ICCA
International Council for Commercial Arbitration
(ကုန္သြယ္မႈ ႏွင့္ ဆိုင္ေသာအႏုညာတ စီရင္ျခင္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေကာင္စ)ီ

၁၉၅၈နယူးေယာက္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈအား
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တရားသူၾကီးလက္စြဲ
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ျမန္မာဘာသာျပန္ဆိုျခင္းအား ေရာဘတ္စန္းေဖ ႏွင့္ ေအမီဗစ္ကာရီ
(Orrick, Herrington & Sutcliffe )
တို႕ မွ စီစဥ္ ညွိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္သည္။

မာတိကာ

တရားသူၾကီးမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္အခ်က္အလက္စစ္ေဆးမႈမွတ္တမ္း
ျခဳံငုံသုံးသပ္ခ်က္
အခန္း(၁)

နယူးေယာက္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒ သေဘာတူညီမႈဆိုင္ရာ အား ႏိုင္ငံတကာ တရား၀င္ဥပေဒ အေနျဖင့္
က်င့္သံုးျခင္း
မာတိကာ

၁။ အဓိပၸါယ္ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္

၁.၁။ႏိုင္ငံျခင္းသေဘာတူညီမႈအား
သေဘာတူညီမႈ

အဓိပၸါယ္႐ွင္းလင္းဖြင္ဆ့ိုခ်က္။

။ဗီယင္နာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ

၁.၂။အသိအမွတ္ျပဳျခင္း(recognition)ႏွင႔အ
္ တည္ျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း(enforcement)အားအဓိပၸါယ္
႐ွင္းလင္းခ်က္။ အတည္ျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းအားလိုလားေသာ သေဘာထား။
၂။ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္႐ွိသူ၏ အခြင့္အာဏာႏွင့္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈ
၂.၁။ အႏုညာတစီရင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္

၂.၁.၁။ကိုယ္ပိုင္ခန္႕ခြဲႏိုင္ျခင္းအဓိပၸါယ္႐ွင္းလင္းခ်က္

၂.၁.၂။ႏိုင္ငံျခားႏွီးႏြယ္ေသာအမႈအခင္းမ်ားကိုျပည္တြင္းတရားရုံးကစစ္ေဆးရာတြငအ
္ သံုးျပဳေသာဥပေဒ
ျဖင္႔ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း

၂.၂။ အႏုညာတစီရင္ဆုံး ျဖတ္ခ်က္ဆို္င္ရာ သေဘာတူညီခ်က္
၃။ ပိုင္နက္နယ္ပယ္အားအသုံးခ်ျခင္း
၃.၁။ ဆုံးျဖတ္ စီရင္ခ်က္

၃.၁.၁။ဆုံးျဖတ္စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္ရာႏိုင္ငံ၏နယ္နမိတ္ကလြဲ၍အျခားေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္အသိအမွတ္ျပဳျခင္း
(recognition)ႏွင့္အတည္ျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း(enforcement) ျဖစ္ေပၚေစရန္ၾကိဳးပမ္းျခင္း

၃.၁.၂။ ျပည္တြင္းႏွင့္ မသက္ဆို္င္ေသာ ဆုံးျဖတ္ စီရင္ခ်က္

၃.၂။ အႏုညာတစီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္းခံယူမူဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈ
၄။ ျပ႒ာန္းခ်က္

၄.၁။ အျပန္အလွန္ အေပး အယူျပဳျခင္း (အပိုဒ္ခြဲ ၁ (၃) ပထမစာေၾကာင္း)

၄.၂။ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ဆိုင္ေသာသေဘာသဘာ၀ (အပိုဒ္ခြဲ ၁ (၃) ဒုတိယစာေၾကာင္း)
၅။ ျပည္တြင္း ဥပေဒႏွင့္ တျခားႏို္င္ငံတကာ ဥပေဒမ်ား ဆက္ႏြယ္မႈ ( အပိုဒ္ခြဲ ၄)
၅.၁။ ပိုမိုအေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစေသာဥပေဒ

၅.၂။ နယူးေယာက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈႏွင့္တျခားနိုငင
္ ံတကာ တရား၀င္သေဘာတူညီမႈ
စာခ်ဳပ္မ်ား

၅.၃။ နယူးေယာက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဥပေဒ
၆။ နယူးေယာက္ႏိုင္ငံတကာဥပေဒ သေဘာတူညီမႈအား က်င့္သံုးျခင္းမျပဳေသာေၾကာင္႔ ျဖစ္ေပၚလာေသာ
အက်ိဳးဆက္မ်ား

၆.၁။ နယူးေယာက္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီမႈအား ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း
၆.၂။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈဥပေဒအားခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း
၆.၃။ ထိေရာက္မႈမ႐ွိေသာ ဆံုးျဖတ္စီရင္မႈ
အခန္း (၂)

အႏုညာတ စီရင္ျခင္းဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈ အား အတည္ျဖစ္ေစရန္ေတာင္းခံျခင္း
၁။ အဖြင့္မိတ္ဆက္
၂။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈအရ

အုပ္ခ်ဳပ္မႈအေျခ ခံ နည္းစနစ္မ်ား

အႏုညာတ

စီရင္ျခင္းဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈမ်ား

အား

၂.၁။ အႏုညာတ စီရင္ျခင္းဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈ အား တရားဝင္သည္ဟု ယူဆျခင္း

၂.၂။တရားဝင္သည့္အႏုညာတစီရင္ျခင္းဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈတြင္ပါဝင္သူမ်ားအားအႏုညာတစီရင္ျခင္း
ကိုသာခံယူေစျခင္း

၂.၃။ အႏုညာတ စီရင္ျခင္း အား သက္ဆိုင္သူ မ်ား ကမညfကဲ႔သခ
ုိ႔ ံယူမည္နည္း
၂.၄။ ရာထူး အေလွ်ာက္ လႊဲေျပာင္း မႈ မဟုတ္ ျခင္း

၃။ ေယဘူ ရ အား ျဖင့္လက္ခံထားေသာစည္း မ်ဥ္း မ်ား

၃.၁။ ခံုသမာဓိလူၾကီးမ်ားမွ၎တို႕၏စီရင္ပိုင္ခြင့္ အာဏာအားကိုယ္တိုင္ဆုံးျဖတ္ႏိုင္ျခင္း

၃.၂။အႏုညာတခုရုံး၏စီရင္ပိုင္ခြင့္ အေပၚ စိန္ေခၚမႈမ်ား အား တရားေရးဆိုင္ရာသုံးသပ္ႏိုင္မႈအတိုင္းအတာ
၃.၃။ အႏုညာတစီရင္ျခင္းဆိုငရ
္ ာအပိုဒ္ခမ
ြဲ ်ားအား ပင္မပဋိဥာဥ္ပါတရားမဝင္ျခင္းမ်ားအားသက္ေရာက္မႈ
မရွိေစျခင္း

၃.၄။ တရားရုံးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသို႕လႊဲေျပာင္းေပးရန္ေတာင္းဆုိမႈအခ်ိန္ဇယား

၃.၅။တျပိဳင္နက္ျဖစ္ေပၚေသာအႏုညာတစီရင္ျခင္းဆိင
ု ရ
္ ာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအားထည့္သြင္း
စဥ္းစားမႈမရွိျခင္း

၄ ။အခန္း ၂ လမ္းညႊန္ေျမပံု

၄.၁။အႏုညာတစီရင္ျခင္းဆိုင္ရာ သေဘာတူညီမႈသည္ ျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသေဘာတူညီခ်က္မ်ားအတြင္း
ေဘာင္ဝင္ျခင္း ရွိပါသလား

၄.၂။သက္ေသခံျဖစ္ေသာကအႏုညာတစီရင္ျခင္းဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈအားေရးသားမွတ္တမ္းတင္ထား
ျခင္းျဖစ္ပါသလား

၄.၃။ ေနာက္ခံ သေဘာတရား

၄.၂.၂ လက္ေတြ႕က်င္သ
့ ုံးျခင္း

(၁) ပင္မပဋိဥာဥ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ားတြင္ အႏုညာတ စီရင္ျခင္းႏွင့္
သက္ဆိုင္ေသာအပိုဒ္ခမ
ြဲ ်ားအား ညႊန္းဆိုမည့္စာရြက္စာတမ္းပါရွိျခင္း

(၂)ပဋိဥာဥ္ႏွင့္သက္ဆင
ို ္ေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ားတြင္အႏုညာတစီရင္ျခင္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာအပိုဒ္
ခြဲမ်ားအား

လက္မွတ္ထိုးသေဘာတူညီမႈမရွိေသာ္လည္း

ပါဝင္ပတ္သတ္သူမ်ားက

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အတိုင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

- အႏုညာတစီရင္ ျခင္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အပိုဒ္ခြဲ မ်ားအား ကမ္း လွမ္း ေသာပဋိဥာဥ္ အတူ ပို႕
လႊတ္ျခင္း ႏွငအ
့္ တည္ျပဳျခင္း။ မည္သို႕ပင္ဆိုေစကာမူ အတည္ျပဳမႈသည္ အေထြေထြခြၽင္းခ်က္
မ်ားႏွင့္ စည္းကမ္း ခ်က္မ်ားေနာက္ပိုင္းတြင္ပါဝင္မႈ။
-အႏုညာတစီရင္ျခင္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ
သက္ဆိုငသ
္ မ
ူ ်ားႏွင႔္

အပိုဒ္ခြဲမ်ားပါဝင္သည့္

ကမ္းလွမ္းေသာပဋိဥာဥ္အား

အျခားသူမ်ားထံေပးပို႕ျခင္း။အေၾကာင္းျပန္ၾကားျခင္းမရွိေသာ္လည္း

ပဋိဥာဥ္ပါအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း

(၃) အႏုညာတစီရင္ ျခင္းသေဘာတူညီမတ
ႈ ြင္ အီလက္ထေရာနစ္စာပို႕ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ ျခင္း
ဆိုင္ရာသေဘာတရားပါဝင္ျခင္း

၄.၃။ အႏုညာတစီရင္ ျခင္း သေဘာတူညီမႈအမွန္တကယ္ တည္ရွိျခင္း ရွိမရွိ ႏွင့္ တရားဝင္းျခင္း ရွိ မရွိ
၄.၃.၂။ လက္ေတြ႕က်င့္သုံး ျခင္း

(၁) တရားမဝင္ျပတ္ပ်ယ္ ျခင္း ႏွင့္တရားဝင္မႈ အား ေရွာင္လႊဲႏိုင္ျခင္း
(၂) အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမရွိ ျခင္း (သို႕) အသုံးမခ်ႏိုင္ျခင္း
(၃) ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ ရန္ မစြမ္း သာျခင္း

- အႏုညာတစီရင္ မႈ အား ညႊန္းဆိုျခင္း မွာ ေရြးခ်ယ္ ပိုင္ခင
ြ ့္ ျဖစ္ျခင္း

- ပဋိဥာဥ္ သည္ အႏုညာတစီရင္ျခင္း သာမကစီရင္ပိုင္ခြင့္ တရားရုံး ကိုပါ ျပဌာန္း ေပး ထားျခင္း

- အႏုညာတစီရင္ျခင္းနည္း ဥပေဒ မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္း အား တိတိက်က် သတ္မွတ္ထားမႈမရွိျခင္း

- အႏုညာတစီရင္ရန္ မည္သည့္ ခံုသမာဓိ လူၾကီး ကိုမဆို ေရြးခ်ယ္ သတ္မွတ္ မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း
ေဖာ္ျပ မထားျခင္း
၄.၄။

အျငင္းပြါးမႈသည္

ဥပေဒႏွင့္

ဆက္ႏြယ္

ျပီးေပၚေပါက္လာျခင္း

ဟုတ္မဟုတ္

သက္ဆိုင္သူစာခ်ဳပ္ဝင္မ်ားကအျငင္းပြါးမႈအား အႏုညာတ စီရင္မႈျဖင့္ ေျဖရွင္း ရန္သေဘာတူခ့ျဲခင္းရိွမရိွ

ႏွင့္

၄.၄.၁။ ေနာက္ခံသေဘာတရား

၄.၄.၂ ။ လက္ေတြ႕က်င့္ သုံးျခင္း

(၁) အႏုညာတစီရင္ျခင္းဆိုင္ရာ သေဘာတူညီမႈအပိုဒ္ခြဲ မ်ားအား က်ယ္ျပန္႕စြာ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆို
သင့္ပါသလား

(၂) အႏုညာ တစီရင္ျခင္းဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈတြင္ ခြၽင္းခ်က္ မ်ားပါဝင္ျခင္းရွိ ပါသလား

၄.၅။အႏုညာတစီရင္ျခင္းဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈသည္သက္ဆိုင္သူစာခ်ဳပ္ဝင္မ်ားအားအျငင္းပြါးမႈ
ကိုရုံးေတာ္ေရွ႕တင္သြင္းရန္စီးေႏွာင္ မႈရွိပါသလား
၄.၅.၁ ။ ေနာက္ခံ သေဘာတရား
(၁)

အႏုညာ

ေႏွာင္မႈရွိျခင္း

တစီရင္ျခင္းဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈသည္

သက္ဆိုင္သစ
ူ ာခ်ဳပ္ဝင္မ်ားကိုသာစီး

(၂)သေဘာတူညမ
ီ ႈတြငလ
္ က္မွတ္ေရးထိုးထားျခင္းမရွိသည့္ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ္ျငားလည္းသေဘာတူ
ညီမႈႏွင့္သက္ဆင
ို ႏ
္ ိုင္ခြင့္

(၃) အႏုညာတစီရင္ျခင္းဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈ၏အေၾကာင္းတရား ဆိုင္ရာ ေဘာင္ဝင္မႈ အား
မည္က့သဲ ို႕ဆုံးျဖတ္မည္နည္း

(၄)အႏုညာတစီရင္ျခင္းဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈ၏အေၾကာင္းတရားဆိုင္ရာေဘာင္ဝင္မႈသက္ဆိုင္
သည့္ဥပေဒ အားဆုံးျဖတ္ျခင္း

၄.၅.၂ ။ လက္ေတြ႕က်င့္ သုံးျခင္း

(၁)အႏုညာတစီရင္မႈခံယူရန္ေလွ်ာက္ထားသူသည္မည္သည္အခ်ိန္အတိအက်တြင္အႏုညာတစီ
ရင္မႈအား

ညြန္းဆိုႏိုင္သနည္း

(၂)အကယ္၍အႏုညာတစီရင္မႈခံယူရန္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္အႏုညာတစီရင္မႈျပဳရန္စီေႏွာင္း
ျခင္း မရိွသည္ကတ
ုိ ရားရုံးမွေတြ႕ရိွပါကမည္ကဲ့သုိ႔ျဖစ္မည္နည္း
၄.၆ ။ အျငင္းပြါးမႈသည္အႏုညာတစီရင္မႈျပဳႏိုင္ပါသလား

၄.၆.၁။ အေၾကာင္းကိစၥရပ္သည္ အႏုညာတစီရင္မႈျဖင့္ေျဖရွင္းႏိုင္မႈရွိျခင္း ဆိုသည္မွာ အႏုညာတစီရင္
ႏိုင္ျခင္း ဟုအဓိပၸါယ္သက္ေရာက္ျခင္း

၄.၆.၂ ။ အႏုညာတစီရင္စြမ္းရွိမႈအားသက္ဆိုင္သည္ဥ
့ ပေဒအားဆုံးျဖတ္ျခင္း

၄.၆.၃။အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အႏုညာတစီရင္မႈသေဘာတူညီခ်က္သည္ အႏုညာတစီရင္စြမ္းစံႏွုန္းမ်ားႏွင့္
သဟဇာတျဖစ္သင့္ပါသလား
၅ ။ အက်ဥ္းခ်ဳပ္
အခန္း (၃)

စီရင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္အားအသိအမွတ္ျပဳရန္ႏွင့္အတည္ျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္ရန္ ေတာင္းခံျခင္း
၁ ။ အဖြင့္မိတ္ဆက္

၂ ။ အပိုင္း (၁) ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားထံတြင္ ျပည့္စုံမႈရွိရမည္လိုအပ္ခ်က္မ်ား
၂.၁ ။ လိုအပ္သည့္စာရြက္စာတမ္းမ်ား

၂.၂ ။ မွန္ကန္ေၾကာင္းထင္ရွားသည့္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ (သို႕) မိတၱဴမွန္ (အပိုဒ၄
္ (၁)(က))
၂.၂.၁ ။ မွန္ကန္ေၾကာင္းထင္ရွားမႈ
၂.၂.၃ ။ မိတၱဴမွန္

၂.၃ ။ အႏုညာတစီရင္ဆုံးျဖတ္မႈဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈမူရင္း (သို႕) မိတၱဴမွန္ (အပိုဒ္၄ (၁)(ခ))
၂.၄ ။ ေလွ်ာက္ထားတင္ျပရန္အခ်ိန္

၂.၅ ။ ဘာသာျပန္ဆိုျခင္း (အပိုဒ၄
္ (၂))

၃ ။ အပိုင္း၂ ျငင္းဆိုျခင္းႏိုင္ေသာခိုင္လုံသည့္အေၾကာင္းျပခ်က္ (အပိုဒ္ - ၅) ေယဘူရ အျမင္
၃.၁ ။ ထိုက္သင့္ရာကိုသုံးသပ္မႈမရွိျခင္း

၃.၂ ။ ခိုင္လံု ေသာအေၾကာင္းျပခ်က္ျပသရန္ ေလွ်ာက္ထားသူတို႕၏တာဝန္

၃.၃။အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္အတည္ျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္ ျခင္းအား ျငင္းဆိုသည့္တိက်ေသာအေၾကာင္းျပခ်က္
၃.၄ ။ ျငင္းဆိုသည့္အေၾကာင္းျပခ်က္ျပခ်က္က်ဥ္းေျမာင္းစြာအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုျခင္း

၃.၅။လက္ရွိ ျငင္းဆိုသည့္အေၾကာင္းျပခ်က္အတည္ျဖစ္ေစရန္ခ်င့္ခ်ိန္၍ ေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္အကန္႕အသတ္
၄ ။ ျငင္းဆိုသည့အ
္ ေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားကို ေလွ်ာက္ထားသူတို႕အားသက္ေသျပေစျခင္း
၄.၁။အေၾကာင္းျပခ်က္ - ၁ -

သက္ဆိုင္သူစာခ်ဳပ္ဝင္တို႕စြမ္းေဆာင္ရည္မရွိျခင္းႏွင့္အႏုညာတစီရင္ျခင္းသေဘာတူညီမႈတရားမဝင္ျခင္း
၄.၁.၁။ သက္ဆိုင္သူစာခ်ဳပ္ဝင္တို႕စြမ္းေဆာင္ရည္မရွိျခင္း

၄.၁.၂။ အႏုညာတစီရင္ျခင္းသေဘာတူညမ
ီ ႈတရားမဝင္ျခင္း

၄ .၂ ။အေၾကာင္းျပခ်က္ -၂ - အသိေပး အေၾကာင္းၾကားမႈမရွိျခင္း ႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္စဥ္မ်ားအား
ေဖာက္ျဖတ္မႈမ်ား

၄.၂.၁။ သာတူညီမွ် ၾကားနာပိုင္ခြင့္

၄.၂.၂။ အသိေပး အေၾကာင္းၾကားမႈမရွိျခင္း

၄.၂.၃။ လုပ္ထုံးလုပ္စဥ္မ်ားအား ေဖာက္ျဖတ္မႈ မ်ားမိမိ၏ အမႉ အား တင္သင
ြ ္းႏိုင္ မႈမရွိ ျခင္း
၄.၃။အေၾကာင္းျပခ်က္-၃

အႏုညာတစီရင္ျခင္းသေဘာတူညီမႈ၏အတိုင္းအတာျပင္ပ(သို႕)ေက်ာ္လြန္ျခင္း

-

(အပိုဒ္ ၄(၁) (ဂ))

၄.၄။ အေၾကာင္းျပခ်က္ - ၄ - အႏုညာတခံုရုံး တည္ေဆာက္ပံု (သို႕) အႏုညာတစီရင္မႈ လုပ္ထုံး လုပ္နည္း
မူမမွန္ျခင္း(အပိုဒ္ ၄(၁) (ဃ))

၄.၄.၁။အႏုညာတခံုရုံး တည္ေဆာက္ပံု

၄.၄.၂။ အႏုညာတစီရင္မႈ လုပ္ထုံး လုပ္နည္း

၄.၅။ အေၾကာင္းျပခ်က္ - ၅ - စီးေႏွာင္မႈမရွိေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္၊ ပယ္ျဖတ္ျခင္း၊ တားျမစ္ထားျခင္း (အပိုဒ္
၅(၁)(င))

၄.၅.၁။ စီးေႏွာင္မႈမရွိေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္

၄.၅.၂။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အား ပယ္ျဖတ္ျခင္း၊ တားျမစ္ထားျခင္း
(၁) ဆုံးျဖတ္ခ်က္အား ပယ္ျဖတ္ျခင္း

(၂) ဆုံးျဖတ္ခ်က္အား ပယ္ျဖတ္ျခင္း ၏အက်ိဳးဆက္
(၃) ဆုံးျဖတ္ခ်က္အား တားျမစ္ထားျခင္း

၅။

တရားရုံးတြင္ရာထူး

ျငင္းဆိုျခင္း(အပိုဒ္ ၅ (၂))

အေလွ်ာက္

ဆုံးျဖတ္

ျခင္း

ခ်မွတ္သည္ကိုခိုင္လုံေသာအေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္

၅.၁ ။ အေၾကာင္းျပခ်က္ - ၆ - အႏုညာတစီရင္မႈမျပဳႏိုင္ျခင္း (အပိုဒ၅
္ (၂)(၁))

၅.၂ ။ အေၾကာင္းျပခ်က္ - ၇ - အမ်ားႏွငသ
့္ က္ဆိုင္ေသာမူဝါဒႏွင့္ ဆန္႕က်င္ျခင္း
၅.၂.၁ ။ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း ႏွင့္ အတည္ျဖစ္ေအာင္ျပဳ လုပ္ျခင္း ဥပမာ

၅ .၂.၂ ။ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း ႏွင့္ အတည္ျဖစ္ေအာင္ျပဳ လုပ္ျခင္းအား ျငင္း ဆိုျခင္း ဥပမာ
၆ ။ နိဂုံးခ်ဳပ္

ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား

ေနာက္ဆက္တြဲ - ၁ - ၁၉၅၈နယူးေယာက္ႏိုင္ငံတကာသေဘာတူညီခ်က္
ေနာက္ဆက္တြဲ - ၂ - အႏုညာတစီရင္ျခင္း UNCITRAL MODEL LAW

ေနာက္ဆက္တြဲ - ၃ - UNCITRAL MODEL LAW အၾကံေပး ေထာက္ခံခ်က္မ်ား
ေနာက္ဆက္တြဲ - ၄ - အြန္လိုင္းအရင္းအျမစ္မ်ား

တရားသူႀကီးမ်ားအတြက္ စီမံလုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ရန္ ၁၉၅၈ နယူးေယာက္ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူညီခ်က္
အခ်က္အလက္စစ္ေဆးမႈ မွတ္တမ္း

ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္အလက္စစ္ေဆးမႈမွတ္တမ္းမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာတရားရုံးအဆင့္ဆင့္က ၁၉၅၈
နယူးေယာက္ႏိုင္ငံတကာ

စီးပြါးေရးဆိုင္ရာအျငင္းပြါးမူေျဖရွင္းေရး

က်င့္သုံးလိုက္နာ၍

အျငင္းပြါးမူမ်ားေျဖရွင္းရာတြင္

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေစမည္ျဖစ္သည္။

လြယ္ကူစြာေလ့လာႏိုင္ရန္

ရည္ရြယ္၍ဤလမ္းညႊန္ကုိျပဳစုထုတ္ေဝရျခင္း

အခ်ိဳ႕ေသာေဆာင္႐ြက္ရန္အခ်က္အလက္
အခက္အခဲရွိေသာေၾကာင္႔
ျဖစ္ပါသည္။

သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ

စစ္ေဆးမႈမွတ္တမ္းမ်ား

တိတိက်က်နားလည္းသိရွိႏိုင္ရန္

၁။၁၉၅၈နယူးေယာက္ႏိုင္ငံတကာစီးပြါးေရးဆိုင္ရာအျငင္းပြါးမူေျဖရွင္းေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားအားအသုံးျ
ပဳျခင္း

၁၉၅၈

နယူးေယာက္ႏိုင္ငံတကာစီးပြါးေရးဆိုင္ရာအျငင္းပြါးမူေျဖရွင္းေရး

သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္ပါ

အေၾကာင္းအရာမ်ား သည္အဘယ္နည္း။

အႏုညာတစီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈမ်ားသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ဥပေဒအတို္င္းအခိုင္အမ



ာျဖစ္ေစျခင္း လုိက္နာေစျခင္း(အပိုဒ္ခြဲ ၁ ႏွင့္ ၂)
အႏုညာတစီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္းအား



အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္

စီရင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္အား

အခိုင္အမာျဖစ္ေစျခင္း လုိက္နာေစျခင္း (အပိုဒ္ခြဲ ၁၊ ၃ ႏွင့္ ၇)

၁၉၅၈နယူးေယာက္ႏိုင္ငံတကာစီးပြါးေရးဆိုင္ရာအျငင္းပြါးမူေျဖရွင္းေရး
မည္က့ဲသအ
ုိ႔ ဓိပၸါယ္ ေကာက္ယူႏင
ုိ ္ပါသနည္း။
ဗီယင္နာ



ႏိုင္ငံတကာသေဘာတူညီခ်က္

(recognition)ႏွင့္

အပုိဒ္ခြဲ

ဥပေဒအတို္င္း

(enforcement)အားအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုျခင္း
အပိုဒ္ခ၇
ြဲ ေဖာ္ျပခ်က္အရ



အေထာက္အကူျဖစ္ေစေသာ

သေဘာတူညီခ်က္ကုိ

၃၁

ႏွင့္

၃၂အသိအမွတ္ျပဳျခင္း

အခိုင္အမာျဖစ္ေစျခင္း

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈ

စာခ်ဳပ္မ်ား သို႕တည္းမဟုတ္ ျပည္တြင္းဥပေဒ မ်ားအား ထိေရာက္စြာ အသုံးခ်က်င့္သုံးျခင္း

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈ စာခ်ဳပ္မ်ား မက်င့္သံုးေသာေၾကာင့္ႏိုင္ငံေတာ္မတ
ွ ာ၀န္႐ွိျခင္း


၂။

အႏုညာတစီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္းဆို္င္ရာ

အခိုင္အမာျဖစ္ေစျခင္း(အပိုဒ္ခြဲ ၁ ႏွင့္ ၂)

သေဘာတူညီမႈအား

အသိအမွတ္ျပဳရန္ေတာင္းဆုိျခင္း

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသေဘာတူညမ
ီ ူအားအသံုးျပဳရန္ေတာင္းဆိုႏိုင္ျခင္းရွိမရွိ


အျငင္းပြါး

မူ

ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရမည့္

ႏိုင္ငံသည္

၁၉၅၈

ႏွင့္

နယူးေယာက္ႏိုင္ငံတကာစီးပြါး

ေရးဆိုင္ရာအျငင္းပြါးမူေျဖရွင္းေရး သေဘာတူညီ ခ်က္ မ်ား၏ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံ ျဖစ္မျဖစ္ (အပိုဒ္ခြဲ ၁)

- အဖြဲ႕ ဝင္ႏိုင္ငံ အျဖစ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘာတူညခ
ီ ်က္မ်ား ကို စတင္အသက္ဝင္ အသုံးခ်ရမည့္
ရက္စြဲ

- အျပန္အလွန္သေဘာတူ ျပ႒ာန္းထားမႈ႐မ
ွိ ရွိ။

- ကုန္သြယ္မႈႏွင့္သက္ဆို္င္ေသာ သေဘာတူျပ႒ာန္းထားမႈရွိမရွိွ။


အျငင္းပြါး မူ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း ရမည့္ ႏိုင္ငံ သည္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသေဘာတူညီခ်က္မ်ားအား
ယင္းႏိုင္ငံ

၏ဥပေဒမ်ားတြင္

ႏွင့္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသေဘာတူညီခ်က္မ်ားအားအသုံး
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈတစုံတရာ ႐ွိမရွိ။


အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈ သည္
အသုံးျပဳႏိုင္ပါသလား

ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားျခင္းရွိမရွိ

ျပဳက်င့္သံုးရာ၌

အႏုညာတစီရင္ဆုံးျဖတ္ ခ်က္တြင္ အမွန္တကယ္

သာဓက။ ။



ခံုသမာဓိ လူၾကီး မ်ားခန္႕အပ္ျခင္း

ယာယီသက္သာခြငသ
့္ ို႕မဟုတ္ၾကားျဖတ္သက္သာခြင့္ဆိုင္ရာအခြင့္အေရးေတာင္းခံႏိုင္ရွိပါသလား

အႏုညာတစီရင္ဆုံးျဖတ္မႈခံယူေရးဆိုင္ရာႏွစ္ဦးသေဘာတူညီမႈသည္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈန
ယ္ပယ္

ေအာက္တြင္ေျခေျချမစ္ျမစ္ထိေရာက္မႈ႐ွိပါသလား။ (အပိုဒ္ခြဲ ၂)


အႏုညာတစီရင္ဆုံးျဖတ္မႈခံယူေရးဆို္င္ရာသေဘာတူညီမႈအားမွတ္တမ္းတင္ေရးသားထားေသာ
အေထာက္ ထား႐ွိပါသလား။ (အပိုဒ္ခြဲ ၂ (၂))

သာဓက။ ။

o

အႏုညာတစီရင္ဆုံးျဖတ္မႈခံယူေရးဆို္င္ရာသေဘာတူညီမႈသည္တရား၀င္ရည္ၫႊန္းကိုး
ကားခ်က္မ်ား႐ွိပါသလား။

o

အႏုညာတစီရင္ဆုံးျဖတ္မႈခံယူေရးဆို္င္ရာသေဘာတူညီမႈသည္အျပန္အလွန္နားလည္
လက္ခံထား ျခင္းရွိပါသလား။



အႏုညာတစီရင္ဆုံးျဖတ္မႈခံယူေရးဆို္င္ရာသေဘာတူညီမႈသည္အမွန္တကယ္တည္ရွိျခင္းႏွငသ
့္
က္ဝင္ခိုင္မာ ျခင္း ရွိ ပါ သလား။ (အပိုဒ္ခြဲ ၂ (၃))

- ဥပေဒအရတရားမ၀င္ျခင္း ႏွင့္ပ်က္ျပယ္ႏိုင္ျခင္း
- တရားဥပေဒအရ တရားမဝင္ျခင္း

- ဥပေဒအရ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းမ႐ွိျခင္း




အျငင္းပြါးမႈ႐ွိပါလား။

ဥပေဒေၾကာင္းဆိုငရ
္ ာဆက္ႏြယမ
္ ႈ၊အျပန္အလွန္အားျဖင့္ျဖစ္ေစမျဖစ္သည္ျဖစ္ေစမွအျငင္းပြါးဖြယ္ရ
ာေပၚေပါက္လာပါသလား (အပိုဒ္ခြဲ ၂ (၁)) ၊



သက္ဆိုင္သူမ်ား

သည္အျငင္းပြာ းသည္အ
့ ေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကုအ
ိ ႏုညာတစီရင္ဆုံးျဖတ္မႈနည္း
လမ္းျဖင့္ေျဖရွင္းေဆာင္ရြကၾ္ ကမည္ကိုႏွစ္ဦးႏွစဖ
္ က္သေဘာတူခ့ျဲခင္းရိွမရိွ၊


(Parties)

အႏုညာတစီရင္ဆုံးျဖတ္မႈခံယူေရးဆို္င္ရာသေဘာတူညီမႈသည္တရားရုံးေတာ္ေရွ႕၌သက္ဆိုင္သူ
ႏွစ္ဦးႏွစဖ
္ က္အားစီးေႏွာ င္မႈရွိမရွိ ၊



အျငင္းပြါးမႈအေၾကာင္းအရာသည္အႏုညာတစီရင္ဆုံးျဖတ္မႈနည္းလမ္းၾကားနာစစ္ေဆးေျဖရွင္းႏိုင္
စြမ္းရွိပါသလား

အႏုညာတစီရင္ဆုံးျဖတ္မႈခံယူေရးဆို္င္ရာ သေဘာတူညီမႈသည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈတင
ြ ္
ပါဝင္ပတ္ သက္္ေသာ နယ္နမိတ္မ်ားအတြင္းအက်ဳံးဝင္ျခင္းရွိပါသလား။
(အပိုဒ္ခြဲ ၁ အလားတူအခ်က္အားျဖင့္ )



အျငင္းပြါးမႈအားေျဖရွင္းမည္ေနရာသည္ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ျဖစ္ေနပါသလား

ေနာက္လာမည့္စီရင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ရလဒ္အားတရားစြဲဆိုမႈတည္ရွိရာႏိုင္ငံတြင္ျပည္တြင္းကိစၥမဟု
တ္ဟုသုံးသပ္ မည္လား



အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအဂၤါရပ္မ်ားပါဝင္ျခင္းရွိပါသလား

က်င့္ထုံးဆိုင္ရာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ေက်နပ္လက္ခဖ
ံ ြယ္ရာ႐ွိပါသလား။
သာဓက။ ။


အႏုညာတစီရင္ဆုံးျဖတ္ မႈ ျပဳ ရန္အ တြက္ အမႈတြဲမ်ားလႊဲေျပာင္းေပးရန္ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ႐ိွခ့ဲ
ပါသလား။

(ရာထူးတာဝန္ အရလႊဲေျပာင္းေပးမႈမ်ိဳး မဟုတ္ပ)ဲ



အျငင္းပြါး ျဖစ္စဥ္ သည္ အႏုညာတစီရင္ဆုံးျဖတ္ မႈျပဳ ရန္ ေဘာင္ဝင္ ျခင္း ရွိပါသလား ။
သက္ဆိုင္သူမ်ား(parties)

မ်ားကိုေက်နပ္မႈ႐ွိပါသလား။

သာဓက။ ။




သည္ပဏာမ

ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ရမည့္

လုပ္ငန္းစဥ္

အႏုညာတစီရင္ဆုံးျဖတ္ မႈ မျပဳ မီၫွိႏႈိင္းဆဲကာလ အတြင္း ျဖစ္မျဖစ္
ညွိႏိႈင္း ျဖန္ ေျဖ ေပး ျခင္း / ရင္ၾကား ေစ့ ေပးျခင္း

သက္ဆိုင္သူမ်ား (parties) သည္ ၎တို႕၏ အခြင့္ အေရး မ်ား အား စြန္႕လႊတ္ရန္
အႏုညာတစီရင္ဆုံးျဖတ္ မႈ၌ေလွ်ာက္ထားခ့ဘဲ ူးပါလား။



တျခားတရား႐ံုးမွေန၍ တူညီေသာ အမႈအား အျပီး သတ္ စီရင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ (res judicata)
ခ်ၿပီးသားျဖစ္ပါသလား။

သက္ဆုိင္ေသာဥပေဒဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။
သာဓက။ ။




အႏုညာတစီရင္ၾကားနာျခင္းသည္တရားနည္းလမ္းက်ျခင္းေျခေျချမစ္ျမစ္ထိေရာက္ေသာပံုစံ႐ွိျခင္း
ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ား၏လုပ္ကိုငႏ
္ ိုင္စြမ္းရည္

အႏုညာတစီရင္ဆုံးျဖတ္မႈဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈတြင္ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးထားျခင္းမရွိသည္
ႏိုင္ငံျဖစ္ျခင္း



အႏုညာတစီရင္ဆုံးျဖတ္ႏိုင္စြမ္းရွိမရွိ

အျငင္းပြါးကိစၥရပ္မ်ားေျဖရွင္းရာတြင္တရား႐ံုးအဆုံးအျဖတ္ခံယူျခင္းထက္အႏုညာတစီရင္ၾကားနာျခင္းနည္း
လမ္းျဖင့္ခံုသမာဓိအဖြဲ႕အဆုံးအျဖတ္ခံယူျခင္းကပို၍သင့္ေတာ္မႈ႐ွိပါသလား။

တရား႐ံုးမ်ား သည္ အပိုဒ္ခြဲ - ၇ အရ ပိုမို သာလြန္ ေသာ အခြင့္ အေရး မ်ားပါ ရွိ သည့္ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒ
မ်ား ႏွင့္ စာခ်ဳပ္မ်ား အား အမွီသဟဲ ျပဳႏိုင္ပါသလား။

အကယ္၍ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအားလံုးျပည့္စံုပါက တရား႐ံုးေတာ္သည္ သက္ဆိုင္သူမ်ား (parties) သို႔
အႏုညာတစီရင္ဆံုး ျဖတ္ခ်က္အား ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုေစမည္။

၃။ အႏုညာတစီရင္ဆုံးျဖတ္ႏိုင္ေစရန္ ျပ႒ါန္းခ်က္မ်ာ းအသိအမွတ္ျပဳျခင္း ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္စီရင္ ခ်က္မ်ား အခိုင္
အမာျဖစ္ႏိုင္ရန္ေတာင္းဆုိျခင္း (အပိုဒ္ခြဲ ၁၊ ၃ ႏွင့္ ၄)

အျငင္းပြါးမႈျဖစ္တည္ရာႏိုင္ငံသည္ ၁၉၅၈ နယူးေယာက္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒသေဘာတူညီမႈ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံ
အျဖစ္ပါ၀င္ ပါလား။

အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံျဖစ္ပါက


သေဘာတူညီမႈစတင္သက္ေရာက္သည္႔ေန႔စြဲေရးထိုးမႈ႐ွိပါလား။

အျငင္းပြါးမႈျဖစ္တည္ရာႏိုငင
္ ံသည္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသေဘာတူညမ
ီ ႈမအ
ွ ခ်က္အလက္မ်ားက၎၏ျပည္
တြင္းဥပေဒ မ်ားတြင္ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းထားျပီးျဖစ္ပါသလား

ဆံုးျဖတ္စီရင္ခ်က္ရလဒ္ကိုအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသေဘာတူညီခ်က္မ်ားအတိုင္းအသုံးခ်ႏိုင္ပါသလား



ဆံုးျဖတ္စီရင္ခ်က္သည္အျခားနယ္ေျမပိုင္နက္၌ခ်မွတ္ျခင္းျဖစ္ပါသလား။

ဆံုးျဖတ္စီရင္ခ်က္အားျပည္တြင္း၌ခ်မွတ္ေသာဆံုးျဖတ္စီရင္ခ်က္ဟုအျငင္းပြါးမႈျဖစ္တည္ရာႏိုင္ငံမွ
ထည့္သြင္း စဥ္းစားပါသလား



ဆံုးျဖတ္စီရင္ခ်က္အႏိုင္သည္ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာသဘာဝတရား(physical)ႏွင့္တရားဝင္အခြင့္အေရးရွိ
သူၾကားကြဲ ျပားျခားနားမႈမ်ားကိုေဖာ္ထုတထ
္ ားပါသလား။



အျငင္းပြါးမႈျဖစ္တည္ရာႏိုင္ငံသည္အျပည္ျပည္ဆိုငရ
္ ာသေဘာတူညီမႈမ်ားအားအျပန္အလွနလ
္ က္

ခံမည္ဟုသေဘာတညီထားလ်င္အျငင္းပြါးမႈအတြက္ဆံုးျဖတစီရင္ခ်က္အားခ်မွတ္ေသာႏိုင္ငသည္
စာခ်ဳပ္ဝင္

(Conracting

ထားေသာႏိုင္ငံျဖစ္မျဖစ္။


ကုန္သြယ္မႈဆို္င္ရာႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားျခင္း႐ွိလွ်င္
ျဖစ္မျဖစ္ ။



State) (သို႕မဟုတ)္ သေဘာတူညခ
ီ ်က္အား လက္မွတ္ေရးထိုး
“ကုန္သြယ္မ”ႈ

အဓိကအေၾကာင္းအရင္း

အျငင္းပြါးမႈေျဖရွင္းျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္အႏုညာတဆုံးျဖတ္ျခင္းနည္းလမ္းျဖင့္ေျဖရွင္းခ့ဲျခင္း
ဟုတ္မဟုတ္။



ဆံုးျဖတ္စီရင္ခ်က္ရလဒ္ (award) ရရွိျခင္းဟုတ္မဟုတ္။

ပိုမိုသင့္ေတာ္ေကာင္းမြန္ေသာသေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္မ်ားသို႔မဟုတ္ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ားအသုံးခ်ႏိုင္ျခင္းရွမ
ိ ရွိွ။

(အပိုဒ္ခြဲ - ၇)

က်င္႔ထုံးဆိုင္ရာလိုအပ္ခ်က္မ်ားသည္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသေဘာတူညီခ်ကတြင္ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႕သတ္ထားျ
ခင္းရွိမရွိ။

သာဓက။ ။






အမႈတြဲဖြင့္မွတ္တမ္းတင္ရန္ေတာင္းခံမႈအတြက္အခ်ိန္ကာလသတ္မွတ္ျခင္း
အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္း၏ကြၽမ္းက်င္မႈ

ေတာင္းဆိုမႈျပဳလုပ္ရန္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္းပံုစံ

ခ်မွတ္ေသာဆုံးျဖတ္ခ်က္အားျပန္လည္ကုစားျခင္းႏွင့္ဥပေဒအရအခိုင္အမာျဖစ္ေစျခင္းအားျငင္း
ဆိုျခင္း



ခုႏွိမ္ႏိုငခ
္ ြင့္ (set-off) ကိုရရွိႏိုင္ျခင္း(သို႕မဟုတ)္ တန္ျပန္ေတာင္းဆုိခြင့္ရရွိႏိုင္ျခင္း။

အသနားခံလႊာေလွ်ာက္ထားသူသည္ လို္အပ္ေသာ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ား တင္ျပခ့ၿဲပီးပါသလား။


စစ္မွန္ေၾကာင္းသက္ေသျပသည့္စီရင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္
ေထာက္ခံခ်က္မိတၱဴ



သို႔မဟုတ္

ဟုတ္မွန္ေၾကာင္းတရား၀င္

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာသေဘာတူညီခ်က္မူရင္းသို႔မဟုတ္ဟုတ္မွန္ေၾကာင္းတရား၀င္
ေထာက္ခံ ခ်က္မိတၱဴ





ဘာသာျပန္ဆိုရန္လိုအပ္ပါသလား။

လို္အပ္ေသာမွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားကုအ
ိ ခ်ိန္မတင္ျပခ့ျပ
ဲ ီးပါသလား။
တျခားမွတ္တမ္းမွတရ
္ ာမ်ားလိုအပ္ပါသလား(မလိုအပ္ပါသလား)။

အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္စီရင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္အားအခိုင္အမာျဖစ္ေစျခင္းကိုခိုင္လံုေသာအေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ျင
င္းဆန္ျခင္းကိုမည္က့ဲသုိ႔ေလွ်ာက္ထားမည္နည္း



ထိုက္သင့္ရာရရွိျခင္း (merit) အေပၚ ေ၀ဖန္ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း႐ွိမ႐ွိ

ေလွ်ာက္ထားခံရသူ (Responedent) မွမွန္ကန္ေၾကာင္းသက္ေသျပရန္တာ၀န္႐ွိျခင္း (Burden of
proof)



အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားေသာျငင္းခ်က္ထုတ္ႏိုင္သည့္ေၾကာင္းျပခ်
က္မ်ားသည္ ျပည့္စုံမူရွိျခင္း



သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားေသာျငင္းခ်က္ထုတ္ႏိုင္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္အဓိပၸါယ္ဖြငဆ
့္ ို
ခ်က္သည္ အကန္႔အသတ္ရွိေနျခင္း

အသုံးခ်ႏိုင္ေသာဥပေဒဆိုသည္မွာအဘယ္နည္း။
သာဓက။ ။




အစစ္အမွန္ျဖစ္ျခင္းဟုတ္မွန္ေၾကာင္းတရား၀င္ေထာက္ခံခ်က္
ပါ၀င္ပတ္သက္သူ၏လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းမ့ျဲခင္း

အႏုညာတစီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္းခံယူမူဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈသည္တရားဝင္ျဖစ္ျခင္း

အႏုညာတခုံရုံးဖြ႕ဲ စည္းမႈပံုစံ



အႏုညာတစီရင္မႈလုပ္ထုံးလုပ္နည္း



စီး ေႏွာင္အားမရွိေသးေသာစီရင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္



စီရင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္အားဆိုင္းငံ့ထားျခင္း



အႏုညာတစီရင္မႈမျပဳႏိုင္ေသာအေၾကာင္းျခင္းရာျဖစ္ျခင္း



ျပည္သူ႔ေရးရာမူ၀ါဒႏွင့္ဆန္႔က်င္ျခင္း



အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင္႔စီရင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္အား အခိုငအ
္ မာျဖစ္ေစျခင္းကုိ ခိုင္လံုေသာအေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္
ျငင္းဆန္ျခင္း ကိုသက္ေသျပႏိုင္ပါသလား

 သက္ဆိုင္သူမ်ားစြမ္းေဆာင္ႏို္င္စြမ္းအားမ႐ွိျခင္းႏွငအ
့္ ႏုညာတစီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္းခံယူမႈဆိုင္ရာသေ
ဘာတူညမ
ီ ႈ သည္တရားမဝင္ျဖစ္ျခင္း

 သင့္ေတာ္ေသာသတိေပးခ်က္မ႐ွိျခင္းႏွငစ
့္ ီစဥ္ထားေသာအခ်ိန္ကာလမတိုင္မွီခ်ဳိးေဖာက္၍အေရးယူ
ေဆာင္႐ြကမ
္ ႈ

 အႏုညာတၾကားနာစစ္ေဆးႏိုင္ျခင္းနယ္ပယ္ျပင္ပျဖစ္ျခင္းသို႔မဟုတ္အႏုညာတစီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္းခံ
ယူမူဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈနယ္ပယ္ထက္ေက်ာ္လြန္ေနျခင္း

 အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းႏွင့္သက္ဆို္င္ေသာခံု႐ံုးဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမူမွန္ျခင္း


စီးေႏွာ င္အားမရွိေသာစီရင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္၊ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊တားျမစ္ထားျခင္း

တရား႐ံုးသည္

အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္

ရာထူးအေလ်ာက္ထုတ္ေဖာ္တင္ျပေစႏိုင္သည့္
တရားဥပေဒအတိုင္း

အေထာက္အထားမ်ား

အခိုင္အမာျဖစ္ေစျခင္းကို

ခိုင္လံုေသာအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား ရွာ ေဖြေတြ႕ရွိႏိုငပ
္ ါသလား။
-

ျငင္းဆိုႏိုင္ရန္

အႏုညာတစီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္းမျပဳႏိုင္သည့္အေၾကာင္းျခင္းရာျပည္သူ႔ေရးရာမူ၀ါဒႏွင့္ဖီလာဆန္႔
က်င္မႈမ်ား ႐ွိပါသလား။

-

ျပည္သူ႔ေရးရာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ဆန္႕က်င္ကြဲလြဲ ျခင္း

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာျပည္သူ႔ေရးရာ မူဝါဒမ်ားအားအသုံးခ်ျခင္း
သက္ဆိုင္သူသည္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း ႏွင့္ တရားဥပေဒအတိုင္း အခိုင္အမာျဖစ္ေစျခင္းကုိ ျငင္းဆန္ႏိုင္
သည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္အား စြနလ
႔္ ႊတ္ပါသလား။

႐ံုးေတာ္၏အာဏာတည္ေစျခင္း အားခ်င့္ခ်ိန္ႏိုင္သည့္နယ္ပယ္မွာ အဘယ္နည္း။

အမႈတြဲမ်ားအားအသိအမွတ္ျပဳျခင္း ႏွင့္ တရားဥပေဒအတိုင္း လို္က္နာေဆာင္႐ြက္ရန္ ထုတ္ျပန္ခ်က္အား
ဆိုင္းငံ့ထားျပီးပယ္ျဖတ္သည္႔ ေဆာင္ရြက္ဆဲအေျခအေနျဖစ္ျခင္းမွာ ျဖစ္သင့္ပါသလား

အကယ္၍ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ တရားဥပေဒအတိုင္း လို္က္နာေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ ျငင္းခ်က္ထုတ္ရန္
သို႔မဟုတ္

ဆိုင္းငံ့ထားရန္

အေထာက္အထားခို္င္လံုမႈ

အမိန႔အ
္ ာဏာျဖင့္ အတင္းအက်ပ္ျပဳသင့္သည္။

မ႐ွိလွ်င္

႐ံုးေတာ္သည္ဆံုးျဖတ္စီရင္ခ်က္အား

ၿခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္
၁၉၅၈ နယူးေယာက္ ႏိုင္ငံခ်င္းခ်င္းသေဘာတူညီမႈကို က်င့္သံုးရန္ေတာင္းဆိုခံရသည့္ တရားသူႀကီးမ်ား
သည္

စိမ္ေခၚမႈပံုစံႏွစ္မ်ဳိးရင္ဆိုင္ရသည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ

ပထမတစ္ခ်က္အေနျဖင့္

သေဘာတူညီမစ
ႈ ာခ်ဳပ္မ်ားအား

ႏိုင္ငံ့တရားသူႀကီးမ်ား၏

ရွုပ္ေထြးသည္ဟူေသာအျမင္႐ႈေထာင့္ျဖစ္သည္။

ဒုတိယတစ္ခ်က္ အေနျဖင့္ ၁၉၅၈ နယူးေယာက္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈသည္ ႏို္င္ငံေတာ္
တရားသူႀကီးသည္ ဓမၼဓိ႒ာန္က်က် ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကိ္ု စမ္းသတ္ႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္သည္
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္

တခါတရံတြင္

တိုင္းတပါးသားႏွင့္

အမႈဖြင္႔ျခင္းမ်ား ေပၚေပါက္တတ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံသားပါ၀င္ေသာ

တရားစြဲဆုိ

(တရားရွုံးေသာသူသည္အႏုညာတဆုံးျဖတ္ခ်က္အား၎၏ႏိုင္ငံသို႕တည္းမဟုတ္၎၏ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားရွိရာ

ႏိုင္ငံသို႕ယူေဆာင္လာျပီးဥပေဒအတိုင္းအခိုင္အမာျဖစ္ ေစရမည္ ျဖစ္သည္)
ဤအခ်က္သည္

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ

အေရးႀကီးေသာအရာမ်ားအနက္မွ
သေဘာတူညီမႈသည္

အႏုညာတစီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္းနည္းလမ္း၏

တစ္ခုျဖစ္သည္။

၁၉၅၈

ႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္မႈဆို္င္ရာအျငင္းပြါးမႈမ်ားအား

အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္သည့္အျပင္

ကုန္သြယ္ျခင္းမ်ား၏ ယံုၾကည္မူမ်ားအတြက္အဓိကၾကသည္။
၁၉၅၈နယူးေယာက္

နယူးေယာက္

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ

သေဘာတူညီမႈသည္

ႏိုင္ငံတကာ

တရား႐ံုးမ်ား၏

ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈေပၚမူတည္ ေမွ်ာ္မွန္းသည္။ ၎သေဘာတူညီခ်က္၏ အႏွစ္သာရမွာ အျပန္အလွန္
ယံုၾကည္မႈရွိေစျခင္းျဖစ္သည္။

အကယ္၍

သိသာေသာဘက္လို္က္မႈမ်ား႐ွိပါက

တခ်ိဳ႕ေသာတရား႐ံုးမ်ားသည္

ဤအျပန္အလွန္

ယံုၾကည္မႈသည္

မိမိႏိုင္ငံသားမ်ားဘက္မွ

ထိခိုက္နစ္နာေစသျဖင့္

တျခားတရား႐ံုးမ်ားအား အလားတူကိစၥရပ္မ်ားက်ဴးလြန္ရန္ မသင့္ေသာ ဥပမာတခုျဖစ္ေစသည္။

ဤလမ္းၫႊန္စာအုပ္၏ ရည္မွန္းခ်က္သည္ ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ရန္ ႐ိုး႐ွင္းေသာ႐ွင္းလင္းခ်က္မ်ားျဖင့္ ၁၉၅၈
နယူးေယာက္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီမႈ၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ထို႔အတူ စတင္ ျပ႒ာန္းခ်ိန္မွ
ပထမႏွစ္ငါးဆယ္အတြင္း

၎၏စာပိုဒ္စာသားမ်ားအား

အေကာင္းဆုံး အဓိပၸါယ္႐ွငး္လင္း ဖြင့္ဆိုရန္ ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံတကာဓေလ့ထုံးစံႏွင့္အညီ

မည္ကသ
့ဲ ို႕

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သိသာျမင္သာမႈအ႐ွိဆံုးေမးခြန္းမ်ားျဖင္စ
့ တင္လိုက္ပါသည္။
၁၉၅၈ နယူးေယာက္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒ သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ာ းသည္ အဘယ္နည္း။
၁၉၅၈ နယူးေယာက္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒ သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္တြင္ ရည္မွန္းခ်က္ ႏွစ္ခု ႐ွိပါသည္။
-

အႏုညာတစီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈအားအသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ဥပေဒအတိုင္းအ
ခိုင္အမာျဖစ္ေစ ျခင္း( ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာအပိုဒ္ ၁ ႏွင့္ အခန္း ၂ တြင္ၾကည့္ပါ)

-

ႏိုင္ငံျခားမွအႏုညာတစီရင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္အားအသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွငဥ
့္ ပေဒအတိုင္းအခိုင္အမာျဖစ္
ေစျခင္း (ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ အပိုဒ္ ၂ ႏွင့္ အခန္း ၃တြင္ ၾကည့္ပါ)

၁။အႏုညာတစီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈအားအသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွငဥ
့္ ပေဒအတိင
ု ္းအခိုင္အမာ
ျဖစ္ေစျခင္း

အႏုညာတစီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္းဆိုသည္မွာ
ျဖစ္သည့္အျပင္

သက္ဆိုင္သူႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ဆႏၵပါ၀င္ေသာ

၎သက္ဆိုင္သူတို႔၏

အႏုညာတနည္းလမ္းျဖင့္

ေျဖရွင္းျခင္းအား

ဆႏၵသေဘာႏွင့္အညီသာအျငင္းပြါးမႈအား

ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ထိုသေဘာတူညီမႈကို

အႏုညာတစီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာ သေဘာတူညီမႈဟု ေခၚဆိုႏိုငသ
္ ည္။
အႏုညာတစီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာ
ဥပေဒေရးရာ

သေဘာတူညီမႈသည္

အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈႏွင့္

အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈပါႏိုင္သည္။
-

အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ

အပ်က္သေဘာေဆာင္ေသာ

အႏုညာတစီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာ

လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု

(negative)

(positive)

ဥပေဒေရးရာ

သေဘာတူညီမႈႏွင့္အညီသက္ဆိုင္သူတို႕

(parties)

က၎တို႔အျငင္းပြါး ကိစၥရပ္အား အႏုညာတခံုရုံးသို႕တင္သြင္းရန္ တာဝန္သက္ေရာက္ေစျခင္းႏွင္႔
အျငင္းပြါးမႈအားေျဖရွင္းရန္

သက္ဆိုင္ရာစီရင္ပိုင္ခြငရ
့္ အ
ွိ ႏုညာတခံုရုံးအား

မျဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္ရမည့္အရာျဖစ္သည္။
(အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာဥပေဒေရးရာ
အႏုညာတ

စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာ

အက်ဳိးသက္ေရာက္မ)ႈ

အကယ္၍အျငင္းပြါးမႈသည္

သေဘာတူညီမႈနယ္ပယ္အတြင္း

သက္ဆိုင္သူတို႕အေနျဖင့္ ယင္းအေျခအေနအား ခံုရုံးသို႕တင္သြင္းရမည္။
-

အႏုညာတစီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာ

အပ္ႏွင္းျခင္းတို႔အား

ျဖစ္ေပၚေနပါလွ်င္

သေဘာတူညီမႈသည္သက္ဆိုင္သူတို႕

(parties)

က၎တိအ
ု႔ ျငင္းပြား ကိစၥရပ္အားတရား႐ံုးေတာ္တြငမ
္ ေျဖရွင္းႏိုင္ (အပ်က္သေဘာေဆာင္ေသာ
ဥပေဒေရးရာ

အက်ဳိးသက္ေရာက္မ)ႈ

ခံုသမာဓိအႏုညာတစီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္းဆို္င္ရာ
၎တို႕ရပိုင္ခြင့္မ်ား

နိဂံုးခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုေသာ္

သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္အရ

လက္လႊတ္ရမည႔္အေရးအား

လူအမ်ား

သည္

တရားဥပေဒနည္းလမ္းအရ

ျပန္လည္ကုစားႏိုင္ခြင့္ ရွိေစရမည္ျဖစ္သည္။ အႏုညာတစီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္းသေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္
ပါ၀င္ေသာသက္ဆိုင္သူ

တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္

ယင္းသေဘာတူညီခ်က္မ်ားအား

လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း မျပဳႏိုင္သည့္အျပင္တရားရုံးသို႕ ဦးတိုက္ေလွ်ာက္ထားျခင္းလည္းမျပဳႏိုင္ေပ။
၁၉၅၈

နယူးေယာက္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္သည္

အတိုင္းအခိုင္အမာ

ျဖစ္ေစျခင္းတို႕သည္

မျဖစ္မေနအေကာင္အထည္ေဖာ္
အေကာင္အထည္ေဖာ္

စာခ်ဳပ္ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားအား

ဥပေဒ

အဓိကသက္ေရာက္သည့္အျပင္

ေဆာင္ရြက္ရမည႔္တာဝန္လည္းရွိေပသည္။

လုပ္ေဆာင္ရမည္မ်ားကုိ

ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါသည္။

အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္

ဤလမ္းၫႊန္စာအုပ္၏

တရား႐ံုးမွမျဖစ္မေန
အခန္း-၂

တြင္

၂။ အႏုညာတစီရင္ဆုံး ျဖတ္ခ်က္အားအသိအမွတ္ျပဳ ျခင္းႏွင့္အတည္ျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း
အႏုညာတစီရင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျခင္းသည္ ခံုသမာဓိလူႀကီးမင္း၏ အျပီးသတ္စီရင္ဆံုးျဖတ္မႈျဖင့္သာ အဆံုး

သတ္ရမည္။ ျဖည္႔စြက္တင္ျပလိုသည္မွာ အႏုညာတစီရင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျခင္းတြင္ ခံုသမာဓိ လူႀကီးမင္းသည္္
ၾကားျဖတ္စီရင္ဆံုးျဖတ္မႈ
ေပၚမူတည္၍

ခ်မွတ္ေကာင္းခ်မွတ္ႏိုင္သည္။

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေပးျခင္း

(သို႕မဟုတ)္

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေပးျခင္းတို႕ျဖစ္သည္။

ဥပမာအားျဖင့္

စီရင္ပိုင္ခြင့္

တာဝန္ရွိမႈ

(jurisdiction)

(liability)

ထိုကိစၥရပ္မ်ားအားလံုးသည္

ေပၚမူတည္၍

၁၉၅၈

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္အရ အက်ဳံး၀င္သည္။ (အခန္း-၁ တြင္ၾကည့္ရန္)
တရားဥပေဒစနစ္အမ်ားစုတြင္

တရားရုံးဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္

နယူးေယာက္

အႏုညာတစီရင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္တို႔သည္

ထပ္တူထပ္မွ်ျဖစ္ေစရန္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိသည့္အျပင္ ၎ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကိုအျပီးသတ္ဆုံးျဖတ္ခ်က္
(res

judicata)

