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ސާ
މައްސަލައިގެެޚުލާ ެ
މިއީެ،ރާއްޖޭގައިެހިންގޭެސިޔާސީެޙަރަކާތްތަކުގެެތެރެއިންެ،ޢާއްމުެތަންތަނަށާއިެ،މީހުންގެެ
ގޮވަތިގެދޮރު ެކައިރިއަށް ެއެއްވެެ ،މީހުންގެ ެއަބުރާބެހިެ ،މުޖުތަމަޢުގެ ެވަކި ެބަޔަކަށް ެނުވަތަ ެފަރުދުންނަށްެ
ނިސްބަތްވާގޮތަށްެ ،އެމީހުންގެ ެރައްކާތެރިކަން ެގެއްލޭނޭ ެފަދައަކުންެ ،އެމީހުން ެމަރާެ ،ދަންޖައްސައިެ،
މީހުންނަށް ެޙަމާލާދީ ެޖިނާއީ ެޢަމަލުތައް ެހިންގުމަށް ެގޮވާލައިެ ،މީހުންގެ ެގޭގެ ެދޮށަށް ެރޭގަނޑުގެެ
ގެެ
ލަސްވަގުތުތަކުގައި ެއެއްވެ ،އަޑުގަދަކޮށްެ ،މުޒާހަރާކޮށްެ ،އެފަދަ ެމީހުންގެ ެގޭގެދޮށަށް ެރޭގަނޑު ެ
ލަސްވަގުތުތަކުގައި ެއެއްވެެ ،ގޭގޭގައި ެތިބޭ ެކުޑަކުދިންގެ ެކިޔެވުމާއި ެތަރުބިއްޔަތު ެކުރުމަށް ެދަތިވެެ،
މުސްކުޅިންގެ ެދިރިއުޅުމަށް ެދަތިވާގޮތަށްެ ،އަޑުގަދަކޮށްެ ،ހަޑިހުތުރު ެއެއްޗެހިގޮވާެ ،ޢާއިލާތަކުގެ ެޢާއިލީެ
ދިރިއުޅުމަށް ެއުނދަގޫވާގޮތަށްެ ،ހިންގާ ެޙަރަކާތްތަކަކީ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 27ވަނަ ެމާއްދާއިން ެލިބިދީފައިވާެ
ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެެމިނިވަންކަމާއިެ30ެ،ވަނަެމާއްދާއިންެލިބިދީފައިވާެސިޔާސީެޙަރަކާތްެހިންގުމާއިެ،އެފަދަެ
ޙަރާކާތުގައި ެބައިވެރިވުމުގެ ެޙައްޤާއިެ 32ެ ،ވަނަ ެމާއްދާއިން ެލިބިދީފައިވާ ެއެއްވެ ެއުޅުމުގެ ެމިނިވަންކަމުގެެ
ޔާންެ
ޙުދޫދުގެ ެތެރޭގައި ެހިމެނޭ ެކަންކަން ެނޫންކަމަށާއިެ ،އެއީ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 21ވަނަ ެމާއްދާގައި ެބަ ެ
ކޮށްފައިވާ ެނަފްސު ެރައްކާތެރިކުރުމުގެ ެޙައްޤާއިެ ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 24ވަނަ ެމާއްދާއިން ެދިވެހިެ
ރުގެެ
ރައްޔިތުންނަށް ެކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ެޒާތީ ެއަދި ެޢާއިލީ ެދިރިއުޅުމުގެ ެޙައްޤާއިެ ،ގޮވަތި ެގެދޮ ެ
ޙުރުމަތްތެރިކަމުގެ ެޙައްޤު ެއަދި ެެ 33ވަނަ ެމާއްދާއިން ެކޮންމެ ެމީހަކަށްމެ ެލިބިދީފައިވާ ެއަބުރުެ
ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމުގެ ެޙައްޤާއިެ 35ެ ،ވަނަ ެމާއްދާއިން ެކުޑަކުދިންނާއިެ ،ޅަފުރައިގެ ެކުދިންނާއިެ،
މުސްކުޅިންނަށް ެލިބިދީފައިވާ ެރައްކާތެރިކަން ެނިގުޅައިގަންނަ ެޢަމަލުތަކެއް ެކަމުގައި ެވާކަމުގައިެ
ކަނޑައަޅުއްވައި ދެއްވުންެއެދިެ،ޤާނޫނުެނަންބަރުެ(ެ22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެެކޯޓުތަކުގެެޤާނޫނު)ެގެެެ11
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އްސަލަ" ެމާނަކޮށްފައިވާ ެމާނަކުރުމަށް ެރިޢާޔަތްކޮށްެ
ެ 274ވަނަ ެމާއްދާގައި ެބަޔާންވެގެންވާ ެ"ދުސްތޫރީ ެމަ ެ
ދައުލަތުގެެއެޓަރނީެޖެނެރަލްެދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓަށްެހުށަހެޅުމުންެބެލެވިފައިވާެމައްސަލައެކެވެެ .
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ެ ެ
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މިއީެ،ރާއްޖޭގައިެހިންގޭެސިޔާސީެޙަރަކާތްތަކުގެެތެރެއިންެ،ޢާއްމުެތަންތަނަށާއިެ،

މީހުންގެ ެގޮވަތިގެދޮރު ެކައިރިއަށް ެއެއްވެެ ،މީހުންގެ ެއަބުރާބެހިެ ،މުޖުތަމަޢުގެ ެވަކި ެބަޔަކަށް ެނުވަތަެ
ފަރުދުންނަށް ެނިސްބަތްވާގޮތަށްެ ،އެމީހުންގެ ެރައްކާތެރިކަން ެގެއްލޭނޭ ެފަދައަކުންެ ،އެމީހުން ެމަރާެ،
ދަންޖައްސައިެ ،މީހުންނަށް ެޙަމާލާދީ ެޖިނާއީ ެޢަމަލުތައް ެހިންގުމަށް ެގޮވާލައިެ ،މީހުންގެ ެގޭގެ ެދޮށަށްެ
ގެ ެގޭގެދޮށަށްެރޭގަނޑުގެެ
ރޭގަނޑުގެެލަސްވަގުތުތަކުގައިެއެއްވެ ،އަޑުގަދަކޮށްެ،މުޒާހަރާކޮށްެ،އެފަދަެމީހުން ެ
ލަސްވަގުތުތަކުގައި ެއެއްވެެ ،ގޭގޭގައި ެތިބޭ ެކުޑަކުދިންގެ ެކިޔެވުމާއި ެތަރުބިއްޔަތު ެކުރުމަށް ެދަތިވެެ،
މުސްކުޅިންގެ ެދިރިއުޅުމަށް ެދަތިވާގޮތަށްެ ،އަޑުގަދަކޮށްެ ،ހަޑިހުތުރު ެއެއްޗެހިގޮވާެ ،ޢާއިލާތަކުގެ ެޢާއިލީެ
ދިރިއުޅުމަށް ެއުނދަގޫވާގޮތަށްެ ،ހިންގާ ެޙަރަކާތްތަކަކީ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 27ވަނަ ެމާއްދާއިން ެލިބިދީފައިވާެ
ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެެމިނިވަންކަމާއިެ30ެ،ވަނަެމާއްދާއިންެލިބިދީފައިވާެސިޔާސީެޙަރަކާތްެހިންގުމާއިެ،އެފަދަެ
ޙަރާކާތުގައި ެބައިވެރިވުމުގެ ެޙައްޤާއިެ 32ެ ،ވަނަ ެމާއްދާއިން ެލިބިދީފައިވާ ެއެއްވެ ެއުޅުމުގެ ެމިނިވަންކަމުގެެ
ޔާންެ
ޙުދޫދުގެ ެތެރޭގައި ެހިމެނޭ ެކަންކަން ެނޫންކަމަށާއިެ ،އެއީ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 21ވަނަ ެމާއްދާގައި ެބަ ެ
ކޮށްފައިވާ ެނަފްސު ެރައްކާތެރިކުރުމުގެ ެޙައްޤާއިެ ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 24ވަނަ ެމާއްދާއިން ެދިވެހިެ
ރައްޔިތުންނަށް ެކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ެޒާތީ ެއަދި ެޢާއިލީ ެދިރިއުޅުމުގެ ެޙައްޤާއިެ ،ގޮވަތި ެގެދޮރުގެެ
ޙުރުމަތްތެރިކަމުގެ ެޙައްޤު ެއަދި ެެ 33ވަނަ ެމާއްދާއިން ެކޮންމެ ެމީހަކަށްމެ ެލިބިދީފައިވާ ެއަބުރުެ
ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމުގެ ެޙައްޤާއިެ 35ެ ،ވަނަ ެމާއްދާއިން ެކުޑަކުދިންނާއިެ ،ޅަފުރައިގެ ެކުދިންނާއިެ،
ކަން ެނިގުޅައިގަންނަ ެޢަމަލުތަކެއް ެކަމުގައި ެވާކަމުގައިެ
މުސްކުޅިންނަށް ެލިބިދީފައިވާ ެރައްކާތެރި ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
ވެބްސައިޓް | URL: www.supremecourt.gov.mv :ފެކްސް | Fax: + 960 3008554 :ފޯންTel: + 960 3009990 :

ގެ 4
ސަފްޙާ ެ 21

ކަނޑައަޅުއްވައި ދެއްވުންެއެދިެ،ޤާނޫނުެނަންބަރުެ(ެ22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެެކޯޓުތަކުގެެޤާނޫނު)ެގެެެ11
ރުގެ ެދަށުންެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެެ
ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގެ ެ(ެ )3ވަނަ ެނަންބަ ެ
ވާ ެމާނަކުރުމަށް ެރިޢާޔަތްކޮށްެ
ދުސްތޫރީ ެމައްސަލަ" ެމާނަކޮށްފައި ެ
ެ 274ވަނަ ެމާއްދާގައި ެބަޔާންވެގެންވާ ެ" ެ
ދައުލަތުގެެއެޓަރނީެޖެނެރަލްެދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓަށްެހުށަހެޅުމުންެބެލެވިފައިވާެމައްސަލައެކެވެ.
.2

އެޓަރނީ ެޖެނެރަލްގެ ެފަރާތުންެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓަށް ެހުށަހެޅިެ

ސަބަބެއްެހުށަހަޅާފައިވެއެވެެ.އޭގެެތެރެއިން-:
މިމައްސަލައިގެެދަޢުވާެބިނާކުރާެސަބަބުތަކުގެެގޮތުގައިެސާދަެ ެ


ފުރަތަމަެސަބަބަކީެ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 21ވަނަެމާއްދާގައިެކޮންމެެ

މީހަކަށްމެެ،ދިރިހުރުމުގެެޙައްޤާއިެނަފްސުެރައްކާތެރިކުރުމުގެެޙައްޤުެލިބިގެންވާކަމަށާއިެ،ޤާނޫނުއަސާސީގެެ
އިވާ ެގޮތުގެ ެމަތިން ެމެނުވީެ ،އެއްވެސް ެމީހެއްގެ ެކިބައިން ެމިޙައްޤުގެެ
ެ 16ވަނަ ެމާއްދާގައި ެބަޔާންކުރެވިފަ ެ
އެއްވެސްެމިންވަރެއްެހިފަހައްޓައިގެންެނުވާނޭކަމުގައިެބަޔާންކޮށްފައިވާެކަމަށްބުނެެހުށަހަޅާފައިވާެސަބަބެވެ.


ނަެ
ދެވަނަ ެސަބަބަކީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 24ވަ ެ

މާއްދާގައި ެކޮންމެ ެމީހެއްގެ ެޒާތީ ެއަދި ެޢާއިލީ ެދިރިއުޅުމާއި ެގޮވަތިގެދޮރާއި ެއަނެކުންނަށް ެކުރާ ެޒާތީ،
ތުތަކަކީ ެޙުރުމަތްތެރި ެވެގެންވާ ެކަންކަމާއި ެތަންތަންކަމަށާއިެ ،ހަމަކޮންމެ ެމީހަކުމެ ެއަނެކުންގެެ
މުވާސަލާ ެ
މަށްބުނެ ެހުށަހަޅާފައިވާެ
ންވާނޭކަމަށް ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެކަ ެ
މިބުނެވުނު ެޙައްޤުތަކަށް ެޙުރުމަތްތެރިކޮށް ެހިތަ ެ
ސަބަބެވެެ.


ތިންވަނަ ެސަބަބަކީެ ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 27ވަނަ ެމާއްދާގައިެ ،މިނިވަންކަމާއެކުެ

ފިކުރުކުރުމާއި ެއިސްލާމް ެދީނުގެ ެއަޞްލަކާ ެޚިލާފުނުވާ ެގޮތެއްގެ ެމަތިން ެއެމީހެއްގެ ެބުއްދިއަށް ެފެންނަެ
ގޮތްތަކާއިެ ،ޚިޔާލުތައް ެދުލާއި ެގަލަމުން ެއަދި ެމިނޫންވެސް ެގޮތްގޮތަށް ެފާޅުކުރުމުގެ ެމިނިވަންކަން ެކޮންމެެ
ށްފައިވާކަމަށްެބުނެެހުށަހެޅިެސަބަބެވެ.
މީހަކަށްމެެލިބިފައިވާކަމަށްެބަޔާންކޮ ެ
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ހަތަރުވަނަެސަބަބަކީެ،ޤާނޫނުއަސާސީގެެެ 30ވަނަެމާއްދާގެެ(ހ)ެގައިެ،ސިޔާސީެ

ޕާޓީތައް ެއުފައްދައިެ ،ހިންގައި ެޕާޓީގެ ެޙަރަކާތްތަކުގައިެ ،ބައިވެރިވުމުގެ ެޙައްޤު ެކޮންމެ ެރައްޔިތަކަށްެ
ލިބިގެންވާކަމަށްެބަޔާންކޮށްފައިވާެކަމަށްބުނެެހުށަހެޅިެސަބަބެވެ.


ފަސްވަނަ ެސަބަބަކީެ ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 32ވަނަ ެމާއްދާގައިެ ،ދައުލަތުގެެ

ހުއްދައެއްެކުރިންެހޯދުމަކާއިެނުލައިެ،ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކުެ،އެއްވެެއުޅުމުގެެމިނިވަންކަންެކޮންމެެމީހަކަށްމެެ
ލިބިގެންވާކަމަށްެބަޔާންކޮށްެހުށަހެޅިެސަބަބެވެ.


ހަވަނަ ެސަބަބަކީެ ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 33ވަނަ ެމާއްދާގައިެ ،އެމީހެއްގެ ެނަމާއިެ

އަބުރުެރައްކާތެރިެކުރެވިފައިެއޮތުމުގެެޙައްޤުެހަމަކޮންމެެމީހަކަށްމެެލިބިފައިވާކަމަށްެބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށްެ
ބުނެެހުށަހެޅިެސަބަބެވެެ.


ހަތްވަނަ ެސަބަބަކީެ ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 35ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގައިެ ،ޢާއިލާގެެ

ފަރާތުންނާއިެ،ދައުލަތުގެެފަރާތުންެޚާއްޞަެއެހީތެރިކަމާއިެ،ޚާއްޞަެރައްކާތެރިކަންެލިބުމަކީެކުޑަކުދިންނާއިެ
ށްފައިެވާކަމަށްެބުނެެހުށަހެޅިެ
ޅަފުރައިގެެކުދިންނާއިެ،އުމުރުންެދުވަސްވީެމީހުންގެެޙައްޤެއްކަމުގައިެބަޔާންކޮ ެ
ސަބަބެވެެ.


