အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ တရားုံး (International Court of Justice) 1
ရည်ရ�ယ်ချက်
၁။

ကုလသမဂအဖွဲ၏ ပင်မတရားစီရင်ေရး အဖွဲအစည်းြဖစ်သည့် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ

တရားုံး (International Court of Justice) ှင့် စပ်လျဉ်း၍ သိရှိေစရန်
ေနာက်ခံသမိုင်းေကာင်း
၂။

၁၉၂၂ ခုှစ်တွင် ိုင်ငံေပါင်းချပ်အသင်းကီးက ိုင်ငံတကာ တရားစီရင်ေရးဆိုင်ရာ

အမဲတမ်းတရားုံး (the Permanent Court of International Justice – PCIJ) ကို
တည်ေထာင်ခဲ့ပီး ၁၉၂၂ ခုှစ်မှ ၁၉၄၀ ခုှစ်ကာလများအတွင်း PCIJ သည် အမေပါင်း ၆၀
ခန�်ကို ကိုင်တွယ် ေြဖရှငး် ေပးခဲသ
့ ည်။
၃။

၁၉၃၉ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလတွင် စတင်ြဖစ်ပွားခဲ့ေသာ ဒုတိယကမာစစ်သည် PCIJ

အေပ သက်ေရာက်မကီးမားခဲ့ပီး ှစ်အတန်ကာသည်အထိ ၎င်း၏လုပ်ငန်းေဆာင်တာများ
ေလျာ့နည်းခဲ့သည်။ ၁၉၃၉ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၄ ရက်ေန�တွင် ြပလုပ်ခဲ့သည့် အစည်းအေဝး
(Public Sitting) မှာ ေနာက်ဆုံး ကျင်းပခဲ့သည့်အစည်းအေဝးြဖစ်ပီး ထိုအချိန်မှစ၍ တရား
စီရင်ေရးဆိုင်ရာ

ကိစရပ်များတွင်

ပါဝင်ပတ်သက်ြခင်းမြပေတာ့ဘဲ

တရားေရးဆိုင်ရာ

ေရ�းေကာက်ပွဲများကိုလည်း ထပ်မံ မကျင်းပေတာ့ေပ။
၄။

စစ်မက်ြဖစ်ပွားလာမများေကာင့်

တရားုံးကို

ြပန်လည်ဖန်တီးရမည့်အေတွးများ

ေပေပါက်လာပီး ၁၉၄၂ ခုှစ်တွင် အေမရိကန်ိုင်ငံ ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီး(Secretary of
State)ှင့် ယူေက ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီး (Foreign Secretary) တိုသည် စစ်ကီးပီးဆုံးပါက
အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာတရားုံးတစ်ရပ် ဖွဲစည်းရန် (သို) ြပန်လည်ဖွဲစည်းရန် ေကညာ ခဲ့သည်။
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https://www.icj-cij.org/en
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ထိုြပင်

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ

အေမရိကန်တရားစီရင်ေရးေကာ်မတီကလည်း

PCIJ

၏

တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ကို ထပ်မံသက်တမ်းတိုးေပးရန် အ�ကံြပတင်ြပခဲ့သည်။
၅။

၁၉၄၃ ခုှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၃၀ ရက်ေန�တွင် တုတ်၊ ဆိုဗီယက်ြပည်ေထာင်စု၊

ယူေကှင့် အေမရိကန်ိုင်ငံတိုအကားြပလုပ်ခဲ့သည့် ညီလာခံတွင် “ ငိမ်းချမ်းေရးကို ချစ်
ြမတ်ိုးသည့
် ိုင်ငံတိုင်း၌

တူညီေသာအချပ်အြခာအာဏာရှိသည်ဟူေသာ

မူဝါဒအေပ

အေြခခံ၍ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ငိမ်းချမ်းေရးှင့် လုံ�ခံေရးကို ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ရန်
ိုင်ငံတိုင်းက

