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ႏုိင္ငံတကာ ရာဇဝတ္မႈဆုိင္ရာ တရားရံုး (အိုင္စီစ)ီ တြင ္                                 

ျမန္မာ စစ္အာဏာရွင ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား စြဲခ်က္တင္ႏိုင္ေရး သံုးသပ္ခ်က္  

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ စစ္ေခါင္းေဆာင္တုိ႔သည္ အာဏာရွင္စနစ္တြင္ သာယာယစ္မူးကာ အာဏာကုိ အလြဲသုံးစား လုပ္ေနခ့ဲၾက 

သည္။ သူတို႔ကုိယ္တိုင္က စံနမူနာျပ လုိက္နာက်င့္သံုးအပ္သည့္ ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ားကုိ၎၊ ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒႏွင့္ 

သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိ၎ အႀကီးအက်ယ ္ ခ်ဳိးေဖာက္ကာလ်က ္ ျပစ္မႈႀကီးေပါင္းမ်ားစြာကုိ က်ဴးလြန္ေနခဲ့ၾကသည္။ 

က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း ဝန္ခံျခင္း မရိွရုံမက မက်ဴ းလြန္ခဲ့သေယာင္ေယာင္ ဟန္ေဆာင္ဖံုးဖိေနခ့ဲၾကသည္။ ကာယကံေျမာက္ 

က်ဴးလြန္ခဲ့သူတုိ႔အား အေရးယူရန္လည္း ပ်က္ကြက္ေနခ့ဲၾကသည္။ အဆုိးဆုံးမွာ ေနာက္ေနာင္တြင ္ ထိုသို႔က်ဴးလြန္မည္ 

မဟုတ္ေတာ့ေၾကာင္း၊ ထိုသုိ႔က်ဴးလြန္ရန္ မည္သူ႔ကုိမွ်လည္း ခြင့္ျပဳႏိုင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း အာမခံခ်က္မ်ား ရိွမေနျခင္းပင္ 

ျဖစ္သည္။  

ႏုိင္ငံတခုကုိ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳ ပ္ရာတြင္ စီမံခန္႔ခြဲေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရး ဟူ၍ အဓိကမ႑ိဳင္ႀကီး သုံးခုရိွသည္။ 

အာဏာအလြဲသုံးစားသူတို႔က သူတို႔စိတ္ႀကိဳက္ ဥပေဒျပဳလ်က္ စီမံခန္႔ခြဲ အုပ္ခ်ဳ ပ္ေနရုံမက တရားစီရင္ေရးစနစ္ကုိပါ 

ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္လ်က္ စိတ္တုိင္းက် ခ်ယ္လွယ္လႊမ္းမုိးေနျပန္သည္။ ဤသည္မွာ ႏုိင္ငံတခု၏ ျပည္တြင္းေရး ျပႆနာ 

ျဖစ္၍ ႏုိင္ငံသားတုိ႔ကသာ ပူးေပါင္းေျဖရွင္းရသည့္ကိစၥျဖစ္သည္။ အျခားႏုိင္ငံႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ၾကားဝင္ 

ေျဖရွင္းေပးႏုိင္သည့္ကိစၥ မဟုတ္ေပ။  

သုိ႔ေသာ္ ထုိသုိ႔အာဏာအလြဲစားမႈေၾကာင္ ့ ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ား၊ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိ ေဖာက္ဖ်က္လာလွ်င္မူ - 

ဥပမာ- ကုလသမဂၢ ပဋိဥာဥ္စာခ်ဳပ္၊ ဂ်ီနီဗာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိ ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း အစရိွသည့္ ျပစ္မႈမ်ားတြင္ 

သက္ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံႏွင့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ဝင္ေရာက္ကုိင္တြယ္ စီရင္မည္ျဖစ္သည္။  

အျပစ္တခု က်ဴးလြန္မိသအူား ေနာင္တခ်ိန္ ထပ္မံ မက်ဴးလြန္ေစရန္ ထိန္းခ်ဳပ္တားဆီးေရးႏွင့္ ထုိသူအား ျပဳျပင္ ထိန္း 