އަށްވަނަެސަބަބަކީެ،ޤާނޫނުއަސާސީގެެެ 16ވަނަެމާއްދާގެެ(ހ) ެގައިެ،މިބާބުގައިެ

ގެެ
މްދީނު ެ
(އަސާސީ ެޙައްޤުތަކާއި ެމިނިވަންކަމުގެ ެބާބުގައި) ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެއެންމެހާ ެމިނިވަންކަން ެއިސްލާ ެ
ގެމަތިން ެހަމަކޮންމެ ެމީހަކަށްމެ ެލިބިގެންވާކަމަށް ެމި ެޤާނޫނުއަސާސީންެ
އަޞްލަކާ ެޚިލާފުނުވާނޭ ެގޮތު ެ
ކަށަވަރުންެކޮށްދޭކަމަށްެބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށްެބުނެެހުށަހެޅިެސަބަބެވެެ.


ނުވަވަނަެސަބަބަކީެ،ޤާނޫނުއަސާސީގެެެ 67ވަނަެމާއްދާގައިެ،ކޮންމެެމީހަކަށްމެެ،

ލިބޭ ެޙައްޤުތަކާއި ެމިނިވަންކަމާއިެ ،އެމީހަކު ެއަދާކުރަންޖެހޭ ެމަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ެވާޖިބުތަކަކީެ،
ވަކިނުކުރެވޭނޭ ެދެ ެއަސާސްކަމުގައި ެވީހިނދުެ ،އަންނަނިވި ެކަންކަން ެކުރުމަކީ ެކޮންމެ ެރައްޔިތެއްގެެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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މަސްއޫލިއްޔަތެއް ެކަމުގައްޔާއިެ ،އަދި ެއެވަގުތަކު ެދިވެހިރާއްޖޭގައި ެއުޅޭ ެކޮންމެ ެމީހަކުމެ ެއެކަންކަމަށްެ
އިޙްތިރާމު ެކުރަންވާނޭ ެކަމުގައި ެބަޔާންކޮށްެ ،އެ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގައިެ ،ކޮންމެ ެމީހަކުމެ ެއަނެކުންގެެ
ޙައްޤުތަކާއި ެމިނިވަންކަމަށްެރައްކާތެރިވެެ ،އެ ެޙައްޤުތަކާއި ެމިނިވަންކަމަށް ެއިޙްތިރާމް ެކުރަންވާނޭ ެކަމުގައިެ
ނެެހުށަހެޅިެސަބަބެވެ.
ބަޔާންކޮށްފައިެވާކަމަށްެބު ެ


ދިހަވަނަ ެސަބަބަކީެ ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 68ވަނަ ެމާއްދާގައިެ ،ކޯޓުތަކުންނާއިެ

ބުގައި) ެބަޔާންކޮށްފައިވާެ
ޓްރައިބިއުނަލްތަކުންެ ،މިބާބުގައި ެ(އަސާސީ ެޙައްޤުތަކާއި ެމިނިވަންކަމުގެ ެބާ ެ
ޙައްޤުތަކާއިެ ،މިނިވަންކަން ެމާނަކުރުމުގައްޔާއި ެލިބިދިނުމުގައިެ ،އިންސާނީ ެޝަރަފާއި ެހަމަހަމަކަމާއިެ
ދީމިޤްރާތީ ެމުޖުތަމަޢުތަކުން ެޤަބޫލުކުރާ ެއުޞޫލުތަކަށްެ
އުފެދިފައިވާެ ،ހުޅުވިގެންވާ ެ ެ
މިނިވަންކަމަށް ެބިނާކޮށް ެ ެ
ރިޢާޔަތްކޮށްެ ،އެ ެއުޞޫލުތައް ެނަގަހައްޓަންވާނޭ ެކަމަށާއިެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ެބައިވެރިވެފައިވާ ެބައިނަލްއަޤްވާމީެ
ށްފައިވާެކަމަށްެބުނެެހުށަހެޅިެސަބަބެވެ.
މުޢާހަދާތަކަށްެރިޢާޔަތްކުރަންވާނޭެކަމުގައިެބަޔާންކޮ ެ


އެގާރަވަނަ

ެސަބަބަކީ،

ެޤާނޫނުއަސާސީގެ

ެ69

ެވަނަ

ެމާއްދާގައިެ،

މިޤާނޫނުއަސާސީގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެއެއްވެސް ެޙައްޤަކަށް ެނުވަތަ ެމިނިވަންކަމަށް ެއުނިކަމެއް ެލިބޭނޭފަދަެ
ޢަމަލެއްެކުރުމުގެެނުވަތަެއެފަދަެޢަމަލެއްގައިެބައިވެރިވުމުގެެޙައްޤުެއެއްވެސްެމީހަކަށްެނުވަތަެޖަމާޢަތަކަށްެ
ލިބޭފަދަ ެގޮތަކަށް ެމި ެޤާނޫނުއަސާސީގައި ެހިމެނޭ ެއެއްވެސް ެމާއްދާއެއްެ ،މާނަކޮށް ެނުވަތަ ެތަރުޖަމާކޮށްގެންެ
ނުވާނޭެކަމުގައިެބަޔާންކޮށްފައިވާެކަމަށްެބުނެެހުށަހެޅިެސަބަބެވެ.


ބާރަވަނަ ެސަބަބަކީެ ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 299ވަނަ ެމާއްދާގައި ެޤާނޫނެއް ެހެދިފައިެ

ނެތުމަކީެ ،މިޤާނޫނުއަސާސީގައި ެބަޔާންކުރެވިފައިވާ ެއަސާސީ ެޙައްޤުތަކާއި ެމިނިވަންކަމަށް ެބުރުލެއް ެއަރާނޭެ
ށްފައިވާެކަމަށްެބުނެެހުށަހެޅިެސަބަބެވެ.
ފަދަެޢަމަލެއްެހުއްދަވާނެެކަމެއްނޫންެކަމުގައިެބަޔާންކޮ ެ


ގައިެ
ތޭރަވަނަ ެސަބަބަކީެ ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 30ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެ ެ

ބަޔާންކޮށްފައިވާެސިޔާސީެޙަރަކާތުގެެތެރެއިންެ،ޤާނޫނުއަސާސީގެެެ 27ވަނަެމާއްދާގައިެބުނެފައިވާެޚިޔާލުެ
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ފާޅުކުރުމުގެ ެމިނިވަންކަމާއިެ 32ެ ،ވަނަ ެމާއްދާގައި ެބުނެފައިވާ ެއެއްވެ ެއުޅުމުގެ ެމިނިވަންކަމުގެ ެބޭނުންެ
ހިފަނީ ެކަމުގައިބުނެެ ،ޢާއްމު ެތަންތަނަށާއިެ ،މީހުންގެ ެގޮވަތި ެގެދޮރު ެކައިރިއަށް ެއެއްވެެ ،މީހުންގެ ެއަބުރާެ
ބެހިެ ،މުޖުތަމަޢުގެ ެވަކިބަޔަކަށް ެނުވަތަ ެވަކި ެފަރުދުންނަށް ެނިސްބަތްވާގޮތަށްެ ،އެމީހުންގެ ެރައްކާތެރިކަންެ
އީ ެޢަމަލުތައް ެހިންގުމަށްެ
ގެއްލޭނޭ ެފަދައަކުންެ ،އެމީހުން ެމަރާެ ،ދަންޖައްސައިެ ،މީހުންނަށް ެޙަމަލާދީ ެޖިނާ ެ
ގޭގޭ ެދޮށަށް ެރޭގަނޑުގެ ެލަސްވަގުތުތަކުގައި ެއެއްވެެ ،އަޑުގަދަކޮށްެ ،މުޒާހަރާކޮށްެ ،އެފަދަެ
ގޮވާލާ ެމީހުންގެ ެ ެ
މީހުންގެ ެގޭގެ ެދޮށަށް ެރޭގަނޑުގެ ެލަސްވަގުތުތަކުގައި ެއެއްވެެ ،ގޭގޭގައި ެތިބޭ ެކުޑަކުދިންގެ ެކިޔެވުމާއިެ
ކޮށްެ ،ހަޑިހުތުރުެ
ތަރުބިއްޔަތުކުރުމަށް ެދަތިވެެ ،މުސްކުޅިންގެ ެދިރިއުޅުމަށް ެދަތިވާގޮތަށްެ ،އަޑުގަދަ ެ
އެއްޗެތިގޮވާެ،ޢާއިލާތަކުގެެޢާއިލީެދިރިއުޅުމަށްެއުނދަގޫވާގޮތަށްެ،ބަޔަކުެކަންކުރަމުންދާތީެ،މިއީެއަންނަނިވިެ
ސަބަބުތަކަށްޓަކައިެޤާނޫނުއަސާސީންެދިވެހިރައްޔިތުންނަށްެކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާެޙައްޤުތައްެގެއްލިެ،ޤައުމުގެެ
ޢާއްމުެމަސްލަޙަތުެގެއްލިފައިވާެކަންކަމުގައިެވީެހިނދު:
(ހ) ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤަނޫނު ެއަސާސީގެ ެެ 30ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގައިެ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ެސިޔާސީ ެހަރަކާތްތަކަކީވެސްެ ،ސިޔާސީ ެޕަޓީތަކުގެ ެޤަވާޢިދާއިެ ،އަދި ެއެހެނިހެންެ
ޤާނޫނުތަކުގެެޙުދޫދުތަކުގެެތެރޭގައިެހިންގޭނެެކަންކަންކަމުގައިެވާންޖެހޭެކަމަށާއިެ ެ،
(ށ) ެމީހުންގެ ެއަބުރާ ެބެހުމާއި ެމީހުން ެމެރުމަށާއި ެދަންޖެއްސުމަށް ެއަދި ެމީހުންނަށްެ
ޙަމާލާދިނުމަށްެގޮވާލައިެހިތްވަރުދިނުމަކީެ،ޤާނޫނުއަސާސީގެެެ 27ވަނަެމާއްދާގައިެބަޔާންކުރެވިފައިވާެޚިޔާލުެ
އީެ
ޚިލާފަށް ެއެއީ ެކަނޑައެޅިގެނ ެޖިނާ ެ
ފާޅުކުރުމުގެ ެހުދޫދުގެ ެތެރޭގައިެ ،ހިމެނޭ ެކަންކަންނޫންކަމަށާއިެ ،އެއާ ެ
ކުށެއްކަމަށާއިެ ެ،
ގުތުތަކުގައިެ ،ގޭގޭގެ ެދޮށަށް ެއެއްވެެ ،ކުޑަކުދިންގެ ެކިޔެވުމަށާއިެ
(ނ) ެރޭގަނޑުގެ ެލަސްވަ ެ
ދިރިއުޅުމަށް ެއަދި ެކުދިންގެ ެއަޚުލާޤަށާއި ެތަރުބިއްޔަތަށް ެގެއްލުންވާގޮތަށްެ ،އަދި ެމުސްކުޅިންނާއިެ
ދުވަސްވީމީހުންގެ ެދިރިއުޅުމަށް ެދަތިވާގޮތަށްެ ،އަޑުގަދަކޮށްެ ،މައިންބަފައިންނާއި ެދަރިން ެއެކުގައިތިބެެ
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އަޑުއަހާލަންެދަތިވާފަދަެހަޑިހުތުރުެއެއްޗެހިގޮވައިެމުޒާހަރާކުރުމަކީެޤާނޫނުއަސާސީގެެެ 32ވަނަެމާއްދާއިންެ
ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ެޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު ެއެއްވެއުޅުމުގެ ެމިނިވަންކަމުގެ ެހުދޫދުގެތެރެއިން ެހިމެނޭނޭ ެކަމަކަށްެ
ނުވާނޭެކަމަށާއިެ ެ،
(ރ) ެމިމައްސަލައިގައި ެބުނެފައިވާ ެއަދި ެމިނަންބަރުގެ ެ(ށ) ެއަދި ެ(ނ) ެގައިވާ ެފަދައިންެ
ހިންގޭ ެޙަރަކާތްތަކަކީ ެއެމާއްދާތަކުގައި ެބުނެފައިވާ ެޖިނާއީ ެޢަމަލުތަކެއްގެ ެއިތުރުން ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ21
ވަނަ ެމާއްދާގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެނަފްސު ެރައްކާތެރި ެކުރުމުގެ ެޙައްޤާއިެ ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 24ވަނަެ
މާއްދާއިން ެދިވެހިރައްޔިތުންނަށް ެކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ެޒާތީ ެއަދި ެޢާއިލީ ެދިރިއުޅުމުގެ ެޙައްޤާއިެ،
ގޮވަތިގެދޮރުގެެޙުރުމަތްތެރިކަމުގެެޙައްޤުެއަދިެ33ެ،ވަނަެމާއްދާގައިެކޮންމެެމީހަކަށްމެެލިބިދީފައިވާެނަމާއިެ
އަބުރުރައްކާތެރިކޮށް ެދިނުމުގެ ެޙައްޤާއިެ 35ެ ،ވަނަ ެމާއްދާއިން ެކުޑަކުދިންނާއި ެޅަފުރައިގެ ެކުދިންނާއިެ،
މުސްކުޅިންނަށް ެލިބިދީފައިވާ ެރައްކާތެރިކަން ެނިގުޅައިގަންނަ ެޢަމަލުތަކެއް ެކަމުގައިވާކަމަށް ެބުނެެ
ހުށަހަޅާފައިވާެސަބަބެވެެ .


ސާދަވަނަ ެސަބަބަކީެ ،މަތީގައިވާ ެކަންކަން ެމިހެން ެހުއްޓައިެ ،އެފަދަ ެޙަރަކާތްތައްެ

މިހާރުެހިންގެނީެޤާނޫނުއަސާސީގައިވާެމާއްދާތަކެއްގެެޙުދޫދުގެެތެރެއިންެކަމުގައިބުނެވިގެންެކަމުގައިވާއިރުެ،
ނު ެއަސާސިގައި ެއަސާސީ ެޙައްޤުތަކާއި ެމިނިވަންކަމަކީވެސްެ ،ޤަނޫނު ެއަސާސީގައިެ
އަދި ެޤާނޫ ެ
ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ެޙުދޫދުގެ ެތެރެއިންެ ،އެކުލަވާލެވި ެމުޅި ެދައުލަތް ެއެއޮނިގަނޑުގެތެރޭގައި ެމެނުވީެ
ހިންގަންފެށުމުންެ ،މުޖުތަމަޢުގެ ެވަރަށްގިނަ ެޙައްޤުތަކެއް ެގެއްލިެ ،ޤާނޫނީ ެއޮނިގަނޑުގައި ެކަނޑައަޅާފައިވާެ
ޙުދޫދުތަކުގެ ެބޭރުން ެޤާނޫނުތައް ެނަހަމަ ެގޮތުގައި ެބޭނުންކޮށްެ ،ޤާނޫނުއަސާސީގައިވާ ެޙައްޤުތަކުގެ ެއިންތައްެ
ޤާނޫނީ ެޙުދޫދުގެ ެބޭރަށް ެފުޅާކޮށްެ ،އެހެންބައެއްގެ ެޙައްޤުތައް ެގެއްލޭނޭފަދަގޮތަކަށް ެނުވަތަ ެނިގުޅައިެ
ގަނެވެމުންެދިއުންކަމަށްެބުނެެހުށަހަޅާފައިވާެސަބަބެވެެ .
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ެމިމައްސަލައިގައި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޤާނޫނުއަސާސީއަށާއިެ ،ޤާނޫނު ެތަކަށާއިެ،

މައްސަލަ ެހުށަހެޅި ެފަރާތުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓަށް ެހުށަހެޅި ެމިމައްސަލައިގެ ެދަޢުވާއަށާއިެ،
ބުތަކަށާއިެ ،މިމައްސަލައާއިެގުޅިގެންެއެޓަރނީެ
ކުގެެގޮތުގައިެހުށަހަޅާފައިވާެސަބަ ެ
މިދަޢުވާެބިނާކުރާެސަބަބުތަ ެ
މަޖީލީހުގައި ެދައްކާފައިވާ ެވާހަކަތަކަށާއިެ ،މިބާވަތުގެެ
ޖެނެރަލްގެ ެފަރާތުން ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެޝަރީޢަތުގެ ެ ެ
ނީ ެއަދި ެޝަރުޢީ ެމަބްދައުތަކުގެ ެމައްޗަށާއިެ،
ތަކުގައި ެތަތްބީޤު ެކުރެވޭ ެދުސްތޫރީ ެއަދި ެޤާނޫ ެ
މައްސަލަ ެ
ށް ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޤާނޫނުއަސާސީއާ ެތަޢާރުޟުނުވާ ެބައިނަލްޢަޤުވާމީ ެޤަވާޢިދުތަކަ ެ
ނަޒަރަކުންެބަލައިެވިސްނިއިރުެ،މިމައްސަލަެބެލިެދިވެހިރާއްޖޭގެެފަނޑިޔާރުންގެެމަޖިލީހުގެެއަޣްލަބިއްޔަތަށްެ
އަންނަނިވިެކަންތައްތައްެފާހަގަެކުރެވިފައިވެއެވެެ ެ.


