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ގާނޫނާއި މުޖުތަމައު

ފެށުން

މާލެއާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު ފަސިންޖަރުން އުފުލާ އުޅަނދަކަށް އަރާށެވެ. އެ އުޅަނދުގައި 

ގާނޫނު ހުންނާނެއެވެ. އެ އުޅަނދަށް ތިބާ އެރީ، އެ ދަތުރުގެ އަގު އަދާކުރުމަށް އެއްބަސްވެ ގާނޫނީ 

ގޮތުން ތަންފީޒު ކުރެވޭނެ އެއްބަސްވުމެއް ވުމަށް ފަހުގައެވެ. އެ ދަތުރުގެ އަގު އަދާނުކޮށް އުޅަނދުން 

ފައިބައިފިނަމަ ޖިނާއީ ގާނޫނުގެ ދިގު އަތް ތިބާގެ ފަހަތުން އަންނާނެއެވެ. އެ ދަތުރުމަތީގައި ތިބާ 

ހުއްޓައި، އެ އުޅަނދު އެހެން އުޅަނދަކާ މުޑިއަރައި ތިބާއަށް އަނިޔާވެއްޖެނަމަ، ތިބާއަށް ލިބުނު 

އަނިޔާއަށް ޒިންމާވާންޖެހޭނީ ކާކުކަން ވެސް ގާނޫނު ކަނޑައަޅާނެއެވެ.

މުހިންމު  ވަރަށް  ގާނޫނު  ހަޔާތުގައި  އިޖުތިމާއީ  ދިރިއުޅުމުގައާއި  އަމިއްލަ  ފަރުދުންގެ 

ދައުރެއް އަދާކުރެއެވެ. އެކަކު އަނެކަކަށް މުއާމަލާތް ކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ މަގު ގާނޫނުން ދައްކައެވެ. 

އަދި އެކަންކަން ގާނޫނުން އޮބަހައްޓައި ބަލަހައްޓައެވެ. ގާނޫނީ ނިޒާމުން މުޖުތަމައުގެ ފަރުދުންގެ 

ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ދިނުމުގެ އިތުރަށް، ފަރުދުންގެ މައްޗަށް ކަންކަން ލާޒިމުކުރެއެވެ. އަދި 

ހިންގާނެ  ހަރަކާތްތައް  އިގްތިސޯދީ  އަދި  އިޖުތިމާއީ  ސިޔާސީ،  އެންމެހައި  ހިނގާ  މުޖުތަމައުގައި 

އަދަބުދެއެވެ.  ފަރުދުންނަށް  ދޭންޖެހޭ  އަދަބު  އެކަށައަޅައެވެ.  ގާނޫނުން  ގިއުގަނޑެއްވެސް  ގޮތުގެ 

އެއްބަސްވުންތައް  ވެވޭ  މެދުގައި  ފަރުދުންގެ  ހޯދައިދެއެވެ.  ބަދަލު  ފަރުދުންނަށް  ދޭންޖެހޭ  ބަދަލު 

ތަންފީޒު ކޮށްދެއެވެ. އަދި މިބުނި ކަންކަން ކުރުމުގެ ތެރެއިން އިންސާފު ހޯދައިދީ، ގާނޫނުގެ ވެރިކަން 

ނެގެހެއްޓުމަށް ގާނޫނު މަސައްކަތް ކުރެއެވެ. އެހެންކަމުން ކޮންމެ މުޖުތަމައެއްގެ ހިތަކީ އެމުޖުތަމައުގެ 

ގާނޫނީ ނިޒާމެވެ.

އަހަރެމެންގެ ދިރިއުޅުމަށް ގާނޫނުތަކުން ބޮޑެެތިބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފައިވެއެވެ. އަހަރެމެންގެ 

ވަށައިގެންވާ މާހައުލަށް ގާނޫނު ގެނެސްދީފައިވާ ބަދަލުތަކަށް ބަލައިލަމާ ހިނގާށެވެ. މަސައްކަތުގެ 
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މާހައުލުގެ ރައްކާތެރިކަމާއި، ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހުންގެ ހައްގުތަކާއި، އާންމު ފަރުދުންގެ ހަށިހެޔޮކަން 

ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި ކާނާ އާއި ބޭސްވެރިކަމާ ބެހޭގޮތުން ހަދާފައިވާ ގާނޫނުތަކަށް ބަލާށެވެ. ގޯތި 

ގެދޮރު އިމާރާތް ކުރުމާބެހޭ ގޮތުން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދުތަކަށް ބަލާށެވެ. މަގުމަތީގައި ހިނގާބިނގާވެ 

މުނިފޫހި  ކުޅުމާއި  ކުޅިވަރު  ގަވާއިދުތަކެވެ.  ހަދާފައިވާ  ގޮތުން  ދުއްވުމާބެހޭ  އެއްޗެހި  އުޅުމާއި، 

ރަނގަޅު  ހިފަހައްޓައި  ފެންވަރު  ކިޔަވައިދިނުމުގެ  ގަވާއިދުތަކެވެ.  ހަދާފާއިވާ  ބެހޭގޮތުން  ފިލުވުމާ 

ކުރުމަށް ހަދާފައިވާ ގާނޫނުތަކެވެ. ގުދުރަތީ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމަށްޓަކައި ހަދާފައިވާ 

ގަވާއިދުތަކެވެ.  ހަދާފައިވާ  ބެހޭގޮތުން  ގަނެވިއްކުމާ  ތަކެތި  ބާޒާރުގައި  ފިހާރަތަކާއި  ގާނޫނުތަކެވެ. 

އެކިއެކި  މުޖުތަމައުގެ  އަތުން  އެ  އަަތެވެ.  ދިގު  ގާނޫނުގެ  ފެންނަނީ  ދިމާއަކުން  ކޮންމެ  ބަލައިލި 

ކަންކަން ތަރުތީބުކޮށް، ކަންކަން ކުރަންވީ ގޮތް ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ގާނޫނުގެ ދިގު 

އަތް ނުފޯރާކަމެއް ނުވަތަ ގާނޫނުގެ ދިގު އަތް ނުފޯރާ އެއްޗެއް މުޖުތަމައުގައި ނުވެއެވެ. މަގުމައްޗަށް 

ކުޅުޖެހުމުން ފެށިގެން ގޮސް މަގުފާރުތަކުގައި ކުރަހައި، އެއްޗެހި ލިޔުމާބެހޭ ގަވާއިދުތަކެވެ. ގޭގޭގައި 

އުފެދޭ އަދި އުފައްދާ ކުނިތައް އުކާލައި ނައްތާލުމާބެހޭ ގޮތުން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދުތަކެވެ. ދުވަހުން 

ދުވަހަށް، މިފަދަ ގާނޫނުތައް ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. ފުނި ޖެހެމުންނެވެ.

މަނަކުސަވެހިން ހަދާ ގާނޫނަކީ ބަދަލުވަމުންދާ އެއްޗެކެވެ. ގައުމުތަކުގެ ގުޅުންތައް ލާމެހި 

އަރާމާއި  ދިރިއުޅުމަށް  މަނަކުސަވެހިންގެ  ސަބަބުންނާއި،  ދިއުމުގެ  އެކުވެނިވަމުނ1ް  މުޖުތަމައުތައް 

ތަަކެއްޗާއި  އުފައްދާ  އެހީގައި  ސިނާއަތުގެ  އިލްމާއި  ހޯދުމަށްޓަކައި  ތަނަވަސްކަން  ފަސޭހަކަމާއި 

ގާއިމުކުރާ ވަސީލަތްތަކުގެ ދުވެލި ހަލުއި ވަމުންދިއުމުގެ ސަބަބުން، ދައުލަތުގެ އިދާރީ ހިންގުމަށް 

ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެންނަންޖެހެއެވެ. އެ ބަދަލުތަކާ ކުރިމަތިލައި ފައިހަމަކުރުމަށްޓަކައި ގާނޫނުތައް 

އަބަދުމެ އިސްލާހު ކުރަންޖެހެއެވެ.

ގާނޫނަކީ، އެއާ ނުލައި ފަރުދުންގެ އިޖުތިމާއީ ހަޔާތް ފުރިހަމަކުރެވޭ ވަރަށްވުރެ މުހިންމު 

ބޯލަނބާ  ގާނޫނަށް  އޮތީ  ހަމަޖެހުން  އުފާވެރިކަމާއި  ރައްކާތެރިކަމާއި  ފަރުދުންގެ  އެއްޗެކެވެ. 

1 Complex
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ހިތަށްވެސް  ކަމަށް  އޮވެދާނެ  ދެމި  މުޖުތަމައެއް  ނުލައި  ގާނޫނަކާ  ތެރެއިންނެވެ.  މުޖުތަމައެއްގެ 

ނުގެނެވެއެވެ.

މިފޮތް ލިއުމުގެ ބޭނުމަކީ، ގާނޫނު ކިޔަވަން ފަށާ ދަރިވަރުންނަށާއި އާންމުންގެ ތެރެއިން 

މުޖުތަމައުގެ ކަންކަމަށް ވިސްނުން ހިންގާ ފަރާތްތައް، މި ދާއިރާއަށް ލޯހުޅުވައިލުމަށް އެހީތެރިކަމެއް 

ފޯރުކޮށް ދިނުމެވެ. މިއީ، ގާނޫނަށް ކިޔަމަންގަތުމުގެ ފައިދާ، ތިމާއަށާއި ތިމާގެ އަނބި ދަރީންނަށާއި 

ތިމާގެ މައިންބަފައިންނަށާއި ތިމާ ދިރިއުޅޭ މުޅި ޖަމާއަތަށް ކުރާނެކަން މުޖުތަމައުގެ ފަރުދުންނަށް 

ވިސްނައި ދިނުމަށްޓަކައި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތެކެވެ.

هللا  ދެއްވި  ތައުފީގު  މަސައްކަތްކުރުމުގެ  ގެނައުމަށް  ހަމައަށް  ތިޔަބޭފުޅުންނާ  މިފޮތް 

ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ހަމްދާ ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. އަދި މިފޮތުގެ ކުށްފިލުވުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދެއްވި 

ފަރާތްތަކަށް، ހާއްސަކޮށް އަލްއުސްތާޒު މަހާޒް އަލީ ޒާހިރު އާއި އަލްއުސްތާޒާ އައިޝަތު ޝީޒާއަށް 

ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. މީގެ އިތުރުން، އެކިއެކި ނޫސްތަކުން މިފޮތަށް ނަކަލުކުރެވިފައިވާ ހަބަރުތައް 

މިފޮތުގައި ނަކަލުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެއްވާފައިވާތީ، އެފަރާތްތަކަށްވެސް ނިހާޔަތަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

ހުސްނުއްސުއޫދު
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ފުރަތަމަ ބައި

ގާނޫނުގެ ތައުރީފު

ގާނޫނަކީީ ކޮން ޒާތެއްގެ މަހުލޫގެއްތޯ އާންމުންގެ ހިތުގައި ސުވާލު އުފެދޭނޭ ބާވަތުގެ ސުރުހީތައް 

ކޮންމެ ދުވަހަކުމެ ނޫސްތަކުން ފެނެއެވެ. ގާނޫނު އިސްލާހު ކުރަންޖެހޭ ކަމަށާއި، ގާނޫނުތައް އެކިއެކި 

ބޭނުންތަކަށް ނުފުދޭ ކަމަށާއި، ގާނޫނީ ހުސްކަމެއް އަންނަ ކަމަށް ބުނެ ސިޔާސީ މީސްމީހުންނާއި 

ގާނޫނީ ވަކީލުން އަޑު އުފުލައެވެ. އެފަދަ ސުރުހީތައް ފެނުމުން ގާނޫނަކީ ހަތަރެސްފައި ޖަހައިގެން 

ދުވާ މަހުލޫގެއްތޯ ނުވަތަ ފިޔަފަޅައިގެން އުދުހޭ މަހުލޫގެއްތޯ މީހުންގެ ހިތުގައި ސުވާލުއުފެދެއެވެ.

ވަކި  މުޅިން  އެކަހެރިކޮށް،  މުޅިން  އިންސާނުންނާ  ހުރިހައި  އެހެން  ދިރިއުޅެނީ  އިންސާނަކު 

ދުނިޔެއެއްގައި ކަމުގައި ވާނަމަ، މާއްދީ ގޮތުންނާއި ފިކުރީ ގޮތުން އެމީހަކަށް ކުޅަދާނަކަން ލިބިގެންވާ 

ކޮންމެ ކަމެއް ކުރެވިދާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެމީހާ ދިރިއުޅެނީ ގިނަ ބަޔަކާ އެކުގައި ކަމަށްވާނަމަ، 

އެގޮތަށް އެކަމެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. އެންމެ މަދުވެގެން، ދެމީހަކު އެކުގައި ދިރިއުޅުނު ކަމުގައި ވިޔަސްް 

އެދެމީހުންގެ މެދުގައި އިޖުތިމާއީ ގުޅުމެއް އުފެދިފައިވާ ނަމަ، އެދެމީހުންގެ ބޭނުންތައް ފުށުއަރަން 

ފަށާނެއެވެ. އެހައި ހިސާބުން، އެމީހަކު ހިތުހުރި ކޮންމެ ގޮތަކަށް ކަންކަން ނުކޮށް ދޫކޮށްލަންޖެެހޭއިރު، 

ވިސްނުން  މިކިޔާ  ގާނޫނޭ  މިއީ  މަޖުބޫރުވެއެވެ.  ކުރަން  ކަންކަން  ވަކިގޮތަކަށް  ބައެއްކަންތައްތައް 

އުފަންވާ ވަގުތެެވެ.

ފުޓުބޯޅަ، ކްރިކެޓް، ރާޒުވާ، ބައިބަލާ އަދި މިނޫނަސް ކޮންމެ ކުޅިވަރެއް ކުޅުނު ކަމުގައި ވިޔަސް، 

ގަވާއިދެއް ނެތި އެފަދަ ކުޅިވަރެއް ކުޅުމަކީ މުސްތަހީލު ކަމެކެވެ. ކުޅިވަރުގައި ބައިވެރިވާ ކުޅުންތެރިން 

ބޯލަނބަންޖެހޭ ގަވާއިދެއް ކުޅިވަރު ކުޅެން ފެށުމުގެ ކުރިން، އެއްބަސްވެވިފައި ނެތްނަމަ އެކުޅިވަރެއް 

ނުކުޅެވޭނެއެވެ. ކުރިން އެއްބަސްވެފައިވާ ގަވާއިދެއް ނެތި ކުޅިވަރެއް ކުޅެންފަށައިފިނަމަ އިސާހިތަކު 
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ކުޅުންތެރިންގެ މެދުގައި ދެބަސްވުމާއި އަރައިރުން އުފެދި ހަމަނުޖެހުންގަނޑެއްގެ ތެރެއިން ކުޅުން 

ހުއްޓާލަން މަޖުބޫރުވާނެއެވެ. މި އުސޫލުން، ކޮންމެ ޖަމާއަތެއްގެ މެމްބަރުންގެ ތެރޭގައިވެސް އެންމެން 

ބޯލަނބަންޖެހޭ ގަވާއިދެއް އޮންނަންޖެހެއެވެ.

އަހަރެމެން  އިންތަކަކީ،  ކަނޑައަޅާ  ގާނޫނުން  މައްޗަށް  މިނިވަންކަމުގެ  ފަރުދީ  އަހަރެމެންގެ 

އަހަރެމެން  އެއަގު  އަގެވެ.  އަދާކުރާ  އަހަރެމެން  ތިބުމަށްޓަކައި  މެންބަރުންނަށްވެ  މިމުޖުތަމައުގެ 

ދައްކަންޖެހެއެވެ. އެއަގު ދައްކައިގެން މެނުވީ މިމުޖުތަމައަކު ނުއުޅެވޭނެއެވެ. ސިސެރޯ ބުނެފައިވާ 

ގާނޫނާ  އަޅުންނެވެ.  ގާނޫނުގެ  އަހަރެމެންނަކީ  ދެމިތިބުމަށްޓަކައި  ގޮތުގައި  މިނިވަނުންގެ  ފަދައިން 

ނުލައި މުޖުތަމައުގައި ހަމަޖެހުމެއް، އިންތިޒާމެއް، ރައްކާތެރިކަމެއް ނުއޮންނާނެއެވެ. ތޯމަސް ހޮބްސް 

އޭނާ  )އެބަހީ،  އިރު،  ދިރިއުޅުނު  މީހުން  ހާލަތުގައި”  ބުނާ “ތޮބީއީ  އޭނާ  ފަދައިން،  ބުނެފައިވާ 

އިންސާނީ  ކުރިން(  ހެދުމުގެ  އެއްބަސްވުން  އިޖްތިމާއީ  ނުވަތަ  ކޮންޓްރެކްޓް”  ބުނާ»“ސޯޝަލް 

އަނިޔާވެރި  އެފަދަ  އެއްޗެކެވެ.  ކުރު  އަދި  އަނިޔާވެރި  ޖައްބާރު،  ފަގީރު،  އެކަނިވެރި،  ހަޔާތަކީ 

ކަމުގެ ބަދަލުގައި، ސުލްހަ މަސަލަސްކަމާއި، އަމަންއަމާން ކަމާއި، ހިމާޔަތް ބޭނުންނަމަ ގާނޫނާއި 

ގާނޫނަކުން އުފައްދާ ސަރުކާރަކީ މުޖުތަމައަކަށް ކޮންމެހެން ބޭނުން އެއްޗެކެވެ.

“ގާނޫނު”، މި މަފްހޫމުގެ އާލަމީ ތައުުރީފެއް ނުވެއެވެ. އެކި މީހުން ގާނޫނު މާނަކުރަނީ އެކި ގޮތަށެވެ. 

އުޅުމާއި  އަމަލުތަކާއި،  ފަރުދުންގެ  ހިމެނޭ  މުޖުތަމައުގައި  ގާނޫނަކީ،  ބުނާގޮތުގައި  ބަޔަކު  ގިނަ 

ގުޅުންތައްް އިންތިޒާމުކޮށް ތަރުތީބުކުރުމަށް ދައުލަތުން ހަދައި ތަންފީޒުކުރާ އެންމެހައި ގަވައިދުތަކެވެ. 

ގާނޫނަކީ ކޮބައިކަން ފުރިހަމައަށް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ގާނޫނުގެ މައިގަނޑު ނަޒަރިއްޔާތައް ކަމުގައިވާ 

ނެޗުރަލް ލޯ ތިއަރީއާއި ޕޮޒިޓިވިޒަމް އަދި ލީގަލް ރިއަލިޒަމްގެ ފަލްސަފާވެރިން ގާނޫނު ސިފަކޮށް 

ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ ގޮތަށް ބަލައިލަމާ ހިނގާށެވެ.
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ޕޮޒިޓިވިޒަމ2ް

ޖޯން އޮސްޓިނ3ް ބުނެފައިވަނީ:

ހިންގޭ  ބާރު  މައްޗަށް  އޭނާގެ  މަގުދެއްކުމަށްޓަކައި،  އިންސާނަކަށް  ބުއްދިވެރި  “ގާނޫނަކީ 
މަގާމެއްގައި ހުރި ބުއްދިވެރި އިންސާނަކު ހަދާ ގަަވާއިދެެވެ.”

“ގާނޫނަކީ ސިޔާދަތީ ބާރު ލިބިގެންވާ ފަރާތުން ހަދައި ހިންގާ ގަވާއިދުތަކެވެ.”

އޮކްސްފަރޑް ޔުނިވަރސިޓީގެ ޕްރޮފެސަރެއް ކަމަށްވާ އެޗް.އެލް.އޭ. ހާޓ4ް ބުނެފައިވަނީ:

“ގާނޫނަކީ އިބްތިދާއީ އަދި ސާނަވީ ގަވާއިދުތަކުގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ ގަވާއިދުތަކުގެ ނިޒާމެވެ.”

ތޯމަސް ހޮބްސ5ް ބުނެފައިވަނީ:

“ގާނޫނަކީ ބިންގަލުން ރޫޅިފައިވާ މުޖުތަމައުތައް އެކަތިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި ހިފަހައްޓާ ތެރަހެވެ.”

ނެޗުރަލް ލޯ

ޕްލެޓޯ ބުނެފައިވަނީ:

ހެޔޮގޮތްކަމަށް  ޒަރީއާއިން  ބުއްދީގެ  ފަރާތުން  މުޖުތަމައުގެ  ނުވަތަ  ފަރުދަކު  “ގާނޫނަކީ، ވަކި 
ކަނޑައަޅާ ކަނޑައެޅުންތަކެެވެ.”

ތޯމަސް އެކުއިނާސް ބުނެފައިވަނީ:

“ގާނޫނަކީ، މުޖުތަމައުުގެ އެންމެންގެ ލާބައަށްޓަކައި ބުއްދީގެ ހަމަތަކުން އެކުލަވައި، އެމުޖުތަމައުގެ 
މައްޗަށް އަމުރު ހިންގާ ފަރާތަކުން އެކަށައަޅާ ގަވާއިދުތަކެކެވެ.”

 2 ގާނޫނަކީ އިންސާނުން އަމިއްލައަށް ހަދައި ހިންގާ އެއްޗެއް ކަމަށް ބަޔާންކުރާ ފަލްސަފާއެވެ.
3 John Austin, Province of Jurisprudence Determined (1832)
4 Professor H. L. A. Hart, The Concept of Law (1961)
5 Thomas Hobbes – Leviathan (1651) 
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ލީގަލް ރިއަލިޒަމ6ް

އޮލިވަރ ވެންޑެލް ހޯމްސް ބުނެފައިވަނީ:

އެމައްޗަށް  ކޯޓުތަކުން  ނިންމުމުގައި  މައްސަލަ  ގާނޫނަކީ  ގޮތުގައި  ގަބޫލުކުރާ  “އަހަރެން 
އަމަލުކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ތަކެއްޗެެވެ.

ކާލް ލެވްލިން ބުނެފައިވަނީ:

“ގާނޫނަކީ ދެބަސްވުންތައް ހައްލުކުރުމަށް ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުން ހަވާލާދޭ މިންގަނޑުތަކެެވެ.”

ލޯޑް ބްރައުން ވިލްކިންސަން ބުނެފައިވަނީ:

“ގާނޫނަކީ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާ އެންމެހައި މަސްދަރުތަކެވެ.”

ގްލެންވިލް ވިލިއަމްސް ބުނެފައިވަނީ:

“ގާނޫނަކީ މުޖުތަމައުު، އެކަތިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި އޮބަހައްޓައި، އަދި އެމުޖުތަމައު ބަދަލުކުރުމަށް 
ބޭނުން ކުރާ ވަސީލަތެކެވެ.”

ނެޗުރަލް ލޯ ތިއަރ7ީ

ތޮބީއީ ގާނޫނުގެ މަޒުހަބުގެ އިލްމުވެރީން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި، އާންމުކޮށް އެންމެހައި އިންސާނުންގެ 

ޒަރީއާއިން  ބުއްދީގެ  އިންސާނުންގެ  ހުންނަކަން  ގާނޫނުތަކެއް  އަސާސީ  ތޮބީއީ  ހިނގާ  މައްޗަށް 

ދެނެގަނެ ހޯދާފައިވެއެވެ. އެއީ، ގުދުރަތުގެ ގާނޫނާ ފުށުނާރާ، އަދި އާލަމީ ގޮތުން ތަންފީޒުކުރެވޭ، 

ބަދަލުވުމެއްނެތި އަބަދަށް ދެމިގެންވާ ބުއްދީގެ ހަމަތަކެވެ. އެ ގާނޫނުތަކަކީ، ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން

6 Legal Realism
7 Natural Law Theory
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ހަދާ ގާނޫނުތަކާ ތަފާތު އަދި އެއަށްވުރެ މަތީ ދަރަޖައެއްގެ އެއްޗެކެވެ. ތޮބީއީ ގާނޫނުގެ މަފްހޫމު 

ގާނޫނާމެދު  ތޮބީއީ  ގްރީސްގައެވެ.  އަންޒަމާނުގެ  ގަބޫލުކުރެވެނީ  އާންމުކޮށް  ކަމަށް  އުފަންވެފައިވާ 

އެއްޗެއްކަން  ކޮން  ގާނޫނަކީ  އެ  ކޮށް،  ބަހުސްތަކެއް  ގިނަ  އިލްމުވެރީން  ގްރީކް  އަންޒަމާނުގެ 

ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. މެދު ޒަމާނުގައި އުފެދުނު އިލްމުވެރީން ކަމަށްވާ ސެއިންޓް ތޯމަސް އެކުއިނަސް 

އާއި ތޯމަސް ހޮބްސް އާއި ޖޯން ލޮކް، އިހުގެ ގްރީކް އިލްމުވެރީންގެ އިލްމީ މަސައްކަތުގެ މައްޗަށް 

ބިނާކޮށްގެން، ތޮބީއީ ގާނޫނު ގެ ތިއަރީ އިތުރަށް ތަފްސީލުކޮށް، ފުޅާާކޮށްފައިވެއެވެ. މި ބަޔާންކުރެވުނު 

މެދު ޒަމާނުގެ އިލްމުވެރީން ތޮބީއީ ގާނޫނުގެ ތިއަރީ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ، މީހުން 

މެދު  ބަޔާންކުރެވުނު  މި  އިސްލާހުކުރުމަށެވެ.  ގާނޫނުތައް  އެފަދަ  ކިއުމަށާއި  ފާޑު  ގާނޫނަށް  ހަދާ 

ޒަމާނުގެ އިލްމު ވެރީން ބުނެފައިވަނީ މީހުން ހަދާ ގާނޫނޫނަކީ ތޮބީއީ ގާނޫނާ ފުށުއަރާ ގާނޫނެއްނަމަ، 

އެ ގާނޫނަކީ ސައްހަ ގާނޫނެއްކަމަކަށް ނުބެލެވޭނެކަމަށެވެ.

ގާނޫނާއި  ގޮތުގައި  ގަބޫލުކުރާ  އިލްމުވެރިން  މަޒުހަބުގެ  ގާނޫނުގެ  ތޮބީއީ  ނުވަތަ  ލޯ  ނެޗުރަލް 

އަހުލާގިއްޔަތަކ8ީ، އެކަތި އަނެކައްޗާ ގުޅި ލާމެހިފައިވާ ދެ އެއްޗެވެ. މި މަޒުހަބުގެ އިލްމުވެރިން 

މަޒުހަބުގެ  މި  ނޫނެވެ.  އެކަންޏެއް  ގާނޫނު  ފާސްކުރާ  މަޖިލީހުން  ގާނޫނަކީ  ގޮތުގައި  ގަބޫލުކުރާ 

އެފާސްކުރާ  ވިޔަސް،  ފާސްކުރިކަމަށް  މަޖިލީހުން  އެއްޗެއް  ގޮތުގައި  ގަބޫލުކުރާ  އިލްމުވެރިން 

ފާސްކުރުމަކީ އަހުލާގ9ީ މިންގަނޑަށް ފެތޭ އެއްޗެއް ކަމަށްނުވާނަމަ އެއީ ގާނޫނެއް ނޫނެވެ. އަހުލާގީ 

މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ގާނޫނުތަކަކީ ބާތިލު ގާނޫނުތަކެކެވެ. ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ހަދާ ގާނޫނުތައް 

ސައްހަވާނީ، އެ ގާނޫނަށްވުރެ މަތީ ގާނޫނާއި، އެބަހީ ނެޗުރަލް ލޯ އާއި، އެ ގާނޫނުތައް ފުށުނާރާ 

ނަމައެވެ. ސެއިންޓް ތޯމަސް އެކުއިނަސްް ބުނާ ގޮތުން ގާނޫނުގައި ހުންނަންޖެހޭ އަހުލާގީ ފޭރާން 

ނެތްނަމަ އެއީ ކަމުނުދާ ގާނޫނެކެވެ. މިސަބަބާހުރެ ގާނޫނާ އަހުލާގިއްޔަތާ ދެމެދު، އެކަތި އަނެކައްޗާ 

ވަކިކޮށް ރޫޅައިނުލެވޭނެ މާސިންގާ ގުޅުމެއްވެއެވެ. މި ރައުޔު ބަޔާން ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭނުން ކުރެވޭ 

8 Morality
9 Moral
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ގާއިދާއެއް އޮވެއެވެ. އެއީ:

“An unjust law is not a true law”

“އަދުލުވެރިކަމެއް ނެތް ގާނޫނަކީ ހަގީގީީ ގާނޫނެއް ނޫނެވެ”.