အဖွဲဝင်အြဖစ်ပါဝင်ိုင်သည့်

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာအဖွဲအစည်းတစ်ရပ်ကို

အြမန်ဆုံးဖွဲစည်းတည်ေထာင်ရန်” ဟူသည့် ေကညာချက်တစ်ရပ်ကို ထုတ်ြပန်ခဲ့သည်။
၆။

ထိုေကညာချက်ေကာင့် Dumbarton Oaks တွင် မဟာမိတ်အင်အားကီးိုင်ငံ ၄

ိုင်ငံ (အေမရိကန်၊ ယူေက၊ ဆိုဗီယက်ြပည်ေထာင်စု ှင့် တုတ်) တိုအကား အြပန်အလှန်
ေဆွးေွးမများြပလုပ်ခဲ့ကပီး ၁၉၄၄ ခုှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၉ ရက်ေန�တွင် အြပည်ြပည်
ဆိုင်ရာတရားုံး

တစ်ရပ်ပါဝင်သည့်

ိုင်ငံတကာအဖွဲအစည်းတစ်ရပ်

တည်ေထာင်ေရး

အတွက် အဆိုြပချက်များကို ထုတ်ြပန်ေကညာခဲ့သည်။ ထိုေနာက် ၁၉၄၅ ခုှစ်၊ ဧပီလတွင်
အေမရိကန်ိုင်ငံ၊ ဝါရှင်တန်မိ၌ ိုင်ငံေပါင်း ၄၄ ိုင်ငံကို ကိုယ်စားြပသည့်ဂျရီများ ပါဝင်
သည့် ေကာ်မတီ အစည်းအေဝးတစ်ရပ်ကို ကျင်းပခဲ့ပီး အစည်းအေဝး၌ အနာဂတ်တွင်
ဖွဲစည်းမည့် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာတရားုံး၏ နည်းဥပေဒ (Statute) မူကမ်းကို ြပင်ဆင်
ေရးဆွဲခဲ့ကသည်။ ထိုနည်းဥပေဒသည် PCIJ ၏ နည်းဥပေဒအေပတွင်အေြခခံ၍ ြပင်ဆင်
ေရးဆွဲထားြခင်းြဖစ်သည်။ ထိုနည်းဥပေဒှင့် စပ်လျဉ်း၍ ၁၉၄၅ ခုှစ်၊ ဇွန်လတွင် ကျင်းပ
ခဲ့သည့် ိုင်ငံေပါင်း (၅၀) ပါဝင်ေသာ ဆန်ဖရန်စစကိုညီလာခံတွင် ေနာက်ဆုံးအတည်ြပချက်
ရယူခဲ့ပီး တရားုံးအသစ်တစ်ရပ်ကို ြပန်လည်ဖွဲစည်းရန် ဆုံးြဖတ်ခဲ့ကကာ အြပည်ြပည်
ဆိုင်ရာတရားုံး၏ Statute ကို ကုလသမဂပဋိာဏ်စာချပ်တွင် ထပ်မံ ြဖည့်စွက်ခဲ့သည်။
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၇။

ယခုကဲ့သို အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာတရားုံးအသစ်တစ်ရပ် ထပ်မံဖွဲစည်းရြခင်း၏ အဓိက

အေကာင်းရင်းများမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည် (က) တရားုံးသည် ကုလသမဂအဖွဲ၏ တရားစီရင်ေရးဆိုင်ရာ ပင်မအဖွဲအစည်း
ြဖစ်သြဖင့် ိုင်ငံေပါင်းချပ်အသင်းကီးှင့် ချိတ်ဆက်ေနသည့် PCIJ က ဤ
တာဝန်ကို ထမ်းေဆာင်ြခင်းမှာ မသင့်ေလျာ်ြခင်း၊
(ခ)

PCIJ ၏ Statute တွင်ပါဝင်သည့် ိုင်ငံအေတာ်များများသည် ဆန်ဖရန်စစကို
ညီလာခံတွင်

ကိုယ်စားြပတက်ေရာက်ိုင်ြခင်းမရှိသကဲ့သို

ညီလာခံ

တက်ေရာက်သည့် ိုင်ငံအများသည်လည်း Statute တွင် ပါဝင်ြခင်းမရှိေသာ
ေကာင့် တရားုံးအသစ်တစ်ရပ် ဖွဲစည်းြခင်းက ပိုမိုသင့်ေလျာ်ြခင်း၊
(ဂ)

PCIJ တွင် ဥေရာပိုင်ငံများသည် ိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်း၏ ိုင်ငံေရးှင့်
ဥပေဒေရးရာကိစရပ်များအေပ
တစ်ရပ်ဖွဲစည်းြခင်းြဖင့်

