรฐานเท่าที่ควร เนื่องจากแต่ละรัฐก็มีการใช้กฎหมายที่แตกต่างกันออกไป ทําให้เกิดความสับสน
กับผู้ที่ต้องการนําคําพิพากษาศาลต่างประเทศมาบังคับใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา ว่าควรจะมีการฟ้อง
บังคับที่ศาลใด และนํากฎหมายใดมาใช้บังคับ
๓.๒ ปัญหาเกี่ยวกับการตีความข้อยกเว้นการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศ
๘๓

Brosseau v. Ranzau, ๘๑ S.W..๓d.๓๘๑ (Tex.Ct.App.—Beaumont ๒๐๐๒).
Film by Jove, Inc. v. Berov, ๒๕๐ F.Supp. ๒d ๑๕๖ (E.D.N.Y.๒๐๐๓).
๘๕
Van Den Biggelaar v. Wagner, ๙๗๘ F. Supp. ๘๔๘ (N.D. Ind. ๑๙๙๗).
๘๔
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เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common
Law) โดยศาลจะใช้คําพิพากษาในคดีก่อนเป็นบรรทัดฐานในการตัดสินคดี ซึ่งศาลได้มีการวางบรรทัดฐาน
ที่แ ตกต่า งกั น ออกไป ทําให้บ างเรื่อ งเกิ ด ความสั บ สนในการตีค วามว่า มี ค วามหมายเป็น อย่า งใด
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องการตีความข้อยกเว้นการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
อาทิ ปัญหาว่าอะไรคือการขัดหลักนโยบายสาธารณะ ปัญหาว่าคําพิพากษาใดจะถือว่าเป็นคําพิพากษา
ที่ถึงที่สุดแล้ว ปัญหาการพิจารณาอํานาจเหนือบุคคล ปัญหาการพิจารณาอํานาจศาลว่ามีอํานาจเหนือคดี
หรือไม่ เป็นต้น
๓.๓ ปัญหาเกี่ยวกับการพิสูจน์คาํ พิพากษาศาลต่างประเทศ
ในประเทศสหรัฐอเมริกาคําพิพากษาศาลต่างประเทศที่จะนํามายอมรับและทําการบังคับคดีใน
ประเทศสหรัฐอเมริกานั้นจะต้องผ่านการพิสูจน์และยอมรับคําพิพากษาโดยเสมียนประจําศาลของ
ศาลต่างประเทศก่อน (clerk of local foreign court) และต้องให้กระทรวงการต่างประเทศของ
สหรัฐอเมริกายอมรับว่าใครมีอํานาจหน้าที่ในการเป็นเสมียนศาลได้ และเมื่อกระทรวงต่างประเทศ
ยอมรับแล้ว ต้องนําเอกสารดังกล่าวมาให้ U.S. State Department ยอมรับใบรับรองที่ออกโดย
กระทรวงต่างประเทศ หลังจากนั้นเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาจึงจะสามารถนําคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ไปร้องขอให้ศาลยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศได้ จะเห็นได้ว่าการยอมรับและ
การบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศเป็นกระบวนการที่มีความซับซ้อน ยุ่งยาก มีค่าใช้จ่ายสูง
และใช้เวลานาน โดยอาจจะใช้ระยะเวลาประมาณ ๖ เดือน ดังนั้น จึงทําให้กระบวนการการยอมรับ
และการบังคับคดีตามคําพิพากษาต่างประเทศช้าไปอีก๘๖
๔. บทสรุป
การยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในสหรัฐอเมริกานั้น แต่ละรัฐ
ใช้กฎหมายของรัฐตนเองในการพิจารณาว่าจะยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
หรือไม่ ซึ่งนั่นก็หมายความว่าหลักในการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศก็จะมี
ความแตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่า กฎหมายที่ใช้บังคับจะแตกต่างกันออกไป แต่ก็ยังคง
ถือหลักปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในส่วนที่เป็นสาระสําคัญ จากการวิจัยเราสามารถแบ่งหลักการ
ยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศได้ออกเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่
๘๖

Houston Putnam Lowry.(๒๐๑๑). Enforcing International Judgments. Retrieved March ๔, ๒๐๑๖, from http://www.
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กลุ่มแรก กลุ่มที่ถือตามหลักกฎหมายจารีตประเพณีเป็นบรรทัดฐาน ในคดี Hilton ได้วาง
หลักอัธยาศัยไมตรีระหว่างประเทศ (Comity) กล่าวคือ การยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศในประเทศสหรัฐอเมริกาจะต้องเป็นคําพิพากษาที่มีการพิจารณาคดีอย่างยุติธรรม (Full
and Fair Trial) นอกจากนี้ศาลในคดีนี้ยังได้วางหลักว่า นอกจากจะต้องปฏิบัติตามหลักอัธยาศัยไมตรี
ระหว่างประเทศ (Comity) แล้วศาลจะต้องมีการพิจารณาหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติตอบแทนระหว่างกัน
(Reciprocity) ประกอบการพิจารณาด้วย
กลุ่มทีส่ อง กลุม่ ที่มีบทบัญญัติกฎหมาย The Uniform Act เป็นกฎหมายที่อนุญาตให้บังคับ
ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศได้ ถ้าคําพิพากษานั้นไม่เข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งของบทบัญญัติ
เรื่องการไม่บังคับพิพากษา (Non Enforcement) ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวมีทั้งในส่วนทีศ่ าลมีอํานาจใน
การตัดสินใจและไม่มีอํานาจในการตัดสินใจ ศาลสหรัฐอเมริกาก็สามารถยอมรับและบังคับคดีตาม
คําพิพากษานั้นได้
อย่างไรก็ตาม จากการศึกษากฎหมายที่ใช้บังคับกับเรื่องการยอมรับและการบังคับคดีตาม
คําพิพากษาศาลต่างประเทศในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วพบว่า ถึงแม้ว่าจะมีการใช้กฎหมายในลักษณะ
ที่แตกต่างกันออกไปของแต่ละรัฐแต่จะเห็นได้ว่า แนวปฏิบัติอันเป็นสาระสําคัญในการยอมรับและ
การบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีความคล้ายคลึงกันในเรื่อง
ดังต่อไปนี้
๑) คําพิพากษาถึงที่สุด (Finality) กฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวข้องกับคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
จะต้องมีกล่าวถึงเงื่อนไขการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ ว่าจะต้องเป็น
คําพิพากษาที่ถึงที่สุดแล้ว (Final and Conclusive) โดยประเทศสหรัฐอเมริกาถือหลักว่าคําพิพากษา
ที่ถึงที่สุดนั้น คือ คําพิพากษาที่ไม่ต้องมีการพิจารณาคดีต่อไปแล้ว แต่คําพิพากษานั้นอาจจะอยู่ระหว่าง
การยื่นอุทธรณ์ก็ได้ ในกรณีที่คําพิพากษาศาลต่างประเทศอยู่ระหว่างการยื่นอุทธรณ์ ศาลสหรัฐอเมริกา
สามารถที่จะชะลอกระบวนการพิจารณาคดีออกไปก่อนจนกว่าศาลอุทธรณ์จะตัดสินคดีก็ได้๘๗
๒) คําพิพากษาขาดนัด (Default Judgment) คําพิพากษาผิดนัดในกรณีนี้ หมายถึง คําพิพากษา
ที่จําเลยไม่มาปรากฏตัวต่อศาลเพื่อแก้ต่างคดีภายใน ๒๐ วัน ภายหลังจากได้รับหมายศาลแล้ว และศาล
ได้ทําการพิจารณาโดยขาดนัด๘๘ ศาลสหรัฐอเมริกาสามารถยอมรับคําพิพากษาขาดนัดได้ เช่นเดียวกับ
๘๗

Supra Note ๓๓. section ๖, Restatement (third) of foreign relations law section ๔๘๕ (๑๙๘๗).
Federal Rules of Civil Procedure › TITLE VII. JUDGMENT Rule ๕๕. Default; Default Judgment
“(a) Entering a Default. When a party against whom a judgment for affirmative relief is sought has failed to plead
or otherwise defend, and that failure is shown by affidavit or otherwise, the clerk must enter the party's default.”
Rule 12(a) provides in part that "'[a] defendant shall serve his answer within 20 days after the service of the
summons and
๘๘
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คําพิพากษาที่ดําเนินกระบวนพิจารณาตามปกติ โดยมีเงื่อนไขว่าคําพิพากษาศาลต่างประเทศที่ขาดนัดนั้น
จะต้องเป็นคําพิพากษาที่มีความยุติธรรม (Fairness) คําพิพากษานั้นจึงจะได้รับการยอมรับและบังคับคดี
ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในประเทศสหรัฐอเมริกา ในคดี Nicol v. Tanner ศาลในคดีนี้
โจทก์ชาวเยอรมันได้รับคําพิพากษาขาดนัดในเรื่องสถานภาพการเป็นบิดาและการเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู
จากจําเลย ศาลมินเนโซตาที่ตัดสินคดีนี้ ตัดสินไม่ยอมรับคําพิพากษาศาลเยอรมัน เนื่องจากประเทศเยอรมัน
ไม่ได้ให้หลักอัธยาศัยไมตรีระหว่างประเทศ (Comity) กับรัฐมินเนโซตา
๓) การที่จําเลยไม่ได้รับ การแจ้งภายในระยะเวลาที่เหมาะสม (Adequacy of Notice)
ศาลสหรัฐอเมริกาจะไม่ยอมรับและบังคับดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศถ้าพบว่าเป็นคําพิพากษา
ที่ออกโดยมิได้แจ้งให้จําเลยทราบภายในระยะเวลาที่เหมาะสมและทําให้จําเลยไม่ได้ปรากฏตัวในศาล๘๙
๔) อํานาจพิจารณาคดีเหนือบุคคล (Personal Jurisdiction) ศาลสหรัฐอเมริกาจะไม่ยอมรับ
และบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศถ้าพบว่าศาลที่พิจารณาคดีไม่ได้มีอํานาจเหนือบุคคล
ซึ่งจําเลยอาจจะยกมาเป็นข้อต่อสู้ได้ว่าคําพิพากษาดังกล่าวไม่ถูกต้องเนื่องจากศาลมิได้มีอํานาจใน
การพิจารณาคดี ในกรณีที่ศาลต่างประเทศพิจารณาคดีโดยที่จําเลยไม่เคยโต้แย้งเรื่องอํานาจของบุคคล
ศาลสหรัฐอเมริกามองว่าการกระทําดังกล่าวถือว่าจําเลยยกเว้นสิทธิในการโต้แย้งเรื่องอํานาจของบุคคล
อย่างไรก็ตามหลักเรื่องอํานาจเหนือบุคคลนั้น ประเทศสหรัฐอเมริกาใช้หลักการติดต่อที่น้อยที่สุด
(Minimum Contact Test) กล่าวคือ ศาลจะดูว่าจําเลยมีอํานาจเหนือบุคคลในศาลต่างประเทศ
หรือไม่จําเลยได้กระทําการใดหรือเกี่ยวข้องกับประเทศนั้นอย่างไรบ้าง ในคดี Mercandino v. Devoe &
Raynolds, Inc., ๔๓๖ A,๒d ๙๔๒,๙๔๓ (N.J.Super.Ct App.Div.๑๙๘๑)๙๐ ศาลในคดีนี้ยอมรับ
คําพิพากษาศาลอิตาลี เนื่องจากจําเลยได้ส่งตัวแทนของจําเลยไปประชุมกับโจทก์ที่ประเทศอิตาลีเกี่ยวกับ
การวางแผนการตลาดสินค้าของจําเลย ศาลจึงยอมรับในประเด็นเรื่องอํานาจเหนือบุคคล
๕) อํานาจในการพิจารณาคดีของศาล (Subject Matter Jurisdiction) ศาลต่างประเทศ
ต้องมีอํานาจในการพิจารณาคดีมิฉะนั้นคําพิพากษาศาลต่างประเทศจะไม่ได้รับการยอมรับและบังคับคดี
ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในประเทศสหรัฐอเมริกา๙๑ แต่อย่างไรก็ตาม ศาลสหรัฐอเมริกาจะ
สันนิษฐานไว้ก่อนแล้วว่าคําพิพากษาต่างประเทศนั้นมาจากศาลที่มีอํานาจในการพิจารณาคดี ดังนั้น
complaint upon him, except when service is made under Rule 4(e) and a different time is prescribed in the order
of court under the statute of the United States or in the statute or rule of court of the state." Fed. R. Civ. P. 12(a)
๘๙
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เหตุผลเรื่องอํานาจในการพิจารณาคดีของศาลจึงไม่ค่อยถูกยกขึ้นมาเป็นข้ออ้างไม่ยอมรับคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศ๙๒
๖) ข้อยกเว้นเรื่องหลักนโยบายสาธารณะ (Public Policy Exception) ศาลสหรัฐอเมริกา
จะไม่ยอมรับคําพิพากษาศาลต่างประเทศถ้าคําพิพากษานั้นขัดต่อนโยบายสาธารณะของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ส่วนการจะพิจารณาว่าขัดต่อนโยบายสาธารณะหรือไม่นั้น ประเทศสหรัฐอเมริกาใช้หลักว่า
คําพิพากษานั้นเป็นคําพิพากษาที่มีผลกระทบคุณธรรม จริยธรรม สาธารณสุขและความเชื่อมั่นของ
สาธารณะในการที่จะบังคับตามกฎหมาย หรือมีผลกระทบต่อความมั่นคงส่วนบุคคลในเรื่องสิทธิเสรีภาพ
ในทรัพย์สินที่บุคคลควรได้รับ โดยศาลได้วางบรรทัดฐานว่าการตีความเรื่องหลักนโยบายสาธารณะ
ต้องเป็นการตีความอย่างแคบ ถ้าจําเลยตามคําพิพากษาต้องการที่จะหาข้ออ้างเพื่อไม่ให้ศาลยอมรับ
ตามคําพิพากษา จําเลยต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเป็นการขัดต่อนโยบายสาธารณะอย่างสูง๙๓
๗) หลักกฎหมายปิดปาก (Preclusive effect, Collateral Estoppel, Res Judicata) ในเรื่อง
ของคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้น จะมีการแบ่งการพิจารณาออกเป็นสองส่วนคือการยอมรับและ
การบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ สําหรับการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศจะเกิดขึ้นเมื่อศาลยอมรับว่าคําพิพากษานั้นได้ดําเนินกระบวนการพิจารณาคดีและตัดสิน
ในศาลต่างประเทศแล้ว จึงถือเป็นหลักกฎหมายปิดปากว่าจะไม่มีการพิจารณาคดีซ้ําอีก เพื่อเป็น
การประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดําเนินคดี หลังจากที่ศาลยอมรับคําพิพากษาศาลต่างประเทศแล้ว
ก็จะเข้าสู่การยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ ทั้งนี้ศาลก็จะพิจารณาว่าจะนํา
กฎหมายของรัฐใดเป็นกฎหมายในการพิจารณาคดี๙๔
กล่าวโดยสรุปแล้วการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ถึงแม้ว่าจะก่อให้เกิดความสับสนเนื่องจากไม่มีกฎหมายระดับรัฐบาลกลางที่ใช้บังคับ
โดยเฉพาะและก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ เนื่องจากแต่ละรัฐมีกฎหมายของตนเองเพื่อใช้บังคับกับ
คําพิพากษาศาลต่างประเทศ แต่ประเทศสหรัฐอเมริกาก็ถือเป็นประเทศหนึ่งที่อํานวยความสะดวกใน
การยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ จะเห็นได้จากคดีต่างๆ ที่นํามาขึ้นสู่ศาล
ศาลสหรัฐอเมริกามีอํานาจในการใช้ดุลพินิจเป็นอย่างมาก ถึงแม้ว่าบางคดีจะขัดต่อนโยบายสาธารณะ
หรือขัดต่อหลักเรื่องอํานาจศาล หากศาลพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุอันควรที่จะยอมรับตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศ ศาลก็ยอมให้มีการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศได้
๙๒
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บทที่ ๔
การยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ในคดีแพ่งและพาณิชย์ในกลุ่มประเทศยุโรป
๑. แนวความคิดพื้นฐานในเรื่องการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศใน
คดีแพ่งและพาณิชย์
หลักกฎหมายเรื่องการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศถือได้ว่าเป็น
ศาสตร์แขนงหนึ่งของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล (Private International Law) จาก
อดีตที่ผ่านมา หลักกฎหมายในเรื่องนี้มีพัฒนาการที่แตกต่างกันไประหว่างกลุ่มประเทศที่ใช้ระบบกฎหมาย
คอมมอนลอว์ (Common Law) และกลุ่มประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายซีวิลลอว์ (Civil Law) อันจะเห็นได้
จากหลักกฎหมายของประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common Law) ในเรื่องการยอมรับ
และการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศจะมีการนําหลักกฎหมายที่เรียกว่า Forum non
convenience หรือการโอนคดีไปยังศาลอื่นมาใช้ได้ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือถ้าหากศาลที่ได้รับการร้องขอ
ให้บังคับคดีตามคําพิพากษาเห็นว่าศาลอื่นมีความเหมาะสมที่จะออก คําพิพากษาเพื่อบังคับคดีตามคํา
พิพากษาศาลต่างประเทศมากกว่าก็จะจําหน่ายคดีไป๑ แต่หลักกฎหมายของประเทศที่ใช้ระบบซีวิลลอว์
(Civil Law) ส่วนใหญ่ในเรื่องนี้ไม่ยอมรับหลักกฎหมายที่เรียกว่า Forum non convenience จึงทําให้
ศาลที่ได้รับการร้องขอให้บังคับคดีตามคําพิพากษาจําเป็นต้องรับคดีไว้แม้ว่าจะมีหลักฐานอันเป็นที่ประจักษ์
ว่าศาลอื่นมีความเหมาะสมที่จะออกคําตัดสินเพื่อบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศมากกว่าก็ตาม
ประเทศต่างๆ ในภาคพื้นยุโรปประกอบไปด้วยกลุ่มประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์
(Common Law) และกลุ่มประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายซีวิลลอว์ (Civil Law) ดังนั้นจึงเกิดปัญหา
การลักลั่นกันในแนวปฏิบัติเรื่องการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ ประเทศ
กลุ่มภาคพื้นยุโรปจึงได้พัฒนาหลักกฎหมายในเรื่องนี้ร่วมกันตลอดมา เหตุการณ์สําคัญในการพัฒนาหลัก
กฎหมายว่าด้วยการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาต่างประเทศในคดีแพ่งและพาณิชย์ร่วมกัน
ในกลุ่มประเทศภาคพื้นยุโรปเกิดขึ้นจากการที่ประเทศสมาชิกที่ร่วมก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจยุโรป
(European Economic Community: EEC) จํานวนหกประเทศ๒ ได้ร่วมลงนามในอนุสัญญากรุงบรัสเซลส์
ว่าด้วยเขตอํานาจศาลและการบังคับคดีตามคําพิพากษาในคดีแพ่งและพาณิชย์ ค.ศ. ๑๙๖๘ (Brussels
๑

Briggs, A. (๒๐๑๓). Recognition of Foreign Judgments: A Matter of Obligation. Law Quarterly Review, ๑๒๙. p. ๙๑.
ประเทศสมาชิกที่ร่วมก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (EEC) จํานวนหกประเทศ ได้แก่ ประเทศเบลเยียม ประเทศเยอรมนี ประเทศ
ฝรั่งเศส ประเทศอิตาลี ประเทศลักเซมเบิร์ก และประเทศเนเธอร์แลนด์.
๒
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Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial
Matters: ๑๙๖๘) ซึ่งวางกฎเกณฑ์ในเรื่องการกําหนดเขตอํานาจศาลเหนือข้อพิพาทในคดีแพ่งและพาณิชย์
ของคู่พิพาทที่มีภูมิลําเนา (Domicile) อยู่ในประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรป และกําหนดหลักเกณฑ์เรื่อง
การยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาต่างประเทศระหว่างกัน๓
๑.๑ พัฒนาการของอนุสัญญากรุงบรัสเซลส์ว่าด้วยเขตอํานาจศาลและการบังคับคดี
ตามคําพิพากษาในคดีแพ่งและพาณิชย์ ค.ศ. ๑๙๖๘ และอนุสัญญากรุงลูกาโนว่าด้วยเขตอํานาจศาล
และการบังคับคดีตามคําพิพากษา ค.ศ.๑๙๘๘
ถึงแม้อนุสัญญากรุงบรัสเซลส์ฯ ค.ศ. ๑๙๖๘ จะบังคับให้ประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจยุโรป
(EEC) ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันในเรื่องการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาลต่างประเทศ
แต่ประเทศที่สามารถเข้าเป็นภาคีอนุสัญญากรุงบรัสเซลส์ฯ ค.ศ. ๑๙๖๘ ได้จะต้องเป็นประเทศที่เป็น
สมาชิกประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (EEC)๔ เท่านั้น จึงเกิดปัญหาว่าอนุสัญญากรุงบรัสเซลส์ฯ ค.ศ. ๑๙๖๘
จะไม่สามารถบังคับใช้กับกลุ่มประเทศภาคพื้นยุโรปอื่นๆ ที่มิได้เป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจยุโรป
อาทิ ประเทศไอซ์แลนด์ ประเทศลิกเตนสไตน์ ประเทศนอร์เวย์ และประเทศสวิสเซอร์แลนด์๕ ซึ่งทั้ง
สี่ประเทศนี้ เป็นสมาชิกสมาคมการค้าเสรียุโรป (European Free Trade Association: EFTA) มิได้เป็น
สมาชิกประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (EEC) แต่อย่างใด
ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (EEC) และสมาคมการค้าเสรียุโรป (EFTA) จึงได้มีการหารือ เพื่อหาทาง
ให้อนุสัญญากรุงบรัสเซลส์ฯ ค.ศ. ๑๙๖๘ สามารถบังคับใช้หลักเกณฑ์เดียวกันในเรื่องการยอมรับและ
การบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศสําหรับประเทศสมาชิกของทั้งสองกลุ่ม โดยผลของการหารือ
ดังกล่าวได้ทําให้เกิดอนุสัญญากรุงลูกาโนว่าด้วยเขตอํานาจศาลและการบังคับคดีตามคําพิพากษา ค.ศ. ๑๙๘๘
(The Lugano Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and
Commercial matters: ๑๙๘๘) ซึ่งส่งผลให้ทั้งประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (EEC) และ
ประเทศสมาชิกสมาคมการค้าเสรียุโรป (EFTA) อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกันในเรื่องการยอมรับและ
การบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
๓

Calvo Caravaca, A.-L., Mankowski, P., & Magnus, U. (๒๐๑๒). Brussels I Regulation. Munich: sellier european law
publishers. p. ๓๔.
๔
ประเทศที่เป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (EEC) ได้แก่ ประเทศเบลเยียม ประเทศเยอรมนี ประเทศฝรั่งเศส ประเทศอิตาลี
ประเทศลักเซมเบิร์ก ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศกรีซ ประเทศไอร์แลนด์ ประเทศโปรตุเกส ประเทศสเปน ประเทศเดนมาร์ก และ
ประเทศสหราชอาณาจักร.
๕
ประเทศไอซ์แลนด์ ประเทศลิกเตนสไตน์ ประเทศนอร์เวย์ และประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เป็นประเทศสมาชิกสมาคมการค้าเสรียุโรป
(European Free Trade Association: EFTA).
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หลังจากนั้นไม่นาน ในปี ค.ศ. ๑๙๙๓ ประเทศภาคพื้นยุโรปได้ร่วมลงนามในสนธิสัญญามาสทริชต์
(The Maastricht Treaty) ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อก่อตั้งสหภาพยุโรป (European Union) ซึ่ง
ประกอบไปด้วยสมาชิกที่มาจากทั้งประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (EEC) สมาคมการค้าเสรียุโรป (EFTA)
และประเทศภาคพื้นยุโรปอื่นๆ ที่มิได้เป็นสมาชิกของทั้งประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (EEC) และสมาคม
การค้าเสรียุโรป (EFTA) ทําให้ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (EU) มีจํานวนมากถึง ๒๘ ประเทศ
๑.๒ การถือกําเนิดของ Brussels I Regulation
จากการเกิดขึ้นของสหภาพยุโรป (EU) ในปี ค.ศ. ๑๙๙๓ ทําให้ทั้งอนุสัญญากรุงบรัสเซลส์ฯ
ค.ศ. ๑๙๖๘ และอนุสัญญากรุงลูกาโน ค.ศ. ๑๙๘๘ ไม่สามารถบังคับใช้กับประเทศสมาชิกรายใหม่
ของสหภาพยุโรปได้ทั้งหมด เช่น ประเทศโรมาเนีย ประเทศบัลแกเรีย ประเทศโครเอเชีย ฯลฯ จึงมี
ความจําเป็นที่จะต้องทําให้อนุสัญญาฯ ทั้งสองมีการผสานกฎเกณฑ์เป็นหนึ่งเดียวเพื่อที่จะได้บังคับใช้
กับประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ จนในที่สุดสหภาพยุโรปได้จัดทํา
ประกาศสหภาพยุโรปว่าด้วยเขตอํานาจศาล การยอมรับ และการบังคับคดีตามคําพิพากษาในคดีแพ่ง
และพาณิชย์ (The Council Regulation no. ๔๔/๒๐๐๑ of ๒๒ December ๒๐๐๐ on Jurisdiction
and the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters)
หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า Brussels I Regulation ขึ้นเมื่อปี ค.ศ. ๒๐๐๑ มาใช้เป็นกฎเกณฑ์เพื่อยอมรับ
และบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลระหว่างกัน เพื่อก่อให้เกิดการระงับข้อพิพาทข้ามพรมแดนที่มี
ประสิทธิภาพภายใต้กระบวนการที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน อันจะนํามาซึ่งความมั่นใจในภาคธุรกิจต่อ
กระบวนการระงับข้อพิพาทในเรื่องการค้าการลงทุนข้ามพรมแดนในสหภาพยุโรป๖
Brussels I Regulation ใช้หลักเกณฑ์เรื่องการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ของต่างประเทศอันมีพื้นฐานมาจากอนุสัญญากรุงบรัสเซลส์ฯ ค.ศ. ๑๙๖๘ เพื่อให้เกิดกฎเกณฑ์ ที่ทันสมัย
ที่จะใช้บังคับกับประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปทั้งหมด นอกจากนี้ Brussels I Regulation มีศักดิ์เป็น
กฎหมายในระดับสหภาพยุโรป (European Union Regulation) ซึ่งก่อให้เกิดสภาพบังคับ (Binding
Force) แก่ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่จะต้องปรับกฎหมายภายในของตนให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของ
Brussels I Regulation ในขณะที่อนุสัญญากรุงบรัสเซลส์ฯ ค.ศ. ๑๙๖๘ และอนุสัญญากรุงลูกาโนฯ
ค.ศ. ๑๙๘๘ จะมีผลบังคับก็ต่อเมื่อประเทศที่ลงนาม ได้ให้สัตยาบัน (Ratification) แก่อนุสัญญาฯ แล้ว
เท่านั้น
Brussels I Regulation มีอํานาจบังคับใช้เหนือกฎหมายภายในของรัฐสมาชิก (Prevalence
over domestic law) บทบัญญัติของกฎหมายภายในที่ไม่สอดคล้องกับ Brussels I Regulation ถึงแม้ว่า
๖

Supra Note ๓. p. ๓๙.
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จะได้ตราออกมาบังคับใช้ก่อน ก็ไม่ส่งผลให้ Brussels I Regulation สูญเสียอํานาจในการบังคับใช้
บทบัญญัติต่อรัฐสมาชิก๗ ในกรณีที่มีปัญหาในการตีความบทบัญญัติใน Brussels I Regulation ศาลภายใน
รัฐสมาชิกสามารถส่งคําร้องให้ศาลยุติธรรมยุโรป (European Court of Justice) เพื่อตีความบทบัญญัติ
ใน Brussels I Regulation ตามอํานาจที่ให้ไว้ในข้อที่ ๒๖๗ ของสนธิสัญญาว่าด้วยบทบาทและหน้าที่
ของสหภาพยุโรป (The Treaty on the Functioning of the European Union)
Brussels I Regulation มีผลบังคับใช้กับประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปจํานวน ๒๘ ประเทศ
อย่างไรก็ดี ในช่วงแรกที่มีการประกาศใช้ Brussels I Regulation ประเทศเดนมาร์กได้ขอสงวนมาตรการ
ต่อการปฏิบัติตามหมวดความร่วมมือของสหภาพยุโรป (Title IV: Enhanced Cooperation) ภายใต้
สนธิสัญญาว่าด้วยบทบาทและหน้าที่ของสหภาพยุโรปจึงทําให้ประเทศเดนมาร์กไม่มีพันธกรณีที่จะต้อง
ผูกพันตาม Brussels I Regulation ซึ่งประเทศเดนมาร์กได้สงวนมาตรการที่จะไม่ผูกพันไว้ใน The
Protocol on the Position of Denmark to the Treaty of Amsterdam แต่ในภายหลังสหภาพ
ยุโรปและประเทศเดนมาร์กได้เข้าตกลงในสนธิสัญญาเป็นพิเศษในปี ค.ศ. ๒๐๐๕ เพื่อให้ Brussels I
Regulation มีผลผูกพันกับประเทศเดนมาร์ก สนธิสัญญาระหว่างสหภาพยุโรปและประเทศเดนมาร์ก
ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ในปี ค.ศ. ๒๐๐๗ แต่ไม่มีผลผูกพันรวมไปถึงดินแดนบางส่วนที่ประเทศเดนมาร์ก
ครอบครอง ได้แก่ เกาะกรีนแลนด์ และหมู่เกาะแฟโร (Greenland and the Faroe Islands)๘
ในฐานะที่เป็นกฎหมายในระดับสหภาพ Brussels I Regulation จะมีผลบังคับใช้กับประเทศ
สมาชิกสหภาพยุโรปทั้งหมด ๒๘ ประเทศโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ดี ประเทศในทวีปยุโรปบางประเทศ
มิได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปด้วย อาทิ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และประเทศนอร์เวย์ จึงทําให้
Brussels I Regulation ไม่สามารถบังคับใช้ได้กับทั้งสองประเทศนี้ ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
ประเทศทั้งหมดในภาคพื้นยุโรปอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกันในเรื่องการยอมรับ และบังคับคดีตามคํา
พิพากษาศาลต่างประเทศ จึงได้ปรับหลักเกณฑ์ของอนุสัญญากรุงลูกาโน ค.ศ. ๑๙๘๘ ซึ่งบังคับใช้กับ
ภาคีที่ไม่ได้อยู่ในสหภาพยุโรป ให้มีความสอดคล้องกับ Brussels I Regulation เพื่อลดปัญหาความไม่
สอดคล้องในการบังคับใช้กฎเกณฑ์การยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาของทั้งประเทศกลุ่มสมาชิก
สหภาพยุโรป และประเทศภาคีอนุสัญญาลูกาโน ค.ศ. ๑๙๘๘ ที่ไม่ใช่สมาชิกสหภาพยุโรป๙
ในคดี Turner v Grovit๑๐ ศาลยุติธรรมยุโรปได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์หลักในการบังคับใช้
Brussels I Regulation แก่ประเทศสมาชิกไว้ว่าการมีกฎเกณฑ์กลางเป็นสิ่งสําคัญในการทําให้กฎเกณฑ์
๗

ibid.
ibid.
๙
Hartley, T. C. (๒๐๑๕). International Commercial Litigation: Text, Cases and Materials on Private International
Law. Cambridge. p. ๔๖.
๑๐
Gregory Paul Turner v Felix Fareed Ismail Grovit, (Case C-๑๕๙/๐๒) (๒๐๐๔), I-๐๓๕๖๕.
๘
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เรื่องเขตอํานาจศาลในคดีแพ่งและพาณิชย์ในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน
และขจัดอุปสรรคทางด้านกฎหมายภายในที่มีความแตกต่างระหว่างประเทศสมาชิก เพื่อทําให้เกิด
ประสิทธิภาพในการบริการจัดการภายในกลุ่มสหภาพยุโรป ยกตัวอย่างเช่น การที่ Brussels I Regulation
ประสงค์ให้ประเทศสมาชิกใช้กฎเกณฑ์ที่มีความแน่นอน เน้นความสําคัญกับกฎเกณฑ์ (Rule-Based)
มากกว่าการใช้ดุลพินิจของศาล จึงไม่อนุญาตให้ประเทศสมาชิกใช้หลักเกณฑ์ Forum non convenience
มาปฏิเสธการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศได้๑๑
๒. หลักเกณฑ์และวิธีการในการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในคดีแพ่ง
และพาณิชย์
Brussels I Regulation กําหนดหลักเกณฑ์หลักในการพิจารณาคดีแพ่งและพาณิชย์ที่เกิดขึ้น
ในสหภาพยุโรปในสองเรื่อง คือ หลักเกณฑ์ว่าด้วยการกําหนดเขตอํานาจศาลเหนือคดีที่เกิดขึ้นใน
สหภาพยุโรป และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาต่างประเทศในคดีที่
ตัดสินโดยศาลประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
หลักเกณฑ์ของ Brussels I Regulation ใช้บังคับกับข้อพิพาทในคดีแพ่งและพาณิชย์เท่านั้น
และไม่บังคับใช้กับคดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังต่อไปนี้ คือ ๑) คดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเรื่องสถานะของตัวบุคคล
(Personal Status) อาทิ สถานะที่เกี่ยวกับการสมรส (Matrimonial Status) หรือเรื่องพินัยกรรมและ
มรดก (Wills and Succession) ๒) คดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเรื่องล้มละลาย (Bankruptcy) ๓) คดีที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องเรื่องประกันสังคม (Social Security) และ ๔) คดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเรื่องการบังคับคดี
ตามคําชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ (Arbitration)๑๒

๑๑

Supra Note ๓. p. ๒๘.
Brussels I Regulation. Article ๑ reads:
๑. This Regulation shall apply in civil and commercial matters whatever the nature of the court or tribunal. It
shall not extend, in particular, to revenue, customs or administrative matters.
๒. The Regulation shall not apply to:
(a) the status or legal capacity of natural persons, rights in property arising out of a matrimonial relationship,
wills and succession;
(b) bankruptcy, proceedings relating to the winding-up of insolvent companies or other legal persons, judicial
arrangements, compositions and analogous proceedings;
(c) social security;
(d) arbitration.
๑๒
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๒.๑ หลักเกณฑ์ว่าด้วยเขตอํานาจศาล (Jurisdiction)
ในเรื่องเขตอํานาจศาล (Jurisdiction) หลักเกณฑ์ของ Brussels I Regulation กําหนดให้
ศาลประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกันเรื่องเขตอํานาจศาลในการรับพิจารณา
คดีแพ่งและพาณิชย์ การกําหนดเขตอํานาจศาลที่แน่นอนและอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกันมีความสําคัญ
ต่อการพิจารณาคดีเนื่องจากสหภาพยุโรปประกอบไปด้วยประเทศสมาชิกหลายประเทศ การกระทํา
ความผิดของจําเลยที่มีลักษณะเป็นความผิดข้ามพรมแดน หรือจําเลยที่ย้ายถิ่นที่อยู่จากประเทศหนึ่ง
ไปยังอีกประเทศหนึ่งภายในสหภาพยุโรปอาจทําให้ศาลมากกว่าหนึ่งแห่งมีเขตอํานาจในการรับพิจารณาคดี
ได้ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของประเทศตน อันจะก่อให้เกิดปัญหาการขัดกันแห่งเขตอํานาจศาล
(Conflict of Jurisdiction) ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการอํานวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสหภาพยุโรป
ดังนั้นหลักเกณฑ์ที่แน่นอนว่าด้วยเขตอํานาจศาลภายใต้ Brussels I Regulation จะช่วยขจัดปัญหา
ในเรื่องนี้ โดยหลักเกณฑ์ว่าด้วยเขตอํานาจศาลภายใต้ Brussels I Regulation จะประกอบไปด้วย
หลักเกณฑ์ว่าด้วยเขตอํานาจศาลทั่วไป (General Rules of Jurisdiction) หลักเกณฑ์ว่าด้วยเขตอํานาจ
ศาลพิเศษ (Special Jurisdiction) และหลักเกณฑ์ว่าด้วยเขตอํานาจศาลเด็ดขาด (Exclusive Jurisdiction)
อันมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๒.๑.๑ หลักเกณฑ์ว่าด้วยเขตอํานาจศาลทั่วไป (General Rules of Jurisdiction)
สําหรับหลักเกณฑ์ว่าด้วยเขตอํานาจศาลทั่วไป Brussels I Regulation กําหนดให้
ศาลที่จําเลยมีภูมิลําเนา (Domicile) เป็นศาลที่มีเขตอํานาจเหนือคดีโดยมิต้องคํานึงว่าจําเลยนั้น
มีสัญชาติใด๑๓ การตีความเรื่องคํานิยามของภูมิลําเนาให้เป็นไปตามกฎหมายภายในของประเทศที่เกิด
การฟ้องร้องคดีขึ้นต่อศาล๑๔ ถ้าหากศาลใดรับคดีไว้โดยที่จําเลยมิได้เป็นผู้มีภูมลิ าํ เนาอยูใ่ นประเทศที่ศาลนั้น
ตั้งอยู่ (Seized Court) ศาลแห่งนั้นจะต้องพิจารณาเรื่องภูมิลําเนาของจําเลยตามหลักกฎหมายของ
ประเทศตนเพื่อให้ทราบว่าภูมิลําเนาของจําเลยนั้นอยู่ที่ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปประเทศใด เพื่อให้
ศาลประเทศสมาชิกที่มีเขตอํานาจนั้นรับคดีไปดําเนินกระบวนพิจารณาคดี๑๕
สําหรับเขตอํานาจศาลในเรื่องนิติบุคคล ศาลที่มีเขตอํานาจเหนือคดีคือศาลที่นิติบุคคลนั้น
มีภูมิลําเนาอยู่ โดยให้ถือว่าภูมิลําเนาของนิติบุคคลอยู่ในประเทศที่นิติบุคคลนั้นจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
๑๓

Ibid. Article ๒.๑ reads “subject to this Regulation, persons domiciled in a Member State shall, whatever their
nationality, be sued in the courts of that Member State”.
๑๔
Ibid. Article ๒.๒ reads “persons who are not nationals of the Member State in which they are domiciled shall
be governed by the rules of jurisdiction applicable to nationals of that State”.
๑๕
Ibid. Article ๓.๒ reads “in particular the rules of national jurisdiction set out in Annex I shall not be applicable
as against them”.
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(Statutory Seat) หรือประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีสํานักงานที่ใช้เป็นศูนย์กลางในการจัดการนิติบุคคล
(Central Administration) หรือประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีสํานักงานใหญ่ (Principal Place of Business)
สําหรับเขตอํานาจศาลเหนือคดีที่เกี่ยวข้องกับทรัสต์ (Trust)๑๖ ศาลที่มีเขตอํานาจเหนือคดี
คือ ศาลที่จําเลยมีภูมิลําเนาอยู่ โดยศาลที่รับเรื่องไว้จะต้องพิจารณาเรื่องภูมิลําเนาในคดีที่เกี่ยวข้องกับ
ทรัสต์ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
๒.๑.๒ หลักเกณฑ์ว่าด้วยเขตอํานาจศาลพิเศษ (Special Jurisdiction)
ถึงแม้ว่าหลักเกณฑ์ว่าด้วยเขตอํานาจศาลทั่วไปจะกําหนดให้ศาลที่จําเลยมีภูมิลําเนามี
เขตอํานาจเหนือคดีโดยมิต้องคํานึงสัญชาติของจําเลย แต่ก็มีบางกรณีที่จําเลยอาจจะถูกพิจารณาคดี
ในศาลอื่นที่ตนมิได้มีภูมิลําเนาอยู่ กรณีเหล่านี้จะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ว่าด้วยเขตอํานาจศาลพิเศษ (Special
Jurisdiction) ซึ่งจะบังคับใช้กับคดีบางเรื่อง เช่น ประกันภัย สัญญาผู้บริโภค สัญญาจ้างแรงงาน ฯลฯ
อันมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑) หลักเกณฑ์ว่าด้วยเขตอํานาจศาลในข้อพิพาทเรื่องสัญญา (Contract)
สํา หรั บ คดี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การผิ ด สั ญ ญา ถ้าหากคู่ สั ญ ญาได้ ทํา ข้ อ ตกลงเลื อ ก
เขตอํานาจศาล (Choice of Jurisdiction) ก็ให้ศาลที่คู่สัญญาเลือกไว้ตามข้อตกลงมีเขตอํานาจเหนือคดีนั้น
ข้อตกลงเลือกเขตอํานาจศาลจะต้องจัดทําเป็นลายลักษณ์อักษร หรือตามรูปแบบที่ยึดถือปฏิบัติกันมา
ในทางการค้าระหว่างประเทศ๑๗ แต่ถ้าไม่ได้มีการทําข้อตกลงเลือกเขตอํานาจศาลไว้ ให้ศาลที่คู่ความ
ต้องปฏิบัติตามสัญญา (Place of Performance of the Obligation) มีเขตอํานาจศาลเหนือคดี๑๘
๒) หลักเกณฑ์ว่าด้วยเขตอํานาจศาลในข้อพิพาทเรื่องละเมิด (Tort, Delict or QuasiDelict)

๑๖

กฎหมายทรัสต์ (Trust) คือหลักกฎหมายเรื่องกองทรัพย์สินที่มีพื้นฐานมาจากกฎหมายสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นการจัดการกอง
ทรัพย์สินที่กําหนดความสัมพันธ์ของบุคคลสามฝ่ายคือ ผู้ก่อตั้งทรัสต์ (Settlor) ทรัสตี (Trustee) และผู้รับประโยชน์ (Beneficiary)
๑๗
Supra Note ๑๒. Article ๒๓.๑ reads:
If the parties, one or more of whom is domiciled in a Member State, have agreed that a court or the courts
of a Member State are to have jurisdiction to settle any disputes which have arisen or which may arise in connection
with a particular legal relationship, that court or those courts shall have jurisdiction. Such jurisdiction shall be
exclusive unless the parties have agreed otherwise. Such an agreement conferring jurisdiction shall be either:
(a) in writing or evidenced in writing; or
(b) in a form which accords with practices which the parties have established between themselves; or
๑๘
Supra Note ๑๒. Article ๕ reads “a person domiciled in a Member State may, in another Member State, be
sued:
๑. (a) in matters relating to a contract, in the courts for the place of performance of the obligation in question”.
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สําหรับข้อพิพาทในเรื่องละเมิด (Tort or liability for wrongful act) ศาลที่มีเขตอํานาจ
เหนือคดี คือศาลที่ความเสียหายได้เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้น (harmful event either occurred or may
occur)๑๙
๓) หลักเกณฑ์ว่าด้วยเขตอํานาจศาลในข้อพิพาทที่เกี่ยวกับประกันภัย (Jurisdiction
in Matters relating to Insurance)
สําหรับข้อพิพาทเรื่องประกันภัย โจทก์สามารถฟ้องร้องคดีกับผู้รับประกันภัย (Insurer)
ต่อศาลที่ผู้รับประกันมีถิ่นที่อยู่ หรือศาลที่โจทก์มีภูมิลําเนาอยู่ในกรณีที่ผู้ฟ้องคดี คือผู้ถือกรมธรรม์
(Policyholder) ผู้เอาประกันภัย (Insured) หรือผู้รับผลประโยชน์ (Beneficiary)๒๐
ในเรื่องความรับผิดที่เกิดจากการประกันภัย หรือการประกันภัยอสังหาริมทรัพย์ ศาลที่มี
เขตอํานาจคือศาลที่ความเสียหายได้เกิดขึ้น๒๑
๔) หลักเกณฑ์ว่าด้วยเขตอํานาจศาลในเรื่องสัญญาผู้บริโภค (Jurisdiction over
Consumer Contacts) ในสัญญาผู้บริโภค (Contracts concluded by consumers) คําว่าผู้บริโภค
หมายถึง ผู้ที่เข้าทําสัญญากับอีกฝ่ายซึ่งเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของสัญญามิได้เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
การงาน หรือการค้าขายของผู้ที่เข้าทําสัญ ญา ตามกฎหมายของสหภาพยุโรป ผู้บริโภคจะได้รับ
ความคุ้มครองเมื่อทําสัญญาซื้อสินค้าโดยแบ่งการชําระเงินเป็นงวดๆ หรือชําระเงินโดยใช้สินเชื่อในรูปแบบ
ต่างๆ นอกจากนี้ ผู้บริโภคจะได้รับความคุ้มครองถ้าหากได้เข้าทําสัญญากับคู่สัญญาที่ดําเนินกิจกรรม
เชิงพาณิชย์หรือกิจกรรมทางวิชาชีพในประเทศสมาชิกที่ผู้บริโภคมีภูมิลําเนาอยู่๒๒

๑๙

Supra Note ๑๒. Article ๕.๓ reads “a person domiciled in a Member State may, in another Member State, be
sued in matters relating to tort, delict or quasi-delict, in the courts for the place where the harmful event
occurred or may occur”.
๒๐
Supra Note ๑๒. Article ๙.๑ states that an insurer domiciled in a Member State may be sued:
(a) in the courts of the Member State where he is domiciled, or
(b) in another Member State, in the case of actions brought by the policyholder, the insured or a beneficiary, in
the courts for the place where the plaintiff is domiciled…”
๒๑
Supra Note ๑๒. Article ๑๐ reads “in respect of liability insurance or insurance of immovable property, the
insurer may in addition be sued in the courts for the place where the harmful event occurred. The same applies
if movable and immovable property are covered by the same insurance policy and both are adversely affected
by the same contingency”.
๒๒
Supra Note ๑๒. Article ๑๕.๑ reads:
in matters relating to a contract concluded by a person, the consumer, for a purpose which can be regarded
as being outside his trade or profession, jurisdiction shall be determined by this Section, without prejudice to
Article ๔ and point ๕ of Article ๕, if:
(a) it is a contract for the sale of goods on installment credit terms; or
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ศาลที่มีเขตอํานาจในเรื่องสัญญาผู้บริโภคคือศาลที่จําเลยมีภูมิลําเนาอยู่ หรือศาลที่ผู้บริโภค
มีภูมิลําเนาอยู่ ถ้าหากเป็นกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายที่สามนําเรื่องขึ้นฟ้องผู้บริโภคตามสัญญา ศาลที่มีเขตอํานาจ
คือศาลที่ผู้บริโภคมีภูมิลําเนาอยู่เท่านั้น๒๓
๕) หลักเกณฑ์ว่าด้วยเขตอํานาจศาลในเรื่องสัญญาจ้างแรงงาน (Jurisdiction over
Individual Contracts of Employment)
สําหรับข้อพิพาทในเรื่องสัญญาจ้างแรงงาน ลูกจ้างสามารถฟ้องคดีต่อศาลที่ผู้ว่าจ้าง
มีภูมิลําเนา หรือศาลที่ลูกจ้างทํางานอยู่โดยปกติ ในกรณีที่งานของลูกจ้างเป็นงานที่ไม่ประจําอยู่ใน
ประเทศใดประเทศหนึ่ง หากธุ ร กิจ ที่จ้า งงานลูก จ้ า งนั้น จัด ตั้ง ขึ้น ในประเทศใด ให้ศ าลนั้น มี เ ขต
อํานาจเหนือคดี๒๔
หากผู้ว่าจ้างไม่มีภูมิลําเนาอยู่ในประเทศสมาชิกแต่มีสํานักงานสาขา สํานักงานผู้แทน
หรือสถานที่ตั้งอื่นๆ ในประเทศสมาชิก ให้ถือว่าผู้ว่าจ้างมีภูมิลําเนาอยู่ในประเทศสมาชิกที่ผู้ว่าจ้าง
มีสํานักงานสาขา สํานักงานผู้แทน หรือสถานที่ตั้งอื่นๆ อยู่นั้น อย่างไรก็ดี ผู้ว่าจ้างสามารถฟ้องลูกจ้าง
ต่อศาลที่ลูกจ้างมีภูมิลําเนาอยู่เท่านั้น๒๕
(b) it is a contract for a loan repayable by installments, or for any other form of credit, made to finance the
sale of goods, or
(c) in all other cases, the contract has been concluded with a person who pursues commercial or professional
activities in the Member State of the consumer's domicile or, by any means, directs such activities to that Member State
or to several States including that Member State, and the contract falls within the scope of such activities.
๒๓
Supra Note ๑๒. Article ๑๖ reads:
๑. A consumer may bring proceedings against the other party to a contract either in the courts of the
Member State in which that party is domiciled or in the courts for the place where the consumer is domiciled.
๒. Proceedings may be brought against a consumer by the other party to the contract only in the courts of
the Member State in which the consumer is domiciled.
๒๔
Supra Note ๑๒. Article ๑๙ states that an employer domiciled in a Member State may be sued:
๑. in the courts of the Member State where he is domiciled; or
๒. in another Member State:
(a) in the courts for the place where the employee habitually carries out his work or in the courts for the
last place where he did so, or
(b) if the employee does not or did not habitually carry out his work in any one country, in the courts for
the place where the business which engaged the employee is or was situated.
๒๕
Supra Note ๑๒. Article ๑๘.๒ reads:
where an employee enters into an individual contract of employment with an employer who is not
domiciled in a Member State but has a branch, agency or other establishment in one of the Member States, the
employer shall, in disputes arising out of the operations of the branch, agency or establishment, be deemed to
be domiciled in that Member State.
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๒.๑.๓ หลักเกณฑ์ว่าด้วยเขตอํานาจศาลเด็ดขาด (Exclusive Jurisdiction)
นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ว่าด้วยเขตอํานาจศาลทั่วไปและเขตอํานาจศาลพิเศษที่กล่าว
ไปแล้ว Brussels I Regulation ได้กําหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยเขตอํานาจศาลเด็ดขาด (Exclusive Jurisdiction)
สําหรับข้อพิพาทบางประเภทซึ่งศาลจะมีเขตอํานาจเด็ดขาดตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้โดยไม่อิงกับ
หลักภูมิลําเนาของจําเลยตามหลักเกณฑ์ทั่วไป ศาลจะมีเขตอํานาจเด็ดขาดในข้อพิพาทดังต่อไปนี้
๑) ข้อพิพาทในเรื่องทรัพยสิทธิเหนืออสังหาริมทรัพย์ (Rights in rem) จะตกอยู่ภายใต้
เขตอํานาจศาลเด็ดขาดของศาลที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่๒๖
๒) ข้อพิพาทในเรื่องความสมบรูณ์ของนิติบุคคล หรือการล้มละลายของนิติบุคคล (Validity
of the constitution, nullity, or dissolution of companies or other legal entities) จะตกอยู่
ภายใต้เขตอํานาจศาลเด็ดขาดของศาลที่นิติบุคคลนั้นจัดตั้งขึ้น๒๗
๓) ข้อพิพาทในเรื่องความสมบูรณ์ของการจดทะเบียนหน่วยงานของภาครัฐ (Validity
of entries in public registers) จะตกอยู่ภายใต้เขตอํานาจศาลเด็ดขาดของศาลที่ทําการจัดเก็บทะเบียน
ของหน่วยงานภาครัฐนั้น๒๘
๔) ข้อพิพาทเรื่องความสมบูรณ์ของสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า การออกแบบผลิตภัณฑ์
หรือสิทธิเกี่ยวเนื่อง จะตกอยู่ภายใต้เขตอํานาจศาลเด็ดขาดของศาลที่มีการจดทะเบียนสิทธิดังกล่าว๒๙
๒๖

Supra Note ๑๒. Article ๒๒.๑ states that the following courts shall have exclusive jurisdiction, regardless of
domicile:
in proceedings which have as their object rights in rem in immovable property or tenancies of
immovable property, the courts of the Member State in which the property is situated.
However, in proceedings which have as their object tenancies of immovable property concluded for
temporary private use for a maximum period of six consecutive months, the courts of the Member
State in which the defendant is domiciled shall also have jurisdiction, provided that the tenant is a
natural person and that the landlord and the tenant are domiciled in the same Member State.
๒๗
Supra Note ๑๒. Article ๒๒.๒ states that the following courts shall have exclusive jurisdiction, regardless of
domicile:
in proceedings which have as their object the validity of the constitution, the nullity or the dissolution of
companies or other legal persons or associations of natural or legal persons, or of the validity of the decisions of
their organs, the courts of the Member State in which the company, legal person or association has its seat. In
order to determine that seat, the court shall apply its rules of private international law.
๒๘
Supra Note ๑๒. Article ๒๒.๓ reads “the following courts shall have exclusive jurisdiction, regardless of domicile
in proceedings which have as their object the validity of entries in public registers, the courts of the Member
State in which the register is kept”.
๒๙
Supra Note ๑๒. Article ๒๒.๔ reads:
the following courts shall have exclusive jurisdiction, regardless of domicile in proceedings concerned with
the registration or validity of patents, trade marks, designs, or other similar rights required to be deposited or
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๕) ข้อพิพาทเรื่องการบังคับคดี จะตกอยู่ภายใต้เขตอํานาจศาลเด็ดขาดของศาลที่ทํา
การบังคับคดีหรือจะทําการบังคับคดีนั้น๓๐
ถ้าหากคู่พิพาทได้ทําข้อตกลงเลือกเขตอํานาจศาล (Choice of Jurisdiction) เอาไว้ก็ให้ศาล
ที่คู่พิพาทเลือกไว้ตามข้อตกลงมีเขตอํานาจเหนือคดีนั้น ข้อตกลงเลือกเขตอํานาจศาลจะต้องจัดทําเป็น
ลายลักษณ์อักษร หรือตามรูปแบบที่ยึดถือปฏิบัติกันมาในทางการค้าระหว่างประเทศ๓๑
๒.๒ หลักเกณฑ์ว่าด้วยการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศใน
คดีแพ่งและพาณิชย์ (Enforcement and Recognition of Foreign Judgments)
ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปจะใช้หลักเกณฑ์ภายใต้ Brussels I Regulation ในการยอมรับ
และการบังคับคดีตามคําพิพากษาที่มาจากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปด้วยกันเอง แต่สําหรับกรณีที่
ศาลประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปมีคําขอให้ยอมรับหรือบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศที่ไม่ใช่
สมาชิกสหภาพยุโรป หลักเกณฑ์ของ Brussels I Regulation จะไม่สามารถนํามาบังคับใช้ได้ ประเทศ
สมาชิกสหภาพยุโรปแต่ละประเทศจะต้องใช้กฎหมายภายในของตัวเองมาบังคับใช้ในกรณีของการยอมรับ
หรือการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกสหภาพยุโรป
๒.๒.๑ หลักเกณฑ์ว่าด้วยการยอมรับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในคดีแพ่ง
และพาณิชย์ (Recognition of Foreign Judgments)
หลักเกณฑ์ทั่วไปในการยอมรับคําพิพากษาศาลต่างประเทศ (Recognition of Foreign
Judgment) ภายใต้ Brussels I Regulation อนุญาตให้คําพิพากษาศาลประเทศสมาชิกแรกได้รับ
การยอมรับในศาลประเทศสมาชิกที่สองได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการพิเศษ และศาลประเทศสมาชิก
ที่สองไม่มีสิทธิที่จะตรวจสอบเนื้อหา (Review) ของคําพิพากษาที่ตัดสินโดยศาลประเทศสมาชิกแรก
ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม๓๒

registered, the courts of the Member State in which the deposit or registration has been applied for, has taken
place or is under the terms of a Community instrument or an international convention deemed to have taken
place.
๓๐
Supra Note ๑๒. Article ๒๒.๕ reads “the following courts shall have exclusive jurisdiction, regardless of domicile
in proceedings concerned with the enforcement of judgments, the courts of the Member State in which the
judgment has been or is to be enforced”.
๓๑
See Article ๒๓.๑, Supra Note ๑๗.
๓๒
Supra Note ๑๒. Article ๓๖ reads “under no circumstances may a foreign judgment be reviewed as to its
substance”.
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คําพิพากษา (Judgment) หมายถึงคําตัดสินโดยศาลหรือองค์กรตุลาการของประเทศสมาชิก
ไม่ว่าคําตัดสินนั้นจะมีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่นก็ตาม เช่น ประกาศ (Decrees) คําสั่ง (Orders) หรือ
หมายบังคับคดี (Writ of execution)
ถึงแม้ว่าคําพิพากษาศาลประเทศสมาชิกแรกจะได้รับการยอมรับในศาลประเทศสมาชิก
ที่สองได้ทันที แต่ก็มีบางกรณีที่คําพิพากษาจากประเทศสมาชิกแรกไม่อาจได้รับการยอมรับในประเทศ
ที่สองได้ ซึ่งได้แก่กรณีดังต่อไปนี้๓๓
๑) คําพิพากษาศาลประเทศสมาชิกแรกที่ขอให้ศาลยอมรับนั้นมีเนื้อหาของคดีที่ขัดกับ
นโยบายสาธารณะ (Public Policy) ของประเทศที่ถูกร้องขอให้มีการยอมรับคําพิพากษา
๒) จํา เลยในคดีที่ มีการร้ อ งขอให้ย อมรับคําพิ พ ากษาศาลประเทศสมาชิก แรกถู ก
พิพากษาขาดนัด (Default of Appearance) ในศาลประเทศสมาชิกแรก และจําเลยดังกล่าวได้รับเอกสารแจ้ง
การเริ่มกระบวนการไต่สวนล่าช้า จึงไม่มีเวลาเพียงพอในการเตรียมความพร้อมในการต่อสู่คดี
๓) คําพิพากษาศาลประเทศสมาชิกแรกที่คู่ความร้องขอให้ศาลประเทศสมาชิกที่สอง
ยอมรับมีเนื้อหาของคําตัดสินที่ขัดแย้งกับคําพิพากษาระหว่างคู่ความเดียวกันที่ตัดสินโดยศาลประเทศ
สมาชิกที่สอง
๔) คําพิพากษาศาลประเทศสมาชิกแรกที่คู่ความร้องขอให้ศาลประเทศสมาชิกที่สอง
ยอมรับมีเนื้อหาของคําตัดสินที่ขัดแย้งกับคําพิพากษาก่อนหน้าที่ตัดสินโดยศาลประเทศสมาชิกอื่นหรือ
ศาลประเทศสมาชิกอื่นที่ไม่ใช่สมาชิกสหภาพยุโรป ซึ่งคดีที่ตัดสินนั้นเป็นคดีที่มีลักษณะความผิดเป็น
ฐานความผิดเดียวกันกับคดีที่ตัดสินโดยศาลประเทศสมาชิกแรก และเป็นคดีที่มีคู่ความชุดเดียวกันกับ
ศาลประเทศสมาชิกแรก

๓๓

Supra Note ๑๒. Article ๓๔ provides that a judgment shall not be recognised:
๑. if such recognition is manifestly contrary to public policy in the Member State in which recognition is
sought;
๒. where it was given in default of appearance, if the defendant was not served with the document which
instituted the proceedings or with an equivalent document in sufficient time and in such a way as to enable him
to arrange for his defence, unless the defendant failed to commence proceedings to challenge the judgment
when it was possible for him to do so;
๓. if it is irreconcilable with a judgment given in a dispute between the same parties in the Member State in
which recognition is sought;
๔. if it is irreconcilable with an earlier judgment given in another Member State or in a third State involving
the same cause of action and between the same parties, provided that the earlier judgment fulfils the conditions
necessary for its recognition in the Member State addressed.
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ศาลที่ถูกร้องขอให้ยอมรับคําพิพากษาอาจมีคําสั่งให้พักการพิจารณาคดีหากมีการอุทธรณ์
คดีเดิมในศาลประเทศสมาชิกแรก๓๔
๒.๒.๒ หลักเกณฑ์ว่าด้วยการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในคดีแพ่ง
และพาณิชย์ (Enforcement of Foreign Judgments)
หลักเกณฑ์ทั่วไปในการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ (Enforcement of
Foreign Judgment) ตาม Brussels I Regulation กําหนดให้ศาลประเทศสมาชิกสามารถบังคับคดี
ตามคําพิพากษาระหว่างกันได้ เมื่อมีคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอให้ศาลประเทศสมาชิกที่สองออก
ประกาศการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลประเทศสมาชิกแรก (Declaration of Enforceability)
คําร้องขอให้ศาลที่มีอํานาจ (Competent Authority) ออกประกาศการบังคับคดีตาม
คําพิพากษาของคู่ความนั้น สามารถร้องขอต่อศาลที่มีอํานาจ (Competent Authority) ตามรายชื่อที่
ปรากฏในภาคผนวกที่ ๒ (Annex II)๓๕ ขั้นตอนในการออกประกาศบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลที่มาจาก
๓๔

Supra Note ๑๒. Article ๓๗.๑ reads “a court of a Member State in which recognition is sought of a judgment
given in another Member State may stay the proceedings if an ordinary appeal against the judgment has been
lodged”.
๓๕
ศาลที่มีอํานาจ (Competent Authority) ได้แก่ศาลต่อไปนี้
- in Belgium, the "tribunal de première instance" or "rechtbank van eerste aanleg" or "erstinstanzliches Gericht",
- in Germany, the presiding judge of a chamber of the "Landgericht",
- in Greece, the "Μονομελές Πρωτοδικείο",
- in Spain, the "Juzgado de Primera Instancia",
- in France, the presiding judge of the "tribunal de grande instance",
- in Ireland, the High Court,
- in Italy, the "Corte d'appello",
- in Luxembourg, the presiding judge of the "tribunal d'arrondissement",
- in the Netherlands, the presiding judge of the "arrondissementsrechtbank";
- in Austria, the "Bezirksgericht",
- in Portugal, the "Tribunal de Comarca",
- in Finland, the "käräjäoikeus/tingsrätt",
- in Sweden, the "Svea hovrätt",
- in the United Kingdom:
(a) in England and Wales, the High Court of Justice, or in the case of a maintenance judgment, the Magistrate's
Court on transmission by the Secretary of State;
(b) in Scotland, the Court of Session, or in the case of a maintenance judgment, the Sheriff Court on transmission
by the Secretary of State;
(c) in Northern Ireland, the High Court of Justice, or in the case of a maintenance judgment, the Magistrate's Court
on transmission by the Secretary of State;
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ประเทศสมาชิกให้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศสมาชิกที่ถูกร้องขอให้ทําการบังคับคดีตามคําพิพากษา๓๖
หลักเกณฑ์สําคัญที่แสดงให้เห็นถึงการเอื้อประโยชน์ให้เกิดการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลระหว่าง
ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพคือ เมื่อศาลได้รับคําร้องขอแล้ว ศาลจะต้อง
บังคับคดีตามคําพิพากษาศาลประเทศสมาชิกแรกโดยทันทีหลังจากดําเนินการตามขั้นตอนภายใน
ครบถ้วนแล้ว๓๗ โดยศาลที่รับคําร้องขอไม่สามารถตรวจเนื้อหา หรือทบทวน (Review) คําพิพากษา
ศาลประเทศสมาชิกแรกได้๓๘
หลังจากศาลตัดสินให้ประกาศการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลประเทศสมาชิกแรกมี
ผลบังคับใช้ คู่ความฝ่ายที่เสียประโยชน์อาจทําคําร้องอุทธรณ์ต่อศาลได้๓๙ โดยอุทธรณ์ต่อศาลที่มีอํานาจ
ในการรับอุทธรณ์๔๐ ที่ระบุไว้ในภาคผนวกที่ ๓ (Annex III)๔๑ ศาลที่รับคําอุทธรณ์อาจปฏิเสธหรือเพิกถอน
ประกาศ การบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลประเทศสมาชิกแรกได้ ถ้าหากมีมูลเหตุดังต่อไปนี้๔๒
(d) in Gibraltar, the Supreme Court of Gibraltar, or in the case of a maintenance judgment, the Magistrates' Court
on transmission by the Attorney General of Gibraltar.
๓๖
Supra Note ๑๒. Article ๔๐.๑ reads “the procedure for making the application shall be governed by the law of
the Member State in which enforcement is sought”.
๓๗
ขั้นตอนภายใน (Formalities) ที่ต้องดําเนินการเพื่อออกประกาศบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลประเทศสมาชิกแรกคือ คู่ความที่ร้อง
ขอให้มีการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลประเทศสมาชิกแรกจะต้องส่งสําเนาคําพิพากษาจากศาลประเทศสมาชิกแรกและยอมรับความ
ถูกต้องของคําพิพากษา และจะต้องกรอกแบบฟอร์มการขอบังคับคดีตามคําพิพากษา.
๓๘
Supra Note ๑๒. Article ๔๕.๒ reads “under no circumstances may the foreign judgment be reviewed as to its
substance”.
๓๙
Supra Note ๑๒. Article ๔๓.๑ reads “the decision on the application for a declaration of enforceability may be
appealed against by either party”.
๔๐
Supra Note ๑๒. Article ๔๓.๒ reads “the appeal is to be lodged with the court indicated in the list in Annex III.”
๔๑
Annex III: the courts with which appeals referred to in Article ๔๓(๒) may be lodged are the following:
- in Belgium,
(a) as regards appeal by the defendant: the "tribunal de première instance" or "rechtbank van eerste aanleg"
or "erstinstanzliches Gericht",
(b) as regards appeal by the applicant: the "Cour d'appel" or "hof van beroep",
- in the Federal Republic of Germany, the "Oberlandesgericht",
- in Greece, the "Εφετείο",
- in Spain, the "Audiencia Provincial",
- in France, the "cour d'appel",
- in Ireland, the High Court,
- in Italy, the "corte d'appello",
- in Luxembourg, the "Cour supérieure de Justice" sitting as a court of civil appeal,
- in the Netherlands:
(a) for the defendant: the "arrondissementsrechtbank",
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๑) คําพิพากษาศาลประเทศสมาชิกแรกที่ขอให้ศาลบังคับคดีตามนั้นมีเนื้อหาของคดีที่
ขัดกับนโยบายสาธารณะ (Public Policy) ของประเทศที่ถูกร้องขอให้มีการบังคับคดีตามคําพิพากษา
๒) จําเลยในคดีที่มีการร้องขอให้บังคับคดีตามคําพิพากษาศาลประเทศสมาชิกแรกถูก
พิพากษาขาดนัด (Default of appearance) ในศาลประเทศสมาชิกแรกและจําเลยดังกล่าวได้รับ
เอกสารแจ้งการเริ่มกระบวนการไต่สวนล่าช้า จึงไม่มีเวลาเพียงพอในการเตรียมความพร้อมในการต่อสู่คดี
๓) คําพิพากษาศาลประเทศสมาชิกแรกที่คู่ความร้องขอให้ศาลประเทศสมาชิกที่สอง
บังคับคดีมีเนื้อหาของคําตั ดสิ นที่ ขัดแย้ งกับคําพิพากษาระหว่างคู่ความเดียวกันที่ตัดสินโดยศาล
ประเทศสมาชิกที่สอง
๔) คําพิพากษาศาลประเทศสมาชิกแรกที่คู่ความร้องขอให้ศาลประเทศสมาชิกที่สอง
บังคับคดีมีเนื้อหาของคําตัดสินที่ขัดแย้งกับคําพิพากษาก่อนหน้าที่ตัดสินโดยศาลประเทศสมาชิกอื่น
หรือศาลอื่นที่ไม่ใช่สมาชิกสหภาพยุโรป ซึ่งคดีที่ตัดสินนั้นเป็นคดีที่มีลักษณะความผิดเป็นฐานความผิด
เดียวกันกับคดีที่ตัดสินโดยศาลประเทศสมาชิกแรกและเป็นคดีที่มีคู่ความชุดเดียวกันกับศาลประเทศ
สมาชิกแรก
ศาลที่ถูกร้องขอให้บังคับคดีตามคําพิพากษาศาลประเทศสมาชิกแรกอาจมีคําสั่งให้พัก
การพิจารณาคดีหากมีการอุทธรณ์คดีเดิมในศาลประเทศสมาชิกแรกหรือระยะเวลาในการอุทธรณ์คดี
ในศาลประเทศสมาชิกแรกยังไม่สิ้นสุด๔๓
(b) for the applicant: the "gerechtshof",
- in Austria, the "Bezirksgericht",
- in Portugal, the "Tribunal de Relação",
- in Finland, the "hovioikeus/hovrätt",
- in Sweden, the "Svea hovrätt",
- in the United Kingdom:
(a) in England and Wales, the High Court of Justice, or in the case of a maintenance judgment, the Magistrate's
Court;
(b) in Scotland, the Court of Session, or in the case of a maintenance judgment, the Sheriff Court;
(c) in Northern Ireland, the High Court of Justice, or in the case of a maintenance judgment, the Magistrate's
Court;
(d) in Gibraltar, the Supreme Court of Gibraltar, or in the case of a maintenance judgment, the Magistrates'
Court.
๔๒
Supra Note ๑๒. Article ๔๕ reads:
๑. The court with which an appeal is lodged under Article ๔๓ or Article ๔๔ shall refuse or revoke a declaration of
enforceability only on one of the grounds specified in Articles ๓๔ and ๓๕. It shall give its decision without delay.
๒. Under no circumstances may the foreign judgment be reviewed as to its substance.
๔๓
Supra Note ๑๒. Article ๔๖.๑ reads:
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๓. ปัญหาของการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในคดีแพ่งและพาณิชย์
๓.๑ แนวคําตัดสินของศาลยุโรปในเรื่องการบังคับใช้หลักการยอมรับและบังคับคดีตาม
คําพิพากษาศาลภายใต้ Brussels I Regulation
๓.๑.๑ การยอมรับคําพิพากษาศาลต่างประเทศ (Recognition)
จากข้อ ๓๓ ของ Brussels I Regulation ที่กําหนดให้คําพิพากษาศาลประเทศสมาชิก
แรกสามารถได้รับการยอมรับโดยอัตโนมัติ (Automatic recognition หรือ Recognition de plano:
ipso iure) ในประเทศสมาชิกที่สองนั้น ถือว่าเป็นหลักกฎหมายที่เป็นหัวใจของระบบตุลาการและ
ความยุติรรมของสหภาพยุโรป ในอดีตที่ผ่านมาศาลยุติธรรมยุโรป (European Court of Justice)
เคยตัดสินไว้ในคดี de Wolf๔๔ ว่าการยอมรับคําพิพากษาโดยอัตโนมัติระหว่างประเทศในยุโรปเป็นสิ่งที่
สามารถกระทําได้ สาระสําคัญของคดีนี้คือ ศาลเบลเยียมได้ตัดสินให้จําเลยที่เป็นบริษัทจัดตั้งที่ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ชําระหนี้ในสัญญาซื้อขายให้กับโจทก์ เมื่อจําเลยไม่ปฏิบัติตามคําสั่งศาล โจทก์ได้ตามมา
ฟ้องคดีต่อศาลเนเธอร์แลนด์ต่อจําเลยเพื่อบังคับชําระหนี้เป็นคดีใหม่ ศาลยุติธรรมยุโรปตัดสินว่า
คําพิพากษาที่ออกโดยศาลเบลเยียมจะได้รับการยอมรับโดยอัตโนมัติในศาลเนเธอร์แลนด์โดยไม่จําเป็น
ต้องฟ้องเป็นคดีใหม่
ในคดี Landhurst Leasing plc v. Marcq๔๕ ศาลสหราชอาณาจักรได้ยอมรับว่าในข้อพิพาท
เรื่องสัญญาเงินกู้ เมื่อลูกหนี้ได้ถูกตัดสินให้เป็นผู้ผิดนัดชําระหนี้ในศาลประเทศสมาชิกแรก เจ้าหนี้
ในสัญญาเงินกู้สามารถนําคําพิพากษาจากศาลประเทศสมาชิกแรกมาขอให้ศาลประเทศสมาชิกที่สอง
ยอมรับตามคําพิพากษาที่ตัดสินให้ลูกหนี้เป็นผู้ผิดนัดชําระหนี้เพื่อให้เจ้าหนี้เป็นผู้ได้รับประโยชน์
จากผลของคําพิพากษานั้นได้
๓.๑.๒ การบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ (Enforcement)
Brussels I Regulation กําหนดให้ศาลประเทศสมาชิกสามารถบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลประเทศสมาชิกแรกได้เมื่อมีคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอให้ศาลประเทศสมาชิกที่สองออกประกาศ
the court with which an appeal is lodged under Article ๔๓ or Article ๔๔ may, on the application of the
party against whom enforcement is sought, stay the proceedings if an ordinary appeal has been lodged against
the judgment in the Member State of origin or if the time for such an appeal has not yet expired; in the latter
case, the court may specify the time within which such an appeal is to be lodged.
๔๔
Josef de Wolf v. Harry Cox BV, (Case ๔๒/๗๖) ECR ๑๗๕๙.
๔๕
Landhurst Leasing plc v. Marcq, (๑๙๙๗) E.W.J. N° ๑๔๙๐, (๑๙๙๘) ILPr ๘๒๒ (CA).
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การบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลประเทศสมาชิกแรก (Declaration of Enforceability) ในประเด็นนี้
มีแนวคําตัดสินของศาลยุติธรรมยุโรปในคดี Coursier v. Fortis Bank๔๖ ที่พิจารณาถึงประเด็นเรื่อง
Declaration of Enforceability คดีนี้เป็นข้อพิพาทระหว่างจําเลย Coursier ผู้กู้และโจทก์ Fortis
Bank ผู้ให้กู้ตามสัญญากู้ยืมเงิน ศาลฝรั่งเศสออกคําพิพากษาให้จําเลยมีความผิดต้องชําระหนี้ให้โจทก์
เมื่อจําเลยไม่ชําระหนี้ โจทก์จึงขอให้ศาลลักเซมเบอร์กบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลฝรั่งเศส โดยทําคําขอ
ให้ศาลลักเซมเบอร์กออกประกาศการบังคับคดีตามคําพิพากษา จําเลยขอนําเรื่องขึ้นศาลยุติธรรมยุโรป
ให้พิจารณาว่าการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลประเทศสมาชิกที่สองจะต้องคํานึงถึงลักษณะของคดีว่า
สามารถนําไปบังคับได้ทั้งในศาลประเทศสมาชิกแรก (ศาลฝรั่งเศส) และศาลประเทศสมาชิกที่สอง
(ศาลลักเซมเบอร์ก) หรือไม่ ศาลยุติธรรมยุโรปได้ตัดสินว่าการที่ศาลประเทศสมาชิกที่สองจะสามารถออก
ประกาศการบังคับคดีตามคําพิพากษา (Declaration of Enforceability) ได้นั้นจะต้องพิสูจน์ให้เป็นที่ประจักษ์
แล้วว่าคดีที่ถูกร้องขอให้บังคับคดีตามคําพิพากษานั้นเป็นคดีที่สามารถบังคับได้ในศาลประเทศสมาชิกแรก
ที่ออกคําตัดสิน๔๗
๓.๑.๓ ข้อยกเว้นการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
๓.๑.๓.๑ เนื้อหาของคดีขัดกับนโยบายสาธารณะ (Public Policy)
จากคดี Solo Kleinmotoren Gmblt v. Emilio Boch๔๘ การพิจารณา
ข้อยกเว้นของการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลประเทศสมาชิกจะต้องตีความโดย
เคร่งครัด๔๙ การตีความว่าเนื้อหาของคดีแบบใดที่ขัดกับนโยบายสาธารณะ (Public Policy) ให้เป็นไปตาม
หลักกฎหมายและนโยบายของประเทศที่ได้รับการร้องขอให้ยอมรับและบังคับคดี การตีความเรื่อง
นโยบายสาธารณะจะต้องตีความในช่วงเวลาที่คู่ความได้ทําการร้องขอให้ศาลประเทศสมาชิกที่สอง
ทําการยอมรับหรือบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลประเทศสมาชิกแรก ในคดี Westpac v. Dempsey๕๐
ศาลเยอรมนีซึ่งเป็นศาลที่คู่ความยื่นคําร้องขอให้มีการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลออสเตรียที่มีเนื้อหา
ของคําตัดสินเกี่ยวกับข้อตกลงซื้อขายล่วงหน้า (Futures) โดยคู่ความฝ่ายหนึ่งอ้างว่าข้อตกลงซื้อขาย
ล่วงหน้าเป็นข้อตกลงที่ขัดกับนโยบายสาธารณะของสหภาพยุโรป แต่ในคดีนี้ ศาลเยอรมนีได้บังคับคดี
ตามคําพิพากษาศาลออสเตรียเนื่องจากในขณะที่ทําการพิจารณาคดี กฎหมายและนโยบายของประเทศ
๔๖

Eric Coursier v. Fortis Bank and Maritime Coursier, née Bellami, (Case C-๒๖๗/๙๗) (๑๙๙๙) ECR I-๒๕๔๓.
Ibid. para. ๑๔, I-๒๕๖๙ paras. ๑๘-๓๓.
๔๘
Solo Kleinmotoren Gmblt v. Emilio Boch, (Case ๔๑๔๑๙๑)(๑๙๙๔) ECR I-๒๒๓๗.
๔๙
Ibid. para. ๒๐.
๕๐
Westpac Banking Corporation v. Dempsey, (๑๙๙๓) ๓ I.R. ๓๓๑ (H.C.), Kaye, p. ๓๒๗๙-๓๒๘๐.
๔๗
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เยอรมนีมิได้ห้ามประชาชนในการเข้าตกลงทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอีกต่อไป ดังนั้น ข้อตกลงซื้อขาย
ล่วงหน้าจึงไม่เป็นข้อตกลงที่ขัดกับกฎหมายและนโยบายของประเทศเยอรมนี
๓.๑.๓.๒ คดีที่ตัดสินในศาลประเทศสมาชิกแรกเป็นกระบวนพิจารณาคดี
ที่ไม่เป็นธรรม (Unfair Trial)
ข้อ ๓๔ (๒) ของ Brussels I Regulation กําหนดให้ศาลที่ถูกร้องขอให้บังคับคดี
ตามคําพิพากษาสามารถปฏิเสธการบังคับคดีตามคําพิพากษาได้ถ้าหากคําพิพากษาศาลประเทศ
สมาชิกแรกเป็นผลมาจากกระบวนพิจารณาที่ไม่เป็นธรรม เช่น การที่จําเลยได้รับเอกสารแจ้งการเริ่ม
กระบวนการไต่สวนล่าช้า จึงไม่มีเวลาเพียงพอในการเตรียมความพร้อมในการต่อสู่คดี๕๑ แต่จากแนว
คําตัดสินของศาลในคดี Maronier v. Bryan Larmer๕๒ แสดงให้เห็นถึงการขยายขอบเขตการพิจารณา
ข้อยกเว้นการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในเรื่องกระบวนพิจารณาที่ไม่
เป็นธรรมของศาลประเทศสมาชิกแรกให้ครอบคลุมถึงกรณีของกระบวนพิจารณาที่ไม่เป็นธรรมที่
อยู่นอกเหนือขอบเขตข้อ ๓๔ (๒) ของ Brussels I Regulation อาทิ กระบวนพิจารณาที่ไม่เป็นธรรม
ภายใต้อนุสัญญายุโรปว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน ค.ศ. ๑๙๕๐ (European Human Rights Convention
๑๙๕๐) เพื่อป้องกันมิให้จําเลยที่มิได้รับโอกาสให้ต่อสู่คดีอย่างเป็นธรรมถูกตัดสินให้มีความผิดโดย
การบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลประเทศสมาชิกที่สอง
ในคดี Maronier v. Bryan Larmer จําเลยถูกฟ้องคดีที่ศาลเนเธอร์แลนด์
โดยดําเนินการต่อสู้คดีอย่างเป็นธรรม แต่หลังจากเริ่มคดีได้ไม่นานจําเลยมีปัญหาด้านสุขภาพ ศาลจึงมี
คําสั่งให้พักการพิจารณาคดีไว้ชั่วคราว จําเลยจึงเดินทางมาประเทศสหราชอาณาจักรพร้อมทั้งให้ข้อมูล
สถานที่ติดต่อไว้กับหน่วยงานที่จําเลยทํางานอยู่เพื่อให้ศาลสามารถติดต่อกับจําเลย เมื่อศาลมีคําสั่งให้
ดําเนินการพิจารณาคดีต่อ แต่ปรากฏศาลได้มีคําสั่งให้ดําเนินการพิจารณาคดีอีกครั้งเมื่อเวลาล่วงเลยไป
๑๒ ปี จําเลยมิได้รับการบอกกล่าวให้มาต่อสู่คดีแต่อย่างใด จําเลยจึงถูกตัดสินให้แพ้คดีในศาลเนเธอร์แลนด์
หลังจากนั้น โจทก์ได้นําคําพิพากษาจากประเทศเนเธอร์แลนด์มาขอบังคับคดี
ที่ศาลอุทธรณ์สหราชอาณาจักร ในขณะที่โจทก์ดําเนินการขอบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลเนเธอร์แลนด์
อยู่นั้น คําบอกกล่าวให้ไปต่อสู้คดีในศาลเนเธอร์แลนด์เพิ่งมาถึงจําเลย ศาลอุทธรณ์สหราชอาณาจักร
๕๑

Supra Note ๑๒. Article ๓๔ (๒) reads:
a judgment shall be recognized where it was given in default of appearance, if the defendant was not
served with the document which instituted the proceedings or with an equivalent document in sufficient time
and in such a way as to enable him to arrange for his defence, unless the defendant failed to commence
proceedings to challenge the judgment when it was possible for him to do so.
๕๒
W. Maronier v. Bryan Larmer (๒๐๐๒) I.L. Pr. ๖๘๕.
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ปฏิเสธการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลเนเธอร์แลนด์เนื่องจากจําเลยมิได้รับการดําเนินกระบวนพิจารณาคดี
ที่เป็นธรรมในศาลเนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นการกระทําที่ขัดแย้งกับข้อ ๖ ของอนุสัญญายุโรปว่าด้วยเรื่อง
สิทธิมนุษยชน ค.ศ. ๑๙๕๐๕๓
๓.๑.๓.๓ มีความขัดแย้งกันของคําพิพากษา (Irreconcilable Judgments)
ข้อยกเว้นการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาด้วยเหตุแห่งการขัดแย้งกัน
ของคําพิพากษา (Irreconcilable Judgment) เกิดขึ้นเมื่อคู่ความร้องขอให้ศาลประเทศสมาชิกที่สอง
ยอมรับหรือบังคับคดีตามคําพิพากษาสองฉบับที่เป็นคดีที่มีคู่ความคนเดียวกัน แต่มีเนื้อหาคําตัดสิน
แตกต่างกัน เหตุการณ์เช่นนี้อาจเกิดขึ้นเพราะว่าคู่ความในคดีอาจนําคดีเดียวกันไปฟ้องในศาลหลายแห่ง
และศาลที่รับฟ้องมิได้ตระหนักว่าคู่ความได้ทําการดําเนินคดีเดียวกันในศาลอื่นที่อยู่ในต่างประเทศ
หรือคู่ความมิได้หยิบยกข้อเท็จจริงดังกล่าวขึ้นมาเป็นข้อต่อสู้ในชั้นศาล ทําให้คู่ความสามารถฟ้อง
คดีเดียวกันในศาลสองแห่งที่อยู่คนละประเทศ และศาลแต่ละแห่งได้ออกคําพิพากษาซึ่งผลของคําตัดสิน
มีความขัดแย้งกัน (Irreconcilable)
การที่คดีสองคดีที่มีลักษณะคดีเหมือนกัน มีคู่ความคนเดียวกัน แต่ผลของ
คําตัดสินคดีออกมาแตกต่างกันถือว่าเป็นสิ่งที่ขัดกับหลักนิติธรรม (Rule of Law) เป็นอย่างยิ่ง ข้อ ๓๔ (๓)

๕๓

Supra Note ๑๒. Article ๖ reads:
๑. In the determination of his civil rights and obligations or of any criminal charge against him, everyone is
entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an independent and impartial tribunal established
by law. Judgment shall be pronounced publicly but the press and public may be excluded from all or part of the
trial in the interest of morals, public order or national security in a democratic society, where the interests of
juveniles or the protection of the private life of the parties so require, or the extent strictly necessary in the
opinion of the court in special circumstances where publicity would prejudice the interests of justice.
๒. Everyone charged with a criminal offence shall be presumed innocent until proved guilty according to
law.
๓. Everyone charged with a criminal offence has the following minimum rights:
(a) to be informed promptly, in a language which he understands and in detail, of the nature and cause of
the accusation against him;
(b) to have adequate time and the facilities for the preparation of his defence;
(c) to defend himself in person or through legal assistance of his own choosing or, if he has not sufficient
means to pay for legal assistance, to be given it free when the interests of justice so require;
(d) to examine or have examined witnesses against him and to obtain the attendance and examination of
witnesses on his behalf under the same conditions as witnesses against him;
(e) to have the free assistance of an interpreter if he cannot understand or speak the language used in court.
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และ (๔) ของ Brussels I Regulation๕๔ จึงกําหนดห้ามยอมรับหรือบังคับคดีตามคําพิพากษาที่มีเนื้อหา
ของคําตัดสินขัดแย้งกันเอง ในคดี Italian Leather SpA v. WECO ๕๕ ศาลยุติธรรมยุโรปได้กําหนด
ให้เหตุแห่งความขัดแย้งกันของคําพิพากษา (Irreconcilable Judgments) เป็นเหตุที่ทําให้ศาลปฏิเสธ
การยอมรับหรือการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศได้โดยเด็ดขาด (Mandatory Grounds)
เมื่อมีการพิสูจน์โดยแน่ชัดว่าคําพิพากษาที่คู่ความร้องขอให้ศาลบังคับคดีตามนั้นมีผลของคําตัดสินที่ขัดแย้ง
กับคําพิพากษาของคู่ความอีกฉบับที่ออกโดยศาลที่คู่ความร้องขอให้บังคับคดีตามคําพิพากษาหรือโดย
ศาลอื่นใด๕๖
๓.๒ การปรับปรุง Brussels I Regulation ภายใต้หลักเกณฑ์ใหม่ที่เรียกว่า Brussels
IA Regulation
เพื่อให้การบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศของสมาชิกสหภาพยุโรปเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ได้มีการปรับหลักเกณฑ์ภายใต้ Brussels I Regulation ในเรื่องการร้องขอให้
บังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ ซึ่งเรียกว่า Brussels IA Regulation หรือ Recast of Brussels
I Regulation และได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘๕๗ การแก้ไขหลักเกณฑ์มุ่งเน้นไปที่
การยกเลิกขั้นตอนที่ไม่จําเป็นในการบังคับคดีตามคําพิพากษา การแก้ปัญหาทางเทคนิคเรื่องการประวิงเวลา
ของคู่ความ (“Torpedo” litigation tactics) ในกรณีมีการทําข้อตกลงเลือกศาล (Choice of Court)
การขยายเขตอํานาจศาลประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปให้ครอบคลุมฐานความผิดบางประการที่มี
คู่ความสัญชาตินอกสหภาพยุโรปเกี่ยวข้อง และการแก้ไขหลักเกณฑ์ของ Brussels I Regulation ให้
สอดคล้องกับการบังคับใช้ข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการ
๓.๒.๑ การแก้ไขหลักเกณฑ์ใหม่เพื่อยกเลิกขั้นตอนที่ไม่จําเป็นในการบังคับคดีตาม
คําพิพากษา
๕๔

Supra Note ๑๒. Article ๓๔ (๓) (๔), see n. ๓๓ above.
Italian Leather SpA v. WECO Polstermöbel GmbH & Co., (Case C-๘๐/๐๐) (๒๐๐๐) ECR I-๔๙๙๕ para. ๕
๕๖
จากข้อ ๓๔ (๓) (๔) ของ Brussels I Regulation ศาลสามารถปฏิเสธการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลประเทศสมาชิกได้
ถ้าหาก: ๑) คําพิพากษาศาลประเทศสมาชิกแรกที่คู่ความร้องขอให้ศาลประเทศสมาชิกที่สองบังคับคดีตามมีเนื้อหาของคําตัดสินที่ขัดแย้ง
กับคําพิพากษาระหว่างคู่ความเดียวกันที่ตัดสินโดยศาลประเทศสมาชิกที่สอง หรือ ๒) คําพิพากษาศาลประเทศสมาชิกแรกที่คู่ความร้อง
ขอให้ศาลประเทศสมาชิกที่สองบังคับคดีตามมีเนื้อหาของคําตัดสินที่ขัดแย้งกับคําพิพากษาก่อนหน้าที่ตัดสินโดยศาลประเทศสมาชิกอื่น
หรือศาลอื่นที่ไม่ใช่สมาชิกสหภาพยุโรป ซึ่งคดีที่ตัดสินนั้นเป็นคดีที่มีลักษณะความผิดเป็นฐานความผิดเดียวกันกับคดีท่ีตัดสินโดยศาล
ประเทศสมาชิกแรก และเป็นคดีที่มีคู่ความชุดเดียวกันกับศาลประเทศสมาชิกแรก
๕๗
Fitchen, J. (๒๐๑๕). Enforcement of civil and commercial judgments under the new Brussels Ia Regulation
(Regulation ๑๒๑๕/๒๐๑๒). International Company and Commercial Law Review, ๒๖(๔). p. ๑๔๘.
๕๕
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หลักเกณฑ์ใหม่ยกเลิกขั้นตอนที่คู่ความจะต้องร้องขอให้ศาลประเทศสมาชิกที่สองออก
ประกาศการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลประเทศสมาชิกแรก (Declaration of Enforceability)
ก่อนที่จะมีการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลประเทศสมาชิกแรกได้ จากการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ขั้นตอน
การออกประกาศการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลประเทศสมาชิกที่สองอาจใช้เวลาหลายเดือนขึ้นอยู่
กับขั้นตอนที่กําหนดไว้ของศาลที่ทําการบังคับคดี (Enforcing Court) ในแต่ละแห่ง ซึ่งการยกเลิกการขอ
Declaration of Enforceability นี้ทําให้กระบวนการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศระหว่าง
สมาชิกสหภาพยุโรปมีความรวดเร็วมากขึ้น และลดต้นทุนการดําเนินการทางศาล๕๘
๓.๒.๒ การแก้ปัญหาทางเทคนิคเรื่องการประวิงเวลาของคู่ความ (“Torpedo”
Litigation Tactics) ในกรณีที่มีการทําข้อตกลงเลือกศาล (Choice of Court)
ปัญหานี้เกิดขึ้นในกรณีที่คู่ความได้ทําข้อตกลงเลือกศาล (Choice of Court) ไว้อยู่แล้ว
แต่เมื่อมีข้อพิพาทเกิดขึ้นคู่ความกลับนําคดีขึ้นสู่ศาลที่คู่ความไม่ได้เลือกไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประวิงเวลา
เพื่อให้เกิดผลประโยชน์แก่รูปคดีของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือที่เรียกว่าเทคนิค “Torpedo” Litigation
ปัญหานี้เกิดขึ้นจากถ้อยคําของ Brussels I Regulation ที่กําหนดให้เมื่อมีการฟ้องคดีขึ้นในศาลใด
ศาลแรกที่รับพิจารณาคดี (Court First Seized) จะต้องพิจารณาว่าศาลเองมีเขตอํานาจหรือไม่ และ
ระหว่างที่ศาลพิจารณาเรื่องเขตอํานาจศาลนั้น ศาลอื่นใดในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปจะไม่สามารถ
มีอํานาจรับฟ้องคดีได้จนกระทั่งศาลแรกที่รับพิจารณาคดีได้พิจารณาเรื่องเขตอํานาจศาลเป็นที่สิ้นสุดแล้ว๕๙
จากปัญหาข้างต้น Brussels I Regulation จึงได้รับการแก้ไขให้ศาลที่คู่ความได้ตกลง
เลือกให้พิจารณาคดี (Choice of Court) มีเขตอํานาจโดยเด็ดขาด (Exclusive Jurisdiction) และ
ศาลอื่นที่ได้รับการฟ้องคดีจะต้องพักการพิจารณาคดีจนกว่าศาลที่คู่ความตกลงเลือกได้พิจารณาเรื่อง
เขตอํานาจในการรับฟ้องคดีของตนเป็นที่สิ้นสุด๖๐
๓.๒.๓ การขยายเขตอํานาจศาลประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปให้ครอบคลุมฐาน
ความผิดบางประการที่มีคู่ความสัญชาตินอกสหภาพยุโรปเกี่ยวข้อง
หลักเกณฑ์ของ Brussels I Regulation เดิมไม่ครอบคลุมไปบังคับใช้กับข้อพิพาทที่จําเลย
ไม่มีภูมิลําเนาอยู่ในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ซึ่งในคดีเหล่านั้นศาลประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
๕๘

อ้างแล้ว ๕๖
Supra Note ๑๒. Article ๒๗.๑ reads “where proceedings involving the same cause of action and between the
same parties are brought in the courts of different Member States, any court other than the court first seised shall
of its own motion stay its proceedings until such time as the jurisdiction of the court first seised is established”.
๖๐
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จะใช้กฎหมายภายในของตนในการพิจารณาเรื่องเขตอํานาจศาลการแก้ไขหลักเกณฑ์ของ Brussels I
Regulation มุ่งประสงค์ที่จะขยายขอบเขตการบังคับใช้เพื่อคุ้มครองข้อตกลงเลือกศาลของคู่ความที่มี
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมิได้มีสัญชาติประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปและเพื่อให้คู่ความทั้งที่อยู่นอกสหภาพยุโรป
และอยู่ในสหภาพยุโรปสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมที่เท่าเทียมกันโดยได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ใน
เรื่องต่อไปนี้๖๑
๑) ผู้บริโภคจากประเทศนอกสหภาพยุโรปสามารถฟ้องคดีต่อศาลตนหรือสามารถ
ฟ้องคดีต่อศาลที่จําเลยชาวยุโรปมีภูมิลําเนาหรือมีสถานประกอบการอยู่ก็ได้
๒) การฟ้องคดีต่อผู้ว่าจ้างที่ไม่มีภูมิลําเนาอยู่ในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป โจทก์
สามารถฟ้องคดีต่อศาลที่ผู้ว่าจ้างมีสถานประกอบการอยู่ก็ได้
๓) คู่ความทั้งสองฝ่ายถึงไม่มีฝ่ายใดมีภูมิลําเนาอยู่ในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
ก็สามารถนําคดีขึ้นสู่ศาลประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปได้ ถ้าคู่ความได้เลือกศาลเช่นว่านั้นให้มีเขตอํานาจ
ในข้อตกลง (Choice of Court)
๓.๒.๔ การแก้ไขหลักเกณฑ์ของ Brussels I Regulation ให้สอดคล้องกับการบังคับใช้
ข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการ
กรณีที่คู่ความตกลงในข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการ (Arbitration Clause) โดยมีการเลือก
กฎหมายของประเทศสมาชิกที่จะใช้ระงับข้อพิพาท และได้นําคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ (Award)
ไปบังคับในศาลประเทศสมาชิกที่ได้ตกลงกันไว้ในข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ
คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้นําคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการไปขอบังคับต่อศาลประเทศสมาชิกอื่นก่อน
เพื่อให้ศาลนั้นได้รับฟ้องคดีเป็นศาลแรก (Court first seized) เมื่อเป็นเช่นนี้ตามหลักเกณฑ์ของ Brussels
I Regulation จะทําให้ศาลที่คู่ความได้เลือกไว้ตั้งแต่ต้นในข้อสัญญาฯ ต้องหยุดการพิจารณาคดีเพื่อให้
ศาลที่รับฟ้องคดีเป็นศาลแรก (Court first seized) ได้พิจารณาคดีก่อน กรณีเช่นนี้ทําให้หลักเกณฑ์ของ
Brussels I Regulation ไม่สอดคล้องกับหลักความมีอิสรภาพของคู่สัญญาในการเลือกศาลที่บังคับคําชี้ขาด
ของอนุญาโตตุลาการ๖๒
เพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้ หลักเกณฑ์ใหม่ของ Brussels I Regulation ได้กําหนดให้ศาลประเทศ
สมาชิกมีสิทธิในการพิจารณาข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการตามหลักเกณฑ์กฎหมายภายในของประเทศสมาชิก
โดยไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์เรื่องการยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาของ Brussels
I Regulation นอกจากนี้ หลักเกณฑ์ใหม่ของ Brussels I Regulation ได้กําหนดให้อนุสัญญานิวยอร์ก
๖๑
๖๒
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ว่าด้วยการยอมรับและบังคับคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ ค.ศ. ๑๙๕๘ (The Convention
on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards ๑๙๕๘: New York
Convention) มีสภาพบังคับเหนือกว่า Brussels I Regulation ดังนั้นศาลประเทศสมาชิกสามารถยอมรับ
และบังคับคดีตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการตามหลักเกณฑ์ของอนุสัญญานิวยอร์กฯ ค.ศ. ๑๙๕๘
ถึงแม้ว่าการยอมรับและบังคับคดีตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการเช่นนั้นจะขัดกับหลักเกณฑ์ของ
Brussels I Regulation ก็ตาม๖๓
๔. บทสรุป
ประเทศที่อยู่ในทวีปยุโรปประกอบไปด้วยกลุ่มประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์
(Common Law) และกลุ่มประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายซีวิลลอว์ (Civil Law) ดังนั้นจึงเกิดปัญหา
การลั กลั่ น กั น ในแนวปฏิ บัติ เ รื่ อ งการยอมรั บ และการบัง คั บ คดี ต ามคํ า พิ พ ากษาศาลต่ า งประเทศ
ประเทศที่อยู่ในทวีปยุโรปจึงได้พัฒนาหลักกฎหมายในเรื่องนี้ร่วมกันตลอดมา อันจะเห็นได้จากการที่ประเทศ
ในทวีปยุโรปได้ร่วมลงนามในอนุสัญญากรุงบรัสเซลส์ว่าด้วยเขตอํานาจศาลและการบังคับคดีตาม
คําพิพากษาในคดีแพ่งและพาณิชย์ ค.ศ. ๑๙๖๘ (Brussels Convention on Jurisdiction and the
Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters: ๑๙๖๘) เพื่อกําหนดกฎเกณฑ์
ว่าด้วยเขตอํานาจศาลเหนือข้อพิพาทในคดีแพ่งและพาณิชย์ของคู่พิพาทที่มีถิ่นที่อยู่ (Resident) ในประเทศ
ที่อยู่ในทวีปยุโรป และกําหนดหลักเกณฑ์เรื่องการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
จากการเกิดขึ้นของสหภาพยุโรป (EU) ในปี ค.ศ. ๑๙๙๓ ทําให้อนุสัญญากรุงบรัสเซลส์ว่าด้วย
เขตอํานาจศาลและการบังคับคดีตามคําพิพากษาในคดีแพ่งและพาณิชย์ ค.ศ. ๑๙๖๘ ได้รับการพัฒนา
ให้เป็นประกาศสหภาพยุโรปว่าด้วยเขตอํานาจศาล การยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาที่เกี่ยวกับ
เรื่องในทางแพ่งและพาณิชย์ (The Council Regulation no. ๔๔/๒๐๐๑ of ๒๒ December ๒๐๐๐
on Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial
Matters) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า Brussels I Regulation ขึ้นเมื่อปี ค.ศ. ๒๐๐๑ ซึ่งสถานะของ Brussels I
Regulation เป็นกฎหมายระดับสหภาพอันก่อให้เกิดสภาพบังคับ (Binding Force) แก่ประเทศสมาชิก
สหภาพยุโรปที่จะต้องปรับกฎหมายภายในของตนให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของ Brussels I Regulation
Brussels I Regulation กําหนดหลักเกณฑ์หลักในการพิจารณาคดีแพ่งและพาณิชย์ที่เกิดขึ้น
ในสหภาพยุโรปในสองเรื่อง คือ หลักเกณฑ์ว่าด้วยการกําหนดเขตอํานาจศาลเหนือข้อพิพาทที่เกิดขึ้นใน
สหภาพยุโรป และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาต่างประเทศในคดีที่
๖๓
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ตัดสินโดยศาลประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป สําหรับหลักเกณฑ์ว่าด้วยเขตอํานาจศาลทั่วไป Brussels I
Regulation กําหนดให้ศาลที่จําเลยมีภูมิลําเนา (Domicile) มีเขตอํานาจศาลเหนือคดีโดยมิต้องคํานึงว่า
จําเลยนั้นมีสัญชาติใด ส่วนในเรื่องหลักเกณฑ์ว่าด้วยการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปนั้น อนุญาตให้คําพิพากษาศาลประเทศสมาชิกแรกได้รับการยอมรับ
ในศาลประเทศสมาชิ ก ที่ ส องได้ ทั น ที โ ดยไม่ ต้ อ งผ่ า นกระบวนการพิ เ ศษ ส่ว นเรื่อ งการบัง คับ คดี
ตามคําพิพากษานั้น ศาลที่ถูกร้องขอจะต้องบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลประเทศสมาชิกแรกโดยทันที
โดยไม่สามารถตรวจเนื้อหาหรือทบทวน (Review) คําพิพากษาศาลประเทศสมาชิกแรกได้ อย่างไรก็ดี
ศาลสามารถไม่ยอมรับคําพิพากษา ปฏิเสธหรือเพิกถอนการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลประเทศสมาชิกแรกได้
ถ้าหากมีมูลเหตุดังต่อไปนี้
๑) คําพิพากษาศาลประเทศสมาชิกแรกที่ขอให้ศาลยอมรับหรือบังคับคดีตามนั้นมีเนื้อหาของ
คดีที่ขัดกับนโยบายสาธารณะ (Public Policy) ของประเทศที่ถูกร้องขอให้มีการบังคับคดีตามคําพิพากษา
๒) จําเลยในคดีที่มีการร้องขอให้ยอมรับหรือบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลประเทศสมาชิกแรก
ถูกพิพากษาขาดนัด (Default of appearance) ในศาลประเทศสมาชิกแรก และจําเลยดังกล่าวได้รับ
เอกสารแจ้งการเริ่มกระบวนการไต่สวนล่าช้า จึงไม่มีเวลาเพียงพอในการเตรียมความพร้อมในการต่อสู่คดี
๓) คําพิพากษาศาลประเทศสมาชิกแรกที่คู่ความร้องขอให้ศาลประเทศสมาชิกที่สองยอมรับ
หรือบังคับคดีตามมีเนื้อหาของคําตัดสินที่ขัดแย้งกับคําพิพากษาระหว่างคู่ความเดียวกันที่ตัดสินโดยศาล
ประเทศสมาชิกที่สอง
๔) คําพิพากษาศาลประเทศสมาชิกแรกที่คู่ความร้องขอให้ศาลประเทศสมาชิกที่สองยอมรับหรือ
บังคับคดีตามมีเนื้อหาของคําตัดสินที่ขัดแย้งกับคําพิพากษาก่อนหน้าที่ตัดสินโดยศาลประเทศสมาชิกอื่น
หรือศาลอื่นที่ไม่ใช่สมาชิกสหภาพยุโรป ซึ่งคดีที่ตัดสินนั้นเป็นคดีที่มีลักษณะความผิดเป็นฐานความผิด
เดียวกันกับคดีที่ตัดสินโดยศาลประเทศสมาชิกแรก และเป็นคดีที่มีคู่ความชุดเดียวกันกับศาลประเทศ
สมาชิกแรก
เพื่อให้การบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศของสมาชิกสหภาพยุโรปเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ได้มีการปรับหลักเกณฑ์ภายใต้ Brussels I Regulation ในเรื่องการร้องขอให้
บังคับคดีตามคําพิพากษาศาลใหม่ ซึ่งเรียกว่า Brussels IA Regulation หรือ Recast of Brussels I
Regulation และได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขหลักเกณฑ์ใหม่
เพื่อยกเลิกขั้นตอนที่ไม่จําเป็นในการบังคับคดี ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ การแก้ปัญหาทางเทคนิค
เรื่องการประวิงเวลาของคู่ความ (“Torpedo” litigation tactics) ในกรณีที่มีการทําข้อตกลงเลือกศาล
(Choice of Court) การขยายเขตอํานาจศาลในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปให้ครอบคลุมฐานความผิด
บางประการที่มีคู่ความสัญชาตินอกสหภาพยุโรปเกี่ยวข้อง และการแก้ไขหลักเกณฑ์ของ Brussels I
Regulation ให้สอดคล้องกับการบังคับใช้ข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการ เป็นต้น

บทที่ ๕
การยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ในคดีแพ่งและพาณิชย์ในภูมิภาคอื่นของโลก
๑. แนวความคิดพื้นฐานในเรื่องการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ในคดีแพ่งและพาณิชย์
๑.๑ กลุ่มประเทศแอฟริกาใต้
ระบบการพิจารณาคดีของกลุ่มประเทศแอฟริกาใต้ประกอบด้วย ๖ เขตภูมิภาค เนื่องจาก
ความเป็นระบบเอกรัฐ คําพิพากษาศาลภูมิภาคจะไม่ถือเอาคําพิพากษาศาลต่างประเทศมาบังคับใช้
หากแต่ภายใต้ข้อกําหนดเฉพาะเท่านั้นที่อาจใช้พิจารณาถึงการยอมรับและการบังคับตามคําพิพากษา
ระหว่างเขตหนึ่งกับอีกเขตหนึ่งได้ ต่อมาในปี ค.ศ. ๑๙๙๐ นั้น มีเพียงเขต Transkei, Bophuthatwana,
Venda และ Ciskei ถูกกําหนดเป็นเขตอิสระดังกล่าวนี้ โดยเป็นผลมาจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติ
ฉบับหนึ่ง แต่กฎหมายฉบับนี้ล้าสมัย จึงมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายฉบับดังกล่าว รวมถึงประเด็น
เรื่องการนําคําพิพากษาให้ใช้เงินของศาลอื่นมาบังคับใช้ในศาลแอฟริกาใต้ โดยปราศจากข้อขัดข้องใดๆ
ซึ่งสิ่งนี้เป็นสาระสําคัญของรัฐสมาชิกในกลุ่มประเทศแอฟริกาใต้ ในการสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ระดับภูมิภาคของกลุ่มประเทศแอฟริกาใต้ โดยการปรับปรุงกฎหมายของแต่ละมลรัฐ เพื่อรองรับหลักเกณฑ์
ในการยอมรับ และการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ นอกจากนี้ ในการทําธุรกิจการค้า
ระหว่างประเทศ ประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางการค้า หรือเป็นประเทศคู่ค้ากับกลุ่มประเทศแอฟริกาใต้
ก็มีการเรียกร้อง และมีการโต้เถียงกันในระดับการทําข้อตกลงแบบทวิภาคีเพื่อจัดให้มีกระบวนการบังคับคดี
ตามคําพิพากษาระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ๑
ตามกฎหมายของกลุ่มประเทศแอฟริกาใต้คําพิพากษาศาลต่างประเทศ ไม่สามารถบังคับใช้
ในศาลกลางของแอฟริกาใต้ได้ อย่างไรก็ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้น อาจได้รับการยอมรับและ
บังคับใช้ได้อย่างจํากัด ใน ๒กรณี คือ ประการแรกคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้น จะต้องมีความเป็น
ที่สุดหรือเสร็จเด็ดขาดแล้ว ตามหลักการความเป็นที่สุดแห่งคําพิพากษา (res judicata) ประการที่สอง
คําพิพากษาศาลต่างประเทศมีการยอมรับว่าถูกต้องและมีผลผูกพันคู่ความ โดยการนํามาคําพิพากษา
มาบัง คับ ใช้กั บ อี ก ประเทศหนึ่ ง นั้ น จะต้อ งนํา ขึ้น มาเป็น มูล คดีเ พื่อ บั ง คับ ใช้ใ นฐานะเป็ น คดี ป กติ
๑
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ในศาลแอฟริกาใต้ รวมไปถึงคําพิพากษาที่แสดงสิทธิคําพิพากษาโดยมีคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งขาดนัดหรือ
คําสั่งชั่วคราวของศาลกรณีมีคําพิพากษาของศาลต่างประเทศศาลแอฟริกาใต้จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยว
ในข้อเท็จจริงหรือประเด็นข้อกฎหมายใดๆ ของคดีนั้น อย่างไรก็ตามศาลแอฟริกาใต้ก็มีสิทธิที่จะเข้า
ไปพิจารณาวินิจฉัยถึงประเด็นข้อเท็จจริงเรื่องเขตอํานาจศาลตามหลักการในทางระหว่างประเทศ๒
ตามทฤษฎีพื้นฐานในเรื่องการยอมรับและบังคับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ ในกลุ่ม
ประเทศแอฟริกาใต้ ไม่ได้มีการกําหนดไว้อย่างชัดเจน ถึงแม้ว่ากลุ่มประเทศแอฟริกาใต้จะใช้ระบบกฎหมาย
Roman-Dutch เป็นพื้นฐานกฎหมายในการยอมรับและบังคับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ ซึ่งอาศัย
หลักอัธยาศัยไมตรีระหว่างประเทศ (comity) แต่กลุ่มประเทศแอฟริกาใต้ก็ไม่ได้นํากระบวนพิจารณา
ตามระบบ Roman-Dutch มาใช้แต่อย่างใด ในทางกลับกัน ศาลแอฟริกาใต้กลับนําหลักการซึ่งเป็นไป
ตามแบบของประเทศอังกฤษในเรื่องการยินยอมให้เจ้าหนี้ตามคําพิพากษานําคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ขึ้นมาเป็นคดีใหม่ในลักษณะเป็นมูลคดีที่เกิดขึ้นใหม่ อีกทั้งศาลแอฟริกาใต้ยังมีการนําหลักการในทฤษฎี
สิทธิที่ได้รับมา (vested right) ที่คําพิพากษาที่ได้รับการพิจารณาพิพากษาจากศาลที่มีเขตอํานาจ
ย่อมก่อให้เกิดสิทธิซึ่งได้รับการยอมรับจากศาลต่างประเทศ ซึ่งก็เป็นหลักการพื้นฐานในการยอมรับและ
บังคับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในประเทศอังกฤษ๓ อย่างไรก็ดีหลักอัธยาศัยไมตรีซึ่งรวมไปถึง
หลักปฏิบัติต่างตอบแทน ก็ดูเหมือนจะถูกให้น้ําหนักในการนําไปพิจารณาสําหรับการยอมรับและบังคับ
ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศมากกว่า โดยมีคดีที่เกิดขึ้นในประเด็นการยอมรับและบังคับตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศในกลุ่มประเทศแอฟริกาใต้ ซึ่งศาลได้ใช้หลักการปฏิบัติต่างตอบแทนมาพิจารณา
อย่างไรก็ตาม หลักดังกล่าวก็ยังไม่ได้ถูกยอมรับให้เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายในกลุ่มประเทศแอฟริกาใต้
ดังนั้น เพื่อเป็นการกําหนดหลักเกณฑ์การยอมรับคําพิพากษาศาลต่างประเทศให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
กลุ่มประเทศแอฟริกาใต้จึงได้ออกกฎหมายฉบับหนึ่งเรียกว่า The Reciprocal Enforcement of
Foreign Judgments Act ๑๙๖๖ ซึ่งกฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่กําหนดหลักการปฏิบัติต่างตอบแทน
แต่กฎหมายฉบับนี้ก็ถูกยกเลิกไปเนื่องจากไม่อาจนํามาบังคับใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ต่อมาจึงได้มีกฎหมายฉบับใหม่ขึ้นมา คือ The Enforcement of Foreign Civil Judgments
Act ๓๒ of ๑๙๘๘ ซึ่งทําให้กฎมายฉบับดังกล่าวเป็นกฎหมายหลักในการพิจารณาถึงการยอมรับ
และบังคับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในกลุ่มประเทศแอฟริกาใต้๔
ในการตอบรับเข้าร่วมเวทีระดับนานาชาติของกลุ่มประเทศแอฟริกาใต้ และการขยายอาณาเขต
การค้าระหว่างกลุ่มประเทศแอฟริกาใต้กับประเทศอื่นๆ นํามาซึ่งข้อพิพาทในทางการค้ามากมายทําให้
๒
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อาจเกิดการเรียกร้องขอความช่วยเหลือทางด้านการฟ้องร้องดําเนินคดี และความจําเป็นในการบังคับคดี
ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศผู้ที่อ้างสิทธิซึ่งเตรียมเอกสารคําพิพากษาของศาลต่างประเทศ สามารถ
จะนํามาร้องขอให้ศาลแอฟริกาใต้นําคําพิพากษาดังกล่าวนั้นมาบังคับให้ได้ โจทก์ซึ่งศาลพิพากษาให้เป็น
ฝ่ายชนะคดี สามารถนําคําพิพากษานั้นมาบังคับใช้ในกลุ่มประเทศแอฟริกาใต้ได้ หากปรากฏว่าจําเลย
มีถิ่นที่อยู่อาศัยในกลุ่มประเทศแอฟริกาใต้และมีทรัพย์สินอยู่ในกลุ่มประเทศแอฟริกาใต้ด้วย อย่างไรก็ดี
การร้องขอของโจทก์ ที่ให้มีการพิจารณายอมรับและนําคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้น เกิดความล้มเหลว
เนื่องจากเป็นอุปสรรคต่อกระบวนการค้าระหว่างประเทศ และความไม่เชื่อมั่นของผู้ทําการค้าในการเข้าร่วม
ดําเนินการทางธุรกิจระหว่างประเทศ อีกทั้งยังมีค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดีสูง ซึ่งผู้ที่อ้างสิทธิ
อาจไม่ทราบถึงมูลค่าดังกล่าวที่จะเกิดขึ้น
๑.๒ กลุ่มประเทศในแถบตะวันออกกลาง
ในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางมีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งระบบกฎหมาย
หรือการบังคับใช้กฎหมาย อาจมีลักษณะที่ต้องอ้างกับหลักการทางศาสนา ดังนั้นในหลายๆ ประเทศ
จึงได้เริ่มเห็นความสําคัญและเริ่มนําความตกลงระหว่างประเทศมาปรับใช้ เพื่อลดความเคร่งครัดของ
หลักปฏิบัติในเรื่องการยอมรับกฎหมายอื่น หรือการยอมรับตามคําพิพากษา ความต้องการที่จะปกป้อง
คุ้มครองผู้ที่จะฟ้องร้องคดี รวมไปถึ งคู่ กรณี พิพ าทในเรื่อ งที่เ กี่ย วกับ การค้ า ขายระหว่ า งประเทศ
จากการใช้สิทธิทางศาลที่ไม่ถูกต้องในการฟ้องคดี ทําให้เกิดความร่วมมือกันในรูปแบบของการทําสนธิสัญญา
เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว๕
การยอมรับและการบังคับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในประเทศแถบตะวันออกกลาง
หรือประเทศในกลุ่มอาหรับ (Arab States) จะอยู่ในรูปแบบของข้อตกลง หรือสนธิสัญญาทั้งที่เป็น
ความตกลงร่วมกันในระดับทวิภาคีและพหุภาคีที่เริ่มมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากกฎหมายภายใน
ประเทศเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถแก้ไขปัญหาซึ่งมีอยู่เป็นปกติวิสัย ในเรื่องการยอมรับและการบังคับ
ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศได้ ซึ่งข้อตกลงต่างๆ ได้ถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของการปฏิบัติต่างตอบแทน
อีกทั้งข้อตกลงหรือสนธิสัญญามีการกําหนดการปฏิบัติต่างตอบแทนที่เหมาะสมและพอเหมาะพอควร
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ ดังนั้นข้อตกลงร่วมกันหรือสนธิสัญญา
จึ ง เป็ น กลไกที่ สํ า คั ญ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและง่ า ยสํ า หรั บ การยอมรั บ และการบั ง คั บ ตามคํ า พิ พ ากษา
ศาลต่างประเทศ๖
๕

Mohd, H. e (๑๙๙๙).Convention of Enforcement of Foreign Judgments in the Arab States. Arab Law Quarterly,
๓๓-๕๖.
๖
Ibid.
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๒. หลักเกณฑ์และวิธีการในการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในคดีแพ่ง
และพาณิชย์
๒.๑ กลุ่มประเทศแอฟริกาใต้
ในปัจจุบันธุรกิจการค้าระหว่างประเทศได้เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งอาจนําไปสู่การพิพาทหรือการฟ้องร้อง
ดําเนินคดีกันในประเด็นการค้าระหว่างประเทศ เมื่อเกิดข้อพิพาทกันระหว่างบุคคลสองฝ่ายหรือมากกว่านั้น
จนข้อพิพาทดังกล่าวขึ้นสู่การกระบวนพิจารณาของศาล กระทั่งมีการทําคําพิพากษาหรือคําสั่งใดๆ ออกมา
แต่คําพิพากษาศาลหรือคําสั่งของศาลนั้น ได้กระทํานอกเขตกลุ่มประเทศแอฟริกาใต้ โดยเขตอํานาจศาลนั้น
อาจเกิดขึ้นจากการที่ลูกหนี้มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตอํานาจ หรือมีทรัพย์สินอยู่ในเขตอํานาจนั้น เมื่อเป็นเช่นนี้
จึงเป็นประเด็นสําคัญที่จะต้องตระหนักถึงสภาวะแวดล้อม หรือเงื่อนไขในการที่จะนําเอาคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศหรือคําสั่งของศาลต่างประเทศมายอมรับและบังคับใช้ในประเทศกลุ่มประเทศแอฟริกาใต้
จากที่ศึกษามาในเบื้องต้นการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ในประเทศกลุ่มประเทศแอฟริกาใต้ มีเงื่อนไขอยู่หลายประการ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. เขตอํานาจศาล
การที่จะนําคําพิพากษาศาลต่างประเทศมาบังคับใช้ในประเทศกลุ่มประเทศแอฟริกาใต้นั้น
ต้องปรากฏว่าศาลต่างประเทศนั้น มีเขตอํานาจศาลอยู่เหนือลูกหนี้ตามคําพิพากษา และสถานที่ที่มูลคดี
อันเป็นเนื้อหาสาระสําคัญที่นํามาวินิจฉัยเกิดขึ้นเขตอํานาจศาลที่ยึดโยงกับลูกหนี้ ตามคําพิพากษานั้น
จะสามารถนํามาพิจารณาได้ ก็ต่อเมื่อลูกหนี้ตามคําพิพากษาได้ยอมรับเขตอํานาจของศาลต่างประเทศนั้นๆ
ซึ่งอาจเป็นเพราะลูกหนี้ตามคําพิพากษาอาศัยอยู่ หรือมีภูมิลําเนาอยู่ในเขตอํานาจศาลของรัฐต่างประเทศ
ดังกล่าว๗
๒. ความเป็นที่สุดของคําพิพากษา (Finality of the judgment)
การที่จะนําคําพิพากษาศาลต่างประเทศมาให้ศาลแอฟริกาใต้บังคับใช้ให้นั้น ต้องปรากฏ
อย่างชัดเจนว่า คําพิพากษาดังกล่าวนั้นได้ถึงที่สุดและเสร็จเด็ดขาดแล้ว ซึ่งหลักเกณฑ์นี้ ก็สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์สากลที่ทุกประเทศใช้ และยอมรับกันอย่างกว้างขวางในคดี Gabelsberger& another v.
Babl& anotherศาลแอฟริกาใต้ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผลของกระบวนพิจารณาของเยอรมันนั้น
มีลักษณะเป็นเช่นเดียวกับข้อตกลงที่ศาลแอฟริกาใต้ ในการออกคําสั่งการที่คําพิพากษามีความเป็นที่สุดนั้น
จะมีความเกี่ยวข้องอย่างมากกับภาระผูกพันตามคําพิพากษา ที่เกี่ยวพันกับการชําระหนี้ตามคําพิพากษานั้นๆ
หากคําพิพากษาถึงที่สุด เป็นคําพิพากษาที่เสร็จเด็ดขาดแล้วภาระผูกพันในการชําระหนี้ก็เป็นที่ยุติ
ตามไปด้วย ซึ่งจะเป็นผลให้ภาระผูกพันตามคําพิพากษาไม่ถูกบิดเบือนโดยข้อเท็จจริง ที่คู่ความอาจ
๗

Oppong, R. F. (๒๐๐๘) National Reports: A decade of Private International Law in African Courts ๑๙๙๗-๒๐๐๗.
Yearbook of Private International Law, ๑๐, ๓๖๙.
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เปลี่ยนแปลงแก้ไข เพื่อหลีกเลี่ยงในการบังคับคดีตามคําพิพากษานั้นๆ โดยภาระหน้าที่ของการพิสูจน์
ให้ศาลแอฟริกาใต้เห็นถึงความเป็นที่สุดของคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้น เป็นหน้าที่ของคู่ความ
ฝ่ายที่ร้องขอให้ศาลนําคําพิพากษาศาลต่างประเทศมาบังคับใช้ในการพิจารณาการรับคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศมาบังคับใช้ ศาลแอฟริกาใต้จะไม่เข้าไปพิจารณาในประเด็นเนื้อหาแห่งคดีที่ศาล ซึ่งเป็น
เจ้าของคําพิพากษาได้ตัดสินไว้ตลอดจนการทบทวน หรือไต่สวนความถูกต้องในข้อเท็จจริง หรือข้อกฎหมาย
ที่ศาลเดิมได้พิจารณา หรือวางหลักเอาไว้ เพราะถือว่าคําพิพากษาดังกล่าวได้ยุติแล้วในทุกๆ ประเด็น
หลักเกณฑ์เช่นนี้ เป็นการย้ําถึงความสําคัญของหลักการ ความเป็นที่สุดของคําพิพากษาประเทศแอฟริกาใต้
ซึ่งก็ได้ปรากฏไว้ในคดี Gabelsberger& another v. Babl& anotherด้วยเช่นกัน๘
๓. นโยบายของรัฐ
คําพิพากษาศาลต่างประเทศจะต้องไม่ขัดกับนโยบายสาธารณะของกลุ่มประเทศแอฟริกาใต้
และไม่ขัดกับกฎหมายภายในของประเทศด้วยซึ่งการที่คําพิพากษาศาลต่างประเทศจะไปในทิศทางเดียวกัน
กับนโยบายสาธารณะหรือไม่นั้น ก็ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงในแต่ล ะคดี ซึ่งต้องพิจารณาเป็นกรณีไป
อย่างไรก็ตามการจะกําหนดนโยบายสาธารณะนั้น ก็เป็นการยากคําพิพากษาของศาลต่างประเทศ
บางฉบับนั้น อาจจะเป็นการละเมิด หรือฝ่าฝืนต่อนโยบายทางสังคมและเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ
แอฟริกาใต้ แต่การละเมิดหรือฝ่าฝืนดังกล่าวก็อาจใช้เป็นข้อกล่าวอ้างที่สมเหตุสมผลของฝ่ายที่จะต้อง
ถูกบังคับตามคําพิพากษา ในการที่จะนําคําพิพากษาศาลต่างประเทศมาบังคับใช้เช่นกัน
ศาลแอฟริ ก าใต้ จ ะไม่ ย อมรั บ และบั ง คั บ คดี ใ ห้ กั บ คํ า พิ พ ากษาศาลต่ า งประเทศที่ ม าจาก
การดําเนินกระบวนการยุติธรรม หรือการดําเนินกระบวนพิจารณาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเป็นหน้าที่
ของจําเลยที่จะมีภาระการพิสูจน์ในประเด็นนี้๙
๔. การบอกกล่าวไปยังลูกหนี้ตามคําพิพากษา
ลูกหนี้ตามคําพิพากษาจะต้องได้รับหนังสือบอกกล่าวว่าจะมีการบังคับคดีตามคําพิพากษา
โดยเป็นการบอกกล่าวตามที่กฎหมายของรัฐต่างประเทศซึ่งเป็นต้นกําเนิดของคําพิพากษา ได้กําหนดไว้
จึงจะสามารถนําคําพิพากษาดังกล่าวมาบังคับคดีในกลุ่มประเทศแอฟริกาใต้ได้
๕. The Protection of Businesses Act ๙๙ of ๑๙๗๘
กฎหมายฉบับ นี้ ต ราขึ้น เพื่อ ปกป้อ งบุ ค คลผู้ทํา ธุร กิ จ การค้ า ในกลุ่ ม ประเทศแอฟริ ก าใต้
จากภาระผูกพันของคําพิพากษาศาลต่างประเทศ โดยได้กําหนดให้เป็นหน้าที่รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง พิจารณา
ให้ความยินยอมคําพิพากษาศาลต่างประเทศที่อาจจะกระทบถึงด้านต่างๆ เกี่ยวกับการค้าขาย ไม่ว่าจะเป็น
๘

Sigwadi, M. (๒๐๐๑). The Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in South Africa, ๑๓ S. Afr. Mercantile
L.J.๖๔๙-๖๕๔.
๙
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กระบวนการผลิต การนําเข้าและส่งออกสินค้า การครอบครอง การใช้ประโยชน์ การซื้อขายหรือการถือกรรมสิทธิ์
ในทรัพย์สินทางธุรกิจ ก่อนที่จะมีการบังคับตามคําพิพากษานั้น อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติ ข้อกําหนด
ดังกล่าวก็มิได้เป็นการเคร่งครัดมาก ดังนั้น การบังคับตามคําพิพากษาจึงมิได้ขึ้นอยู่ที่การให้ความยินยอม
หรือการให้อนุญาตของรัฐมนตรีเสมอไป๑๐
๒.๒ กลุ่มประเทศในแถบตะวันออกกลาง
การยอมรับและการบังคับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ ของประเทศในแถบตะวันออกกลาง
หรือประเทศในกลุ่มอาหรับ (Arab States) จะอยู่ในรูปแบบของข้อตกลงหรือสนธิสัญญา ทั้งที่เป็น
ความตกลงร่วมกันในระดับทวิภาคีและพหุภาคี โดยมีสนธิสัญญาหรือข้อตกลงร่วมกันที่สําคัญหลักๆ
อยู่เกี่ยวกับการยอมรับและการบังคับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ คือ Convention on the
Enforcement of Judgment ๑๙๕๒ (the Arab league Convention) ซึ่งสนธิสัญญานี้จะกล่าวถึง
หลักปฏิบัติระหว่างประเทศสมาชิกไว้ทั้งเรื่องเชื้อชาติ การอนุญาตเข้าออกประเทศ และเรื่องการบังคับ
ตามคําพิพากษา Riyadh Arab Convention on Judicial Co-operation ๑๙๘๓ (the Riyadh
Convention) ซึ่งสนธิสัญญานี้ได้เกิดขึ้น ณ กรุงริยาด ประเทศซาอุดิอาระเบีย และ Convention on
the Enforcement of Judgments, disputes and Judicial Summons in Arab Gulf Co-operative
Council States (the GCC Convention) ซึ่งสนธิสัญญาฉบับนี้เป็นความตกลงร่วมมือกันระดับภูมิภาค
โดยสนธิสัญญาเหล่านี้จะมีการกําหนดเงื่อนไขในการยอมรับและการบังคับคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
โดยถือว่าเงื่อนไขตามที่ปรากฏในสนธิสัญญา ถือเป็นเงื่อนไขประการแรก (pre-requisite) ในการพิจารณา
ยอมรับและดําเนินกระบวนการต่างๆ รวมไปถึงมีการกําหนดถึงผลของรัฐที่ยอมรับและบังคับตาม
คําพิพากษานั้น๑๑
๒.๒.๑ ขอบเขตของสนธิสัญญา
ตามสนธิ สั ญ ญา Arab League Convention มีก ล่ า วอ้ า งถึ ง การที่ คาํ พิ พ ากษา
ศาลต่างประเทศนั้นต้องเสร็จเด็ดขาดแล้ว (Final judgment) โดยมีอ้างใน Article ๑ แห่ง สนธิสัญญา
ดังกล่าวในเรื่อง คําพิพากษาที่ถึงที่สุด ซึ่งมีการอ้างในเรื่องสิทธิทางแพ่งและพาณิชย์ การชดใช้ค่าเสียหาย
ในศาลอาญา หรือในเรื่องสถานะของบุคคล โดยคําพิพากษานั้นจะถูกยอมรับและบังคับคดีในอีกประเทศหนึ่ง
ต้องปรากฏว่า ศาลที่พิพากษาคดีนั้นมีอํานาจในการพิจารณาพิพากษาคดีดังกล่าว จึงจะสามารถ

๑๐
๑๑

Pulane, T. (๒๐๐๑).The judgment of Paris. The Quarterly Law review for people in business, ๑๓ part ๒, ๘๒-๘๓.
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นําให้ศาลอีกประเทศหนึ่งบังคับคดีตามคําพิพากษานั้นๆ ได้ ถึงแม้ว่าเป็นคําพิพากษาให้ใช้เงินที่เกิดขึ้น
โดยศาลอาญา แต่ถ้าศาลนั้นมีอํานาจก็สามารถทําได้
สําหรับ the Riyadh Convention นั้นไม่ได้มีความแตกต่างกันมากในสาระสําคัญกับ
Arab League Convention ในการที่จะนํามาใช้บังคับ โดยใน Article ๒๕๑๒ ให้ยอมรับคําพิพากษา
ที่ได้มีการชี้ขาดจากศาลในประเทศอื่นในคดีแพ่ง คดีปกครองและสถานะของบุคคล แต่ยกเว้นไม่นํามาใช้
กับคําพิพากษาที่เกี่ยวกับคดีล้มละลายหรือภาษีอากร๑๓ สําหรับ the GCC Conventionใน Article
๑ (A)๑๔ ได้ระบุให้รัฐสมาชิกของสนธิสัญญาบังคับใช้คําพิพากษารัฐสมาชิกอื่นๆ ในคดีแพ่งและพาณิชย์
คดีปกครอง และคดีที่เกี่ยวกับสถานะของบุคคล๑๕
๒.๒.๒ เงื่อนไขสําหรับการยอมรับคําพิพากษาและการบังคับใช้
แม้ว่าการยอมรับคําพิพากษาศาลต่างประเทศและการบังคับใช้ในแต่ละประเทศจะมีวิธีการ
และรายละเอียดที่แตกต่างกัน แต่มาตรการสําคัญหลายมาตรการก็ได้ถูกบัญญัติไว้เป็นพื้นฐานในสนธิสัญญา
๑๒

The Riyadh Convention Article ๒๕ Power or res adjudicate.
(a) In the application of this Part, judgement means every decision - regardless of nomenclature - made
in pursuance of judicial or jurisdictional procedures of the courts or any competent authority of any party.
(b) Subject to the provisions of Article ๓๐ of this Agreement, each contracting party shall recognize the
judgements made by the courts of any other contracting party in civil cases including judgements related to civil
rights made by penal courts and in commercial, administrative and personal statute judgements having the force
of res adjudicata and shall implement them in its territory in accordance with the procedures stipulated in this
Part, if the courts of the contracting party which made the said judgements are competent under the provisions
of the rules of jurisdiction in force in the requested party, and if the legal system of the requested party does not
retain for its courts or the courts of another party the exclusive competence to make such judgements.
(c) The present Article shall not apply to:
Judgements made against the government of the requested party or against any of its employees in
respect of acts undertaken in the course of duty or exclusively on account thereof.
Judgements the recognition or implementation of which would be inconsistent with international
treaties and agreements applied by the requested party.
Provisional and precautionary measures and judgements made in cases of bankruptcy, taxes and fees.
๑๓
Supra Note ๕
๑๔
The Gulf Cooperation Council States Article ๑ (A) reads “Each of the GCC countries shall execute the final
judgments issued by the courts of any member state in civil, commercial and administrative cases and the
personal affairs cases in accordance with the procedures as provided under this agreement, provided that the
court that issued the judgment has the jurisdiction in accordance with the international jurisdiction as applicable
in the member state where the judgment is required to be executed or has the jurisdiction in accordance with
the provisions of this agreement.”
๑๕
Supra Note ๕

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๕

๑๑๔

เพื่ อ ที่ จ ะให้ ป ระเทศต่ า งๆ ได้ป ฏิ บั ติ ต ามและบั ง คั บ ใช้ เ พื่ อ ให้ เ ป็ น ไปข้ อ บั ง คั บ ตามสนธิ สั ญ ญา
โดยมาตรการพื้นฐาน มีดังต่อไปนี้
๑) คําพิพากษาถึงที่สุด
คําพิพากษาที่จะได้รับการยอมรับและบังคับใช้ในรัฐสมาชิกอื่นต้องถึงที่สุด เพื่อมิให้มี
ข้อโต้แย้งหรือความลังเลใจในการยอมรับคําพิพากษาในรัฐ ผู้บังคับ ใช้คําพิพากษา และเพื่อมิให้มี
การกลับคําพิพากษาในภายหลัง ดังนั้นข้อบังคับที่ยอมรับได้โดยทั่วไปคือการที่คําพิพากษานั้นถึงที่สุด
จากรัฐที่ได้มีการออกคําพิพากษานั้น
Article ๒(๑) the Arab League Convention ได้ให้ความหมายของคําพิพากษาถึงที่สุด
คือการไม่มีการอุทธรณ์คําพิพากษานั้นอีกในระบบกฎหมายของรัฐที่ออกคําพิพากษาโดย the Riyadh
Convention และ the GCC Convention ก็ได้บัญญัติหลักการนี้ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน๑๖
๒) การบังคับใช้ให้เป็นไปตามกฎหมาย
การสามารถบังคับใช้ได้ตามกฎหมายเป็นเงื่อนไขที่สําคัญอีกประการหนึ่งในสนธิสัญญา
กล่าวคือ คําพิพากษานั้นต้องใช้บังคับได้ตามกฎหมายของรัฐที่ได้ออกคําพิพากษานั้น เพราะถ้าหาก
คําพิพากษาไม่สามารถที่จะใช้บังคับได้ในรัฐที่ออกคําพิพากษา คําพิพากษานั้นก็ไม่ควรที่จะใช้บังคับได้
ในรัฐอื่น โดยใน the Riyadh Convention และ the GCC Convention ได้ระบุถึงเงื่อนไขในเรื่องนี้ไว้
ส่วน the Arab League ไม่ได้ระบุเงื่อนไขนี้ไว้อย่างชัดเจน ระบุแต่เพียงให้มีเอกสารที่มีการยืนยันว่า
คําพิพากษานั้นสามารถใช้บังคับได้ เพื่อประกอบการยื่นขอรับการบังคับตามคําพิพากษานั้น
๓) นโยบายสาธารณะ
นโยบายสาธารณะมีวัตถุประสงค์ในการที่จะคุ้มครอง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย
และศีลธรรมที่เป็นหลักการของสังคม จึงเป็นที่ยอมรับกันด้วยทั่วไปถ้าหากระบบกฎหมายใดๆ จะปฏิเสธ
การบังคับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ ถ้าหากคําพิพากษานั้นขัดกับนโยบายสาธารณะของรัฐ
ศาลที่จะทําการบังคับคดีสามารถที่จะยกข้อต่อสู้ในประเด็นที่เกี่ยวกับการทําขั้นตอนการดําเนินคดี
ที่ไม่ถูกต้อง เช่น การพิจารณาคดีที่ไม่เป็นธรรม หรือการละเมิดการคุ้มครองขั้นพื้นฐานตามหลักการ
ทางกฎหมาย รวมไปถึงอุปสรรคต่างๆ ที่อาจขัดขวางการยอมรับคําพิพากษา เช่น การไม่ได้แจ้งล่วงหน้า
ถึงการพิจารณาคดีแม้ว่าการตีความในเรื่องนโยบายสาธารณะจะยังไม่มีแนวคิดที่ชัดเจน และไม่มีข้อตกลง
ใดๆ ที่กําหนดขอบเขตในเรื่องนี้ ก็ได้มีความพยายามในการที่จะอธิบายถึงกรณีต่างๆ ที่อาจขัดต่อนโยบาย
สาธารณะ และการให้คําแนะนําตามสมควร แก่ศาลที่ต้องบังคับตามคําพิพากษา อย่างไรก็ดี ศาลที่จะ
ทําการบังคับตามคําพิพากษาอาจใช้เงื่อนไขนี้ในการไม่บังคับตามคําพิพากษาได้โดยมีข้อจํากัด คือ

๑๖

เพิ่งอ้าง.at ๓๘.
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๑๑๕

กรณีที่คําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้น ขัดต่อลักษณะของระบบการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ของรัฐที่จะ
ทําการบังคับตามคําพิพากษา๑๗
The Arab League Convention ได้บัญญัติในเรื่องนี้ไว้ โดยให้สิทธิแก่ศาลที่จะบังคับ
ตามคําพิพากษาในการปฏิเสธการยอมรับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ หากพบว่าขัดต่อนโยบาย
สาธารณะหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของรัฐที่จะทําการบังคับตามคําพิพากษา
โดยให้รัฐที่จะต้องทําการบังคับตามคําพิพากษามีอํานาจในการพิจารณาว่าคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้น
ขัดต่อนโยบายสาธารณะ หรือศีลธรรมอันดี หรือหลักการในทางระหว่างประเทศหรือไม่๑๘
ในส่วนของ the Riyadh Convention และ the GCC Convention ได้หลบเลี่ยง
ความไม่ชัดเจนในเรื่องนี้ โดยระบุใน Article ๓๐(a)๑๙ the Riyadh Convention กําหนดให้คําพิพากษา
จะไม่ได้รับการยอมรับถ้าหากขัดต่อข้อกําหนดในกฎหมายชะรีอะฮ์หรือเงื่อนไขใดๆ ในรัฐธรรมนูญหรือ
นโยบายสาธารณะของรัฐที่จะทําการบังคับตามคําพิพากษา และ Article ๒(A)๒๐ GCC Convention
ก็ได้บัญญัติเรื่องนี้ไว้ในทํานองเดียวกัน๒๑ อย่างไรก็ดีในการตีความบทบัญญัติในข้อนี้ควรตีความโดยแคบ
โดยให้หมายความว่าการยอมรับคําพิพากษาจะถูกปฏิเสธ ถ้าหากคําพิพากษานั้นละเมิดหลักการพื้นฐาน
ของกฎหมายชะรีอะฮ์ ซึ่งโครงสร้างนี้อยู่บนรากฐานที่ว่ากฎหมายชะรีอะฮ์มีที่มาจากบริบทของนโยบาย
สาธารณะและรัฐธรรมนูญ ดังนั้นจึงควรตีความว่าถ้าหากคําพิพากษาขัดกับหลักการตามกฎหมายชะรีอะห์
ที่ประกอบไปด้วยรากฐานของนโยบายสาธารณะและรัฐธรรมนูญเท่านั้นที่จะทําให้เกิดการไม่ยอมรับ
ตามคําพิพากษาได้
อย่างไรก็ดี อาจมีอุปสรรคในทางปฏิบัติ เนื่องจากรัฐอาหรับส่วนใหญ่มีความชอบธรรม
ในการตรากฎหมายที่เกี่ยวกับการเรียกดอกเบี้ยในการทําธุรกรรมทางพาณิชย์ ซึ่งถ้าหากมีการตีความ
ตามตัวอักษรใน Article ๓๐(a) อาจนําไปสู่สถานการณ์ที่ลูกหนี้ตามคําพิพากษา สามารถทําให้คําพิพากษานั้น
ไม่มีผลใช้บังคับได้ เพราะตามหลักกฎหมายชะรีฮะฮ์จะไม่ให้มีเจ้าหนี้เรียกเก็บดอกเบี้ยจากลูกหนี้
๑๗

Supra Note ๕. ๔๐.
เพิ่งอ้าง.
๑๙
Supra Note ๑๒ Article ๓๐ Refusal to recognize judgments reads “Recognition of judgements shall be refused in
the following cases:
(a) If recognition would be in contradiction with the stipulations of the Islamic Shari'a, the provisions of
the constitution, public order, or the rules of conduct of the requested party.”
๒๐
Article ๒ (A) of the Gulf Cooperation Council States reads “The execution of a judgment may be rejected in full or
in part in the following events:
A. If the judgment is in violation of the provisions of the Islamic Shariaa, the provisions of the Constitution or
the public order in the state where the judgment is required to be executed.”
๒๑
Supra Note ๕. ๔๑.
๑๘

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๕

๑๑๖

สถานการณ์เช่นเดียวกันนี้อาจเป็นที่ยอมรับได้สําหรับรัฐที่ออกคําพิพากษาและรัฐที่จะทําการบังคับตาม
คําพิพากษาที่นับถือศาสนาอิสลามเช่นเดียวกัน๒๒
๔) การแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
การที่จําเลยได้รับการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าถึงขั้นตอนการดําเนินคดีตามกฎหมายเป็นสิทธิ
ขั้นพื้นฐานโดยชอบด้วยกฎหมาย หลักการนี้ยังเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกว่าคู่กรณี ที่ไม่ได้รับการแจ้ง
ถึงขั้นตอนการดําเนินคดีไม่จําต้องทําการยอมรับตามคําพิพากษา ประเด็นในเรื่องนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะกรณี
ที่มีการพิพากษาโดยจําเลยขาดนัด
ในเรื่องนี้ the Arab League Convention ได้บัญญัติให้มีการปฏิเสธการยอมรับตาม
คําพิพากษาได้ ถ้าหากคู่กรณีไม่ได้รับหมายเรียกโดยชอบด้วยกฎหมาย the Riyadh Convention ก็ได้
บัญญัติเรื่องนี้ไว้ในทิศทางเดียวกัน ใน Article ๓๐ (b)๒๓ ซึ่งคําพิพากษาจะไม่ได้รับการยอมรับ เมื่อปรากฏว่า
คู่กรณีขาดนัดโดยไม่ได้รับการแจ้งถึงขั้นตอนในการดําเนินคดีในเวลาอันสมควร โดยฝ่ายที่ต้องถูกบังคับ
ตามคําพิพากษาสามารถยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ได้ อย่างไรก็ดีมีประเด็นที่น่าสนใจ คือ the Riyadh Convention
ได้บัญญัติในเรื่องของหมายเรียกไว้ใน Article ๖ซึ่งมีสาระสําคัญ คือ หมายเรียกที่ได้ออกในรัฐสมาชิก
ให้ถือว่าเป็นหมายเรียกที่ได้ออกในรัฐสมาชิกที่ขอให้มีการส่งหมายเรียกนั้น การบัญญัติในลักษณะเช่นนี้
เป็นประโยชน์อย่างมากเมื่อเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาหาวิธีเพื่อที่จะบังคับตามคําพิพากษาซึ่งออกโดยรัฐ
สมาชิกและจําเลยที่อยู่ในการดําเนินคดีตั้งแต่ต้นอาศัยอยู่ในรัฐสมาชิกอื่น กรณีเช่นนี้ฝ่ายลูกหนี้ตาม
คําพิพากษาไม่สามารถที่จะโต้แย้งได้ว่าหมายเรียกออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย๒๔
๕) เขตอํานาจของศาลที่ออกคําพิพากษา
การตรวจสอบเขตอํานาจของศาลที่ออกคําพิพากษาถือได้ว่าเป็นหลักปฏิบัติที่ได้รับ
การยอมรับโดยทั่วไปของการบังคับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ หากศาลที่ออกคําพิพากษาไม่มี
เขตอํานาจโดยชอบธรรมไม่ว่าจะเป็นทางปฏิบัติหรือทางเนื้อหาก็ถือได้ว่าคําพิพากษานั้นใช้บังคับไม่ได้
อย่างไรก็ดีการตรวจสอบเขตอํานาจศาลอาจมีความแตกต่างกันไป ในแต่ละระบบกฎหมาย โดยใน
สนธิสัญญาส่วนใหญ่จะกําหนดให้ศาลที่ต้องบังคับตามคําพิพากษาต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าศาลที่ออก
คําพิพากษานั้นมีอํานาจที่จะออกคําพิพากษานั้นหรือไม่

๒๒

Supra Note ๕. ๓๓-๕๖.
Supra Note ๑๒. Article ๓๐ (b) reads “Recognition of judgements shall be refused in the following cases:
(b) If the judgement was passed in absentia without notifying the convicted party of the proceedings in
an appropriate fashion that would enable him to defend himself.”
๒๔
Supra Note ๕. ๔๓.
๒๓

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๕

๑๑๗

๖) แนวทางตามสนธิสัญญา
สนธิสัญญาพยายามที่จะแก้ไขความยุ่งยากโดยใช้วิธีการต่างๆ วิธีแรก คือ การทําหลักการ
ในเรื่องเขตอํานาจศาลให้เป็นหลักการเดียวกัน ในระหว่างรัฐสมาชิกไม่ว่าจะเป็นศาลที่ออกคําพิพากษา
หรือศาลที่จะบังคับตามคําพิพากษา โดยไม่คํานึงถึงว่าการบังคับใช้คําพิพากษานั้นต้องมีการบังคับ
ในต่างประเทศหรือไม่ โดยรัฐสมาชิกจะต้องทําการปรับแก้กฎหมายภายในที่เกี่ยวกับเขตอํานาจศาล วิธีการนี้
เรียกว่า “direct jurisdiction”
วิธีการนี้มีข้อ ดีคือ ช่ว ยลดภาระในการตรวจสอบเรื่อ งเขตอํา นาจศาลของศาลที่จะ
ทําการบังคับคดี เนื่องจากศาลที่ทําการออกคําพิพากษาจะปรับใช้หลักการในเรื่องเขตอํานาจศาลที่คล้ายคลึง
กับศาลที่จะทําการบังคับคดีตามคําพิพากษา วิธีการนี้เป็นวิธีการที่เป็นที่ต้องการในทุกๆ สนธิสัญญา
แต่ก็มีความยากลําบากในการที่จะทําให้เป็นจริงได้
อีกวิธีการหนึ่งคือ “Indirect Jurisdiction” โดยวิธีการนี้ไม่ได้ระบุในเรื่องหลักการของ
เขตอํานาจศาลแต่อ้างถึงกฎหมายภายในของศาลที่ทําการออกคําพิพากษา ดังนั้นเขตอํานาจของศาล
ที่ออกคําพิพากษาจะถูกตรวจสอบซึ่งเป็นไปตามกฎหมายภายในของศาลที่ทําการออกคําพิพากษาหรือ
อีกทางหนึ่งคือ สนธิสัญญาอาจจะกําหนดให้ตรวจสอบเขตอํานาจศาลตามหลักการของศาลที่จะ
ทําการบังคับตามคําพิพากษาได้ ถ้าหากใช้วิธีการนี้อาจมีปัญหาว่าศาลที่ทําการพิจารณาคดีจะทราบ
ได้อย่างไรว่าคําพิพากษาจะถูกบังคับ ณ ที่ใด และจะต้องไปตรวจสอบหลักการในเรื่องเขตอํานาจศาล
ได้อย่างไร๒๕
วิธีการที่สาม คือการที่สนธิสัญญาวางหลักการในเรื่องเขตอํานาจศาลเอาไว้หลายๆ หลักการ
เพื่อการยอมรับตามคําพิพากษา ในกรณีที่เขตอํานาจศาลของศาลที่ทําการออกคําพิพากษา เป็นหนึ่ง
ในหลายหลักการนั้น ในเรื่องนี้แตกต่างจาก “direct jurisdiction” เพราะแนวคิดในเรื่องเขตอํานาจศาล
ในสนธิสัญญาไม่สามารถแทนที่กฎหมายภายในที่รัฐสมาชิกต้องใช้พิจารณา เป็นเบื้องต้น ดังนั้น หลักการ
ในเรื่องเขตอํานาจศาลตามสนธิสัญญาจะถูกนํามาพิจารณา เฉพาะวัตถุประสงค์ในการยอมรับตามคําพิพากษา
และการบังคับตามคําพิพากษาเท่านั้น
The Arab League Convention กําหนดว่าไม่ให้มีการบังคับตามคําพิพากษา ถ้าหาก
ศาลที่ทําการออกคําพิพากษาไม่มีอํานาจในการพิจารณาคดี ซึ่งเป็นไปตามหลักการเรื่องเขตอํานาจศาล
ในทางระหว่างประเทศ อย่างไรก็ดีในสนธิสัญญาไม่ได้มีการอธิบายว่ากฎหมายใดที่จะนํามาใช้บังคับ
เพื่อที่จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าศาลที่ออกคําพิพากษามีอํานาจในการพิจารณาคดีหรือไม่ ซึ่งเมื่อตรวจสอบ
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของประเทศในกลุ่มอาหรับได้บัญญัติไว้ในสองแนวทาง แนวทางที่หนึ่งคือ
เขตอํานาจศาลของศาลที่ทําการออกคําพิพากษาจะถูกพิจาณาโดยกฎหมายภายใน ซึ่งเป็นแนวทางที่
๒๕

Supra Note ๕.at๔๕.