ނެޗުރަލް ލޯ މަޒުހަބުގެ އިލްމުވެރީން ވެސް ޕޮޒިޓިވް ލޯ )އިންސާނުން ހަދާ ގާނޫނު( ހުންނަކަމާއި، 

އިލްމުވެރީން  ގެ  ލޯ  ނެޗުރަލް  ނަމަވެސް،  ގަބޫލުކުރެއެވެ.  ކަމަށް  ހުންނަންޖެހޭ  ގާނޫނު  އެފަދަ 

މިގޮތުން،  ބާރުގަދަވާނެއެވެ.  ލޯގެ  ނެޗުރަލް  ގާނޫނަށްވުރެ  ހަދާ  އިންސާނުން  ގޮތުގައި  ގަބޫލުކުރާ 

ގަބޫލުކުރާ  ފަލްސަފާވެރިން  ޔޫނާނ10ީ  ފަލްސަފާވެރިންނާއި  އިހުޒަމާނުގެ  އެންމެ  ދީނުގެ  ނަސާރާ 

ގޮތުގައި، ތޮބީއީީ ގާނޫނަށްވުރެ ޕޮޒިޓިވް ލޯ ދަރަޖައިގެ ގޮތުން ދަށެވެ.

ސިސެރ11ޯ އޭނާގެ ފޮތް “ޑެ ރީ ޕުބްލިކާ” ގައި ބުނެފައި ވަނީ:

“True law is right reason in agreement with nature; it is of universal 
application, unchanging and everlasting; it summons to duty by its 
commands, and averts from wrongdoing by its prohibitions…we 
cannot be freed from its obligations by Senate or People, and we need 
not look outside ourselves for an expounder or interpreter of it. And 
there will be different laws now and in the future, but one eternal and 
unchangeable law will be valid for all nations and for all times…”

“ހަގީގީ ގާނޫނަކީ ގުދުރަތުގެ ގާނޫނާ ފުށުނާރާ، އަދި އާލަމީ ގޮތުން ތަންފީޒުކުރެވޭ، ބަދަލުވުމެއްނެތި 
އަބަދަށް ދެމިގެންވާ ބުއްދީގެ ހަމަތަކެވެ. އެ އަމުރުތަކަށް ތަބައަވުމަށް އެންމެނަށް މުޖުބޫރެވެ. 
އަދި އެހަމަތައް މަނާކުރާ ކަންކަމުން އެއްކިބާވެ ތިބުން ލާޒިމެވެ. ރައްޔިތުން ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ 
މިނިވަނެއް  އަހަރެމެން  އިލްތިޒާމުތަކުން  މިބުނެވުނު  ޒަރީއާއިިން  ގާނޫނެއްގެ  ހަދާ  މަޖިލީހުން 
ނުކުރެވޭނެއެވެ. އެ އިލްތިޒާމުތައް އޮޅުން ފިލުވުމަށް ނުވަތަ މާނަކުރުމަށް އަހަރެމެންގެ ނަފްސު 
ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތެއް ބޭނުމެއް ނުވެއެވެ. މިހާރުވެސް އަދި މުސްތަގުބަލުގައި ވެސް ތަފާތު 
ގިނަ ގާނޫނުތައްް ހެދި ކަމުގައި ވިޔަސް، ބަދަލުވުމެއް ނެތި ހުރިހާ ޒަމާނަކަށް ފެތޭ އަދި ހުރިހާ 

ގައުމުތަކެއްގެ މައްޗަށް ހިނގާ މިގާނޫނު ދެމިއޮންނާނެއެވެ.”

11 

10 Greek
11 Quoted in “A Short History of Western Legal Theory” by Kelly (1992)
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ޕޮޒިޓިވިޒަމ12ް

ޕޮޒިޓިވިޒަމްގެ އިލްމުވެރީން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ގާނޫނަކީ އިންސާނުން ހަދައި ހިންގާ އެއްޗެކެވެ. 

ހަދާ  މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންގެ  ނުވަތަ  ފަރާތުން  ލިބިގެންވާ  ބާރު  ސިޔާދަތީ  ދައުލަތުގެ  ގާނޫނަކީ 

ކުރުމަށެވެ.  ވަކި  އަހުލާގިއްޔަތު  ގާނޫނާއި  ދެނީ  އިސްކަން  މަޒުހަބު  ޕޮޒިޓިވިޒަމްގެ  އެއްޗެކެވެ. 

ގާނޫނަކީ އަހުލާގ13ީ އެއްޗެއް ކަމަށް ނުވާނަމަ، އެފަދަ ގާނޫނުތަކަށް ބޯލަނބަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް 

ނެޗުރަލް ލޯ މަޒުހަބުގެ އިލްމުވެރިން ގަބޫލުކުރި ނަމަވެސް، ޕޮޒިޓިވިޒަމްގެ އިލްމުވެރިން ގަބޫލު ކުރާ 

ގޮތުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެ ގާނޫނެއް އުވާލަންދެން ނުވަތަ ބަދަލު ކުރަންދެން އެ ގާނޫނަށް 

ބޯލެނބުމަކީ ލާޒިމު ކަމެކެވެ. އަދި ގާނޫނު ހެދުމުގައި ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ތަބާވާންޖެހޭ އިތުރު 

އަހުލާގީ މިންގަނޑެއް ނޯވެއެވެ. އަހުލާގީ މިންގަނޑަކީވެސް އަދި އަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ އެންމެ 

ފަހު ބަހަކީވެސް ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ގާނޫނެވެ.

ޕޮޒިޓިވިސްޓުން ގަބޫލު ކުރާ ގޮތުގައި ގާނޫނަކީ ސާފުކޮށް ލިޔެ، ކަމެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ނުކުރުމަށް 

ޔުޓިލިޓޭރިއަން  ގެ  ބެންތަމް  ޖެރެމީ  އުފަންވި  އަހަރު  ވަނަ   1748 މީލާދީން  އަމުރެކެވެ.  ކުރާ 

ޕްރިންސިޕަލްގައި ބުނެފައި ވަނީ، ގާނޫނުން “އެންމެ ގިނަ އަަދަދުގެ މީހުންނަށް، ވީ އެންމެ ބޮޑު 

އުފާވެރިކަން”14 ހޯދައިދޭން ޖެހޭނެއެވެ. ގާނޫނުގައި ހުންނަންޖެހޭނެ ސިފައަކީ އެއީއެވެ. އެވަރުން 

ފުދެއެވެ. ކޮންމެހެން ވަކި އަހުލާގީ މިންގަނޑަކަށް އެގާނޫނު ފެތުން މަޖުބޫރެއްނޫނެވެ. މިބުނި ސިފަ 

ގާނޫނުގައި ހުރިނަމަ އެވަރުން ފުދޭނެއެވެ. އޭނާގެ ދަރިވަރު އޮސްޓިންގެ ޕޮޒިޓިވިޒަމް ތިޔަރީ ބުނާ 

ގޮތުން ގާނޫނަކީ އަދަބު ދެވޭނެކަމުގެ އިންޒާރާއެކު ދައުލަތުގެ ސިޔާދަތީ ބާރު އޮންނަ ފަރާތުން ކުރާ 

އަމުރެެވެ.

12 Positivism
13 Moral
W

14 The greatest happiness of the greatest number
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މީލާދީން 1881 ވަނަ އަހަރު އުފަންވި އޮސްޓްރިއާގެ ފަލްސަފާވެރިޔާ ހާންސް ކެލްސެން ގެ ލީގަލް 

ޕޮޒިޓިވިޒަމް ގެ ނަޒަރިއްޔާ ބުނާ ގޮތުން، ގާނޫނެއް ސައްހަ އެއްޗަކަށް ވުމަށްޓަކައި އެގާނޫނުގައި 

ކޮންމެހެން އަހުލާގީ އުންސުރެއް ނުވަތަ އަހުލާގީ އޮއްޓަރެއް ހިމެނޭކަށް ނުޖެހެއެވެ. އެހެނީ ގާނޫނާއި 

އަހުލާގިއްޔަތާ ދެމެދު ކޮންމެހެން ގުޅުމެއް ނޯވެއެވެ.

ލީގަލް ރިއަލިޒަމް

ލީގަލް ރިއަލިޒަމް ގެ މަޒުހަބަށް ނިސްބަތްވާ ފަލްސަފާވެރިން ގަބޫލު ކުރާ ގޮތުގައި ގާނޫނު ކަމަށް 

ބެލެވޭނީ ކޯޓުތަކުންނާއި ސަރުކާރުންނާއި ގާނޫނީ އޮފީސްތަކުން އަމަލު ކުރަމުންދާ ގޮތެވެ. ގާނޫނަކީ 

ކޮންމެހެން ގާނޫނު ފޮތުގައި ލިޔެފައިވާ ގޮތެއް ނޫނެވެ.

ނުވާނެއެވެ.  ބޭނުމެއް  ވަކީލުން  ގާނޫނީ  ނަމަ  އޮންނަގޮތް  ލިޔެފައި  ފޮތުގައި  ގާނޫނު  ގާނޫނަކީ 

އެއްޗެއް  އޮންނަ  ގާނޫނުތަކުގައި  ގޮތްނަމަ  އޮންނަ  ފޮތުގައި  ގާނޫނު  ހަމައެކަނި  ގާނޫނަކީ  އެހެނީ، 

ފަނޑިޔާރަކު  ހިލާފަށް،  އެއާ  ނިމުނީއެވެ.  ކުރީމާ  ތަތްބީގު  މައްޗަށް  ހާދިސާއެއްގެ  ފަނޑިޔާރުން 

އިތުރު  ތަފާތު  އިތުރަށް  ގޮތުގެ  އޮންނަ  ފެންނަން  ފޮތުގައި  ގާނޫނު  ނިންމަނީ  ބަލައި  މައްސަލަ 

ކަންކަމަށް ރިއާޔަތްކޮށްގެންނެވެ.

ޕޮޒިޓިވިސްޓުން ކަމުގައިވާ އޮސްޓިން އާއި ބެންތަމް ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ގާނޫނަކީ އޭގެ ފަހަތުގައި 

އެއަދަބުތައް  ހިލާފުވެއްޖެނަމަ،  އެއަމުރަކާ  ތަކެކެވެ.15  އަމުރު  ކުރެވިފައިވާ  ގާއިމު  އަދަބުތަކެއް 

ދެވޭނެއެވެ. މީގެ ތަފްސީލު ދެމުން އޮސްޓިން އޭނާގެ “ލެކްޗާރސް އޮން ޖުރިސްޕްރޫޑެންސް”16 ގައި 

ބުނެފައިވަނީ ކޮންމެ ކޮންމެ އަމުރަކީ ގާނޫނަކަށް ނުވާނެ ކަމަށެވެ. މިސާލަކަށް ބަޑިއެއް ހިފައިގެން 

15 Commands backed by sanctions 
16 Austin, J., Lectures on Jurisprudence or the Philosophy of Positive Law, (John Murray; 1869)
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ބާރު  ސިޔާދަތީ  ގާނޫނަކަށްވާނީ  ނުހުންނާނެއެވެ.  ސިފަ  ގާނޫނުގެ  އަމުރުގައި  ކުރާ  މީހާ  ހުންނަ 

ލިބިގެންވާ ފަރާތަކުން ކުރާ އަމުރު އެކަންޏެވެ. ސިޔާދަތީ ބާރު ލިބިގެންވާ ފަރާތަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟ 

ސިޔާދަތީ ބާރު ލިބިގެންވާ ފަރާތަކީ އެފަރާތެއްގެ އަމުރުތަކަށް މީހުން ކިޔަމަންވާ ފަރާތެވެ. މިގޮތަށް 

ކަމަށް ގާނޫނު  މިންގަނޑުތަކަކީ  އަހުލާގީ  މުޖުތަމައުގެ  ގޮތުގައި  ދެކޭ  އިލްމުވެރިން   ގަބޫލުކުރާ 

ނުބެލެވެނީ އެފަދަ އަހުލާގީ މިންގަނޑުތަކާ ހިލާފުވާ މީސްމީހުންނަށް ދޭނޭ އަދަބު ނުވަތަ އުގޫބާތު 

ކަނޑައެޅިފައި ނުހުންނާތީއެވެ.

މިބުނި ގޮތާ ހިލާފަށް، އެމެރިކާގެ ފިލޯސަފަރު ރޮނަލްޑް ޑްވޯކިން ބުނެފައިވަނީ ގާނޫނުތަކަކީ ހަމައެކަނި 

ޕްރޮފެސަރު  ހުންނަކަމަށެވެ.17  އުސޫލުތައްވެސް  ތެރޭގައި  ގާނޫނުތަކުގެ  ނޫންކަމަށާއި،  އަމުރުތަކެއް 

ހާޓް ބުނެފައިވަނީ ގާނޫނުގެ ވަޒީފާތަކުގެ ތެރޭގައި އަހުލާގިއްޔަތު ތަންފީޒު ކުރުން ނުހިމެނޭ ކަމަށް 

ނެތެެވެ.  ތަފާތެއް  އަމުރުތަކެކޭ  ކުރާ  މީހަކު  ހުންނަ  ހިފައިގެން  ބަޑިއެއް  ގާނޫނުތަކާ،  ވެއްޖިއްޔާ، 

މީހަކު ބަޑިއެއް ހިފައިގެން ބޭންކަށް ވަދެ އެތަނުގައި ހުރި ފައިސާ ދިނުމަށް ބޭންކުގެ ކޭޝިއަރަށް 

އަމުރުކުރެއެވެ. ބަޑި ހިފައިގެން ހުރި މީހާގެ އަމުރުގެ ފަހަތުގައި ވަނީ، އެ އަމުރާ އެއްގޮތަށް އަމަލު 

ނުކޮށްފިނަމަ، އޭނާގެ ގަޔަށް ބަޑި ޖަހާފާނެ ކަމުގެ ބިރެެވެ.

ހާޓް ބުނާ ގޮތުން ގާނޫނު އެކުލެވިގެންވަނީ އިބްތިދާއީ އަދި ސާނަވީ ގަވާއިދު ތަކެއްގެ މައްޗަށެވެ. 

އޭގެ ތެރޭގައި ގިނައީ އިބްތިދާއީ ގަވާއިދު ތަކެވެ. ހާޓް ގަބޫލު ކުރާ ގޮތުގައި ގާނޫނުގެ ތެރޭގައި 

ވަރަށް މުހިންމު އިބްތިދާއީ ގަވާއިދު ތަކެއް ހިމެނެއެވެ.

17 Law involves principles as well as rules 
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އިބްތިދާއީ ގަވާއިދުތައް

ދުނިޔަވީ  މި  ސަބަބަކީ،  މެދުވެރިވާ  ހުރުމަށް  ތަކެއް  ގަވާއިދު  އިބްތިދާއީ  ބުނާގޮތުން  ހާޓް 

ކޮންމެ  ބުނާގޮތުން،  ހާޓް  މިހަގީގަތްތަކަކީ  ހަގީގަތްތަކެެވެ.  އެނގިފެނިވާ  އަހަރެމެންނަށް  ހަޔާތުން 

މުޖުތަމައަކުންވެސް ގަބޫލު ކުރާނެ ހަގީގަތްތަކެކެވެ. އެއީ:

އެކަކު އަނެކަކަށް ހަމަލާދޭކަމާއި، އެހެން ކަމުން އިންސާނާއަކީ ހިމާޔަތް ބޭނުންވާ . 1

ފަރާތެއްކަމާއި، އެކަކަށް އެހެން މީސްމީހުންގެ މައްޗަށް އަތްގަދަކޮށްގެން އުޅެވޭނީ 

ކުރުމުއްދަތަކަށްކަމާއި - އަދި އޭނާވެސް ނިދަންޖެހޭނެކަމާއި - ނިދާފައި އޮންނަ 

ވަގުތުގައި އޭނާވެސް ހިމާޔަތް ބޭނުންވާކަން.

ބާރުތަކެއް . 2 ފިކުރީ  ހަމަހަމައަށް މާއްދީ އަދި  ހުރިހާ އިންސާނުންނަކީވެސް ދާދި 

ލިބިގެންވާ ފަރާތްތަކެއްކަމާއި، އިންސާނުންނަކީ އެއްވެސް ހައްދެއްނެތް މިންވަރަށް 

ފިކުރީ ގާބިލުކަން ލިބިގެންވާ ބަޔަކަށް ނުވުމާއެކު، ގަވާއިދާ ހިލާފުވާ ފަރާތްތަކަށް 

ދޭނެ އަދަބެއް ނެތްނަމަ، ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރާ މީހުން އެވާ ގުރުބާނީ އަކީ 

ބޭކާރު އެއްޗަކަށް ވާނެކަން.

އިންސާނުން އެކަކު އަނެކަކަށް އަޅާލާ މިންވަރާއި، އިންސާނުންގެ ކެތްތެރިކަމަކީ . 3

އެއްޗެއްކަން.  މަހުުދޫދުވެގެންވާ  އެއީ  ނޫންކަމާއި  އެއްޗެއް  ހައްދެއްނެތް 

އިންސާނުންނަކީ މަލާއިކަތުން ނޫންކަމާއި އަދި ކިއެއްތަ، އެއީ ޝައިތާނުން ވެސް 

އެދުމަށްޓަކައި  އަމިއްލަ  އަމަލުކުރަނީ  އިންސާނުން  ފަހަރަށް  ގިނަ  ނޫންކަން. 

މަސްލަހަތަށް  މީހުންގެ  ގާތް  އޭނާއާ  ގޮތެއްގައި  އާންމު  ނަމަވެސް،  ކަމަށްވީ 

އިންސާނާ އަޅާލާކަން.

ކަމާއި . 4 ތަނެއް  މަހުދޫދުވެފައިވާ  މުއްސަނދިކަން  އެތަނުގައިވާ  ދުނިޔެއަކީ 

ކާނާއާއި،  ކަމުގައިވާ  ތަކެތި  އަސާސީ  ބޭނުންވާ  ދިރިއުޅުމަށް  އިންސާނާގެ 
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އަންނައުނާއި ބޯހިޔަވާހިކަމަކީ މަހުދޫދުވެގެންވާ ތަކެތިކަން. އަދި އެތަކެތި ލިބެނީ 

ކޮންމެވެސް މިންވަރެއްގެ މަސައްކަތެއް ކޮށްގެންކަން. އެހެންކަމުން މިލްކުވެރިކަމުގެ 

ހައްގުތައް ހިމާޔަތްކުރެވޭނެ ގަވާއިދުތަކެއް ހުންނަންޖެހޭކަން. އަދި މިލްކުވެރިކަން 

ބަދަލުކުރެވޭނެ ގަވާއިދުތަކެއްވެސް ހުންނަންޖެހޭކަން.

ސާނަވީ ގަވާއިދުތައް

މުޖުތަމައުގެ ފަރުދުންގެ މައްޗަށް ހިންގޭ ގަވާއިދުތަކެއް ހުރިކަމަށް ވިޔަސް އެއީ ގާނޫނީ ނިޒާމެއް 

ގަވާއިދުތައް  ހުންނަ  މުޖުތަމައުތަކުގައި  ބޯދާ  އެންމެ  ނޫނެވެ.  ހެއްކެއް  އޮތްކަމުގެ  އެތަނުގައި 

ބިނާވެފައިވަނީ ވަރަށް ނުރަސްމީ ސާދާ އާދަކާދަތަކެއްގެ މައްޗަށެވެ. އަދި އެ އާދަކާދަތައް އެންމެނަށް 

އެނގެއެވެ. އެފަދަ ތަނެއްގައި ދެބަސްވުމެއް އުފެދިއްޖެނަމަ އެކަމަކަށް ހައްލު ހޯދަނީ މަޝްވަރާކޮށް 

ސުލްހަވެގެންނެވެ.

އިގްތިސާދީ،  އުނދަގޫ  އުފެދޭ  މުޖުތަމައުތަކުގައި  ކުރިއަރާފައިވާ  ތަރައްގީވެ  އެހެންނަމަވެސް، 

ހަދަންޖެހެއެވެ.  ގަވާއިދުތައް  އެކުވެނިވި  ކުރިމަތިލުމަށް  މައްސަލަތަކާ  ސިޔާސީ  އަދި  އިޖުތިމާއީ 

މުޖުތަމައު އެކުވެނިވުމުން، ކުދި މުޖުތަމައުތައް އެކަތިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި ބަނދެވި ހިފެހެއްޓިފައިވާ 

ސާދާ ގަވާއިދުތައް އުވިގެން ދެއެވެ.
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އެކުވެނިވި މުޖުތަމައުތަކުން ހަދާ ގަވާއިދުތައް ތިން ގިންތިއަކަށް ބެހިގެންވާކަމަށް ހާޓް ބުނެފައިވެއެވެ. 

އެބައިތަކަކީ:

ދެނެގަތުނ18ް – މުޖުތަމައުގެ ކަންކަން ވަކިގޮތަކަށް ހިނގާނެ ކަން ޔަގީންކޮށް . 1

ފަރާތްތަކުން  ރަސްމީ  މުޖުތަމައުތަކުުގެ  އެކުވެނިވ19ި   ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި 

އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އިޖުރާއަތުތައް ލިޔެ އެކަށައަޅައެވެ.

ބަދަލުކުރުން – އިހު ބުނެވުނު ބޭނުމަށް އެކަށައަޅާ އިޖުރާއީ ގަވާއިދުތައް ބަދަލު . 2

ކުރެވޭނީ ކާކަށް/ކޮންފަރާތަކަށްކަން އެކަށައަޅައެވެ.

ނުވަތަ . 3 ކުރާނޭ  ހައްލު  މައްސަލަ   – ހައްލުކުރުން  ނިޔާކަނޑައެޅުން/މައްސަލަ 

ސަރިއަތްކުރާނޭ އުސޫލުތަކާއި އިޖުރާއަތުތައް އެކަށައަޅައެވެ. މިގޮތުން އެކަށައަޅާ 

ގަވާއިދުތައް އާހިރުގައި ބަދަލުވެގެން ދަނީ ކޯޓު ތަކަށެވެ.

މި ބުނި ޒާތުގެ ގަވާއިދުތަކަށް ހާޓް ކިޔަނީ ސާނަވީ ގަވާއިދުތަކެވެ.

ޑްވޯކިން، އޭނާގެ ފޮތުގައ20ި ބުނެފައިވަނީ، ގާނޫނު އެކުލެވިގެންވަނީ ހާޓް އެބުނާ ފަދައިން ހަމައެކަނި 

އެގަވާއިދުތައް  އިތުރަށް  ގަވާއިދުތަކުގެ  ތެރޭގައި  ގާނޫނުގެ  ނޫނެވެ.  މައްޗަކަށް  ގަވާއިދުތަކެއްގެ 

ބިނާވެފައިވާ އުސޫލުތައ21ް ވެސް ހިމެނެއެވެ. އެ އުސޫލުތަކަކީ ގާނޫނުގެ ރޫހު ނުވަތަ މަގްސަދެވެ. 

ހަމައެކަނި އެ ގަވާއިދުގައިވާ އަކުރު ތަކެއް ނޫނެވެ. މިކަން އޮޅުންފިލުވައި ދިނުމުގެ ގޮތުން ޑްވޯކިން 

ޖަހާފައިވާ މިސާލަކީ - އެމީހެއްގެ ބައްޕަ މަރާލި ދަރިއަކަށް ބައްޕަގެ މުދަލުން ވާރުތަ ނުވާނެ ކަމަށް 

ބަޔާން ކުރާ ގާނޫނުގެ މަގްސަދަކީ ނުވަތަ ރޫހަކީ އޭނާ ކުރާ ކުށެއްގެ މަންފާ އޭނާއަށް ނުލިބޭނެ 

ގޮތް ހެދުމެވެ.

18 Recognition
 Complex ު19 އޮޅުންބޮޑ 

20 Dworkin, R., Law’s Empire (1986) 
21 Principles
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ދެވަނަ ބައި

ގާނޫނުގެ ބާވަތްތައް

އަބަދީ ގާނޫނ22ު

އަބަދީ ގާނޫނަކީ ބަދަލުވުމެއްނެތި ތާއަބަދަށް ދެމި އޮންނަ ގާނޫނެވެ. ދުނިޔެ ފެށުނީއްސުރެ ދުނިޔެ 

ނިމެންދެން މިބާވަތުގެ ގާނޫނުތައް ހިނގަހިނގައި އޮންނާނެއެވެ. ބައެއް މީހުން ސިފަކުރާ ގޮތުގައި 

ގާނޫނުތަކުގެ  މިފަދަ  ގާނޫނުތަކެކެވެ.  އާލަމީ  ބަދަލުނުވާ  ދެމިއޮންނަ  އެއްގޮތަކަށް  އަބަދަށް،  މިއީ، 

ތެރޭގައި ޖާޒުބިއްޔަތުގެ ގާނޫނާއ23ި، ތައުވީމާއ24ި ހަރަކާތ25ް ހިމެނެއެވެ. ދުނިޔޭގައި މަނަކުސަވެހިން 

ދިރިއުޅެން ފެށީއްސުރެ މިގާނޫނުތަކަށް ބަދަލެއް ނާދެއެވެ.

ބާއްވައިލެއްވި ގާނޫނު ނުވަތަ އިލާހީ ގާނޫނ26ު

މިއީ މީސްތަކުން އުޅުމަށް هللا ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ބާއްވައިލެއްވި އިލާހީ ގާނޫނެވެ. އިންސާނުން 

ދުނިޔެއަށް ފޮނުއްވުމަށްފަހު ހެވާއި ނުބައި ވަކިކުރުމަށާއި ތެދުމަގު ދެއްކެވުމަށް އެކަލާނގެ ޝަރީއަތް 

ބާވައިލެއްވިއެވެ.

22 Eternal Law
23 Law of gravity
24 Law of flotation
25 Law of motion
26 Divine Law
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ގުދުރަތުގެ ގާނޫނާއި ތޮބީއީ ގާނޫނ27ު

ބައެއެް ލިޔުންތެރިން ބަޔާންކުރާ ގޮތުގައި ގުދުރަތީ ގާނޫނަކީ ދުނިޔޭގައިވާ ދިރުން ހުރި ތަކެތި ތަބާވާ 

ރުޅިއައުން،  ބުއިން،  ކެއުން،  ނިދުން،  ބަލިވުން،  މަރުވުން،  މިސާލަކަށް،  ގާނޫނެވެ.  ގުދުރަތީ 

ހިނިއައުން އަދި ހިތާމަ މިއީ ގުދުރަތުގެ ގާނޫނެވެ.

ގުދުރަތުގެ ގާނޫނާ ހިލާފަށް، ތޮބީއީ ގާނޫނަކީ އިންސާނާ އިންސާނަކަށްވީތީވެ، އަދި އިންސާނާއަކީ 

ބުއްދީގެ އަހުލުވެރިއަކަށްވީތީވެ، އޭނާގެ އަމަލުތައް ބަހައްޓަންޖެހޭ މިންގަނޑުތަކެވެ.

އިންސާނުން ހަދާ ގާނޫނު

ސަބަބަކީ،  ތަފާތެވެ.  މިގާނޫނު  ގާނޫނުތަކާއި  ބާވަތްތަކެއްގެ  ހުރިހާ  ކުރެވުނު  ބަޔާން  މަތީގައި 

ނިސްބަތްކޮށްގެން  ތަނަށް  ޒަމާނާއި  ގުޅިގެން،  ބަދަލުވުމާ  ހާލަތު  ގާނޫނުތަކަކީ  ހަދާ  އިންސާނުން 

ގޮތުގައި،  ގަބޫލުކުރާ  އިލްމުވެރިން  ގާނޫނުގެ  ހަދާ  އިންސާނުން  ގާނޫނަށްވާތީއެވެ.  ބަދަލުކުރެވޭ 

ދައުލަތުގެ ގާނޫނު ހަދާ ފަރާތުން ހަދައި އަމަލުކުރުމަށް ލާޒިމްކޮށްފައިވާ ގާނޫނުތައް ފިޔަވައި އެހެން 

އެއްޗަކީ ގާނޫނެއް ނޫނެވެ.

27 Law of nature and natural law 
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ތިންވަނަ ބައި

ގާނޫނުގެ ގޮފިތައް

ހާއްސަ ގާނޫނާއި އާންމު ގާނޫނ28ު

ހާއްސަ ގާނޫނަކީ ދޭދޭ ފަރުދުންގެ މެދުގައި ހިނގާ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ހިންގޭ ގާނޫނެވެ. ދެ ފަރުދެއްގެ 

ފަރާތްތަކުގެ  އެފަދަ  ބެހޭގޮތުންނާއި  މުއަމަލާތްތަކާ  ކުރެވޭ  މެދުގައި  ޖަމާއަތެއްގެ  ފަރުދަކާ  ނުވަތަ 

މައްޗަށް ގާނޫނުން އުފައްދާ ހައްގުތަކާއި ވާޖިބުތައް މިފަދަ ގާނޫނުތަކުގައި އެކުލެވިގެންވެއެވެ. ހާއްސަ 

ގާނޫނުތަކުގެ ތެރޭގައި ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ގާނޫނާއި، ވިޔަފާރީގެ ގާނޫނުތަކާއި، މުދަލާބެހޭ ގާނޫނުތަކާއި 

އަދި އާއިލާއާބެހޭ ގާނޫނު ހިމެނެއެވެ.

