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การสืบสิทธิของรัฐ :
Succession of State

อ.จตภุูมิ  ภูมิบญุชู
คณะนิตศิาสตร   
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประเด็นพิจารณาเกี่ยวกับ
การสืบสิทธขิองรัฐ

ความหมาย

ที่มาของกฎหมายระหวางประเทศที่เกี่ยวของ

รัฐที่เกี่ยวของกับการสืบสิทธิของรัฐ

ประเภทของการสืบสิทธิของรัฐ

หลักเกณฑและผลทางกฎหมาย

การสืบสิทธขิองรัฐ : ความหมาย

succession of States means the replacement 
of one State by another in the responsibility 
for the international relations of territory; 
การที่รัฐหนึ่งเขาแทนที่อกีรัฐหนึ่งในความ
รับผิดชอบในความสัมพันธกับนานาประเทศ 

การสืบสิทธิของรัฐ :กฎหมายที่เกี่ยวของ

Vienna Convention on Succession of States 
in respects of Treaties 1978

Vienna Convention on Succession of States 
in respects of State Property Archives and 
Debts 1983

การสืบสิทธขิองรัฐ : รัฐที่เกี่ยวของ

รัฐแม predecessor State
รัฐผูสืบสิทธิ (รัฐที่ไดอกราชใหม, รัฐใหม)
successor  State, newly independent State
รัฐที่สาม (รัฐที่มิไดเกี่ยวของโดยตรงกับการสืบ
สิทธิ แตไดรับผลกระทบจากการสืบสิทธิ
(เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกบัสนธิสัญญา))

การสืบสิทธขิองรัฐ : ประเภท

การสืบสิทธิของรัฐในสวนที่เกี่ยวกับ
สนธิสัญญา

การสืบสิทธิของรัฐในสวนที่เกี่ยวกับ ทรัพยสิน 
บรรณสาร และหนี้สินของรัฐ
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การสืบสิทธขิองรัฐในสวนที่เกี่ยวกับ
สนธิสัญญา : หลักเกณฑ

หลักพื้นฐานทั่วไปของอนุสัญญา:

หลักวาดวยความประสงคของรัฐที่สาม 
หลักการคงสภาพเดิมของเขตแดนและ
ระบอบของดินแดน

หลักวาดวยความประสงคของรัฐที่สาม

กระบวนการสืบสิทธิของรัฐไมทําใหเกิดความ
ผูกพันระหวางรัฐผูสืบสิทธิและรัฐที่สามโดย
อัตโนมตัิ เพราะขัดกับหลกัความยินยอมของ
รัฐตาม Vienna convention on the Law of 
treaty 1969 ขอ 34 และอาจทําใหรัฐที่เกิดใหม
เสียเปรียบได (Clean Slate)

Vienna Convention on Succession of 
States in respects of Treaties 1978, Art.16

A newly independent State is not bound to
maintain in force, or to become a party to,
any treaty by reason only of the fact that at
the date of the succession of States the treaty
was in force in respect of the territory to
which the succession of States relates.

กรณีศึกษา

เ ดิ ม ที  แ คนน า ด า เ ป น อ าณ า นิ ค ม ข อ ง
สหราชอาณาจักร UK ตอมาไดแยกเปนรัฐ
ภายใต เครือจักรภพอังกฤษ  อังกฤษเคยมี
สนธิสัญญาสงผูรายขามแดนกับไทย ดังนี้ไม
ทําใหประเทศไทย(รัฐที่สาม) และ แคนนาดา
เกิดความสัมพันธตามสนธิสัญญาสงผูรายขาม
แดนขึ้นได

หลักวาดวยความประสงคของรัฐที่สาม

ในทางปฏิบัติรัฐแมมักจะทําสนธิสัญญาโอนสิทธิตาม
สนธิสัญญา(Inheritance Agreement หรือ Assignment 
Treaty )ใหรัฐผูสืบสิทธิกอน
แตตามอนุสัญญาวาดวยการสืบสิทธิของรัฐตอ
สนธิสัญญา1978 กําหนดให สนธิสัญญาโอนสิทธิตาม
สนธิสัญญานี้ไมมีผลบังคับใช มีฐานะเปนเพียงแนว
ปฏิบัติ รัฐที่สามและรัฐผูสืบสิทธิจะตองทําสนธิสัญญา
ใหมอีกคร้ังหนึ่ง

