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က။

နိဒါန္း

၁။

ၿဗိတိသွ်-အိႏၵိယနယ္တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ဖူးေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဥပေဒစနစ္သည္ အဂၤလိပ္႐ိုးရာဥပေဒ

စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္

ၿဗိတိသွ်တို႔

တည္ေဆာက္ထားျခင္း

မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ေသာ

ျဖစ္ေပသည္။

၁၉၄၈

ခုႏွစ္တြင္

ဥပေဒအစိတ္အပိုင္းမ်ားေပၚတြင္
လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္၊

ဗမာႏုိင္ငံ

(ယင္းအခ်ိန္က ေခၚတြင္ၾကသည့္အတုိင္း) သည္ ယင္းအခ်ိန္က တည္ဆဲျဖစ္ေသာ အဂၤလိပ္႐ိုးရာ
ဥပေဒမ်ားကို စနစ္တက် စီစဥ္ေပါင္းစုထားမႈဟု ေယဘုယ်အားျဖင့္ မွတ္ယူႏုိင္သည့္ Burma Code
ပံုစံျဖင့္ ထိုအခ်ိန္က တည္ရွိခဲ့ေသာ ဥပေဒအမ်ားအျပားကို ထိန္းသိမ္းစြဲကိုင္ထားသည္။ ေခတ္ႏွင့္
ေလ်ာ္ညီေစရန္

မြမ္းမံျပင္ဆင္မႈမ်ား

အမ်ားအျပားကို

အစိုးရအဆက္ဆက္က

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ

ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္ျငားလည္း ယေန႔ေခတ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဥပေဒစနစ္သည္ အဆိုပါအေမြအႏွစ္ေပၚတြင္
တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး အေျခခံအားျဖင့္ အဂၤလိပ္႐ိုးရာဥပေဒစနစ္ပင္ျဖစ္သည္။
၂။
အားျဖင့္

အဂၤလိပ႐
္ ိုးရာဥပေဒ စီရင္ပိုင္ခြင့္ျဖစ္သည့္အတြက္လည္းေကာင္း၊ ယင္း၏ အေျခခံဥပေဒသမ်ား
လည္းေကာင္း၊

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ

တရား႐ံုးတစ္႐ံုးသည္

စည္းေႏွာင္အားရွိေသာ

သေဘာတူစာခ်ဳပ္ တစ္ရပ္ရွိ ဥပေဒေရြးခ်ယ္မႈ အပိုဒ္ကို အသိအမွတ္ ျပဳရသည္။

စီးပြားေရး

သတိျပဳရမည့္

အခ်က္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ တရား႐ံုးမ်ားက သေဘာတူစာခ်ဳပ္ တစ္စံုတစ္ရာ၏ ဥပေဒ ေရြးခ်ယ္မႈႏွင့္ စီရင္
ဆံုးျဖတ္သည့္ေနရာ၊ ေရြးခ်ယ္မႈအပိုဒ္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳလိမ့္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း (သို႔ျဖစ္ေသာ
ေၾကာင့္ တရား႐ံုးေရြးခ်ယ္မႈ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ကို ေဖာက္ဖ်က္ရာ ေရာက္သည္ဟု ေကာက္ယူ
ပါက ျမန္မာႏုိင္ငံတရား႐ံုးမ်ားသည္

ႏုိင္ငံျခားစီရင္ခ်က္တစ္ရပ္ကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ႏွင့္ အာဏာ

သက္၀င္ေစရန္ ျငင္းပယ္လိမ့္မည္ဟူ၍ ဤအစီရင္ခစ
ံ ာတင္ျပသူက ေကာက္ယူပါသည္)၊ ပဋိညာဥ္အက္
ဥပေဒ (၁၈၇၂) ၏ ပုဒ္မ ၂၈ တြင္

“တစ္စံုတစ္ခုေသာ ပဋိညာဥ္ႏွင့္အညီ၊ တရားစြဲဆိုၿမဲျဖစ္ေသာ

တရား႐ံုးမ်ားတြင္ ထံုးစံအတိုင္း တရားစြဲျခင္းျဖင္”့ မိမိ၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို အာဏာသက္ေရာက္
ေစျခင္းမွ စာခ်ဳပ္ဝင္တစ္ဦးအား ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္ေသာ ျပဌာန္းခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္သည္ တရားမဝင္
ပ်က္ျပယ္သည္ဟု သတ္မွတ္ထားပါသည္။

ခ။

ႏုိင္ငံျခားစီရင္ခ်က္မ်ားအား အာဏာသက္ဝင္ေစျခင္း
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၃။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္

ႏုိင္ငံျခားစီရင္ခ်က္မ်ားအား

အာဏာသက္ဝင္ေစျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ

ႏုိင္ငံအခ်င္းခ်င္း သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေပါင္းစံု သေဘာတူညီခ်က္ သို႔မဟုတ္ ကြန္ဗင္းရွင္းတစ္ရပ္ရပ္တြင္
အဖြဲ႕ဝင္မဟုတ္ေပ။ ႏုိင္ငံျခားစီရင္ခ်က္တစ္ရပ္အား အာဏာသက္ဝင္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္လိုေသာသူ
တစ္ဦးသည္ လြန္စြာေခတ္ေနာက္က်၍ ေရွးဆန္ေသာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား
ျဖစ္ေသာ တရားမက်င့္ထံုးဥပေဒ (၁၉၀၈) (“CPC”)

1

သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ နယူးေယာက္ ကြန္ဗင္းရွင္း
စီရင္ခ်က္မ်ားအစား

အႏုညာတဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို

ကို အားကိုးအားထား ျပဳရမည္ျဖစ္ပါသည္။
2

အဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္
အာဏာသက္ဝင္ေစရန္

ျပဳလုပ္ျခင္းသည္

ပိုမိုလြယ္ကူေစပါမည္။
၄။

ႏုိင္ငံျခားစီရင္ခ်က္မ်ားအား အာဏာသက္ဝင္ေစျခင္း ျပဳရန္အတြက္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းစနစ္ကို

CPC တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ အထူးသျဖင့္ CPC ပုဒ္မ ၄၄-က တြင္ “အျပန္အလွန္ျဖစ္ေသာ နယ္ေျမ
တစ္ရပ္ရပ္ရွိ အထက္တရား႐ံုး တစ္ခုခုက ခ်မွတ္လုိက္ေသာ ဒီကရီ တာဝန္ခံ မိတၱဴမွန္ကို ခ႐ိုင္တရား႐ံုး
တစ္ရပ္သို႔ တင္ျပေသာအခါ၊ ယင္းဒီကရီကို ခ႐ိင
ု ္တရား႐ံုးက ခ်မွတ္ဘိသကဲ့သို႔ [ျမန္မာႏုိင္င]ံ တြင္
ခ်မွတ္ႏုိင္သည္” ဟု ျပဌာန္းထားသည္။ ျပန္တမ္းတြင္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ ထည့္သြင္း၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏
သမၼတက ထုတ္ျပန္ေၾကညာလွ်င္၊ ဤပုဒ္မ အလို႔ငွာ ျပည္ပႏုိင္ငံ တစ္ခုခုကို “အျပန္အလွန္ျဖစ္ေသာ
နယ္ေျမ”