ނުއަސާސީގެ ެެ 274ވަނަެ
ފުރަތަމަ ެކަމަކީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫ ެ

މާއްދާގައި ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެމާއްދާއެއް ެނުވަތަ ެމާއްދާއެއްގެ ެބައެއްވިޔަސް ެމާނަކުރަން ެޖެހިއްޖެނަމަެ
އެކަމުގައި ެގޮތެއްކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ެބެލޭ ެމައްސަލަތަކާއިެ ،ޤާނޫނެއް ެނުވަތަ ެޤާނޫނެއްގެ ެބައެއް ެނުވަތަެ
ޤަވާޢިދެއް ެނުވަތަ ެޤަވާޢިދުން ެބައެއް ެނުވަތަ ެދައުލަތުގެ ެއިދާރާއަކުން ެނެރޭ ެޢަމުރެއް ެނުވަތަ ެއެއިންެ
އިދާރާއެއްގެެމުވައްޒަފަކުެކުރާކަމެއްެނުވަތަެނިންމާފައިވާެނިންމުމެއްެވިޔަސްެޤާނޫނުއަސާސީއާެޚިލާފުވޭތޯެ
ބަލައިެއެކަމުގައިެގޮތެއްެނިންމަންޖެހިއްޖެެކޮންމެެމައްސަލައަކީެ،ދުސްތޫރީެމައްސަލައެއްކަމަށްެބުނެފައިވާެ
ހިނދުެ ،އަދި ެޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫނު) ެގެ ެެ 11ވަނަ ެމާއްދާގެެ
(ހ) ެގައި ެއަންނަނިވި ެސިފަތައް ެލިބިގެން ެދުސްތޫރީ ެމައްސަލަތައް ެއަޞްލީ ެއިޚުތިޞާޞް ެލިބިގެންވާެ
މައްސަލައިގެ ެގޮތުގައި ެބެލުމުގެ ެއިޚުތިޞާޞް ެސުޕްރީމް ެކޯޓަށް ެލިބިގެންވާކަމަށް ެކަނޑައަޅައިެ
ބަޔާންކުރުމަށްފަހު ެއެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގެ ެެ 3ވަނަ ެނަންބަރުގައި ެ"އެމައްސަލައަކީ ެޤައުމުގެ ެޢާއްމުެ
މަސްލަޙަތާއި ެގުޅިފައިވާ ެދުސްތޫރީ ެމައްސަލައަކަށްވުން" ެމިގޮތަށް ެކަނޑައަޅައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެހިނދުެ،
ޞީޣާއަށާއިެއަދިެމިެމައްސަލައިގެެދަޢުވާެ
އެޓަރނީެޖެނެރަލްގެެފަރާތުންެހުށަހަޅާފައިވާެމިެމައްސަލައިގެެ ެ
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ބިނާކުރާ ެސަބަބުތަކުގެ ެގޮތުގައި ެހުށަހަޅާފައިވާ ެސަބަބުތަކަށް ެރިޢާޔަތްކޮށް ެބަލާއިރުެ ،މި ެމައްސަލައަކީެ،
ޤައުމުގެ ެޢައްމު ެމަޞްލަޙަތާ ެގުޅިފައިވާ ެދުސްތޫރީ ެމައްސަލައެއްކަމަށް ެބެލުމުގެ ެސިފަލިބިފައިވާެ
ލީެއިޚްތިޞާޞްެލިބިގެންވާެ
މައްސަލައެއްކަންެއެނގެންެއޮތުމުންެމިެމައްސަލައަކީެ،ސުޕްރީމްެކޯޓަށްެއަޞް ެ
މައްސަލައެއްގެ ެގޮތުގައި ެބެލުމުގެ ެއިޚްތިޞާޞް ެސުޕްރީމް ެކޯޓަށް ެލިބިފައިވާ ެމައްސަލައެއްކަން ެއެނގެންެ
އޮންނަެކަމެވެެ.


ދެވަނަ ެކަމަކީެ ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެދެވަނަ ެބާބަކީ ެއަސާސީ ެޙައްޤުތަކާއިެ

ނީ ެޤާނޫނުއަސާސީ ެގެ ެެ 16ވަނަެ
ބު ެކަމަށްވާއިރުެ ،އެބާބު ެފެށިފައިވަ ެ
މިނިވަންކަން ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެބާ ެ
މާއްދާއިންކަމާއި ެއެބާބުެނިމެނީ ެޤާނޫނުއަސާސީގެެެ 69ވަނަެމާއްދާގެެނިޔަލަށްކަންެއެނގެންެއޮންނައިރުެ،
ޤާނޫނުއަސާސީެގެެެ21ވަނަެމާއްދާގައިެކޮންމެެމީހަކަށްމެެދިރިހުރުމުގެެޙައްޤާއިެ،އަމިއްލަެމިނިވަންކަމާއިެ،
ނަފްސު ެރައްކާތެރިކުރުމުގެ ެޙައްޤު ެލިބިގެންވާކަމަށް ެކަނޑައަޅައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި ެއަދިެ
ގެ ެޒާތީ ެއަދި ެޢާއިލީ ެދިރިއުޅުމާއިެ ،ގޮވަތިގެދޮރާއިެ،
ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 24ވަނަ ެމާއްދާގައި ެކޮންމެ ެމީހެއް ެ
އަނެކުންނާކުރާ ެޒާތީ ެމުވާސަލާތުތަކަކީ ެޙުރުމަތްތެރި ެވެގެންވާ ެކަންކަމާއި ެތަންތަންކަމަށާއި ެހަމަކޮންމެެ
މީހަކުމެ ެއަނެކުންގެ ެމިބުނެވުނު ެޙައްޤުތަކަށް ެޙުރުމަތްތެރިކޮށް ެހިތަންވާނެކަމަށް ެކަނޑައަޅައިެ
ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއިެ ،އަދި ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 33ވަނަ ެމާއްދާގައި ެއެމީހެއްގެ ެނަމާއި ެއަބުރު ެރައްކާތެރިެ
މުގެ ެޙައްޤު ެކޮންމެ ެމީހަކަށްމެ ެލިބިގެންވާކަމަށް ެކަނޑައަޅައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއިެ ،އަދިެ
ކުރެވިފައި ެއޮތު ެ
ޤާނޫނުއަސާސީގެެެ 35ވަނަެމާއްދާގެެ(ހ)ެގައިެޢާއިލާގެެފަރާތުންނާއިެޖަމާޢަތުގެެފަރާތުންނާއިެދައުލަތުގެެ
ންނާއި ެޅަފުރައިގެ ެކުދިންނަށްެ
ފަރާތުން ެޚާއްޞަ ެއެހީތެރިކަމާއި ެޚާއްޞަ ެރައްކާތެރިކަން ެލިބުމަކީ ެކުޑަކުދި ެ
ލިބިގެންވާ ެޙައްޤެއް ެކަމަށާއި ެއަދި ެހަމަ ެމިމާއްދާގެ ެ(ށ) ެގައި ެޢާއިލާގެ ެފަރާތުންނާއި ެޖަމާޢަތުގެެ
ފަރާތުންނާއި ެދައުލަތުގެ ެފަރާތުން ެޚާއްޞަ ެއެހީތެރިކަމާއި ެރައްކާތެރިކަން ެލިބުމަކީ ެޢުމުރުން ެދުވަސްވީެ
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މީހުންނާއި ެޚާއްޞަ ެއެހީއަށް ެބޭނުންވާ ެމީހުންނަށް ެލިބިގެންވާ ެޙައްޤެއްކަމަށް ެކަނޑައަޅައި ެބަޔާންކޮށްފައިެ
ވާކަންެއެނގެންެއޮންނަކަމެވެ.


ތިންވަނަކަމަކީެ ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 67ވަނަ ެމާއްދާގައިެ"ކޮންމެެމީހަކަށްމެ ެލިބޭެ

މިނިވަންކަމާއިެ ،އެމީހަކު ެއަދާކުރާންޖެހޭ ެމަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ެވާޖިބުތަކަކީ ެވަކިނުކުރެވޭނޭެ
ޙައްޤުތަކާއި ެ ެ
ދެއަސާސްެކަމުގައިެވީހިނދުެ،އަންނަނިވިެކަންތައްތައްެކުރުމަކީެކޮންމެެރައްޔިތެއްގެެމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެެ.
ޙުތިރާމުެކުރަންވާނެއެވެެ.
އަދިެއެވަގުތަކުެދިވެހިރާއްޖޭގައިެއުޅޭެކޮންމެެމީހަކުމެެއެކަންތައްތަކަށްެއި ެ
(ހ) ެއަނެކުންގެ ެޙައްޤުތަކާއި ެމިނިވަންކަމަށް ެރައްކާތެރިވެ ެއެޙައްޤުތަކަށާއި ެމިނިވަންކަމަށްެ
އިޙުތިރާމްކުރުންެ .
(ށ) ެއެންމެހައި ެމީސްތަކުންގެ ެމެދުގައްޔާއި ެޖަމާޢަތްތަކުގެ ެމެދުގައި ެއެކުވެރިކަމާއިެ،
އެއްބަޔަކު ެއަނެއްބަޔަކަށް ެއިޙުތިރާމް ެކުރުމުގެ ެރޫޙު ެއާލާކުރުމާއިެ ،އަނެކުންނާއި ެތިމާއާ ެދެމެދު ެހުންނަެ
ބަލައިގަތުމުގެެއުޞޫލުެދެމެހެއްޓުމަށްެމަސައްކަތްކުރުންެ ެ.
ތަފާތުތައްެ ެ
(ނ)ެމުޖުތަމަޢުގެެދުޅަހެޔޮކަމަށާއިެތަރައްޤީއަށްޓަކައިެމަސައްކަތްކުރުންެ .
(ރ) ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސިޔާދަތާއިެ ،ރައްޔިތުންގެ ެއެއްބައިވަންތަކަމާއިެ ،އަމަންއަމާންކަމާއިެ،
ރައްކާތެރިކަމާއިެޤައުމުގެެޝަރަފުެހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައިެމަސައްކަތްކުރުންެ .
(ބ) ެޤާނޫނުއަސާސީއަށް ެޙުރުމަތްތެރިކޮށް ެހިތުމާއިެ ،ޤާނޫނުގެ ެވެރިކަން ެހިންގުމުގެެ
އުޞޫލަށްެޙުރުމަތްތެރިކޮށްެހިތުންެ .
ދީމިޤުރާތީ ެއުޞޫލުތަކާއިެ
(ޅ) ެއިސްލާމް ެދީނުގެ ެއަސްލަކާއި ެޚިލާފުނުވާ ެގޮތުގެ ެމަތިންެ ެ ،
ގޮތްތައްެކުރިއެރުވުންެ .
(ކ) ެދިވެހި ެދައުލަތުގެ ެދީންކަމުގައިވާ ެއިސްލާމް ެދީނާއިެ ،ރާއްޖޭގެ ެޘަޤާފަތާއިެ ،މާދަރީެ
ބަހާއިެ ،ޤައުމީ ެތަރިކަ ެރައްކާތެރިކޮށް ެދެމެހެއްޓުންެ ".މިފަދައިން ެކަނޑައަޅައި ެބަޔާންކޮށްފައި ެއޮތުމުންެ
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ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 30ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގައި ެކަނޑައަޅާފައިވާ ެސިޔާސީ ެޕާޓީ ެއުފައްދައިެ ،ހިންގައިެ،
ޕާޓީތަކުގެ ެޙަރަކާތްތަކުގައި ެބައިވެރިވުމުގެ ެޙައްޤާއިެ ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 32ވަނަ ެމާއްދާގައިެ
ދމަކާނުލައި ެޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު ެއެއްވެ ެއުޅުމުގެެ
ކަނޑައަޅާފައިވާެ ،ދައުލަތުގެ ެހުއްދައެއް ެކުރިން ެހޯ ު
މިނިވަންކަން ެމީސްތަކުންނަށް ެލިބިގެންވަނީ ެއިސްލާމީ ެޝަރީޢަތުގެ ެޤަވާޢިދުތަކާއިެ ،ހަމަތަކާއި ެފުށުނާރާެ
ގޮތެއްގެ ެމަތިން ެޤާނޫނުއަސާސީއިން ެމީސްތަކުންނަށް ެލިބިދީފައިވާ ެއަސާސީ ެޙައްޤުތަކާއި ެމިނިވަންކަންެ
ނޭގޮތެއްގެ ެމަތިން ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 67ވަނަ ެމާއްދާގައި ެކަނޑައަޅައިެ
ލިބުމަށް ެހުރަސް ެނޭޅޭ ެ
ބަޔާންކޮށްފައިވާެމިންތަކާއިެއިންތަކުގެެޙުދޫދުގެެތެރެއިންކަންެސާފުކޮށްެއެނގެންެއޮންނައޮތުމެވެެ ެ.