รายงานฉบับสมบูรณ์
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๑๑๘

ประเทศกลุ่มในอาหรับส่วนใหญ่นํามาใช้บังคับ อีกแนวทางหนึ่งคือ ศาลที่ทําการออกคําพิพากษาจะต้องนํา
เรื่อง เขตอํานาจศาลตามกฎหมายภายในของรัฐที่จะทําการบังคับ ตามคําพิพากษามาใช้ตรวจสอบ๒๖
The Riyadh Convention ได้กําหนดในเรื่องนี้ไว้ในลักษณะเดียวกับ the Hague
Convention โดยกําหนดให้มีหลักการสองถึงสามหลักการ โดยสนธิสัญญาได้เสนอไว้ ๒ มาตรฐาน คือ
มาตรฐานแรก คือให้เป็นไปตามหลักการตามสนธิสัญญา มาตรฐานที่สองคือ ให้เป็นไปตามหลักการ
ของศาลที่ทําการบังคับตามคําพิพากษา ซึ่งการที่สนธิสัญญากําหนดเช่นนี้อาจก่อให้เกิดความยุ่งยาก เมื่อศาล
ที่ทําการออกคําพิพากษาได้ดําเนินการตามมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง ซึ่งอาจจะขัดแย้งกับมาตรฐานอื่นๆ
เช่น ถ้าหากศาลที่ออกคําพิพากษาตัดสินใจเลือกเขตอํานาจศาลตามหลักการเรื่องเขตอํานาจศาลใน
สนธิสัญญา แม้ว่าหลักการนั้นจะขัดกับหลักการเรื่องเขตอํานาจศาลของศาล ที่ทําการบังคับตามคําพิพากษา
The GCC Convention ก็ได้บัญญัติเรื่องนี้ไว้ในทิศทางเดียวกับ the Hague Convention
เช่นเดียวกัน โดยกําหนดหลักการเรื่องเขตอํานาจศาลไว้สองถึงสามหลักการ ถ้าหากหลักการใดเป็นไปตาม
หลักการของศาลที่ทําการออกคําพิพากษา ก็จะถือได้ว่าศาลที่ออกคําพิพากษา มีเขตอํานาจศาล๒๗
กล่าวโดยสรุปคือทั้ง the Arab League Convention the Riyadh Convention และ
the GCC Convention ทั้งสามสนธิสัญญาหลักในเรื่องเกี่ยวกับการบังคับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ในระหว่างประเทศในกลุ่มอาหรับได้บัญญัติเรื่องเขตอํานาจศาลไว้คล้ายคลึงกัน โดยมีรากฐานมาจาก
the Hague Convention ในการกําหนดพื้นฐานร่วมกันและเป็นที่ยอมรับระหว่างรัฐสมาชิก โดยไม่ให้
เกิดภาระแก่รัฐสมาชิกในการปฏิบัติตามต่อไป๒๘
๗) การขัดกันของคําพิพากษา
การปฏิเสธไม่บังคับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศอาจเกิดขึ้นได้ในกรณีที่คําพิพากษา
ศาลต่างประเทศนั้นขัดกับคําชี้ขาดอื่นๆของศาลที่จะทําการบังคับตามคําพิพากษานั้น หรือโดยศาลอื่นใด
ที่คําพิพากษานั้นอาจถูกผูกพันเพื่อบังคับตามคําพิพากษานั้นซึ่งข้อเรียกร้องนี้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย
ถ้าหากศาลที่จะต้องทําการบังคับตามคําพิพากษาจะไม่ทําการบังคับ ตามคําพิพากษานั้นด้วยเหตุที่
คําพิพากษานั้นขัดกับคําพิพากษาที่ออกโดยศาลของตน
ภายใต้สนธิสัญญา การขัดกันของคําพิพากษาอาจเกิดได้ใน ๓ สถานการณ์
(๑) คําพิพากษาศาลต่างประเทศอาจจะขัดกับคําพิพากษาที่ออกโดยศาลในประเทศ
ที่จะทําการบังคับตามคําพิพากษา
(๒) คําพิพากษาศาลต่างประเทศอาจจะขัดกับคําพิพากษาทีอ่ อกโดยรัฐสมาชิกอีกรัฐหนึ่ง
๒๖

Supra Note ๕.at๔๖.
Supra Note ๕.at๔๘.
๒๘
Supra Note ๕.at๔๘.
๒๗
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(๓) คําพิพากษาศาลต่างประเทศอาจจะขัดกับคําพิพากษาที่เคยมีมาก่อน โดยรัฐที่
ออกคําพิพากษาไม่ได้เป็นสมาชิก
The Arab League Convention ได้ระบุในเรื่องนี้ไว้ว่าคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
อาจถูกปฏิเสธการยอมรับถ้าหากเกิดการขัดกันระหว่างคําพิพากษาในประเด็นเดียวกันที่เกิดขึ้นภายใน
ประเทศนั้นๆ หรือเกิดการขัดกันของการพิจารณาคดีภายในประเทศ ซึ่งบทบัญญัติในลักษณะนี้คล้ายกับ
Article ๕(๓) ของ Hague Convention๒๙
ภายใต้ส นธิสัญญาการปฏิเสธการบังคับตามคําพิพากษาในกรณีที่มีการขัดกันของ
การพิจารณาคดีขึ้นอยู่กับวันที่เริ่มการพิจารณาคดี สนธิสัญญาบางฉบับที่มีเงื่อนไขในเรื่องนี้ จะอาศัย
วันที่ได้มีคําพิพากษาศาลต่างประเทศ และปฏิเสธการยอมรับตามคําพิพากษานั้น ถ้าหากว่าการพิจารณาคดี
ภายในนั้นได้เกิดขึ้นก่อนวันที่ได้มีคําพิพากษาศาลต่างประเทศ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การบังคับ
ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศจะถูกปฏิเสธถ้าหากพบว่า คําพิพากษานั้นได้ออกมาหลังจากที่ได้
มีการเริ่มดําเนินการพิจารณาคดีภายในประเทศนั้นก่อนแล้ว๓๐
ในส่วนของ the Riyadh Convention ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ในลักษณะที่แตกต่างกัน
โดยใน Article ๓๐(d)๓๑ โดยระบุว่าการยอมรับตามคําพิพากษาอาจถูกปฏิเสธได้ถ้าหากข้อโต้แย้ง
กับประเด็นที่เป็นประเด็นตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศเป็นประเด็นเดียวกัน และได้มีคําพิพากษา
ในเรื่องนั้นระหว่างคู่กรณีเดียวกัน โดยอาศัยสิทธิของหลักว่าเป็นประเด็นข้อกฎหมายที่ชี้ขาด และยุติไปแล้ว
จะไม่นํามาพิจารณากันใหม่ หรือหลักความเป็นที่สุดแห่งคําพิพากษา (Res Judicata) ในศาลที่จะทํา
๒๙

The Hague Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil and Commercial
Matters Article ๕(๓) of reads “Recognition or enforcement of a decision may nevertheless be refused in any of the
following cases (๑) if recognition or enforcement of the decision is manifestly incompatible with the public policy of
the State addressed or if the decision resulted from proceedings incompatible with the requirements of due
process of law or if, in the circumstances, either party had no adequate opportunity fairly to present his case;
(๒) if the decision was obtained by fraud in the procedural sense;
(๓) if proceedings between the same parties, based on the same facts and having the same purpose
a) are pending before a court of the State addressed and those proceedings were the first to be
instituted, or
b) have resulted in a decision by a court of the State addressed, or
c) have resulted in a decision by a court of another State which would be entitled to recognition and
enforcement under the law of the State addressed.”
๓๐
Supra Note ๕. ๔๙.
๓๑
the Riyadh Convention Article ๓๐ (d) reads “Recognition of judgements shall be refused in the following cases:
d) If the dispute has given rise to another final judgement in the requested state, or in a third state
and if the requested party has already recognized such a final judgement.”
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๑๒๐

การบังคับตามคําพิพากษาและได้ถูกยอมรับในศาลที่จะทําการบังคับตามคําพิพากษา ดังนั้น สนธิสัญญา
จึงปฏิเสธการบังคับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ แม้ว่าคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นไม่ขัดแย้งกับ
คําพิพากษาภายในประเทศแต่ขัดกับคําพิพากษารัฐสมาชิกอีกรัฐหนึ่ง
๘) การเลือกกฎหมาย
การปฏิเสธการยอมรับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศอาจเกิดขึ้นได้ในกรณีที่ศาลของรัฐ
ที่ออกคําพิพากษานํากฎหมายภายในของตน ที่อยู่นอกเหนือจากหลักการตามกฎหมายระหว่างประเทศ
แผนกคดีบุคคลมาปรับใช้ เงื่อนไขในข้อนี้ถูกบัญญัติในสนธิบางฉบับ เพราะรัฐสมาชิกบางรัฐต้องการที่จะใช้
กฎหมายภายในของตนมาปรับใช้กับข้อโต้แย้งในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ที่รัฐให้ความสําคัญ อย่างไรก็ดีกฎหมาย
สนธิสัญญาได้พยายามที่จะแก้ปัญหาในเรื่องนี้ โดยให้มีการปรับใช้กฎหมายที่ใกล้เคียงกันระหว่างรัฐ
ที่ออกคําพิพากษาและรัฐที่บังคับตามคําพิพากษา๓๒
๙) เขตอํานาจเฉพาะของศาล
แม้ว่าคําพิพากษาศาลต่างประเทศจะอยู่บนพื้นฐานของการยอมรับคําพิพากษา จากศาล
ที่มีเขตอํานาจ แต่อาจมีการปฏิเสธการยอมรับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ หากศาลที่มีเขตอํานาจ
เฉพาะอ้างสิทธิเหนือข้อโต้แย้งในเรื่องนั้น
บทบัญญัติในเรื่องนี้ถูกบัญญัติไว้ใน the Riyadh Convention โดยถูกบัญญัติแยก
ออกจากเรื่องเงื่อนไขในการบังคับใช้คําพิพากษาศาลต่างประเทศใน Article๓๐และได้ถูกบัญญัติไว้ใน
Article ๒๕ ในเรื่องเกี่ยวกับการสามารถบังคับใช้คําพิพากษาได้ตามกฎหมาย โดยมีเนื้อหาว่า รัฐสมาชิก
จะต้องยอมรับคําพิพากษาศาลรัฐที่ได้ออกคําพิพากษา ถ้าหากในระบบกฎหมายของรัฐฝ่ายที่จะต้องบังคับใช้
คําพิพากษานั้นไม่มีการสงวนสิทธิว่าจะต้องใช้เขตอํานาจศาลของตน ในเรื่องที่เกี่ยวกับข้อโต้แย้ง
ไว้โดยเฉพาะ๓๓
๓. ปัญหาของการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในคดีแพ่งและพาณิชย์
(คดีต่างๆ)
๓.๑ กลุ่มประเทศแอฟริกาใต้
มีกรณีที่เกิดขึ้นในเรื่องเขตอํานาจศาล คือการที่จําเลยมีที่อยู่อาศัยในกลุ่มประเทศแอฟริกาใต้
เป็นผลให้ศาลแอฟริกาใต้มีอํานาจในการรับฟัง พิจารณาการกระทําของจําเลย รวมทั้งการบังคับคดี
ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศแก่จําเลย เงื่อนไขในการบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาลต่างประเทศ
๓๒
๓๓

Supra Note ๕. ๕๐.
Supra Note ๕ at ๕๑.
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ที่เกี่ยวกับการให้ใช้เงิน ศาลต่างประเทศต้องอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
ของศาลที่บังคับคดีให้๓๔ ตัวอย่างเช่น คดี Zwyssig v. Zwyssig ซึ่งคดีนี้ได้มีคําพิพากษาศาลรัฐฟลอริดา
ประเทศสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกา แล้วมีการนํามาพิจารณาถึงการนําคําพิพากษาดังกล่าวมาบังคับ
ในกลุ่มประเทศแอฟริกาใต้ ซึ่งคดีนี้ จําเลยได้โต้แย้งการนําคําพิพากษาศาลรัฐฟลอริดา มาบังคับใช้แก่ตน
ในกลุ่มประเทศแอฟริกาใต้ โดยจําเลยได้ให้การต่อสู้ต่อศาลแอฟริกาใต้ว่าจําเลยไม่มีภูมิลําเนาหรือที่อยู่อาศัย
ในเขตอํานาจของศาลแอฟริกาใต้ จึงได้คัดค้านว่าศาลแอฟริกาใต้ไม่มีอํานาจที่จะรับพิจารณาคําขอคุ้มครอง
ชั่วคราวของโจทก์ แต่ศาลแอฟริกาใต้ได้เห็นเป็นปฏิปักษ์ต่อคําให้การของจําเลย เนื่องจากศาลพบว่า จําเลย
เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้านหลังหนึ่ง ที่ตั้งอยู่ในกลุ่มประเทศแอฟริกาใต้ และจําเลยได้มาอาศัยอยู่ในบ้าน
หลังดังกล่าวปีละครั้ง อีกทั้งบ้านหลังดังกล่าวมีลักษณะเพียบพร้อมไปด้วยสาธารณูปโภค ศาลจึงถือว่า
จําเลยมีที่อยู่อาศัยในกลุ่มประเทศแอฟริกาใต้ อีกทั้งบ้านหลังดังกล่าวก็ถือเป็นทรัพย์สินที่สามารถ
นําไปบังคับคดีตามคําพิพากษาได้ และทรัพย์สินดังกล่าวนี้ก็ตั้งอยู่ในเขตอํานาจของศาลแอฟริกาใต้
ข้อเท็จจริงคดีนี้ที่ว่าจําเลยไม่มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่ในกลุ่มประเทศแอฟริกาใต้ ศาลเห็นว่าไม่เพียงพอ
ที่จะปฏิเสธเขตอํานาจศาลแอฟริกาใต้ที่จะบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ เพียงแค่จําเลย
มีทรัพย์สินอยู่ในกลุ่มประเทศแอฟริกาใต้ก็พอแล้ว จากคําพิพากษาคดีนี้ เป็นบรรทัดฐานการพิพากษา
ถึงคําว่า “ถิ่นที่อยู่” ของคําพิพากษารุ่นหลังๆ ต่อไปได้ กล่าวคือ คําพิพากษานี้ศาลได้ตีความขยายและ
วางหลักถึงแนวคิดของคําว่า “ถิ่นที่อยู่” ไว้คือ อาจมีหลายปัจจัยที่ต้องคํานึงถึง ทั้งวิธีที่นําไปสู่การพิสูจน์
ว่ามีการก่อตั้งถิ่นที่อยู่ แต่ในบางกรณีอาจต้องพิจารณาไปถึงการไปจากที่อยู่นั้น หรือปัจจัยที่สําคัญกว่า
เช่น ระยะเวลาในการอยู่ การได้มาซึ่งทรัพย์สินอันเป็นถิ่นที่อยู่ การจัดหาซึ่งการจ้างแรงงาน รวมไปถึงพิจารณา
ถึงการเข้ามาเยือนว่าเข้ามาบ่อยเพียงใด หรือพิจารณาถึงจํานวนเพื่อน เพื่อนบ้านที่รู้จักที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆ
ตลอดจนจํานวนเงินที่ใช้จ่ายไปในการเข้ามาเยือนแต่ละครั้ง อันเป็นการวางหลักการพิจารณาถึง
เขตอํานาจศาลได้อย่างกว้างขวางและเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของศาลแอฟริกาใต้ที่จะยอมรับ
หรือบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ๓๕
สําหรับกรณีมีคําพิพากษาศาลต่างประเทศที่ให้ลูกหนี้ชําระเงิน จะสามารถบังคับใช้ได้ในกลุ่ม
ประเทศแอฟริกาใต้ ต้องพิจารณาเรื่องเขตอํานาจศาลที่ลูกหนี้ตามคําพิพากษา มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตอํานาจ
ของศาลต่างประเทศนั้น และเป็นเขตอํานาจศาลที่อยู่เหนือเนื้อหาสาระสําคัญแห่งคดี หรือมูลคดีเกิด
ในเขตนั้นด้วย ตัวอย่างการนําคําพิพากษาศาลต่างประเทศที่ให้ลูกหนี้ชําระเงิน มาบังคับใช้ในกลุ่ม
ประเทศแอฟริกาใต้ คือ คดีพิพาทที่เกิดขึ้นในศาลเยอรมัน Gabelsberger & another v. Babl & another
ซึ่งปรากฏตามข้อเท็จจริงว่าโจทก์ได้เรียกร้อง หรืออ้างคําพิพากษาที่เกิดขึ้นในศาลแขวงบาวาเรีย
๓๔
๓๕
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ประเทศเยอรมนี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของเยอรมันข้อ ๒๗๙ ให้โจทก์มีสิทธิ
บังคับคดีในการชําระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ หรือ ข้อ ตกลงที่คู่ค วามได้ต กลงกัน
โดยถือให้มีสิทธิบังคับคดี เสมือนกับเป็นคําพิพากษาทั่วไปที่ได้รับการพิจารณาอย่างเต็มรูปแบบ และมี
ประสิทธิภาพ แต่ตามกฎหมายเยอรมัน ไม่มีข้อกําหนดตามกฎหมายใดที่ใ ห้อํานาจศาลในการสั่ง
ตามข้อตกลงดังกล่าว อันจะมีผลให้ข้อตกลงที่คู่ความทํากันนั้น กลายเป็นคําพิพากษาของศาล ด้วยเหตุนี้
จําเลยจึงได้โต้แย้งว่าข้อตกลงดังกล่าวนี้ ไม่ถือเป็นคําพิพากษา และไม่ใช่คําพิพากษาศาลต่างประเทศ
อันจะนํามาบังคับคดีแก่จําเลยในศาลแอฟริกาใต้ได้ โดยศาลแอฟริกาใต้พิจารณาข้อโต้แย้งของจําเลย
แล้วเห็นว่าข้อตกลงดังกล่าว ไม่ได้มีความแตกต่างไปจากคําสั่งศาล ในลักษณะที่สั่งให้ยึดทรัพย์จําเลย
มาชําระหนี้ตามคําพิพากษา อีกทั้งเห็นว่าไม่มีเหตุที่จะไม่ยอมรับคําพิพากษาศาลต่างประเทศที่ทําคําพิพากษา
โดยอาศัยอํานาจของตนอย่างถูกต้อง และเป็นคําพิพากษาถึงที่สุดถึงแม้ว่าคําพิพากษานั้นจะมาจาก
การที่ศาลมิได้วินิจฉัย ในประเด็นอันเป็นสาระสําคัญแห่งคดีก็ตาม เช่น คําพิพากษาให้คู่ความชนะคดี
โดยขาดนัดคําพิพากษาโดยความยินยอมของคู่ความ หรือคําพิพากษาตามยอมจากข้อตกลงหรือสัญญา
ประนีประนอมยอมความของคู่ความทั้งสองฝ่าย และในการพิจารณาการรับคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
มาบังคับใช้ ศาลแอฟริกาใต้จะไม่เข้าไปพิจารณาในประเด็นเนื้อหาแห่งคดีที่ศาล ซึ่งเป็นเจ้าของคําพิพากษา
ได้ตัดสินไว้ ตลอดจนการทบทวน หรือไต่สวนความถูกต้องในข้อเท็จจริง หรือข้อกฎหมาย ที่ศาลเดิม
ได้พิจารณา หรือวางหลักเอาไว้ เพราะถือว่าคําพิพากษาดังกล่าวได้ยุติแล้วในทุกๆ ประเด็น หลักเกณฑ์
เช่นนี้ เป็นการย้ําถึงความสําคัญของหลักการความเป็นที่สุดของคําพิพากษากลุ่มประเทศแอฟริกาใต้
ด้วยเช่นกัน๓๖
๓.๒ กลุ่มประเทศในแถบตะวันออกกลาง
CA ๐๐๗/๒๐๑๕ DNB Bank ASA v (๑) Gulf Eyadah Corporation (๒) Gulf Navigation
Holdings Pjsc เป็นกรณีที่เกิดขึ้นเนื่องจากการบังคับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ ในประเทศ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ระหว่าง DNS Bank ซึ่งเป็นธนาคาร กับจําเลยที่ ๑ Gulef Eyadah Corporation
และจําเลยที่ ๒ Gulf Navigation Holdings PJSC โดยโจทก์ต้องการที่จะขอบังคับตามคําพิพากษา
บนชายฝั่งดูไบที่ออกโดยศาลอังกฤษผ่านศาลthe Dubai International Finance Centre (DIFC)
The DIFC เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษนอกชายฝั่งของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มีระบบ
กฎหมาย และระบบศาลคอมมอนลอว์ (Common Law) ที่เป็นอิสระ และมีการตกลงระหว่างกัน
กับศาลดูไบเพื่อบังคับตามคําชี้ขาดที่ส่งมาโดยศาล DIFC ในกรณีเช่นนี้การยื่นเพื่อขอบังคับตามคําชี้ขาด
จะต้องทําก่อนที่จะมีการบังคับในศาลดูไบกรณีที่เคยเกิดขึ้นหลายกรณีคือ การที่เจ้าหนี้ตามคําชี้ขาดใน
๓๖

Ellison, K. (๑๙๙๔). Conflict of Laws. Annual Survey of South African Law, ๗๑๒-๗๑๓.
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กระบวนการอนุญาโตตุลาการนําข้อพิพาทเพื่อให้ศาล DIFC ทําการยอมรับและสามารถนําคําชี้ขาดนั้น
ไปบังคับบนฝั่งของดูไบได้ โดยไม่คํานึงว่ากรณีตามข้อพิพาทนั้นมีจุดเกาะเกี่ยวกับ DIFC หรือไม่๓๗
อย่างไรก็ดีในคดี DNB Bank ASA v (๑) Gulf Eyadah Corporation (๒) Gulf Navigation
Holdings Pjsc ที่ผู้ร้องได้ยื่นต่อศาล DIFC เพื่อยอมรับและขอบังคับตามคําพิพากษาที่ออกโดยศาลสูง
อังกฤษ ให้ลูกหนี้ตามคําพิพากษาจ่ายเงิน ๘.๗ ล้านบาท และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากเอกสารทางด้าน
การเงินต่างๆ ลูกหนี้ตามคําพิพากษาได้ให้การต่อสู้ว่าศาล DIFC ไม่มีเขตอํานาจที่จะทําการยอมรับและ
บังคับตามคําพิพากษาที่ออกโดยศาลอังกฤษ โดยอยู่บนหลักการที่ว่าคู่กรณีไม่มีทรัพย์สินหรือความเกี่ยวข้อง
แต่อย่างใดในการที่จะขอให้ศาล DIFC ทําการบังคับตามคําพิพากษา ในคําตัดสินชี้ว่าศาล DIFC มีเขต
อํานาจที่จะทําการยอมรับและบังคับตามคําพิพากษาได้ อย่างไรก็ดีศาล DIFC ไม่มีอํานาจที่จะใช้ศาล DIFC
ในการส่งผ่านเขตอํานาจศาลเพื่อการบังคับตามคําพิพากษาบนชายฝั่งดูไบได้๓๘
๔. บทสรุป
๔.๑ กลุ่มประเทศแอฟริกาใต้
การยอมรับคําพิพากษาศาลต่างประเทศในกลุ่มประเทศแอฟริกาใต้ต้องพิจารณากฎหมายภายใน
กลุ่มประเทศของแอฟริกาใต้ ได้แก่ The Enforcement of Foreign Civil Judgments Act ๑๙๙๘,
The Protection of Businesses Act ๙๙ of ๑๙๗๘ อีกทั้งยังมีเงื่อนไขอีกหลายประการที่จะต้อง
พิจารณาเช่นกัน ซึ่งบางเงื่อนไขก็อาจจะปรากฏในพระราชบัญญัติฉบับที่ได้กล่าวในข้างต้น แต่บางเงื่อนไข
ก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่นานาประเทศยอมรับและปฏิบัติกันมาอย่างเป็นสากล กล่าวได้โดยสรุปดังนี้
๑. คําพิพากษาศาลต่างประเทศที่ถูกนํามาบังคับใช้นั้น จะต้องเป็นคําพิพากษาที่ถูกโอนมา
โดยศาลที่มีอํานาจ หรือมีเขตอํานาจ โดยการยอมรับว่าคําพิพากษาใดออกโดยศาลที่มีเขตอํานาจ จะ
พิจารณาจากกฎเกณฑ์ เรื่องการขัดกันของกฎหมาย หรือตามกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
ของกลุ่มประเทศแอฟริกาใต้
๒. คําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้น จะต้องถึงที่สุดและเสร็จเด็ดขาดแล้ว ในศาลนั้น และ
คําพิพากษานั้น ต้องสามารถบังคับคดีได้ในศาลที่เป็นเจ้าของคําพิพากษา
๓. คําพิพากษาที่จะนํามาให้ศาลแอฟริกาใต้บังคับให้นั้น จะต้องไม่ใช่คําพิพากษาที่ตัดสิน
เรื่องเกี่ยวกับการฉ้อโกง หรือ คําพิพากษาต้องไม่ขัดกับนโยบายสาธารณะของกลุ่มประเทศแอฟริกาใต้
๓๗

CMS Cameron AcKenna. DIFC Courts are not a gateway to enforce foreign judgments in the UAE. Retrieved March
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๓๘
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หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือที่เป็นการดําเนินกระบวนการยุติธรรมที่มิชอบ และต้องไม่เกี่ยวข้องกับ
การภาษีอากรของรัฐ เจ้าของคําพิพากษาหรือการกระทําความผิดทางอาญา
๔. การบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้น ต้องไม่ถูกขัดขวางหรือไม่ถูกห้ามตาม
กฎหมาย The Protection of Businesses Act ๙๙ of ๑๙๗๘
กลุ่มประเทศแอฟริกาใต้ ใช้ระบบกฎหมายแบบคอมมอนลอว์ (Common law) โดยการดําเนิน
กระบวนพิจารณารูปแบบกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common law) ของศาลกลุ่มประเทศแอฟริกาใต้
ได้ถูกนําไปบรรจุไว้ใน the Enforcement of Foreign Civil Judgments Act ๑๙๙๘ ซึ่งพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ เป็นกฎมายหลักที่นํามาใช้พิจารณาถึงการยอมรับ และบังคับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ในกลุ่มประเทศแอฟริกาใต้ อีกทั้งพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวนี้ ยังแสดงถึงความพยายามที่จะทําให้
การยอมรับและบังคับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในกลุ่มประเทศแอฟริกาใต้ เกิดความชัดเจนและ
เป็นรูปธรรมให้มากขึ้นพระราชบัญญัติฉบับนี้ นําไปใช้กับคําพิพากษาศาลต่างประเทศ ที่รัฐมนตรี
ได้กําหนดไว้โดยการประกาศลงไว้ในหนังสือราชกิจจานุเบกษาของทางราชการ และพระราชบัญญัตินี้
ยังมีจัดให้มีข้อกําหนดในการบังคับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ สําหรับการพิจารณาของผู้พิพากษา
ศาลแอฟริกาใต้ ตลอดจนเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองที่เกี่ยวข้องอีกด้วย
ระบบมาตรการทางกฎหมายของกลุ่มประเทศแอฟริกาใต้ ในเรื่องการนําคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
มาบังคับใช้นั้น ถูกกําหนดไว้ใน the Enforcement of Foreign Civil Judgments Act ๑๙๙๘ โดย
พระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้ให้อํานาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในการกําหนดประเทศผู้ที่จะมีสิทธิ
ได้รับผลประโยชน์ จากการถูกยอมรับหรือบังคับใช้คําพิพากษา ซึ่งก็ไม่ได้มีข้อกําหนด หรือความต้องการ
สิ่งใดเป็นพิเศษ นอกจากหลักการถ้อยทีถ้อยอาศัย ปฏิบัติตอบแทนระหว่างกัน ระหว่างกลุ่มประเทศ
แอฟริกาใต้กับรัฐอื่นๆ (Reciprocity) ซึ่งก็เป็นหลักพื้นฐานสําคัญที่จะทําให้เกิดการบังคับตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศ นอกจากนี้พระราชบัญญัติฉบับนี้ยอมรับให้นํามาใช้เฉพาะคําพิพากษา หรือคําสั่งศาล
อันเกี่ยวกับการให้ชําระเงิน หรืออาจกล่าวได้ว่า คําพิพากษา หรือคําสั่งนั้น ต้องเป็นคําพิพากษาทาง
แพ่งเท่านั้น จะไม่รวมไปถึงคําพิพากษาทางอาญา (โดยในส่วนของการบังคับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ในคดีอาญาจะใช้กฎหมายคนละฉบับคือ the International Co-operation in Criminal of Matters
Act ๑๙๙๖.) ประกอบกับคําพิพากษา หรือคําสั่งนั้นจะต้องถึงที่สุดแล้วอีกด้วยอย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ จะไม่นําไปใช้ถึงคําพิพากษาที่เกี่ยวกับการให้ใช้เงิน เพื่อชําระค่าภาษีอากร ค่าปรับในเชิงลงโทษ
หรือการชําระหนี้ที่มีกําหนดระยะเวลาอย่างแน่นอน ในเรื่องเกี่ยวกับค่าอุปการะเลี้ยงดูของบุคคล๓๙
การยอมรับและการบังคับใช้คําพิพากษาศาลต่างประเทศในกลุ่มประเทศแอฟริกาใต้ มิอาจ
เกิดขึ้นได้โดยทันที เนื่องจากจําเป็นพิจารณาหลักเกณฑ์การยอมรับและการบังคับใช้ของกฎหมายภายใน
๓๙
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ประเทศด้วยการยอมรับและบังคับใช้คําพิพากษาศาลต่างประเทศทําให้เกิดกระบวนการทางกฎหมาย
ที่แยกต่างหาก จากกระบวนพิจารณาในศาลของศาลภายในประเทศ ซึ่งการยอมรับและบังคับใช้คําพิพากษา
ศาลต่างประเทศ จะมีลักษณะเป็นกฎเกณฑ์ที่มิได้พิจารณาเนื้อหาในประเด็นแห่งคดีเป็นหลัก แต่จะพิจารณา
ในแง่ของการยอมรับความถูกต้องของสําเนาเอกสารคําพิพากษาที่จะนํามาให้ศาลแอฟริกาใต้ยอมรับ
หรือบังคับให้ใช้ โดยคําพิพากษาศาลต่างประเทศที่จะนํามาให้ยอมรับหรือบังคับ ใช้นั้น จะต้องมี
การยอมรับถูกต้องของสําเนาคําพิพากษาดังกล่าว แล้วให้เจ้าหนี้ตามคําพิพากษา เป็นผู้ยื่นเอกสารนั้น
ต่อเจ้าพนักงานศาล เพื่อทําการบันทึกคําพิพากษานั้นลงในระบบ เมื่อคําพิพากษาศาลต่างประเทศได้ผ่าน
การยอมรับแล้ว คําพิพากษาดังกล่าว ก็จะถูกแปลงและตีพิมพ์ออกมาในรูปของคําพิพากษาศาลแอฟริกาใต้
โดยจะมีผลบังคับในฐานะเป็นคําพิพากษาทางแพ่งและจะมีการทําหนังสือบอกกล่าวไปยังจําเลยให้รับทราบ
ถึงการที่คําพิพากษาศาลต่างประเทศได้ถูกทําการบันทึกในระบบศาลแอฟริกาใต้แล้ว หลังจากนั้น ๒๑วัน
นับแต่วันที่จําเลยได้รับหนังสือบอกกล่าว ก็จะเป็นขั้นตอนการบังคับตามคําพิพากษาแก่จําเลยต่อไป
ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวในข้างต้นนั้น มีบัญญัติไว้ใน the Enforcement of Foreign Civil Judgments
Act ๑๙๙๘ Section ๓(๑)-(๓). และ Section ๔(๑)
การบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในกลุ่มประเทศแอฟริกาใต้นั้น เจ้าหนี้ตาม
คําพิพากษาเป็นผู้มีภาระการพิสูจน์ โดยต้องแสดงให้ศาลแอฟริกาใต้เห็นได้ว่าคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
สามารถนํามาบังคับใช้ในกลุ่มประเทศแอฟริกาใต้ได้ ซึ่งในประเด็นนี้จําต้องพิจารณาถึงเรื่องต่างๆ อาทิ
เรื่องเขตอํานาจศาล ความเป็นที่สุดของคําพิพากษา ที่จะนํามาให้ศาลภายในประเทศบังคับใช้นโยบาย
ของรัฐ การบอกกล่าวไปยังลูกหนี้ตามคําพิพากษา รวมไปถึงกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติของ
กลุ่มประเทศแอฟริกาใต้ ที่มีชื่อเรียกว่า “the Protection of Businesses Act ๙๙ of ๑๙๗๘” และ
กฎหมาย the Enforcement of Foreign Civil Judgments Act ๑๙๙๘ ดังที่ได้กล่าวไปแล้วในข้างต้น
๔.๒ กลุ่มประเทศในแถบตะวันออกกลาง
จากการศึกษาหลักเกณฑ์ของการบังคับตามคําพิพากษาในประเทศแถบตะวันออกกลางนั้น
มีการใช้หลักเกณฑ์ที่ได้กําหนดไว้ในสนธิสัญญาที่สําคัญๆ ๓ ฉบับ ได้แก่ The Arab League Convention
The Riyadh Convention และ the GCC Convention โดยได้กําหนดหลักการพื้นฐานเพื่อให้
ประเทศสมาชิกนําไปปรับใช้กับการบังคับคําพิพากษาศาลต่างประเทศ โดยหลักการที่สําคัญได้แก่
หลักการคําพิพากษาถึงที่สุด (res judicata) ซึ่งก็มีลักษณะเป็นอย่างเดียวกับระบบกฎหมายในภาคพื้น
ยุโรป ที่มีการใช้หลักการนี้ในการยอมรับและบังคับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ นอกจากนี้เงื่อนไขอื่น
ที่ปรากฏในสนธิสัญญาในส่วนของการนําคําพิพากษานั้นๆ ไปบังคับ จะต้องปรากฏว่าสามารถบังคับ
ได้กับประเทศต้นกําเนิดคําพิพากษาดังกล่าว ซึ่งถือเป็นข้อกําหนดทางกฎหมายโดยทั่วไปว่าการออก
คําพิพากษาศาลประเทศหนึ่ง จะต้องสามารถบังคับและมีผลผูกพันคู่ความนั้นได้อีกทั้งหากจะมีการยอมรับ
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และบังคับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ คําพิพากษาที่จะพิจารณายอมรับและบังคับให้นั้น จะไม่อาจ
บังคับให้ไปในทางที่ทําให้เกิดผลกระทบ หรือผลผูกพันมากไปกว่าผลที่มีอยู่ในประเทศต้นกําเนิดของ
คําพิพากษา ถึงแม้ว่าการบังคับใช้ในประเทศนั้นจะไม่มีประสิทธิภาพก็ตาม The Riyadh Convention
Article ๓๑ และ GCC Convention Article ๓(๑) ก็ได้กําหนดเงื่อนไขเช่นนี้ไว้ด้วย แต่ The Arab League
Convention แม้ว่าจะไม่ได้กําหนดเงื่อนไขนี้ไว้ในสนธิสัญญาอย่างชัดเจนตายตัว แต่ก็สามารถอนุมาน
ได้จาก Article ๕(๓) ซึ่งระบุการยอมรับความเป็นไปได้/ ความสามารถในการบังคับตามคําพิพากษา
ซึ่งต้องได้รับการยืนยันว่าคําพิพากษานั้นสามารถบังคับได้

ตารางที่ ๕.๑ เปรียบเทียบกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกา
สหภาพยุโรป และภูมิภาคอื่น
สหภาพยุโรป
สหรัฐอเมริกา
ตะวันออกกลาง
กฎหมาย/ The Council Regulation no. ๔๔/ ๑. Uniform Enforcement of Foreign ๑. Convention on the Enforcement of
กฎเกณฑ์ที่ ๒๐๐๑ on Jurisdiction and the Judgments Act, ๑๓ U.L.A. ๒๖๑ (๑๙๘๖) Judgment ๑๙๕๒ (the Arab league Convention)
เกี่ยวข้อง Recognition and Enforcement of ๒. The ๒๐๐๕ Uniform Foreign-Country ๒. Riyadh Arab Convention on Judicial Cooperation ๑๙๘๓ (the Riyadh Convention)
Judgments in Civil and Commercial Money Judgments Recognition Act
๓. Convention on the Enforcement of
Matters (๒๐๐๑) “Brussels I
Judgments, disputes and Judicial Summons
Regulation”
in Arab Gulf Co-operative Council States
(the GCC Convention)
หลักการ/เงื่อนไข ๑. ใช้บังคับกับข้อพิพาทในคดีแพ่งและ ๑. ต้องเป็นคําพิพากษาหรือคําขอที่เกี่ยวกับหนี้ ๑. พิพากษาที่จะได้รับการยอมรับและบังคับใช้ในรัฐ
การยอมรับ พาณิชย์เท่านั้น และไม่บังคับใช้กับคดี เงินเท่านั้น สําหรับคําพิพากษาหรือคําสั่งที่ไม่ใช้ สมาชิกอื่นต้องถึงที่สุด เพื่อมิให้มีข้อโต้แย้ง หรือ ความ
และบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังต่อไปนี้
หนี้เงินศาลจะพิจารณาโดยใช้หลักอัธยาศัยไมตรี ลั งเลใจในการยอมรั บคํ าพิ พากษาในรั ฐผู้ บั งคั บใช้
คําพิพากษา
- คดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเรื่องสถานะ ระหว่างประเทศ (comity) หรือกฎหมายอื่นที่ คํ าพิ พากษา และเพื่ อมิ ให้ มี การกลั บคํ าพิ พากษาใน
ภายหลัง
ศาลต่างประเทศ ของตัว บุค คล (Personal Status) เกี่ยวข้องมาบังคับใช้แทน
อาทิเช่น สถานะที่เกี่ยวกับการสมรส ๒. คําพิพากษานั้นถึงที่สุด มีข้อสรุปและยังสามารถ ๒. คําพิพากษานั้นต้องใช้บังคับได้ตามกฎหมายของรัฐ
(Matrimonial Status) หรื อ เรื่ อ ง บังคับได้ภายใต้กฎหมายของศาลต่างประเทศที่ ที่ได้ออกคําพิพากษานั้น เพราะถ้าหากคําพิพากษา ไม่
พินัย กรรมและมรดก (Wills and ออกคํา พิ พ ากษา (final conclusive and สามารถที่ จ ะใช้ บั ง คั บ ได้ ใ นรั ฐ ที่ อ อกคํ า พิ พ ากษา
คําพิพากษานั้นก็ไม่ควรที่จะใช้บังคับได้ในรัฐอื่น
enforceable)
Succession)

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๕
๑๒๗

สหภาพยุโรป
- คดี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เรื่ อ งเรื่ อ ง
ล้มละลาย (Bankruptcy)
- คดี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เรื่ อ งเรื่ อ ง
ประกันสังคม (Social Security)
- คดี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เรื่ อ งเรื่ อ ง
การบังคับตามคําชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ
(Arbitration)
๒. ศาลในประเทศสมาชิกสามารถบังคับ
คดีตามคําพิพากษาระหว่างกันได้ เมื่อมี
คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอให้ศาลใน
ประเทศที่สองออกประกาศการบั งคับ
ตามคําพิพากษาศาลจากประเทศแรก
(Declaration of Enforceability)
๓. เมื่ อ ศาลได้ รั บ คํ า ร้ อ งขอให้ อ อก
ประกาศการบั งคับ ตามคํ าพิ พากษา
ศาลจากประเทศแรกแล้ว (Declaration
of Enforceability) ศาลจะต้องบังคับ
ตามคําพิพากษาศาลประเทศแรกโดย

ตารางที่ ๕.๑ (ต่อ)
สหรัฐอเมริกา
๓. ประเทศสหรัฐอเมริกา จะมีการแบ่งการยอมรับ
ตามคําพิพากษาออกเป็น ๒ กรณี ได้แก่
๓.๑ กรณีที่ศาลไม่มีดุลยพินิจในการพิจารณา
(Mandatory Non-Recognition) เช่น
- มี กระบวนวิ ธี พิ จารณาที่ ขั ดต่ อหลั ก
กระบวนการอันควรแห่งกฎหมาย (Due Process
of Law)
- ศาลต่างประเทศมิได้มีอํานาจเหนือบุคคล
ในการพิ จ ารณาคดี ข องจํ า เลย (Personal
Jurisdiction)
- ศาลต่างประเทศไม่มีอํานาจตัดสินคดีที่เป็น
ข้อพิพาท
๓.๒ กรณี ที่ ศ าลสามารถใช้ ดุ ลพิ นิ จใ น
การพิจารณา (Discretionary Non-Recognition)
อาทิเช่น
- จําเลยไม่ได้รับจดหมายแจ้งเตือนเกี่ยวกับ
กระบวนวิธีพิจารณา

ตะวันออกกลาง

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๕
๑๒๘

สหภาพยุโรป
ทั น ที โ ดยไม่ มี เ งื่ อ นไขหลั ง จากศาล
ได้รับเอกสารตามที่กฎหมายกําหนด
ครบถ้วนแล้ว โดยศาลที่รับคําร้องขอ
ไม่สามารถตรวจเนื้อหาหรือทบทวน
(Review) คํา พิ พ ากษาของศาล
ประเทศแรกได้
๔. กรณี เดี ยวที่ จะคั ดค้ านการบั งคั บ
ตาม คําพิพากษาของศาลจากประเทศ
แรกได้ คือการทําคําร้องอุทธรณ์ให้ศาล
อุทธรณ์ ที่มีเขตอํานาจตามภาคผนวก
๓ ของ Brussels I Regulation ปฏิเสธ
ห รื อ เพิ กถอนการบั งคั บคดี ตาม
คําพิพากษา จากศาลแรก มูลเหตุที่
ทําให้ศาลอุทธรณ์ปฏิเสธหรือเพิกถอน
การบั ง คั บ คดี ต ามคํ า พิ พ ากษาของ
ศาลประเทศแรกจะต้องเป็นมู ลเหตุ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

ตารางที่ ๕.๑ (ต่อ)
สหรัฐอเมริกา
- คํ า พิ พ ากษาศาลต่ า งประเทศเกิ ด จาก
การฉ้อฉล
- คําพิพากษาศาลต่างประเทศขัดต่อนโยบาย
สาธารณะ
- คําพิพากษาขัดกับคําพิพากษาอื่นที่ถึงที่สุด
แล้ว
- กระบวนวิธีพิจารณาของศาลต่างประเทศ
ขัดกับข้อตกลงที่คู่สัญญาตกลงกันไว้
- ศาลต่างประเทศมิใช่ศาลที่สะดวกที่สุดสําหรับ
การพิจารณาคดี (Forum Non Conveniens)
- คํ า พิ พ ากษาเกิ ด จากข้ อ สงสั ย อั น เป็ น
สาระสํ า คั ญ เกี่ ย วกั บ ความเป็ น อั น หนึ่ ง อั น
เดียวกัน (Integrity) ฉ้อโกงและการให้สินบน
- กระบวนวิ ธี พิ จ ารณาบางขั้ น ตอนของ
ศาลต่างประเทศขัดต่อหลักกระบวนการอันควร
แห่งกฎหมาย

ตะวันออกกลาง

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๕
๑๒๙

สหภาพยุโรป
- คําพิพากษาศาลประเทศแรกที่
ขอให้ศาลบังคับตามนั้นมีเนื้อหาของ
คดีที่ขัดกับนโยบายสาธารณะ (Public
Policy) ของประเทศที่ถูกร้องขอให้มี
การบังคับคดีตามคําพิพากษา
- จํ า เลยในคดี ที่ มี ก ารร้ อ งขอให้
บั ง คั บ ค ดี ต า ม คํ า พิ พ า ก ษ า ศ า ล
ประเทศแรกถู ก พิ พ ากษาขาดนั ด
(Default of Appearance) ในศาล
ประเทศแรก และจําเลยดังกล่าวได้รับ
เอกสารแจ้งการเริ่มกระบวนการไต่สวน
ล่าช้า จึงไม่มีเวลาเพียงพอในการเตรียม
ความพร้อมในการต่อสู่คดี
- คําพิพากษาศาลประเทศแรกที่
คู่ความร้องขอให้ศาลในประเทศที่สอง
บั ง คั บ ตามมี เ นื้ อ หาของคํ า ตั ด สิ น ที่
ขัดแย้งกับคําพิพากษาระหว่างคู่ความ

ตารางที่ ๕.๑ (ต่อ)
สหรัฐอเมริกา

ตะวันออกกลาง

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๕
๑๓๐

(โปรดระบุขั้นตอน

สหภาพยุโรป
เดียวกันที่ตัดสินโดยศาลในประเทศที่
สอง
- คําพิพากษาศาลประเทศแรกที่
คู่ความร้องขอให้ศาลในประเทศที่สอง
บั ง คั บ ตามมี เ นื้ อ หาของคํ า ตั ด สิ น ที่
ขั ด แย้ ง กั บ คํ า พิ พ ากษาก่ อ นหน้ า ที่
ตัดสินโดยศาลของประเทศสมาชิกอื่น
หรือศาลของประเทศอื่นที่ไม่ใช่สมาชิก
สหภาพยุโรปซึ่งคดีที่ตัดสินนั้นเป็นคดี
ที่มีลักษณะความผิดเป็นฐานความผิด
เดียวกันกับคดีที่ตัดสินโดยศาลประเทศ
แรก และเป็นคดีที่มีคู่ความชุดเดียวกัน
กับศาลประเทศแรก
ขั้นตอนการยอมรับ ๑. คู่ ค วามร้ อ งขอต่ อ ศาลที่ มี อํ า นาจ
และบังคับตาม (Competent Authority) ตามรายชื่อ
คําพิพากษา ที่ปรากฏในภาคผนวกที่ ๒ (Annex II)
ศาลต่างประเทศ ของ Brussels I Regulation ให้ออก

ตารางที่ ๕.๑ (ต่อ)
ตะวันออกกลาง

ก ร ะ บ ว น ก า ร ย อ ม รั บ คํ า พิ พ า ก ษ า ศ า ล ขั้นตอนในการบังคับตามคําพิพากษาจะเป็นไปตาม
ต่างประเทศสามารถกระทําได้ ๒ ประการ ดังนี้ กฎหมายภายในของรั ฐ ที่ จ ะทํ า การบั ง คั บ ตาม
๑. กรณี ที่ คํ า พิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด แล้ ว (Original คําพิพากษา (GCC Convention Article ๓)
Matter) และนําคําพิพากษานั้นมายอมรับโจทก์

สหรัฐอเมริกา

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๕
๑๓๑

เป็นข้อๆ
โดยสังเขป)

สหภาพยุโรป
ประกาศการบั งคั บ ตามคํ าพิ พ ากษา
(Declaration of Enforceability)
๒. คู่ความที่ร้องขอให้ศาลออกประกาศ
การบังคับตามคําพิพากษา (Declaration
of Enforceability) จะต้องส่งสําเนา
คําพิพากษาจากศาลประเทศแรกและ
ยอมรับความถูกต้องของคําพิพากษา
และจะต้องกรอกแบบฟอร์มการขอ
บังคับตามคําพิพากษา ขั้นตอนในการ
ออกประกาศบังคับตามคําพิพากษา
ให้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศ
สมาชิกที่ถูกร้องขอให้ทําการบังคับคดี
ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
๓. หลั ง จากศาลตั ด สิ น ให้ ป ระกาศ
การบังคับตามคําพิพากษาศาลประเทศ
แรก มีผลบังคับใช้ (Declaration of
Enforceability) คู่ ค วามฝ่ า ยที่ เ สี ย

ตารางที่ ๕.๑ (ต่อ)
สหรัฐอเมริกา
สามารถยื่นขอให้มีการยอมรับได้ (Filing an
Action) ยื่นต่อศาลของรัฐที่จะยอมรับคําพิพากษา
และต้องมีการปฏิบัติตามกระบวนการวิธีพิจารณา
ที่กําหนดไว้ของแต่ละรัฐด้วย ในกรณีที่คําพิพากษา
ศาลต่างประเทศได้รับการยอมรับแล้ว ให้ถือว่า
คํ า พิ พ ากษานั้ น คํ า พิ พ ากษานั้ น ถึ ง ที่ สุ ด แล้ ว
(Conclusive) และสามารถใช้บังคับในรัฐนั้นได้
เช่ น เดี ย วกั น กั บ คํ า พิ พ ากษาที่ อ อกโดยรั ฐ นั้ น
นอกจากนี้ กฎหมายฉบั บ นี้ ไ ด้ กํา หนดให้ เ ริ่ ม
การยอมรับคําพิพากษาศาลต่างประเทศโดยเร็ว
หรือภายใน ๑๕ ปี ตั้งแต่วันที่ระบุในคําพิพากษา
มิฉะนั้นจะถือว่าขาดอายุความ
๒. กรณีที่คําพิ พากษาต่ างประเทศยั งอยู่ระหว่าง
การพิจารณา (Pending Action) โจทก์สามารถ
ฟ้องแย้ง (Counterclaim), ฟ้องกลับ (Cross Claim),
ข้อต่อสู้ในคําให้การที่หยิบยกประเด็นข้อต่อสู้ใหม่ๆ
ขึ้นมาต่อสู้คําฟ้อง (Affirmative Defense)

ตะวันออกกลาง

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๕
๑๓๒

สหภาพยุโรป
ประโยชน์ อ าจทํ า คํ า ร้ อ งอุ ท ธรณ์ ต่ อ
ศาลเพื่อคัดค้านคําตัดสินให้ประกาศ
การบังคับตามคําพิพากษาศาลประเทศ
แรก มีผลบังคับใช้ (Declaration of
Enforceability)
๔. การอุทธรณ์สามารถกระทําได้โดย
โดยอุ ท ธรณ์ ต่ อ ศาลที่ มี อํ า นาจใน
การรับอุทธรณ์ที่ระบุไว้ในภาคผนวก
ที่สาม

ตารางที่ ๕.๑ (ต่อ)
สหรัฐอเมริกา
ตัวอย่างของรัฐฟลอริดา
๑) ต้องมีการนําคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
มายื่นต่อเสมียนประจําศาล (Clerk of the Court)
และมีก ารจดบัน ทึก ไว้ที่ County ที่ มี ก ารนํา
คําพิพากษาศาลต่างประเทศไปบังคับ
ก. เจ้าหนี้ตามคําพิ พากษาจะต้องมีการทํา
คําให้การเป็นลายลักษณ์อักษร (Affidavit) ที่มี
รายชื่อ ที่อยู่ หมายเลขประกันสังคมของลูกหนี้
และเจ้าหนี้ตามคําพิพากษา
ข. เมื่ อ เสมี ย นประจํ า ศาล ได้ รั บ เอกสาร
บันทึกและคําให้การเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว
เสมียนประจําศาล จะต้องแจ้งให้ลูกหนี้ตามคํา
พิพากษาทราบตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในคําให้การ
- ลู ก หนี้ ต ามคํ า พิ พ ากษาจะต้ อ งทํ า คั ด ค้ า น
การยอมรั บ และบั ง คั บ ตามคํ า พิ พ ากษาศาล
ต่างประเทศภายใน ๓๐ วัน นับแต่ได้รับจดหมาย

ตะวันออกกลาง

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๕
๑๓๓

ข้อยกเว้นใน
การยอมรับและ
บังคับตาม
คําพิพากษา
ศาลต่างประเทศ

เอกสารที่ต้องใช้

สหภาพยุโรป

สหรัฐอเมริกา
ตะวันออกกลาง
- Circuit Court เป็นศาลที่มีอํานาจใน
การพิจารณาคดี กําหนดประเด็นและมีคําสั่งให้
ยอมรับหรือไม่ยอมรับคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
๑. สําเนาคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
๑. สําเนาคําพิพากษาจากศาลประเทศ ๒. คําพิพากษาศาลต่างประเทศทีถ่ ึงที่สุดแล้ว
แรก ที่ได้รับการยอมรับความถูกต้อง ๓. บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประกันสังคม ๒. ใบยอมรับแสดงว่าคําพิพากษานั้นถึงที่สุดแล้ว
๓. ใบยอมรับแสดงว่าคําพิพากษานั้นมีผลต่อลูกหนี้
ของคําพิพากษา
(Social Security Card)
ตามคําพิพากษา และลูกหนีไ้ ด้รับแจ้งแล้ว
๒. แบบฟอร์ ม การขอบั ง คั บ ตาม
๔. (Riyadh Convention Article ๓๑b/๓๔, GCC
คําพิพากษา
Convention Article ๙)
๓. เอกสารยอมรับความถูกต้องของ
คําพิพากษา
๑. ถ้าหากคําพิพากษานั้นขัดกับนโยบายสาธารณะ
๑. กรณี ก ารยอมรั บ คํ า พิ พ ากษา ๑. ภาษี
ของรัฐ ศาลที่จะทําการบังคับคดีสามารถที่จะยกข้อ
คําพิพากษาจากประเทศสมาชิกแรก ๒. ค่าปรับ หรือบทลงโทษอื่นๆ
ไม่อาจได้รับการยอมรับในประเทศที่ ๓. คําพิพากษาเกี่ยวกับการหย่า การอุปการะ ต่อสู้ในประเด็นที่เกี่ยวกับการทําขั้นตอนการดําเนินคดี
สองในกรณีดังต่อไปนี้
เลี้ยงดู ค่าเลี้ยงดูหรือคําพิพากษาอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ไม่ถูกต้อง
- คําพิพากษามีเนื้อหาของคดีที่ขัด กั บ ความสั ม พั น ธ์ ใ นครอบครั ว (Domestic ๒. คู่กรณีที่ไม่ได้รับการแจ้งถึงขั้นตอนการดําเนินคดี
ไม่จําต้องทําการยอมรับตามคําพิพากษา
กับนโยบายสาธารณะ (Public Policy) Relations)
๓. หากศาลที่ออกคําพิพากษาไม่มีเขตอํานาจโดย
ของประเทศที่ถูกร้องขอให้มีการยอมรับ
ชอบธรรมไม่ว่าจะเป็นทางปฏิบัติหรือทางเนื้อหาก็
คําพิพากษา

ตารางที่ ๕.๑ (ต่อ)

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๕
๑๓๔

สหภาพยุโรป
สหรัฐอเมริกา
- จํ า เลยในคดี ที่ มี ก ารร้ อ งขอให้ มีข้อสังเกตว่าคําพิพากษาตามข้อ ๑) และ
ยอมรับคําพิพากษาศาลประเทศแรก ๒) ยังไม่เคยได้รับการยอมรับและบังคับตาม
ถูก พิพ ากษาขาดนัด (Default of ศาลต่างประเทศในประเทศสหรัฐอเมริกา
appearance) ในศาลประเทศแรก
และจําเลยดังกล่าวได้รับเอกสารแจ้ง
การเริ่ ม กระบวนการไต่ ส วนล่ า ช้ า
จึ ง ไม่ มี เ วลาเพี ย งพอในการเตรี ย ม
ความพร้อมในการต่อสู่คดี
- คําพิพากษาศาลประเทศแรกที่
คู่ความร้องขอให้ศาลในประเทศที่สอง
ยอมรับมีเนื้อหาของคําตัดสินที่ขัดแย้ง
กับคําพิพากษาระหว่างคู่ความเดียวกัน
ที่ตัดสินโดยศาลในประเทศที่สอง
- คําพิพากษาศาลประเทศแรกที่
คู่ความร้องขอให้ศาลในประเทศที่สอง
ยอมรับมีเนื้อหาของคําตัดสินที่ขัดแย้ง
กับคําพิพากษาก่อนหน้าที่ตัดสินโดย

ตารางที่ ๕.๑ (ต่อ)
ตะวันออกกลาง
ถือได้ว่าคําพิพากษานั้นใช้บังคับไม่ได้
๔. การปฏิ เ สธไม่ บั ง คั บ ตามคํ า พิ พ ากษาของศาล
ต่างประเทศอาจเกิดขึ้นได้ในกรณีที่คําพิพากษาของ
ศาลต่างประเทศนั้นขัดกับคําชี้ขาดอื่นๆของศาลที่
จะทําการบังคับตามคําพิพากษานั้น หรือโดยศาล
อื่นใดที่คําพิพากษานั้นอาจถูกผูกพันเพื่อบังคับตาม
คําพิพากษานั้น
๕. การปฏิเสธการยอมรับตามคําพิพากษาของศาล
ต่างประเทศอาจเกิดขึ้นได้ใ นกรณีที่ ศาลของรัฐ ที่
ออกคําพิพากษานํากฎหมายภายในของตน ที่อยู่
นอกเหนือจากหลักการตามกฎหมายระหว่างประเทศ
แผนกคดีบุคคลมาปรับใช้
๖. แม้ว่าคําพิพากษาของศาลต่างประเทศจะอยู่บน
พื้ น ฐานของการยอมรั บ คํ า พิ พ ากษาจากศาลที่ มี
เขตอํา นาจ แต่ อ าจมี ก ารปฏิเ สธการยอมรับ ตาม
คํ า พิ พ ากษาของศาลต่ า งประเทศ หากศาลที่ มี
เขตอํานาจเฉพาะอ้างสิทธิเหนือข้อโต้แย้งในเรื่องนั้น

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๕
๑๓๕

สหภาพยุโรป
ศาลของประเทศสมาชิกอื่น หรือศาล
ของประเทศอื่นที่ไม่ใช่สมาชิกสหภาพ
ยุ โ รป ซึ่ ง คดี ที่ ตั ด สิ น นั้ น เป็ น คดี ที่ มี
ลั ก ษณะความผิ ด เป็ น ฐานความผิ ด
เดี ย วกั น กั บ คดี ที่ ตั ด สิ น โดยศาล
ประเทศแรก และเป็นคดีที่มีคู่ความ
ชุดเดียวกันกับศาลประเทศแรก
๒. กรณีการบั งคับตามคํ าพิ พากษา
เมื่ อคู่ ค วามร้ อ งขอให้บั ง คับ คดี ต าม
คํ า พิ พ ากษาศาลจากประเทศแรก
และได้ ส่ ง เอกสารตามที่ ก ฎหมาย
กําหนดครบถ้วนแล้ว ศาลที่ถูกร้องขอ
จะต้ อ งบั ง คั บ ตามคํ า พิ พ ากษาของ
ศาลประเทศแรกในทุกกรณี
๓. คู่ความที่เสียประโยชน์สามารถทํา
คํ า ร้อ งอุท ธรณ์ใ ห้ศ าลอุท ธรณ์ที ่มี
เขตอํา นาจตามภาคผนวก ๓ ของ

ตารางที่ ๕.๑ (ต่อ)
สหรัฐอเมริกา

ตะวันออกกลาง

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๕
๑๓๖

สหภาพยุโรป
Brussels I Regulation ปฏิเสธหรือ
เพิกถอนการบังคับคดีตามคําพิพากษา
จากศาลแรก โดยศาลอุ ท ธรณ์ จ ะ
พิจารณาปฏิเสธหรือเพิกถอนการบังคับ
คดีตามคําพิพากษาจากศาลแรกโดย
อาศัยมูลเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ
๑. ข้างต้น
ปัญหาที่
๑. ขั้นตอนการออกประกาศการบังคับ
เกิดขึ้นในทาง ตามคําพิพากษาของศาลประเทศที่สอง
ปฏิบัติ
(Declaration of Enforceability)
ที่ อ าจใช้ เ วลาหลายเดื อ นขึ้ น อยู่ กั บ
ขั้นตอนที่กําหนดไว้ของศาลที่ทําการ
บังคับคดี (Enforcing Court) ใน
แต่ละแห่ง แต่ปัญหานี้ได้รับการแก้ไข
แล้ว โดย Brussels IA Regulation
ซึ่งยกเลิกขั้นตอนที่บังคับให้คู่ความ
จะต้ อ งร้ อ งขอให้ ศ าลในประเทศที่

ตารางที่ ๕.๑ (ต่อ)
ตะวันออกกลาง

กรณี ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ในประเทศสหรั ฐ อาหรั บ
เอมิ เ รตส์ เนื่ อ งจากการบั ง คั บ ตามคํ า พิ พ ากษา
ต่างประเทศในใช้ได้เฉพาะการบังคับตามคําชี้ขาด
ตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการเท่านั้น แต่ยังไม่
มี ก ารยอมรั บ และการบั ง คั บ ตามคํ า พิ พ ากษา
ต่างประเทศ

สหรัฐอเมริกา

๑. ปัญหาเกี่ยวกับการไม่มีกฎหมายที่เป็นมาตรฐาน
๒. ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การตี ค วามข้ อ ยกเว้ น
การยอมรับตามคําพิพากษา
๓. ปัญหาเกี่ยวกับการพิสูจน์คําพิพากษาศาล
ต่างประเทศ

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๕
๑๓๗

สหภาพยุโรป
สองออกประกาศการบั ง คั บ ตาม
คําพิพากษาศาลจากประเทศแรก
๒. ปัญหาทางเทคนิคเรื่องการประวิง
เ ว ล า ข อ ง คู่ ค ว า ม (“Torpedo”
Litigation Tactics) ในกรณีมีการทํา
ข้อตกลงเลือกศาล (Choice of Court)
อันเกิดขึ้นจากถ้อยคําใน Brussels I
Regulation กําหนดให้ ศาลแรกที่รับ
พิจารณาคดี (Court First Seized)
จะต้องพิจารณาว่าศาลเองมีเขตอํานาจ
หรือไม่ และระหว่ างที่ศ าลพิจ ารณา
เรื่องเขตอํานาจศาลนั้น ศาลอื่นใดใน
ประเทศสมาชิ ก สหภาพยุ โ รปจะไม่
สามารถมี อํา นาจรั บ ฟ้ อ งคดี ทํา ให้
คู่ ค วามที่ ต้ อ งการประวิ ง เวลาเพื่ อ
ประโยชน์ของตนกลับนําคดีขึ้นสู่ศาล
ที่คู่ความไม่ได้เลือกไว้เพื่อให้ศาลใช้เวลา

ตารางที่ ๕.๑ (ต่อ)
สหรัฐอเมริกา

ตะวันออกกลาง

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๕
๑๓๘

สหภาพยุโรป
ในการพิจารณาว่าศาลเองมีเขตอํานาจ
หรือไม่ ปัญ หานี้ ได้รั บ การแก้ ไ ขแล้ ว
โดย Brussels IA Regulation โดย
แก้ไขให้ศาลที่คู่ความได้ตกลงเลือกให้
พิจารณาคดี (Choice of Court) มี
เขตอํ า นาจโดยเด็ ด ขาด (Exclusive
Jurisdiction) และศาลอื่นที่ได้รับการ
ฟ้องคดีจะต้องพักการพิจารณาคดี
๓. หลักเกณฑ์ของ Brussels I Regulation
เดิ ม ไม่ ค รอบคลุ ม ไปบั ง คั บ ใช้ กั บ
ข้อพิพาทที่จําเลยไม่มีภูมิลําเนาอยู่ใน
ประเทศสมาชิ ก สหภาพยุ โ รป แต่
ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขใน Brussels
IA Regulation เพื่อให้ข้อพิพาทบาง
ประการสามารถดําเนินคดี ในยุโรปได้
แม้จําเลยจะไม่มีภูมิลําเนาในประเทศ
สมาชิกสหภาพยุโรป อาทิเช่น ข้อพิพาท

ตารางที่ ๕.๑ (ต่อ)
สหรัฐอเมริกา

ตะวันออกกลาง

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๕
๑๓๙

สหภาพยุโรป
เรื่องผู้บริโภค และการจ้างแรงงาน
๔. ปั ญ หาความไม่ ส อดคล้ อ งของ
หลักเกณฑ์ Brussels I Regulation กับ
การบังคับใช้ข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการ
เนื่องจากคู่สัญญามักจะนําคดีไปฟ้อง
ที่ศาลอื่นที่มิใช่ศาลที่คู่ความตกลงไว้
ในข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการ (Choice
of Court) ทําให้ศาลที่คู่สัญญาตกลง
เลือกไว้ต้องหยุดการพิจารณาคดีเพื่อให้
ศาลที่รับฟ้องคดีเป็นศาลแรก (Court
First Seized) ได้พิจารณาคดีก่อนตาม
หลักเกณฑ์ของ Brussels I Regulation
แต่ ปั ญ หานี้ ไ ด้ รั บ การแก้ ไ ขแล้ ว ใน
Brussels IA Regulation โดยกําหนด
ให้กําหนดให้ศาลของประเทศสมาชิก
มี สิ ท ธิ ใ นการพิ จ ารณาข้ อ สั ญ ญา
อนุ ญ าโตตุ ล าการตามหลั ก เกณฑ์

ตารางที่ ๕.๑ (ต่อ)
สหรัฐอเมริกา

ตะวันออกกลาง

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๕
๑๔๐

สหภาพยุโรป
กฎหมายภายในของประเทศสมาชิก
โดยไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์
เรื่ อ งการยอมรั บ และบั ง คั บ คดี ต าม
คําพิพากษาของ Brussels I Regulation

ตารางที่ ๕.๑ (ต่อ)
สหรัฐอเมริกา

ตะวันออกกลาง

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๕
๑๔๑

บทที่ ๖
การวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ
๑. การยอมรั บ และการบั ง คั บ คดี ต ามคํ า พิ พ ากษาศาลต่ า งประเทศในคดี แ พ่ ง และพาณิ ช ย์
ในกลุ่มประเทศอาเซียน
๑.๑ ประเทศมาเลเซีย
๑.๑.๑ ความเป็นมา
ก่อนปี ค.ศ. ๑๙๕๘ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศได้มีขึ้นเป็นครั้งแรกใน the Straits Settlements ในปี ค.ศ. ๑๙๒๑ และในปีถัดมาใน
the Federated Malay States๑, Kedah๒ และ Johore๓ ซึ่งในการก่อตั้งสหพันธรัฐมาลายา (Federation
of Malaya) ในปี ค.ศ. ๑๙๔๘ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศดังกล่าวข้างต้นได้ถูกยกเลิกและแทนที่โดยกฎหมาย the Reciprocal Enforcement
of Judgment Ordinance ในปี ค.ศ. ๑๙๔๙
ต่อมาในปี ค.ศ. ๑๙๕๘ ได้มีการแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับและการบังคับ
คดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศครั้งสําคัญ โดยในปีดังกล่าวมีการประกาศใช้กฎหมาย Reciprocal
Enforcement of Judgments Act ๑๙๕๘ (“REJA”) ซึ่งเป็นการแทนที่กฎหมาย Reciprocal
Enforcement of Judgment Ordinance ในปี ค.ศ. ๑๙๔๙ ข้างต้น กฎหมาย REJA ได้ถูกแก้ไขเพิ่มเติม
อีกครั้งหนึ่งในปี ค.ศ. ๑๙๗๒ โดยมีผลใช้บังคับทั่วประเทศมาเลเซีย
เนื่องจากบทบัญญัติของ REJA ถูกร่างขึ้นมาโดยอาศัยหลักการของกฎหมาย English
Foreign Judgments (Reciprocal Enforcement) Act ค.ศ. ๑๙๓๓ ดังนั้นการยอมรับและการบังคับคดี
ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในประเทศมาเลเซียจึงมีลักษณะเช่นเดียวกับวิธีการบังคับคดีตาม
คําพิพากษาศาลต่างประเทศในประเทศอังกฤษกล่าวคือ การยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศ สามารถกระทําได้ตามวิธีการที่ระบุไว้ในกฎหมายสารบัญญัติ (เช่น การจดทะเบียน
คําพิพากษาภายใต้บทบัญญัติของ REJA) และวิธีการตามระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common law)

๑

Enactment No. ๒ of ๑๙๒๒.
Ibid. No.๗ of ๑๓๔๒.
๓
Ibid. No.๖๘ of ๑๙๒๒.
๒
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๑๔๓

๑.๑.๒ กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
๑.๑.๒.๑ การจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศในประเทศมาเลเซีย
ตามบทบัญญัติของ REJA การยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาล
ต่างประเทศในประเทศมาเลเซียนั้น สามารถกระทําได้โดยการจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้น
ต่อศาลสูงมาเลเซีย (High Court of Malaysia) ซึ่งคําพิพากษาศาลต่างประเทศที่จะนํามาจดทะเบียน
ตามบทบัญญัติของ REJA ได้นี้ ต้องเป็นคําพิพากษาจากศาลของประเทศที่ระบุไว้ในบัญชีที่หนึ่ง (First
Schedule) ใน REJA เท่านั้นซึ่งได้แก่คําพิพากษาศาลประเทศดังต่อไปนี้
๑. ประเทศสหราชอาณาจักร ได้แก่ ศาลสูงอังกฤษ (High Court in England)
ศาลเซสชั่นสกอตแลนด์ (Court of Session in Scotland) ศาลสูงไอร์แลนด์เหนือ (High Court in
Northern Ireland) ศาลชานส์เซอรีของเคานตี้แห่งแลงคาสเตอร์ (Court of Chancery of the County
Palatine of Lancaster) ศาลชานส์เซอรีของเคานตี้แห่งเดอรัม (Court of Chancery of the County
Palatine of Durham)
๒. เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ได้แก่ ศาลสูง (High Court)
๓. ประเทศสิงคโปร์ ได้แก่ ศาลสูง (High Court)
๔. ประเทศนิวซีแลนด์ ได้แก่ ศาลสูง (High Court)
๕. ประเทศศรีลังกา ได้แก่ ศาลสูงและศาลจังหวัด (High Court and the
District Courts)
๖. ประเทศอินเดีย (ยกเว้นรัฐชัมมูและรัฐแคชเมียร์ (State of Jammu and
Kashmir) รัฐมณีปุระ (State of Manipur) พื้นที่ชนพื้นเมืองในรัฐอัสสัม (Tribal areas of State of
Assam)พื้นที่ที่ถูกกําหนดในรัฐมัทราสและอานธร (Scheduled areas of the States of Madras
and Andhra) ได้แก่ ศาลสูง (High Court)
๗. ประเทศบรูไน ได้แก่ ศาลสูง (High Court)
เมื่อได้จดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศแล้วจะสามารถบังคับคดี
ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศดังกล่าวได้เช่นเดียวกับคําพิพากษาที่ทําขึ้นโดยศาลมาเลเซียเอง๔
ในส่วนของคําพิพากษาที่สามารถจดทะเบียนได้ตามหลักเกณฑ์ที่ระบุใน
REJA นี้ จะต้องเป็นคําพิพากษาหรือคําสั่งในคดีแพ่ง หรือคําพิพากษาหรือคําสั่งในคดีอาญาในเรื่อง
การชดใช้ค่าตอบแทนหรือค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายเท่านั้น และสําหรับประเทศที่ไม่อยู่ใน Common
Wealth รวมถึงคําวินิจฉัยที่ได้จากกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่กฎหมายของประเทศที่มี
๔

REJA (๑๙๕๘), Section ๔(๑).
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การทําคําวินิจฉัยนั้นอนุญาตให้บังคับคําวินิจฉัยดังกล่าวได้ในลักษณะเดียวกันกับการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ที่ทําขึ้นโดยศาลในประเทศนั้นเอง นอกจากนี้คําพิพากษาที่สามารถจดทะเบียนได้ตามบทบัญญัติของ
REJA นี้ยังรวมถึงคําพิพากษาที่ได้จากการกระบวนการอุทธรณ์หรือฎีกาด้วย๕
 เงื่อนไขในการนําคําพิพากษาศาลต่างประเทศมาขอจดทะเบียนตามบทบัญญัติ
ของ REJA
ในการนําคําพิพากษาศาลต่างประเทศมาขอจดทะเบียนในประเทศมาเลเซีย
ตามบทบัญญัติของ REJA เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาต้องนําคําพิพากษาดังกล่าวมาขอจดทะเบียนภายใน
๖ ปี หลังจากวันที่มีการทําคําพิพากษานั้นหรือวันที่ได้รับคําพิพากษาถึงที่สุดจากกระบวนการอุทธรณ์
ในกรณีที่มีการอุทธรณ์หรือฎีกาคําพิพากษา๖ ซึ่งเงื่อนไขในการขอจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ภายใต้บทบัญญัติของ REJA มีดังต่อไปนี้
๑. เป็นคํา พิ พ ากษาอัน เป็น ที่ สุ ด ซึ่ ง รวมถึง คํา พิพ ากษาที่อ ยู่ใ นระหว่า ง
กระบวนการอุทธรณ์ หรือคําพิพากษาดังกล่าวยังสามารถอุทธรณ์ได้๗
๒. ต้องมีการชําระเป็นจํานวนเงิน ซึ่งจํานวนเงินที่ต้องชําระตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศที่นํามาขอจดทะเบียนนั้นต้องไม่ใช่กรณีการชําระภาษีหรือการชําระเงินในกรณีอื่นใด
ที่มีลักษณะเป็นการชําระค่าปรับหรือการลงโทษ
๓. เป็นคําพิพากษาจากศาลในประเทศที่ระบุไว้ในบัญชีที่หนึ่ง (First Schedule)
๘
ของ REJA
อย่างไรก็ดี ในการขอจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นจะไม่สามารถ
จดทะเบียนได้ในกรณีดังต่อไปนี้
๑. คําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดข้างต้น
หรือ
๒. คําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นไม่สามารถบังคับคดีได้ในประเทศที่มี
๙
การทําคําพิพากษานั้นเอง
 ผลการจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ในกรณีที่ศาลสูงมาเลเซียเห็นว่าคําพิพากษาศาลต่างประเทศที่นํามาขอ
จดทะเบียนนั้นเป็นไปตามเงื่อนไขที่จะสามารถขอจดทะเบียนคําพิพากษาได้ตามบทบัญญัติของ REJA
๕

Ibid. Section ๒.
Ibid. Section ๔(๑).
๗
Ibid. Section ๓(๔).
๘
Ibid. Section ๓(๓).
๙
Ibid. Section ๔(๑)b.
๖
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และศาลสูงมาเลเซียได้อนุญาตการขอจดทะเบียนคําพิพากษาดังกล่าว คําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้น
จะมีผลเช่นเดียวกับคําพิพากษาที่ทําขึ้นโดยศาลสูงมาเลเซียที่รับจดทะเบียนนั้น ณ วันที่ได้มีการจดทะเบียน
คําพิพากษาศาลต่างประเทศดังกล่าว๑๐ โดยจะมีผลดังต่อไปนี้
๑. คํ า พิ พ ากษาศาลต่ า งประเทศที่ จ ดทะเบี ย นแล้ ว สามารถบั ง คั บ คดี
ได้เช่นเดียวกับคําพิพากษาศาลมาเลเซีย
๒. อาจมีการดําเนินกระบวนพิจารณาเพิ่มเติมในคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ที่จดทะเบียนนั้น
๓. มีดอกเบี้ยในจํานวนเงินตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศที่จดทะเบียน
๔. ศาลที่รับจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นจะมีอํานาจเหนือ
คําพิพากษาที่รับจดทะเบียน๑๑
 จํานวนเงินตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศที่จดทะเบียนนั้นจะถูกคิดคํานวณ
เป็นสกุลเงินของประเทศมาเลเซีย
แม้ว่าคําพิพากษาศาลต่างประเทศที่ประสงค์จะนํามาจดทะเบียนนั้นจะระบุ
จํานวนเงินที่ต้องชําระตามคําพิพากษาเป็นสกุลเงินอื่น อย่างไรก็ตามเมื่อนําคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้น
มาจดทะเบียนในประเทศมาเลเซีย จํานวนเงินที่ต้องชําระตามคําพิพากษาจะถูกคิดคํานวณเป็นสกุลเงิน
ของประเทศมาเลเซีย โดยคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่มีการทําคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้น
(original court)๑๒
 ค่าใช้จ่ายในการขอจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
นอกจากจํ า นวนเงิ น ที่ ลู ก หนี้ ต ามคํ า พิ พ ากษาต้ อ งจ่ า ยตามคํ า พิ พ ากษา
ศาลต่างประเทศซึ่งรวมถึงดอกเบี้ยที่ตามกฎหมายของประเทศของศาลที่ทําคําพิพากษาอนุญาตให้เรียกเก็บ
ได้ในเวลาที่เจ้าหนี้ตามคําพิพากษานําคําพิพากษาดังกล่าวมายื่นขอจดทะเบียนในประเทศมาเลเซียแล้ว
การยื่นขอจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศจะต้องเสียค่าธรรมเนียมรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ๑๓
รวมถึงค่าคัดสําเนาคําพิพากษาของศาลต่างประเทศ (original court) ด้วย
นอกจากนี้ ศาลสามารถสั่งให้เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาให้หลักประกันในค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการขอจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศซึ่งรวมถึงขั้นตอนอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการขอยกเลิก
การจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นด้วยก็ได้๑๔
๑๐

Ibid. Section ๔(๒).
Ibid. Section ๔(๒).
๑๒
Ibid. Section ๔(๓).
๑๓
Ibid. Section ๔(๖).
๑๔
Rules of Court ๒๐๑๒, Order ๖๗, Rule ๔.
๑๑
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 การขอเพิกถอนการจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศ

หลังจากที่ได้มีการจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศในประเทศมาเลเซีย
แล้วลูกหนี้ตามคําพิพากษาสามารถขอยกเลิกการจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศได้โดยการยื่นคําขอ
ไปยังศาลที่รับจดทะเบียนคําพิพากษานั้น๑๕ และศาลที่รับจดทะเบียนคําพิพากษาสามารถมีคําสั่ง
ให้มีการเพิกถอนการจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศดังกล่าวได้ในกรณีดังต่อไปนี้
๑. คําพิพากษาดังกล่าวไม่ใช่คําพิพากษาของศาลสูงของประเทศที่ระบุไว้
ในบัญชีที่หนึ่ง (First Schedule) ของ REJA หรือ การจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศดังกล่าว
ขัดต่อบทบัญญัติของ REJA
๒. ศาลต่างประเทศที่ทําคําพิพากษานั้นไม่มีเขตอํานาจในการพิจารณา
พิพากษาคดี
๓. ลูก หนี้ ต ามคํา พิพ ากษา ซึ่ ง เป็น จํา เลยในการดํา เนิน คดีใ นศาลที่ทํา
คําพิพากษา ไม่ได้รับหมายศาลแจ้งการดําเนินคดีในเวลาที่เพียงพอเพื่อให้ลูกหนี้ตามคําพิพากษานั้น
เข้าสู้คดีหรือดําเนินการอุทธรณ์อย่างเหมาะสม
๔. คําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นได้มาโดยการฉ้อฉล
๕. การบังคับคําพิพากษาศาลต่างประเทศดังกล่าวขัดต่อนโยบายสาธารณะ
ของประเทศมาเลเซีย
๖. สิทธิภายใต้คําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นไม่ได้เป็นสิทธิของบุคคล
ที่ขอจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้น๑๖
อย่างไรก็ดี ศาลสูงมาเลเซียที่รับจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้น
ไม่สามารถใช้ดุลพินิจในการเพิกถอนการจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศในกรณีที่การขอเพิกถอน
คําพิพากษาดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นศาลที่รับจดทะเบียนคําพิพากษาศาล
ต่างประเทศจะใช้ดุลพินิจในการเพิกถอนการจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นได้ในกรณีที่เนื้อหา
แห่งคดีที่ถูกพิจารณาโดยศาลต่างประเทศที่ทําคําพิพากษานั้นถูกพิจารณาพิพากษาแล้วโดยศาลอื่นใด
ที่มีเขตอํานาจที่จะพิจารณาพิพากษาคดี และข้อโต้แย้งในประเด็นตามคําพิพากษานั้นได้ถึงที่สุดแล้ว
ก่อนวันที่ศาลต่างประเทศที่ทําคําพิพากษาดังกล่าวจะมีคําพิพากษา

๑๕
๑๖

Supra note ๔. Section ๕(๑).
Ibid. Section ๕(๑)(a).

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๖

๑๔๗

 การขอยกเลิ ก การจดทะเบี ย นคํ า พิ พ ากษาศาลต่ า งประเทศเนื่ อ งจาก

ศาลที่ทําคําพิพากษาไม่มีเขตอํานาจ
ในกรณีที่มีการยื่นคําขอเพิกถอนการจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
เนื่องจากศาลที่ทําคําพิพากษานั้นไม่มีอํานาจในการพิจารณาพิพากษาคดี กรณีที่จะถือว่าศาลใดเป็น
ศาลที่มีเขตอํานาจในการพิจารณาพิพากษาคดีนั้นมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
๑. คําพิพากษาที่เป็นการตัดสินในคดีเกี่ยวกับสิทธิเหนือตัวบุคคล ศาลที่ทํา
คําพิพากษาจะถือว่าเป็นศาลที่มีเขตอํานาจเมื่อ
(๑) ลูกหนี้ตามคําพิพากษาซึง่ เป็นจําเลยในกระบวนการดําเนินคดีในศาล
ที่ทําคําพิพากษา ได้ยอมรับอํานาจโดยยื่นเอกสารต่อศาลที่ทําคําพิพากษาโดยสมัครใจโดยการดําเนินคดี
ดังกล่าวเป็นการดําเนินการเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากการป้องกันทรัพย์สินถูกยึดหรืออายัด
หรือรับคืนทรัพย์สินที่ถูกปลดจากการยึดหรืออายัดในกระบวนการดําเนินคดีหรือการไต่สวนในศาลที่ทํา
คําพิพากษานั้น
(๒) ลูกหนี้ตามคําพิพากษาเป็นโจทก์ในการดําเนินคดีหรือในการฟ้องแย้ง
ในศาลที่ทําคําพิพากษานั้น
(๓) ลูกหนี้ตามคําพิพากษาซึ่งเป็นจําเลยในกระบวนการดําเนินคดีในศาล
ที่ทําคําพิพากษา ได้ตกลงให้ศาลที่ทําคําพิพากษาเป็นศาลที่มีเขตอํานาจในการที่จะดําเนินการพิจารณา
พิพากษาคดีในเรื่องที่พิพากษาก่อนวันที่จะมีการดําเนินคดีนั้น
(๔) ลูกหนี้ตามคําพิพากษาซึง่ เป็นจําเลยในกระบวนการดําเนินคดีในศาล
ที่ทําคําพิพากษาอยู่อาศัยในประเทศของศาลที่ทําคําพิพากษานั้นหรือในกรณีที่ลูกหนี้ตามคําพิพากษา
เป็นนิติบุคคลซึ่งมีสถานที่ประกอบการอยู่ในประเทศของศาลที่ทําคําพิพากษา ในขณะที่มีการยื่นฟ้อง
ดําเนินคดี
(๕) ลูก หนี้ ต ามคํ าพิ พากษาซึ่ ง เป็น จํ า เลยในกระบวนการดํ า เนิน คดี
ในศาลที่ทําคําพิพากษามีสถานประกอบการในประเทศของศาลที่ทําคําพิพากษา และการดําเนินคดี
ในศาลที่ทําคําพิพากษานั้นเกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมที่กระทําขึ้นโดยหรือกระทําที่สถานประกอบการดังกล่าว
๒. คํ า พิ พ ากษานั้ น เป็ น การพิ จ ารณาพิ พ ากษาในประเด็ น ที่ เ กี่ ย วกั บ
อสังหาริมทรัพย์หรือเกี่ยวกับสิทธิในสังหาริมทรัพย์ โดยศาลที่ทําคําพิพากษาจะถือว่าเป็นศาลที่มีเขตอํานาจ
เมื่อทรัพย์สินดังกล่าวตั้งอยู่ในประเทศของศาลที่ทําคําพิพากษา
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๓. คําพิพากษานั้นเป็นการพิจารณาพิพากษาในกรณีอื่นใดนอกจากที่ระบุไว้
ในข้อ ๑. หรือ ข้อ ๒. ศาลที่ทําคําพิพากษาจะถือว่าเป็นศาลที่มีเขตอํานาจในกรณีที่ศาลที่ทําคําพิพากษานั้น
เป็นศาลที่มีเขตอํานาจตามหลักกฎหมายของประเทศมาเลเซีย๑๗
อย่างไรก็ดี โดยที่ไม่ต้องคํานึงว่าศาลที่ทําคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้น
จะเป็นศาลที่มีเขตอํานาจในการทําคําพิพากษาตามเงื่อนไขที่ระบุข้างต้นหรือไม่ศาลที่ทําคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศจะถือว่าเป็นศาลที่ไม่มีเขตอํานาจในการพิจารณาพิพากษาคดีในทันทีเมื่อเป็นไปตาม
เงื่อนไขดังต่อไปนี้
๑. ประเด็นในการพิจารณาพิพากษาคดีนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
ซึ่งตั้งอยู่นอกประเทศของศาลที่ทําคําพิพากษานั้น
๒. ยกเว้นกรณีที่ถือว่าศาลเป็นศาลที่มีเขตอํานาจในการพิจารณาพิพากษา
คดีตามที่ระบุข้างต้นในข้อ ๑. ข้อย่อยที่ (๑) (๒) และ (๓) และข้อ ๓. ถ้าการดําเนินคดีใ นศาลที่ทํา
คําพิพากษานั้นขัดต่อข้อตกลงเรื่องอํานาจศาลที่ได้ทําไว้เมื่อมีข้อพิพาทตามประเด็นที่พิจารณาพิพากษานั้น
เกิดขึ้น หรือ
๓. ลูกหนี้ตามคําพิพากษาผู้ซึ่งเป็นจําเลยซึ่งในกระบวนการดําเนินคดีใน
ศาลที่ทําคําพิพากษาเป็นบุคคลที่ตกอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของกฎหมายระหว่างประเทศและมีสิทธิได้รับ
ความคุ้มกันจากเขตอํานาจศาลที่ทําคําพิพากษานั้น๑๘
 อํานาจของศาลสูงประเทศมาเลเซียที่รับยื่นคําขอเพิกถอนการจดทะเบียน
คําพิพากษา
ตามมาตรา ๖ แห่ง REJA ศาลสูงมาเลเซียมีอํานาจที่จะยกเลิกเพิกถอน
การจดทะเบียนคําพิพากษาได้ถ้ามีการยื่นคําขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
๑. คําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นอยู่ในระหว่างการอุทธรณ์หรือผู้ยื่น
คําขอเพิกถอนการจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นประสงค์จะอุทธรณ์คําพิพากษาดังกล่าว
หากศาลสูงมาเลเซียพบว่าคําพิพากษาศาลต่างประเทศที่ขอจดทะเบียนนั้น
อยู่ระหว่างการอุทธรณ์หรือผู้ที่ยื่นคําขอเพิกถอนการจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นประสงค์
จะอุทธรณ์คําพิพากษาดังกล่าว ศาลสูงมาเลเซียสามารถที่จะมีคําสั่ง ให้มีการเพิกถอนการจดทะเบียน
คําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นได้หรือมีคําสั่งเลื่อนการจดทะเบียนคําพิพากษานั้นออกไปจนกว่าระยะเวลา
ที่สามารถอุทธรณ์คําพิพากษานั้นได้จะสิ้นสุดลงหรือจนกว่าคู่ความที่ประสงค์จะอุทธรณ์ จะดําเนินการ
๑๗
๑๘

Ibid. Section ๕(๒).
Ibid. Section ๕(๓).
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อุทธรณ์เสร็จสิ้น๑๙ อย่างไรก็ดี การที่ศาลสูงมาเลเซียมีคําสั่งเพิกถอนการจดทะเบียน คําพิพากษาศาล
ต่างประเทศนี้จะไม่เป็นการตัดสิทธิคู่ความในคดีในการยื่นขอจดทะเบียนคําพิพากษานี้เมื่อการอุทธรณ์
สิ้นสุดลง๒๐
๒. ในวันที่มีการยื่นขอจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศ คําพิพากษา
ศาลต่างประเทศดังกล่าวไม่สามารถบังคับได้ในประเทศของศาลที่ทําคําพิพากษานั้น
หากคําพิพากษาศาลต่างประเทศไม่สามารถบังคับได้ในประเทศของศาล
ที่ทําคําพิพากษานั้นเองในวันที่มีการยื่นขอจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้น ศาลสูงมาเลเซีย
สามารถมีคําสั่งให้มีการเพิกถอนการจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นได้ อย่างไรก็ตามคําสั่ง
เพิกถอนการจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศเนื่องจากเหตุดังกล่าว จะไม่เป็นการตัดสิทธิคู่ความ
ในการยื่นขอจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศอีกครั้ง เมื่อคําพิพากษาศาลประเทศนั้นสามารถ
บังคับได้ในประเทศของศาลที่ทําคําพิพากษานั้นเอง๒๑
๓. ได้มีการชําระหนี้บางส่วนแล้วตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้น
แต่การขอจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นกระทําเพื่อให้มีการชําระหนี้เต็มจํานวน
เมื่อศาลมีคําสั่งให้เพิกถอนการจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้น
เนื่ อ งจากได้ มี ก ารชํา ระหนี้ บ างส่ ว นแล้ ว ตามคํา พิ พ ากษานั้ น แต่ก ารขอจดทะเบี ย นคํา พิ พ ากษา
ศาลต่างประเทศนั้นกระทําเพื่อให้มีการชําระหนี้เต็มจํานวนศาลสูงมาเลเซียอาจมีคําสั่งให้เจ้าหนี้
ตามคํ าพิพากษานําคําพิ พากษาในส่วนที่ เกี่ยวกับหนี้จํานวนที่เหลือมาจดทะเบียนในวันที่เจ้ าหนี้
ตามคําพิพากษามาขอจดทะเบียนนั้นด้วยก็ได้๒๒
๑.๑.๒.๒ การขอให้บังคับคดีตามคําพิพากษาโดยวิธีการตามระบบกฎหมาย
คอมมอนลอว์ (Common law)
ภายใต้บทบัญญัติของ REJA ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดี
ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในประเทศมาเลเซียไม่มีบทบัญญัติใดซึ่งเป็นการจํากัดว่าการบังคับคดี
ตามคําพิพากษาในประเทศมาเลเซียสามารถกระทําได้ภายใต้บทบัญญัติของ REJA นี้เท่านั้น ดังนั้น
คําพิพากษาของประเทศที่ไม่ได้ถูกระบุในบัญชีที่หนึ่ง (First Schedule) ของ REJA ก็สามารถนํามา
บังคับในประเทศมาเลเซียได้โดยวิธีการตามระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common Law) กล่าวคือ

๑๙

Ibid. Section ๖(๑).
Ibid. Section ๖(๒).
๒๑
Ibid. Section ๖(๒).
๒๒
Ibid. Section ๖(๓).
๒๐
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๑๕๐

สามารถนําคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นมาฟ้องคดี ขอให้ศาลมาเลเซียบังคับให้ตามจํานวนเงิน
ที่ต้องชําระที่ระบุในคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้น ซึ่งศาลมาเลเซียจะใช้ดุลพินิจอนุญาตตามความเหมาะสม
เงื่ อ นไขที่ ศ าลมาเลเซี ย จะพิ จ ารณาอนุ ญ าตการยอมรั บ และการบั ง คั บ คดี
ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศโดยวิธีการตามระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common law)
จากคดี Sakuragawa Pump (S) Pte Ltd v Perkapalan Mesra Sdn Bhd
[๒๐๐๗] MLJU ๔๙๖ ศาลมาเลเซียได้วางบรรทัดฐานในการพิจารณาอนุญาตการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศโดยวิธีการตามระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common law) โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
๑. ศาลต่างประเทศซึ่งทําคําพิพากษานั้นต้องเป็นศาลที่มีอํานาจที่จะพิจารณา
พิพากษาคดี
๒. คําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นถึงที่สุดแล้ว
๓. ในกรณีที่เป็นคดีเกี่ยวกับสิทธิของบุคคล คําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้น
ต้องระบุหนี้ที่จะชําระเป็นจํานวนเงินที่แน่นอน
อย่างไรก็ดี การขอให้บังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศโดยวิธีการ
ตามระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common law) สามารถถูกโต้แย้งได้ในหลายกรณี โดยในคดี See
Hau Daily News BHD v Tan Thien Chin & Ors [๑๙๘๖] ๒ MLJ ๑๐๗ ศาลได้วางบรรทัดฐาน
ไว้ว่าเหตุดังต่อไปนี้สามารถยกขึ้นอ้างเป็นข้อโต้แย้งการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศโดยวิธีการ
ตามระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common law) ได้
๑. ศาลต่างประเทศที่ทําคําพิพากษานั้นไม่มีเขตอํานาจในการพิจารณา
พิพากษาคดี
๒. คําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นได้มาโดยการฉ้อฉล
๓. คํ าพิพากษาศาลต่างประเทศขั ดต่อนโยบายสาธารณะของประเทศ
มาเลเซีย
๔. กระบวนการดําเนินคดีเพื่อให้ได้คําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นขัดต่อหลัก
ความยุติธรรม

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๖

๑๕๑

๑.๑.๓ ขั้นตอน หลักเกณฑ์และข้อยกเว้น
๑.๑.๓.๑ การจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศภายใต้บทบัญญัติ
ของ REJA


เจ้าหนี้ตามคําพิพากษายื่นคําขอจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศ

พร้อมทั้งเอกสารสนับสนุน
การขอจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศนี้ต้องกระทําโดยทําคําขอจด
ทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศ๒๓ ซึ่งการขอจดทะเบียนคําพิพากษานี้จะต้องกระทําภายใน ๖ ปี
หลังจากวันที่มีการทําคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นหรือวันที่ได้รับคําพิพากษาถึงที่สุดจากกระบวนการ
อุทธรณ์ในกรณีที่มีการอุทธรณ์คําพิพากษาดังกล่าว๒๔
การยื่นคําขอจดทะเบียนคําพิพากษา ต้องมีข้อมูลและเอกสารสนับสนุนดังนี้
๑. คําพิพากษาศาลต่างประเทศที่จะนํามาขอจดทะเบียน หรือสําเนาถูกต้อง
ของคําพิพากษาศาลต่างประเทศที่จะนํามาขอจดทะเบียนนั้น ในกรณีที่คําพิพากษาดังกล่าวไม่ใช่ภาษาอังกฤษ
การแปลคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นต้องมีการยอมรับคําแปลโดยโนตารีพลับบลิค
๒. ชื่อและที่อยู่เจ้าหนี้และลูกหนี้ตามคําพิพากษา
๓. ระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้
(๑) เจ้าหนี้ตามคําพิพากษามีสิทธิที่จะขอให้ศาลบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศนั้น
(๒) คําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นยังไม่ถูกบังคับคดีจนแล้วเสร็จในวันที่
นําคําพิพากษาศาลต่างประเทศดังกล่าวมาขอจดทะเบียน หรือหนี้ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ยังไม่ได้รับการชําระ
(๓) คําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นไม่เข้าเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งที่ศาลสูง
มาเลเซียอาจจะไม่อนุญาตการขอจดทะเบียนคําพิพากษานั้นได้
(๔) ในวันที่มีการขอจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศ คําพิพากษา
ดังกล่าวยังสามารถบังคับได้ในประเทศของศาลที่ทําคําพิพากษานั้น และในกรณีที่มีการอนุญาต
การจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นแล้วการจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศนี้
จะไม่ถูกเพิกถอนตามบทบัญญัติมาตรา ๕ แห่ง REJA

๒๓
๒๔

Supra Note ๑๔. Rule ๒.
Supra Note ๔. Section ๔(๑).
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๑๕๒

๔. ระบุจํานวนดอกเบี้ยที่กฎหมายของประเทศของศาลที่ทําคําพิพากษา อนุญาต
ให้เรียกเก็บได้ในจํานวนเงินที่ระบุให้ต้องชําระหนี้ตามคําพิพากษานั้น และดอกเบี้ยจํานวนดังกล่าว
ถึงกําหนดชําระแล้วในวันที่มีการขอจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้น๒๕
๕. ในกรณีที่จํานวนเงินตามคําพิพากษาที่นํามาขอจดทะเบียนนั้นถูกคิดคํานวณ
เป็นจํานวนในสกุลเงินอื่นนอกจากสกุลเงินของประเทศมาเลเซีย เอกสารสนับสนุนนี้จะต้องระบุจํานวนเงิน
ที่ต้องชําระตามคําพิพากษาดังกล่าวคิดคํานวณเป็นจํานวนเงินในสกุลเงินของประเทศมาเลเซีย โดยคิดจาก
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในวันที่มีการทําคําพิพากษานั้น๒๖
 เจ้ า หนี้ ต ามคํ า พิ พ ากษาส่ ง คํ า สั่ ง อนุ ญ าตการจดทะเบี ย นคํ า พิ พ ากษา
ศาลต่างประเทศไปยังลูกหนี้ตามคําพิพากษา
เจ้า หนี้ต ามคํา พิพ ากษาต้อ งส่ง คํา สั่ง อนุญาตการจดทะเบียนคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศนั้นไปยังลูกหนี้ตามคําพิพากษา๒๗ ซึ่งคํา สั่ ง อนุญ าตการจดทะเบีย นคํา พิพ ากษา
ศาลต่างประเทศนั้นจะต้องระบุระยะเวลาที่สามารถให้ลูกหนี้ตามคําพิพากษาขอเพิกถอนการจดทะเบียน
คําพิพากษานั้นได้๒๘
ศาลสามารถขยายระยะเวลาที่อนุญาตให้ลูกหนี้ตามคําพิพากษาขอเพิกถอน
การจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นได้หากมีการร้องขอโดยคู่ความ๒๙ และในกรณีที่ลูกหนี้
ตามคําพิพากษาไม่ยื่นคําขอเพิกถอนการจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศภายในระยะเวลาที่กําหนด
ลูกหนี้ตามคําพิพากษาจะไม่สามารถยื่นคําขอเพิกถอนคําพิพากษานั้นได้อีก๓๐
 คําสั่งใดๆ ที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศจะถูกเก็บไว้
ที่ศาลที่มีการขอจดทะเบียนคําพิพากษานั้น๓๑
 เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาต้องส่งหมายแจ้งไปยังลูกหนี้ตามคําพิพากษาเกี่ยวกับ
การขอจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
เจ้า หนี้ต ามคํา พิพ ากษามีห น้า ที่ส่ง หมายแจ้ง ไปยังลูกหนี้ตามคําพิพากษา
ถึงการขอจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นเอง ยกเว้นกรณีที่ศาลมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น๓๒ ในกรณี
ที่ การส่งหมายแจ้งไปยังลูกหนี้ตามคําพิพากษานี้ เป็นการส่งหมายนอกเขตอํานาจศาลสูงมาเลเซียที่
๒๕

Supra Note ๑๔. Rule ๓(๑).
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๒๗
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๒๙
Ibid. Rule ๕(๓).
๓๐
Saeed U Khan v. Lee KokHooi [๒๐๐๑] ๕ MLJ ๔๑๖.
๓๑
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เป็นผู้รับจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้น การส่งหมายดังกล่าวสามารถกระทําได้โดยไม่ต้อง
ได้รับ การอนุญาตจากศาลก่อน๓๓
ในการส่งหมายแจ้งการขอจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศไปยังลูกหนี้
ตามคําพิพากษาต้องระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. รายละเอี ย ดคํ า พิ พ ากษาศาลต่ า งประเทศที่ ข อจดทะเบี ย นและคํ า สั่ ง
ในการจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้น
๒. ชื่อและที่อยู่ของเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาหรือของทนายของเจ้าหนี้ตาม
คําพิพากษานั้น
๓. สิทธิของลูกหนี้ตามคําพิพากษาในการขอเพิกถอนการจดทะเบียนคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศดังกล่าว และ
๔. ระยะเวลาที่ลูกหนี้ตามคําพิพากษาอาจขอเพิกถอนการจดทะเบียนคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศนั้นได้๓๔
 การลงนามในหมายแจ้งการจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ภายใน ๓ วัน นับแต่เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาได้ส่งหมายแจ้งการจดทะเบียน
คําพิพากษาศาลต่างประเทศหรือระยะเวลาใดตามที่ศาลกําหนด เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาจะต้องทํา
การสลักหลังหมายแจ้งการจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศหรือสําเนาเอกสารนั้น พร้อมทั้ง
ระบุวันและวันที่ที่ได้ส่งหมายแจ้งการจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นด้วย หากไม่มีการสลักหลัง
หมายแจ้งการจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศภายในระยะเวลาที่กําหนดข้างต้น เจ้าหนี้ตาม
คําพิพากษา จะไม่สามารถดําเนินการขอให้มีการบังคับคดีตามคําพิพากษานั้นได้โดยไม่รับอนุญาต
จากศาลก่อน๓๕
เอกสารสนับสนุนในการส่งหมายแจ้งการจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ไปยังลูกหนี้ตามคําพิพากษาจะต้องระบุวันที่หมายแจ้งการจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ดังกล่าวได้รับการสลักหลัง๓๖
 การบังคับคดีตามคําพิพากษาที่ขอจดทะเบียน
ศาลสูงมาเลเซียจะไม่อนุญาตให้มีการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ที่ทําการจดทะเบียนนั้นจนกว่าระยะเวลาที่กําหนดให้ลูกหนี้ตามคําพิพากษาสามารถขอเพิกถอน
การจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศได้จะสิ้นสุดลง ซึ่งรวมถึงกรณีที่มีการขยายระยะเวลา
๓๓
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ในการให้ลูกหนี้ตามคําพิพากษาขอเพิกถอนการจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นด้วย๓๗
และในกรณีที่มีการยื่นขอเพิกถอนการจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศ การบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศนั้นจะไม่สามารถกระทําได้จนกว่าคําขอเพิกถอนการจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ดังกล่าวจะถูกยกเลิก๓๘
คู่ความที่ประสงค์จะขอบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศที่จดทะเบียน
ภายใต้ REJA จะต้องยื่นเอกสารเกี่ยวกับการแจ้งการจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศไปยังลูกหนี้
ตามคําพิพากษา และคําสั่งศาลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นไปยังเจ้าพนักงาน
บังคับคดีที่เกี่ยวข้อง๓๙
 ขั้นตอนในการขอเพิกถอนการจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
๑. คําขอเพิกถอนการจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นต้องยื่นพร้อม
เอกสารสนับสนุนภายในระยะเวลาที่กําหนด พร้อมทั้งสําเนาคําขอเพิกถอนการจดทะเบียน คําพิพากษา
ศาลต่างประเทศนั้นเพื่อส่งให้แก่เจ้าหนี้ตามคําพิพากษา๔๐
๒. เมื่อศาลสูงมาเลเซียได้รับคําขอเพิก ถอนการจดทะเบีย นคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศแล้ว ศาลสูงมาเลเซียอาจมีคําสั่งใดๆ เพื่อให้เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาหรือลูกหนี้ตามคําพิพากษา
เป็นผู้มีหน้าที่พิสูจน์ในประเด็นใดประหนึ่งตามที่ศาลกําหนดได้๔๑
๓. เมื่อ ศาลสูงมาเลเซี ย พิจ ารณาแล้ว เห็น ว่า การจดทะเบีย นคํา พิ พ ากษา
ศาลต่างประเทศดังกล่าวอาจถูกเพิกถอนได้ตามเหตุแ ห่งการเพิกถอนการจดทะเบียนคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศเหตุใดเหตุหนึ่งที่กําหนดไว้ในมาตรา ๓(๒) แห่ง REJA ได้ หรือศาลสูงมาเลเซียเห็นว่าจะ
เป็นการไม่สะดวกที่จะบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นในประเทศมาเลเซีย หรือมีเหตุผล
อื่นใดเพียงพอที่จะเพิกถอนการจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้น ศาลสูงมาเลเซียสามารถ
มีคําสั่งให้เพิกถอนการจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นได้๔๒

๓๗
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๑๕๕

๑.๑.๓.๒ ขั้นตอนการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
โดยวิธีการตามระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common law)
คู่ ค วามที่ ส ามารถขอให้ มี ก ารยอมรั บ และการบั ง คั บ คดี ต ามคํ า พิ พ ากษา
ศาลต่างประเทศ โดยวิธีการตามระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common Law) ได้โดยการยื่นหมาย
ขอพิจารณาคดีในศาลและทําเป็นคําฟ้องขอพิจารณาคดีในศาลนั้นจะต้องเป็นไปตามแบบ ๒ (form ๒)
ที่กําหนดใน ROC ๒๐๑๒ ซึ่งในหมายขอพิจารณาคดีดังกล่าวรวมถึงสิ่งดังต่อไปนี้
๑. คําฟ้อง ในกรณีที่ไม่ระบุคําฟ้องมาในหมายขอพิจารณาคดี คู่ความจะต้อง
ระบุมูลคดีหรือคําขอให้ปลดเปลื้องทุกข์หรือการเยียวยาในการดําเนินการขอให้บังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศนั้น
๒. หากโจทก์ฟ้องในฐานะตัวแทน ให้มีหนังสือระบุอํานาจของโจทก์ในส่วนที่ฟ้อง
๓. จําเลยถูกฟ้องคดีในฐานะตัวแทน ให้มีหนังสือระบุอํานาจของจําเลยในส่วน
ที่ถูกฟ้อง
๔. ในกรณีที่โจทก์มอบอํานาจให้ทนายเป็นผู้ดําเนินคดีแทน ต้องระบุที่อยู่
ของโจทก์ชื่อทนายผู้ดําเนินคดี และที่ทําการของทนายผู้นั้นซึ่งเป็นที่อยู่ภายในประเทศมาเลเซีย
๕. ในกรณีที่โจทก์เป็นผู้ดําเนินคดีเอง
(๑) ต้องระบุที่อยู่ของโจทก์ในประเทศมาเลเซีย หรือที่อยู่อื่นใดสําหรับ
การส่งเอกสารต่าง ๆ ไปยังโจทก์ในกรณีที่โจทก์มิได้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศมาเลเซีย และ
(๒) อาขีพของโจทก์
๖. ระยะเวลาที่ต้องมาปรากฏตัวแสดงตน (ปกติคือ ๑๔ วันหลังจากส่งหมาย)
ในกรณีที่ไม่ได้ระบุคําฟ้องมาในหมายขอพิจารณาคดี โจทก์จะต้องนําส่งคําฟ้อง
มายังศาลภายใน ๑๔ วันหลังจากจําเลยได้แสดงตนเพื่อที่จะเข้ามาในคดีนั้นแล้ว๔๓
คําฟ้องจะต้องระบุคําขอให้ปลดเปลื้องทุกข์หรือการเยียวยาซึ่งโจทก์ประสงค์
จะขอรับจากการขอให้มีการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้น๔๔
นอกจากนี้ ภายหลังจากที่ได้ยื่นหมายขอพิจารณาคดีแล้วและจําเลยได้แสดงตน
ที่จะเข้ามาในคดีแล้ว โจทก์ผู้ประสงค์จะขอบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศอาจยื่นคําขอให้
ศาลมีคําพิพากษาอนุญาตได้ตาม Order ๑๔ แห่ง ROC ๒๐๑๒ ซึ่งอาศัยเหตุว่าจําเลยไม่มีข้อต่อสู้ใดๆ
ในคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้น๔๕ อย่างไรก็ตามแม้ว่าการยื่นคําขอให้ศาลมีคําพิพากษาโดยอาศัย
๔๓
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๑๕๖

เหตุว่าจําเลยไม่มีข้อต่อสู้ใดๆ นี้ มิได้มีการกําหนดระยะเวลาไว้ว่าต้องกระทําภายในระยะเวลาเท่าใด
การยื่นคําขอให้ศาลมีคําพิพากษาในกรณีดังกล่าวควรกระทําก่อนจําเลยยื่นคําให้การ หรือในกรณีที่จําเลย
ได้ยื่นคําให้การแล้ว โจทก์ยังคงสามารถยื่นคําขอให้ศาลมีคําพิพากษาโดยอาศัยเหตุว่าจําเลยไม่มีข้อต่อสู้ใดๆ
ได้หากพิสูจน์ได้ว่าคําให้การนั้นรับฟังไม่ได้หรือไม่เพียงพอที่จะรับฟังและในการทําคําขอให้ศาลมีคําพิพากษา
โดยอาศัยเหตุว่าจําเลยไม่มีข้อต่อสู้นั้น โจทก์จะต้องยื่นเอกสารสนับสนุนที่ระบุว่าจําเลยไม่มีข้อต่อสู้ใดๆ
ในคําฟ้องด้วย๔๖ ในการนี้คําขอเอกสารสนับสนุนหรือพยานหลักฐานต่างๆ จะต้องถูกส่งไปยังจําเลย
ภายใน ๑๔ วัน นับแต่วันที่จําเลยได้รับหมายแจ้งการขอให้มีศาลมีคําพิพากษาเนื่องจากจําเลยไม่มีข้อต่อสู้
จากโจทก์๔๗ ซึ่งจําเลยมีเวลา ๑๔ วัน ในการยื่นตอบโต้นับจากวันที่ได้รับเอกสารนั้น
หลั ง จากที่ ศ าลมี คํา พิ พ ากษาแล้ ว สําเนาคําพิพากษาดังกล่าวจะถูกส่งไปยังทนายจําเลย
เพื่อขอการอนุมัติจากทนายจําเลย และทนายจําเลยจะต้องส่งคืนสําเนาคําพิพากษาดังกล่าวพร้อมทั้ง
การอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน ๒ วัน นับแต่วันที่ได้รับสําเนาคําพิพากษานั้นหรือภายในระยะเวลา
ที่ศาลที่ทําคําพิพากษากําหนด ในกรณีที่ทนายจําเลยไม่ได้ส่งคืนสําเนาคําพิพากษาภายในระยะเวลาที่กําหนด
ให้ถือว่าทนายจําเลยได้อนุมัติตามเงื่อนไขของคําพิพากษานั้นแล้ว๔๘ และเมื่อศาลได้ลงตราประทับ
ในคําพิพากษานั้นแล้ว โจทก์สามารถขอให้มีการบังคับคดีตามคําพิพากษานั้นได้โดยวิธีการบังคับคดี
๑.๑.๔ ปัญหาที่เกิดขึน้
๑.๑.๔.๑ การไม่ส อดคล้อ งกัน ในการตัด สิน คดีของศาลมาเลเซียในคดี
ที่เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะของประเทศมาเลเซีย
หนึ่ ง ปั ญ หาสํ า คั ญ เกี่ ย วกั บ การยอมรั บ และการบั ง คั บ คดี ต ามคํ า พิ พ ากษา
ศาลต่างประเทศในประเทศมาเลเซียคือ ความไม่สอดคล้องกันในการตีความนโยบายสาธารณะในฐานะ
เหตุที่จะเพิกถอนการจดทะเบียน คําพิพากษาศาลต่างประเทศในกรณีดังกล่าว โดยได้มีคําพิพากษา
ศาลมาเลเซียจํานวนหนึ่งได้ตัดสินว่าประเด็นการขัดต่อนโยบายสาธารณะของคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้น
ควรถูกนํามาพิจารณาในกรอบของประเทศมาเลเซีย และหากพบว่าคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้น
ขัดต่อนโยบายสาธารณะของประเทศมาเลเซีย การจดทะเบียนคําพิพากษาดังกล่าวควรถูกเพิกถอน
ในขณะเดียวกันมีคําพิพากษาศาลประเทศอีกจํานวนหนึ่งได้ตัดสินว่าการขัดต่อนโยบายสาธารณะ
ของประเทศมาเลเซียของคําพิพากษาศาลต่างประเทศยังไม่ควรถูกนํามาพิจารณาในขั้นตอนนี้
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 การจํากัดขอบเขตของคําพิพากษาที่สามารถขอจดทะเบียนได้ตามบทบัญญัติ

ของ REJA
บทบัญญัติ REJA ได้บัญญัติไว้อย่างชัดแจ้งว่าคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ที่ไม่ใช่คําพิพากษาศาลสูงของประเทศที่ระบุไว้ในบัญชีที่หนึ่ง (First Schedule) ของ REJA หรือ
เป็นคําพิพากษาที่ไม่ได้ระบุจํานวนเงินที่จะต้องชําระหนี้ตามคําพิพากษาเป็นจํานวนเงินที่แน่นอนจะไม่สามารถ
ขอให้มีการบังคับคดีตามคําพิพากษาดังกล่าวในประเทศมาเลเซียได้โดยวิธีการขอจดทะเบียนภายใต้
บทบัญญัติของ REJA อย่างไรก็ดี การยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศดังกล่าว
สามารถกระทําได้โดยวิธีการตามระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common Law) เท่านั้น ซึ่งวิธีการ
ขอบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศโดยวิธีการตามระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common Law) นี้
จะใช้ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
โดยวิธีการขอจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศตามบทบัญญัติของ REJA
๑.๑.๕ ตัวอย่างคดี
 การจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศตาม REJA
ตามมาตรา ๓(๑) และ มาตรา ๕ แห่ง REJA ซึ่งได้กําหนดว่าบทบัญญัติของ REJA นี้
ปรับใช้กับคําพิพากษาศาลสูงของประเทศที่ปฏิบัติต่อกันตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติตอบแทนระหว่างกัน
เท่านั้น ในกรณีต่อไปนี้ศาลสูงแห่งประเทศมาเลเซียได้ปฏิเสธการขอจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ตามบทบัญ ญัติของ REJA โดยอาศัยพื้นฐานที่ว่าคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นทําโดยศาลล่าง
ของประเทศสิงคโปร์
คดี:
Charles Priya Marie V Koshy A/L Cherian [๒๐๑๐] MLJU ๔๒๕
หลักการ: บทบัญญัติของ REJA ปรับใช้กับคําพิพากษาศาลสูงในประเทศที่ปฏิบัติตาม
หลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติตอบแทนระหว่างกันเท่านั้น
ในกรณีนี้ ศาลตัดสินว่า:
“มาตรา ๕(๒) มีความชัดเจนว่าเขตอํานาจศาลที่ทําคําพิพากษาที่จะได้การยอมรับตาม
กฎหมายของประเทศมาเลเซียและจะสามารถจดทะเบียนคําพิพากษาศาลนั้นได้ตามบทบัญญัติของ
REJA Act ๑๙๕๘ นั้นต้องเป็นศาลสูงเท่านั้น (ศาลสูงสิงคโปร์) ดังนั้น ศาลล่างสิงคโปร์จึงเป็นศาลที่ไม่ได้
รับการยอมรับเขตอํานาจภายใต้บทบัญญัติของ REJA Act ๑๙๕๘
การที่คําพิพากษาศาลล่างสิงคโปร์นี้จะได้รับการจดทะเบียนตามบทบัญญัติของ REJA นั้น
จะขั ด ต่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องพระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า วอย่ า งชัดเจนกล่าวคือ เพื่อเป็นการบังคับคดี
ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศบนพื้นฐานของหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติตอบแทนระหว่างกัน (Reciprocity)
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อย่างแท้จริงและเป็นคําพิพากษาศาลสูงของประเทศที่ปฏิบัติตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติตอบแทนระหว่างกัน
(Reciprocity) เท่านั้น
เนื่องจากมาตรา ๕(๒) ของพระราชบัญญัติดังกล่าวได้แสดงให้เห็นอย่างชัดแจ้งว่า
เขตอํานาจของศาลที่ทําคําพิพากษา (ศาลล่างสิงคโปร์) ไม่ได้รับการยอมรับตามกฎหมายของประเทศมาเลเซีย
การจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศในกรณีนี้อาจถูกขอเพิกถอนได้”
 ผลของการจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
มาตรา ๔(๒) แห่ง REJA ได้อธิบายถึงผลของการจดทะเบียนคําพิพากษาไว้โดยในคดี
ต่อไปนี้ ศาลสูงมาเลเซียได้พิจารณาถึงขอบเขตของผลของการจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศไว้
คดี:
Banque National De Paris v Ting Kai Hoon [๒๐๐๒] ๗ MLJ ๗๐๓
หลักการ: การจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศในประเทศมาเลเซียไม่ทําให้
คําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นกลายเป็นคําพิพากษาศาลมาเลเซีย
ในคดีนี้ศาลได้ตัดสินว่า:
“ภายใต้มาตรา ๔(๒) แห่งREJA คําพิพากษาศาลสิงคโปร์จะได้รับการปฏิบัติเสมือนว่า
เป็นคําพิพากษาศาลมาเลเซีย โดยเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการบังคับคดีตามคําพิพากษาดังกล่าว
และเป็นการกําหนดอํานาจศาลมาเลเซียในการดําเนินการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลสิงคโปร์เท่านั้น
(มาตรา ๔(๒)(b) แห่ง REJA) การจดทะเบียนคําพิพากษาศาลสิงคโปร์ไม่ได้ทําให้คําพิพากษาศาลสิงคโปร์นั้น
กลายเป็นคําพิพากษาศาลมาเลเซีย ที่ศาลมาเลเซียอาจตรวจสอบความถูกต้องหรือความสมบูรณ์
ของคําพิพากษานั้นเพื่อความแน่นอนหรือกระทําการใดตามความประสงค์ของศาลได้ ในการนี้หากจําเลย
ประสงค์จะโต้แย้งคําพิพากษาดังกล่าวเนื่องจากความคลุมเครือของคําพิพากษาแล้ว จําเลยจะต้องดําเนินการ
โต้แย้งในเรื่องดังกล่าวในประเทศสิงคโปร์”
๑.๒ ประเทศสิงคโปร์
๑.๒.๑ ความเป็นมา
ในการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในคดีแพ่งและพาณิชย์
อาจนํามาบังคับได้ในประเทศสิงคโปร์ โดยวิธีการดังต่อไปนี้
ก. โดยวิธีการฟ้องคดีตามระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common Law) ในจํานวนหนี้
ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้น
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ข. โดยวิธีการจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นภายใต้ Reciprocal
Enforcement of Foreign Judgment Act (“REFJA”)๔๙
ค. โดยการจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นภายใต้ Reciprocal Enforcement
of Commonwealth Judgments Act (“RECJA”)๕๐
กฎหมาย RECJA ได้ เ ริ่ ม มี ขึ้ น ในต้ น ปี ค.ศ. ๑๙๒๑๕๑ ซึ่ ง บั ญ ญั ติ ห ลั ก การพื้ น ฐาน
ในการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในคดีแพ่งและพาณิชย์จากประเทศ
ในเครือจักรภพ ต่อมาในปี ค.ศ. ๑๙๕๙ สภานิติบัญญัติของประเทศสิงคโปร์ได้ออกกฎหมายซึ่งบัญญัติ
หลักการเกี่ยวกับการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในคดีแพ่งและพาณิชย์
ที่ไม่ใช่ประเทศในเครือจักรภพ๕๒ซึ่งเป็นพื้นฐานของบทบัญญัติ REFJA ในปัจจุบัน
บทบัญญัติ RECJA และ REFJA เป็นบทบัญญัติที่มีประสิทธิภาพโดยมีวิธีการในการยอมรับ
และการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในคดีแพ่งและพาณิชย์โดยวิธีการจดทะเบียนคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศในประเทศสิงคโปร์ โดยคําพิพากษานั้นจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด
โดยการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในประเทศสิงคโปร์นั้น เป็นไปตาม
หลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติตอบแทนระหว่างกัน (Reciprocity) กับประเทศที่ทําคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
อย่างไรก็ตามแม้จะมีการบังคับใช้บทบัญญัติแห่ง RECJA และ REFJA ซึ่งเป็นกฎหมาย
เกี่ยวกับการจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศแล้ว คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายของประเทศสิงคโปร์
พบว่าจํานวนคําพิพากษาศาลต่างประเทศที่ถูกนํามาจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ตั้งแต่ปี ค.ศ.๒๐๐๐
ถึงปี ค.ศ.๒๐๐๕ นั้นมีจํานวนไม่มาก ซึ่งมีคําพิพากษาศาลต่างประเทศจากจํานวน ๑๖ คดี ถูกนํามา
จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ในแต่ละปีโดยประมาณ และส่วนใหญ่เป็นคําพิพากษาจากศาลมาเลเซีย
ศาลบรูไน และศาลอังกฤษ๕๓

๔๙

Cap.๒๖๕, ๒๐๐๑ Rev. Ed. Sing.
Ibid.
๕๑
Reciprocal Enforcement of Commonwealth Judgments Ordinance ๑๙๒๑ (Ordinance ๓๔ of ๑๙๒๑).
๕๒
Foreign Judgment (Reciprocal Enforcement) Ordinance ๑๙๕๙ (Ordinance ๒๙ of ๑๙๕๙).
๕๓
Singapore Academe of Law. (๒๐๐๕). Report of the Law Reform Committee on Enforcement of Foreign
Judgments, (June ๒๐๐๕) p. ๔๐.
๕๐
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๑.๒.๒ กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
๑.๒.๒.๑ การยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ในคดีแพ่งและพาณิชย์โดยการจดทะเบียนภายใต้บทบัญญัติของ RECJA และ REFJA
ปัจจุบันนี้ คําพิพากษาศาลต่างประเทศที่จะนํามาขอจดทะเบียนคําพิพากษา
ภายใต้บทบัญญัติของ RECJA ได้นั้น ต้องเป็นคําพิพากษาของศาลสูงของประเทศดังต่อไปนี้
๑. ประเทศอังกฤษ๕๔
๒. ประเทศในเครือ จัก รภพ ได้แ ก่ ประเทศนิว ซีแ ลนด์ ประเทศศรีลัง กา
ประเทศมาเลเซี ย หมู่เ กาะวิ น ด์เ วิร์ ด (Windward Islands) ประเทศปากีส ถาน ประเทศบรูไ น
ประเทศปาปัวนิวกินี และประเทศอินเดีย (ยกเว้นแคว้นจัมมู (Jummu) และแคว้นแคชเมียร์ (Kashmir))๕๕
๓. รัฐและดินแดนของประเทศออสเตรเลียซึ่งอยู่ในเครือจักรภพดังต่อไปนี้
รัฐกลางออสเตรเลีย รัฐนิวเซาท์เวลล์ รัฐควีนส์แลนด์ รัฐเซาท์ออสเตรเลีย รัฐแทสเมเนีย รัฐวิคตอเรีย
รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย รัฐออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี (Australian Capital Territory)
นอร์ฟอล์กไอซ์แลนด์ (Norfolk Island) และ นอร์เทิร์นเทร์ริทอรี (Northern Territory)๕๖
ในส่วนบทบัญญัติของ REFJA คําพิพากษาศาลต่างประเทศที่จะสามารถนํามา
ขอจดทะเบียนได้ตามบทบัญญัติของ REFJA ได้ คือ ศาลสูงฮ่องกง๕๗
 เงื่อนไขในการจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศภายใต้บทบัญญัติของ
RECJA
การจดทะเบียนภายใต้บทบัญญัติของ RECJA เป็นดุลพินิจของศาลสูงสิงคโปร์
ซึ่งศาลสูงสิงคโปร์อาจออกคําสั่งให้มีการจดทะเบียนในกรณีที่มีความเหมาะสมและสะดวก (“in all the
circumstances of the case it thinks it is just and convenient”) ที่จะบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศนั้นในประเทศสิงคโปร์ได้๕๘ นอกจากนี้ คําพิพากษาศาลต่างประเทศที่นํามาขอจดทะเบียนนี้
ต้องไม่เข้าเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งซึ่งถูกบัญญัติไว้ในมาตรา ๓(๒) แห่ง RECJA ดังนี้
(๑) ศาลที่ทําคําพิพากษานั้นไม่มีเขตอํานาจศาล

๕๔

RECJA, Section ๓(๑).
Reciprocal Enforcement of Commonwealth Judgments (Extension)(Consolidation) Notification (Cap. ๒๖๔, N ๑).
๕๖
RECJA, Declaration under Section ๕ (Cap. ๒๖๔, DECL ๑).
๕๗
Reciprocal Enforcement of Foreign Judgments (Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of
China.
๕๘
Supra Note ๕๔, Section.๓(๑).
๕๕
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(๒) ลูกหนี้ตามคําพิพากษาซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่ได้ประกอบธุรกิ จหรืออาศัย
อยู่ในประเทศของศาลที่ทําคําพิพากษานั้นไม่ได้ปรากฏตัวต่อศาลหรือไม่ได้ดําเนินการส่งคําคู่ความ
หรือตกลงที่จะส่งคําคู่ความต่อศาลที่ทําคําพิพากษาโดยสมัครใจ
(๓) ลู ก หนี้ ต ามคํ า พิ พ ากษาซึ่ ง เป็ น จํ า เลยไม่ ไ ด้ รั บ การพิ จ ารณาจาก
กระบวนพิจารณาคดีที่เป็นธรรมและไม่ได้ปรากฏตัวต่อศาลที่ทําคําพิพากษาโดยไม่ต้องพิจารณาว่า
ลูกหนี้ตามคําพิพากษานั้น จะอาศัยอยู่หรือประกอบธุรกิจในประเทศภายใต้เขตอํานาจของศาลที่ทํา
คําพิพากษาหรือไม่ หรือได้มีข้อตกลงให้มีการดําเนินคดีภายในเขตอํานาจศาลที่ทําคําพิพากษาหรือไม่
(๔) คําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นได้มาโดยการฉ้อฉล
(๕) ลู ก หนี้ ต ามคํ า พิ พ ากษาพิ สู จ น์ ต่ อ ศาลที่ รั บ จดทะเบี ย นคํ า พิ พ ากษา
ศาลต่างประเทศนั้นจนเป็นที่พอใจว่าคําพิพากษาศาลต่างประเทศดังกล่าวอยู่ในระหว่างการอุทธรณ์
หรือลูกหนี้ตามคําพิพากษามีสิทธิอุทธรณ์และมีความประสงค์ที่จะอุทธรณ์คําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้น
หรือ
(๖) คําพิพากษาศาลต่างประเทศขัดต่อนโยบายสาธารณะหรือเหตุผลอื่นใด
ในลักษณะเดียวกันที่ทําให้คําพิพากษาศาลต่างประเทศไม่สามารถจดทะเบียนในศาลสิงคโปร์ได้
การยื่นขอจดทะเบียนคําพิพากษาภายใต้บทบัญญัติของ RECJA นี้จะต้องกระทํา
ภายใน ๑๒ เดือนหลังจากวันที่ทําคําพิพากษาศาลต่างประเทศหรือระยะเวลาดังกล่าวนี้สามารถขยาย
ได้หากได้รับอนุญาตจากศาลสูงสิงคโปร์ที่รับคําขอจดทะเบียนนั้น๕๙
 เงื่ อนไขในการจดทะเบี ยนคํ าพิ พากษาศาลต่ างประเทศภายใต้ บทบั ญญั ติ
REFJA
การจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศภายใต้บทบัญญัติ REFJA มีเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
(๑) คําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นต้องเป็นคําพิพากษาอันเป็นที่สุด อย่างไรก็ตาม
คําพิพากษาจะถือว่าเป็นที่สุดแม้ในกรณีที่คําพิพากษานั้นอยู่ในระหว่างการอุทธรณ์ หรือยังสามารถ
อุทธรณ์ได้ในศาลของประเทศที่ทําคําพิพากษานั้น อย่างไรก็ตามการยื่นคําขอเพิกถอนการจดทะเบียน
คําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นสามารถกระทําได้ ในกรณีที่ผู้ยื่นคําขอนั้นทําให้ศาลเป็นที่พอใจได้ว่า
คําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นกําลังอยู่ในขั้นตอนการอุทธรณ์ หรือผู้ยื่นขอนั้นกําลังจะขออุทธรณ์
คําพิพากษานั้น๖๐

๕๙
๖๐

REFJA, Section ๔(๑)(๖).
Ibid, Section ๓(๒)(a), ๓(๓) and ๖(๑).

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๖

๑๖๒

(๒) คําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นจะต้องระบุจํานวนเงินที่จะต้องชําระซึ่ง
ต้องไม่ใช่จํานวนเงินที่เกี่ยวเนื่องกับค่าภาษีหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดในลักษณะเช่นเดียวกับค่าปรับและ
การลงโทษ๖๑
(๓) คําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นจะต้องเป็นคําพิพากษาที่ได้มาหลังจากที่
บทบัญญัติของREFJA ระบุให้การจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศครอบคลุมถึงประเทศของศาล
ที่มีการทําคําพิพากษานั้นด้วย๖๒
(๔) คําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นจะต้องไม่ถูกบังคับคดีจนแล้วเสร็จในวันที่
นําคําพิพากษาศาลต่างประเทศดังกล่าวมาขอจดทะเบียน๖๓
(๕) คําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นจะต้องสามารถบังคับคดีได้ในประเทศ
ของศาลที่ทําคําพิพากษาในวันที่นําคําพิพากษาศาลต่างประเทศดังกล่าวมาขอจดทะเบียน๖๔
การยื่นคําขอจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศภายใต้บทบัญญัติของ
REFJA นี้ จะต้องกระทําภายใน ๖ ปีหลังจากวันที่มีการทําคําพิพากษาศาลต่างประเทศกรณีมีการอุทธรณ์
คําพิพากษาศาลต่างประเทศ ระยะเวลาดังกล่าวจะเริ่มนับก็ต่อเมื่อได้รับคําพิพากษาอันเป็นคําพิพากษา
ท้ายสุดของกระบวนการดําเนินคดีในศาลต่างประเทศ๖๕
การจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศภายใต้บทบัญญัติของ REFJA นี้
ศาลที่รับคําขอจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศนี้จะต้องมีคําสั่งรับจดทะเบียนหากคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศนั้นเป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดข้างต้น๖๖ ซึ่งแตกต่างจากการจดทะเบียนคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศภายใต้บทบัญญัติของ RECJA ที่การอนุญาตการจดทะเบียนนั้นเป็นดุลพินิจของศาล
ที่รับคําขอการจดทะเบียนโดยอาศัยหลัก “ความเหมาะสมและความสะดวก” (Just and Convenient)
ในการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นในประเทศสิงคโปร์
ในการจดทะเบียนคําพิพากษาภายใต้บทบัญญัติของ RECJA และ REFJA
ศาลสิงคโปร์ จะไม่ทําการพิจารณาเนื้อหาของคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นแต่อย่างใด เนื่องจาก
เป็นการเคารพหลักอัธยาศัยไมตรีระหว่างประเทศ (Comity) อย่างไรก็ตามหากคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ดังกล่าวได้ มาโดยการฉ้อฉลและไม่มีการว่ากล่าวถึงประเด็นการได้คําพิ พากษามาโดยการฉ้อฉล
ในกระบวนพิจารณา ของศาลต่างประเทศที่ทําคําพิพากษานั้น การได้คําพิพากษามาโดยการฉ้อฉลนี้
๖๑

Ibid, Section ๓(๒)(b).
Ibid, Section ๓(๒)(c).
๖๓
Ibid, Section ๓(๓)(a).
๖๔
Ibid, Section ๓(๓)(b).
๖๕
Ibid, Section ๔(๑)(b).
๖๖
Ibid, Section.๔(๒).
๖๒

รายงานฉบับสมบูรณ์
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๑๖๓

สามารถยกขึ้นว่ากล่าวในศาลสิงคโปร์ในคําพิพากษาศาลต่างประเทศที่จะดําเนินการขอจดทะเบียน
คําพิพากษาดังกล่าวได้
๑.๒.๒.๒ การขอเพิกถอนการจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ตามบทบัญญัติของ RECJA และ REFJA
 การขอเพิกถอนการจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศภายใต้บทบัญญัติ
RECJA
การขอเพิกถอนการจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศภายใต้บทบัญญัติ
RECJA สามารถกระทําได้โดยเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑) เมื่อศาลสูงสิงคโปร์เห็นว่าคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นเข้าเงื่อนไขใด
เงื่อนไขหนึ่งตามมาตรา ๓(๒) แห่ง RECJA ซึ่งจะทําให้ศาลไม่สามารถใช้ดุลพินิจในการออกคําสั่ง
รับจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นได้
(๒) ไม่เป็นการเหมาะสมและสะดวกที่จะบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ในประเทศสิงคโปร์ หรือ
(๓) กรณีมีเหตุผลอื่นใดซึ่งเพียงพอให้สามารถขอเพิกถอนการรับจดทะเบียน
คําพิพากษานั้นได้๖๗
(๔) เมื่อศาลสูงสิงคโปร์เห็นว่าคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นเข้าเงื่อนไขใด
เงื่อนไขหนึ่งตามมาตรา ๓(๒) แห่ง RECJA ซึ่งจะทําให้ศาลไม่สามารถใช้ดุลพินิจในการออกคําสั่ง
รับจดทะเบียน คําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นได้
(๕) ไม่เป็นการเหมาะสมและสะดวกที่จะบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ในประเทศสิงคโปร์ หรือ
(๖) กรณีมีเหตุผลอื่นใดซึ่งเพียงพอให้สามารถขอเพิกถอนการรับจดทะเบียน
คําพิพากษานั้นได้๖๘
 การขอเพิกถอนการจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศภายใต้บทบัญญัติ
REFJA
การขอเพิกถอนการจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศภายใต้บทบัญญัติ
REFJA สามารถกระทําได้โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑) คําพิพากษาศาลต่างประเทศดังกล่าวไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการขอจดทะเบียน
คําพิพากษาศาลต่างประเทศภายใต้ REFJA หรือคําพิพากษาดังกล่าวถูกขอจดทะเบียนโดยขัดต่อ
๖๗
๖๘

Order ๖๗ rule ๙(๓).
Ibid.