ဟု

မွတ္ယူႏုိင္သည္။

အစီရင္ခံတင္ျပသူ

သိရွိထားသေရြ႕ဆိုရလွ်င္၊

မည္သည့္

ျပည္ပႏုိင္ငံကိုမွ် “အျပန္အလွန္ျဖစ္ေသာနယ္ေျမ” ဟု သတ္မွတ္ ေၾကညာခဲ့ျခင္း မရွိေပ၊ ထို႔ျပင္ CPC ပါ
ဤပုဒ္မသည္

လက္ေတြ႕ဆိုရလွ်င္

ယေန႔

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္

ႏုိင္ငံျခားစီရင္ခ်က္မ်ားကို

အာဏာသက္ဝင္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သက္ဆိုင္ျခင္း မရွိေပ။
၅။

ဆိုခဲ့သည့္အတိုင္း၊

(အျပန္အလွန္ျဖစ္ေသာနယ္ေျမရွိ တရား႐ံုးက

သို႔မဟုတ္ အျခားနည္း

အားျဖင့္ ခ်မွတ္ျခင္း ဟုတ္ဟုတ္၊ မဟုတ္ဟုတ)္ CPC ပုဒ္မ ၁၃ တြင္ ႏုိင္ငံျခားစီရင္ခ်က္မ်ားအတြက္
ျပဌာန္းခ်က္ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပထားသည္။
ႏုိင္ငံျခားစီရင္ခ်က္တစ္စံုတစ္ရာသည္

ဆိုင္ရာဆုိင္ခြင့္တစ္ရပ္တည္းအတြက္

စြဲဆိုရင္း

အမႈသည္တို႔

အေပၚတြင္ျဖစ္ေစ၊ ၎အမႈသည္တို႔ကို ဆက္ခံစြဲဆိုသူတို႔ေပၚတြင္ျဖစ္ေစ၊ ေအာက္ပါကိစၥမ်ားမွတစ္ပါး
ယင္းစီရင္ခ်က္အရ တိုက္႐ိုက္ စီရင္ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီးေသာ အေၾကာင္းတစ္စံုတစ္ရာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ခ်မွတ္ျခင္း
မျပဳသည့္ကိစၥတုိ႔တြင္ အၿပီးအျပတ္ ျဖစ္ေစရမည္။
(က)

စီရင္ပိုင္ခြင့္ရွိေသာ တရား႐ံုးတစ္ရပ္က စီရင္ခ်မွတ္ျခင္းမဟုတ္လွ်င္၊

(ခ)

ယင္းစီရင္ခ်က္သည္ အမႈအက်ိဳးအျပစ္မ်ားကို ထိုက္သင့္ရာ မစီရင္မဆံုးျဖတ္လွ်င္၊

1

Burma Code အတြဲ ၁၂ အပိုင္း ၂၈ မွ

2

ႏုိင္ငံျခားအႏုညာတဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳ၊ အာဏာသက္ဝင္ေစျခင္းဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္း (နယူးေယာက္၊ ၁၉၅၈)
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(ဂ)

ယင္းစီရင္ခ်က္သည္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဥပေဒကို မွားယြင္းစြာ ေကာက္ယူေသာ အျမင္ေပၚတြင္
အေျခခံထားေၾကာင္း၊
ကိစၥရပ္မ်ားတြင္

သို႔မဟုတ္

ယင္းဥပေဒကို

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏ဥပေဒႏွင့္
အသိအမွတ္ျပဳရန္

သက္ဆိုင္ေသာ

ျငင္းပယ္ေၾကာင္း

အမႈတြဲ၌

ေပၚေပါက္သည့္ကိစၥျဖစ္လွ်င္၊
(ဃ)

ယင္းစီရင္ခ်က္ခ်သည့္ အမႈတြဲသည္ တရားမွ်တေသာနိယာမႏွင့္ မညီၫြတ္ ဆန္႔က်င္လွ်င္၊

(င)

စီရင္ခ်က္ကို လိမ္လည္ျခင္းျဖင့္ ရရွိထားလွ်င္၊

(စ)

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္တြင္ တည္ဆဲျဖစ္ေသာ ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္ကို ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း
အေပၚ အေျခခံထားသည့္ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို လက္ခံသည့္ကိစၥျဖစ္လွ်င္၊

၆။
၁၃

CPC ပုဒ္မ ၁၃ ၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို ေဖာ္ျပရလွ်င္၊ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ပုဒ္မ
ပါ

တစ္ခု

သို႔မဟုတ္

တစ္ခုထက္ပိုေသာ

အေျခအေန

အေၾကာင္းေၾကာင့္

စီရင္ခ်က္

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ မရွိဟု ေတြ႕ရွိမထားလွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ တရား႐ံုးသည္ မူအားျဖင့္ ႏုိင္ငံျခား
စီရင္ခ်က္ကို အာဏာသက္ဝင္ေစရန္ ေတာင္းဆိုေသာ တရားလိုအား အသာေပး၍ ဒီကရီ ခ်မွတ္ရမည္။
၇။

လတ္လေလာ သမုိင္းေၾကာင္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ႏုိင္ငံျခားစီရင္ခ်က္မ်ားကို အာဏာသက္ဝင္

ေစျခင္းငွာ ေဆာင္ရြက္ေသာ သာဓကမ်ားစြာ မရွိေၾကာင္း အစီရင္ခံတင္ျပသူက တင္ျပထားသည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ေလ့လာသံုးသပ္ခ်က္သည္ အမ်ားအားျဖင့္ သေဘာတရားမွ်သာျဖစ္ၿပီး၊
အဂၤလိပ္႐ိုးရာ

စည္းမ်ဥ္းမ်ားေပၚတြင္

အေျခခံထားသည္။

စီရင္ထံုးျပဳထားေသာ

အမႈကိစၥမ်ားကို

သံုးသပ္ၾကည့္ရာတြင္၊ အမ်ားစုမွာ အိႏိၵယမွ စီရင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္မႈရွိသည္။ ယင္းသည္
ကိုလိုနီေခတ္အတြင္း ႏုိင္ငံေရးအရ လည္းေကာင္း စီးပြားေရးအရလည္းေကာင္း ဆက္ႏႊယ္မႈ အခုိင္အမာ
ရွိထားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္က

အိႏိၵယႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္တို႔၏

တူညီေသာပင္ရင္းမွ

တူညီေသာ

ျမစ္ဖ်ားခံလာမႈေၾကာင့္

လကၡဏာမ်ား

တရား႐ံုးမ်ားသည္

ရွိၾကသည္။

သို႔ျဖစ္ရာ၊

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္တရား႐ံုးတစ္ရပ္သည္ (ဥေရာပဥပေဒစနစ္၏ စီရင္ပိုင္ခြင့္ စသည္)့ မ်ားစြာကြဲျပား
ျခားနားေသာ စီရင္ပိုင္ခြင့္မွ ခ်မွတ္လုိက္ေသာ စီရင္ခ်က္တစ္ရပ္ကို မည္သို႔ ခြဲျခမ္း စိတ္ျဖာသည္
ဆိုျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သက္ေသသာဓက မရွိသေလာက္ပင္ နည္းပါးသည္။
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ဂ။

အေထြေထြလုပ္ထံုးလုပ္နည္း

၈။

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္တြင္

တရားလုိအျဖစ္ျဖင့္

ႏုိင္ငံျခားစီရင္ခ်က္ကို

တရား႐ႈံးသူအေပၚ

အာဏာသက္ဝင္ေစရန္

တရားၿပိဳင္အျဖစ္

ျမန္မာႏုိင္ငံ၌

ေဆာင္ရြက္လသ
ို ူက

အမႈေလွ်ာက္ထားရပါမည္။

ႏုိင္ငံျခားစီရင္ခ်က္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အမႈစြဲဆိုျခင္းအတြက္ သီးျခားသတ္မွတ္ထားေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း
မရွိပါ၊ အျခားအမႈမ်ား အားလံုးကဲ့သို႔ပင္ အဆိုလႊာတင္သြင္းျခင္းအားျဖင့္ အမႈကို စတင္ႏုိင္သည္။ ၁၉၀၈
ခုႏွစ္ ကာလစည္းကမ္းသတ္အက္ဥပေဒ ပထမေနာက္ဆက္တြဲ၏ အပိုဒ္ ၁၁၇ ႏွင့္အညီ ႏုိင္ငံျခား
စီရင္ခ်က္ ခ်မွတ္သည့္ေန႔မွစ၍ ေျခာက္ႏွစ္အတြင္း ယင္းအမႈကို တင္သြင္းရမည္။
၉။

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္တရား႐ံုးသည္

စီရင္ပင
ို ္ခြင့္

ရွိေစရမည္။

ႏုိင္ငံျခားစီရင္ခ်က္ကို

ေယဘုယ်အားျဖင့္၊

အာဏာသက္ေရာက္ေစျခင္းငွာ

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ရွိ

တရား႐ံုးတုိင္းသည္

မိမိတို႔၏

အမႈတန္ဖိုး သတ္မွတ္ခ်က္အလုိက္ စီရင္ပိုင္ခြင့္အရ ႏုိင္ငံျခားစီရင္ခ်က္ကို အာဏာသက္ဝင္ေစရန္
ခြင့္ျပဳႏုိင္ေသာ စီရင္ပိုင္ခြင့္ ရွိၾကသည္။ အဆိုပါ အမႈတန္ဖိုးသတ္မွတ္ခ်က္3အလုိက္ စီရင္ပိုင္ခြင့္အျပင္၊
ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ရွိ တရား႐ံုးမ်ားသည္ တရားၿပိဳင္ သို႔မဟုတ္ အခ်င္းျဖစ္ အေၾကာင္းအရာအေပၚ CPC
ပုဒ္မ ၂၀ အရ သတ္မွတ္ထားသည့္အတိုင္း စီရင္ပိုင္ခြင့္ ရွိရမည္။ ယင္းသတ္မွတ္ခ်က္အရ (က)
တရား႐ံႈး

(၎အေပၚ

စီရင္ခ်က္အာဏာသက္ဝင္ေစေသာ)

သည္

အမႈစတင္သည့္အခ်ိန္တြင္

ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ေနထုိင္သူ သို႔မဟုတ္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၌ အျမတ္အစြန္းအတြက္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္
ေနသူ

သို႔မဟုတ္

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း၌

ကိုယ္တုိင္ကိုယ္က်
အျပည့္အဝျဖစ္ေစ

အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသူ

ျဖစ္ရမည္၊

တစ္စိတ္တစ္ေဒသျဖစ္ေစ

သို႔မဟုတ္

ေပၚေပါက္ထားေသာ

(ခ)

အခ်င္းျဖစ္

အေၾကာင္းအရာအေပၚ အေျခခံ၍ ႏုိင္ငံျခားစီရင္ခ်က္ကို ရရွိထားျခင္း ျဖစ္ရမည္။
၁၀။

ႏိုင္ငံျခားစီရင္ခ်က္

အတိအက်

ရထိုက္ေသာ

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ
ေငြေၾကးဆုိင္ရာ

တစ္ရပ္အတြက္
ပမာဏကို

႐ႈေထာင့္မွေန၍

စီရင္ခ်က္မ်ားကိုသာလွ်င္

အဆိုလႊာပံုစံ

4

တြင္

ေဖာ္ျပရမည္။
ဆိုရလွ်င္

တရားလိုသည္

ယင္းသည္

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ရွိ

အာဏာသက္ဝင္ေစရန္

ျပဳေၾကာင္း

တရားၿပိဳင္ထံမွ

အနည္းဆံုးအားျဖင့္
တရား႐ံုးမ်ားသည္
ၫႊန္ျပလ်က္ရွိၿပီး၊

ႏုိင္ငံျခား ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားအား ပိတ္ဆို႔တားဆီးျခင္း အမိန္႔မ်ားႏွင့္ သီးျခားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အပါအဝင္
တားဝရမ္းမ်ားႏွင့္ ဆိုင္ေသာ စီရင္ခ်က္မ်ားကိုမူ အာဏာသက္ဝင္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိေပ။ K B

Walker v Gladys B Walker5 (“Walker v Walker”) စီရင္ထံုးတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ

3

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္တရား႐ံုးမ်ား၏

အမႈတန္ဖိုး

သတ္မွတ္ခ်က္

–

ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ံုးမ်ားသည္

ျမန္မာက်ပ္ေငြ

၁၀

သန္းအထိ၊

ခ႐ိုင္တရား႐ံုးမ်ားသည္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁၀၀ သန္းအထိႏွင့္ တရား႐ံုးခ်ဳပ္ႏွင့္ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္တို႔တြင္မႈ သတ္မွတ္ကန္႔သတ္
မထားေပ။
4

တရားမက်င့္ထံုးဥပေဒ ပထမေနာက္ဆက္တြဲ၏ ေနာက္ဆက္တြဲဇယား က၊ ပံုစံ ၁၁ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