လမ်းမိုးထားခဲ့ေသာေကာင့်

တရားုံးအသစ်

ဥေရာပမှမဟုတ်သည့်ိုင်ငံများ၏

တရားစီရင်ေရး

ဆိုင်ရာ ကိစရပ်များကို ပိုမိုေြဖရှင်းေပးိုင်ြခင်း၊ (ထိုေကာင့် ၁၉၄၅ ခုှစ်တွင်
ကုလသမဂအဖွဲဝင် ိုင်ငံေပါင်း ၅၁ ိုင်ငံမှ ၂၀၁၃ ခုှစ်တွင် ၁၉၃ ိုင်ငံအထိ
တိုးလာပါသည်။)
၈။

PCIJ သည် ၁၉၄၅ ခုှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလတွင် ေနာက်ဆုံးေတွဆုံခဲ့ကပီး စာရ�က်

စာတမ်းများအား ICJ သို လဲေြပာင်းေပးအပ်ခဲ့သည်။ ၁၉၄၆ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၃၁ ရက်ေန�
တွင် PCIJ မှ တရားသူကီးများသည် လုပ်ငန်းတာဝန်များမှ တရားဝင်တ်ထွက်ခဲ့ကပီး
၁၉၄၆ ခုှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၅ ရက်ေန�တွင် ကျင်းပခဲ့သည့် ကုလသမဂအေထွေထွ
ညီလာခံှင့် လုံ�ခံေရးေကာင်စီ၏ ပထမဆုံးအစည်းအေဝးတွင် ပထမဆုံးေသာ ICJ အဖွဲဝင်
များ ေရ�းေကာက်ပွဲကို ကျင်းပခဲ့သည်။ ၁၉၄၆ ခုှစ်၊ ဧပီလတွင် PCIJ ကို တရားဝင်
ဖျက်သိမ်းခဲ့ပီး ၁၉၄၆ ခုှစ်၊ ဧပီလ ၁၆ ရက်ေန�တွင် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာတရားုံး (ICJ)
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သည် ိုင်ငံတကာ တရားစီရင်ေရးဆိုင်ရာ အမဲတမ်း တရားုံး (PCIJ) ၏ေနရာကို
ဆက်ခံခဲ့ပါသည်။ 2
1

၉။

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာတရားုံးသည် ကုလသမဂ၏ အြခားပင်မအဖွဲအစည်း (၅)ခု တို

ကဲ့သို အေမရိကန်ိုင်ငံ၊ နယူးေယာက်မိတွင်မဟုတ်ဘဲ PCIJ ုံးစိုက်ရာ နယ်သာလန်ိုင်ငံ၊
ဟိတ်မိရှိ ငိမ်းချမ်းေရးနန်းေတာ်တွင် ုံးစိုက်ပီး ုံးသုံးဘာသာစကားများမှာ အဂလိပ်
ဘာသာှင့် ြပင်သစ်ဘာသာတိုြဖစ်သည်။
ပါဝင်ပတ်သက်ေသာိုင်ငံများ
၁၀။

ကုလသမဂပဋိာဏ်စာချပ်၏ အခန်း (၁၄)၊ ပုဒ်မ (၉၃) အရ ကုသသမဂအဖွဲဝင်

ိုင်ငံတိုင်းသည် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာတရားုံး (ICJ) ၏ အဖွဲဝင်ိုင်ငံြဖစ်ပါသည်။ ကုလသမဂ
အဖွဲဝင်မဟုတ်ေသာိုင်ငံအေနြဖင့်

အမကိစေပမူတည်၍

ကုလသမဂလုံ�ခံေရးေကာင်စီ

ေထာက်ခံချက်ြဖင့် ကုလသမဂအေထွေထွညီလာခံမှ ဆုးံ ြဖတ်ေပးပါက ICJ ၏ စာချပ်တွင်
ပါဝင်ရပါသည်။
တာဝန်ဝတရားများ
၁၁။

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာတရားုံး၏ တာဝန်ဝတရားများမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည် (က) အဖွဲဝင်ိုင်ငံများအကားြဖစ်ပွားေသာ

ဥပေဒေရးရာ

အြငင်းပွားမြပဿနာ

များကို ိုင်ငံတကာဥပေဒှင့်အညီ ေြဖရှင်းေပးြခင်း၊
(ခ)