ေက်ာင္းကာ လမ္းေၾကာင္းမွန္သုိ႔ ျပန္လည္ပုိ႔ေဆာင္ေပးေရးသည္ တရားစီရင္ေရးစနစ္၏ အဦးဆံုးေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ 

ျဖစ္သည္။ အဆုိပါရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္တိုင္ေအာင္ ဆက္ကာဆက္ကာ ထပ္မံ က်ဴးလြန္ေနေသာအခါ 

ထိန္းခ်ဳပ္တားဆီးရန္ မတတ္ႏိုင္ေတာ့ပ ဲအေရးယူ အျပစ္ေပးရန္သာ ရိွေတာ့သည္။    

တရားစီရင္ေရးမ်ားတြင ္ ျပည္တြင္း၌ သမာသမတ္က်စြာ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္စြမ္း မရိွေသးသည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားအေပၚ 

ႏုိင္ငံတကာမွ လစ္လ်ဴရႈ မထားပါ။ ဤလုိအပ္ခ်က္ကိ ု ျဖည့္စြက္ေပးသည္မွာ ႏုိင္ငံတကာ ရာဇဝတ္မႈဆုိင္ရာ တရားရုံး 

(အုိင္စီစီ) ျဖစ္သည္။    

 

  
ႏုိင္ငံတကာ ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာ 

တရားရုံး  

(အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္) International Criminal Court - အတုိေကာက္ - ICC  

(ျပင္သစ္ဘာသာျဖင့္) Cour Pénale Internationale (French) 

ရုံးစုိက္ရာ The Hague, Netherlands 

ရုံးသုံးဘာသာစကား English and French 

အဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံ အေရအတြက္ 108 states 

လက္ရိွ အႀကီးအကဲ President Sang-Hyun Song 
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စတင္တည္ေထာင္ျခင္း Rome Statute adopted 17 July 1998   -  Entered into force 1 July 2002 

Website    http://www.icc-cpi.int 

 

Article 5 of the Rome Statute ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္အရ ICC မွ တရားစြဲဆိ ုဆံုးျဖတ္စီရင္ႏုိင္ေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ား 
(ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္းအတြက ္အစုိးရိမ္ရဆံုး ရာဇဝတ္မႈမ်ား) 

 

 ICC မွ တရားစြဲဆုိ ဆံုးျဖတ္စီရင္ႏုိင္ေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ား အဂၤလိပ္ေဝါဟာရ မွတ္ခ်က္ 

၁ မ်ဳိးတုန္းေစရန္ စနစ္တက် စီစဥ္သတ္ျဖတ္ျခင္း genocide 

၂ လူသားမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ား crimes against 

humanity 

၃ စစ္ျဖစ္ေနစဥ္အတြင္း ရာဇဝတ္မႈ က်ဴ းလြန္ျခင္း war crimes 

၄ မိမိကုိယ္ကိ ုခုခံကာကြယ္ပုိင္ခြင့္ အေထာက္အထား မခုိင္လံုပ ဲ

သူတပါးအား စစ္ေရးအရ က်ဴးေက်ာ ္ရန္စသည့္ ရာဇဝတ္မႈ 

crime of 

aggression 

မည္သူ႔ကုိမဆုိ ႏုိင္ငံတကာ 

ရာဇဝတ္မႈဆုိင္ရာ 

တရားရုံးတြင ္

မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆုိ 

တရားစြဲဆိုႏုိင္သည္။ 

 

 ေနာက္ထပ္ျဖည့္စြက္ရန္ ေတာင္းဆုိေနၾကသည္ ့

ရာဇဝတ္မႈမ်ားႏွင့္ ျဖည့္ရန္ 

မေအာင္ျမင္ေသးေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ား 

အေၾကာင္းရင္း 

၁ အၾကမ္းဖက္မႈ Terrorism အၾကမ္းဖက္မႈ၏ အဓိပၸာယ္ အေပၚ သေဘာတူညီခ်က္ မရေသး 

၂ မူးယစ္ေဆးဝါး သယ္ေဆာင္ ေရာင္းဝယ္ 

ေဖာက္ကားျခင္း Drug trafficking 

ICC က အကန္႔အသတ္ျဖင့္ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းေနေသာ ကိစၥ 