5

AIR (၁၉၃၅) Ran ၂၈၄၊ ၂၈၅ စီ၁၊ [၆]။ ဤအစီရင္ခံစာ ေရးသားသူ သိရွိထားသေရြ႕ဆိုရလွ်င္၊ စီရင္ခ်က္တစ္စံုတစ္ရာ၏
အက်ိဳးစီးပြားကိုျဖစ္ေစ၊

ႏိုင္ငံျခားျပစ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒ၊

အခြန္

သို႔မဟုတ္

အျခားအမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာဥပေဒေပၚတြင္

တစ္စံုတစ္ရာကို ျဖစ္ေစ အာဏာသက္ဝင္ေစရန္ ျပဳႏိုင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ Case Law မရွိေပ။
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စီရင္ခ်က္

အၿပီးသတ္ႏွင့္

အၿပီးအျပတ္

စီရင္ခ်က္

ထုတ္ျပန္ရန္

မီးေသဆံုးျဖတ္ၿပီး ျဖစ္၍

အမႈသည္မ်ားအၾကား

အတည္ျပဳရန္အလို႔ငွာ၊

ထပ္မံစြဲဆိုခြင့္မရွိဟု

သတ္မွတ္

ယင္းကိစၥကို

ျပဳလုပ္ႏုိင္ေစရန္၊

[ျမန္မာႏုိင္ငံတြင]္ ခိုင္လံုေသာ သက္ေသ အေထာက္အထားအျဖစ္ ျပဳလုပ္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းေသာ ေႂကြးၿမီ
တည္ရွိမႈကို

အၿပီးအျပတ္၊

အၿပီးသတ္ႏွင့္

ထာ၀ရ

သက္ေသထူၿပီး

ျဖစ္ေၾကာင္း

တရား႐ံုးက

ဆံုးျဖတ္ၿပီးေၾကာင္း ယင္းကိစၥကို အၿပီးသတ္၊ အၿပီးအျပတ္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာလုိက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း
သက္ေသျပရမည္ ျဖစ္သည္။ [မူရင္းအမႈတြင္ အေလးေပးေဖာ္ျပ ထားသည္။]

၁၁။

သို႔ျဖစ္ရာ၊ ေငြေၾကးဆုိင္ရာစီရင္ခ်က္မ်ားကိုသာလွ်င္ အာဏာသက္ဝင္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္သည့္

အတြက္၊ ပစၥည္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ ႏိုင္ငံျခားစီရင္ခ်က္မ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အာဏာသက္ဝင္ေစရန္
ေဆာင္ရြက္၍ ရမည္မဟုတ္ပါ။ အထူးသျဖင့္ CPC ပုဒ္မ ၁၆ အရ ျမန္မာႏုိင္ငံဥပေဒအရ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ
မေရႊ႕မေျပာင္းႏုိင္ေသာ

ပစၥည္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ

ကိစၥမ်ားအားလံုးကို

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္တြင္း၌သာ

စတင္စြဲဆိုရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ ေဖာ္ျပထားသည္။
၁၂။

အမႈတစ္ခုသည္

“အၿပီးအျပတ္

(Conclusive)”

“မီးေသဆံုးျဖတ္ၿပီး

သို႔မဟုတ္

(Res

6

Judicata) ” ျဖစ္ရမည္ဟူသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္ကိုလည္း Walker v Walker အမႈတြင္ ေတြ႕ရသည္။
သို႔ျဖစ္ရာ

အမႈ၏

အက်ိဳးအျပစ္မ်ားအေပၚ

ႏုိင္ငံျခားၾကားျဖတ္စီရင္ခ်က္မ်ား
ေဆာင္ရြက္၍ မရေပ။
၁၃။

အၿပီးသတ္ဆံုးျဖတ္

သို႔မဟုတ္

ခ်မွတ္ရန္

ႏိုင္ငံျခားစီရင္ခ်က္မ်ားကို

ဆုိင္းငံ့ထားေသာ

အာဏာသက္ဝင္ေစရန္

7

ႏိုင္ငံျခားစီရင္ခ်က္တစ္ရပ္ကို အာဏာသက္ဝင္ေစရန္အတြက္ (ဆိုလိုသည္မွာ တရားႏိုင္သည္

ႏိုင္ငံျခားစီရင္ခ်က္အား

အာဏာသက္ဝင္ေစရန္

ဒီကရီကို

ရရွိရန္အတြက)္

ခန္႔မွန္းအခ်ိန္ကာလသက္တမ္းသည္ သမား႐ိုးက်မဟုတ္ေသာ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ားမရွိလွ်င္လည္းေကာင္း
စာတမ္းအမွတ္အသားအားလံုးကို

သင့္ေလ်ာ္

မွန္ကန္စြာ

တင္သြင္းၿပီးျဖစ္လွ်င္လည္းေကာင္း

အနီးစပ္ဆံုးအားျဖင့္ ၁၂ လမွ ၁၈ လအထိ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ျငား လြန္ခဲ့သည့္ အႏွစ္ ၄၀
ကာလအတြင္း

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္

ေယဘုယ်အားျဖင့္

ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ

ႏုိင္ငံေရး၊

ႏိုင္ငံျခားစီရင္ခ်က္မ်ားကို

ေဆာင္ရြက္၍မရသည့္အတြက္
တရား႐ံုးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္

စီးပြားေရး

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္

ခန္႔မွန္းအခ်ိန္ကာလ

အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္
အာဏာသက္ဝင္ေစရန္

ကြဲျပားႏုိင္သည္။

အခ်ိန္ကာလအတန္ၾကာတတ္သည့္

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ

ယင္းသည္
တရားေရးစနစ္

ေဆာင္ရြက္မႈ အရွိန္အဟုန္၏ ရလဒ္ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္သည္။

6

ဤအစီရင္ခံစာ

ေရးသားသူ

သိရွိထားသေရြ႕ဆိုရလွ်င္၊

ျမန္မာႏိုင္ငံတရား႐ံုးမ်ားသည္

ႏိုင္ငံျခားစီရင္ခ်က္တစ္စံုတစ္ရာကို

အသိအမွတ္ျပဳရန္ကိုလည္းေကာင္း အာဏာသက္ဝင္ေစရန္ကိုလည္းေကာင္း ျငင္းဆိုမည္ ဟုတ္၊ မဟုတ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ Case Law
မရွိေပ။
7

ဤအစီရင္ခံစာ

ေရးသားသူ

သိရွိထားသေရြ႕ဆိုရလွ်င္၊

ႏိုင္ငံျခားစီရင္ပိုင္ခြင့္ရွိ

အထက္တရား႐ံုးတစ္ရပ္တြင္

အယူခံႏိုင္ေသာ

ႏိုင္ငံျခားစီရင္ခ်က္တစ္စံုတစ္ရာသည္ “အၿပီးအျပတ္” ျဖစ္ေသာ စီရင္ခ်က္ဟူ၍ မွတ္ယူႏိုင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ Case Law
မရွိေသာ္ျငားလည္း၊ ယခုအမႈသည္ အဂၤလိပ္႐ိုးရာဥပေဒက်င့္သံုးေသာ ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ ၾကံဳေတြ႕ရေသာ အမႈျဖစ္ၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ
တရား႐ံုးမ်ားသည္လည္း အလားတူအေနအထားတစ္ရပ္ကို က်င့္သံုးမည္ဟူ၍ အစီရင္ခံတင္ျပသူက သံုးသပ္ထားသည္။
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၁၄။

