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บันทึกของผู้แปล
คาแนะนาของ ICCA ในการตีความอนุสัญญานิวยอร์ก ค.ศ. 1958 เล่มนี้ แปลโดย
สุพจี รุ่งโรจน์
ผูพ้ พิ ากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดอุดรธานี อดีตผู้อานวยการบริหารสถาบันอนุญาโตตุลาการ
สานักงานศาลยุติธรรม (Thai Arbitration Institute: TAI) จบการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนติบัณฑิตไทย นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายระหว่างประเทศ) จาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Certificate (International and Comparative Law) Chicago-Kent
College of Law, LL.M. (International Commercial Law) University College London.
กฤติน ศรีรัฐ
ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจากองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา จบการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม
อันดับสอง) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนติ บัณฑิตไทย LL.M. in Admiralty Tulane University,
LL.M. Indiana University, Bloomington.
คาแปลคาแนะนาของ ICCA ในการตีความอนุสัญญานิวยอร์ก ค.ศ. 1958 เล่มนี้ ยึดตามข้อความใน
คาแนะนาฉบับดั้งเดิมและได้รวมข้อมูลที่มีการปรับปรุงในเดือนพฤษภาคม 2011 ไว้ด้วย

คำนำโดย ศำสตรำจำรย์ Pieter Sanders
ในฐำนะบรรณำธิกำรทั่วไปกิตติมศักดิ์

อนุสัญญานิวยอร์ก ค.ศ. 1958 เป็นตราสารพหุภาคีในด้านการค้าระหว่างประเทศที่ประสบผลสาเร็จมาก
ที่สุด และเป็นส่ วนส าคัญในเชื่ อมโยงสนธิสัญญาต่า ง ๆ กับกฎหมายว่า ด้วยการอนุญาโตตุล าการเข้ า
ด้วยกันเพื่อรับประกันให้เกิดการยอมรับคาชี้ขาดและสัญญาอนุญาโตตุลาการ ศาลต่าง ๆ ทั่วโลกได้บังคับ
ใช้และตีความอนุสัญญานี้มาเป็นเวลามากกว่า 50 ปีแล้ว ไปในทางที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและสอดคล้อง
กันมากขึ้นเรื่อยๆ
ในปี 1958 กระผมได้มีส่วนร่วมในการยกร่างอนุสัญญานี้ในฐานะผู้แทนจากประเทศเนเธอร์แลนด์
โดยเริ่มต้นจากร่างฉบับที่จัดเตรียมโดยหอการค้านานาชาติ (ICC) ซึ่งทาไว้ตั้งแต่ปี 1955 ร่างของ ICC
ก าหนดไว้ เ กี่ ยวกั บ เรื่ อ งการบั ง คับ ตามคาชี้ ข าด “ระหว่ า งประเทศ” และร่ า งนั้ น ได้ ถู ก เสนอต่ อ สภา
เศรษฐกิจและสังคมของสหประชาชาติ (ECOSOC) แล้ว ECOSOC ได้ปรับเปลี่ยนให้ใช้กับคาชี้ขาด
“ต่างประเทศ” ซึ่งร่า งฉบับดังกล่าวก็คือร่า งที่ได้จากการประชุม เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง วันที่ 10
มิถุนายน ค.ศ. 1958
การเปลี่ยนแปลงและสิ่งที่เพิ่มเติมเข้าไปใหม่ทาในร่างนั้นนาไปสู่สิ่งที่รู้จักกันในภายหลังว่า “ข้อเสนอ
ของดัตซ์ (Dutch proposal)” การเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งก็คือการกาจัดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ การบังคับที่
ซ้าซ้อน (double exequatur) เพื่อให้สามารถขอบังคับตามคาชี้ขาดได้โดยไม่ต้องมีคารับรองว่าสามารถ
บังคับคดีได้ (declaration of enforceability) จากศาลในประเทศที่คาชี้ขาดได้ทาขึ้นเสียก่อน ส่วนการ
เปลี่ยนแปลงอีกประการก็คือการจากัดเหตุแห่งการปฏิเสธการบังคับตามคาชี้ขาดไว้ที่เจ็ดประการ ตามที่
ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 5 และผลักภาระการพิสูจน์ในเหตุทั้งเจ็ด ประการดังกล่าวให้ตกแก่คู่พิพาทฝ่ายที่
คัดค้านการบังคับตามคาชี้ขาด เหตุทั้งเจ็ดประการที่บัญญัติไว้ในอนุสัญญากลายเป็นเหตุแห่งการปฏิเสธที่
กาหนดไว้โดยเฉพาะเพียงเท่านี้ (exhaustive grounds) และภาระการพิสูจน์ข้างต้นที่ตกแก่คู่พิพาทฝ่ายที่
คัดค้านการบังคับตามคาชี้ขาดและเหตุแห่งการปฏิเสธที่กาหนดไว้เฉพาะนั้นเป็นที่รับรู้กันทั่วไปว่าเป็น
ลักษณะสาคัญของอนุสัญญา
ในขั้นตอนสุดท้ายของการยกร่างมีการเพิ่มมาตรา 2 เข้าไปในอนุสัญญาซึ่งเป็นผลมาจากข้อเสนอของ
ดัตช์เช่นเดียวกัน มาตราดังกล่าวกาหนดให้ศาลสั่งให้คู่พิพาทไปใช้การอนุญาโตตุลาการเมื่อ คู่พิพาทฝ่าย
หนึ่ง อ้างอิงสั ญญาที่ส มบูร ณ์ ทั้ งนี้ ร่า งนี้ก าหนดไว้สาหรับการบั ง คับตามคาชี้ ขาดต่างประเทศเท่ านั้ น
นอกจากนี้ การรวมบทบัญญัติในเรื่องการบังคับตามสัญญาอนุญาโตตุลาการไว้ก็มีประสิทธิภาพมากกว่า
บทบัญญัติเดิมในตราสารสองฉบับก่อนหน้านี้ ได้แก่ พิธีสารเจนีวาว่าด้วยข้อตกลงอนุญาโตตุลาการ ค.ศ.
1923 และอนุสัญญาเจนีวาว่าด้วยการปฏิบัติตามคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการต่างประเทศ ค.ศ. 1927
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อนึ่ง เพื่อให้การบังคับใช้อนุสัญญานิวยอร์กเป็น อันหนึ่งอันเดียวกัน จาเป็นต้องมีระบบการรายงาน
รวบรวมคดีต่างๆ ที่บังคับใช้อนุสัญญานี้ที่แพร่หลายทั่วโลกอย่างมีประสิทธิภาพ และนี่ก็คือเหตุผลที่การ
จัดพิมพ์หนังสือการอนุญาโตตุลาการพาณิชย์ประจาปีของ ICCA ที่ได้เริ่มขึ้นในปี ค.ศ. 1976 ซึ่งกระผมได้
เป็นบรรณาธิการทั่วไป และได้มีการจัดพิมพ์ต่อมาอีก 35 เล่ม หนังสือประจาปีดังกล่าวยังเผยแพร่ทาง
เว็บไซต์ <www.KluwerArbitration.com> และหนังสือประจาปีได้รวบรวมคาพิพากษาของศาลต่าง ๆ
ที่ได้วินิจฉัยเกี่ยวกับอนุสัญญานิวยอร์กจานวน 1,666 ฉบับจากจานวน 65 ประเทศจาก 145 ประเทศ ที่
ได้ยอมรับอนุสัญญาดังกล่าว
อนุสัญญานี้เป็นอนุสัญญาที่ล้าสมัย ซึ่งศาสตราจารย์ Mattelucci (Professor Mattelucci) ผู้แทน
ของประเทศอิตาลีในการประชุม เรียกอนุสัญญานี้ว่า “นวัตกรรมที่กล้าหาญมาก” อนุสัญญานี้สามารถ
ยืนหยัดผ่านกาลเวลา แม้จะผ่านไปกว่า 50 ปีแล้ว เราก็ยังคงเฝ้าคอยการตีความเนื้อหาของอนุสัญญาให้
เป็นประโยชน์เพื่อให้ตอบสนองต่อเทคโนโลยีและทางปฏิบัติต่างๆที่ทันสมัยตลอดมา
กฎหมายต้ นแบบว่า ด้ ว ยอนุ ญ าโตตุล าการทางพาณิ ชย์ ร ะหว่ า งประเทศที่ จัด ท าโดย UNCITRAL
(คณะกรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ ) เมื่อปี ค.ศ. 1985 และแก้ไข
เพิ่มเติมในปี ค.ศ. 2006 ได้รับการยอมรับจากประเทศและสหพันธรัฐ ต่างๆมากกว่า 70 ประเทศ บาง
ประเทศยอมรับเอากฎหมายต้นแบบไปออกกฎหมายภายในโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง และบางประเทศก็
ออกกฎหมายว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการยุคใหม่โดยใช้แนวทางจากกฎหมายต้นแบบนี้ สาหรับประเทศที่
ยอมรั บกฎหมายอนุ ญาโตตุล าการยุคใหม่ ศาลสามารถใช้บทบัญ ญัติที่ เอื้อ ประโยชน์มากกว่ า (more
favourable provision) ที่กาหนดไว้ในอนุสัญญามาตรา 7 ได้
กฎหมายอนุญาโตตุลาการยุคใหม่นี้อาจมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ วิธีพิจารณาในการบังคับตามคาชี้ขาด
ด้วยเนื่องจากในอนุสัญญากล่าวถึงเฉพาะเอกสารที่ต้องยื่นต่อศาลเพื่อให้บังคับตามคาชี้ขาด (มาตรา 4)
กับไม่ให้กาหนดเงื่อนไขที่สร้างภาระมากเกินไปหรือกาหนดค่าธรรมเนียมสูง กว่าการบังคับตามคาชี้ขาด
ภายในประเทศ (มาตรา 3) เท่านั้น สานักเลขาธิการของ UNCITRAL และสมาคมเนติบัณฑิตยสภา
ระหว่างประเทศจึงได้ร่วมกันพิจารณาเงื่อนไขเหล่านี้และได้สรุปไว้ในรายงานประจาปี ค.ศ. 2008 ว่า “มี
แนวทางแก้ปัญหาที่ไม่เหมือนกันในเรื่องหลักเกณฑ์วิธี พิจารณาที่แตกต่างกันซึ่งใช้บังคับกับการยอมรับ
และบังคับตามคาชี้ขาดภายใต้อนุสัญญาดังกล่าว” (รายงานคณะกรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่าง
ประเทศแห่ ง สหประชาชาติ เอ/63/17 หน้ า 71 ย่ อ หน้ า 353) และรายงานฉบั บดั ง กล่ า วได้ แ นะน า
เลขาธิการว่าควรจะพัฒนาคาแนะนาในการออกกฎหมายเพื่อ อนุวัติการอนุสัญญา เพื่อส่งเสริมให้มีการ
ตีความและบังคับใช้อนุสัญญาไปในทางเดียวกัน คาแนะนาดังกล่าวน่าจะสามารถชี้แนะหลักเกณฑ์ที่เป็น
เอกภาพสาหรับกระบวนการบังคับตามคาชี้ขาดได้
การริเริ่มของ ICCA ในการทา คำแนะนำของ ICCA ในกำรตีควำมอนุสัญญำนิวยอร์ก ค.ศ. 1958:
คู่มือสำหรับผู้พิพำกษำ นั้นเป็นฉบับเปิดตัวและใช้ประกอบกับรายงานประจาปีของ ICCA คู่มือดังกล่าว
เริ่มต้น ด้ว ยปัญหาที่ ต้องการคาตอบและตามมาด้วยขั้น ตอนที่ศาลจะต้องปฏิบัติตามเมื่อศาลบังคับใช้
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อนุสัญญานิวยอร์กในลักษณะที่กระชับ ชัดเจน และตรงประเด็น โดยมุ่งเน้นไปในแนวทางของอนุสัญญาที่
สนับสนุนให้เกิดการบังคับตามคาชี้ขาด กระผมหวังว่าคาแนะนาเล่มนี้จะเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ
ตามคติพจน์ละตินที่กระผมได้กล่าวไว้ในหลาย ๆ โอกาสว่า ขอให้อนุสัญญำนิวยอร์ก ค.ศ. 1958 จงคงอยู่
พัฒนำ และก้ำวหน้ำต่อไป

Pieter Sanders
เมือง Schiedam เมษายน ค.ศ. 2011
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แนวคิ ด ในการท าคาแนะน าเกี่ ยวกั บ อนุ สัญ ญาว่ า ด้ว ยการยอมรั บ นับถื อ และการบั งคั บตามค าชี้ ข าด
อนุญาโตตุลาการต่างประเทศซึ่งทาขึ้นที่กรุงนิวยอร์กเมื่อ วันที่ 10 มิถุนายน ค.ศ. 1958 ที่รู้จักกันในนาม
อนุสัญญานิวยอร์กนั้น เริ่มต้นขึ้นในช่ วงห้าปีแรกของต้นคริสต์ทศวรรษ 1990 ซึ่งเป็นช่วงที่กระผมเป็น
ผูพ้ พิ ากษารับผิดชอบคดีก่อสร้างและอนุญาโตตุลาการ ณ ศาลสูงฮ่องกง
ก่อนที่จะมาเป็นผู้พิพากษา กระผมได้ทางานที่เกี่ยวกับกฎหมายอนุญาโตตุลาการและอนุสัญญา
นิ ว ยอร์ ก ในฐานะทนายความ เนื่ อ งจากในปั จ จุ บั น อนุ สั ญ ญานี้ ใ ช้ บั ง คับ ใน 145 รั ฐ และการใช้
อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง 25 ปี ที่ผ่านมา กระผมจึงหันมานึกถึง
ผูพ้ พิ ากษาทัว่ โลกทีอ่ าจจะไม่คนุ้ เคยกับอนุสญ
ั ญาฉบับนี้และการตีความที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
กระผมรู้สึก ยินดีที่เพื่อน ๆบางส่วน ใน ICCA ได้ทราบข้อกังวลบางประการของกระผมเกี่ยวกับ
อนุ สั ญ ญา และกระผมรู้ สึ ก ดี ใ จเมื่ อ พวกเขาตกลงที่ จ ะช่ ว ยกระผมเขี ยนค าแนะน าเล่ ม นี้ กล่ า วคื อ
ศาสตราจารย์ Gabrielle Kaufmann-Kohler เป็นทั้งผู้มีความโดดเด่นทางวิชาการซึ่งดารงตาแหน่ง
หัวหน้าภาควิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลที่มหาวิทยาลัยเจนี วา (University of Geneva)
และเป็นอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศที่มีความกระตือรือร้น และมีความเชี่ยวชาญมากโดยเฉพาะ
ข้อพิพาทด้านการลงทุน ท่านเป็นหุ้นส่วนในบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย Levy Kaufmann-Kohler ในกรุง
เจนีวา ศาสตราจารย์ Guido Tawil ดารงตาแหน่งเป็น หัวหน้าภาควิชากฎหมายปกครองที่โรงเรียน
กฎหมายแห่งมหาวิทยาลัยบัวโนสไอเรส (University of Buenos Aires) ท่านเป็นหุ้นส่วนอาวุโสในบริษัท
ที่ปรึกษากฎหมาย M & M Bomchil ในกรุงบัวโนสไอเรส และยังเป็นอนุญาโตตุลาการที่ มีประสบการณ์
ด้วย Kim Rooney เป็นหุ้นส่วนชาวเอเชียแห่ง White & Case ในสานักงานที่ฮ่องกงและปัจจุบันปฏิบัติ
หน้าที่ในเนติบัณฑิตยสภาฮ่องกง Marike Paulsson เป็นนักเขียนร่วมกับศาสตราจารย์ Albert Jan Van
den Berg ในคาอธิบายอนุสัญ ญานิวยอร์กฉบั บ พิมพ์ครั้งที่สอง (The New York Arbitration
Convention of 1958 (Kluwer, 1981)) ท่านเป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับสานักงานกฎหมาย Hanotiau
กับ Van den Berg ที่กรุงบรัสเซลส์ พวกเราได้รับความช่วยเหลือและคาแนะนาที่ดีเยี่ยมโดยทีม
บรรณาธิการที่ประกอบไปด้วย Judy Freedberg, Silvia Borelli และ Alice Siegel ซึ่งปัจจุบันทั้งสาม
ท่านนี้รับผิดชอบในงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของ ICCA
คาแนะนาเล่มนี้มุ่งหวังที่จะอธิบายเค้าโครงของอนุสัญญาและให้คาแนะนาสาหรับผู้พิพากษาที่บังคับ
ใช้บทบัญญัติต่าง ๆ ภายใต้อนุสัญญา โดยกล่าวถึงขอบเขต การตีความ และการบังคับใช้อนุสัญญา อีกทั้ง
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มุ่ ง หวั ง ที่ จ ะเป็ น คาแนะน าแบบสรุ ป ย่ อ ที่ เ ขี ยนด้ ว ยภาษาที่ เ ข้ า ใจง่ า ยซึ่ ง น่ า จะเป็ น แผนที่ น าทางไป
สู่การศึกษาต่อยอดออกไปได้ในกรณีที่จาเป็น มีการออกแบบให้คาแนะนาเล่มนี้ตอบคาถามต่าง ๆ ที่อาจ
เกิดขึ้นได้ในทุกขั้นตอนของการบังคับใช้อนุสัญญามากกว่าที่จะใช้เป็นการอ้างอิง คาแนะนาเล่มนี้ ได้ส่ง
ให้แก่ผู้พิพากษาซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สาคัญที่จะทาให้อนุสัญญาใช้งานได้
นอกจากนี้ หวังว่าคาแนะนาเล่มนี้จะได้รับความสนใจไม่ใช่เฉพาะจากผู้ พิพากษาเท่านั้น รวมถึ ง
นักศึกษา อาจารย์ และผู้ที่ทางานที่เกี่ยวข้องด้วย พวกเราพยายามหลีกเลี่ยงความความเคร่งเครียดให้มาก
ที่สุดเท่าที่จะทาได้แต่บางครั้งก็ไม่สามารถทาได้ ทั้งนี้ มีคดีที่มีข้อพิจารณาถกเถียงและโต้แย้งกันอย่างมาก
ที่ทาให้เกิดความสนใจในทางวิชาการแต่ไม่เป็นประโยชน์สาหรับการปรับใช้อนุสัญญาตามปกติ และแม้จะ
มีการอ้างถึงคดีต่าง ๆ อยู่บ้างในการอธิบายบางประเด็นให้ชัดเจน แต่เราก็พยายามจากัดไว้เฉพาะหลัก
สาคัญเท่านั้น
พวกเราได้จากัดการวิเคราะห์ให้อยู่ที่แง่มุมที่สาคัญของอนุสัญญา ข้อมูลเชิงลึกนั้นสามารถหาได้จาก
ผลงานของศาสตราจารย์ Albert Jan van den Berg ในปี 1981 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่สองซึ่งคาด
ว่าจะตีพิมพ์ในปี 2012 แหล่งข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมที่หาได้จากคาตัดสินของศาลที่บังคับใช้อนุสัญญา
และคาอธิบายเกี่ยวกับคาตัดสินเหล่านี้ถูกจัดพิมพ์เป็นรายปีตั้งแต่ปี 1976 ในหนังสือกำรอนุญำโตตุลำกำร
พำณิชย์ประจำปี (the Yearbook Commercial Arbitration) ของ ICCA และบทต่างๆที่เกี่ยวกับการ
บังคับใช้อนุสัญญานิวยอร์กในคู่มือกำรอนุญำโตตุลำกำรพำณิชย์ระหว่ำงประเทศ (the International
Handbook on Commercial Arbitration) ของ ICCA
อนุ สั ญ ญามุ่ ง เน้ นไปในแนวทางสนั บสนุ นให้ เ กิ ด การบั ง คับตามคาชี้ ข าด ซึ่ ง ช่ ว ยเอื้ อ อ านวยและ
คุ้มครองให้สัญญาอนุญาโตตุลาการและคาชี้ขาดอนุญาโตตุลาการมีผลบังคับใช้ได้ และในการทาหน้าที่
ดังกล่าว อนุสัญญาก็จะช่วยส่งเสริม การค้าและการพาณิชย์ระหว่างประเทศไปด้วยเช่นกัน นอกจากนี้
อนุสัญญายังได้กาหนดให้มีมาตรการเพิ่มเติม สาหรับหลักประกันทางพาณิชย์ ให้แก่คู่สัญญาในการเข้าทา
ธุรกรรมการค้าข้ามพรมแดนอีกด้วย
ความสาเร็จของการอนุญาโตตุลาการทางพาณิชย์ระหว่างประเทศในยุคใหม่นี้สร้างขึ้นจากเสาหลักคู่
คือ อนุสัญญาและกฎหมายต้นแบบว่าด้วยอนุญาโตตุลาการทางพาณิชย์ระหว่างประเทศ ค.ศ. 1985 ของ
UNCITRAL (และแก้ไขเพิ่มเติม ค.ศ. 2006) (ดูฉบับเต็มในภาคผนวก 1 และ 2) ในส่วนของกฎหมาย
ต้นแบบ ประเทศที่ไม่มีกฎหมายอนุญาโตตุลาการก็จะนาเอากฎหมายที่ทาสาเร็จรูปไว้แล้ว ไปบัญญัติเป็น
กฎหมายหรือใช้แทนกฎหมายเดิมที่ล้าสมัยแล้วก็ได้ สาหรับในประเทศอื่นๆที่ได้บัญญัติกฎหมายขึ้นมาใหม่
ก็มีพื้นฐานมาจากกฎหมายต้นแบบดังกล่าวแม้ว่าจะไม่เหมือนกฎหมายต้นแบบทุกประการก็ตาม
ทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นส่วนสนับสนุนอย่างดีเยี่ยมในการประสานกฎหมายอนุญาโตตุลาการระหว่าง
ประเทศให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ โดยกฎหมายดังกล่าวจะช่วยทาให้เกิดผลที่คาดหมายได้และความ
แน่นอนซึ่งเป็นคุณลักษณะที่สังคมธุรกิจระหว่างประเทศต้องการ
การเติบโตขั้นสูงสุดของหลักนิติธรรม (the rule of law) การแผ่ขยายของการอนุญาโตตุลาการ
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ระหว่างประเทศในการระงับข้อพิพาทข้ามพรมแดนและการบังคับตามคาชี้ขาดนั้นขึ้นอยู่กับศาลภายใน
ทั้งหลายซึ่งมีอานาจอธิปไตยของตนเอง
ดังนั้นจึงหวังว่าคาแนะนาเล่มนี้จะมีบทบาทเล็กๆ น้อยๆ ในการช่วยผู้พิพากษาทั่วโลกให้เข้าร่วมใน
กระบวนการประสานกฎหมายและบังคับใช้อนุสัญญาให้สอดคล้องกันทั้งตามตัวอักษรและเจตนารมณ์
ในคาแนะนาเล่มนี้ จะเริ่มด้วยการกล่าวถึง วัตถุประสงค์ของอนุสัญญาในฐานะตราสารกฎหมาย
ระหว่างประเทศ รวมถึงการบังคับใช้กับสัญญาอนุญาโตตุลาการ การยอมรับและบังคับตามคาชี้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการ (บทที่ 1) หลั งจากนั้ น จะกล่ าวถึงขอบเขตของอนุสัญ ญาและลักษณะของสัญญา
อนุญาโตตุลาการและคาชี้ขาดที่อนุสัญญาใช้บังคับตามลาดับ แล้วจะได้อธิบายถึงขอบเขตที่รัฐ ต่างๆอาจ
จากัดขอบเขตของอนุสัญญาไว้โดยเลือกที่จะตั้งข้อสงวนโดยใช้หลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติและลักษณะทาง
พาณิชย์ แล้วจะกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างอนุสัญญา กฎหมายภายใน ระบบการบังคับตามคาชี้ขาด
อื่นๆและลักษณะมาตรฐานทางกฎหมายที่อนุสัญญาได้กาหนดหน้าที่สาหรับรัฐที่ลงนามและจะอธิบายถึง
พันธกรณีระหว่างประเทศของรัฐที่ลงนามที่จะต้องปฏิบัติตามและผลของการไม่ปฏิบัติตาม (บทที่ 1)
จากนั้นจะกล่าวถึงหลักการของอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคาร้องขอให้บังคับ ตามสัญญา
อนุญาโตตุลาการ (บทที่ 2) และการยอมรับและบังคับตามคาชี้ขาด (บทที่ 3) ตามลาดับ
คดีส่วนใหญ่ที่มาสู่ศาลจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับสัญญาอนุญาโตตุลาการมากกว่าการขอบังคับตาม
คาชี้ขาด ประเด็นเกี่ยวกับการบังคับตามสัญญาอนุญาโตตุลาการเมื่อเปรียบเทียบกับกับการบังคับตาม
คาชี้ขาดแล้วสามารถมาสู่ศาลได้โดยทางอ้อม ตัวอย่างเช่น คู่สัญญาอาจขอให้ศาลในประเทศของตนเอง
แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการหากกระบวนการแต่งตั้งนั้นไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้หรือไม่มีการตกลงกันไว้
ก่อน ในการพิจารณาถึงเขตอานาจศาลในการแต่งตั้งนั้น ศาลดังกล่าวอาจได้รับการร้องขอให้วินิจฉัยถึง
ความสมบูรณ์ ของสัญญาสาหรับการอนุญ าโตตุลาการ ซึ่ งแน่ นอนว่าเป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาก่อ น
ประเด็นอื่น นอกจากนี้ก็อาจเป็นไปได้ที่ประเด็นดังกล่าวจะถูกหยิบยกขึ้น เมื่อมีการร้องขอให้ศาลออกคาสัง่
คุ้มครองชั่วคราวระหว่างพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการด้วย
ผู้พิพากษาต้องตระหนักถึงประเด็นที่สาคัญเหล่านี้ และเป็นที่คาดหวังว่าคาแนะนาเล่มนี้จะทาให้มี
การตระหนักถึงประเด็นเหล่านี้มากขึ้น ในบางประเทศอาจมี ผู้ปฏิบัติที่มีความรู้ความสามารถสูงในการ
จัดการกับประเด็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ แต่ใ นบางประเทศนั้นก็มี
ผู้ปฏิบัติที่มีความรู้ความสามารถแบบนี้ไม่มากนัก ซึ่งจะเป็นการโอนภาระที่หนักหนานี้ไปให้ผู้พิพากษาที่
จะต้ องมุ่ งเน้ นและพิจ ารณาประเด็ น ต่า งๆเกี่ ยวกั บอนุ สั ญญาเอง จึง หวัง ว่ าค าแนะน าเล่ มนี้ จ ะมี ส่ ว น
ช่วยเหลือในขั้นตอนเหล่านี้ได้
ICCA มีความยินดียิ่งที่ศาสตราจารย์ Pieter Sanders ได้ตกลงเขียนคานาในฐานะบรรณาธิการ
ทั่วไปกิตติมศักดิ์ในคาแนะนาเล่มนี้ ท่านไม่ใช่เพียงเป็นผู้นาในด้านการอนุญาโตตุลาการทางพาณิชย์ ระหว่าง
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บทนา

ประเทศมาหลายปีแล้วเท่านั้น แต่ท่านยังเป็นสมาชิกในคณะกรรมาธิการยกร่างอนุสัญญาเพียงคนเดียวที่
ยังมีชีวิตอยู่ ดังนั้นจึงเหมาะสมอย่างยิ่งที่คาแนะนาเล่มนี้จะถูกจัดพิมพ์ภายใต้คาแนะนาของท่าน
ถ้อยคำเล็กน้อยเกี่ยวกับ ICCA
ICCA ก่อตั้งขึ้นในเดือนพฤษภาคม 1961 โดยผู้เชี่ยวชาญและมิตรสหายกลุ่มเล็ก ๆ ทางด้านการ
อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นองค์กรระดับโลกที่ไม่ใช่ของรัฐ ที่อุทิศตนในการส่งเสริมและ
พัฒนาการอนุญาโตตุลาการ การประนีประนอมยอมความ และวิธีระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศใน
รูปแบบอื่น มีสมาชิกมาจากหลากหลายประเทศและทั้งหมดนั้นล้วนเกี่ยวข้องกับการอนุญาโตตุลาการ
ระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นทนายความ อนุญาโตตุลาการ นักวิชาการ และสมาชิกในฝ่ายตุลาการ
ICCA มีการจัดประชุมใหญ่ทุก 2 ปี ซึ่งเป็นหนึ่งในงานสาคัญสาหรับปฏิทินการอนุญาโตตุลาการ
ระหว่างประเทศ การประชุมครั้งล่าสุดจัดขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม 2010 ที่นครรีโอเดจาเนโร (Rio De
Janeiro) มีผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกมากกว่า 900 คน และการจัดประชุมใหญ่ครั้งต่อไปจะถูกจัดขึ้นที่สิงค์โปร์
ในปี 2012
ICCA ไม่ใช่สถาบันอนุญาโตตุลาการ ไม่ได้ทาหน้าที่บริหารจัดการการอนุญาโตตุลาการหรือ กระทา
การในฐานะองค์กรที่มีอานาจแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ แต่ ICCA น่าจะเป็นที่รู้จักจากผลงานที่ได้เผยแพร่
แล้ว ตั้งแต่ ปี 1976 หนังสือ กำรอนุญำโตตุลำกำรพำณิชย์ประจำปี (the Yearbook Commercial
Arbitration) ได้รวบรวมคาตัดสินของศาลที่บังคับใช้อนุสัญญานิวยอร์กไว้มากกว่า 1,600 เรื่อง จากกว่า
60 ประเทศ ส่วน คู่มือกำรอนุญำโตตุลำกำรพำณิชย์ระหว่ำงประเทศ (the International Handbook
on Commercial Arbitration) ก็รวบรวมรายงานใหม่ ๆ เกี่ยวกับกฎหมายการอนุญาโตตุลาการและทาง
ปฏิบัติจากกว่า 70 ประเทศอย่างต่อเนื่อง และ รำยงำนประชุมใหญ่ของ ICCA (the ICCA Congress
Series) ก็เผยแพร่ตีพิมพ์เอกสารงานสาคัญต่าง ๆ ของ ICCA
น อ ก จ า ก นี้ ง า น เ ผ ย แ พ ร่ ตี พิ ม พ์ ทั้ ง ห ม ด ยั ง ส า ม า ร ถ ค้ น ห า ท า ง อิ น เ ต อ ร์ เ น็ ต ไ ด้ ที่
<www.kluwerarbitration.com> (ต้องลงทะเบียนก่อน) ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ICCA และงานเผยแพร่
ตีพิมพ์ของ ICCA สามารถค้นหาได้จากเว็บไซต์ <www.arbitration-icca.org> และเว็บไซต์ของ ICCA
ยังมีเครื่องมือค้นหาสาหรับคาตัดสินของศาลโดยสามารถเลือกได้ตามหัวข้อที่ต้องการค้นหาด้วย
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รำยกำรตรวจสอบสำหรับผู้พิพำกษำซึง่ ทำงำนกับ
อนุสัญญำนิวยอร์ก

รายการตรวจสอบนี้จะตั้งคาถามไว้เพื่อให้หาคาตอบและกาหนดขั้นตอนให้ศาลปฏิบัติตามเมื่อมีการบังคับ
ใช้อนุสัญญานิวยอร์ก รายการตรวจสอบนี้มีลักษณะเปิดและใช้ควบคู่กับเนื้อหาในคาแนะนาเล่มนี้
1.
กำรบังคับใช้อนุสัญญำ
อนุสัญญานี้เกี่ยวกับอะไร
• การยอมรับและบังคับตามสัญญาอนุญาโตตุลาการ (มาตรา 1 และ 2)
• การยอมรับและบังคับตามคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ (มาตรา 1, 3 ถึง 7)
ศาลควรตีความอนุสัญญานี้อย่างไร
• อนุสัญญาเวียนนามาตรา 31 และ 32
• การตีความไปในทางสนับสนุนให้เกิดการยอมรับและบังคับ
• มาตรา 7 อนุญาตให้มีการบังคับใช้สนธิสัญญาหรือกฎหมายภายในที่เอื้อประโยชน์มากกว่า
• การไม่บังคับใช้อนุสัญญาจะก่อให้เกิดความรับผิดในทางระหว่างประเทศสาหรับรัฐนั้น
2.
กำรร้องขอให้ยอมรับและบังคับตำมสัญญำอนุญำโตตุลำกำร (มำตรำ 1 และ 2)
บังคับใช้อนุสัญญากับคาร้องนี้หรือไม่
• รัฐที่มีการยื่นคาร้องขอนั้นเป็นภาคีอนุสัญญานิวยอร์กหรือไม่ (มาตรา 1)
วันที่มีผลบังคับใช้คือวันใด
มีข้อสงวนโดยใช้หลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติหรือไม่
มีข้อสงวนในทางพาณิชย์หรือไม่
• รัฐที่มีการยื่นคาร้องขอได้มีการออกกฎหมายภายในและกฎหมายดังกล่าวมีผลต่อการบังคับใช้
อนุสัญญาหรือไม่
• อนุสัญญาสามารถบังคับใช้กับการกระทาที่เป็นการช่วยเหลือ กระบวนการอนุญาโตตุลาการได้
หรือไม่
ตัวอย่ำง:
◦ การแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ
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◦ การร้องขอมาตรการคุ้มครองชั่วคราว
สัญญาอนุญาโตตุลาการอยู่ในขอบเขตทางด้านเนื้อหาของอนุสัญญาดังกล่าวหรือไม่ (มาตรา 2)
• สัญญาอนุญาโตตุลาการมีหลักฐานเป็นหนังสือหรือไม่ (มาตรา 2 (2))
ตัวอย่ำง:
◦ เป็นข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับหนึ่งซึ่งถูกอ้างอิงถึงในสัญญาหลัก
หรือไม่
◦ มีการสนองรับสัญญาอนุญาโตตุลาการโดยปริยายแล้วหรือไม่
• มีสัญญาอนุญาโตตุลาการอยู่หรือไม่และมีผลสมบูรณ์หรือไม่ (มาตรา 2 (3))
เป็นโมฆะหรือไม่
ไม่มีผลใช้บังคับหรือไม่
ไม่สามารถปฏิบัติตามได้หรือไม่
• มีข้อพิพาทหรือไม่
• ข้อพิพาทเกิดจากความสัมพันธ์ทางกฎหมายที่ได้กาหนดไว้หรือไม่และเป็นข้อพิพาทตามสัญญา
หรือไม่ (มาตรา 2 (1))
• สัญญาประสงค์ให้ข้อพิพาทนี้เรื่องระงับไปโดยการอนุญาโตตุลาการหรือไม่
• มีสัญญาอนุญาโตตุลาการที่ผูกพันคู่สัญญาสาหรับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นที่ศาลหรือไม่
• ข้อพิพาทนี้สามารถใช้วิธีการอนุญาโตตุลาการได้หรือไม่
สัญญาอนุญาโตตุลาการอยู่ในขอบเขตทางด้านดินแดนของอนุสัญญาหรือไม่ (มาตรา 1 โดยการทียบเคียง)
• มีการนั่งพิจารณาอนุญาโตตุลาการในรัฐต่างประเทศหรือไม่
• คาชี้ขาดในอนาคตจะถือว่าไม่ใช่คาชี้ขาดภายในประเทศในรัฐที่มีการพิจารณาหรือไม่
• มีองค์ประกอบของความเป็นระหว่างประเทศหรือไม่
ครบองค์ประกอบเกี่ยวกับวิธีพิจารณาหรือไม่
ตัวอย่ำง
◦ คู่สัญญาได้ร้องขอให้ไปใช้การอนุญาโตตุลาการหรือไม่ (ไม่ยกขึ้นกล่าวอ้างเอง)
◦ กระบวนการมีลักษณะเป็นการอนุญาโตตุลาการหรือไม่
◦ คูส่ ัญญาฝ่ายที่ร้องขอปฏิบัติตามขั้นตอนเบื้องต้นหรือไม่
ตัวอย่ำง
◦ มีระยะเวลาพักหรือไม่
◦ มีการไกล่เกลี่ย/การประนอมข้อพิพาทก่อนหรือไม่
◦ คู่ความฝ่ายที่ร้องขอได้สละสิทธิของตนในการใช้อนุญาโตตุลาการหรือไม่
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ซึ่งทางานกับอนุสญ
ั ญานิวยอร์ก

◦ มีคาพิพากษาของศาลอื่นในเรื่องเดียวกันนี้ซึ่งถึงที่สุด (Res Judicata) แล้วหรือไม่
กฎหมายใดใช้บังคับในประเด็นต่างๆ
ตัวอย่ำง
◦ ความสมบูรณ์ในรูปแบบและเนื้อหาสาระของสัญญาอนุญาโตตุลาการ
◦ ความสามารถของคู่สัญญา
◦ บุคคลที่ไม่ได้ลงลายมือชื่อในสัญญาอนุญาโตตุลาการ
◦ เรื่องที่สามารถระงับโดยการอนุญาโตตุลาการได้
มีเรื่องที่ควรตัดสินโดยคณะอนุญาโตตุลาการแทนที่จะตัดสินโดยศาลหรือไม่
ศาลสามารถปรับใช้มาตรา 7 ที่อนุญาตให้มีการใช้กฎหมายภายในหรือสนธิสัญญาที่เอื้อประโยชน์มากกว่า
ได้หรือไม่
ถ้ำมีกำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ด้ำนบนนี้ครบถ้วน ศำลก็จะให้คู่พิพำทไปใช้กำรอนุญำโตตุลำกำร
3.

กำรร้องขอให้ยอมรับและบังคับตำมคำชี้ขำดอนุญำโตตุลำกำร (มำตรำ 1, 3 ถึง 7)

รัฐที่มีการพิจารณาเป็นภาคีในอนุสัญญานิวยอร์กหรือไม่ (มาตรา 1)
• วันที่มีผลบังคับใช้คือวันใด
รัฐที่มีการยื่นคาร้องขอได้มีการออกกฎหมายภายในและกฎหมายดังกล่าวมีผลต่อการบังคับใช้อนุสัญญา
หรือไม่
บังคับใช้อนุสัญญากับคาชี้ขาดนี้หรือไม่
• คาชี้ขาดนี้ทาขึ้นในดินแดนของรัฐอื่นหรือไม่
• คาชี้ขาดนี้ไม่ถือเป็นคาชี้ขาดภายในรัฐที่พิจารณาหรือไม่
• คาชี้ขาดนี้เกิดขึ้นจากข้อพิพาทระหว่างบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
• ถ้ารัฐทีถ่ ูกร้องขอให้พิจารณาได้ตั้งข้อสงวนโดยใช้หลักถ้อยทีถอ้ ยปฏิบัติไว้ รัฐที่คาชี้ขาดได้ทาขึ้น
เป็นรัฐภาคีหรือไม่
• ถ้ารัฐที่ถูกร้องขอให้พิจารณาได้ตั้งข้อสงวนในเรื่องลักษณะทางพาณิชย์ไว้ เรื่องที่พิจารณานั้น
เป็นเรื่อง “ทางพาณิชย์” หรือไม่
• กระบวนการระงับข้อพิพาทที่ได้ทานั้นเป็นกระบวนการอนุญาโตตุลาการหรือไม่
• คาตัดสินนั้นเป็นคาชี้ขาดหรือไม่
มีสนธิสัญญาหรือกฎหมายภายในอื่นที่เอื้อประโยชน์มากกว่ามาใช้บังคับหรือไม่ (มาตรา 7)
มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีพิจารณาซึ่งไม่ได้กาหนดไว้โดยอนุสัญญาหรือไม่
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ตัวอย่ำง
◦ ระยะเวลาในการยื่นคาร้องขอ
◦ องค์กรที่มีอานาจ
◦ แบบของคาร้องขอ
◦ ลักษณะของกระบวนการ
◦ การเยียวยาหลังจากมีคาพิพากษาที่บังคับหรือปฏิเสธการบังคับตามคาชี้ขาด
◦ ยื่นข้อเรียกร้องแย้งได้หรือไม่
ผู้ร้องได้ยื่นเอกสารตามที่กาหนดไว้หรือไม่?
• ต้นฉบับคาชี้ขาดหรือสาเนาที่ได้รับรองว่าถูกต้องแท้จริง
• ต้นฉบับสัญญาอนุญาโตตุลาการหรือสาเนาที่ได้รับรองว่าถูกต้องแท้จริง
• ต้องยื่นคาแปลด้วยหรือไม่
• ยื่นเอกสารภายในระยะเวลาที่เหมาะสมหรือไม่?
• มีเอกสารอื่นที่ต้องยื่นอีกหรือไม่ (ไม่)
มีวิธีการที่จะปรับใช้เหตุแห่งการปฏิเสธการยอมรับและบังคับตามคาชี้ขาดอย่างไร?
• ไม่ทบทวนเนื้อหาของคดี
• ผู้คัดค้านมีภาระในการพิสูจน์
• เหตุแห่งการปฏิเสธมีเพียงเท่าที่ได้แสดงไว้อนุสัญญา
• เหตุแห่งการปฏิเสธจะต้องตีความอย่างแคบ
กฎหมายใดใช้บังคับ
ตัวอย่ำง
◦ ถูกต้องแท้จริงหรือไม่
◦ มีการรับรองหรือไม่
◦ ความสามารถของคู่สัญญาบกพร่องหรือไม่
◦ สัญญาอนุญาโตตุลาการสมบูรณ์หรือไม่
◦ องค์ประกอบของคณะอนุญาโตตุลาการถูกต้องหรือไม่
◦ กระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการถูกต้องหรือไม่
◦ เป็นกรณีที่คาชี้ขาดยังไม่มีผลผูกพันหรือไม่
◦ คาชี้ขาดถูกระงับหรือไม่
◦ เป็นเรื่องที่ไม่สามารถใช้การอนุญาโตตุลาการได้ ใช่หรือไม่
◦ ฝ่าฝืนนโยบายสาธารณะหรือไม่
4
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ซึ่งทางานกับอนุสญ
ั ญานิวยอร์ก

พิสูจน์เหตุแห่งการปฏิเสธการยอมรับหรือบังคับได้หรือไม่?
• คู่สัญญามีความสามารถบกพร่องหรือไม่และสัญญาอนุญาโตตุลาการไม่สมบูรณ์หรือไม่
• ขาดการแจ้งที่เหมาะสมหรือฝ่าฝืนกระบวนการที่เหมาะสม (Due Process) หรือไม่
• คาชี้ขาดอยู่นอกขอบเขตหรือเกินขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการหรือไม่
• มีความผิดปกติในองค์ประกอบของคณะอนุญาโตตุลาการหรือกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
หรือไม่
• คาชี้ขาดไม่มีผลผูกพัน ถูกเพิกถอน หรือถูกระงับใช้หรือไม่
มีกรณีที่ศาลพบว่ามีเหตุที่ศาลอาจยกขึ้นได้เองเพื่อปฏิเสธการยอมรับหรือบังคับตามคาชี้ขาดหรือไม่
• เป็นเรื่องที่ไม่สามารถใช้การอนุญาโตตุลาการได้ ใช่หรือไม่
• ฝ่าฝืนนโยบายสาธารณะหรือไม่
มีการปรับใช้นโยบายสาธารณะระหว่างประเทศหรือไม่
คู่สัญญาสละสิทธิในการอ้างเหตุแห่งการปฏิเสธการยอมรับหรือบังคับหรือไม่
ขอบเขตในการใช้ดุลพินิจของศาลในการบังคับตามคาชี้ขาดเป็นอย่างไร
ควรชะลอกระบวนพิจารณาสาหรับการยอมรับและบังคับตามคาชี้ขาดไว้ก่อนหรือไม่ ในระหว่างที่มีการ
ดาเนินการขอเพิกถอนคาชี้ขาด (มาตรา 6)
ถ้ำ ไม่ มีเหตุแห่ งกำรปฏิเสธหรือระงับ กำรยอมรับ และบั งคับ ตำมคำชี้ขำดแล้ ว ก็ ให้ ศ ำลบังคั บตำม
คำชี้ขำดไป
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ผูพ้ พิ ากษาที่ต้องปรับใช้อนุสัญญานิวยอร์ก ค.ศ. 1958 ต้องเผชิญกับความท้าทายสองรูปแบบ รูปแบบแรก
คือ มีค วามซั บซ้ อ นหลายประการในส่ ว นที่ เ กี่ยวข้อ งกับ สนธิ สั ญญาระหว่า งประเทศจากมุม มองของ
ผู้ พิ พ ากษาภายในประเทศ รู ป แบบที่ ส อง คื อ เป็ น อนุ สั ญ ญาที่ ท ดสอบทั ศ นคติ ข องผู้ พิ พ ากษา
ภายในประเทศในทางปฏิ บัติ เนื่องจากเป็นเรื่องปกติที่ คนต่างชาติ จะเป็นฝ่ ายร้องขอเพื่อให้บังคับกั บ
คู่พิพาทที่อยู่ในประเทศ (โดยเฉพาะในการบังคับตามคาชี้ขาดต่างประเทศ ซึ่งโดยปกติจะเข้ามาในประเทศ
ของคู่พิพาทฝ่ายแพ้คดี เนื่องจากมีทรัพย์สินของคู่พิพาทฝ่ายนั้นตั้งอยู่)
ข้อสังเกตนี้เป็นสิ่งที่สาคัญมากประการหนึ่ง อนุสัญญานี้เป็นหลักสาคัญของการอนุญาโตตุลาการทาง
พาณิชย์ระหว่างประเทศซึ่งมีความสาคัญในแง่ของความน่าเชื่อถือของธุรกิจระหว่างประเทศ อนุสัญญานี้
เกี่ยวข้องกับกลไกที่ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของศาลในประเทศต่างๆ สาระสาคัญของอนุสัญญานี้อยู่ที่ความ
เชื่อมันที่ตอบแทนซึ่งกันและกัน หากมีศาลใดศาลหนึ่งแสดงให้เห็นถึงอคติโน้มเอียงไปทางคนชาติของตน
วิธีการต่างตอบแทนนี้ก็จะถูกทาลายลงเพราะศาลอื่นๆก็จะพยายามเดินตามตัวอย่างที่ไม่ดีนั้น
เป้าหมายของคาแนะนาเล่มนี้คือการอธิบายวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาแบบง่าย ๆ และวิธีตีความ
อนุสัญญาให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติระหว่างประเทศที่ดีที่สุดในห้าสิบปีแรกของอนุสัญญา
เราเริ่มต้นด้วยคาถามที่ชัดเจนที่สุด:
อนุสัญญำนิวยอร์กเกี่ยวกับอะไร?
อนุสัญญานิวยอร์กมีวัตถุประสงค์สองประการ
-

1.

การยอมรับและบังคับตามสัญญาอนุญาโตตุลาการ (ดูต่อไปในหัวข้อ 1 และบทที่ 2)
การยอมรับและบังคับตามคาชี้ขาดอนุญาโตตุลาการต่างประเทศ
(ดูต่อไปในหัวข้อ 2 และบทที่ 3)
กำรยอมรับและบังคับตำมสัญญำอนุสัญญำอนุญำโตตุลำกำร

การอนุญาโตตุลาการคือกระบวนการที่เกิดจากความยินยอม ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อคู่สัญญาตกลงที่จะ
มอบข้อพิพาทของตนต่ออนุญาโตตุลาการเท่านั้น ข้อตกลงที่มอบข้อพิพาทของตนต่ออนุญาโตตุลาการนั้น
เรียกว่า “สัญญาอนุญาโตตุลาการ”
สัญญาอนุญาโตตุลาการมีผลทางกฎหมายทั้งในแง่บวกและแง่ลบ
คาแนะนาของ ICCA ในการตีความอนุสัญญานิวยอร์ก
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-

-

สัญญาอนุ ญาโตตุล าการทาให้ คู่สัญญามีหน้าที่ ต้องเสนอข้อ พิพาทต่อ อนุญ าโตตุลาการและมอบ
อานาจให้แก่คณะอนุญาโตตุลาการสาหรับข้อพิพาทที่ตกลงกันไว้ในสัญญา (ผลบวก) ถ้าข้อพิพาท
เกิดขึ้นในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการ คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจเสนอข้อพิพาทนั้นต่อ
คณะอนุญาโตตุลาการได้
สัญญาอนุญาโตตุลาการทาให้ คู่สัญญาไม่อาจระงับข้ อพิพาทในศาลได้ (ผลลบ) การที่ท าสัญญา
อนุญาโตตุลาการกันนั้นถือว่าคู่สัญญาสละสิทธิของตนจากการเยียวยาทางศาล คู่สัญญาที่เข้าสูส่ ญ
ั ญา
อนุญาโตตุลาการนี้ไม่สามารถเพิกเฉยต่อสัญญาดังกล่าวแล้วหันไปใช้ศาลแทนได้

อนุสัญญานิวยอร์กกาหนดให้รัฐภาคีต้องยอมรับและบังคับตามผลตามที่กล่าวมานี้ เงื่อนไขต่างๆที่ศาลต้อง
ปฏิบัติตามจะกล่าวไว้ในบทที่ 2 ของคาแนะนาเล่มนี้
2.

กำรยอมรับและบังคับตำมคำชี้ขำดของอนุญำโตตุลำกำรต่ำงประเทศ

การอนุญาโตตุลาการสิ้ นสุดลงด้ว ยคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ นอกจากนี้ในระหว่างกระบวนกา ร
อนุญาโตตุลาการนั้น อนุญาโตตุลาการอาจมีคาชี้ขาดระหว่างกาลได้ ยกตัวอย่างเช่น คาชี้ขาดในเรื่อง
อานาจหรือความรับผิด สิ่งเหล่านี้กาหนดไว้ในอนุสัญญานิวยอร์ก (ดูบทที่ 1)
ระบบกฎหมายส่วนใหญ่กาหนดให้ผลของคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการเหมือนหรือใกล้เคียงกับผล
ของคาพิพากษาของศาล ในแง่ของความเป็นที่สุด (res judicata) ทั้งนี้ เช่นเดียวกับคาพิพากษาของศาล
ความเป็นที่สุดและการมีผลผูกพันของคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการโดยหลักแล้วจะจากัดอยู่ในดินแดน
ของรั ฐที่คาชี้ขาดได้ทาขึ้น ซึ่ ง อนุสั ญญานิ วยอร์ ก กาหนดให้ มี การยอมรั บและบังคับ ตามค าชี้ขาดนอก
ดินแดนนั้น
กำรยอมรับคาชี้ขาดอนุญาโตตุลาการเป็นกระบวนการที่ทาให้คาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการเข้ามา
เป็นส่วนหนึ่งของระบบกฎหมายภายในประเทศ กล่าวคือ มักจะมีการร้องขอให้ยอมรับคาชี้ขาดในบริบท
ของกระบวนการอื่นๆ ตัวอย่างเช่น คู่พิพาทจะร้องขอให้ยอมรับตามคาชี้ขาดของอนุ ญาโตตุลาการเพื่อยก
เป็นข้อต่อสู้ในเรื่องควำมเป็นที่สุด จึงห้ามไม่ให้พิจารณาใหม่ในศาลอีกสาหรับประเด็นซึ่งระงับไปแล้วโดย
อนุญาโตตุลาการต่างประเทศ หรือคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง ฟ้องแย้งในกระบวนการของศาลโดยอาศัยคาชี้ขาด
ของอนุญาโตตุลาการต่างประเทศ ทั้งนี้ ด้วยเหตุว่าการขอให้ยอมรับคาชี้ขาดมักจะใช้ในฐานะที่เป็นกลไก
ในการป้องกัน ซึ่งจะได้รับการกล่าวถึงอยู่เสมอในฐานะที่เป็นโล่
ในทางตรงกั น ข้ า ม กำรบั งคั บ ตำมค ำชี้ขำดก็ คือ ดาบ คู่พิพ าทฝ่ า ยที่ ช นะคดี ในกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการก็จะร้องขอให้ตนได้รับสิ่งที่อนุญาโตตุลาการตัดสินให้กับตน อนึ่ ง เป็นความจริงที่ว่า
คาชี้ขาดทุกฉบับจะต้องมีการปฏิบัติตามด้วยความสมัครใจ อย่างไรก็ดี เมื่อคู่พิพาทฝ่ายที่แพ้คดีไม่ปฏิบัติ
ตามคาชี้ขาด คู่พิพาทฝ่ายที่ชนะอาจร้องขอให้ศาลช่วยเหลือเพื่อบังคับให้อีกฝ่ายปฏิบัติก็ได้ ซึ่งอนุสัญญา
นิวยอร์กก็อนุญาตให้คู่พิพ าทร้องขอความช่วยเหลือเช่นว่านั้นกล่าวโดยสรุป การยอมรับและบังคับตาม
8
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คาชี้ขาดทาให้คาชี้ขาดมีผลบังคับในรัฐหนึ่งซึ่งไม่ใช่รัฐที่คาชี้ขาดได้ทาขึ้น (ดู บทที่ 1) เมื่อศาลประกาศว่า
คาชี้ขาดมีผลใช้บังคับได้ภายในรัฐที่มีกำรพิจำรณำ (forum state) คู่พิพาทฝ่ายที่ชนะก็ดาเนินการบังคับ
คดีต่อไปภายใต้กฎหมายแห่งท้องถิ่นนั้น
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บทที่ 1
อนุสัญญำนิวยอร์กในฐำนะตรำสำร
กฎหมำยระหว่ำงประเทศ

สำรบัญ
1.
กำรตีควำม
1.1.
การตีความสนธิสัญญา : อนุสัญญาเวียนนา
1.2.
การตีความไปในทางสนับสนุนการยอมรับและบังคับ : แนวทางการสนับสนุนให้เกิดการ
บังคับ (Pro-Enforcement Bias)
2.
ขอบเขตกำรบังคับใช้ในด้ำนเนื้อหำ
2.1.
คาชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ
2.1.1. การตีความอย่างเป็นอิสระ
2.1.2. หลักการขัดกันของกฎหมาย
2.2.
สัญญาอนุญาโตตุลาการ
3.
ขอบเขตกำรบังคับใช้ในด้ำนดินแดน
3.1.
คาชี้ขาด
3.1.1. คาชี้ขาดที่ทาขึ้นในดินแดนของรัฐที่ไม่ใช่รัฐที่มีการร้องขอให้ยอมรับและบังคับตามคาชี้ขาด
3.1.2. คาชี้ขาดที่ไม่ใช่คาชี้ขาดภายใน
3.2.
สัญญาอนุญาโตตุลาการ
4.
ข้อสงวน
4.1.
หลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติ (มำตรำ 1 (3) ประโยคแรก)
4.2.
ลักษณะทางพาณิชย์ (มำตรำ 1 (3) ประโยคที่สอง)
5.
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกฎหมำยภำยในกับสนธิสญ
ั ญำอื่น (มำตรำ 7)
5.1.
กฎหมายที่เอื้อประโยชน์มากกว่า
5.2.
อนุสัญญานิวยอร์กกับสนธิสัญญาระหว่างประเทศอื่น
5.3.
อนุสัญญานิวยอร์กกับกฎหมายภายใน
6.
ผลของกำรไม่บังคับใช้อนุสัญญำนิวยอร์ก
6.1.
การฝ่าฝืนอนุสัญญานิวยอร์ก
คาแนะนาของ ICCA ในการตีความอนุสัญญานิวยอร์ก
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6.2.
6.3.

การฝ่าฝืนสนธิสัญญาการลงทุน
คาชี้ขาดไม่ได้รับผลกระทบ

1.

