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บทคัดย่อ
บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงวิธีการของศาล ในการพิจารณาการออกมาตรการคุ้มครอง
ชั่วคราว ในคดีการกักเรือเรือซาน ปาเดร ปิโอ ระหว่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์กับสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย
เพื่อให้ทราบถึงวิธีการพิจารณาในการออกมาตรการชั่วคราวของศาล ในกรณีสถานการณ์ความจำ�เป็นเร่งด่วน
และการกระทบสิทธิของรัฐฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง รวมกรณีอาจมีความเสี่ยงภัยอันใกล้จะถึง
อาจารย์.
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ผลการศึกษาพบว่า ในคดีการกักเรือซาน ปาเดร ปิโอ นั้น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้มีการร้องขอ
มาตรการชั่วคราวต่อศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศ และก่อให้เกิดภาพชัดเจนว่า การพิจารณาถึงวิธีในการ
ออกมาตรการชัว่ คราวของศาลนัน้ จะต้องพิจารณาถึงเรือ่ งการกระทบสิทธิของรัฐฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ ทีจ่ ะส่งผลทำ�ให้
ศาลต้องออกมาตรการชั่วคราว ซึ่งคดีดังกล่าวนี้ สามารถนำ�มาปรับใช้กับประเทศไทยได้ในฐานะรัฐเจ้าของธง
ที่จะร้องขอมาตรการชั่วคราวเพื่อคุ้มครองสิทธิต่อศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศในข้อพิพาทเกี่ยวกับการ
กักเรือ ซึง่ ในคดีนี้ ศาลมีวธิ กี ารพิจารณาว่า การออกมาตรการชัว่ คราวนัน้ จะต้องปรากฏพฤติการณ์ทเี่ ป็นลักษณะ
มีความเสี่ยงภัยอันใกล้จะถึงต่อฝ่ายที่ร้องขอ ประกอบกับมีความจำ�เป็นเร่งด่วนที่จะต้องออกมาตรการชั่วคราว
เพื่อคุ้มครองสิทธิ เช่น หากปรากฏข้อเท็จจริงว่า เรือที่ถูกกักนั้น ได้ถูกโจมตีด้วยอาวุธ ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อคน
บนเรือ หรือปรากฏเหตุการณ์ว่าได้มีกองกำ�ลังปล้นของโจรสลัดและการปล้นติดอาวุธที่อาจเป็นอันตรายต่อลูก
เรือ จึงเป็นเหตุให้ศาลเห็นควรที่จะออกมาตรการชั่วคราวเพื่อคุ้มครองสิทธิได้ หรือแม้แต่ถ้าปรากฏข้อเท็จจริง
ว่า มีความคุกคามต่อความปลอดภัยของกัปตันและลูกเรืออีก 3 คน ตลอดจนได้มกี ารจำ�กัดอิสรภาพและเสรีภาพ
เป็นเวลานาน จากคดีดังกล่าวนี้ ได้สะท้อนให้เห็นถึงเรื่องการกระทบสิทธิของรัฐฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง จนเป็นเหตุให้
ศาลนั้นเห็นควรออกมาตรการชั่วคราว
คำ�สำ�คัญ: มาตรการชั่วคราว; เรือซาน ปาเดร ปิโอ; ประเทศสวิตเซอร์แลนด์; สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย
Abstract
The main objective of this article is to study the tribunal’s methods before prescribing
provisional measures related to San Padre Pio Vessel detention case between Switzerland and
Federal Republic of Nigeria. It is to identify the tribunal’s consideration procedure in prescribing
provisional measures amid urgency and immediate dangers. The measures would certainly
affect a certain state’s rights.
Results show that in San Padre Pio detention case, Switzerland applied for provisional
measures from the International Tribunal for the Law of the Sea. Obviously, the tribunal
needed to take many factors into consideration because any consequent measures would
surely affect the party states’ rights. In San Padre Pio case, the tribunal asserted that
provisional measures prescription must be based on the fact that the applicant was faced with
immediate dangers together with an urgency. The applicant’s right protection was the ultimate goal
of the measures. For example, the detained vessels were under an armed attack, a pirate or
an armed robbery. All of these situations could put all the people on board risk their lives.