ႏိုင္ငံျခားစီရင္ခ်က္အား

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ရွိ

အာဏာသက္ဝင္ေစရန္

တရား႐ံုးသည္

အဆိုလႊာကို

ထိုသို႔အာဏာသက္ဝင္ေစရန္

စတင္တင္သြင္းေသာ

စီရင္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္ဆိုလွ်င္၊

အဆိုပါႏိုင္ငံျခားစီရင္ခ်က္အေပၚ အာဏာသက္ဝင္ေစႏုိင္မႈသည္ CPC ပုဒ္မ ၁၃ ႏွင့္အညီ ေအာင္ျမင္စြာ
ထုတ္ေဖာ္တင္ျပေသာ

ကန္႔ကြက္ျခင္းမရွိမႈေပၚတြင္

မူတည္သည္။

ဤအစီရင္ခံစာတြင္

ယခုပုဒ္မႏွင့္ပတ္သက္၍ ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ စီရင္ခ်က္မ်ားကို အေျခခံေသာဥပေဒ (Case Law) အခ်ိဳ႕အေပၚ
သံုးသပ္ထားသည္။
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ဃ။

စီရင္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိေသာ တရား႐ံုးေတာ္

၁၅။

ႏိင
ု ္ငံျခားစီရင္ခ်က္ကို ခ်မွတ္လုိက္ေသာ ႏုိင္ငံျခားတရား႐ံုးေတာ္သည္ စီရင္ပိုင္ခြင့္မရွိေၾကာင္း

ေတြ႕ရွိလွ်င္

ယင္းစီရင္ခ်က္အား

႐ံုးေတာ္တြင္

စီရင္ပိုင္ခြင့္

ရွိ၊

မရွိ

အာဏာသက္ဝင္ေစရန္
ဆိုသည္ကို

ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းမရွိေပ။

ႏုိင္ငံျခားတရား႐ံုး၏

ႏုိင္ငံျခား

စည္းမ်ဥ္းမ်ားျဖင့္မဟုတ္ဘဲ

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏ ဥပေဒႏွင့္အညီ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ရွိ တရား႐ံုးမ်ားက ဆံုးျဖတ္ၾကမည့္ကိစၥျဖစ္သည္။
CPC ပုဒ္မ ၁၄ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ –
ႏုိင္ငံျခားစီရင္ခ်က္၏
တစ္ခုခုကို

တာဝန္ခံမိတၱဴမွန္တစ္ေစာင္ျဖစ္ေၾကာင္း

တင္ျပလာေသာအခါ

၎စာတမ္းတြင္

အဆိုရွိသည့္

စာတမ္းအမွတ္အသား

ဆန္႔က်င္ကြဲလြဲေၾကာင္း

မထင္ရွားပါက

ယင္းစီရင္ခ်က္ကို စီရင္ပိုင္ခြင့္ အာဏာရွိေသာ တရား႐ံုးတစ္႐ံုးမွ ခ်မွတ္ထားသည္ဟု တရား႐ံုးေတာ္က
မွတ္ယူရမည္။ သို႔ရာတြင္ စီရင္ပိုင္ခြင့္ အာဏာမရွိေသာ႐ံုးမွ ခ်ေပးေၾကာင္း အထင္အရွားျပသျခင္းျဖင့္
ယင္းမွတ္ယူခ်က္ကို ပယ္ဖ်က္ႏုိင္သည္။

၁၆။

သို႔ျဖစ္ရာ

ႏိုင္ငံျခားစီရင္ခ်က္ကို

အာဏာသက္ဝင္ေစရန္အလို႔ငွာ

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ရွိ

တရား႐ံုးမ်ားတြင္ အဆိုလႊာတင္သြင္းရာတြင္ အထက္ပါ မွတ္ယူခ်က္ကို အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစရန္
အတြက္ ႏိုင္ငံျခားစီရင္ခ်က္၏ တာဝန္ခံမိတၱဴမွန္တစ္ေစာင္ကို တင္ျပရမည္။ CPC ပုဒ္မ ၁၄ ကို
အရင္းခံျခင္းအားျဖင့္၊ ႏုိင္ငံျခားတရား႐ံုးသည္ စီရင္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိေၾကာင္း မွတ္ယူခ်က္ကို ျပန္လည္
ေခ်ပရန္ တာဝန္သည္ တရားၿပိဳင္ေပၚသို႔ ေျပာင္းလဲ ေရာက္ရွိသြားသည္။
၁၇။

ျမန္မာႏုင
ိ ္ငံရွိ

Case

Law

အရ၊

သက္ဆုိင္ရာအမႈသည္မ်ားက

တူညီေသာတရား႐ံုးသို႔

တင္သြင္းရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကလွ်င္၊ ႏုိင္ငံျခားတရား႐ံုးသည္ စီရင္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိေသာ တရား႐ံုး
ျဖစ္သည္။
(က)

Steel Brothers & Co Ltd v YA Ganny Sons ပါႏွစ္ဦး8 အမႈတြင္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္မွာ
ႏုိင္ငံျခားတရား႐ံုးတစ္ခုႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတရား႐ံုးတစ္ခုတုိ႔သည္ အမႈစစ္ေဆးရန္ စီရင္
ပိုင္ခြင့္ရွိၾကလွ်င္၊ ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္၀င္မ်ားက ယင္းႏွင့္စပ္ဆုိင္ေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို
ယင္း႐ံုးမ်ားအနက္မွ တစ္ခုက ဆံုးျဖတ္သင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းသေဘာတူညီခ်က္သည္
အျပည့္အ၀တရား၀င္ေၾကာင္း သေဘာတူလက
ို တူႏုိင္သည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။

8

(၁၉၆၅) ဘီအယ္လ္အာရ္ (စီစီ) ၄၄၉
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(ခ)

VA S Arogya Odeyar v VR RII I N S Sathappa Chettiar အမႈ 9 တြင္
တရားၿပိဳင္သည္

ႏုိင္ငံျခားတရား႐ံုး၏

သမၼာန္စာျဖင့္

ဆင့္ဆိုျခင္းခံခဲ့ရၿပီး၊

အမႈ၏

အက်ိဳး အျပစ္အရ တရား႐ံုးေရွ႕ေမွာက္ ေရာက္ရွိၿပီး၊ ခုခံေျပာဆိုကာ တရား႐ံုးေတာ္၏
စီရင္ပိုငခ
္ ြင့္အေပၚ