กำรตีควำม

อนุสัญญานิวยอร์กเป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศฉบับหนึ่ง จึงเป็นกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดี
เมือง ดังนั้น ศาลที่บังคับใช้อนุสัญญาดังกล่าวต้องตีความตามหลักเกณฑ์ของการตีความกฎหมายระหว่าง
ประเทศซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา 31 และ 32 แห่งอนุสัญญาเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา1
1. อนุสั ญญาเวีย นนาว่า ด้ว ยกฎหมายสนธิสั ญญา, ท าขึ้น ที่ก รุงเวี ยนนา เมื่ อ วั นที่ 23 พฤษภาคม ค.ศ. 1969,
มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 27 มกราคม ค.ศ. 1980, United Nations Treaty Series, vol. 115, หน้า 331
มาตรา 31 ระบุว่า:
“หลักเกณฑ์ทั่วไปของกำรตีควำม
1. สนธิสัญญาจะต้องตีความตามหลักสุจริตเพื่อให้สอดคล้องกับความหมายตามธรรมดาของถ้อยคาในบริบท นั้น
ตามวัตถุประสงค์ ความมุ่งหมาย และวัตถุประสงค์ของสนธิสัญญา
2. บริบทตามวัตถุประสงค์ในการตีความสนธิสัญญานั้น นอกจากเนื้อหาของสนธิสัญญาซึ่งรวมถึงคาปรารภกับ
ภาคผนวกแล้ว ต้องประกอบไปด้วย:
(a) ความตกลงใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสนธิสัญญาที่ได้ทาขึ้นระหว่างรัฐภาคี ซึ่งเกี่ยวข้องกับการทาสนธิสัญญานั้น
(b) ตราสารใดๆที่ ท าขึ้ น โดยรั ฐ ภาคี ห นึ่ ง รั ฐ หนึ่ ง หรื อ มากกว่ า ซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ การท าสนธิ สั ญ ญานั้ น
และยอมรับโดยรัฐภาคีอื่นในฐานะตราสารที่เกี่ยวพันกับสนธิสัญญา
3. ในการตีความจะต้องพิจารณาสิ่งเหล่านี้พร้อมกับบริบทด้วย
(a) ความตกลงในเวลาต่อมาระหว่างรัฐภาคีที่เกี่ยวเนื่องกับการตีความสนธิสัญญาหรือการบังคับใช้บทบัญญัติ
ตามสนธิสัญญา
(b) แนวปฏิบัติในเวลาต่อมาในเรื่องการบังคับใช้สนธิสัญญาซึ่งก่อให้เกิดความตกลงระหว่างรัฐภาคีเกี่ยวกับการ
ตีความ
(c) หลักเกณฑ์ของกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องซึ่งใช้บังคับกับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐภาคี
4. ถ้อยคาอาจมีความหมายพิเศษหากรัฐภาคีมีความตั้งใจเช่นนั้น"
มาตรา 32 ระบุว่า:
“วิธีกำรเสริมสำหรับกำรตีควำม
ในบางครั้งอาจใช้วิธีการเสริมสาหรับการตีความ ซึ่งรวมถึง เอกสารในการจัดทาสนธิสัญญาและพฤติการณ์

12

คาแนะนาของ ICCA ในการตีความอนุสัญญานิวยอร์ก

อนุสญ
ั ญานิวยอร์กในฐานะตราสารกฎหมายระหว่างประเทศ

มาตรา 31 และ 32 ต้องใช้ต่อเนื่องกันตามลาดับ เช่น หากยังไม่ปรากฏความหมายที่ชัดเจนจากการ
ใช้หลักเกณฑ์ทั่วไปในมาตรา 31 ก็ต้องใช้วิธีการเสริมตามมาตรา 32 แต่จะไม่ใช้วิธีการตีความตาม
หลักเกณฑ์ภายในประเทศ อนึ่ง ตามกฎหมายระหว่างประเทศนั้น ศาลควรตีความอนุสัญญานิวยอร์กไป
ในทางที่เป็นอิสระ (ดูต่อไปในบทนี้ หัวข้อ 1.1) และสนับสนุนให้มีการยอมรับและให้มีผลบังคับใช้ (ดูต่อไป
ในบทนี้ หัวข้อ 1.2)
1.1.

การตีความสนธิสัญญา: อนุสญ
ั ญาเวียนนา

โดยหลักการแล้ว ถ้อยคาต่างๆที่ใช้ในสนธิสัญญาจะมีความหมายที่เป็นอิสระ (อนุสัญญาเวียนนา มาตรา
31) ถ้าข้อความในอนุสัญญานิวยอร์กคลุมเครือ ก็ควรไปพิจารณาที่บริบท ความมุ่งหมาย และเอกสารการ
จัดทาสนธิสัญญา (travaux preparatoires) (อนุสัญญาเวียนนามาตรา 31 และ 32)2 ถ้อยคาต่างๆนี้
พิจารณาถึงบริบทและวัตถุประสงค์ของสนธิสัญญาดังกล่าว ดังนั้น ศาลไม่ควรตีความถ้อยคาในอนุสัญญา
นิวยอร์กโดยอ้างอิงตามกฎหมายภายใน ข้อความตามอนุสัญญาควรจะมีความหมายเหมือนกันไม่ว่าจะ
บังคับใช้ที่ใดในโลก ซึ่งจะเป็นการช่วยให้เกิดความแน่ชัดในการบังคับใช้อนุสัญญาอย่างเป็นเอกภาพในทุก
รัฐภาคี
ในประเทศที่มีการออกกฎหมายภายในเพื่อเป็นการอนุวัติการอนุสัญญานี้ การพิจารณาถ้อยคาต่างๆ
เป็นเรื่องสาคัญ ในบางกรณีประเทศเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงถ้อยในอนุสัญญา3 มีบางคดีก็บังคับใช้อนุสัญญา
นี้แตกต่างออกไป จึงไม่อาจเป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์ได้ ซึ่งในกรณีนี้ศาลควรตีความอนุสัญญานิวยอร์ก
ไปในทางสนับสนุนให้เกิดการบังคับ นอกจากนี้ศาลก็สามารถอ้างอิงงานเขียนทางวิชาการได้เช่นกัน เช่น
คาอธิบายอนุสัญญานิวยอร์กโดยศาสตราจารย์ Albert Jan Van den Berg4
ต่างๆในการทาสนธิสัญญา เพื่อ ที่จะยืนยันความหมายที่ได้จากการบังคับใช้มาตรา 31 หรือเพื่อที่จะกาหนด
ความหมายเมื่อมีการตีความตามมาตรา 31
(a) ไม่รับความหมายคลุมเครือหรือไม่ชัดเจน หรือ
(b) นาไปสู่ผลที่แปลกประหลาดหรือไม่สมเหตุสมผลอย่างชัดแจ้ง”
2. อนุสัญญานี้ทาขึ้นอย่างเป็นภาษาทางการทั้งหมด 5 ภาษา ได้แก่ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส
ภาษารัสเซีย และภาษาสเปน
3. ดู Report on the Survey Relating to the Legislative Implementation of the Convention on
Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York 1958). บันทึกโดย the
UNCITRAL Secretariat. A/CN.9/656 and A/CN.9/656/Add.1, 5 June 2008.
4. Albert Jan Van den Berg, The New York Arbitration Convention of 1958 –Towards a
Uniform Judicial Interpretation (Kluwer, 1981); และดู Professor van den Berg’s Consolidated
Commentary on the 1958 New York Convention in Volume XXVIII (2003) of the Yearbook
Commercial Arbitration, covering Volume XXII (1997) to Volume XXVII (2002), and
คาแนะนาของ ICCA ในการตีความอนุสัญญานิวยอร์ก
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1.2.

การตีความไปในทางสนั บสนุนการยอมรั บและบัง คับ : แนวทางการสนับสนุ นให้เ กิด การ
บังคับ (Pro-Enforcement Bias)

ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น สนธิสัญญาควรได้รับการตีความไปตามวัตถุประสงค์และความมุ่งหมาย ความมุ่ง
หมายของอนุสัญญานิวยอร์กคือเพื่อสนับสนุนการพาณิชย์ระหว่างประเทศและระงับข้อพิพาทระหว่าง
ประเทศโดยการอนุญาโตตุลาการ อนุสัญญานี้มุ่งที่จะเอื้ออานวยต่อการยอมรับและบังคับตามคาชี้ขาด
อนุญาโตตุลาการต่างประเทศและบังคับตามสัญญาอนุญาโตตุลาการ ดังนั้น ศาลควรยอมรับแนวทางการ
สนับสนุนให้เกิดการบังคับเมื่อมีการตีความอนุสัญญาดังกล่าว
กรณีที่อาจตีความได้หลายทาง ศาลควรเลือกความหมายที่สนับสนุนให้เกิดการยอมรับและบังคับ (ที่
เรียกกั นว่า แนวทำงกำรสนับ สนุนให้ เกิดกำรบังคั บ (pro-enforcement bias)) ซึ่งบอกเป็นนั ย
โดยเฉพาะว่าเหตุแห่งการปฏิเสธการบังคับตามคาชี้ขาด ตามที่ได้ระบุไว้ในมาตรา 5 ควรตีความอย่างแคบ
(ดูบทที่ 3 ที่ 3.4)5
ตามแนวทางการสนับสนุนให้เกิดการบังคับซึ่งเป็นหลักสาคัญในการตีความอนุสัญญานิวยอร์กนั้นจะ
ใช้หลักกำรของประสิทธิผลสูงสุด (principle of maximum efficiency): กรณีที่มีสนธิสัญญา
มากกว่าหนึ่งฉบับที่อาจใช้บังคับได้ ศาลควรเลือกใช้สนธิ สัญญาที่คาชี้ขาดจะสามารถบังคับได้ซึ่งเป็นสิ่ง
สะท้อนมาตรา 7 แห่งอนุสัญญานี้ (ดูต่อไปในบทนี้ หัวข้อ 5.2)
ในคดี ข องศาลสู งสุ ด ประเทศสเปน 6 มีส นธิสั ญ ญาสองฉบับที่ ใช้ บัง คั บได้ คื อ สนธิสั ญ ญาทวิภ าคี
ระหว่างฝรั่งเศสและสเปนกับอนุสัญญานิวยอร์ก ศาลได้วินิจฉัยว่าในระหว่างสองหลักการที่เกี่ยวข้องใน
การพิจารณาว่าควรใช้สนธิสัญญาทวิภาคีหรืออนุสัญญานิวยอร์ก หลักการหนึ่งคือ :
“...หลั ก การของประสิ ท ธิ ผ ลสู ง สุ ด หรื อ การสนั บสนุ น ให้ เ กิ ด การยอมรั บ ค าชี้ ข าดต่ า งประเทศ
[พิจารณาประกอบกับหลักการอื่นๆที่นาไปสู่คาวินิจฉัยของศาลที่ว่าอนุสัญญาเป็น กฎหมายที่ใช้บังคับ]
the Consolidated Commentary on the 1958 New York Convention in Volume XXI (1996) of
the Yearbook Commercial Arbitration, covering Volume XX (1995) and Volume XXI (1996).
5. ศาลพิจารณาคาร้องขอบั งคับตามคาชี้ขาดภายใต้เงื่อนไขของอนุสัญญาโดยไม่มีอานาจเข้าไปตรวจสอบถึ ง
คาวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการในเนื้อหาของคดีแล้วแทนที่การวินิจฉัยนั้นด้วยคาพิพากษาของตน แม้จะ
เชื่อได้ว่าอนุญาโตตุลาการมีความผิดพลาดในข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมาย ทั้งนี้ การบังคับตามคาชี้ขาดไม่ใช่การ
อุทธรณ์คาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ (ดูบทที่ 3 หัวข้อ 3.1)
6. Spain: Tribunal Supremo, Civil Chamber, First Section, 20 July 2004 (Antilles Cement
Corporation v. Transficem) Yearbook Commercial Arbitration XXXI (2006) pp. 846–852 (Spain
no. 46).
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อนุสัญญาได้ตั้งข้อสันนิษฐานในเรื่องความสมบูรณ์และความมีผลบังคับใช้ของทั้งสัญญาอนุญาโตตุลาการ
และคาชี้ขาดไว้ รวมทั้งคาวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องของอนุญาโตตุลาการด้วย [และ] โดยให้ภาระการพิสูจน์ตกอยู่
กับฝ่ายที่จะต้องถูกบังคับตามคาชี้ขาด"
2.

ขอบเขตกำรบังคับใช้ในด้ำนเนื้อหำ

ในการพิจารณาว่าคาชี้ขาดหรือสัญญาฉบับใดจะตกอยู่ในบังคับของอนุสัญญานี้หรือไม่ ศาลควรพิจารณา
ว่าคาชี้ขาดหรือสัญญานั้นๆ มีลักษณะเป็นคาชี้ขาดอนุญาโตตุลาการหรือสัญญาอนุญาโตตุลาการหรือไม่
2.1.

คาชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ

ในอนุสัญญาไม่มีคาจากัดความของคาว่า “คาชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ” จึงเป็นหน้าที่ของศาลที่จะพิจารณา
ว่า ถ้อยคาดังกล่าวมีความหมายว่าอย่างไรตามวัตถุประสงค์ของอนุสัญญา โดยศาลจะต้องดาเนินการสอง
ขั้นตอนดังนี้:
1. ขั้ น ตอนแรก ศาลต้ อ งตรวจสอบว่ า ข้ อ พิ พ าทนั้ น เสนอต่ อ อนุ ญ ำโตตุ ล ำกำรและวิ นิ จ ฉั ย โดย
อนุ ญ ำโตตุล ำกำรหรื อ ไม่ การระงั บข้ อ พิพาทนอกศาลไม่ ได้ มี ลัก ษณะเป็น การอนุญ าโตตุ ลาการ
ทั้งหมด มีกลไกการระงับข้อพิพาทมากมายโดยเอกชนที่ไม่ได้มีลักษณะเป็นการอนุญาโตตุลาการ
เช่น การไกล่เกลี่ย การประนีประนอม หรือการวินิจฉัยโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นตัวอย่างเพียงเล็ กน้อย
ทั้งนี้ อนุสัญญานิวยอร์กครอบคลุมเฉพาะอนุญาโตตุลาการเท่านั้น
2. ขั้นตอนที่สอง ศาลต้องตรวจสอบว่า คาวินิจฉัยนั้นเป็นคำชี้ขำดหรือไม่ ซึ่งคณะอนุญาโตตุลาการอาจ
มีคาวินิจฉัยได้หลายประเภท บางประเภทเป็นคาชี้ขาดแต่บางประเภทไม่ใช่
ศาลต่ า งๆยอมรั บวิ ธี ก ารสองวิ ธี ในการก าหนดความหมายของคาว่ า “การอนุ ญ าโตตุ ล าการ” และ
“คาชี้ขาด” โดยศาลอาจเลือก (1) การตีความอย่างเป็นอิสระ หรือ (2) กฎหมายภายในประเทศโดยใช้
หลักการขัดกันของกฎหมาย
2.1.1.

กำรตีควำมอย่ำงเป็นอิสระ

ขั้นตอนแรกคือการสืบหาว่ากระบวนการที่เป็นปัญหานั้ นมีลักษณะเป็นกำรอนุญำโตตุลำกำรหรือไม่ การ
อนุญาโตตุลาการเป็นวิธีการระงับข้อพิพาทที่คู่สัญญาตกลงที่จะเสนอข้อพิพาทของตนต่อบุคคลที่สามผู้ซึ่ง
จะทาคาวินิจฉัยอันเป็นที่สุดและมีผลผูกพันแทนศาล
คาจากัดความนี้แสดงให้เห็นถึงลักษณะสาคัญสามประการของการอนุญาโตตุลาการ ประการแรก คือ
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การอนุญาโตตุลาการนั้นเป็นเรื่องของความยินยอม:อยู่บนพื้นฐานข้อตกลงของคู่สัญญา ประการที่สอง คือ
การอนุ ญ าโตตุ ล าการน าไปสู่ ก ารระงั บ ข้ อ พิ พ าทที่ เ ป็ น ที่ สุ ด และมี ผ ลผู ก พั น ประการที่ ส าม การ
อนุญาโตตุลาการถูกคานึงถึงในฐานะที่เป็นวิธีการที่ใช้แทนศาล
ขั้นตอนที่สองคือการตรวจสอบว่าคาตัดสินที่เป็นปัญหานั้นเป็นคำชี้ขำดหรือไม่ คาชี้ขาดเป็นคาตัดสิน
ที่ทาให้การอนุญาโตตุลาการนั้นสิ้นสุดลงทั้งหมดหรือบางส่วน หรือเป็นคาสั่งในประเด็นเบื้องต้นที่จาเป็น
เพื่อให้มีคาชี้ขาดถึงที่สุด คาชี้ขาดอันถึงที่สุดจะทาให้ประเด็นต่างๆที่ต้อ งการให้ระงับสิ้นสุดไป และแม้
คณะอนุญาโตตุลาการต้องการที่จะให้มีผลที่แตกต่างออกไปในภายหลัง แต่ประเด็นดังกล่าวก็ไม่สามารถ
พิจารณาใหม่หรือแก้ไขได้อีก
ดังนั้น คาตัดสินของอนุญาโตตุลาการดังต่อไปนี้จึงจะเป็นคาชี้ขาด
-

-

-

คาชี้ขาดสุดท้าย (Final awards) คือ คาชี้ขาดที่ ทาให้การอนุญาโตตุลาการสิ้นสุดไป คาชี้ขาดที่
วินิจฉัยเนื้อหาของข้อเรียกร้องทั้งหมด ก็คือ คาชี้ขาดสุดท้าย รวมถึงคาชี้ขาดที่ปฏิเสธอานาจของ
คณะอนุญาโตตุลาการสาหรับข้อพิพาทที่เสนอมาด้วย
คาชี้ขาดบางส่วน (Partial awards) คือ คาชี้ขาดที่เป็นคาตัดสินสุดท้ายสาหรั บข้อเรียกร้องบางส่วน
ส่วนข้อเรียกร้องส่วนที่เหลือก็ทิ้งประเด็นไว้ ให้กระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการในช่วงหลัง เช่น
คาชี้ขาดที่วินิจฉัยเฉพาะข้อเรียกร้องในส่วนค่าใช้จ่ายกรณีพิเศษสาหรับการอนุญาโตตุลาการการ
ก่อสร้าง แล้วทิ้งประเด็นในส่วนข้อเรียกร้องเกี่ยวกับค่าเสียหายที่เกิดจากข้อบกพร่องหรือความล่าช้า
ไว้ให้กระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการในช่วงหลัง เป็นคาชี้ขาดบางส่วน (ถ้อยคานี้ในบางครั้งใช้กับ
คาชี้ขาดประเภทต่อไปด้วย แต่เพื่อความเข้าใจที่ดีกว่าก็น่าจะแยกออกจากกัน)
คาชี้ขาดเบื้องต้น (Preliminary awards) ซึ่งบางครั้งเรียกว่าคาชี้ขาดระหว่างพิจารณาหรือระหว่าง
กาล (Interlocutory or interim awards) คือคาชี้ขาดที่ตัดสินในประเด็นเบื้องต้นที่จาเป็นต้อง
ชี้ ข าดเกี่ ย วกั บ ข้ อ เรี ย กร้ อ งของคู่ พิ พ าท เช่ น การวิ นิ จ ฉั ย ว่ า ข้ อ เรี ย กร้ อ งขาดอายุ ค วามตาม
กฎหมายที่ใช้บังคับกับข้อพิพาท หรือมีความรับผิดหรือไม่
คาชี้ขาดในเรื่องค่าใช้จ่าย (Awards on costs) คือ คาชี้ขาดที่วินิจฉัยถึงจานวนและการแบ่งส่วน
สาหรับค่าใช้จ่ายของการอนุญาโตตุลาการ
คาชี้ขาดโดยสมัครใจ (Consent awards) คือ คาชี้ขาดที่บันทึกการระงับข้อพิพาทอย่างฉันมิตรของ
คู่พิพาท

คาชี้ขาดฝ่ายเดียว เช่น คู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่งไม่เข้าร่วมในกระบวนพิจารณาก็จัดเป็นคาชี้ขาดเช่นกัน หากว่า
อยู่ในคาชี้ขาดประเภทใดประเภทหนึ่งข้างต้นนี้
ในทางตรงข้าม คาวินิจฉัยดังต่อไปนี้โดยทั่วไปไม่ถือว่าเป็นคาชี้ขาด
- คาสั่งในกระบวนพิจารณา เช่น คาสั่งที่เป็นเพียงการจัดระเบียบในกระบวนพิจารณา
- คาวินิจฉัยในเรื่องมาตรการคุ้มครองชั่วคราว เนื่องจากคาสั่งดังกล่าวออกมาเพื่อให้มีผลในช่วงเวลา
16

คาแนะนาของ ICCA ในการตีความอนุสัญญานิวยอร์ก

อนุสญ
ั ญานิวยอร์กในฐานะตราสารกฎหมายระหว่างประเทศ

หนึ่ ง ของการอนุ ญ าโตตุ ล าการและอาจมี ก ารพิ จ ารณาใหม่ ในช่ ว งเวลานั้ น ได้ อี ก ค าสั่ ง ในเรื่ อ ง
มาตรการคุ้มครองชั่วคราวจึงไม่ใช่คาชี้ขาด ทั้งนี้ เคยมีศาลตัดสินไปในทางตรงกันข้ามกับทฤษฎีว่า
คาสั่งดังกล่าวนั้นทาให้ข้อพิพาทระหว่างคู่พิพาทสิ้นสุดลงโดยใช้มาตรการคุ้มครองชั่วคราวนั้น แต่ก็ไม่
อาจยึ ด ถื อ เป็ น แนวทางได้ เ นื่ อ งจากคู่ พิ พ าทไม่ ไ ด้ ต กลงที่ จ ะใช้ ก ารอนุ ญ าโตตุ ล าการเพื่ อ
ระงับประเด็นต่างๆในกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการ
ท้ายที่สุด ชื่อของคาสั่งที่อนุญาโตตุลาการเรียกมานั้นไม่ได้เป็นเครื่องตัดสิน ศาลต้องพิจารณาที่เนื้อหาของ
คาสั่งและพิจารณาว่าคาสั่งนั้นทาให้ประเด็นสิ้นสุดไปหรือไม่เพื่อจะได้วินิจฉัยว่าคาสั่งดังกล่าวนั้นเป็น
คาชี้ขาดหรือไม่
2.1.2.

หลักกำรขัดกันของกฎหมำย

กรณีที่ศาลเลือกที่จะอ้างอิงกฎหมายภายในประเทศแทนที่จะใช้วิธีการตีความอย่างเป็นอิสระสาหรับ
ประเด็นปัญหาทั้งหมด ศาลก็จะต้องเริ่มต้นจากการวินิจฉัยว่าจะใช้กฎหมายภายในของประเทศใดบังคับ
กับคาจากัดความของคาว่าคาชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าศาลต้องใช้หลักการขัดกัน
ของกฎหมาย (conflict-of-laws) นั่นเอง ศาลอาจจะใช้กฎหมายของประเทศตนเอง (กฎหมำยแห่งถิ่นที่
ศำลซึ่งพิจำรณำตั้งอยู่ หรือ lex fori) หรือใช้กฎหมายว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการ (lex arbitri) สาหรับ
กรณีหลังนั้น โดยทั่วไปหมายถึงกฎหมายของประเทศที่มีการพิจารณาอนุญาโตตุลาการเกิดขึ้นในประเทศ
นั้น ทั้งนี้ มีจานวนน้อยมากที่จะใช้กฎหมายตามที่คู่พิพาทเลือกเพื่อใช้บังคับกับการอนุญาโตตุลาการ
(ไม่ใช่กรณีกฎหมายที่ใช้บังคับกับสัญญาหรือเนื้อหาของข้อพิพาทซึ่งเป็นคนละประเด็นกัน)
2.2. สัญญาอนุญาโตตุลาการ
อนุสัญญานิวยอร์ก มาตรา 2 (1) กล่าวไว้ชัดเจนว่าใช้กับสัญญา “เป็นหนังสือที่คู่พิพาทได้เสนอข้อพิพาท
ทั้งหมดหรือบางส่วนที่เกิดขึ้นแล้วหรืออาจเกิดขึ้นระหว่างคู่พิพาทนั้นต่ออนุญาโตตุลาการในส่วนทีเ่ กีย่ วกับ
นิ ติ สั ม พั น ธ์ ที่ ก าหนดไว้ ไม่ ว่ า จะทางสั ญ ญาหรื อ ไม่ ซึ่ ง เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งที่ ส ามารถระงั บ ได้ โ ดยการ
อนุญาโตตุลาการ”
การใช้ถ้อยคาว่า “ที่เกิดขึ้นแล้วหรืออาจเกิดขึ้น” นั้น แสดงให้เห็นว่า อนุสัญญานี้ครอบคลุมทั้งกรณีที่
ข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการที่อยู่ในสัญญาหลักให้ระงับข้อพิพาทในอนาคต และการเสนอข้อตกลงทีย่ นิ ยอม
ให้ระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นแล้วในเวลานี้ต่ออนุญาโตตุลาการอีกกรณีหนึ่งด้วย
ตามมาตรา 2 (1) สัญญาอนุญาโตตุลาการต้องเกี่ยวข้องกับนิติสัมพันธ์ที่เฉพาะเจาะจง กรณีจะเป็น
ไปตามหลักเกณฑ์นี้ได้ก็ต่อเมื่อข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการในสัญญาหลักนั้นเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทที่เกิดขึ้น
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จากสัญญาหลักนั้นโดยเฉพาะ ในทางตรงข้าม กรณีอาจไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวหากคู่พิพาท
กาหนดว่าจะเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการทั้งข้อพิพาทที่มีอยู่หรือในอนาคต ไม่ว่าในเรื่องใด
ข้อพิพาทที่อาจระงับได้โดยสัญญาอนุญาโตตุลาการอาจเกี่ยวกับสัญญาและข้อเรียกร้องอื่น เช่ น
ข้อเรียกร้องเรื่องละเมิด หรือข้อเรียกร้องตามกฎหมายต่างๆ
ท้ายที่สุด อนุสัญญานี้ต้องการให้สัญญาอนุญาโตตุลาการทา “เป็นหนังสือ” หลักเกณฑ์นี้ระบุไว้ใน
มาตรา 2 (2) และได้กล่าวในบทที่ 2 ต่อไป
3.

ขอบเขตกำรบังคับใช้ในด้ำนดินแดน

มาตรา 1 (1) กาหนดขอบเขตการบัง คับใช้ในด้ านดิน แดนของอนุสัญ ญานิว ยอร์ กที่ เกี่ ยวกั บค าชี้ ขาด
อนุญาโตตุลาการตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
“อนุสัญญานี้จะใช้กับการยอมรับและบังคับตามคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการที่ทาขึ้นในดินแดนของ
รั ฐ หนึ่ ง นอกจากรั ฐ ที่ มี ก ารร้ อ งขอให้ ย อมรั บ และบั ง คั บ ตามค าชี้ ข าดเช่ น ว่ านั้ น และเกิ ด จาก
ข้อพิพาทระหว่างบุคคลไม่ว่าบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล อนุสัญญานี้จะใช้บังคับกับคาชี้ขาดของ
อนุ ญ าโตตุ ล าการซึ่ ง ไม่ ไ ด้ ถื อ ว่ า เป็ น คาชี้ ข าดภายในของรั ฐ ที่ มี ก ารร้ อ งขอให้ ย อมรั บ บั ง คั บตาม
คาชี้ขาดด้วย”
ดังนั้น อนุสัญญานี้จะใช้กับการยอมรับและบังคับตามคำชี้ขำดอนุญำโตตุลำกำรต่ำงประเทศและคำชี้ขำดที่
ไม่ใช่คำชี้ขำดในประเทศ (ดูต่อไปในบทนี้ หัวข้อ 3.1) แต่จะไม่ใช้กับการยอมรับและบังคับตามคาชี้ขาด
อนุ ญ าโตตุ ล าการในประเทศ อนึ่ ง อนุ สั ญ ญานี้ ไ ม่ มี บ ทบั ญ ญั ติ ใ นท านองเดี ย วกั น นี้ ใ นเรื่ อ งสั ญ ญา
อนุญาโตตุลาการ แต่ก็กาหนดไว้ว่าอนุสัญญานี้ใช้บังคับกับสัญญาอนุญาโตตุลาการ “ต่างประเทศ” หรือ
ระหว่างประเทศเท่านั้น (ดูบทที่ 2)
3.1.

คาชี้ขาด

3.1.1.

คำชี้ขำดทีท่ ำขึน้ ในดินแดนของรัฐที่ไม่ใช่รัฐที่มกี ำรร้องขอให้ยอมรับและบังคับตำมคำชีข้ ำด

คาชี้ขาดใดที่ทาในรัฐที่ไม่ใช่รัฐของศาลที่มีการร้องขอให้ยอมรับหรือบังคับตามนั้น จะตกอยู่ในบังคับของ
อนุสัญญานี้ ซึ่งก็คือคาชี้ขาดต่างประเทศนั่นเอง ดังนั้น สัญชาติ ภูมิลาเนาหรือถิ่นที่อยู่ของคู่พิพาทจึงไม่ใช่
ปัจจัยในการวินิจฉัยว่าเป็นคาชี้ขาดต่างประเทศหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเหล่านี้ อาจสาคัญสาหรับการ
พิจารณาว่าสัญญาอนุญาโตตุลาการอยู่ในบังคับของอนุสัญญาหรือไม่ (ดูบทที่ 2 และบทที่ 3) และไม่
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จาเป็นว่ารัฐที่คาชี้ขาดได้ทาขึ้นจะเป็นภาคีของอนุสัญญาหรือไม่นั้น (เว้นแต่กรณีรัฐที่ยอมรับหรือบังคับ
ตามคาชี้ขาดจะได้ตั้งข้อสงวนโดยใช้หลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติไว้ ดูต่อไปในบทนี้ หัวข้อ 4.1)
คาชี้ขาดทาขึ้นที่ใด อนุสัญญาไม่ได้ตอบคาถามนี้ รัฐภาคีส่วนใหญ่เห็นว่าคาชี้ขาดนั้นทาขึ้นในรัฐที่มี
การนั่ ง พิจ ารณาอนุ ญ าโตตุ ล าการ โดยปกติ ส ถานที่ นั่ ง พิ จ ารณาจะเลื อ กโดยคู่ สั ญ ญา หรื อ สถาบั น
อนุญาโตตุลาการหรือคณะอนุญาโตตุลาการ ซึ่ง เป็นแนวคิดทางกฎหมาย ไม่ใช่แนวคิดทางกายภาพหรือ
ทางภูมิศาสตร์ โดยที่การรับฟังพยานหลักฐาน การพิจารณาและการลงลายมือชื่อในคาชี้ขาด และส่วนอื่น
ของกระบวนพิจารณานั้นอาจทาที่ใดก็ได้
3.1.2.

คาชี้ขาดที่ไม่ใช่คาชีข้ าดภายใน

คาชี้ขาดประเภทที่สองที่อยู่ภายใต้อนุสัญญา คือ คาชี้ขาดที่ไม่ถือเป็นคาชี้ขาดภายในรัฐที่มีการร้องขอให้
ยอมรับหรือบังคับตามคาชี้ขาด คาชี้ขาดประเภทนี้ขยายขอบเขตการบังคับของอนุสัญญา
อนุสัญญาไม่ได้กาหนดคาจากัดความของคาชี้ขาดที่ไม่ใช่คาชี้ขาดภายในไว้และคู่พิพาทไม่ใคร่จะระบุ
ว่าคาชี้ขาดระหว่างตนนั้นเป็นคาชี้ขาดที่ไม่ใช่คาชี้ขาดภายในหรือไม่ แต่ละรัฐภาคีจึงมีอิสระที่จะกาหนดได้
ว่าคาชี้ขาดใดไม่ถือเป็นคาชี้ขาดภายในและอาจระบุอยู่ในกฎหมายที่อนุวัติการอนุสัญญาก็ได้7
ในการมีอิสระเช่นว่านี้ รัฐต่าง ๆ ถือว่าคาชี้ขาดดังต่อไปนี้เป็นคาชี้ขาดที่ไม่ใช่คาชี้ขาดภายใน
- คาชีข้ าดทีท่ าขึน้ ภายใต้กฎหมายอนุญาโตตุลาการของรัฐอื่น
- คาชีข้ าดทีเ่ กี่ยวพันกับองค์ประกอบต่างประเทศ
- คาชี้ขาดที่ไม่ใช้กฎหมายภายใน
คาชี้ขาดแบบแรกจะเกิดขึ้นเฉพาะกรณีที่เกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการที่มีการนั่งพิจารณาในรัฐที่มีการ
7. ตัวอย่างเช่น รัฐบัญญัติอนุญาโตตุลาการของสหรัฐอเมริกา (the United States Federal Arbitration Act)
(ตอน 9 หมวด 2) มีบทบัญญัติสาหรับ "คาชี้ขาดที่ไม่ใช่คาชี้ขาดภายใน"
“มาตรา 202 สัญญาหรือคาชี้ขาดที่อยู่ภายใต้อนุสัญญา
สัญญาอนุญ าโตตุลาการหรือค าชี้ขาดอนุญาโตตุล าการที่เ กิดขึ้นจากนิติสัมพัน ธ์ ไม่ว่าจะทางสัญ ญาหรือไม่
ซึ่งมีลักษณะเป็นนิติสัมพันธ์ทางพาณิชย์ รวมถึงธุรกรรม สัญญา หรือข้อตกลงตามที่กาหนดในส่วนที่ 2 ของ
เรื่องนี้ ไม่ว่าจะตกลงไว้ในสัญญาหรือไม่ อยู่ ภายใต้อนุสัญญา สัญญาหรือคาชี้ขาดที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์
ระหว่า งพลเมื องสหรัฐเพี ยงอย่า งเดีย วจะไม่ อยู่ ภ ายใต้ อนุ สั ญ ญาเว้น แต่ ความสัม พั นธ์ ดัง กล่ า วจะเกี่ย วกั บ
ทรั พ ย์ สิ น ที่ อ ยู่ ใ นต่ า งประเทศ ซึ่ ง จะต้ อ งมี ก ารปฏิ บั ติ ห รื อ บั ง คั บ ในต่ า งประเทศ หรื อ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ที่
สมเหตุสมผลอย่างอื่นกับประเทศอื่น เพื่อประโยชน์ของมาตรานี้ นิติบุคคลดังกล่าวตั้งขึ้นหรือมีสานักงานใหญ่
ในสหรัฐอเมริกา"
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บทที่ 1

พิจารณาคาร้องขอให้ยอมรับและบั งคับตามคาชี้ขาดแต่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายอนุญาโตตุลาการ
ต่างประเทศ การเกิดขึ้นแบบคู่ขนานนี้มีไม่มากนักเนื่องจากเป็นการบอกเป็นนัยว่ากฎหมายภายในของ
ศาลที่พิจารณาการร้องขอให้ยอมรับและบั งคับตามคาชี้ ขาดนั้ นอนุญ าตให้ คู่พิพาทเสนอข้อพิ พาทต่ อ
อนุญาโตตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการ (lex arbitri) ของต่างประเทศแทนที่จะเป็น
กฎหมายของรัฐที่นั่งพิจารณานั้น
แบบที่ส องเกี่ ยวกับคาชี้ข าดที่ท าขึ้ นในรั ฐของศาลที่มี การร้ องขอให้ มีก ารยอมรั บหรือ บัง คับตาม
คาชี้ขาดสาหรับข้อพิพาทมีความเกี่ยวพันกับต่างประเทศ เช่น สัญ ชาติหรือภูมิลาเนาของคู่สัญญา หรือ
สถานที่ที่มีการปฏิบัติการชาระหนี้ตามสัญญาซึ่งเป็นมูลของข้อพิพาท โดยปกติมาตรฐานในการพิจารณา
ว่าคาชี้ขาดนั้นไม่ใช่คาชี้ขาดภายในแบบที่สองนี้จะเกิดจากกฎหมายภายในของรัฐที่อนุวัติการอนุสัญญา (ดู
เชิงอรรถ 7 ในตัวอย่างของสหรัฐ) คูพ่ ิพาทมักจะไม่กาหนดไว้ว่าคาชี้ขาดของตนนั้นไม่ใช่คาชี้ขาดภายใน
ส่วนแบบที่สามนั้นเกี่ยวกับคาชี้ขาดที่ออกโดยอนุญาโตตุลาการซึ่งไม่ใช้กฎหมายอนุญาโตตุลาการ
ภายในประเทศ ยกตั ว อย่ า งเช่ น เนื่ อ งจากคู่ สั ญ ญาตกลงกั น โดยชั ด แจ้ ง ว่ า จะไม่ ใ ช้ ก ฎหมาย
อนุญาโตตุลาการภายในของประเทศใดๆ หรือตกลงกันว่าให้ใช้หลักเกณฑ์ระหว่างประเทศ เช่นหลักทั่วไป
ของกฎหมายอนุ ญ าโตตุ ล าการ แม้ จ ะมี ก ารถกเถี ยงกั น ว่ า ค าชี้ ข าดแบบที่ ส ามนี้ ต กอยู่ ใ นบั ง คั บของ
อนุสัญญานิวยอร์กหรือไม่ แต่ความเห็นส่วนใหญ่มองว่าตกอยู่ในบังคับอนุสัญญานิวยอร์กด้วย อย่างไรก็ดี
กรณีดังกล่าวนี้เกิดขึ้นยากมาก
3.2.

สัญญาอนุญาโตตุลาการ

อนุสัญญานิวยอร์กไม่ได้กาหนดขอบเขตการบังคับใช้ในส่วนที่เกี่ยวกับสัญญาอนุญาโตตุลาการไว้ อย่างไร
ก็ ต ามเป็ น ที่ รู้ กั น ทั่ ว ไปว่ า อนุ สั ญ ญานี้ ไ ม่ ใ ช้ กั บการยอมรั บ หรื อ บั ง คั บตามสั ญ ญาอนุ ญ าโตตุ ล าการ
ภายในประเทศ และยังเป็นที่ยอมรับกันด้วยว่า อนุสัญญานี้จะใช้บังคับถ้าคาชี้ขาดในอนาคตจะถูกถือว่า
เป็นคาชี้ขาดต่างประเทศหรือคาชี้ขาดที่ไม่ใช่คาชี้ขาดภายใน ตามมาตรา 1 (1) เหตุผลบางประการของ
ศาลคืออนุสัญญาจะมีผลบังคับถ้าสัญญาอนุญาโตตุลาการมีลักษณะระหว่างประเทศ ซึ่งลักษณะระหว่าง
ประเทศนี้เกิดได้จากทั้งสัญชาติ ภูมิลาเนาของคู่สัญญาหรือจากธุรกรรมระหว่างคู่สัญญานั้น
ในการพิจารณาว่าสัญญาอนุญาโตตุลาการใดตกอยู่ในบังคับของอนุสัญญาหรือไม่ ศาลควรพิจารณา
สามสถานการณ์ดังต่อไปนี้
-
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4.

• ศาลต้องใช้อนุสัญญานี้ ถ้าคาชี้ขาดในอนาคตจะมีลกั ษณะเป็นคาชี้ขาดที่ไม่ใช่คาชีข้ าด
ภายในตามมาตรา 1 (1) ประโยคที่สอง
• ศาลอาจใช้อนุสัญญานี้ ถ้าสัญญาอนุญาโตตุลาการมีลักษณะระหว่างประเทศด้วยเหตุใน
เรื่องสัญชาติหรือภูมิลาเนาของคู่สัญญา หรือองค์ประกอบต่างประเทศที่ปรากฏอยู่ใน
ธุรกรรม
หากสั ญ ญาอนุ ญ าโตตุ ล าการไม่ ได้ ก าหนดสถานที่ นั่ ง พิจ ารณาอนุ ญ าโตตุ ล าการไว้ ศาลต้ อ งใช้
อนุ สั ญ ญานี้ ถ้ า มี แนวโน้ ม ว่ า คาชี้ ขาดในอนาคตจะมี ลั ก ษณะเป็ น คาชี้ ข าดต่ า งประเทศหรื อ ไม่ ใช่
คาชี้ขาดภายใน ตามมาตรา 1 (1) นอกจากนี้ หากศาลเห็นว่าสัญญาอนุญาโตตุลาการมีลักษณะ
ระหว่างประเทศก็อาจใช้อนุสัญญานี้ด้วย
ข้อสงวน

โดยหลักแล้ว อนุสัญญานี้ใช้ บังคับกับสัญญาอนุญาโตตุลาการต่างประเทศหรือระหว่ างประเทศทุกฉบับ
และใช้บังคับกับคาชี้ขาดต่างประเทศและคาชี้ขาดที่ไม่ใช่คาชี้ขาดภายในทุกฉบับ อย่างไรก็ตามรัฐภาคี
สามารถตั้งข้อสงวนสาหรับการใช้อนุสัญญานี้ได้ 2 ประการ
4.1.

หลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติ (มำตรำ 1 (3) ประโยคแรก)

รัฐภาคีอาจประกาศว่าตนจะใช้อนุสัญญาเฉพาะการยอมรับและบังคับตามคาชี้ขาดที่ทาขึ้นในดินแดนของ
รัฐภาคีอื่นเท่านั้น รัฐภาคีประมาณสองในสามของรัฐภาคีทั้งหมดได้ตั้งข้อสงวนนี้ไว้ ศาลในรัฐที่ได้ตั้งข้อ
สงวนโดยใช้หลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัตินี้จะบังคับใช้อนุสัญญานิวยอร์กก็ต่อเมื่อคาชี้ขาดได้ทาขึ้นในดินแดนของ
รัฐภาคีอื่นเท่านั้น หรือเมื่อคาชี้ขาดนั้นไม่ใช่คาชี้ขาดภายในและแสดงถึงความเชื่อมโยงกับรัฐภาคีอื่นได้
4.2.

ลักษณะทางพาณิชย์ (มำตรำ 1 (3) ประโยคที่สอง)

รัฐภาคีอาจประกาศว่าตนจะบังคับใช้อนุสัญญากับเฉพาะข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากนิติสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็น
ทางสัญญาหรือไม่ ซึ่งถือว่าเป็นความสัมพันธ์ทางพาณิชย์ ภายใต้กฎหมายภายในของรัฐที่มีการตั้งข้อสงวน
ไว้เท่านั้น รัฐภาคีประมาณหนึ่งในสามของรัฐภาคีทั้งหมดได้ทาข้อสงวนนี้ไว้
แม้ภาษาที่ใช้ในอนุสัญญาจะหมายถึงกฎหมายภายในประเทศของรัฐที่มี การพิจารณา (ในฐานะ
ข้อยกเว้นของหลักการตีความอย่างเป็นอิสระ) แต่ในทางปฏิบัติศาลก็จะพิจารณาเกี่ยวกับพฤติการณ์พิเศษ
ของคดี แ ละทางปฏิ บัติ ร ะหว่ า งประเทศด้ ว ย และไม่ ว่ า กรณี ใด ในการพิ จ ารณาถึ ง วั ต ถุ ประสงค์ ข อง
อนุสัญญา ศาลก็ควรจะตีความความคิดเกี่ยวกับลักษณะทางพาณิชย์อย่างกว้าง
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แม้ว่าอนุสัญญาจะกล่าวถึงข้อสงวนเฉพาะในบริบทของการยอมรับและบังคับตามคาชี้ขาด แต่กเ็ ป็นที่
เข้าใจได้ว่าข้อสงวนนี้ใช้กับการยอมรับและบังคับตามสัญญาอนุญาโตตุลาการด้วย
5.

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกฎหมำยภำยในกับสนธิสัญญำอื่น (มำตรำ 7)

มาตรา 7 (1) แห่งอนุสัญญานิวยอร์กกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างอนุสัญญากับกฎหมายภายในของ
ประเทศที่มีการพิจารณากับสนธิสัญญาระหว่างประเทศอื่น ๆ ที่ผูกพันรัฐที่มีการร้องขอให้มีการบังคับ
ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
“บทบัญญัติในอนุสัญญาฉบับนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงความสมบูรณ์ของความตกลงพหุภาคีหรือทวิ
ภาคีว่าด้วยการยอมรับและการบังคับตามคาชี้ข าดของอนุญาโตตุลาการที่รัฐภาคีได้ทาขึ้นและไม่ได้
ทาให้คู่สัญญาเสียสิทธิที่อาจได้รับจากคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการตามวิธีการและขอบเขตทีก่ าหนด
ไว้ในกฎหมายหรือสนธิสัญญาของประเทศที่มีการร้องขอให้บังคับตามคาชี้ขาด”
5.1.

กฎหมายที่เอือ้ ประโยชน์มากกว่า

มาตรา 7 (1) นี้เรียกกันว่า บทบัญญัติที่เอื้อประโยชน์มากกว่า เนื่องจากบทบัญญัตินี้อนุญาตให้คู่ พิพาท
ฝ่า ยที่ ร้ องขอให้ มีก ารยอมรั บและบั ง คับตามคาชี้ ขาดอ้า งอิง ถึง บทบั ญ ญัติ ที่ เอื้ อ ประโยชน์ ม ากกว่า ได้
บทบัญญัติที่เอื้อประโยชน์มากกว่าอาจพบได้จาก (1) ในกฎหมายภายในของประเทศที่มีการพิจารณา
คาร้อง หรือ (2) ในสนธิสัญญาที่ใช้บังคับในดินแดนที่มีการร้องขอให้มีการยอมรับและบังคับตามคาชี้ขาด
ในทางปฏิบัติสนธิสัญญาหรือกฎหมายในประเทศจะเอื้อประโยชน์มากกว่าอนุสัญญานิวยอร์กได้
ก็ต่อเมื่ออนุญาตให้มีการยอมรับและบังคับตามคาชี้ขาดได้โดยมีเงื่อนไขน้อยกว่า ไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไข
เกี่ยวกับวิธีพิจารณาพิจารณาหรือเหตุแห่งการปฏิเสธการบังคับใช้
จนถึงปัจจุบันเป็นที่เข้าใจกันในวงกว้าง (แม้จะไม่ใช่การยอมรับอย่างเป็นสากล) ว่า บทบัญญัติใน
มาตรา 7 (1) ใช้กับกรณีของการยอมรับและบังคับตามสัญญาอนุญาโตตุลาการตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 2
ด้วย ส่วนใหญ่มาตรา 7 (1) มักจะถูกร้องขอให้ใช้เพื่อเอาชนะหลักเกณฑ์ในเรื่องรูปแบบที่ใช้กับสัญญา
อนุญาโตตุลาการโดยอาศัยมาตรา 2 (2) (หลักเกณฑ์การทาเป็นหนังสือ ดูบทที่ 2 หัวข้อ 5.2.1)
ในคาแนะน าที่ จั ด ทาโดยคณะกรรมาธิก ารกฎหมายการค้า ระหว่ างประเทศแห่ ง สหประชาชาติ
(UNCITRAL) เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม ค.ศ. 2006 (ดูภำคผนวก 3) ได้แนะนาไว้ว่า
“นอกจากนี้ มาตรา 7 วรรคแรก ของอนุสัญญาว่าด้วยการยอมรับนับถือและบังคับตามคาชี้ ขาด
อนุญาโตตุลาการต่างประเทศซึ่งทาขึ้นที่กรุงนิวยอร์กเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน ค.ศ.1958 นั้น ควร
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อนุสญ
ั ญานิวยอร์กในฐานะตราสารกฎหมายระหว่างประเทศ

อนุญาตให้คู่พิพาทที่ได้รับประโยชน์จากกฎหมายหรือสนธิสัญญาในประเทศที่มีการร้องขอให้บังคับ
ตามคาชี้ขาดนั้น อาจร้องขอให้ยอมรับความสมบูรณ์ของสัญญาอนุญาโตตุลาการด้วย”
ความเป็นมาของอนุสัญญานี้ก็ยังสนับสนุนกับความเห็นดังกล่าวด้วย กล่าวคื อ บทบัญญัติเกี่ยวกับการ
บังคับตามสัญญาอนุญาโตตุลาการถูกรวมเข้าไปในการเจรจาในวันสุดท้าย ส่วนบทบัญญัติอื่นๆไม่ได้ถูก
แก้ไขเพื่อ ให้มี การพิจารณาในการเพิ่มเติม ครั้งสุดท้าย ดั งนั้น จึงไม่ควรตีความว่าบทบัญญัติมาตรา 7
ไม่บังคับใช้กับสัญญาอนุญาโตตุลาการ
5.2.

อนุสัญญานิวยอร์กกับสนธิสัญญาระหว่างประเทศอื่น

ส่วนแรกของมาตรา 7 กาหนดว่า อนุสัญญานี้ไม่มีผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของสนธิสัญญาระหว่าง
ประเทศว่าด้วยการยอมรับและบังคับตามคาชี้ขาดอนุญาโตตุลาการฉบับอื่นซึ่งมีผลบังคับใช้อยู่ในประเทศ
ที่มีการบังคับตามคาชี้ข าด ส่วนที่สองของบทบัญญัติเดียวกันนั้นระบุว่าคู่สัญญามีสิทธิเรียกร้องให้มีการ
ยอมรับและบังคับตามคาชี้ขาดตามอนุสัญญานิวยอร์กหรือตามสนธิสัญญาอื่นหรือกฎหมายภายในของ
ประเทศใดก็ได้ที่เอื้อประโยชน์มากกว่า
หลักการเรื่องบทบัญญัติที่เอื้อประโยชน์มากกว่า (more-favourable-right) นั้นปรับปรุงมาจาก
หลักเกณฑ์ดั้งเดิมของกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการขัดกันแห่งสนธิสัญญา (lex posterior และ lex
specialis) กล่าวคือ บทบัญญัติที่เอื้อประโยชน์มากกว่าย่อมอยู่เหนือกว่าบทบัญญัติอื่น
5.3.

อนุสัญญานิวยอร์กกับกฎหมายภายใน

สาหรับความสัมพันธ์ระหว่างอนุสัญญานิวยอร์กกับกฎหมายของรัฐที่มีการร้องขอให้มีการบังคับตามคาชี้
ขาดนั้น จาต้องแยกเป็นสามสถานการณ์ดังนี้
-

ทั้งอนุสัญญานิวยอร์กและกฎหมายภายในประเทศกาหนดหลักเกณฑ์ในประเด็นเดียวกัน กรณีนี้
อนุสัญญามีผลบังคับเหนือกฎหมายภายใน เว้นแต่กฎหมายภายในเอื้อประโยชน์มากกว่าในบาง
กรณีศาลจะต้องอ้างกฎหมายที่อนุวัติการเพื่อให้เป็นไปตามอนุสัญญา (คดี (i) ด้านล่าง)
อนุ สั ญ ญานิ ว ยอร์ ก ไม่ มี หลั ก เกณฑ์ เ กี่ ย วกั บประเด็ น ที่ เ ป็ น ปั ญ หา ในกรณี นี้ ศาลจะใช้ ก ฎหมาย
ภายในประเทศของตนเพื่อเสริมอนุสัญญานิวยอร์ก (กรณี (ii) ด้านล่าง)
อนุสัญญานิวยอร์กกล่าวโดยชัดแจ้งให้ใช้กฎหมายภายในประเทศ กรณีนี้ ศาลต้องบังคับใช้กฎหมาย
ภายในประเทศในส่วนที่อนุสัญญาอนุญาต (กรณี (iii) ด้านล่าง)
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กรณี (i) อนุสัญญำมีผลบังคับเหนือกฎหมำยในประเทศ
กรณี (ii) กฎหมำยภำยในประเทศเป็นส่วนเสริมอนุสัญญำ
อนุ สัญ ญานิว ยอร์ กไม่ได้ส ร้า งระบบของวิ ธี พิจ ารณาแบบเบ็ ดเสร็ จส าหรั บการยอมรั บหรื อบั งคั บตาม
คาชี้ขาดอนุญาโตตุลาการต่างประเทศ ในส่วนของวิธีพิจารณา อนุสัญญานี้เพียงแค่กาหนดหลักเกณฑ์ใน
เรื่องภาระการพิสูจน์และเอกสารที่คู่สัญญาฝ่ายที่ร้องขอต้องใช้ในการดาเนินการเท่านั้น โดยไม่ได้กล่าวถึง
เนื้อหาอย่างอื่นของวิธีพิจารณา
มาตรา 3 กล่ าวว่ ารั ฐภาคีจะยอมรับและบั งคับตามคาชี้ ขาดอนุญาโตตุล าการด้วยหลั กเกณฑ์วิ ธี
พิจารณาของรัฐที่มีการร้องขอให้บังคับตามคาชี้ขาด ดังนั้น วิธีพิจารณาสาหรับการยอมรับและบังคับตาม
คาชี้ขาดต่างประเทศนั้นจะเป็นไปตามกฎหมายภายในประเทศ เว้นแต่สาหรับประเด็นเรื่องภาระการ
พิสูจน์และเอกสารที่ต้องยื่น (ดูบทที่ 3)
ประเด็ นเกี่ยวกั บวิ ธีพิจารณาดั งต่ อไปนี้ จะเป็ นไปตามกฎหมายภายในประเทศ ทั้ง นี้ อาจมี กรณี
อื่นๆอีก
-

กาหนดเวลาในการยืน่ คาร้องขอให้ยอมรับหรือบังคับตามคาชีข้ าด
องค์กรทีม่ ีอานาจที่จะพิจารณาการยอมรับหรือบังคับตามคาชี้ขาด
แบบฟอร์มของสาหรับคาร้องขอ
วิธีพิจารณาทีจ่ ะต้องปฏิบัติตาม
การเยียวยาสาหรับกรณีอนุญาตหรือปฏิเสธการบังคับ
การกาหนดหลักเกณฑ์สาหรับข้อต่อสู้ในการหักกลบลบหนี้หรือข้อเรียกร้องแย้งในคาชีข้ าด

กรณีอาจเกิดเป็นประเด็นขึ้นได้ หากว่ารัฐวางเงื่อนไขเกี่ยวกับเขตอานาจไว้อย่างเข้มงวดเพื่อยอมรับว่าศาล
ในประเทศของตนมีอานาจชี้ขาดคาร้องขอให้บังคับตามคาชี้ขาดได้ ทั้งนี้ การแสดงว่ามีทรัพย์สินอยู่ใน
ดินแดนของรัฐที่มีการร้องขอก็เพียงพอที่จะบ่งชี้ถึงเขตอานาจของศาลตามความมุ่งหมายของการบังคับ
ตามคาชี้ขาดได้แล้วเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาและแนวทางการสนับสนุนให้เกิดการ
บังคับตามคาชี้ขาด อย่างไรก็ดี ศาลในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทั่วไปจะพิจารณาว่าศาลของตนมีเขต
อานาจเหนือผู้คัดค้านหรือลูกหนี้ตามคาชี้ขาด
กรณี (iii) อนุสัญญำกล่ำวโดยชัดแจ้งให้ใช้กฎหมำยภำยในประเทศ
บทบัญญัติของอนุสัญญานิวยอร์กกล่าวโดยชัด แจ้งให้ใช้กฎหมายภายในประเทศ ตัวอย่างสาหรับกรณีนี้
เช่น มาตรา 1 (เกี่ยวกับข้อสงวนทางพาณิชย์ ) มาตรา 3 (เกี่ยวกับวิธีพิจารณาสาหรับการยอมรับและ
บังคับ) และมาตรา 5 (เหตุแห่งการปฏิเสธการบังคับตามคาชี้ขาดที่มีการอ้างถึงกฎหมายภายในประเทศ)
กรณีเหล่านี้อาจไม่ใช่กฎหมายของรัฐที่มีการพิจารณาคาร้องแต่หมายถึงกฎหมายของรัฐทีค่ าชีข้ าดได้ทาขึน้
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อนุสญ
ั ญานิวยอร์กในฐานะตราสารกฎหมายระหว่างประเทศ

6.

ผลของกำรไม่บังคับใช้อนุสัญญำนิวยอร์ก

การไม่บังคับใช้หรือบังคับใช้อนุสัญญานิวยอร์กอย่างไม่ถูกต้องนั้นโดยหลักการแล้วจะก่อให้เกิดความรับผิด
ระหว่างประเทศสาหรับรัฐนั้น ๆ การฝ่าฝืนพันธกรณีของรัฐภายใต้อนุสัญญานี้ (ดูต่อไปในบทนี้ หัวข้อ 6.1)
ยังอาจก่อให้เกิดการฝ่าฝืนสนธิสัญญาการลงทุนทวิภาคีหรือพหุภาคีอีกด้วย (ดูต่อไปในบทนี้ หัวข้อ 6.2)
ทั้งนี้ การฝ่าฝืนดั งกล่าวก็จะไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อคาชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ (ดูต่อไปในบทนี้ หัวข้อ
6.3)
6.1.

การฝ่าฝืนอนุสัญญานิวยอร์ก

แม้อนุสัญญานิวยอร์กจะไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาท แต่อนุสัญญานิวยอร์กเป็นสนธิสัญญา
ระหว่างประเทศทีก่ าหนดพันธกรณีภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศให้แก่รัฐภาคี
ตามที่ อธิ บายไว้ข้ า งต้ น รัฐ ภาคีต้ องด าเนิน การให้มี การยอมรั บและบัง คับตามคาชี้ข าดอนุ ญาโต
ตุลาการต่างประเทศและยอมรับสัญญาอนุญาโตตุลาการ เมื่อมีคู่สัญญาร้องขอให้บังคับและหรือยอมรับคา
ชี้ขาดหรือสัญญาอนุญาโตตุลาการที่อยู่ในขอบเขตของอนุสัญ ญา รัฐภาคีต้องบังคับใช้อนุสัญญานิวยอร์ก
รัฐอาจไม่กาหนดวิธีพิจารณาและเงื่อนไขในทางสารบัญญัติเกี่ยวกับการยอมรับและบังคับที่เข้มงวดกว่าที่
กาหนดไว้ในอนุสัญญา และการที่อนุสัญญาไม่กล่าวถึงวิธีพิจารณาส่วนใดไว้ รัฐต้องไม่กาหนดเงื่อนไขในวิธี
พิจารณาที่เป็นภาระมากกว่าเงื่อนไขที่ใช้สาหรับคาชี้ขาดภายในประเทศ
ภายในรัฐภาคีนั้น หน่วยงานหลักที่ทาหน้าที่ในการบังคับใช้อนุสัญญากรุงนิวยอร์ กก็คือศาล ตาม
กฎหมายระหว่างประเทศนั้นการกระทาของศาลก็ถือเป็นการกระทาของรัฐนั้นเอง ดังนั้น หากศาลไม่
บังคับใช้อนุสัญญา ใช้อนุสัญญาไม่ถูกต้อง หรือใช้เหตุผลที่เป็นที่น่าสงสัยเพื่อปฏิเสธการยอมรับหรือบังคับ
ตามคาชี้ขาด ซึ่งไม่เป็นไปตามอนุสัญญาแล้ว รัฐที่มีการพิจารณาดังกล่าวก็จะมีความรับผิดในทางระหว่าง
ประเทศ
ทันทีที่การแจ้งอนุสัญญามีผลบังคับสาหรับรัฐภาคีที่รับการแจ้ง หน้าที่ความรับผิดของรัฐภาคีดังกล่าว
จะเข้าสู่ระดับระหว่างประเทศทันทีโดยไม่คานึงว่าจะมีการการออกกฎหมายภายในเพื่ออนุวัติการตาม
อนุสัญญาแล้วหรือไม่ หรือจะมีการเผยแพร่หรือประกาศแจ้งโดยวิธีอื่นตามหลักเกณฑ์ภายในประเทศ
หรือไม่ ดังนั้น ยกตัวอย่างเช่น การที่ยังไม่มีการเผยแพร่ข้อความของอนุสัญญานี้ในราชกิจจานุเบกษาก็
ไม่ ไ ด้ ท าให้ ค วามรั บ ผิ ด ในทางระหว่ า งประเทศของรั ฐ ในการปฏิ บัติ ต ามกฎหมายระหว่ า งประเทศ
เปลี่ยนแปลงไป
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บทที่ 1

6.2.