(၄)မ်ဳိးႏွင့္ ေရာေထြးကာ ရႈပ္ေထြးသြားႏုိင္ဖြယ္ရိွ။  

၃ အႏုျမဴ လက္နက္မ်ား သံုးစြဲျခင္း  

၄ လူအေျမာက္အျမား ေသေၾကေစႏုိင္သည့္ 

လက္နက္ျပင္းမ်ား သုံးစြဲျခင္း WMD 

အိႏၵိယမွ အဆိုျပဳေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္၊ ဤကိစၥမ်ားသည္ 

war crimes မဟုတ္ဟု ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပခ်က္အေပၚ 

အိႏၵိယက စုိးရိမ္ ပူပန္မႈ ရိွေန  

၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္ ဇူလုိင ္ (၁)ရက္ေန႔မွစ၍ အတည္ျဖစ္ခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံတကာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားဆုိင္ရာ တရားရုံး ပဋိဥာဥ္စာခ်ဳပ္ 

(Rome Statute of the International Criminal Court) အရ အဆုိပါတရားရုံးကိ ု စတင္ခဲ့သည္။ ထုိေန႔မွစ၍ (သုိ႔) 

ထုိေန႔ေနာက္ပုိင္း က်ဴးလြန္ခဲ့သည္မ်ားကုိ တရားရုံးသုိ႔ စြဲခ်က္တင္ႏိုင္သည္။ တရားဝင္တည္ရိွေသာတရားရုံးမွာ ေဟာ္လန္ 

ႏုိင္ငံ သည္ေဟ့ဂ္ၿမိ့ဳတြင္ ရွိေသာ္လည္း အမႈမ်ားကုိ ကမာၻ၏ မည္သည့္ေနရာတြင္မဆုိ ၾကားနာစစ္ေဆးႏုိင္ဖြယ္ ရိွသည္။ 

၂ဝဝ၉ ခုႏွစ ္မတ္လအထိ ICC တြင္ အဖြဲ႔ဝင္ေပါင္း (၁ဝ၈)ႏုိင္ငံ ရိွေနၿပီး ျဖစ္သည္။ ေနာက္ထပ္ အဖြဲ႔ဝင္ ႏုိင္ငံ (၄ဝ)မွာ ICC 

အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္ရန္ လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ပဋိဥာဥ္စာခ်ဳပ္ကုိ လက္မွတ္မထုိးရေသးပဲ ရိွေနေသးသည္။ ICC 

အေပၚ ေဝဖန္ထားၾကသည့္ႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕တြင ္ တရုတ ္ ရုရွား၊ အိႏၵိယႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတုိ႔ပါဝင္ေနၿပီး အဖြဲ႔ဝင္ 

ျဖစ္ရန္လည္း မႀကိဳးပမ္းၾကေသးပ ဲရိွေနသည္။ 

ေယဘူယ်အားျဖင့္ ICC မွ လက္ခံႏုိင္ေသာ ရာဇဝတ္မႈ အခင္းအက်ငး္ 

1. စြပ္စြဲခံရသူသည္ အဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံတခု၏ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ေနလွ်င္၊ 

2. အဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံတခု၏ ပုိင္နက္နယ္ေျမအတြင္း က်ဴးလြန္သည္ဟု စြပ္စြဲခံရသည့္ အမႈျဖစ္လွ်င္၊ 

3. ကုလသမဂၢ လုံျခံဳေရးေကာင္စီမွ ICC သုိ႔ လႊေဲျပာင္းေပးသည့္ အေျခအေနျဖစ္လွ်င္ ICC မွ ဆံုးျဖတ္စီရင္ႏုိင္သည္။ 
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အျခား လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား  

1. အဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံ၏ တည္ဆဲတရားေရးစနစ္၌ လစ္ဟာေနသည္မ်ားကုိ ICC မ ွထပ္မံ ျဖည့္စြက္ ေပါင္းထည့္ေပးႏုိင္သည္။ 

2. အထက္ေဖၚျပပါ ရာဇဝတ္မႈ အမ်ဳိးအစား (၄)မ်ဳိးကုိ အဖြဲ႔ဝင္ ႏုိင္ငံ၏ တရားရုံးမ်ားမွ စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္၊ ၾကားနာ 