ހަތަރުވަނަ ެކަމަކީެ ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 27ވަނަ ެމާއްދާގައި ެމިނިވަންކަމާއެކުެ

ފިކުރުކުރުމާއިެ ،އިސްލާމް ެދީނުގެ ެއަސްލަކާ ެޚިލާފު ެނުވާގޮތުގެ ެމަތިން ެއެމީހެއްގެ ެބުއްދިއަށްެ
ފެންނަގޮތްތަކާއިެ ،ޚިޔާލުތައް ެދުލާއި ެގަލަމުން ެއަދި ެމިނޫންވެސް ެގޮތްގޮތަށް ެފާޅުކުރުމުގެ ެމިނިވަންކަންެ
ކޮންމެ ެމީހަކަށްމެ ެލިބިގެންވާކަމަށް ެކަނޑައަޅައި ެބަޔާންކޮށްފައި ެއޮތްއޮތުމަށް ެބަލާއިރުެ ،މިމާއްދާގައިެ
ލިބިދީފައިވާ ެޚިޔާލު ެފާޅުކުރުމުގެ ެމިނިވަންކަންވެސް ެލިބިދީފައިވަނީ ެމުޠުލަޤު ެގޮތެއްގައި ެނޫންކަމާއިަ ،އ ިދ
ޤަވާޢިދުތަކާއި ެހަމަތަކާއިެ
ިކ ެއ ްއ ަތ! ެމިމިނިވަންކަން ެޤާނޫނުއަސާސީން ެލިބިދީފައިވަނީ ެއިސްލާމް ެދީނުގެ ެ ެ
އުޞޫލުތަކާއިެ،އިންތަކާ ެމިންތަކާއިެއެއްގޮތްވާެގޮތުގެެމަތިންެއިސްލާމްެދީނުގެެއަޞްލަކާެޚިލާފްެނުވާނޭެ
ގޮތެއްގެެމަތިންކަންެޤާނޫނުއަސާސީގެެމިެބުނެވުނު ެެ 27ވަނަެމާއްދާގެެޞަރީޙަެނައްޞުންވެސްެސާފުކޮށްެ
އެނގެންެއޮންނަކަމެވެެ.


ފަސްވަނަ ެކަމަކީެ ،ޤާނޫނު ެއަސާސީގެ ެެ 2ވަނަ ެމާއްދާއިން ެދިވެހި ެދައުލަތަކީެ،

އިޞްލާމީ ެއުޞޫލުތަކުގެ ެމައްޗަށް ެބިނާކުރެވިފައިވާ ެދައުލަތެއްކަމާއިެ ،އަދި ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 10ވަނަެ
ލަތުގެެދީނަކީެއިސްލާމްެދީންކަމާއިެ،އަދިެއިސްލާމްެދީނަކީެ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެޤާނޫނުެ
މާއްދާއިންެދިވެހިެދައު ެ
ގެ ެމައިގަނޑު ެމަސްދަރުކަމާއިެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ެއިސްލާމް ެދީނުގެ ެއަޞްލަކާޚިލާފް ެއެއްވެސް ެޤާނޫނެއްެ
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ންެ
ނުހެދޭނެ ެކަމާއިެ ،މިކަންކަން ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެމިބުނެވުނު ެމާއްދާތަކުން ެވަރަށް ެސާފުކޮށް ެއެނގެ ެ
އޮންނައިރުެ،އަދިެޤާނޫނުއަސާސީގެެެ2ވަނަެބާބުގައިެބަޔާންކޮށްފައިވާެއެންމެހައިެޙައްޤުތަކާއިެމިނިވަންކަންެ
ނީވެސް ެއެއްވެސްެއިމެއްެޤައިދެއްެ
ކޮންމެެމީހަކަށްމެެލިބިގެންވާކަންެޤާނޫނުއަސާސީންެކަށަވަރުެކޮށްދީފައިވަ ެ
ނެތި ެނޫންކަމާއި ެއަދި ެކިއެއްތަ ެއެ ެބާބުގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެއަސާސީ ެޙައްޤުތަކާއި ެމިނިވަންކަން ެކޮންމެެ
މީހަކަށްމެ ެލިބިގެންވާކަން ެޤާނޫނުއަސާސީއިން ެކަށަވަރުކޮށް ެދީފައިވަނީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެެ
ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 67ވަނަ ެމާއްދާގައި ެކަނޑައެޅިގެން ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެއުޞޫލްގެ ެއިތުރަށް ެއިސްލާމްެ
ދީނުގެ ެޢަސްލަކާ ެޚިލާފުނުވާނޭ ެގޮތުގެ ެމަތިންކަން ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 16ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެއިންެ
ސާފުކޮށް ެއެނގެން ެއޮންނައިރުެ ،މީސްތަކުންގެ ެއަބުރާއިެ ،ނަފްސާއިެ ،މުދަލަށްެ ،ޝަރީޢަތާއި ެޤާނޫނުގެެ
އްެ
ގެ ެއުނދަގުލެއް ެނުވަތަ ެގެއްލުމެއް ެނުވަތަ ެތުރާލެ ެ
ސައްޙަ ެމަގުން ެނޫންގޮތަކަށް ެއެއްވެސް ެމިންވަރެއް ެ
ޚިލާފަށްކުރެވޭެ ،އިސްލާމް ެދީންެ
ދިނުމަކީެ ،އިސްލާމް ެދީނުގެ ެއަޞްލުތަކާއި ެދަލީލުތަކާއި ެކަނޑައެޅިގެން ެ ެ
މަނާކުރާ ެކަންތައްތަކެއްކަން ެސާފުކޮށް ެއެނގެންއޮތުމުން ެމިބާވަތުގެ ެއެންމެހައި ެޢަމަލުތަކަކީެ،
ޤާނޫނުއަސާސީގެެބާރުންެމަނާެކުރެވިފައިވާެޢަމަލުތަކެއްކަންެއެނގެއެވެ.


ހަވަނަ ެކަމަކީެ ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 68ވަނަ ެމާއްދާގައި ެކޯޓުތަކުންނާއިެ

ޓްރައިބިއުނަލްތަކުން ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 2ވަނަބާބުގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވަ ެޙައްޤުތަކާއި ެމިނިވަންކަންެ
ކޮށް ެއުފެދިފައިވާެ
މާނަކުރުމުގައްޔާއިެލިބިދިނުމުގައިެއިންސާނީެޝަރަފާއިެހަމަހަމަކަމާއިެމިނިވަންކަމަށްެބިނާ ެ
ހުޅުވިގެންވާެދީމިޤުރާތީެއުޞޫލުތައްެނަގަހައްޓަންެވާނެކަމަށާއިެއަދިެދިވެހިރާއްޖެެބައިވެރިވެފައިވާެބައިނަލްެ
އަޤުވާމީ ެމުޢާހަދާތަކަށް ެރިޢާޔަތްކުރަން ެވާނެކަމަށް ެކަނޑައަޅައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު"ެ ،ޔުނިވަރސަލްެ
ޑެކްލަރޭޝަން ެއޮފް ެހިޔުމަން ެރައިޓްސް" ެގެ ެެ 03ވަނަ ެމާއްދާއިން ެކޮންމެ ެމީހަކަށްވެސް ެދިރިހުރުމުގެެ
އަމިއްލަ ެނަފްސުގެ ެސަލާމަތާއި ެރައްކާތެރިކަމުގެ ެޙައްޤުެ
ޙައްޤާއި ެމިނިވަންކަމުގެ ެޙައްޤާއި ެއަދި ެ ެ
މަ ެއެޑެކްލަރޭޝަންގެ ެެ 12ވަނަ ެމާއްދާއިން ެއެއްވެސް ެމީހެއްގެ ެއަމިއްލަެ
ލިބިގެންވާކަމާއި ެއަދި ެހަ ެ
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ދިރިއުޅުމާއިެނުވަތަ ެއޭނާގެެޢާއިލާއާއިެނުވަތަެއޭނާގެެގޯތިގެދޮރާއިެނުވަތަެއޭނާގެ ެޒާތީ ެމުވާޞަލާތުތަކާއިެ
ނުވަތަ ެއޭނާގެ ެޝަރަފާއި ެއޭނާގެ ެއަބުރަށް ެއެއްވެސް ެޙައްޤަކާނުލައި ެއަރައިގަތުމަކީ ެހުއްދަކުރެވޭނޭެ
ނޫނީގޮތުން ެޙިމާޔަތްެ
ކަންތައްތަކެއް ެނޫންކަމާއި ެމިބުނެވުނު ެތަކެއްޗަށް ެޙައްޤަކާނުލައި ެއަރައިގަތުމުން ެޤާ ެ
ލިބުމަކީ ެކޮންމެ ެމީހެއްގެ ެޙައްޤެއްކަމަށް ެބަޔާންކުރައްވާފައިވާ ެކަމާއިެ ،އަދި ެއެޑެކްލަރޭޝަންގެ ެެ 16ވަނަެ
މާއްދާގެ ެެ 3ވަނަ ެނަންބަރުން ެޢާއިލާއަކީ ެމުޖުތަމަޢު ެއެއަސާސްތަކެއްގެ ެމައްޗަށް ެބިނާވެފައިވާ ެއެންމެެ
މުހިންމު ެބިންގާ ެކަމަށާއި ެދައުލަތާއި ެމުޅިމުޖުތަމަޢުގެ ެފަރާތުން ެޢާއިލީ ެދިރިއުޅުމަށް ެޙިމާޔަތާއިެ
ރައްކާތެރިކަން ެލިބުމަކީ ،ކޮންމެ ެޢާއިލާއެއްގެ ޙައްޤެއްކަމާއި ެއަދި ެހަމަ ެބުނެވިދިޔަ ެޑެކްލަރޭޝަންގެ ެެ29
ރުން ެކޮންމެެމީހަކުމެެ،އޭނާގެެޙައްޤުތައްެހޯދައިެލިބިގަތުމުގައި ެޤާނޫނުގައިެ
ވަނަެމާއްދާގެެެ 2ވަނަެނަންބަ ެ
ކަނޑައެޅިފައިވާ ެޤައިދުތަކަށް ެބޯލަބަންޖެހޭނެ ެކަމަށާއި ެއެއީ ެއެހެންމީހުންގެ ެޙައްޤުތަކާއި ެމިނިވަންކަމަށްެ
މުކުރުން ެގެރެންޓީކޮށް ެކަށަވަރު ެކުރުމަށާއި ެއަދިެ
އިޢުތިރާފުވެ ެއެޙައްޤުތަކާއި ެމިނިވަންކަމަށް ެއިޙުތިރާ ެ
އެމުޖުތަމަޢެއްގެ ެއަޚުލާޤާއި ެޢާއްމު ެމަސްލަޙަތާއި ެނިޒާމް ެޢާއްމު ެ(ޕަބްލިކް ެއޯޑަރ) ެޙިމާޔަތްކޮށް ެކަށަވަރުެ
ކުރުމަށްޓަކައިެކަމަށްެކަނޑައަޅައިެބަޔާންކުރެވިފައިެވާކަމާއިެ،
އަދިެމީގެެއިތުރުންެ"މަދަނީެ،އަދިެސިޔާސީެޙައްޤުތަކާެބެހޭެބައިނަލްެއަޤުވާމީެމުޢާހަދާ"ެ
ވެނަންޓް ެއޮފްެސިވިލް ެއެންޑްެޕޮލިޓިކަލްެރައިޓްސްެ– ެެ)ICCPRގެެދީބާޖާއަށްެ
(އިންޓަރެނޭޝަނަލްެކޮ ެ
ބެލުމުންވެސް

ެމިމުޢާހަދާގައި

ެބައިވެރިވެފައިވާ

ެދައުލަތްތަކުން

ެމިމުޢާހަދާގައިވާ

ެމާއްދާތަކަށްެ

އެއްބަސްވެފައިވަނީ ެމިމުޢާހަދާގައި ެކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ެޙައްޤުތައް ެކުރިއަރުވާ ެޕްރޮމޯޓް ެކުރުމަކީ ެކޮންމެެ
ށްެ
ނިސްބަތްވާ ެޖަމާޢަތާއި ެއަފްރާދުންނަ ެ
އޫލިއްޔަތެއްކަން ެބަޔާންކުރުމާއެކުެ ،އޭނާ ެ ެ
މީހެއްގެވެސް ެފަރުދީ ެމަސް ެ
ޙުރުމަތްތެރިކޮށްެހިތުމަކީެކޮންމެެފަރުދެއްގެވެސްެވާޖިބެއްެކަމުގައިެދެކިގެންކަމާއިެ،އަދިެއެެމުޢާޙަދާގެެެ6
ވަނަ ެމާއްދާގައި ެދިރިހުރުމުގެ ެޙައްޤަކީ ެކޮންމެ ެއިންސާނަކާ ެގުޅިލާމެހިފައިވާ ެޙައްޤެއްކަމާއި ެޤާނޫނުންެ
ސުފީގޮތެއްގައި ެ(ޙައްޤަކާނުލައި) ެއެއްވެސް ެމީހެއްގެެ
ތަޢައް ެ
ޙިމާޔަތްކުރުން ެލާޒިމްވެގެންވާކަމާއި ެ ެ
މިޙައްޤު ެ ެ
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ދިރިއުޅުމުގެ ެޙައްޤުން ެއެމީހަކު ެމަޙުރޫމް ެކުރުން ެހުއްދަވެގެން ެނުވާކަމާއި ެއަދި ެއެމުޢާހަދާގެ ެެ 9ވަނަެ
މާއްދާއިންެކޮންމެެމީހަކަށްވެސްެމިނިވަންކަމުގެެޙައްޤުެކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާއިރުެ،އޭނާގެެއަމިއްލަެނަފްސުގެެ
ސަލާމަތްތެރިކަމާއި ެރައްކާތެރިކަން ެލިބުމަކީވެސް ެއޭނާއަށް ެލިބިގެންވާ ެޙައްޤެއްކަމަށާއި ެޤާނޫނުގައިެ
ށްެ
އްގެެމައްޗަށާއިެކަނޑައެޅިފައިވާެއިޖުރާއާތުތަކެއްގެެމައްޗަށްެބިނާކޮށްެއެމީހަކަ ެ
ބަޔާންވެގެންވާެސަބަބުތަކެ ެ
ލިބިގެންވާ ެމިނިވަންކަން ެޤައިދުކޮށް ެއަދި ެއެމިނިވަންކަމުން ެމުޅިން ެމަޙުރޫމްވެސް ެކުރެވިދާނެކަމާއިެ ،އަދިެ
އެމުޢާހަދާގެެެ 12ވަނަެމާއްދާގެެެ 1ވަނަެނަންބަރުން ެދައުލަތުގެެއެތެރޭގައިެޤާނޫނީެޙައިޘިއްޔަތުެލިބިގެންެ
ކަށްމެ ެއެދައުލަތެއްގެ ެއެތެރޭގައި ެއެއްތަނުން ެއަނެއްތަނަށް ެނަގުލުވުމުގެެ
ދިރިއުޅޭ ެކޮންމެ ެފަރުދަ ެ
މިނިވަންކަމުގެ ެޙައްޤު ެލިބިދީފައި ެއޮތްކަން ެއެނގެން ެއޮތް ެނަމަވެސް ެހަމަމިމާއްދާއިން ެދައުލަތުގެ ެއަމަންެ
ޢާއްމާއި ެނިޒާމު ެޢާއްމާއި ެޢާއްމު ެޞިއްޙަތާއި ެޢާއްމުެއަދަބުތަކާއި ެ(ޕަބްލިކް ެމެނާރޒްއާއި) ެއެހެންމީހުންގެެ
ޙައްޤުތަކާއި ެމިނިވަންކަން ެޙިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި ެޟަރޫރީގޮތުން ެލާޒިމްވާ ެމިންވަރަށް ެޤާނޫނުގައިެ
ންވާކަމާއިެ،އަދި ެއެމުޢާހަދާގެެެ 17ވަނަެ
ކަނޑައެޅިފައިވާެގޮތުގެެމަތިންެޤަޢިދުކޮށްެހިފެހެއްޓުންެހުއްދަވެގެ ެ
މާއްދާއިން ެއެއްވެސް ެމީހެއްގެ ެޝަރަފާއި ެއަބުރަށް ެޣައިރު ެޤާނޫނީގޮތުން ެއަރައިގަތުމާއި ެއަދި ެއެއްވެސްެ
އިެ
މީހެއްގެ ެއަމިއްލަ ެޒާތީ ެކަންތައްތަކުގެ ެތެރެއަށާއި ެއަދި ެއޭނާގެ ެޢާއިލީ ެކަންތައްތަކާއި ެގޯތިގެދޮރަށާ ެ
ށް ެޙައްޤު ެމަގުން ެނޫންގޮތުގައި ެ(ނަހަމަގޮތުގައި) ެއަރައިގަތުމަކީެ
އަނެކުންނާ ެކުރާ ެޒާތީ ެމުވާޞަލާތުތަކަ ެ
ހުއްދަވެގެންވާ ެކަންކަމެއްނޫންކަމާއި ެއަދި ެމިބާވަތުގެ ެތަދައްޚުލްވުންތަކުން ެޤާނޫނީ ެރައްކާތެރިކަމާއިެ
ސަލާމަތްތެރިކަން ެލިބުމަކީ ެކޮންމެ ެފަރުދެއްގެމެ ެޙައްޤެއްކަމާއި ެއަދި ެއެމުޢާހަދާގެ ެެ 19ވަނަ ެމާއްދާގެ ެެ2
ވަނަ ެނަންބަރުގައި ެޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ެމިނިވަންކަމުގެ ެޙައްޤު ެކޮންމެ ެމީހަކަށްމެ ެ ެލިބިދީފައިވީ ެނަމަވެސްެެ
އެހެންމީހުންގެ ެޙައްޤުތަކާއި ެއެބައިމީހުންގެ ެޝަރަފާއި ެއަބުރަށް ެއިޙުތިރާމް ެކުރުމަށްޓަކައި ެއަދި ެޤައުމުގެެ
އަމަން ެއަމާންކަމާއި ެނިޒާމު ެޢާއްމާއި ެޢާއްމު ެޞިއްޙަތާއި ެޢާއްމު ެއަދަބުތައް ެޙިމާޔަތް ެކުރުމަށްޓަކައިެ
ޤާނޫނުގައި ެކަނޑައެޅިފައިވާ ެއުޞޫލުތަކެއްގެ ެމަތިން ެމިޙައްޤުވެސް ެޤަޢިދުކޮށް ެހަނިކުރެވިދާނެކަމާއި ެއަދިެ
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އެމުޢާހަދާގެ ެެ 21ވަނަ ެމާއްދާއިން ެސުލްޙަވެރިކަމާއެކު ެއެއްވެ ެއުޅުމަކީެ ،ޙައްޤެއްގެ ެގޮތުގައި ެޤަބޫލުކުރެވޭެ
ކަމެއްކަމާއި ެނަމަވެސް ެއެމުޖުތަމައެއްގައި ެޤައުމީ ެސަލާމަތް ެނުވަތަ ެއަމަން ެޢާއްމު ެނުވަތަ ެޢާއްމު ެނިޒާމުެ
(ޕަބްލިކް ެއޯޑަރ) ެނުވަތަ ެޢާއްމު ެޞިއްޙަތު ެނުވަތަ ެޢާއްމު ެއަދަބުތައް ެ(ޕަބްލިކް ެމޯރަލިޓީ) ެނުވަތަެ
އެހެންމީހުންގެެޙައްޤުތަކާއިެމިނިވަންކަންެޙިމާޔަތްކޮށްެރައްކާތެރިެކުރުމަށްޓަކައިެޟަރޫރީގޮތުންެކޮންމެހެންެ
އަޅަންޖެހޭެފިޔަވަޅުތަކެއްގެެގޮތުންެމިޙައްޤުެހަނިކުރުމުގެެގޮތުންެގާނޫނީެއޮނިގަނޑުގެެތެރެއިންެޤަޢިދުތައްެ
އެކަށައެޅުމަކީެ ،މާނަވގެންވާ ެކަމެއްނޫންކަމާއިެ ،އަދި ެއެ ެމުޢާހަދާގެ ެެ 23ވަނަ ެމާއްދާއިންެ ،ޢާއިލާއަކީެ
މުޖުތަމަޢު ެއެއަސާސެއްގެ ެމައްޗަށް ެބިނާވެފައިވާ ެއެންމެ ެމުހިންމު ެބިންގާކަމާއިެ ،މިގޮތުން ެދައުލަތުގެެ
ކިބައިންނާއި ެމުޖުތަމަޢުގެ ެފަރާތުން ެޢާއިލާއަށް ެޙިމާޔަތް ެތެރިކަމާއި ެރައްކާތެރިކަން ެލިބުމަކީ ެޢާއިލާގެެ
ލްއަޤުވާމީެމުޢާހަދާއިންވެސްެއެނގެންއޮންނަކަމެވެެ ެ.
ޙައްޤެއްކަމާއިެ،މިކަންކަންެމިޢިޝާރާތްކުރެވުނުެބައިނަ ެ