As a result, the tribunal should prescribe provisionary measures to protect their rights as well as in
a case where the captain and three of his crews’ security was jeopardized or they were deprived
of freedom and liberty for very long. The San Padre Pio case asserted that a tribunal may
prescribe provisional measures when a certain state’s right was affected or diminished.
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The measures of this case can be applied in any case whereby Thailand as a vessel owner
under detention may apply for provisional measures to protects the rights under the international
law of sea.
Results of the study show that the Copyright Act B.E. 2537 protects not only
copyright owners but also public interest to use copyright works of other people as long as
the use is within the scope of copyright infringement exemption. Especially, the law clearly
provides that copyright works can be used for educational purpose. Exemptions also cover the
use of copyright works for non-profit or not commercial purpose. Nevertheless, a problem may
arise from the fact that the act does not provide to what extents copyright works can be used.
In other words, it is ambiguous how much a teacher can use copyright works without being
subject to copyright infringement. The act merely provides that the use of copyright works shall
not be an obstacle for the owner to acquire normal interests from their works and not affect
the owner’s legal rights excessively. In conclusion, an exemption of copyright infringement
shall be considered on a case-by-case basis.
Keywords: Provisional Measures; Padre Pio Vessel; Switzerland; Federal Republic of Nigeria
1. บทน�ำ
ในปัจจุบนั การติดต่อสือ่ สารระหว่างกันนัน้ สามารถท�ำได้อย่างง่ายดาย โดยผ่านระบบเทคโนโลยีเชือ่ ม
โยงไร้สาย ท�ำให้ทวั่ ทุกมุมโลกสามารถติดต่อสือ่ สารกันได้ ซึง่ ปัจจัยส�ำคัญดังกล่าวนี้ ถือเป็นปัจจัยหนึง่ ทีช่ ว่ ยส่งผล
ให้การติดต่อซือ้ ขายสินค้า ตัง้ แต่ภายในประเทศ จนกระทัง่ ติดต่อซือ้ ขายสินค้าระหว่างประเทศเป็นไปอย่างสะดวก
และรวดเร็ว แต่อย่างไรก็ตาม การซือ้ ขายสินค้าทีเ่ ป็นลักษณะการซือ้ ขายสินค้าระหว่างประเทศนัน้ จะต้องมีการ
ขนส่งเพือ่ ให้สนิ ค้าจากมุมหนึง่ ของโลก ไปอยูใ่ นเงือ้ มมือของผูซ้ อื้ ทีอ่ ยูอ่ กี มุมหนึง่ ของโลกโดยผ่านการขนส่งประเภท
ต่าง ๆ และการขนส่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก คือ การขนส่งทางทะเลที่สามารถขนส่งสินค้าได้ในจ�ำนวน
มากและราคาถูก อีกทั้ง ยังเป็นการขนส่งที่มีการเสี่ยงภัยน้อย5 ด้วยเหตุนี้ การขนส่งทางทะเลจึงเป็นการขนส่ง
ทีไ่ ด้รบั ความนิยมมากทีส่ ดุ จากบรรดาผูป้ ระกอบการและผูซ้ อื้ ทัว่ โลก ทัง้ นี้ การขนส่งสินค้าทางทะเลจากประเทศ
หนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งนั้น จะต้องผ่านเขตทางทะเลของรัฐชายฝั่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นบริเวณทะเลอาณาเขต
เขตต่อเนือ่ ง เขตเศรษฐกิจจ�ำเพาะ เพือ่ น�ำสินค้าไปส่งยังจุดหมายปลายทางอีกประเทศหนึง่ ประกอบกับเมือ่ กล่าว
ถึงการขนส่ง มีขอ้ สังเกตได้วา่ เรือทีข่ นส่งสินค้าจากประเทศหนึง่ ไปยังอีกประเทศหนึง่ นัน้ จะต้องมีการแวะจุดเมือง
ท่าต่าง ๆ เพือ่ เติมน�ำ้ มัน ซึง่ ท�ำให้เกิดธุรกิจประเภทหนึง่ กล่าวคือ ธุรกิจเรือบรรทุกน�ำ้ มันให้บริการเติมน�ำ้ มันแก่เรือ
สินค้านั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็น ณ ท่าเรือ หรืออาจจะในเขตทางทะเลต่าง ๆ ก็ได้ และเรือต่าง ๆ ไม่ว่าจะบรรทุกสินค้า
