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“#ကားြဖတအ်ေရးယ/ေဆာငရွ်က်ြခငး်”ဆိ6ငရ်ာ #ကားနားမ9 

အြပည်ြပည်ဆိ6ငရ်ာတရား<ံ6 း>?ိ ဂမဘ်ယီာCိ6ငင် ံC?င့ ်ြမန်မာCိ6ငင် ံအမ9 

 

မိတဆ်က ်

ဤအစီရငခ်ံစာတွင ်အြပည်ြပည်ဆိ3ငရ်ာတရား5ံ3း (International Court of Justice – ICJ)1 ၌ ၂၀၁၉ 

ခ3NOစ် ဒဇီငဘ်ာလ ၁၀ ရက် မO ၁၂ ရက်အတွငး် ြပVလ3ပ်မည့် “Yကားြဖတ်အေရးယ]ေဆာငရွ်က်ြခငး်” (provisional 

measures) ကိစbရပ်တစ်ခ3တည်းအတွက် ဂမ်ဘီယာNOင့ြ်မနမ်ာအမeဆိ3ငရ်ာ Yကားနားမeကိ3သာ အေလးထား 

တငြ်ပသွားပါမည။် အြခား ပိ3မိ3ကျယ်ြပန ့ေ်သာ ကိစbရပ်များNOင့ ် အမeတဲွတစ်ရပ်လံ3းကိ3 တငြ်ပသွားမည ်

မဟ3တ်ေပ။ 

 

ဂမ်ဘီယာမO ြမနမ်ာNိ3ငင်အံေပm မည်သည့်ကိစbရပ်NOင့ ်ပတ်သက်nပီး စဲွချက်တငထ်ားသနည်း။ 

၂၀၁၉ ခ3NOစ် Nိ3ဝငဘ်ာလ ၁၁ ရက်ေနတွ့င ် ဂမ်ဘီယာသမpတNိ3ငင်သံည် ြပည်ေထာငစ်3သမpတ 

ြမနမ်ာNိ3ငင်အံား “အြခားလ3ပ်ထံ3းလ3ပ်နည်းများNOင့ ်Yကားြဖတ်အေရးယ]ေဆာငရွ်က်ေပးရနေ်လqာက်လဲလrာ” ကိ3 

အြပည်ြပည်ဆိ3ငရ်ာ တရား5ံ3း (ICJ) ထံသိ3 ့ တငသွ်ငး်ခဲ့ပါသည်။ 

မျိVးNယ်ွစ3တစ်စ3အား မျိVးြဖVတ်ြခငး်ြပစ်မeအားတားဆီးြခငး်NOင့ ် ြပစ်ဒဏေ်ပးြခငး်ဆိ3ငရ်ာ စာချVပ် 

(“စာချVပ်”) ကိ3 ြမနမ်ာNိ3ငင်၏ံလိ3က်နာေဆာငရွ်က်မeအေပm “အြငငး်ပွားမeတစ်စံ3တရာ” uOိသည်ဟ]၍ 

ဂမ်ဘီယာNိ3ငင်မံO တငြ်ပထားပါသည။် 

မျိVးNယ်ွစ3တစ်စ3အား မျVိးြဖVတ်ြခငး် (Genocide) ၏ အဓိပzာယ်ဖွင့ဆ်ိ3ချက်ကိ3 စာချVပ်၏ အခနး် (၂) 

တွင ်ပါuOိnပီး ေနာက်ဆက်တဲွ (၁) တွင ်ဖတ်5eNိ3ငပ်ါသည်။ 

ဂမ်ဘီယာNိ3ငင်၏ံ တငြ်ပချက်တွင ် ြမနမ်ာNိ3ငင်သံည် စာချVပ်ပါ လိ3က်နာရမည့အ်ချက်များကိ3 

ေဖာက်ဖျက်ကျ{းလွနခ်ဲ့သည် ဟ]၍ ေစာဒက တက်ထားပါသည်။ ယငး်တိ3မ့Oာ - 

 

• မျိVးNယ်ွစ3တစ်စ3အား မျိVးြဖVတ်ြခငး်ြပစ်မeကိ3 ကျ{းလွနမ်e 

• မျိVးNယ်ွစ3တစ်စ3အား မျိVးြဖVတ်ြခငး်ြပစ်မeအတွက် ပ]းေပါငး်Yကံစည်မe 

                                                        
1 အြပည်ြပည်ဆိ3ငရ်ာတရား5ံ3းNOင့ ်အြပည်ြပည်ဆိ3ငရ်ာဥပေဒပညာuOငမ်ျားေကာမ်uOငအ်ဖဲွ� တိ3သ့ည် အတိ3ေကာကေ်ခmေဝmေသာ 

စကားလံ3း (ICJ) တ]ညီေသာလ်ည်း အဖဲွ�အစည်းNOစခ်3မO စပ်ဆက်မeမuOိေပ။ က3လမဂ�ပဋဉိာဥစ်ာချVပအ်ရတည်ေထာငဖဲွ်�စည်းထားေသာ 

အြပည်ြပည်ဆိ3ငရ်ာတရား5ံ3းသည် က3လသမဂ�၏အဓကိတရားစီရငေ်ရးဆိ3ငရ်ာ အဖဲွ�အစည်းတစ်ခ3ြဖစ်nပီး နယ်သာလနN်ိ3ငင် ံ

သဟတိ်nမိV�တငွ ်အေြခစိ3က်ပါသည်။ အြပည်ြပည်ဆိ3ငရ်ာဥပေဒပညာuOငမ်ျားေကာ်မuOငအ်ဖဲွ�သည် တရားဥပေဒစိ3းမိ3းေရးမOတဆင့ ်

လ]အ့ခငွ့အ်ေရးများ ကာကယွ်ြမ�င့တ်ငေ်ရးကိ3 ေဆာငရွ်ကလ်ျက်uOေိသာ အစိ3းမဟ3တ်ေသာ Nိ3ငင်တံကာအဖဲွ�အစည်းတစ်ခ3ြဖစ်ပါသည်။ 

ယငး်ကိ3 ၁၉၅၂ ခ3NOစတ်ငွတ်ည်ေထာငခ်ဲ့nပီး ဆွစဇ်ာလနN်ိ3ငင် ံဂျနဗီာnမိV�တငွအ်ေြခစိ3ကက်ာ အာuOေဒသအပါအဝင ်ေဒသအသီးသီးတငွ ်

အေြခစိ3က်5ံ3းခနး်များဖွင့လ်Oစ်ထားuOိပါသည်။ 
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• မျိVးNယ်ွစ3တစ်စ3အား မျိVးြဖVတ်ြခငး်ြပစ်မeကျ{းလွနရ်န ်အများြပည်သ]အား တိ3က်5ိ3က်လeံ�ေဆာ်မe 

• မျိVးNယ်ွစ3တစ်စ3အား မျိVးြဖVတ်ြခငး်ြပစ်မeအတွက် အားထ3တ်မe 

• မျိVးNယ်ွစ3တစ်စ3အား မျိVးြဖVတ်ြခငး်ြပစ်မeတွင ်ပါဝငပ်တ်သတ်မe 

• မျိVးNယ်ွစ3တစ်စ3အား မျိVးြဖVတ်ြခငး်ြပစ်မeအား ကာကွယ်ရန ်ပျက်ကွက်မe 

• မျိVးNယ်ွစ3တစ်စ3အား မျိVးြဖVတ်ြခငး်ြပစ်မeအား အြပစ်ေပးရန ်ပျက်ကွက်မe 

• စာချVပ်ပါအချက်များအား Nိ3ငင်အံတွငး်သက်ေရာက်မeuOိေစရန ်လိ3အပ်ေသာ ဥပေဒများကိ3 ြပဌာနး်ရန ်

ပျက်ကွက်မe  စသည့်အချက်များ ပါဝငပ်ါသည။် 

အထ]းသြဖင့ ် ေလqာက်လဲလrာ၏ အပိ3ဒ ် ၆ တွင ် ဂမ်ဘီယာNိ3ငင်မံO ဆိ3ထားသည်မOာ “NOစ်ေပါငး်များစွာ 

ဖိNOပ်ိချVပ်ချယ်မe NOင့ ် ခွဲြခားဆက်ဆမံeများuOိခဲn့ပီး ၂၀၁၆ ခ3NOစ် ေအာက်တိ3ဘာလအတွငး်တွင ် ြမနမ်ာစစ်တပ် 

(“တပ်မေတာ်”) NOင့ ် အြခား ြမနမ်ာလံ3ြခံVေရးတပ်ဖဲွ�ဝငမ်ျားသည ် 5ိ3ဟငဂ်ျာများကိ3 “နယ်ေြမuOငး်လငး်ေရး 

