အမှာ စာ

ဤစာအုပ်၏ အမည်သည် အဂလိပ်လိုသာလင် Jurisprudence ဟူ
၍ ြဖစ်ပါမည်။ သိုရာတွင် ဤစာလုံးကို ြမန်မာလို ဆီေလျာ်ေအာင် ြပန်
ဆိုဖို ဦးေှာက်ေြခာက်ေလာက်ေအာင် အေတာ်စဉ်းစား ခဲ့ရပါသည် ။ ဥ
ပေဒေတွးေခ ပညာရှင်များ သည် ၎င်း၊ အဘိဓာန်များက၎င်း၊ ဤအဂ
လိပ်စာလုံးကိုပင် အမျိးမျိး အနက်ေပးထားြပန်ေသာအခါ အနက်အလုံး
စုံကိုလည်း

ြခံငုံမိေစရန်၊

အသုံးအှန်းလည်း

တိုေစတုတ်ေစဟူ၍

ေရွးချယ်ရ န်မ ှာ မြဖစ်ိုင်ေလာက်ေအာင် ြဖစ်ခဲ့ရပါသည် ။ စာအုပ်ပါ
အေကာင်းအရာများကို ရှင်းလင်းေအာင် ေရးိုင်ရန် အပတ်တကုတ်
ကိးပမ်းေနရစဉ်၌ စာအုပ် အမည်ပါ တိုတိုတုတ်တုတ်ှင့် လိုရင်းမိဖို
ေရွးချယ်ေရးမှာ ဧရာမတာဝန်ကီးလို ြဖစ်ခဲ့ရပါသည် ။
အထက်ေဖာ်ြပပါ

အဂလိပ်စကားလုံးကို

အချိက

"တရားဥပေဒေတွးေခေြမာ်ြမင်ေရး" ၁(philosophy of law ) ဟူ၍ အ
နက်ဖွင့်ပါသည် ။ အချိက တရားဥပေဒဆိုင်ရာ သိပံပညာဟု အနက်ဖွင့်
ပါသည် ။ ထိုေကာင့် ေတွးေခေြမာ်ြမင်ေရးေလာ၊ သိပံပညာ၂(legal sci
ence) ေလာဟု ခွဲြခားရခက်လာြပန်သည် ။ စင်စစ်၌ ေတွးေခေြမာ်ြမင်
ေရးှင့် သိပံပညာတို ြခားနားချက် တူညီချက် စေသာ အေြခခံသေဘာ
တရားများကို ဤအမှာ စာတွင် ကန်ေတာ်မေဆွးေွးဝံ့ပါ။ နက်နဲလွန်း
လှသည် ြဖစ်ပီး ကျမ်းအေစာင်ေစာင်ကို မှီြငမ်းရမည်ြဖစ်၍ ဤအမှာ စာ

တွင် လည်း ဆန်လိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။ ထိုေကာင့် ေြမစမ်း ခရမ်းပျိးသည့်
အေနြဖင့်လည်း အေကာင်းတစ်ချက်တည်းကို အားကိုးကာ ဤစာအုပ်
ကို "တရားဥပေဒ ေတွးေခေြမာ်ြမင်ေရး" ဟု အမည်ေပးထားလိုက်ပါ
သည် ။ ကန်ေတာ်အားကိုးေသာ အေကာင်း အချက်ဆိုသည် မှာ သိပံပ
ညာသည် ေတွးေခေြမာ်ြမင်ေရးအြမင်ှင့် ကင်းလွတ်သည် ကား မဟု
တ်။ သိပံပညာတိုးတက်မ၏ အထွဋ်အထိပ်အဆုံးတွင် ေတွးေခေြမာ်ြမ
င်ေရးက ေခါင်ချပ်ထားသည် ဆိုေသာ အချက်ပင် ြဖစ်ပါသည် ။
ဤစာအုပ်တွင် မျက်ေမှာက်ေခတ် တရားဥပေဒဆိုင်ရာ အေတွးအ
ေခ အမျိးမျိးကို သူဂိုဏ်းှင့် သူခွဲကာ အစီအစဉ်ြပ၍ ရှင်းလင်းထားပါ
သည် ။ အေတွးအေခတို သည် အေနာက် တိုင်းမှ အစပျိးကသည် ဟု
ဆိုေစကာမူ ကမာတခွင်သိုလည်း အှံြပန်ှံပါသည် ။ ဤအေတွး
အေခတို သည်