ကုလသမဂအေထွေထွညီလာခံ၊ လုံ�ခံေရးေကာင်စီှင့် အြခား ကုလသမဂ
လက်ေအာက်ခံအဖွဲအစည်းများှင့် အထူးအဖွဲအစည်းများ၏ ဥပေဒေရးရာ
ေမးခွန်းများအေပ အ�ကံြပသုံးသပ်ချက်များေပးြခင်းတို ြဖစ်ပါသည်။
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https://www.youtube.com/watch?v=DME-wfbt08c&t=888s

5
အမအခင်းများ
၁၂။

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာတရားုံးသည်

ရာဇဝတ်မတရားုံးတစ်ခုမဟုတ်ေသာေကာင့်

တစ်ဦးချင်းစီ၏ကိစရပ်များမဟုတ်ဘဲ ိုင်ငံအချင်းချင်းအကားြဖစ်ပွားသည့် အြငင်းပွားမကိစ
များကိုသာ လက်ခံေြဖရှင်းေပးပါသည်။
၁၃။

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာတရားုံးအေနြဖင့် ပထမဆုံး ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းခဲ့ရသည့်အမမှာ

၁၉၄၇ ခုှစ်၊ ေမလ ၂၂ ရက်ေန�တွင် တင်သွင်းခဲ့သည့် ယူေကှင့် အယ်ေဘးနီးယားိုင်ငံတို
အကားြဖစ်ပွားခဲ့သည့် ေကာ်ဖူးေရလက်ကားကိစ (Corfu Channel) ြဖစ်ပီး ထိုအချိန်မှစ၍
၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဇွန်လ ၁ ရက်ေန�အထိ တရားုံးသို ေရာက်ရှိလာေသာ အမေပါင်း ၁၇၇ ခု
ရှိသည်။
တရားစွဲဆိုြခင်း 3 ှင့် တရားစီရင်ြခင်း 4
2

၁၄။

3

ိုင်ငံများအေနြဖင့် ICJ တွင် ၎င်းတို၏ အမဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်မရှိသြဖင့် ၎င်းတို

ိုင်ငံရှိ ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီး (သိုမဟုတ်) နယ်သာလန်ိုင်ငံရှိ ၎င်းတိုိုင်ငံ ဆိုင်ရာသံအမတ်မှ
တစ်ဆင့် ICJ ၏ အတွင်းေရးမှးချပ်ထံ ဆက်သွယ်ကရသည်။ တရားခွင်တွင် အမရင်ဆိုင်က
မည့
် ိုင်ငံများအေနြဖင့် ၎င်းတိုိုင်ငံကိုယ်စားြပ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးက အမှင့်သက်ဆိုင်
သည့် ကိစရပ်များကို ေဆာင်ရ�က်ပါသည်။ ထိုကိုယ်စားလှယ်ကို အစိုးရမှ ခန�်အပ်တာဝန်ေပး
ထားြခင်းြဖစ်ပီး အစိုးရမှေဆာင်ရ�က်ရန်လိုအပ်သည့်ကိစရပ်အားလုံးကို ၎င်းက တာဝန်ယူ
ေဆာင်ရ�က်ပါသည်။
၁၅။

တရားစွဲဆိုြခင်းကို ေအာက်ပါနည်းလမ်းများြဖင့် ေဆာင်ရ�က်ိုင်သည် -

3

https://www.icj-cij.org/en/how-the-court-works

4

https://www.icj-cij.org/en/contentious-jurisdiction

6
(က) အထူးသေဘာတူညီချက်တစ်ရပ်ေပးပိုြခင်း။

ဤသေဘာတူညခ
ီ ျက်

ကို ှစ်ိုင်ငံ သေဘာတူညီချက်ြဖင့် သက်ဆိုင်ရာိုင်ငံိုင်ငံလုံးကြဖစ်ေစ၊ တစ်
ိုင်ငတ
ံ ည်းကြဖစ်ေစ တရားုံးသို ေပးပိုတင်သွင်းိုင်သည်။ ဤအမတွင် တိုင်
ကားသည့်ိုင်ငံှင့် တရားစွဲဆိုခံရသည့်ိုင်ငံဟူ၍ မရှိေသာေကာင့် တရားုံး
မှ