ဆုံးျဖတ္စီရင္ရန္ ဆႏၵမရိွလွ်င ္ (သို႔) ထိုသုိ႔မလုပ္ႏုိင္လွ်င္ ICC မွ ဝင္ေရာက္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ 

စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း၊ အျပစ္ေပးျခင္း တုိ႔ကုိ သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားမွသာ အဓိကတာဝန္ယူရမည္ ျဖစ္သည္။ 

ဆူဒန္သမတ Omar al-Bashir အား 4 March 2009 ေန႔တြင ္ war crimes and crimes against humanity 

က်ဴးလြန္သည္ဟု ICC မွ စီရင္ဆုံးျဖတ္ၿပီး ဖမ္းဝရမ္းထုတ္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ ္သူသည္ အဖမ္းမခံပ ဲထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ 

ေနသျဖင့္ ICC မွ အလုိရိွေနေသာ ဝရမ္းေျပးအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရသည္။ ICC မွ အျပစ္ရွိသည္ဟ ု စီရင္ဆုံးျဖတ္ခံရသူ 

စုစုေပါင္း (၁၄)ဦးရိွသည္။ (၇)ဦးမွာ အျပစ္ေပးခံရျခင္း မရိွေသးပဲ လြတ္ေျမာက္ ေနဆဲျဖစ္သည္။ ကြယ္လြန္သြားခဲ့သူ(၂)ဦး 

ရိွၿပီး ထိန္းသိမ္းခံေနရဆဲ(၅)ဦး ရိွသည္။ ICC မွ ပထမဦးဆုံး ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည့္ အမႈမွာ ကြန္ဂုိစစ္ေခါင္းေဆာင္ ေသာမတ္စ္ 

လူဘန္ဂါ (Thomas Lubanga)၏ အမႈျဖစ္ၿပီး ၂ဝဝ၉ ဇန္နဝါရီလ(၂၆)ရက္က ျဖစ္သည္။ 

ICC မ ွယေန႔ထ ိအမႈဖြင္ ့စံုစမ္းစစ္ေဆးခ့ဲၿပီးသည့္ အေျခအေန (၄)ခု 

   ရာဇဝတ္မႈ 

အမ်ဳိးအစား 

စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ 

စတင္ခ်ိန္ 

ထိန္းသိမ္းခံ- 

ထြက္ေျပး 

 

၁ ေျမာက္ပုိင္း  

ယူဂန္ဒါ၊ 

  July 2004  ႏုိင္ငံအစုိးရ 

၂ ကြန္ဂုိ၊   June 2004  ႏုိင္ငံအစုိးရ 

၃ အာဖရိက 

အလယ္ပုိင္းႏုိင္ငံ 

  May 2007  ႏုိင္ငံအစုိးရ 

Ahmed Haroun ထြက္ေျပး 

Ali Kushayb ထြက္ေျပး 

Omar al-Bashir ထြက္ေျပး 

၄ ဒါဖာ 

(ဆူဒန္ႏုိင္ငံ) 

Bahr Idriss Abu 

Garda 

war crimes and 

crimes against 

humanity 

June 2005 

လာေရာက္ 

အစစ္ခ ံ

UNSC မ ွICC သုိ႔ 

လႊေဲျပာင္းသည့္ 

အေျခအေန  

Resolution 1593 

လက္ရိွ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး အေျခအေနတြင္ နအဖ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား  

ICC ၌ တရားစြဲဆိုျခင္းအေပၚ သံုးသပ္ခ်က ္

ဆုံးျဖတ္စီရင္မည့္ေနရာ  ICC 

တရားစြဲဆိုမည့္ ICC အဖြဲ႔ဝင္ 

ႏုိင္ငံ (သုိ႔) လံုျခံဳေရးေကာင္စီ 

…………………. 