ހަތްވަނަ ެކަމަކީެ ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެނުވަވަނަ ެބާބަށް ެބަލާއިރު ެއެބާބުންެ

ނަންދެވިފައިވަނީެ"ސަލާމަތީެޚިދުމަތްތައް"ެމިނަމުންކަމާއިެމިބާބުފެށިފައިވަނީެޤާނޫނުއަސާސީގެެެ 236ވަނަެ
މާއްދާއިންކަމާއިެ ،އެބާބު ެނިމެނީ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 246ވަނަ ެމާއްދާގެ ެނިޔަލަށްކަމާއި ެޤާނޫނުއަސާސީގެެ
ެ 236ވަނަެމާއްދާގައި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއެންމެހައި ެމީހުންނަށް ެޞުލްޙަވެރިކަމާއިެމިނިވަންކަމާއެކު ެއުޅެވޭނެެ
މަގުތައް ެތަނަވަސްކޮށް ެފަހިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ެސިފައިންނާއި ެފުލުހުންގެ ެމައްޗަށް ެއެކުލެވިގެންވާ ެސަލާމަތީެ
ކަ ނޑައަޅައިެބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއިެ،އަދިެ
ޚިދުމަތްތަކެއްެދިވެހިރާއްޖޭގައިެޤާއިމުކޮށްފައިެއޮންނަންވާނޭކަމަށްެ ެ
ޤާނޫނު ެއަސާސީގެ ެެ 237ވަނަ ެމާއްދާއިން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއަމިއްލަވެރިކަން ެރައްކާތެރިކޮށް ެސަރަޙައްދުގެެ
ސާތައް ެޙިމާޔަތްކޮށްެ ،ޤާނޫނުެ
ދީމިޤްރާތީ ެމުއައްސަ ެ
ރައްކާތެރިކަން ެދަމަހައްޓައިެ ،ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ެ ެ
ދަމަހައްޓައިެ ،ތަންފީޛުކޮށް ެއަމަން ެއަމާންކަން ެދެމެހެއްޓުމަކީ ެސަލާމަތީ ެޚިދުމަތްތަކުގެ ެމަސްއޫލިއްޔަތާއިެ
ވާޖިބުތަކުގެެތެރޭގައިެހިމެނޭެކަންތައްތަކެއްކަން ެއެނގޭކަމާއި ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 239ވަނަެމާއްދާގެެ(ހ)ެ
ގާނޭެއުޞޫލުތައްެބަޔާންކުރާެޤާނޫނެއްެރައްޔިތުންގެެ
އިންެސަލާމަތީެކޮންމެެޚިދުމަތެއްެއިންތިޒާމުކޮށްެހިން ެ
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މަޖިލީހުން ެފާސްކުރަންވާނެކަމާއިެ ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 243ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެއިންެ ،ރައްޔިތުންެ
ރައްކާތެރިކޮށް ެޙިމާޔަތްކުރުމަކީެ ،ސިފައިންގެ ެޚިދުމަތުގެ ެމައިގަނޑު ެއެއް ެމަޤުޞަދުކަމާއި ެޤާނޫނުެ
އަސާސީގެ ެެ 244ވަނަ ެމާއްދާއިން ެމުޖުތަމަޢުގެ ެއަމަން ެއަމާންކަމާއި ެރައްކާތެރިކަން ެދެމެހެއްޓުމާއިެ،
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ެއުޅޭ ެއެންމެހައި ެމީހުން ެޙިމާޔަތްކޮށްދީ ެއެބައިމީހުންގެ ެމުދަލާއި ެގެދޮރުެ
ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމަކީެފުލުހުންގެެމައިގަނޑުެމަޤުޞަދުެތަކުގެތެރޭގައިެހިމެނޭެކަންތައްތަކެއްކަންެއެނގެންެ
އޮންނަކަމެވެެ.


އަށްވަނަ ެކަމަކީެ ،ޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 01/2008ސިފައިންގެ ެޤާނޫނު) ެގެ ެެ22

ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެއިން ެޤައުމުގައި ެޞުލްޙަ ެމަސަލަސްކަން ެދެމެހެއްޓުމާއި ެއަމަން ެއަމާންކަންެ
ފުލުހުންނާއިެޤާނޫނުެތަންފީޒުކުރާެއެހެނިހެންެފަރާތްތަކުންެސިފައިންގެެއެހީއަށް ެއެދިއްޖެެ
ޤާއިމުކުރުމުގައި ެ ެ
ށްެ
ހިނދެއްގައި ެކަނޑައެޅިފައިވާ ެއުޞޫލުތަކެއްގެ ެމަތިން ެސިފައިންގެ ެއެހީތެރިކަން ެފޯރުކޮށްދޭން ެވާނެކަމަ ެ
ކަނޑައަޅައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ެއެމާއްދާގެ ެ(ށ) ެގައިެ ،މިމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގައި ެބުނެފައިވަ ެޙާލަތްތަކުގައިެ
ފުލުހުންނަށާއި ެއެހެން ެފަރާތްތަކަށް ެލިބިފައިވާ ެހުރިހާ ެޤާނޫނީ ެބާރެއް ެސިފައިންނަށް ެލިބިގެންވާކަމަށްެ
ކަނޑައަޅައި ެބަޔާންކޮށްފައި ެއޮންނައިރުެ ،ޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 05/2008ފުލުހުންގެ ެޤާނޫނު) ެގެ ެެ2
ވަނަމާއްދާގައި ެބުނާެ ،ފުލުހުންގެ ެމަޤުޞަދު ެތަކުގެ ެތެރޭގައި ެމުޖުތަމަޢުގެ ެޢާއްމު ެމަސްލަޙަތާއި ެއަމަންެ
އާއްމު ެދެމެހެއްޓުމާއިެ ،ފަރުދުންގެ ެފުރާނައާއި ެމުދަލާއި ެގޯތި ެގެދޮރު ެރައްކާތެރިކޮށް ެޙިމާޔަތްކުރުމުގައިެ
އެހީތެރިވެ ެދިނުމާއިެ ،ރައްޔިތުންގެ ެއަސާސީ ެޙައްޤުތައް ެޙިމާޔަތްކުރުމާއި މިއެންމެހައި ެކަންތައްތައްެ
އޫލިއްޔަތު ެތަކުގެ ެތެރޭގައިެ
ހިމެނޭކަމާއި ެއަދި ެހަމައެޤާނޫނުގެ ެެ 6ވަނަ ެމާއްދާގައި ެބުނާ ެފުލުހުންގެ ެމަސް ެ
ދާޚިލީެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީ ެރައްކާތެރިކޮށް ެޙިމާޔަތްކުރުމާއި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެ ެ
ސަލާމަތާއި ެމުޖުތަމަޢުގެ ެސަލާމަތާއި ެރައްކާތެރިކަން ެޤާއިމުކޮށް ެދެމެހެއްޓުމާއިެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޤާނޫނާއިެ
ޤަވާޢިދު ެތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި ެފުލުހުންގެ ެދައުރާ ެގުޅިގެން ެކުރަންޖެހޭ ެކަންތައްތައް ެކުރުމާއިެ ،މަގުތަކާއިެ
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ޢާއްމު ެތަންތަނާއި ެޢާއްމުެބޭނުންތަކަށް ެހެދިފައިވާ ެތަންތަނާއި ެޢާއްމު ެބައްދަލުވުންތަކާއިެ ،ޢާއްމުން ެއެއްވާެ
ތަންތަނުގެ ެމަޞްލަޙަތުެބެލެހެއްޓުމާއި ެމިއެންމެހައި ެކަންކަމެއްެހިމެނޭކަމާއިެ،އަދި ެއެ ެޤާނޫނުގެ ެެ 8ވަނަެ
މާއްދާއިންެ ،ފުލުހުންގެ ެމަސްއޫލިއްޔަތު ެއަދާކުރުމުގެ ެތެރޭގައި ެކުރެވޭ ެކަންތައްތަކާއިެ ،އެ ެމަސްއޫލިއްޔަތުެ
އަދާކުރުމާ ެގުޅިގެން ެކުރެވޭ ެކަންތައްތަކާއި ެފުލުހުންގެ ެމަޤްޞަދުތައް ެޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި ެކުރަންޖެހޭެ
ކަންތައްތައްެކުރުމުގެެބާރުެފުލުހުންނަށްެލިބިގެންވާކަމާއިެއަދިެހަމަެއެެޤާނޫނުގެެެ10ވަނަެމާއްދާގެެ(ހ)ެ
އިން ެފުލުހުންގެ ެދައުރު ެއަދާކުރުމަށް ެހުރަސްއެޅިދާނެކަމަށް ެޤަބޫލުކުރެވޭނަމަެ ،ނުވަތަ ެއެއްވެސް ެމަގެއްެ
ނުވަތަ ެސަރަޙައްދެއްގައި ެޤާނޫނާ ެޚިލާފު ެޢަމަލެއް ެހިނގާނަމަެ ،ނުވަތަ ެހިނގާފާނެކަމަށް ެޤަބޫލުކުރެވޭނަމަެ،
އް ެނުވަތަ ެސަރަޙައްދު ެވަގުތީގޮތުން ެބަންދުކޮށްެ ،ފުލުހުން ެކަނޑައަޅާ ެގޮތެއްގެ ެމަތިން ެމެނުވީެ
އެ ެމަގެ ެ
ރުެ
މުގެ ެބާ ެ
ށް ެނުވަތަ ެއެ ެސަރަޙައްދަށް ެނުވަނުމަށް ެއެންގު ެ
އެއްވެސް ެމީހަކުެ ،ނުވަތަ ެބަޔަކު ެއެމަގަ ެ
ންގެ ެދައުރުެ
ފުލުހުންނަށް ެލިބިގެންވާކަމާއި ެއަދި ެހަމަ ެއެޤާނޫނުގެ ެެ 14ވަނަ ެމާއްދާއިންެ ،ފުލުހު ެ
އަދާކުރުމުގައި ެއެއްވެސް ެފުލުހެއް ެކުރާ ެޤާނޫނީ ެޢަމުރަކަށް ެނުކިޔަމަންތެރިކަން ެނުވަތަ ެގަދަފަދަކަންެ
ދައްކައިފި ެމީހަކާމެދު ެފުލުހުންނަށް ެލިބިދޭ ެބާރާއި ެއިޚްތިޔާރުގެ ެބޭނުން ެހިފުމުގައި ެއެ ެނުކިޔަމަންތެރިކަންެ
ރުވުމަށްޓަކައިެއެެމަޤްޞަދުެޙާޞިލުކުރެވޭނެެއެކަށީގެންވާެ
ނުވަތަެގަދަފަދަކަންެދައްކާެމީހަކުެކިޔަމަންތެރިކު ެ
ބާރު ެބޭނުންކުރުމަކީ ެހުއްދަކަމެއް ެކަމާއި ެމިކަންކަން ެމި ެޢިޝާރާތްކުރެވުނު ެދެ ެޤާނޫނުގެ ެނައްޞުތަކަށްެ
ބެލުމުންެއެނގެންެއޮންނަެކަމެވެެ.