ထုတ်ြပန်ေကညာချက်များတွင်

ိုင်ငံများ၏အမည်များကားတွင်

(/)

သေကတ ထည့်သွင်း၍ ေဖာ်ြပပါသည်။ (ဥပမာ - A ိုင်ငံ/ B ိုင်ငံ)
ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံမှ အြခားိုင်ငံတစ်ိုင်ငံအေပ စွဲချက်တင်ြခင်း။

(ခ)

ဤအမတွင်

တိုင်ကားသည့်ိုင်ငံသည် မည်သည့်စာချပ်၊ သိုမဟုတ် ေကညာချက်ေပ
အေြခခံ၍ တိုင် ကားြခင်းြဖစ်ေကာင်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ေဖာ်ြပေပးရမည်။
ဤသို တစ်ိုင်ငံချင်းမှတိုင်ကားသည့် အမများတွင် သက်ဆိုင်ရာိုင်ငံများ၏
အမည်များအကား (v.) ကို ထည့်သွင်း ေဖာ်ြပထားပါသည်။ (ဥပမာ - A ိုင်ငံ
v. B ိုင်ငံ)
၁၆။

တရားစွဲဆိုရာတွင် စာြဖင့်ေရးသားတင်သွင်းြခင်းှင့် တ်ြဖင့်တင်သွင်းြခင်းတို ပါဝင်

ပါသည်။

စာြဖင့်ေရးသားတင်သွင်းရာတွင်

၎င်းတိုတရားစွဲဆိုသည့်အချက်များ၊

အမှင့်

သက်ဆိုင်သည့်ဥပေဒအေကာင်းအရာများ အြပည့်အစုံပါဝင်သည့် ေလာက်လဲချက်များကို
အြပန်အလှန်

ေပးပိုတင်သွင်းကပါသည်။

ကိုယ်စားလှယ်များှင့်

တ်ြဖင့်တင်သွင်းြခင်းတွင်

ဥပေဒအကျိးေဆာင်များက

တရားုံးသို

ိုင်ငံကိုယ်စားြပ

ေလာက်ထားတင်သွင်း

ကသည့် လူထုကားနာပွဲများ ပါဝင်ပါသည်။
၁၇။

တ်ြဖင့်ေလာက်ထားထွက်ဆိုချက်များ

ေဆာင်ရ�က်ပီးပါက

တရားုံးက

အများ

ြပည်သေ
ူ ရှေမှာက်တွင် စီရင်ချက်ချပါသည်။ သက်ဆိုင်ရာိုင်ငံများအေနြဖင့် အယူခံဝင်ခွင့်
မရှိဘဲ တရားုံး၏ေနာက်ဆုံးစီရင်ချက်သာ အတည်ြဖစ်သည်။

7
၁၈။

အြပည် ြပည်ဆ ိ ုင ် ရာတရားု ံး (ICJ) သည် ကမာ ့တ ရားု ံး အြဖစ် တာဝန်ယ ူ

ေဆာင်ရ�က်ပီး အဖွဲဝင်ိုင်ငံအချင်းချင်းအကား ြဖစ်ပွားသည့်အြငင်းပွားမများကို ိုင်ငံတကာ
ဥပေဒှင့်အညီ အဆုးံ အြဖတ်ေပးပါသည်။ သက်ဆိုင်ရာိုင်ငံများအေနြဖင့် ICJ ၏ တရား
စီရင်မကို

အသိအမှတ်ြပလက်ခံမှသာ

ေြဖရှင်းေပးိုင်သည်။

တရားုံးအေနြဖင့်

အမတစ်ခုချင်းစီကို

အြငင်းပွားမကို

ကိုင်တွယ်ရာတွင်

ကိုင်တွယ်

သက်ဆိုင်ရာိုင်ငံများက

၎င်းတို၏အြငင်းပွားမ ြပဿနာှင့်စပ်လျဉ်း၍ ICJ ၏ ဆုံးြဖတ်ချက်ကို သေဘာတူညီမှသာ
တရားုံးအေနြဖင့် တရားစီရင်ိုင်သည်။
၁၉။