စစ်ဆငေ်ရး” (ြမနမ်ာNိ3ငင်ကိံ3ယ်၌ ေခmေဝmအသံ3းြပVေသာ အသံ3းအNeနး်ြဖစ်သည်) များြဖင့ ် NOမ်ိNOငး် 

ေဆာငရွ်က်ခဲ့ပmသည်။ ထိ3စစ်ဆငေ်ရးများတွင ် ကျ{းလွနခ်ဲ့ေသာ မျိVးNယ်ွစ3တစ်စ3အား မျိVးြဖVတ်ြခငး် 

ြပစ်မeေြမာက်ေသာ လ3ပ်ရပ်များြဖစ်သည့် အစ3လိ3က်သတ်ြဖတ်မe၊ အဓမpကျင့မ်eNOင့အ်ြခား 

လိငအ်Yကမ်းဖက်မeများ အြပင ် ရွာများကိ3 စနစ်တကျမီး5e ိ �ဖျက်ဆီးမeများ တခါတရံတွင ် အမ်ိအထဲတွင ်

လ]များကိ3 ပိတ်ေNOာငn်ပီး မီး5e ိ �ဖျက်စီးမeများ စသည့်နည်းလမ်းများြဖင့ ် 5ိ3ဟငဂ်ျာများကိ3 လ]မျVိးစ3လိ3က် 

တစ်စိတ်တေဒသေသာ ် လညး်ေကာငး် အလံ3းစံ3ေသာ်လည်းေကာငး် ကဲွေပျာက်သွားေအာင ် ရည်ရွယ်nပီး 

ေဆာငရွ်က်ခဲ့ပါသည။် ၂၀၁၇ ခ3NOစ် ဩဂ3တ်လေနာက်ပိ3ငး်တွင ် ြမနမ်ာNိ3ငင်မံO ပိ3မိ3�ကီးမားnပီး ပိ3မိ3ကျယ်ြပန ့စွ်ာ 

“နယ်ေြမuOငး်လငး်ေရး စစ်ဆငေ်ရး” များကိ3 ြပနလ်ည်ေဆာငရွ်က်ခဲ့သည့အ်တွက် မျိVးNယ်ွစ3တစ်စ3အား 

မျိVးြဖVတ်ြခငး် ြပစ်မeေြမာက်ေသာ လ3ပ်ရပ်များ ဆက်လက်ေပmေပါက်ခဲပ့ါသည်။” 

ထိ3အချက်အလက်များသည ် က3လသမဂ�၏ လမ်း�rနပ့ံ်ပိ3းမeြဖင့ ် ေဆာငရွ်က်ခဲ့ေသာ 

သီးြခားလွတ်လပ်ေသာ စံ3စမ်းစစ်ေဆးမeများမOတဆင့ ် အေသးစိတ်စာရငး်ြပVစ3ထားuOိnပီး Nိ3ငင်တံကာ 

လ]အ့ခွင့အ်ေရးအဖဲွ�အစည်းများ NOင့ ် အြခားယံ3Yကညစိ်တ်ချရေသာရငး်ြမစ်များမO အတည်ြပVထားnပီး 

ြဖစ်ေYကာငး် ဂမ်ဘီယာမOဆိ3ပါသည်။ အထ]းသြဖင့ ် ဂမ်ဘီယာNိ3ငင်သံည် ြမနမ်ာNိ3ငင်အံတွက် 

Nိ3ငင်တံကာသီးြခားလွတ်လပ်ေသာ အချက်အလက်uOာေဖွေရးအဖဲွ� (Independent International Fact-

finding Mission on Myanmar – FFM) ၏ အစီရငခ်ံစာများအေပmများစွာ မOီြငမ်းထားပါသည။်  

ေလqာက်လဲလrာ၏ အပိ3ဒ ် ၁၁၂ တွင ် စာချVပ်ပါ ပ3ဒမ်တစ်ခ3ချငး်စီကိ3ကိ3းကားnပီး ြမနမ်ာNိ3ငင်အံား  ေအာက်ပါ 

အချက်များကိ3 ေဆာငရွ်က်လာေအာင ် “ဆံ3းြဖတ်ေYကညာ” ေပးရန ် ဂမ်ဘီယာသည် ICJ 5ံ3းေတာ်ထ ံ

ေလqာက်ထားပါသည။် 

 

• စာချVပ်ပါလိ3က်နာရမည့်အချက်များကိ3ချိVးေဖာက်ခဲ့nပီး ဆက်လက်၍လည်း ချိVးေဖာက်လျက်uOိြခငး်၊ 

• Nိ3ငင်တံကာစာချVပ်အရ ၎ငး်က့ဲသိ3မ့Oားယွငး်ေသာလ3ပ်ရပ်များအားဆက်လက်ေဆာငရွ်က်ေနမeကိ3 

ချက်ချငး်ရပ်တန ့ရ်န ်NOင့ ်စာချVပ်ပါလိ3က်နာရမည့်တာဝနမ်ျားကိ3ေလးစားရန၊် 

• အရည်အချငး်uOိေသာခံ35ံ3 းမO မျိVးNယ်ွစ3တစ်စ3အား မျိVးြဖVတ်ြခငး်ြပစ်မe ကျ{းလွနခ်ဲ့သ]များအား 

Nိ3ငင်တံကာရာဇဝတ်ခံ35ံ3 းအပါအဝငမ်O ြပစ်ဒဏခ်ျအေရးယ]မeuOိေအာင ်ေဆာငရွ်က်ရန၊် 
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• မျိVးNယ်ွစ3တစ်စ3အား မျိVးြဖVတ်ြခငး်ြပစ်မeကိ3 ကျ{းလွနခ်ံခဲ့ရသ]များ 5ိ3ဟငဂ်ျာမျိVးNယ်ွစ3အဖဲွ�ဝငမ်ျား၏ 

အကျိVးစီးပွားအလိ3ဌ့ာ တစံ3တရာြပနလ်ည်က3စားေပးေဆာငရွ်က်ရမည့် တာဝနမ်ျားကိ3 (အတငး်အဓမp 

ေ5r�ေြပာငး်ခံခဲ့ရေသာ 5ိ3ဟငဂ်ျာများအား လံ3ြခံVစိတ်ချရnပီး ဂ3ဏသိ်က�ာuOိစွာြပနလ်ာခွင့ကိ်3 ခွင့ြ်ပVေပးရနN်Oင့ ်

ယငး်တိ3၏့ တငး်ြပည့်Nိ3ငင်သံားရuOိခငွ့N် Oင့ ် လ]အခွင့အ်ေရးများကိ3ေလးစားရန ် NOင့ ် ခွဲြခားဆက်ဆမံeNOင့ ်

ဖိNOပ်ိခံရမeတိ3မ့O ကာကွယ်မeေပးရန ် NOင့ ် မျVိးNယ်ွစ3တစ်စ3အား မျိVးြဖVတ်ြခငး်ြပစ်မeကိ3ကာကွယ်ရမည့ ်

တာဝနu်Oိသည်NOင့အ်ညီ အြခားေဆာငရွ်က်ရမည့ ်ကိစbရပ်များကိ3 ေဆာငရွ်က်ရန၊် 

• စာချVပ်ပါချက်များကိ3  ေနာက်ထပ်ထပ်မံချVိးေဖာက်မညမ်ဟ3တ်ေYကာငး် အာမခခံျက်များေပးရန ်

စသည့် အချက်များပါဝငပ်ါသည်။ 

ယငး်ကိ3 အမe၏ “အေYကာငး်အြခငး်ရာ” (merits) ဟ]၍ေခmဆိ3Yကပါသည။် 

ဤအမeအားဆက်လက်Yကားနာစစ်ေဆးပါက အမe၏အေYကာငး်အြခငး်အရာအေပm 

5ံ3းေတာ်မOအnပီးသတ် အမိန ့ခ်ျဖိ3ရ့န ်အချိနမ်ျားစွာYကာNိ3ငေ်ပသည်။ 

 

မည်သည့် Yကားြဖတ်အေရးယ]ေဆာငရွ်က်မeများကိ3 ကမ်ဘီယာမOေလqာက်လဲလrာတွင ် ေတာငး်ဆိ3 

ထားသနညး်။ 

ကမ်ဘီဘာNိ3ငင်၏ံ ေလqာက်လဲလrာတွင ် “အခွင့အ်ေရးများချိVးေဖာက်ခံရမe၏ လက်uOိအေြခအေနNOင့ ်

5ိ3ဟငဂ်ျာမျVိးNယ်ွစ3ဝငမ်ျားမO ဆက်လက်ခံစားေနရေသာ ြပငး်ထနn်ပီး ြပနလ်ည်က3စား၍မရNိ3ငေ်သာ 