އެއާ ހިލާފަށް، އާންމު ގާނޫނަކީ ފަރުދުންނާ ދައުލަތާ އޮންނަ ގުޅުންތައް ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކުރުމަށާއި، 

ބާވަތުގެ  އަސަރުކުރާ  މުޖުތަމައަށް  މުޅި  ތެރެއިން  ކަންކަމުގެ  ހިނގާ  މެދުގައި  ފަރުދުންގެ  ދޭދޭ 

ދައުލަތުގެ  ގާނޫނުތަކުގައި،  މިފަދަ  އެހެންކަމުން،  ގާނޫނުތަކެވެ.  ހަދާ  އިންތިޒާމުކުރުމަށް  ކަންކަން 

މުއައްސަސާތަކަށް ލިބިގެންވާ ބާރުތަކާއި، މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި، ރައްޔިތު އެންމެންގެ މަސްލަހަތުތަކާއި، 

އާންމު  ބަޔާންކުރެއެވެ.  ގުޅުންތައް  އޮންނަ  މެދުގައި  މުއައްސަސާތަކުގެ  ދައުލަތުގެ  ހައްގުތަކާއި، 

ގާނޫނުތަކުގެ ތެރޭގައި ދުސްތޫރީ ގާނޫނާއި، އިދާރީ ގާނޫނާއި، ޖިނާއީ ގާނޫނާއި ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ 

އާއި ހަރަދުތަކުގެ ގާނޫނުތައް ހިމެނެއެވެ.

28 Private law and public law
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މަދަނީ އަދި ޖިނާއީ ގާނޫނު

މަދަނީ ގާނޫނުތައް މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ގުޅިފައިވަނީ، ފަރުދުންގެ މެދުގައި އުފެދޭ ދެބަސްވުންތައް 

ހައްލު ކުރުމުގެ މައްޗަށެވެ. މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ދައުވާކުރަނީ އަދި ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތްތަކަކީ 

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކެވެ. މަދަނީ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ކޯޓުން ލިބިދޭ 

ފަރުވާއަކީ، ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދިނުމާއި، ވަކި ކަމެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ނުކުރުމަށް އަމުރުކުރުމެވެ.

މަދަނީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް، ޖިނާއީ ގާނޫނަކީ މުޅި ރައްޔިތު އެންމެންގެ މަސްލަހަތު ހިމާޔަތްކުރުމުގެ 

ގޮތުން މުޅި މުޖުތަމައަށް ނުރައްކާވާނޭ އަމަލުތައް މަނާކޮށް، އެފަދަ އަމަލުތައްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދޭނޭ 

އުގޫބާތު ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކުރާ ގާނޫނެވެ. ޖިނާއީ ގާނޫނާ ހިލާފުވާމީހުންނަށް އާންްމު ގޮތެއްގައި 

ޖިނާއީ  ކުރުމަށެވެ.  ޖުރިމަނާ  ނުވަތަ  އަރުވާލުމަށް  ނުވަތަ  ޖަލަށްލުމަށް  ކުރާނީ  ހުކުމް  ކޯޓުން 

ގާނޫނުތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކުށްތައް ކުރަނީ ވަކި ފަރުދަކާ ދެކޮޅަށް ކަމަށްވީ ނަމަވެސް ބެލެވޭނީ 

އެކުށް ކުރަނީ މުޅި މުޖުތަމައާ ދެކޮޅަށް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން، މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ދައުވާ 

ކުރާނީ ދައުލަތުގެ ފަރާތުންނެވެ.

މައުލޫއީ ގާނޫނާއި އިޖުރާއީ ގާނޫނ29ު

އެފަދަ  ގާނޫނުތަކެވެ.  ކަނޑައަޅާ  ވާޖިބުތައް  ހައްގުތަކާއި  ހިމެނެނީ،  ތެރޭގައި  ގާނޫނުގެ  މައުލޫޫއީ 

ގާނޫނުތަކުގައި، ގާނޫނުން އުފައްދާ ހައްގުތަކާއި ވާޖިބުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޒިއްމާ އުފުލަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާއި 

ހައްގުތައް  ވާޖިބުތަކާއި  ކަނޑައެޅޭ  މިގޮތުން  އަދި،  ބަޔާކުރެވެއެވެ.  ގޮތްތައް  އުފުލަންޖެހޭ  ޒިއްމާ 

މައުލޫޫއީ ހުރެއެވެ.  ކަނޑައަޅާފައި  އިސްތިސްނާތައް  ހަނިކޮށް،  ދާއިރާ  ހައްގުތަކުގެ  އެ  މާނަކޮށް، 

29 Substantive law and procedural law 
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ގެއްލުމުގެ  މަދަނީ  ގާނޫނާއި،  ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ  މިސާލުތަކަކީ،  ބައެއް  ގާނޫނުތަކުގެ 

ގާނޫނެވެ. ދުސްތޫރީ  އުގޫބާތާއި،  ގާނޫނުލް  ގާނޫނާއި،  ދިނުމުގެ  ބަދަލުނަގައި 

މައުލޫޫއީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް، އިޖުރާއީ ގާނޫނުގައި ބަޔާންކުރަނީ، ދައުވާއެއް އުފުލާނެ ގޮތާއި، އެމައްސަލަ 

ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި  ހުކުމް  ގޮތާއި،  އަމަލުކުރާނެ  ނިންމުމުގައި  އެމައްސަލަ  ގޮތާއި،  ބަލާނެ 

އަމަލުކުރާނެ ގޮތްތަކެވެ.

ލިޔެފައި ހުންނަ ގާނޫނުތަކާއި ނުލިޔެ ހުންނަ ގާނޫނުތައް

ލިޔެފައި ހުންނަ ގާނޫނުތައް ކަމަށް ބެލެވޭނީ، ދައުލަތުގެ ގާނޫނު ހަދާ ފަރާތުން ހަދައި ޝާއިއުކޮށްފައި 

ހުންނަ ގާނޫނުތަކެވެ.

ނުލިޔެ ހުންނަ ގާނޫނުތަކަކީ އެތަނެއްގެ އާދަކާދައާއި އަމަލުކުރާ ގޮތްތަކެވެ.

ގައުމުގެ ގާނޫނާއި ބައިނަލްއަގުވާމީ ގާނޫނ30ު

ގައުމުގެ ގާނޫނަކީ، އެދައުލަތަކުން ހަދައި އެދައުލަތުގެ ސަރަހައްދުގެ ތެރޭގައި ހިންގާ ގާނޫނުތަކެވެ. 

އެހެންކަމުން އެގައުމެއްގެ ސަރަހައްދުން ބޭރުގައި އެގާނޫނުތަކުގެ މަނަހެއ31ް ނުހިނގާނެއެވެ.

އެއާ ހިލާފަށް، ބައިނަލްއަގްވާމީ ގާނޫނަކީ، ދޭދޭ ގައުމުތަކުގެ ދެމެދުގައި ނުވަތަ ގިނަ ގައުމުތަކެއްގެ 

ދައުލަތްތަކުގެ  އަންނަނީ  އުފަންވެގެން  ގާނޫނުތައް  މިފަދަ  ގާނޫނުތަކެވެ.  ހިންގާ  ހަދައި  މެދުގައި 

30 Municipal law and international law
31 ބާރު ނުވަތަ ޖުރިސްޑިްކޝަން
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ބައިނަލްއަގްވާމީ  ތެރެއިންނެވެ.  މުއާހަދާތަކުގެ  ނުވަތަ  އެއްބަސްވުންތައް  ގާއިމުކުރެވޭ  މެދުގައި 

ގާނޫނުގައި ބަޔާންކުރަނީ، ދޭދޭ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި ނުވަތަ ގައުމުތަކުގެ މެދުގައި ގުޅުން ހިންގާނެ 

ގޮތާއި، ގައުމުތަކުގެ މެދުގައި އުފެއްދޭ ހައްގުތަކާއި ވާޖިބުތަކެވެ. ބައިނަލްއަގްވާމީ ގާނޫނުތަކުގައި 

ބައިނަލްއަގްވާމީ ގާނޫނުން އާންމު  ވާޖިބުތަކެވެ. ނަމަވެސް،  ހައްގުތަކާއި  ދައުލަތްތަކުގެ  ހިމެނެނީ 

ފަރުދުންގެ ހައްގުތަކާއި ވާޖިބުތައް އުފެއްދުމުގެ ސިލްސިލާއެއް 1945 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން ފެށިގެން 

ހިނގަމުން ދެއެވެ.
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ހަތަރުވަނަ ބައި

؟ ދައުލަތަށާއި ގާނޫނަށް ބޯލަނބަންޖެހޭތަ

އޭނާ  ޖަލުގައި  ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި  ހުކުމް  މަރުގެ  އިއްވުނު  މައްޗަށް  ސޮކްރެޓިސްގެ 

ބަންދުކުރެވިފައިވަނިކޮށް ޖަލުން ފިލުމުގެ ފުރުސަތު އޭނާއަށް ލިބުނު ހިނދު، އެފުރުސަތުގެ ބޭނުން 

ވާޖިބާ  އަދާކުރަންޖެހޭ  އޭނާ  ގާނޫނަށް  ދައުލަތަށާއި  ފިލުމަކީ  ޖަލުން  ދެކޮޅުހެދީ،  އޭނާ  ހިފުމަށް 

ހިލާފުވުން ކަމަށް އޭނާ ގަބޫލުކުރާތީއެވެ. ސޮކްރެޓިސްގެ ރައުޔަކީ، ދައުލަތަށް ނިސްބަތްވާ އެންމެހައި 

އޮވެއެވެ.  މައްޗަށް  ގާނޫނުގެ  ދައުލަތަށާއި  ވާޖިބެއް  ނުގަނެވޭނެ  ވަކިވެ  އެއިން  ރައްޔިތުންނަށް 

ބޭއިންސާފުވެރި  ކިތަންމެ  ހުކުމަކީ  މަރުގެ  އިއްވާފައިވާ  މައްޗަށް  ގެ  ސޮކްރެޓިސް  އެހެންކަމުން، 

ނިންމުމެއް ކަމަށް ވީނަމަވެސް، ސޮކްރެޓިސް ގަސްތުކުރީ ގާނޫނަށާއި ދައުލަތަށް ކިޔަމަންގަތުމަށް 

އޮންނަ ވާޖިބާ ހިލާފު ނުވުމަށެވެ. މަރުން ސަލާމަތްވުމަށްވުރެ ބޮޑަށް، ސޮކްރެޓިސް އިސްކަންދިނީ 

ގާނޫނަށާއި ދައުލަތަށް ބޯލެނބުމަށް އޮންނަ ވާޖިބަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށެވެ.

ގާނޫނާއި ދައުލަތަށް ބޯލެނބުމަށް ރައްޔިތުން އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ. އެ ވާޖިބަށް 

އެއްވެސް ކަހަލަ އިސްތިސްނާއެއް އޮވޭ ހެއްޔެވެ. އެއްވެސް ޝަރުތަކާނުލައި ރައްޔިތުން ގާނޫނަށް 

ބޯލަނބަން ޖެހޭ ހެއްޔެވެ. މި ސުވާލުތަކުގެ ޖަވާބު އެތައް ގޮތަކަށް ދެވިދާނެއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 

ބައެއް ގޮތްތަކަށް ބަލާލާނަމެވެ.

އިނގިރޭސި ފަލްސަފާވެރިޔާ ތޯމަސް ހޮބްސް، ބުނެފައިވަނީ، ގާނޫނާއި ދައުލަތް އުފެއްދީ އޭނާ ބުނާ 

“ސްޓޭޓް އޮފް ނޭޗަރ” ނުވަތަ “ތޮބީއީ ހާލަތު” ގެ މައްސަލަތަކުން ސަލާމަތް ވުމަށެވެ. ތޯމަސް 

ހޮބްސް ބުނާ “ތޮބީއީ ހާލަތަކީ” ދައުލަތާއި ގާނޫނުގެ ހިމާޔަތެއް ނެތި ފަރުދުން ދިރިއުޅޭ ހާލަތެވެ. 

ވިޔާނުދާ،  ފަގީރު،  އެކަނިވެރި،  ދިރިއުޅުމަކީ  މީސްމީހުންގެ  ހާލަތުގައި  “ތޮބީއީ  ބުނާގޮތުން  އޭނާ 
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އަނިޔާވެރި، އަދި ކުރު ދިރިއުޅުމެކެވެ.” އެހެން އިބާރާތަކުން ބުނާނަމަ އެއީ އެންމެން އެންމެނާ 

އަނެކަކަށް  އެކަކު  ނުވަތަ  ސުލްހަވެރިކަމެއް  އެހާލަތުގައި  ހާލަތެކެވެ.  ހަނގުރާމަވެރި  ތަޅައިފޮޅާ 

ވާގިވެރިވުމެއް ނުވަތަ ހިމާޔަތެއް ނޯންނާނެއެވެ. އެންމެންވެސް އުޅޭނީ ނާމާންކަމާއި ބިރުވެރިކަމެއްގެ 

ތެރޭގައެވެ. ހޮބްސް ދެކޭގޮތުގައި މި ހާލަތުން އަރައިގަނެވޭނެ ހަމައެކަނި ގޮތަކީ އެންމެން ގާނޫނަށް 

ބޯލެނބުމެވެ.

ތޯމަސް ހޮބަސްގެ އިޖްތިމާއީ އެއްބަސްވުމުގެ ފަލްސަފާގައި ބުނަނީ ގާނޫނަށް މީހުން ބޯލަނބަނީ، 

ތޯމަސް  ގަބޫލުކުރެވިގެންނެވެ.  އެގޮތަށް  ބެލެވިގެން  ބޯލަބާނެކަމަށް  ގާނޫނަށް  މީހުންވެސް  އެހެން 

މުތުލަގު  ތަންފީޒުކުރެވޭނީ  އެއްބަސްވުން«  »އިޖްތިމާއީ  އޭނާގެ  ގޮތުގައި  ގަބޫލުކުރާ  ހޮބްސް 

ސުލްހަވެރިކަމާއި  އުފެދުމުން  ދައުލަތެއް  އެފަދަ  އުފައްދައިގެންނެވެ.  ދައުލަތެއް  ލިބިފައިވާ  ބާރު 

އެއްބަސްވުމަކީ«  »އިޖްތިމާއީ  ދެކޭގޮތުގައި  ހޮބަސް  ދިރިއުޅެވޭނެއެވެ.  އެންމެނަށް  އަމާންކަންމަތީ 

ރައްކާތެރިން  ހިމާޔަތާއި  އަގުދެކެވެ.  »ވިޔަފާރި«  ބަދަލުކުރެވޭ  ދެމެދު  ދައުލަތާ  ރައްޔިތުންނާ 

ބައެއް  މިނިވަންކަމުން  ރައްޔިތުންގެ  ބަދަލުގައި  އޭގެ  ފޯރުކޮށްދޭތީވެ،  ރައްޔިތުންނަށް  ދައުލަތުން 

ދޫކޮށްލުމަށް ރައްޔިތުން އެއްބަސްވެއެވެ.

ތޯމަސް ހޮބްސްގެ ބުނެވި ދިޔަ ފިކުރާއި، އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ އެހެން ފަލްސަފާވެރިއެއް ކަމަށްވާ 

ޖޯން ލޮކް އެއްބަހެއް ނުވެއެވެ. ޖޯން ލޮކް ބުނަކީ ތޮބީއީ ހާލަތުގައި، ފަރުދުންގެ ތެރެއިން އެކަކު 

އަނެކަކަށް ފޯރުކުރާ ނުރައްކަލަކަށްވުރެ ބޮޑަށް މުތުލަގު ބާރު ލިބިފައިވާ ދައުލަތަކުން ފަރުދުންނަށް 

ކުރިމަތިކުރާ ނުރައްކާ މާބޮޑުވާނެ ކަމަށެވެ.

ތޯމަސް ހޮބްސް އާއި ޖޯން ލޮކް ގެ ވާހަކައިގެ ތެރެއިން ގަބޫލުކުރަންވީ ކޮންވާހަކައެއް ބާވައެވެ. ޖޯން 

ލޮކް ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ކޮންމެ މީހަކީވެސް ތޮބީއީ ގޮތުން ނުވަތަ އުފެދުމުގައި މިނިވަން، ހަމަހަމަ، 

އެހެން  މައްޗަށް  ފަރުދެއްގެ  އެއްވެސް  އުފެދުމުގައި  އެހެންކަމުން،  މީހެކެވެ.  މުސްތަގިއްލު  އަދި 
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ފަރުދަކަށް ބާރެއް ނެތެވެ. އެފަދަ ބާރުތަކުގެ އަސާސަކީ ރުހުމެވެ. އެކަކަށް އަނެކެއްގެ މައްޗަށް ބާރު 

ފޯރުވެންވާނީ އަނެކާ ހިތުން ރުހުމުން އެގޮތް ގަބޫލުކުރުމުންނެވެ. އެކެއް އަނެކެއްގެ މައްޗަށް ބާރު 

ފޯރުވޭނީ އަނެކާގެ ހިތްހަލާލ32ު ދީގެން ކަމަށްވާނަމަ، އެ ނަޒަރިއްޔާގެ އަލީގައި މީހުން ގާނޫނަށާއި 

ދައުލަތަށް ބޯލެނބުމުގެ ވާޖިބު އޮޅުން ފިލުވައިދޭނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ. ޖޯން ލޮކް ބުނެފައިވަނީ، އެ 

ވާޖިބު އުފެދެނީ ތިމާއާއި ދައުލަތާ ދެމެދު އޮންނަ އިޖުތިމާއީ އެއްބަސްވުމުންނެވެ. ލޮކް ބުނާގޮތުން 

ފަދައިން،  ހޮބްސް ބުނާ  އެއްބަސް ވުން ބިނާވެފައިވަނީ ރުހުމުގެ މައްޗަށެވެ. ތޯމަސް  އިޖްތިމާއީ 

ބޯލެބުމަށް  ގާނޫނަށް  ނޫނެވެ.  މައްޗަކަށް  ބާރުގެ  މުތުލަގު  ދައުލަތުގެ  ބިނާވެފައިވަނީ  ވާޖިބު  އެ 

ރުހުން ދިނުމަށް، އެއްބަސްވުމެއްގައި ނުވަތަ ލިޔުމެއްގައި ތިބާ ސޮއިކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. ނުވަތަ 

އަނގަބަހުން ވައުދެއްވެސް ނުވަމުއެވެ. އެހެން ވިއްޔާ ތިބާގެ ރުހުން އޮތް ކަމަށް ބަލާނީ ކިހިނެތް 

ހެއްޔެވެ. މީގެ ޖަވާބަކީ، އެ ދައުލަތެއްގެ އިމުގެ ތެރޭގައި ތިބާ ހުންނަ ހުރުމަކީ، ތިބާގެ އަމަލުން އެ 

ދައުލަތެއްގެ ގާނޫނަށް ބޯލެެނބުމަށް ތިބާ އެއްބަސްވާ ކަމުގެ ދަލީލެއް ކަމަށް ބުނުމެވެ.

އެ  ވަކިކުރެވޭނީ  އަމަލެއްކަން  ނުބައި  ނުވަތަ  އަމަލެއްކަން  ހެޔޮ  ތިއަރީއަކީ،  ޔުޓިލިޓޭރިއަނިޒަމް 

އަމަލުކުން އުފެދޭ އުފާވެރިކަމުގެ ނިސްބަތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކަމަށް ބުނާ އަހުލާގީ ތިއަރީއެކެވެ. މި 

ތިއަރީ ބުނާގޮތުން ގާނޫނަށާއި ދައުލަތަށް ކިޔަމަންވާންޖެހޭ ސަބަބަކީ އެހެން ހުރިހައި ގޮތްތަކަށްވުރެ، 

އާންމު މަންފާ ބޮޑީ ގާނޫނަށާއި ދައުލަތަށް ބޯލެބުމެވެ.

ގާނޫނަށް  ދައުލަތަށާއި  ގޮތަކީ  އިންސާފުވެރި  އެންމެ  ބުނެފައިވަނީ،  އިލްމުވެރިން  ބައެއް  އަދި، 

ބޯލެނބުމެވެ. ދައުލަތަށާއި ގާނޫނަށް ބޯލެބުމުން ލިބޭ ގެއްލުމަށްވުރެ، ދައުލަތަށާއި ގާނޫނަށް ބޯލެބުމުން 

ގަތުމުގެ  ކިޔަމަން  ދައުލަތަށް  ބޮޑެވެ. ގާނޫނަށާއި  ފައިދާ  ކުރާ  ފަރުދުންނަށް  ފަރާތުން  ދައުލަތުގެ 

ވާޖިބަކީ، ދައުލަތުން ފަރުދުންނަށް ދޭ ހިދުމަތުގެ އަގުކަމުގައިވެސް ބެލެވިދާނެއެވެ.

32 ރުހުން
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ގާނޫނަށް މީހުން ބޯލަނބަންޖެހޭ ގިނަ ގުނަ ސަބަބުތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. ރައްޔިތުން އެއްގާނިކުރުމުގެ 

އިތުރުން، ފަރުދުންނަށް ރައްކާތެރިކަން ލިބިދިނުމާއި، ފަރުދުން އިހްތިޔާރުކުރާ މަސައްކަތެއް ނުވަތަ 

ޔަގީންކަން  ކަމުގެ  ކުރެވޭނެ  ނެތި  އުނދަގުލެއް  ނުވަތަ  ތުރާލެއް  މީހެއްގެ  އެހެން  ވިޔަފާރިއެއް، 

މިނިވަންކަމާއި  އުޅުމުގެ  އެއްވެ  މިނިވަންކަމާއި  ފާޅުކުރުމުގެ  ހިޔާލު  ކަށަވަރުކޮށްދެއެވެ.  ގާނޫނުން 

ކަށަވަރުކޮށްނުދޭނަމަ،  ގާނޫނުން  މިނިވަންކަން  މަސައްކަތްކުރުމުގެ  މިނިވަންކަމާއި  އުނގެނުމުގެ 

މުލައްދަނޑީގައި ބާރުހުރި ކޮންމެ މީހަކަށް، އެމިނިވަންކަން ހިފެހެއްޓިދާނެއެވެ. ފަރުދުންގެ އަމަލުތައް 

މިންތައް  އެއިންތަކާއި  ކަނޑައަޅާފައިހުރުމުން،  ގާނޫނުން  މިންތައް  އިންތަކާއި  ބައްޓަންކުރަންވީ 

ފަހަނައަޅައިފިނަމަ، ތިމާމިކުރަނީ ނުވަތަ ކުރަން މިއުޅެނީ ކުށެއްކަން އެމީހަކަށް އެނގޭނެއެވެ.

ދެލޯފަދަ  މީހެއްގެ  ހެއްޔެވެ.  ކިހިނެތް  ވާނީ  ހުއްޓާލައިފިނަމަ  މަސައްކަތް  ކޯޓުތަކުގެ  ފުލުހުންނާއި 

ދަރިއަކު، މަގުމަތީގައި ހުއްޓާ ބަޔަކުއައިސް މަރާލައިފިނަމަ، އެކުއްޖާގެ މައިންބަފައިންނަށް ލިބޭނެ 

އަދި ރަހުމްކުޑަ  އަނިޔާވެރި  ދަރިއަކު،  އެފަދަ  އިހުސާސްކުރެވެއެވެ.  ހިތާމަ  ހިތްދަތިކަމާއި  ވޭނާއި 

ބަލާށެވެ.  އިހުސާސްކޮށްލަ  ހިނދުކޮޅަކަށް  ރުޅި،  އަންނާނެ  އެމައިންބަފައިން  މަރާލުމުން  ގޮތަކަށް 

މިފަދަ ވަގުތުތަކުގައި އެފަދަ މައިންބަފައިންނަށް ތަސައްލީއެއް ލިބެނީ، ފުލުހުން އެ ގާތިލު ހޯދައި، 

އެގާތިލު  ހިންގުމަށްފަހު  ޖަރީމާ  އިހުސާސްއެވެ.  ކުރެވޭ  ކަމަށް  އަދަބުދޭނެ  ގާތިލަށް  އެ  ކޯޓުން 

ރަށުތެރޭގައި އެހެންމީހުންނެކޭ އެއްފަދައިން ދިރި ނޫޅޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ފަރުދުންނަށް ފޯރުކޮށްދެނީ، 

އެފަދަ މުޖުރިމުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް، ގާނޫނުން ފުލުހުންނާއި ކޯޓުތަކާ ހަވާލުކޮށްފައިވާތީވެއެވެ.

ގާނޫނެއް ނެތްނަމަ ސައްހަ ކާވެންޏެއް ކުރެވޭނެގޮތެއް ނޯންނާނެއެވެ. އަންހެނަކު ފިރިހެނަކާ އެކު 

ދުވަސްކޮޅަކު އުޅުމަށްފަހު، ހިތަށް އެރީމަ އެހެންމީހަކާއެކު އުޅެންދާންވީއެވެ. ލިބޭ ދަރީން ބެލެހެއްޓުމުގެ 

ޒިއްމާއެއް ނޯންނާނެއެވެ. މިފަދަ ހާލަތެއްގައި، ތިމާ މަރުވެގެންދާއިރު ތިމާ ދޫކޮށްފައިދާ މުދަލުގެ 

މައްޗަށް ވެރިވެގަންނާނީ، އެންމެ ބާރުގަދަ މީހާއެވެ.
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ވޭތުވެދިޔަ 15 ވަރަކަށް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގައި މީސްމީހުން ކުރާ ކުށްކުށުގެ 

ބާވަތްތަކާއި ކުށްކުރާ ގޮތްތަކަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަތުވެއްޖެއެވެ. އަދި، ސަރުކާރާއި، ގާނޫނުތަކާއި، 

ފުލުހުންނާއި، ކޯޓުތައް ދެކެ ނަފްރަތު ކުރާމީހުންގެ އަދަދު އިންތިހާއަށް އިތުރުވެއްޖެއެވެ. ނަމަވެސް، 

އެންމެން  މިވަގުތަކީ  ވަގުތެއްކަމަށްވާތީ،  ހައްދުންނެއްޓިފައިވާ  ކުށްކުރުން  ރާއްޖޭގައި  މިވަގުތަކީ، 

ވަގުތެވެ.  ކިޔަމަންވާންވީ  ބޮޑަށް  އިހުނަށްވުރެ  ކޯޓުތަކަށް  ފުލުހުންނާއި  ކިޔަމަންވެ  ގާނޫނަށް 

އެއީ، ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އުފެދިފައިވާ ނުތަނަވަސްކަން ފިލުވައި ދައުލަތް އޮތުމުގެ އިހްސާސް 

ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދިނުމަށްޓަކައެވެ. ދައުލަތް އޮތުމުގެ އިހުސާސް، ނުވަތަ ގާނޫނުން ތިމާއާއި ތިމާގެ 

ދަރީންނާއި މުދާ ހިމާޔަތްކޮށްދޭނެ ކަމުގެ އިހުސާސް ރައްޔިތުންނަށް ނުކުރެވޭނަމަ، ދައުލަތް ނެތުން 

ފަދައެވެ. ދައުލަތް އޮތުމެކޭ ނެތުމެކޭ ތަފާތެއް ނެތެވެ.

އަނިޔާކުރުމުގެ  ޖިންސީ  ކުޑަކުދީންނަށް  ވަޅިޖެހުމާއި،  މާރާމާރީއާއި،  ވައްކަމާއި،  މީހުންމެރުމާއި، 

ކަމުގެ  ނެތްތަނެއް  އަމާންކަން  ރާއްޖެއަކީ  ފެނުމުން  ނޫސްތަކުން  ދުވަހެއްގެ  ކޮންމެ  ހަބަރުތައް 

އިހުސާސް ވަނީ އުފެދިފައެވެ. މިހާލަތުގައި ފުލުހުންނާއި ކޯޓުތަކުގެ މުވައްޒަފުން ކޮންމެ ދުވަހަކުމެ 

މަސައްކަތަށް ނިކުންނަނީ އެފަދަ ކުށްތައް ހުއްޓުވައި އަހަރެމެން ހިމާޔަތްކޮށް، އަހަރެމެންގެ ރަށަކީ 

އަމާންތަނަކަށް ހެދުމުގެ ވަރުގަދަ އަޒުމުގައެވެ. ނަމަވެސް، ފުލުހުންނަށާއި ކޯޓުތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް 

ކޮންމެ ދުވަހަކު، މީސްމީހުން ހަޑިހުތުރު އެއްޗެތިކިޔައި، މަލާމާތްކޮށް ހަދައެވެ. މިފަދަ އަމަލުތައް 

ފެންނަނީ އެކިއެކި ސަބަބުތަކާހުރެ ގާނޫނީ ނިޒާމުގެ އިތުބާރު ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބައެއްގެ 

މެދުގައި ގެއްލިފައިވާތީ، އެފަދަ މީސްމީހުންގެ ކިބައިންނެއެވެ. އެ އިތުބާރު އަލުން ހޯދިގެން މެނުވީ 

ސަލާމަތްތެރިކަން  ހޯދަންބޭނުންވާ  ރައްޔިތުން  މެދުވެރިކޮށް  ދައުލަތް  ނުވަތަ  މެދުވެރިކޮށް  ގާނޫނު 

ދޭނެ  އަދަބު  ހޯދައި  މީހާ  މަރާލި  ދަރިފުޅު  ތިމާގެ  ގަބޫލެއްނުކުރާނެއެވެ.  ރައްޔިތުން  ލިބޭނެކަމަށް 

ކަމުގެ އިތުބާރު ރައްޔިތުންގެ ތެރޭގައި ނެތްނަމަ، ދައުލަތް ނުވަތަ ގާނޫނު އޮތްކަމުގެ އިހުސާސް 

ރައްޔިތުންނަކަށް ނުކުރެވޭނެއެވެ.
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ރިލްވާންގެ މައްސަލާގައި ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް ބަންދުގެ މުއްދަތު ޖަހައިފި

ހަވީރު އޮންލައިން، 28 ސެޕްޓެމްބަރ 2014

މިނިވަން ނިއުސްގެ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާން ގެއްލުނު މައްސަލައިގެ ތުހުމަތަށް ތިން 
މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް އެ މީހުންގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ޖަހައިފި އެވެ.

