
1 
 

 

 

ဥပေဒအေထာကအ္ကျူပ ကကြ္္ က္္၏ ထတုျ္ပြ္္ ခက ္

ႏိုငႈုႈ္ တကာျပကျ္ပစငႈု္္ ာ တ္ာား္ ုား္၏ ကီ္ ႈပ္ငႈု္္ ကႈ့္အာာာ ျပ ြာ ႏို ႈ့္ စက္ကပလ္ခက္ 

ႏိုငႈုႈ္ ေတာ္ အတငႈုပ္ႈ္္  ပဂု င လ္ ေဒဒေအာႈစ္ြာ္းကစုကၾ္ကည ႏို ႈ္ ့အျခ ငားသာား ဒီျငကုေ္က ီ

အဖကြဲ႔္ခ ပ ္အကငာုး္္၏ တာ၀ြ္္  ငျပ 

၁။ ၂၀၁၈ ္ုႏို က ္ဧျပီလ ၁၃ ္က္ေြ႔တကႈ္ ေဒဒေအာႈ္စြ္ားကုစကၾကည ္ဥာီးေစာႈ္ေသာ ႏိုငႈုႈ္ ေတာ္ အတငုႈ္ပႈ္္ ပုဂ င လ္ 

္ ုားက သတႈ္ားထုတ္ျပြ္္ခက ္တ္ု ျပ ္ြဲသ့ၾကည္။ ယႈာ္းတကႈ္ ကာ္ခ ပ္ကာတျာ္းစငႈု္္ာ ေယယယုချူ ကင ုကငုားကာားလခက ္

ကာ္ခ ပ္၀ႈျ္ဟတု္ေသာႏိုငုႈ္ႈ ကငု ကၾ္ကညားေႏို ာႈ္ျၾ္ကည ျဟုတေ္သာေစကာႈ့္ ္ငဟုႈ္ဂခာ ျပ္ႈ္ားႏို ႈ္ ့ ပတသ္က္ျပာီး ႏိုငႈု္ႈ  

တကာ ျပက္ျပစငုႈ္္ာ တ္ာား္ ုားတကႈ္ ကီ္ ႈ္ပငုႈ္္ကႈ့္ ျ္ ငေစကာႈ္ား ျႈႈ္ားစငု္ြဲသ့ၾကည္။ အစငုပါ ျႈႈာ္းစင ု္ခက္ျ ာ ဤေြ္ာ 

တကႈ္ ကပစ္ငုႈ္ျပျ္ ငပါ။ ႏိုငုႈ္ႈ တႏိုငုႈ္ႈ ္၏ ႏိုငုႈ္ႈ သာားျခာားအေပဒ ျပက္ျပစငႈု္္ာကီ္ႈပ္ုငႈ္္ကႈ္ ့အာာာကင ုတ္ာား္ ုားတ္ ုားက 

ကခႈ့္သ ုား္ာတကႈ္ ကာ္ခ ပအ္္ ျဖက္ေက အျ္ာားြၾကည္ားအ္ ျဖက္ေက အစငုပါႏိုငုႈ္ႈ ္၏ သေယာတူၾကညီျပ ျလငုအပေ္သာ 

ေစကာႈ့္ ျဖကသ္ၾကည္။ ႏိုငႈ္ုႈ ေတာ္ အတငုႈ္ပႈ္္  ္ ုား္၏ အေစကာႈ္ားျပ္ခကသ္ၾကည္ ယႈ္ားကငု လခကလ္ခ်ဴ ္ပထာားသၾကည္။  

တကျၻာလ ုားစငုႈ္္ာ ကီ္ႈ္ပငႈ္ု္ကႈ့္အာာာကင1ု ကခႈ့္သ ုားျၾကည ္စငုပါျူ ကက္္ာဇ၀တ္ျပ ႏို ႈ္ ့လသူာားစြ္႔ကခႈ ္

ျပက္ျပျခာားကြ့ဲသငု႔ ႏိုငႈ္ုႈ တကာ ျပက္ျပစကာီးျခာားအာား ကျၻာ္၏ ျၾကည္သၾကည့္ေြ္ာတကႈ္ ကခ်ဴားလကြ္သၾကည္ ျဖက္ေက ႏိုငႈ္ုႈ ျခာား္၏ 