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ตลอดจนเรือที่บรรทุกน�้ำมันเพื่อจ�ำหน่ายทั้งหลาย ย่อมต้องมีสัญชาติดังที่สะท้อนให้เห็นจุดเกาะเกี่ยวระหว่าง
รัฐเจ้าของธงกับเรือ6 จากการที่เรือนั้นชักธงของรัฐซึ่งได้จดทะเบียนเรือ ทั้งนี้ เมื่อได้มีการจดทะเบียนเรือแล้ว
เรือย่อมแล่นผ่านเขตทางทะเลของรัฐชายฝัง่ ทีไ่ ม่ใช่รฐั เจ้าของธง หากการแล่นผ่านดังกล่าวปรากฏข้อเท็จจริงทีว่ า่
รัฐชายฝัง่ ได้กกั เรือและจับกุมคนบนเรือไม่วา่ จะเนือ่ งด้วยสาเหตุใด รัฐเจ้าของธงเรือนัน้ สามารถคุม้ ครองสิทธิของ
เรือทีถ่ อื สัญชาติตนได้ และสามารถคุม้ ครองสิทธิของลูกเรือทีอ่ ยูบ่ นเรือ ตลอดจนสินค้าได้อย่างไรนัน้ หากปรากฏ
ข้อเท็จจริงดังกล่าวจนน�ำมาสู่ความไม่เห็นต้องตรงกันระหว่างรัฐเจ้าของธงและรัฐชายฝั่งในการกักเรือ ประกอบ
กับข้อพิพาทดังกล่าวไม่สามารถยุติได้ด้วยการระงับข้อพิพาททางการทูต แต่ต้องอาศัยกลไกการระงับข้อพิพาท
ทางตุลาการ ไม่ว่าระงับข้อพิพาทโดยศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศ (ต่อไปเรียกว่า ศาลกฎหมายทะเลฯ)
หรืออนุญาโตตุลาการตามภาคผนวก 7 ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982 (ต่อไป
เรียกว่า อนุสญ
ั ญาฯ) ก็ตาม ซึง่ ส�ำหรับการระงับข้อพิพาททางตุลาการนัน้ ก่อนทีศ่ าลหรือนุญาโตตุลาการจะระงับ
ข้อพิพาทเสร็จสิ้นออกมาเป็นค�ำตัดสิน หรือค�ำวินิจฉัยในส่วนเนื้อแท้แห่งคดีนั้น อาจต้องใช้ระยะเวลา บางครั้ง
รัฐคู่พิพาทในฐานะรัฐเจ้าของธงเรือสามารถร้องขอให้ศาลออกมาตรการชั่วคราว เพื่อคุ้มครองสิทธิบางประการ
ได้หากมีความเสี่ยงภัยที่จะเกิดแก่ชีวิตและทรัพย์สินที่มีจุดเกาะเกี่ยวกับเรือ โดยจากประเด็นดังกล่าวเพื่อให้
เกิดความชัดเจนในทางกฎหมายระหว่างประเทศ ตามอนุสัญญาฯ ทางผู้เขียนได้เลือกที่จะน�ำคดีเรือซาน ปาเดร
ปิโอ ระหว่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์กับสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย ในส่วนที่เป็นมาตรการชั่วคราวมาเป็นกรณี
ศึกษาว่า ศาลจะมีวธิ กี ารในการพิจารณาว่า พฤติกรรมอย่างไรทีเ่ หมาะสมเห็นควรออกมาตรการคุม้ ครองชัว่ คราว
เพือ่ ก่อให้เกิดภาพทีช่ ดั เจนต่อการคุม้ ครองสิทธิของเรือ ลูกเรือ และสินค้า ก่อนทีจ่ ะมีค�ำตัดสินในส่วนของเนือ้ แท้
แห่งคดีต่อไป ทั้งนี้ ส�ำหรับคดีนี้ผู้เขียนต้องขออรรถาธิบายเพิ่มเติมว่า คดีเรือซาน ปาเดร ปิโอ (San Padre Pio)
เป็นคดีทปี่ ระเทศสวิสเซอร์แลนด์เป็นโจทก์ฟอ้ งสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียต่อศาลอนุญาโตตุลาการ ตามภาคผนวก
7 แต่อย่างไรก็ตาม ในระหว่างที่รอการจัดตั้งศาลอนุญาโตตุลาการดังกล่าว รัฐเจ้าของธงเรือ คือ สวิสเซอร์แลนด์
ได้อาศัยฐานทางกฎหมายที่เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับมาตรการชั่วคราว ตามข้อ 290 วรรคห้า7 ของอนุสัญญาฯ
ร้องขอให้ศาลกฎหมายทะเลฯ ออกมาตรการชั่วคราว ซึ่งศาลจะมีวิธีการในการออกมาตรการชั่วคราวเช่นไรนั้น
ดังจะพิจารณาต่อไป แต่ก่อนที่ไปพิจารณาวิธีการของศาลดังกล่าว ผู้เขียนจะเริ่มอธิบายในส่วนที่เป็นข้อเท็จจริง
อันเป็นมูลเหตุที่น�ำคดีขึ้นสู่ศาลก่อน
2. ข้อเท็จจริงอันเป็นมูลเหตุที่น�ำคดีขึ้นสู่ศาล และวิธีการของศาลในการออกค�ำสั่งมาตรการชั่วคราว
ในการกักเรือเรือซาน ปาเดร ปิโอ
2.1 ข้อเท็จจริงอันเป็นมูลเหตุที่น�ำคดีขึ้นสู่ศาล
		 จากคดีเรือซาน ปาเดร ปิโอ ปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งเป็นมูลเหตุขึ้นสู่ศาล กล่าวคือ เรือเอ็น เอ็น
เอส ซากบาม่า (NNS “Sagbama”) ซึ่งเป็นเรือของกองทัพสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียได้พบเรือซาน ปาเดร ปิโอ
ซึ่งชักธงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่จุดบริการเติมน�้ำมัน ณ ท่าเรือโอดูดู (Odudu) ของประเทศไนจีเรีย
ในเวลาสองทุม่ ของคืนวันที่ 22 มกราคม ค.ศ. 2018 โดยเรือของกองทัพสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียได้รอ้ งขอให้เรือ
6
7

