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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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