တရားစြဲဆိုခံရမည့္သူမ်ား ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊႏွင့္ နအဖ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား 

တရားစြဲဆိုႏုိင္ေလာက္ေအာင္ 

နအဖက က်ဴးလြန္ထားေသာ 

ရာဇဝတ္မႈမ်ား 

1. genocide 

2. crimes against humanity 
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3. war crimes 

4. crime of aggression (ထင္ရွားသည့္ သက္ေသခံတခုမွာ အၾကမ္းမဖက္ လူထု 

ဆႏၵျပပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္သည့္ အရပ္ဘက္ျပည္သူတို႔အား နအဖက အဓိကရုဏ္း 

ႏိွမ္ႏွင္းေရးတပ္မ်ားကိ ု မသုံးပဲ စစ္တပ္အား အမိန္႔ေပးကာ အၾကမ္းဖက္ စီးနင္း 

တုိက္ခိုက္၍ သတ္ျဖတ္ၿဖိဳခြဲေစျခင္း၊ ေနာက္ထပ္ထင္ရွားသည့္ သက္ေသခံတခု 

မွာ တိုင္းရင္သား လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္ ျပည္သူတို႔အား စစ္ေရး 

ပုံစံျဖင့္ ရန္စက်ဴးေက်ာ္တိုက္ခိုက္ျခင္း စသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ား) 

ICC မွ လက္ခံႏုိင္ေျခ  ကုလသမဂၢ လုံျခံဳေရးေကာင္စီမွ ICC သုိ႔ လႊေဲျပာင္းေပးသည့္ အေျခအေန 

ရည္မွန္းခ်က္ သြယ္ဝုိက္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားျဖင့္ နအဖအား ဖိအားေပးျခင္း 

သြယ္ဝုိက္ 

အက်ဳ ိးသက္ေရာက္မႈမ်ား  

1. နအဖအေပၚ ျမန္မာစစ္တပ္မွ အယုံအၾကည္မဲ့သြားေစျခင္း 

2. ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအဝင္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသမားမ်ားအား 

ျပန္လႊတ္ေပးရန္ နအဖအေပၚ ဖိအားသက္ေရာက္ျခင္း  

3. ဒီမိုကေရစီအတြက ္ျပည္တြင္းျပည္ပ ျမန္မာတုိ႔၏ ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား 

က်ယ္ျပန္႔လာျခင္း 

4. နအဖအား ေထာက္ခံသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားမွ ဆက္လက္ ေထာက္ခံမႈ မေပးေတာ့ျခင္း။ 

အထူးသျဖင့္ လုံျခံဳေရးေကာင္စီမွ တရုတ္ႏွင့္ ရုရွား။ 

5. နအဖအား ျပစ္ဒဏ္ခတ္ ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား ပိုမုိ ျပင္းထန္ က်ယ္ျပန္႔လာျခင္း 

6. ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရးကုိ ႏုိင္ငံတကာမွ ပုိမုိေထာက္ခံ အားေပးလာျခင္း 

7. နအဖ အာဏာပုိင္တို႔က ေနာက္ထပ္ က်ဴ းလြန္လာႏုိင္ဖြယ္ရွိေသာ 

လူ႔အခြင့္အေရး ေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ားကုိ ႀကိဳတင္ဟန္႔တားႏုိင္ဖြယ ္ရိွျခင္း။  

8. အျခား……. 

ေနာက္ဆုံးရလဒ္ နအဖ တဖြဲ႔လုံးအား ICC မ ွအျပစ္ရိွသည္ဟု ဆုံးျဖတ္စီရင္ျခင္း 

  

 

Compiled and analyzed by Lwin Aung Soe – 2009 

ကုိးကား - http://en.wikipedia.org/wiki/International_Criminal_Court  

   

မွတ္ခ်က္။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတုိက်ဳိၿမ့ိဳတြင္ ၁၅-၈-၂ဝဝ၉ ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏုိင္ငံ)မွ 

ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊအား ႏုိင္ငံတကာ ရာဇဝတ္ခုံရံုး (ICC)တြင္ စြဲခ်က္တင္ရန္ ေတာင္းဆုိမႈအား ေထာက္ခံေဆြးေႏြးပြဲ၌ 

ျဖန္႔ေဝခဲ့သည့္စာကုိ ထပ္မံျဖည့္စြက္ အေခ်ာသတ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။    

     