ทางปฏิบัติ 
สนธิสัญญาทวิภาคี  รัฐผูสืบสิทธิจะตกลง
กับรัฐที่สามอกีคร้ังหนึ่ง
สนธิสัญญาพหุภาคี (หากเกบ็รักษาไวกบั
สํานักเลขาธกิารสหประชาชาติ) สํานัก
เลขาธิการฯ จะขอใหรัฐผูสืบสิทธิทําหนังสือ
ยืนยันอีกคร้ัง
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หลักการคงสภาพเดิมของเขตแดน
และระบอบของดินแดน

สนธิสัญญากําหนดเขตแดน

สนธิสัญญากําหนดระบอบของเขตแดน
ระบอบภาวะวิสัยที่มีผลตอรัฐกลุมใดกลุมหนึ่ง

ระบอบภาวะวิสัยที่มีผลตอรัฐทุกรัฐ

หลักการคงสภาพเดิม : Status Quo

ก า รค งสภ าพ เ ดิ ม ขอ งสนธิ สัญญา
ที่กําหนดเขตแดน
การสืบสิทธิของรัฐไมกระทบกระเทือน
เขตแดนที่ กํ า หนดโดยสนธิ สัญญา
(อนุสัญญากรุงเวียนนา 1978 ขอ 11)
เพื่อเปนการรักษาสถานภาพเดิมและ
ปองกันขอพิพาทที่จะเกิดขึ้น  

หลักการคงสภาพเดิม : Status Quo

หลักการนี้สอดคลองกับอนุสัญญากรุงเวียนนา
วาดวยสนธิสัญญา1969 ขอ 62
2.A fundamental  change  of circumstances  
may  not be invoked  as a ground  for  
terminating  or withdrawing from a treaty:
(a) if the treaty establishes a boundary; or

กรณีศึกษา
รัฐตางๆในลาตนิอเมริกา

หลักการ Utipossidetis Juris

รัฐที่ไดรับเอกราชในแอฟริกา

มติของOAU

กรณีนาศึกษา

รัฐตางๆในอดีตสหภาพโซเวียต

รัฐตางๆในอดีตยูโกสลาเวีย

เขตแดนระหวางประเทศไทย / กัมพูชา
ปราสาทเขาพระวิหาร

ปราสาทตาธม

สนธิสัญญากาํหนดระบอบของเขตแดน

ระบอบภาวะวิสัยที่มีผลตอรัฐกลุมใดกลุมหนึ่ง

ระบอบความปลอดภัยทางทหาร                   
(เชน เขตปลอดทหาร เขตเปนกลาง)

กรณี Aaland Island

ระบอบควบคุมผลประโยชนทางเศรษฐกิจ

พันธกรณีการหามขุดคลองในบางพื้นที่ของ
แมน้ําไรน
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สนธิสัญญากําหนดระบอบของเขตแดน

สนธิสัญญากําหนดระบอบของเขตแดน

ระบอบภาวะวิสัยที่มีผลตอรัฐทุกรัฐ

คลองระหวางประเทศ

แมน้ําระหวางประเทศ

ผลของการสืบสิทธิ

มีสามรูปแบบ คือ
รัฐที่ไดเอกราชใหมจากรัฐแม                   
(กรณีอาณานคิม)

รัฐเอกราชรวมตัวเปนสหพันธรัฐใหม และ 

ผลของการสืบสิทธิ

การแยกจากรัฐ เดิม เปน รัฐใหม โดยไม
คงเหลือรัฐเดิม หรือการแยกรัฐใหมออกมา
บางสวนจากรัฐเดิม

Predecessor
State

Successor state

Successor state

ผลของการสืบสิทธิตอรัฐท่ีไดเอกราชใหม
จากรัฐแม

กรณีอาณานคิม
หลัก clean Slate
สนธิสัญญาทวิภาคี  ทําสนธิสัญญาใหม
สนธิสัญญาพหุภาคี  รัฐใหมมีสิทธิขอเขา
รวมสนธิสัญญาพหุภาคีทุกฉบบัที่รัฐแมเคย
เปน ไมวาจะมบีทบัญญตัิรองรับไวหรือไมก็
ตาม