ނުވަވަނަ ެކަމަކީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގައި ެފުލުންގެެ

ޤާނޫނުގެެދަށުންެފުލުހުންނާއިެޙަވާލުކުރެވިފައިވާެމަސްއޫލިއްޔަތުެތަކާއިެބާރުތަކުގެެއަމާޒަކީެނިޒާމުެޢާއްމުެ
(ޕަބްލިކު ެއޯޑަރ) ެޙިމާޔަތްކޮށް ެރައްކާތެރިކުރުމާއި ެއެކިއެކި ެކުށްތަކަށް ެމީހުންއަރައިގަތުން ެމަނާކޮށްެ
މީސްތަކުންގެ ެފުރާނައާއި ެއަބުރާއި ެމުދާތައް ެޙިމާޔަތްކޮށް ެރައްކާތެރިކުރުންކަން ެއެނގެން ެއޮންނައިރުެ،
"ނިޒާމު ެޢާއްމު" ެމިލަޒުގެ ެއިޞްތިލާހަކީެ ،ޤާނޫނީ ެފަޤީހުންގެ ެނަޒަރުގައި ެއެލަފުޒަށް ެކަނޑައެޅިފައިވާެ
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ޚާއްޞަ ެމާނައެއް ެއެކުލެވޭ ެއިސްތިލާޙެއްކަމާއި ެމިގޮތުން ެމައިގަނޑު ެތިން ެމަޤުޞަދެއް ެއެއިސްތިލާޙުގައިެ
މާެ
ލާމަތްތެރިކަމާއި ެރައްކާތެރިކަ ެ
ހިމެނިގެންވާކަމާއި ެފުރަތަމަ ެމަޤުޞަދަކީ ެމުޅި ެދައުލަތާއި ެރައްޔިތުންގެ ެސަ ެ
އިެ
ގެމުރާދަކީެއިންސާނާގެެނަފުސާއި ެއަބުރާ ެ
ގުޅިފައިވާެއަމްނުެޢާއްމުެ،ރައްކާތެރިކުރުމާއިެ"އަމަނުެޢާއްމު"ެ ެ
މުދަލުގެ ެމައްޗަށް ެހަމަޖެހުމާއި ެއަމާންކަމާއި ެޞުލްޙަ ެމަސަލަސްކަން ެގެނެސްދެނިވި ެއެންމެހައިެ
ންެ
ކަންތައްތަކާއިެމިެމަޤުޞަދުެޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައިެމީސްތަކުންގެެފުރާނަތަކާއިެއަބުރާއިެމުދަލަށްެގެއްލު ެ
ފުލުހުންގެ ެމަސްއޫލިއްޔަތެއްކަމާއިެ،
ލިބިދާފަދަ ެކޮންމެ ެކަމަކުން ެދައުލަތާއި ެރައްޔިތުން ެޙިމާޔަތްކުރުމަކީެ ެ ،
މިގޮތުން ެޞުލްޙަވެރި ެނޫން ެގޮތުން ެޝަރީޢަތާއި ެޤާނޫނުގެ ެޞައްޙަމުގުން ެނޫންގޮތުގައި ެމީސްތަކުންގެެ
ނަފްސާއިެފުރާނައާއިެއަބުރާއިެމުދަލަށްެއެއްވެސްެމިންވަރެއްގެެގެއްލުންެދިނުންެއަމާޒުކުރެވިގެންެހިންގޭެ
ންތަކެއް ެނޫންކަމަށްެ
ކު ެބޭއްވޭ ެމުޒާހަރާތަކާއި ެއެއްވު ެ
މުޒާހަރާތަކާއި ެއެއްވުންތައް ެއެއީ ެޞުލްޙަވެރިކަމާއެ ެ
ބަލައިެ ،އެފަދަ ެކަންތައްތައް ެހުއްޓުވުމުގެ ެބާރަކީެ ،ޤާނޫނުއަސާސީ ެއިންނާއި ެފުލުހުންގެ ެޤާނޫނުންެ
ފުލުހުންނަށް ެލިބިދީފައިވާ ެބާރެއްކަން ެއެނގޭކަމާއި ެނިޒާމު ެޢާއްމު ެ(ޕަބްލިކް ެއޯޑަރ) ެގެ ެދަވަނަެ
މަޤްޞަދަކީެ ،ޢާއްމު ެޞިއްޙަތު ެރައްކާތެރިކުރުންކަމާއި ެ"ޢާއްމު ެޞިއްޙަތު" ެގެ ެމުރާދުގެ ެތެރޭގައި ެބަލީގެެ
ނުރައްކާތެރިކަމުން ެރައްޔިރުން ެސަލާމަތްކޮށް ެރައްޔިތުންނަށް ެޢާއްމު ެޞިއްޙަތު ެރައްކާތެރިކޮށްދޭ ެކޮންމެެ
ކަމެއްެހިމެނޭކަމާއި ،ނިޒާމުެޢާއްމުެ(ޕަބްލިކްެއޯޑަރ)ެގެެތިންވަނަެމަޤްޞަދަކީެ،އެންމެހައިެރައްޔިތުންނަށްެ
ހަމަހިމޭންކަން ެކަށަވަރުކޮށްދީެ ،އާންމުތަންތަނާއި ެމަގުތަކުގައި ެހަމަހިމޭންކަން ެޤާއިމުވެފައި ެއޮންނަ ެއޮތުންެ
ގެރެންޓީކުރުންކަމާއި ެއެހެންކަމުން ެޤައުމުގެ ެނިޒާމު ެޢާއްމު ެ(ޕަބްލިކް ެއޯޑަރ) ެއަށް ެނުރައްކާވާ ެފަދަެ
އެންމެހައި ެކަންކަމުން ެޤައުމާއި ެރައްޔިތުން ެރައްކާތެރިކުރުމަކީެ ،ޤާނޫނުއަސާސީ ެއިންނާއި ެފުލުހުންގެެ
ޤާނޫނާއި ެސިފައިންގެ ެޤާނޫނުގައި ެހަމަޖެހިފައިވާގޮތުގެ ެމަތިން ެއެކަމާބެހޭ ެމަސްއޫލިއްޔަތު ެޤާނޫނީގޮތުންެ
އުފުލަންޖެހޭެފަރާތެއްގެެމަސްއޫލިއްޔަތެއްކަންެއެނގެންެއޮންނަެކަމެވެެ ެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
ވެބްސައިޓް | URL: www.supremecourt.gov.mv :ފެކްސް | Fax: + 960 3008554 :ފޯންTel: + 960 3009990 :

ސަފްޙާ  21ގެ 20



ދިހަވަނަ ެކަމަކީެ ،އިސްވެބަޔާންކުރެވިދިޔަ ެއެންމެހައި ެކަންކަމަށް ެރިޢާޔަތްކޮށްެ

ބަލާއިރުެ ،އެޓަރނީެޖެނެރަލްގެ ެފަރާތުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓަށްެހުށަހަޅާފައިވާ ެމި ެމައްސަލައިގެެ
ޢަމަލުތަކަކީ ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 27ވަނަ ެމާއްދާއިން ެލިބިދީފައިވާެ
ދަޢުވާގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެފަދަ ެ ެ
ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ެމިނިވަންކަމާއިެ 30ެ ،ވަނަ ެމާއްދާއިން ެލިބިދީފައިވާ ެސިޔާސީ ެޙަރަކާތައް ެހިންގުމާއިެ
ދޫދުގެެ
އެފަދަ ެޙަރަކާތުގައި ެބައިވެރިވުމުގެ ެޙައްޤާއި ެެ 32ވަނަ ެމާއްދާއިން ެލިބިދީފައިވާ ެއެއްވެ ެއުޅުމުގެ ެޙު ެ
ކަމާއިެ ،އެއީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއެންމެހައި ެރައްޔިތުންނަށް ެޤާނޫނުއަސާސީގެެ
ތެރޭގައި ެހިމެނޭ ެކަންކަން ެނޫން ެ
ެ 21ވަނަެމާއްދާެއާއިެެ 24ވަނަެމާއްދާެއާއިެެ 33ވަނަެމާއްދާެއާއިެެ 35ވަނަެމާއްދާެއިންެލިބިދީފައިވާެ
ންގެެ
ޙައްޤުތަކާެފުށުއަރާެކަންތައްތަކެއްެކަމަށްެމިމައްސަލަެބެލިެދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުގެެފަނޑިޔާރު ެ
އަޢުލަބިއްޔަތަށްެފެންނަކަމެވެެ.
މް
ޙުކު ެ
އިސްވެ ެބަޔާންވެދިޔަ ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެސަބަބުތައް ެއެގޮތުގެމަތިން ެހުރިއިރުެ،
ގެ ެބާބުގައިެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެއަސާސީ ެޙައްޤުތަކާއި ެމިނިވަންކަމު ެ
ބަޔާންވެގެންވާެއަސާސީެޙައްޤުތަކާއިެމިނިވަންކަންެލިބިގަނެވޭނީެޤާނޫނުއަސާސީގެެެ 16ވަނަެމާއްދާެއާއިެ
ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 67ވަނަ ެމާއްދާގައި ެފާޅުކަންބޮޑު ެގޮތެއްގައި ެކަނޑައަޅާ ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެހަމަތަކާއިެ
ނެ ެގޮތެއްގެމަތިން ެކަމަށްވެފައިެ ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 27ވަނަ ެމާއްދާގައިެ
ޙުދޫދުން ެބޭރުނުވެވޭ ެ
ސީެ
ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާެޚިޔާލުެފާޅުކުރުމުގެެމިނިވަންކަމާއިެެ 30ވަނަެމާއްދާއިންެކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާެސިޔާ ެ
ތްތައް ެހެދުމުގެ ެމިނިވަންކަމާއި ެެ 32ވަނަ ެމާއްދާގައި ެބުނެފައިވާ ެއެއްވެެ
ޕާޓީތަކާއި ެޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ެޖަމާޢަ ެ
އުޅުމުގެ ެމިނިވަންކަން ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 16ވަނަ ެމާއްދާ ެއާއި ެެ 67ވަނަ ެމާއްދާގައި ެކަނޑައެޅިފައިވާެ
ނ ޭ
ޔ ަގ ިއ
ޙުދޫދުން ެބޭރުގައި ެބޭނުންކުރުމަކީ ެދިވެހިރާއްޖޭގައި ެހުއްދަކުރެވިދާނެ ެކަމަކަށްނުވާތީއާއިު ،ދ ި
ާޤ ިއ ްމ ެވ ަފ ިއ ާވ

ކ ް
ޮ
ނ ެމ

ާ
ޤ ޫ
ނ
ނ ީ

ގެެ
ނ ާޒ ެމ ްއވެސް ެބިނާވެފައިވަނީ ެލޯ ެއެންޑް ެއޯޑަރ ެޤާއިމްކުރުމު ެ
ި
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މައްޗަށްކަމަށްވެފައިެ ،މުޖުތަމަޢުގެ ެޕަބްލިކް ެއޯރޑަރ ެއެއަސާސް ެތަކެއްގެ ެމައްޗަށް ެބިނާވެފައިވާެ
މީސްމީހުންގެ ެހަށިތަކާއި ެފުރާނަތަކާއި ެމިލްކުތައް ެޙިމާޔަތްކުރުމާއި ެ(ޕަބްލިކް ެސޭފްޓީ) ެޖަމާޢަތުގެ ެޢާއްމުެ
ޞިއްޚަތަށް ެނުރައްކާވެދާނެ ެކަންތައްތައް ެޙިމާޔަތްކުރުމާއި ެ(ޕަބްލިކް ެހެލްތް) ެދިރިއުޅުމުގެ ެފަސޭހަ ެއާއިެ
ން ެދަމަހައްޓައި ެރައްކަތެރިކުރުމާއި ެ(ޕަބްލިކް ެޓްރޭންކުއިލިޓީ) ެ ެމުޖުތަމަޢުެ
ހަމަހިމޭންކަމާއި ެހަމަޖެހު ެ
ޢާންމު ެމިންގަޑުތައް ެހިފެހެއްޓުމާއި ެ(ޕަބްލިކް ެމޯރަލިޓީ) ެމިކަންކަމާއި ެޚިލާފަށްެެ
ޤަބޫލުކޮށްފައިވާ ެއަޚުލާޤީ ެ ެ
ންމެހައި ެޤާނޫނީ ެނިޒާމުތަކުގައިވެސްެ
އެއްވެސް ެފަރާތަކުން ެޢަމަލުކުރަމުންދާނަމަ ެއެފަދަ ެޢަމަލުތަކަކީ ެއެ ެ
ތަޖުރީމް ެ(ކްރިމިނަލައިޒް) ެކުރެވިފައިވާ ެކަންތައްތަކެއްކަން ެއެނގޭތީއާއިަ ،އ ިދ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖިނާއީެ
ކުށުގެ ެޢަމަލުތަކެއްކަންެ
އަދުލުގެ ެނިޒާމުގައިވެސް ެމިފަދަ ެޢަމަލުތަކަކީވެސް ެތަޖުރީމު ެކުރެވިފައިވާ ެ ެ
ޢުގައިެއެފަދަެޢަމަލުތަކެއްެހިނގާނަމަެއެކަމެއްެހުއްޓުވުމާއިެއަދިެއެފަދަެކުށުގެެ
އެނގެންއޮންނާތީ ެމުޖުތަމަ ެ
ހޭ ެޖިނާއީ ެއިޖުރާއަތާއި ެކަމާބެހޭ ެޤާނޫނީ ެހަމަތާކާެ
ޢަމަލުތައްެ ،ރާއްޖޭގައި ެޤާނޫނީގޮތުން ެޢަމަލުކުރަންޖެ ެ
އެއްގޮތްވާގޮތުގެ ެމަތިން ެތަޙުޤީޤުކޮށް ެއަދުލު ެއިންޞާފު ެޤާއިމު ެކުރުމަށްޓަކައި ެ ެކުރަންޖެހޭ ެއެންމެހައިެ
ސީގެ ެެ 236ވަނަ ެމާއްދާގެ ެދަށުންެ
ކަންތައްތައް ެކުރުމަކީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާ ެ
ވޭެެ
ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސަލާމަތީ ެބާރުތަކުގެ ެތެރޭގައި ެހިމެނޭ ެފުލުހުންނާއި ެސިފައިން ެއެކުލެ ެ
ދެބައިގެ ެތެރެއިން ެއެކަމަކާބެހޭ ެމަސްއޫލިއްޔަތު ެޤާނޫނީ ެގޮތުން ެއުފުލަންޖެހޭ ެފަރާތެއްގެ ެއަސާސީެ
ން ެެ 06ފަނޑިޔާރުންގެެ
މަސްއޫލިއްޔަތެއްކަމަށްެދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުގެ ެެ 07ފަނޑިޔާރުންގެެތެރެއި ެ
އިއްތިފާޤުންެޙުކުމްކޮށްފީމެވެެ .
ެ