ဟုသတ္မွတ္သည္။

အျပီးသတ္အတည္ျဖစ္ေအာင္
နယူးေယာက္

သို႕ရာတြင္

ျပဳလုပ္ျခင္းတြငမ
္ ူ

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ

အေကာင္အထည္ေပၚခိုင္မာေရးအား

တရားရုံးစီရင္ခ်က္မ်ားသည္

နယ္နမိတ္အကန္႕သတ္မ်ားရွိေနသည္။

သေဘာတူညီမႈသည္

ဥပေဒအရအခိုင္အမာျဖစ္ေစျခင္းကို ျပ႒ာန္းထားသည္။

ရလဒ္အားႏိုငင
္ ံ၏

အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္

အသိအမွတ္ျပဳေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဆိုသည္မွာ

ဥပေဒအစိတ္အပိုင္းတရပ္အျဖစ္

၁၉၅၈

၎၏အႏုညာတစီရင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား

ႏိုင္ငံနယ္နမိတ္ျပင္ပတြင္ျဖစ္လင့က
္ စား

အႏုညာတစီရင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ရလဒ္အား

ဆုံးျဖတ္ခ်က္အား

ပါဝင္လာေစျခင္းျဖစ္သည္။

ဆုံးျဖတ္ခ်က္

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ရလဒ္

အသိအမွတ္ျပဳေရးသည္ အျခားအမႈတြဲႏွင့္ေရွ႕ေနာက္ဆက္စပ္ႏိုင္ေစျခင္းကို ေတာင္းခံျခင္းျဖစ္သည္။

သာဓကအားျဖင္႔ အႏုညာတစီရင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္အား အသိအမွတ္ျပဳရာတြငသ
္ က္ဆိုင္သူ (Party) သည္

အျပီးသတ္စီရင္ဆံုးျဖတ္မႈ (res-judicata) အားခုခံကာကြယ္ရန္အလို႔ငွာ တင္ျပေလွ်ာက္ထားလာႏိုင္သည္

ထို႔ေၾကာင႔္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္အႏုညာတစီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္းနည္းလမ္းျဖင္႔ ေျဖရွင္းျပီးျဖစ္ေသာအျငင္းပြါးမႈအား
ထပ္မံတရားစြဲဆိုမႈ
ေပၚအေျခခံ၍

ျပဳျခင္းမွတားျမစ္သည္။

ခုႏိွမ္ႏိုင္ခြင့္အား

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္

ထို႔အျပင္ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ရရွိေသာ

တရားရုံးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္

အသိအမွတ္ျပဳေရးသည္

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ရလဒ္

ၾကိဳးပမ္းလာႏိုင္သည္။

တခါတရံတြင္ခုခံကာကြယ္ႏိုင္ရန္

နည္းလမ္း

ျဖစ္ေစေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္အသိအမွတ္ျပဳျခင္း (recognition) အား အကာအကြယ္
ဒိုင္းသဖြယ္ သတ္မွတ္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ဆန္႔က်င္ဘက္သေဘာအရဆိုေသာ္ အတည္ျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း (enforcement) အား ထိုးစစ္ျပဳရန္
ဓားအျဖစ္သတ္မွတ္လိုက

သတ္မွတ္ႏိုင္ေပသည္။

အႏုညာတစီရင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္တြင္

အႏို္င္ရရွိေသာ

သက္ဆိုင္သူ (party) သည္ ခုံသမာဓိလူၾကီးမ်ားမွခ်မွတ္ေပးထားသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အားဥပေဒအတိုင္း
အခိုင္အမာျဖစ္ေစရန္ၾကိဳးပမ္းႏိုင္သည္။
၎အခ်င္းအရာသည္

မွန္ကန္ရျခင္းမွာ

ဆံုးျဖတ္လို္က္နာေစျခင္းျဖစ္သည္။

စီရင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမ်ားစုသည္

သို႔ေသာ္လည္း

တရား႐ံႈးသည့္သူမွ

ဆႏၵအေလွ်ာက္

လို္က္နာေဆာင္႐ြက္မႈမ႐ွိလွ်င္

အႏို္င္ရသူသည္အႏုညာတစီရင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္

အားရွုံးနိမ့္သူမွ

တရား႐ံုးေတာ္၏ အကူအညီကို ေတာင္းခံေပလိမ့္မည္။
၁၉၅၈

နယူးေယာက္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ

အတိအက်ေလးစားလိုက္နာရန္

သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္သည္

ထိုကဲ့သုိ႕႐ုံးေတာ္ သို႕အကူအညီေတာင္းခံရန္ ခြင့္ျပဳသည္။
တနည္းအားျဖင့္ဆိုေသာ္
အႏုညာတစီရင္ျခင္း

အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင္႔

ျပဳရာႏိုင္ငံထက္

ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားအား

ဥပေဒအတိုင္းအခိုင္အမာျဖစ္ေစျခင္းတို႕မွာ

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ရလဒ္ဦးတည္ရာႏိုင္ငံအား

ပိုမိုျဖစ္ေပၚေစသည္ကိုျငင္းဆန္မရႏိုင္ေပ။ (အခန္း-၁ကိုၾကည့္ပါ)
တရားရုံးေတာ္မွ

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ရလဒ္အား

ျဖစ္ေစရန္ျမြက္ဟေၾကညာရာတြင္

သက္ေရာက္မႈ

အျငင္းပြါးမႈျဖစ္ေပၚရာႏိုင္ငံတြင္းတြင္

အႏိုင္ရေသာသူသည္

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ရလဒ္အား

ေဖာ္ရာတြင္ ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ားအား အားကိုးအားထားျပဳႏိုင္ေပသည္။

အခိုင္အမာ

အေကာင္အထည္

အခန္း ၁

နယူးေယာက္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒ သေဘာတူညီမႈဆိုင္ရာ အား ႏိုင္ငံတကာ တရား၀င္ဥပေဒ အေနျဖင့္
က်င့္သံုးျခင္း
မာတိကာ

၁။ အဓိပၸါယ္ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္
၁.၁။

ႏိုင္ငံျခင္း

သေဘာတူညီမႈ

သေဘာတူညီမႈအားအဓိပၸါယ္႐ွင္းလင္းဖြင့္ဆိုခ်က္။

။

ဗီယင္နာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ

၁.၂။ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း (recognition) ႏွင ့္အတည္ျဖစ္ေအာင ္ျပဳလုပ္ျခင္း (enforcement) အား
အဓိပၸါယ္

႐ွင္းလင္းခ်က္။ အတည္ျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းအား လိုလားေသာ သေဘာထား။

၂။ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္႐ွိသူ၏ အခြင့္အာဏာႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈ
၂.၁။ အႏုညာတစီရင္ဆံးု ျဖတ္ခ်က္

၂.၁.၁။ကိုယ္ပိုင္ခန္႕ခြဲႏိုင္ျခင္းအဓိပၸါယ္႐ွင္းလင္းခ်က္

၂.၁.၂။ႏိုင္ငံျခားႏွီးႏြယ္ေသာအမႈအခင္းမ်ားကိုျပည္တြင္းတရားရုံးကစစ္ေဆးရာတြင္အသံုးျပဳေသာဥပေဒ
ျဖင့္ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း

၂.၂။ အႏုညာတစီရင္ဆုံး ျဖတ္ခ်က္ဆို္င္ရာ သေဘာတူညီခ်က္
၃။ ပိုင္နက္နယ္ပယ္အားအသုံးခ်ျခင္း
၃.၁။ ဆုံးျဖတ္ စီရင္ခ်က္

၃.၁.၁။ဆုံးျဖတ္စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္ရာႏိုင္ငံ၏နယ္နမိတ္ကလြဲ၍အျခားေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္အသိအမွတ္ျပဳျခင္း
(recognition)

ႏွင့္ အတည္ျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း (enforcement) ျဖစ္ေပၚေစရန္ၾကိဳးပမ္းျခင္း

၃.၁.၂။ ျပည္တြင္းႏွင့္ မသက္ဆို္င္ေသာ ဆုံးျဖတ္ စီရင္ခ်က္

၃.၂။ အႏုညာတစီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္းခံယူမူဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈ

၄။ ျပ႒ာန္းခ်က္

၄.၁။ အျပန္အလွန္ အေပး အယူျပဳျခင္း (အပိုဒ္ခြဲ ၁ (၃) ပထမစာေၾကာင္း)

၄.၂။ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ဆိုင္ေသာသေဘာသဘာ၀ (အပိုဒ္ခြဲ ၁ (၃) ဒုတိယစာေၾကာင္း)
၅။ ျပည္တြင္း ဥပေဒႏွင့္ တျခားႏို္င္ငံတကာ ဥပေဒမ်ား ဆက္ႏြယ္မႈ ( အပိုဒ္ခြဲ ၄)
၅.၁။ ပိုမိုအေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစေသာဥပေဒ

၅.၂။ နယူးေယာက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈ ႏွင့္ တျခား နိုင္ငံတကာ တရား၀င္သေဘာတူညီမႈ
စာခ်ဳပ္မ်ား

၅.၃။ နယူးေယာက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဥပေဒ
၆။ နယူးေယာက္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒ သေဘာတူညီမႈအားက်င့္သံုးျခင္းမျပဳေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာ
အက်ိဳးဆက္မ်ား

၆.၁။ နယူးေယာက္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီမႈ အား ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း
၆.၂။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈဥပေဒ အား ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း
၆.၃။ ထိေရာက္မႈမ႐ွိေသာ ဆံုးျဖတ္စီရင္မႈ
၁။ အဓိပၸါယ္ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္

နယူးေယာက္ႏိုင္ငံတကာဥပေဒသေဘာတူညီမႈသည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္တစ္ခု
ျဖစ္ပါသည္။

၎သည္အမ်ားျပည္သူႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ

တခုလည္းျဖစ္ပါသည္။

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္အရ

ထို႔ေၾကာင့္

အျပည္ျပည္ဆိုငရ
္ ာဥပေဒ၏

တရား႐ံုးမ်ားသည္

ႏို္င္ငံတကာဥပေဒ

စည္းကမ္းမ်ား၏

အစိတ္အပို္င္း

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈ၏
အဓိပၸါယ္ေကာက္ယူခ်က္မ်ားအတိုင္း

က်င့္သုံးႏိုင္ရန္ျပဌာန္းခဲ့ေသာ ဗီယင္နာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ပါအပိုဒ္ခြ ဲ ၃၁ ႏွင့္ ၃၂
အရအဓိပၸါယ္ေကာက္ယူသင့္သည္။1

1 Vienna Convention on the Law of Treaties, done at Vienna on 23 May 1969, entered into force on 27
January 1980, UnitedNations Treaty Series, vol. 1155, p. 331.Article 31 reads:
“General rule of interpretation
1. A treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given to the terms
of the treaty in theircontext and in the light of its object and purpose.
2. The context for the purpose of the interpretation of a treaty shall comprise, in addition to the text, including
its preamble andannexes:
(a) any agreement relating to the treaty which was made between all the parties in connection with the
conclusion of the treaty;
(b) any instrument which was made by one or more parties in connection with the conclusion of the treaty and
accepted by theother parties as an instrument related to the treaty.
3. There shall be taken into account, together with the context:
(a) any subsequent agreement between the parties regarding the interpretation of the treaty or the application of
its provisions;
(b) any subsequent practice in the application of the treaty which establishes the agreement of the parties
regarding itsinterpretation;
(c) any relevant rules of international law applicable in the relations between the parties.

နယူးေယာက္

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈအား

တရားဝင္က်င့္သံုးျခင္း

အပိုဒ္ခြဲ

ေဆာင္႐ြက္ရပါမည္။

၃၁

သာဓကအားျဖင့္

ႏွင့္

၃၂

အကယ္၍

တြင္ပါ႐ွိသည့္
အပိုဒ္ခြ

ႏိုင္ငံတကာ္ဥပေဒ
အစီအစဥ္မ်ား

ဲ

၃၂

တြင္

အေနျဖင့္

အတို္င္းလိုက္နာ

ဖြဲ႕စည္းပါ၀င္ခ့ဲသည့္

အေထြေထြစည္းမ်ဥ္း နည္းဥပေဒကို ရည္ၫႊန္းေျပာဆိုျခင္း အားျဖင့္အဓိပၸါယ္႐ွင္းလင္း ျခင္းမ႐ွိပါကအပိုဒ္ခြဲ
၃၂

တြင္

ဖြဲ႕စည္းပါ႐ွိသည့္

ႏိုင္ငံေတာ္ဥပေဒမ်ား၏

ေနာက္ဆက္တြဲ

စည္းမ်ဥ္း

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုျခင္းမ်ားႏွင္႔

ဥပေဒမ်ားအားၾကည့္႐ႈႏို္င္သည္။

သက္ဆို္င္ျခင္း

မရွိေစရ။

ႏိုင္ငံတကာ

ဥပေဒႏွင့္အညီတရား႐ံုးမ်ားသည္ ၁၉၅၈ နယူးေယာက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္တြင္
ပါ႐ွိသည့္ ခန္႕ခြဲႏိုင္သည့္သေဘာ႐ွိေသာ ပံုစံအတိုင္း အဓိပၸါယ္႐ွင္းလင္းသင့္သည္ (ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပ
ထားေသာ ဤအခန္း၏၁.၁ တြင္ၾကည့္ပါ) ထို႔အျပင္အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင္႔ အတည္ျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း
အား အေထာက္အပံ့ျပဳသည္။ (ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပ ထားေသာ ဤ အခန္း၏ ၁.၂ တြင္ၾကည့္ပါ)
၁.၁။

ႏိုင္ငံခ်င္းသေဘာတူညီမႈအားအဓိပၸါယ္႐ွင္းလင္းခ်က္။

စဥ္းစားႏိုင္သည္႔

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈ

။

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကိုဆက္စပ္

ေယဘုယ်အားျဖင့္ႏိုင္ငံခ်င္းခ်ဳပ္ဆိုသည့္

သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္တြင္အသံုးျပဳထား ေသာ စကားရပ္မ်ားသည္လြတ္လပ္ေသာ သေဘာရွိသည္ဟု

အဓိပၸါယ္ေကာက္ယူႏိုင္သည္။ (ဗီယင္နာအျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္တြင္ ပါ၀င္ေသာ အပိုဒ္ခြဲ
၃၁)

အကယ္၍

၁၉၅၈

နယူးေယာက္သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္တြင္

ပါ႐ိွသည့္

ျပ႒ာန္းထားသည႔စ
္ ာသားမ်ားသည္ ဒိြဟျဖစ္ေနပါက ေရွ႕ေနာက္စကားရပ္တို႕ျဖင့္ဆက္စပ္စဥ္းစားရန္ႏွင္႔
သေဘာတူညီမူရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားက
(ဗီယင္နာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
စကားရပ္တို႕၏

ဆက္စပ္စဥ္းစားႏိုင္သည္

သေဘာတူညီခ်က္ပါ၀င္ေသာ

ေရွ႕ေနာက္ဆက္စပ္ျခင္းမ်ားအား

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္၏

(travaux

အပိုဒ္ခြဲ

၃၁

နားလည္သေဘာေပါက္ရန္

ရည္႐ြယ္ခ်က္ကိုလည္းနားလည္

préparatoires)

ႏွင၃
့္ ၂)2

ထို႔အျပင္

လိုအပ္သည့္အျပင္

သေဘာေပါက္သင့္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္တရား႐ံုးမ်ားသည္ ၁၉၅၈ နယူးေယာက္သေဘာတူညီမႈတြင္ ပါဝင္ေသာစကားရပ္ မ်ားကို
ႏို္င္ငံတြင္း ျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒအားရည္ၫႊန္း၍ အဓိပၸါယ္မေကာက္သင့္ပါ။
အျပည္ျပည္ဆိုငရ
္ ာ
တူညီေသာ

သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္၏

အဓိပၸါယ္ဖြငဆ
့္ ခ
ုိ္ ်က္႐ိွသင့္သည္။

စကားရပ္မ်ားကိုႏိုင္ငံတကာ၌
ထိုတူညီေသာ

က်င့္သံုးေသာအခါ

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္သည္

သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္သည့္ အေျခအေန အားလုံးတြင္တူညီစြာ က်င့္သံုးရန္ကို အေထာက္အကူျပဳသည္။

တရားစီရင္ပို္င္ခြင့္၌ ၎တို႔၏တရားဥပေဒစနစ္တြင္ ႏိုင္ငံတကာသေဘာတူညီမူမ်ားကို ဥပေဒ၌ပါ၀င္ျခင္း
အားျဖင့္ အေကာင္အ
္ ထည္ေဖာ္ခ
္ သ
့ဲ ည္႔ ယင္းစကားရပ္မ်ားအား အေလးထားမႈ႐ိွရန္အေရးႀကီးပါသည္။
အခ်ိဳ႕ကိစၥရပ္မ်ား၌

ျပင္ဆင္ၾကသည္။3

ႏိုင္ငံခ်ငး္ခ်င္းခ်ဳပ္ဆိုေသာ
လက္႐ွိ

တခါတရံႏိုင္ငံခ်င္းခ်င္းခ်ဳပ္ဆိုေသာ
ခ်ဳပ္ဆိုေသာ

သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္၏

ဥပေဒေရးရာအေထာက္အထားအရ

သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္အား

သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္အား

စကားရပ္မ်ားကိုေျပာင္းလဲ
ကံမေကာင္းစြာပင္

ျပ႒ာန္းခ်က္အေပၚ

က်င့္သံုးျခင္းကြဲျပားျခားနားသည္

ႏိုင္ငံခ်င္းခ်င္း

ထို႔အတြက္ေၾကာင့္

အသံုး၀င္သည့္လမ္းၫႊန္ခ်က္ကို အၿမဲတမ္းမေပးႏိုင္ပါ။ ထိုကဲ့သို႔ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ တရား႐ုံးမ်ားသည္ ၁၉၅၈
နယူးေယာက္

ႏိုင္ငံတကာဥပေဒ

သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္အတို္င္း

လိုက္နာေစရန္လိုလားေသာ

သေဘာထားျဖင့္

အၿမဲတမ္းအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုသင့္သည္။

သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္အား

ပါေမာကၡ

တရား႐ံုးမ်ားသည္

အဲဘတ္ဂ်န္ဗန္ဒန္ဘတ္

(Albert

၁၉၅၈

Janvan

နယူးေယာက္

den

ပညာ႐ွင္ဆန္ေသာ အေရးအသားရွင္းလင္းခ်က္မွတ္စု တစ္ခုအေနျဖင့္ အားထားသင့္သည္။4

Berg

)

4. A special meaning shall be given to a term if it is established that the parties so intended”
Article 32 reads:
“Supplementary means of interpretation
Recourse may be had to supplementary means of interpretation, including the
preparatory work of the treaty and the circumstances of its conclusion, in order to
confirm the meaning resulting from the application of article 31, or to determine
the meaning when the interpretation according to article 31:
(a) leaves the meaning ambiguous or obscure; or
(b) leads to a result which is manifestly absurd or unreasonable.”
2 The Convention was drawn up in five official texts: Chinese, English, French, Russian and Spanish.
3The Survey Relating to the Legislative Implementation of the Convention on the Recognition and
Enforcement of Foreign
Arbitral Awards (New York 1958). Note by the UNCITRAL Secretariat. A/CN.9/656 and

A/CN.9/656/Add.1, 5 June 2008.အစီရင္ခံစာကို ၾကည့္ပါ။
4 Albert Jan van den Berg, The New York Arbitration Convention of 1958 – Towards a Uniform Judicial
Interpretation (Kluwer,1981); see also 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 the ConsolidatedCommentary on the 1958 New York Convention in
Volume XXI (1996) of the Yearbook Commercial Arbitration, coveringVolume XX (1995) and Volume XXI
(1996).

၁.၂။

အသိအမွတ္ျပဳျခင္း

(recognition)ႏွင့္

အဓိပၸါယ္႐ွင္းလင္းခ်က္။။

အတည္ျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း

(enforcement)

ဥပေဒစည္းကမ္းအတိုင္းလိုက္နာေစရန္လိုလားေသာသေဘာထား
အထက္ပါအေျခအေနအရ
ရည္မွန္းခ်က္အား

ႏိုင္ငံခ်င္းခ်င္းခ်ဳပ္ဆိုေသာ

သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္မ်ား၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္ႏွင့္

နားလည္မႈ႐ွိရန္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုသင့္သည္။

နယူးေယာက္သေဘာတူညီမႈဆိုင္ရာအား

၁၉၅၈

ႏိုင္ငံတကာတရား၀င္ဥပေဒ

အေနျဖင့္

က်င့္သံုးရျခင္းရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္မႈဆို္င္ရာႏွင့္ အႏုညာတစီရင္ဆုံးျဖတ္မႈ စီရင္ဆံုးျဖတ္
ျခင္းအားျဖင့္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာကိစၥမ်ားအား ေျပလည္ေစရန္ကုိျမွင့္တင္ရန္ျဖစ္သည္။
၎သည္အႏုညာတစီရင္ဆုံးျဖတ္မႈႏွင့္ဆိုင္ေသာ
အသိအမွတ္ျပဳျခင္း

(recognition)ႏွင့္

အႏုညာတစီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္းခံယူမူဆိုင္ရာ
ဥပေဒအတို္င္းရည္ၫႊန္းပါသည္။
သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္အား

ထို႔ေၾကာင့္

စီရင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား

အတည္ျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း(enforcement)ႏွင့္

သေဘာတူညီမႈအားဥပေဒအတိုင္း

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုရာ၌

တရား႐ံုးေတာ္မ်ားသည္

ဥပေဒစည္းကမ္းအတိုင္း

ေသာကိုင္တြယ္ေျဖ႐ွင္းမႈမ်ိဳးကို ေထာက္ခံအားေပး အတည္ျပဳသင့္သည္။
အကယ္၍အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုမႈမ်ားသည္
အသိအမွတ္ျပဳျခင္း

ျဖစ္ႏင
ို ္ေခ်အမ်ဳိးမ်ဳိးကြဲျပားေနပါက

(recognition)ႏွင္႔

လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစရန္

၁၉၅၈

ျဖစ္ေပၚေစရန္

နယူးေယာက္

လိုက္နာေစရန္လိုလား

တရား႐ံုးေတာ္မ်ားသည္

အတည္ျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း(enforcement)

(ဥပေဒအမိန္႔အာဏာတည္ေစရန္ ေထာက္ခံအားေပးသည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆသည့္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုမႈမ်ိဳးႏွင့္
သက္ဆိုင္ေသာ)

အေထာက္အပံ့အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုမႈမ်ဳိးကိုသာ

ၫႊန္းဆိုခ်က္မ်ား

ေ႐ြးခ်ယ္သင့္သည္။

အထူးျပဳထားေသာဥပေဒအတိုင္း

ဤသြယ၀
္ ိုက္

လိုက္နာေစရန္ျငင္းဆိုမႈအတြက္

ခိုင္လုံေသာအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားကို အပိုဒ္၅တြင္ တိတိက်က်ေဖာ္ျပထားျပီး က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ေသာ
အခ်က္အလက္ မ်ားအား ေစ့ေစ့စပ္စပ္အနက္အဓိပၸါယ္ေကာက္ယူသင့္သည္။ ( အခန္း- ၃ ၏ အပိုဒ္ခြဲ ၃.၄
တြင္ၾကည့္ပါ)5

ဥပေဒအမိန္႔အာဏာတည္ေစရန္

ေထာက္ခံအားေပးသည့္

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုမႈမ်ိဳးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ

စာေၾကာင္းတြင္ ၁၉၅၈ နယူးေယာက္သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္၏ အဓိကေၾကာင္းအရာကုိ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုရန္
အခ်ိန္တိုတုိႏွင့္ အက်ဳိးသက ေရာက္မအ
ႈ မ်ာဆံုး႐ွိေသာ ဥပေဒသကိုက်င့္သံုးသင့္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ
အကယ္၍ေရာင္း၀ယ္ေရးႏွင့္
သက္ဆိုင္ေသာအခါ
အတည္ျပဳႏိုင္ေသာ

ပတ္သက္၍

တရား၀င္သေဘာတူညီခ်က္

တရား႐ံုးမ်ားသည္ေရာင္း၀ယ္ေရးႏွင့္

စီရင္ဆံုးျဖတ္မႈမ်ဳိးက်င့္သံုးသင့္သည္။

ပတ္သက္၍

စာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္

တရား၀င္သေဘာတူညီခ်က္

ဤအေၾကာင္းအရာကို

အပိဒ
ု ္ခြဲ-၇

၌အေလးအနက္ ေဖာ္ျပထားသည္။ (ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ဤအခန္း၏ ၅.၂တြင္ၾကည့္ပါ)
စပိန္ႏို္င္ငံေတာ္

တရား႐ံုးခ်ဳပ္6၌

စီရင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္အား

ဥပေဒအတိုင္းအခိုင္အမာျဖစ္ႏိုင္ေစရန္

အနီးစပ္ဆုံးအသုံးခ်ႏိုင္ ဖြယ္ရွိေသာ စာခ်ဳပ္ႏွစ္ခုအားအသုံးခ်ရန္ေထာက္႐ူစဥ္းစားသည္။ ထိုသအ
ို႔ သုံးခ်ရန္
ေထာက္႐ႈစဥ္းစားခဲ့သည့အ
္ ျပည္ျပည္

ဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္ႏွစ္ခုမွာ

စပိန္ႏွင့္ျပင္သစ္ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား

ခ်ဳပ္ဆိုေသာစာခ်ဳပ္

(Bilateral

ျဖစ္သည္။

Agreement)ႏွင္႔

တရားစီရင္ေရးအဖြဲ႔သည္

နယူးေယာက္သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္ႏွစ္ခုအနက္မွ
က်င့္သုံးရန္ဆုံး

ျဖတ္ခသ
႔ဲ ည္။

အခိုင္အမာအသိအမွတ္ျပဳရန္

၎တို႔အနက္

ထိေရာက္မႈ

၁၉၅၈

နယူးေယာက္သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္တ႕ို

ႏွစ္ႏို္င္ငံသေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏွင့္

သင့္တင့္စီေလွ်ာ္ေသာ

စာခ်ဳပ္တစ္ခုအားအသုံးခ်

ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြငဆ
္ ုံးျဖတ္ေသာ

အရွိဆုံးႏွင့္

၁၉၅၈

စီရင္ခ်က္အား

အေထာက္အပံ့အျဖစ္ႏိုင္ဆုံးတစ္ခုအား

မလြဲမေသြေရြးခ်ယ္အသုံးခ်ရမည္ျဖစ္သည္။ (ရုံးေတာ္မွအျပီးသတ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္သေဘာတူညီမႈအား
ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ခုသဖြယ္
(သို႕မဟုတ)္

သုံးခ်က်င့္သုံးရာ၌

ဥပေဒသမ်ားအား

သေဘာတူညီမႈႏွစ္ခု၊
အက်ိဳးအာနိသင္မ်ား

ႏွီးႏြယ္ဆက္စပ္ေသာ

ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းျဖင့)္

၎ႏွင့္ဆက္စပ္လ်က္႐ွိေသာ
ေပၚေပါက္လာသည္

အႏုညာတစီရင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္အား
ျဖစ္ေပၚလာမည္ ျဖစ္သည္။

အျခား

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာ

စီရင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား၏
ထို႕ေၾကာင့္

ရုံးေတာ္သို႕တင္ျပလာသူ၏

အေျခခံသေဘာတရား
တရားဝင္ခိုင္မာမႈႏွင႔္

တာဝန္အျဖစ္သို႕

သက္ေသျပရန္မွာ
ေျပာင္းလည္း

5 A court seised with an application to enforce an award under the Convention has no authority to review the
decision of the
arbitral tribunal on the merits and replace it by its own decision, even if it believes that the arbitrators erred in
fact or law.
Enforcement is not an appeal of the arbitral decision (see Chapter III at III.1).
6Spain: 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).

၂။

၁၉၅၈

နယူးေယာက္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈအား

အသုံးခ်က်င့္သုံးျခင္း၏

အေရးပါမႈအတိုင္းအတာ

ေရွးဦးစြာ အႏုညာတစီရင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ထိုသို႕စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္းခံယူေရးသေဘာတူညီခ်က္တို႕သည္
၁၉၅၈ နယူး ေယာက္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ ေဘာင္ဝင္ျခင္းရွိမရွိကဆ
ုိ ုံးျဖတ္ရမည္
ျဖစ္သည္။ ထိုသို႕ ဆုံးျဖတ္မႈျပဳရာတြင္ စီရင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင္႔သဘာတူညီခ်က္မ်ားကို တရားရုံးေတာ္က
တိက်ေသခ်ာစြာစစ္ေဆးရမည္ ျဖစ္သည္။

၂.၁။ အႏုညာတစီရင္ဆုံး ျဖတ္ခ်က္ (Arbitral Award)
၁၉၅၈နယူးေယာက္သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္၌

“အႏုညာတစီရင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္”

အားတိတိက်က်

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ မ႐ွပ
ိ ါ။ ထို႕ေၾကာင့္ ယင္းစကားရပ္အား ၁၉၅၈ နယူးေယာက္သေဘာတူညီမႈ၏
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ

သက္ဆိုင္ရာ

တရားရုံးတို႕က

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုရမည္

ထိုက့ဲသုိ႔အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုရာတြင္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွစ္ဆင့္ ႐ိွသည္။
(၁)

ပထမအဆင့္အေနျဖင့္

အျငင္းပြါးမႈအား

ျဖစ္သည္။

အႏုညာစီရင္ဆုံးျဖတ္မႈနည္းလမ္းျဖင့္

ေျဖရွင္းရန္တင္သြင္းခ့ျဲခင္းရိွမရွိ တရားရုံးတို႕က စစ္ေဆးရမည္ျဖစ္သည္။ အျငင္းပြါးမႈအား ေျဖရွင္းရာတြင္
တရားရုံးျပင္ပတြင္

ေျဖရွင္းသည့တ
္ ိုင္း

အျငင္းပြါးမႈေျဖရွင္းရာတြင္
ကိုယ္ပိုင္နည္းလမ္းျဖင့္

အႏုညာတစီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္းဟု

နည္းလမ္းမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည္၎တို႕အနက္

သီးျခားေျဖရွင္းျခင္းနည္းလမ္းသည္လည္း

မေခၚဆိုထိုက္ေပ။

အခ်ိဳအ
႔ ျငင္းပြါးမႈမ်ားအား

အပါအဝင္ျဖစ္သည္။

သို႕ရာတြင္

ထိုကဲ႔သုိ႔ေျဖရွင္းျခင္းနည္းလမ္းသည္ အႏုညာတစီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္းနည္းလမ္းျဖင္႔ စ႐ိုက္လကၡဏာတူညီမႈ
မရွၾိ ကေပ။

ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းျခင္းနည္းလမ္း၊

ရင္ၾကားေစ့ျဖန္ေျဖျခင္းနည္းလမ္းႏွင္႔

ဆုံးျဖတ္မႈခံယူျခင္း နည္းလမ္းတို႕သည္ သာဓကေကာင္းမ်ားပင္ျဖစ္သည္။
သို႕ရာတြင္

၁၉၅၈

ကြၽမ္းက်င္သူတစ္ဦး၏

နယူးေယာက္သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္ပါသေဘာတူညီမႈမ်ားသည္

အႏုညာတ

စီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္း နည္းလမ္းတစ္ခုတည္းသာ အက်ဴံး၀င္သည္။
(၂)

ဒုတိယအေနျဖင္႔

ခ်မွတ္လိုက္ေသာဆုံးျဖတ္ခ်က္
ဆုံးျဖတ္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို

ဆုံးျဖတ္စီရင္ခ်က္သည္

သတ္မွတ္ရန္

ဟုတ္စိစစ္ရန္ျဖစ္သည္။

ထုတ္ျပန္ခ်မွတ္မည္ျဖစ္ျပီး

အႏုညာတစီရင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ဟု
မ်ားသည္

ဟုတ္မ

အႏုညာတစီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္းမွ

သတ္မွတ္ႏိုင္ေသာ္လည္း

အခ်ိဳ႕ေသာဆုံးျဖတ္

အႏုညာတခံုရုံးသည္

ခ်က္မ်ားသည္

အခ်ိဳ႕မွာမသတ္မွတ္ႏိုင္ေပ။

တရား႐ံုး

“အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္း ” ႏွင့္ “စီရင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္” တို႔၏အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို
ကဲြျပားျခားနားေသာနည္းလမ္းႏွစ္မ်ဳိးကို

ထိုသို႕အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုရာတြင-္

လက္ခံက်င့္သံုးရမည္။

(၁)ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားစြာထဲမွလြတ္လပ္ေသာ သေဘာေဆာင္သည့္ျဖစ္ႏိုင္ေျခအား ေရြးခ်ယ္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆို
ျခင္း

(၂)ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ားကိုညႊန္းဆို၍ႏိုင္ငံျခားႏွင့္ႏွီးႏြယ္ေသာအမႈကုိျပည္တြင္းတရားရုံးကစစ္ေဆးရာ
တြင္အသံုးျပဳ သည္႔ဥပေဒမ်ားအရ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။

၂.၁.၁။ကိုယ္ပိုင္ခန္႕ခြဲႏိုင္ျခင္းအဓိပၸါယ္႐ွင္းလင္းခ်က္
ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္သည္ အႏုညာတစီရင္းဆုံးျဖတ္ျခင္းအျဖစ္

သတ္မွတ္ရန္ အရည္အခ်င္းျပည့္မွီျခင္းရွိမရွိ ဆန္းစစ္ရန္ျဖစ္သည္။ အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းသည္
အျငင္းပြားမႈက

ေျပၿငိမ္းေက်

၎တို႕၏အျငင္းပြားမႈအား

ေအးျခင္းနည္းလမ္းျဖင္႔

တရားရုံးမ်ားအစား

ေျဖရွင္းျခင္းျဖစ္ျပီး

စီးေႏွာ င္မႈရွိေသာ

သက္ဆိုင္သူမ်ားသည္

အျပီးသတ္ဆုံးျဖတ္ခ်က္

ခ်မွတ္ေပးႏိုင္မည္႕ ၾကားလူ (Third party) ၏အဆုံးအျဖတ္အားႏွစ္ဦး သေဘာတူခံယူၾကရန္ ျဖစ္သည္။

ထိုအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္သည္ အႏုညာတ စီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္း၏ ထူးျခားေသာလကၡဏာသံုးမ်ဳိးကို အဓိက

အေရးစိုက္မႈ ရွိသည္။ ပထမဦးစြာ အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းသည္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္သေဘာဆႏၵအရ
အဆုံးအျဖတ္ခံယူျခင္းျဖစ္သည္
ကုိအေျခခံသည္။

ထို႕အျပင္သက္ဆိုင္သူတို႕၏

ဒုတိယအေနျဖင့္

အႏုညာတ

သေဘာတူညီမႈ

စီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းသည္

စီးေႏွာ င္အားရွိေသာ အျပီးသတ္အဆုံးအျဖတ္ရရွိႏိုင္ေစရန္ ဦးတည္သည္။
တတိယအေနျဖင့္

အႏုညာတ

အစားထိုးႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။

စီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းျဖင့္

တရား႐ုံးေတာ္၌

(Agreement)

အျငင္းပြာ းမႈမ်ားကုိ
တရားစြဲဆိုျခင္းအား

ဒုတိယအေနျဖင္႔ဆုံးျဖတ္စီရင္ခ်က္သည္ အႏုညာတစီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္းမွ ခ်မွတ္လိုက္ေသာဆုံးျဖတ္ခ်က္
ဟုတ္မဟုတ္

စိစစ္ရန္ျဖစ္သည္။

သို႕တည္းမဟုတ္

တစ္စိတ္

စီရင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ဆိုသည္မွာ

တစ္ပိုင္းအဆုံးသတ္ေစရန္

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မတ
ႈ စ္ခုလံုး

ခ်မွတ္ေသာဆုံးျဖတ္ခ်က္

သို႕မဟုတ္

ကနဦးဆုံးျဖတ္ခ်က္ ရလဒ္မ်ားကို စိုးမိုး၍အျပီးသတ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္သို႔ မလြဲမေသြေရာက္ရွိရန္ျဖစ္သည္။
စီရင္ဆံုးျဖတ္မႈသည္

ေျဖ႐ွင္းေပးရန္ေတာင္းခံသည့္

ၿပီးျပတ္ေစျခင္းျဖစ္သည္။

အကယ္၍ခံုအဖြဲ႕႐ံုးသည္

ေကာက္ႏႈတ္သံုးသပ္ခ်က္မ်ားအား

အျငင္းပြါးမႈအား

ေနာက္ပိုင္းကာလမ်ာ း၌

လိုက္နာက်င့္သုံးရန္

ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ခြင့္ သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခြင့္ မရႏိုင္ေပ။
သို႕ျဖစ္၍

ေအာက္ေဖာ္ျပပါဆုံးျဖတ္ခ်က္တို႕သည္

ျပည့္မွီေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ။
-

ေနာက္ဆံုးအဆံုးသတ္အေနျဖင့္

ဆႏၵ႐ွိသည့္တိုင္

ကြျဲပားျခားနားေသာ

ေကာက္ခ်က္အား

အႏုညာတစီရင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္အျဖစ္

အရည္အခ်င္း

အျပီးသတ္စီရင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ဆိုသည္မွာ အႏုညာတစီရင္ဆုံးျဖတ္မႈ၏ အဆုံးသတ္ျဖစ္သည္။
အျပီးသတ္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ဆိုသည္မွာ

ထိုက္သင့္ရာေတာင္းဆိုမႈမ်ားအား

ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ျဖစ္သည္ဟမ
ု ွတ္ယူရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အျငင္းပြါးမႈအေပၚ ခံု႐ံုး၏တရား
စီရင္ပိုင္ခြင့္ကုိ ျငင္းဆို၍ အျငင္း ပြာ းမႈအားတင္သြင္းျခင္းျဖစ္သည္။

-

တစ္စိတ္တစ္ေဒသဆံုးျဖတ္ခ်က္ ဆိုသည္မွာ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားအား၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအား
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေပးျခင္း

အဆိုမ်ား၏တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းႏွင့္

က်န္ရွိေနေသာေတာင္းဆိုမႈမ်ားအား

အမႈဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္၏ ေနာက္ဆက္တြဲအဆင့္ဆင့္တြင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ခ်န္လွပ္ထားရိွခ႔ဲ
ျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္သည္။

အႏုညာတစီရင္မႈတည္ေဆာက္ရာတြင္
ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္

အတြက္နစ္နာမႈမ်ားအားခ်န္လွပ္ထားျပီး

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ဟုေခၚဆိုႏိုင္သည္။
-

ပိုေဆာင္းကုန္က်ျခင္းမ်ားအား

ကနဦးစီရင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္

ကိုင္တြယ္ရန္

ေရႊ႕ဆိုင္းျခင္းကို

ဆိုသည္မွာ

ကိုင္တြယ္

အမႈဆိုင္ရာေနာက္ပိုင္း

တစ္စိတ္တစ္ေဒသ

ယာယီသို႕မဟုတ္

ၾကားျဖတ္ရရွိေသာ

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကိုဆိုလိုျခင္း ျဖစ္သည္။ သက္ဆိုင္သူတို႕၏ အေရးတၾကီးေျဖရွင္းရန္လိုအပ္ေသာ
ကနဦးအျငင္းပြါးမႈႏွင့္စပ္လ်င္း၍

ေတာင္းဆိုမႈအတြက္ခ်မွတ္ေပးျခင္းကို

ဆုိလိုသည္။

ေတာင္းဆိုမႈသည္ကာလစည္းကမ္းသတ္ ကုန္လြန္ျပီးျခင္း ရွိမရွိ၊ ထိုက္သင့္ရာကုိ မည္သည့္
ဥပေဒအားျဖင့္လႊမ္းမိုးထိန္းခ်ဳပ္မည္နည္း၊ တာဝန္ရွိမႈရွိမရွိစသည္တို႕ကုိ ေထာက္႐ႈ၍ခ်မွတ္ေသာ
ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားပါဝင္သည္။
-

တရားစရိတ္ေပၚမႈတည္ေသာဆုံးျဖတ္ခ်က္ဆိုသည္မွာ အႏုညာတဆိုင္ရာ စီရင္ဆံုးျဖတ္မႈအတြက္
ကုန္က်ေသာ ေငြပမာဏသတ္မွတ္ျခင္းႏွင္႔ အႏုညာတစီရင္ဆုံးျဖတ္မႈအတြက္ ကုန္က်မႈအားခြဲေဝ
သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။

-

ဆႏၵအေလွ်ာက္ခ်မွတ္ေပးေသာ
ေက်နပ္စြာေက်ေအးျခင္းအား
ဆိုလိုသည္။

ပ်က္ကြက္မႈအတြက္
တစ္ဦးဦးကပါဝင္ရန္္
ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ဆိုသည္မွာ

သက္ဆိုင္သူႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္

ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္အေနျဖင္႔

မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္းကုိ

ခ်မွတ္ေသာဆုံးျဖတ္ခ်က္ဆိုသည္မွာ

ပ်က္ကြက္ျခင္းေၾကာင့္
အထက္ေဖာ္ျပပါ

သက္ဆိုင္သူႏွစ္ဦးအနက္မွ

ခ်မွတ္ေသာဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္သည္။

ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုခႏ
ု ွင့္

ယင္းဆုံးျဖတ္ခ်က္အား အရည္အျခင္းျပည့္မွီသည္ဟု မွတ္ယူႏိုင္သည္။
-

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ

ၫႊန္ၾကားခ်က္ဆုိသည္မွာ

ေဘာင္ဝင္ျခင္းရွိပါက

အမႈဆိုင္ရာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား

စုစည္းရန္သက္ သက္သာ ျဖစ္ေသာဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကိုဆိုလိုသည္။
-

ယာယီဆုံးျဖတ္ခ်က္

(သို႕မဟုတ)္

ယာယီအကဲျဖတ္ျခင္းကုိဆုံးျဖတ္ခ်က္ဟု

မသတ္မွတ္ႏိုင္

ထိုကသ
့ဲ ႕ို

ၾကားျဖတ္အကဲျဖတ္ျခင္း

ဘယ္ေၾကာင္ဆ
့ ိုေသာ္

-

ထိုကဲသို႕

အကဲျဖတ္ျခင္းသည္ အႏုညာတဆုံးျဖတ္မႈေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ အခ်ိန္အေတာ အတြင္းအတြက္သာ

ျဖစ္ျပီးယင္းအခ်ိန္အေတာအတြင္း၌ပင္ ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္၍ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။
တရားရုံးမ်ားသည္

ဆန္႕က်င္ဘက္ျဖစ္ေသာ

သေဘာထားမ်ားေပၚမူတည္၍

ယာယီအကဲျဖတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္စီရင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္၍ သက္ဆိုင္သူတို႕၏အျငင္းပြါးမႈအား
ဆုံးခန္းတိုင္ေစႏိုင္သည္အ
့ ျပင္

သက္ဆိုင္သူက

ခံုသမာဓိစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာ

လုပ္ထံုး

လုပ္နည္းမ်ား၏ ေကာက္ခ်က္မ်ားကိုဆုံးျဖတ္မႈျပဳရန္ သက္ဆိုင္သူတို႕ကသေဘာမတူႏိုင္ျခင္းမ်ား
ရွိႏိုင္၍ ယင္းယာယီအကဲ ျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ ယံုၾကည္ေလာက္ဖြယ္ရာမရွိေခ်။

ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ခံုသမာဓိခံုလူႀကီးမ်ား၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ေျပာဆုိခ်က္မ်ားကို
ထည့္သြင္း

စဥ္းစားျခင္းအားျဖင့္

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္း၏အဓိက

ဆံုးျဖတ္၍မရႏိုင္ပါ။

ဆိုလိုရင္းႏွင့္

တရား႐ံုးေတာ္မ်ားအေနျဖင့္

ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္

အေရးႀကီးေသာအေၾကာင္း

အရာမ်ားေပၚ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ စီရင္ဆံုးျဖတ္မႈ႐ွိမ႐ွိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။
၂.၁.၂။

ႏိုင္ငံျခားႏွီးႏြယ္ေသာအမႈအခင္းမ်ားကုိ

ျပည္တြင္းတရားရုံးကစစ္ေဆးရာတြင္

အသံုးျပဳေသာ

ဥပေဒျဖင႔္ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း တရားရုံးေတာ္တို႕သည္ အထက္ေဖာ္ျပပါကိုယ္ပိုင္ခန္႕ခြဲႏိုင္ျခင္းနည္းလမ္းမ်ားကို
အသံုးျပဳျခင္းထက္

ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ားကို

ယင္းသို႕ရည္ညႊန္းကိုးကားရာတြင္

အသံုးခ်ရည္ညႊန္း

အႏုညာတဆုံးျဖတ္

ကိုးကားလိုၾကသည္။

ခ်က္အား

မည္သည္႔ျပည္တြင္း

ဥပေဒအားျဖင့္လႊမ္းမိုး၍ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုမည္ဆိုျခင္းျဖင့္ စတင္ေလ့ရွိၾကသည္။
ဆိုလိုသည္မွာ

ႏိုင္ငံျခားႏွီးႏြယ္ေသာအမႈအခင္းမ်ားကုိ

ျပည္တြင္းတရားရုံးက

စစ္ေဆးရာတြင္

အသံုးျပဳေသာ ဥပေဒအား အသုံးခ်၍ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ကိုယ္ပိုင္ဥပေဒ (lex

fori) ယင္းႏိုင္ငံ၏ အႏုညာတ စီရင္ဆုံးျဖတ္မႈအား လႊမ္းမိုးအုပ္ခ်ဳပ္ေသာဥပေဒ (lex arbitri) တစ္ခုခုအား
အသံုးခ်ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
ေယဘူယ်အားျဖင့္
ရွိေသာ

အႏုညာတစီရင္ရာႏိုင္ငံ၏

သက္ဆိုင္သူမ်ား

ဥပေဒမ်ားကိုအသုံးခ်ရန္ျဖစ္ျပီး

ေရြးခ်ယ္သည့္အႏုညာတစီရင္ျခင္းအား

မၾကာခဏျဖစ္ေပၚေလ့

စည္းက်ပ္သည္႔ဥပေဒမ်ား

အသုံးခ်ျခင္းကိုမူေလွ်ာ့ခ်သင့္ သည္။ (ပဋိညာဥ္မဟုတ္သက့သ
ဲ ုိ႔ အျငင္းပြါးမႈအား ထိုက္သင့္ရာဟုလည္း
မမွတ္ယူႏိုင္ေပ ၎တို႕သည္ ကြဲျပားျခားနားေသာအေၾကာင္းအရာမ်ား ျဖစ္သည္။)
၂.၂။ အႏုညာတစီရင္ ဆံုးျဖတ္ျခင္းဆို္င္ရာ သေဘာတူညီခ်က္
၁၉၅၈

နယူးေယာက္သေဘာတူညီမႈ၏

သေဘာတူညီခ်က္အား

အပိုဒ္

အသုံးခ်မႈကိုရွင္းလင္းစြာ

-၂

(၁)

တြင္

အႏုညာတစီရင္ဆုံးျဖတ္မ ႈခံယူျခင္း

ေဖာ္ျပထားသည္။

ဥပေဒႏွင့္ဆက္ႏြယ္မႈရွိျခင္းႏွင့္

အႏုညာတစီရင္ဆုံးျဖတ္မႈခံယူရန္ စာခ်ဳပ္၌ပါဝင္ျခင္းရွိမရွိအား အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုရန္ေပၚေပါက္ျပီး သို႕မဟုတ္
ေပၚေပါက္ႏိုင္ေခ်ရွိသည္မ်ားကုိ

ကြဲျပားျခားနားခ်က္မ်ားအားျဖစ္ေစ
တာဝန္ယူျခင္းျဖစ္သည္။

အႏုညာတ

မွတ္တမ္းတင္ေရးသားခ်က္ကုိ

“ေပၚေပါက္ျပီးသို႕မဟုတ္ေပၚေပါက္ႏိုင္ေခ်ရွိမ”ႈ
ပဋိဉာဉ္စာခ်ဳပ္

တြင္ပါဝင္ေသာ

နယူးေယာက္သေဘာတူညီခ်က္မ်ား

စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္းခံယူရန္

ဆိုေသာ

သက္ဆိုင္သူတို႕က

စကားလံုးအသံုးအႏႈန္း

အႏုညာတစီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာ
အတြင္း

အက်ဳံးဝင္သည္ကို

အျပည့္အစုံျဖစ္ေစ

တင္သြင္းရန္

အသုံးျပဳရျခင္းမွာ

အပိုဒ္ငယ္မ်ားသည္

ျပသရန္ျဖစ္သည္။

၁၉၅၈

ထို႕အျပင္

အနာဂတ္တြင္ေပၚေပါက္လာႏိုင္သည့္ အျငင္းပြါးမႈအား ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ႏွင့္ ယင္းစကားရပ္မ်ားပါဝင္ေသာ
ပဋိဥာဥ္စာခ်ဳပ္အားတင္သြင္း၍ လက္ရွိပၚေပါက္ေနေသာ အျငင္းပြါးမႈ အားေျဖရွင္းႏိုငရ
္ န္လည္းျဖစ္သည္။

အပိုဒ္ခြဲ-၂(၁)

အႏုညာတစီရင္ဆုံးျဖတ္မႈဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈသည္

ဥပေဒဆိုင္ရာဆက္ႏြယ္မႈမ်ားႏွင္႔

တိတိက်က် ဆက္စပ္မႈရွိရန္ အဓိကလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ အျငင္းပြါးမႈမ်ားသည္ ပဋိဥာဥ္တြင္ပါဝင္ေသာ
အႏုညာတစီရင္

ယင္းပဋိဥာဥ္မွပင္

ဆုံးျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာ

အပိုဒ္ခြဲအပိုဒ္ငယ္မ်ားႏွင့္သက္ဆင
ို ္မႈရွိျပီး

ေပၚေပါက္လာျခင္း

ျဖစ္ပါကလိုအပ္ခ်က္အား

ထိုအျငင္းပြါးမႈသည္

တိတိက်က်ျပည့္မွီသည

ဟုမွတ္ယူႏိုင္သည္။ ဆန္႔က်င္ဘက္႐ႈေထာင့္အားျဖင္႔ စာခ်ဳပ္တြင္ပါဝင္ ပတ္သတ္သူတို႕သည္ အကယ္၍
စာခ်ဳပ္တြင္ပါဝင္ပတ္သတ္သူမ်ားသည္

ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ

ေက်ာ္လြန္၍

လက္ရွိတြင္ျဖစ္ေပၚေနေသာ အျငင္းပြါးမႈအခ်ိဳ႕တဝက္ႏွင့္ အားလုံးအျပင္ အနာဂတ္တြင္ေပၚေပါက္လာ
ႏိုင္သည့္

အျငင္းပြါးဖြယ္ရာမ်ားအား

အႏုညာတစီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္းသို႕တင္သြင္းလာမည္ဆိုပါက

လိုအပ္ခ်က္ျပည့္မီ သည္ဟုမွတ္ယူႏိုင္။

အႏုညာတဆုံးျဖတ္မႈဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္အရ အက်ဳံးဝင္ေသာအျငင္းပြါးမႈသည္ တရားမနစ္နာမႈ
အဆိုမ်ားႏွင့္

ျပ႒ာန္းဥပေဒအရ

ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားအစရွိသည့္ပဋိဥာဥ္ႏွင့္

သက္ဆိုင္မႈရွိႏိုင္သည္။ သက္ဆို္ငသ
္ ည္။
ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္

၁၉၅၈

နယူးေယာက္

ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္

ႏိုင္ငံတကာသေဘာတူညီမႈသည္

အပို္ဒ္ခ-ြဲ ၂(၂)တြင္

သတ္မွတ္ထားေသာ လိုအပ္ခ်က္မွာ “ေရးသားမွတ္တမ္းတင္ထားေသာ” အႏုညာတစီရင္ ဆုံးျဖတ္မႈ
ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ျဖစ္သည္။

ထိုအေၾကာင္းကို အခန္း-၂ တြင္ ေဆြးေႏြးတင္ျပထားသည္။

၃။ပိုင္နက္နယ္ပယ္အားအသုံးခ်ျခင္း
အႏုညာတစီရင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္စပ္လ်င္း၍

ပိုင္နက္နယ္ပယ္အားအသုံးခ်ျခင္း၏

ဆိုလရ
ို င္းကို

၁၉၅၈

နယူးေယာက္ သေဘာတူညီမႈ၏ အခန္း၁ (၁) တြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္းအနက္ဖြင့္ဆိုထားသည္။
နယူးေယာက္သေဘာတူညီမႈအားအသံုးျပဳရျခင္းမွာ
ခ်မွတ္သည့္ႏိုင္ငံမွတပါး

အတည္ျဖစ္ေစရန္အျပင္

ကြဲျပားျခားနားခ်က္မ်ားအား

အျခားႏိုင္ငံတစ္ခုတြင္ပါ

လူပုဂၢိဳလ္၊ရုပ္ပိုင္းဆိုငရ
္ ာ

ေပၚေပါက္ေစရန္ျဖစ္သည္။

အႏုညာတစီရင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္အား

ထိုဆုံးျဖတ္ခ်က္အားအသိအမွတ္ျပဳႏိုင္ရန္ႏွင္႔
ႏွင္႔

ထို႕အျပင္

ဥပေဒဆိုင္ရာဟုတ္မဟုတ္

အသိအမွတ္ျပဳ

ျခင္းႏွင့္

ဥပေဒအတိုင္းအခိုင္အမာျဖစ္ေစရန္ ေတာင္းဆိုရမည့္ႏိုင္ငံတြင္ စီရင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္အား ျပည္တြင္းတြင္
ခ်မွတ္သည့္ဆုံးျဖတ္ခ်က္အေနျဖင္႔ ထည္႕သြင္းစဥ္းစားျခင္း မေပၚေပါက္ေစရန္ နယူးေယာက္သေဘာ
တူညီမႈအား အသုံးခ်က်င့္သုံးသည္။

၃.၁။ ဆုံးျဖတ္ စီရင္ခ်က္
၃.၁.၁။

အႏုညာတစီရင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္အား

ထိုဆုံးျဖတ္ခ်က္အား

အသိအမွတ္ျပဳႏိုင္ရန္ႏွင့္

စီရင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္အား

အသိအမွတ္ျပဳႏိုင္ျခင္းႏွင္႔

ခ်မွတ္သည့္ႏိုင္ငံမွတပါး

အျခားႏိုင္ငံတစ္ခုတြင္ပါ

အတည္ျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း

ခ်မွတ္သည့္ႏိုင္ငံမွတပါး

အျခားႏိုင္ငံတစ္ခုတြင္ပါ

အႏုညာတ

ထိုဆုံးျဖတ္ခ်က္အား

အတည္ျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္းမွာ

နယူးေယာက္သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအတြင္း ေဘာင္ဝင္မႈရွိသည္။ ယင္းကို ႏိုင္ငံရက္ျခားဆုံးျဖတ္ခ်က္ဟု

ေခၚဆုိႏိုင္ သည္။ ဆုံးျဖတ္စီရင္ခ်က္သည္ ႏိုင္ငံျခားတြင္ခ်မွတ္သည့္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ဟု ဆုံးျဖတ္ရာတြင္
သက္ဆိုင္သူစာခ်ဳပ္ဝင္မ်ား၏
ေနထိုင္လွ်က္ရွိေသာ

လူမ်ိဳး၊

တရားဝင္အျမဲတမ္းေနထိုင္သည့္

အရပ္ေဒသတို႕ႏွင႔္

အႏုညာတစီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္းခံယူမႈဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈသည္
မူေဘာင္မ်ားအတြင္းဝင္ပါက
၃တြင္ၾကည့္ပါ။)
ျဖစ္ရန္လည္း

ဤအေၾကာင္းအရာမ်ားသည္

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာႏိုင္ငံသည္

မလုအ
ိ ပ္ေပ။

သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိ္။

သေဘာတူညီမႈ

(အခန္း-၂ႏွင့္

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈ၏

(အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင႔္

မည္သည့္ေနရာတြင္

သို႔ေသာ္

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ

အေရးပါသည္။

အျပန္အလွန္ခြၽင္းခ်က္ထားရွိျခင္းရွိမွသာ ၄.၁ တြင္ ၾကည့္ပါ)
စီရင္ဆံုးျဖတ္မႈကို

အရပ္ေဒသ(သို႕မဟုတ)္

အခန္း-

အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံ

အတည္ျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္မည့္ႏိုင္ငံသည္

ျပဳလုပ္ပါမည္နည္း။

သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္သည္

ထိုေမးခြန္းအတြက္ အေျဖေဖာ္ျပ ထားျခင္းမရွိပါ။ သို႕ေသာ္သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရာတြင္ အေျခအေန
ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ အႏုညာတ စီရင္ဆုံးျဖတ္မႈခံယူမည့္ေနရာအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားၾကသည္။
အႏုညာတစီရင္ဆုံးျဖတ္မႈခံယူမည့္

အႏုညာတစီရင္ျခင္းဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္း
တရားဥပေဒအရသာျဖစ္၍

သေဘာတရားမ်ားမပါ၀င္ပါ။
ထိုးျခင္းႏွင့္

ေနရာေရြးခ်ယ္ရာတြင္
သို႕မဟုတ္

ခုံရုံးမ်ားကလည္းေရြးခ်ယ္ႏိုငသ
္ ည္။

ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအခ်က္အလက္

ၾကားနားျခင္း၊စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ျခင္းႏွင့္

အျခားအႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းႏွင့္

စာခ်ဳပ္ဝင္မ်ားကေရြးခ်ယ္ၾကသလို

သို႔မဟုတ္

သက္ဆိုင္ေသာ

၎သည္

ပထ၀ီ၀င္အယူအဆ

စီရင္ဆံုးျဖတ္မႈ

လက္မွတ္ေရး

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအစိတ္အပိင
ု ္း

အခ်ိဳ႕သည္အျခားတေနရာ (အျခား ႏိုင္င)ံ တစ္ခုတြင္ ျဖစ္ေပၚေကာင္းျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္။

၃.၁.၂။ ျပည္တြင္းႏွင့္ မသက္ဆို္င္ေသာ ဆုံးျဖတ္ စီရင္ခ်က္
သေဘာတူစာခ်ဳပ္အားျဖင့္ အက်ဳံးဝင္ေသာစီရင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ဒုတိယအမ်ိဳးအစားမွာ အသိအမွတ္ျပဳမႈႏွင့္
အတည္ျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္ရမည့္ႏင
ို ္ငံသည္

အႏုညာတာဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား

ျပည္တြင္းအတြက္

မဟုတ္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ဟု ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းျဖစ္သည္။ ဤအမ်ိဳးအစားသည္ နယူးေယာက္
သေဘာတူညီမႈနယ္ပယ္ကုိ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႕ေစသည္။

ျပည္တြင္းႏွင့္သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အား နယူးေယာက္သေဘာတူညီမႈတြင္ အနက္ဖြင့္
ဆိုထားျခင္းမရွိပါ။ မည္သည့္အႏုညာတဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ ျပည္တြင္းႏွင့္သက္ဆိုင္မႈမရွိဟုဆုံးျဖတ္ရန္မွာ

သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္ဝင္ႏိုင္ငံ

မ်ား၏

လြတလ
္ ပ္ခြင့္ျဖစ္ျပီး

သေဘာတူညီမႈအား
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မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းအေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္လည္း ျဖစ္သည္။

ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္

ေအာက္ေဖာ္ျပပါစီရင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္အားလုံးသို႕မဟုတ္အခ်ိဳ႕အားထည့္သြင္းစဥ္းစား၍စီရင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္အာ
းျပည္တြင္းႏွင႔္ မသက္ဆိုင္ဟု သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။
-

ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္တစ္ခု၏အႏုညာတစီရင္ျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားအရခ်မွတ္ခဲ့ေသာစီရင္ဆုံးျဖတ္
ခ်က္၊

-

ႏိုင္ငံျခားေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားပါ၀င္သည့္ စီရင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္
ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ဆိုင္ေသာစီရင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္

ပထမစီရင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္မွာ
စီရင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္
သက္ဆိုင္သည့္

အႏုညာတစီရင္ဆုံးျဖတ္မႈအား

အားအသိအမွတ္ျပဳရန္ႏွင့္
ဥပေဒအရရယူျခင္း

သေဘာတူညီမႈရရန္ခဲယဥ္းသည္

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏တရားရုံးတြင္ျပဳလုပ္၍

အတည္ျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္ရာ၌ ယင္းႏိုင္ငံ၏ႏိုင္ငံျခားႏွင့္

ျဖင့္သာဆက္ႏြယ္ေပၚေပါက္လာႏိုင္သည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္

ဤကိစၥတြင္

ႏိုင္ငံေတာ္ဥပေဒ၏အသိအမွတ္ျပဳျခင္း

သို႔မဟုတ္ အတည္ျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္ရာ၌ တရား႐ုံးမ်ားသည္ သက္ဆိုင္သူ စာခ်ဳပ္ဝင္မ်ားကို ခံုသမာဓိျဖင့္
စီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို
(National

Law)

ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္စီရင္ျခင္းထက္

ပါအႏုညာတစီရင္ျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားအသံုးခ်ရန္

အမ်ိဳးသားဥပေဒ

သြယ္ဝိုက္ခြင့္ျပဳထားျခင္း

7 For example, the United States Federal Arbitration Act (Title 9, Chapter 2) hasmade the following

provision with respect to a “non-domestic award”:“Sect. 202. Agreement or award falling under the
Convention

An arbitration agreement or arbitral award arising out of a legal relationship,whether contractual or
not,which is considered as commercial, including atransaction, contract, or agreement described in
section 2of this title, falls underthe Convention. An agreement or award arising out of such a

relationship whichis entirely between citizens of the United States shall be deemed not to fall
underthe

Convention

unlessthat

relationship

involves

property

located

abroad,envisages

performance or enforcement abroad, or hassome other reasonablerelation with one or more foreign
states. For the purpose of this sectionacorporation is a citizen of the United States if it is
incorporated or has its principalplace of business inthe United States.”