การฝ่าฝืนสนธิสัญญาการลงทุน

การฝ่ า ฝื น พั น ธกรณี ใ นการยอมรั บ และบั ง คั บ ใช้ สั ญ ญาอนุ ญ าโตตุ ล าการและบั ง คั บ ตามค าชี้ ข าด
อนุญาโตตุลาการนั้นอาจจะเป็นการฝ่าฝืนสนธิสัญญาฉบับอื่นก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพฤติการณ์แวดล้อมด้วย
อาจเกิด ขึ้นในกรณีของอนุสัญญายูโรเปี ยนว่าด้ว ยสิทธิม นุษยชน (the European Convention on
Human Rights) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพิธีสารฉบับแรก และในกรณีสนธิสัญญาการลงทุนตามที่เห็นได้จาก
พัฒนาการเมื่อไม่นานมานี้ โดยในกรณีหลังนี้ รั ฐจะรับประกันต่อนักลงทุนต่างชาติ ว่านักลงทุนเหล่านี้จะ
ได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมและเป็นธรรมและจะไม่ถูกเวนคืน รวมถึงความคุ้มครองอื่น ๆ ด้วย (เว้นแต่จะมี
เงื่อนไขพิเศษ) อนึ่ง มีคาตัดสินสองเรื่องเมื่อไม่นานมานี้เกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการตามสนธิสัญญาการ
ลงทุนตัดสินว่ารัฐรัฐหนึ่งได้ฝ่าฝืนพันธกรณีของตนภายใต้สนธิสัญญาทวิภาคีว่าด้วยการลงทุนเนือ่ งจากศาล
ของรัฐไม่ยอมรับสัญญาอนุญาโตตุลาการที่สมบูรณ์8
6.3.

คาชี้ขาดไม่ได้รับผลกระทบ

คาชี้ขาดจะไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ จากการที่รัฐปฏิเสธที่จะไม่บังคับหรือยอมรับคาชี้ขาดอันเป็นการฝ่าฝืน
อนุสัญญานิวยอร์ก การตัดสินของรัฐดังกล่าวจะมีผลเพียงแต่เฉพาะในดินแดนของรัฐดังกล่าวเท่านั้น
ดังนั้น คู่สัญญาฝ่ายที่ชนะตามคาชี้ขาดยังคงมีสิทธิในการบังคับตามคาชี้ขาดดังกล่าวและร้องขอให้มีการ
บังคับตามคาชี้ขาดนี้ได้ในรัฐอื่น ๆ

8.
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บทที่ 2
กำรร้องขอให้บังคับตำมสัญญำอนุญำโตตุลำกำร
สำรบัญ
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
4.1.
4.2.
4.2.1.
4.2.2.

บทนำ
คุณลักษณะเบื้องต้นของสัญญำอนุญำโตตุลำกำรตำมระบบของอนุสัญญำ
สัญญาอนุญาโตตุลาการถูกสันนิษฐานไว้ก่อนว่าสมบูรณ์
คู่สัญญาในสัญญาอนุญาโตตุลาการที่สมบูรณ์ต้องใช้การอนุญาโตตุลาการ
วิธีการให้คู่สัญญา “ไปใช้” การอนุญาโตตุลาการ
ไม่หยิบยกขึ้นเอง
หลักกำรที่ได้รับกำรยอมรับทั่วไป
อนุญาโตตุลาการมีอานาจในการวินจิ ฉัยอานาจของตน
ขอบเขตของศาลในการตรวจสอบการคัดค้านอานาจของคณะอนุญาโตตุลาการ
โดยปกติข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการจะไม่ได้รับผลกระทบจากความไม่สมบูรณ์ของสัญญาหลัก
ระยะเวลาในการยื่นคาร้องต่อศาลเพือ่ ให้ไปใช้การอนุญาโตตุลาการ
ไม่จาต้องคานึงถึงว่ามีกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการเกิดขึ้นแล้วหรือไม่
แนวทำงสู่มำตรำ 2
สัญญาอนุญาโตตุลาการอยู่ภายในขอบเขตของอนุสัญญาหรือไม่
สัญญาอนุญาโตตุลาการมีหลักฐานเป็นหนังสือหรือไม่
ภูมิหลังในทางทฤษฎี
ทางปฏิบัติ
(i) ข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการที่อยู่ในเอกสารฉบับหนึ่งซึ่งสัญญาหลักได้อ้างอิงถึง (ประเด็น
"การอ้างอิงในสัญญาหลักถึงเอกสารอีกฉบับหนึ่ง" )
(ii) ข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการในสัญญาหลักที่ไม่มีการลงลายมือชื่อแต่ในภายหลังมีการ
ปฏิบัติตามข้อตกลงต่างๆโดยคู่สัญญาทุกฝ่าย
• คาเสนอทาสัญญาส่งไปพร้อมด้วยข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการ
และมีคาสนองรับแล้วแต่ในคาสนองนั้นมีข้อสงวนสิทธิทั่วไปหรือเงื่อนไขตามมา
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4.3.
4.3.1.
4.3.2.

4.4.
4.4.1.
4.4.2.

4.5.
4.5.1.

4.5.2.

4.6.
4.6.1.
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• คาเสนอทาสัญญาทีม่ ีขอ้ สัญญาอนุญาโตตุลาการส่งไปโดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งให้อกี ฝ่าย
หนึ่งแล้วไม่มกี ารตอบกลับแต่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งนัน้ ได้ปฏิบัติตามสัญญา
(iii) สัญญาอนุญาโตตุลาการที่อยู่ในรูปแบบการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์
สัญญาอนุญาโตตุลาการมีอยู่หรือไม่ และมีผลสมบูรณ์หรือไม่
ภูมิหลังในทางทฤษฎี
ทางปฏิบัติ
(i) “โมฆะ”
(ii) “ไม่มีผลใช้บังคับ”
(iii) “ไม่สามารถปฏิบัติได้”
• กรณีที่การใช้การอนุญาโตตุลาการเป็นทางเลือกหนึ่ง
• กรณีสัญญาหลักกาหนดให้ใช้การอนุญาโตตุลาการและกาหนดเขตอานาจศาลไว้ด้วย
• กรณีที่ข้อบังคับอนุญาโตตุลาการหรือสถาบันอนุญาโตตุลาการกาหนดไว้ไม่ถูกต้อง
• กรณีไม่ได้กาหนดวิธีการตั้งอนุญาโตตุลาการไว้ (“ข้อสัญญาที่เว้นไว้”)
มีข้อพิพาทหรือไม่ ข้อพิพาทดังกล่าวเกิดจากนิติสัมพันธ์ที่ได้กาหนดไว้ หรือไม่ เป็นนิติสัมพันธ์
ทางสัญญาหรือไม่ และคู่สัญญาตั้งใจที่จะระงับข้อพิพาทนี้โดยการอนุญาโตตุลาการหรือไม่
ภูมิหลังในทางทฤษฎี
ทางปฏิบัติ
(i) ควรตีความภาษาที่ใช้ในข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการอย่างกว้างหรือไม่
(ii) ถ้าหากสัญญาอนุญาโตตุลาการกาหนดข้อยกเว้นบางอย่างไว้ จะทาให้เกิดผลอย่างไร
สัญญาอนุญาโตตุลาการผูกพันคู่สัญญาสาหรับข้อพิพาทที่เสนอต่อศาลหรือไม่
ภูมิหลังในทางทฤษฎี
(i) สัญญาอนุญาโตตุลาการผูกพันเฉพาะคู่สัญญาเท่านั้น
(ii) บุคคลที่ไม่ได้ลงลายมือชื่อก็อาจเป็นคู่สัญญาในสัญญาอนุญาโตตุลาการได้
(iii) วิธีกาหนดขอบเขตทางอัตวิสัยของสัญญาอนุญาโตตุลาการ
(iv) กฎหมายที่ใช้บังคับในการกาหนดขอบเขตทางอัตวิสัยของสัญญาอนุญาโตตุลาการ
ทางปฏิบัติ
(i) เมื่อใดที่ผู้คัดค้านจะมีสิทธิร้องขอให้ไปใช้การอนุญาโตตุลาการ
(ii) ถ้าหากศาลเห็นว่าผู้คัดค้านไม่ผูกพันโดยสัญญาอนุญาโตตุลาการ
ข้อพิพาทดังกล่าวนี้สามารถใช้ระงับโดยการอนุญาโตตุลาการได้หรือไม่
เรื่องที่ “สามารถระงับได้โดยการอนุญาโตตุลาการ” หมายถึง “ใช้วิธีการอนุญาโตตุลาการได้”
คาแนะนาของ ICCA ในการตีความอนุสัญญานิวยอร์ก

การร้องขอให้บังคับตามสัญญาอนุญาโตตุลาการ

4.6.2.
4.6.3.
5.

กฎหมายที่ใช้บังคับสาหรับการพิจารณาว่าจะใช้วิธีการอนุญาโตตุลาการได้หรือไม่
สัญญาอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศควรอยู่ภายใต้มาตรฐานที่สอดคล้องกันเกี่ยวกับเรื่องที่
สามารถระงับได้โดยการอนุญาโตตุลาการ
บทสรุป

1.

บทนำ

ตามที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 1 ว่าอนุสัญญานิวยอร์กมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการระงับข้อพิพาทระหว่าง
ประเทศโดยการอนุญาโตตุลาการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวสิ่งที่เป็นพื้นฐานก็คือการรับประกันว่า
ศาลในรัฐภาคีจะพิจารณาว่าสัญญาอนุญาโตตุลาการระหว่างคู่สัญญาและคาชี้ขาดอนุญาโตตุลาการมีผล
บังคับ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสัญญาอนุญาโตตุลาการ ผู้ยกร่างอนุสัญญาได้หาทางที่จะทาให้ความตัง้ ใจดัง้ เดิม
ของคู่สัญญาที่ต้องการระงับข้อพิพาทด้วยการอนุญาโตตุลาการนั้นไม่ถูกบิดเบือนไปด้วยการยื่นข้อพิพาท
ต่อ ศาลโดยคู่สัญ ญาฝ่า ยหนึ่ ง ดัง นั้ น ผู้ยกร่ างจึ งได้ก าหนดเงื่อ นไขให้ ศาลต้ องสั่ งให้คู่ สัญ ญาไปใช้ ก าร
อนุญาโตตุลาการ และกาหนดเหตุที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งในสัญญาอนุญาโตตุลาการสามารถโต้แย้งความ
สมบูรณ์ของสัญญาอนุญาโตตุลาการได้อย่างจากัด
ตามทีก่ ล่าวมาข้างต้นนี้ จึงนาไปสู่การยอมรับมาตรา 2 ซึ่งบัญญัติไว้ดังนี้:
“(1) แต่ละรัฐภาคีจะยอมรับสัญญาเป็นหนังสือที่คู่พิ พาทได้เสนอข้อพิพาททั้งหมดหรือบางส่วนที่
เกิดขึ้นแล้วหรืออาจเกิดขึ้นระหว่างคู่พิพาทนั้นต่ออนุญาโตตุลาการในส่วนที่เกี่ยวกับนิติสัมพันธ์ที่
กาหนดไว้ ไม่ว่าจะทางสัญญาหรือไม่ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องที่สามารถระงับได้โดยการอนุญาโตตุลาการ
(2) คาว่ า "สั ญ ญาเป็ น หนั ง สื อ " รวมถึ ง ข้ อ ตกลงอนุ ญ าโตตุ ล าการในสั ญ ญาหลั ก หรื อ สั ญ ญา
อนุญาโตตุลาการที่คู่สัญญาลงนามหรือรวมอยู่ในเอกสารโต้ตอบทางจดหมายหรือโทรเลขด้วย
(3) ในกรณีที่มีการรอการพิจารณาเมื่อมีประเด็นว่าคู่พิพาททาสัญญาที่อยู่ในความหมายของมาตรานี้
หรื อ ไม่ โดยมี ค าร้ อ งของคู่ พิ พ าทฝ่ า ยห นึ่ ง ก็ ใ ห้ ศ าลของรั ฐ ภาคี สั่ ง ให้ คู่ พิ พ าทไปใช้ ก าร
อนุ ญ าโตตุ ล าการ เว้ น แต่ พ บว่ า สั ญ ญาเช่ น ว่ า นั้ น เป็ น โมฆะ ไม่ มี ผ ลใช้ บั ง คั บ หรื อ ไม่ ส ามารถ
ปฏิบัติได้”
ก่อนทาคาชี้ขาด สถานการณ์การโต้แย้งในเรื่องความสมบูรณ์ของสัญญาอนุญาโตตุลาการอาจเกิดขึ้นใน
ศาลก็ได้ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ ได้แก่ กรณีที่คู่สัญญาทาสัญญาอนุญาโตตุลาการไว้แล้วแต่ก็ยังนาคดี
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ขึ้นสู่ศาล ตามที่ได้ร ะบุไว้ในมาตรา 2 (3) และผู้คัดค้านร้องขอให้ศาลสั่งให้คู่พิพาทไปใช้การอนุญาโต
ตุลาการ นอกจากนี้ก็อาจเป็นกรณีที่มีผู้ร้องขอให้วินิจฉัยว่าสัญญาอนุญาโตตุลาการเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้น
สมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ หรือศาลอาจต้องพิจารณาประกอบกับคาร้องคัดค้านคาสั่งคุ้มครองชั่วคราวของ
อนุ ญ าโตตุ ล าการหรื อ ค าร้ อ งขอให้ ก าหนดมาตรการบางประการในการช่ ว ยเหลื อ กระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ เช่น การขอให้ตั้งอนุญาโตตุลาการฝ่ายเดียว ซึ่ งอาจจะถูกโต้แย้งคัดค้านโดยคู่พิพาทอีก
ฝ่ายโดยอ้างว่าสัญญาอนุญาโตตุลาการไม่สมบูรณ์
เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์เหล่านี้ ศาลควรคานึงถึงวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาและแนวทางการ
ดาเนินการที่ดีที่สุดที่ได้พัฒนามาแล้วในรัฐภาคีในช่วงเวลามากกว่า 50 ปี
2.

คุณลักษณะเบือ้ งต้นของสัญญำอนุญำโตตุลำกำรตำมระบบของอนุสัญญำ

2.1.

สัญญาอนุญาโตตุลาการถูกสันนิษฐานไว้ก่อนว่าสมบูรณ์

ผู้ยกร่างอนุสัญญามุ่งหมายที่จะขจัดโอกาสที่คู่สัญญาในสัญญาอนุญาโตตุลาการจะกลับความตั้งใจเดิมของ
ตนที่จะใช้วิธีอนุญาโตตุลาการแล้วหันไปเสนอข้อพิพาทต่อศาลในประเทศแทน ดังนั้น อนุสัญญาจึงกาหนด
ระบบที่ว่า “สนับสนุนให้เกิดการบังคับ”, “สนับสนุนการอนุญาโตตุลาการ” ซึ่งมีข้อสันนิษฐานอยู่บน
ความสมบูรณ์ของสัญญาอนุญาโตตุลาการ ทั้งในรูปแบบและเนื้อหา (“รัฐภาคีทุกรัฐจะยอมรับข้อตกลงที่
เป็นหนังสือ...”) ข้อสันนิษฐานถึงความสมบูรณ์ นี้อาจถูกหักล้างภายใต้เหตุที่จากัด (“ ...เว้นแต่จะพบว่า
ข้อตกลงดังกล่าวโมฆะ ไม่มีผลใช้บังคับ หรือไม่สามารถปฏิบัติได้”)
การสนับสนุนให้เกิดการบังคับนั้นหมายความว่า อนุสัญญานิวยอร์กอยู่เหนือกฎหมายภายในประเทศ
ซึ่งให้ประโยชน์น้อยกว่า ศาลจะไม่ใช้หลักเกณฑ์ตามกฎหมายภายในประเทศที่เข้มงวดมากกว่า ในการ
พิจารณาถึงความสมบูรณ์ของสัญญาอนุญาโตตุลาการ (ยกตัวอย่าง เช่น หลักเกณฑ์ที่กาหนดให้ข้อสัญญา
อนุญาโตตุลาการในสัญญาหลักนั้นต้องมีการลงลายมือชื่อแยกต่างหาก)
ในทางตรงกันข้าม มีศาลจานวนมากที่วินิจฉัยว่า มาตรา 2 (2) อนุญาตให้ใช้กฎหมายภายในประเทศ
ที่เอื้อประโยชน์มากกว่า ถ้ากฎหมายของรัฐอนุญาตให้สัญญาอนุญาโตตุลาการสามารถทาได้โดยวาจาหรือ
โดยปริยาย (ดูบทที่ 1 หัวข้อ 5.1 ด้วย) ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ในบทนี้ หัวข้อ 4.2
2.2.

คู่สัญญาในสัญญาอนุญาโตตุลาการที่สมบูรณ์ต้องใช้การอนุญาโตตุลาการ

เมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอ หากศาลพบว่าสัญญาอนุญาโตตุลาการสมบูรณ์แล้ว ต้องสั่งให้คู่พิพาท
ไปใช้การอนุญาโตตุลาการแทนการที่ศาลจะระงับข้อพิพาทเอง กลไกในการบังคับนี้ได้กาหนดไว้ในมาตรา
2 (3) ซึ่งอนุสัญญาไม่ต้องการให้ศาลใช้ดุลพินิจในเรื่องนี้
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2.3.

วิธีการให้คู่สัญญา “ไปใช้” การอนุญาโตตุลาการ

“การให้ไปใช้การอนุญาโตตุลาการ” นั้นเป็นที่เข้าใจได้ว่าหมายถึงกรณีที่ศาลระงับกระบวนพิจารณาของ
ศาลไว้ก่อนเพื่อรอกระบวนการอนุญาโตตุลาการ หรืออาจหมายถึงกรณีที่ศาลยกฟ้องเนื่องจากไม่มีอานาจ
ในการพิจ ารณาคดี ทั้ง นี้ ขึ้ น อยู่ กั บกฎหมายอนุญ าโตตุ ล าการภายในประเทศหรื อ วิธี พิ จารณาความ
ภายในประเทศ
2.4.

ไม่หยิบยกขึ้นเอง

ศาลจะสั่งให้คู่พิพาทไปใช้การอนุญาโตตุลาการก็ต่อเมื่อ “คู่ควำมฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งร้องขอ” เท่านั้น โดยศาล
จะไม่หยิบยกเรื่องดังกล่าวขึ้นเอง
3.

หลักกำรที่ได้รับกำรยอมรับทั่วไป

อนุสัญญาไม่ได้ยอมรับโดยชัดแจ้งสาหรับหลักการเรื่อง “การวินิจฉัยอานาจตนเอง หรือ CompetenceCompetence” ศาลมีอานาจอย่างจากัดในการทบทวนสัญญาอนุญาโตตุลาการทั้งในขั้นตอนก่อนการ
อนุญาโตตุลาการหรือตามหลักการแบ่งแยก (Severability Principle) อย่างไรก็ตาม เป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของหลักการนี้จะบรรลุผลได้ถ้าดาเนินการตามหลักการดังต่อไปนี้อย่างจริงจัง
3.1.

อนุญาโตตุลาการมีอานาจในการวินิจฉัยอานาจของตน

หลักการเรื่อง “การวินิจฉัยอานาจตนเอง” (บางครั้งก็เรียกกันว่า Kompetenz-Kompetenz) อนุญาตให้
อนุญาโตตุลาการรับฟังข้อโต้แย้งใด ๆ เกี่ยวกับอานาจของตน รวมถึงการวินิจฉัยด้วยว่าตนไม่มีเขตอานาจ
ในการพิจารณา
อานาจนี้มีความสาคัญสาหรับอนุญาโตตุลาการในการทาหน้าที่ของตนให้เหมาะสม ทั้งนี้ หากข้อ
พิพาทต้องถูกส่งไปยังศาลเพียงเพราะเหตุว่าความมีอยู่หรือความสมบูรณ์ของสัญญาอนุญาโตตุลาการยัง
เป็นปัญหาอยู่ อาจจะเป็นอุปสรรคที่สาคัญต่อกระบวนการอนุญาโตตุลาการได้
อนึ่ง อนุสัญญาไม่ได้ต้องการให้ใช้หลักการ “การวินิจฉัยอานาจตัวเอง” อย่างชัดแจ้ง แต่ก็ ไม่ได้
แสดงออกอย่ า งเป็ น กลางในเรื่ องนี้ มาตรา 2 (3) และ 5 (1) แห่ง อนุ สั ญ ญานี้ ไม่ ได้ ห้า มมิ ให้ ทั้ ง คณะ
อนุญาโตตุ ลาการและศาลวิ นิจฉั ยปัญ หาในเรื่ องอ านาจของอนุญ าโตตุลาการในการจั ดการข้อ พิพาท
นอกจากนี้ บทบัญญัติตามมาตรา 5 (1) (a) และ 5 (1) (c) ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการยอมรับและบังคับตาม
คาชี้ขาดนั้น ก็กล่าวเป็นนัยว่าคณะอนุญาโตตุลาการมีคาชี้ขาดได้ แม้ว่าจะมีข้อโต้แย้งในเรื่องอานาจของ
คณะอนุญาโตตุลาการ
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3.2.

ขอบเขตของศาลในการตรวจสอบการคัดค้านอานาจของคณะอนุญาโตตุลาการ

หลั กการเรื่ อง “การวิ นิ จฉั ยอ านาจตนเอง” นั้น ได้ ถู กตี ความโดยศาลต่า งๆ มากมายโดยเฉพาะใน
สหรัฐอเมริกาที่ตีความไปในทางสนับสนุนให้เกิดการบังคับ ดังนั้น จะต้องเริ่มต้ นด้วยการวินิจฉัยเรื่อง
อานาจของคณะอนุญาโตตุลาการโดยคณะอนุญาโตตุลาการนั้นเองก่อน แล้วศาลจะตรวจสอบสัญญา
อนุญาโตตุลาการว่าเป็นโมฆะ ไม่มีผลใช้บังคับ หรือไม่สามารถปฏิบัติได้หรือไม่ ซึ่งเป็นเพียงหลักฐาน
เบื้องต้น (prima facie) ในขั้นตอนแรกของข้อพิพาท อนึ่ง ศาลจะวินิ จฉัยว่าสัญญาอนุญาโตตุลาการไม่
สมบูรณ์เฉพาะกรณีที่ชัดแจ้งเท่านั้น
แนวทางดังกล่าวนี้ ศาลจะมีอานาจในการตรวจสอบอย่างเต็มที่สาหรับที่คณะอนุญาโตตุลาการได้
วินิจฉัยในเรื่องอานาจไว้ เฉพาะในกรณีที่ได้รับคาร้องขอให้บังคับตามคาชี้ขาดอนุญาโตตุลาการหรือในชั้น
เพิกถอนคาชี้ขาดเท่านั้น (สาหรับกรณีหลังนั้นไม่ได้ถูกบัญญัติไว้ในอนุสัญญา)
การตีความดังกล่าวไม่ใช่ว่าจะไม่มีข้อโต้แย้ง ขณะที่ท่าทีตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นดูเหมือนจะเป็นไป
ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของอนุสัญญา แต่ก็ไม่มีบทบัญญัติใดในอนุสัญญาที่ห้ามชัดแจ้งมิให้ศาล
ตรวจสอบสัญญาอนุญาโตตุลาการอย่างเต็มที่ แล้วมีคาพิพากษาที่ถึงที่สุดและมีผลผูกพันคู่พิพาทในเรื่อง
ความสมบูรณ์ของสัญญาตั้งแต่ขั้นแรกของข้อพิพาท
3.3.

โดยปกติข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการจะไม่ได้รับผลกระทบจากความไม่สมบูรณ์ของสัญญาหลัก

เรื่องที่เกี่ยวพันอย่างยิ่งกับ หลักการเรื่อง “การวินิจฉัยอานาจตนเอง” ก็คือหลักการแบ่งแยกข้อสัญญา
อนุญาโตตุลาการจากสัญญาหลัก (ซึ่งอาจเรียกว่า “การแยกออกจากกันได้” หรือ “ความเป็นอิสระของข้อ
สัญญาอนุญาโตตุลาการ”)
หลักการนี้อาจกล่าวได้ว่า ประการแรก ความสมบูรณ์ของสัญญาหลักนั้นโดยหลักแล้วไม่มีผลกระทบ
ต่อความสมบูรณ์ของข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการที่อยู่ในสัญญาดังกล่าว และประการที่สอง สัญญาหลักกับ
ข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการอาจบังคับโดยกฎหมายต่างกัน
3.4.

ระยะเวลาในการยื่นคาร้องต่อศาลเพื่อให้ไปใช้การอนุญาโตตุลาการ

อนุสัญญาไม่ได้กาหนดเวลาสาหรับการร้องขอให้ไปใช้การอนุญาโตตุลาการว่าควรจะยื่นคาร้องนี้ก่อนที่จะ
ยื่นคาร้องให้พิจารณาเนื้อหาของข้อพิพาทหรือสามารถยื่นเมื่อใดก็ได้ เมื่อมีการฝ่าฝืนบทบัญญัติในเรื่องนี้
ตามอนุสัญญา คาตอบจะอยู่ในกฎหมายอนุญาโตตุลาการภายในประเทศหรือกฎหมายวิธีพิจารณาความ
ในประเทศ ถ้าคู่พิพาทไม่ยกคาร้องขอนี้ภายในระยะเวลาที่กาหนด ก็อาจถือได้ว่าคู่พิพาทดังกล่าวสละสิทธิ
ในการใช้การอนุญาโตตุลาการและสัญญาอนุญาโตตุลาการก็จะไม่มีผลบังคับ
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กฎหมายภายในส่วนใหญ่กาหนดว่าการร้องขอให้ใช้การอนุญาโตตุลาการจะต้องกระทาก่อนยื่นข้อ
ต่อสู้อื่นๆในเนื้อหาของคดี กล่าวคือ ทาเป็นคาร้องตั้งแต่เริ่มต้นคดี (in limine litis)
3.5.

ไม่จาต้องคานึงถึงว่ามีกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการเกิดขึ้นแล้วหรือไม่

การพิจ ารณาคาร้ องให้ใช้ก ารอนุญ าโตตุ ลาการและเขตอ านาจศาลในเรื่อ งนี้ ควรตัด สิน ไปโดยไม่ ต้อ ง
คานึงถึงว่ากระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการได้เริ่มต้นแล้ วหรือไม่ เว้นแต่กฎหมายอนุญาโตตุลาการ
กาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
แม้ เ รื่ อ งนี้ จ ะไม่ ไ ด้ ก ล่ า วไว้ ในอนุ สั ญ ญา แต่ ศ าลส่ ว นใหญ่ ก็ ยึ ด หลั ก ว่ า การเริ่ ม ต้ น กระบวนการ
อนุ ญ าโตตุ ล าการอย่ า งแท้ จ ริ ง นั้ น ไม่ ใช่ เ งื่ อ นไขในการร้ อ งขอต่ อ ศาลให้ สั่ ง ให้ น าข้ อ พิ พ าทเข้ า สู่ ก าร
อนุญาโตตุลาการ
4.

แนวทำงสู่มำตรำ 2

เมื่อต้องพิจารณาข้อโต้แย้งความสมบูรณ์ของสัญญาอนุญาโตตุลาการ ตามวัตถุประสงค์ของมาตรา 2 แห่ง
อนุสัญญานี้ ศาลควรตั้งคาถามดังต่อไปนี้กับตัวเอง
1.
2.
3.
4.

สัญญาอนุญาโตตุลาการอยู่ภายในขอบเขตของอนุสัญญาหรือไม่
สัญญาอนุญาโตตุลาการมีหลักฐานเป็นหนังสือหรือไม่
สัญญาอนุญาโตตุลาการมีอยู่หรือไม่ และมีผลสมบูรณ์หรือไม่
มีข้อพิพาทหรือไม่ ข้อพิพาทดังกล่าวเกิดจากนิติสัมพันธ์ที่ได้ กาหนดไว้หรือไม่ เป็นนิติสัมพันธ์ทาง
สัญญาหรือไม่ และคู่สัญญาตั้งใจที่จะระงับข้อพิพาทนี้โดยการอนุญาโตตุลาการหรือไม่
5. สัญญาอนุญาโตตุลาการผูกพันคู่สัญญาสาหรับข้อพิพาทที่เสนอต่อศาลหรือไม่
6. ข้อพิพาทดังกล่าวนี้สามารถระงับโดยการอนุญาโตตุลาการได้หรือไม่
คู่สัญญาต้องใช้การอนุญาโตตุลาการถ้าคาตอบของคาถามเหล่านี้ได้รับการยืนยัน
4.1.

สัญญาอนุญาโตตุลาการอยู่ภายในขอบเขตของอนุสัญญาหรือไม่

สัญญาอนุญาโตตุลาการที่จะได้รับประโยชน์จากการคุ้มครองของอนุสัญญานี้ จะต้องอยู่ในขอบเขตของ
อนุสัญญา (ดูบทที่ 1 หัวข้อ 2.2)

คาแนะนาของ ICCA ในการตีความอนุสัญญานิวยอร์ก

33

บทที่ 2

4.2.

สัญญาอนุญาโตตุลาการมีหลักฐานเป็นหนังสือหรือไม่

มาตรา 2 (1) กล่าวว่าสัญญาอนุญาโตตุลาการควร "ทาเป็นหนังสือ” หลักเกณฑ์นี้ระบุไว้ในมาตรา 2 (2)
ซึ่งรวมถึ ง "ข้อสั ญญาอนุ ญาโตตุล าการในสัญญาหลักหรือสั ญญาอนุ ญาโตตุล าการที่ ลงลายมื อชื่อโดย
คู่สัญญาหรือรวมอยู่ในเอกสารโต้ตอบทางจดหมายหรือโทรเลข"
4.2.1.

ภูมิหลังในทำงทฤษฎี

การบังคับตามสัญญาอนุญาโตตุลาการจะทาไม่ได้ หากไม่เป็นไปตามหลั กเกณฑ์เรื่องการทาเป็นหนังสือ
ตามมาตรา 2 ของอนุสัญญา
อนุสัญญานี้วางหลักเกณฑ์การเป็นเอกภาพระหว่างประเทศ โดยผู้ยกร่างหาทางที่จะได้รับฉันทามติ
กรณีที่กฎหมายภายในมีหรือยังคงมีแนวทางที่ต่างกันอยู่ในเรื่องการทาเป็นหนังสือ โดยการวางกฎเกณฑ์
ทางสารบัญญัติที่เปิดกว้างอย่างมากเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การทาเป็นหนังสือซึ่งอยู่เหนือกฎหมายภายใน
ดังนั้นมาตรา 2 (2) จึงกาหนดมาตรฐานขั้น “สูงที่สุด” ที่จะป้องกันมิให้รัฐภาคีออกกฎหมายภายในที่
ก าหนดหลั ก เกณฑ์ เ พิ่ม เติ ม หรื อ มากขึ้ น ในเรื่ อ งรู ป แบบ ตั ว อย่ า งของหลั ก เกณฑ์ ที่ ม ากขึ้ น เช่ น การ
กาหนดให้สัญญาอนุญาโตตุ ลาการต้ องมีลักษณะหรือขนาดตัวอั กษรที่มีลั กษณะเฉพาะ ต้อ งมีการจด
ทะเบียน หรือมีลายมือชื่อแยกต่างหาก เป็นต้น
นอกจากจะเป็นการกาหนดมาตรฐานขั้นสูงสุดแล้ว มาตรา 2 (2) ยังเคยถูกตีความเพื่อวางหลักเกณฑ์
ขั้นต่าระหว่างประเทศด้วย ว่าศาลไม่มีอานาจที่จะยอมรั บรูปแบบเป็นหนังสือที่โดยใช้เกณฑ์ต่ากว่าที่
กาหนดไว้ในอนุสัญญานี้ อย่างไรก็ตามการตีความดังกล่าวไม่ถือเป็นความเข้าใจโดยทั่วไปอีก
ตามทางปฏิบัติของการค้าระหว่างประเทศในปัจ จุบัน มีความเข้าใจมาตรา 2 (2) เพิ่มมากขึ้นว่ า
ไม่ห้ามรัฐภาคีที่จะใช้มาตรฐานในเรื่องรูปแบบที่เข้มงวดน้อยกว่า
ความเห็นนี้ ได้รับการสนับสนุนโดยมาตรา 7 (1) ซึ่งกล่าวว่า
“บทบัญญัติในอนุสัญญาฉบับนี้...ไม่ได้ทาให้คู่พิพาทเสียสิทธิที่ตนจะได้รับประโยชน์จากคาชี้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการตามวิธีการและขอบเขตที่กาหนดไว้ในกฎหมายหรือสนธิสัญญาของประเทศที่ มี
การร้องขอให้บังคับตามคาชี้ขาดนั้น"
วรรคนี้มุ่งหมายที่จะอนุญาตให้ใช้บทบัญญัติภายในหรือระหว่างประเทศใด ๆ ที่อาจเอื้อประโยชน์แก่
คู่พิพาทมากกว่า แม้มาตรา 7 (1) จะถูกนามาใช้เกี่ยวกับการบังคับตามคาชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ แต่ก็มี
แนวโน้มในการนาไปใช้กับสัญญาอนุญาโตตุลาการด้วย (ดูมาตรา 7 (1) บทที่ 1 หัวข้อ 5.1)
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อย่างไรก็ตาม แนวทางนี้ไม่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นสากล ศาลจานวนมากก็ดาเนินการให้เป็นไป
ตามความต้องการของการค้าระหว่างประเทศโดยไม่ได้ใช้มาตรา 2 (2) แต่ใช้การตีความอย่างกว้าง โดย
ยอมรั บว่ามี สัญญาเป็นหนั งสื อหรือ ตีความโดยการยกตัว อย่างว่าอะไรคือ สัญญา “เป็นหนั งสือ ” ตาม
ความหมายของมาตรา 2 (1)
แนวทางทั้งสองดังกล่าวได้รับการยอมรับโดยคณะกรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่ง
สหประชาชาติ (UNCITRAL) ในคาแนะนาเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม ค.ศ.2006 (ดู ภำคผนวก 3) UNCITRAL
แนะนาไว้ว่า
“มาตรา 2 วรรคสองของ [อนุสัญญา] จะใช้บังคับกับการยอมรับคาชี้ขาดในพฤติการณ์ที่กาหนดไว้ใน
อนุสัญญาซึ่งเป็นลักษณะเปิด”
และแนะนาว่า
“มาตรา 7 วรรคแรกของ[อนุสัญญา] ควรอนุญาตให้คู่พิพาทที่ได้รับประโยชน์จากกฎหมายหรือ
สนธิสัญญาของประเทศที่มีการร้องขอให้บังคับตามคาชี้ขาดนั้น อาจร้องขอให้ยอมรับความสมบูรณ์
ของสัญญาอนุญาโตตุลาการด้วย”
4.2.2.

ทำงปฏิบัติ

ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น มีแนวโน้มที่จะปรับใช้หลักเกณฑ์การ “ทาเป็นหนังสือ” ภายใต้อนุสัญญานี้อย่าง
กว้างขวาง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการสนับสนุนให้เกิดการบังคับและทางปฏิบัติระหว่างประเทศใน
ปัจจุบัน การทาสัญญาอาจมีได้หลายวิธี การใช้หลักเกณฑ์การทาเป็นหนังสือของอนุสัญญาแบบเคร่งครัด
น่าจะขัดแย้งกับธรรมเนียมการทาธุรกิจที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย และจะขัดกับแรงผลักดันทีส่ นับสนุนให้เกิด
การบังคับของอนุสัญญาด้วย
ทางปฏิบั ติในส่ว นนี้แสดงให้เห็น ว่า ศาลโดยทั่ว ไปดูเหมือนจะปฏิบัติตามหลักการของค าแนะน า
เพื่อให้เกิดผลว่าสัญญาอนุญาโตตุลาการมีผลสมบูรณ์ ถ้าหากสามารถยืนยันได้ว่ามีการตอบรับคาเสนอให้
ใช้อนุญาโตตุลาการเป็นหนังสือแล้ว (ซึ่งก่อให้เกิดการ “ถูกต้องตรงกัน ”) การยอมรับดังกล่าวนี้ อาจ
แสดงออกได้หลายวิธีและเป็นข้อเท็จจริงเฉพาะเรื่อง
กรณีเป็นที่แน่นอนว่าสัญญาอนุญาโตตุลาการซึ่งลงลายมือชื่อโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย หรือมีขอ้ สัญญา
อนุญาโตตุลาการรวมอยู่ในสัญญาหลักที่มีการลงลายมือชื่อแล้วนั้น ถือว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเป็น
หนั ง สื อ แล้ ว โดยไม่ จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารลงลายมื อ ชื่ อ แยกต่ า งหากในข้ อ สั ญ ญาอนุ ญ าโตตุ ล าการอี ก
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นอกจากนี้ ตามมาตรา 2 (2) สัญญาอนุญาโตตุลาการที่อยู่ในเอกสารโต้ตอบทางจดหมาย โทรเลข
หรือการสื่อสารทานองเดียวกัน ก็ถือว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์การทาเป็นหนังสือเช่นกัน ในกรณีนี้ เมื่อ
เปรียบเทียบกับส่วนแรกของมาตรา 2 (2) ซึ่งอ้างถึง “ข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการในสัญญาหลักหรือ
สัญญาอนุญาโตตุลาการที่ลงลายมือชื่อโดยคู่สัญญา” ไม่มีหลักเกณฑ์ให้จดหมายและโทรเลขต้องมีการลง
ลายมือชื่อด้วย
แม้จะมีสถานการณ์ที่ชัดเจนดังกล่าว แต่ก็อาจมีการโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องความสมบูรณ์ข องรูปแบบของ
สัญญาอนุญาโตตุลาการซึ่งมีหลายกรณี รวมถึงกรณีเหล่านี้
(i)

ข้ อ สั ญ ญำอนุ ญ ำโตตุ ล ำกำรที่ อ ยู่ ใ นเอกสำรฉบั บหนึ่ ง ซึ่ ง สั ญ ญำหลั ก ได้ อ้ ำ งอิ ง ถึ ง (ประเด็ น
"กำรอ้ำงอิงในสัญญำหลักถึงเอกสำรอีกฉบับหนึ่ง" )
โดยทั่วไปในทางปฏิบัติ สัญญาหลักจะอ้างถึงแบบสัญญาและเงื่อนไขมาตรฐานหรือแบบฟอร์มมาตรฐานซึง่
อาจจะมีข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการรวมอยู่ด้วย
อนุสัญญาไม่ได้กล่าวถึงประเด็นนี้ไว้ โดยไม่มีตัวชี้วัดที่ชัดแจ้งว่าข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการลักษณะนี้
จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์เรื่องรูปแบบตามที่มาตรา 2 กาหนดไว้หรือไม่
ทางแก้ปัญหานี้ ควรพิจารณาเป็นกรณีไป นอกจากจะพิจารณาสถานะของคู่สัญญา เช่น เป็นนักธุรกิจ
ที่มีประสบการณ์ และธรรมเนียมในอุตสาหกรรมเฉพาะเรื่องแล้ว กรณีที่สัญญาหลักอ้างอิงไว้อย่างชัดแจ้ง
ถึงข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการซึ่งอยู่ในแบบสัญญาและเงื่อนไขมาตรฐานก็สอดคล้องกับหลักเกณฑ์เ รื่อง
รูปแบบตามที่กาหนดไว้ในอนุสัญญามาตรา 2 ได้ง่ายกว่ากรณีที่สัญญาหลักเพียงแค่อ้างถึงแบบฟอร์ม
มาตรฐานโดยไม่ได้อ้างอิงโดยชัดแจ้งถึงข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการ
เกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับความสมบูรณ์ในเรื่องรูปแบบนั้ นควรพิจารณาถึงการรับส่ งเอกสารที่ถู ก
อ้างอิงถึงในสัญญาหลั กโดยมีข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการรวมอยู่นั้น ว่าได้ส่งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งซึ่ง
จะต้องคัดค้านก่อนหรือในเวลาทาสัญญาหรือเวลาที่แนบเอกสารอ้างอิงนั้นเข้ากับสัญญาก็ได้ ถ้ามีหลักฐาน
แสดงให้ เ ห็ น ข้ อ เท็ จ จริ ง ว่ า คู่สั ญ ญาฝ่ า ยนั้ น ได้ ต ระหนั ก หรื อ ควรได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความมี อ ยู่ ข องสั ญ ญา
อนุญาโตตุลาการที่ถูกอ้างถึงนั้นแล้ว ศาลก็ควรจะโน้มเอียงไปไนทางที่ยอมรับว่าสัญญาอนุญาโตตุลาการมี
ความสมบูรณ์ในเรื่องรูปแบบแล้ว
ตัวอย่างเช่น อาจถือได้ว่ามีการตกลงกันเกี่ยวกับข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการแล้ว เมื่อข้อสัญญานั้นได้
รวมอยู่ในคาเสนอซื้อที่อ้างอิงแบบสัญญามาตรฐานซึ่งมีข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการรวมอยู่1 หรืออยู่ในแบบ
สัญญามาตรฐานที่ถูกอ้างอิงถึงในคาสั่งซื้อที่กาหนดว่า เอกสารก่อนหน้านี้จะแนบรวมไว้หรือเป็นส่วนหนึ่ง
ของเอกสารฉบับหลัง2
1. France: Cour d’ Appel, Paris, 26 March 1991 (Comité Populaire de la Municipalité d’ EL
Mergeb v. Société Dalico Contractors) Revue de l’Arbitrage 1991, p. 456.
2. United States: United States District Court, Western District of Washington, 19 May 2000
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ศาลต่ า งๆมี ค วามเห็ น แตกต่ า งกั น เกี่ ย วกั บปั ญ หาว่ า การอ้ า งอิ ง ไว้ ในใบตราส่ ง ถึ ง สั ญ ญาเช่ า เรื อ
(charter-party) ที่มีข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการรวมอยู่นั้นเพียงพอแล้วหรือไม่ ในทานองเดียวกัน เกณฑ์
มาตรฐานที่ มี ก ารแนะน าไว้ คื อ ให้ พิ จ ารณาว่ า คู่ สั ญ ญาได้ ต ระหนั ก หรื อ ควรได้ ต ระหนั ก ถึ ง สั ญ ญา
อนุญาโตตุลาการดังกล่าวหรือไม่ ถ้าใบตราส่งได้อ้างไว้โดยเฉพาะเจาะจงถึงข้ อสัญญาอนุญาโตตุลาการใน
สัญญาเช่าเรือแล้วก็ถือได้ว่าเพียงพอแล้ว3 แต่ศาลจานวนไม่มากนักที่จะพิจารณาว่าการอ้างอิงโดยทั่วไปใน
สัญญาเช่าเรือนั้นจะถือได้ว่าเพียงพอ 4 นอกจากนี้ ใบตราส่งที่เพียงอ้างถึงสัญญาเช่าเรือที่มีข้อสัญญา
อนุญาโตตุลาการรวมอยู่นั้นอาจถือไม่ได้ว่า ผู้รับตราส่งยินยอมว่าจะให้เสนอข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นต่อ
อนุญาโตตุลาการ กรณีที่ผู้รับตราส่งไม่ได้ติดต่อเจรจาในการเช่าเรือนั้นด้วย5
(ii)

ข้อสัญญำอนุญำโตตุลำกำรในสัญญำหลักที่ไม่มีกำรลงลำยมือชื่อ แต่ในภำยหลังมีกำรปฏิบัติตำม
ข้อตกลงต่ำงๆโดยคู่สัญญำทุกฝ่ำย
ในกรณีนี้ ความยินยอมในการเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการเกิดขึ้นจากพฤติการณ์แวดล้อมต่างๆ ซึ่ง
ไม่มีการกาหนดกรอบที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้
•

คำเสนอทำสัญญำส่งไปพร้อมด้วยข้อสัญญำอนุญำโตตุลำกำรและมีคำสนองรับแล้ว แต่ในคำสนองนัน้
มีข้อสงวนสิทธิทั่วไปหรือเงื่อนไขตำมมำ
กรณีนี้ควรมีการแยกระหว่างคาสนองรับคาเสนอกับคาเสนอกลับ ซึ่งมีความปลอดภัยที่จะสันนิษฐานว่า
(Richard Bothell and Justin Bothell/Atlas v. Hitachi, et.al., 19 May 2000, 97 F.Supp.2d. 939
(W.D. Wash. 2000); Yearbook Commercial Arbitration XXVI (2001) pp. 939-948 (US no. 342).
3. Spain: Audencia Territorial, Barcelona, 9 April 1978 (Parties not indicated) 5 Revista de la
Corte Española de Arbitraje (1988-1989); Yearbook Commercial Arbitration XXI (1996) pp.
671- 672 (Spain no. 25).
4. United States: United States District Court, Southern District of New York, 18 August 1977
(Costal States Trading, Inc. v. Zenith Navigation SA Sea King Corporation); Yearbook
Commercial Arbitration IV (1979) pp. 329-331 (US no. 19) และ United States District Court,
Northern District of Georgia, Atlanta Division, 3 April 2007 (Interested Underwriters
at Lloyd’s and Thai Tokai v. M/T SAN SEBASTIAN and Oilmar Co.Ltd,) 508 F.Supp.2d (N.D. GA.
2007) p.1243; Yearbook Commercial Arbitration XXXIII (2008) pp. 935-943 (US no. 619);
Philippines: Supreme Court of the Republic of the Philippines, Second Division, 26 April 1990
(National Union Fire Insurance Company of Pittsburgh v. Stolt-Nielsen Philippines, Inc.)
Yearbook Commercial Arbitration XXVII (2002) pp. 524-527 (Philippines no. 1).
5. France: Cour de Cassation, 29 November 1994, no. 92-14920.
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สัญญาอนุญาโตตุลาการนั้นมีอยู่ตราบเท่าที่ไม่ได้ถูกโต้แย้งโดยชัดแจ้ง กล่าวคือข้อสงวนสิทธิทั่วไปมักจะไม่
ส่งผลกระทบต่อสัญญาอนุญาโตตุลาการ ในทานองเดียวกัน เงื่อนไขที่อาจเกิ ดขึ้นได้หลังจากนั้น (ได้แก่
การกาหนดว่า “การตอบตกลงนี้ยังต้องพิจารณาถึงรายละเอียดอีก ” เป็นต้น) ก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อข้อ
สัญญาอนุญาโตตุลาการที่ถือว่าได้มีการยอมรับแล้วเช่นกัน6
•

คำเสนอทำสัญญำที่มีข้อสัญญำอนุญำโตตุลำกำรส่งไปโดยคู่สัญญำฝ่ำยหนึ่งให้อีกฝ่ำยหนึ่ง แล้วไม่มี
กำรตอบกลับแต่คู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่งนั้นได้ปฏิบัติตำมสัญญำ
กรณีนี้ก่อให้เกิดประเด็นเรื่องความยินยอมโดยปริยายต่อการอนุญาโตตุลาการหรือ “การอนุญาโตตุลาการ
โดยปริยาย” ทั้งนี้ กิจกรรมทางเศรษฐกิจมักจะดาเนินการบนพื้นฐานของเอกสารสรุปย่อ เช่น คาสั่งซื้อ
หรือใบจอง ซึ่งไม่จาเป็นต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือสาหรับการตอบรับจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง
โดยหลักแล้ว การยอมรับโดยปริยายนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเป็นหนังสือภายใต้อนุสัญญา และ
ศาลบางแห่งก็ยอมรับความเห็นนี้7 อย่างไรก็ดี ตามความเข้าใจที่ว่าอนุสัญญาควรสอดคล้องกับทางปฏิ บัติ
ทางการค้าระหว่างประเทศ ศาลบางแห่งก็ตัดสินว่า คาสนองโดยปริยายต่อคาเสนอที่ได้ทาเป็นหนังสือนั้น
(เช่น ทางการปฏิบัติการชาระหนี้ตามสัญญา8 หรือการใช้ธรรมเนียมทางการค้าที่อนุญาตในการทาสัญญา
อนุญาโตตุลาการโดยปริยาย)9 น่าจะถือว่าเพียงพอตามวัตถุประสงค์ของมาตรา 2 (2) แล้ว
ในปี ค.ศ. 2006 UNCITRAL ได้ แ ก้ ไ ขมาตรา 7 (ค าจ ากั ด ความและรู ป แบบของสั ญ ญา
อนุ ญ าโตตุ ล าการ) ในกฎหมายต้ น แบบว่ า ด้ ว ยการอนุ ญ าโตตุ ล าการทางพาณิ ช ย์ ร ะหว่ า งประเทศ
(ดู ภำคผนวก 2) ได้ให้ไว้สองทางเลือก ทางเลือกที่ 1 คาจากัดความแบบยืดหยุ่นของสัญญาเป็นหนังสือ:

6. United States: United States Court of Appeals, Second Circuit, 15 February 2001 (US
Titan Inc. v. Guangzhou ZhenHua Shipping Co.) 241 F.3d (2nd Cir. 2001); p. 135; Yearbook
Commercial Arbitration XXVI (2001) pp. 1052-1065 (US no. 354).
7. ดู ตัวอย่าง Germany: Oberlandesgericht, Frankfurt am Main, 26 June 2006 (Manufacturer v.
Buyer) IHR 2007 pp. 42-44; Yearbook Commercial Arbitration XXXII (2007) pp. 351-357
(Germany no. 103).
8. United States: United States District Court, Southern District of New York, 6 August 1997
(Kahn Lucas Lancaster, Inc. v. Lark International Ltd.) Yearbook Commercial Arbitration XXIII
(1998) pp. 1029-1037 (US no. 257).
9. Germany: bundesgerichtshof, 3 December 1992 (Buyer v. Seller) Yearbook Commercial
Arbitration XX (1995) pp. 666-670 (Germany no. 42).
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“มาตรา 7 (3) สัญญาอนุญาโตตุลาการได้ทาเป็นหนังสือหากว่าเนื้อหาของสัญญาได้ถูกบันทึกไว้
ไม่ว่าในรูปแบบใด แม้ว่าสัญญาอนุญาโตตุลาการหรือสัญญาหลักจะทาด้วยวาจา โดยการกระทา
หรือ โดยวิธีการอื่นใดก็ตาม”
คาจากัดความนี้ยอมรับการบันทึก “เนื้อหา” ของข้อ ตกลง “ในทุกรูปแบบ” โดยเทียบเท่าการทาเป็น
หนังสือแบบดั้งเดิม อย่างไรก็ดี ยังคงต้องการให้อยู่ในรูปแบบเป็นหนังสือ
ทางเลือกที่ 2 การขจัดหลักเกณฑ์การทาเป็นหนังสือ แม้ว่าการแก้ไขเหล่านี้จะไม่มีผลกระทบโดยตรง
ต่ออนุสัญญากรุงนิวยอร์ก แต่ก็เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงแนวโน้ม ในการตีความอย่างกว้างสาหรับหลักเกณฑ์ใน
อนุสัญญา
นอกจากนี้ UNCITRAL ได้แนะนาด้วยว่า มาตรา 2 (2) ของอนุสัญญากรุงนิวยอร์กจะใช้ในการ
“ยอมรับพฤติการณ์ต่างๆที่กาหนดไว้ในอนุสัญญาซึ่งเป็นลักษณะเปิด ” (ดูข้างต้นของบทนี้ที่หัวข้อ 4.2.1
และ ภำคผนวก 2)
(iii)
สัญญำอนุญำโตตุลำกำรที่อยู่ในรูปแบบกำรติดต่อสื่อสำรทำงอิเล็กทรอนิกส์
ถ้อยคาตามมาตรา 2 (2) นั้น มุ่งหมายจะให้ครอบคลุมวิธีการสื่อสารที่มีอยู่ในปี ค.ศ. 1958 จึงสามารถ
แปลความให้ครอบคลุมไปถึงวิธีการสื่อสารสมัยใหม่ด้วย เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้คือควรจะมีการบันทึกสัญญา
อนุญาโตตุลาการไว้เป็นหนังสือ ทุกวิธีการของการสื่อสารที่ถือได้ว่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานนี้ก็ถือได้ว่า
สอดคล้องกับตามมาตรา 2 (2) ด้วย ซึ่งรวมถึงโทรสารและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
สาหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นั้น แนวทางแบบอนุรักษนิยมชี้ว่า จะถือว่าเป็นรูปแบบเป็นหนังสือที่
สอดคล้องกับอนุสัญญานั้น ลายมือชื่อจะต้องเป็นที่น่าเชื่อถือในทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือการสื่อสารกันทาง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จ ะต้ อ งมี ห ลั ก ฐานโดยผ่ า นวิ ธี ก ารที่ เ ชื่ อ ถื อ ได้ วิ ธี ก ารดั ง กล่ า วนี้ ได้ รั บการรั บ รองโดย
UNCITRAL ในกฎหมายต้นแบบที่แก้ไขในปี ค.ศ 2006 (ดู ภำคผนวก 3)
4.3.

สัญญาอนุญาโตตุลาการมีอยู่หรือไม่ และมีผลสมบูรณ์หรือไม่

เช่นเดียวกับสัญญาอื่น ๆ สัญญาอนุญาโตตุลาการก็อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์เรื่องแบบและความสมบูรณ์ของ
เนื้ อ หาด้ ว ย ซึ่ ง มาตรา 2 (3) ได้ แ นะน าไว้ ว่ า ศาลควรให้ ด าเนิ น การตามค าร้ อ งที่ ข อให้ ไ ปใช้ ก าร
อนุญ าโตตุ ลาการ เว้น แต่ พบว่ า สัญ ญาอนุญ าโตตุ ลาการที่ อ้า งนั้น เป็น “โมฆะ ไม่ มีผ ลใช้บังคั บ หรื อ
ไม่สามารถปฏิบัติได้”
ตามที่ ได้ ก ล่ า วไว้ ข้ า งต้ น แล้ ว ว่ า ควรจะจดจ าไว้ ว่ า สั ญ ญาอนุ ญ าโตตุ ล าการที่ อ ยู่ ภ ายในขอบเขตของ
อนุสัญญานั้นถูกสันนิษฐานไว้ก่อนว่าสมบูรณ์
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4.3.1.

ภูมิหลังในทำงทฤษฎี

แม้มาตรา 5 (1) (a) อ้างอิงไว้ในส่วนแรกถึงกฎหมายที่คู่สัญญาตกลงกันให้ใช้กับสัญญาอนุญาโตตุลาการ
ในฐานะที่เป็นกฎหมายที่บังคับใช้กับความสมบูรณ์ของสัญญาอนุญาโตตุลาการ (ดูบทที่ 3) แต่ในทาง
ปฏิบัติคู่สัญญามักจะไม่ได้เลือกกฎหมายไว้ล่วงหน้าสาหรับใช้บังคับกับความสมบูรณ์ของรูปแบบและ
เนื้อหาของสัญญาอนุญาโตตุลาการ ดังนั้น ศาลจะเป็นผู้วินิจฉัยเมื่อมีข้อโต้แย้งในเรื่องนี้ ทั้งนี้ มีวิธีการ
แก้ปัญหาหลากหลายวิธีแต่วิธีการที่มักจะใช้กันโดยทั่วไปมากที่สุดก็คือ (ตามที่กล่าวถึงในอนุสัญญา) ใช้
กฎหมายของสถานที่ที่มีการนั่งพิจารณาอนุญาโตตุลาการซึ่งไม่ใช่ประเทศที่ศาลกาลังพิจารณา (มาตรา 5
(1) (a) กฎข้อที่สอง โดยการเทียบเคียง) กฎหมายแห่งถิ่นที่ตั้งของศาล (lex fori) หรือกฎหมายที่ใช้กับ
สัญญาทั้งฉบับ นอกจากนี้ในบางประเทศยังยอมรับถึงความสมบูรณ์ของสัญญาอนุญาโตตุลาการโดยไม่ได้
อ้างถึงกฎหมายภายในใด ๆ แต่ ใช้ต ามเจตนาทั่ว ไปของคู่สัญญาแทน โดยทั่วไปนั้น แรงผลั กดัน ที่อ ยู่
เบื้องหลังการเลือกใช้กฎหมายสารบัญญัตินั้นดูเหมือนจะเป็นกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อความสมบูรณ์
ของสัญญาอนุญาโตตุลาการได้มากกว่านั่นเอง10
4.3.2.