Yoshifumi Tanaka, The International Law of the Sea (United Kingdom: Cambridge University Press, 2015), 160.
United Nations Convention on the Law of the Sea 1982, Article 290 Paragraph 5.
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ซาน ปาเดร ปิโอ แสดงใบอนุญาต แต่เรือดังกล่าวไม่มหี ลักฐานใบอนุญาตแสดงถึงการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียม
และเอกสารการช�ำระภาษีน�ำเข้า การป้องกันทางทะเลและการให้บริการเติมน�้ำมัน ณ จุดที่ถูกจับ สืบเนื่องจาก
เหตุการณ์ดังกล่าวท�ำให้วันต่อมาคือ วันที่ 23 มกราคม ค.ศ. 2018 เรือซาน ปาเดร ปิโอ ได้ถูกจับโดยกองทัพ
เรือสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย ณ ขณะกระท�ำการขนถ่ายน�้ำมันแบบเรือต่อเรือ (Ship to Ship) และยังปรากฏ
ข้อเท็จจริงอีกว่า เรือล�ำดังกล่าวยังได้ให้บริการน�ำ้ มันทีท่ ่าเรือโอดูดู ประกอบกับเรือล�ำนีย้ ังตัง้ จุดให้บริการน�ำ้ มัน
ในบริเวณเขตเศรษฐกิจจ�ำเพาะของสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย8 ซึ่งส�ำหรับเขตเศรษฐกิจจ�ำเพาะนี้เป็นบริเวณ
ทัง้ รัฐชายฝัง่ สามารถขยายออกไปได้ไม่เกิน 200 ไมล์ทะเล นับจากเส้นฐานทีใ่ ช้วดั ความกว้างของทะเลอาณาเขต9
และบริเวณเขตเศรษฐกิจจ�ำเพาะ รัฐชายฝัง่ ย่อมมีสทิ ธิอธิปไตยในการส�ำรวจ แสวงประโยชน์ อนุรกั ษ์ และจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งบริเวณเขตนี้รัฐชายฝั่งย่อมมีเขตอ�ำนาจในการสร้างและใช้เกาะเทียม สิ่งติดตั้ง
ตลอดจนสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ การวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล การคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล10 ทั้งนี้
เมือ่ ปรากฏข้อเท็จจริงดังเช่นว่า ในวันดังกล่าวสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียจึงได้ออกหมายจับเรือซาน ปาเดร ปิโอ
และจากการสืบสวนพบว่า ใบอนุญาตแสดงถึงการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ได้ออกเมื่อวันที่ 24 มกราคม
ค.ศ. 2018 ซึ่งถือว่าได้รับอนุญาตภายหลังจากการถูกจับ หลังจากการจับกุมดังกล่าวกองทัพเรือสหพันธ์
สาธารณรัฐไนจีเรียได้สั่งให้เรือซาน ปาเดร ปิโอ พร้อมทั้งลูกเรือและสินค้าไปยังท่าเรือฮาร์คอร์ต (Harcourt)
ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศไนจีเรีย เพื่อกักเรือและลูกเรือทั้งหมด ต่อมาวันที่ 9 มีนาคม ค.ศ. 2018 ลูกเรือได้
ถูกส่งไปยังคณะกรรมการอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการเงินของสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย (ต่อไปจะเรียกว่า
คณะกรรมการฯ) เพื่อสอบสวนเบื้องต้น อีกทั้ง ในวันเดียวกันนี้ลูกเรือทั้ง 16 คน ได้ถูกย้ายไปในเรือนจ�ำประเทศ
ไนจีเรีย ต่อมาเมื่อวันที่ 12 มีนาคม ค.ศ. 2018 คณะกรรมการฯ ได้ตั้งข้อหาว่าการกระท�ำของเรือซาน ปาเดร
ปิโอ ได้จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมโดยไม่มีอ�ำนาจตามกฎหมายและไม่มีใบอนุญาต แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่
20 มีนาคม ค.ศ. 2018 ลูกเรือได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจ�ำประเทศไนจีเรียแต่ในขณะที่กัปตันและเจ้าหน้าที่
อีก 3 คนยังอยู่ในเรือนจ�ำต่อเป็นระยะเวลา 5 สัปดาห์ก่อนที่กัปตันและเจ้าหน้าที่ดังกล่าวจะถูกปล่อยออกจาก
เรือนจ�ำและกลับไปตามเงื่อนไขการประกันตัว โดยทั้งนี้ จากค�ำสั่งของศาลสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียที่ให้มีการ
ประกันตัว ศาลสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียได้มีค�ำสั่งดังนี้ “จ�ำเลยจะต้องฝากหนังสือเดินทางไว้กับนายทะเบียน
ศาลและจ�ำเลยจะต้องไม่ออกนอกประเทศไนจีเรียโดยไม่ได้รบั อนุญาตหรือค�ำสัง่ จากศาลก่อน” หลังจากทีก่ ปั ตัน
และเจ้าหน้าทีไ่ ด้รบั การประกันตัว ตลอดจนได้รบั การปล่อยตัวจะต้องมีการส่งหนังสือเดินทางให้แก่นายทะเบียน
ศาล ลูกเรือจึงสามารถทีจ่ ะขึน้ ฝัง่ ได้ตามต้องการ อีกทัง้ เมือ่ วันที่ 24 เมษายน ค.ศ. 2019 ศาลสหพันธ์สาธารณรัฐ
ไนจีเรียได้ต้ังข้อหาต่อกัปตัน เกี่ยวกับความถูกต้องของเอกสารที่ส่งให้แก่กองทัพเรือสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย
เมื่อเดือนมกราคม ค.ศ. 2018 และต่อมาวันที่ 18 มิถุนายน ค.ศ. 2019 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ
ของสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียได้ส่งหนังสือให้แก่สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์เกี่ยวกับเงื่อนไขการประกันเรือ
และไม่ให้น�ำเรือซาน ปาเดร ปิโอ แล่นออกไป แต่ทั้งนี้ ในส่วนของกัปตันและลูกเรือสามารถเดินทางไปอยู่อาศัย
Switzerland v. Nigeria, 9 (International Tribunal for the Law of the Sea 2019).
United Nation Convention on the Law of the Sea, Article 57.
10
Natalie Klein, Maritime Security and the Law of the Sea (New York: Oxford University Press, 2011), 88.
8
9
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ในประเทศไนจีเรียได้ ซึ่งเงื่อนไขการประกันตัวดังกล่าว ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เห็นว่า เป็นเงื่อนไขการประกัน
ตัวที่ไม่ได้รับการเคารพในโลกของความเป็นจริง ที่ว่ากัปตันและลูกเรือจะถูกขังในเรือและไม่สามารถเคลื่อนย้าย
ได้ ประกอบกับลูกเรือยังไม่ได้รบั อนุญาตให้รบั การพยาบาลอย่างเร่งด่วนด้วย11 ด้วยเหตุนี้ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
จึงได้มาร้องขอต่อศาลกฎหมายทะเลฯ ให้ออกมาตรการชั่วคราวในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับการออกหมายจับ
และการกักเรือซาน ปาเดร ปิโอ ลูกเรือและสินค้าภายใต้ข้อ 290 วรรคห้า12 ซึ่งการร้องของต่อศาลให้ออกค�ำ
สั่งมาตรการชั่วคราวนี้ อยู่ในระหว่างที่การจัดตั้งศาลอนุญาโตตุลาการ ตามภาคผนวก 7 ของอนุสัญญาฯ 13
ทั้งนี้ ศาลกฎหมายทะเลฯ จึงได้เริ่มกระบวนการในการออกค�ำสั่งมาตรการชั่วคราวดังจะพิจารณาต่อไป
2.2 วิธีการของศาลในการออกค�ำสั่งมาตรการชั่วคราวในการกักเรือเรือซาน ปาเดร ปิโอ
		