တရားုံးသည် ကျိးေကာင်းဆီေလျာ်ပီး မတေသာတရားစီရင်ချက် ချမှတ်ိုင်ေရး

အတွက် ၎င်းထံသိုတင်သွင်းလာေသာ အမှင့်သက်ဆိုင်သည့်သက်ေသများ၊ သက်ဆိုင်ရာ
ိုင်ငံများက တင်ြပလာသည့် ဥပေဒေရးရာ အြငင်းပွားမများှင့် ိုင်ငံတကာဥပေဒတွင်
ပါဝင်သည့် သက်ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းဥပေဒများအားလုံးကို ေသေသချာချာ ချင့်ချိန်စဉ်းစား
ဆုံးြဖတ်ရပါသည်။
၂၀။

ICJ Statute ၏ အခန်း (၂)၊ ပုဒ်မ (၃၈)၊ အပိုဒ်ခွဲ (က)၊ (ခ)၊ (ဂ) ှင့် (ဃ) တိုအရ ICJ

အေနြဖင့် လိုက်နာကျင့်သုံးရမည့်ဥပေဒများမှာ အာဏာတည်ေနေသာ ိုင်ငံတကာသေဘာတူ
စာချပ်များ၊ ကွန်ဗန်းရှင်းများ၊ ိုင်ငံတကာဓေလ့ထုံးတမ်းများ၊ ေယဘူယျ ဥပေဒအေြခခံ
သေဘာတရားများ၊ တရားေရးအဆုံးအြဖတ်များြဖစ်ပါသည်။
၂၁။

သက်ဆိုင်ရာိုင်ငံှစ်ိုင်ငံသည် ှစ်ိုင်ငံအကား ေကျေအးမြဖင့် တရားစွဲဆိုြခင်းကို

မည်သည့် အေြခအေနတွင်မဆို အဆုံးသတ်ြခင်း (သို) ရပ်ဆိုင်းြခင်းတို ြပလုပ်ိုင်သည်။ အမ
ကိုရပ်ဆိုင်းရာတွင် တိုင်ကားသည့်ိုင်ငံဘက်မှ အမကို ဆက်လက်ေဆာင်ရ�က်လိုြခင်း မရှိ
ေတာ့ေကာင်း တရားုံးသို အချိန်မေရ�း အေကာင်းကား၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ှစ်ိုင်ငံ
သေဘာတူညီချက်ြဖင့် အမကိုုတ်သိမ်းေကာင်း ေကညာ၍ေသာ်လည်းေကာင်း ရပ်ဆိုင်း
ိုင်သည်။ ထိုအခါ တရားုံးက အမကို စာရင်းထဲမှ ပယ်ဖျက်လိုက်ပါသည်။

8
တရားုံးဖွဲစည်းပုံ
၂၂။

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာတရားုံး (ICJ) ကို တရားသူကီး (၁၅)ဦးြဖင့် ဖွဲစည်းထားပီး

၎င်းတိုကို

ကုလသမဂအေထွေထွညီလာခံှင့်

လုံ�ခံေရးေကာင်စီတိုက

ေရ�းေကာက်

တင်ေြမာက်ထားကာ သက်တမ်းမှာ (၉)ှစ်ြဖစ်သည်။ တရားသူကီးေနရာ (၅)ေနရာကိုမူ
(၃)ှစ်တစ်ကိမ်

လဲလှယ်ပီး

တရားသူကီးများကို

ြပန်လည်ေရ�းေကာက်တင်ေြမာက်

ိုင်ပါသည်။ အြပည်ြပည် ဆိုင်ရာတရားုံး (ICJ) ရှိ တရားသူကီးများသည် ၎င်းတိုိုင်ငံကို
ကိုယ်စားမြပသည့် သီးြခား လွတ်လပ်ေသာ တရားသူကီးများြဖစ်ကသည်။ တရားသူကီး
များကို ပထဝီအေနအထားအရ အာဖရိကေဒသမှ (၃) ေနရာ၊ လက်တင်အေမရိကှင့်
ကာေရဘီယံေဒသမှ

(၂)ေနရာ၊

အြခားအေနာက်ိုင်ငံများမှ

အာရှ

(၅)

ေဒသမှ

ေနရာှင့်

(၃)

အေရှ

ေနရာ၊

အေနာက်ဥေရာပှင့်

ဥေရာပေဒသမှ

(၂)