ทำงปฏิบัติ

คาว่า “โมฆะ ไม่มีผลใช้บังคับ หรือไม่สามารถปฏิบัติได้ ” นั้นคณะผู้ยกร่างไม่ได้กล่าวถึงไว้ การพัฒนาใน
เวลาต่อมาจึงมีเป้าหมายที่จะให้ความหมายแก่คาเหล่านั้น
(i)
“โมฆะ”
ข้อต่อสู้เรื่อง “โมฆะ” นั้นสามารถตีความโดยอ้างถึงกรณีที่สัญญาอนุญาโตตุลาการได้รับผลกระทบจาก
ความไม่สมบูรณ์บางประการตั้งแต่เริ่มต้น ตัวอย่างข้อต่อสู้ที่ตกอยู่ในประเภทนี้รวมถึงกลฉ้อฉล หรือการ
แสดงข้อความอันเป็นเท็จเพื่อจูงใจ การไม่รู้สานึก ความไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือสาคัญผิด นอกจากนี้
ควรรวมถึงข้อบกพร่องในรูปแบบของสัญญาอนุญาโตตุลาการด้วย เช่น ความสามารถบกพร่อง หรือไม่มี
อานาจ (ดูบทที่ 3 ที่ 4.1 มาตรา 5 (1) (a) การไม่มีความสามารถ)
10. เนื้อหาของแนวทางนี้กาหนดไว้ในมาตรา 178 (2) แห่งรัฐบัญญัติกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลของ
สวิตเซอร์แลนด์ (the Swiss Private International Law Act) ซึ่งระบุว่า:
“ในส่วนเนื้อหา สัญญาอนุญาโตตุลาการจะถือว่าสมบูรณ์ ถ้าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่คู่สัญญาได้
เลือกไว้หรือกฎหมายที่ใช้บังคับกับวัตถุประสงค์ของข้อ พิพาท และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายที่ใช้กับ สัญญา
หลักหรือกฎหมายสวิส”
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การร้องขอให้บังคับตามสัญญาอนุญาโตตุลาการ

ถ้า ศาลยอมรับหลั กการการแบ่ง แยก (ดู ข้า งต้ นในบทนี้ หั วข้ อ 3.3) ความไม่ สมบูร ณ์ข องสัญ ญา
อนุญาโตตุลาการเท่านั้นที่จะกันไม่ให้ศาลสั่งให้คู่สัญญาไปใช้การอนุญาโตตุลาการได้ไม่ใช่ความไม่สมบูรณ์
ของสั ญญาหลัก ตั วอย่า งเช่น สั ญญาที่ มีส าระส าคัญเป็น เรื่ องการแบ่ง ผลประโยชน์ในตลาดซึ่ งฝ่ าฝื น
กฎหมายว่ า ด้ ว ยการแข่ง ขั น ทางการค้านั้ น ไม่ ชอบด้ ว ยกฎหมาย แต่ อ ย่า งไรก็ต าม ความไม่ช อบด้ ว ย
กฎหมายเช่นว่านั้นจะไม่มีผลกระทบต่อความยินยอมในการเสนอข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องต่ออนุญาโตตุลาการ
ตามที่ได้แสดงออกโดยชัดแจ้งแล้วในข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการที่รวมอยู่ในสัญญาหลักนั้น
(ii)
“ไม่มีผลใช้บังคับ”
สัญญาอนุญาโตตุลาการที่ไม่มีผลใช้บังคับตามมาตรา 2 (3) คือ สัญญาอนุญาโตตุลาการที่เคยสมบูรณ์แต่
การมีผลบังคับใช้สิ้นสุดไปแล้ว
โดยปกติข้อต่อสู้เรื่อง “ไม่มีผลใช้บังคับ” นั้นจะรวมถึงกรณีการสละสิทธิ การเพิกถอน การปฏิเสธ
หรือการสิ้นสุดสัญญาอนุญาโตตุลาการ ในทางเดียวกัน สัญญาอนุญาโตตุลาการจะถือว่าไม่มีผลใช้บังคับ
ด้วยหากว่าข้อพิพาทเดียวกันระหว่างคู่สัญญาเดียวกันนั้นได้ถูกตัดสินโดยศาลหรือคณะอนุญาโตตุลาการไว้
ก่อนแล้ว (หลักควำมเป็นที่สุดของคำพิพำกษำ (res judicata) หรือหลักกำรที่จะไม่พิจำรณำคดีซ้ำสองใน
เรื่องเดิม (ne bis in idem))
(iii)
“ไม่สำมำรถปฏิบัติได้”
ข้อต่อสู้นี้รวมถึงกรณีที่การอนุญาโตตุลาการไม่สามารถดาเนินไปได้เนื่องจากอุปสรรคทางกายภาพหรือ
ทางกฎหมาย
อุปสรรคทางกายภาพต่อกระบวนการอนุญาโตตุลาการนั้นครอบคลุมสถานการณ์น้อยมาก เช่น ความ
ตายของตั ว บุ คคลที่ ถู ก ก าหนดให้ เ ป็ น อนุ ญาโตตุ ล าการตามสั ญ ญาอนุ ญาโตตุ ล าการหรื อ บุ ค คลที่ ถู ก
กาหนดให้เป็นอนุญาโตตุลาการนั้นปฏิเสธที่จะรับการแต่งตั้งเป็นอนุญาโตตุลาการและคู่สัญญาระบุไว้ชัด
แจ้งว่าไม่ให้แต่งตั้งบุคคลอื่นแทน ทั้งนี้ กรณีเหล่านี้อาจนาไปสู่การความเป็นไปไม่ได้ที่จะปฏิบัติตามสัญญา
อนุญาโตตุลาการโดยขึ้นอยู่กับกฎหมายที่บังคับใช้ในแต่ละกรณี
กรณีที่เกิดขึ้นบ่อยกว่ามากก็คือ ข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการอาจร่างขึ้นไม่ดีนักจนทาให้เป็นอุปสรรค
ทางกฎหมายสาหรับการเริ่มต้น กระบวนการอนุญาโตตุลาการ ข้อสัญญาเหล่านี้มักถูกเรียกกันว่าเป็น
“ความผิดปกติ (pathological)” กล่าวอย่างเคร่งครัดก็คือ ข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการเช่นว่านั้นเป็น
โมฆะอย่างแท้จริงและมักจะเป็นเหตุหยิบยกขึ้นในศาลบ่อยครั้ง ข้อสัญญาดังกล่าวนี้จึงควรถูกตีความตาม
กฎหมายฉบั บเดี ยวกั น กับที่ ใช้ บังคับกับรู ปแบบและความสมบูร ณ์ ในทางเนื้อ หาของสั ญ ญาอนุญ าโต
ตุลาการ
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สถานการณ์ดังต่อไปนี้มักจะเกิดขึ้นอยู่เสมอในทางปฏิบัติ
• กรณีที่กำรใช้กำรอนุญำโตตุลำกำรเป็นทำงเลือกหนึ่ง
สัญญาอนุญาโตตุลาการบางฉบับระบุว่าคู่สัญญา “อาจ” หรือ “สามารถ” เสนอข้อพิพาทระหว่างตนต่อ
อนุญาโตตุลาการ ถ้อยคาในเชิงอนุญาตดังกล่าวก่อให้เกิดความไม่แน่นอนว่าคู่สัญญาตั้งใจที่จะระงับข้อ
พิพาทของพวกตนโดยอนุญาโตตุลาการหรือไม่
อย่างไรก็ตาม ข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการเช่นว่านั้นควรได้รับการสนับสนุน โดยยึดมั่นหลักการทั่วไป
ในการตีความที่ว่า เงื่อนไขในสัญญานั้นควรจะถูกตีความไปในทางให้เงื่อนไขทุกข้อมีผลบังคับใช้แทนที่จะ
ทาให้เงื่อนไขบางข้อไม่มีผลบังคับ
• กรณีสัญญำหลักกำหนดให้ใช้กำรอนุญำโตตุลำกำรและกำหนดเขตอำนำจศำลไว้ด้วย
ในกรณี เ หล่ า นี้ บางครั้ ง ก็ เ ป็ น ไปได้ ที่ จ ะปรองดองข้ อ สั ญ ญาทั้ งสองนี้ พ ร้ อ มทั้ ง สนั บ สนุ น สั ญ ญา
อนุญาโตตุลาการไปด้วย เพื่อให้บรรลุผลที่ว่านี้ศาลต้องค้นหาเจตนาที่แท้จริงของคู่สัญญา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง คู่สัญญาควรใช้การอนุญาโตตุลาการเฉพาะกรณีที่พวกเขาต้องการที่จะระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการ
ดังกล่าวจริง ๆ เท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นไปในรูปแบบผสมกับกระบวนการระงับข้อพิพาทวิธีอื่นหรือไม่
ตัวอย่างเช่น ศาลสูงสิงคโปร์ (Singapore High Court) ตัดสินว่าสัญญาที่ระบุว่ายื่นต่อศาลสิงคโปร์
"โดยไม่สามารถเพิกถอนได้ " นั้นไม่ใช่ไม่อาจปรองดองกับข้อสัญญาอื่นในสัญญาเดียวกันที่ระบุให้ใช้การ
อนุญาโตตุลาการได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการตีความที่เหมาะสม ศาลวินิจฉัยว่ากรณีดังกล่าวคู่สัญญามีเจตนาให้
ข้อพิพาทของระหว่างพวกเขานั้นถูกระงับด้วยการอนุญาโตตุลาการและจะให้ดาเนินกระบวนพิจารณาใน
เขตอ านาจศาลสิ ง คโปร์ ไ ปแบบคู่ ข นาน โดยชี้ ว่ า เป็ น ศาลที่ มี อ านาจดู แ ลการอนุ ญ าโตตุ ล าการ
(supervisory court) (กฎหมำยว่ำด้วยกำรอนุญำโตตุลำกำร (lex arbitri))11
การตีตวามดังกล่าวเป็นไปตามหลักทั่วไปที่ต้องพิจารณาว่าเงื่อนไขต่าง ๆ ในสัญญาจะต้องได้รับการ
ตีความเพื่อให้มีผลใช้บังคับได้
• กรณีที่ข้อบังคับอนุญำโตตุลำกำรหรือสถำบันอนุญำโตตุลำกำรกำหนดไว้ไม่ถูกต้อง
ในบางกรณีนั้ น ความไม่ แ น่ นอนของข้ อ สัญ ญาบางข้อ ท าให้ ศาลไม่ ส ามารถก าหนดสถานที่ พิ จารณา
อนุญาโตตุลาการตามที่คู่สัญญาได้เลือกไว้ได้ การอนุญาโตตุลาการก็ไม่อาจดาเนินการไปได้และควรจะ
ถื อ ว่ า ศาลมี อ านาจในการพิจ ารณาข้ อ พิ พาทดั ง กล่ า ว อย่ า งไรก็ ต ามในบางกรณี ค วามไม่ แ น่ น อนใน
11. Singapore: High Court, 12 January 2009 (P.T. Tri-M.G. Intra Asia Airlines v. Norse Air Charter
Limited) Yearbook Commercial Arbitration XXXIV (2009) pp. 758-782 (Singapore no. 7).
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ข้อสัญญานั้นๆ ก็อาจถูกเอาชนะได้ด้วยการตีความอย่างสมเหตุสมผล และในกรณีอื่นๆศาลอาจเยียวยาข้อ
สัญญาที่ผิดปกตินั้นโดยการตัดข้อความที่ทาให้ข้อสัญญาไม่สามารถมีผลใช้บังคับได้ออกไป โดยส่วนที่ยัง
เหลืออยู่นั้นเพียงพอที่จะทาให้การอนุญาโตตุลาการดาเนินการไปได้
ตัวอย่างเช่น ศาลสหพันธรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกาในเขตตะวันออกแห่งมลรัฐวิสคอนซิน (United
States District Court for the Eastern District of Wisconsin) ได้พิจารณาสัญญาอนุญาโตตุลาการที่
กาหนด (ในฉบับภาษาอังกฤษ) ว่าให้ตัดสินข้อพิพาทด้วยอนุญาโตตุ ลาการในประเทศสิงคโปร์ “โดยใช้
ข้อบังคับของอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ” และใน (ฉบับภาษาจีน ) ว่าการอนุญาโตตุลาการจะ
ดาเนินการ “ที่สถาบันอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศแห่งประเทศสิงคโปร์ 12 ศาลดังกล่าวตีความว่า
ข้อความนี้หมายถึง “องค์กรอนุญาโตตุลาการที่มีชื่อเสียงแพร่หลายที่รู้จักกันในนามศูนย์อนุญาโตตุลาการ
ระหว่างประเทศสิงคโปร์”
• กรณีไม่ได้กำหนดวิธีกำรตั้งอนุญำโตตุลำกำรไว้ “ข้อสัญญำที่เว้นไว้”)
ในบางครั้ง อาจเกิดกรณีข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการเพียงแค่กล่าวถึง “วิธีการทั่วไป/อนุญาโตตุลาการ,
หากมี, ในกรุงลอนดอนในวิธีการตามปกติ”
โดยปกติแล้ว ข้อสัญญาเช่นว่านี้ควรจะได้รับการสนับสนุนเพียงเท่าที่ข้อสัญญานั้นมีรายละเอียดที่
อาจเชื่อมโยงข้อสัญญาที่เว้นไว้นั้นกับประเทศที่ศาลสามารถสนับสนุนให้มีการเริ่มต้นการอนุญาโตตุลาการ
ได้ “รายละเอียดในการเชื่อมโยง” เช่นว่านั้นอาจพบได้ในตัวอย่างที่ ได้ให้ไว้ข้างต้น คู่สัญญาสามารถยื่น
ต่อศาลประเทศอังกฤษเพื่อให้มีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ นอกจากนี้ข้อสัญญาที่เว้นไว้นั้นก็อาจมีผลใช้
บังคับได้ถ้า “วิธีการตามปกติ” ที่อ้างนั้นอนุญาตให้มีการระบุองค์ประกอบที่จาเป็นสาหรับการเริ่มต้นการ
อนุญาโตตุลาการได้ การใช้ คาว่า “วิธีการตามปกติ” นั้นอาจแปลได้ว่าเป็นการอ้างอิงถึงทางปฏิบัติก่อน
หน้านี้ของสมาชิกของสมาคมสินค้าหรือการค้าเดียวกัน ดังนั้นจึงแนะนาให้ใช้ข้อบังคับอนุญาโตตุลาการ
ของสมาคมนี้ หากมี13
กรณีที่ไม่มี “รายละเอียดในการเชื่อมโยง” ข้อสัญญาที่เว้นไว้ก็ไม่ควรได้รับการสนับสนุน
12. United States: United States District Court, Eastern District of Wisconsin, 24 September 2008
(Slinger Mfg. Co.,Inc. v. Nemak, S.A., et al.) Yearbook Commercial Arbitration XXXIV (2009)
pp. 976-985 (US no. 656).
13. ดูตัวอย่าง, Italy: Corte di Appello, Genoa, 3 February 1990 (Della Sanara Kustvaart –
Bevrachting & Overslagbedrijf BV v. Fallimento Cap. Giovanni Coppola srl, in liquidation), 46
II Foro Padano (1991) cols. 168-171; Yearbook Commercial Arbitration XVII (1992) pp. 542-544
(Italy no. 113).
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4.4.

มีข้อพิพาทหรือไม่ ข้อพิพาทดังกล่าวเกิดจากนิติสัมพันธ์ที่ได้กาหนดไว้หรือไม่ เป็นนิติสัมพันธ์
ทางสัญญาหรือไม่ และคู่สัญญาตั้งใจที่จะระงับข้อพิพาทนี้โดยการอนุญาโตตุลาการหรือไม่

ในการทาให้การอนุญาโตตุลาการเกิดขึ้นได้ ควรมีข้อพิพาทระหว่างคู่สัญญา ศาลไม่จาต้องให้คู่พิพาทไปใช้
การอนุญาโตตุลาการกรณีที่ไม่มีข้อพิพาทระหว่างพวกเขา ถึงแม้ว่ากรณีนี้จะเกิดขึ้นน้อยมากก็ตาม
ข้อพิพาทต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากนิติสัมพันธ์ที่ได้กาหนดไว้นั้น อาจเกิดได้จากทั้งสัญญาและละเมิด แต่
ข้อเรียกร้องจากมูลละเมิดจะรวมอยู่ด้ วยหรือไม่ขึ้นอยู่กับถ้อยคาในข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการ กล่าวคือ
ถ้อยคาในข้อสัญญากว้างพอหรือไม่ และข้อเรียกร้องจากมูลละเมิดนั้นเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องตามสัญญา
อย่างเพียงพอหรือไม่ อย่างไรก็ตาม คู่สัญญาในสัญญาอนุญาโตตุลาการก็อาจยังคงโต้แย้งว่า ข้อเรียกร้องที่
ใช้อ้างยันคู่สัญญาฝ่ายที่อาศัยสัญญาอนุญาโตตุลาการนั้น ไม่อยู่ในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการ
4.4.1.

ภูมิหลังในทำงทฤษฎี

หลั ก เกณฑ์ ที่ ว่ า ข้ อ พิพาทที่ ต กอยู่ ภ ายในขอบเขตของสั ญ ญาอนุ ญ าโตตุ ล าการ คู่ พิ พ าทก็ ต้ อ งใช้ ก าร
อนุญาโตตุลาการนั้นกาหนดไว้ชัดเจนในมาตรา 2 (3) ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ต้องกระทา โดยระบุไว้ว่า “ในส่วนที่
คู่สัญญาได้ตกลงกันไว้ตามความหมายของมาตรานี้”
4.4.2.

ทำงปฏิบัติ

(i)
ควรตีควำมภำษำที่ใช้ในข้อสัญญำอนุญำโตตุลำกำรอย่ำงกว้ำงหรือไม่
บางครั้งก็เกิดปัญหาเกี่ยวกับการตีความว่าควรจะเคร่งครัดหรือไม่ เช่น คาว่า “เกิดขึ้นภายใต้ (arising
under)” อาจเข้าใจได้ว่า มีความหมายแคบกว่าคาว่า “เกิดขึ้นจาก (arising out of)” นิติสัมพันธ์ที่ได้
ก าหนดไว้ หรื อ ไม่ และอาจมี ปัญ หาเกี่ ย วกั บขอบเขตของค าว่ า “เกี่ ย วข้ อ งกั บ (relating to)” และ
“เกี่ยวกับ (concerning)” เช่นเดียวกัน
อย่างไรก็ดี ตามที่ศาลอุทธรณ์ของอังกฤษ (English Court of Appeal) ได้แนะนาไว้ในคดี Fiona
Trust v. Privalov14 ว่าควรมุ่งให้ความสนใจไปที่ประเด็นว่าสามารถสรุปได้อย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ว่า
คู่สัญญาตั้งใจที่จะไม่ให้ข้อพิพาทตกอยู่ในอานาจของอนุญาโตตุลาการ โดยกล่าวว่า

14. United Kingdom: English and Wales Court of Appeal, 24 January 2007 (Fiona Trust & Holding
Corporation & Ors v. Yuri Privalov & Ors) [2007] EWCA Civ 20, para. 17; Yearbook Commercial
Arbitration XXXII (2007) pp. 654-682 at [6] (UK no. 77).
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“นักธุรกิจโดยทั่วไปอาจรู้สึกประหลาดใจกับผลที่ต่างกันที่เกิดขึ้นในคดีต่างๆและระยะเวลาที่ใช้ใน
การถกเถียงกันว่าคดีนั้นๆ ตกอยู่ในความหมายของกลุ่มคาหนึ่งชุดหรือกลุ่มคาที่ใกล้เคียงกันอย่างยิ่ง
หรือไม่”
คาวินิจฉัยดังกล่าวนั้นยืนโดยศาลสภาขุนนาง (House of Lords) ซึ่งได้ “ปรบมือให้” กับความเห็นของ
ศาลอุทธรณ์15
(ii)
ถ้ำหำกสัญญำอนุญำโตตุลำกำรกำหนดข้อยกเว้นบำงอย่ำงไว้ จะทำให้เกิดผลอย่ำงไร
ภาษาในสัญญาอนุญาโตตุลาการบางฉบับอาจดูเหมือนครอบคลุมเฉพาะข้อเรียกร้องบางประเภทหรือ
จากัดเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างเท่านั้น แต่ทั้งนี้ การมีข้อพิพาทหลายข้อภายใต้สัญญาฉบับเดียวกัน
แต่กาหนดเขตอานาจไว้ต่างกันกลับกลายเป็นข้อด้อย ดังนั้น หากข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการกาหนดไว้
อย่างกว้าง เฉพาะกรณีการยกเว้นไม่ใช้การอนุญาโตตุลาการที่มีหลักฐานมั่นคงที่สุดเท่านั้นที่จะใช้ บังคับได้
ส่วนการยกเว้นไม่ใช้ที่มีความคลุมเครือนั้นไม่อาจยอมรับได้
4.5. สัญญาอนุญาโตตุลาการผูกพันคู่สัญญาสาหรับข้อพิพาทที่เสนอต่อศาลหรือไม่
บุคคลที่ไม่ได้ลงลายมือชื่อจะถือว่าเป็นคู่สัญญาในสัญญาอนุญาโตตุลาการ "ดั้งเดิม" ได้ในขอบเขตเพียงใด
และจะร้องขอให้ใช้การอนุญาโตตุลาการได้หรือไม่
4.5.1.

ภูมิหลังในทำงทฤษฎี

(i)
สัญญำอนุญำโตตุลำกำรผูกพันเฉพำะคู่สัญญำเท่ำนั้น
หลัก เรื่ องความผูกพันเฉพาะคู่สั ญญา (doctrine of privity of contracts) นั้ นใช้กั บสั ญญา
อนุญาโตตุลาการ ซึ่งหมายความว่าสัญญาอนุญาโตตุลาการนั้นให้สิทธิและกาหนดหน้าที่เฉพาะกับคู่สัญญา
เท่านั้น ทั้งนี้ ขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการที่เกี่ยวกับคู่สัญญาจะถูกอ้างอิงถึงในฐานะขอบเขต
“ทางอัตวิสัย”
15. United Kingdom: House of Lords, 17 October 2007 (Fili Shipping Company Limited (14th
Claimant) and others v. Premium Nafta Products Limited (20th Defendant) and others)
[2007] UKHL 40, para. 12; Yearbook Commercial Arbitration XXXII (2007) pp. 654-682 at [45]
(UK no. 77).
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(ii)
บุคคลที่ไม่ได้ลงลำยมือชือ่ ก็อำจเป็นคู่สัญญำในสัญญำอนุญำโตตุลำกำรได้
ขอบเขตทางอั ต วิ สั ย ของสั ญ ญาไม่ ส ามารถก าหนดได้ โ ดยพิ จ ารณาเพี ย งแค่ ล ายมื อ ชื่ อ ในสั ญ ญา
อนุญาโตตุลาการเท่านั้น บุคคลที่ไม่ได้ลงลายมือชื่อก็อาจถือว่ามีสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาได้ภายใต้
เงื่อนไขบางประการ ตัวอย่างเช่น ถือเป็นเรื่องพื้นฐานในเรื่องความสัมพันธ์ของตัวการตัวแทน ที่สัญญาซึ่ง
ลงลายมือชื่อโดยตัวแทนจะผูกพันตัวการ นอกจากนี้ การสืบทอด (succession) หรือทฤษฎีของกลุ่ม
บริษัทในเครือ การเจาะทะลุม่านนิติบุคคลและใช้กฎหมายปิดปากนั้นอาจนาไปสู่การสรุปว่าบุคคลที่ไม่ได้
ลงลายมือชื่อมีสิทธิและหน้าที่ภายใต้สัญญาอนุญาโตตุลาการได้เช่นกัน
สาหรับปัญหาที่ว่า ความผูกพันของบุคคลที่ไม่ได้ลงลายมือชื่อในสัญญาอนุญาโตตุล าการนั้นจะถือได้
ว่าขัดกับหลักเกณฑ์การทาเป็นหนังสือที่กาหนดในอนุสัญญาหรือไม่ คาตอบแกมบังคับก็คือ “ไม่” ซึ่งมี
เหตุผลสนับสนุนความเห็นนี้มากมาย
ส่วนปัญหาเรื่องความสมบูรณ์ของรูปแบบนั้นแยกต่างหากจากการพิจารณาตัวคู่สัญญาในสัญญา
อนุญาโตตุลาการ ประเด็นนี้เป็นเรื่อ งของเนื้อหาของข้อพิพาทไม่ใช่เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับรูปแบบ เมื่อ
พิจ ารณาแล้ วว่ าสั ญญาอนุญ าโตตุ ลาการมี รูปแบบที่ สมบูร ณ์ ก็จ ะเป็น อีก ขั้น ตอนหนึ่ง ที่จ ะก าหนดว่ า
คู่ สั ญ ญาใดบ้ า งที่ ต้ อ งถู ก ผู ก พั น ในสั ญ ญา บุ ค คลภายนอกที่ ไ ม่ ไ ด้ ถู ก อ้ า งไว้ โ ดยชั ด แจ้ ง ในสั ญ ญา
อนุญาโตตุลาการที่ได้ทาเป็นหนังสือนั้นอาจเข้าไปอยู่ในขอบเขตด้วย เหตุผลเนื่องจำกตัวบุคคล (ratione
personae) นอกจากนี้ อนุสัญญาไม่ได้ห้ามการยินยอมที่จะใช้การอนุญาโตตุลาการที่ทาโดยบุคคลคนหนึ่ง
ในนามของบุคคลอีกคนหนึ่ง ตามแนวคิดซึ่งเป็นรากฐานของทฤษฎีการยินยอมโดยปริยาย
(iii)
วิธีกำหนดขอบเขตทำงอัตวิสัยของสัญญำอนุญำโตตุลำกำร
มาตรา 2 (3) กาหนดให้ศาลกาหนดขอบเขตทางอัตวิสัยของสัญญาอนุญาโตตุลาการไว้โดยปริยาย โดย
ระบุว่า “ศาลแห่งรัฐภาคี ในกรณีที่ต้องพิจารณาในประเด็นว่ำคู่พิพำททำสัญญำที่อยู่ในความหมายของ
มาตรานี้หรือไม่...” ต้องสั่งให้คู่สัญญาไปใช้การอนุญาโตตุลาการ
พื้ น ฐานทางกฎหมายที่ หลากหลายอาจน ามาใช้ เ พื่อ ผู ก พั น บุ คคลที่ ไม่ ได้ ล งลายมื อ ชื่ อ ในสั ญ ญา
อนุญาโตตุลาการ กลุ่มแรกรวมถึงทฤษฎีของการยินยอมโดยปริยาย ผู้รับประโยชน์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก
ผู้ค้าประกัน การมอบหมาย และกลไกอื่น ๆ ในการโอนสิทธิทางสัญญา ทฤษฎีเหล่านี้ขึ้นอยู่กับเจตนาที่พอ
มองเห็นได้ของคู่สัญญาและที่สาคัญคือหลักสุจริต ซึ่งใช้กับทั้งหน่วยงานที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลของรัฐ
และเอกชน กลุ่มที่สองรวมถึงหลักเกณฑ์ทางกฎหมายในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างตัวการตัวแทน อานาจ
ที่ชัดแจ้ง (apparent authority) การเจาะม่านนิติบุคคล(ตัวแทน) ความสัมพันธ์แบบกิจการร่วมค้า (joint
venture) การสืบทอด (succession) และกฎหมายปิดปาก (estoppel) ซึ่งไม่เกี่ยวกับเจตนาของคู่สัญญา
แต่เกี่ยวกับอานาจในการบังคับของกฎหมายที่บังคับใช้
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(iv)

กฎหมำยที่ ใช้ บัง คับในกำรก ำหนดขอบเขตทำงอั ต วิ สั ย ของสั ญ ญำอนุญ ำโตตุ ล ำกำรควรใช้
กฎหมายใดกฎหมายกาหนดว่าบุคคลที่ไม่ได้ลงลายมือชื่อต้องผูกพันในสัญญาอนุญาโตตุลาการ
หรือไม่
ประเด็นนี้ควรพิจารณาไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับสัญญาอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่คู่สัญญาไม่ได้ตกลง
กันในเรื่อ งนี้ไว้ ก็เ ป็นเข้ าใจโดยทั่ วไปว่าสัญ ญาอนุญาโตตุล าการดังกล่าวนั้ นควรใช้ก ฎหมายแห่ งของ
ประเทศที่มีการนั่งพิจารณาอนุญาโตตุลาการหรือกฎหมายที่ใช้บังคับกับสัญญาหลักทั้งฉบับหรือในบาง
กรณีใช้กฎหมายแห่งถิ่นที่ตั้งของศาล (lex fori) อย่างไรก็ตาม คาตัดสินของศาลบางฉบับวินิจฉัยประเด็น
ดังกล่าวโดยใช้หลักเกณฑ์ ระหว่างประเทศหรือกฎหมายของพ่อค้า (lex mercatoria) ซึ่งพิจารณาใน
ฐานะที่เป็นข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน
4.5.2.

ทำงปฏิบัติ

(i)
เมื่อใดที่ผู้คัดค้ำนจะมีสิทธิรอ้ งขอให้ไปใช้กำรอนุญำโตตุลำกำร
คาตอบนี้เ ป็ น เรื่ องเฉพาะกรณี ไป ศาลที่ ต้อ งพิจ ารณาปั ญ หานี้ ควรวิเ คราะห์ ประเด็น ดั ง กล่ าวภายใต้
สถานการณ์ต่างๆและวินิจฉัยในบริบทที่ว่าจะมีข้อโต้แย้งหรือไม่ว่าบุคคลที่ไม่ได้ลงลายมือชื่อนั้นผูกพันต่อ
สัญญาอนุญาโตตุลาการ หากเป็นไปได้ การดาเนินการที่ควรจะปฏิบัติมากที่สุดก็คือการให้คู่สัญญาไปใช้
การอนุญาโตตุลาการ แล้วให้คณะอนุญาโตตุลาการพิจารณาและมีคาสั่งในเรื่องดังกล่าว ซึ่งศาลก็สามารถ
ทบทวนคาวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการเกี่ยวกับการให้บุคคลที่ไม่ได้ลงลายมือชื่อนั้นต้องไปใช้การ
อนุญาโตตุลาการด้วย ในชั้นของการเพิกถอนหรือบังคับตามคาชี้ขาด
ศาลสนับสนุนการใช้การอนุญาโตตุลาการสาหรับข้อพิพาทที่เ กี่ยวข้องกับบุคคลที่ไม่ได้ลงลายมือชื่อ
ด้วยเหตุผลที่ว่า ข้อพิพาทระหว่างบุคคลที่ลงลายมือชื่อกับบุคคลที่ไม่ได้ลงลายมือชื่อนั้นมีความเกี่ยวพันกัน
อย่ำงเพียงพอกับการตีความหรือปฏิบัติตามสัญญาของฝ่ายที่ลงลายมือชื่อไว้ในสัญญาหลักที่มีข้อสัญญา
อนุญาโตตุลาการอยู่ ดังนั้น ข้อพิพาทดังกล่าวนี้จึงถูกตัดสินว่าตกอยู่ภายในขอบเขตด้านเนื้อหาของสัญญา
อนุญาโตตุลาการอย่ำงสมเหตุสมผล ในคดีของศาลอุทธรณ์ภาค 1 ระหว่าง Sourcing Unlimited Inc. V.
Asimco International Inc.16 กล่าวคือ Sourcing Unlimited (Jumpsource) ได้ทาสัญญาหุ้นส่วนกับ
ALT เป็นหนังสือ เพื่อแยกผลผลิตจากชิ้นส่วนเครื่องกลและแบ่งผลกาไรกัน ส่วน Asimco เป็นบริษัทสาขา
ของ ALT โดยบริษัททั้งสองมีประธานคนเดียวกัน สัญญาดังกล่าวกาหนดให้ใช้การอนุญาโตตุลาการใน
ประเทศจีน ต่อมาความสัมพันธ์ระหว่าง Jumpsource กับ Asimco แย่ลง แล้ว Jumpsource ได้ยื่นฟ้อง
Asimco กับประธานบริษัทที่ศาลในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยกล่าวหาว่า Asimco จงใจแทรกแซงสัญญา
16. United States: United States Court of Appeals, First Circuit, 22 May 2008 (Sourcing Unlimited
Inc. V. Asimco International Inc. and John F. Perkowski), 526 F.3d 38, para. 9; Yearbook
Commercial Arbitration XXXIII (2008) pp. 1163-1171 (US no. 643).
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บทที่ 2

และความสัมพันธ์ระหว่าง Jumpsource และ ALT ซึ่ง Asimco ได้ยื่นคาร้องขอให้ระงับข้อพิพาทด้วยการ
อนุ ญ าโตตุ ล าการ โดยต่ อ สู้ ว่ า แม้ พ วกเขาไม่ ไ ด้ ล งลายมื อ ชื่ อ ในสั ญ ญาหุ้ น ส่ ว น แต่ ข้ อ เรี ย กร้ อ งที่
Jumpsource มี ต่ อ พวกเขาก็ ค วรได้ รั บ การพิ จ ารณาโดยคณะอนุ ญ าโตตุ ล าการเพราะประเด็ น ที่
Jumpsource ฟ้องมานั้น เกิดขึ้นจากสัญญาหุ้นส่วนดังกล่าวอย่างชัดแจ้ง ศาลอนุญาตตามคาร้องโดยให้
วินิจฉัยว่า “ข้อพิพาทนี้เกี่ยวพันอย่ำงเพียงพอกับสัญญาของ Jumpsource และ ALT ซึ่งเหมาะสมจะใช้
หลักกฎหมายปิดปากกับกรณีนี้” (เน้นโดยผู้เขียน)
(ii)
ถ้ำหำกศำลเห็นว่ำผู้คัดค้ำนไม่ผูกพันโดยสัญญำอนุญำโตตุลำกำร
ถ้าไม่ได้เป็นที่พอใจของศาลว่าบุคคลที่ไม่ได้ลงลายมือชื่อควรจะต้องผูกพันตามสัญญาอนุญาโตตุลาการ
ศาลก็จะต้องชี้ขาดว่า จะให้คู่สัญญาในสัญญาอนุญาโตตุลาการไปใช้การอนุญาโตตุลาการหรือไม่โดยให้
ถือว่ามีอานาจเหนือข้อพิพาทนั้นสาหรับบุคคลที่ไม่ได้ลงลายมือชื่อด้วย หรือในทางตรงกันข้ามก็ ให้ถือว่า
มีอานาจเหนือข้อพิพาททั้งหมด
ข้อกังวลที่อาจเกิดขึ้นก็คือ การให้คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องไปใช้การอนุญาโตตุลาการก็อาจเป็นการ “แยก”
ผลของคดีจ ากเวทีสองแห่ง พร้ อมกับความเสี่ยงที่ว่ าเวทีส องแห่ง นี้อ าจตัดสิ นแตกต่ างกัน จากการใช้
ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเดียวกัน
ศาลในอิ ต าลี บ างแห่ ง พิ จ ารณาว่ า เมื่ อ มี ข้ อ พิ พ าทขึ้ น สู่ ศ าลซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ คู่ สั ญ ญ าในสั ญ ญา
อนุญาโตตุลาการโดยรวมถึงบุคคลภายนอกด้วย (ซึ่งศาลเห็นว่าไม่ผูกพันต่อสัญญาอนุญาโตตุลาการ) และ
เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับข้อเรียกร้องที่เกี่ยวข้องอื่นๆด้วย เขตอานาจของศาลย่อม “รวมไปถึง” ข้อพิพาท
ทั้งหมด และสัญญาอนุญาโตตุลาการนั้นก็ถือว่า “ไม่สามารถปฏิบัติได้”17 การตัดสินเช่นว่านี้ไม่น่าจะเป็น
บรรทัดฐานสาหรับประเทศอื่นและไม่ควรถือว่าสะท้อนแนวทางอันเป็นสากลได้
มาตรา 2 (3) บังคับศาลให้ต้องสั่งให้คู่พิพาทไปใช้การอนุญาโตตุลาการในสถาบันอนุญาโตตุลาการ
ตามที่ได้เลือกไว้ เมื่อมีการร้องขอให้ดาเนินการดังกล่าว หากเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในมาตรา 2 (3) ดังนั้น
เมื่อมีคาร้องขอของคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง ศาลน่าจะมีทางเลือกที่จากัดที่จะไม่ให้คู่สัญญาซึ่งได้ลงลายมือชื่อไว้
ไปใช้การอนุญาโตตุลาการโดยให้ถือว่ามีอานาจเหนือข้อพิพาทสาหรับบุคคลที่ไม่ได้ลงลายมือชื่อด้วย

17. Italy: Corte di Cassazione, 4 August 1969, no. 2949 and Corte di Cassazione, 11 February
1969, no. 457, quoted by A.J. van den Berg, The New York Arbitration Covention of 1958Towards a Uniform Interpretation (Kluwer, 1981) p. 162 fn. 124.
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4.6.

ข้อพิพาทดังกล่าวนี้สามารถใช้ระงับโดยการอนุญาโตตุลาการได้หรือไม่

ศาลอาจต้องพิจารณาข้อต่อสู้ที่ว่าสัญญาอนุญาโตตุลาการนั้นเกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่ไม่ “สามารถระงับได้
โดยการอนุญาโตตุลาการ” ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 2 (1) กรณีนี้จึงไม่ควรยอมรับหรือบังคับให้
4.6.1.

เรื่องที่ “สำมำรถระงับได้โดยกำรอนุญำโตตุลำกำร” หมำยถึง “ใช้วธิ ีกำรอนุญำโตตุลำกำรได้”

ถ้ อ ยค าต่ า งๆเหล่ า นี้ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ กั น โดยทั่ ว ไปว่ า หมายถึ ง เรื่ อ งต่ า งๆที่ ถื อ ว่ า ไม่ อ าจ “ใช้ วิ ธี ก าร
อนุญาโตตุลาการได้” เพราะว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในอานาจของศาลโดยเฉพาะ รัฐแต่ละรัฐจะพิจารณาว่าเรื่อง
ใดอาจหรือไม่อาจระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการได้ โดยพิจารณาตามนโยบายทางการเมือง ทาง
สังคม และทางเศรษฐกิจของแต่ละรัฐ ตัวอย่างที่ใช้มาโดยตลอด เช่น ความสัมพันธ์ภายใน (ข้อพิพาท
เกี่ยวกับการหย่าร้าง ความเป็นผู้ปกครอง) ความผิดทางอาญา ข้อเรียกร้องด้านแรงงานหรือการจ้างงาน
การล้มละลาย เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ขอบเขตของเรื่องที่ไม่อาจใช้วิธีการอนุญาโตตุลาการได้นั้นได้ลดลงไป
อย่างมากตามกาลเวลาเนื่องจากผลของการยอมรับการอนุญาโตตุลาการที่เติบโตขึ้น ปัจจุบันนี้ ในบาง
แง่ มุ ม ของข้ อ เรี ย กร้ อ งเกี่ ย วกั บการจ้ า งงานหรื อ ข้ อ เรี ยกร้ อ งที่ เ กี่ ยวกั บ ล้ ม ละลายก็ ส ามารถใช้ ก าร
อนุญาโตตุลาการได้ นอกจากนี้ หลายประเทศซึ่ ง เป็ น ผู้ น ายอมรั บ ความแตกต่ า งระหว่ า งการ
อนุญาโตตุลาการภายในประเทศโดยแท้กับการอนุญาโตตุลาการที่มีลักษณะระหว่างประเทศ และอนุญาต
ให้เรื่องที่มีลักษณะระหว่างประเทศนั้นมีขอบเขตการใช้อนุญาโตตุลาการที่กว้างขึ้นได้
4.6.2.

กฎหมำยที่ใช้บังคับสำหรับกำรพิจำรณำว่ำจะใช้วิธีกำรอนุญำโตตุลำกำรได้หรือไม่

มาตรา 2 (1) ไม่ได้กล่าวถึงประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายซึ่งจะใช้ในการพิจารณาว่าเป็นเรื่องที่สามารถใช้การ
อนุญาโตตุลาการได้หรือไม่โดยทิ้งประเด็นไว้ให้ศาลตัดสิน
ในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องที่สามารถระงับโดยการอนุญาโตตุลาการได้ ในขั้นตอนแรก ๆ ของการพิพาท
กัน ศาลมีทางเลือกได้หลายทาง รวมถึงการใช้กฎหมายแห่งถิ่นที่ตั้งของศาล (lex fori) (มาตรฐานในเรื่อง
การใช้ อ นุ ญ าโตตุ ล าการของศาลในประเทศนั้ น ๆ เอง ) กฎหมายของสถานที่ ที่ นั่ ง พิ จ ารณ า
อนุญาโตตุลาการ กฎหมายที่ใช้บังคับกับสัญญาอนุญาโตตุลาการของคู่สัญญา กฎหมายที่ใช้บังคับกับ
คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องในกรณีที่สัญญานั้นเกี่ยวกับรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ หรือกฎหมายของสถานที่ที่จะมี
การบังคับตามคาชี้ขาด
ในทางปฏิบัติ วิธีการที่เหมาะสมที่สุดและน่าจะมีปัญหาน้อยที่สุดก็คือการใช้กฎหมายแห่งถิ่นที่ตั้งของ
ศาล (lex fori) ซึ่ งเป็ น วิ ธี ก ารที่ เ หมาะสมที่ สุ ด (ตราบเท่า ที่ ศาลมี เขตอ านาจ ในกรณี ที่ไม่ มี สั ญ ญา
อนุญาโตตุลาการระบุเป็นอย่างอื่น ) ภายใต้อนุสัญญาเนื่องจากแนวทางนี้สอดคล้องกับมาตรา 5 (2) (a)
ซึ่งกาหนดให้ใช้มาตรฐานในเรื่องที่สามารถระงับโดยการอนุญาโตตุลาการได้ตามกฎหมำยแห่งถิ่นที่ตั้งของ
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ศำล (lex fori) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบังคับตามคาชี้ขาด และเป็นวิธีที่น่าจะเกิดปัญหาน้อยที่สุดเพราะ
หากใช้มาตรฐานต่ำงประเทศพิจารณาว่าเป็นเรื่องที่สามารถระงับโดยการอนุญาโตตุลาการได้ หรือไม่โดย
ศาลภายในประเทศนั้น ทาให้เกิดความยุ่งยากด้วยข้อเท็จจริงที่ว่ามาตรฐานเหล่านั้นมักจะไม่ได้รวมอยู่ใน
ตัวบทกฎหมาย แต่ระบุไว้ในกฎหมายที่เกิดจากคดีซึ่งบอกเป็นนัย ได้ว่าต้องพิจารณาลาดับของกฎหมาย
ต่างประเทศอย่างละเอียดรอบคอบ
ในคดีที่รัฐเป็นคู่สัญญา ปัจจุบันกลายเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่ารัฐไม่อาจใช้กฎหมายของประเทศ
ตนเองวินิจฉัยในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องที่สามารถระงับโดยการอนุญาโตตุลาการได้ 18
4.6.3.

สัญญำอนุญำโตตุลำกำรระหว่ำงประเทศควรอยู่ภำยใต้มำตรฐำนที่สอดคล้องกันเกี่ยวกับเรื่อง
ที่สำมำรถระงับได้โดยกำรอนุญำโตตุลำกำร

ไม่ว่าในกรณีใด มาตรฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สามารถระงับได้โดยการอนุญาโตตุลาการควรได้รับการตีความไป
ในทานองว่าสัญญาอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศนั้นถูกสันนิษฐานไว้ก่อนว่าสมบูรณ์ ตามที่กาหนดใน
อนุสัญญา ดังนั้น ข้อต่อสู้ในเรื่องการไม่ส ามารถใช้การอนุญาโตตุลาการได้ อาจจะบรรลุผลถ้าเป็นสั ญญา
อนุ ญาโตตุ ลาการภายในโดยแท้ แต่ ก็อ าจจะไม่อ าจบรรลุผ ลถ้า เป็ นสั ญ ญาอนุ ญาโตตุ ลาการระหว่ า ง
ประเทศ
อนึ่ง ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานสากลในการแยกแยะระหว่างข้อยกเว้นในเรื่องที่สามารถระงับโดยการ
อนุญาโตตุลาการได้ซึ่งอาจไม่ได้รับความสนใจในคดีระหว่างประเทศ ทั้งนี้ กฎหมายบางฉบับมีคาจากัด
ความที่เป็นรูปแบบอย่างเป็นทางการ (เช่น ความแตกต่างของสัญชาติ ) ส่วนกฎหมายบางฉบับก็อ้างถึง
“ธุรกรรมระหว่างประเทศ” ไว้เฉย ๆ โดยไม่มีคาจากัดความ

18. รัฐบัญญัติกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลของสวิตเซอร์แลนด์ (the Swiss Private International
Law Act) มาตรา 177(2) ระบุว่า:
"กรณีที่คู่พิพาทฝ่ายหนึ่งในสัญญาอนุญาโตตุลาการเป็นรัฐหรือหน่วยงานที่บริหารหรือองค์กรที่ควบคุมโดยรัฐ
คู่พิพาทฝ่ายนั้น ไม่อาจกล่าวอ้างกฎหมายที่ใช้บังคับมาโต้แย้งว่าเป็นข้อพิพาทที่ไม่สามารถระงับข้อพิพาทได้
โดยการอนุญาโตตุลาการหรือโต้แย้งเรื่องความสามารถที่จะใช้การอนุญาโตตุลาการได้".
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การร้องขอให้บังคับตามสัญญาอนุญาโตตุลาการ

5.

บทสรุป

จากภาพรวมแบบกระชับของระบบของอนุสัญญาเกี่ยวกับการบังคับตามสัญญาอนุญาโตตุลาการ หลักการ
โดยย่อดังต่อไปนี้จะปรับใช้กับสัญญาอนุญาโตตุลาการซึ่งอยู่ในขอบเขตของอนุสัญญา
1. อนุสัญญาถูกสร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศโดยการอนุญาโตตุลาการโดย
วางหลักเกณฑ์ “สนับสนุนให้เกิดการบังคับ” และ “สนับสนุนการอนุญาโตตุลาการ”
2. สัญญาอนุญาโตตุลาการควรถือว่าสมบูรณ์ในเรื่องรูปแบบ หากเป็นที่พอใจของศาลว่าคาเสนอเรื่อง
อนุญาโตตุลาการซึ่งได้ทาเป็นหนังสือนั้นได้ถูกสนองรับโดยคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งแล้ว อนุสัญญาได้วาง
มาตรฐานขั้นสูงที่เป็นเอกภาพไว้ แต่ศาลอาจใช้มาตรฐานภายในประเทศที่ต่ากว่าที่กาหนดไว้ใน
มาตรา 2 ก็ได้
3. ศาลควรยอมรั บข้ อต่ อ สู้ต ามกฎหมายภายในในเรื่อ งการไม่มี สั ญญาอนุ ญาโตตุ ลาการและความ
ไม่สมบูรณ์ของสัญญาอย่างจากัดเท่านั้น
4. สัญญาอนุญาโตตุลาการอาจผูกพันบุคคลที่ไม่ได้ลงลายมือชื่อก็ได้
5. ศาลควรตรวจสอบความมีอยู่ของข้อพิพาทระหว่างคู่พิพาท
6. ประเด็นในเรื่องที่ไม่สามารถระงับโดยการอนุญาโตตุลาการได้นั้นไม่ได้อยู่ในบังคับของอนุสัญญานี้
โดยตรง แต่เป็นเรื่องของกฎหมายภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม ข้อยกเว้นเกี่ยวกับเรื่องที่ไม่สามารถ
ระงับโดยการอนุญาโตตุลาการได้ควรมีอย่างจากัด
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บทที่ 3
กำรร้องขอให้ยอมรับและบังคับตำม
คำชี้ขำดของอนุญำโตตุลำกำร
สำรบัญ
1.
2.
2.1.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.2.
4.2.1.

บทนำ
ขั้นตอนที่ 1 - หลักเกณฑ์ที่ผู้ร้องจะต้องปฏิบัติตำม (มำตรำ 4)
เอกสารใดบ้าง
ต้นฉบับคาชี้ขาดที่ถกู ต้องแท้จริงหรือสาเนาที่รับรองถูกต้อง (มำตรำ 4 (1)(a))
การรับรองความถูกต้องแท้จริง
การรับรอง
ต้นฉบับสัญญาอนุญาโตตุลาการหรือสาเนาที่รับรองถูกต้อง (มำตรำ 4 (1)(b))
ในเวลาที่รอ้ งขอ
คาแปล (มำตรำ 4 (2))
ขั้นตอนที่ 2 - เหตุแห่งกำรปฏิเสธ (มำตรำ 5) - หลักทั่วไป
ไม่ทบทวนเนื้อหาของคดี
ผู้คัดค้านมีภาระการพิสูจน์เหตุแห่งการปฏิเสธ
เป็นเหตุแห่งการปฏิเสธการยอมรับและบังคับตามคาชี้ขาด
ต้องใช้การตีความอย่างแคบ
อานาจการใช้ดุลพินิจอย่างจากัดที่จะบังคับตามคาชี้ขาดในกรณีที่ปรากฏเหตุแห่งการปฏิเสธ
ผูค้ ัดค้ำนมีภำระกำรพิสูจน์เหตุแห่งกำรปฏิเสธ (มำตรำ 4(1))
เหตุที่ 1 : คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดบกพร่องเรื่องความสามารถหรือสัญญาอนุญาโตตุลาการไม่มี
ผลผูกพัน (มำตรำ 5 (1)(a))
ความบกพร่องเรื่องความสามารถของคู่สัญญา
สัญญาอนุญาโตตุลาการไม่มีผลผูกพัน
เหตุที่ 2 : ไม่มีการแจ้งล่วงหน้า และมีการฝ่าฝืนกระบวนพิจารณาโดยชอบรวมทั้งสิทธิได้รับ
การพิจารณาอย่างเป็นธรรม (มำตรำ 5 (1)(b))
สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรม
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4.2.2.
4.2.3.
4.3.
4.4.

5.
5.1.
5.2.
5.2.1.
5.2.2.
6.

ไม่มีการแจ้งล่วงหน้า
การฝ่าฝืนกระบวนพิจารณาโดยชอบ : "การไม่สามารถเข้ามาในคดีของตนได้"
เหตุที่ 3 : นอกเหนือหรือเกินขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการ (มำตรำ 5 (1)(c))
เหตุที่ 4 : เหตุผิดปกติในการแต่งตั้งคณะอนุญาโตตุลาการหรือการพิจารณาของคณะ
อนุญาโตตุลาการ (มำตรำ 5 (1)(d))
องค์ประกอบของคณะอนุญาโตตุลาการ
กระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการ
เหตุที่ 5 : คาชี้ขาดยังไม่มีผลผูกพัน หรือได้ถูกเพิกถอน หรือระงับใช้เสีย (มำตรำ 5 (1)(e))
คาชี้ขาดยังไม่มีผลผูกพัน
คาชี้ขาดถูกเพิกถอน หรือระงับใช้เสีย
(i) คาชี้ขาดถูกเพิกถอน
(ii) ผลของการถูกเพิกถอน
(iii) คาชี้ขาด "ถูกระงับใช้เสีย"
เหตุแห่งกำรปฏิเสธที่ศำลยกขึน้ ได้เอง (Ex Officio) (มำตรำ 5(2))
เหตุที่ 6 : ไม่สามารถจะระงับโดยการอนุญาโตตุลาการได้ (มำตรำ 5 (2)(a))
เหตุที่ 7 : ขัดแย้งกับนโยบายสาธารณะ (มำตรำ 5(2)(b))
ตัวอย่างของการยอมรับและบังคับตามคาชีข้ าด
ตัวอย่างของการปฏิเสธการยอมรับและบังคับตามคาชี้ขาด
บทสรุป

1.

บทนำ

4.4.1.
4.4.2.
4.5.
4.5.1.
4.5.2.

การยอมรับและบังคับตามคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการโดยหลักแล้วศาลอาจอนุญาตได้ไม่ว่าในประเทศ
ใด สาหรับในประเทศที่ไม่ใช่ประเทศที่คาชี้ขาดได้ทาขึ้น การบังคับตามคาชี้ ขาดจะเป็นไปตามอนุสัญญา
นิวยอร์ก ทั้งนี้ ในทางปฏิบัติ ผลทางกฎหมายของการยอมรับและบังคับตามคาชี้ขาดจะจากัดอยู่เพียงใน
ดินแดนของศาลที่ยอมรับและบังคับตามคาชี้ขาดมีเขตอานาจเท่านั้น

54

คาแนะนาของ ICCA ในการตีความอนุสัญญานิวยอร์ก

การร้องขอให้ยอมรับและบังคับตามคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ

ศาลภายในต้องปฏิบัติตามมาตรา 3 ที่จะยอมรับและบังคับตามคาชี้ขาดต่างประเทศตามหลักเกณฑ์
วิธีพิจารณาในดินแดนที่มีการร้องขอให้ยอมรับและบังคับตามคาชี้ขาด (ดูบทที่ 1) และตามเงื่อนไขที่
กาหนดไว้ในอนุสัญญา
กฎหมายภายในอาจบังคับใช้บทบัญญัติที่มีลักษณะสามประการดังนี้เพื่อที่จะบังคับตามคาชี้ขาด
-

กฎหมายเฉพาะสาหรับการอนุวัติการอนุสัญญานิวยอร์ก
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศโดยเฉพาะ
กฎหมายอนุญาโตตุลาการที่ใช้ทั่วไปของประเทศนั้น

มาตรา 3 กาหนดให้รัฐภาคีต้องยอมรับคาชี้ขาดอนุญาโตตุลาการว่ามีผลผูกพันเว้นแต่คาชี้ขาดนั้นอยู่
ภายใต้เหตุแห่งการปฏิเสธที่กาหนดไว้ในมาตรา 5 แม้กระนั้น ศาลก็อาจบังคับตามคาชี้ขาดให้ได้โดยอาศัย
บทบัญญัติที่เอื้อประโยชน์มากกว่า (more fovourable basis) (ตามมาตรา 7 (1) ดู บทที่ 1) สาหรับ
กรณีที่ไม่ได้กาหนดหลักเกณฑ์ไว้โดยอนุสัญญานิวยอร์กแต่ให้เป็นไปตามกฎหมายภายใน เช่น
-

ศาลที่มีอานาจพิจารณาคาร้อง
การรวบรวมพยานหลักฐาน
ระยะเวลา
มาตรการคุ้มครองชั่วคราว
การยอมรับและบังคับตามคาชี้ขาดหรือ การปฏิเสธการยอมรับและบังคับตามคาชี้ขาดนั้น อยู่ภายใต้
การอุทธรณ์หรือการแก้ไขเยียวยาอย่างอื่นหรือไม่
หลักเกณฑ์สาหรับการบังคับคดีเหนือทรัพย์สิน
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกระบวนการยอมรับและบังคับตามคาชี้ขาดว่าจะกาหนดให้เป็นความลับเพียงใด

ไม่ว่าในกรณีใด รัฐไม่อาจกาหนดหลักเกณฑ์ภายในต่างๆอันจะเป็นการฝ่าฝืนพันธกรณีระหว่างประเทศ
ของรัฐนั้นที่จะต้องบังคับตามคาชี้ขาดต่างประเทศ (ดู บทที่ 1 หัวข้อ 4.)
อนุสัญญานิวยอร์กวางหลักเกณฑ์ว่าในการยอมรั บและบังคับตามคาชี้ขาดต่างประเทศรัฐจะต้องไม่
กาหนดเงื่อนไขในทางสารบัญญัติที่เป็นภาระมากกว่าหรือมีค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าการบังคับ
ตามคาชี้ขาดอนุญาโตตุลาการภายในประเทศ บทบัญญัตินี้ไม่ได้ทาให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติและถูก
นาไปใช้บังคับในหลายๆ แง่มุมเกี่ยวกับการบังคับตามคาชี้ขาด ตัวอย่างเช่น ศาลฎีกาของแคนาดาตัดสินว่า
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ตามบทบัญญัติมาตรา 3 เมืองต่างๆ ในประเทศแคนาดาสามารถกาหนดระยะเวลาในการร้องขอให้บังคับ
ตามคาชี้ขาดที่สั้นกว่าได้ ซึ่งเป็นภาระมากกว่าระยะเวลาที่ใช้กันโดยทั่วไปในแคนาดาสาหรับการร้องขอให้
บังคับตามคาชี้ขาดในประเทศ1
หลักเกณฑ์วิธีพิจำรณำที่ระบุไว้ในอนุสัญญานิวยอร์กจะจากัดอยู่เพียงประเด็นเกี่ยวกับเรื่องแบบของ
คาร้องและเรื่ององค์กรที่มีอานาจซึ่งอนุสัญญานิวยอร์กกาหนดให้เป็นไปตามกฎหมายภายใน ส่วนเงื่อนไข
สำหรับกำรบังคับตำมคำชี้ขำด ได้กาหนดไว้ในอนุสัญญานิวยอร์กแล้วและอยู่ภายใต้บังคับของอนุสัญญา
เท่านั้น ตัวอย่างเช่น ผู้ร้อง (คู่พิพาทที่ร้องขอให้มีการยอมรับและบังคับตามคาชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ)
เพียงแค่ยื่นต้นฉบับหรือสาเนาของสัญญาอนุญาโตตุลาการหรือคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการเท่านั้น ใน
บางครั้งอาจต้องยื่นคาแปลของเอกสารดังกล่าวด้วย ส่วนผู้คัดค้านอาจทาได้เพียงอ้างเหตุแห่งการปฏิเสธที่
กาหนดไว้ในอนุสัญญานิวยอร์กเท่านั้น ประเด็นเหล่านี้จะได้อธิบายในรายละเอียดต่อไป
เมื่อผู้ร้องยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ในมาตรา 4 แล้ว คาชี้ขาดอนุญาโตตุลาการนั้นก็ย่อมได้รับการ
ยอมรับและบังคับให้ เว้นแต่ผู้คัดค้านพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุแห่งการปฏิเสธตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 5(1) หรือ
ศาลเห็นว่ามีเหตุแห่งการปฏิเสธอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา 5(2)
หลักเกณฑ์ทั่วไปที่ศาลต้องปฏิบัติตามคือเหตุแห่งการปฏิเสธตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 5 ซึ่งจะต้อง
ตีความอย่างแคบ ทั้งนี้ หมายความว่าศาลจะปฏิเสธได้เฉพาะในกรณีร้ายแรงเท่านั้น ที่กล่าวมานี้เป็นความ
จริงอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนนโยบายสาธารณะของรัฐซึ่งคู่พิพาทฝ่ายที่
แพ้มักจะยกขึ้นอ้างแต่ศาลก็มักจะไม่ยอมรับ ตัวอย่างเช่น ถึงแม้ว่าลอนดอนจะเป็นศูนย์กลางทางการเงิน
แห่งใหญ่ของโลกซึ่งคู่พิพาทมักจะขอให้บังคับตามคาชี้ขาด แต่ก็ไม่มีคดีที่ศาลอังกฤษเคยปฏิเสธการบังคับ
ตามคาชี้ขาดต่างประเทศด้วยเหตุขัดต่อนโยบายสาธารณะ (ดูต่อไปในบทนี้ หัวข้อ 5.2.)
ในหนังสือ ICCA Yearbook Commercial Arbitration ปี 2010 ซึ่งมีรายงาน 35 ปีของอนุสัญญา
นิวยอร์กพบว่ามีเพียงร้อยละ 10 ของคดีเกี่ยวกับการยอมรับและการบังคับตามคาชี้ขาดที่ถูกปฏิเสธด้วย
เหตุตามอนุสัญญานิวยอร์กแม้ว่าจานวนร้อยละของการปฏิเสธจะสูงขึ้นเล็กน้อยเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้

1.
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Canada: Supreme Court of Canada 20 May 2010 ( Yugraneft Corporation v. Rexx
Management Corporation) Yearbook Commercial Arbitration XXXV (2010) pp. 343-345
(Canada no. 31).
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แนวทางของศาลในการบังคับตามคาชี้ขาดภายใต้อนุสัญญานิวยอร์กคือ
-

สนับสนุนอย่ำงมำกให้เกิดกำรบังคับตำมคำชี้ขำด และ
ใช้แนวทำงที่คำนึงถึงทำงปฏิบัติ ยืดหยุ่นและไม่เน้นรูปแบบ

ทัศนคติแนวเปิดกว้างซึ่งเป็นที่น่ายกย่องนี้เป็นสิ่งที่ทาให้อนุสัญญานี้ที่มีสมาชิกจานวน 145 รัฐประสบ
ความสาเร็จมากที่สุดที่จะเอื้ออานวยและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ (ดูภาพรวม หัวข้อ 1.2.)
2.