ထိခိ3က်နစ်နာမeများကိ3ေထာက်5enပီး” 5ံ3းေတာ်မO Yကားြဖတ်အေရးယ]ေဆာငရွ်က်မeများကိ3 သတ်မOတ်ေပးရန ်

ေတာငး်ဆိ3ထားပါသည။် 

ဂမ်ဘီယာ၏ေလqာက်လဲလrာ အပိ3ဒ ် ၁၃၂ တွင ် Yကားြဖတ်အေရးယ]ေဆာငရွ်က်မe ငါးချက် 

ကိ3သတ်မOတ်ေပးရန ်ေတာငး်ဆိ3ထားပါသည။် (အြပည့အ်စံ3ကိ3 ေနာက်ဆက်တဲွ ၂ တွငဖ်တ်Nိ3ငပ်ါသည။်) 

အမeစစ်ေဆးေနချိနအ်တွငး် ေနာက်ထပ် Yကားြဖတ်အေရးယ]ေဆာငရွ်က်မeများေတာငး်ဆိ3ခွင့ကိ်3လညး် 

�ကိVတငရ်ယ]ထားnပီး 5ံ3းေတာ်သည ် ေတာငး်ဆိ3ေသာ Yကားြဖတ်အေရးယ]ေဆာငရွ်က်မeများကိ3 

ေရွးချယ်သတ်မOတ်ပိ3ငခ်ွင့u်Oိnပီး 5ံ3းေတာ်မO အnပီးသတ်အမိန ့ခ်ျnပီး သတ်မOတ်ထားေသာ Yကားြဖတ်အေရးယ] 

ေဆာငရွ်က်မeများ ေလqာက်လဲရာတွငေ်တာငး်ဆိ3ထားေသာအချက်များNOင့ ်ကွာြခားNိ3ငေ်ပသည။် 

ထ]းြခားသည့အ်ချက်မO Yကားြဖတ်အေရးယ]ေဆာငရွ်က်မeများကိ35ံ3 းေတာ်မO သတ်မOတ်ရာတွင ်

အမိန ့ခ်ျထားေသာ Yကားြဖတ်အေရးယ]ေဆာငရွ်က်မeများအား အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်မeအေြခအေနကိ3 

အမိန ့ခ်ျမOတ်nပီး ေလးလထက်ေနာက်မကျဘဲ သက်ဆိ3ငသ်]များမO အစီရငခ်ံစာတစ်ေစာငစီ် 5ံ3းေတာ်ထ ံ

တငသွ်ငး်ဖိ3ရ့န ်ဂမ်ဘီယာNိ3ငင်မံO ေတာငး်ဆိ3ခဲ့ပါသည။် 

ေနာက်ဆံ3းအချက်မOာ Yကားြဖတ်အေရးယ]ေဆာငရွ်က်မeများကိ3 “အဆံ3းစွနအ်ေဆာတလျင ်

ေဆာငရွ်က်သင့သ်ည့်ကိစbရပ်” အြဖစ်ကိ3ငတွ်ယ်စ�းစားေပးရန ်ဂမ်ဘီယာမO 5ံ3းေတာ်ထေံတာငး်ဆိ3ခဲ့ပါသည်။ 
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Yကားြဖတ်အေရးယ]ေဆာငရွ်က်မeများအတွက် Yကားနာမeများကိ3မည်သည့်ေနရက်များတွင ်ြပVလ3ပ်မည်နညး်။ 

“Yကားြဖတ်အေရးယ]ေဆာငရွ်က်မeများသတ်မOတ်ေပးရန ် ေလqာက်ထားေတာငး်ဆိ3မe” NOင့စ်ပ်လျ�းnပီး 

အများြပည်သ]တက်ေရာက်Nိ3ငေ်သာ Yကားနာမeများကိ3 ဒဇီငဘ်ာလ ၁၀ ရက် ေနမ့O ၁၂ ရက်ေနအ့တွငး် 

ြပVလ3ပ်သွားမည်ဟ]၍ Nိ3ဝငဘ်ာလ ၁၈ ရက်ေနတွ့င ်ICJ မO ေYကညာခဲ့ပါသည။်  

 

ICJ ၏ အငတ်ာနက်စာမျက်နာတွင ်Yကားနာမeမျာကိ3 ေအာက်ပါအတိ3ငး်ြပVလ3ပ်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

• ၂၀၁၉ ခ3NOစ် ဒဇီငဘ်ာလ ၁၀ ရက် (အဂ� ါေန)့ - မနက် ၁၀ နာရီ - ေနလ့ည် ၁ နာရီ - 

ဂမ်ဘီယာသမpတNိ3ငင် ံ

• ၂၀၁၉ ခ3NOစ် ဒဇီငဘ်ာလ ၁၁ ရက် (ဗ3ဒ�ဟ]းေန)့- မနက် ၁၀ နာရီ - ၁၁း၃၀ နာရီ - 

ြပည်ေထာငစ်3သမpတြမနမ်ာNိ3ငင်ေံတာ ်

• ၂၀၁၉ ခ3NOစ် ဒဇီငဘ်ာလ ၁၂ ရက် - မနက် ၁၀ နာရီ - ၁၁း၃၀ နာရီ - ဂမ်ဘီယာသမpတNိ3ငင် ံ

• ၂၀၁၉ ခ3NOစ် ဒဇီငဘ်ာလ ၁၂ ရက် - မွနး်လဲွ ၃ နာရီ - ၄း၃၀ နာရီ - ြပည်ေထာငစ်3သမpတြမနမ်ာNိ3ငင် ံ

ဤYကားနာမeများသည် Yကားြဖတ်အေရးယ]ေဆာငရွ်က်မeများသတ်မOတ်ေပးရန ် ကိစbရပ်အတွက်သာြဖစ်nပီး 

အမe၏ အေYကာငး်အြခငး်အရာအတွက် မဟ3တ်ေပ။ 

ICJ မO Neတ်ြဖင့ေ်လqာက်လဲချက်ေပးမeNOင့ ် စပ်လျ�း၍ လ3ပ်ငနး်လမ်း�rနခ်ျက်များကိ3 ထ3တ်ြပနထ်ားnပီးြဖစ်ရာ 

ယငး်တွင ် ေလqာက်လဲမeများသည ် လံ3းဝလိ3အပ်သည့်အခါမOသာ ထည့်သွငး်ေဆွးေNးွြခငး်မOအပ 

အမe၏အေYကာငး်အြခငး်အရာများ (merits of the case) ကိ3 ထည့်သွငး်ေဆးွေNးွြခငး်ကိ3 

တားြမစ်ထားပါသည်။ 

 

လ3ပ်ငနး်လမ်း�rနခ်ျက် ၁၁ 

Yကားြဖတ်အေရးယ]ေဆာငရွ်က်မeများကိ3 သတ်မOတ်ေပးရနကိ်စbရပ်NOင့ ် စပ်လျ�းသည့် Neတ်ြဖင့ ်

ေလqာက်လဲချက်ေပးမeများသည ် 5ံ3းေတာ်၏စီရငပိ်3ငခ်ွင့ဆ်ိ3ငရ်ာ ဥပေဒNOင့ ် နည်းဥပေဒများတွင ် ပါuOေိသာ 

Yကားြဖတ်အေရးယ]ေဆာငရွ်က်မeများကိ3 သတ်မOတ်ေပးမeအတွက် လိ3အပ်ချက်များNOင့ ် ဆက်Nယ်ွေသာ 

ကိစbရပ်များကိ3သာ NOစ်ဖက်စလံ3းမO ေလqာက်လဲရမည်ြဖစ်သည်။ NOစ်ဖက်စလံ3းသည် 

လံ3းဝလိ3အပ်သည့်အခါမOသာ ထည့်သွငး်ေဆွးေNးွြခငး်မOအပ အမe၏အေYကာငး်အြခငး်အရာများ 

ထည့်သွငး်မေဆွးေNးွသင့ေ်ပ။ 

 

Yကားြဖတ်အေရးယ]ေဆာငရွ်က်မeများဆိ3သညမ်Oာအဘယ်နည်း။ 

Yကားြဖတ်အေရးယ]ေဆာငရွ်က်မeများဆိ3သညမ်Oာ အမeအား အnပီးသတ်အမိန ့မ်ချမOတ်Nိ3ငမ်O ီ အြငငး် 

ပွားမe ြဖစ်လျက်uOေိနသ]များ၏ အခွင့အ်ေရးများကိ3 ြပနလ်ည်က3စား၍မရေသာ ထခိိ3က်နစ်နာမeများမြဖစ်ေစရန ်

သက်ဆိ3ငသ်]များ၏ အခွင့အ်ေရးများကိ3 ကာကွယ်ေပးဖိ3ရ့န ် ရည်ရွယ်nပီး 5ံ3းေတာ်မOချမOတ်Nိ3ငေ်သာ အမိန ့ ်