2.2.1 กระบวนการพิจารณา

			
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม ค.ศ. 2019 ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้ส่งค�ำร้องขอมาตรการ
ชั่วคราวต่อศาลกฎหมายทะเลฯ ที่เกี่ยวข้องกับการที่สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียออกหมายจับ การกักเรือซาน
ปาเดร ปิโอ ลูกเรือ และสินค้า อีกทั้งในวันเดียวกันนี้ นายทะเบียนศาลได้ส่งค�ำร้องขอดังกล่าวให้แก่รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย ประจ�ำประเทศเยอรมนี
			
คดี นี้ ประเทศสวิ ต เซอร์ แ ลนด์ แ ละสหพั น ธ์ ส าธารณไนจี เ รี ย ไม่ มี ผู ้ พิ พ ากษาที่ ถื อ
สัญชาติตนนั่งประจ�ำเป็นองค์คณะ จึงได้เลือกผู้พิพากษาเฉพาะกิจตามมาตรา 17 วรรคสาม ของธรรมนูญ
ศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศ (ต่อไปเรียกว่า ธรรมนูญฯ) ซึ่งมาตราดังกล่าวเป็นบทบัญญัติที่ให้สิทธิ
แก่คู่กรณีที่ว่า ถ้าขณะพิจารณาข้อพิพาท ปรากฏว่าศาลไม่มีสมาชิกซึ่งมีสัญชาติของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในขณะที่
พิจารณาข้อพิพาทร่วมในองค์คณะ แต่ละฝ่ายจะเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าร่วมขึ้นมานั่งเป็นองค์คณะก็ได้14
ซึ่งบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เลือกมานั่งเป็นองค์คณะนั้น เรียกว่าผู้พิพากษาเฉพาะกิจ (Judge Ad Hoc) 15
ส�ำหรับคดีนกี้ ารทีป่ ระเทศสวิตเซอร์แลนด์และสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย ได้เลือกผูพ้ พิ ากษาเฉพาะกิจ โดยอาศัย
ฐานทางกฎหมายตามมาตรา 17 วรรคสาม ศาลจึงเห็นว่า คดีนี้คู่ความทั้งสองฝ่ายต่างฝ่าย ต่างไม่มีการคัดค้าน
ประเด็นการเลือกผู้พิพากษาเฉพาะกิจที่ต่างฝ่ายต่างเลือกเข้ามานั่งเป็นองค์คณะ ศาลจึงตั้งผู้พิพากษาเฉพาะกิจ
ที่คู่ความทั้งสองฝ่ายเลือกเข้ามานั่งพิจารณาคดี16 ต่อมาวันที่ 20 มิถุนายน ค.ศ. 2019 ศาลได้มีการหารือ
เบื้องต้น (Initial Deliberation) เกี่ยวกับค�ำคู่ความ17 และศาลได้ออกนั่งพิจารณาต่อสาธารณชนในกระบวนการ
แถลงด้วยวาจาเมื่อวันที่ 21 และ 22 มิถุนายน ค.ศ. 2019 โดยในการนี้คู่กรณีได้มีการแสดงภาพถ่ายและเอกสาร
Switzerland v. Nigeria, 10-12 (International Tribunal for the Law of the Sea 2019).
Ibid., 2.
13
Ibid.
14
Statute of International Tribunal on the Law of the Sea, Article 17 Paragraph 3.
15
Sandrine De Herdt, “Judges ad Hoc and the International Tribunal for the Law of the Sea: An Overview of its Practice,”
Journal of International Dispute Settlement (September 2020): 438.
16
Switzerland v. Nigeria, 3 (International Tribunal for the Law of the Sea 2019).
17
Ibid., 4.
11
12
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ทีเ่ กีย่ วข้อง พร้อมทัง้ วันดังกล่าวนายทะเบียนศาลส่งจดหมายไปยังตัวแทนของสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียเพือ่ ขอ
เอกสารเพิ่มเติม แต่อย่างไรก็ตาม คดีนี้ก่อนที่ศาลอนุญาโตตุลาการ ตามภาคผนวก 7 ของอนุสัญญาฯจะจัดตั้ง
และไปพิจารณาตัดสินในส่วนเนือ้ แท้แห่งคดี ปรากฏข้อเท็จจริงทีว่ า่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้มาร้องขอมาตรการ
ชั่วคราวต่อศาลกฎหมายทะเลฯ โดยมีค�ำร้องขอมาตรการชั่วคราวดังจะกล่าวต่อไป
		

2.2.2 ค�ำร้องขอมาตรการชั่วคราว

			
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้ร้องขอต่อศาลกฎหมายทะเลฯให้ออกมาตรการชั่วคราว ดังนี้
“สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียจะต้องออกมาตรการคุ้มครองชั่วคราวเพื่อให้มั่นใจว่าลูกเรือ เรือซาน ปาเดร ปิโอ
และสินค้าทั้งหมดที่อยู่บนเรือจะได้ออกจากสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียโดยพลัน กล่าวคือ
			
(ก) เรือซาน ปาเดร ปิโอ ลูกเรือและสินค้าสามารถที่จะออกจากสถานที่ที่กักขังและใน
บริเวณเขตอ�ำนาจของสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย ตลอดจนสามารถใช้เสรีภาพในการเดินเรือซาน ปาเดร ปิโอ
โดยชักธงประเทศสวิตเซอร์แลนด์ภายใต้สิทธิของอนุสัญญาฯ
			
(ข) สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียต้องปล่อยตัวกัปตันและเจ้าหน้าทีข่ องเรือซาน ปาเดร ปิโอ
อีกทั้ง อนุญาตให้บุคคลดังกล่าวออกจากดินแดนและเขตอ�ำนาจรัฐของสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย
			
(ค) ให้ระงับกระบวนการทางศาลตลอดจนกระบวนการทางปกครองทั้งหมด รวมทั้ง
งดเว้นการเริม่ กระบวนการใหม่ทอี่ าจส่งข้อพิพาทไปยังศาลอนุญาโตตุลาการ ตามภาคผนวก 7 ขออนุสญ
ั ญาฯ”18
ส่วนทางด้านสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย ได้รอ้ งขอต่อศาลให้ศาลปฏิเสธค�ำร้องขอมาตรการชัว่ คราวของประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์19
		