ขั้นตอนที่ 1 - หลักเกณฑ์ที่ผู้ร้องจะต้องปฏิบัติตำม (มำตรำ 4)

ในขั้นตอนนี้ ผู้ร้องมีภาระการพิสูจน์และมีหน้าที่ยื่นเอกสารตามที่ระบุในอนุสัญญานิวยอร์ก (มาตรา 4)
ผู้ร้องเพียงยื่นหลักฐานเบื้องต้น ขั้นตอนที่ 1 จะถูกควบคุมโดยหลักคิดของศาลที่สนับสนุนให้เกิดการ
บังคับตามคาชี้ขาดและคานึงถึงทางปฏิบัติด้วย
2.1.

เอกสารใดบ้าง

ในเวลาตรวจคาร้องขอให้ยอมรับและ/หรือบังคับตามคาชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ ศาลจะตรวจสอบว่าผูร้ ้อง
ได้ยื่นเอกสารต่อไปนี้ในเวลายื่นคาร้องขอด้วยหรือไม่
- ต้นฉบับคาชี้ขาดอนุญาโตตุลาการที่ถูกต้องแท้จริง หรือสาเนาที่รับรองถูกต้อง (มาตรา 4(1)(a))
- ต้นฉบับสัญญาที่อ้างถึงในมาตรา 2 หรือสาเนาที่รับรองถูกต้อง (มาตรา 4(1)(b)) และ
- คาแปลเอกสารเหล่านีเ้ ป็นภาษาที่ใช้ในประเทศที่มีการอ้างอิงคาชีข้ าดนัน้ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง (มาตรา
4(2))
2.2.

ต้นฉบับคาชี้ขาดที่ถกู ต้องแท้จริงหรือสาเนาที่รับรองถูกต้อง (มำตรำ 4(1)(a))

2.2.1.

กำรรับรองควำมถูกต้องแท้จริง

การรับรองความถูกต้องแท้จริงของคาชี้ขาดเป็นกระบวนการที่องค์กรที่มีอ านาจรับรองลายมือชื่อใน
คาชี้ขาดว่าถูกต้องแท้จริง วัตถุประสงค์ของการรับรองความถูกต้องแท้จริงของต้นฉบับคาชี้ขาดหรือสาเนา
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ที่รับรองถูกต้องแล้วก็เพื่อยืนยันว่าข้อความในเอกสารนั้น ถูกต้องแท้จริงและคาชี้ขาดได้กระทาขึ้นโดย
อนุญาโตตุลาการ อนึ่ง หากมีปัญหาในทางปฏิบัติสาหรับกรณีนี้จะเป็นเรื่องที่ผิดปกติอย่างมาก
อนุสัญญาไม่ได้ระบุถึงกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์ที่บังคับใช้กับการรับรองความถูกต้องแท้จริง และ
ไม่ได้ระบุว่าจะเป็นหลักเกณฑ์ของประเทศที่คาชี้ขาดได้ทาขึ้นหรือประเทศที่มีการร้องขอให้ยอมรับหรือ
บังคับตามคาชี้ขาด อย่างไรก็ดี ปรากฏว่าทุกศาลยอมรับการรับรองความถูกต้องแท้จริงไม่ว่าในรูปแบบใด
ตามที่กาหนดในกฎหมายของแต่ละประเทศ ศาลสูงสุดออสเตรีย ในการตัดสินช่วงแรกๆ ยอมรับโดยชัด
แจ้งว่าการรับรองความถูกต้องแท้จริงสามารถทาได้ทั้งภายใต้กฎหมายของประเทศที่คาชี้ขาดได้ทาขึ้นและ
ประเทศที่มีการร้องขอให้ยอมรับหรือ บังคับตามคาชี้ขาด2 ส่วนศาลอื่นๆที่มีการบังคับตามคาชี้ขาดก็จะ
บังคับใช้กฎหมายของประเทศตนเอง3
ศาลสูงสุดออสเตรียเมื่อไม่นานมานี้ยอมรับว่า
"อนุสัญญานิวยอร์กไม่ได้อธิบายชัดแจ้งว่าให้นาเฉพาะหลักเกณฑ์การรับรองความถูกต้องแท้จริงหรือ
ความเที่ ย งตรงของเอกสารในประเทศที่ คาชี้ ข าดได้ ท าขึ้ น ไปบั ง คั บ ใช้ กั บ ค าชี้ ข าดและสั ญ ญา
อนุญาโตตุลาการรวมถึงสาเนาเอกสารเหล่านั้น หรือจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับรองเอกสาร
ต่างประเทศในประเทศที่มีการขอบังคับตามคาชี้ขาดด้วย"
และสรุปว่า
"ศาลสู ง สุ ดสนั บสนุ น ความคิด ที่ ว่า จะไม่ บังคับใช้หลั กเกณฑ์ ก ารรั บรองความถู กต้ อ งแท้ จ ริง ของ
ออสเตรียแค่เ พียงอย่างเดียว จึงถือว่าการรับรองตามกฎหมายของประเทศที่คาชี้ ขาดได้ทาขึ้น ก็
เพียงพอแล้ว"4

2. ดู ตัวอย่ าง Austria: Oberster Gerichtshof, 11 June 1969 (ไม่ไ ด้ระบุชื่ อคู่ความไว้ ) Yearbook
Commericial Arbitration II (1979) p. 232 (Austria no.3).
3. ดู ตัวอย่าง อิตำลี: Corte di Cassazione, 14 March 1995, no. 2919 (SODIME-Societa Distillerie
Meridionali v. Schuurmans & Vnd Ginneken BV) ) Yearbook Commericial Arbitration XXI
(1996) pp. 607-609 (Italy np. 140).
4. Austria: Oberster Gerichtshof, 3 September 2008 (O Limited, et al. v. C Limited ) Yearbook
Commercial Arbitration XXXIV (2009) pp. 409-417 (Austria no. 20).
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เอกสารต่างๆเพียงแค่มุ่งพิสูจน์ความถูกต้องแท้จริงของคาชี้ขาดและข้อเท็จจริงที่ว่าคาชี้ขาดทาขึ้นโดยมี
พื้นฐานมาจากสัญญาอนุญาโตตุ ลาการ ดังนั้น ด้วยเหตุผลนี้ ศาลเยอรมันตัดสินว่าไม่จาเป็น ต้องมีการ
รับรองความถูกต้ องแท้จริง ในกรณีที่ไม่มีการโต้แ ย้งเรื่องความถู กต้อ งแท้จ ริงของคาชี้ขาด ดูตัว อย่า ง
คาพิพากษาของศาลอุทธรณ์มิวนิคสองฉบับเมื่อไม่นานมานี้5
อนึ่ง มีเพียงไม่กี่คดีเท่านั้นที่คู่พิพาทไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ง่ายๆเหล่านี้ (เช่น ในปี 2003 ที่
ศาลสเปน ผู้ร้องยื่นเพียงเอกสารเป็นสาเนาคาชี้ขาดที่ไม่ได้รับรองและไม่ได้รับรองว่าถูกต้องแท้จริง )6 ศาล
อาจไม่เรียกให้คู่พิพาทยื่นเอกสารเพิ่มเติมหรือใช้หลักเกณฑ์วิธีพิจารณาให้เป็นอุปสรรคต่อ การยื่นคาร้อง
ด้วยการตีความกฎหมายอย่างเคร่งครัด
2.2.2.

กำรรับรอง

วัตถุประสงค์ของการรับรองคือการยืนยันว่าสาเนาคาชี้ขาดถูกต้องตรงกับต้นฉบับ อนุสัญญาไม่ได้ระบุ
กฎหมายที่ใช้บังคับกับกระบวนการรับรอง ซึ่งโดยทั่วไปจะถือว่ าอยู่ภายใต้กฎหมายแห่งถิ่นที่ ตั้งของศาล
(lex fori)
ประเภทของบุคคลที่มีอานาจในการรับรองสาเนาเอกสารโดยปกติแล้วก็คือบุคคลประเภทเดียวกับ
บุคคลที่มีอานาจในการรับรองความถูกต้องแท้จริงของคาชี้ขาด นอกจากนี้ การรับรองโดยเลขาธิการของ
สถาบันอนุญาโตตุลาการที่บริหารจัดการการอนุญาโตตุลาการถือว่าเพียงพอแล้วสาหรับทุกคดี
2.3.

ต้นฉบับสัญญาอนุญาโตตุลาการหรือสาเนาที่รับรองถูกต้อง (มำตรำ 4 (1)(b))

บทบัญญัตินี้เพียงแค่กาหนดว่าคู่พิพาทฝ่ายที่ร้องขอให้บังคับตามคาชี้ขาดจะต้องยื่นเอกสารที่เป็นหลักฐำน
เบื้องต้นว่าเป็นสัญญาอนุญาโตตุลาการที่มีผลตามกฎหมาย ในขั้นตอนนี้ศาลไม่จาต้องพิจารณาว่าสัญญา

5. Germany: Oberlandesgericht, Munich, 17 December 2008 (Seller v. German Assignee)
Yearbook Commercial Arbitration XXXV (2010) pp. 359-361 (Germany no. 125) and
Oberlandesgericht, Munich, 27 February 2009 (Carrier v. German Customer)Yearbook
Commercial Arbitration XXXV (2010) pp. 365-366 (Germany no. 127).
6. Spain: Tribunal Supremo, Civil Chamber, Plenary Session, 1 April 2003 (SaticoShipping
Company Limited v. Maderas Iglesias) Yearbook XXXII (2007) pp. 582-590 (Spain no. 57).
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อนุญาโตตุลาการ "ทาเป็นหนังสือ" ตามที่กาหนดในมาตรา 2 (2) หรือไม่ หรือมีผลตามกฎหมายภายใต้
กฎหมายที่ใช้บังคับหรือไม่7
การตรวจสอบความมีผลทางกฎหมายในทางสารบัญญัติของสัญญาอนุญาโตตุลาการและการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ของมาตรา 2(2) ของอนุสัญญาหรือไม่ จะเกิดขึ้นในช่วงขั้นตอนที่ 2 ของกระบวนการ
ยอมรับและบังคับตามคาชี้ขาด (ดูต่อไปในบทนี้ ที่หัวข้อ 4.1 มาตรา 5(1)(a))
ศาลในประเทศที่กฎหมายภายในไม่ได้กาหนดให้ผู้ร้องต้องยื่นต้นฉบับสัญญาอนุญาโตตุลาการหรือ
สาเนาที่รับรองถูกต้องอาจดาเนินกระบวนพิจารณาต่อไปพร้อมกับใช้ปรับใช้บทบัญญัติในเรือ่ งบทบัญญัตทิ ี่
เอื้อประโยชน์มากกว่า (more-favourable-right) ตามมาตรา 7 ของอนุสัญญา (ดูบทที่ 1 หัวข้อ 5.1) มี
คดีของศาลเยอรมันที่ตัดสินมาโดยตลอดว่าผู้ร้องขอให้บังคับตามคาชี้ขาดต่างประเทศในเยอรมนีโดยอาศัย
อนุสัญญาเพียงแค่ยื่นต้นฉบับคาชี้ขาดอนุญาโตตุลาการหรือสาเนาที่รับรองถูกต้องเท่านั้น8
2.4.

ในเวลาที่รอ้ งขอ

หากในเวลาที่ร้ องขอไม่มีการยื่ นเอกสารมา โดยปกติ ศาลจะอนุญาตให้คู่พิพาทแก้ไขข้อบกพร่องนี้ได้
ระหว่างกระบวนการบังคับตามคาชี้ขาด9
อย่างไรก็ดี ศาลอิตาลีพิจารณาว่าการยื่นเอกสารนั้นเป็นเงื่ อนไขในการเริ่มต้นกระบวนการยอมรับ
หรือบังคับตามคาชี้ขาดและหากไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้ ศาลก็ไม่อาจอนุญาตตามคาร้องได้ ศาลสูงสุด
อิตาลีตัดสินมาโดยตลอดว่าต้นฉบับสัญญาอนุญาโตตุลาการหรือสาเนาที่รับรองถูกต้องต้องยื่นมาตั้งแต่ใน

7. ดูตัวอย่าง Singapore: Supreme Court of Singapore, High Court, 10 May 2006 (Aloe Vera of
America, Inc v. Asianic Food (S) Pte Ltd and Another) Yearbook Commercial Arbitration XXXII
(2007) pp. 489-506 (Singapore no. 5).
8. ดูตัวอย่างเมื่อไม่นานมานี้ Germany: Oberlandesgericht, Munich, 12 October 2009 (Swedish Seller
v. German Buyer) Yearbook Commercial Arbitration XXXV (2010) pp. 383-385 (Germany no.
134).
9. ดูตัวอย่าง Spain: Tribunal Supremo, 6 April 1989 (Sea Traders SA v. Participaciones, Proyectos
y Estudios SA) Yearbook XXI (1996) pp. 676-677 (Spain no. 27); Austria: Oberster Gerichtshof,
17 November 1965 (Party from F.R. Germany v. Party from Austria) Yearbook Commercial
Arbitration I (1976) p. 182 (Austria no. 1).
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เวลายื่นคาร้องขอบังคับตามคาชี้ขาด มิฉะนั้นก็ไม่อาจอนุญาตตามคาร้องได้ ซึ่งข้อบกพร่องนี้อาจแก้ไขได้
โดยการยื่นคาร้องขอบังคับตามคาชี้ขาดใหม่อีกครั้งหนึ่ง10
2.5

คาแปล (มำตรำ 4 (2))

คู่พิพาทที่ร้องขอให้ยอมรับและบังคับตามคาชี้ขาดต้องทาคาแปลคาชี้ขาดกับต้นฉบับสัญญาอนุญาโต
ตุลาการตามมาตรา (มาตรา 4 (1)(a) และ (b) หากว่าคาชี้ขาดกับสัญญานั้นไม่ได้ทาขึ้นเป็นภาษาทางการ
ที่ใช้ในประเทศที่มีการร้องขอให้ยอมรับและบังคับตามคาชี้ขาด (มาตรา 4 (2))
ศาลมีแนวโน้มที่จะยอมรับแนวทางที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ในขณะที่อนุสัญญาไม่ได้ระบุชัดแจ้งว่า
จะต้องทาคาแปลมาในเวลาที่ยื่นคาร้องขอให้ยอมรับและบังคับตามคาชี้ขาดด้วย อย่างไรก็ดี มีศาลของ
หลายประเทศให้ยื่นคาแปลเอกสารมาด้วยในเวลาที่ยี่นคาร้อง
ตัวอย่างของคดีที่ไม่จาเป็นต้องมีการยื่นคาแปล ได้แก่
-

-

ประธานศาลกรุงอัมสเตอร์ดัมวินิจฉัยว่าไม่จาเป็นต้องมีคาแปลคาชี้ขาดและสัญญาอนุญาโตตุลาการ
เพราะเอกสารเหล่านี้ "ทาขึ้นเป็นภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาหลักที่เพียงพอที่จะทาให้เข้าใจได้อย่าง
เต็มที่แล้ว"11
ศาลอุ ท ธรณ์เ มื องซูริ คตัด สิน ว่ าไม่มี ความจ าเป็ น ที่จ ะต้ อ งยื่ น คำแปลสัญ ญาทั้ งฉบั บที่ มีข้ อ สัญ ญา
อนุญาโตตุลาการรวมอยู่ คาแปลเฉพาะส่วนที่เป็นข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการก็เพียงพอแล้ว ทั้งนี้
สัญญาก่อสร้างอาจมีทั้งหมดประมาณ 1,000 หน้ารวมทั้งภาคผนวกด้วย12

10. ดูตัวอย่างเมื่อไม่นานมานี้ Italy: Corte di Cassazione, First Civil Chamber, 23 July 2009, no. 17291
(Microware s.r.l. in liquidation v. Indicia Diagnostics S.A.) Yearbook Commercial Arbitration
XXXV (2010) pp. 418-419 (Italy no. 182).
11. Netherlands: President, Rechtbank, Amsterdam, 12 July 1984 (SPP (Middle East) Ltd. v. The
Arab Republic of Egypt) Yearbook Commercial Arbitration X (1985) pp. 487-490
(Netherlands no. 10).
12. Switzerland: Bezirksgericht, Zurich, 14 February 2003 and Obergericht, Zurich, 17 July 2003
(Italian party v. Swiss company) Yearbook Commercial Arbitration XXIX (2004) pp. 819-833
(Switzerland no. 37).
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ตัวอย่างของคดีทจี่ าเป็นต้องยื่นคาแปล ได้แก่
-

-

3.

ศาลอุทธรณ์ของสหพันธรัฐอาร์เจนตินา วินจิ ฉัยว่าคาแปลที่ทาขึ้นโดยผูแ้ ปลเอกชนที่ไม่เป็นทางการ
หรือไม่มกี ารสาบานก่อน และไม่ใช่ผทู้ ี่ได้รับอนุญาตให้แปลได้ในเมืองที่มกี ระบวนพิจารณาการบังคับ
ตามคาชี้ขาดเกิดขึ้น ถือว่าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดไว้ในอนุสัญญา13
ศาลสูงสุดของออสเตรียพิจารณากรณีที่ผู้ร้องเพียงแค่ยื่นคาแปลคาชี้ขาดของสภาหอการค้านานาชาติ
เฉพาะส่วนวินิจฉัย ศาลมีคาสั่งให้ย้อนสานวนไปให้ศาลชั้นต้นที่มีการยื่นคาร้องขอให้บังคับตาม
คาชี้ขาดแก้ไขข้อบกพร่องก่อน14
ขั้นตอนที่ 2 - เหตุแห่งกำรปฏิเสธ (มำตรำ 5) - หลักทั่วไป

ขั้นตอนนี้แยกประเภทตามหลักทัว่ ไปดังต่อไปนี้
-

ไม่ทบทวนเนื้อหาของคดี
ผู้คัดค้านมีภาระการพิสูจน์เหตุแห่งการปฏิเสธ
เป็นเหตุแห่งการปฏิเสธการยอมรับและบังคับตามคาชี้ขาด
ต้องใช้การตีความอย่างแคบ
มีอานาจการใช้ดุลพินิจอย่างจากัดในการยอมรับหรือบังคับตามคาชี้ขาดถึงแม้ว่าจะปรากฏเหตุแห่ง
การปฏิเสธประการใดประการหนึ่ง

13. Argentina: Cámara Federal de Apelaciones, City of Mar del Plata, 4 December 2009 (Far
Eastern Shipping Company v. Arhenpez S.A. ) Yearbook Commercial Arbitration XXXV (2010)
pp. 318-320 (Argentina no. 3).
14. Austria: Oberster Gerichtshof, 26 April 2006 (D SA v. W GmbH) Yearbook Commercial
Arbitration XXXII (2007) pp. 259-265 (Austria no. 16).

62

คาแนะนาของ ICCA ในการตีความอนุสัญญานิวยอร์ก

การร้องขอให้ยอมรับและบังคับตามคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ

3.1.

ไม่ทบทวนเนื้อหาของคดี

ศาลไม่ มี อ านาจที่ จ ะน าค าพิ พ ากษาของตนซึ่ ง วิ นิ จ ฉั ย ในเนื้ อ หาของคดี เ ข้ า ไปแทนที่ ค าชี้ ข าดของ
อนุญาโตตุลาการถึงแม้ว่าอนุญาโตตุลาการจะมีความผิ ดพลาดในคาชี้ขาดไม่ว่าจะเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อ
กฎหมาย
อนุสัญญาไม่อนุญาตให้มีการอุทธรณ์ในปัญหำข้อเท็จจริงในประเด็นเกี่ยวกับวิธีพิจารณา แต่กาหนด
เหตุแห่งการปฏิเสธสาหรับการยอมรับและบังคับตามคาชี้ขาดไว้ในกรณีที่องค์กรที่มีอานาจ(ศาล)พบว่ามี
การฝ่าฝืนเหตุแห่งการปฏิเสธประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการ ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการ
ฝ่าฝืนกระบวนการอันชอบด้วยกฎหมายอย่างร้ายแรง
3.2.

ผู้คัดค้านมีภาระการพิสูจน์เหตุแห่งการปฏิเสธ

ผู้คัดค้านมีภาระการพิสูจน์และกระทาได้เพียงโต้แย้งการยอมรับและบังคับตามคาชี้ขาดโดยอ้า งว่ามีเหตุที่
กาหนดไว้ตามมาตรา 5 (1) เท่านั้น เหตุเหล่านี้ได้ระบุไว้อย่างจากัดในอนุสัญญานิวยอร์ก อนึ่ง ศาลอาจ
ปฏิเสธการยอมรับและบังคับตามคาชี้ขาดได้เองหากปรากฏเหตุแห่งการปฏิเสธสองเหตุตามที่ระบุไว้ใน
มาตรา 5 (2)
3.3.

เป็นเหตุแห่งการปฏิเสธการยอมรับและบังคับตามคาชี้ขาด

กล่าวโดยสรุป คู่พิพาทที่โต้แย้งการยอมรับและบังคับตามคาชี้ขาดสามารถอาศัยและพิสูจน์เหตุใดเหตุหนึ่ง
ในห้าเหตุดังต่อไปนี้
(1) ไม่มีสัญญาอนุญาโตตุลาการที่มีผลตามกฎหมาย (มาตรา 5 (1)(a)) ด้วยเหตุว่าคู่สัญญาบกพร่อง
เรื่อง ความสามารถหรือสัญญาอนุญาโตตุลาการไม่มีผลตามกฎหมาย
(2) ผู้คัดค้านไม่ได้รับแจ้งล่วงหน้าอย่างเหมาะสม หรือไม่สามารถเข้ามาต่อสู้คดีได้ (มาตรา 5 (1)(b))
เพราะมีการฝ่าฝืนกระบวนการอันชอบด้วยกฎหมาย
(3) คาชี้ขาดวินิจฉัยข้อพิพาทซึ่งไม่ได้อยู่ในขอบเขตหรือเกินขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการ (มาตรา
5 (1)(c))
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(4) องค์ประกอบของคณะอนุญาโตตุลาการหรือกระบวนพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการไม่เป็นไป
ตามที่คู่พิพาทตกลงไว้ หรือในกรณีที่คู่พิพาทไม่ได้ตกลงกันไว้ องค์ประกอบดังกล่าวไม่ ชอบด้ว ย
กฎหมายของประเทศที่มีการดาเนินการอนุญาโตตุลาการ (มาตรา 5 (1)(d))
(5) คาชี้ขาดยังไม่มีผลผูกพันหรือถูกเพิกถอนหรือระงับใช้เสียโดยศาลหรือภายใต้กฎหมายของประเทศ
ที่คาชี้ขาดได้ทาขึ้น ((มาตรา 5 (1)(e))
เหตุเหล่านี้เท่านั้นที่ผู้คัดค้านจะอาศัยเป็นข้อต่อสู้
นอกจากนี้ ศาลอาจใช้ดุลพินิจปฏิเสธการยอมรับและบังคับตามคาชี้ขาดได้หากพบว่ามีเหตุดังต่อไปนี้
อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติ ผู้คัดค้านมักจะยกเหตุดังต่อไปนี้ขึ้นอ้างเช่นเดียวกัน
(6) คาชี้ ข าดเกี่ ยวกั บข้ อ พิพาทที่ ไม่ ส ามารถจะระงั บโดยการอนุ ญ าโตตุ ล าการได้ ต ามกฎหมายของ
ประเทศที่มีการร้องขอให้บังคับตามคาชี้ขาด ((มาตรา 5 (2)(a))
(7) การบังคับตามคาชี้ขาดจะเป็นการขัดต่อนโยบายสาธารณะของประเทศที่มีการร้องขอให้บังคับตาม
คาชี้ขาด ((มาตรา 5 (2)(b))
3.4.

ต้องใช้การตีความอย่างแคบ

วัตถุประสงค์ของอนุสัญญา คือ "ทาให้มาตรฐานเกี่ยวกับการบังคับตามคาชี้ขาดในแต่ละรัฐที่ลงนามเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน "15 (ดูบทที่ 1 หัวข้อ 1.2) ผู้ยกร่างตั้งใจว่าเหตุแห่งการปฏิเสธการยอมรับและบังคับ
ตามคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการตามอนุสัญญาต้องตีความและปรับใช้อย่างแคบ อีกทั้งการปฏิเสธการ
ยอมรับและบังคับตามคาชี้ขาดจะเกิดขึ้นในกรณีร้ายแรงเท่านั้น
ศาลส่วนใหญ่ได้ยอมรับเอาแนวทางที่จากัดนี้มาใช้กับการตีความเหตุแห่งการปฏิเสธตามมาตรา 5
ตัวอย่างเช่น ศาลอุทธรณ์ ภาค 3 ของสหรัฐอเมริกา วินิจฉัยไว้ในปี 2003 คดี China Minmetals
Materials Import & Export Co., v. Chi Mei Corp.:

15. United States: Supreme Court of the United States, 17 June 1974 (Fritz Scherk v.AlbertoCulver Co.) Yearbook Commercial Arbitration I (1976) pp. 203-204 (US no. 4).
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"เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายที่สนับสนุนในมีการบังคับตามคาชี้ขาดต่างประเทศ ศาลจะพิจารณา
ข้อโต้แย้งในการบังคับตามคาชี้ขาดอย่างเคร่งครัดสาหรับเหตุแห่งการปฏิเสธที่กาหนดไว้ในมาตรา 5 ของ
อนุสัญญานิวยอร์กและปกติจะตีความข้อยกเว้นดังกล่าวมานี้อย่างแคบ"16
ศาล New Brunswick ของ Queen's Bench กล่าวไว้ในทานองเดียวกันในปี 2004 ว่า
"เหตุแห่งการปฏิเสธที่บัญญัติไว้ในมาตรา 5 ของอนุสญ
ั ญานิวยอร์กควรใช้อย่างแคบและจากัด"17
ประเด็นหนึ่งที่อนุสัญญาไม่ได้กล่าวถึงคือจะเกิดอะไรขึ้นหากคู่สัญญาอนุญาโตตุลาการรู้ถึงความบกพร่อง
ของกระบวนการอนุญาโตตุลาการแต่ไม่ได้คัดค้านไว้ระหว่างพิจารณาประเด็นเดียวกันนี้เกิดขึ้ นเกี่ยวกับ
การคัดค้านในเรื่องอานาจที่ยกขึ้นอ้างในขั้นตอนการบังคับตามคาชี้ขาดเป็นครั้งแรก
หลักสุจริต (ในบางครั้งเรียกว่าการสละสิทธิ์หรือการถูกปิดปาก) ซึ่งใช้บังคับกับทั้งประเด็นเกี่ยวกับวิธี
พิจารณาและเนื้อหาของข้อพิพาท อาจเป็นทางป้องกันไม่ให้คู่พิพาทใช้ไม้เด็ดที่ซ่อนเอาไว้ได้18
ตัวอย่างเช่น

16. United States: United States Court of Appeals, Third Circuit, 26 June 2003 (China Minmetals
Materials Import and Export Co., Ltd. v. Chi Mei Corporation) Yearbook Commercial
Arbitration XXIX (2004) pp. 1003-1025 (US no. 459).
17. Canada: New Brunswick Court of Queen’s Bench, Trial Division, Judicial District of Saint John,
28 July 2004 (Adamas Management & Services Inc.v. Aurado Energy Inc.) Yearbook
Commercial Arbitration XXX (2005) pp. 479-487 (Canada no. 18).
18. มาตรา 4 ของกฎหมายต้นแบบว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการทางพาณิชย์ระหว่างประเทศแห่งคณะกรรมาธิการ
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ ซึ่งแก้ไขในปี 2006 กาหนดว่า
"ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดรู้ว่าบทบัญญัติใดในกฎหมายฉบับนี้ซึ่งคู่สัญญาอาจตกลงกันเป็นอย่างอื่นได้ หรือ
คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยังมิได้ปฏิ บัติตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในสัญญาอนุญาโตตุลาการ ถ้าคู่สัญญาฝ่ายนั้นยัง
ดาเนินกระบวนพิจารณาในชั้นอนุญาโตตุลาการต่อไป โดยไม่คัดค้านการไม่ปฏิบัติของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง
ภายในเวลาอันสมควรหรือภายในเวลาที่กาหนดไว้ให้ถือว่ำคู่สัญญำฝ่ำยนั้นสละสิทธิในกำรคัดค้ำนนั้นแล้ว"
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-

-

ศาลสหพันธรัฐ Arbitrazh ในเมือง Northwestern สหพันธรัฐรัสเซียวินิจฉัยว่าการคัดค้านว่า
คณะอนุ ญาโตตุลาการไม่ มีอานาจไม่ ได้ยกขึ้นอ้า งในระหว่า งกระบวนพิ จารณาอนุญ าโตตุ ลาการ
จึงไม่อาจยกขึ้นอ้างเป็นครั้งแรกในกระบวนการขอบังคับตามคาชี้ขาดได้19
ศาลสูงสุดของสเปนกล่าวว่าเป็นเรื่องที่ไม่อาจเข้าใจได้ว่าเหตุใดผู้คัดค้าน "โต้แย้งสัญญาอนุญาโต
ตุลาการในเวลานี้โดยอาศัยเหตุที่ควรจะยกขึ้นอ้างตั้งแต่ในชั้นพิจารณาอนุญาโตตุลาการ"20

ศาลบางแห่ งได้น าหลัก การนี้ ไปปรั บใช้หากคู่พิพาทไม่ได้ ยกเหตุ นี้ขึ้ นอ้ างในกระบวนการขอเพิก ถอน
คาชี้ขาด
-

3.5.

ศาลอุท ธรณ์ เ บอร์ ลิน ตั ดสิ น ว่า ผู้ คัด ค้านถู กปิ ด ปากในการอ้ างเหตุ แ ห่ง การปฏิเ สธการบั ง คับตาม
คาชี้ขาดภายใต้อนุสัญญานิวยอร์กเพราะผู้คัดค้านไม่ได้ยกเหตุนี้ขึ้นอ้างในกระบวนการขอเพิกถอน
คาชี้ขาดในยูเครนภายในกาหนดเวลาสามเดือนตามที่กาหนดในกฎหมายของยูเครน ศาลให้เหตุผลว่า
ถึงแม้ว่าอนุสัญญาจะไม่ได้กล่าวถึงหลักกฎหมายปิดปาก แต่บทบัญญัติยกเว้น (Präklusion) ที่ใช้
กับคาชี้ ข าดในประเทศตามกฎหมายของเยอรมั น ก็ ส ามารถน ามาใช้ กั บการบั ง คับตามค าชี้ ข าด
ต่างประเทศได้ด้วย21
อานาจการใช้ดุลพินิจอย่างจากัดที่จะบังคับตามคาชี้ขาดในกรณีที่ปรากฏเหตุแห่งการปฏิเสธ

โดยทั่วไปศาลจะปฏิเสธการบังคับตามคาชี้ขาดหากพบว่ามีเหตุแห่งการปฏิเสธตามอนุสัญญานิวยอร์ก
อย่างไรก็ดี บางศาลตัดสินว่าศาลมีอานาจบังคับตามคาชี้ขาดแม้แต่ในกรณีที่ปรากฏว่ามีเหตุแห่งการ
ปฏิเสธการบังคับตามคาชี้ขาดตามอนุสัญญา โดยทั่วไปมักจะตัดสินในลักษณะนี้ในกรณีที่เหตุแห่งการ
19. Russian Federation: Federal Arbitrazh (Commercial) Court, Northwestern District, 9 December
2004 (Dana Feed A/S v. OOO Arctic Salmon) Yearbook Commercial Arbitration XXXIII (2008)
pp. 658-665 (Russian Federation no. 16).
20. Spain: Tribunal Supremo, Civil Chamber, 11 April 2000 (Union Générale de Cinéma,SA v.
X Y Z Desarrollos, SA) Yearbook Commercial Arbitration XXXII (2007) pp. 525-531 (Spain
no.50).
21. Germany: Kammergericht, Berlin, 17 April 2008 (Buyer v. Supplier) Yearbook Commercial
Arbitration XXXIV (2009) pp. 510-515 (Germany no. 119).
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ปฏิ เ สธเป็ น การฝ่ า ฝื น หลั ก เกณฑ์ วิ ธี พิ จ ารณาที่ ใ ช้ ใ นกระบวนการอนุ ญ าโตตุ ล าการแค่ เ ล็ ก น้ อ ย
- กรณีเล็กน้อย (de minimis case) หรือผู้คัดค้านละเลยไม่ยกเหตุแห่งการปฏิเสธนี้ในกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ22 (ดูคดีที่อธิบายไว้ในบทนี้ หัวข้อ 3.4. ด้วย)
ศาลเหล่านี้อาศัยถ้อยคาของมาตรา 5 (1) ในฉบับภาษาอังกฤษที่เริ่มต้นว่า "การยอมรับและบังคับ
ตามคาชี้ขาดอาจถูกปฏิเสธ..." การใช้ถ้อยคาลักษณะนี้ปรากฏในเอกสารการแปลอนุสัญญาที่เป็นทางการ
จานวนสามฉบับจากทั้งหมดห้าฉบับได้แก่ภาษาจีน รัสเซีย และสเปน อย่างไรก็ดี ฉบับภาษาฝรั่งเศสไม่ได้
ใส่ถ้อยคาทานองนี้ไว้และเพียงแต่ระบุว่าการยอมรับและบังคับตามคาชี้ขาดจะได้รับการปฏิเสธ “seront
refusées”
4.

ผู้คัดค้ำนมีภำระกำรพิสูจน์เหตุแห่งกำรปฏิเสธ (มำตรำ 4(1))

4.1.

เหตุที่ 1 : คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดบกพร่องเรื่องความสามารถหรือสัญญาอนุญาโตตุลาการ
ไม่มีผลผูกพัน (มำตรำ 5 (1)(a))
"ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ คู่สัญญาในสัญญาตามที่กาหนดในมาตรา 2 มีความบกพร่องเรื่อง
ความสามารถ หรือสัญญาดังกล่าวนั้นไม่มีผลผูกพันภายใต้กฎหมายแห่งประเทศที่คู่สัญญาได้
ตกลงกัน หรือภายใต้กฎหมายของประเทศที่คาชี้ขาดได้ทาขึ้นในกรณีที่ไม่มีการตกลงกัน "

22. Hong Kong: Supreme Court of Hong Kong, High Court, 15 January 1993 (Paklito Investment
Ltd. v. Klockner East Asia Ltd.) Yearbook Commercial Arbitration XIX (1994) pp. 664-674
(Hong Kong no. 6) and Supreme Court of Hong Kong, High Court, 16 December 1994
(Nanjing Cereals, Oils and Foodstuffs Import & Export Corporation v. Luckmate
Commodities Trading Ltd) Yearbook Commercial Arbitration XXI (1996) pp. 542-545 (Hong
Kong no. 9);
British Virgin Islands: Court of Appeal, 18 June 2008 (IPOC International Growth Fund Limited
v. LV Finance Group Limited) Yearbook Commercial Arbitration XXXIII (2008) pp. 408-432
(British Virgin Islands no. 1);
United Kingdom: High Court, Queen’s Bench Division (Commercial Court), 20 January 1997
(China Agribusiness Development orporation v. Balli Trading) Yearbook Commercial
Arbitration XXIV (1999) pp. 732-738 (UK no. 52).
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4.1.1.

ควำมบกพร่องเรื่องควำมสำมำรถของคู่สัญญำ

ลักษณะของประเด็น ที่เกิดขึ้นภายใต้เหตุแห่งการปฏิเสธนี้รวมถึงข้อต่อสู้ในเรื่อง "ความบกพร่องเรื่อง
ความสามารถ" เช่น การไร้ความสามารถทางจิตใจ ความบกพร่องทางร่างกาย การขาดอานาจที่จะกระทา
การในฐานะผู้แทนของนิติบุคคลหรือ คู่สัญญาที่ทาสัญญายังไม่บรรลุนิติภาวะ (ผู้เยาว์)
นอกจากนี้ คาว่า "ความบกพร่องเรื่องความสามารถ" ในบริบทของมาตรา 5 (1)(a) ก็ได้รับการ
ตีความในลักษณะ "การขาดอานาจในการทาสัญญา" ด้วย ตัวอย่างเช่น อาจเกิดขึ้นในกรณีที่กฎหมายที่ใช้
บังคับห้ามคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง เช่น รัฐวิสาหกิจเข้าทาสัญญาอนุญาโตตุลาการสาหรับข้อพิพาทบางประเภท
กล่าวคือ บางประเทศมีกฎหมายห้ามรัฐวิ สาหกิจไม่ให้ทาสัญญาอนุญาโตตุลาการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อพิพาทที่ต่อสู้กัน (อย่างไรก็ดี ดู บทที่ 2 หัวข้อ 4.6.2. เป็นตัวอย่างในกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดี
บุคคลของสวิตเซอร์แลนด์)23
อนึ่ง รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐบาลอื่นๆไม่ได้อยู่ นอกขอบเขตของอนุสัญญาด้วยเหตุเพียงแค่
เรื่องสถานะ ถ้อยคาที่ว่า "บุคคลไม่ว่าจะบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล" ในมาตรา 1(1) ของอนุสัญญา
โดยทั่ว ไปถือว่ ารวมบุ คคลตามกฎหมายมหาชนที่เ ข้าทาสั ญญาทางพาณิ ชย์กับเอกชนด้ วย ศาลมักจะ
ปฏิเสธข้อต่อสู้เรื่องความคุ้มกันของรัฐที่รัฐยกขึ้นอ้างเพื่อโต้แย้งการบังคับตามสัญญาอนุญาโตตุลาการและ
การยอมรับและบังคับตามคาชี้ขาดโดยอาศัยทฤษฎีเรื่องความคุ้มกันที่จากัดและการสละความคุ้มกัน ศาล
มักจะอ้างถึงความแตกต่างระหว่างการกระทาอย่างเอกชน (acta de jure gestionis) กับการใช้อานาจรัฐ
(acta de jure imperii) หรืออาศัยหลักสัญญำต้องเป็นสัญญำ (pacta sunt sevanda) กับการใช้
หลักการความสงบเรียบร้อยระหว่างประเทศ (ordre public réellement international) ความ
แตกต่างนี้จะถูกยกขึ้นพิจารณาในบางกรณีที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดี
ตัวอย่างหนึ่งในปี 2010 คดีที่ฮ่องกง ซึ่ง FG Hemisphere ร้องขอให้ยอมรับและบังคับตามคาชี้ขาด
ต่างประเทศสองฉบับเพื่อให้บังคับกับทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจจีน (Chinese State-owned enterprise
(CSOE) มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าซึ่งถึงกาหนดจะต้องชาระต่อสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกในส่วนของ

23. รัฐบัญญัติกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลของสวิตเซอร์แลนด์ มาตรา 177(2) บัญญัติว่า
"กรณีที่คู่พิพาทฝ่ายหนึ่งในสัญญาอนุญาโตตุลาการเป็นรัฐหรือหน่วยงานที่บริหารหรือองค์กรที่ควบคุมโดยรัฐ
คู่พิพาทฝ่ายนั้นไม่อาจกล่าวอ้างกฎหมายที่ใช้บังคับมาโต้แย้งว่าเป็นข้อพิพาทที่ไม่สามารถระงับข้อพิพาทได้
โดยการอนุญาโตตุลาการหรือโต้แย้งเรื่องความสามารถที่จะใช้การอนุญาโตตุลาการได้"
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สิทธิในเมืองแร่ (the CSOE Assets)24 รัฐบาลจีนโต้แย้งว่าต้องปรับใช้ความคุ้มกันของรัฐทั้งในเวลานี้และ
ก่อนหน้านี้ด้วย ดังนั้น CSOE ก็จะได้รับความคุ้มกันจากการบังคับตามคาชี้ขาด อย่างไรก็ดี ศาลอุทธรณ์
ตั ด สิ น ว่ า ศาลฮ่ อ งกงใช้ ห ลั ก ความคุ้ ม กั น ที่ จ ากั ด ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ ท รั พ ย์ สิ น บางส่ ว นของ CSOE ที่ ไ ม่ ไ ด้ มี
วัตถุประสงค์ที่จะใช้เกี่ยวกับอานาจอธิปไตย ย่อมไม่ได้รับความคุ้มกันจากการบังคับคดี
อนุสัญญาไม่ได้ระบุว่าให้ใช้กฎหมายใดบังคับกับเรื่องความสามารถของคู่พิพาท ("กฎหมายที่ใช้บังคับ
กับคู่สัญญา") ย่อมหมายถึงว่ากาหนดกฎหมายที่ใช้บังคับโดยใช้หลักเกณฑ์ของกฎหมายขัดกันในประเทศที่
มีการร้องขอให้ยอมรับและบังคับตามคาชี้ขาด ตามปกติแล้วก็คือกฎหมายของประเทศที่บุคคลธรรมดามี
ภูมิลาเนาและกฎหมายของประเทศที่เป็นที่ตั้งของสถานประกอบการของบริษัท
4.1.2.

สัญญำอนุญำโตตุลำกำรไม่มีผลผูกพัน

มาตรา 5 (1)(a) กาหนดเหตุแห่งการปฏิเสธกรณีที่สัญญาอนุญาโตตุลาการ "ที่อ้างถึงในมาตรา 2" "ไม่มีผล
ผูกพันตามกฎหมายของประเทศที่คู่สัญญาตกลงกันไว้ หรือกฎหมายของประเทศที่คาชี้ขาดได้ทาขึน้ กรณีที่
ไม่มีการตกลงกัน เหตุแห่งการปฏิเสธนี้คู่พิพาทมักจะยกขึ้นอ้างเสมอ
ผู้คัดค้านมักจะต่อสู้โดยอาศัยเหตุที่ว่าสัญญาอนุญาโตตุลาการไม่มีผลผูกพันเนื่องจากไม่ได้ "ทาเป็น
หนังสือ" ตามที่กาหนดในมาตรา 2(2) (ดู บทที่ 2 หัวข้อ 4.2.) เหตุแห่งการปฏิเสธการบังคับตามคาชี้ขาดที่
เกี่ ยวข้ อ งนั้ น อาจเป็ น กรณี ที่ อ้า งว่ า ไม่มี สั ญ ญาที่ จะให้ ร ะงั บข้ อ พิพาทโดยการอนุ ญ าโตตุ ลาการตาม
ความหมายของอนุสัญญา ตัวอย่างข้ อต่อสู้ที่ยกขึ้นอ้างตามเหตุนี้ที่เกิดขึ้นบ่อย เช่น สัญญาไม่ชอบด้วย
กฎหมาย หรือ ผู้คัดค้านถูกข่มขู่ หรือฉ้อฉลให้เข้าทาสัญญาด้วย เป็นต้น
ในบางครั้งผู้คัดค้านอาจอ้างเหตุแห่งการปฏิเสธนี้กรณีที่ผู้คัดค้านต่อสู้ว่าตนเป็นคู่สัญญาในสัญญา
อนุญาโตตุลาการที่เกี่ยวข้อง ประเด็นนี้ศาลตัดสินโดยการฟังข้อเท็จจริงใหม่ ซึ่งเป็นอิสระจากคาวินิจฉัยที่
ทาโดยอนุญาโตตุลาการ ตัวอย่างเช่น ในคดี Sarhank Group ผู้คัดค้านโต้แย้งว่าไม่มีสัญญาอนุญาโต

24. Hong Kong: Court of Appeal, 10 February 2010 and 5 May 2010 (FG Hemisphere Associates
LLC v. Democratic Republic of the Congo, et.al.) CACV 373/2008 & CACV 43/2009 (10
กุมภาพันธ์ 2010) Yearbook Commercial Aribtration XXXV (2010) pp. 392-397 (Hong Kong no.
24) ในเวลาที่เขียนนี้ มีการอุทธรณ์คาพิพากษานี้และอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์สูงสุดของฮ่องกง.
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บทที่ 3

ตุลาการเป็นหนังสือลงลายมือชื่อคู่สัญญา25 ศาลอุทธรณ์ภาค 2 ของสหรัฐอเมริกาตัดสินว่าศาลแขวงอาศัย
ข้อเท็จจริงที่อนุญาโตตุลาการวินิจฉัยผิดพลาดที่ว่าผู้คัดค้านถูกผูกพันโดยข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการตาม
กฎหมายอียิปต์ซึ่งบังคับใช้กับสัญญา แท้จริงแล้วศาลแขวงต้องใช้กฎหมายของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา
ปรับใช้ในประเด็นนี้เพื่อตรวจสอบคาชี้ขาดต่างหาก ดังนั้นศาลจึงย้อนสานวนกลับไปให้ศาลแขวง "ค้นหา
ข้อเท็จจริงว่า [ ผู้คัดค้าน] `ตกลงที่จะใช้อนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาทหรือไม่ ตามกฎหมาย
สัญญาหรือกฎหมายตัวแทนของอเมริกา"
คาตัดสินเมื่อไม่นานมานี้ใน คดี Dallah Real Estate & Tourism Holding Co. v. Pakistan ศาล
สูงสุดของอังกฤษ กล่าวถึงขอบเขตของหลักการวินิจฉัยอานาจของตนเองในอังกฤษ26 โดยศาลสูงสุดตัดสิน
ว่าในขณะที่คณะอนุญาโตตุลาการมีอานาจในการวินิจฉัยอานาจของตนโดยเป็นการวินิจฉัยเบื้องต้น เมื่อมี
การร้ อ งขอให้ บั ง คั บ ตามค าชี้ ข าดภายใต้ อ นุ สั ญ ญานิ ว ยอร์ ก และมี ก ารคั ด ค้ า นอ านาจของคณะ
อนุญาโตตุลาการ ศาลมีอานาจที่จะพิจารณาข้อเท็จจริงและประเด็นข้อพิพาทใหม่ทั้งหมดเพื่อที่จะวินิจฉัย
ในประเด็นเรื่องอานาจ
ศาลสูงสุดพิจารณาทบทวนวิธีการปรับใช้หลักการวินิจฉัยอานาจตนเองในหลายๆประเทศในโลกนี้ ใน
ย่อหน้าที่ 25 บันทึกไว้ว่า "ทุกประเทศ..ใช้อานาจตุลาการในบางลักษณะทบทวนคาวินิจฉัยเรื่องอานาจ
ของอนุญาโตตุลาการ" โดยสรุปแล้ว สัญญาไม่สามารถให้อานาจใดแก่คณะอนุญาโตตุลาการได้เลยหาก
คู่สัญญาไม่ได้เข้าทาสัญญานั้น" (อ้างถึงคดี China Minmetals ในสหรัฐอเมริกา ดูเชิงอรรถ 16.)
ดังนั้น ความจริงที่ว่าคณะอนุญาโตตุลาการมีอานาจวินิจฉัยอานาจของตนเองนั้นจึงไม่ได้ให้อานาจ
เด็ดขาดแก่คณะอนุญาโตตุลาการ ศาลที่พิจารณาการบังคับตามคาชี้ขาดซึ่งไม่ได้มีสถานที่นั่งพิจารณา
อนุญาโตตุลาการอยู่ในเขตอานาจจึงมีอานาจที่จะพิจารณาทบทวนอานาจของคณะอนุญาโตตุลาการใหม่
ในขณะที่ศาล (Lord Collins) ยอมรับว่าแนวโน้มที่เน้น การเป็นสากลนั้นคือการจากัดการพิจารณา
ข้อเท็จจริงใหม่ที่คณะอนุญาโตตุลาการพิจารณามาแล้วและมุ่งเน้นนโยบายที่ให้มีการบังคับตามคาชี้ขาด
ตามอนุสัญญานิวยอร์ก ซึ่งท่านพบว่าไม่มีคาพิพากษาที่เป็นบรรทัดฐาน ท่านตัดสินว่าตามพระราชบัญญัติ
ค.ศ. 1996 (มาตรา 30) ในประเทศอังกฤษ คณะอนุญาโตตุลาการมีสิทธิที่จะไต่สวนเบื้องต้นว่าตนมี
อานาจหรือไม่ อย่างไรก็ดี กรณีที่เกิดเป็นประเด็นขึ้นสู่ศาล ศาลต้องไต่สวนอย่างเป็นอิสระมากกว่าที่จะ
เป็นเพียงการทบทวนการวินิจ ฉัยของคณะอนุ ญาโตตุลาการเท่านั้ น ศาลสู งสุดพิ จารณาว่า แนวทางนี้
25. United States: United States Court of Appeals, Second Circuit, 14 April 2005 (Sarhank Group
v. Oracl Corporation) Yearbook Commercial Arbitration XXX (2005) pp. 1158-1164 (US no.
523).
26. United Kingdom: [2009] EWCA Civ 755; [2010] 2 W.L.R. 805 (CA (Civ Div)).
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ไม่ แ ตกต่ า งจากในประเทศฝรั่ ง เศสซึ่ ง เป็ น ประเทศที่ คาชี้ ข าดได้ ท าขึ้ น หลั ง จากที่ มี ค าพิ พ ากษาของ
ศาลสูงสุดอังกฤษไม่นาน ศาลอุทธรณ์ฝรั่งเศสปฏิเสธการขอเพิกถอนคาชี้ขาดสามฉบับโดยวินิจฉัยว่าคา
วินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการที่ว่าตนมีอานาจนั้นถูกต้องแล้ว27 ถึงแม้ว่าศาลไม่ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับ
ขอบเขตการใช้อานาจตุลาการทบทวนอานาจของคณะอนุญาโตตุลาการแต่ก็ได้ทบทวนคาวินิจฉัยทั้งฉบับ
แล้ว
(ดู บทที่ 2 หัวข้อ 3.2 เกี่ยวกับขอบเขตการทบทวนโดยศาลซึ่งต้องพิจารณาถึงคู่สัญญาในสัญญา
อนุญาโตตุลาการ)
4.2.

เหตุที่ 2 : ไม่มีการแจ้งล่วงหน้า และมีการฝ่ าฝืนกระบวนพิจารณาโดยชอบรวมทั้งสิทธิได้รับ
การพิจารณาอย่างเป็นธรรม (มำตรำ 5(1)(b))
"คู่ พิ พ าทซึ่ ง จะถู ก บั ง คั บ ตามค าชี้ ข าดไม่ ไ ด้ รั บ แจ้ ง ล่ ว งหน้ า อย่ า งเหมาะสมถึ ง การแต่ ง ตั้ ง
อนุญาโตตุลาการหรือกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการหรือไม่สามารถเข้ามาต่อสู้คดีได้ "

มาตรา 5 (1)(b) กาหนดเหตุแห่งการปฏิเสธกรณีที่คู่พิพาทซึ่งจะถูกบังคับตามคาชี้ขาดไม่ได้รับโอกาสหรือ
ความเป็ น ธรรมที่ จ ะเข้ า มาในคดี ได้ เ พราะ (1) ไม่ ได้ รั บแจ้ ง ล่ ว งหน้ า อย่ า งเหมาะสมถึ ง การแต่ ง ตั้ ง
อนุญาโตตุลาการหรือกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการ หรือ (2) ไม่สามารถเข้ามาต่อสู้คดีได้
อย่า งไรก็ ดี เหตุนี้ ไม่ ได้ ชัก จูง ให้ ศาลมี ความเห็ นต่า งจากคณะอนุญ าโตตุ ลาการเกี่ยวกั บกระบวน
พิจารณา แต่สิ่งสาคัญคือคู่พิพาทที่คัดค้านการบังคับตามคาชี้ขาดต้องแสดงให้เห็นว่าตนไม่มีสิทธิในการเข้า
ร่วมในการพิจารณาข้อพิพาทและการตัดสินของคณะอนุญาโตตุลาการอย่างไร
4.2.1.

สิทธิที่จะได้รับกำรพิจำรณำอย่ำงเป็นธรรม

มาตรา 5 (1)(b) กาหนดให้คู่พิพาทต้องได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรมซึ่งเป็นมาตรฐานขั้นต่าของความ
เป็นธรรม ศาลอุทธรณ์ภาค 7 ของสหรัฐอเมริกาไม่ได้อธิบายถึงมาตรฐานขั้นต่าของความเป็นธรรมไว้
อย่างไรก็ดี รวมถึง "การแจ้ง การพิจารณาพยานหลักฐานอย่างเหมาะสม และการตัดสินอย่างเป็นกลาง
27. France: Cour d’Appel, 17 February 2011 (Gouvernement du Pakistan –Ministère des Affaires
Religieuses v. Dallah Real Estate and Tourism Holding Company).
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ของอนุญาโตตุลาการ" ดังนั้น อนุญาโตตุลาการจะมีอานาจการใช้ดุลพินิจอย่างกว้างในการดาเนินกระบวน
พิจารณา
4.2.2.