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๖

๑๖๔

บทบัญญัติมาตรา ๓ และ ๔ แห่ง REFJA อันเป็นบทบัญญัติที่กําหนดถึงเงื่อนไขของคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศทีจ่ ะนํามาขอจดทะเบียนและระบุระยะเวลาที่จะสามารถนําคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
มาขอจดทะเบียนได้
(๒) ศาลต่างประเทศที่ทําคําพิพากษาไม่ใช่ศาลที่มีเขตอํานาจ
(๓) ลูกหนี้ตามคําพิพากษาซึ่งเป็นจําเลยในกระบวนพิจารณาในศาลต่างประเทศ
ที่ทําคําพิพากษา ไม่ได้รับการแจ้งเกี่ยวกับการถูกดําเนินคดีในเวลาที่เหมาะสมที่จะให้ลูกหนี้นั้น สามารถ
เข้าต่อสู้คดีได้ทันและไม่ได้ปรากฏตัวต่อศาล
(๔) คําพิพากษาศาลต่างประเทศได้มาโดยการฉ้อฉล
(๕) การบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นขัดต่อนโยบายสาธารณะ
ของประเทศสิงคโปร์
(๖) สิทธิภายใต้คําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นไม่ได้เป็นสิทธิของบุคคลที่ขอ
จดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้น
นอกจากนี้ ศาลสูงสิงคโปร์อาจเพิกถอนการจดทะเบียนคําพิพากษา ภายใต้
บทบัญญัติของ REFJA ได้ในกรณีที่ศาลเห็นว่าเนื้อหาแห่งคดีที่ถูกพิจารณา โดยศาลต่างประเทศ
ที่ทําคําพิพากษานั้น ถูกพิจารณาพิพากษาแล้วโดยศาลอื่นใดที่มีเขตอํานาจที่จะพิจารณาพิพากษาคดีและ
ข้อโต้แย้งในประเด็นดังกล่าวได้ถึงที่สุดแล้วก่อนวันที่ศาลต่างประเทศ ซึ่งทําคําพิพากษาดังกล่าวจะมี
คําพิพากษา๖๙
๑.๒.๒.๓ การยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ในประเทศสิงคโปร์โดยวิธีการตามระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common Law)
นอกจากการขอจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศตามบทบัญญัติของ
RECJA และ REFJA เพื่อทําการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในประเทศ
สิงคโปร์นั้น คําพิพากษาศาลต่างประเทศสามารถบังคับคดีในประเทศสิงคโปร์ได้โดยวิธีการตามระบบ
กฎหมายคอมมอนลอว์ (Common law) ซึ่งคําพิพากษาศาลต่างประเทศที่จะขอให้มีการบังคับโดยวิธีการ
ตามกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common Law) ได้จะต้องเป็นคําพิพากษาศาลต่างประเทศในคดีเกี่ยวกับ
สิทธิในตัวบุคคลซึ่งระบุจํานวนเงินที่ต้องชําระตามคําพิพากษาดังกล่าวเป็นจํานวนเงินที่แน่นอน และ
คําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นต้องเป็นคําพิพากษาอันเป็นที่สุดและถูกทําขึ้นโดยศาลต่างประเทศ
ซึ่งเป็นศาลที่มีเขตอํานาจ อย่างไรก็ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศจะไม่สามารถขอให้มีการยอมรับและ
การบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศโดยวิธีการตามระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common
Law) ได้ในกรณีดังต่อไปนี้แม้คําพิพากษาศาลต่างประเทศดังกล่าวจะเป็นไปตามเงื่อนไขระบุข้างต้น
๖๙

Supra Note ๕๙, Section ๕(๑)(b).
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บทที่ ๖

๑๖๕

(๑) คําพิพากษาศาลต่างประเทศได้มาโดยการฉ้อฉล
(๒) การบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศดังกล่าวขัดต่อนโยบาย
สาธารณะของประเทศสิงคโปร์
(๓) วิธีการดําเนินคดีเพื่อให้ได้คําพิพากษาศาลต่างประเทศดังกล่าวมาขัดต่อ
๗๐
หลักความยุติธรรม
ศาลต่างประเทศที่ทําคําพิพากษาจะถือว่าเป็นศาลที่มีเขตอํานาจในการพิจารณา
พิพากษาคดีก็ต่อเมื่อ ศาลต่างประเทศที่ทําคําพิพากษานั้นเป็นศาลที่มีเขตอํานาจศาลระหว่างประเทศ
ในการพิจารณาพิพากษาคดีเหนือลูกหนี้ตามคําพิพากษา ซึ่งภายใต้กฎข้อที่ ๔๓ ของกฎหมาย Dicey,
Morris and Collins on The Conflicts of Laws๗๑ เขตอํานาจศาลระหว่างประเทศเหนือลูกหนี้
ตามคําพิพากษานั้นจะมีขึ้นได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้
(๑) มีการยื่นคําคู่ความโดยลูกหนี้ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้น
(๒) ลูกหนี้ตามคําพิพากษาปรากฏตัวอยู่ในศาลต่างประเทศ
(๓) มีข้อตกลงโดยลูกหนี้ตามคําพิพากษาในการยื่นฟ้องคดีต่อศาลต่างประเทศ
ที่ทําคําพิพากษานั้นในกรณีที่มีข้อพิพาทก่อนวันที่จะมีการดําเนินคดีในศาลที่ทําคําพิพากษานั้น ในกรณี
ที่มีข้อพิพาทใดๆ ระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาก่อนวันที่จะมีการดําเนินคดีในศาลที่ทํา
คําพิพากษานั้น
ในบางกรณีการกําหนดเขตอํานาจศาลในสัญญาสามารถอ้างถึงการตกลงกัน
ตามสัญญาในการที่จะตกลงให้มีการดําเนินคดีต่อเขตอํานาจของศาลที่กําหนด โดยคู่สัญญาตามที่กล่าวใน
ข้อ (๓) ข้างต้น
๑.๒.๓ ขั้นตอน หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
๑.๒.๓.๑ การจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศในประเทศสิงคโปร์
ภายใต้บทบัญญัติแห่ง RECJA และ REFJA
คําขอจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศสามารถกระทําได้ฝ่ายเดียวโดย
การทําเป็นคําร้อง๗๒ พร้อมทั้งเอกสารสนับสนุนดังต่อไปนี้
๑. คําพิพากษาศาลต่างประเทศที่จะนํามาขอจดทะเบียนจะต้องได้รับการยอมรับ
ความถูกต้องแท้จริงของคําพิพากษาศาลต่างประเทศที่จะนํามาขอจดทะเบียน ในกรณีที่คําพิพากษา
๗๐

Poh Soon Kiat v. Desert Palace Inc (trading as Caesars Palace) (๒๐๑๐) ๑ SLR ๑๑๒๙ at (๑๔); Hong Pian Tee v.
Les Placements Germain Gauthier Inc (๒๐๐๒) SGCA ๑๘ at (๑๒).
๗๑
๑๕th Edition, London Sweet & Maxwell ๒๐๑๒.
๗๒
Rules of Court (Cap ๓๒๒, R ๕, ๒๐๑๔ Rev. Ed. Sing) Order ๖๗ rule ๒.
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ศาลต่างประเทศดังกล่าวไม่ใช่ภาษาอังกฤษ การแปลคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้น ต้องมีการยอมรับ
คําแปลโดยโนตารีพลับบลิค
๒. ชื่อและที่อยู่เจ้าหนี้และลูกหนี้ตามคําพิพากษา
๓. ระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้
(๑) เจ้าหนี้ตามคําพิพากษามีสิทธิที่จะขอให้ศาลบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศนั้น
(๒) คําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นยังไม่ถูกบังคับคดีจนแล้วเสร็จในวันที่
นําคําพิพากษาศาลต่างประเทศดังกล่าวมาขอจดทะเบียน หรือหนี้ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ยังไม่ได้รับการชําระ
(๓) กรณีคําพิพากษาศาลต่างประเทศจดทะเบียนภายใต้บทบัญญัติของ
RECJA คําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นไม่เข้าเงื่อนไขที่ศาลสิงคโปร์อาจจะไม่อนุญาตการขอจดทะเบียน
คําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นตามมาตรา ๓ (๒) แห่ง RECJA
(๔) กรณีคําพิพากษาศาลต่างประเทศจดทะเบียนภายใต้บทบัญญัติของ
REFJA ในวันที่มีการขอจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศ คําพิพากษาดังกล่าวยังต้องสามารถ
บังคับได้ในประเทศของศาลที่ทําคําพิพากษานั้น และในกรณีที่มีการอนุญาตการจดทะเบียนคําพิพากษาศาล
ต่างประเทศแล้วการจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นจะไม่ถูกเพิกถอนหรืออาจถูกเพิกถอน
ตามบทบัญญัติมาตรา ๕ แห่ง REFJA
๔. ในกรณีที่การจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศภายใต้บทบัญญัติ
ของ REFJA ระบุจํานวนดอกเบี้ยที่กฎหมายของประเทศของศาลที่ทําคําพิพากษาอนุญาตให้เรียกเก็บได้
ในจํานวนเงินที่ระบุให้ต้องชําระหนี้ตามคําพิพากษานั้น และดอกเบี้ยจํานวนดังกล่าวถึงกําหนดชําระแล้ว
ในวันที่มีการขอจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้น๗๓
๕. ในกรณีที่การจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศภายใต้บทบัญญัติของ
REFJA นี้กระทําภายใต้ประเด็นที่แตกต่างกันในหลายประเด็น และเนื้อหาของคําพิพากษาปรากฏอยู่ใน
คําพิพากษาหลายฉบับที่แยกออกจากกัน คําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นสามารถขอจดทะเบียนได้
โดยมีเอกสารสนับสนุนจะต้องระบุเนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องในคําพิพากษาเหล่านั้นที่จะนํามาขอจดทะเบียน๗๔
๖. ในกรณีที่การจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศภายใต้บทบัญญัติ
ของ REFJAเอกสารสนับสนุนจะต้องมีการแนบหลักฐานเกี่ยวกับวิธีการบังคับคดีตามคําพิพากษานั้น

๗๓
๗๔

Ibid, Rule ๓(๑)(a)-๓(๑)(d).
Ibid, Rule ๓(๓).
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ในประเทศของศาลที่ ทําคําพิพากษา และวิธีการตามกฎหมายของประเทศนั้นในกรณีที่ดอกเบี้ย
ตามคําพิพากษานั้นถึงกําหนดชําระ๗๕
เมื่อศาลสูงสิงคโปร์อนุญาตการจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นแล้ว
เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาต้องส่งคําสั่งอนุญาตการจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้น ไปยังลูกหนี้
ตามคําพิพากษา๗๖ ซึ่งคําสั่งอนุญาตการจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นจะต้องระบุระยะเวลา
ที่สามารถให้ลูกหนี้ตามคําพิพากษาขอเพิกถอนการจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นได้
รวมถึงระบุว่าคําพิพากษาศาลต่างประเทศดังกล่าวจะไม่ถูกบังคับคดีจนกว่าจะสิ้นระยะเวลาที่สามารถ
ให้ลูกหนี้ตามคําพิพากษาขอเพิกถอนการจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศได้๗๗
ภายหลังจากที่มีการจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศแล้ว เจ้าหนี้
ตามคําพิพากษามีหน้าที่ส่งหมายแจ้งไปยังลูกหนี้ตามคําพิพากษาถึงการขอจดทะเบียนคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศ ยกเว้นกรณีที่ศาลมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น๗๘ ซึ่ ง ในการส่งหมายแจ้งการขอจดทะเบียน
คําพิพากษาศาลต่างประเทศ ไปยังลูกหนี้ตามคําพิพากษานั้นต้องระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้รายละเอียด
คําพิพากษาศาลต่างประเทศที่ขอจดทะเบียนและคําสั่งในการจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้น
๑. ชื่ อ และที่ อ ยู่ ข องเจ้ า หนี้ ต ามคํ า พิ พ ากษาหรื อ ของทนายของเจ้ า หนี้
ตามคําพิพากษาและหมายเรียกต่างๆ ที่ลูกหนี้ตามคําพิพากษาอาจจะได้รับ
๒. สิทธิของลูกหนี้ตามคําพิพากษาในการขอเพิกถอนการจดทะเบียนคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศดังกล่าว และ
๓. ระยะเวลาที่ลูกหนี้ตามคําพิพากษาอาจขอเพิกถอนการจดทะเบียนคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศนั้นได้๗๙
ภายใน ๓ วันนับแต่เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาได้ส่งหมายแจ้งการจดทะเบียน
คําพิพากษาศาลต่างประเทศหรือระยะเวลาใดตามที่ศาลกําหนด หมายแจ้งการจดทะเบียนคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศหรือสําเนาเอกสารนั้นจะต้องมีการบันทึกโดยผู้สั่งหมายนั้น พร้อมทั้งระบุวันและวันที่
ที่ได้ส่งหมายแจ้งการจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นด้วย หากไม่มีการดําเนินการดังกล่าว
เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาจะไม่สามารถดําเนินการขอให้มีการบังคับคดีตามคําพิพากษานั้นได้ โดยไม่รับ
อนุญาตจากศาลก่อน๘๐
๗๕

Ibid, Rule ๓(๔).
Ibid, Rule ๕(๑) and Form ๑๔๘.
๗๗
Ibid, Rule ๕(๒).
๗๘
Ibid, Rule ๗(๑) and (๒).
๗๙
Ibid, Rule ๗(๓)(a)-๗(๓)(d).
๘๐
Ibid, Rule ๘(๑).
๗๖
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 วิธีการบังคับคดีในประเทศสิงคโปร์

ทั น ที ที่ มี ก ารจดทะเบี ย นคํ า พิ พ ากษาศาลต่ า งประเทศแล้ ว คํ า พิ พ ากษา
ศาลต่างประเทศนั้นสามารถบังคับคดีได้โดยศาลสูงสิงคโปร์เช่นเดียวกับคําพิพากษานั้นเป็นคําพิพากษา
ที่ทําขึ้นโดยศาลสิงคโปร์เอง โดยวิธีการบังคับคดีในประเทศสิงคโปร์สามารถจําแนกได้ดังนี้
(๑) ออกหมายยึ ด หรื อ อายั ด ทรั พ ย์ แ ละขายทรั พย์ สิ น นั้ น ซึ่ ง อาจเป็ น ได้ ทั้ ง
สังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ โดยทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัดนั้นจะถูกขายโดยวิธีการขายทอดตลาด
(๒) เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาอาจขอให้ศาลสั่งให้บุคคลภายนอกที่เป็นลูกหนี้ของ
ลูกหนี้ตามคําพิพากษาชําระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาในจํานวนเงินที่ลูกหนี้ตามคําพิพากษา
ในจํานวนหนี้ที่จะขอบังคับคดีกับลูกหนี้ตามคําพิพากษาในประเทศสิงคโปร์
(๓) ดําเนินกระบวนการล้มละลายตามกฎหมายล้มละลาย (Bankruptcy Act
(Cap. ๒๐)) โดยเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาสามารถขอให้ลูกหนี้ตามพิพากษาซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาล้มละลาย
หรือให้เลิกกิจการในกรณีที่ลูกหนี้ตามคําพิพากษาเป็นนิติบุคคลได้ตามวิธีการที่กําหนดไว้ในกฎหมาย
ล้มละลาย (Bankruptcy Act) นี้
 ระยะเวลาที่ใช้ในการขอจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ในการจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศนี้จะใช้เวลา ๔ สัปดาห์ โดยประมาณ
ในกรณีที่ไม่มีการคัดค้านการขอจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้น และอาจใช้เวลาตั้งแต่ ๓
เดือน ถึง ๑๒ เดือน ในกรณีที่มีการคัดค้านการขอจดทะเบียนคําพิพากษา
 ค่าธรรมเนียมในการขอจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศตามบทบัญญัติ
ใน RECJA หรือ REFJA
(๑) ๕๐๐–๑,๐๐๐ สิงคโปร์ดอลลาร์ สําหรับการประทับตราคําขอจดทะเบียน
คําพิพากษา
(๒) ๕๐ สิงคโปร์ดอลลาร์ ในการยื่นเอกสารสนับสนุนเป็นจํานวนไม่เกิน ๒๕
หน้า ในการขอจดทะเบียนหรือ ๒ สิงคโปร์ดอลลาร์ต่อหน้า ในกรณีที่เอกสารสนับสนุนนั้นมีจํานวนเกิน
๒๕ หน้า (ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมการดําเนินการและการส่ง)
(๓) ๑๐๐– ๒๐๐ สิงคโปร์ดอลลาร์ สําหรับการประทับตราคําสั่งศาลในการอนุญาต
การจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้น
๑.๒.๓.๒ การบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในประเทศสิงคโปร์
โดยวิธีการตามระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common law)
ในการขอบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศโดยวิธีการตามระบบ
กฎหมายคอมมอนลอว์(Common Law) นั้นสามารถทําได้โดยการฟ้องคดีโดยอาจจะใช้เวลาน้อยกว่า
๑ เดือน ในกรณีที่ลูกหนี้ตามคําพิพากษานั้นขาดนัดพิจารณาหรือไม่เข้ามาต่อสู้คดีในระยะเวลาที่กําหนด
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ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กรณีดังกล่าว เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาสามารถขอให้มีคําพิพากษา
ให้บังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศได้โดยไม่ต้องพิจารณาในเนื้อหาและประเด็นแห่งคดีเช่นเดียวกับ
กรณีการขาดนัดพิจารณาโดยทั่วไปถ้าหากมีการคัดค้านการบังคับคดีตามตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
การดําเนินการดังกล่าวอาจแล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน หากมีการพิจารณาแบบรวบรัดแต่หากมีการพิจารณาคดี
แบบทั่วไป การดําเนินการอาจใช้ระยะเวลาประมาณ ๑๘ เดือน
 ค่าธรรมเนียมในการขอบังคับคดีตามคําพิพากษาโดยวิธีการฟ้องคดีตามระบบ
กฎหมาย Common Law
(๑) ๕๐๐ – ๑,๐๐๐ สิงคโปร์ดอลลาร์ สําหรับการประทับตราในหมายต่างๆ
ของศาล
(๒) ๕๐๐ – ๑,๐๐๐ สิงคโปร์ดอลลาร์ สําหรับการประทับตราคําร้องขอบังคับคดี
ตามคําพิพากษาในการพิจารณาคดีแบบรวบรัด
(๓) ๕๐ สิงคโปร์ดอลลาร์ ในการยื่นเอกสารสนับสนุนเป็นจํานวนไม่เกิน ๒๕
หน้า ในการขอจดทะเบียน หรือ ๒ สิงคโปร์ดอลลาร์ต่อหน้า ในกรณีที่เอกสารสนับสนุนนั้นมีจํานวน
เกิน ๒๕ หน้า (ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมการดําเนินการและการส่ง)
(๔) ๑๐๐ – ๒๐๐ สิงคโปร์ดอลลาร์ สําหรับการประทับตราคําสั่งศาลใดๆ (เช่น
คําสั่งอนุญาตให้บังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ)
๑.๒.๔ ปัญหาที่เกิดขึน้
ปัญหาในการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในประเทศสิงคโปร์
ที่เห็นได้อย่างชัดเจนนั้นสามารถจําแนกได้เป็น ๓ กรณี ดังนี้
๑. หลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติตอบแทนระหว่างกัน (Reciprocity) ระหว่างประเทศสิงคโปร์
กับประเทศอื่นๆ ซึ่งประเทศดังกล่าวเหล่านั้นไม่ถูกระบุอยู่ในบัญชีรายชื่อประเทศที่สามารถขอจดทะเบียน
คําพิพากษาศาลของประเทศนั้นในประเทศสิงคโปร์ได้ตามบทบัญญัติของ RECJA หรือ REFJA ดังนั้น
ในการบังคับคดีตามคําพิพากษา เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาของประเทศเหล่านั้นจึงต้องดําเนินการโดยวิธีการ
ตามระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common Law) ซึ่งกระบวนพิจารณาอาจจะต้องใช้ระยะเวลาที่
นานกว่าและมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินการที่สูงกว่าการขอบังคับคดีตามคําพิพากษาโดยวิธีการจดทะเบียน
ตามบทบัญญัติของ RECJA และ REFJA
๒. ความขัด แย้ง ที ่เ กิด ขึ ้น ระหว่า งหลัก เกณฑ์ใ นการยอมรับ และการบัง คับ คดี
ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศของบทบัญญัติกฎหมายที่แตกต่างระหว่าง RECJA และ REFJA เช่น
การขอเพิกถอนการจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศตามบทบัญญัติของ RECJA สามารถกระทํา
ได้โดยมีเงื่อนไขว่าคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นขัดต่อนโยบายสาธารณะของประเทศสิงคโปร์หรือ
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เหตุผลอื่นใดซึ่งเพียงพอให้สามารถขอเพิกถอนการรับจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นได้
ในขณะที่การขอเพิกถอนการจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศตามบทบัญญัติของ REFJA
สามารถกระทําได้เมื่อการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศขัดต่อนโยบายสาธารณะของประเทศ
สิงคโปร์เท่านั้น
๓. หลั ก เกณฑ์ ใ นการยอมรั บ และการบั ง คับ คดีต ามคํ า พิ พ ากษาศาลต่ า งประเทศ
ตามบทบัญญัติกฎหมาย RECJA และ REFJA นั้น ไม่รวมถึงการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศที่ไม่ใช่หนี้เงิน เช่น คําสั่งให้มีการส่งมอบ คําสั่งให้กระทําการตามข้อกําหนดในสัญญา
รวมถึงคําสั่งงดเว้นกระทําการต่างๆ (เช่น คําสั่งห้ามจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สิน คําสั่งเพื่อป้องกันการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาในอนาคต เป็นต้น๘๑) อย่างไรก็ตามปัญหาดังกล่าวนี้ได้ถูกนําเสนอและมีการแนะนํา
ให้มีการขยายขอบเขตของคําพิพากษาที่สามารถนํามาขอจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ได้เพื่อให้ครอบคลุม
ถึงคําพิพากษาที่การชําระหนี้ตามคําพิพากษาไม่เป็นการชําระหนี้ที่เป็นตัวเงิน๘๒
๑.๒.๕ ตัวอย่างคดี
๑.๒.๕.๑ นโยบายสาธารณะ
คดีสํา คั ญ ที่ ศ าลสู ง สุ ด สิ ง คโปร์ ไ ด้ พิ จ ารณาและพิ พ ากษาไว้ ซึ่ ง เป็ น คดี ที่ มี
ความเกี่ยวข้อง กับนโยบายสาธารณะของประเทศ ตามบทบัญญัติของRECJA มาตรา ๓(๒) (เอฟ) จํานวน
๒ คดี ได้แก่
๑. คดี Liao EngKiat v Burswood Nominees Ltd (“Burswood Nominee”)๘๓
ซึ่งพิจารณาพิพากษาโดยศาลอุทธรณ์สิงคโปร์ (ภายหลังศาลสูงสุดสิงคโปร์ได้มีคําพิพากษายืนตาม
คําพิพากษาศาลอุทธรณ์) โดยคดีนี้เป็นคดีเกี่ยวกับสัญญากู้ยืมเงินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพนัน แม้ว่า
เมื่อพิจารณาตามมาตรา ๕(๒) ประมวลกฎหมายแพ่งแห่งประเทศสิงคโปร์ (Civil Law Act) ซึ่งกําหนดว่า
หากมีการทําสัญญาดังกล่าวขึ้นในประเทศสิงคโปร์ก็จะไม่สามารถบังคับใช้ได้ แต่เมื่อสัญญากู้ยืมเงิน
ดังกล่าวมีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมายของประเทศของศาลที่ทําคําพิพากษาศาลอุทธรณ์สิงคโปร์จึงวินิจฉัย
กรณีนี้ว่าไม่เป็นการขัดต่อนโยบายสาธารณะของสิงคโปร์อย่างใดและในการทําคําพิพากษานี้ ศาลอุทธรณ์
ได้ให้ความเห็นไว้ว่า ในการพิจารณาการขัดต่อนโยบายสาธารณะของประเทศสิงคโปร์ตามมาตรา ๓(๒)
(เอฟ) แห่ง RECJA นั้น ศาลจะใช้ระดับของนโยบายสาธารณะที่กว้างขวางกว่ากรณีทั่วไปเพื่อปฏิเสธ
การขอจดทะเบียน
๘๑

Supra Note ๕๓. Report on Enforcement of Foreign Judgments. p. ๗๘.
Ibid, p. ๙๒.
๘๓
(๒๐๐๔) ๔SLR(R) ๖๙๐ (CA).
๘๒
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๒. คําพิพากษาศาลต่างประเทศ๘๔
๓. คดีของ Poh Soon Kiat Desert Palace Inc๘๕ (“Poh Soon Kiat”)
โดยศาลอุทธรณ์สิงคโปร์ได้กลับคําพิพากษาในคดี Burswood Nominee ได้แสดงความเห็นว่าบทบัญญัติ
ในมาตรา ๓(๒)(เอฟ) ของ RECJA นั้นอ้างถึงนโยบายสาธารณะของประเทศสิงคโปร์ (ไม่ว่าจะเป็นนโยบาย
สาธารณะที่เกิดจากระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common Law) หรือนโยบายสาธารณะตามบทบัญญัติ
ของกฎหมาย) ดังนั้นศาลอุทธรณ์สิงคโปร์ได้ให้ความเห็นว่าคําพิพากษาศาลต่างประเทศในคดี Burswood
Nominee ไม่ควรได้รับการจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศตามมาตรา ๓(๒)(เอฟ) RECJA
เนื่องจากคําพิพากษาศาลต่างประเทศดังกล่าวเกิดจากมูลคดีที่ไม่สามารถยอมรับและบังคับคดีตาม
คําพิพากษาศาลต่างประเทศได้ในประเทศสิงคโปร์ตามมาตรา ๕(๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งสิงคโปร์
(the Civil Law Act)๘๖
๑.๒.๕.๒ ระยะเวลาบังคับสิทธิ
๑. คําพิพากษาในคดี Poh Soon Kiat ได้มีการเพิ่มเติมการตีความในเรื่องของ
ระยะเวลาบังคับสิทธิซึ่งใช้กับวิธีการตามระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common Law) ในศาลต่างประเทศ
ศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยว่า เนื่องจากวิธีการตามกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common Law) ที่ใช้กับการยอมรับ
และการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้น เป็นวิธีการสําหรับหนี้ที่เกิดขึ้นจากสัญญาหรือ
เหตุละเมิด ระยะเวลาบังคับสิทธิที่จะสามารถใช้วิธีการตามกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common Law)
เพื่อบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศจึงมีระยะเวลา ๖ ปีตามมาตรา ๖(๑)(เอ) ของกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับอายุความ (Limitation Act)ของประเทศสิงคโปร์ ไม่ใช่ ๑๒ ปี ตามมาตรา ๖(๓)
๒. ในคดี Westacre Investments Inc v Yugoimport SDPR (“Westacre”) นั้น
มีเนื้อหาเกี่ยวกับการยื่นคําร้องเพื่อเพิกถอนการจดทะเบียนคําพิพากษาศาลอังกฤษในประเทศสิงคโปร์
ซึ่งศาลสิงคโปร์ได้รับจดทะเบียนคําพิพากษานั้นเกินกว่า ๖ ปี ภายหลังจากมีคําพิพากษา ศาลอุทธรณ์
ได้กําหนดข้อพิจารณาสําคัญเพื่อพิจารณาว่าการใช้ดุลพินิจตามมาตรา ๓(๑) ของ RECJA นั้นเหมาะสม
และสะดวกที่จะอนุญาตให้บังคับคดีได้ แม้ว่าการจดทะเบียนนั้น จะได้กระทําขึ้นภายหลังระยะเวลา
๑๒ เดือน ดังนี้
๑) ความล่าช้านั้นก่อให้เกิดความเสียหายต่อลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือไม่
๒) เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาสามารถให้คําอธิบายที่สมเหตุสมผลสําหรับ
ความล่าช้าในการจดทะเบียนตามคําพิพากษาหรือไม่
๘๔

Liao Eng Kiat at (๒๔).
(๒๐๑๐) ๑ SLR ๑๑๒๙ (CA).
๘๖
Poh Soon Kiat at (๑๑๔).
๘๕
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๓) เจ้ า หนี้ ต ามคํ า พิ พ ากษาได้ มี ค วามพยายามที่ จ ะดํ า เนิ น การ
อย่างสมเหตุสมผลในการบังคับคดีตามคําพิพากษา
๔) ลูกหนี้ตามคําพิพากษานั้นได้ดําเนินการใดที่ทําให้เป็นอุปสรรคหรือไม่
๑.๒.๕.๓ การแยกส่วนคําพิพากษาที่ไม่อาจบังคับได้
เมื่อไม่นานมานี้ ในคดี Alberto Justo Rodriguez Licea and others v Curacao
Drydock Co, Inc ซึ่ ง เป็ น คดี ที่ พิ จ ารณาว่ า การยื่ น ขอจดทะเบี ย นเพื่ อ บั ง คั บ คดี ต ามคํา พิ พ ากษา
ศาลต่างประเทศสําหรับค่าเสียหายจํานวน ๕๐ ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ และสําหรับค่าเสียหายเชิงลงโทษ
จํานวน ๓๐ ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ศาลสูงสิงคโปร์ได้ยืนยันหลักที่ว่าคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ที่ประกอบด้วยส่วนที่คัดค้านได้และส่วนที่ไม่อาจคัดค้านได้นั้น สามารถแยกส่วนที่คัดค้านออกได้และ
บังคับแต่ส่วนที่ไม่สามารถคัดค้านได้ก็ได้ หากส่วนที่ไม่สามารถคัดค้านได้นั้นสามารถระบุชัดและแยกออก
จากส่วนที่คัดค้านได้ แสดงให้เห็นถึงหลักเกณฑ์การแยกส่วนในการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ในประเทศสิงคโปร์
๑.๒.๖ บทสรุป
ในปีที่ผ่านมา ประเทศสิงคโปร์ได้มีการจัดตั้งศาลแพ่งระหว่างประเทศแห่งสิงคโปร์
(“Singapore International Commercial Court: SICC”) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศาลฎีกาสิงคโปร์
และถื อ เป็ น ศาลชํา นาญการพิ เ ศษของศาลสูง สิง คโปร์ และเนื่อ งจากศาลแพ่ ง ระหว่ า งประเทศ
แห่งประเทศสิงคโปร์ถือเป็นศาลสูง การยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศจึงไม่มี
ความแตกต่างจากการบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาลสูงอื่นๆ ซึ่งเป็นที่นิยมในการตกลงให้เป็น
ศาลที่มีเขตอํานาจในข้อพิพาทระหว่างประเทศของคู่สัญญา นอกจากนี้คําพิพากษาศาลแพ่งระหว่างประเทศ
แห่งประเทศสิงคโปร์นี้ยังสามารถถูกบังคับคดีได้โดยวิธีการจดทะเบียนในประเทศหรือเขตแดนที่ถูกระบุไว้
ใน RECJA และ REFJA เนื่องจากเป็นคําพิพากษาศาลสูง
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ประเทศสิงคโปร์ได้ลงนาม (แต่ยังไม่ได้ให้สัตยาบัน)
ในสนธิสัญญากรุงเฮกว่าด้วยข้อตกลงการเลือกใช้ศาล (“Hague Convention on Choice of Court
Agreements : Hague Convention”) ซึ่งเมื่อมีลงนามในสนธิสัญญาดังกล่าวแล้ว ประเทศสิงคโปร์
ได้ดําเนินการ ๒ ขั้นตอนเพื่อที่จะเข้าร่วมเป็นภาคีในสนธิสัญญากรุงเฮกโดยสนธิสัญญาระหว่างประเทศฉบับนี้
จะมีส่วนช่วยในการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลแพ่งระหว่างประเทศแห่งสิงคโปร์ในประเทศที่เป็นภาคี
ตามสนธิสัญญาฉบับดังกล่าวและ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ สนธิสัญญาฉบับนี้ได้มีผลบังคับ
ใน ๒๘ ประเทศ (ประเทศเม็กซิโกและทุกประเทศในสหภาพยุโรปยกเว้นประเทศเดนมาร์ก) โดยการทํา
ความร่วมมือระหว่างประเทศนี้ เพื่อเป็นการปฏิวัติการบังคับคดีตามคําพิพากษาระหว่างประเทศที่
เป็นภาคีกัน
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๑.๓ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
๑.๓.๑ ความเป็นมา
ก่อนได้รับเอกราชสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ได้รับการวางรากฐานระบบกฎหมาย
จากสหราชอาณาจักร โดยมีการวางหลักกฎหมายตามตัวบทกฎหมายประเทศอังกฤษและระบบ
กฎหมายคอมมอนลอว์ (Common Law) ผ่านทางตัวบทกฎหมายของประเทศอินเดีย ซึ่งต่อมาได้พัฒนา
เป็นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของเมียนมาร์ “กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์๘๗” บทบัญญัติส่วนใหญ่ในกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์ยังคงมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน เว้นแต่ที่มีการยกเลิกหรือแก้ไขโดยเฉพาะเจาะจง ศาลเมียนมาร์
ยังคงตีความประมวลกฎหมายต่างๆ โดยพิจารณาอํานาจตามกฎหมายของประเทศอินเดียและประเทศอังกฤษ
ที่ตีความอยู่ในชั้นลําดับเดียวกับกฎหมายประเทศอังกฤษเป็นหลักกฎหมายสําคัญ เช่นเดียวกันกับการอ้างอิง
ตําราทางกฎหมายของประเทศอินเดียสําหรับหลักกฎหมายที่มีการใช้ร่วมกันของประเทศอินเดียและ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์แต่เดิม
๑.๓.๒ กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ส่วนใหญ่ถูกบัญญัติอยู่ในกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ซึ่งได้แก่ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ ตามกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์คําว่า “คําพิพากษาศาลต่างประเทศ” หมายถึง
คําพิพากษาที่ตัดสินโดยศาลต่างประเทศ ซึ่งศาลต่างประเทศดังกล่าวต้องไม่ได้อยู่ภายใต้อํานาจอธิปไตย
ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์หรือก่อตั้งหรือดําเนินการ โดยประธานาธิบดีของสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์๘๘
 การยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
เมื่อคําพิพากษาศาลที่ไม่ได้อยู่ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์เป็นไปตามเงื่อนไขใน
การยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศภายใต้กฎหมายเมียนมาร์โดยทั่วไปแล้ว
จะมีการดําเนินการโดยแบ่งเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ การยอมรับคําพิพากษาศาลต่างประเทศตามหลักคําพิพากษา

๘๗

Alec Christie. (December ๒๐๐๐). The Rule of Law and Commercial Litigation in Myanmar, Pacific
Rim Law & Policy Journal, Vol.๑๐(No.๑), p. ๕๐.
๘๘
CCP Section ๒(๕), ๒(๖).
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ศาลอันเป็นที่สุด (Res Judicata) และการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศเสมือนหนึ่งเป็นหนี้
ตามคําพิพากษา๘๙ ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้
๑.๓.๒.๑ การยอมรับคําพิพากษาศาลต่างประเทศตามหลักคําพิพากษาศาล
อันเป็นที่สุด res judicata
เมื่อคําพิพากษาศาลนอกเหนือจากศาลเมียนมาร์ได้เข้าเงื่อนไขของการยอมรับ
และการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศภายใต้กฎหมายของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
คําว่า Res Judicata เป็นศัพท์ภาษาละติน หมายถึงประเด็นข้อกฎหมายที่ได้รับ
การตัดสินชี้ขาดและเป็นที่ยุติไปแล้ว๙๐ เมื่อศาลใดในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ได้พิจารณาพิพากษา
คดีใดไปแล้ว ศาลอื่นในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ก็ต้องห้ามดําเนินพิจารณาพิพากษาคดีดังกล่าวอีกครั้ง
เนื่องจากศาลอื่นในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์จะยอมรับคําพิพากษาจากศาลที่พิพากษาคดี
เป็นคําพิพากษาศาลอันเป็นที่สุด (Res Judicata) ทั้งนี้ บทบัญญัติที่กล่าวถึงหลักคําพิพากษาศาลอันเป็นที่สุด
(Res Judicata) ได้บัญ ญัติไว้ในกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งสาธารณรัฐ แห่งสหภาพเมียนมาร์
มาตรา ๑๑
“มาตรา ๑๑ Res judicata ไม่มีศาลอื่นใดที่จะพิจารณาหรือพิพากษาข้อ
พิพาทกฎหมายโดยตรงหรือโดยเนื้อหาที่มีคู่ความเป็นคู่ความเดียวกัน มูลคดีพิพากษาเป็นมูลคดีเดียวกัน
ที่ศาลที่มีเขตอํานาจได้พิจารณาพิพากษาในมูลคดีดังกล่าวไปแล้ว”
แม้ว่ากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ มาตรา ๑๑
จะใช้บังคับกับวิธีพิจารณาของศาลเมียนมาร์เท่านั้น แต่หลักการเรื่อง Res Judicata ยังคงนํามาใช้
อย่างเท่าเทียมกัน ในกรณีที่หากคําพิพากษาศาลต่างประเทศได้เข้าองค์ประกอบตามกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ มาตรา ๑๓ คําพิพากษาศาลต่างประเทศดังกล่าวก็จะได้รับ
การยอมรับตามหลักคําพิพากษาศาลอันเป็นที่สุด (Res Judicata) ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
ดังนั้นหากข้อพิพาทและมูลคดีดังกล่าว มีเงื่อนไขที่เป็นตามหลักพิพากษาศาลอันเป็นที่สุด (Res Judicata)
ตามที่กําหนดไว้ในมาตรา ๑๑ กระบวนพิจารณาคดีใหม่ศาลเมียนมาร์จะต้องห้ามตามกฎหมาย๙๑

๘๙

Adrian Briggs, Private International Law in Myanmar (University of Oxford, Faculty of Law. ๒๐๑๕),
ch.๓.p.๔๕.
๙๐
Black’s Law Fourth Edition. ๑๘๙๑.
๙๑
Ibid. see U Po Khan v U Ba AIR (๑๙๓๕) Ran ๑๑๘: Recognition as res judicata applies to all findings
which were made by the judge and which needed to be made to sustain the judgment.
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๑.๓.๒.๒ การบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศเสมือนหนึ่งเป็น
หนี้ตามคําพิพากษา
ก่อนที่จะมีการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้น ต้องมีการพิสูจน์
ต่อศาลเมียนมาร์ว่าคําพิพากษาศาลต่างประเทศดังกล่าวสมควรที่จะได้รับการยอมรับในสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ ทั้งนี้ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ มาตรา ๑๓
ได้กําหนดหลักเกณฑ์ของคําพิพากษาศาลต่างประเทศที่จะได้รับการยอมรับในสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์และเมื่อเข้าเงื่อนไขที่จะได้รับการรับรองแล้ว คําพิพากษาศาลต่างประเทศดังกล่าวก็จะมีผล
ตามหลักพิพากษาศาลอันเป็นที่สุด (Res Judicata)
ประเด็นสําคัญที่ต้องพิจารณาอีกประเด็นหนึ่งคือ การที่คําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ที่จะถูกบังคับในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์นั้นต้องเป็นไปภายใต้หลักหลักอัธยาศัยไมตรีระหว่างประเทศ
(Comity) โดยคําพิพากษาศาลต่างประเทศดังกล่าวจะมีลักษณะเช่นเดียวกับเป็นข้อผูกพันหนี้ (Debt
Obligation)๙๒ ที่จําเลยตามคําพิพากษามีหน้าที่จะต้องชําระหนี้แก่โจทก์ตามคําพิพากษา ทั้งนี้ศาลเมียนมาร์
จะบังคับคดี ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศเฉพาะคําพิพากษาที่สามารถระบุหนี้เป็นจํานวนเงินได้
โดยไม่รวมถึงคําพิพากษาที่กําหนดเป็นอย่างอื่นนอกเหนือจากตัวเงิน เช่น คําพิพากษาให้โอน หรือคืนทรัพย์
เป็นต้น๙๓
ประเด็นสําคัญอีกประการที่ต้องพิจารณาคือวิธีการขอให้ยอมรับหรือบังคับคดี
ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศอื่น และคําพิพากษาศาลอังกฤษ ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้
๑.๓.๒.๓ คําพิพากษาศาลต่างประเทศอื่น
การร้องขอต่อศาลเมียนมาร์ให้มีการยอมรับหรือบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศที่ไม่ใช่ประเทศอังกฤษ ประเทศสกอตแลนด์ และประเทศไอร์แลนด์เหนือ อันเป็น
คําพิพากษาเกี่ยวกับตัวเงินผู้ร้องจะต้องใช้แบบคําฟ้องมาตรฐาน ตามที่ตารางแนบท้าย ก. แบบคําฟ้อง
มาตรฐานหมายเลข ๑๑ “คําพิพากษาศาลต่างประเทศ” ที่ระบุไว้ในกฎเกณฑ์วิธีพิจารณาคดีแพ่งของ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ตามตัวอย่างดังต่อไปนี้
“A.B., the above-named plaintiff, states as follows:
๑. On the [ ] day of [ ] ๑๙, at [ ], in the State [or Kingdom]
of [ ], the [ ] Court of that State [or Kingdom], in a suit therein pending between
the plaintiff and the defendant, duly adjudged that the defendant should pay to the
plaintiff [ ] kyats, with interest from the said date.
๙๒
๙๓

Christie. op. cit, p.๖๒.
Ibid.see K.B. Walker v Gladys P. Walker (๑๙๓๕) A.I.R. (Ran.) ๒๘๔ (Myan.).
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๒. The defendant has not paid the money.
๓. [Facts showing when the cause of action arose, and that the
Court has jurisdiction.]
๔. The value of the subject-matter of the suit for the purpose of
jurisdiction is [ ] kyats and foe the purpose of court fees is [ ] kyats.
๕. The plaintiff claims [ ] kyats with interest at [ ] percent
from the [ ] day of [ ] ๑๙”
เมื่อ ผู้ร้อ งได้ยื่น แบบคํา ฟ้อ งดัง กล่า วต่อ ศาลเมีย นมาร์แ ล้ว ศาลเมีย นมาร์
จะพิจารณาว่า คําพิพากษาศาลต่างประเทศที่ร้องขอนั้นเข้าเหตุตามมาตรา ๑๓ หรือไม่ (หรือไม่มีเหตุ
แห่งการคัดค้าน) ทั้ ง นี้ผู้ร้ อ งยั ง คงมีห น้า ที่พิสูจ น์มูล หนี้ต ามคํา พิพ ากษาที่ ศ าลพิพ ากษาให้จําเลย
ตามคําพิพากษาชดใช้ว่ามีจํานวนเท่าใด
อย่างไรก็ตามศาลเมียนมาร์จะไม่บังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
หากในกรณีที่คําพิพากษาศาลต่างประเทศที่นํามาร้องขอนั้นเป็นหนี้ที่ไม่สามารถระบุจํานวนได้แน่นอน
และผู้ร้องก็ไม่สามารถพิสูจน์มูลหนี้ตามคําพิพากษาได้ เช่น ศาลต่างประเทศได้พิพากษาให้จําเลยชําระเงิน
ที่ไม่สามารถระบุจํานวนได้ เช่น ส่วนแบ่งกําไร หรือการเรียกให้คืนทรัพย์สิน ศาลเมียนมาร์ก็จะมีคําสั่ง
ไม่ให้มีการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศดังกล่าว
๑.๓.๒.๔ คําพิพากษาศาลสหราชอาณาจักร
วิธีก ารพิจ ารณาการบัง คับคดีตามคําพิพากษาศาลสูง สุด สกอตแลนด์แ ละ
ศาลไอร์แลนด์เหนือ มีความแตกต่างกันไม่มากนัก โดยได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๔ แห่งกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ดังนี้
“มาตรา ๔๔ ก การบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลในดินแดนที่ปฏิบัติตาม
หลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติตอบแทนระหว่างกัน (Reciprocity)”
ก. เมื่อสําเนาคําพิพากษาศาลในดินแดนที่ปฏิบัติตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติตอบแทน
ระหว่างกัน (Reciprocity)๙๔ ได้ยื่นต่อศาลจังหวัดแล้ว คําพิพากษาดังกล่าวได้รับการบังคับภายใน
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ประหนึ่งเป็นคําพิพากษาที่พิพากษาโดยศาลจังหวัด
๙๔

CCP. Section ๔๔A: Explanation – ‘Reciprocating territory’ means any country or territory, which
the President may, from time to time, by notification in the Gazette, declare to be reciprocating
territory for the purposed of this section.
‘Superior Courts’, with reference to any such territory, means such Courts as may be specified in
the said notification.

รายงานฉบับสมบูรณ์
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๑๗๗

ข. ต้องยื่นหนังสือยอมรับของศาลต่างประเทศว่าคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ดังกล่าว ได้รับการตัดสินชี้ขาดถึงที่สุดแล้ว พร้อมกับสําเนาคําพิพากษาศาลในดินแดนที่ปฏิบัติตาม
หลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติตอบแทนระหว่างกัน (Reciprocity) ที่ร้องขอให้มกี ารบังคับตาม
ค. บทบัญญัติตามมาตรา ๔๗ คือแบบในการส่งสําเนาคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
เพื่อเข้าสู่กระบวนพิจารณาของศาลจังหวัดและศาลจังหวัดมีอํานาจในการไม่ดําเนินการบังคับคดีตาม
คําพิพากษาศาลต่างประเทศหากคําพิพากษาดังกล่าวอยู่ในข้อยกเว้นตามมาตรา ๑๓ ข้อ ก-ฉ”
จากบทบัญญัติดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเมื่อสําเนาคําพิพากษาศาลในดินแดนที่
ปฏิบัติตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติตอบแทนระหว่างกันได้ยื่นต่อศาลจังหวัดแล้ว คําพิพากษาดังกล่าวได้รับ
การบังคับภายในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ประหนึ่งเป็นคําพิพากษาที่พิพากษาโดยศาลจังหวัด
อย่างไรก็ตาม มาตรา ๔๔ก (๓) ได้ให้สิทธิแก่คู่ความที่ไม่เห็นด้วยกับคําพิพากษาได้ยื่นคําร้องเพื่อคัดค้าน
การบังคับใช้ตามคําพิพากษาดังกล่าวได้ ซึ่งเป็นไปตามเหตุแห่งการคัดค้านตามมาตรา ๑๓ ทั้งนี้แม้ว่า
ความมีผลของกระบวนพิจารณาคดีเพื่อบังคับตามคําพิพากษาประเทศอังกฤษจะแตกต่างกันกับการบังคับคดี
ตามคําพิพากษาศาลประเทศอื่น แต่เหตุผลเบื้องหลังในเรื่องการยอมรับหรือไม่ยอบรับในหลักเกณฑ์
พิพากษาศาลอันเป็นที่สุด (Res Judicata) ของคําพิพากษาศาลอังกฤษ และคําพิพากษาศาลประเทศ
อื่นยังคงมีลักษณะเดียวกัน
 คําพิพากษาศาลต่างประเทศทีอ
่ าจมีหรือไม่มผี ลใช้บังคับในสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์
มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ แห่งกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์ได้กําหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องพิพากษาศาลอันเป็นที่สุด (Res Judicata) ที่นํามาใช้กับ
คําพิพากษาศาลต่างประเทศไว้ โดยคําพิพากษาศาลต่างประเทศดังกล่าวจะเข้าหลักเกณฑ์พิพากษา
ศาลอันเป็นที่สุด (Res Judicata) และมีผลใช้บังคับในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ได้หรือไม่นั้น
ต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๑๓ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑๓ เมื่ อ คํา พิ พ ากษาศาลต่ า งประเทศไม่ เ ป็ น ที่ ยุ ติ คํา พิ พ ากษา
ศาลต่างประเทศนั้นย่อมจะเสร็จเด็ดขาดเมื่อศาลนั้นได้มีการวินิจฉัยในประเด็นเนื้อหาแห่งคดีที่มีการกล่าวอ้าง
และจะเป็นที่ยุติระหว่างคู่พิพาทเดียวกัน หรือระหว่างบุคคลภายนอกที่ถูกกล่าวหาที่ได้รับการดําเนินคดี
ในมูลคดีเดียวกัน เว้นแต่
‘Decree’, with reference to a superior Court, means any decree or judgment of such Court under
which a sum of money is payable, not been a sum payable in respect of taxes or other charges
of a like nature or in respect of a fine or other penalty, but shall in on ease include an arbitration
award, even if such award is enforceable as a decree or judgment

รายงานฉบับสมบูรณ์
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๑๗๘

ก. เป็นคําพิพากษาที่พิพากษาโดยศาลที่ไม่มีเขตอํานาจในการพิจารณาคดี
ข. เป็นคําพิพากษาที่ไม่ได้พิจารณาวินิจฉัยในเนื้อหาแห่งคดี
ค. เป็นคําพิพากษาที่ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมายระหว่างประเทศ หรือได้รบั
การปฏิเสธไม่ยอมรับตามกฎหมายของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์เมื่อกฎหมายเปิดช่องให้ยอมรับได้
ง. เป็นคําพิพากษาที่ขัดต่อความยุติธรรมตามธรรมชาติ
จ. เป็นคําพิพากษาที่พิพากษาโดยกลฉ้อฉล
ฉ. เป็นคําพิพากษาที่ข้อเรียกร้องขัดต่อบทบัญญัติกฎหมายใดๆ ที่บังคับใช้อยู่
ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์”
บทบัญญัติมาตรา ๑๓ ที่เปิดโอกาสให้มีการคัดค้านการยอมรับและการบังคับคดี
ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศสามารถอธิบายโดยละเอียดได้ดังต่อไปนี้
๑.๓.๒.๕ คําพิพากษาทีพ่ ิพากษาโดยศาลที่ไม่มีเขตอํานาจในการพิจารณาคดี
ในกรณีนี้ ศาลที่มีเขตอํานาจ หมายถึง อํานาจในการดําเนินการพิจารณาและ
ทําคําพิพากษาจะได้รับการยอมรับว่าถึงที่สุดและเสร็จเด็ดขาดในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์โดย
หลักดังกล่าวเป็นหลักการเรื่องเขตอํานาจศาลเป็นหลักกฎหมายขั้นพื้นฐานที่เป็นที่ยอมรับและบังคับใช้
ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เมื่อศาลที่พิจารณาพิพากษาคดีไม่มีเขตอํานาจในการพิจารณา
คําพิพากษาดังกล่าวก็จะตกเป็นโมฆะและไม่สามารถบังคับได้๙๕
การพิจารณาว่าเป็นศาลที่มีเขตอํานาจในการพิจารณาคดีตามบทบัญญัติมาตรา
๑๓ (ก) นั้นต้องพิจารณาหลักเกณฑ์ตามกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common Law) ซึ่งเกี่ยวกับศาลที่มี
เขตอํานาจและคําพิพากษาที่ได้รับการยอมรับจากศาลต่างประเทศตามหลักพิพากษาศาลอันเป็นที่สุด
(Res Judicata) ที่มี ต่อผู้ แ พ้ ค ดีโ ดยประเด็น ทางกฎหมายที่ต้ อ งพิจ ารณาเกี่ย วกับ ศาลที่ มี อํา นาจ
ในการพิจารณาคดีจะเกี่ยวข้องกับจําเลยหากจําเลยเป็นผู้แพ้คดี หรือเกี่ยวข้องกับโจทก์หากเป็นผู้แพ้คดี
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่พิจารณาว่า ศาลต่างประเทศเป็นศาลที่มีเขตอํานาจต่อคู่ความที่แพ้คดีหรือไม่
มีดังต่อไปนี้
๑. คู่ความฝ่ายที่แพ้คดีได้ปรากฏตัวหรือมีถิ่นที่อยู่ในเขตอํานาจของศาลต่างประเทศ
เมื่อมีการเริ่มกระบวนพิจารณา
หากเป็นคําพิพากษาให้โจทก์เป็นผู้ชนะ จําเลยตามคําพิพากษาต้องอยู่หรือ
มีถิ่นที่อยู่ในเขตดินแดนที่ศาลต่างประเทศที่ทําคําพิพากษาตั้งอยู่ เมื่อมีการดําเนินกระบวนพิจารณา
ศาลต่างประเทศดังกล่าว จะถือว่าเป็นศาลที่มีเขตอํานาจตาม มาตรา ๑๓ (ก)

๙๕

Christie, op. cit, p.๖๓., see S.A. Nathan v S.R.Samson (๑๙๓๑) I.L.R ๙ (Ran.) ๔๘๐ (Myan.).
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๑๗๙

๒. คู่ความฝ่ายที่แพ้คดีได้ยื่นฟ้องต่อศาลต่างประเทศหรือยอมรับคําคู่ความ
จากศาลต่างประเทศ
บุคคลใด ๆ ที่ยอมรับเขตอํานาจศาลต่างประเทศถือได้ว่ายอมรับคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศว่าเป็นคําพิพากษาถึงที่สดุ (Res Judicata) ดังนั้นหากศาลต่างประเทศพิพากษาให้โจทก์
เป็นผู้แพ้คดี ศาลดังกล่าวดังกล่าวจะถือว่าเป็นศาลที่มีเขตอํานาจเนื่องจากโจทก์ได้เริ่มดําเนินการ
ในอํานาจศาลนั้นก่อนศาลอื่นซึ่งถือได้ว่าโจทก์ได้ยื่นฟ้องคดีและยอมรับเขตอํานาจศาลต่างประเทศ
ในกรณีที่คําพิพากษาศาลต่างประเทศตัดสินให้จําเลยเป็นผู้แพ้คดี ประเด็นที่
ต้องพิจารณาคือจําเลยได้ยอมรับในเขตอํานาจศาลต่างประเทศหรือไม่ ดังกรณีตัวอย่างต่อไปนี้ หากโจทก์
และจําเลยเป็นคู่สัญญากันได้ตกลงร่วมกันที่จะเรียกร้องให้มีการระงับข้อพิพาท ณ ศาลสิงคโปร์ คู่ความ
ทั้งสองฝ่ายคงมีความผูกพันตามเขตอํานาจศาลสิงคโปร์ ดังนั้นศาลสิงคโปร์ก็เป็นหนึ่งในศาลที่มีเขตอํานาจ
ในการพิจารณาคดีดังกล่าวตามความตกลงของคู่กรณี ในการยอมรับเขตอํานาจศาลดังกล่าว
ความมีผลของมาตรา ๑๔ แห่งกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ นอกจากนี้ มาตรา ๑๔ ยังได้บัญญัติบทสันนิษฐานของคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
เอาไว้ดังนี้
“มาตรา ๑๔ ข้อสันนิษฐานของคําพิพากษาศาลต่างประเทศ ศาลจะสันนิษฐานว่า
คําพิพากษาได้ดําเนินการโดยศาลที่มีเขตอํานาจเมื่อมีสําเนาคําพิพากษาศาลต่างประเทศที่มีการยอมรับ
สําเนาถูกต้อง โดยศาลต่างประเทศเว้นแต่มีข้อผิดขัดแย้งปรากฏในสํานวน และข้อสันนิษฐานนี้ สามารถ
พิสูจน์หักล้างได้”
บทบัญญัติมาตรานี้หมายถึงหากสําเนาคําพิพากษาศาลต่างประเทศเป็นไปตาม
มาตรา ๑๔ จําเลยตามคําพิพากษามีหน้าที่แต่เพียงผู้เดียวที่ต้องพิสูจน์ว่าศาลต่างประเทศที่ทําคําพิพากษา
เป็นศาลที่ไม่มีเขตอํานาจในการพิจารณาพิพากษาคดี
๑.๓.๒.๖ เป็นคําพิพากษาที่ไม่ได้พิจารณาวินิจฉัยในเนื้อหาแห่งคดี
คําพิพากษาศาลต่างประเทศที่จะได้รับการยอมรับและบังคับคดีในสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์นั้นต้องเป็นคําพิพากษาที่มีการพิจารณาวินิจฉัยในเนื้อหาแห่งคดีศาลเมียนมาร์
มี อํา นาจในการพิ จ ารณาว่ า คําพิ พ ากษาดัง กล่า วว่ า มี ก ารพิจ ารณาวิ นิ จ ฉัย เนื้อ หาแห่ง คดีห รือ ไม่
โดยศาลเมียนมาร์จะพิจารณาว่า (๑) เป็นคําพิพากษาที่ตัดสินเป็นบทลงโทษจําเลย หรือ (๒) เป็นคําพิพากษา
ที่ตัดสินภายหลังจากที่พิจารณาข้อเท็จจริงของโจทก์แล้ว ตัวอย่างของคําพิพากษาศาลต่างประเทศที่ไม่ได้มี
การพิจารณาวินิจฉัยเนื้อหาแห่งคดี เช่น คําพิพากษาที่พิพากษาโดยระหว่างกระบวนพิจารณาคดี
เป็นการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีโดยขาดนัดของฝ่ายจําเลย หรือไม่มีพยานหลักฐานนําสืบในกระบวน
พิจารณาและได้มีการทําคําพิพากษาโดยการพิจารณาคดีแบบรวบรัด (Summary Procedure)

รายงานฉบับสมบูรณ์
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๑๘๐

๑.๓.๒.๗ เป็นคําพิพากษาที่ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมายระหว่างประเทศ
หรือได้รับการปฏิเสธไม่บังคับใช้กฎหมายของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์เมื่อกฎหมายเปิดช่อง
ให้ใช้ได้
ตัวอย่างคําพิพากษาศาลต่างประเทศที่พิพากษาตัดสินได้ขัดต่อหลักกฎหมาย
ระหว่างประเทศอย่างชัดเจนหาได้ค่อนข้างยาก หากศาลต่างประเทศปฏิเสธที่จะใช้กฎหมายของสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์ในการพิจารณาคดี ในกรณีที่ควรจะใช้กฎหมายสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
ในการพิจารณาคําพิพากษาศาลดังกล่าวจะไม่ได้รับการยอมรับตัวอย่างที่เห็นได้ชัดในเรื่องนี้ คือในกรณีที่มี
การทําสัญญาและคู่สัญญาตกลงที่จะให้สัญญาดังกล่าวอยู่ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายของสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์ แต่เมื่อมีข้อพิพาทขึ้นสู่ศาลไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ศาลต่างประเทศปฏิเสธที่จะใช้
กฎหมายเมียนมาร์ในการพิจารณา ตัดสินข้อพิพาทดังกล่าว เช่นนี้คําพิพากษาดังกล่าวจะไม่ได้รับการยอมรับ
และบังคับคดีในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ อย่างไรก็ตามหากคู่ความไม่ได้ร้องขอให้ศาลใช้
กฎหมายเมียนมาร์ ในการพิจารณาตัดสินและศาลก็ไม่ได้ใช้กฎหมายเมียนมาร์ในการพิจารณาตัดสิน
เช่นนี้ก็ไม่เป็นกรณีที่ศาลปฏิเสธที่จะไม่พิจารณาตัดสินโดยไม่ใช้กฎหมายเมียนมาร์๙๖
๑.๓.๒.๘ เป็นคําพิพากษาที่ขัดต่อความยุติธรรมตามธรรมชาติ
หากศาลต่างประเทศได้ดําเนินการพิจารณาคดีที่ไม่เป็นธรรมหรือผิดระเบียบ
เช่น ไม่มีการแจ้งจําเลยเกี่ยวกับการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีภายในระยะเวลาอันสมควร หรือศาลไม่ได้
ฟังความจากคู่ความทั้งสองฝ่ายหรือศาลปฏิเสธที่จะให้จําเลยนําพยานหลักฐานเข้ามาสืบหรือเรียกพยาน
ในกระบวนพิจารณา หรือไม่มีการแปล หรือล่ามในกระบวนพิจารณาคดี เป็นต้น จึงเป็นกรณีที่ศาล
ไม่ปฏิบัติตามหลักกฎหมายขึ้นพื้นฐานอันเป็นความยุติธรรมตามธรรมชาติดังนั้นคําพิพากษาที่ได้จาก
กระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบจะไม่ได้รับการยอมรับในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
๑.๓.๒.๙ เป็นคําพิพากษาที่พิพากษาโดยกลฉ้อฉล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ มาตรา ๑๓(จ)
ได้สะท้อนถึงบทบัญญัติของกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common Law) เกี่ยวกับคําพิพากษาที่พิพากษา
โดยกลฉ้อฉล ไม่ว่าจะถูกฉลฉ้อด้วยการสําคัญผิดหรือถูกหลอกถึงขนาดให้ศาลต่างประเทศทําคําพิพากษา
ซึ่งหากไม่มีข้อเท็จจริงที่เสนอต่อศาลต่างประเทศโดยถูกฉ้อฉล ศาลต่างประเทศก็จะไม่ทําคําพิพากษา
เช่นว่านั้น หากคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ทําเอกสารปลอม หรือเบิกความเท็จในชั้นพิจารณาคดีเพื่อสนับสนุน
ข้อต่อสู้ของตนเอง คําพิพากษาดังกล่าวจะไม่ได้รับการยอมรับและบังคับคดีในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
๙๖

Ibid.see Brijlal Ramjidas v. Govindram Gordhandas Seksaria (๑๙๔๗) LR ๗๔ IA ๒๐๓.
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๑๘๑

๑.๓.๒.๑๐ เป็นคําพิพ ากษาที่ข้อเรีย กร้อ งขัดต่อ บทบัญ ญัติกฎหมายใดๆ
ที่บังคับใช้อยู่ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
หากคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นขัดต่อบทบัญญัติกฎหมายใดๆ ที่บังคับใช้
อยู่ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เช่น การเรียกค่าเสียหายจากการผิดสัญญาที่ส่งออกสินค้าออกจาก
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง คําพิพากษาดังกล่าวจะไม่ได้รับการยอมรับ
และการบังคับคดี ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ มาตรา ๑๓ (ฉ) อาจจะมีนัยยะรวมดังกรณีที่
ศาลเมียนมาร์ปฏิเสธที่จะยอมรับคําพิพากษาศาลต่างประเทศตามหลักเกณฑ์ คําพิพากษาถึงที่สุด
(Res Judicata) หากคําพิพากษาศาลต่างประเทศขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีงาม
ของประชาชนอย่างชัดเจนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
นอกจากข้อยกเว้นตามมาตรา ๑๓ ที่กล่าวไปข้างต้นนั้น คําพิพากษาศาลต่างประเทศ
จะถูกปฏิเสธที่จะได้รับการยอมรับเป็นคําพิพากษาถึงที่สุด (Res Judicata) และจะไม่มีผลบังคับใช้ได้
หากคําพิพากษาศาลต่างประเทศดังกล่าวเป็นคําพิพากษาที่เกี่ยวกับกฎหมายภาษีระหว่างประเทศ
กฎหมายที่เกี่ยวกับคดีอาญาในต่างประเทศหรือกฎหมายมหาชน หรือกฎหมายอื่นในทํานองเดียวกัน
ตลอดจนคําพิพากษาศาลต่างประเทศที่ขัดต่อนโยบายสาธารณะของกฎหมายเมียนมาร์
๑.๔ ประเทศกัมพูชา
๑.๔.๑ ความเป็นมา
ปัจจุบันคงมีเพียงแค่คําพิพากษาของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ที่ประเทศกัมพูชา
ให้การยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษา เนื่องจากเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ประเทศ
กัมพูชาเข้าร่วมลงนามเป็นภาคีร่วมกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ภายใต้ข้อตกลงเรื่องความช่วยเหลือ
ทางการพิจารณาคดีทางแพ่งระหว่างประเทศกัมพูชาและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (“ข้อตกลง
ระหว่างประเทศ”) คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ (Arbitration Awards) ซึ่งทั้งสองประเทศตกลงกัน
ที่จะยอมรับและบังคับตามคําพิพากษา คําสั่ง และคําวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการซึ่งกันและกันระหว่าง
ประเทศภาคี๙๗

๙๗

Agreement on Mutual Judicial Assistance in Civil Matters between the Kingdom of Cambodia and the Socialist
Republic of Vietnam, ๒๑ January ๒๐๑๓, Art. ๑(๑)(iv).

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๖

๑๘๒

นอกจากนี้เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ สภาแห่งชาติประเทศกัมพูชาได้นําข้อตกลง
ระหว่างประเทศดังกล่าวมาบัญญัติเป็นกฎหมาย กล่าวคือ กฎหมายว่าด้วยการยอมรับและการบังคับ
คดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ (“กฎหมายว่าด้วยการยอมรับฯ”) และได้ประกาศใช้ในประเทศ
กัมพูชาเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ส่งผลให้คําพิพากษาศาลเวียดนามได้รับการยอมรับและ
บังคับคดีในดินแดนของประเทศกัมพูชานับแต่นั้นเป็นต้นมา ซึ่งในทางกลับกันคําพิพากษาศาลกัมพูชา
ก็ได้รับการยอมรับและการบังคับคดีในสาธารณรัฐสังคมนิมยมเวียดนามได้
๑.๔.๒ กฎหมายและหลักเกณฑ์ทเี่ กี่ยวข้อง
บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ในประเทศกัมพูชามีเพียง ๒ ฉบับด้วยกันได้แก่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (“กฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งของประเทศกัมพูชา”) และกฎหมายว่าด้วยการยอมรับฯ โดยบทบัญญัติที่สําคัญ
ในกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของประเทศกัมพูชาที่เกี่ยวกับการยอมรับและการบังคับคดีตาม
คําพิพากษาศาลต่างประเทศในประเทศกัมพูชาได้บัญญัติไว้ว่า คําพิพากษาศาลต่างประเทศที่จะได้รับ
การยอมรับและการบังคับคดีในประเทศกัมพูชาได้นั้น ประเทศกัมพูชาจะต้องมีข้อตกลงกับประเทศนั้นๆ
เพื่อให้มีหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติตอบแทนระหว่างกัน (Reciprocity) ในเรื่องการยอมรับและการบังคับคดี
ตามคําพิพากษา ศาลต่างประเทศ ดังนั้นคําพิพากษาของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจึงเป็นคําพิพากษา
จากประเทศเดียวที่ได้รับการยอมรับและการบังคับในประเทศกัมพูชาเพราะทั้งสองประเทศมีการปฏิบัติ
ตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติตอบแทนระหว่างกัน (Reciprocity) ตามข้อตกลงระหว่างประเทศที่กล่าวไว้ข้างต้น
ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ได้ถูกจําแนกเป็น ๓ ประเภทดังต่อไปนี้
๑. คําพิพากษาที่ไม่เกี่ยวกับทรัพย์สินและคําตัดสินเกี่ยวกับครอบครัวและการสมรส
๒. คําพิพากษาและคําตัดสินของศาลต่างประเทศด้วยข้อพิพาททางคดีแพ่ง
๓. คําตัดสินที่เกี่ยวกับทรัพย์ในคดีอาญาหรือคําพิพากษาในคดีปกครอง๙๘
สําหรับคําพิพากษาที่ไม่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินและคําตัดสินว่าด้วยข้อพิพาทเกี่ยวกับ
ครอบครัวและการสมรสที่พิพากษาจากศาลเวียดนามไม่จําเป็นต้องมีการบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือ
คําตัดสิน แต่จะได้รับการยอมรับโดยทันทีในประเทศกัมพูชาโดยไม่จําเป็นดําเนินกระบวนพิจารณาทางศาล
ที่เป็นพิเศษผ่านวิธีการทางกฎหมายของประเทศกัมพูชาก่อนแต่อย่างใดในทางกลับกัน คําพิพากษาและ
คําตัดสินประเภทที่ ๒ และประเภทที่ ๓ นัน้ จะต้องผ่านกระบวนการยอมรับและการบังคับคดีตาม

๙๘

Ibid, Art.๒๐-๒๑.
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คําพิพากษาศาลต่างประเทศตามกฎหมายของประเทศกัมพูชา๙๙ ก่อนถึงจะนํามาใช้ในอาณาเขตของ
ประเทศกัมพูชาได้ซึ่งมีกระบวนพิจารณาภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้๑๐๐
ก. คดีที่ได้รับการพิพากษาต้องไม่ต้องอยู่ในเขตอํานาจศาลเด็ดขาด (exclusive jurisdiction)
ตามกฎหมายภายในของประเทศของคู่ความที่ร้องขอ
ข. คู่ความตามคําพิพากษาหรือผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมายของคู่ความได้รับหมาย
ศาลหรือมีคําสั่งว่าขาดนัดพิจารณาโดยชอบภายใต้กฎหมายภายในของประเทศของคู่ความที่ร้องขอ
ค. คําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นเป็นคําพิพากษาหรือคําตัดสินที่มีผลบังคับได้ตาม
กฎหมายและยังไม่หมดอายุความในการบังคับคดีตามกฎหมายภายในของประเทศของคู่ความที่ร้องขอ
ง. จะต้องไม่มีคําพิพากษาหรือคําตัดสินในคดีแพ่งที่มีผลบังคับได้ตามกฎหมายในคดี
ดังกล่าวที่ได้มีคําพิพากษาก่อนหน้านั้นโดยศาลที่มีเขตอํานาจ หรือคําพิพากษาหรือคําตัดสินของศาล
ประเทศอื่นซึ่งได้ดําเนินการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นในศาลที่มี
เขตอํานาจสําหรับที่มีการตัดสินก่อนหน้านั้นไปแล้วหรือในเวลาที่ดําเนินการยอมรับคําพิพากษาศาลที่
มีเขตอํานาจดังกล่าวยังไม่ดําเนินการบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือไม่ได้พิจารณาคดีดังกล่าว
จ. การยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศหรือคําตัดสินและ
ผลต่อเนื่องของการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศหรือคําตัดสินของศาล
ต่างประเทศไม่ขัดต่อหลักกฎหมายขั้นพื้นฐานตลอดจนความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีงามของ
ประเทศของคู่ความผู้ร้องขอ
นอกจากนี้กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของประเทศกัมพูชายังได้กําหนดเงื่อนไข ๔
ประการของการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศดังต่อไปนี้๑๐๑
๑. เขตอํานาจศาลต่างประเทศได้รับการกําหนดไว้อย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือ
ตามอนุสัญญา
๒. จําเลยตามคําพิพากษาได้รับหมายศาลหรือคําสั่งที่จําเป็นในการเริ่มต้นพิจารณาคดี
โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือได้ต่อสู้คดีโดยไม่ได้รับหมายศาลหรือคําสั่งใดๆ เช่นว่านั้น
๓. เนื้อหาในคําพิพากษาและวิธีการที่ระบุไว้ในคําพิพากษาต้องไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีงามของประชาชนในประเทศกัมพูชา
๔. มีการยอมรับตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติตอบแทนระหว่างกัน (Reciprocity) ระหว่าง
ประเทศกัมพูชากับประเทศอื่นที่ศาลได้ตั้งอยู่
๙๙

Ibid.
Ibid, Art.๒๒.
๑๐๑
Code of Civil Procedure, ๒๐๐๖, Art. ๑๙๙.
๑๐๐

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๖

๑๘๔

๑.๔.๓ ขั้นตอนหลักเกณฑ์และข้อยกเว้น
ภายใต้บทบัญญัติกฎหมายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของประเทศกัมพูชาการยอมรับ
และการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศจําเป็นที่จะต้องดําเนินการโดยแบ่งเป็น ๒ ขั้นตอน
ได้แก่ ขั้นตอนแรกการยื่นคําร้องต่อศาลขอให้มีการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
และขั้นตอนที่สองการยื่นคําร้องเพื่อของคําสั่งบังคับคดีเด็ดขาดตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ ซึ่งสามารถ
อธิบายโดยละเอียดได้ดังต่อไปนี้
 ขั้นตอนที่ ๑ การยื่นคําร้องต่อศาลขอให้มีการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศ
เพื่อให้มีการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในประเทศกัมพูชา
ผู้ร้อง (เจ้าหนี้ตามคําพิพากษา)๑๐๒ ต้องยื่นคําร้องเพื่อขอให้มีการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศแก่ศาลชั้นต้นซึ่งเป็นศาลที่มีลําดับต่ําที่สุดที่ตั้งอยู่ในแต่ละจังหวัดหรือเมืองในประเทศ
กัมพูชาทั้งนี้ต้องเป็นศาลชั้นต้นที่มีเขตอํานาจในการพิจารณาคดีเหนือคู่ความอีกฝ่ายที่คําพิพากษา
ศาลต่างประเทศอ้างถึง (“ลูกหนี้ตามคําพิพากษา”) หรือหากศาลชั้นต้นที่มีเขตอํานาจในการพิจารณาคดี
เหนือลูกหนี้ตามคําพิพากษาไม่สามารถระบุได้ ศาลชั้นต้นที่มีเขตอํานาจเหนือพื้นที่ที่ทรัพย์สินของลูกหนี้
ตามคําพิพากษาก็เป็นศาลที่มีเขตอํานาจเหนือการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศได้
(“ศาลที่มีเขตอํานาจในการยอมรับฯ”)๑๐๓ โดยเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาต้องชําระค่าฤชาธรรมเนียมศาล
จํานวน ๕,๐๐๐ เรียลกัมพูชา (ประมาณ ๑.๒๕ เหรียญดอลลาร์สหรัฐ) สําหรับการยื่นคําร้องเพื่อขอให้
มีการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ๑๐๔
ในการมีคําพิพากษาเพื่อขอให้มีการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
(“คําพิพากษาที่ขอให้มีการบังคับคดี”) นั้น ศาลที่มีเขตอํานาจในการยอมรับคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
จะมีคําพิพากษาให้มีการบังคับคดีเด็ดขาดของคําพิพากษาศาลต่างประเทศโดยไม่ได้มีการวินิจฉัยเนื้อหา
แห่งคดีของคํ าพิพากษาที่ ข อให้ มีการบังคับคดี ว่าพิพากษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมหรื อ ไม่๑๐๕
อย่างไรก็ตาม ตามบทบัญญัติมาตรา ๑๙๙ ของกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของประเทศกัมพูชาและ
ข้อที่ ๒๒ ของข้อตกลงระหว่าง ประเทศได้วางหลักไว้ว่า ศาลที่มีเขตอํานาจในการยอมรับคําพิพากษา

๑๐๒

The law refers to the term “Creditor-in-Execution” generically to all applicants seeking to enforce a foreign
judgment, even if under the terms of the judgment the applicant is not owed money.
๑๐๓
Code of Civil Procedure, ๒๐๐๖, Art.๓๕๒(๒).
๑๐๔
Ibid., Art.๖๑(๖).
๑๐๕
Ibid, Art.๓๕๒(๒).
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๑๘๕

ศาลต่างประเทศจะต้องยกคําร้องดังกล่าวได้หากคําพิพากษาศาลต่างประเทศที่ขอให้มีการบังคับคดียัง
ไม่ถึงที่สุดและยังไม่มีผลผูกพัน๑๐๖
อย่างไรก็ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของประเทศกัมพูชาไม่มีบทบัญญัติใน
เรื่องเอกสารของเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาที่ต้องยื่นต่อศาลที่มีเขตอํานาจในการยอมรับฯ เพื่อขอให้มี
การยอมรับคําพิพากษาที่ขอให้มีการบังคับคดีดังนั้นในกรณีที่ประเทศกัมพูชาได้เข้าร่วมเป็นภาคีในข้อตกลง
ระหว่างประเทศกับประเทศอื่น ข้อกําหนดในสัญญาต้องกําหนดว่า ต้องยื่นเอกสารใดบ้างตามกฎหมาย
ว่าด้วยการยอมรับฯ เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาต้องยื่นคําร้องพร้อมเอกสารดังต่อไปนี้๑๐๗
ก. คําพิพากษาหรือคําสั่งที่ได้ยอมรับโดยโนตารีปับบลิคหรือยอมรับสําเนาถูกต้อง
ข. เอกสารทางกฎหมายที่ยอมรับถึงการมีผลบังคับทางกฎหมายตามคําสั่งหรือคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศในกรณีที่คําสั่งหรือคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นไม่ได้กําหนดอย่างชัดเจนในเรื่อง
การมีผลบังคับทางกฎหมาย
ค. เอกสารที่พิสูจน์ว่ามีการดําเนินคดีในคําพิพากษาหรือคําตัดสินของศาลหรือเอกสาร
อื่นใดที่มีผลในการดําเนินคดีที่เหมือนกัน
ง. เอกสารยอมรับสําเนาถูกต้องที่แสดงว่าลูกหนี้ตามคําพิพากษาขาดนัดพิจารณาโดย
ชอบด้วยกฎหมายในกรณีที่เป็นคําพิพากษาให้เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาชนะคดีโดยฝ่ายเดียว หรือเป็นคําสั่ง
ที่ชี้แจงว่าลูกหนี้ตามคําพิพากษาขาดนัดพิจารณาโดยชอบด้วยกฎหมาย
จ. เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในกฎหมายภายในประเทศของคู่ความผู้ร้องขอ
สําหรับกรอบเวลาในการพิจารณาคําร้องเพื่อขอให้มีการยอมรับและการบังคับคดีตาม
คําพิพากษาศาลต่างประเทศไม่ได้มีระบุไว้ในกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของประเทศกัมพูชา
 ขั้นตอนที่ ๒ การยื่นคําร้องเพื่อขอคําสั่งบังคับคดีเด็ดขาดตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ภายหลังที่ศาลที่มีเขตอํานาจในการยอมรับฯ ได้มีคําพิพากษาเด็ดขาดแล้ว เจ้าหนี้ตาม
คําพิพากษาต้องยื่นคําร้องต่อศาลที่มีเขตอํานาจในการยอมรับฯ เพื่อให้ศาลมีคําสั่งยอมรับว่า คําพิพากษา
เด็ดขาดได้ถึงที่สุดและมีผลผูกพัน เมื่อได้รับคําสั่งยอมรับว่าคําพิพากษาเด็ดขาดได้ถึงที่สุดและมีผล
ผูกพันนั้นแล้ว เจ้าหนี้ตามคําพิพากษายังคงต้องยื่นคําร้องต่อเสมียนศาล ที่มีเขตอํานาจในการยอมรับคํา
พิพากษาศาลต่างประเทศ ให้ออกคําบังคับคดี๑๐๘ อย่างไรก็ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของ
ประเทศกัมพูชา ก็ไม่ได้วางหลักเรื่องกรอบเวลาในการยื่นคําร้องขอออกคําบังคับคดีและคําสั่งดังกล่าว
แต่ในทางปฏิบัติจะใช้เวลาประมาณ ๑ สัปดาห์ ทั้งนี้คา่ ฤชาธรรมเนียมศาลในการขอคําบังคับคดีเด็ดขาด
๑๐๖

Ibid., Art.๓๕๒(๔).
Art.๒๓.
๑๐๘
Art.๓๕๔-๓๕๕.
๑๐๗
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๑๘๖

หรือการขอคําสั่งยอมรับว่า คําพิพากษาเด็ดขาดได้ถึงที่สุดและ มีผลผูกพันคือ ๕,๐๐๐ เหรียญกัมพูชา
(ประมาณ ๑.๒๕ เหรียญดอลลาร์สหรัฐ) ต่อหนึ่งคําร้อง๑๐๙
ต้องยื่นหลังจากที่เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาได้รับคําบังคับคดีแล้ว เจ้าหนี้ตามคําพิพากษา
ยังคงนคําร้องขอให้ศาลที่มีเขตอํานาจในการยอมรับฯ ออกคําสั่งบังคับคดีเด็ดขาด ในชั้นนี้จะเรียกว่า
ศาลในชั้นบังคับคดี (“ศาลบังคับคดี”) ทั้งนี้ในคําร้องดังกล่าวเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาต้องให้ข้อมูล
ดังต่อไปนี้๑๑๐
ก. ชื่อและที่อยู่ของเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาและลูกหนี้ที่ถูกบังคับคดี ตลอดจนชื่อและ
ที่อยู่ผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย
ข. หลักฐานที่แสดงถึงเหตุแห่งการบังคับคดี (คําพิพากษาศาลต่างประเทศและคําพิพากษา
ที่ให้มีการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ)
ค. รายการที่ระบุไว้เป็นการบังคับคดีโดยตรง การบังคับคดีแทนหรือการบังคับคดีโดยอ้อม
ง. ในกรณีที่เป็นการบังคับคดีโดยตรง ต้องบรรยายถึงทรัพย์สินที่จะถูกบังคับคดีโดย
เด็ดขาด และวิธีการบังคับคดีของเจ้าหนี้ตามคําพิพากษา
จ. ในกรณีที่เป็นการบังคับคดีแทนหรือการบังคับคดีโดยอ้อม เอกสารที่แสดงถึงเนื้อหา
ในคําสั่งบังคับคดีของเจ้าหนี้ตามคําพิพากษา
นอกจากคําร้องที่ระบุไว้ข้างต้น เจ้าหนี้ตามคําพิพากษายังคงต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมอัน
ได้แก่ สําเนาคําพิพากษาศาลต่างประเทศ สําเนาคําพิพากษาที่ขอให้มีการบังคับคดีและสําเนาคําบังคับคดี
ที่รับรองสําเนาถูกต้อง๑๑๑
หลังจากที่ได้รับคําร้องของเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาสําหรับคําสั่งบังคับคดีเด็ดขาดในกรณี
ที่มีเหตุจําเป็น ศาลที่บังคับคดีสามารถที่จะสอบถามบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือสืบค้นข้อมูลอื่นใดก็ได้เพื่อออกคําสั่ง
บังคับคดีเด็ดขาดเว้นแต่จะมีการยื่นคําคัดค้านในคําร้องดังกล่าวจากลูกหนี้ที่ถูกบังคับคดีหรือบุคคลภายนอก
ตามที่กําหนดไว้ดังต่อไปนี้๑๑๒
ลูกหนี้ตามคําพิพากษาซึ่งต้องการคัดค้านความมีอยู่หรือเนื้อหาสาระในสิทธิเรียกร้องตาม
คําพิ พากษาศาลต่ างประเทศ คําพิ พากษาที่ใ ห้ มี ก ารบัง คับ คดีห รือ การบั ง คับ คดีต ามคํา พิ พ ากษา
ศาลต่างประเทศสามารถที่จะยื่นคําคัดค้านและขอให้มีคําสั่งงดการบังคับคดีเด็ดขาดต่อศาลที่บังคับคดี
ในชั้นศาล ซึ่งดําเนินการพิจารณาคดีในขั้นแรกเท่านั้น (การยื่นคําร้องต่อศาลขอให้มีการยอมรับและ

๑๐๙

Ibid, Art.๖๑(๖).
Ibid, Art.๓๔๙.
๑๑๑
Ibid, Art.๓๔๙(๒), ๓๕๐(๒)(g), ๓๕๔(๑).
๑๑๒
Ibid, Art.๓๓๗.
๑๑๐
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การบังคับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ)๑๑๓ นอกจากนี้เป็นบุคคลผู้มีสิทธิในการยื่นคําคัดค้านดังกล่าว
ต่อศาลบังคับคดีได้๑๑๔
หากมีการยื่นคําคัดค้านดังกล่าว ศาลบังคับคดีจะต้องพิจารณาคําคัดค้านดังกล่าวและ
หากเห็นว่ามีเหตุอันสมควร ศาลบังคับคดีจะมีคําสั่งระงับหรือเพิกถอนการบังคับคดีเด็ดขาดแล้วแต่กรณี๑๑๕
หลังจากนั้นเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาหรือลูกหนี้ตามคําพิพากษาสามารถที่จะอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวของ
ศาลบังคับคดีได้ โดยยื่นอุทธรณ์ภายใน ๑ สัปดาห์ นับจากวันที่ได้รับคําตัดสินของศาลบังคับคดีโดยยื่น
ต่อศาลอุทธรณ์ซึ่งคําสั่งจากศาลอุทธรณ์นั้นจะถึงที่สุด และมีผลบังคับผูกพัน๑๑๖
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของประเทศกัมพูชา ไม่ได้กําหนดกรอบเวลาในเรื่อง
การบังคับคดีเด็ดขาดตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศไว้ อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติศาลบังคับคดีจะ
ใช้เวลาพิจารณาประมาณ ๓-๖ เดือน เพื่อมีคําสั่งหลังจากที่ได้รับคําร้อง
สําหรับค่าฤชาธรรมเนียมในการยื่นคําร้องเพื่อขอคําสั่งบังคับคดีเด็ดขาดเจ้าหนี้ตาม
คํา พิ พ ากษามีห น้า ที่ ต้อ งชํา ระค่า ฤชาธรรมเนี ย มจํา นวน ๑๐,๐๐๐ เรีย ลกัม พูช า (ประมาณ ๒.๕
เหรียญดอลลาห์สหรัฐ)๑๑๗ และยังอาจต้องชําระค่าฤชาธรรมเนียมศาลเพิ่มเติม หากศาลที่บังคับคดีมี
คําสั่งใดๆ เพิ่มเติมที่จําเป็นใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาในการบังคับคดี เช่น ค่าบริการที่เกี่ยวกับ
เอกสาร๑๑๘ นอกจากนี้เจ้าหนี้ตามคําพิพากษายังต้องชําระค่าใช้จ่ายอื่นใดที่จําเป็นเพื่อการบังคับคดี
หรือที่รู้จักกันว่าเป็นค่าใช้จ่ายของคู่พิพาท๑๑๙ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาต้องสํารอง
ชําระค่าธรรมเนียมล่วงหน้าแก่ศาลบังคับคดี๑๒๐ และสามารถเรียกร้องให้ลูกหนี้ตามคําพิพากษาชําระ
คืนเมื่อสิ้นสุดการดําเนินการบังคับคดีดังกล่าว๑๒๑
๑.๔.๔ ปัญหาที่เกิดขึน้
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นเพียงประเทศเดียวที่เข้าลงนามเข้าเป็นภาคีร่วมกัน
ในข้อตกลงระหว่างประเทศกับประเทศกัมพูชา สําหรับการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษา
จากศาลแพ่งในต่างประเทศและรายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินการยอมรับและการบังคับคดีตาม
๑๑๓

Ibid, Art.๓๖๓, ๓๖๔.
Ibid, Art.๓๖๕.
๑๑๕
Ibid, Art.๓๖๗-๓๗๐.
๑๑๖
Ibid, Art.๓๐๓ and ๓๔๕.
๑๑๗
Ibid, Art.๓๗๒.
๑๑๘
Ibid, Art.๓๗๓.
๑๑๙
Ibid, Art.๓๗๔.
๑๒๐
Ibid, Art.๓๗๕.
๑๒๑
Ibid, Art.๓๗๖.
๑๑๔
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คําพิพากษาศาลต่างประเทศตามข้อตกลงระหว่างประเทศนั้นก็ได้ระบุไว้ในกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ของประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็นกฎหมายที่อ้างอิงกฎหมายเพียงอย่างเดียวในเรื่องการยอมรับและการบังคับ
คดีตามคําพิพากษา
อย่างไรก็ตาม กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของประเทศกัมพูชา ไม่ได้กําหนดหลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องบางประการไว้ เช่น หลักเรื่องเอกสารที่จําเป็นต้องการยื่นคําร้องขอให้มีการยอมรับและ
การบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศของเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาต่อศาลที่มีเขตอํานาจใน
การยอมรับฯ และยังไม่ได้เรื่องกรอบเวลาในเรื่องการพิจารณาเรื่องการยอมรับการบังคับคดีและการบังคับคดี
เด็ดขาดตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
นอกจากนี้กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของประเทศกัมพูชาได้บัญญัติให้มีการยอมรับ
การบังคับคดีและการบังคับคดีเด็ดขาดสําหรับคําพิพากษาเท่านั้น แต่มีความไม่ชัดเจนว่าการยอมรับ
การบังคับคดีและการบังคับคดีเด็ดขาดจะรวมถึงคําสัง่ สําหรับคําตัดสินอื่นที่ไม่ได้มีลักษณะที่เป็นคําพิพากษา
หรือไม่
๑.๔.๕ ตัวอย่างคดี
แม้ว่าประเทศกัมพูชาจะเข้าลงนามเข้าเป็นภาคีร่วมกันในข้อตกลงระหว่างประเทศกับ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามแล้วก็ตาม แต่ก็ยังไม่เคยมีคดีเกี่ยวกับการร้องขอให้ศาลกัมพูชายอมรับ
และบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลเวียดนาม
๑.๔.๖ บทสรุป
การยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศยังคงเป็นเรื่องใหม่ของ
แวดวงกฎหมายประเทศกัมพูชา ทําให้ศาลกัมพูชายังไม่มีประสบการณ์ในการพิจารณาคดีในเรื่องดังกล่าว
นอกจากนี้กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของประเทศกัมพูชายังคงเป็นกฎหมายหลัก ที่ได้บัญญัติเกี่ยวกับ
เรื่องการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศไว้ อย่างไรก็ตามหลักเกณฑ์และ
หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เนื่องจากกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของประเทศกัมพูชา
ยังขาดบทบัญญัติบางประการที่ควรบัญญัติไว้ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับเรื่องระยะเวลาในการดําเนินการหรือ
เอกสารที่จําเป็นที่จะต้องใช้ยันต่อศาลควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขต่อไปเพื่อความคล่องตัวและเพื่อให้
เกิดความชัดเจนในการดําเนินการยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในประเทศกัมพูชา
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๑.๕ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว๑๒๒
๑.๕.๑ ความเป็นมา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นประเทศที่ได้รับอิทธิพลจากระบบกฎหมาย
ซีวิลลอว์ (Civil Law) ซึ่งมีแนวความคิดพื้นฐานในเรื่องการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศที่ค่อนข้างมีลักษณะเป็นเอกภาพ กล่าวคือ ศาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวจะให้การยอมรับ และบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศก็ต่อเมื่อเป็นคําพิพากษาจากศาล
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่ได้มีการทํา ความตกลงในเรื่องการยอมรับและการบังคับคดี
ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไม่ว่าทั้งในระดับทวิภาคี
และในระดับพหุภาคี๑๒๓
ซึ่งในปัจจุบันพบว่าในระดับพหุภาคีนั้น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไม่ได้
เข้าร่วมเป็นภาคีของอนุสัญญาแห่งกรุงเฮก ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ค.ศ. ๑๙๗๑ ว่าด้วยการยอมรับและ
การบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในทางแพ่งและพาณิชย์ (The Hague Convention
on Foreign Judgment Enforcement in Civil and Commercial Matters dated ๑ February ๑๙๗๑)
และภาคีของสนธิสัญญา อื่นใดสําหรับในระดับทวิภาคีนั้น พบว่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ได้ทําสนธิสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศไว้กับ
สามประเทศด้วยกันดังต่อไปนี้กล่าวคือ
๑. สนธิสัญญาว่าด้วยการร่วมมือทางด้านยุติธรรมเกี่ยวกับปัญหาทางแพ่งและทางอาญา
ระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม
ค.ศ. ๑๙๙๘ (Treaty between the Lao People’s Democratic Republic and the Socialist
Republic of Vietnam on Mutual Legal Assistance in Civil and Criminal Matters dated ๖
July ๑๙๙๘)
๒. ความตกลงระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศฝรั่งเศสว่า
ด้วยความช่วยเหลือร่วมกันในการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศลงวันที่ ๑๖
๑๒๒

บทความเรื่องการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในคดีแพ่งของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนี้
ถูกเขียนขึ้นโดยอ้างอิงจากการสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจากกฎหมายของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวที่เกี่ยวข้องเท่าที่ตรวจพบ เนื่องจากการเข้าถึงข้อมูลทางด้านกฎหมายของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยังมี
ข้อจํากัดอยู่มาก.
๑๒๓
มาตรา ๓๖๒ วรรคหนึ่งแห่งกฎหมายว่าด้วยการดําเนินคดีแพ่งของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ฉบับแก้ไข) ฉบับเลขที่
๑๓/สพช ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ค.ศ. ๒๐๑๒ บัญญัติว่า “ศาลลาวจะพิจารณาตัดสินรับรู้ในกรณีดังนี้.
๑. คําตัดสินของประเทศที่เป็นภาคีของสนธิสัญญาสากลซึ่ง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้เป็นภาคี...

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๖

๑๙๐

พฤศจิกายน ค.ศ. ๑๙๕๖ (French-Laos Agreement on Mutual Assistance Establishing a
Simplified Recognition and Enforcement Procedure of ๑๖ November ๑๙๕๖)๑๒๔
๓. สนธิสัญญาระหว่าง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศเกาหลีว่า
ด้วยการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ด้านกฎหมายในปัญหาทางแพ่งและทางอาญา ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน
๒๐๐๘ (Treaty between the Lao People’s Democratic Republic and the Democratic
People’s Republic of Korea on Mutual Legal Assistance in Civil and Criminal Matters
dated ๒๐ June ๒๐๐๘)๑๒๕
อย่างไรก็ตามในการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาของคู่ภาคีนั้น จะต้องเป็นไป
ตามเงื่อนไขและวิธีการที่กําหนดไว้ในสนธิสัญญาและความตกลงดังกล่าวที่ได้ทําร่วมกันด้วย๑๒๖
นอกจากพันธกรณีตามสนธิสัญญาแล้ว หลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติตอบแทนระหว่างกัน
(Reciprocity) เป็นอีกแนวความคิดหนึ่งที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งได้รับอิทธิพลจากระบบ
กฎหมายซีวิลลอว์ (Civil Law) ได้ให้การยอมรับ เป็นพื้นฐานในการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศ กล่าวคือ ศาลภายในของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จะให้การยอมรับและ
บังคับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศก็ต่อเมื่อเป็นคําพิพากษาของศาลแห่งประเทศที่ให้การยอมรับและ
บังคับคําพิพากษาศาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นการตอบแทน๑๒๗ อย่างไรก็ตามใน
ปัจจุบันยังไม่พบว่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้อาศัยแนวความคิดนี้ในการยอมรับและ
การบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศแต่อย่างใด

๑๒๔

‘Recognition and Enforcement of Asian Judgments in France’ สืบค้น ที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙.จาก <http://www.
trx-legal.com/language/en/recognition-enforcement-of-asian-judgments>.
๑๒๕
Mutual Legal Assistance and Extradition Retrieved January ๒, ๒๕๕๙, จาก <http://www.unafei.or.jp/english/pdf/
PDF_GG๖_Seminar/๐๕-๓_Lao.pdf>
๑๒๖
สนธิสัญญาว่าด้วยการร่วมมือทางด้านยุติธรรมเกี่ยวกับปัญหาทางแพ่งและทางอาญาระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มาตรา ๔๔-๕๐ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๙๙๘, มาตรา ๗ แห่งความตกลงระหว่างสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศฝรั่งเศสว่าด้วยความช่วยเหลือร่วมกันในการยอมรับและบังคับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ค.ศ. ๑๙๕๖ และมาตรา ๒๘ แห่งสนธิสัญญาระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศเกาหลี
ว่าด้วยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้านกฎหมายในปัญหาทางแพ่งและทางอาญา ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๐๐๘
๑๒๗
กฎหมายว่าด้วยการดําเนินคดีแพ่งของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ฉบับแก้ไข) ฉบับเลขที่ ๑๓/สพช ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม
ค.ศ. ๒๐๑๒. มาตรา ๓๖๐ วรรคสองแห่ง บัญญัติว่า“ในกรณีที่ไม่มีสัญญาและสนธิสัญญาสากลกับต่างประเทศนั้น สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวอาจจะรับเอาคดีมาพิจารณาบนหลักการ ปฏิบัติต่างตอบแทนซึ่งกันและกัน แต่ไม่ให้ขัดกับรัฐธรรมนูญและกฎหมายของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว.”

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๖

๑๙๑

๑.๕.๒ กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
๑.๕.๒.๑ วิธีการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
เมื่อผ่านหลักเกณฑ์เรื่องการยอมรับพันธกรณีตามสนธิสัญญาหรือหลักการปฏิบัติ
ถ้อยทีถ้อยปฏิบัติตอบแทนระหว่างกันดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว การที่คําพิพากษาศาลต่างประเทศ
จะมีผลในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้นั้น เจ้าหนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียตามคําพิพากษาศาล
ต่างประเทศจะต้องดําเนินการ ยื่นคําร้องขอผ่านสถานทูต สถานกงสุล หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เป็นตัวแทน
ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศที่ได้ทําคําพิพากษา๑๒๘ หลังจากนั้น
คําร้องขอดังกล่าวจะถูกส่งไปยังกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อนําเสนอต่อกระทรวงยุติธรรมเพื่อตรวจ
พิจารณาก่อนการเสนอต่อศาลภายในที่มีเขตอํานาจศาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดย
คําร้องขอดังกล่าวนั้นจะต้องประกอบด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้
๑. ชื่อ นามสกุล และที่อยู่ของผู้ร้องขอและบุคคลผู้แพ้คดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศที่อยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จํานวนหนี้สิน และทรัพย์สินที่ค้างชําระ
และ
๒. ลายมือชื่อของผู้ร้องขอ๑๒๙
นอกจากนี้เจ้าหนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศจะต้องแนบ
คําพิพากษาศาลต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง หนังสือยืนยันของศาลต่างประเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อแสดงว่า
คําพิพากษาดังกล่าวมีผลใช้บังคับได้อย่างเด็ดขาด สนธิสัญญาสากลที่เกี่ยวข้องซึ่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวเป็นภาคี และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาพร้อมกับคําร้องขอด้วย โดยคําร้องขอและเอกสาร
แนบทั้งหมดจะต้องแปล เป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและได้รับการยืนยันความถูกต้อง
จากสํานักงานทะเบียนศาล (Notary Office)๑๓๐
๑๒๘

เพิ่งอ้าง. มาตรา ๓๖๒ วรรคหนึ่งแห่ง บัญญัติว่า “สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวรับรู้และปฏิบัติคําตัดสินของศาลต่างประเทศ
โดยผ่านสถานทูต กงสุล หรือองค์การตัวแทนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่อยู่ต่างประเทศ...”
๑๒๙
เพิ่งอ้าง. มาตรา ๓๖๓ วรรคหนึ่งและวรรคสอง บัญญัติว่า “คําร้องขอเพื่อให้พิจารณารับรู้คําตัดสินของศาลต่างประเทศและนํามา
จัดตั้งปฏิบัติในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวต้องยื่นผ่านกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อนําเสนอต่อกระทรวงยุติธรรมพิจารณา
ตรวจตราก่อนการเสนอต่อศาลประชาชนสูงสุดเพื่อส่งให้ศาลที่มีสิทธิอํานาจพิจารณาตามระเบียบกฎหมาย
คําร้องขอเพื่อให้รับรู้คําตัดสินของศาลต่างประเทศ ต้องประกอบด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้
๑. ชื่อ นามสกุล และที่อยู่ของผู้ร้องขอ
๒. ชื่อ นามสกุล และที่อยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของบุคคลที่เสียคดีตามคําตัดสินของศาล
ต่างประเทศ
๓. คําร้องขอที่บ่งบอกจํานวนหนี้สิน ทรัพย์สินที่ยังค้างปฏิบัติ
๔. ลายมือชื่อของผู้ร้องขอ”
๑๓๐
เพิ่งอ้าง. มาตรา ๓๖๔ บัญญัติว่า“เอกสารที่ต้องแนบมากับคําร้องขอ ต้องประกอบด้วย
๑. คําตัดสินของศาลต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๖

๑๙๒

๑.๕.๒.๒ ขั้นตอนการพิจารณาเพื่อยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศ
เมื่อศาลภายในที่มีเขตอํานาจศาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ได้รับคําร้องขอแล้ว ศาลดังกล่าว จะต้องเรียกบุคคลผู้แพ้คดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศมารับทราบ
และชี้แจงต่อศาล รวมถึงต้องเชิญ องค์การอัยการประชาชนเข้าร่วมในการพิจารณาของศาลด้วย ทั้งนี้
ศาลดังกล่าวต้องนําคดีออกพิจารณา ตัดสินภายในกําหนดเวลาไม่เกินสามสิบวัน๑๓๑
๑.๕.๒.๓ เงื่ อ นไขในการยอมรั บ และการบั ง คั บ คดี ต ามคํ า พิ พ ากษา
ศาลต่างประเทศ
ในการพิจารณาว่าคําพิพากษาศาลต่างประเทศจะได้รับการยอมรับและบังคับคดี
ในศาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือไม่นั้น มีเงื่อนไขที่จะต้องพิจารณาดังต่อไปนี้
๑. ศาลต่างประเทศที่พิจารณาพิพากษาคดีต้องเป็นศาลที่มีเขตอํานาจ๑๓๒
กฎหมายว่าด้วยการดําเนินคดีแพ่งของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
มิได้มีการบัญญัติไว้อย่างชัดเจน ในเรื่องเงื่อนไขที่ว่าศาลต่างประเทศที่พิจารณาพิพากษาคดีต้องเป็นศาล
ที่มีเขตอํานาจหรือไม่ อย่างไรก็ตามเมื่อพิเคราะห์ถึงตัวบทกฎหมายมาตรา ๓๖๒ แห่งกฎหมายว่าด้วย
การดําเนินคดีแพ่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งบัญญัติว่า “คําตัดสินของศาลต่างประเทศ
ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว” ประกอบกับหลักเกณฑ์ ในเรื่องของ
เขตอํานาจศาลถือเป็นหลักเกณฑ์ที่สําคัญของกฎหมายว่าด้วยการดําเนินคดีแพ่งของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เพราะฉะนั้นหากคําพิพากษาศาลต่างประเทศใดไม่ได้เป็นผลมาจากการพิจารณาพิพากษา
คดีของศาลต่างประเทศที่มีเขตอํานาจแล้ว คําพิพากษาเช่นว่านั้นไม่สามารถนํามายอมรับและบังคับคดี
ในศาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้๑๓๓
๒. หนังสือยืนยันของศาลต่างประเทศที่เกี่ยวข้องว่าคําตัดสินดังกล่าวใช้ได้อย่างเด็ดขาด
๓. สนธิสัญญาสากลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นภาคี
๔. เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง
เอกสารดังกล่าวต้องแปลเป็นภาษาลาว โดยมีการยืนยันความถูกต้องจากสํานักงานทะเบียนศาล”
๑๓๑
เพิ่งอ้าง. มาตรา ๓๖๕ บัญญัติว่า“เมื่อได้รับคําร้องขอให้รับรู้คําตัดสินของศาลต่างประเทศแล้ว ศาลที่เกี่ยวข้องของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวต้องนําเอาเอกสารมาประกอบเป็นสํานวนคดีและขึ้นฟ้อง แล้วมอบให้ผู้พิพากษาเป็นผู้ค้นคว้า
- ศาลต้องเรียกผู้เสียคดีตามคําตัดสินของศาลต่างประเทศที่อาศัยอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมารับทราบและชี้แจงต่อศาล
- ศาลต้องนําเอาคดีดังกล่าวออกพิจารณาตัดสินภายในกําหนดเวลาไม่ให้เกินสามสิบวัน
ศาลต้องเชิญหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนขั้นของตน เข้าร่วมในการพิจารณาปัญหาดังกล่าว”
๑๓๒
อานนท์ ศรีบุญโรจน์. (๒๕๕๔). การยอมรับและบังคับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในกลุ่ม ประเทศอาเซีย น. (วิทยานิพนธ์
มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์).
๑๓๓
อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ ๖. มาตรา ๓๖๒ วรรคหนึ่งญญัติว่า “ศาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะพิจารณาตัดสินรับรู้ใน
กรณีดังนี้...

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๖
๑๓๔

๑๙๓

๒. คําพิพากษาศาลต่างประเทศต้องเป็นคําพิพากษาอันเป็นที่สุดและเสร็จ

เด็ดขาด

คําพิพากษาศาลต่างประเทศที่จะนํามายอมรับ และบังคับคดีในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวนั้นต้องเป็นคําพิพากษาอันเป็นที่สุดและเสร็จเด็ดขาด
๑.๕.๒.๔ เงื่ อ นไขในการยอมรั บ และการบั ง คั บ คดี ต ามคํ า พิ พ ากษา
ศาลต่างประเทศ
ในการพิจารณาว่าคําพิพากษาศาลต่างประเทศจะได้รับการยอมรับ และบังคับคดี
ในศาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือไม่นั้นศาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
อาจใช้ดุลพินิจพิจารณาไม่ยอมรับ และไม่บังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในกรณีใดกรณี
หนึ่งดังต่อไปนี้ แม้คําพิพากษาศาลต่างประเทศดังกล่าวจะเข้าเงื่อนไขที่กล่าวไว้ข้างต้นก็ตาม
๑. จําเลยหรือบุคคลผู้แพ้คดีตามคําตัดสินของศาลต่างประเทศเสียสิทธิหรือ
ไม่ได้รับสิทธิในการต่อสู้คดี เช่น จําเลยหรือบุคคลผู้แพ้คดียังไม่ได้เข้าร่วมในการพิจารณาพิพากษาคดี
และจําเลยหรือบุคคลผู้แพ้คดีไม่มีเวลาเพียงพอที่จะเข้าต่อสู้คดีที่ตนถูกฟ้อง เป็นต้น
๒. คดีที่ศาลต่างประเทศพิจารณาพิพากษานั้น แท้จริงแล้วอยู่ในอํานาจของ
ศาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นผู้พิจารณาพิพากษา
๓. คําพิพากษาศาลต่างประเทศขัดต่ออํานาจอธิปไตย รัฐธรรมนูญและกฎหมาย
อื่นๆ ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว๑๓๕
๔. คําพิพากษาศาลต่างประเทศขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี
ของสังคมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว๑๓๖

๒. คําตัดสินนั้นต้องไม่ขัดต่ออํานาจอธิปไตยและไม่ขัดต่อกฎหมายของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว...”
๑๓๔
อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ ๖. มาตรา ๓๖๖ บัญญัติว่า “ศาลจะพิจารณาตัดสินไม่รับรู้คําตัดสินของศาลต่างประเทศ ตามการร้องขอใน
กรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
๑. คําตัดสินดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนของการดําเนินคดี ซึ่งยังไม่เป็นคําตัดสินที่ใช้ได้อย่างเด็ดขาด...”
๑๓๕
อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ ๖. มาตรา ๓๖๖ วรรคสอง บัญญัติว่า “ศาลจะพิจารณาตัดสินไม่รับรู้คําตัดสินของศาลต่างประเทศ ตามการ
ร้องขอในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้...
๒. ผู้เสียคดีในคําตัดสินของศาลต่างประเทศนั้น ยังไม่ได้เข้าร่วมในการดําเนินคดี โดยมีการตัดสินลับหลังผู้เกี่ยวข้อง
๓. คดีที่ศาลต่างประเทศดําเนินนั้น ตกอยู่ในสิทธิอํานาจของศาลลาว เป็นผู้ดําเนิน
๔. คําตัดสินดังกล่าวขัดกับรัฐธรรมนูญและกฎหมายของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ...”
๑๓๖
อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ ๖. มาตรา ๓๖๒ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ศาลลาวจะพิจารณาตัดสินรับรู้ในกรณีดังนี้...
๓. คําตัดสินนั้นต้องไม่ขัดต่อความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว...”

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๖

๑๙๔

๑.๕.๒.๕ ผลของการพิจารณายอมรับ หรือไม่ยอมรับและบังคับ หรือไม่
บังคับคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
หลังจากที่ศาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่เกี่ยวข้องได้พิจารณา
และมีคําตัดสินยอมรับหรือไม่ยอมรับ และบังคับหรือไม่บังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศแล้ว
ศาลดังกล่าวจะต้องส่งคําตัดสิน ให้คู่ความและหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนทราบผลของคําตัดสิน
ในกรณีที่คู่ความอยู่ต่างประเทศจะต้องส่งคําตัดสินดังกล่าวผ่านกระทรวงยุติธรรม๑๓๗
ในกรณีที่คู่ค วามหรือหัวหน้าองค์ก ารอัย การประชาชนไม่พอใจในคําตัดสิน
คู่ความหรือหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนมีสิทธิอุทธรณ์คําตัดสินของศาลสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวภายในยี่สิบวัน นับแต่ได้รับทราบคําตัดสิน คําพิพากษาของศาลชั้นอุทธรณ์ให้ถือเป็นที่สุด๑๓๘
๑.๕.๒.๖ ระยะเวลา
กฎหมายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไม่ได้กําหนดระยะเวลาในเรื่อง
การขอให้ยอมรับและบังคับคดี ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศไว้
๑.๕.๒.๗ ค่าธรรมเนียม
กฎหมายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไม่ได้กําหนดค่าธรรมเนียมที่
จะต้องเสียในการขอให้ยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศไว้ แต่สําหรับการดําเนิน
กระบวนพิจารณาคดีแพ่งนั้นให้เสียร้อยละสองของมูลค่า การฟ้องร้อง๑๓๙ และค่าธรรมเนียมศาลอื่นๆ

๑๓๗

อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ ๖. มาตรา ๓๖๗ บัญญัติว่า “เมื่อศาลลาวได้พิจารณาตัดสินรับรู้หรือไม่รับรู้คําตัดสินของศาลต่างประเทศแล้ว
ศาลดังกล่าวต้องส่งคําตัดสินให้แก่คู่ความและหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนเพื่อทราบ ในกรณีที่คู่ความหากอยู่ต่างประเทศ ศาลก็จะ
ส่งคําตัดสินดังกล่าวผ่านกระทรวงยุติธรรมเพื่อดําเนินการตามระเบียบการ”
๑๓๘
อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ ๖. มาตรา ๓๖๘ บัญญัติว่า “คู่ความหรือหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนมีสิทธิขออุทธรณ์หรือเสนอคัดค้าน
คําตัดสินของศาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่รับรู้หรือไม่รับรู้คําตัดสินของศาลต่างประเทศภายในกําหนดเวลายี่สิบวัน
นับแต่วันรับทราบคําตัดสินเป็นต้นไป
เมื่อมีการขออุทธรณ์ หรือเสนอคัดค้านคําตัดสินดังกล่าว ศาลที่เกี่ยวข้องต้องส่งสํานวนคดีขึ้นหาศาลขั้นอุทธรณ์เพื่อพิจารณาเหตุผลของ
การขออุทธรณ์หรือเสนอคัดค้านนั้น
คําพิพากษาของศาลขั้นอุทธรณ์เกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวให้ถือเป็นคําตัดสินที่ใช้ได้อย่างเด็ดขาด ซึ่งไม่สามารถขอลบล้างได้”
๑๓๙
กฎหมายว่าด้วยค่าธรรมเนียมศาล (ฉบับปรับปรุง) ฉบับเลขที่ ๐๗/สพช ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ค.ศ. ๒๐๐๖ มาตรา ๑๘ บัญญัติว่า
“อัตราอากรของรัฐให้เสียอากรของรัฐสองส่วนร้อยของมูลค่าการฟ้องร้อง...”

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๖

๑๙๕

๑.๕.๓ ขั้นตอน หลักเกณฑ์และข้อยกเว้น
๑.๕.๓.๑ กระบวนการและขั้ น ตอนการบั ง คั บ คดี ต ามคํ า พิ พ ากษา
ศาลต่างประเทศ
เมื่อศาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่เกี่ยวข้องมีคําสั่ง คําชี้ขาด
คําตัดสิน หรือคําพิพากษาอันเป็นที่สุดและเด็ดขาดว่ามีการยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาศาล
ต่างประเทศแล้ว ศาลจะต้อง ส่งให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ ห้องการหรือหน่วยงานบังคับคําตัดสิน
ของศาล๑๔๐ เพื่อบังคับคดีภายใน สามสิบวันนับจากวันที่มีคําสั่ง คําชี้ขาด คําตัดสิน หรือคําพิพากษา
อันเป็นที่สุดและเด็ดขาดหรือวันที่คู่ความรับทราบเป็นต้นไป โดยให้อัยการประชาชนติดตามผลการบังคับคดี
อย่างใกล้ชิด๑๔๑ โดยขั้นตอนและหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะเป็นขั้นตอนการบังคับคดีทั่วไปที่ใช้บังคับคดีกับ
คําพิพากษาที่ออกภายในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ภายในกําหนดเวลาสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําตัดสินของศาลและได้เตรียม
เงื่อนไขต่างๆ เพื่อบังคับคดีแล้ว๑๔๒ พนักงานจัดตั้งปฏิบัติคําตัดสินของศาล (พนักงานบังคับคดี) ต้องเรียก
คู่ความในคดีเข้ามาที่ห้องการหรือหน่วยงานบังคับคําตัดสินของศาล แล้วแต่กรณี เพื่อแจ้งให้คู่ความทราบ
เกี่ยวกับการบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาล พร้อมทั้งแนะนําและส่งเสริมให้ปฏิบัติตามภายในกําหนด
เวลาหกสิบวัน๑๔๓

๑๔๐

กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งปฏิบัติคําตัดสินของศาล (ฉบับปรับปรุง) ฉบับเลขที่ ๐๔/สพช ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ค.ศ. ๒๐๐๘ มาตรา
๒๔อบัญญัติว่า “ที่ที่จัดตั้งปฏิบัติคําตัดสินของศาลมีดังนี้
- ห้องการจัดตั้งปฏิบัติคําตัดสินของศาล สําหรับคําตัดสินของศาลประชาชนแขวง นครที่ตัดสินเป็นขัน้ ต้น
- หน่วยงานจัดตั้งปฏิบัติคําตัดสินของศาล สําหรับคําตัดสินของศาลประชาชนเมือง เทศบาล และคําพิพากษาของศาลประชาชนแขวง,
นครเป็นขั้นอุทธรณ์
ห้องการจัดตั้งปฏิบัติคําตัดสินของศาลสามารถจัดตั้งปฏิบัติคําตัดสินของศาลประชาชนเมือง เทศบาลในกรณีที่ไม่มีหน่วยงานจัดตั้ง
ปฏิบัติคําตัดสินของศาล หรือตามการเสนอของหน่วยงานจัดตั้งปฏิบัติคําตัดสินของศาล”
๑๔๑
เพิ่งอ้าง มาตรา ๒๓ บัญญัติว่า “คําสั่ง คําชี้ขาด คําตัดสิน และคําพิพากษาที่ใช้ได้อย่างเด็ดขาด ต้องส่งให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจัดตั้ง
ปฏิบัติอย่างช้าไม่ให้เกินสามสิบวันนับตั้งแต่วันคําสั่ง คําชี้ขาด คําตัดสิน และคําพิพากษาใช้ได้อย่างเด็ดขาด หรือวันที่คู่ความรับทราบ
เป็นต้นไป
คําสั่ง คําชี้ขาด คําตัดสิน และคําพิพากษาที่ใช้ได้อย่างเด็ดขาดนั้น ต้องส่งให้อัยการประชาชนเพื่อติดตามการจัดตั้งปฏิบัติให้ได้รับผล”
๑๔๒
เพิ่งอ้าง มาตรา ๒๖ บัญญัติว่า “ภายหลังได้รับคําตัดสินของศาลที่ใช้ได้อย่างเด็ดขาดและนิติกรรมอื่นแล้ว พนักงานจัดตั้งปฏิบัติคํา
ตัดสินของศาล ต้องค้นคว้า
คําตัดสิน หรือนิติกรรมนั้นให้ละเอียด เข้าใจ พร้อมกันนั้นก็เตรียมเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อจัดตั้งปฏิบัติ”
๑๔๓
เพิ่งอ้าง มาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ภายในกําหนดสิบวันนับแต่วันได้รับคําตัดสินของศาลที่ใช้ได้อย่างเด็ดขาดเป็นต้นไป และ
ได้เตรียมเงื่อนไขต่างๆเพื่อจัดตั้งปฏิบัติแล้ว พนักงานจัดตั้งปฏิบัติคําตัดสินของศาลต้องเรียกคู่ความในคดีเข้ามาห้องการหรือหน่วยงาน
จัดตั้งปฏิบัติคําตัดสินของศาล เพื่อแจ้งเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติคําตัดสินของศาลให้ทราบ พร้อมกันนั้นก็แนะนําและส่งเสริมให้ปฏิบัติ
ภายในกําหนดเวลาหกสิบวัน”

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๖

๑๙๖

หากผู้ถูกปฏิบัติได้ปฏิบัติตามคําพิพากษาของศาลอย่างถูกต้องครบถ้วน ถือได้
ว่าการบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาลนั้นได้สิ้นสุดลง และพนักงานจัดตั้งปฏิบัติคําตัดสินของศาลมี
หน้าที่ต้องแจ้งให้หัวหน้าห้องการหรือหัวหน้าหน่วยงานบังคับคําตัดสินของศาลแล้วแต่กรณี ทราบถึง
การสิ้นสุดลงนั้นเพื่อออกคําสั่งปิดสํานวนและแจ้งให้คู่ความ, อัยการประชาชน, ห้องว่าการคณะสมาชิก
สภาแห่งชาติประจําเขตเลือกตั้งและองค์การปกครองท้องถิ่นทราบ๑๔๔
อย่างไรก็ตามหากภายหลังครบกําหนดระยะเวลาหกสิบวันดังกล่าว ผู้ถูกปฏิบัติ
ไม่ได้ปฏิบัติหรือปฏิบัติแต่ไม่ถูกต้องครบถ้วน ห้องการหรือหน่วยงานบังคับคําตัดสินของศาลต้องตรวจสอบ
ขึ้นบัญชีทรัพย์สิน ออกคําสั่งอายัดทรัพย์ หรือยึดทรัพย์เพื่อขายทอดตลอดต่อไป๑๔๕
๑.๕.๓.๒ ขอบเขตของคําพิพากษาศาลต่างประเทศที่จะมีการยอมรับและ
บังคับคดีให้
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไม่มีกฎหมายภายในกําหนดไว้อย่าง
ชัดเจนในเรื่องขอบเขตของคําพิพากษาศาลต่างประเทศที่อาจขอให้ศาลยอมรับหรือบังคับให้ แต่หาก
พิจารณาจากเนื้อหาที่จะต้องระบุไว้ในคําร้องที่ต้องยื่นผ่านกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อนําเสนอต่อ
กระทรวงยุติธรรมพิจารณาตรวจตราก่อนการเสนอต่อศาลประชาชนสูงสุดเพื่อส่งให้ศาลที่มีสิทธิอํานาจ
พิจารณาตามระเบียบกฎหมาย ๓๖๓ วรรคหนึ่งและวรรคสอง แห่งกฎหมายว่าด้วยการดําเนินคดีแพ่ง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ฉบับแก้ไข) ฉบับเลขที่ ๑๓/สพช ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ค.ศ. ๒๐๑๒
นั้นจะต้องมี “คําร้องขอที่บ่งบอกจํานวนหนี้สิน ทรัพย์สิน ที่ยังค้างปฏิบัติ” ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า
คําพิพากษาศาลต่างประเทศจะมีการยอมรับหรือบังคับให้ต้องเป็นหนี้ที่ระบุจํานวนเงินที่ชัดเจนแน่นอน
หรือเป็นทรัพย์สินที่จะขอให้บังคับคดีในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
๑.๕.๔ ปัญหาที่เกิดขึน้
ถึงแม้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะมีกฎหมายบัญญัติรองรับเรื่องการยอมรับและ
การบังคับคดีตามคําพิพากษา ศาลต่างประเทศเอาไว้ก็ตาม กล่าวคือ กฎหมายว่าด้วยการดําเนินคดีแพ่ง
ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ฉบับแก้ไข) ฉบับเลขที่๑๓/สพช ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม
๑๔๔

เพิ่งอ้าง มาตรา ๒๙ วรรค บัญญัติว่า “เมื่อการจัดตั้งปฏิบัติคําตัดสินของศาลได้สิ้นสุดแล้ว พนักงานจัดตั้งปฏิบัติคําตัดสินของศาล
ต้องเสนอให้หัวหน้าห้องการหรือหัวหน้าหน่วยงานจัดตั้งปฏิบัติคําตัดสินของศาลเพื่อออกคําสั่งปิดสํานวนคดีและแจ้งให้คู่ความ, อัยการ
ประชาชน, ห้องว่าการคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจําเขตเลือกตั้งและองค์การปกครองท้องถิ่นทราบ”
๑๔๕
เพิ่งอ้าง มาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ภายในหกสิบวัน ถ้าผู้ถูกปฏิบัติคําตัดสินของศาล หากได้ปฏิบัติตามคําตัดสินของศาล
อย่างครบถ้วนแล้วก็ถือว่าการจัดตั้งปฏิบัติคําตัดสินของศาลนั้นได้สิ้นสุดลง ถ้าหากว่าภายในกําหนดเวลาดังกล่าว คําตัดสินของศาลหาก
ไม่ได้รับการปฏิบัติหรือปฏิบัติแต่ยังไม่ครบถ้วน ห้องการหรือหน่วยงานจัดตั้งปฏิบัติคําตัดสินของศาลต้องตรวจสอบ ขึ้นบัญชีทรัพย์สิน
ออกคําสั่งอายัดทรัพย์ หรือยึดทรัพย์ ถ้าหากว่ามาตรการดังกล่าว หากยังไม่ได้นําใช้มาก่อน พร้อมกันนั้นก็อาจจะออกคําสั่งยกย้าย
คําสั่งปรับไหมผู้ถูกปฏิบัติคําตัดสินของศาลนั้นแล้วแต่กรณี”

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๖

๑๙๗

ค.ศ. ๒๐๑๒ อย่างไรก็ตามกฎหมายดังกล่าวก็ยังไม่มีความชัดเจนในบางประเด็น เช่น ระยะเวลาและ
ค่าธรรมเนียมที่จะต้องเสียในการขอให้ศาลภายในของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ยอมรับและ
บังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ เป็นต้น ประกอบกับในทางปฏิบัติ ยังไม่เคยมีการขอให้ศาล
ภายในของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ดังนั้นหากมีการขอให้ยอมรับ และบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ อาจทําให้คู่ความ เจ้าหนี้
ผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้แพ้คดีตาม คําพิพากษาไม่ทราบระยะเวลาและค่าธรรมเนียมที่แน่นอนสําหรับการร้องขอ
ดังกล่าว
นอกจากนี้ ในกรณีคําพิพากษาศาลต่างประเทศที่ถูกร้องขอเป็นคําพิพากษาที่ตัดสิน
โดยศาลในประเทศที่ไม่ได้เข้าร่วมเป็นภาคีในสนธิสัญญาเกี่ยวกับการยอมรับและการบังคับคดีตาม
คําพิพากษาศาลต่างประเทศหรือไม่มีสัญญาต่างตอบแทนกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ศาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะไม่ยอมรับและ บังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้น
กล่าวอีกในหนึ่ง คําพิพากษาศาลต่างประเทศดังกล่าวนั้นใช้เป็นเพียงพยานหลักฐานหนึ่งในการดําเนิน
กระบวนพิจารณาคดีใหม่ของศาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเท่านั้น
๑.๕.๕ ตัวอย่างคดี
ไม่มี เนื่องจากศาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยังไม่เคยมีคําพิพากษาใดๆ
เกี่ยวกับการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
๑.๕.๖ บทสรุป
ศาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะพิจารณาให้การยอมรับ และบังคับคดีตาม
คําพิพากษาศาลต่างประเทศ ก็ต่อเมื่อเป็นคําพิพากษาของประเทศที่ได้มีการทําความตกลงในเรื่อง
การยอมรับและการบังคับคดีตาม คําพิพากษาศาลต่างประเทศกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ไม่ว่าทั้งในระดับทวิภาคีและในระดับพหุภาคี หรือเป็นคําพิพากษา ของประเทศที่มีสัญญาต่างตอบแทนใน
เรื่องดังกล่าวระหว่างกัน นอกจากนี้คําพิพากษาศาลต่างประเทศ ที่จะขอให้ศาลสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวยอมรับ และบังคับคดีจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่ได้กําหนดไว้ในกฎหมาย
ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวด้วย
เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่เคยมีการร้องขอให้ยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศและไม่มีคําพิพากษาใดๆ เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ดังนั้นอาจจะเป็นอุปสรรคต่อคู่ความ
เจ้าหนี้ ผู้มีส่วนได้เสียที่ประสงค์จะร้องขอให้มีการยอมรับ และการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
หรือผู้แพ้คดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศที่จะเข้าร่วมในการพิจารณาคําร้องขอต่อไปในอนาคต
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๑๙๘

๑.๖ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
๑.๖.๑ ความเป็นมา
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งเป็นประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN
Economic Community : AEC) ได้รับอิทธิพลการร่างกฎหมายจากระบบ กฎหมายซีวิลลอว์ (Civil Law)
ส่ง ผลให้ก ารบัญ ญัติก ารยอมรับ และการบัง คับ คดีต ามคํา พิพ ากษาศาลต่างประเทศในสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนามนั้นได้รับแนวคิดในเรื่องสําคัญๆ จากระบบกฎหมายซีวิลลอว์ (Civil Law) เช่น
แนวความคิดในเรื่องเขตอํานาจศาล (Jurisdiction) และแนวความคิดในเรื่องคําพิพากษาศาลถึงที่สุด
(Res Judicata) โดยได้บัญญัติไว้ในทั้งกฎหมายสารบัญญัติ และกฎหมาย วิธีบัญญัติ ซึ่งได้แก่ Law of
Civil Procedure และ Law on Judgement Enforcement
กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในประเทศ
เวียดนามมีต้นกําเนิดมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๑๗ เมื่อศาลประชาชนสูงสุดได้มีการออกหนังสือเวียนเลขที่
๑๑/TATC ฉบับลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๑๗ เพื่อกําหนดแนวทางการปฏิบัติในหลักการและ
วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับคดีการหย่าร้างที่มีเรื่องของต่างชาติมาเกี่ยวข้อง หนังสือเวียนดังกล่าวถือได้ว่า
เป็นจุดเริ่มต้นของหลักการแรกเริ่มในการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศใน
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามรวมถึงหลักการดังต่อไปนี้
ก. หลักการว่าด้วยศาลเวียดนามจะไม่วินิจฉัยซ้ําในเนื้อหาแห่งคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
คงมีเพียงแต่สิทธิในการยอมรับ หรือปฏิเสธการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้น
ข. หลักการว่าด้วยคําพิพากษาศาลต่างประเทศที่จะมาบังคับใช้ในสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามนั้น ต้องไม่ขัดต่อหลักพื้นฐานความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนของสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม
ในช่ วงเวลาดั งกล่ าว สาธารณรัฐ สังคมนิ ย มเวีย ดนามได้ล งนามในสนธิสัญ ญาเพื่อ
ความช่วยเหลือทางกระบวนการยุติธรรมหลายฉบับกับบรรดาประเทศสังคมนิยมต่างๆ ซึ่งรวมถึงสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยเยอรมนี สหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียต ประเทศเชโกสโลวาเกีย สาธารณรัฐคิวบา
ประเทศฮังการี และประเทศบัลแกเรีย โดยสนธิสัญญาเหล่านี้ได้มีการบัญญัติว่าด้วยการยอมรับและ
การบังคับใช้คําพิพากษา ทางแพ่งในต่างประเทศไว้เป็นบทเฉพาะแยกต่างหากอีกด้วย
เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๓๖ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้บัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับ
การยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศแยกต่างหากออกมาอย่างเป็นทางการ
อีกฉบับคือพระราชกฤษฎีกา เรื่องการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศเกี่ยวกับ
คดีทางแพ่งในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Ordinance on Recognition and Enforcement
in Vietnam of Judgements and Civil Decisions of Foreign Courts) ซึ่งได้รับการอนุมัติโดย
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คณะกรรมาธิการประจําสภาแห่งชาติ คณะที่ ๙ (Standing Committee of the National Assembly –
Section IX) นอกจากนี้ในช่วงเวลา ดังกล่าว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามยังได้ลงนามในสนธิสัญญา
เพื่อความช่วยเหลือทางกระบวนการยุติธรรมกับนานาประเทศเพิ่มเติม อาทิ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ประเทศโปแลนด์ ประเทศฝรั่งเศส สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศยูเครน ประเทศ
มองโกเลีย และสาธารณรัฐเบลารุส
ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ สภาแห่งชาติได้อนุมัติบังคับใช้ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง (Civil Proceedings Code) No.๒๔/๒๐๐๔/QH๑๑ ซึ่งได้มีการปรับปรุง
ตัวบทกฎหมายเกี่ยวการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามโดยการเพิ่มเติมรายละเอียดเนื้อหา และข้อกําหนดต่างๆ อย่างเป็นระบบประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่งดังกล่าวถูกนํามาบังคับใช้แทนที่พระราชกฤษฎีกา เรื่องการยอมรับและการบังคับใช้
คําพิพากษาศาลต่างประเทศเกี่ยวกับคดีทางแพ่งในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและแก้ไขเพิ่มเติม
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ สภาแห่งชาติได้อนุมัติการบังคับใช้ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง No.๙๒/๒๐๑๕/QH๑๓ แทนที่การใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
No.๒๔/๒๐๐๔/QH๑๑ โดยจะมีผลการบังคับใช้ในวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
๑.๖.๒ กฎหมายและหลักเกณฑ์ทเี่ กี่ยวข้อง
กฎหมายหลั กที่เกี่ ยวข้ องกับการยอมรับและการบังคับใช้กฎหมายต่ างประเทศใน
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้แก่
ก. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง No.๒๔/๒๐๐๔/QH๑๑ ซึ่งได้รับการอนุมัติ
โดยสภาแห่งชาติเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ และได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องจํานวนมาตราที่
เกี่ยวข้อง โดยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง No.๖๕/๒๐๑๑/QH๑๒ ซึ่งได้รับการอนุมัติ
โดยสภาแห่งชาติเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง”)
ข. กฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศเกี่ยวกับคดีทางแพ่ง
No.๒๖/๒๐๐๘/QH๑๒ ซึ่งได้รับการอนุมัติโดยสภาแห่งชาติเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑
และได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องจํานวนมาตราที่เกี่ยวข้อง โดยกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคดีตาม
คําพิพากษาศาลต่างประเทศเกี่ยวกับคดีทางแพ่ง No.๖๔/๒๐๑๔/QH๑๓ ซึ่งได้รับการอนุมัติโดยสภา
แห่งชาติเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๖

๒๐๐

ค. พระราชกฤษฎีกา No. ๑๐/๒๐๐๙/UBTVQH๑๒ เรื่องค่าฤชาธรรมเนียมศาล ซึ่งได้รับ
การอนุ มั ติ โ ดยคณะกรรมาธิ ก ารประจํา สภาแห่ ง ชาติ เมื่ อ วั น ที่ ๒๗ กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒
(“พระราชกฤษฎีกา”)
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามใช้ระบบกฎหมายซีวิลลอว์ (Civil Law) ดังนั้นศาลเวียดนาม
จะยึดบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการวินิจฉัยคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
เนื่องจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามไม่มีระบบส่วนกลางในการตรวจค้นสารระบบคดีศาล
รวมทั้งคดีแพ่งที่มีเรื่องของต่างชาติมาเกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงยังไม่สามารถสืบค้นจํานวนคดีที่แน่นอนอย่างเป็น
ทางการ ที่เกี่ยวกับการยอมรับหรือการบังคับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามได้ในปัจจุบัน
๑.๖.๒.๑ กระบวนพิจารณา
ก. หลักการเรื่องการยอมรับหรือการบังคับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม๑๔๖
๑. ศาลเวียดนามต้องพิจารณาเพื่อการยอมรับหรือการบังคับตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศด้วยหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(ก) เป็นคําพิพากษาเกี่ยวกับคดีทางแพ่งศาลต่างประเทศที่เป็นภาคี
ในสนธิสัญญาระหว่างประเทศซึ่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามลงนามเป็นภาคีในสนธิสัญญานั้น
(ข) เป็นคําพิพากษาเกี่ยวกับคดีท างแพ่งศาลต่างประเทศที่ได้รั บ
การยอมรับและได้รับอนุญาตให้บังคับใช้ได้ตามกฎหมายเวียดนาม
(ค) เป็นคําพิพากษาเกี่ยวกับคดีทางแพ่งศาลต่างประเทศที่แม้ไม่ได้
เป็นประเทศที่เป็นภาคีร่วมกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามภายใต้สนธิสัญญาเดียวกัน แต่เป็นประเทศ
ที่ปฏิบัติในเรื่องการยอมรับและการบังคับตามคําพิพากษาศาลเวียดนามในประเทศของตนในลักษณะ
ต่างตอบแทน
๒. การบั ง คั บ คดี ต ามคํ า พิ พ ากษาศาลต่ า งประเทศจะต้ อ งขึ้ น อยู่ กั บ
การยอมรับและการอนุมัติศาลเวียดนาม
๓. คําพิพากษาศาลต่างประเทศที่ไม่มีคําร้องขอบังคับคดีและไม่มีคําร้อง
ขอให้ ไ ม่ ย อมรั บ คํ า พิ พ ากษาในสาธารณรั ฐ สั ง คมนิ ย มเวี ย ดนามจะได้ รั บ การยอมรั บ คํ า พิ พ ากษา
ศาลต่างประเทศนั้นในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยอัตโนมัติตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่
เกี่ยวข้องซึ่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้ลงนามหรือเข้าเป็นภาคีในอนุสัญญานั้น

๑๔๖

Code of Civil Procedure, Article ๓๔๓.
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๔. ศาลเวียดนามจะพิจารณาคําร้องสําหรับคําตัดสินที่ไม่ยอมรับคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศซึ่งไม่มีคําร้องขอบังคับคําพิพากษาในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตามคําร้องขอไม่ให้
มีการยอมรับคําพิพากษาศาลต่างประเทศเท่านั้น
ข. คําพิพากษาศาลต่างประเทศดังต่อไปนี้จะไม่ได้รับการยอมรับหรือการบังคับ
ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม๑๔๗
๑. คําพิพากษาศาลต่างประเทศที่ยังไม่ได้มีการบังคับใช้โดยชอบตามกฎหมาย
ของประเทศที่ศาลได้มีคําพิพากษานั้นๆ
๒. คําพิพากษาศาลต่างประเทศที่ลูกหนี้ตามคําพิพากษา หรือผู้แทนโดย
ชอบด้วยกฎหมายของลูกหนี้ในคดีไม่ได้ไปศาลในวันพิจารณาคดีที่ศาลกําหนดเนื่องจากบุคคลดังกล่าว
ได้รับหมายเรียกโดยไม่เป็นไปตามระเบียบกระบวนพิจารณา
๓. คดีที่อยู่ภายใต้เขตอํานาจศาลเวียดนามแต่เพียงผู้เดียว
๔. คดีที่ได้มีคําพิพากษาที่มีผลบังคับโดยชอบทางแพ่ง หรือที่ตัดสินโดย
ศาลเวียดนาม หรือศาลต่างประเทศซึ่งได้รับการยอมรับโดยศาลเวียดนาม หรือก่อนที่จะศาลต่างประเทศ
จะรับพิจารณาคดีนั้น ศาลเวียดนามได้รับคดีดังกล่าวและกําลังพิจารณาพิพากษาคดีนั้นแล้ว
๕. อายุความในการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศได้สิ้นสุด
ลงแล้วตามกฎหมายของประเทศที่ศาลได้มีคําพิพากษาศาลต่างประเทศดังกล่าว หรือตามกฎหมายเวียดนาม
๖. การยอมรับหรือการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศใน
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามขัดต่อหลักพื้นฐานความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ค. กระบวนการในการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม
๑. กระบวนพิจารณาคําร้องขอการยอมรับหรือการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
(ก) หากลูก หนี้ต ามคํ า พิ พ ากษาเป็ น บุค คลธรรมดาที่ มี ถิ่น ที่ อยู่ ใ น
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามหรือเป็นสํานักงานตัวแทน หรือองค์กรซึ่งมีสํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ใน
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามหรือทรัพย์สินตามคําพิพากษาซึ่งถูกบังคับคดีตั้งอยู่ในสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามในขณะที่มีการยื่นคําร้องต่อศาล เจ้าหนี้ตามคําพิพากษา (หรือผู้แทนคดีโดยชอบด้วยกฎหมาย

๑๔๗

Ibid. Article ๓๕๖.
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ของเจ้าหนี้ตามคําพิพากษา) ต้องจัดเตรียม เอกสารดังต่อไปนี้เพื่อยื่นต่อกระทรวงยุติธรรมสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม๑๔๘
 คําร้องขอให้มีการยอมรับหรือมีการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งคําร้องดังกล่าวหากเป็นภาษาต่างประเทศต้องมี
การแปลเป็นภาษาเวียดนามพร้อมได้รับการทําโนตารีและยอมรับคําแปล
 บรรดาสํานวน เอกสารแนบท้ายคําร้อง (ตลอดจนรวมถึงเอกสารใดๆ
ตามที่กําหนดในสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้ร่วมลงนามหรือเข้า
ร่วมเป็นภาคี) หากสนธิสัญญาระหว่างประเทศไม่ได้กําหนดหลักเกณฑ์เรื่องเอกสารที่ใช้ยื่นเพื่อประกอบ
การพิจารณาไว้ หรือไม่มีสนธิสัญญาระหว่างประเทศใด ๆ คําร้องดังกล่าวต้องแนบสําเนาคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศเอกสารที่ชี้แจ้งว่าคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นยังใช้บังคับอยู่ กําหนดระยะเวลาใน
การบังคับคดียังไม่หมดอายุความ และคําพิพากษาศาลต่างประเทศควรได้รับการยอมรับและการบังคับคดี
ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เว้นแต่รายการต่างๆ ได้มีรายละเอียดอยู่ในคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
รวมถึงเอกสารที่แสดงว่าสําเนาคําพิพากษาศาลต่างประเทศได้ถูกส่งไปถึงลูกหนี้ตามคําพิพากษา
เรียบร้อยแล้ว และหากลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือผู้แทนคดีไม่มาศาลในวันพิจารณา ก็ต้องมีหลักฐาน
แสดงให้เห็นว่าลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือผู้แทนคดีได้รับหมายศาลให้มาในวันพิจารณาคดีโดยถูกต้อง
ตามระเบียบโดยชอบแล้วหากเอกสารดังกล่าวเป็นภาษาต่างประเทศ ต้องได้รับการแปลพร้อมยอมรับ
คําแปลเป็นภาษาเวียดนาม และได้รับการทําโนตารีและยอมรับคําแปล
(ข) ภายใน ๗ วันทําการ นับแต่วันที่ได้รับคําร้อง และเอกสารท้าย
คําร้องที่เกี่ยวข้องกระทรวงยุติธรรมจะต้องส่งคําร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องดังกล่าวไปยังศาลที่มีเขต
อํานาจ๑๔๙
(ค) ภายใน ๓ วัน ทําการนับแต่วันที่ได้รับคําร้อง และเอกสารท้ายคําร้อง
ที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงยุติธรรมศาลที่มีเขตอํานาจจะเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบและพิจารณา
สํานวนคําร้องดังกล่าวและแจงไปยังผู้ตรวจการแผ่นดิน (The People’s Procuracy) ที่อยู่ในเขตอํานาจ
เดียวกัน๑๕๐
(ง) ระหว่างระยะเวลาเตรียมพร้อมสําหรับการพิจารณาคําร้องดังกว่านั้น
ศาลที่พิจารณาคําร้องดังกว่ามีสิทธิที่จะเรียกให้ผู้ยื่นคําร้องหรือศาลต่างประเทศชี้แจงในประเด็นที่ไม่ชัดเจน

๑๔๘

Ibid. Article ๓๔๔, ๓๕๐, ๓๕๑.
Ibid. Article ๓๕๒.
๑๕๐
Ibid. Article ๓๕๓.
๑๔๙
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การร้องขอให้ชี้แจงในประเด็นที่ไม่ชัดเจนและการชี้แจงเพิ่มเติมดังกล่าวจะต้องทําเป็นลายลักษณ์อักษร
ผ่านกระทรวงยุติธรรม๑๕๑
ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับคําขอให้ชี้แจงในประเด็นที่ไม่ชัดเจน
จากศาลเวียดนาม กระทรวงยุติธรรมจะต้องนําส่งคําขอดังกล่าวให้แก่ผู้ยื่นคําร้องหรือศาลต่างประเทศ
ซึ่งทําคําพิพากษา
ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับคําชี้แจงในประเด็นที่ไม่ชัดเจนจากผู้ยื่น
คําร้องหรือศาลต่างประเทศซึ่งทําคําพิพากษา (แล้วแต่กรณี) กระทรวงต่างประเทศจะต้องนําส่งคําชี้แจ้ง
ให้แก่ศาลเวียดนาม
(จ) ภายใน ๔ เดือน นับแต่วันที่ได้รับคําร้อง และเอกสารท้ายคําร้อง
ที่เกี่ยวข้อง ศาลเวียดนามจะทําคําพิพากษาดังต่อไปนี้ แล้วแต่กรณี๑๕๒
 มีคําสั่งงดการพิจารณาคําร้องดังกล่าว หากผู้ร้องได้ยื่นถอนคําร้อง
หรือลูกหนี้ตามคําพิพากษาได้ถูกปลดจากหนี้ต่างๆ โดยใจสมัครหรือลูกหนี้ตามคําพิพากษาเสียชีวิต
และสิทธิและหน้าที่ไม่ได้ถูกยกเป็นมรดกตามพินัยกรรม หรือกรณีที่ลูกหนี้ตามคําพิพากษาเป็นตัวแทน
หรือองค์กรนิติบุคคลใดๆ ได้เลิกกัน หรือเป็นบุคคลล้มละลาย และสิทธิและหน้าที่เป็นไปตามที่กําหนดไว้
ในกฎหมายเวียดนาม
 มีคําสั่งงดการพิจารณาคําร้อง และมีคําสั่งส่งคืนคําร้องดังกล่าว
ไปยังกระทรวงยุติธรรม เมื่อเนื้อหาในคําร้องนั้นไม่อยู่ในเขตอํานาจศาลที่พิจารณา หรือเมื่อที่อยู่ของลูกหนี้
ตามคําพิพากษา หรือที่อยู่ของทรัพย์สินที่ถูกบังคับคดี มีแหล่งที่อยู่ไม่ชัดเจน
 มีคําสั่งเริ่มกระบวนพิจารณา
หากเป็นกรณีที่ศาลมีคําสั่งให้ผู้ยื่นคําร้องส่งคําชี้แจ้งเพิ่มเติมตามข้อ (ง)
ระยะเวลาที่กําหนดไว้ในการพิจารณาคําร้องดังกว่าวสามารถขยายระยะเวลาได้ไปอีก ๒ เดือน
(ฉ) ภายใน ๑๕ วันก่อนวันที่ศาลจะเริ่มกระบวนพิจารณา ศาลจะส่ง
สํานวนคําร้องดังกล่าวไปยังผู้ตรวจการแผ่นดิน (The People’s Procuracy) ที่มีเขตอํานาจศาลเดียวกัน
เพื่อ ให้ดําเนินการพิจารณา เมื่อสิ้นระยะเวลาการพิจารณา ผู้ตรวจการแผ่นดิน (The People’s
Procuracy) ต้องคืนสํานวนดังกล่าวไปยังศาลที่มีเขตอํานาจเพื่อเริ่มกระบวนพิจารณา
(ช) ภายใน ๑ เดือน นับแต่วันที่ศาลกําหนดวันพิจารณา ศาลจะเริ่ม
กระบวนพิจารณาคําร้องดังกล่าว
 องค์คณะที่พิจารณา ประกอบด้วย
๑๕๑
๑๕๒

Ibid.
Ibid. Article ๓๕๔.
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- คณะผู้พิพากษาจํานวน ๓ คนโดยผู้พิพากษาหนึ่งคนใน ๓ คน
จะต้องทําหน้าที่ในกระบวนการโดยได้รับการแต่งตั้งจากหัวหน้าผู้พิพากษาศาล
- ผู้ตรวจสอบจากผู้ตรวจการแผ่นดิน (The People’s Procuracy)
ซึ่งอยู่ในเขตอํานาจศาลเดียวกันหากผู้ตรวจสอบไม่มาในวันพิจารณา การพิจารณานั้นต้องเลื่อนออกไป
- ลูกหนี้ตามคําพิพากษา หรือผู้แทนคดีของลูกหนี้ตามคําพิพากษา
หากลูกหนี้ตามคําพิพากษา หรือผู้แทนคดีของลูกหนี้ตามคําพิพากษาไม่มาในวันนัดพิจารณาคดีครั้งแรก
โดยมีเหตุอันสมควร การพิจารณานั้นต้องเลื่อนออกไป
ในกระบวนพิจารณาคําร้องดังกล่าวสามารถพิจารณาโดยไม่มีลูกหนี้
ตามคําพิพากษาหรือผู้แทนคดีของลูกหนี้ตามคําพิพากษา หากลูกหนี้ตามคําพิพากษา หรือผู้แทนคดี
ของลูกหนี้ตามคําพิพากษาร้องขอให้พิจารณาคดีไปฝ่ายเดียว หรือไม่มาศาลในวันพิจารณาคดีหลังจาก
ที่ศาลได้เรียกให้มาศาลโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ๒ ครั้ง
 เนื้อหาที่พิจารณา:ผู้พิพากษาจะไม่พิจารณาถึงเนื้อหาแห่งคดี
ที่พิพากษา แต่ทําการตรวจสอบคําพิพากษาศาลต่างประเทศ และเอกสารใดๆ ที่แนบมากับคําร้องและ
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับกฎหมายเวียดนามสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ได้ร่วมลงนามหรือเข้าร่วมเป็นภาคีแล้ว
 ภายหลังที่ศาลได้พิจารณาคําร้อง และเอกสารแนบท้ายคําร้องอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนรับฟังความเห็นในองค์คณะ และผู้ตรวจสอบแล้ว ศาลจะดําเนินการอภิปรายและ
วินิจฉัยคําร้องดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
 ผู้พิพากษามีสท
ิ ธิที่จะออกความเห็นที่จะให้มี หรือไม่มกี ารยอมรับ
และให้มีหรือไม่ให้มีการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามก็ได้
(ซ) เมื่อมีความเห็นตามข้อ (ช)ศาลจะส่งความเห็นดังกล่าวไปยังคู่ความ
ที่เกี่ยวข้องและผู้ตรวจการแผ่นดินที่อยู่เขตอํานาจเดียวกัน หากคู่ความอยู่ต่างประเทศ การส่งคําพิพากษา
ต้องส่งผ่านกระทรวงยุติธรรม๑๕๓
(ฌ) ภายใน ๑๕ วัน นับแต่ศาลมีความเห็นตามข้อ(ช) คู่ความหรือผู้แทน
โดยชอบด้วยกฎหมายของคู่ความมีความประสงค์จะอุทธรณ์คําพิพากษาศาล เมื่อคู่ความหรือผู้แทน
โดยชอบด้วยกฎหมายของคู่ความไม่มาศาลในวันพิจารณา ระยะเวลาอุทธรณ์จะเริ่มจากวันที่คําพิพากษา
ส่งไปถึงยังคู่ความดังกล่าว คําอุทธรณ์ดังกล่าวต้องชัดแจ้งในเหตุผลที่ขออุทธรณ์คําพิพากษา๑๕๔