ဒုတိယ အမ်ိဳးအစားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းတရားရံုးသည္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ား၏ ႏိုင္ငံသား၊ တရား၀င္
အတည္တက်
ခ်ဳပ္ဆိုေသာ

ေနထိုင္ရာၿမိဳ႕႐ြာ

သို႔မဟုတ္

အျငင္းပြားမႈ

ေနရာကဲ႔သုိ႔ေသာႏိုင္ငံျခားေရးႏွင႔္

ေပၚေပါက္ေစသည့္

သေဘာတူစာခ်ဳပ္

ပတ္သက္ေသာ

အျငင္းပြားဖြယ္ရာ

႐ႈေထာင့္မွအသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ အတည္ျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္ျပ႒ာန္းသည္။ ဤအမ်ိဳးအစား ေအာက္တြင္

ႏိုင္ငံေတာ္၏ ျပည္တြင္းေရးကိစၥႏွင့္မဆိုင္ေသာ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ေသာ အခိုင္အမာ ဥပေဒျပ႒ာန္းမႈ
စီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္း စံမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားသည္။

(အေမရိကန္ႏိုင္ငံအတြက္ သာဓကကို ေအာက္ေျခမွတ္ခ်က္- ၇ တြင္ ၾကည့္ပါ။) ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားက
စီရင္ဆံုးျဖတ္မႈကိုျပည္တြင္းေရးကိစၥႏွင့္ မဆိုင္ဟု ၫႊန္ျပျခင္းသည္ အလြန္႐ွားပါးေသာကိစၥရပ္ျဖစ္သည္။
တတိယအမ်ိဳးအစားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အႏုညာတစီရင္ ဆံုးျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာ မည္သည့္ဥပေဒႏွင့္မဆုိ
တစ္သီးတစ္ျခားတည္ရွိေသာ

အႏုညာတစီရင္ျခင္းမ်ားမွ

ထုတ္ျပန္လိုက္ေသာ

ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို

ရည္ညႊန္းသည္။ ဥပမာ သက္ဆိုင္သူစာခ်ဳပ္ဝင္မ်ားက ႏိုင္ငံေတာ္၏ အႏုညာတ စီရင္ ဆုံးျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာ
ဥပေဒအားအတိအလင္းခ်န္လွပ္ထားခ့ဲျခင္း

(သို႕မဟုတ)္

စည္းမ်ဥ္းအစရွိေသာ ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္နည္းဥပေဒမ်ားအား
အသံုးခ်ရန္ျပဌာန္းထား

ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

အႏုညာတစီရင္ျခင္းဥပေဒ၏

ႏိုင္ငံေတာ္

အေထြေထြ

စီရင္ဆံုးျဖတ္မႈသည္

၁၉၅၈

နယူးေယာက္ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူညီမႈ နယ္ပယ္အတြင္း႐ွိမ႐ွိဆိုေသာ ေဆြးေႏြးမႈတခ်ိဳ႕ ႐ိွခ့ဲေသာ္
လည္း

လႊမ္းမိုးေသာ

႐ႈေထာင္႕အရဆိုေသာ္

ထိုဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္

၁၉၅၈

နယူးေယာက္

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈအား အသံုးခ်က်င့္သုံးသည္သာ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေသာ ကိစၥမ်ားသည္
ျဖစ္ေတာင့္ျဖစ္ခဲျဖစ္စဥ္ ျဖစ္သည္။

၃.၂။ အႏုညာတစီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈမ်ား
၁၉၅၈ နယူးေယာက္

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈတြင္ အႏုညာတစီရင္

ဆံုးျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာ

သေဘာတူညီမႈမ်ားကို နယူးေယာက္ ႏိုင္ငံတကာသေဘာတူညီမူေဘာင္မ်ားအတြင္းမွ က်င့္သံုးေစရန္
သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားျခင္းမ႐ွိပါ။
သို႕ေသာ္လည္း
အႏုညာတ

နယူးေယာက္

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈသည္

စီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာ

ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းမရွိဆိုေသာအခ်က္သည္

သေဘာတူညီမႈ

အျပည့္အ၀ခိုင္မာမႈ႐ွိသည္။

ျပည္တြင္း

ခံုသမာဓိျဖင့္

မ်ားအားအသိအမွတ္ျပဳျခင္းကို
အကယ္၍

အနာဂတ္တြင္

ေပၚေပါက္လာႏိုင္ဖြယ္ရွိေသာ အႏုညာတဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား ႏိုင္ငံရပ္ျခား(သို႕မဟုတ)္ ျပည္တြင္းႏွင့္
မသက္ဆိုင္ေသာဆုံးျဖတ္ခ်က္ဟု

ယူဆပါက

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈအား

အသုံးခ်

ႏိုင္သည္ဟု အပိုဒ္ခ-ြဲ ၁(၁) အရ တန္းတူညီမွ်လက္ခံသည္ဟု မွတ္ယူလိမ့္မည္။ တခ်ိဳ႕တရား႐ံုးမ်ားသည္
အႏုညာတ စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာသေဘာတူညီ မႈသည္အကယ္၍ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္႐ိွခ့ပဲ ါလွ်င္
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈကို က်င့္သံုးမည္ဟု အေၾကာင္းျပခ်က္ေပးၾကသည္။

သေဘာတူညီမႈ၏ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ား၏ လူမ်ိဳးသို႕မဟုတ္ တရား၀င္ အတည္တက်ေနထိုင္ရာၿမိဳ႕႐ြာ
(သို႔မဟုတ)္ လုပ္ငန္းကိစၥ
ျဖစ္ေပၚေစသည္။

အေၾကာင္းအရင္းတို႔သည္

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေဆာင္ရြက္မႈ

အက်ိဳးဆက္

ခံုသမာဓိျဖင့္စီရင္

ဆံုးျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာ

သေဘာတူညီမႈေဘာင္

အတြင္း႐ွိမ႐ွိ

အေျခအေနသံုးမ်ိဳးခြဲျခားသင့္သည္။


အကယ္၍

ခံုသမာဓိျဖင့္

သေဘာတူညီမႈမ်ားကို

နယူးေယာက္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ

အဆံုးအျဖတ္ေပးသည့္အခါ

စီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာ

တိုင္းတပါးႏိုင္ငံတစ္ခုအားအႏုညာတစီရင္မႈ

ျပဳရန္ေနရာအျဖစ္

တရား႐ံုးမ်ားသည္

သေဘာတူညီမႈမ်ားသည္

သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားပါက

တရားရုံးေတာ္သည္သည္ နယူးေယာက္ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူညီမႈကို က်င့္သံုးရမည္။


အကယ္၍

ခံုသမာဓိျဖင့္

အမႈကိစၥေပၚေပါက္ရာႏိုင္ငံအား
တရားရုံးတို႕သည္ -

စီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာ

အႏုညာတစီရင္မႈ

သေဘာတူညီမႈမ်ားသည္

ျပဳရန္ေနရာအျဖစ္

ျပဌာန္းထားပါက

-အကယ္၍ ေနာင္လာမည္႔ခံုသမာဓိျဖင့္ စီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာ သေဘာတူညီမႈသည္ျပည္တြင္း ႏွင္႔
မသက္ဆို္င္ေသာ

ဆုံးျဖတ္

စီရင္ခ်က္အေနျဖင့္

အရည္အခ်င္းျပည့္မွီပါက

အပိုဒ္ခြဲ-၁

အရနယူးေယာက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီမႈကို က်င့္သံုးရမည္။

(၁)

-အကယ္၍ခံုသမာဓိျဖင့္ စီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာ သေဘာတူညီမႈသည္ သက္ဆိုင္သူစာခ်ဳပ္ဝင္မ်ား၏
လူမ်ိဳး

(သို႕မဟုတ)္

တရား၀င္ေနထိင
ု ္ရာႏိုင္ငံ

ဆိုင္ရာအေျခခံသေဘာတရားမ်ား

(သို႕မဟုတ)္

ပါရွိျခင္းတို႕ေၾကာင့္

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာႏွင့္

နယူးေယာက္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈကိုက်င့္သံုးရမည္။
-

အကယ္၍

အႏုညာတစီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈ

သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားျခင္းမရွိပါက
(သို႕မဟုတ)္

တရားရုံးေတာ္တို႕သည္

လုပ္ငန္းကိစၥတို႕တြင္

အနာဂတ္တြင္ျဖစ္ေပၚမည္႔

ျပည္တြင္းမဟုတ္ေသာေနရာတြင္

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈအား

သည္

ႏိုင္ငံျခားေရး

သက္ဆိုင္မႈရွိလာပါက

အႏုညာတစီရင္မႈျပဳရန္ေနရာ

စီရင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္မွာ

ႏိုင္ငံရပ္ျခား

အာဏာသက္ေရာက္ျခင္းျဖစ္ပါက

အပိုဒ္ခ-ြဲ ၁(၁)

အရအသုံးျပဳလိုက

အသုံးခ်ႏိုင္သည္။။ ထို႕ထက္ဆိုေသာ္ အကယ္၍တရား႐ံုးမ်ားသည္ အႏုညာတ စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာ
သေဘာတူညီမႈ အားအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာႏွင့္သက္ဆိုင္မႈရွိသည္ဟု
ဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈအား အသုံးျပဳလိုကအသုံးခ်ႏိုင္သည္ ။

ယူဆပါကလည္း

ဤအျပည္ျပည္

၄။ ခြၽင္းခ်က္

စည္းမ်ဥ္းမ်ားတြင္ အျပည္ျပည္ဆင
ုိ ္ရာ သေဘာတူညီမႈသည္ ႏိုင္ငံျခားေရး သို႔မဟုတ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
အႏုညာတစီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈ
ျပည္တြင္းႏွင့္မသက္ဆိုင္သည္႕
အသံုးခ်က်င့္သံုးသည္။

အႏုညာတစီရင္

သို႔ေသာ္လည္း

အားလံုးႏွင့္

ႏိုင္ငံျခား

ဆုံးျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈ

သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္ဝင္ႏိုင္ငံက

သေဘာတူညီအား အသုံးျပဳပါကခြၽင္းခ်က္ႏွစ္ရပ္ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။

သို႔မဟုတ္

မ်ားအားလံုးကို

ျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ

၄.၁။ အျပန္အလွန္ ျပဳျခင္း (အပိုဒ္ခဲြ ၁ (၃) ပထမစာေၾကာင္း)သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္ဝင္ႏိုင္ငံသည္
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ

သေဘာတူညီမႈအား

အသုံးျပဳရာတြင္

အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင႔အ
္ တည္ျဖစ္ေစျခင္း

တို႕ကုိ အျခားစာခ်ဳပ္ဝင္ႏိုင္ငံတစ္ခု၏ နယ္နမိတ္တြင္သာျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ျမြက္ဟေၾကျငာႏိုင္
သည္။။

ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္

က်င့္သံုးသည္။

သေဘာတူညီမႈ

စာခ်ဳပ္ဝင္ႏိုင္ငံသုံးပုံႏွစ္ပံုသည္

ထိုခြၽင္းခ်က္အား

ဤအျပန္အလွန္အားျဖင္႔

ခြၽင္းခ်က္ထားျခင္းအား

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈအား
အျခားသေဘာတူညီမႈ

ဆုံးျဖတ္စီရင္ခ်က္သည္

စာခ်ဳပ္ဝင္ႏိုင္ငံ၏

ျပည္တြင္းႏွင္႔

က်င့္သုံးေသာႏိုင္ငံအတြင္း႐ွိ

အသုံးခ်ရာတြင္

နယ္နမိတ္တြင္သာ

တရား႐ံုးသည္

စီရင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္

ျပဳလုပ္ေစျခင္း

သု႕ိတည္းမဟုတ္

သက္ဆိုင္မႈမရိွျခင္းႏွင့္အျခားစာခ်ဳပ္ဝင္ႏိုင္ငံတစ္ခုခုႏွင့္

ဆက္ႏြယ္မႈရွိမွသာ လွ်င္အသုံးခ်က်င့္သုံးႏိုင္ေပလိမ့္မည္။

၄.၂။ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ဆိုင္ေသာ သေဘာသဘာ၀ (အပိုဒ္ခဲြ ၁ (၃) ဒုတိယစာေၾကာင္း)
သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္ဝင္ႏိုင္ငံသည္
ထြက္ေပၚလာသည္႔အခါတြင္

ဥပေဒဆက္ႏြယ္မႈအရ

ပဋိဥာဥ္စာခ်ဳပ္၌

ေပၚေပါက္လာေသာ

သေဘာတူညီထားျခင္းရွိမရွိကို

ျခားနားခ်က္မ်ား
ေထာက္႐ႉ႕၍

ျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈအားအသုံးခ်က်င့္သုံးမည္ဟု

ျမြက္ဟေၾကညာႏိုင္သည္႔ထက
ို ဲ့သ႕ုိ

သက္ဆိုင္သည္ဟု

သေဘာတူညီမႈ

ေၾကညာေသာႏိုင္ငံသည္

ယင္းျခားနားခ်က္မ်ားအားႏိုင္ငံေတာ္ဥပေဒမ်ားအရ

ထင္ျမင္ယူဆႏိုင္သည္။

သုံးပုံႏွစ္ပုံသည္ ထိုခြၽင္းခ်က္အားက်င့္သံုးသည္။
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈဆို္င္ရာ

ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္

အသုံးအႏွုန္းမ်ားတြင္

ကုန္သြယ္မႈႏွင္႔

စာခ်ဳပ္ဝင္ႏိုင္ငံ

အမႈကိစၥေပၚေပါက္ရာႏိုင္ငံ၏

ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ားကုိ ညႊန္းဆိုေသာ္လည္း (ႃခြင္းခ်က္ အေနျဖင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္႐ွိေသာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒသ
အဓိပၸာ ယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္)

လက္ေတြ႕တြင္မူတရား႐ံုးမ်ားသည္

အမႈကိစၥ၏အထူးအေျခအေနမ်ား

ႏွင့္

ႏိုင္ငံတကာ တြင္လက္ေတြ႕က်င့္သုံး ေနေသာအေလ့အက်င္႔မ်ားကိုလည္း ထညသြင္းစဥ္းစားၾကသည္။။
မည္သို႔ေသာ အေျခအေနတြင္မဆို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္ကုိ ထည္႔သြင္း
စဥ္းစားရာတြင္

တရား႐ံုးမ်ားသည္

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုသင့္ေပသည္။

ကုန္သြယ္စီပြါးေရးဆိုင္ရာသေဘာထားမ်ားအား

က်ယ္ျပန္႕စြာ

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈသည္ စီရင္ဆံုးျဖတ္မႈမ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳရန္ႏွင့္အတည္ျဖစ္ေအာင္
ျပဳလုပ္ျခင္းတို႕ႏွင္႔ ဆက္စပ္ေသာ္ခြၽင္းခ်က္မ်ားကိုသာ ေဖာ္ျပေျပာဆိုေနေသာ္ျငားလည္း ယင္းခြၽင္းခ်က္

မ်ားသည္ အႏုညာတစီရင္ျခင္းဆိုင္ရာ သေဘာတူညီမႈမ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳရာတြင္ အသုံးခ်သည္ကို
ေယဘူရအားျဖင့္နားလည္သေဘာေပါက္ျပီး ျဖစ္သည္။

၅။ ျပည္တြင္း ဥပေဒႏွင့္ တျခားႏို္င္ငံတကာ ဥပေဒမ်ား ဆက္ႏြယ္မႈ ( အပိုဒ္ခြဲ ၄)
အပိုဒ္ခြဲ- ၇ (၁) တြင္ နယူးေယာက္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီမႈသည္ယင္းသေဘာတူညီမႈ၊
အမႈကိစၥေပၚေပါက္ရာႏိုင္ငံ၏

ဥပေဒႏွင့္

ဆုံးျဖတ္ခ်က္အားအတည္ျဖစ္ေအာင္ျပဳမည့္

ယင္းႏိုင္ငံအေပၚစီးေႏွာင္မႈရွိေသာ အျခားေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသေဘာတူညမ
ီ ႈမ်ား၏ ဆက္ႏြယ္မႈကို
ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားအရ ကိုင္တြယ္သည္။

“လက္႐ွိအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈ၏ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားသည္ အႏုညာတစီရင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္အား
အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင္႔ အတည္ျဖစေအာင္ ျပဳလုပ္မည့္ ႏိုင္ငံဝင္ေယာက္ထားေသာႏွစ္ႏိုင္ငံငံ သို႕မဟုတ္
ႏိုင္ငံအမ်ားပါ

ေသာသေဘာတူညီမႈမ်ား၏

တရားဝင္ျဖစ္မႈကို

အက်ိဳးသက္ေရာက္ျခင္းမရွိသည့္အျပင္

တစ္စံုတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ ခံုသမာဓိစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာဆံုးျဖတ္စီရင္မႈ အေပၚ ကိုယ္က်ိဳးအတြက္
အခြင့္ေကာင္းယူသည့္ တစ္စံုတစ္ေယာက္

သို႔မဟုတ္၎၏မည္သည့္

ရပိုင္ခြင့္မဆို

ခံစားခြင့္ကိုမေပးပဲပိတ္ပင္ထားသည္

ထို႕အျပင္

စီရင္

ဆုံးျဖတ္ခ်က္အားေတာင္းခံမည့္ႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒသို႕မဟုတ္ ယင္းႏိုင္ငံခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
စာခ်ဳပ္မ်ားတြင္

ပမာဏခြင့္ျပဳထားျခင္းမ်ားကို

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ႐ွိပါ။”

အမွီျပဳအားကိုးအားထား

သည္႔အေျခအေနတြင္

၅.၁။ ပို၍အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေသာဥပေဒ
စာခ်ဳပ္ဝင္မ်ားက၎တို႕ရရွိေသာ
ျပဳလုပ္ရာတြင္

စီရင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္အားအသိအမွတ္ျပဳရန္ႏွင္႔

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ

သေဘာတူညီမႈမ်ားထက္

အတည္ျဖစ္ေအာင္

ပိုမိုအေထာက္အပံ့ျဖစ္ေသာ

နည္းဥပေဒမ်ားအား အမွီသဟဲျပဳရန္ ခြင့္ျပဳဆုိကတည္းက ၎အပိုဒ္ခြဲ-၇(၁)ကို ပိုမိုအေထာက္အပံ့ျပဳေသာ

အခြင့္အေရးဟုေခၚသည္။ ပို၍အေထာက္အပ့ံ ျဖစ္ေသာနည္းဥပေဒမ်ားကို အမႈေပၚေပါက္ရာႏိုင္ငံ၏ဥပေဒ
(သို႕မဟုတ)္

ကအသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္

နယ္နမိတ္တြင္အသုံးခ်ႏိုင္မည့္

အတည္ျဖစ္ေအာင္

ျပဳလုပ္ျခင္းအားေတာင္းခံမည့္ႏိုင္ငံ၏

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္မ်ားတြင္

လက္ေတြ႕က်င့္သုံးရာတြင္

ထိုအမႈေပၚေပါက္ရာႏိုင္ငံ၏ဥပေဒ

အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင္႔

အတည္ျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းအား

သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္မ်ားသည္

၁၉၅၈

နယူးေယာက္

(သို႕မဟုတ)္

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ

ေတြ႕ရွိႏိုင္သည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ

သေဘာတူညီမႈထက္

အနည္းဆုံးေတာင္းဆိုႏိုင္သည္႔

စံမႈမ်ားကိုးကားရည္ညႊန္း၍ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း စည္းကမ္းခ်က္အရ ျဖစ္ေစအတည္မျပဳႏိုင္ျခင္းအတြက္
ခိုင္လုံေသာအေၾကာင္းျပခ်က္အရ ျဖစ္ေစခြင့္ျပဳေပးႏိုင္သည္။
၎သည္

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔သေဘာအရ

(အႂကြင္းမ့ဲလက္ခံက်င့္သုံးျခင္းမ်ဳိးေတာ့မဟုတ္ေပ)

နားလည္သေဘာေပါက္ရာတြင္ အပိုဒ္ခ-ြဲ ၇(၁) ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္လည္း အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္း
ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီမႈကုိ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ အတည္ျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းအား အပိုဒ္ခ-ြဲ ၂(၂)
အတို္င္းက်င့္သံုးသည္။
အပိုဒ္

၂(၂)

အရ

အားေက်ာ္လႊားႏိုင္ေစရန္

အႏုညာတစီရင္မႈသေဘာတူညီခ်က္အတြက္

အပိုဒ၇
္ (၁)

တရားဝင္လိုအပ္ခ်က္မ်ား

အထူးမွီျငမ္းကိုးကားေဖာ္ျပထားသည္။

(မွတ္တမ္းတင္ေရးသား

ထားေသာလိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုအခန္း-၂ ၏ ၄.၂.၁ တြင္ၾကည့္ပါ။)

၂၀၀၆ခုႏွစ္ ဂ်ဴလို္င္လ ၇-ရက္ေန႔က ကုလသမဂၢေကာ္မ႐ွင္မွ ေထာက္ခံ အတည္ျပဳ ထားေသာႏိုင္ငံတကာ
ကုန္သြယ္မႈဥပေဒ

(UNCITRAL)

တြင္ယင္းေထာက္ခခ
ံ ်က္ကို

(ေနာက္ဆက္တဲြပူးတြဲပါစာ႐ြက္စာတမ္း-၃ တြငၾ္ ကည့္ပါ)
“

အပိုဒ္ခ-ြဲ ၃

တြင,္

၁၉၅၈

ခုႏွစ္

ဂ်ဴလို္င္လ

၁၀-ရက္ေန႔ကနယူးေယာက္တင
ြ ္

ႏိုင္ငံျခားေရးဆိုင္ရာအသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္အတည္ျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း
ဆုုိင္ရာသေဘာတူညီမႈ၏

မည္သည့္စာခ်ဳပ္ဝင္ကိုမဆို

အတည္ျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း

စာပိုဒ-္ ၁အရ

ယင္းသေဘာတူညီမႈကို

သာ

နယူးေယာက္အျပည္ျပည္

အမွီျပဳကိုးကားရမည့္ႏိုင္ငံ၏

ယင္းႏိုင္ငံပါဝင္ေသာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္အသုံးခ်ပိုင္ခြင့္ရွိေစရမည္။”

ျပဳလုပ္ခ့ေဲ

အသုံးခ်ရန္စိတ္ပါဝင္စားေသာ

အႏုညာတစီရင္မႈဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈအား
ေတာင္းခံရာတြင္

ေတြ႕ႏိုင္သည္။

အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္

ဥပေဒ(သို႕မဟုတ)္

နယူးေယာက္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ

သေဘာတူညီမႈ၏

ေထာက္ခံအားေပးသည္။

အႏုညာတဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈအား

သမိုင္းေၾကာင္းတြင္လည္း

ဤအယူအဆကုိ

အတည္ျဖစ္ေအာင္ျပဳျခင္းဆိုင္ရာ

ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိ

ညွိႏိႈင္းမႈမ်ား၏ ေနာက္ဆုံးေန႕တြင္ ေဆြးေႏြးခ့ၾဲကသည္။ တျခား ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား သည္ ေနာက္ဆုံး
ျဖစ္ႏို္င္မႈ

အေျခအေနတြင္

ပါ၀င္ထည့္သြင္းႏိႈင္းခ်င့္သုံးသပ္သည့္

ျပင္ဆင္ခ့ျဲခင္းမ်ိဳးမ႐ိွပါ။

ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္ အပိုဒ္ခ-ြဲ ၇ အႏုညာတစီရင္ ဆုးံျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈ ႐ႈေထာင့္မွ
ေသြဖယ္ေနမူမ်ားကို အနက္အဓိပၸါယ္ မေကာက္ယူသင့္ပါ။

၅.၂။ နယူးေယာက္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈႏွင့္ တျခားႏိုင္ငံတကာႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္းခ်ဳပ္ဆိုေသာ
တရား၀င္ သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္မ်ား အႏုညာတ စီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာဆံုးျဖတ္စီရင္မႈ
အပိုဒ္ခြဲ-၇

၏ပထမအပိုင္းသည္

က်ိဳးေၾကာင္းညီၫြတ္ျပီး

နယူးေယာက္

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ

သေဘာတူညီမႈသည္

အတည္ျဖစ္ေစမည့္ႏိုင္ငံပါဝင္ေသာတျခား

ႏိုင္ငံတကာ

ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္းခ်ဳပ္ဆိုေသာ တရား၀င္သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္မ်ားပါ အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာ
ဆံုးျဖတ္စီရင္မႈမ်ား၏

အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္အတည္ျဖစ္

သက္ေရာက္မႈမရွိႏိုင္ဟုျပဌာန္းထားသည္။

ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ား၏

ဒုတိယပိုင္းတြင္မူ

သက္ဆိုင္သူ

တရားဝင္မႈကို

စာခ်ဳပ္ဝင္မ်ားမွ

စီရင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္အား အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ အတည္ျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္ႏိုင္ခြင့္အား အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
သေဘာတူညီမႈအရျဖစ္ေစ

ျပည္တြင္းဥပေဒသို႕တည္းမဟုတ္

မည္သည့္ဥပေဒႏွင့္မဆုိ

ရရွိႏိုင္ေစရမည္ျဖစ္သည္။

အခြင့္အေရးဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္
စာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္

ပတ္သတ္၍

ယုတ္ေလ်ာ႔ေစသည္

သေဘာထား

ပိုမိုအေထာက္အပံ့ျဖစ္ေသာ

ပိုမိုအေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစေသာ

ကြဲလြဲလွ်က္ရွိေသာ

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဥပေဒ၏

အျပည္ျပည္ဆိုငရ
္ ာ

ခိုင္မာေသာနည္းဥပေဒ

(ဥပေဒအျဖစ္ျပဌာန္းထားေသာအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ႏွင့္

တို႕အား

ျပည္တြင္းႏွင့္

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒတို႕တြင္ အသုံးခ်ႏိုင္ေသာဥပေဒအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ lex posterior and lex
specialis )။

၅.၃။ နယူးေယာက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈႏွင့္ ျပည္တြင္းဥပေဒ
နယူးေယာက္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ

သေဘာတူညီမႈႏွင့္ဆုံးျဖတ္စီရင္ခ်က္အား

အတည္ျဖစ္ေအာင္

ျပဳလုပ္မည့္ႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒတို႕ဆက္ႏြယ္မႈ အေလးထားသည့္ အေျခအေန သံုးမ်ိုးခြဲျခားေစသည္။
-

နယူးေယာက္

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈႏွင့္

ျပဳလုပ္မည့္ႏိုင္ငံ၏ဥပေဒ
ျပ႒ာန္းသည္။

ႏွစ္မ်ိဳးလံုးကုတ
ိ ူညီေသာ

ဤအမႈတြင္

နယူးေယာက္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
တခ်ိဳ႕အမႈမ်ားတြင္တရားရုံးသည္

ဆုံးျဖတ္စီရင္ခ်က္အားအတည္ျဖစ္ေအာင္

အေရးႀကီးအေၾကာင္းအခ်က္ကိစၥအျဖစ္

ႏိုင္ငံေတာ္ဥပေဒသည္

သေဘာတူညီမႈသည္
နယူးေယာက္

အေထာက္အပံ့ျဖစ္မရွမ
ိ ႐ွိလွ်င္

ႏိုင္ငံေတာ္ဥပေဒကို

အစားထုးသ
ိ ည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈ

ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ဥပေဒျပ႒ာန္းမႈကို ရည္ၫႊန္းသည္။ (ေအာက္တြင္ ေဖာ္ ျပထားေသာ အမႈ(၁) )

-

နယူးေယာက္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
နည္းဥပေဒမ႐ွိလွ်င္။

သေဘာတူညီမႈတြင္

တရား႐ံုးမ်ားသည္

ျဖစ္ေပၚေနေသာအေၾကာင္း

နယူးေယာက္ႏိုင္ငံတကာဥပေဒ

ကိစၥအတြက္

သေဘာတူညီမႈကို

အစားထိုးသည့္သူတို႔၏ ႏိုင္ငံေတာ္ ဥပေဒကို က်င့္သံုးလိမ့္သည္။ (ေအာက္တြင္ ေဖာ္ ျပထားေသာ
အမႈ(၂) )
-

နယူးေယာက္

ရည္ၫႊန္းသည္။

ဤအမႈတြင္

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ

တရား႐ံုးသည္

သေဘာတူညီမႈသည္

ႏိုင္ငံေတာ္ဥပေဒကို

ႏိုင္ငံတကာဥပေဒသေဘာတူညီမႈက

အတိအလင္း

တရား၀င္ခြင့္ျပဳသည့္

အတို္င္းအတာအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဥပေဒကိုက်င့္သံုးရသည္။ (ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ အမႈ(၃))

အမႈ(၁) နယူးေယာက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီမႈသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ဥပေဒက အစားထိုးသည္။
အမႈ(၂) ႏိုင္ငံေတာ္ဥပေဒသည္ နယူးေယာက္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒ သေဘာတူညီမႈ ကို အစားထိုးသည္။

နယူးေယာက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီမႈသည္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ အတည္ျဖစ္ေအာင္
ျပဳလုပ္ျခင္းအား

ျပည့္စံုေသာ

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွငဆ
့္ က္ႏြယ္၍

က်င့္ထံုးဆိုင္ရာ

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းစံနစ္

နယူးေယာက္သေဘာတူညီမႈသည္

ျပ႒ာန္းထားျခင္းမရွိေပ။။

မွန္ကန္ေၾကာင္းသက္ေသျပရန္

တာ၀န္႐ွိသည့္ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္ တစ္စံုတစ္ဦးမွ ေတာင္းဆိုျခင္းအားျဖင့္ တင္ျပရေသာ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား
အတြက္သာ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းသည္။ က်င့္ထံုးဆိုင္ရာ အျခားကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အေရးယူမႈမ႐ွိပါ။

အပိုဒ္ခြဲ-၃သည္ စာခ်ဳပ္ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားက စီရင္ဆံုးျဖတ္မႈျပဳရာတြင္ အမွီျပဳအားထားသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏
ဥပေဒလုပ္ထံုး

လုပ္နည္းႏွင့္

ထပ္တူထပ္မွ်က်ေသာ

အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္

အတည္ျဖစ္ေအာင္

ျပဳလုပ္ေစရန္ အႏုညာတစီရင္ ဆံုးျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္စီရင္မႈကသ
ို တ္မွတ္ျပ႒ာန္းသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔
ႏိုင္ငံတကာအႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္း
ေစရန္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းသည္

ဆိုင္ရာအသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္

မွန္ကန္ေၾကာင္း

သက္ေသျပရန္

အတည္ျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္

တာ၀န္႐ွိသည့္ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္

တစ္စံုတစ္ဦးမွေတာင္းဆိုျခင္းအားျဖင့္တင္ျပရေသာ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားမွလြဲ၍ ႏိုင္ငံေတာ္ ဥပေဒ အားျဖင့္
ျပ႒ာန္းသည္။ (အခန္း၃တြင္ၾကည့္ပါ)

ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ျပည့္စံုေစ့စပ္မႈမ႐ွိလွ်င္အေရးႀကီးသည့္ က်င့္ထံုးဆိုင္ရာကိုႏိုင္ငံေတာ္ဥပေဒ
အားျဖင့္ ျပ႒ာန္းသည္။
-

အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ အတည္ျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း အခ်ိန္ကာလသတ္မွတ္ေတာင္းဆိုျခင္း
စီရင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင႕္

လုပပ
္ ိုင္ခြင့္အာဏာေတာင္းခံမႈပံုစံ
-

အမႈအခင္းအတြက္
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္

-

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအားကိုင္တြယ္မႈ

နည္းဟန္

ခြင့္ျပဳထားေသာ

ႏိုင္ငံရပ္ျခားအစိုးမွ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ အသိအမွတ္ျပဳမႈအား ဆန္႕က်င္ေသာ
ျပန္လည္ ကုစားခြင့္မ်ား

-

အတည္ျဖစ္ေအာင္္ျပဳလုပ္ရန္ သင့္ေလ်ာ္

ခုႏွိမ္ႏိုင္ျခင္းအားခုခံပိုင္ခြင့္ရမ
ွိ ႈႏွင့္
ႏိုင္ငံေတာ္ကတင္းၾကပ္

စီရင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္အားတန္ျပန္ေတာင္းဆိုႏိုင္ခြင့္မ်ား

ေသာတရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ဆို္င္ရာ

လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုလက္ခံႏို္င္ရန္

ႏိုင္ငံေတာ္တရား႐ံုးမ်ားသည္

အတည္ျဖစ္

ေအာင္ျပဳလုပ္ေစျခင္းေတာင္းဆိုမႈ

ျပ႒ာန္းသည့္

အေရးႀကီးကိစၥမ်ားသည္ ထြက္ေပၚလာႏိုငပ
္ ါသည္။

ထံုးစံႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈ နယူးေယာက္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒ သေဘာတူညီမႈ၏ရည္႐ြယ္ခ်က္ႏွင့္ ၎၏
ျပင္းထန္ေသာဥပေဒစည္းကမ္းအတိုင္း
ဥပေဒစည္းကမ္းအတိုင္း

လိုက္နာေစရန္လိုလားေသာဘက္လို္က္မႈ၊

လိုက္နာေစရန္

ဥပေဒစည္းကမ္းအတိင
ု ္း

စိုးမိုးအုပ္ခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္တင္ျပသည့္

လိုက္နာေစရန္

ဖန္တီးရန္လံုေလာက္သည္။

ဤသို႔ဆိုေသာ္လည္းပဲ

လွ်ာက္ထားခံရသူအေပၚ

ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္

ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္

အေမရိကန္ႏိုင္ငံ

နယူးေယာက္

အတိအလင္းရည္ၫႊန္းသည္။

နယူးေယာက္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
ႏိုင္ငံေတာ္ဥပေဒကို

(ကုန္သြယ္မႈဆင
ို္ ္ရာ

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ

ရည္႐ြယ္ပါသည္။

ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍)

ဥပေဒစည္းကမ္းအတို္င္းလို္က္နာေစရန္
ဥပေဒကို

နယ္ပယ္)

ရည္ၫႊန္းသည့္အတည္ျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းကို

ခ်မွတ္ခသ
့ဲ ည့္ဥပေဒ ျဖစ္ရမည္။

အခ်ိဳ႕သည္ေ

ႏိုင္ငံေတာ္ဥပေဒကို

သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားျခင္းမ်ားသည္

ဤအေၾကာင္းကိစၥသည္
အပိုဒ္ခ-ြဲ ၃

လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍)

အမႈစစ္ေဆးရာေနရာ၏

တရားရံုး

သေဘာတူညီမႈသည္

သေဘာတူညီမႈ၏တိက်ေသာ

အတိအလင္း

တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္

အေျခခံတရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ဆိုးသြမ္းလူငယ္

တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္႐ွိရန္ လို္အပ္ပါသည္။

အမႈ(၃)

ႏိုင္ငံေတာ္သည္

ဥပမာအပိုဒ္ခ-ြဲ ၁

(ဥပေဒျပ႒ာန္းျခင္းႏွင့္

ႏွင့္အပိုဒ္ခ-ြဲ ၅

မလိုက္နာျခင္း၏တိက်ေသာ

ဥပေဒျဖစ္ရန္မလိုအပ္ေသာ္လည္း

(ႏိုင္ငံေတာ္၏
အေရးယူမႈ

စီရင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္

၆။ နယူးေယာက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီမႈအား မက်င့္သံုးျခင္း၏ အက်ိဳးဆက္မ်ား
နယူးေယာက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈကို မက်င့္သံုးျခင္းသို႔မဟုတ္ မွန္ကန္စြာမက်င့္သံုးျခင္း

သည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ႏိုင္ငံတကာဆိုင္ရာ တာ၀န္႐ွိမႈဆိုင္ရာဥပေဒသမ်ာ းႏွင့္ ထိေတြ႕မႈကိုျဖစ္ေပၚေစသည္။
နယူးေယာက္

သေဘာတူညီမႈအရႏိုင္င၏
ံ

တာဝန္ရွိမႈမ်ားအား

ခ်ိဳးေဖာက္ပ်က္ကြက္ျခင္း

သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္အား (ဤအခန္း၏ ၆.၁ တြင္ၾကည့္ပါ) သည္ တိတိက်က်အေျခအေနတစ္ရပ္တြင္
ႏွစ္ႏိုင္ငံ (သို႕မဟုတ)္ ႏိုင္ငံအမ်ားပါဝင္ေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္( ဤအခန္း၏
၆.၂တြင္ ၾကည့္ပါ)အားခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားလည္းပါဝင္မႈရွိသည္။
ထို႔အျပင္

ဥပေဒစည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း

လုိ္က္နာရန္ပ်က္ကြက္ျခင္းအေပၚ

ထိေရာက္မႈမ႐ွိျခင္းမ်ား႐ွိေသးသည္။ ( ဤအခန္း၏ ၆.၃ တြင္ ၾကည့္ပါ)

စီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းသည္

၆.၁။ နယူးေယာက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈ အား ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း
အျငင္းပြါးမႈေျဖရွင္းေရးဆိုင္ရာ

အပိုဒ္ခြဲမ်ားပါဝင္မႈမရွိေသာ္လည္း

ဤသေဘာတူညီမႈသည္

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္ျဖစ္ျပီး ၎၏အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားအား ဥပေဒ (international law) ေအာက္တင
ြ ္
တာဝန္ရွိမႈမ်ားကိုဖန္တီးသည္။

အထက္တြင္ရင
ွ ္းလင္းခ့ဲသည့္အတိုင္း
စီရင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္အား

စာခ်ဳပ္ဝင္ႏိုင္ငံသည္

အသိအမွတ္ျပဳရန္ႏွင့္

အႏုညာတစီရင္မႈဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈ
သက္ဆိုင္သစ
ူ ာခ်ဳပ္ဝင္မ်ားက

ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ခ်မွတ္ေသာ

အတည္ျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္ရန္ျဖစ္သည့္အျပင္

အားလည္း

အသိအမွတ္ျပဳရန္ျဖစ္သည္။

၎တို႕ရရွိထားေသာစီရင္ခ်က္အား

အတည္ျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္ေပးရန္

အသိအမွတ္ျပဳေပးရန္

ေတာင္းဆိုလာျခင္း(သို႕တည္းမဟုတ)္

အႏုညာတ

(ႏွင/့္ သို႕)

စီရင္မႈဆိုင္ရာ

သေဘာတူညီမႈသည္ နယူးေယာက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈ၏ မူေဘာင္မ်ားအတြင္းဝင္ပါက
သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္ဝင္ႏိုင္ငံသည္ နယူးေယာက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈအား မုခ်အသုံးခ်
မည္ ျဖစ္သည္။

ထို႕က့ဲသအ
ုိ႔ သုံးခ်ရာတြင္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ အတည္ျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းအေပၚ ပို၍တင္းၾကပ္ေသာ
က်င့္ထံုးဆိုင္ရာစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္

ေျခေျချမစ္ျမစ္႐ွိေသာအေျခအေနမ်ားႏွင့္

လိုက္နာရန္သတ္မွတ္ထားျခင္းမရိွပါ။

ျပည္တြင္း

ႏိုငင
္ ံတကာဥပေဒ

သေဘာတူညီမႈမဖြင့္ေသာက်င့္ထုံးဆိုင္ရာ

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအေျခအေနမ်ားထက္

နယူးေယာက္

အေၾကာင္းအရာမ်ားအား

စီရင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား

ထိန္းခ်ဳပ္သည့္

ပိုအားစိုက္ရေသာလုပ္ထုံးလုပ္နည္း

လည္းလိုက္နာရန္သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိပါ။

မ်ားအား

စာခ်ဳပ္ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ စာခ်ဳပ္ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ နယူးေယာက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈအား
အသုံးခ်

ရန္အဓိကတာဝန္ရွိေသာအဖြဲ႕အစည္းမွာ

တရားရုံးျဖစ္သည္။

တရား႐ံုးမ်ား၏

အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈသည္ ၎ႏိုင္ငံ၏ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈဟု ႏိုင္ငံတကာဥပေဒတြင္မွတ္ယူသည္။
ထို႔ေၾကာင့္

အကယ္၍တရား႐ံုးသည္

လြဲမွားစြာ က်င္သ
့ ံုးလွ်င္

အေပၚေမးခြန္းထုတ္စရာ

နယူးေယာက္

အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္

သေဘာတူညီမႈကိုမက်င့္သံုးလွ်င္သို႔မဟုတ္

အတည္ျဖစ္

အေၾကာင္းအရာမ်ာ းေတြ႕႐ွိလာလွ်င္

ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းအေပၚျငင္းဆိုျခင္း
နယူးေယာက္

သေဘာတူညီမႈ

က်င့္သံုးမႈတြင္ အက်ံဳးမ၀င္ပါ၊ ၎ႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံတကာဆို္င္ရာတာ၀န္႐ွိျခင္းကုိ ထိေတြ႕မည္ျဖစ္သည္။
စာခ်ဳပ္ဝင္ႏိုင္ငံသည္
ထိုႏိုင္ငံသည္

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈ

သေဘာတူညီမႈအား

စတင္သက္ေရာက္လွ်င္ေရာက္ျခင္း

ျပည္တြင္းဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ားတြင္ထည့္သြင္းျပဌာန္းျပီးျဖစ္ျခင္း

(သို႕မဟုတ)္ ပုံႏိွပ္ထုတ္ေဝ(သို႕) ျပည္တြင္းနည္းဥပေဒမ်ားတြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာရန္အစရွိသည္မ်ားကို
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအဆင့္တြင္ တာဝန္ရွိမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ နယူးေယာက္ သေဘာတူညီမႈ
ျပ႒ာန္းခ်က္

အခ်က္အလက္မ်ားသည္

ဥပမာႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္

သတင္းစာမ်ားတြင္

တရား၀င္ပုံႏိွပ္

ထုတ္ေ၀ခ့ျဲခင္းမ႐ိွျခင္း သည္ႏိုင္ငံတကာဥပေဒအရ နယူးေယာက္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီမႈ
ကိုက္ညီေသာ ၎ႏိုင္ငံ၏တာဝန္ရွိမႈအား ေျပာင္းလဲေစႏိုင္ျခင္းမရွိပါ။ ။
၆.၂။ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈဆို္င္ရာ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒ အား ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း
ခုံသမာဓိ

စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာ

သေဘာတူညီမႈအားအသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင္႔

အတည္ျဖစ္ေအာင္

ျပဳလုပ္ျခင္းဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံ၏တာဝန္ရွိမႈမ်ား ႏွင့္ ဆုံးျဖတ္စီရင္ခ်က္ အျခားေသာ ႏိုင္ငံတကာစာခ်ဳပ္ကုိ
ခ်ိဳးေဖာက္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ားကိုမူတည္သည္။ ထို႔နည္းတူစြာ ပင္၎သည္ ဥေရာပလူ႔အခြင့္အေရး
ဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈ

အထူးသျဖင့္၎၏စာခ်ဳပ္

ယခုမ်က္ေမွာ က္တိုးတက္လာေသာ

မခ်ဳပ္မွီပဏာမႀကိဳတင္ၫွိႏိႈင္းျခင္းႏွင့္

ႏိုင္ငံတကာရင္းႏွီးျမႈတ္ႏွံမႈသေဘာတူ

စာခ်ဳပ္မ်ားတြင္

ျဖစ္ပြားေလ့႐ွိသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ယင္းသို႔ျဖစ္သည့္တိုင္ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ႏိုင္ငံျခားရင္ႏီွးျမွတ္ႏံွသူ
မ်ားကို

သင့္တင့္မွ်တ၍

တူညီေသာအေရးယူမႈႏွင့္

မခံစားရေစရန္စသည့္

(ထူးျခားေသာအေျခအေနမ်ား
ႏိုင္ငံတကာရင္းႏီွးျမွတ္ႏံွမႈ
ဆိုင္ရာ

တျခားာကြယ္ေပးမႈမ်ားအတြင္းမွာပင္
ေပၚေပါက္လာျခင္းမ႐ိွပါလွ်င္)

သေဘာတူစာခ်ဳပ္၏

ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ပါ၀င္ေသာ

တာ၀န္၀တၱရားမ်ားခ်ိဳးေဖာက္မႈ႐ွိသည့္
၎တရား႐ံုးမ်ားသည္

သိမ္းယူျခင္း

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွစ္ခုတြင္

ႏိုင္ငံတကာ

8

သေဘာတူညီမႈကက
ို ်င့္သုံးရန္ ပ်က္ကြက္ခ့ပဲ ါသည္။

အာမခံခ်က္ေပး

သည္။

လတ္တေလာခ်မွတ္ခသ
့ဲ ည့္

ခံုသမာဓိ

စီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္း

ရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံမႈသေဘာတူစာခ်ဳပ္ေအာက္တြင္

အေျခအေနတြင္ျပ႒ာန္းသည္

က်ိဳးေၾကာင္းညီၫြတ္ေသာ

လက္မ့ျဲဖစ္ေစျခင္းမ်ား

ခံုသမာဓိ

အဘယ္ေၾကာင္႕ဆိုေသာ္

စီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္း

ဆိုင္ရာ

၆.၃။ ထိေရာက္မႈမ႐ွိေသာ ဆံုးးျဖတ္စီရင္မႈ
နယူးေယာက္

သေဘာတူညီမႈကိုခ်ိဳးေဖာက္၍

အသိအမွတ္ျပဳျခင္း

ကိုႏိုင္ငံမွျငင္းဆိုလွ်င္

ႏိုင္ငံေတာ္၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္
အကိ်ဳးသက္ေရာက္မႈ႐ွိသည္။
အမွီျပဳႏိုင္ခြငရ
့္ ွိေနေသးသည့္

စီရင္ခ်က္အားအတည္ျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း

ထိေရာက္မႈမ႐ွိေသာဆံုးးျဖတ္စီရင္မႈဟု

၎ႏိုင္ငံ၏

အႏိုင္ရရွိေသာ

မည္သူမဆို

အျပင္၎စီရင္ခ်က္ကုိ

ျပဳလုပ္ရန္ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္လည္း ရွိေနေသးေပသည္။

အုပ္ခ်ဳပ္မႈနယ္ပယ္

သည္၎ရရွိေသာ

အျခားႏိုင္ငံတစ္ခုတြင္

(သို႕)

ဆိုႏိုင္သည္။

အတြင္း၌သာ

စီရင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို

အတည္ျဖစ္ေအာင္

8 S a i p e m S p A v . B a n g l a d e s h , International Centre for Settlement of Investment
Disputes (ICSID) case no. ARB/05/07 and Salini Costruttori SpA v. Jordan , ICSID case no.
ARB/02/13, both available online at <www.icsid.world bank.org>.

အခန္း (၂)

အႏုညာတ စီရင္ျခင္းဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈ အား အတည္ျဖစ္ေစရန္ေတာင္းခံျခင္း
၁။ အဖြင့္မိတ္ဆက္

၂။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈ အရ အႏုညာတ စီရင္ျခင္းဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈမ်ား အား
အုပ္ခ်ဳပ္မႈအေျခ ခံ နည္း စနစ္မ်ာ း

၂.၁။ အႏုညာတစီရင္ျခင္းဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈအားတရားဝင္သည္ဟယ
ု ူဆျခင္း
၂.၂။တရားဝင္သည့္အႏုညာတစီရင္ျခင္းဆိုင္ရာ
စီရင္ျခင္းကိုသာခံယ ေစျခင္း

သေဘာတူညီမႈတြင္

ပါဝင္သူမ်ားအား

အႏုညာတ

၂.၃။ အႏုညာတစီရင္ျခင္းအားသက္ဆိုင္သူမ်ားကမည္ကသ
့ဲ ို႕ခံယူမည္နည္း
၂.၄။ ရာထူးအေလွ်ာက္လႊဲေျပာင္းမႈမဟုတ္ျခင္း

၃။ ေယဘူ ရ အား ျဖင့္လက္ခံထားေသာစည္း မ်ဥ္း မ်ား

၃.၁။ ခံုသမာဓိလူၾကီးမ်ားမွ၎တို႕၏စီရင္ပိုင္ခြင့္အာဏာအားကိုယ္တိုင္ဆုံးျဖတ္ႏိုင္ျခင္း

၃.၂။ အႏုညာတခံုရုံး၏စီရင္ပိုင္ခြင့္အေပၚစိန္ေခၚမႈမ်ားအားတရားေရးဆိုင္ရာသံုးသပ္ႏိုင္မႈအတိုင္းအတာ

၃.၃။ အႏုညာတစီရင္ျခင္းဆိုင္ရာအပိုဒ္ခြဲမ်ားအား ပင္မပဋိဥာဥ္ပါတရားမဝင္ျခင္းမ်ားအား သက္ေရာက္မႈ
မရွိေစျခင္း

၃.၄။ တရားရုံးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသို႕လႊဲေျပာင္းေပးရန္ေတာင္းဆိုမအ
ႈ ခ်ိနဇ
္ ယား

၃.၅။ တျပိဳင္နက္ျဖစ္ေပၚေသာ အႏုညာတစီရင္ျခင္းဆိုင္ရာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈ
မရွိျခင္း

၄ ။အခန္း ၂ လမ္းညႊန္ေျမပံု

၄.၁။အႏုညာတစီရင္ျခင္းဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈသည္

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသေဘာတူညီခ်က္မ်ားအတြင္းေဘာင္ဝင္ျခင္း ရွိပါသလား

၄.၂။သက္ေသခံျဖစ္ေသာကအႏုညာတစီရင္ျခင္းဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈအားေရးသား မွတ္တမ္းတင္ထား
ျခင္းျဖစ္ပါသလား

၄.၃။ ေနာက္ခံသေဘာတရား

၄.၂. ၂ လက္ေတြ႕က်င့္သုံးျခင္း

(၁)ပင္မပဋိဥာဥ္ႏင
ွ ့္သက္ဆိုင္ေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ားတြင္အႏုညာတစီရင္ျခင္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာအပိုဒ္ခြဲ
မ်ားအား ညႊန္းဆိုမည့္စာရြက္စာတမ္းပါရွိျခင္း

(၂)ပဋိဥာဥ္ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ားတြင္အႏုညာတစီရင္ျခင္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာအပိုဒ္ခြဲမ်ား
အားလက္မွတ္ထိုးသေဘာတူညီမႈမရွိေသာ္လည္းပါဝင္ပတ္သတ္သူမ်ားကသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း
ေဆာင္ရြက္ျခင္း

-အႏုညာတစီရင္ျခင္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အပိုဒ္ခြဲမ်ားအားကမ္းလွမ္းေသာ ပဋိဥာဥ္အတူပို႕လႊတ္ျခင္းႏွင့္

အတည္ျပဳျခင္း။

မည္သို႕ပင္ဆိုေစကာမူအတည္ျပဳမႈသည္အေထြေထြခြၽင္းခ်က္မ်ားႏွင့္စည္းကမ္းခ်က္မ်ား

ေနာက္ပိုင္းတြင္ပါဝင္မႈ။

-အႏုညာတစီရင္ျခင္းႏွင့္

သက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္

သက္ဆိုင္ေသာအပိုဒ္ခမ
ြဲ ်ားပါဝင္သည့္

အျခားသူမ်ားထံေပးပို႕ျခင္း။

အတိုင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

ကမ္းလွမ္းေသာပဋိဥာဥ္အား

အေၾကာင္းျပန္ၾကားျခင္းမရွိေသာ္လည္း

ပဋိဥာဥ္ပါ

(၃)အႏုညာတစီရင္ျခင္းသေဘာတူညီမႈတြင္အီလက္ထေရာနစ္စာပို႕ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာသ
ေဘာတရားပါဝင္ျခင္း

၄.၃။ အႏုညာတစီရင္ ျခင္း သေဘာတူညီမႈအမွန္တကယ္ တည္ရွိျခင္း ရွိမရွိ ႏွင့္ တရားဝင္းျခင္း ရွိ မရွိ
၄.၃.၂။ လက္ေတြ႕က်င့္သုံး ျခင္း

(၁) တရားမဝင္ျပတ္ပ်ယ္ ျခင္း ႏွင့္တရားဝင္မႈ အား ေရွာင္လႊဲႏိုင္ျခင္း
(၂) အက်ိဳးသက္ေရာက္မမ
ႈ ရွိ ျခင္း (သို႕) အသုံးမခ်ႏိုင္ျခင္း
(၃) ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ ရန္ မစြမ္း သာျခင္း

- အႏုညာတစီရင္ မႈ အား ညႊန္းဆိုျခင္း မွာ ေရြးခ်ယ္ ပိုင္ခြင့္ ျဖစ္ျခင္း

- ပဋိဥာဥ္ သည္ အႏုညာတစီရင္ျခင္း သာမကစီရင္ပိုင္ခငြ ့ ္ တရားရုံး ကိုပါ ျပဌာန္း ေပး ထားျခင္း

- အႏုညာတစီရင္ျခင္းနည္း ဥပေဒ မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္း အား တိတိက်က် သတ္မွတ္ထားမႈမရွိျခင္း

- အႏုညာတစီရင္ရန္ မည္သည့္ ခံုသမာဓိ လူၾကီး ကိုမဆို ေရြးခ်ယ္ သတ္မွတ္ မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပ
မထားျခင္း

၄.၄။ အျငင္းပြါးမႈသည္ ဥပေဒႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ ျပီး ေပၚေပါက္လာျခင္း ဟုတ္မဟုတ္ ႏွင့္

သက္ဆိုင္သူစာခ်ဳပ္ဝင္မ်ားက အျငင္းပြါးမႈအား အႏုညာတ စီရင္မႈျဖင့္ ေျဖရွင္း ရန္သေဘာတူခ့ျဲ ခင္းရိွမရိွ
၄.၄.၁။ ေနာက္ခံသေဘာတရား

၄.၄.၂ ။ လက္ေတြ႕က်င့္ သုံးျခင္း

(၁)အႏုညာတစီရင္ျခင္းဆိုင္ရာ__________
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆသ
ို င့္ပါသလား

သေဘာတူညီမႈအပိုဒ္ခြဲ

မ်ားအားက်ယ္ျပန္႕စြာ

(၂) အႏုညာ တစီရင္ျခင္းဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈတြင္ ခြၽင္းခ်က္ မ်ားပါဝင္ျခင္းရွိပါသလား

၄.၅။အႏုညာတစီရင္ျခင္းဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈသည္သက္ဆိုင္သူစာခ်ဳပ္ဝင္မ်ားအားအျငင္းပြါးမႈကိုရုံး
ေတာ္ေရွ႕တင္သြင္းရန္ စီးေႏွာင္ မႈရွိပါသလား
၄.၅.၁ ။ ေနာက္ခံ သေဘာတရား

(၁) အႏုညာ တစီရင္ျခင္းဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈသည္ သက္ဆိုင္သူ စာခ်ဳပ္ဝင္မ်ားကိုသာစီးေႏွာင္မႈရွိျခင္း

(၂)သေဘာတူညီမႈတြင္လက္မွတ္ေရးထိုးထားျခင္းမရွိသည့္ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ္ျငားလည္းသေဘာတူညီမႈႏွင့္သ
က္ဆိုင္ႏိုင္ခြင့္

(၃)အႏုညာတစီရင္ျခင္းဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈ၏အေၾကာင္းတရားဆိုင္ရာေဘာင္ဝင္မႈအားမည္ကသ
ဲ့ ုိ႔ဆုံးျ
ဖတ္မည္နည္း

(၄)အႏုညာတစီရင္ျခင္းဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈ၏အေၾကာင္းတရားဆိုင္ရာေဘာင္ဝင္မႈသက္ဆိုငသ
္ ည့္
ဥပေဒအားဆုံးျဖတ္ျခင္း

၄.၅.၂ ။ လက္ေတြ႕က်င့္သုံးျခင္း

(၁)အႏုညာတစီရင္မႈခံယူရန္ေလွ်ာက္ထားသူသည္မည္သည္အခ်ိန္အတိအက်တြင္အႏုညာတစီရင္မႈအား
ညြန္းဆိုႏိုငသ
္ နည္း

(၂)အကယ္၍အႏုညာတစီရင္မႈခံယူရန္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္အႏုညာတစီရင္မႈျပဳရန္စီေႏွာင္းျခင္းမရိွ
သည္ကတ
ုိ ရားရုံးမွေတြ႕ရိွပါကမည္ကသ
့ဲ ႕ို ျဖစ္မည္နည္း

၄.၆ ။ အျငင္းပြါးမႈသည္ အႏုညာ တစီရင္မႈ ျပဳႏိုင္ပါသလား

၄.၆.၁။အေၾကာင္းကိစၥရပ္သည္အႏုညာတစီရင္မႈျဖင့္ေျဖရွင္းႏိုင္မႈရွိျခင္းဆိုသည္မွာအႏုညာတစီရင္ႏိုင္ျခင္း
ဟုအဓိပၸါယ္သက္ေရာက္ျခင္း

၄.၆.၂ ။ အႏုညာတစီရင္စြမ္းရွိမႈအားသက္ဆိုင္သည္ဥပေဒအားဆုံးျဖတ္ျခင္း

၄.၆.၃။အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအႏုညာတစီရင္မႈသေဘာတူညီခ်က္သည္အႏုညာတစီရင္စြမ္းစံႏွုန္းမ်ားႏွင့္
သဟဇာတ ျဖစ္သင့္ပါသလား
၅ ။ အက်ဥ္းခ်ဳပ္
အခန္း-၂

၁။ အဓိပၸါယ္ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္
အခန္း-၁တြင္

အႏုညာတစီရင္

႐ွင္းလင္းဖြငဆ
့္ ိုခသ
့ဲ ည့္အတိုင္း
ဆံုးျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာအားျဖင့္

ျမွင့္တင္ရန္ရည္႐ြယ္သည္။

၁၉၅၈

နယူးေယာက္သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္သည္

ႏိုင္ငံတကာအျငင္းပြာ းမႈမ်ားကို

ထိုရည္႐ြယ္ခ်က္သည္

စာခ်ဳပ္ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား၏

ေျပလည္မႈ႐ွိျခင္းကို
တရားရုံးမ်ားသည္

သက္ဆိုင္သူစာခ်ဳပ္ဝင္မ်ား၏ အႏုညာတစီရင္မႈခံယူရန္ သေဘာတူညီခ်က္အျပင္ အႏုညာတစီရင္ခ်က္
ရလဒ္တို႕အေပၚ အေျခခံက်က်ေသခ်ာမႈ႕႐ွိေစေသာ အက်ဳိး သက္ေရာက္မႈကို ေပးလိမ့္မည္။
အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာ
ဥပေဒမူၾကမ္းေရးဆြဲသူသည္

သေဘာတူညီမႈမ်ားကို

သက္ဆိုင္သူစာခ်ဳပ္ဝင္မ်ား၏

ေလးစားလိုက္နာျခင္းအားျဖင့္

ေသခ်ာမႈရွိေသာမူလရည္႐ြယ္ခ်က္အရ

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းအားျဖင့္ ၎တို႔၏ အျငင္းပြားဖြယ္ရာကိစၥမ်ားကိုၿပီးျပတ္ေစၿပီးေနာက္ဆက္တြဲ
ျဖစ္ေသာ