ެ ެ
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ޔު
ފަނޑިޔާރުެއަޙްމަދުެމުޢުތަޞިމްެޢަދުނާންގެެތަފާތުވިެރަޢު ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓަށްެ ،ދިވެހި ެދައުލަތުގެ ެއެޓަރނީ ެޖެނެރަލްގެ ެއޮފީހުންެ
މުެ
ހުށަހެޅުއްވި ެމި ެމައްސަލައަކީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ެހިނގާ ެސިޔާސީ ެޙަރަކާތްތަކުގެ ެތެރެއިންެ ،ޢާން ެ
ތަންތަނަށާއި ،މީހުންގެ ެގޮވަތިގެދޮރުގެ ެކައިރިއަށް ެއެއްވެ ެމީހުންގެ ެއަބުރާ ެބެހިެ ،މުޖްތަމަޢުގެ ެވަކިބަޔަކަށްެ
ނުވަތަ ެވަކި ެފަރުދުންނަށް ެނިސްބަތްވާގޮތަށްެ ،އެމީހުންގެ ެރައްކާތެރިކަން ެގެއްލޭނޭ ެފަދައަކުންެ ،އެމީހުންެ
މަރާެ ،ދަންޖައްސައިެ ،މީހުންނަށް ެޙަމަލާދީ ެޖިނާޢީ ެޢަމަލުތައް ެހިންގުމަށް ެގޮވާލައި؛ ެމީހުންގެ ެގޭގޭދޮށަށްެ
ރޭގަނޑުގެ ެލަސް ެވަގުތު ެތަކުގައި ެއެއްވެެ ،އަޑުގަދަކޮށްެ ،މުޒާހަރާކޮށްެ ،އެފަދަ ެމީހުންގެ ެގޭގޭދޮށަށްެ
ޔެވުމާއިެތަރުބިއްޔަތުކުރުމަށްެދަތިވެެ
ރޭގަނޑުގެެލަސްެވަގުތުތަކުގައިެއެއްވެެ،ގޭގޭގައިެތިބޭެކުޑަކުދިންގެެކި ެ
އަދި ެމުސްކުޅިންގެ ެދިރިއުޅުމަށް ެވެސް ެދަތިވާގޮތަށްެ ،އަޑުގަދަކޮށްެ ،ހަޑިހުތުރު ެއެއްޗެހިގޮވާ ،ޢާއިލީެ
ގެެޤާނޫނުއަސާސީގެެެ27
ދިރިއުޅުމަށްެއުނދަގޫވާެގޮތަށްެ،ހިންގާެޙަރަކާތްތަކަކީެ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔާ ެ
އިވާ ެޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ެމިނިވަންކަމާއިެ 30ެ ،ވަނަ ެމާއްދާއިން ެލިބިދީފައިވާެ
ވަނަ ެމާއްދާއިން ެލިބިދީފަ ެ
ސިޔާސީ ެޙަރަކާތް ެހިންގުމާއިެ ،އެފަދަ ެޙަރަކާތްތަކުގައި ެބައިވެރިވުމުގެ ެޙައްޤާއި ެެ 32ވަނަ ެމާއްދާއިންެ
ލިބިދީފައިވާ ެއެއްވެ ެއުޅުމުގެ ެމިނިވަންކަމުގެ ެޙުދޫދުގެ ެތެރޭގައި ެހިމެނޭ ެކަންކަންނޫން ެކަމަށާއި ެއެއީެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 21ވަނަ ެމާއްދާގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެނަފްސުެ
ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ެޙައްޤާއިެ ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 24ވަނަ ެމާއްދާއިން ެދިވެހިރައްޔިތުންނަށްެ
ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާެޒާތީެއަދިެޢާއިލީެދިރިއުޅުމުގެެޙައްޤާއިެގޮވަތިގެދޮރުގެެޙުރުމަތްތެރިކަމުގެެޙައްޤާއިެއަދިެ
ެ 33ވަނަެމާއްދާގައިެކޮންމެެމީހަކަށްމެެލިބިދީފައިވާެނަމާއިެއަބުރުެރައްކާތެރިކުރުމުގެެޙައްޤާއި ެެ 35ވަނަެ
ންނާއި ެޅަފުރައިގެ ެކުދިންނާއިެ ،މުސްކުޅިންނަށް ެލިބިދީފައިވާ ެރައްކާތެރިކަންެ
ދި ެ
މާއްދާއިން ެކުޑަކު ެ
ނިގުޅައިގަންނަެޢަމަލުތަކެއްކަމަށް ެކަނޑައަޅައިދިނުމަށްެއެދިެޤާނޫނުެނަންބަރުެ(ެ 22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ގެ ެ(ެ )3ގެ ެދަށުން ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެެ
ކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫނު) ެގެ ެެ 11ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެ ެ
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ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 274ވަނަ ެމާއްދާގައި ެބަޔަންވެގެންވާ ެ"ދުސްތޫރީ ެމައްސަލަ" ެމާނަ ެކޮށްފައިވާެ
ރިޢާޔަތްކޮށްެހުށަހަޅިެމައްސަލައެކެވެެ.މިެމައްސަލަެބެލިފައިވަނީެއެކްސްޕާޓޭެކޮށެވެެ ެ.
މާނަކުރުމަށްެ ެ
ެމި ެމައްސަލައިގައިެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީއަށާއި ެމައްސަލައާެ
ވާެ
ގުޅުންހުރި ެޤާނޫނުތަކަށާއި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެބަންޑާރަނައިބު ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހުގައި ެދައްކާފައި ެ
ވާހަކަތަކަށާއި ެޤާނޫނު ެހެދުމާއި ެޤާނޫނު ެމާނަކުރުމާއި ެޤާނޫނު ެރިވިއު ެކުރުމުގެ ެއުޞޫލުތަކުގެ ެމައްޗަށްެ
ބެލިއިރުެ ،އަންނަނިވި ެކަންތައްތައް ެއަހުރެންނަށް ެފާހަގަެ
ނާ ެ
ޝަރްޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެނަޒަރަކުން ެވިސް ެ
ކުރެވެއެވެެ .
(ހ) ެފުރަތަމަ ެކަމަކީެ ،ދިވެހި ެދައުލަތުގެ ެއެންމެހައި ެބާރުތައް ެފެށިގެން ެއަންނަނީެ
ރައްޔިތުންގެެކިބައިންެކަމާެއަދިެމިެބާރުތައްެދެމިއޮންނާނީެރައްޔިތުންގެެކިބައިގައިކަމާއިެދިވެހިރާއްޖޭގައިެ
ޤާނޫނުހެދުމުގެެއެންމެހައިެބާރުތައްެލިބިގެންވަނީެރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހަށްކަމާއިެދިވެހިރާއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔާގެެ
ޤާނޫނުއަސާސީގައި

ެބަޔާންވެގެންވާ ެގޮތުގެމަތީން،

ެވެރިކަން

ެހިންގުމުގެ ެބާރު

ެލިބިގެންވަނީެ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ެކަމާއި ެދިވެހިރާއްޖޭގައި ެޢަދުލް ެއިންޞާފު ެޤާއިމްކުރުމުގެ ެބާރު ެލިބިގެންވަނީެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެެކޯޓުތަކަށްކަމެވެެ .
ރުގެ ެތެރެއިން ެޤާނޫނު ެހެދުމުގެ ެބާރާއިެ
ން ެބާ ެ
(ށ) ެދެވަނަ ެކަމަކީެ ،ދިވެހި ެދައުލަތުގެ ެތި ެ
ވެރިކަން ެހިންގުމުގެ ެބާރާއި ެޢަދުލް ެއިންޞާފު ެޤާއިމްކުރުމުގެ ެބާރަށްެ ،އެއިން ެބާރަކަށްެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީއިންނާއިެރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހުންެހަދާެޤާނޫނަކުންެދީފައިވާެބާރެއްގެެޙުދޫދުެ
ފަހަނައަޅާ ެނުދެވޭނެކަމާއި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީއިންނާއި ެޤާނޫނުން ެލިބިދީފައިވާެ
ބާރެއްެފިޔަވައިެއިތުރުެބާރެއްެދިވެހިރާއްޖޭގެެކޯޓުތަކަށްެވެސްެލިބިގެންނުވާެކަމެވެެ .
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(ނ) ެތިންވަނަެކަމަކީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެދުސްތޫރީެނިޒާމުގައިެޤާނޫނުެހެދުމުގެެއެންމެހައިެ
ޠްލަޤްެބާރެއްކަމާއިެރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހަށްެއޮތްެޤާނޫނުެހެދުމުގެެ
ބާރަކީެރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހަށްެއޮތްެމު ެ
ޢާންމުެބާރުތަކުގެެތެރޭގައިެ(ެ)1ދިވެހިރާއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީގައިެބަޔާންކުރާެގޮތުގެމަތީންެ
ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ެއިޞްލާޙު ެގެނައުމާއި ެ(ެ )2ރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުން ެބޭނުންވެއްޖެ ެކޮންމެ ެކަމަކާެ
ބެހޭގޮތުންެ ،އިސްލާމްދީނުގެ ެއަޞްލަކާ ެޚިލާފުނުވާ ެގޮތުގެމަތީން ެޤާނޫނު ެހެދުމާއިެ ،ޤާނޫނަށްެ
ބަދަލުގެނައުމާއިެ ،ޤާނޫނު ެބާޠިލްކުރުމާއި ެ(ެ )3ވެރިކަން ެހިންގުމުގެ ެބާރުގެ ެފަރާތުން ެކުރާ ެކަންތައްތައްެ
ހިނގާނުހިނގާެގޮތްެބެލުމާއިެވެރިކަން ެހިންގުމުގެެބާރުެޖަވާބުދާރީކުރުވުމާެއަދިެމިކަންކަންެކުރުމަށްޓަކައިެ
ޤާނޫނުއަސާސީ ެއާއި ެޤާނޫނުގައިވާ ެގޮތުގެމަތީން ެފިޔަވަޅުތައް ެއެޅުމާއި ެ(ެ )4ދައުލަތުގެ ެއަހަރީ ެބަޖެޓްެ
ފާސްކުރުމާއި ެ(ެ )5މުސްތަޤިއްލު ެކޮމިޝަންތަކާއި ެމުސްތަޤިއްލު ެމަޤާމުތަކާ ެބެހޭގޮތުން ެނިންމަންޖެހޭެ
ކަންތައްތައް ެޤާނޫނުގައިވާ ެގޮތުގެ ެމަތީން ެނިންމުމާއި ެ(ެ )6ރައްޔިތުންނާ ެގުޅޭ ެމުހިންމު ެކަންތައްތަކުގައިެ
ރައްޔިތުންގެ ެޚިޔާލު ެހޯދުމުގެ ެޢާންމު ެވޯޓު ެނެގުމާ ެއަދި ެ(ެ )7ރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުން ެއަދާކުރާންެ
ޖެހޭނެކަމަށް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގައި ެނުވަތަ ެޤާނޫނުގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާެ
ރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހުގެެވާޖިބުތައްެއަދާކުރުންެހިމެނޭެކަމެވެެ ެ.
ޠްލަޤް ެބާރެއްގެ ެތެރެއަށްެ
(ރ) ެހަތަރުވަނަ ެކަމަކީެ ،ރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހަށް ެއޮތް ެމު ެ
ވެރިކަން ެހިންގުމުގެ ެބާރަށް ެވެސް ެއަދި ެޢަދުލް ެއިންޞާފް ެޤާއިމްކުރުމުގެ ެބާރަށް ެވެސް ެނުވަދެވޭނެކަމާއިެ
ދައުލަތުގެެތިންބާރުގެެތެރެއިންެއެއްވެސްެބާރަކަށްެ،އެެބާރަކަށްެޤާނޫނުއަސާސީއިންނާއިެޤާނޫނުންެދީފައިވާެ
ބާރުެފަހަނައަޅާެނުދެވޭނެެކަމެވެެ .
ކީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެސިޔާދަތުެ
(ބ) ެފަސްވަނަ ެކަމަ ެ
ނެގެހެއްޓުމަކީ ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހާއިެ ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ،ޢަދުލް ެއިންޞާފް ެޤާއިމްކުރުމުގެ ެބާރާެ
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މުސްތަޤިއްލު ެކޮމިޝަންތަކާއި ެމުސްތަޤިއްލު ެމަޤާމުތަކުގައި ެތިބި ެމީހުންގެ ެމައްޗަށްެ ،އަދި ެއެއްވެސްެ
އިސްތިސްނާއެއްެނެތިެކޮންމެެދިވެހިެރައްޔިތެއްގެެމައްޗަށްމެެއޮތްެވާޖިބެއްކަމާއިެމަޞްއޫލިއްޔަތެއްކަމެވެެ .
(ޅ) ެހަވަނަ ެކަމަކީެ ،ޢަދުލް ެއިންޞާފު ެޤާއިމްކުރުމުގެ ެއެންމެހައި ެބާރުތައް ެލިބިގެންވަނީެ
ސުޕްރީމް ެކޯޓަށާއިެ،ހައިކޯޓަށާެއަދިެޤާނޫނަކުންެކަނޑައަޅައިފައިވާެދަށުކޯޓުތަކަށްެކަމާއިެޢަދުލުެއިންޞާފުެ
ޤާއިމްކުރުމުގެ ެއެންމެ ެއިސް ެފަރާތަކީ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުކަމާއި ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެއެންމެ ެއިސް ެފަރާތަކީެ
އުއްތަމަ ެފަނޑިޔާރުކަމާއި ެސުޕްރީމް ެކޯޓުން ެބަލާ ެކޮންމެ ެމައްސަލައެއްމެ ެނިންމާންވާނީ ެއެ ެމައްސަލައެއްެ
ބެލި ެފަނޑިޔާރުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެއަޣުލަބިއްޔަތުންކަމާއި ެއަމިއްލަ ެފަރުދަކު ެވިޔަސްެ ،ދައުލަތުގެ ެކަމެއްެ
ންެ
ހިންގުމާ ެޙަވާލުވެ ެހުރި ެމީހަކު ެވިޔަސްެ ،ފަނޑިޔާރުންގެ ެމަސައްކަތާ ެބެހި ެނުފޫޒުފޯރުވައި ެހަދައިގެ ެ
ނުވާނެކަން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 141ވަނަ ެމާއްދާގެ ެޞަރީޙަ ެނައްޞުންެ
އެނގެންެއޮންނަކަމެވެެ .
(ކ)ެހަތްވަނަެކަމަކީެ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީގެެެ 16ވަނަެމާއްދާގެެ
(ހ) ެއަށް ެބަލާއިރުެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެދެވަނަ ެބާބުގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާެ
އެންމެހައި ެޙައްޤުތަކާއި ެމިނިވަންކަން ެއިސްލާމްދީނުގެ ެއަޞްލަކާ ެޚިލާފު ެނުވާނޭ ެގޮތުގެމަތީން ެކޮންމެެ
ސްެޙައްޤެއްގެެނުވަތަެމިނިވަންކަމެއްގެެއެއްވެސްެމިންވަރެއްެ
މީހަކަށްމެެލިބިގެންވާކަމާއިެއަދިެއެއިންެއެއްވެ ެ
މަތީންެ ،ރައްޔިތުންގެެ
ހިފެހެއްޓޭނީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީއާ ެތަޢާރުޟްނުވާ ެގޮތެއްގެ ެ
މަޖިލީހުން ެފާސްކުރާ ެޤާނޫނަކުންކަމާއިެ ،ރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުން ެފާސްކުރާ ެޤާނޫނަކުންވެސް ެއެއިންެ
ކްެ
ޙައްޤެއްގެ ެނުވަތަ ެމިނިވަންކަމެއްގެ ެއެއްވެސް ެމިންވަރެއް ެހިފެހެއްޓޭނީެ ،މިނިވަން ،ޑިމޮކްރެޓި ެ
މުޖްތަމަޢެއްގައި ެއެފަދަ ެޙައްޤެއް ެނުވަތަ ެމިނިވަންކަމެއް ެހިފެހެއްޓިދާނެކަމަށް ެޤަބޫލުކުރެވޭ ެމިންވަރަށްކަމާެ
ސީގެެެ16ވަނަެމާއްދާގެެ(ނ)ެއަށްެބަލާއިރު ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާ ެ
އަދިެދިވެހިރާއް ެ
ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެދެވަނަ ެބާބުގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެޙައްޤެއްގެ ެނުވަތަ ެމިނިވަންކަމެއްގެެ
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އެއްވެސްެމިންވަރެއްެހިފަހައްޓާފައިވަނީެދިވެހިރާއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީގެެެ 16ވަނަެމާއްދާގެެ
(ހ) ެއާއި ެ(ށ) ެގައިވާ ެގޮތުގެމަތީންތޯ ެކަނޑައެޅުމުގައި ެކޯޓުން ެއެ ެކަމަކާ ެގުޅޭ ެހުރިހައި ެކަންތައްތަކަށްެ
ފުރިހަމައަށްެރިޢާޔަތްެކުރާންވާނެެކަމާއިެއޭގެެތެރޭގައިެ،އެެޙައްޤެއްގެެނުވަތަެއެެމިނިވަންކަމެއްގެެޒާތާއިެ
ބާވަތަށާއިެ،އެެޙައްޤެއްެނުވަތަެެއެެމިނިވަންކަމެއްެހިފެހެއްޓުމުގެެބޭނުމާއިެ،މުހިންމުކަމަށާއިެ،އެެޙައްޤެއްެ
އްެ
ނުވަތަ ެއެ ެމިނިވަންކަމެއް ެހިފެހެއްޓިފައިވާ ެގޮތާއި ެމިންވަރަށާއި ،އެ ެޙައްޤެއް ެނުވަތަ ެއެ ެމިނިވަންކަމެ ެ
ހިފެހެއްޓި ެހިފެހެއްޓުމާ ެއެ ެޙައްޤެއްގެ ެނުވަތަ ެއެ ެމިނިވަންކަމެއްގެ ެމުހިންމުކަމާ ެހުރި ެގުޅުމަށާއިެ ،އެެ
ޙައްޤެއްގެ ެނުވަތަ ެއެ ެމިނިވަންކަމެއް ެހިފެހެއްޓިފައިވާ ެމިންވަރަށްވުރެ ެކުޑަކޮށް ެހިފަހައްޓައިގެން ެބޭނުންވާެ
އް ެނުވަތަ ެއެ ެމިނިވަންކަމެއް ެހިފެހެއްޓިފައިވަނީެ
މަޤްޞަދު ެޙާޞިލް ެކުރެވިދާނެތޯ ެއަދިެ ،އެ ެޙައްޤެ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީގެެެ 16ވަނަެމާއްދާގެެ(ށ)ެގެެދަށުންެނަމަެ،އިސްލާމްދީނުގެެ
އަޞްލުތައް ެރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި ެއެ ެޙައްޤެއް ެނުވަތަ ެމިނިވަންކަމެއް ެކޮންމެހެން ެހިފަހައްޓަންޖެހޭތޯެ
ބަލަންޖެހޭެކަންެއެނގެންެއޮންނަެއޮތުމެވެެ ެ.
(އ)ެއަށްވަނަެކަމަކީެ،މިެމައްސަލައިގެެޝަރީޢަތުގެެމަޖިލީހުގައިެބަންޑާރަނައިބުެދެއްކެވިެ
ވާހަކަތަކަށް