ไม่มีกำรแจ้งล่วงหน้ำ

การที่คู่พิพาทไม่ได้รับการแจ้งเกี่ยวกับการนัดหมายของอนุญาโตตุลาการหรือวันนัดกระบวนพิจารณา
อนุญ าโตตุ ลาการนั บเป็น เรื่ องผิด ปกติ โดยเฉพาะกรณี ที่คู่พิพาทมีความกระตือ รือ ร้น ที่จ ะเข้า ร่ว มใน
กระบวนการอนุ ญาโตตุล าการซึ่ งเป็น ไปไม่ ได้ ที่จ ะกล่ าวอ้า งในภายหลั งว่ าไม่ ได้ รับแจ้ งล่ วงหน้ าอย่า ง
เหมาะสม
แต่ในทางตรงกันข้าม ในกระบวนพิจารณาที่ผู้คัดค้านขาดนัด การพิสูจน์เรื่องการแจ้งจะกระทาอย่าง
เคร่งครัดในทุกขั้นตอน
ตัวอย่างเช่น อาจมีกรณีขาดการแจ้งเหตุที่คู่พิพาทฝ่ายหนึ่งเปลี่ยนที่อยู่โดยไม่ได้บอกกล่าวอีกฝ่ายหนึง่
ก่อน หรือมีสถานที่อยู่ในส่วนหนึ่งของโลกที่แฟกซ์หรือวิธีการสื่อสารอื่นไม่อาจเข้าถึงได้ ในกรณีดังกล่าว
นั้น อนุญาโตตุลาการและผู้เรียกร้องในการอนุญาโตตุลาการควรกระทาทุกอย่างที่จะทาให้เชื่อได้ว่ามี
กระบวนการอนุญาโตตุลาการหรือมีการแต่งตั้งคณะอนุญาโตตุลาการซึ่งอยู่ในการรับรู้ของผู้คัดค้านและมี
พยานหลั กฐานต่ างหากในประเด็ นดัง กล่ าว หากคู่พิพาทไม่ ได้ ป ฏิบัติต ามที่ กล่ าวมานี้ การบั งคับตาม
คาชี้ขาดอาจถูกปฏิเสธได้ ในคดีหนึ่ง ศาลสูงสวีเดนปฏิเสธการบังคับตามคาชี้ขาดโดยให้เหตุผลว่าเนื่องจาก
อนุญาโตตุลาการเพิกเฉยกับข้อเท็จจริงที่ว่าเอกสารที่ส่งไปยังที่อยู่เก่าของคู่พิพาทฝ่ายสวีเดนถูกส่งกลับมา
เนื่องจากส่งไม่ได้28
อย่ า งไรก็ ดี การขาดนั ดอาจเป็ น ทางเลื อกของคู่พิพาทก็ ได้ ผู้ คัคค้า นอาจได้ รับการแจ้ ง เกี่ ยวกั บ
กระบวนการอนุญาโตตุลาการแล้วแต่ผู้คัดค้านไม่เข้าร่วมหรือปฏิเสธที่จะเข้าร่วมในการอนุญาโตตุลาการ
เอง ศาลตัดสินว่าไม่มีการฝ่าฝืนกระบวนพิจารณาโดยชอบตาม มาตรา 5 (1)(b) หากแต่คู่พิพาทเลือกที่จะ
ไม่เข้าร่วมในกระบวนการอนุญาโตตุลาการเอง ซึ่งก็ไม่ใช่เหตุที่จะปฏิเสธการบังคับตามคาชี้ขาดได้

28. Sweden: Högsta Domstolen, 16 April 2010 (Lenmorniiproekt OAO v. Arne Larsson &Partner
Leasing Aktiebolag) Yearbook XXXV (2010) pp. 456-457 (Sweden no. 7).
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4.2.3.

กำรฝ่ำฝืนกระบวนพิจำรณำโดยชอบ : กำรไม่สำมำรถเข้ำมำในคดีของตนได้"

คดีของสหรัฐอเมริกาที่มีชื่อเสียงคดีหนึ่ง Iran Aircraft Industries กับ Avco Corp. เป็นตัวอย่างของ
การปฏิเสธการยอมรับและบังคับตามคาชี้ขาดเพราะผู้คัดค้านไม่สามารถเข้ามาในคดีของตนได้29 กล่าวคือ
หลังจากที่ผู้คัดค้านหารือกับประธานคณะอนุญาโตตุลาการ (ซึ่งภายหลังถูกแทนที่) ผู้คัดค้านตัดสินใจทา
ตามคาแนะนาของประธานที่จะไม่แสดงใบกากับสินค้าเพื่อเป็นหลักฐานสนับสนุนการวิเคราะห์ค่าเสียหาย
ของบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี โดยผู้คัดค้านเพียงแต่อ้างอิงบันทึกสรุปที่ทามา ทั้งนี้ ระบุว่าจะขอแสดง
พยานหลักฐานเพิ่มเติมในกรณีที่จาเป็น ในที่สุดคณะอนุญาโตตุลาการปฏิเสธไม่ให้ค่าเสียหายที่กล่าวอ้าง
มาเนื่องจากว่าไม่มีหลักฐานสนับสนุน ศาลอุทธรณ์ภาค 2 ปฏิเสธการบังคับตามคาชี้ขาดเนื่องจากฝ่าย
ที่แพ้คดีไม่สามารถเข้ามาต่อสู้คดีเกี่ยวกับการพิสูจน์ค่าเสียหายได้
คาชี้ขาดจานวนมากถูกปฏิเสธการยอมรับและบังคับ หากอนุญาโตตุลาการไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
เป็นธรรมในสถานการณ์ต่างๆ เช่น
- ศาลอุทธรณ์เนเปิล ปฏิเสธการบังคับตามคาชี้ขาดของออสเตรียโดยให้เหตุผลว่าการแจ้งล่วงหน้าหนึ่ง
เดือนเพื่อให้ผู้คัดค้านเข้าร่วมการพิจารณาในกรุงเวียนนานั้นไม่พอเพียงเนื่องจากในช่วงเวลานั้น
สถานที่ที่ผู้คัดค้านอยู่เกิดแผ่นดินไหวใหญ่30
- ศาลอุทธรณ์อังกฤษยืนตามคาพิพากษาที่ปฏิเสธการบังคับตามคาชี้ขาดของอินเดียโดยให้เหตุผลว่ามี
การเจ็บป่วยอย่างหนักของคู่พิพาทฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเหตุนี้ถูกยกขึ้นอ้างเพื่อขอเลื่อนการพิจารณาแต่ไม่ได้
รับอนุญ าตในระหว่ างที่มี การสื บพยาน ซึ่ง หมายถึงว่าเป็นสิ่ง ที่น่าจะเป็น ไปไม่ ได้ที่จ ะคาดหวังให้
คู่พิพาทฝ่ายนั้นเข้าร่วมในกระบวนการอนุญาโตตุลาการรวมทั้งยื่นคาคัดค้านด้วย31

29. United States: United States Court of Appeals, Second Circuit, 24 November 1992 (Iran
Aircraft Industries and Iran Helicopter Support and Renewal Company v. Avco
Corporation) Yearbook Commercial Arbitration XVIII (1993) pp. 596-605 (US no. 143).
30. Italy: Corte di Appello, Naples (Salerno Section), 18 May 1982 (Bauer & Grossmann OHG v.
Fratelli Cerrone Alfredo e Raffaele) Yearbook Commercial Arbitration X (1985) pp. 461-462
(Italy no. 70).
31. United Kingdom: Court of Appeal (Civil Division), 21 February 2006 and 8 March 2006 (Ajay
Kanoria, et al. v. Tony Francis Guinness) Yearbook Commercial Arbitration XXXI (2006) pp.
943-954 (UK no. 73).
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-

ศาลสูงฮ่องกงปฏิเสธการบังคับตามคาชีข้ าดที่ตัดสินว่าสถาบัน China International Economic
and Trade Arbitration Commission (CIETAC) ไม่ได้ให้โอกาสผู้คัดค้านแสดงความเห็นเกี่ยวกับ
รายงานของผู้เชี่ยวชาญทีแ่ ต่งตั้งโดยคณะอนุญาโตตุลาการ32

ตัวอย่างการคัดค้านที่ไม่เป็นผลสาเร็จกรณีที่อ้างว่ากระบวนพิจารณาไม่ชอบ เช่น
4.3.

อนุญาโตตุลาการปฏิเสธที่จะกาหนดนัดพิจารณาใหม่เพื่อความสะดวกของพยานตามที่คู่พิพาทฝ่ายที่
โต้แย้งการบังคับตามคาชี้ขาดร้องขอ
คณะอนุญาโตตุลาการปฏิเสธการขออนุญาตเลื่อนคดีและปฏิเสธการหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม
คณะอนุญ าโตตุล าการปฏิ เ สธการขออนุ ญาตเลื่อ นคดี ต่อ ไปอีก และชะลอกระบวนการอนุ ญาโต
ตุลาการเนื่องจากมีกระบวนพิจารณาล้มละลาย
คณะอนุญาโตตุลาการมีคาสั่งในเรื่องข้อสันนิษฐานและภาระการพิสูจน์
คณะอนุญาโตตุลาการอ้างอิงทฤษฎีกฎหมายใหม่ในคาชี้ขาดที่ว่าไม่มีการโต้แย้งไว้ก่อนหน้านี้
คณะอนุญาโตตุลาการตัดการถามค้านพยาน
คู่พิพาทไม่ได้เข้าร่วมในการพิจารณาเพราะกลัวถูกจับกุมในรัฐที่มกี ารพิจารณาคดี
ผู้รับมอบอานาจของบริษัทไม่สามารถเข้าร่วมในการพิจารณาเพราะไม่ได้รับวีซ่า
เหตุที่ 3 : นอกเหนือหรือเกินขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการ (มำตรำ 5 (1)(c))
"ค าชี้ ข าดได้ วิ นิ จ ฉั ยส าหรั บข้ อ พิพาทที่ ไม่ ได้ ก าหนดไว้ หรื อ อยู่ ในเงื่ อ นไขที่ ให้ เ สนอข้ อ พิ พ าทต่ อ
อนุญาโตตุลาการ หรือมีเนื้อหาบางส่วนในคาชี้ขาดที่วินิจฉัยเกินกว่าขอบเขตการเสนอข้อพิพาทต่อ
อนุญาโตตุลาการ เว้นแต่ส่วนที่เกิน ขอบเขตนั้นสามารถแยกออกได้จากคาชี้ขาดส่วนที่อยู่ภายใน
ขอบเขตแล้ว ก็อาจได้รับการยอมรับและบังคับได้"

32. Hong Kong: Supreme Court of Hong Kong, High Court, 15 January 1993 (Paklito Investment
Ltd. v. Klockner East Asia Ltd.) Yearbook Commercial Arbitration XIX (1994) pp. 664-674
(Hong Kong no. 6).
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เหตุแห่งการปฏิเสธตามมาตรา 5 (1)(c) ได้แก่คาชี้ขาดที่
-

วินิจฉัยข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งที่ไม่ได้กาหนดไว้หรืออยู่ในเงื่อนไขที่คู่พิพาทให้เสนอข้อพิพาทต่อ
อนุญาโตตุลาการ หรือ
มีเนื้อหาบางส่วนในคาชี้ขาดที่วินิจฉัยเกินกว่าขอบเขตการเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ

เหตุตามมาตรา 5 (1)(c) สร้างหลักการที่ว่าคณะอนุญาโตตุ ลาการมีเขตอานาจที่จะตัดสินประเด็นที่
คู่พิพาทยินยอมให้ตนเป็นผู้วินิจฉัยเท่านั้น
ในการวินิจฉัยว่าอะไรที่คู่พิพาทยินยอมให้คณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยนั้น ต้องพิจารณาสัญญา
อนุ ญ าโตตุ ล าการและข้ อ เรี ย กร้ อ งที่ คู่ พิ พ าทยื่ น ต่ อ คณะอนุ ญ าโตตุ ล าการ ภาษาที่ ใ ช้ ใ นสั ญ ญา
อนุญาโตตุลาการซึ่งกาหนดว่าอะไรที่คู่พิพาทตกลงกันเสนอต่อคณะอนุญาโตตุลาการเพื่อให้วินิจฉัยซึ่ง
สาคัญมากและประเด็นข้อพิพาทก็จะต้องอยู่ในขอบเขตนั้นด้วย
ข้อสัญญามาตรฐานที่เผยแพร่โดยสถาบันอนุญาโตตุลาการจะยกร่างขึ้นให้คณะอนุญาโตตุลาการมี
อานาจที่กว้างมากที่จะวินิจฉัยข้อพิพาทที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับสัญญาระหว่างคู่สัญญา (ปกติกค็ อื สัญญา
หลัก ) ส่ วนประเด็นความเหมาะสมในการเสนอข้อ พิพาท (Ripeness) และประเด็นที่ ใกล้ เคียงปกติ
มักจะเป็นประเด็นเรื่องการยอมรับ (admissibility) (ไม่ใช่เรื่องอานาจ) จึงไม่อาจถูกทบทวนโดยศาลได้ (ดู
บทที่ 2 หัวข้อ 3.1. เรื่อง การวินิจฉัยอานาจของคณะอนุญาโตตุลาการและการทบทวนของศาลเกี่ยวกับ
สัญญาอนุญาโตตุลาการ)
ศาลมีดุลพินิจที่จะบังคับตามคาชี้ขาดบางส่วนหากคาชี้ขาดนั้นมีเพียงบางส่วนเกินกว่าอานาจของ
คณะอนุญาโตตุลาการ หากว่าส่วนที่อยู่ในอานาจของคณะอนุญาโตตุลาการอาจแบ่งแยกได้ หลักเกณฑ์นี้
ปรากฏจากข้อกาหนดในส่วนท้ายของ มาตรา 5 (1)(c) ("เว้นแต่ ส่วนที่ขอบเขตนั้นสามารถแยกออกจาก
คาชี้ขาดส่วนที่อยู่ภายในขอบเขตได้ ก็อาจได้รับการยอมรับและบังคับได้")
4.4.

เหตุที่ 4 : เหตุผิดปกติในการแต่งตั้งคณะอนุญาโตตุลาการหรือการพิจารณาของคณะ
อนุญาโตตุลาการ (มำตรำ 5 (1)(d))
"องค์ประกอบของคณะอนุญาโตตุลาการหรือกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการมิได้เป็นไปตามที่
คู่พิพาทตกลงกั น ไว้ หรื อมิ ได้เ ป็ นไปตามกฎหมายของประเทศที่ มีก ารด าเนิ นกระบวนพิ จ ารณา
อนุญาโตตุลาการในกรณีที่คู่พิพาทไม่ได้ตกลงกันไว้"
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การฝ่าฝืนที่อาจเกิดขึ้นได้ตามมาตรา 5 (1)(d) มีสองเรื่อง ดังนี้
-

องค์ประกอบของคณะอนุญาโตตุลาการ
กระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการ

4.4.1.

องค์ประกอบของคณะอนุญำโตตุลำกำร

ทางเลือกแรกที่มาตรา 5 (1)(d) จะใช้บังคับคือกรณีที่คู่พิพาทฝ่ายหนึ่งเสียสิทธิในการตั้งอนุญาโตตุลาการ
หรือเสียสิทธิที่จะให้ข้อพิพาทของตนนั้นถูกชี้ขาดโดยคณะอนุญาโตตุลาการที่มีองค์ประกอบตามที่กาหนด
ไว้ในสัญญาระหว่างคูพ่ ิพาท
อนึ่ง กรณีที่คู่พิพาทฝ่ายหนึ่งปฏิเสธที่จะตั้งอนุญาโตตุลาการ ศาลจึงตั้งอนุญาโตตุลาการไปหรือกรณีที่
อนุญาโตตุลาการถูกคัดค้านเป็นผลสาเร็จแล้วถูกแทนทีต่ ามข้อบังคับและกฎหมายที่คพู่ ิพาทเลือก จะไม่ใช่
กรณีตามที่บญ
ั ญัติในมาตรานี้
มาตรา 5 (1)(d) กาหนดไว้ว่าศาลจะพิจารณากรณีเหล่านี้ก่อน
1.
2.
3.
4.

คู่พิพาทตกลงกันเกี่ยวกับการตั้งคณะอนุญาโตตุลาการไว้หรือไม่
กรณีที่ตกลงกัน คู่พิพาทตกลงอะไรกันไว้บ้าง
มีการฝ่าฝืนข้อตกลงหรือไม่
กรณีที่ไม่มีข้อตกลงระหว่างคู่พิพาทเกี่ยวกับการตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ ศาลควรใช้กฎหมายของ
ประเทศที่มีการดาเนินการอนุญาโตตุลาการเพื่อวินิจฉัยว่าไม่เป็นไปตามข้อตกลงหรือไม่

ตัวอย่างเช่น คู่พิพาทอาจจะกาหนดสถาบันที่มีอานาจแต่งตั้งไว้เพื่อที่จะตั้งประธานหรืออนุญาโตตุลาการ
ไว้ในข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการแล้วแต่ในความเป็นจริงกลายเป็นบุคคลอื่นที่ตั้งอนุญาโตตุลาการ ปัญหาที่
คล้ายคลึงกันนี้เกิดขึ้นกรณีที่อนุญาโตตุลาการควรจะได้รับเลือกมาจากกลุ่มบุคคลที่กาหนดไว้ แน่นอน
แต่กลับได้รับเลือกจากอีกกลุ่มหนึ่ง อย่างไรก็ดี ศาลควรตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนว่าจาเป็นอย่างยิ่ง หรือไม่ที่จะ
ปฏิเสธการบังคับตามคาชี้ขาด โดยคู่พิพาทฝ่ายที่คัดค้านการยอมรับและบังคับตามคาชี้ขาดเพียงอ้างว่าตน
ถูก ตัด สิท ธิ หรื อไม่ได้ รับความเป็น ธรรมในกระบวนพิจ ารณาอนุญ าโตตุ ล าการ ด้ ว ยเหตุ ว่า มี กระบวน
พิจารณาที่ผิดระเบียบเพียงเล็กน้อยเท่านั้น มีตัว อย่างของคดีลักษณะนี้ที่ศาลสามารถที่จะบังคับตาม
คาชี้ขาดให้ แม้จะมีการฝ่าฝืนกระบวนพิจารณาโดยชอบ แต่เป็นเรื่องเล็กน้อย (ดูบทนี้ หัวข้อ 3.5.)
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ตัวอย่างเช่น ในคดี China Nanhai ศาลสูงฮ่องกงตัดสินว่าถึงแม้ว่าจะชัดเจนว่าไม่ได้ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงที่กาหนดไว้โดยเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ ศาลที่พิจารณาเรื่องการบังคับตาม
คาชี้ขาดควรที่จะใช้ดุลพินิจที่บังคับตามคาชี้ขาดนั้นหากพิจารณาแล้วว่าการฝ่าฝืนนั้นเป็นเรื่องไม่เป็น
สาระ33
สัญญาอนุญาโตตุลาการอาจกาหนดคุณสมบัติที่แน่ชัดสาหรับอนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือมากกว่า
นั้นไว้ด้วย เช่น จะต้องมีความชานาญในการใช้ภาษาที่กาหนดไว้ ถือสัญชาติของประเทศหนึ่งได้รับอนุญาต
ให้ปฏิบัติหน้าที่กฎหมายประเทศนั้น ได้รับปริญญาทางวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น กรณีเหล่านี้ ศาลควร
พิจารณาอย่างถี่ถ้วนว่าข้อเท็จจริงที่อนุญาโตตุลาการขาดคุณสมบัติที่กาหนดไว้นั้นทาให้กระบวนพิจารณา
ไม่เป็นธรรมจริงหรือไม่ ตัวอย่างเช่น ในข้อตกลงอนุญาโตตุลาการกาหนดให้อนุญาโตตุลาการ ต้องเป็น
"บุคคลทางพาณิชย์" หรือ "บุคคลที่มีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมเฉพาะทาง” แต่กลับเป็นนักกฎหมาย
ที่ไม่ได้มีคุณสมบัติเหล่านี้ได้รับการแต่งตั้ง ก็อาจตัดสินให้บังคับตามคาชี้ขาดไปได้โดยไม่ต้องคานึงถึงเรือ่ งนี้
ตัวอย่างของการคัดค้านที่ไม่เป็นผลสาเร็จโดยอ้างอิงทางเลือกแรกของมาตรา 5 (1)(d) เช่น
-

-

ศาลอุทธรณ์มิวนิคปฏิเสธการคัดค้านที่ว่าการตั้งคณะอนุญาโตตุลาการไม่เป็นไปตามที่คู่พิพาทตกลง
กันไว้ ซึ่งคณะอนุญาโตตุลาการควรจะประกอบด้วยอนุญาโตตุลาการคนเดียวแทนที่จะเป็นสองคน
หรือมากกว่านั้นตามที่กาหนดในข้อตกลงอนุญาตโตตุลาการ ศาลบันทึกไว้ว่าผู้คัดค้านรับทราบถึง
การตั้งคณะอนุญาโตตุลาการแล้วแต่ไม่ได้คัดค้านไว้ในชั้นพิจารณาอนุญาโตตุลาการ34
ในคดีของศาลสูงสุดสเปน สัญญาอนุญาโตตุลาการที่กาหนดให้ใช้การอนุญาโตตุลาการที่สถาบัน
Association Cinématographique Professionnelle de Conciliation et d’Arbitrage
(ACPCA) ในฝรั่ งเศส กรณี นี้ผู้ คัด ค้านในกระบวนการอนุ ญาโตตุ ลาการไม่ ตั้ง อนุญ าโตตุล าการ
ประธานสมาพันธ์ภาพยนตร์ (International Federation of Film Procedures Association) จึง
ตั้งประธานอนุญาโตตุลาการไป คดีนี้ศาลปฏิเสธข้อโต้แย้งของผู้คัดค้านที่ว่าการตั้งอนุญาโตตุลาการ

33. Hong Kong: Supreme Court of Hong Kong, High Court, 13 July 1994 (China Nanhai Oil Joint
Service Corporation Shenzhen Branch v. Gee Tai Holdings Co. Ltd.) Yearbook Commercial
Arbitration XX (1995) pp. 671- 680 (Hong Kong no. 8).
34. Germany: Oberlandesgericht, Munich, 15 March 2006 (Manufacturer v. Supplier, in
liquidation) Yearbook Commercial Arbitration XXXIV (2009) pp. 499-503 (Germany no. 117).
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ฝ่าฝืนข้อตกลงอนุญาโตตุลาการ แล้วตัดสินว่าการตั้งประธานอนุญาโตตุลาการสอดคล้องกับข้อบังคับ
ของ ACPCA แล้ว35
ตัวอย่างของการคัดค้านที่เป็นผลสาเร็จโดยอ้างอิงทางเลือกแรกในมาตรา 5 (1)(d) เช่น
-

-

ในปี 1978 ศาลอุทธรณ์ฟลอเรนซ์ตัดสินว่าคณะอนุญาโตตุลาการที่ประกอบด้วยสองคนและนั่ง
พิจารณาที่กรุงลอนดอนเป็นการฝ่าฝืนข้อตกลงอนุญาโตตุลาการ ถึงแม้ว่าองค์ประกอบของคณะ
อนุ ญาโตตุล าการจะสอดคล้อ งกั บกฎหมายของประเทศที่มี การด าเนิน การอนุญ าโตตุ ลาการแต่
ข้อตกลงอนุญาโตตุลาการกาหนดว่าให้ใช้อนุญาโตตุลาการสามคน แต่อนุญาโตตุลาการสองคนที่
คู่พิพาทตั้งขึ้นมานั้นไม่ได้ตั้งอนุญาโตตุลาการคนที่สามตามที่กาหนดในข้อตกลงอนุญาโตตุลาการ
ซึ่งเกี่ยวกับผลของคดีนี้ (ทั้งนี้ กฎหมายอังกฤษในเวลานั้นอนุญาตให้ทาได้)36
ศาลอุทธรณ์ภาค 2 ของสหรัฐอเมริกาปฏิเสธการยอมรับและบังคับตามคาชี้ขาดด้วยเหตุว่ามีการ
ฝ่าฝืนข้อตกลงของคู่พิพาทเกี่ยวกับการตั้งอนุญาโตตุลาการ เพราะว่าไม่ได้ปฏิบัติตามกระบวนการตั้ง
อนุญาโตตุลาการตามที่ตกลงกันไว้ ศาลตั้งประธานคณะอนุญาโตตุลาการตามที่คู่พิพาทฝ่ายหนึ่ง
ยื่นคาร้องขอแทนที่จะให้อนุญาโตตุลาการสองคนที่คู่พิพาทตั้งขึ้นมานั้นพยายามตกลงกันให้ได้ ว่าจะ
ให้บุคคลใดเป็นประธานตามที่กาหนดไว้ในข้อตกลงอนุญาโตตุลาการที่เกี่ยวข้อง37

4.4.2.

กระบวนพิจำรณำอนุญำโตตุลำกำร

อนุสัญญาไม่ได้ประสงค์จะให้คู่ความฝ่ายที่แพ้มีสิทธิที่จะอุทธรณ์คาสั่งเกี่ยวกับกระบวนพิจารณาของคณะ
อนุญาโตตุลาการ ทางเลือกนี้ของมาตรา 5 (1)(d) ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ศาลปฏิเสธการยอมรับและ
35. Spain: Tribunal Supremo, Civil Chamber, 11 April 2000 (Union Générale de Cinéma, SA v. X Y
Z Desarrollos,SA) Yearbook XXXII (2007) pp. 525-531 (Spain no. 50).
36. Italy: Corte di Appello, Florence, 13 April 1978 (Rederi Aktiebolaget Sally v. srl Termarea)
Yearbook Commercial Arbitration IV (1979) pp. 294-296 (Italy no. 32).
37. United States: United States Court of Appeals, Second Circuit, 31 March 2005
(Encyclopaedia Universalis S.A. v. Encyclopaedia Britannica, Inc.) Yearbook Commercial
Arbitration XXX (2005) pp. 1136-1143 (US no. 520).
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บังคับตามคาชี้ขาด ในกรณีที่ศาลมีความเห็นต่างจากอนุญาโตตุลาการ เช่น จะสืบพยานหรือไม่อนุญาตให้
ถามค้านหรือไม่ หรือบันทึกคาเบิกความพยานจานวนเท่าใดที่จะได้รับอนุญาต
แต่ทางเลือกที่สองของมาตรา 5 (1)(d) มีเป้าหมายอยู่ที่กระบวนพิจารณาที่บิดเบือนในเรื่องหลักๆ
จากกระบวนพิจารณาที่ตกลงกัน รวมถึงสถานการณ์ที่คู่พิพาทตกลงกันให้ใช้ข้อบังคับของสถาบันแห่งหนึ่ง
แต่กระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการได้กระทาไปภายใต้ข้อบังคับอื่น หรือแม้แต่ในกรณีที่คู่พิพาทตกลง
กันว่าไม่ต้องใช้ข้อบังคับของสถาบันใดเลย
ตัวอย่างของการคัดค้านที่ไม่เป็นผลสาเร็จโดยอ้างอิงทางเลือกที่สองในมาตรา 5(1)(d) เช่น
-

-

ศาลอุทธรณ์เบรเมนปฏิเสธคาคัดค้านของผู้คัดค้านที่ว่ากระบวนพิจารณาซึ่งทาขึ้นในประเทศตุรกี
ไม่สอดคล้องกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของตุรกีเนื่ องจากคณะอนุญาโตตุลาการไม่
อนุญาตให้มีการสืบพยานบุคคลตามคาร้องของผู้คัดค้านและเพิกเฉยต่อการเสนอพยานหลักฐานใหม่
ของตน ศาลตัดสินว่าคณะอนุญาโตตุลาการกระทาการโดยสอดคล้องกับข้อบังคับอนุญาโตตุลาการ
ของสภาหอการค้ากรุงอิสตันบุล (Istanbul Chamber of Commerce) ซึ่งคู่พิพาทตกลงกันให้
ใช้แล้ว38
ศาลชั้นต้นของรัฐฟลอริดาทางตอนเหนือ สหรัฐอเมริกา ผู้คัดค้าน ได้แก่ Devon (ผู้เรียกร้องใน
กระบวนการอนุ ญาโตตุลาการ ซึ่งกระท าโดย China Maritime Arbitration Commission
(CMAC)) โต้แย้งว่ากระบวนการอนุญาโตตุลาการไม่สอดคล้ องกับกฎหมายของประเทศจีนเพราะ
CMAC ไม่อนุญาตให้คู่พิพาทฝ่ายอื่นยื่นข้อเรียกร้องแย้งแต่หลังจากนั้นกลับอนุญาตให้ฝ่ายนั้นยื่น
เอกสารต่ า งหากอี ก ฉบั บซึ่ ง ในภายหลั ง มารวมอยู่ กั บค าเสนอข้ อ พิ พ าทของ Devon ศาลยก
ข้อโต้แย้งดังกล่าวโดยให้เหตุผลว่า Devon ไม่ได้แสดงให้เห็นว่าคาชี้ขาดของ CMAC นั้นไม่เหมาะสม
อย่างไรตามกฎหมายของประเทศจีน39

38. Germany: Hanseatisches Oberlandesgericht, Bremen, 30 September 1999 (Claimant v.
Defendant) Yearbook Commercial Arbitration XXXI (2006) pp. 640-651 (Germany no. 84).
39. United States: United States District Court, Northern District of Florida, Pensacola Division, 29
March 2010 (Pactrans Air & Sea, Inc. v. China National Chartering Corp.,et al.) Yearbook
Commercial Arbitration XXXV (2010) pp. 526-527 (US no. 697).
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ตัวอย่างของการคัดค้านที่เป็นผลสาเร็จโดยอ้างอิงทางเลือกที่สองในมาตรา 5 (1)(d) เช่น
-

-

ศาลอุทธรณ์สวิสปฏิเสธการยอมรับและบังคับตามคาชี้ขาดของเยอรมัน ด้วยเหตุว่ากระบวนพิจารณา
อนุญาโตตุลาการไม่สอดคล้องกับข้อ ตกลงของคู่พิพาท โดยข้อตกลงอนุ ญาโตตุลาการกาหนดไว้
สาหรับการอนุญาโตตุลาการในเมือง Hamberg ว่า "ข้ อพิพาททั้งหมดจะระงับไปโดยกระบวน
พิจารณาอนุญาโตตุลาการในครั้งเดียว และเป็นกระบวนพิจารณาเดียวกัน " แต่ในคดีนี้กระบวน
พิจารณาทาขึ้นสองขั้นตอน กล่าวคือ ขั้นตอนแรก คือการอนุญาโตตุลาการเพื่อชี้ขาดคุณภาพโดย
ผู้เชี่ยวชาญสองคน และขั้นตอนหลัง คือการอนุญาโตตุลาการที่ชี้ขาดเรื่องความเหมาะสมโดยคณะ
อนุญาโตตุลาการประกอบด้วยสามคน40
ศาลอุท ธรณ์ ตุ รกี ปฏิเ สธการยอมรับและบั งคับตามคาชี้ ข าดของสวิส โดยให้เ หตุผ ลว่า ไม่ได้ ใช้
กฎหมายวิธีพิจารณาซึ่งตกลงกันโดยคู่พิพาท41
ศาลสูงสุดอิตาลีบังคับตามคาชีข้ าดของสต็อกโฮล์มแต่ปฏิเสธคาชี้ขาดของปักกิ่งซึ่งทาขึน้ เกี่ยวกับข้อ
พิพาทเดียวกัน ศาลตัดสินว่าคาชี้ขาดของปักกิ่งขัดแย้งกับข้อตกลงของคู่พิพาทซึ่งให้ใช้การอนุญาโต
ตุลาการเพียงครั้งเดียว โดยอาจจะทาทีส่ ต็อกโฮล์มหรือปักกิ่งก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าคู่พิพาทฝ่ายใดเป็นคน
เริ่มกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการก่อนกัน42

40. Switzerland: Appellationsgericht, Basel-Stadt, 6 September 1968, (Corporation X AG,buyer v.
Firm Y, seller) Yearbook Commercial Arbitration I (1976) p. 200 (Switzerland no. 4).
41. Turkey: Court of Appeals, 15th Legal Division, 1 February 1996 (Osuuskunta METEX
Andelslag V.S. v. Türkiye Electrik Kurumu Genel Müdürlügü General Directorate, Ankara)
Yearbook Commercial Arbitration XXII (1997) pp. 807-814 (Turkey no. 1).
42. Italy: Corte di Cassazione, 7 February 2001, no. 1732 (Tema Frugoli SpA, in liquidation v.
Hubei Space Quarry Industry Co. Ltd.) Yearbook Commercial Arbitration XXXII (2007) pp.
390- 396 (Italy no. 170).
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4.5.

เหตุที่ 5 : คาชี้ขาดยังไม่มีผลผูกพัน หรือได้ถูกเพิกถอน หรือระงับใช้เสีย (มำตรำ 5 (1)(e))
"คาชี้ขาดยังไม่มีผลผูกพัน หรือได้ถูกเพิกถอน หรือระงับใช้เสียโดยศาลที่มีเขตอานาจหรือ
ภายใต้กฎหมายของประเทศที่ทาคาชี้ขาด"

มาตรา 5 (1)(e) บัญญัติเหตุแห่งการปฏิเสธการยอมรับและบังคับตามคาชี้ขาดกรณีที่ผู้คัดค้านพิสูจน์ได้ว่า
คาชี้ขาดมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้
-

ยังไม่มีผล "ผูกพัน" คู่พิพาท หรือ
ได้ถูกเพิกถอน หรือระงับใช้เสียโดยองค์กรที่มีเอานาจหรือภายใต้กฎหมายของประเทศที่คาชี้ขาดได้
ทาขึ้น

4.5.1.

คำชี้ขำดยังไม่มีผลผูกพัน

ผู้ยกร่างอนุสัญญานิวยอร์กได้ใช้ คาว่า "ผูกพัน" ในบริบทนี้แทนที่จะเป็นคาว่า "เป็นที่สุด" (ซึ่งใช้ในบริบท
เดียวกันในอนุสัญญาเจนีวาว่าด้วยการปฏิบัติตามคาชี้ขาดอนุญาโตตุลาการต่างประเทศ ปี 1927)43 การใช้
คาว่า "ผูกพัน" ก็ตั้งใจจะทาให้ชัดเจนว่าคู่พิพาทมีสิทธิที่จะขอให้ยอมรับและบังคับตามคาชี้ขาดทันทีคณะ
อนุญาโตตุลาการมีคาชี้ขาด ซึ่งหมายความว่าคู่พิพ าทไม่จาเป็นต้องได้รับการบังคับ (exequatur) หรือ
ไม่ต้องยื่นคาร้องต่อศาลที่มีเขตอานาจหรือภายใต้กฎหมายของประเทศที่คาชี้ขาดได้ทาขึ้นเพื่อให้บังคับ
ตามคาชี้ขาด (เรียกกันทั่วไปว่า การบังคับที่ซ้าซ้อน (double exequatur) ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องกระทา
ภายใต้อนุสัญญาเจนีวา ปี 1927
อนึ่ง ข้อเท็จจริงที่ว่าไม่จาเป็นต้องมีกำรบังคับที่ซ้าซ้อนตามอนุสัญญาฉบับนี้เป็นที่รู้กันทั่วไปของศาล
และนักวิจารณ์
อย่างไรก็ดี ศาลให้ความเห็นที่แตกต่างเกี่ยวกับการกาหนดลงไปว่าเมื่อใดที่จะถือว่าคาชี้ขาดมีผล
"ผูกพัน" ตามความหมายของมาตรา 5 (1)(e) บางศาลพิจารณาว่าให้ถือตามกฎหมายของประเทศที่

43. อนุสัญญาว่าด้ วยการปฏิบั ติตามคาชี้ขาดของอนุญาโตตุล าการต่างประเทศ ลงนามที่ก รุงเจนีวา วันที่ 26
กันยายน 1927.
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คาชี้ขาดได้ทาขึ้น44 ส่วนศาลอื่นๆวินิจฉัยในประเด็นนี้ว่าให้เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับคาชี้ขาดนั้น
และตัดสินว่าคาชี้ขาดต่างประเทศจะมีผลผูกพันคู่พิพาทเมื่อวิธีการพื้นฐานที่กาหนดไว้สาหรับการแก้ไข
เยียวยา (recourse) แก่คู่พิพาทฝ่ายนั้นไม่มีอยู่แล้วหรือไม่มีอีกต่อไปแล้ว 45 ซึ่งหมายถึงว่าคาชี้ขาดไม่อาจ
อุทธรณ์ในเนื้อหาของข้อพิพาทไม่ว่าจะอุทธรณ์ต่ออนุญาโตตุลาการอุทธรณ์หรือต่อศาลได้อีก ในบริบทนี้
ศาลอาจอ้ างอิ งจากข้อ ตกลงของคู่พิพาท เช่ น ในกรณี คู่พิพาทเลื อ กที่ จ ะใช้ อ นุญ าโตตุ ล าการภายใต้
ข้อบังคับของสภาหอการค้านานาชาติ (International Chamber of Commerce) ในข้อบังคับของสภา
หอการค้านานาชาติข้อ 28(6) ก็ได้กาหนดว่า "คาชี้ขาดทุกฉบับจะมีผลผูกพันคู่พิพาท" ไว้อยู่แล้ว
4.5.2.

คำชี้ขำดถูกเพิกถอน หรือระงับใช้เสีย

(i)
คำชี้ขำดถูกเพิกถอน
กรณีนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ กระบวนการดังกล่าวเรียกว่า "การยกเลิก" (vacatur) หรือ "การเพิกถอน"
(annulment)
ศาลที่มีอานาจที่จะเพิกถอนคาชี้ขาดคือศาลในประเทศที่คาชี้ขาดได้ทาขึ้นหรือถือว่าได้ทาขึ้น เช่น
ประเทศที่มีการนั่งพิจารณาอนุญาโตตุลาการ (ดู บทที่ 1 หัวข้อ 3.1.1.) ศาลเหล่านี้จะมีเขตอานาจ "ดูแล"
(supervisory) หรือเป็นเขตอานาจ "หลัก" (primary) เหนือคาชี้ขาดนั้น ในทางตรงกันข้าม ศาลที่มีการ
ร้องขอให้ยอมรับและบังคับตามคาชี้ขาดจะถือว่าเป็นศาลที่มีเขตอานาจ "ในการบังคับ" (enforcement)
หรือเป็นเขตอานาจ "ขั้นรอง" (secondary) เหนือคาชี้ขาดนั้น ซึ่งจะถูกจากัดอานาจในการตัดสินและ
พิจารณาเหตุแห่งการปฏิเสธการยอมรับและบังคับตามคาชี้ขาด
ทั้งนี้ เพื่อที่จะให้ข้อโต้แย้งที่ว่าคาชี้ขาดได้ถูกเพิกถอนไปแล้วบรรลุผล ในหลายๆ ประเทศ คาชี้ขาด
จะต้อ งถู ก เพิกถอนโดยศาลที่ มี เขตอ านาจหลัก เท่ า นั้น อี กทั้ ง กรณีเ พียงแค่ การยื่ น คาร้อ งให้ เพิ กถอน
คาชี้ขาดนั้น ไม่เพียงพอสาหรับข้อโต้แย้งในเรื่องนี้ ซึ่งหลักการนี้ป้องกันไม่ให้คู่พิพาทฝ่ายแพ้ประวิงการ
บังคับตามคาชี้ขาดเพียงแค่เริ่มกระบวนการเพิกถอน
44. ดู ตัวอย่าง France: Tribunal de Grande Instance, Strasbourg, 9 October 1970 (Animalfeeds
International Corp. v. S.A.A. Becker & Cie) Yearbook Commercial Arbitration II (1977) p. 244
(France no. 2).
45. ดู ตัวอย่าง Switzerland: Tribunal Fédéral, First Civil Chamber, 9 December 2008 (Compagnie X
SA v. Federation Y) Yearbook Commercial Arbitration XXXIV (2009) pp. 810-816 (Switzerland
no. 40).
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ในกรณีที่มีการยื่นคาร้องขอให้เพิกถอนหรือระงับคาชี้ขาดจะเป็นไปตามมาตรา 4 ซึ่งกาหนดว่าใน
กรณีนี้ ศาลอาจเลื่อนการพิจารณาคดีที่ขอบังคับตามคาชี้ขาดไปได้ตามที่เห็นสมควร อย่างไรก็ดี การยื่น
คาร้องขอให้เพิกถอนคาชี้ขาดต้องยื่นต้องศาลที่มีเขตอานาจตามที่กาหนดไว้ใน มาตรา 5 (1)(e) กล่าวคือ
ศาลที่มีเขตอานาจหลัก
(ii)
ผลของกำรถูกเพิกถอน
แม้ว่าคาชี้ขาดจะถูกเพิกถอนในประเทศหรือตามกฎหมายของประเทศที่คาชี้ขาดได้ทาขึ้น แต่ศาลในอีก
ประเทศหนึ่งอาจยอมรับและบังคับตามคาชี้ขาดนอกขอบเขตของอนุสัญญานิวยอร์กได้ ประเทศฝรั่งเศส
เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าเป็นประเทศที่ประกาศว่า คาชี้ขาดนั้นสามารถบังคับได้โดยไม่คานึงถึงว่าคาชี้ขาด
นั้นถูกเพิกถอนไปแล้วในประเทศที่คาชี้ขาดได้ทาขึ้น ประเทศฝรั่งเศสไม่ได้อาศัยฐานมาจากอนุสัญญา
นิวยอร์กแต่เป็นฐานของกฎหมายฝรั่งเศส ทั้งนี้ ฝรั่งเศสเลือกที่จะไม่ใช้อนุสัญญานิวยอร์กโดยผ่านมาตรา
7(1) ในเรื่องบทบัญญัติที่เอื้อประโยชน์มากกว่า (more-favourable-right provision) บทบัญญัตินี้
อนุญาตให้ศาลใช้ระบบการบังคับตามคาชี้ขาดที่ได้ประโยชน์มากกว่าการบังคับภายใต้อนุสัญญานิวยอร์ก
ซึ่งหมายความว่าอาจนาไปสู่การบังคับตามคาชี้ขาดได้แม้ว่าจะบังคับไม่ได้ตามอนุสัญญา (ดู บทที่ 1 หัวข้อ
5.1)
(iii)
คำชี้ขำด "ถูกระงับใช้เสีย"
มาตรา 5 (1)(e) กาหนดไว้ด้วยว่าการบังคับตามคาชี้ขาดอาจถูกปฏิเสธหากคู่พิพาทฝ่ายที่ต้องถูกบังคับ
พิสูจน์ได้ว่าคาชี้ขาดนั้น "ถูกระงับใช้เสีย" โดยศาลหรือตามกฎหมายของประเทศที่คาชี้ขาดได้ทาขึ้น ตามที่
กล่าวในหัวข้อ 4.5.2. (i) มาตรา 5 ของอนุสัญญากาหนดว่าศาลอาจเลื่อนการพิจารณาคดีที่ขอบังคับตาม
คาชี้ขาดไปได้หากผู้คัดค้านร้องขอให้มีการระงับคาชี้ขาดในประเทศที่คาชี้ขาดได้ทาขึ้น
"การระงับใช้" คาชี้ขาดไม่มีคาจากัดความในอนุสัญญา ศาลตีความถ้อยคานี้ตามความหมายทั่วไปโดย
อ้างถึงการระงับการมีผลบังคับของคาชี้ขาดโดยศำล (ดังนั้น ไม่ใช่การดาเนินการตามกฎหมาย เช่นการรอ
การเพิกถอน) ในประเทศที่มีการทาคาชี้ขาด
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5.

เหตุแห่งกำรปฏิเสธที่ศำลยกขึ้นได้เอง (Ex Officio) (มำตรำ 5(2))

มาตรา 5(2) ของอนุสัญญากาหนดว่า
"การยอมรับและบังคับตามคาชี้ขาดอนุญาโตตุลาการอาจถูกปฏิเสธ หากองค์กรที่มีอานาจในประเทศ
ที่มีการร้องขอให้ยอมรับและบังคับตามคาชี้ขาดได้หากพบว่า
(a) คาชี้ขาดนั้นเกี่ยวกับข้อพิพาทที่ไม่สามารถจะระงับโดยการอนุญาโตตุลาการได้ตามกฎหมาย
หรือ
(b) การยอมรับหรือบังคับตามคาชี้ขาดจะเป็นการขัดต่อนโยบายสาธารณะของประเทศนั้น"
เหตุตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 5(2) เพื่อปกป้องประโยชน์สาธารณะของรัฐที่มีการร้องขอให้ยอมรับและ
บังคับตามคาชี้ขาด ดังนั้นศาลจึงอาจยกขึ้นได้เอง กรณีที่มีการยื่นคาร้องให้ยอมรับและบังคับตามคาชี้ขาด
ตามปกติแล้ว คู่พิพาทฝ่ายที่โต้แย้งการยอมรับและบังคับตามคาชี้ขาดก็จะอ้างเหตุนี้ด้วยหากเชื่อว่ามีความ
เกี่ยวข้อง
5.1.

เหตุที่ 6 : ไม่สามารถจะระงับโดยการอนุญาโตตุลาการได้ (มาตรา 5 (2)(a))

กล่าวโดยสรุป เหตุแห่งการปฏิเสธที่ว่า "ไม่สามารถจะระงับโดยการอนุญาโตตุลาการได้ " ภายใต้มาตรา
5(2)(a) จะเป็นกรณีที่ข้อพิพาทเกี่ยวข้องกับเรื่องที่สงวนไว้สาหรับศาลเท่านั้น
ตัวอย่างเช่น เป็นที่ชัดเจนว่าคดีอาญาไม่สามารถระงับโดยการอนุญาโตตุลาการได้ ทานองเดียวกั บ
คดีต่างๆที่สงวนไว้สาหรับศาลเท่านั้น ก็ไม่สามารถระงับโดยการอนุญาโตตุลาการได้เช่นกัน เช่น
-
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แนวความคิดในปัจจุบัน จะเป็นไปในทางที่ว่าข้อพิพาทที่สงวนไว้สาหรับอานาจของศาลโดยเฉพาะนั้นจะ
อยู่ในกลุ่มที่เล็กลงกว่าเดิม ด้วยเหตุปัจจัยหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นแนวความคิดเรื่องค่าใช้จ่าย การเปิด
โอกาสให้ ศ าลยอมรั บ ข้ อ ตกลงของคู่ พิ พาทที่ จ ะใช้ อ นุ ญ าโตตุ ล าการมากขึ้ น และการส่ ง เสริ ม การ
อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศโดยกฎหมายภายใน เป็นต้น ในส่วนนี้ควรบันทึกไว้ว่า "ไม่สามารถจะ
ระงับโดยการอนุญาโตตุลาการได้" มีความหมายที่แตกต่างออกไปในบริบทระหว่างประเทศเมื่อเทียบกับ
ภายในประเทศ (ดูต่อไปในบทนี้ ในหัวข้อ 5.2 ในเรื่องความแตกต่างระหว่างนโยบายสาธารณะระหว่าง
ประเทศกับภายในประเทศ) (ดู บทที่ 2 หัวข้อ 4.6.1 เนื้อหาสาระแห่งคดี "ที่สามารถระงับได้โดยการ
อนุญาโตตุลาการ")
เนื้อหาสาระแห่งคดีของข้อพิพาทจะระงับโดยการอนุญาโตตุลาการได้หรือไม่นั้นเป็นปัญหาที่ต้อง
วินิจฉัยภายใต้กฎหมายของประเทศที่มีการยื่นคาร้องขอให้ยอมรับหรือบังคับตามคาชี้ขาด การไม่สามารถ
ระงับได้โดยการอนุญาโตตุลาการควรคานึงถึงส่วนที่เป็นสาระสาคัญของคาเสนอข้อพิพาทไม่ใช่แค่ส่วน
เล็กๆน้อยๆ
จาการรายงานพบว่ามีคดีจานวนไม่มากนักที่ศาลปฏิเสธการบังคับภายใต้มาตรา 5 (2)(a) เช่น
-

-

คาพิพากษาของศาลสูงสุดเบลเยี่ยมที่ปฏิเสธการบังคับตามคาชี้ ขาดด้วยเหตุผลว่าเนื้อหาสาระที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การเลิ ก สั ญ ญาการเป็ น ผู้ แ ทนจ าหน่ า ยแต่ เ พี ย งผู้ เ ดี ย วไม่ ส ามารถระงั บ โดยการ
อนุญาโตตุลาการได้ภายใต้กฎหมายเบลเยี่ยมเนื่ องจากศาลเบลเยี่ยมมีเ ขตอานาจที่ จากัดภายใต้
กฎหมายเฉพาะว่าด้วยการเป็นผู้แทนจาหน่าย46
คาพิพากษาโดยศาลสหพันธรัฐ Arbitrazh (พาณิชย์) ในกรุงมอสโคว์ตัดสินว่าคาชี้ขาดของสโลวักไม่
สามารถบังคับได้เ พราะมีขึ้นหลังจากผู้คัด ค้านชาวรั สเซียเป็ นบุคคลล้มละลายแล้วโดยคาสั่งของ
ศาล arbitrazh ตามกฎหมายล้ ม ละลายของสหพันธรั ฐ รัส เซี ย ศาลarbitrazh มี เ ขตอานาจที่
เฉพาะเจาะจงในเรื่องการกาหนดจานวนและลักษณะของคาฟ้องล้มละลายต่อลูกหนี้เท่านั้น ในคดีนี้
ศาลกาหนดกรอบของการตัดสินไว้ว่าตามมาตรา 5 (2)(b) ของอนุสัญญาเรื่องการสามารถระงับข้อ
พิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการได้หรือไม่ อาจต้องพิจารณาถึงนโยบายสาธารณะด้วย47

46. Belgium: Cour de Cassation, First Chamber, 28 June 1979 (Audi-NSU Union AG v.SA Adelin
Petit & Cie) Yearbook Commercial Arbitration V (1980) pp. 257- 259 (Belgium no. 2).
47. Russian Federation: Federal Arbitrazh (Commercial) Court, Moscow District, 1 November 2004
(AO Slovenska Konsolidachna, A.S. v. KB SR Yakimanka) Yearbook Commercial Arbitration
XXXIII (2008) pp. 654-657 (Russian Federation no. 15).
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5.2.

เหตุที่ 7 : ขัดแย้งกับนโยบายสาธารณะ (มำตรำ 5(2)(b))

มาตรา 5 (2)(b) อนุญาตให้ศาลที่มีการร้องขอให้ยอมรับและบังคับตามคาชี้ขาดปฏิเสธได้หากว่าการ
ยอมรับและบังคับตามคาชี้ขาดจะเป็นการ "ขัดแย้งกับนโยบายสาธารณะของประเทศนั้น"
อย่างไรก็ดี มาตรา 5 (2)(b) ไม่ได้ให้คาจากัดความของ "นโยบายสาธารณะ" และไม่ได้กล่าวว่าจะ
อาศัยหลักนโยบายสาธารณะภายในประเทศหรือนโยบายสาธารณะในบริบทระหว่างประเทศเพื่อนามาใช้
บังคับกับการร้องขอให้ยอมรับและบังคับตามคาชี้ขาดภายใต้อนุสัญญานิวยอร์ก หลักนโยบายสาธารณะ
ในบริบทระหว่างประเทศโดยปกติแล้วจะแคบกว่าบริบทภายในประเทศ ตามที่กล่าวมาแล้วในหัวข้อ 5.1.
ของบทนี้ ที่ ว่ า ความแตกต่ า งเช่ น ว่ า นี้ จ ะใช้ กั บ การพิ จ ารณาว่ า ข้ อ พิ พ าทสามารถระงั บ โดยการ
อนุญาโตตุลาการได้หรือไม่ด้วย
ศาลภายในทุกศาลปรับใช้มาตรฐานของนโยบายสาธารณะระหว่างประเทศที่แคบกว่า โดยใช้บรรทัด
ฐานทางสารัตถะจากแหล่งที่มาระหว่างประเทศ (International Sources)
คาแนะนาของสมาคมกฎหมายระหว่างประเทศ (International Law Association) ในปี 2002
("คาแนะนาของ ILA") เกี่ยวกับ "นโยบายสาธารณะ" ได้รับการยอมรับมากขึ้นว่าเป็นสิ่งสะท้อนถึงทาง
ปฏิบัติระหว่างประเทศที่ดีที่สุด"48
สาหรับคาแนะนาของ ILA ทั่วไปๆ มีคาแนะนาข้อหนึ่งในเรื่องความเป็นที่สุดของคาชี้ขาดของ "การ
อนุญาโตตุลาการทางพาณิชย์ระหว่างประเทศควรได้รับการเคารพ ยกเว้นในพฤติการณ์พิเศษ" (ข้อ 1(a)
ของหมวดทั่วไป) และพฤติการณ์พิเศษนั้น "บางกรณีอาจพบว่ามีอยู่ หากการยอมรับและบังคับตามคา
ชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศจะเป็นการขัดแย้งต่อนโยบายสาธารณะระหว่างประเทศ" (ข้อ
1(b) ของหมวดทั่วไป)
ข้อ 1(c) ของคาแนะนาของ ILA กล่าวว่า คาว่าของ "นโยบายสาธารณะระหว่างประเทศ" ใช้ใน
คาแนะนาเพื่อ ที่จะกาหนดหลั กการและหลัก เกณฑ์ ที่ยอมรั บโดยรั ฐ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วอาจจะห้ ามการ
ยอมรับหรือบังคับตามคาชี้ขาดที่ออกมาในบริบทของการอนุญาโตตุลาการทางพาณิชย์ระหว่างประเทศ
หากว่าการยอมรับและบังคับตามทาชี้ขาดจะทาให้เป็นการฝ่าฝืนวิธีพิจารณา (นโยบายสาธารณะระหว่าง
ประเทศเกี่ยวกับวิธีพิจารณา) หรือเนื้อหาของคาชี้ขาด (นโยบายสาธารณะระหว่างประเทศในเชิงสารัตถะ)
คาแนะนาของ ILA กล่าวว่า (โดยผ่าน ข้อ 1(d)) นโยบายสาธารณะระหว่างประเทศของรัฐใดๆ
รวมถึง
48. สามารถค้นหาได้ที่ <www.ila-hq.org/download.cfm/docid/032880D5-46CE-4CB0-912A0B91832
E11AF>.
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(i) หลักการพื้นฐานซึ่งเกี่ยวกับความยุติธรรมและคุณธรรมที่รัฐต้องการที่จะคุ้มครองแม้ว่าจะไม่เกี่ยวข้อง
กับรัฐโดยตรง
(ii) หลักเกณฑ์ที่ออกมาเพื่อรักษาผลประโยชน์ที่สาคัญทางการเมือง สังคมหรือเศรษฐกิจของรัฐ รู้จักกัน
โดยทั่วไปว่า “lois de police” หรือ "หลักเกณฑ์นโยบายสาธารณะ" และ
(iii) หน้าที่ของรัฐที่จะเคารพพันธกรณีที่มีต่อรัฐอื่นหรือองค์การระหว่างประเทศ
5.2.1.