ފުލުހުން ބުނި ގޮތުގައި އެ ތިން މީހުންގެ ތެރެއިން ދެ މީހެއްގެ ބަންދުގެ މުއްދަތަށް މިއަދު 
ވަނީ ފަސް ދުވަސް ޖަހައިފަ އެވެ. އަދި އަނެއް މީހާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތަށް ހަތް ދުވަސް 

ޖަހައިދީފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް އެ ތިން މީހުންނާ ގުޅޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ފުލުހުން ހާމައެއް ނުކުރެ އެވެ.

ރިލްވާން ގެއްލުނުތާ މަހަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާއިރު ފުލުހުން ބުނެފައި ވަނީ ހާއްސަ 
ބުނީ  ފުލުހުން  ފަހުން  އެންމެ  ކަމަށެވެ.  އަންނަ  ބަލަމުން  އެކަން  ގޮތުގައި  މައްސަލައެއްގެ 
ރިލްވާން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކިތަންމެ ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް ދިގުލައިގެން ދިޔަސް، ހަގީގަތާ 
ފުލުހުން  ނެތި  ފޫހިކަމެއް  މަސައްކަތެއް،  ހުރިހާ  ހުރި  ކުރެވެން  ވުމަށް  ވާސިލް  ހަމައަށް 

ކުރަމުންދާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ރިލްވާންގެ އާއިލާ އަށް ދޭ ކަމަށެވެ.

ރިލްވާން ހޯދުން ދިގުލާތީ އާއިލާ އަދި އެހެން އެތައް ބަޔަކު ދަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ.
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ފަސްވަނަ ބައި

މުޖުތަމައުގައި ގާނޫނު އަދާކުރާ ދައުރު

މުޖުތަމައުގައި ގާނުނު އަދާކުރާ 5 ވަޒީފާއެއް އޮންނަ ކަމަށް ކާލް ލެވްލިން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

އެއީ:

މުޖުތަމައުގެ އާންމު ނިޒާމު ގެއްލިގެން ހިނގައިދާނޭ ހަމަނުޖެހުންތައް ގާނޫނުން . 1

މަނާކޮށް ހުއްޓުވުން. މުޖުތަމައުގެ ހަމަހިމޭންކަމާއި ސުލްހަވެރިކަމާއި ހަމަޖެހުމަށް 

ހައްލުކޮށްދޭނޭ  ދެބަސްވުންތައް  މަގުފަހިކޮށްދެނީ  ގާނޫނު  މައިގަނޑުގޮތެއްގައި 

އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސައިދީގެންނެވެ.

އެގޮތުން، . 2 ހައްލުކޮށްދިނުން.  ދެބަސްވުންތައް  އުފެދޭ  މެދުގައި  ފަރުދުންގެ  ދޭދޭ 

ވިޔަފާރިއާބެހޭ މުއާމަލާތްތަކާއި އާންމު ދިރިއުޅުމުގައި ދޭދޭ ފަރުދުންގެ މެދުގައި 

އުފެދޭ ދެބަސްވުންތައް ގާނޫނުން ހައްލުކޮށްދެއެވެ.

ބަދަލު . 3 ހާލަތު  މުޖުތަމައުގެ  ހާސިލުކުރުމަށާއި  ކަންކަން  ބޭނުންވާ  މުޖުތަމައަށް 

ކުރުމަށް މަގުފަހި ކުރުން. އެގޮތުން އިޖުތިމާއީ ބަލިމަޑުކަން ދުރުކޮށްދީ، ނަސްލީ 

ތަފާތުތައް ނައްތާލައެވެ.

މުޖުތަމައުގައި އަމުރު މައުރޫފު ހިންގާނެ ނިޒާމެއް އުފެއްދުން.. 4

އިޖުރާއަތުތައް . 5 ކުރާނޭ  ހާސިލުު  ކަންކަން  ކުރެވުނު  ބަޔާން  މަތީގައި  އަދި، 

އެކަށައެޅުން.
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އެކިއެކި ލިޔުންތެރީން ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ އަލީގައި، މުޖުތަމައުގައި ގާނޫނު އަދާކުރާ ދައުރުތައް 

12 ސުރުހީއެއްގެ ދަށުގައި ބަހުސްކުރެވިދާނެއެވެ. އެއީ:

އަމަން އަމާންކަން ގާއިމުކުރުން

ގާނޫނުގެ އެންމެ މުހިންމު ބޭނުމަކީ މުޖުތަމައުގައި އަމަން އަމާންކަން ގާއިމުކޮށް، ސުލްހަ މަސަލަސްކަން 

ދަމަހައްޓައި، މުޖުތަމައު އެކަތިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި ހިފެހެއްޓުމެވެ. ގާނޫނު ނެތްނަމަ، އެތަނެއްގައި 

އޮންނާނީ އެމީހަކު ހިތަށް އެރިގޮތެކެވެ. ކޮންމެ މީހަކުވެސް އެމީހަކު ހިތަށް އެރި ކަމެއްކޮށް ހިތަށް 

އެރި ގޮތަކަށް އުޅެންވީއެވެ. ނަތީޖާއަކަށް ވެގެންދާނީ ތަޅާފޮޅުމާއި، ހަމަނުޖެހުމާއި، ހަނގުރާމައެވެ. 

ޖާނާއި  މުދަލާއި  ތިމާގެ  ނޯންނާނެއެވެ.  ޔަގީންކަމެއް  ސަލާމަތާމެދު  އަދި  ފުރާނައާމެދު  ތިމާގެ 

މާލު ހިމާޔަތެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. ފުލުހުންނެއް، ފަނޑިޔާރުގެއެއް، ސަރުކާރެއް އަދި ވެރިއެއްވެސް 

ނުހުންނާނެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު

ޤާނޫނު ނަންބަރު 1/81
27/1/1381ހ.

ފެށުމުގެ ރަސްމީ ޢިބާރާތް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ބާރުހިނގާ ސަރަޙައްދުގެ ތެރޭގައި، ޢާންމު މަޞްލަޙަތާއި އަމަނާއި، 
ޢަދްލު އިންޞާފު ޤާއިމުކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި، ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތެއް އޮތުމަކީ، ކޮންމެހެން ބޭނުންކަމެއް 
ކަމުގައި، ދިވެހި ދައުލަތަށާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފެނުނު ހިނދު ތިރީގައިމިވާ ގޮތުގެ މަތީން 
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން 27 މުޙައްރަމް 1381 ހ. މިދުވަހު ފާސްކޮށް އަދި މީގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން 
ޢަމަލުކުރެއްވުމަށާއި، ޤާނޫނުގެ ބާރުހިނގާހުރިހާ ސަރަޙައްދެއްގައި، 5 ޞަފަރު 1381 ހ. މިދުވަހުން 

ފެށިގެން ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅައިފީމެވެ.
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ފަރުދުންގެ ޖާނާއި މާލު ހިމާޔަތްކުރުން

މީހެއްގެ ހަށިގަނޑަށް ނުވަތަ މުދަލަށް އެހެން މީހަކު އަރައިގެންފިނަމަ އެފަދަ އަމަލުތައް ހުއްޓުވައި، 

އެފަދަ އަމަލުތައް ކުރާމީހުންނަށް އަދަބު ދޭނެ ނިޒާމެއް ގާނޫނުން ކަނޑައަޅައެވެ.

ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 126 ވަނަ މާއްދާ

ދެމީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ޣައިރުޤާނޫނީ އެއްވުމަކަށް ނުހިމެނޭގޮތުން އެކަކު އަނެކަކުގެ ގަޔަށް ރުހުމާ 
ހަދައިފިނަމަ  ތަޅާފޮޅައި  އަތްލައި  އެގޮތުން  ނުވަތަ  އަތްލައިފިނަމަ،  ގޮތުން  ރުޅިވެރިކަމުގެ  ނުލައި 
އެއީ މާރާމާރީއެކެވެ. މިފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގައިފި މީހަކަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށް ދެވޭ އަދަބަކީ ގިނަވެގެން 
-/200 ރ. އިން ޖޫރިމަނާ ކުރުން، ނުވަތަ ގިނަވެގެން 6 މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އަރުވާލުން، 
ނުވަތަ ގިނަވެގެން 6 މަސް ދުވަހަށް ޖަލަށްލުން ނުވަތަ ގިނަވެގެން 6 މަސް ދުވަހަށް ގޭގައި ބަންދު 

ކުރުމެވެ.

ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 112 ވަނަ މާއްދާ

މީހަކު އުފުލާ، ގެންދާ ނުވަތަ އަތުގައިވާ އެއްޗަކުން، އެއްގަމުގެ ޢާންމު މަގެއް ނުވަތަ ބިމެއްގައި، 
ނުވަތަ ކަނޑުދަތުރުކޮށް އުޅޭ ޢާންމު ތަނެއްގައިވާ މީހަކަށް ނުރައްކަލެއް ނުވަތަ ހުރަހެއް، ނުވަތަ 
އަނިޔާއެއް މެދުވެރިކުރުން މެދުވެރި ވެއްޖެނަމަ، އެއެއްޗެއް އުފުލި، ގެންދިޔަ ނުވަތަ އަތުގައި އޮތް 
މީހަކީ ކުށްވެރިއެކެވެ. މިފަދަ ކުށްވެރިއަކަށް ދެވޭ އަދަބަކީ ގިނަވެގެން 6 މަސް ދުވަހަށް ދެބާވަތުންކުރެ 
ބާވަތެއްގެ ޖަލަށްލުން ނުވަތަ އަރުވާލުން ނުވަތަ ގޭގައި ބަންދުކުރުން ނުވަތަ ޖޫރިމަނާއެއް ކުރުމެވެ.
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ދެބަސްވުން ހައްލުކުރުން

ފަރުދުންގެ މެދުގައި އުފެދޭ ދެބަސްވުންތަކާއި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރާނޭ ހަމަތަކާއި، އުސޫލުތަކާއި، 

ނިޒާމުތައް ގާނޫނުން ކަނޑައަޅައި ގާއިމުކުރެއެވެ. އެގޮތުން ފުލުހުންނާއި ފަނޑިޔާރުގެތައް އުފައްދައި 

މައްސަލަތައް ބަލައި ފައިސަލާކުރާނޭ އުސޫލުތައް ގާނޫނުން ކަނޑައަޅައެވެ.

ކާޅެއް ހޯދަން މާމެންދޫ އަންހެނަކު ކޯޓުގައި ދައުވާކޮށްފި

ހަވީރު އޮންލައިން، 13 އެޕްރީލް 2011

ލ. މާމެންދޫ މީހަކު އޮޅުކޮށްގެން ގެންގުޅުނު ކާޅެއް އެހެން މީހަކު ވަގަށް ނަގައިގެން ކަމަށް ބުނެ، 
ދައުވާއެއް  ކޯޓަށް  މެޖިސްޓްރޭޓް  ރަށު  އެ  ވެރިޔާ  ކާޅުގެ  އެދި  ހޯދައިދިނުމަށް  ކާޅެއް  ބަދަލުގައި 

ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

މާމެންދޫ ރަށު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު އަބޫބަކުރު ހުސެއިން ވިދާޅުވީ މީގެ ދެތިން ދުވަސް ކުރިން އެ 
ރަށު ދިއްގާގަސްދޮށުގޭ ފާތުމަތު ނަދާ، 35 ، ހުށަހެޅި އެ މައްސަލަ ކޯޓުން ބަލައިގެންފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަބޫބަކުރު ވިދާޅުވީ ނަދާ އޮޅުކޮށްގެން ގެންގުޅުނު ކާޅެއް ފާރުމަތީގައި އިންދާ އެ ރަށު ކުނަހަންދޫގެ 
ސަންފާ ހަސަން ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަށް ޝަކުވާ ވެސް ކޮށްފައިވާ 
ކަމަށެވެ. އެ ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން އެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ދެ އަންހެނުން ކައުންސިލް އިދާރާ އަށް 
ހާޒިރުކޮށްގެން ވެސް އެއްބެސްވުމަކަށް ނާދެވިގެން އެ މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށް ކައުންސިލުން 

ލަފާދީފައިވާ ކަމަށް އަބޫބަކުރު ވިދާޅުވި އެވެ.

“ސަންފަ އޮޅުކޮށްގެން ގެންގުޅުނު ކާޅެއް ނަދާ ވަގަށް ނަގައިގެން ގޮސް ކުރިން މަރާލާފައިވާ ކަމަށް 
އޭނަ އެބަ ބުނޭ. އެ ކާޅުގެ ބަދަލުގައި ކާޅެއް ނުދެނީސް ނަދާގެ ކާޅު ނުދޭނެ ކަމަށް ސަންފަ ވަނީ 
ބުނެފައި،” ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަށް ހާޒިރުކުރުމުން ސަންފަ ބުނި ކަމަށް އަބޫބަކުރު ވިދާޅުވި އެވެ.
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“ސަންފަ ބުނީ ކާޅު ލިބޭނީ ހަމައެކަނި ކޯޓު މެދުވެރިކޮށް ކަމަށް، އެހެންވެގެން މައްސަލަ ކޯޓަށް 
ހުށަހެޅީ،” އަބޫބަކުރު ވިދާޅުވި އެވެ.

މާމެންދޫ ކޯޓާ ވަގުތީގޮތުން ހަވާލުވެ ހުންނެވި ފޮނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް އަބްދު 
ލަތީފު އަލީ ވިދާޅުވީ އެ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް އަންނަ ހަފްތާގައި އެ ރަށަށް  

ވަޑައިގެންނަވާނެ ކަމަށެވެ.

ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން ފޮރުވަން ބަނދެފައި އިންދާ ކާޅު މަރުވެއްޖެ

ހަވީރު އޮންލައިން، 13 އެޕްރީލް 2011

ލ. މާމެންދޫ މީހަކު އޮޅުކޮށްގެން ގެންގުޅުނު ކާޅެއް އެހެން މީހަކު ވަގަށް ނަގައިގެން ކަމަށް ބުނެ، 
ކާޅު ހޯދައިދިނުމަށް އެދި ކާޅުގެ ވެރިޔާ އެ ރަށު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި ދައުވާކޮށްފައި ވަނިކޮށް އެ 

ކާޅު މަރުވެއްޖެ ކަމަށް އެރަށު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު އަބޫބަކުރު ހުސެއިން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ކާޅު ހޯދައިދިނުމަށް އެދި މާމެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި އެ ރަށު ދިއްގާގަސްދޮށުގޭ ފާތުމަތު ނަދާ 
ކުރި ދައުވާގައި ވަނީ އޭނާ އޮޅުކޮށްގެން ގެންގުޅުނު ކާޅެއް އެރަށު ކުނަހަންދޫގެ ސަންފާ ހަސަން 

ވަގަށް ނަގާފައިވާ ކަމަށާއި އެކާޅު ހޯދައި ދިނުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް އެމައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ފެށިފައި ނުވަނީސް ކާޅު މިއަދު މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އަބޫބަކުރު 
ވިދާޅުވި އެވެ.

ބަދިގެތެރޭ.  ބޭއްވީ  ފޮރުވާފައި  ބަނދެ،  ކާޅު  ގެންގޮސްފާނެތީ  ވަގަށް  ކާޅު  ވަދެ  އެގެއަށް  “ނަދާ 
އަށް  އިދާރާ  ކައުންސިލް  ވަނީ  ސަންފަ  ކަމަށް  އޮތް  މަރުވެފައި  ކާޅު  ބެލިއިރު  ކާންދޭން  ކާޅަށް 

ރިޕޯޓުކޮށްފައި،” އަބޫބަކުރު ވިދާޅުވި އެވެ.
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ނަމަވެސް މި މައްސަލައިގައި ނަދާ ބުނީ ކާޅު މަރުވި ކަމުގެ މައުލޫމާތެއް ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށާއި 
ސަންފަ އެ ހަދަނީ ދޮގު ކަމަށެވެ. އަދި ކާޅު މަރުވިޔަސް ކޯޓުގައި އޮތް މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދާނެ 

ކަމަށާއި އެކަމުގެ ބަދަލު ހޯދުމަށް ބޭނުން ކަމަށް ވެސް ނަދާ ބުންޏެވެ.

“ބަދަލުގެ ގޮތުގައި މަ ބޭނުންވަނީ ސަންފަގެ އަތުން ހަމަ ކާޅެއް ހޯދަން،” ނަދާ ބުންޏެވެ.

ނަދާ ބުނީ އެ ކާޅު އޮޅުކޮށްގެން ގެންގުޅޭތާ ހަފްތާއެއް ވަރު ވެދާނެ ކަމަށާއި އެއީ ނަދާގެ ފިރިމީހާ، 
ކުދިންނަށް ދިން ކާޅެއް ކަމަށެވެ.

ދައުލަތް ހިންގާނެ ނިޒާމު ކަނޑައެޅުން

ދައުލަތް ހިންގާނެ ގޮތާއި، އުސޫލުތަކާއި، ދައުލަތުގެ ބާރުތައް ބޭނުންކުރާނެ ގޮތްތައް ގާނޫނުގައި 

އިތުރުން  މީގެ  އުފައްދައެވެ.  ގާނޫނު  މުއައްސަސާތައް  ހިންގާނެ  ދައުލަތް  އަދި  ކުރެއެވެ.  ބަޔާން 

ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންނާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުންތައް ގާނޫނުގައި ބަޔާން ކުރެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތައް ބަޔާންކުރުން

ރައްޔިތުންނަށް އަސާސީ ހައްގުތަކެއް ގާނޫނުން ކަށަވަރުކޮށް، އެއިން ހައްގަކަށް ދައުލަތުން ވިޔަސް 

އަދި އަމިއްލަ ފަރުދަކަށް ވިޔަސް އަރައި ނުގަނެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ގާނޫނުން ދެއެވެ.
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އިޖުތިމާއީ ބަދަލުތައް ގެނައުން

ހައްލުކުރުމަށް  މައްސަލަތައް  އިޖުތިމާއީ  ހުއްޓުވައި،  ކަންތައްތައް  ނޭދެވޭ  ހިނގާ  މުޖުތަމައުގައި 

ގާނޫނުގެ ބޭނުން ހިފައެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާ ބެހޭ ޤާނޫނު

8 ވަނަ މާއްދާ

އުޅޭކުދިން  ޚިލާފަށް  ގަވާއިދާ  ކަންތައްތައްކޮށް،  އަދަބާޚިލާފު  ތަންތާނގައި  ޢާންމު  މަގުމަތީގަޔާއި 
އަޅައިގެން  ފިޔަވަޅު  މިގޮތުން  ކުރަންވާނެއެވެ.  ދުރުހެލިކުރުމަށް މަސައްކަތް  ކަންތައްތަކުން  އެފަދަ 
ސަރުކާރުން  އެވަގުތަކަށް  ކަންތައް  ކުރުމުގެ  ތަރުބިއްޔަތު  އިސްލާހުކޮށް،  ކުދިން  އިސްލާހުނުވާ 

ހަމަޖެއްސެން އޮތްގޮތެއްގެ މަތިން ހަމަޖައްސަން ވާނެއެވެ.

އަދުލު އިންސާފު ގާއިމުކުރުން

އަދުލު އިންސާފު ގާއިމުކުރުމަކީ، ގާނޫނުގެ އެންމެ މައިގަނޑު ބޭނުމެވެ. މިބޭނުމަށްޓަކައި ގާނޫނުތައް 

ހަދައި އެ ގާނޫނުތައް ތަންފީޒުކުރާނޭ މުއައްސަސާތައް ގާނޫނުން އުފައްދާފައިވެއެވެ.
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ދައުލަތުގެ މުއްސަނދިކަން ހަމަހަމަ ގޮތުގައި ބެހުން

ކުރެވޭނެ  ބޭނުން  ރައްޔިތުންނަށް  އުސޫލަކުން  ހަމަހަމަ  މުއްސަނދިކަން  ގުދުރަތީ  ގައުމުގެ 

އުސޫލުތަކެއް ގާނޫނުން އެކަށައަޅައެވެ. މިގޮތުން، ރައްޔިތުންނާއި ވިޔަފާރިތަކުން ދައުލަތަށް ވާރު 

ނެގުމާބެހޭ ގާނޫނުތަކާއި، ދައުލަތުގެ ބިންބިމާއި މުދަލާއި ގުދުރަތީ ވަސީލަތްތައް ހަމަހަމަ އުސޫލަކުން 

ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނޭ ގޮތް ނުވަތަ ކުއްޔަށް ލިބޭނެ ގޮތްތައް ގާނޫނުތަކުން ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު

1 ވަނަ މާއްދާ

މިއީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިން އެކިކަންކަމަށާއި ބޭނުންތަކަށް އެކަށައެޅުމާއި، ދޫކުރުމާއި، ދިރިއުޅުމަށް 
ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމާއި، ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރެވޭ ބަންޑާރަ ގޯއްޗާއި، އަމިއްލަ ގޯތި ގެންގުޅުމާއި، 
އެހެނިހެން  ގުޅޭ  މިކަންކަމާ  އަދި  ދިނުމާއި،  ކުއްޔަށް  ދިނުމާއި،  ވިއްކުމާއި،  ބޭނުންކުރުމާއި، 

ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ޤާނޫނެވެ.

ކޮންމެ ފަރުދަކީ އެހެން ފަރުދުންނަށް ޒިއްމާދާރުވާ މީހަކު ކަމަށް ހެދުން

ފަރުދަކު ކުރާ އަމަލަކުން ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލާ އަމަލަކުން އެހެން ފަރުދަކަށް ގެއްލުމެއް ނުވަތަ 

އަނިޔާއެއް ވެއްޖެނަމަ އެކަމުގެ ޒިންމާ އެ އަނިޔާ ނުވަތަ ގެއްލުން ދިންފަރާތުން އުފުލުމަށް ގާނޫނު 

ލާޒިމުކުރެއެވެ.
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ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 113 ވަނަ މާއްދާ

ނުރައްކަލެއް  ފުރާނައަށް  ތިމާގެ  ނުވަތަ  އަނެކެއްގެ  ގެންގުޅުމުގައި  ވިހައެއް  ބާވަތެއްގެ  އެއްވެސް 
މެދުވެރިވެދާފަދަ ގޮތަކަށް ޢަމަލު ކުރުމަކީ ކުށެކެވެ. އަދި އަނެކަކަށް އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ގެއްލުމެއް 
ވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމުގައި ވާގޮތަކަށް މިފަދަ ޢަމަލު ކުރުމަކީވެސް ކުށެކެވެ. މިފަދަ ކުށެއް 
ކުރި މީހާގެ އަދަބަކީ ގިނަވެގެން 1 އަހަރު ދުވަހަށް ދެބާވަތުންކުރެ ބާވަތެއްގެ ޖަލަށްލުން ނުވަތަ 

ގިނަވެގެން 1 އަހަރު ދުވަހަށް އަރުވާލުން ނުވަތަ ޖޫރިމަނާއެއް ކުރުމެވެ.

ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 117 ވަނަ މާއްދާ

ގަސްކެނޑުން ޢިމާރާތް ރޫޅުން ނުވަތަ ރޭނުންގަނޑު ވެއްޓުމާމެދު ފަރުވާކުޑަ ވެގެން ނުވަތަ އެބާވަތުގެ 
ނުވަތަ  ސަބަބުން،  ޚިލާފުވުމުގެ  ޤާނޫނާ  ނުވަތަ  ގަވާއިދު  އޮންނަ  ހަމަޖެހިފައި  ކަންތައްތަކާމެދު 
ކުރުމަށްޓަކައި  ރައްކާތެރި  މީހުންވެސް  އެހެން  އަދި  ބަޔަކާއި  އެކުރާ  ކުރާއިރު  ކަމެއް  އެބާވަތުގެ 
އަޅަންވީ ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމުގެ ސަބަބުން މީހެއްގެ ފުރާނައަށް ނުރައްކަލެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ 
އެއްވެސް މީހަކަށް ނުވަތަ މުދަލަކަށް ގެއްލުމެއް ނުވަތަ އަނިޔާއެއް ލިބިއްޖެނަމަ އެގަސް ކެނޑުން، 
ޢިމާރާތް ރޫޅުން ނުވަތަ ރޭނުންގަނޑު ވައްޓާލުމުގައި ފަރުވާކުޑަކޮށް ޢަމަލުކުރި މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު 
ކުށްވެރި ވާނެއެވެ. މިފަދަ ކުށްކުރި މީހެއް ނުވަތަ ބައެއްގެ އަދަބަކީ ގިނަވެގެން 1 އަހަރު ދުވަހަށް 
ޖަލަށްލުން، ނުވަތަ ގިނަވެގެން 1 އަހަރު ދުވަހަށް އަރުވާލުން ނުވަތަ ގިނަވެގެން 1 އަހަރު ދުވަހަށް 

ގޭގައި ބަންދުކުރުން ނުވަތަ ޖޫރިމަނާއެއް ކުރުމެވެ.

ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 105 ވަނަ މާއްދާ

ބޭނުންކޮށްފާނެކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭފަދަ ގޮތެއްގައި ނުވަތަ ވިއްކަފާނެ، ނުވަތަ ވިއްކުމަކީ، އެކަށީގެންވާ 
ކަމެއްކަން ގަބޫލު ކުރެވޭފަދަ ގޮތެއްގައިވާ ބޭސް އޭގެ އަސަރު ކުޑަ ކުރުމަށްޓަކައި ނުވަތަ އެބޭހެއް 
އެއްވެސް  ނުވަތަ  ކުރުމަށްޓަކައި  ބަދަލު  އަސަރެއް  އެއިންކުރާ  ބުއިމަށްފަހު،  ނުވަތަ  ކެއުމަށްފަހު، 
އަދަބަކީ،  ކުށްވެރިޔާގެ  މިފަދަ  ކުށެކެވެ.  ކުރުމަކީ  ގަޑުބަޑު  ދިނުމަށްޓަކައި،  ގެއްލުމެއް  ބާވަތެއްގެ 
ގިނަވެގެން 1 އަހަރު ދުވަހަށް ދެބާވަތުންކުރެ ބާވަތެއްގެ ޖަލަށްލުން ނުވަތަ ގިނަވެގެން 1 އަހަރު 

ދުވަހަށް އަރުވާލުން ނުވަތަ 1 އަހަރު ދުވަހަށްވުރެ ގިނަނޫން މުއްދަތަކަށް ގޭގައި ބަންދުކުރުން.
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ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 118 ވަނަ މާއްދާ

ފަރުވާކުޑަ  ބެލެހެއްޓުމުގައި  އެކަށީގެންވާވަރަށް  ޖަނަވާރަކާމެދު  ބަލަހައްޓާ  ނުވަތަ  ގެންގުޅޭ  މީހަކު 
ވެގެން ނުވަތަ އެކަމަށް އޮންނަ ގަވާއިދު ނުވަތަ ޤާނޫނަކާ ޚިލާފުވުމުގެ ސަބަބުން މީހެއްގެ ފުރާނައަށް 
ނުރައްކަލެއް މެދުވެރި ވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ އެއްވެސް މީހަކަށް އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ އަނިޔާއެއް އެފަދަ 
ކުށްވެރި  ފަރާތެއް  ބަލަހައްޓާ  ނުވަތަ  ގެންގުޅޭ  އެޖަނަވާރެއް  ލިބިއްޖެނަމަ  ފަރާތުން  ޖަނަވާރެއްގެ 
ވާނެއެވެ. މިފަދަ ކުށްވެރިއަކަށް ދެވޭ އަދަބަކީ ގިނަވެގެން 1 އަހަރު ދުވަހަށް ޖަލަށްލުން ނުވަތަ 

ގިނަވެގެން 1 އަހަރު ދުވަހަށް އަރުވާލުން ނުވަތަ ޖޫރިމަނާއެއް ކުރުމެވެ.

ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 60 ވަނަ މާއްދާ

އެއްޗެއްގައި  ނުވަތަ  ތަނެއްގައި  އެއްވެސް  ޢާންމު  އަވަށްޓެރީންނަށް  ނުވަތަ  އަށް  އަވަށްޓެރިޔާ 
 200/- އަދަބަކީ  މީހާގެ  ކުރި  އުނދަގުލެއް  ޢާންމު  މީހުންނަށް  ނުވަތަ  މީހާއަށް  ކައިރީގައިވާ 
ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނޫން ޖޫރިމަނާއެއް ކުރުން ނުވަތަ 30 ދުވަހަށްވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް ގޭގައި 

ބަންދު ކުރުން ނުވަތަ 10 ދުވަހަށްވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން.

ނޯޓް: ޢާންމު އުނދަގޫ މީގެ މާނައަކީ، ކުރާ ކޮންމެ ޢަމަލަކުންވިޔަސް ޖިސްމާނީ ގޮތުން އަނިޔާއެއް 
އިޙްސާސް        އަނެކަކަށް  ފިޔަވައި  ލިބުން  މުދަލަކަށް  މީހެއްގެ  މީހަކަށް  ހާނީއްކައެއް  ނުވަތަ 

ކުރެވޭ ނުވަތަ ލިބޭ ކޮންމެ އުނދަގުލެކެވެ.

ތިމާ ދިރިއުޅޭ މާހައުލާއި އެ މާހައުލުގައި ދިރިއުޅޭ ތަކެތި ހިމާޔަތްކުރުން

އިންސާނުން ދިރިއުޅޭ މާހައުލާ އެ މާހައުލުން ލިބޭ ވަސީލަތްތަކާ ނުލައި އިންސާނާގެ ދިރިއުޅުން 

ސަލާމަތާ  އިންސާނާގެ  ކިލަނބުވެއްޖެނަމަ  ތިމާވެށި  ދިރިއުޅޭ  އިންސާނާ  ނުވާނެތީއާއި  ފުރިހަމަ 

ހަށިހެޔޮކަމަށް އަސަރުކުރާނެތީވެ، ގާނޫނު މެދުވެރިކޮށް އެ މާހައުލު ރައްކާތެރި އަދި ސާފު ތަނަކަށް 

ހެދުމަށް ދައުލަތްތަކުން މަސައްކަތް ކުރެއެވެ.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ޤާނޫނު

1 ވަނަ މާއްދާ

އަގުހުރި  ދަމަހައްޓައިދޭންޖެހޭ  ހެޔޮގޮތުގައި  ޖީލުތަކަށް  އަންނަންއޮތް  ތިމާވެށްޓަކީ،  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ފެނާއި،  ފަސްގަނޑާއި،  ރާއްޖޭގެ  ހިމެނޭ  ތިމާވެށީގައި  ރާއްޖޭގެ  ކަމަށްވާތީއާއި،  ތަރިކައެއް 
ތަންތަނާއި،  މިފަދަ  މިނޫންވެސް  ފަރުފަރާއި،  ފަޅުފަޅާއި،  ގޮނޑުދޮށްތަކާއި،  ގަސްގަހާގެއްސާއި، 
ތެރެއިން  ތަކެތީގެ  އުޅޭ  އެތަންތަނުގައި  ތަކެއްޗާއި،  އެތަންތަނުގައިވާ  ޖައްވާއި،  ކަނޑުތަކާއި، 
އިންސާނުންނަށް ގެއްލުންދޭ ނުވަތަ އުނދަގޫކުރާ ތަކެތި ފިޔަވައި އެހެނިހެން ތަކެތި ރައްކާތެރިކޮށް 
ދެމެހެއްޓުމާ، އެތަންތަނާއި ތަކެތީގެ ސަބަބުން ލިބޭ ފައިދާތައް ދަމަހައްޓައި އިތުރު ކުރުމަކީ، ރާއްޖެ 
މިކަންކަމުގެ  ކަމަށްވާތީ،  ކަންތައްތަކެއް  ކޮށްދޭނެ  ޙިއްޞާ  ކުރިއެރުމަށް  ރާއްޖޭގެ  ދެމިއޮތުމަށާއި 

މައްޗަށް ދިވެހި ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުން ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދޭންވާނެއެވެ.

އިގްތިސާދީ ތަރައްގީއަށް މަގުފަހިކުރުން

އިގްތިސާދީ ތަރައްގީއަށް މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި ދައުލަތުން ތަފާތު ގާނޫނުތައް ހަދައެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު

1 ވަނަ މާއްދާ

މި ޤާނޫނަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓޫރިޒަމް ތަރައްޤީ ކުރާނެ ސަރަޙައްދުތަކާއި ރަށްރަށް ކަނޑައެޅުމާއި، 
ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓު ހެދުމަށް ރަށްރަށް ދޫކުރުމާއި، ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ ހޮޓަލާއި ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް 
ހެދުމަށް ބިން ދޫކުރުމާއި، ޔޮޓް ބަނދަރު ހެދުމަށް ތަންތަން ދޫކުރުމާއި، އެފަދަ ތަންތަން ހިންގުމާއި، 
އެފަދަ  ހިންގުމާއި،  ރާވައި  ދަތުރު  ތަންތަނާއި،  ޚިދްމަތްދޭ  ފީނުމުގެ  އުޅަނދުތަކާއި،  ޓޫރިސްޓް 

ޚިދްމަތްދޭ ފަރާތްތަކާބެހޭ ޤާނޫނެވެ.
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އިޖުރާއަތުތައް އެކަށައެޅުން

ގާނޫނު  އިޖުރާއަތުތައް  ބޭނުންވާ  ގާއިމުކުރުމަށް  އިންސާފު  އަދުލު  ތަންފީޒުކުރުމަށާއި،  ގާނޫނު 

އެކަށައަޅައެވެ.

ބަދުއަހުލާގީ އަމަލެއް ކުރަންބޭނުން ވުމަކީ ފާފައެއް ނޫނެވެ. ފާފައަކަށްވާނީ އެކަން ކުރުމަށް ގަސްތު 
ކުރުމެވެ. ތިރީގައިމިވާ ދެހާލަތާ މެދު ވިސްނުން ހިންގާލަމާ ހިނގާށެވެ.

އަހަރުގެ   13 މެދުވެރިކޮށް  ވިއުގައެއް  އިޖްތިމާއީ  އިންޓަނެޓްގެ  މީހަކު  އަހަރުގެ   45 އުމުރުން 
ތަސައްވުރަކީ  ދީފައިވާ  އެކުއްޖާއަށް  މީހާ  އަހަރުގެ   45 އެ  ގުޅުނެވެ.  ގޮތުން  ލޯބީގެ  ކުއްޖަކާ 
އެމީހާއަކީވެސް އެ އަންހެންކުއްޖާއާ އެއް އުމުރުގެ ކުއްޖެއްކަމެވެ. އެފިރިހެންމީހާ އެކުއްޖާއާ ގުޅުން 
ބަދަހި ކުރުމަށްފަހު، އެކުއްޖާ އެކަނި ގޭގައި ހުރި ވަގުތެއް ބަލައިގެން އެކުއްޖާއާ ބަދުއަހުލާގީ އަމަލު 
ހިންގުމަށް ގަސްތުކޮށް، އެކުއްޖާ ދިރިއުޅޭ ގެއަށް ދިޔައެވެ. އެގޭ ދޮށަށްގޮސް އެގޭ ދޮރުގައި ޓަކި 
ޖަހަން އަތް ނެގުމަށްފަހު، ކުއްލިއަކަށް އޭނާގެ ހިޔާލު ބަދަލުވެގެން އެކަން ހުއްޓާލައި، އޭނާގެ ގެއަށް 

އެނބުރި ހިނގައްޖެއެވެ.

ދެވަނަ ހާލަތަކީ، މިސާލަކަށް އެގޭ ދޮށަށް އޭނާ ގޮސް ދޮރުގައި ޓަކިޖަހަން އުޅެނިކޮށް ފުލުހުން އައިސް 
އޭނާ ހައްޔަރުކުރުމެވެ.

މި ދެ ހާލަތުގައިވެސް އޭނާ އެކުރަނީ ފާފައެކެވެ. އަދި ފުރަތަމަ ހާލަތުގައި އޭނާ އެގޭ ދޮރުގައި ޓަކި 
ނުޖަހައި އޭނާ އެނބުރި ގެއަށް ދިޔަނަމަވެސް އޭނާއަށް އެވަނީ ފާފައެއް ކުރެވި ތައުބާވާންޖެހިފައެވެ. 
ފާފައިގެ ނަޒަރުން ބަލާއިރު، އެކުއްޖާއާ ބަދުއަހުލާގީ އަމަލު ނުހިންގި ނަމަވެސް އޭނާއަށް އެއޮތީ 
ފާފައެއް ކުރެވިފައެވެ. އެމީހާ އިހުލާސްތެރިކަމާއެކު ތެދުނިޔަތުގައި ތައުބާވެ ފާފަ ފުއްސެވުން އެދިގެން 
އޭނާއަށް  އެފާފަ  ކަލާނގެ  ރަހީމްވަންތަ  ރަހްމާންވަންތަ  ދެންނެވުމުން،  ދުއާ  ހަޒްރަތުގައި  ގެ  هللا 

ފުއްސަވާދެއްވާނެތެވެ.

ނޯޓް: ފާފަ ފުއްސެވުމަކީ ނުބައި އަމަލެއް ކުރުމަށް ދެވިފައިވާ ހުއްދައެއް ނޫނެވެ.
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ގާނޫނުގެ  ހިނގާށެވެ.  ބަލާލަމާ  ބޭނުންތަކަށް  މުޖުތަމައުގެ  ގާނޫނާއި  ތަފާތުކޮށް  ގޮތާ  މިބުނެވުނު 
ނުވަތަ  އަނިޔާއަކުން  ލިބިދާނެ  ފަރުދަކަށް  އަނެއް  ފުށުން  ފަރުދެއްގެ  އެއް  މުޖުތަމައުގެ  ބޭނުމަކީ، 
ކޮށްފާނެ  މީހަކު  ޖިންސީގޮތުން  ކުޑަކުދީންނަށް  ދިނުމެވެ.  ރައްކާތެރިކޮށް  އެފަރުދަކު  ގެއްލުމަކުން 
ނަމަވެސް  ހަދައިގެން  ގޮތެއް  ކޮންމެ  މިސާލެކެވެ.  އޭގެ  ރައްކާތެރިކުރުމަކީ  އެކުދީން  އަނިޔާއަކުން 
އެއްވެސް ބާރެއް ނެތް މައުސޫމު ތުއްތު ކުދީން، މީސްމީހުންގެ ޖިންސީ ޝިކާރަކަށް ވުމުން ދުރު 
ކުރުމަކީ މުޅި ގާނޫނީ ނިޒާމުގެ ވާޖިބެކެވެ. ނަމަވެސް ހިތާމައަކީ ގާނޫނު ނުވަތަ ގާނޫނުގެ މަދަދުގާރުން 
އަބަދުމެ  ހުރިހާތަނެއްގައި  ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި  އެކަންކަން  ފަނޑިޔާރުންނަށް  ފުލުހުންނާއި  ކަމުގައިވާ 
ވަޒީފާއެއް  ގާނޫނުގެ  ބެލުމަކީ  ތައުބާވެއްޖެތޯ  އެމީހާ  ނޫނެވެ.  ކަމެއް  ކުރެވޭނެ  ތިބުމަކީ  ގާއިމުވެ 
ކުދީން  ހުއްޓުވުމެވެ.  އެކަން  ނަމަވެސް  ހަދައިގެން  ގޮތެއް  ކޮންމެ  ވަޒީފާއަކީ  ގާނޫނުގެ  ނޫނެވެ. 
ދިޔައީ  އެނބުރި  ނުޖަހައި  ޓަކި  ދޮރުގައި  އެގޭ  އެމީހާ  ކުރުމެވެ.  ކަށަވަރު  ކުރެވޭކަން  ހިމާޔަތް 
އެކަން ފަޅާއަރައި ހައްޔަރުވެދާނެތީ އެކަމުގެ ބިރުން ކަމުގައިވާނަމަ، އެންމެ ކުޑަމިނުން އެހިނދަށް، 
ބެހޭ  ގާނޫނާ  ބެލުމަކީ  ނޫންތޯ  ނުވަތަ  ތައުބާވިތޯ  ފަހުން  އެމީހާ  ލިބުނީއެވެ.  ކާމިޔާބު  ގާނޫނަށް 
ކަމެއް ނޫނެވެ. މިއާ ހިލާފަށް، އެމީހާ އެކުށް ކުރުމުގެ ކުރީން ނުވަތަ ފަހުން ހައްޔަރުވެއްޖެ ނަމަ، 
ކަށަވަރު  އެކަން  ވާޖިބެކެވެ.  ގާނޫނުގެ  ކުރުމަކީ  ކަށަވަރު  ނުކުރާނެކަން  ތަކުރާރު  އެކުށް  އެމީހާ 
ކުރުމަށްޓަކައި ފުލުހުންނާއި ފަނޑިޔާރުން އަންނަނިވި ސުވާލުކުރުން ގާނޫނު ލާޒިމުކުރެއެވެ. “މިމީހާ 
މީހުން  “އެހެން  ކިހާވަރަކަށްބާ؟”،  އޮތީ  ފުރުސަތު  ކުރުމުގެ  ތަކުރާރު  މުސްތަގުބަލުގައި  މިކުށް 
މިކުށް ކުރުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި އަހަރެމެންނަށް ކުރެވޭނީ ކޮންކަމެއް؟”، “އަހަރެމެންގެ ފަރާތުން 
މިމީހާގެ މައްޗަށް އޮތް މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ކޮބާ؟”، “މިމީހާ ކުރިމަގުގައި މިކުށް ތަކުރާރު ކުރާނެ/
ނުކުރާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އަހަންނަށް އޮތީ ކިހާ މިންވަރަކަށް؟”، “އަހަރެންގެ ނިންމުން ނުބައި 
ވެއްޖިއްޔާޔޯ؟” މިއީ ގާނޫނު ހިންގާ މީހުން ކުރަންޖެހޭ ސުވާލުތަކެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ބައެއް 
ފަހަރު، ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި “ހަމަ ހަގީގަތުގައިވެސް ކުށްކުރީ މިމީހާތަ؟” މި ސުވާލުވެސްް އަމިއްލަ 

ޒަމީރާ ކުރަންޖެހެއެވެ.

މަތީގައިވާ ހާދިސާއާއި އޭގެ ދެ ހާލަތާ މެދު ދެން ވިސްނާލަމާ ހިނގާށެވެ. އެގެއަށް އެމީހާ ދިޔައީ 
އެކުއްޖާއާމެދު ބަދު އަހުލާގީ އަމަލު ހިންގުމަށެވެ. އެ ކުށް އޭނާ ތަކުރާރުކުރާނެ ބާވައެވެ. އެންމެ ގާތީ 
އެކުށް އޭނާ ތަކުރާރު ކުރުމާއެވެ. އެހެންވީމާ، މުސްތަގުބަލުގައި އޭނާ އެކަން ކުރުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި 
ކުރެވޭނީ ކޮން ކަމެއް ހެއްޔެވެ. މުސްތަގުބަލުގައި އޭނާ އެކަން ކުރުމުން ދުރުކުރުމަށްޓަކައި އޭނާއަށް 
ނަފްސާނީ ބޭސްވެރިއަކު މެދުވެރިކޮށް ފަރުވާދޭނީ ހެއްޔެވެ. އެ ފަރުވާ ކާމިޔާބު ވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތީ 
ކިހާ މިންވަރަކަށް ހެއްޔެވެ. އޭނާ އުމުރަށް ޖަލަށް ލާފައި ބަހައްޓާނީ ހެއްޔެވެ. ނޫނީ އޭނާއަށް މަރުގެ 
އަދަބު ދޭނީހެއްޔެވެ. އަދި ކުރިއަށްއޮތްތަނުގައި އެހެން މީހުން މިކުށް ކުރުން ހުއްޓުވުމަށް ކުރެވޭނީ
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އިސްލާހުވާނެ  އެމީހާ  ދޫކޮށްލުމުން  ޖަލަށްލާފައި  އެމީހާ  ކުރުމުއްދަތަކަށް  ހެއްޔެވެ.  ކަމެއް  ކޮން 
ހެއްޔެވެ. ނޫނީ ކުރުމުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލާފައި އެމީހާ ދޫކޮށްލުމުން އެކުށް ތަކުރާރު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު 

އޮތީ ކިހާ މިންވަރަކަށް ހެއްޔެވެ.
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ހަވަނަ ބައި

ގާނޫނު ތަރައްގީ ވީގޮތް

އަންޒަމާނުގެ މުޖުތަމައުތައް

އަންޒަމާނުގެ ގަބީލާ މުޖުތަމައުތަކުގައި ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހެއް ނުވަތަ ފަނޑިޔާރުގެއެއް ނުހުރެއެވެ. 

މެދުގައި  އެބައިމީހުންގެ  އާދަކާދަތަކެއް  ބޯލަނބާ  އެންމެން  މުޖުތަމައުތަކުގެ  އެ  އެހެންނަމަވެސް، 

ހުއްޓެވެ. އަދި އެފަދަ މުޖުތަމައުތަކުގައި ބާރުވެރި ފަރާތަކީ އެ މުޖުތަމައެއްގައި ހިމެނޭ ގަބީލާގެ 

ވެރިޔާ ނުވަތަ އެބައިމީހުންގެ ދީނީ އިމާމެވެ. މިމީސްމީހުންނަށް ބާރު ލިބިފައިވަނީ، އެމިސްމީހުންގެ 

ކަލާނގެ ކިބައިން ކަމަށް އެފަދަ ވެރީންނާއި އިމާމުން ދައުވާ ކުރިއެވެ. އަދި އެމީހުންގެ އަމުރަށް 

ކިޔަމަންތެރި ނުވެއްޖެނަމަ، ކަލާނގެ ކޯފާއާއި ލައުނަތް ލައްވާނެކަމަށް ގަބީލާގެ މީހުންނަށް އެމީހުން 

ވިސްނައިދީފައި އޮތެވެ. އެގޮތުން، ގަބީލާގެ މެންބަރަކު އެ ގަބީލާގެ އެހެން މެންބަރަކު މަރައިފިނަމަ، 

އެމީހުންނަށް  ވެރިޔާ  ގަބީލާގެ  ކޮށްފިނަމަ  ވައްކަމެއް  ނުވަތަ  ކޮށްފިނަމަ  ހާނީއްކައެއް  ނުވަތަ 

އަދަބުދެއެވެ. އަދި ދަރަންޏެއް އޮތްނަމަ އެ ދަރަންޏެއް ހޯދައިދެއެވެ. އަދި ބައެއް ފަހަރު، ގަބީލާގެ 

ވެރިޔާގެ އަމުރަށް މީހަކު ކިޔަމަންތެރި ނުވެއްޖެ ނަމަ އެމީހަކު ގަބީލާއިން ބޭރުކޮށްލައެވެ. ނުވަތަ 

މަރާލައެވެ.

އަންޒަމާނުގެ މުޖުތަމައުތައް ގަބީލާތަކުން އިންވަކިކުރެވިފައިވާ ގައުމުތަކަށް ބަދަލު ވުމާއެކު، ކޮންމެ 

ގައުމެއްގައި ގާނޫނީ ނިޒާމެއް ތަރައްގީވިއެވެ. އަދި އެގޮތުން އުފެދުނު ބައެއް ގާނޫނީ ނިޒާމުތަކަކީ 

ވަރަށް ނުފޫޒު ގަދަ ގާނޫނީ ނިޒާމުތަކަކަށް ވެގެންދިޔައެވެ. މިސާލަކަށް “ރޯމަން ލޯ” ގެ ނުފޫޒު 

އެތައް ގަރުނަކަށް ދެމިގެން ދިޔައެވެ. އަދިވެސް ބައެއް އެދުރުގެ ތަކުގައި ރޯމަން ލޯ ކިޔަވައިދެއެވެ.
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ގާނޫނު ލިޔަން ފެށުން

ކޯޑެއްގެ  ލިޔެވިފައިވާ  ކަމަށްވީނަމަވެސް،  އެއްޗެއް  މުހިއްމު  މުޖުތަމައަކަށްވެސް  ކޮންމެ  ގާނޫނަކީ 

ގޮތުގައި ގާނޫނު އެންމެ ފުރަތަމައަށް ވުޖޫދަށް އައީ އީސާގެފާނުގެ ތިން ހާސް އަހަރު ކުރިން ކަމަށް 

ގަބޫލުކުރެވެއެވެ. ގާނޫނުތައް ލިޔަން ފެށުުމުގެ ކުރިން، އިހުގެ މުޖުތަމައުތަކުގައި ގާނޫނުގެ ގޮތުގައި 

ބޭނުން ކުރަމުން ގެންދިޔައީ އެންމެން ބޯލަނބާ އާދަކާދައެވެ.

ބެބިލޯންގެ  ތެރޭގައި  ކޯޑުތަކުގެ  ބޭނުންކުރި  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ގޮތުގައި  ގާނޫނެއްްގެ  ލިޔެވިގެން 

ރަސްގެފާނު ކަމުގައިވާ ހަމުރާބީ ހައްދަވައި ހިންގެވި ކޯޑު ހިމެނެއެވެ. އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް އީސާގެފާނު 

ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ދެކެވަޑައިގަތުމުގެ 1760 ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިންނެވެ. މިއީ ރައްޔިތުންގެ ހުރިހާ 

ހައްގުތަކާއި ވާޖިބުތައް ނިޒާމީ ނުވަތަ ރަސްމީ ސިފައެއްގައި އެއް ގާނޫނެއް މެދުވެރިކޮށް ދައުލަތެއްގެ 

ވެރިއަކު މީސްތަކުންނަށް ފަތްތޫރަކުރެއްވި ކަމަށް ފެންނަން އޮތް އެންމެ ބޯދާ ގާނޫނުތަކުގެ ތެރޭގައި 

ހިމެނޭ ގާނޫނެކެވެ.

ކަޅު ކުލައިގެ ހިލަގަނޑެއްގައި ލިޔެފައިވާ މި ގާނޫނުގައި 282 މާއްދާވެއެވެ.33 މިގާނޫނުގައި ގިނަ 

އަދަދެއްގެ ކަންކަމާބެހޭ ހުކުމްތައް ބަޔާންކުރެވިފައިވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި މަރުގެ މައްސަލަތަކުގައި 

ދޮގު ހެކި ދިނުމުން ފެށިގެންގޮސް އިމާރާތް ކުރާ މީހާގެ ފަރުވާކުޑަކަމުން ގެ ވެއްޓި ގޭގެ ވެރިފަރާތް 

މަރުވެއްޖެނަމަ އެކަންކަމަކީ ކުށެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި އެކުށްކުށަށް ދޭނެ އަދަބު ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

ހަ ސަތޭކަ  އީސާގެފާނުގެ  ގާނޫނަކީ  އަނެއް  ކޮށްލެވޭ  ފާހަގަ  ތެރެއިން  ގާނޫނުތަކުގެ  އަންޒަމާނުގެ 

އަހަރުކުރިން އެތެންސްގައި ސޮލޮން ހަދާފައިވާ ގާނޫނެވެ. އެތެންސްގެ އިޖުތިމާއީ އަދި އިގްތިސާދީ 

މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި އެދުވަސްވަރު އެތެންސްގައި އުޅުނު ބުއްދިވެރީންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ 

ސޮލޮންއަށް ގާނޫނު ހެދުމުގެ ބާރު ދިނެވެ. އޭނާ ލިޔުނު ތަފްސީލީ ގާނޫނުތަކުން އިގްތިސާދީ، އިޖުތިމާއީ 

33 މިހިލަބުރި ފަރަންސޭސި ވިލާތުގެ ޕެރިސްގެ ލޫވް ގައި މިހާރުވެސް އެބައޮތެވެ.
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އަދި އާއިލީ ގުޅުމުގެ ކަންކަމާ ގުޅިގެން ގިނަގުނަ އިސްލާހީ ބަދަލުތަކެއް އެތެންސްއަށް ގެނައެވެ. 

އެތެންސްގެ މުޖުތަމައާއި މީސްމީހުންގެ މާލީ ހާލަތަށް ނިސްބަތްކޮށް ފަސް ދަރަޖައަަކަށް އެތެންސްގެ 

މީހުން، ސޮލޮން ބަހާލިއެވެ. މިގޮތުން މީސްތަކުން ދަރަޖަކޮށް، މުޖުތަމައުގައި އެމީހަކު ހިމެނޭ ގިންތިއަށް 

ނިސްބަތްކޮށް ދައުލަތަށް ވާރު ދައްކާނެ ނިޒާމެއްވެސް އޭނާ އެކުލަވާލިއެވެ. އަދި ފަގީރު ދަނޑުވެރިންގެ 

ބިންތައް ރަހުނުކޮށް މުއްސަނދިންގެ އަތުން ނަގާފައިވާ ދަރަނީގެ މުއާމަލާތްތައް އޭނާ ބާތިލުކޮށްލިއެވެ.

ސިވިލް ލޯ ނިޒާމު

ދެބަސްވުންތައް  އުފެދޭ  މެދުގައި  އެމީހުންގެ  ރޫމީން،  ކުރިން  އަހަރު   450 އީސާގެފާނުގެ 

ކިޔަނީ  އެއަށް  ލިޔުނެވެ.  ފިލާތަކެއްގައި  ލޯ  ރަންވަން  ގާނޫނުތައް  އެމީހުންގެ  ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި 

“ބާރަ ފިލާ”34 އެވެ. އެފިލާތަކުގައިވާ ގާނޫނުތައް ހަދާފައިވަނީ އެކަމަށް އައްޔަނު ކުރެވުނު ބާރަ 

ފަނޑިޔާރުން ހިމެނޭ މަޖިލީހަކުންނެވެ.

މީލާދީން ފުރަތަމަ ގަރުނާއި ތިންވަނަ ގަރުނާ ދެމެދު ރޫމުގެ ގާނޫނުތައް ޒަމާނީކޮށް ހަރުދަނާ ކުރިއެވެ. 

އަދި މީލާދީން 529 ވަނަ އަހަރާއި 534 ވަނަ އަހަރާ ދެމެދު ޝެހެންޝާހު ޖަސްޓީނިއަން، މި ބުނި 

ގާނޫނުތައް ފަސޭހައިން އޮޅުން ފިލާނޭ ގޮތަކަށް ކޯޑު ތަކެއްގެ ގޮތުގައި ލިޔުމަށް އަމުރުކުރެއްވިއެވެ. 

ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން، އިތުރު ތަރުޖަމާ އަކަށް ބޭނުންނުވާނޭ މިންވަރަށް، ތަފްސީލީ ގާނުނުތަކެއްގެ 

ގޮތުގައި ތިން ފޮތެއްގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ގޮތަށް ރޯމަން ލޯ ލިޔެ ޝާއިއުކުރިއެވެ. މިހާ ތަފްސީލުކޮށް 

މި ގާނޫނުތައް ލިޔެފައި ހުރުމުގެ ނަތީޖާ އަކަށްވީ ހުޅަނގު ރޯމަން އެމްޕަޔަރ ވެއްޓިގެން ދިޔަތާ 

600 އަހަރު ފަހުން އަނެއްކާވެސް ޔޫރަޕްގައި ރޯމަން ލޯ އަލުން ދިރިގެން އައުމެވެ. މިގޮތުން، 

މެދު ޒަމާނުގައި ޔޫރަޕްގައި އުފެދުނު ދައުލަތްތަކުގެ ގާނޫނާއި ގާނޫނީ ނިޒާމުތައް ބިނާވެގެން އައީ 

34 Twelve Tablets



49

ބިންގަލުގެ  ކޯޑުތަކުގެ  ގެ  ލޯ  ރޯމަން  އެކުލަވާލެވުނު  އަމުރަށް  ގެ  ޖަސްޓީނިއަން  ޝެހެންޝާހު 

މައްޗަށެވެ.

ތަފްސީލީ  ދިގު  ތެރޭގައި ޖަސްޓީނިއަންގެ  ގަރުނުގެ  ވަނަ  ގޮތުން 18  މީލާދީ  އެހެން ނަމަވެސް، 

ބޭނުންކުރަން  ކުރު އަދި  ދައުލަތްތަކުގައި  ބިނާކޮށް، ޔޫރަޕްގެ  ބަދަލުގައި، އެ މައްޗަށް  ކޯޑުތަކުގެ 

ފަސޭހަ ކޯޑުތަކެއް ހެދިއެވެ. މިގޮތުން ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ އެއް ކޯޑަކީ މީލާދީ ގޮތުން 1804 ވަނަ 

އަހަރުގައި ފަރަންސޭސިވިލާތުގައި ހެދި ނެޕޯލިއަނިކް ކޯޑް އެވެ. އިސްތިއުމާރީ ވެރިކަމުގެ ޒަރީއާއިން 

ދުނިޔޭގެ އެތައް ގައުމަކަށް މިކޯޑުގައިވާ ގާނޫނުތައް ފެތުރިގެން ދިޔައެވެ. މީގެ އިތުރުން، މީލާދީގޮތުން 

1900 ވަނަ އަހަރު ޖަރުމަނުގައި މިފަދަ ކޯޑެއް އެކުލަވާލިއެވެ. މި ބުނި ޖަރުމަނު ކޯޑް ޗައިނާ، 

ޖަޕާން، ޓައިވާން، ގްރީސް އަދި ބޯލްޓިކް ގައުމުތަކުން ނަމޫނާއެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތެވެ.