တစ္ဘက္သတ္

ျငင္းဆိုမႈ႕ကို

တရား႐ံုးေတာ္မ်ားသို႔

မေျပလည္မႈျဖစ္ေနျခင္းမ်ဳိး

႐ွိလိမ့္မည္မဟုတ္ေတာ့ေခ်။

မ်ားကိုထုတ္

ထို႕အျပင္

တင္ျပေလွ်ာက္ထားျခင္းျဖင့္

သို႕ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

သက္ဆိုင္

သူစာခ်ဳပ္ဝင္တို႕၏အႏုညာတစီရင္ရာတြင္ မည္သည့္တရားရုံးမ်ားအားရည္ညႊန္းမည္ဆိုသည့္အေျခအေန
သေဘာတူညီမႈ

ျပန္ထားသည္

တရားဝင္ျခင္းကို

ကန္႕သတ္ထားသည္။

အထက္ပါေဖာ္ျပခ်က္သည္
လိုက္နာေစသည္။
“

သက္ဆိုင္သူစာခ်ဳပ္ဝင္တို႕၏

စိန္ေခၚမႈအတြက္ခိုင္လုံေသာ

ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္

(၁)စာခ်ဳပ္ဝင္ႏိုင္ငံတိုင္းသည္ေပၚေပါက္ေနေသာ

ဥပေဒႏွင့္ဆက္ႏြယ္မႈ၊

အႏုညာတစီရင္ျခင္းဆိုင္ရာ

ပဋိဥာဥ္ေျမာက္မေျမာက္ႏွင့္

(သို႕)

အပိုဒ္ခ-ြဲ ၂

အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားအား

ပါ

ဥပေဒစကားရပ္မ်ားအား

ေပၚေပါက္ဖြယ္ရွိသည့္ျခားနားခ်က္တို႕၏

အေၾကာင္းကိစၥရပ္သည္

အႏုညာတစီရင္ႏိုင္ျခင္း

ရွိမရွိႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေရးသားမွတ္တမ္း တင္ထားေသာသက္ဆိုင္သူ စာခ်ဳပ္ဝင္တို႕မွ ႏုညာတစီရင္ျခင္း
သို႕တင္သြင္းသည့္ အႏုညာတစီရင္ျခင္းဆိုင္ရာ သေဘာတူညီမႈအား အသိအမွတ္ျပဳရမည္ျဖစ္သည္ ။”

“(၂)

ေရးသားမွတ္တမ္းတင္ထားေသာ

အႏုညာတစီရင္မႈ

အပိုဒ္ငယ္

သေဘာတူညီမႈဆိုေသာ

မ်ားအျပင္သက္ဆိုင္ရာ

စကားရပ္သည္

ပဋိဥာဥ္ပါ

စာခ်ဳပ္ဝင္တို႕လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ

အႏုညာတစီရင္မႈဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈႏွင့္ သေဘာတူညီမႈအားစာအားျဖင့္ (သို႕) ေၾကးနန္းအားျဖင့္
တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးလဲလွယ္ ထားသည့္တို႕အား ျခဳံငပ
ုံ ါဝင္သည္။

(၃)စာခ်ဳပ္ဝင္တစ္ဦးဦးက ဤအခန္းပါဆိုလိုရင္းမ်ား အရသေဘာတူညီမႈျပဳလုပ္ထား သေဘာတူညီမႈအား
အႏုညာတစီရင္ျခင္းျပဳရန္

အက်ိဳးမသက္ေရာက္ႏိုင္ေသာ

ေတာင္းဆိုလာပါကပ်က္ျပယႏိုင္ဖြယ္
(သို႕)

(သို႕)

ေရွာ င္လႊဲႏိုင္ဖြယႏ
္ ွင့္

ေဆာင္ရြက္ျပီးေျမာက္ႏိုင္ဖြယ္မ်ားကို

သေဘာတူညီမႈတြင္

ရွာ ေဖြေတြ႕ရွိမွသာစာခ်ဳပ္ဝင္ႏိုင္ငံ ၏တရားရုံးသည္အေရးယူ မႈအားဆိုင္းထားရန္ျဖစ္သည္။”
တရားရုံးတို႕သည္

အႏုညာတစီရင္ဆုံးျဖတ္

ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းမျပဳမွီ

အႏုညာတစီရင္ျခင္း

သေဘာတူညီမႈ၏တရားဝင္ျခင္းအားစိန္ေခၚလာႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္လိုအပ္သည္။

အပိုဒ္ခြဲ -၂.၃ တြင္ေဖာ္ျပထားခဲ့သည့္ အတိုင္းသက္ဆိုင္သူစာခ်ဳပ္ဝင္တို႕သည္ ၎တို႕သေဘာတူညီထား

ေသာ အႏုညာတစီရင္ျခင္း သေဘာတူညီမႈအား တရားရုံးေတာ္သို႕တင္သြင္းလာရာတြင္လည္းေကာင္း
ေလွ်ာက္ထားခံရသူက

အႏုညာတစီရင္ျခင္းအား

မၾကာခဏျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

ျဖည္႕စြက္ခ်က္

သေဘာတူညီခ်က္၏တရားဝင္ျခင္းႏွင့္
ထို႔နည္းတူစြာ

အေနျဖင့္ေလွ်ာက္ထားမႈသည္

တရားမဝင္ျခင္း

အႏုညာတစီရင္မႈမျပဳရန္

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား
ခံုသမာဓိမ်ားခန္႕အပ္

ရည္ညႊန္းခြင့္ေပးရန္ေတာင္းဆိုသည့္
အားျမြက္ဟ

တားျမစ္မိန္႕ေတာင္းဆိုမႈႏွင့္

အႏုညာတစီရင္ျခင္း

ေၾကျငာမႈျပဳရန္ျဖစ္သည္။

အႏုညာတစီရင္မႈဆိုင္ရာ

တိုင္းတာမႈျပဳရန္ေျပာၾကားေတာင္းဆိုမႈအားသိမ္းပိုက္ႏိုင္သည္

မႈအားပ်က္ကြက္ျခင္း

ထိုကိစၥရပ္တြင္အျခားစာခ်ဳပ္ဝင္မွ

ရင္ဆိုင္ရေသာအခါ

ႏိုင္ငံတကာသေဘာတူညီမႈ၏
ႏွစ၅
္ ၀ေက်ာ္တိုင္
ျဖစ္သည္။

ဦးတည္ခ်က္ကို

ဖံ႕ြျဖိဳးေအာင္တည္ေဆာက္

လို္က္နာေစာင့္ထိန္းရန္ႏွင့္

က်င့္သုံးလာသည့္

၂။အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈအရ

အႏုညာတ

နယူးေယာက္ႏိုင္ငံတကာ
ေပၚေပါက္ဖြယ္ရာရွိေသာ

စီရင္ျခင္းဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈအား
သေဘာတူညီမႈ

အႏုညာတစီရင္ျခင္း

ကတိကဝတ္မ်ားျပန္လည္တည္တံ့ေစရန္ႏွင့္
တင္သြင္းမည္ကိုဖယ္ရွာ းရန္ရည္ရြယ္သည္။
”

စနစ္ကိုယုတၱိတန္၍

၁၉၅၈

နယူးေယာက္

စာခ်ဳပ္ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္

အေလ့အက်င္က
့ ိုထိန္းသိမ္းရမည္

တရားဝင္သည္ဟုယူဆျခင္း

ဥပေဒမူၾကမ္းေရးဆြဲသူမ်ားသည္
ဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈပါ

အျငင္းပြါးမႈအား

၁၉၅၈

၁၉၅၈

စာခ်ဳပ္ဝင္အတြက္

အႏုညာတစီရင္မႈခံယူေရး

ဆိုင္ရာႏိုင္ငံ၏တရားရုံးသို႕အစားထိုး

နယူးေယာက္ႏိုင္ငံတကာ

“အတည္ျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္ရန္လိုလားေသာသေဘာထား”
လားေသာ

၎တြင္

အႏုညာတစီရင္ျခင္းဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈမ်ားအား

အုပ္ခ်ဳပ္မႈအေျခခံနည္း စနစ္မ်ား
၂.၁။

တရား႐ုံးမ်ားသည္

၊

သေဘာတူညီမႈသည္

တရားဝင္ျခင္းမရွိဟုဆိုသည္ အေၾကာင္း ျပခ်က္ေပးကာ ဆန္႕က်င္လာႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။။
ဤက့ဲသအ
ုိ႔ ေျခအေနမ်ားကို

အေျခအေန

“ခံုသမာဓိ

သေဘာတူညီမႈအရ

ျဖင့္စီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းကိုလို

တရားဝင္မန
ွ ္ကန္စြာအဆုံးသတ္ေစရန္၊

အေျခအျမစ္ရွိျခင္းႏွင့္

နည္းလမ္းမွန္ကန္ျခင္းတို႕အား ေဖာ္ျပထားသည္။ (“စာခ်ဳပ္ဝင္ႏိုင္ငံတို႕သည္မွတ္တမ္းတင္ ေရးသားထား
ေသာသေဘာတူညီမႈကို အသိအမွတ္ျပဳရမည္…”) တရားဝင္မႈသည္ အကန္႕အသတ္ရိွေသာ ခိုင္လုံသည့္

အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္သာ ေနာက္ျပန္ လည္ႏိုင္သည္။ “….မျဖစ္ခလ
ဲ့ ွ်င္တင္ျပထားေသာ သေဘာတူညီမႈ

သည္ ဥပေဒအရတရားမ၀င္ျခင္းမ်ား ႏွင့္တရားမ၀င္ဟုသတ္မွတ္ခံရျခင္းမ်ား ေတြ႕႐ွိပါကတရားဥပေဒအရ
တရား၀င္

သက္ေရာက္မႈမ႐ွိျခင္းမ်ားႏွင့္ဥပေဒအရ

လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းမ႐ိွျခင္းမ်ားကိုေဆာင္႐ြက္ခ့ၿဲပီး

ျဖစ္သည္ကိုေတြ႐
႔ ိွသည္”)
အခန္း-၂

အတည္ျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္ရန္ လိုလားေသာသေဘာထားဆိုသည္မွာ ၁၉၅၈ နယူးေယာက္ႏိုင္ငံတကာ

သေဘာတူညီမႈကို သည္အနည္းအငယ္သာအေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစေသာ ျပည္တြင္ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္
မ်ားကိုေက်ာ္လြန္ပယ္ျဖတ္ျခင္း

ကိုဆိုလို္သည္။

ျပည္တြင္းဥပေဒအရ

သေဘာတူညီမႈအေပၚတြင္

ပို၍တင္းက်ပ္ေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိအ
ု သုံးခ်ျခင္း မျပဳေပ။(သာဓက- ပဋိဥာဥ္၏အႏုညာတစီရင္ျခင္း
အပိုဒ္ခြဲပါလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို

သီးျခားလက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း

တရား႐ုံးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္
အေထာက္အပံ့ျပဳေသာ

ဥပေဒသည္ႏႈတ္အားျဖင့္
စီရင္ျခင္းဆိုင္ရာ
တြင္ၾကည့္ပါ)

အပိုဒ္ခ-ြဲ

သို႔မဟုတ္

သေဘာတူညီမႈကို

ဤ႐ႈေထာင့္ကုိ

သံုးသပ္ေစရန္ဤဥပေဒကိုျပ႒ာန္းသည္။

ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ

အႏုညာတစီရင္ျခင္းကိုသာခံယူေစျခင္း
ခံုသမာဓိစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာ

ခြင့္ျပဳသည့္

အကယ္၍

အျပန္အလွန္နားလည္မႈျဖင့္ဖြင့္ဟရန္

တရားဝင္သည့္အႏုညာတ

အျပန္အလွန္အားျဖင့္

ပါအားထားယံုၾကည္ရေသာ

ႏိုင္ငံေတာ္ဥပေဒျပ႒ာန္းမႈတိုး၍က်င့္သံုးသည္။

က်ယ္တ၀င့္ေဆြးေႏြးပါမည္။
၂.၂။

၂.၂

ကဲ့သ႔ေ
ို သာ)

သေဘာတူညီမႈကို

ႏုိင္ငံေတာ္

မလိုေသာအႏုညာတ

(အခန္း-၁

ဤအခန္း၏

စီရင္ျခင္းဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈတြင္

တရား႐ံုးမ်ားသည္

ပိုမို၍

၄.၂

၏

၅.၁

တြင္

ပါဝင္သူမ်ားအား

က်ဳိးေၾကာင္းညီၫြတ္ေသာတရား၀င္ေသာ

ေတြ႕႐ွိေသာအခါ

၎သည္

အျငင္းပြားမႈကို

စာခ်ဳပ္ဝင္တို႕အားမိမိတို႕ကိုယ္ တိုင္ပါဝင္ေျဖရွင္းမည့္အစား စာခ်ဳပ္ဝင္တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ေတာင္းဆိုမႈ
အရအႏုညာတစီရင္ျခင္း

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းကုအ
ိ ပိုဒ္ခြဲ

ျပဳရန္ရည္ညႊန္းရမည္။
-၂(၃)

ဤဥပေဒအမိန္႔

တြင္ျပ႒ာန္းထားသည္။

၁၉၅၈

အာဏာတည္

ေစသည့္

နယူးေယာက္ႏိုင္ငံတကာ

သေဘာတူညီမႈသည္ တရား႐ုံးမ်ားကိုကိုယ္ပိုင္ဆုံးျဖတ္ခြင့္ ပတ္သက္၍ တာ၀န္မေပးရန္ရည္႐ြယ္ခ့ၿဲပီး
ျဖစ္သည္။

၂.၃။ အႏုညာတစီရင္ျခင္းအားသက္ဆိုင္သူမ်ားက မည္ကဲ့သုိ႕ခံယူမည္နည္း
“ခံုသမာဓိစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာလႊဲေျပာင္းေပးေရး”

ဆံုးျဖတ္ျခင္းႏွင့္

ထပ္တူထပ္မွ်ျဖစ္ေသာ

ဆိုသည္မွာ

တရားသူႀကီး၏

ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုင္ရာ

စီရင္ခ်က္မွတ္တမ္းမ်ားမွ

ခံုသမာဓိစီရင္
ခံုသမာဓိစီရင္

ဆံုးျဖတ္ျခင္းကိုဆိုင္းင့ံထားျခင္း သို႔မဟုတ္ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ ကင္းမ့ဲမႈအတြက္ အဆိုမ်ားကိုထုတ္ပယ္ျခင္း
သို႔မဟုတ္ က်င့္ထံုးဆိုင္ရာဥပေဒ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုမႈအေနျဖင့္ နားလည္ရန္ျဖစ္သည္။

၂.၄။ ရာထူး အေလွ်ာက္လႊဲေျပာင္းမႈမဟုတ္ျခင္း
ခံုလူႀကီးသည္

“ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားထဲမွ

ခံုလူႀကီး၏ပုဂၢလိကခံစားမႈ

ျဖင့္ဆံုးျဖတ္မႈမ်ဳိးမပါ၀င္ဘဲ

တစ္စံုတစ္ေယာက္၏

ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားအား

စီရင္ဆံုးျဖတ္မႈကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုသင့္သည္။

၃။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ လက္ခံႏို္င္ေသာဥပေဒသမ်ား
၁၉၅၈

နယူးေယာက္သေဘာတူညီမႈသည္

ေတာင္းဆိုမႈေၾကာင္”့
ခံုသမာဓိဆိုင္ရာ

“competence-competence”

နည္းဥပေဒသကုိ

တရား႐ံုးမ်ားသည္ ခံုသမာဓိဆိုင္ရာ စီရင္ဆံုးျဖတ္မႈအႀကိဳအေျခအေနႏွင့္ ခြဲျခား၍ရေသာဥပေဒမ်ားအား
ျဖင့္ အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈ သေဘာတူညီမႈ အကန္႔အသတ္႐ွိေသာ ေစ့ေစ့စပ္စပ္စစ္ေဆးျခင္းျဖင့္

အတိအလင္းအတည္မျပဳေပးပါ။ မည္သို႔ပင္ ဆိုေစကာမူထိုဥပေဒမ်ာ းကုိ အမွန္တကယ္လို္က္နာခဲ့ပါက
၎၏ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ရည္႐ြယ္ခ်က္တို႔သည္ ျပည့၀
္ ခဲ့သည္ ဟုယူဆႏိုင္သည္။

၃.၁။ ခုံလူႀကီးမ်ားသူတို႔၏ ကိုယ္ပိုငတ
္ ရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ ခ်မွတ္ရန္တရားစီရင္ပင
ို ္ခြင့္႐ိွခ့ၿဲပီးျဖစ္သည္။
“competence-competence”
ဟုလည္းရည္ၫႊန္းသည္။)
စိန္ေခၚမႈမ်ားအား

နည္းဥပေဒသကို္

၎ဥပေဒသသည္

ၾကားနာေစသည့္အျပင္စီရင္

ေကာင္းမြန္ေသခ်ာစြာ

ခံုသမာဓိလူၾကီးတို႕၏

အကယ္၍ခံုလူႀကီးမ်ားသည္

ထမ္းေဆာင္ရန္

“Kompetenz

ပိုင္ခြင့္မရွိေသာ

အဆုံးသတ အေျခအေနသို႕ေရာက္ေစသည္။
ဤတရားစီရင္ေရးအာဏာသည္

(တခါတရံ

–

Kompetenz”

စီရင္ပိုင္ခြင့္အာဏာအေပၚ

အေျခေနသို႔ေရာက္အခါတြင္လည္း

သူတို႕၏

လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို

အမွန္တကယ္အားျဖင့္လိုအပ္ပါသည္။

အကယ္၍

အႏုညာတစီရင္ျခင္း ဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈ၏ တည္ရွိမႈႏွင့္တရားဝင္မႈအား ေမးခြန္းထုတ္စရာမ်ာ းရွပ
ိ ါက

အျငင္းပြါးမႈအား အဆင့္ျမင့တ
္ ရားရုံးက မူလရုံးသို႕ လိုအပ္သည္ကိုေဆာင္ရြက္ရန္ျပန္ပို႕ရာတြင္ ၎သည္
အႏုညာတလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အဓိကတားျမစ္ခ်က္ျဖစ္သည္။
၁၉၅၈

နယူးေယာက္သေဘာတူညီမႈသည္

က်င့္သံုးမႈ႕ကိုအတိအလင္း
ၾကားေနျခင္းမဟုတ္ပါ။
၁၉၅၈

နယူးေယာက္

ေဖာ္ျပရန္

“competence-competence”

မလိုအပ္ပါ။

သေဘာတူညီမႈ၏

သိ႕ု ေသာ္

အပိုဒ္ခ-ြဲ ၂

(၃)

နည္းဥပေဒသကို္

၎သည္အေျခအေနအေပၚမူတည္၍
ႏွင့္

၅

(၁)

တြင္ခံုသမာဓိ

စီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းႏွင့္သက္ဆို္င္ေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ႏွင့္ တရား႐ံုးမ်ား ႏွစ္ခုလံုးကို အျငင္းပြာ းဖြယ္
အေၾကာင္းအခ်က္ကို

ခံုလူႀကီး၏

တရားစီရင္ပင
ို ္ခြင့္

ကိုင္တြယ္ေျဖ႐ွင္းျခင္းဆိုင္ရာ

ေမးခြန္းမ်ားျဖင့္

တရားစီရင္ျခင္းကိုတားျမစ္ထားျခင္းမ႐ွိပါ။ ထပ္ေလာင္း၍ အပိုဒ္ခ-ြဲ ၅ (၁) (က) ႏွင့္ ၅ (၁) (ဂ)တို႕၏
ျပ႒ာန္းခ်က္တြင္စိန္ေခၚမႈမ်ား႐ွိေနေသာ
လုပ္ပိုင္ခြင့္ကိုၿပီးေျမာက္ေစျခင္းျဖင့္
အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္

သြယ္၀ိုက္ၫႊန္းဆိုသည္။

တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္႐ွိေနေသာ္လည္း

ခံုသမာဓိစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းႏွင့္သက္ဆို္င္ေသာ

အတည္ျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္

စီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းျဖင့္

စီရင္ဆံုးျဖတ္မႈ

လုပ္ထံုးလုပ္နည္း

ကိုင္တြယ္ေျဖ႐ွင္းျခင္းကို

၃.၂။

တရားေရးနယ္ပယ္၏

ခံုသမာဓိ

စီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္း

ႏွင့္

သက္ဆင
ို္ ္ေသာ

လုပ္နည္းဆို္င္ရာတရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္သည္။
“competence-competence”

နည္းဥပေဒသကို္

အမ်ားစုကသေဘာတူညီမႈအရ

အထူးသျဖင့္အေမရိကန္ႏိုင္ငံ႐ွိ

အတည္ျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္ေစရန္

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုသည္။

ထို႔ေၾကာင္ဥ
့ ီးစားေပးသတ္မွတ္ခ်က္ကို

လုပ္ထံုး

တရား႐ံုး

လိုလားေသာသေဘာထားဟု

ခံုသမာဓိစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းႏွင့္

သက္ဆို္င္ေသာ

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆို္င္ရာ တရားစီရင္ခြင့္ စီစစ္သတ္မွတခ
္ ်က္အဆိုအရ ခံုလူႀကီးမ်ား၏ ခံုသမာဓိစီရင္
ဆံုးျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာ

ေစ့ေစ့စပ္စပ္စစ္ေဆးျခင္းကို

ခံုသမာဓိစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းႏွင့္

သက္ဆို္င္ေသာ

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအား ျဖင့္စြဲခ်က္တင္ႏိုင္ေလာက္သည့္ (သို႔မဟုတ္ prima facie )အျငင္းပြာ းမႈမ်ား၏
ေစာေစာပိုင္းအေျခအေနတြင္ ဥပေဒအရတရားမ၀င္ျခင္းမ်ား ႏွင့္ တရားမ၀င္ဟု သတ္မွတခ
္ ရ
ံ ျခင္းမ်ား
ေတြ႕႐ွိပါက

တရားဥပေဒအရတရား၀င္

ႏိုင္စြမ္းမ႐ွိျခင္းမ်ား

က်န္ရွိေစသည္။

သက္ေရာက္မႈမ႐ွိျခင္းမ်ား

ထိုတရား႐ံုးမ်ားသည္

ႏွင့္

ခံုသမာဓိ

ဥပေဒအရ

သေဘာတူညီမႈကို သိသာထင္ရွားေသာ အမႈမ်ားတြင္သာေတြ႕ရွိႏိုင္သည္။
ဤခ်ဥ္းကပ္မႈအရတရားရုံးတို႕သည္
ပယ္ျဖတ္ျခင္း

အဆင့္တြင္

ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရန္သာ

ႏိုင္ငံတကာသေဘာတူညီမႈႏွင့္

ခုံရုံး၏

အႏုညာတစီရင္ခ်က္ကို

စီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာ

ရုတ္သိမ္းရန္ေတာင္းဆိုမႈ

တရားစီရင္ႏိုင္မႈအာဏာေပၚမူတည္၍

အျပည့္အဝတြန္းအား

လုပ္ေဆာင္

ေပးထားသည္။

ဤအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္သည္

(သို႕)

ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို

(၁၉၅၈နယူးေယာက

အျငင္းပြားစရာမရွိပါ။

အထက္ပါ

ရည္ၫႊန္းေသာအေျခအေနတြင္ ၁၉၅၈ နယူးေယာက္ သေဘာတူညီမႈ၏ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ရည္႐ြယ္ခ်က္
အေပၚနားလည္မႈအရ
မေဖာ္ျပထားေသာ

အေၾကာင္းအရာမ်ား

တရား႐ံုးေတာ္သို႔လာေရာက္

ျပ႒ာန္းခ်က္

အစစ္ေဆးခံသည့္

အခ်ိန္ကာလအတြင္းႏွင့္

စီရင္ခ်က္ခ်သည့္အဆံုးႏွင့္

တရား၀င္

ျပည့္စံုစြာ႐ွင္းလင္းစြာ

အက်ဳိးအေၾကာင္း

တာ၀န္ခံျခင္းဆို္င္ရာ

ညီၫြတ္ေသာ

အျငင္းပြာ း

ဖြယ္ရာအေၾကာင္းအရာမ်ား၏ အစ၌ ၁၉၅၈ နယူးေယာက္ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူညီမႈကတရား႐ံုးမ်ားကို
ခံုသမာဓိစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္း ဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈ ပတ္သက္၍ အျပည့္အ၀ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာေပးျခင္း
အားတားဆီးသည္။
၃.၃။

ခံုသမာဓိ

စီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္း

ဆိုင္ရာ

၀ါက်ကဏၰမ်ားသည္

ကန္႔သတ္ခ်က္အားျဖင္႔ထံုးစံ အတိုင္း အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ မ႐ွိပါ။

အဓိက

သေဘာတူစာခ်ဳပ္၏

“competence-competence” နည္းဥပေဒသသည္ပင္မပဋိဥာဥ္ ပါ အႏုညာတစီရင္ျခင္းဆိုင္ရာအပိုဒ္ခ ြဲ
တြင္ပါရွိေသာ အာဏာတည္ မႈရွိသည့္ အပိုင္း ႏွင့္ အဏာတည္ႏိုင္သည့္အပိုင္းတို႕ အား ခြဲျခား ႏိုင္ စြမ္း
ႏွင့္အနီးစပ္ဆံုး

ႏွီးႏြယ္သည္။

(“ခြဲျခားႏိုင္မ”ႈ

သို႔မဟုတ္

“အႏုညာတစီရင္

မႈ

ဆိုင္ရာအပိုဒ္ခြဲ

မ်ားအားကိုယ္တင
ုိ ္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္းကိ”ု လည္းရည္ၫႊန္း သည္) ဤနည္းဥပေဒသသည္ က်ိဳးေၾကာင္း
ဆီေလ်ာ္မႈ႐ွိသည္

တရားဝင္မႈ႐ွိသည့္

ဆိုလိုသည္မွာ

ဦးစြာ

တရားဝင္မႈ႐ွိသည္ပ
့ င္မပဋိဥာဥ္တြင္

ခံုသမာဓိစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာ

မ႐ိွျခင္းကိုသြယ္ဝိႈက္ညြန္းဆိုသည္။

သေဘာတူညီမႈသည္

ဆက္စပ္ပါ၀င္ေသာ

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ

ထို႔အတူဒုတိယအေနျဖင့္

ပင္မပဋိဥာဥ္ႏွင့္

မတူညီေသာ ဥပေဒသမ်ားျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္သည္။

ခံုသမာဓိစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္း

ဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈတို႔ကုိ

၃.၄။တရား႐ံုးေတာ္၏အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ခ်က္မွတ္တမ္းျဖစ္စဥ္အမႈတြဲကိုအခ်ိန္ကိုက္လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ရ
န္ေတာင္ဆိုမႈ။

၁၉၅၈ နယူးေယာက္ သေဘာတူညီမႈသည္ အႏုညာတစီရင္ျခင္းအားေတာင္းဆိုမႈျပဳရန္ ကာလကုန္ဆုံးခ်ိန္
သတ္မွတ္မထားပါ။
သို႕တည္းမဟုတ္

သေဘာတူညီမႈတြင္

ေရွးဦးစြာထိုက္သင့္ရာမ်ား

ႏွစ္သက္ရာအခ်ိန္တြင္က
ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္

တင္သြင္းျခင္းမတိုင္မွီတြင္

အမႈတြဲဖြင့္သင့္ပါသလား။

အမႈတြဲဖြင့္သင့္ပါသလား

၁၉၅၈

ပူးတြဲပါ႐ွိေ သာပ်က္ကြပ္မႈ၊အေျဖသည္

နယူးေယာက္

ႏိုင္ငံေတာ္ဥပေဒ

သို႔မဟုတ္က်င့္ထံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒတြင္႐ွိပါသည္။ အကယ္၍တစ္စုံတစ္ေယာက္သည္ အခ်ိန္မွီတင္ျပရန္

ပ်က္ကြက္ပါက ခံုသမာဓိမူဆိုင္ရာ သက္ၫွာခြင့္မ်ားႏွင့္ ခံုသမာဓိစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာ သေဘာတူညီမႈ
ကို တရားမ၀င္ေတာ့ဟု သတ္မွတ္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ဥပေဒအမ်ားစုသည္ခံုသမာဓိစီရင္

ဆံုးျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာ

အမႈတြဲလႊဲေျပာင္းေပးအပ္သည့္

ထိုက္သင့္ရာကို ခုခံထုေခ်ျခင္းမတိုင္မွီ ေတာင္းဆိုရမည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္ ဆိုလိုသည္မွာ in limine
litis ျဖစ္သည္။
၃.၅။

ခံုသမာဓိစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာ

အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ခ်က္

တၿပိဳင္နက္လိုအပ္သည့္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ အခ်က္မ်ားမ႐ွိ။ ။

မွတ္တမ္းမ်ားအတြက္

အမႈတြဲ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ရန္ ေတာင္းဆိုမႈကို လက္ခံႏိုင္ျခင္း ခြင့္ျပဳျခင္းႏွင့္ တရားစီရင္ေရးအဖြဲ႕၏
တရားစီရင္ပို္င္ခြင့္

အေပၚအႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္း

ဦးစြာ စတင္ႏွင့္ၿပီးျဖစ္သည္

သို႔မဟုတ္ပါက

ဆိုင္ရာအမႈေဆာင္ရြက္ခ်က္

မ်ားသည္

ႏိုင္ငံေတာ္အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒသည္

တနညး္အားျဖင့္ ျပ႒ာန္းထားသည္။

၁၉၅၈ နယူးေယာက္ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူညီမႈတြင္ ျပ႒ာန္းမထားေသာ္လည္း တရား႐ံုးအမ်ားစုသည္
အႏုညာတ

စီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္း

လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ

အျငင္းပြါး

ဆိုင္ရာအစီရင္ခံစာ
မႈမ်ားကို

တရားစီရင္ေရးအဖြဲ႕ထံေတာင္းခံမႈက်င့္သံုးသည္။

ထုတ္ျပန္ျခင္း

အမွန္တကယ္စတင္ရန္အတြက္

အႏုညာတစီရင္ျခင္းျဖင့္

ေျဖရွင္းရန္ရည္ၫႊန္းခ်က္ကို

၄။ အပိုဒ္ခ-ဲြ ၂ အတြက္ လမ္းၫႊန္စာအုပ္
၁၉၅၈

နယူးေယာက္ႏိုင္ငံတကာ

တရားနည္းလမ္းက်သည့္

သေဘာတူညီမႈ၏

အႏုညာတ

စီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာ

သေဘာေပါက္နားလည္ေသာအခါ

မိမိဘာသာေမးခြန္းထုတ္သင့္ေပသည္။
1.အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာ

အပိုဒ္ခြဲ-

တရားစီရင္ေရးအဖြဲ႕သည္

သေဘာတူမႈသည္

စာခ်ဳပ္ေဘာင္အတြင္းက်ေရာက္ပါသလား။

၁၉၅၈

၂

၏ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ

သေဘာတူညီမႈ၏စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ
ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကို

နယူးေယာက္သေဘာတူညီမႈ

2.အႏုညာတိစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာသေဘာတူမႈသည္မွတ္တမ္းတင္ေရးသားထားေသာအေထာက္အ
ထားမ်ား ႐ွိပါသလား။

3.အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ေရးသေဘာတူညီမႈသည္က်ိဳးေၾကာင္းညီၫြတ္ခို္င္လံုေသာသက္ေသအေထာက္
အထားမ်ား႐ွိပါသလား။

4.အျငင္းပြားဖြယ္ရာမ်ား႐ွိပါသလား။စာခ်ဳပ္၌ပါျခင္းသို႔မဟုတ္မပါျခင္း႐ွိမ႐ွိဆိုေသာဥပေဒကခြင့္ျပဳေသာ

အဓိပၸာ ယ္သတ္မတ
ွ ္ခ်က္ထြက္ေပၚလာခ့ျဲခင္း႐ိွပါသလား။သက္ဆိုင္သူစာခ်ဳပ္ဝင္မ်ားသည္အႏုညာတစီရင္
ျခင္းဆိုငရ
္ ာအား ျဖင္အ
့ ျငင္းပြာ းမႈမ်ားကိုၿပီးျပတ္မႈ႐ိွရန္ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား႐ိွခပ
့ဲ ါသလား။

5.အႏုညာတစီရင္ျခင္းဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈသက္ဆိုင္သူစာခ်ဳပ္ဝင္မ်ားကအျငင္းပြားဖြယ္ရာမ်ားကိုတရား
႐ံုးေရွ႕၌

တရား၀င္တာ၀န္ခံမႈမ်ား ႐ွိပါသလား။

6.အျငင္းပြါးမႈအားအႏုညာတစီရင္ျခင္းျပဳႏိုင္ပါသလား။အကယ္၍ထိုေမးခြန္းမ်ားအတြက္အေျဖမ်ားသည္

ဟုတ္မွန္ေၾကာင္းသေဘာတူညီေထာက္ခံပါကသက္ဆိုင္သူစာခ်ဳပ္ဝင္မ်ားသည္ခံုသမာဓိစီရင္ျခင္းဆိုင္ရာ
ကိုရည္ၫႊန္းရမည္။

၄.၁။အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာသေဘာတူမႈသည္၁၉၅၈နယူးေယာက္ႏိုင္ငံတကာသေဘာတူညီ
မႈစာခ်ဳပ္ ေဘာင္အတြင္းက်ေရာက္ပါသလား။

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာ သေဘာတူမႈသည္ ၁၉၅၈ နယူးေယာက္ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူညမ
ီ ႈ
စာခ်ဳပ္

အက်ိဳးအျမတ္ကက
ုိ ာကြယ္ရန္အတြက္

၄.၂။

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္း

၁၉၅၈

နယူးေယာက္ႏိုင္ငံတကာ

သေဘာတူညီမႈ

စာခ်ဳပ္ေဘာင္အတြင္း က်ေရာက္ရမည္။ (အခန္း-၁ ၏ ၂.၂ တြင္ၾကည့္ပါ)

အေထာက္အထားမ်ား ႐ွိပါသလား။
အပိုဒ္ခြဲ-၂(၁)

ဆိုင္ရာသေဘာတူမသ
ႈ ည္

တြင္အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာ

မွတ္တမ္းတင္ေရးသားထားေသာ

သေဘာတူမႈသည္

“မွတ္တမ္းတင္

ေရးသားထားေသာ အေထာက္အထားမ်ား” ႐ွိသင့္ပါသည္ဟုေဖာ္ျပသည္။ ဤလိုအပ္ခ်က္ အပိုဒ္ခ-ြဲ ၂(၂)
တြင္ပါ၀င္ေသာ

“သက္ဆိုင္သူ

စာခ်ဳပ္ဝင္တို႕က

လက္မွတ္ေရးထိုးထားျခင္း

သို႔မဟုတ္

သံႀကိဳးေၾကးနန္းစာမ်ား သို႔မဟုတ္ စာမ်ားလဲလွယ္ျခင္းအားျဖင္သ
့
ေဘာတူထားေသာစာခ်ဳပ္ သို႔မဟုတ္
အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာ
ဟုသတ္မွတ္သည္။

သေဘာတူညီမႈ႕စသည့္

အႏုညာတစီရင္ျခင္း

အပိုဒ္ခြဲမ်ား”

၄.၂.၁။ အယူအဆ သေဘာတရားဆိုင္ရာႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအခ်က္
အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာ သေဘာတူညီမႈ၏ဥပေဒအတို္င္းအတည္ျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းသည္
၁၉၅၈ နယူးေယာက္ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူညီမႈေအာက္တြင္ အကယ္၍ မွတ္တမ္းတင္ေရးသားရာ၌
လိုအပ္ခ်က္မ်ားသည္ အပိုဒ္ခ-ြဲ ၂ ၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္မကိုက္ညီပါက အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္၍မရႏိုင္ပါ။
နယူးေယာက္သေဘာတူညီမႈသည္
သတ္မွတ္သည္။

ႏိုင္ငံတကာဆိုင္ရာနည္း

ဥပေဒမူၾကမ္းေရးဆြဲသူသည္

ဥပေဒမ်ားအတိုင္း

ႏိုင္ငံေတာ္ဥပေဒျပ႒ာန္းမႈဆိုင္ရာ

တသက္မတ္တည္း

အေၾကာင္းအရာ

အခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္
ကိုင္နည္းအားျဖင့္

အမ်ားသေဘာဆႏၵကိုေတာင္းခံသည္

ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္လွ်င္

မွတ္တမ္းတင္ေရးသားထားမႈအေပၚ

အပိုဒ္ခြဲ

-၂(၂)

အရ

“အျမင့္ဆံုး”

ထပ္ေလာင္းျဖည့္စြက္ရန္
ဟန္႔တားပိတ္ပင္သည္။
သေဘာတူညီမႈအား

ပို၍

မတူညီေသာလုပ္နညး္

အဆိုျပဳခ်က္က

ပ်က္ျပားေစသည္မ်ား

လြတ္လပ္၍ထိေရာက္ေသာ

ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ား၏

႐ွိႏိုင္ေသးသည္။

ထို႔အတူ

သို႕မဟုတ္

စံကိုစာခ်ဳပ္ဝင္ႏိုင္င_
ံ _________မ်ား၏
ပို၍လိုအပ္ေသာ

အမ်ားသိေစရန္ထုတ္ျပန္

အမ်ားျပည္သူ

ထို႔အျပင္

အျမင့္ဆံုးစံသတ္မွတ္ရာတြင္

သို႔မဟုတ္

စီရင္ခ်က္ခ်ျခင္း

သေဘာတူညီခ်က္ပါ၀င္မႈ

လက္မွတ္သီးသန္႔ေရးထိုးျခင္း႐ွိမႈ စသည့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားပါ၀င္ပါသည္။
အပိုဒ္ခ-ြဲ ၂(၂)သည္

သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းျခင္းက့ဲသို႔

ျပည္တြင္းဥပေဒအရ

ခံုသမာဓိစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာ

ေၾကျငာရန္လိုအပ္ျခင္း

ပိုင္ဆို္င္မႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ

စည္းကမ္းမ်ား

တရား၀င္ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားအား

လိုအပ္ေသာေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားတြင္

သို႔မဟုတ္

လိုအပ္ခ်က္ကိုလည္း

စည္းမ်ဥ္း

အနိမ့္ဆံုး

အကြၽမ္းတစ္၀င္႐ိွၿပီးေသာ

သို႔မဟုတ္

ႏိုင္ငံတကာဆိုင္ရာ

အနက္အဓိပၸါယ္ျဖင့္သာ

အဓိပၸါယ္ေကာက္ယူသည္၊ တရား႐ံုးမ်ားသည္ မွတ္တမ္းေရးသားထားသည့္ နယူးေယာက္ႏိုင္ငံတကာ
သေဘာတူညီမႈေအာက္တြင္

ထည့္သြင္းစဥ္းစားခ်က္မ်ားထက္

နညး္ေသာ

လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို

ခြင့္ျပဳလိမ့္မည္မဟုတ္။ သို႕ေသာ္ေယဘုယ် နားလည္သေဘာ တူညီမႈမ်ိဳးမ႐ွိပါ။

ေအာက္ပါ လတ္တေလာႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္မႈ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ နယ္ပယ္တြင္ အပိုဒ္ခ-ြဲ
၂(၂)

သည္

စာခ်ဳပ္ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားအား

တင္းၾကပ္မႈနညး္ေသာစံမ်ားကို

ဟန္႔တားပိတ္ပင္သည္မ်ိဳးမ႐ွိရန္ နားလည္သေဘာတူညီမႈပို၍ပို၍ ႐ိွခဲ့သည္။

ေလွ်ာက္ထားက်င့္သံုးေစျပီး

ဤအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆခ
ို ်က္သည္ အပိုဒ္ခ-ြဲ ၇(၁) တြင္ေထာက္ခံထားျပီး ေအာက္ပါအတိုင္းေဖာ္ျပထားသည္။
“လက္ရွိအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈ၏ျပဌာန္းခ်က္မ်ားတြင…
္ ………..
မည္သည့္သက္ဆိုင္သူစာခ်ဳပ္ဝင္ကိုမဆို
အခြင့္ေကာင္းယူေသာ

၎တို႕ရရွိေသာစီရင္ခ်က္အရမိမိတို႕၏အခြင့္အေရးမ်ားအား

မည္သည့္နည္းလမ္းကိုမဆို

ဟန္႕တားထားသည္။

ထို႕အျပင္

တိုင္းျပည္၏

ဥပေဒအားျဖင့္ သို႔မဟုတ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီမႈအားျဖင့္ ခြင့္ျပဳသည့္ အတို္င္းအတာအရ
ေတာင္းခံသည့္

ခံုသမာဓိစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းကို

သက္ေရာက္မႈမ႐ွိပါ။”
ဤအပိုဒ္ခြဲသည္

စိတ္ဝင္စားမႈရွိေသာ

အမွီျပဳအားထားအားကိုးသည့္

မည္သည့္စာခ်ဳပ္ဝင္ကိုမဆုိ

အေျခအေနတြင္အက်ိဳး

ပို၍ေကာင္းမြန္ေသာ

ႏိုင္ငံေတာ္

သို႔မဟုတ္ မည္သည့္ႏိုင္ငံတကာျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားမဆို ေလွ်ာက္ထားက်င့္သံုးျခင္းအား ခြင့္ျပဳရန္ရည္႐ြယ္
ပါသည္။

အပိုဒ္ခ-ြဲ

၇

(၁)

အတည္ျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္

ခုံသမာဓိစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာ

သည္

အႏုညာတ

စီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာ

ဆက္ႏြယ္က်င့္သုံးခ့ဲေသာ္လညး္ပဲ
သေဘာတူညီမႈအားျဖင့္

(အပိုဒ္ခ-ြဲ ၇ (၁)ႏွငအ
့္ ခန္း-၁၏၅.၁ တြင္ ၾကည့္ပါ)

စီရင္ဆံုးျဖတ္မႈ၏

ဦးတည္ရာသည္

ျပ႒ာန္းရန္အတြက္

၎ကုိ

ထင္႐ွာ းသည္။

သို႔ေသာ္ ဤကိုင္တြယ္ေျဖ႐ွင္းနည္းသည္ လူအမ်ားလက္ခံက်င့္သံုးေသာနည္းလမ္းမဟုတ္ပါ။

တရား႐ံုးမ်ားသည္ အပိုဒ္ခ-ြဲ ၂(၂) အားလံုးကိုပယ္ထားျခင္း သို႕မဟုတ္ ခ်ဲ႕ကား၍ အဓိပၸာ ယ္ဖြင့္ဆိုျခင္း

အဆင္သင့္ေရးသားထားေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ာအားလက္ခံျခင္း သို႔မဟုတ္ တရား၀င္ေၾကျငာခ်က္

အပိုဒ္ခြဲ-၂(၂) ၏ “မွတ္တမ္းတင္ေရးသားထားျခင္း” ဟူေသာ သေဘာတူညီမႈဆို္င္ရာ ဥပမာအခ်ိဳ႕ျဖင့္

အဓိပၸာ ယ္ဖြင့္ဆို႐ံုမွ်သာ ရည္မွန္းထားျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္မႈ၏ ေခတ္ႏွင့္အညီလိုအပ္ခ်က္မ်ား
ရ႐ွိရန္ ေတာင္းခံသည္။

ခ်ဥ္းကပ္မႈႏွစ္မ်ိဳးလံုးသည္
အတည္ျပဳခဲ့ေသာ

၂၀၀၆ခုႏွစ္

ဂ်ဴလို္င္လ၇-ရက္ေန႔က

ႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္မႈ

ဥပေဒ

ကုလသမဂၢေကာ္မ႐ွင္မွ

(UNCITRAL)

တြင္

၎၏

ေထာက္ခံ

အတည္ျပဳခ်က္

ေထာက္ခံခ်က္ကို ေတြ႕ႏိုင္သည္။ (ေနာက္ ဆက္တဲြ ပူးတြဲပါစာ႐ြက္စာတမ္း-၃ တြင္ ၾကည့္ပါ) UNCITRAL
သည္ ဤသို႔ေထာက္ခံခ်က္ေပးခ့သ
ဲ ည္။
“အပိုဒ္ခ-ြဲ ၂၊

စာပိုဒ္-၂[ႏိုင္ငံတကာ

သေဘာတူညီမႈ]

တြင္ျပည့္စုံ

စြာ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိသည့္

အေျခအေနမ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳရာတြင္အသုံးခ်သည္” ႏွင့္ “အပိုဒ္ခ-ြဲ ၇၊စာပိုဒ-္ ၁ တြင,္ [နယူးေယာက္
ႏိုင္ငံတကာဥပေဒ

သေဘာတူညီမ]ႈ

သည္တရားနည္းလမ္းက်

ဥပေဒျပ႒ာန္းျခင္း

သေဘာတူညီမႈ

မ်ိဳးက့ဲသို႕ ေတာင္းခံရန္ ခံုသမာဓိစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာ သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုသည့္ႏိုင္ငံ၏
ဥပေဒသို႔မဟုတ္ႏင
ို္ ္ငံခ်ငး္ခ်င္း

သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္ကို္

အားထားအားကိုးရန္

ေတာင္းခံခ့ျဲခင္း

ေအာက္တြင္လုပ္ပိုင္ခြင့္ အခြငအ
့္ ေရး႐ိွရမည္ဟု အသုံးျပဳရန္မည္သည့္ ဥပေဒပညာ႐ွင္မဆို ခြင့္ျပဳရန္
ျပ႒ာန္းသင့္သည္”

၄.၂.၂။ လက္ေတြ႕ က်င့္သံုးျခင္း
အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္

“မွတ္တမ္းတင္ေရးသားထားျခင္း”လိုအပ္ခ်က္ လြတ္လပ္ေသာ သေဘာ

တူညီမႈစာခ်ဳပ္ ေအာက္တြင္က်ယ္ျပန္႔ေသာ ဦးတည္ခ်က္ျဖင့္ က်င့္သံုးရန္႐ွိသည္ ဥပေဒစည္းကမ္းအတိုင္း
လိုက္နာေစရန္လိုလားေသာ
႐ွိေသာ

ကိုင္တြယ္ေျဖ႐ွင္းျခင္းႏွင့္

သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ျခင္း

အဓိပၸာ ယ္ဖြင့္ဆိုမႈမ်ားျဖစ္သည္။

၁၉၅၈

လက္႐ွိႏိုင္ငံတကာ

တရား၀င္က်င့္သံုးျခင္းတို႔သည္

နယူးေယာက္

ႏိုင္ငံတကာ

လက္ေတြ႕က်င့္သံုးလ်က္

ကဲြျပားျခားနားေသာ

ဥပေဒသေဘာတူညီမႈ၏

မွတ္တမ္းတင္ေရးသားထားေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၏ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈ မ႐ွိသည့္ က်င့္သံုးခ်က္သည္
မ်က္ေမွာက္ႏွင့္က်ယ္ျပန္႔နက္နဲေသာ စီးပြာ းေရးဆိုင္ရာအသံုးအႏႈန္းမ်ား ႏွင့္ကြဲျပားျခားနားေသာ ၁၉၅၈
နယူးေယာက္ႏိုင္ငံတကာဥပေဒ

သေဘာတူညီမႈ၏

ေထာက္ခံျခင္း၏ လိုရင္းကြဲလြဲဆန္႔က်င္ေနလိမ့္မည္။

ဥပေဒစည္းကမ္း

ဤဥပေဒပညာနယ္ပယ္တြင္

လက္ေတြ႕က်င့္သံုးရာ၌ျပသည္။

အက်ိဳးသင့္အေၾကာင္းသင့္

ခိုင္လံုသည့္

အတို္င္းလို္က္နာေစျခင္းအား

တရား႐ံုးမ်ားသည္

ေယဘုယ်အားျဖင့္

ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ား၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္လိုက္နာျခင္းကို သက္ေရာက္မႈ႐ွိရန္ မွတ္တမ္းတင္ေရးသားထားရာ၌
ၾကား၀င္ေစ့စပ္ေပးရန္

တူညီခ်က္” ႐ိွခသ
့ဲ ည္)

ကမ္းလွမ္းသည္ကို

ခံုသမာဓိစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာ

လက္ခံသည့္သေဘာရသည္။

ဤလက္ခံက်င့္သုံးမႈသည္ လုပ္ထုံးလုပ္နညး္

အခ်က္အလက္တို႔ျဖင့္ ေဖာ္ျပႏိုင္ပါသည္။

သေဘာတူညီမႈကို္

(“အျပန္အလွန္သေဘာ

အမ်ိဳးမ်ိဳးအပါအ၀င္တိက်ေသာ

၎သည္ ခံုသမာဓိစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာ သေဘာတူညီမႈ လက္မွတ္ေရးထိုးသည့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္စလံုး
သို႔မဟုတ္

ခံုသမာဓိ

စီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာ

၀ါက်ကဏၰတြင္

လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ

သေဘာတူစာခ်ဳပ္သည္ ေက်နပ္ ႏွစ္သိ့္မ္မႈကိုေပးၿပီး သိမ္းသြင္းသည့္ လိုအပ္ေသာမွတ္တမ္းတင္မႈအျဖစ္

ထင္သာျမင္သာ႐ွိ္ပါသည္။ ခံုသမာဓိစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာ ၀ါက်ကဏၰတြင္ သီးျခားလက္မွတ္ေရးထိုးရန္
မလိုအပ္ေတာ့ပါ။

ထပ္မံ၍ အပိုဒ္ခ-ြဲ ၂(၂) တြင္ ခံုသမာဓိစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာ သေဘာတူညီမႈသည္ လက္ေရးမူမ်ား၊
ေၾကးနန္းမ်ား

သို႕မဟုတ္

နည္းလမ္းမ်ားအားလံုးကို

ဆက္ဆံေျပာဆိုျခင္း

လက္ေရးမူျဖင့္မွတ္တမ္းတင္ျခင္း

အေၾကာင္းၾကားခ်က္

ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္

အားလံုးပါ၀င္ပါသည္။

ဤအမႈကိစၥႏွင့္

ဆန္႔က်င္ေသာ အပိုဒ္ခ-ြဲ ၂(၂) ပထမအပိုင္းတြင္ ရည္ၫႊန္း ထားေသာ “သေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ ခံုသမာဓိ
စီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာ

၀ါက်ကဏၰႏွင့္

ခံုသမာဓိ

စီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္း

ဆိုင္ရာ

သေဘာတူညီမႈတြင္

ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားကလက္မွတ္ေရးထိုးထားရမည္” ထို႔အျပင္ လက္ေရးမူမ်ားႏွင့္ ေၾကးနန္းမ်ား သည္
လက္မွတ္ထိုးထားျခင္း႐ွိရမည္ဟု လိုအပ္ခ်က္မ်ားမ႐ွိပါ။
ထို႐ွင္းလင္းေသာ

ဆီေလ်ာ္ေသာခံုသမာဓိ

အေျခအေနမ်ား႐ွိေသာ္ျငားလည္း

ခ်ိန္ၫွိခ်က္မ်ား

စီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာ

တရား၀င္က်ိဳးေၾကာင္း

သေဘာတူညီမႈမ်ားသည္

ခက္ခဲမႈမ်ား

႐ွိေကာင္း႐ွိပါလိမ့္မည္။ အခ်ိဳ႕အမ်ားလက္ခံေသာ တူညီသည္ အေျခအေနမ်ားသည္ ပါ၀င္ပါသည္။

i. ခံုသမာဓိ စီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္း ဆိုင္ရာ၀ါက်ကဏၰတြင္ အဓိက စာခ်ဳပ္ႏွင့္ ဆို္င္ေသာမွတ္တမ္းမွတ္ရာ

စာ႐ြက္စာတမ္းတြင္ ရည္ၫႊန္းထားသည့္ မွတ္တမ္းမွတ္ရာ စာ႐ြက္စာတမ္း ပါ၀င္သည္။
(“ကိုးကားရည္ၫႊန္းခ်က္မ်ား ပါ၀င္သည္”့ အေၾကာင္းအခ်က္)
ဤအမ်ာ းႏွင့္ဆို္င္ေသာလက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္မႈသည္
၀ါက်ကဏၰပါ၀င္ေသာ

စံအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ႏွင့္

ဖြင့္ဆိုခ်က္ပံုစံမ်ားကို ရည္ၫြန္းပါသည္။

အဓိကစာခ်ဳပ္

အေျခအေနမ်ား

ခံုသမာဓိစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းဆို္င္ရာ
သို႔မဟုတ္

တျခားစံအဓိပၸာ ယ္

၁၉၅၈ နယူးေယာက္ ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္သည္ ဤအေျခအေနတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္
မႈမ႐ွိပါ။

အပိုဒ္ခြဲ-၂တြင္

ေဖာ္ျပထားေသာ

စီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းဆို္င္ရာ

၀ါက်ကဏၰမ်ား

မလိုေသာၫႊန္ျပခ်က္မ်ားမ႐ွိပါ။
ဤကိစၥ၏

ေျဖ႐ွင္းခ်က္သည္

ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ား၏
လုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားႏွင့္

လို္ကန
္ ာရမည့္တရား၀င္လိုအပ္ခ်က္အားျဖင့္္

ထည့္သြင္းသည္ကအ
ို ျပန္အလွန္နားလည္မႈျဖင့္

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္

ပါ၀င္ပတ္သက္မႈ

အခန္းကဏၰအရ

သီးသန္႔သတ္မွတ္ထားေသာ

ခံုသမာဓိ

ဖြင့္ဟရန္

အေထာက္အားမ်ားျဖစ္သင့္သည္။

ဥပမာ-

အေတြ႕အႀကံဳ႐ွိ

စီးပြာ းေရးလုပ္ငန္းမ်ား

စီးပြာ းေရး

အေၾကာင္းအရာမ်ား၊

ခံုသမာဓိစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္း ဆို္င္ရာ၀ါက်ကဏၰပါ၀င္ေသာ စံအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ႏွင့္ အေျခအေနမ်ားကို
အတိအက်ရည္ၫႊန္းေသာ

အဓိကမွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားသည္

အဓိကသေဘာတူစာခ်ဳပ္သည္

ခံုသမာဓိစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္း ဆို္င္ရာ၀ါက်ကဏၰမ်ားကို ကိုးကားေဖာ္ျပသည့္စံပံုစံမ်ား၏ က်င့္သံုးခ်က္မ်ားကို
႐ိုး႐ွင္းစြာ ရည္ၫႊန္းသည့္ အမႈကိစၥမ်ားထက္ ၁၉၅၈ နယူးေယာက္ ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္၏

အပိုဒ္ခြဲ-၂ တြင္ထိထိေရာက္ေရာက္အသံုးခ်သည့္ တရား၀င္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေလးစားလုိ္က္နာျခင္းကို
လြယ္ကူစြာ ႐ွာေဖြေတြ႕႐ွိနိင္ပါသည္။

က်ိဳးေၾကာင္းညီၫြတ္

ခိုင္လံုသည့္

မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ား

႐ွိသင့္သည့္ကိစၥတိုင္းတြင္

ဆို္င္ရာ၀ါက်ကဏၰပါ၀င္ေသာ
မတိုင္ခင္သို႔မဟုတ္
ကန္႔ကြက္ပါသည္။

တရားနည္းလမ္းက်ေသာစံမ်ားသည္

တျခားတစ္စံုတစ္ေယာက္ကိုကိုးကားသည့္

အေတာအတြင္း

ဆိုေသာအခ်က္သည္

ထိန္းသိမ္းလုိ္က္နာမႈ

အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစလွ်င္

ဆက္ဆံေျပာဆိုျခင္း

၎သည္သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုသည့္အခ်ိန္

အကယ္၍အေထာက္အထားသည္

အားျဖင့္ပါ၀င္ေသာခံုသမာဓိစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္း

ခံုသမာဓိစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္း

သို႔မဟုတ္

ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားသည္

ဆို္င္ရာသေဘာတူညီမႈ

တရား႐ံုးမ်ားသည္

သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကုိ

ကိုးကားခ်က္မ်ား

အသိ႐ွိသင့္သည္

ေယဘုယ်အားျဖင့္

က်ိဳးေၾကာင္း

ညီၫြတ္ခိုင္လံုသည့္ ခံုသမာဓိစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္း ဆို္င္ရာသေဘာတူညီမႈကို

တရား၀င္

ဥပမာအားျဖင္႔

စံအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ႏွင့္

လိုလားသည္။

ခံုသမာဓိစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္း

အေျခအေနမ်ားတြင9
္

ဆို္င္ရာ

၀ါက်ကဏၰမ်ားသည္

ရည္ၫႊန္းေသာေလလံတင္

စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားပါခ့ၿဲပီးေသာအခါ

အတည္ျပဳရန္

သို႔မဟုတ္

သေဘာတူခ့ၿဲပီးသည္မ်ား ထည့္သြင္းစဥ္းစားသည္ သို႔မဟုတ္ စံအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ႏွင့္ အေျခအေနမ်ား
တြင္ကုန္ပစၥည္း၀ယ္ယူသည့္အမွာစာမ်ား

ယခင္ပူးတြဲပါ႐ိွခ့ၿဲပီးသည့္
10

ပါ၀င္မည့္ပံုစံတစ္စိတ္ တစ္ေဒသမွ်သာ ရည္ၫႊန္းသည္။

သို႔မဟုတ္

ေနာက္ပို္င္းတြင္

9France : 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.

10United States : United States District Court, Western District of Washington, 19 May 2000 (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).

တရား႐ံုးမ်ားသည္သေဘာၤပို္င္႐ွင္ ႏွင့္ ကုန္သည္တို႔ သေဘာၤစင္းလံုးငွားသည့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္
ပါ၀င္ေသာ

ခံုသမာဓိစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းဆို္င္ရာ

သေဘာတူစာခ်ဳပ္သည္

ျပည့္စံုမႈ႐ွိသည္ဆိုေသာ

ကြဲျပားျခားနားသည့္ သေဘာထားခံယူခ်က္႐ွိမ႐ွိ အကိုးအကားစာရင္းမွတ္တမ္းေကာင္း ႐ွိသည္။

ထို႔နည္းတူ ေထာက္ခံေသာစံမ်ားအရ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ား သတိမူမိေသာ ခံုသမာဓိစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္း
ဆို္င္ရာ

သေဘာတူစာခ်ဳပ္႐ွိမ႐ွိကုိ

သေဘာၤပို္င္႐ွင္ႏွင့္

ကုန္သည္တို႔

ခံုသမာဓိစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းဆို္င္ရာ

သတိမူမိသည္။

သေဘာၤစင္းလံုးငွာ းသည့္

၀ါက်ကဏၰမ်ားကို

ေယဘုယ်အားျဖင့္ျပည့္စုံသည္ဟုယူဆသည္။
ကုန္သည္တို႔

ကိုးကားသည္။12

အကယ္၍

11

သေဘာတူစာခ်ဳပ္သည္

သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ပါ၀င္ေသာ

တိတိက်က်ရည္ၫႊန္းခ့ဲလွ်င္

၎သည္

တရား႐ံုးမ်ားသည္ ျပည့္စံုေသာ သေဘာၤပို္င္႐ွင္ ႏွင့္

သေဘာၤစင္းလံုးငွာ းသည့္သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို
ဒါ့အျပင္

စာရင္းမွတ္တမ္းေကာင္းသည္

သေဘာၤပင
ို္ ္႐ွင္ႏွင့္

အပ္ႏွံသူကိုမသိေစေသာအခါ

ျငင္းပယ္ရန္မ႐ွိေသာ

ကုန္သည္တို႔

ေယဘုယ်

သေဘာၤစင္းလံုးငွာ းသည့္

စာရင္းမွတ္တမ္းေကာင္းသည္

အပ္ႏွံသူ၏

သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ ခံုသမာဓိစီရင္ဆံုးျဖတ္ ျခင္းဆို္င္ရာ အျငင္းပြာ းဖြယ္ရာမ်ားကို အဆိုတင္သြင္းသည့္
သေဘာၤပို္င္႐ွင္ ႏွင့္ ကုန္သည္တို႔သေဘာၤစင္းလံုးငွားသည့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ပါ၀င္ေသာ ရည္ၫႊန္းမွ်
႐ံုသာခံုသမာဓိစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္း ဆို္င္ရာ၀ါက်ကဏၰမ်ား မပါ၀င္ပါ။13

11Spain : Audencia Territorial, Barcelona, 9 April 1987 (Parties not indicated ) 5 Revista de la Corte Española de Arbitraje
(1988-1989); Yearbook Commercial Arbitration XXI (1996) pp. 671-672 (Spain no. 25).