ตัวอย่ำงของกำรยอมรับและบังคับตำมคำชีข้ ำด

คดีเยอรมันคดีหนึ่งที่ศาลอุทธรณ์เมือง Celle ผูข้ ายร้องขอให้บังคับตามคาชี้ขาดของศาลอนุญาโตตุลาการ
ทางการพาณิ ช ย์ ร ะหว่ า งประเทศของสภาหอการค้ า และการอุ ต สาหรรมของสหพั น ธรั ฐ รั ส เซี ย
(International Commercial Arbitration Court of the Chamber of Commerce and Industry
of the Russian Federation (ICAC))49 ผู้ซื้อโต้แย้งว่าการบังคับตามคาชี้ขาดที่ร้องขอไปนั้นขัดแย้งกับ
นโยบายสาธารณะไม่ว่าจะเป็นเพราะกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการผิดระเบียบหรือเพราะคาชี้ขาด
อนุญาโตตุลาการตัดสินให้ชดใช้เบี้ยปรับตามสัญญาที่สูงเกินส่วน ศาลปฏิเสธข้อโต้แย้งของผู้ซื้อ โดยตัดสิน
ว่า
"ในคดี ที่พิจารณาคาชี้ ขาดของอนุญ าโตตุ ลาการต่า งประเทศโดยเฉพาะการที่ กระบวนพิ จารณา
อนุญาโตตุลาการต่างประเทศไม่ได้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์วิธีพิจารณาอันเป็นบทบังคับ
ภายในประเทศนั้นไม่ได้เป็นการฝ่าฝืนนโยบายสาธารณะของรัฐโดยอัตโนมัติ แต่กลับเป็นการฝ่าฝืน
นโยบายสาธารณะระหว่างประเทศไป ดังนั้น การยอมรับคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการต่างประเทศ
จึงเป็นเสมือนกฎเกณฑ์ที่เคร่งครัดน้อยกว่า [การยอมรับ] คาชี้ขาดอนุญาโตตุลาการภายในประเทศ
ประเด็นดังกล่าวนี้ไม่ใช่ผู้พิพากษาเยอรมันจะตัดสินแตกต่างไปจากกฎหมายอันเป็นบทบังคับของ
เยอรมัน แต่กรณีจะเป็นการฝ่าฝืนนโยบายสาธารณะระหว่างประเทศก็ต่อเมื่อผลของการบังคับใช้
กฎหมายต่างประเทศในคดีจะขัดแย้งกับกฎหมายเยอรมันจนทาให้ไม่สามารถยอมรับได้ตามหลักการ
ของเยอรมันเท่านั้น ซึ่งไม่ใช่ในคดีนี้"

49. Germany: Oberlandesgericht, Celle, 6 October 2005 (Seller v. Buyer) Yearbook Commercial
Arbitration XXXII (2007) pp. 322-327 (Germany no. 99).
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คดีของฝรั่งเศส ระหว่าง SNF v. Cytec SNF ทาสัญญาซื้อสารประกอบเคมีจาก Cytec โดยทาสัญญา
สองฉบับ50 ฉบับที่ 2 กาหนดให้ Cytec เป็นผู้จัดหาเพียงผู้เดียว คณะอนุญาโตตุลาการตัดสินว่าสัญญา
ฉบับที่ 2 ฝ่าฝืนกฎหมายการแข่งขันทางการค้าของประชาคมยุโรป จึงตัดสินให้ Cytec ชนะ สาหรับคดีที่
ศาล Cour de Cassation ฝ่าย SNF โต้แย้งว่าศาลไม่ควรบังคับตามคาชี้ขาดซึ่งอาศัยข้อตกลงที่จากัดการ
แข่งขันทางการค้า ซึ่งขัดแย้งกับกฎหมายของประชาคมยุโรปและนโยบายสาธารณะ ศาลตัดสินว่ากรณีที่
ประเด็นในคดี (ในคดีนี้) เป็นเรื่องนโยบายสาธารณะระหว่างประเทศ ศาลจะเข้าไปก้าวล่วงเพื่อปฏิเสธการ
บังคับตามคาชี้ขาดเฉพาะกรณีที่มีการฝ่าฝืนนโยบายสาธารณะระหว่างประเทศที่ "ชัดเจน ส่งผลกระทบ
และเป็นรูปธรรม" เท่านั้น
การให้เหตุผลทางกฎหมายในคาชี้ขาดหรือการกระทาของคณะอนุญาโตตุลาการที่ในบางครั้งมีความ
บกพร่องไปบ้างก็จะไม่เป็นการฝ่าฝืนนโยบายสาธารณะ หากว่าความบกพร่องนั้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อ
หลักการพื้นฐานของศีลธรรมหรือความยุติธรรมของระบบกฎหมายของรัฐที่มีการร้องขอให้บังคั บตามคาชี้
ขาด เช่น ไม่ได้ฝ่าฝืนนโยบายสาธารณะระหว่างประเทศ ตัวอย่างเช่น ศาลอุทธรณ์สูงสุดแห่ง เขตบริหาร
พิเศษฮ่องกงตัดสินว่าการเดินเผชิญสืบโดยขาดผู้คัดค้านนั้นไม่เป็นเหตุให้ปฏิเสธการบังคับตามคาชี้ขาด
เนื่องจากผู้คัดค้านได้รับแจ้งแล้วว่าจะเผชิญสืบที่ใดและไม่ได้ร้ องขอให้มีการเผชิญสืบอีกครั้งหนึ่งเมื่อผู้
คัดค้านเข้ามาในคดีครั้งแรก51
ตัวอย่างอืน่ ๆของการยอมรับและบังคับตามคาชี้ขาดโดยไม่คานึงถึงว่ามีการอ้างว่าฝ่าฝืนต่อนโยบาย
สาธารณะหรือไม่
-

ขาดตราสารทางการเงิน : ศาลยุติธรรมสูงสุดโปรตุเกสปฏิเสธข้อโต้แย้งทีว่ ่ามีการฝ่าฝืนนโยบาย
สาธารณะเพราะผู้คัดค้านชาวฝรั่งเศสไม่ได้เข้าร่วมในกระบวนการอนุญาโตตุลาการที่เนเธอร์แลนด์
เพราะขาดตราสารทางการเงิน52

50. France: Cour de Cassation, First Civil Chamber, 4 June 2008 (SNF sas v. Cytec Industries BV)
Yearbook Commercial Arbitration XXXIII (2008) pp. 489-494 (France no. 47).
51. Hong Kong: Court of Final Appeal of the Hong Kong Special Administrative Region, 9 February
1999 (Hebei Import and Export Corporation v. Polytek EngineeringCompany Limited)
Yearbook Commercial Arbitration XXIV (1999) pp. 652-677 (Hong Kong no. 15).
52. Portugal: Supremo Tribunal de Justiça, 9 October 2003 (A v. B. & Cia. Ltda., et al.) Yearbook
Commercial Arbitration XXXII (2007) pp. 474-479 (Portugal no. 1).
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การร้องขอให้ยอมรับและบังคับตามคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ

-

ขาดความเป็นกลางของอนุญาโตตุลาการ : ศาลตัดสินว่า "มีความลาเอียง" นั้นไม่เพียงพอ จะต้องเป็น
ความลาเอียงอย่างแท้จริง" กล่าวคืออนุญาโตตุลาการต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรม53
ขาดเหตุผลในคาชี้ขาด : ศาลในหลายประเทศจาต้องรับบังคับตามคาชี้ขาดที่ไม่มีเหตุผล แต่ได้กระทา
ขึ้นในประเทศที่คาชี้ขาดเช่นว่านั้นมีผลใช้บังคับได้54

5.2.2.

ตัวอย่ำงของกำรปฏิเสธกำรยอมรับและบังคับตำมคำชี้ขำด

ตัวอย่างของการปฏิเสธการยอมรับและบังคับตามคาชี้ขาด ตามมาตรา 5 (2)(b) ได้แก่
-

-

ศาลอุทธรณ์ของบาวาเรียปฏิเสธการยอมรับและบังคับตามคาชี้ขาดรัสเซียด้วยเหตุเรื่องนโยบาย
สาธารณะ เพราะคาชี้ขาดทาขึ้นหลังจากที่คู่พิพาทระงับข้อพิพาทได้แล้วโดยอนุญาโตตุลาการปกปิด
ข้อเท็จจริงไว้55
ศาลสหพันธรัฐ Aibitrazh (พำณิชย์) สาหรับเมือง Tomsk ในสหพันธรัฐรัสเซียปฏิเสธการบังคับตาม
คาชี้ขาดของ ICC ซึ่งออกในประเทศฝรั่งเศส โดยตัดสินว่าสัญญากู้เงินซึ่งเป็นมูลคดีของคาชี้ขาดนี้
ทาขึ้นโดยผิดกฎหมายระหว่างบริษัทในเครือ อีกทั้งข้อพิพาทนี้ไม่มีอยู่จริง56

53. ดูตัวอย่าง Germany: Oberlandesgericht, Stuttgart, 18 October 1999 and Bundesgerichtshof, 1
February 2001 (Dutch Shipowner v. German Cattle and Meat Dealer) Yearbook Commercial
Arbitration XXIX (2004) pp. 700-714 (Germany no. 60);
United States: United States District Court, Southern District of New York, 27 June 2003 and
United States Court of Appeals, Second Circuit, 3 August 2004 (Lucent Technologies Inc., et
al. v. Tatung Co.) Yearbook Commercial Arbitration XXX (2005) pp. 747-761 (US no. 483).
54. ดู ตัวอย่าง Germany: Oberlandesgericht Düsseldorf, 15 December 2009 (Seller v. German
Buyer) Yearbook Commercial Arbitration XXXV (2010) pp. 386-388 (Germany no. 135).
55. Germany: Bayerisches Oberstes Landesgericht, 20 November 2003 (Seller v. Buyer) Yearbook
Commercial Arbitration XXIX (2004) pp. 771-775 (Germany no. 71).
56. Russian Federation: Federal Arbitrazh (Commercial) Court, District of Tomsk, 7 July 2010
(Yukos Capital S.A.R.L.v. OAO Tomskneft VNK) Yearbook Commercial Arbitration XXXV (2010)
pp. 435-437 (Russian Federation no. 28).
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บทที่ 3

6. บทสรุป
การพิจารณาเหตุแห่งการปฏิเสธการยอมรับและบังคับตามคาชี้ขาดอนุญาโตตุลาการเหล่านีแ้ ละหลักการที่
เกี่ยวข้องกับเหตุต่างๆ เหล่านี้ควรได้รับการตีความโดยสะท้อนถึงแนวทางการสนับสนุนให้เกิดการบังคับ
ตามคาชี้ขาดของอนุสัญญานิวยอร์กที่ศาลต่างๆควรจะยึดถือไว้และปรับใช้อย่างเหมาะสม
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ภำคผนวก
สำรบัญ
ภำคผนวก 1 –
ภำคผนวก 2 –

ภำคผนวก 3 –
ภำคผนวก 4 –

อนุสัญญานิวยอร์ก ค.ศ. 1958
กฎหมายต้นแบบของคณะกรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
แห่งสหประชาชาติ (UNCITRAL) ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการทางพาณิชย์
ระหว่างประเทศ
คาแนะนาของ UNCITRAL ค.ศ. 2006
แหล่งข้อมูลออนไลน์

ภำคผนวก 1
อนุสญ
ั ญำนิวยอร์ก ค.ศ. 1958
อนุสญ
ั ญำว่ำด้วยกำรยอมรับนับถือและกำรบังคับตำมคำชี้ขำดของอนุญำโตตุลำกำรต่ำงประเทศ
ทำขึ้นเมือ่ วันที่ 10 มิถุนำยน 1958

มำตรำ 1
1. อนุสัญญานี้จะใช้บังคับกับการยอมรับและบังคับตามคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการที่ทาขึ้นในดินแดน
ของรัฐหนึ่งนอกจากรัฐที่มีการร้องขอให้ยอมรับและบังคับตามคาชี้ขาดเช่นว่านั้น และเกิดจากข้อพิพาท
ระหว่ า งบุ ค คลไม่ ว่ า บุ ค คลธรรมดาหรื อ นิ ติ บุ ค คล และอนุ สั ญ ญานี้ จ ะใช้ บั ง คั บ กั บ ค าชี้ ข าดของ
อนุญาโตตุลาการซึ่งไม่ได้ถือว่าเป็นคาชี้ขาดภายในของรัฐที่มีการร้องขอให้ยอมรับ และบังคับตามคาชี้ขาด
ด้วย
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ภาคผนวก 1

2. คาว่า "คาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ" จะรวมทั้งคาชี้ขาดที่ทาโดยอนุญาโตตุลาการที่ตั้งขึ้น เฉพาะ
ข้อพิพาทนั้นและคาชี้ขาดที่ทาโดยหน่วยงานอนุญาโตตุลาการถาวรซึ่งคู่พิพาทเสนอข้อพิพาทต่อหน่วยงาน
นั้นด้วย
3. เมื่อลงนาม ให้สัตยาบันหรือภาคยานุวัติอนุสัญญาฉบับนี้หรือแจ้งการขยายตามมาตรา 10 รัฐใดๆอาจ
ประกาศโดยอาศัยหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติว่าจะบังคับใช้อนุสัญญานี้กับการยอมรับและบังคับตามคาชี้ขาดที่
ทาขึ้นในดินแดนของรัฐภาคีอื่นเท่านั้น และอาจประกาศว่าจะใช้บังคับอนุสัญญานี้กับข้อพิพาทที่เกิดขึ้น
จากนิติสัมพันธ์ไม่ว่าจะทางสัญญาหรือไม่ ซึ่งถือว่าเป็นนิติสัมพันธ์ทางพาณิชย์ภายใต้กฎหมายภายในของ
รัฐที่ทาคาประกาศนั้น

มำตรำ 2
1. แต่ละรัฐภาคีจะยอมรับสัญญาเป็นหนังสือที่คู่พิพาทได้เสนอข้อพิพาททั้งหมดหรือบางส่วนที่เกิดขึ้น
แล้วหรืออาจเกิดขึ้นระหว่างคู่พิพาทนั้นต่ออนุญาโตตุลาการในส่วนที่เกี่ยวกับนิติสัมพันธ์ที่กาหนดไว้ ไม่ว่า
จะทางสัญญาหรือไม่ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องที่สามารถระงับได้โดยการอนุญาโตตุลาการ
2. คาว่า "สัญญาเป็นหนังสือ" ข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการในสัญญาหลักหรือสัญญาอนุญาโตตุลาการที่
ลงลายมือชื่อโดยคู่สัญญาหรือรวมอยู่ในเอกสารโต้ตอบทางจดหมายหรือโทรเลข
3. ในกรณีที่ต้องพิจารณาในประเด็นว่าคู่พิพาททาสัญญาที่อยู่ในความหมายของมาตรานี้หรือไม่ โดยมี
คาร้องของคู่พิพาทฝ่ายหนึ่ง ก็ให้ศาลของรัฐภาคีสั่งให้คู่พิพาทไปใช้การอนุญาโตตุลาการ เว้นแต่พบว่า
สัญญาเช่นว่านั้นเป็นโมฆะ ไม่มีผลใช้บังคับหรือไม่สามารถปฏิบัติได้

มำตรำ 3
แต่ละรัฐภาคีจะยอมรับว่ าคาชี้ขาดมีผ ลผูกพันและบังคับให้ตามหลักเกณฑ์วิ ธีพิจารณาที่ กาหนดไว้ใน
ดินแดนที่มีการร้องขอให้บังคับตามคาชี้ขาด ภายใต้เงื่อนไขที่กาหนดขึ้นในมาตราต่อๆ ไปในอนุสัญญานี้
อนึ่ง เงื่อนไขสาหรับการยอมรับและบังคับตามคาชี้ขาดต่างประเทศตามอนุสัญญาฉบับนี้จะไม่เป็นภาระ
มากกว่าหรือเสียค่าธรรมเนียมที่สูงกว่าการยอมรับและการบังคับตามคาชี้ขาดภายในประเทศ
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อนุสญ
ั ญานิวยอร์ก

มำตรำ 4
1. เพื่อให้ได้รับการยอมรับและบังคับตามคาชี้ขาดตามที่ระบุไว้ในมาตราก่อน คู่พิพาทที่ร้องขอให้มีการ
ยอมรับและบังคับตามคาชี้ขาด ต้องยื่นเอกสารเหล่านี้ในเวลาที่ยื่นคาร้อง
(a) ต้นฉบับคาชี้ขาดที่ถูกต้องแท้จริงหรือสาเนาที่รับรองถูกต้อง
(b) ต้นฉบับสัญญาที่อ้างถึงในมาตรา 2 หรือสาเนาที่รับรองถูกต้อง
2. กรณีที่คาชี้ขาดหรือสัญญาข้างต้นไม่ได้ทาขึ้นเป็นภาษาทางการของประเทศที่มีการร้องขอให้บังคับ
ตามคาชี้ขาด คู่พิพาทที่ร้องขอให้ยอมรับและบังคับตามคาชี้ขาดต้องจัดทาคาแปลเอกสารเหล่านี้เป็นภาษา
เช่นว่านั้น โดยคาแปลจะต้องรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้แปลที่ได้สาบานตนแล้วหรือรับรองโดย
ตัวแทนทางการทูตหรือกงสุล

มำตรำ 5
1. การยอมรับและบังคับตามคาชี้ขาดอาจถูกปฏิเสธได้ โดยการร้องขอของคู่พิพาทซึ่งจะถูกบังคับตาม
คาชี้ขาด หากคู่พิพาทฝ่ายนั้นพิสูจน์ให้องค์กรที่มีอานาจเห็นว่า
(a) ภายใต้ ก ฎหมายที่ ใช้ บัง คั บ คู่ สั ญ ญาตามสั ญ ญาที่ อ้ า งถึ ง ในมาตรา 2 เป็ น ผู้ บกพร่ อ งในเรื่ อ ง
ความสามารถหรือสัญญาดังกล่าวนั้นไม่สมบูรณ์ภายใต้กฎหมายที่คู่สัญญาได้ตกลงกันไว้หรือตาม
กฎหมายของประเทศที่คาชี้ขาดได้ทาขึ้น ในกรณีที่ไม่มีข้อตกลงดังกล่าว หรือ
(b) คู่ พิ พ าทซึ่ ง จะถู ก บั ง คั บ ตามค าชี้ ข าดไม่ ไ ด้ รั บ แจ้ ง ล่ ว งหน้ า อย่ า งเหมาะสมถึ ง การแต่ ง ตั้ ง
อนุญาโตตุลาการหรือกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการหรือไม่สามารถเข้าต่อสู้คดีได้ หรือ
(c) ค าชี้ ข าดได้ วิ นิ จ ฉั ยส าหรั บ ข้ อ พิ พาทที่ ไม่ ได้ ก าหนดไว้ หรื อ อยู่ ใ นเงื่ อ นไขที่ ใ ห้ เ สนอข้ อ พิ พ าทต่ อ
อนุญาโตตุลาการ หรือมีเนื้อหาบางส่วนในคาชี้ขาดที่วินิจฉัยเกินกว่าขอบเขตการเสนอข้อพิพาทต่อ
อนุญาโตตุลาการ เว้นแต่ส่วนที่เกิน ขอบเขตนั้นสามารถแยกออกได้จากคาชี้ขาดส่วนที่อยู่ภายใน
ขอบเขตแล้ว ก็อาจได้รับการยอมรับและบังคับได้
(d) องค์ประกอบของคณะอนุญาโตตุลาการหรือกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการมิได้เป็นไปตามที่
คู่พิพาทตกลงกั น ไว้ หรื อมิ ได้เ ป็ นไปตามกฎหมายของประเทศที่ มีก ารด าเนิ นกระบวนพิ จ ารณา
อนุญาโตตุลาการในกรณีที่คู่พิพาทไม่ได้ตกลงกันไว้
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(e) คาชี้ขาดยังไม่มีผลผูกพัน หรือได้ถูกเพิกถอน หรือระงับใช้เสียโดยศาลที่มีเขตอานาจหรือ ภายใต้
กฎหมายของประเทศที่ทาคาชี้ขาด
2. การยอมรั บและบัง คับตามคาชี้ ข าดอนุ ญาโตตุล าการอาจถู ก ปฏิ เ สธได้ หากองค์ ก รที่มี อ านาจใน
ประเทศที่มีการร้องขอให้ยอมรับและบังคับตามคาชี้ขาดได้พบว่า
(a) คาชี้ ข าดนั้ น เกี่ ยวกั บข้ อ พิพาทที่ ไม่ สามารถระงั บโดยการอนุญ าโตตุ ลาการได้ต ามก ฎหมายของ
ประเทศนั้น หรือ
(b) การยอมรับหรือบังคับตามคาชี้ขาดจะเป็นการขัดต่อนโยบายสาธารณะของประเทศนั้น

มำตรำ 6
กรณีที่มีการร้องให้เพิกถอนหรือระงับใช้คาชี้ขาดต่อองค์กรที่มีอานาจตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 5 (1)(e)
องค์ ก รที่ พิ จ ารณาค าร้ อ งดั ง กล่ า วอาจเลื่ อ นการตั ด สิ น เกี่ ย วกั บการบั ง คั บ ตามค าชี้ ข าดไปได้ ต ามที่
เห็นสมควร และในกรณีที่คู่พิพาทฝ่ายที่ร้องขอให้บังคับตามคาชี้ขาดร้องขอ องค์กรที่มีอานาจอาจสั่งให้
คู่พิพาทฝ่ายที่จะถูกบังคับวางประกันที่เหมาะสมก่อนก็ได้

มำตรำ 7
1. บทบัญญัติในอนุสัญญาฉบับนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงความสมบูรณ์ของความตกลงพหุภาคีหรือทวิ
ภาคีว่าด้วยการยอมรับและการบังคับตามคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการที่รัฐภาคีได้ทาขึ้นและไม่ได้ทาให้
คู่พิพาทเสียสิทธิที่ตนมีที่จะได้รับประโยชน์จากคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการตามวิธีการและขอบเขตที่
กาหนดไว้ในกฎหมายหรือสนธิสัญญาของประเทศที่มีการร้องขอให้บังคับตามคาชี้ขาดนั้น
2. พิธีสารเจนีวาว่าด้วยข้อตกลงอนุญาโตตุลาการ ค.ศ. 1923 และอนุสัญญาเจนีวาว่าด้วยการบังคับตาม
คาชี้ขาดอนุญาโตตุลาการต่างประเทศ ค.ศ. 1927 จะสิ้นสุดการมีผลผูกพันระหว่างรัฐภาคีในส่วนที่กาลัง
จะมีผลผูกพันตามอนุสัญญาฉบับนี้
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มำตรำ 8
1. อนุสัญญาฉบับนี้เปิดให้ลงนามจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 1958 สาหรับประเทศสมาชิกสหประชาชาติ
และประเทศอื่นๆซึ่งเป็นสมาชิกหรือกาลังจะเป็นสมาชิกของหน่วยงานเฉพาะทางของสหประชาชาติหรือ
เป็นภาคีหรือกาลังจะเป็นภาคีของธรรมนูญศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือรัฐอื่น ๆที่ได้รับคาเชิญจาก
สมัชชาใหญ่สหประชาชาติ
2. อนุสัญญาฉบับบนี้ต้องมีการให้สัตยาบัน และเอกสารของการให้สัตยาบันจะถูกเก็บไว้โดยเลขาธิการ
สหประชาชาติ

มำตรำ 9
1. อนุสัญญาฉบับนี้เปิดให้ภาคยานุวัติสาหรับทุกรัฐที่กล่าวถึงในมาตรา 8
2. การภาคยานุวัติจะมีผลเมื่อเอกสารการภาคยานุวัติได้เก็บไว้ที่เลขาธิการสหประชาชาติ

มำตรำ 10
1 ในเวลาที่ลงนาม ให้สัตยาบันหรือภาคยานุวัติ รัฐอาจประกาศว่าอนุสัญญาฉบับนี้จะขยายออกไปใช้
กั บ ดิ น แดนทั้ ง หมดหรื อ บางส่ ว นส าหรั บ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศที่ รั ฐ นั้ น มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
คาประกาศดังกล่าวจะมีผลเมื่ออนุสัญญามีผลใช้บังคับกับรัฐนั้น
2. ในเวลาใดๆ หลังจากนั้น การขยายดังกล่าวอาจกระทาโดยแจ้งไปที่เลขาธิการสหประชาชาติและจะมี
ผล 90 วั นนั บแต่เลขาธิก ารสหประชาชาติได้ รับแจ้ งหรือนั บแต่วั นที่ อนุสั ญญามี ผลใช้บังคั บกั บรั ฐนั้ น
แล้วแต่เวลาใดจะช้ากว่า
3. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับดินแดนที่อนุสัญญาไม่ได้ขยายไปใช้บังคับในเวลาที่ลงนาม ให้สัตยาบันหรือ
ภาคยานุวัติ แต่ละรัฐที่เกี่ยวข้องต้องพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่จะกาหนดขั้นตอนที่จาเป็นในการขยาย
การบังคับใช้อนุสัญญาฉบับนี้กับดินแดนดังกล่าว โดยความยินยอมของรัฐบาลของดินแดนนั้นๆ ทั้งนี้ กรณี
ที่มีความจาเป็นสาหรับเหตุผลตามรัฐธรรมนูญ
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มำตรำ 11
ในกรณีของสหพันธรัฐหรือรัฐที่ไม่ใช่รัฐเดี่ยว ให้ใช้บทบัญญัติดังต่อไปนี้
(a) ในส่วนที่เกี่ยวกับมาตราต่างๆในอนุสัญญานี้ซึ่งจะเข้ามาอยู่ภายในอานาจนิติบัญญัติของสหพันธรัฐ
พันธกรณีของรัฐบาลกลางในส่วนนี้จะเป็นเช่นเดียวกับพันธกรณีของรัฐภาคีที่ไม่ใช่สหพันธรัฐ
(b) ในส่วนที่เกี่ยวกับมาตราต่างๆในอนุสัญญานี้ซึ่งจะเข้ามาอยู่ภายในอานาจทางนิติบัญญัติของมลรัฐ
หรือเมืองซึ่งไม่ได้ถูกผูกพันให้ต้องดาเนินการทางนิติบัญญัติ ภายใต้รัฐธรรมนูญของสหพันธรัฐ รัฐบาล
กลางจะต้ อ งน าเอามาตราต่ า งๆเหล่ า นั้ น พร้ อ มคาแนะน าในทางสนั บสนุ น เสนอให้ หน่ ว ยงานที่
เหมาะสมของมลรัฐหรือเมืองทราบในโอกาสแรก
(c) กรณีที่มีการร้องขอจากรัฐภาคีอื่นผ่านทางเลขาธิการสหประชาชาติ สหพันธรัฐซึ่งเป็นรัฐภาคีใน
อนุสัญญานี้ ต้องยื่นถ้อยแถลงเกี่ยวกับกฎหมายหรือทางปฏิบัติของสหพันธรัฐและองค์กรอื่นๆ ใน
ส่ว นที่ เกี่ ยวกั บบทบั ญ ญัติ บางข้อ ของอนุ สั ญ ญาฉบั บนี้โ ดยแสดงถึ งขอบเขตของผลการบัง คั บใช้
บทบัญญัติดังกล่าวโดยการดาเนินการทางกฎหมายหรืออื่นๆ

มำตรำ 12
1. อนุ สั ญ ญาจะมี ผลในวั นที่ 90 นั บถัด จากวัน ที่ มี ก ารมอบตราสารของการให้ สั ตยาบั น และการ
ภาคยานุวัติฉบับที่สาม
2. สาหรับรัฐที่ให้สัตยาบันหรือภาคยานุวัติหลังจากมอบตราสารของการให้สัตยาบันและการภาคยานุวัติ
ฉบับที่สามแล้ว อนุสัญญานี้จะมีผลใช้บังคับในวันที่ 90 นับถัดจากวันที่รัฐนั้นมอบตราสารของการให้
สัตยาบันและการภาคยานุวัติ

มำตรำ 13
1. รั ฐ ภาคี ใ ดๆอาจบอกเลิ ก อนุ สั ญ ญาโดยบอกกล่ า วเป็ น หนั ง สื อ ไปยั ง เลขาธิ ก ารสหประชาชาติ
การบอกเลิกดังกล่าวจะมีผลภายในหนึ่งปีนับถัดจากวันที่เลขาธิการสหประชาชาติได้รับการบอกกล่าวนั้น
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2. รัฐใดๆ ซึ่งเคยทาคาประกาศหรือการบอกกล่าวภายใต้มาตรา 10 ในเวลาใดๆหลังจากนั้น อาจบอก
กล่าวไปยังเลขาธิการสหประชาติ เพื่อประกาศว่าอนุสัญญาฉบับนี้จะสิ้นสุดการขยายการใช้บังคับกับ
ดินแดนที่เกี่ยวข้องภายในหนึ่งปีนับถัดจากวันที่เลขาธิการสหประชาชาติได้รับการบอกกล่าว
3. อนุสัญญาฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับต่อไปกับคาชี้ขาดอนุญาโตตุลาการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ยอมรับและบังคับตามคาชี้ขาดที่ได้ทาขึ้นก่อนที่การบอกเลิกจะมีผล

มำตรำ 14
รัฐภาคีไม่มีสิทธิที่จะได้รับประโยชน์จากอนุสัญญาฉบับนี้ต่อรัฐภาคีอื่นๆ เว้นแต่ในส่วนที่รัฐภาคีนั้นมีความ
ผูกพันที่จะต้องบังคับใช้อนุสัญญานี้

มำตรำ 15
เลขาธิการสหประชาชาติจะแจ้งรัฐต่างๆ ตามที่กาหนดในมาตรา 8 ในเรื่องดังต่อไปนี้
(a) การลงนามและการให้สัตยาบันตาม มาตรา 8
(b) การภาคยานุวัติตามมาตรา 9
(c) การประกาศและการบอกกล่าว ภายใต้ มาตรา 1, 10 และ 11
(d) วันที่อนุสัญญาฉบับนี้มีผลใช้บังคับตามมาตรา 12
(e) การบอกเลิกและการบอกกล่าวตามมาตรา 13

มำตรำ 16
1. อนุสัญญานี้ทาเป็นภาษาจีน อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซียและสเปนซึ่งถือว่าเป็นภาษาดั้งเดิมโดยเท่าเทียม
กัน จะเก็บรักษาไว้ที่สถานเก็บเอกสารสาคัญของสหประชาชาติ
2. เลขาธิการสหประชาชาติจะส่งสาเนาที่รับรองถูกต้องของอนุสัญญาให้แก่รัฐต่างๆตามที่กาหนดใน
มาตรา 8
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สำหรับรำยชื่อรัฐภำคีของอนุสัญญำที่มีกำรปรับปรุงแล้ว ดูได้จำกเว็บไซต์ กำรรวบรวมสนธิสัญญำของ
สหประชำชำติ <http://treaties.un.org>
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ภำคผนวก 2
กฎหมำยต้นแบบว่ำด้วยกำรอนุญำโตตุลำกำร
กฎหมำยต้นแบบ
ของคณะกรรมำธิกำรกฎหมำยกำรค้ำระหว่ำงประเทศแห่งสหประชำชำติว่ำด้วยกำรอนุญำโตตุลำกำร
ทำงพำณิชย์ระหว่ำงประเทศปี 1985 และแก้ไขเพิ่มเติมปี 2006

หมวด 1 บททั่วไป
มำตรำ 1 ขอบเขตกำรบังคับใช้1
(1) กฎหมายฉบับนี้ ใช้บังคับกับการอนุญาโตตุลาการทางพาณิชย์ 2ระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ภายใต้ความ
ตกลงใดๆที่มีผลบังคับระหว่างรัฐนี้กับรัฐอื่นหรือรัฐอื่นๆ
(2) บทบัญญัติต่างๆของกฎหมายฉบับนี้ ยกเว้นมาตรา 8,9,17H, 17I, 17J, 35 และ 36 ใช้บังคับในกรณี
ที่สถานที่ดาเนินการทางอนุญาโตตุลาการอยู่ในดินแดนของรัฐนี้เท่านั้น
(มำตรำ 1(2) แก้ไขโดยคณะกรรมำธิกำรในกำรประชุมสมัยที่ 39 ในปี 2006)
(3) การอนุญาโตตุลาการมีลักษณะระหว่างประเทศ หากว่า
(a) ในเวลาทาที่สัญญาอนุญาโตตุลาการ คู่สัญญามีสถานประกอบธุรกิจอยู่คนละรัฐกัน หรือ
(b) สถานที่ใดสถานที่หนึ่งดังต่อไปนี้ตั้งอยู่นอกรัฐที่คู่สัญญามีสถานประกอบธุรกิจอยู่
1. หัวเรื่อง (headings) ใช้สาหรับวัตถุประสงค์ในการอ้างอิงเท่านั้นไม่ได้ใช้เพิ่อวัตถุประสงค์การแปล
2. คาว่า "ทางพาณิชย์" ควรแปลอย่างกว้างเพื่อที่จะได้ครอบคลุมประเด็นที่เกิดจากความสั มพันธ์ของลักษณะทาง
พาณิชย์ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น ความสัมพันธ์ทางสัญญาหรือไม่ ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ที่มีลักษณะทางพาณิชย์ เช่น
ธุรกรรม ไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมการค้าเพื่อขายหรือแลกเปลี่ยนสินค้า สัญญาการเป็นผู้แทนจาหน่าย การเป็น
ผู้แทนหรือตัวแทนทางการค้า การซื้อขายบั ญชีลูกหนี้ทางการค้า การเช่าซื้อ การก่อสร้าง การเป็นที่ปรึกษา
วิศวกรรม การออกใบอนุญาต การลงุทน การเงิน การประกันภัย การให้ทาประโยชน์หรือสัมปทาน กิจการ
ร่วมค้า และการดาเนินการทางธุรกิจหรืออุตสาหรรมในรูปแบบอื่นๆ การรับขนของและผู้โดยสารทางอากาศ
ทะเล รถไฟและถนน เป็นต้น
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(i) สถานที่ดาเนินการทางอนุญาโตตุลาการตามที่กาหนดไว้ในสัญญาหรือที่อ้างถึงในสัญญา
(ii) สถานที่ที่มีการปฏิบัติการชาระหนี้ที่เป็นส่วนสาคัญของ ความสัมพันธ์ทางการค้า หรือสถานที่ที่
ใกล้ชิดกับมูลเหตุที่พิพาทมากที่สุด หรือ
(c) คู่สัญญาได้ตกลงไว้โดยชัดแจ้งว่าเนื้อหาสาระตามสัญญาอนุญาโตตุลาการมีความเกี่ยวพันกับ
ประเทศมากกว่าหนึ่งประเทศ
(4) เพื่อประโยชน์สาหรับอนุมาตรา (3) ของมาตรานี้
(a). ในกรณี ที่ คู่สัญ ญามี ส ถานประกอบธุร กิ จมากกว่ า หนึ่ ง แห่ ง ให้ ถื อสถานประกอบธุ รกิ จ ที่ มี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดที่สุดกับสัญญาอนุญาโตตุลาการ
(b) .ในกรณีที่ไม่ปรากฏสถานประกอบธุรกิจของคู่สัญญา ให้ถอื ตามถิ่นที่อยู่ปกติของคู่สญ
ั ญา
(5) กฎหมายฉบับนี้ ไม่กระทบกระเทือนถึงกฎหมายอื่นของรัฐนี้ที่กาหนดให้ข้อพิพาทบางอย่างอาจ
ไม่เ สนอต่ออนุญ าโตตุลาการก็ได้ หรือ อาจเสนอต่ ออนุ ญาโตตุ ลาการได้ต ามบทบัญ ญัติ อื่นๆนอกจาก
กฎหมายฉบับนี้เท่านั้น
มำตรำ 2 คำจำกัดควำมและหลักเกณฑ์สำหรับกำรตีควำม
เพื่อประโยชน์สาหรับกฎหมายฉบับนี้
(a) "การอนุญาโตตุลาการ" หมายถึง การอนุญาโตตุลาการใดๆ ไม่ว่าจะบริหารจัดการโดยสถาบัน
อนุญาโตตุลาการถาวรหรือไม่
(b) "คณะอนุญำโตตุลำกำร" หมายความว่า อนุญาโตตุลาการคนเดียวหรืออนุญาโตตุลาการ
หลายคน
(c) "ศำล" หมายความว่า องค์กรหรือสถาบันใดสถาบันหนึ่งที่มีอานาจตุลาการตามกฎหมายของรัฐ
(d) กรณีที่บทบัญญัติในกฎหมายฉบับนี้ ให้คู่สัญญามีอิสระที่จะตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งความ
เป็นอิสระนั้นรวมถึงสิทธิของคู่สัญญาที่จะมอบอานาจให้บุคคลภายนอกที่จะตัดสินใจในเรื่องนั้นๆ ซึ่ง
หมายรวมถึงสถาบันด้วย ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีตามมาตรา 28
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(e) กรณีที่บทบัญญัติในกฎหมายฉบับนี้ กล่าวถึงข้อเท็จจริงที่ว่าคู่สัญญาตกลงกันแล้วหรืออาจ
ตกลงกันหรือกล่าวในลักษณะอื่นๆถึงสัญญาระหว่างคู่สัญญา สัญญาดังกล่าวนั้นรวมถึงข้อบังคับ
อนุญาโตตุลาการที่ระบุถึงในสัญญานั้นด้วย
(f) ยกเว้นมาตรา 25(a) และ (f) กรณี ที่บทบัญญั ติในกฎหมายฉบั บนี้ ก ล่า วถึง ข้อเรียกร้อ ง
จะรวมถึงข้อเรียกร้องแย้งด้วย และในกรณีที่กล่าวถึงคาคัดค้านก็จะรวมถึงคาแก้ข้อเรียกร้องแย้งด้วย
มำตรำ 2 A ที่มำระหว่ำงประเทศและหลักทั่วไป
(รับรองโดยคณะกรรมำธิกำรในกำรประชุม สมัยที่ 39 ในปี 2006)
(1) ในการตีความกฎหมายฉบับนี้จะต้องคานึงถึงที่มาระหว่างประเทศและความจาเป็น ในการส่งเสริม
ความเป็นเอกภาพของการบังคับใช้และการปฏิบัติตามหลักสุจริต
(2) ปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายฉบับนี้แต่ไม่ได้ถูกระงับไปโดยชัดแจ้ง
ปัญหานั้นจะถูกระงับไปตามหลักทั่วไปซึ่งเป็นพื้นฐานของกฎหมายฉบับนี้
มำตรำ 3 กำรรับกำรติดต่อสื่อสำรที่ทำเป็นหนังสือ
(1) เว้นแต่คู่สัญญาตกลงกันเป็นอย่างอื่น
(a) การติดต่อสื่อสารใดๆ ที่ทาเป็นหนังสือจะถือว่าได้รับไว้แล้วถ้าได้ส่งให้แก่ผู้รับที่ระบุชื่อไว้หรือได้
ส่งไปยังสถานประกอบธุรกิจ ถิ่นที่อยู่ปกติ หรือที่อยู่ทางไปรษณีย์ของบุคคลนั้น แต่ถ้าไม่ปรากฏ
สถานที่เหล่านี้หลังจากที่ได้สืบหาตามสมควรแล้ว การติดต่อสื่อสารที่ทาเป็นหนังสือนั้นจะถือว่า
ได้รับไว้แล้ว ถ้าได้ส่งไปยังสถานประกอบธุรกิจ ถิ่นที่อยู่ปกติ หรือที่อยู่ทางไปรษณีย์แห่งสุดท้าย
ที่ทราบของบุคคลนั้น โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือโดยวิธีอื่นใดที่แสดงถึงความพยายามใน
การจัดส่งแล้ว
(b) การติดต่อสื่อสารถือว่าได้รับในวันที่จัดส่งไป
(2) บทบัญญัติมาตรานี้ไม่ใช้บังคับกับการติดต่อสื่อสารในการดาเนินกระบวนพิจารณาของศาล
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มำตรำ 4 กำรสละสิทธิ์ในกำรคัดค้ำน
ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดรู้ว่าบทบัญญัติใดในกฎหมายฉบับนี้ซึ่งคู่สัญญาอาจตกลงกันเป็นอย่างอื่นได้ หรือ
คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยังมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในสัญญาอนุญาโตตุลาการ ถ้าคู่สัญญาฝ่ายนั้นยัง
ดาเนินกระบวนพิจารณาในชั้นอนุญาโตตุลาการต่อไปโดยไม่คัดค้านการไม่ปฏิบัติของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง
นั้นภายในเวลาอันสมควรหรือภายในเวลาที่กาหนดไว้ให้ถือว่าคู่สัญญาฝ่ายนั้นสละสิทธิในการคัดค้าน
มำตรำ 5 ขอบเขตของศำลในกำรแทรกแซง
เรื่องที่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายฉบับนี้ ศาลจะไม่เข้าแทรกแซง เว้นแต่กรณีที่กาหนดไว้โดยกฎหมาย
ฉบับนี้
มำตรำ 6 ศำลหรือองค์กรอืน่ ในกำรมีหน้ำที่บำงประกำร
เพื่อช่วยเหลือหรือดูแลกำรอนุญำโตตุลำกำร
หน้าที่ที่ระบุในมาตรา 11(3), 11(4), 13(3), 14, 16(3) และ 34(2) จะดาเนินการโดย.. [แต่ละรัฐที่ยอมรับ
เอากฎหมายต้นแบบไปออกกฎหมายจะระบุศาลใดศาลหนึ่งหรือหลายศาล หรือ องค์กรที่มีอานาจอื่นๆ
ที่จะปฏิบัติหน้าที่เหล่านี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการกล่าวถึงไว้]

หมวด 2 สัญญำอนุญำโตตุลำกำร
ทำงเลือกที่ 1
มำตรำ 7 คำจำกัดควำมและรูปแบบของสัญญำอนุญำโตตุลำกำร
(รับรองโดยคณะกรรมำธิกำรในกำรประชุม สมัยที่ 39 ในปี 2006)
(1) "สัญญาอนุญาโตตุลาการ" คือ สัญญาที่คู่สัญญาตกลงให้ระงับข้อพิพาททั้งหมดหรือบางส่วนที่เกิดขึ้น
แล้วหรือที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตไม่ว่าจะเกิดจากนิติสัมพันธ์ทางสัญญาหรือไม่ โดยการอนุญาโตตุลาการ
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ทั้งนี้ สัญญาอนุญาโตตุลาการอาจเป็นข้อสัญญาหนึ่งในสัญญาหลัก หรือเป็นสัญญาอนุญาโตตุลาการแยก
ต่างหากก็ได้
(2) สัญญาอนุญาโตตุลาการต้องทาเป็นหนังสือ
(3) สัญญาอนุญาโตตุลาการได้ทาเป็นหนังสือหากว่าเนื้อหาของสัญญาได้ถูกบันทึกไว้ไม่ว่าในรูปแบบใด
แม้ว่าสัญญาอนุญาโตตุลาการหรือสัญญาหลักจะทาด้วยวาจา โดยการกระทาหรือโดยวิธีการอื่นใดก็ตาม
(4) สัญญาอนุญาโตตุลาการที่กระทาโดยการติดต่อสื่อ สารทางอิเล็กทรอนิกส์จะถือว่าทาเป็นหนังสือ ก็
ต่ อ เมื่ อ ข้ อ ความที่ ป รากฏนั้ น สามารถเข้ า ถึ ง ได้ เ พื่ อ น ากลั บ มาใช้ ไ ด้ ใ นภายหลั ง "การสื่ อ สารทาง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ " หมายความว่ า การสื่ อ สารใดๆที่ คู่ สั ญ ญาท าขึ้ น ด้ ว ยข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ “ข้ อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า ข้อความที่ได้สร้าง ส่ง รับ เก็บรักษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น
วิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (EDI) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรเลข โทรพิมพ์ หรือโทรสาร
(5) นอกจากนี้ สั ญญาอนุ ญ าโตตุล าการได้ ท าเป็ น หนั ง สื อ หากอยู่ ในเอกสารที่ เ ป็ น ข้ อเรี ยกร้ อ งและ
คาคัดค้านที่ได้โต้ตอบกันและคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้กล่าวอ้างความมีอยู่ของสัญญาอนุญาโตตุลาการโดยที่อีก
ฝ่ายหนึ่งไม่โต้แย้ง
(6) การอ้างอิงในสัญญาหลักถึงเอกสารฉบับหนึ่งที่มีข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการรวมอยู่ ให้ถือว่ามีสัญญา
อนุญาโตตุลาการเป็นหนังสือแล้ว หากว่าการอ้างอิงนั้นมีวัตถุประสงค์ให้ข้อสัญญานั้นเป็นส่วนหนึ่งของ
สัญญาหลักด้วย
ทำงเลือกที่ 2
มำตรำ 7 คำจำกัดควำมของสัญญำอนุญำโตตุลำกำร
(รับรองโดยคณะกรรมำธิกำรในกำรประชุม สมัยที่ 39 ในปี 2006)
"สัญญาอนุญาโตตุลาการ" คือ สัญญาที่คู่สัญญาตกลงให้ระงับข้อพิพาททั้งหมดหรือบางส่วนที่เกิดขึ้นแล้ว
หรือที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตไม่ว่าจะเกิดจากนิติสัมพันธ์ทางสัญญาหรือไม่ โดยการอนุญาโตตุลาการ
มำตรำ 8 สัญญำอนุญำโตตุลำกำรและกำรฟ้องคดีต่อศำล
(1) ศาลที่ พิจ ารณาคดีซึ่ง มีประเด็ น ซึ่ง อยู่ภ ายใต้ สัญ ญาอนุ ญ าโตตุล าการจะสั่ ง ให้ คู่ พิพ าทไปใช้ ก าร
อนุญาโตตุลาการ หากมีการร้องขอของคู่พิพาทฝ่ายหนึ่งในเวลาไม่ช้ากว่าเวลาที่อาจยื่นคาแถลงฉบับแรก
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ของฝ่ายตนเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของข้อพิพาท เว้นแต่ปรากฏว่าสัญญานั้นเป็นโมฆะหรือใช้บังคับไม่ได้หรือ
มีเหตุที่ทาให้ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญานั้นได้
(2) กรณี ที่ มี ก ารด าเนิ น การตามที่ ร ะบุ ไว้ ในอนุ ม าตรา (1) ของมาตรานี้ แ ล้ ว กระบวนพิ จ ารณา
อนุญาโตตุลาการก็อาจเริ่มต้นหรือดาเนินต่อไปและคาชี้ขาดก็อาจทาไปได้ ส่วนกระบวนพิจารณาที่ศาล
ก็ให้รอการพิจารณาไว้
มำตรำ 9 สัญญำอนุญำโตตุลำกำรและมำตรกำรคุ้มครองชั่วครำวของศำล
ในช่วงเวลาก่อนหรือระหว่างกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการ คู่พิพาทฝ่ายหนึ่งอาจขอให้ศาลกาหนด
มาตรการคุ้มครองชั่วคราวได้ หากสัญญาอนุญาโตตุลาการกับมาตรการคุ้มครองชั่วคราวของศาลไม่ได้
ขัดแย้งกัน

หมวด 3 องค์ประกอบของคณะอนุญำโตตุลำกำร
มำตรำ 10 จำนวนอนุญำโตตุลำกำร
(1) คูพ่ ิพาทมีอิสระที่จะกาหนดจานวนอนุญาโตตุลาการได้
(2) กรณีที่คู่พิพาทไม่ได้ตกลงกัน ให้มีอนุญาโตตุลาการสามคน
มำตรำ 11 กำรตั้งอนุญำโตตุลำกำร
(1) ไม่มีบุคคลใดจะถูก กันไม่ให้ ปฏิบัติหน้ าที่ในฐานะอนุ ญาโตตุล าการได้ ด้วยเหตุ ผลในเรื่ องสั ญชาติ
เว้นแต่คู่พิพาทตกลงกันเป็นอย่างอื่น
(2) คู่พิพาทมีอิสระที่จะตกลงกันในเรื่องกระบวนการตั้งอนุญาโตตุลาการหรืออนุญาโตตุลาการหลายคน
ภายใต้บทบัญญัติอนุมาตรา (4) และ (5) ของมาตรานี้
(3) กรณีที่ไม่มีการตกลงกัน
(a) กรณีที่มีอนุญาโตตุลาการสามคน คู่พิพาทแต่ละฝ่ายตั้งอนุ ญาโตตุลาการฝ่ายละหนึ่งคนและให้
อนุญ าโตตุ ลาการสองคนดัง กล่ าวนั้นตั้ งอนุญ าโตตุล าการคนที่ สาม หากคู่พิ พาทฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ ง
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ไม่ตั้งอนุญาโตตุลาการภายในสามสิบวันนับแต่ได้รับการร้องขอให้ดาเนินการ หรืออนุญาโตตุลาการ
สองคนไม่ตั้งอนุญาโตตุลาการคนที่สามภายในสามสิบวันนั้บแต่วันที่ตนได้รับการตั้ง เมื่อคู่พิพาทฝ่าย
หนึ่งร้องขอ ก็ให้ศาลหรือองค์กรอื่นตามที่ระบุในมาตรา 6 ตั้งอนุญาโตตุลาการแทน
(b) กรณีที่มีอนุญาโตตุลาการคนเดียว หากคู่พิพาทไม่อาจตกลงกันได้ เมื่อคู่พิพาทฝ่ายหนึ่งร้องขอ
ก็ให้ศาลหรือองค์กรอื่นตามที่ระบุในมาตรา 6 ตั้งอนุญาโตตุลาการแทน
(4) เว้นแต่คู่พิพาทตกลงกันเรื่องกระบวนการตั้งอนุญาโตตุลาการไว้แล้ว ในกรณีดังต่อไปนี้
(a) คู่พิพาทฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กาหนดไว้ในกระบวนการ หรือ
(b) คู่พิพาทหรืออนุญาโตตุลาการสองคนที่ได้ รับการตั้งไม่สามารถตกลงกันได้ตามกระบวนการ
ดังกล่าว
(c) บุคคลที่สามรวมถึงสถาบัน ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายตามกระบวนการดังกล่าว
คู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจร้องขอให้ศาลหรือองค์กรอื่นตามที่ระบุในมาตรา 6 ใช้มาตรการที่จาเป็น
เว้นแต่ตามข้อตกลงเรื่องกระบวนการตั้งอนุญาโตตุลาการกาหนดวิธีการอื่นๆ เพื่อการตั้ง อนุญาโต
ตุลาการไว้
(5) คาตัดสินเกี่ยวกับประเด็นตามอนุมาตรา (3) หรือ (4) ของศาลหรือองค์กรที่มีอานาจอื่นๆ ตามที่ระบุ
ไว้ในมาตรา 6 ต้องห้ามอุทธรณ์ อนึ่ง ในการตั้งอนุญาโตตุลาการ ศาลหรือองค์กรที่มีอานาจต้องคานึงถึง
คุณสมบัติที่กาหนดไว้สาหรับอนุญาโตตุลาการในสัญญาและการพิจารณาดังกล่าวนั้นต้องให้แน่ชัดว่าเป็น
การแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการที่เป็นอิสระและเป็นกลาง นอกจากนี้ ในการตั้งอนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือ
คนที่สามจะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมในเรื่องสัญชาติของอนุญาโตตุลาการนอกเหนือจากสั ญชาติ
ของคู่พิพาทด้วย
มำตรำ 12 เหตุในกำรคัดค้ำน
(1) บุคคลซึ่งจะถูกตั้งเป็นอนุญาโตตุลาการจะต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงซึ่งอาจเป็นเหตุอันควรสงสัยถึงความ
เป็นกลางหรือความเป็นอิสระของตน และนับแต่เวลาที่ได้รับการตั้งและตลอดระยะเวลาที่ดาเนินการทาง
อนุญาโตตุลาการ บุคคลดังกล่าวจะต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงเช่นว่านั้นต่อคู่พิพาทโดยไม่ชักช้า เว้นแต่จะได้
แจ้งให้คู่พิพาทรู้ล่วงหน้าแล้ว
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(2) อนุญาโตตุลาการอาจถูกคัดค้านได้ หากปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งเป็นเหตุอันควรสงสัยถึงความเป็นกลาง
หรือความเป็นอิสระหรือการขาดคุณสมบัติตามที่คู่พิพาทตกลงกัน คู่พิพาทอาจจะคัดค้านอนุญาโตตุลาการ
ซึ่งตนเป็น ผู้ตั้ง หรื อร่ วมตั้งก็ ได้ เฉพาะในกรณีที่ คู่พิพาทฝ่า ยนั้ นมิได้รู้ หรื อควรรู้ ถึง เหตุแ ห่งการคัด ค้า น
หลังจากตั้งอนุญาโตตุลาการแล้ว
มำตรำ 13 กระบวนกำรคัดค้ำน
(1) คู่พิพาทมี อิส ระที่จ ะตกลงกั นเกี่ยวกั บกระบวนการสาหรั บการคัด ค้า นอนุญ าโตตุ ลาการ ภายใต้
บทบัญญัติอนุมาตรา (3) ของมาตรานี้
(2) กรณีที่คู่พิพาทไม่ได้ตกลงกัน คู่พิพาทฝ่ายที่ประสงค์จะคัดค้านอนุญาโตตุลาการจะต้องยื่นหนังสือ
แสดงเหตุ แ ห่ ง การคั ด ค้ า นต่ อ คณะอนุ ญ าโตตุ ล าการภายในสิ บ ห้ า วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รู้ ถึ ง การตั้ ง
อนุญาโตตุลาการ หรือรู้ถึงข้อเท็จจริงตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 12(2) เว้นแต่อนุญาโตตุลาการซึ่งถูก
คัดค้านถอนตัวจากการเป็นอนุญาโตตุลาการ หรือคู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่งเห็นด้วยกับข้อคัดค้านนั้น ให้คณะ
อนุญาโตตุลาการเป็นผู้วินิจฉัยคาคัดค้านนั้น
(3) ถ้าการคัดค้านโดยวิธีตามที่คู่ พิพาทตกลงกันหรือตามวิธีที่บัญญัติไว้ในอนุมาตรา (2) ไม่บรรลุผล
คู่พิพาทฝ่ายที่คัดค้านอาจยื่นคาร้องคัดค้านต่อศาลหรือองค์กรที่มีอานาจตามที่ระบุในมาตรา 6 ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคาวินิจฉัยปฏิเสธการคัดค้านนั้น เพื่อศาลหรือองค์กรที่มีอานาจจะ
ได้มีคาวินิจฉัยในเรื่องการคัดค้านต่อไป ซึ่งคาวินิจฉัยนั้นต้องห้ามอุทธรณ์ และในระหว่างการพิจารณาของ
ศาล คณะอนุญาโตตุลาการซึ่งรวมถึงอนุญาโตตุลาการซึ่งถูกคัดค้านอาจดาเนินการทางอนุญาโตตุลาการ
ต่อไปจนกระทั่งมีคาชี้ขาดได้
มำตรำ 14 กำรไม่ปฏิบัติหน้ำที่หรือเป็นไปไม่ได้ที่จะปฏิบัติ
(1) หากอนุญาโตตุลาการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่ว่าด้วยผลทำงกฎหมำยหรือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
หรือไม่ดาเนินกระบวนพิจารณาตามข้อบังคับนี้ หรือไม่ดาเนินการภายในเวลาที่กาหนดโดยปราศจากเหตุ
อันสมควร ให้การเป็นอนุญาโตตุลาการของผู้นั้นสิ้นสุดลงเมื่ ออนุญาโตตุลาการผู้นั้นขอถอนตัว หรือ
คู่พิพาทตกลงกันให้การเป็นอนุญาโตตุลาการสิ้นสุดลง แต่ถ้ายังมีข้อโต้แย้งในเหตุดังกล่าว คู่พิพาทฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งอาจยื่นคาร้องต่อศาลหรือองค์กรที่มีอานาจตามที่ระบุในมาตรา 6 ให้วินิจฉัยถึงการสิ้นสุดของการ
เป็นอนุญาโตตุลาการได้ ซึ่งคาวินิจฉัยนั้นต้องห้ามอุทธรณ์
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(2) ภายใต้มาตรานี้หรือมาตรา 13(2) การที่อนุญาโตตุลาการขอถอนตัวหรือการที่คู่พิพาทตกลงกันให้การ
เป็นอนุญาโตตุลาการสิ้นสุดลง ไม่ถือว่าเป็นการยอมรับเหตุตามวรรคสองหรือมาตรา 12(2)
มำตรำ 15 กำรตั้งอนุญำโตตุลำกำรแทน
กรณีที่การเป็นอนุญาโตตุลาการสิ้นสุดลงตามมาตรา 13 หรือ 14 หรือเพราะเหตุการถอนตัวของ
อนุญาโตตุลาการไม่ว่าด้วยเหตุผลใด หรือคู่พิพาทตกลงกันให้การเป็นอนุญาโตตุลาการสิ้นสุดลง หรือใน
กรณีที่การเป็นอนุญาโตตุลาการสิ้นสุดลงด้วยเหตุอื่น ให้ตั้งอนุญาโตตุลาการแทนตามวิธีการที่ได้กาหนดไว้
สาหรับการตั้งอนุญาโตตุลาการ

หมวด 4 อำนำจของคณะอนุญำโตตุลำกำร
มำตรำ 16 อำนำจของคณะอนุญำโตตุลำกำรในกำรวินิจฉัยขอบเขตอำนำจของตน
(1) คณะอนุญาโตตุลาการมีอานาจวินิจฉัยขอบเขตอานาจของตนรวมถึงข้อโต้แย้งเกี่ยวกับความมีอยู่
หรือความสมบูรณ์ของสัญญาอนุญาโตตุลาการ เพื่อวัตถุประสงค์นี้ ให้ถือว่าข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการซึ่ง
เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของสั ญ ญาหลั ก เป็ น ข้ อ สั ญ ญาแยกต่ า งหากจากสั ญ ญาหลั ก ค าวิ นิ จ ฉั ย ของคณะ
อนุญาโตตุลาการที่ว่าสัญญาหลักเป็นโมฆะหรือไม่สมบูรณ์ โดยข้อกฎหมำยจะไม่กระทบกระเทือนถึงข้อ
สัญญาอนุญาโตตุลาการ
(2) คาคัดค้านว่าคณะอนุญาโตตุลาการไม่มีอานาจพิจารณาข้อพิพาทจะต้องถูกยกขึ้นว่ากล่าวไม่ช้ากว่า
วันยื่นคาคัดค้าน และคู่พิพาทจะไม่ถูกตัดสิทธิที่จะคัดค้านเพราะเหตุที่คู่พิพาทนั้นได้ตั้งหรือมีส่วนร่วมใน
การตั้งอนุญาโตตุลาการ และคาคัดค้านว่าคณะอนุญาโตตุลาการกระทาการเกินขอบเขตอานาจ คู่พิพาท
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องยกขึ้นว่ากล่าวในทันทีที่เรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นในระหว่างดาเนินการทางอนุญาโตตุลาการ
ทั้งนี้ คณะอนุญาโตตุลาอาจยอมรับคาคัดค้านที่ยื่นล่าช้าหากพิจารณาเห็นว่าการที่ล่าช้านั้นมีเหตุสมควร
(3) คณะอนุ ญาโตตุ ลาการอาจวิ นิ จฉั ยขอบเขตอ านาจของตนโดยการวิ นิจ ฉัยชี้ ขาดเบื้ องต้น หรือ ใน
คาชี้ขาดประเด็นข้อพิพาทก็ได้ ถ้าคณะอนุญาโตตุลาการได้ชี้ขาดเบื้องต้นว่าคณะอนุญาโตตุลาการมี
อานาจพิจารณาเรื่องใด คู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจยื่นคาร้องต่อศาลตามที่ระบุไว้ในมาตรา 6 ให้วินิจฉัย
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ชี้ขาดปัญหาดังกล่าว โดยคาวินิจฉัยดังกล่าวต้องห้ามอุทธรณ์ ทั้งนี้ ขณะที่คาร้องยังอยู่ในระหว่างการ
พิจารณาของศาล คณะอนุญาโตตุลาการอาจดาเนินการทางอนุญาโตตุลาการและทาคาชี้ขาดต่อไปได้