အမျိVးအစားတစ်ခ3ြဖစ်ပါသည်။ 
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ICJ ဥပေဒ၏ ပ3ဒမ် ၄၁ တွင ် အချိV�ေသာအေြခအေနများတွင ် Yကားြဖတ်အေရးယ]ေဆာငရွ်က်မeများ 

သတ်မOတ်ေဆာငရွ်က်Nိ3ငခ်ွင့ကိ်3 ICJ အားအပ်NOငး်ထားပါသည်။ 

 

ပ3ဒမ် ၄၁  

၁. အေြခအေနရပ်ရပ်အရ လိ3အပ်သညဟ်3 ယ]ဆပါက 5ံ3းေတာ်သည် တစ်ဖက်ဖက်၏ 

သက်ဆိ3ငရ်ာအခွင့အ်ေရးများကိ3 ကာကွယ်ေပးရနအ်လိ3ဌာ မည်သည့် Yကားြဖတ်အေရးယ] ေဆာငရွ်က်မeမျိVးကိ3 

မဆိ3 သတ်မOတ်ေပးNိ3ငသ်ည်။ 

၂. အnပီးသတ်အမိန ့မ်ချမOတ်မOီတွင ် ေဆာငရွ်က်ရမည့အ်ချက်များ အေYကာငး်Yကားစာကိ3 

သက်ဆိ3ငသ်]များNOင့ ်လံ3ြခံVေရးေကာငစီ်ထံသိ3 ့ ချက်ချငး်ေပးအပ်ရမည်။ 

 

Yကားြဖတ်အေရးယ]ေဆာငရွ်က်ေပးရနေ်လqာက်ထားေတာငး်ဆိ3မe၏ လ3ပ်ငနး်စ�မOာ မည်သိ3န့ညး်။ 

ICJ ၏ နည်းဥပေဒများတွင ်သက်ဆိ3ငရ်ာလ3ပ်ငနး်စ�ကိ3 uOငး်လငး်ထားပါသည်။ ယငး်တွင ်-  

• မည်သည့်အမeသည ် မဆိ3 အမeအားစစ်ေဆးေနစ�ကာလအတွငး် Yကားြဖတ်အေရးယ] 

ေဆာငရွ်က်မeများသတ်မOတ်ေပးဖိ3ရ့န ် စာြဖင့ေ်ရးသား ေလqာက်ထားNိ3ငပ်ါသည်။ (ပ3ဒ ် မ ၇၃ 

(၁)) 

• Yကားြဖတ်အေရးယ] ေဆာငရွ်က်မeများသတ်မOတ်ေပးဖိ3ရ့န ် ေလqာက်ထားမeကိ3 

အြခားအမeများထက် ပိ3မိ3ဦးစားေပး ေဆာငရွ်က်ရမည။် (ပ3ဒ ်မ ၇၄ (၁)) 

• အမeသည ် Yကားြဖတ်အေရးယ] ေဆာငရွ်က်မeများသတ်မOတ်ေပးဖိ3ရ့န ် လိ3အပ်သည့ ်

အေြခအေနများuOိမuOိကိ3 5ံ3 းေတာ်မO မည်သည့်အချိနတွ်ငမ်ဆိ3 ယငး်ကိ3ယ်တိ3ငစ်တငn်ပီး 

စစ်ေဆးNိ3ငပ်ါသည်။ (ပ3ဒမ် ၇၅ (၁)) 

• Yကားြဖတ်အေရးယ] ေဆာငရွ်က်မeများသတ်မOတ်ေပးဖိ3ရ့န ် ေလqာက်ထားေတာငး်ဆိ3nပီးပါက 

5ံ3းေတာ်သည် ေတာငး်ဆိ3ထားေသာ အချက်များNOင့ ် မတ]ညီေသာ အချက်များကိ3 

သတ်မOတ်Nိ3ငေ်ပသည်။ (ပ3ဒ ်၇၅ (၂)) 

• Yကားြဖတ်အေရးယ] ေဆာငရွ်က်မeများသတ်မOတ်ေပးဖိ3ရ့န ် ေလqာက်ထားေတာငး်ဆိ3မe 

ြငငး်ပယ်ခဲ့ပါက ေတာငး်ဆိ3မeကိ3ြပVလ3ပ်ခဲ့ေသာ “အချက်အလက်အသစ်များ”ကိ3 အေြခခံnပီး 

အမeသည်မO ေနာက်ထပ်တဖန ်ေလqာက်ထားေတာငး်ဆိ3Nိ3ငပ်ါသည်။ (ပ3ဒမ် ၇၅ (၃)) 

• အေြခအေနများအရ ေြပာငး်လဲေဆာငရွ်က်ဖိ3ရ့န ် လိ3အပ်ပါက အnပီးသတ်အမိန ့မ်ချမOတ်မOီ 

ကာလ အတွငး် သတ်မOတ်ထားေသာ Yကားြဖတ်အေရးယ]ေဆာငရွ်က်မeများ ကိ3 5ံ3းေတာ်မO 

53ပ်သိမ်း (သိ3)့ ေြပာငး်လဲNိ3ငပ်ါသည။် (ပ3ဒ၄် ၇၆ (၁)) 

• 5ံ3းေတာ်မO သတ်မOတ်ေသာ မည်သည့ ် Yကားြဖတ်အေရးယ] ေဆာငရွ်က်မeကိ3မဆိ3 

က3လလံ3ြခံVေရးေကာငစီ်ထံတငြ်ပNိ3ငရ်န ် က3လသမဂ�အေထွေထွအတွငး်ေရးမeး ထံသိ3 ့ 

အေYကာငး်Yကားရမည်။ (ပ3ဒမ် ၇၇) 
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• Yကားြဖတ်အေရးယ] ေဆာငရွ်က်မeများအေကာငထ်ညေ်ဖာ်မeNOင့ပ်တ်သတ်nပီး မည့်သည့ ်

ကိစbရပ် အတွက်မဆိ3 5ံ3းေတာ်သည် သက်ဆိ3ငသ်]များထံမO အချက်အလက်များ ေတာငး်ခံNိ3င ်

ပါသည်။ (ပ3ဒ ်၇၈) 

 

Yကားြဖတ်အေရးယ] ေဆာငရွ်က်မeများသတ်မOတ်ေပးဖိ3ရ့န ် ေလqာက်ထားေတာငး်ဆိ3မeအား 5ံ3းေတာ်မO 

ခွင့ြ်ပVြခငး် (သိ3)့ ြငငး်ပယ်ြခငး်ဆိ3ငရ်ာ ဆံ3းြဖတ်ချက်ကိ3 အမိန ့အ်ြဖစ်ထ3တ်ြပနn်ပီး အများြပည်သ] 

တက်ေရာက်Nိ3ငေ်သာ တရားခွငတွ်င ်ထိ3အမိန ့ကိ်3 ဖတ်ြပေပးပါသည်။ 

 

Yကားြဖတ်အေရးယ]ေဆာငရွ်က်မeများသတ်မOတ်ေပးဖိ3ရ့နေ်လqာက်ထားေတာငး်ဆိ3မeအတွက် မည်သည့ ်

အချက်များကိ3 ထည့်သွငး်စ�းစားပါသနည်း။ 

၂၀၁၇ ခ3NOစ် ေမလ ၁၉ ရက်ေနတွ့င ် ဂျားဒတ်ဗ်အမe NOင့စ်ပ်လျ�းnပီး Yကားြဖတ်အေရးယ] 

ေဆာငရွ်က်မeများအတွက် အမိန ့တ်စ်ရပ်ထ3တ်ြပနခ်ဲ့ပါသည။် ယငး်တွင ်Yကားြဖတ်အေရးယ] ေဆာငရွ်က်မeများ 

သတ်မOတ်ေပးဖိ3သ့င့မ်သင့ ် ဆံ3းြဖတ်ရာတွင ် လိ3အပ်သည့ ်အချက် ေလး ချက်ကိ3ထည့်သွငး် စ�းစားသွားမည် 

ြဖစ်ေYကာငး် ထ3တ်ြပနထ်ားပါသည။်  
  

(၁) ဥပေဒေ#ကာငး်အရြမငသ်ာသည့်အေထာကအ်ထား>?ိေသာစီရငပိ်6ငခ်ွင့(်prima facie jurisdiction) 
ေလqာက်ထားသ]မO အားကိ3းအားထားြပVတငြ်ပသည် ့ ြပဌာနး်ချက်များသည ် 5ံ3းေတာ်၏စီရငပိ်3ငခ်ွင့် 