๑๕๓
๑๕๔

Ibid. Article ๓๕๗.
Ibid. Article ๓๗๒.
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(ญ) ภายใน ๑๕ วัน และ๓๐ วัน นับแต่ศาลมีความเห็นตามข้อ (ช)
ผู้ตรวจการแผ่นดินที่อยู่ในเขตอํานาจเดียวกัน และผู้ตรวจการแผ่นดินสูงสุดแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม มีสิทธิที่จะคัดค้านคําพิพากษาดังกล่าวได้๑๕๕
(ฎ) ภายใน ๑ เดือนนับแต่วันที่มีการอุทธรณ์หรือคัดค้านคําพิพากษา
ตามข้อ (ฌ) หรือ (ญ) (ในกรณีที่ศาลให้ผู้ร้องชี้แจ้งเพิ่มเติมตามข้อ ๑.๖.๒.๑ (ง) และระยะเวลาใน
การชี้แจงถูกขยายออกไปอีก ๒ เดือน) ศาลประชาชนสูงสุดแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีสิทธิ
ที่จะพิจารณาคําพิพากษาศาลประชาชนจังหวัดที่ถูกอุทธรณ์หรือคัดค้านได้๑๕๖
(ฏ) การดําเนินการตามคําพิพากษาที่ให้มีการยอมรับและมีการบังคับคดี
ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม๑๕๗
 ศาลจะออกคําพิพากษาที่จะยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยเขียนว่า “สําหรับการบังคับใช้” ให้แก่เจ้าหนี้
ตามคําพิพากษา และลูกหนี้ตามคําพิพากษา
 ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่มีคําพิพากษาให้มีการยอมรับและ
บังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ ศาลจะส่งคําพิพากษาดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่มีหน้าที่บังคับคดี
๒. กระบวนพิจารณาคําร้องขอให้ไม่มีการยอมรับหรือไม่มีการบังคับคดีตาม
คําพิพากษาศาลต่างประเทศในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
(๑) ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ที่จะไม่ให้มีการบังคับคดีในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม คู่ความ บุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้แทนโดยชอบด้วย
กฎหมาย ต้องจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้เพื่อยื่นต่อกระทรวงยุติธรรม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม๑๕๘
 คําร้องขอให้พิพากษาไม่ยอมรับคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
 สําเนาคําพิพากษาศาลต่างประเทศและเอกสารที่จําเป็นที่เกี่ยวข้อง
และ
 บรรดาเอกสารที่จะพิสูจน์ว่าคําร้องขอให้ไม่มีการยอมรับคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศนั้นมีมูล
โดยกระบวนพิจารณาและระยะเวลาที่ใช้ จะคล้ายกับการพิจารณาคําร้อง
ขอให้ยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในข้อ (จ) ถึง (ฎ) ข้างต้น

๑๕๕

Ibid. Article ๓๕๗.
Ibid. Article ๓๕๙.
๑๕๗
Ibid. Article ๓๘๐, ๓๘๑.
๑๕๘
Ibid. Article ๓๖๐, ๓๖๑.
๑๕๖
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(๒) กระบวนพิจารณาตาม (๑)การเตรียมพร้อมเพื่อจะพิจารณาคําร้อง
(ข) การพิจารณาคําร้องขอให้ไม่ยอมรับคําพิพากษาศาลต่างประเทศ (ค) การสั่งคําพิพากษา (ง) การอุทธรณ์
และการคัดค้าน (จ) การพิจารณาคําอุทธรณ์และคําคัดค้านจะต้องพิจารณาตามข้อ (จ) – (ฎ) ข้างต้น๑๕๙
ศาลมีอํานาจในการพิจารณาดังต่อไปนี้
 มีคําสั่งไม่ยอมรับคําพิพากษาศาลต่างประเทศในสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม
 มีคําสั่งเพิกถอนคําร้องขอให้ไม่ยอมรับคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ง. ค่าธรรมเนียมศาล
ผู้ร้องซึ่งยื่นคําร้องขอให้ศาลเวียดนามมีคําสั่งยอมรับและบังคับใช้กฎหมาย
ต่างประเทศ มีหน้าที่ที่จะต้องชําระค่าฤชาธรรมเนียมศาลภายในกฎหมายหมายเวียดนาม ดังต่อไปนี้๑๖๐
๑. ๒,๐๐๐,๐๐๐ ล้านดง (เทียบได้กับอัตราปัจจุบันของดอลลาร์สหรัฐ
ประมาณ ๘๙ เหรียญดอลลาร์สหรัฐ) สําหรับผู้ร้องที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือผู้แทนด้วยชอบด้วยกฎหมาย
หรือองค์กรใดๆ ที่มีถิ่นที่อยู่ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
๒. ๔,๐๐๐,๐๐๐ ล้านดง (เทียบได้กับอัตราปัจจุบันของดอลลาร์สหรัฐ
ประมาณ ๑๗๘ เหรียญดอลลาร์สหรัฐ) สําหรับผู้ร้องที่อยู่ในต่างประเทศ
๓. ๒๐๐,๐๐๐ ล้านดง (เทียบได้กับอัตราปัจจุบันของดอลลาร์สหรัฐประมาณ
๘.๙ เหรียญดอลลาร์สหรัฐ) สําหรับผู้ร้องที่ต้องการอุทธรณ์คําพิพากษาศาล
๑.๖.๓ ปัญหาที่เกิดขึน้
ในช่วงเวลาที่มีการแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งปัญหาในทางปฏิบัติ
จํานวนมากที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนามมีดังต่อไปนี้
ก. ระยะเวลาในความเป็นจริงสําหรับศาลเพื่อพิจารณาพิพากษาหรือระงับ
ข้อพิพาทมักจะใช้ระยะเวลานานกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย เนื่องจากมี
คดีจํานวนมากที่อยู่ในกระบวนพิจารณาของศาล

๑๕๙
๑๖๐

Ibid.Article ๓๖๐, ๓๖๓.
Code of Civil Procedure, Article ๓๔๙ and Article ๔๓ of the Ordinance.
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ข. ตามหลักที่ศาลจะพิจารณาคําร้องหากเนื้อหาของคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้น
สอดคล้องกับ “หลักการพื้นฐานของกฎหมายเวียดนาม” แต่ในความเป็นจริงแล้วในทางปฏิบัติไม่มี
การตีความหรือแปลความของคําว่าหลักการพื้นฐานของกฎหมายเวียดนามไว้เป็นบรรทัดฐานทําให้
ศาลเวียดนามใช้ดุลยพินิจและความเข้าใจของศาลในการพิจารณาตัดสินคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ค. ภายใต้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งศาลเวียดนามจะไม่พิจารณาพิพากษาคดี
ใหม่อีกครั้งแต่จะพิเคราะห์และเปรียบเทียบคําพิพากษาทางแพ่งศาลต่างประเทศ กับบรรดาสํานวน
คําร้องเอกสารแนบท้ายคําร้องซึ่งเกี่ยวข้องกับกฎหมายเวียดนามและสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้ลงนามเข้าเป็นภาคหรือมีการทําภาคยานุวัติ เพื่อประกอบการทําคําพิพากษา
หรือมีคําสั่งศาล อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัตินั้นศาลเวียดนามจะดําเนินการทบทวนเนื้อหาแห่งคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศนั้นก่อนมีการทําคําพิพากษาหรือมีคําสั่งศาล
ง. เมื่อมีคําพิพากษาที่ให้การยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในประเทศ
เวียดนามการบังคับคดีจะอยู่ในอํานาจของหน่วยงานบังคับคดีทางแพ่งที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม
การดําเนินการบังคับคดีจะใช้ระยะเวลานานกว่าจะบังคับคดีแล้วเสร็จ เนื่องจากมีคดีที่มีการร้องขอให้
มีการบังคับคดีเป็นจํานวนมากผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมา คือลูกหนี้ตามคําพิพากษามักจะจําหน่ายทรัพย์สิน
ของตนก่อนที่จะมีการบังคับคดีตามคําพิพากษา
๑.๖.๔ ตัวอย่างคดี
คดีตัวอย่างที่ ๑๑๖๑
มื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ศาลประชาชนแห่งเมืองโฮจิมินได้มีคําพิพากษาให้การยอมรับและ
การบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลอุทธรณ์ DaeCheon ของประเทศเกาหลีคดีที่๒๐๐๔ Na ๑๐๖๕๕
พิพากษาตัดสินเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘ ระหว่าง บริษัท Choongnam Sprinning (Korea)
จํากัด (“Choongnam”) และบริษัท E&T จํากัด (“E&T”) ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
สรุปคดีโดยย่อ
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๕ Choongnam ได้ทําธุรกิจร่วมกับบริษัทสิ่งทอในสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามชื่อ Viet ThangTextiles Company โดยทําสัญญาร่วมทุน (Joint Venture) ก่อตั้งบริษัท
Choongnam Viet Thang Joint Venture ในเมืองโฮจิมินห์ โดย Choongnam ถือหุ้นร้อยละ ๗๐ และ
Viet Thang ถือหุ้นร้อยละ ๓๐ เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ บริษัทสัญชาติเกาหลีชื่อบริษัท Yonho

๑๖๑

The website of Vietnam Chamber of Commerce and Industry. Retrieved May ๒, ๒๐๑๕. from http://m/vibonline.com.vn/
Banan/๑๙๖=๕/Cong-nhan-ban-an-dan-su-cua-Toa-an-Han-Quoc-cho-thi-hanh-tai-Viet-Nam.
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จํากัด ได้เข้าซื้อหุ้นของ Choongnam จํานวนร้อยละ ๓๕ ด้วยราคา ๑.๓๘ ล้านล้านวอน และหลังจากนั้น
E&T ได้เข้าซื้อหุ้นของบริษัท Yonho จํากัดด้วยราคา ๑.๔ ล้านล้านวอน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ Choongnam ถูกพิพากษาให้ล้มละลายในประเทศเกาหลี ศาลชั้นต้น
พิพากษาว่าการโอนหุ้นระหว่าง Choongnam กับบริษัท Yonho จํากัด และบริษัท Yonho จํากัด กับ
E&T เป็นการจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สิน อันมีผลให้การโอนหุ้นดังกล่าวตกเป็นโมฆะตามกฎหมาย
ประเทศเกาหลี ดังนั้น E&T ต้องโอนหุ้นและผลประโยชน์คืน แก่ Choongnam ในเวลาเดียวกัน
ศาลชั้นได้เพิกถอนคําร้องขอล้มละลายของ Choongnam E&T ได้อุทธรณ์คําสั่งดังกล่าว ตามคําพิพากษา
ศาลอุทธรณ์ No. ๒๐๐๔ Na ๑๐๖๕๕ พิพากษาเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘ ศาลอุทธรณ์
DaeCheon ได้พิพากษาให้ E&T คืนผลประโยชน์ทั้งหมดที่ได้รับจากสัญญาร่วมทุน (Joint Venture)
และดําเนินการทางกฎหมายเพื่อคืนหุ้นให้แก่ Choongnam
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ศาลประชาชนแห่งโฮจิมินห์ได้มีคําสั่งรับคําร้องขอให้มี
การยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลอุทธรณ์ DaeCheon ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ที่ยื่นโดย Choongnam และ E&T ได้อุทธรณ์คําสั่งศาลประชาชนแห่งโฮจิมินห์ด้วยเหตุว่า Choongnam
ไม่ได้ยื่นเอกสารประกอบใดๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของศาลประชาชน แห่งโฮจิมินห์ในการที่ศาล
พิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าว ศาลอุทธรณ์แห่งศาลประชาชนสูงสุด แห่งโฮจิมินห์มีความเห็นว่า Choongnam
ได้ยื่นเอกสารประกอบใดๆ เพื่อประกอบการพิจารณาเพียงพอต่อการพิจารณาของศาลประชาชนแห่งโฮจิมินห์
และสอดคล้องกับกฎหมายเวียดนามแล้วจึงยกอุทธรณ์ดังกล่าว
คดีตัวอย่างที่ ๒๑๖๒
เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐ นางสาวเวโรนิก้าแอนดิวา (Ms. Nga Veronika
Andriivana) ได้ยื่นคําร้องต่อกระทรวงยุติธรรมเพื่อให้มีการยอมรับและการบังคับตามคําสั่งการหย่า
No.๒-๑๙๕๘/๒๐๐๕ ออกเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยศาลจังหวัดซีโวเฮนโก เมืองเคียฟ
ประเทศยูเครน ระหว่าง นางสาวเวโรนิก้าแอนดิวา (Ms. Nga Veronika Andriivana) และนายเชา ถาง ดง
(Mr. Ngo Tan Dung)
ต่อมาศาลประชาชนแห่งฮานอยได้ออกคําสั่ง No. ๙๐/๒๐๐๗/QDST เมื่อวันที่ ๒๗
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อให้มีการยอมรับและการบังคับตามคําสั่งการหย่า No.๒-๑๙๕๘/๒๐๐๕
ออกเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยศาลจังหวัดซีโวเฮนโก เมืองเคียฟประเทศยูเครน

๑๖๒

Special article No. ๐๔-๒๐๐๙ of the Institute for Judgment Study regarding recognition and enforcement in Vietnam of
judgment and civil decision of foreign courts. Retrieved May ๒, ๒๐๑๕. fromhttp://toaan.gov.vn/portal/page/portal/tandtc/
ttsktand/๓๔๑๕๑๗๑?p_page_id=๓๔๑๕๑๗๑&pers_id=๑๗๕๑๙๓๒&folder_id=&item_id=๒๕๓๑๖๒๗&p_details=๑
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๑.๖.๕ บทสรุป
กฎหมายของเวียดนามในเรื่องการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ยัง อยู่ใ นกระบวนการพั ฒ นาตัว บทกฎหมาย และยัง คงขาดแนวทางการปฏิบั ติจ ากรั ฐ บาลและ
ศาลประชาชนสูงสุด ดังนั้นในทางปฏิบัติศาลได้พยายามอย่างยิ่งยวดที่จะหาหลักกฎหมายที่จะดําเนินการ
ตามคําร้องขอที่จะให้มีการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ ยิ่งไปกว่านั้น
ก็ยังไม่มีแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการยอมรับและการบังคับคดี
ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในทางปฏิบัติ
๑.๗ ประเทศอินโดนีเซีย
๑.๗.๑ ความเป็นมา
เมื่อกล่าวถึงความเป็นมาของการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ในประเทศอินโดนีเซีย พบว่าไม่มีการระบุให้สามารถยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ในประเทศอินโดนีเซียได้แต่อย่างใด เนื่องจากตามมาตรา ๔๕๖ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ ง อิ น โดนี เ ซี ย (Regalement op de Rechtsvordering) ได้ กํา หนดไว้ ว่ า คํา พิ พ ากษา
ศาลต่างประเทศไม่สามารถบังคับได้ในประเทศอินโดนีเซีย๑๖๓
โดยหลักแล้ว บทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งอินโดนีเซียนี้จะ
ถูกนํามาปรับใช้เฉพาะกระบวนพิจารณาความแพ่งในประเด็นข้อพิพาททางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชาวยุโรป
(Europeans) ซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศอินโดนีเซียในระหว่างยุคล่าอาณานิคม อย่างไรก็ตามศาลอินโดนีเซีย
ยังคงอ้างถึงหลักการตามมาตรา ๔๕๖ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งอินโดนีเซียดังกล่าว
ในการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจากไม่มีกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งอื่นใดกําหนดเรื่องการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศไว้ ซึ่งโดย
สรุปแล้ว มาตรา ๔๕๖ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งอินโดนีเซียนี้เป็นไปตามหลักอํานาจ
อธิปไตยเหนือดินแดนซึ่งทําให้คําพิพากษาศาลต่างประเทศ ไม่สามารถนํามาบังคับในอํานาจอธิปไตย
อื่นนอกเหนือจากพื้นที่ภายในเขตอํานาจรัฐที่ซึ่งทําคําพิพากษานั้น
จากงานเขียนของประเทศอินโดนีเซีย๑๖๔การยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศจะต้องมีการดําเนินคดีใหม่ ดังนั้นคู่ความฝ่ายใดในคําพิพากษาศาลต่างประเทศต้องการ
๑๖๓

Article ๔๕๖ of Regalement op de Rechtsvordering (The Civil Procedure Code of Indonesia) reads: “Foreign
court rulings are not enforceable in Indonesian courts.”
๑๖๔
Yahya Harahap, Hukum Acara PerdataTentang: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, danPutusan
Pengadilan, Jakarta: SinarGrafika, ๒๐๐๗.
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จะขอบังคับคําพิพากษานั้นในประเทศอินโดนีเซีย สามารถนําคําพิพากษาดังกล่าวมาฟ้องเป็นคดีต่อ
ศาลอินโดนีเซีย เพื่อให้มีการดําเนินคดีและให้ศาลอินโดนีเซียตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาในคดี
นั้นโดยในกรณีดังกล่าวนี้ คําพิพากษาศาลต่างประเทศจะต้องมีลักษณะดังนี้
ก. เป็นเอกสารที่แท้จริงซึ่งเป็นคําพิพากษาที่ถึงที่สุดและมีผลทางกฎหมายผูกพันระหว่าง
คู่ความในคดี
ข. เป็นข้อเท็จจริงทางกฎหมายซึ่งผู้พิพากษาสามารถพิจารณาพิพากษาได้โดยอํานาจ
ตามหลักกฎหมายของประเทศอินโดนีเซีย คําพิพากษาศาลต่างประเทศถือว่าเป็น
พยานหลักฐานที่สามารถรับฟังได้จนกว่าจะมีการพิสูจน์คัดค้าน(prima facie evidence)๑๖๕ ซึ่งหลัก
ดังกล่าวได้ถูกกําหนดไว้ในมาตรา ๑๙๑๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งอินโดนีเซีย (the Indonesian Civil
Code)
อย่างไรก็ตามได้มีบทบัญญัติซึ่งถือเป็นข้อยกเว้นของมาตรา ๔๕๖ แห่งประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่งอินโดนีเซียที่ระบุว่าคําพิพากษาศาลต่างประเทศไม่สามารถบังคับได้ในประเทศ
อินโดนีเซีย โดยตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งอินโดนีเซีย มาตรา ๗๒๔ ได้กําหนดเกี่ยวกับ
การคํานวณและการแบ่งภาระหนี้สินเพื่อการชดใช้ค่าเสียหายให้แก่คู่ความที่ได้รับความเสียหายที่เกิดขึ้น
จากเรือโดนกัน ซึ่งส่งผลให้การบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในประเทศอินโดนีเซียใน
เรื่องดังกล่าวนี้สามารถกระทําได้ โดยคู่ความที่เกี่ยวข้องกับเรือโดนกันอาจจะเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในเขต
อํานาจอธิปไตยของรัฐอื่น ดังนั้นคู่ความที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผู้ได้รับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเรือโดนกัน
สามารถนําคําพิพากษาศาลต่างประเทศในเรื่องดังกล่าวมาเป็นข้อเรียกร้องสําหรับค่าเสียหายจากคู่ความ
ที่เกี่ยวข้องได้
๑.๗.๒ ตัวอย่างคดี
คําพิพากษาศาลกลางจาการ์ต้า (The Central Jakarta District Court) เลขที่ ๓๘๙/
PDT.G/๒๐๐๙/PN.JKT.PST. ระหว่าง HarjaniPremRachmand v. Merrill Lynch International
Bank Limited Singapore Branch (Merchant Bank)
สรุปข้อเท็จจริงของคดี
HarjaniPremRachmand (“HPR”) ได้กล่าวหาว่า Merill Lynch International
Bank Limited Singapore Brach (Merchant Bank) (“MLIB”) เนื่องจากทําธุรกรรมทางธนาคารที่
ผิดกฎหมาย โดย MLIB เป็นผู้ให้บริการธนาคารส่วนตัวเพื่อดึงดูดให้ชาวอินโดนีเซียฝากเงินกับ MLIB
๑๖๕

Article ๑๙๑๘ of the Indonesian Civil Code.
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นอกจากนี้ HPR ยังได้กล่าวหาว่า MLIB กระทําการละเมิดต่อ HPR เนื่องจาก MLIB ได้ยื่นรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบตลาดทุนของประเทศอินโดนีเซีย (Badan Pengawas Pasar Modal or
“Bapepam-LK”) ในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๑ ซึ่งส่งผลให้ HPR ถูกตรวจสอบโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบตลาดทุนของประเทศอินโดนีเซียและ HPR ได้อ้างว่าจากการตรวจสอบดังกล่าว ทําให้ตนได้รับ
ความเสียหาย ดังนั้นรายงานของ MLIB ที่ยื่นต่อคณะกรรมการตรวจสอบตลาดทุนของประเทศอินโดนีเซีย
จึงเป็นการกระทําละเมิดต่อ HPR
ต่อมา MLIB ได้ยื่นคําร้องขอเพิกถอนคําพิพากษาดังกล่าวต่อศาลสูงสิงคโปร์ในคําพิพากษา
เลขที่ ๖๖/๒๐๐๙ และศาลสูงสิงคโปร์ได้มีคําสั่ง ORC๕๓๗๙ ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ รับคําร้อง
ขอเพิกถอนคําพิพากษาของ MLIB หลังจากศาลสูงสิงคโปร์มีคําพิพากษาดังกล่าว HPR ได้ยื่นฟ้อง MLIB
ต่อศาลกลางจาการ์ต้า (The Central Jakarta District Court) เรียกร้องค่าเสียหายจากการที่ศาลสูง
สิงคโปร์เพิกถอนคําพิพากษา
คําพิพากษา
ศาลกลางจาการ์ต้า (The Central Jakarta District Court) ได้มีคําพิพากษา เลขที่
๓๘๙/PDT.G/๒๐๐๙/PN.JKT.PST. ตัดสินว่าการยื่นรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบตลาดทุน
ประเทศอินโดนีเซียของ MLIB นั้นไม่ถือว่าเป็นการกระทําละเมิดต่อ HPR นอกจากนี้ในการทําคําพิพากษา
ศาลกลางแห่งกรุงจาการ์ต้า (The Central Jakarta District Court) ยังพิจารณาว่าคําตัดสินของ
ศาลสูงสิงคโปร์ คําพิพากษาเลขที่ เลขที่ ๖๖/๒๐๐๙ เป็นพยานหลักฐานที่สามารถรับฟังได้รวมถึงเอกสาร
พยานหลักฐานอื่นๆ ที่ได้มีการตรวจสอบแล้วโดยศาลสูงสิงคโปร์ในการทําคําพิพากษานั้น
๑.๗.๓ บทสรุป
ตามบทบัญญัติมาตรา ๔๕๖ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งอินโดนีเซีย
คําพิพากษาศาลต่างประเทศไม่สามารถบังคับในประเทศอินโดนีเซียได้โดยตรง อย่างไรก็ตาม คําพิพากษา
ศาลต่างประเทศสามารถนํามาบังคับในประเทศอินโดนีเซียได้โดยกระทําผ่านคําพิพากษาศาลอินโดนีเซีย
ซึ่งในการได้รับคําพิพากษาศาลอินโดนีเซียนี้ คู่ความในคดีจะต้องฟ้องร้องเป็นคดีใหม่ต่อศาลอินโดนีเซีย
เพื่อให้พิจารณาประเด็นแห่งคดีนั้น นอกจากนี้คําพิพากษาศาลต่างประเทศสามารถรับฟังเป็นพยานหลักฐาน
ในการดําเนินคดี ในศาลอินโดนีเซียได้ ซึ่งทันทีที่มีคําพิพากษาศาลอินโดนีเซีย คําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ดังกล่าวซึ่งได้รับการพิจารณาพิพากษาศาลอินโดนีเซียแล้วนั้นจะสามารถบังคับได้ในประเทศอินโดนีเซีย
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๑.๘ ประเทศบรูไน
๑.๘.๑ ความเป็นมา
แต่เดิมประเทศบรูไนเคยเป็นรัฐในอารักขาของประเทศอังกฤษและได้นําระบบกฎหมาย
ของอังกฤษมาปรับใช้ ซึ่งในปัจจุบันระบบกฎหมายของประเทศบรูไนได้รับอิทธิพลหลักมาจากกฎหมาย
คอมมอนลอว์ (Common Law) ของประเทศอังกฤษ และกฎหมายอิสลาม (Islamic Law)
ระบบศาลยุติธรรมของประเทศบรูไนประกอบด้วยศาลยุติธรรมและศาลชะรีอ่ะฮ์
ในคดีอาญาและคดีแพ่ง ศาลอุทธรณ์เป็นศาลสูงสุดในการอุทธรณ์ในประเทศบรูไน ศาลชะรีอ่ะฮ์ของ
ประเทศบรูไนรับพิจารณาคดีทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาในคดีที่ศาลยุติธรรมไม่มีเขตอํานาจ โดยจะเป็น
คดีที่เกี่ยวกับกฎหมายอิสลาม เช่น คดีที่เกี่ยวกับการยื่นขอรับบุตรบุญธรรม การแบ่งมรดกตามพินัยกรรม
หรือการแบ่งมรดกซึ่งไม่ได้ทําพินัยกรรมไว้ การให้การอนุมัติการประมูลและเรื่องต่างๆ ที่อยู่ภายใต้
กฎหมายอิสลาม อย่างไรก็ดีประเทศบรูไนยังไม่มีการจัดตั้งศาลชํานัญพิเศษซึ่งอาจก่อให้เกิดอุปสรรค
ต่อการประกอบธุรกิจได้ เนื่องจากจะเกิดความล่าช้าในการพิจารณาคดีธุรกิจเฉพาะ และปัญหาความ
ชํานาญของตุลาการในการพิจารณาคดี
สําหรับศาลยุติธรรม ประกอบไปด้วย
๑. ศาลชั้นต้น (Subordinate Court) โดยพระราชบัญญัติกฎหมายศาลชั้นต้น (The
Subordinate Courts Act ๑๙๘๓) กําหนดให้ศาลชั้นต้นประกอบด้วย ศาลแขวง (Magistrate Courts)
และศาลเยาวชน (Juvenile Courts) โดยศาลแขวงถูกควบคุมโดยพระราชบัญญัติศาลชั้นต้น (Subordinate
Courts Acts ๑๙๘๓) กําหนดให้สุลต่านจัดตั้งศาลแขวงและยังเป็นการยกเลิกศาลแขวงที่มีหลายชั้น
ในสมัยก่อน คดีความส่วนมากจะมีการพิจารณาโดยศาลแขวง ศาลแขวงมีที่ตั้งใน ๔ เขต คือ Brunei
Darussalam, Bandar Seri Begawan, Kuala Belait, Tutong and Temburong ศาลแขวงมี
เขตอํานาจในการพิจารณาทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา๑๖๖
๒. ศาลชั้นกลาง (Intermediate Court) ศาลชั้นกลางจัดตั้งโดย พระราชบัญญัติศาล
ชั้นกลาง (Intermediate Court Act) โดยจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ ปี ๑๙๙๑ ผู้พิพากษาประจําศาลชั้นกลางนั้น
ได้รับการแต่งตั้งจากสุลต่านและสามารถนั่งพิจารณาคดีได้เพียงลําพังเป็นศาลเปิดและสาธารณชน
สามารถเข้าฟังกระบวนพิจารณาได้ ซึ่งรับพิจารณาทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา โดยในคดีอาญาจะรับ
พิจารณาคดีอาญาที่ระวางโทษไม่เกิน ๒๐ ปี ศาลชั้นกลางไม่มีอํานาจพิจารณาคดีที่มีโทษประหารชีวิต
๑๖๖

E. Ann Black. (๒๐๑๕). Brunei Darussalam: Ideology and Law in a Malay Sultanate, in (eds.) E. Ann Black and
Gary F. Bell, Law and Legal Institutions of Asia Traditions, Adaptations and Innovations, Cambridge University
Press, p. ๓๐๙.
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สําหรับคดีแพ่ง ศาลชั้นกลางสามารถรับพิจารณาคดีที่มีทุนทรัพย์มากกว่า B$๑๕๐๐๐ แต่ไม่เกิน
B$๑๐๐๐๐๐ หรือจํานวนที่ระบุไว้ในคําสั่งของผู้พิพากษาหัวหน้าศาลในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้คดีที่
ศาลชั้นกลาง รับพิจารณาจะต้องมีจุดเกาะเกี่ยวของการกระทําความผิดเกิดในประเทศบรูไน หรือผู้กระทํา
ความผิดมีธุรกิจหรือพํานักอยู่ในประเทศบรูไน หรือการกระทําความผิดมีข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในประเทศบรูไน
๓. ศาลฎีกา (Supreme Court) ศาลฎีกาบรูไนเริ่มก่อตั้งในปี ๑๙๖๓ เป็นศาลที่มี
การบันทึกการดําเนินกระบวนพิจารณา โดยประกอบด้วยศาลอุทธรณ์ (The Court of Appeal) ซึ่ง
พิจารณาคดีอุทธรณ์ทั้งคดีอาญาและคดีแพ่ง๑๖๗และศาลสูง (High Court) ซึ่งพิจารณาตั้งแต่การเริ่มต้น
คดีและคดีที่มีการอุทธรณ์ขึ้นมา๑๖๘
ศาลอุทธรณ์และศาลสูงบรูไนเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหารจัดการกระบวนการ
ยุติธรรมทั้งหมดที่เกี่ยวกับกฎหมายทางแพ่ง (ซึ่งแยกออกจากกฎหมายชะรีอ่ะฮ์) ประกอบไปด้วย
หัวหน้าฝ่ายบริหารฝ่ายตุลาการคือ หัวหน้าศาล (Chief Registrar) ซึ่งดูแลระบบยุติธรรมทั้งหมด
ศาลอุทธรณ์และศาลสูงอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติ The Supreme Court Act มีอํานาจ
พิจารณาทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา รวมทั้งรับอุทธรณ์คดีแพ่งและคดีอาญาจากศาลแขวง นอกจากนี้ศาลสูง
ยังรับพิจารณาคดีที่เกี่ยวกับล้มละลาย การชําระบัญชีสําหรับการเลิกบริษัท หนังสือแต่งตั้งผู้จัดการมรดก
ในทรัพย์สินของผู้ตาย ผู้พิพากษาศาลสูงในปัจจุบันประกอบด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและผู้พิพากษา
อีกสองท่านในองค์คณะ
สําหรับศาลอุทธรณ์เป็นศาลสูงสุดในการอุทธรณ์ ประกอบด้วย ประธานและผู้พิพากษา
๒ คน ศาลอุทธรณ์รับพิจารณาทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาจากศาลสูงและศาลชั้นกลาง ศาลอุทธรณ์เป็น
ศาลสูงสุดของคดีอาญา แต่สําหรับคดีแพ่ง ศาลอุทธรณ์เป็นศาลสูงสุดสําหรับการอุทธรณ์ เว้นแต่คู่กรณี
ตกลงกันเพื่อที่จะส่งคดีให้คณะกรรมาธิการสภาองคมนตรีของอังกฤษ (Judicial Committee of the
Privy Council) พิจารณา
๔. คณะกรรมาธิการสภาองคมนตรีของอังกฤษ (Judicial Committee of the Privy
Council) คณะกรรมาธิการสภาองคมนตรีของอังกฤษเป็นสิทธิสุดท้ายในการอุทธรณ์เฉพาะคดีแพ่ง
ซึ่งใช้กับประเทศที่เป็นอาณานิคมของสหราชอาณาจักรรวมถึงประเทศบรูไน๑๖๙คําขออุทธรณ์ที่มาจาก
ศาลอุทธรณ์และศาลสูงของบรูไนจะถูกส่งไปยังสุลต่านและยังดีเปอตวน โดยอุทธรณ์นี้จะถูกนําส่ง
๑๖๗

E. Ann Black, (๒๐๑๕). Brunei Darussalam: Ideology and Law in a Malay Sultanate, in (eds.) E. Ann Black and
Gary F. Bell, Law and Legal Institutions of Asia Traditions, Adaptations and Innovations, Cambridge University
Press, p.๓๑๐.
๑๖๘
เพิ่งอ้าง.
๑๖๙
Judicial Committee of the Privy Council, Practice Directions, Retrieved from https://www.jcpc.uk/procedures/
practice-direction-๐๑.html (accessed on ๑๗ November ๒๐๑๔).

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๖

๒๑๔

คณะกรรมาธิการสภาองคมนตรีอังกฤษโดยความตกลงที่ทําขึ้นระหว่างพระราชินีอังกฤษและสุลต่าน๑๗๐
ดังนั้นเฉพาะคดีแพ่งที่มีความตกลงระหว่างพระราชินีอังกฤษและสุลต่านเท่านั้นที่จะถูกส่งมาที่คณะกรรมาธิการ
สภาองคมนตรีของอังกฤษ๑๗๑คณะกรรมาธิการสภาองคมนตรีอังกฤษนี้ประกอบไปด้วย ผู้พิพากษาศาล
อุทธรณ์และศาลสูงของสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นผู้ที่เคยดํารงตําแหน่งในสภาขุนนาง (Lord of Appeal
in Ordinary) รวมถึงอดีตผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์และศาลสูง โดยปกติแล้วคณะกรรมาธิการสภาองคมนตรี
อังกฤษจะมีองค์คณะจํานวนสามถึงห้าท่านในคดีอุทธรณ์๑๗๒
การที่ศาลบรูไนจะทําการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้น อาศัยหลักต่างตอบแทน
ซึ่งกันและกันในระหว่างประเทศสมาชิกที่มีระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common Law) ของอังกฤษ
ซึ่งประกอบด้วยประเทศในเครือจักรภพ ได้แก่ ประเทศฮ่องกง ประเทศศรีลังกา ประเทศอินเดีย
ประเทศมาเลเซีย ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศปากีสถาน และประเทศนิวซีแลนด์ โดยประเทศต่างๆ
เหล่านี้ได้ออกกฎหมายภายในสําหรับการนําคําบังคับคดี ตามคําพิพากษาต่างประเทศมาใช้บังคับ๑๗๓
๑.๘.๒ กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ประเทศบรูไนมีกฎหมาย ที่เรียกว่า the Reciprocal Enforcement of Foreign Act
(Chapter ๑๗๗ of the Laws of Brunei) ซึ่งมีสาระสําคัญเกี่ยวกับการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศในประเทศบรูไน โดยอาศัยหลักตอบแทนซึ่งกันและกันระหว่างคําพิพากษาที่ออกใน
ประเทศบรูไนและการบังคับใช้ในต่างประเทศโดยประเด็นสําคัญของกฎหมายฉบับนี้คือการตีความคําว่า
“คําพิพากษา” ที่รวมถึงคําชี้ขาดที่เกิดขึ้นจากกระบวนการดําเนินคดีตามวิธีอนุญาโตตุลาการด้วย
อย่า งไรก็ดีก ฎหมายฉบับ นี้จ ะใช้บัง คับ เฉพาะประเทศที่เ ป็น ได้ทํา ความตกลงร่ว มกัน เท่า นั้น คือ
ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์๑๗๔
Amendment) Order ๑๙๙๘, S.I. ๑๙๙๘ No. ๒๕๕).
๑๗๐
The Judicial Committee of the Privy Council, Retrieved from https://www.supremecourt.uk/docs/beginnersguide-to-the-jcpc.pdf (accessed on ๑๗ November ๒๐๑๔)
Brunei (Appeals) Act ๑๙๘๙ (๑๙๘๙ c.๓๖), Brunei (Appeals) Order ๑๙๘๙ (S.I. ๑๙๘๙ No. ๒๓๙๖, as amended by
Brunei (Appeals) (Amendment) Order ๑๙๙๘, S.I. ๑๙๙๘ No. ๒๕๕).
๑๗๑
The Judicial Committee of the Privy Council, Retrieved from https://www.supremecourt.uk/docs/beginnersguide-to-the-jcpc.pdf (accessed on ๑๗ November ๒๐๑๔).
๑๗๒
Judicial Committee of the Privy Council, Practice Directions, https://www.jcpc.uk/procedures/practice-direction-๐๑.
html (accessed on ๑๗ November ๒๐๑๔).
๑๗๓
McDermott, J. (๑๙๘๙). Foreign Judgments and Foreign Arbitral Award in the Asia-Pacific Region, ๑๒ Loy. L.A.
Int'l & Comp. L. Rev. ๑๑๔, Retrieved from: http://digitalcommons.lmu.edu/ilr/vol๑๒/iss๑/๑๙.
๑๗๔

International Comparative Legal Guides, Brunei Construction & Engineering Law ๒๐๑๕, Retrieved from http://
www.iclg.co.uk/practice-areas/construction-and-engineering-law/construction-and-engineering-law-๒๐๑๕/brunei.

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๖

๒๑๕

The Maintenance Orders Reciprocal Enforcement Act เป็นกฎหมายอีกฉบับที่ใช้สําหรับ
การต่างตอบแทนคําสั่งให้จ่ายค่าเลี้ยงดูของต่างประเทศ โดยผู้รับผิดจ่ายเงินจะต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูเป็นเงิน
จํานวนหนึ่งให้แก่ฝ่ายที่จะได้รับค่าเลี้ยงดูนั้น คําสั่งให้จ่ายค่าเลี้ยงดูที่ออกโดยศาลบรูไนสามารถใช้บังคับ
ได้ กับประเทศที่ได้ ทําข้อตกลงไว้ (ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิ ง คโปร์ ประเทศออสเตรเลีย และ
เขตปกครองพิเศษฮ่องกง) และคําสั่งให้จ่ายค่าเลี้ยงดูที่ออกโดยศาลต่างประเทศที่ได้มีข้อตกลงซึ่งกันและกัน
ก็สามารถที่จะใช้บังคับ ในประเทศบรูไนได้เช่นกัน๑๗๕
๑.๘.๓ ขั้นตอน หลักเกณฑ์และข้อยกเว้น
ขั้นตอน หลักเกณฑ์ และข้อยกเว้นในการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศตาม
the Reciprocal Enforcement of Foreign Act (Chapter ๑๗๗of the Laws of Brunei) มีหลักเกณฑ์
คือ
๑. คําพิพากษาต้องเป็นคําพิพากษาศาลต่างประเทศ ซึ่งหมายความถึง๑๗๖
- คําพิพากษานั้นจะต้องเป็นคําพิพากษาที่ออกในศาลที่ดําเนินการโดยวิธีพิจารณา
ความแพ่ง
- คําพิพากษาของการดําเนินการพิจารณาคดีอาญา ที่มีการชดใช้ค่าเสียหายสําหรับ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ฝ่ายที่ได้รับบาดเจ็บ
- คําชี้ขาดในการดําเนินการอนุญาโตตุลาการ
๒. การจดทะเบียน
คําพิพากษาศาลต่างประเทศที่ต้องการบังคับคดีตามคําพิพากษาในประเทศบรูไนต้อง
ทําการจดทะเบียนและยื่นเอกสารไปยังศาลสูงภายใน ๖ ปี นับแต่วันที่มีคําพิพากษาหรือตั้งแต่เริ่มมี
การดําเนินการพิจารณาคดีในขั้นอุทธรณ์จึงจะสามารถทําการบังคับคดีตามคําพิพากษาในประเทศบรูไนได้๑๗๗

๑๗๕

The Legal Execution Department Thailand. (๒๐๑๕). International Conference on Enforcement of Civil Case

Judgment in the Context of Dynamic Regional Economic Integration: Country Report Brunei Darussalam.
Retrieved from http://www.led.go.th/inter/pdf/๑_Brunei.pdf.
๑๗๖

Section๒ of the Reciprocal Enforcement of Foreign Act reads :
(๑) In this Act, unless the context otherwise requires" "judgment" means (a) a judgment or order given or made by a court in any civil proceedings;
(b) a judgment in any criminal proceedings for the payment of a sum of money in respect of
compensation or damages to an injured party;
(c) an award in proceedings on an arbitration.

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๖

๒๑๖

สําหรับข้อยกเว้นของการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศอาจเกิดมีขึ้นได้
โดยคดีที่มีคําพิพากษาศาลต่างประเทศและขอจดทะเบียนเพื่อบังคับตามคําพิพากษาในประเทศบรูไน
อาจถูกพักชั่วคราว ถ้าหากศาลที่ดําเนินการรับจดทะเบียนพบว่า
- คําพิพากษานั้นไม่ได้มีความหมายตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ หรือ
- ศาลที่ทําการพิจารณาคดีไม่มีเขตอํานาจศาลเหนือมูลคดีที่เกิดขึ้น
- ลูกหนี้ตามคําพิพากษาซึ่งเป็นจําเลยในศาลที่ออกคําพิพากษาไม่ได้รับการแจ้ง
ถึงการดําเนินคดีโดยให้ระยะเวลาไม่เพียงพอในการที่เขาจะทําการต่อสู้คดีได้
- คําพิพากษาได้มาโดยมิชอบ
- การบังคับคดีตามคําพิพากษาขัดกับนโยบายสาธารณะของประเทศบรูไน
- สิทธิตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศไม่ได้เป็นของผู้ที่ยื่นขอจดทะเบียนบังคับ
ตามคําพิพากษาโดยชอบธรรม๑๗๘
เมื่อได้ดําเนินการตามขั้นตอนที่ได้บัญญัติไว้ใน the Reciprocal Enforcement of
Foreign Act (Chapter ๑๗๗ of the Laws of Brunei) แล้วจะมีการออกใบประกาศนียบัตรระบุ

๑๗๗

Section๔ (๑) of the Reciprocal Enforcement of Foreign Act reads : “ A person, being a judgment creditor under
a judgment to which this Act applies, may apply to the High Court at any time within ๖ years after the date of the
judgment or, where there have been proceedings by way of appeal against the judgment, after the date of the
last judgment given in those proceedings, to have the judgment registered in the High Court, and on any such
application the court shall, subject to proof of the prescribed.”
๑๗๘
Section๖ of the Reciprocal Enforcement of Foreign Act reads :
“(๑) If, on an application to set aside the registration of a judgment, the applicant satisfies the
registering court either that an appeal is pending, or that he is entitled and intends to appeal, against the
judgment, the court, if it thinks fit, may, on such terms as it may think just, either set aside the registration or
adjourn the application to set aside the registration until after the expiration of such period as appears to the
court to be reasonablysufficient to enable the applicant to take the necessary steps to have the appeal disposed
of by the competent tribunal.
(๒) Where the registration of a judgment is set aside under subsection (๑), or solely for the reason
that the judgment was not at the date of the application for registration enforceable by execution in the country
of the original court, the setting aside of the registration shall not prejudice a further application to register the
judgment when the appeal has been disposed of or if and when the judgment becomes enforceable by execution in
that country, as the case may be.
(๓) Where the registration of a judgment is set aside solely for the reason that the judgment,
notwithstanding that it had at the date of the application for registration been partly satisfied, was registered for
the whole sum payable thereunder, the registering court shall, on the application of the judgment creditor, order
judgment to be registered for the balance remaining payable at that date.”

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๖

๒๑๗

รายละเอียดของแนวทางต่างๆที่ต้องบังคับตามคําพิพากษา เช่น เหตุตามคําพิพากษาที่ทําให้เกิดการบังคับคดี
ตามคําพิพากษา จํานวนเงินที่ต้องชดใช้ให้แก่เจ้าหนี้ตามคําพิพากษา อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น๑๗๙
ถ้าเป็นกรณีที่คําพิพากษาศาลต่างประเทศไม่ได้มาจากประเทศที่เป็นประเทศที่กําหนดให้
เป็นประเทศต่างตอบแทนในการบังคับคดีซึ่งกันและกัน (ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์) จะต้อง
ดําเนินคดีโดยฟ้องเป็นคดีใหม่ในศาลบรูไน
สําหรับการปฏิบัติตามขั้นตอน หลักเกณฑ์ และข้อยกเว้นตาม the Maintenance Orders
Reciprocal Enforcement (Cap. ๑๗๕) มีดังต่อไปนี้ คือ
๑. คําสั่งให้ส่งค่าเลี้ยงดูเกิดขึ้นในประเทศบรูไน โดยผู้ที่จะต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูอาศัยอยู่
ในประเทศที่ทําการตกลงร่วมกัน ให้ผู้ที่จะได้รับค่าเลี้ยงดูยื่นเอกสารเพื่อขอให้คําสั่งนั้นใช้บังคับในประเทศ
ที่ผู้จ่ายค่าเลี้ยงดูอาศัยอยู่๑๘๐
๒. การแก้ไขหรือยกเลิกคําสั่งให้จ่ายค่าเลี้ยงดู โดยให้อํานาจแก่ศาลบรูไนในการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคําสั่งนั้นด้วยการออกเป็นคําสั่งชั่วคราว๑๘๑ เมื่อศาลได้พิจารณาการยื่นเอกสารเพื่อขอเปลี่ยนแปลง
แก้ไขคําสั่งให้จ่ายค่าเลี้ยงดูนั้นแล้ว โดยมีการเสนอให้จ่ายอัตราค่าเลี้ยงดูที่เพิ่มมากขึ้นและไม่มีการปรากฏตัว
ของคู่กรณีในการพิจารณาคดี หรือผู้ที่ยื่นเอกสารขอให้มีการจ่ายค่าเลี้ยงดูเพิ่มมากขึ้น๑๘๒
๓. การจดทะเบียนขอบังคับตามคําสั่งให้จ่ายค่าเลี้ยงดูที่ได้ออกในประเทศที่ได้ทํา
ข้อตกลงไว้ ต้องนํามาจดทะเบียนเพื่อขอให้บังคับใช้ได้ในประเทศบรูไน ซึ่งคําสั่งนั้นต้องได้รับยืนยัน
๑๗๙

Section๑๑ (๑) of the Reciprocal Enforcement of Foreign Act reads : “Where a judgment under which a sum of
money is payable, not being a sum payable in respect of taxes or other charges of a like nature or in respect of a
fine or other penalty, has been entered in the High Court against any person and the judgment creditor is desirous of
enforcing the judgment in a foreign country the court shall, on an application made by the judgment creditor and
on payment of such fee as may be prescribed, issue to the judgment creditor a certified copy of the judgment,
together with a certificate containing such particulars with respect to the action, including the causes of action,
and the rate of interest, if any, payable on the sum payable under the judgment, as may be prescribed.”
๑๘๐
Section๓of the Maintenance Orders Reciprocal Enforcement reads :
(๑) Where the payer under a maintenance order made, whetherbefore or after the commencement of
this Act, by a court in BruneiDarussalam is residing in a reciprocating country, the payee under the ordermay
apply for the order to be sent to that country for enforcement.
๑๘๑
Section ๕(๑)of the Maintenance Orders Reciprocal Enforcement reads :“This section applies to a maintenance
order a certified copy ofwhich has been sent to a reciprocating country in pursuance of section ๓ and to a
maintenance order made by virtue of section ๔ which has been confirmed by a competent court in such a
country.”
๑๘๒
Section ๕(๒)of the Maintenance Orders Reciprocal Enforcement reads :“A court in Brunei Darussalam having
power to vary a maintenance order to which this section applies shall have power to vary thatorder by a provisional
order.”

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๖

๒๑๘

จากศาลที่ได้ออกคําสั่งนั้น และเป็นที่ปรากฏต่ออัยการว่าผู้ที่จะต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูอาศัยอยู่ในประเทศบรูไน
และอัยการสามารถที่แจ้งต่อไปยังศาลที่มีความเหมาะสมให้บังคับตามคําสั่งได้๑๘๓
๑.๘.๔ ปัญหาที่เกิดขึน้
การบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในประเทศบรูไน มีกรณีที่เป็นคดีความ
ดังต่อไปนี้ คือ
SocieteNationaleIndustrielleAeropatiale v.๑. Lee KuiJak๒. Yong Joon Kim
and ๓. Lee Jak (f) [๑๙๕๗] BNHC ๓๕ (๑๕) September ๑๙๘๗
เป็นคดีที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนธันวาคมปี ๑๙๘๐ ซึ่งเกิดเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ตก มีผู้เสียชีวิต
หนึ่งในนั้นคือ Yong Joon San โดยเฮลิคอปเตอร์นั้นเป็นของบริษัทในประเทศอังกฤษให้บริการโดย
บริษัทสัญชาติมาเลเซีย และผลิตโดยบริษัทสัญชาติฝรั่งเศสคือบริษทั Societe Nationale Industrielle
Aeropatiale ซึ่งเมื่อมีการตรวจสอบพบว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากความขัดข้องของเฟืองเกียร์
ภรรยาของนาย Yong Joon San คือนาง Lee KuiJak ได้เริ่มดําเนินการฟ้องร้อง Societe
Nationale Industrielle Aeropatiale ทั้งในประเทศบรูไน ประเทศฝรั่ง เศสและในมลรัฐ เท็กซัส
ประเทศสหรัฐอเมริกาตามลําดับ เขตอํานาจศาลในมลรัฐเท็กซัสได้อาศัยตามข้อเท็จจริงที่ว่าจําเลยได้ดําเนิน
ธุรกิจขายผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัทสาขาในมลรัฐ โจทก์ต้องการที่จะดําเนินคดีในมลรัฐเท็กซัสเพราะกฎหมาย
เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยมีโทษที่สูงกว่าและการคิดคํานวณ
ค่าเสียหายเพื่อชดใช้ให้แก่โจทก์มีระดับที่สงู กว่า จําเลยจึงหาวิธีที่จะขอการงดการพิจารณาคดีในมลรัฐเท็กซัส
แต่ศาลเท็กซัสได้ปฏิเสธ ต่อจากนั้นจําเลยจึงนําคดีมาขอ anti suitinjunstion๑๘๔ ในประเทศบรูไนเพื่อ
๑๘๓

Section ๖ of the Maintenance Orders Reciprocal Enforcement reads :
“(๑) This section applies to a maintenance order made, whetherbefore or after the commencement of
the Act, by a court in a reciprocatingcountry, including such an order made by such a court which has beenconfirmed
by a court in another reciprocating country but excluding aprovisional order which has not been confirmed.
(๒) Where a certified copy of an order to which this section applies isreceived by the Attorney General
from the responsible authority in a reciprocating country, and it appears to the Attorney General that the payer
under the order is residing in Brunei Darussalam, he shall send the copy ofthe order to the appropriate court.
(๓) Where the appropriate court receives from the Attorney Generala certified copy of an order to which
this section applies, it shall, subject tosubsection (๔), register the order in the prescribed manner in that court.
(๔) Before registering an order under this section, the court shall takesuch steps as it thinks fit for the
purpose of ascertaining whether the payerunder the order is residing within the jurisdiction of the court, and if
aftertaking those steps it is satisfied that the payer is not so residing it shall returnthe certified copy of the order
to the Attorney General with a statementgiving such information as it possesses as to the whereabouts of the payer.”
๑๘๔
Anti-suit Injunctionก็คือแต่เดิมในสหภาพยุโรปการออก Anti-suit Injunctionขึ้นอยู่กับกฎหมายภายในและการปฏิบัติต่อกัน

รายงานฉบับสมบูรณ์
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๒๑๙

หาวิธีการยับยั้งไม่ให้โจทก์สามารถดําเนินคดีต่อที่มลรัฐเท็กซัสได้ คดีได้ถูกอุทธรณ์ไปยังศาลสูงและส่งไป
ที่อังกฤษเพื่อดําเนินการพิจารณาโดย The Privy Council
ต่อมา The Privy Council ของประเทศอังกฤษไม่มีความยากลําบากในการตัดสินเพราะ
การดําเนินการพิจารณาคดีเป็นผลมาจากความตายของประชาชนชาวบรูไน นอกเหนือจากนั้นยังไม่มี
ความเกี่ยวข้องใดๆ กับมลรัฐเท็กซัสในคดีนี้ the Privy Council ได้ตัดสินโดยอาศัยหลักการและคําตัดสิน
ของ House of Lord ในคดีที่เคยเกิดขึ้นมาก่อน โดยหลักการที่ the Privy Council ใช้ประกอบการตัดสิน
เกี่ยวกับการยับยั้งการดําเนินคดีของคู่กรณีในการดําเนินคดีในศาลที่มีเขตอํานาจศาลในต่างประเทศ
ดังต่อไปนี้
๑) เขตอํานาจของศาลนั้นสามารถดําเนินกระบวนการพิจารณาจนสิ้นกระบวนการ
ยุติธรรม
๒) เมื่อศาลมีคําสั่งยับยั้งการดําเนินการพิจารณาคดีในศาลต่างประเทศ คําสั่งนั้นไม่ได้
เป็นปฏิปักษ์กับศาลต่างประเทศนั้นแต่เป็นปฏิปักษ์ต่อคู่กรณีที่ต้องการให้มีการดําเนินการพิจารณาคดี
ในศาลนั้น หรือฝ่ายที่ไม่ต้องการให้มีการดําเนินคดีในศาลนั้น
๓) คําสั่ งยับยั้ งการพิจารณาคดีจะใช้สําหรับฝ่ ายที่อ้างเขตอํานาจศาลนั้นมิฉ ะนั้น
จะไม่มีผลใช้บังคับ
๔) การใช้อํานาจในการสั่งยับยั้งการพิจารณาคดีต้องใช้ด้วยความระมัดระวังเพราะ
เป็นผลกระทบโดยอ้อมต่อศาลต่างประเทศ
The Privy Council จึงมีคําพิพากษายับยั้งโจทก์ในการดําเนินการพิจารณาในศาลต่างประเทศ
และยังได้สรุปว่าศาลบรูไนมี natural forum (ศาลที่คู่ความฟ้องคดีตั้งแต่ต้น) ในการที่จะพิจารณาคดี
และออกคําสั่งต่างๆ เพื่อให้คู่กรณีปฏิบัติตาม
อีกคดีหนึ่งเป็นคดีระหว่าง Yee Tick Seng v. Lee Sang Pong [๑๙๙๖] BNHC ๖๐
(๓ September ๑๙๙๖) เกี่ยวกับการจ่ายค่าเลี้ยงดู โดยคําสั่งได้ออกโดยศาลมาเลเซีย เพื่อบังคับให้
บุคคลที่อาศัยในประเทศบรูไนเป็นผู้จ่ายค่าเลี้ยงดู
คดีนี้เกิดขึ้นในศาลแขวงมาเลเซียโดยมีคําสั่งให้ผู้อุทธรณ์จ่ายค่าเลี้ยงดูแก่ภรรยาจํานวน
RM $๒,๐๐๐ ต่อเดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๑๙๙๔ เพื่อเป็นค่าเลี้ยงดูแก่ภรรยาและบุตรสาว
โดยผู้อุทธรณ์อาศัยอยู่ในประเทศบรูไนศาลสูงแห่งบรูไนได้แจ้งไปยังกระทรวงต่างประเทศของมาเลเซีย
ของแต่ละประเทศสมาชิกแต่ตาม Council Regulation (EC) No ๔๔/๒๐๐๑ Article ๒๗ วรรคหนึ่ง กําหนดว่า หากมีการดําเนิน
กระบวนพิจารณาใด ๆ ในศาลของประเทศสมาชิกประเทศหนึ่งโดยที่มีเหตุแห่งคดีอย่างเดียวกันและเกิดขึ้นระหว่างคู่กรณีเดียวกัน ศาล
อื่นๆนอกจากศาลแรกที่รับคําพิจารณาคําฟ้องคดีนั้นไว้จะต้องจําหน่ายคดีชั่วคราวจนกว่าศาลแรกที่รับคําพิจารณาคําฟ้องจะมีการรับคดี
นั้นไว้พิจารณา และความในวรรคสองกําหนดให้ศาลอื่นต้องจําหน่ายคดีออกจากสาระบบความเมื่อศาลแรกที่รับคําพิจารณาคําฟ้องได้รับคดี
นั้นไว้พิจารณาแล้วที่มา : อาทิตย์ ปิ่นปัก Anti-Suit Injunction ในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ AULJ Vol.I: No.I.
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๒๒๐

ว่าคําสั่งให้จ่ายค่าเลี้ยงดูได้ทําการจดทะเบียนในศาลแขวงของเมืองบันดาร์เสรีเบกาวันแล้ว และมีหมายเรียก
ให้ผู้อุทธรณ์แจ้งเหตุผลที่ไม่ทําการจ่ายค่าเลี้ยงดูตามคําสั่งของศาลแขวงมาเลเซีย
ในวันที่ ๙ มกราคม ๑๙๙๕ ศาลแขวงมาเลเซียได้มีคําสั่งเด็ดขาดให้ผู้อุทธรณ์ทําการจ่าย
ค่าเลี้ยงดูแก่ภรรยาจํานวน RM $๒,๐๐๐ ต่อเดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๑๙๙๔ โดยต้องจ่ายยอดเงิน
ที่ค้างชําระที่ผ่านมา ๙ เดือน รวมทั้งสิ้นต้องจ่ายเป็นจํานวนเงิน RM $๙,๐๐๐ ซึ่งไม่มีการยอมรับคําสั่ง
โดยผู้อุทธรณ์
ศาลแขวงมาเลเซียได้มีคําพิพากษาโดยอาศัย Section ๖ ของ the Malaysian Maintenance
Order Act ๑๙๔๙ซึ่งได้กําหนดให้ประเทศบรูไนซึ่งเป็นประเทศที่ได้ตกลงให้มีการต่างตอบแทนคําสั่ง
ให้จ่ายค่าเลี้ยงดูของต่างประเทศ โดยคําสั่งให้จ่ายค่าเลี้ยงดูของประเทศมาเลเซียสามารถนํามาบังคับใช้
ได้ในประเทศบรูไน เมื่อปรากฏว่าคําสั่งของศาลแขวงกัวลาลัมเปอร์เป็นคําสั่งชั่วคราว ผู้อุทธรณ์สามารถ
ที่จะยกข้อต่อสู้ต่างๆ ขึ้นได้
๑.๘.๕ บทสรุป
การบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่งศาลต่างประเทศในประเทศบรูไนนั้นได้มีกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกําหนดกฎ ระเบียบ ขั้นตอน หลักการ รวมถึงข้อยกเว้นไว้อย่างชัดเจน ในกฎหมาย The
Reciprocal Enforcement of Foreign Act (Chapter ๑๗๗ of the Laws of Brunei) ซึ่งมีสาระสําคัญ
เกี่ยวกับการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในประเทศบรูไนและ The Maintenance Orders
Reciprocal Enforcement Act (Chapter ๑๗๕ of the Laws of Brunei) เป็นกฎหมายอีก ฉบับที่ใ ช้
สําหรับการต่ างตอบแทนคําสั่ง ให้จ่ายค่าเลี้ยงดูของต่างประเทศโดยกฎหมาย ทั้งสองฉบับอาศัย
หลักต่างตอบแทนซึ่งกันและกันในระหว่างประเทศสมาชิกที่มีระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common
Law) ของอังกฤษ และนํามาออกเป็นกฎหมายภายในเพื่อใช้บังคับในระหว่างประเทศที่ได้ทําข้อตกลง
ระหว่างกัน
ดังนั้นหากเกิดข้อโต้แย้งในเรื่องเขตอํานาจศาล ขั้นตอนในการพิจารณาคดี หรือในเรื่องอื่นใด
จะใช้วิธีการบังคับคดีตามหลักการตอบแทนซึ่งกันและกันระหว่างรัฐที่ได้ข้อตกลงกันไว้ในกฎหมาย
ทั้งสองฉบับ ซึ่งกระบวนการ ขั้นตอน จะต้องนําคําพิพากษาศาลต่างประเทศมาจดทะเบียน เพื่อขอให้มี
การบังคับในประเทศบรูไนมีการจดแจ้งอย่างชัดเจนอย่างไรก็ดีถ้าหากคําพิพากษาศาลต่างประเทศไม่ได้
มาจากประเทศที่ได้ทําข้อตกลงดังกล่าว ก็ต้องทําการฟ้องเพื่อดําเนินการพิจารณาเป็นคดีใหม่ในเขตอํานาจ
ของศาลบรูไน
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๑.๙ ประเทศฟิลิปปินส์
๑.๙.๑ ความเป็นมา
ระบบกฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์เป็นระบบกฎหมายซีวิลลอว์ (Civil Law) ที่มี
ความผสมผสานกับระบบแองโกลอเมริกันกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common Law) โดยระบบศาลของ
ประเทศฟิลิปปินส์เป็นระบบชั้นตั้งแต่ศาลชั้นต้นไปจนถึงศาลฎีกาสําหรับกฎหมายที่เกี่ยวกับคดีแพ่งและ
พาณิชย์ของประเทศฟิลิปปินส์นั้นได้แก่กฎหมาย The Civil Code of the Philippines โดยประเทศ
ฟิลิปปินส์ไม่มีกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งที่ออกมาใช้กับศาลโดยเฉพาะ ดังนั้นการดําเนินกระบวนการ
ของศาลฟิลิปปินส์จะอยู่ภายใต้กฎของศาล (The Rules of Court) เท่านั้น๑๘๕
ประเทศฟิลิปปินส์ไม่ได้เป็นภาคีของอนุสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวกับการยอมรับและการบังคับคดี
ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ ดังนั้น ประเทศฟิลิปปินส์จึงยังไม่ถูกผูกมัดที่จะยอมรับหรือบังคับคดี
ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศใดๆ อย่างไรก็ดี ตามรัฐธรรมนูญของประเทศฟิลิปปินส์ ปี ค.ศ. ๑๙๘๖
ประเทศฟิลิปปินส์ได้ยอมรับเอาหลักกฎหมายระหว่างประเทศเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายรัฐธรรมนูญ
ของตนด้วย โดยในมาตรา ๕๐ ของกฎ ๓๙ (Section ๕๐ of Rule ๓๙) ของศาลฟิลิปปินส์ในขณะนั้น
ได้กําหนดไว้ว่า คําพิพากษาของศาลเกี่ยวกับบุคคลได้แก่ คําพิพากษาศาลต่างประเทศที่เกี่ยวกับหนี้เงิน
จะถูกถือเป็นพยานหลักฐาน (presumptive evidence) ของสิทธิระหว่างคู่ความ ทั้งนี้ เมื่อคู่ความนํา
คําพิพากษาดังกล่าวมาขอให้ศาลฟิลิปปินส์บังคับให้ คําพิพากษาศาลต่างประเทศดังกล่าวอาจถูกปฏิเสธ
โดยศาลฟิลิปปินส์ได้ถ้ากฎหมายฟิลิปปินส์ให้อํานาจไว้ ทั้งนี้แล้วแต่กรณีไป
๑.๙.๒ กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ประเทศฟิลิปปินส์ไม่ได้เป็นภาคีอนุสัญญา The Convention on the Recognition
and Enforcement of Foreign Judgments in Civil an Commercial Matters (๑ February ๑๙๗๑)๑๘๖
ดังนั้นการยอมรับหรือการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในประเทศฟิลิปปินส์จะเป็นไปตาม
กฎของศาลในเรื่อง Rules of Court on the Effects of Foreign Judgments ซึ่งได้ปรากฏอยู่ในกฎ
Rule ๓๙ of the ๑๙๙๗ Rules of Civil Procedure ข้อ ๔๘๑๘๗ ที่วางหลักให้ศาลฟิลิปปินส์สามารถ
ยอมรับการมีผลของคําพิพากษาศาลต่างประเทศใน ๒ กรณี ดังนี้

๑๘๕

The ๑๙๙๗ Rules of Civil Procedure Rule ๓๙.
Michael Charles Pryles, (๒๐๐๖). Dispute Resolution in Asia. Kluwer Law International. ๓๒๒.
๑๘๗
Section ๔๘ of Rule ๓๙ of the ๑๙๙๗ Rules of Civil Procedure reads: “The effect of a judgment or final order of
a tribunal of a foreign country, having jurisdiction to render the judgment or final order is as follows:
๑๘๖
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(ก) ในกรณีที่มีคําพิพากษาหรือคําสั่งเกี่ยวกับทรัพย์ คําพิพากษาหรือคําสั่งดังกล่าวจะ
ถือเป็นที่ยุติของพยานหลักฐานโดยเอกสารสิทธิที่แสดงความเป็นเจ้าของ
(ข) ในกรณีที่มีคําพิพากษาหรือคําสั่งเกี่ยวกับบุคคล คําพิพากษาหรือคําสั่งดังกล่าวจะ
ถือเป็นเพียงพยานหลักฐานที่เป็นข้อสันนิษฐานของสิทธิระหว่างคู่กรณีและผู้สืบมรดกเท่านั้น
นอกจากกฎดังกล่าวข้างต้น ประเทศฟิลิปปินส์ไม่ได้มีกฎหมายหรือกฎอื่นใดเกี่ยวกับ
การยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาลต่างประเทศอีก อย่างไรก็ดี มีคําพิพากษาของ
ศาลฟิลิปปินส์ ในเรื่องดังกล่าวอีกหลายคดีที่ได้วางบรรทัดฐานเอาไว้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการยอมรับ
และการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศดังนี้ คือ
 คําพิพากษาศาลต่างประเทศต้องไม่ขัดกับกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน (Public
Policy) หรือศีลธรรมอันดีของประเทศที่ขอให้มีการยอมรับหรือการบังคับคดีตามคําพิพากษาดังกล่าว๑๘๘
๑๘๙
 คําพิพากษาศาลต่างประเทศต้องไม่ได้ได้มาโดยการฉ้อฉล
 คําพิพากษาศาลต่างประเทศต้องไม่ได้ได้มาโดยมีข้อผิดพลาดด้วยข้อกฎหมาย หรือ
๑๙๐
ข้อเท็จจริง
๑.๙.๓ ขั้นตอน หลักเกณฑ์และข้อยกเว้น
กฎศาลของประเทศฟิลิปปินส์ (The Philippines Rules of Court) ได้วางหลักของ
การยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศว่า คําพิพากษาศาลต่างประเทศเป็นเพียง
พยานหลักฐานที่เป็นการสมมติฐานของสิทธิระหว่างคู่สัญญาเท่านั้น๑๙๑
กฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์ไม่ได้บัญญัติในเรื่องการยอมรับหรือการบังคับคดีตาม
คําพิพากษาศาลต่างประเทศเอาไว้โดยเฉพาะ จึงกล่าวได้ว่าในกรณีที่ต้องการให้ศาลฟิลิปปินส์ทําการยอมรับ
หรือบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ ต้องมีการยื่นคําร้องต่อศาลเพื่อให้มีการยอมรับหรือ
บังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้น อย่างไรก็ดี การที่จะให้ศาลฟิลิปปินส์ยอมรับหรือบังคับคดี
(a) In case of a judgment or final order upon a specific thing, the judgment or final order, is conclusive
upon the title to the thing, and
(b) In case of a judgment or final order against a person, the judgment or final order is presumptive
evidence of a right as between the parties and their successors in interest by a subsequent title.
In either case, the judgment or final order may be repelled by evidence of a want of jurisdiction, want
of notice to the party, collusion, fraud, or clear mistake of law or fact. (๕๐a).”
๑๘๘
Bank of America v. American Realty Corporation, et. al, G.R. No. ๑๓๓๘๗๖, December ๒๙, ๑๙๙๙.
๑๘๙
Ibid. หน้า ๒๔.
๑๙๐
Philisee Investment Corporation. Et al. v. Court of Appeals, G.R. No. ๑๐๓๔๙๓, June ๑๙,๑๙๙๗.
๑๙๑
Philippines Rules of Court, Rule ๓๙, Section ๔๘.
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ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ ผู้ที่ขอให้บังคับต้องพิสูจน์ให้ศาลฟิลิปปินส์เห็นได้ว่า คําพิพากษาที่ถูกออก
โดยศาลต่างประเทศที่นํามาให้ยอมรับหรือบังคับคดีนั้น ได้มาโดยกระบวนการพิจารณาที่ถูกต้องและ
เป็นธรรม ศาลฟิลิปปินส์จึงจะทําการยอมรับหรือบังคับคดีตามคําพิพากษาดังกล่าวให้๑๙๒
คําพิพากษาศาลต่างประเทศเกี่ยวกับทรัพย์สิน (Judgment in rem) จะสามารถถูกยอมรับ
หรือบังคับคดีได้ในประเทศฟิลิปปินส์ ถ้าสามารถแสดงเอกสารสิทธิให้แก่ศาลฟิลิปปินส์ได้ อย่างไรก็ดี
คําพิพากษาเกี่ยวกับฐานะบุคคล (Judgment in Personam) จะเป็นเพียงหลักฐานที่แสดงสิทธิระหว่าง
คู่สัญญาและระหว่างผู้รับโอนสิทธิดังกล่าวต่อไปเท่านั้น๑๙๓
ขั้ น ตอนในการขอให้ ศ าลฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ทํ า การยอมรั บ หรื อ บั ง คั บ คดี ต ามคํ า พิ พ ากษา
ศาลต่างประเทศนั้นเริ่มต้นดังนี้
๑. ผู้ร้องที่มีความประสงค์ร้องขอให้ยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ต้องยื่นคําร้องต่อศาลชั้นต้นภูมิภาค (The Regional Trial Court) ในเขตที่ผู้ที่จะถูกบังคับตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศนั้นมีภูมิลําเนา (ลูกหนี้ตามคําพิพากษา)
๒. ผู้ที่จ ะถูกบัง คับคดีตามคําพิพากษาศาลต่า งประเทศ (ลูก หนี้ตามคําพิพ ากษา)
ต้องทําการตอบคําร้องภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหมายดังกล่าว
๓. หลังจากผู้ร้องได้รับคําตอบคําร้องแล้ว ผู้ร้องอาจยื่นคําร้องเพิ่มเติมในประเด็นที่ถูก
โต้ตอบได้ โดยผู้ร้องต้องยื่นคําร้องเพิ่มเติมภายใน ๑๐ วัน นับจากวันที่ได้รับคําตอบคําร้องดังกล่าว
ผู้ร้องที่ต้องการขอให้ศาลฟิลิปปินส์ยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้
๑. ผู้ร้องต้องยื่นสําเนาคําพิพากษาศาลต่างประเทศต่อศาลฟิลิปปินส์โดยสําเนาคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศดังกล่าวจะต้องมีการรับรองสําเนาถูกต้องโดยเลขาหรือตัวแทนของสถานกงสุลหรือ
ตัวแทนที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับด้านต่างประเทศของประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศที่คําพิพากษา
ดังกล่าวถูกเก็บไว้ในระบบ
๒. สําเนาคําพิพากษาศาลต่างประเทศดังกล่าวต้องมีการรับรองโดยระบุว่าสําเนาถูกต้อง
จากต้นฉบับ ในกรณีที่สําเนาคําพิพากษาดังกล่าวไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ภาษาเสปน หรือภาษาประจํา
ชาติฟิลิปปินส์ ผู้ร้องจะต้องทําการแปลคําพิพากษาศาลดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาเสปน หรือ
ภาษาประจําชาติฟิลิปปินส์ โดยการแปลดังกล่าวต้องกระทําโดยเจ้าหน้าที่แปลของศาลหรือเป็นการแปล

๑๙๒
๑๙๓

Baker & Mckenzie. Dispute Resolution Around the World. ๒๓.
Section ๔๘.Rule ๓๙. Rules of Court; Mijares v Ranada, G.R. No. ๑๓๙๓๒๕. April ๑๒, ๒๐๐๕.
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ที่เจ้าหน้าที่แปลของศาลยอมรับแล้วหรือเป็นการแปลที่รับรองโดยคู่ความทั้งสองฝ่ายแล้ว คําพิพากษา
ศาลดังกล่าวจึงจะถือเป็นพยานหลักฐานที่ศาลฟิลิปปินส์รับฟังได้
๑.๙.๔ ปัญหาที่เกิดขึน้
 คดี G.R. No. ๑๔๐๒๘๘ ST. Aviation Services Co., PTE., LTD (ST.Aviation)
v. Grand International Airways, INC. (Grand) (๒๓ October ๒๐๐๖)
คดีนี้เกิดขึ้นเมื่อผู้ร้องซึ่งได้แก่ ST. Aviation ได้ยื่นคําร้องต่อศาลชั้นต้น ภูมิภาค
ฟิลิปปินส์ (The Regional Trial Court) เพื่อขอให้ยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลสิงคโปร์
(The High Court of Singapore) ที่พิพากษาให้ Grand ชดใช้ค่าเสียหายแก่ ST. Aviation เป็นจํานวนเงิน
๔๕๒,๕๖๐.๑๘ เหรียญสหรัฐ อันเนื่องมากจากการทําผิดสัญญาดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องบิน
ทาง Grand ซึ่งเป็นฝ่ายที่ถูกร้องขอให้บังคับคําพิพากษาศาลสิงคโปร์ดังกล่าว จึงได้ยื่นคําร้องขอให้โต้ตอบ
เพื่อขอให้ศาลยกคําร้องของ ST. Aviation โดยให้เหตุผลว่าคําพิพากษาศาลสิงคโปร์ไม่สามารถนํามาขอ
ให้มีการยอมรับและบังคับคดีได้เนื่องจากไม่มีเขตอํานาจศาลเพื่อขอให้บังคับสิทธิต่อบุคคล ซึ่งศาลชั้นต้น
ภูมิภาคฟิลิปปินส์ (The Regional Trial Court) ได้ปฏิเสธคําร้องของ Grand โดยให้เหตุผลว่าเหตุที่
Grand อ้างมานั้นไม่ได้เป็นไปตามเหตุตามกฎหมายที่ขอให้เพิกถอนคําร้องตามกฎ Rule ๑๖ of the
๑๙๙๗ Rules of Civil Procedure ของศาล อย่างไรก็ดี Grand ได้ทําการยื่นคําร้องเพื่อขอให้ยกเลิก
การยอมรับและการบังคับตามคําพิพากษาของศาลสิงคโปร์อีกครั้ง และศาลชั้นต้นภูมิภาคฟิลิปปินส์
(The Regional Trial Court) ก็ได้ทําการปฏิเสธอีกครั้งหนึ่งบนพื้นฐานของเหตุผลเดียวกัน
Grand จึงได้ทําการอุทธรณ์การปฏิเสธคําร้องของศาลชั้นต้นภูมิภาคฟิลิปปินส์
(The Regional Trial Court) ต่อศาลอุทธรณ์ (The Court of Appeals) อย่างไรก็ดี ศาลอุทธรณ์ฟิลิปปินส์
ก็ได้ปฏิเสธคําร้องเช่นกัน
ศาลชั้นต้นภูมิภาคฟิลิปปินส์ (The Regional Trial Court) จึงได้ทําการพิจารณา
ในเรื่องของการยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลสิงคโปร์ โดยได้ให้เหตุผลว่าโดยหลักแล้ว
อํานาจอธิปไตยจะไม่ถูกกระทบโดยตุลาการของอีกประเทศหนึ่ง อย่างไรก็ดี ภายใต้หลักการอัธยาศัยไมตรี
ระหว่างประเทศ (comity) คําพิพากษาของศาลในอีกประเทศหนึ่งต้องถูกยอมรับและบังคับโดยศาล
อีกประเทศหนึ่ง ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขบางประการซึ่งเงื่อนไขนี้อาจแตกต่างไปในแต่ละประเทศ๑๙๔
จึงเห็นได้ว่าศาลฟิลิปปินส์เองก็ยอมรับว่ามีการใช้หลักการอัธยาศัยไมตรีระหว่างประเทศ (comity) นี้
มาอย่างยาวนานในประเทศ๑๙๕ โดยเงื่อนไขภายในของประเทศฟิลิปปินส์เกี่ยวกับเรื่องการยอมรับและ
๑๙๔
๑๙๕

Asiavest Merchant Bankers (M) Berhad v. Court of Appeals, G.R. No. ๑๑๐๒๖๓, July ๒๐, ๒๐๐๑, ๓๖๑ SCRA ๔๘๙.
Mijares v. Ranada, G.R. No. ๑๓๙๓๒๕, April ๑๒, ๒๐๐๕, ๔๕๕ SCRA ๓๙๗.

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๖

๒๒๕

บังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศอยู่ในกฎ Rule ๓๙ of the ๑๙๙๗ Rules of Civil Procedure
ข้อ ๔๘ (b) ที่กําหนดให้คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลต่างประเทศที่เป็นคําพิพากษาหรือคําสั่งเกี่ยวกับ
บุคคล จะถือเป็นเพียงพยานหลักฐานที่เป็นข้อสันนิษฐาน (Presumptive Evidence) ของสิทธิระหว่าง
คู่กรณีและผู้สืบมรดกเท่านั้น๑๙๖
คําพิพากษาหรือคําสั่งข้างต้นอาจถูกหักล้างโดยหลักฐานที่แสดงได้ว่าศาลไม่มี
เขตอํานาจ การได้คําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นได้มาโดยไม่ชอบ หรือได้มาจากข้อผิดพลาดในข้อเท็จจริง
หรือข้อผิดพลาดทางกฎหมายก็ได้
ดังนั้น จะเห็นได้ว่าจากกฎดังกล่าว คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลต่างประเทศ
เป็นเพียงพยานหลักฐานที่เป็นข้อสันนิษฐานของสิทธิระหว่างคู่กรณีเท่านั้น ผู้ที่ถูกร้องขอให้มีการบังคับ
คํ า พิ พ ากษาศาลต่ า งประเทศดั ง กล่ า วจึ ง มี ห น้ า ที่ ที่ จ ะต้ อ งพิ สู จ น์ ถึ ง ความมี ผ ลของคํ า พิ พ ากษา
ศาลต่างประเทศนั้น๑๙๗ ในเมื่อ Grand ไม่สามารถพิสูจน์หักล้างตามกฎของศาลข้างต้นได้ ศาลฟิลิปปินส์
จึงทําการยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาลสิงคโปร์
 คดี G.R.๑๙๖๐๔๙ MINORI FUJIKI VS.MARIA PAZ GALELA MARINAY (๒๖
June ๒๐๑๓)
คดีนี้เกิดขึ้นเมื่อมีการยื่นฟ้องต่อศาลชั้นต้นภูมิภาคฟิลิปปินส์ (The Regional
Trial Court (RTC) โดยผู้ร้องได้แก่ Minoru Fujiki (Fujiki) ซึ่งเป็นพลเมืองสัญชาติญี่ปุ่นที่ได้ทําการสมรสกับ
Maria Paz GalelaMarinay (Marinay) ในประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ค.ศ. ๒๐๐๔ ต่อมา
Fujiki ได้กลับไปที่ประเทศภูมิลําเนาของตนและหวังว่า Marinay จะตามไปภายหลังเมื่อ Fujiki ได้แนะนํา
Marinay ให้กับบิดามารดาของตน บิดามารดาของ Fujiki ไม่ยอมรับการแต่งงานระหว่าง Fujiki และ
Marinay ซึ่งภายหลังทําให้ Fujiki ได้ขาดหายจากการติดต่อซึ่งกันและกัน
ต่อมา ปีค.ศ. ๒๐๐๘ Marinay ได้คบกับพลเมืองชาวญี่ปุ่นอีกคนหนึ่งซื่อมีชื่อว่า
Shinichi Maekara (Maekara) ทั้งสองได้ทําการสมรสกันเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ค.ศ. ๒๐๐๘ ในเมือง
Quezon City ประเทศฟิลิปปินส์ โดย Marinay ไม่ได้ทําการหย่าขาดจาก Fujiki
Maekara ได้พา Marinay กลับไปที่ประเทศญีป่ ุ่น อย่างไรก็ดี การสมรสระหว่าง
ทั้งสองไม่ได้เป็นไปราบรื่นนัก Marinay ถูก Maekara ทําร้ายร่างกายตลอดระยะเวลาการสมรส จึงเป็นเหตุ
ให้ Marinay หนีไปจาก Maekara
ต่อมา Marinay และ Fujiki ได้พบกันในภายหลังและทัง้ สองสามารถสานสัมพันธ์กัน
ได้ใหม่ อีกครั้ง ในปี ค.ศ. ๒๐๑๐ Fujiki จึงได้ทําการช่วยเหลือ Marinay ในการได้มาซึ่งคําพิพากษา
๑๙๖
๑๙๗

Supra note ๑๘๗.
Northwest Orient Airlines, Inc. v. Court of Appeals, G.R. No. ๑๑๒๕๗๓, February ๙, ๑๙๙๕, ๒๔๑ SCRA ๑๙๒.

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๖

๒๒๖

ศาลครอบครัวญี่ปุ่นโดยคําพิพากษาดังกล่าว ได้พิพากษาในเรื่องสถานะสมรสระหว่าง Maekara และ
Marinay ว่าเป็นโมฆะเนื่องมาจากการสมรสซ้อน๑๙๘ ต่อมา Fujiki ได้ทําการยื่นคําร้องต่อศาลชั้นต้น
ภูมิภาคฟิลิปปินส์ (The Regional Trial Court (RTC) เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ค.ศ. ๒๐๑๑ เพื่อให้
ศาลฟิลิปปินส์ยอมรับคําพิพากษาของศาลญี่ปุ่นดังกล่าวอันจะมีผลให้การสมรสระหว่าง Maekara และ
Marinay เป็นโมฆะตามมาตรา ๓๕ (๔) และมาตรา ๔๑ ของกฎหมายครอบครัวแห่งประเทศฟิลิปปินส์๑๙๙
และขอให้ศาลฟิลิปปินส์มีคําสั่งให้สํานักทะเบียนของเมือง Quezon City ทําการจดบันทึกฐานะครอบครัว
ตามที่ศาลญี่ปุ่นมีคําพิพากษาลงในทะเบียนสมรสระหว่าง Marinay กับ Maekara และท้ายที่สุดขอให้
ศาลฟิลิปปินส์มีคําสั่งให้เปลี่ยนแปลงการบันทึกฐานะครอบครัวไปยังสํานักงานสถิติพลเมืองแห่ง
ประเทศฟิลิปปินส์ (The Office of the Administrator and Civil Registrar General in the National
Statistics Office (NSO) อีกด้วย
หลังจากที่ศาลชั้นต้นภูมิภาคฟิลิปปินส์ (The Regional Trial Court (RTC)
ได้รับคําร้องของ Fujiki ศาลฯ ได้ทําการออกคําสั่งไม่รับคําร้องดังกล่าวและได้ทําการถอนคดีออกจาก
ระบบศาล โดยศาลฯ ได้อ้างถึงกฎ The Rule on Declaration of Absolute Nullify of Void Marriages
and Annulment of Voidable Marriage (A.M. No. ๐๒-๑๑-๑๐-SC) ซึ่งในข้อ ๒ ของกฎฯ ดังกล่าว
ได้กําหนดเรื่องของการร้องขอเพื่อให้เพิกถอนหรือมีคําสั่งว่าการสมรสนั้นเป็นโมฆะ ดังนี้
“(ก) บุคคลที่สามารถยื่นคําร้องได้- บุคคลที่สามารถยื่นคําร้องต่อศาลเพื่อขอ
เพิกถอนการสมรสหรือการสมรสเป็นโมฆะนั้นได้แก่ บุคคลซึ่งเป็นสามีหรือภริยา”
นอกจากนี้ข้อ ๔ ยังได้กําหนดเรื่องของศาลที่มีอํานาจในการพิพากษาเกี่ยวกับ
การเพิกถอนการสมรสไว้ดังนี้
ข้อ ๔ “คําร้องดังกล่าวให้ยื่นต่อศาลครอบครัว (The Family Court) ณ จังหวัด
ที่ผู้ยื่นคําร้องหรือผู้ที่โต้ตอบการยื่นคําร้องนั้นได้มีภูมิลําเนาอยู่อย่างน้อยเป็นเวลา ๖ เดือน ก่อนที่จะมี
การยื่นคําร้อง”
๑๙๘

Trial Family Court Decree No. ๑๕ of ๒๐๐๙, Decree of Absolute Nullity of Marriage between Maria Paz
GalelaMarinay and Shinichi Maekara dated August ๑๘, ๒๐๑๐.
๑๙๙
Family Code of the Philippines (E.O. No. ๒๐๙ as amended);“The Following marriage shall be void from the
beginning
(๔) Those bigamous or polygamous marriages not falling under Article ๔๑”
Article ๔๑ “A marriage contracted by any person during subsistence of a previous marriage shall be null and void,
unless before the celebration of the subsequent marriage, the prior spouse had been absent for four consecutive
years and the spouse present has a well-founded belief that the absent spouse was already dead. In case of
disappearance where there is danger of death under the circumstances set forth in the provisions of Article ๓๙๑
of the Civil Code, an absence of only two years shall be sufficient.”

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๖

๒๒๗

ศาลฟิลิปปินส์ได้ตัดสินว่าการยื่นคําร้องของ Fujiki นั้นได้ขัดต่อกฎดังกล่าวข้างต้น
ซึ่งศาลฟิลิปปินส์มีอํานาจในการปฏิเสธการยื่นคําร้องดังกล่าวได้ตามมาตรา ๕ (๔) ของกฎดังกล่าวที่
กําหนดไว้ว่า “การไม่ปฏิบัติตามกฎในมาตราข้างต้นนั้น อาจทําให้คําร้องนั้นถูกปฏิเสธได้”๒๐๐ ซึ่งใน
การยื่นคําร้องเพื่อขอให้เพิกถอนการสมรสระหว่าง Marinay และ Maekara นั้น ผู้ที่จะทําการยื่นคําร้อง
ดังกล่าวได้ ต้องเป็นหนึ่งในสองคนนี้ซึ่งมีสถานะเป็นสามีหรือภริยาของการสมรสดังกล่าวเท่านั้น ส่วน Fujiki
ไม่มีอํานาจในการยื่นคําร้องดังกล่าวดังนั้น คําร้องของ Fujiki จึงถูกปฏิเสธ
Fujiki ได้ทําการยื่นคําร้องอีกครั้ง โดยได้โต้แย้งว่ากฎ The Rule on Declaration
of Absolute Nullify of Void Marriages and Annulment of Voidable Marriage (A.M. No.
๐๒-๑๑-๑๐-SC) ดังกล่าวที่ศาลฟิลิปปินส์ได้อ้างถึงนั้นเป็นกฎที่เกี่ยวกับคดีทางแพ่งเพื่อทําการเพิกถอน
หรือพิพากษาให้การสมรสเป็นโมฆะ อย่างไรก็ดี กฎดังกล่าวไม่ควรถูกนํามาใช้ในกรณีที่เกี่ยวกับคําร้อง
เพื่อขอให้ยอมรับคําพิพากษาของศาลต่างประเทศ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการขอให้ยอมรับสถานะและ
สิทธิต่างๆ อันจะเป็นการต่างกับวัตถุประสงค์ของคดีแพ่งทั่วไปที่มีวัตถุประสงค์ในการบังคับเพื่อขอให้
มีการคุ้มครองสิทธิ ยิ่งไปกว่านั้น Fujiki ได้ให้เหตุผลว่าการยื่นคําร้องของตนนั้นเป็นการสอดคล้องกับ
มาตรา ๓๕ (๔) ของประมวลกฎหมายครอบครัวของฟิลิปปินส์ในเรื่องการสมรสซ้อน (The Family
Code of the Philippines)๒๐๑ จึงทําให้คําร้องของ Fujiki มีสิทธิในการได้รับการยอมรับและบังคับคดี
โดยศาลฟิลิปปินส์
๒๐๐

Section ๕.“Contents and form of petition. – (๑) The petition shall allege the complete facts constituting the
cause of action.
(๒) It shall state the names and ages of the common children of the parties and specify the regime governing
their property relations, as well as the properties involved.
If there is no adequate provision in a written agreement between the parties, the petitioner may apply for a
provisional order for spousal support, custody and support of common children, visitation rights, administration of
community or conjugal property, and other matters similarly requiring urgent action.
(๓) It must be verified and accompanied by a certification against forum shopping. The verification and certification must be
signed personally by the petitioner. No petition may be filed solely by counsel or through an attorney-in-fact.
If the petitioner is in a foreign country, the verification and certification against forum shopping shall be
authenticated by the duly authorized officer of the Philippine embassy or legation, consul general, consul or viceconsul or consular agent in said country.
(๔) It shall be filed in six copies. The petitioner shall serve a copy of the petition on the Office of the Solicitor
General and the Office of the City or Provincial Prosecutor, within five days from the date of its filing and submit
to the court proof of such service within the same period.
Failure to comply with any of the preceding requirements may be a ground for immediate dismissal of the
petition”
๒๐๑
Supra Note ๑๓. Article ๓๕ read“The following marriages shall be void from the beginning:
(๔) Those bigamous or polygamous marriages not falling under Article ๔๑”

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๖

๒๒๘

เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ค.ศ. ๒๐๑๑ ศาลชั้นต้นภูมิภาคฟิลิปปินส์ (The Regional
Trial Court (RTC) จึงได้ทําการรับคําร้องของ Fujiki ไว้เพื่อพิจารณาอีกครั้ง อย่างไรก็ดี ศาลชั้นต้น
ภูมิภาคฟิลิปปินส์ยังคงยืนยันตามคําสั่งเดิมว่า Fujiki อยู่ในฐานะเป็นเพียงบุคคลที่สามเท่านั้น จึงไม่มีสิทธิ
ในการยื่นคําร้องดังกล่าวได้
ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ค.ศ. ๒๐๑๑ ศาลชั้นต้นภูมิภาคฟิลิปปินส์ได้สั่งให้ Marinay
และ Maekara ให้เหตุผลสําหรับคําร้องของ Fujiki๒๐๒ เพื่อสํานักงานรองอธิบดีอัยการ (The Office
of the Solicitor General) จะได้ทําการสรุปต่อไป อย่างไรก็ดีสํานักงานรองอธิบดีอัยการไม่ได้เพียงแค่
สรุปตามคําร้องแต่ได้ยื่นคําร้องต่อศาลฟิลิปปินส์ว่าสํานักงานรองอธิบดีอัยการเห็นด้วยกับคําร้องของ
Fujiki โดย Fujiki เป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียจากการสมรสดังกล่าว เนื่องจาก Fujiki เป็นคู่สมรสในการสมรส
ครั้งแรก Fujiki จึงมีสิทธิในการยื่นคําร้องเพื่อขอให้ศาลชั้นต้นภูมิภาคฟิลิปปินส์สั่งว่าการสมรสระหว่าง
Marinayและ Maekara เป็นโมฆะ๒๐๓ นอกจากนี้ สํานักงานฯ ยังให้เหตุผลว่าคําร้องของ Fujiki ที่ขอให้
ยอมรับคําพิพากษาของศาลครอบครัวญี่ปุ่น (The Japanese Family Court) นั้นสามารถทําได้ตามกฎ
ของศาลที่เรียกว่า Cancellation or Correction of Entries in the Civil Registry (Rule ๑๐๘) ซึ่งเป็น
กฎที่ใช้ปฏิบัติในด้านขั้นตอนในการปฏิบัติงานของศาลโดยวัตถุประสงค์ของกฎดังกล่าวก็เพื่อทําการบันทึก
สถานะบุคคลในทางแพ่งเท่านั้น ซึ่งคําพิพากษาของศาลคอรบครัวญี่ปุ่นที่ Fujiki ได้ขอให้มีการยอมรับ
นั้นก็เป็นการขอให้ยอมรับสถานะของพลเมืองสัญชาติฟิลิปปินส์เองตามกฎ Rule ๑๐๘ ดังกล่าว
ดังนั้น จึงได้มีการทบทวนในเรื่องของคําร้องของ Fujiki ดังกล่าวอีกครั้งในประเด็น
ดังต่อไปนี้
(๑) เพื่อพิจารณาว่ากฎ The Rule on Declaration of Absolute Nullify
of Void Marriages and Annulment of Voidable Marriage (A.M. No. ๐๒-๑๑-๑๐-SC) ควรถูก
นํามาใช้ในกรณีคําร้องนี้หรือไม่
(๒) เพื่อพิจารณาว่าผู้มีสถานะสามีหรือสถานะภริยาของการสมรสครั้งก่อน
สามารถเป็นผู้ยื่นคําร้องเพื่อขอให้ยอมรับคําพิพากษาศาลต่างประเทศในเรื่องการเพิกถอนการสมรส
หรือพิพากษาว่าการสมรสเป็นโมฆะเนื่องจากสมรสซ้อนได้หรือไม่
๒๐๒

Resolution dated May ๓๐, ๒๐๑๑.
คําร้องของสํานักงานรองอธิบดีอัยการได้ให้เหตุผลไว้ดังนี้;
The "Conclusion and Prayer" of the "Manifestation and Motion (In Lieu of Comment)" of the Solicitor General stated:
In fine, the court a quo’s pronouncement that the petitioner failed to comply with the requirements provided in
A.M. No. ๐๒-๑๑-๑๐-SC should accordingly be set aside. It is, thus, respectfully prayed that Civil Case No. Q-๑๑๖๘๕๘๒be reinstated for further proceedings.
Other reliefs, just and equitable under the premises are likewise prayed for.
๒๐๓
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๒๒๙

(๓) เพื่อพิจารณาว่าศาลชั้นต้นภูมิภาค (The Regional Trial Court) ของ
ฟิลิปปินส์สามารถยอมรับคําพิพากษาของศาลต่างประเทศตามกฎ Rule ๑๐๘ ได้หรือไม่
ซึ่งศาลชั้นต้นภูมิภาคฟิลิปปินส์ (The Regional Trial Court) ได้ทําการพิจารณา
ประเด็นข้างต้นอย่างละเอียดถี่ถ้วนอีกครั้งโดยได้พิจารณาประเด็นที่ว่ากฎ The Rule on Declaration
of Absolute Nullify of Void Marriages and Annulment of Voidable Marriage (A.M. No.
๐๒-๑๑-๑๐-SC) ดังกล่าวสมควรนํามาใช้กับกรณีคําร้องเพื่อขอให้ยอมรับหรือบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศในเรื่องสถานะการสมรสของคู่สมรสที่เป็นพลเมืองของต่างประเทศหรือไม่ โดยได้ยึด
หลักคําพิพากษาในคดี Juliano-Llave v. Republic๒๐๔ โดยศาลในคดีดังกล่าวได้พิพากษาว่ากฎ
The Rule on Declaration of Absolute Nullify of Void Marriages and Annulment of
Voidable Marriage (A.M. No. ๐๒-๑๑-๑๐-SC) ใช้กับกรณีที่ขอให้เพิกถอนการสมรสหรือพิพากษา
ว่าการสมรส เป็นโมฆะในกรณีอื่นๆ ที่มิได้มีสาเหตุมาจากการสมรสซ้อน๒๐๕ นอกจากนี้ ศาลฯ ยังให้เหตุผล
ว่า การที่ศาลฯ จะยอมรับคําพิพากษาศาลต่างประเทศเกี่ยวกับสถานการณ์สมรสซึ่งคู่สมรสฝ่ายหนึ่งเป็น
พลเมืองต่างชาตินั้น ผู้ร้องต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นถึงข้อเท็จจริงโดยการพิสูจน์ดังกล่าวต้องเป็นไปตามกฎ
ของศาลดังกล่าวและ กฎอื่นของศาล (The Rules of Court)๒๐๖ ทั้งนี้เพราะว่าการยอมรับคํา
๒๐๔

G.R. No. ๑๖๙๗๖๖, ๓๐ March ๒๐๑๑, ๖๔๖ SCRA ๖๓๗.
G.R. No. ๑๖๙๗๖๖, ๓๐ March ๒๐๑๑, ๖๔๖ SCRA ๖๓๗ at ๖๕๕.
๒๐๖
กฎของศาลฟิลิปปินส์ทีเกี่ยวข้องได้แก่
RULES OF COURT, Rule ๑๓๒, Sec. ๒๔. Proof of official record. — The record of public documents referred to in
paragraph (a) of Section ๑๙, when admissible for any purpose, may be evidenced by an official publication
thereof or by a copy attested by the officer having the legal custody of the record, or by his deputy, and
accompanied, if the record is not kept in the Philippines, with a certificate that such officer has the custody. If the
office in which the record is kept is in a foreign country, the certificate may be made by a secretary of the
embassy or legation, consul general, consul, vice consul, or consular agent or by any officer in the foreign service
of the Philippines stationed in the foreign country in which the record is kept, and authenticated by the seal of
his office.
Sec. ๒๕. What attestation of copy must state. — Whenever a copy of a document or record is attested for the
purpose of evidence, the attestation must state, in substance, that the copy is a correct copy of the original, or a
specific part thereof, as the case may be. The attestation must be under the official seal of the attesting officer, if
there be any, or if he be the clerk of a court having a seal, under the seal of such court.
Rule ๓๙, Sec. ๔๘. Effect of foreign judgments or final orders. — The effect of a judgment or final order of a
tribunal of a foreign country, having jurisdiction to render the judgment or final order, is as follows:
(a) In case of a judgment or final order upon a specific thing, the judgment or final order is conclusive upon the
title of the thing; and
(b) In case of a judgment or final order against a person, the judgment or final order is presumptive evidence of a
right as between the parties and their successors in interest by a subsequent title.
๒๐๕
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พิพากษาศาลต่างประเทศในประเทศฟิลิปปินส์ไม่ได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ การยอมรับหรือการบังคับคดี
ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ ในประเทศฟิลิปปินส์นั้น ศาลฟิลิปปินส์จะพิจารณาว่าคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศนั้นขัดต่อความสงบเรีย บร้อ ยหรือ กฎหมายหลัก หรือ ไม่๒๐๗ โดยมาตรา ๑๕ ของ
ประมวลกฎหมายแพ่งของฟิลิปปินส์ได้บัญญัติไว้ว่า “กฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของครอบครัว
สถานภาพ หรือความสามารถของบุคคลจะต้องถูกนํามาใช้กับพลเมืองฟิลิปปินส์ทุกคน แม้ว่าพลเมือง
ฟิลิปปินส์จะอาศัยอยู่นอกประเทศก็ตาม” ดังนั้นการยอมรับคําพิพากษาศาลต่างประเทศในคดีที่เกี่ยวกับ
การกระทบสิทธิหน้าที่ของพลเมืองฟิลิปปินส์นั้น ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎของศาลฟิลิปปินส์ที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด๒๐๘ โดยศาลฯ ได้ยกคดี Adong v. Cheong Seng Gee๒๐๙ ขึ้นมาโดยกล่าวว่า
ศาลฟิลิปปินส์ในคดีดังกล่าวได้ยอมรับคําพิพากษาศาลต่างประเทศเกี่ยวกับการหย่าร้างระหว่าง
พลเมืองฟิลิปปินส์กับพลเมืองต่างชาติโดยมีเงื่อนไขว่า ถ้าคู่สมรสสามารถพิสูจน์ให้ศาลเห็นถึงคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศภายใต้กฎเกี่ยวกับพยานหลักฐาน (Rules of Evidence) ของศาลได้๒๑๐ โดยศาลฯ
ได้ให้เหตุผลเพิ่มเติมว่า การหย่าร้างนั้นเกี่ยวกับการสิ้นสุดของการสมรส แต่การยอมรับคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศเกี่ยวกับการหย่าร้างไม่ได้เกี่ยวกับกฎ The Rule on Declaration of Absolute Nullify
of Void Marriages and Annulment of Voidable Marriage (A.M. No. ๐๒-๑๑-๑๐-SC) หรือ
เกี่ยวกับการพิจารณาของศาลแต่อย่างใด ประเทศฟิลิปปินส์เองก็ไม่ได้มีกฎหมายเกี่ยวกับการหย่าร้าง
โดยเฉพาะ ดังนั้น ศาลฯ จึงทํา การยอมรับ คํา พิพ ากษาศาลต่า งประเทศภายใต้ม าตรา ๒๖ ของ
กฎหมายครอบครัว (Article ๒๖ of Family Code) อันส่งผลให้พลเมืองชาวฟิลิปปินส์ในคดีนี้สามารถ
ทําการสมรสใหม่ได้อีกครั้งจากการที่คู่สมรสของพลเมืองฟิลิปปินส์ดังกล่าวได้ขอให้ศาลในประเทศตน
พิพากษาในเรื่องการหย่านั้น๒๑๑
In either case, the judgment or final order may be repelled by evidence of a want of jurisdiction, want of notice
to the party, collusion, fraud, or clear mistake of law or fact.
๒๐๗
ประมวลกฎหมายแพ่งของประเทศฟิลิปปินส์ มาตรา ๑๗บัญญัตืไว้ว่า
Civil Code, Article ๑๗ “Prohibitive laws concerning persons, their acts or property, and those which have for their
object public order, public policy and good customs shall not be rendered ineffective by laws or judgments
promulgated, or by determinations or conventions agreed upon in a foreign country.”
๒๐๘
ศาลฟิลิปปินส์อ้างถึงหลักกฎหมายระหว่างประเทศในเรื่อง LexNationalii ที่พิจารณาสัญชาติหรือความเป็นพลเมืองของประเทศ
นั้นๆ เป็นหลัก ในการพิจารณาว่าจะใช้กฎหมายของประเทศใดสําหรับพลเมืองนั้นๆ
๒๐๙
Adong v. Cheong Seng Gee, ๔๓ Phil. ๔๓ (๑๙๒๒).
๒๑๐
Corpuz v. Sto. Tomas, G.R. No. ๑๘๖๕๗๑, ๑๑ August ๒๐๑๐, ๖๒๘ SCRA ๒๖๖, ๒๘๐; Garcia v. Recio, ๔๑๘ Phil.
๗๒๓ (๒๐๐๑); Adong v. Cheong Seng Gee, ๔๓ Phil. ๔๓ (๑๙๒๒).
๒๑๑
Supra Note ๑๒. Article ๒๖ read “Where a marriage between a Filipino citizen and a foreigner is validly celebrated
and a divorce is thereafter validly obtained abroad by the alien spouse capacitating him or her to remarry, the
Filipino spouse shall have capacity to remarry under Philippine law.”
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๒๓๑

ดังนั้น จากคดีที่ผ่านมาศาลชั้นต้นภูมิภาคฟิลิปปินส์จึงได้ทําการอนุญาตตามคําร้อง
ของ Fujiki เนื่องจากศาลฯ ไม่เห็นเหตุผลที่จะไม่อนุญาตตามคําขอ ยิ่งไปกว่านั้น ประเทศฟิลิปปินส์เองไม่ได้
มีกฎหมายเกี่ยวกับการหย่าโดยตรง ดังนั้นคําพิพากษาศาลครอบครัวญีป่ ุ่นจึงไม่ขดั ต่อความสงบเรียบร้อย
ในประเทศฟิลิปปินส์ ทั้งนี้เพราะการสมรสซ้อนก็ถือเป็นว่าความผิดตามกฎหมายฟิลิปปินส์ด้วย๒๑๒
ผู้ร้องเพียง แต่ทําตามกฎของศาลฯ ศาลฯ ก็จะทําการยอมรับคําร้องดังกล่าว ส่วนในเรื่องของผู้ที่สามารถ
ยื่นคําร้องได้นั้น ศาลฯ เห็นว่าต้องเป็นไปตาม Rule ๑๐๘ ที่ได้กําหนดไว้ในข้อ ๑ ให้ผู้ที่มีส่วนได้เสีย
เกี่ยวกับสถานภาพของบุคคลตามบันทึกของสํานักทะเบียนบุคคลรัฐ สามารถยื่นคําร้องเพื่อขอแก้ไข
สถานภาพดังกล่าวกับศาลชั้นต้นภูมิภาคฟิลิปปินส์ (The Regional Trial Court) ได้ จึงเป็นที่น่าสังเกตว่า
ผู้ที่สามารถยื่นคําร้องได้ตามกฎ Rule ๑๐๘ นี้ใช้คํากว้างกว่าและเปิดโอกาสให้ “ผู้มีส่วนได้เสีย” มากกว่า
จํากัดคําไว้ที่คําว่า “สามีหรือภริยา” ดังนั้น ศาลฯ จึงเห็นว่าไม่มีเหตุผลใดที่จะทําการปฏิเสธคําร้องของ
Fujiki จึงได้ทําการอนุมัติตามคําร้องดังกล่าว
นอกจากนี้ยังมีคดีในปี ค.ศ. ๒๐๑๐ ที่ศาลฟิลิปปินส์ได้ยอมรับเอาคําพิพากษา
ศาลแคนาดาในการบันทึกสถานะสมรสของคู่สมรส ในคดี Gerbert R. Corpuz v. Daisylyn Tirol STO.
Tomas๒๑๓ ศาลฎีกาฟิลิปปินส์ได้ทําการยอมรับเอาคําพิพากษาของศาลแคนาดาเกี่ยวกับการหย่าร้าง
ของคู่สมรสโดย Gerbert ซึ่งเคยเป็นพลเมืองสัญชาติฟิลิปปินส์ได้สละสัญชาติฟิลิปปินส์และถือสัญชาติ
แคนาดาแทนเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ค.ศ. ๒๐๐๐ ในปี ค.ศ. ๒๐๐๕ Gerbert ได้ทําการสมรสกับ Daisylyn
ซึ่งเป็นพลเมืองฟิลิปปินส์ต่อมาภายหลัง Gerbert จับได้ว่า Daisylyn มีชู้จึงได้กลับไปอาศัยอยู่ที่
ประเทศแคนาดาและยื่นคําร้องต่อศาลแคนาดาเพื่อให้ศาลสั่งหย่า ซึ่งต่อมาศาลแคนาดาได้มีคําสั่งหย่า
ในวันที่ ๘ ธันวาคม ค.ศ. ๒๐๐๕ และให้การหย่าตามคําสั่งศาลมีผลเมื่อ ๘ มกราคม ค.ศ. ๒๐๐๖
หลังจากนั้นสองปี Gerbert ได้พบเจอคนรักใหม่ซึ่งเป็นพลเมืองฟิลิปปินส์และ
ต้องการที่จะทําการสมรสอีกครั้ง Gerbert จึงได้ไปที่สํานักงานทะเบียนเขตของเมือง Pasig City ณ
ประเทศฟิลิปปินส์เพื่อนําใบคําพิพากษาของศาลแคนาดาไปบันทึกการหย่าในการสมรสครั้งก่อน อย่างไรก็ดี
สํานักงานสถิติทะเบียน (The National Statistics Office (NSO) แจ้งว่าไม่สามารถจดบันทึกให้ได้และ
ตามกฎหมายฟิลิปปินส์ยังคงถือว่าการสมรสครั้งก่อนของ Gerbert ยังคงมีผลอยู่ โดยแจ้งให้ Gerbert
นําใบคําพิพากษาศาลแคนาดาไปให้ศาลฟิลิปปินส์ยอมรับเสียก่อน
Gerbert จึงได้ยื่นคําร้องต่อศาลภูมิภาคชั้นต้นของฟิลิปปินส์ ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม
ค.ศ. ๒๐๐๘ ศาลชั้นต้นภูมิภาคได้ปฏิเสธคําร้องของ Gerbert โดยให้เหตุผลคล้ายกับคดี Fujiki ว่า Gerbert
ไม่ใช่คู่กรณีที่มีสิทธิในการขอให้ยอมรับคําพิพากษาเกี่ยวกับการหย่าเนื่องจากไม่ใช่พลเมืองฟิลิปปินส์
๒๑๒
๒๑๓

Supra Note ๑๒. Article ๓๕ (๔) and the Revised Penal Code Article ๓๔๙
G.R. No. ๑๘๖๕๗๑. Gerbert R. Corpuz v. Daisylyn Tirol STO.Tomas.
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๒๓๒

ตามมาตรา ๒๖ ของกฎหมายครอบครัวฟิลิปปินส์๒๑๔ ซึ่งต่อมาคําร้องนี้ได้มีการตัดสินโดยศาลฎีกา
ฟิลิปปินส์ว่า การยอมรับเอาคําพิพากษาของศาลแคนาดาในเรื่องเกี่ยวกับสถานะการสมรสหรือการหย่านั้น
เพียงแค่มีการพิสูจน์ตามกฎพยานหลักฐานของศาลฟิลิปปินส์ก็เป็นอันเพียงพอแล้ว ซึ่งกฎดังกล่าวอยู่ในข้อ
๔๘ ของกฎ Rule ๓๙ (Rule ๓๙ of the Rules of the Court) ซึ่งเป็นกฎที่ใช้สําหรับเรื่องการมีผล
ของคําพิพากษาศาลต่างประเทศ๒๑๕ จึงเห็นได้ว่าเหตุผลของการยอมรับเอาคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ของศาลฟิลิปปินส์ในสองคดีไม่ว่าจะเป็นคดี Fujiki หรือคดี Gerbert นั้นมีเหตุผลที่คล้ายกัน
จากคําพิพากษาของศาลฟิลิปปินส์ในคดีต่างๆ จะเห็นได้ว่า ในเรื่องของการยอมรับ
สถานภาพการสมรสจากคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้น ศาลฟิลิปปินส์จะทําการยอมรับคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศให้ถ้าการยอมรับสถานภาพดังกล่าวไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือกฎหมายหลัก
ของประเทศฟิลิปปินส์ อย่างไรก็ดี การขอให้ยอมรับดังกล่าวต้องปฏิบัติตามกฎของศาลในเรื่องการยอมรับ
คําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ตัวอย่างคดีอีกคดีที่ยังคงยืนยันในเรื่องของผู้ที่มีสิทธิยื่นขอให้เพิกถอนการสมรส
ที่เป็นโมฆะในกรณีที่มีสาเหตุมาจากการสมรสซ้อนว่าไม่จํากัดอยู่ที่สามีหรือภริยาเท่านั้นยังได้ปรากฏ
ในคดี EstrellitaJuliano-Llave v. Republic of the Philippines, HajaPutriZorayda A. Tamano
and Adib Ahmad A. Tamano๒๑๖ ในคดีนี้มีการขอให้ศาลฎีกาเพิกถอนคําพิพากษาศาลอุทธรณ์ซึ่ง
๒๑๔

Executive Order No. ๒๐๙, enacted on ๖ July ๑๙๘๗.มาตรา ๒๖ ของกฎหมายครอบครัวฟิลิปปินส์
Article. ๒๖ “All marriages solemnized outside the Philippines, in accordance with the laws in force in the country
where they were solemnized, and valid there as such, shall also be valid in this country, except those prohibited
under Articles ๓๕(๑), (๔), (๕) and (๖), ๓๖, ๓๗ and ๓๘.”
Where a marriage between a Filipino citizen and a foreigner is validly celebrated and a divorce is thereafter
validly obtained abroad by the alien spouse capacitating him or her to remarry, the Filipino spouse shall likewise
have capacity to remarry under Philippine law.
๒๑๕
ข้อ ๔๘ ของกฎ Rule ๓๖ของศาลฟิลิปปินส์กําหนดไว้ว่า
SEC. ๔๘ “Effect of foreign judgments or final orders.The effect of a judgment or final order of a tribunal of a
foreign country, having jurisdiction to render the judgment or final order is as follows:
(a) In case of a judgment or final order upon a specific thing, the judgment or final order is conclusive
upon the title of the thing; and
(b) In case of a judgment or final order against a person, the judgment or final order is presumptive
evidence of a right as between the parties and their successors in interest by a subsequent title. In either case,
the judgment or final order may be repelled by evidence of a want of jurisdiction, want of notice to the party,
collusion, fraud, or clear mistake of law or fact.”
๒๑๖
G.R. No. ๑๖๙๗๖๖EstrellitaJuliano-Llave v. Republic of the Philippines, HajaPutriZorayda A. Tamano and Adib
Ahmad A. Tamano (๓๐ March ๒๐๑๑).
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๒๓๓

ได้พิพากษาให้การสมรสครั้งที่สองเป็นโมฆะอันเนื่องมาจากการสมรสซ้อน โดยข้อเท็จจริงนั้น Estrellita
ได้แต่งงานกับ Sen.Tamano ผู้เป็นสามี ต่อมา Sen.Tamano ได้ถึงแก่กรรม หลังจาก Sen. Tamano
ถึงแก่กรรมแล้ว ภริยาเก่าซึ่งได้แก่ Zorayda และบุตรซึ่งได้แก่ Adib Ahmad A. Tamano ได้ยื่นคําร้อง
ต่อศาลชั้นต้นภูมิภาคซึ่งภายหลังศาลอุทธรณ์ได้มีคําพิพากษาตามคําร้องดังกล่าวว่าการแต่งงานครั้งที่สอง
ของ Sen.Tamano กับ Estrellita นั้นเป็นโมฆะเพราะเนื่องมาจากการสมรสครั้งแรกนั้นยังไม่สิ้นสุด
Estrellita จึงได้ทําการอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาว่า Estrellita ถูกพรากสิทธิ ในฐานะคู่สมรสของเธอและ
Zorayda และบุตรไม่สามารถเป็นผู้ยื่นคําร้องเพื่อขอให้การสมรสระหว่างเธอกับ Sen.Tamano เป็นโมฆะ
ได้เนื่องมาจาก Zorayda และบุตรไม่ใช่คู่สมรสในการสมรสดังกล่าว ซึ่งศาลฎีกาก็ยังคงให้เหตุผลเหมือนกับ
คดีข้างต้นประกอบกับกฎของศาล A.M. No. ๐๒-๑๑-๑๐-SC ว่า Zorayda และบุตรสามารถเป็นผู้ยื่น
คําร้องขอให้ศาลเพิกถอนการสมรสระหว่าง Sen.Tamano กับ Estrellita เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสีย
และกระทบสิทธิของตนเพราะเป็นผู้ที่จะสืบทอดสิทธิในมรดกของ Sen.Tamano ต่อไปการสมรสครั้ง
ที่สองระหว่าง Estrellita กับ Sen.Tamanoจึงเป็นโมฆะตามคําพิพากษาศาลอุทธรณ์ดังกล่าว
๑.๙.๕ บทสรุป
โดยหลักแล้ว ประเทศฟิลิปปินส์ยังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับการยอมรับหรือการบังคับคดี
ตามคําพิพากษาของศาลต่างประเทศโดยตรง อย่างไรก็ดี มีการปรากฏให้เห็นว่าศาลฟิลิปปินส์มีการยอมรับ
คําพิพากษาศาลต่างประเทศเป็นพยานหลักฐานที่สามารถพิสูจน์หักล้างได้ (Presumptive evidence)
โดยจะรับเอาคําพิพากษาศาลต่างประเทศดังกล่าวเป็นมูลคดี โดยกฎของศาลที่เกี่ยวกับการยอมรับและ
การบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาลต่างประเทศมีอยู่เพียงกฎเดียวเท่านั้น ได้แก่ Rule ๓๙ of the
๑๙๙๗ Rules of Civil Procedure ซึ่งได้กําหนดไว้ว่าคําพิพากษาของศาลต่างประเทศนั้นจะเป็นเพียง
มูลคดีที่เป็นพยานหลักฐานในการยื่นฟ้องเป็นคดีใหม่เท่านั้น อีกทั้งประเทศฟิลิปปินส์ไม่ได้เข้าร่วมเป็น
ภาคีในอนุสัญญาเกี่ยวกับการยอมรับหรือการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศใดๆ ดังนั้น
จึงหมายความว่าการที่จะขอให้ศาลฟิลิปปินส์ยอมรับหรือบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้น
นอกจากต้องปฏิบัติตามกฎ Rule ๓๙ of the ๑๙๙๗ Rules of Civil Procedure ของศาลแล้ว
การขอให้ยอมรับหรือบังคับคําพิพากษาศาลต่างประเทศดังกล่าวยังคงต้องไม่ขัดต่อกฎหมายภายในหรือ
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งเมื่อครบองค์ประกอบทั้งสองแล้ว จากคดี
ที่ผ่านมาสามารถพิสูจน์ให้เห็นได้ว่า ศาลฟิลิปปินส์มีแนวโน้มในการถือเอาคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
เป็นพยานหลักฐานอันเป็นมูลคดีในการพิจารณาเพื่อออกคําพิพากษาของศาลฟิลิปปินส์ได้
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๒๓๔

๑.๑๐ ประเทศไทย
๑.๑๐.๑ ความเป็นมา
ในเรื่องของการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศสําหรับ
ประเทศไทยมีความเคลื่อนไหวในเรื่องของความพยายามในการทําความร่วมมือระหว่างประเทศไม่มากนัก
ในปี ค.ศ. ๑๙๘๐ ประเทศไทยได้มีการเข้าประชุมกับประเทศฝรั่งเศสเพื่อทําการปรึกษาหารือเกี่ยวกับ
ความช่วยเหลือทางด้านตุลาการทางด้านคดีแพ่งระหว่างประเทศ โดยผู้แทนจากประเทศฝรั่งเศส ได้เสนอ
ให้มีการใช้เข้าทําอนุสัญญาในเรื่องการบังคับคําพิพากษาของทั้งสองประเทศ แต่ด้วยความไม่พร้อมของ
ประเทศไทยเองจึงทําให้อนุสัญญาดังกล่าวไม่สมบูรณ์ และในปี ค.ศ. ๑๙๙๖ ประเทศออสเตรเลียและ
ประเทศสเปนเองก็ได้มีท่าทีในการเจรจาเพื่อทําอนุสัญญาในเรื่องการยอมรับและการบังคับคดีตามคํา
พิพากษาระหว่างประเทศไทยกับประเทศทั้งสอง อย่างไรก็ดี การเจรจาได้ยุติเพียงในเรื่องของการช่วยเหลือ
ทางตุลาการระหว่างประเทศก่อนมีคําพิพากษาเท่านั้น
ในปัจจุบัน ประเทศไทยยังไม่ได้เข้าร่วมเป็นภาคีในอนุสัญญาใดๆ ที่มีความร่วมมือเกี่ยวกับ
การยอมรับหรือการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ อีกทั้งยังไม่มีกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของ
ศาลใด ๆ ที่ออกมาเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างแน่ชัด แต่จากหลักเกณฑ์ที่ศาลฎีกาได้วางหลักเอาไว้ เห็นได้ชัดว่า
ได้นําหลักเกณฑ์การยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศตามระบบคอมมอนลอว์
(Common Law) ของประเทศอังกฤษมาปรับใช้๒๑๗
๑.๑๐.๒ กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวกับการยอมรับและการบังคับคดีตาม
คําพิพากษาศาลต่างประเทศโดยตรง จึงทําให้ไม่มีความชัดเจนในการค้นหาหลักเกณฑ์เพื่อมาปรับใช้
ในเรื่องดังกล่าว๒๑๘ ซึ่งในเรื่องดังกล่าวมีนักวิชาการและนักกฎหมายหลายท่านได้ให้ความเห็นในการนํา
เอามาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ. ๒๔๘๑ มาใช้บังคับ มาตรา ๓
แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ. ๒๔๘๑ ได้บัญญัติไว้ดังนี้ “เมื่อใดไม่มีบทบัญญัติ
ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นใดแห่งประเทศสยามที่จะยกมาปรับกับกรณีขัดกันแห่งกฎหมายได้
ให้ใช้กฎเกณฑ์ทั่วไปแห่งกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล” ซึ่งนักวิชาการได้ตีความว่าในมาตรา
๓ นี้ได้หมายความถึงเรื่องการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศด้วย ศาลไทย

๒๑๗

ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช, คําอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล, สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๑, หน้า
๓๑๗-๓๑๘.
๒๑๘
อานนท์ ศรีบุญโรจน์. คําพิพากษาของศาลในกลุ่มประเทศอาเซียนจะมีผลในอีกประเทศหนึ่งหรือไม่?. สํานักพิมพ์วิญญูชน. กรกฎาคม
๒๕๕๖. หน้า ๖๘.
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๒๓๕

จึงน่าจะใช้มาตรา ๓ นี้มาปรับใช้แก่กรณีได้๒๑๙ อย่างไรก็ดี แนวปฏิบัติของศาลไทยในเรื่องการยอมรับและ
การบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศยังไม่ปรากฏให้เห็นว่ามีการนํา มาตรา ๓ นี้มาใช้พิจารณา
๑.๑๐.๓ ขั้นตอน หลักเกณฑ์และข้อยกเว้น
ประเทศไทยไม่มีกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของศาลใดๆ ที่กําหนดเกี่ยวกับการยอมรับหรือ
การบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ ศาลไทยเพียงแต่ยอมรับเอาคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ดังกล่าวมาเป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีเท่านั้น การเริ่มต้นกระบวนการศาลจึงต้องเริ่มต้นไป
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งตามมาตรา ๕๕ ซึ่งได้กําหนดการเริ่มต้นกระบวนการ
ใช้สิทธิตามกฎหมายไว้ว่า “เมื่อมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลใดตามกฎหมายแพ่ง
หรือบุคคลใดจะต้องใช้สิทธิทางศาล บุคคลนั้นชอบที่จะเสนอคดีของตนต่อศาลส่วนแพ่งที่มีเขตอํานาจได้
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายแพ่งและประมวลกฎหมายนี้”
๑.๑๐.๔ ปัญหาที่เกิดขึน้
จากการที่ไม่มีกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ใดๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้ที่ได้บัญญัติหรือกําหนดไว้
โดยเฉพาะดังนั้นการพิจารณาของศาลไทยในการถือเอาคําพิพากษาศาลต่างประเทศเป็นฐานแห่งสิทธิ
ของคู่กรณี จึงต้องพิจารณาแนวทางปฏิบัติของหลักเกณฑ์ในการยอมรับเอาเป็นพยานหลักฐานแห่งสิทธิจาก
คําพิพากษาของศาล ดังนี้
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๘๕/๒๔๖๑
นางฟาม ทีเลียน (Fam ThiLian) ซึ่งเป็นพลเมืองชาวเวียดนามได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง
นายตัน วันเนียว (Tan Wan Neo) ที่ศาลเมืองไซง่อน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเนื่องจากนายตัน
วันเนียว ผิดสัญญาซื้อขายรถลาก ๑๕ คัน และรถจักรยาน ๒ คัน โดยไม่ได้ส่งมอบรถตามสัญญาซื้อขาย
ให้แก่ นางฟาม ทีเลียน ศาลเมืองไซง่อนได้พิพากษาให้นายตันวันเนียวชําระค่าเสียหายให้แก่นางฟาม
ทีเลียนเป็นจํานวนเงิน ๑๕๕๐ เหรียญ พร้อมกับดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมเนื่องจากผิดสัญญาซื้อขาย
ดังกล่าว นายตัน วันเนียว ได้ย้ายมาอยู่ที่ประเทศไทย นางฟาม ทีเลียน จึงได้ยื่นคําร้องขอให้ศาลชั้นต้น
ของประเทศไทย ให้บังคับตามคําพิพากษาศาลเมืองไซง่อน ซึ่งศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ก็ยอมบังคับ
คดีตามคําพิพากษา ศาลเมืองไซง่อนดังกล่าว อย่างไรก็ดีศาลฎีกาได้กลับคําพิพากษาศาลชั้นต้นและ
ศาลอุทธรณ์ โดยศาลฎีกา ได้วางหลักดังนี้


๒๑๙

สถิต เล็งไธสง. การบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาลต่างประเทศตามกฎหมายไทย. วารสารนิติศาสตร์. เล่มที่ ๔. มิถุนายน ๒๕๑๕.
หน้า ๘๐.
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๒๓๖

หลักการในการยอมรับหรือการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นเป็นหลัก
ที่ศาลแต่ละประเทศจะเคารพซึ่งกันและกัน๒๒๐ ซึ่งในประเด็นนี้ ศาลไทยได้วางหลักเป็นเงื่อนไขในการบังคับ
ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศไว้ด้วยกัน ๒ ข้อ ดังนี้
๑. ต้องพิจารณาว่า ศาลที่พิพากษาคดีซึ่งในคดีนี้ได้แก่ ศาลเมืองไซง่อนนั้นมีเขตอํานาจศาล
ในการพิจารณาคดีหรือไม่ ซึ่งในกรณีนี้เห็นว่าทั้งโจทก์และจําเลยเป็นคนในบังคับของเมืองไซง่อน
ศาลเมืองไซง่อนจึงเป็นศาลที่มีอํานาจในการพิจารณาคดีแล้ว
๒. คําพิพากษาของศาลต่างประเทศที่ขอให้ศาลไทยยอมรับหรือบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศให้นั้น ต้องเป็นคําพิพากษาที่ถึงที่สุดและเสร็จเด็ดขาดแล้ว๒๒๑ กล่าวคือ ไม่อาจฟ้องร้อง
กันได้อีก ถ้าฟ้องจะเป็นฟ้องซ้ํา ซึ่งจากข้อเท็จจริงนายตัน วันเนียว ซึ่งเป็นจําเลยในคดีดังกล่าวได้ขาดนัด
และนางฟาม ทีเลียน ซึ่งเป็นโจทก์ในคดีไม่สามารถพิสูจน์ให้ศาลไทยเห็นได้ว่าการแพ้คดีโดยขาดนัดพิจารณา
ของนายตัน วันเนียว ได้เป็นไปในลักษณะที่เสร็จเด็ดขาดแล้ว นายตัน วันเนียว ไม่สามารถยกคดีให้
ศาลเมืองไซง่อนพิจารณาได้ใหม่ อย่างไรก็ดี นางฟาม ทีเลียน ไม่สามารถพิสูจน์ให้เห็นศาลไทยเห็นได้
ดังนั้น ศาลฎีกาจึงปฏิเสธที่จะไม่รับบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลเมืองไซง่อนให้๒๒๒
จากคําพิพากษาของศาลฎีกาข้างต้น ก็พอจะเป็นหลักได้ว่าการที่ศาลไทยจะทําการยอมรับ
หรือบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศให้นั้น ศาลไทยจะใช้หลัก ๒ ประการได้แก่ ๑. หลักเขต
อํานาจศาล โดยพิจารณาดูว่า ศาลต่างประเทศที่ทําการพิจารณาพิพากษาคดีนั้นมีอํานาจ ในการพิจารณาคดี
หรือไม่ และ ๒. หลักคําพิพากษาถึงที่สุดและเสร็จเด็ดขาด โดยผู้ที่ร้องขอให้ศาลไทยยอมรับหรือบังคับ
คดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นต้องพิสูจน์ให้ศาลไทยเห็นได้ว่า คําพิพากษาต่างประเทศดังกล่าว
ได้ถึงที่สุดแล้ว ซึ่งในคดีนี้โจทก์ไม่สามารถพิสูจน์ให้ศาลเห็นถึงหลักนี้ได้ ซึ่งในขณะนั้นพระราชบัญญัติ
วิธีพิจารณาความแพ่ง ศก ๑๒๗ มาตรา ๕๐ ตอน ๒ ของประเทศไทย ได้บัญญัติว่า “อนึ่ง คดีใดที่ศาล
ได้พิพากษาเสร็จเด็ดขาดไปแล้วโดยเหตุที่จําเลยขาดนัดและขอให้ศาลพิจารณาคดีนั้นใหม่ ก็ร้องได้
แต่ต้องร้องเสียภายในกําหนด ๑๕ วัน นับแต่วันที่ตัดสินเป็นต้นไป ถ้าศาลไต่สวนได้ความจริงว่าเป็นเหตุ
สมควรแล้ว ก็ให้ศาลยกคําพิพากษาชั้นคดีขาดนั้นเสียแล้วให้พิจารณาคดีนั้นอีกต่อไป แต่ในคดีบางเรื่อง
๒๒๐

ในคดีนี้ศาลฎีกาได้วินิจฉัยว่า “โดยความเคารพต่อกันและกันในระหว่างนานาประเทศทั้งหลาย ประเทศหนึ่งจะยอมรับบังคับบัญชา
ถือตามคําพิพากษาของศาลยุติธรรมในอีกประเทศหนึ่งเหมือนอย่างว่าจํานวนเงินตามคําพิพากษานั้นเป็นหนี้สินเกี่ยวค้างกันอยู่อันจะ
ยอมให้นํามาฟ้องร้องกันได้”
๒๒๑
ศาลฎีกาได้ให้ประเด็นในเรื่อง “คําพิพากษาต้องเป็นคําพิพากษาที่เสร็จเด็ดขาด ว่าหมายถึง เสร็จเด็ดขาดไปจากศาลที่ได้ทําคําพิพากษา
นั้น เท่านั้น โดยต้องเป็นคําพิพากษาที่เสร็จเด็ดขาดซึ่งได้วินิจฉัยถึงมูลคดีข้อพิพาทระหว่างคู่ความว่ามีหนี้สินหรือความรับผิดชอบอันเกี่ยวกัน
อยู่อันคู่ความจะรื้อถอนขึ้นโต้แย้งกันในศาลอีกไม่ได้ ถ้าคําพิพากษาใด คู่ความอาจโต้แย้งขอให้ศาลที่ได้มีคําพิพากษานั้นเพิกถอนเสียอัน
จะกลับความไปได้ว่า หนี้สินหรือความรับผิดชอบนั้นมิได้มีอยู่ ดังนั้นแล้ว คําพิพากษานั้นก็มิใช่คําพิพากษาที่เสร็จเด็ดขาดซึ่งศาลใน
ต่างประเทศพึงจะรับบังคับบัญชาและดําเนินการตาม”
๒๒๒
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๘๕/๒๔๖๑ คดีระหว่างนายเวียนวันนํายอ และนางฟามทีเลียน. กมล สนธิเกษตริน. คําอธิบายกฎหมาย
ระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล. พิมพ์ครั้งที่ ๖ .กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์นิติบรรณาการ
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๒๓๗

ที่จําเลยสามารถแสดงให้เห็นว่าเป็นการเหลือวิสัยที่จําเลยจะมาศาลหรือแจ้งเหตุการณ์มายังศาลได้ภายใน
กําหนด ๑๕ วันตั้งแต่วันที่ตัดสิน ถ้าเช่นนี้แล้วก็ให้ ศาลรับคําร้องขอของจําเลยภายในกําหนด ๑๕ วัน
นับตั้งแต่วันที่จําเลยสามารถจะแจ้งความมาได้” ศาลฎีกาจึงได้พิพากษาปฏิเสธคําร้องขอให้บังคับคดี
ตามคําพิพากษาศาลเมืองไซง่อน
คดีนี้มีข้อน่าสังเกต คือ การที่ศาลฎีกาปฏิเสธไม่ยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษา
เมืองไซ่ง่อนนั้น เป็นเพราะโจทก์ไม่ได้นําสืบให้ศาลเห็นว่า ลักษณะวิธีพิจารณาในเรื่องที่ศาลพิจารณาคดี
โดยขาดนัดตามกฎหมายของเมืองไซง่อนมีการบัญญัติไว้ว่าอย่างไร โจทก์ควรนําสืบให้ได้ว่า จําเลยไม่
สามารถขอให้ศาลเมืองไซง่อนพิจารณาหรือรื้อฟื้นคดีขึ้นมาได้ใหม่แล้วตามกฎหมายของสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม ซึ่งเมื่อไม่มีการพิสูจน์ให้ศาลฎีกาเห็นแล้ว ศาลฎีกาจึงยึดหลักพระราชบัญญัติวิธีพิจารณา
ความแพ่ง ศก ๑๒๗ มาตรา ๕๐ ตอน ๒ ของประเทศไทยที่ยังอนุญาตให้จําเลยร้องขอเพิกถอนเสียได้
อย่างไรก็ดี ศาลฎีกายืนยันว่า การปฏิเสธคําร้องของโจทก์นั้นไม่เป็นการตัดสิทธิโจทก์ในการนําคดีมา
ฟ้องร้องใหม่ ณ ศาลไทย๒๒๓ ข้อน่าสังเกตอีกอย่างก็คือ ศาลไทยถือเอาคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
มาเป็นเพียงหลักฐานแห่งหนี้ที่สามารถนํามาฟ้องร้องขอให้บังคับคดีเท่านั้น๒๒๔
 คําพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางที่ ๒๓๕๑/๒๕๔๘
คดีนี้โ จทก์ฟ้องว่า โจทก์รับผู้เยาว์เป็นบุตรที่ช อบด้ว ยกฎหมายตามกฎหมายของ
ประเทศสวีเดนเมื่อปีพ.ศ.๒๕๔๑ ต่อมาจําเลยและผู้เยาว์ได้ย้ายภูมิลําเนาไปอยู่ที่ประเทศสวีเดน โดย
ทั้งโจทก์แ ละจํา เลยเป็นผู้ใ ช้อํา นาจปกครองร่ว มกัน ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิก ายน พ.ศ. ๒๕๔๖
ศาลแห่งเมืองสต๊อคโฮล์มมีคําพิพากษาให้โจทก์เป็นผู้ใช้อํานาจปกครองผู้เยาว์แต่เพียงผู้เดียว หลังจากนั้น
จําเลยพาผู้เยาว์ออกจากประเทศสวีเดนกลับมายังประเทศไทยโดยไม่แจ้งให้โจทก์ทราบ โดยโจทก์ไม่ให้
ความยินยอม เมื่อโจทก์ได้ทําการติดต่อกับจําเลยเพื่อขอให้ส่งตัวผู้เยาว์กลับคืนให้โจทก์ จําเลยก็ไม่ยอม
ปฏิบัติตาม
โจทก์จึงนําคดีมาที่ศาลไทย โดยจําเลยให้การต่อสู้คดีว่า โจทก์ไม่มีอํานาจปกครองผู้เยาว์
การที่โจทก์รับผู้เยาว์เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของโจทก์นั้น เป็นไปตามกฎหมายของประเทศสวีเดน
จึงไม่ทําให้ผู้เยาว์เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของโจทก์ตามกฎหมายไทย ประกอบกับเรื่องการยอมรับ
บุตรนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน โจทก์จึงไม่สามารถใช้กฎหมาย
ของประเทศสวีเดนในเรื่องการยอมรับบุตรมาใช้ในประเทศไทยได้ โจทก์จึงไม่มีสิทธิในฐานะผู้ใช้อํานาจ
๒๒๓

Vichai Ariyanuntaka, Jurisdiction and Recognition and Enforcement of Foreign Judgments and Arbitral Awards:
A Thai Perspective, the ๘th Singapore Conference on International Business Law, “Current Legal Issue in International
Commercial Litigation” ๓๐ October-๑ November ๑๙๙๖ at the Shangri-La Singapore.P.๑๐.
๒๒๔
กนก อินทรัมพรรย์. ความเห็นและข้อสังเกตในเรื่องความร่วมมือทางศาลเกี่ยวกับการยอมรับบังคับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ.
ดุลพาห. เล่ม ๒. ปีที่ ๓๑. มีนาคม-เมษายน ๒๕๒๗. หน้า ๖๓-๖๔.
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ปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตามมาตรา ๑๕๖๗ ประกอบกับการที่ประเทศไทยไม่
มีกฎหมายยอมรับหรือบังคับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ คําพิพากษาของศาลแห่งเมืองสต๊อคโฮล์ม
จึงไม่สามารถนํามายอมรับหรือบังคับในประเทศไทยได้
ศาลไทยจึงต้องพิจารณาว่า ศาลแห่งเมืองสต๊อคโฮล์มมีอํานาจในการพิจารณาพิพากษา
ถึงเรื่องดังกล่าวหรือไม่ ซึ่งสําหรับประเด็นนี้ ศาลได้พิเคราะห์แล้วเห็นว่าตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
การขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ. ๒๔๘๑ มาตรา ๕ ได้บัญญัติว่า “ถ้าจะต้องใช้กฎหมายต่างประเทศบังคับ
ให้ใช้กฎหมายนั้นเพียงเท่าที่ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนแห่งประเทศสยาม”
และมาตรา ๓๑ ได้บัญญัติว่า “การรับเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย ให้เป็นไปตามกฎหมายสัญชาติของบิดา
ในขณะรับเป็นบุตร” ดังนั้นเมื่อพิจารณาตามคําพิพากษาของศาลแห่งเมืองสต๊อคโฮล์ม ประเทศสวีเดนแล้ว
จึงเห็นได้ว่าศาลแห่งเมืองสต๊อคโฮล์มได้พิพากษาภายในขอบอํานาจตามกฎหมายของประเทศสวีเดน
และคดีดังกล่าวถึงที่สุดแล้ว และคําพิพากษาดังกล่าวไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยเนื่องจากเป็นกฎหมาย
ที่บัญญัติเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์ โจทก์จึงเป็นผู้ใช้อํานาจปกครองแต่เพียงผู้เดียวตามคําพิพากษาแห่ง
เมืองสต๊อคโฮล์ม
คําพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวฯ ฉบับนี้ ได้เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงหลักเกณฑ์
ในทางที่ศาลพยายามนําหลักในคําพิพากษาฎีกา ๕๘๕/๒๔๖๑ มาปรับใช้ แม้คําพิพากษาฯ ฉบับนี้ไม่ได้
เป็นการยอมรับหรือการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศโดยตรง แต่การที่จะนําคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศดังกล่าวมากล่าวอ้างเป็นพยานเพื่อสนับสนุนเป็นฐานแห่งสิทธิในการฟ้องคดีของตน
ได้นั้น คําพิพากษาศาลต่างประเทศดังกล่าวต้องเป็นคําพิพากษาที่ได้รับการพิจารณาพิพากษา จากศาล
ที่มีเขตอํานาจและคําพิพากษานั้นต้องถึงที่สุดและไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนอีกด้วย
นอกจากนี้แล้วยังมีคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๓๔/๒๕๔๖ที่ยังคงยืนยันในหลักเกณฑ์ว่า
หากนําคําพิพากษาของศาลต่างประเทศมาขอศาลไทยให้ยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาของ
ศาลต่างประเทศแล้วและไม่ประสบผลสําเร็จ ศาลไทยอาจยอมรับผู้ซึ่งเป็นฝ่ายชนะตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศให้ฟ้องร้องใหม่ในมูลคดีเดิม โดยในการฟ้องเป็นคดีใหม่ในศาลไทยนี้ผู้ที่เป็นฝ่ายชนะ
ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศสามารถอ้างคําพิพากษาของศาลต่างประเทศเป็นหลักฐานแห่งหนี้
ที่ฟ้องร้องกันได้
๑.๑๐.๕ บทสรุป
จากคําพิพากษาในคดีที่วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศของศาลไทยที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ากฎเกณฑ์ที่คําพิพากษาฯ ดังกล่าวได้วางหลักนั้น
ไม่ใช่หลักเกณฑ์ในการยอมรับหรือบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศโดยตรง แต่เป็นหลักเกณฑ์
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ที่ยอมรับคําพิพากษาศาลต่างประเทศในฐานะเพียงพยานหลักฐานแห่งคดีหรือเป็นมูลคดี ซึ่งที่ผ่านมา
ศาลไทยก็ได้มีการวางหลักเกณฑ์ที่คล้ายกันในคําพิพากษาหลายๆ เรื่อง ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวก็ได้แก่
๑. ศาลต่างประเทศต้องมีเขตอํานาจในการพิจารณาคดีนั้นๆ และ ๒. คําพิพากษาศาลต่างประเทศดังกล่าว
ต้องถึงที่สุดและเด็ดขาดแล้วอย่างไรก็ดี สิ่งที่ต้องควรพึงระลึกไว้เสมอก็คือ การที่ศาลไทยรับคําพิพากษา
ต่างประเทศเป็นเพียงมูลคดีนั้น อาจส่งผลให้ศาลไทยอาจสามารถก้าวล่วงเข้าไปพิจารณาในเนื้อหาสาระ
ของคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นได้๒๒๕ อย่างไรก็ดีเนื่องจากคําพิพากษาฎีกาที่ ๕๘๕/๒๔๖๑ นี้ได้
ถูกพิพากษาและยึดเป็นหลักมาช้านานแล้ว ประกอบกับคําพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าวได้ถูกพิพากษาก่อนที่
จะมีการประกาศใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ถึงแม้จะมีการประกาศใช้ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่งดังกล่าวแล้ว ก็ยังไม่มีการบัญญัติถึงเรื่องการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศเอาไว้โดยเฉพาะ ดังนั้นจึงต้องถือว่าหลักกฎหมายที่ปรากฏอยู่ในคําพิพากษาศาลฎีกา
ดังกล่าว ยังไม่ได้ถูกแก้ไขใดๆ
นอกจากนี้ใ นแง่มุม ของหลัก ระหว่า งประเทศในเรื่อ งดัง กล่า ว ตามที่ศ าลฎีกา๒๒๖
ได้วินิจฉัยว่า “โดยความเคารพต่อกันและกันในระหว่างนานาประเทศทั้งหลาย ประเทศหนึ่งจะยอมรับ
บังคับบัญชา ถือตามคําพิพากษาของศาลยุติธรรมในอีกประเทศหนึ่งเหมือนอย่างว่าจํานวนเงินตาม
คําพิพากษานั้นเป็นหนี้สินเกี่ยวค้างกันอยู่อันจะยอมให้นํามาฟ้องร้องกันได้” หลักนี้ดูเหมือนว่าศาลไทย
ได้อาศัยหลักที่เรียกว่า หลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติ (Principle of Comity) มาเป็นหลักพื้นฐานในการยอมรับ
และการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ๒๒๗ อย่างไรก็ดี เนื่องจากหลักระหว่างประเทศใน
คําพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าวได้พิพากษาไว้นานแล้ว ดังนั้นอาจต้องรอดูคําพิพากษาต่อไปที่จะมีขึ้นใน
อนาคตว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องหลักระหว่างประเทศเพียงใด หรือไม่

๒๒๕

Caffrey, Bradford A., International Jurisdiction and Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in the
LAWASIA region: a Comparative Study of the Laws of Eleven Asian Countries Inter-se and with the E.E.C. Countries,
(North Ryde: N.S.W., CCH Australia, ๑๙๘๕). p.๖๙.
๒๒๖
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๘๕/๒๔๖๑.
๒๒๗
พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร, งานวิจัยวิชาการเรื่องปัญหาเงื่อนไขการยอมรับคําพิพากษาของศาลต่ า งประเทศ, เอกสาร
ประกอบงานวิจัยวิชาการภาควิชากฎหมายระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๔, หน้า ๔๗-๔๘.
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๒. บทวิเคราะห์จากการศึกษาและเปรียบเทียบ
๒.๑ หลักเกณฑ์ วิธีการในการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ในคดีแพ่งและพาณิชย์
๒.๑.๑ แนวความคิดในเรื่องเขตอํานาจศาล (Jurisdiction)
คําพิพากษาศาลต่างประเทศที่ขอให้มีการยอมรับหรือบังคับนั้น ต้องเป็นคําพิพากษาที่
ถูกตัดสิน โดยศาลที่มีเขตอํานาจศาล (Jurisdiction) กล่าวคือ ศาลนั้นต้องมีอํานาจในการดําเนินการ
พิจารณาคดี ตามกฎหมายของประเทศตน ซึ่งแต่ละประเทศก็มีแนวความคิดในเรื่องเขตอํานาจศาล
แตกต่างกันออกไป โดยหลักแล้ว หลักของเขตอํานาจศาล (Jurisdiction) ในกฎหมายระหว่างประเทศ
มีดังนี้
 หลักดินแดน (Territorial Principle) ซึ่งเป็นหลักที่ศาลของประเทศหนึ่งมีอํานาจ
ในการพิจารณาพิพากษาคดีที่เกิดขึ้นภายในดินแดนของประเทศตน๒๒๘
 หลักสัญชาติ (Nationality Principle) เป็นหลักที่ศาลในประเทศหนึ่งมีเขตอํานาจศาล
ในการพิจารณาคดีที่มีบุคคลสัญชาติของประเทศตนเข้าไปเป็นคู่ความในคดี ทั้งนี้ ไม่ว่าคดีนั้น จะเกิดขึ้น
ในประเทศใดในโลกก็ตาม
 หลักป้องกัน (Protective Principle) เป็นหลักที่ศาลในประเทศหนึ่งมีเขตอํานาจศาล
ในคดีที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของประเทศตน อาทิ เช่น การเมือง ทรัพยากร และผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจ โดยไม่คํานึงถึงว่าคดีนั้นเกิดขึ้นที่ใดในโลก๒๒๙
 หลักเขตอํานาจสากล (Universal Jurisdiction) เป็นหลักที่ประเทศหนึ่งมีเขตอํานาจศาล
ในการพิจารณาพิพากษาคดีอาชญากรรมที่รุนแรง อาทิเช่น สงคราม อาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อมนุษยชน
เป็นต้น ทั้งนี้ โดยไม่คํานึงถึงว่าคดีนั้นเกิดขึ้นที่ใดในโลก๒๓๐
เมื่อพิจารณาและวิเคราะห์จากผลการศึกษาในบทข้างต้น ประกอบกับผลของการสัมภาษณ์
เชิงลึกแล้ว เห็นได้ว่าหลักการในเรื่องเขตอํานาจศาล (Jurisdiction) เป็นหลักการที่หลายประเทศยอมรับ
และนําเอามาใช้ในการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศดังนี้
๒๒๘