ေမးခြန္းထုတ္သည္ဆိုလွ်င္၊

ထိုသို႔

တရား႐ံုးေရွ႕ေမွာက္

ေရာက္ရွိမႈကို တရား႐ံုးေတာ္၏ စီရင္ပိုင္ခြင့္သို႔ တင္သြင္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္ယူရမည္
ဟု ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ အမႈအက်ိဳးအျပစ္အရ အမႈကို ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္ဆိုလွ်င္၊ စီရင္
ပိုင္ခြင့္

ရရွိလိုသည့္

အေၾကာင္းျခင္းရာျဖင့္

ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚ

ေစာဒက

တက္ႏုိင္ခြင့္ မရွိေပ။

င။

အမႈ၏အက်ိဳးအျပစ္မ်ား

၁၈။

S P S N Kasivisvanathan Chettiar v S S Krishnappa Chettiar10 ("Kasivisvanathan v

Krishnappa") အမႈတြင္ “တရား႐ံုးတစ္႐ံုးသည္ ႏုိင္ငံျခားစီရင္ခ်က္ တစ္ရပ္အေပၚ တရားစြဲဆိုမႈတစ္ခုကို
လက္ခံရာတြင္

မူလတရားစြဲဆိုမႈ၏

အက်ဳိးအျပစ္မ်ား

သို႔မဟုတ္

ဆံုးျဖတ္ခ်က္၏

သင့္တင့္

ေလ်ာက္ပတ္မႈ အေပၚ စံုစမ္း စစ္ေမးမႈ မေျမာက္ေစရ” 11 ဆိုေသာ အေထြေထြမ၀
ူ ါဒကို ေဖာ္ျပထား
ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ရွိ တရား႐ံုးမ်ားသည္ ႏုိင္ငံျခားတရား႐ံုးတစ္ခုမွ ခ်မွတ္ေသာ
စီရင္ခ်က္၏

မူလသီးျခားတည္ရွိေသာ

အက်ိဳးအျပစ္

မ်ားကို

စစ္ေဆးခြင့္မရွိေပ။

သို႔ျဖစ္ရာ

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ရွိ တရား႐ံုးမ်ားသည္ ႏုိင္ငံျခားတရား႐ံုးတစ္ခုမွ ခ်မွတ္ေသာ စီရင္ခ်က္၏ အရင္းခံ
အက်ိဳးအျပစ္မ်ားကို စစ္ေဆးခြင့္မရွိေပ။
၁၉။

Saraswati v Manikram Balabux Bajaj BLR 12 စီရင္ထံုးတြင္ သာဓကျပဳထားသည့္အတိုင္း

တရား႐ံုးေတာ္မ်ားသည္ အမႈအက်ိဳးအျပစ္မ်ားကို ေသခ်ာစြာ စစ္ေဆးျခင္းမရွိေၾကာင္း ေပၚေပါက္သည့္
တိုင္ေအာင္၊ Jaipur တရားလႊတ္ေတာ္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ “ခပ္တိုတ”ို ျဖင့္ အၿပီးသတ္စီရင္ျခင္း
ျဖစ္ေစကာမူ၊ အမႈ၏ အက်ိဳးအျပစ္မ်ားအေပၚတြင္ ခ်မွတ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္ယူရမည့္ အမႈကိစၥ
ျဖစ္ေပသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ရွိ တရား႐ံုးမ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခားစီရင္ခ်က္ကို အာဏာသက္ဝင္
ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းအား အေၾကာင္းျခင္းရာ ႏွင/့္ သို႔မဟုတ္ ဥပေဒ အမွားအယြင္းကို အေၾကာင္းျပဳ၍
ျငင္းဆိုမည္မဟုတဟ
္ ု အစီရင္ခံတင္ျပသူက တြက္ဆထားသည္။
၂၀။

သို႔ေသာ္ျငား ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ Case Law အရ တစ္ဖက္သက္ စီရင္ထံုးမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ

ကြဲျပား ျခားနားသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း ခ်မွတ္သည္။

9

(၁၉၅၁) ဘီအယ္လ္အာရ္ (အိတ္ခ်္စီ) ၂၁၁

10

(၁၉၅၁) ဘီအယ္လ္အာရ္ (အိတ္ခ်္စီ) ၃၉၉၊ ၃၉၉၊ [၃] ႏွင့္ ၄၀၃၊ [၂]

11

Baijnath Karanani v Vallabhadas Damani AIR (၁၉၃၂) Mad ၆၆၁၊ Brijial Ramjidass v Govindram Gorhandas Seksaria AIR
(၃၄) (၁၉၄၇) ပီစီ ၁၉၂ ႏွင့္ Ganga Prasad v Ganesh Lal ၅၆ All ၁၁၉

12

(၁၉၅၆) အိတ္ခ်္စီ ၃၁၆

-8-

(က)

C Burn v D T Keymer13 (“Burn v Keymer”) စီရင္ထံုးတြင္ တရားၿပိဳင္အား ႐ံုးေတာ္
ေရွ႕ေမွာက္

လာေရာက္၍

ခုခံေခ်ပခြင့္

ေပးေသာ္ျငားလည္း

တရားၿပိဳင္က

ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ရန္ ျငင္းဆိုလွ်င္၊ စီရင္ပိုင္ခြင့္ ရွိေသာ တရား႐ံုးတစ္ခု၏ ႏိုင္ငံျခားစီရင္ခ်က္
တစ္ရပ္ကို

တစ္ဖက္သက္

ေၾကညာခဲ့သည့္တိုင္ေအာင္

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ရွိ

တရား႐ံုးအေပၚ စည္းေႏွာင္အားရွိေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခဲသ
့ ည္။ သို႔ေသာ္ သက္ေသခံ
အေထာက္အထားမ်ားကို
ႏုိင္ငံျခားစီရင္ခ်က္ကို

ထည့္သြင္းစဥ္းစား

ခ်မွတ္ထားျခင္း

လာေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း၊

ျဖစ္ရမည္။

တရားၿပိဳင္သည္

သံုးသပ္ၿပီး

ေနာက္တြင္မွ

အမႈကိစၥအတြက္

ၾကားနာမႈတြင္

႐ံုးေတာ္ေရွ႕

႐ံုးေတာ္ေရွ႕ေမွာက္

လာေရာက္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္ဟု ဤအမႈ၏ အက်ဥ္းေရးသားခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပ
ထားသည္။ ယခုအမႈတြင္၊ တရားသူႀကီးက “တရားၿပိဳင္သည္ တရားခြင္ ေရွ႕ေမွာက္
လာေရာက္ခဲ့ျခင္း

မရွိေသာေၾကာင့္

ေရွာင္လႊဲႏုိင္ျခင္း

မရွိသကဲ့သို႔

...