ދެކުނު  ދައުލަތްތަކާއި،  ގިނަ  ޔޫރަޕުގެ  ކުރާ  ބޭނުން  ގާނޫނުތައް  ލިޔެފައިވާ  ގޮތުގައި  ކޯޑުތަކެއްގެ 

އެމެރިކާގެ ދައުލަތްތަކާއި އަދި މިނޫންވެސް ކޯޑުތަކެއްގެ ގޮތުގައި ލިޔެފައިވާ ގާނޫނުތަކަށް އަމަލުކުރާ 

ދައުލަތްތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ގާނޫނީ ނިޒާމުތަކަށް އާންމުކޮށް މުހާތަބު ކުރެވެނީ ސިވިލް ލޯ ނިޒާމުތަކުގެ 

ބަޔަކަށް  އެތައް  ނިޒާމުވެސް  ގާނޫނީ  ދައުލަތްތަކުގެ  އަމަލުކުރާ  ނިޒާމަށް  ލޯ  ގޮތުގައެވެ. ސިވިލް 

ބެހިފައިވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ފްރެންޗް ލޯގެ ނިޒާމު އޮންނަ ދައުލަތްތަކާއި، ޖަރުމަން ސިވިލް ލޯ 

ގެ ނިޒާމު އޮންނަ ދައުލަތްތަކާއި، އަދި ސްކެންޑިނޭވިއާ ގެ ސިވިލް ލޯ ނިޒާމް އޮންނަ ދައުލަތްތައް 

ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ.
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ކޮމަން ލޯ ނިޒާމް

ސިވިލް ލޯ ނިޒާމާ ހިލާފަށް އިންގްލަންޑާއި، ވޭލްސް އާއި އިނގިރޭސިންގެ އިސްތިއުމާރުގެ ދަށުގައި 

ތިބި ގައުމުތަކާއި ޔުނައިޓަޑް ސްޓޭޓްސް އާއި ކެނެޑާގެ ބޮޑުބައިގައި ބޭނުންކުރާ ގާނޫނީ ނިޒާމަށް 

އާންމުކޮށް ކިޔަނީ “ކޮމަން ލޯ ނިޒާމު” އެވެ.

ގޮތުން  މީލާދީ  ނިޒާމެކެވެ.  ގާނޫނީ  އައި  އުފެދިގެން  އިނގިރޭސިވިލާތުން  ނިޒާމަކީ،  ލޯ  ކޮމަން 

އެކި  އިނގިރޭސިވިލާތުގެ  ކުރިން  ހިފުމުގެ  އިނގިރޭސިވިލާތް  ނޯމަނުން  އަހަރު،  ވަނަ   1066

އާދަކާދަތަކެވެ.  އެކި  އެކި  ތަފާތު  އައީ  ކުރަމުން  ބޭނުން  ގޮތުގައި  ގާނޫނުގެ  ސަރަހައްދުތަކުގައި 

ވަރަށް ގިނަ ފަހަރަށް އެކި ސަރަހައްދުތަކުގެ އާދަކާދަތަކަކީ އެހެން ސަރަހައްދުތަކުގެ އާދަކާދަތަކާ 

ފުށުއަރާ އާދަކާދަތަކެކެވެ. އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ބޭނުން ކުރަމުން ގެންދިޔަ 

އާދަކާދަތައް ޝާހީ ކޯޓުތައް ބޭނުން ކޮށްގެން އެއްގޮތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މީލާދީ ގޮތުން 1066 

ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރަސްރަސްކަލުން ފެށިއެވެ. ތަފާތު އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި 

އެއްތެދުކުރުމުގެ  އުސޫލަކަށް  އެއް  އެއްގޮތްކޮށް  އާދަކާދަތައް  އެކިއެކި  ކުރަމުންގެންދިޔަ  ބޭނުން 

ގާނޫނުތަކެއް  ލިޔެވިފަވާ  ތެރެއިންނެވެ.  ގަޒިއްޔާތަކުގެ  ކުރެވުނީ ފަނޑިޔާރުން ނިންމާ  މަސައްކަތް 

ނުވަތަ ކޯޑުތަކެއްގެ ސިފައިގައެއް ނޫނެވެ.
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ކޮމަން ލޯ ނިޒާމާއި، ސިވިލް ލޯ ނިޒާމުގެ ތަފާތު

ކޮމަން ލޯ ނިޒާމާއި، ސިވިލް ލޯ ނިޒާމުގައި އެއްގޮތް ކަންތައްތަކެއް ވޭތުވެދިޔަ ގަރުނުގެ ތެރޭގައި 

އުފެދިފައިވީ ނަމަވެސް، މި ދެ ގާނޫނީ ނިޒާމުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ބޮޑު ތަފާތުތަކެއް ހިމެނެއެވެ.

ކޮމަން . 1 ގާނޫނެއް ނޫނެވެ.  ލިޔެވިފައިވާ  އަކީ  ލޯ  ކޮމަން  ގޮތެއްގައި  މައިގަނޑު 

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ  ޒަމާނުގައި  މެދު  ބައްޓަންކޮށްފައިވަނީ  އުފައްދައި  ލޯ 

ނިންމާ  ފަނޑިޔާރުން  ބާރުލިބިގެން  ކިބައިން  ރަދުންގެ  ކޯޓުތަކުން،  ޝާހީ 

ގާނޫނުތައް  ނިޒާމުގައި  ކޮމަންލޯ  ވަންދެން،  ޒަމާންތަކެއް  ގަޒިއްޔާތަކުންނެވެ. 

ދައުލަތްތަކުގެ  ކޮމަންލޯ  ނަމަވެސް  ދެކޮޅުހެދިއެވެ.  ވަކީލުން  ގާނޫނީ  ލިޔުމަށް 

ތެރެއިން ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސްގައި، ގާނޫނީ ވަކީލުންނާއި ފަނޑިޔާރުން އުފެއްދި 

އެކަށައަޅާފައިވާ  ނިންމައި  ގަޒިއްޔާތަކުން  އިންސްޓިޓިއުޓުން  ލޯ  އެމެރިކަން 

އޮފް  ސްޓޭޓްމަންޓްސް  “ރީ  ގަވާއިދުތައް  މަބްދައުތަކާއި  އުސޫލުތަކާއި  ގާނޫނީ 

ޝާއިއު  ލިޔެގެން  ފެށިގެން  އަހަރުން  ވަނަ   1923 ނަމުގައި  ގެ  ލޯ”  ދަ 

ކުރަން ފެށިއެވެ. މިގޮތުން، ކޮންޓްރެކްޓާއި އެޖެންސީ އާއި ޓޯޓް އާއި ޓްރަސްޓް 

އުސޫލުތައް،  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ގަޒިއްޔާތަކުގައި  އެކިއެކި  މުދަލާބެހޭގޮތުން  އާއި 

ހެދިއެވެ.  ފެންނާނޭގޮތް  ވަކީލުންނަށް  ގާނޫނީ  ފަނޑިޔާރުންނަށާއި  އެއްފޮތަކުން 

މީގެ ބޭނުމަކަށްވީ ގަޒިއްޔާތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ހުކުމްތައް ގާނޫނެއްގެ ގޮތުގައި 

ލިޔުމުގެ ބަދަލުގައި، އެ ހުކުމްތައް ސާފުކޮށް އެއް ފޮތަކުން އެނގޭނޭ ގޮތް ހެދުމެވެ. 

އެއާއެކު ދެންފެނިގެން ދިޔައީ އެމެރިކާގެ ކޯޓުތަކުން މި “ރީސްޓޭޓްމަންޓްސް އޮފް 

 ދަ ލޯ” ދެވަނަ ދަރަޖައިގެ މަސްދަރެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައި ގަންނަން ފެށިތަނެވެ.
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ކޮމަން ލޯ ނިޒާމުގައި ގާނޫނެއް ވުޖޫދަށް އަންނަނީ ގަޒިއްޔާއެއް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން، . 2

ގާނޫނުތައް  ތެރެއިންނެވެ.  ފައިސަލާކުރުމުގެ  މައްސަލަ  ހުށަހެޅިފައިވާ  އެގޮތުން 

ބޮޅުތަކަކުން  ސިލްސިލާގެ  ގަޒިއްޔާތަކުގެ  އެކިއެކި  ނިންމާ  ކޯޓުން  ހުންނަނީ 

އެކުލެވިގެންވާ  އެސިލްސިލާގައި  އެނގޭނީ  ކޮބައިކަން  ގާނޫނަކީ  ގުޅިފައެވެ. 

ހުރިހާ ގަޒިއްޔާއެއް ދިރާސާކޮށް ދެނެގަނެގެންނެވެ. އެއާ ހިލާފަށް، ސިވިލް ލޯގެ 

ނިޒާމުގައި، ކޮޑިފައިކުރެވިފައިވާ ގާނޫނަކީ ލިޔެވިފައިވާ އެއްޗެއްކަމުން މައްސަލަ 

ފެންނަން  ސާފުކޮށް  ކޯޑުން  އެ  ގަވައިދު  ކުރަންޖެހޭ  ތަތްބީގު  ހައްލުކުރުމަށް 

އޮވެއެވެ. މިސާލަކަށް ކޮމަން ލޯ ގައުމެއްގައި ކިޔަވާ ކުއްޖަކުނަމަ އަބަދުވެސް، 

ދަސްކުރާނީ ގަޒިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ތަކެވެ. އެއާ ހިލާފަށް ސިވިލް ލޯ 

ގައުމެއްގައި ގާނޫނު ކިޔަވާ ކުއްޖަކުނަމަ ދިރާސާކޮށް މުތާލިއާކުރާނީ ޕީނަލް ކޯޑް 

ނުވަތަ ސިވިލް ކޯޑެވެ. ކޮމަން ލޯ ގައުމުތަކުގައި ގާނޫނީ ވަކީލުން ގާނޫނުގައި 

ނިންމުމުގައި  ގަޒިއްޔާ  ދޭނީ  ސަމާލުކަން  ބޮޑަށް  ވުރެ  އެއްޗަކަށް  ލިޔެފައިވާ 

ފަނޑިޔާރު ވިދާޅުވެފައިވާ އެއްޗަކަށެވެ. ގާނޫނީ ވަކީލުން ދެކޭގޮތުގައި، ގާނޫނުގެ 

އެމާއްދާ  ބޮޑަށް،  މާނަަކުރުމަށްވުރެ  އެ  ދެނެގަނެ  އެއްޗެއް  ބުނާ  މާއްދާއެއްގައި 

ތަތްބީގު ކުރުމުގައި ފަނޑިޔާރު ވިދާޅުވެފައިވާ އެއްޗެއް ދެނެގަތުމަކީ މާ ކާމިޔާބު 

އަދި މާފުރިހަމައަށް ނަތީޖާ ނެރެވޭ ގޮތެކެވެ.

މަތީ ކޯޓުން ކުރިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަށް ތަބާވުމުގެ އުސޫލަކީ ކޮމަން ލޯގެ . 3

އޮތް  ކުރިމަތީގައި  ފަނޑިޔާރުގެ  ސިފައެވެ.  އެއް  މައިގަނޑު  އެންމެ  ނިޒާމުގެ 

މައްސަލާގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތަކީ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ކުރިން ނިންމާފައިވާ 

ގަޒިއްޔާއެއްގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތް ނަމަ، ކުރިން ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ގަޒިއްޔާގައި 

 އެކަށައަޅާފައިވާ އުސޫލަށް ފަހުން ނިންމާ މައްސަލަ ނިންމުމުގައި ތަބާވާން ޖެހޭނެއެވެ.
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ކޮމަން ލޯ ބިނާ ވެފައިވާ ބިންގަލަކީ، “ގާނޫނުން ލިބިދޭ ހައްލެއް އޮތްނަމަ، ހައްގެއް . 4

އޮންނާނެ” ކަމަށް ބުނާ ގާއިދާއެވެ. އެއާ ހިލާފަށް ސިވިލް ލޯ ބިނާކުރެވިފައިވާ 

ގާއިދާގައި ބުނަނީ “ގާނޫނުން ހައްގެއް ކަނޑައަޅައި ގާއިމުކޮށްފައިވާނަމަ، އެއަށް 

ގާނޫނީ ފަރުވާއެއް އޮންނާނެ” ކަމަށް ބުނާ ގާއިދާގެ މައްޗަށެވެ. އެހެންކަމުން 

ކޮމަން ލޯ އުފެދި ތަރައްގީ ވެފައިވަނީ ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް މައްސަލައެއް 

ހުށަހެޅުމުން ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމުގެ އަސާސްގެ މައްޗަށެވެ. 12 ވަނަ ގަރުނުން 

ފެށިގެން އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ގާއިމު ކުރެވިފައިވާ ރަދުންގެ އަމުރުގެ ނިޒާމުގ35ެ 

ދަށުން، ރަދުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އަމުރަކުން ނޫނީ ދައުވާއެއް ނުވަތަ މައްސަލައެއް 

ކޯޓުގައި ނުފެށޭނެއެވެ. ދަރަނީގެ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅަން ބޭނުންނަމަ، ދަރަނީގެ 

އަމުރެއް  ޝާހީ  އޮންނަންވާނެއެވެ.  އަމުރެއ36ް  ޝާހީ  ދަރަނީގެ  ހުށަހެޅުމަށް 

ނެތްނަމަ ދައުވާއެއް ނުފެށޭނެއެވެ.

މީލާދީން 13 ވަނަ ގަރުނުގައި ކޮމަން ލޯ ނިޒާމުގައި، ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައާއި، . 5

ފެށިއެވެ.  ކުރަން  ސަރިޔަތް  ބޭނުންކޮށްގެން  ޖޫރީން  މައްސަލަތަކުގައި  މަދަނީ 

މައްސަލައިގެ ވާގިއާތައް ސާބިތުވާކަމަށް ނުވަތަ ސާބިތުނުވާ ކަމަަށް ކަނޑައަޅާނީ 

ޖޫރީން  ފަނޑިޔާރެެވެ.  ކަނޑައަޅާނީ  ނުކުތާތައް  ގާނޫނީ  ޖޫރީންނެވެ. 

މެދުވެރިކޮށް ސަރިއަތްކުރުމަކީ ކޮމަން ލޯ ނިޒާމުގެ މައިގަނޑު އެއް ސިފައެވެ. 

މައްސަލައިގެ ވާގިއާތަކާއި ގާނޫނު ސިވިލް ލޯ ނިޒާމުގައި ފަރަގެއް ނުކުރެއެވެ. 

އަނގަބަހުން  ދެފަރާތުން  މަޖިލީހުގައި  ޝަރީއަތުގެ  ނިޒާމުގައި  ލޯ  ކޮމަން 

ދެފަރާތުން  ނިޒާމުތަކުގައި  ލޯ  ސިވިލް  ދައްކާއިރު،  ވާހަަކަތައް  ދައްކަންޖެހޭ 

އިސްކަންދީފައިވެއެވެ. ހުށަހެޅުމަށް  ލިޔެކިޔުމުން  ވާހަކަތައް   ދައްކަންޖެހޭ 

35 Writ system
36 Writ
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ޔޫރަޕްގެ ސިވިލް ލޯ ބޭނުންކުރާ ގައުމު ތަކުން، މީލާދީން 9 ވަނަ ގަރުނުގައި . 6

ޖަސްޓީނިއަން އެކުލަވާލި ރޯމަން ލޯ އަސްލަކަށް ބަލައިގެން ކޯޑު ތަކުގެ ސިފައިގައި 

ތަރައްގީވަމުން  އުފެދި  ލޯ  ކޮމަން  އިނގިރޭސި  ގެންދިޔައިރު  ލިޔަމުން  ގާނޫނު 

ސާބިތު  ކުށެއް  މިސާލަކަށް،  ޒަރީއާއިންނެވެ.  ހުކުމްތަކުގެ  ގަޒިއްޔާތަކުގެ  އައީ 

ލޯގައި  ކޮމަން  އުންސުރުތަކެއްކަން،  ކޮން  ފުރިހަމަވާންޖެހޭނީ  ކުރުމަށްޓަކައި 

ކަނޑައަޅާފައިވަނީ އެކިއެކި ގަޒިއްޔާތަކުގައި ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ތަކުގައެވެ. 

އެއާ ހިލާފަށް، ވަކި ކުށެއް ސާބިތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ އުންސުރުތައް ސިވިލް ލޯ 

ގާނޫނު  އެހެންކަމުން،  ތަކުގައެވެ.  ކޯޑް  ހުންނަނީ  ބަޔާންކުރެވިފައި  ނިޒާމުގައި 

ހެދުމުގައި ކޮމަން ލޯ ފަނޑިޔާރުން ހަރަކާތްތެެރި އީޖާބީ ދައުރެއް އަދާ ކުރެއެވެ. 

އެއާ ހިލާފަށް ވަކި ވާގިއާތަކަކަށް ތަތްބީގު ކުރަނީ ކޮން ގާނޫނެއްތޯ ކަނޑައެޅުމުގައި 

ސިވިލް ލޯގެ ނިޒާމުގައި ފަނޑިޔާރުންގެ އަތްވަނީ ބަނދެވިފައެވެ. އެފަނޑިޔާރުން 

ލޯ  ސިވިލް  މިގޮތުން  ގާނޫނުތަކެވެ.  ހުރި  ކޯޑުތަކުގައި  ކުރަންޖެހެނީ  ތަތްބީގު 

ނިޒާމުތަކުގައި އެކުލަވާލާފައިވާ ކޯޑުތަކުގައި އެދާއިރާއެއްގައި ނިކުމެދާނެ ހުރިހާ 

ލޯ  ސިވިލް  ހުރެއެވެ.  ބަޔާންކޮށްފައި  ހައްލުތައް  ކަނޑައެޅޭނެ  މައްސަލަތަކަށް 

ގަޒިއްޔާގައި  ނިންމާ  ފަހުން  އަށް  ގަޒިއްޔާއާ  ނިންމާފައިވާ  ކުރިން  ނިޒާމުގައި 

ފަނޑިޔާރު ތަބާވާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. ސަބަބަކީ ފަނޑިޔާރުގެ ދައުރަކީ ހަމައެކަނި 

ކޯޑުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތް ފަނޑިޔާރުގެ އަތުގައި އޮތް މައްސަލައަށް ތަތްބީގު 

ކުރުން ކަމަށްވާތީއެވެ. ކުރިން ނިމިފައިވާ ގަޒިއްޔާތައް ސިވިލް ލޯގެ ނިޒާމުގައި 

ބެލެވެނީ އެއީ ތަބައަވުން ލާޒިމުނުވާ، މަގުދައްކައިދޭ މިންގަނޑުތަކެއް ކަމުގައެވެ.
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ތެދު . 7 ދައުރެކެވެ.  ތަހުގީގީ  ދައުރަކީ  ފަނޑިޔާރުގެ  ނިޒާމުގައި  ލޯގެ  ސިވިލް 

ހަރަކާތްތެރި  އަދި  އީޖާބީ  ދައުރަކީ  އަދާކުރާ  ފަނޑިޔާރު  ހޯދުމުގައި  ހަގީގަތް 

ދައުރެކެވެ. ފަނޑިޔާރު ކަނޑައަޅާ ހެކިން ހާޒިރުކޮށް، އަދި ހެކިންނާ ފަނޑިޔާރު 

ސުވާލުކުރެއެވެ. އެއާ ހިލާފަށް ކޮމަން ލޯގެ ނިޒާމުގައި ދެފަރާތުގެ ވަކީލުން ދައްކާ 

ވާހަކަތަކާއި  ދެއްކި  ދެފަރާތުން  ދައުރަކީ  ފަނޑިޔާރުގެ  ދެއްކުމުން،  ވާހަކަތައް 

ހުކުމް  މައްސަލައިގައި  ބިނާކޮށް  މައްޗަށް  ހެކިތަކުގެ  ހުށަހެޅި  އެދެފަރާތުން 

އިއްވުމެވެ. 

މި ދެ ނިޒާމުގައި ތަފާތުތަކެއް ހުރި ނަމަވެސް މި ދެ ނިޒާމުވެސް މިހާރު ދަނީ މަސްހުނި ވަމުންނެވެ. 

އެއް ނިޒާމުގެ ސިފަތައް އަނެއް ނިޒާމުގެ ތެރެއަށް ވަންނަމުންނެވެ. ކޮންމެ ގާނޫނީ ނިޒާމަކީވެސް 

އެނިޒާމާ ގުޅިފައިވާ ދީނުގެ މޫތަކުން ވަކިވެފައިވާއެއްޗެއް ނޫނެވެ. ގާނޫނީ ނިޒާމު އޮޅުން ފިލާނީ، 

އެ ގާނޫނީ ނިޒާމާ ގުޅިފައިއޮތް ދީނުގެ ހަމަތައް އޮޅުން ފިލައިގެންނެވެ. އެހެނީ، ކޮންމެ ގާނޫނީ 

ނިޒާމެއްގެ ތެރެއަށްވެސް އެ ގާނޫނީ ނިޒާމާ ގުޅިފައިވާ ދީނުގެ މޫތައް ހުންނަނީ ވަދެ އަށަގެންފައެވެ. 

ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުގައި އެންމެ ދިގު ޒަމާނަކަށް ދެމިގެންދިޔަ ގާނޫނީ ނިޒާމަކީ ރޯމަން ކެތޮލިކް 

ފައްޅީގެ ގާނޫނީ ނިޒާމެވެ. އެހެންކަމުން، ޔޫރަޕްގެ ގާނޫނީ ނިޒާމުތަކުގައި ނަސާރާ ދީނުގެ ނުފޫޒު 

އިންތިހާއަށް ބޮޑެވެ. ޔޫރަޕުގެ ގާނޫނީ ނިޒާމުގެ މުއްސަސާތަކާއި، މަފްހޫމްތަކާއި، ފަލްސަފާތަކާއި، 

އާދަކާދަތަކާއި، އަހުލާގިއްޔަތު ގުޅިފައިވަނީ ނަސާރާ ދީނުގެ އަސްލުތަކުގެ މައްޗަށެވެ.

ދައުރެއް  މުހިއްމު  ވަރަށް  ގާނޫނުތައް  ދީނީ  ޔޫރަޕްގައި  ތެރޭގައި  ގަރުނުގެ  ވަނަ   12 މީލާދީން 

އަދާކުރިއެވެ. އަދި ދީނީ ކޯޓުތަކަށް، މުޖުތަމައުގެ ވަރަށް ގިނަ ދާއިރާތަކުގެ މައްޗަށް އިހުތިސާސް 

ދެވިފައި އޮތެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ބަދުއަހުލާގީ ޖިންސީ ގުޅުމުގެ މައްސަލަތަކާއި، އަބުރާބެހުން ފަދަ 

ކަންކަން ހިމެނިފައި އޮތެވެ. އެހެންނަމަވެސް، މެދުޒަމާނުގައި ޔޫރަޕްގައި އުފެދިގެން އައި މަފްހޫމެއް 
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ކަމުގައިވާ ސެކިއުލަރިޒަމް ނުވަތަ އިލްމާނިއްޔާގެ ސަބަބުން ދީނާއި ގާނޫނީ ނިޒާމާ ދެމެދު އޮތް ގުޅުން 

ހީނަރުވެފައިވީ ނަމަވެސް އެ ގުޅުން މުޅިން ކެނޑިގެންގޮސްފައެއް ނުވެއެވެ.

ދީނާއި ދައުލަތް ވަކި ކުރުމަށް ޔޫރަޕްގެ ގިނަ ގާނޫނީ ނިޒާމުތައް ބައްޓަން ކުރެވިފައިވީނަމަވެސް، 

ވަރަށް ގިނަ  އަދިވެސް  ތެރޭގައި ދީން ޝާމިލުވާ ގިނަ ގާނޫނީ ނިޒާމުތަކެއް  ދައުލަތުގެ ނިޒާމުގެ 

ގައުމުތަކުގައި ހިނގަމުން އެބަދެއެވެ. މިގޮތުން ދައުލަތުގެ ދީނަކީ ކޮބައިކަން އެފަދަ ދައުލަތްތަކުގެ 

ތެރޭގައި  ގާނޫނުގެ  ދައުލަތުގެ  ގާނޫނުތަކަކީ  ދީނީ  އަދި  ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  ގާނޫނުއަސާސީގައި 

ހިމެނޭ ގާނޫނަކަށްވަނީ ހަދާފައެވެ. މިފަދަ ބައެއް ދައުލަތްތަކުގެ ގާނޫނުތަކުގެ މައިގަނޑު މަސްދަރަކީ 

އިލާހީ ގާނޫނުކަމަށްވެސް ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

އިސްލާމީ ޝަރީއަތް

ގެ  ވަސައްލަމް  ޢަލައިހި  ރަސޫލުهللا ޞައްލައްهللا  މާތް  ޤުރުއާނާއި  ކީރިތި  އިސްލާމީ ޝަރީއަތަކީ 

އިސްލާމީ  ހުކުމްތަކެވެ.  ދޭހަކުރެވޭ  މަސްދަރުން  ދެ  އެ  ހުކުމްތަކާއި  އައިސްފައިވާ  ސުންނަތުން 

ޝަރީޢަތަކީ ފުރިހަމަވެގެންވާ، ތާއަބަދަށް ދެމި އޮންނާނޭ އިލާހީ ގާނޫނެވެ. އެއީ، މީސްތަކުންނަށް 

ހެވާއި ނުބައި ދަސްކޮށްދެއްވުމަށާއި މީސްތަކުން އުޅެންވީގޮތް ބަޔާންކޮށްދެއްވުމަށް މާތް هللا ބާވައި 

ލެއްވި ގާނޫނެވެ. އިސްލާމީ ގާނޫނީ ނިޒާމު ފުރަތަމަ ގާއިމުކުރެވުނީ ކީރިތި ރަސޫލާ ޞައްލައްهللا 

ޢަލައިހި ވަސައްލަމް މަދީނާގައި އުފެއްދެވި އިސްލާމީ ދައުލަތުގައެވެ. އިސްލާމީ ހިލާފަތު ދުނިޔޭގެ 

އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް ފެތުރިގެން ދިޔަ ދިއުމުގައި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް ވަނީ ދުނިޔޭގެ ތަފާތު އެތައް 

ހިލާފަތުގެ  އިސްލާމީ  ދިއުމާއެކު  ނިމިގެން  ހިލާފަތު  އިސްލާމީ  ފެތުރިފައެވެ.  ސަރަހައްދުތަކަކަށް 

ދަށުގައިވާ އެކިއެކި ސަރަހައްދުތައް ވަކިވަކި މިނިވަން ގައުމުތަކުގެ ގޮތުގައި އުފެދިގެން ދިޔައެވެ. 

އިސްލާމީ ވަކިވަކި ގައުމުތަކެއް އުފެދިގެން ދިޔަނަމަވެސް މި ގައުމުތަކުގެ ގާނޫނުތަކުގެ މައިގަނޑު 
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އިސްލާމްދީނެވެ.  ކަނޑައަޅާފައިވަނީ  ގާނޫނުއަސާސީގައި  ގައުމުތަކުގެ  އެ  ކަމުގައި  މަސްދަރެއް 

ތަފާތަކީ  މައިގަނޑު  ކޮމަންލޯގެ  އާއި  ލޯ  ބަޔާންކުރެވުނު ސިވިލް  މަތީގައި  އިސްލާމީ ޝަރީއަތާއި 

އިސްލާމީ ޝަރީއަތަކީ އިލާހީ ގާނޫނަކަށްވެފައި، އިސްލާމީ ޝަރީއަތަކީ ބަދަލު އައުމެއްނެތި ތާއަބަދަށް 

ނުވާތީވެ،  ގާނޫނަކަށް  ހަދާ  މީހުން  ޝަރީއަތަކީ  އިސްލާމީ  ވުމެވެ.  ގާނޫނަކަށް  އޮންނާނޭ  ދެމި 

އަދި  ނޫނެވެ.  އިހްތިޔާރެއް  ލިބިގެންވާ  މީސްތަކުންނަށް  ގެނައުމަކީ  އިތުރު  އުނި  ގާނޫނަށް  އެ 

އަހުލާގިއްޔާތަކީވެސް އިސްލާމީ ގާނޫނުގެ ބައެކެވެ. އިސްލާމްދީނުގައި ހިމެނޭ މޯރަލް ކޯޑު ނުވަތަ 

އަހުލާގިއްޔާތު ތަންފީޒުކުރުމަކީ ވެސް ދައުލަތުގެ ވާޖިބެކެވެ. އެއީ ހަމައެކަނި ފަރުދީ ކަމެއް ނޫނެވެ. 