အတွငး် ေဆာငရွ်က်Nိ3င ် သည်ဟ3 ဥပေဒေYကာငး်အရြမငသ်ာေသာအေထာက်အထား (prima facie) 

uOိမOသာလqငY်ကားြဖတ်အေရးယ] ေဆာငရွ်က်မeများကိ3 သတ်မOတ်ေပးNိ3ငပ်ါသည်။ သိ3ရ့ာတွင ် အမe၏ 

အေYကာငး်အြခငး်ရာNOင့ ် စပ်လျ�းnပီး 5ံ3းေတာ်သည် စီရငပိ်3ငခ်ွင်u့OိေYကာငး်ကိ3 ြပတ်သွားစွာuOငး်လငး်ြပဖိ3ရ့န ်

မလိ3အပ်ေပ။ 

ဂမ်ဘီယာNိ3ငင်သံည် ၄ငး်၏ေလqာက်လဲလrာတွင ်က3လပဋဉိာဥစ်ာတမ်းNOင့ ်စာချVပ်၏ ပ3ဒမ် ၉ တိ3တွ့င ်

စာချVပ်အဖဲွ�ဝငN်ိ3ငင်မံျားအYကား အြငငး်ပွားမeများကိ3 ICJ ထံသိ3တ့ငသွ်ငး်ရမည်ဟ]၍ပါuOိရာ 5ံ3းေတာ်သည် 

စီရငပိ်3ငခ်ွင့u်OိေYကာငး် တငြ်ပထားပါသည်။ 

NOစ်ဖက်အမeသည်များအYကာငး် “အြငငး်ပွားမe” uOိမuOိအပါအဝင ်စသည်တိ3ကိ့3 ဆံ3းြဖတ်ဖိ3ရ့န ်စာချVပ်မO 

5ံ3းေတာ်ကိ3 စီရငပိ်3ငခ်ွင့အ်ပ်NOငး်ထားမeအား ဥပေဒေYကာငး်အရြမငသ်ာေသာအေထာက်အထား uOိေYကာငး် 

5ံ3းေတာ်မO သံ3းသပ်ချင ်ေပလိမ့်မည်။ 

 

(၂) ြဖစ်ေြမာက်Cိ6ငစွ်မ်း>?ိမ9 

လက်uOိအမe၏အေYကာငး်အြခငး်ရာNOင့ ် ပတ်သတ်nပီး အnပီးသတ်အမိန ့မ်ချမOတ်မOီကာလအတွငး် 

သက်ဆိ3ငသ်]များ၏ အခွင့အ်ေရးများကိ3 ကာကွယ်ေပးဖိ3ရ့နမ်Oာ Yကားြဖတ်အေရးယ]ေဆာငရွ်က်မeများ 

သတ်မOတ်ေပးသည့်  5ံ3းေတာ်လ3ပ်ပိ3ငခ်ွင့အ်ာဏာ၏ ရည်ရွယ်ချက်ြဖစ်သည။် 
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သိ3 ့ြဖစ်၍ အမeသည်တစ်ဖက်ဖက်မOေတာငး်ဆိ3လာေသာ အခွင့အ်ေရးများသည် 

အနည်းဆံ3းြဖစ်ေြမာက် Nိ3ငစွ်မ်းuOိေYကာငး် ြပသNိ3ငမ်Oသာ လqင ် 5ံ3းေတာ်မO ထိ3အခွင့အ်ေရးများသည် 

အမeသည်တစ်ဖက်ဖက်တွင ်uOိေYကာငး် ဆံ3းြဖတ်ေပးNိ3ငသ်ည့ ်အခွင့အ်ေရးများကိ3 5ံ3းေတာ်မO ရယ]ထားပါသည။် 

လက်uOိအမeတွင ် ြမနမ်ာNိ3ငင်နံယ်နမိိတ်အတွငး်uOိ စာချVပ်အရေစာင့ေ်uOာက်ခထံားရေသာအဖဲွ� 

ြဖစ်ေသာ 5ိ3ဟငဂ်ျာမျVိးNယ်ွစ3ဝငအ်ားလံ3း၏ အခွင့အ်ေရးများကိ3 ကာကွယ်ဖိ3ရ့န ် ဂမ်ဘီယာNိ3ငင်မံO 

ေလqာက်ထားပါသည။် လက်uOိအဆင့တွ်င ် “5ံ3းေတာ်သည်ထိ3အခွင့အ်ေရးများuOိေYကာငး်ကိ3 ြပတ်သားစွာ 
ြပသဖိ3ရ့နမ်လိ3ေပ။ “စာချVပ်အားအဓိပzာယ်ဖွင့ဆ်ိ3မeတစ်ခ3အရ” ထိ3အခွင့အ်ေရးများuOိNိ3ငေ်ြခuOိေYကာငး် 

ြပသNိ3င5ံ်3 ြဖင့ ်လံ3ေလာက်ေပသည်။” 

ထိ3အြပင့ ်5ိ3ဟငဂ်ျာများ၏အခွင့အ်ေရးများအြပင ်စာချVပ်အရ အားလံ3းပိ3ငဆ်ိ3ငေ်သာအခွင့အ်ေရးများ 

(erga omnes partes)ကိ3လည်း ကာကွယ်ေစာင့ေ်uOာင့ဖိ်3ကိ့3လည်း ေတာငး်ဆိ3ထားပါသည။် စာချVပ်အရ 

ြမနမ်ာNိ3ငင်သံည် အားလံ3းNOင့သ်က်ဆိ3ငေ်သာ (erga omnes) လိ3က်နာရမည့်တာဝနမ်ျားuOိပါသည။် 

 

(၃) ထငu်Oားnပီးြဖစ်အံ့ဆဆဲဲြဖစ်ေသာြပနလ်ည်က3စား၍မရNိ3ငသ်ည့်အဂတိ (prejudice) 

တရားစီရငေ်ရးေဆာငရွ်က်မe၌uOိေနသ]များ၏အခွင့အ်ေရးများအေပm က3စား၍မရNိ3ငသ်ည့်အဂတိ 

(prejudice) uOိလာNိ3ငသ်ည့်အေြခအေနတွင ် 5ံ3းေတာ်သည် Yကားြဖတ်အေရးယ]ေဆာငရွ်က်မeများ သတ်မOတ် 

ေပးဖိ3ရ့န ်အခွင့အ်ာဏာuOိပါသည်။ 

သိ3ရ့ာတွင ် 5ံ3းေတာ်သည ် Yကားြဖတ်အေရးယ]ေဆာငရွ်က်မeများကိ3 အေဆာတလျငေ်ဆာငရွ်က်ရမည့ ်

အေြခအေန၌သာ သတ်မOတ်ေပးရမည်ြဖစ်ပါသည။် အဓိပzာယ်မOာ 5ံ3းေတာ်မO အnပီးသတ်အမိန ့မ်ချမOတ်Nိ3ငမ်O ီ

ကာလအတွငး် အြငငး်ပွားမeြဖစ်လျက်uOိသ]များ၏အခွင့အ်ေရးများအေပm က3စား၍မရNိ3ငသ်ည့် အဂတိ 

အN�ရာယ်ကျေရာက်Nိ3ငသ်ည့် အေြခအေနမျိVးတွင ်ြဖစ်သည်။ 

ဤအမeသည် ထိ3လိ3အပ်ချက်များNOင့ ် ကိ3က်ညီသည်မOာ သံသယြဖစ်ဖွယ်ရာမuOေိYကာငး် 

ဂမ်ဘီယာNိ3ငင်မံO ဆိ3ပါသည။် 

ထိ3အ့ြပင ် အြခားကိစbရပ်များအပါအဝင ် “ြမနမ်ာNိ3ငင်၏ံ ရည်ရွယ်ချက်uOိuOိNOင့ ် တမငသ်က်သက်  
ြမနမ်ာNိ3ငင်အံတွငး်5ိ3ဟငဂ်ျာမျိVးNယ်ွစ3ကိ3 ဖျက်ဆးီရန ် �ကိVးပမ်းမeများေYကာင့ ် ထိ3မျVိးNယ်ွစ3ဝငအ်ားလံ3းသည ်

ေနာက်ထပ် မျိVးNယ်ွစ3တစ်စ3အား မျိVးြဖVတ်ြခငး်လ3ပ်ရပ်များကိ3YကံVေတွ�ရNိ3ငသ်ည့် အN�ရာယ်အလွနမ်ျား 
လျက်ပါသည်။ ထိ3အ့ြပင ် ြမနမ်ာNိ3ငင်အံတွငး်uOိ ကျနu်Oိေနေသးေသာ 5ိ3ဟငဂ်ျာမျိVးNယ်ွစ3များNOင့ ်
လ]ပ3ဂ�ိVလ်များသည် သတ်ြဖတ်ခံရမe၊ ည ��းပနး်NOပ်ိစက�ခံရမe၊ အဓမpကျင့ခ်ံရမe၊ ငတ်ြပတ်မe NOင့ ် ယငး်တိ3အ့ား 