Pennoyer v. Neff, ๙๕ U.S. ๗๑๔; Yeazell, Stephen C. (๒๐๐๘). Civil Procedure (๗th ed.). p.๗๑: Aspen Publishers.
Protective Principle of Jurisdiction Applied to Uphold Statute Intended to Have Extra-Territorial Effect.
Columbia Law Review
Vol. ๖๒, No. ๒ (Feb., ๑๙๖๒), ๓๗๑-๓๗๕.
๒๓๐
Xavier Philippe.The principles of universal jurisdiction and complementarity: how do the two principles
intermesh? .International Review of the Red Cross. Volume ๘๘ Number ๘๖๒ June ๒๐๐๖, ๓๗๗.
๒๒๙
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ในประเทศสหรัฐอเมริกา ศาลในสหรัฐอเมริกาจะไม่ยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศ ถ้าพบว่าศาลที่พิจารณาคดีไม่ได้มีอํานาจเหนือบุคคล ซึ่งจําเลยอาจจะยกมาเป็นข้อต่อสู้
ได้ว่า คําพิพากษาดังกล่าวไม่ถูกต้องเนื่องจากศาลมิได้มีอํานาจในการพิจารณาคดี ในกรณีที่ศาลต่างประเทศ
พิจารณาคดีโดยที่จําเลยไม่เคยโต้แย้งเรื่องอํานาจของบุคคล ศาลสหรัฐอเมริกามองว่าการกระทําดังกล่าว
ถือว่าจําเลยยกเว้นสิทธิในการโต้แย้งเรื่องอํานาจของบุคคล อย่างไรก็ตามหลักเรื่องอํานาจเหนือบุคคลนั้น
สหรัฐอเมริกาใช้หลัก การติดต่อที่น้อยที่สุด (Minimum Contact Test) กล่าวคือ ศาลจะดูว่าจําเลย
มีอํานาจเหนือบุคคลในศาลต่างประเทศหรือไม่จําเลยได้กระทําการใดหรือเกี่ยวข้องกับประเทศนั้นอย่างไรบ้าง
ในคดี Mercandino v. Devoe & Raynolds, Inc., ศาลในคดีนี้ยอมรับคําพิพากษาของศาลอิตาลี
เนื่องจากจําเลยได้ส่งตัวแทนของจําเลยไปประชุมกับโจทก์ที่ประเทศอิตาลีเกี่ยวกับการวางแผนการตลาด
สินค้าของจําเลย ศาลจึงยอมรับในประเด็นเรื่องอํานาจเหนือบุคคลศาลต่างประเทศมิได้มีอํานาจเหนือ
บุคคลในการพิจารณาคดีของจําเลย (Personal Jurisdiction)
ข้อสังเกตเรื่องอํานาจเหนือบุคคล กําหนดข้อพิจารณาที่ถือว่าศาลมีอํานาจเหนือจําเลย
หลักเกณฑ์ ๖ ประการ ต่อไปนี้ถือว่าศาลต่างประเทศมีอํานาจเหนือบุคคล แต่อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์นี้
มิใช่หลักเกณฑ์เด็ดขาด (Non-Exclusive) หากศาลที่พิจารณาคดีเห็นว่ามีหลักเกณฑ์อื่นที่นอกเหนือ
จากหลักเกณฑ์นี้ก็สามารถทําได้
- จําเลยมีกระบวนการพิจารณาเป็นส่วนตัว (Process Personally)
- จําเลยสมัครใจปรากฏตัวในกระบวนพิจารณา (Voluntarily Appear)
- จําเลยตกลงที่จะมีการยื่นฟ้อต้องศาลที่ตัดสินคดี (Agreed to Submit)
- จําเลยมีภูมิลําเนาอยู่ในศาลทีต่ ัดสินคดี (Domicile)
- จําเลยมีสถานประกอบการในเขตที่ศาลต่างประเทศตั้งอยู่ (Business Office)
- จําเลยมียานพาหนะหรือเครื่องบินอยู่ในเขตที่ศาลต่างประเทศตั้งอยู่ (Motor Vehicle
or Airplane)
ในสหภาพยุโรป หลักเกณฑ์เรื่องการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาของประเทศ
ของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปมีวิวัฒนาการมาจากหลักพันธกรณี (Doctrine of Obligation) ที่พัฒนา
โดยศาลประเทศอังกฤษ และในภายหลัง กฎหมายของประเทศอื่นในยุโรปได้รับอิทธิพลของหลักพันธกรณี
ที่พัฒนาโดยศาลประเทศอังกฤษไปด้วย เช่น กฎหมายฝรั่งเศส สําหรับประเทศอื่นในสหภาพยุโรปที่มิได้
ยึดหลักพันธกรณี ก็มักจะใช้หลักอัธยาศัยไมตรีระหว่างประเทศ (Comity) ในการบังคับตามคําพิพากษา
ของศาลต่างประเทศ เช่น ประเทศเยอรมนี ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ฯลฯ แต่ทั้งหลักพันธกรณีและ
หลักอัธยาศัยไมตรีระหว่างประเทศต่างวางหลักในเรื่องเขตอํานาจศาล (Jurisdiction) ในแนวทางเดียวกัน
ว่าศาลต่างประเทศต้องมีเขตอํานาจศาลในการพิจารณาคดี (Foreign Competent Jurisdiction) เสียก่อน
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ศาลที่รับบังคับคดีตามคําพิพากษา (Enforcing Court) จึงจะยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาของ
ศาลต่างประเทศให้
จากการที่สหภาพยุโรปได้จัดทําประกาศสหภาพยุโรปว่าด้วยเขตอํานาจศาล การยอมรับ
และการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศที่เกี่ยวกับเรื่องในทางแพ่งและพาณิชย์ (The Council
Regulation no. ๔๔/๒๐๐๑ of ๒๒ December ๒๐๐๐ on Jurisdiction and the Recognition
and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า
Brussels I Regulation ขึ้นเมื่อปี ค .ศ.๒๐๐๑ ทําให้ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปทั้งหมด ๒๘ ประเทศ
ตกอยู่ภายใต้บังคับของ Brussels I Regulation ในเรื่องการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ของศาลในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปด้วยกันเอง
หลักเกณฑ์ของ Brussels I Regulation ในเรื่องเขตอํานาจศาล (Jurisdiction) จะมีลักษณะ
ที่แตกต่างไปจากหลักเกณฑ์ของประเทศสหรัฐอเมริกาและหลักเกณฑ์ของประเทศอื่นๆ เนื่องจาก Brussels
I Regulation มีรากฐานมาจากสนธิสัญญา ดังนั้นประเทศที่เป็นสมาชิกจะต้องผูกพันตามพันธกรณี
ที่จะมีผลบังคับเฉพาะประเทศสมาชิกเท่านั้น ในกรณีของ Brussels I Regulation ก็เช่นกัน ประเทศ
สมาชิกยุโรปเท่านั้นที่จะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์เรื่องเขตอํานาจศาล (Jurisdiction) ซึ่งได้กําหนดไว้โดย
ชัดแจ้งใน Brussels I Regulation โดยสามารถสรุปหลักเกณฑ์ได้ดังนี้
๑) หลักเกณฑ์ว่าด้วยเขตอํานาจศาลทั่วไป (General Rules of Jurisdiction) กําหนดให้
ศาลในประเทศที่จําเลยมีภูมิลําเนา (Domicile) เป็นศาลที่มีเขตอํานาจเหนือคดีโดยมิต้องคํานึงว่าจําเลยนั้น
มีสัญชาติใด๒๓๑
๒) หลักเกณฑ์ว่าด้วยเขตอํานาจศาลพิเศษ (Special Jurisdiction) กําหนดให้จําเลย
อาจจะถูกพิจารณาคดีในศาลของประเทศอื่นที่ตนมิได้มีภูมิลําเนาอยู่ ถ้าหากคดีนั้นเป็นข้อพิพาทที่เกี่ยวข้อง
กับการผิดสัญญา ข้อพิพาทในเรื่องละเมิด ข้อพิพาทเรื่องประกันภัย ข้อพิพาทในสัญญาผู้บริโภค (Contracts
Concluded by Consumers) และข้อพิพาทในเรื่องสัญญาจ้างแรงงาน
๓) หลักเกณฑ์ว่าด้วยเขตอํานาจศาลเด็ดขาด (Exclusive Jurisdiction) เป็นหลักเกณฑ์
ที่ไม่ใช้หลักภูมิลําเนาของจําเลยในการกําหนดศาลที่มีเขตอํานาจ แต่ศาลจะมีเขตอํานาจเด็ดขาดในการรับ
พิจารณาโดยทันที อาทิเช่น ข้อพิพาทในเรื่องทรัพยสิทธิเหนืออสังหาริมทรัพย์ (Rights in rem) จะตกอยู่
ภายใต้เขตอํานาจศาลเด็ดขาดของศาลในประเทศที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ ข้อพิพาทในเรื่องความสมบูรณ์
ของนิติบุคคล หรือการล้มละลายของนิติบุคคล (Validity of the constitution, nullity, or dissolution

๒๓๑

Brussels I Regulation. Article ๒.๑ reads “subject to this Regulation, persons domiciled in a Member State shall,
whatever their nationality, be sued in the courts of that Member State”.
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of companies or other legal entities) จะตกอยู่ภายใต้เขตอํานาจศาลเด็ดขาดของศาลในประเทศที่
นิติบุคคลนั้นจัดตั้งขึ้น๒๓๒ เป็นต้น
ในการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาลจากประเทศสมาชิกแรก
Brussels I Regulation ระบุให้คําพิพากษา (Judgment) ของศาลที่มาจากประเทศสมาชิกแรกได้รับ
การยอมรับในศาลของประเทศสมาชิกที่สองได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการพิเศษ “คําพิพากษา
(Judgment)” หมายถึง คําตัดสินโดยศาลหรือองค์กรตุลาการของประเทศสมาชิก ไม่ว่าคําตัดสินนั้น
จะมีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่นก็ตาม เช่น ประกาศ (Decrees) คําสั่ง (Orders) หรือหมายบังคับคดี (Writ of
Execution)๒๓๓ คู่ความฝ่ายที่ประสงค์จะบังคับคดีตามคําพิพากษาสามารถทําคําร้องขอให้ศาลที่มีอํานาจ
(Competent Authority) ออกประกาศการบังคับตามคําพิพากษาของคู่ความนั้น ศาลที่มีอํานาจ
(Competent Authority) ที่คู่ความสามารถทําคําร้องขอได้จะปรากฏรายชื่อในภาคผนวกที่ ๒ (Annex II)๒๓๔
๒๓๒

Supra Note ๔.Article ๒๒.๒ states that the following courts shall have exclusive jurisdiction, regardless of
domicile:
in proceedings which have as their object the validity of the constitution, the nullity or the dissolution of
companies or other legal persons or associations of natural or legal persons, or of the validity of the decisions of
their organs, the courts of the Member State in which the company, legal person or association has its seat. In
order to determine that seat, the court shall apply its rules of private international law.
๒๓๓
Supra Note ๔.Article ๓๒ reads “for the purposes of this Regulation, ‘judgment’ means any judgment given by
a court or tribunal of a Member State, whatever the judgment may be called, including a decree, order, decision
or writ of execution, as well as the determination of costs or expenses by an officer of the court.”
๒๓๔
ศาลที่มีอํานาจ (Competent Authority) ได้แก่ศาลต่อไปนี้
- in Belgium, the "tribunal de première instance" or "rechtbank van eerste aanleg" or "erstinstanzliches Gericht",
- in Germany, the presiding judge of a chamber of the "Landgericht",
- in Greece, the "Μονομελές Πρωτοδικείο",
- in Spain, the "Juzgado de Primera Instancia",
- in France, the presiding judge of the "tribunal de grande instance",
- in Ireland, the High Court,
- in Italy, the "Corte d'appello",
- in Luxembourg, the presiding judge of the "tribunal d'arrondissement",
- in the Netherlands, the presiding judge of the "arrondissementsrechtbank";
- in Austria, the "Bezirksgericht",
- in Portugal, the "Tribunal de Comarca",
- in Finland, the "käräjäoikeus/tingsrätt",
- in Sweden, the "Svea hovrätt",
- in the United Kingdom:
(a) in England and Wales, the High Court of Justice, or in the case of a maintenance judgment, the Magistrate's
Court on transmission by the Secretary of State;
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ของ Brussels I Regulation จะเห็นได้ว่าหลักเกณฑ์เรื่องเขตอํานาจศาล (Jurisdiction) ของการยอมรับ
และการบังคับคดีตามคําพิพากษาระหว่างกันของศาลประเทศสมาชิกยุโรปมีความแน่นอนและชัดเจน
อีกทั้งเอื้อประโยชน์ให้คู่ความสามารถร้องขอให้บังคับคดีตามคําพิพากษาของศาลอื่นในประเทศสมาชิก
ที่สามารถชี้ชัดถึงกระทั่งชื่อของศาลที่คู่ความจะสามารถไปทําคําร้องขอได้
สําหรับการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในกลุ่มประเทศ
ในแถบตะวันออกกลางได้มีการกําหนดให้มีการตรวจสอบเขตอํานาจของศาลที่ออกคําพิพากษาซึ่งถือ
ได้ว่าเป็นหลักปฏิบัติที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปของการบังคับตามคําพิพากษาของศาลต่างประเทศ
หากศาลที่ออกคําพิพากษาไม่มีเขตอํานาจโดยชอบธรรมไม่ว่าจะเป็นทางปฏิบัติหรือทางเนื้อหาก็ถือได้ว่า
คําพิพากษานั้นใช้บังคับไม่ได้ อย่างไรก็ดีการตรวจสอบเขตอํานาจศาลอาจมีความแตกต่างกันไปใน
แต่ละระบบกฎหมาย โดยในสนธิสัญญาส่วนใหญ่จะกําหนดให้ศาลที่ต้องบังคับตามคําพิพากษาต้อง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าศาลที่ออกคําพิพากษานั้นมีอํานาจที่จะออกคําพิพากษานั้นหรือไม่
ในกลุ่มประเทศอาเซียนเอง จากผลการศึกษาพบว่าได้มีการนําหลักการเขตอํานาจศาล
(Jurisdiction) มาใช้เช่นเดียวกัน เช่น สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์
และประเทศไทย
โดยในบางประเทศได้มีเกณฑ์เฉพาะในการพิจารณาว่าศาลต่างประเทศพิจารณาและทํา
คําพิพากษามีเขตอํานาจศาลในคดีดังกล่าวหรือไม่ เช่นประเทศมาเลเซียได้วางเงื่อนไขไว้ว่าคําพิพากษา
ที่เป็นการตัดสินในคดีเกี่ยวกับสิทธิเหนือตัวบุคคลศาลที่ทําคําพิพากษาจะถือว่าเป็นศาลที่มีเขตอํานาจ
ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑) ลูกหนี้ตามคําพิพากษาซึ่งเป็นจําเลยในกระบวนการดําเนินคดีในศาลที่ทําคําพิพากษา
ได้ยอมรับอํานาจโดยยื่นเอกสารต่อศาลศาลที่ทําคําพิพากษาโดยสมัครใจ โดยการดําเนินคดีดังกล่าว
เป็นการดําเนินการเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากการป้องกันทรัพย์สินถูกยึดหรืออายัดหรือรับคืน
ทรัพย์สินที่ถูกปลดจากการยึดหรืออายัดในกระบวนการดําเนินคดีหรือการไต่สวนในศาลที่ทําคําพิพากษานั้น
(๒) ลูกหนี้ตามคําพิพากษาเป็นโจทก์ในการดําเนินคดีหรือในการฟ้องแย้งในศาลที่
ทําคําพิพากษานั้น

(b) in Scotland, the Court of Session, or in the case of a maintenance judgment, the Sheriff Court on transmission
by the Secretary of State;
(c) in Northern Ireland, the High Court of Justice, or in the case of a maintenance judgment, the Magistrate's Court
on transmission by the Secretary of State;
(d) in Gibraltar, the Supreme Court of Gibraltar, or in the case of a maintenance judgment, the Magistrates' Court
on transmission by the Attorney General of Gibraltar.
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๒๔๕

(๓) ลูกหนี้ตามคําพิพากษาซึ่งเป็นจําเลยในกระบวนการดําเนินคดีในศาลที่ทําคําพิพากษา
ได้ตกลงให้ศาลที่ทําคําพิพากษาเป็นศาลที่มีเขตอํานาจในการที่จะดําเนินการพิจารณาพิพากษาคดีใน
เรื่องที่พิพากษาก่อนวันที่จะมีการดําเนินคดีนั้น
(๔) ลูกหนี้ตามคําพิพากษาซึ่งเป็นจําเลยในกระบวนพิจารณาคดีในศาลที่ทําคําพิพากษา
อยู่อาศัยในประเทศของศาลที่ทําคําพิพากษานั้น หรือในกรณีที่ลูกหนี้ตามคําพิพากษาเป็นนิติบุคคล
ซึ่งมีสถานที่ประกอบการอยู่ในประเทศของศาลที่ทําคําพิพากษาในขณะที่มีการยื่นฟ้องดําเนินคดี
(๕) ลูกหนี้ตามคําพิพากษาซึ่งเป็นจําเลยในกระบวนพิจารณาคดีในศาลที่ทําคําพิพากษา
มีสถานประกอบการในประเทศของศาลที่ทําคําพิพากษา และการดําเนินคดีในศาลที่ทําคําพิพากษานั้น
เกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมที่กระทําขึ้นโดยหรือกระทําที่สถานประกอบการดังกล่าว
(๖) คําพิพากษานั้นเป็นการพิจารณาพิพากษาในประเด็นที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
หรือเกี่ยวกับสิทธิในสังหาริมทรัพย์โดยศาลที่ทําคําพิพากษาจะถือว่าเป็นศาลที่มีเขตอํานาจเมื่อทรัพย์สิน
ดังกล่าว ตั้งอยู่ในประเทศของศาลที่ทําคําพิพากษา
ส่วนหลักเกณฑ์ในประเทศสิงคโปร์ ศาลต่างประเทศที่ทําคําพิพากษาจะถือว่าเป็น
ศาลที่มีเขตอํานาจในการพิจารณาพิพากษาคดีก็ต่อเมื่อศาลต่างประเทศที่ทําคําพิพากษานั้นเป็นศาลที่มี
เขตอํานาจศาลระหว่างประเทศในการพิจารณาพิพากษาคดีเหนือลูกหนี้ตามคําพิพากษา ซึ่งภายใต้กฎ
ข้อที่ ๔๓ ของกฎหมาย Dicey, Morris and Collins on The Conflicts of Laws เขตอํานาจศาลระหว่าง
ประเทศเหนือลูกหนี้ตามคําพิพากษานั้นจะมีขึ้นได้ในกรณีดังนี้
๑. มีการยื่นคําให้การโดยลูกหนี้ตามคําพิพากษาในศาลต่างประเทศนั้น
๒. ลูกหนี้ตามคําพิพากษาปรากฏตัวอยู่ในเขตอํานาจศาลนั้น หรือ
๓. มีข้อตกลงโดยลูกหนี้ตามคําพิพากษาในการยื่นฟ้องคดีในกรณีที่มีข้อพิพาทใน
ศาลต่างประเทศ ที่ทําคําพิพากษานั้น ก่อนวันที่จะมีการดําเนินคดีในศาลที่ทําคําพิพากษานั้น
นอกจากนี้สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ก็มีเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เรื่องเขต
อํานาจของศาลต่างประเทศ ที่พิจารณาและทําคําพิพากษาว่าเป็นศาลที่มีเขตอํานาจหรือไม่ จะเกี่ยวข้อง
กับจําเลย หากจําเลยเป็นผู้แพ้คดี หรือเกี่ยวข้องกับโจทก์หากเป็นผู้แพ้คดี หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
พิจารณาว่าศาลต่างประเทศ เป็นศาลที่มีเขตอํานาจต่อคู่ความที่แพ้คดีหรือไม่มีดังต่อไปนี้
๑. คู่ความฝ่ายที่แพ้คดีได้ปรากฏตัวหรือมีถิ่นที่อยู่ในเขตอํานาจของศาลต่างประเทศ
เมื่อมีการเริ่มกระบวนพิจารณา
หากเป็นคําพิพากษาให้โจทก์เป็นผู้ชนะ จําเลยตามคําพิพากษาต้องอยู่หรือมีถิ่นที่อยู่
ในเขตดินแดน ที่ศาลต่างประเทศที่ทําคําพิพากษาตั้งอยู่ เมื่อมีการดําเนินกระบวนพิจารณาศาลต่างประเทศ
ดังกล่าว จะถือว่าเป็นศาลที่มีเขตอํานาจตาม มาตรา ๑๓ (ก)
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๒. คู่ความฝ่ายที่แพ้คดีได้ยื่นฟ้องต่อศาลต่างประเทศหรือยอมรับคําคู่ความจากศาล
ต่างประเทศ
บุคคลใดๆ ที่ยอมรับเขตอํานาจศาลต่างประเทศถือได้ว่ายอมรับคําพิพากษาต่างประเทศ
ว่าเป็นคําพิพากษาถึงที่สุด (Res Judicat) ดังนั้นหากศาลต่างประเทศพิพากษาให้โจทก์เป็นผู้แพ้คดี
ศาลดังกล่าวดังกล่าวจะถือว่าเป็นศาลที่มีเขตอํานาจเนื่องจากโจทก์ได้ดําเนินการในอํานาจศาลนั้น
ก่อนศาลอื่น ซึ่งถือได้ว่าโจทก์ได้ยื่นฟ้องคดีและยอมรับเขตอํานาจศาลต่างประเทศ
ในกรณีที่คําพิพากษาต่างประเทศตัดสินให้จําเลยเป็นผู้แพ้คดี ประเด็นที่ต้องพิจารณาคือ
จําเลย ได้ยอมรับในเขตอํานาจศาลต่างประเทศหรือไม่ ดังกรณีตัวอย่างต่อไปนี้ หากโจทก์และจําเลย
เป็นคู่สัญญากันได้ตกลงร่วมกันที่จะเรียกร้องให้มีการระงับข้อพิพาท ณ ศาลของประเทศสิงคโปร์ คู่ความ
ทั้งสองฝ่ายคงมีความผูกพันตามเขตอํานาจศาลของประเทศสิงคโปร์ ดังนั้นศาลของประเทศสิงคโปร์
ก็เป็นหนึ่งในศาลที่มีเขตอํานาจในการพิจารณาคดีดังกล่าวตามความตกลงของคู่กรณีในการยอมรับ
เขตอํานาจศาลดังกล่าว
ประเทศไทยเองก็ได้มีการยอมรับเอาหลักการนี้มาใช้เช่นกัน โดยเป็นหลักที่คําพิพากษา
ศาลฎีกา ได้วางแนวทางเอาไว้ในคําพิพากษาฎีกาที่ ๕๘๕/๒๔๖๑ ซึ่งแม้ศาลในคดีนี้จะไม่ได้ยอมรับหรือ
บังคับคําพิพากษาของเมืองไซง่อนก็ตาม แต่ก็ได้วางหลักในเรื่องนี้เอาไว้ว่าการที่ศาลไทยจะยอมรับหรือ
บังคับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นต้องมีหลักเกณฑ์คือคําพิพากษาศาลต่างประเทศดังกล่าว
ต้องพิพากษามาจากศาลที่มีอํานาจศาล โดยพิจารณาดูว่า ศาลต่างประเทศที่ทําการพิจารณาพิพากษาคดีนั้น
มีอํานาจในการพิจารณาคดีหรือไม่ และ คําพิพากษาดังกล่าวต้องถึงที่สุดและเสร็จเด็ดขาด
๒.๑.๒ หลักเกณฑ์คาํ พิพากษาเด็ดขาดและถึงทีส่ ุด (Final & Conclusive Judgment)
คําพิพากษาที่ขอให้มีการยอมรับหรือบังคับนั้นต้องเป็นคําพิพากษาที่เด็ดขาดและ
ถึงที่สุดแล้ว (Final & Conclusive Judgment) โดยการพิจารณาว่าคําพิพากษาดังกล่าวนั้นถึงที่สุดและ
เป็นเด็ดขาดหรือไม่นั้น ต้องพิจารณาจากกฎหมายของประเทศที่ทําการตัดสินคําพิพากษาดังกล่าว๒๓๕
นอกจากนี้ คู่ความที่ขอให้ศาลหนึ่งยอมรับหรือบังคับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นต้องเป็น
คู่ความเดียวกันกับคู่ความในคําพิพากษาต่างประเทศดังกล่าว หลักคําพิพากษาเด็ดขาดและถึงที่สุดนี้
เป็นหลักสากลที่ได้รับการยอมรับในหลายประเทศทั่วโลก

๒๓๕

Watson Farley & Williams, How “final” does a judgment have to be for the English court to enforce it?, ๑๗
June ๒๐๑๔. Available at http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=๖c๗๖๔๖af-๑๗๓๓-๔๑๐๐-๘๗a๖-๒f๓a๔c
๘๙๙df๙. Accessed ๒๔ April ๒๐๑๕.
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กฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวข้องกับคําพิพากษาของศาลต่างประเทศจะต้องมีกล่าวถึงเงื่อนไข
การบังคับคําพิพากษาของศาลต่างประเทศ ว่าจะต้องเป็นคําพิพากษาที่ถึงที่สุดแล้ว (Final and conclusive)
โดยประเทศสหรัฐอเมริกาถือหลักว่าคําพิพากษาที่ถึงที่สุดนั้น คือ คําพิพากษาที่ไม่ต้องมีการพิจารณาคดี
ต่อไปแล้ว แต่คําพิพากษานั้นอาจจะอยู่ระหว่างการยื่นอุทธรณ์ก็ได้ ในกรณีที่คําพิพากษาศาลต่างประเทศ
อยู่ระหว่างการยื่นอุทธรณ์ ศาลที่สหรัฐอเมริกาสามารถที่จะชะลอกระบวนการพิจารณาคดีออกไปก่อน
จนกว่าศาลอุทธรณ์จะตัดสินคดีก็ได้
ในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป หลักเกณฑ์ในเรื่องคําพิพากษาเด็ดขาดและถึงที่สุด
มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากกลุ่มประเทศอื่น เนื่องจากวัตถุประสงค์ของ Brussels I Regulation ต้องการให้
ศาลประเทศสมาชิกยุโรปยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาระหว่างกันให้มีขั้นตอนน้อยที่สุดและ
รวดเร็วมากที่สุด ดังนั้น ในเรื่องการบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาลจากประเทศสมาชิกยุโรประหว่างกัน
(Enforcement of Judgment) Brussels I Regulation กําหนดให้พิพากษาของศาลที่มาจากประเทศ
สมาชิกแรก จะได้รับการยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาในศาลของประเทศสมาชิกที่สองได้ทันที
เมื่อคู่ความฝ่ายหนึ่งร้องขอ และศาลในประเทศที่สอง (ซึ่งคือศาลที่รับบังคับคดี หรือ Enforcing Court)
จะออกประกาศการบังคับตามคําพิพากษาศาลประเทศแรก (Declaration of Enforcement)๒๓๖
สิ่งที่น่าสนใจในเรื่องนี้คือ หลักเกณฑ์ Brussels I Regulation มิได้ระบุให้ศาลที่รับบังคับคดี
(Enforcing Court) ต้องพิจารณาว่าคดีที่ขอให้บังคับตามคําพิพากษากาศาลอื่นนั้นเด็ดขาดและถึงที่สุดแล้ว
หรือไม่ นั่นหมายถึง Brussels I Regulation ให้ศาลประเทศที่สองทําการบังคับคดีตามคําพิพากษา
จากศาลประเทศแรกโดยจํากัดสิทธิในการเข้าไปดูเนื้อหาในคําพิพากษาของศาลแรกให้น้อยที่สุด
แต่อย่างไรก็ดี คู่ความฝ่ายที่เสียประโยชน์อาจทําคําร้องอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์๒๓๗ ในประเด็นที่คดีเดิม
ยังไม่เด็ดขาดและไม่ถึงที่สุด โดยศาลอุทธรณ์อาจมีคําสั่งให้ชะลอกระบวนการพิจารณาคดีออกไป
หากปรากฏว่ายังมีการอุทธรณ์คดีเดิมในศาลของประเทศแรก หรือระยะเวลาในการอุทธรณ์คดีใน
ศาลประเทศแรกยังไม่สิ้นสุด๒๓๘

๒๓๖

Supra Note ๔. Article ๔๕.๒ reads “under no circumstances may the foreign judgment be reviewed as to its
substance”.
๒๓๗
Supra Note ๔. Brussels I Regulation reads “the decision on the application for a declaration of enforceability
may be appealed against by either party”.
๒๓๘
Supra Note ๔. Article ๔๖.๑ reads:
the court with which an appeal is lodged under Article ๔๓ or Article ๔๔ may, on the application of the
party against whom enforcement is sought, stay the proceedings if an ordinary appeal has been lodged against
the judgment in the Member State of origin or if the time for such an appeal has not yet expired; in the latter
case, the court may specify the time within which such an appeal is to be lodged.
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ในเรื่องการยอมรับคําพิพากษาจากศาลประเทศแรก (Recognition of Judgment)
Brussels I Regulation กลับมีหลักเกณฑ์ที่แตกต่างจากการบังคับคดีตามคําพิพากษา (Enforcement
of Judgment) กล่าวคือ ศาลในประเทศที่สองที่ถูกร้องขอให้ยอมรับคําพิพากษาจากศาลแรกสามารถ
คําสั่ง ให้ชะลอกระบวนการพิจารณาคดีออกไปก่อนหากปรากฏว่ายังมีการอุทธรณ์คดีเดิมอยู่ในศาลของ
ประเทศแรก๒๓๙
กลุ่มประเทศตะวันออกกลางได้กําหนดเงื่อนไขของการยอมรับคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ไว้ในทํานองเดียวกันว่า คําพิพากษาที่จะได้รับการยอมรับและบังคับใช้ในรัฐสมาชิกอื่นต้องถึงที่สุด
เพื่อมิให้มีข้อโต้แย้ง หรือความลังเลใจในการยอมรับคําพิพากษาในรัฐผู้บังคับใช้คําพิพากษาและเพื่อมิให้
มีการกลับคําพิพากษาในภายหลัง ดังนั้นข้อบังคับที่ยอมรับได้โดยทั่วไปคือการที่คําพิพากษานั้นถึงที่สุด
จากรัฐที่ได้มีการออกคําพิพากษานั้น โดยเงื่อนไขในข้อนี้ได้ถูกบัญญัติไว้ใน Article ๒(๑) ของ the Arab
League Convention ซึ่งได้ให้ความหมายของคําพิพากษาถึงที่สุด คือการไม่มีการอุทธรณ์คําพิพากษานั้นอีก
ในระบบกฎหมายของรัฐที่ออกคําพิพากษา The Riyadh Convention และ The GCC Convention
ก็ได้บัญญัติหลักการนี้ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน๒๔๐
สําหรับประเทศในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนเช่น ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์
ประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศไทย ก็ได้มีการบัญญัติกฎเกณฑ์
ในเรื่องนี้ไว้เช่นกัน
ในประเทศมาเลเซียคําพิพากษาเด็ดขาดและถึงที่สุด (Final and Conclusive) ซึ่งใน
กรณีนี้ รวมถึงคําพิพากษาที่อยู่ในระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ หรือคําพิพากษาดังกล่าวยังสามารถอุทธรณ์
ได้อย่างไรก็ตามหากผู้ที่ยื่นคําขอเพิกถอนการจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นประสงค์
จะอุทธรณ์คําพิพากษาดังกล่าว ศาลสูงประเทศมาเลเซียสามารถที่จะมีคําสั่งให้มีการเพิกถอน การจดทะเบียน
คําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นได้หรือมีคําสั่งเลื่อนการจดทะเบียนคําพิพากษานั้นออกไปจนกว่าระยะเวลา
ที่สามารถอุทธรณ์คําพิพากษานั้นได้จะสิ้นสุดลงหรือจนกว่าคู่ความที่ประสงค์จะอุทธรณ์ จะดําเนินการ
อุทธรณ์เสร็จสิ้น อย่างไรก็ดี การที่ศาลสูงประเทศมาเลเซียมีคําสั่งเพิกถอนการจดทะเบียน คําพิพากษา
ศาลต่างประเทศนี้จะไม่เป็นการตัดสิทธิคู่ความในคดีในการยื่นขอจดทะเบียนคําพิพากษานี้ เมื่อการอุทธรณ์
สิ้นสุดลง
ส่วนในประเทศสิงคโปร์ได้กําหนดหลักเกณฑ์เรื่องคําพิพากษาศาลต่างประเทศจะต้อง
ถึงที่สุดและเด็ดขาดโดยได้มีการกําหนดไว้ในบทบัญญัติแห่ง RECJA และ REFJA และตามระบบกฎหมาย
๒๓๙

Supra Note ๔. Article ๓๗.๑ reads “a court of a Member State in which recognition is sought of a judgment given
in another Member State may stay the proceedings if an ordinary appeal against the judgment has been lodged”.
๒๔๐
Ibid. at ๓๘
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คอมมอนลอว์ (Common Law) ของประเทศสิงคโปร์ โดยบทบัญญัติของ REFJA ได้กําหนดเรื่องหลักเกณฑ์
ของคําพิพากษาถึงที่สุดไว้ว่าคําพิพากษานั้นถือว่าถึงที่สุดแม้ในกรณีที่คําพิพากษานั้นอยู่ในระหว่าง
การอุทธรณ์หรือยังสามารถอุทธรณ์ได้ในศาลของประเทศที่ทําคําพิพากษานั้น แต่อย่างไรก็ตามการยื่น
คําขอเพิกถอนการจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นสามารถกระทําได้ หากมีการพิสูจน์
จนเป็นที่พอใจต่อศาลได้ว่าคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นกําลังอยู่ในขั้นตอนการอุทธรณ์ หรือผู้ยื่น
คําขอเพิกถอนการจดทะเบียนคําพิพากษาต่างประเทศนั้นกําลังจะขออุทธรณ์คําพิพากษานั้น
สําหรับประเทศกัมพูชานั้น ตามบทบัญญัติมาตรา ๑๙๙ ของกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ของประเทศกัมพูชา และข้อที่ ๒๒ ของข้อตกลงระหว่างประเทศ ได้วางหลักไว้ว่า ศาลที่มีเขตอํานาจ
ในการยอมรับคําพิพากษาจะต้องยกคําร้องการขอบังคับคดีได้ หากคําพิพากษาต่างประเทศที่ขอให้มี
การบังคับคดี ยังไม่ถึงที่สุดและยังไม่มีผลผูกพัน โดยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็ได้กําหนด
ให้เป็นเหตุที่ศาลในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะไม่ตัดสินรับรู้หรือบังคับคําพิพากษาจาก
ศาลต่างประเทศหากคําพิพากษายังอยู่ในขั้นตอนของการดําเนินคดี ซึ่งยังไม่เป็นคําพิพากษาที่ใช้ได้อย่าง
เด็ดขาด
ประเทศไทยเองมีคําพิพากษาฎีกาที่ ๕๘๕/๒๔๖๑ ซึ่งได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้วว่าศาลไทย
ได้วางหลักในการยอมรับหรือบังคับคําพิพากษาศาลต่างประเทศไว้ว่า คําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ดังกล่าว ต้องพิพากษามาจากศาลที่มีอํานาจศาลและคําพิพากษาดังกล่าวต้องถึงที่สุดและเสร็จเด็ดขาด
๒.๑.๓ แนวความคิดในเรื่องคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดแล้วไม่สามารถนํามาฟ้องซ้ํา
ได้อีก (Res Judicata)
แนวความคิดในเรื่อง Res Judicata นี้ มีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ที่ได้บัญญัติ
ถึงเรื่องนี้เอาไว้โดยตรงในกฎหมายของตน
โดยได้บัญญัติไว้ในกฎหมายของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ว่าคําพิพากษาของศาล
ถึงที่สุด (Res Judicata) หมายถึง ประเด็นข้อกฎหมายที่ได้รับการตัดสินชี้ขาดและเป็นที่ยุติไปแล้ว
เมื่อศาลใดในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ได้พิจารณาพิพากษาคดีใดไปแล้ว ศาลอื่นในสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์ก็ต้องห้ามดําเนินพิจารณาพิพากษาคดีดังกล่าวอีกครั้ง เนื่องจากศาลอื่น ใน
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์จะยอมรับคําพิพากษาจากศาลที่พิพากษาเป็นคําพิพากษาถึงที่สุด
ตามหลักคําพิพากษาของศาลถึงที่สุด (Res Judicata) ทั้งนี้บทบัญญัติที่กล่าวถึง Res Judicata ได้บัญญัติ
ไว้ในกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์มาตรา ๑๑
“มาตรา ๑๑ Res judicata ไม่มีศาลอื่นใดที่จะพิจารณาหรือพิพากษาข้อพิพาทกฎหมาย
โดยตรงหรือโดยเนื้อหาที่มีคู่ความเป็นคู่ความเดียวกัน มูลคดีพิพากษาเป็นมูลคดีเดียวกัน ที่ศาลที่มี
เขตอํานาจ ได้พิจารณาพิพากษาในมูลคดีดังกล่าวไปแล้ว”
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แม้ว่ากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์มาตรา ๑๑ จะใช้
บังคับกับวิธีพิจารณาของศาลเมียนมาร์เท่านั้น แต่หลักการเรื่อง Res Judicata ยังคงนํามาใช้อย่าง
เท่าเทียมกันในกรณีที่หากคําพิพากษาจากศาลต่างประเทศได้เข้าองค์ประกอบตามกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์มาตรา ๑๓ คําพิพากษาศาลต่างประเทศดังกล่าวก็จะได้รับ
การยอมรับตามหลักคําพิพากษาอันเป็นที่สุด (Res Judicata) โดยมาตรา ๑๓ ได้บัญญัติไว้ว่า “คําพิพากษา
ของศาลต่างประเทศนั้นย่อมจะเสร็จเด็ดขาดเมื่อศาลนั้นได้มีการวินิจฉัยในประเด็นเนื้อหาแห่งคดีที่มี
การกล่าวอ้างจะเป็นที่ยุติระหว่างคู่พิพาทเดียวกันหรือระหว่างบุคคลภายนอกที่ถูกกล่าวหาที่ได้รับ
การดําเนินคดีในมูลคดีเดียวกัน เว้นแต่
ก. เป็นคําพิพากษาที่พิพากษาโดยศาลที่ไม่มีเขตอํานาจในการพิจารณาคดี
ข. เป็นคําพิพากษาที่ขัดต่อศีลธรรมอันดี
ค. เป็นคําพิพากษาที่ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมายระหว่างประเทศ หรือได้รับการปฏิเสธ
ไม่ยอมรับตามกฎหมายของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์เมื่อกฎหมายเปิดช่องให้ยอมรับได้
ง. เป็นคําพิพากษาที่ขัดต่อความยุติธรรมตามธรรมชาติ
จ. เป็นคําพิพากษาที่พิพากษาโดยกลฉ้อฉล
ฉ. เป็นคําพิพากษาที่ข้อเรียกร้องขัดต่อบทบัญ ญัติกฎหมายใดๆ ที่บังคับ ใช้อยู่ใ น
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์”
๒.๑.๔ หลักเกณฑ์ ใ นการแบ่ ง ประเภทคดีใ นการยอมรับ และการบั ง คับ คดีตาม
คําพิพากษาศาลต่างประเทศ
แนวความคิดในการแบ่งประเภทคดีในการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศออกเป็นสองประเภทได้แก่ คดีประเภทที่ศาลสามารถใช้ดุลพินิจในการยอมรับหรือ
บังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศได้ (Discretionary Non-Recognition) และคดีประเภทที่
ศาลไม่สามารถใช้ดุลพินิจในการยอมรับหรือการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศได้ (Mandatory
non-recognition) เป็นแนวความคิดที่มาจากประเทศสหรัฐอเมริกาแนวทางการยอมรับและบังคับ
ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ ในกรณีดังต่อไปนี้ศาลไม่มีดุลยพินิจในการพิจารณา โดยศาลจะต้อง
ปฏิเสธไม่ยอมรับคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้น (Mandatory Non-Recognition)
๑) คําพิพากษาศาลต่างประเทศนัน้ ขัดต่อหลักศุภนิติกระบวน (Due Process of Law)
๒) ศาลต่างประเทศมิได้มีอํานาจเหนือบุคคลในการพิจารณาคดีของจําเลย (personal
jurisdiction)
ข้อสังเกตเรื่องอํานาจเหนือบุคคล มาตรา ๕(b) กําหนดข้อพิจารณาที่ถือว่าศาลมีอํานาจ
เหนือจําเลย หลักเกณฑ์ ๖ ประการต่อไปนี้ถือว่าศาลต่างประเทศมีอํานาจเหนือบุคคล แต่อย่างไรก็ตาม
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มาตรา ๕(b) มิใช่หลักเกณฑ์เด็ดขาด (Non-Exclusive) หากศาลที่พิจารณาคดีเห็นว่ามีหลักเกณฑ์อื่น
ที่นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๕(b) ก็สามารถทําได้
- จําเลยมีกระบวนการพิจารณาเป็นส่วนตัว (Process Personally)
- จําเลยสมัครใจปรากฏตัวในกระบวนพิจารณา (Voluntarily Appear)
- จําเลยตกลงที่จะมีการยื่นฟ้องต่อศาลทีตัดสินคดี (Agreed to Submit)
- จําเลยมีภูมลําเนาอยู่ในศาลทีต่ ัดสินคดี (Domicile)
- จําเลยมีสถานประกอบการในเขตที่ศาลต่างประเทศตั้งอยู่ (Business Office)
- จําเลยมียานพาหนะหรือเครื่องบินอยู่ในเขตที่ศาลต่างประเทศตั้งอยู่ (Motor Vehicle
or Airplane)
๓) ศาลต่างประเทศไม่มีอํานาจตัดสินคดีที่เป็นข้อพิพาท
นอกจากนี้ หากเกิดกรณีดังต่อไปนี้ขึ้นศาลสามารถใช้ดุลพินิจในการไม่ยอมรับคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศได้ (Discretionary Non-Recognition)
๑) จําเลยไม่ได้รับจดหมายแจ้งเตือนเกี่ยวกับกระบวนวิธีพิจารณาในเวลาที่เพียงพอ
เพื่อที่จําเลยจะได้โต้แย้ง
๒) คําพิพากษาศาลต่างประเทศเกิดจากการฉ้อฉล เช่น โจทก์ตั้งใจส่งจดหมายให้จําเลย
ไปที่อยู่ที่ไม่ถูกต้อง โจทก์แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลาที่พิจารณาคดีที่ไม่ถูกต้อง โจทก์ทําให้จําเลยผิดนัด
เนื่องจากปลอมแปลงเอกสารบางประการ เป็นต้น
๓) คําพิพากษาศาลต่างประเทศขัดต่อนโยบายสาธารณะของรัฐที่ยอมรับคําพิพากษา
และของประสหรัฐอเมริกา
๔) คําพิพากษาขัดกับคําพิพากษาอื่นที่ถึงที่สุดแล้ว
๕) กระบวนวิธีพิจารณาของศาลต่างประเทศขัดกับข้อตกลงที่คู่สญ
ั ญาตกลงกันไว้
๖) ศาลต่างประเทศมิใ ช่ศ าลที่สะดวกที่สุดสําหรับการพิจารณาคดี (forum non
conveniens)
๗) คําพิพากษาเกิดจากข้อสงสัยอันเป็นสาระสําคัญเกี่ยวกับความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
(integrity) หมายถึง คําพิพากษาศาลต่างประเทศเกิดจากการฉ้อโกงและการให้สินบน
๘) กระบวนวิธีพิจารณาบางขั้นตอนของศาลต่างประเทศขัดต่อหลักกระบวนการอันควร
แห่งกฎหมาย เช่น คําพิพากษาเกิดจากการแทรกแซงทางการเมืองมากกว่าเกิดจากกระบวนการยุติธรรม
ทางกฎหมาย
ในเรื่องการยอมรับคําพิพากษาศาลต่างประเทศในสหภาพยุโรป (Recognition of
Judgment) ถึงแม้ว่าคําพิพากษาของศาลที่มาจากประเทศสมาชิกแรกจะได้รับการยอมรับในศาลของ

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๖

๒๕๒

ประเทศสมาชิกที่สองได้ทันที แต่ก็มีบางกรณีที่คําพิพากษาจากประเทศสมาชิกแรกไม่อาจได้รับการยอมรับ
ในประเทศที่สองได้ ซึ่งได้แก่กรณีดังต่อไปนี้๒๔๑
๑) คําพิพากษาศาลประเทศแรกที่ขอให้ศาลยอมรับนั้นมีเนื้อหาของคดีที่ขัดกับนโยบาย
สาธารณะ (Public Policy) ของประเทศที่ถูกร้องขอให้มีการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศ
๒) จําเลยในคดีที่มีการร้องขอให้ยอมรับคําพิพากษาศาลประเทศแรกถูกพิพากษาขาดนัด
(Default of appearance) ในศาลประเทศแรก และจําเลยดังกล่าวได้รับเอกสารแจ้งการเริ่มกระบวนการ
ไต่สวนล่าช้า จึงไม่มีเวลาเพียงพอในการเตรียมความพร้อมในการต่อสู่คดี
๓) คําพิพากษาศาลประเทศแรกที่คู่ความร้องขอให้ศาลในประเทศที่สองยอมรับมีเนื้อหา
ของคําตัดสินที่ขัดแย้งกับคําพิพากษาระหว่างคู่ความเดียวกันที่ตัดสินโดยศาลในประเทศที่สอง
๔) คําพิพากษาศาลประเทศแรกที่คู่ความร้องขอให้ศาลในประเทศที่สองยอมรับมีเนื้อหา
ของคําตัดสินที่ขัดแย้งกับคําพิพากษาก่อนหน้าที่ตัดสินโดยศาลของประเทศสมาชิกอื่นหรือศาลของ
ประเทศอื่นที่ไม่ใช่สมาชิกสหภาพยุโรป ซึ่งคดีที่ตัดสินนั้นเป็นคดีที่มีลักษณะความผิดเป็นฐานความผิด
เดียวกันกับคดีที่ตัดสินโดยศาลประเทศแรกและเป็นคดีที่มีคู่ความชุดเดียวกันกับศาลประเทศแรก
ในเรื่องการบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาลในสหภาพยุโรป (Enforcement of
Judgment) ศาลในประเทศที่สองจะต้องบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาลในประเทศแรกเมื่อคู่ความ
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอให้ศาลในประเทศที่สองออกประกาศการบังคับตามคําพิพากษาศาลจากประเทศแรก
(Declaration of Enforceability) เมื่อศาลได้รับคําร้องขอแล้ว ศาลจะต้องบังคับตามคําพิพากษา
ศาลประเทศแรกโดยทันทีเมื่อดําเนินการตามขั้นตอนครบถ้วน๒๔๒ โดยศาลที่รับคําร้องขอไม่สามารถ
๒๔๑

Supra Note ๔. Article ๓๔ provides that a judgment shall not be recognised:
๑. if such recognition is manifestly contrary to public policy in the Member State in which recognition is
sought;
๒. where it was given in default of appearance, if the defendant was not served with the document which
instituted the proceedings or with an equivalent document in sufficient time and in such a way as to enable him
to arrange for his defence, unless the defendant failed to commence proceedings to challenge the judgment
when it was possible for him to do so;
๓. if it is irreconcilable with a judgment given in a dispute between the same parties in the Member State in
which recognition is sought;
๔. if it is irreconcilable with an earlier judgment given in another Member State or in a third State involving
the same cause of action and between the same parties, provided that the earlier judgment fulfils the conditions
necessary for its recognition in the Member State addressed.
๒๔๒
ขั้นตอนภายใน (Formalities) ที่ต้องดําเนินการเพื่อออกประกาศบังคับตามคําพิพากษาศาลประเทศแรกคือ คู่ความที่ร้องขอให้มี
การบังคับตามคําพิพากษาศาลประเทศแรกจะต้องส่งสําเนาคําพิพากษาจากศาลประเทศแรกและยอมรับความถูกต้องของคําพิพากษา
และจะต้องกรอกแบบฟอร์มการขอบังคับตามคําพิพากษา
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๒๕๓

ตรวจเนื้อหาหรือทบทวน (Review) คําพิพากษาของศาลประเทศแรกได้๒๔๓ อย่างไรก็ดี คู่ความฝ่ายที่
เสียประโยชน์อาจทําคําร้องอุทธรณ์ต่อศาลได้๒๔๔ และศาลที่รับคําอุทธรณ์อาจปฏิเสธหรือเพิกถอน
ประกาศการบังคับตามคําพิพากษาศาลประเทศแรกได้ โดยอาศัยมูลเหตุเดียวกันกับการปฏิเสธการยอมรับ
คําพิพากษาศาลต่างประเทศในสหภาพยุโรป๒๔๕
ในประเทศในกลุ่ ม อาเซีย นเอง ประเทศกัม พูช าได้ กํา หนดหลัก เกณฑ์ดัง กล่า วไว้
โดยตามกฎหมายในประเทศกัมพูชาได้กําหนดหลักเกณฑ์สําหรับสําหรับคําพิพากษาที่ไม่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน
และคําตัดสินว่าด้วยข้อพิพาทเกี่ยวกับครอบครัวและการสมรสที่พิพากษาจากศาลในสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามไม่จําเป็นต้องบังคับคําพิพากษาหรือคําตัดสิน แต่จะได้รับการยอมรับโดยทันทีในประเทศกัมพูชา
โดยไม่จําเป็นดําเนินกระบวนพิจารณาทางศาลที่เป็นพิเศษแต่อย่างใดผ่านวิธีการทางกฎหมายของ
ข้อพิพาททางคดีแพ่ง และคําตัดสินที่เกี่ยวกับทรัพย์ที่เกี่ยวกับคําพิพากษาในคดีอาญาและหรือคําพิพากษา
ในคดีปกครองนั้นจะต้องผ่านกระบวนการยอมรับและการบังคับคําพิพากษาต่างประเทศตามกฎหมาย
ของประเทศกัมพูชาก่อนถึงจะนํามาใช้ในอาณาเขตของประเทศกัมพูชาได้ประเทศกัมพูชาก่อน แต่อย่างใด
ในทางกลับกันคําพิพากษาและคําตัดสินของศาลต่างประเทศด้วย
๒.๑.๕ หลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติตอบแทนระหว่างกัน (Reciprocity)
หลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติตอบแทนระหว่างกัน (Reciprocity) เป็นหลักกฎหมายระหว่างประเทศ
ซึ่งมีหลักว่า รัฐหนึ่งจะทําการตอบสนองหรือกระทําการใดๆ กับอีกรัฐหนึ่งในลักษณะต่างตอบแทน
ซึ่งกันและกัน๒๔๖ ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่าหลายประเทศได้ยึดถือเอาหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติตอบแทน
ระหว่างกัน (Reciprocity) มาใช้ในเรื่องการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ ได้แก่
ในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นมิได้มีการนําหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติตอบแทนระหว่างกัน (Reciprocity) มาเป็น
แนวทางในการยอมรับและการบังคับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ ถึงแม้ว่าในคดี Hilton v. Guyot
จะมีการกล่าวถึงหลักปฏิบัติตอบแทนระหว่างกันก็ตาม แต่รัฐส่วนใหญ่ ในสหรัฐอเมริกายังไม่มีการยอมรับ
๒๔๓

Supra Note ๔.Article ๔๕.๒ reads “under no circumstances may the foreign judgment be reviewed as to its
substance”.
๒๔๔
Supra Note ๔.Article ๔๓.๑ reads “the decision on the application for a declaration of enforceability may be
appealed against by either party”.
๒๔๕
Supra Note ๔. Article ๔๕ reads:
๑. The court with which an appeal is lodged under Article ๔๓ or Article ๔๔ shall refuse or revoke a
declaration of enforceability only on one of the grounds specified in Articles ๓๔ and ๓๕. It shall give its decision
without delay.
๒. Under no circumstances may the foreign judgment be reviewed as to its substance.
๒๔๖
Francesco Parisi* and Nita Ghei, The Rile of Reciprocity in International Law, ๑.
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๒๕๔

หลักดังกล่าว นอกจากนี้ใน the ๒๐๐๕ Uniform Act ได้มีการยกเลิก การนําหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติตอบแทน
ระหว่างกัน (Reciprocity) ออกจากหลักการยอมรับคําพิพากษาของศาลต่างประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม
ประเทศสหรัฐอเมริกายังมีการใช้หลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติตอบแทนระหว่างกัน (Reciprocity) สําหรับคําร้องขอ
บังคับตามคําพิพากษาที่ไม่ใช่หนี้เงิน คําร้องขอเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัว (Domestic Relationship)
สําหรับสหภาพยุโรป การยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาระหว่างกันของ
ศาลในประเทศสมาชิกยุโรปจะไม่นําหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติตอบแทนระหว่างกัน (Reciprocity) มาใช้
เนื่องจากประเทศสมาชิกยุโรปทั้งหมดอยู่ภายใต้ Brussels I Regulation ซึ่งมุ่งหมายให้การยอมรับและ
การบังคับคดีตามคําพิพากษาระหว่างศาลของประเทศสมาชิกยุโรปเน้นความสําคัญกับกฎเกณฑ์
(Rule-Based) มากกว่าการใช้ดุลพินิจของศาล จึงไม่มีการกําหนดให้ประเทศสมาชิกยึดหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติ
ตอบแทนระหว่างกัน (Reciprocity) เป็นเงื่อนไขในการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาระหว่าง
ศาลในยุโรปได้ แต่อย่างไรก็ดีประเทศต่างๆ ในยุโรป เช่น ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และประเทศอิตาลี
ยังคงมี การใช้หลักการปฏิบัติต่างตอบแทนสําหรับการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศที่อยู่นอกสหภาพยุโรป (Non-EU Foreign Judgment)
ในประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนก็ได้มีการวางหลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้ในเรื่องการยอมรับ
และการบังคับคดีคําพิพากษาต่างประเทศได้แก่ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศกัมพูชา
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์
โดยประเทศกัมพูชาได้กําหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้ในกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ของประเทศกัมพูชา ที่เกี่ยวกับการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศใน
ประเทศกัมพูชาไว้ว่า คําพิพากษาศาลต่างประเทศที่จะได้รับการยอมรับและการบังคับคดีในประเทศ
กัมพูชาได้นั้น ประเทศกัมพูชาจะต้องมีข้อตกลงกับประเทศอื่นๆ เพื่อให้มีการปฏิบัติตอบแทนในเรื่อง
การยอมรับและการบังคับคดีคําพิพากษา ศาลเวียดนามได้กําหนดหลักเกณฑ์ที่คําพิพากษาศาลต่างประเทศ
จะบังคับในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตามที่กําหนดไว้ในประมวลกฎหมายพิจารณาความแพ่งโดยมี
หลักเกณฑ์ว่าต้องเป็นคําพิพากษาเกี่ยวกับคดีของศาลต่างประเทศที่เป็นภาคีในสนธิสัญญาระหว่างประเทศ
ซึ่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามลงนามเป็นภาคีในสนธิสัญ ญานั้น นอกจากนั้นยังได้กําหนดไว้
ว่าคําพิพากษาเกี่ยวกับคดีของศาลต่างประเทศที่แม้ไม่ได้เป็นประเทศที่เป็นภาคีร่วมกับสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามภายใต้สนธิสัญญาเดียวกัน แต่เป็นประเทศที่ปฏิบัติในเรื่องการยอมรับและการบังคับคดีตาม
คําพิพากษาของศาลเวียดนามในประเทศของตนในลักษณะต่างตอบแทนก็สามารถบังคับคําพิพากษาศาล
ต่างประเทศในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้
โดยในประเทศสิงคโปร์คําพิพากษาต่างประเทศที่จะได้รับการยอมรับและการบังคับคดี
ในประเทศสิงคโปร์ได้นั้นต้องเป็นคําพิพากษาจากประเทศที่ได้ถูกระบุไว้ในบทบัญญัติแห่ง RECJA และ

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๖

๒๕๕

REFJA จึงจะสามารถลงทะเบียนเพื่อบังคับตามคําพิพากษาได้ตามหลักต่างตอบแทนและประเทศมาเลเซีย
ก็ได้กําหนดไว้คล้ายกับประเทศสิงค์โปร์อย่างชัดเจนว่าคําพิพากษาต่างประเทศที่จะนํามาจดทะเบียน
บังคับตามบทบัญญัติแห่ง REJA นั้นต้องเป็นคําพิพากษาของศาลของประเทศที่ระบุไว้ในบัญชีที่หนึ่ง
(First Schedule) เท่านั้น
สําหรับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้มีการกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
การดําเนินคดีแพ่งว่าจะพิจารณา ตัดสินรับรู้คําพิพากษาต่างประเทศในกรณีที่คําพิพากษาของศาลต่างประเทศ
ที่เป็นภาคีของสนธิสัญญา ซึ่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้เป็นภาคีในกรณีที่ไม่มีสัญญา
และสนธิสัญญาสากลกับต่างประเทศ ศาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อาจจะรับเอาคดี
มาพิจารณาบนหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติตอบแทนระหว่างกัน (Reciprocity) แต่ไม่ให้ขัดกับรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ได้มีการกําหนดในกฎหมายพิจารณาความแพ่งของ
สาธารณรั ฐ แห่ ง สหภาพเมี ย นมาร์ ว่ า การบั ง คั บ คํ า พิ พ ากษาต้ อ งทํ า โดยศาลของประเทศที่ มี
หลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติตอบแทนระหว่างกัน (Reciprocity) กับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ตาม
กฎหมายพิจารณาความแพ่งนั้นจะต้องมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาของสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์ในการที่จะยอมรับคําพิพากษาจากศาลต่างประเทศดังกล่าว
๒.๑.๖ หลักอัธยาศัยไมตรีระหว่างประเทศ (Comity)
ประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการนําหลักอัธยาศัยไมตรีระหว่างประเทศ (Comity) มาใช้
บังคับอันจะเห็นได้จากคําพิพากษาที่ใช้เป็นบรรทัดฐานในคดี Hilton v. Guyout ซึ่งศาลสูงสุดในคดีนี้
ได้แสดงความเห็นเรื่องหลักอัธยาศัยไมตรีระหว่างประเทศ (Comity) ไว้ดังนี้ หลักอัธยาศัยไมตรีระหว่างประเทศ
(Comity) ตามกฎหมายแล้ว มิใช่ภาระผูกพันแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด และไม่ใช่ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกัน
และกัน แต่คือการที่ประเทศหนึ่งยอมรับถึงอํานาจของฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการของ
ประเทศอีกประเทศหนึ่ง โดยมีภาระผูกพันกันตามสนธิสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างประเทศต่อกันและ
มีผลผูกพันประชาชนของรัฐนั้นๆ ด้วย นอกจากนี้ศาลในคดีนี้ยังอธิบายว่าหากคําพิพากษาของประเทศอื่น
ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาคดีที่ถูกต้อง จําเลยได้มาแสดงตนต่อหน้าศาล และมีกระบวนวิธีพิจารณา
ที่เป็นธรรมแล้ว ศาลก็ควรยอมรับคําพิพากษาศาลต่างประเทศ ทั้งนี้ ผู้พิพากษาจะต้องไม่มีความโน้มเอียง
ในขณะนั่งพิจารณาคดีและปราศจากการฉ้อฉล แต่อย่างไรก็ตาม ประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีการนํา
หลักอัธยาศัยไมตรีระหว่างประเทศ (Comity) มาใช้เฉพาะรัฐที่ไม่ได้มีการยอมรับกฎหมาย Uniform
Foreign-Country Money Judgments Recognition Act ๒๐๐๕ เป็นกฎหมายภายในของรัฐนั้นๆ
สําหรับสหภาพยุโรป ถึงแม้ในอดีตหลักอัธยาศัยไมตรีระหว่างประเทศ (Comity) จะเป็น
รากฐานในการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศก็ตาม แต่ในปัจจุบัน เมื่อสหภาพ
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ยุโรปได้ยอมรับ Brussels I Regulation มาบังคับใช้ ศาลของประเทศสมาชิกยุโรปมีพันธกรณีที่จะต้อง
ยึดถือตามกฎเกณฑ์ (Rule-Based) ในการที่จะยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาลอื่นในยุโรป
มากกว่าการใช้ดุลพินิจของศาล ที่จะใช้หลักอัธยาศัยไมตรีระหว่างประเทศ (Comity) ในการยอมรับและ
การบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาลจากประเทศอื่นในยุโรป แต่อย่างไรก็ดี ประเทศต่างๆ ในยุโรป
เช่น ประเทศฝรั่งเศส ประเทศเยอรมนี และประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ยังคงมีการใช้หลักอัธยาศัยไมตรี
ระหว่างประเทศ (Comity) สําหรับการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศที่อยู่
นอกสหภาพยุโรป (Non-EU Foreign Judgment)
๒.๒ ข้อจํากัดในการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในคดีแพ่ง
และพาณิชย์
๒.๒.๑ ข้อจํากัดเกี่ยวกับการตีความข้อยกเว้นการยอมรับตามคําพิพากษา
ปัญ หาเรื่องการตีความถือเป็นปัญ หาที่สําคัญในการยอมรับและการบังคับคดีตาม
คําพิพากษาศาลต่างประเทศ กล่าวถือ ศาลในประเทศที่ออกคําพิพากษาและศาลในประเทศที่จะยอมรับ
คําพิพากษาอาจมีแนวปฏิบัติ หรือบรรทัดฐานที่แตกต่างกันในเรื่องของการตีความ ยกตัวอย่างเช่น
ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common Law) โดยศาลจะใช้
คําพิพากษาในคดีก่อนเป็นบรรทัดฐานในการตัดสินคดี ซึ่งศาลได้มีการวางบรรทัดฐานที่แตกต่างกันออกไป
ทําให้บางเรื่องเกิดความสับสน ในการตีความว่ามีความหมายเป็นอย่างใด อาทิเช่น ปัญหาว่าอะไรคือ
การขัดหลักนโยบายสาธารณะ ปัญหาว่าคําพิพากษาใดจะถือว่าเป็นคําพิพากษาอันเป็นที่สุดแล้ว ปัญหา
การพิจารณาอํานาจเหนือบุคคล ปัญหาการพิจารณาอํานาจศาลว่ามีอํานาจเหนือคดีหรือไม่ เป็นต้น
สําหรับประเทศสหรัฐอเมริกา เรื่องการตีความว่าคําพิพากษาศาลต่างประเทศถึงที่สุด
แล้วนั้น ศาลสหรัฐอเมริกาใช้หลัก Final, Conclusive, and Enforceable ซึ่งหมายถึงคําพิพากษาที่
ไม่ต้อง มีการพิจารณาคดีต่อไป เหลือเพียงขั้นตอนของการบังคับคดีเท่านั้น แต่อย่างไรก็ดี ถึงแม้ว่า
คําพิพากษาศาลต่างประเทศยังอยู่ระหว่างการอุทธรณ์ศาลในสหรัฐอเมริกาก็อาจยอมรับ (Recognition
Only) ให้จนกว่าศาลอุทธรณ์จะมีคําพิพากษาถึงที่สุด๒๔๗
ส่วนในเรื่องอํานาจของศาลในการยอมรับคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้น มีความเห็น
แตกออกเป็นสองแนว ได้แก่๒๔๘
๒๔๗

๒๐๐๕ Recognition Act Section ๘; ๑๙๖๒ Recognition Act Section ๘ ๖; Restatement (Third) of Foreign Relations
Law Section ๘ ๔๘๑ cmt. e (๑๙๘๗).
๒๔๘
Ronald A. Brand.Federal.๒๐๑๒ Judicial Center International Litigation Guide. Recognition and Enforcement of
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๑) แนวทางที่หนึ่ง หากลูกหนี้มีทรัพย์สินอยู่ในรัฐที่ร้องขอให้ยอมรับตามคําพิพากษา
ก็เพียงพอแล้วที่ศาลจะพิจารณายอมรับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ ทั้งนี้ ศาลในต่างประเทศ
จะต้องเป็นศาลที่มีอํานาจในการพิจารณาคดี การตัดสินคดีเป็นไปอย่างยุติธรรม (No Unfairness) จําเลย
เป็นลูกหนี้เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาจริงและจําเลยมีทรัพย์สินอยู่ในเขตอํานาจศาลศาลในสหรัฐอเมริกา
ก็จะยอมรับให้
๒) แนวทางที่สอง ถึงแม้ลูกหนี้ตามคําพิพากษาจะมีทรัพย์สินอยู่ในรัฐที่มีการขอให้ยอมรับ
ตามคําพิพากษาแต่หากศาลที่พิจารณาคดีเป็นศาลที่ไม่มีอํานาจเหนือบุคคล (Personal Jurisdiction)
ศาลในสหรัฐอเมริกาก็จะไม่ยอมรับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
๓) แนวทางที่สาม เป็นแนวทางที่ศาลจะพิจารณาทั้งหลักอํานาจเหนือบุคคลและจําเลย
มีทรัพย์สินอยู่ในเขตอํานาจศาลหรือไม่เป็นหลักในการพิจารณา
สําหรับในประเด็นเรื่องการขัดนโยบายสาธารณะนั้น แต่ละประเทศก็มีการตีความที่
แตกต่างกัน ศาลในประเทศสหรัฐอเมริกาจะไม่ปฏิเสธไม่ยอมรับคําพิพากษาของศาลต่างประเทศเพียง
เพราะว่า คําพิพากษานั้นขัดต่อนโยบายสาธารณะเว้นเสียแต่ว่าจะเป็นนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมายรัฐ ธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ First Amendment เรื่องของ
การหมิ่นประมาท
สําหรับสหภาพยุโรป ศาลในประเทศสมาชิกได้พบเจอกับปัญหาเรื่องการตีความข้อยกเว้น
การยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาลในประเทศสมาชิกด้วยกันเองเช่นเดียวกันในเรื่อง
ของคําพิพากษาขัดกับนโยบายสาธารณะ (Public Policy) ศาลในประเทศสมาชิกยุโรปในหลายคดี
มีข้อกังขาว่าการที่คําพิพากษาขัดกับนโยบายสาธารณะนั้นจะต้องตีความโดยกฎหมายของศาลใด
ศาลประเทศแรก หรือศาลประเทศที่สอง และจะต้องตีความอย่างใด จนกระทั้งในปี ค ศ.๑๙๙๔ ศาลยุโรป
(European Court of Justice) ได้ตัดสินไว้ในคดี Kleinmotoren Gmblt v. Emilio Boch๒๔๙ ว่า
การพิจารณาข้อยกเว้นของการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาลจากประเทศสมาชิก
จะต้องตีความโดยเคร่งครัด๒๕๐ การตีความว่าเนื้อหาของคดีแบบใดที่ขัดกับนโยบายสาธารณะ (Public
Policy) เป็นไป ตามหลักกฎหมายและนโยบายของประเทศที่ได้รับการร้องขอให้ยอมรับ และบังคับคดี
ตามคําพิพากษา (Enforcing Court)

Foreign Judgments. Retrieved April ๒๓,๒๐๑๖ from http://www.fjc.gov/public/pdf.nsf/lookup/brandenforce.pdf/
$file/brandenforce.pdf
๒๔๙
Solo Kleinmotoren Gmblt v. Emilio Boch, (Case ๔๑๔๑๙๑)(๑๙๙๔) ECR I-๒๒๓๗.
๒๕๐
Ibid.
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สําหรับเรื่องการตีความว่ากระบวนพิจารณาแบบใดที่ถือว่าเป็นกระบวนพิจารณาที่
ไม่เป็นธรรม แนวคําตัดสินของศาลในคดี Maronier v. Bryan Larmer๒๕๑ แสดงให้เห็นถึงการขยาย
ขอบเขตการพิจารณาข้อยกเว้นการยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาลต่างประเทศในเรื่อง
กระบวนการพิจารณาที่ไม่เป็นธรรมของศาลในประเทศแรก ให้ครอบคลุมถึงกรณีของกระบวนการพิจารณา
ที่ไม่เป็นธรรมที่อยู่นอกเหนือขอบเขตที่ Brussels I Regulation กําหนดไว้๒๕๒ ซึ่งครอบคลุมไปถึง
เรื่องสิทธิมนุษยชนภายใต้อนุสัญญายุโรปว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน ค .ศ.๑๙๕๐ (European Human
Rights Convention ๑๙๕๐)
สําหรับประเทศในกลุ่มอาเซียนเนื่องจากการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ยังไม่ได้ดําเนินการอย่างแพร่หลายดังนั้นปัญหาในการตีความดังกล่าวจึงปรากฏอยู่ในประเทศที่มีการปฏิบัติ
ในเรื่องการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศอย่างเป็นปรกติ เช่น ประเทศมาเลเซีย
โดยปัญหาสําคัญเกี่ยวกับการบังคับคําพิพากษาศาลต่างประเทศในประเทศมาเลเซีย คือ ความไม่สอดคล้อง
ของการตีความในเรื่องของการขัดต่อนโยบายสาธารณะของคําพิพากษาศาลต่างประเทศ ในกรณีตัวอย่าง
เป็นเรื่องการตีความว่าการบังคับคําพิพากษาศาลต่างประเทศตามหนี้การพนันนั้น เป็นเรื่องที่ขัดต่อ
นโยบายสาธารณะของประเทศมาเลเซียหรือไม่ในคดี The Ritz Hotel Casino Ltd & Anor v. Datuk
Seri OsuHjSukam [๒๐๐๕] CLJ ๓๙๐ โดยในคดีดังกล่าวศาลได้มีความเห็นว่า ถึงแม้การพนันจะ
อนุญาตในบ่อนการพนันที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายในประเทศมาเลเซียได้แต่การพนันก็ยังถือว่า
เป็นสิ่งที่ไม่ดีและขัดกับหลักศาสนา ดังนั้นศาลจึงได้มีคําสั่งว่าการยอมรับและการบังคับ ตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศที่เกี่ยวกับหนี้การพนันในประเทศมาเลเซียนั้นเป็นเรื่องที่ขัดกับนโยบายสาธารณะ
ของประเทศมาเลเซียดังนั้นศาลจึงไม่อนุญาตให้รับจดทะเบียนเพื่อบังคับคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ดังกล่าว
แต่อย่างไรก็ตามในคดี The AspinallCuzon Ltd. v. KhooTeng Hock [๑๙๙๑] ๑
LNS ๖ โดยคดีดังกล่าวก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการขอบังคับคําพิพากษาต่างประเทศที่เกี่ยวกับหนี้การพนัน
เช่นเดียวกันกับในคดีที่กล่าวมาข้างต้น โดยศาลได้ให้ความเห็นว่าในการที่เช็คที่ได้แลกเป็นเงินสดและ
แลกเป็นชิป (Chips) เพื่อการเล่นการพนันในบ่อนการพนันที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายใน
ประเทศอังกฤษ ซึ่งหากการแลกเช็คเป็นเงินสดและชิป (Chips) เพื่อใช้เล่นการพนันในบ่อนการพนันที่
ถูกกฎหมายในประเทศมาเลเซียก็ถือว่าการกระทําดังกล่าวเป็นการกระทําที่ถูกกฎหมายในประเทศมาเลเซีย
๒๕๑

W. Maronier v. Bryan Larmer (๒๐๐๒) I.L. Pr. ๖๘๕.
ข้อ ๓๔ (๒) ของ Brussels I Regulation กําหนดให้ศาลที่ถูกร้องขอให้บังคับคดีตามคําพิพากษาสามารถปฏิเสธการบังคับคดีตาม
คําพิพากษาได้ถ้าหากคําพิพากษาของศาลประเทศแรกเป็นผลมาจากการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีแบบขาดนัด (Default of
appearance) และจําเลยดังกล่าวได้รับเอกสารแจ้งการเริ่มกระบวนการไต่สวนล่าช้า จึงไม่มีเวลาเพียงพอในการเตรียมความพร้อมใน
การต่อสู่คดี
๒๕๒
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เช่นเดียวกันดังนั้นการบังคับคําพิพากษาจากศาลในประเทศอังกฤษที่เกี่ยวกับหนี้พนันดังกล่าวจึงไม่ถือ
ได้ว่าเป็นการขัดนโยบายสาธารณะของประเทศมาเลเซีย
จากคําอธิบายดังกล่าวข้างต้นยังเป็นปัญหาในการตีความที่แตกต่างต่อเรื่องการขัดนโยบาย
สาธารณะของประเทศมาเลเซียซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่แน่นอนในการยอมรับและการบังคับคดีคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศของเจ้าหนี้ตามคําพิพากษา
ส่วนในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามก็มีปัญหาที่ใกล้เคียงกันเกี่ยวกับเรื่องการตีความ
ของศาลในเรื่องที่เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของกฎหมายเวียดนามตามหลักที่ศาลจะพิจารณาคําร้อง
หากเนื้อหาของคําพิพากษาต่างประเทศนั้นสอดคล้องกับ “หลักการพื้นฐานของกฎหมายเวียดนาม”
แต่ในความเป็นจริงแล้ว ในทางปฏิบัติไม่มีการตีความหรือแปลความของคําว่าหลักการพื้นฐานของ
กฎหมายเวียดนามไว้เป็น บรรทัดฐานทําให้ศาลเวียดนามในแต่ละศาลต้องใช้ดุลยพินิจและความเข้าใจ
ของศาลเองในการพิจารณาตัดสินคําพิพากษาศาลต่างประเทศซึ่งจะทําให้เกิดความไม่ชัดเจนในการตีความ
เรื่องหลักการพื้นฐานของกฎหมายเวียดนาม
๒.๒.๒ ข้อจํากัดเกี่ยวกับการพิสูจน์คําพิพากษาศาลต่างประเทศ
เนื่องจากการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้น จะต้อง
เกี่ยวข้องกับเอกสารจํานวนมากทําให้เกิดปัญหายุ่งยากหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษาในกรณี
เอกสารเป็นภาษาต่างประเทศที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ เรื่องวิธีการยอมรับเอกสารคําพิพากษาหรือเอกสาร
ประกอบอื่นๆ ที่นํามาใช้ในประเทศที่ยอมรับคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ในประเทศสหรัฐอเมริกาคําพิพากษาศาลต่างประเทศที่จะนํามายอมรับและบังคับคดี
ในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นจะต้องผ่านการพิสูจน์และยอมรับคําพิพากษาโดยเสมียนประจําศาลของ
ศาลต่างประเทศก่อน และต้องให้กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกายอมรับว่าใครมีอํานาจ
หน้าที่ในการเป็นเสมียนศาลได้ และเมื่อกระทรวงต่างประเทศยอมรับแล้ว ต้องนําเอกสารดังกล่าวมาให้
U.S. State Department ยอมรับใบประกาศนียบัตรที่ออกโดยกระทรวงต่างประเทศ หลังจากนั้น
เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาจึงจะสามารถนําคําพิพากษาศาลต่างประเทศไปร้องขอให้ศาลยอมรับและบังคับคดี
ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศได้
ในสหภาพยุโรป Brussels I Regulation กําหนดให้คู่ความจะต้องร้องขอให้ศาลในประเทศ
ที่สองออกประกาศการบังคับคดดีตามคําพิพากษาศาลจากประเทศแรก (Declaration of Enforceability)
เพื่อที่จะบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาลประเทศแรกได้ ในทางปฏิบัติ ขั้นตอนการออกประกาศการบังคับ
ตามคําพิพากษาของศาลประเทศที่สองอาจใช้เวลาหลายเดือนขึ้นอยู่กับขั้นตอนที่กําหนดไว้ของศาล
ที่ทําการบังคับคดี (Enforcing Court) ในแต่ละแห่ง เพื่อปรับปรุงขั้นตอนของการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ของ Brussels I Regulation โดยหลักเกณฑ์
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ที่ได้รับการปรับปรุงแล้วมีชื่อว่า Brussels IA Regulation หรือ Recast of Brussels I Regulation
และได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ หลักเกณฑ์ Brussels IA Regulation ยกเลิก
ขั้นตอนที่กําหนดให้คู่ความต้องขอ Declaration of Enforceability เพื่อจะบังคับคดีตามคําพิพากษา
ซึ่งทําให้กระบวนการบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาลต่างประเทศระหว่างสมาชิกสหภาพยุโรปมี
ความรวดเร็วมากขึ้น และลดต้นทุนการดําเนินการทางศาล๒๕๓
สําหรับข้อจํากัดเกี่ยวกับการพิสูจน์คําพิพากษาศาลต่างประเทศก็ได้กําหนดในกลุ่มประเทศ
อาเซียนเช่นเดียวกัน เช่น ประเทศกัมพูชา ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
โดยในประเทศกัมพูชาคําพิพากษาหรือคําสั่งที่ได้ยอมรับโดยโนตารีพลับบลิค หรือยอมรับ
สําเนาถูกต้องตามที่กําหนดไว้ในข้อตกลงเรื่องความช่วยเหลือทางการพิจารณาคดีทางแพ่งระหว่าง
ราชอาณาจักรกัมพูชาและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามก็ได้กําหนดคําร้องขอให้มีการยอมรับหรือมีการบังคับคดี
ตามคําพิพากษา ต่างประเทศในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งคําร้องดังกล่าวหากเป็นภาษาต่างประเทศ
ต้องมีการแปลเป็นภาษาเวียดนามพร้อมได้รับการทําโนตารีและยอมรับคําแปลอีกด้วยบรรดาสํานวน
เอกสารแนบท้ายคําร้อง (ตลอดจนรวมถึงเอกสารใดๆ) ที่กําหนดในสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนามได้ร่วมลงนาม หรือเข้าร่วมเป็นภาคี) หากสนธิสัญญาระหว่างประเทศไม่ได้กําหนด
หลักเกณฑ์เรื่องเอกสารที่ใช้ยื่นเพื่อประกอบการพิจารณาไว้หรือไม่มีสนธิสัญญาระหว่างประเทศใดๆ
คําร้องดังกล่าวต้องแนบสําเนา คําพิพากษาต่างประเทศเอกสารที่ชี้แจ้งว่าคําพิพากษาต่างประเทศนั้น
ยังใช้บังคับอยู่กําหนดระยะเวลาในการบังคับคดียังไม่หมดอายุความและคําพิพากษาต่างประเทศควรได้รับ
การยอมรับและการบังคับ ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเว้นแต่รายการต่างๆ ได้มีรายละเอียดอยู่ใน
คําพิพากษาต่างประเทศรวมถึงเอกสารที่แสดงว่าสําเนาคําพิพากษาต่างประเทศได้ถูกส่งไปถึงลูกหนี้ตาม
คําพิพากษาเรียบร้อยแล้วและหากลูกหนี้ ตามคําพิพากษาหรือผู้แทนคดีไม่มาศาลในวันพิจารณาก็ต้อง
มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือผู้แทนคดีได้รับหมายศาลให้มาในวันพิจารณาคดี
โดยถูกต้องตามระเบียบโดยชอบแล้วหากเอกสารดังกล่าวเป็นภาษาต่างประเทศ ต้องได้รับการแปล
พร้อมยอมรับคําแปลเป็นภาษาเวียดนามและได้รับการทําโนตารีอีกด้วย
สําหรับประเทศสิงคโปร์ บทบัญญัติแห่ง RECJA และ REFJA ได้กําหนดไว้ว่าคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศที่จะนํามาขอจดทะเบียนจะต้องได้รับการยอมรับความถูกต้องแท้จริงของคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศที่จะนํามาขอจดทะเบียน ในกรณีที่คําพิพากษาศาลต่างประเทศดังกล่าวไม่ใช่ภาษาอังกฤษ
การแปลคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นต้องมีการยอมรับคําแปลโดยโนตารีพลับบลิค โดยในประเทศ
๒๕๓

Ibid.
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มาเลเซียก็ได้มีบทบัญญัติที่กําหนดไว้ใกล้เคียงกันโดยบทบัญญัติแห่ง RECJA ได้กําหนดไว้ว่าคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศที่จะนํามาขอจดทะเบียนหรือสําเนาถูกต้องของคําพิพากษาศาลต่างประเทศที่จะนํามา
ขอจดทะเบียนนั้นในกรณีที่คําพิพากษาดังกล่าวไม่ใช่ภาษาอังกฤษการแปลคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้น
ต้องมีการยอมรับคําแปลโดยโนตารีพลับบลิค
สําหรับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั้นเจ้าหนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียตามคําพิพากษา
ของศาลต่างประเทศ จะต้องดําเนินการยื่นคําร้องขอผ่านสถานทูตสถานกงสุลหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เป็น
ตัวแทนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศที่ได้ทําคําพิพากษาหลังจากนั้น
คําร้องขอดังกล่าวจะถูกส่งไปยังกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อนําเสนอต่อกระทรวงยุติธรรมเพื่อตรวจ
พิจารณาก่อนการเสนอต่อศาลภายในที่มีเขตอํานาจศาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เจ้าหนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียตามคําพิพากษาของศาลต่างประเทศจะต้องแนบคําพิพากษาของศาลต่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้องหนังสือยืนยันของศาลต่างประเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อแสดงว่าคําพิพากษาดังกล่าว มีผลใช้บังคับได้
อย่างเด็ดขาดสนธิสัญญาสากลที่เกี่ยวข้องซึ่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นภาคีและเอกสาร
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มาพร้อมกับคําร้องขอด้วยโดยคําร้องขอและเอกสารแนบทั้งหมดจะต้องแปลเป็นภาษาลาว
และได้รับการยืนยันความถูกต้องจากสํานักงานทะเบียนศาล (Notary Office)
๒.๒.๓ ข้อจํากัดเรื่องระยะเวลาและค่าใช้จ่าย
ในประเทศสหรัฐอเมริกากระบวนการยอมรับคําพิพากษาเป็นกระบวนการที่มีความซับซ้อน
ยุ่งยาก มีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เวลานาน โดยอาจจะใช้ระยะเวลาประมาณ ๖ เดือน ดังนั้น จึงทําให้
กระบวนการบังคับคดีตามคําพิพากษาต่างประเทศช้าไปอีก
ในสหภาพยุโรป Brussels I Regulation ได้กําหนดขั้นตอนเรื่องระยะเวลาและค่าใช้จ่าย
ในขั้นตอนการขอบังคับคดีตามคําพิพากษาไว้ เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าของกระบวนการซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ต่อการอํานวยความยุคติธรรมแก่คู่ความในคดี สําหรับการอุทธรณ์ประกาศการบังคับตามคําพิพากษา
(Declaration of Enforceability) คู่ความจะต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน ๑ เดือน นับจากวันศาลที่ออกประกาศ
การบังคับตามคําพิพากษา แต่ถ้าคู่ความมีภูมิลําเนาอยู่นอกประเทศที่ทําการอุทธรณ์ ให้อุทธรณ์ภายใน
๒ เดือน นับจากวันศาลที่ออกประกาศการบังคับตามคําพิพากษา๒๕๔ นอกจากนี้ ในเรื่องค่าใช้จ่ายใน

๒๕๔

Supra Note ๔. Section ๘. Article ๔๓.๕ reads “an appeal against the declaration of enforceability is to be
lodged within one month of service thereof. If the party against whom enforcement is sought is domiciled in a
Member State other than that in which the declaration of enforceability was given, the time for appealing shall
be two months and shall run from the date of service, either on him in person or at his residence. No extension
of time may be granted on account of distance.”

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๖

๒๖๒

การร้องขอให้ศาลออกประกาศการบังคับตามคําพิพากษา Brussels I Regulation ห้ามศาลเก็บค่าธรรมเนียม
หรือค่าใช้จ่ายใดๆ กับคู่ความฝ่ายที่ทําการร้องขอให้ศาลออกประกาศการบังคับตามคําพิพากษา๒๕๕
สําหรับประเทศในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนนั้นได้กําหนดเรื่องระยะเวลาและค่าใช้จ่าย
ในการยอมรับคําพิพากษาเช่นประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามแต่
บางประเทศไม่ได้กําหนดระยะเวลาไว้อย่างชัดเจน เช่น ประเทศกัมพูชาและสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ซึ่งอาจจะทําให้ มีข้อจํากัด ในเรื่องระยะเวลาเนื่องจากไม่ได้กําหนดระยะเวลาอย่างชัดเจน
และประกอบกอบกับกฎระเบียบ ในเรื่องอื่น ก็ยังไม่ชัดเจนเช่นเดียวกันอาจมีผลให้การดําเนินการการยอมรับ
และบังคับคดีตามคําพิพากษา ศาลต่างประเทศในกัมพูชาหรือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนัน้
ไม่สามารถคาดการณ์ได้โดยมีความเป็นไปได้ว่าจะใช้เวลาดําเนินการโดยไม่มีกําหนดกรอบระยะเวลาใน
การดําเนินการ
ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้มีการกําหนดขั้นตอนและเวลาที่ชัดเจนแน่นอนใน
การดําเนินการ แต่ละขั้นตอนโดยเริ่มต้นส่งคําร้องขอบังคับคําพิพากษาศาลต่างประเทศที่กระทรวงยุติธรรม
และหลังจากนั้นจะส่งคําร้องต่อไปยังศาลที่เขตอํานาจเพื่อดําเนินการพิจารณาโดยศาลที่มีเขตอํานาจ
อาจจะให้เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาส่งข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมจนเป็นที่พอใจต่อศาลนอกจากนี้จะต้อง
ส่งคําร้องให้ผู้ตรวจการแผนดินร่วมพิจารณาและเมื่อมีคําพิพากษาเกี่ยวกับการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศดังกล่าว ผู้ตรวจการแผ่นดินสูงสุดมีสิทธิคัดค้านคําพิพากษาโดยที่ศาลประชาชนสูงสุด
มีสิทธิที่จะพิจารณาคําพิพากษาที่ถูกคัดค้านได้ ซึ่งหากรวมระยะเวลาในการดําเนินการดังกล่าวข้างต้น
อาจจะใช้ระยะเวลาในการดําเนินการถึง ๔ เดือน ถึง ๖ เดือน
สําหรับประเทศสิงคโปร์ในกรณีตามที่กําหนดไว้ในบทบัญญัติแห่ง RECJA และ REFJA
อาจใช้เวลาตั้งแต่ ๓ เดือน ถึง ๑๒ เดือน ในกรณีที่มีการคัดค้านการขอจดทะเบียนคําพิพากษา แต่สําหรับ
วิธีการตามระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ของประเทศสิงคโปร์นั้นอาจใช้เวลาในการดําเนินการนานถึง
๑๘ เดือน ในกรณีที่มีการต่อสู้คดีโดยลูกหนี้ตามคําพิพากษา โดยประเทศมาเลเซียบทบัญญัติแห่ง REJA
ได้กําหนดให้การขอจดทะเบียนคําพิพากษานี้สามารถทําได้ภายใน ๖ ปีหลังจากวันที่มีการทําคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศนั้นหรือวันที่ได้รับคําพิพากษาถึงที่สุดจากกระบวนการอุทธรณ์ในกรณีที่มีการอุทธรณ์
คําพิพากษาดังกล่าวซึ่งถือว่าเป็นระยะเวลาที่กําหนดให้สิทธิเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาสามารถดําเนินการ
ขอจดทะเบียนได้ค่อนข้างยาวนาน

๒๕๕

Supra Note ๔. Article ๕๒ reads “in proceedings for the issue of a declaration of enforceability, no charge, duty
or fee calculated by reference to the value of the matter at issue may be levied in the Member State in which
enforcement is sought.”

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๖

๒๖๓

๒.๒.๔ ข้อจํากัดเรื่องการไม่ได้เป็นภาคีสมาชิกของอนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศ
สําหรับประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสหรัฐอเมริกายังไม่เคยลงนามในอนุสัญญา
ระหว่างประเทศหรือเป็นภาคีสมาชิกในความตกลงระหว่างประเทศใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับและ
การบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ ดังนั้น การยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศสหรัฐอเมริกาจะนําหลักเรื่องอัธยาศัยไมตรีระหว่างประเทศมาปรับใช้ ตามแนวบรรทัดฐาน
ของคําพิพากษาในคดี Hilton v. Guyout ประกอบกับกฎหมาย UNIFORM FOREIGN MONEY
JUDGMENTS RECOGNITION ACT (UFMJRA) ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทที่นํามาปรับใช้กับการยอมรับ
ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ ซึ่งมิใช่ทุกรัฐจะมีการยอมรับกฎหมาย UFMJRA เป็นกฎหมายภายใน
ดังนั้นจึงก่อให้เกิดความยุ่งยากในการยอมรับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศซึ่งแตกต่างจากประเทศ
ในกลุ่มสหภาพยุโรป กล่าวคือ ประเทศส่วนใหญ่ในกลุ่มสหภาพยุโรปเข้าเป็นภาคีสมาชิกและให้สัตยาบัน
ใน Brussel Convention ซึ่งทําให้มีการยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศได้โดย
อัตโนมัติซึ่งในปัจจุบันได้มีผลบังคับใช้โดยอัตโนมัติกับประเทศสมาชิกยุโรป ๒๘ ประเทศ เนื่องจาก
Brussels Convention ได้รับการผนวก ให้มีสถานะเป็นกฎหมาย (Regulation) ในระดับสหภาพยุโรป
(Brussels I Regulation) ซึ่งก่อให้เกิดสภาพบังคับ (Binding Force) แก่ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
ที่จะต้องปรับกฎหมายภายในของตนให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของ Brussels I Regulation
อย่างไรก็ดี ประเทศในทวีปยุโรปบางประเทศมิได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปด้วย
อาทิเช่น ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และประเทศนอร์เวย์ จึงทําให้ Brussels I Regulation ไม่สามารถ
บังคับใช้ได้กับทั้งสองประเทศนี้ ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประเทศทั้งหมดในภาคพื้นยุโรปอยู่ภายใต้
หลักเกณฑ์เดียวกันในเรื่องการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ จึงได้ปรับหลักเกณฑ์
ของอนุสัญญากรุงลูกาโน ค .ศ.๑๙๘๘ ซึ่งบังคับใช้กับภาคีที่ไม่ได้อยู่ในสหภาพยุโรป สวิสเซอร์แลนด์)
และนอร์เวย์ให้มีความสอดคล้องกับ ( Brussels I Regulation เพื่อลดปัญหาความไม่สอดคล้องในการบังคับ
ใช้กฎเกณฑ์การยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาของทั้งประเทศกลุ่มสมาชิกสหภาพยุโรปและ
ประเทศภาคีอนุสัญญาลูกาโน ค .ศ.๑๙๘๘ ที่ไม่ใช่สมาชิกสหภาพยุโรป๒๕๖
Brussels I Regulation ประสงค์ให้ประเทศสมาชิก ใช้กฎเกณฑ์ที่มีความแน่นอน
เน้นความสําคัญกับกฎเกณฑ์ (Rule-Based) มากกว่าการใช้ดุลพินิจของศาล จึงไม่อนุญาตให้ประเทศ
สมาชิกใช้หลักอัธยาศัยไมตรี (Comity) หลักต่างตอบแทน (Reciprocity) หรือแม้กระทั่งหลัก Forum
non conveniens มาปฏิเสธการรับบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาลระหว่างกันได้๒๕๗
๒๕๖

Hartley, T. C. (๒๐๑๕). International Commercial Litigation: Text, Cases and Materials on Private International
Law. Cambridge. p. ๔๖.
๒๕๗
Calvo Caravaca, A.-L., Mankowski, P., & Magnus, U. (๒๐๑๒). Brussels I Regulation. Munich: sellier european law
publishers. p. ๒๘.

รายงานฉบับสมบูรณ์
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๒๖๔

สําหรับประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนที่กําหนดให้มีการยอมรับหรือการบังคับคดีตาม
คําพิพากษาต่างประเทศที่กําหนดไว้ในกฎหมายพิจารณาความแพ่ง เช่น ประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ นั้นได้กําหนด
ไว้อย่างชัดแจ้งว่าการยอมรับ และการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในประเทศดังกล่าวได้
เน้นคําพิพากษาของประเทศ ที่มีการดําเนินการให้ยอมรับหรือบังคับจะต้องเป็นคําพิพากษาจากประเทศ
ที่ได้เป็นภาคีในสัญญาระหว่างประเทศหรือมีข้อตกลงระหว่างประเทศที่ทําคําพิพากษาและประเทศที่ถูก
ร้องขอให้มีการยอมรับหรือบังคับคดีของคําพิพากษาศาลต่างประเทศ มิเช่นนั้นจะไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่ศาล
ในประเทศที่ได้รับคําร้องในการยอมรับ หรือบังคับคําพิพากษาต่างประเทศจะดําเนินการตามคําร้อง
ดังกล่าวได้
๒.๒.๕ ข้อจํากัดเรื่องอายุความ (Statute of Limitations)
การยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในสหรัฐอเมริกาถูกกําหนด
ให้นําเรื่องอายุความมาบังคับใช้ด้วย โดยกฎหมาย ๒๐๐๕ Recognition Act ได้กําหนดให้เจ้าหนี้ตาม
คําพิพากษาจะต้องร้องขอให้ศาลต่างประเทศยอมรับคําพิพากษาตั้งแต่วันที่คําพิพากษานั้นมีผลบังคับ
ในประเทศที่ออกคําพิพากษา หรือ ภายใน ๑๕ ปี นับแต่วันที่คําพิพากษานั้นมีผลบังคับในประเทศที่
ออกคําพิพากษา๒๕๘
ประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนส่วนใหญ่ได้มีข้อจํากัดเรื่องอายุความในการยอมรับและ
การบังคับคดีตามคําพิพากษาต่างประเทศเช่นเดียวกัน เช่น ในประเทศกัมพูชาได้กําหนดไว้ในข้อตกลง
เรื่องความช่วยเหลือทางการพิจารณาคดีทางแพ่งระหว่างประเทศกัมพูชาและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
โดยมีหลักเกณฑ์ว่าคําพิพากษาต่างประเทศนั้นเป็นคําพิพากษาหรือคําตัดสินเป็นที่มีผลบังคับได้ตาม
กฎหมายและยังไม่หมดอายุความในการบังคับคดีตามกฎหมายภายในของประเทศของคู่ความที่ร้องขอ
และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้กําหนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาแพ่งสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามในเรื่องการยกเว้น ไม่ยอมรับหรือบังคับคําพิพากษาศาลต่างประเทศ หากอายุความในการบังคับคดี
ตามคําพิพากษาต่างประเทศได้สิ้นสุดลงแล้วตามกฎหมายของประเทศที่ศาลได้มีคําพิพากษาต่างประเทศ
ดังกล่าวหรือตามกฎหมายเวียดนาม
อย่างไรก็ดี กลุ่มสมาชิกในประเทศอื่นๆ เช่น ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ และ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ไม่ได้นําข้อจํากัดในเรื่องอายุความเข้ามากําหนดไว้อย่างชัดเจนเหมือน
๒๕๘

The ๒๐๐๕ Recognition Act “[a]n action to recognize a foreign-country judgment must be commenced within
the earlier of (i) the time during which the foreign-country judgment is effective in the foreign country, or (ii) ๑๕
years from the date that the foreign-country judgment became effective in the foreign country.”
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ประเทศกัมพูชา หรือสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเนื่องจากศาลอาจยกเหตุแห่งการขาดอายุความขึ้น
ได้ในเรื่องที่เกี่ยวกับการขัดต่อนโยบายสาธารณะหรือความสงบเรียบร้อย
๒.๓ ข้อยกเว้นในการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในคดี
แพ่งและพาณิชย์
๒.๓.๑ ข้อยกเว้นในเรื่องของการขัดต่อนโยบายสาธารณะหรือความสงบเรียบร้อย
(Public Policy)
ข้อยกเว้นในเรื่องของการขัดต่อนโยบายสาธารณะ (Public Policy) นี้เป็นกรณีที่คําพิพากษา
ของศาลต่างประเทศที่ขอให้มีการยอมรับหรือบังคับนั้น มีเนื้อหาของคดีที่ขัดกับนโยบายสาธารณะหรือ
ความสงบเรียบร้อย (Public Policy) ของประเทศที่ถูกร้องขอให้มีการยอมรับหรือบังคับคําพิพากษา
จึงส่งผลให้ศาลของประเทศที่ถูกร้องขอให้มีการยอมรับหรือบังคับนั้นสามารถยกประเด็นนี้ขึ้นได้เอง
เนื่องจากขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในประเทศของตน
นโยบายสาธารณะมีวัตถุประสงค์ในการที่จะคุ้มครอง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย
และศีลธรรมที่เป็นหลักการของสังคม จึงเป็นที่ยอมรับกันด้วยทั่วไปถ้าหากระบบกฎหมายใดๆ จะปฏิเสธ
การบังคับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ ถ้าหากคําพิพากษานั้นขัดกับนโยบายสาธารณะของรัฐ
ศาลที่จะทําการบังคับคดีสามารถที่จะยกข้อต่อสู้ในประเด็นที่เกี่ยวกับการทําขั้นตอนการดําเนินคดี
ที่ไม่ถูกต้อง เช่น การพิจารณาคดีที่ไม่เป็นธรรม หรือการละเมิดการคุ้มครองขั้นพื้นฐานตามหลักการ
ทางกฎหมาย รวมไปถึงอุปสรรคต่างๆ ที่อาจขัดขวางการยอมรับคําพิพากษา เช่น การไม่ได้แจ้งล่วงหน้า
ถึงการพิจารณาคดี แม้ว่าการตีความในเรื่องนโยบายสาธารณะจะยังไม่มีแนวคิดที่ชัดเจนและไม่มีข้อตกลง
ใดๆ ที่กําหนดขอบเขตในเรื่องนี้ ก็ได้มีความพยายามในการที่จะอธิบายถึงกรณีต่างๆ ที่อาจขัดต่อนโยบาย
สาธารณะ และการให้คําแนะนําตามสมควรแก่ศาลที่ต้องบังคับตามคําพิพากษา อย่างไรก็ดี ศาลที่จะ
ทําการบังคับตามคําพิพากษาอาจใช้เงื่อนไขนี้ในการไม่บังคับตามคําพิพากษาได้โดยมีข้อจํากัด คือ
กรณีที่คําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นขัดต่อลักษณะของระบบการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ของรัฐที่จะ
ทําการบังคับตามคําพิพากษา๒๕๙
โดยศาลสหรัฐอเมริกาจะไม่ยอมรับคําพิพากษาศาลต่างประเทศ ถ้าคําพิพากษานั้น
ขัดต่อนโยบายสาธารณะของประเทศสหรัฐอเมริกา ส่วนการจะพิจารณาว่าขัดต่อนโยบายสาธารณะหรือ
ไม่นั้น สหรัฐอเมริกาใช้หลักว่า คําพิพากษานั้นเป็นคําพิพากษาที่มีผลกระทบคุณธรรม จริยธรรม สาธารณสุข
๒๕๙

๔๐

Mohd, H. e (๑๙๙๙). Convention of Enforcement of Foreign Judgments in the Arab States. Arab Law Quarterly,
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และความเชื่อมั่นของสาธารณะในการทีจ่ ะบังคับตามกฎหมาย หรือมีผลกระทบต่อความมั่นคงส่วนบุคคล
ในเรื่องสิทธิเสรีภาพในทรัพย์สินที่บุคคลควรได้รับ โดยศาลได้วางบรรทัดฐานว่าการตีความเรื่องหลักนโยบาย
สาธารณะต้องเป็นการตีความอย่างแคบ ถ้าจําเลยตามคําพิพากษาต้องการที่จะหาข้ออ้างเพื่อไม่ให้ศาล
ยอมรับตามคําพิพากษา จําเลยต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเป็นการขัดต่อนโยบายสาธารณะอย่างสูง
ในสหภาพยุโรป ศาลอาจปฏิเสธหรือเพิกถอนการประกาศบังคับตามคําพิพากษาของ
ศาลประเทศแรกได้ ถ้าหากคําพิพากษาศาลประเทศแรกมีเนื้อหาของคดีที่ขัดกับนโยบายสาธารณะ (Public
Policy) ของประเทศที่ถูกร้องขอให้มีการบังคับคดีตามคําพิพากษา จากคดี Solo Kleinmotoren Gmblt
v. Emilio Boch๒๖๐ ศาลยุโรป (European Court of Justice) ได้ตัดสินว่าการพิจารณาข้อยกเว้นของ
การยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาลจากประเทศสมาชิกจะต้องตีความโดยเคร่งครัด๒๖๑
การตีความว่าเนื้อหาของคดีแบบใดที่ขัดกับนโยบายสาธารณะ (Public Policy) เป็นไปตามหลักกฎหมาย
และนโยบายของประเทศที่ได้รับการร้องขอให้ยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษา
ในคดี Westpac v. Dempsey๒๖๒ กําหนดหลักเกณฑ์ว่าการตีความเรื่องนโยบายสาธารณะ
จะต้องดําเนินการตีความในช่วงเวลาที่คู่ความได้ทําการร้องขอให้ศาลในประเทศที่สองทําการยอมรับ
หรือบังคับคดีตามคําพิพากษา ในคดีนี้ ศาลประเทศเยอรมนีซึ่งเป็นศาลที่คู่ความยื่นคําร้องขอให้มี
การบังคับตามคําพิพากษาจากศาลประเทศออสเตรียที่มีเนื้อหาของคําตัดสินเกี่ยวกับข้อตกลงซื้อขาย
ล่วงหน้า (Futures) โดยคู่ความฝ่ายหนึ่งอ้างว่าข้อตกลงซื้อขายล่วงหน้าเป็นข้อตกลงที่ขัดกับนโยบาย
สาธารณะของสหภาพยุโรป แต่ในคดีนี้ศาลประเทศเยอรมนีได้บังคับคดีตามคําพิพากษาศาลประเทศ
ออสเตรียเนื่องจากในขณะที่ทําการพิจารณาคดี กฎหมายและนโยบายของประเทศเยอรมนีมิได้ห้าม
ประชาชน ในการเข้าตกลงทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอีกต่อไป ดังนั้น ข้อตกลงซื้อขายล่วงหน้าจึงไม่เป็น
ข้อตกลงที่ขัดกับกฎหมายและนโยบายของประเทศเยอรมนี
กลุ่มประเทศในแถบตะวันออกกลางได้กําหนดเงื่อนไขในเรื่องนี้ไว้ในสนธิสัญญาหลายฉบับ
The Arab League Convention ได้บัญญัติในเรื่องนี้ไว้ โดยให้สิทธิแก่ศาลที่จะบังคับตามคําพิพากษา
ในการปฏิเสธการยอมรับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ หากพบว่าขัดต่อนโยบายสาธารณะหรือขัดต่อ
ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของรัฐที่จะทําการบังคับตามคําพิพากษา โดยให้รัฐที่จะต้องทํา
การบังคับตามคําพิพากษามีอํานาจในการพิจารณาว่าคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นขัดต่อนโยบาย
สาธารณะ หรือศีลธรรมอันดี หรือหลักการในทางระหว่างประเทศหรือไม่๒๖๓ ในส่วนของ the Riyadh
Convention และ the GCC Convention ได้หลบเลี่ยงความไม่ชัดเจนในเรื่องนี้ โดยระบุใน Article
๒๖๐

Supra Note ๒๒.
Supra Note ๒๒. para. ๒๐.
๒๖๒
Westpac Banking Corporation v. Dempsey, (๑๙๙๓) ๓ I.R. ๓๓๑ (H.C.), Kaye, p. ๓๒๗๙-๓๒๘๐.
๒๖๓
Ibid.
๒๖๑
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๓๐(a)๒๖๔ the Riyadh Convention กําหนดให้คําพิพากษาจะไม่ได้รับการยอมรับถ้าหากขัดต่อข้อกําหนด
ในกฎหมายชะรีอะฮ์ หรือเงื่อนไขใดๆ ในรัฐธรรมนูญหรือนโยบายสาธารณะของรัฐที่จะทําการบังคับ
ตามคําพิพากษาและ Article ๒(A)๒๖๕ GCC Convention ก็ได้บัญญัติเรื่องนี้ไว้ในทํานองเดียวกัน๒๖๖
อย่างไรก็ดีในการตีความบทบัญญัติในข้อนี้ควรตีความโดยแคบ โดยให้หมายความว่าการยอมรับคําพิพากษา
จะถูกปฏิเสธ ถ้าหากคําพิพากษานั้นละเมิดหลักการพื้นฐานของกฎหมายชะรีอะฮ์ ซึ่งโครงสร้างนี้อยู่บน
รากฐานที่ว่ากฎหมายชะรีอะฮ์มีที่มาจากบริบทของนโยบายสาธารณะและรัฐธรรมนูญ ดังนั้นจึงควร
ตีความว่าถ้าหากคําพิพากษาขัดกับหลักการตามกฎหมายชะรีอะห์ที่ประกอบไปด้วย รากฐานของนโยบาย
สาธารณะและรัฐธรรมนูญเท่านั้นที่จะทําให้เกิดการไม่ยอมรับตามคําพิพากษาได้ อย่างไรก็ดี อาจมี
อุปสรรคในทางปฏิบัติ เนื่องจากรัฐอาหรับส่วนใหญ่มีความชอบธรรมในการตรากฎหมายที่เกี่ยวกับ
การเรียกดอกเบี้ยในการทําธุรกรรมทางพาณิชย์ ซึ่งถ้าหากมีการตีความตามตัวอักษรใน Article ๓๐(a)
อาจนําไปสู่สถานการณ์ที่ลูกหนี้ตามคําพิพากษาสามารถทําให้คําพิพากษานั้นไม่มีผลใช้บังคับได้ เพราะ
ตามหลักกฎหมายชะรีฮะฮ์จะไม่ให้มีเจ้าหนี้เรียกเก็บดอกเบี้ยจากลูกหนี้ สถานการณ์เช่นเดียวกันนี้อาจเป็น
ที่ยอมรับได้สําหรับรัฐที่ออกคําพิพากษาและรัฐที่จะทําการบังคับตามคําพิพากษาที่นับถือศาสนาอิสลาม
เช่นเดียวกัน๒๖๗
ข้อยกเว้นในเรื่องของการขัดต่อนโยบายสาธารณะหรือความสงบเรียบร้อย (Public Policy)
และกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยก็ได้ถูกกําหนดไว้ในประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียนเช่นเดียวกัน
เช่น ประเทศกัมพูชา ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
สําหรับประเทศกัมพูชาได้กําหนดไว้ใน ข้อตกลงเรื่องความช่วยเหลือทางการพิจารณา
คดีทางแพ่งระหว่างราชอาณาจักรกัมพูชาและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งได้กําหนดไว้ว่า การยอมรับ
และการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศหรือคําตัดสินของศาลต่างประเทศและผลต่อเนื่อง
ของการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาต่างประเทศหรือคําตัดสินของศาลต่างประเทศไม่ขัด
๒๖๔

The Riyadh Convention Article ๓๐ Refusal to recognize judgements reads “Recognition of judgements shall be
refused in the following cases:
(a) If recognition would be in contradiction with the stipulations of the Islamic Shari'a, the provisions of
the constitution, public order, or the rules of conduct of the requested party.”
๒๖๕
The Gulf Cooperation Council .Article ๒ (A) of reads “The execution of a judgment may be rejected in full or
in part in the following events:
A. If the judgment is in violation of the provisions of the Islamic Shariaa, the provisions of the Constitution or
the public order in the state where the judgment is required to be executed.”
๒๖๖
Supra Note ๓๒. at ๔๑
๒๖๗
Supra Note ๓๒. at ๓๓-๕๖

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๖

๒๖๘

ต่อหลักกฎหมายขั้นพื้นฐานตลอดจนความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีงามของประเทศของคู่ความ
ที่ร้องขอและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งได้วางหลักไว้ว่าเนื้อหาในคําพิพากษาและวิธีการที่ระบุ
ไว้ในคําพิพากษาต้องไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีงามของประชาชนในประเทศกัมพูชา
ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้กําหนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาแพ่ง
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในเรื่องการยกเว้นไม่ยอมรับหรือบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
หากการยอมรับหรือการบังคับคดี ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามขัดต่อ
หลักพื้นฐานความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม อันดีของประชาชนในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
โดยประเทศในกลุ่มกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common Law) อย่างประเทศสิงคโปร์
ได้กําหนดไว้อย่างชัดเจนในบทบัญญัติแห่ง REFJA และ RECJA และตามระบบกฎหมายคอมมอนลอว์
(Common Law) ของประเทศสิงคโปร์ ว่าคําพิพากษาต่างประเทศไม่สามารถบังคับได้หากขัดกับนโยบาย
สาธารณะของประเทศสิงคโปร์ และประเทศมาเลเซียได้กําหนดไว้อย่างชัดเจนในบทบัญญัติแห่ง REJA
และตามระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common Law) ของประเทศมาเลเซียในเรื่องข้อยกเว้นใน
การบังคับคําพิพากษาศาลต่างประเทศที่ขัดต่อนโยบายสาธารณะของประเทศมาเลเซีย
โดยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้มีการกําหนดไว้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกันว่า
ศาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะพิจารณา ตัดสินรับรู้ในกรณีที่คําตัดสินนั้นต้องไม่ขัด
ต่อความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมลาวเช่นเดียวกัน
นอกจากนี้ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ได้ระบุเหตุที่จะไม่บังคับคําพิพากษา
ต่างประเทศในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ หากคําพิพากษาต่างประเทศนั้นขัดต่อบทบัญญัติ
กฎหมายใดๆ ที่บังคับใช้อยู่ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยอาจจะมีนัยยะหมายถึงรวมดังกรณี
ที่ศาลเมียนมาร์ปฏิเสธที่จะยอมรับคําพิพากษา ต่างประเทศที่ตามเกณฑ์คําพิพากษาอันเป็นที่สุด (Res
Judicata) หากคําพิพากษาศาลต่างประเทศขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีงามของประชาชน
อย่างชัดเจนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
นอกจากนี้ ประเทศบางประเทศในกลุ่มอาเซียนเอง แม้ไม่ได้มีการกําหนดข้อยกเว้นใน
เรื่องขัดต่อนโยบายสาธารณะหรือความสงบเรียบร้อย (Public Policy) ไว้โดยตรงในกฎหมายหรือกฎเกณฑ์
ของศาล แต่ก็ได้มีคําพิพากษาของศาลในประเทศของตนได้วางบรรทัดฐานเอาไว้ในเรื่องนี้ว่าการที่จะ
ยอมรับหรือบังคับคําพิพากษาศาลต่างประเทศได้นั้น ต้องเป็นที่ยืนยันว่าการยอมรับหรือบังคับดังกล่าว
จะไม่ขัดต่อนโยบายสาธารณะหรือความสงบเรียบร้อย (Public Policy) ของประเทศตนซึ่งได้แ ก่
ประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศไทยเอง

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๖

๒๖๙

๒.๓.๒ ข้อยกเว้นในเรื่องกระบวนการพิจารณาคดีที่ไม่เป็นธรรม (Unfair Trial)
ข้อยกเว้นในเรื่องกระบวนพิจารณาคดีที่ไม่เป็นธรรมนี้ เป็นการกําหนดให้ศาลที่ถูกร้องขอ
ให้บังคับคดีตามคําพิพากษาสามารถปฏิเสธการบังคับคดีตามคําพิพากษาได้ถ้าหากคําพิพากษาของ
ศาลประเทศแรกเป็นผลมาจากการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีแบบขาดนัด (Default of appearance)
และคู่ความฝ่ายที่ขาดนัดดังกล่าวได้รับเอกสารแจ้งการเริ่มกระบวนการไต่สวนล่าช้า จึงไม่มีเวลาเพียงพอ
ในการเตรียมความพร้อมในการต่อสู่คดี ซึ่งข้อยกเว้นในกรณีนี้เป็นการที่ศาลเห็นว่าคู่ความฝ่ายที่ถูกร้องขอ
ให้บังคับคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นจะไม่ได้รับความเป็นธรรมถ้าหากศาลทําการยอมรับหรือบังคับ
ตามคําพิพากษาดังกล่าวให้
ศาลในสหรัฐอเมริกาจะไม่ยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศถ้าพบว่า
เป็นคําพิพากษาออกโดยมิได้แจ้งให้จําเลยทราบภายในระยะเวลาที่เหมาะสมและทําให้จําเลยไม่ได้
ปรากฏตัวในศาล แต่อย่างไรก็ตามเรื่องจําเลยขาดนัด ถือเป็นเรื่องที่ศาลจะใช้ดุลพินิจในการยอมรับหรือ
ไม่ยอมรับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศก็ได้
ในสหภาพยุโรป ศาลอาจปฏิเสธหรือเพิกถอนการประกาศบังคับตามคําพิพากษาของ
ศาลประเทศแรกได้ถ้าหากจําเลยในคดีที่มีการร้องขอให้ยอมรับคําพิพากษาศาลประเทศแรกถูกพิพากษา
ขาดนัด (Default of Appearance) ในศาลประเทศแรก และจําเลยดังกล่าวได้รับเอกสารแจ้งการเริ่ม
กระบวนการไต่สวนล่าช้า จึงไม่มีเวลาเพียงพอในการเตรียมความพร้อมในการต่อสู่คดี (ตามมาตรา ๓๔ (๒)
ของ Brussels I Regulation) ๒๖๘ แต่จากแนวคําตัดสินของศาลในคดี Maronier v. Bryan Larmer
แสดงให้เห็นถึงการขยายขอบเขตการพิจารณาข้อยกเว้นการยอมรับและบังคับคดี ตามคําพิพากษาของ
ศาลต่างประเทศในเรื่องกระบวนการพิจารณาที่ไม่เป็นธรรมของศาลในประเทศแรก ให้ครอบคลุมถึงกรณีของ
กระบวนการพิจารณาที่ไม่เป็นธรรมที่อยู่นอกเหนือขอบเขตข้อ ๓๔ (๒) ของ Brussels I Regulation อาทิเช่น
กระบวนการพิจารณาที่ไม่เป็นธรรมภายใต้อนุสัญญายุโรปว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน ค.ศ. ๑๙๕๐
(European Human Rights Convention ๑๙๕๐) เพื่อป้องกันมิให้จําเลยที่มิได้รับโอกาสให้ต่อสู่คดี
อย่างเป็นธรรมถูกตัดสินให้มีความผิดโดยการบังคับคดีตามคําพิพากษา ของศาลในประเทศที่สอง
ซึ่งในคดีนี้ ศาลอุทธรณ์ของประเทศอังกฤษปฏิเสธการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลเนเธอร์แลนด์
เนื่องจากจําเลยมิได้รับการดําเนินกระบวนการพิจารณาคดีที่เป็นธรรมในศาลเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็น
การกระทําที่ขัดแย้งกับข้อ ๖ ของอนุสัญญายุโรปว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน ค.ศ. ๑๙๕๐ ๒๖๙
๒๖๘

W. Maronier v. Bryan Larmer (๒๐๐๒) I.L. Pr. ๖๘๕.
Supra Note ๔ Article ๖ reads:
๑. In the determination of his civil rights and obligations or of any criminal charge against him, everyone is
entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an independent and impartial tribunal established
by law. Judgment shall be pronounced publicly but the press and public may be excluded from all or part of the

๒๖๙

รายงานฉบับสมบูรณ์
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๒๗๐

กลุ่มประเทศในแถบตะวันออกกลางได้กําหนดเงื่อนไขในเรื่องนี้ไว้ใน the Arab League
Convention ซึ่งได้บัญญัติให้มีการปฏิเสธการยอมรับตามคําพิพากษาได้ถ้าหากคู่กรณีไม่ได้รับหมายเรียก
โดยชอบด้วยกฎหมาย the Riyadh Convention ก็ได้บัญญัติเรื่องนี้ไว้ในทิศทางเดียวกัน ใน Article
๓๐ (b) ๒๗๐ ซึ่งคําพิพากษาจะไม่ได้รับการยอมรับ เมื่อปรากฏว่าคู่กรณีขาดนัดโดยไม่ได้รับการแจ้งถึง
ขั้นตอน ในการดําเนินคดีในเวลาอันสมควร โดยฝ่ายที่ต้องถูกบังคับตามคําพิพากษาสามารถยกขึ้นเป็น
ข้อต่อสู้ได้ อย่างไรก็ดีมีประเด็นที่น่าสนใจ คือ The Riyadh Convention ได้บัญญัติในเรื่องของหมายเรียก
ไว้ใน Article ๖ ซึ่งมีสาระสําคัญ คือ หมายเรียกที่ได้ออกในรัฐสมาชิกให้ถือว่าเป็นหมายเรียกที่ได้ออก
ในรัฐสมาชิกที่ขอให้มีการส่งหมายเรียกนั้น การบัญญัติในลักษณะเช่นนี้เป็นประโยชน์อย่างมาก เมื่อเจ้าหนี้
ตามคําพิพากษาหาวิธีเพื่อที่จะบังคับคดีตามคําพิพากษาซึ่งออกโดยรัฐสมาชิก และจําเลยที่อยู่ใ น
การดําเนินคดีตั้งแต่ต้นอาศัยอยู่ในรัฐสมาชิกอื่น กรณีเช่นนี้ฝ่ายลูกหนี้ตามคําพิพากษาไม่สามารถที่จะ
โต้แย้งได้ว่าหมายเรียกออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย๒๗๑
ข้อยกเว้นในเรื่องกระบวนการพิจารณาคดีที่ไม่เป็นธรรม (Unfair Trial) ได้กําหนดไว้
ในหลายประเทศในกลุ่ม ประเทศอาเซียน เช่น ประเทศกัม พูชา สาธารณรัฐ สังคมนิยมเวียดนาม
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว และประเทศฟิลิปปินส์

trial in the interest of morals, public order or national security in a democratic society, where the interests of
juveniles or the protection of the private life of the parties so require, or the extent strictly necessary in the opinion of
the court in special circumstances where publicity would prejudice the interests of justice.
๒. Everyone charged with a criminal offence shall be presumed innocent until proved guilty according to
law.
๓. Everyone charged with a criminal offence has the following minimum rights:
(a) to be informed promptly, in a language which he understands and in detail, of the nature and cause of
the accusation against him;
(b) to have adequate time and the facilities for the preparation of his defence;
(c) to defend himself in person or through legal assistance of his own choosing or, if he has not sufficient
means to pay for legal assistance, to be given it free when the interests of justice so require;
(d) to examine or have examined witnesses against him and to obtain the attendance and examination of
witnesses on his behalf under the same conditions as witnesses against him;
(e) to have the free assistance of an interpreter if he cannot understand or speak the language used in court.
๒๗๐
Article ๓๐) b) of the Riyadh Convention reads “Recognition of judgements shall be refused in the following
cases:
(b) If the judgement was passed in absentia without notifying the convicted party of the proceedings in an
appropriate fashion that would enable him to defend himself.”
๒๗๑
Supra Note ๓๒ at ๔๓
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๒๗๑

ประเทศกัมพูชาได้กําหนดสําหรับประเทศกัมพูชาได้กําหนดไว้ใน ข้อตกลงเรื่องความช่วยเหลือ
ทางการพิจารณาคดีทางแพ่งระหว่างประเทศกัมพูชาและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งได้กําหนดไว้ว่า
คู่ความตาม คําพิพากษา หรือผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมายของคู่ความได้รับหมายศาล หรือมีคําสั่งว่าขาด
นัดพิจารณา โดยชอบภายใต้กฎหมายภายในของประเทศของคู่ความที่ร้องขอนอกจากนี้ ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณา ความแพ่งก็ได้กําหนดไว้ว่าจําเลยตามคําพิพากษาได้รับหมายศาลหรือคําสั่ง ที่จําเป็น
ในการเริ่มต้นพิจารณาคดีโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือได้ต่อสู้คดีโดยไม่ได้รับหมายศาลหรือคําสั่งใดๆ
เช่นว่านั้น
ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้กําหนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาแพ่ง
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในเรื่องการยกเว้นไม่ยอมรับหรือบังคับคําพิพากษาศาลต่างประเทศหาก
คําพิพากษาต่างประเทศที่ลูกหนี้ ตามคําพิพากษาหรือผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมายของตนในคดีไม่ได้ไปศาล
ในวันพิจารณาคดีที่ศาลกําหนด เนื่องจากบุคคลดังกล่าวได้รับหมายเรียกโดยโดยไม่เป็นไปตามระเบียบ
กระบวนพิจารณา
ในประเทศสิงคโปร์ได้กําหนดไว้ในบทบัญญัติแห่ง RECJA และ REFJA.ในเรื่องการส่ง
คําคู่ความต่อลูกหนี้ตามคําพิพากษาซึ่งเป็นจําเลยในกระบวนการพิจารณาในศาลต่างประเทศที่ทําคําพิพากษา
เพื่อให้มีการดําเนินคดีและการต่อสู้คดีอย่างเหมาะสมและปรากฏตัวต่อศาล ส่วนระบบกฎหมาย
คอมมอนลอว์ (Common Law) ของประเทศสิงคโปร์ได้กําหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไว้
ว่าวิธีการดําเนินคดีเพื่อให้ได้คําพิพากษาศาลต่างประเทศดังกล่าวมาขัดต่อหลักความยุติธรรมซึ่งหลักเกณฑ์
ดังกล่าวได้รวมถึงการพิจารณาคดีที่ไม่เป็นธรรม นอกจากนี้หลักบทบัญญัติแห่ง RECJA และ REFJA
และระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common Law) ของประเทศสิงคโปร์ยังได้กําหนดไว้ว่าศาลสิงคโปร์
จะไม่บังคับคําพิพากษาต่างประเทศหากคําพิพากษาดังศาลต่างประเทศนั้นได้มาโดยกลฉ้อฉลโดยหลักเกณฑ์
ดังกล่าวได้กําหนดไว้เช่นเดียวกันในประเทศมาเลเซียซึ่งได้กําหนดใน REJA และระบบกฎหมายคอมมอนลอว์
(Common Law) ของประเทศมาเลเซีย
ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็ได้กําหนดข้อยกเว้นดังกล่าวไว้ด้วยเช่นเดียวกัน
โดยกฎหมายว่าด้วยการดําเนินคดีแพ่งของลาวได้กําหนดไว้ว่าศาลจะพิจารณาตัดสินไม่รับรู้คําตัดสิน
ของศาลต่างประเทศ ผู้เสียคดีในคําตัดสินของศาลต่างประเทศนั้นยังไม่ได้เข้าร่วมในการดําเนินคดีโดย
มีการตัดสินลับหลังผู้เกี่ยวข้อง
ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ได้กําหนดข้อยกเว้นดังกล่าวไว้ในกฎหมายพิจารณา
ความแพ่งโดยจะไม่บังคับคําพิพากษาศาลต่างประเทศหากเป็นคําพิพากษาที่ขัดต่อความยุติธรรมตามธรรมชาติ
กล่าวคือ ศาลต่างประเทศได้ดําเนินการพิจารณาคดีที่ไม่เป็นธรรมหรือผิดระเบียบซึ่งเป็นกรณีที่ศาลไม่
ปฏิบัติตามหลักกฎหมายขั้นพื้นฐานอันเป็นความยุติธรรมตามธรรมชาติ ดังนั้นคําพิพากษาที่ได้จากกระบวนการ
พิจารณาที่ผิดระเบียบจะไม่ได้รับการยอมรับในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ นอกจากนี้ยังได้กําหนด
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ข้อยกเว้นของ คําพิพากษาที่พิพากษาโดยกลฉ้อฉลอีกด้วยไม่ว่าจะถูกฉลฉ้อด้วยการสําคัญผิดหรือถูก
หลอกถึงขนาดให้ศาลต่างประเทศทําคําพิพากษา ซึ่งหากไม่มีข้อเท็จจริงที่เสนอต่อศาลโดยถูกฉ้อฉล
ศาลก็จะไม่ทําคําพิพากษาเช่นว่านั้น หากคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ทําเอกสารปลอม หรือเบิกความเท็จ
ในชั้นพิจารณาคดี เพื่อสนับสนุนข้อต่อสู้ของตนเอง คําพิพากษาดังกล่าวจะไม่ได้รับการยอมรับและ
บังคับใช้ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
ส่วนในประเทศฟิลิปปินส์เอง แม้ไม่ได้มีกฎหมายโดยเฉพาะเกี่ยวกับการยอมรับและบังคับ
ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศโดยตรง หรือแม้แต่กฎเกณฑ์ของศาลในเรื่องการยอมรับและการบังคับ
คดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศดังกล่าวก็ไม่ได้มีการกําหนดในเรื่องข้อยกเว้นในเรื่องกระบวน
พิจารณาคดีที่ไม่เป็นธรรม (Unfair Trial) เอาไว้ก็ตาม แต่ก็มีคําพิพากษาของศาลฟิลิปปินส์ได้วางเป็น
บรรทัดฐานเอาไว้ว่า คําพิพากษาที่ขอให้ยอมรับหรือบังคับนั้นต้องไม่ได้ได้มาโดยการฉ้อฉลและต้องไม่ได้
ได้มาโดยมีข้อผิดพลาดด้วยข้อกฎหมายหรือข้อเท็จจริง
๒.๓.๔ มีความขัดแย้งกันของคําพิพากษา (Irreconcilable Judgments)
หลักความขัดแย้งกันของคําพิพากษา (Irreconcilable Judgments) เป็นกรณีที่คําพิพากษา
ศาลต่างประเทศที่นํามาขอให้มีการยอมยอมรับขัดกับคําพิพากษาศาลของประเทศที่ถูกร้องขอให้มี
การยอมรับหรือบังคับ ศาลที่ถูกร้องขอจะไม่ยอมรับหรือบังคับคดีให้๒๗๒ กรณีเช่นนี้เกิดขึ้นเมื่อคู่ความ
ร้องขอให้ ศาลในประเทศที่สองยอมรับหรือบังคับคดีตามคําพิพากษาสองฉบับที่เป็นคดีที่มีคู่ความคนเดียวกัน
แต่มีเนื้อหาคําตัดสินแตกต่างกัน เหตุการณ์เช่นนี้อาจเกิดขึ้นเพราะว่าคู่ความในคดีอาจนําคดีเดียวกัน
ไปฟ้องในศาลหลายแห่ง และศาลที่รับฟ้องมิได้ตระหนักว่าคู่ความได้ทําการดําเนินคดีเดียวกันในศาลอื่น
ที่อยู่ในต่างประเทศ หรือคู่ความมิได้หยิบยกข้อเท็จจริงดังกล่าวขึ้นมาเป็นข้อต่อสู้ในชั้นศาล ทําให้คู่ความ
สามารถฟ้องคดีเดียวกันในศาลสองแห่งที่อยู่คนละประเทศ และศาลแต่ละแห่ง ได้ออกคําพิพากษาซึ่ง
ผลของคําตัดสินมีความขัดแย้งกัน
ในสหภาพยุโรป การที่คดีสองคดีที่มีลักษณะคดีเหมือนกัน มีคู่ความคนเดียวกัน แต่ผลของ
คําตัดสินคดีออกมาแตกต่างกัน (Irreconcilable Judgment) ถือว่าเป็นสิ่งที่ขัดกับหลักนิติธรรม (Rule
of Law) เป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น ข้อ ๓๔ (๓) และ (๔) ของ Brussels I Regulation๒๗๓ จึงกําหนดห้าม
ยอมรับหรือบังคับตามคําพิพากษาที่มีเนื้อหาของคําตัดสินขัดแย้งกันเอง ในคดี Italian Leather SpA
v. WECO ๒๗๔ ศาลยุติธรรมยุโรปได้กําหนดให้เหตุแห่งความขัดแย้งกันของคําพิพากษา (Irreconcilable
๒๗๒

Haggai Carmon, Foreign Judgments in Israel: Recognition and Enforcement, ๒๐๑๓, ๓๖.
Article ๓๔ (๓) (๔) of Brussels I Regulation, see n. ๓๓ above.
๒๗๔
Italian Leather SpA v. WECO Polstermöbel GmbH & Co., (Case C-๘๐/๐๐) (๒๐๐๐) ECR I-๔๙๙๕ para. ๕
๒๗๓
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Judgments) เป็นเหตุที่ทําให้ศาลประเทศที่สองปฏิเสธการยอมรับหรือบังคับคดีตามคําพิพากษาของ
ศาลประเทศที่หนึ่งได้โดยเด็ดขาด (Mandatory Grounds) เมื่อมีการพิสูจน์โดยแน่ชัดว่าคําพิพากษา
ที่คู่ความร้องขอให้ศาลบังคับคดีตามนั้นมีผลของคําตัดสินที่ขัดแย้งกับคําพิพากษาของคู่ความอีกฉบับ
ที่ออกโดยศาลของประเทศที่คู่ความร้องขอให้บังคับคดีตามคําพิพากษาหรือโดยศาลอื่นใด๒๗๕
กลุ่มประเทศในแถบตะวันออกกลางได้กําหนดเงื่อนไขในการปฏิเสธไม่บังคับคดีตามคําพิพากษา
ของศาลต่างประเทศที่อาจเกิดขึ้นได้ในกรณีที่คําพิพากษาของศาลต่างประเทศนั้นขัดกับคําชี้ขาดอื่นๆ
ของศาลที่จะทําการบังคับ ตามคําพิพากษานั้น หรือโดยศาลอื่นใดที่คําพิพากษานั้นอาจถูกผูกพัน
เพื่อบังคับตามคําพิพากษานั้น ซึ่งข้อเรียกร้องนี้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายถ้าหากศาลที่จะต้องทํา
การบังคับตามคําพิพากษาจะไม่ทําการบังคับตามคําพิพากษานั้นด้วยเหตุที่คําพิพากษานั้นขัดกับคําพิพากษา
ที่ออกโดยศาลของตน
ภายใต้สนธิสัญญา การขัดกันของคําพิพากษาอาจเกิดได้ใน ๓ สถานการณ์
(๑) คําพิพากษาศาลต่างประเทศอาจจะขัดกับคําพิพากษาที่ออกโดยศาลในประเทศที่จะทํา
การบังคับตามคําพิพากษา
(๒) คําพิพากษาศาลต่างประเทศอาจจะขัดกับคําพิพากษาที่ออกโดยรัฐสมาชิกอีกรัฐหนึ่ง
(๓) คําพิพ ากษาศาลต่า งประเทศอาจจะขัดกับคํา พิพ ากษาที่เ คยมีมาก่อน โดยรัฐ ที่อ อก
คําพิพากษาไม่ได้เป็นสมาชิก
The Arab League Convention ได้ระบุในเรื่องนี้ไว้ว่าคําพิพากษาของศาลต่างประเทศอาจ
ถูกปฏิเสธ
การยอมรับ ถ้าหากเกิดการขัดกันระหว่างคําพิพากษาในประเด็นเดียวกันที่เกิดขึ้นภายในประเทศ
นั้นๆ หรือเกิดการขัดกันของการพิจารณาคดีภายในประเทศ ซึ่งบทบัญ ญัติใ นลักษณะนี้ค ล้ายกับ
Article ๕(๓) ของ Hague Convention ในส่วนของ The Riyadh Convention ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้
ในลักษณะที่แตกต่างกัน โดยใน Article ๓๐(d)๒๗๖ โดยระบุว่าการยอมรับตามคําพิพากษาอาจถูก
๒๗๕

จากข้อ ๓๔ (๓) (๔) ของ Brussels I Regulation ศาลสามารถปฏิเสธการยอมรับและบังคับตามคําพิพากษาของศาลจากประเทศ
สมาชิกได้ ถ้าหาก: ๑) คําพิพากษาศาลประเทศแรกที่คู่ความร้องขอให้ศาลในประเทศที่สองบังคับตามมีเนื้อหาของคําตัดสินที่ขัดแย้งกับ
คําพิพากษาระหว่างคู่ความเดียวกันที่ตัดสินโดยศาลในประเทศที่สอง หรือ ๒) คําพิพากษาศาลประเทศแรกที่คู่ความร้องขอให้ศาลใน
ประเทศที่สองบังคับตามมีเนื้อหาของคําตัดสินที่ขัดแย้งกับคําพิพากษาก่อนหน้าที่ตัดสินโดยศาลของประเทศสมาชิกอื่น หรือศาลของ
ประเทศอื่นที่ไม่ใช่สมาชิกสหภาพยุโรป ซึ่งคดีที่ตัดสินนั้นเป็นคดีที่มีลักษณะความผิดเป็นฐานความผิดเดียวกันกับคดีที่ตัดสินโดยศาล
ประเทศแรก และเป็นคดีที่มีคู่ความชุดเดียวกันกับศาลประเทศแรก
๒๗๖
Article ๓๐ (d) of the Riyadh Convention reads “Recognition of judgements shall be refused in the following
cases:
(d) If the dispute has given rise to another final judgement in the requested state, or in a third state and
if the requested party has already recognized such a final judgement.”
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ปฏิเสธได้ ถ้าหากข้อโต้แย้งกับประเด็นที่เป็นประเด็นตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศเป็นประเด็นเดียวกัน
และได้มีคําพิพากษาในเรื่องนั้นระหว่างคู่กรณีเดียวกัน โดยอาศัยสิทธิของหลักว่าเป็นประเด็นข้อกฎหมาย
ที่ชี้ขาดและยุติไปแล้วจะไม่นํามาพิจารณากันใหม่ หรือหลักความเป็นที่สุดแห่งคําพิพากษา (res judicata)
ในศาลที่จะทําการบังคับตามคําพิพากษาและได้ถูกยอมรับในศาลที่จะทําการบังคับตามคําพิพากษา ดังนั้น
สนธิสัญญาจึงปฏิเสธการบังคับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ แม้ว่าคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นไม่
ขัดแย้งกับคําพิพากษาภายในประเทศแต่ขัดกับคําพิพากษาของรัฐสมาชิกอีกรัฐหนึ่ง๒๗๗
๒.๓.๕ ศาลอื่นเป็นศาลที่สะดวกในการพิจารณาคดีมากกว่า (Forum non convenience)
Forum non conveniens เป็นหลักที่ปรากฏอยู่ใน Article IV of the United States
Constitutions ซึ่งเป็นการให้สิทธิพิเศษและความคุ้มกันแก่จําเลย (privileges and immunities) และ
ปรากฏอยู่ในข้อยกเว้นของการยอมรับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในกฎหมาย Uniform ForeignCountry Money Judgments Recognition Act ๒๐๐๕ ที่ศาลสหรัฐอเมริกาสามารถใช้ดุลพินิจใน
การไม่ยอมรับคําพิพากษาศาลต่างประเทศได้ (discretionary non-recognition) กล่าวคือ ในกรณีที่
ศาลต่างประเทศมิใช่ศาลที่สะดวกที่สุดสําหรับการพิจารณาคดี เนื่องด้วยเหตุผลของการที่จําเลยมิได้มี
ทรัพย์สินที่จะบังคับคดีตามคําพิพากษาอยู่ในเขตอํานาจของศาลที่พิจารณาคดี โดยศาลอาจจะใช้ดุลพินจิ
ในการยกฟ้องและให้เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศไปฟ้องศาลอื่นที่เหมาะสมกว่า ในคดี Douglas
Case นาย Douglas เป็นคนของรัฐ Connecticut และอาศัยอยู่ในรัฐ Connecticut ฟ้องเรียกค่าเสียหาย
จากบริษัทจดทะเบียนใน Connecticut ที่ศาลในรัฐนิวยอร์ก ศาลในรัฐนิวยอร์กปฏิเสธไม่ยอมรับคดี
เนื่องจากศาลนิวยอร์กมิใช่ศาลที่สะดวกที่สุดในการพิจารณาคดี๒๗๘
๒๗๗

Article ๕(๓) of the Hague Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil and
Commercial Matters reads “Recognition or enforcement of a decision may nevertheless be refused in any of the
following cases (๑) if recognition or enforcement of the decision is manifestly incompatible with the public policy of the
State addressed or if the decision resulted from proceedings incompatible with the requirements of due process
of law or if, in the circumstances, either party had no adequate opportunity fairly to present his case;
(๒) if the decision was obtained by fraud in the procedural sense;
(๓) if proceedings between the same parties, based on the same facts and having the same purpose a) are pending before a court of the State addressed and those proceedings were the first to be
instituted, or
b) have resulted in a decision by a court of the State addressed, or
c) have resulted in a decision by a court of another State which would be entitled to recognition
and enforcement under the law of the State addressed.”
๒๗๘
Douglas V. New Haven R. Co.
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๒๗๕

ในสหภาพยุโรป หลัก Forum non conveniens มีวิวัฒนาการมาจากกฎหมาย
คอมมอนลอว์ (Common Law) ในเรื่องการยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาลต่างประเทศ
จะมีการนําหลัก Forum non conveniens หรือการโอนคดีไปยังศาลอื่นมาใช้ได้ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ
ถ้าหากศาลที่ได้รับการร้องขอให้บังคับคดีตามคําพิพากษาเห็นว่าศาลอื่นมีความเหมาะสมที่จะออก
คําพิพากษาเพื่อบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศมากกว่า ก็จะจําหน่ายคดีไป๒๗๙ แต่หลักกฎหมาย
ของประเทศที่ใช้ระบบซีวิลลอว์ส่วนใหญ่ในเรื่องนี้ไม่ยอมรับหลักกฎหมายที่เรียกว่า Forum non
conveniens จึงทําให้ศ าลที่ได้รับการร้องขอให้บังคับคดีตามคําพิพากษาจําเป็นต้องรับคดีไว้แม้ว่า
จะมีหลักฐานอันเป็นที่ประจักษ์ว่าศาลอื่นมีความเหมาะสมที่จะออกคําตัดสินเพื่อบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศมากกว่าก็ตาม อย่างไรก็ดี Brussels I Regulation ประสงค์ให้ประเทศสมาชิกยุโรป
ใช้กฎเกณฑ์ที่มีความแน่นอน เน้นความสําคัญกับกฎเกณฑ์ (Rule-Based) มากกว่าการใช้ดุลพินิจของศาล
จึงไม่อนุญาตให้ประเทศสมาชิกใช้หลักเกณฑ์ Forum non conveniens มาปฏิเสธการรับบังคับคดี
ตามคําพิพากษาของศาลต่างประเทศได้
สําหรับประเทศในกลุ่มอาเซียนมีเพียงประเทศสิงคโปร์ที่ได้วางเงื่อนไขเพื่อให้ศาลพิจารณาว่า
การบังคับคดีตามคําพิพากษาต่างประเทศจะดําเนินการจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ได้หากโดยพฤติการณ์
โดยทั่วไปของคดีนั้นมีความยุติธรรมและความสะดวกในการบังคับคําพิพากษาศาลต่างประเทศใน
ประเทศสิงคโปร์ตามบทบัญญัติแห่ง RECJA
๒.๓.๖ ลั ก ษณะประเภทของคดี ที่ ทํ า ให้ ศ าลไม่ ส ามารถยอมรั บ และบั ง คั บ ตาม
คําพิพากษาของศาลต่างประเทศได้
จากการศึกษาพบว่า ในบางประเทศได้มีการกําหนดข้อห้ามประเภทของคดีที่ศาลของ
ประเทศตน จะไม่ยอมรับหรือบังคับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศให้ อาทิเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา
จะไม่ยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในกรณีต่อไปนี้
๑) คําพิพากษาศาลต่างประเทศที่ไม่เกี่ยวกับหนี้เงิน
๒) คําพิพากษาศาลต่างประเทศเกี่ยวกับภาษี ภายใต้กฎหมาย the Foreign Relations
Law of the United States section ๔๘๓ (๑๙๘๖) ได้วางหลักเรื่องกฎรายได้ (Revenue Rule) ไว้ว่า
ศาลในประเทศหนึ่งจะไม่บังคับกฎหมายเกี่ยวกับรายได้ ของศาลต่างประเทศ เช่นเดียวกับการห้ามบังคับโทษ
ที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดอาญา แต่อย่างไรก็ตามภายใต้ มาตรา ๑๑ ของ Uniform ForeignCountry Money Judgments Recognition Act ๒๐๐๕ ได้กําหนดให้ศาลมีดุลพินิจในการยอมรับ

๒๗๙

(๑๙๒๙) ๒๗๙ U.S. ๓๗๗.
Briggs, A. (๒๐๑๓). Recognition of Foreign Judgments: A Matter of Obligation. Law Quarterly Review, ๑๒๙. p. ๙๑.
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๒๗๖

และบังคับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศภายใต้หลักอัธยาศัยไมตรีระหว่างประเทศ (Comity) และ
หลักอื่นๆ
๓) คําพิพากษาศาลต่างประเทศเกี่ยวกับค่าปรับหรือบทลงโทษอื่นๆ
๔) คําพิพากษาศาลต่างประเทศเกี่ยวกับการหย่า การอุปการะเลี้ยงดู ค่าเลี้ยงดู หรือ
คําพิพากษาอื่นที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ในครอบครัว (domestic relations) หลักการยอมรับและ
บังคับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ในครอบครัวนั้นแตกต่างกรณีทั่วไป
เนื่องจากเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวใช้กฎหมายเฉพาะต่างหาก และหลักเกณฑ์เรื่องคําพิพากษานั้นถึงที่สุด
มีข้อสรุป และยังสามารถบังคับได้ก็ใช้หลักเกณฑ์ที่แตกต่างกัน ตามกฎหมาย the Uniform Interstate
Family Support Act และ the Federal International Child Support Enforcement กฎหมาย
ทั้ง ๒ ฉบับ ได้กําหนดการยอมรับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศคดีเกี่ยวกับครอบครัวไว้โดยเฉพาะ
โดยกฎหมายดังกล่าว กําหนดให้ศาลมีอํานาจอิสระในการนําหลักเรื่องอัธยาศัยไมตรีระหว่างประเทศมาใช้
ในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป หลักเกณฑ์ของ Brussels I Regulation จะไม่บังคับ
ใช้กับคดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังต่อไปนี้ คือ ๑) คดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเรื่องสถานะของตัวบุคคล (Personal
Status) อาทิเช่น สถานะที่เกี่ยวกับการสมรส (Matrimonial Status) หรือเรื่องพินัยกรรมและมรดก
(Wills and Succession) ๒) คดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเรื่องล้มละลาย (Bankruptcy) ๓) คดีที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องเรื่องประกันสังคม (Social Security) และ ๔) คดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเรื่องการบังคับคดีตาม
คําชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ (Arbitration)๒๘๐
สําหรับประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียนมีเพียงไม่กี่ประเทศที่กําหนดข้อยกเว้นเกี่ยวกับ
ประเภทคดีที่ทําให้ศาลไม่สามารถยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศได้ เช่น
ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ส่วนในประเทศที่ไม่ได้มีการกําหนด
ประเภทคดีที่ทําให้ศาลไม่สามารถยอมรับและบังคับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นอาจจะต้องดู
แนวทางของศาลในแต่ละประเทศเป็นรายๆ ไปว่าจะมีหลักเกณฑ์ใดๆ ออกมากําหนดเกี่ยวกับประเภท
คดีดังกล่าวอย่างไร
๒๘๐