တ္ာား္ ုားျခာားျ ာပႈ ္ ျပကျ္ပစငႈု္္ ာကီ္ႈ္ပငႈ္ု္ကႈ့္အာာာကင ုျစကာ္ာ ကခႈ့္သ ုားစကသၾကည္။ ႏိုငႈ္ုႈ တကာ ျပက္ျပစငုႈ္္ ာ 

တ္ာား္ ုားသၾကည ္ အစငုပါႏိုငုႈ္ႈ ျခာား္၏ကီ္ႈ္ပငုႈ္္ကႈ့္အာာာျ ခေလာက္ပႈ ္ အစႈ့္ျ္ ငေစကာႈ္ားျ တယ္ူျပျခ ငားျ ာ ကခ ငား 

ေစကာႈာ္း စေီလခာ္ျပ ျ္ ငပါ။ ႏိုငႈ္ုႈ တကာ ဓေလထ့ ုားတျာ္းစငုႈ္္ာဥပေဒ အေြျဖႈ္ ့ျပက္ျပကခ်ဴားလကြ္ေစကာႈ္ား ကကပ္ကကြဲ  ္  

သသူၾကည ္ျၾ္ကညသၾကည့္ႏိုငုႈ္ႈ ္၏ႏိုငႈု္ႈ သာားျဖက္ေစကာႈာ္း ဂ္ုျထာားယြဲ ျပက္ျပစငႈု္္ာကီ္ႈပ္ငုႈ္္ကႈ့္အာာာကငု အသငအျ တ္ 

ျပ သၾကည။္  

                                                           
1 Universal Jurisdiction 
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၂။ ္ငဟုႈ္ဂခာျခာား ႏို ႈ္ ့သကစ္ငုႈသ္ၾကည့္ ျပ္ႈ္ားတကႈ္ ႏိုငႈု္ႈ တကာ ျပက္ျပစငုႈ္္ာ တ္ာား္ ုား  ကီ္ႈ္ပငႈ္ု္ကႈ့္ ္ ငေစကာႈ္ားျဖႈ့္ 

ယႈ္ား္၏ တ္ာားကကြဲအ္ာ္ ငက ေစကၾကညာသၾကည္။ ႏိုငုႈ္ႈ တကာျပက္ျပစငုႈ္္ာတ္ာား္ ုား ေ္ာျဥပေဒ္၏ ကာ္ခ ပ္၀ႈ္ ျဟတု ္

ေသာ ျျြ္ျာႏိုငုႈ္ႈ ္၏ ြယ္ေျျတကႈ္ ျပ္ ႈ္ား ကတႈ္္ြဲ့ေသာ္လၾ္ကညား ကာ္ခ ပ္၀ႈ္ျဖက္ေသာ ယဂၤလာားေဒ့္ ္ ႏိုငႈ္ုႈ ္၏ြယ္ေျျ 

အေပဒ အကခ ငားက္ေ္ာက္ျပ္ ငေြေစကာႈ္ား သူျက အေစကာႈာ္းျပသၾကည။္ လူျခာားကင ုအတႈာ္းအစကပ္ ြ ႈထ္တုသ္ၾကည့္ 

ႏိုငႈ္ုႈ တကာ ္ာဇ၀တ္ျပ္၏ အေျ္္ သၾကည္ ႏိုငုႈ္ႈ တကာ ြယြ္ျငတက္ငု ျဖတ္ေကခာ္ ျဖက္ပကာား္ြဲ့ေစကာႈ္ား၊ သငု႔ျဖက္၍ ယႈ္ား 

ျပက္ျပ ကခ်ဴားလကြ္ျပသၾကည ္ယဂၤလာားေဒ့္္  ႏိုငုႈ္ႈ တကႈ္ အစ ုားသတ္သကာား ္ြဲ့ေစကာႈ္ား ျဖႈ္ ့သူျက ေထာက္ျပသၾကည္။ 

၃။ ႏိုငုႈ္ႈ တကာျပက္ျပစငုႈ္္ာတ္ာား္ ုား ေ္ာျဥပေဒ္၏ ပုဒျ္ (၁၂) ပုဒ္ျ္ကြဲ(၂)(က)ကငု ေလလ့ာ္ပါျၾကည္။ ယႈ္ားတကႈ္ 