အဂလိပ်တို

ြမန်မာေြမမချခင်ကလည်း

အရိပ်အ

ေရာင်များ ြပလျက် ရှိခဲ့ပါသည် ။
အဂလိပ်တို သိမ်းပိုက်ပီးသည့် ေနာက်၌ မူ ဤအေတွးအေခတို သ
ည် ြမန်မာ့တရားဥပေဒေလာက၌ အထင်အရှား ြဖစ်ခဲ့ပါသည် ။
မျက်ေမှာက်ေခတ်

တရားဥပေဒအေတွးအေခများကို

ရှင်းလင်းေဖာ်ြပရာ၌ သူတရားကိုယ် အတိုင်း ေဖာ်ြပုံမမက ေဝဖန်သုံး
သပ်၍ လည်း ရှင်းလင်းထားပါသည် ။ ယင်းသို ေဝဖန်သုံးသပ်ရာတွင်
ဆိုရှယ်လစ်အြမင်ှင့် သုံးသပ်ထားပါသည် ။ အဓိကကျမ်းကိုးအြဖစ် အ
သုံးြပသည့် စာအုပ်မှာ ဆိုဗီယက်ုရှမှ ဥပေဒပါေမာက ဗွီေအတူမာေနာ့
ဗ်၏ "မျက်ေမှာက် ဘူဇွာတရား ဥပေဒအေတွးအေခ " မည်ေသာ စာအု
ပ် ြဖစ်ပါသည် ။
တရားဥပေဒ ေတွးေခေြမာ်ြမင်ေရး ကျမ်းစာအုပ်တို သည် ိုင်ငံြခား

စာတို ြဖင့်သာ ရှိခဲ့၍ ြမန်မာလို ေရးသားခဲ့ြခင်းမရှိဟု ထင်ပါသည် ။ ဤ
အထင်အတိုင်း

မှန်ကန်ပါလင်

ေတွးေခေြမာ်ြမင်ေရးပိုင်း၌

ဤစာအုပ်သည်

ပထမဆုံး

တရားဥပေဒ

ြမန်မာလိုထုတ်ေဝေသာ

စာအုပ်ြဖစ်ပါသည် ။ ပထမဆုံး ြမန်မာလို ေရးသားရသြဖင့်လည်း အတ
တ်ပညာဆိုင်ရာ အသုံးအှံးတို သည် စာဖတ်သူ အတွက် အနည်းငယ်
စိမ်းေနပါလိမ့်မည်။ သိုရာတွင် ဤစာအုပ်သည် ဥပေဒပညာ အေတာ်အ
တန်