Article ๑ of Brussels I Regulation reads:
๑. This Regulation shall apply in civil and commercial matters whatever the nature of the court or tribunal.
It shall not extend, in particular, to revenue, customs or administrative matters.
๒. The Regulation shall not apply to:
(a) the status or legal capacity of natural persons, rights in property arising out of a matrimonial relationship,
wills and succession;
(b) bankruptcy, proceedings relating to the winding-up of insolvent companies or other legal persons,
judicial arrangements, compositions and analogous proceedings;
(c) social security;
(d) arbitration.
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๒๗๗

โดยประเทศมาเลเซียได้กําหนดไว้ในแง่เงื่อนไขในการขอจดทะเบียนคําพิพากษาศาล
ต่างประเทศภายใต้บทบัญญัติของ REJA ว่าจะต้องเป็นคําพิพากษาหรือคําสั่งในคดีแพ่งหรือคําพิพากษา
หรือคําสั่งในคดีอาญาในเรื่องการชดใช้ค่าตอบแทนหรือค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายเท่านั้นและจํานวนเงิน
ที่ต้องชําระตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศที่นํามาขอจดทะเบียนนั้นต้องไม่ใช่กรณีการชําระภาษีหรือ
การชําระเงินในกรณีอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการชําระค่าปรับหรือการลงโทษอื่นใด
สําหรับประเทศสิงคโปร์ก็ได้กําหนดลักษณะคดีของคําพิพากษาศาลต่างประเทศที่ไม่
สามารถขอบังคับคดีในประเทศสิงคโปร์ได้ภายใต้บทบัญญัติของ REFJA ได้วางเงื่อนไขไว้ว่าคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศนั้นจะต้องระบุจํานวนเงินที่จะต้องชําระซึ่งต้องไม่ใช่จํานวนเงินที่เกี่ยวเนื่องกับค่าภาษี
หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดในลักษณะเช่นเดียวกับค่าปรับและการลงโทษ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้กําหนดหลักเกณฑ์ในการยอมรับและการบังคับคําพิพากษา
ของศาลต่างประเทศของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนั้นย่อมจะได้รับการยอมรับและ/หรือบังคับตามให้
จากศาลเวียดนาม ได้เฉพาะคําพิพากษาในคดีแพ่งเท่านั้น กล่าวคือเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวกับ
การสมรสและครอบครัว ธุรกิจการค้าหรือแรงงานรวมถึงคําตัดสินที่เกี่ยวกับทรัพย์สินในทางอาญาหรือ
ทางปกครองและคําพิพากษาตัดสินอื่นๆที่ถือว่าเป็นคดีแพ่งตามกฎหมายเวียดนาม
สําหรับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์นั้นได้กําหนดลักษณะคดีที่ศาลในสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์จะไม่บังคับ ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศให้หากคําพิพากษาต่างประเทศที่นํามา
ร้องขอนั้นเป็นหนี้ที่ไม่สามารถระบุจํานวนได้แน่นอน และผู้ร้องก็ไม่สามารถพิสูจน์มูลหนี้ตามคําพิพากษาได้
เช่น ศาลต่างประเทศได้พิพากษาให้จําเลยชําระเงินที่ไม่สามารถระบุจํานวนได้ อาทิเช่น ส่วนแบ่งกําไรหรือ
การเรียกให้คืนทรัพย์สิน หรือหากคําพิพากษาต่างประเทศดังกล่าวเป็นคําพิพากษาที่เกี่ยวกับกฎหมาย
ภาษีระหว่างประเทศหรือ กฎหมายที่เกี่ยวกับคดีอาญาในต่างประเทศหรือกฎหมายมหาชนหรือกฎหมายอื่น
ในทํานองเดียวกัน
จากผลการศึกษาเปรียบเทียบจากหลายประเทศ เห็นได้ว่าหลักเกณฑ์ข้างต้นเป็นหลักเกณฑ์
ที่หลายประเทศให้การยอมรับและนํามาใช้ในเป็นหลักเกณฑ์ในการยอมรับและบังคับตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศ ซึ่งเห็นได้ว่า หลักเกณฑ์ ข้อจํากัดและข้อยกเว้นที่ศึกษามาทั้งหมด ล้วนเป็นหลักเกณฑ์
ที่หลายๆ ประเทศให้การยอมรับ แม้ในบางประเทศเองไม่ได้มีกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่บัญญัติถึงเรื่อง
เหล่านี้ไว้โดยเฉพาะแต่ก็ได้มีคําพิพากษาของศาลประเทศตนในการวางหลักเกณฑ์ดังกล่าว ซึ่งเมื่อ
พิจารณาแล้ว จะเห็นได้ว่าก็จะมีความคล้ายคลึงกับหลักเกณฑ์สากลที่ใช้กันอยู่ในหลายประเทศนั่นเอง

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๖

๒๗๘

ตารางที่ ๖.๑ เปรียบเทียบแนวความคิดและหลักเกณฑ์ เรื่องการยอมรับและการบังคับคดีตาม
คําพิพากษาศาลต่างประเทศ
แนวความคิด/หลักเกณฑ์
ประเทศทีย่ อมรับหลักเกณฑ์
๑. แนวความคิ ดในเรื่ องเขตอํ านาจ  สหรัฐอเมริกา
ศาล (Jurisdiction)
 สหภาพยุโรป
 อาเซียน ได้แก่ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ประเทศ
มาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์และประเทศไทย
๒. หลักเกณฑ์คําพิพากษาเด็ดขาด  สหรัฐอเมริกา
และถึงที่สุด (Final & Conclusive  สหภาพยุโรป
Judgment)
 ประเทศในกลุม
่ ตะวันออกกลาง
 อาเซียน ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศไทย
๓. แนวความคิดในเรื่องคําพิพากษา  อาเซียน ได้แก่ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
อันเป็นที่สุดไม่สามารถนํามาฟ้อง
ซ้ําได้อีก (Res Judicata)
๔. หลักเกณฑ์ในการแบ่งประเภท  สหรัฐอเมริกา
คดีในการยอมรับและการบังคับคดี  สหภาพยุโรป
ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ  อาเซียน ได้แก่ ประเทศกัมพูชา
๕. หลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติตอบแทน  สหรัฐอเมริกา
ระหว่างกัน (Reciprocity)
 สหภาพยุโรป ได้แก่ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ประเทศ
อิตาลี (ใช้กับประเทศที่อยู่นอกสหภาพยุโรป)
 อาเซียน ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศ
กั ม พู ช า สาธารณรั ฐ สั ง คมนิ ย มเวี ย ดนาม สาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์
๖. หลักอัธยาศัยไมตรีระหว่าง
 สหรัฐอเมริกา
ประเทศ (Comity)
 สหภาพยุ โ รป ได้ แ ก่ ประเทศฝรั่ ง เศส ประเทศเยอรมั น
ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ (ใช้กับประเทศที่อยู่นอกสหภาพยุโรป)
ข้อจํากัด
ประเทศมีข้อจํากัด
๑. ข้ อ จํ า กั ด เกี่ ย วกั บ การตี ค วาม  สหรัฐอเมริกา
ข้อยกเว้นการยอมรับตามคําพิพากษา  สหภาพยุโรป
 อาเซียน ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๖

ตารางที่ ๖.๑ (ต่อ)
ข้อจํากัด
๒. ข้ อ จํ า กั ด เกี่ ย วกั บ การพิ สู จ น์
คําพิพากษาศาลต่างประเทศ
๓. ข้อจํากัดเรื่องระยะและค่าใช้จ่าย
๔. ข้อจํากัดเรื่องการไม่ได้เป็นภาคี
สมาชิก ของอนุสัญญาระหว่างประเทศ

๕. ข้อจํากัดเรื่องอายุความ (Statute
of Limitations)
ข้อยกเว้น
๑. ข้อยกเว้นในเรื่องของการขัดต่อ
นโยบาย สาธารณะหรือความสงบ
เรียบร้อย (Public Policy)
๒. ข้อยกเว้นในเรื่องกระบวนพิจารณา
ที่ไม่เป็นธรรม (Unfair Trial)
๓. มีความขัดแย้งกันของคําพิพากษา
(Irreconcilable Judgments)
๔. ศาลอื่นเป็นศาลที่สะดวกในการ
พิจารณา คดีมากกว่า (Forum Non
Conveniens)
๕. ลักษณะประเภทของคดีที่ทําให้
ศาลไม่สามารถยอมรับและบังคับตาม
คําพิพากษา ของศาลต่างประเทศ
ได้

๒๗๙

ประเทศมีข้อจํากัด
สหรัฐอเมริกา
 สหภาพยุโรป
 อาเซียน (เกือบทุกประเทศ)
 ทุกประเทศ ยกเว้นสหภาพยุโรป
 สหรัฐอเมริกา
 สหภาพยุโรป (เฉพาะประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และประเทศ
นอร์เวย์)
 อาเซียน (ปรากฏเด่นชัดใน ประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม สาธารณรัฐ ประชาธิป ไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์)
 สหรัฐอเมริกา
 อาเซี ย น ได้ แ ก่ ประเทศกั ม พู ช า สาธารณรั ฐ สั ง คมนิ ย ม
เวียดนาม
ประเทศทีใ่ ช้ขอ้ ยกเว้น
 ทุกประเทศ




ทุกประเทศ ยกเว้นประเทศไทย

สหภาพยุโรป
 กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง
 สหรัฐอเมริกา
 อาเซียน ได้แก่ ประเทศสิงคโปร์


สหรัฐอเมริกา
 สหภาพยุโรป
 อาเซียน ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์


เวียดนาม
ก ฎ ห ม า ย / ๑. Civil Proceedings Code
ก ฎ เ ก ณ ฑ์ ที่ No. ๒๔/๒๐๐๔/QH๑๑
เกี่ยวข้อง
๒. Law on Enforcement of
Civil Judgements No. ๒๖/๒๐๐๘/
QH๑๒
๓. Ordinance No. ๑๐/๒๐๐๙/
UBTVQH๑๒

อินโดนีเซีย
บรูไน
๑. โดยหลัก ทั่วไป คํา พิพากษา ๑. The Reciprocal Enforcement
ของศาลในต่ างประเทศไ ม่ of Foreign Act (Chapter ๑๗๗ of
สามารถบั ง คั บ ในศาลประเทศ the Laws of Brunei)
อินโดนีเซียได้ตามมาตรา ๔๓๖ ๒. The Maintenance Orders
ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา Reciprocal Enforcement Act
ความแพ่งอินโดนีเซีย (Reglement (Chapter ๑๗๕ of the Laws of
op de Rechtsvordering/” Brunei)
R.V”)
๒. มี ข้ อยกเว้ นในมาตรา ๗๒๔
ของประมวลกฎหมายแพ่ ง
อิน โดนีเซี ย โดยให้ คํ า พิพ ากษา
ต่างประเทศสามารถบังคับใช้ใน
ประเทศอิ น โดนี เ ซี ย ได้ ใ นเรื่ อ ง
เกี่ ย วกั บ การคํ า นวณและแบ่ ง
หน้ า ที่ ใ ห้ กั บ บุ ค คลที่ เ สี ย หาย
จากเหตุเรือล่มเท่านั้น

ฟิลิปปินส์
ไทย
กฎของศาลที่มีชื่อว่า Rules ไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
of Court on the Effects มี เ พี ย งคํ า พิ พ ากษาศาล
of Foreign Judgments ฎีกาที่ ๕๘๕/๒๔๖๑
(Rule ๓๙ of the ๑๙๙๗
Rules of Civil Procedure
ข้อ ๔๘)

ตารางที่ ๖.๒ เปรียบเทียบกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศระหว่างสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศบรูไน ประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศไทย

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๖
๒๘๐

เวียดนาม
อินโดนีเซีย
หลักการ/เงื่อนไข ๑. ศาลเวียดนามต้องพิจารณาเพื่อ บังคับใช้ไม่ได้ สามารถใช้ได้เป็น
ก า ร ย อ ม รั บ การยอมรั บ หรื อ การบั ง คั บ ตาม เพียงหลักฐานในศาล (prima
แ ล ะ บั ง คั บ คํา พิ พ ากษาต่ า งประเทศ ด้ ว ย facie evidence) เท่านั้น
คํ า พิ พ า ก ษ า หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
ศาลต่างประเทศ ๑.๑ เป็นคําพิพากษาเกี่ยวกับ
คดีทางแพ่งของศาลต่างประเทศที่
เป็ น ภาคี ใ นสนธิ สั ญ ญาระหว่ า ง
ประเทศซึ่งสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวี ย ดนามลงนามเป็ น ภาคี ใ น
สนธิสัญญานั้น
๑.๒ เป็นคําพิพากษาเกี่ยวกับ
คดีทางแพ่งของศาลต่างประเทศที่
ได้รับการยอมรับและได้รับอนุญาต
ใ ห้ บั ง คั บ ใ ช้ ไ ด้ ต า ม ก ฎ ห ม า ย
เวียดนาม
๑.๓ เป็นคําพิพากษาเกี่ยวกับ
คดีทางแพ่งของศาลต่างประเทศที่
แม้ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น ประเทศที่ เ ป็ น ภาคี
ร่ ว มกั บ สาธารณรั ฐ สั ง คมนิ ย ม
เ วี ย ด น า ม ภ า ย ใ ต้ สนธิ สั ญญา

ตารางที่ ๖.๒ (ต่อ)
บรูไน
The Reciprocal Enforcement
of Foreign Act (Chapter ๑๗๗ of
the Laws of Brunei) มีหลักเกณฑ์
คือ
๑. คําพิพากษาต้องเป็นคําพิพากษา
ของศาลต่างประเทศ ซึ่งหมายความ
ถึง
- คํ า พิ พ ากษานั้ น จะต้ อ งเป็ น
คําพิพากษาที่ออกในศาลที่ดําเนินการ
โดยวิธีพิจารณาความแพ่ง
- คําพิพากษาของการดําเนินการ
พิ จ ารณาคดีอ าญา ที่มีก ารชดใช้
ค่าเสียหายสําหรับความเสียหายที่
เกิดขึ้นแก่ฝ่ายที่ได้รับบาดเจ็บ
- คํ า ชี้ ข าดในการดํ า เนิ น การ
อนุญาโตตุลาการ

ฟิลิปปินส์
ไทย
กฎ Rule ๓๙ of the ๑๙๙๗ ๑. ศาลต่า งประเทศต้อ งมี
Rules of Civil Procedure เขตอํานาจในการพิจารณา
ข้อ ๔๘วางหลักเกณฑ์ ดังนี้ คดีนั้นๆ และ ๒. คําพิพากษา
(ก) ในกรณี ที่ มี คํ า พิ พ ากษา ศาลต่ า งประเทศดั ง กล่ า ว
หรื อ คํ า สั่ ง เกี่ ย วกั บ ทรั พ ย์ ต้องถึงที่สุดและเด็ดขาดแล้ว
คําพิพากษาหรือคําสั่งดังกล่าว นอกจากนี้ คําพิพากษาศาล
จ ะ ถื อ เ ป็ น ที่ ยุ ติ ข อ ง ต่ า งประเทศต้ อ งไม่ ขั ด ต่ อ
พยานหลักฐาน ประกอบด้วย ความสงบเรี ย บร้ อ ยและ
เอกสารสิทธิที่แสดงความเป็น ศีลธรรมอันดีของประชาชน
อีกด้วย (คําพิพากษาศาลฎีกา
เจ้าของ
(ข) ในกรณี ที่ มี คํ า พิ พ ากษา ที่ ๕๘๕/๒๔๖๑)
หรื อ คํ า สั่ ง เกี่ ย วกั บ บุ ค คล
คําพิพากษาหรือคําสั่งดังกล่าว
จะถือเป็นเพียงพยานหลักฐาน
ที่เป็นข้อสันนิษฐานของสิทธิ
ระหว่างคู่กรณีและผู้สืบมรดก
เท่านั้น
นอกจากนี้ ยังมีคําพิพากษา
ของศาล วางหลั ก เพิ่ ม เติ ม
เอาไว้ดังนี้

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๖
๒๘๑

เวียดนาม
เดียวกัน แต่เป็นประเทศ ที่ปฏิบัติ
ในเรื่องการยอมรับและการบังคับ
ตามคําพิพากษาของศาลเวียดนาม
ในประเทศของตนในลักษณะต่าง
ตอบแทน

ตารางที่ ๖.๒ (ต่อ)
อินโดนีเซีย

บรูไน
สํ า หรั บ การปฏิ บั ติ ต ามขั้ น ตอน
หลักเกณฑ์ และข้อยกเว้นตาม the
Maintenance Orders Reciprocal
Enforcement (Cap. ๑๗๕) มี
ดังต่อไปนี้ คือ
๑. คําสั่งให้ส่งค่าเลี้ยงดูเกิดขึ้นใน
ประเทศบรู ไนโดยผู้ที่จ ะต้อ งจ่า ย
ค่าเลี้ยงดูอาศัยอยู่ในประเทศที่ทํา
การตกลงร่ว มกั น ให้ผู้ ที่ จ ะได้ รั บ
ค่ า เลี้ ย งดู ยื่ น เอกสารเพื่ อ ขอให้
คํ า สั่ ง นั้ น ใช้ บั ง คั บ ในประเทศที่
ผู้จ่ายค่าเลี้ยงดูอาศัยอยู่
๒. การแก้ ไขหรือ ยกเลิก คํา สั่ง ให้
จ่ายค่าเลี้ยงดูโดยให้อํานาจแก่ศาล
ของประเทศบรู ไ นในการแก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงคําสั่งนั้นด้วยการออก
เป็นคําสั่งชั่วคราว เมื่อศาลได้พิจารณา
การยื่นเอกสารเพื่อขอเปลี่ยนแปลง
แก้ไขคําสั่งให้จ่ายค่าเลี้ยงดูนั้นแล้ว
โดยมีการเสนอ ให้จ่ายอัตราค่าเลี้ยงดู

ฟิลิปปินส์
 คําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ต้ อ งไม่ ขั ด กั บ กั บ ความสงบ
เ รี ย บ ร้ อ ย ข อ ง ป ร ะ ช า ช น
(Public Policy) หรือศีลธรรม
อั น ดี ข องประเทศที่ ข อให้ มี
ก า ร ย อ ม รั บ ห รื อ บั ง คั บ
คําพิพากษาดังกล่าว
 คําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ต้องไม่ได้ได้มาโดยการฉ้อฉล
 คําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ดังกล่าว ต้องไม่ได้ได้มาโดยมี
ข้อผิดพลาดด้วยข้อกฎหมาย
หรือข้อเท็จจริง

ไทย

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๖
๒๘๒

ตารางที่ ๖.๒ (ต่อ)

เวียดนาม

อินโดนีเซีย

บรูไน
ที่เพิ่มมากขึ้น และไม่มีการปรากฏตัว
ของคู่กรณีในการพิจารณาคดี หรือ
ผู้ที่ยื่นเอกสารขอให้มีก ารจ่ายค่า
เลี้ยงดูเพิ่มมากขึ้น
๓. การจดทะเบียนขอบังคับตาม
คําสั่งให้จ่ายค่าเลี้ยงดูที่ได้ออกใน
ประเทศที่ได้ทําข้อตกลงไว้ ต้องนํา
มาจดทะเบียนเพื่อขอให้บังคับใช้
ได้ ใ นประเทศบรู ไ น ซึ่ ง คํา สั่ ง นั้ น
ต้องได้รับยืนยันจากศาลที่ได้ออก
คํา สั่ ง นั้ น และเป็ น ที่ ป รากฏต่ อ
อัยการว่าผู้ที่จะต้องจ่ายค่าเลี้ยงดู
อาศัยอยู่ในประเทศบรูไน และอัยการ
สามารถที่ แ จ้ ง ต่ อ ไปยั ง ศาลที่ มี
ความเหมาะสมให้บังคับตามคําสั่งได้

ฟิลิปปินส์

ไทย

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๖
๒๘๓

เวียดนาม
อินโดนีเซีย
ขั้ น ต อ น ๑. เจ้าหนี้ตามคําพิพากษา (หรือ ไม่ได้มีการกําหนดขั้นตอนไว้
การยอมรับและ ผู้ แ ทนคดี โ ดยชอบด้ ว ยกฎหมาย
บั ง คั บ ต า ม ของเจ้าหนี้ตามคําพิพากษา) หาก
คํ า พิ พ า ก ษ า เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาเป็นบุคคล
ศาลต่างประเทศ ธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่ในสาธารณรัฐ
( โ ป ร ด ร ะ บุ สั ง คมนิ ย มเวี ย ดนามหรื อ เป็ น
ขั้นตอนเป็นข้อๆ สํานักงานตัวแทน หรือองค์กรซึ่งมี
สํานักงานใหญ่ ตั้งอยู่ ในสาธารณรั ฐ
โดยสังเขป)
สังคมนิยมเวียดนามหรือทรัพย์สิน
ตามคํ า พิ พ ากษาซึ่ ง ถู ก บั ง คั บ คดี
ตั้ ง อยู่ ใ นสาธารณรั ฐ สั ง คมนิ ย ม
เวียดนามในขณะที่มีการยื่นคําร้อง
ต่อศาล ต้องจัดเตรียม เอกสาร เพื่อ
ยื่ น ต่ อ ก ร ะ ท ร ว ง ยุ ติ ธ ร ร ม
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
๒. ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับ
คํ า ร้ อ งและเอกสารท้ า ยคํ า ร้ อ งที่
เกี่ยวข้อง กระทรวงยุติธรรมจะต้อง
ส่งคํ าร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ดังกล่าวไปยังศาลที่มีเขตอํานาจ
๓. ภายใน ๓ วันทําการนับแต่วันที่

ตารางที่ ๖.๒ (ต่อ)
บรูไน
คําพิพากษาต่างประเทศที่ต้องการ
บังคับตามคําพิพากษาในประเทศ
บรูไนต้องดําเนินการดังต่อไปนี้
๑. ทําการจดทะเบียนและยื่นเอกสาร
ไปยั ง ศาลสู ง ภายใน ๖ ปี นั บ แต่
วันที่มีคําพิพากษาหรือตั้งแต่เริ่มมี
การดําเนินการพิจารณาคดีในขั้น
อุทธรณ์ จึงจะสามารถทําการบังคับ
ตามคําพิพากษาในประเทศบรูไนได้
๒. คํ า พิ พ ากษาศาลต่ า งประเทศ
อาจไม่ได้รับการจดทะเบียนถ้าหาก
ไม่สามารถทําการบังคับคดีในประเทศ
ของศาลที่ได้มีคําพิพากษานั้น

ฟิลิปปินส์
ไทย
๑. ผู้ ร้ อ งที่ มี ค วามประสงค์ ไม่ได้มีการกําหนดขั้นตอนไว้
ร้ อ ง ข อ ใ ห้ บั ง คั บ ต า ม
คําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ต้อ งยื่น คํา ร้อ งต่อ ศาลชั้น ต้น
ภูมิภาค (The Regional Trial
Court) ในเขตที่ผู้ที่จะถูกบังคับ
ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
นั้น มีภูมิลํา เนา (ลูกหนี้ต าม
คําพิพากษา)
๒. ผู้ ที่ จ ะ ถู ก บั ง คั บ ต า ม
คําพิพากษาศาลต่างประเทศ
(ลู ก หนี้ ต ามคํ า พิ พ ากษา)
ต้ อ ง ทํ า ก า ร ต อ บ คํ า ร้ อ ง
ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้
รับหมายดังกล่าว
๓. หลังจากผู้ร้องได้รับคําตอบ
คํา ร้ อ งแล้ ว ผู้ ร้ อ งอาจยื่ น
คําร้องเพิ่มเติมในประเด็นที่
ถูกโต้ตอบได้โดยผู้ร้องต้องยื่น
คําร้องเพิ่มเติมภายใน ๑๐ วัน

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๖
๒๘๔

เวียดนาม
ได้ รั บ คํา ร้ อ ง และเอกสารท้ า ย
คํ า ร้ อ งที่ เ กี่ ย วข้ อ งจากกระทรวง
ยุติธรรม ศาลที่มีเขตอํานาจจะเป็น
ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบและ
พิ จ ารณาสํ า นวนคํ า ร้ อ งดั ง กล่ า ว
และแจ้ง ไปยั ง ศาลอื่ น ที่อ ยู่ในเขต
อํานาจเดียวกัน
๔. ระหว่างระยะเวลาเตรียมพร้อม
สําหรับการพิจารณาคําร้องดังกว่า
นั้น ศาลที่พิจารณาคําร้องดังกว่ามี
สิ ท ธิ ที่ จ ะเรี ย กให้ ผู้ ยื่ น คํ า ร้ อ งยื่ น
เอกสารเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ชี้ แ จ้ ง ใน
ประเด็ น ที่ ต้ อ งสงสั ย การเรี ย ก
เอกสารเพิ่มเติมและการส่งเอกสาร
เพิ่มเติมดังกล่าวจะต้องทําเป็นลาย
ลักษณ์อักษรผ่านกระทรวงยุติธรรม
๕. ภายใน ๔ เดือน นับแต่วันที่ได้
รับคําร้องและเอกสารท้ายคําร้องที่
เกี่ยวข้อง ศาลเวียดนามจะพิพากษา
แล้วแต่กรณี
๖. ภายใน ๑๕ วันก่อนวันที่ศาล

ตารางที่ ๖.๒ (ต่อ)
อินโดนีเซีย

บรูไน

ฟิลิปปินส์
นั บ จากวั น ที่ ไ ด้ รั บ คํ า ตอบ
คําร้องดังกล่าว

ไทย

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๖
๒๘๕

เวียดนาม
จะเริ่มกระบวนการพิจารณา ศาล
จะส่งสํานวนคําร้องดังกล่าวไปยัง
ศาลประชาชนที่มีเขตอํานาจศาล
เดียวกันเพื่อให้ดําเนินการพิจารณา
เมื่ อ สิ้ น ระยะเวลาการพิ จ ารณา
ศาลประชาชนต้ อ งคื น สํ า นวน
ดั ง กล่ า วไปยั ง ศาลที่ มี เ ขตอํ า นาจ
เพื่อเริ่มกระบวนการพิจารณา
๗. ภายใน ๑ เดือน นับแต่วันที่ศาล
กํา หนดวั น พิ จ ารณา ศาลจะเริ่ ม
กระบวนการพิ จ ารณาคํ า ร้ อ ง
ดังกล่าว
๘. เมื่อมีคํา พิพ ากษาตามข้อ (๗)
ศาลจะส่งคําพิพากษาดังกล่าวไปยัง
คู่ความที่เกี่ยวข้องและศาลประชาชน
ที่ มี เ ข ต อํ า น า จ ศ า ล เ ดี ย ว กั น
ห า ก คู่ ค ว า ม อ ยู่ ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ
การส่ ง คํ า พิ พ ากษาต้ อ งส่ ง ผ่ า น
กระทรวงยุติธรรม

ตารางที่ ๖.๒ (ต่อ)
อินโดนีเซีย

บรูไน

ฟิลิปปินส์

ไทย

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๖
๒๘๖

เวียดนาม
๙. ภายใน ๑๕ วั น นั บ แต่ ศ าลมี
คําพิ พ ากษาตามข้ อ (๗) คู่ ค วาม
หรือผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย
ของคู่ ค วามมี ค วามประสงค์ จ ะ
อุทธรณ์คําพิพากษาของศาล เมื่อ
คู่ ค วามหรื อ ผู้ แ ทนโดยชอบด้ ว ย
กฎหมายของคู่ความไม่มาศาลใน
วันพิจารณา ระยะเวลาอุทธรณ์จะ
เริ่ม จากวันที่คํา พิพากษาส่ง ไปถึง
ยั ง คู่ ค วามดั ง กล่ า ว คํา อุ ท ธรณ์
ดังกล่าวต้องชัดแจ้งในเหตุผลที่ขอ
อุทธรณ์คําพิพากษา
๑๐. ภายใน ๑๕ วัน หรือ ๓๐ วัน
นับแต่ศาลมีคําพิพากษาตามข้อ (๗)
ศาลประชาชนที่อยู่ในเขตอํา นาจ
เดียวกัน และศาลประชาชนสูงสุด
แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
มี ส ิ ท ธิ ที ่ จ ะคั ด ค้ า นคํ า พิ พ ากษา
ดังกล่าวได้

ตารางที่ ๖.๒ (ต่อ)
อินโดนีเซีย

บรูไน

ฟิลิปปินส์

ไทย

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๖
๒๘๗

เวียดนาม
๑๑. ภายใน ๑ เดือนนับแต่วันที่มี
การอุทธรณ์หรือคัดค้านคําพิพากษา
ตามข้อ ๙. หรือ ๑๐. (ในกรณีที่
ศาลให้ผู้ร้องชี้แจ้งเพิ่มเติม ตามข้อ
๑.๓.๓ ค (๔) และระยะ เวลาใน
การชี้แจงถูกขยายออกไปอีก ๒ เดือน)
ศาลประชาชน สูงสุดแห่งสาธารณรัฐ
สั ง คมนิ ย มเวี ย ดนาม มี สิ ท ธิ ที่ จ ะ
พิ จ ารณาคํ า พิ พ ากษาของศาล
ชั้นต้นที่ถูกอุทธรณ์หรือคัดค้านได้
๑๒. การบังคับตามคําพิพากษาที่
ให้มีการยอมรับและมีการบังคับใช้
คํ า พิ พ า ก ษ า ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ใ น
สาธารณรั ฐ สั ง คมนิ ย มเวี ย ดนาม
ศาลจะออกคําพิพากษาที่จะยอมรับ
และบังคับคําพิพากษาต่างประเทศ
ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
โดยเขียนว่า “สําหรับการบังคับใช้”
ให้แก่เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาและ
ลูกหนี้ตามคําพิพากษา
๑๓. ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่มี

ตารางที่ ๖.๒ (ต่อ)
อินโดนีเซีย

บรูไน

ฟิลิปปินส์

ไทย

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๖
๒๘๘

เวียดนาม
คํ า พิ พ ากษาให้ มี ก ารยอมรั บ และ
บั ง คั บ คํ า พิ พ ากษาต่ า งประเทศ
ศาลจะส่งคําพิพากษาดังกล่าวไป
ยังหน่วยงานที่มีหน้าที่บังคับคดี
๑๔. ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้
รับคําพิพากษาต่างประเทศที่ไม่ได้
ให้ มี ก ารบั ง คั บ คดี ใ นสาธารณรั ฐ
สังคมนิยมเวียดนาม คู่ความ บุคคล
ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้แทนโดยชอบด้วย
กฎหมายต้ อ งจั ด เตรี ย มเอกสาร
เพื่ อ ยื่ น ต่ อ กระทรวงยุ ติ ธ รรม
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
เอกสารที่ต้อง ๑. คําร้องขอให้มีการยอมรับหรือ
มี ก ารบั ง คั บ คดี ต ามคํ า พิ พ ากษา
ใช้
ต่างประเทศในสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม ซึ่งคําร้องดังกล่าว
หากเป็นภาษาต่างประเทศต้องมี
การแปลเป็นภาษาเวียดนามพร้อม
ได้ รั บ การทํ า โนตารี แ ละยอมรั บ
คําแปลอีกด้วย
๒. บรรดาสํานวน เอกสาร แนบ

ตารางที่ ๖.๒ (ต่อ)

ไม่มี

อินโดนีเซีย

๑. คําพิพากษาศาลต่างประเทศ

บรูไน

๑. สํ า เนาคํ า พิ พ ากษาศาล
ต่า งประเทศ พร้อมยอมรับ
สําเนาถูกต้องโดยเลขาหรือ
ตัวแทนของสถานกงสุลหรือ
ตัว แทนที่ทําหน้า ที่เกี่ ยวกับ
ด้ า น ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ข อ ง
ประเทศฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ซึ่ ง ตั้ ง อยู่
ในประเทศที่ คํ า พิ พ ากษา

ฟิลิปปินส์

เ นื่ อ ง จ า ก ก า ร นํ า
คําพิพากษาศาลต่างประเทศ
มาที่ ศ าลไทยนั้ น ถื อ เป็ น
การฟ้องใหม่ จึงต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ในกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง

ไทย

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๖
๒๘๙

เวียดนาม
ท้ายคําร้อง (ตลอดจนรวมถึงเอกสาร
ใดๆ ที่เกี่ยวกับสนธิสัญญา ระหว่าง
ประเทศที่ ส าธารณรั ฐ สั ง คมนิ ย ม
เวี ย ดนามได้ ร่ ว มลงนามหรื อ เข้ า
ร่วมเป็นภาคี)
๓. หากเอกสารดังกล่าวเป็นภาษา
ต่ า งประเทศ ต้ อ งได้ รั บ การแปล
พร้ อ มยอมรั บ คํ า แปลเป็ น ภาษา
เวียดนามและได้รับการทําโนตารี
อีกด้วย

ตารางที่ ๖.๒ (ต่อ)
อินโดนีเซีย

บรูไน

ฟิลิปปินส์
ดังกล่าวถูกเก็บไว้ในระบบ
๒. ในกรณีที่สําเนาคําพิพากษา
ดั ง กล่ า วไม่ ใ ช่ ภ าษาอั ง กฤษ
ภาษาเสปน หรือภาษาประจํา
ชาติฟิลิป ปินส์ ผู้ร้องจะต้อง
ทําการแปลคําพิพากษาศาล
ดั ง กล่ า วเป็ น ภาษาอั ง กฤษ
ภาษาเสปน หรือภาษาประจํา
ชาติฟิลิปปินส์ โดยการแปล
ดั ง กล่ า วต้ อ งกระทํ า โดย
เจ้า หน้าที่แปลของศาลหรือ
เป็นการแปลที่เจ้าหน้าที่แปล
ของศาลยอมรับแล้วหรือเป็น
การแปลที่ยอมรับโดยคู่ความ
ทั้งสองฝ่ายแล้ว

ไทย

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๖
๒๙๐

ข้ อ ยกเว้ น ใน
ก า ร ย อ ม รั บ
และบังคับตาม
คําพิพากษาศาล
ต่างประเทศ

๑. คํา พิ พ ากษาต่า งประเทศที่ยั ง
ไม่ไ ด้ มีก ารบัง คับ ใช้โ ดยชอบตาม
กฎหมายของประเทศที่ ศ าลได้ มี
คําพิพากษานั้นๆ
๒. คํ า พิ พ ากษาต่ า งประเทศที่
ลูกหนี้ตามคําพิพากษา หรือผู้แทน
โดยชอบด้ ว ยกฎหมายของตนใน
คดีไม่ได้ไปศาลในวันพิจารณาคดีที่
ศาลกําหนดเนื่องจากบุคคลดังกล่าว
ได้รับหมายเรียกโดยโดยไม่เป็นไป
ตามระเบียบกระบวนพิจารณา

เวียดนาม
หน่ ว ย ง า น ที่ ๑. ศาลของสาธารณรัฐสังคมนิยม
รับผิดชอบ
เวียดนาม
๒. กระทรวงยุติธรรม สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม

ตารางที่ ๖.๒ (ต่อ)

ไม่มีกฎหมายกําหนด

อินโดนีเซีย
ไม่มี

บรูไน
ฟิลิปปินส์
๑. ศาลสู ง (High Court) ของ ศาลชั้ น ต้ น ภู มิ ภ าค (The
ประเทศบรู ไ นจะเป็ น ศาลที่ รั บ Regional Trial Court) ใน
จดทะเบียนการบังคับตามคําพิพากษา เขตที่ผู้ที่จะถูกบังคับตามคํา
พิ พ ากษาศาลต่ า งประเทศ
ต่างประเทศ
๒. อั ย การจะเป็ น ผู้ ป ระกาศใน นั้นมีภูมิลําเนา
ราชกิจจานุเบกษาเมื่อคําพิพากษา
ศาลต่ า งประเทศนั้ น ได้ รั บ การ
จดทะเบียนแล้ว
ข้ อ ยกเว้ น ของการบั ง คั บ ตาม ในเรื่องของข้อยกเว้นไม่ได้มี
คําพิพากษาศาลต่างประเทศอาจ กฎหมายกํ า หนดไว้ แ น่ ชั ด
เกิดมีขึ้นได้ โดยคดีที่มีคําพิพากษา จึ ง อาศั ย แนวคํ า พิ พ ากษา
ต่ า งประเทศและขอจดทะเบี ย น ของศาล ดังนี้
เพื่อบังคับตามคําพิพากษาในประเทศ  คําพิพากษาศาลต่างประเทศ
บรูไนอาจถูกพักชั่วคราว ถ้าหากศาล ต้ อ งไม่ ขั ด กั บ กั บ ความสงบ
ที่ดําเนินการรับจดทะเบียนพบว่า เรียบร้อยของประชาชน (Public
- คําพิพากษานั้นไม่ได้มีความหมาย Policy) หรือศีลธรรมอันดีของ
ตามพระราชบัญ ญัติฉ บับนี้ (The ประเทศที่ ขอให้ มี การยอมรั บ
Reciprocal Enforcement of หรือบังคับคําพิพากษาดังกล่าว
 คําพิพากษาศาลต่างประเทศ
Foreign Act) หรือ
ต้องไม่ได้ได้มาโดยการฉ้อฉล

ไม่ได้กําหนดเอาไว้อย่างชัด
แจ้ง แต่ต้องไม่ขัดต่อความ
สงบเรียบร้อยและศีลธรรม
อั น ดี ข อ ง ป ร ะ ช า ช น
(คํ า พิ พ ากษาศาลฎี ก าที่
๕๘๕/๒๔๖๑)

ไทย
ไม่มี เนื่องจากต้องฟ้องเป็น
ศาลเป็นคดีใหม่หลักเกณฑ์
จึงเป็นไปตาม ป.วิ.พ. มาตรา
๔ (ถือเกณฑ์ภูมิลําเนาของ
จําเลย หรือสถานที่เกิดมูล
คดี)

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๖
๒๙๑

เวียดนาม
๓. คดีที่อยู่ภายใต้เขตอํานาจของ
ศาลเวียดนามโดยเฉพาะ
๔. คดี ที่ ไ ด้ มี คํ า พิ พ ากษาที่ มี ผ ล
บั ง คั บ โดยชอบทางแพ่ ง ของศาล
เวียดนาม หรือของศาลต่างประเทศซึ่ง
ได้รับการยอมรับโดยศาลเวียดนาม
หรือก่อนที่จะศาลต่างประเทศจะ
รับ พิจ ารณาคดีนั้น ศาลเวียดนาม
ได้รับคดีดังกล่าวและกําลังพิจารณา
พิพากษาคดีนั้นแล้ว
๕. อายุความในการบังคับคดีตาม
คําพิพากษาต่างประเทศได้สิ้นสุด
ลงแล้วตามกฎหมายของประเทศที่
ศาลได้มีคํา พิพากษาต่างประเทศ
ดังกล่าว หรือตามกฎหมายเวียดนาม
๖. คํ า พิ พ ากษาต่ า งประเทศที่
ได้รับการยอมรับหรือการบังคับใน
สาธารณรั ฐ สั ง คมนิ ย มเวี ย ดนาม
ขัดต่อหลักพื้นฐานความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดี

ตารางที่ ๖.๒ (ต่อ)
อินโดนีเซีย

บรูไน
- ศาลที่ทําการพิจารณาคดีไม่มีเขต
อํานาจศาลเหนือมูลคดีที่เกิดขึ้น
- ลู ก หนี้ ต ามคํ า พิ พ ากษาซึ่ ง เป็ น
จํ า เลยในศาลที่ อ อกคํ า พิ พ ากษา
ไม่ได้รับการแจ้งถึงการดําเนินคดี
โดยให้ ร ะยะเวลาไม่ เ พี ย งพอใน
การที่เขาจะทําการต่อสู้คดีได้
- คําพิพากษาได้มาโดยมิชอบ
- การบังคับตามคําพิพากษาขัดกับ
นโยบายสาธารณะของประเทศ
บรูไน
- สิ ท ธิ ต า ม คํ า พิ พ า ก ษ า ศ า ล
ต่างประเทศไม่ได้เป็นของผู้ที่ยื่นขอ
จดทะเบียนบังคับตามคําพิพากษา
โดยชอบธรรม

ฟิลิปปินส์
 คําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ดังกล่าว ต้องไม่ได้ได้มาโดยมี
ข้อผิดพลาดด้วยข้อกฎหมาย
หรือข้อเท็จจริง

ไทย

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๖
๒๙๒

เวียดนาม
อินโดนีเซีย
๗. ของประชาชนในสาธารณรั ฐ
สังคมนิยมเวียดนาม
ปั ญ ห า ที่ ๑. ระยะเวลาในความเป็ น จริ ง ไม่ มี ก ฎหมายที่ บั ญ ญั ติ ถึ ง
เกิดขึ้นในทาง สําหรับศาลเพื่อพิจารณาพิพากษา การบังคับคําพิพากษาไว้
ปฏิบัติ
หรือระงับข้อพิพาทมักจะใช้ระยะ
เวลานานกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย
เนื่องจากมีคดีจํานวนมากที่อยู่ใน
กระบวนการพิจารณาของศาล
๒. ศาลจะพิจารณาคําร้องดังกล่าว
ห า ก เ นื้ อ ห า ข อ ง คํ า พิ พ า ก ษ า
ต่ า งประเทศนั้ น สอดคล้ อ งกั บ
หลั ก การพื้ น ฐานของกฎหมาย
เวียดนามแต่ในความเป็นจริงแล้ว
ในทางปฏิบัติไม่มีการตีความหรือ
แปลความของคํ า ว่ า หลั ก การ
พื้นฐานของกฎหมายเวียดนามไว้
เป็นบรรทัดฐานทําให้ศาลเวียดนาม
ใช้ดุลยพินิจของศาลในการพิจารณา
คําร้องดังกล่าว

ตารางที่ ๖.๒ (ต่อ)

กรณี ที่ เ กิ ด เนื่ อ งจากมี ค ดี ที่ ข อให้
ยับยั้งการดําเนินคดีของคู่กรณีใน
การดําเนินคดีในศาลที่มีเขตอํานาจ
ศาลในต่า งประเทศ (ทั้ง ได้มีเ ขต
อํานาจศาลในประเทศบรูไนด้วย)
โดย the Privy Council ได้ตัดสิน
โดยอาศัยหลักการและคําตัดสินของ
House of Lord ในคดีที่เคยเกิดขึ้น
มาก่อน โดยหลักการที่ the Privy
Council ใช้ประกอบการตัดสิน
เกี่ยวกับ การยั บ ยั้ง การดํา เนิน คดี
ของคู่กรณีในการดําเนินคดีในศาล
ที่มีเขตอํานาจศาลในต่างประเทศ
ดังต่อไปนี้
๑) เขตอํานาจของศาลนั้นสามารถ
ดําเนินกระบวนการพิจารณาจนสิ้น
กระบวนการยุติธรรม

บรูไน

ไทย

รองรับ มีเพียงแต่กฎของศาล
ซึ่งกฎของศาลที่เกี่ยวกับเรื่องนี้
มีเพียงอยู่ข้อเดียว ดังนั้น ใน
ขั้ น ต อ น ป ฏิ บั ติ ใ น เ รื่ อ ง
การยอมรั บ และบั ง คั บ ตาม
คําพิพากษาศาลต่างประเทศ
จึงยังไม่เกิดความชัดเจนนัก
 ค ดี ที่ เ กิ ด ขึ้ น ที่ ข อ ใ ห้ มี
การยอมรั บ คํ า พิ พ า ก ษ า
ศาลต่ า งประเทศมี น้อ ยมาก
และมั ก เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งสมรส
เท่านั้น จึงไม่ได้มีการพัฒนา
กฎเกณฑ์ ที่ เ กี่ ย วกั บ เรื่ อ ง
การยอมรั บ และบั ง คั บ ตาม
คําพิพากษาศาลต่างประเทศ
เท่าที่ควร

บัญญัติถึงเรื่องนี้ไว้โดยเฉพาะ
ประกอบกั บ คํ า พิ พ ากษา
ศาลฎีกาที่ ๕๘๕/๒๔๖๑ ที่
ไ ด้ ว า ง ห ลั ก เ อ า ไ ว้ เ ป็ น
คําพิพากษาที่มีมาช้านานแล้ว
จึง ไม่ ชัด เจนว่ า หลัก เกณฑ์
ที่ถูกวางโดยคํา พิพากษาฯ
ดัง กล่า ว ยัง เหมาะสมกับ
สภาพปัจจุบันหรือไม่

 เนื่ อ งจากไม่ มี ก ฎหมาย เนื่ อ งจากไม่ มี ก ฎหมายที่

ฟิลิปปินส์

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๖
๒๙๓

เวียดนาม
๓. ภายใต้ ป ระมวลกฎหมายวิ ธี
พิจารณาความแพ่งศาลเวียดนาม
จะไม่พิจารณาพิพากษาคดีใหม่อีก
ครั้ ง แต่ จ ะพิ นิ จ พิ เ คราะห์ แ ละ
เปรียบเทียบคําพิพากษาทางแพ่ง
ของศาลต่ า งประเทศกั บ บรรดา
สํ า นวนคํ า ร้ อ งเอกสารแนบท้ า ย
คํ า ร้ อ งซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ กฎหมาย
เวียดนามและสนธิสัญญาระหว่าง
ประเทศที่ ส าธารณรั ฐ สั ง คมนิ ย ม
เวี ย ดนามได้ ล งนามเข้ า เป็ น ภาคี
หรื อ มี ก ารทํ า ภาคยานุ วั ติ เ พื่ อ
ประกอบการทําคําพิพากษาหรือมี
คํ า สั่ ง ของศาลแต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม
ในทางปฏิบัตินั้นศาลเวียดนามจะ
ดํ า เนิ น การทบทวนเนื้ อ หาแห่ ง
คําพิพากษาต่างประเทศนั้นก่อนมี
การทําคําพิพากษาหรือมีคําสั่งของ
ศาล

ตารางที่ ๖.๒ (ต่อ)
อินโดนีเซีย

บรูไน
๒) เ มื่ อ ศ า ล มี คํ า สั่ ง ยั บ ยั้ ง
การดํ า เนิ น การพิ จ ารณาคดี ใ น
ศาลต่างประเทศ คําสั่งนั้นไม่ได้เป็น
ปฏิ ปั ก ษ์ กั บ ศาลต่ า งประเทศนั้ น
แต่เป็นปฏิปักษ์ต่อคู่กรณีที่ต้องการ
ให้มีการดําเนินการพิจารณาคดีใน
ศาลนั้น หรือฝ่ายที่ไม่ต้องการให้มี
การดําเนินคดีในศาลนั้น
๓) คําสั่งยับยั้งการพิจารณาคดีจะ
ใช้ สํ า หรั บ ฝ่ า ยที่ อ้ า งเขตอํ า นาจ
ศาลนั้นมิฉะนั้นจะไม่มีผลใช้บังคับ
๔) การใช้ อํา นาจในการสั่ง ยับ ยั้ ง
การพิจารณาคดีต้องใช้ด้วยความ
ระมั ด ระวั ง เพราะเป็น ผลกระทบ
โดยอ้อมต่อศาลที่อยู่ต่างประเทศ

ฟิลิปปินส์

ไทย

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๖
๒๙๔

เวียดนาม
๔. ภายใต้ คํ า พิ พ ากษาที่ ใ ห้ ก าร
ยอมรับและบังคับ ใช้คํ าพิพากษา
ต่า งประเทศในสาธารณรั ฐ สั ง คม
นิยมเวียดนามการบังคับคดีจะอยู่
ในอํานาจของหน่วยงานบังคับคดี
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งแต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามการ
ดํ า เนิ น การบั ง คั บ คดี จ ะใช้ ร ะยะ
เวลานานกว่าจะบังคับคดีแล้วเสร็จ
เนื่องจากมีคดีที่มีการร้ องขอให้มี
การบั ง คั บ คดี เ ป็ น จํ า นวนมาก
ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น ตามมาคื อ
ลูกหนี้ตามคําพิพากษามักจะขาย
ทรั พ ย์ สิ น ของตนก่ อ นที่ จ ะมี ก าร
บังคับคดีตามคําพิพากษา

ตารางที่ ๖.๒ (ต่อ)
อินโดนีเซีย

บรูไน

ฟิลิปปินส์

ไทย

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๖
๒๙๕

มาเลเซีย
สิงคโปร์
เมียนมาร์
ก ฎ ห ม า ย / ๑. the Reciprocal Enforcement ๑. Reciprocal Enforcement of Foreign Codes of Civil Procedure
กฎเกณฑ์ ที่ of Judgments Act ๑๙๕๘ (“REJA”) Judgment Act (“REFJA”)
of ๑๙๐๙
เกี่ยวข้อง
โดยคําพิพากษาศาลต่างประเทศที่จะ โดยคําพิพากษาของศาลที่จ ะสามารถ
นํามาจดทะเบียนตามบทบัญญัติของ นํามาขอจดทะเบียนได้ตามบทบัญญัติของ
REJA ได้นี้ ต้องเป็น คําพิพากษาจาก REFJA ได้ คือ ศาลสูงของเขตบริหาร
ศาลของประเทศที่ระบุไว้ในบัญชีที่หนึ่ง พิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
(First Schedule) ใน REJA เท่านั้น ๒. Reciprocal Enforcement of
ซึ่ ง ได้ แ ก่ คํ า พิ พ ากษาจากศาลของ Commonwealth Judgments Act
(“RECJA”) โดยคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ประเทศดังต่อไปนี้
- สหราชอาณาจักร ได้แก่ ศาลสูงของ ที่ จ ะนํ า มาขอจดทะเบี ย นคํ า พิ พ ากษา
ประเทศอังกฤษ (the High Court in ภายใต้ บ ทบั ญ ญั ติ ข อง RECJA ได้ นั้ น
England) ศาลเฉพาะของประเทศ ต้องเป็นคําพิพากษาของสูงของประเทศ
สกอตแลนด์ (the Court of Session ดังต่อไปนี้
in Scotland) ศาลสูงของประเทศ - ประเทศอังกฤษ
ไอร์แลนด์เหนือ (the High Court in - ประเทศในเครื อ จั ก รภพ ได้ แ ก่
Northern Ireland) ศาลชานส์เซอรี นิวซีแลนด์ ศรีลังกา มาเลเซีย วินด์เวิร์ด
ของเคานตี้แ ห่ง แลงคาสเตอร์ (The ไอส์แลนด์ (WindwardIslands)
Court of Chancery of the County

กัมพูชา
๑. Code of Civil
Procedure
๒. Law on Recognition
and Enforcement of
Foreign Judgments
๓. Agreement on
Mutual Judicial
Assistance in Civil
Matters between the
Kingdom of Cambodia
and the Socialist
Republic of Vietnam,
๒๑January ๒๐๑๓

ลาว
๑. ก ฎ ห ม า ย ว่ า ด้ ว ย
การดํ า เนิ น คดี แ พ่ ง ของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (ฉบับแก้ไข)
ฉบับเลขที่ ๑๓/สพช ลง
วันที่ ๔ กรกฎาคม ค.ศ.
๒๐๑๒
๒. ก ฎ ห ม า ย ว่ า ด้ ว ย
การจัดตั้งปฏิบัติคําตัดสิน
ของศาล (ฉบับปรับปรุง)
ฉบับเลขที่ ๐๔/สพช ลง
วั น ที่ ๒๕ กรกฎาคม
ค.ศ. ๒๐๐๘
๓. ก ฎ ห ม า ย ว่ า ด้ ว ย
ค่าธรรมเนียมศาล (ฉบับ
ปรั บ ปรุ ง ) ฉบั บ เลขที่
๐๗/สพช ลงวั น ที่ ๒๗
ธันวาคม ค.ศ. ๒๐๐๖

ตารางที่ ๖.๓ เปรียบเทียบกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศระหว่างประเทศมาเลเซีย
ประเทศสิงคโปร์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ประเทศกัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๖
๒๙๖

มาเลเซีย
สิงคโปร์
ก ฎ ห ม า ย / Palatine of Lancaster) ศาลชานส์เซอรี ปากีสถาน บรูไนดารุสซาลาม ปาปัวนิวกินี
กฎเกณฑ์ ที่ ของเคานตี้แห่งเดอรัม (the Court of และอินเดีย (ยกเว้นแคว้นจัมมู (Jummu)
เกี่ยวข้อง
Chancery of the County Palatine และแคว้นแคชเมียร์(Kashmir))
of Durham)
- รัฐและดินแดนของประเทศออสเตรเลีย
- เขตปกครองพิเ ศษฮ่อ งกง ได้แ ก่ ซึ่งอยู่ในเครือจักรภพดังต่อไปนี้ รัฐกลาง
ออสเตรเลีย นิวเซาท์เวลล์ค วีน ส์แ ลนด์
ศาลสูง (the High Court)
- ประเทศสิ ง คโปร์ ได้ แ ก่ ศาลสู ง ออสเตรเลีย ใต้ ทาสมาเนีย วิค ตอเรีย
ออสเตรเลี ย ตะวั น ตก ออสเตรเลี ย น
(the High Court)
- ประเทศนิวซีแลนด์ ได้แ ก่ ศาลสูง แคพิทอลเทร์ริทอรี (Australian Capital
Territory) นอร์ฟอล์กไอซ์แลนด์ (Norfolk
(the High Court)
- ประเทศศรีลังกา ได้แก่ ศาลสูงและ Island) และ นอร์เทิร์นเทร์ริทอรี (Northern
ศาลจังหวัด (the High Court and Territory)
๓. การบังคับคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
the District Courts)
- ประเทศอินเดีย (ยกเว้นรัฐชัมมูและ โดยวิธีการตามระบบกฎหมายคอมมอนลอว์
แคชเมียร์ (the State of Jammu
and Kashmir) รัฐมณีปุระ (the State
of Manipur) พื้น ที่ช นพื้น เมืองใน
รัฐอัสสัม (Tribal areas of State of
Assam) พื้นที่ที่ถูกกําหนดในรัฐมัทราส

ตารางที่ ๖.๓ (ต่อ)
เมียนมาร์

กัมพูชา

ลาว

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๖
๒๙๗

ห ลั ก ก า ร /
เ งื่ อ น ไ ข
ก า ร ย อ ม รั บ
แ ล ะ บั ง คั บ
คํ า พิ พ า ก ษ า
ศาลต่างประเทศ

มาเลเซีย
สิงคโปร์
และอานธร (the Scheduled areas
of the States of Madras and
Andhra) ได้แก่ ศาลสูง (the High
Court)
- ประเทศบรูไน ได้แก่ ศาลสูง (the
High Court)
๒. ก า ร บั ง คั บ คํ า พิ พ า ก ษ า ศ า ล
ต่ า งประเทศ โดยวิ ธี ก ารตามระบบ
กฎหมายคอมมอนลอว์
เงื่อนไขการบังคับคําพิพากษาศาล
เงื่อนไขการบังคับคําพิพากษาศาล
ต่างประเทศตามบทบัญญัติของ RECJA
ต่างประเทศตามบทบัญญัติของ
ต้องไม่เข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้
REJA
๑. เป็ น คํ า พิ พ ากษาที่ ถึง ที่สุ ด ซึ่ง ใน ๑. ศาลที่ ทํ า คํ า พิ พ ากษานั้ น ไม่ มี เ ขต
กรณี นี้ ร วมถึ ง คํ า พิ พ ากษาที่ อ ยู่ ใ น อํานาจศาล
ระหว่ า งกระบวนการอุ ท ธรณ์ ห รื อ ๒. ลู ก หนี้ ต ามคํ า พิ พ ากษาซึ่ ง ไม่ ไ ด้ เ ป็ น
คํ า พิ พ ากษาดั ง กล่ า วยั ง สามารถ บุค คลที่ป ระกอบธุรกิจ หรืออาศัยอยู่ใน
ประเทศของศาลที่ทําคําพิพากษานั้นไม่ได้
อุทธรณ์ได้
๒. จํ า น ว น เ งิ น ที่ ต้ อ ง ชํ า ร ะ ต า ม เป็นผู้ยื่นฟ้องต่อศาลนั้นอย่างสมัครใจ
คําพิพากษาศาลต่างประเทศที่นํามา ๓. ลูกหนี้ตามคําพิพากษาซึ่งเป็นจําเลย
ขอจดทะเบี ย นนั้ น ต้ อ งไม่ ใ ช่ ก รณี ในกระบวนการดํ า เนิ น คดี ไ ม่ ไ ด้ รั บ การ

ตารางที่ ๖.๓ (ต่อ)

๑. ต้องเป็นคําพิพากษาตัดสิน
โ ด ย ศ า ล ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ซึ่ ง
ศาลต่างประเทศดังกล่าวต้องไม่ได้
อยู่ ภายใต้ อํา นาจอธิ ป ไตยของ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
หรื อ ก่ อ ตั้ ง หรื อดํ าเนิ นการโดย
ประธานาธิบดี ของสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์
๒. การยอมรับ และการบั ง คั บ
ใช้คําพิพากษาต่างประเทศ ของ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

เมียนมาร์

ลาว

๑. ศาลในสาธารณรั ฐ หลักการ/เงื่อนไข
สั ง คมนิ ย มเวี ย ดนามจะ การยอมรับและบังคับ
ยอมรั บ คํ า พิ พ ากษาของ ตามคําพิพากษาศาล
ประเทศกั ม พู ช าเท่ า นั้ น ต่างประเทศมีดังนี้
เ นื่ อ ง จ า ก ได้ มี การทํ า ๑. ต้ อ งเป็ น คํ า พิ พ ากษา
Agreementon Mutual ศาลต่ า งประเทศของ
Judicial Assistancein ประเทศที่ เ ป็ น ภาคี ข อง
Civil Matters between ส น ธิ สั ญ ญ า ส า ก ล ซึ่ ง
the Kingdom of สาธารณรัฐประชาธิปไตย
Cambodia and the ประชาชนลาวได้เป็นภาคี
Socialist Republic of

กัมพูชา

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๖
๒๙๘

มาเลเซีย
สิงคโปร์
เมียนมาร์
กัมพูชา
ลาว
การชํ า ระภาษี ห รื อ การชํ า ระเงิ น ใน บริการในการดําเนินคดีในศาลนั้นอย่าง ทําได้ ๒ วิธี กล่าวคือ
Vietnam เมื่ อ วั น ที่ ๒๖ ๒. คํ า พิ พ า ก ษ า ศ า ล
กรณีอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการชําระ เหมาะสม แม้ว่าลูกหนี้ตามคําพิพากษา
๒.๑ การยอมรับคําพิพากษา มิถุนายน ๒๕๕๗
ต่างประเทศนั้นต้องไม่ขัด
ค่าปรับหรือการลงโทษอื่นใด
นั้ น จะอาศั ย อยู่ ห รื อ ประกอบธุ ร กิ จ ใน ต่างประเทศแบบ res judicata ๒. ประเภทของคําพิพากษา ต่ออํานาจอธิปไตยและไม่
๓. เป็นคําพิพากษาจากศาลในประเทศ ประเทศที่ศาลนั้นมีเขตอํานาจศาล
หมายถึง การนํา หลักการเรื่อง สาธารณรั ฐ สั ง คมนิ ย ม ขั ด ต่ อ ก ฎ ห ม า ย ข อ ง
ที่ระบุไว้ในบัญชีที่หนึ่ง (First Schedule) ๔. คําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นได้มา res judicata มาใช้อย่างเท่า เวี ย ดนามที่ ศ าลกั ม พู ช า สาธารณรัฐประชาธิปไตย
เ ที ย ม กั น ใ น ก ร ณี ที่ ห า ก ทําการยอมรับ มี ๓ ประเภท ประชาชนลาว
ของ REJ และในการขอจดทะเบียน โดยการฉ้อฉล
คําพิพากษาศาลต่างประเทศ จะไม่ ๕. ลูกหนี้ตามคําพิพากษาพิสูจน์ศาลที่รับ คําพิพากษาจากศาลต่างประเทศ ดังต่อไปนี้
๓. คํ า พิ พ า ก ษ า ศ า ล
สามารถจดทะเบี ย นได้ ใ นกรณี จดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้น ได้เข้าองค์ประกอบตามกฎหมาย ๒.๑ คํ า พิ พ ากษาและ ต่างประเทศนั้นต้องไม่ขัด
เป็นที่พอใจว่าคําพิพากษาศาลต่างประเทศ วิธีพิจารณาความแพ่งสาธารณรัฐ คําตัดสินของศาลต่างประเทศ ต่ อ ความสงบและความ
ดังต่อไปนี้
๔. คําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้น ดั ง กล่ า วอยู่ ใ นระหว่ า งการอุ ท ธรณ์ ห รื อ แห่งสหภาพเมียนมาร์ มาตรา ๑๓ ด้ ว ยข้ อ พิ พ าทเกี่ ย วกั บ เป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ย
ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดข้างต้น ลูกหนี้ตามคําพิพากษามีสิทธิอุทธรณ์และ คําพิพากษา ต่างประเทศดังกล่าว ครอบครัวและการสมรส ของสั ง คมสาธารณรั ฐ
หรือ
จะอุทธรณ์คําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้น ก็ จ ะได้ รั บ การยอมรั บ เป็ น ๒.๒ คําพิพากษาและ ประชาธิปไตยประชาชน
๕. คําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้น หรือ
Res Judicata ในสาธารณรัฐ คํ า ตั ด สิ น ข อ ง ศ า ล ลาว
ไม่ ส ามารถบั ง คั บ ได้ ใ นประเทศที่ มี ๖. คําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นขัดต่อ แห่งสหภาพเมียนมาร์
ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ด้ ว ย ข้ อ ๔. ศาลต่ า งประเทศที่
นโยบายสาธารณะหรื อ เหตุ ผ ลอื่ น ใด ๒.๒ การบังคับใช้คําพิพากษา พิพาททางคดีแพ่ง
การทําคําพิพากษานั้นเอง
พิจารณาพิพากษาคดีต้อง
ในลักษณะเดียวกันที่ทําให้คําพิพากษานั้น ต่างประเทศเสมือนหนึ่งเป็นหนี้ ๒.๓ คํ า ตั ด สิ น ที่ เ กี่ ย ว เป็นศาลที่มีเขตอํานาจ
ศาลต่างประเทศไม่สามารถจดทะเบียนใน ตามคํ า พิ พ ากษา หมายถึ ง กั บ ท รั พ ย์ ที่ เ กี่ ย ว กั บ คํ า พิ พ ากษาของศาล
ศ า ล เ มี ย น ม า ร์ จ ะ บั ง คั บ คํา พิ พากษาในคดีอ าญา ต่ า งประเทศต้ อ งเป็ น
ศาลประเทศสิงคโปร์ได้
คําพิพากษาต่างประเทศเฉพาะ และ/หรือคําพิพากษาใน คํ า พิ พ ากษาที่ ถึ ง ที่ สุ ด
คํา พิพากษาที่ส ามารถระบุหนี้ คดีปกครอง

ตารางที่ ๖.๓ (ต่อ)

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๖
๒๙๙

มาเลเซีย
สิงคโปร์
เมียนมาร์
กัมพูชา
ลาว
เงื่อนไขการบังคับคําพิพากษาศาล การยื่นขอจดทะเบี ยนคํ าพิ พากษาภายใต้ เป็นจํานวนเงินได้ โดยไม่รวมถึง คํ า พิ พ ากษาตามข้ อ ๒.๑ และเสร็จเด็ดขาด
ต่างประเทศตามวิธีการระบบ บทบั ญ ญั ติ ข อง RECJAนี้ จ ะต้ อ งกระทํ า คําพิพากษา ที่กําหนดเป็นอย่าง จะได้ รั บ การยอมรั บ จาก
กฎหมายคอมมอนลอว์
ภายใน ๑๒ เดือน หลังจากวันทีทําคําพิพากษา อื่นนอกเหนื อ จากตั ว เงิน เช่ น ศาลกัมพูช าทัน แต่ในทาง
๑. ศ า ล ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ซึ่ ง ทํ า โดยศาลต่างประเทศหรือระยะเวลาดังกล่าว คําพิพากษาให้โอน หรือคืนทรัพย์ กลับกัน คํา พิพากษาตาม
ข้อ ๒.๒ และข้อ ๒.๓ จะ
คํ า พิ พ ากษานั้ น ต้ อ งเป็ น ศาลที่ มี นี้สามารถขยายได้หากได้ รับอนุ ญาตจาก เป็นต้น
อํานาจที่จะพิจารณาพิพากษาคดี ศาลสูงของประเทศสิงคโปร์ที่รับคําขอจด ๓. กฎหมายของเมี ย นมาร์ ต้องผ่านกระบวนการยอมรับ
๒. คําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้น ทะเบียนนั้น กรณีมี การอุทธรณ์คําพิพากษา จําแนกประเภทของคําพิพากษา และการบังคับคําพิพากษา
ต่างประเทศตามกฎหมาย
ศาลต่างประเทศ ระยะเวลาดังกล่าวจะเริ่ม ต่างประเทศ ได้ดังต่อไปนี้
ถึงที่สุดแล้ว
ของประเทศกัมพูชา ก่อน
ในกรณี ที่ เ ป็ น คดี เ กี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ข อง นั บ ก็ ต่ อ เมื่ อ ได้ รั บ คํ า พิ พ ากษาอั น เป็ น ๓.๑ คํ า พิ พ ากษาของศาล
ถึงจะนํามา ใช้ในอาณาเขต
บุคคล คําพิพากษาศาลต่างประเทศ คําพิพากษาท้ายสุดของกระบวนการอุทธรณ์ ต่างประเทศอื่น คือ คําพิพากษา
ของประเทศ กัมพูชาได้
ต่างประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศ
นั้นต้องระบุหนี้ที่จะชําระเป็นจํานวน
๓. ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ข อ ง
เงินที่แน่นอน
เงื่อนไขการบังคับคําพิพากษาศาล อั ง กฤษ อั น เป็ น คํา พิ พ ากษา คําพิพากษาที่นํามายอมรับ
ต่างประเทศตามบทบัญญัติของ REFJA เกี่ยวกับตัวเงิน
และบั ง คั บ ใช้ ใ นประเทศ
๑. คําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นต้อง ๓.๒ คํ า พิ พ า ก ษ า ข อ ง กัมพูชา ได้แก่
เป็นคําพิพากษาที่ถึงที่สุดระหว่างคู่ความ ศาลในสหราชอาณาจั ก ร คื อ ๓.๑ ค ดี ที่ ไ ด้ รั บ
ตามคําพิพากษานั้นอย่างไรก็ดี คําพิพากษา คําพิพากษาจากศาลสูงสุดของ การพิ พ ากษาต้ อ งไม่ ต้ อ ง
นั้น ถือว่าถึงที่สุดแม้ในกรณีที่คําพิพากษา ประเทศอังกฤษ ราชอาณาจักร อ ยู่ ใ น เ ข ต อํ า น า จ ศ า ล
นั้นอยู่ในระหว่างการอุทธรณ์ หรือยังสามารถ สกอตแลนด์ (ประเทศสกอตแลนด์) เ ฉ พ า ะ ต า ม ก ฎ ห ม า ย
อุ ท ธรณ์ ไ ด้ ใ นศาลของประเทศที่ ทํ า และประเทศไอร์แลนด์เหนือ ภายในของประเทศของ
คําพิพากษานั้น แม้ว่าจะยังสามารถยื่นคําขอ
คู่ความที่ร้องขอ

ตารางที่ ๖.๓ (ต่อ)

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๖
๓๐๐

ตารางที่ ๖.๓ (ต่อ)

มาเลเซีย

สิงคโปร์
เพิ ก ถอนการจดทะเบี ย นคํ า พิ พ ากษา
ศาลต่างประเทศนั้นได้ในกรณีที่ผู้ยื่นนั้น
ทํ า ให้ ศ าลเป็ น ที่ พ อใจได้ ว่ า คํ า พิ พ ากษา
ศาลต่ า งประเทศนั้ น กํ า ลั ง อยู่ ใ นขั้ น ตอน
การอุทธรณ์ หรือผู้ยื่นนั้นกําลังจะขออุทธรณ์
คําพิพากษานั้น
๒. คํ า พิ พ ากษาศาลต่ า งประเทศนั้ น
จะต้องระบุจํา นวนเงิน ที่จ ะต้องชําระซึ่ง
ต้องไม่ใช่จํานวนเงินที่เกี่ยวเนื่องกับค่าภาษี
หรือค่า ใช้จ่า ยอื่นใดในลักษณะเช่นเดียว
กับค่าปรับและการลงโทษ
๓. คําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นจะต้อง
เป็นคําพิพากษาที่ได้มาหลังจากที่บทบัญญัติ
ของ REFJA ระบุ ใ ห้ ก ารจดทะเบี ย น
คําพิพากษาศาลต่างประเทศครอบคลุมถึง
ประเทศของศาลที่ มีก ารทํ า คํา พิ พ ากษา
นั้นด้วย
๔. คําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นจะต้อง
ไม่ ถู ก บั ง คั บ คดี จ นแล้ ว เสร็ จ ในวั น ที่ นํ า
คําพิพากษาศาลต่างประเทศดังกล่าวมา
ขอจดทะเบียน

เมียนมาร์

กัมพูชา
๓.๒ คู่ ค ว า ม ต า ม
คํ า พิ พ ากษา หรื อ ผู้ แ ทน
โดยชอบด้วยกฎหมายของ
คู่ความได้รับหมายศาล หรือ
มีคําสั่งว่าขาดนัดพิจารณา
โดยชอบภายใต้ก ฎหมาย
ภายในของประเทศของ
คู่ความที่ร้องขอ
๓.๓ คํ า พิ พ า ก ษ า
ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ นั้ น เ ป็ น
คําพิพากษาหรือคําตัดสิน
เป็ น ที่ มี ผ ลบั ง คั บ ได้ ต าม
กฎหมายและยั ง ไม่ ห มด
อายุความในการบังคับคดี
ตามกฎหมาย ภายในของ
ประเทศของคู่ความที่ร้อง
ขอ

ลาว

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๖
๓๐๑

ตารางที่ ๖.๓ (ต่อ)

มาเลเซีย

เงื่อนไขการบังคับคําพิพากษาศาล
ต่างประเทศโดยวิธีการตามระบบ
กฎหมายคอมมอนลอว์
๑. เป็นคําพิพากษาศาลต่างประเทศในคดี
เกี่ยวกับสิทธิในตัวบุคคลซึ่งระบุจํานวนเงิน
ที่ต้องชําระตามคําพิ พากษาดังกล่าวเป็น
จํานวนเงินที่แน่นอน

สิงคโปร์
๕. คํ า พิ พ ากษาศาลต่ า งประเทศนั้ น จะ
ต้องสามารถบังคับได้ในประเทศของศาลที่
ทําคําพิพากษาในวันที่นําคําพิพากษาศาล
ต่างประเทศดังกล่าวมาขอจดทะเบียน
การยื่นคําขอจดทะเบียนคําพิพากษาศาล
ต่างประเทศภายใต้บทบัญญัติของ REFJA
นี้จะต้องกระทําภายใน ๖ ปีหลังจากวันที่
มีการทําคําพิพากษาโดยศาลต่างประเทศ
กรณี มี ก ารอุ ท ธรณ์ คํา พิ พ ากษาศาล
ต่างประเทศ ระยะเวลาดังกล่าวจะเริ่มนับ
ก็ต่อเมื่อได้รับคําพิพากษาอันเป็นคําพิพากษา
ท้ายสุดของกระบวนการอุทธรณ์

เมียนมาร์

กัมพูชา
๓.๔ จ ะ ต้ อ ง ไ ม่ มี
คําพิพากษาหรือคําตัดสิน
ในคดีแพ่งที่ มีผลบังคับได้
ตามกฎหมายในคดีเดียวกัน
มิ ไ ด้ มี คํ า พิ พ ากษาก่ อ น
หน้ า นั้ น โดยศาลที่ มี เ ขต
อํานาจ หรือไม่มีคําพิพากษา
หรือคําตัดสินของศาลของ
ประเทศอื่นซึ่งได้การยอมรับ
แ ล ะ ก า ร บั ง คั บ ต า ม
คํ า พิ พ ากษาต่ า งประเทศ
นั้ น ในศาลที่ มี เ ขตอํ า นาจ
สําหรับ ที่มีการตัดสิ นก่อน
หน้านั้นหรือ ในคําตัดสินนั้น
ระยะเวลาที่รับรู้คําพิพากษา
หรือระหว่างการพิจารณา
ของศาล ศาลชั้น ต้น อื่ น
ไม่ได้พิจารณาพิพากษาใน
คดีเดียวกัน

ลาว

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๖
๓๐๒

ตารางที่ ๖.๓ (ต่อ)

มาเลเซีย

สิงคโปร์
๒. คํ าพิ พากษาศาลต่ างประเทศนั้ นต้ อง
เป็นคําพิพากษาที่ถึงที่สุด
๓. คําพิพากษาศาลต่างประเทศถูกทําขึ้น
โดยศาลต่า งประเทศซึ่ ง เป็ น ศาลที่ มี เ ขต
อํ า นาจ อย่ า งไรก็ ต ามคํ า พิ พ ากษาศาล
ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ จ ะไ ม่ ส า มา รถ ขอ ให้ มี
การบังคับคําพิพากษาโดยวิธีการตามระบบ
กฎหมายคอมมอนลอว์ได้ในกรณีดังต่อไปนี้
แม้คําพิพากษาศาลต่างประเทศ ดังกล่าวจะ
เป็นไปตามเงื่อนไขระบุข้างต้น
๔. คําพิพากษาศาลต่างประเทศได้มาโดย
การฉ้อฉล
๕. การบังคับคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ดั ง กล่ า วขั ด ต่ อ นโยบายสาธารณะของ
ประเทศสิงคโปร์
วิธี ก ารดํ า เนิ น คดีเ พื่ อ ให้ ไ ด้คํ า พิ พากษา
ศาลต่างประเทศดังกล่าวมาขัดต่อหลัก
ความยุติธรรม

เมียนมาร์

กัมพูชา
๓.๕ การยอมรั บ และ
การบังคับตามคําพิพากษา
ต่างประเทศ หรือคําตัดสิน
ของศาลต่างประเทศ และ
ผลต่อเนื่องของการยอมรับ
แ ล ะ ก า ร บั ง คั บ ต า ม
คํ า พิ พ ากษาต่ า งประเทศ
ห รื อ คํ า ตั ด สิ น ข อ ง
ศาลต่างประเทศ ไม่ขัดต่อ
หลั ก กฎหมายขั้ น พื้ น ฐาน
ตลอดจนความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีงามของ
ประเทศของคู่ความผู้ร้อง
ขอ

ลาว

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๖
๓๐๓

มาเลเซีย
สิงคโปร์
เมียนมาร์
กัมพูชา
ลาว
ขั้ น ต อ น ขั้นตอนการจดทะเบียนคําพิพากษา
๑. ผู้ร้องต้องเริ่มต้นด้วยการใช้ ๑. การยื่ น คํ า ร้ อ งต่ อ ศาล ๑. เมื่ อ ได้ รั บ คํ า ร้ อ งขอ
การจดทะเบียนคําพิพากษาศาล
ก า ร ย อ ม รั บ ศาลต่ า งประเทศภายใต้ บ ทบั ญ ญั ติ ต่างประเทศในประเทศสิงคโปร์ภายใต้ แบบคํ า ฟ้ อ งมาตรฐาน ตามที่ ขอให้ มี ก ารยอมรั บ และ ใ ห้ รั บ รู้ คํ า พิ พ า ก ษ า
และบังคับตาม REJA
บทบัญญัติแห่ง RECJA และ REFJA ตารางแนบท้าย ก. แบบคําฟ้อง การบังคับตามคําพิพากษา ศาลต่ า งประเทศ ศาลที่
คํ า พิ พ า ก ษ า ๑. เจ้ า หนี้ต ามคํ า พิ พากษายื่น คํา ขอ ๑. เจ้ า หนี้ ต ามคํ า พิ พ ากษายื่ น คํ า ขอจด ม า ต ร ฐ า น ห ม า ย เ ล ข ๑ ๑ ต่างประเทศต้องยื่นคําร้อง เกี่ยวข้องของสาธารณรัฐ
ศาลต่างประเทศ จดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศ ทะเบี ย นคํ า พิ พ ากษาศาลต่ า งประเทศ “คําพิพากษาต่างประเทศ” ที่ เพื่ อ ขอให้ มี ก ารยอมรั บ ประชาธิปไตยประชาชน
( โ ป ร ด ร ะ บุ พร้อมทั้งเอกสารสนับสนุน
ระบุไว้ในกฎเกณฑ์วิธีพิจารณา แ ล ะ ก า ร บั ง คั บ ต า ม ลาว ต้องนําเอาเอกสารมา
พร้อมทั้งเอกสารสนับสนุน
ขั้นตอนเป็นข้อๆ ๒. เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาต้องส่งคําสั่ง ๒. เมื่ อ ศาลสู ง ประเทศสิ ง คโปร์ อ นุ ญ าต คดี แ พ่ ง ของสาธารณรั ฐ แห่ ง คํ า พิ พ ากษาต่ า งประเทศ ประกอบเป็ น สํ า นวนคดี
โดยสังเขป) อนุญาตการจดทะเบียนคําพิพากษา ก า ร จ ด ท ะ เ บี ย น คํ า พิ พ า ก ษ า สหภาพเมียนมาร์
แก่ศาลชั้นต้นซึ่งเป็นศาลที่ และขึ้นฟ้อง แล้วมอบให้
ศาลต่างประเทศนั้นไปยังลูกหนี้ตาม ศาลต่ า งประเทศนั้ น แล้ ว เจ้ า หนี้ ต าม ๒. ยื่นต่อศาลที่มีเขตอํานาจใน มีลําดับต่ํา ที่สุดที่ตั้ง อยู่ใน ผู้พิพากษาเป็นผู้ค้นคว้า
คําพิพากษาซึ่งคําสั่งอนุญาต การจด คํ า พิ พ า ก ษ า ต้ อ ง ส่ ง คํ า สั่ ง อ นุ ญ า ต การพิจารณาคดีทั้งนี้คําพิพากษา แต่ละจังหวัดหรือเมืองใน ๒. ศาลจะดํ า เนิ น การ
ทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศ การจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศ ต่างประเทศต้องเป็นคําพิพากษา ประเทศกัมพูชา
เ รี ย ก ผู้ แ พ้ ค ดี ต า ม
นั้นจะต้องระบุระยะเวลาที่สามารถให้ นั้น ไปยังลูกหนี้ตามคําพิพากษาซึ่งคําสั่ง ที่ ร ะบุ จํ า นวนเงิ น ได้ แ น่ น อน ๒. การยื่ น คํ า ร้ อ งเพื่ อ ขอ คําพิพากษาศาลต่างประเทศ
คําสั่งบังคับคดีเด็ดขาดตาม ที่ อาศั ยอยู่ ในสาธารณรั ฐ
ลู ก หนี้ ต ามคํ า พิ พ ากษาขอเพิ ก ถอน อนุ ญ าตการจดทะเบี ย นคํ า พิ พ ากษา เท่านั้น
การจดทะเบียนคําพิพากษานั้นได้ ศาลต่างประเทศนั้นจะต้องระบุระยะเวลา ๓. เจ้าหน้าที่ของศาลเมียนมาร์ คํ า พิ พ ากษาต่ า งประเทศ ประชาธิ ป ไตยประชาชน
๓. เจ้ า หนี้ ต ามคํ า พิ พ ากษาส่ ง หมาย ที่ ส ามารถให้ ลู ก หนี้ ต ามคํ า พิ พ ากษา เ จ้ า ห น้ า ที่ จ า ก สํ า นั ก ง า น จะกระทําภายหลังที่ศาลที่ ลาว มารับทราบ และชี้แจง
แจ้ ง การขอจดทะเบี ย นคํ า พิ พ ากษา ขอเพิกถอนการจดทะเบียนคําพิพากษา ท น า ย ค ว า ม ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ มีเขตอํานาจในการยอมรับฯ ต่อศาล
ศาลต่ า งประเทศไปยั ง ลู ก หนี้ ต าม ศาลต่ า งประเทศนั้ น ได้ รวมถึ ง ระบุ ว่ า เมียนมาร์ และทนายความงาน ได้ มี คํ า พิ พ ากษาเด็ ด ขาด ๓. ศ า ล จ ะ นํ า เ อ า ค ดี
คําพิพากษา
คําพิพากษาศาลต่างประเทศดังกล่าวจะ คดีของสาธารณรัฐแห่งสหภาพ แล้วเจ้าหนี้ตามคําพิพากษา ดั ง กล่ า วออกพิ จ ารณา
ไม่ ถู ก บั ง คั บ คดี จ นกว่ า จะสิ้ น ระยะเวลา เมี ย นมาร์ อาจดํ า เนิ น การ ต้อ งยื่ น คํ า ร้ องต่อ ศาลที่ มี ตัดสินภายในกําหนดเวลา
ที่ ส ามารถให้ ลู ก หนี้ ต ามคํ า พิ พ ากษา สอบสวนเพิ่มเติม
เขตอํานาจในการยอมรับฯ ไม่เกินสามสิบวัน

ตารางที่ ๖.๓ (ต่อ)

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๖
๓๐๔

มาเลเซีย
สิงคโปร์
ในการส่งหมายแจ้งการขอจดทะเบียน ขอเพิกถอนการจดทะเบียนคําพิพากษา
คํ า พิ พ ากษาศาลต่ า งประเทศไปยั ง ศาลต่างประเทศได้
ลู ก หนี้ ต ามคํ า พิ พ ากษาต้ อ งระบุ ๓. ภายหลั ง จากที่ มี ก ารจดทะเบี ย น
รายละเอียดดังต่อไปนี้
คําพิพากษาศาลต่างประเทศแล้ว เจ้าหนี้
- ร า ย ล ะ เ อี ย ด คํ า พิ พ า ก ษ า ตามคําพิพากษามีหน้าที่ส่งหมายแจ้งไป
ศาลต่ า งประเทศที่ ข อจดทะเบี ย น ยั ง ลู ก หนี้ ต ามคํ า พิ พ ากษาถึ ง การขอจด
แ ล ะ คํ า สั่ ง ใ น ก า ร จ ด ท ะ เ บี ย น ทะเบี ย นคํ า พิ พ ากษาศาลต่ า งประเทศ
ยกเว้นกรณีที่ศาลมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น ซึ่ง
คําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้น
- ชื่ อ และที่ อ ยู่ ข องเจ้ า หนี้ ต าม ในการส่ ง หมายแจ้ ง การขอจดทะเบี ย น
คําพิพากษาหรือของทนายของเจ้าหนี้ คําพิพากษาศาลต่างประเทศไปยังลูกหนี้
ตามคําพิพากษานั้นต้องระบุรายละเอียด
ตามคําพิพากษานั้น
- สิทธิของลูกหนี้ตามคําพิพากษา ดังต่อไปนี้
ในการขอเพิ ก ถอนการจดทะเบี ย น - ร า ย ล ะ เ อี ย ด คํ า พิ พ า ก ษ า
คําพิพากษาศาลต่างประเทศดังกล่าว ศาลต่ า งประเทศที่ ข อจดทะเบี ย นและ
คํ า สั่ ง ในการจดทะเบี ย นคํ า พิ พ ากษา
และ
- ระยะเวลาที่ลูกหนี้ตามคําพิพากษา ศาลต่างประเทศนั้น
อาจขอเพิ ก ถอนการจดทะเบี ย น - ชื่ อ แ ล ะ ที่ อ ยู่ ข อ ง เ จ้ า ห นี้ ต า ม
คําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นได้ คํ า พิ พ ากษาหรื อ ของทนายของเจ้ า หนี้
ตามคําพิพากษา

ตารางที่ ๖.๓ (ต่อ)
เมียนมาร์

กัมพูชา
ลาว
เพื่อให้ศาลมีคําสั่งยอมรับ ๔. ศาลต้องเชิญหัวหน้า
ว่าคําพิพากษาเด็ดขาดได้ องค์การอัยการประชาชน
ถึ ง ที่ สุ ด และมี ผ ลผู ก พั น ขั้ น ของตน เข้ า ร่ ว มใน
เมื่อได้ รับ คํา สั่ง ยอมรับว่า การพิจารณาคดีดังกล่าว
คําพิพากษาเด็ดขาดได้ถึง ๕. เมื่อศาลแห่งสาธารณรัฐ
ที่สุดและมีผลผูกพันนั้นแล้ว ประชาธิปไตยประชาชน
เจ้ า หนี้ ต ามคํ า พิ พ ากษา ลาวได้พิจารณาตัดสินรับรู้
ยั ง คงต้ อ งยื่ น คํ า ร้ อ งต่ อ หรื อ ไม่ รั บ รู้ คํ า พิ พ ากษา
เสมียนศาลที่มีเขตอํานาจ ของศาลต่างประเทศแล้ว
ในการยอมรั บ ฯ ให้ อ อก ศ า ล ดั ง ก ล่ า ว จ ะ ส่ ง
คํ า ตั ด สิ น ให้ แ ก่ คู่ ค วาม
คําบังคับคดี
แ ล ะ หั ว ห น้ า อ ง ค์ ก า ร
อั ย การประชาชนเพื่ อ
ทราบในกรณีที่คู่ความอยู่
ต่างประเทศ ศาลก็จะส่ง
คํ า ตั ด สิ น ดั ง กล่ า วผ่ า น
กระทรวงยุ ติ ธ รรมเพื่ อ
ดําเนินการตามระเบียบการ

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๖
๓๐๕

๒๘๑

Order ๖๗ rules ๗(๓)(a)-๗(๓)(d)

มาเลเซีย
สิงคโปร์
๔. ภายใน ๓ วั น นั บ แต่ เ จ้ า หนี้ ต าม - สิ ท ธิ ข องลู ก หนี้ ต ามคํ า พิ พ ากษาใน
คําพิพากษาส่งหมายแจ้งการจดทะเบียน ก า ร ข อ เ พิ ก ถ อ น ก า ร จ ด ท ะ เ บี ย น
คํ า พิ พ ากษาศาลต่ า งประเทศหรื อ คําพิพากษาศาลต่างประเทศดังกล่าวและ
ระยะเวลาใดตามที่ศาลกําหนดเจ้าหนี้ - ระยะเวลาที่ลูกหนี้ตามคําพิพากษา
ตามคํ า พิ พ ากษาจะต้ อ งทํ า การสลั ก อาจขอเพิกถอนการจดทะเบียนคําพิพากษา
ห ลั ง ห ม า ย แ จ้ ง ก า ร จ ด ท ะ เ บี ย น ศาลต่างประเทศนั้นได้๒๘๑
คํ า พิ พ ากษาศาลต่ า งประเทศหรื อ ๔. ภายใน ๓ วั น นั บ แต่ เ จ้ า หนี้ ต าม
สําเนาเอกสารนั้น พร้อมทั้งระบุวันและ คําพิพากษาได้ส่งหมายแจ้งการจดทะเบียน
วันที่ ที่ ได้ ส่ งหมายแจ้ งการจดทะเบี ยน คําพิพากษาศาลต่างประเทศหรือระยะเวลา
คําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นด้วย ใ ด ต า ม ที่ ศ า ล กํ า ห น ด เ จ้ า ห นี้ ต า ม
หากไม่ มี ก ารสลั ก หลั ง หมายแจ้ ง คําพิพากษาจะต้องทําการสลักหลังหมาย
การจดทะเบี ย นคํ า พิ พ ากษาศาล แ จ้ ง ก า ร จ ด ท ะ เ บี ย น คํ า พิ พ า ก ษ า
ต่ า งประเทศภายในระยะเวลาที่ ศาลต่างประเทศหรือสํา เนาเอกสารนั้ น
กําหนดข้างต้นเจ้าหนี้ตามคําพิพากษา พร้ อ มทั้ ง ระบุ วั น และวั น ที่ ที่ ไ ด้ ส่ ง หมาย
จะไม่ ส ามารถดํ า เนิ น การขอให้ มี แจ้ ง การจดทะเบี ย นคํ า พิ พ ากษาศาล
การบังคับคําพิพากษานั้นได้โดยไม่รับ ต่างประเทศนั้นด้วย หากไม่มีการสลักหลัง
อนุญาตจากศาลก่อน
หมายแจ้ ง การจดทะเบี ย นคํ า พิ พ ากษา
ศาลต่ า งประเทศภายในระยะเวลาที่

ตารางที่ ๖.๓ (ต่อ)
เมียนมาร์

กัมพูชา

ลาว
๖. คํ า สั่ ง คํ า ชี้ ข า ด
คําตัดสินและคําพิพากษา
ที่ใช้ได้อย่างเด็ดขาด ต้อง
ส่งให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
จัดตั้งปฏิบัติอย่างช้าไม่ให้
เกินสามสิบวันนับตั้งแต่วัน
คําสั่ง คําชี้ขาด คําตัดสิน
และคํา พิ พ ากษา ใช้ ไ ด้
อย่ า งเด็ ด ขาด หรื อ วั น ที่
คู่ความรับทราบเป็นต้นไป
๗. คํ า สั ่ ง คํ า ชี ้ ข า ด
คําตัดสิน และคําพิพากษา
ที่ ใ ช้ ไ ด้ อ ย่ า งเด็ ด ขาดนั้ น
ต้องส่งให้อัยการประชาชน
เพื่ อ ติ ด ตามการจั ด ตั้ ง
ปฏิบัติให้ได้รับผล

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๖
๓๐๖

มาเลเซีย
สิงคโปร์
๕. เมื่อระยะเวลาที่กําหนดให้ลูกหนี้ กําหนดข้างต้นเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาจะ
ตามคํ า พิพ ากษาขอเพิ ก ถอนการจด ไม่สามารถดําเนินการขอให้มีการบังคับ
ทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศ คําพิพากษานั้นได้โดยไม่รับอนุญาตจาก
สิ้นสุดลง และไม่มีการยื่นขอเพิกถอน ศาลก่อน
ก า ร จ ด ท ะ เ บี ย น คํ า พิ พ า ก ษ า
ศาลต่างประเทศเจ้าหนี้ตามคําพิพากษา การบังคับคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
จะต้ องยื่ นเอกสารเกี่ ยวกั บ การแจ้ ง ในประเทศสิงคโปร์โดยวิธีการตาม
ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์
ก า ร จ ด ท ะ เ บี ย น คํ า พิ พ า ก ษ า
ศาลต่ า งประเทศไปยั ง ลู ก หนี้ ต าม การขอบังคับคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
คําพิพากษา รวมถึงคําสั่งศาลใดๆ ที่ โดยวิธีการตามระบบกฎหมายคอมมอนลอว์
เกี่ยวกับคําพิพากษาศาลต่างประเทศ กระทํา ได้ตามวิธีการฟ้องคดีที่ระบุไว้ใน
นั้น ไปยังเจ้าพนักงานบังคับคดี เพื่อ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ขอบังคับคําพิพากษาศาลต่างประเทศ ซึ่ง การขอบั ง คั บ คํ า พิพ ากษาโดยวิ ธี ก าร
ฟ้องคดีตามระบบกฎหมายคอมมอนลอว์
ที่จดทะเบียน
กรณี ที่ มี ก ารยื่ น ขอเพิ ก ถอนการจด นี้จะใช้เวลาน้อยกว่า ๑ เดือน ในกรณีที่
ทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศ ลูกหนี้ตามคําพิพากษานั้นขาดนัดพิจารณา
จะไม่ ส ามารถบั ง คั บ คํ า พิ พ ากษา หรือไม่เข้ามาต่อสู้คดีในระยะเวลาที่กําหนด
ศาลต่างประเทศนั้นได้จนกว่าคําขอ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
เพิกถอนการจดทะเบียนคําพิพากษา กรณี ดั ง กล่ า ว เจ้ า หนี้ ต ามคํ า พิ พ ากษา
ศาลต่างประเทศดังกล่าวจะถูกยกเลิก สามารถขอให้ มี คํ า พิ พ ากษาให้ บั ง คั บ

ตารางที่ ๖.๓ (ต่อ)
เมียนมาร์

กัมพูชา

ลาว
๘. พนักงานจัดตั้งปฏิบัติ
คําตัดสินของศาลจะค้นคว้า
คํา ตัดสิน ของศาลที่ใช้ไ ด้
อย่างเด็ดขาดและนิติกรรม
อื่นเพื่อเตรียมจัดตั้งปฏิบัติ
๙. พนักงานจัดตั้งปฏิบัติ
คําตัดสินของศาลจะเรียก
คู่ ค วามเข้ า มาเพื่ อ แจ้ ง
เนื้อหาคําตัดสินของศาล
ให้ทราบ พร้อมทั้งแนะนํา
และส่งเสริมให้ปฏิบัติ
๑๐. ภายในหกสิบวัน ถ้า
ผู้ถูกปฏิบัติคําตัดสินของศาล
ได้ ป ฏิ บั ติ ต ามคํ า ตั ด สิ น
ของศาลอย่ า งครบถ้ ว น
ถื อ ว่ า การจั ด ตั้ ง ปฏิ บั ติ
สิ้นสุดลง หากไม่ได้รับการ
ปฏิบัติหรือปฏิบัติแต่ยังไม่
ครบถ้ ว น ห้ อ งการหรื อ
หน่ ว ยงานจั ด ตั้ ง ปฏิ บั ติ

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๖
๓๐๗

มาเลเซีย
สิงคโปร์
ขั้นตอนการขอบังคับคําพิพากษา คําพิพากษาศาลต่างประเทศได้โดยไม่ต้อง
โดยวิธีการตามระบบกฎหมายคอม พิสูจน์ประเด็นแห่งคดีเช่นเดียวกับกรณี
มอนลอว์
การขาดนัดพิจารณาโดยทั่วไปซึ่งเนื้อหา
๑. คู่ ค ว า ม ที่ ป ร ะ ส ง ค์ จ ะ ข อ ใ ห้ มี ในคดีนั้นยังคงสามารถถูกโต้แย้งได้
การบังคับคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ยื่นหมายขอพิจ ารณาคดีใ นศาลและ
ทําเป็นคําฟ้อง
๒. หากจําเลยได้แสดงตนที่จะเข้ามา
ในคดีแล้ว โจทก์ผู้ประสงค์จะขอบังคับ
คําพิพากษาศาลต่างประเทศอาจยื่น
คําขอให้ศาลมีคําพิพากษาอนุญาตได้
โดยอาศั ย เหตุ ว่ า จํ า เลยไม่ มี ข้ อ ต่ อ สู้
ใดๆ ในคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
นั้น
โจทก์จะต้องยื่นเอกสารสนับสนุนที่
ระบุ ว่ า จํา เลยไม่ มี ข้ อ ต่ อ สู้ ใ ดๆ ใน
คําฟ้องด้วย เอกสารสนับสนุนหรือ
พยานหลักฐานต่างๆ จะต้องถูกส่ง
ไปยังจําเลยภายใน ๑๔ วัน นับแต่
วันที่จําเลยได้รับหมายแจ้งการขอให้

ตารางที่ ๖.๓ (ต่อ)
เมียนมาร์

กัมพูชา

ลาว
คํ า ตั ด สิ น ของศาลต้ อ ง
ตรวจสอบ ขึ้นบัญชีทรัพย์สิน
ออกคําสั่งอายัดทรัพย์ หรือ
ยึดทรัพย์ และอาจจะออก
คํ า สั่ ง ยกย้ า ย คํ า สั่ ง ปรั บ
ใหม่ ผู้ ถู ก ปฏิ บั ติ คํ า ตั ด สิ น
ของศาลนั้น แล้วแต่กรณี

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๖
๓๐๘

มาเลเซีย
มีศาลมีคําพิพากษาเนื่องจากจําเลย
ไม่มีข้อต่อสู้
๓. หลัง จากที่ศ าลมีคําพิพากษาแล้ว
สําเนาคําพิพากษาดังกล่าวจะถูกส่งไป
ยังทนายจําเลยเพื่อขอการอนุมัติจาก
ทนายจําเลย และทนายจําเลยจะต้อง
ส่ ง คื น สํ า เนาคํ า พิ พ ากษาดั ง กล่ า ว
พร้ อ มทั้ ง การอนุ มั ติ เ ป็ น ลายลั ก ษณ์
อักษรภายใน ๒ วันนับแต่วันที่ได้รับ
สํ า เนาคํ า พิ พ ากษานั้ น หรื อ ภายใน
ระยะเวลาที่ ศ าลที่ ทํ า คํ า พิ พ ากษา
กําหนด ในกรณีที่ทนายจําเลยปฏิเสธ
ที่จะส่งคืนสําเนาคําพิพากษาภายใน
ระยะเวลาที่ กํ า หนด ให้ ถื อ ว่ า ทนาย
จํ า เลยได้ อ นุ มั ติ ต ามเงื่ อ นไขของ
คําพิพากษานั้นแล้ว
๔. เมื่ อ ศาลได้ ล งตราประทั บ ใน
คําพิพากษาแล้ว โจทก์สามารถขอให้
มี ก ารบั ง คั บ คํ า พิ พ ากษานั้ น ได้ โ ดย
วิธีการบังคับคดี

ตารางที่ ๖.๓ (ต่อ)
สิงคโปร์

เมียนมาร์

กัมพูชา

ลาว

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๖
๓๐๙

มาเลเซีย
สิงคโปร์
เ อ ก ส า ร ที่ การขอจดทะเบียนคําพิพากษาตาม
การขอจดทะเบียนคําพิพากษาศาล
ต้องใช้
บทบัญญัติ REJA
ต่างประเทศภายใต้บทบัญญัติแห่ง
๑. คําขอจดทะเบียนคําพิพากษาศาล
RECJA และ REFJA
ต่างประเทศ
๑. คําขอจดทะเบียนคําพิพากษา
๒. คําพิพากษาศาลต่างประเทศที่จะ ศาลต่างประเทศ
นํ า มาขอจดทะเบี ย น หรื อ สํ า เนา ๒. คําพิพากษาศาลต่างประเทศที่จะนํา
ถู ก ต้ อ ง ข อ ง คํ า พิ พ า ก ษ า ศ า ล มาขอจดทะเบียน หรือสําเนาถูกต้องของ
ต่างประเทศที่จะนํามาขอจดทะเบียน คํ า พิ พ ากษาศาลต่ า งประเทศที่ จ ะนํ า มา
นั้น ในกรณีที่คําพิพากษาดังกล่าวไม่ใช่ ขอจดทะเบี ย น ในกรณี ที่ คํ า พิ พ ากษา
ภาษาอั ง กฤษ การแปลคํ า พิ พ ากษา ศาลต่างประเทศดังกล่าวไม่ใช่ภาษาอังกฤษ
ศาลต่ า งประเทศนั้ น ต้ อ งมี ก ารยอม การแปลคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้น
รับคําแปลโดยโนตารีพลับบลิค
ต้ อ งมี ก ารยอมรั บ คํ า แปลโดยโนตารี
๓. ชื่อและที่อยู่เจ้าหนี้และลูกหนี้ตาม พลับบลิค
คําพิพากษา
๓. ชื่ อ และที่ อ ยู่ เ จ้ า หนี้ แ ละลู ก หนี้ ต าม
๔. ระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้
คําพิพากษา
- เจ้าหนี้ตามคําพิพากษามีสิทธิที่ ๔. ระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้
จะขอให้ ศ าลบั ง คั บ คํ า พิ พ ากษา
- เจ้ า หนี้ ต ามคํ า พิ พ ากษามี สิ ท ธิ ที่
ศาลต่างประเทศนั้น
จ ะ ข อ ใ ห้ ศ า ล บั ง คั บ คํ า พิ พ า ก ษ า
- คํ า พิ พ ากษาศาลต่ า งประเทศ ศาลต่างประเทศนั้น
นั้นยังไม่ถูกบังคับคดีจนแล้วเสร็จใน

ตารางที่ ๖.๓ (ต่อ)
เมียนมาร์

กัมพูชา
ลาว
๑. คําพิพากษาหรือคําสั่ง ๑. คํ า ร้ อ ง ข อ เ พื่ อ ใ ห้
ที่ ไ ด้ ย อ ม รั บ โ ด ย พิจารณารับรู้คําพิพากษา
โ น ต า รี ปั บ บ ลิ ค ห รื อ ศาลต่างประเทศ
ยอมรับสําเนาถูกต้อง
๒. คํ า พิ พ า ก ษ า
๒. เอกสารทางกฎหมายที่ ศ า ล ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ที่
ชี้แจงถึงการมีผลบังคับทาง เกี่ยวข้อง
กฎหมายตามคํ า สั่ ง หรื อ ๓. ห นั ง สื อ ยื น ยั น ข อ ง
คํ า พิ พ ากษาต่ า งประเทศ ศ า ล ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ที่
ใ น ก ร ณี ที่ คํ า สั่ ง ห รื อ เกี่ ย วข้ อ งเพื่ อ แสดงว่ า
คํ า พิ พ ากษาต่ า งประเทศ คําพิพากษามีผลใช้บังคับ
นั้ น ไม่ ไ ด้ กํ า หนดอย่ า ง ใช้ได้อย่างเด็ดขาด
ชั ด เจนในเรื่ อ งการมี ผ ล ๔. สนธิ สั ญ ญาสากลที่
เกี่ยวข้อง ซึ่ง สาธารณรัฐ
บังคับทางกฎหมาย
๓. เอกสารที่ พิ สู จ น์ ว่ า ประชาธิปไตยประชาชน
มี ก า ร ดํ า เ นิ น ค ดี ใ น ลาวเป็นภาคี
คําพิพากษาหรือคําตัดสิน ๕. เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง
ของศาลหรื อ เอกสารอื่ น ๖. คําร้องขอและเอกสาร
ใดที่มีผลในการดําเนินคดี แนบทั้ง หมดจะต้อ งแปล
ที่เหมือนกัน
เป็ น ภาษาสาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชน

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๖
๓๑๐

มาเลเซีย
วันที่นําคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ดัง กล่ า วมาขอจดทะเบี ยน หรือ หนี้
ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศยัง
ไม่ได้รับการชําระ
- คํา พิพากษาศาลต่ างประเทศนั้ น
ไม่เข้าเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งที่ศาลสูง
แห่งประเทศมาเลเซียอาจจะไม่อนุญาต
การขอจดทะเบียนคําพิพากษานั้นได้
- ในวั น ที่ มี ก ารขอจดทะเบี ย น
คํ า พิ พ า ก ษ า ศ า ล ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ
คําพิพากษาดังกล่าวยังสามารถบังคับ
ได้ในประเทศของศาลที่ทําคําพิพากษานั้น
และในกรณี ที่ มี ก ารอนุ ญ าตการจด
ทะเบียน คําพิพากษาศาลต่างประเทศ
นั้นแล้ว การจดทะเบียนคําพิพากษา
ศาลต่า งประเทศนี้จ ะไม่ถูก เพิก ถอน
ตามบทบัญญัติมาตรา ๕ แห่ง REJA
๕. ระบุ จํ า นวนดอกเบี้ ย ที่ ก ฎหมาย
ของประเทศของศาลที่ทําคําพิพากษา
อนุญาตให้เรียกเก็บได้ในจํานวนเงินที่

ตารางที่ ๖.๓ (ต่อ)
สิงคโปร์
- คําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นยัง
ไม่ถูกบังคับคดีจนแล้วเสร็จในวันที่นํา
คําพิพากษาศาลต่างประเทศดังกล่าวมา
ขอจดทะเบียน หรือหนี้ตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศยังไม่ได้รับการชําระ
- กรณีคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
จดทะเบี ย นภายใต้ บ ทบั ญ ญั ติ ข อง
RECJA คําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ไม่เข้าเงื่อนไขที่ศาลแห่งประเทศสิงคโปร์
อาจจะไม่ อ นุ ญ าตการขอจดทะเบี ย น
คํ า พิ พ ากษาศาลต่ า งประเทศนั้ น ตาม
มาตรา ๓(๒) แห่ง RECJA
- กรณีคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
จดทะเบียนภายใต้บทบัญญัติของ REFJA
ในวันที่มีการขอจดทะเบียนคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศ คําพิพากษาดังกล่าวยัง
ต้องสามารถบังคับได้ในประเทศของศาล
ที่ ทํา คํา พิ พ ากษานั้ น และในกรณี ที่ มี
การอนุญาตการจดทะเบียนคําพิพากษา
ศาลต่า งประเทศแล้ว การจดทะเบีย น

เมียนมาร์

กัมพูชา
ลาว
๔. เอกสารยอมรับสําเนา ลาวและได้รับการยืน ยัน
ถู ก ต้ อ งที่ แ สดงว่ า ลู ก หนี้ ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง จ า ก
ตามคํ า พิ พ ากษาขาดนั ด สํ า นั ก งานทะเบี ย นศาล
พิ จ ารณาโดยชอบด้ ว ย (Notary Office)
กฎหมาย ในกรณี ที่ เ ป็ น
คําพิพากษาให้เจ้าหนี้ตาม
คํ า พิ พ ากษาชนะคดี โ ดย
ฝ่ า ยเดี ย ว หรื อ เป็ น คํ า สั่ ง
ที่ชี้แจ้งไม่ชัดเจนว่าลูกหนี้
ตามคํ า พิ พ ากษาขาดนั ด
พิ จ ารณาโดยชอบด้ ว ย
กฎหมาย
๕. เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง
ตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นกฎหมาย
ภายในประเทศของ
คู่ความผู้ร้องขอ

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๖
๓๑๑

มาเลเซีย
สิงคโปร์
ระบุให้ต้องชําระหนี้ตามคําพิพากษา คําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้น จะไม่
นั้ น และดอกเบี้ ย จํ า นวนดั ง กล่ า วถึ ง ถู ก เพิ ก ถอนหรื อ อาจถู ก เพิ ก ถอนตาม
กําหนดชําระแล้วในวัน ที่มีการขอจด บทบัญญัติมาตรา ๕ แห่ง REFJA
ทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศ ๕. ระบุ จํ า นวนดอกเบี้ ย ที่ ก ฎหมายของ
นั้น
ประเทศของศาลที่ทําคําพิพากษาอนุญาต
ให้เรียกเก็บได้ในจํานวนเงินที่ระบุให้ต้อง
ชําระหนี้ตามคําพิพากษานั้น และดอกเบี้ย
จํ า นวนดั ง กล่ า วถึ ง กํ า หนดชํ า ระแล้ ว ใน
วั น ที่ มี ก ารขอจดทะเบี ย นคํ า พิ พ ากษา
ศาลต่างประเทศนั้น
๖. ในกรณีที่การจดทะเบียนคําพิพากษา
ศาลต่ า งประเทศภายใต้ บ ทบั ญ ญั ติ ข อง
REFJA นี้กระทําภายใต้ประเด็นที่แตกต่าง
กั น ในหลายประเด็ น และเนื้ อ หาของ
คํ า พิ พ ากษาปรากฏอยู่ ใ นคํ า พิ พ ากษา
หลายฉบับที่แยกออกจากกันคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศนั้นสามารถขอจดทะเบียน
ได้ โ ดยมี เ อกสารสนั บ สนุ น จะต้ อ งระบุ
เนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องในคําพิพากษา
เหล่านั้นที่จะนํามาขอจดทะเบียนและ

ตารางที่ ๖.๓ (ต่อ)
เมียนมาร์

กัมพูชา

ลาว

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๖
๓๑๒

ตารางที่ ๖.๓ (ต่อ)

มาเลเซีย

การบังคับคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ในประเทศสิงคโปร์โดยวิธีการตาม
ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์
การขอบังคับคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
โ ด ย วิ ธี ก า ร ต า ม ร ะ บ บ ก ฎ ห ม า ย
คอมมอนลอว์ กระทําได้ตามวิธีการฟ้อง
คดี ที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นประมวลกฎหมายวิ ธี
พิ จ ารณาความแพ่ ง ซึ่ ง การขอบั ง คั บ
คํ า พิ พ ากษาโดยวิ ธี ก ารฟ้ อ งคดี ต าม
ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ นี้ จ ะใช้
เวลาน้อยกว่า ๑ เดือน ในกรณีที่ลูกหนี้
ตามคําพิพากษานั้นขาดนัดพิจารณาหรือ
ไม่เข้ามาต่อสู้คดีในระยะเวลาที่กําหนด

สิงคโปร์
๗. เอกสารสนั บ สนุ น จะต้ อ งมี ก ารแนบ
หลักฐานเกี่ยวกับวิธีการบังคับคําพิพากษา
นั้น ในประเทศของศาลที่ทํา คํา พิพ ากษา
และวิธีการตามกฎหมายของประเทศนั้น
ในกรณีที่ดอกเบี้ยตามคําพิพากษานั้นถึง
กําหนดชําระ

เมียนมาร์

กัมพูชา

ลาว

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๖
๓๑๓

มาเลเซีย

หน่ ว ยงานที่ ศาลสูงของประเทศมาเลเซีย (High
รับผิดชอบ Court of Malaya)

ตารางที่ ๖.๓ (ต่อ)
สิงคโปร์
เมียนมาร์
กัมพูชา
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
กรณีดัง กล่า ว เจ้า หนี้ตามคํา พิพากษา
สามารถขอให้ มี คํ า พิ พ ากษาให้ บั ง คั บ
คําพิพากษาศาลต่างประเทศได้โดยไม่
ต้องพิสูจน์ประเด็นแห่งคดีเช่นเดียวกับ
กรณีการขาดนัดพิจารณาโดยทั่วไปซึ่ง
เนื้อหาในคดีนั้นยังคงสามารถถูกโต้แย้งได้
ศาลสูงของประเทศสิงคโปร์
๑. ศาลของสาธารณรั ฐ แห่ ง ๑. ศ า ล ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ
สหภาพเมียนมาร์
กัมพูชา
๒. สํานักงานทนายความของ
ส า ธ า ร ณ รั ฐ แ ห่ ง ส ห ภ า พ
เมียนมาร์

๑. สถานทูต สถานกงสุล
หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เป็น
ตั ว แทนของสาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชน
ลาวซึ่งตั้งอยู่ต่างประเทศ
๒. กระทรวงการต่างประเทศ
๓. กระทรวงยุตธิ รรม
๔. ศาลประชาชนสูงสุด
๕. ห้องการหรือหน่วยงาน
จัดตั้งปฏิบัติคําตัดสินของ
ศาล

ลาว

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๖
๓๑๔

มาเลเซีย
สิงคโปร์
เมียนมาร์
กัมพูชา
ลาว
ข้ อ ย ก เ ว้ น ใ น การบังคับคําพิพากษาตาม
การขอเพิกถอนการจดทะเบียนคํา
คําพิพากษาต่างประเทศที่ ๑. เป็ น คํ า พิ พ ากษาที่ ขั ด ๑. คํ า พิ พ า ก ษ า
ก า ร ย อ ม รั บ บทบัญญัติของ REJA
พิพากษาศาลต่างประเทศภายใต้
อาจมีหรือไม่มีผลใช้บังคับใน ต่อหลักกฎหมายขั้นพื้นฐาน ศาลต่างประเทศดังกล่าว
และบังคับตาม ๑. คํ า พิ พ า ก ษ า ดั ง ก ล่ า ว ไ ม่ ใ ช่
บทบัญญัติ RECJA
สาธารณรัฐแห่งสหภาพ ตลอดจนความสงบเรียบร้อย ยั ง อ ยู่ ใ น ขั้ น ต อ น ข อ ง
คํ า พิ พ า ก ษ า คํา พิพากษาของศาลสูงของประเทศ ๑. ศ า ล สู ง ป ร ะ เ ท ศ สิ ง ค โ ป ร์ เ ห็ น ว่ า
หรือศีลธรรมอันดีงามของ การดํ า เนิ น คดี ซึ่ ง ยั ง ไม่
เมียนมาร์
ศาลต่างประเทศ ที่ระบุไว้ในบัญชีที่หนึ่ง (First Schedule) คํ า พิ พ ากษาศาลต่ า งประเทศนั้ น เข้ า ๑. เป็นคําพิพากษาที่พิพากษา ประเทศ ได้แก่
เป็ น คํ า พิ พ ากษาที่ ใ ช้ ไ ด้
ของ REJA หรื อ การจดทะเบี ย น เงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งตามมาตรา ๓(๒) โดยศาลที่ ไ ม่ มี เ ขตอํ า นาจใน ๑.๑ เขตอํ า นาจศาล อย่างเด็ดขาด
ของศาลต่างประเทศได้รับ ๒. ผู้เสียคดีในคําพิพากษา
คําพิพากษาศาลต่างประเทศ ดังกล่าว แห่ง RECJA ซึ่งจะทําให้ศาลไม่สามารถใช้ การพิจารณาคดี
ดุล พินิจ ในการออกคํา สั่ง รับจดทะเบี ยน ๒. เป็ น คํ า พิ พ ากษาที่ ขั ด ต่ อ การกําหนดไว้อย่างถูกต้อง ศ า ล ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ นั้ น
ขัดต่อบทบัญญัติของ REJA
ศีลธรรมอันดี
ตามกฎหมายหรื อ ตาม ยั ง ไ ม่ ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว ม ใ น
๒. ศาลต่างประเทศที่ทําคําพิพากษา คําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นได้
นั้ น ไม่ มี เ ขตอํ า นาจในการพิ จ ารณา ๒. ไม่เป็นการสะดวกและเหมาะสมที่จะ ๓. เป็ น คํ า พิ พ ากษาที่ ขั ด ต่ อ อนุสัญญา
การดํ า เนิ น คดี โดยมี
บั ง คั บ คํ า พิ พ ากษาศาลต่ า งประเทศใน บ ท บั ญ ญั ติ ข อ ง ก ฎ ห ม า ย ๑.๒ จํ า เ ล ย ต า ม การตั ด สิ น ลั บ หลั ง ผู้ ที่
พิพากษาคดี
๓. ลู ก หนี้ ต ามคํ า พิ พ ากษา ซึ่ ง เป็ น ประเทศสิงคโปร์ หรือ
ระหว่ า งประเทศ หรื อ ได้ รั บ คํ า พิ พ ากษาได้ รั บ หมาย เกี่ยวข้อง
จํ า เลยในการดํ า เนิ น คดี ใ นศาลที่ ๓. กรณี มี เ หตุ ผ ลอื่ น ใดซึ่ ง เพี ย งพอให้ การปฏิเสธไม่ยอมรับตามกฎหมาย ศาลหรือคําสั่งที่จําเป็นใน ๓. คดีที่ศาลต่างประเทศ
ทํ า คํ า พิ พ ากษาไม่ ไ ด้ รั บ หมายศาล สามารถขอเพิก ถอนการรั บ จดทะเบี ย น ของสาธารณรั ฐ แห่ ง สหภาพ การเริ่ ม ต้ น พิ จ ารณาคดี ดํ า เนิ น คดี นั้ น ตกอยู่ ใ น
แจ้งการดําเนินคดีในเวลาที่เพียงพอ คําพิพากษานั้นได้
เมียนมาร์เมื่อกฎหมายเปิดช่อง โดยชอบด้ ว ยกฎหมาย สิทธิอํานาจของศาลแห่ง
หรือได้ต่อสู้คดีโดยไม่ได้รับ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
เพื่อให้ลูกหนี้ตามคําพิพากษานั้นเข้า
ให้ยอมรับได้
สู้ ค ดี ห รื อ ดํ า เนิ น การอุ ท ธรณ์ อ ย่ า ง
๔. เป็ น คํ า พิ พ ากษาที่ ขั ด ต่ อ หมายศาลหรื อ คํ า สั่ ง ใดๆ ประชาชนลาวที่ จ ะเป็ น
เหมาะสม
ผู้ดําเนินคดี
ความยุติธรรมตามธรรมชาติ เช่นว่านั้น
๕. เป็นคําพิพากษาที่พิพากษา
โดยกลฉ้อฉล

ตารางที่ ๖.๓ (ต่อ)

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๖
๓๑๕
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สิงคโปร์
เมียนมาร์
กัมพูชา
ลาว
๔. คําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้น การขอเพิกถอนการจดทะเบียนคํา ๖. เป็นคําพิพากษาที่ข้อเรียกร้อง ๑.๓ เ นื้ อ ห า ใ น ๔. คํ า พิ พ า ก ษ า ศ า ล
ได้มาโดยการฉ้อฉล
พิพากษาศาลต่างประเทศภายใต้ ขัดต่อบทบัญญัติกฎหมายใดๆ คํา พิพากษาและวิธีการที่ ต่ า งประเทศนั้ น ขั ด กั บ
๕. การบังคับคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ที่บังคับใช้อยู่ในสาธารณรัฐแห่ง ระบุไว้ในคําพิพากษาต้อง รัฐธรรมนูญและกฎหมาย
บทบัญญัติ REFJA
ดังกล่าวขัดต่อนโยบายสาธารณะของ ๑. คําพิพากษาศาลต่างประเทศดังกล่าว สหภาพเมียนมา
ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย ข อ ง ส า ธ า ร ณ รั ฐ
ประเทศมาเลเซีย
หรือศีลธรรมอันดีงามของ ประชาธิปไตยประชาชน
ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการขอจดทะเบียน
๖. สิ ท ธิ ภ า ย ใ ต้ คํ า พิ พ า ก ษ า คํ า พิ พ ากษาศาลต่ า งประเทศภายใต้
ประช าชนในประเทศ ลาว
๕. มีปัญหาอื่นใดเกี่ยวกับ
ศาลต่างประเทศนั้นไม่ได้เป็นสิทธิของ REFJA หรือคําพิพากษาดังกล่าวถูกขอจด
กัมพูชา
บุค คลที่ขอจดทะเบียนคํา พิพ ากษา ทะเบี ย นโดยขั ด ต่อ บทบั ญ ญั ติ ม าตรา ๓
๑.๔ มีการยอมรับตาม คํ า พิ พ า ก ษ า ศ า ล
และ ๔ แห่ง REFJA อันเป็นบทบัญญัติที่
ศาลต่างประเทศนั้น
หลัก ปฏิบัติต่า งตอบแทน ต่างประเทศนั้น
กํ า หนดถึ ง เงื่ อ นไขของคํ า พิ พ ากษา
ระหว่ า งประเทศกั ม พู ช า
การบังคับคําพิพากษาตามวิธีการ ศาลต่างประเทศที่จะนํามาขอจดทะเบียน
กั บ ประเทศอื่ น ที่ ศ าลได้
ตามระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ และระบุ ร ะยะเวลาที่ จ ะสามารถนํ า คํ า
ตั้งอยู่
๑. ศาลต่างประเทศที่ทําคําพิพากษา พิ พ ากษาศาลต่ า งประเทศมาขอจด
นั้น ไม่มีเขตอํานาจในการพิจารณา ทะเบียนได้
พิพากษาคดี
๒. ศาลต่างประเทศที่ทําคําพิพากษาไม่ใช่
๒. คําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้น ศาลที่มีเขตอํานาจ
๓. ลูกหนี้ตามคําพิพากษาซึ่งเป็นจําเลยใน
ได้มาโดยการฉ้อฉล
๓. คําพิพากษาศาลต่างประเทศขัด กระบวนการพิจารณาในศาลต่างประเทศ
ต่อ นโยบายสาธารณะของประเทศ ที่ ทํา คํา พิ พ ากษา ไม่ ไ ด้ รั บ หนั ง สื อ แจ้ ง
เกี่ ย วกั บ การถู ก ดํ า เนิ น คดี ใ นเวลาที่
มาเลเซีย

ตารางที่ ๖.๓ (ต่อ)

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๖
๓๑๖

คําพิพากษาศาลต่างประเทศจะ
ไม่สามารถขอให้มีการบังคับคําพิพากษา
โดยวิธีการตามระบบกฎหมาย
คอมมอนลอว์ได้ในกรณีดังต่อไปนี้
๑. คํ าพิ พากษาศาลต่ างประเทศได้ มาโดย
การฉ้อฉล
๒. การบังคับคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ดั ง กล่ า วขั ด ต่ อ นโยบายสาธารณะของ
ประเทศสิงคโปร์

มาเลเซีย
สิงคโปร์
๔. กระบวนการดําเนินคดีเพื่อให้ได้ เหมาะสมให้ลูกหนี้นั้นสามารถเข้าต่อสู้คดี
คําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นขัด ได้ทัน
ต่อหลักความยุติธรรม
๔. คําพิพากษาศาลต่างประเทศได้มาโดย
การฉ้อฉล
๕. การบังคับคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
นั้น ขัดต่อนโยบายสาธารณะของประเทศ
สิงคโปร์
๖. สิทธิภายใต้คําพิพากษาศาลต่างประเทศ
นั้น ไม่ได้เป็นสิทธิของบุคคลที่ขอจดทะเบียน
คําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้น

ตารางที่ ๖.๓ (ต่อ)
เมียนมาร์

กัมพูชา

ลาว

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๖
๓๑๗

มาเลเซีย

ปั ญ หาที่ เ กิ ด ๑. การไม่สอดคล้องกันในการตัดสิน
ขึ้ น ใ น ท า ง คดีของศาลแห่งประเทศมาเลเซียใน
ปฏิบัติ
คดีท่ีเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะของ
ประเทศมาเลเซีย
๒. การจํากัดขอบเขตของคําพิพากษา
ที่สามารถขอจดทะเบียนได้ตามบทบัญญัติ
ของ REJA

ตารางที่ ๖.๓ (ต่อ)
สิงคโปร์
๓. วิธีการดําเนินคดีเพื่อให้ ได้คําพิพากษา
ศาลต่างประเทศดังกล่าวมาขัดต่อหลักความ
ยุติธรรม
๑. การไม่มีการปฏิบัติตามหลักต่างตอบแทน
(Reciprocity) ระหว่างประเทศสิงคโปร์
กั บ ประเทศอื่ น ๆ ซึ่ ง ประเทศดั ง กล่ า ว
เหล่ า นั้ น ไม่ ถู ก ระบุ อ ยู่ ใ นบั ญ ชี ร ายชื่ อ
ป ร ะ เ ท ศ ที่ ส า ม า ร ถ ข อ จ ด ท ะ เ บี ย น
คํ า พิ พ ากษาศาลของประเทศนั้ น ใน
ประเทศสิ ง คโปร์ ไ ด้ ต ามบทบั ญ ญั ติ ข อง
RECJA หรือ REFJA ดังนั้น ในการบังคับ
คําพิพากษา เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาของ
ประเทศเหล่า นั้ น จึง ต้องดํา เนิ น การโดย
วิธีการตามระบบกฎหมายคอมมอนลอว์
ซึ่ ง กระบวนการพิ จ ารณาอาจจะต้ อ งใช้
ระยะเวลาที่น านกว่ า และมีค่าใช้จ่า ยใน
การดํ า เนิ น การที่ สู ง กว่ า การขอบั ง คั บ
คํา พิ พ ากษาโดยวิธี ก ารจดทะเบียนตาม
บทบัญญัติของ RECJA และ REFJA
กระบวนการพิ จ ารณาของ
ศาลเมียนมาร์ในเรื่องนี้ยังไม่
เป็ น เอกภาพ เพราะศาล
เมี ย นมาร์ แ ทบจะไม่ เ คยมี
การร้ อ งขอให้ มี ก ารยอมรั บ
และการบังคับใช้คําพิพากษา
ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ใ น ป ร ะ เ ท ศ
เมียนมาร์ ทําให้เจ้าหน้าที่ศาล
ขาดความรู้ ค วามเข้ า ใจใน
ขั้ น ตอนและกระบวนการ
พิจารณา

เมียนมาร์

ลาว

๑. ประเทศกั ม พู ช าจะ ๑. กฎหมายในเรื่อ งการ
ยอมรั บ และบั ง คั บ ตาม ยอมรั บ และบั ง คั บ ตาม
คําพิพากษาของสาธารณรัฐ คํ า พิ พ า ก ษ า ศ า ล
สั ง ค ม นิ ย ม เ วี ย ด น า ม ต่างประเทศยังไม่มีความ
ชั ด เจนในบางประเด็ น
เท่านั้น
๒. กฎหมายวิ ธี พิ จ ารณา เ ช่ น ร ะ ย ะ เ ว ล า แ ล ะ
ความแพ่ ง ของประเทศ ค่ า ธรรมเนี ย มที่ จ ะต้ อ ง
กั ม พู ช า ไ ม่ ไ ด้ กํา ห น ด เ สี ย ใ น ก า ร ข อ ใ ห้ ศ า ล
หลั ก เกณฑ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ภ า ย ใ น ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ
บ า ง ป ร ะ ก า ร ไ ว้ เ ช่ น สาธารณรัฐประชาธิปไตย
หลักเรื่องเอกสารที่จําเป็น ประชาชนลาวยอมรับและ
ต้องการยื่นคําร้องขอให้มี บั ง คั บ ตามคํ า พิ พ ากษา
การยอมรับและการบังคับคดี ศาลต่ า งประเทศ และ
ตามคําพิพากษาต่างประเทศ ในทางปฏิ บั ติ ยั ง ไม่ เ คยมี
ของเจ้าหนี้ตามคําพิพากษา การขอให้ศาลภายในของ
ต่ อ ศาลที่ มี เ ขตอํ า นาจใน ป ร ะ เ ท ศ ส า ธ า ร ณ รั ฐ
การยอมรับฯ และยังไม่ได้ ประชาธิปไตยประชาชน

กัมพูชา

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๖
๓๑๘

ตารางที่ ๖.๓ (ต่อ)

มาเลเซีย

สิงคโปร์
๒. ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างหลักเกณฑ์
ในการขอบังคับคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ของบทบัญญัติกฎหมายที่แตกต่างระหว่าง
RECJA
และ REFJA ตั ว อย่ า งของ
ความแตกต่ า งของหลัก เกณฑ์ใ นการขอ
บั ง คั บ คํ า พิ พ ากษาศาลต่ า งประเทศ
ระหว่าง RECJA และ REFJA เช่น การขอ
เพิกถอนการจดทะเบียนคําพิพากษาศาล
ต่า งประเทศตามบทบั ญ ญัติข อง RECJA
สามารถกระทํ า ได้ โ ดยมี เ งื่ อ นไขว่ า
คํ า พิ พ ากษาศาลต่ า งประเทศนั้ น ขั ด ต่ อ
นโยบายสาธารณะของประเทศสิงคโปร์
หรื อเหตุผลอื่นใดซึ่ง เพียงพอให้สามารถ
ขอเพิกถอนการรับจดทะเบียนคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศนั้นได้ ในขณะที่การขอ
เพิกถอนการจดทะเบียนคําพิพากษาศาล
ต่า งประเทศตามบทบัญ ญั ติ ข อง REFJA
สามารถกระทําได้เมื่อการบังคับคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศขัดต่อนโยบายสาธารณะ
ของประเทศสิงคโปร์เท่านั้น

เมียนมาร์

กัมพูชา
ลาว
เรื่ อ งกรอบเวลาในเรื่ อ ง ลาวยอมรั บ และบั ง คั บ
การพิจารณาเรื่องการยอมรับ ต า ม คํ า พิ พ า ก ษ า ศ า ล
การบังคับ และการบังคับ ต่างประเทศ ดังนั้นหากมี
คดีเด็ดขาดตามคําพิพากษา การขอให้ ย อมรั บ และ/
ศาลต่างประเทศ
หรือบังคับตามคําพิพากษา
๓. มี ค วามไม่ ชั ด เจนว่ า ศาลต่างประเทศ อาจทํา
การยอมรั บ การบั ง คั บ ให้คู่ความ เจ้าหนี้ ผู้มีส่วน
และการบังคับคดีเด็ดขาด ได้ เ สี ย หรื อ ผู้ แ พ้ ค ดี ต าม
จะรวมถึ ง คํ า สั่ ง สํ า หรั บ คํ า พิ พ า ก ษ า ไ ม่ ท ร า บ
คํ า ตั ด สิ น อั น ใดที่ ไ ม่ ไ ด้ มี ระยะเวลาและค่าธรรมเนียม
ลักษณะที่เป็นคําพิพากษา ที่แน่นอนสําหรับการร้อง
หรือไม่
ขอดังกล่าว
๒. ก ร ณี คํ า พิ พ า ก ษ า
ศาลต่ า งประเทศที่ ถู ก
ร้องขอเป็นคําพิพากษาที่
ตั ดสิ นโดยศาลในประเทศ
ที่ไม่ได้เข้าร่วมเป็นภาคีใน
ส น ธิ สั ญ ญ า เ กี่ ย ว กั บ
การยอมรั บ และบั ง คั บ
ต า ม คํ า พิ พ า ก ษ า

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๖
๓๑๙

ตารางที่ ๖.๓ (ต่อ)

มาเลเซีย

สิงคโปร์
๓. หลักเกณฑ์ในการขอบังคับคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศของบทบัญญัติกฎหมาย
ที่แตกต่างกันระหว่าง RECJA และ REFJA
นั้น ไม่รวมถึงการขอบังคับคําพิพากษาที่
การชํ า ระหนี้ ต ามคํ า พิ พ ากษาไม่ เ ป็ น
การชําระหนี้ที่เป็นตัวเงิน เช่น คําสั่งให้มี
การส่ ง มอบ คํ า สั่ ง ให้ ก ระทํ า การตาม
ข้อกําหนดในสัญญา รวมถึงคําสั่งงดเว้น
กระทําการต่าง ๆ (เช่น คําสั่งห้ามจําหน่าย
จ่ า ยโอนทรั พ ย์ สิ น คํ า สั่ ง เพื่ อ ป้ อ งกั น
การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในอนาคต
เป็นต้น) อย่างไรก็ดี ปัญหาดังกล่าวนี้ได้
ถูกนําเสนอและมีการแนะนําให้มีการขยาย
ขอบเขตของคําพิพากษาที่สามารถนํามา
ขอจดทะเบี ย นในประเทศสิ ง คโปร์ ไ ด้
เพื่ อ ให้ ค รอบคลุ ม ถึ ง คํ า พิ พ า กษา ที่
การชํ า ระหนี้ ต ามคํ า พิ พ ากษาไม่ เ ป็ น
การชําระหนี้ที่เป็นตัวเงิน

เมียนมาร์

กัมพูชา

ลาว
ศาลต่างประเทศ หรือไม่
มีสัญญาต่างตอบแทนกับ
ป ร ะ เ ท ศ ส า ธ า ร ณ รั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชน
ลา ว ศา ลภา ยใน ขอ ง
ป ร ะ เ ท ศ ส า ธ า ร ณ รั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชน
ลาวจะไม่ ย อมรั บ และ
บั ง คั บ ตามคํ า พิ พ ากษา
ศ า ล ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ นั้ น
คํ า พิ พ า ก ษ า ศ า ล
ต่า งประเทศดัง กล่า วนั้ น
ใช้เป็นเพียงพยานหลักฐาน
ห นึ่ ง ใ น ก า ร ดํ า เ นิ น
กระบวนพิจารณาคดีใหม่
ของศาลภายในประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวเท่านั้น

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๖
๓๒๐

บทที่ ๗
บทสรุปและข้อเสนอแนะแนวทางในการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศในคดีแพ่งและพาณิชย์สําหรับภูมิภาคอาเซียน
๑. แนวความคิด
เนื่องจากประเทศสมาชิกอาเซียนได้ทําการค้าระหว่างกันมากขึ้น จึงได้เล็งเห็นถึงความสําคัญ
ของการพัฒนากลไกในการระงับข้อพิพาทให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับคดีความที่มีลักษณะระหว่างประเทศ
และมีความพยายามในการสร้างความร่วมมือทางศาลในเรื่องแพ่งและพาณิชย์ผ่านการประชุมผู้นําอาเซียน
ในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านกฎหมายครั้งที่ ๖ (The ๖th ASEAN Law Ministers Meeting:
ALAWMM) ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗
รัฐมนตรีอาเซียนได้มอบหมายให้ ASEAN Senior Law Official Meeting (ASLOM) จัดการประชุม
กฎหมายอาเซียนครั้งที่ ๓ ว่าด้วยความร่วมมือทางศาลในเรื่องแพ่งและพาณิชย์ (The Third ASEAN Law
Forum on Cooperation on Judicial Assistance in Civil and Commercial Matters)๑
เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการอํานวย
ความยุติธรรมในเรื่องแพ่งและพาณิชย์ในข้อพิพาทที่มีลักษณะระหว่างประเทศ
การยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศถือเป็นประเด็นที่สําคัญประเด็นหนึ่ง
ที่การประชุมกฎหมายอาเซียนควรจะให้ความสําคัญ แต่อย่างไรก็ดี การที่ประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศ
ต่างมีหลักกฎหมายที่แตกต่างกันในเรื่องนี้ก่อให้เกิดความท้าทายในการพัฒนาหลักเกณฑ์หรือแนวทาง
ร่วมกัน ในปัจจุบันประเทศสมาชิกอาเซียนมีแนวทางในการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศที่แตกต่างกัน โดยสามารถแบ่งได้เป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มประเทศที่ใช้หลักกฎหมาย
คอมมอนลอว์ (Common Law) ในการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาลต่างประเทศ
และกลุ่มประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายซีวิลลอว์ (Civil Law) ในการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ของศาลต่างประเทศ
ประเทศสมาชิกที่ได้รับอิทธิพลมาจากระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common Law) และ
ระบบกฎหมายซีวิลลอว์ (Civil Law) จะมีแนวคิดต่อปัญหาในเรื่องการยอมรับและบังคับตามคําพิพากษา

๑

ASEAN, Joint Communique of the ๖th ASEAN Law Ministers Meeting (ALAWMM), Retrieved June ๔, ๒๐๑๖, from
http://asean.org/joint-communique-of-the-๖th-asean-law-ministers-meeting-alawmm-ha-noi-viet-nam.
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ศาลต่างประเทศที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ๒ อาทิ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศมาเลเซีย และประเทศบรูไน
เป็นประเทศที่ได้รับอิทธิพลจากกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common Law) มาจากประเทศสหราชอาณาจักร
จึงส่งผลให้ประเทศเหล่านี้มีระบบยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศที่ใช้ระบบ
กฎหมายคอมมอนลอว์ (Common Law) เหมือนกันตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติตอบแทนระหว่างกัน
(Reciprocity) โดยบัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาล
ต่างประเทศหรือที่เรียกว่า The Reciprocal Enforcement of Foreign Judgments Act: Singapore
(๑๙๕๙, แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อ ๒๐๐๑) The Reciprocal Enforcement of Foreign Judgments Act:
Brunei (๑๙๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อ ๒๐๐๐) และ The Reciprocal Enforcement of Foreign Judgments
Act: Malaysia (๑๙๕๘ แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อ ๑๙๗๒)
ในขณะที่ประเทศกลุ่มที่ใช้กฎหมายซีวิลลอว์จะมีแนวทางและหลักปฏิบัติในเรื่องนี้แตกต่างกันไป
ยกตัวอย่างเช่น ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอนุญาต
ให้บังคับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศให้โดยไม่ต้องฟ้องเป็นคดีใหม่ก็ต่อเมื่อได้มีการทําความตกลง
ซึ่งกันและกันในทางปฏิบัติ พบว่าคําพิพากษาศาลไทย คําพิพากษาศาลเวียดนาม และคําพิพากษาศาลจีน
สามารถบังคับคดีตามคําพิพากษาในศาลลาวได้๓ สําหรับประเทศอินโดนีเซีย โดยปกติแล้วคําพิพากษา
จากศาลต่างประเทศไม่สามารถบังคับใช้ได้ในประเทศอินโดนีเซียเนื่องจากกฎหมายอินโดนีเซียใช้หลักการ
บังคับคดีที่เกิดขึ้น ในดินแดนของประเทศอินโดนีเซียเท่านั้น และสําหรับประเทศไทย การบังคับคดี
ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศอาจจะต้องฟ้องเป็นคดีใหม่โดยอาศัยคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
เป็นพยานหลักฐานเบื้องต้น ถึงแม้ว่ากฎหมายไทยจะไม่ได้ระบุเรื่องการยอมรับและการบังคับคดีตาม
คําพิพากษา ศาลต่างประเทศไว้โดยตรง แต่จากคําพิพากษาศาลไทยในฎีกาที่ ๕๘๕/๒๔๖๑ ศาลไทย
ก็มิได้ปฏิเสธหลักการยอมรับการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ อันแสดงให้เห็นว่าหลัก
กฎหมายในเรื่องนี้ยังสามารถเกิดการพัฒนาให้เกิดความแน่นอนในอนาคตได้
การกําหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
สําหรับภูมิภาคที่ประกอบไปด้วยประเทศสมาชิกหลายประเทศสามารถจัดทําขึ้นได้ในหลายรูปแบบ อาทิ
ความตกลงว่าด้วยร่วมมือทางด้านการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาในคดีแพ่งและพาณิชย์
ระหว่างกัน (Mutual Assistance in Recognition and Enforcement) หรืออนุสัญญาว่าด้วยการยอมรับ
และการบังคับคดีตามคําพิพากษาในคดีแพ่งและพาณิชย์ แต่ละรูปแบบก็มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไป
ในขั้นต้นประเทศสมาชิกอาจจัดทําความตกลงว่าด้วยร่วมมือทางด้านการยอมรับและการบังคับคดีตาม
๒

อานนท์ ศรีบุญโรจน์. (๒๕๕๔). การยอมรับรองการบังคับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน.วิทยานิพนธ์
มหาบัณฑิตคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, หน้า ๑๔๑.
๓
ปุณฑวิชญ์ ฉัตรมงคลชาติ. (๒๕๕๒). บันทึกการศึกษาดูงานที่ศาลประชาชนสูงสุด. สืบค้นได้ที่ http://www.gotoknow.org/posts/
๓๐๗๖๑๙. เข้าถึงเมื่อ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๖.
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คําพิพากษาระหว่างกัน (Mutual Assistance in Recognition and Enforcement) ซึ่งอาจจะจัดทํา
ขึ้นแบบความตกลงทวิภาคี หรือความตกลงพหุภาคี (ในระดับภูมิภาค) ขึ้นอยู่กับความพร้อมและ
ความสมัครใจที่ประเทศเหล่านี้จะยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลระหว่างกัน ประเทศสมาชิก
อาเซียนหลายประเทศก็ได้ทําความตกลงว่าด้วยร่วมมือเหล่านี้กับประเทศนอกอาเซียน อาทิ ความตกลง
ว่าด้วยความร่วมมือด้านการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว และประเทศฝรั่งเศส (French-Laos Agreement on mutual assistance establishing
a simplified recognition and enforcement procedure ๑๙๕๖) และความตกลงว่าด้วยความร่วมมือ
ทางศาลในเรื่องแพ่งและพาณิชย์ ระหว่างสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและประเทศฝรั่งเศส (Agreement
relative to mutual judicial assistance in civil matters between the government of the
French Republic and the government of the Socialist Republic of Vietnam ๑๙๙๙)
สําหรับการจัดทําหลักเกณฑ์ในรูปแบบของอนุสัญญาว่าด้วยการยอมรับและการบังคับคดี
ตามคําพิพากษาในคดีแพ่งและพาณิชย์ ในแง่ของการมีผลบังคับใช้ในทางกฎหมายจะมีผลผูกมัด
ประเทศสมาชิกอาเซียนให้ต้องตกอยู่ภายใต้บังคับของอนุสัญญาฯ ซึ่งกําหนดหลักเกณฑ์เดียวกัน ก่อให้เกิด
ความแน่นอนและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการบังคับใช้กฎหมาย แต่อย่างไรก็ดี การจัดทําเป็น
อนุสัญญาฯ อาจเป็นอุปสรรคในหลายๆ ด้านให้กับอาเซียน สาเหตุหลักมาจากการที่ประเทศสมาชิก
อาเซียนมีกฎหมายที่แตกต่างกันในเรื่องการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
บางประเทศมีกฎหมายเฉพาะที่ใช้บังคับอยู่แล้ว เช่น ประเทศสิงคโปร์ ประเทศมาเลเซีย และประเทศบรูไน
ที่มีกฎหมาย The Reciprocal Enforcement of Foreign Judgments Act หรือในบางประเทศ เช่น
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศกัมพูชา ซึ่งยอมรับ
หลัก เรื่อ งการยอมรับ และการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศไว้ในกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งของตัวเอง แต่ไม่ได้ตราออกมาเป็นกฎหมายเฉพาะ
ในปัจจุบัน อนุสัญญาในเรื่องการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ที่มีความสําคัญในการนํามาวิเคราะห์แนวทางของอาเซียนจะประกอบไปด้วย ๑) อนุสัญญากรุงเฮก
ว่าด้วยการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาในคดีแพ่งและพาณิชย์ ค.ศ. ๑๙๗๑ (The Hague
Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil and
Commercial Matters ๑๙๗๑) ซึ่งมีประเทศที่ให้สัตยาบันแล้วสี่ประเทศ คือ ประเทศแอลเบเนีย
ประเทศไซปรัส ประเทศเนเธอร์แลนด์ และประเทศโปรตุเกสและ ๒) อนุสัญญากรุงบรัสเซลส์ ว่าด้วย
เขตอํานาจศาล และการบังคับคดีตามคําพิพากษาในคดีแพ่งและพาณิชย์ ค.ศ. ๑๙๖๘ (Brussels
Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial
Matters: ๑๙๖๘) ซึ่งมีผลบังคับใช้กับประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ๒๘ ประเทศ ปัจจุบันสหภาพยุโรป
ได้ทําให้อนุสัญญากรุงบรัสเซลส์ฯ มีผลบังคับใช้เป็นกฎเกณฑ์ (Regulation) ของสหภาพยุโรป หรือ
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ที่เรียกกันว่า Brussels IA Regulation (๒๐๑๒) ที่มีศักดิ์เป็นกฎหมายในระดับสหภาพยุโรป (European
Union Regulation) ก่อให้เกิดสภาพบังคับ (Binding Force) แก่ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปประหนึ่งเป็น
กฎหมายของประเทศตน
Brussels IA Regulation วางหลักเกณฑ์กลางในเรื่องการยอมรับและการบังคับคดีตาม
คําพิพากษาศาลต่างประเทศที่เกิดมาจากการเจรจาต่อรองหลายปีระหว่างกลุ่มประเทศที่ใช้กฎหมาย
คอมมอนลอว์ (Common Law) เช่น ประเทศสหราชอาณาจักร ประเทศไอร์แลนด์ และกลุ่มประเทศ
ที่ใช้กฎหมายซีวิลลอว์ (Civil Law) เช่น ประเทศฝรั่งเศส และประเทศเยอรมนี จนในที่สุดประเทศทั้ง
สองกลุ่มต้องยอมตกลงที่จะยอมรับให้ใช้กฎเกณฑ์กลางแทนหลักกฎหมายที่ตนมีอยู่อันจะเห็นได้จาก
การที่ Brussels IA Regulation ไม่อนุญาตให้ประเทศสมาชิกใช้หลักเกณฑ์ Forum Non Convenience
มาปฏิเสธการรับบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศได้ทั้งๆ ที่หลัก Forum Non Convenience
เป็นหลักที่ประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common Law) ใช้ในการพิจารณาคดีมายาวนาน
ตารางข้างล่างเป็นการเปรียบเทียบหลักเกณฑ์เรื่องการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศของกฎหมายและความตกลงระหว่างประเทศสามฉบับด้วยกันคือ ๑) The Reciprocal
Enforcement of Foreign Judgments Act ของประเทศสิงคโปร์ (๑๙๕๙, แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อ ๒๐๐๑)
๒) The Hague Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments
in Civil and Commercial Matters (๑๙๗๑) และ ๓) Brussels IA Regulation (๒๐๑๒) เพื่อวิเคราะห์
แนวทางในการเสนอหลักเกณฑ์การยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในกรอบ
ของประชาคมอาเซียน
สาเหตุที่นํากฎหมาย The Reciprocal Enforcement of Foreign Judgments Act มาใช้
ในการวิเคราะห์เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่กลุ่มประเทศระบบคอมมอนลอว์ (Common
Law) ของอาเซียน (ประเทศสิงคโปร์ ประเทศบรูไน และประเทศมาเลเซีย) ใช้ในการพิจารณาการยอมรับ
และการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ ดังนั้น จึงมีข้อพิจารณาว่าหลักเกณฑ์ที่อยู่ในกฎหมาย
ดังกล่าวควรจะต้องมีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของอาเซียน หรือถ้าหากกรอบอาเซียนได้กําหนด
หลักเกณฑ์ที่แตกต่างออกไป ประเทศเหล่านี้จะยินยอมปรับกฎหมายให้สอดคล้องกับกรอบของอาเซียน
หรือไม่
สําหรับอนุสัญญา The Hague Convention (๑๙๗๑) เป็นความตกลงที่เปิดรับสมาชิกในระดับ
สากลไม่ว่าจะเป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common Law) หรือประเทศที่ใช้ระบบ
กฎหมายซีวิลลอว์ (Civil Law) การพิจารณาหลักเกณฑ์ในความตกลงดังกล่าวจึงเป็นประโยชน์ใน
การวิเคราะห์แนวทางในการกําหนดหลักเกณฑ์สําหรับความตกลงในระดับพหุภาคีที่ประเทศสมาชิกใช้
ระบบกฎหมายที่ต่างกัน

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๗

๓๒๔

การพิจารณาหลักเกณฑ์ของ Brussels IA Regulation (๒๐๑๒) ก่อให้ประโยชน์ในการวิเคราะห์
หลักเกณฑ์ที่บังคับใช้ในระดับภูมิภาคที่อาเซียนอาจนํามาใช้เป็นแนวทางในการกําหนดกฎเกณฑ์ในอนาคต
อย่างไรก็ดี Brussels IA Regulation (๒๐๑๒) มีวิวัฒนาการมายาวนานและปัจจุบัน ใช้บังคับกับ
ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปในฐานะกฎเกณฑ์ Regulation ซึ่งประเทศสมาชิกสามารถนํามาบังคับ
ใช้ได้โดยตรงเปรียบเสมือนกฎหมายภายในโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการการให้สัตยาบันและการภาคยานุวัติ
เข้ามาเป็นกฎหมายภายใน
ตารางที่ ๗.๑ เปรียบเทียบหลักเกณฑ์ของ The Reciprocal Enforcement of Foreign Judgments
Act อนุสัญญา The Hague Convention (๑๙๗๑) และ Brussels IA Regulation
(๒๐๑๒)
Hague Brussels IA
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการยอมรับและ
Reciprocal
Convention Regulation
การบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
Act๔
(๑๙๗๑)
(๒๐๑๒)
๑. ทฤษฎีในการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
๑.๑ ยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาของ
ต่างประเทศตามหลักอัธยาศัยไมตรีระหว่างประเทศ
(Comity)
๑.๒ ยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาที่มา
X
X
จากประเทศภาคีเท่านั้น (Treaty)
๑.๓ ยอมรั บ และบั ง คั บ คดี ต ามคํ า พิ พ ากษา
X
ศาลต่างประเทศตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่างตอบแทน
ระหว่างกัน (Reciprocity)
๒. เหตุแห่งการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
๒.๑ ศาลต่างประเทศที่ออกคําพิพากษา (Original
X
X
X
Court) ต้ อ งมี เ ขตอํา นาจในการรั บ พิ จ ารณาคดี
(Jurisdiction)

๔

The Reciprocal Enforcement of Foreign Judgments Act: Singapore (๑๙๕๙, แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อ ๒๐๐๑).