တရားၿပိဳင္သည္

႐ံုးေတာ္ေရွ႕ေမွာက္

တစ္ဖက္သက္ ဒီကရီရထားေသာ

မီးေသဆံုးျဖတ္ခ်က္
မိမိ၏အက်ိဳးစီးပြားကို
လာေရာက္ျခင္းမရွိ

တရားလိုသည္

အျပည့္အဝကို လက္လႊတ္ဆံုး႐ႈံးခြင့္ မရွိေစရ။”
(ခ)

14

ေလွ်ာက္ထားမႈကို
ကာကြယ္ရန္အတြက္
ဟူေသာ

ယင္းဒီကရီ၏

အခ်က္ျဖင့္

အက်ိဳးခံစားခြင့္

ဟု စီရင္ခ်က္ခ်သည္။

သို႔ေသာ္လည္း A N Abdul Rahiman v J M Mahomed Ali Rowther15 (“Rahiman

v Rowther”) စီရင္ထံုးတြင္မူ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံျခား
တစ္ဖက္သက္ စီရင္ခ်က္ကို အတည္ျပဳထားျခင္း မရွိေပ။
(၁)

ယခုအမႈတြင္၊ တရားၿပိဳင္သည္ စင္ကာပူတရား႐ံုးက ရန္ကုန္တြင္ ခ်အပ္သည့္
ဆင့္ေခၚစာမ်ားကို လက္ခံရရယူရန္ ျငင္းဆိုၿပီးေနာက္၊ စင္ကာပူတရား႐ံုးေတာ္
ေရွ႕ေမွာက္ လာေရာက္ျခင္းမရွိ သုိ႔မဟုတ္ မည္သည့္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈ
ကိုမွ် မျပဳခဲ့ေပ။

13

(၁၉၁၃) ၇ အယ္လ္ဘီအာရ္ ၅၆

14

Sreehari Bukshes v Gopal Chunder Samuel 15 ဒဘယ္လ်ဴအာရ္ ၅၀၀၊ [၄]

15

(၁၉၂၈) ၆ အိုင္အယ္လ္အာရ္ ၅၅၂
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(၂)

ဤအမႈ၏

တရားသူႀကီးက

“အမႈအက်ိဳးအျပစ္မ်ား

အေပၚ

ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္သည္ တရားလို၏ အမႈ မွန္ကုန္မႈ သို႔မဟုတ္ မွားယြင္းမႈ
ႏွင့္ပတ္သက္၍ တရား႐ံုး၏ အေတြးကို အသံုးခ်ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေၾကာင္း၊
ထုိ႔ေၾကာင့္ သက္ေသ အေထာက္အထားမ်ား ရယူ၍ တရားေရးအရ စဥ္းစား
သံုးသပ္မႈမ်ား ျပဳၿပီးေနာက္ ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ စီရင္ခ်က္သည္ တစ္ဖက္သက္
ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည့္တုိင္ေအာင္ အမႈ၏ အက်ိဳးအျပစ္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍
ခ်မွတ္သည့္

ဆံုးျဖတ္ခ်က္

ျဖစ္ႏုိင္ေသာ္လည္း၊

မည္သည့္

သက္ေသ

အေထာက္အထားမွ် မရွိဘဲ ခ်မွတ္လုိက္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ တစ္ရပ္ကိုမူ
အမႈ၏ အက်ိဳးအျပစ္အေပၚ အေျခခံ၍ ခ်မွတ္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ တစ္ရပ္ဟူ၍
မသတ္မွတ္ႏုိင္ေပ။” ဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
(၃)

စီရင္ထံုးမွာ၊ အမႈကို သက္ေသျပရန္ တရားလိုအား ဆင့္ေခၚျခင္း မျပဳဘဲ
အဆိုအေခ်မ်ား ေပၚတြင္သာ အေျခခံ၍ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္အတုိင္း တရားလို
အေပၚ အသာေပး၍ ခ်မွတ္လုိက္ေသာ စီရင္ခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္လွ်င္၊ ယင္းကဲ့သို႔
သက္ေသခံ

အေထာက္အထား

မရွိဘဲ

ခ်မွတ္ေသာ

တစ္ဖက္သက္

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို CPC ပုဒ္မ ၁၃(ခ) ပါ ဖြင့္ဆိုခ်က္အရ အမႈ၏အက်ိဳးအျပစ္
ေပၚတြင္ အေျခခံ၍ ခ်မွတ္ေသာ စီရင္ခ်က္တစ္ရပ္ ဟူ၍ မမွတ္ယူႏင
ုိ ္ေသာ
ေၾကာင့္ တရားလို၏ အမႈ ႐ႈံးသည္။
(ဂ)

သို႔ျဖစ္ရာ၊ အဓိကအခ်က္မွာ တစ္ဖက္သက္ ျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ထဲရွိ သက္ေသခံ
အေထာက္ အထားကို သံုးသပ္၍ ႏုိင္ငံျခားစီရင္ခ်က္ကို ခ်မွတ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

(ဃ)

အထက္ပါ အမႈႏွစ္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေနာက္ထပ္ စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းသည့္ အခ်က္
မွာ Burn v Keymer အမႈတြင္ တရားၿပိဳင္သည္ အမွန္တြင္ အမႈကိစၥအတြက္
လာေရာက္ထား ၿပီး၊ ႏုိင္ငံျခား တရား႐ံုးေတာ္၏ စီရင္ပိုင္ခြင့္သို႔ တင္သြင္းထားျခင္း
ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ Rahiman v Rowther အမႈတြင္ တရားၿပိဳင္သည္ ႏုိင္ငံျခား
တရား႐ံုး၏ စီရင္ပိုင္ခြင့္သို႔ တင္သြင္းခဲ့ျခင္း မရွိဘဲ၊ ႐ံုးေတာ္သို႔လည္း မလာေရာက္ခဲ့
သလို မည္သည့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈကိုမွ်လည္း မလုပ္ေဆာင္ခဲ့ေပ။ ယင္းသည္
အမႈမ်ားအား မည္ကဲ့သို႔ ဆံုးျဖတ္သည္ ဆိုျခင္းတြင္ အျခားထူးျခားေသာ အခ်က္
ျဖစ္ႏုိင္သည္။
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စ။

အျပန္အလွန္သေဘာတရား

၂၁။

အမႈတြဲမ်ားအား

အေပၚယံ

ျခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္အရ၊

ႏုိင္ငံျခားတရား႐ံုးသည္

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏

ဥပေဒအား က်င့္သံုးႏုိင္ပါလ်က္ႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳရန္ ျငင္းဆိုေသာအခါ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတရား႐ံုးေတာ္
တစ္ရပ္သည္ ႏိုင္ငံျခား စီရင္ခ်က္ကိုလည္း အသိအမွတ္ ျပဳလိမ့္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ CPC ပုဒ္မ ၁၃(ဂ)
တြင္