ผลของการสืบสิทธิตอรัฐเอกราชรวมตัว
เปนสหพันธรัฐใหม

สหพันธรัฐตองสวมสิทธิที่รัฐเดิมนั้นๆ มีอยู
กอนรวมตัว
สนธิสัญญาทวิภาคี  ขอความเห็นชอบตอ
รัฐภาคีใหมีผลใหบังคับทั่วสหพนัธรัฐ
สนธิสัญญาพหุภาคี  สหพันธรัฐมีสิทธิขอ
ขยายขอบเขตการใชบังคับของความตกลงใหมี
ผลในดินแดนใหม

ผลของการสืบสิทธิตอการแยกรัฐ

รัฐที่แยกออกมามีสิทธิตามสนธสัิญญาที่รัฐเกา
เคยทําไวโดยอตัโนมัติ
รัฐเกาก็ตองผูกพันตามสนธิสัญญาเดิม
หากการแยกตัวมีลักษณะของการไดเอกราช
ตองนําหลกัการสืบสิทธิของรัฐที่ไดเอกราชมา
ใช
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การสืบสิทธขิองรัฐในสวนที่เกี่ยวกับ
ทรัพยสินบรรณสาร และหนี้สินของรัฐ
รัฐที่ไดเอกราชใหม

การรวมรัฐ

การแยกดินแดนสวนหนึ่งหรือบางสวนของรัฐ
หนึ่งออกเปนอกีรัฐหนึ่ง

การยุบรัฐ

การโอนดินแดนสวนหนึ่งใหอีกรัฐหนึ่ง

การสืบสิทธขิองรัฐในสวนที่เกี่ยวกับ
ทรัพยสินบรรณสาร และหนี้สินของรัฐ

รัฐที่ไดเอกราชใหม ถาไมมีความตกลงเปน
อยางอื่น

อสังหาริมทรัพย เปนของรัฐผูสืบสิทธิซ่ึง
อสังหาริมทรัพยนั้นตั้งอยู

สังหาริมทรัพย โอนกรรมสิทธิใหรัฐผูสืบ
สิทธิ

การสืบสิทธขิองรัฐในสวนที่เกี่ยวกับ
ทรัพยสินบรรณสาร และหนี้สินของรัฐ

การรวมรัฐ ใหบรรดาหนี้สิน ทรัพยสิน  
บรรณสาร เปนของรัฐใหม

การสืบสิทธขิองรัฐในสวนที่เกี่ยวกับ
ทรัพยสินบรรณสาร และหนี้สินของรัฐ

การแยกดินแดนสวนหนึ่งหรือบางสวนของรัฐ
หนึ่งออกเปนอกีรัฐหนึ่ง

ทรัพยสิน เปนของรัฐใหม
หนี้สิน เปนไปตามความตกลง ถาไมมีการ
ตกลงใหแบงตามสวนที่เปนธรรม

การสืบสิทธขิองรัฐในสวนที่เกี่ยวกับ
ทรัพยสินบรรณสาร และหนี้สินของรัฐ
การแยกดินแดนสวนหนึ่งหรือบางสวนของรัฐ
หนึ่งออกเปนอกีรัฐหนึ่ง

บรรณสาร เปนของรัฐใหมเพื่อการบริหาร
รัฐใหม และไมละเมิดขอมูลทาง
ประวัติศาสตร และมรดกทางวัฒนธรรม

การสืบสิทธขิองรัฐในสวนที่เกี่ยวกับ
ทรัพยสินบรรณสาร และหนี้สินของรัฐ
การยุบรัฐ 

ทรัพยสินที่ตั้งอยูในรัฐใหมใหเปนของรัฐนั้น 
นอกนั้นใหแบงกันตามสวน
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การสืบสิทธขิองรัฐในสวนที่เกี่ยวกับ
ทรัพยสินบรรณสาร และหนี้สินของรัฐ

การโอนดินแดนสวนหนึ่งใหอีกรัฐหนึ่ง
ทรัพยสินยึดหลักดินแดนเปนของรัฐนั้น

หนี้สินแลวแตตกลงกัน 
บรรณสารใหเปนไปเพื่อประโยชนในการบริหาร
แผนดินของรัฐใหม