တီးေခါက်မိသူတို

အတွက်

အဓိက

ရည်စူးသည်

ြဖစ်ရာ

ေအာက်ေြခမှတ်စုတွင် ေဖာ်ြပထားေသာ မူရင်း အဂလိပ်အသုံးအှံးများ
ြဖင့် ယှဉ်တွဲ ဖတ်ကည့်လိမ့်မည်ဟု ယုံကည်မိပါသည် ။
ကန်ေတာ်သည် ဤစာအုပ်မေရးသားမီ လုပ်သားြပည်သူ ေနစဉ်သ
တင်းစာ၌ တရားဥပေဒ အေတွးအေခများ အေကာင်းကို ငါးကိမ်မဆ
က်ကာ ေရးသားခဲ့ပါသည် ။ ထိုသို ေရးသားပီးေနာက် အေတွးအေခ
အားလုံးနီးပါးကိုြခံ၍ စာအုပ်အြဖစ် အကျယ်ေရးသားလင် ေကာင်းေလ
စွဟု အေတွးေပါက်ခဲ့ပီး လုပ်သားြပည်သူေနစဉ်တွင် အေရးရပ်ခဲ့ကာ
ဤစာအုပ် ပီးေြမာက်ေအာင် အလုပ်များ ေနသည့် အကားမှ အချိန်လု
၍ ေရးသားခဲ့ကပါသည် ။ ထိုေကာင့် ဤစာအုပ်တွင် လုပ်သားြပည်သူ
ေနစဉ် သတင်းစာတွင် ပါေသာ ေဆာင်းပါးေလးငါးပုဒ်ှင့် အသစ်ြဖည့်
စွက် ေရးသားရေသာ အေကာင်းအရာအသစ်များ ပါဝင်ပါသည် ။
ဤစာအုပ်ြဖစ်ေြမာက်ေအာင် လက်ှိပ်စက်ြဖင့် စိတ်ရှည်လက်ရှည်
အချိန်မီိုက်ှိပ်ေပး
ေသာ ေမာ်လမိင်မိ ဒိုင်းဝန်ကွင်း ေဇာ်ကုန်းရပ်ေန (အငိမ်းစား) ကို
မျိးသန်ကို၎င်း၊ လုပ်သား ြပည်သူ ေနစဉ်သတင်းစာတွင် ပါေသာ ေဆာ
င်းပါးများကို တိုတေသ သိမ်းဆည်းေပးထားေသာ အယ်ဒီတာချပ် ဦး

လှမိင်ကို၎င်း၊ ဤစာအုပ်ေရးေနစဉ်တွင် ေနာက်ဆံမတင်းေအာင် ကန်
ေတာ် လိုက်ေနရေသာ အမကိစများကို ေချာေမာေအာင် စီစဉ်ေပးသူ
ေမာင်ေသာင်းေရကို၎င်း၊ စာမူများ ကို မေပျာက်ပျက်ေအာင် သိမ်းဆည်း
ေပးထားေသာ ဇနီးအား၎င်း၊ စာမူများကို မာတိကာစဉ် လိုက်ေအာင်
ေဆာင်ရွက်ေပးေသာ ဥပေဒသင်တန်း ေနာက်ဆုံးှစ်သမား ေမာင်မျိး
ေအာင်ကို၎င်း၊ ေကျးဇူးတင်၍ မဆုံးိုင်ေကာင်း ေဖာ်ြပအပ်ပါသည် ။ သို
ရာတွင် အမှားအယွင်းှင့် ခတ်ယွင်းချက် တို ရှိပါမူ ၎င်းတို အတွက် က
န်ေတာ်သာ တာဝန်ရှိပါလိမ့်မည်။
ခမ အ
မ လမငမ
နစ၊ ၁၉၇၆- ခ စ၊
စကတငဘ လ (၁) ရက န။
*****

ေပါ့စတိဝါဒှင့် ဥပေဒ

ြပင်သစ် `ကိုဓတရားဥပေဒ´ ပုဒ်မ (၄)တွင် ဥပေဒမရှိ၍ အမကို ပ
လပ်လိုက်သည် ဟူ၍ မရှိရ။ ဆိုင်ရာဥပေဒ မရှိဟူေသာ အေကာင်းြပချ
က်ြဖင့် အမတခုကို လက်ခံစီရင်ရန် ြငင်းဆန်ေသာ တရားသူကီးသည်
အြပစ်ေပးခံရမည်ဟု ြပာန်းထားပါသည် ။ ဤြပာန်းချက်ေနာက်ကွ
ယ်တွင်