2.2.3 เขตอ�ำนาจศาลเบื้องต้น

			
เมื่อศาลกฎหมายทะเลฯ ได้รับค�ำร้องขอมาตรการชั่วคราว จึงเริ่มพิจารณาก่อนว่า
รัฐคู่พิพาททั้งสองฝ่ายได้มีการแลกเปลี่ยนทัศนะ ตามข้อ 283 ของอนุสัญญาฯ หรือไม่ ซึ่งตามข้อ 283 นั้นเป็น
บทบัญญัติที่ก�ำหนดให้รัฐภาคีเมื่อเกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับการตีความและการปรับใช้อนุสัญญาฯ ให้รัฐคู่กรณี
ในข้ อ พิ พ าทจะต้ อ งด�ำเนิ น การแลกเปลี่ ย นทั ศ นะอย่ า งเร่ ง ด่ ว น เพื่ อ ระงั บ ข้ อ พิ พ าทโดยการเจรจา
หรือโดยสันติวิธี20 ซึง่ ศาลได้เริม่ พิจารณาว่า ประเทศสวิตเซอร์แลนด์พยายามทีจ่ ะแลกเปลีย่ นทัศนะ ตามข้อ 283
ของอนุสญั ญาฯ กับสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียในการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับการกักเรือ ลูกเรือ และสินค้า อีกทั้ง
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้สง่ บันทึกลงวันที่ 25 มกราคม ค.ศ. 2019 ไปยังสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย ศาลสังเกตว่า
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไม่ได้รบั การตอบกลับใด ๆ จากสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียทีเ่ กีย่ วกับการละเมิดอนุสญ
ั ญาฯ
และกฎหมายระหว่างประเทศ ประกอบกับสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียไม่ได้มีส่วนร่วมใด ๆ ในการแลกเปลี่ยน
Ibid.
Ibid., 8.
20
United Nation Convention on the Law of the Sea 1982, Article 283.
18
19
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ทัศนะกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ภายใต้สถานการณ์ทเี่ กิดขึน้ ศาลยังได้พจิ ารณาเห็นว่า ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
พยายามทีจ่ ะเยียวยาข้อตกลง และความพยายามดังกล่าวเพียงพอตามข้อ 283 ของอนุสญ
ั ญาฯ แล้ว ก่อนทีจ่ ะตัง้
กระบวนการของศาลอนุญาโตตุลาการ และศาลยังเห็นว่าส�ำหรับข้อพิพาทนี้ ศาลอนุญาโตตุลาการมีเขตอ�ำนาจ
เบื้องต้น เหนือข้อพิพาทที่ยื่นต่อศาล21
		

2.2.4 ค�ำสั่งมาตรการชั่วคราวในการกักเรือ

			
ก่อนที่ศาลกฎหมายทะเลฯ จะออกค�ำสั่งมาตรการชั่วคราวในคดีนี้ ศาลได้พิจารณาว่า
มีสถานการณ์เร่งด่วน ประกอบกับจะมีความเสี่ยงภัยอันใกล้จะถึงอย่างแท้จริงหรือไม่ เพราะความจ�ำเป็นเร่ง
ด่วนประกอบกับความเสี่ยงภัยอันใกล้จะถึง เป็นสาระส�ำคัญที่เป็นสิ่งที่จ�ำให้ออกมาตรการชั่วคราว เพื่อปกป้อง
สิทธิของรัฐที่ร้องขอ22 ศาลกฎหมายทะเลฯ เห็นว่าเรือซาน ปาเดร ปิโอ ไม่เพียงแต่ถูกกักไว้เป็นระยะเวลานาน
เท่านั้น แต่เรือดังกล่าวพร้อมทั้งลูกเรือยังได้รับอันตรายอย่างต่อเนื่อง และศาลยังพบข้อเท็จจริงอีกว่าเมื่อวัน
ที่ 15 เมษายน ค.ศ. 2019 เรือซาน ปาเดร ปิโอ ได้ถูกโจมตีด้วยอาวุธ ซึ่งเป็นอันตรายต่อคนที่อยู่บนเรือ อีกทั้ง
ศาลยังได้ตั้งข้อสังเกตว่า ตามรายงานของหอการค้าระหว่างประเทศ ระบุว่าในช่วงไตมาสแรกของปี ค.ศ. 2019
ได้เกิดเหตุการณ์กองก�ำลังปล้นของโจรสลัดและการปล้นติดอาวุธถึง 22 ครั้ง และเหตุการณ์ต่าง ๆ ดังกล่าว
เกิดที่สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย 14 ครั้ง แต่อย่างไรก็ดี แม้ว่าสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียจะมีมาตรการเสริม
ให้แก่เรือ ศาลเห็นว่า เรือและลูกเรือก็ยังมีความเสี่ยงที่ไม่สามารถจะแก้ไขได้ และศาลเห็นว่า ความเสี่ยงดังกล่าว
นี้ ก็จะด�ำเนินต่อไปเรื่อย ๆ ด้วย ศาลพิจารณาเห็นว่า ยังมีความคุกคามต่อความปลอดภัยของกัปตันและลูกเรือ
อีก 3 คน ตลอดจนได้มีการจ�ำกัดอิสรภาพและเสรีภาพเป็นเวลานาน
			
จากพฤติการณ์ทงั้ ปวง ศาลพบว่ามีความเสีย่ งภัยอันใกล้จะถึงอย่างแท้จริง ในช่วงระหว่าง
ทีม่ กี ารจัดตัง้ ศาลอนุญาโตตุลาการ ตามภาคผนวก 7 ศาลกฎหมายทะเลฯ ยังเห็นอีกว่า จากพฤติการณ์ถอื มีความ
จ�ำเป็นเร่งด่วนในสถานการณ์ที่ต้องมีการออกมาตรการชั่วคราว ตามข้อ 290 วรรคห้าของอนุสัญญาฯ ต่อมา
ระหว่างการพิจารณาของศาลอนุญาโตตุลาการ ตามภาคผนวก 7 ศาลกฎหมายทะเลฯ ได้ออกมาตรการชั่วคราว
ดังนี้
			
(ก) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์จะต้องแสดงตราสารทางการเงิน (Bond) หรือความมั่นคง
ทางการเงิน (Financial Security) ในจ�ำนวนเงิน 14,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ ให้กับสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย
ในลักษณะหนังสือค�้ำประกันโดยธนาคาร (Bank Guarantee)
			