အျပန္အလွန္သေဘာတရား

Krishnappa

အမႈတြင္

မူကို

Allahabad

အေလးထား

ေဖာ္ျပထားသည္။

တရားလႊတ္ေတာ္၏

စံုညီခံု႐ံုးက

Kasivisvanathan

ခ်မွတ္ေသာ

v

စီရင္ထံုးကို

“ႏုိင္ငံျခားတရား႐ံုး တစ္ခုသည္ မိမိ၏ တရား႐ံုးေတာ္ေရွ႕ ေရာက္ရွိလာေသာ ကိစၥတစ္ရပ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍
ကာလစည္းကမ္းသတ္ဥပေဒကို
ကမ္းသတ္ဥပေဒဟူသည္
အသိအမွတ္ျပဳရန္

က်င့္သံုး႐ံုမွ်သာ

ႏိုင္ငံႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား

ျငင္းဆိုသည္ဟု

မဆိုႏုိင္ေပ”

က်င့္သံုးသည္ဆိုလွ်င္၊

ကာလစည္း

ကြဲျပားျခားနားႏုိင္သည့္အတြက္

အိႏၵိယဥပေဒကို

16

ဟူ၍

ေစာင္းပါးရိပ္ျခည္

ကိုးကားထားသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ အလားတူ မူသေဘာတရားကို ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၌ ခ်မွတ္က်င့္သံုးလိမမ
့္ ည္ဟု အစီရင္ခံ
တင္ျပသူက တြက္ဆထား သည္။
၂၂။

ႏုိင္ငံျခားစီရင္ခ်က္သည္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဥပေဒကို မွားယြင္းစြာ ေကာက္ယူေသာ အျမင္ေပၚ

တြင္ အေျခခံထားေၾကာင္း၊ သို႔မဟုတ္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏ ဥပေဒႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္
ယင္းဥပေဒကို

အသိအမွတ္ျပဳရန္

ႏိုင္ငံျခားစီရင္ခ်က္တစ္ရပ္ကို

ျငင္းပယ္ေၾကာင္း

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္

အမႈတြဲမ်ား၌

ေပၚေပါက္သည့္

အာဏာသက္ဝင္ေစရန္

ျပဳ၍မရ

ကိစၥျဖစ္လွ်င္

ဟူသည္ကိုလည္း

ယင္းပုဒ္မတြင္ ထပ္ေလာင္းေဖာ္ျပထားသည္။

ဆ။

တရားမွ်တေသာနိယာမ

၂၃။

CPC ပုဒ္မ ၁၃(ဃ) အရ၊ ႏုိင္ငံျခားတရား႐ံုးသည္ အမ်ားအားလံုး လက္ခံက်င့္သံုးသည္ဟု

ခန္႔မွန္းရေသာ “တရားမွ်တေသာနိယာမ” မူသေဘာတရားမ်ားကို လိုက္နာရမည္။ သို႔ေသာ္ အေၾကာင္း
မသင့္တင့္၍ အစီရင္ခံ တင္ျပသူသည္ ဤပုဒ္မကို က်င့္သံုးျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ Case Law ကို မေတြ႕
ရွိခဲ့ရေပ။

16

S P S N Kasivisvanathan Chettiar v S S Krishnappa Chettiar (၁၉၅၁) ဘီအယ္လ္အာရ္ (အိတ္ခ်္စီ) ၃၉၉၊ ၄၀၃၊ [၁]၊ Ganga
Prasad v Ganesh Lal ၅၆ All ၁၁၉ ရည္ၫႊန္း။
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ဇ။

လိမ္လည္မႈ

၂၄။

အမႈသည္တစ္ဦးဦး၏ မမွန္မကန္လိမ္လည္မႈ ရလဒ္ေၾကာင့္ ရရွလ
ိ ာေသာ စီရင္ခ်က္တစ္ရပ္ကို

ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ အာဏာသက္ဝင္ျပဳရန္ ရည္ရြယ္၍ အၿပီးအျပတ္ ျပဳလုပ္၍မရေၾကာင္း CPC ပုဒ္မ ၁၃(င)
တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ Case Law မရွိေသာေၾကာင့္၊ CPC ပုဒ္မ ၁၃(င) သည္
ႏိုင္ငံျခားစီရင္ခ်က္ကို ခ်မွတ္လိုက္ရသည့္ အမႈတြဲကိုသာ ကန္႔သတ္ထားျခင္းျဖစ္သေလာ သို႔မဟုတ္
ႏုိင္ငံျခားတရား႐ံုး၌

တင္သြင္း၍

ျမန္မာႏုိင္ငံတရား႐ံုးတစ္ခုက

ပလပ္လိုက္ေသာ

စဥ္းစားသံုးသပ္

လိမ္လည္မႈသက္ေသခံအေထာက္အထားကို

ေစႏုိင္မည္ေလာ

ဟူသည္မွာ

မရွင္းလင္းဘဲ၊

(အထက္တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္အတိုင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ Case Law အရ ယင္း၏အႏွစ္သာရအား
ေလ့လာသံုးသပ္ရန္ မလိုေသာ) “အမႈအက်ိဳးအျပစ္မ်ား” ၏ သက္ေသခံ အေထာက္အထား တစ္စိတ္
တစ္ေဒသ ျဖစ္သြားေစ သည္။

စ်။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဥပေဒကို ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း

၂၅။

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္တြင္ တည္ဆဲျဖစ္ေသာ ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္ကို ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းအေပၚ အေျခခံ

ထားသည့္ ေတာင္းဆိုခ်က္ျဖစ္လွ်င္ စီရင္ခ်က္သည္ အၿပီးအျပတ္မျဖစ္ဟု CPC ပုဒ္မ ၁၃(စ) တြင္
ေဖာ္ျပထားသည္။ ဤျပဌာန္းခ်က္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အတိအလင္းေရးဆြဲျပဌာန္းထားေသာ တည္ဆဲ
ဥပေဒကို ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း အေပၚ အေျခခံမထားဘဲ ေရးဆြဲျပဌာန္းမထားေသာ မူဝါဒမ်ားေပၚတြင္
ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းအေပၚ အေျခခံထားေသာ ေတာင္းဆိုခ်က္အေပၚ စီရင္ခ်က္မ်ားပါ အက်ံဳးဝင္ျခင္း ရွိ၊
မရွိ ဆိုသည္မွာ မရွင္းလင္းေပ။ ယင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕မ်ားက အေကာင္အထည္
ေဖာ္ထားၿပီး ေရးဆြဲျပဌာန္းထားျခင္း မရွိေသာ မူဝါဒမ်ား ရွိသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ အထူးသျဖင့္ စပ္ဆုိင္မႈ
ရွိၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈမ်ားအေပၚ ထိခိုက္ႏုိင္သည္။
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