އެއްޗެއް ނޫނެވެ. ސަބަބަކީ އިސްލާމީ  ކުރެވޭނެ  ވަކި  އިސްލާމީ ޝަރީއަތުގައި ދީނާއި ދައުލަތަކީ 

ދައުލަތް އުފެއްދުމުގެ އެންމެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ އިސްލާމް ދީން ނެގެހެއްޓުމާއި އިސްލާމް ދީނުގެ 

ޝިއާރު ފާޅުކުރުމެވެ. އަދި هللا ގެ މަގަށް ނަސްރު ދިނުމެވެ.
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ހަތްވަނަ ބައި

އަހުލާގިއްޔަތު

ކޮންމެ  ހަމަތަކެވެ.  ގެންގުޅޭ  ވަކިކުރުމަށް  ނުބައި  ހެވާއި  އަހުލާގިއްޔަތަކީ  ނުވަތަ  މޮރާލިޓީ 

ވަކިކުރާނެ  ހެޔޮނުބައި  ތެރެއިން  އަމަލުތަކުގެ  ފަރުދުންގެ  އެމުޖުތަމައުގެ  މުޖުތަމައަކުންވެސް 

ކަންތައްތަކާއި  ހެޔޮ  ތެރެއިން  އަމަލުތަކުގެ  ފަރުދުންގެ  ހުރެއެވެ.  ކަނޑައަޅާފައި  މިންގަނޑުތަކެއެް 

ކޮންމެ  ކޮބައިކަން  ކަންތައްތަކަކީ  ނުރުހޭ  ކަންތައްތަކާއި  ރުހޭ  މުޖުތަމައު  ކަންތައްތަކާއި  ނުބައި 

މި  ދަރިފަސްކޮޅު  އިންސާނީ  އަލީގައެވެ.  މިންގަނޑުތަކުގެ  އެ  ކަނޑައަޅަނީ  ޖަމާއަތަކުންވެސް 

ބިންމަތީގައި ވުޖޫދުވީއްސުރެން ހެޔޮ ކަންތައްތަކަކީ ކޮބައިކަމާއި ނުބައި ކަންތައްތަކަކީ ކޮބައިކަން 

ވަކިކުރަން ފަށައިފިއެވެ. އެއްބަޔަކު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އިންސާނުން ހެޔޮނުބައި ވަކިކުރަން ފެށީ 

ގަބޫލުކުރަނީ  އަނެއްބަޔަކު  ގޮތުންނެވެ.  ބޭނުންކުރުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ  ފިކުރު  ބުއްދިއާއި  އެމީހުންގެ 

هللا ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ މި ބިމުގައި އިންސާނުން ލެއްވުމަށްފަހު، އިންސާނުންނަށް ހެވާއި ނުބައި 

ދަސްކޮށް ދެއްވުމަށްޓަކައި އިލާހީ ގާނޫނު ބާވައިލެއްވީކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން، މީސްތަކުން ހެޔޮނުބައި 

ވަކިކުރަނީ މި އިލާހީ ގާނޫނުގެ އަލީގައެވެ.

ބައެއް  އެއްޗެކެވެ.  ދެ  ތަފާތު  އަހުލާގިއްޔަތަކީ  ގާނޫނާއި  ނަޒަރުގައި،  ފަލްސަފާވެރިންގެ  ބައެއް 

އަހުލާގިއްޔަތާ  ނުވަތަ  އިމްމޯރަލް  އަމަލަކީ  ކޮންމެ  ހިލާފު  ގާނޫނާއި  ނަޒަރުގައި  ފަލްސަފާވެރިންގެ 

ހިލާފު ކަމެއް ނޫނެވެ. މިސާލަކަށް، ވައުދެއް ނުފުއްދުމަކީ ގާނޫނީ ކުށެއް ނޫނެވެ. ނުވަތަ ދޮގެއް 

ހެދުމަކީ ކޮންމެހެން ކުށެއް ނޫނެވެ. އެހެންނަމަވެސް،އެއީ އަހުލާގިއްޔަތާ ހިލާފު ކަމެކެވެ. ބައެއް 

މީހުންގެ ނަޒަރުގައި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅަނދެއް މަގުމަތީގައި ބެހެއްޓުމަކީ އަހުލާގިއްޔަތާއި ހިލާފު 

ކަމަކަށް ނުވެ ހިނގައިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް އެހެން ބައެއް މީހުންގެ ނަޒަރުގައި އެއީ ހަމައެކަނި ގާނޫނީ 

ކުށެކެވެ. އެމޭރުމުން ބަޔާންކުރާ ފަލްސަފާވެރިން ބުނާ ގޮތުގައި އަހުލާގިއްޔަތަކީ ފަރުދީ ކަމެކެވެ. 
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އެއީ މުޖުތަމައުގެ ފަރާތުން ޖިނާއީ ގާނޫނު މެދުވެރިކޮށް ތަންފީޒުކުރަންޖެހޭ އެއްޗެއް ނޫނެވެ.

ބޮޑެތި މީހުންނަށް ކަމޭހިތުމާއި، މައިންބަފައިންނަށް ހެޔޮކޮށް ހިތުމާއި، ކުޑަކުދިންނަށް އަޅާލުމާއި، 

ދޮގު ނުހެދުމާއި، އެންމެނަށް ހަމަހަމަކޮށް ހިތުމާއި، މީހުންނަށް އަދުލުވެރިވުމާއި، ދިރޭ ތަކެއްޗަށް 

އަޅާލުމާއި، މިކަންކަން ހިމެނެނީ އަހުލާގުގެ ތެރޭގައެވެ. ވައުދެއް ކޮށްފިނަމަ އެ ވައުދު ފުއްދުމާއި، 

ގެއަކަށް ވަނުމުގެ ކުރިން ސަލާން ގޮވުމާއި، މީހުންނާއި ސަލާންގަލާން ކުރުމާއި، ނިކަމެތީންނަށް 

ހުރީވެސް  އުފެދިފައި  ގާނޫނުތައް  ތެރޭގައެވެ.  އަހުލާގުގެ  ހިމެނެނީ  ކަންކަންވެސް  އެހީވުންފަދަ 

މިއަސާސްތަކުގެ މައްޗަށެވެ. ހެވާއި ނުބައި ވަކި ކުރުމުގެ މައްޗަށެވެ.

އަހުލާގިއްޔަތުގާނޫނު

ފަރުދީ އުސޫލެއް؛ ކުރުމާއި ނުކުރުމާ މެދު ރައްޔިތުން ބޯލެނބުން ލާޒިމު
ގޮތެއް އިހުތިޔާރު ކުރެވިދާނެ

ތަންފީޒު ކުރަނީ ކޯޓުތަކުން/ދައުލަތުން
ގޮތަށް  އެ  ރަައްޔިތުން؛  ކުރަނީ  ތަންފީޒު 
ގޮތުން  އިޖުތިމާއީ  ބަހައްޓަން  އަމަލުތައް 

މަޖުބޫރު ކުރޭ

ދުވަހު ކޮށްފި/ނުކޮށްފިނަމަ ކޯޓުތަކުން އަދަބު ދޭ ލިބޭ/ގިޔާމަތް  ނުރުހުން  މީހުންގެ 
އަޒާބު ލިބޭ

ދައުރެއް ނޫންކަމަށް  ގާނޫނުގެ  ތަންފީޒުކުރުމަކީ  އަހުލާގު  ކަމަށާއި  ކަމެއް  ފަރުދީ  އަހުލާގިއްޔަތަކީ 

ބައެއް ފަލްސަފާވެރީން ބުނި ނަމަވެސް އެހެނިހެން ބައެއް ފަލްސަފާވެރީންގެ ނަޒަރުގައި އެއީ ގާނޫނުގެ 

 Shaw v DPP [1962] HL ާވަޒީފާއެކެވެ. އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ނަންހިނގާ ގަޒިއްޔާއެއްކަމުގައިވ

މި ގަޒިއްޔާގައި ފަނޑިޔާރު ވިސްކައުންޓް ސިމަންޑްސް ވިދާޅުވެފައިވަނީ:
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”In the sphere of criminal law, I entertain no doubt that there 
remains in the courts of law a residual power to enforce the 
supreme and fundamental purpose of the law, to conserve 
not only the safety and order but also the moral welfare of 
the state, and that it is their duty to guard it against attacks 
which may be the more insidious because they are novel and 
unprepared for.”

      މޮރާލިޓީ  

                  ދޮގުހެދުން

  ލޯ

                    ތެދުވެރިނުވުން  

މޮރާލިޓީއާއި ގާނޫނު އެކަތި އަނެކައްޗާ ފައްތަރުވާ ހާލަތުތަކެއްވެއެވެ. މިގޮތަށް މޮރާލިޓީއާއި ގާނޫނު 

އަމަލުތަކަށް(  )ބަދުއަހުލާގީ  އަމަލުތަކަށް  އިމްމޯރަލް  ތެރެއިން،  ގާނޫނުގެ  ހާލަތުގައި  ފައްތަރުވާ 

އަދަބު ދެވެނީ ވަރަށް ސާފުކޮށް ކުށަކީ ކޮބައިކަން ބަޔާންކޮށްގެންނެވެ. މިސާލަކަށް ދޮގު ނުހެދުމަކީ 

އުސޫލެއްގެ ގޮތުން އަހުލާގިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމަކަށް ވާއިރު، ދޮގުހެދުމަކީ ގާނޫނީ ކުށެއް 

ގާނޫނުގައި  ހާލަތްތަކުގައި  ހާއްސަ  ބަޔާންވެގެންވާ  ކަނޑައެޅި  ގާނޫނުގައި  ކަނޑައަޅަނީ  ކަމުގައި 

ކަނޑައެޅިފައިވާ އުންސުރުތަކެއް ފުރިހަމަ ވުމުންނެވެ. ތެދުވެރިވުމަކީ ވެސް އަހުލާގިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި 

ހިމެނޭ ކަމެކެވެ. ތެދުވެރި ނުވާ ކޮންމެ ހާލަތެއް އެއީ ހިޔާނާތުގެ ކުށެއް ކުރުން ކަމަށް ގާނޫނު 

ނުދެކޭނެއެވެ. ހިޔާނާތުގެ ކުށުން މީހަކު ކުށްވެރިވާނީ ގާނޫނުގައި ހިޔާނާތް މާނަކޮށް އަދި އެކުށުގައި 

ހިމެނޭ އުންސުރުތައް ފުރިހަމަ ވާނަމައެވެ.

އަހުލާގިއްޔަތުގައި ހިމެނެނީ ނޯމެޓިވް ރޫލްސް ތަކެކެވެ. އެއާ ހިލާފަށް ގާނޫނުގައި ހިމެނެނީ ޕޮޒިޓިވް 

ރޫލްސް ތަކެކެވެ. އެހެންކަމުން އަހުލާގިއްޔަތުގައި ހިމެނޭ ކަންކަމަކީ ރަނގަޅު މީހަކަށް ވުމަށްޓަކައި، 



61

ނުވަތަ އާހިރަތުގެ ބާއްޖަވެރިކަން ހޯދުމަށްޓަކަައި ކުރުން ނުވަތަ ނުކުރުން އެދެވިގެންވާ ކަންތައްތަކެކެވެ. 

އެއާ ހިލާފަށް ގާނޫނުގައި ވަނީ ކުރުން ނުވަތަ ނުކުރުން ލާޒިމް ވެގެންވާ ކަނަތައްތަކެވެ. ގާނޫނުގައި 

ކުރުން މަނާ ކޮށްފައިވާ އަމަލެއް ކޮށްފިނަމަ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އަދަބު ދޭނެއެވެ.

ޕޮޒިޓިވް ރޫލްގެ މިސާލު:-

ވައްކަން ކުރުމަކީ ކުށެކެވެ. މި ކުށް ކޮށްފި މީހެއްގެ އަދަބަކީ 5 އަހަރު ދުވަހުގެ . 1

މުއްދަތަށް ޖަލަށް ލުމެވެ.

އަދަބަކީ . 2 މީހެއްގެ  ވެއްޖެ  ކުށްވެރި  ކުށުން  މި  ކުށެކެވެ.  މެރުމަކީ  މީހަކު 

ދަންޖައްސަައިގެން މެރުމެވެ.

ނޯމެޓިވް ރޫލްގެ މިސާލު:-

މީހަކު . 1 ކަމޭނުހިތާ  ބައްޕައަށް  މަންމައާއި  ކަމޭހިތާށެވެ.  ބައްޕައަށް  މަންމައާއި 

ސުވަރުގެ ނުވަންނަ ހުއްޓެވެ.

ދޮގު ނުހަދާށެވެ. ދޮގު ހަދާ މީހަކު ނުދިންނަވާނެއެވެ.. 2

ގިނަ ފިލޯސަފަރުން ބުނާ ގޮތުގައި މީހެއްގެ އަމަލުތައް ބެހިގެންވަނީ ދެބަޔަކަށެވެ. އެއީ، ހެޔޮ އަމަލާއި 

ނުބައި އަމަލެވެ. ނުބައި އަމަލެއް ކޮށްފިނަމަ އެ އަމަލު ކުރުމުން ކޮންމެ ނަތީޖާއެއް ނިކުތަސް އެ 

ވާނީ ނުބައި އަމަލަކަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް, ޔުޓިލިޓޭރިއަން ތިއަރިސްޓުންގެ ނަޒަރުގައި އެއްވެސް 

އަމަލަކީ ގޯސް އަމަލެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ކަނޑައެޅޭނީ އެ އަމަލުގެ ނަތީޖާއަށް ބެލުމަށްފަހުގައެވެ. 

މިސާލަކަށް، ޖަމާއަތުގައި ނިރުބަވެރިކަން އުފައްދާ ފަރާތަކުން ބޮމެއް ގޮއްވާލަން ރާވާފައި އޮންނަ 

އޮތުމެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުން ނުހުއްޓުވައި ތިބީ އެ ބޮން ގޮއްވާލުމުގެ މައުލޫމާތު ދިން ފަރާތް ހިމާޔަތް 

ކުރުމަށް ކަމަށްވެފައި، އެ ބޮން ގޮވުމުގެ ސަބަބުން ބަޔަކު މަރުވެފައި ވީނަމަވެސް، އެ މައުލޫމާތު 
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ދިން ފަރާތް ސަލާމަތް ވުމުގެ ސަބަބުން ނިރުބަވެރި ޖަމާއަތުގެ ގިނަ ހަމަލާތަކެއް ހުއްޓުވި، އެއަށްވުރެ 

ގިނަ ބައެއްގެ ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރެވިފައިވާނަމަ، ބޮމުގެ ހަމަލާ ނުހުއްޓުވި ނުހުއްޓުވުމަކީ ގޯސް 

ކަމަކަށް ނުވާނެއެވެ. އަދި މީހަކަށް އަނިޔާ ކުރުމަކީ ގޯސް ކަމެއްކަމަށް ވީނަމަވެސް، އެ މީހާއަށް 

އަނިޔާ ކޮށްގެން ލިބޭ މައުލޫމާތުގެ ސަބަބުން ގިނަ ބައެއްގެ ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރެވިފައި ވާނަމަ 

އަނިޔާ ކުރުމުގެ އަމަލަކީ ގޯސް އަމަލެއް ކަމަށް ނުވާނެއެވެ.

ޖޯން ސްޓުއަޓް މިލް އޭނާގެ ފޮތް “އޮން ލިބަޓީ”37 ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، ގާނޫނުގެ ދައުރަކީ 

ފަރުދުންގެ  ކުރިއެރުވުމެވެ.  މިނިވަންކަން  ފަރުދީ  ފަރުދުންގެ  އެންމެހައި  ހިމެނޭ  މުޖުތަމައުގައި 

މިނިވަންކަން ހިފަހައްޓައި ހަނިކުރުމަކީ ގާނޫނުގެ މައިގަނޑު މަގުސަދަށް ވެގެންނުވާނެއެވެ. އޭނާ 

ހަމައެކަނި  ދޭންވާނީ  އަދަބު  އެއަމަލަކަށް  ހުއްޓުވައި  ގާނޫނުން  އަމަލެއް  ފަރުދެއްގެ  ބުނާގޮތުން 

އެއަމަލުގެ ސަބަބުން އެހެން ފަރުދަކަށް ގެއްލުމެއް ނުވަތަ އަނިޔާއެއް ފޯރާނަމައެވެ. އެހެންކަމުން، 

އެހެންމީހަކަށް ގެއްލުމެއް ނުވަތަ އަނިޔާއެއް ނުލިބޭ ބަދުއަހުލާގީ އަމަލުތައް ހުއްޓުވައި އަދަބު ދިނުމަށް 

ބޮޑު  އެންމެ  ނަޒަރިއްޔާގެ  މި  މިލްގެ  ޖޭ.އެސް.  ނުވާނެއެވެ.  ބޭނުންކޮށްގެން  ގާނޫނުތައް  ޖިނާއީ 

މައްސަލައަކީ “އަނެކާއަށް ގެއްލުމެއް ލިބޭނަމަ” – މިހެން ބުނާއިރު އެ “ގެއްލުމަކީ” ކޮބައިކަން 

ސާފުކޮށް ބުނެފައި ނުވާތީއެވެ. މިސާލަކަށް، މީހަކާ އިނދެގެން އުޅޭ މީހަކު އެހެން މީހަކާއެކު ޒިނޭ 

ކުރުމުން “އެހެން މީހަކަށް” ގެއްލުމެއް ނުލިބޭ ހެއްޔެވެ؟ ނޫނީ އަމިއްލައަށް މަރުވާން އުޅުނީމަ 

އޭގައި “އެހެން ފަރާތަކަށް” ލިބޭ ގެއްލުމަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟ ޖޭ.އެސް މިލް ބުނާގޮތުން، މިފަދަ 

އެކަމުން  ފަރާތަކަށް  އެހެން  ހަމައެކަނި  ދޭންވާނީ  އަދަބު  މަނާކޮށް  ގާނޫނުން  ޖިނާއީ  އަމަލުތައް 

ގެއްލުމެއް ނުވަތަ އަނިޔާއެއް ލިބޭނަމައެވެ.

37 S. Mill, John, On Liberty, (Longman, Roberts & Green: 1869)
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އަމިއްލަ ގެއަށް ގެއްލުން ދިން ކަމަށް ބުނާ މީހާގެ މައްޗަށް އެ ކުށް ސާބިތެއް ނުވި

ހަވީރު އޮންލައިން، 08 މެއި 2012

ތިމާގެ އަމިއްލަ ގެއަށް ގެއްލުން ދިން ކަމަށް ބުނާ މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ދައުވާ ކުރުމުން 
އޭނާގެ މައްޗަށް އެ ކުށް ސާބިތު ނުވާ ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އިއްޔެ ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އެގޮތަށް ހުކުމްކޮށްފައިވަނީ ގ. ހިކަހެރަ އަހްމަދު ރައޫފްގެ މައްޗަށެވެ. އޭނާގެ 
މައްޗަށް ދައުލަތުން ދައުވާކޮށްފައި ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ގ. 
ހިކަހެރަ ގޭގެ ދެ ބުރިއަށް ހަދާފައިވާ ގަރާޖް ބަޔަށް ގޮސް އެތަނުގެ ސިޑި ކައިރީގައި ޖަހާފައި ހުރި 
ޕާޓިޝަން ބިތްގަނޑު ހަލާކުކޮށްލާ، އެތަނުގައި ހުރި ލަކުޑި ދޮރެއްގެ ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅާލި ކަމަށް 

ބުނެ އެވެ.

އެ މައްސަލައިގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމުގައި ވަނީ ގ. ހިކަހެރަ ގޭގެ ވެރިފަރާތަކީ އަހުމަދު 
ދިރިއުޅުނު  އެތާނގައި  ސަބަބުން  ދިނުމުގެ  ގެއްލުން  އެތަނަށް  އޭނާ  އަދި  ވެފައި  ކަމަށް  ރައޫފު 
އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާ އެ އަމަލު ހިންގީ ޖިނާއީ ކުށެއް 
ކުރުމުގެ ގަސްތު އޮވެގެން ކަމަށް ބެލެވެން ނެތުމުން އޭނާގެ މައްޗަށް އެ ކުށް ސާބިތުނުވާ ކަމަށް 

ހުކުމްކުރާ ކަމަށް ހުކުމުގައި ވެއެވެ.

މީގެ ކުރިން، ހޮޓަލަކުން ސައިބޮއެގެން ލާރި ނުދީ ދިޔަ މީހެއްގެ މައްޗަށް ވެސް އެ ކުށް ސާބިތު 
ނުވާ ކަމަށް ކުރީގެ ޖިނާއީ ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފައި ވެއެވެ. އަދި ފުލުހުންގެ ވެހިކަލަކުން ފުންމާލައިގެން 

ފިލުމުން އެ މީހާގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުނުވާ ކަމަށް ވަނީ ހުކުމްކޮށްފަ އެވެ.

މީހުންގެ  ވެސް  އަހުލާގިއްޔަތަކީ  އަދި  ގޮތެވެ.  ބަހައްޓަންވީ  އަމަލުތައް  މީހުންގެ  ގާނޫނަކީވެސް 

ގާނޫނުންވެސް  އަދި  ވެސް  އަހުލާގިއްޔަތުން  ބެެހެއްޓުމެވެ.  މިންގަނޑުތަކެއްގައި  ވަކި  އަމަލުތައް 

އަަހަރެމެންގެ އަމަލުތަކުގެ އިންތަކާއި މިންތައް ކަނޑައަޅައި ހިފަހައްޓައެވެ.

ގިނަ ބަޔަކު ދެކޭގޮތުގައި ވަކި އަމަލަކީ އަހުލާގީ މިންގަނޑާ ހިލާފު އަމަލެއްނަމަ، އެއީ އެ އަމަލު 
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ނުކޮށް ތިބުމަށް ފުދޭ ސަބަބެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އަނެއް ބަޔަކު ދެކޭ ގޮތުގައި އަމަލެއް ނުކޮށް 

ތިބެން ޖެހޭނީ ހަމައެކަނި އެ އަމަލަކީ ގާނޫނުން މަނާކޮށް، އެކަމެއް ކޮށްފިނަމަ އޭގެ އަދަބު ގާނޫނުގައި 

ކަނޑައަޅާފައިވާ އަމަލަކަށްވާނަމަ އެކަންޏެވެ. ގާނޫނުތައް ތަންފީޒު ކުރަނީ އަދަބު ދޭނެ ކަމުގެ ބިރު 

ދައްކައިގެންނެވެ. އެއާ ހިލާފަށް އަހުލާގީ މިންގަނޑުތަކަށް މީސްތަކުން އަމަލު ކުރަނީ އެއީ ހެޔޮ ގޮތް 

ކަމަށް މީހުންގެ ޒަމީރު ގަބޫލު ކުރާތީ އާއި هللا އަށް ބިރުވެތި ވާތީއެވެ. ޕްރަޝިއާ އަށް 1724 

ވަނަ އަހަރު އުފަންވި އިމެނުއެލް ކާންޓް އޭނާގެ ފޮތް “ގްރައުންޑްވޯރކް އޮފް ދަ މެޓަފިޒިކްސް އޮފް 

މޯރަލްސް”38 ގައި ބުނެފައިވަނީ – މީހަކު ވަކި އަމަލެއް ނުކޮށް ދޫކޮށްލަނީ އެހެންޏާ ގާނޫނުގައިވާ 

އަދަބު ލިބޭނެތީ ނުވަތަ ކަލާނގެއަށް ބިރުވެތި ވެގެން ކަމަށް ވާނަމަ އެއީ މޯރަލް ވުމެއް ނޫނެވެ. 

މޯރަލް ވުމަކީ ހަމައެކަނި މޯރަލް ވުމަށްޓަކައި އެ އަމަލެއް ކުރުން ނުވަތަ ނުކުރުމެވެ. އެއްވެސް 

ފަރާތަކަށް ބިރުން އަމަލެއް ނުކޮށް ދޫކޮށްލާނަމަ އެއީ މޯރަލް ވުމެއް ނޫނެވެ. ކާންޓް ބުނާ ގޮތުން 

މޮރާލިޓި އަކީ “މުތުލަގު ވާޖިބަކަށް” އެކަމެއް ވާތީ، އެކަން ކުރުމެވެ. ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލުމެވެ.

ހަދައިގެން  ދޮގު  ދީފައިވެއެވެ. “އަހަރެމެން  ކާންޓް  ބައެއް މިސާލު  ވާޖިބުތަކުގެ  މުތުލަގު  މިފަދަ 

ނުވާނެއެވެ. އެންމެން ދޮގު ހަދާނަމަ އެއްވެސް މީހަކު ދައްކާ ވާހަކައެއް ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ”. 

ނުލައި  އަޅާ  މީހުނަށް  “އެހެން  އަދި  ވާނެއެވެ”.  ފުއްދަން  ވައުދު  “އަހަރެމެން  ހަމައެގޮތަށް، 

ލޮޖިކްގެ  އާއި  ހަމަބުއްދި  އުފަންވަނީ  މޮރާލިޓި  ގޮތުގައި  ދެކޭ  ކާންޓް  ނުވާނެއެވެ”.  ދޫކޮށްގެން 

ޒަރީއާއިންނެވެ.

ބައެއް މީހުން ދެކޭ ގޮތުގައި ގާނޫނުން މަނާ ކުރާ ކޮންމެ ކަމަކީ މޯރަލް ކަމެއް ނޫނެވެ. އެހެންކަމުން، 

އެ ހާލަތުގައި ގާނޫނާ ހިލާފު ވުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫނެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ގިނަ ފަލްސަފާވެރިން ދެކޭ 

ގޮތުގައި، ވަކި ގާނޫނަކީ ގޯސް ގާނޫނެއް ކަމަށް ތިމާއަށް ފެނުނު ނަމަވެސް، ކޮންމެ ގާނުނަކަށްވެސް 

އަމަލު ކުރުމަކީ މޯރަލް ކަމެކެވެ. ގާނޫނަށް އަމަލު ކުރަންޖެހޭ މީހުން، އެ ގާނޫނުތަކުގެ ތެރެއިން ތިމާ 

38 Kant, M., Groundwork of the Metaphysics of Morals (HackettA: 1993)
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އަމަލު ކުރާނީ ކޮން ގާނޫނަކަށްކަން އިހުތިޔާރު ކުރުމަކީ ހަމަޖެހޭ ކަމެއް ނޫނެވެ. ކޮންމެ މީހަކުވެސް 

ގާނޫނަށް އަމަލު ކުރުމަކީ މޯރަލް ކަމެއް ކަމަށް ބުނެ ވަރަށް ގިނަ ސަބަބުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

މުޖުތަމައު . 1 ގެއްލި  ހަމަޖެހުން  އިޖުތިމާއީ  ވެއްޖެނަމަ  އިތުރު  ހިލާފުވުން  ގާނޫނާ 

ރޫޅިގެން ދިޔުން.

ގާނޫނަށް އަމަލު ކުރުމުން އެންމެނަށް ހަމަހަމަކަމާ އެކު އަމަލު ކުރެވި އެންމެނަށް . 2

މަންފާ ކުރުން.

ގާނޫނަށް އަމަލު ކުރުމުން ރައްޔިތު އެންމެނަށް ވަކި އުސޫލަކުން ކަން ހިނގާނެ . 3

ކަމުގެ ޔަގީންކަން ލިބުން.

ގާނޫނަށް އަމަލު ނުކުރުމަކީ ވައުދު ނުފުއްދުން. )ކޮންމެ ރައްޔިތަކުވެސް ދައުލަތުގެ . 4

ގާނޫނުތަކަށް އަމަލު ކުރުމަކީ ރައްޔިތުކަމުގެ ވައުދެެއް(.
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އަމިއްލަ އަތް ޒަހަމްކުރި އަންހެން ކުއްޖަކު ހަތަރު މަހަށް ގޭ ބަންދުކުރަން ހުކުމްކޮށްފިި

ހަވީރު އޮންލައިން، 3 ޖެނުއަރީ 2013

ގޭގައި  ދުވަހަށް  މަސް  ހަތަރު  އަންހެންކުއްޖަކު  ޒަހަމްކުރި  އަތް  އަށް  އަމިއްލަ  އައިސްގެން  ރުޅި 
ބަންދުކުރަން ޖުވެނައިލް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގައި ދައުވާ ލިބޭ އެއްވެސް ކުއްޖެއްގެ މައުލޫމާތެއް އެ ކޯޓުން ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ. 
އަދި އެ ކޯޓުގައި ހިނގާ ޝަރީއަތްތަކަކީ ވެސް ސިއްރު ޝަރީއަތްތަކެވެ.