หมวด 4 A มำตรกำรคุ้มครองชั่วครำวและคำวินิจฉัยชี้ขำดเบื้องต้น
(รับรองโดยคณะกรรมำธิกำรในกำรประชุม สมัยที่ 39 ในปี 2006)
ส่วนที่ 1 มำตรกำรคุ้มครองชัว่ ครำว
มำตรำ 17 อำนำจของคณะอนุญำโตตุลำกำรในกำรมีคำสั่งกำหนดมำตรกำรคุ้มครองชั่วครำว
(1) เว้นแต่คู่พิพาทตกลงกันเป็นอย่างอื่น คณะอนุญาโตตุลาการอาจมีคาสั่งกาหนดมาตรการคุ้มครอง
ชั่วคราว เมื่อมีคาร้องของคู่พิพาทฝ่ายหนึ่ง
(2) มาตรการคุ้มครองชั่วคราวเป็นมาตรการที่มีอยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่ง ไม่ ว่าจะในรูปแบบของคาชี้ขาดหรือ
รูปแบบอื่นใด ในเวลาก่อนที่จะมีคาชี้ขาดตัดสินข้อพิพาท ทั้งนี้ คณะอนุญาโตตุลาการอาจสั่งให้คู่พิพาท
ดาเนินการดังนี้
(a) รักษาสถานะที่เป็นอยู่หรือทาให้กลับสู่สถานะเดิมไว้จนกว่าจะมีการชี้ขาดข้อพิพาท
(b) กระทาการที่เป็นการป้องกันหรืองดเว้นการกระทาที่อาจทาให้เกิดความเสียหายในขณะนั้น
หรือ ที่ใกล้จะเกิดขึ้น หรือเกิดผลกระทบต่อกระบวนการอนุญาโตตุลาการนั้นเอง
(c) กาหนดวิธีการที่จะรักษาทรัพย์สินไว้เพื่อจะปฏิบัติตามคาชี้ขาด
(d) รักษาพยานหลักฐานทีอาจเกี่ยวข้องและสาคัญต่อการชี้ขาดข้อพิพาท
มำตรำ 17 A เงื่อนไขในกำรมีคำสั่งกำหนดมำตรกำรคุ้มครองชั่วครำว
(1) คู่พิพาทที่ร้องขอให้มีมาตรการคุ้มครองชั่วคราวภายใต้มาตรา 17(2)(a) (b) และ (c) ต้องทาให้คณะ
อนุญาโตตุลาการพอใจว่า
(a) หากไม่มีมาตรการคุ้มครองชั่วคราว มีแนวโน้มว่าอาจเกิดความเสียหายที่ไม่อาจเยียวยาได้อย่าง
พอเพียงโดยคาชี้ขาด และความเสียหายนั้นมากเกินกว่าความเสียหายที่น่าจะเกิดขึ้นกับคู่พิพาทฝ่ายที่
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จะต้องถูกบังคับให้ดาเนินการตามมาตรการคุ้มครองชั่วคราวนั้น ทั้งนี้ หากว่ามาตรการคุ้มครอง
ชั่วคราวได้รับอนุญาต
(b) มีความเป็นไปได้ตามสมควรที่คู่พิพาทฝ่ายที่ร้องขอจะเป็นฝ่ายชนะคดี ทั้งนี้ การวินิจฉัยในเรื่อง
ความเป็นไปได้นี้จะไม่มีผลต่อดุลพินิจของคณะอนุญาโตตุลาการในการวินิจฉัยในภายหลัง
(2) ในส่วนที่เกี่ยวกับคาร้องขอให้มีมาตรการคุ้มครองชั่วคราวภายใต้มาตรา 17(2)(d) ให้ใช้เงื่อนไขที่
กาหนดไว้ในวรรค (1)(a) และ (b) ของมาตรานี้เท่าที่คณะอนุญาโตตุลาการจะเห็นสมควร
ส่วนที่ 2 คำชี้ขำดเบื้องต้น
มำตรำ 17 B กำรร้องขอให้มีคำชี้ขำดเบื้องต้น
และเงือ่ นไขในกำรออกคำชี้ขำดเบือ้ งต้น
(1) เว้ นแต่ คู่พิพาทตกลงกั น เป็ นอย่ างอื่ น คู่พิพาทฝ่ ายหนึ่ ง อาจยื่น คาร้ องขอให้มี ม าตรการคุ้ ม ครอง
ชั่วคราว ทั้งนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ พร้อมด้วยคาขอให้ชี้ขาดเบื้องต้นเพื่อสั่งไม่ให้คู่พิพาทอีก
ฝ่ายหนึ่งขัดขวางวัตถุประสงค์ของมาตรการคุ้มครองชั่วคราวที่ร้องขอนั้น
(2) คณะอนุญาโตตุลาการอาจมีคาชี้ขาดเบื้องต้นหากเห็นว่าจากข้อเท็จจริงที่เปิดเผยก่อนหน้านีใ้ นคาร้อง
ให้มีมาตรการคุ้มครองชั่วคราว มีความเสี่ยงว่าคู่พิพาทฝ่ายที่จะต้องถูกบังคับตามมาตรการจะขัดขวาง
วัตถุประสงค์ของมาตรการคุ้มครองชั่วคราวนั้น
(3) เงื่อนไขที่กาหนดตามมาตรา 17A ใช้กับคาชี้ขาดเบื้องต้นทุกฉบับ หากว่าความเสียหายที่จะต้อง
ประเมินตามมาตรา 17A(a) เป็นความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากคาสั่งที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตนั้น
มำตรำ 17 C ระบบเฉพำะสำหรับคำชี้ขำดเบื้องต้น
(1) ทันทีหลังจากที่คณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยคาร้องขอให้มีคาชี้ขาดเบื้องต้น คณะอนุญาโตตุลาการ
จะแจ้งให้คู่พิพาททุกฝ่ายทราบว่ามีคาร้องขอให้มีมาตรการคุ้มครองชั่วคราว คาร้องให้มีคาชี้ขาดเบื้องต้น
คาชี้ขาดเบื้องต้น (ถ้ามี) และการติดต่อสื่อสารอื่นๆ รวมถึงการบอกกล่าวรายละเอียดที่มีการติดต่อกั นทาง
วาจาระหว่างคู่พิพาทกับคณะอนุญาโตตุลาการในเรื่องนี้ด้วย
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(2) ในเวลาเดียวกัน คณะอนุญาโตตุลาการจะให้โอกาสแก่คู่พิพาทฝ่ายที่จะต้องถูกบังคับโดยคาชี้ขาด
เบื้องต้นให้เข้ามาต่อสู้คดีในโอกาสแรก
(3) คณะอนุญาโตตุลาการต้องพิจารณาคาคัดค้านเกี่ยวกับคาชี้ขาดเบื้องต้นในทันที
(4) คาชี้ขาดเบื้องต้นจะสิ้นผลไปเมื่อพ้น 20 วันนับแต่วันที่มีคาชี้ขาดเบื้องต้นของคณะอนุญาโตตุลาการ
อย่างไรก็ดี คณะอนุญาโตตุลาการอาจกาหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราวที่ยอมรับหรือแก้ไขคาชี้ขาด
เบื้องต้นก็ได้ หลังจากที่คู่พิพาทฝ่ายที่จะต้องถูกบังคับโดยคาชี้ ขาดเบื้องต้นได้รับการแจ้งและมีโอกาสเข้า
มาต่อสู้คดีแล้ว
(5) คาชี้ขาดเบื้องต้นจะผูกพันคู่พิพาท แต่ไม่อยู่ภายใต้การบังคับโดยศาล อนึ่ง คาชี้ขาดเบื้องต้นนี้ไม่ได้
เป็นคาชี้ขาด
ส่วนที่ 3 บทบัญญัติที่ใช้กับมำตรกำรคุ้มครองชั่วครำวและคำชี้ขำดเบื้องต้น
มำตรำ 17 D กำรแก้ไข กำระงับเสีย กำรทำให้สิ้นสุด
คณะอนุญาโตตุลาการอาจแก้ไข ระงับเสียหรือทาให้สิ้นสุดซึ่งมาตรการคุ้มครองชั่วคราวหรือคาสั่งชี้ขาด
เบื้องต้นที่ออกไปแล้ว เมื่อมีคาร้องของคู่พิพาทฝ่ายหนึ่งหรือในกรณีที่มีพฤติการณ์พิเศษและมีการแจ้ง
คู่พิพาททุกฝ่ายแล้ว คณะอนุญาโตตุลาการจะมีคาสั่งเองก็ได้
มำตรำ 17 E บทบัญญัติในเรือ่ งหลักประกัน
(1) คณะอนุ ญ าโตตุ ล าการอาจเรี ย กให้ คู่พิ พาทฝ่ า ยที่ ร้ อ งขอให้ มี ม าตรการคุ้ ม ครองชั่ ว คราวจั ด หา
หลักประกันตามสมควรในส่วนที่เกี่ยวกับมาตรการนั้น
(2) คณะอนุญาโตตุลาการอาจเรียกให้คู่พิพาทฝ่ายที่ร้ องขอให้มีคาชี้ขาดเบื้องต้นจัดหาหลักประกันใน
ส่ ว นที่ เ กี่ ยวกั บค าชี้ ข าดนั้ น เว้ น แต่ ค ณะอนุ ญ าโตตุ ล าการพิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า ไม่ เ หมาะสมหรื อ ไม่
จาเป็นต้องกระทา
มำตรำ 17 F กำรเปิดเผย
(1) คณะอนุญาโตตุลาการอาจเรียกให้คู่พิพาทเปิดเผยในทันทีถึงความเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระสาคัญของ
ข้อเท็จจริงซึ่งเป็นมูลฐานของการกาหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราวที่ร้องขอหรือที่ได้รับอนุญาตแล้ว
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(2) คู่พิพาทที่ร้องขอให้มีคาชี้ขาดเบื้องต้นต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงทั้งหมดต่อคณะอนุญาโตตุลาการที่อาจ
เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการ ไม่ว่าจะเป็ นกรณีอนุญาตหรือ กรณีให้คงสภาพตาม
คาชี้ขาดเบื้องต้น และหน้าที่ดังกล่าวจะมีต่อไปจนกว่าคู่พิพาทฝ่ายที่จะต้องถูกบังคับโดยคาชี้ขาดเบื้องต้น
ได้มีโอกาสเข้ามาต่อสู้คดีแล้ว หลังจากนั้นอนุมาตรา (1) ของมาตรานี้จึงจะใช้บังคับ
มำตรำ 17 G ค่ำใช้จ่ำยและค่ำเสียหำย
คู่พิพาทที่ร้องขอให้มีมาตรการคุ้มครองชั่วคราวต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายที่เกิดจากมาตรการ
หรือคาชี้ขาดเบื้องต้นให้กับคู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่ง หากคณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยในเวลาต่อมาว่าสาหรับ
พฤติการณ์นี้มาตรการหรือคาชี้ขาดเช่นว่านี้ไม่ควรได้รับอนุญาต ทั้งนี้ คณะอนุญาโตตุลาการอาจกาหนด
ค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายในเวลาใดๆ ระหว่างกระบวนพิจารณาก็ได้
ส่วนที่ 4 กำรยอมรับและบังคับตำมมำตรกำรคุ้มครองชั่วครำว
มำตรำ 17 H กำรยอมรับและบังคับ
(1) เว้นแต่คณะอนุญาโตตุลาการกาหนดเป็นอย่างอื่น มาตรการคุ้มครองชั่วคราวที่กาหนดโดยคณะ
อนุญาโตตุลาการจะได้รับการยอมรับว่ามีผลผูกพันและบังคับได้เมื่อคู่พิพาทฝ่ายหนึ่งยื่นคาร้องต่อศาลที่มี
เขตอานาจ โดยไม่คานึงถึงว่ามาตรการคุ้มครองชั่วคราวนั้นออกที่ประเทศใด ทั้งนี้ ภายใต้บทบัญญั ติ
มาตรา 17I
(2) คู่พิพาทที่ร้องขอหรือได้รับการยอมรับหรือบังคับตามมาตรการคุ้มครองชั่วคราวต้องแจ้งศาลทันทีถึง
การสิ้นสุด การระงับเสียหรือแก้ไขมาตรการคุ้มครองชั่วคราวนั้น
(3) ศาลของรัฐที่มีการร้องขอให้ยอมรับและบังคับตามมาตรการคุ้มครองชั่วคราว ในกรณีที่เห็นสมควร
อาจสั่งให้คู่พิพาทฝ่ายที่ยื่นคาร้องจัดหาหลักประกันตามสมควร หากคณะอนุญาโตตุลาการไม่ได้กาหนด
เกี่ยวกับหลักประกันไว้หรือในกรณีที่การกาหนดนั้นจาเป็นในการปกป้องสิทธิของบุคคลภายนอก

คาแนะนาของ ICCA ในการตีความอนุสัญญานิวยอร์ก

111

ภาคผนวก 2

มำตรำ 17 I เหตุแห่งการปฏิเสธการยอมรับและการบังคับ3
(1) การยอมรับและบังคับตามมาตรการคุ้มครองชั่วคราวอาจถูกปฏิเสธในกรณีดังต่อไปนี้เท่านั้ น
(a) โดยคาร้องของคู่พิพาทฝ่ายที่จะถูกบังคับ หากเป็นที่พอใจของศาลว่า
(i) การปฏิเสธนั้นเป็นเหตุตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 36(1)(a)(i),(ii),(iii) หรือ (iv) หรือ
(ii) ไม่มี การปฏิบัติตามคาวิ นิจ ฉัยของคณะอนุญ าโตตุล าการในส่วนของหลัก ประกัน ที่เ กี่ยวกั บ
มาตรการคุ้มครองชั่วคราวที่คณะอนุญาโตตุลาการกาหนด หรือ
(iii) มาตรการคุ้มครองชั่วคราวนั้นสิ้นสุดไปแล้วหรือถูกระงับไปโดยคณะอนุญาโตตุลาการหรือโดย
ศาลของรัฐที่มีการดาเนินการทางอนุญาโตตุลาการเกิดขึ้นในเขตศาลหรือตามกฎหมายของรัฐ ที่มกี าร
กาหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราว ในกรณีที่ศาลมีอานาจ
(b) หากศาลพบว่า
(i) มาตรการคุ้ม ครองชั่ ว คราวไม่ ส อดคล้ อ งกั บอ านาจศาลที่ มี อ ยู่ เว้ น แต่ ศ าลเห็ น ว่ า ควรปรั บ
มาตรการคุ้มครองชั่วคราวเท่าที่จาเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับอานาจของศาลและกระบวนพิจารณาเพือ่
ประโยชน์ในการบังคับมาตรการคุ้มครองชั่วคราวโดยไม่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของมาตรการนั้น
หรือ
(ii) เหตุต่างๆที่กาหนดไว้ในมาตรา 36(1)(b)(i) หรือ (ii) นามาบังคับใช้กับการยอมรับและบังคับตาม
มาตรการคุ้มครองชั่วคราวด้วย
(2) คาวินิจฉัยใดๆ ของศาลเกี่ยวกับเหตุในอนุมาตรา (1) ของมาตรานี้จะมีผลเพียงเพื่อการยอมรับและ
การบังคับตามมาตรการคุ้มครองชั่วคราวเท่านั้น ทั้งนี้ ในการวินิจฉัยของศาล ศาลที่มีการร้องขอให้ยอมรับ
และบังคับตามมาตรการคุ้มครองชั่วคราวจะไม่ทบทวนในเนื้อหาของมาตรการดังกล่าว

3. เงื่อนไขที่ กาหนดไว้ในมาตรา 17I ประสงค์ที่ จะจากัดจานวนพฤติก ารณ์ ที่ศาลอาจปฏิ เสธการบังคั บตาม
มาตรการคุ้มครองชั่วคราว ซึ่งจะไม่ขัดแย้งกับระดับในการประสานกฎหมายที่กฎหมายต้นแบบนี้ประสงค์จะให้
ประสบผลสาเร็จ ทั้งนี้ หากว่ารัฐนั้นๆ จะยอมรับพฤติการณ์ที่เป็นเหตุแห่งการปฏิเสธน้อยกว่าที่กาหนดไว้
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ส่วนที่ 5 มำตรกำรคุ้มครองชัว่ ครำวโดยคำสั่งศำล
มำตรำ 17 J มำตรกำรคุ้มครองชั่วครำวโดยคำสั่งศำล
ศาลมีอานาจในการกาหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราวในส่วนที่เกี่ยวกับกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
เช่นเดียวกับที่ศาลมีอานาจในส่วนที่เกี่ยวกับกระบวนพิจารณาในศาล โดยไม่คานึงถึงว่าสถานที่ดาเนินการ
ทางอนุญาโตตุลาการอยู่ในดินแดนของรัฐหรือไม่ ทั้งนี้ ศาลจะใช้อานาจในเรื่องดังกล่าวตามวิธีพิจารณา
ของศาลโดยคานึงถึงลักษณะเฉพาะของการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ

หมวด 5 กำรดำเนินกระบวนพิจำรณำอนุญำโตตุลำกำร
มำตรำ 18 กำรปฏิบัติอย่ำงเท่ำเทียมกันต่อคู่พิพำท
คู่พิพาทต้องได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน และคู่พิพาทแต่ละฝ่ายต้องได้รับโอกาสในการเข้ามาในคดีอย่าง
เต็มที่
มำตรำ 19 กำรกำหนดเกี่ยวกับวิธีพจิ ำรณำ
(1) ภายใต้ บ ทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมายนี้ คู่ พิ พ าทมี อิ ส ระที่ จ ะตกลงกั น เกี่ ย วกั บ วิ ธี พิ จ ารณาซึ่ ง คณะ
อนุญาโตตุลาการจะต้องปฏิบัติตามในการดาเนินกระบวนพิจารณา
(2) กรณีที่ ไม่ มี การตกลงกัน ไว้ ภายใต้บทบั ญ ญัติ แห่ งกฎหมายนี้ คณะอนุ ญาโตตุ ลาการอาจด าเนิ น
กระบวนพิจารณาไปตามที่เห็นสมควร อนึ่ง อานาจที่มอบให้คณะอนุญาโตตุลาการรวมถึงอานาจในการ
วินิจฉัยในเรื่องการรับฟังพยานหลักฐาน การพิจารณาความเกี่ยวข้อง ความสาคัญและการชั่งน้าหนัก
พยานหลักฐานด้วย

คาแนะนาของ ICCA ในการตีความอนุสัญญานิวยอร์ก

113

ภาคผนวก 2

มำตรำ 20 สถำนที่ดำเนินกำรทำงอนุญำโตตุลำกำร
(1) คู่พิพาทมี อิส ระที่ จะตกลงกั นเกี่ยวกั บสถานที่ด าเนิ นการทางอนุ ญาโตตุ ลาการได้ ในกรณี ที่ไม่ มี
ข้อตกลงเช่นว่านั้น ให้คณะอนุญาโตตุลาการกาหนดสถานที่โดยคานึงถึงสภาพแห่งข้อพิพาท และความ
สะดวกของคู่พิพาท
(2) อย่างไรก็ดี นอกเหนือจากบทบัญญัติตามอนุมาตรา (1) ของมาตรานี้ ในกรณีที่คู่พิพาทมิได้ตกลงกันไว้
เป็นอย่างอื่น คณะอนุญาโตตุลาการอาจกาหนดสถานที่อื่นใดนอกเหนือจากที่กาหนดไว้ตามวรรคหนึ่งเพื่อ
ดาเนินการปรึกษาหารือ เพื่อสืบพยานบุคคลผู้เชี่ยวชาญหรือคู่พิพาท หรือเพื่อตรวจสอบวัตถุ สถานที่หรือ
เอกสารใด ๆ ก็ได้
มำตรำ 21 กำรเริ่มต้นกระบวนพิจำรณำอนุญำโตตุลำกำร
เว้นแต่คู่พิพาทตกลงกันเป็นอย่างอื่น กระบวนการอนุญาโตตุลาการในส่วนที่เกี่ยวกับข้อพิพาทนั้นๆ จะ
เริ่มต้นในวันที่ผู้คัดค้านได้รับคาร้องให้ระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการ
มำตรำ 22 ภำษำ
(1) คู่พิพาทมีอิสระที่จะตกลงกาหนดภาษาที่จะใช้ในการดาเนินกระบวนพิจารณาได้ ในกรณีที่ไม่ มี
ข้อตกลงเช่นว่านั้น ให้คณะอนุญาโตตุลาการเป็นผู้กาหนด และถ้ามิได้กาหนดไว้โดยเฉพาะเป็นอย่างอื่น
ข้อตกลงหรือข้อกาหนดเช่นว่านี้ให้ใช้บังคับถึงข้อเรียกร้อง คาคัดค้าน คาร้องที่ทาเป็นหนังสือของคู่พิพาท
การสืบพยาน คาชี้ขาด คาวินิจฉัยหรือการสื่อสารใด ๆ ที่ทาโดยหรือทาต่อคณะอนุญาโตตุลาการด้วย
(2) คณะอนุญาโตตุลาการอาจมีคาสั่งให้แนบคาแปลเอกสารที่คู่พิพาทอ้างเป็นพยานเป็นภาษาตามที่
คู่พิพาทตกลงกันไว้หรือตามที่คณะอนุญาโตตุลาการกาหนดก็ได้
มำตรำ 23 ข้อเรียกร้องและคำคัคค้ำน
(1) ภายในระยะเวลาที่คู่พิพาทตกลงกันหรือที่คณะอนุญาโตตุลาการกาหนด ผู้เรียกร้องต้องแสดง
ข้อเท็จจริงเพื่อสนับสนุนข้อเรียกร้องประเด็นข้อพิพาท และคาขอบังคับของตน ส่วนผู้คัดค้านต้องแสดงใน
คาคัดค้านถึงข้อต่อสู้ของตน ทั้งนี้ ถ้าคู่พิพาทมิได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น
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(2) คู่พิพาทอาจแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องหรือบัญชีระบุพยานที่ระบุถึงเอกสารหรือพยานหลักฐานอื่นที่
ประสงค์จะอ้างเป็นพยานมาด้วยก็ได้
(3) ในกรณีที่คู่พิพาทมิได้ตกลงกันไว้เ ป็นอย่างอื่น คู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจขอแก้ไขเพิ่มเติมข้ อ
เรียกร้องหรือคาคัดค้านในระหว่างพิจารณาก็ได้ เว้นแต่คณะอนุญาโตตุลาการเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น
ไม่สมควรเมื่อคานึงถึงความล่าช้าที่จะเกิดขึ้น
มำตรำ 24 กำรสืบพยำนและกระบวนพิจำรณำที่ทำเป็นหนังสือ
(1) ในกรณีที่คู่พิพาทมิได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น ให้คณะอนุญาโตตุลาการเป็นผู้กาหนดว่าจะสืบพยาน
หรือฟังคาแถลงการณ์ด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือ หรือจะดาเนินกระบวนพิจารณาโดยรับฟังเพียงเอกสาร
หรือพยานหลักฐานอื่นใดก็ได้ คณะอนุญาโตตุลาการมีอานาจดาเนินการสืบพยานในระหว่างดาเนิน
กระบวนพิจารณาในช่วงใด ๆ ตามที่เห็นสมควร ถ้าได้รับคาร้องขอจากคู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เว้นแต่ใน
กรณีที่คู่พิพาทได้ตกลงไม่ให้มีการสืบพยานด้วยวาจา
(2) ให้คณะอนุญาโตตุลาการแจ้งกาหนดนัดสืบพยานและนัดพิจารณาเพื่อตรวจสอบวัตถุ สถานที่หรือ
เอกสารอย่างอื่นให้คู่พิพาททราบล่วงหน้าเป็นเวลาพอสมควร
(3) ข้อเรียกร้อง คาคัดค้าน คาร้อง เอกสาร หรือข้อมูลทั้งหมดที่คู่พิพาทฝ่ายหนึ่งเสนอต่อคณะ
อนุญาโตตุลาการจะต้องส่งให้แก่คู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่งด้วย ทั้งนี้ ให้รวมถึงรายงานของผู้เชี่ยวชาญหรือ
เอกสารหลักฐานใด ๆ ซึ่งคณะอนุญาโตตุลาการจะต้องใช้ประกอบการชี้ขาดด้วย
มำตรำ 25 กำรขำดนัดของคู่พิพำท
เว้นแต่คู่พิพาทมิได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น หากมีกรณีดังต่อไปนี้โดยปราศจากการแสดงเหตุผลอย่าง
เพียงพอ
(a) ผู้เรียกร้องไม่ยื่นข้อเรียกร้องตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 23(1) ให้คณะอนุญาโตตุลาการมีคาสั่งยุติ
กระบวนพิจารณา
(b) ถ้าผู้คัดค้านไม่ยื่นคาคัดค้าน ตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 23(1) ให้คณะอนุญาโตตุลาการดาเนิน
กระบวนพิจารณาต่อไป แต่ทั้งนี้ มิให้ถือว่าการไม่ยื่นคาคัดค้านดังกล่าวเป็นการยอมรับตามข้อ
เรียกร้องนั้น
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(c) ถ้าคู่พิพาทฝ่ายใดไม่มาในวันนัดสืบพยานหรือนัดพิจารณาหรือไม่เสนอพยานหลักฐานใด ๆ ให้
คณะอนุญาโตตุลาการดาเนินกระบวนพิจารณาและมีคาชี้ขาดต่อไป
มำตรำ 26 ผู้เชี่ยวชำญที่ได้รับแต่งตั้งจำกคณะอนุญำโตตุลำกำร
(1) ในกรณีที่คู่พิพาทมิได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น คณะอนุญาโตตุลาการอาจดาเนินการดังต่อไปนี้
(a) แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งหรือหลายคน เพื่อให้ทาความเห็นเฉพาะในประเด็นใดประเด็นหนึ่งที่
จะต้องชี้ขาดก็ได้
(b) เรียกให้คู่พิพาทให้ขอ้ เท็จจริงแก่ผู้เชี่ยวชาญ หรือจัดทาหรือดาเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งเอกสารหรือ
วัตถุใด ๆ ที่เกี่ยวกับประเด็นข้อพิพาทเพือ่ ให้ผู้เชี่ยวชาญสามารถตรวจสอบได้
(2) ในกรณีที่คู่พิพาทมิได้ตกลงกัน ไว้เป็นอย่างอื่น เมื่อผู้เชี่ยวชาญได้ทาความเห็นเป็นหนังสือหรือด้วย
วาจาแล้ว หากคู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอหรือคณะอนุญาโตตุลาการเห็นสมควร ให้ผู้เชี่ยวชาญนั้นมา
ให้ข้อเท็จจริงเพื่อให้คู่พิพาทมีโอกาสซักถาม หรือคู่พิพาทฝ่ายนั้นอาจนาพยานผู้เชี่ยวชาญของตนมาสืบใน
ประเด็นดังกล่าวได้
มำตรำ 27 ควำมช่วยเหลือของศำลในกำรเรียกพยำนหลักฐำน
คณะอนุญาโตตุลาการหรือคู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยความยินยอมของคณะอนุญาโตตุลาการอาจยื่นคา
ร้องต่อศาลของรัฐนี้ให้ออกหมายเรียกพยานหลักฐานก็ได้ ทั้งนี้ ศาลอาจดาเนินการให้ตามที่ศาลมีอานาจ
และตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกหมายเรียกพยานหลักฐาน

หมวด 5 กำรทำคำชี้ขำดและกำรสิ้นสุดกระบวนพิจำรณำ
มำตรำ 28 หลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับกับเนื้อหำของข้อพิพำท
(1) ให้คณะอนุญาโตตุลาการชี้ข าดข้ อพิพาทไปตามกฎหมายที่คู่พิ พาทกาหนดให้น ามาใช้ บังคั บกั บ
ข้อพิพาท ในกรณีที่มีการกาหนดกฎหมายหรือระบบกฎหมายของประเทศใด หากข้อความมิได้กาหนดไว้
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โดยชัด แจ้ง ให้ หมายความถึง กฎหมายสารบั ญญัติ มิใช่กฎหมายว่ าด้ วยการขัดกั นแห่งกฎหมายของ
ประเทศนั้น
(2) ในกรณีที่คู่พิพาทมิได้กาหนดกฎหมายที่จะนามาใช้บังคับกับข้อพิพาทไว้ ให้คณะอนุญาโตตุลาการ
พิจารณาจากหลักว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมายว่ากฎหมายใดเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับ
(3) คณะอนุญาโตตุลาการมีอานาจชี้ขาดข้อพิพาทโดยใช้หลักแห่งควำมสุจริตและเป็นธรรม (ex aequo
et bono) หรือชี้ขำดโดยไม่ใช้กฎหมำย (amiable compositeur) หากคู่พิพาทให้อานาจไว้โดยชัดแจ้ง
(4) การวินิจฉัยชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต้องเป็นไปตามข้อสัญญา และหากเป็นข้อพิพาททาง
การค้าให้คานึงถึงธรรมเนียมปฏิบัติทางการค้าที่ใช้กับธุรกรรมนั้นด้วย
มำตรำ 29 กำรทำคำชี้ขำดโดยคณะอนุญำโตตุลำกำร
สาหรับคณะอนุญาโตตุลาการที่มีจานวนมากกว่าหนึ่งคน ในกรณีที่คู่ พิพาทมิได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น
คาชี้ขาด คาสั่ง และคาวินิจฉัยในเรื่องใด ๆ ของคณะอนุญาโตตุลาการให้เป็นไปตามเสียงข้างมาก สาหรับ
ปัญหาต่ างๆที่ เกิ ดขึ้ นในกระบวนพิจ ารณาให้ตั ดสิ นชี้ ขาดไปโดยประธานคณะอนุญ าโตตุ ลาการ หาก
คู่พิพาทและอนุญาโตตุลาการทุกคนให้อานาจไว้เช่นนั้น
มำตรำ 30 กำรประนีประนอมยอมควำม
(1) ในระหว่ า งดาเนิ น การทางอนุ ญ าโตตุ ล าการ ถ้ า คู่พิพาทประนี ประนอมยอมความกั น ให้ ค ณะ
อนุญาโตตุลาการยุติกระบวนพิจารณา หากคู่พิพาทร้องขอและคณะอนุญาโตตุลาการเห็นว่าข้อตกลง
ประนีประนอมยอมความกันนั้นไม่เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ให้คณะอนุญาโตตุลาการมีคาชี้ขาดไปตาม
ข้อตกลงประนีประนอมยอมความนั้น
(2) คาชี้ขาดตามข้อตกลงประนีประนอมยอมความให้อยู่ภายใต้บังคับมาตรา 31 และให้มีสถานะและผล
เช่นเดียวกับคาชี้ขาดที่วินิจฉัยในประเด็นข้อพิพาท
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มำตรำ 31 รูปแบบและเนื้อหำของคำชีข้ ำด
(1) คาชี้ขาดต้องทาเป็นหนังสือลงลายมือชื่อคณะอนุญาโตตุลาการ ถ้าคณะอนุญาโตตุลาการมีจานวน
มากกว่าหนึ่งคน การลงลายมือชื่อของอนุญาโตตุลาการเสียงข้างมากถือว่าเพียงพอแล้ว แต่ต้องจดแจ้ง
เหตุขัดข้องของอนุญาโตตุลาการผู้ซึ่งไม่ลงลายมือชื่อนั้นไว้ด้วย
(2) คาชี้ขาดต้องระบุเหตุผลแห่งการวินิจฉัยทั้งปวง เว้นแต่คู่พิพาทตกลงกันว่าคาชี้ขาดไม่จาเป็นต้องระบุ
เหตุผลหรือเป็นคาชี้ขาดตามข้อตกลงประนีประนอมยอมความตามมาตรา 30
(3) คาชี้ขาดต้องระบุวนั และสถานที่ดาเนินการทางอนุญาโตตุลาการตามมาตรา 20 (1) และให้ถือว่า
คาชี้ขาดดังกล่าวได้ทาขึ้น ณ สถานทีเ่ ช่นว่านั้น
(4) เมื่อทาคาชี้ขาดเสร็จแล้ว ให้คณะอนุญาโตตุลาการส่งสาเนาคาชี้ขาดนั้นให้แก่คู่พิพาททุกฝ่าย
มำตรำ 32 กำรสิน้ สุดกระบวนพิจำรณำ
(1) การดาเนินการทางอนุญาโตตุลาการจะสิน้ สุดลงเมือ่ มีคาชี้ขาดเสร็จเด็ดขาดหรือโดยคาสั่งของคณะ
อนุญาโตตุลาการตามอนุมาตรา (2) ของมาตรานี้
(2) คณะอนุญาโตตุลาการจะมีคาสั่งให้ยุติกระบวนพิจารณา เมื่อ
(a) คู่พิพาทฝ่ายที่เรียกร้องขอถอนข้อเรียกร้อง เว้นแต่คู่พิพาทฝ่ายที่ถูกเรียกร้องได้คัดค้านการ
ถอนข้อเรียกร้องดังกล่าว และคณะอนุญาโตตุลาการเห็นถึงประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของ
คู่พิพาทฝ่ายที่ถูกเรียกร้องในการที่จะได้รับการวินิจฉัยในประเด็นข้อพิพาทนั้น
(b) คู่พิพาทตกลงกันให้ยุติกระบวนพิจารณา
(c) คณะอนุญาโตตุลาการเห็นว่าไม่มีความจาเป็นที่จะดาเนินกระบวนพิจารณาต่อไปหรือไม่
อาจดาเนินกระบวนพิจารณาต่อไปได้
(3) ภายใต้บังคับมาตรา 33 และมาตรา 34(4) อานาจของคณะอนุญาโตตุลาการจะสิ้นสุดลงพร้อมกับ
การยุติของกระบวนพิจารณา
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มำตรำ 33 กำรแก้ไขและกำรตีควำมคำชี้ขำด คำชี้ขำดเพิม่ เติม
(1) ในกรณีที่คู่พิพาทมิได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคาชี้ขาด
(a) คู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจยื่นคาร้องขอให้คณะอนุญาโตตุลาการแก้ไขข้อผิดพลาดในการ
คานวณตัวเลข ข้อผิดพลาดหรือการพิมพ์ที่ผิดพลาดหรือข้อผิดหลงเล็กน้อยในคาชี้ขาดให้ถูกต้องได้
ทั้งนี้ ให้ส่งสาเนาคาร้องให้คู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่งทราบด้วย
(b) ในกรณีที่ได้ตกลงกันไว้แล้ว คูพ่ ิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจยื่นคาร้องขอให้คณะอนุญาโตตุลาการ
ตีความ อธิบายข้อความหรือส่วนหนึ่งส่วนใดในคาชี้ขาดได้ ทั้งนี้ ให้ส่งสาเนาคาร้องให้คู่พิพาทอีก
ฝ่ายหนึ่งทราบด้วย
ถ้าคณะอนุญาโตตุลาการเห็นว่าคาร้องตามอนุมาตรา (1) และ (2) มีเหตุผลสมควร ให้แก้ไขหรือตีความให้
เสร็จสิ้นภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคาร้อง คาตีความ อธิบายความดังกล่าวให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ
คาชี้ขาดด้วย
(2) คณะอนุญาโตตุลาการอาจแก้ไขข้อผิดพลาดหรือข้อผิดหลงตามอนุมาตรา (1) ได้เองภายในสามสิบ
วันนับแต่วันมีคาชี้ขาด
(3) เว้นแต่คู่พิพาทจะตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น คู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจยื่นคาร้องภายในสามสิบวันนับ
แต่วันได้รับคาชี้ขาดและเมื่อได้แจ้งให้คู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่งทราบแล้ว ให้คณะอนุญาโตตุลาการทาคาชี้ขาด
เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเรียกร้องที่ยังมิได้มีการวินิจฉัยไว้ในคาชี้ขาด ถ้าคณะอนุญาโตตุลาการเห็นว่าคาร้อง
ดังกล่าวมีเหตุผลสมควร ให้ทาคาชี้ขาดเพิ่มเติมให้เสร็จสิ้นภายในหกสิบวันนับแต่วันได้รับคาร้อง
(4) ในกรณีมีเหตุจาเป็น คณะอนุญาโตตุลาการอาจขยายระยะเวลาการแก้ไข การตีความการอธิบาย
ความหรือการทาคาชี้ขาดเพิ่มเติมตามที่บัญญัติไว้ในอนุมาตรา (1) และ (3) ของมาตรานี้ได้
(5) ให้นามาตรา 31 มาใช้บังคับแก่การแก้ไข การตีความ การอธิบายความ หรือการทาคาชี้ขาดเพิ่มเติม
ตามมาตรานี้
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หมวด 7 กำรพึ่งพำศำลในกรณีที่ไม่เห็นด้วยกับคำชี้ขำด
มำตรำ 34 กำรร้องขอให้เพิกถอนคำชีข้ ำดในฐำนะทีเ่ ป็น
กำรพึ่งพำศำลเพียงประกำรเดียวในกรณีที่ไม่เห็นด้วยกับคำชี้ขำด
(1) การพึ่ง พาศาลในกรณี ที่ ไม่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ คาชี้ ข าดอาจท าได้ เ พียงร้ อ งขอให้ เ พิ ก ถอนค าชี้ ข าดตาม
อนุมาตรา (2) และ (3) ของมาตรานี้
(2) คาชี้ขาดอาจถูกเพิกถอนได้โดยศาลที่ระบุไว้ในมาตรา 6 ในกรณีดังต่อไปนี้เท่านั้น
(a) คู่พิพาทฝ่ายที่ขอให้เพิกถอนคาชี้ขาดสามารถพิสูจน์ได้ว่า
(i) คู่สั ญ ญาตามสั ญ ญาอนุ ญ าโตตุ ล าการฝ่ า ยใดฝ่ า ยหนึ่ ง เป็ น ผู้ บกพร่ อ งในเรื่ อ งความสามารถ
ตามกฎหมายที่ใช้บังคับแก่คู่สัญญาฝ่ายนั้น สัญญาอนุญาโตตุลาการไม่มีผลผูกพันตามกฎหมายแห่ง
ประเทศที่ คู่พิพาทได้ตกลงกันไว้ หรือตามกฎหมายของรัฐนี้ในกรณีที่ไม่มีข้อตกลงดังกล่าว หรือ
(ii) ไม่ มีก ารแจ้ง ให้คู่พิพาทฝ่ ายที่ ขอให้ เ พิก ถอนคาชี้ ขาดรู้ ล่ วงหน้ า โดยชอบถึ งการแต่ง ตั้ งคณะ
อนุญาโตตุลาการหรือการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ หรือบุคคลดังกล่าวไม่สามารถเข้า
ต่อสู้คดีในชั้นอนุญาโตตุลาการได้เพราะเหตุประการอื่น หรือ
(iii) คาชี้ขาดได้วินิจฉัยข้อพิพาทซึ่งไม่อยู่ในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการหรือคาชี้ขาดวินิจฉัย
เกินขอบเขตแห่งข้อตกลงในการเสนอข้อพิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการ แต่ถ้าคาชี้ขาดที่วินิจฉัยเกิน
ขอบเขตนั้นสามารถแยกออกได้จากคาชี้ขาดส่วนที่ วินิจฉัยในขอบเขตแล้ว ศาลอาจเพิกถอนเฉพาะ
ส่วนที่วินิจฉัยเกินขอบเขตแห่งสัญญาอนุญาโตตุลาการหรือข้อตกลงนั้นก็ได้ หรือ
(iv) องค์ประกอบของคณะอนุญาโตตุลาการหรือกระบวนพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการมิได้
เป็นไปตามที่คู่พิพาทได้ตกลงกันไว้ หรือในกรณีที่คู่พิพาทไม่ได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น องค์ประกอบ
ดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายนี้
(b) มีกรณีปรากฏต่อศาลว่า
(i) คาชี้ขาดนั้นเกี่ยวกับข้อพิพาทที่ไม่สามารถจะระงับโดยการอนุญาโตตุลาการได้ตามกฎหมาย
ของรัฐนี้ หรือ
(ii) การยอมรับหรือการบังคับตามคาชี้ขาดนั้นจะเป็นการขัดต่อนโยบายสาธารณะของรัฐนี้
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(3) การร้องขอให้เพิกถอนคาชี้ขาดได้ อาจทาได้ภายในสามเดือนนับแต่วันที่คู่พิพาทฝ่ายที่ยื่นคาร้องได้รับ
สาเนาคาชี้ขาด หรือถ้าเป็นกรณีมีการขอให้คณะอนุญาโตตุลาการแก้ไขหรือตีความคาชี้ขาด หรือชี้ขาด
เพิ่มเติมตามมาตรา 33 นับแต่วันที่คณะอนุญาโตตุลาการได้แก้ไขหรือตีความคาชี้ขาดหรือทาคาชี้ขาด
เพิ่มเติมแล้ว
(4) ในการพิจารณาคาร้องให้เพิกถอนคาชี้ขาด ถ้าคู่พิพาทยื่นคาร้องและศาลพิจารณาเห็นว่ามีเหตุผล
สมควร ศาลอาจเลื่อนการพิจารณาคดีออกไปตามที่เห็นสมควร เพื่อให้คณะอนุญาโตตุลาการพิจารณาอีก
ครั้งหนึ่งหรือดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งที่คณะอนุญาโตตุลาการเห็นสมควร เพื่อให้เหตุแห่งการเพิกถอน
นั้นหมดสิ้นไป

หมวด 8 กำรยอมรับและบังคับตำมคำชี้ขำด
มำตรำ 35 กำรยอมรับและบังคับตำมคำชี้ขำด
(1) คาชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการไม่ว่าจะได้ทาขึ้นในประเทศใดให้ผูกพันคู่พิพาท และเมือ่ ได้มีการ
ร้องขอต่อศาลทีม่ ีเขตอานาจย่อมบังคับได้ตามคาชี้ขาดนั้นตามมาตรานีแ้ ละมาตรา 36
(2) คู่พิพาทฝ่ายที่อ้างอิงคาชี้ขาดและร้องขอให้บังคับตามคาชี้ขาดต้องยื่น ต้นฉบับคาชี้ขาด หรือสาเนาที่
รับรองถูกต้อง หากคาชี้ขาดไม่ได้ทาขึ้นเป็นภาษาทางการของรัฐนั้น ศาลอาจเรียกให้คู่พิพาทฝายนั้นยื่นคา
แปลเอกสารเหล่านั้นเป็นภาษาทางการของรัฐนั้นก็ได้4
(มำตรำ 35(2) ได้รับกำรแก้ไขโดยคณะกรรมำธิกำร ในกำรประชุม สมัยที่ 39 ปี 2006)
มำตรำ 36 เหตุแห่งกำรปฏิเสธกำรยอมรับและบังคับตำมคำชี้ขำด
(1) การยอมรับและบังคับตามคาชี้ขาดของอนุญาโตตุ ลาการไม่ว่าคาชี้ขาดนั้นจะได้ทาขึ้นในประเทศใด
อาจถูกปฏิเสธได้ในกรณีดังต่อไปนี้เท่านั้น

4. เงื่อนไขที่กาหนดในวรรคนี้ประสงค์ที่จะสร้างมาตรฐานขั้นสูง ดังนั้นจึงไม่ขัดแย้งกับการประสานกฎหมายที่ มุ่ ง
หมายจะให้ เ ป็ น ผลส าเร็ จโดยกฎหมายต้ น แบบฉบั บ นี้ หากว่ า รั ฐ นั้ น ๆ ก าหนดเงื่ อ นไขต่ า งๆที่ เ ป็ น ภาระ
น้อยกว่านี้
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(a) เมื่อมีคาร้องของคู่พิพาทฝ่ายที่จะถูกบังคับตามคาชี้ขาด หากคู่พิพาทฝ่ายนั้นพิสูจน์ให้องค์กรที่มี
อานาจเห็นว่า
(i) คู่สัญญาตามสัญญาอนุญาโตตุลาการฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ บกพร่องในเรื่องความสามารถตาม
กฎหมายที่ใช้บังคับแก่คู่สัญญาฝ่ายนั้น สัญญาอนุญาโตตุลาการไม่มีผลผูกพันตามกฎหมายแห่ง
ประเทศที่ คู่สัญญาได้ตกลงกันไว้ หรือตามกฎหมายของประเทศที่ทาคาชี้ขาดนั้น ในกรณีที่ไม่มี
ข้อตกลงดังกล่าว หรือ
(ii) ไม่มีการแจ้งให้ผู้ซึ่งจะถู กบั งคับตามคาชี้ขาดรู้ล่วงหน้า โดยชอบถึงการแต่งตั้งคณะอนุญาโต
ตุลาการหรือการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ หรือบุคคลดังกล่าวไม่สามารถเข้าต่อสู้คดีในชั้น
อนุญาโตตุลาการได้เพราะเหตุประการอื่น
(iii) คาชี้ขาดได้วินิจฉัยข้อพิพาทซึ่งไม่อยู่ในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการหรือคาชี้ขาดวินจิ ฉัย
เกินขอบเขตแห่งข้อตกลงในการเสนอข้อพิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการ แต่ถ้าคาชี้ขาดที่วินิจฉัยเกิน
ขอบเขตนั้นสามารถแยกออกได้จากคาชี้ขาดส่วนที่วินิจฉัยในขอบเขตแล้วศาลอาจบังคับตามคาชีข้ าด
ส่วนที่วินิจฉัยอยู่ในขอบเขตแห่งสัญญาอนุญาโตตุลาการหรือข้อตกลงนั้นก็ได้
(iv) องค์ประกอบของคณะอนุ ญาโตตุ ล าการหรื อกระบวนพิจ ารณาของคณะอนุ ญาโตตุ ล าการ
มิได้เป็นไปตามที่คู่พิพาทได้ตกลงกันไว้หรือมิได้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศที่ทาคาชี้ขาดใน
กรณีที่คู่พิพาทมิได้ตกลงกันไว้ หรือ
(v) คาชี้ขาดยังไม่มีผลผูกพัน หรือได้ถูกเพิกถอน หรือระงับใช้เสียโดยศาลที่มีเขตอานาจหรือภายใต้
กฎหมายของประเทศที่ทาคาชี้ขาด
(b) มีกรณีปรากฏต่อศาลว่า
(i) คาชี้ขาดนั้นเกี่ยวกับข้อพิพาทที่ไม่สามารถจะระงับโดยการอนุญาโตตุลาการได้ตามกฎหมาย
ของรัฐนี้ หรือ
(ii) การยอมรับหรือการบังคับตามคาชี้ขาดนั้นจะเป็นการขัดต่อนโยบายสาธารณะ
(2) ในกรณีที่ยังอยู่ในระหว่างการขอให้ศาลที่มีเขตอานาจทาการเพิกถอนหรือระงับใช้ซึ่งคาชี้ขาดตาม
อนุมาตรา (1)(a)(v) ศาลที่มีการร้องขอให้ยอมรับและบังคับตามคาชี้ขาดอาจเลื่อนการพิจารณาคดีที่ขอ
บังคับตามคาชี้ขาดไปได้ตามที่เห็นสมควร และถ้าคู่พิพาทฝ่ายที่ขอบังคับตามคาชี้ขาดร้องขอ ศาลอาจสั่ง
ให้คู่พิพาทฝ่ายที่จะถูกบังคับวางประกันที่เหมาะสมก่อนก็ได้
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ภำคผนวก 3
คำแนะนำของคณะกรรมำธิกำรกฎหมำยกำรค้ำระหว่ำงประเทศแห่งสหประชำชำติ ค.ศ. 2006
คำแนะนำในกำรตีควำมมำตรำ 2 วรรคสองและมำตรำ 7 วรรคหนึ่งของอนุสัญญำว่ำด้วยกำรยอมรับ
นับถือและกำรบังคับตำมคำชี้ขำดของอนุญำโตตุลำกำรต่ำงประเทศ ซึ่ง ทำขึ้นในกรุงนิวยอร์ก วันที่ 10
มิถุนำยน 1958 และรับรองโดยคณะกรรมำธิกำรกฎหมำยกำรค้ำ ระหว่ำงประเทศ วันที่ 7 กรกฎำคม
2006
คณะกรรมำธิกำรกฎหมำยกำรค้ำระหว่ำงประเทศแห่งสหประชำชำติ
พึงระลึกถึง มติที่ประชุมสมัชชาใหญ่ที่ 2205 (XXI) วันที่ 17 ธันวาคม 1966 ที่ได้ก่อตั้งคณะกรรมาธิการ
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการประสานและทา
ให้กฎหมายการค้าระหว่างประเทศเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยการส่งเสริมแนวทางและวิธีการในการ
รับประกันการตีความและการบังคับใช้อนุสั ญญาระหว่างประเทศและกฎหมายที่เ กี่ยวข้องกับการค้ า
ระหว่างประเทศให้ไปในทางแนวเดียวกัน
ตระหนักถึง ความจริงที่ว่าระบบกฎหมาย สังคมและเศรษฐกิจที่แตกต่างกันในโลก รวมทั้งระดับการ
พัฒนาที่แตกต่างกันจะถูกแสดงในคณะกรรมาธิการด้วย
พึงระลึกถึง มติที่ประชุมสมัชชาใหญ่ในเวลาต่อมาที่ยืนยันอาณัติของคณะกรรมาธิการในฐานะที่เป็น
หน่วยงานหลักภายในระบบของสหประชาชาติในแวดวงการค้าระหว่างประเทศในการประสานกิจกรรม
ความร่วมมือทางกฎหมายในแวดวงนี้
ทำให้เชื่อมั่นว่ำ การยอมรับอย่างกว้างขวางสาหรับอนุสัญญาว่าด้วยการยอมรับนับถือและการบังคับ
ตามคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการต่างประเทศ ซึ่งทาขึ้นที่กรุงนิวยอร์ก วันที่ 10 มิถุนายน 1958 เป็น
ความสาเร็จที่สาคัญในการส่งเสริมหลักนิติธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงการค้าระหว่างประเทศ
พึงระลึกถึง การประชุมผู้มีอานาจเต็ม (Conference of Plenipotentiaries) ซึ่งจัดเตรียมและเปิด
ให้ลงนามในอนุสัญญา รัฐต่างๆ ในการประชุม ได้ยอมรับมติที่ว่า "เห็นว่าความเป็นเอกภาพของกฎหมาย
อนุญาโตตุลาการภายในประเทศจะช่วยส่งเสริมความมีประสิทธิภาพของการอนุญาโตตุลาการในการระงับ
ข้อพิพาทตามกฎหมายเอกชน"
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คาแนะนาของคณะกรรมาธิการการค้าระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ ค.ศ. 2006

จดจำว่ำ การตีความหลักเกณฑ์ในเรื่องรูปแบบภายใต้อนุสัญญาที่แตกต่างกันนั้ น บางส่วนเป็นผลมา
จากความแตกต่างของถ้อยคาที่ใช้ในอนุสัญญาฉบับดั้งเดิมซึ่งทาขึ้นทั้งหมดห้าภาษา
พิจำรณำว่ำ มาตรา 7 วรรคแรก ของอนุสัญญา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการบังคับตามคาชี้ขาดของ
อนุญาโตตุ ลาการต่ างประเทศให้มากที่สุด โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง การยอมรั บสิท ธิของคู่ พิ พาทที่จะได้รั บ
ประโยชน์จากกฎหมายหรือสนธิสัญญาของประเทศที่มีการร้องขอให้บังคับตามคาชี้ขาดนั้น ซึ่งรวมถึง
กฎหมายและสนธิสัญญาที่มีบทบัญญัติที่เอื้อประโยชน์มากกว่าอนุสัญญา
คำนึงถึง การใช้การธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างกว้างขวางและ
พิจำรณำถึง ตราสารทางกฎหมายระหว่างประเทศ เช่น กฎหมายต้นแบบของคณะกรรมาธิการ
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติปี 1985 ซึ่งมีการแก้ไขในภายหลัง โดยเฉพาะในมาตรา
7 กฎหมายต้นแบบของคณะกรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการ
พาณิ ชย์ อิเล็ กทรอนิ กส์ กฎหมายต้ นแบบของคณะกรรมาธิก ารกฎหมายการค้า ระหว่า งประเทศแห่ ง
สหประชาชาติว่าด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ และอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการใช้การสื่อสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ในสัญญาระหว่างประเทศ
พิจำรณำถึง การบัญญัติกฎหมายภายใน รวมถึงกฎหมายที่เกิดจากคดี และบทบัญญัติที่เอื้อประโยชน์
มากกว่าอนุสัญญาในส่วนที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์เรื่องรูปแบบของสัญญาอนุญาโตตุลาการ กระบวนการ
อนุญาโตตุลาการและการบังคับตามคาชี้ขาด
คำนึงว่ำ ในการตีความอนุสัญญา พึงตระหนักถึงความจาเป็นในการสนับสนุนการยอมรับและบังคับ
ตามคาชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ
1. แนะนำว่ำมาตรา 2 วรรคสอง ของอนุสัญญาว่าด้วยการยอมรับนับถือและการบังคับตามคาชี้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการต่างประเทศ ซึ่งทาขึ้นที่กรุงนิวยอร์ก วันที่ 10 มิถุนายน 1958 จะปรับใช้กับการยอมรับ
ในพฤติการณ์ต่างๆซึ่งอนุสัญญากาหนดไว้ในลักษณะเปิด
2. แนะนำว่ำมาตรา 7 วรรคแรก ของอนุสัญญาว่าด้วยการยอมรับนับถือและการบังคับตามคาชี้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการต่างประเทศ ซึ่งทาขึ้นที่กรุงนิวยอร์ก วันที่ 10 มิถุนายน 1958 ควรอนุญาตให้คู่พิพาทที่
ได้รับประโยชน์จากกฎหมายหรือสนธิสัญญาของประเทศที่มีการร้องขอให้บังคับตามคาชี้ขาดนั้น อาจร้อง
ขอให้ยอมรับความสมบูรณ์ของสัญญาอนุญาโตตุลาการด้วย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเว็บไซต์ของคณะกรรมำธิกำรกฎหมำยกำรค้ำระหว่ำงประเทศแห่งสหประชำชำติ
<www.uncitral.org> หรือติดต่อสำนักเลขำธิกำรคณะกรรมำธิกำรกฎหมำยกำรค้ำระหว่ำงประเทศแห่ง
คาแนะนาของ ICCA ในการตีความอนุสัญญานิวยอร์ก

125

ภาคผนวก 3

สหประชำชำติ ศูนย์กำรประชุมระหว่ำงประเทศกรุงเวียนนำ P.O. Box 500, 1400 กรุงเวียนนำ
สำธำรณรัฐออสเตรีย
โทรศัพท์: (+43-1) 26060-4060 Telefax: (+43-1) 26060-5813
Internet: <www.uncitral.org>; E-mail: uncitral@uncitral.org
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ภำคผนวก 4
แหล่งข้อมูลออนไลน์

คดีที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญานิวยอร์กอาจค้นหาทางอินเตอร์เน็ทได้ที่เว็บไซต์ของ ICCA:
<www.arbitration-icca.org>
เว็บไซต์นี้ไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รวมคาพิพากษาของศาลมากกว่า 1,999 ฉบับที่บังคับใช้อนุสัญญา
นิวยอร์ก โดยตีพิมพ์ตั้งแต่ปี 1976 ในเอกสารเผยแพร่ชั้นนาของแวดวงนี้ ได้แก่ หนังสือประจำปีของ ICCA
เกี่ยวกับกำรอนุญำโตตุลำกำรทำงพำณิชย์ คาพิพากษาเหล่านี้ได้จัดเรียงตามมาตราของอนุสัญญาและตาม
หัว ข้ อ นอกจากนี้ ได้ ตี พิมพ์ใน หนั ง สื อ ประจ ำปี และค้น หาได้ โ ดยการลงทะเบี ยนในฐานข้ อ มู ล การ
อนุญาโตตุลาการของ Kluwer ที่ <www.kluwerarbitration.com> ข้อมูลในฐานข้อมูลดังกล่า วนี้
สามารถค้นหาได้ผ่านเครื่องมือค้นหาที่หลากหลาย
คดีที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญานิวยอร์กอาจค้นหาทางอินเตอร์เน็ทได้ที่เว็บไซต์ของอนุสัญญานิวยอร์กของ
มหาวิทยาลัยไมอามี สหรัฐอเมริกา ได้อีกด้วย
<www.newyorkconvention.org>
เว็บไซต์นี้ไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รวมคาพิพากษาที่เกี่ยวกับอนุสัญญาซึ่งตีพิมพ์ใน หนังสือประจำปี
ตั้งแต่ปี 1976 โดยจัดเรียงตามมาตราของอนุสัญญาและตามหัวข้อ รวมทั้ง





อนุสัญญานิวยอร์กฉบับดั้งเดิม
คาแปลอนุสัญญาในหลายๆภาษา
คาอธิบายโดยศาสตราจารย์ Albert Jan Van den Berg
รายชื่อรัฐภาคี
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