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๗

๓๒๕

ตารางที่ ๗.๑ (ต่อ)
Hague Brussels IA
Reciprocal
Convention Regulation
Act
(๑๙๗๑)
(๒๐๑๒)
๒.๒ คําพิพากษาต้องออกโดยศาล Superior Court๕
X
๒.๓ ศาลต่างประเทศที่ออกคําพิพากษา (Original
X๖
X
Court) เป็นศาลประเทศสมาชิกความตกลง/ อนุสัญญา
๒.๔ ศาลจะต้องรับบังคับคดีถึงแม้ว่าคําพิพากษา
X๗
ที่ออกโดยศาล (Original Court) ใช้หลักกฎหมายใน
การพิจารณาคดีแตกต่างไปจากหลักกฎหมายระหว่าง
ประเทศแผนกคดีบุคคลของประเทศที่รับบังคับคดี
(Addressed Court)
๓. เรื่องที่ไม่สามารถขอให้ศาลที่รบั บังคับคดีตามคําพิพากษา (Addressed Court) บังคับให้
ได้
๓.๑ เรื่องเกี่ยวกับความสามารถหรือสถานะของ
X
X
บุคคล
๓.๒ เรื่องเกี่ยวกับครอบครัว
X
๓.๓ เรื่องเกี่ยวกับพินัยกรรมและมรดก
X
X
X
๓.๔ เรื่องเกี่ยวกับการสมรส (Matrimonial
X
X
X
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการยอมรับและ
การบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ

๕

Superior Court เป็นศาลประเทศที่ใช้ระบบกฎหมาย Common Law ซึ่งหมายถึงศาลที่มีเขตอํานาจในการรับพิจารณาคดีแบบไม่
จํากัด (ไม่จํากัดประเภทของคดี ไม่จํากัดทุนทรัพย์ ฯลฯ) ในการเปรียบเทียบว่าศาลใดในประเทศที่ใช้ระบบกฎหมาย Civil Law จะถือ
ว่าเทียบเท่ากับศาล Superior Court ยังคงเป็นประเด็นที่ต้องมีการวิเคราะห์ต่อไป อาทิ ศาลฎีกาของไทยสามารถเทียบเท่าศาล
Superior Court ของประเทศที่ใช้ระบบกฎหมาย Common Law หรือไม่.
๖
ถึงแม้ภาคีในอนุสัญญา The Hague Convention (๑๙๗๑) จะยอมรับหลักการเรื่องการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ให้แก่กัน แต่อนุสัญญาฯ กําหนดให้ภาคีทําความตกลงเพิ่มเติม (Supplementary Agreement) เพื่อทําการกําหนดคํานิยามที่สําคัญ อาทิ
ศาลใดบ้าง (Courts) ที่ออกคําพิพากษาแล้วจะสามารถบังคับได้ในศาลของภาคีอื่น หรือคดีแพ่งและพาณิชย์ (Civil and Commercial
Matters) ประเภทใดบ้างที่ตนจะยอมรับและบังคับคดีให้ หรือกฎหมาย (Law) หมายถึงกฎหมายระบบใด เป็นต้น (Article ๒๒ of the
Hague Convention ๑๙๗๑).
๗
อย่างไรก็ตาม ถ้าศาลประเทศที่ออกคําพิพากษา (Original Court) ใช้กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
ความสามารถหรือสถานะของบุคคลพิจารณาคดีแล้วปรากฏว่าผลของคดีจะออกมาแตกต่างจากที่ศาลที่รับบังคับคดี (Addressed
Court) พิจารณาโดยใช้กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลของตน ให้ศาลที่รับบังคับคดี (Addressed Court) ปฏิเสธการยอมรับ
และการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศได้ (Article ๗ of the Hague Convention ๑๙๗๑).

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๗

๓๒๖

ตารางที่ ๗.๑ (ต่อ)
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการยอมรับและ
การบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
matters)
๓.๕ ก า ร จั ด ก า ร ท รั พ ย์ สิ น ข อ ง ผู้ เ สี ย ชี วิ ต
(Administration of the estates of deceased
persons)
๓.๖ เรื่องเกี่ยวกับประกันสังคม
๓.๗ การจัดตั้งนิติบุคคลหรืออํานาจในการบริหาร
นิติบุคคล
๓.๘ การล้มละลาย (Bankruptcy)
๓.๙ การเลิกกิจการ (Winding up of companies)
๓.๑๐ ความวิกลจริตของบุคคล (Lunacy)
๓.๑๑ เรื่ อ งการบั ง คั บ คดี ต ามคํ า ชี้ ข าดของ
อนุญาโตตุลาการ
๓.๑๒ อํานาจปกครองผู้เยาว์ (Guardianship of
infants)
๓.๑๓ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายที่เกิดขึ้น
จากนิวเคลียร์ (Nuclear)
๓.๑๔ ภาษี
๓.๑๕ ค่าปรับ หรือการลงโทษอื่นๆ
๓.๑๖ คําพิพากษาที่เป็นเรื่องมาตรการคุ้มครองหรือ
มาตรการคุ้มครองชั่วคราว (Provisional or Protective
Measures)
๓.๑๗ คําพิพากษาที่ออกโดยองค์กรระงับข้อพิพาท
คดีทางปกครอง (Administrative Tribunals)

Hague Brussels IA
Reciprocal
Convention Regulation
Act
(๑๙๗๑)
(๒๐๑๒)
X

X

X

X
X

X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X

X

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๗

๓๒๗

ตารางที่ ๗.๑ (ต่อ)
Hague Brussels IA
Reciprocal
Convention Regulation
Act
(๑๙๗๑)
(๒๐๑๒)
๔. หลักเกณฑ์การพิจารณาเรื่องเขตอํานาจศาล (Jurisdiction) ของศาลต่างประเทศที่ออกคํา
พิพากษา (Original Court)
๔.๑ ศาลต่างประเทศที่ออกคําพิพากษา (Original Court) จะถือว่ามีเขตอํานาจเมื่อ:
๔.๑.๑ จําเลยได้ปรากฏตัวในศาลเพื่อต่อสู้คดี๘
X
X
๔.๑.๒ โจทก์ได้ปรากฏตัวต่อศาล
X
X
๔.๑.๓ คู่ ค วามมี ข้ อ ตกลงเลื อ กให้ ศ าลนั้ น มี
X
X
X
เขตอํานาจเหนือคดี
๔.๑.๔ จําเลยมีภูมิลําเนาอยู่ในประเทศที่ศาลมี
X๙
X๑๐
X๑๑
เขตอํานาจ
๔.๑.๕ จําเลยมีสํานักงานหรือสถานประกอบการ
X
X
อยู่ในประเทศที่ศาลนั้น มีเขตอํานาจและมีธุรกรรมที่
เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการในประเทศที่ศาลนั้น
มีเขตอํานาจ
๔.๑.๖ อสังหาริมทรัพย์ที่พิพาทตั้งอยู่ในประเทศ
X
X
X
ที่ศาลมีเขตอํานาจ
๔.๑.๗ มูลคดีเกิดขึ้นในประเทศที่ศาลมีเขตอํานาจ
X
X
X
๔.๑.๘ ในเรื่องสัญญา ศาลที่คู่ความต้องปฏิบัติตาม
สัญญา (Place of Performance of the Obligation)
มีเขตอํานาจ๑๒
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการยอมรับและ
การบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ

๘

แต่ไม่ใช่เพื่อเป็นการปรากฏตัวเพื่อร้องขอให้ปลดปล่อยทรัพย์ที่ยึดไว้ หรือเพื่อโต้แย้งเรื่องเขตอํานาจศาล (ทั้ง Hague Convention
และ Reciprocal Enforcement of Foreign Judgment Act กําหนดหลักเกณฑ์เช่นเดียวกัน).
๙
ในกรณีที่จําเลยเป็นนิติบุคคล ภูมิลําเนาพิจารณาจากการมีสํานักงานใหญ่อยู่ในประเทศที่ศาลมีเขตอํานาจ (Principal Place of
Business).
๑๐
ในกรณีที่จําเลยเป็นนิติบุคคล ภูมิลําเนาพิจารณาจากการมีสํานักงานใหญ่ (Principal Place of Business) หรือถิ่นที่ทําการจด
ทะเบียน (Place of Incorporation) หรือมีสถานที่ตั้ง (Seat) อยู่ในประเทศที่ศาลมีเขตอํานาจ.
๑๑
ในกรณีที่จําเลยเป็นนิติบุคคล ภูมิลําเนาพิจารณาจากการมีสํานักงานใหญ่ (Principal Place of Business) หรือสํานักงานที่ใช้เป็น
ศูนย์กลางในการจัดการ (Central Administration) หรือประเทศที่นิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย (Statutory Seat).
๑๒
ถ้ามิได้มีการทําความตกลงเลือกศาลไว้.

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๗

๓๒๘

ตารางที่ ๗.๑ (ต่อ)
Hague Brussels IA
Reciprocal
Convention Regulation
Act
(๑๙๗๑)
(๒๐๑๒)
๔.๑.๙ ในเรื่องละเมิด ศาลที่ความเสียหายได้เกิดขึ้น
X
หรืออาจเกิดขึ้นมีเขตอํานาจ
๔.๑.๑๐ ในเรื่องประกันภัย ศาลที่ผู้รับประกันมี
X
ถิ่นที่อยู่ หรือศาลที่โจทก์มีภูมิลําเนาอยู่ในกรณีที่ผู้ฟ้อง
คดีคือผู้ถือกรมธรรม์ (Policyholder) ผู้เอาประกันภัย
(Insured) หรือ ผู ้ร ับ ผลประโยชน์ (Beneficiary)
มีเขตอํานาจ
๔.๑.๑๑ ในเรื่ องสั ญ ญาผู้บริโภค ศาลที่จําเลยมี
X
ภู มิ ลํา เนาอยู่ หรื อ ศาลที่ ผู้ บ ริ โ ภคมี ภู มิ ลํา เนาอยู่
มีเขตอํานาจ
๔.๑.๑๒ ในเรื่องสัญญาจ้างแรงงาน ศาลที่ผู้ว่าจ้าง
X
มีภู มิ ลํา เนา หรื อ ศาลที่ ลู ก จ้ า งทํา งานอยู่ โ ดยปกติ
มีเขตอํานาจ
๔.๑.๑๔ ในเรื่องความสมบูรณ์ของการจดทะเบียน
X
หน่วยงานของภาครัฐ (Validity of entries in public
registers) ศาลที่ทําการจัดเก็บทะเบียนของหน่วยงาน
ภาครัฐนั้นมีเขตอํานาจ
๔.๑.๑๕ เรื่ อ งสิ ท ธิ บั ต ร เครื่ อ งหมายการค้ า
X
การออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือสิทธิเกี่ยวเนื่อง ศาลที่มี
การจดทะเบียนสิทธิดังกล่าวมีเขตอํานาจ
๔.๑.๑๖ เรื่องการบังคับคดี ศาลที่ทําการบังคับคดี
X
หรือจะทําการบังคับคดีนั้นมีเขตอํานาจ
๔.๒ ศาลต่างประเทศที่ออกคําพิพากษา (Original Court) จะถือว่าไม่มีเขตอํานาจเมื่อ:
๔.๒.๑ อสังหาริมทรัพย์ที่พิพาทตั้งอยู่ในประเทศอื่น
X
๔.๒.๒ คู่ความตกลงเลือกศาลอื่นให้เป็นศาลที่มี
X
X๑๓
เขตอํานาจ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการยอมรับและ
การบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ

๑๓

โดยทําข้อตกลงเลือกศาลแบบเด็ดขาด (Exclusive Jurisdiction) ตามความใน Article ๑๒ (๑)(๒) of the Hague Convention.

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๗

๓๒๙

ตารางที่ ๗.๑ (ต่อ)
Hague Brussels IA
Reciprocal
Convention Regulation
Act
(๑๙๗๑)
(๒๐๑๒)
๔.๒.๓ คู่ความตกลงให้อนุญาโตตุลาการเป็นวิธีการ
X
ระงับข้อพิพาทโดยเด็ดขาด (Exclusive Jurisdiction
of Arbitration)
๔.๒.๔ จํ า เลยเป็ น ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ความคุ้ ม กั น จาก
X
เขตอํานาจศาล (Immunity from Jurisdiction)
ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ
๕. เรื่องของคําตัดสินที่สามารถบังคับได้ในศาลทีร่ ับบังคับคดีตามคําพิพากษา (Addressed
Court)
๕.๑ หนี้เงิน (Foreign Money Judgment/ Sum
X
of Money)
๖. ข้อยกเว้นการบังคับคดีตามคําพิพากษา หรือเหตุแห่งการเพิกถอนการยอมรับและการบังคับ
คดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ (Grounds for Setting Aside)๑๔
๖.๑ คําพิพากษาศาลต่างประเทศยังไม่เป็นที่สิ้นสุด
X๑๕
X๑๖
X
๖.๒ คู่ความสามารถสะสางคดีความได้
X
๖.๓ คํ า พิ พ ากษาไม่ ส ามารถบั ง คั บ คดี ไ ด้ ใ น
X
X
ประเทศที่ศาลต่างประเทศตั้งอยู่ (Original Court)
๖.๔ ศาลต่างประเทศ (Original Court) ไม่มี
X
X
X
เขตอํานาจศาลในการรับพิจารณาคดีนั้น
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการยอมรับและ
การบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ

๑๔

ในกรณีของ Brussels I Regulation ถ้ามีการร้องขอให้ศาลบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลประเทศสมาชิกอื่นแล้ว ศาลที่ร้องขอให้
บังคับคดี (Addressed Court) จะไม่สามารถทบทวนเนื้อหาของคําพิพากษาได้ (No revision) และจะต้องบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลประเทศสมาชิกอื่นให้ทันที ส่วนคู่พิพาทฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับการบังคับคดีในครั้งนี้ ให้คัดค้านการบังคับคดีตามคําพิพากษาต่อศาล
ให้พิจารณาเหตุแห่งการเพิกถอนการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลประเทศสมาชิกอื่นได้ (ข้อ ๔๖และ ๔๗ของ Brussels IA Regulation).
๑๕
ตาม Reciprocal Enforcement of Foreign Judgment Act ของประเทศสิงคโปร์และบรูไน คําพิพากษาศาลต่างประเทศจะถือ
ว่าเป็นที่สิ้นสุดแล้วถึงแม้ว่าจะมีการอุทธรณ์อยู่ก็ตาม (Section ๓ (๓)).
๑๖
ใน Hague Convention (๑๙๗๑) ใช้ถ้อยคําว่า “คําพิพากษาจะต้องไม่อยู่ในกระบวนการทบทวนในประเทศที่ออกคําพิพากษา (No
longer subject to ordinary forms of review in the State of Origin).”

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๗

๓๓๐

ตารางที่ ๗.๑ (ต่อ)
Hague Brussels IA
Reciprocal
Convention Regulation
Act
(๑๙๗๑)
(๒๐๑๒)
๖.๕ จํ า เลยมิ ไ ด้ รั บ เอกสารแจ้ ง ให้ ม าเข้ า ร่ ว ม
X๑๗
X
X
กระบวนพิจารณาคดีในช่วงเวลาที่สมควร ทําให้ไม่มี
เวลาเพียงพอ (Sufficient Time) ในการเตรียม
ความพร้อมในการต่อสู่คดี
๖.๖ คู่ ค วามฝ่ า ยใดผ่ า ยหนึ่ ง มิ ไ ด้ รั บ โอกาสใน
X
การต่อสู่คดีอย่างเป็นธรรมและเพียงพอ
๖.๗ คํ า พิ พ ากษาเกิ ด จากกระบวนการที่ ขั ด กั บ
X
หลักกระบวนการอันควรแห่งกฎหมาย (Due Process
of Law)
๖.๘ คําพิพากษาเกิดจากการฉ้อฉล (Fraud)
X
X
๖.๙ เนื้อหาของคําพิพากษาขัดกับนโยบายสาธารณะ
X
X
X
(Public Policy) ของประเทศที่ ถู ก ร้ อ งขอ ให้ มี
การบังคับคดีตามคําพิพากษา (Addressed Court)
๖.๑๐ ฝ่ายที่ร้องขอให้บังคับคดีตามคําพิพากษา
X
ไม่มีสิทธิเรียกร้องภายใต้คําพิพากษานั้น (No Vested
Right)
๖.๑๑ คดี ที่ มี คู่ ค วามเดี ย วกั น และมี ข้ อ พิ พ าท
X
เหมือนกันกับคดีที่ขอให้มีการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศนั้น:
- ยังอยู่ในกระบวนพิจารณาคดีของศาลที่ร้องขอ
ให้มีการบังคับคดีตามคําพิพากษา (Addressed Court)
หรือ
- ศาล Addressed Court ได้ออกคําตัดสินในคดี
นั้นแล้ว หรือ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการยอมรับและ
การบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ

๑๗

ถึงแม้ระยะเวลาในการแจ้งให้จําเลยทราบนั้นจะถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศที่ศาลที่ออกคําพิพากษา
(Original Court) นั้นตั้งอยู่ก็ตาม.

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๗

๓๓๑

ตารางที่ ๗.๑ (ต่อ)
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการยอมรับและ
การบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
- อยู่ในกระบวนพิจารณาคดีของศาลอื่น และศาลอื่น
ได้ออกคําตัดสินในคดีนั้นแล้ว
๖.๑๒ คํ า พิ พ ากษาศาลประเทศสมาชิ ก แรกที่
คู่ความร้องขอให้ศาลประเทศสมาชิกที่สองบังคับคดีนั้น
มีเนื้อหาของคําตัดสินที่ขัดแย้งกับคําพิพากษาระหว่าง
คู่ความเดียวกันที่ตัดสินโดยศาลประเทศสมาชิกที่สอง
๖.๑๓ คํ า พิ พ ากษาศาลประเทศสมาชิ ก แรกที่
คู่ความร้องขอให้ศาลประเทศสมาชิกที่สองบังคับคดี
นั้ น มี เ นื้ อ หาของคํ า ตั ด สิ น ที่ ขั ด แย้ ง กั บ คํ า พิ พ ากษา
ก่อนหน้าที่ตัดสินโดยศาลประเทศสมาชิกอื่น หรือศาลอื่น
ที่ไม่ใช่สมาชิกสหภาพยุโรป ซึ่งคดีที่ตัดสินนั้นเป็นคดี
ที่มีลักษณะความผิดเป็นฐานความผิดเดียวกันกับคดี
ที่ตัดสินโดยศาลประเทศสมาชิกแรก และเป็นคดีที่มี
คู่ความชุดเดียวกันกับศาลประเทศสมาชิกแรก
๗. วิธีการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
๗.๑ ร้ อ งขอให้ ศ าลจดทะเบี ย นคํ า พิ พ ากษา
ศาลต่างประเทศ (Registration)
๗.๒ ร้ อ งขอให้ ศ าลออกหมายบั ง คั บ คดี ต าม
คําพิพากษาศาลต่างประเทศ (Exequatur)
๗.๓ ร้ อ งขอให้ ศ าลบั ง คั บ คดี ต ามคํ า พิ พ ากษา
ศาลต่างประเทศโดยทันทีผ่านกระบวนการเสมือน
การขอให้บังคับคดีที่มาจากคําพิพากษาศาลภายใน
๘. วิธีการ ขัน้ ตอน และเอกสารที่ต้องใช้
๘.๑ ร้องขอต่อศาลเพื่อบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศภายใน ๖ ปีหลังจากที่ศาลต่างประเทศ
ออกคําพิพากษา

Hague Brussels IA
Reciprocal
Convention Regulation
Act
(๑๙๗๑)
(๒๐๑๒)

X

X

X
X
X

X

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๗

๓๓๒

ตารางที่ ๗.๑ (ต่อ)
Hague Brussels IA
Reciprocal
Convention Regulation
Act
(๑๙๗๑)
(๒๐๑๒)
๘.๒ หนี้ตามคํ าพิพากษาที่ ข อให้ บังคับสามารถ
X
เกิดดอกเบี้ยได้
๘.๓ ขั้นตอนและเอกสารที่ต้องใช้เป็นไปตามกฎ/
X
X
X
ประกาศของศาลที่รับบังคับคําพิพากษานั้น
๘.๔ ส่งสําเนาคําพิพากษาจากศาลต่างประเทศที่
X
X
ได้รับการยอมรับให้ศาลที่รับบังคับคดี
๘.๕ การแปลเอกสารทั้งหมดเป็นภาษาท้องถิ่น
X
X
(ถ้าหากกําหนดไว้ในกฎหมายของประเทศที่รับบังคับคดี)
๘.๖ การยอมรับเอกสาร หรือการแปลเอกสาร
X
X
จะต้องกระทําโดยเจ้าหน้าที่สถานทูต หรือกงสุล หรือ
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายของประเทศที่
รับบังคับคดี
๘.๗ ยื่นคําร้องให้ศาลบังคับคดีตามคําพิพากษา
X
ศาลประเทศสมาชิกโดยทันทีผ่านกระบวนการเสมือน
การขอให้บังคับคดีที่มาจากคําพิพากษาศาลภายใน
๘.๘ คู่ความฝ่ายเสียประโยชน์สามารถยื่นคําร้อง
X
ขอให้ศาลที่บังคับคดีระงับหรือเพิกถอนการบังคับคดี
และศาลนั้นจะต้องพิจารณาคําร้องโดยไม่ชักช้า
๘.๙ หากศาลเพิกถอนการบังคับคดี คู่ความฝ่ายที่
X
เสียประโยชน์สามารถอุทธรณ์ได้
๘.๑๐ ห้ามศาลที่บังคับคดีกําหนดให้ผู้ร้องขอให้
X
X
บังคับคดีมอบหลักประกัน พันธบัตร มัดจํา ใดๆ แก่ศาล
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการยอมรับและ
การบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๗

๓๓๓

๒. หลักเกณฑ์ที่ควรปรากฏในความตกลงว่าด้วยการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน
ในขั้นแรก ประเทศสมาชิกอาเซียนควรทําความตกลงกันแบบทวิภาคีเพื่อยอมรับและบังคับคดี
ตามคําพิพากษาระหว่างกันบนพื้นฐานของหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่างตอบแทนระหว่างกัน เพื่อให้เกิด
ความยืดหยุ่นในการพัฒนาหลักเกณฑ์และประสบการณ์ของประเทศสมาชิกที่ยังไม่มีความพร้อมเหมือนที่
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเคยทํากับความตกลงทวิภาคีว่าด้วยการยอมรับและการบังคับคดีตามคํา
พิพากษากับประเทศฝรั่งเศส ในความตกลง ที่ชื่อว่า French-Laos Agreement on mutual assistance
establishing a simplified recognition and enforcement procedure (๑๙๕๖) เมื่อประเทศสมาชิก
อาเซียน ได้มีประสบการณ์ ยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาระหว่างกันแล้วสักระยะหนึ่ง จึงค่อย
มาจัดทําความตกลงว่าด้วยการยอมรับและการบังคับคดี ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในระดับภูมิภาค
อาเซียนเป็นขั้นต่อไป
เมื่อได้ทําความตกลงแล้วประเทศสมาชิกจะปฏิเสธการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลประเทศ
สมาชิก โดยอ้างเหตุที่นอกเหนือไปจากความตกลงไม่ได้ อย่างไรก็ดีในกรณีการยอมรับและการบังคับคดี
ตามคําพิพากษาที่มาจาก ประเทศนอกสมาชิกความตกลง ประเทศสมาชิกสามารถบังคับกฎหมายภายใน
ของตน ถ้าประเทศสมาชิกอาเซียนไม่ได้ตกลงจัดทําความตกลงร่วมกัน ก็สามารถใช้หลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติ
ตอบแทนระหว่างกัน (Reciprocity) โดยเลือกประเทศที่ตนประสงค์จะยอมรับและบังคับคดีให้โดย
การทําเป็นความตกลงทวิภาคี
จากการเปรียบเทียบหลักเกณฑ์ของกฎหมายประเทศสมาชิกอาเซียนที่ให้การยอมรับและ
การบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศโดยถ้อยทีถ้อยอาศัยปฏิบัติต่างตอบแทนระหว่างกัน เช่น
Reciprocal Act ของประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ และประเทศบรูไน และอนุสัญญาว่าด้วยการยอมรับ
และการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ เช่น The Hague Convention (๑๙๗๑) และ
Brussels IA Regulation (๒๐๑๒) สามารถวิเคราะห์หลักเกณฑ์ที่ควรปรากฏในความตกลงยอมรับและ
บังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน ดังนี้
๒.๑ หลักทั่วไป
การจะยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาลต่างประเทศทั้งในความตกลงทวิภาคีและ
ความตกลงในระดับภูมิภาคอาเซียน ศาลที่ออกคําพิพากษา (Original Court) จะต้องเป็นศาลที่มีเขตอํานาจ
ในการพิจารณาคดี (Jurisdiction) ทั้งนี้ ภูมิภาคอาเซียนสามารถใช้แนวทางของ The Hague Convention
(๑๙๗๑) และ Brussels IA Regulation (๒๐๑๒) ในการอนุญาตให้มีการกําหนดรายชื่อศาลต่างประเทศ
ที่ประเทศสมาชิกจะยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาให้ เช่น ศาลแพ่งประเทศไทย ศาลสูงบรูไน
ศาลสูงมาเลเซีย ฯลฯ ยินยอมที่จะรับบังคับคดีให้
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จากการศึกษาพบว่าทุกกรอบความตกลงกําหนดว่าศาลต่างประเทศที่ออกคําพิพากษา (Original
Court) จะต้องเป็นศาลที่มีเขตอํานาจในการพิจารณาคดี อย่างไรก็ดี คําพิพากษาจากศาลประเภทไหน
ที่ศาลรับบังคับคดีตามคําพิพากษา (Addressed Court) จะให้การยอมรับและการบังคับคดีตามนั้นมี
ความแตกต่างกันไป ในแต่ละกรอบ กรอบความตกลงที่เอื้อเฟื้อต่อการยอมรับคําพิพากษาที่มาจาก
ศาลอื่นมากที่สุดคือ Brussels IA Regulation ที่ยอมรับคําพิพากษาศาลทุกประเภทที่มาจากประเทศ
สมาชิก แต่ The Reciprocal Enforcement of Foreign Judgments Act จะมีข้อจํากัดมากที่สุดโดย
ที่ศาลที่รัฐปลายทางยอมรับได้นั้นก็คือ ศาลที่เทียบเท่ากับ Superior Court ของประเทศปลายทางเท่านั้น
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น คือ ศาล Superior Court เป็นศาลระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common Law)
ดังนั้นอาจเกิดปัญหา การเทียบลําดับศักดิ์ของศาลระหว่างประเทศกฎหมายซีวิลลอว์ (Civil Law) และประเทศ
กฎหมายคอมมอนลอว์ (Common Law) ได้
หลักเกณฑ์ของ The Hague Convention (๑๙๗๑) มีความพิเศษในประเด็นที่กําหนดให้
ศาลยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาที่ตัดสินออกมาโดยใช้กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
ที่แตกต่างกัน (ยกเว้นคําพิพากษาที่ตัดสินเรื่องสถานะและความสามารถของบุคคล) ซึ่งแสดงให้เห็น
ความมุ่งมั่นที่จะทําให้การยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศของสมาชิกมี
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งโดยปกติแล้วตามกฎหมายภายใน ศาลมักจะไม่ยอมรับและบังคับคดี
ที่เกิดมาจากการใช้กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล (โดยเฉพาะเรื่องการขัดกันแห่งกฎหมาย)
ที่ขัดแย้งกับกฎหมายของประเทศตัวเอง
๒.๒ คดีที่ไม่สามารถยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ความตกลงทั้งในระดับทวิภาคี และภูมิภาคในการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน ควรกําหนดคดีที่ไม่สามารถยอมรับและบังคับตามคําพิพากษาศาล
ต่างประเทศที่เป็นคําตัดสินหรือคําสั่งในเรื่องดังต่อไปนี้
- ล้มละลาย
- ภาษีอากร
- ครอบครัว
- มรดก
- สถานะบุคคลหรือนิติบุคคล
- ค่าปรับ หรือค่าเสียหายในคดีอาญา
จากการศึกษาพบว่า The Hague Convention (๑๙๗๑) กําหนดประเภทคดีที่ไม่สามารถยอมรับ
และบังคับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศไว้มากที่สุด ในขณะที่ Brussels IA Regulation กําหนด
ไว้น้อยที่สุด
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๒.๓ เขตอํานาจศาล
ศาลจะยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศให้ก็ต่อเมื่อศาลต่างประเทศมี
เขตอํานาจศาล ดังนั้น เพื่อให้หลักเกณฑ์เรื่องเขตอํานาจศาลเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความตกลงทั้งใน
ระดับทวิภาคี และภูมิภาคในการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในภูมิภาค
อาเซียนควรกําหนดหลักเกณฑ์เดียวกันให้ศาลต่างประเทศมีเขตอํานาจศาลในกรณีดังต่อไปนี้
- จําเลยได้ปรากฏตัวในศาลเพื่อต่อสู้คดี (แต่มิใช่เป็นการปรากฏตัวเพื่อร้องขอให้ปลดปล่อย
ทรัพย์ที่ยึดไว้ หรือเพื่อโต้แย้งเรื่องเขตอํานาจศาล)
- โจทก์ได้ปรากฏตัวต่อศาล
- คู่ความมีข้อตกลงเลือกให้ศาลนั้นมีเขตอํานาจเหนือคดี
- จําเลยมีภูมิลําเนาอยู่ในประเทศที่ศาลมีเขตอํานาจ (ในกรณีที่จําเลยเป็นนิติบุคคลให้ภูมิลําเนา
พิจารณาจากการมีสํานักงานใหญ่ (Principal Place of Business) หรือสํานักงานที่ใช้เป็นศูนย์กลาง
ในการจัดการ (Central Administration) หรือประเทศที่นิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย (Statutory
Seat)
- จําเลยมีสํานักงานหรือสถานประกอบการอยู่ในประเทศที่ศาลนั้นมีเขตอํานาจและมีธุรกรรม
ที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการในประเทศดังกล่าว
อย่างไรก็ดี แม้จะเข้าตามหลักเกณฑ์ข้างต้น ศาลต่างประเทศอาจไม่มีเขตอํานาจศาลในกรณี
ดังต่อไปนี้
 คู่ความตกลงเลือกศาลอื่นให้เป็นศาลที่มีเขตอํานาจ
 คู่ความตกลงให้อนุญาโตตุลาการเป็นวิธีการระงับข้อพิพาทโดยเด็ดขาด (Exclusive
Jurisdiction of Arbitration)
จากการศึกษาพบว่า Brussels IA Regulation จะกําหนดหลักการพิจารณาเขตอํานาจศาล
ไว้หลากหลายและครอบคลุมลักษณะของข้อพิพาทในยุคปัจจุบันมากที่สุด อาทิเรื่องสัญญาผู้บริโภค
ประกันภัย สัญญาจ้างแรงงาน และการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น อย่างไรก็ดี อาเซียน
ในปัจจุบันอาจจะยังไม่สามารถพัฒนาหลักเรื่องเขตอํานาจศาลในระดับของสหภาพยุโรปได้ ทั้งนี้ความตกลง
ทั้งสามฉบับกําหนดแนวทางเดียวกันว่า ศาลที่ออกคําพิพากษาจะมีเขตอํานาจศาลเมื่อ ๑) จําเลยได้ปรากฏตัว
ในศาลเพื่อต่อสู้คดี (แต่มิใช่เป็นการปรากฏตัวเพื่อร้องขอให้ปลดปล่อยทรัพย์ที่ยึดไว้หรือเพื่อโต้แย้ง
เรื่องเขตอํานาจศาล) ๒) โจทก์ได้ปรากฏตัวต่อศาล ๓) คู่ความมีข้อตกลงเลือกให้ศาลนั้นมีเขตอํานาจ
เหนือคดี ๔) จําเลยมีภูมิลําเนาอยู่ในประเทศที่ศาลมีเขตอํานาจ ๕) จําเลยมีสํานักงานหรือสถานประกอบการ
อยู่ในประเทศที่ศาลนั้นมีเขตอํานาจและมีธุรกรรมที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการในประเทศที่ศาลนั้น
มีเขตอํานาจ ๖) อสังหาริมทรัพย์ที่พิพาทตั้งอยู่ในประเทศที่ศาลมีเขตอํานาจ นอกจากนี้ ศาลต่างประเทศ
จะถือว่าไม่มีเขตอํานาจเมื่อคู่ความตกลงเลือกศาลอื่นให้เป็นศาลที่มีเขตอํานาจอย่างไรก็ดี ในสภาวะปัจจุบัน
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ที่อนุญาโตตุลาการได้รับความนิยมในการระงับข้อพิพาทการค้าระหว่างประเทศ เมื่อคู่ความตกลงให้
อนุญาโตตุลาการเป็นวิธีการระงับข้อพิพาทโดยเด็ดขาด (Exclusive Jurisdiction of Arbitration)
ศาลต้นทางก็ไม่ควรที่จะรับคดีเอาไว้พิจารณา
๒.๔ คําพิพากษาที่สามารถได้รับการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ความตกลงทวิภาคีในการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในภูมิภาค
อาเซียนควรกําหนดไว้เฉพาะเจาะจงว่าคําพิพากษาที่ให้ชําระหนี้เป็นเงิน (Money Judgment) เท่านั้น
ที่จะยอมรับและบังคับคดีให้ได้ ส่วนความตกลงภูมิภาคในการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนควรกําหนดหลักเกณฑ์เปิดกว้างสําหรับคําตัดสินที่สามารถได้รับ
การยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
จากการศึกษาพบว่าทั้ง The Hague Convention (๑๙๗๑) และ Brussels IA Regulation
มิได้ระบุว่าคําตัดสินในเรื่องไหนที่มีการกําหนดให้ศาลยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ไว้โดยเฉพาะ เนื่องจากถ้าเป็นคําพิพากษาที่นอกเหนือจากเรื่องที่มิสามารถขอให้ศาลยอมรับและบังคับคดี
ให้ได้ (เช่น พินัยกรรมมรดก การสมรส ภาษี ฯลฯ) ศาลก็จะยอมรับและบังคับคดีให้ อย่างไรก็ดีใน The
Reciprocal Enforcement of Foreign Judgments Act กําหนดไว้เฉพาะเจาะจงว่าคําพิพากษาให้
ชําระหนี้เป็นเงิน (Money Judgment) เท่านั้นที่จะยอมรับและบังคับคดีให้ได้
๒.๕ เหตุแห่งการปฏิเสธไม่ยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ความตกลงทั้งในระดับทวิภาคี และภูมิภาคในการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนสามารถปฏิเสธไม่ยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ได้ในกรณีดังต่อไปนี้
- คําพิพากษาศาลต่างประเทศยังไม่เด็ดขาดและถึงที่สุด
- คําพิพากษาไม่สามารถบังคับคดีได้ในศาลต่างประเทศ
- ศาลต่างประเทศไม่มีเขตอํานาจศาลในการรับพิจารณาคดี
- คําพิพากษาเกิดจากกระบวนพิจารณาที่ไม่เป็นธรรม
- เนื้อหาของคําพิพากษาขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
จากการศึกษาพบว่า เหตุแห่งการปฏิเสธไม่ยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ที่พบมากที่สุดในกฎหมายต่างประเทศและความตกลงที่เกี่ยวข้อง คือ ๑) คําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ยังไม่เป็นคําตัดสินหรือคําสั่งอันเป็นที่สุด ๒) คําพิพากษาไม่สามารถบังคับคดีได้ในประเทศที่ศาลต่างประเทศ
๓) ศาลต่างประเทศ (Original Court) ไม่มีเขตอํานาจศาลในการรับพิจารณาคดี ๔) คําพิพากษาเกิดจาก
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กระบวนพิจารณาที่ไม่เป็นธรรม ๕) เนื้อหาของคําพิพากษาขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน)
อย่างไรก็ดี The Hague Convention (๑๙๗๑) กําหนดให้เหตุที่เพิกถอนการบังคับรวมถึง
การที่คําพิพากษาเกิดจากกระบวนการที่ขัดกับหลักกระบวนการอันควรแห่งกฎหมาย (Due Process
of Law) และการที่คู่ความฝ่ายใดผ่ายหนึ่งมิได้รับโอกาสในการต่อสู่คดีอย่างเป็นธรรมและเพียงพอถึง
แม้ว่าตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ ทั้งสองสาเหตุนี้ถือว่าเป็นความบกพร่องในการอํานวย
ความยุติธรรมซึ่งศาลไม่ควรยอมรับและบังคับคดีให้ แต่สําหรับอาเซียนแล้ว แนวความคิดเหล่านี้ค่อนข้าง
เป็นหลักกฎหมายที่เป็นนามธรรม และตีความลําบาก ในขั้นต้น อาเซียนอาจจะต้องกําหนดหลักเกณฑ์
ที่ง่ายต่อการตีความมากที่สุด
๒.๖ วิธีการขอให้ยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ความตกลงทั้งในระดับทวิภาคี และภูมิภาคในการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนควรกําหนดให้วิธีการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศเป็นไปตามกระบวนการที่กําหนดไว้ในกฎหมายภายในของประเทศสมาชิก เนื่องจาก
ประเทศสมาชิกอาเซียนประกอบไปด้วยประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายแตกต่างกัน อาทิ ประเทศสมาชิก
อาเซียนที่ใช้ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์จะใช้วิธีจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศ (Registration)
ส่วนประเทศที่ใ ช้ระบบกฎหมายซีวิลลอว์จะออกคําสั่งศาลหรือหมายบังคับคดี แล้วแต่กรณี ดังนั้น
ควรกําหนดให้วิธีการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศเป็นไปตามกระบวนการ
ที่กําหนดไว้ในกฎหมายภายในของประเทศสมาชิกเพื่อเป็นการยืดหยุ่นให้ประเทศสมาชิกสามารถดําเนิน
กระบวนการของตนตามที่กฎหมายกําหนดได้
จากการศึกษาเปรียบเทียบพบว่าวิธีการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้น
มีความแตกต่างกัน วิธีการจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศ (Registration) เพื่อให้มีผลบังคับใช้
ในศาลภายในเป็นวิธีที่ประเทศกลุ่มคอมมอนลอว์ใช้ตามที่กําหนดไว้ใน The Reciprocal Enforcement of
Foreign Judgments Act อย่างไรก็ดี ประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายซีวิลลอว์ (Civil Law ) ก็จะใช้วิธีที่
แตกต่างไปคือ การออกคําสั่งศาลหรือหมายบังคับคดี The Hague Convention (๑๙๗๑) กําหนดให้ใช้
วิธีออกหมายบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาลต่างประเทศ (Exequatur) ซึ่งเป็นวิธีที่หลายประเทศ
ในภาคพื้นยุโรปใช้ก่อนที่จะมี Brussels IA Regulation
สําหรับวิธีที่มีป ระสิท ธิภ าพมากที่สุดคือ การร้อ งขอให้ศ าลบังคับ คดีต ามคําพิพากษาของ
ศาลต่างประเทศโดยทันทีผ่านกระบวนการเสมือนการขอให้บังคับคดีที่มาจากคําพิพากษาของศาลภายใน
ตามที่กําหนดไว้ใน Brussels IA Regulation แต่วิธีนี้เป็นวิธีที่ล้ําหน้าไปมากเพราะประเทศสมาชิกจะต้อง
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กําหนดเอกสารในชั้นศาลให้เหมือนกัน และจะต้องยอมรับเอกสาร ที่ใช้ร่วมกันได้ทั้งหมด ซึ่งในกรณีนี้
ประเทศสมาชิกอาเซียนหลายประเทศอาจจะยังไม่มีความพร้อม
๒.๗ วิธีการ ขัน้ ตอน และเอกสารที่ต้องใช้
ความตกลงทั้งในระดับทวิภาคี และภูมิภาคในการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนควรกําหนดวิธีการ ขั้นตอน และเอกสารที่ต้องใช้ในการยอมรับและ
การบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ ดังนี้
- ผู้ร้องขอให้บังคับคดีตามคําพิพากษาส่งสําเนาคําพิพากษาจากศาลต่างประเทศที่ได้รับการยอมรับ
ให้ศาลที่รับบังคับคดีตามคําพิพากษา
- ขั้นตอนและเอกสารที่ต้องใช้เป็นไปตามกฎหรือประกาศของศาลที่รับบังคับคดีตามคําพิพากษา
นั้น
- ผู้ร้องขอต้องแปลเอกสารทั้งหมดเป็นภาษาท้องถิ่น (ถ้าหากกําหนดไว้ในกฎหมายของประเทศ
ที่รับบังคับคดีตามคําพิพากษา)
- การยอมรับเอกสาร หรือการแปลเอกสารจะต้องกระทําโดยเจ้าหน้าที่สถานทูต หรือกงสุล
หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายของประเทศที่รับบังคับคดีตามคําพิพากษา
จากการศึกษาพบว่า Brussels IA Regulation (๒๐๑๒) กําหนดหลักเกณฑ์ที่ส่งเสริมให้เกิด
การบังคับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
๑) คู่ความฝ่ายที่ประสงค์จะให้ศาลบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศสามารถยื่นคําร้อง
ให้ศาลบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลประเทศสมาชิกโดยทันทีผ่านกระบวนการเสมือนการขอให้บังคับ
คดีที่มาจากคําพิพากษาศาลภายใน ส่วนเรื่องขั้นตอนและเอกสารที่ต้องใช้เป็นไปตามกฎหรือประกาศ
ของศาลที่รับบังคับคดีตามคําพิพากษานั้น อาทิ เรื่องการยอมรับเอกสาร การแปลเอกสาร ฯลฯ ถ้าไม่มี
ผู้ใดคัดค้าน ศาลจะไม่พิจารณาเนื้อหา (No Revision) และจะบังคับตามคําพิพากษาให้เสมือนเป็น
การบังคับคดีของคําพิพากษาในศาลภายในเลย
๒) ถ้าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะคัดค้านการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
คู่ความฝ่ายนั้นสามารถยื่นคําร้องขอให้ศาลที่รับบังคับคดีตามคําพิพากษาระงับหรือเพิกถอนการบังคับคดี
และศาลนั้นจะต้อง พิจารณาคําร้องโดยไม่ชักช้า
๓) หากศาลตัดสินเพิกถอนการบังคับคดี คู่ความฝ่ายที่เสียประโยชน์ก็สามารถอุทธรณ์คําตัดสินได้
ในปัจจุบัน อาเซียนอาจยังไม่มีความพร้อมในการใช้วิธีการและขั้นตอนที่รวดเร็วในการบังคับ
คดีตามคําพิพากษาตามแบบของยุโรป
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๓. ข้อเสนอแนะในทางปฏิบัติ
ในการพิจารณาทําข้อเสนอสําหรับภูมิภาคอาเซียน จําเป็นต้องศึกษาหลักการในการยอมรับและ
การบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อวิเคราะห์แนวโน้ม
ความเป็นไปได้ และการจัดเสนอรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อจัดทําความร่วมมือในด้านนี้ จากการศึกษาพบว่า
ประเทศสมาชิกอาเซียนมีหลักการในเรื่องการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาที่แตกต่างกันไป
การใช้หลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่างตอบแทนระหว่างกันในการยอมรับและการบังคับคดีตาม
คําพิพากษาศาลต่างประเทศถือเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมสูงในหมู่ประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมีประเทศ
ที่ใช้หลักนี้ทั้งหมด ๘ ประเทศ ด้วยกัน ประเทศสิงคโปร์ ประเทศมาเลเซีย และประเทศบรูไนเป็นประเทศ
ที่ได้รับอิทธิพลจากกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common Law) มาจากประเทศสหราชอาณาจักร จึงส่งผล
ให้ประเทศเหล่านี้มีระบบยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศที่ใช้ระบบกฎหมาย
คอมมอนลอว์ (Common Law) เหมือนกันตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่างตอบแทนระหว่างกันโดยบัญญัติ
ไว้ในกฎหมายว่าด้วยการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ หรือที่เรียกว่า The
Reciprocal Enforcement of Foreign Judgments Act: Singapore (๑๙๕๙, แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อ ๒๐๐๑)
The Reciprocal Enforcement of Foreign Judgments Act: Brunei (๑๙๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อ ๒๐๐๐)
และ The Reciprocal Enforcement of Foreign Judgments Act: Malaysia (๑๙๕๘ แก้ไขเพิ่มเติม
เมื่อ ๑๙๗๒) ประเทศฟิลิปปินส์และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์มีกฎหมายยอมรับและบังคับคดี
ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศภายใต้หลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่างตอบแทนระหว่างกันเช่นเดียวกัน
สําหรับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์นอกจากมีการใช้หลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่างตอบแทนระหว่างกันแล้ว
กฎหมายของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ยังเปิดโอกาสให้มีการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศตามหลักอัธยาศัยไมตรีระหว่างประเทศอีกด้วย ในขณะที่สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวอนุญาตให้บังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศให้โดยไม่ต้องฟ้องเป็นคดีใหม่ก็ต่อเมื่อ
ได้มีการทําความตกลงซึ่งกันและกัน ในทางปฏิบัติพบว่าคําพิพากษาศาลไทย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
และประเทศจีนสามารถนําขึ้นมากล่าวอ้างบังคับและยอมรับได้โดยศาลลาว๑๘ ประเทศกัมพูชาและ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามต่างมีบทบัญญัติในเรื่องการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาล
ต่างประเทศในกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของตน กฎหมายที่ระบุให้ใช้หลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่างตอบ
แทนระหว่างกัน ในเรื่องนี้มักจะกําหนดให้มีการทําความตกลงระหว่างประเทศที่ยอมรับและบังคับคดี
ตามคําพิพากษาจากศาลระหว่างกัน ดังนั้นประเทศที่ใช้หลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติตอบแทนระหว่างกัน
๑๘

ปุณฑวิชญ์ ฉัตรมงคลชาติ. (๒๕๕๒). บันทึกการศึกษาดูงานที่ศาลประชาชนสูงสุด. สืบค้นได้ที่ http://www.gotoknow.org/posts/
๓๐๗๖๑๙ เข้าถึงเมื่อ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๖
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(Reciprocity) นี้จะมีการระบุรายชื่อประเทศ (ในบางกรณีระบุศาลของต่างประเทศ) ที่จะยอมรับและ
บังคับคดีตามคําพิพากษา ให้ไว้ในกฎหมาย หรือจัดทําเป็นบัญชีแนบท้ายกฎหมายไว้
ภูมิภาคอาเซียนยังประกอบไปด้วยกลุ่มประเทศที่ไม่มีกฎหมายเรื่องการยอมรับและการบังคับคดี
ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ กลุ่มนี้ประกอบไปด้วยประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย สําหรับ
ประเทศอินโดนีเซียโดยปกติแล้วคําตัดสินคดีจากศาลต่างประเทศไม่สามารถบังคับใช้ได้ในประเทศอินโดนีเซีย
เนื่องจากกฎหมายประเทศอินโดนีเซียใช้หลักการบังคับคดีที่เกิดขึ้นในดินแดนของประเทศอินโดนีเซีย
เท่านั้น และสําหรับประเทศไทย การบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศอาจจะต้องฟ้องเป็นคดีใหม่
โดยอาศัยคําพิพากษาศาลต่างประเทศเป็นพยานหลักฐานเบื้องต้น แต่จากคําพิพากษาศาลไทยในฎีกาที่
๕๘๕/๒๔๖๑ ศาลไทยก็มิได้ปฏิเสธหลักการยอมรับการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
อันแสดงให้เห็นว่าหลักกฎหมายในเรื่องนี้ยังสามารถเกิดการพัฒนาให้เกิดความแน่นอนในอนาคตได้
หลักการของการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียน
สามารถสรุปได้ตามตารางข้างล่าง
ตารางที่ ๗.๒ แสดงรูปแบบการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาของประเทศสมาชิก
อาเซียน
หลักการ
ไทย ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย บรูไน ฟิลิปปินส์
ถ้อยทีถ้อยปฏิบัติ
X
X
X
X
X
X
X
x
ตอบแทน
ระหว่างกัน
(Reciprocity)
อัธยาศัยไมตรี
X
ระหว่างประเทศ
(Comity)
ไม่มีกฎหมาย X
X
กําหนด

เมื่อพิจารณาถึงหลักการที่ประเทศสมาชิกอาเซียนใช้ในเรื่องนี้พบว่า ประเทศส่วนใหญ่มีกฎหมาย
รองรับเรื่องการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติ
ต่างตอบแทนระหว่างกัน แต่ประเทศส่วนใหญ่กลับใช้หลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่างตอบแทนระหว่างกันกับ
ประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นจํานวนน้อยมาก ยกตัวอย่างเช่น กฎหมายของประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์
กําหนดให้ยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาระหว่างกัน แต่อภิสิทธิ์นี้มิได้ขยายไปถึงประเทศสมาชิก
อาเซี ย นอื่ น ๆ ด้วย เช่ น เดี ย วกั น กั บ ประเทศบรู ไ นที่ ร ะบุ ใ ห้ ย อมรั บ และบั ง คั บ คํา พิ พ ากษาแบบ

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๗

๓๔๑

หลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติตอบแทนระหว่างกัน (Reciprocity) เฉพาะกับประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย
เท่านั้น และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวระบุให้ยอมรับและบังคับคําพิพากษาแบบหลักถ้อยที
ถ้อยปฏิบัติตอบแทนระหว่างกัน (Reciprocity) เฉพาะกับประเทศไทย ประเทศจีน และสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม เป็นต้น นอกจากนี้ บางประเทศยังไม่มีหลักเกณฑ์ในเรื่องนี้ เช่น ประเทศไทย และประเทศ
อินโดนีเซีย การสร้างความตกลงขึ้นมา ผูกพันประเทศสมาชิกทุกประเทศให้ใช้กฎเกณฑ์เดียวกันในเรื่อง
การยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาระหว่างกันอาจก่อให้เกิดความท้าทายในการปรับเปลี่ยน
กฎหมายของประเทศสมาชิก ที่ยังไม่มีกฎเกณฑ์ในเรื่องนี้ และปัญหาเรื่องความพร้อมในการใช้กฎเกณฑ์
กลางร่วมกัน สําหรับประเทศสมาชิกที่ยังไม่มีกฎเกณฑ์ในเรื่องนี้ และประเทศสมาชิกที่มีกฎเกณฑ์แต่ไม่
มีโอกาสได้บังคับใช้กฎเกณฑ์ มากนัก เช่น สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ประเทศกัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยม เวียดนาม เป็นต้น
เพื่อให้ข้อเสนอในเรื่องนี้สอดคล้องกับความเป็นจริงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในกลุ่ม
ประเทศสมาชิกอาเซียน ควรกําหนดข้อเสนอแนะในเรื่องนี้เป็นสองระยะ คือข้อเสนอแนะขั้นต้น และ
ข้อเสนอแนะระยะยาว
๓.๑ ข้อเสนอแนะขั้นต้น: จัดทําความตกลงทวิภาคีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนเพือ่ ยอมรับ
และบังคับคดีตามคําพิพากษา
ในขั้นต้น กลไกหลักของอาเซียนในเรื่องนี้ คือ การผลักดันให้ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านกฎหมาย
(The ASEAN Law Ministers Meeting) สนับสนุนให้ประเทศสมาชิกได้ทําความตกลงกันแบบทวิภาคี
เพื่อยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาระหว่างกันบนพื้นฐานของหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่างตอบแทน
ระหว่างกัน โดยการจัดทําความตกลงระหว่างกันให้ครบทุกประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างค่อยเป็นค่อยไป
ยกตัวอย่างเช่น ประเทศมาเลเซียในปัจจุบันยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศแบบ
หลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติตอบแทนระหว่างกัน (Reciprocity) เฉพาะกับประเทศสิงคโปร์และบรูไน ข้อเสนอนี้
สนับสนุนให้ประเทศมาเลเซียเร่งรัดจัดทําความตกลงกับ ประเทศสมาชิกอาเซียนที่เหลือ จนครบ
แบบค่อยเป็นค่อยไป ในขณะเดียวกันประเทศสมาชิกที่เหลือก็ต้องดําเนินการทําความตกลงแบบเดียวกัน
เพื่อให้ประเทศสมาชิกเกิดความคุ้นเคยในระบบกฎหมายของกันและกัน และให้ความยืดหยุ่นในการพัฒนา
หลักเกณฑ์และประสบการณ์ของประเทศสมาชิกที่ยังไม่มีความพร้อม และหลังจากนั้นค่อยมากําหนด
หลักเกณฑ์เพื่อจัดทําความตกลงในระดับภูมิภาคต่อไป

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๗

๓๔๒

ตารางที่ ๗.๓ ขั้นตอนการดําเนินงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทําความตกลงทวิภาคี
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาในขั้นต้น
ขั้นตอน
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
การดําเนินงาน
๑. จัดทําร่ างความตกลง ๑. กรมสนธิสัญญาและ จัดทําร่างความตกลงอันประกอบไปด้วยหลักการ
ทวิภาคีระหว่างประเทศ กฎหมาย กระทรวง ดังนี้
สมาชิ ก อาเซี ย น เพื ่ อ การต่างประเทศ
๑. หลักทั่วไป
 ยอมรั บ และบั ง คั บ คดี ต ามคํ า พิ พ ากษา
ยอมรั บ และบั ง คั บ คดี ๒. กรมบังคับคดี
ศาลต่างประเทศตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่าง
ตามคําพิพากษาระหว่าง กระทรวงยุติธรรม
ตอบแทนระหว่างกัน
กัน
๔. สํานักงานศาล
 กําหนดรายชื่อศาลต่างประเทศที่ประเทศ
ยุติธรรม
สมาชิกจะยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาให้
เช่น ศาลแพ่งประเทศไทย ศาลสูงบรูไน ศาลสูง
มาเลเซีย ฯลฯ
๒. คดี ที่ ไ ม่ ส ามารถยอมรั บ และบั ง คั บ ตาม
คําพิพากษาศาลต่างประเทศ
 คดีล้มละลาย
 คดีภาษีอากร
 คดีครอบครัว
 คดีมรดก
 คดีสถานะบุคคลหรือนิติบุคคล
 คดีค่าปรับ หรือค่าเสียหายในคดีอาญา
๓. เขตอํานาจศาล
กําหนดให้ศาลต่างประเทศมีเขตอํานาจศาลใน
กรณีดังต่อไปนี้
 จํ า เลยได้ ป รากฏตั ว ในศาลเพื่ อ ต่ อ สู้ ค ดี
(แต่มิใช่เป็นการปรากฏตัว ร้องขอให้ปลดปล่อย
ทรัพย์ที่ยึดไว้ หรือเพื่อโต้แย้งเรื่องเขตอํานาจศาล)

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๗

ตารางที่ ๗.๓ (ต่อ)
ขั้นตอน

หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง

๓๔๓

การดําเนินงาน
 โจทก์ได้ปรากฏตัวต่อศาล
 คู่ ค วามมี ข้ อ ตกลงเลื อ กให้ ศ าลนั้ น มี เ ขต
อํานาจเหนือคดี
 จําเลยมี ภูมิลํ าเนาอยู่ในประเทศที่ ศาลมี
เขตอํานาจ (ในกรณีที่จําเลยเป็ นนิ ติบุค คลให้
ภู มิ ลํ า เนาพิ จ ารณาจากการมี สํ า นั ก งานใหญ่
(Principal Place of Business) หรือสํานักงาน
ที่ใ ช้ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางในการจั ด การ (Central
Administration) หรือประเทศที่นิติบุคคลจัดตั้ง
ขึ้นตามกฎหมาย (Statutory Seat)
 จําเลยมีสํานักงานหรือสถานประกอบการ
อยู่ในประเทศที่ศาลนั้นมีเขตอํานาจและมีธุรกรรม
ที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการในประเทศที่
ศาลนั้นมีเขตอํานาจ
ศาลต่างประเทศไม่มีเขตอํานาจศาลในกรณี
ดังต่อไปนี้
 คู่ความตกลงเลือกศาลอื่นให้เป็นศาลที่มี
เขตอํานาจ
 คู่ความตกลงให้อนุญาโตตุลาการเป็นวิธีการ
ระงับข้อพิพาทโดยเด็ดขาด (Exclusive Jurisdiction
of Arbitration)
๔. คําพิพากษาที่สามารถได้รับการยอมรับและ
การบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
 คําพิพากษาที่ให้ชําระหนี้เป็นเงิน (Money
Judgment)

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๗

ตารางที่ ๗.๓ (ต่อ)
ขั้นตอน

หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง

๓๔๔

การดําเนินงาน
๕. เหตุแห่งการปฏิเสธไม่ยอมรับและบังคับคดี
ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
 คํ า พิ พ ากษาศาลต่ า งประเทศยั ง ไม่ เ ป็ น
คําตัดสินหรือคําสั่งอันเป็นที่สุด
 คํ า พิ พ ากษาไม่ ส ามารถบั ง คั บ คดี ไ ด้ ใ น
ศาลต่างประเทศ
 ศาลต่ า งประเทศไม่ มี เ ขตอํ า นาจศาลใน
การรับพิจารณาคดี
 คําพิพากษาเกิดจากกระบวนพิจารณาที่
ไม่เป็นธรรม
 เนื้ อหาของคํ าพิ พากษาขั ด ต่ อ ความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
๖. วิ ธี ก ารขอให้ ย อมรั บ และบั ง คั บ คดี ต าม
คําพิพากษาศาลต่างประเทศ
 เป็ น ไปตามกระบวนการที่ กํ า หนดไว้ ใ น
กฎหมายภายในของประเทศสมาชิก
๗. วิธีการ ขั้นตอน และเอกสารที่ต้องใช้
 ผู้ร้ องขอให้ บังคั บคดีตามคํ าพิพากษาส่ ง
สําเนาคําพิพากษาจากศาลต่างประเทศที่ได้รับ
การยอมรับให้ศาลที่รับบังคับคดี
 ขั้นตอนและเอกสารที่ต้องใช้เป็นไปตามกฎ
หรือประกาศของศาลที่รับบังคับคําพิพากษานั้น
 ผู้ ร้ อ งขอต้ อ งแปลเอกสารทั้ ง หมดเป็ น
ภาษาท้องถิ่น (ถ้าหากกําหนดไว้ในกฎหมายของ
ประเทศที่รับบังคับคดี)
 การยอมรับเอกสาร หรือการแปลเอกสาร
จะต้องกระทําโดยเจ้าหน้าที่สถานทูต หรือกงสุล
หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายของ
ประเทศที่รับบังคับคดี

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๗

ตารางที่ ๗.๓ (ต่อ)
ขั้นตอน
๒. ผลักดันให้ที่ประชุม
รั ฐ มนตรี อ าเซี ย นด้ า น
กฎหมาย (The ASEAN
Law Ministers Meeting)
สนั บ สนุ น การจั ด ทํ า
ค ว า ม ต ก ล ง ท วิ ภาคี
ระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียนเพื่อยอมรับและ
บังคับคดีตามคําพิพากษา
ระหว่างกัน

หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
๑. กรมสนธิสัญญาและ
กฎหมาย กระทรวง
การต่างประเทศ
๒. ก ร ม อ า เ ซี ย น
กระทรวงยุติธรรม

๓๔๕

การดําเนินงาน
ผู้แทนจากประเทศไทยเสนอร่างให้ประเทศสมาชิก
อาเซียนพิจารณาที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้าน
กฎหมาย (The ASEAN Law Ministers Meeting)
ในฐานะที่เป็นร่างต้นแบบความตกลง (Draft Model
Agreement) เพื่อ ให้ประเทศสมาชิกอาเซียน
จัดทําความตกลงทวิภาคีระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียนเพื่อยอมรับ และบังคับคดีตามคําพิพากษา
ระหว่างกัน โดยอาศัยร่างต้นแบบความตกลงฯ
ที่ประเทศไทยได้จัดทําขึ้น เพื่อให้ประเทศสมาชิก
อาเซียนใช้กฎเกณฑ์ ที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันใน
การจัดทําความตกลง ทวิภาคีระหว่างประเทศ
สมาชิกอาเซียนเพื่อยอมรับ และบังคับคดีตาม
คําพิพากษาระหว่างกัน

๓.๒ ข้อเสนอแนะระยะยาว: จัดทําความตกลงอาเซียนว่าด้วยการยอมรับและการบังคับคดี
ตามคําพิพากษาในคดีแพ่งและพาณิชย์
เมื่อประเทศสมาชิกอาเซียนได้มีการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาระหว่างกันตาม
หลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่างตอบแทนระหว่างกันแล้ว ประเทศสมาชิกอาเซียนจะมีความพร้อมมากขึ้นใน
การใช้กฎเกณฑ์เดียวกันในการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาระหว่างกัน โดยอาจจะจัดทํา
เป็นความตกลงอาเซียนว่าด้วยการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาในคดีแพ่งและพาณิชย์
ซึ่งจะก่อให้เกิดพันธกรณีแก่ประเทศสมาชิกที่ต้องรับผิดชอบตามหลักของกฎหมายระหว่างประเทศ
เรื่องสนธิสัญญาหากมีการละเมิดพันธกรณีภายใต้ความตกลงฯ ดังกล่าว ประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถ
ผลักดันให้ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านกฎหมาย (The ASEAN Law Ministers Meeting) สนับสนุน
การจัดทําความตกลงอาเซียนว่าด้วยการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาในคดีแพ่งและพาณิชย์

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๗

๓๔๖

ตารางที่ ๗.๔ ขั้นตอนการดําเนินงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทําความตกลงอาเซียน
ว่าด้วยการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาในคดีแพ่งและพาณิชย์ในระยะยาว
ขั้นตอน
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
การดําเนินงาน
๑. จัดทําร่างความตก ๑. กรมสนธิสัญญาและ จัดทําร่างความตกลงอันประกอบไปด้วยหลักการดังนี้
ลงอาเซียนว่าด้วยการ กฎหมาย กระทรวง ๑. หลักทั่วไป
 ยอมรั บ และบั ง คั บ คดี ต ามคํ า พิ พ ากษา
ย อ ม รั บ แ ล ะ การต่างประเทศ
การบั ง คั บคดี ตาม ๒. ก ร ม บั ง คั บ ค ดี ต่างประเทศตามหลักสนธิสัญญา
 ให้ ย อมรั บ และบั ง คั บ คดี ต ามคํ า พิ พ ากษา
คําพิพากษาในคดีแพ่ง กระทรวงยุติธรรม
และพาณิชย์
๓. สํานักงานศาลยุติธรรม ศาลประเทศสมาชิกอาเซียนที่ตัดสินออกมาโดย
ใช้ ก ฎหมายระหว่ า งประเทศแผนกคดี บุ ค คลที่
แตกต่างกันกับประเทศที่ยอมรับและบังคับคดีให้
(ยกเว้ น คํ า พิ พ ากษาที่ ตั ด สิ น เรื่ อ งสถานะและ
ความสามารถของบุคคล)
 กําหนดรายชื่ อศาลต่ างประเทศที่ ประเทศ
สมาชิกจะยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษา
ให้ เช่น ศาลแพ่งประเทศไทย ศาลสูงบรูไน ศาล
สูงมาเลเซีย ฯลฯ
๒. คดีที่ไม่สามารถยอมรับและบังคับตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศ
 คดีล้มละลาย
 คดีภาษีอากร
 คดีครอบครัว
 คดีมรดก
 คดีสถานะบุคคลหรือนิติบุคคล
 คดีค่าปรับ หรือค่าเสียหายในคดีอาญา

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๗

ตารางที่ ๗.๔ (ต่อ)
ขั้นตอน

หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง

๓๔๗

การดําเนินงาน
๓. เขตอํานาจศาล
กําหนดให้ศาลต่างประเทศมีเขตอํานาจศาลใน
กรณีดังต่อไปนี้
 จําเลยได้ปรากฏตัวในศาลเพื่อต่อสู้คดี (แต่มิใช่
เป็นการปรากฏตัว เพื่อร้องขอให้ปลดปล่อยทรัพย์
ที่ยึดไว้ หรือเพื่อโต้แย้งเรื่องเขตอํานาจศาล)
 โจทก์ได้ปรากฏตัวต่อศาล
 คู่ความมีข้อตกลงเลือกให้ศาลนั้นมีเขตอํานาจ
เหนือคดี
 จําเลยมีภูมิลําเนาอยู่ในประเทศที่ศาลมีเขต
อํานาจ (ในกรณีที่จําเลยเป็นนิติบุคคลให้ภูมิลําเนา
พิจารณาจากการมีสํานักงานใหญ่ (Principal Place
of Business) หรือสํานักงานที่ใช้เป็นศูนย์กลาง
ในการจัดการ (Central Administration) หรือ
ประเทศที่ นิ ติ บุ ค คลจั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามกฎหมาย
(Statutory Seat)
 จําเลยมีสํานักงานหรือสถานประกอบการอยู่ใน
ประเทศที่ศ าลนั้ นมีเขตอํานาจและมีธุรกรรมที่
เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการในประเทศที่ศาลนั้น
มีเขตอํานาจ
ศาลต่ า งประเทศไม่ มี เ ขตอํ า นาจศาลในกรณี
ดังต่อไปนี้
 คู่ ค วามตกลงเลื อ กศาลอื่ น ให้ เ ป็ น ศาลที่ มี
เขตอํานาจ
 คู่ความตกลงให้อนุญาโตตุลาการเป็นวิธีการ
ระงับข้อพิพาทโดยเด็ดขาด (Exclusive Jurisdiction
of Arbitration)

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๗

ตารางที่ ๗.๔ (ต่อ)
ขั้นตอน

หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง

๓๔๘

การดําเนินงาน
๔. คําพิพากษาที่สามารถได้รับการยอมรับและ
การบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
 เปิ ด กว้ างสํ าหรั บ คํ าตั ด สิ นที่ ส ามารถได้ รั บ
การยอมรั บ และการบั ง คั บ คดี ต ามคํ า พิ พ ากษา
ศาลต่างประเทศ ตราบเท่าที่ไม่ใช่คดีที่ไม่สามารถ
ยอมรับและบังคับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศได้
๕. เหตุแห่งการปฏิเสธไม่ยอมรับและบังคับคดี
ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
 คํ า พิ พ ากษาศาลต่ า งประเทศยั ง ไม่ เ ป็ น
คําตัดสินหรือคําสั่งอันเป็นที่สุด
 คําพิ พากษาไม่ สามารถบั งคั บคดีได้ ในศาล
ต่างประเทศ
 ศาลต่ า งประเทศไม่ มี เ ขตอํ า นาจศาลใน
การรับพิจารณาคดี
 คําพิพากษาเกิดจากกระบวนพิจารณาที่ไม่
เป็นธรรม
 เนื้ อ หาของคํ า พิ พ ากษาขั ด ต่ อ ความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
๖. วิ ธี ก ารขอให้ ย อมรั บ และบั ง คั บ คดี ต าม
คําพิพากษาศาลต่างประเทศ
 เป็ น ไปตามกระบวนการที่ กํ า หนดไว้ ใ น
กฎหมายภายในของประเทศสมาชิก
๗. วิธีการ ขั้นตอน และเอกสารที่ต้องใช้
 ผู้ ร้ อ งขอให้ บั ง คั บ คดี ต ามคํ า พิ พ ากษาส่ ง
สําเนาคําพิพากษาจากศาลต่างประเทศที่ได้รับ
การยอมรับให้ศาลที่รับบังคับคดี
 ขั้นตอนและเอกสารที่ต้องใช้เป็นไปตามกฎ
หรือประกาศของศาลที่รับบังคับคําพิพากษานั้น

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๗

ตารางที่ ๗.๔ (ต่อ)
ขั้นตอน

๒. ผ ลั ก ดั น ใ ห้ ที่
ป ร ะ ชุ ม รั ฐ ม น ต รี
อาเซียนด้านกฎหมาย
(The ASEAN Law
Ministers Meeting)
สนั บ สนุ น การจั ด ทํ า
ความตกลงอาเซี ย น
ว่ า ด้ ว ยการยอมรั บ
และการบั ง คั บ คดี
ตามคํ า พิ พ ากษาใน
คดีแพ่งและพาณิชย์

หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง

๓๔๙

การดําเนินงาน
 ผู้ร้องขอต้องแปลเอกสารทั้งหมดเป็นภาษา
ท้องถิ่น (ถ้าหากกําหนดไว้ในกฎหมายของประเทศ
ที่รับบังคับคดี)
 การยอมรั บเอกสาร หรือการแปลเอกสาร
จะต้องกระทําโดยเจ้าหน้าที่สถานทูต หรือกงสุล
หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายของ
ประเทศที่รับบังคับคดี
๑. กรมสนธิสัญญาและ ผู้แทนจากประเทศไทยเสนอร่างให้ประเทศสมาชิก
กฎหมาย กระทรวง อาเซียนพิจารณาที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้าน
กฎหมาย (The ASEAN Law Ministers Meeting)
การต่างประเทศ
๒. ก ร ม อ า เ ซี ย น ในฐานะที่เป็นร่างต้นแบบความตกลง (Draft Model
Agreement) เพื่อให้ประเทศสมาชิกอาเซียนจัดทํา
กระทรวงยุติธรรม
ความตกลงอาเซี ย นว่ า ด้ ว ยการยอมรั บ และ
การบังคับคดีตามคําพิพากษาในคดีแพ่งและพาณิชย์
โดยอาศัยร่างต้นแบบความตกลงฯ ที่ประเทศไทย
ได้จัด ทํา ขึ้น เพื่อ ให้ป ระเทศสมาชิก อาเซีย นใช้
กฎเกณฑ์ที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการจัดทํา
ความตกลงอาเซี ย นว่ า ด้ ว ยการยอมรั บ และ
การบังคับคดีตามคําพิพากษาในคดีแพ่งและพาณิชย์

บทที่ ๘
บทสรุปและข้อเสนอแนะแนวทางในการยอมรับและการบังคับคดี
ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในคดีแพ่งและพาณิชย์
สําหรับประเทศไทย
จากการศึกษาหลักเกณฑ์ของการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ทั้งในระดับภูมิภาค และประเทศต่างๆ ในทวีปอาเซียน คณะผู้วิจัยจึงได้เสนอแนวทางของการยอมรับ
และการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ สําหรับประเทศไทยซึ่งประกอบด้วยหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
๑. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักการและข้อยกเว้นในการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศ
๑.๑ หลักการในการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
๑.๑.๑ เรื่องเขตอํานาจศาล (Jurisdiction)
คําพิพากษาศาลต่างประเทศที่ขอให้มีการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศนั้น ต้องเป็นคําพิพากษาที่ถูกตัดสินโดยศาลที่มีเขตอํานาจศาล (Jurisdiction) กล่าวคือ
ศาลนั้นต้องมีอํานาจในการดําเนินการพิจารณาคดีตามกฎหมายของประเทศตน ซึ่งแต่ละประเทศก็มี
แนวความคิ ดในเรื่ องเขตอํ านาจศาลแตกต่ างกั นออกไปโดยในการพิ จารณาเรื่ องเขตอํ านาจศาล
อาจแบ่งพิจารณาได้ใน ๒ กรณี คือ
๑) เขตอํานาจศาลของประเทศที่มีระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common Law)
โดยการพิจารณาประเทศในกลุ่มอาเซียนที่ได้รับอิทธิพลของระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common
Law) เช่น ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ และประเทศพม่า โดยในบางประเทศได้มีเกณฑ์เฉพาะ
ในการพิจารณาว่าศาลต่างประเทศพิจารณาและทําคําพิพากษามีเขตอํานาจศาลในคดีดังกล่าวหรือไม่
๒) เขตอํานาจศาลของประเทศที่มีระบบกฎหมายซีวิลลอว์ (Civil Law) โดยการพิจารณา
จากหลักเกณฑ์ในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปซึ่งหลายประเทศมีระบบกฎหมายซีวิลลอว์ (Civil Law)
มิได้ยึดหลักพันธกรณีก็จะใช้หลักอัธยาศัยไมตรีระหว่างประเทศ (Comity) ในการยอมรับและการบังคับคดี
ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ เช่น ประเทศเยอรมนี ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ฯลฯ แต่ทั้งหลักพันธกรณี
และหลัก อั ธ ยาศั ย ไมตรีร ะหว่า งประเทศต่า งๆ วางหลัก ในเรื่อ งเขตอํา นาจศาล (Jurisdiction)

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๘

๓๕๑

ในแนวทางเดียวกันว่าศาลต่างประเทศต้องมีเขตอํานาจศาลในการพิจารณาคดี (Foreign Competent
Jurisdiction) ของศาลต่างประเทศให้
ข้อเสนอแนะสําหรับประเทศไทย: ประเทศไทยควรนําหลักเกณฑ์ในเรื่องเขตอํานาจศาล
(Jurisdiction) มาใช้เนื่องจากเป็นหลักสากลที่ได้รับการยอมรับทั่วไป ประกอบกับหลักการดังกล่าว
สามารถยืนยันได้ว่าการได้มาของคําพิพากษาศาลต่างประเทศดังกล่าวเป็นไปโดยชอบด้วยกระบวนการ
ตุลาการภายในประเทศที่ออกคําพิพากษานั้น โดยการพิจารณาว่าการออกคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ดังกล่าวออกโดยศาลที่มีเขตอํานาจศาลหรือไม่นั้น โดยพิจารณาจากกฎหมายของประเทศนั้นๆ ที่ทํา
การออกคําพิพากษา
โดยตัวอย่างของหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคําพิพากษาทีอ่ อกโดยศาลต่างประเทศ ได้แก่
๑) เขตอํานาจศาลที่ออกคําพิพากษาที่มาจากประเทศที่มีระบบกฎหมายคอมมอนลอว์
(Common Law) จะพิจารณาว่าศาลที่ออกคําพิพากษามีเขตอํานาจตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
- มีการยื่นคําให้การโดยลูกหนี้ตามคําพิพากษาในศาลต่างประเทศนั้น
- ลูกหนี้ตามคําพิพากษาปรากฏตัวอยู่ในเขตอํานาจศาลนั้น หรือ
- ลูกหนี้ตามคําพิพากษาได้ทําข้อตกลงเอาไว้ว่าให้ศาลใดเป็นศาลที่มีเขตอํานาจใน
การพิจารณาคดี ก่อนวันที่จะมีการดําเนินคดีในศาลที่ทําคําพิพากษานั้น
- ลูกหนี้ตามคําพิพากษาซึ่งเป็นจําเลยในกระบวนการดําเนินคดีในศาลที่ทําคําพิพากษา
ได้ตกลงให้ศาลที่ทําคําพิพากษาเป็นศาลที่มีเขตอํานาจในการที่จะดําเนินการพิจารณาพิพากษาคดี
ในเรื่องที่พิพากษาก่อนวันที่จะมีการดําเนินคดีนั้น
- ลูกหนี้ตามคําพิพากษาซึ่งเป็นจําเลยในกระบวนการดําเนินคดีในศาลที่ทําคําพิพากษา
อยู่อาศัยในประเทศของศาลที่ทําคําพิพากษานั้น หรือในกรณีที่ลูกหนี้ตามคําพิพากษาเป็นนิติบุคคล
ซึ่งมีสถานที่ประกอบการอยู่ในประเทศของศาลที่ทําคําพิพากษาในขณะที่มีการยื่นฟ้องดําเนินคดี
- ลูกหนี้ตามคําพิพากษาซึ่งเป็นจําเลยในกระบวนการดําเนินคดีในศาลที่ทําคําพิพากษา
มีสถานประกอบการในประเทศของศาลที่ทําคําพิพากษา และการดําเนินคดีในศาลที่ทําคําพิพากษานั้น
เกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมที่กระทําขึ้นโดยหรือกระทําที่สถานประกอบการดังกล่าว
- หากคําพิพากษานั้นเป็นการพิจารณาพิพากษาในประเด็นที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
หรือเกี่ยวกับสิทธิในสังหาริมทรัพย์ ศาลที่ทําคําพิพากษาจะถือว่าเป็นศาลที่มีเขตอํานาจเมื่อทรัพย์สิน
ดังกล่าวตั้งอยู่ในประเทศของศาลที่ทําคําพิพากษา
ในกรณีที่มีการพิพากษาให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแพ้คดี อาจกําหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับ
การพิจารณาอํานาจของศาลต่างประเทศนั้น ดังต่อไปนี้
- หากเป็นคําพิพากษาให้โจทก์เป็นผู้ชนะ จําเลยตามคําพิพากษาต้องอยู่หรือมีถิ่นที่อยู่
ในเขตดินแดนที่ศาลต่างประเทศที่ทําคําพิพากษาตั้งอยู่
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- คู่ความฝ่ายที่แพ้คดีได้ยื่นฟ้องต่อศาลต่างประเทศหรือยอมรับคําคู่ความจาก
ศาลต่างประเทศ
- บุคคลใดๆ ที่ยอมรับเขตอํานาจศาลต่างประเทศ ถือได้ว่ายอมรับคําพิพากษา
ต่างประเทศ ว่าเป็นคําพิพากษาถึงที่สุด (res judicata) ดังนั้นหากศาลต่างประเทศพิพากษาให้โจทก์
เป็นผู้แพ้คดีศาลดังกล่าวจะถือว่าเป็นศาลที่มีเขตอํานาจ เนื่องจากโจทก์ได้ดําเนินการในอํานาจศาลนั้น
ก่อนศาลอื่น ซึ่งถือได้ว่าโจทก์ได้ยื่นฟ้องคดีและยอมรับเขตอํานาจศาลต่างประเทศ
- ในกรณีที่คําพิพากษาต่างประเทศตัดสินให้จําเลยเป็นผู้แพ้คดี ประเด็นที่ต้อง
พิจารณาคือจําเลยได้ยอมรับในเขตอํานาจศาลต่างประเทศหรือไม่ ดังกรณีตัวอย่างต่อไปนี้ หากโจทก์
และจําเลยเป็นคู่สัญญากันได้ตกลงร่วมกันที่จะเรียกร้องให้มีการระงับข้อพิพาท ณ ศาล ของประเทศสิงคโปร์
คู่ความทั้งสองฝ่ายคงมีความผูกพันตามเขตอํานาจศาลของประเทศสิงคโปร์ ดังนั้นศาลของประเทศสิงคโปร์
ก็เป็นหนึ่งในศาลที่มีเขตอํานาจในการพิจารณาคดีดังกล่าวตามความตกลงของคู่กรณีในการยอมรับ
เขตอํานาจศาลดังกล่าว
๒) เขตอํานาจศาลที่ออกคํ าพิพากษาที่มาจากประเทศที่มี ระบบกฎหมายซี วิลลอว์
(Civil Law) อาจดูต้นแบบจากหลักเกณฑ์ตามประกาศสหภาพยุโรปว่าด้วยเขตอํานาจศาลการยอมรับ
และบังคับคดีตามคําพิพากษาที่เกี่ยวกับเรื่องในทางแพ่งและพาณิชย์ตาม Brussels I Regulation โดย
มีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
- ศาลในประเทศที่จําเลยมีภูมิลําเนา (Domicile) เป็นศาลที่มีเขตอํานาจเหนือคดี
โดยมิต้องคํานึงว่าจําเลยนั้นมีสัญชาติใด๑
- จําเลยอาจจะถูกพิจารณาคดีในศาลของประเทศอื่นที่ตนมิได้มีภูมิลําเนาอยู่ ถ้าหาก
คดีนั้นเป็นข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับการผิดสัญญา ข้อพิพาทในเรื่องละเมิด ข้อพิพาทเรื่องประกันภัย ข้อพิพาท
ในสัญญาผู้บริโภค (Contracts concluded by consumers) และข้อพิพาทในเรื่องสัญญาจ้างแรงงาน
- ศาลจะมีเขตอํานาจเด็ดขาดในการรับพิจารณาโดยทันที อาทิเช่น ข้อพิพาท
ในเรื่องทรัพยสิทธิเหนืออสังหาริมทรัพย์ (Rights in Rem) จะตกอยู่ภายใต้เขตอํานาจศาลเด็ดขาดของ
ศาลในประเทศที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ ข้อพิพาทในเรื่องความสมบรูณ์ของนิติบุคคล หรือการล้มละลาย
ของนิติบุคคล (Validity of the constitution, nullity, or dissolution of companies or other
legal entities) จะตกอยู่ภายใต้เขตอํานาจศาลเด็ดขาดของศาลในประเทศที่นิติบุคคลนั้นจัดตั้งขึ้น๒
๑

Brussels I Regulation. Article ๒.๑ reads “subject to this Regulation, persons domiciled in a Member State shall,
whatever their nationality, be sued in the courts of that Member State”.
๒
Ibid. Article ๒๒.๒ states that the following courts shall have exclusive jurisdiction, regardless of domicile:
in proceedings which have as their object the validity of the constitution, the nullity or the dissolution of
companies or other legal persons or associations of natural or legal persons, or of the validity of the decisions of
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๑.๑.๒ เรื่องคําพิพากษาต้องเด็ดขาดและถึงที่สุด (Final and Conclusive)
แนวคิดเรื่องการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศต้องเป็น
คําพิพากษาที่เด็ดขาดและถึงที่สุด (Final & Conclusive Judgment) เป็นแนวคิดที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
ทั้งในระดับความตกลงระหว่างภูมิภาคหรือความตกลงระหว่างประเทศโดยการพิจารณาว่าคําพิพากษา
ดังกล่าวนั้นเด็ดขาดและถึงที่สุดหรือไม่นั้นมีหลักในการพิจารณาที่สําคัญ ๒ ประการ คือ
(๑) พิจารณาจากกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของประเทศที่ทําการออกคําพิพากษา
๓
ดังกล่าว
(๒) คู่ความที่ขอให้ศาลหนึ่งยอมรับหรือบังคับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้น
ต้องเป็นคู่ความเดียวกันกับคู่ความในคําพิพากษาต่างประเทศดังกล่าว
ข้อเสนอแนะสําหรับประเทศไทย: ประเทศไทยควรนําหลักเกณฑ์เรื่องคําพิพากษา
ต้องเด็ดขาดและถึงที่สุดมาใช้เนื่องจากเป็นหลักเกณฑ์ที่ถูกยอมรับโดยทั่วไปทั้งในระดับความตกลงระหว่าง
ภูมิภาคหรือความตกลงระหว่างประเทศ โดยการพิจารณาว่าคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นเด็ดขาด
และถึงที่สุดควรประกอบด้วยหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
- คําพิพากษาที่ไม่ต้องมีการพิจารณาคดีต่อไปแล้วแต่คําพิพากษานั้นอาจจะอยู่ระหว่าง
การยื่นอุทธรณ์ก็ได้ ในกรณีที่คําพิพากษาศาลต่างประเทศอยู่ระหว่างการยื่นอุทธรณ์ สามารถที่จะชะลอ
กระบวนการพิจารณาคดีออกไปก่อนจนกว่าศาลอุทธรณ์จะตัดสินคดีก็ได้
- ศาลไทยถูกจํากัดสิทธิในการเข้าไปดูเนื้อหาในคําพิพากษาของศาลที่ออกคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศนั้นให้น้อยที่สุด แต่อย่างไรก็ดี คู่ความฝ่ายที่เสียประโยชน์อาจทําคําร้องอุทธรณ์
ต่อศาลอุทธรณ์๔ ในประเด็นที่คดีเดิมยังไม่เด็ดขาดและไม่ถึงที่สุด โดยศาลอุทธรณ์อาจมีคําสั่งให้ชะลอ
กระบวนการพิจารณาคดีออกไป หากปรากฏว่ายังมีการอุทธรณ์คดีเดิมในศาลที่ออกคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศนั้น หรือระยะเวลาในการอุทธรณ์คดีในศาลนั้นยังไม่สิ้นสุด โดยศาลไทยสามารถที่จะ
มีคําสั่งให้มีการเพิกถอนการจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นได้หรือมีคําสั่งเลื่อนการจดทะเบียน
คําพิพากษานั้นออกไปจนกว่าระยะเวลาที่สามารถอุทธรณ์คําพิพากษานั้นได้จะสิ้นสุดลงหรือจนกว่าคู่ความ
ที่ประสงค์จะอุทธรณ์จะดําเนินการอุทธรณ์เสร็จสิ้น
their organs, the courts of the Member State in which the company, legal person or association has its seat. In
order to determine that seat, the court shall apply its rules of private international law.
๓
Watson Farley & Williams. How “final” does a judgment have to be for the English court to enforce it? Retrieved
June ๑๗, ๒๐๑๔. from http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=๖c๗๖๔๖af-๑๗๓๓-๔๑๐๐-๘๗a๖-๒f๓a๔c๘๙๙df
๙.Accessed ๒๔ April ๒๐๑๕.
๔
Supra Note ๑. Article ๔๓.๑ reads “the decision on the application for a declaration of enforceability may be
appealed against by either party”.
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อย่างไรก็ดี การพิจารณาว่าคําพิพากษาศาลต่างประเทศดังกล่าวเด็ดขาดและถึงที่สุด (Final
and Conclusive) หรือไม่นั้น ควรพิจารณาจากกฎหมายของประเทศที่ทําคําพิพากษาดังกล่าว โดยคู่ความ
ฝ่ายที่กล่าวอ้างต้องนําสืบให้ศาลไทยเห็นว่า คําพิพากษาศาลต่างประเทศดังกล่าวได้เด็ดขาดและถึงที่สุด
(Final and Conclusive) ตามกฎหมายของประเทศที่ทําคําพิพากษาแล้ว ศาลไทยจึงจะยอมรับและ
บังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศดังกล่าวให้
๑.๑.๓ เรื่องกระบวนพิจารณาความแพ่งของประเทศที่ทําคําพิพากษาต้องชอบด้วย
กฎหมาย (Fair Trial)
หลักการของกระบวนพิจารณาความแพ่งของประเทศที่ทําคําพิพากษาต้องชอบด้วย
กฎหมาย (Fair Trial) ได้ถูกกําหนดไว้ให้เป็นข้อยกเว้นในกรณีที่ศาลที่ถูกร้องขอ ให้บังคับคดีตามคําพิพากษา
สามารถปฏิเสธการบังคับคดีตามคําพิพากษาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหาก คําพิพากษาของศาลประเทศแรก
ได้พิพากษาให้แพ้คดีอันเนื่องจากขาดนัดพิจารณา (Default of Appearance) และคู่ความฝ่ายที่ขาด
นัดดังกล่าวได้รับเอกสารแจ้งการเริ่มกระบวนการไต่สวนล่าช้า จึงไม่มีเวลาเพียงพอในการเตรียมความพร้อม
ในการต่อสู้คดี ซึ่งข้อยกเว้นในกรณีนี้เป็นการที่ศาลเห็นว่า คู่ความฝ่ายที่ถูกร้องขอให้ยอมรับ และบังคับคดี
ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นจะไม่ได้รับความเป็นธรรม ถ้าหากศาลทําการยอมรับหรือบังคับคดี
ตามคําพิพากษาดังกล่าวให้ โดยหลักการนี้ได้ถูกกําหนดเป็นเงื่อนไขหนึ่งของการยอมรับและบังคับคดี
ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ
ข้อเสนอแนะสําหรับประเทศไทย: ประเทศไทยควรนําหลักกระบวนการพิจารณาวิธี
พิจารณาความแพ่งของประเทศที่ทําคําพิพากษาต้องชอบด้วยกฎหมาย (Fair Trial) มาพิจารณา โดย
การพิจารณาว่ากระบวนการพิจารณาวิธีพิจารณาความแพ่งของประเทศที่ทําคําพิพากษาต้องชอบด้วย
กฎหมายหรือไม่ ควรประกอบด้วยหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
- คําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นถูกออกโดยมิได้แจ้งให้จําเลยทราบภายในระยะเวลา
ที่เหมาะสมและทําให้จําเลยไม่ได้ปรากฏตัวในศาล โดยศาลไทยอาจปฏิเสธการยอมรับและการบังคับคดี
ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นได้ ถ้าหากจําเลยในคดีที่มีการร้องขอให้ยอมรับและบังคับคดี
ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศถูกพิพากษาให้แพ้คดีเนื่องจากขาดนัดพิจารณา (Default of Appearance)
- กรณีที่เป็นคําพิพากษาที่ขัดต่อศีลธรรมอันดี เช่น กรณีที่เป็นคําพิพากษาที่ขัดต่อ
ความยุติธรรม ตามธรรมชาติซึ่งถ้าหากศาลต่างประเทศได้ดําเนินการพิจารณาคดีที่ไม่เป็นธรรม หรือ
ผิดระเบียบ เช่น ไม่มีการแจ้งจําเลยเกี่ยวกับการดําเนินกระบวนการพิจารณาคดีภายในระยะเวลาอันสมควร
หรือศาลไม่ได้ฟังความจากคู่ความทั้งสองฝ่าย หรือศาลปฏิเสธที่จะให้จําเลยนําพยานหลักฐานเข้ามาสืบ
ในกระบวนพิจารณา หรือไม่มีการแปลความ หรือล่ามในกระบวนการพิจารณาคดี ศาลไทยอาจมีคําสั่งปฏิเสธ
การยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นได้ดังกล่าวได้
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โดยหลักเกณฑ์ในเรื่องกระบวนการพิจารณาวิธีพิจารณาความแพ่งของประเทศที่ทํา
คําพิพากษาต้องชอบด้วยกฎหมาย (Fair Trial) นี้ ควรเป็นกรณีที่ลูกหนี้ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
เป็นฝ่ายที่กล่าวอ้างขึ้นกับศาลไทยเอง เนื่องจากเป็นหน้าที่ของคู่ความฝ่ายดังกล่าวที่ต้องนําสืบให้ศาลไทย
เห็นถึงกระบวนพิจารณาความแพ่งของประเทศที่ทําคําพิพากษาว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย (Unfair
Trial) ตามกฎหมายของประเทศที่ออกคําพิพากษาอย่างไร
๑.๑.๔ หลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติตอบแทนระหว่างกัน (Reciprocity)
หลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติตอบแทนระหว่างกัน (Reciprocity)เป็นหลักการที่สําคัญอีกประการหนึ่ง
ของหลักกฎหมายระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการค้าระหว่างประเทศ โดยในทางการค้า
ระหว่างประเทศถือเป็นการปฏิบัติซึ่งเรียกว่านโยบายการค้าที่เป็นธรรม (Fair Trade) กล่าวคือ
หลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติตอบแทนระหว่างกัน (Reciprocity) กําหนดให้เมื่อประเทศหนึ่งให้ประโยชน์
แก่อีกประเทศหนึ่ง ประเทศที่ได้รับประโยชน์จะเสนอประโยชน์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกันและใกล้เคียงกัน
ให้เป็นการตอบแทน๕ ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่า หลายประเทศได้ยึดถือเอาหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติตอบแทน
ระหว่างกัน (Reciprocity) มาใช้ในเรื่องการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ ได้แก่
ในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นมิได้มีการนําหลักถ้อยปฏิบัติตอบแทน ระหว่างกัน (Reciprocity) มาเป็น
แนวทางในการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาลต่างประเทศ กล่าวคือ แม้ว่ากฎหมาย
The ๒๐๐๕ Uniform Act ของประเทศสหรัฐอเมริกาจะได้มีการได้มีการยกเลิกหลักปฏิบัติตอบแทน
ออกจากหลักการยอมรับคําพิพากษาของศาลต่างประเทศ แต่ประเทศสหรัฐอเมริกาก็ยังมีการใช้
หลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติตอบแทนระหว่างกัน (Reciprocity) สําหรับการยอมรับและการบังคับคดี
ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทที่ไม่ใช่หนี้เงิน คําร้องขอเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัว (Domestic
Relationship) อยู่เรื่อยๆ ซึ่งเห็นได้จากแนวคําพิพากษาของศาลสหรัฐอเมริกา
ในสหภาพยุโรปเอง แม้ว่าหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติตอบแทนระหว่างกัน (Reciprocity)
ไม่ได้ถูกนํามาใช้อย่างแพร่หลาย ทั้งนี้ประเทศสมาชิกยุโรปทั้งหมดอยู่ภายใต้ Brussels I Regulation
ซึ่งทุกประเทศได้ปฏิบัติตามกฎดังกล่าวอยู่แล้วแต่ในประเทศต่างๆ ในยุโรป เช่น ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
และประเทศอิตาลี ก็ยังคงมีการใช้หลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติตอบแทนระหว่างกัน (Reciprocity) สําหรับ
การยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศที่อยู่นอกสหภาพยุโรป (Non-EU Foreign
Judgment)
ในประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนก็นําเอาหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติตอบแทนระหว่างกัน
(Reciprocity) ไปใช้อย่างเป็นรูปธรรมในหลายประเทศ ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์
๕
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ประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยประเทศเหล่านี้ได้มีการบัญญัติ ถึงหลักนี้อย่างชัดเจนในกฎหมายของประเทศตน
ไม่ได้เพียงแต่เป็นแนวทาง ของคําพิพากษาของศาลเหมือนกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น ประเทศ
กัมพูชาได้กําหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้ในกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งที่เกี่ยวกับการยอมรับและ
การบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในประเทศกัมพูชาไว้ว่า “คําพิพากษาต่างประเทศที่จะ
ได้รับการยอมรับและการบังคับ ในประเทศกัมพูชาได้นั้น ประเทศกัมพูชาจะต้องมีข้อตกลงกับประเทศอื่นๆ
เพื่อให้มีการปฏิบัติต่างตอบแทน ในเรื่องการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาลประเทศ”
นอกจากนี้สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามก็ได้กําหนดหลักเกณฑ์ที่คําพิพากษาศาลต่างประเทศจะบังคับ
ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตามที่กําหนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเช่นเดียวกัน
โดยมีหลักเกณฑ์ว่า “ต้องเป็นคําพิพากษาเกี่ยวกับคดีของศาลต่างประเทศที่เป็นภาคีในสนธิสัญญาระหว่าง
ประเทศซึ่งสาธารณรัฐสังคมนิยม เวียดนาม ลงนามเป็นภาคีในสนธิสัญญานั้น” และจุดที่น่าสนใจของกฎหมาย
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ได้แก่ การที่กําหนดว่า “คําพิพากษาเกี่ยวกับคดีของศาลต่างประเทศ ที่แม้
ไม่ได้เป็นประเทศที่เป็นภาคีร่วมกับ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามภายใต้สนธิสัญญาเดียวกัน แต่เป็น
ประเทศที่ปฏิบัติในเรื่องการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาลเวียดนามในประเทศของตน
ในลักษณะต่างตอบแทนก็สามารถบังคับคําพิพากษาศาลต่างประเทศในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้”
ประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย คําพิพากษาศาลต่างประเทศที่จะได้รับการยอมรับ
และการบังคับคดีในประเทศสิงคโปร์ได้นั้น ต้องเป็นคําพิพากษาจากประเทศที่ได้ถูกระบุไว้ในกฎหมาย
ของประเทศตน (บทบัญญัติแห่งRECJA และREFJA) จึงจะสามารถลงทะเบียนเพื่อบังคับตามคําพิพากษา
ได้ตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติตอบแทนระหว่างกัน (Reciprocity) และประเทศมาเลเซียก็ได้กําหนดไว้
คล้ายกับประเทศสิงคโปร์อย่างชัดเจนว่าคําพิพากษาต่างประเทศที่จะนํามาจดทะเบียนบังคับตามบทบัญญัติ
แห่ง REJA นั้นต้องเป็นคําพิพากษาของศาลของประเทศที่ระบุไว้ในบัญชีที่หนึ่ง (First Schedule) เท่านั้น
ข้อเสนอแนะสําหรับประเทศไทย: ประเทศไทยควรพิจารณาในเรื่องของหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติ
ตอบแทนระหว่างกัน (Reciprocity) ดังกล่าว ทั้งนี้เนื่องจากเป็นหลักกฎหมายระหว่างประเทศที่หลายประเทศ
ให้การยอมรับ แม้แต่ประเทศในอาเซียนในหลายประเทศ (ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศกัมพูชา
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์) ยังได้มีการบัญ ญัติถึงหลักดังกล่าว ในกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของประเทศตนอย่าง
จริงจังว่าศาลของประเทศดังกล่าวจะยอมรับหรือบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศก็ต่อเมื่อ
คําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นออกมาจากประเทศ ที่ใช้หลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติตอบแทนระหว่างกัน
(Reciprocity) กับตนเท่านั้น ประเทศไทยควรนําเอา หลักนี้ไปใช้อย่างจริงจัง เพราะจะเกิด ผลดีแ ก่
ประเทศในกรณีที่มีมีการขอร้อง ให้มีการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ในทางกลับกัน
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การที่ประเทศไทยไม่ยอมรับเอาหลักนี้มาปฏิบัติ อาจก่อให้เกิดผลเสียในกรณีที่ประเทศไทย
เองจะไม่สามารถขอให้ประเทศอื่นยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาลไทยได้ โดยแนวความคิด
ในเรื่องการยอมรับหลักปฏิบัติต่างตอบแทนนี้ยังมีอยู่ ๒ ทาง ได้แก่ การที่ศาลไทยยอมรับหลักการดังกล่าว
และพิพากษาเป็นแนวทางเอาไว้ของศาลฎีกาอย่างเช่นคําพิพากษา ๕๘๕/ ๒๔๖๑ อย่างไรก็ดี กรณีนี้
อาจเกิดขึ้นได้ยากในทางปฏิบัติเพราะเนื่องจากคําพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าวถูกพิพากษาไว้นานแล้วและ
บุคคลที่นําคําพิพากษาศาลต่างประเทศมาขอให้ศาลไทยยอมรับและบังคับคดีให้อาจเกิดความไม่แน่ใจ
เนื่องจากไม่มีความแน่ชัดในเรื่องดังกล่าว ในทางปฏิบัติอาจเป็นการยากที่ศาลไทยจะมีโอกาสในการที่
จะวางหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติตอบแทนระหว่างกัน (Reciprocity) ในเรื่องการยอมรับและการบังคับคดี
ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยเสนอแนวทางแก้ปัญหา โดยการที่ประเทศไทย
ควรจะมีกฎหมายที่เกีย่ วกับการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศเป็นกฎหมายเฉพาะ
เพื่อนําเอาหลักการ เงื่อนไข ข้อยกเว้น และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศเรื่องมาบัญญัติเป็นกฎหมาย อันจะเป็นผลดีทําให้ประเทศอื่น เห็นอย่างเป็นรูปธรรม
ว่าประเทศไทยมีความตั้งใจในการยึดหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติตอบแทนระหว่างกัน (Reciprocity) มาปฏิบัติ
อย่างจริงจัง อย่างเช่น หลายประเทศในอาเซียนได้ให้ความสําคัญ นอกจากนี้จะก่อให้เกิดผลดีเพราะประเทศ
ที่เหลือในอาเซียนที่ยังไม่ได้มีการบัญญัติถึงเรื่องนี้อย่างจริงจังจะเริ่มมีการตระหนักถึงหลักนี้มากขึ้น
อันอาจก่อให้เกิดความร่วมมือในเรื่องการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ในระหว่างประเทศอาเซียนตามมาอย่างเช่นในสหภาพยุโรปก็เป็นได้
๑.๑.๕ หลักอัธยาศัยไมตรีระหว่างประเทศ (Comity)
หลักอัธยาศัยไมตรีระหว่างประเทศ (Comity) เป็นหลักที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้นํา
มาใช้ โดยได้สร้างเป็นบรรทัดฐานในคดี Hilton v. Guyout ซึ่งศาลสูงสุดในคดีนี้ได้แสดงความเห็น
เรื่องหลักอัธยาศัยไมตรีระหว่างประเทศ (Comity) ไว้ว่า“หลักอัธยาศัยไมตรีระหว่างประเทศ มิใช่ภาระ
ผูกพันแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด และไม่ใช่ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน แต่คือการที่ประเทศหนึ่งยอมรับ
ถึงอํานาจของฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการของประเทศอีกประเทศหนึ่ง โดยมีภาระ
ผูกพันกันตามสนธิสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างประเทศต่อกัน และมีผลผูกพันประชาชนของรัฐนั้นๆ ด้วย
นอกจากนี้ศาลในคดีนี้ยังอธิบายว่า หากคําพิพากษา ของประเทศอื่นได้ผ่านกระบวนการพิจารณาคดี
ที่ถูกต้อง จําเลยได้มาแสดงตนต่อหน้าศาล และมีกระบวนวิธีพิจารณาที่เป็นธรรมแล้ว ศาลก็ควรยอมรับ
คําพิพากษาของศาลต่างประเทศ” อย่างไรก็ตาม ประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีการนําหลักอัธยาศัยไมตรี
ระหว่างประเทศมาใช้เฉพาะรัฐที่ไม่ได้มีการยอมรับUniform Foreign-Country Money Judgments
Recognition Act ๒๐๐๕ เป็นกฎหมายภายในของรัฐนั้นๆ
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สําหรับสหภาพยุโรป เนื่องจากมีการยอมรับBrussels I Regulation มาบังคับใช้ประเทศ
ต่างๆ ในสหภาพยุโรปจึงต้องผูกพันตามกฎดังกล่าว อย่างไรก็ดี หลักอัธยาศัยไมตรีระหว่างประเทศ (Comity)
ในอดีตนั้นก็เป็นรากฐานในการบังคับตามคําพิพากษาของศาลต่างประเทศในสหภาพยุโรปแม้กระทั่ง
ในปัจจุบันประเทศต่างๆ ในยุโรป เช่น ประเทศฝรั่งเศส ประเทศเยอรมนี และประเทศสวิสเซอร์แลนด์
ก็ยัง คงมี ก ารใช้ห ลัก การปฏิ บัติ ต่ า งตอบแทนสํา หรั บ การยอมรับ และบัง คับ คดี ต ามคํา พิ พ ากษา
ของศาลต่างประเทศที่อยู่นอกสหภาพยุโรป (Non-EU Foreign Judgment)
ข้อเสนอแนะสําหรับประเทศไทย:ประเทศไทยควรพิจารณานําเอาหลักอัธยาศัยไมตรี
ระหว่างประเทศ (Comity) มาใช้เนื่องจากก่อให้เกิดการยอมรับจากประเทศอื่นมากขึ้นว่า ประเทศไทย
มีความพยายามในความร่วมมือในการยอมรับและบังคับคําพิพากษาศาลต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ในเรื่อง
ของหลักอัธยาศัยไมตรีระหว่างประเทศ (Comity) นี้อาจมีความแตกต่างจากประเทศสหรัฐอเมริกาตรงที่ว่า
หลักอัธยาศัยไมตรีของประเทศสหรัฐอเมริกาจะพิจารณาจากภาระผูกพันกันตามสนธิสัญญาหรือข้อตกลง
ถึงการปฏิบัติต่างตอบแทนระหว่างกันอย่างเช่น หลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติตอบแทนระหว่างกัน (Reciprocity)
หรือจะไม่พิจารณาว่ามีความตกลงหรือสนธิสัญญาต่อกันหรือไม่ แต่เป็นการที่ประเทศไทยจะพิจารณา
ยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศให้ ถ้าคําพิพากษาศาลต่างประเทศดังกล่าวเข้า
หลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายไทยได้กําหนดไว้ หลักอัธยาศัยไมตรีระหว่างประเทศ (Comity) นี้จะเป็น
จุดเริ่มต้นที่ดีในการที่ทําให้ศาลในประเทศอื่นยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาลไทยในอนาคต
๑.๒ ข้อยกเว้นในการยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
๑.๒.๑ ข้อยกเว้นเรื่องขัดต่อนโยบายสาธารณะ (Public Policy)
ข้อยกเว้นเรื่องขัดต่อนโยบายสาธารณะถือเป็นหนึ่งในข้อยกเว้นที่ศาลจะยกขึ้นมาเพื่อ
ปฏิเสธไม่ยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ และเป็นข้อยกเว้นที่ปรากฏอยู่ในกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศทั้งในระดับประเทศและระดับ
ระหว่างประเทศ อาทิเช่น Hague Conference on Private International Law (Hague Conference)
Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial
Matters (Brussels Convention) หรือ กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม
การนําข้อยกเว้นดังกล่าวมาปรับใช้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติหลายประการอันเนื่องมากจากความคลุมเครือ
ของนิยามคําว่านโยบายสาธารณะ เนื่องจากมิได้มีกฎหมายกําหนดคํานิยามไว้อย่างแน่ชัด ดังนั้น การหา
คํานิยาม หรือ คํา อธิ บ ายของหลั ก นโยบายสาธารณะ จึงจํา เป็ น จะต้ อ งศึก ษาจากแนวทางปฏิบัติ
ของแต่ละประเทศหรือแนวคําพิพากษาของศาลที่ตัดสินคดีนั้นๆ
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ในประเทศสหรัฐอเมริกา จนถึงปัจจุบันนี้ศาลสหรัฐอเมริกายังไม่พบว่ามีคดีใดที่วาง
บรรทัดฐานการนําหลักนโยบายสาธารณะมาใช้อย่างแน่ชัด ในคดี Somportex Ltd. v. Philadelphia
Chewing Gum Corp๖ ศาลได้วางหลักว่า การที่จะถือว่าขัดต่อนโยบายสาธารณะหรือไม่นั้น จะต้อง
พิจารณาว่าการกระทํานั้นมีผลกระทบต่อสุขภาพของสาธารณชน คุณธรรมของสาธารณชน ความมั่นคง
ทางกฎหมาย ที่พลเมืองควรมีหรือไม่ ในขณะที่ศาลบางแห่งใช้หลักข้อยกเว้นเรื่องขัดต่อนโยบายสาธารณะ
เพื่อปฏิเสธไม่ยอมรับคําพิพากษาศาลต่างประเทศ (catch-all basis) สําหรับกฎหมายThe Uniform
Recognition Act อนุญาตให้ศาลสหรัฐอเมริกาปฏิเสธไม่ยอมรับคําพิพากษาศาลต่างประเทศ หากพบว่า
คําพิพากษาศาลต่างประเทศขัดต่อนโยบายสาธารณะ๗ ทั้งนี้มีข้อสังเกตว่าหลักเรื่องการขัดนโยบายสาธารณะ
ในเรื่องของการยอมรับคําพิพากษาศาลต่างประเทศและเรื่องทั่วไปจะแตกต่างกัน กล่าวคือการนําข้อยกเว้น
ไปปรับใช้เรื่องการขัดนโยบายสาธารณะจะมีข้อจํากัดมากกว่า๘โดยประเทศสหรัฐอเมริกาจะตีความอย่างแคบ
ในการปรับใช้ข้อยกเว้นนี้ และจะใช้ข้อยกเว้นนี้เป็นทางเลือกสุดท้ายในการที่จะปฏิเสธ ยอมรับคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศ๙ แต่ทั้งนี้ศาลสหรัฐอเมริกาจะปฏิเสธไม่ยอมรับคําพิพากษาศาลต่างประเทศด้วยเหตุว่า
ศาลของประเทศที่ออกคําพิพากษาและศาลสหรัฐอเมริกามีนโยบายสาธารณะที่แตกต่างกันไม่ได้๑๐
สํา หรั บ คดี ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในประเทศสหรั ฐ อเมริ ก านั้น ศาลใช้ ห ลัก นโยบายสาธารณะ
ในการประกอบการพิจารณาคดีในคดีหลายๆ ประเภท มีทั้งคดีที่ศาลยอมรับคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
และไม่ยอมรับคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ตัวอย่างคดีที่ศาลสหรัฐอเมริกาไม่นําข้อยกเว้นเรื่องนโยบายสาธารณะมาใช้บังคับและ
ยอมรับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ อาทิเช่น
๑) คดีท่ีเกี่ยวกับการเรียกค่าทนาย ถึงแม้ว่ากฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาจะไม่
อนุญาตให้มีการฟ้องเรียกค่าทนาย แต่ศาลก็ยอมรับบังคับให้ ในคดี Somportex Ltd. v. Philadelphia

๖

Somportex Ltd. v. Philadelphia Chewing Gum Corp., ๓๑๘F. Supp. ๑๖๑, ๑๖๙ (E.D. Pa. ๑๙๗๐), aff'd, ๔๕๓F.๒d
๔๓๕, ๔๔๓ (๓d Cir. ๑๙๗๑), cert. denied, ๔๐๕U.S. ๑๐๑๗ (๑๙๗๒) (quoting Goodyear v. Brown, ๑๕๕Pa. ๕๑๔, ๕๑๘,
๒๖A. ๖๖๕, ๖๖๖ (๑๘๙๓)). A court will refuse recognition on public policy grounds only if recognition “injure[s] the
public health, the public morals, the public confidence in the purity of the administration of the law, or . . .
undermine [[[s] that sense of security for individual rights, whether of personal liberty or of private property,
which any citizen ought to feel.”
๗
Uniform Recognition Act, Section๔(b)(๓).
๘
Von Mehren & Patterson, Recognition and Enforcement of Foreign Country Judgments in the United States, ๖
LAW & POL'Y INT'L BUS. ๓๗, ๓๘ (๑๙๗๔).
๙
Jonathan H. Pittman,The Public Policy Exception to the Recognition of Foreign Judgments, ๒๒Vand. J. Transnat'l
L. ๙๖๙.
๑๐
Ackerman v. Levine, ๗๘๘ F.๒d ๘๓๐, ๘๔๑-๔๒ (๒d Cir. ๑๙๘๖).
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Chewing Gum Corp๑๑ ศาลยอมรับตามคําพิพากษาของประเทศอังกฤษเพื่อเรียกค่าทนายจากจําเลย
ในสหรัฐอเมริกา
๒) คดีที่เกี่ยวกับการเรียกค่าธรรมเนียมศาลในคดี Desjardins Ducharme v. Hunnewell๑๒
ศาลสูงสุดในมลรัฐ Masssachusettes ยอมรับตามคําพิพากษา ศาลแคนาดาเพื่อเรียกค่าธรรมเนียม
ศาลจากจําเลยในประเทศสหรัฐอเมริกา
๓) คดีเกี่ยวกับการพนัน ศาลสหรัฐยอมรับคําพิพากษาเกี่ยวกับหนี้พนัน หากหนี้พนันนั้น
เกิดขึ้นในประเทศที่อนุญาตให้บังคับหนี้พนันได้ ในคดี Intercontinental Hotels Corp. (Puerto
Rico) v. Golden๑๓ศาลมลรัฐนิวยอร์กปฏิเสธข้ออ้างของจําเลยที่ว่า หนี้การพนันขัดกับนโยบายสาธารณะ
ของมลรัฐนิวยอร์ก เนื่องจากการพนันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย ศาลนิวยอร์กจึงไม่ควรบังคับตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศ ศาลนิวยอร์กให้ความเห็นว่า ถึงว่าหนี้การพนันจะเป็นหนี้ที่ผิดกฎหมายไม่สามารถ
บังคับได้ในรัฐนิวยอร์ก แต่กฎหมายนิวยอร์กอนุญาตให้กับการพนันบางประเภท ดังนั้น การยอมรับ
ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศเรื่องหนี้พนัน จึงเป็นสิ่งที่สามารถกระทําได้
๔) คดีเกี่ยวกับการบังคับดอกเบี้ยก่อนคําพิพากษา ในคดี Ingersoll Milling Machine
Co. v. Granger๑๔ศาลสหรัฐอเมริกายอมรับตามคําพิพากษาศาลเบลเยียมเกี่ยวกับการบังคับดอกเบี้ย
ก่อนคําพิพากษา ถึงแม้ว่าการบังคับดอกเบี้ยดังกล่าวจะผิดกฎหมายท้องถิ่นก็ตาม
อย่างไรก็ตาม มีแนวบรรทัดฐานว่า คดีต่อไปนี้ศาลมองว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ
ศาลก็จะไม่ยอมรับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ อาทิเช่น Jaffe v. Snow๑๕
๑) คดีที่เกี่ยวกับการเรียกค่าเสียหายจากการกระทําความผิด คดีประเภทนี้ศาลจะ
ปฏิเสธไม่ยอมรับ ในคดี Jaffe v. Snow ศาลสหรัฐอเมริกาปฏิเสธไม่ยอมรับตามคําพิพากษาศาลแคนาดา
เพื่อบังคับให้จําเลยในประเทศสหรัฐอเมริกาชําระค่าเสียหายที่เกิดจากการลักพาตัว
๒) คดีหมิ่นประมาท ในคดีหมิ่นประมาทนั้น ศาลสหรัฐอเมริกาจะปฏิเสธไม่ยอมรับ
คําพิพากษาศาลต่างประเทศ หากประเทศนั้นใช้มาตรฐานหรือหลักการที่ขัดกับนโยบายสาธารณะและ
ขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกาMatusevitch v. Telnikoff๑๖ในคดีนี้ศาลสหรัฐอเมริกา
ปฏิเสธไม่ยอมรับตามคําพิพากษาศาลอังกฤษ เนื่องจากการกระทําของจําเลยที่เป็นการกระทําผิด

๑๑

Supra note๑.
Desjardins Ducharme v. Hunnewell, ๕๘๕ N.E.๒d ๓๒๑ (Mass. ๑๙๙๒).
๑๓
Intercontinental Hotels Corp. (Puerto Rico) v. Golden, ๒๐๓ N.E.๒d ๒๑๐ (N.Y. ๑๙๖๔).
๑๔
Ingersoll Milling Machine Co. v. Granger, ๘๓๓ F.๒d ๖๘๐ (๗th Cir. ๑๙๘๗).
๑๕
Jaffe v. Snow, ๖๑๐ So. ๒d ๔๘๒ (Fla. Dist. Ct. App. ๑๙๙๒).
๑๖
Matusevitch v. Telnikoff, ๘๗๗ F. Supp. ๑ (D.D.C. ๑๙๙๕).
๑๒
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ตามกฎหมายอังกฤษ เป็นการกระทําที่ไม่ผิดตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากจําเลยได้รับ
ความคุ้มครองตามหลักเสรีภาพในการพูด (Right to Free Speech)
๓) คดี ที่ เ กี่ย วกับ การลงโทษทางอาญา๑๗ ศาลสหรัฐ อเมริก าจะปฏิ เ สธไม่ย อมรับ
ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในคดีอาญา เนื่องจากเรื่องการกระทําความผิดทางอาญาถือเป็นนโยบาย
สาธารณะของแต่ละประเทศ๑๘
สําหรับประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป มาตรา ๒๗ ของ Brussels Convention กําหนด
ว่ารัฐสมาชิกมีสิทธิที่จะปฏิเสธไม่ยอมรับคําพิพากษาของรัฐสมาชิกอื่นได้ ถ้าคําพิพากษานั้นขัดต่อหลัก
นโยบายสาธารณะ ในคดี Hoffman v. Krieg๑๙ ECJ ได้นําหลักเรื่องขัดนโยบายสาธารณะมาใช้เพื่อปฏิเสธ
ไม่ยอมรับคําพิพากษาศาลต่างประเทศในคดีนี้ ECJ พยายามที่จะประนีประนอมระหว่างคําขอเรียกค่าเลี้ยงดู
ที่ออกโดยศาลเยอรมันและคําพิพากษาเกี่ยวกับการหย่าที่ออกโดยศาลเนเธอร์แลนด์ โดย ECJ วางหลักว่า
คําพิพากษาศาลต่างประเทศเกี่ยวกับสั่งให้บุคคลใดชําระค่าเลี้ยงดูให้กับคู่สมรสอีกประเทศหนึ่งนั้น
ขัดกับหลักนโยบายสาธารณะและขัดกับ มาตรา ๑ของ Brussels Convention๒๐กล่าวคือ คําพิพากษา
ศาลต่างประเทศจะไม่ใช้บังคับกับคดีที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัว
ศาล ECJ นําข้อยกเว้นเรื่องขัดต่อนโยบายสาธารณะมาปรับใช้เพื่อปฏิเสธไม่ยอมรับ
คําพิพากษาศาลต่างประเทศอย่างจํากัด ข้อยกเว้นเรื่องขัดนโยบายสาธารณะจะถูกหยิบยกขึ้นมาในกรณีที่
คําพิพากษาศาลต่างประเทศขัดกับข้อบังคับใน Brussels Convention ยกตัวอย่างเช่น มาตรา ๑
ห้ามการบังคับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัว มาตรา ๒๗(๒)
ห้ามการบังคับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศหากพบว่า คําพิพากษานั้นมิได้เกิดจากกระบวนพิจารณา
ที่ถูกต้องตามกฎหมาย (Proper Service of Process)๒๑จากคดี Solo KleinmotorenGmblt v. Emilio
๑๗

Karen E. Minehan,๑๙๙๖, The public policy exception to the enforcement of foreign judgments: necessary of
nemesis?, ๑๘ Loy. L.A. Int'l & Comp. L.J. ๗๙๕.
๑๘
Huntingon v. Attrill, ๑๔๖ U.S. ๖๕๗, ๖๗๓-๗๔ (๑๘๙๒).
๑๙
Hoffman v. Krieg, Case ๑๔๕/๘๖, Hoffman v. Krieg, ๑๙๘๘ E.C.R. ๖๔๕, [๑๙๘๙] ๒ CEC (CCH) ๔๙๔ (๑๙๘๘).
๒๐
Supra Note ๑. Article ๑ read “The Convention shall not apply to:
๑. the status or legal capacity of natural persons, rights in property arising out of a matrimonial
relationship, wills and succession;
๒. bankruptcy, proceedings relating to the winding-up of insolvent companies or other legal persons,
judicial arrangements, compositions and analogous proceedings;
๓. social security;
๔. arbitration.”
๒๑
Supra Note Article ๒๗
“A judgment shall not be recognized:
๑. if such recognition is contrary to public policy in the State in which recognition is sought;
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Boch การพิจารณาข้อยกเว้นของการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาลจากประเทศ
สมาชิกจะต้องตีความโดยเคร่งครัด การตีความว่าเนื้อหาของคดีแบบใดที่ขัดกับนโยบายสาธารณะ (Public
Policy) เป็นไปตามหลักกฎหมายและนโยบายของประเทศที่ได้รับการร้องขอให้ยอมรับและบังคับคดี
ตามคําพิพากษาของศาลอื่น การตีความเรื่องนโยบายสาธารณะจะต้องตีความในช่วงเวลาที่คู่ความ
ได้ทําการร้องขอให้ศาลในประเทศที่สองทําการยอมรับหรือการบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาลประเทศแรก
ในคดี Westpac v. Dempsey ศาลเยอรมนีซึ่งเป็นศาลที่คู่ความยื่นคําร้องขอให้มีการบังคับตาม
คําพิพากษาจากศาลออสเตรียที่มีเนื้อหาของคําตัดสินเกี่ยวกับข้อตกลงซื้อขายล่วงหน้า (Futures)
โดยคู่ความฝ่ายหนึ่งอ้างว่าข้อตกลงซื้อขายล่วงหน้าเป็นข้อตกลงที่ขัดกับนโยบายสาธารณะของสหภาพยุโรป
แต่ในคดีนี้ศาลเยอรมนีได้บังคับคดีตามคําพิพากษาศาลออสเตรียเนื่องจากในขณะที่ทําการพิจารณาคดี
กฎหมายและนโยบายของประเทศเยอรมนีมิได้ห้ามประชาชนในการเข้าตกลงทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
อีกต่อไป ดังนั้น ข้อตกลงซื้อขายล่วงหน้า จึงไม่เป็นข้อตกลงที่ขัดกับกฎหมายและนโยบายของประเทศเยอรมนี
ข้อเสนอแนะสําหรับประเทศไทย: ประเทศไทยควรนําหลักข้อยกเว้นเรื่องขัดต่อนโยบาย
สาธารณะมาปรับใช้เป็นข้อยกเว้นในการยอมรับคําพิพากษาศาลต่างประเทศด้วยเนื่องจากเป็นข้อยกเว้น
ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายและเป็นหลักการที่ถูกยอมรับในระดับสากลเนื่องจากเป็นหลักกฎหมายพื้นฐาน
ของแต่ละประเทศอย่างไรก็ดีศาลควรมีการตีความคําว่านโยบายสาธารณะอย่างแคบ กล่าวคือ การที่ศาล
จะหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาเพื่อปฏิเสธการยอมรับคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้น จะต้องปรากฏว่า
คําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่าง
ร้ายแรงเท่านั้น โดยศาลควรพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นหากมีการยอมรับคําพิพากษาดังกล่าว
อาทิเช่น ผลกระทบต่อต่อความเชื่อมั่น ความมั่นคง ผลกระทบต่อสุขภาพของสาธารณชน คุณธรรมของ
สาธารณชน และ ความมั่นคงทางกฎหมาย เป็นต้นเนื่องจากเมื่อพิจารณาถึงคดีในลักษณะใกล้เคียงกัน
๒. where it was given in default of appearance, if the defendant was not duly served with the
document which instituted the proceedings or with an equivalent document in sufficient time to enable him to
arrange for his defence;
๓. if the judgment is irreconcilable with a judgment given in a dispute between the same parties in the
State in which recognition is sought;
๔. if the court of the State of origin, in order to arrive at its judgment, has decided a preliminary
question concerning the status or legal capacity of natural persons, rights in property arising out of a matrimonial
relationship, wills or succession in a way that conflicts with a rule of the private international law of the State in
which the recognition is sought, unless the same result would have been reached by the application of the rules
of private international law of that State;
๕. if the judgment is irreconcilable with an earlier judgment given in a non-contracting State involving
the same cause of action and between the same parties, provided that this latter judgment fulfils the conditions
necessary for its recognition in the state addressed”
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เท่าที่ผ่านมา ซึ่งได้แก่คดีทีเกี่ยวกับการขอให้บังคับตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการของศาลไทย๒๒
มักจะมีการตีความคําว่า “นโยบายสาธารณะ” ในความหมายที่ค่อนข้างกว้างอันก่อให้เกิดผลเสียต่อ
ภาพลักษณ์ของการบังคับตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการของศาลไทยในการได้รับการยอมรับ
จากต่างชาติ ดังนั้นถ้าประเทศไทยต้องการให้เกิดความร่วมมือในการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศ ประเทศไทยควรพิจารณาในการตีความหมาย “นโยบายสาธารณะ” อย่างจํากัด
๑.๒.๒ ข้อ ยกเว้น ในเรื่อ งความขัด แย้ง กั น ของคํา พิพ ากษา (Irreconcilable
Judgments)

Brussel Convention มาตรา ๒๗(๓)๒๓ วางหลักไว้ว่า คําพิพากษาศาลต่างประเทศ
จะไม่ได้รับการยอมรับหากพบว่าคําพิพากษาศาลต่างประเทศที่คู่พิพาทคนเดียวกันแต่ศาลตัดสินต่างกัน
คําพิพากษาศาลประเทศแรกที่คู่ความร้องขอให้ศาลในประเทศที่สองยอมรับมีเนื้อหาของคําตัดสิน
ที่ขัดแย้งกับคําพิพากษาก่อนหน้าที่ตัดสินโดยศาลของประเทศสมาชิกอื่น หรือศาลของประเทศอื่นที่ไม่ใช่
สมาชิกสหภาพยุโรป ซึ่งคดีที่ตัดสินนั้นเป็นคดีที่มีลักษณะความผิดเป็นฐานความผิดเดียวกันกับคดีที่ตัดสิน
โดยศาลประเทศแรก และเป็นคดีที่มีคู่ความชุดเดียวกันกับศาลประเทศแรกศาลที่ถูกร้องขอให้ยอมรับ
คําพิพากษาอาจมีคําสั่งให้พักการพิจารณาคดีหากมีการอุทธรณ์คดีเดิมในศาลของประเทศแรก๒๔
ข้อยกเว้นการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาลจากประเทศสมาชิก
ด้วยเหตุแห่งการขัดแย้งกันของคําพิพากษา (Irreconcilable Judgment) เกิดขึ้นเมื่อคู่ความร้องขอ
ให้ศาลในประเทศที่สองยอมรับหรือบังคับคดีตามคําพิพากษาสองฉบับที่เป็นคดีที่มีคู่ความคนเดียวกัน
แต่มีเนื้อหาคําตัดสินแตกต่างกัน เหตุการณ์เช่นนี้อาจเกิดขึ้นเพราะว่าคู่ความในคดีอาจนําคดีเดียวกัน
ไปฟ้องในศาลหลายแห่ง และศาลที่รับฟ้องมิได้ตระหนักว่าคู่ความได้ทําการดําเนินคดีเดียวกันในศาลอื่น
ที่อยู่ในต่างประเทศ หรือคู่ความมิได้หยิบยกข้อเท็จจริงดังกล่าวขึ้นมาเป็นข้อต่อสู้ในชั้นศาล ทําให้คู่ความ
สามารถฟ้องคดีเดียวกันในศาลสองแห่งที่อยู่คนละประเทศ และศาลแต่ละแห่งได้ออกคําพิพากษาซึ่ง
ผลของคําตัดสินมีความขัดแย้งกัน (Irreconcilable)
การที่คดีสองคดีที่มีลักษณะคดีเหมือนกัน มีคู่ความคนเดียวกัน แต่ผลของคําตัดสินคดี
ออกมาแตกต่างกันถือว่าเป็นสิ่งที่ขัดกับหลักนิติธรรม (Rule of Law) เป็นอย่างยิ่ง ข้อ ๓๔ (๓) และ
(๔) ของ Brussels I Regulation จึงกําหนดห้ามยอมรับหรือบังคับตามคําพิพากษาที่มีเนื้อหาของคําตัดสิน
ขัดแย้งกันเอง ในคดี Italian Leather Spa v. WECO ศาลยุติธรรมยุโรปได้กําหนดให้เหตุแห่งความขัดแย้งกัน
๒๒

คดีโครงการโทลล์เวย์ บริษัท วอลเตอร์บาว (Walter Bau AG) และคดีสัมปทานไอทีวี
Supra Note ๑.Article ๓๗.๑ reads “a court of a Member State in which recognition is sought of a judgment given
in another Member State may stay the proceedings if an ordinary appeal against the judgment has been lodged”.
๒๓
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ของคําพิพากษา (Irreconcilable Judgments) เป็นเหตุที่ทําให้ศาลประเทศที่สองปฏิเสธการยอมรับ
หรือการบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาลประเทศที่หนึ่งได้โดยเด็ดขาด (Mandatory Grounds) เมื่อ
มีการพิสูจน์โดยแน่ชัดว่าคําพิพากษาที่คู่ความร้องขอให้ศาลบังคับคดีตามนั้นมีผลของคําตัดสินที่ขัดแย้ง
กับคําพิพากษาของคู่ความอีกฉบับที่ออกโดยศาลของประเทศที่คู่ความร้องขอให้บังคับคดีตามคําพิพากษา
หรือโดยศาลอื่นใด
แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าในทางปฏิบัติข้อยกเว้นนี้อาจจะไม่อาจเกิดขึ้นเลยก็ได้ เนื่องจาก
มาตรา ๒๑ กําหนดให้ศาลปฏิเสธไม่ยอมรับคําพิพากษาที่ขัดกัน๒๕แต่ข้อตกลงนี้จะใช้บังคับระหว่าง
ประเทศสมาชิกของ Brussel Convention เท่านั้น หากเป็นศาลในประเทศอื่นที่ไม่ใช่ภาคีสมาชิกก็จะ
ไม่นํามาตรานี้มาบังคับใช้ด้วย๒๖
ข้อเสนอแนะสําหรับประเทศไทย:ข้อยกเว้นนี้นับว่าเป็นอีกข้อยกเว้นหนึ่งที่คณะผู้วิจัย
เสนอให้ประเทศไทยนํามาใช้เป็นข้อยกเว้นในการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
เนื่องจากขัดกับหลักการเคารพอํานาจของศาลในประเทศแรกที่มีการรับฟ้องไว้ก่อน โดยในกรณีที่ศาลไทย
พบว่าคําพิพากษาศาลต่างประเทศที่มีการร้องขอให้บังคับในประเทศไทยมีความขัดแย้งกับคําพิพากษาอื่น
ที่ได้ตัดสินไปแล้ว และมีคู่ความคนเดียวกัน ศาลก็ควรปฏิเสธไม่ยอมรับคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้น
เพราะกรณีนี้จะก่อให้เกิดปัญหาตามมาในภายหลังได้ เนื่องจากขัดกับหลักนิติธรรมและเกิดความไม่แน่นอน
ว่าคําพิพากษาไหนจะเป็นคําพิพากษาที่มีผลบังคับ หากศาลยอมบังคับให้ก็จะเกิดผลเสียต่อลูกหนี้
ตามคําพิพากษาเนื่องจากคําพิพากษาสองฉบับที่มีเนื้อหาขัดกันเองอย่างไรก็ดี การที่ศาลไทยจะไม่ยอมรับ
หรือบังคับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศด้วยสาเหตุอันเนื่องมาจากข้อยกเว้นนี้ ต้องเป็นกรณีที่คู่ความ
อีกฝ่ายหยิบยกข้อกล่าวอ้างว่า คดีดังกล่าวได้ถูกพิพากษาหรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอื่นเท่านั้น
ทั้งนี้ เนื่องจากข้อยกเว้นนี้ไม่ร้ายแรงถึงขนาดที่ศาลจะยกกล่าวอ้างได้เองเหมือนอย่างการขัดต่อนโยบาย
สาธารณะอันเป็นหลักพื้นฐานของประเทศ
๑.๒.๓ ข้อยกเว้นในเรื่องของลักษณะคดีที่เป็นคําพิพากษาเกี่ยวกับภาษี คดีล้มละลาย
คดีค่าปรับและค่าเสียหายที่มีลักษณะเป็นการลงโทษในทางอาญา คดีสถานะบุคคล
๒๕

Supra Note ๑. Article ๒๑
“Where proceedings involving the same cause of action and between the same parties are brought in the courts
of different Contracting States, anycourt other than the court first seised shall of its own motion stay its proceedings
until such time as the jurisdiction of the court first seised is established.
Where the jurisdiction of the court first seised is established, any court other than the court first seised shall
decline jurisdiction in favor of that court.”
๒๖
Juan Carlos Martinez, (๑๙๙๕), Recognizing and Enforcing foreign nation judgments: the United States and
Europe compared and contrasted—a call for revised legislation in Florida. ๔ J. Transnat'l L. &Pol'y๔๙.
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ในกรณีที่มีคําพิพากษาศาลต่างประเทศในกรณีของภาษี ค่าปรับหรือค่าเสียหายเชิงลงโทษนั้น
เป็นแนวความคิดในทางอาญาที่กําหนดขึ้นเพื่อเป็นการป้องกันการกระทําที่สังคมไม่ต้องการให้เกิดขึ้น
ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวพันกับความสงบเรียบร้อยและแนวนโยบายสาธารณะโดยตรง การยอมรับคําพิพากษา
ของศาลต่างประเทศที่มีองค์ประกอบเหล่านี้จึงเป็นการกระทบต่อทิศทางนโยบายสาธารณะภายใน
ประเทศตัวอย่างเช่นคดี Bachchan v. India Abroad Publications, Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกา
โจทก์ได้นําคําพิพากษาคดีหมิ่นประมาทของศาลกรุงลอนดอนซึ่งพิพากษาให้จําเลยชดใช้เงินสําหรับ
การตีพิมพ์ข่าวว่าโจทก์มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้าอาวุธ ศาลของมลรัฐนิวยอร์กปฏิเสธที่จะบังคับคดีให้
เนื่องจากหากมีการบังคับให้แล้วจะเป็นการลดทอนเสรีภาพในการแสดงออกของสื่อในประเทศสหรัฐ
อเมริกาอย่างร้ายแรง๒๗จะเห็นได้ว่าแม้จะเป็นเพียงคดีแพ่งเรื่องการหมิ่นประมาท แต่การยอมรับและ
การบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศก็อาจกระทบต่อนโยบายสาธารณะของประเทศ ดังนั้น
การยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในกรณีที่เกี่ยวข้องกับโทษทางอาญา
จึงควรตั้งเป็นข้อยกเว้นเอาไว้ เพื่อคงไว้ซึ่งอํานาจอธิปไตยในการกําหนดนโยบายสาธารณะของประเทศ
ในกรณีของเงินภาษี ในประเทศสหรัฐอเมริกาก็มี Revenue rule ที่ทําให้ศาลไม่ยอมรับ
หรือบังคับคําพิพากษาที่เกี่ยวกับภาษีของต่างประเทศด้วยเหตุผลที่ว่า (๑) การที่ศาลบังคับคําพิพากษา
ในกรณีนี้นั้นจะทําให้ศาลเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งควรเป็นเรื่องของฝ่ายบริหาร
หรือฝ่ายนิติบัญญัติเท่านั้น (๒) การทําให้ศาลเป็นองค์กรที่ช่วยเหลือบังคับคดีภาษีของรัฐอื่นนั้นไม่เหมาะสม
(๓) หากมีการบังคับคําพิพากษา ศาลต้องพิจารณาความถูกต้องเหมาะสมของกฎหมายภาษีต่างประเทศ
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ๒๘ดังนั้น หากต้องการที่จะสร้างความร่วมมือ
ในการจัดเก็บภาษีระหว่างรัฐ จึงควรจัดทําเป็นอนุสัญญาระดับทวิภาคีหรือพหุภาคีเพื่อบังคับแก่คนชาติ
เฉพาะกฎหมายภาษีของรัฐนั้นๆ๒๙
ส่วนคําพิพากษาที่เกี่ยวกับคดีที่เกี่ยวกับการยอมรับสถานะบุคคลนั้นเช่นในเรื่องการสมรส
หรือการสิ้นสุดการสมรสเนื่องจากในประเทศไทยมีพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย
พ.ศ. ๒๔๘๑ ซึ่งได้กําหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอยู่แล้วดังนั้นในการ เมื่อมีคดีที่เกี่ยวกับคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศให้ยอมรับสถานะของบุคคลจึงควรเป็นข้อยกเว้นที่จะปฏิเสธการยอมรับดังกล่าว
ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นลักษณะคดีที่เกี่ยวกับภาษี คดีล้มละลาย คดีค่าปรับและ
ค่าเสียหายที่มีลักษณะเป็นการลงโทษในทางอาญาคดีที่เกี่ยวกับการยอมรับสถานะบุคคลนั้นจึงควรจะ

๒๗

๕๘๕ N.Y.S.๒d ๖๖๑ (N.Y. Sup. Ct. ๑๙๙๒).
Brenda Mallinak, The Revenue Rule: A Common Law Doctrine for the Twenty-First Century. Duke Journal of
Comparative & International law Vol๑๖:๗๙. ๒๐๐๖. p. ๑๒๔.
๒๙
Canadian – U.S. ๑๙๙๕ Protocal.
๒๘
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เป็นลักษณะคดีที่เป็นข้อยกเว้นในกรณีที่มีการขอให้มีการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศ ในประเทศไทย
ข้อเสนอแนะสําหรับประเทศไทย: ประเทศไทยควรระบุในกฎหมายโดยอาจเป็นการแก้ไข
ประมวลวิธีพิจารณาความแพ่งอย่างชัดแจ้ง โดยอาจระบุเป็นหมวดหนึ่งในเรื่องการยอมรับและการบังคับคดี
ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศอย่างที่หลายประเทศในอาเซียนทํากัน โดยระบุประเภทของคดีสําหรับ
ประเภทคดี ที่เ กี่ย วกั บ ภาษี คดีล้ ม ละลาย คดีค่า ปรับ และค่า เสี ย หายที่มีลัก ษณะเป็น การลงโทษ
ในทางอาญาคดีที่เกี่ยวกับการยอมรับสถานะบุคคลว่าเป็นคดีที่ไม่อาจขอให้ศาลไทยยอมรับหรือบังคับ
ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศได้ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติว่าคดีประเภทใดที่ศาลไทย
ไม่อาจยอมรับหรือบังคับได้ ศาลไทยควรมีสิทธิยกข้อยกเว้นนี้ขึ้นได้เองโดยไม่ต้องมีคู่ความฝ่ายใดร้องขอ
เนื่องจากเป็นข้อยกเว้นที่เกี่ยวกับประเภทคดีที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ของประชาชน
โดยสรุปแล้ว คณะผู้วิจัยเห็นว่า ประเทศไทยควรมีการแก้ไขกฎหมาย โดยเพิ่มหลักเกณฑ์
ที่กล่าวมาข้างต้นในกฎหมาย เนื่องจากเป็นหลักเกณฑ์ ที่ถูกยอมรับในหลายประเทศ การที่ประเทศไทย
มีการยอมรับหลักการดังกล่าวในกฎหมาย จะทําให้ประเทศอื่นเห็นความเป็นรูปธรรมของการยอมรับ
และการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศมากขึ้น
ตารางที่ ๘.๑ สรุปข้อเสนอแนะสําหรับประเทศไทยในการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศ
หลักเกณฑ์
คําอธิบาย
หน้าทีน่ ําสืบ
๑. เรื่องเขตอํานาจศาล (Jurisdiction) คํ า พิ พ ากษาศาลต่ า งประเทศที่ ข อให้ มี คู่ความมี
การยอมรับหรือบังคับนั้น ต้องเป็นคําพิพากษา หน้าที่นําสืบ
ที่ถูกตัดสินโดยศาลที่มีเขตอํานาจ (Jurisdiction)
๒. เรื่องคําพิพากษาต้องเด็ดขาดและ คําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นเด็ดขาด คู่ความมี
ถึงที่สุด (Final and Conclusive)
และถึงที่สุดไม่สามารถอุทธรณ์หรือฎีกาได้ หน้าที่นําสืบ
ตามกฎหมายของประเทศที่ทําคําพิพากษา
๓. เรื่ อ งกระบวนการพิ จ ารณาวิ ธี กรณีที่คู่ความฝ่ายที่ถูกร้องขอให้การบังคับ คู่ความมี
พิจารณาความแพ่งของประเทศที่ทํา คําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้น จะไม่ได้ หน้าที่นําสืบ
คํ า พิ พ ากษาต้ อ งชอบด้ ว ยกฎหมาย รับความเป็นธรรมถ้าหากศาลทําการยอมรับ
(Fair Trial)
หรือบังคับตามคําพิพากษาดังกล่าวให้เช่น
กรณีพิพากษาไปโดยขาดนัด เป็นต้น
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ตารางที่ ๘.๑ (ต่อ)
หลักเกณฑ์
คําอธิบาย
หน้าทีน่ ําสืบ
๔. หลั ก ถ้ อ ยที ถ้ อ ยปฏิ บั ติ ต อบแทน การที่ประเทศไทยจะยอมรับและบังคับคดี อาจเป็นกรณี
ระหว่างกัน (Reciprocity)
ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศของรัฐหนึ่ง ที่คู่ความนําสืบ
รัฐนั้นจะทําการดังกล่าวลักษณะต่างตอบแทน หรือศาลยกขึ้น
ซึ่งกันและกันกับประเทศไทย
เองได้
๕. หลักอัธยาศัยไมตรีระหว่างประเทศ การที่ประเทศไทยจะพิจารณายอมรับหรือ ศาลยกขึ้น
(Comity)
บังคับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศให้ ได้เอง
ถ้ า คํ า พิ พ ากษาศาลต่ า งประเทศดั ง กล่ า ว
เข้าหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายไทยได้กําหนดไว้
ข้อยกเว้น
คําอธิบาย
หน้าทีน่ ําสืบ
๑. ข้ อ ยกเว้ น เรื่ อ งขั ด ต่ อ นโยบาย ขัดต่อนโยบายสาธารณะของประเทศ
ศาลยกขึ้น
สาธารณะ (Public Policy)
ได้เอง
๒. ข้อยกเว้นในเรื่องความขัดแย้งกัน คําพิ พากษาศาลต่า งประเทศจะไม่ไ ด้ รั บ คู่ความมี
ของคํ า พิพ ากษา (Irreconcilable การยอมรับหากพบว่าคําพิพากษาดังกล่าว หน้าที่นําสืบ
Judgments)
ขัดกับคําพิพากษาของศาลประเทศแรกที่
คู่ความร้องขอให้ศาลในประเทศที่สองยอมรับ
๓. ข้อยกเว้นในเรื่องของลักษณะคดีที่เป็น การกํ า หนดประเภทคดี ที่ ไม่ ย อมรั บ หรื อ ศาลยกขึ้น
คําพิพากษาเกี่ยวกับภาษีคดีล้มละลาย บังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ได้เอง
คดีค่าปรับและค่าเสียหายที่มีลักษณะเป็น ได้
การลงโทษในทางอาญา คดีสถานะบุคคล