12United States : United States District Court, Southern District of New York, 18 August 1977 (Coastal States Trading, Inc. v.
Zenith Navigation SA and Sea King Corporation) Yearbook Commercial Arbitration IV (1979) pp. 329-331 (US no. 19) and
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).

ii. စာခ်ဳပ္ႏွင့္ဆို္င္ေသာမွတ္တမ္းမွတ္ရာ စာ႐ြက္စာတမ္းတြင္ပါ၀င္ေသာ ခံုသမာဓိစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာ
၀ါက်ကဏၰတြင္

လက္မွတ္ေရးထိုးထားျခင္း

မ႐ွိေသာ္လည္း

ေခၚေ၀ၚေသာ ေ၀ါဟာရအရ ေနာက္ဆက္တြဲေဆာင္႐ြက္ခ့ျဲခင္း
တင္ျပရန္သေဘာတူညီသည့္
အေျခအေနကို

ခံုသမာဓိစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာ

နားလည္မႈတိက်႐ွင္းလင္းျပတ္သားေသာ

က့ဲသုိ႕ျပ႒ာန္းသည္။


ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားအားလံုးအားျဖင့္
အျငင္းပြာ းမႈသည္

ရပ္တည္ခ်က္ျဖင့္္

အမႈကိစၥ၏

ေကာက္ခ်က္မခ်ႏိုင္ျခင္း

ကမ္းလွမ္းခ့ဲသည့္ စာခ်ဳပ္တြင္ စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္း ဆိုင္ရာ၀ါက်ကဏၰတြင္ ပါ႐ိွေနသည္ ထို႔အတူ
အတည္ျပဳခဲ့ၿပီးမွ ပို႕ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္အတည္ျပဳခ်က္သည္

စာရင္သြင္းထားျခင္း သို႔မဟုတ္ ေနာက္ဆက္တြဲအေျခအေနမ်ား ပါ၀င္သည္။

ေယဘုယ်ႀကဳိတင္

ဤေနရာတြင္ ကမ္းလွမ္းမႈကို လက္ခံျခင္းႏွင့္ အျပန္အလွန္ အဆိုျပဳျခင္းၾကား ကြဲျပားျခားနားျခင္းကုိ
ျပ႒ာန္းသင့္သည္။

ခံုသမာဓိ

စီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာ

သေဘာတူစာခ်ဳပ္သည္

မကန္႔ကြက္ခသ
့ဲ မွ် အတည္ျပဳခဲ့သည္ကို အက်ိဳးသင့္အေၾကာင္းသင့္ စိတ္ခ်ရသည့္ယူဆသည္။
ဆိုလုိသည္မွာ

ေယဘုယ်ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္

သေဘာတူညီမႈကို

တိတိက်က်

ၾကား၀င္ေစ့စပ္ေပးျခင္း၌

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ မ႐ွိပါ။ ထို႔နည္းတူစြာ ေနာက္ဆက္တြဲအလားအလာ႐ွိေသာ အေျခအေနမ်ားသည္
(ဥပမာ-

“ဤအေသးစိတ္

ကဲ့သုိ႔ေသာျပ႒ာန္းခ်က္)

အခ်က္

အလက္မ်ားကို

စီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္း

လိုက္နာရေသာအတည္ျပဳခ်က္

ဆိုင္ရာ၀ါက်ကဏၰတြင္

”

ျပတ္ျပတ္သားသား

သေေဘာတူခြင့္ျပဳသည္ဟု မွတ္ယူႏိုင္သည့္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ႐ွိလိမ့္မည္မဟုတ္။14


စာခ်ဳပ္တြင္

စီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာ၀ါက်ကဏၰတြင္

ပါ႐ွိေနသည့္

ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ား

တစ္စံုတစ္ေယာက္မီ အျခားတစ္ေယာက္ဆီသို႔ တုန္႔ျပန္မႈမ႐ွိေသာ္လည္း စာခ်ဳပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍
ဆန္႔က်င္ဘက္ ျပဳမူလုပ္ေဆာင္သည့္အရာမ်ား ပို႔ေပးခ့ဲသည္။

ဤအေျခအေနသည္

အျပန္အလွန္နားလည္မႈျဖင့္

ဖြင့္ဟရန္မလိုေသာ

သေဘာတူညီခ်က္

အေၾကာင္းအရာ ခံုသမာဓိစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ “ ခံုသမာဓိစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းကို သြယ၀
္ ို္က္ၫႊန္း

ဆိုသည္ ” ထြက္ေပၚလာေစသည္။ စီးပြာ းေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ကုန္ပစၥည္း၀ယ္ယူသည့္အမွာ စာမ်ား
သို႔မဟုတ္လက္မွတ္၊ေနရာ ႀကိဳတင္ယူျခင္း မွတ္တမ္းမ်ားက့သ
ဲ ို႔ေသာ တျခားသူထံမွ ျပန္လည္ေရးသားရန္
မလိုအပ္ေသာ အေျခခံအက်ဥ္းခ်ဳပ္ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားမၾကာခဏျပဳလုပ္သည္။

ဥပေဒတြင္ အျပန္အလွန္နားလည္မႈျဖင့္ ဖြင့္ဟရန္မလိုေသာလက္ခံမႈမ်ား ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူညီမႈ

ေအာက္တြင္ မွတ္တမ္းတင္ေရးသားရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားမျပ႒ာန္းႏိုင္ပါ။ ထို႔အတူ တခ်ိဳ႕ေသာတရား႐ံုးမ်ား
သည္ ဤ႐ႈေထာင့္ကို ေထာက္ခံသည္။15

14 United States: United States Court of Appeal, Second Circuit, 15 February 2001 (US Titan Inc. v. GuangzhouZhenHua
Shipping Co. ) 241 F.3d (2nd Cir. 2001) p. 135; Yearbook Commercial Arbitration XXVI (2001) pp. 1052-1065 (US no. 354).
15See, e.g., 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).

သို႔ေသာ္လည္းပဲ

နားလည္သေဘာေပါက္မႈ

ႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္ေရး
တခ်ိဳ႕တရား႐ံုးမ်ားသည္

နယ္ပယ္တြင္

လက္ေတြ႕က်င့္သံုးမႈနယ္ပယ္ႏွင့္

ေရးသားကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားကို

အျပန္အလွန္နားလည္မႈျဖင့္
က်င့္သံုးသည္

ႏိုင္ငံတကာ

ကို္က္ညီ

သေဘာတူညီမႈသည္

သည္ကိုေတာင္းခံသည္၊

ဖြင့္ဟရန္မလိုေသာ

လက္ခံမႈကို

(ဆိုလိုသည္မွာစာခ်ဳပ္၌ပါေသာ

စြမ္းေဆာင္

ႏို္င္မႈေဆာင္႐ြက္မႈဆို္င္ရာအသံုးအႏႈန္းမ်ား16 သို႔မဟုတ္ အျပန္အလွန္ နားလည္မႈျဖင့္ ဖြင့္ဟရန္မလိုေသာ
နိဂံုးခ်ဳပ္ခံုသမာဓိစီရင္ ဆံုးျဖတ္ျခင္း ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ ေလွ်ာက္ထားက်င့္သံုးျခင္း အသံုးအႏႈန္းမ်ား) 17
အပိုဒ္ခြဲ- ၂ (၂) ၏ ျပည့္စုံေသာ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားကဲ့သုိ႔ ျပ႒ာန္းသင့္ ပါသည္။

၂၀၀၆ခုႏွစ္တြင္ UNCITRAL သည္ ၎၏ေ႐ြးခ်ယ္ရန္ နည္းလမ္းႏွစ္မ်ိဳး႐ွိေသာ ႏိုင္ငံတကာဆို္င္ရာ
ကုန္သြယ္မႈ ခံုသမာဓိစီရင္ ဆံုးျဖတ္ျခင္းဆို္င္ရာစံဥပေဒ (ေနာက္ဆက္တြဲ ၂ တြင္ ၾကည့္ပါ) ၏ အပိုဒ္ခ-ြဲ ၇
(ခံုသမာဓိစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာ သေဘာတူမႈပံုစံႏွင့္အနက္အဓိပၸါယ္) ကုိျပင္ဆင္ခ်က္ထုတ္ျပန္သည္။

ေ႐ြးခ်ယ္မ-ႈ ၁ သည္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ မွတ္တမ္းတင္ေရးသားထားသည့္ သေဘာတူညီမႈ
အဓိပၸါယ္ကို မိတ္ဆက္ေပးသည္။

“ အပိုဒ္ခြဲ -၇ (၃)။ ခံုသမာဓိစီရင္ ဆံုးျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာ သေဘာတူညီမႈသည္ ၎တြင္ပါ၀င္ေသာ
အေၾကာင္းအရာမ်ားကို မည္သည့္ပံုစံျဖင့္ျဖစ္ေစ မွတ္တမ္းတင္ထားသည္ ခံုသမာဓိစီရင္ ဆံုးျဖတ္ျခင္း

ဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈ သို႔မဟုတ္ သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္သည္ ႏႈတ္အားျဖင့္ အျပဳအမူအားျဖင့္ သို႔မဟုတ္
တျခားနညး္လမ္းမ်ားျဖင့္္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္း မ်ားမွတ္တမ္းတင္ ေရးသားထားသည္ ”
ဤအနက္အဓိပၸါယ္သည္

မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္

“မည္သည့္ပံုစံျဖင့္”

သေဘာတူညီမႈ

စာခ်ဳပ္တြင္

“ ပါ၀င္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ” အစဥ္အာအတို္င္းေရးသားမႈမ်ားႏွင့္ တူညီသည့္ဥပေဒ ျပ႒ာန္းသည္။
မွတ္တမ္းတင္ေရးသားထားသည့္ပံုစံသည္ လိုအပ္လ်က္႐ွိေသးသည္။

ေ႐ြးခ်ယ္မ-ႈ ၂သည္ မွတ္တမ္းတင္ေရးသားထားသည့္ ပုံစံလိုအပ္မႈကို ဖယ္ထုတ္ခ့ၿဲပီးျဖစ္သည္။

ထိုျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားသည္ ၁၉၅၈ နယူးေယာက္ ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္အေပၚတြင္ တို္က္႐က
ို ္
အက်ိဳးအျပစ္က်ေရာက္မႈမ႐ွိပါ ၎တို႔သည္ ၁၉၅၈ နယူးေယာက္ ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္၏
လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ လြတ္လပ္ေသာသေဘာထားအျမင္ကို ဦးတည္ ရည္ၫႊန္းသည္။

ထပ္ေလာင္းဆိုရလွ်င္ UNCITRAL သည္ ၁၉၅၈ နယူးေယာက္ ႏိုင္ငတ
ံ ကာသေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္၏
အပိုဒ္ခြဲ-၂(၂) “ျပည့္စံုမႈမ႐ွိေသာ အေျခအေနကိုေဖာ္ျပသည့္ ဥပေဒျပ႒ာန္းျခင္း
ကိုက်င့္သံုးႏိုင္ေၾကာင္း
၂တြင္ၾကည့္ပါ)
iii..

ေထာက္ခအ
ံ တည္ျပဳခဲ့ပါသည္။

(ဤအခန္း၏

ခံုသမာဓိစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာသေဘာတူမႈသည္

၄.၂.၁

ဆက္စပ္မႈမွန္သမွ်”

ႏွင့္

ေနာက္ဆက္တြဲ

အီလက္ထရာနစ္ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္

ဖလွယ္မႈမ်ား ပါ၀င္ပါသလား။အပိုဒ္ခ-ြ ဲ ၂ (၂) တြင္ပါ႐ိွေသာ စကားအသုံးအႏႈန္းသည္ ၁၉၅၈ခုႏွစ္က
သုံးႏႈန္းခ့ဲေသာဆက္ဆံေျပာဆိုျခင္း

အေၾကာင္းၾကားခ်က္နည္းလမ္းမ်ားကိရ
ု ည္႐ြယ္ခ့ဲသည္။

မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ဆက္သြယ္ေရး နည္းလမ္းႏွင္႔

ယင္းသည္

16United 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).

17Germany : Bundesgerichtshof, 3 December 1992 (Buyer v. Seller ) Yearbook Commercial Arbitration XX (1995) pp.
666-670 (Germany no. 42).

အက်ံဳး၀င္သည့္ ညီမွ်ေသာအနက္အဓိပၸါယ္ကို အက်ိဳးသင့္အေၾကာင္းသင့္ အနက္အဓိပၸါယ္ေကာက္ယူႏိုင္
သည္။ ကိုးကားခ်က္မ်ားကို ခံုသမာဓိစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္း ဆိုင္ရာသေဘာတူမႈအေနျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္

ေရးသားထားသင့္ပါသည္။ ဤကိုးကားခ်က္တြင္ ျဖည့္စြက္သည့္ ဆက္ဆံေျပာဆိုျခင္း အေၾကာင္းၾကား
ခ်က္ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ ဖက္စ္ႏွင့္ အီး-ေမးလ္မ်ားလည္း အပါအ၀င္နည္းလမ္းမ်ားအားလံုးသည္ အပိုဒ္ခြဲ-၂
(၂) ကိုလိုက္နာသည္ဟု မွတ္ယူရမည္။

အီး-ေမးလ္မ်ားသည္လည္း ၁၉၅၈ နယူးေယာက္ ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္ ေအာက္တြင္စာျဖင့္
ေရးသား ေဖာ္ျပေသာနည္းလမ္းမ်ားက့ဲသ႔ုိ လက္မွတ္ေရးထိုးမႈမ်ားသည္ အီလက္ထေရာနစ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ
ခုိင္မာမႈကို

ယံုၾကည္အားထားႏိုင္ျခင္း

သို႔မဟုတ္

အီလက္ထေရာနစ္အေျခခံ

ဆက္သြယ္ေရးအရ

အေရးပါထိေရာက္ေသာ အေထာက္အထားမ်ားအား တျခားယံုၾကည္စိတ္ခ်ေလာက္ေသာ နညး္လမ္းမ်ား

သံုး၍ အျပန္အလွန္ဖလွယ္ျခင္းအားျဖင့္ မေျပာင္းလဲေသာ ကို္င္တြယ္ေျဖ႐ွင္းနည္းကို ျဖည့္စြက္သတ္မွတ္
ျပ႒ာန္းရလိမ့္မည္။ ဤနည္းလမ္းသည္ UNCITRAL က၂၀၀၆-ခုႏွစ္တြင္ ျပင္ဆင္ခဲ့ေသာ ၎၏ Model
Law စံျပဥပေဒတြငအ
္ တည္ျပဳခဲ့သည္။ (ေနာက္ဆက္တြဲ- ၃ တြင္ၾကည့္ပါ)
၄.၃။

ခံုသမာဓိျဖင့္

စီရင္ဆံုးျဖတ္ေရး

သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား႐ွိပါသလား။
ဆုံးျဖတ္ေရး

သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္သည္

ျဖစ္ႏင
ုိ ္ဖြယ္႐ွိသည့္ပံုစံကိုျပ႒ာန္းသည္။

သေဘာတူညီမႈသည္

က်ိဳးေၾကာင္းညီၫြတ္

တျခားသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားက့ဲသုိ႔
က်ိဳးၾကာင္းညီၫြတ္၍

“အပိုဒ္ခ-ြဲ

၂(၃)

အက်ဥ္းခ်ဳပ္

ခို္င္လံုေသာ

ခုံသမာဓိျဖင့္

ခိုင္လုံမႈ႐ွိၿပီး

စီရင္

ထိေရာက္ေသာ

အၾကံျပဳခ်က္အရ

သတ္မွတ္

ျပ႒ာန္းသည့္ တရား႐ံုးေတာ္သည္ ခံုသမာဓိျဖင့္စီရင္ဆံုးျဖတ္ေရး ေတာင္းဆိုမႈ႕အရ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္
သည့္ ခံုသမာဓိျဖင့္စီရင္ ဆံုးျဖတ္ေရးအတြင္းက်ေရာက္သည္ တရား၀င္မွတ္ယူရသည္။ သေဘာတူညီမႈ
သည္ " တရား၀င္ျခင္း ၊အသက္၀င္ျခင္း (သု)ိ႔ က်င့္သုံးနုိင္ျခင္းမရွိေပ။" အထက္ပါေဖာ္ျပသည့္အတုိင္း

ကြန္ဗန္းရွင္းနယ္ပယ္အတြင္းမွ ခံုသမာဓိျဖင့္စီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္း သေဘာတူညီမႈမ်ားသည္ တရား၀င္သည္
ဟုမွတ္ယူသည္။

IV.၃.၁. အယူအဆဆုိင္ရာေနာက္ခံသမိုင္းႏွစ္ဖက္ပုဂၢဳလ
ိ ္မ်ားမွ

Article

V(၁)(က)

၏ပထမပိုင္းတြင္

ခံုသမာဓိျဖင့္ စီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းသေဘာတူညီမႈကို သက္ဆုိင္ ေသာဥပေဒအျဖစ္ အတည္ျပဳထားေသာ္
လည္း (အခန္းIII)တြင္ၾကည့္ရန္) လက္ေတြ႔တြင္မူ ၄င္းတို႕သည္ထိေရာက္ျပီး စည္းေႏွာ င္အားရွိေသာ
ခံုသမာဓိျဖင့္

စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္း

သေဘာတူညီမႈကို

ဖြဲ႔စည္းရန္မူ

ေႏွာင့္ေႏွးေလ့ရွိၾကသည္။

ထို႔ေၾကာင့္တရား႐ုံးမွဤသေဘာတူညီမႈကို အရဲစြန္႔၍ဆုံးျဖတ္ရန္ ျဖစ္သည္။ အျငင္းပြားမႈမ်ားေျဖရွင္းရာ

တြင္ နည္းလမ္းမ်ားစြာ ရွိေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕က်င့္သုံးေသာ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားမွာ တရား႐ုံးမဟုတ္ေသာ
(ArticleV(၁)(က)၏ဒုတိယနည္းဥပေဒျဖစ္ေသာ ႏႈိင္းယွဥ္ဆင္ျခင္ျခင္း) ဥပေဒခုံသမာဓိ႐ုံး (ကြန္ဗန္းရွင္း

တြင္ေဖာ္ျပသည့္အတုိင္း) တရားစြဲရာႏုိင္ငံ၏ဥပေဒ (သုိ႔) စာခ်ဳပ္ပါ စည္းကမ္းမ်ားအတိုင္း လိုက္နာေသာ
နည္းျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕ခုံသမာဓိျဖင့္ စီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းသေဘာတူညီမႈကို မည္သည့္ႏုိင္ငံ၏ ျပည္တြင္းဥပေဒ

ကိုမဆုိ မွီျငမ္းျခင္းမျပဳဘဲအမ်ားသေဘာတူညီမႈျဖင့္ အတည္ျပဳသည္။ ေယဘူယ်အားျဖင့္ ထိေရာက္ေသာ

ဥပေဒေရြးခ်ယ္ျခင္းေနာက္ကြယ္မွ ေမာင္းႏွင္အားသည္ ခံုသမာဓိျဖင့္စီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္း သေဘာတူညီမႈ
အတြက္ ပို၍အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္သည္။10

၁၀။ ဤပုံ စံမ်ဳိးခ်ဥ္းကပ္ျခင္းကို Swiss Private International Law Act ၏ Article၁၇၈(၂)တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။
ေယဘူယ်အားျဖင့္

ခုံသမာဓိျဖင့္ စီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္း

အျငင္းပြားမႈျဖစ္ပြားပါကလုိက္နာရမည္႔

သေဘာတူ ညီမႈသ ည္

စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင္႔

ႏွစ္ဖက္ပုဂၢိ ဳလ္မ်ားမွ

သတ္မွတ္ေသာဥပေဒလုိအပ္ခ ်က္မ ်ား

ကိုက္ညီပ ါကတရား၀င္မည္ျဖစ္ျပီး

သက္ဆုိင္ေသာဥပေဒ (သို႔) Swiss law ႏွင့္ ကိုက္ညီပ ါကလည္းတရား၀င္ မည္ျဖစ္သည္။

(သုိ႔)

သီးျခားအားျဖင့္အဓိကစာခ်ဳပ္ႏွင

IV.၃.၂ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ျခင္း

" တရားမ၀င္ျခင္း ၊ အသက္မ၀င္ျခင္း (သု)ိ႔ က်င့္သုံးနုိင္စြမ္းမရွိျခင္း " စကားရပ္မ်ားသည္မူၾကမ္းေရးဆြဲ
သူမ်ားမွအမည္တပ္ေခၚခဲ့ျခင္းမဟုတ္ေပ။
အဓိပၸာ ယ္ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။
(i) "တရားမ၀င္ျခင္း"
"တရားမ၀င္ျခင္း"
စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္း

ဟူသည္႔

ေအာက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားသည္

စကားရပ္ကို

သေဘာတူညီမႈကို

ဤစကားရပ္မ်ား၏

အစကတည္းကတရားမ၀င္ျခင္းေၾကာင့္

ခုံသမာဓိျဖင့္

အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိသည္ဟအ
ု ဓိပၸာယ္ေကာက္ယူႏိုင္သည္။

ဥပမာမ်ားမွာလိမ္လည္ျခင္း၊ ေသြးေဆာင္၍လိမ္လည္လွည့္စားျခင္း ၊ ႐ုိးမေျဖာင့္ျခင္း ၊ တရားမ၀င္ျခင္း
(သု)ိ႔ မွားယြင္းျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။
ခုံသမာဓိျဖင့္စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္း

သေဘာတူညီမႈကို

အေကာင္အထည္

ေဖာ္ရာတြင္

ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ား

ျဖစ္သည့္စြမ္းေဆာင္ရည္မရွိျခင္း ၊ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္စြမ္းမရွိျခင္း စသည္မ်ားကို (အခန္းIII ၊ IV.၁ ၊ Article V
(၁) (က) စြမ္း ေဆာင္ရည္မရွိျခင္း) တြင္ထည့္သြင္းသင့္သည္။
တရား႐ုံးမွ

အခ်ဳိ႕မူျဖစ္ေသာ

အဓိကစာခ်ဳပ္၏

တရားမ၀င္ျခင္း

မဟုတ္ဘဲ

ခုံသမာဓိျဖင့္

စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္းသေဘာ တူညီမႈကိုသာ (ဤအခန္း၏ III.၃တြင္ၾကည့္ရန္) လက္ခံပါက ခုံသမာဓိျဖင့္
စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ ဥပမာေပးရမည္ဆုိလွ်င္စာခ်ဳပ္တစ္ခု၏ အေၾကာင္းအရာ

သည္ ေစ်းကြက္သုေတသနျဖစ္ပါက ယွဥ္ျပိဳင္မႈနည္းဥပေဒမ်ားကို ဆန္႕က်င္ေသာေၾကာင့္ တရားမ၀င္ေပ။

မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ ဤကဲ့သို႔ေသာ တရားမ၀င္မႈသည္ စာခ်ဳပ္၏ခုံသမာဓိျဖင့္ စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္းအပုိဒ္ပါ
အျငင္းပြားမႈမ်ားကိုခုံသမာဓိျဖင့္ ေျဖရွင္းရန္သေဘာတူညီမႈကို ထိခုိက္ျခင္းမရွိေပ။
(ii) "အသက္မ၀င္ျခင္း"

အသက္မ၀င္ေသာ ခုံသမာဓိျဖင့္စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္းသေဘာတူညီမႈဆိုရာတြင္ ArticleII(၃)အရ တစ္ၾကိမ္
တရား၀င္ျပီးေနာက္

ေနာက္ထပ္တစ္ၾကိမ္

သေဘာတူညီမႈကိုဆုိလုိသည္။

အသက္မ၀င္ေတာ့ေသာခုံသမာဓိျဖင့္စိရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္း

စင္စစ္"အသက္မ၀င္ျခင္း" စကားရပ္တြင္ ခုံသမာဓိျဖင့္စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္းသေဘာတူညီမႈေတာင္းဆိုပုိင္ခြင့္
စြန္႔လႊတ္ျခင္း ၊ ႐ုတ္သိမ္းျခင္း ၊ လိုက္နာရန္ျငင္းဆိုျခင္း ၊ ႏွင့္ဖ်က္သိမ္းျခင္းတုိ႔ပါ၀င္သည္။ အလားတူစြာ
တူညီခုံသမာဓိျဖင့္စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္း

သေဘာတူညီမႈအတည္ျပဳရန္

ေတာင္းဆိုျခင္းေသာ

ႏွစ္ဖက္ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ တူညီေသာအျငင္းပြားမႈကို တရား႐ုံးေရွ႕ေမွာက္ (သု)ိ႔ ခုံသမာဓိ႐ုံး (res judicata or

ne bis in idem) တြင္အဆုံးအျဖတ္ခံယူျပီးပါက ခုံသမာဓိျဖင့္စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္းသေဘာတူညီမႈကို
အသက္၀င္ မရွိေတာ့ဟု မွတ္ယူ မည္ျဖစ္သည္။
(iii) "က်င့္သုံးႏုိင္စြမ္းမရွိျခင္း"

ဤစကားရပ္တြင္ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ (သုိ႔) ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာအဟန္႔အတားေၾကာင့္ခုံသမာဓိ႐ုံးျဖင့္ ၾကားနာႏုိင္
ျခင္းမရွိေသာ အမႈမ်ားပါ၀င္သည္။

႐ုပ္ပင
ို ္းဆိုင္ရာအဟန္႕အတာမ်ားျဖစ္ေသာ
ခုံသမာဓိလူၾကီးေသဆုံးျခင္း

ေတာင္းဆိုမႈကိုျငင္းဆန္သည့္
သက္ဆိုင္ရာဥပေဒ၏

(သိ)ု႔

ခုံသမာဓိျဖင့္စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္းတြင္

ႏွစ္ဖက္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏

ခုံသမာဓိလူၾကီးအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္

အေျခအေနမ်ာ းမွာျဖစ္ခဲလွသည္။

သီးျခားျပဌာန္းခ်က္မ်ားေပၚ

က်င့္သုံးႏိုင္မႈမရွိျခင္းသုိ႔ ဦးတည္သြားႏုိင္သည္။

အမည္ပါ၀င္ေသာ

မူတည္ကာ

ဤကဲ့သုိ႔ေသာကိစၥရပ္မ်ားမွာ

ခုံသမာဓိျဖင့္စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္း

ေနာက္တစ္ဖက္တြင္ ခုံသမာဓိျဖင့္စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္းအပိုဒ္မ်ားမွာ ဥပေဒဆုိင္ရာ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစႏုိင္
ေလာက္ေအာင္

ေရးဆြဲျခင္းေၾကာင့္လည္း

ခုံသမာဓိျဖင့္

စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္း

က်င့္သုံးရာတြင္

အဟန္႔အတားျဖစ္ႏိုင္သည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာအပိုဒ္မ်ားကိုအက်ဳိးသင့္အၾကာင္းသင့္မဟုတ္ေသာ အပုိဒ္မ်ား
ဟုရည္ညႊန္းေလ့ရွိသည္။ တိတိက်က်ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ ထိက
ု ဲ့သုိ႕ေသာ ခုံသမာဓိျဖင့္စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္း
သေဘာတူညီမႈသည္
ရွသ
ိ ည္။

အမွန္တကယ္တရား၀င္မႈမရွိဘဲ

မၾကာခဏဆုိသလုိ

တရား႐ုံးတြင္ေတြ႔ရေလ့

ထုိကဲ့သုိ႔ေသာအပိုဒ္မ်ားကို ခုံသမာဓိျဖင့္စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္း သေဘာတူညီမႈကို တရား၀င္ဖြဲ႕စည္းရာတြင္
လုိက္နာရမည္႔ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ အညီအဓိပၸာယ္ ေကာက္ယူသင့္သည္။

ေအာက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ မၾကာခဏလက္ေတြ႔က်င့္သုံးေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ျဖစ္သည္။


ခုံသမာဓိျဖင့္စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္းက်င့္သုံးမႈအခ်ဳိ႕ခုံသမာဓိျဖင့္စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္းသေဘာတူညီမႈတြင္ျပ
ဌာန္းသည္မွာ

ႏွစ္ဖက္ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ၎တို႔၏အျငင္း

“ဆုံးျဖတ္ရမည္” (သု)ိ႔ “ဆုံးျဖတ္ႏုိင္သည္”။

ထုိကဲ့သို႔ေသာစကားရပ္မ်ားသည္
မေသမခ်ာျဖစ္ေစ သည္။

ခုံသမာဓိနည္းလမ္းျဖင္႔

ပြားမႈကိုခုံသမာဓိနည္းလမ္းျဖင့္

ေျဖရွင္းလုိေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားကို

မေရမရာ

ထိုကဲ့သုိ႔ေသာအပိုဒ္မ်ားကိုအတည္ျပဳရာတြင္ အေထြေထြအဓိပၸာယ္ေကာက္ယူျခင္းမူႏွင္႔အညီ
စကားရပ္မ်ားႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္ေစရန္ အဓိပၸာယ္ေကာက္အတည္ျပဳသင့္သည္။


စာခ်ဳပ္အရ ခုံသမာဓိျဖင့္စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္း ႏွင့္ တရား႐ုံးမ်ားမွ စီရင္ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္

ဤကဲ့သုိ႔ေသာကိစၥရပ္မ်ားတြင္
စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္းသေဘာ
ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏

ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို

တူညီမႈကိုအတည္ျပဳႏုိင္သည္။

သေဘာတူညီမႈလုိအပ္မည္ျဖစ္သည္။

တခါတရံစုေပါင္းျပီး

စာခ်ဳပ္ပါ

ခုံသမာဓိျဖင္႔

အတည္ျပဳႏုိင္ဖို႔အလုိ႔ဌာတရား႐ုံးမွ

ေယဘူယ်အားျဖင့္ႏွစ္ဖက္ပုဂိၢဳလ္မ်ားမွ

ႏွစ္ဖက္

၎တို႔၏

အျငင္းပြားမႈမ်ားကုိ ခုံသမာဓိ႐ုံးျဖင့္စီရင္ဆုံးျဖတ္ရန္ အမွန္တကယ္ ဆႏၵရွိပါ အျခားအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းျခင္း
ယႏၱရားႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနကာမူ ခုံသမာဓိ႐ုံးျဖင့္ေျဖရွင္းႏိုင္သည္။

ဥပမာ ။ ။စင္ကာပူတရား႐ုံးခ်ဳပ္မွဆုံးျဖတ္သည္မွာ စင္ကာပူရွိတရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ရွိေသာတရား႐ုံးသုိ႔

တင္ျပသည့္မဖ်က္သိမ္းႏုိင္ေသာ

သေဘာတူစာခ်ဳပ္သည္

ဤစာခ်ဳပ္ပါအျခားအပိုဒ္မ်ားက့သ
ဲ ုိ႔

ခုံသမာဓိျဖင့္စီရင္ ဆုံးျဖတ္ျခင္းအတြက္ ရည္ရြယ္ထားျခင္းမဟုတ္ေပ။ ႏွစ္ဖက္ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ ၎တုိ႔၏
အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ခုံသမာဓိ႐ုံးမွ ခုံသမာဓိၾကီးၾကပ္ေရးတရား႐ုံး (the lex arbitri) ၏အျပိဳင္က်င့္သုံးသည့္
စင္ကာပူႏုိင္ငံသားတရားစီရင္ ပုိင္ခြင့္ကို ကိုးကား၍ ဆုံးျဖတ္ေစခ်င္ခဲ့သည္။11
ဤကဲ့သုိ႔အဓိပၸာယ္ေကာက္ယူမႈသည္

အေထြေထြ မူႏွင့္အညီျဖစ္သည္။


စာခ်ဳပ္ပါစကားရပ္မ်ား

အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိေစျပီး

ခုံသမာဓိျဖင့္စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္းနည္းဥပေဒမ်ား

ခုံသမာဓိ႐ုံးမ်ားသတ္မွတ္ရာတြင္အဓိပၸာယ္ရွင္းလင္း ျပတ္သားမႈ မရွိျခင္း

(သိ)ု႔

အခ်ဳိ႕ကိစၥမ်ားတြင္ အခ်ဳိ႕အပိုဒ္မ်ားမွာ အဓိပၸာယ္ရွင္းလင္းျပတ္သားမႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ ႏွစ္ဖက္ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ
ေရြးခ်ယ္ထား

သည့္ခုံသမာဓိ႐ုံးသတ္မွတ္ရန္မွာ

တရား႐ုံးအတြက္မလြယ္ကူလွေပ။

ထုိအခါ

ခုံသမာဓိျဖင့္စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္း က်င့္သုံးရန္မွာ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ဘဲတရား႐ုံးမွ အျငင္းပြားမႈကို စီရင္ဆုံးျဖတ္ရန္
သာရွိေတာ့သည္။ မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ အျခားကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အပိုဒ္မ်ားကိုသင့္ေတာ္သလုိ အဓိပၸာ ယ္
ေကာက္ယူသည္။

အျခားကိစၥရပ္မ်ားတြင္ တရား႐ုံးမွအဓိပၸာယ္ရွင္းလင္းျပတ္သားျခင္းမရွိေသာ အပိုဒ္မ်ားကုိပယ္ထုတ္ျခင္း
ျဖင့္ ခုံသမာဓိျဖင့္ စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္းနည္း က်င့္သုံးႏုိင္သည္။

11.Singapore:High Court,12January 2009 (P.T.Tri-M.G. Intra Asia Airlines v.Norse Air

CharterLimited) Yearbook Commercial Arbitration XXXIV (2009) pp. 758-782(Singapore no.
7).

ခုံသမာဓိျဖင့္ စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္း သေဘာတူညီမႈ အတည္ျပဳရန္ ေတာင္းဆိုျခင္း

ဥပမာ ။ ။ အေမရိကန္နုိင္ငံ Wisconsin ၏ အေရွ႕ပိုင္းခ႐ုိင္တရား႐ုံးမွခုံသမာဓိျဖင္စ
့ ီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္း
သေဘာတူညီမႈကို

ေလ့လာသုံးသပ္ခဲ့သည္။

၎ေလ႕လာသုံးသပ္မႈတြင္

(အဂၤလိပ္ဘာသာျပန္ျဖင္)့

အျငင္းပြားမႈမ်ားကို စင္ကာပူႏိုင္ငခ
ံ ုံသမာဓိ႐ုံးတြင္ ႏုိင္ငံတကာ ခုံသမာဓိျဖင့္စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္း လႊမ္းမိုးထား
ေသာ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ေျဖရွင္းရမည္ ျဖစ္ျပီး (တ႐ုတဘ
္ ာသာျပန္ျဖင္)့ ` ခုံသမာဓိ႐ုံးသည္
စင္ကာပူ

ႏုိင္ငံတကာခုံသမာဓိ

တြင္တည္ရိွရမည္ျဖစ္သည္။12

ျဖင့္စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္းအဖြဲ႔အစည္း´

ဤခုံသမာဓိ႐ုံးသည္ စင္ကာပူ ႏိုင္ငံတကာ ခုံသမာဓိျဖင့္စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္း စင္တာအျဖစ္ လူသိမ်ားေသာ
ခုံသမာဓိအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။


မည္သို႔မည္ပုံ ခုသ
ံ မာဓိလူၾကီးမ်ားခန္႔အပ္မည့္ပုံစံမရွိျခင္း (`စာသားမ့ဲအပိုဒ္မ်ား´) လန္ဒန္တြင္
ခုံသမာဓိျဖင့္

စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္း

အပိုဒ္မွတစ္ခုခုကိုအေထြေထြ

က်င့္သုံးသည့္နည္းလမ္း´အတုိင္း ေဖာ္ျပသည္မွာနည္းပါးလွသည္။

ပုံမွန္အားျဖင့္

ထိုကဲ့သ႔ေ
ုိ သာအပိုဒမ
္ ်ား

ထည့္သြင္းရာတြင္

(သုိ႔)

ေတာ္သင့္႐ုံမွ်`ပုံမွန္

ခုံသမာဓိ႐ုံးက်င့္သုံးသည့္ႏုိင္ငံမ်ားမွ

တရား႐ုံးမ်ားက ခုံသမာဓိျဖင့္ စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္းလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစရန္ စာသားမဲ့
အပိုဒ္မ်ားကို ရည္ညႊန္းသည္႔အေသးစိတ္အေၾကာင္းအရာမ်ားပါရွိမွသာ အတည္ျပဳသင့္သည္။

ထိုကဲ့သို႔ `စာသားမ့အ
ဲ ပိုဒ္မ်ားကို ရည္ညႊန္းသည့္အေသးစိတ္အေၾကာင္းအရာ´ ကိုအထက္ဥပမာတြင္
ေတြ႕ျမင္ႏုိငသ
္ ည္။

ႏွစ္ဖက္ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ

အဂၤလိပ္တရား႐ုံးမ်ားသု႕ိ

ခုံသမာဓိလူၾကီးမ်ား

ခန္႔အပ္ရန္

ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။ `ပုံမွန္က်င့္ သုံးသည့္နည္းလမ္း´ သည္ ခုံသမာဓိျဖင့္စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္းက်င့္သုံးရန္
ခြင့္ျပဳထားပါက စာသားမဲ့အပိုဒ္လည္း ထည့္သြင္းအတည္ျပဳႏုိင္သည္။ `ပုံမွန္က်င့္သုံးသည့္နည္းလမ္း´
ဟူသည့္

စကားရပ္သည္

တူညီေသာအဖြဲ႕၀င္မ်ား

၊

စီးပြာ းေရးအဖြဲ႕အစည္းမွ

လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ ခုံသမာဓိျဖင့္စီရင္ ဆုံးျဖတ္ျခင္းကုိ ဆုိလုိသည္။

လက္ေတြ႕က်င့္သုံး

စာသားမဲ့အပိုဒ္မ်ားကို ရည္ညြန္းသည့္အေၾကာင္းအရာ မပါရွိပါက စာသားမဲ့အပိုဒ္မ်ားကို တည့္သြင္း
အတည္ျပဳျခင္းမျပဳႏုိင္ေပ။

12. United States: United States District Court, Eastern District of Wisconsin,24 September 2008

(Slinger Mfg. Co., Inc.v.Nemak, S.A., et AL.) YearbookCommercial Arbitration XXXIV (2009) pp. 97698s5 (US no. 656).

IV.၄ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိထားသည္ျဖစ္ေစ ၊ ခ်ဳပ္ဆုိထားျခင္းမရွိသည္ျဖစ္ေစသတ္မွတ္ထားေသာ ဥပေဒအရ
ဆက္ႏြယ္မႈေၾကာင့္

အျငင္းပြားမႈရွိပါသလား

ျဖင့္ေျဖရွင္းရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွခပ
့ဲ ါသလား?

၊ဤအျငင္းပြားမႈကို

ႏွစ္ဖက္ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ

ခုံသမာဓိနည္း

ခုံသမာဓိျဖင့္ စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္း က်င့္သုံးရန္မွာ ႏွစ္ဖက္ပုဂၢိဳလ္မ်ားအၾကားအျငင္းပြာ းမႈရွိရမည္ျဖစ္သည္။
ဤကိစၥ

မွာျဖစ္ေတာင့္ျဖစ္ခဲျဖစ္ေသာ္လည္းႏွစ္ဖက္ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ

အျငင္းပြာ းမႈတစ္စုံတစ္ရာမရွိလွ်င္

တရား႐ုံးမွႏွစ္ဖက္ ပုဂၢိဳလ္ မ်ားကိုခုံသမာဓိနည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းေစရန္ မလုိအပ္ပါ။
သတ္မွတ္ထားေသာ
စာခ်ဳပ္အရျဖစ္ေစ၊

ဥပေဒအရ

တရားမ

ဆက္ႏြယ္မႈေၾကာင့္ေပၚေပါက္လာေသာအျငင္းပြားမႈသည္

ေၾကာင္းအရျဖစ္ေစ

ေပၚေပါက္လာေသာအျငင္းပြာ းမႈျဖစ္ႏုိင္သည္။

တရားမေၾကာင္းအရ ေပၚေပါက္လာေသာ အျငင္းပြာ းမႈသည္ခုံသမာဓိျဖင့္ စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္းအပိဒ
ု ္မ်ားကို

မည္သို႔မည္ပုံက်ယ္ျပန္႔စြာရည္ညႊန္းထားသည္ႏွင့္ စာခ်ဳပ္အရေပၚေပါက္လာေသာ အျငင္းပြာ းမႈႏွင့္ မည္မွ်
ေလာက္ဆက္ႏြယ္ေနသည္ ဆုိသည့္အေပၚမူတည္သည္။

မည္သို႔ပင္ဆုိေစကာမူ ခုံသမာဓိျဖင့္စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္
အျငင္းပြားမႈ

ေပၚေပါက္သည္အ
့ ခါ

ခုံသမာဓိျဖင့္စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္း

ေျဖရွင္းျခင္းမရွိျခင္း အေပၚအျငင္းပြားေနဦး မည္ျဖစ္သည္။
IV.၄.၁အယူအဆဆုိင္ရာေနာက္ခံသမိုင္း
ခုံသမာဓိျဖင့္

စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္း

သေဘာတူစာခ်ဳပ္အရ

သေဘာတူစာခ်ဳပ္အရ

ေပၚေပါက္လာေသာအျငင္းပြားမႈကို

သမာဓိနည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ Article II(၃) တြင္ေဖာ္ျပထားသည္မွာ “အျငင္းပြာ းမႈကို ေျဖရွင္းသည့္အခါ
ႏွစ္ဖက္ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေျဖရွင္းရမည္ျဖစ္သည္။”

13. See,e.g., Italy: Corte di Appello, Genoa, 3 February 1990 (Della Sanara Kustvaart- Bevrachting &

Overslagbedrijf BV v. Fallimento Cap. GiovanniCoppola srl, in liquidation), 46 II Foro Padano (1991)
cols. 168-171; YearbookCommercial Arbitration XVII (1992) pp. 542-544 (Italy no. 113).

ခုံသမာဓိျဖင့္ စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္း သေဘာတူညီမႈ အတည္ျပဳရန္ ေတာင္းဆိုျခင္း
IV.၄.၂ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ျခင္း

(i)ခုံသမာဓိျဖင့္စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္းတြင္ အသုံးျပဳသည့္ဘာသာစကားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အဓိပၸာယ္ဖြင့္
ဆုိသင့္ပါသလား?

တခါတရံက်ဥ္းေျမာင္းစြာအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိမႈေၾကာင့္ “arising under” စကားရပ္သည္ “arisingout of’’
စကားရပ္

ထက္ပိုျပီး

က်ဥ္းေျမာင္းေသာအဓိပၸာယ္သက္ေရာက္သည္ဟု

ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္သည္။

ထုိနည္းတူစြာ “relating to” စကားရပ္ႏွင့္ “concerning” စကားရပ္မွာလည္း ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္သည္။

မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ Appeal case of Fiona Trust v. Privalov, အယူခံအမႈတြင္အဂၤလိပ္တရား႐ုံးမွ

ဆုံးျဖတ္သည္ မွာႏွစ္ဖက္ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ အျငင္းပြာ းမႈကို ခုံသမာဓိျဖင့္စီရင္ဆုံးျဖတ္ရန္ ဆႏၵရွိမရွိဆုိသည့္
အခ်က္ျဖစ္သည္။

ခ်မွတ္လုိက္သည့္

ထုိသုိ႔တရား႐ုံးမွ

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္

ဤအမႈအရ

အခ်ိန္အေပၚ အံ့အားသင့္ေနမည္ျဖစ္သည္။

ဆုံးျဖတ္ခ်က္အေပၚသာမန္စီးပြားေရးသမားမ်ားသည္
အေခ်အတငျ္ငင္းဆိုမႈမ်ားအတြက္

ၾကာျမင့္ေသာ

ဤဆုံးျဖတ္ခ်က္ကT
ို he House of Lords မွအတည္ျပဳခ့ျဲပီး အယူခံတရား႐ုံး၏သေဘာထားအေပၚ
`ခ်ီးက်ဴး´ခ့ဲသည္။14

14. United Kingdom: England and Wales Court of Appeal,24 January 2007 (FionaTrust & Holding

Corporation & Ors v. Yuri Privalov & Ors) [2007] EWCA Civ20, para, 17; Yearbook Commercial
Arbitration XXXII (2007) pp.654-682 at[6] (UK no. 77).

15. United kingdom: House of Lords,17 October 2007 (Fili Shipping CompanyLimited (14th claimant)

and others v. Premium Nafta Products Limited (20thDefendant) and others) [2007] UKHL 40, para.
12; Yearbook CommercialArbitration XXXII (2007) pp. 654-682 at [45] (UK no. 77).

(ii) အကယ္၍ ခုံသမာဓိျဖင့္ စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္အခ်ဳိ႕ခြ်တ္ယြင္းခ်က္မ်ားပါ၀င္ေနပါက
မည္သုိ႔ျဖစ္မည္နည္း?

အခ်ဳိ႕ခုံသမာဓိျဖင့္ စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္းသေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ ပါ၀င္ေသာအပိုဒ္မ်ားမွာ တိက်ေသခ်ာေသာ
ေတာင္းဆိုမႈမ်ား

အျခားတစ္ဖက္တြင္

(သိ)ု႔

သီးျခားရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္သာ

စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိျခင္း၏

ေပၚေပါက္လာပါက

အက်ဴံး၀င္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

အားနည္းခ်က္မ်ားမွာ

မတူညီေသာတရားစီရင္မႈပုံစံျဖင့္

စာခ်ဳပ္အရအျငင္းပြားမႈမ်ား

ေျဖရွင္းရမည္ျဖစ္ျပီး

ထုိအရာက

အဓိကက်ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ခုံသမာဓိျဖင့္ စီရင္ဆုံးျဖတ္ ျခင္းအပိုဒ္ပါ စကားရပ္မ်ားကို က်ယ္ျပန္႔စြာ
ေဖာ္ျပထားပါကက်စ္လစ္သိပ္သည္းျပီး ရွင္းလင္းျပတ္သားေသာ အပိုဒ္မ်ားကိုသာ ထည့္သြင္းမည္ျဖစ္ျပီး
အဓိပၸာ ယ္ရွင္းလင္းျပတ္သားမႈမရွိေသာ အပိုဒ္မ်ားကို ဖယ္ထုတ္မည္ျဖစ္သည္။

IV.၅.တရားရုံးမွေျဖရွင္းေသာအျငင္းပြာ းမႈသည္ခုံသမာဓိျဖင့္စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္းသေဘာတူစာခ်ဳပ္အရႏွစ္ဖ
က္ပုဂၢိဳလ္မ်ားအေပၚစည္းေႏွာင္အားရွိပါသလား?
ခုံသမာဓိျဖင့္စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္း

သေဘာတူစာခ်ဳပ္လက္မွတ္မထုိးသည့္ပုဂၢိဳလ္ကို

သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္

မည္သည့္ အတုိင္းအတာအထိ မူလပါ၀င္သူဟုမွတ္ယူျပီးအျငင္းပြာ းမႈေပၚေပါက္ပါက ၎မွခုံသမာဓိ႐ုံးျဖင့္
ေျဖရွင္းရန္ ေတာင္းဆုိ ႏုိင္ပါသလား?

IV.၅.၁.အယူအဆဆုိင္ရာေနာက္ခံသမိုင္း
(i)

ခုံသမာဓိျဖင့္

စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္း

သေဘာတူစာခ်ဳပ္သည္

ပုဂၢိဳလ္မ်ားအေပၚ၌ သာစည္းေႏွာင္အားရွိျခင္း

စာခ်ဳပ္တြင္ပါ၀င္သူႏွစ္ဦးတုိ႔၏

ဆက္ဆံေရးသေဘာတရားသည္

လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္
ခုံသမာဓိျဖင့္

စီရင္ဆုံးျဖတ္

ျခင္းသေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ အက်ဴိးသက္ေရာက္မႈရွိသည္။ ဆုိလုိသည္မွာခုံသမာဓိျဖင့္ စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္း

သေဘာတူ စာခ်ဳပ္သည္ ၎စာခ်ဳပ္တြင္ပါ၀င္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုသာအခြင့္အေရး ႏွင့္လုိက္နာရမည့္

စည္းကမ္းမ်ားအပ္ႏွင္းထားသည္။ ခုံသမာဓိျဖင့္စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္းသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အက်ဳိးသက္ေရာက္
သည့္အတုိင္းအတာကုိ `ဘက္လုိက္ေသာ ´ အတုိင္းအတာအျဖစ္ ရည္ညႊန္းရမည္ ျဖစ္သည္။
(ii)

ခုံသမာဓိျဖင့္

စာခ်ဳပ္တြင္လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း

စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္းသေဘာတူစာခ်ဳပ္

မရွိသူမ်ားလည္း

တြင္အက်ဴံး၀င္ျခင္းခုံသမာဓိျဖင့္

သေဘာတူညီမႈ အတည္ျပဳရန္ ေတာင္းဆိုျခင္း
စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္း

သေဘာတူစာခ်ဳပ္

ခုံသမာဓိျဖင့္

စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္း

ခ်ဳပ္ဆုိထားေသာသူမ်ားကိုသာ

မ်က္ႏွာသာမေပးသင့္ေပ။ စာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းမရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုလည္းစာခ်ဳပ္အရ၊
စာခ်ဳပ္တြင္တိက်စြာ
တာ၀န္မ်ားလည္း

ျပဌာန္းထားေသာ

ေပးရမည္ျဖစ္သည္။

အေျခအေနမ်ားအရ
ဥပမာအားျဖင့္

အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္

လုိက္နာရမည့္

အေျခခံကိုယ္စားလွယ္ျဖင့္

ေရးနည္းမ်ားတြင္ အေျခခံတူညီသည္မွာ ကိုယ္စားလွယမ
္ ွစာခ်ဳပ္ကို

ဆက္ဆံ

လက္မွတ္ထုိးပါကအမွန္တကယ္

စည္းေႏွာ င္အားရွိသည္။ အျခားသီအိုရီမ်ားအနက္ဆက္ခံျခင္း၊ ကုမၸဏမ
ီ ်ားအုပ္စသ
ု ီအုိရီ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာ

မႈရွိျခင္းတို႔မွ ေတြ႕ရသည္မွာ စာခ်ဳပ္တြင္လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းမရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ခုံသမာဓိျဖင့္

စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္းသေဘာတူစာခ်ဳပ္အရ
ဆုိသည္႔အခ်က္ျဖစ္သည္။
ေမးခြန္းထုတ္ရန္မွာ

ကြန္ဗန္ရွင္းအရ

၎တုိ႔၏အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္

၀ာာ၀န္မ်ားကုိ

လက္မွတ္ထုိးရန္ေဖာ္ျပထားသည့္

ခံစားခြင့္ရွိသည္

အျငင္းပြားမႈတြင္ခုံသမာဓိျဖင့္

စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းမရွိသူမ်ားသည္အက်ဴံး၀င္ေနေသးသလား
ဆုိသည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။
ေထာက္ခံသည့္

တိက်ေသခ်ာေသာအေျဖမွာ

အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားစြာ ရွိသည္။

“မရွိပါ”

တရား၀င္ေသာ

ဟူ၍ျဖစ္သည္။

ခုံသမာဓိျဖင့္

ဤအျမင္ကို

စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္း

သေဘာတူစာခ်ဳပ္မွာ ေကာင္းမြန္ျပီးႏွစ္ဖက္ပုဂၢိဳလ္မ်ား အေပၚ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားမရွိပါ။ တရား၀င္ေသာ
ခုံသမာဓိျဖင့္

စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္းသေဘာတူစာခ်ဳပ္တည္ရွိသည္ဟု ယူဆပါက

ႏွစ္ဖက္ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိရမည္ျဖစ္သည္။

ထုိစာခ်ဳပ္ကုိလိုက္နာရန္

ခုံသမာဓိျဖင့္စီရင္ဆုံးျဖတ္သေဘာတူ

စာခ်ဳပ္တြင္တတိယပုဂၢိဳလ္ကို တိက်ရွင္းလင္းစြားေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိပါက ratione personae scope
တြင္လက္မွတ္

ေရးထုိးရမည္ျဖစ္သည္။

သေဘာတူညီသည့္

ထို႔အျပင္

စာခ်ဳပ္တြင္မပါရွိေသာ္လည္း

သီအုိရီကိုအေျခခံ၍

ခုံသမာဓိ႐ုံးက်င့္သုံးရန္ ေထာက္ခံမႈကုိ မကန္႔ကြက္ပါ။
(iii)

ခုံသမာဓိျဖင့္

ကြန္ဗန္းရွင္းတြင္

တစ္ဦးမွအျခားတစ္ဦးအစား

စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္း

ဘက္လုိက္ျခင္းရွိမရွိမည္သုိ႔ဆုံးျဖတ္မည္နည္း

ႏွစ္ဖက္ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ

သေဘာတူစာခ်ဳပ္အရ

Article II(၃) တြင္ေဖာ္ျပထားသည္မွာ “တရား႐ုံးမွအျငင္းပြာ းမႈကို ခုံသဓိျဖင့္စီရင္ဆုံးျဖတ္ရန္ခ်မွတ္ရာတြင္
ဘက္လုိက္မႈမရွိေစရန္

ႏွစ္ဖက္ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ

လုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ခုံသမာဓိျဖင့္စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္း

စာခ်ဳပ္တြင္သေဘာတူညီထားသည့္

သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြက္

အျခားဥပေဒ နည္းလမ္းအရ စည္းေႏွာင္အားရွိသည္။
ပထမအုပ္စုတြင္

စာခ်ဳပ္တြင္မပါရွိေသာ္လည္း

အဓိပၸာ ယ္အတုိင္း

လက္မွတ္ေရးထိးုျခင္းမရွိသူမ်ားသည္လည္း

ႏွစ္ဖက္ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ

သေဘာတူညီသည့္သီအုိရီ၊

တတိယပုဂၢိဳလ္ အက်ဳိးခံစားထုိက္သမ
ူ ်ား၊ အာမခံသူ ၊ လႊဲအပ္ျခင္း ၊ ႏွင့္စာခ်ဳပ္ဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား၏
အျခားလႊဲအပ္ျခင္းဆုိင္ရာ ယႏၱရားတုိ႔ပါ၀င္သည္။

ဤသီအုိရီမ်ားသည္ႏွစ္ဖက္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ စိတ္သေဘာဆႏၵႏွင့္ ႐ုိးေျဖာင့္ေသာသေဘာမူမ်ား မည္သည့္
အတုိင္းအတာ

အထိၾကီးမားသည္

ဆုိသည့္အေပၚမူတည္သည္။

ဤသီအုိရီမ်ားသည္

တစ္ဦးခ်င္း

ဥပေဒအရတည္ရွိမႈေသာ္လည္းေကာင္း၊ အမ်ားဥပေဒအရ တည္ရွိမႈေသာ္လည္းေကာင္း ေထာက္ကန္မႈျပဳ
သည္။

ဒုတိယအုပ္စုတြင္

အျပည့္အ၀လုပ္ပိုင္ခြင့္၊

ဥပေဒသေဘာအရ

အေျခခံ

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိျခင္း၊

ဆက္ခံျခင္းႏွင့္ပိတ္ပင္တားျမစ္ျခင္းတု႕ိ

ပါ၀င္သည္။

ကိုယ္စားလွယ္ျဖင့္

ဖက္စပ္စနစ္ျဖင့္

၎တုိ႔သည္

စိတ္သေဘာဆႏၵအရ မဟုတ္ဘဲ သက္ဆုိင္ဥပေဒႏွင့္အညီသာ ျဖစ္သည္။
(iv)

ခုံသမာဓိျဖင့္စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္း

ဆုံးျဖတ္ျခင္းႏွင့္သက္ဆုိင္ ေသာဥပေဒ

လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းမရွိေသာ

ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္

သေဘာတူစာခ်ဳပ္အရ
ခုံသမာဓိျဖင့္

သက္ဆုိင္ျခင္း ရွိ ၊မရွိကို မည္သည့္ ဥပေဒအရ ဆုံးျဖတ္မည္နည္း?

ဆက္ဆံေရးနည္းမ်ား၊
ဆက္ဆံေရးနည္းမ်ား၊
ႏွစ္ဖက္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏

ဘက္လုိက္ျခင္းရွိမရွိ

စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္းသေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏွင့္

အေျခခံအားျဖင့္၊ ဤကိစၥသည္ ခုံသမာဓိျဖင့္စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္အရ လိုက္နာရမည့္
ဥပေဒႏွင့္သာသက္ဆုိင္သင့္သည္။
ပ်က္ကြက္မႈမရွိေစရန္
လိုက္နာရမည့္

ခုံသမာဓိျဖင့္

ႏွစဖ
္ က္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏

ဤကိစၥအေပၚ

စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္းသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို

ဥပေဒအရေသာ္လည္းေကာင္း၊

စာခ်ဳပ္ဆုိင္ရာလုိက္နာရမည့္

ေသာ္လည္းေကာင္း၊

အခ်ဳိ႕ကိစၥမ်ားတြင္တရားစြဲရာႏုိင္င၏
ံ

မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ

အခ်ဳိ႕တရား႐ုံး၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္

ဆုိသင့္သည္။

သေဘာတူညီမႈ

ခုံသမာဓိဆုိင္ရာ

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအရ

ဥပေဒအရေသာ္လည္း

ႏုိင္ငံတကာမူမ်ား (သို႔) Lex mercatoria မ်ားကုိ ခ်ဥ္းကပ္သည္။

ေကာင္းခ်ဳပ္

အေၾကာင္းအရာႏွင့္သက္ေသအလို႔ဌာ

IV.၅.၂ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ျခင္း
(i)

အေျဖမွာ

မည္သည့္အခါတြင္ တရားျပိဳင္မွ ခုံသမာဓိျဖင့္ စီရင္ဆုံးျဖတ္ရန္ ေတာင္းဆုိႏုိင္ပါသနည္း?

ျပႆနာရပ္ကို

အသားေပးျခင္းျဖစ္သည္။

ဤေမးခြန္းမ်ဳိးႏွင့္

ၾကဳံရေသာတရား႐ုံးသည္

မာတိကာတြင္ ပါေသာအေၾကာင္းအရာမ်ား အျငင္းပြာ းဖြယ္ျဖစ္မျဖစ္ႏွင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းမရွိေသာ

ပုဂၢိဳလ္သည္ ခုံသမာဓိျဖင့္ စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္းသေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏွင့္ အက်ဳံး၀င္မ၀င္ဆိုသည့္ အခ်က္အေပၚ
ေစ့စပ္သုံးသပ္သင့္သည္။အကယ္၍

ထုိသို႔ျဖစ္ပါက

အသင့္ေတာ္ဆုံးလုပ္ေဆာင္ရမည့္အရာမွာ

ႏွစ္ဖက္ပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုခုံသမာဓီျဖင့္ စီရင္ဆုံးျဖတ္ေစျပီး ခုံ႐ုံးမွ စစ္ေဆးဆုံးျဖတ္ျခင္းကို ခံယူေစရန္ျဖစ္သည္။
တရား႐ုံးမွခုံ႐ုံး၏

လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းမရွိသည့္

စာခ်ဳပ္ပါအပိုဒ္

အဓိပၸာယ္ေကာက္ယူရာတြင္လည္းေကာင္း

ျပန္လည္စစ္ေဆး ႏိုင္သည္။

ပုဂၢိဳလ္အေပၚအႏိုင္ေပးျခင္း(သို႕)
(သုိ႔)

အတည္ျပဳျခင္းကို

ခ်ဳပ္ဆိုရာတြင္လည္းေကာင္း

လက္မွတ္ေရးထုိးသူႏွင့္ မေရးထုိးသူ ႏွစ္ဦးၾကားအျငင္းပြာ းမႈဆုိင္ရာ ေျဖရွင္းျခင္းအပုဒ
ိ ္မ်ားပါ၀င္ေနသျဖင့္
လက္မွတ္ေရး

ထုိးျခင္းမရွိသည့္

ပုဂၢိဳလ္ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသည့္အျငင္းပြားမႈမ်ားကို

ဆုံးျဖတ္ရန္ တရား႐ုံးမွအတည္ျပဳလုိက္သည္။
Sourcing

Unlimited

Inc.v.