ဥပေဒဆိုင်ရာ

အေတွးအေခတရပ်ရှိပါသည်

။

ဤအေတွးအေခကို ေပါ့စတိဝါဒ၁(Positive)ဟု ေခသည် ။
ယင်းဝါဒအလိုအရ ဥပေဒဟူသည် အရှိကိုအရှိအတိုင်း ဆင်ြခင်လင်
ယုတိေဗဒ (ေလာဂျစ်) နည်းအရ စီမံထားချက်သာ ြဖစ်ပါသည် ။ ယုတိ
ယုတာကို အလုံးစုံဆင်ြခင်၍ ေဖာ်ြပ ထားြခင်း မသာြဖစ်ပါသည် ။
ထိုေကာင့် အေြခခံအေကာင်းအချက် တခုရှိလင် ထိုမှ ယုတိယုတာ သ
ေဘာေဆာင်ထားြခင်း၂(logical construct) ြဖစ်ေလရာ မည်သည့် မခ
င်းကိုမဆို ဤသေဘာြဖင့် စီရင်၍ ရိုင်အံ့သည် ဟု ဆိုပါသည် ။
ထိုေကာင့် ဥပေဒမရှိ၍ အမလက်ခံဟု မရှိေစရ။ စာှင့် ေပှင့် ေရးသား
ြပာန်းထား ေသာ ဥပေဒမရှိလင့်ကစား ယုတိေဗဒနည်းြဖင့်ဆင်ြခင်၍
အမကို စီရင်ိုင်သည် ဟု ဆိုလာပါ သည် ။
`ဤအြမင်မှ မည်သည့် ေကာက်ချက်ကို ဆွဲလာပါသနည်း။ ဥပေဒ
ကိုစီရင်ေသာ တရား သူကီးကို ကျယ်ြပန်ေသာ အာဏာေပးရမည်ဟု
ဆိုလာပါသည် ။ ရှိရင်းစွဲဥပေဒများ ြဖင့် တရား သူကီးကို ချပ်ချယ်ထား

ရာ ရှိရင်းစွဲဥပေဒများ ှင့် မလုံေလာက်သည့် အခါတွင် ယုတိေဗဒနည်း
လမ်း ြဖင့် ကျိးေကာင်းသုံးသပ်ပီး စီရင်ိုင်သည် အထိ ကျယ်ြပန်ေသာ
အခွင့်အာဏာများ ေပးထားရ မည်ဟု ဆိုပါသည် ။ ထိုမှ ဥပေဒမရှိလင်
တရားသူကီးရှိသည်

ဟူေသာ

အယူအဆတစ်ရပ်

တိုးတက်

ေဖာ်ထုတ်ခဲ့ကပါသည် ။ ဥပေဒှင့် တရားသူကီးကို မျက်ှာချင်းဆိုင်
ထိပ်တိုက်ထား သုံးသပ်ကပါသည် ။ မူလ ေပါ့စတိဝါဒအရ ဥပေဒသည်
ယုတိသေဘာ ေဆာင်ထားြခင်းြဖစ်၍ အလုံးစုံ တရားမတမရှိသည် ။ သို
ရာတွင် ေခတ်သစ် ေပါ့စတိဝါဒတီထွင်သူများက ဤအချက်ကို အကွင်း
မဲ့မယုံကည်က။ ဥပေဒကို ချိးေဖာက်ေသာ ဥပေဒများ ပင်ရှိိုင်သည် ။
လူကျင့်ဝတ်ထုံးများ ှင့် မကိုက်ညီေသာ ဥပေဒရှိိုင်သည် ဟု ေဖာ်ြပ
လာပါသည် ။ ထိုသို ေဖာ်ြပပီးသည့် ေနာက် ဥပေဒ တရပ်သည်

ဆိုးသ

ည် ၊ မတရားသည် ၊ လူကျင့်ဝတ်စည်းှင့် မညီသည် ၊ ဥပေဒချိးေဖာ
က်ေသာ
သေဘာေဆာင်သည် စသည် တို ကို တရားသူကီးကသာ ဆုံးြဖတ်ရ
မည်ဟု ဆိုလာပါသည် ။ တရားသူကီးသည် ဥပေဒတိုင်းကို တရားသည်
ဟု ယူဆပီး လက်ခံကျင့်သုံးရန် မဟုတ်။ မမှန်ကန် မတရားသည့် ဥပ
ေဒတို