အစ3လိ3က် (သိ3)့ တစ်စိတ်တစ်ေဒသအလိ3က် ေပျာက်ကွယ်ပျက်စီးသွားေအာင ် အြခားရည်ရွယ်ချက်uOိuO ိ
ေဆာငရွ်က်မeများ၏ အN�ရာယ်ကိ3 ေနစ့�ရငဆ်ိ3င ်ရလျက်uOပိါသည်။ ” ဟ]၍ တငြ်ပထားပါသည်။ 
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(၄) ေတာငး်ဆိ3ထားေသာအခွင့အ်ေရးများNOင့ ်Yကားြဖတ်အေရးယ]ေဆာငရွ်က်မeအYကားချိတ်ဆက်မe 
အကာကွယ်ေပးဖိ3ရ့န ်ေတာငး်ဆိ3ထားသ]များ၏အခွင့အ်ေရးများNOင့ ်Yကားြဖတ်အေရးယ]ေဆာငရွ်က်မe 

အYကားတွင ်ချတ်ိဆက်မeuOေိနရမည ်ြဖစ်သည်။ 

 

<ံ6 းေတာမ်?#ကားြဖတအ်ေရးယ/ေဆာငရွ်က်မ9များအားသတမ်?တေ်ပးလ_ငယ်ငး်တိ6သ့ည်သက်ဆိ6ငသ်/များ အေပ` 

ဥပေဒအရစည်းေC?ာငမ်9>?ိပါသလား။ 

က3လပဋဉိာဥစ်ာတမ်း၏ ပ3ဒမ် ၉၄ တွင ်ICJ ၏ စီရငခ်ျက်များသည ်အြငငး်ပွားမeNOင့ဆ်က် စပ်လျက်uOိ 

သ]များအေပm ဥပေဒအရစည်းေNOာငမ်euOိေYကာငး်၊ အကယ်၍ ထိ3စီရငခ်ျက်များကိ3 အေကာငထ်ညေ်ဖာ်မeမuOိ 

လqင ် လံ3ြခံVေရးေကာငစီ်ထံသိ3တ့ငြ်ပnပီး လံ3ြခံVေရးေကာငစီ်မO ဤစီရငခ်ျက်အား အသက်ဝငလ်ာေအာင ်

မည်သိ3ေ့ဆာငရွ်က်သင့သ်ည်ကိ3 အYကံေပး (သိ3)့ ဆံ3းြဖတ်ေဆာငရွ်က်ေပးလိမ့်မည်ြဖစ်ေYကာငး် ပါuOိပါသည။် 

 

 ပ6ဒမ် ၉၄ 

၁. က3လသမဂ�၏အဖဲွ�ဝငN်ိ3ငင်တိံ3ငး်သည်ယငး်ပါဝငေ်သာမညသ်ည့်အမeအေပmမဆိ3 
အြပည်ြပည်ဆိ3ငရ်ာတရား5ံ3း၏ ဆံ3းြဖတ်မeများကိ3 လိ3က်နာေဆာငရွ်က်ရမည်။ 

 
၂. 5ံ3းေတာ်၏စီရငခ်ျက်အရလိ3က်နာေဆာငရွ်က်ရမည့်တာဝနမ်ျားကိ3ေဆာငရွ်က်ရန ်

ပျက်ကွက်ခဲ့ပါကတစ်ဖက်အမeသည်သည်လံ3ြခံVေရးေကာငစီ်ထံတငြ်ပNိ3ငပ်ါသည်။လံ3ြခံVေရး
ေကာငစီ်သည်အကယ်၍လိ3အပ်သည်ဟ3ယ]ဆပါကဤစီရငခ်ျက်အားအသက်ဝငလ်ာေအာင်
မည်သိ3ေ့ဆာငရွ်က်သင့သ်ည်ကိ3အYကံေပး(သိ3)့ဆံ3းြဖတ်ေဆာငရွ်က်ေပးေပလိမ့်မည။် 

 

ယခငက် 5ံ3းေတာ်မOYကားြဖတ်အေရးယ]ေဆာငရွ်က်မeများအားသတ်မOတ်ေပးမeသည ် အမeသည်များ 

အေပm ဥပေဒအရ တ]ညေီသာစညး်ေNOာငမ်euOိမuOိဆိ3သည့်အေပmတွင ်အြငငး်ပွားမeများuOိခဲ့ပါသည။်  

သိ3ရ့ာတွင ် ယငး်အြငငး်ပွားမeကိ3 ၂၀၀၁ ခ3NOစ် လာဂရနအ်မe မOေြဖuOငး်ေပးခဲn့ပီး ယငး်အမeတွင ် ICJ 

ဥပေဒ၏ ရည်ရွယ်ချက် NOင့ ် ပ3ဒမ် ၄၁ ၏ အချက်များကိ3 အဓိပzာယ်ဖွင့ဆ်ိ3ရာတွင ်

Yကားြဖတ်အေရးယ]ေဆာငရွ်က်မeများ အားသတ်မOတ်ေပးမeသည် အမeNOင့ပ်တ်သတ်ေသာ အမeသညမ်ျားအေပm 

ဥပေဒအရစည်းေNOာငမ်euOိေYကာငး် 5ံ3းေတာ်မO ေတွ� uOိရေYကာငး် ဆံ3းြဖတ်ချက်ချထားပါသည။် (အပိ3ဒ ် ၁၀၂ မO 

၂၀၃) 

  5ံ3းေတာ်မOYကားြဖတ်အေရးယ]ေဆာငရွ်က်ချက်များသတ်မOတ်ေပးမeတိ3ငး်ကိ3 လံ3ြခံVေရးေကာငစီ်ထံသိ3 ့ 

တငြ်ပရေသာ်လည်း (ICJ နည်းဥပေဒများ ပ3ဒမ် ၇၇) ယငး်သည ် လံ3ြခံVေရးေကာငစီ်မOအလိ3အေလျာက် 

ေဆာငရွ်က်မည်ဟ3၍ အဓိပzာယ်သက်ေရာက်ြခငး်မuOိေပ။ 

လံ3ြခံVေရးေကာငစီ်သည် ယငး်၏ လ3ပ်ထံ3းလ3ပ်နညး်များ အရေဆာငရွ်က်လိမ့်မည်ြဖစ်nပီး ယငး်၏ 

လ3ပ်ထံ3းလ3ပ်နည်းအရ Nိ3ငင်တံကာလံ3ြခံVေရးNOင့n်ငမ်ိးချမ်းေရးကိ3 nခိမ်းေြခာက်လာခဲ့သည်uOိေသာ် (သိ3)့ 

Nိ3ငင်တံစ်Nိ3ငင်မံO လံ3ြခံVေရးေကာငစီ်ထံတငြ်ပလာခဲ့သည်uOေိသာ် တစ်စံ3တစ်ရာ အေရးယ]ေဆာငရွ်က်မည ်

ြဖစ်သည်။ 
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ICJ ၏ စီရငခ်ျက်အားအသက်ဝငလ်ာေအာင ် မည်သိ3ေ့ဆာငရွ်က်သင့သ်ည်ကိ3 အYကံေပး (သိ3)့ 

ဆံ3းြဖတ်ေဆာငရွ်က်ဖိ3ရ့န ် လံ3ြခVံေရးေကာငစီ်၏ ဆံ3းြဖတ်ချက်ကိ3ရယ]ဖိ3ရ့န ် တငြ်ပလာခဲ့ လqင ် ပံ3မOနအ်တိ3ငး် 

ဆံ3းြဖတ်ရမညြ်ဖစ်သည်။ ယငး်သိ3ဆ့ံ3ြဖတ်ရာတွင ် (လံ3ြခံVေရးေကာငစီ်၏ အnမဲတမ်းအဖဲွ�ဝင ် ၅ Nိ3ငင်အံနက် 

(အေမရိကနြ်ပည်ေထာငစ်3၊ nဗိတိန၊် တ53တ်၊ ြပငသ်စ်၊ 53uOား) တစ်Nိ3ငင်၏ံ ဗီတိ3အာဏာသံ3းnပီး ကန ့ကွ်က်မe 

မuOိေစဖိ3 ့ လိ3အပ်ပါသည။် 

 

ဤအမ9တွတဲငွ ်ေဒ`ေအာငဆ်န်းစ6#ကည်၏အခန်းကhမ?ာ အဘယ်နည်း။ 

 