Asimco

International Inc.

အမႈတြင္

ခုံ႐ုံးျဖင့္ေျဖရွင္း

Sourcing

Unlimited

(Jumpsource) မွ ATL ႏွင့္ စက္ပစၥည္း အစိတ္အပိုင္းမ်ား ထုတ္လုပ္ရန္ႏွင့္အျမတ္ေ၀စုမ်ားကို ခြဲေ၀ရန္
အစုစပ္လုပ္ငန္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္တစ္ရပ္ ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ၾကသည္။
Asimco

သည္

ATL၏

လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီျဖစ္ျပိး

ကုမၸဏီ

ႏွစ္ခုလုံး၏

ဥကၠဌသည္

တစ္ဦးတည္းျဖစ္သည္။ သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ ခုံသမာဓိ႐ုံးတည္ေနရာကို တ႐ုတ္တြင္သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

ဆက္ဆံေရးပ်က္ျပားခ့ျဲပီး Jumpsource မွ Asimco ႏွင၄
့္ င္း၏ဥကၠဌကုိ ၎ကိုယ္တုိင္ႏွင့္ ATL အၾကား
သေဘာတူစာခ်ဳပ္နွင့္ ယုံၾကည္အပ္ႏွံမႈ ဆက္ဆံေရးဆုိင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္

းအတြက္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံတရား႐ုံးတြင္ တရားစြဲဆုိခဲ့ သည္။ တရားျပိဳင္မွ ထုိအမႈကိုခုံသမာဓိ႐ုံးျဖင့္
ေျဖရွင္းဆုံးျဖတ္ရန္

တရား႐ုံးသုိ႔ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

ျပႆနာသည္

အစုစပ္လုပ္ငန္း

သေဘာတူ

စာခ်ဳပ္အရ ေပၚေပါက္လာေသာျပႆနာရပ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၎တုိ႔သည္ စာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိး
သူမ်ားမဟုတ္ေသာ္လည္း

Jumpsource

၏

၎တုိ႔အေပၚတရားစြဲဆုိမႈို

ခုံသမာဓိ႐ုံးတြင္ၾကားနာရန္

အလုိရွိၾကသည္။ တရား႐ုံးမွလည္း ခုံသမာဓိ႐ုံးျဖင့္ ေျဖရွင္းရန္ေတာင္းဆုိခ်က္ကို အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ဤတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ “ လက္ရွိအျငင္းပြားမႈသည္ Jumpsource-ATL ၏ တားဆီးပိတ္ပင္ရန္
ေလွ်ာက္ထားခ်က္ အေပၚသေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ ေရာယွက္ေနသည္။ ” (အေလးေပးေဖာ္ျပထားသည္)
(ii)

အကယ္၍

တရား႐ုံးမွ

တရားျပိဳင္သည္

ခုံသမာဓိျဖင့္

အက်ဴံးမ၀င္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိပါက မည္သုိ႔ျဖစ္မည္နည္း?
တရား႐ုံးမွ

လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းမရွိသည့္လူပုဂၢိဳလ္သည္

စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္းသေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏွင့္
ခုံသမာဓိျဖင့္စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္း

သေဘာတူစာခ်ဳပ္နွင့္ အက်ဴံး၀င္သည္ဟု သတ္မွတ္သည့္အေပၚ စိတ္သေဘာမေတြ႕ပါက ဆုံးျဖတ္ရန္မွာ

လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း မရွိသည့္ပုဂၢိဳလ္ ပါ၀င္ပတ္သက္သည့္ အျငင္းပြာ းမႈ(သို႔) ဆန္႔က်င္ဘက္အားျဖင့္
မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္မဆုိပါ၀င္ ပတ္သက္သည့္ မည္သည့္အျငင္းပြားမႈကိုမဆုိ ခုံသမာဓိျဖင့္ စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္း
သေဘာတူစာခ်ဳပ္အရခုံသမာဓိျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ခြင့္ျပဳသင့္၊ မျပဳသင့္ဆုိသည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။

၁၆. United States: United States Court of Appeals, First Circuit, 22 May2008 (Sourcing Unlimited Inc.
v. Asimco International Inc. and JohnF. Perkowski), 526 F.3d 38, para. 9; Yearbook Commercial
ArbitrationXXXIII (2008) pp. 1163-1171 (US no. 643).

ခုံသမာဓိျဖင့္

ေျဖရွင္းရာတြင္

ခုံသမာဓိတည္ေနရာ

ႏွစ္ေနရာၾကား

အျငင္းပြားမႈစီရင္ဆုံးျဖတ္မႈသည္

တူညီသည့္ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ဥပေဒအရ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဆုံးျဖတ္မႈသည္ “ကြဲျပား” သြာ းႏုိင္သည္။
အခ်ဳိ႕အီတလီ

အျငင္းပြားမႈတြင္

တရား႐ုံးမ်ားမွ

ေတြ႔ရွိသည္မွာ

တတိယပုဂၢိဳလ္

(တရား႐ုံးမွ

ခုံသမာဓိျဖင့္

စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္းသေဘာတူစာခ်ဳပ္အရ

ခုံသမာဓိျဖင့္စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္း

သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္

အက်ဴံးမ၀င္ဟုယူဆေသာ) မ်ားပါ၀င္ေနျခင္းျဖစ္ျပီးဆက္ႏြယ္သည့္ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားပါ၀င္ပတ္သက္မႈတြင္
စီရင္ပိုင္ခြင့္ရွိေသာ

တရား႐ုံးမွ

အျငင္းပြားမႈတစ္ခုလုံးကို

ခုံသမာဓိျဖင့္စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္းသေဘာတူစာခ်ဳပ္သည္
အေနအထားသို႔ေရာက္ရိွသြားသည္။
ဤကဲ့သုိ႔ေသာ

ကိစၥမ်ဳိးကို

“ကုိင္တြယ”္

လည္း

အျခားတရားစီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္းတြင္

ခ်ဥ္းကပ္မႈကို ေရာင္ျပန္ဟပ္ျခင္းဟုလည္း မမွတ္ယူသင့္ေပ။

လိုက္ျပီး

ထုိအခါတြင္

“က်င့္သံးုႏိုင္စြမ္းမရိွျခင္း”

မက်င့္သုံးသင့္ဘဲ

ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ

Article II(၃) တြင္ေဖာ္ျပထားသည္မွာ ခုံသမာဓိျဖင့္ စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္အရခုံသမာဓိ႐ုံး
တည္ေနရာကို

ႏွစ္ဖက္ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ

ေတာင္းဆုသ
ိ ည့္အတိုင္း

Article

II(၃)

ပါစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ တရား႐ုံးမွ သတ္မွတ္ေပးရမည္။ လက္မွတ္ေရးထုိးသည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္
လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းမရွိသည့္

ပုဂၢိဳလ္မ်ားအၾကား

အျငင္းပြာ းမႈတြင္တစ္ဖက္ပုဂိၢဳလ္မွ

ခုံသမာဓိ႐ုံးတည္ေနရာ ေတာင္းဆုိမႈကို တရား႐ုံးမွ မလိုက္ေလ်ာသင့္ေပ။
IV.၆. ဤသီးျခားအျငင္းပြာ းမႈကို ခုံသမာဓိျဖင့္ စီရင္ဆုံးျဖတ္ႏုိင္ပါသလား?

တရား႐ုံးမွ Article II(၁)ပါ “ခုံသမာဓိျဖင့္ ေျဖရွင္းႏိုင္စြမ္းမရွိျခင္း” အေၾကာင္းအရာအရခုံသမာဓိျဖင့္
စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္အရ အျငင္းပြာ းမႈကို ခုံသမာဓိ႐ုံးတြင္ ေျဖရွင္းရန္အသိအမွတ္မျပဳ
(သု)ိ႔ ခြင့္မျပဳေပ။

၁၇. Italy: Corte di Cassazione, 4 August 1969, no. 2949 and Corte di Cassazione,11 February1969,
no. 457, quoted by A.J. van den Berg, The New YorkArbitration Convention of 1958 – towards a
Uniform Interpretation (Kluwer,1981) p. 162 fn. 124.

ခုံသမာဓိျဖင့္ စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္း သေဘာတူညီမႈ အတည္ျပဳရန္ ေတာင္းဆိုျခင္း

IV.၆.၁. “ခုံသမာဓိျဖင့္ ေျဖရွင္းႏုိင္ျခင္း” အေၾကားအရာ၏ ဆုိလုိရင္းမွာအျငင္းပြားမႈမ်ာ းကို ခုံသမာဓိ႐ုံးတြင္
ေျဖရွင္းႏိုင္သည္ ဆုိသည့္ အဓိပၸာယ္ျဖစ္သည္။
ဤစကားရပ္မ်ားကို

တရား႐ုံးမ်ား၏

“ခုံသမာဓိျဖင့္စီရင္ႏုိင္စြမ္းမရိွသည္”့

နယ္ပယ္ႏွင့္

ကိစၥရပ္မ်ားကို

ဆက္ဆုိင္ေနေသာေၾကာင့္

ရည္ညႊန္းသည့္

စကားရပ္မ်ားအျဖစ္

ေယဘူယ်အားျဖင့္ သတ္မွတ္သည္။ ႏုိင္ငံတုိင္းမွ ၎တုိ႔ႏုိင္ငံ၏ ကိုယ္ပိုင္ႏုိင္ငံေရးမူမ်ား၊ လူမႈေရး ႏွင့္
စီးပြာ းေရးမူမ်ားႏွင့္အညီ

မည္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားကို

ခုံသမာဓိျဖင့္

ေျဖရွင္းမည္

၊မေျဖရွင္းမည္ကို

ဆုံးျဖတ္ၾကသည္။ ျဖစ္႐ုိးျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ မိသားစုဆက္ဆံေရး (လင္မယားကြာရွင္းမႈမ်ား၊ ကေလးဖခင္

ျဖစ္ေၾကာင္း အျငင္းပြာ းမႈမ်ား စသည္ျဖင္)့ ၊ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းမ်ား ၊ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး
ေတာင္းဆုိမႈမ်ား၊

လူမြဲစားရင္းခံရသူစသည္တုိ႔ပါ၀င္သည္။

မည္သု႔ိပင္ဆုိေစကာမူ

ခုံသမာဓိျဖင့္

စီရင္ႏုိင္စြမ္းမရွိသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားသည္ အခ်ိန္ကုန္လာသည္ႏွင့္အညီ ခုံသမာဓိ႐ုံးက်င့္သုံးလာျခင္းေၾကာင့္
တျဖည္းျဖည္းေမွးမွိန္သြားသည္။

ေဒ၀ါလီခံျခင္းႏွင့္ဆက္ဆုိင္သည့္
ခြ်င္းခ်က္မဟုတ္ေတာ့ေပ။

ယခုအခါတြင္

အလုပ္သမားအခြင့္အေရးေတာင္းဆုိမႈမ်ား

ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို

ခုံသမာဓိျဖင့္

(သု)ိ႔

ေျဖရွင္းဆုံးျဖတ္ရန္မွာ

ထုိ႔အျပင္၊ ျပည္တြင္းခုံသမာဓိ႐ုံးႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာမွက်င့္သုံးေသာ ခုံသမာဓိ႐ုံးတို႔၏ ကြာ ျခားခ်က္မ်ားကို
ႏႈိင္းယွဥ္ျပီး ပိုျပီးက်ယ္ျပန္႔ေသာ ခုံသမာဓိျဖင့္ စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္းကုေနာက္ပိုင္းတြင္ ခြင့္ျပဳလာသည္။
IV.၆.၂. ခုံသမာဓိျဖင့္ စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ဥပေဒ

Article II(၁)တြင္ ခုံသမာဓိျဖင့္ စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ဥပေဒကုိေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိဘဲ
တရား႐ုံးမွ ဆုံးျဖတ္ရန္ ထိန္ခ်န္ထားသည္။
ဥပေဒ)

အျငင္းပြားမႈ ေပၚေပါက္ရာမွ ခုံသမာဓိနည္းက်င့္သုံးရာတြင္ တရား႐ုံးမွ lex fori(တရားစြဲရာႏုိင္ငံ၏
အပါအ၀င္၊

ႏွစ္ဖက္ပုဂၢိဳလ္မ်ား

ခ်ဳပ္ဆိုေသာစာခ်ဳပ္

ခုံသမာဓိ႐ုံးဥပေဒ၊

ခုံသမာဓိျဖင့္စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္း

လိုက္နာရမည့္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊

(သု)ိ႔

ခုံသမာဓိ႐ုံးတည္ရွိရာေဒသ၏

ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားလိုက္နာရမည့္စည္း

မ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား

၊မက်င့္သုံးမည္ကို ေရြးခ်ယ္ဆုံးျဖတ္ရမည္ျဖစ္သည္။
လက္ေတြ႕တြင္မူ၊

ႏိုင္ငံ၏ဥပေဒကို

သေဘာတူစာခ်ဳပ
V(၂)(က)ပါ

အသင့္ေတာ္ဆုံးႏွင့္

က်င့္သုံးျခင္းျဖစ္သည္။

္မခ်ဳပ္ဆုိေသးသ၍တရား႐ုံးမွ

ခုံသမာဓိ႐ုံးက်င့္သုံးရန္

ႏုိင္ငံ၏ဥပေဒက်င့္သုံးျခင္းခ်ဥ္းကပ္မႈနွင့္အညီ
တရား႐ုံး၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ
ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းႏွင့္အညီ
ပို၍နည္းပါးေစသည္။
ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံက

စသည္တုိ႔မွမည္သည္ကို

စာခ်ဳပ္တြင္

က်င့္သုံးမည္

ျပႆနာအနည္းဆုံးေျဖရွင္းခ်က္မွာ တရားစြဲရာ

ဤဥပေဒသည္

အတည္ျပဳျခင္းႏွင့္

(ခုံသမာဓိျဖင့္စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္း

ကြန္ဗန္းရွင္းအရ

ဆက္ႏြယ္သည့္

အသင့္ေတာ္ဆုံးျဖစ္သည္။

လုပ္ေဆာင္ရသည့္

ႏုိငင
္ ံ၏တည္ရွိမူအရ

ဥပေဒအရခ်ဳပ္ဆုိေသာ

စီရင္ဆုံးျဖတ္မည္)

ထြက္ေပၚလာသည့္

တစ္ဖက္ပုဂၢိဳလ္အျဖစ္

ႏုိင္င(ံ သု)ိ႔

သေဘာတူစာခ်ဳပ္အရ

ထုိ႔အျပင္

ဥပေဒျဖစ္ေသာေၾကာင့္

ဤ

Article

တရားစြဲဆုိရာ

ဤဥပေဒသည္

ျပည္တြင္းတရား႐ုံးမွ

အခက္အခဲမရွိေတာ့သျဖင့္ျပႆနာမ်ာ းလည္း

ပါ၀င္ပတ္သက္သည့္

မျပဳေသာအေၾကာင္းကိစၥတြင္ ထုိႏုိ္င္ငံမွဥပေဒကိုမွီျငမ္းနုိင္သည္။

ကိစၥမ်ားတြင္ခုံသမာဓိျဖင့္

စီရင္ျခင္း

IV.၆.၃. ႏုိင္ငံတကာ ခုံသမာဓိျဖင့္ စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားသည္ ခုံသမာဓိျဖင့္ စီရင္ဆုံးျဖတ္
ျခင္း စံႏႈန္းမ်ားကို လုိက္နာသင့္ျခင္းမည္သည့္ျဖစ္ရပ္တြင္မဆုိ ၊
ခုံသမာဓိျဖင့္

စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္းစံႏႈန္းမ်ားကို

ႏုိင္ငံတကာခုံသမာဓိျဖင့္

စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္း

အဓိပၸာ ယ္ေကာက္ယူသင့္သည္။

သုိ႔ျဖစ္၍ေဒသတြင္း

သေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏွင့္ကိုက္ညီ၍

သေဘာတူစာခ်ဳပ္တရား၀င္ျခင္းႏွင့္အညီ
ခုံသမာဓိျဖင့္စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္း

ခုံသမာဓိျဖင့္စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္းမျပဳေသာ

မွီျငမ္းမည္မဟုတ္ေပ။

ခြ်င္းခ်က္မ်ားကိုခြဲျခားရန္

သေဘာတူညီထားသည့္

ႏုိင္ငံတကာခုံသမာဓိျဖင့္စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္း

စာခ်ဳပ္ႏွင့္ဆန္႔က်င္သည့္

ႏိင
ု ္ငံတကာကိစၥရပ္မ်ားတြင္

ကြန္ဗန္းရွင္းတြင္

အသိအမွတ္မျပဳေသာ

ကမာၻလုံးဆုိင္ရာစံႏႈန္းမရွိေပ။

ကဲ့သုိ႔ေသာသမား႐ိုးက်ဆန္ေသာ

သေဘာတူ

ခြ်င္းခ်က္မ်ားအားလုံးကို

ခုံသမာဓိျဖင့္စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္းမျပဳေသာ

အခ်ဳိ႕ဥပေဒမ်ားတြင္လူမ်ိဳးမတူကြဲျပားျခင္း

အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားပါ၀င္သည္။

အခ်ိဳ႕ဥပေဒမ်ားတြင္

ထပ္မံအဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆုိျခင္းမရွိဘႏ
ဲ ုိင္ငံတကာ အေရာင္း အ၀ယ္လုပ္ငန္းမ်ားကို ပို၍ရည္ညႊန္းသည္။

၁၈. Swiss ပုဂၢလိကဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၁၇၇ ၊ ပုဒ္မခြဲ (၂)တြင္ေဖာ္ျပထားသည္မွာ“ အကယ္၍

ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ (သု)ိ႔ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံက ခ်ဳပ္ကင
ို ္ထားေသာ လုပ္ငန္း (သု)ိ႔ ႏို္င္ငံတစ္ႏုိင္ငံက ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ
အဖြဲ႕အစည္းသည္
ဥပေဒကို

ခုံသမာဓိျဖင့္

စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္းသေဘာတူစာခ်ဳပ္၏

ခုံသမာဓိဆုိင္ရာအျငင္းပြားမႈ

ေျဖရွင္းရန္

စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္းကိုလႊမ္းမိုးရန္အလုိ႔ဌာ မွီျငမ္းျခင္းမျပဳသင့္ပါ။”

(သု)ိ႔

တစ္ဖက္ပုဂၢိဳလ္

၎၏

ျဖစ္ပါက ၎ႏုိင္ငံ၏

လုပ္ႏုိင္စြမ္းျဖင့္

ခုံသမာဓိျဖင့္

V. အႏွစ္ခ်ဳပ္

ကြန္ဗန္ရွင္း၏

ျခဳံငုံသုံးသပ္ျခင္းအရ

ခုံသမာဓိျဖင့္စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္း
ခုံသမာဓိျဖင့္

သေဘာတူစာခ်ဳပ္

စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္း

အႏွစ္ခ်ဳပ္မူမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္သည္။

အတည္ျပဳျခင္းအေပၚ

သေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ

၁. ကြန္ဗန္ရွင္းမွ ႏုိင္ငံတကာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ခုံသမာဓိျဖင့္ စီရင္ဆုံးျဖတ္ရန္လုပ္ေဆာင္ေနသည္။
၎မွ ျပဌာန္းလိုက္သည္မွာ "pro-enforcement" ၊ "proarbitration"စနစ္တုိ႔ျဖစ္သည္။
၂.

ခုံသမာဓိျဖင့္

စီရင္ဆုံးျဖတ္ရန္ စာသားျဖင့္ ေတာင္းဆုိျခင္းကို

တရား႐ုံးမွေက်နပ္သေဘာက်ျပီး

တစ္ဖက္ ပုဂိၢဳလ္မ်ားမွ လက္ခံပါက ခံုသမာဓိျဖင့္ စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္းသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို တရား႐ုံးမွ
တရား၀င္သည္ဟု

ဆုံးျဖတ္သင့္သည္။

ကြန္ဗန္းရွင္းမွတူညီသည့္

မ်ားျပားလွေသာစံပုံစံ

ကို

ျပဌာန္းထားသည္။ သုိ႔ရာတြင္ Article II တြင္ျပဌာန္းထားသည္ထက္ လုက
ိ ္ေလ်ာညီေထြမႈရွိေသာ
ေဒသတြင္း စံႏႈန္းမ်ားကို တရား႐ုံးမွက်င့္သုံးႏုိင္သည္။

၃. တရား႐ုံးမွ အမွန္တကယ္တည္ရွိျခင္းမရွိေသာ ေဒသတြင္းဥပေဒ ကာကြယ္မႈမ်ားကို ကန္႔သတ္အေရ
အတြက္ျဖင့္သာ ခြင့္ျပဳသင့္သည္။
၄.ခုံသမာဓိျဖင့္

စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္း

စည္းေႏွာ င္အား ရွိမည္ျဖစ္သည္။

သေဘာတူစာခ်ဳပ္သည္လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းမရွိသူမ်ားအေပၚ

၅. ႏွစ္ဖက္ပုဂၢိဳလ္မ်ားၾကား အျငင္းပြာ းမႈတည္ရွိမႈကို တရား႐ုံးမွ စီစစ္မည္ျဖစ္သည္။

၆. ခုံသမာဓိျဖင့္ စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္းမျပဳျခင္းကို ကြန္ဗန္းရွင္းမွတုိက္႐ုိက္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းမဟုတ္ေခ် ၊ သုိ႔ရာတြင္
ေဒသတြင္းဥပေဒမွ

ကိုင္တယ
ြ ္သည္။မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ၊

ခြ်င္းခ်က္မ်ားကို တင္းက်ပ္စြာလိုက္ခံသင့သ
္ ည္။

ခုံသမာဓိျဖင့္

စီရင္ျခင္းမျပဳေသာ

အခန္း (၃)

စီရင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္အားအသိအမွတ္ျပဳရန္ႏွင့္အတည္ျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္ရန္ ေတာင္းခံျခင္း
၁ ။ အဖြင့္မိတ္ဆက္

၂ ။ အပိုင္း (၁) ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားထံတြင္ ျပည့္စုံမႈရွိရမည္လိုအပ္ခ်က္မ်ား
၂.၁ ။ လိုအပ္သည့္စာရြက္စာတမ္းမ်ား

၂.၂ ။ မွန္ကန္ေၾကာင္းထင္ရွားသည့္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ (သို႕) မိတၱဴမွန္ (အပိုဒ၄
္ (၁)(က))
၂.၂.၁ ။ မွန္ကန္ေၾကာင္းထင္ရွားမႈ
၂.၂.၃ ။ မိတၱဴမွန္

၂.၃ ။ အႏုညာတစီရင္ဆုံးျဖတ္မႈဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈမူရင္း (သိ႕ု ) မိတၱဴမွန္ (အပိုဒ္၄ (၁)(ခ))
၂.၄ ။ ေလွ်ာက္ထားတင္ျပရန္အခ်ိန္

၂.၅ ။ ဘာသာျပန္ဆိုျခင္း (အပိုဒ၄
္ (၂))
၃ ။ အပိုင္း၂ ျငင္းဆိုျခင္းႏိုင္ေသာခိုင္လုံသည့္အေၾကာင္းျပခ်က္ (အပိုဒ္ - ၅) ေယဘူရ အျမင္
၃.၁ ။ ထိုက္သင့္ရာကိုသုံးသပ္မႈမရွိျခင္း

၃.၂ ။ ခိုင္လံု ေသာအေၾကာင္းျပခ်က္ျပသရန္ ေလွ်ာက္ထားသူတို႕၏တာဝန္

၃.၃။အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္အတည္ျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္ ျခင္းအား ျငင္းဆိုသည့္တိက်ေသာအေၾကာင္းျပခ်က္
၃.၄ ။ ျငင္းဆိုသည့္အေၾကာင္းျပခ်က္ျပခ်က္က်ဥ္းေျမာင္းစြာအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုျခင္း

၃.၅။လက္ရွိ ျငင္းဆိုသည့္အေၾကာင္းျပခ်က္အတည္ျဖစ္ေစရန္ခ်င့္ခ်ိန္၍ ေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္အကန္႕အသတ္
၄ ။ ျငင္းဆိုသည့္အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားကို ေလွ်ာက္ထားသူတို႕အားသက္ေသျပ ေစျခင္း
၄.၁။အေၾကာင္းျပခ်က္၁

သက္ဆိုင္သူစာခ်ဳပ္ဝင္တို႕စြမ္းေဆာင္ရည္မရွိျခင္းႏွင့္အႏုညာတစီရင္ျခင္းသေဘာတူညီမႈတရားမဝင္ျခင္း
၄.၁.၁။ သက္ဆိုင္သူစာခ်ဳပ္ဝင္တို႕စြမ္းေဆာင္ရည္မရွိျခင္း

၄.၁.၂။ အႏုညာတစီရင္ျခင္းသေဘာတူညီမႈတရားမဝင္ျခင္း
၄

.၂

။အေၾကာင္းျပခ်က္

ေဖာက္ျဖတ္မႈမ်ား

၂

အသိေပး

အေၾကာင္းၾကားမႈမရွိျခင္း

ႏွင့္

လုပ္ထုံးလုပ္စဥ္မ်ားအား

၄.၂.၁။ သာတူညီမွ် ၾကားနာပိုင္ခြင့္

၄.၂.၂။ အသိေပး အေၾကာင္းၾကားမႈမရွိျခင္း

၄.၂.၃။ လုပ္ထုံးလုပ္စဥ္မ်ားအား ေဖာက္ျဖတ္မႈ မ်ားမိမိ၏ အမႉ အား တင္သြင္းႏိုင္ မႈမရွိ ျခင္း

၄.၃။အေၾကာင္းျပခ်က္၃ -အႏုညာတစီရင္ျခင္းသေဘာတူညီမႈ၏အတိုင္းအတာျပင္ပ (သို႕) ေက်ာ္လြန္ျခင္း
(အပိုဒ္ ၄(၁) (ဂ))

၄.၄။အေၾကာင္းျပခ်က္၄-အႏုညာတခံုရုံးတည္ေဆာက္ပ(ံု သို႕) ႏုညာတစီရင္မႈလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမူမမွန္ျခင္း
(အပိုဒ္ ၄(၁) (ဃ))

၄.၄.၁။အႏုညာတခံုရုံး တည္ေဆာက္ပံု

၄.၄.၂။ အႏုညာတစီရင္မႈ လုပ္ထုံး လုပ္နည္း

၄.၅။ အေၾကာင္းျပခ်က္ ၅ - စီးေႏွာ င္မႈမရွိေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္၊ ပယ္ျဖတ္ျခင္း၊ တားျမစ္ထားျခင္း
(အပိုဒ၅
္ (၁)(င))

၄.၅.၁။ စီးေႏွာင္မႈမရွိေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္

၄.၅.၂။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အား ပယ္ျဖတ္ျခင္း၊ တားျမစ္ထားျခင္း
(၁) ဆုံးျဖတ္ခ်က္အား ပယ္ျဖတ္ျခင္း

(၂) ဆုံးျဖတ္ခ်က္အား ပယ္ျဖတ္ျခင္း ၏အက်ိဳးဆက္
(၃) ဆုံးျဖတ္ခ်က္အား တားျမစ္ထားျခင္း
၅။

တရားရုံးတြင္ရာထူး

ျငင္းဆိုျခင္း

အေလွ်ာက္

ဆုံးျဖတ္

ျခင္း

ခ်မွတ္သည္ကိုခိုင္လုံေသာအေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္

(အပိုဒ္ ၅ (၂))

၅.၁ ။ အေၾကာင္းျပခ်က္ ၆ - အႏုညာတစီရင္မႈမျပဳႏိုင္ျခင္း (အပိုဒ္၅ (၂)(၁))

၅.၂ ။ အေၾကာင္းျပခ်က္ ၇ - အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာမူဝါဒႏွင့္ ဆန္႕က်င္ျခင္း
၅.၂.၁ ။ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း ႏွင့္ အတည္ျဖစ္ေအာင္ျပဳ လုပ္ျခင္း ဥပမာ

၅ .၂.၂ ။ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း ႏွင့္ အတည္ျဖစ္ေအာင္ျပဳ လုပ္ျခင္းအား ျငင္း ဆိုျခင္း ဥပမာ
၆ ။ နိဂုံးခ်ဳပ္

၁။

နိဒါန္း

ခံုသမာဓိဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ အတည္ျပဳျခင္းတို႔ကိုမူအရဆိုလွ်င္ မည္သည့္တရား
ရံုးကမဆို

ခ်မွတ္ေပး၍ရပါသည္။

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ေသာေနရာမွ

ျပင္ပျဖစ္ေသာႏုိင္ငံမ်ားတြင္

နယူးေယာက္ကြန္ွဗန္းရွင္းအေပၚ အေျခခံ၍အတည္ျပဳခ်မွတ္ရပါသည္။ လက္ေတြ႔တြင္မူ ဆံုးျဖတ္ခ်က္
တစ္ခုအေပၚ အသိအမွတ္ျပဳအတည္ျပဳရာ၌ တရားဥပေဒအရ ထိေရာက္မႈ၊ အက်ဳိးသက္ေရာက္သည့္
စီရင္ပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ တရားရံုး၏ နယ္ေျမေပၚတြင္ မူတည္သည္။
ႏုိင္ငံေတာ္တရားရံုးမ်ားသည္
နယ္ေျမ၏နည္းဥပေဒ၊
သက္ဆိုင္ေသာ

ဆံုးျဖတ္ခ်က္အသိအမွတ္ျပဳ

လုပ္ထံုးစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီ

အသိအမွတ္ျပဳ

အတည္ျပဳေလွ်ာက္လႊာ တင္သြင္းသည့္
အပိုဒ(္ ၃)အရ

လုိအပ္ေသာႏုိင္ငံျခားႏွင့္

အတည္ျပဳဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္

ပါသည္။

(အခန္း(၁) ကိုၾကည့္ပါ) နယူးေယာက္ကြန္ဗန္းရွင္းမွ ခ်မွတ္ေသာစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ညီညႊတ္ရန္ လည္း
လုိအပ္ပါသည္။
ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတည္ျပဳရာတြင္

ႏုိင္ငံေတာ္ဥပေဒမ်ားအရ

အခ်က္(၃)ခ်က္ျပ႒ာန္းခ်က္

(၃)ရပ္ကို

က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။
-

နယူးေယာက္ကြန္ဗင္းရွင္း (သေဘာတူစာခ်ဳပ္)ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ သည့္
တိက်ေသာျပ႒ာန္းခ်က္

-

ႏိုင္ငံတကာ ခံုသမာဓိစရိတ္ဆံုးျဖတ္ရာ၌ က်င့္သံုးအပ္ေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္

-

ႏုိင္ငံေတာ္က က်င့္သံုးအပ္ေသာ အေထြေထြခံုသမာဓိ ဥပေဒ

စာခ်ဳပ္၀င္ႏုိင္ငံမ်ားသည္

အပိုဒ္-၅

အကံ်ဳးမ၀င္ပါကအပိုဒ(္ ၃)အရ

ပါေဖာ္ျပခ်က္အတိုင္းျငင္းပယ္ရန္

ကြန္ဗင္းရွင္း

(သေဘာတူစာခ်ဳပ္)

အား

အေၾကာင္းတစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္
လုိ္ကန
္ ာေဆာင္ရြက္ရန္

လုိအပ္ပါသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ တရားရံုးမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ သေဘာဆႏၵႏွင့္အညီ အပိုဒ္(၃-၁)အရ
လြတ္လပ္စြာဆံုးျဖတ္မ်ားအား အတည္ျပဳေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၾကပါသည္။ (အခန္း-၁ကိုၾကည့္ပါ) ကြန္ဗန္းရွင္း
စာခ်ဳပ္အရ ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းမရွိဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္ဥပေဒအရ ေဆာင္ရြကႏ
္ ုိင္သည့္ သာဓက ကိစၥရပ္မ်ားမွာ
ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။
-

စီရင္ပိုင္ခြင့္ရွိေသာ တရားရံုးမ်ားသည္ ေလွ်ာက္လႊာကို ဆုပ္ကိုင္ထားႏုိင္သည္။

-

အခ်ိန္ကား ကန္႔သတ္ခ်က္သတ္မွတ္ႏုိင္သည္။

-

ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း

-

အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွငအ
့္ တည္ျပဳျခင္းတို႔ကို အယူခံ၀င္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အားကိုးအားထားျပဳတင္ျပ
လာျခင္းတို႔အေပၚမူတည္၍စဥ္းစားသံုးသပ္ေဆာင္ရြက္ေပးခြင့္ရွိသည္။သို႔မဟုတ္ျငင္းပယ္ခင
ြ ့္

-

မတည္ရင္းႏွီးသည့္ပစၥည္းမ်ားႏွငပ
့္ တ္သက္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သည့္စက
ံ ို ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္
သည္။

-

အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ အတည္ျပဳျခင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ကုိ လွ်ိဳ႕၀ွက္ထားရွိႏုိင္
သည္။

မည္သည့္ျဖစ္ရပ္တစ္ခုခုျဖစ္ေပၚသည္ျဖစ္ေစ

တရားရံုး၏စီရင္ပိုင္ခြင့္သတ္မွတ္ရာ၌

ႏိုင္ငံရပ္ျခားဆိုင္ရာ

ဆံုးျဖတ္ခ်က္၊ အတည္ျပဳသည့္အခါ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ႏုိင္ငံတကာလုပ္ငန္းတာ၀န္ကို ေနာက္ေၾကာင္းျပန္
ထည့္သြင္းသတ္မွတ္ျခင္းမ်ဳိး မျပဳလုပ္ရပါ။
ခံုသမာဓိအဖြဲ႕က
အတည္ျပဳျခင္းတို႔ကို

ႏုိ္င္ငံရပ္ျခားဆိုင္ရာ
ေဆာင္ရြက္ရာ၌

အမႈႏွင့္ပတ္သက္၍

အသိအမွတ္ျပဳျခင္း

၀န္ေဆာင္ခယူသည့္အခါ

သို႔မဟုတ္

နယူးေယာက္ကြန္ဗန္းရွင္းက

သတ္မွတ္သည့္ႏႈန္းထက္မပိုရန္ သို႔မဟုတ္ ျပန္တြင္းသတ္မွတ္ႏႈန္းထက္ပိုမယူရန္ ျပ႒ာန္းထားပါသည္။
ဤျပ႒ာနး္ခ်က္တြင္ လက္ေတြ႔ျဖစ္ေနေသာ လမ္းညႊန္းေျပာၾကားျခင္းမျပဳဘဲ အတည္ျပဳခ်က္ခ်မွတ္ရာ၌
ရႈေထာင့္အသီးသီးမွ ရႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ကို တင္ျပထားပါသည။ ကေနဒါႏုိင္ငံ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳက္ပဆုိ
လွ်င္ အပိုဒ(္ ၃)အရ အမႈအတည္ျပဳရန္ မည္သည့္ကေနဒါျပည္နယ္ကမွ် အခ်ိန္တိုေတာင္းစြာ မသတ္မွတ္ရ
ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကေနဒါႏုိင္ငံတြင္ အျခားအျခားေသာ ကာလရွည္ရွည္ သတ္မွတ္သည့္
ႏုိင္ငံမ်ားထက္ပင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္မည့္အခ်ိန္မွာ ပို၍ၾကာျမင့္သည္။
နယူးေယာက္ကြန္ဗင္းရွင္း

လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊

နည္းဥပေဒမ်ားအရ

အမႈဆံုးျဖတ္ခ်က္အခ်ိန္ကာလ

သတ္မွတ္ျခင္းကို ေတာင္းဆိုတင္ျပသည့္အမႈအေၾကာင္းအရာေပၚမူတည္၍ ျပ႒ာန္းပါသည္။ စီရင္ပိုင္ခြင့္ရွိ
အာဏာပိုင္ကလည္း

နယူးေယာက္ကြန္ဗင္းရွင္းက

ႏုိင္ငံေတာ္ဥပေဒအား

ညႊန္းဆိုထားသည့္အတိုင္း

ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ အတည္ျပဳခ်မွတ္သည့္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားသည္ နယူးေယာက္
ကြန္ဗင္းရွင္းပါအခ်က္မ်ားသာျဖစ္သည္။

ယင္းကြန္ဗငး္ရွင္းစည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုသာ

က်င့္သံုးၾကရသည္။

သို႔ျဖစ္၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုအသိအမွတ္ျပဳေစသူ သို႔မဟုတ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ရလုိသူသည္ ခံုသမာဓိသေဘာ
တူညီခ်က္ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုတင္ျပရန္လုိအပ္သည္။ ယင္းကိစၥတြင္ ဘာသာျပန္ဆိုခ်က္ကို တင္ျပရန္
လုိအပ္သည္။

တုိင္ၾကားခံရသူဘက္မွလည္း

အေၾကာင္းႀကိဳတင္ျပႏုိငသ
္ ည္။

ဤအခ်က္မ်ားကို

အေသးစိတ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးပါသည္။
ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းသူသည္ တိုင္ၾကားခံရသူက အပိုဒ္-၅ (၁) ပါျငင္းပယ္ႏုိင္ေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္
သို႔မဟုတ္

ထုိ႔ထက္ပိုေသာအခ်က္မ်ားမွအပ

ႏွင့္

အပိုဒ-္ ၅

(၂)

ပါအခ်က္ျဖစ္သည့္

တရားရံုးက

ေထာက္ျပႏုိင္ေသာ အခ်က္မ်ားမွ လြဲ၍ တရားရံုးဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားတင္ျပရပါမည္။
တရားရံုးမ်ားက က်င့္သံုးရမည့္ ေယဘုယ်စည္းမ်ဥ္းမွာ အပိုဒ္(၅)ေဖာ္ျပပါ ျငင္းပယ္ရန္အေၾကာင္းမ်ား
ဟူသည့္

နက္နက္နဲနဲ

အေရးႀကီးအမႈႀကီးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္မွသာ

ဤတြင္ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္

အမ်ားျပည္သူႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ

စဥ္းစားေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္ပါသည္။

မူ၀ါဒႏွင့္ဆန္႕က်င္ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းမ်ဳိးကို

ဆံုးျဖတ္ရာဤက်င့္သံုးေလ့ရွိသည္။ ဤေနရာတြင္ မေက်နပ္ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားက ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္တတ္
ပါသည္။

သို႔ရာတြင္

တရားရံုးမ်ားကလည္းလက္ခံခဲ့

ကမၻာေငြေၾကးေစ်းကြက္ႀကီးတစ္ခုျဖစ္ၿပိး
ေတာင္းဆိုေလ့ရွိလင့္ကစား

ပါသည္။

ဥပမာအားျဖင့္

လူမ်ားစြာ ကအမႈအခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍

အဂၤလန္(ၿဗိတိသွ်)တရားရံုးက

လန္ဒန္ၿမိဳ႕သည္
အတည္ျပဳခ်က္မ်ား

ႏိုင္ငံျခားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ

အမႈျငင္းပယ္ျခင္းမ်ဳိး မွတ္တမ္းတင္ထားသည္မေတြ႕ရပါ။ (ေအာက္ပါ ဤအခန္းအပိုဒ္ (၂)ကိုၾကည့္ပါ။)
၂၀၁၀

ခုႏွစ္၊

ICCA

ႏွစ္ခ်ဳပ္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး

ခံုသမာဓိစီရင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္စာခ်ဳပ္အရ

စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ၾကရာ၌ အမႈ (၁၀%) ခန္႔တြင္သာ နယူးေယာက္ကြန္ဗင္းရွင္း (သေဘာတူညီခ်က္)
ျဖစ္ေသာ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း (Recognition) ႏွင့္ အတည္ျပဳျခင္း (Enforcement) ကိုျပဳလုပ္ၾကသည္ဟု
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ မၾကာေသးေသာႏွစ္မ်ားတြင္မူ Convention ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ျငင္းဆန္ေဆာင္ရြက္မႈ
မ်ား အနည္းငယ္တိုးလာသည္ဟုဆိုပါသည္။
နယူးကြန္ဗင္းရွင္းႏွင့္အညီ အတည္ျပဳခ်က္ (Enforcement) ကို ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္ေသာ တရား
ရံုးမ်ားသည္ အတည္ျပဳခ်က္ခ်မွတ္ရာ၌ ခိုင္မာမႈရွိသည္။ လက္ေတြ႔က်ၿပီး ေပ်ာ့ေျပာင္းျငင္သာမႈရွိကာ
မူေသပံုစံကခ
ုိ ်ထားျခင္းမရွိေပ။

ဤသို႔ ေကာင္းျမတ္ေသာ မေလ်ာ့မတင္းသေဘာထားအျမင္ရွိျခင္းေၾကာင့လ
္ ည္း ေအာင္ျမင္ခုိင္မာ သည့္
စာခ်ဳပ္ျဖစ္လာျခင္းျဖစ္သည္။

စာခ်ဳပ္၀င္ႏိုင္ငံေပါင္း

၁၄၅

ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးတြင္

ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးၾကမည့္

ႏုိင္ငံရွိၿပီး

ထုိႏိုင္ငံမ်ားသည္

ျမွင့္တင္ေပးၾကမည့္

ႏိုင္ငံတကာ

ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေပသည္။

(Overview အပိုဒ-္ ၁.၂ တြင္ၾကည့္ပါ)

၂။

အပိုင္း(၁) အသနားခံလႊာတင္သြင္းမႈ ေဆာင္ရြက္ရမည့္လုိအပ္ခ်က္မ်ား (အပိုဒ-္ ၄)

ဤအပုိဒ္ ဤအဆင့္တြင္ အသနားခံလႊာတင္သြင္းသူသည္ သက္ေသအေထာက္အထားမတင္ျပရ မည့္
တာ၀န္ရွိသည့္ျပင္ နယူးေယာက္ကြန္ဗင္းရင္း (သေဘာတူစာခ်ဳပ္) တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ စာရြက္စာတမ္း
တင္ျပရန္လုိအပ္ပါသည္။

(အပိုဒ-္ ၄)

အသနားခံလႊာတင္သြင္းသူသည္

ျမင္သာထင္သာခိုင္မာေသာ

သက္ေသသာဓကကိုသာ တင္ျပရပါမည္။ ဤအဆင့္(၁)အပိုင္း(၁)သည္ အမႈအတည္ျပဳႏိုင္ရန္ တာစူျခင္း၊
တရားရံဳးကဆံုးျဖတ္ႏိုင္ရန္ စဥ္းစားသံုးသပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

၂.၁

မည္သည့္စာရြက္စာတမ္းမ်ားျဖစ္သနည္း

ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုခ်မွတ္ရန္ အမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ အတည္ျပဳျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေပးပါရန္
အသနားခံတင္ျပလာသည္ကို

ခ်င့္ခ်ိန္သံုးသပ္သည္အ
့ ခါ

တရားရံုးမ်ားသည္

အသနားခံေလွ်ာက္ထား

သူက ေလွ်ာက္လႊာတင္ရာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား တင္သြင္းျခင္း ရွိမရွိ စိစစ္ၾကည့္ရႈရပါမည္။
-

မူလဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ စစ္မွန္ျခင္း ရွိမရွိ သို႔မဟုတ္ စစ္မွန္ေသာ မိတၱဴဟုတ္မဟုတ္ အပိုဒ-္ ၄ (၁)

-

အပုိဒ(္ ၂)တြင္ ရည္ညႊန္းထားေသာ မူရင္းစာခ်ဳပ္ သို႔မဟုတ္ စစ္မွန္ေသာ မိတၱဴ အပိုဒ-္ ၄(၁)(ခ)ႏွင့္

-

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ထုတ္ျပန္ေသာ ႏုိင္ငံ၏ ဘာသာစကားျဖင့္ ဘာသာျပန္ဆိုထားေသာ အပ ိုဒ္-၄(၂)
ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား

၂.၂

စစ္မွန္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္၊ စစ္မွန္ေသာမိတၱဴ၊ အပိုဒ-္ ၄ (၁)(က)

၂.၂.၁ မွန္ကန္ေၾကာင္း ထင္ရွားျခင္း
ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခု

မွန္ကန္မႈသိသာထင္ရွားျခင္းကိုစိစစ္သည့္အခါ

တစ္ဦးဦးက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို
ေလ့လာၾကည့္ရႈရသည္။

စီရင္ပိုင္ခြင့္ရွိေသာ

အာဏာပိုင္

ေရးထုိးထားသည့္လက္မွတ္မ်ား မွန္ကန္ေၾကာင္းအတည္ျပဳထားျခင္းကို

မူရင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္ဟုတ္မဟုတ္

သိ႔မ
ု ဟုတ္

မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မိတၱဴ

ဟုတ္မဟုတ္ေလ့လာၾကည့္ရႈရာတြင္ ခံုသမာဓိလူႀကီးမ်ားခန္႔ထား၍ စစ္မွန္သည့္ စာရြက္စာတမ္း ဟုတ္မ
ဟုတ္အတည္ျပဳခ်က္ရယူရပါသည္။ ဤနည္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျပႆနာတစ္စံုတစ္ရာ ေပၚေပါက္
သည္ကို မေတြ႔ရသေလာက္ပင္ျဖစ္သည္။
ကြန္ဗင္းရွင္းသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကမူ

အမႈဆံုးျဖတ္ခ်က္စစ္မွန္ျခင္း၊

မွန္ကန္ျခင္း၊

လုိအပ္ခ်က္ကို

ျပ႒ာန္းသည့္တရားဥပေဒအား ညႊန္းဆိုေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိပါ။ ထို႔ျပင္ မွန္ကန္ေၾကာင္းျပဆိုရန္လုိအပ္ခ်က္
မ်ားမွာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ေပးသည့္ႏိုင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္အသိအမွတ္ျပဳျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အတည္ျပဳျခင္း
တို႔အား

ခ်မွတ္ေပးခဲ့သည့္ႏိုင္ငံျဖစ္ေၾကာင္းတို႔ကိုလည္း

ေထာက္ျပေဖာ္ညႊန္းထားျခင္းမရွိပါ။

တရားရံုးအမ်ားစုသည္ အသနားခံတင္သြင္းလႊာ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ခံုသမာဓိဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို စစ္မွန္ေၾကာင္းျပ
ဆိုသည့္ မည္သည့္ပံုစံကိုျဖစ္ေစ လက္ခံၾကပါသည္။
ၾသစႀတီးယားႏိုင္ငံတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ ေရွးဦးကာလဆံုးျဖတ္ခ်က္အရဆုိလွ်င္ အမႈတစ္ခု၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္
စစ္မွန္ေၾကာင္းကို ယင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္ ႏိုင္ငံ၏ တရားဥပေဒျဖင့္ စိစစ္ၾကည့္ႏိုင္သည္။ သို႔မဟုတ္
ထုိဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ေပးရန္ တင္ျပခဲ့သည့္ႏိုင္ငံ၊ အတည္ျပဳေပးရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံတစ္ခု၏ဥေပဒ
ျဖင့္တင
ို ္းတာစိစစ္သံုးသပ္ႏိုင္သည္ဟ ဆိုပါသည္။
အျခားအတည္ျပဳေပးေသာ တရားရံုးမ်ားကမူ မိမိတုိ႔၏သက္ဆိုင္ရာ တရားဥပေဒအတိုင္း က်င့္သံုးေဆာင္
ရြက္ၾကပါသည္။
နယူးေယာက္ကြန္ဗင္းရွင္းကမူ

လုိအပ္ခ်က္မ်ား

စစ္မွန္မႈကိုၾကည့္ရႈရာတြင္

အမႈဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ေသာ

ႏိုင္ငံကို ညႊန္းဆိုျခင္းမျပဳဘဲ ခံုသမာဓိဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ခံုသမာဓိသေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ ယင္း၏မိတၱဴမ်ား
သို႔မဟုတ္ အသိအမွတ္ျပဳထြက္ဆို္ခ်က္မ်ား စစ္မွန္ျခင္းရွိမရွိႏွင့္ ယင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ႏိုင္ငံျခားဘာသာ

စာရြက္စာတမ္းမ်ား စစ္မွန္ျခင္းရွိမရွိတို႔ကိုသာ ကြန္ဗင္းရွင္းကေဖာ္ျပပါသည္။ ထုိ႔ျပင္အဆိုပါကြနဗ
္ င္းရွင္းက
ေအာက္ပါအတိုင္း နဂံုးခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။
တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က ၾသစႀတီးယားႏိုင္ငံ၏ အမႈဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားစစ္မွန္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ၾသစႀတီးယား
ႏိုင္ငံက သတ္မွတ္သည့္လုိအပ္ခ်က္မ်ားဟူသည္ အားလံုးျပည့္စံဳသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္း
မဟုတ္ပါ။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏

တရားဥပေဒအရ စိစစ္ၾကည့္ရႈျခင္းသည္ သင့္ေလ်ာ္လံုေလာက္သည္ဟု

ဆိုသည္။
စာရြက္စာတမ္းမ်ားသည္

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္အေၾကာင္းအရာ

အျဖစ္အပ်က္မွန္ကန္မႈရွိရန္

ရည္ရြယ္ျခင္းသာျဖစ္သည္။ ယင္းရည္ရြယ္ခ်က္ ခံုသမာဓိသေဘာတူညီခ်က္ကို အေျခခံ၍ ေဖာ္ေဆာင္
ေၾကာင္း

နယူးေယာက္ကြန္ဗင္းရွင္းကဖြင့္ဆိုထားပါသည္။

ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚ

အျငင္းပြာ းမႈမရွိလွ်င္

စစ္မွန္၊

ထုိ႔ေၾကာင့္

မွန္ကန္မႈကို

ဂ်ာမန္တရားရံုးမ်ားကအမႈ

ေျပာရန္မလုိပါဟုဆိုသည္။

ဥပမာ-

ျမဴးနစ္တရားရံုးႏွစ္ရံုးက အယူခံမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ မၾကာမီက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၂) ရပ္ခ်မွတ္ခဲ့သည္ကို
ေတြ႕ရႏိုင္ပါသည္။

ဤကိစၥမ်ဳိးႏွင့္ပတ္သက္၍

တစ္ဘက္ပုဂၢိဳလ္မ်ားက

လုပ္နည္းကိုတင္ျပခ်က္မ်ား (အခ်က္အလက္မ်ား)

အေပၚ

ဤရုိးရွင္းလွေသာ

မေက်နပ္သည့္အမႈအခ်ဳိ႕သာ

လုပ္ထံုး
ရွိပါသည္။

(ဥပမာ-၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ အမႈတစ္မႈတြင္ စပိန္တရားရံုးလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သို႔ အသနားခံလႊာတင္သြင္းသူ
တစ္ဦးသည္။ မူလအမႈဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မမွန္ကန္ေသာ စစ္မွန္ျခင္းမရွိေသာ မိတၱဴမ်ားကို
တရားရံုးသို႔တင္ျပလာပါသည္။

တရားရံုးမ်ားအေနျဖင့္

အမႈတင္သြင္းရာတြင္

စာရြက္စာတမ္းမ်ား

မလုိအပ္ဘဲ အဆိုတင္ျပျခင္းမ်ဳိးကိုမလုိလားပါ။ သို႔မဟုတ္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို
အေႏွာ က္အယွက္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစျခင္းကို မလုိလားပါ။ ယင္းသို႔ျပဳမႈေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားအားၾကပ္
တည္းစြာတားျမစ္ပါသည္။

II.၂.၂ သက္ေသခံလက္မွတ္ထုတ္ေပးျခင္း
သက္ေသခံလက္မွတ္ထုတ္ေပးသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မိတၱဴသည္မူရင္းႏွင့္ တစ္ထပ္တည္း
တူညီႏုိင္ေၾကာင္း

တစ္မ်ဳိးတည္းျဖစ္ေၾကာင္း

ေထာက္ခံျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ကြန္ဗင္းရွင္းယင္း

ကိစၥႏွင့္

ပတ္သက္၍ဥပေဒညႊန္းဆိုေဖာ္ျပျခင္းမရွိပါ။ ထုိကိစၥသည္ တရားစြဲတင္ရာ ႏိုင္ငံႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာေၾကာင့္
ျဖစ္သည္။
ထုိကဲ့သို႔ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားမွန္ကန္ေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္ထုတ္ေပးသူမ်ားသည္ မူလဆံုးျဖတ္
ခ်က္မွန္ကန္ေၾကာင္း

ေထာက္ခံေပးသည့္ပုဂၢဳိလမ
္ ်ားပင္ျဖစ္သည္။

ဤေနရာတြင္

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏

အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးသည္ မႈခင္းအမ်ားစုအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သည္ ဟုယူဆပါသည္။
ခံုသမာဓိဆံုးျဖတ္ခ်က္ အသိအမွတ္ျပဳအတည္ျပဳေပးရန္ ပန္ၾကားျခင္း

၂.၃

မူရင္းခံုသမာဓိသေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ မွန္ကန္ေသာ မိတၱဴအပိုဒ-္ ၄.၁ (ခ)

ဤျပ႒ာန္းခ်က္မွာ

အမႈအတည္ျပဳခ်က္

ရယူလုိသည့္ပုဂၢိဳလ္အေနျဖင့္

တရား၀င္ခံုသမာဓိသေဘာ

တူညီခ်က္သည္ အမွန္ျဖစ္ေၾကာင္း သိသာထင္ရွာ းသည့္ စာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထားတင္ျပရန္
လုိအပ္သည္။ ဤအဆင့္တြင္ အပိုဒ္-၂(၂)တြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည့္အတိုင္း အဆိုပါသေဘာတူညီခ်က္သည္
စာျဖင့္ ေရးသားမွတ္တမ္းျပဳထားျခင္း ဟုတ္မဟုတ္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားလာမည္မဟုတ္ေပ၊ အခန္း(၂)၊
အပိုဒ-္ ၄ (၂)ကို ၾကည့္ပါ။ သို႔မဟုတ္ တင္ျပခ်က္မ်ားသည္ က်င့္သံုးအပ္ေသာ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းက
ဟုတ္မဟုတ္ၾကည့္ပါ။
အပိုင္း(၂)အဆင့္(၂)တြင္

ခံုသမာဓိ

သေဘာတူညီခ်က္သည္

တရား၀င္ျဖစ္ျခင္း

ဟုတ္မဟုတ္၊

ကြန္ဗင္းရွင္းအပိုဒ္ -၂(၂)ႏွင့္ ညီညြတ္ျခင္းရွိမရတို႔ကို စစ္ေဆးၾကည့္ရႈရသည္။ အပိုင္း(၂)သည္ အမႈအား
အသိအမွတ္ျပဳရန္ႏွင့္ အတည္ျပဳရန္ ၾကားနာစစ္ေဆးျခင္းျဖစ္သည္။ ဤအခန္းေအာက္ပိုင္း ၄.၁၊ အပုိဒ္
၅(၁)(က)ကိုၾကည့္ပါ။ အယူခံ အသနားခံေလွ်ာက္လႊာတင္ေသာ ေလွ်ာက္လႊာရွင္အေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ
ႏိုငင
္ ံ၏ဥပေဒအရ ခံုသမာဓိ သေဘာတူညီခ်က္မူရင္း သုိ႔မဟုတ္ မွန္ကန္ေသာမိတၱဴတင္ျပရန္မလုိေသာ
တရားရံုးမ်ားသည္ ပို၍သင့္ေလ်ာ္ေသာ ကြန္ဗင္းရွင္းအပိုဒ(္ ၇)စည္းမ်ဥ္းကိုက်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။
အခန္း(၁)၅.၁ကိုၾကည့္ပါ။)
ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ

ဤသည္ႏွင့္ပတ္သက္၍

ႏိုင္ငံျခားဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ကို

ဂ်ာမနီႏိုင္ငံတြင္

နယူးေယာက္ကြန္ဗင္းရွင္း

အတည္ျပဳေပးရန္

ေလွ်ာက္ထားေသာ

အသနားခံအေပၚ ဂ်ာမန္တရား႐ံုးမ်ားကက်င့္သံုး ေဆာင္ရြက္ပံုကိုျပဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ ဤတြင္ ကြန္ဗင္းရွင္း

သေဘာတူစာခ်ဳပ္အရ ခံုသမာဓိ၏ မွန္ကန္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မူရင္း သို႔မဟုတ္ မွန္ကန္ေသာမိတၱဴကိုသာ
အသနားခံတင္သြင္းသူက တင္ျပရန္ လိုအပ္သည္။

၂.၄ ေလွ်ာက္လႊာတင္သည့္အခါ ေဆာင္ရြက္ရန္
ေလွ်ာက္လႊာတင္တင္စဥ္က

လိုအပ္ေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ားအား

တင္ျပျခင္းမရွိကယင္း

အေနျဖင့္ တရား႐ံုး၏အမႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အတည္ျပဳခ်က္ ၾကားနာစစ္ေဆးသည့္အခါ လိုအပ္ခ်က္
မ်ားတင္သြင္း ေဆာင္ရြကႏ
္ ိုင္သည္။
သို႔ေသာ္ အီတလီတရား႐ံုးမ်ားက လိုအပ္ေသာစာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထားမ်ာ း တင္သြင္း
ျခင္းသည္ အထူးလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အသနားခံလႊာတင္သူက ျပည့္စံုစြာ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း
မျပဳလွ်င္ တင္သြင္းခြင့္ရွိမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေၾကညာမည္ဟု ျပဌာန္းထားသည္။ သို႔ျဖစ္၍ အီတလီ
တရား႐ံုးမ်ားသည္ အသနားခံစာတင္သြင္းလွ်င္ ခံုသမာဓိမူရင္းသေဘာညီခ်က္ သို႔မဟုတ္ မွန္ကန္ေသာ
ခံုသမာဓိဆံုးျဖတ္ခ်က္မိတၱဴကို

တင္ျပရမည္ဟု

႔ယြင္းခ်က္

ျပန္လည္ျပင္ဆင္သည့္နည္းလမ္းမွာ

လိုအပ္ခ်က္ကို

သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားပါသည္။

ေလွ်ာက္လႊာရွင္ခ်ိဳ

စာရြက္စာတမ္းအျပည့္အစံုျဖင့္

အသစ္တင္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

၂.၅ ဘာသာျပန္ဆိုျခင္း (အပိုဒ-္ ၄) (၂)
အမႈဆံုးျဖတ္ခ်က္အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္

အတည္ျပဳေပးျခင္းတို႔အတြက္

ေလွ်ာက္ထားသူသည္ဆံုးျဖတ္

ဘာသာျပန္ႏွင့္ အပိုဒ္၄(၁)(က)(ခ) တို႔တြင္ျပဌာန္းထားသည့္ ခံု႐ံုးသေဘာတူညီခ်က္တို႔ကို တင္ျပရမည့္
အမႈဆံုးျဖတ္ခ်က္၊ အတည္ျပဳခ်က္မ်ားကို အမႈတင္သြင္းသည့္ႏိုင္ငံ၏ ဘာသာစကားျဖင့္ ေရးသားေဖာ္ျပ
ျခင္းမဟုတ္ပါက ဘာသာျပန္ဆိုတင္ျပရန္ လိုအပ္ပါသည္။
တရား႐ံုးမ်ားသည္

လက္ေတြ႔က်က်က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။

ေလွ်ာက္လႊာတင္သည့္အခါ

ဘာသာျပန္ပါတင္ရမည္ဟု

နယူးေယာက္ကြန္ဗင္းရွင္းက

အတိအလင္းဖြင့္ဆိုထားျခင္းမရွိေသာ္လည္း

ဘာသာျပန္ကို ေလွ်ာက္လႊာ ႏွင့္တပါတည္း ပူးတြဲတင္ျပန္ရန္လိုအပ္ပါသည္။

ဘာသာျပန္ဆိုရန္ လိုအပ္ေသာအမႈနမူနာမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္အာဂ်င္တီးနားပက္ဒရယ္လ္
ဘာသာျပန္

ခ်က္သည္

အတည္ျပဳစစ္ေဆးရာ၌

တရား႐ံုးက

ဖြင့္ဆိုသည္မွာ

တရား၀င္ျပန္ဆိုခြင့္

လင္စင္ရၿွိ ပီး

လုပ္ေဆာင္ခြင့္ရွိသည့္

ပုဂၢလိကအလြတ္ျပန္ဆိုသည့္
သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္တြင္လည္း