ެބަލާއިރު،

ެއަހުރެންނަށް

ެފާހަގަ

ެކުރެވެނީ

ެބަންޑާރަނައިބު

ެއެންމެ

ެބޮޑަށްެ

އްޤުެ
ކަންބޮޑުވެވަޑައިގަންނަވަނީ ެއެއްވެއުޅުމުގެ ެމިނިވަންކަމާއި ެޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ެމިނިވަންކަމުގެ ެޙަ ެ
އި އަބުރު ެރައްކާތެރިކުރުމާއިެ
ބޭނުންކުރުމުގައި ެދިރިހުރުމުގެ ެޙައްޤާއިެ ،ޒާތީ ެދިރިއުޅުމުގެ ެޙައްޤާއިެ ،ނަމާ ެ
ކުޑަކުދިންނާއިެޅަފުރާގެެކުދިންނާއިެޢުމުރުންެދުވަސްވީެމީހުންނާއިެޚާއްޞަެއެހީއަށްެބޭނުންވާ ެމީހުންނަށްެ
ލިބޭ ެޚާއްޞަ ެރައްކާތެރިކަމުގެ ެޙައްޤުގެ ެތެރެއަށް ެވަދެވޭތީ ެއަދި ެއެއްވެއުޅުމާއި ެޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެެ
މިނިވަންކަމުގެ ެޙައްޤު ެބޭނުން ެކުރުމުގައި ެގިނަ ެޖިނާޢީ ެކުއްތަކަށް ެބައެއް ެފަރާތްތަކުން ެއަރައި ެގަންނާތީެ
ކަމެވެެ .ބަންޑާރަނައިބުގެ ެމި ެކަންބޮޑުވެވަޑައިގަތުން ެއަހުރެން ެޤަބޫލުކޮށް ެބަލައިގަންނަމެވެެ .އަދިެ
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކަންތައްތައް ެމިހާރު ެހިނގަމުން ެދާގޮތަށް ެބަލާއިރުެ ،މިއީ ެވަރަށް ެއަވަސް ެޙައްލެއްެ
ހޯދަންޖެހިފައިވާެކަމެއްެކަމަށްެއަހުރެންެދެކެމެވެެ ެެ.
(ވ) ެނުވަވަނަ ެކަމަކީެ ،އެއްވެއުޅުމުގެ ެއުޞޫލެއް ެކަނޑައެޅިފައި ެއޮތަސްެ ،މިހާރުެ
ގެ ެޙައްޤުތަކަށް ެއަރައިގަނެވޭ ެކަމާއިެ ،މިހާރު ެޢަމަލުެ
ފެންނަމުންދާ ެމަންޒަރުތަކަށް ެބަލާއިރުެ ،އެތައް ެބައެއް ެ
ކުރެވެމުންމިދާ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީ ެވުޖޫދަށް ެއައުމަށްފަހުެ ،އެއްވެއުޅުމުގެެ
ކަމަށާއިެ
މިނިވަންކަމުގެ ެޙުދޫދު ެކަނޑައެޅުމުގެ ެބިލެއް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެރައްޔިތުން ެމަޖިލީހަށް ެހުށަހެޅިފައިވާ ެ ެ
ވާކަމެވެެ .
ނަމަވެސްެމިެބިލްެޤާނޫނަކަށްެއަދިެނުވާތީެހުރިެދަތިތައްެބަންޑާރަެނައިބުެފާހަގަެކުރައްވާފައި ެ
ލުފާޅުކުރުމުގެ ެމިނިވަންކަން ެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
(މ) ެދިހަވަނަ ެކަމަކީެ ،އެއްވެއުޅުމާއި ެޚިޔާ ެ
ލުފާޅުކުރުމުގެ ެމިނިވަންކަންެ
ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީއިން ެކަށަވަރުކޮށްދީފައިވަނީ ެއެއްވެއުޅުމާއި ެޚިޔާ ެ
ން ެނޫންކަމާއި ެޖިނާޢީ ެކުށްކުށަށްެ
ންނާ ެ
ށްތަކަށް ެއަރައިގަ ެ
ޢީ ެކު ެ
އެއީ ެނިވާފަތްގަ ނޑަކަށް ެހަދައިެ ،ޖިނާ ެ
އަރައިގަންނަެމީހުންެހިފާެހައްޔަރުެކުރުމަކީެދިވެހިރާއްޖޭގެެލޯއެންފޯސްމަންޓްެއެޖެންސީތަކުގެެމައްޗަށްެއޮތްެ
ށްތައްެކުރާެމީހުންެހިފާެހައްޔަރުކޮށްެޝަރީޢަތުގެެކުރިމައްޗަށްެގެނެސްެ،
ޤާނޫނީެވާޖިބެއްކަމާއިެ ،ޖިނާޢީެކު ެ
ރި ެކުށެއްގެ ެކުޑަބޮޑުމިނަށް ެބަލާެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގައި ެނުވަތަެ
އެ ެކުށްކުރި ެމީހެއްެ ،އެކު ެ
ކުގެ ެމަތިންެ ،ކަނޑައަޅަން ެޖެހޭކަމާއިެ،
ޤާނޫނުގައި ެބުނާ ެއަދަބު ،އެ ެކުށްކުރި ެފަރާތަކަށްެ ،ޤާނޫނީ ެހަމަތަ ެ
ވިގެން ެނޫނީ ެދުޅަހެޔޮެ
ކުށްކުރާ ެމީހުން ެމުޖްތަމަޢު ެއިން ެއެކަހެރިކޮށްެ ،އެމީހުން ެރީހެބިލިޓޭޓް ެކުރެ ެ
މުޖްތަމަޢެއްެބިނާެނުކުރެވޭނެކަމެވެެ .
ންެ
ނޫނަކު ެ
ރަވަނަ ެކަމަކީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުން ެހަދާ ެޤާ ެ
(ފ) ެއެގާ ެ
މަނާކުރާ ެކޮންމެކަމަކީ ،އެ ެޤާނޫނު ެއެއީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީއާ ެކަނޑައެޅިގެންެ
ކޯޓަކުންެކަނޑަނާޅާހާެހިނދަކުެ،މަނާކަމެއްކަމެވެެ ެ.
ޚިލާފްެޤާނޫނެއްކަމަށްެދިވެހިރާއްޖޭގެެޝަރުޢީެ ެ
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ރަވަނަެކަމަކީެ،ޤާނޫނުއަސާސީގައިެބުނާެއަސާސީެޙައްޤުތައްެރެގިއުލޭޓްެކުރެވެނީެ
(ދ)ެބާ ެ
ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 16ވަނަ ެމާއްދާގައި ެބުނާ ެގޮތުގެ ެމަތިންކަމާއި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެެ
ޤާނޫނުއަސާސީއިން ެކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ެއެއްވެސް ެޙައްޤެއް ެހިފެހެއްޓޭނީ ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުން ެހަދާެ
ޤާނޫނެއްގެ ެދަށުން ެއެކަނި ެކަމާއިެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގައި ެބުނާ ެގޮތުގެ ެމަތިންެ
އް ެހަނިކުރެވިގެން ެނުވާނެކަމާއިެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެެ
ނޫން ެގޮތަކަށް ެއެއްވެސް ެއަސާސީ ެޙައްޤެ ެ
ނޫނެއް ެހެދިފައިނެތުމަކީެ ،ޤާނޫނުއަސާސީގައި ެބުނާ ެއަސާސީެ
ޤާނުނުއަސާސީގެ ެެ 222ވަނަ ެމާއްދާގައި ެޤާ ެ
ޙައްޤުތަކާއި ެމިނިވަންކަމަށް ެބުރުލެއް ެއަރާފަދަ ެޢަމަލެއް ެހުއްދަވާނޭ ެކަމެއް ެނޫންކަމަށް ެބުނާ ެބުނުމަށާއިެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޢަމަލު ެކުރެވެމުން ެޤާނޫނުތަކަށާއި ެޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް ެވެސް ެރިޢާޔަތް ެކުރާއިރު،
ތީ ެނޫންކަމާއިެ ،އިންތައްެ
އް ނެ ެ
ޤާނޫނުއަސާސީގައި ެބުނާ ެއަސާސީ ެޙައްޤުތައް ެލިބިގަތުމުގައި ެއެއްވެސް ެއިމެ ެ
އް ެކަނޑައެޅުމުގެ ެވާޖިބަކީެ
ކަނޑައެޅިފައި ެއެބަހުރިކަމާއި ެއިތުރަށް ެއިމެއް ެކަނޑައަޅާން ެޖެހޭނަމަ ެއެ ެއިމެ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެެރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހުގެެވާޖިބެއްކަމެވެެ .
ނަވަނީެ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔާގެެ
(ތ)ެތޭރަވަނަެކަމަކީެ،ބަންޑާރަނައިބުެއެދިވަޑައިގަން ެ
ޓިންގ"ެއަސާސީެޙައްޤުތަކެއްެހުރީމަެ ،އެެޙައްޤުތަކުގެެޙުދޫދުެބުނެ ެޖުޑީޝަލްެ
ޤާނޫނުއަސާސީގައިެ"ކޮންޕީ ެ
ކަކީެ ،އެހެންެ
މި ެގައިޑްލައިން ެތަ ެ
ދި ެ ެ
ގައިޑްލައިނެއް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުން ެދިނުމަށާ ެއަ ެ
ޗަށްެރިޢާޔަތްެކުރެވޭެގައިޑްލައިންެތަކަކަށްެވުމަށެވެެ .އަހުރެންެ
ޝަރީޢަތްތަކުގެެމަޖްލީސްތަކުގައިމެެއެެމައް ެ
ދެކޭ ެގޮތުގައި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 16ވަނަ ެމާއްދާ ެއަދި ެެ 222ވަނަ ެމާއްދާެ
އެހެންެއޮތަތީެއަދިެދިވެހިރާއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީގެެެ 5ވަނަެމާއްދާެ 6ެ،ވަނަެމާއްދާެއަދިެ
ދަޢު ެކަށަވަރު ެކޮށްދޭތީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ސެޕަރޭޝަން ެއޮފް ެޕަވަރސް" ެގެ ެމަބް ެ
ެ 7ވަނަ ެމާއްދާ ެއިން ެ" ެ
ބުގައި ެހިމެނޭެ ،ބަންޑާރަނައިބް ެއެވިދާޅުވާެ ،މާއްދާތައްެ
ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެދެވަނަ ެބާ ެ
ހޭެ
ކީ ެމި ެކޯޓުން ެކުރަން ެޖެ ެ
"އެބްސްޓްރެކްޓް" ެކޮށް ެރިވިޔުކޮށް ެއެވިދާޅުވާ ެފަދަ ެއުޞޫލެއް ެކަނޑައެޅުމަ ެ
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ރއްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހަށް ެހުށަހަޅުއްވައިގެން ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެމެންބަރުންގެެ
ކަމެއްނޫން ެކަމާއި ެއެއީ ެ ަ
ހޭނެެއުޞޫލެއްެކަމެވެެ .
ޑައަޅަންެޖެ ެ
ޚިޔާލާއެކުެޤާނޫނަކުންެކަނ ެ
ބުެ
ދެންފަހެ ެއިސްވެ ެފާހަގަކުރެވުނު ެނުގުތާތައް ެއެހެން ެހުރުމާއެކުެ ،ބަންޑާރަނައި ެ
ން ެއެ ެކަމުގެެ
އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ެކަންތައްތަކަކީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހަށް ެހުށަހަޅުއްވައިގެ ެ
ޙައްލެއް ެހޯއްދަވަންޖޭ ެކަންތައްތަކެއް ެކަމަށް ެއަހުރެންނަށްެފެންނާތީ؛ މިއީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމްެކޯޓުންެ
ގޮތެއްނިންމަންޖެހޭެކަމެއްެނޫންެކަމަށްެބުނެެއަހުރެންގެެރަޢުޔުެއިއްވީމެވެެ .
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