ႏိုငႈ္ုႈ တကာ ျပက္ျပစငုႈ္္ ာ တ္ာ္ ုား္၏ ကီ္ႈ္ပငႈ္ု္ကႈ့္ အာာာကငု ကခႈ့္သ ုားႏိုငုႈ္ေ္ားအတကက္ ကာ္ခ ပ္၀ႈႏ္ိုငႈ္ုႈ ္၏ ြယ္ေျျ 

အေပဒတကႈ္ အစငပုါ ျပ္ ႈ္ား ျဖက္ပကာားပါက လ ုေလာက္ေစကာႈ္ား ေပဒလကႈ္သၾကည္။ အစငုပါ ျပပာြ္ား္ခကအ္္ ကာ္ခ ပ္၀ႈ္ 

ျဟတု္ေစကာႈ္ား အျႈႈ္ားပကာားလခက္ ္ ငေသာ ျျြ္ျာႏိုငုႈ္ႈ ္၏ ႏိုငုႈ္ႈ သာားက ကာ္ခ ပ္၀ႈ္ႏိုငႈု္ႈ ္၏ ြယ္ေျျတကႈ္ အစငုပါ 

ျပ္ႈ္ားကငု ကခ်ဴားလကြ္္ျၾ္ကညျဖကေ္စကာႈာ္း ျပပာြာ္းျထာားပါ။ သုင႔ျဖက္၍ ႏိုငုႈႈ္ တကာျပက္ျပစငုႈ္္ာ တ္ာား္ ုားတကႈ္ ္ငုဟႈ္ဂခာ 

ျခာား္၏ ျပ္ ႈ္ား ႏို ႈ္ ့ကပ္လခဥ္ား၍ ကီ္ႈ္ပငႈ္ု္ကႈ့္ အာာာ ္ ငသႈ့္ပါသၾကည္။  

၄။ ႏိုငႈ္ုႈ ေတာ္ အတငႈု္ပႈ္္  ပုဂ င လ္ ေဒဒေအာႈ္စြာ္းကုစကၾကည္သၾကည ္ႏိုငုႈ္ႈ ေတာ္္၏ အ္ခ ပ္အျ္ာ အာာာႏို ႈ့္ အျ္ာား 

ႏိုငႈ္ုႈ ျခာား္၏ ျပၾကညတ္ကႈ္ားေ္ားတကႈ္ ၀ႈ္ေ္ာက္ျကကက္ဖက္ေ္ား ဟသူၾကည့္ျူကငု ကငာုးကာားသၾကည္။ ႏိုငႈ္ုႈ တကာ ျပက္ျပစငုႈ္္ာ 

တ္ာား္ ုား ဥပေဒ္၏ ြငဒါြ္ားတကႈ္ ေဖာ္ျပထာား္ခကအ္္ စငုပါျူ ေဒဒေအာႈစ္ြ္ားကုစကၾကည္္၏ ကငုားကာား္ခကသ္ၾကည္ အစငုပါ 

ႏိုငႈ္ုႈ အေြျဖႈ့္ ျပက္ျပစကီားျခာားအာား ကခ်ဴားလကြ္ေြစကသူျခာား လကတ္ျႈငျ္ား္ကႈ့္ ္ ေြသၾကည့္ အေျ္အေြကင ုအစ ုားသတ္္ြ ္

ႏို ႈ့္ အစငုပါ ျပက္ျပစကီားျခာား ျျဖက္ပကာားေ္ား ကာကကယတ္ာားစာီး္ြ္ ပငုႈ္ားျဖတ ္ေစာႈ္္ကက္ေြစကပါျူ ျ ြက္ြ္ပါသၾကည္။ 

က ျေကာႈ္ားကကာပႈ ္ ျျြ္ျာႏိုငုႈ္ႈ   ယေြ႔ အ္ခငြအ္ထင စယ္ကု ႏို က္ေပါႈ္ား အ္ခ င႕စကာ ယႈ္ားအေျ္ အေြ 

ျဖက္ေပဒေြျ္ႈာ္း ျ္ ငပါ။ သငု႔ျဖက၍္ ႏိုငုႈ္ႈ တကာ ျပကျ္ပစငုႈ္္ ာ တ္ာား္ ုား္၏ ကီ္ႈ္ပငႈ္ု္ကႈ့္ အာာာကငု ျျဖက္ျေြ ကခႈ့္သ ုား 