ICJ ေuO �ေမOာက်uO ိအမeတွငပ်ါဝငေ်သာ အစိ3းရတစ်ရပ်ရပ်သည ်သံတမနအ်ဖဲွ�၏ဦးေဆာငပ်3ဂ�Vိလ်အြဖင့ ်

ကိ3ယ်စားလOယ်တစ်ဦးဦးကိ3 အဆိ3ြပVNိ3ငn်ပီး ထိ3ပ3ဂ�Vိလ်သည် အချVပ်အြခာအာဏာပိ3ငN်ိ3ငင်တံစ်ခ3က့ဲသိ3 ့ 

ေဆာငရွ်က်ပိ3ငခ်ွင့အ်ာဏာ uOိေပသည။် 

ထိ3ပ3ဂ�ိVလ်များသည် ICJ ၏ မOတ်တမ်း5ံ3းမO အမeNOင့ပ်တ်သတ်သည့် ဆက်သွယ်ေြပာဆိ3မeများကိ3 

လက်ခံရuOိnပီး လက်မOတ်ေရးထိ3းအတည်ြပVထားေသာ ေြပာဆိ3ဆက်သွယ်မeများNOင့ ် ေလqာက်လဲချက်များကိ3 

ICJ ထံ ပိ3ေ့ပးရပါသည်။ 

ICJ ေuO �ေမOာက်uOိ အများြပည်သ]တက်ေရာက်Nိ3ငေ်သာYကားနားပဲွများတွင ် ထိ3ကိ3ယ်စားလOယ်မO 

အစိ3းရကိ3ယ်စား ေလqာက်လဲချက်ေြပာYကားnပီး တငသွ်ငး်ရပါသည်။ 

ေယဘ3ယျအားြဖင့ ်အစိ3းရကိ3ယ်စား တရားဝငေ်ဆာငရွ်က်ရမည့ ်ကိစbရပ်များတွင ်ထိ3ကိ3ယ်စားလOယ်မO 

ေဆာငရွ်က်ရပါသည်။ထိ3သ]တိ3အ့ား အစိ3းမOခန ့အ်ပ်ထားေသာ ေuO �ေနများNOင့ ် အYကံေပးများမO 

က]ညီေပးYကပါသည။် 

“ြမနမ်ာNိ3ငင်NံOင့စ်ပ်လျ�းnပီး Nိ3ငင်တံကာစာမျက်NOာတွင ် ြဖစ်ေပmတိ3းတက်မeများအေြခအေနကိ3 
အဆင့ြ်မင့u်Oငး်လငး်တငြ်ပငမ်eတစ်ရပ်ကိ3 Nိ3ငင်ေံတာ်သမpတအိမ်ေတာ်၌ ကျငး်ပခဲ့သည်။” ဆိ3သည့ ်ကိစbရပ်NOင့ ်
စပ်လျ�းnပီး ၂၀၁၉ ခ3NOစ် Nိ3ဝငဘ်ာလ ၂၄ ရက်ေနတွ့င ် Nိ3ငင်ေံတာ်၏အတိ3ငပ်ငခ်ပံ3ဂ�ိVလ်5ံ3းမO 

ေYကညာချက်တစ်ေစာငထ်3တ်ြပနခ်ဲ့ပါသည။်  
ယငး်ေYကညာချက်တွင ် “ြမနမ်ာNိ3ငင်၏ံ အကျိVးစီးပွားNOင့ ် များစွာစပ်ဆက်လျက်uOိရာ 

Nိ3ငင်ေံတာ်၏အတိ3ငပ်ငခ်ံပ3ဂ�ိVလ် ေဒmေအာငဆ်နး်စ3Yကည်မO Nိ3ငင်ြံခားေရးရာဝန�်ကီးဌာန ြပည်ေထာငစ်3ဝန�်ကီး 

တစ်ဦးအေနြဖင့ ်ကိ3ယ်စားလOယ်အြဖင့ ်ေဆာငရွ်က်သွားမည်ြဖစ်သည်” ဟ]၍ ပါuOိပါသည။် 

 

ဂမ်ဘီယာNိ3ငင်၏ံ ကိ3ယ်စားလOယ်မOာ ေuO �ေနခ့ျVပ်NOင့ ်တရားေရးရာဝန�်ကီး အဘ]ကာမာရီတနဘ်ာဒ] ြဖစ်သည။် 
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ေနာက်ဆက်တွ ဲ(၁) 

ဂျီCိ6ဆိ6က်စာချiပ်တငွ ်မျိiးCယွ်စ6တစ်စ6အား မျိiးြဖiတြ်ခငး် အေပ`အဓိပွာယ်ဖွင့ဆ်ိ6ချက ်

 

ပ6ဒမ် ၂ 

ဤစာချVပ်တွင ် မျိVးNယ်ွစ3တစ်စ3အားမျိVးြဖVတ်ြခငး် ဆိ3သည့်စကားရပ်၏ အဓိပzာယ်မOာ Nိ3ငင်လံ]မျိVး၊ 

မျိVးNယ်ွစ3၊ လ]မျိVး (သိ3)့ ဘာသာဝင ် စသည့အ်စ3အဖဲွ�တိ3အ့ား အားလံ3းကိ3ေသာလ်ည်းေကာငး် 

တစ်စိတ်တစ်ေဒသေသာ် လညး်ေကာငး် ကွယ်ေပျာက်ပျက်စီးသွားေအာင ် ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့ ်

ေအာက်ပါလ3ပ်ရပ်တစ်ခ3ခ3အား ကျ{းလွနမ်eကိ3 ဆိ3လိ3ပါသည်။ 

 

 (က) ယငး်အစ3အဖဲွ�ဝငမ်ျားအားသတ်ြဖတ်မe 

 (ခ)  ယငး်အစ3အဖဲွ�ဝငမ်ျားအေပm ြပငး်ထနေ်သာ53ပ်ပိ3ငး်ဆိ3ငရ်ာ (သိ3မ့ဟ3တ်) စိတ်ပိ3ငး်ဆိ3ငရ်ာ   

 ဒဏခ်ျက်NOင့အ်N�ရာယ်တိ3 ့ြဖစ်ေအာင ်လ3ပ်ေဆာငမ်e 

 (ဂ) ယငး်အစ3အဖဲွ�ဝငမ်ျားအား အြပည့်အဝေသာ်လညး်ေကာငး်၊ တစ်စိတ်တစ်ေဒသေသာ ်

 လည်းေကာငး် ပျက်စီးေစရန ်တွက်ဆYကံစည်၍  ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့ ်ယငး်အဖဲွ�အစည်းများ  

 ဘဝမရပ်တည်Nိ3ငေ်လာက်သည့ ်အေြခအေနများကိ3 ြဖစ်ေပmေစမe 

 (ဃ) ယငး်အစ3အဖဲွ�များအတွငး် ကေလးေမွးဖွားမe၊ သားဖွားမeများ မေပmေပါက်ေစရန ်ရည်ရွယ်၍ 

 လ3ပ်ကိ3ငေ်ဆာငရွ်က်မe 

 (င) ယငး်အစ3အဖဲွ�အတွငး်မO ကေလးသ]ငယ်များကိ3အြခားအစ3အဖဲွ�သိ3 ့ အတငး်အဓမpေရွ�ေြပာငး်မe 

 

***  

မျိVးNယ်ွစ3တစ်စ3အားမျVိးြဖVတ်ြခငး်ရာဇဝတ်မeကိ3 အေသးစိတ်သိuOိလိ3ပါလျင ် အြပညြ်ပညဆ်ိ3ငရ်ာ 

ဥပေဒပညာuOငမ်ျားအဖဲွ� မO ၂၀၁၈ ခ3NOစ် ၏ဩဂ3တ်လတွင ် ေရးသားထ3တ်ြပနခ်ဲ့သည ် ေမးခွနး်များNOင့ ်

အေြဖများတွင ်ဖတ်5eNိ3ငပ်ါသည။် 
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ေနာက်ဆက်တွ ဲ(၂) 

ကမ်ဘယီာမ?ေတာငး်ဆိ6ေသာ #ကားြဖတအ်ေရးယ/ေဆာငရွ်က်မ9များ 

 

(က) ၁၉၄၈ ခ3NOစ် ဒဇီငဘ်ာလ ၉ ရက် မျိVးNယ်ွစ3တစ်စ3အားမျိVးြဖတ်ြခငး်ြပစ်မeအား တားဆးီြခငး်NOင့ ်

ြပစ်ဒဏေ်ပးြခငး်ဆိ3ငရ်ာစာချVပ်ပါလိ3က်နာရမည့် အချက်များကိ3 ေဆာငရွ်က်သည့ ် အေနြဖင့ ်

ြမနမ်ာNိ3ငင်သံည် အခွင့အ်ာဏာuOိသမq ေဆာငရွ်က်Nိ3ငေ်သာလ3ပ်ရပ်များြဖင့ ် မျVိးNယ်ွစ3တစ်စ3အား 