ကို

ြငင်းဆန်ိုင်သည်

။

သိုအားြဖင့်

ေပါ့စတိဝါဒသည်

တရားသူကီး၏ လွတ်လပ်စွာ စီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာကို လံေဆာ်၍ တရား
ဥပေဒေပေပါက်ေစရာ ဇစ်ြမစ်ပိုင်းတွင် တရားသူကီးလုပ် ဥပေဒစနစ်
၁(judge-made law) (စီရင်ထုံးကို) ကီးစွာ ေနရာေပးထားေလသည် ။
တရားမတမသည် ဥပေဒတွင် မှီခိုသူမရှိဟု လည်း ဆိုလာပါသည် ။
မူလ ေပါ့စတိဝါဒက ဤသိုဆိုပါသည် ။ တရားဥပေဒေနာက်ကွယ်
တွင် ိုင်ငံေတာ်ရှိသည် ။ ထိုေကာင့် တရားဥပေဒဟူသည် ိုင်ငံေတာ်၏
အထွဋ်အထိပ် စိတ်ြပာန်းချက်သာ ၂(will)ြဖစ်သည် ။ ဥပေဒသည် ိုင်

ငံေတာ်က ထုတ်လုပ်လိုက်ေသာ ပစည်းြဖစ်သည် ။ ထိုေကာင့် ဥပေဒကို
ြပာန်းရန် တာဝန်အလုံးစုံကို ိုင်ငံေတာ်လက်ထဲ၌ သာ ဝ ကွက်အပ်
ထားရမည်။ ဥပေဒြပအာဏာကို ိုင်ငံေတာ်ကသာ လက်ဝါးကီးအုပ်
ထားခွင့် ရှိသည် ဟု ဆိုပါသည် ။ ထိုမှ ဥပေဒမှန်သမသည် ိုင်ငံေတာ်ဥ
ပေဒြဖစ်ရမည်ဟု ဆိုပါသည် ။ ိုင်ငံအာဏာသည် သာ ဥပေဒေပါက်ဖွား
ရာ တခုတည်း ဇစ်ြမစ်ြဖစ်ရမည်။ ယင်းသို ိုင်ငံေတာ်ှင့် ဥပေဒကို တ
ထပ်တည်းထားြခင်းေကာင့် ဤမူလ ေပါ့စတိဝါဒသည် ိုင်ငံေတာ်သက်
သက်ဝါဒကို ေပေပါက်ေစသည် ဟု သုံးသပ်ခဲ့ကပါသည် ။ ဖက်ဆစ်ဂျာ
မနီိုင်ငံ၌ ဤေပါ့စတိဝါဒကို အေြခခံလျက် နာဇီဥပေဒများကို ြပာန်း
ခဲ့ပါသည် ။ ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒသည် ဤမည်ေသာ ိုင်ငံေတာ်သက်သက်ဝါ
ဒကို ဆန်ကျင်ပါသည် ။ ဒုတိယကမာ စစ်ကီးအပီး၌ စစ်တရားခံများ
စာရင်းတွင် နာဇီတရားသူကီးအချိလည်း ပါခဲ့ပါသည် ။ ထိုတရားခံ တ
ရားသူကီးတို က ေပါ့စတိဝါဒကို အားကိုးလင် တရားဥပေဒမှန်သမသ
ည် ပီးြပည့်စုံ၍ တရား မတမရှိသည် ။ ထိုေကာင့် နာဇီဥပေဒများ သည်
လည်း တရားမတမရှိ၍ တရားမတမရှိေသာ တရား ကို စီရင်ရာသည်
ြဖစ်၍ ၎င်းတို ၌ ြပစ်မမရှိဟု ထုေချခဲ့ပါသည် ။ သိုေသာ် ူးရင်ဘတ်တ
ရားုံးေတာ်မှ လူအခွင့်အေရးှင့် လူကျင့်ဝတ်ကိုဆန်ကျင်ေသာ နာဇီဥပ
ေဒများကို ၎င်းတို စီရင်ခဲ့သည် ြဖစ်၍ အြပစ်ရှိသည် ဟု ဆုံးြဖတ်ခံပါသ
ည် ။
ေပါ့စတိဝါဒသည် တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို လံေဆာ်ပါ၏။ထိုသို လံ
ေဆာ်ရသည် မှာ ဤဝါဒ
အရ