(ข) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์จะต้องด�ำเนินการเพือ่ ให้มนั่ ใจว่า กัปตันและลูกเรืออีก 3 คน
พร้อมที่จะเข้าด�ำเนินคดีทางอาญากับสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย หากศาลอนุญาโตตุลาการ ตามภาคผนวก 7
พบว่าการออกหมายจับและการกักเรือ สินค้า ตลอดจนลูกเรืออยู่ในเขตอ�ำนาจของสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย
ประกอบกับการกระท�ำดังกล่าวของสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย ไม่เป็นการละเมิดตามอนุสญ
ั ญาฯ อีกทัง้ ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์และสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียจะต้องร่วมมือกันโดยสุจริต ในการด�ำเนินการดังกล่าว
Switzerland v. Nigeria, 18-20 (International Tribunal for the Law of the Sea 2019).
Eva R. Rieter, “Preventing Irreparable Harm Provisional Measures in International Human Rights Adjudication,” (PhD diss,
Maastricht University, 2010), 12.
21
22
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(ค) เมื่อได้มีการแสดงตราสารทางการเงิน หรือความมั่นคงทางการเงินดังกล่าวแล้ว
สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียจะต้องปล่อยเรือซาน ปาเดร ปิโอ ลูกเรือ และสินค้า ตลอดจนกัปตันเรือและลูกเรือ
อีก 3 คน ออกจากดินแดนและเขตทางทะเลที่อยู่ภายใต้เขตอ�ำนาจรัฐของสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียโดยทันที
			
ทัง้ นี้ ศาลกฎหมายทะเลฯ ยังออกค�ำสัง่ ว่า ประเทศสวิตเซอร์แลนด์และสหพันธ์สาธารณรัฐ
ไนจีเรียจะต้องงดเว้นจากการกระท�ำใด ๆ ที่อาจท�ำให้ข้อพิพาทแย่ลงหรือท�ำให้ข้อพิพาทบานปลายออกไป ใน
ระหว่างการจัดตัง้ ศาลอนุญาโตตุลาการ ประกอบกับศาลยังออกค�ำสัง่ อีกว่า ประเทศสวิตเซอร์แลนด์และสหพันธ์
สาธารณรัฐไนจีเรียจะต้องส่งรายงานการกระท�ำต่าง ๆ ที่ได้กระท�ำสอดคล้องตามค�ำสั่งมาตรการชั่วคราวมายัง
ศาลกฎหมายทะเลฯ ไม่เกินวันที่ 22 กรกฎาคม ค.ศ. 2019 และให้อ�ำนาจประธานศาลกฎหมายทะเลฯ สามารถ
ที่จะร้องขอรายงานและข้อมูลที่จ�ำเป็นเหมาะสมได้ ภายหลังหากเห็นว่าสมควร23
3. วิเคราะห์ประเด็นค�ำสั่งการออกมาตรการชั่วคราวในคดีเรือซาน ปาเดร ปิโอ
เมือ่ ได้พจิ ารณาข้อเท็จจริงของคดีเรือซาน ปาเดร ปิโอ อันเป็นมูลเหตุทนี่ �ำคดีขนึ้ สูศ่ าล และวิธกี ารของ
ศาล ตลอดจนการที่ศาลออกค�ำสั่งมาตรการชั่วคราวในคดีการกักเรือซาน ปาเดร ปิโอ ซึ่งส�ำหรับประเด็นค�ำสั่ง
การออกมาตรการชั่วคราวนั้น โดยหลักตามข้อ 290 ของอนุสัญญาฯ เป็นบทบัญญัติที่เกี่ยวกับมาตรการชั่วคราว
ซึ่งส�ำหรับหลักการเกี่ยวกับมาตรการชั่วคราวตามฐานทางกฎหมายดังกล่าว ได้วางหลักให้รัฐคู่พิพาทสามารถ
ร้องขอมาตรการชัว่ คราวได้ 2 กรณี กล่าวคือ รัฐทีพ่ พิ าทสามารถยืน่ ขอมาตรการชัว่ คราวต่อศาลหรือคณะตุลาการ
ทีไ่ ด้มกี ารยืน่ ฟ้องคดีไปแล้ว ตามข้อ 290 วรรคแรก ของอนุสญ
ั ญาฯ หรือนอกจากนี้ อาจร้องขอมาตรการชัว่ คราว
เมื่อได้มีการยื่นฟ้องคดีไปยังศาลอนุญาโตตุลาการ ขณะที่ก�ำลังรอจัดตั้งศาลดังกล่าวอยู่ ตามข้อ 290 วรรคห้า
ของอนุสัญญาฯ24 ทั้งนี้ จากคดีเรือซาน ปาเดร ปิโอ เป็นหนึ่งในคดีที่เป็นตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นว่า รัฐที่พิพาท
คือ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้ร้องขอต่อศาลกฎหมายทะเลฯ ให้มีการออกค�ำสั่งมาตรการชั่วคราว ในระหว่าง
ที่มีการจัดตั้งศาลอนุญาโตตุลาการ ตามภาคผนวก 7 ของอนุสัญญาฯ แต่อย่างไรก็ตาม คดีนี้ยังช่วยสร้างมูลค่า
เพิม่ ประกอบกับสะท้อนให้เห็นว่า การทีศ่ าลจะออกมาตรการชัว่ คราวนัน้ สิง่ ทีศ่ าลจะพิจารณา คือ ความเร่งด่วน
ของสถานการณ์ ซึง่ ความเร่งด่วนเช่นว่านี้ ส�ำหรับในคดีนชี้ ว่ ยก่อให้ความชัดเจนทีว่ า่ จะต้องปรากฏลักษณะความ
เสีย่ งภัยทีใ่ กล้จะถึง โดยอาจจะเกิดค�ำถามต่อไปอีกว่า ลักษณะอย่างไรทีเ่ ป็นความเสีย่ งภัยทีใ่ กล้จะถึง เพราะตาม
ตัวบทอนุสัญญาฯ ไม่ได้บรรยายหรือพรรณนาให้เห็นภาพพฤติกรรมตัวอย่างเอาไว้ จากการศึกษาคดีเรือซาน
ปาเดร ปิโอ ในส่วนค�ำสั่งมาตรการชั่วคราว สังเกตได้ว่าคดีนี้ช่วยก่อให้เกิดมิติภาพลักษณะพฤติกรรมที่ชัดเจน
ต่อลักษณะความเสี่ยงภัยที่ใกล้จะถึง ยกตัวอย่างเช่น หากปรากฏข้อเท็จจริงว่า เรือที่ถูกกักได้ถูกโจมตีด้วยอาวุธ
ซึ่งเป็นอาจเป็นอันตรายต่อคนที่อยู่บนเรือ หรืออาจปรากฏเหตุการณ์ที่ว่า กองก�ำลังปล้นของโจรสลัดและ
การปล้นติดอาวุธ แม้ว่ารัฐชายฝั่งที่กักเรือจะมีมาตรการเสริมให้แก่เรือ แต่กรณีนี้ก็ถือว่า เรือและลูกเรือก็ยังมี
ความเสี่ยงที่ไม่สามารถจะแก้ไขได้ ศาลก็เห็นควรที่จะออกมาตรการชั่วคราวเพื่อคุ้มครองสิทธิได้ หรือแม้แต่ถ้า