ေနရာစီ

အသီးသီးခန�်ထားပီး တရားသူကီးအဖွဲတွင် ကုလသမဂ လုံ�ခံေရးေကာင်စီအဖွဲဝင် ိုင်ငံ
(၅)ိုင်ငံမှ တရားသူကီး (၁)ဦးစီ အမဲတမ်းပါဝင်ပါသည်။
၂၃။

တရားသူကီးအဖွဲတွင် အမရင်ဆိုင်ကမည့်ိုင်ငံ၏ိုင်ငံသား တရားသူကီးများ ပါဝင်

ေနပါက ၎င်းတိုအေနြဖင့် ထိုအမကို
မိမိတိုိုင်ငံသားတရားသူကီး

စီရင်ရာတွင် ဆက်လက်ပါဝင်ေဆာင်ရ�က်ခွင့်ရှိပီး

ပါဝင်ြခင်းမရှိသည့်

ိုင်ငံအေနြဖင့်

တစ်စုံတစ်ဦးအား

တရားသူကီးအြဖစ် ေဆာင်ရ�က်ေစရန် ေရ�းချယ်ခွင့်ရှိေကာင်း အြပည်ြပည်ဆိုငရ
် ာတရားုံး
(ICJ) Statute ပုဒ်မ (၃၁) တွင် ေဖာ်ြပထားပါသည်။ ထိုပုဂိလ်ကို Judge ad hoc ဟုေခပီး
တရားသူကီးေလာင်းအြဖစ် ေရ�းချယ်ခံထားရသူများထဲမှ မိမိှစ်သက်ရာပုဂိလ်ကို ေရ�းချယ်
ခန�်အပ်ိုင်ပါသည်။ Judge ad hoc များအေနြဖင့် သက်ဆိုင်ရာအမများကိုတရားစီရင်ြခင်း
ကိစများတွင် ကျန်တရားသူကီးများနည်းတူ ပါဝင်ေဆာင်ရ�က်ခွင့်ရှိပါသည်။ 5
4

5

https://www.icj-cij.org/en/judges-ad-hoc

9
၂၄။

တရားုံးသည်

၎င်း၏

ဥကှင့်

ဒုတိယဥကေနရာများကို

(၃)ှစ်တစ်ကိမ်

ေရ�းေကာက်တင်ေြမာက်ပါသည်။ ဥကသည် အစည်းအေဝးများ အားလုံးကို တာဝန်ယူ
ကျင်းပေပးပီး တရားုံး၏ လုပ်ငန်းေဆာင်တာများကိုလည်း န်ကားေပးသည့်အြပင် ုံး၏
အုပ်ချပ်မဆိုင်ရာကိစရပ်များကိုလည်း ကီးကပ်ကွပ်ကဲရပါသည်။ ဥကသည် အေမရိကန်
ိုင်ငံ၊ နယူးေယာက်မိရှိ အေထွေထွညီလာခံတွင် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာတရားုံး၏ လုပ်ငန်း
ေဆာင်ရ�က်မအစီရင်ခံစာကို ှစ်စဉ်တင်ြပရပါသည်။ အစီရင်ခံစာတွင် တရားုံး၏ ဖွဲစည်းပုံ
ဆိုင်ရာ အကျဉ်းချပ်မိတ်ဆက်၊ တရားစီရင်ေရးလုပ်ငန်းများ၊ တရားုံးမှထုတ်ြပန်ချက်များ၊
အုပ်ချပ်မဆိုင်ရာကိစရပ်များှင့် ဘတ်ဂျက်ကိစတို ပါဝင်ပါသည်။ 6
5

ုံးလုပ်ငန်းေဆာင်ရ�က်မ
၂၅။

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာတရားုံး (ICJ) သည် ကုလသမဂအေထွေထွအတွင်းေရးချပ်က

တာဝန်မခံရသည့် ကုလသမဂ၏ တစ်ခုတည်းေသာ အဖွဲအစည်းြဖစ်ပီး ၎င်း၏ ုံးလုပ်ငန်း
များကို အုပ်ချပ်မဆိုင်ရာ ကိစရပ်များကို အတွင်းေရးမှးချပ်ုံး (Registry) က တာဝန်ခံ
ေဆာင်ရ�က်ေပးပါသည်။
၂၆။