မျိVးြဖVတ်ြခငး်ြပစ်မeကိ3 ေပmေပါက်ေစေသာ (သိ3မ့ဟ3တ်) အက]အညီေပးေသာ လ3ပ်ရပ်များကိ3 

ချက်ချငး်တားဆီးရမည။် ယငး်တွင ် 5ိ3ဟငဂ်ျာမျVိးNယ်ွစ3များအေပmကျ{းလွနေ်သာ ေအာက်ပါ 

လ3ပ်ရပ်များကိ3လည်း အခွင့အ်ာဏာuOိသမq ေဆာငရွ်က်Nိ3ငေ်သာလ3ပ်ရပ်များြဖင့ ် တားဆီးရမည်။ 

တရားဥပေဒမ့ဲသတ်ြဖတ်မeများ (သိ3)့ 53ပ်ပိ3ငး်ဆိ3ငရ်ာNOပ်ိစက်မeများ၊ အဓမpကျင့မ်eNOင့ ်

အြခားလိငအ်Yကမ်းဖက်မeများ၊ အိမ်များNOင့ရွ်ာများကိ3 မီး5e ိ �ဖျက်ဆီးမeများ၊ လယ်ယာNOင့ေ်မွးြမ{ေရး 

တိရစ�ာနမ်ျား ဖျက်ဆီးမeများ၊ အစားအေသာက်NOင့ ် အြခားအသက်uOငရ်န ် လိ3အပ်သည့ ်

ပစbည်းများအား ဖျက်ေတာက်မeများ၊ (သိ3မ့ဟ3တ်) 5ိ3ဟငဂ်ျာမျိVးNယ်ွစ3များအား အြပည့်အဝေသာ ်

လည်းေကာငး်၊ တစ်စိတ်တစ်ေဒသေသာ ် လညး်ေကာငး် ပျက်စီးေစရန ် တွက်ဆYကံစည်၍  

ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့ ်ဘဝမရပ်တည်Nိ3ငေ်လာက်ေအာင ်ေဆာငရွ်က်မeများ စသည့်တိ3 ့ ပါဝငပ်ါသည်။ 

 

(ခ)  ြမနမ်ာNိ3ငင်သံည် အထ]းသြဖင့ ် စစ်တပ်၊ ြပည်သ]စ့စ်NOင့ ် အြခားသာမနမ်ဟ3တ်ေသာ လက်နက်ကိ3င ်

အဖဲွ�အစည်းများ ၊အြခားအဖဲွ�အစည်းများNOင့ ်လ]ပ3ဂ�ိVလ်များမO 5ိ3ဟငဂ်ျာမျVိးNယ်ွစ3များအား မည်သည့ ်

မျိVးြဖVတ်ြခငး် ြပစ်မeေြမာက်သည့် မည်သည့်လ3ပ်ရပ်မျိVးကိ3မဆိ3 မကျ{းလွနေ်စရန၊် 

မျိVးNယ်ွစ3တစ်စ3အား မျVိးြဖVတ်ြခငး်ြပစ်မeအတွက် ပ]းေပါငး်Yကံစည်မeမuOိေစရန၊် မျိVးNယ်ွစ3တစ်စ3အား 

မျိVးြဖVတ်ြခငး်လ3ပ်ရန ် အများြပည်သ]အားတိ3က်5ိ3က်လeံ�ေဆာ်ြခငး်မuOိေစရန၊် မျိVးNယ်ွစ3တစ်စ3အား 

မျိVးြဖVတ်ြခငး်ြပစ်မeတွင ် ပါဝငပ်တ်သက်မe မuOိေစရန ် ေဆာငရွ်က်ထားuOိရမည။် 

ယငး်လ3ပ်ရပ်များတွင ် တရားဥပေဒမ့ဲသတ်ြဖတ်မeများ (သိ3)့ 53ပ်ပိ3ငး်ဆိ3ငရ်ာNOပ်ိစက်မeများ၊ 

အဓမpကျင့မ်eNOင့ ် အြခားလိငအ်Yကမ်းဖက်မeများ၊ အမ်ိများNOင့ရွ်ာများကိ3 မီး5e ိ �ဖျက်ဆီးမeများ၊ 

လယ်ယာNOင့ေ်မွးြမ{ေရးတိရစ�ာနမ်ျားကိ3 ဖျက်ဆီးမeများ၊ အစားအေသာက်NOင့ ်

အြခားအသက်uOငရ်န ် လိ3အပ်သည့်ပစbည်းများအား ြဖတ်ေတာက်မeများ၊ (သိ3မ့ဟ3တ်) 

5ိ3ဟငဂ်ျာမျVိးNယ်ွစ3များအား အြပည့်အဝေသာ်လည်းေကာငး်၊ တစ်စိတ်တစ်ေဒသေသာ ်

လည်းေကာငး် ပျက်စီးေစရန ် တွက်ဆYကံစည်၍  ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့ ်

ဘဝမရပ်တည်Nိ3ငေ်လာက်ေအာင ်ေဆာငရွ်က်မeများ စသည့်တိ3 ့ ပါဝငပ်ါသည။် 

 

 (ဂ)  ြမနမ်ာNိ3ငင်သံည် ဤေလqာက်လဲလrာတွငေ်ဖာ်ြပပါuOိေသာ ြဖစ်ရပ်များNOင့ ်စပ်ဆက်ေသာ မည်သည့ ်

သက်ေသအေထာက်အထားများကိ3မဆိ3 ဖျက်ဆီးြခငး် (သိ3မ့ဟ3တ်) ရယ]ခွင့မ်Oတားဆီးြခငး်မuOိေစရ။ 

ယငး်တိ3တွ့င ် စွပ်ဆွထဲား မျိVးNယ်ွစ3တစ်စ3အား မျVိးြဖVတ်ြခငး်ြပစ်မeေြမာက်ေသာလ3ပ်ရပ်များကိ3 

ကျ{းလွနခ်ခံဲ့ရသည် ့ 5ိ3ဟငဂ်ျာမျိVးNယ်ွစ3ဝင ် တစ်ဦးဦး၏ 53ပ်¡ကငး်များကိ3 ဖျက်ဆးီြခငး် (သိ3)့ 



ICJ Legal Briefing | 5 December 2019 

 12 

ရယ]ခွင့မ်Oတားဆီးြခငး် (သိ3မ့ဟ3တ်) ယငး်စွပ်စဲွထားေသာလ3ပ်ရပ်များကျ{းလွနခ်ဲ့သည်ဟ3ဆိ3သည့ ်

ေနရာများကိ3  ထိ3လ3ပ်ရပ်များ၏ သက်ေသအေထာက်အထားများအြဖင့ ် (အကယ်၍uOိခဲ့ပါမ]) 

ရယ]လိ3မရရန ် ြပVြပငေ်ြပာငး်လဲြခငး် စသည်တိ3ပ့ါဝငပ်ါသည်။ (သိ3ရ့ာတွင ် ယငး်လ3ပ်ရပ်တိ3သ့ာ 

ပါဝငသ်ည်ဟ3 မယ]ဆေစရ။) 

 

(ဃ)  ြမနမ်ာNိ3ငင် ံ NOင့ ် ဂမ်ဘီယာNိ3ငင်တိံ3သ့ည် ဤေလqာက်လဲလrာတွင ် ပါဝငေ်သာ လက်uO ိ

အြငငး်ပွားမeအား ပိ3မိ3�ကီးထွားလာေစရန ် (သိ3မ့ဟ3တ်) uOည်Yကာလာေစရန ် သိ3တ့ညး်မဟ3တ် 

ေြဖuOငး်ဖိ3ပိ့3မိ3ခက်ခလဲာေစရန ် မည်သည့်လ3ပ်ရပ်မျVိးကိ3မဆိ3 မလ3ပ်ရ (သိ3မ့ဟ3တ်) ထိ3က့ဲသိ3 ့ 

မြဖစ်ေစရန ်ေဆာငရွ်က်ရမည်။ 

 

(င)  ြမနမ်ာNိ3ငင်NံOင့ ် ဂမ်ဘီဘာNိ3ငင်တိံ3သ့ည် Yကားြဖတ်အေရးယ]ေဆာငရွ်က်ရနအ်မိန ့စီ်ရငခ်ျက်အား 

အေကာငထ်ည်ေဖာ်ေဆာငရွ်က်မeလ3ပ်ရပ်အားလံ3းကိ3 အမိန ့ထ်3တ်ြပနn်ပီး ေလးလအတွငး် 

5ံ3းေတာထ်ံ အစီရငခ်စံာတစ်ေစာငစီ် တငသွ်ငး်ရမည်၊ 

 