ဘာသာျပန္ဆိုသူ၏

လက္ရာကိုမီသည္၊

ျပည့္စံုမည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ကြန္ဗစ္ရွင္း လိုအပ္ခ်က္ကို အျပည့္အ၀တိက်စြာ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္လိမ့္မည္
မဟုတ္ေၾကာင္း သံုးသပ္ၿပီး ျပင္ပဘာသာ ျပန္ဆိုခ်က္ကို လက္မခံပါ။
ၾသစႀတီးယား တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ကလည္း ပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးကတင္သြင္းေသာ အမႈတစ္မႈတြင္
ICC၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘာသာျပန္ဆိုရာ၌ တရား႐ံုးမွတားျမစ္ပိတ္ပင္ခ်က္မရွိေသာ တားျမစ္
ျခင္းကင္းေသာအပိုင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုတင္ျပသည္ဟု ေထာက္ျပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုသို႔ေသာခ်ိဳ ႔ယြင္း
ခ်က္ကင္းေစရန္ ေလွ်ာက္လႊာကို ပထမဦးဆံုး ေအာက္႐ံုးသို႔တင္သြင္းေစပါသည္။ သို႔မွသာလွ်င္ အမႈ
အတည္ျပဳခ်က္ယူရန္ တင္သြင္းေလွ်က္လႊာ ၏ ခ်ဳိ ႔ယြင္းခ်က္ကိုသိရွိၿပီး ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္။ ၾသစ
တီးယားတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က သံုးသပ္ထားပါသည္။

၃။

အပိုင္း-၂။ အဆင္-့ ၂ ျငင္းပယ္ျခင္းအေၾကာင္းရင္းမ်ား အပိုဒ-္ ၅၊ အေထြေထြ
ဤအပိုင္းတြင္ ေအာက္ပါအေထြေထြမူမ်ားအေပၚ ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါသည္။
-

မႈခင္းအက်ိဳးအျပစ္ကို ေ၀ဖန္ျခင္းမျပဳပါ။

-

အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားျပည့္စံုစြာတင္ျပရန္မွာ တိုင္းၾကားခံရသူ (ေလွ်ာက္ထားခံရသူ)၏တာ၀န္
ျဖစ္သည္။

-

မႈခင္း(ျပစ္မႈ)ႏွင့္ပတ္သက္၍အသိအမွတ္ျပဳရန္အတည္ျပဳရန္ျငင္းပယ္ျခင္း၏အေၾကာင္းရင္း
မ်ားျပည့္စံုမႈရွိရန္ လိုအပ္သည္။

-

ျငင္းပယ္ျခင္း၏အေၾကာင္းရင္းကို
အေၾကာင္းျပခ်က္

အေသးစိတ္ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း၊

(အေၾကာင္းအက်ိဳး)

တစ္ခုႏွင့္ျပည့္စံုလွ်င္ပင္

သံုးသပ္ျခင္း

အမႈအသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊

အတည္ျပဳျခင္းတို႔ကို စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္၍ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ ဆံုးျဖတ္ေပးျခင္း

၃.၁ အေကာင္းအဆိုး၊ အမွားအမွန္ကို ဆန္းစစ္သံုးသပ္မႈမျပဳျခင္း
ခံုသမာဓိအဖြ၀
ဲ႔ င္မ်ားက ခံရ
ု ုံးသို႔ေရာက္ရွိသည့္အမႈကို မွားယြင္းစြာဆံုးျဖတ္ထားသည့္တိုင္ေအာင္ တရား႐ံုး
သည္ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲျခင္း၊ အစားထိုးျခင္းမ်ား ျပဳလုပခ
္ ြင့္မရွိေပ။ အမွာ းအမွန္ကုိျပင္ဆင္ခြင့္မရွိေပ။
ကြန္ဗင္းရွင္းသေဘာတူစာခ်ဳပ္အရ

အမွန္တကယ္တရား၀င္တင္သြင္းလာေသာ

အမႈတစ္စံုတရာကုိ

သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္က တင္သြင္းရမည္။ ျပစ္ခ်က္တစ္ခု ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားစြာက်ဴးလြန္ေဖာက္ဖ်က္
ထားေၾကာင္းေတြ႔ရွိမွသာလွ်င္ အမႈအသိအမွတ္ျပဳျခင္း အတည္ျပဳရန္တင္ျပျခင္းကို ျငင္းပယ္ခြင့္ရွိသည္။
သို႔မဟုတ္ပါက ျငင္းပယ္ျခင္းမျပဳလုပ္ရေပ။

၃.၂ တိုင္ၾကားခံရသူသည္ ျပည့္စံုေေသာအေၾကာင္းရင္းမ်ား တင္ျပရန္တာ၀န္ရွိသည္။
တိုင္ၾကားခံရသူသည္

အမႈအားအသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္

အတည္ျပဳျခင္းတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍

ျပည့္စံုစြာ

တင္ျပရန္ တာ၀န္ရွိသကဲ့သို႔ ေရွ႔တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ အပိုဒ္ -၅ (၂)တြင္ပါရွိေသာအေၾကာင္းရင္းအခ်က္
(၂)ခ်က္အရ မိမိသေဘာျဖင့္ အမႈအသိအမွတ္ျပဳျခင္းကို ျငင္းပယ္ႏိုင္သည္။

၃.၃အမႈအသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္အတည္ျပဳျခင္းတို႔အားျငင္းပယ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာျပည့္စံုသည့္အေၾကာင္း
အရင္းမ်ား
အမႈအသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ အတည္ျပဳျခင္းတို႔အားဆန္႔က်င္ျငင္းပယ္ရာတြင္ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ေအာက္ပါ
အေၾကာင္းအရင္း (၅)ခုအနက္ တစ္ခုခုကိုသက္ေသျပႏိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။
(၁)

ႏွစ္ဘက္ပုဂၢိဳလ္မ်ား ခံုသမာဓိျဖင့္ေျဖရွင္းျခင္း သေဘာတူညီခ်က္ကိုမခ်မွတ္ႏိုင္ျခင္း သို႔မဟုတ္

ယင္းသေဘာတူညီခ်က္

တရားမ၀င္ျခင္းေၾကာင့္

အပိုဒ္-၅

(၁)

(က)

ပါျဖန္ေျဖေရးႏွင့္ပတ္သက္၍

တရား၀င္ သေဘာတူညီခ်က္မရွိျခင္း။
(၂)

တိုင္ၾကားခံရသူအား

အေၾကာင္းၾကားစာမွန္ကန္စြာေပးပို႔မႈမရွိျခင္း

သို႔မဟုတ္

တိုင္ၾကားခံရ

သူသည္ ယင္း၏အမႈကို အပိုဒ-္ ၅ (၁) (ခ)ႏွင့္အညီ တင္ျပႏိုင္မႈမရွိျခင္း၊ အပိုဒ္-၅ (၁) (ခ) အား
ခ်ိဳးေဖာက္မႈရွိျခင္း။

(၃)

ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ ႏွစ္ဘက္ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ား ခံုသမာဓိသေဘာတူညီခ်က္ (အပိုဒ္-၅ (၁) (ခ)အား
ခ်ိဳးေဖာက္မႈရွိျခင္း။

(၄)

ခံုသမာဓိတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ ခံုသမာဓိလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ႏွစ္ဘက္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား
သေဘာတူသည္အ
့ တိုင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းမႈမရွိျခင္း၊ ကဲလြဲေနျခင္း၊ အပိုဒ္-၅ (၁) (ဃ)ပါအတိုင္း
ခံုသမာဓိက ေဆာင္ရြက္မႈမရွိျခင္း၊ ႏိုင္ငံဥပေဒႏွင့္အညီ ညီၫြတ္မႈမရွိျခင္း။

(၅)

ခံုသမာဓိ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ ႏွစ္ဖက္အမႈသည္မ်ားအား အတားအဆီးမျဖစ္ေစရ၊ သို႔မဟုတ္
ႏိုင္ငံ၏အာဏာပိုင္ဆိုင္ရာကဆိုင္းငံ့ထားႏိုင္သည္။ ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္ ႏိုင္ငံ၏ဥပေဒမ်ာ း
ကိုလည္းေလးစား၍ ယင္းေအာက္တြင္ ထားရွိသည္။
ဤအခ်က္မ်ားသည္ တရားခံအေနျဖင့္ အေျချပဳထားရမည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။
ထို႔ျပင္တရား႐ံုးသည္ မိမိသေဘာျဖင့္ခံုသမာဓိ႐ံုး၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ ျငင္းဆိုႏိုင္

သည္။

ခိုင္လံုေသာအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား

ျပန္တရားခံသည္လည္း

လက္ေတြ႔တြင္ယင္းအေၾကာင္း

ျပခ်က္မ်ားကိုမွီျငမ္းကိုးကားႏိုင္သည္။
(၆)

ခံုသမာဓိ႐ံုးတြင္

ၾကားနားစစ္ေဆးေသာ

အေၾကာင္းကိစၥရပ္သည္

ႏိုင္ငံ၏တရားဥပေဒ

ေအာက္၌ရွိေသာ ခံု႐ံုးမျဖစ္ေစရ (အပိုဒ္ V2a)
(၇)

ခံုသမာဓိဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ ႏိုင္ငံ၏ျပည္သူ႔ေရးရာမူ၀ါဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္ႏိုင္သည္။ (အပိုဒ္ V2b)

၃.၄။ အမႈပလပ္ရျခင္း၏ လိုရင္းအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား
သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးထားၾကသည့္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ခံုသမာဓိ႐ံုး၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို တစ္ညီတည္းျဖစ္
ေစရန္ ၫွိႏိႈင္းထားသည္။ ထိုအခ်က္ကို စိတ္ထဲတြင္မွတ္သားထားသည္။ (အခန္း ၁-၁.၂ ကိုၾကည္)့
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုမလိုက္နာႏိုင္လွ်င္

မလုိက္နာႏိုင္သည့္အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကို

ေဖာ္ျပရင္းအမႈပလပ္

ရျခင္းကို အထူးအမႈမ်ားတြင္ခြင့္ျပဳရမည္။
တရား႐ံုးအမ်ားစုတြင္အမႈ

V

၏

အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားကို

ေဖာ္ျပၾကသည္။

ဥပမာ

အေမရိကန္

အယူခံတရား႐ံုးတြင္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္က တရုတ္သြင္းကုန္ထုတ္ကုန္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းအမႈကို ေဖာ္ျပခဲ့ဖူးသည္။
ခံုသမာဓိ႐ံုး၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမိန္႔ကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ေတာင္းခံျခင္း၊ ႏိုင္ငံျခားခံုသမာဓိ႐ံုး၏ ဘက္လိုက္

အမိန္႔ခ်မွတ္မႈကို တရား႐ံုးမ်ားက ဆံုးျဖတ္သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္အညီ အမ်ားအားျဖင့္ ခၽြင္းခ်က္မ်ားျဖင့္
လက္ခံၾကသည္။
အလားတူ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ ကြင္းဆင္း၍တရား႐ံုးက ေဖာ္ျပခဲ့ဖူးသည္။ ပလပ္ရျခင္း၏ အေၾကာင္း
ျပခ်က္မ်ားမွာ နယူးေယာက္သေဘာတူညီခ်က္အရ အက်ဥ္းေဖာ္ျပခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။
သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာအခ်က္တစ္ရပ္မွာ ခံုသမာဓိ႐ံုးတြင္အမႈကို ၾကားနာ စစ္ေဆးစဥ္
အမႈသည္တစ္ဘက္တြင္

ခ်ိဳ႔ယြင္းခ်က္ရွိေနခဲ့လွ်င္

ထိုအခ်က္ကို

ခံုသမာဓိ႐ံုးက

မကန္႔ကြက္လွ်င္

စီရင္ခ်က္အမိန္႔ ထုတ္ျပန္သည္။ အလားတူအေျခအေနမ်ိဳးရွိလ်က္ႏွင့္ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ ကန္႔ကြက္မႈ
မ်ားရွိလာလွ်င္ ပထမအႀကိမ္ လက္ခံၾကားနာရမည္ျဖစ္သည္။
သေဘာရိုးျဖင့္

(တခါတရံလႊတ္ေၾကာင္း

သို႔မဟုတ္

ရပ္စဲေၾကာင္းရွိ၍)

ႏွစ္ဖက္အမႈသည္မ်ားအား

သူတို႔တင္ျပခ်က္မ်ားကို လက္ခံၾကားနာေပးရမည္။
ဥပမာ-

႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏိုင္ငံတြင္ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းတရား႐ံုးက ခံုသမာဓိ႐ံုး၏ တရားစီရင္မႈကို
မရွိခဲ့သျဖင့္ ေအာက္တရား႐ံုး တရားစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈကို အေရးမယူခဲ့ေပ။

-

စပိန္တရား႐ံုးခ်ဳပ္ကလည္း

ခံုသမာဓိ႐ံုးတြင္

တရားခံသည္

ထို႐ံုး၏အမိန္႔ခ်မွတ္ျခင္းကို

မလိုက္နာဘဲ ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။
အမႈသည္မ်ားအနက္

တရားၿပိဳင္ဘက္အမႈသည္က

အမိန္႔ကိုပလပ္ပါရန္

အယူခ၀
ံ င္မႈမရွိလွ်င္

ဤစည္းမ်ဥ္းဥပေဒကို တရား႐ံုးမ်ားက လိုက္နာေဆာင္ရြက္ၾကသည္။
-

ယူကရိန္းဥပေဒအရ သံုးလအတြင္းယူကရိန္းတြင္ စစ္ေဆးအမိန္႔ခ်ခဲ့ေသာ အမႈကို အယူခံ
မ၀င္ခဲ့ဘဲ

ပ်က္ကြက္ခဲ့သျဖင့္

ကာလစည္းကမ္းသတ္ဥပေဒအရ

တရားခံဂ်ာမန္လူမ်ိဳးသည္ဘာလင္အယူခံတရား႐ံုး၌
ခံုသမာဓိ႐ံုးက

ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမိန္႔

အခ်ိန္လြတ္သြာ းသျဖင့္

ခံစားခြင့္ရသြားခဲ့သည္။

တစ္စံုတစ္ရာမခ်ႏိုင္ခဲ့လွ်င္

အကယ္၍

ခံုသမာဓိ႐ံုးကိုယ္စား

ဂ်ာမန္တရား႐ံုး ဥပေဒအရ ျပည္တြင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္ အမိန္႔တစ္စံုတစ္ရာ ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။

၃.၅။

အမႈပလပ္ရျခင္းအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားတြင္

ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္

အမႈကိုပလပ္လိုက္လွ်င္

တရား႐ံုးမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ပလပ္ၾကမည္ျဖစ္သည္။
အခ်ိ ႔တရား႐ံုးမ်ားသည္ မိမိတို႔၌ အေၾကာင္းျပစရာခိုင္လံုမႈရွိလွ်င္ အမႈကိုပလပ္ႏိုင္သည္။ တရား႐ံုး
မ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ခံုသမာဓိ႐ံုးမ်ားက အေသးအဖြဲလိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္မႈရွိခဲ့လွ်င္ ထိုသို႔ျပဳလုပ္
ေလ့ရွိသည္။

ခံုသမာဓိ႐ံုးတရားခံသည္

ပလပ္ရျခင္း၏အေၾကာင္းျပခ်က္ကို

ဂ႐ုမစိုက္သည္သ
့ ေဘာ

ျဖစ္သည္။ (အထက္ပါစာပိုဒ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္ကို ၾကည့္ပါ။)
တရား႐ံုးမ်ားသည္

စာပိုဒ္တြင္

အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္

ေရးသားေဖာ္ျပထားသည့္

စကားလံုး

အသံုးအႏႈန္းမ်ား အားကိုးအားထားျပဳၾကသည္။ ထိုေဖာ္ျပခ်က္မ်ားတြင္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ ျပဌာန္း
ထားျခင္းတို႔သည္ ပလပ္ေၾကာင္းဆံုးျဖတ္ခြင့္ရွိသည္ဟူေသာ စာသားမ်ားေဖာ္ျပပါရွိသည္။ ဤစကားလံုး
အသံုးအႏႈန္းမ်ားသည္ တရား၀င္ျပဌာန္းစာ (၅) ခုတြင္ (၃)ခု၌ ပါ၀င္ၾကသည္ ထိုစာမ်ားမွာ တရုတ္၊
႐ုရွားႏွင့္ စပိန္ျပဌာန္းစာမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ျပင္သစ္ျပဌာန္းစာမ်ားတြင္မူ အလားတူေဖာ္ျပခ်က္ မပါရွိေပ။
အသိအမွတ္ ျပဳျခင္းႏွင့္ ျပဌာန္းျခင္းသက္သက္သာပါရွိပါသည္။

အပိုင္း (၃)
၄။ တရားခံက သူျပစ္မႈမက်ဴးလြန္ေၾကာင္း သက္ေသျပ၍ ျငင္းဆိုရသည့္အေၾကာင္းမ်း (အပိုင္း C(1))
၄.၁။ အေျခခံရပ္တည္ခ်က္(၁)။
အမႈသည္က မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ခံုသမာဓိကမွန္ကန္စြာ စစ္ေဆးႏိုင္မႈမရွိျခင္းတို႔ကို သေဘာ တူျခင္း
(အပိုဒ္

၄-က)

ႏွစ္ဖက္အမႈသည္မ်ားသည္

အထက္အပိုဒ(္ ၂)တြင္

ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း

ႏွစ္ဦး

သေဘာတူညီမႈ ရထားၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ အကယ္၍ ထိုဥပေဒသည္ အေၾကာင္း တစ္ရပ္ရပ္ေၾကာင့္
သံုးစြဲ၍မရလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ထိုသေဘာတူညီခ်က္သည္ မမွန္ကန္သျဖင့္ ပ်က္ျပယ္သြားသည္။ သို႔မဟုတ္
ထိုအမႈစစ္ေဆးၾကားနာသည့္ ႏိုင္ငံ၏တရားဥပေဒေအာက္တြင္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈ ပ်က္ကြက္လွ်င္
ထိုသေဘာတူညီခ်က္သည္ ပ်က္ျပယ္သြားသည္။
၄.၁.၁။ အမႈသည္ဘက္မွ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ျခင္း

အမႈသည္က

မိမိကုိယ္ကုိခုခံကာကြယ္ျငင္းဆိုရန္

႐ုပ္ပိုင္းပါမစြမ္းေဆာင္ႏိုင္လွ်င္
အမႈသည္သည္

မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္လွ်င္

တရားၿပိဳင္၏တရား၀င္လုပ္ပိုင္ခြင့္

လက္မွတ္ေရးထိုးရန္

စိတ္ေရာဂါ

ခံစားေနရလွ်င္၊

လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ထားျခင္းမရွိလွ်င္

အလြန္ငယ္ရြယ္ေနသူျဖစ္လွ်င္

မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္သူဟု

သတ္မွတ္ရမည္ ျဖစ္သည္။
ဤဥပေဒ (၄-က)တြင္ ရွင္းလင္းထားသည့္အတိုင္း မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ျခင္းဆိုသည္မွာ ပဋိညာဥ္ စာခ်ဳပ္ကို
ခ်ဳပ္ဆိုရန္ မွတ္ဥာဏ္အာ႐ံုခၽြန္ယြင္းေနျခင္းျဖစ္သည္။ ဥမပာ သက္ဆိုင္ရာဥပေဒသည္ တရားၿပိဳင္ဖက္
တစ္ဖက္အား

အဆိုျပဳေခ်ပခ်က္မ်ားကို

တားျမစ္ထားသည့္

ထိုၿပိဳင္ဘက္သည္

ႏိုင္ငံပိုင္

လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး အျငင္းပြားမႈျဖစ္စဥ္မွာ ခံုသမာဓိ႐ံုးသို႔ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူတင္ျပ အဆံုးျဖတ္ခံယူမည္
ျဖစ္သည္။ ထိုတင္ျပခ်က္မွာ ကာကြယ္ေရးကန္ထရိုက္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ (အပိုဒ္ ၂-၄.၆.၂ ဆြစ္သီးသန္႔
ႏိုင္ငံတကာဥပေဒကို ရည္ၫႊန္းသည္။)
ခံုသမာဓိႏွင့္အသိအမွတ္ျပဳေတာင္းခံတင္ျပျခင္း
သတိျပဳရမည့္အခ်က္မွာ ႏိုင္ငံမ်ား၊

ႏိုင္ငံပိုင္အေဆာက္အအံုးမ်ားႏွင့္

အေဆာက္အအံုမ်ားသည္
မူတည္လ်က္ရွိၾကသည္။
ရုပ၀
္ တၴဳအရလည္းေကာင္း၊
လ်က္ရွိေနၾကသည္။

ကင္းလြတ္ခြင့္မရွိဘဲ
အပိုဒ(္ ၁)တြင္

ကာကြယ္ျခင္းအား

ခံုသမာဓိ႐ံုး၏

လူအမ်ားဟုေဖာ္ဟျပခ်က္သည္

ပုဂၢလိကအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ဆက္စပ္

ခံုသမာဓိ႐ံုးသေဘာတူညီခ်က္ကို

အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ဆိုင္မႈကို
အဓိပၸာ ယ္မွာ

ယင္းတို႔၏အေျခအေနမ်ားေပၚတြင္

ေဖာ္ျပပါရွိေသာ

တရားဥပေဒအရလည္းေကာင္း

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံက

တရား႐ံုးမ်ားက

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို

အသြားအမ်ားျပည္သူပိုင္

ပတ္သက္
ဆန္႔က်င္ၿပီး

အၿမဲျငင္းဆန္ေလ့ရွိၾကသည္။

တရား႐ံုးမ်ားက

အေလးေပးလက္ခံျခင္း

မရွိၾကျခင္းျဖစ္သည္။ တခ်ိဳ႔အမႈမ်ားတြင္ ခံုသမာဓိ႐ံုး၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွာ ေလးစား လိုက္နာဖြယ္ရွိေနတတ္
သည္။
ဥပမာတစ္ခုမွာ

၂၀၁၀

ျပည့္ႏွစ္တြင္

တရုတ္ႏိုင္ငံပိုင္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း

ေဟာင္ေကာင္အမႈတစ္ခုျဖစ္သည့္

လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍

ႏိုင္ငံျခားသားႏွစ္ဦးအေပၚ

ကြန္ဂိုႏိုင္ငံမွ

တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္းသို႔

ျပည္၀င္ခေငြမ်ား ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ခဲ့သည္။ ကင္းလြတ္ခြင့္ရရွိေရးေလွ်ာက္လဲခဲ့ၾကသည္။ ေအာက္႐ံုးက
ကန္႔သတ္မႈကင္းလြတ္ခြင့္ အယူခ၀
ံ င္ရာ၌ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာပိုင္မႈကို ထည့္သြင္မစဥ္းစားခဲ့ေပ။

၄.၁.၂။ ခံုသမာဓိ႐ံုးသေဘာတူခ်က္၏ မွားယြင္းမႈ
ခံုသမာဓိ႐ံုး၏ သေဘာတူခ်က္အား လက္မခံဘဲ ျငင္းပယ္ျခင္း၏ အေျခခံအေၾကာင္းမ်ားကို စာပိုဒ္ (၂)တြင္
ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ႏွစ္ဖက္စလံုးႏွင့္ အက်ံဳး၀င္ၾကသည္။ တရားဥပေဒလက္ေအာက္တြင္ မွန္ကန္မႈမရွိေပ။
ခံုသမာဓိ႐ံုးမွာ

သေဘာတူညီခ်က္သည္

သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံ၏

တရားဥပေဒအတိုင္းမညီညႊတ္လွ်င္

ဥပေဒက ကန္႔ကြက္မည္ျဖစ္သည္။
တရားခံမ်ားက

ခံုသမာဓိ႐ံုးမ်ားသေဘာတူညီခ်က္မ်ားသည္

စာျဖင့္ေရးသားမွတ္တမ္း၀င္ထားျခင္း

မရွိသျဖင့္ တရားမ၀င္ေပ။ အေျခခံမူအားျဖင့္ မွန္ကန္သည္ဟု ေျပာ၍မရေပ။ အပိုဒ္ ၂(၂)၊ အခန္း II IV.2
ကိုၾကည့္ပါ။
ဆံုျဖတ္ခ်က္ကို

ျငင္းပယ္ၿပီး

ႏွစ္ဘက္သေဘာတူညီမႈ

လက္မခံရျခင္း၏
မညွိႏိႈင္းဘဲ

ခိုင္လံုေသာအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားရွိသည္။

တစ္ဖက္သက္အမိန္႔ခ်မွတ္သည့္

ယင္းမွာ

သေဘာမ်ိဳးျဖစ္သည္။

ဤဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ လက္ေတြ႔နယ္ပယ္တြင္ အသံုးခ်ရန္ခက္ခဲသည္။ တရား၀င္ အေထာက္
အထားအျဖစ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္သျဖင့္ သေဘာတူညီခ်က္ဆိုေသာ အသံုးအႏႈန္း သည္ပင္
လက္ခံႏိုင္ဖြယ္မရွိေပ။
ဥပမာ- ဆာေဟာ့အုပ္စုအမႈတြင္ တရားခံက ခံုသမာဓိ႐ံုးတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္လက္မွတ္ေရးထိုးထားျခင္းမရွိ။
ႏွစ္ဖက္အမႈသည္မ်ား
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို

လက္မွတ္ေရးထိုးထားျခင္းမရွိၾကေပ။

လက္ခံထားသျဖင့္

အေမရိကန္ႏိုင္ငံရွိ

မွန္ကန္မႈမရွိဘဲလြဲမွားေနသည္။

ခံုသမာဓိ႐ံုး၏

ခရိုင္တရား႐ံုးက

အေမရိကန္

ဖက္ဒရယ္မ၀
ူ ါဒကို ေလးစားလုိက္နာၾကရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ တရား႐ံုးခ်ဳပ္က လက္ေအာက္ခရိုင္
တရား႐ံုးက တင္ျပလာေသာ အမႈမ်ားကို ၾကားနာစစ္ေဆးဆံုးျဖတ္ေပးရမည္။
ခံုသမာဓိ႐ံုးသည္

သက္ဆိုင္ရာမိမိတရားစီရင္ပိုင္ခြင့္

စစ္ေဆးဆံုးျဖတ္ၾကသည္။
အေနျဖင့္

နယ္ေျမအတြင္းရွိ

ထိုသို႔စစ္ေဆးဆံုးျဖတ္ရာတြင္

အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံသည္။

တစ္ဖက္က

အမႈမ်ားကို

လက္ခံၾကားနာ

ယင္းအမႈ၏ပမာဏတစ္ဦးစစ္ေဆးခ်က္

ကန္႔ကြက္မႈထြက္ေပၚလာခဲ့လွ်င္

တရား႐ံုးက

ယင္းအမႈကို ျပန္လည္စစ္ေဆး ၾကားနာပိုင္ခြင့္ရွိသည္။
ကမာၻအႏွံ႔ရွိသမွ်
သံုးသပ္ေ၀ဖန္ကာ

ေအာက္တရား႐ံုးမ်ား၏

စီရင္ခ်က္မ်ားကို

တရား႐ံုးခ်ဳပ္က

ျပစ္ဒဏ္မ်ားျပင္ဆင္ႏိုင္ခြင့္ရွိသည္။ တရား႐ံုးခ်ဳပ္သည္

ျပန္လည္ၾကားနာၿပီး

တရား႐ံုးမ်ားတြင္အျမင့္ဆံုး

အဆံုးအျဖတ္ေပးေနရာျဖစ္သည္။ အပိုဒ္ (၂၅)တြင္ ဆံုးျဖတ္ေရးထားသည္မွာ ႏိုင္ငံတိုင္းမွာ ခံုသမာဓိ႐ံုး၏
စစ္ေဆးဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို တရားဥပေဒရႈေထာင့္မွျပန္လည္စိစစ္သံုးသပ္ခြင့္ရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။
ဤနည္းအားျဖင့္

ခံုသမာဓိ႐ံုးသည္

မိမိစီရင္ပိုင္ခြင့္ရွိေသာ

နယ္ပယ္အတြင္းမွ

အမႈအခင္းမ်ားကို

စီရင္ၾကားနာ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္ ေအာက္႐ံုးျဖစ္ေသာ ခံုသမာဓိ႐ံုးတြင္ မပါ၀င္ေသာသူသည္ ခံု႐ံုးအဖြဲ႔၏
အယူခံ၀င္မႈကို ပါ၀င္ၾကားနာဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။
တရား႐ံုးသည္

ခံုသမာဓိ႐ံုးမ်ား၏

စစ္ေဆးဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၌

ျပန္လည္ၾကားနာရန္

လိုအပ္ခ်က္မ်ား

ပါရွိလွ်င္ အလားတူအစဥ္အလာရွိျခင္းမ်ား ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ မရွိေပ။ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ အက္ဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၃၀ အရ အဂၤလန္ႏိုင္ငံတြင္ ခံုသမာဓိ႐ံုးသည္ သူ႔တရားစီရင္နယ္ေျမအတြင္း အက်ံဳး၀င္ေသာ အမႈမ်ားကို
စစ္ေဆးဆံုးျဖတ္ရသည္။ တရားရံုးသည္ ခံုသမာဓိရံုး၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ျပန္လည္ၾကားနာစစ္ေဆးရာတြင္
လြတ္လပ္စြာ ၾကားနာႏိုင္ခြင့္ရွိေစရမည္ျဖစ္သည္။
ျပင္သစ္ႏိုင္ငံတြင္မူ

တရားရံုးခ်ဳပ္၏

လုပ္ငန္းႏွင့္ေဆာင္ရြက္မႈသည္

ထူးျခားကြဲျပားမႈမရွိေပ။

အဂၤလိပ္တရားရံုးခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပင္သစ္တရားရံုးခ်ဳပ္၏ နည္းလမ္းမ်ားသည္ ကြဲျပားမႈမရွိၾကေပ။ ခံုသမာဓိရံုး၏
စစ္ခ်က္၊ စီရင္ခ်က္ကို မေၾကနပ္၍ တရားရံုးခ်ဳပ္သို႔ အယူခံ၀င္ေရာက္လွ်င္ တရားရံုးခ်ဳပ္က ယင္းအမႈတြဲကို
ေသခ်ာစြာဖတ္႐ႈၾကားနာၿပီး

ေအာက္ရံုးျဖစ္ေသာ

ခံုသမာဓိရံုးျဖစ္ေသာ

မွန္ကန္ေၾကာင္းေတြ႔ရလွ်င္

ထိုအယူခံမႈတြင္

ေအာက္ရံုးအမိန္႔အတိုင္း

အတည္ျဖစ္ေစရမည္ဟု

ေအာက္ရံုးခံုသမာဓိရံုးသည္

စစ္ေဆးစီရင္ခ်က္မ်ားကို

တရားရံုးခ်ဳပ္က

ဆံုးျဖတ္သည္။

သို႔ျဖစ္၍

ခံုသမာဓိရံုး၏ဆံုးျဖတ္စီရင္မႈ

ျပည့္စံုစြာ ၾကားနာ စစ္ေမးၿပီး ၾကားသမွ်ေရးသြင္းမွတ္တမ္းတင္ ထားရမည္ျဖစ္သည္။
ခံုသမာဓိရံုး၏

စီရင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္အေပၚတြင္

အသိအမွတ္ျပဳရန္ႏွင့္အာဏာတည္ေစရန္အတြက္

အသနားခံမႈ

၄.၂ အေျခခံရပ္တည္ခ်က္ (၂)အသိေပးအေၾကာင္းၾကားရန္ပ်က္ကြက္မႈႏွင့္ မွန္ကန္ေသာလုပ္ငန္းစဥ္အား
ခ်ိဳးဖ်က္မႈ - တရားမွ်တေသာ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈကို ရပိုင္ခြင့္။
ခံုသမာဓိရံုးသည္ တရားမမႈတြင္ပါ၀င္ပတ္သက္သည့္အဖြဲ႔အား တရားမမႈဆိုင္ရာ တရားစြဲဆိုထားျခင္းအား
အသိေပးအေၾကာင္းၾကားရန္ပ်က္ကြက္ျခင္း၊

သို႔မဟုတ္

တရားမမႈဆိုင္ရာ

ၾကားနာစစ္ေဆးမႈသို႔

တက္ေရာက္ရန္အတြက္ ၄င္းအဖြဲ႔အစည္းအား အေၾကာင္းၾကားအသိေပးရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း။ သို႔မဟုတ္
ခံုသမာဓိရံုး၏
တရား႐ႈံးေစသည့္

အျခားေသာခ်ိဴ႔ယြင္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုခ်ခဲ့လွ်င္

ခံုသမာဓိရံုးသည္

ထိုျဖစ္စဥ္သည္

အထက္ပါအဖြဲ႔အစည္းအား

တရားမွ်တေသာ

ၾကားနာစစ္ေဆးမႈကို

ရပိုင္ခြင့္ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္ဟု ခံုဖြဲ႔စစ္ေဆးၾကားနာမႈဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္တြင္ ပါရွိသည့္
စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ခံုဖြဲ႔စစ္ေဆးၾကားနာမႈဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္၏ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ အပိုဒ္ခြဲ ၄(၁)(ခ)ႏွင့္အညီ ေဖာ္ျပပါ
ခံုသမာဓိရံုး၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အား အယူခံတရားရံုးသည္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ အာဏာတည္ ေစျခင္းကို
ျငင္းပယ္ရျခင္းျဖစ္သည္။
အထက္ပါအေျခခံရပ္တည္ခ်က္သည္

အယူခံတရားရံုးအေနႏွင့္

ခံုသမာဓိရံုး၏

လုပ္ထံုးလုပ္နည္း

ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအေပၚ လမ္းမွန္ကိုညႊန္ျပၿပီး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္ တည့္မတ္ေပး
ထားေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္သာ ထားရွိရမည္ျဖစ္သည္။
တရားရံုးသည္ အဖြဲ႔အစည္းအေနႏွင့္ ခံုသမာဓိရံုး၏ တရားမွ်တေသာ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈကို ရရွိပိုင္ခြင့္
အခြင့္အေရးအား လက္လႊတ္ဆံုး႐ႈံးခဲ့ရမႈေၾကာင့္ တနည္းအားျဖင့္ ၄င္းအဖြဲ႔အစည္းအေနႏွင့္ ခိုင္မာေသာ
သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားကို
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့မႈေၾကာင့္

တင္ျပခြင့္မရရွိခဲ့ဘဲ

အယူခံတရားရံုးသို႔

ခံုသမာဓိရံုး၏

အယူခ၀
ံ င္ျခင္းဟူေသာ

တစ္ဖက္သက္စီရင္

အခ်က္ကို

ထင္ရွားေအာင္

ျပသရျခင္းျဖစ္သည္။

၄ (၂.၁) တရားမွ်တေသာ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈကို ရရွိပိုင္ခြင့္
ခံုသမာဓိ

သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္၏

စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ

အပိုဒ္ခြဲ

၄(၁)(ခ)သည္

တရားမမႈတြင္

ပါ၀င္ပတ္သက္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား တရားမွ်တေသာ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈ ရရွိပိုင္ခြင့္ကို အျပည့္အ၀
ေဖာ္ေေဆာင္ေပးရမည့္ တာ၀န္တစ္ရပ္ကို အတိအလင္းေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။
တရားမွ်တမႈပံုစံမ်ားကို ေဖာ္ျပထားၿပီး ထိုစံမ်ားအတြက္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို အေလ်ာ့နည္းဆံုး ျဖစ္ေစရန္
ေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္ တာ၀န္ရွိသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္

အဆင္(့ ၇)

အယူခံတရားရံုးက

လက္ေတြ႔အသံုးျပဳႏိုင္သည့္

တရားမွ်တေသာ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈစံမ်ားကို သတ္မွတ္ေဖာ္ျပေပးထားသည္။ ၄င္းတို႔မွာ ခံုသမာဓိရံုး
အေနႏွင့္ အမႈတြင္ပါ၀င္ပတ္သက္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားလံုး လံုေလာက္ေသာ အသိေပးအေၾကာင္း
ၾကားမႈျပဳလုပ္ေပးရျခင္း၊
ျပဳလုပ္ရျခင္း၊

ခိုင္လံုေသာ

သက္ေသသာဓကမ်ားအေပၚမူတည္၍

ခံုသမာဓိတရားသူႀကီးမ်ားသည္

ၾကားနာစစ္ေဆးမႈ

တရားၾကားနာစစ္ေဆးစီရင္မႈတြင္

က်ယ္ျပန္႔ေသာ

အသိပညာျဖင့္ မွန္ကန္စြာ စီရင္္ဆံုးျဖတ္ႏိုင္စြမ္း ရွိရမည္ျဖစ္သည္။

၄(၂.၂) အသိေပးအေၾကာင္းၾကား ပ်က္ကြက္ျခင္း။
အမႈတြင္ပါ၀င္ပတ္သက္သည့္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္အား

ခံုသမာဓိရံုးအေနႏွင့္

တရားစြဲဆိုထားျခင္း၊

သို႔မဟုတ္ တရားၾကားနာစစ္ေဆးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအေၾကာင္းၾကားရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းသည္
အၿမဲျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထမရွိေပ။
ထုိ႔ျပင္ခံုသမာဓိရံုး၏ၾကားနားစစ္ေဆးမႈတြင္ တက္ၾကြစြာပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္
အေနႏွင့္ ၾကားနာစစ္ေဆးပြဲသို႔ တက္ေရာက္ရန္ အေၾကာင္းၾကားျခင္း မရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္
တိုင္တန္းေျပာဆိုရန္အေၾကာင္းမရွိေပ။ ခံုသမာဓိရံုးႏွင့္ အမႈတြင္ပါ၀င္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အခ်ဳိး
ညီညီပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါက တစ္စံုတစ္ခုေသာ ျပႆနာမ်ားျဖစ္ေပၚရန္ အေၾကာင္းမရွိေပ။

၄.၂.၃ မွန္ကန္ထုိက္တန္ေသာ

လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚခ်ဳိးဖ်က္မွဳမ်ား

-

အမွဳကိုသက္ေသခိင
ု ္မာစြာ

တင္ျပႏိုင္မႈမရိွျခင္း
တရားမမွဳတစ္ခုတြင္

တရားၿပိဳင္သည္

၄င္း၏အမွဳကို

သက္ေသခိုင္မာစြာ

တင္ျပႏိုင္စြမ္းမရွိမွဳေၾကာင့္

အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ အတည္ျပဳျခင္းကိုျငင္းပယ္ျခင္းခံရသည့္ ထင္ရွားေသာအမႈတစ္ခုမွာ အေမရိကန္
ႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အီရန္ေလယာဥ္စက္မွဳကုမၸဏီႏွင့္အက္ဗ္ကို ေကာ္ပိုေရးရွင္းအမႈပင္ျဖစ္သည္။
ခံုသမာဓိရံုး၏

ဥကၠ႒ႏွင့္

အီရန္ေလယာဥ္ကုမၸဏီသည္

ညွိႏႈိင္းတိုင္ပင္ၿပီး

၄င္း၏အႀကံေပးခ်က္ႏွင့္အညီ

စစ္ေဆးမွဳျပဳလုပ္သည့္

စာရင္းအင္းကုမၸဏီ၏

တရားၿပိဳင္ျဖစ္သည့္
ပ်က္စီးဆံုးရံႈးမွဳ

သံုးသပ္ခ်က္မ်ား အေပၚေထာက္ခံမွဳျပေနသည့္ ကုန္ပို႔လႊာမ်ားကို ခံုသမာဓိရံုးသို႔ မတင္ျပဘဲထိန္ခ်န္
ထားခဲ့ပါသည္။
ကုန္ပုိ႔လႊာမ်ာ းအစား
တင္ျပခဲ့သည္။

ျဖစ္စဥ္အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကိုေဖာ္ျပထားသည့္

ခံုသမာဓိရံုးဥကၠ႒ကလည္း

ေလ်ာ္ေၾကးေတာင္းဆိသ
ု ည့္

အစီရင္ခံစာကိုသာ

ႀကိဳတင္ညွိထားသည့္အတိုင္းပင္

အဖြဲ႕အစည္းအား

ခံုသမာဓိရံုးသို႔

ပ်က္စီးရႈံးမွဳအတြက္

ခုိင္မာေသာသက္ေသမရွိဟုဆိုကာ

အရံႈေပးသည့္

စီရင္ခ်က္ကိုခ်မွတ္ခဲ့သည္။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏

ဒုတိယအဆင့္အယူခံရံုးက

ခံုသမာဓိရံုး၏

စီရင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္

တစ္ဖက္သက္ဘက္လုိက္မွဳရွိသည့္အတြက္ အသိအမွတ္မျပဳ၊ အတည္ျပဳျခင္းမျပဳဘဲ

ပယ္ခ်လုိက္ကာ

ပစၥည္းဆံုးရံႈးမွဳအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေတာင္းဆိုသည့္ အဖြဲ႕အစည္းအား အႏိုင္ေပးခဲ့သည့္အမွဳျဖစ္သည္။
ခံုသမာဓိရံုးဥကၠ႒၏
အသိအမွတ္မျပဳဘဲ

တစ္ဖက္သက္ဘက္လုိက္စီရင္ဆံုးျဖတ္မွဳမ်ားကို
ပယ္ခ်ခဲ့သည့္

အမွဳကိစၥေပါင္းမ်ားစြာရွိသည္။

အယူခံတရားရံုးမ်ားက
ေအာက္ပါတရားမမွဳမ်ားကို

ဥပမာေပးရမည္ျဖစ္သည္။
အီတလီႏုိင္ငံနယ္ပယ္

အယူခံတရားရံုးသည္

ၾသစႀတီးယားခံုသမာဓိရံုး၏

စီရင္ခ်က္ကို

အသိအမွတ္မျပဳဘဲ ပယ္ခ်ခဲ့သည္။ ဗီယင္နာၿမိဳ႕ခံုသမာဓိရံုးသည္ အမွဳၾကားနာစစ္ေဆးရန္အတြက္ ခုံုရံုးသို႔
တက္ေရာက္ရန္ တရားၿပိဳင္အား တစ္လႀကိဳတင္၍ အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္။ တရားၿပိဳင္မွာ အီတလီလူမ်ဳိး
ျဖစ္သည္။ ထုိအခ်ိန္၌ ထုိအီတလီလူမ်ဳိးေနထုိင္သည့္ ေဒသတြင္ ငလ်င္ျပင္းထန္စြာလႈပ္ခါလဲ့သည့္အတြက္
ငလ်င္ဒဏ္ကို

ျပင္ထန္းစြာ ခံစားေနရသည္။

အခ်ိန္မွာလုံေလာက္မွဳမရွိ၍

ခံုသမာဓိရံုးကႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားေသာ

ထုိအီတလီလူမ်ဳိးမွာ

ခုံသမာဓိရံုးၾကားနာစစ္ေဆးမႈကို

တစ္လတာ

မတက္ေရာက္

ႏိုင္ခသ
ဲ့ ည့္အတြက္ အမႈရံႈးခဲ့ရသည့္ကိစၥရပ္ျဖစ္သည္။
ၿဗိတိသွ်အယူခံတရားရံုးက အိႏၵိယခံုသမာဓိရံုး၏ အစီရင္ခ်က္ကို အသိအမွတ္မျပဳ၊ အတည္ျပဳျခင္းမရွိဘဲ
ပယ္ခ်ခဲ့သည္။
အိႏၵိယခံုသမာဓိရံုးသည္ တရားမွဳတြင္ တရားၿပိဳင္တစ္ဦးအလြန္ဖ်ားေနသည့္အတြက္ ၾကားနာမႈကို
မတက္ေရာက္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ခံုသမာဓိရံုးတရားစီရင္ၾကာနာမႈကို ေရႊ႕ဆိုင္းေပးရန္ ေတာင္ဆိုမႈကို အရႈံး
ေပးေစၿပီး တရားစီရင္ခ်က္ခ်မွတ္ခဲ့သည့္အမွဳျဖစ္သည္။

ေဟာင္ေကာင္တစ္ရားရံုးခ်ဳပ္သည္

တရုတ္ႏိုင္ငံတကာ

စီးပြာ းေရးႏွင့္

ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ

သမာဓိေကာ္မရွင္ (CIETAC) ၏ စီရင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အသိအမွတ္မျပဳဘဲ ပယ္ခ်ခဲ့ပါသည္။
ႏိုင္ငံတာစီပြာ းေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ ခံုသမာဓိေကာ္မရွင္သည္ ခံုသမာဓိရံုးက ခန္႔အပ္ေပး
ထားသည့္
တရားၿပိဳင္၏

ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၏ စံုစမ္းူေတြ႕ရွိခ်က္အစီရင္ခံစာအေပၚ၌ တရားမမွဳတြင္ပါ၀င္သည္
ေလွ်ာက္လဲခ်က္ကို

ပိတ္ပင္တားျမစ္ခဲ့သည့္အတြက္ေၾကာင့္

တရားမွ်တမႈမရွိ၍

ေဟာင္ေကာင္တရားရံုးခ်ဳပ္က ထုိသို႔အသိအမွတ္မျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
မွန္ကန္ထုိက္တန္ေသာလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကင္းမဲ့မွဳေၾကာင့္ တားျမစ္ဟန္တ
႔ ား
ကန္႔ကြက္မႈမေအာင္ျမင္ျဖစ္ခဲ့ရသည့္ ဥပမာသာဓကမ်ားလည္းရွိသည္။ ၄င္းတို႔မွာ ေအာက္ပါတို႔ျဖစ္သည္။
စီရင္ခ်က္အတည္ျပဳေစမႈကို ဆန္႔က်င္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ သက္ေသထြက္ဆိုမည့္သူ
အဆင္ေျပေစရန္အတြက္

ခုသ
ံ မာဓိရံုးၾကားနာစစ္ေဆးမႈကို

ျပန္လည္အစီအစဥ္ေရးဆြဲသတ္မွတ္ရန္

ခံုသမာဓိလူႀကီးက ျငင္းဆိုခဲ့မွဳ။
ခံုသမာဓိရံုးက

ၾကားနာစစ္ေဆးမွဳကို

ေရႊ႕ဆိုင္းေပးရန္

ျငင္းပယ္ျခင္းႏွင့္ထပ္မံ၍

သက္ေသအေထာက္အထားရွာေဖြမွဳကို ျငင္းဆန္ျခင္း။
ခံုသမာဓိရံုးက ၾကားနာစစ္ေဆးမွဳကို

ထပ္မံ၍ ေရႊ႕ဆိုင္းထားေပးရန္ ျငင္းဆိုျခင္းႏွင့္

ခံုဖြဲ႕၍

စံုစမ္းစစ္ေဆးဆံုးျဖတ္မွဳကို ကုန္က်စရိတ္အခက္အခဲရွိ၍ မရပ္မနားဘဲလွ်င္ ျမန္စြာဆက္လက္ေဆာင္ရြက္
ျခင္း။
ခံုသမာဓိရံုး ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားအေပၚ မူတည္၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ မိမိစကားမွန္ကန္
ေၾကာင္း သက္ေသျပရန္တာ၀န္ေၾကာင့္ ပုဂၢိဳလ္စြဲျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္း။
ခံုသမာဓိရံုးသည္ ယခင္က ေဆြးေႏြးခဲ့ဖူးျခင္းမရွိ၊ အသံုးျပဳခဲ့ဖူးျခင္းမရွိသည့္ဥပေဒဆုိင္ရာ သီအိုရီ
အယူအဆအသစ္မ်ားကို အမွီျပဳ၍ ဆံုးျဖတ္စီရင္ျခင္း။
ခံုသမာဓိရံုးသည္

သက္ေသတစ္ဦးအား

အျပန္အလွန္ေမးခြန္းထုတ္၍

ေမးျမန္းမွဳလုပ္ထံုးကို

ပိတ္ဆို႔ဟန္႔ထားမွဳမျပဳျခင္း။
တရားမမွဳ၌ ပတ္သက္ပါ၀င္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ခံုသမာဓိရံုး ၾကားနာစစ္ေဆးပြဲမ်ားသုိ႔
တက္ေရာက္လွ်င္ အဖမ္းခံရမည္ကို ေၾကာက္ရြံ႕သည့္အတြက္ မတက္ေရာက္ၾကျခင္း။

(မွတ္ခ်က္

။

လူထု

အစည္းအေ၀းမ်ားႏွင့္

ဟစ္တိုင္(Forum)မ်ား

ကိုသာအေျချပဳေသာ

ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ထုိကဲ့သို႔ေသာ ဖမ္းဆီးမွဳမ်ားျပဳလုပ ္တက္သည္ဟု သိရွိရပါသည္။)
ျပည္၀င္ခြင့္ဗီဇာမရရွိႏိုင္သည့္ ကုမၸဏီကိုယ္စားလွယ္မ်ားရွိျခင္း။

၄.၃အေျခခံရပ္တည္ခ်က္(၃)ခံုဖြဲ႕စစ္ေဆးဆံုးျဖတ္မွဳဆိုင္ရာသေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ ထုိသေဘာတူညီခ်က္ကို
ေက်ာ္လြန္၍ေဆာင္ရြက္မွဳ
ခံုသမာဓိရံုး၏ စီရင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ ခံုဖြဲ႕စစ္ေဆးဆံုးျဖတ္မွဳဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္္မ်ားကို
အေျခမတည္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ၄င္းသေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီျခင္းစသည့္အခ်က္အလက္မ်ား
ပါ၀င္ေနသည္ကို စစ္ေဆးေတြ႕ရွိရပါက ခံုသမာဓိရံုး၏ စီရင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ခံုဖြဲ႕/စစ္ေဆး ဆံုးျဖတ္မွဳဆိုင္
ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာအပိုင္းႏွင့္ အကိုက္ညီေသာအပိုင္းဟူ၍ ႏွစ္ပိုင္းခြဲျခားကာ
ကိုက္ညီေသာ အပိုင္းကို အသိအမွတ္ျပဳ၍ အာဏာတည္ေစရန္ ဆံုးျဖတ္စီရင္ရမည္ျဖစ္သည္။
ခံုသမာဓိရံုး၏ စီရင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အသိအမွတ္မျပဳရမည္။ သို႔မဟုတ္ပယ္ခ်မည့္ အေျခခံအခ်က္
မ်ားကို ခံုဖြဲ႕စစ္ေဆးဆံုးျဖတ္မွဳဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္စာပိုဒ္ခြဲ (၅-၁-င)တြင္

ေအာက္ပါအတိုင္း

ေဖာ္ျပထားပါသည္။.
ခံုဖြဲ႔စစ္ေဆးဆံုးျဖတ္မွဳဆုိုင္ရာ

သေဘာတူညီခ်က္ပါစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္

မကိုက္ညီပါက

ခံုသမာဓိရံုး၏ စီရင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အေလးအနက္ ဟန္႔ထားကန္႔ကြက္ေျဖရွင္းမွျပဳရမည္။ တရားမမွဳတြင္
ပါ၀င္ပတ္သက္သည့္

အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္

ခံုဖြဲ႕စစ္ေဆးမွဳဆံုးျဖတ္မွဳဆိုင္ရာ

သေဘာတူညီခ်က္ပါ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို က်ဴးလြန္ေဖာက္ဖ်က္မႈကို ေတြ႕ရွိရပါက ခံုသမာဓိ ရံုး၏
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ဟန္႔တားကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္မွဳျပဳရမည္။
စာပိုဒ္ခြဲ V(1)(င)တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ အေျခခံအခ်က္မ်ားသည္ ခုံသမာဓိရံုးလုိက္နာေဆာင္ရြက္
ရမည့္

အေျခခံမူမ်ားအျဖစ္

သတ္မွတ္ထားသည္။

ခံုသမာဓိရံုးသည္

တရားမမွဳတြင္ပါ၀င္သည့္

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ခံုဖြဲ႕စစ္ေဆးေပးရန္တင္ျပသည့္ ျပႆနာအေပၚတြင္သာ ခံုဖြဲ႕စစ္ေဆးဆံုးျဖတ္ရမည္
ျဖစ္ေၾကာင္း ထုိအေျခခံမူကခ်မွတ္လမ္းညႊန္ပါသည္။

တရားမမွဳတြင္

ပါ၀င္ပတ္သက္သည့္

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက

ခံုဖြဲ႕စစ္ေဆးဆံုးျဖတ္ေပၚရန္

တင္ျပ

ထားသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို စစ္ေဆးဆံုးျဖတ္ရာတြင္ ခံဖ
ု ြဲ႕စစ္ေဆးဆံုးျဖတ္မွဳဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္တြင္
ပါရွိသည့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ တသားတည္းကိုက္ညီမွဳရွိရမည္ျဖစ္သည္။ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပ်က္စီးဆံုးရံႈး
မွဳအတြက္

အစားထုိးေပးရန္

ေတာင္းဆိုမွဳမ်ား

ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္

အညီလုိက္ေလ်ာ

ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။
အျငင္းပြားသည့္ပါတီမ်ားသည္
သေဘာတူ၍

ခံုသမာဓိရံုးသို႔စီရင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအတြက္

မည္သည့္စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို

မည္သည့္အခ်က္မ်ားကို

အသံုးျပဳမည္ဟုသေဘာတူညီခ်က္သည္

အဓိကက်ေသာ

ဘာသာရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္လည္း ၄င္းနယ္ပယ္အတြင္းမွ စဥ္းစား၍
သံုးသပ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ခံသ
ု မာဓိဆိုင္ရာမူၾကမ္းမ်ားကို

ေပးထားရျခင္းအေၾကင္းအရင္းမွာ

-

(အမ်ားအားျဖင့္စာခ်ဳပ္အရ)

ျဖစ္ေပၚလာေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ညွိႏိႈင္းဆံုးျဖတ္ရာတြင္က်ယ္ျပန္႔ေသာ (တရားစီရင္ျခင္းမဟုတ္ပါ)
စြာ စဥ္းစား၍ ညွိႏိႈင္းေပးရန္/ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ခ်မွတ္ေပးထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ခံသ
ု မာဓိရံုးသို႔တင္ျပရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္မျဖစ္သည္ ခြင့္ျပဳစရာအေၾကာင္းတစ္ရပ္သာျဖစ္ၿပီး တရားစီရင္
ပိုင္ခြင့္ရွိမရွိကို သံုးသပ္ျခင္းမဟုတ္ပါ။

၄င္းေၾကာင့္တရားရံုးမ်ားသည္ ျပန္လည္မသံုးသပ္ႏိုင္ပါ။ (အခန္း၂ ၃.၁ အရည္အခ်င္းမ်ားအေပၚ တရားရံုး
ျပန္လည္သံုးသပ္ခ်က္ကို မွီညွမ္းကိုးကားပါ)
စီရင္ခ်က္သည္
တရားရံုးသည္

ခံုသမာဓိဆိုင္ရာဆံုးျဖတ္ခ်က္၏

တစ္ဖက္တြင္တစ္စိတ္တစ္ေဒသအျဖစ္တည္ရွိခဲ့လွ်င္

အဆိုပါစီရင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုတည္းကိုသာလွ်င္

ဟူ၍လည္းေကာင္း၊

ထိုတစ္စိတ္တစ္ေဒသဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္

စည္းကမ္းခ်က္

၅(၁)(ဂ)

ေပးအပ္ရန္

ခံုသမာဓိဆိုင္ရာ

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ရွိရမည္
ခံုးရံုး၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္

ေဘာင္အတြင္းတြင္က်ေရာက္ၿပီး ၄င္းအားသီးသန္႔စီရင္ဆံုးျဖတ္မႈထားရွိႏိုင္သည္။ ဤသို႔ျဖစ္ေပၚမႈသည္
(ခံုသမာဓိေျဖရွင္းမႈအေပၚ

၏

အဆံုး၌ျပင္ဆင္ခ်က္တြင္

တင္သြင္းသည့္အမႈကိစၥရပ္မ်ားကို

အမႈကိစၥမ်ားမွအပသီးသန္႔ထားရွိႏိုင္သည္။

ေဖာ္ျပထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။

ဆံုးျဖတ္ရာတြင္

ဤစီရင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္၏

တင္သြင္းမႈမရွိသည့္

တစ္စိတ္တစ္ေဒသသည္

ခံုရံုးသို႔

ဆံုးျဖတ္ရန္တင္သြင္းသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားပါ၀င္သည္ရွိေသာ္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို
လည္းျပဳလုပ္ေစပါသည္။)

၄.၄ အဆိုျပဳခ်က္ ၄ ခံုသမာဓိဆိုင္ရာ ခံုရံုးမ်ား၏ သဟဇာတဆီေလွ်ာ္မႈမရွိျခင္း(သို႔မဟုတ)္ ခံုရံုးဆံုးျဖတ္ခ်က္
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား (စည္းကမ္းခ်က္ ၄(၁)(ဃ))

ခံုရံုး၏လုပ္ပိုင္ခြင့္ သဟဇာတျဖစ္ရပ္မ်ား (သို႔မဟုတ္) ခံုရံုး၏လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားသည္အျငင္းပြားသည့္
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ သေဘာထားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိပါက ( သို႔တည္းမဟုတ)္ ခံုျပန္ေျဖရန္ျဖစ္ေပၚေနသည့္
ႏုိင္ငံ၏ဥပေဒ ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိပါကသေဘာတူညီခ်က္အတိုင္းသာျဖစ္ေစသည္။

စည္းကမ္းခ်က္ ၄(၁)(ဃ) သည္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ အတန္းစားႏွစ္ခုရွိပါသည္။

၄င္းတို႔မွာ-

-ခံုသမာဓိခံုရံုး၏ သဟဇာတျဖစ္မႈ

-ခံုသမာဓိဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား။
IV.၄.၁ ခံုသမာဓိဆိုင္ရာစီရင္ခ်က္မ်ား၏ စီရင္ပိုင္ခြင့္ရွိမႈႏွင့္ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ားအတြက္ေတာင္းခံျခင္း။
၄.၄.၄

ခံုရံုး၏သဟဇာတဆံုးျဖတ္ခ်က္အျငင္းပြားသူသည္

အခြင့္အေရးမရရွိခဲ့ေသာ္
အျပန္အလွနအ
္ ားျဖင့္

သို႔တညး္မဟုတ္

သဟဇာတရွိေသာ

ခံုသမာဓိလူႀကီးတစ္ဦးအား

အျငင္းပြာ းသူမ်ား၏

ခံုသမာဓိဆိုင္ရာ ခံုရံုး၏ဆံဳးျဖတ္ခ်က္

သေဘာတူညီမႈသည္

အမႈကိစၥျဖစ္ခဲ့ေသာ္

စည္းကမ္းခ်က္ 5(၁)(ဃ) ၏ ပထမ ခၽြင္းခ်က္ပါအတိုင္း ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။
စည္းကမ္းခ်က္ V (၁)(ဃ)
အျငင္းပြားသူသည္
ခံရ
ု ံုးမွဦးစီး၍

ခံုသမာဓိလူႀကီးအား

ခံုသမာဓိလူႀကီးတစ္ဦးကို

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအရ

ခန္႔အပ္ရန္ျငင္းဆို၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊

ခန္႔အပ္ခဲ့ရသည္ရွိေသာ္

ခံုသမာဓိလူႀကီးမ်ားအားအစားထိုး

ခၽြင္းခ်က္အျဖစ္ေလွ်ာက္ထားခြင့္မရိွပါ။

(သို႔မဟုတ္)

ေရြးခ်ယ္၍

ခန္႔အပ္ရန္

ပ်က္ကြက္ခဲ့သျဖင့္

ခံုရံုးမွခံုသမာဓိဆိုင္ရာ

ေနရာခ်ခ့ဲရသည္ရိွေသာ္

စည္းကမ္းခ်က္ V (၁)(ဃ) အရ ခံုရံုးသည္အရင္ဆံုး ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကိုျဖည့္ဆည္းၿပီး ဟုတ္မဟုတ္
ၾကည့္ရပါမည္။

(၁)အျငင္းပြာ းသူသည္ ခံုရံုး၏ သဟဇာတဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို သေဘာတူမတူ။

(၂) သေဘာတူခဲ့သည္ရွိေသာ္၊ ၄င္းသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ဆံုးျဖတ္ၿပီးမၿပီး။