သႈ့္ပါသၾကည္။  

၅။ ႏိုငႈ္ုႈ ေတာ္္၏ အ္ခ ပအ္ျ္ာအာာာႏို ႈ့္ အျ္ာားႏိုငုႈ္ႈ ျခာား္၏ ျပၾကညတ္ကႈ္ားေ္ားတကႈ္ ၀ႈ္ေ္ာက္ျကကက္ဖက္ေ္ားျသူၾကည ္

ကျၻာေပဒ္ ငျၾကညသ္ၾကည့္ႏိုငုႈ္ႈ ကငျု ခ အကြ္႔အသတျ္ြဲ့ အာာာကငု အပ္ႏို ႈာ္းထာားျ္ႈာ္းျဟတုပ္ါ။ ႏိုငုႈ္ႈ တႏိုငုႈ္ႈ အေြျဖႈ္ ့

လူျခ ငားတ ုား သတ္ျဖတ္ျပ၊ ကက္္ာဇ၀တ္ျပ၊ တငုႈ္ား္ႈ္ားသာားျခ ငားျဖ တသ္ုတသ္ႈျ္ပ ႏို ႈ္ ့လသူာားစြ္႔ ကခႈျ္ပ ျပကျ္ပစကာီးျခာား 

္၏ အႏၱို္ာယျ္  ၎္၏လထူုျခာားအာား အကာအကကယေ္ပား္ြ ္တာ၀ြက္ငု ထျ္ားေစာႈေ္ြသျ ခကာလပတ္လ ုားအစင ု

ပါျူကင ုသငသာ ထႈ္္ ာားကကာ ကခႈ့္သ ုားႏိုငုႈ္္ကႈ့္ ္ ငပါသၾကည္။ အကယ္၍ ႏိုငုႈ္ႈ တႏိုငုႈ္ႈ သၾကည ္အစငပုါတာ၀ြက္ငု ဥပကၡာျပ  

သငု႔ျဟုတ ္္ခ ငားေဖာက္ပါက ႏိုငႈု္ႈ တကာ အေြျဖႈ္ ့ကလုသျဂ ျ  တစႈ့္ အစငုပါ ႏိုငုႈႈ္ အာား ကလုသျဂ  ပဋငဥာဥ ္

ကာတျာ္း အ္ြ္ား (၆)၊(၇)၊(၈) တငု႔ႏို ႈ့္အၾကညီ အေ္ားယူေစာႈ္္ ကက္္ြ ္တာ၀ြ္္ ငပါသၾကည။္  

၆။ ကႈ္ကက္အာားျဖႈ္ ့ေဒဒေအာႈ္စြ္ားကုစကၾကည္ ႏို ႈ္ ့သူျ္၏ အျခ ငားသာားဒီျငကုေ္ကီ အဖကြဲ႔္ခ ပ္ အကငာုး္သၾကည္ ႏိုငႈု္ႈ တကာ 

ျပက္ျပစငႈု္္ာတ္ာား္ ုား ေ္ာျ ဥပေဒကငု လက္ျ တ္ေ္ားထငုား္ြလ္ၾကညာ္းေကာႈ္ား၊ အျခ ငားသာားဒီျငကုေ္ကအီဖကြဲ႔္ခ ပ္ ္၏ 
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လႊတ္ေတာ္ ကငယု္ကာားလ ယ္ျခာား အျခာားကုျဖႈ္ ့ဖကြဲ႔ကၾ္ကညားထာားသၾကည့္ ဥပေဒျပ လႊတ္ေတာ္က ယႈ္ားကငု အတၾကည္ျပ ေ္ား 

ကျကထ ျပ ္ြ ္လၾကည္ားေကာႈ္ား၊ တာ၀ြ္္ ငပါသၾကည။္ သငု႔ျဖက္ပါျ ူျျြ္ျာ ကက္တပက္ ျပကျ္ပစကီားျခာား ကခ်ဴားလကြ္ေြျပကငု 

ဟြ္႔တာားကာကကယ္ျပီား္ာ ေ္ာက္ပါလငျ့္ျၾ္ကည။ ယႈ္ားသငု႔ေစာႈ္္ကက္္ျၾ့္ကညအကာား ႏိုငုႈ္ႈ တကာျပကျ္ပစငုႈ္္ ာတ္ာား္ ုား 