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๘

๓๖๘

๒. แนวทางในการเสนอแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศ
แนวทางที่ ๑ การเสนอให้มีการออกกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวกับเรื่องการยอมรับและการบังคับคดี
ตามคํา พิ พ ากษาศาลต่ า งประเทศ ได้แก่ ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารยอมรั บ และการบั ง คั บ คดี
ตามคําพิพากษา ศาลต่างประเทศ พ.ศ. .......
ข้อควรพิจารณา: การเสนอให้มีการร่างกฎหมายเฉพาะในเรื่องการยอมรับและการบังคับคดี
ตามคํา พิพ ากษาศาลต่า งประเทศทํา ให้มีค วามชัด เจนในเรื่อ งของการยอมรับ หลัก การดัง กล่า ว
โดยแนวความคิดนี้เป็นไปตามกลุม่ ประเทศที่ได้รับอิทธิพลหลักมาจากกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common
Law) จากประเทศอังกฤษ ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ และประเทศบรูไน โดยกลุ่มประเทศ
เหล่านี้จะมีกฎหมายเฉพาะสําหรับเรื่องดังกล่าวโดยใช้ชื่อกฎหมายที่คล้ายคลึงกันว่า The Reciprocal
Enforcement of Judgment
นอกจากนี้ การมีกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะจะทําให้มีความเป็นรูปธรรมในระดับระหว่าง
ประเทศมากขึ้น โดยคู่ค วามฝ่า ยที่ต้อ งการขอให้มีก ารยอมรับ หรือ การบัง คับ คดีต ามคํา พิพ ากษา
ศาลต่างประเทศดังกล่าวจะสามารถทําความเข้าใจได้ง่ายขึ้นและจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในระดับ
ระหว่างประเทศอันจะผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องดังกล่าวได้ง่ายยิ่งขึ้น
ตารางที่ ๘.๒ แสดงหลักการและข้อยกเว้นในเรื่องการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศในร่างพระราชบัญญัติการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศ พ.ศ. ......
หลักเกณฑ์
มาตราทีเ่ สนอในร่างฯ
๑. เรื่องเขตอํานาจศาล (Jurisdiction) “มาตรา ๘ ศาลมีอํานาจทําคําสั่งปฏิเสธไม่ยอมรับหรือบังคับคดี
ตามคํา พิ พ ากษาศาลต่ า งประเทศได้ ไม่ ว่ า คํา พิ พ ากษา
ศาลต่ า งประเทศนั้ น จะได้ ทํา ขึ้ น ในประเทศใด ถ้ า ลู ก หนี้
ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศดังกล่าวพิสูจน์ได้ว่า
(๑) คําพิพากษาศาลต่างประเทศมีความขัดแย้งกับคําพิพากษา
ของอีกประเทศหนึ่งซึ่งได้เคยพิพากษาในมูลคดีเดียวกัน
เอาไว้ หรือ
(๒) คําพิพากษาศาลต่างประเทศเกิดจากกระบวนพิจารณา
ที่ไม่เป็นธรรม หรือ
(๓) ศาลต่างประเทศที่ทําคําพิพากษาไม่มีอํานาจพิจารณา
พิพากษาคดี”

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๘

๓๖๙

ตารางที่ ๘.๒ (ต่อ)
หลักเกณฑ์
มาตราทีเ่ สนอในร่างฯ
๒. เรื่องคําพิพากษาต้องเด็ดขาดและ “มาตรา ๗ ศาลจะยอมรั บ และบั ง คั บ คดี ต ามคํ า พิ พ ากษา
ถึงที่สุด (Final and Conclusive) ศาลต่างประเทศในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) คําพิพากษาศาลต่างประเทศเป็นคําตัดสินหรือคําสั่ง
อันถึงที่สุดตามกฎหมายของประเทศที่ทําคําพิพากษา และ
(๒) คําพิพากษาศาลต่างประเทศเป็นคําตัดสินหรือคําสั่ง
ให้ชําระหนี้เงิน และ
(๓) คําพิพากษาศาลต่างประเทศเป็นคําตัดสินหรือคําสั่ง
ที่สามารถบังคับคดีได้ในศาลที่ทําคําพิพากษา”
๓. เรื่ อ งกระบวนการพิ จ ารณาวิ ธี “มาตรา ๘ ศาลมีอํานาจทําคําสั่งปฏิเสธไม่ยอมรับหรือบังคับ
พิ จ ารณาความแพ่ ง ของประเทศ คดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศได้ ไม่ว่าคําพิพากษาศาล
ที่ทําคําพิพากษาต้องชอบด้วยกฎหมาย ต่ า งประเทศนั้ น จะได้ ทํา ขึ้ น ในประเทศใด ถ้ า ลู ก หนี้ ต าม
คําพิพากษาศาลต่างประเทศดังกล่าวพิสูจน์ได้ว่า
(Fair Trial)
(๑) คํ า พิ พ ากษาศาลต่ า งประเทศมี ค วามขั ด แย้ ง กั บ
คําพิพากษาของอีกประเทศหนึ่งซึ่งได้เคยพิพากษาใน
มูลคดีเดียวกันเอาไว้ หรือ
(๒) คําพิพากษาศาลต่างประเทศเกิดจากกระบวนพิจารณา
ที่ไม่เป็นธรรม หรือ
(๓) ศาลต่างประเทศที่ทําคําพิพากษาไม่มีอํานาจพิจารณา
พิพากษาคดี”
๔. หลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติตอบแทน “มาตรา ๕ ศาลจะยอมรั บ และบั ง คั บ คดี ต ามคํ า พิ พ ากษา
ระหว่างกัน (Reciprocity)
ศาลต่างประเทศก็ต่อเมื่อศาลต่างประเทศตกลงยอมรับและ
๕. หลั ก อั ธ ยาศั ย ไมตรี ร ะหว่ า ง บังคับคดีตามคําพิพากษาศาลไทยในประเทศตนเช่นเดียวกัน
ความตกลงยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ประเทศ (Comity)
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศอื่นใดให้ทําเป็นหนังสือ และให้
ประกาศรายนามประเทศที่ประเทศไทยมีความตกลงยอมรับ และ
บังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศไว้ในกฎกระทรวง
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับกับการยอมรับและ
การบังคับตามคดีคําพิพากษาศาลต่างประเทศที่ประเทศไทยมี
ความตกลงด้วยในวรรคก่อนตามที่ปรากฏในกฎกระทรวง”

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๘

๓๗๐

ตารางที่ ๘.๒ (ต่อ)
ข้อยกเว้น
มาตราทีเ่ สนอในร่างฯ
๑. ข้ อ ยกเว้ น เรื่ อ งขั ด ต่ อ นโยบาย “มาตรา ๙ ศาลมี อํ า นาจทํ า คํ า สั่ ง ปฏิ เ สธไม่ ย อมรั บ หรื อ
สาธารณะ (Public Policy)
บังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ ในกรณี ที่ปรากฏต่อ
ศาลว่าการยอมรับหรือบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน”
๒. ข้อยกเว้นในเรื่องความขัดแย้งกัน “มาตรา ๘ ศาลมีอํานาจทําคําสั่งปฏิเสธไม่ยอมรับหรือบังคับคดี
ของคํ า พิ พ ากษา (Irreconcilable ตามคํา พิพ ากษาศาลต่า งประเทศได้ ไม่ ว่า คํา พิ พ ากษาศาล
Judgments)
ต่ า งประเทศนั้ น จะได้ ทํา ขึ้ น ในประเทศใด ถ้ า ลู ก หนี้ ต าม
คําพิพากษาศาลต่างประเทศดังกล่าวพิสูจน์ได้วา่
(๑) คําพิพากษาศาลต่างประเทศมีความขัดแย้งกับ
คําพิพากษาของอีกประเทศหนึ่งซึ่งได้เคยพิพากษาใน
มูลคดีเดียวกันเอาไว้ หรือ
(๒) คําพิพากษาศาลต่างประเทศเกิดจากกระบวนพิจารณา
ที่ไม่เป็นธรรม หรือ
(๓) ศาลต่างประเทศที่ทําคําพิพากษาไม่มีอํานาจพิจารณา
พิพากษาคดี”
๓. ข้อยกเว้นในเรื่องของลักษณะคดี “มาตรา ๖ บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้กับการยอมรับ
ที่ เ ป็ น คํ า พิ พ ากษาเกี่ ย วกั บ ภาษี และการบั ง คั บ คดี ต ามคํ า พิ พ ากษาศาลต่ า งประเทศในเรื่ อ ง
คดีล้มละลายคดีค่าปรับและค่าเสียหาย ดังต่อไปนี้
ที่มีลักษณะเป็นการลงโทษ ในทาง
(๑) ล้มละลาย
อาญา คดีสถานะบุคคล
(๒) ภาษีอากร
(๓) ครอบครัว
(๔) มรดก
(๕) สถานะบุคคลหรือนิติบุคคล
(๖) ค่าปรับ หรือค่าเสียหายในคดีอาญา”

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๘

๓๗๑

แนวทางที่ ๒ การเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่ใช้บังคับกับกระบวนพิจารณา
ความแพ่ง ได้แก่ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่....) พ.ศ. .......
ข้อควรพิจารณา: การบัญญัติเรื่องการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ไว้ใ นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเป็นไปตามกลุ่มประเทศที่ได้รับอิทธิพลมาจากระบบ
กฎหมายซิวิลลอว์ (Civil Law) ซึ่งได้แก่ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประเทศอินโดนีเซีย เป็นต้น โดยเมื่อพิจารณา
ถึงวิธีการบัญญัติในเรื่องดังกล่าวในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนแล้ว จะเห็นได้ว่ากลุ่มประเทศสมาชิก
ในอาเซียนส่วนมากมักจะใช้วิธีในการบัญญัติเรื่องการยอมรับ และการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศไว้ในกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของประเทศตน
การบัญญัติเรื่องการยอมรับและการบังคับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศไว้ในประมวลกฎหมาย
วิธีพิ จ ารณาความแพ่ ง ทําให้ คู่ ค วามฝ่ า ยที่ จ ะขอให้ มี ก ารยอมรั บ หรื อ บั ง คั บ คดี ต ามคํา พิ พ ากษา
ศาลต่างประเทศต้องใช้เวลาในการศึกษากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของประเทศที่ตนไม่คุ้นเคยใน
ภาพรวม อีกทั้งอาจเป็นตัวแปรที่ทําให้มีอุปสรรคในการเกิดความร่วมมือในเรื่องดังกล่าวระหว่างประเทศ
สมาชิกอาเซียน
ตารางที่ ๘.๓ แสดงหลักการและข้อยกเว้นในเรื่องการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศในร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง (ฉบับที่....) พ.ศ. .......
หลักเกณฑ์
มาตราทีเ่ สนอในประมวลวิธพี ิจารณาความแพ่ง
๑. เรื่องเขตอํานาจศาล “มาตรา ๓๒๗ ศาลมีอํานาจทําคําสั่ งปฏิเสธไม่ ยอมรับหรือบังคับคดีตาม
(Jurisdiction)
คําพิพากษาศาลต่างประเทศได้ ไม่ว่าคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นจะได้ทําขึ้น
ในประเทศใด ถ้าลูกหนี้ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศดังกล่าวพิสูจน์ได้ว่า
(๑) คําพิพากษาศาลต่างประเทศมีความขัดแย้งกับคําพิพากษาของอีก
ประเทศหนึ่งซึ่งได้เคยพิพากษาในมูลคดีเดียวกันเอาไว้ หรือ
(๒) คําพิพากษาศาลต่างประเทศเกิดจากกระบวนพิจารณาที่ไม่เป็นธรรม
หรือ
(๓) ศาลต่างประเทศที่ทําคําพิพากษาไม่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี”

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๘

๓๗๒

ตารางที่ ๘.๓ (ต่อ)
หลักเกณฑ์
มาตราทีเ่ สนอในประมวลวิธพี ิจารณาความแพ่ง
๒. เรื่องคําพิพากษา “มาตรา ๓๒๖ ศาลจะยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ต้ อ งเด็ ด ขาดและ ในกรณีดงั ต่อไปนี้
ถึงที่สุด (Final and
(๑) คําพิพากษาศาลต่างประเทศเป็นคําตัดสินหรือคําสั่งอันถึงที่สุดตาม
Conclusive)
กฎหมายของประเทศที่ทําคําพิพากษา และ
(๒) คําพิพากษาศาลต่างประเทศเป็นคําตัดสินหรือคําสั่งให้ชําระหนี้เงิน
และ
(๓) คําพิพากษาศาลต่างประเทศเป็นคําตัดสินหรือคําสั่งที่สามารถบังคับคดี
ได้ในศาลที่ทําคําพิพากษา”
๓. เรื่องกระบวนการ “มาตรา ๓๒๗ ศาลมี อํ า นาจทํ า คํ า สั่ ง ปฏิ เ สธไม่ ย อมรั บ หรื อ บั ง คั บ คดี ต าม
พิจารณาวิธีพิจารณา คําพิพากษาศาลต่างประเทศได้ ไม่ว่าคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นจะได้ทําขึ้น
ความแพ่งของประเทศ ในประเทศใด ถ้าลูกหนี้ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศดังกล่าวพิสูจน์ได้ว่า
ที่ทําคําพิพากษาต้อง (๑) คํ า พิ พ ากษาศาลต่ า งประเทศมี ค วามขั ด แย้ ง กั บ คํ า พิ พ ากษาของ
อีกประเทศหนึ่งซึ่งได้เคยพิพากษาในมูลคดีเดียวกันเอาไว้ หรือ
ชอบด้ ว ยกฎหมาย
(๒) คําพิพากษาศาลต่างประเทศเกิดจากกระบวนพิจารณาที่ไม่เป็นธรรม
(Fair Trial)
หรือ
(๓) ศาลต่างประเทศที่ทําคําพิพากษาไม่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี”
๔. หลั ก ถ้ อ ยที ถ้ อ ย “มาตรา ๓๒๔ ศาลจะยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ป ฏิ บั ติ ต อ บ แ ท น ก็ต่อเมื่อศาลต่างประเทศตกลงยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลไทย
ร ะ ห ว่ า ง กั น ในประเทศตนเช่นเดียวกัน
(Reciprocity)
ความตกลงยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศระหว่าง
๕. ห ลั ก อั ธ ย า ศั ย ประเทศไทยกับประเทศอื่นใดให้ทําเป็นหนังสือ และให้ประกาศรายนามประเทศ
ไมตรีระหว่างประเทศ ที่ประเทศไทยมีความตกลงยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ไว้ในกฎกระทรวง
(Comity)
บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ให้ใช้บังคับกับการยอมรับและการบังคับตาม
การบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศที่ประเทศไทยมีความตกลงด้วย
ในวรรคก่อนตามที่ปรากฏในกฎกระทรวง”

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๘

ตารางที่ ๘.๓ (ต่อ)
หลักเกณฑ์
๑. ข้ อ ยกเว้ น เรื่ อ ง
ขั ด ต่ อ น โ ย บ า ย
สาธารณะ (Public
Policy)
๒. ข้ อ ย ก เ ว้ น ใ น
เรื่ อ งความขั ด แย้ ง
กันของคําพิพากษา
(Irreconcilable
Judgments)

๓. ข้อยกเว้ นในเรื่อง
ของลักษณะคดีที่เป็น
คําพิพากษาเกี่ยวกั บ
ภาษี ค ดี ล้ ม ละลาย
ค ดี ค่ า ป รั บ แ ล ะ
ค่าเสียหายที่มีลักษณะ
เป็ น การลงโทษใน
ทางอาญา คดีสถานะ
บุคคล

๓๗๓

มาตราทีเ่ สนอในประมวลวิธพี ิจารณาความแพ่ง
“มาตรา ๓๒๘ ศาลมี อํ า นาจทํ า คํ า สั่ ง ปฏิ เ สธไม่ ย อมรั บ หรื อ บั ง คั บ คดี ต าม
คําพิพากษาศาลต่างประเทศ ในกรณีที่ปรากฏต่อศาลว่า การยอมรับหรือ
การบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน”
“มาตรา ๓๒๗ ศาลมีอํา นาจทํา คํา สั่ง ปฏิเ สธไม่ย อมรับ หรือ บัง คับ คดีต าม
คําพิพากษาศาลต่างประเทศได้ ไม่ว่าคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้น จะได้
ทําขึ้นในประเทศใด ถ้าลูกหนี้ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศดังกล่าวพิสูจน์
ได้ว่า
(๑) คําพิพากษาศาลต่างประเทศมีความขัดแย้งกับคําพิพากษาของอีก
ประเทศหนึ่งซึ่งได้เคยพิพากษาในมูลคดีเดียวกันเอาไว้ หรือ
(๒) คําพิพากษาศาลต่างประเทศเกิดจากกระบวนพิจารณาที่ไม่เป็นธรรม
หรือ
(๓) ศาลต่างประเทศที่ทําคําพิพากษาไม่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี”
“มาตรา ๓๒๕ บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ไม่ใช้กับการยอมรับและ
การบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) ล้มละลาย
(๒) ภาษีอากร
(๓) ครอบครัว
(๔) มรดก
(๕) สถานะบุคคลหรือนิติบุคคล
(๖) ค่าปรับ หรือค่าเสียหายในคดีอาญา”

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๘

๓๗๔

๓. ข้อเสนอสําหรับประเทศไทยในเรื่องศาลที่ควรทําหน้าที่ในการยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศ
คณะผู้วิจัยได้มีการเสนอศาลเรื่อง ศาลที่ควรทําหน้าที่ในการยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศออกเป็น ๒ แนวทาง ดังนี้
แนวทางที่ ๑: กรณีเสนอกฎหมายใหม่ ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติการยอมรับและการบังคับคดี
ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในคดีแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. ....
ประเทศไทยเอง มีศ าลที่ เ ป็ น ศาลชํา นั ญ พิ เ ศษอย่ า งเช่ น ศาลทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาและ
การค้าระหว่างประเทศที่ทําหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีทางการค้าในคดีแพ่งและพาณิชย์ระหว่างประเทศ
ในประเด็นนี้อาจเทียบเคียงได้กับการขอให้บังคับตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการต่างประเทศ
ตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สิน
ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๗ (๑๑) ที่ได้กําหนดให้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศมีอํานาจ
ในการบังคับคําชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ จึงเป็นศาลที่มีความเชี่ยวชาญในคดีระหว่างประเทศและมีความชํานาญ
ในเรื่องแนวทางปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเชี่ยวชาญกฎหมายระหว่างประเทศ ภาษาต่างประเทศ
หรือเอกสารที่ใช้ในการยื่นคําร้องก็ตาม ประกอบกับจากผลการสัมภาษณ์ ท่านดร. วัชระ เนติวณิชย์
ซึ่งดํา รงตํา แหน่ง ผู้พิพ ากษาศาลทรัพ ย์สิน ทางปัญ ญาและการค้าระหว่างประเทศ และท่านพิเชษฐ์
เนียมนัด ซึ่งดํารงตําแหน่งเป็นอัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สํานักงานที่ปรึกษากฎหมาก็ได้ให้ความเห็น
ไปในทํา นองเดี ย วกั น ว่ า ศาลที่ เ หมาะสมกั บ การขอให้ มี ก ารยอมรั บ และบั ง คั บ ตามคํา พิ พ ากษา
ศาลต่างประเทศก็น่าจะเป็นศาลทรัพย์สินทางปัญญา
ข้อเสนอแนะ: คณะผู้วิจัยขอเสนอให้การยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
อยู่ในอํานาจของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ เนื่องจากมีธรรมเนียมปฏิบัติ
และมีความคุ้นเคยในการบังคับตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศซึ่งการยอมรับและ
การบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศสามารถเทียบเคียงได้กับการที่คู่ความฝ่ายที่ชนะคดีนําคําชี้ขาด
ของอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศมาใช้บังคับในประเทศไทย เพราะเมื่อพิจารณาถึงสภาพบังคับของ
คําชี้ขาดต่างประเทศและคําพิพากษาศาลต่างประเทศในประเทศไทยแล้ว อาจเปรียบเทียบได้ดังนี้

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ ๘

๓๗๕

ตารางที่ ๘.๔ ความแตกต่างของสภาพบังคับของคําชี้ขาดอนุญาโตตุลาการต่างประเทศและ
คําพิพากษาศาลต่างประเทศในประเทศไทย
คําชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ
คําพิพากษาศาล
ต่างประเทศ
ต่างประเทศ
สภาพบังคับโดยตัวเอง
ไม่มีสภาพบังคับ
มีสภาพบังคับ
(ต้องขอให้ศาลบังคับตามคําชี้ขาดให้) (เฉพาะในเขตอํ า นาจของศาลที่ ทํ า
คําพิพากษานั้น เว้นแต่ ประเทศของศาล
ที่ทําคําพิพากษามีความตกลงระหว่างประเทศ
กับประเทศอื่น)
ความตกลงระหว่ า ง
มี
ไม่มี
ประเทศ (อันมีผลทําให้ ได้ แก่ อนุ สั ญญาว่ าด้ วยการยอมรั บ หมายเหตุ: ประเทศไทย ยังไม่ได้เข้าเป็นภาคี
สามารถบั ง คั บ ได้ ใ น นับถือและการใช้บังคับคําชี้ขาดของ ของอนุสัญญาใดๆ เกี่ยวกับการยอมรับ และ
ประเทศไทย)
อนุ ญ าโตตุ ล าการต่ า งประเทศ การบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ค.ศ. ๑๙๕๘ (The Convention on ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบความตกลงทวิภาคี
the Recognition and Enforcement หรื อ พหุ ภ าคี ดั ง นั้ น ศาลไทยจึ ง ยั ง ไม่ มี
of Foreign Arbitral Awards ๑๙๕๘) พั น ธกรณี ที่ ต้ อ งยอมรั บ หรื อ บั ง คั บ คดี
หมายเหตุ: ประเทศไทยถูกผูกพันตาม ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
พันธกรณีดังกล่าวตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๕๙
ดังนั้น จึงส่งผลให้ศาลไทยต้องบังคับ
ตามคําชี้ขาดอนุญาโตตุลาการของ
ประเทศที่เป็นภาคีอนุสัญญาดังกล่าว
ข้อสรุปของสภาพบังคับ - เหมือนกัน (ไม่มีสภาพบังคับ)
ของคําชี้ขาดต่างประเทศ (ต้องขอให้ศาลไทยทําการยอมรับและบังคับคดีให้ อย่างไรก็ตาม ศาลไทยจะไม่
แ ล ะ คํ า พิ พ า ก ษ า ก้าวล่วงไปพิจารณาเนื้อหาข้อพิพาทของคําชี้ขาดอนุญาโตตุลาการและเนื้อหาคดี
ศ า ล ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ของคําพิพากษาศาลต่างประเทศอีก)
เมื่อคู่ความฝ่ายที่ชนะ กรณีที่คู่ความฝ่ายที่ชนะคดีนําคําชี้ขาด เช่นเดียวกับกรณีคําชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ
นํ า มาขอให้ ศ าลไทย อนุญาโตตุลาการ ต่างประเทศมาบังคับ ต่างประเทศ กรณีที่เจ้าหนี้ตามคําพิพากษา
ยอมรั บ หรื อ บั ง คั บ คดี เอาแก่ ลู ก หนี้ ที่ มี ภู มิ ลํ า เนาอยู่ ใ น ศาลต่ างประเทศนํ าคํ าพิ พากษา ดั งกล่ าวมา
ให้ ณ ปัจจุบัน
ประเทศไทย คู่ความดังกล่าวต้องยื่น บังคับกับลูกหนี้ ที่มีภูมิลําเนาในประเทศไทย
คําร้องขอให้ศาลไทยบังคับให้ตามคํา ต้ อ งขอให้ ศ าลไทยทํ า การยอมรั บ หรื อ
ชี้ขาดฯ ดังกล่าว
บังคับคดีให้
ความแตกต่าง
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จากตารางข้างต้น จะเห็นได้ว่าเมื่อเปรียบเทียบสภาพบังคับของคําชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ
ต่างประเทศกับคําพิพากษาศาลต่างประเทศนอกประเทศไทย อาจมีความแตกต่างในเรื่องของสภาพบังคับ
โดยตัวของคําชี้ขาดอนุญาโตตุลาการหรือคําพิพากษาศาลต่างประเทศเอง แต่เมื่อคู่ความฝ่ายที่ชนะคดี
ได้นําคําชี้ขาดอนุญาโตตุลาการและคําพิพากษาศาลต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยแล้ว คําชี้ขาด
อนุญาโตตุลาการและคําพิพากษาศาลต่างประเทศจะไม่มีสภาพบังคับทั้งคู่ คู่ความฝ่ายที่ชนะคดีต้อง
ขอความช่วยเหลือด้านตุลาการจากศาลไทยเพื่อขอให้บังคับให้ โดยศาลไทยจะบังคับให้หรือไม่นั้นจะ
ขึ้นอยู่กับความร่วมมือระหว่างประเทศที่ประเทศไทยได้ทําความตกลงไว้
ดังนั้น ศาลที่จะทําหน้าที่ในการยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศควรเป็น
ศาลเดียวกับศาลที่ทําหน้าที่ในการบังคับตามคําชี้ขาดอนุญาโตตุลาการต่างประเทศ เนื่องจากจุดเริ่มต้น
ในการขอให้มีการยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศจะมีความคล้ายคลึงกับการบังคับ
ตามคําชี้ขาดอนุญาโตตุลาการต่างประเทศ และจะไม่ทําให้เกิดปัญหาติดขัดในช่วงระยะแรกของธรรม
เนียมปฏิบัติของศาลไม่ว่าในด้านของ เอกสารที่คู่ความจะต้องยื่นเพื่อขอให้มีการยอมรับและการบังคับคดี
ค่าธรรมเนียมศาล และขั้นตอนในการพิจารณาของศาล เป็นต้น
คณะผู้วิจัยจึงขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทรัพย์สินทางปัญญา
และการค้าระหว่างประเทศตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศ และวิธีพิจารณาคดีท รัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙
โดยแก้ไขเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
“มาตรา ๗ (๑๒) คดีที่มีการขอให้ยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศตาม
กฎหมายที่ว่าด้วยการยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในคดีแพ่งและพาณิชย์”
แนวทางที่ ๒: กรณีเสนอให้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง โดยเสนอ
เป็นร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่....) พ.ศ. .......
ในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลวิธีพิจารณาความแพ่ง ในส่วนของเขตอํานาจศาลที่จะมี
อํานาจในการพิจารณาเกี่ยวกับการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศควรเป็นไป
ตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ลักษณะ ๒ หมวด ๑ เขตอํานาจศาล โดย
คณะผู้วิจัยเสนอให้มีการเพิ่มเติมมาตรา ๔ สัตต ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ดังนี้
“มาตรา ๔ สัตต คําร้องขอให้มีการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ให้เสนอต่อศาลที่ลูกหนี้ตามคําพิพากษามีภูมิลําเนาหรือต่อศาลที่ทรัพย์สินตั้งอยู่ในเขตศาลก็ได้”
ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกระบวนการวิธีพิจารณาความแพ่งตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ที่ใช้หลักจําเลยมีภูมิลําเนาและหลักที่ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ในเขตศาลอยู่แล้ว
ซึ่งเมื่อเทียบเคียงกั บเขตอํานาจของศาลที่ มีอํานาจในการพิ จารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับ
อนุญาโตตุลาการตาม มาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕
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“มาตรา ๙ ให้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง หรือศาลทรัพย์สินทางปัญญา
และการค้าระหว่างประเทศภาค หรือศาลที่มีการพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการอยู่ในเขตศาลหรือศาล
ที่คู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีภูมิลําเนาอยู่ในเขตศาล หรือศาลที่มีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาข้อพิพาท
ซึ่งได้เสนอต่ออนุญาโตตุลาการนั้น เป็นศาลที่มีเขตอํานาจตามพระราชบัญญัตินี้”
จากมาตรา ๙ จะเห็นได้ว่า นอกจากศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศแล้ว
พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ ยังได้กําหนดให้ศาลที่มีการพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการ
อยู่ในเขตศาล หรือศาลที่คู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีภูมิลําเนาอยู่ในเขตศาล หรือศาลที่มีเขตอํานาจพิจารณา
พิพากษาข้อพิพาทซึ่งได้เสนอต่ออนุญาโตตุลาการนั้น เป็นศาลที่มีเขตอํานาจด้วย ทั้งนี้ เนื่องจากพระราชบัญญัติ
อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นกฎหมายที่ใช้บังคับทั้งกับอนุญาโตตุลาการในประเทศและอนุญาโตตุลาการ
ต่างประเทศ กฎหมายดังกล่าวจึงได้กําหนดให้ศาลยุติธรรมอื่นมีอํานาจในการพิจารณาพิพากษาคดีที่
เกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการด้วย ประกอบกับพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการบัญญัติ
กระบวนวิธีพิจารณาของอนุญาโตตุลาการตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการจนไปถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณา
ดังนั้นในกรณีที่คู่ความมีข้อโต้แย้งถึงกระบวนพิจารณาที่ไม่ชอบตามกฎหมายดังกล่าว คู่ความที่โต้แย้ง
มีสิทธิในการยื่นคําร้องต่อศาลยุติธรรมอื่นตามมาตรา ๙ แห่ง พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕
ได้
ดังนั้น ในกรณีที่เป็นการเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
เขตอํานาจศาลจึงควรแก้ไขให้สอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าว
๔. ข้ อ เสนอสํา หรับ ประเทศไทยในเรื่ อ งความจํา เป็น ในการบัญ ญัติใ นรายละเอี ย ดเกี่ย วกับ
การจดทะเบียนคําพิพากษา อย่างเช่นประเทศสิงคโปร์
ในเรื่องของการจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศในกรณีที่คู่ความฝ่ายที่ชนะคดีมาขอให้
ศาลไทยยอมรับหรือบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้น คณะผู้วิจัยเสนอว่า ระบบการจดทะเบียน
คําพิพากษาศาลต่างประเทศอย่างเช่นประเทศดังกล่าว จะเป็นไปได้ยากในทางปฏิบัติสําหรับประเทศไทย
เนื่องจากประเทศสิงคโปร์มีการใช้กฎหมาย The Reciprocal Enforcement of Foreign Judgment
Act (“REFJA”) และ The Reciprocal Enforcement of Commonwealth Judgments Act (“RECJA”)
ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับระหว่างประเทศเครือจักรภพแห่งประชาชาติ (Commonwealth of Nations)
โดยเป็นกลุ่มประเทศที่เคยตกอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศอังกฤษ และมีการรวมกลุ่มกันเพื่อช่วยเหลือ
และร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และกีฬา ประเทศเครือจักรภพแห่งประชาชาติ (Commonwealth
of Nations) มีการก่อตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. ๑๙๔๙ จึงกล่าวได้ว่าประเทศในกลุ่มเครือจักรภพแห่งประชาชาติ
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(Commonwealth of Nations) มีความสัมพันธ์อย่างหนาแน่นและมีความเชื่อถือในระบบกฎหมาย
ของประเทศกลุ่มสมาชิก
ดังนั้น การจดทะเบียนคําพิพากษาจึงเกิดขึ้นได้ยากในทางปฏิบัติสําหรับประเทศไทย อย่างไรก็ดี
คณะผู้วิจัยได้เสนอ หมวดเฉพาะในเรื่อง “วิธีการขอให้ยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ”
ไว้ในข้อเสนอแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
(โปรดดูเอกสารประกอบในภาคผนวก)
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สรุปภาพรวมบทสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้พพิ ากษา นักวิชาการ อาจารย์และผูท้ รงคุณวุฒิ
ที่เกี่ยวด้วยการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ผู้ถูกสัมภาษณ์
๑. รศ.ดร. พันธุ์ทิพย์ สายสุนทร อาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์ มหาสิทยาลัยธรรมศาสตร์
๒. นายพิเชษฐ์ เนียมนัด อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานที่ปรึกษากฎหมาย
๓. นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา อธิบดีอัยการ สํานักงานอัยการสูงสุด
๔. ดร.วัชระ เนติวณิชย์ ผู้พิพากษา ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
๑. ประเด็นเรื่องของการเพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับการยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ในกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หรือการออกเป็นกฎหมายใหม่เพื่อใช้บังคับ ในเรื่องดังกล่าว
สรุปผลการสัมภาษณ์:
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ถูกสัมภาษณ์ทั้งหมด มีความเห็นไปทั้งสองด้าน โดยในด้านแรกเห็นควรว่า
ควรจะเสนอแก้ไขกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของประเทศไทย ทั้งนี้เพราะเห็นว่าเนื่องจากเป็น
กฎหมายหลักที่ใช้เกี่ยวกับวิธีพิจารณาความทางศาลอยู่แล้ว และในเรื่องของการรับรองและบังคับ
ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศนี้ก็เป็นเรื่องของวิธีฯ ทางศาล จึงเห็นสมควรว่าควรนําไปบรรจุอยู่ใน
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฯ
ส่วนแนวความเห็นอีกด้านที่ว่าควรออกเป็นกฎหมายใหม่นั้น ผู้ทรงคุณวุฒิสองท่านได้ให้
ความเห็นว่าการแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งอาจใช้เวลาในกระบวนการแก้ไขนานกว่า
การตราออกเป็ น พระราชบั ญ ญั ติ ใ หม่ ประกอบกั บ เรื่ อ งการรั บ รองและบั ง คั บ ตามคํา พิ พ ากษา
ศาลต่างประเทศนี้ เป็นเรื่องเฉพาะที่ควรจะถูกบัญญัติแยกออกมาต่างหากจากวิธีพิจารณาของศาลปกติ
๒. ประเด็นเรื่องของหน่วยงานพิเศษที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
โดยเฉพาะ
สรุปผลการสัมภาษณ์:
จากผลการสัมภาษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าควรจัดตั้งหน่วยงานพิเศษขึ้นมา
เพื่อดูแลเรื่องดังกล่าวโดยเฉพาะ โดยเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ควรกําหนดคุณสมบัติของนิติกรที่จะมาดูแล

รายงานฉบับสมบูรณ์
ภาคผนวก ข

๓๘๖

รับผิดชอบ ในเรื่องดังกล่าวว่าควรจบการศึกษาขั้นต่ําในชั้นใด และมีความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย
ระหว่างประเทศและภาษาต่างประเทศอีกด้วย
โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่ถูกสัมภาษณ์ทั้งหมดให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า ศาลที่ควรทําหน้าที่เข้ามาดูแล
ในเรื่องหน่วยงานพิเศษนี้ น่าจะเป็นศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศซึ่งมีความเชี่ยวชาญ
ในคดีระหว่างประเทศอยู่แล้ว อย่างไรก็ดี มีบางท่านได้ให้ความเห็นว่าอาจเป็นศาลแพ่งหรือสํานักงาน
ศาลยุติธรรมได้อีกด้วย
๓. ประเด็นข้อเสนอแนะของขั้นตอนการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
สรุปผลการสัมภาษณ์:
จากผลการสัมภาษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านเห็นตรงกันว่า อาจใช้รายชื่อเอกสารเดียวกันกับที่
ทางศาลได้กําหนดไว้ในเรื่องที่คล้ายคลึงกันอยู่แล้ว อาทิเช่น การกําหนดเอกสารที่ต้องนํามาแสดงต่อศาล
ในกรณีขอให้มีการบังคับตามคําชี้ขาดอนุญาโตตุลาการต่างประเทศ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิบางท่านได้ความเห็น
เพิ่มเติมว่า การที่จะกําหนดเอกสารที่จะนํามาใช้เพื่อขอรับรองและบังคับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้น
ควรจะกําหนดเฉพาะเอกสารที่จําเป็นเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดข้อจํากัดในการรับรองหรือบังคับ
ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศดังกล่าว
๔. ประเด็นเรื่องของประเภทคดีที่ควรอนุญาตให้มีการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศ
สรุปผลการสัมภาษณ์:
จากผลการสัมภาษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านเห็นพ้องต้องกันว่าควรจะเป็นประเภทคดีที่เกี่ยวกับ
หนี้เงินหรือทางการค้าในเชิงพาณิชย์เท่านั้น โดยประเภทของคดีนี้ น่าจะใช้แนวทางเดียวกันกับคดีที่
สามารถชี้ขาด โดยอนุญาโตตุลาการได้ตามกฎหมายอนุญาโตตุลาการ
๕. ประเด็นในเรื่องของหลักเกณฑ์ในการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
สรุปผลการสัมภาษณ์:
จากผลการสัมภาษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านได้เสนอหลักเกณฑ์ในการรับรองและบังคับตาม
คําพิพากษาศาลต่างประเทศดังนี้
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๑. หลักคําพิพากษาต้องเสร็จเด็ดขาดและถึงที่สุด โดยคู่ความต้องไม่สามารถอุทธรณ์หรือฎีกา
ได้อีกต่อไป ทั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศที่ออกคําพิพากษา
๒. หลักเขตอํานาจศาล กล่าวคือ ศาลที่ออกคําพิพากษานั้นต้องมีเขตอํานาจในการพิพากษา
๓. หลักต่างตอบแทน (Reciprocity)
๖. ประเด็นเรื่องข้อยกเว้นในการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
สรุปผลการสัมภาษณ์:
จากผลการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้ข้อเสนอแนะเหมือนกันว่า ควรนําข้อยกเว้นที่ใช้อยู่ใน
พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการมาเป็นแนวทางในเรื่องนี้ โดยข้อเสนอแนะที่ควรคงไว้อยู่มากที่สุดได้แก่
ข้อเสนอแนะในเรื่อง การขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
๗. ประเด็นความจําเป็นของการมี checklist ซึ่งเป็นฟอร์มของศาลให้กับเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาฯ
เพื่อมายื่นคําร้อง
สรุปผลการสัมภาษณ์:
จากผลการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ทุกท่านเห็นด้วยอย่างยิ่งในการมี checklist ของศาลเพื่อให้
เกิดความสะดวกและง่ายต่อการใช้
๘. ประเด็นเรื่องของปัญหาและข้อเสนอแนะของการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาล
ต่างประเทศ
สรุปผลการสัมภาษณ์:
จากผลการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้กล่าวถึงปัญหาในเรือ่ งดังกล่าวไว้ดังนี้
๑. ปัญหาการขาดผู้ทรงคุณวุฒิทมี่ ีความรู้ความเชี่ยวชาญดีพอในเรื่องดังกล่าว
๒. ปัญหาการขาดการตระหนักในเรื่องดังกล่าว ทําให้ประเทศไทยไม่มีความตื่นตัวเท่าที่ควร
ในเรื่องนี้
๓. ปัญหาในเรื่องแนวความคิดที่ยังคงมองว่าการรับรองและบังคับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
จะทําให้ประเทศไทยเสียอํานาจอธิปไตย
๔. ปัญหาข้างต้นที่กล่าวมาทั้งหมด จึงทําให้ประเทศไทยยังขาดสนธิสัญญาหรือความตกลง
กับต่างประเทศในเรื่องนี้ การรับรองและบังคับตามคําพิพากษาของศาลต่างประเทศในประเทศไทย
จึงยากต่อการพัฒนา
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ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
 สรุปบทสัมภาษณ์ รศ.ดร.

พันธุ์ทิพย์ สายสุนทร
อาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๑) ควรมีการเพิ่มหลักเรื่องการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หรือควรจะมีการร่างเป็นพระราชบัญญัติใหม่ต่างหาก
เห็นควรให้มีการบัญญัติหลักในเรื่องการยอมรับและบังคับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ไว้ในกฎหมายหลัก โดยอาจอาศัยหลักของทางสหภาพยุโรปเป็นต้นแบบ แต่ถ้าหากต้องมีการทําตาม
ขั้นตอนในการออกกฎหมายก็อาจจะมีความล่าช้า ดังนั้นเห็นควรให้มีการออกแนวปฏิบัติ (guideline)
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติตาม อย่างไรก็ดีจากการศึกษาประวัติศาล ศาลไทยได้
มีแนวทางในเรื่องการยอมรับและบังคับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในคําพิพากษฎีกาที่ ๕๘๕/๒๔๖๑๑
๒) ควรมีหน่วยงานพิเศษที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับการบังคับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
หรือไม่
สํานักงานศาลยุติธรรมสามารถทีจ่ ะทําหน้าทีโ่ ดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๔ ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่งได้ เมื่อสํานักงานศาลยุติธรรมทําหน้าที่ในการส่งหมายสืบพยานได้ ก็น่าที่จะสามารถ
ทําหน้าที่ในการบังคับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศได้
๑

นางฟามทีเลียนฟ้องนายตรันวันเตียว ต่อศาลเมืองไซง่อน ฐานผิดสัญญาซื้อขาย ศาลเมืองไซง่อนพิพากษาให้นายตรันวันเนียว ชดใช้
ค่าเสียหายให้นางฟามทีเลียน ต่อมานายตรันวันเตียวได้ย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพมหานคร นางฟามทีเลียนจึงมอบอํานาจให้นายเวียนนํายอ
เป็นโจทก์ ฟ้องนายตรัยวันเตียวเป็นคดีต่อศาลแพ่ง คดีขึ้นสู่ศาลฎีกา โดยมีประเด็นที่ต้องพิจารณาคือ คําพิพากษาเมืองไซง่อนที่โจทก์
อ้างนั้น จะเป็นคําพิพากษาที่ศาลไทยควรรับบังคับให้เพียงใด
ศาลไทยได้วางหลักเป็นเงื่อนไขในการบังคับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศไว้ด้วยกัน ๒ ประการ กล่าวคือ
๑. ศาลที่พิพากษาคดีนั้นมีอํานาจพิจารณาคดีหรือไม่ ตามข้อเท็จจริงโจทก์และจําเลยเป็นคนในบังคับของเมืองไซง่อน ศาล
เมืองไซง่อนจึงมีอํานาจพิจารณาคดีดังกล่าว
๒. คําพิพากษาต้องเป็นคําพิพากษาที่เสร็จเด็ดขาด คือ ไม่อาจรื้อร้องขึ้นฟ้องเป็นคดีกันได้อีก ในคดีนี้ ข้อเท็จจริงจําเลยแพ้คดี
โดยจําเลยขาดนัด โจทก์ต้องเป็นฝ่ายนําสืบว่าการแพ้คดีโดยขาดนัดของจําเลยเป็นไปในลักษณะที่ เสร็จเด็ดขาดแล้ว จําเลยไม่อาจยกคดี
ให้ศาลไซง่อนพิจารณาใหม่ได้
แต่กรณีนี้โจทก์พิสูจน์ไม่ได้ ศาลไทยจึงกล่าวว่า กรณีไม่เข้าเงื่อนไขที่ศาลไทยจะรับบังคับและดําเนินการให้ โจทก์จะอ้างคําพิพากษาเป็น
มูลฟ้องร้องยังมิได้
ข้อสังเกต จากคําพิพากษาฎีกาดังกล่าว ศาลไทยใช้หลัก ๒ ประการ เป็นข้อพิจารณาการบังคับตามคําพิพากษาของศาลต่างประเทศ
อันได้แก่ หลักความถูกต้องของเขตอํานาจศาล และ หลัก ความเป็นที่สุดของคําพิพากษาคือคดีต้องเสร็จเด็ดขาด ทั้งนี้ บุคคลที่ร้องขอให้
นําผลของคําพิพากษาของศาลประเทศหนึ่งไปขอให้ศาลอีกประเทศ หนึ่งบังคับตามให้นั้น จะต้องเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องและต้องการให้มีการบังคับ
ตามคําพิพากษานั้น เช่น โจทก์ มิใช่เป็นบุคคลอื่น เช่น ศาลที่มีคําพิพากษาหรือองค์กรอื่นบังคับคดีแทนให้
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๓) ขั้นตอนของการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ (เอกสารที่ต้องใช้/
ค่าธรรมเนียม/ ระยะเวลา/ การLegalize and notarize เอกสาร/ การที่ให้ศาลออกหมายบังคับ
ทรัพย์สินของลูกหนี้)
สามารถที่จะขอข้อมูลจากสํานักงานศาลยุติธรรมที่อาจจะมีข้อมูลของระยะเวลาในการดําเนินการ
หรือค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง
๔) ตัวอย่างในกรณีที่ขอให้บังคับตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
เห็นว่าสามารถนําหลักการของพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการมาปรับใช้กับการยอมรับและ
บังคับคดี ตามคําพิพากษาได้ อย่างไรก็ดีอาจมีข้อแตกต่าง คือ การทําอนุญาโตตุลาการจะต้องมีการรักษา
ความลับของข้อพิพาท
๕) เงื่อนไข หลักเกณฑ์ในการยอมรับและการบังคับคดีตามคํา พิพากษาศาลต่างประเทศ
(เช่น คําพิพากษาต้องมาจากศาลสูงเสร็จเด็ดขาด/ ถือคําพิพากษาของศาลต่างประเทศเสมือนว่า
เป็นคําพิพากษาของประเทศตน
อาจนําหลักเกณฑ์ที่ได้จากคําพิพากษาฎีกาที่ ๕๘๕/๒๔๖๑
๑. คําพิพากษาของศาลต่างประเทศจะต้องเป็นคําพิพากษาของศาลซึ่งมีอํานาจพิจารณาคดี
นั้นได้
๒. คําพิพากษาของศาลต่างประเทศจะต้องเป็นคําพิพากษาที่ได้วินิจฉัยถึงมูลคดีข้อพิพาท
ในระหว่างคู่ความสําเร็จเด็ดขาดจะรื้อถอนขึ้นโต้แย้งในศาลนั้นอีกไม่ได้
โดยหลักการข้างต้นจะใช้ประกอบกับ หลักการต่างตอบแทนซึ่งกันและกัน (reciprocity)
หมายความว่าถ้ารัฐคู่กรณีมีการใช้หลักเกณฑ์ในการยอมรับและบังคับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
โดยพิจารณาเงื่อนไขทั้งหมด ๗ เงื่อนไข ประเทศไทยก็ต้องใช้ ๗ เงื่อนไขเช่นเดียวกัน หรือถ้ายังไม่มีเกณฑ์
ก็ต้องพิจารณาตามจารีตประเพณีที่ปฏิบัติต่อกันมา
๖) ข้อยกเว้นในการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ (เช่น หนี้ภาษี
อาญา ฯลฯ)
ถ้าหากมีกฎหมายประเด็นในเรื่องภาษี ซึ่งถือได้ว่าเป็นกฎหมายมหาชนเพราะเป็นเรื่องระหว่าง
รัฐกับเอกชนซึ่งมีหลักกฎหมายทั่วไป อาจมีการยินยอมให้มีการใช้กฎหมายต่างประเทศได้ เช่น ถ้าหาก
มีการทําอนุสญ
ั ญาภาษีซ้อน จะไม่ได้ใช้ประมวลรัษฎากร แต่จะบังคับตามอนุสัญญาได้เลย
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๗) checklist ฟอร์มของศาลเมื่อเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาฯ มายื่นคําร้อง
เป็นไปตามเงื่อนไขของการยอมรับและบังคับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
๘) ปัญหาและข้อเสนอแนะของการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
- การยอมรับและบังคับตามคําพิพากษาสามารถที่จะพิจารณาได้ ๓ ระดับ คือ national
regional และ worldwide ซึ่งถ้าเป็นเกณฑ์ตามสนธิสัญญาที่เกิดขึ้น การบังคับและยอมรับตาม
คําพิพากษาจะใส่หลักการต่างตอบแทนซึ่งกันและกันไว้ในสนธิสัญญา (reciprocity) เพราะฉะนั้น
ถ้าเกิดการขัดกันระหว่างกฎหมายที่จะสามารถนํามาปรับใช้ (applicable law) อาจจะต้องพิจารณา
ระหว่างกฎหมายภายในและกฎหมายระดับภูมิภาค เพราะฉะนั้นจึงเห็นควรให้มีการผลักดัน ให้เกิด
สนธิสัญญาเรื่องการยอมรับและบังคับตามคําพิพากษาในระดับภูมิภาคอาเซียน อย่างไรก็ดี ถ้าหาก
สนธิสัญญาในระดับภูมิภาคไม่เป็นไปตามหลักปฏิบัติของสหประชาชาติข้อตกลงนั้นก็อาจไม่เป็นผล
ในอนาคตจึงอาจมีการผลักดันให้เกิดสนธิสัญญาเรื่องการยอมรับและบังคับตามคําพิพากษา ที่ประเทศ
ทั่วโลกต่างยอมรับ
- ถึงแม้จะไม่มีการบัญญัติเรื่องการยอมรับและการบังคับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
เป็นลายลักษณ์อักษร ก็เห็นควรให้มีการสร้างที่ความตระหนักและการรับรู้เรื่องการยอมรับและการบังคับ
ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ และการยอมรับกระบวนการยุติธรรมต่างประเทศที่อาจจะต้องมีการ
เข้ามาในประเทศไทย หรืออาจจะต้องหาจุดเกาะเกี่ยวในการยอมรับและการบังคับตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศของประเทศอาเซียนทั้งหมดร่วมกัน รวมถึงการนําหลักของอนุญาโตตุลาการมาปรับใช้
- อาจจะต้องพิจารณามาตรา ๓๔ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งที่ว่า “ถ้าจะต้องดําเนิน
กระบวนการพิจารณาทั้งเรื่องหรือแต่บางส่วน โดยทางอาศัยหรือร้องขอต่อเจ้าหน้าที่ในเมืองต่างประเทศ
เมื่อไม่มีข้อตกลงระหว่างประเทศอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้สําหรับเรื่องนั้นแล้ว
ให้ศาลปฏิบัติตามหลักทั่วไปแห่งกฎหมายระหว่างประเทศ” โดยต้องพิจารณาว่าคําว่า “กระบวนการ
พิจารณา” รวมถึงการบังคับคดีด้วยหรือไม่ ซึ่งถ้าหากรวมถึงการบังคับคดีด้วยและมีการทําข้อตกลง
ระหว่างประเทศศาลก็สามารถที่จะดําเนินการในเรื่องการยอมรับและบังคับตามคําพิพากษาตามข้อตกลง
ได้เลย เพราะถือว่ามีกฎหมายรองรับแล้ว
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 สรุปบทสัมภาษณ์ นายพิเชษฐ์

เนียมนัด
อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สํานักงานที่ปรึกษากฎหมาย

๑) ควรมีการเพิ่มหลักเรื่องการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งหรือควรจะมีการร่างเป็นพระราชบัญญัติใหม่ต่างหาก
เห็นว่า ควรเป็นการแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของประเทศไทยมากกว่า
การที่จะร่างเป็นพระราชบัญญัติหรือกฎหมายฉบับใหม่ ทั้งนี้เนื่องจากการยอมรับและการบังคับตาม
คําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นเป็นเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับการดําเนินกระบวนพิจารณาทางศาลไม่ได้เป็น
เรื่องเฉพาะเหมือนกับการบังคับตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ดังนั้น จึงควรที่จะบัญญัติไว้ในกฎหมาย
เดียวกันกับกฎหมายที่นํามาใช้ในการพิจารณาทางศาล
๒) ควรมีหน่วยงานพิเศษที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับการบังคับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
หรือไม่
เห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยควรเป็นศาลชํานัญพิเศษที่เป็นผู้มีหน้าที่ดูแลในเรื่องดังกล่าว โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ศาลทรัพย์สินทางปัญญา เนื่องจากคดีส่วนใหญ่มักเป็นคดีที่เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
โดยศสลชํานัญพิเศษดังกล่าวควรมีระบบสืบพยานต่างหากเพื่อความรวดเร็วของการยอมรับและ
การบังคับคําพิพากษาศาลต่างประเทศ โดยกฎเกณฑ์ที่จะนํามาใช้ในเรื่องดังกล่าวอาจออกมาในลักษณะ
เป็นกฎหมายลูกตามที่ประมวลวิธีพิจารณาความแพ่งให้อํานาจ (ในกรณีที่มีการแกไขตามที่ท่านแนะนํา
ข้างต้น) เช่น พระราชกฤษฎีกา ทั้งนี้ ลองไปดูและพิจารณาระเบียบประธานศาลฎีกา (ประชุมใหญ่)
แต่จําชื่อเรื่องไม่ได้ที่เป็นการออกระเบียบเกี่ยวกับการพิจารณาของศาล
๓) ขั้ น ตอนของการการยอมรั บ และการบั ง คั บ คดี ต ามคํ า พิ พ ากษาศาลต่ า งประเทศ
(เอกสารที่ต้องใช้/ค่าธรรมเนียม/ ระยะเวลา/ การLegalize and notarize เอกสาร/ การที่ให้ศาล
ออกหมายบังคับทรัพย์สินของลูกหนี้)
ในเรื่องของเอกสารนี้ ควรกําหนดให้เอกสารเฉพาะเท่าที่จําเป็นเท่านั้น ทั้งนี้เนื่องจากการยอมรับ
และการบังคับฯ ดังกล่าว ไม่ต้องมีการสืบพยานกันใหม่ โดยควรกําหนดเอกสารที่ต้อออออใช้เฉพาะเอกสาร
หลักๆ ที่สําคัญในการดังกล่าว อาทิ เช่น คําพิพากษาของศาลต่างประเทศ สําเนาบัตรประชาชนของลูกหนี้
เท่านี้ก็เพียงพอ ส่วนสัญญาระหว่างคู่ความที่เป็นบ่อเกิดแห่งหนี้นั้น ไม่ควรต้องถูกกําหนดให้นํามายื่นคํา
ร้องต่อศาลเพื่อขอให้มีการยอมรับหรือการบังคับด้วย เนื่องจากไม่ได้มีการสืบพยานใหม่และอาจก่อให้เกิด
ข้อยุ่งยากเพิ่มเติมตามมา โดยขั้นตอนของการนําคําพิพากษาศาลต่างประเทศมาบังคับ ในประเทศไทยนั้น
ควรกําหนดให้นําคําพิพากษาศาลต่างประเทศดังกล่าวไปจดทะเบียนที่กรมบังคับคดีเสียก่อน และ
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หลังจากนั้นก็ให้ไปยื่นคําร้องที่ศาลทรัพย์สินฯ เมื่อศาลทรัพย์สินฯ พิพากษาบังคับให้แล้ว ก็ให้นําคําพิพากษา
ศาลดังกล่าวมาแสดงที่กรมบังคับคดี ทั้งนี้เพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการบังคับ โดยศาลทรัพย์สิน
อาจกําหนดเป็นระบบคดีไม่มีข้อยุ่งยากเพื่อความรวดเร็วนอกจากนี้ ในเรื่องของการกําหนดเอกสารและ
การแปลเอกสารที่ต้องนํามาใช้ ท่านยังแนะนําให้ไปดูตัวอย่างประกาศสํานักนายกในเรื่อง การนําเอกสาร
ต่างประเทศมาประกวดราคาในประเทศไทย เพื่อเป็นตัวอย่างในการร่างประกาศกําหนดเอกสารที่ต้อง
นํามาใช้ในการยอมรับและบังคับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศอีกด้วย
๔) ตัวอย่างคดีทคี่ วรอนุญาตให้มกี ารยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
เห็นว่า ควรจะเป็นคดีที่เกี่ยวกับหนี้เงินและการค้าเท่านั้น คดีที่เกี่ยวกับสถานะของบุคคลหรือ
คดีประเภทอื่นๆ ไม่ควรที่จะอนุญาตให้มีการยอมรับและบังคับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศได้
เพราะศาลควรยอมรับคําพิพากษาศาลต่างประเทศเหมือนเป็นคําพิพากษาที่ออกในประเทศ และเมื่อ
ศาลยอมรับหรือบังคับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศดังกล่าว ศาลก็ควรใช้ดุลพินิจอย่างจํากัดด้วย
เช่น เคยมีตัวอย่างคดีหนึ่งที่ศาลไทยยอมรับคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ แต่ศาลไทยเข้าไปใช้ดุลพินิจ
ในการลดค่าอนุญาโตตุลาการ ซึ่งศาลไทยไม่ควรจะทําเช่นนั้น
๕) เงื่อนไข หลักเกณฑ์ในการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
(เช่น คําพิพากษาต้องมาจากศาลสูงเสร็จเด็ดขาด/ ถือคําพิพากษาของศาลต่างประเทศเสมือนว่า
เป็นคําพิพากษาของประเทศตน
เห็นด้วยว่าควรเป็นคําพิพากษาที่เป็นที่สุดและต้องเสร็จเด็ดขาดเท่านั้น โดยคําว่าถึงที่สุดและ
เสร็จเด็ดขาดนั้น ก็ขึ้นอยู่กับกฎหมายของประเทศที่ทําการออกคําพิพากษาดังกล่าว ไม่จําเป็นต้อง
ออกมากจากศาลสูงของประเทศนั้นๆ เสมอไป จึงจะถือว่าเสร็จเด็ดขาด บางกรณีอาจเป็นกรณีที่กฎหมาย
ประเทศนั้น ๆ ไม่อนุญาตให้อุทธรณ์หรือฎีกาต่อไปแล้ว จึงอาจเป็นคําพิพากษาที่ถึงที่สุดที่ศาลชั้นต้นก็
ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นคําพิพากษาศาลฎีกา เช่น ในบางประเทศคําพิพากษาศาลชั้นต้น ถ้าไม่อุทธรณ์
ภายใน ๓๐ วัน ก็ถือว่าคําพิพากษาถึงที่สุดแล้ว
๖) ข้อยกเว้นในการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
เห็นว่าควรล้อจาก พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการที่มีข้อยกเว้นอยู่ ๕-๖ ข้อ ตามมาตรา ๔๐
เพื่อให้ศาลไทยคุ้นเคยกับข้อยกเว้นต่างๆ อาทิเช่น ขัดต่อความสงบเรียบร้อย ฯลฯ
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๗) checklist ฟอร์มของศาลเมื่อเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาฯ มายื่นคําร้อง
ควรมีอย่างยิ่ง เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและง่ายต่อผู้ที่มายื่นคําร้องต่อศาลเพื่อขอให้มีการยอมรับ
หรือบังคับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
๘) ปัญหาและข้อเสนอแนะของการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
จริงๆ แล้ว ถ้าพิจารณาในภาพรวม ค่อนข้างไม่เห็นด้วยในการยอมรับและบังคับตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศ ทั้งนี้ เนื่องจากเหมือนว่าประเทศไทยกําลังสูญ เสียอํานาจอธิปไตย และกลัวว่า
ถ้าคําพิพากษาศาลต่างประเทศดังกล่าวมาจากประเทศที่มีระบบกฎหมายหรือระบบการพิจารณาของ
ศาลที่ไม่ดีและเป็นธรรมเท่าที่ควร ศาลไทยก็ต้องทําการบังคับให้ ซึ่งเมื่อศาลไทยทําการบังคับให้แล้ว
ก็เหมือนว่า คําพิพากษาดังกล่าวออกมาจากศาลไทยด้วย ดังนั้น ตรงนี้จึงควรระมัดระวัง นอกจากนี้
ถ้าพิจารณาตามสนธิสัญญาคุ้มครองการลงทุนแบบทวิภาคี (Bilateral Investment Treaties: BIT)
ที่ประเทศไทยทํากับต่างประเทศแล้ว จะเห็นได้ว่า รัฐไทยยังไม่เคยเป็นโจทก์ฟ้องนักลงทุนเลยสักครั้ง
อาจเป็นเพราะความยุ่งยากและการไม่พร้อมของรัฐไทยที่จะเป็นคู่ความในคดีใหญ่กับนักลงทุนต่างชาติ
และนักลงทุนไทยก็ไม่ค่อยมีความพร้อมที่จะฟ้องร้องคู่ความในศาลต่างประเทศ ดังนั้น จึงควรพิจารณา
ให้ดีว่าไทยพร้อมหรือยังในการยอมรับและบังคับตามคําพิพากษาดังกล่าวเพราะประเทศไทยเองอาจจะ
เป็นผู้ที่ต้องบังคับให้คู่ความอีกฝ่ายแต่เพียงอย่างเดียว
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 สรุปบทสัมภาษณ์ นายณัฐจักร

ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา
อธิบดีอัยการ สํานักงานอัยการสูงสุด

๑) ควรมีการเพิ่มหลักเรื่องการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หรือควรจะมีการ่างเป็นพระราชบัญญัติใหม่ต่างหาก
การกําหนดหลักเรื่องการยอมรับและบังคับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ ไว้ในพระราชบัญญัติ
เฉพาะเหมือนอย่างพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ ก็อาจสามารถทําได้เพราะการแก้ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่งอาจใช้เวลานาน นอกจากนี้ ประเทศไทยอาจทําความตกลงทวิภาคี หรือบันทึก
ความตกลง (MOU) กับประเทศที่ยินยอมพร้อมใจยอมรับและบังคับ ตามคําพิพากษาของศาลต่างประเทศ
ระหว่างกันก็ได้
๒) ควรมีหน่วยงานพิเศษที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศหรือไม่
การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษขึ้นมารองรับในเรื่องนี้ควรพิจารณาเป็นแผนระยะยาว เพื่อผลิต
ทรัพยากรที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศ เช่น การจัดตั้งสถาบันกฎหมายระหว่างประเทศ
เพื่อสร้างนักกฎหมายไทยที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศในการรองรับข้อพิพาทที่มีมิติ
สากลมากขึ้น ซึ่งการยอมรับและบังคับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมาย
ระหว่างประเทศที่ต้องการนักกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญ
๓) ขั้นตอนของการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ (เอกสารที่
ต้องใช้/ค่าธรรมเนียม/ ระยะเวลา/ การLegalize and notarize เอกสาร/ การที่ให้ศาลออกหมาย
บังคับทรัพย์สินของลูกหนี้)
ขั้นตอนแรกควรเป็นขั้นตอนที่พิสูจน์ความแท้จริงของคําพิพากษาของศาลต่างประเทศ ซึ่งอาจ
ทําได้โดยการให้กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงยุติธรรม หรือกระทรวงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงของ
ประเทศนั้นให้การยอมรับ ส่วนเอกสารที่ต้องใช้หรือขั้นตอนต่างๆ อาจนํากระบวนการและขั้นตอนภายใต้
การบังคับตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลการมาประยุกต์ใช้ได้
๔) ตัวอย่างในกรณีที่ขอให้บังคับตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
ประเทศไทยมีประสบการณ์ในการดําเนินกระบวนการพิจารณาเรื่องการบังคับตามคําชี้ขาด
อนุญาโตตุลาการในคดี Walter Bau ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยควรเร่งพัฒนาองค์ความรู้ และ
บุคลากรที่เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายระหว่างประเทศ ทางแก้ในระยะสั้นเพื่อไม่ให้ประเทศไทยเสียเปรียบ

รายงานฉบับสมบูรณ์
ภาคผนวก ข

๓๙๕

ในกระบวนการพิจารณาคดีในทางระหว่างประเทศคือ การป้องกันมิให้เกิดการฟ้องร้องคดีได้โดยง่าย
อาทิเช่น การตรวจสอบฐานะทางการเงินของคู่สัญญาก่อนลงนามการกําหนดข้อสัญ ญา ให้บังคับ
หลักประกันได้โดยตรงเมื่อมีการผิดสัญญา การกําหนดหน้าที่ในการปฏิบัติตามสัญญาที่เป็นธรรมกับ
ทั้งสองฝ่าย (เช่น หน้าที่ของผู้ซื้อในการชําระค่าสินค้าหรือบริการที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรม
ไม่ให้ประโยชน์แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากเกินไป)
๕) เงื่อนไข หลักเกณฑ์ในการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ (เช่น
คําพิพากษาต้องมาจากศาลสูงเสร็จเด็ดขาด/ ถือคําพิพากษาของศาลต่างประเทศเสมือนว่าเป็น
คําพิพากษาของประเทศตน)
เงื่อนไขแรกต้องดูว่าการที่ศาลต่างประเทศรับคดีมาพิจารณานั้นเป็นการรับคดีที่เป็นไปตามหลัก
เรื่องเขตอํานาจศาลที่เป็นสากลหรือไม่ (International Jurisdiction) ถ้าคําพิพากษาจากศาลต่างประเทศ
ที่นํามาขอให้ศาลไทยบังคับนั้นไม่เป็นไปตามหลักเขตอํานาจศาลที่เป็นสากล ศาลไทยก็อาจไม่บังคับ
ตามคําพิพากษาให้ นอกจากนี้ เงื่อนไขต่อมาให้ยึดหลักต่างตอบแทน (Reciprocity) ในการยอมรับและ
บังคับตามคําพิพากษาของศาลต่างประเทศ
๖) ข้อยกเว้นในการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ (เช่น หนี้ภาษี
อาญา ฯลฯ)
อาจนําข้อยกเว้นตามแนวทางของการบังคับตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลการระหว่างประเทศ
มาประยุกต์ใช้ไนเรื่องนี้ได้
๗) checklist ฟอร์มของศาลเมื่อเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาฯ มายื่นคําร้อง
checklist ของศาลจะต้องสะท้อนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประเทศไทยในการยอมรับและ
บังคับตามคําพิพากษาของศาลต่างประเทศ
๘) ปัญหาและข้อเสนอแนะของการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ปัญหาที่สําคัญคือการที่ประเทศไทยมีนักกฎหมายระหว่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญไม่เพียงพอ
ทําให้เกิดอุปสรรคในการสร้างความตระหนักและการพัฒนาหลักกฎหมายในเรื่องการยอมรับและการ
บังคับตามคําพิพากษาของศาลต่างประเทศ
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 สรุปบทสัมภาษณ์ ดร.วัชระ

เนติวณิชย์
ผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

๑) ควรมีการเพิ่มหลักเรื่องการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หรือควรจะมีการร่างเป็นพระราชบัญญัติใหม่ต่างหาก
เห็นว่า ควรออกเป็นพระราชบัญญัติต่างหาก โดยออกเป็นพระราชบัญญัติว่าด้วยการบังคับ
คําพิพากษาต่างประเทศ แต่โดยส่วนตัวคิดว่าเนื้อหาในพระราชบัญญัติฯ ฉบับดังกล่าว ไม่น่าจะใส่
รายละเอียดไว้มากนัก เนื่องจากศาลเป็นเรื่องของกระบวนการทางรัฐที่ชี้ขาดโดยอาศัยพื้นฐานกฎหมาย
ของเขา ซึ่งการออกเป็นพระราชบัญญัติจะให้ทํางานง่ายขึ้นเพราะศาลจะไม่ต้องไปพิจารณาอีกทีว่ากฎหมาย
จะโต้แย้งหรือไม่โต้แย้ง คือถ้าศาลเห็นว่าคดีนี้ได้มีการฟ้องในเขตอํานาจศาลแล้ว เช่นนี้ถ้าเข้าเงื่อนไข
ศาลก็สามารถพิพากษาไปตามประเด็นนั้นได้เลย
๒) ควรมีหน่วยงานพิเศษที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศหรือไม่
เห็นด้วย โดยเฉพาะศาลที่ทํา หน้า ที่ใ นเรื่ อ งนี้ น่ า จะเป็น ศาลที่มี ค วามพร้อ มในเรื่ อ งของ
ความเชี่ยวชาญ คดีระหว่างประเทศและคุ้นเคยกับภาษา โดยเห็นว่าน่าจะเป็นศาลในกรุงเทพมากกว่า
โดยถ้าเป็นคดีละเมิดก็ไปศาลแพ่งกรุงเทพ แต่ถ้าเป็นคดีเกี่ยวกับการค้าการลงทุนก็มาที่ศาลการค้า
ระหว่างประเทศ ซึ่งน่าจะเป็นศาลใหญ่เป็นหลักมากกว่า โดยศาลเหล่านี้ ก็ต้องมีการแยกเป็นแผนก
ออกมาโดยเฉพาะ โดยนิติกรที่จะมาทําหน้าที่ตรงนี้ก็ต้องมีปริญญา ได้ภาษาอังกฤษ
๓) ขั้นตอนของการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ (เอกสารที่
ต้องใช้/ค่าธรรมเนียม/ ระยะเวลา/ การLegalize and notarize เอกสาร/ การที่ให้ศาลออกหมาย
บังคับทรัพย์สินของลูกหนี้)
ในเรื่องของการนําคําพิพากษาศาลต่างประเทศมาบังคับในประเทศไทยนั้น ควรแบ่งออกเป็น
สองประเภท คือ เอกสารที่สําคัญและเอกสารที่ไม่สําคัญ
เอกสารที่ไม่สําคัญก็ได้แก่ เอกสารที่ไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นสําคัญในคดีแล้วคู่ความยอมรับกันว่า
เอกสารภาษาอังกฤษดังกล่าว เช่นนี้ก็ไม่ต้องมีการแปลในประเด็นอีก
แต่ถ้าเป็นเอกสารที่สําคัญ เช่น คําพิพากษาของศาลต่างประเทศ เช่นนี้ก็ต้องแปล เนื่องจาก
อาจมีประเด็นที่ผู้พิพากษาบางท่าน ไม่เข้าใจภาษาอังกฤษ
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โดยเอกสารดังกล่าวก็ต้องผ่านการยอมรับกระบวนการจากกงสุล ซึ่งนอกจากคําพิพากษาของ
ศาลต่างประเทศแล้ว อาจมีเอกสารอื่นด้วยเช่น หนังสือมอบอํานาจและอาจประกอบไปด้วย เอกสารอื่น
ที่เกี่ยวข้อง เช่น สัญญา เนื่องจากในบางกรณีอาจมีการโต้แย้งในเรื่องของสัญญาที่ทํากันระหว่างคู่ความ
๔) ตัวอย่างคดีทคี่ วรอนุญาตให้มกี ารยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
เห็นว่า คดีที่น่าจะนํามายอมรับและบังคับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศได้นั้นเห็น ควรจะ
เป็นคดีพาณิชย์เท่านั้น โดยคู่ความทั้งสองฝ่ายควรเป็นเอกชนเท่านั้น ถ้าในกรณีที่มีรัฐเข้ามาเกี่ยว ก็ควร
จะไปขึ้นศาลปกครองเอา โดยอาจดูหลักเกณฑ์จากคดีที่อยู่ในอํานาจของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ
การค้าระหว่างประเทศฯ เอาเป็นแนว โดยส่วนตัวแล้วคิดว่า ศาลที่จะเข้ามาดูแลหน้าที่ตรงนี้ น่าจะเป็น
ศาลในกรุงเทพเนื่องจากมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษามากกว่า โดยศาลที่จะเข้ามาเกี่ยวข้อง เยอะที่สุดก็
น่าจะเป็นศาลแพ่ง
๕) เงื่อนไข หลักเกณฑ์ในการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
(เช่น คําพิพากษาต้องมาจากศาลสูงเสร็จเด็ดขาด/ ถือคําพิพากษาของศาลต่างประเทศเสมือนว่า
เป็นคําพิพากษาของประเทศตน
เห็นว่าโดยหลักการแล้ว น่าจะใช้หลักภูมิลําเนาด้วยกล่าวคือ คําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ดังกล่าวต้องมีการพิพากษามาจากศาลที่ตัดสินโดยมีเขตอํานาจศาล และคดีดังกล่าวต้องไม่ต้องห้าม
อย่างชัดเจนตามกฎหมายไทยอันอาจทําให้การยอมรับและบังคับนั้นจะขัดต่อศีลธรรมอันดีและความสงบ
เรียบร้อยของประเทศเราเอง อาทิเช่น อาจตั้งเป็นข้อห้ามไปเลยว่า คดีประเภทภาษีเช่นนี้อาจไม่
ทําการยอมรับและบังคับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศให้
๖) ข้อยกเว้นในการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
เห็นว่าในเรื่องของข้อยกเว้นก็ยังต้องมี เพื่อให้ศาลมีช่องทางในการปฏิเสธการบังคับตาม
คําพิพากษาบ้าง แต่อย่างไรก็ดี การที่จะเอาข้อยกเว้นของศาลต่างประเทศ มาใช้กับศาลประเทศเรานั้น
ก็ต้องดูความเหมาะสมด้วย เช่น ในเรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์โป๊ ประเทศสหรัฐอเมริกายอมรับ
ให้มีลขิ สิทธิ์นี้ แต่ประเทศเรายังไม่ได้มีการยอมรับในเรื่องนี้ ดังนั้นแม้ว่ามีการขอให้บังคับตามคําพิพากษา
ของศาลต่างประเทศที่ตัดสินยอมรับในเรื่องดังกล่าว เช่นนี้ ศาลไทยก็ไม่อาจยอมรับคําพิพากษาดังกล่าวได้
คือถ้ามันเป็นการขัดต่อศีลธรรมมาก ก็อาจจะเป็นข้อยกเว้นที่ศาลไทยจะปฏิเสธได้ โดยข้อยกเว้นดังกล่าว
ก็ถือว่าเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศัลธรรมอันดีของประชาชน
อย่างไรก็ดี ข้อยกเว้นดังกล่าว ควรจะเป็นข้อยกเว้นที่รุนแรง ไม่เช่นนั้นจะทําให้การยอมรับ
และบังคับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศไม่เป็นผล
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๗) checklist ฟอร์มของศาลเมื่อเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาฯ มายื่นคําร้อง
ควรมีอย่างยิ่ง เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและง่ายต่อผู้ที่มายื่นคําร้องต่อศาลเพื่อขอให้มีการยอมรับ
หรือบังคับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
๘) ปัญหาและข้อเสนอแนะของการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ในเรื่องของปัญหาการยอมรับและบังคับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศนี้อาจมีปัญหาได้
ยกตัวอย่างเช่น ในเรื่องของคดีที่ทันตแพทย์สาวหนีทุน สมมติว่าศาลไทยพิพากษาว่าล้มละลายเช่นนี้
พอไปศาลที่อเมริกา ศาลอเมริกาก็อาจจะต้องไปเริ่มกระบวนการใหม่ แม้ในประเทศไทยจะไม่มีทรัพย์สิน
ก็จริงแต่ในอเมริกามีทรัพย์สินอยู่ เช่นนี้มันก็เป็นเรื่องของสิทธิด้วย ดังนั้น ก่อนที่ประเทศไทย จะนําเรื่องนี้
มาใช้บังคับก็ควรพิจารณาถึงความเป็นไปได้ และรูปแบบของคดีที่จะสามารถยอมรับ และบังคับตาม
คําพิพากษาศาลต่างประเทศด้วย
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 สรุปบทสัมภาษณ์ นางสาวอาภารัตน์ สรรพ์พิบูลย์

ทนายความชาวไทยประจําสํานักงานกฎหมาย ZICOlaw (Laos) Sole Co., Ltd. ใน
ประเทศลาว
๑) มีปัญหาและอุปสรรคในการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ในประเทศลาวบ้างหรือไม่
แม้ว่าประเทศลาวจะมี กฎหมายบัญญัติใ ห้การยอมรับและการบั งคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศ แต่อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติ ตามการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพบว่า
ยังไม่เคยมีคําพิพากษาศาลต่างประเทศใดที่ศาลภายในของประเทศลาวมีคําสั่งให้การยอมรับและ/หรือ
ให้การบังคับแต่อย่างใด
เมื่อพิจารณาจากหลักเกณฑ์ต่างๆ ในเรื่องการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศที่ได้บัญญัติในกฎหมายพบว่าหลักเกณฑ์เหล่านั้นมีการบัญญัติไว้อย่างกว้างๆ และมี
ความไม่ชัดเจนโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับ ระยะเวลาและค่าธรรมเนียมที่จะต้องชําระในการขอให้ศาล
ภายในของประเทศลาวยอมรับและ/หรือบังคับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ ประกอบกับในทาง
ปฏิบัติยังไม่เคยมีการขอให้ศาลภายในของประเทศลาวยอมรับและบังคับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ดังนั้นหากมีการขอให้ยอมรับ และ/หรือบังคับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ อาจทําให้คู่ความ เจ้าหนี้
ผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้แพ้คดีตามคําพิพากษาของศาลต่างประเทศ ไม่ทราบระยะเวลาและค่าธรรมเนียม
ที่จะต้องชําระที่แน่นอนสําหรับการร้องขอดังกล่าว
นอกจากนี้ อาจกล่าวได้ว่าปัญหาและอุปสรรคที่สําคัญในการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศในประเทศลาว คือ การให้ข้อมูลความรู้และเผยแพร่กฎหมายดังกล่าวไปยังประชาชน
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องยังถูกจํากัดอยู่ในวงแคบ กล่าวคือไม่มีการให้ข้อมูลความรู้ และไม่มีการเผยแพร่
อย่างทั่วไปรวมถึงการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ เหล่านั้นก็เป็นไปโดยความยากลําบาก
๒) เคยมีคดีเกี่ยวกับการขอให้การยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ขึ้นสู่ศาลภายในของประเทศลาวบ้างหรือไม่ ถ้ามีศาลอนุญาตให้มีการยอมรับและการบังคับคดี
ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในขอบเขตมากน้อยเพียงไร
ในปั จ จุ บั น ยั ง ไม่ มี ค ดี ห รื อ กรณี เ กี่ ย วกั บ การยอมรั บ และการบั ง คั บ คดี ต ามคํา พิ พ ากษา
ศาลต่ า งประเทศขึ้นสู่ศาลภายในของประเทศลาว และในอนาคตหากมีเรื่องดังกล่าวและคําพิพากษา
ต่างประเทศนั้นเข้าหลักเกณฑ์ที่กําหนดและเป็นคําพิพากษาจากต่างประเทศที่เป็นคู่สัญญา ในสนธิสัญญา
เกี่ยวกับการยอมรับและบังคับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศกับประเทศลาวหรือมีสัญญาต่างตอบแทน
กับประเทศลาวศาลภายในของประเทศลาวก็จะดําเนินการยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาให้
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แต่ระยะเวลาที่ใช้ในการดําเนินการดังกล่าวอาจจะไม่สามารถคาดการณ์ได้และมีความเป็นไปได้ว่าจะ
เป็นไปอย่างล่าช้าและอาจกระทบต่อประโยชน์ของคู่ความทั้งสองฝ่าย นอกจากนี้ เนื่องจากระบบ
กระบวนการพิจารณาคดีของประเทศลาวโดยทั่วไปมีความล่าช้าและไม่ทันสมัย ประกอบกับบุคลากร
ที่เป็นผู้ปฏิบัติในการบังคับคําพิพากษา ยังขาดประสบการณ์ในเรื่องและกฎหมายที่มีลักษณะเป็นการค้า
ระหว่างประเทศหรือที่มีความสลับซับซ้อน ดังนั้นอาจทําให้การยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศไม่สามารถดําเนินการได้อย่างรวดเร็วและเป็นธรรม
๓) มีกฎหมายอะไรที่ออกมาแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการยอมรับและการบังคับคดี
ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในประเทศที่ระบุในข้อ ๑ บ้างหรือไม่
ในขณะนี้ยังไม่มีการออกกฎหมายและมาตรการเพื่อกําหนดความชัดเจนเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย
และระยะเวลา ที่ใช้ในการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในประเทศลาวและ
ยั ง ไม่ มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะมี ก ารพั ฒ นาหรื อ ปรั บ ปรุ ง กฎหมายที่ เ กี่ ย วกั บ การยอมรั บ และการบั ง คั บ คดี
ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศแต่อย่างใด ในเรื่องนี้อาจจะมีเหตุผลมาจากยังไม่ได้มีการใช้กฎหมาย
ดังกล่าวในทางปฏิบัติ อย่างแพร่หลายจึงทําให้ไม่เห็นภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น
ในปัจจุบัน
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ทนายความประจําสํานักงาน Zaid Ibrahim & CO ประเทศมาเลเซีย
๑) มีปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้คําพิพากษาประเทศมาเลเซียบ้างหรือไม่
กฎหมายที่เกี่ยวกับการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศของประเทศ
มาเลเซีย ค่อนข้างที่จะมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน โดยหลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่กําหนดไว้ใน Reciprocal
Enforcement of Judgments Act ๑๙๕๘ (“REJA”) และหลักกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common Law)
ค่อนข้างตรงไปตรงมาและสามารถดําเนินการได้อย่างง่ายดายหากคําพิพากษา ศาลต่างประเทศเข้า
เงื่อนไขที่กําหนดไว้ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดและคู่ความฝ่ายที่ขอให้บังคับคําพิพากษาศาลต่างประเทศที่
ได้ดําเนิน ตามกระบวนพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ได้กําหนดไว้ใน
นอกจากนี้วิธีการบังคับคําพิพากษาของศาลในประเทศมาเลเซียได้รวมถึงก่อนการเรียกร้อง
ต่อบุคคลภายนอกที่เป็นหนี้ลูกหนี้ตามคําพิพากษาชําระหนี้ให้แกโจทก์หรือผู้ร้องขอให้บังคับคดีตาม
คําพิพากษาต่างประเทศรวมถึงการยึดทรัพย์ของลูกหนี้เพื่อขายทอดตลาดอีกด้วย
๒) เคยมีคดีเกี่ยวกับการขอบังคับใช้คําพิพากษาศาลต่างประเทศขึ้นสู่ศาลที่ประเทศมาเลเซีย
บ้างหรือไม่ ถ้ามี ศาลอนุญาตการบังคับใช้คําพิพากษาศาลต่างประเทศมากน้อยเพียงไร
ศาลมาเลเซียมีคําพิพากษาให้บังคับใช้คําพิพากษาศาลต่างประเทศอยู่หลายคดี โดยหากคําพิพากษา
ต่างประเทศที่ขอให้ศาลมาเลเซียเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้และไม่เข้าข้อยกเว้นที่กําหนดไว้ก็
สามารถกระทําได้โดยการจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นต่อศาลสูงของประเทศมาเลเซีย
(the High Court of Malaysia) ในกรณีที่คําพิพากษาศาลต่างประเทศที่จะนํามาจดทะเบียนตาม
บทบัญญัติของ REJA หรือฟ้องต่อศาลให้ยอมรับหรือบังคับคดีในกรณีที่ดําเนินการ ตามบทบัญญัติของ
กฎหมายคอมมอนลอว์ (Common Law)
๓) มีกฎหมายอะไรที่ออกมาแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาล
ต่างประเทศ ที่ระบุในข้อ ๑ บ้างหรือไม่
จากที่กล่าวไว้เบื้องต้นกฎหมายที่เกี่ยวกับการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาล
ต่างประเทศของประเทศมาเลเซียค่อนข้างที่จะมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและตรงไปตรงมาดังนั้นจึงไม่จําเป็นที่
ต้องมีการบัญญัติ กฎหมายใดๆ เพื่อแก้ปัญหาและอุปสรรค
ส่วนอุปสรรคหรือปัญหาหลักจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องการตีความเรื่องการขัดต่อนโยบาย
สาธารณะของคําพิพากษาศาลต่างประเทศซึ่งในประเด็นดังกล่าวยังไม่มีการรวมแนวทางหรือแนวปฏิบัติ
ให้ชัดเจนซึ่งในเรื่องดังกล่าวจะยังคงให้อํานาจของศาลที่ดําเนินการพิจารณาตีความตามความเหมาะสม
ของแต่ละคดีต่อไปและอาจจะต้องติดตามดูแนวทางของศาลต่อไปในอนาคต
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๑) มีปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้คําพิพากษาประเทศกัมพูชาบ้างหรือไม่
การยอมรับและบังคับคําพิพากษาศาลต่างประเทศตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ประเทศกัมพูชานั้นเป็นไปตามหลักความช่วยเหลือในการยอมรับและบังคับคําพิพากษา ในปัจจุบัน
มีเพียงแค่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่ได้เข้าทําสัญญากับประเทศกัมพูชาในการยอมรับและการบังคับคดี
ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศและคําตัดสินอื่นๆ ดังนั้นการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศอื่น จึงไม่สามารถทําได้เนื่องจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งประเทศกัมพูชา
กําหนดว่าต้องมีความตกลงให้ความช่วยเหลือร่วมกันก่อน
แม้ว่าในปัจจุบันยังไม่เคยมีคดีสู่ศาลกัมพูชาขอให้มีการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศ แต่ทางเรามีความเห็นว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งประเทศกัมพูชา
ซึ่งเป็นตัวบทกฎหมายเพียงแหล่งเดียวเท่านั้นที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการยอมรับและการบังคับคดี
ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ ยังขาดข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารที่จําเป็นต้องใช้ในการยื่นขอยอมรับและ
การบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศนอกจากนี้ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งยังไม่ได้
กําหนดระยะเวลาที่ใช้สําหรับการยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศอีกด้วย
๒) เคยมีคดีเกี่ยวกับการขอบังคับใช้คําพิพากษาศาลต่างประเทศขึ้นสู่ศาลที่กัมพูชาบ้าง
หรือไม่ ถ้ามีศาลอนุญาตการบังคับใช้คําพิพากษาศาลต่างประเทศมากน้อยเพียงไร
ในปัจจุบัน ยังไม่มีคดีเกี่ยวกับการขอบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศขึ้นสู่ศาล
กัมพูชา นอกจากนี้การบังคับคําพิพากษาศาลต่างประเทศยังมีความจํากัดและยังไม่เปิดกว้างเท่าไหร่นัก
เมื่อพิจารณาจากสนธิสัญญาที่เกี่ยวกับเรื่องการยอมรับและการบังคับคําพิพากษาต่างประเทศนั้น
ขณะนี้มีเพียงประเทศเวียดนามประเทศเดียวที่คู่สัญญากับประเทศกัมพูชา และหากมีการนําคดี ขึ้นสู่ศาล
ในอนาคตอาจจะมีปัญหาติดขัดในทางปฏิบัติเนื่องจากยังไม่มีความแน่ชัดในระยะเวลา เอกสารที่หลักฐาน
ที่จะต้องยื่นต่อศาลเพื่อพิจารณาในการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
และจะทําให้การดําเนินการดังกล่าวไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

รายงานฉบับสมบูรณ์
ภาคผนวก ข

๔๐๓

๓) มีกฎหมายอะไรที่ออกมาแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการบังคับคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ที่ระบุในข้อ ๑ บ้างหรือไม่
ในขณะนี้ในแง่วิธีปฏิบัติ ยังขาดกฎหมายที่ระบุถึงเอกสารและระยะเวลา ที่ใช้ในการขอยอมรับ
และบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศและขั้นตอนที่ชัดเจนในการดําเนินการดังกล่าว ในขณะนี้
อาจจะยังไม่มีการออกกฎหมายเพื่อกําหนดความชัดเจนดังกล่าวเนื่องจาก ขณะนี้ยังไม่มีเคยมีคดีสู่
ศาลกัมพูชาขอให้มีการยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ เมื่อยังไม่ได้มีการบังคับใช้
กฎหมาย ที่บัญญัติไว้และยังไม่มีการดําเนินการในทางปฏิบัติจึงยังไม่ทําให้เกิดการสะท้อนถึงปัญหาดังกล่าว
โดยการออกกฎหมายหรือระเบียบเพื่อกําหนดความชัดเจนของเอกสารและระยะเวลาที่ใช้ในการขอยอมรับ
และบังคับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศและขั้นตอนที่ชัดเจน ในการดําเนินการดังกล่าว อาจจะ
เริ่มดําเนินการเมื่อมีการนําขอให้มีการยอมรับและบังคับคําพิพากษาศาลต่างประเทศบ้างและศาลและ
ทนายความผู้ดําเนินการได้เล็งเห็นและสืบทราบของปัญหาดังกล่าวก่อนจึงจะพิจารณาดําเนินการแก้ไข
ข้อขัดข้อง และความไม่ชัดเจนหลังจากที่ได้ดําเนินการและได้พบปัญหาในทางปฏิบัติแล้ว
อย่างไรก็ตามในอนาคตอันใกล้นี้เพื่อให้เกิดการส่งเสริมธุรกรรมที่เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
และให้ประเทศคู่ค้ามีความมั่นใจในความสะดวกเกี่ยวกับการบังคับคําพิพากษาในประเทศกัมพูชาใน
คดีพิพาทที่เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศในประชาคมอาเซียน ประเทศกัมพูชา ก็จะมีแนวโน้มที่จะ
ทําสนธิสัญญากับประเทศอื่นๆ เพิ่มเติม โดยเริ่มต้นจากประเทศเพื่อนบ้าน ที่มีหลักเกณฑ์ในการยอมรับ
และการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศและประเทศหลักๆ ที่เข้ามาดําเนินธุรกิจในประเทศ
กัมพูชาเพื่อให้ประเทศอื่นๆ นอกจากประเทศเวียดนามสามารถดําเนินการขอให้ศาลกัมพูชาดําเนินการ
ยอมรับ และบังคับคําพิพากษาศาลต่างประเทศในฐานะที่เป็นคู่สัญญาตามสนธิสัญญาในประเทศกัมพูชาได้
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 สรุปบทสัมภาษณ์ Nguyen Hong Ha

ทนายความประจําสํานักงาน ZICOlaw (Vietnam) Ltd ประเทศเวียดนาม

หรือไม่

๑) มีปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้คําพิพากษาสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามบ้าง
มีปัญหาเกี่ยวกับการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศค่อนข้างเยอะ

ได้แก่
(ก) ระยะเวลาที่ใช้จริงในการตัดสินของศาลในคดีต่างๆ มักจะยืดยาวออกไปมากกว่าเวลาที่
กําหนดไว้ในกฎหมาย เนื่องจากศาลมีคดีในสารระบบจํานวนมาก
(ข) ศาลต้องพิจารณาว่าเนื้อหาของคําพิพากษาต่างประเทศนั้นเป็นไปตาม “หลักกฎหมาย
พื้นฐานของกฎหมายเวียดนาม” หรือไม่ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่มีการตีความว่า หลักกฎหมายดังกล่าว
หมายถึงอะไร ดังนั้น ศาลแต่ละที่จึงใช้ดุลพินิจและความเข้าใจ ของตนเองในการตัดสินว่าคําพิพากษา
เหล่านั้นเป็นไปตามหลักกฎหมายพื้นฐานของกฎหมายเวียดนามหรือไม่
(ค) ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ในการมีคําสั่งศาลต้องไม่พิจารณาคดีใหม่
แต่แค่ตรวจสอบและเปรียบเทียบคําพิพากษาศาลต่างประเทศและเอกสารหลักฐานประกอบต่างๆ ที่
แนบมากับคําร้องกับบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องของกฎหมายเวียดนามและสนธิสัญญาระหว่างประเทศซึ่ง
เวียดนามได้ลงนามหรือเข้าเป็นภาคี แต่ใ นทางปฏิบัติศาลมักจะพิจารณาเนื้อหาของคําพิพากษา
ต่างประเทศก่อนที่ศาลจะมีคําสั่งซึ่งทําให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการการยอมรับและการบังคับคดี
ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
(ง) เมื่อมีการออกคําตัดสินในการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
การบังคับใช้นั้นจะหน่วยงานบังคับคดีทางแพ่งที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม การจัดการกับการบังคับใช้นั้น
ใช้เวลานานมาก เนื่องจากหน่วยงานบังคับคดีทางแพ่งนั้นมีคดีที่มีการร้องขอให้มีการบังคับคดีเป็น
จํานวนมากผลกระทบ ที่เกิดขึ้นตามมาคือลูกหนี้ตามคําพิพากษามักจะจําหน่ายทรัพย์สินของตนก่อนที่
จะมีการบังคับคดีตามคําพิพากษา
๒) เคยมีคดีเกี่ยวกับการขอบังคับใช้คําพิพากษาศาลต่างประเทศขึ้นสู่ศาลที่เวียดนาม
บ้างหรือไม่ ถ้ามีศาลอนุญาตการบังคับใช้คําพิพากษาศาลต่างประเทศมากน้อยเพียงไร
ศาลเวียดนามเคยมีคําพิพากษาให้บังคับใช้คําพิพากษาศาลต่างประเทศอยู่หลายคดีส่วนใหญ่
แล้วเป็นคดีที่เกี่ยวกับการสมรสและคดีทางแพ่งอื่นๆ โดยแนวโน้มและแนวปฏิบัติของศาลเวียดนาม
หากคําพิพากษาศาลต่างประเทศเข้าหลักเกณฑ์ที่กําหนดและไม่เข้าข้อยกเว้นที่จะไม่ยอมรับหรือบังคับ
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ตามคํ าพิ พากษาต่ างประเทศศาลเวียดนามมี แนวทางที่จะยอมรั บหรื อบังคั บคดี ตามคํ าพิพากษา
ศาลต่างประเทศที่ขอให้ยอมรับหรือบังคับในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
๓) มีกฎหมายอะไรที่ออกมาแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศ ที่ระบุในข้อ ๑ บ้างหรือไม่
ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยส่วนใหญ่ไม่ใช่ปัญหาที่เกี่ยวกับความชัดเจนของตัวบทกฎหมาย เนื่องจาก
บทบัญญัติในเรื่องการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศของสาธารณรัฐสัมคม
นิยมเวียดนามได้กําหนดหลักเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจน มีเพียงแต่หลักเกณฑ์ในเรื่องการตีความว่าเนื้อหา
ของคําพิพากษาต่างประเทศนั้นต้องเป็นไปตาม “หลักกฎหมายพื้นฐานของกฎหมายเวียดนาม” ซึ่งยัง
ไม่มีการบัญญัติกฎหมายหรือประกาศเพื่อเป็นแนวทางหรือเพื่ออธิบายหลักการดังกล่าว โดยในอนาคต
อาจจะมีการรวบรวม คําวินิจฉัยต่างๆ ที่ศาลเวียดนามเคยมีคําวินิจฉัยเกี่ยวกับเนื้อหาของคําพิพากษา
ต่างประเทศว่าเป็นไปตาม “หลักกฎหมายพื้นฐานของกฎหมายเวียดนาม” หรือไม่ เพื่อเป็นบรรทัดฐาน
ต่อไปเพื่อให้เกิดความชัดเจน ในการตีความเรื่องดังกล่าวในอนาคต
ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากจํานวนคดีที่มากเมื่อเทียบกับบุคลากรหรือหน่วยงาน ที่ไม่มี
ความเพียงพอกับคดีที่มีการขอให้ศาลเวียดนามดําเนินการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศซึ่งในการแก้ปัญหาดังกล่าวอาจจะต้องมีการเพิ่มบุคคลากรหรือมีการมอบหมายให้
หน่วยงานพิเศษหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งทําหน้าที่เฉพาะในการดําเนินการเกี่ยวกับการยอมรับและ
บังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวจะทําให้การการยอมรับ และ
การบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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 สรุปบทสัมภาษณ์ Gregory Vijayendran

ทนายความประจําสํานักงาน RAJAH & TANN SINGAPORE LLP ประเทศสิงคโปร์
๑) มีปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้คําพิพากษาประเทศสิงคโปร์บ้างหรือไม่
- ปัญหาในทางปฏิบัติประการแรกคือการบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาลต่างประเทศนั้น
ไม่สามารถทําได้เนื่องจากศาลและประเทศดังกล่าวไม่ได้ถูกระบุไว้ใน Reciprocal Enforcement of
Foreign Judgments Act (Cap. ๒๖๕, ๒๐๐๑ Rev. Ed. Sing); “REFJA” และ (Reciprocal Enforcement
of Commonwealth Judgments Act (Cap. ๒๖๕, ๑๙๘๕ Rev. Ed. Sing); “RECJA”ในกรณีนี้
เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาต้องใช้วิธีการตามกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common Law) ยาวนานและเสีย
ค่าใช้จ่ายมากกว่า
- ปัญหาในทางปฏิบัติประการที่สองคือความไม่สมมาตรระหว่างข้อกําหนดทางกฎหมายของ
REFJA และ RECJA ตัวอย่างเช่น
ก. ตามกฎหมายในปัจจุบัน ข้อโต้แย้งในเรื่องนโยบายสาธารณะในการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ของศาลต่างประเทศด้วยการยอมรับภายใต้ RECJA นั้น สามารถพิสูจน์ได้ หากการบังคับคดีตามคําพิพากษานั้น
ไม่อาจทําได้โดยเหตุผลเรื่องนโยบายสาธารณะหรือเหตุผลอื่นที่คล้ายคลึงกัน ขณะที่ข้อโต้แย้งดังกล่าว
ใน REFJA นั้นต้องพิสูจน์ว่าการบังคับตามคําพิพากษานั้นจะขัดต่อนโยบายสาธารณะ
ข. การพิสูจน์ข้อกล่าวอ้างว่าไม่ได้รับกระบวนการยุติธรรมโดยทั่วไปภายใต้ RECJA นั้น
เพียงพิสูจน์ว่าขาดกระบวนการที่เหมาะสม และลูกหนี้ไม่ได้ปรากฏตัวต่อศาลก็เพียงพอแล้ว ขณะที่
ภายใต้ REFJA ลูกหนี้ตามคําพิพากษานั้นต้องพิสูจน์ว่าไม่ได้รับคําคู่ความที่เพียงพอ (ซึ่งไม่ใช่แค่การขาด
กระบวนการใดกระบวนการหนึ่งเท่านั้น) และไม่ได้ปรากฏตัวต่อศาล
- ปัญหาในทางปฏิบัติประการที่สามคือกฎหมายที่ยอมรับคําพิพากษาของศาลต่างประเทศ
ในปัจจุบันไม่ได้ รวมถึงคําพิ พากษาของศาลต่างประเทศที่ ไม่ใ ช่ ตัว เงิน ด้ ว ย (เช่น คํา สั่ง ให้ส่ง มอบ
กระทําการโดยเฉพาะเจาะจงหรืองดเว้นกระทําการ) ในรายงานการบังคับคดีตามคําพิพากษาของ
ศาลต่างประเทศ (Report on Enforcement of Foreign Judgments) ฉบับเดือนมิถุนายน ค.ศ. ๒๐๐๕
คณะกรรมการ ปฏิรูปกฎหมายได้ยอมรับว่าการไม่อนุญาตให้มีการยอมรับคําพิพากษาที่ไม่ใช่ตัวเงินนั้น
ผิดและขัดต่อความเป็นจริงที่คําพิพากษาที่ไม่ใช่ตัวเงินนั้นเจริญเติบโตขึ้นมากในกระบวนการบังคับหนี้
ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศในสมัยปัจจุบัน
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๒) เคยมีคดีเกี่ยวกับการขอบังคับใช้คําพิพากษาศาลต่างประเทศขึน้ สูศ่ าลที่สงิ คโปร์บ้าง
หรือไม่ ถ้ามีศาลอนุญาตการบังคับใช้คําพิพากษาศาลต่างประเทศมากน้อยเพียงไร
ประเทศสิงคโปร์ค่อนข้างที่จะเปิดรับและมีนโยบายส่งเสริมในเรื่องการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศในประเทศสิงคโปร์ หากเข้าเงื่อนไขตามที่กําหนดไว้แต่จากสถิติมีคําพิพากษาต่างประเทศ
จํานวนไม่มากนักที่ยื่นคําขอเพื่อให้มีการบังคับคําพิพากษาศาลต่างประเทศ ในประเทศสิงคโปร์
๓) มีกฎหมายอะไรที่ออกมาแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศ ที่ระบุในข้อ ๑ บ้างหรือไม่
เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ประเทศสิงคโปร์ได้ใ ห้สัตยาบันต่ออนุสัญ ญากรุงเฮก ว่าด้วย
การเลือกศาล (Hague Convention on Choice of Court Agreements) (“อนุสัญญา”) อนุสัญญา
จะมีผลในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ หน้าที่ตามอนุสัญญานี้จะถูกทําให้เกิดผลโดยกฎหมายข้อตกลงว่าด้วย
การเลือกศาล (Choice of Court Agreements Act; CCAA) ที่ผ่านรัฐสภา ในเดือนเมษายนปี ๒๕๕๙
ผลของการให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาคือ หากศาลประเทศสิงคโปร์ถูกเลือกให้เป็นศาลที่วินิจฉัย
ข้อพิพาทแต่เพียงแห่งเดียว ศาลของประเทศคู่สัญญาอื่นมีหน้าที่ต้องพักหรือจําหน่ายคดีเดียวกัน ที่ถูกนํา
เข้าสู่เขตอํานาจศาลเพื่อให้ศาลสิงคโปร์มีหน้าที่วินิจฉัยข้อพิพาทเพียงศาลเดียว และคําพิพากษาศาล
สิงคโปร์ก็ต้องถูกยอมรับและบังคับโดยศาลของประเทศคู่สัญญาด้วย
การบังคับใช้อนุสัญญาโดยกฎหมายภายในนั้นเพื่อลดปัญหาในทางปฏิบัติดังที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น
ซึ่งก็คือเรื่องการไม่มีการปฏิบัติต่างตอบแทน โดยก่อนหน้านี้ ภายใต้ระบบการยอมรับตามกฎหมายภายใต้
REFJA และ RECJA คําพิพากษาของประเทศสิงคโปร์สามารถถูกยอมรับได้เพียงใน ๑๑ ประเทศคู่สัญญา
แต่กฎหมายข้อตกลงว่าด้วยการเลือกศาล (CCAA) ได้ขยายออกไปเป็น ๒๘ ประเทศคู่สัญญา กฎหมาย
ข้อตกลงว่าด้วยการเลือกศาล (CCAA) จะรับประกันว่าข้อตกลงเลือกศาลเพียงศาลเดียวนั้นจะถูกบังคับ
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และคําพิพากษาโดยศาลที่ถูกเลือกนั้นจะได้รับการยอมรับและบังคับ
ในรัฐคู่สัญญา
สุดท้ายนี้กฎหมายข้อตกลงว่าด้วยการเลือกศาล (CCAA) ได้แก้ปัญหาในทางปฏิบัติเรื่องการบังคับคดี
ตามคําพิพากษาที่ไม่ใช่ตัวเงิน โดยกฎหมายดังกล่าวนี้ได้รวมคําพิพากษาที่มิใช่ตัวเงิน คําพิพากษาโดย
ขาดนัดและคําพิพากษาตามยอม ดังนั้นการบังคับใช้กฎหมายข้อตกลงว่าด้วยการเลือกศาล (CCAA)
ถูกใช้เพื่อลดและขจัดปัญหาสําคัญเชิงปฏิบัติบางประการที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ของศาลต่างประเทศ
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ทนายความประจําสํานักงาน ZICOlaw Myanmar Ltd. สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
(“ประเทศเมียนมาร์”)
๑) มีปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้คําพิพากษาสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
บ้างหรือไม่
เนื่องจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์เคยเป็นประเทศอาณานิคมของประเทศอังกฤษ
จึ ง ได้ มี ก ารวางรากฐานทางกฎหมายที่ เ กี่ ย วกั บ การยอมรั บ และการบั ง คั บ คดี ต ามคํ า พิ พ ากษา
ศาลต่างประเทศไว้ในขณะนั้น แต่ในทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่ของศาลเมียนมาร์ พนักงานอัยการและทนายความ
ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ยังไม่มีความรู้และ มีความชํานาญในการร้องขอให้ศาลเมียนมาร์
มีการยอมรับและการบังคับใช้คําพิพากษาต่างประเทศในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์เท่าที่ควร
ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของกระบวนพิจารณาเอกสารต่างๆ วิธีการ ตลอดจนกรอบระยะเวลาและค่าฤชา
ธรรมเนียมศาลต่างๆ เนื่องจากกระบวนการพิจารณาของศาลเมียนมาร์ในเรื่องนี้ ยังไม่เป็นเอกภาพ
กล่าวคือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแต่ละศาลที่พิจารณาคดีซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละศาล
เหตุผลประการสําคัญทีท่ ําให้กระบวนการพิจารณาของศาลเมียนมาร์ในเรื่องนี้ยังไม่เป็นเอกภาพ
เพราะศาลเมียนมาร์แทบจะไม่เคยมีการร้องขอให้มีการยอมรับและการบังคับใช้คําพิพากษาต่างประเทศ
ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ทําให้เจ้าหน้าที่ศาล พนักงานอัยการ และทนายขาดความรู้ความเข้าใจ
ในขั้นตอนและกระบวนการพิจารณา
๒) เคยมีคดีเกี่ยวกับการขอบังคับใช้คําพิพากษาศาลต่างประเทศขึ้นสู่ศาลที่เมียนมาร์
บ้างหรือไม่ ถ้ามีศาลอนุญาตการบังคับใช้คําพิพากษาศาลต่างประเทศมากน้อยเพียงไร
จากอดีตจนถึงในปัจจุบัน การยอมรับและการบังคับใช้คําพิพากษาต่างประเทศในสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์ มีน้อยมากโดยคดีที่เกี่ยวกับการขอให้ศาลเมียนมาร์ยอมรับและบังคับคดี
ตามคําพิพากษาต่างประเทศนั้น เป็นคดีเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการปิดประเทศและนับตั้งแต่สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์ปิดประเทศจนกระทั่งเปิดประเทศจนถึงปัจจุบันไม่มีการนําคําร้องต่อศาลเมียนมาร์
เพื่อขอให้ยอมรับและบังคับคําพิพากษาต่างประเทศ
๓) มีกฎหมายอะไรที่ออกมาแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศ ที่ระบุในข้อ ๑ บ้างหรือไม่
ถึงแม้ว่าประเทศอังกฤษจะได้วางรากฐานทางกฎหมายให้แก่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์แต่
ก็ยังไม่สมบูรณ์นัก จึงทําให้ยังไม่มีดําเนินการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในสาธารณรัฐ
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แห่งสหภาพเมียนมาร์มากนักและในขณะนี้ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์มีแผนพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับ
การส่งเสริมการลงทุนจากชาวต่างชาติเพื่อเร่งในการพัฒนา ประเทศดังนั้นจึงยังไม่มีนโยบายใน
การออกกฎหมายที่เกี่ยวกับการบังคับคําพิพากษาต่างประเทศและจากการที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์เพิ่งทําการเปิดประเทศดังนั้นโอกาสที่จะมีการร้องขอให้บังคับคําพิพากษาต่างประเทศใน
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์จะไม่เกิดขึ้นเลยจึงเป็นไปได้ยากที่จะมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคในการบังคับคําพิพากษาศาลต่างประเทศและหากมีการร้องขอให้ยอมรับหรือบังคับคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ศาลเมียนมาร์ก็ยังคงจะปฏิบัติตามบทบัญญัติ
กฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ที่ได้วางวิธี
ปฏิบัติไว้และอาจมีการพัฒนาตามความจําเป็นตามสมควร
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๑) มีปัญหาและอุปสรรคในการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ในประเทศลาวบ้างหรือไม่
ในประเทศฟิลิปปินส์นั้น ในขณะนี้ไม่มีความร่วมมือระหว่างประเทศใดๆ เกี่ยวกับการยอมรับ
และการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ ในปัจจุบัน มีเพียงกฎของศาลกฎเกณฑ์เดียว ได้แก่
Rule 39 of 1997
นอกจากนี้ คดีที่ขอให้มีการยอมรับตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นล้วนเป็นคดีที่เกี่ยวกับ
การขอให้ยอมรับสถานะทางการสมรสในกรณีหย่า เพื่อทําการสมรสใหม่เท่านั้น ทั้งนี้โดยไม่มีคดีที่ขอให้มี
การยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศที่เป็นหนี้เงินเลย และจํานวนคดีที่ขอให้
มีการยอมรับ สถานะทางการสมรสเพื่อจะทําการสมรสใหม่นี้มีน้อยมาก ในปี ค.ศ. ๒๐๑๖ มีเพียงคดีเดียว
ที่นํามาสู่ศาลฟิลิปปินส์ จึงทําให้ประเทศฟิลิปปินส์ ไม่ได้มีการตระหนักถึงเรื่องนี้เท่าที่ควร เห็นได้จาก
การที่กฎของศาลเพียงกฎเดียวในเรื่องดังกล่าว
๒) ในเรื่องของหน่วยงานที่เข้ามารับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว ได้แก่หน่วยงานใดเนื่องจาก
กฎของศาลดังกล่าวไม่ได้มีการกําหนดไว้ชัดเจน
หน่วยงานที่ทําหน้าที่ในเรื่องนี้ ก็ได้แก่ ศาลชั้นต้นภูมิภาคทั่วไป (The Regional Trial Court)
โดยเป็นศาลชั้นต้นที่ผู้ร้องหรือผู้ถูกร้องมีภูมิลําเนานั่นเอง
๓) ท่านคิดว่าระหว่า งประเทศในอาเซีย นด้วยกัน ควรมีความร่วมมือเพื่อการยอมรับ
และการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในระหว่างประเทศสมาชิกกันหรือไม่
เนื่องจากคดีที่นํามาสู่ศาลฟิลิปปินส์ในเรื่องนี้ ยังมีจํานวนน้อยมาก ประกอบกับไม่มีคดีที่เรียกร้อง
หนี้เงินในเชิงพาณิชย์มาสู่ศาลฟิลิปปินส์เลย จึงเห็นว่าความร่วมมือในขณะนี้ยังไม่มีความจําเป็นมากนัก

รายงานฉบับสมบูรณ์
ภาคผนวก ข

๔๑๑

๔) ในเรื่องของการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ ศาลฟิลิปปินส์
มีข้อยกเว้นหรือข้อจํากัดใดๆ ในการไม่ยอมรับคําพิพากษาศาลต่างประเทศดังกล่าวหรือไม่
ในเรื่องนี้ไม่ได้มีกฎหมายกําหนดไว้โดยชัดเจน แต่อย่างไรก็ดีในเรื่องของข้อยกเว้นนี้จะเป็น
การดูแนวคําพิพากษาของศาลฟิลิปปินส์มาเป็นแนวทางในการพิจารณาข้อยกเว้น โดยคดีที่เคยตัดสิน
ไว้ในเรื่องนี้ก็ได้แก่ กรณีที่การยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศดังกล่าวขัดต่อ
ความสงบเรียบร้อย หรือเป็นกรณีที่ขัดต่อกฎหมายฟิลิปปินส์ หรือคําพิพากษา ศาลต่างประเทศดังกล่าวได้มา
โดยการฉ้อฉล หรือพิพากษาโดยศาลที่ไม่มีเขตอํานาจเป็นต้น

ภาคผนวก ค

ร่างพระราชบัญญัติการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศในคดีแพ่งและพาณิชย์
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ถนนอู่ทองใน กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
วันที่ ..... เดือน ............... พ.ศ. ....
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติ การยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในคดีแพ่ง
และพาณิชย์ พ.ศ. ....
กราบเรียน ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวข้างต้น
พร้อมด้วยบันทึกหลักการและเหตุผล และบันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสําคัญ
ข้าพเจ้ากับคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติผู้มีรายชื่อท้ายนี้ ขอเสนอร่างพระราชบัญญัติ
การยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในคดีแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. .... พร้อม
ด้วยบันทึกหลักการและเหตุผล และบันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติประกอบ
กันมาเพื่อให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่แนบมาพร้อมนี้
จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดดําเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
ลงชื่อ

ผู้เสนอ
(.............................................................)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
หมายเลขประจําตัวสมาชิก........

รายงานฉบับสมบูรณ์
ภาคผนวก ค

๑.

๒.
(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......

๓.

(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......
๔.

(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......
๕.

(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......
๖.
(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......

(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......
๗.

๘.
(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......

๙.

(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......
๑๐.

(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......

(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......

๔๑๓

รายงานฉบับสมบูรณ์
ภาคผนวก ค

๔๑๔

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติผู้ร่วมเสนอร่างพระราชบัญญัติ................................................ (ต่อ)
๑๑.

๑๒.
(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......

๑๓.

(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......
๑๔.
(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......

(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......
๑๖.

๑๕.

(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......

(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......
๑๗.

๑๘.
(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......

(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......
๒๐.

๑๙.
(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......

(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......

รายงานฉบับสมบูรณ์
ภาคผนวก ค

๔๑๕

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติผู้ร่วมเสนอร่างพระราชบัญญัติ................................................ (ต่อ)
๒๑.

๒๒.
(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......

๒๓.

(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......
๒๔.
(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......

(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......
๒๖.

๒๕.

(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......

(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......
๒๗.

๒๘.
(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......

(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......
๓๐.

๒๙.
(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......

(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......

รายงานฉบับสมบูรณ์
ภาคผนวก ค

๔๑๖

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติผู้ร่วมเสนอร่างพระราชบัญญัติ................................................ (ต่อ)
๓๑.

๓๒.
(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......

๓๓.

(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......
๓๔.
(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......

(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......
๓๖.

๓๕.

(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......

(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......
๓๗.

๓๘.
(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......

(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......
๔๐.

๓๙.
(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......

(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......

รายงานฉบับสมบูรณ์
ภาคผนวก ค

๔๑๗

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติผู้ร่วมเสนอร่างพระราชบัญญัติ................................................ (ต่อ)
๔๑.

๔๒.
(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......

๔๓.

(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......
๔๔.

(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......

(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......

รายงานฉบับสมบูรณ์
ภาคผนวก ค

๔๑๘

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติการยอมรับและการบังคับคดี
ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในคดีแพ่งและพาณิชย์
พ.ศ. ....

หลักการ
ให้มีกฎหมายว่าด้วย การยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในคดีแพ่ง
และพาณิชย์

เหตุผล
เนื่องจาก ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายว่าด้วยการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศในคดีแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับภายหลังที่ประเทศไทยและกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียนได้รวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์แล้ว ย่อมทําให้เกิดการเคลื่อนย้ายของสินค้า
บริการ การลงทุน ทรัพ ย์สิน และแรงงานอย่า งเสรีภ ายในภูมิภาค จึง มีค วามจํา เป็นต้องมีก ลไกใน
การระงับข้อพิพาทที่มีประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพเพียงพอและมีผลบังคับได้อย่างจริงจัง เพื่อลดอุปสรรค
ต่อการพัฒนาทางการค้าและความร่วมมือระหว่างประเทศในกระบวนยุติธรรมทางแพ่งและพาณิชย์
ตลอดจนการกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และเพื่อให้ระบบการระงับข้อพิพาทได้รับ
การยอมรับและบังคับตามให้ในอีกประเทศหนึ่งได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็วและเป็นธรรมต่อคู่ความทุกฝ่าย
จึงสมควรต้องมีกฎหมายภายในที่เกี่ยวกับการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ในคดีแพ่งและพาณิชย์ เพื่อเป็นการขจัดอุปสรรคที่มีอยู่และบรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของการพัฒนากระบวนการ
ยุติธรรมไทยเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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๔๑๙

ร่าง
พระราชบัญญัติ
การยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในคดีแพ่งและพาณิชย์
พ.ศ. ....

....................................
....................................
....................................
..................................................................................................................................................
..................................................
โดยที่เป็นการสมควรให้ มีกฎหมายว่าด้วยการยอมรั บและการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศในคดีแพ่งและพาณิชย์
................................................................................................................................................................
....................................
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญัตินี้เรี ยกว่า “พระราชบัญ ญัติ ก ารยอมรั บ และการบัง คับ คดีต าม
คําพิพากษาศาลต่างประเทศในคดีแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกามีอํานาจออกข้อบังคับเพื่อให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“คําพิพากษาศาลต่างประเทศ” หมายความว่าคําพิพากษา คําตัดสิน หรือคําสั่งของศาลใน
ประเทศอื่นใด ที่ศาลไทยไม่มีเขตอํานาจศาล
“ศาลที่ทําคําพิพากษา” หมายความว่า ศาลที่มีเขตอํานาจในการพิพากษาคดีตามกฎหมาย
ของประเทศที่ทําคําพิพากษา
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“เจ้าหนี้ตามคําพิพากษา” หมายความว่า บุค คลผู้มีอํานาจขอให้บังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศ”
“ลูกหนี้ตามคําพิพากษา” หมายความว่า บุคคลผู้ถูกบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ”
“ศาล” หมายความว่ า ศาลทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาและการค้ า ระหว่ า งประเทศกลาง และ
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศภาค
“ศาลต่างประเทศ” หมายความว่า องค์กรหรือสถาบันใดสถาบันหนึ่งที่มีอํานาจตุลาการตาม
กฎหมายของประเทศซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลนั้น นอกเหนือจากประเทศไทย
มาตรา ๕ ให้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางและศาลทรัพย์สินทางปัญญา
และการค้าระหว่างประเทศภาค เป็นศาลที่มีเขตอํานาจตามพระราชบัญญัติฉบับนี้
หมวด ๑
หลักทั่วไป
__________________________________________________________
มาตรา ๖ ศาลจะยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศก็ต่อเมื่อศาลต่างประเทศ
ตกลงยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลไทยในประเทศตนเช่นเดียวกัน
ความตกลงยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศอื่นใดให้ทําเป็นหนังสือ และให้ประกาศรายนามประเทศที่ประเทศไทยมีความตกลงยอมรับและ
บังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศไว้ในพระราชกฤษฎีกา
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับกับการยอมรับและการบังคับตามคดีคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศที่ประเทศไทยมีความตกลงด้วยในวรรคก่อนตามที่ปรากฏในพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๗ บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้กับการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) ล้มละลาย
(๒) ภาษีอากร
(๓) ครอบครัว
(๔) มรดก
(๕) สถานะบุคคลหรือนิติบุคคล
(๖) ค่าปรับ หรือค่าเสียหายในคดีอาญา
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มาตรา ๘ ศาลจะยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) คําพิพากษาศาลต่างประเทศเป็นคําตัดสินหรือคําสั่งอันเป็นที่สุดตามกฎหมายของ
ประเทศที่ทําคําพิพากษา และ
(๒) คําพิพากษาศาลต่างประเทศเป็นคําตัดสินหรือคําสั่งให้ชําระหนี้เงิน และ
(๓) คําพิพากษาศาลต่างประเทศเป็นคําตัดสินหรือคําสั่งที่สามารถบังคับคดีได้ในศาลที่ทํา
คําพิพากษา
หมวด ๒
การปฏิเสธการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในคดีแพ่งและพาณิชย์
__________________________________________________________
มาตรา ๙ ศาลมีอํานาจทําคําสั่งปฏิเสธไม่ยอมรับหรือบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศได้
ไม่ว่าคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นจะได้ทําขึ้นในประเทศใด ถ้าลูกหนี้ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ดังกล่าวพิสูจน์ได้ว่า
(ก) คําพิพากษาศาลต่างประเทศมีความขัดแย้งกับคําพิพากษาของอีกประเทศหนึ่งซึ่งได้เคย
พิพากษาในมูลคดีเดียวกันเอาไว้ หรือ
(ข) คําพิพากษาศาลต่างประเทศเกิดจากกระบวนพิจารณาที่ไม่เป็นธรรม หรือ
(ค) ศาลต่างประเทศที่ทําคําพิพากษาไม่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี
มาตรา ๑๐ ศาลมีอํานาจทําคําสั่งปฏิเสธไม่ยอมรับหรือบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ในกรณีที่ปรากฏต่อศาลว่า การยอมรับหรือบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
หมวด ๓
วิธีการขอให้ยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
__________________________________________________________
มาตรา ๑๑ เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาสามารถยื่นคําร้องต่อศาลเพื่อขอให้มีการยอมรับและ
บังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ ภายใน ๑๐ ปีนับแต่วันที่ศาลต่างประเทศออกคําพิพากษา
อันเป็นที่สุด
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มาตรา ๑๒ เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาที่ประสงค์จะให้มีการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศ ต้องยื่นคําร้องต่อศาลและจะต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้มาแสดงต่อศาล
ก. ต้นฉบับคําพิพากษาศาลต่างประเทศและสําเนาที่รับรองถูกต้อง
ข. คําแปลเป็นภาษาไทยของคําพิพากษาศาลต่างประเทศโดยมีผู้แปลซึ่งได้สาบานตัวแล้ว
หรือปฏิญาณตนต่อหน้าศาลหรือต่อหน้าเจ้าพนักงานหรือบุคคลที่มีอํานาจในการรับคําสาบาน หรือ
ปฏิญาณหรือรับรองโดยเจ้าหน้าที่ที่มีอํานาจในการรับรองคําแปล หรือผู้แทนทางการทูตหรือกงสุลไทย
ในประเทศที่มีการทําคําพิพากษานั้น
มาตรา ๑๓ เมื่อ ศาลได้รับ คํา ร้อ งขอให้มีก ารยอมรับ และการบัง คับ คดีต ามคํา พิพ ากษา
ศาลต่างประเทศ ให้ศาลส่งสําเนาคําร้องให้แก่ลูกหนี้ตามคําพิพากษา และภายในกําหนดเจ็ดวันนับแต่
วันยื่นคําร้อง ให้เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาร้องขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้ส่งคําร้องนั้น เพื่อให้ลูกหนี้
ตามคําพิพากษามาคัดค้านคําร้องภายใน ๙๐ วันนับแต่วันได้รับสําเนาคําร้องตามเหตุที่ระบุไว้ในหมวด
๒ แห่งพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๔ กรณี ไ ม่ มี ผู้ คั ด ค้ า นตามมาตรา ๑๓ ให้ศ าลมีคํา สั่ ง ยอมรั บ และบัง คับ คดีต าม
คําพิพากษาศาลต่างประเทศ
หมวด ๔
การยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
__________________________________________________________
มาตรา ๑๕ คําพิพากษาศาลต่างประเทศที่ได้รับการยอมรับจากศาลไทยแล้วสามารถบังคับคดีได้
เช่นเดียวกับคําพิพากษาที่ตัดสินในศาลไทย
มาตรา ๑๖ ให้ นํ า บทบั ญ ญั ติ ใ นหมวดเรื่ อ งการบั ง คั บ คดี ต ามคํ า พิ พ ากษาหรื อ คํ า สั่ ง ใน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับได้ตราบเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติฉบับนี้
มาตรา ๑๗ เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาต้องยื่นคําร้องต่อศาลที่มีเขตอํานาจเพื่อให้ออกหมาย
บังคับคดี
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คําขอนั้นให้ระบุโดยชัดแจ้ง
(๑) ชื่อและที่อยู่ของเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาและลูกหนี้ตามคําพิพากษา ตลอดจนชื่อและที่อยู่
ผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย
(๒) หลักฐานที่แสดงถึงเหตุแห่งการบังคับคดี (คําพิพากษาศาลต่างประเทศและคําสั่งให้มี
การยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ)
(๓) รายการบรรยายถึงทรัพย์สินที่จะถูกบังคับคดี
มาตรา ๑๘ ห้ามมิให้อุทธรณ์คําสั่งยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่การยอมรับหรือการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นจะเป็น
การขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน
การอุทธรณ์คําสั่งของศาลตามความในวรรคแรก ให้อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
บทเฉพาะกาล
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับกับการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศอันเป็นที่สุดตามกฎหมายของประเทศที่ทําคําพิพากษาก่อนพระราชบัญญัติฉบับนี้มี
ผลบังคับใช้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
........................................
นายกรัฐมนตรี
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บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสําคัญ
ของร่างพระราชบัญญัติการยอมรับและการบังคับคดี
ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในคดีแพ่งและพาณิชย์
พ.ศ. ....
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ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่..)
พ.ศ. ....
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ถนนอู่ทองใน กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
วันที่ ..... เดือน ............... พ.ศ. ....
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่..)
กราบเรียน ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวข้างต้น
พร้อมด้วยบันทึกหลักการและเหตุผล และบันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสําคัญ
ข้าพเจ้ากับคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติผู้มีรายชื่อท้ายนี้ ขอเสนอร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่..) พร้อมด้วยบันทึกหลักการและเหตุผล
และบันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติประกอบกันมาเพื่อให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ได้พิจารณาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ดังมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่แนบมาพร้อมนี้
จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดดําเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
ลงชื่อ

ผู้เสนอ
(.............................................................)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
หมายเลขประจําตัวสมาชิก........
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๒.
(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......

๓.

(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......
๔.

(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......
๕.

(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......
๖.
(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......

(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......
๗.

๘.
(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......

๙.

(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......
๑๐.

(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......

(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......

๔๒๖

รายงานฉบับสมบูรณ์
ภาคผนวก ง

๔๒๗

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติผู้ร่วมเสนอร่างพระราชบัญญัติ................................................ (ต่อ)
๑๑.

๑๒.
(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......

๑๓.

(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......
๑๔.
(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......

(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......
๑๖.

๑๕.

(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......

(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......
๑๗.

๑๘.
(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......

(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......
๒๐.

๑๙.
(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......

(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......

รายงานฉบับสมบูรณ์
ภาคผนวก ง

๔๒๘

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติผู้ร่วมเสนอร่างพระราชบัญญัติ................................................ (ต่อ)
๒๑.

๒๒.
(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......

๒๓.

(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......
๒๔.
(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......

(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......
๒๖.

๒๕.

(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......

(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......
๒๗.

๒๘.
(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......

(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......
๓๐.

๒๙.
(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......

(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......

รายงานฉบับสมบูรณ์
ภาคผนวก ง

๔๒๙

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติผู้ร่วมเสนอร่างพระราชบัญญัติ................................................ (ต่อ)
๓๑.

๓๒.
(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......

๓๓.

(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......
๓๔.
(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......

(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......
๓๖.

๓๕.

(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......

(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......
๓๗.

๓๘.
(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......

(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......
๔๐.

๓๙.
(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......

(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......

รายงานฉบับสมบูรณ์
ภาคผนวก ง

๔๓๐

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติผู้ร่วมเสนอร่างพระราชบัญญัติ................................................ (ต่อ)
๔๑.

๔๒.
(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......

๔๓.

(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......
๔๔.

(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......

(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......

รายงานฉบับสมบูรณ์
ภาคผนวก ง

๔๓๑

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

หลักการ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เพื่อกําหนดหลักเกณฑ์การยอมรับและ
การบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ (เพิ่มลักษณะ ๒ การบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ของภาค ๔ วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง)

เหตุผล
โดยปัจจุบันประเทศไทยและกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนได้รวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน
อย่างสมบูรณ์ ย่อมทําให้เกิดการเคลื่อนย้ายของสินค้า บริการ การลงทุน ทรัพย์สินและแรงงานอย่างเสรี
ภายในภูมิภาค และเพื่อให้การดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งและพาณิชย์ระหว่างประเทศ
เป็นไปโดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรมต่อคู่ความทุกฝ่าย จึงสมควรต้องมีกฎหมายภายในที่เกี่ยวกับ
การยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ เพื่อเป็นการขจัดอุปสรรคที่มีอยู่และ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทยเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

รายงานฉบับสมบูรณ์
ภาคผนวก ง

๔๓๒

ร่าง
พระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่..)
พ.ศ. ....

....................................
....................................
....................................
..................................................................................................................................................
..................................................
โดยที่เป็นการสมควรให้ มีกฎหมายว่าด้วยการยอมรั บและการบังคับคดีตามคํ าพิพากษา
ศาลต่างประเทศในคดีแพ่งและพาณิชย์
..................................................................................................................................................
..................................................
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญัตินี้เ รีย กว่า “พระราชบัญ ญัติแ ก้ไ ขเพิ่ม เติม ประมวลกฎหมาย
วิ ธีพิจารณาความแพ่ ง (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้ในมาตรา ๑ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(๑๕) “คําพิพากษาศาลต่างประเทศ” หมายความว่าคําพิพากษา คําตัดสิน หรือคําสั่งของศาล
ในประเทศอื่นใด ที่ศาลไทยไม่มีเขตอํานาจศาล
(๑๖) “ศาลที่ทําคําพิพากษา” หมายความว่า ศาลที่มีเขตอํานาจในการพิพากษาคดีตามกฎหมาย
ของประเทศที่ทําคําพิพากษา
(๑๗) “ศาลต่างประเทศ” หมายความว่า องค์กรหรือสถาบันใดสถาบันหนึ่งที่มีอํานาจตุลาการ
ตามกฎหมายของประเทศซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลนั้น นอกเหนือจากประเทศไทย”

รายงานฉบับสมบูรณ์
ภาคผนวก ง

๔๓๓

มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๔ สัตต แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
“คําร้องขอให้มีการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ ให้เสนอต่อ
ศาลที่ลูกหนี้ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศมีภูมิลําเนาหรือต่อศาลที่ทรัพย์สินตั้งอยู่ในเขตศาลก็ได้”
มาตรา ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด ๓ การยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศ (มาตรา ๓๒๔ ถึงมาตรา ๓๓๖) ในลักษณะ ๒ การบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ของภาค ๔ วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง แห่งประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง

ลักษณะ ๒
การบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง
_____________
หมวด ๓
การยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
_____________
ส่วนที่ ๑
หลักทั่วไป
_____________
มาตรา ๓๒๔ ศาลจะยอมรั บ และบั ง คั บ คดี ต ามคํ า พิ พ ากษาศาลต่ า งประเทศก็ ต่ อ เมื่ อ
ศาลต่างประเทศตกลงยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลไทยในประเทศตนเช่นเดียวกัน
ความตกลงยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศอื่นใดให้ทําเป็นหนังสือ และให้ประกาศรายนามประเทศที่ประเทศไทยมีความตกลงยอมรับและ
บังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศไว้ในพระราชกฤษฎีกา
บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ให้ใช้บังคับกับการยอมรับและการบังคับตามคดีคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศที่ประเทศไทยมีความตกลงด้วยในวรรคหนึ่งตามที่ปรากฏในพระราชกฤษฎีกา

รายงานฉบับสมบูรณ์
ภาคผนวก ง

๔๓๔

มาตรา ๓๒๕ บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ไม่ใช้กับการยอมรับและการบังคับคดีตาม
คําพิพากษาศาลต่างประเทศในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) ล้มละลาย
(๒) ภาษีอากร
(๓) ครอบครัว
(๔) มรดก
(๕) สถานะบุคคลหรือนิติบุคคล
(๖) ค่าปรับ หรือค่าเสียหายในคดีอาญา
มาตรา ๓๒๖ ศาลจะยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) คํ า พิ พ ากษาศาลต่ า งประเทศเป็ น คํ า ตั ด สิ น หรื อ คํ า สั่ ง อั น เป็ น ที่ สุ ด ตามกฎหมายของ
ประเทศที่ทําคําพิพากษา และ
(๒) คําพิพากษาศาลต่างประเทศเป็นคําตัดสินหรือคําสั่งให้ชําระหนี้เงิน และ
(๓) คําพิพากษาศาลต่างประเทศเป็นคําตัดสินหรือคําสั่งที่สามารถบังคับคดีได้ในศาลที่ทํา
คําพิพากษา
ส่วนที่ ๒
การปฏิเสธการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในคดีแพ่งและพาณิชย์
_____________
มาตรา ๓๒๗ ศาลมี อํ า นาจทํ า คํ า สั่ ง ปฏิ เ สธไม่ ย อมรั บ หรื อ บั ง คั บ คดี ต ามคํ า พิ พ ากษา
ศาลต่างประเทศได้ ไม่ว่าคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นจะได้ทําขึ้นในประเทศใด ถ้าลูกหนี้ตาม
คําพิพากษาศาลต่างประเทศดังกล่าวพิสูจน์ได้ว่า
(๑) คําพิพากษาศาลต่างประเทศมีความขัดแย้งกับคําพิพากษาของอีกประเทศหนึ่งซึ่งได้เคย
พิพากษาในมูลคดีเดียวกันเอาไว้ หรือ
(๒) คําพิพากษาศาลต่างประเทศเกิดจากกระบวนพิจารณาที่ไม่เป็นธรรม หรือ
(๓) ศาลต่างประเทศที่ทําคําพิพากษาไม่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี
มาตรา ๓๒๘ ศาลมี อํ า นาจทํ า คํ า สั่ ง ปฏิ เ สธไม่ ย อมรั บ หรื อ บั ง คั บ คดี ต ามคํ า พิ พ ากษา
ศาลต่างประเทศ ในกรณีที่ปรากฏต่อศาลว่า การยอมรับหรือบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
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๔๓๕

ส่วนที่ ๓
วิธีการขอให้ยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
_____________
มาตรา ๓๒๙ เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศสามารถยื่นคําร้องต่อศาลเพื่อขอให้มี
การยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ ภายใน ๑๐ ปี นับแต่วันที่ศาลต่างประเทศ
ออกคําพิพากษาอันเป็นที่สุด
มาตรา ๓๓๐ เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศที่ประสงค์จะให้มีการยอมรับและ
การบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ ต้องยื่นคําร้องต่อศาลและจะต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
มาแสดงต่อศาล
(๑) ต้นฉบับคําพิพากษาศาลต่างประเทศและสําเนาที่รับรองถูกต้อง
(๒) คําแปลเป็นภาษาไทยของคําพิพากษาศาลต่างประเทศโดยมีผู้แปลซึ่งได้สาบานตัวแล้วหรือ
ปฏิญาณตนต่อหน้าศาลหรือต่อหน้าเจ้าพนักงานหรือบุคคลที่มีอํานาจในการรับคําสาบาน หรือปฏิญาณ
หรือรับรองโดยเจ้าหน้าที่ที่มีอํานาจในการรับรองคําแปล หรือผู้แทนทางการทูตหรือกงสุลไทยในประเทศ
ที่มีการทําคําพิพากษานั้น
มาตรา ๓๓๑ เมื่อศาลได้รับคําร้องขอให้มีการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศ ให้ศาลส่งสําเนาคําร้องให้แก่ลูกหนี้ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ และภายในกําหนด
เจ็ดวันนับแต่วันยื่นคําร้อง ให้เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศร้องขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้
ส่งคําร้องนั้น เพื่อให้ลูกหนี้ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศมาคัดค้านคําร้องภายใน ๙๐ วัน นับแต่วัน
ได้รับสําเนาคําร้อง ดังเหตุที่ระบุไว้มาตรา ๓๒๗ หรือมาตรา ๓๒๘
มาตรา ๓๓๒ กรณีไม่มีผู้คัดค้านตามมาตราก่อน ให้ศาลมีคําสั่งยอมรับและบังคับคดีตาม
คําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ส่วนที่ ๔
การยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
_____________
มาตรา ๓๓๓ คําพิพากษาศาลต่างประเทศที่ได้รั บการยอมรับจากศาลไทยแล้วสามารถ
บังคับคดีได้เช่นเดียวกับคําพิพากษาที่ตัดสินในศาลไทย
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๔๓๖

มาตรา ๓๓๔ ให้นําบทบัญญัติในลักษณะ ๒ การบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่งแห่ง
ประมวลกฎหมายฉบับนี้มาใช้บังคับกับการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศโดยอนุโลม
มาตรา ๓๓๕ เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศต้องยื่นคําร้องต่อศาลที่มีเขตอํานาจ
เพื่อให้ออกหมายบังคับคดี
คําขอนั้นให้ระบุโดยชัดแจ้ง
(๑) ชื่อและที่อยู่ของเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศและลูกหนี้ตามคําพิพากษาศาล
ต่างประเทศ ตลอดจนชื่อและที่อยู่ผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย
(๒) หลักฐานที่แสดงถึงเหตุแห่งการบังคับคดี (คําพิพากษาศาลต่างประเทศและคําสั่งให้มีการ
ยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ)
(๓) รายการบรรยายถึงทรัพย์สินที่จะถูกบังคับคดี
มาตรา ๓๓๖ ห้ามมิให้อุทธรณ์คําสั่งยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่การยอมรับหรือการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นจะเป็น
การขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน”
มาตรา ๖ บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายฉบับนี้ไม่ใช้บังคับกับการยอมรับและการบังคับคดี
ตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศอันเป็นที่สุดตามกฎหมายของประเทศที่ทําคําพิพากษาก่อนพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้มีผลบังคับใช้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
........................................
นายกรัฐมนตรี
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๔๓๗

บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสําคัญ
ของร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉบับที่..
พ.ศ. ....

๑. ...........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
๒. ...........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
๓. ...........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
๔. ...........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
๕. ...........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

ภาคผนวก จ

ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สนิ ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดี
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่...) พ.ศ. ....
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ถนนอู่ทองใน กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
วันที่ ..... เดือน ............... พ.ศ. ....
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณา
คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่...) พ.ศ. ....
กราบเรียน ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวข้างต้น
พร้อมด้วยบันทึกหลักการและเหตุผล และบันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสําคัญ
ข้าพเจ้ากับคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติผู้มีรายชื่อท้ายนี้ ขอเสนอร่างพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและ
การค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่...) พ.ศ. ....พร้อมด้วยบันทึกหลักการและเหตุผล และบันทึกวิเคราะห์
สรุปสาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติประกอบกันมาเพื่อให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณาตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วยที่แนบมาพร้อมนี้
จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดดําเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
ลงชื่อ

ผู้เสนอ
(.............................................................)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
หมายเลขประจําตัวสมาชิก........
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๑.

๒.
(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......

(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......
๔.

๓.
(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......
๕.

(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......
๖.
(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......

(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......
๗.

๘.
(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......

(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......
๑๐.

๙.
(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......

(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......

๔๓๙
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๔๔๐

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติผู้ร่วมเสนอร่างพระราชบัญญัติ................................................ (ต่อ)
๑๑.

๑๒.
(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......

๑๓.

(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......
๑๔.
(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......

(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......
๑๖.

๑๕.

(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......

(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......
๑๗.

๑๘.
(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......

(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......
๒๐.

๑๙.
(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......

(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......
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๔๔๑

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติผู้ร่วมเสนอร่างพระราชบัญญัติ................................................ (ต่อ)
๒๑.

๒๒.
(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......

๒๓.

(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......
๒๔.
(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......

(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......
๒๖.

๒๕.

(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......

(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......
๒๗.

๒๘.
(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......

(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......
๓๐.

๒๙.
(
)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ …......
หมายเลขประจําตัวสมาชิก .......
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่...)
พ.ศ. ....

หลักการ
แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและ
วิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙ เพื่อเพิ่มเติมอํานาจ
พิจารณาพิพากษาคดีของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (เพิ่มมาตรา ๗ (๑๒))

เหตุผล
โดยที่มีการตรากฎหมายที่เกี่ยวกับการยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ในคดีแพ่งและพาณิชย์และได้มีการกําหนดให้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเป็น
ศาลที่มีเขตอํานาจในการยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในคดีแพ่งและพาณิชย์
จึงสมควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับกฎหมายฉบับดังกล่าว จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติ
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พระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สนิ ทางปัญญา
และการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่...)
พ.ศ. ....

....................................
....................................
....................................
..................................................................................................................................................
..................................................
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ
การค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่...)
พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้เ พิ่ ม ข้ อ ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น (๑๒) ของมาตรา ๗ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙
“(๑๒) คดีที่มีการขอให้ยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศตามกฎหมาย
ที่ว่าด้วยการยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศในคดีแพ่งและพาณิชย์”

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
........................................
นายกรัฐมนตรี
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ประเด็นข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมการบรรยาย ณ กรมบังคับคดีเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ประเด็นที่ ๑ ควรมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสําหรับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนในเรื่อง รูปแบบความร่วมมือ
ระดับภูมิภาคอาเซียนเพื่อยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศระหว่างกัน
โดยเป็นการเสนอในรูปแบบทั้งความร่วมมือแบบทวิภาคี และรูปแบบความร่วมมือแบบ
พหุภาคี
ตอบ
คณะผู้วิจัยได้ทําการรับทราบและทําการเพิ่มเติมงานวิจัยในประเด็นนี้ ในบทที่ ๗ บทสรุป
และข้อเสนอแนะแนวทางในการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ในคดีแพ่งและพาณิชย์สําหรับภูมิภาคอาเซียนแล้ว
ประเด็นที่ ๒ ควรมีข้ อ เสนอแนะในเรื่อ งของศาลที่จ ะมีอํ า นาจในการยอมรั บและบั งคั บคดี ต าม
คําพิพากษาศาลต่างประเทศสําหรับประเทศไทย
ตอบ
คณะผู้วิจัยได้ทําการรับทราบและทําการเพิ่มเติมงานวิจัยในประเด็นนี้ ในบทที่ ๘ บทสรุป
และข้อเสนอแนะแนวทางในการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลต่างประเทศ
ในคดีแพ่งและพาณิชย์แล้ว โดยได้เสนอเป็นสองแนวทางเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทาง
การเสนอกฎหมายในประเด็นต่อไป
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ประเด็นที่ ๓ ควรมีข้อเสนอแนะในการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการยอมรับและการบังคับคดีตาม
คําพิพากษาศาลต่างประเทศโดยเสนอเป็นสองแนวทางได้แก่ การออกเป็นกฎหมายใหม่
และการแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ตอบ
คณะผู้วิจัย ได้ทํา การรับ ทราบและทํา การเพิ่ม เติม งานวิจัย ในประเด็น นี้ ในบทที่ ๘
บทสรุปและข้อเสนอแนะแนวทางในการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาล
ต่างประเทศในคดีแพ่งและพาณิชย์แล้ว โดยได้เสนอแนวทางเป็นสองแนวทาง
ประเด็นที่ ๔ ควรมีการกําหนดรายละเอียดขั้นตอนการนําคําพิพากษาศาลต่างประเทศมาขอให้มี
การยอมรั บ และบั ง คั บ คดี ต ามคํา พิ พ ากษาศาลต่ า งประเทศดั ง กล่ า วหรื อ ไม่ เช่น
ประเทศสิงคโปร์จะกําหนดให้มีการจดทะเบียนคําพิพากษาศาลต่างประเทศในกฎหมายเลย
ตอบ
คณะผู้วิจัยได้ทําการรับทราบและทําการตอบข้อเสนอแนะในประเด็นนี้ ในบทที่ ๘
บทสรุปและข้อเสนอแนะแนวทางในการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ศาลต่างประเทศในคดีแพ่งและพาณิชย์แล้ว
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