Switzerland v. Nigeria, 36-37 (International Tribunal for the Law of the Sea 2019).
Chumphorn Pachusanond, Jantree Sinsuppraroek and Saratoon Santivasa, The Proceedings Study of Dispute
Settlement under United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (Research Report) (Bangkok: Chulalongkorn University,
2014), 1-24. [In Thai]
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ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ยังมีความคุกคามต่อความปลอดภัยของกัปตันและลูกเรืออีก 3 คน ตลอดจนได้มีการจ�ำกัด
อิสรภาพและเสรีภาพของกัปตันและลูกเรือเป็นเวลานาน ก็เห็นควรที่จะต้องออกมาตรการชั่วคราว ซึ่งตัวอย่าง
พฤติกรรมเหล่านี้ ยังเป็นตัวอย่างให้แก่ประเทศไทยในฐานะรัฐเจ้าของธง ที่จะให้ความคุ้มครองแก่เรือชักธง
ไทย หากเกิดข้อพิพาทแล้วต้องการที่จะร้องขอมาตรการคุ้มครองชั่วคราวเพื่อคุ้มครองเกี่ยวกับเรือและลูกเรือที่
ถูกกักขังด้วย แต่อย่างไรก็ตาม ในมุมกลับกันหากประเทศไทยในฐานะรัฐชายฝั่งที่ไปกักเรือจะมีสิทธิประการใด
หากรัฐเจ้าของธงอีกรัฐหนึ่งร้องขอมาตรการชั่วคราว ประเทศไทยในฐานะรัฐชายฝั่งจะมีสิทธิประการใด จากคดี
เรือซาน ปาเดร ปิโอ ยังสะท้อนให้เห็นอีกว่า แม้ว่าศาลจะออกค�ำสั่งมาตรการชั่วคราว แต่ฝ่ายรัฐเจ้าของธงเรือ
ก็ต้องวางเงินประกัน เพื่อให้เป็นที่สร้างความมั่นใจต่อรัฐชายฝั่งด้วย
4. สรุปผล
เมื่อพิจารณาถึงค�ำสั่งมาตรการชั่วคราวในคดีเรือซาน ปาเดร ปิโอ ระหว่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์
และสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียนั้น ช่วยก่อให้เกิดภาพที่ชัดเจนต่อการก�ำหนดมาตรการชั่วคราวที่ว่า การที่ศาล
กฎหมายทะเลระหว่างประเทศจะก�ำหนดมาตรการชั่วคราว ศาลจะมีวิธีการที่จะต้องพิจารณาว่า มีพฤติกรรม
ใด ที่เป็นความเสียหายที่ใกล้จะถึงต่อรัฐที่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือไม่ ซึ่งตามค�ำสั่งมาตรการชั่วคราวของ
ศาลกฎหมายทะเลฯ ในคดีนี้สะท้อนให้เห็นว่า ความเสียหายที่ใกล้จะถึง ที่น�ำไปสู่การออกมาตรการชั่วคราว
จะต้องปรากฏเป็นพฤติกรรมที่เป็นความคุกคามต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น เรือที่ถูกกักได้ถูก
โจมตีดว้ ยอาวุธ ซึง่ เป็นอาจเป็นอันตรายต่อคนทีอ่ ยูบ่ นเรือ หรืออาจปรากฏเหตุการณ์ทวี่ า่ กองก�ำลังปล้นของโจร
สลัดและการปล้นติดอาวุธ แม้วา่ รัฐชายฝัง่ ทีก่ กั เรือจะมีมาตรการเสริมให้แก่เรือ แต่กรณีนกี้ ถ็ อื ว่า เรือและลูกเรือ
ก็ยังมีความเสี่ยงที่ไม่สามารถจะแก้ไขได้ ศาลก็เห็นควรที่จะออกมาตรการชั่วคราวเพื่อคุ้มครองสิทธิได้ตลอดจน
ภัยคุมคามเช่นว่านั้น ซึ่งจากพฤติกรรมดังกล่าวสามารถเป็นตัวอย่างให้แก่ประเทศไทยในฐานะรัฐเจ้าของธงเรือ
สามารถขอความคุ้มครองสิทธิได้ หากปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าวที่อาจเกิดความเสียหายได้ แต่ทั้งนี้ การที่ศาล
ออกมาตรการชั่วคราวให้ฝ่ายที่ร้องขอเพื่อคุ้มครองสิทธิแล้ว แต่เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมแก่อีกฝ่ายหนึ่ง
ในฐานะรัฐชายฝั่ง ศาลก็อาจให้อีกฝ่ายวางเงินประกันให้อีกฝ่ายหนึ่ง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่อีกฝ่ายด้วย
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