(၃) ၄င္းသေဘာတူညီခ်က္မ်ားသည္ စည္းကမ္းေဘာင္အတြင္း ကိုက္၀င္/မ၀င္။

(၄)ဤကဲ့သို႔ ခုံရုံး၏ ခုံသမာဓိဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို သေဘာတူညီခ်က္မရႏိုင္ခဲ့သည္ရွိေသာ္
ခံုရံုးမွအျငင္းပြာ းမႈ စတင္ျဖစ္ခဲ့ေသာႏုိင္ငံ၏တရားဥပေဒႏွင့္အညီ ဆံုးျဖတ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဥပမာ - အျငင္းပြားသူသည္ မိမိေရြးခ်ယ္လိုေသာ အဖြဲ႕အစည္းမွခံုသမာဓိလူႀကီးကို ခန္႔အပ္လိုေသာ္
ျငားလည္း၊
အလားတူ

တစ္စံုတစ္ဦးမွျဖစ္ေစအျခားလူႀကီးတစ္ဦးကို

မိမိေရြးခ်ယ္လိုေသာ

အျခားအဖြဲ႔အစည္းမွ
ေသခ်ာစြာစီစဥ္၍

အဖြဲ႔အစည္းမွ

ခံုသမာဓိလူႀကီးသည္

လူႀကီးတစ္ဦးတစ္ေယာက္က

စည္းကမ္းခ်က္

ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္သြာ းျခင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။

ေဘာင္တြင္းသို႔

ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ျခင္းမခံရဘဲ

ေရြးခ်ယ္ခံရျခင္းျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ္ခရ
ံု ံုးသည္

၀င္မ၀င္

(သို႔မဟုတ္)မေျပာပေလာက္ေအာင္

ေသြဖယ္ျခင္းျဖစ္၍ ခံုရံုးသည္ ဤေရြးခ်ယ္မႈကိုအတည္ျပဳသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ (အခန္း III ၅ ကို
ၿမီျငမ္းရန္)

ဥပမာ

-

China

Nanhai

စီရင္ပိုင္ခြငစ
့္ ည္းမ်ဥ္းေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္
စည္းမ်ဥ္းအရ

လိုက္နာျခင္း

၄င္းမလိုက္နာမႈသည္
ေလ်ာ္ေၾကးကို

ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

အရည္အခ်င္းမ်ားကိုလည္း
ဘာသာစကား

ပတ္သတ္၍

အျငင္းပြားသည္

မရႏိုင္ေသာေၾကာင့္

ေသးဖြဲေသာအခ်က္ျဖစ္၍ခံုရံုးမွ

ျဖတ္ထားေပးေသာ

ေဟာင္ေကာင္ဗဟိုတရားရံုးခ်ဳပ္မွဆံုးျဖတ္ခြင့္အရ

ခ်ည္ေႏွာ င္ေပးခ့ပ
ဲ ါသည္။

သေဘာတူညီမႈသည္

ခုံသမာဓိဆိုင္ရာ

ခံုသမာဓိလူႀကီးမ်ား၏

ထည့္သြင္းျပဌာန္းသြားႏုိင္ပါသည္။

(သို႔မဟုတ)္

ခံုသမာဓိဆိုင္ရာ၊

သေဘာတူညီခ်က္

မရွိခဲ့ေသာ္ျငားလည္း၊

မေျပာပေလာက္ေအာင္

အတည္ျပဳ

အမႈတြင္

အလိုရွိသည့္ႏိုင္ငံသား

ဥပမာ

(သို႔မဟုတ္)

-

စီရင္ပိုင္ခြင့္ရွိမႈႏွင့္
လိုအပ္ေသာ

တပ္ကၽြမ္းအပ္သည့္

လိုအပ္ေသာေနရာေဒသ

အတြင္း__________တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ရွိမႈ (သို႔မဟုတ)္ အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႕ ပိုင္ဆိုင္သူစသျဖင့္ ျပဌာန္းႏိုင္ပါ
သည္။ ဤသို႔ျပဌာန္းထားေသာ အမႈကိစမ်ားတြင္ ခံုရံုးမွေသခ်ာစီစဥ္၍ ျပဌာန္းထားေသာ အရည္အခ်င္း
ေတာင္းဆိုမႈသည္

တရားမွ်တမႈရွိမရွိကို

ခံုသမာဓိစီရင္ဆံုးျဖတ္ခြင့္

ေသခ်ာစြာစဥ္းစားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ-ွ ခံုသမာဓိလူႀကီးသည္

“

ဥပမာအားျဖင့္

ကုန္သည္

”

ျဖစ္ရမည္။

(သို႔မဟုတ)္ တစ္စံုတစ္ရာေသာနယ္ပယ္မွ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္ရမည္ဟု ျပဌာန္းခဲ့သည္ရွိေသာ္
ဥပေဒပညာရွင္မဟုတ္ေသာသူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို ခန႔အ
္ ပ္ပိုင္ခြင့္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

ပိုဒ္ခြဲ V (၁)(ဃ) မွ မေအာင္ျမင္ေသာကန္႔ကြက္ခ်က္မ်ားမွာ ……- Munich အယူခံရံုးမွ ခံုသမာဓိဆိုင္ရာ

စီရင္ပိုင္ခြင့္ရွိမႈ၏ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ားကိုကန္႔ကြက္သည့္ အယူခံကိုပယ္ခ်ခ့ပ
ဲ ါသည္။ ခုံသမာဓိစီရင္သ
လူႀကီးသည္ႏွစ္ဦးထက္ပိုမည္ဟု
စီရင္မည့္လူႀကီးတစ္ဦးတည္း

ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္တြက္

ခန္႔အပ္မႈကို

သေဘာတူညီထားေသာ္ျငာလည္း

အျငင္းပြားသူႏွင့္ေလွ်ာက္ထားခံရသူႏွစ္ဦးစလုံးသိထား၍

ခုံသမာဓိ စီရင္ေနေသာ အခ်ိန္တြငမ
္ ကန္႔ကြက္ခ့ဲသျဖင္အ
့ ယူခံရုံးတြင္ ကန္႔ကြက္ပိုင္ခြင့္မရိွေၾကာင္း ပယ္ခ်ခ့ဲ
ပါသည္။
-

စပိန္မွ

ႏိုင္ငံေတာ္တရားရံုးခ်ဳပ္၏

ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္

မႈတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

ခံုသမာဓိလူႀကီးကို

FilmAssaciations)

ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ခဲ့ပါသည္။

အတြက္

ACPCA

V

(၁)(ဃ)၏

ခံုသမာဓိလူႀကီးႏွစ္ဦးတည္းႏွင့္
ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ

မတိုက္ဆိုင္ဘဲ

ေအာင္ျမင္ေသာကန္႔ကြက္ခ်က္မ်ားမွာ

ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေသာ

London

မွအမႈသည္

ခံုသမာဓိဆုိင္ရာခံုရံုး၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေဘာင္အတြင္း

Floranceအယူခံတရားရံုးခ်ဳပ္မွ
မူၾကမ္းမ်ားအရ

(International

ေလွ်ာက္ထားခံရသူသည္

၏စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္

ကန္႔ကြက္ခ်က္ကို ပယ္ခ်ခဲ့ပါသည္။

ကန္႔ကြက္ခ်က္ကိုအတည္ျပဳခဲ့သည္။

(အဂၤလန္တရားဥပေဒေအာက္တြင္

အတည္ျပဳေပးခဲ့ေသာ္လည္း)
သေဘာတူထားၿပီး

အတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။

ျဖစ္၍

(ACPCA)

မွအျငင္းပြာ း

ေလွ်ာက္ထားခံရသူဘက္မွခန္႔အပ္ေရြးခ်ယ္ျခင္းမရွိခဲ့သည့္

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာရုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္သူအဖြဲ႔အစည္း

၄င္းခန္႔အပ္မႈသည္
ပိုဒ္ခြဲ

ျပင္သစ္ႏိုင္ငံမွ

၄င္းခံုသမာဓိလူႀကီးႏွစ္ဦးမွ

ႏွစ္ဦးတည္းမွစီရင္မႈ

Fedenction

of

တရားရံုးေရာက္မွ

ခ်ိဳးေဖာက္ေနသည္ဟု

……၁၉၇၈

ခုႏွစ္တြင္

၄င္းဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ေသာ

ကိုက္ညီေသာ္ျငားလည္း

ခံုသမာဓိစီရင္ခ်က္ဆိုင္ရာ

ခံုသမာဓိလူႀကီးႏွစ္ဦးတည္းႏွင့္ဆံုးျဖတ္ခြင့္ကို
ထပ္မံ၍တတိယတစ္ဦးကို

Florance

အယူခံရံုးတြင္

ခန္႔အပ္ရန္

ကန္႔ကြက္ခ်က္ကို

- USA အယူခံရံုးမွ Scconf Grcuit အျငင္းပြားမႈအတြက္ အျငင္းပြားသူမ်ား၏သေဘာတူညီခ်က္မ်ား အရ
ခုံသမာဓိဆိုင္ရာဖြစ
႔ဲ ည္းပုံသည္
သည့္အတြက္

ခံုသမာဓိစီရင္သူ

သေဘာတူသည့္စည္းကမ္းလုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ

စည္းမ်ဥ္းခ်ိဳးေဖါက္သည္ဟု
လူႀကီးႏွစ္ဦးမွ

အခ်ိန္ယူ၍

အတည္ျပဳခ့ပ
ဲ ါသည္။

IV (၄)(၂) ခုံသမာဓိလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား
ဤ

V

(၁)(ဃ)

အခြင့္အေရးေပးသည့္

အစဥ္အလာလုပ္စဥ္ထံုးနည္းမွာ

နည္းလမ္းမဟုတ္ပါ။

ခုံသမာဓိစည္းကမ္းခ်က္အရ

သဘာပတိတစ္ဦးကိုေရြးခ်ယ္ရမည့္အစား

သဘာပတိတစ္ဦးကို ခန္႔အပ္၍စီရင္ခ့ဲေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

စာပိုဒ္ V

အျငင္းပြား၍

(၁)(ဃ)

မလိုက္နာခ့ဲ
တရားရံုးမွ

ရံုးသူကိုအယူခံေလွ်ာက္ရန္

၏ဒုတိယအေနႏွင့္ စဥ္းစားရန္မွာ

သမာဓိခံုရံုးမွ

ဆံုးျဖတ္ေပးေသာ

သံုးသပ္ခ်က္ႏွင့္မတူေသာရႈေထာင့္မွ

သံုးသပ္ခ်က္ကိုသာ

တရားရံုးမွစီရင္ရန္အတြက္ တရားရံုးသို႔ တက္ရန္ရည္ရြယ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

ဥပမာ - သက္ေသထြက္ခ်က္ကိုလက္ခံရန္ (သို႔မဟုတ)္ လက္မခံရန္မဟုတ္ဘဲ အျပန္အလွန္စစ္ေဆးခြင့္
ႏွင့္

မည္မွ်ေရးသားထားေသာ

အေထာက္အထားမ်ားကို

စသည္ျဖင့္ျဖစ္ပါသည္။

မည္မွ်တင္သြင္းခြင့္ျပဳျခင္း

မျပဳျခင္းတို႔

ဤစာပိုဒ္ V (၁)(ဃ) ၏ ဒုတိယအေနႏွင့္ သံုးသပ္ခ်က္အေနျဖင့္ အေျခခံက်ေသာသေဘာတူညီ
ထားသည့္ လုပ္နည္းထံုးစံမ်ားမွ ေသြဖယ္သြားမွသာ အသံုးျပဳရန္ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ - အျငင္းပြာ းေသာ
ပါတီတို႔

သည္

အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု၏စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို

လိုက္နာရန္

သေဘာတူထားေသာ္လည္း

ခံုသမာဓိရံုးမွအျခားသေဘာတူလက္ခံမထားေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ဆံုးျဖတ္ေပးလိုက္ျခင္း
စသည္ျဖင့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ ဤစာပိုဒ္ကို အက်ံဳး၀င္ပါသည္။

စာပိုဒ္ V (၁)(ဃ) အရ မေအာင္ျမင္ေသာ ကန္႔ကြက္ခ်က္မ်ားမွာ ……
- Bremen အယူခံတရားရံုးမွ အယူခံကို ျငင္းဆိုခဲ့ပါသည္။
တူရကီႏုိင္ငံတြင္ရွိေသာ

ခံုသမာဓိရံုးသည္

ေလွ်ာက္ထားခံရသူ၏

ေတာင္းဆိုခ်က္အရႏႈတ္ျဖင့္

တရားနာခြင့္ကိုပယ္ခ်ခဲ့ရာ ေလွ်ာက္ထားခံရသူသည္ (Turkish Code ofCivil Procedure) တူရကီႏုိင္ငံ၏
တရားမမႈဥပေဒႏွင့္မကိုက္ညီေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထား၍အယူခ၀
ံ င္ရာ.....အယူခံတရားရံုး၏ သံုးသပ္ခ်က္မွာ

- ခံုသမာဓိရံုးသည္ အျငင္းပြားသူတို႔၏သေဘာတူညီခ်က္အရ ( Arbitration Rules of Instanbul
Chamber of Commerce ) ၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းခ်က္မ်ားကိုသာ သံုးသပ္၍ ဆံုးျဖတ္မည္ဟု
သေဘာတူထားသျဖင့္
စီရင္ခ်က္ခ်ခ့ပဲ ါသည္။

၄င္းသေဘာတူညီမႈအတိုင္း

ဆံုးျဖတ္သြာ းပါသျဖင့္

အက်ံဳး၀င္ေၾကာင္း

- ေလွ်ာက္ထားခံရသူ ( သမာဓိရံုးတြင္ေလွ်ာက္ထားသူျဖစ္သည့္ ) Devon သည္ (CMAC) ၏
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွာ Peoples Republic of China ၏ တရားဥပေဒႏွင့္ညီညြတ္မႈမရွိေၾကာင္းေလွ်ာက္
ထားေသာ္လည္း

Florlida

ေျမာက္ပိုင္းခရုိင္တရားရံုးမွ

တရားဥပေဒႏွင့္မေလွ်ာ္ကန္ေၾကာင္း
ပယ္ခ်ခဲ့သည္။

CMAC

၏

သံုးသပ္မႈသည္

အေထာက္အထားမရွိသည့္အတြက္

အျငင္းပြားပါတီမ်ားမွ

အယူခံရံုးသို႔တက္လာသည့္အတြက္
အျငင္းပြားသူပါတီမ်ား၏

ခံုသမာဓိရံုးတစ္ခုတည္းတြင္

သေဘာတူထားေသာ္ျငားလည္း

သေဘာတူထားသည့္စည္းမ်ဥ္မ်ားအတိုင္း

ဂ်ာမန္ဘက္မွေတာင္းဆိုသည့္

လိုက္နာမည့္ခံုသမာဓိစည္းမ်ဥ္းမ်ား
တစ္ထုိင္တည္းႏွင့္

ခံုသမာဓိရံုးႏွစ္ခုကိုတက္၍

၏

၄င္းေလွ်ာက္လဲခ်က္ကို

စာပိုဒ္ V (၁)(ဃ) အရ ေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ ကန္႔ကြက္ခ်က္မ်ားမွာ ……
ဆြစ္အယူခံတရားရံုးမွ

PRC

အယူခံကို

မလိုက္နာဘဲ

ပယ္ခ်ခဲ့ပါသည္။

အျငင္းပြားသူတို႔သည္

ညွိႏိႈင္း၍အၿပီးသတ္မည္ဟု

ေနာက္တစ္ဆင့္တြင္

ခံုသမာဓိလူႀကီး

သံုးဦးႏွင့္ ထပ္မံညိွႏိႈင္းခဲ့သည့္အတြက္ စည္းမ်ဥ္းမလိုက္နာခဲ့သည္ဟု သတ္မွတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ပါသည္။

- တူရကီႏိုင္ငံ အယူခံတရားရုံးမွ ပယ္ခ်ခ့သဲ ည့္ Swiss ႏိုင္ငမ
ံ ွေလ်ာ္ေၾကးေတာင္းဆိုသည့္ အမႈမွာ လဲ

ခံုသမာဓိရံုးမွ သေဘာတူညီသည့္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို မလိုက္နာဘဲ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ခ့သ
ဲ ည့္ အတြက္
ျဖစ္ပါသည္။

- အီတလီႏိုင္ငံတြင္လဲ ႏိုင္ငံေတာ္တရားရုံးမွ အတည္ျပဳခ့ဲသည့္ အမႈတစ္ခုမွာ Stockholm မွ Beijing ကို

ေလ်ာ္ေၾကးေတာင္းမႈျဖစ္ပါသည္။ ဤအျငင္းပြားမႈကုိ Beijing မွ ေလွ်ာက္တင္ခဲ့ရာ ေလ်ာ္ေၾကးေတာင္းဆုိ
မႈကို အတည္ျပဳမေပးခ့ပဲ ါ။

ႏိုင္ငံေတာ္ တရားရံုး၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွာ Beijing မွ ေတာင္းဆို၍ ခံုသမာဓိရံုးတြင္အတည္ျပဳလိုက္သည့္
ေလ်ာ္ေၾကးသည္
ဆန္႔က်င္၍

ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္

သေဘာတူထားသည့္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းစည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို

ခံုသမာဓိလူႀကီးတစ္ဦးတည္းႏွင့္သာ

ခ်င့္ခ်ိန္စဥ္းစား၍

ဆံုးျဖတ္ထားသည့္အျငင္းပြာ းမႈ

ျဖစ္သည့္အတြက္ မည္သူ႔ဘက္မွစ၍ အျငင္းပြားမႈကို ခံုသမာဓိရံုးသို႔ေလ ွ်ာက္တင္ခဲ့သည္ျဖစ္ပါေစ ......
Stolkholm ဘက္မွေတာင္းဆိုသည့္ ေလွ်ာ္ေၾကးကို အတည္ျပဳေပးခ့ျဲခင္းျဖစ္ပါသည္။

IV (၅) အေျခခံအခ်က္ (၅)။ ။ အတည္ျပဳမခံရေသာ (သို႔မဟုတ)္ တရား၀င္လက္မခံေသာ (သို႔မဟုတ)္
ဆိုင္းငံ့ခံရေသာေလ်ာ္ေၾကး (စာပိုဒV
္ (၁)(င))
“အဓိပါယ္မွာ

အတည္ျပဳထားေသာေလ်ာ္ေၾကးကို

အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုမွ

၄င္းႏိုင္ငံတြင္

အတည္မျပဳခဲ့သည္ရွိေသာ္

(သို႔မဟုတ)္ ဆိုင္းငံ့ခဲ့သည္ရွိေသာ္ ” ဟုဆိုလိုပါသည္။

တရားဥပေဒအရအခြင့္အာဏာရွိေသာ

(သို႔မဟုတ)္

လက္မခံဘဲပါယ္ခ်ခဲ့သည္ရွိေသာ္

Request for recognition Enforcement. ခံုသမာဓိရံုးမွ ေလ်ာ္ေၾကးအတည္ျပဳခ်က္ကို အသိအမွတ္ျပဳ၍
အတည္ျပဳမႈကိုအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိေစရန္ တြန္းအားေပးျခင္းအတြက္ ေတာင္းဆိုျခင္း။

စာပိုဒ္ V (၁)(င) သည္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ရသူဘက္မွ ေပးရမည့္ေလ်ာ္ေၾကးသည္ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္
ၿငိစြန္းခဲ့သည္ရွိေသာ္ ေလ်ာ္ေၾကးကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ျငင္းဆိုခြင့္ေပးထားပါသည္။
- ပါတီမ်ားအေပၚတြင္ ေလ်ာ္ေၾကးအတည္ျပဳ ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္း မခံရေသးျခင္း။

- ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရွိေသာ အာဏာပိုင္အဖြ႔ဲအစည္း (သို႔မဟုတ)္ တရားဥပေဒေဘာင္အတြင္းရွိ ၄င္းႏုိင္ငံ၏
တရားရံုးမွ ျဖစ္ေစ၊ လက္မခံျခင္း (သို႔မဟုတ္) တရား၀င္ဆိုင္းငံ့ထားျခင္း။
IV (၅)(၁) အတည္ျပဳခ်ည္ေႏွာင္ျခင္း မခံရေသးေသာေလ်ာ္ေၾကး
၁၉၂၇

ခုႏွစ္

ဂ်နီဗာညီလာခံသေဘာတူညီခ်က္အရ

သံုးထားေသာစကားလံုးျဖစ္သည့္

“

Final

”

“

ေနာက္ဆံုးအတည္ျပဳ ” ဆိုသည့္စကားလံုးအစား “ Binding” “ အတည္ျပဳခ်ည္ေႏွာင္ျခင္း ” ဆိုသည့္
စကားလံုးကိုသံုးရျခင္း

အေၾကာင္းအရင္းမွာ

ေလ်ာ္ေၾကးကိုရရွိေၾကာင္း

New

York

ဆံုးျဖတ္ေပးလိုက္သည့္အခါ

ညီလာခံသေဘာတူညီခ်က္အရ
ေလ်ာ္ေၾကးရရွိမည့္

ခံုသမာဓိရံုးမွ

အျငင္းပြားသူဘက္မွ

၄င္းဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အတည္ျပဳခ်က္ရရွိရန္ႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳခံရရန္ သက္ဆိုင္ရာဥပေဒႏွင့္ ႏိုင္ငံတြင္ထပ္မံ
ေလွ်ာက္ထားရန္လိုအပ္သည့္အခ်က္ကို
ခ်ေပးသည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို

New

၄င္းႏုိင္ငံအတြင္း

York

ညီလာခံက

တရားရံုးကိုတက္၍

ေလွ်ာက္စရာမလိုေၾကာင္း ႏုိင္ငံေပါင္းစံုမွ သေဘာတူအသိ

၄င္းႏိုင္ငံအတြင္းတြင္
ႏွစခ
္ ါထပ္ၿပီး

ခံုသမာဓိရံုးမွ

အသိအမွတ္ျပဳရန္

အမွတ္ျပဳထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၂၇ ခုႏွစ္

ဂ်နီဗာညီလာခံ၏ သေဘာတူညီခ်က္အရဆိုလွ်င္ ႏွစ္ခါျပန္၍ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ေလွ်ာက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ စာပိုဒ္ V

(၁)(င) ၏ အဓိပၸါယ္ကအ
ုိ သံုးျပဳ၍ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ခ်ထားသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ မည္သည့္အခ်ိန္အခါတြင္
“ အတည္ျပဳခ်ည္ေႏွာင္ျခင္း ” ေျမာက္မေျမာက္ ဆိုသည္ကို သတ္မွတ္ရာတြင္ တရားရံုးတစ္ခုႏွင့္တစ္ခုမတူပါ။

အခ်ိဳ႕ေသာတရားရံုးမ်ားက

ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည့္

အက်ံဳး၀င္သည္ ဟုသတ္မွတ္ပါသည္။
အခ်ိဳ႕ေသာတရားရံုးမ်ားမွာေတာ့

သက္ဆိုင္ေသာႏိုင္ငံရွိ

ႏိုင္ငံရွိတရားဥပေဒ

ေအာက္တြင္

ဥပေဒႏွင့္မဆိုင္ဘဲႏိုင္ငံျခားခံုသမာဓိဆိုင္ရာ

ခံုရံုးမ်ားမွ ဆံုးျဖတ္ေပးခဲ့သည့္ ေလ်ာ္ေၾကးသည္ပံုမွန္နည္းမ်ားျဖင့္ ရယူႏုိင္ျခင္းမရွိေတာ့လွ်င္ ၄င္းခံုရံုးမွ
ဆံုးျဖတ္ေပးသည့္

ဆံုးျဖတ္ခ်က္သာလွ်င္

“

အတည္ျပဳျခည္ေႏွာင္ျခင္း

”

ေျမာက္သည္ဟု

သတ္မွတ္ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ အတည္ျပဳခဲ့ဲရလွ်င္ ၄င္းေလ်ာ္ေၾကးအတြက္တရားရုးံသို႔ျဖစ္ေစ၊ ခုံသမာဓိ
ထပ္ဆင့္အယူခုံရုံးသို႔ျဖစ္ေစ ထပ္၍ အယူခံတင္ခြင္႔ မရွိေတာ့ပါ။
အကယ္၍

အျငင္းပြားသူႏွစ္ဖက္လံုးမွ

စီရင္ဆံုးျဖတ္လုပ္ထုံးလုပ္နည္း

ICC

(International

Chamber

ofCommerce)

စည္းကမ္းမ်ားအတိုင္းလိုက္နာမည္ဟုသေဘာတူညီစြာနွင့္

ICC

၏
၏

လုပ္ထံုး လုပ္နည္းေအာက္တြင္ေျဖရွင္း၍ဆံုးျဖတ္ခ်က္က်ခဲ့သည္ရွိေသာ္၊ ICC ၏ စည္းမ်ဥ္းစာပိုဒ္အမွတ္
၂၈(၆) အရေလ်ာ္ေၾကးဆံုးျဖတ္ခ်က္တိုင္းသည္ “ အတည္ျပဳျခည္ေႏွာင္ျခင္း ”ေျမာက္ၿပီးသားျဖစ္သည္ဟု
ဆိုထားသျဖင့္ အယူခ၀
ံ င္ခြင့္မရွိေတာ့ပါ။

IV (၅)(၂) ေလ်ာ္ေၾကးဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို လက္မခံျခင္း (ပါယ္ခ်ခံရျခင္း)

တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္နယ္ေျမေပၚတြင္ မူတည္၍ တစ္ေနရာႏွင့္တစ္ေနရာအေခၚအေ၀ၚခ်င္းမတူၾကပါ။ အခ်ိဳ႕
ေနရာမ်ားတြင္ “ Vacatur ” “ ပါယ္ခ်ျခင္း ” ဟုေခၚ၍အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ “ Annulment ” “
ဖ်က္သိမ္းျခင္း

တရားရံုးမ်ားသည္

”

ဟုေခၚေ၀ၚၾကပါသည္။

ေလ်ာ္ေၾကးဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို

ခံုသမာဓိရံုးဆိုက္ရာနယ္ေျမ

(အခန္း

၁

ဤသို႔ဖ်က္သိမ္းျခင္းကို

စာပိုဒ္

ခ်ခဲ့သည့္

III

၁.၁

တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ရွိသည့္

(သို႔မဟုတ)္

ကိုၿမီျငမ္းရန္)

ဆံုးျဖတ္သည့္

အတြင္းမွသာတရား

စီရင္ပိုင္ခြင့္ရပ
ွိ ါသည္။ ဤကဲ့သို႔စီရင္ပိုင္ခြင့္ရိွေသာ တရားရုံးမ်ားကို “ ႀကီးၾကပ္ခြင”့္ (သို႔မဟုတ)္ “

ပထမအဆင့္ ” တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ဟုေခၚပါသည္။ “ ဒုတိယအဆင့္ ”(သို႔မဟုတ္) “ အတည္ျပဳ ”
ခြင့္ရွိေသာ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ ေလ်ာ္ေၾကးဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို “ ဖ်က္သိမ္းျခင္း ” “ ပါယ္ခ်ျခင္း ”
တို႔သာစီရင္ပိုင္ခြင့္ရွိပါသည္။
ဤသို႔တရား၀င္

ပါယ္ခ်ရန္

တရားရံုးမ်ားမွသာလွ်င္

ႏုိင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ာ းတြင္

အက်ိဳးသက္ေရာက္စြာ

ေလွ်ာက္ထားရံုျဖင္မ
့ လံုေလာက္ပါ။

“

ပထမအဆင့္

”တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ရွိသည့္

အမိန္႔ခ်ပို္င္ခြင့္ရွိပါသည္။

ပါယ္ခ်ရန္အတြက္

ထုိ႔ေၾကာင့္ ေလွ်ာ္ေၾကးေပးရမည့္ ပါတီဘက္မွ ေလ်ာ္ေၾကးအမိန္႔ကို ဖ်က္သိမ္းရန္အတြက္ အခ်ိန္ယူၿပီး
ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
စာပိုဒ္ခြဲ

VI

တြင္

ဤက့သ
ဲ ုိ႔ေသာ

အေျခအေနအတြက္

ေဖၚျပထားသည္မွာေလ်ာ္ေၾကးေပးရမည့္

ပါတီဘက္မွ ေလ်ာ္ေၾကးဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုပါယ္ခ်ရန္ တရားရံုးသို႔တင္ေလွ်ာက္ခဲ့ေသာ္ တရားရံုးသည္အမႈကို

နာရန္ရက္ေရႊ႕ဆိုင္းႏိုင္ပါသည္။ (သို႔မဟုတ)္ အမႈစစ္ေဆး၍ စီရင္ခ်က္ခ်ရန္ရက္ကို ဆိုင္းႏိုင္ပါသည္ဟု
ေဖၚျပထားပါသည္။

စာပိုဒ္ခြဲ

V(၁)(င)

အရ

ေဖၚျပထားေသာ

ပထမဆင့္တရားရံုးမ်ားသို႔ ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ ေလ ွ်ာက္လႊာကိုတင္ရပါမည္။
(ii)

ပါယ္ခ်ျခင္း၏

တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ရွိသည့္

အက်ိဳးဆက္မ်ားေလ်ာ္ေၾကးေပးရမည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို

၄င္းႏုိင္ငံအတြင္းရွိ

တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ရွိသည့္တရားရံုးမွ ပါယ္ခ်ခဲ့ေသာ္ျငားလညး္ New York ညီလာခံအျပင္ဘက္တြင္ရွိေသာ
အျခားႏုိင္ငံမွ တရားဥပေဒေဘာင္ အတြင္းတြင္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း ရိွေကာင္းရွိႏုိင္ပါသည္။

ဤကဲ့သို႔ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို အထူးသျဖင့္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံတြင္ ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။
ျပင္သစ္ႏိုင္ငံသည့္

ေလ်ာ္ေၾကးဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို

အတည္ျပဳေထာက္ခံသည့္

စီရင္ခ်က္မ်ိဳးကို

ပါယ္ခ်ခဲ့သည့္

New

မူလဇစ္ျမစ္ႏိုင္ငံႏွင့္

York

ညီလာခံစာပိုဒ္အမွတ္

ဆန္႔က်င္ဘက္
VII

(၁)

(ပို၍သင့္တင့္ေလွ်ာက္ပတ္ေသာအခြင့္အေရး) ကိုအသံုးျပဳ၍ အပိုဒ္ကို ကိုးကားကာ မိမိျပင္သစ္ႏုိင္ငံ၏
ဥပေဒကို အသံုးျပဳ၍စီရင္မိန္႔ခ်သည့္ေနရာတြင္ ေက်ာ္ၾကားပါသည္။

ဤခြင့္ေပးေသာပမာဏေၾကာင့္ New York ညီလာခံမွ အသိအမွတ္မျပဳေသာအတည္ျပဳခ်က္မ်ားကို
ႏုိင္ငံအခ်ိဳ႕တြင္ရွိသည့္

အမိန္႔အာဏာကိုသံုး၍

(အခန္း I မွ V (၁) ကို ကိုးကားရန္)
(iii)

ေလ်ာ္ေၾကးဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို

အတည္ျပဳေပးႏိုငပ
္ ုံ

ဆိုင္းငံ့ထားျခင္းစာပိုဒ္

V

ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္

၄င္းဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္ႏ
့ ိုင္ငံအတြင္း

ျငင္းဆိုပိုင္ခြင့္ရွိသည္ဟု

ေဖၚျပထားပါသည္။

တရား၀င္ဆိုင္းင့ံျခင္းခံခဲ့ရေသာ္

ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္

ဖန္တီးေပးထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

(၁)(င)

အရ

ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္

တရားဥပေဒအရ

တရားရံုးမွ

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈဖိအားေပးျခင္းကို

အထက္ပါစာပိုဒ္

IV

(၅)(၂)ရွိ

စာပိုဒ္ခြဲ

(i)

တြင္

လုပ္စဥ္ထံုးနည္း စာပိုဒ္ VI အရ (တရားရံုးမွ တရားနာရန္ (သို႔မဟုတ)္ အမိန္႔ခ်ရန္ရက္ကိုဆိုင္းင့)ံ
အျငင္ပြာ းသည့္

ေလွ်ာက္ထားခံရသူမွ

ေလွ်ာက္ထားသည့္အခါ

ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို

တရားရံုးမွတရားနာရန္

ပိုင္ခြင့္ရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

(သို႔မဟုတ္)

၄င္းႏိုင္ငံအတြင္းဆိုင္းင့ံရန္

အမိန္႔ခ်ရန္ရက္ကို

ဆိုင္းငံ့ထား

လုပ္စဥ္ထံုးနည္းထဲတြင္ “ ဆိုင္းငံ့ျခင္း ” အတြက္အဓိပါယ္ကုိ တိက်စြာေဖၚျပထားျခင္းမရွိပါ။ သို႔ေၾကာင့္

ဆိုင္းငံ့ျခင္းဆိုသည္မွာ တရားရံုးအတြင္း (၄င္းႏုိင္ငံတြင္းရွိတရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ရွိေသာ သက္ဆိုင္ရာတရားရံုး)
အမႈ ကို စစ္ေဆးေနစဥ္ၾကာလင့္မည့္အခ်ိန္ကို “ ဆိုင္းငံ့ျခင္း ” ဟု ေခၚဆိုသတ္မွတ္ပါသည္။
V တရားရံုးမွ ျငင္းဆန္ရန္ အေျခခံက်ေသာအခ်က္မ်ားတင္ျပျခင္း (စာပိုဒ္ V (၂))

စာပိုဒ္ V(၂) အရ လုပ္စဥ္ထံုးနည္းမွာေလ်ာ္ေၾကးဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အတည္ျပဳ၍အက်ိဳးသက္ေရာက္ေအာင္
ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို

၄င္းႏုိင္ငံတြင္းရွိ

သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္

(ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ ၿငိစြန္းပါက) ရွိပါသည္။

အဖြဲ႔အစည္းက

ျငင္းဆိုပိုင္ခြင့္ကို

စာစဥ္ V(၂) တြင္ပါေသာ အေျခခံအခ်က္အရ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ လူထု၏အခြင့္အေရးမ်ာကို ကာကြယ္ရန္

အဓိကထား၍ ျပဌာန္းထားျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ တရားရံုးမ်ားသည္လည္း ဤစာပိုဒ္ကို ကိုးကား၍ အသိအမွတ္ျပဳရန္
ေလွ်ာက္တင္ထားေသာ ေလ်ာ္ေၾကးဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အတည္ျပဳႏုိင္ပါသည္။
အသိအမွတ္ျပဳရန္

ခုခံေနေသာ

မွီျငမ္းကုိးကား၍ အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။

ျငင္းခံုသူဘက္မွလဲ၏

အေျခခံစာပိုဒ္မ်ားကို

သင့္ေတာ္သလုိ

စာပိုဒ္ V(၁) အေျခခံအခ်က္ (၆)။ ။ ခံုသမာဓိဆိုင္ရာ ညိွႏႈိင္းဆံုးျဖတ္ခြင့္မရွိေသာအျငင္းပြာ းမႈ (စာစဥ္
V(၂)(က))ၿခံဳ၍ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္
တရားရံုးတြင္တင္ျပ၍
တြင္ၾကား၍မရပါ။

စာစဥ္

V(၂)(က)

တရားအစီရင္ခံမွသာရသည့္

အရ

ျငင္းခံုေနေသာ

အျငင္းပြားမႈသည္

အေၾကာင္းအရာမ်ိဳးျဖစ္ေနပါက

ခံုသမာဓိရံုး

ဥပမာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈမ်ားသည္ခံုသမာဓိရံုးမွ ညွိႏိႈင္းဆံုးျဖတ္ခြင့္မရွိပါ။
အလားတူပင္

အမႈမ်ားမွာ ......

ခံုသမာဓိရံုးတြင္

ညိွႏိႈင္းဆံုးျဖတ္ခြင့္မရွိဘဲ

တရားရံုးတြင္သာစီရင္ဆံုးျဖတ္ခြင့္ရွိေသာ

- တရား၀င္ကြာ ရွင္းမႈ

- တရား၀င္အုပ္ထိန္းခြင့္

- ပစည္းဥစာေျပၿငိမ္းျခင္း / အေမြခြဲမႈ
- ေသတမ္းစာရွင္းလင္းျခင္း
- ေဒ၀ါလီခံျခင္း

- ကုမဏီဖ်က္သိမ္းျခင္း အမႈကိစၥမ်ားတို႔ ျဖစ္ပါသည္။
ယေန႔လက္ရွိတြင္

အဓိကထား၍ဦးတည္ထားသည္မွာ

တရားရံုးအထိတက္ျခင္း

တတ္ႏိုင္သမွ်အျငင္းပြာ းသည့္အမႈမ်ားကို

နည္းႏိုင္သမွ်ႏိုင္ေအာင္ႏွင့္

တရားရံုးအျပင္ဘက္

ခံုသမာဓိရံုးမ်ားတြင္

တတ္ႏိုင္သမွ် ညိွႏိႈင္းေျဖရွင္းျခင္းျဖင့္ အကုန္အက်နည္း၍ တရားဥပေဒေဘာင္ဘက္မွလည္း ခံုသမာဓိရံုးမွ
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို
ေသာ

လက္ခံအတည္ျပဳေပးျခင္းအားျဖင့္

ခံုသမာဓိစီရင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ဆိုင္ရာ

၄င္းအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာမွ သေဘာတူညီထား

ဥပေဒျပဌာန္းမႈမ်ား

ဦးတည္ေနပါသည္။

ခ်ေပးျခင္းအားျဖင့္

၄င္းေခတ္သစ္ကို

ဤအခ်က္ေၾကာင့္ “ ခံုသမာဓိဆိုင္ရာဆံုးျဖတ္ခြင့္မရွိေသာ အျငင္းျဖစ္ပြာ းမႈ ”ဆိုသည့္ အဓိပၸါယ္မွာ ႏိုင္ငံတစ္ကာ

အဆင့္တြင္ ျပည္တြင္းအဓိပၸါယ္ႏွင့္ မတူပါ။ (စာပိုဒV
္ (၁) ကိုၾကည့္၍ကိုးကားပါ) ( အခန္း II စာပိုဒ္ IV(၆)(၁)
တြင္ရွိေသာ

အေၾကာင္းအရာ

“ခံုသမာဓိရံုးတြင္

စီရင္ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရွိေသာ

ေျပၿငိမ္း

ေရးညွိႏိႈင္းျခင္း

အျငင္းပြားမႈမ်ား ”) အျငင္းပြားမႈသည္ ခံုသမာဓိရံုးတြင္ ညွိႏိႈင္းခြင့္မရဆိုသည္မွာ အေၾကာင္းအရာေပၚမူတည္၍
တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံ ျပဌာန္းထားေသာ ဥပေဒအရခြဲျခားထားပါသည္။ ခံုသမာဓိရံုးတြင္ ညွိႏိႈင္းခြင့္မရျခင္း
အေၾကာင္းအရာသည္

အျငင္းပြာ းမႈ၏

အရာမ်ားကို ထည့္တြက္ေလ့မရွိပါ။
ဤသို႔ဥပမာၾကည့္ရန္အမႈမ်ားမွာ

ေတာင္းဆိုေသာ

V(၂)(က)

ေလ်ာ္ေၾကးႏွင့္သာဆိုင္၍

တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္တရားရံုးမွ ေလ်ာ္ေၾကးဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုကို ျငင္းပယ္ခဲ့ပါသည္။
ကုန္ပစၥည္း

ျဖန႔္ခ်ီမႈရုပ္သိမ္းသည့္

တရားရံုးသီးသန႔္ျဖင့္

အေၾကာင္းအရာမွာ

၄င္းဥပေဒေအာက္တြင္

ဥပမာ

Belgium

ေနာက္ခံအေၾကာင္း

--

Belgium

ႏိုင္ငံ၏တရားဥပေဒအရ

က်ေရာက္ေသာအမႈမ်ားကိုေျဖရွင္းရန္

ရံုးေတာ္

သီးသန္႔ဖြင့္ေပးထားပါသျဖင့္ ျဖန္႔ခ်ီေရးစာခ်ဳပ္ႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ အမႈကိစအ
ၥ ေၾကာင္းအရာ မွန္သမွ်သည္
ခံသ
ု မာဓိရံုး တြင္ညိွႏိႈင္းဆံုးျဖတ္ရန္ တရားမ၀င္ပါ။- Moscow ရွိ ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာခရိုင္တရားသူႀကီးရံုးမွ
Slovak

မွ

ခ်ေပးခ့ဲေသာေလ်ာ္ေၾကးတစ္ခုကို

Russianႏိုင္ငံသားမွ
ရုရွားဥပေဒအရ

ရုရွားႏိုင္ငံအတြင္း

ေဒ၀ါလီခံေသာအမႈသည္

အတည္ျပဳမေပးခ့ဲပါ။

ေဒ၀ါလီခံၿပီးမွခ်ေပးသည့္
အေႀကြးရွင္မ်ားက

ေလ်ာ္ေၾကးဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္ေနသျဖင့္

မည္ေရြ႕မည္မွ်ေပးရမည့္ပမာဏကို

Arbitrazh ေခၚေသာ ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာတရားရံုးမွသာ ဆံုးျဖတ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ စာပိုဒ္ V(၂)(ခ)
တြင္ပါေသာစည္းမ်ဥ္းအရ
က်ေရာက္သြားပါသည္။

အမ်ားဆိုင္မ၀
ူ ါဒႏွင့္ဆိုင္သည့္

အေၾကာင္းအရာ

ေအာက္ကို

V(၂) အေျခခံအခ်က္ (၇) ။ ။ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆိုင္ေသာမူ၀ါဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာ္(စာပုိဒ္ V(၂)(ခ))
စာပုိဒ္ V(၂)(ခ) အရ တရားရံုးမ်ားသည္ အမ်ားျပည္သႏ
ူ ွင့္ ဆိုင္ေသာမူ၀ါဒႏွင့္ဆန္႔က်င္ေသာ (သို႔မဟုတ)္
ကြဲလြဲျခားနားေသာ

(သို႔မဟုတ္)

အတည္ျပဳရန္

(သို႔မဟုတ္)အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေအာင္

တြန္းအားေပးရန္ “ မလို ” အပ္ပါဟုဆိုထားပါသည္။သို႔ေသာ္ျငားလည္း စာပိုဒ္ V(၂)(ခ) ထဲတြင္ “
ျပည္သူဆိုင္မ၀
ူ ါဒ ” ဆိုသည္မွာျပည္တြင္းရွိ မူ၀ါဒဆိသ
ု ည္ေသာ္ ၄င္း၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာမွ
ခ်မွတ္ထားေသာမူ၀ါဒမ်ားဆိုသည္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း
York

ညီလာခံမႈမွ

ျပဌာန္းထားသည့္

ရွင္းျပသတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိပါသျဖင့္

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအတိုင္းလုိက္နာမည္ဟုယူဆ

New

ပါသည္။

“ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ားျပည္သူႏွင့္သတ္ဆိုင္သည့္မ၀
ူ ါဒ ” သည္ အစဥ္သျဖင့္ ျပည္တြင္းမူ၀ါဒမ်ား
ထက္ပို၍

က်ဥ္းေျမာင္းပါသည္။

ယခင္အခန္း

III

တြင္ရွိ

စာပိုဒ္

V(၁)

သည္လည္း

က်န္စည္းမ်ဥ္းအတိုင္းက်င့္သုံးကာ ခံုသမာဓိညွိႏိႈင္းဆံုးျဖတ္ခြင့္ကိုအက်ိဳးသက္ေရာက္ေစပါသည္။
ယေန႔အခ်ိန္တြင္ေတာ့

ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားသည္

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာမူ၀ါဒမ်ားမွအမ်ားျပည္သူႏွင့္

ဆိုင္ေသာမူ၀ါဒမ်ာကို ျပည္တြင္းမူ၀ါဒအျဖစ္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ခ်မွတ္သံုးစြဲေနၾကၿပီးျဖစ္ပ ါသည္။ ၂၀၀၂

ခုႏွစ္ထတ္ ( “ ILA Recommendations ” ) မွအႀကံေပးေထာက္ခံခ်က္အရေၾကာင့္လည္း ဤ “
အမ်ားျပည္သူႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာမူ၀ါဒ”
ခ်မွတ္မႈမ်ားမွာ

မ်ားကို

တိုးတက္မ်ားျပားသထက္

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာမူ၀ါဒမ်ားမွ

တိုးတက္လာေနၿပီးျဖစ္ပါသည္။

ILA

ေကာက္ႏႈတ္

အႀကံေပး

ေထာက္ခံခ်က္ထဲတြင္ ေယ်ဘူယအားျဖင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ခံုသမာဓိရံုးတြင္ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးျခင္းကို
ေလးစားစြာ လက္ခံေပးရန္ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုမျပင္ဘဲ အတည္ျပဳလက္ခံေပးရန္ ညႊန္းထားပါသည္။
ယေန႔အခ်ိန္တြင္ေတာ့

ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားသည္

ခုႏွစ္ထုတ္

Recommendations”

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ

မူ၀ါဒမ်ားမွအမ်ားျပည္သူႏွင့္

ဆိုင္ေသာမူ၀ါဒမ်ားကို ျပည္တြင္းမူ၀ါဒအျဖစ္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ခ်မွတ္သံုးစြဲေနၾကၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၀၂
(

“ILA

“အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆိုင္ေသာမူ၀ါဒ”

)

မွအႀကံေပးေထာက္ခံခ်က္အရေၾကာင့္

မ်ားကိုအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ

မူ၀ါဒမ်ားမွ

လညး္က်န္

ေကာက္ႏႈတ္

ခ်က္ခ်မွတ္မႈမ်ားကို အားကိုးျခင္းမွာ တိုးတက္မ်ားျပားသထက္ တိုးတက္လာေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

ILA အႀကံေပးေထာက္ခံခ်က္ထဲတြင္ ေယ်ဘုယအားျဖင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာခံုသမာဓိရံုးတြင္ ညိွႏိႈင္း
ေဆြးေႏြးျခင္းကို

အေျခအေနမ်ားမွ

ေလးစားစြာလက္ခံေပးရန္မွာ

လြဲ၍၄င္းညွိႏိႈင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို

ေနာက္ဆံုးလက္ခံ၍မရေသာ

အေလးထားသင့္သည္ဟု

ထူးျခားသည့္

ေထာက္ခံအႀကံျပဳထား

ပါသည္။ ILA ၏စာပိုဒ(္ ၁)(က)မွ အေထြေထြအပိုင္းက႑မွ ေကာက္ႏႈတ္ထားပါသည္။

( ILA Recommendations ) ၏ စာပိုဒ(္ ၁)(ဃ)အရ “ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအမ်ားျပည္သူႏွင့္ ဆိုင္ေသာ

မူ၀ါဒ ” ဆိုသည့္စကားလံုးကို ေရြးခ်ယ္ရျခင္းမွာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ဥပေဒအရ ေလ်ာ္ေၾကးဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို
ပိတ္ပင္သည့္ သေဘာမ်ိဳးကိုသက္ေရာက္ျခင္းျဖစ္ေစ (သို႔မဟုတ)္ ၄င္းဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုအသိအမွတ္ျပဳျခင္း
အားျဖင့္ ဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္မႈျဖစ္ေပၚေစျခင္းဟုအဓိပါယ္ေကာက္ယူရန္ အသံုးျပဳထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ILA Recommendations ၏ စာပိုဒ(္ ၁)(ဃ)အရ မည့္သည့္ႏိုင္ငံတြင္းရွိအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ားပိုင္
မူ၀ါဒမ်ားမွာ (i)

အေျခခံက်ေသာ ဥပေဒ (သို႔မဟုတ)္ ၄င္းႏုိင္ငံမွတိုက္ရိုက္မဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ ကာကြယ္
ေစာင့္ေရွာက္လိုေသာလူ႔က်င္၀
့ တ္သိကာႏွင့္
ပညက္ခ်က္မ်ား။

တရားဥပေဒႏွင့္

သက္ဆိုင္ေသာ

(ii)
(iii)

၄င္းႏုိင္ငံ၏ “ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆိုင္ေသာမူ၀ါဒ ” မ်ားဟုေခၚသည့္အဓိကလိုအပ္ခ်က္မ်ား
ျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြာ းေရးဆိုင္ရာအေျခခံသေဘာတရားမ်ား
၄င္းႏိုင္ငံမွ

တစ္ျခားႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ

(သို႔မဟုတ)္

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္

ပတ္သတ္၍ ေစာင့္ထိန္းရမည့္တာ၀န္မ်ား

V(၂)(၁) အသိအမွတ္ျပဳခံရေသာ ေလ်ာ္ေၾကး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ဥပမာမ်ား
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရုရွားႏုိင္ငံရွိ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာခံုသမာဓိရံုး (ICAC) မွ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေသာ အျငင္းပြာ းမႈ
တစ္ခု၏

ေလ်ာ္ေၾကးဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္

စာခ်ဳပ္အရမတန္မဆမ်ားျပားေသာ

ဒဏ္ေငြျဖတ္ျခင္းကို

အားေပးအားေျမွာ က္ျပဳသည့္အျပင္ ခံုသမာဓိရံုးမွ စီရင္ခ်က္မ်ားမွာ သဟဇာတျဖစ္ျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္
၄င္းေလ်ာ္ေၾကးဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ခြင့္မျပဳရန္ အခိုင္အမာစိန္ေခၚခဲ့ပါသည္။ ေရာင္းသူဘက္မဂ
ွ ်ာမဏီ Celle

ရွိ အယူခရ
ံ ံုးကိုတင္ျပခဲ့ရာ ၀ယ္သူ၏တင္ျပခ်က္ကို အယူခံရံုးမွ ပါယ္ခ်၍ (ICAC ) ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ကို
အတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။“

အခ်ိဳ႕ေသာႏုိင္ငံရပ္ျခားမွ

ေလ်ာ္ေၾကးဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္

ခံသ
ု မာဓိ

ဆိုင္ရာခံုရံုးမ်ား၏ စီရင္ဆံုးျဖတ္နည္းလမ္း အစဥ္အလာႏွင့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္း တရားစီရင္
ဆံုးျဖတ္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္
ခ်ိုဳးေဖာက္သည္ဟု

မတူႏိုင္ပါ။

မသတ္မွတ္ပါ။

၄င္းအခ်က္ကို

“အမ်ားျပည္သူႏွင့္

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္

ဆိုင္ေသာမူ၀ါ

”

ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းႏုိင္သေကာင္း

ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ျပည္တြင္းခံုသမာဓိရံုးမ်ားမွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားထက္ပို၍ ေခ်ာင္လည္ေသာ စနစ္မ်ားကိသ
ု ံုး၍

စဥ္းစားေပးဆံုးျဖတ္ၾကပါသည္။ ဂ်ာမန္တရားသူႀကီးအေနႏွင့္ ၾကည့္ရမည့္အခ်က္မွာ - ခံုသမာဓိရံုးမွ

ဆံုးျဖတ္ပံုနည္းလမ္းမ်ားသည္ ဂ်ာမန္တရားရံုးမွ ဆံုးျဖတ္နည္းမ်ား ႏွငတ
့္ ူေသာ၊ မတူေသာကိစမ
ၥ ဟုတ္ပါ။
ခံုသမာဓိရံုးမွဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုအတည္ျပဳေပးျခင္းအားျဖင့္
မေရာက္စဥ္းစားသည့္

ဂ်ာမဏီ၏ဥပေဒကုိ

ခ်ိဳးေဖာက္ရာေရာက္/

အခ်က္သာအဓိကျဖစ္သျဖင့္

ဤအျငင္းပြာ းမႈတြင္

ဂ်ာမဏီဥပေဒႏွင့္ထိခိုက္ျခင္းမရွိေၾကာင္း စီရင္ခ်က္ခ်ေပးခဲ့သည္။

ျပင္သစ္အမႈတစ္ခုျဖစ္သည့္ SNF V.Cytec တြင္ SNF သည္ Cytec မွဓါတုေဗဒပစည္းမ်ား၀ယ္ရန္ စာခ်ဳပ္

၂ ခုျဖင့္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ပါသည္။ ဒုတိယစာခ်ဳပ္တြင္ Cytecကို တစ္ဦးတည္းျဖန္႔ခ်ီသူအျဖစ္ ေပးထား ေသာ္လည္း

ခံုသမာဓိရံုးမွ ၄င္းစာခ်ဳပ္သည္ ECCompetition ဥပေဒႏွင့္ညိစြန္းေနပါသည္ဟု ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ခဲ့သည္။
၄င္းေၾကာင့္ Cytec ကိုေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ ျပင္သစ္ခံုရံုး Cour de Cassation

တြင၄
္ င္းေလ်ာ္ေၾကးကိုအတည္ျပဳမေပးပါရန္ SNF ဘက္မွေလွ်ာက္လဲခ်က္မွာ EC ဥပေဒႏွင့္ကြဲလြဲျခားနား
ရျခင္းအေၾကာင္းအရင္းမွာ ၿပိဳင္ဆိုင္ျခင္းကို ကန္႔သတ္ထာျခင္းျဖင့္ဆံုးျဖတ္ေပးခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္
ဟုဆိုခဲ့ပါသည္။

တရားရံုး၏စီရင္ခ်က္မွာ

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ

အမ်ားဆိုင္မ၀
ူ ါဒႏွင့္

သက္ဆိုင္သည့္

အေၾကာင္းအရာ မေျမာက္သည့္အတြက္ ၄င္းဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ အရင္းမွ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမဟုတ္လွ်င္
ဆံုးျဖတ္ရန္စဥ္းစားရမည့္ အဓိကအခ်က္ကို မေျမာက္ပါဟု ဤအမႈကုိသံုးသတ္ခ်က္ေပးခဲ့ပါသည္။
၄င္းဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္

သဟဇာတဆီေလွ်ာ္မႈမရွိေသာ္ျငားလည္း
ပညက္ခ်က္မ်ားကို
(ေဟာင္ေကာင္မွ

မခ်ိဳးေဖာက္ပါက

ခံုသမာဓိရံုးမွ

ညွိႏိႈင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္တနည္းနည္းျဖင့္

၄င္းမစီေလွ်ာ္မႈသည္တရားဥပေဒ၏

အမ်ားပိုင္မ၀
ူ ါဒကိုခ်ိဳးေဖာက္သည္ဟု

SARေနာက္ဆံုးအဆင့္အယူခံတရားရံုးမွ

ဆံုးျဖတ္ခ်က္)

အေျခခံက်ေသာ

ဆိုလို၍မရပါ။

ဥပမာ

ေလွ်ာက္တင္ခံရသူ

ပ်က္ကြက္ခ်ိန္တင
ြ ္ပစည္းစစ္ေဆးမႈ
ဤစစ္ေဆးမႈအတြက္

ျပဳလုပ္ရန္ဆံုးျဖတ္ေပးေသာ္ျငားလည္း

အေၾကာင္းၾကားခဲ့ပါသည္။

ေလွ်ာက္တင္ခံရသူ

ေလွ်ာက္တင္ခံရသူကို

မေက်နပ္ခဲ့သည္ရွိေသာ္

ဒုတိယစစ္ေဆးျခင္းျပဳရန္ မေတာင္းဆိုခဲ့သျဖင့္ ဟာင္ေကာင္မွ SAR ေနာက္ဆံုးအဆင့္အယူခံတရားရံုးမွ
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို

အတည္မျပဳရန္အေၾကာင္းမေျမာက္ပါဟု

စီရင္ခ်က္ခ်ပါသည္။

ၿငိစြန္းသည္ဟု ေလွ်ာက္လင့္ကစား အတည္ျပဳေပးခဲ့ေသာအျခားဥပမာမ်ာ းမွာ -

ဘ႑ာေရးမလံုေလာက္မႈ

။

။ေပၚတူဂီႏိုင္ငံေတာ္တရားရံုးမွ

အမ်ားပုိင္မ၀
ူ ါဒႏွင့္

ပါယ္ခ်ခဲ့သည့္အမႈမွာေလွ်ာက္တင္

ခံရသူသည္ေငြေရးေၾကးေရးအခက္အခဲေၾကာင့ ္ Natherlands မွခံုသမာဓိရံုးသို႔ မတတ္ေရာက္ ႏိုင္ျခင္း

ေၾကာင့္ အမ်ားပိုင္မ၀
ူ ါဒကို ခ်ိုဳးေဖာက္သည္ဟုလက္မခံေၾကာင္းပါယ္ခ်ခဲ့ပါသည္။- ခံုသမာဓိလူႀကီးမ်ားမွ

သမာသမတ္မက်ျခင္း ။ ။ ခံုသမာဓိလူႀကီးမ်ားသည္ဘက္လိုက္သည္ဟု အထင္ခံရရံုႏွင့္ မလံုေလာက္ဘဲ
အေသအခ်ာဘက္လိုက္မႈကိုမတရားသျဖင့္ သိသိသာသာ ဆံုးျဖတ္မွသာဟု စီရင္ခ်က္မ်ိဳးလည္းခ်ေပးျခင္း
ဥပမာရွိပါသည္။

- အက်ိဳးသင့္အေၾကာင္းသင့္စဥ္းစားျခင္းမရွိေသာ ေလ်ာ္ေၾကးဆံုးျဖတ္မႈ ။ ။တရားရံုးတြင္ခ်မွတ္ေသာ

တရားစီရင္မႈမ်ားတြင္ အက်ိဳးအေၾကာင္းကိုေသခ်ာစြာ ရွင္းျပရေသာ ႏိုင္ငံမွာ းရိွသက့သဲ ို႔ အခ်ိဳ႕ေသာႏိုင္ငံ
မ်ားတြင္ ရွင္ျပရန္မလိုပါ။
၄င္းႏိုင္ငံမ်ားမွခ်ခဲ့ေသာ
ဆိုထားပါသည္။
V(၂)(၂)

အက်ိဳးအေၾကာင္းမရွင္းျပခဲ့ေသာ

အတည္မျပဳဘဲျငင္းပယ္ခဲ့ေသာဥပမာမ်ားစာပိုဒ္

ဥပမာမ်ာ းမွာ -

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုအတည္ျဖစ္ေစသည္ဟု

V(၂)(ခ)

အရအတည္ျပဳရန္ျငင္းပယ္ျခင္း၏

- Bavaria မွ အယူခံတရားရံုးတစ္ခုမွ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆိုင္ေသာမူ၀ါဒကိုခ်ိဳးေဖာက္သည္ဟု သတ္မွတ္၍
ရုရွားမွ

ေလ်ာ္ေၾကးဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုကိုျငင္းပယ္ခဲ့ပါသည္။

အျငင္းပြာ းသူမ်ားသည္

ခံုသမာဓိရံုး၏

အျပင္ဘက္တြင္ ညွိႏိႈင္း၍ေၾကေအးၿပီးမွ ခံုသမာဓိရံုးမွ လူႀကီးမ်ား၏ေနာက္ကြယ္တြင္ ေၾကေအးေသာ
ကိစၥကမ
ို သိဘဲ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ေပးခဲ့သျဖင့္ ၄င္းဆုးံျဖတ္ခ်က္ကို အတည္ျပဳမေပးခဲ့ပါ။

- ရုရွားမွ Tomsak ခရုိင္ရွိကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ ခရိုင္တရားရံုးသည္ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ ICCခုံသမာဓိရုံးမွ ခ်ေပးခ့ဲ

ေသာေလ်ာ္ေၾကးဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ ကုမၸဏီအခ်င္းခ်င္း တရားမ၀င္ေသာ သေဘာတူညီ ခ်က္မ်ားျဖင့္
ေငြေခ်းခ့ၾဲကသျဖင့္

ေလ်ာ္ေၾကးဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္လည္း

ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အသိအမွတမ
္ ျပဳဘဲ ျငင္းပယ္ခပ
ဲ့ ါသည္။

၄င္းကုမၸဏအ
ီ ခ်င္းခ်င္း

ၾကားစီရင္မႈ

VI နိဂံုးခ်ဳပ္

ဤသို႔က်ယ္ျပန္႔စြာရွင္းလင္းတင္ျပထားေသာ ခံုသမာဓိရံုးမွ ခ်ေပးသည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အတည္ျပဳျခင္း ႏွင့္
ျငင္းပယ္ျခင္းဆိုင္ရာ

ေနာက္ခံအေၾကာင္းအမ်ားကိုေသခ်ာထည့္သြင္းစဥ္းစား၍

ဤသေဘာတူညီခ်က္

ထံုးတမ္းအစဥ္အလာကိုတရားမွ်တစြာစီရင္၍ တရားရံုးမွားမွ က်င့္သံုးလွ်က္ရွိပါသည္။
__