ICJ သည် တရားုံးတစ်ခုသာမက ိုင်ငံတကာအဖွဲအစည်းတစ်ရပ်လည်းြဖစ်ေသာ

ေကာင့် အတွင်းေရးမှးချပ်ုံးသည် အမသည်များြဖစ်သည့် အချပ်အြခာအာဏာပိုင်ိုင်ငံ
များ၏ တရားစီရင်ေရးကိစများကို ကူညီေဆာင်ရ�က်ေပးရသည့်အြပင် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ
အတွင်းေရးမှး ချပ်ုံးအြဖစ်လည်း တာဝန်ယူရပါသည်။
၂၇။

အတွင်းေရးမှးချပ်ုံးတွင်

ကုလသမဂ၏

Assistant

Secretary-General

ှင့်

ရာထူးချင်းညီမသည့် အတွင်းေရးမှးချပ်(Registrar)၊ ဒုတိယ အတွင်းေရးမှးချပ်၊ တရားုံး
(သိုမဟုတ်) အတွင်းေရးမှးချပ်ုံးမှ ခန�်အပ်ထားသည့် ဝန်ထမ်း ၁၀၀ ေကျာ်ှင့် လုပ်ငန်း
လိုအပ်ချက်အရ ယာယီခန�်အပ်ထားေသာ ဝန်ထမ်းတို ပါဝင်ပါသည်။
6

https://www.icj-cij.org/en/annual-reports

သုေေသနလုပ္ငန္းဆိုင္ရာစုံစမ္းေမးမမန္းမှုမ်ားမပုလုပ္ရန္ (သို ့မဟုေ္) သုေေသန၊ မပည္သူ ့ဆက္ဆံေရးနြင့္နိုင္ငံေကာဆက္ဆံေရး
ဌာနကကီးအားလာေရာက္ေလ့လာရန္ ေအာက္ပါလိပ္စာအေိုင္း ဆက္သျယ္နိုင္ပါသည္။
သုေေသန၊မပည္သူ ့ဆက္ဆံေရးနြင့္နိုင္ငံေကာဆက္ဆံေရးဌာနကကီး - အမ်ိုးသားလွှေ္ေော္1G ေဆာင္၊ဒုေိယထပ္
ေယ္လီဖုန္း - ၀၆၇-၅၉၁၂၃၅၊၀၆၇-၅၉၁၆၆၄၊
ဖက္စ္ - ၀၆၇-၅၉၁၃၈၀

owdjyK&ef
ဤသေင္းအခ်က္အလက္သည္

လွှေ္ေော္ကိုယ္စားလြယ္မ်ားအား

၄င္းေို ့၏

လွှေ္ေော္ဆိုင္ရာ

ောဝန္မ်ား ေဆာင္ရျက္ရာေျင္ အေထာက္အကူမပုရန္အေျက္ မဖစ္ပါသည္။ ပုဂ္ဂိုလ္ေရးဆိုင္ရာကိစ္စ ေစ္စုံ
ေစ္ခုအေျက္ အသုံးမပုရန္မဟုေ္ပါ။ အခ်ိန္နြင့္ေစ္ေမပးညီ ေနာက္ဆုံးရ သေင္း မဖစ္မည္ဟု သေ္မြေ္မထား
သင့္ပါ။

ဤအခ်က္အလက္မ်ားအား

ေရားဝင္

(သို ့မဟုေ္)

ပညာရြင္ဆိုင္ရာ

အကကံေပးခ်က္အမဖစ္မ

သေ္မြေ္သင့္ပါ။ အထူးအကကံေပးခ်က္ (သို ့မဟုေ္) သေင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား လိုအပ္ပါကအရည္အေသျး
မပည့္မြီေသာ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ကျွမ္း က်င္ပညာရြင္ နြင့္ ေဆျးေနျးေိုင္ပင္သင့္ပါသည္။ လွှေ္ေော္သုေေသန
ဝန္ေဆာင္မှုဌာန သည္ စာေမ္းေိုမ်ားေျင္ ပါဝင္ေသာ အေကကာင္းအရာမ်ားအား လွှေ္ေော္ကိုယ္စားလြယ္မ်ား၊
ဝန္ ထမ္းမ်ား နြင့္သာမျှေဝေဆျးေနျးသျားမည္မဖစ္ပါသည္။ အမ်ားမပည္သူ နြင့္ မျှေဝရန္မဟုေ္ပါ။