ဥပေဒသည်

အနက်ေဖာ်ေသာေကာင့်

ပီးြပည့်စုံ၍

ြဖစ်ပါသည်

။

တရားမတမရှိ၍

ထိုအြပင်

ိုင်ငံေတာ်ကို

ဥပေဒများ စုုံးထားေသာ စနစ်အြဖစ် ြမင်ထားေသာေကာင့် လည်း ြဖ

စ်ပါသည် ။ ိုင်ငံေတာ်၏ လုပ်ငန်းတိုင်းသည် ဥပေဒှင့် ညီေအာင်၊ ိုင်
ငံေတာ်အာဏာပိုင် အဖွဲအစည်းတိုင်း လည်း ဥပေဒှင့် ညီေအာင်၊ တာ
ဝန်ဝတရားတိုင်းလည်း ဥပေဒှင့် ညီေအာင် ေရှာင်ကဉ်ေစြခင်းြဖင့် တ
ရားဥပေဒစိုးမိုးရမည်ဟု ဆိုပါသည် ။ ဤမအထိ ေကာင်းမွန်ေသာမူဝါဒ
ြဖစ်ပါသည်

။

သိုရာတွင်

ြပင်ဆင်လာကပါသည်

။

ေနာက်ပိုင်း၌

ေပါ့စတိဝါဒကို

ထိုြပင်ဆင်ချက်များ

အရ

ဥပေဒြပလုပ်ြပာန်း ခွင့်ကို ိုင်ငံေတာ်ကသာ လက်ဝါးကီးအုပ်ထားြခ
င်းသည် မမှန်ကန်ဟု ဆိုလာပါသည် ။ နာဇီတို က ေပါ့စတိဝါဒကိုကျင့်
သုံး၍ နာမည်ပျက်ခဲ့သည် ကို တုံြပန်သည့် သေဘာ ြဖစ်ပါသည် ။
ိုင်ငံေတာ်က

လက်ဝါးကီးအုပ်ထားေသာ

ဥပေဒြပအာဏာကို

ေလာ့ရမည်။ ေလာက၌ လူတို သည် အများ ှင့် ေရာေှာေနထိုင်ရန်အ
လို ငှာ ``စံ´´များ ရှိကသည် ။ ဤစံတို သည် တမျိး တစားတည်း မြဖ
စ်ိုင်။ တေနရာတည်းမှ မေပါက်ဖွားိုင်။ ေနရာအမျိးမျိးမှ အေကာင်း
အမျိးမျိးြဖင့် ေပါက်ဖွားိုင်သည် ။ ထိုေကာင့် `စံ´ ြပလုပ်ြပာန်းေရး
ကို ိုင်ငံေတာ်ကသာ လက်ဝါးကီးမအုပ် သင့်။ ိုင်ငံေတာ်၌ သာ ဤ`စံ
´များ ေမွးဖွားရာ ဇစ်ြမစ်ဆိုသည် မှာ မမှန်။ ထိုေကာင့် ိုင်ငံေတာ်၏
စံြပလုပ်မ လက်ဝါးကီးအုပ်ြခင်းကို တစတစေလျာ့သွားေစရမည်။ ဥပ
ေဒကို ိုင်ငံေတာ်သေဘာ ေဆာင်ြခင်း ၁(destating the law)ကို ုပ်သိ
မ်းေစရမည်။ ဤအယူအဆ၏ ယုတိအဆုံးကား တရားသူကီးလုပ် စီရင်
ထုံး များ တန်ခိုး အာဏာတက်ေရးပင် ြဖစ်ပါသည် ။
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