္၏ ကီ္ႈ္ပငႈ္ု္ကႈ့္ အာာကငု အျခာားသင ျႈႈ္ားပယလ္ငကု္ျ္ႈ္ားသၾကည္ ္ င္ႈ္ုျပၾ္ကညြယတ္ကႈ္သာျက အျ္ာား တငုႈ္ား္ႈာ္းသာား 

ျပၾကည္ြယျ္ခာားတကႈ္ပါ အထာူးသျဖႈ့္တငုႈ္ား္ႈ္ားသာားလူျခ ငားျခာားအာားစြ္႔ကခႈ္လခက ္ျျြျ္ာကက္တပ္ေ္ါႈ္ားေစာႈ္ျခာားက   

ျပက္ျပစကီားျခာား ကခ်ဴားလကြ္ေြျပကငု ္ြဲေစားတႈ္ေပားလငကု္္ာ ေ္ာကသ္ၾကည္။ ဤသၾကည္ျ ာ ေ္ကားေကာက္ပကြဲ ကတငက၀တ္ 

သ ုား္ပ္ အြက္ တ္ပ္အေြျဖႈ့္ အျခ ငားသာား ဒီျငကုေ္က ီအဖကြဲ႔္ခ ပ္က ေလလ ုားထကာားကကာ ေစကကားေစကာ္္ြဲ့ေသာ ဥပေဒ 

ကငုားျငုားေ္ားအာား စြ္႔ကခႈလ္ငကု္ျ္ႈ္ားပႈ္ ျဖကသ္ၾကည္။  

ယႈ္ားတငု႔ႏို ႈ့္ ကပလ္ခဥ္ား၍ ျပႈာ္းထြ္ေသာ လူ႔အ္ကႈ့္အေ္ား ္ခ ငားေဖာက္ျပစကီားျခာား အေပဒ ႏိုုတစ္ငတ္ ေြစြဲ 

ျဖက္ေသာ လက္္ ငသျၼတဦား၀ႈ္ားျျႈ့္ေ္ါႈ္ားေစာႈသ္ၾကည့္ အျခ ငားသာားဒျီငကုေ္ကအီဖကြဲ႔္ခ ပ္အကငုား္သၾကညလ္ၾကည္ားေကာႈ္ား၊ 

ေဒဒေအာႈစ္ြ္ားကုစကၾကည္သၾကည္လၾကည္ားေကာႈ္ား၊ ႏိုငုႈ္ႈ တကာဥပေဒက ္ခငြ္က ၾကညကြ္ားျဖက္ေသာ အစကီားအကြဲအျဖက္ အျငြ္ ့ 

ေပားပငုႈ္္ကႈ္ ့္ ငျ္ႈာ္းေစကာႈ့္ တာ၀ြ္္ ျပ ဥပေဒသအ္ တာ၀ြ္ယူ တာ၀ြ္္ ္ပါျၾကည္။   

ဥပေဒ အေထာက္အကူျပ ကကြ္္ က္(LAN)                                  ဧျပလီ ၁၉ ္က၊္ ၂၀၁၈ ္ြု က ္      

 

ပငျုငုသုင္  ငလငပုါက စကသ္ကယ္္ ြ ္

ဥာီးေအာႈထ္ာူး (လူ႔အ္ကႈ့္အေ္ား ေ္  ့ေြႏို ႈ့္ ဥပေဒ အေထာကအ္ကျူပ ကကြ္္ က ္တၾကညေ္ထာႈသ္)ူ  

ဖြုာ္း။  (၆၆) ၀၉၃၂၇၄၅၇၁၃  အာီးေျားလ။္ legalaidnetwork@gmail.com      ၀ကယ္စ္ငဒု။္ legalaidnetwork.org 

ပါေျာကၡေဒားးကဖ္က္္  ာ၊ ြငႈုႈ္ တကာဥပေဒပါေျာကၡ၊ ဥပေဒပၾကညာပာြ၊ ကေတာဟ့ျုာ္းတကကသငလု၊္ စကဒီႈြ္ငႈုႈ္   ြ ႈ့္ 

                             ဥပေဒအေထာကအ္ကျူပ ကကြ္္ က္္၏ ဒါ္ငကုတ္ာ ယတုအ္ဖကြဲ ့၀ႈ။္  

                             အာီးေျားလ။္ david.fisher@juridicum.su.se 
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