ތެރޭގައި  މަހުގެ  ޖޫން  މިދިޔަ  ހިނގާފައިވަނީ  ހާދިސާ  އެ  ވިދާޅުވީ  އޮފިޝަލަކު  ކޯޓުގެ  ޖުވެނައިލް 
ކަމަށާއި އެ ކުއްޖާ އަތް ޒަހަމްކޮށްލީ އެ ކުއްޖާގެ މަންމަ ދެކެ ރުޅި އައިސްގެން ކަމަށެވެ. އެ ކުއްޖާ 
އަތް ޒަހަމްކޮށްލީ ތޫނު ކައްޓެއް ހަރައިގެން ކަމަށް އޮފިޝަލް ވިދާޅުވި އެވެ. މިއަދު ހުކުމް ކުރިއިރު 

ވެސް އެ ކުއްޖާ އަށް 18 އަހަރުނުވާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އެ ކުއްޖާގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލީ އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުމުގެ ދައުވާ އެވެ.

އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުމުގެ އަދަބަކަށް އޮންނަނީ ގިނަވެގެން ހަ މަހަށް ޖަލަށްލުން ނުވަތަ ގޭގައި 
ބަންދުކުރުމެވެ. ނަމަވެސް ކުޑަކުދިންނަށް ދެވޭނީ އެ ކުށަށް ގާނޫނުގައި އޮންނަ އަދަބުގެ ވަކި ބައެކެވެ.
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ހާޓް އަދި ލޮން ފުލަރ ގެ ބަހުސް

ހާޓްގެ ބަސް

ހާޓް ބަޔާން ކުރާ ގޮތުގައި ގާނޫނީ ނިޒާމާއި އިންސާފު ނުވަތަ އަހުލާގިއްޔަތާ ދެމެދު ކޮންމެހެން 

ގުޅުމެއް އޮންނާކަށް ނުޖެހެއެވެ. ގާނޫނީ ނިޒާމެއް އިންސާފުވެރިނުވި ކަމުގައިވިޔަސް ނުވަތަ އަހުލާގީ 

ނަތީޖާ  އަދި  މަސައްކަތްކުރާ  ފުރިހަމައަށް  އެނިޒާމަކީ  ވިޔަސް  ކަމުގައި  ހިލާފުވި  މިންގަނޑުތަކާ 

ނެރެދޭ ނިޒާމެއް ކަމަށް ވެދާނެއެވެ. މިސާލަކަށް، ޖަރުމަނުގެ ނާޓްޒީ ސަރުކާރުން ގެންގުޅުނު ނަސްލީ 

އިމްތިޔާޒުގެ ގާނޫނުތަކުގެ ދަށުން އެކި ފަރުދުންނާ މެދު ތަފާތުކޮށް އަމަލު ކުރިއެވެ. ނާޓްޒީން ގަބޫލު 

ކުރި ގޮތުގައި ނަސްލުގެ މައްޗަށް ބަލައި ތަފާތު ކުރުމަކީ އެމީހުންނަށް ބޭނުންތެރި ކަމެކެވެ. އަދި 

ޖަރުމަނުގެ މުޖުތަމައުގެ އަހުލާގިއްޔާތުން އެފަދަ ތަފާތު ކުރުންތައް ހުއްދަ ކުރެއެވެ. ނުވަތަ އެގޮތް 

ޖަރުމަނުގެ މުޖުތަމައުގެ އަހުލާގިއްޔާތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ. ސަބަބެއް ކަމަށް އެމީހުން ބުނަނީ 

އިޖްތިމާއީ ގޮތުން އެއް ހާލަތެއްގައި ނުވަތަ އެއް ފެންވަރެއްގައި ތިބި ބަޔަކު އެމީހުން ތަފާތުކޮށްފައި 

ނުވާތީވެއެވެ.

ހާޓް ބުނާ ގޮތުން ގާނޫނަކީ ކޮބައިތޯ ބެލުމާއި އެ ގާނޫނު އިންސާފުވެރިތޯ ބެލުމާއި އެއީ މުޅީން 

ތަފާތު ދެ ކަމެކެވެ.

ލޮން ފުލަރގެ ޖަވާބު

ލޮން ފުލަރ39 ބުނާ ގޮތުގައި، ގާނޫނާއި މޮރާލިޓީ އާއި ވަކި ކުރުމަކީ އެހާ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫނެވެ. 

މިސާލަކަށް، ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްވަރު ނާޓްޒީއިން ހަދާފައިވާ ގާނޫނުތަކަކީ “ގާނޫނު” 

ލަމައެއް ނެތް  ހަމައެއް  އެއީ  ހަގީގަތުގައި  ކަމުގައިވީނަމަވެސް،  އެއްޗެހިތަކެއް  ދީފައިވާ  ގެ ނަން 

އަނިޔާވެރި ވެރިކަމެއް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރި ހަތިޔާރު ތަކެކެވެ.

 39 1902 ގައި އުފަންވި ނެޗުރަލް ލޯ ތިއޮރިސްޓެއް
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ލޮން ފުލަރ ބުނާގޮތުން، ހިޓްލަރުގެ ދުވަސްވަރު ޖަރުމަނުގައި އެކަކު އަނެކަކަށް ހަސަދަ ފިލުވާލުމުގެ 

ގޮތުން ސަރުކާރަށް މައުލޫމާތު ދިން މީހުންގެ މައްސަލަތަކަކީ، ގާނޫނާއި މޮރާލިޓީ އާއި ދެމެދު އޮތް 

ގުޅުން ދައްކައިދޭ މިސާލުތަކެކެވެ.

ހިޓްލަރުގެ ދުވަސްވަރު، ޒާތީ ހަސަދަ ފިލުވާލުމަށާއި އެކި މީސްމީހުންނަށް ގަސްތުގައި ކެހި ދިނުމުގެ 

ބޭނުމުގައި ބައެއް މީހުން ކުދި ކުދި، ނަމަވެސް އޭރުގެ ޖަރުމަނުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން މަރުގެ ހުކުމް 

ލިބޭ ފަދަ ތުހުމަތު މީހުންގެ ބޮލުގައި އަޅުވައި، ސަރުކާރަށް ރިޕޯޓު ކުރަމުން ގެންދިޔައެވެ. މިފަދަ 

ރިޕޯޓުތައް ކުރާމީހުންގެ ބޭނުމަކަށްވީ ޒާތީ ހަސަދަ ފިލުވާލުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުގެ ނިޒާމު ބޭނުން 

ކޮށްގެން މީހުން މެރުމެވެ. މިފަދަ އެއް މިސާލު ލޮން ފުލަރ ދީފައި ވެއެވެ.

ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމަ ނިމުނު ފަހުން އަންހެނެއްގެ މައްޗަށް އުފުލުނު ދައުވާއަކީ، އެ 

އަންހެން މީހާއާއި އޭނާގެ ފިރިމީހާއާ ދެމެދު އުފެދުނު ރުޅިވެރިކަން އެފިރިހެން މީހާގެ 

މައްޗަށް ފިލުވާލުމަށްޓަަކައި، ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ފިރިހެން މީހާ ވާހަކަ ދެއްކި ކަމަށް 

ބުނެ ހިޓްލަރުގެ ސަރުކާރަށް އެކަން ރިޕޯޓު ކުރުމެވެ. ހިޓްލަރުގެ އަބުރާ ބެހުނު ކަމުގެ 

ދައުވާ އެ ފިރިހެން މީހާގެ މައްޗަށް ކުރެވި، ކުށް ސާބިތުވެ މަރުގެ ހުކުމް އިއްވުނެވެ. 

ނަމަވެސް، މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒު ނުކޮށް، އެ މީހާ ފޮނުވާލެވުނީ ޖަރުމަނުގެ އިރުމަތީ 

އޭނާ  ހަނގުރާމައިގައި  ކުރިއަށެެވެ.  ސަފުގެ  ހަނގުރާމައިގެ  ކުރެވެމުންދިޔަ  ބިތުގައި 

މަރުނުވެ ސަލާމަތް ވިއެވެ. އަދި އެނބުރިއައިސް އަންހެން މީހާގެ މައްޗަށް ދައުވާ 

ކުރިއެވެ.

ކޮށްފައިނުވާ  ކުށެއް  އެއްވެސް  އޭނާ  ބުނީ  މީހާ  އަންހެން  ޖަވާބުގައި  ދައުވާގެ  އެ 

ގާނޫނުތަކާ  އޭރުގެ  ކޯޓުން،  ހުކުމްކުރީ  މައްޗަށް  މީހާގެ  ފިރިހެން  އެ  ކަމަށާއި، 

އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް، ކޯޓުން އަންހެން މީހާގެ މައްޗަށް ހުކުމް 

ކުށް  ކުރުމުގެ  މަހުރޫމު  އެމީހާ  މިނިވަންކަމުން  މީހެއްގެ  ހިލާފަށް”  “ގާނޫނާ  ކުރީ 



69

އެ އަންހެން މީހާގެ މައްޗަށް ސާބިތުވާ ކަމަށެވެ. އެކުށަކީ ޖަރުމަނުވިލާތުގެ 1871 

ވަނަ އަހަރުގެ ގާނޫނުލްއުގޫބާތުގައިވާ ކުށެކެވެ. އެ ހުކުމްކުރަމުން ކޯޓުން ބުނެފައިވަނީ 

ނާޓްޒީން ހަދާފައިވާ ގާނޫނުތަކަކީ އިންސާނީ ޒަމީރު ގަބޫލުނުކުރާ ކަންތައްތަކެއް ހިމެނޭ 

އަދި އަދުލު އިންސާފުގެ ރޮދިފަށެއްވެސް ނެތް ގާނޫނުތަކެއް ކަމަށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް، ފުލަރ އާއި ހާޓް އެއްބަސްވާ އެއް ކަމެއް އޮތެވެ. އެއީ އަހުލާގިއްޔަތުގެ ސިފަ ނެތް 

އަދި އިންސާފުވެރިކަމެއް ނެތް ގާނޫނީ ނިޒާމުތައް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ދެމިނުއޮންނާނެކަމެވެ. 

އަދި އެފަދަ ނިޒާމުތައް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނުވެ ރޫޅިގެން ދާނެކަމެވެ.

ހާޓް އާއި ޑެވްލިން ގެ ބަހުސްް

ހަށިވިއްކުމާއި އެއް ޖިންސުން ޖިންސީގުޅުން ހިންގުން ހުއްދަ ކުރުމާބެހޭ ގޮތުން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ 

ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވައި ސަރ ޖޯން ވުލްފެންޑަން އިސްވެ ހުރެ އެކޮމިޓީ އިން 

ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލިއެވެ. އެ ރިޕޯޓުގެ ނިންމުމުގައި ބުނެފައިވަނީ، ބަދުއަހުލާގީ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން 

ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ ގާނޫނުގެ ދައުރެއް ނޫންކަމަށެވެ. މި ރިޕޯޓާ ގުޅޭ ބަހުސްގައި ހާޓް އާއި ލޯޑް 

ޑެވްލިން ބައިވެރިވިއެވެ. މި ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވަނީ ތިރީގައި މި ބަޔާންކުރާ ދެ ސަބަބަށްޓަކައި 

އެއްޖިންސުން ޖިންސީގުޅުން ހިންގުން ހުއްދަކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ:

ފްރީޑަމް އޮފް ޗޮއިސް، ނުވަތަ އެމީހަކު ކަންކުރާނެ ގޮތެއް އަމިއްލައަށް ހިޔާރު . 1

ކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ކޮންމެ މީހަކަށް ލިބިގެންވާކަން.

އަހުލާގިއްޔަތަކީ އިންފިރާދީ ކަމެއްކަން.. 2
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ލޯޑް ޑެވްލިންގެ ބަސް

މިނިވަންކަން  ޒަމީރުގެ  ވަކިވެއްޖެނަމަ،  ގާނޫނާ  އަހުލާއިއްޔަތާއި  ވިދާޅުވެފައިވަނީ،  ޑެވްލިން  ލޯޑް 

ގެއްލި، ހަމަނުޖެހުމަށާއި އަނިޔާވެރިކަމަށް ދޮރު ހުޅުވޭނެކަމަށެވެ. މުޖުތަމައުގެ އިޖްތިމައީ ފޭރާން 

ހިތައި،  ހުރުމަތްތެރިކޮށް  އަހުލާގިއްޔަތަށް  ގާނޫނުތަކުން  ޖިނާއީ  ހިނގައިދާނެކަމަށެވެ.  ހަލާކުވެ 

އަހުލާގިއްޔަތު އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހެނީ މުޖުތަމައު ރޫޅިގެން ދިޔަނުދީ 

ހިފެހެއްޓުމަށެވެ.

ވުރެ،  ނުފޫޒުތަކަށް  އަންނަ  ބޭރުން  ދަނީ  ހަލާކުވެގެން  މުޖުތަމައު  ފަހަރަށް  “ގިނަ 

މުޖުތަމައުގެ އެތެރެއިންނެވެ. ތާރީހު ހެކިދޭ ގޮތުގައި މުޖުތަމައުތައް ރޫޅުމުގެ ފުރަތަމަ 

އަހުލާއިއްޔަތު  ބަނދެފައިވާ  ގޮތުގައި  އެކަތިގަނޑެއްގެ  މުޖުތަމައު  އެ  މަރުހަލާއަކީ، 

ރޫޅިގެން ގޮސް، އެ މުޖުތަމައު އެކައްޗެއްގެ ގޮތުގައި އޮބަހައްޓާނޭ އެއް އަހުލާގިއްޔަތެއް 

އެ  ދެމެހެއްޓުމަށް،  ސަރުކާރު  މުޖުތަމައުގެ  އެ  އެހެންކަމުން،  ނެތުމުންނެވެ. 

މުޖުތަމައުއިން މަސައްކަތްކުރާ މިންވަރަށް، އެ މުޖުތަމައުގެ އަހުލާގިއްޔަތު ހިމާޔަތް 

ވައްޓާލަން  ސަރުކާރު  ގައުމުގެ  އެ  ކުރަންޖެހޭނެއެވެ.  މަސައްކަތް  ކުރުމަށްވެސް 

މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ މިންވަރަށް މުޖުތަމައުގައި ހިނގާ 

ބަދުއަހުލާގީ އަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ވެސް މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.”40

މުޖުތަމައު  އެ  ދެމެހެއްޓުމަކީ  އަހުލާގިއްޔަތު  މެދުވެރިކޮށް  ގާނޫނު  ދެކޭގޮތުގައި  ޑެވްލިން  ލޯޑް 

އެކަތިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި ބޭއްވުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭކަމެކެވެ. ލޯޑް ޑެވްލިންގެ ނަޒަރުގައި 

އިމޮރާލިޓީ ނުވަތަ ބަދުއަހުލާގީ އަމަލުތަކަކީ ހެޔޮވިސްނޭ ކޮންމެ މީހަކު އެ އަމަލަކީ ބަދުއަހުލާގީ 

އަމަލެއް ކަމަަށް ގަބޫލު ކުރާނެ ކޮންމެ އަމަލެކެވެ. ލޯޑް ޑެވްލިންގެ ނަޒަރުގައި ގާނޫނުގެ ބާރު ނުވަތަ 

40 Devlin, The Enforcement of Morals (1959)
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މަނަސް އެ އަމަލުތަކެެއްގެ މައްޗަށް ނުފޯރުވޭނެ އެއްވެސް އަމަލެއްނުވެއެވެ. “އެއީ ގާނޫނާބެހޭ ކަމެއް 

ނޫނޭ” ބުނެވޭނެ އެއްވެސް އަމަލެއްނުވެއެވެ.

ހާޓްގެ ރައްދު

ޕޮޕިއުލިޒަމްގެ ނުރައްކަލާބެހޭ ގޮތުން ހާޓް ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ. ހާޓް ބުނާގޮތުން ތަނެއްގައި ދިރިއުޅޭ 

މީހުންގެ ތެރެއިން ވަކި ބަޔަކު ބޭނުންވާގޮތް، މޮރާލިޓީގެ ނަން ބޭނުންކޮށްގެން، ތަންފީޒުކުރުމަށް 

ފުރުސަތު ދޭންވީ ކީއްވެގެންހެއްޔެވެ؟

ހާޓް ދެކޭގޮތުގައި ގިނަ މީހުން ދެކޭގޮތާއި ގަބޫލުކުރާ ގޮތް ވަނީ ވަސްވާސްތަކާއި ތައައްސުބުތަކުން 

ކުލަ ޖެހިފައެވެ. ނުވަތަ ކިލަނބުވެފައެވެ. އަދި ހާޓް ގަބޫލު ކުރާ ގޮތުން މުޖުތަމައު ގަބޫލު ކުރާ 

މޯރަލް  މިބުނެވުނު  އެއްޗެކެވެ.  ވަމުންދާ  ބަދަލު  މިންގަނޑުތަކަކީ  އަހުލާގީ  ވެލިއު ނުވަތަ  މޯރަލް 

ވެލިއު ނުވަތަ އަހުލާގީ މިންގަނޑުތަކަށް ބަދަލު އައި ނަމަވެސް، މުޖުތަމައު އެކަތިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި 

ދެމި އޮންނާނެއެވެ.

ޑެވްލިންގެ ތިއަރީ ބޮޑަށް ބިނާވެފައި ވަނީ އަޣުލަބިއްޔަތުގެ ނިންމުމާއި އަމަލީ ހަމަތަކެއްގެ މައްޗަށެވެ. 

އެއާ ހިލާފަށް ހާޓްގެ ރައުޔުތަކަކީ މާ އިންސާނީވަންތަ އަދި އިންފިރާދީ ހަމަތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާ 

ވެފައިވާ އެއްޗެހިތަކެކެވެ.



72

ޑްވޯކިން ގެ ރައުޔު

ހާޓް  ބުނާގޮތުގައި  ޑްވޯކިން  ތަފާތެވެ.  މުޅިން  ދެކޭގޮތް  ޑްވޯކިން  ރައުޔާއި  ޑެވްލިންގެ  އާއި  ހާޓް 

އާއި ޑެވްލިންގެ ބަހުސް ދޫކޮށްލަން ޖެހެއެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި ސަމާލުކަން ދޭންވާ އެއްޗަކީ ފަރުދީ 

އެ  ކަމެއްނަމަ،  “މިނިވަން”  ހިންގުމަކީ  ގުޅުން  ޖިންސީ  މިސާލަކަށް،  ކަމެވެ.  “މިނިވަން” 

މިނިވަންކަން ފަރުދެއްގެ ކިބައިން ނިގުޅައިގެން ނުވާނެއެވެ. ސުވާލުކުރެވޭ އަމަލަކީ “މިނިވަން” 

ކަމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އަމަލެއްނަމަ، އެކަން ގާނޫނުން ހުއްޓުވައިގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި އެމީހަކު 

ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގަނީ އެހެން މީހުން ހިންގާ ގޮތާ ހިލާފަށް ކަމަށް ވީނަމަވެސް އެކަން ހުއްޓުވައިގެން 

ކަމުގެ  “މިނިވަން”  އެ  ސަބަބަކީ  ހުއްޓުވަންވާނެ  ގާނޫނުން  މިނިވަންކަމެއް  އެފަދަ  ނުވާނެއެވެ. 

ސަބަބުން އެހެން މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ވާނަމަ ހަމައެކަނި އެސަބަބަށްޓަކައެވެ.

ބޭސްފަރުވާ ހުއްޓާލުން

މީހެއްގެ ރުހުން ނެތި އެމީހަކަށް ދެމުން އަންނަ ފަރުވާ ހުއްޓާލުމަކީ އަހުލާގީ ގޮތުން ރަނގަޅު ގޮތެއް 

ހެއްޔެވެ. އަދި ގަދަނުވާނޭ ފަދަ ބައްޔަކަށް ފަރުވާކުރަމުން އަންނަ މީހަކު އެދިގެން އެމީހާއަށް ދެމުން 

އަންނަ ފަރުވާ ހުއްޓާލުމަކީ ރަނގަޅު ގޮތެއް ހެއްޔެވެ. އަދި އަނިޔާއެއް ލިބުމަށް ނުވަތަ ފުރާނައަށް 

ނުރައްކާވެދާނޭ ހާލަތަކަށް ދިއުމަށް އަމިއްލައަށް އެއްބަސްވުމަކީ އަހުލާގީގޮތުން ގަބޫލުކުރެވޭނެ ކަމެއް 

ހެއްޔެވެ.
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ހޮސްޕިޓަލުގައި  ސަބަބުން  އަނިޔާވުމުގެ  ހާދިސާގައި  ހިލްސްބަރޯ  ބްލޭންޑްއަކީ  ޓޯނީ 

އެނދުމަތިކުރެވި، ޑޮކްޓަރުންގެ ހާއްސަ ސަމާލުކަމުގެ ދަށުން ދެވޭ ފަރުވާގެ އެހީގައި، 

ތަރުކާރީ ހާލަތުގައި އޮތް މީހެކެވެ. ތަރުކާރީ ހާލަތުގައި އޭނާ އޮންނަތާ ތިން އަހަރުވެފައި 

ވެއެވެ. އޭނާއަށް އަމިއްލައަށް ނޭވާލެވޭތީވެ އޭނާ އޮތީ ނޭވާލާ މެޝިނަކާ ގުޅާފައެއް 

ނޫނެވެ. ނަމަވެސް އޭނާއަށް ކާންދެނީ ހޮޅި ގުޅައިގެންނެވެ. ހޮޅި ނައްޓާލުމުން އޭނާ 

މަރު ވާނެއެވެ. އޭނާ ރަނގަޅު ނުވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ޑޮކްޓަރުން ދީފައި ވެއެވެ. 

އޭނާގެ އާއިލާގެ މެންބަރުންގެ އެހީގައި އޭނާގެ ޑޮކްޓަރުން ކޯޓުގެ ނިންމުމަކަށް އެދުނީ 

އޭނާއަށް ދޭ ފަރުވާ )ކާންދިނުން( ހުއްޓާލައި، އޭނާ މަރުުވުމަށް ދޫކޮށްލުމުގެ ހުއްދަ 

ހޯދުމަށެވެ.

އެމީހާއަށް ދެމުން ގެންދާ ފަރުވާ ހުއްޓާލުމުގެ ހުއްދަ ކޯޓުން ދިނެވެ. ކޯޓުން ބުނީ 

ކޮންމެ ގޮތަކުން ހަދައިގެންވެސް ބަލިމީހާ ދިރި ބޭއްވުމަކީ ބަލިމީހާގެ އެންމެ އިސް 

މަސްލަހަތެއް ނޫން ކަމެވެ. އެހެނީ، ބޭރުން ހޮޅިއެއް ގުޅައިގެން ކާން ދިނުމަކީ މި 

ހާލަތުގައި ފަރުވާ އަކަށް ވާއިރު، އެފަރުވާ ކިތަންމެ ދުވަހެއް ވަންދެން ދިންކަމަށްވިޔަސް 

އެމީހާ ރަނގަޅު ނުވާނެކަން އެނގޭއިރު، އެކަން ކުރިއަށް ގެންގޮސް އެހާލަތުގައި އޭނާ 

ބޭއްވުމަކީ އޭނާގެ އިސް މަސްލަހަތެއް ނޫނެވެ.

ސުވާލަކީ މިފަދަ ގޮތަކަށް މީހަކު ދުނިޔެއިން ވަކިކުރުމަކީ ނުވަތަ މަރާލުމަކީ އަހުލާގީ 

ހަމަތަކާ ހިލާފު ކަމެއް ބާވައެވެ. މިފަދަ ހާލަތުތައް މުސްކުޅިންނާ ގުޅޭ ގޮތުންނާއި، 

ގޮތުން  ގުޅޭ  ކުދިންނާ  ވިހާ  ނުކުޅެދުންތެރިކަމާއެކު  މާއްދީ  އަދި  ނަފުސާނީ  ބޮޑެތި 

އޮޕަރޭޝަންތަކާއި،  ކުރާ  ގޮތުން  ގުޅޭ  ހާލަތުތަކާ  މިފަދަ  އަދި  ދިމާވެފައިވެއެވެ. 

އެހެނިހެން ފަރުވާތަކާ ގުޅޭ ގޮތުންވެސް މި ސުވާލު ކުރިމަތިވެފައިވެއެވެ.

41 (1993) HL [UK]
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 30 ބައެެކެވެ.  ކުރެވުނު  ހަވާލު  ސާފުކުރަން  ވަޅެއް  ކުންފުންޏަކީ  ލިބުނު  ދައުވާ 

ދުންތަކެއްގެ  ވިހަ  އެރި  އިންޖީނަކުން  ޕެޓްރޯލް  ހުރި  އެވަޅުތެރޭގައި  އަޑީގައި  ފޫޓު 

ސަބަބުން އެވަޅުގެ އަޑިއަށް ފޭބި އެކުންފުނީގެ ދެ މުވައްޒަފުން މަރުވިއެވެ. އެމީހުން 

ލިބޭ  ދައުވާ  މަރުވިއެވެ.  ޑޮކްޓަރުވެސް  ފޭބި  ކުރަން  މަސައްކަތް  ސަލާމަތްކުރުމުގެ 

ކުންފުނިން މިތިން މީހުންގެ މަރަށް ޒިއްމާވާން ޖެހޭނެ ކަމަށް ކޯޓުން ކަނޑައެޅިއެވެ. 

ކުންފުނީގެ  ފޮނުވުމަކީ  ފޮނުވި  ކުރަން  ސަލާމަތް  އެމީހުން  ޑޮކްޓަރު  އެހާލަތުގައި 

އިހުމާލެވެ. އަދި ޑޮކްޓަރު އެތަނަށް ފޭބީ ހިތުން ރުހުމުން، ގެއްލުން ވެދާނެ ކަމަށް 

ގަބޫލު  ދިފާއު  ހުށަހަޅާފައިވާ  ބުނެ  ފަރާތުން  ލިބޭ  ދައުވާ  ކަމަށް  ގަބޫލުކޮށްގެން 

ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ކޯޓުން ކަނޑައެޅިއެވެ.

42 [1959] CA (UK)
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ހޮޓަލެއްގެ ބަދިގޭގައި ހުރި ވަޅަކަށް އެރުނު ދެ މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ހަވީރު ޑެއިލީ، 22 ޖުލައި 2009

މއ. އަސްބާބުގޭގައި ހިންގަމުންދާ ޕެރަމައުންޓް ހޮޓަލުގެ ބަދިގޭގައި ހުރި ވަޅަކަށް އެރި އުޅުނު ދެ 
ބިދޭސީއަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

މިރޭ 11:15 ހާއިރު އެ ވަޅަށް އެރުނު އެ ދެ މީހުން ވަޅުން ނާރައި ގިނައިރުވެގެން އެ ދެ މީހުން 
ހަވާލާދީ  އައިޖީއެމްއެޗާ  އެވެ.  އެހީގަ  ޓީމުގެ  ރެސްކިޔޫ  އެންޑް  ފަޔަ  ސިފައިންގެ  ނެގީ  ވަޅުން 
ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެ ދެ މީހުން ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ އިރު ވެސް އޮތީ 

މަރުވެފަ އެވެ.

ބިދޭސީންނަށް ކައްކައި ކާންދޭ ޕެރަމައުންޓް ހޮޓަލުގެ ބަދިގޭގައި ހުރި އެ ވަޅަކީ މަތިބަންދުކޮށްފައި 
ހުންނަ ވަޅެކެވެ. ކިރިޔާ އެކަކަށް ވަދެވޭ ވަރުގެ ތަންކޮޅެއް މަތިގަނޑުން ކަނޑާފައި ހުރި އެ ވަޅަށް 
އެރި އުޅެނިކޮށް މަރުވީ ބަނގްލަދޭޝްގެ މީހަކާއި އިންޑިއާ މީހެއް ކަމަށް ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް 

ވިދާޅުވި އެވެ.

ހުސްވި އަހަރުގެ މާޗު ތިން ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ މާލޭ މަސް މާރުކޭޓުގެ ފެން ވަޅުގެ ތިލަފަތްގަލުގައި 
ލޯވަޅެއް ތޮރުފަން އެރި އުޅުނު، ތ. ދިޔަމިގިލީ އެއް އާއިލާއެއްގެ ފަސް ޒުވާނަކު ނޭވާ ހާސްވެގެން 
އެ ވަޅު ތެރޭގައި މަރުވި އެވެ. އަދި ގއ. ކޫއްޑޫ ބަނދަރުގައި އޮތް ބޯޓެއްގެ ވަތަށް، މި އަހަރުގެ 
މާޗް ތިން ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ފައިބައިގެން އުޅުނު ބަންގްލަދޭޝްގެ މީހަކު މަރުވެ، އިތުރު ތިން މީހެއްގެ 

ހާލު ދެރަވެގެން ގދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދީފައިވެ އެވެ.

އަދި މި އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު މާލޭ މ. ހަވީރީ މަންޒަރުގޭ ވަޅެއްގެ ދިޔަ ހިއްކަން އެ ވަޅަށް އެރި 
އުޅުނު ހަތަރު ބިދޭސީއަކު ހާލު ދެރަވެގެން އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފަރުވާ ދީފައިވެ އެވެ.
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Bolam v Friern Hospital43

ދައުވާ ލިބޭ ޑޮކްޓަރު ބަލިމީހާއަށް އޭނާގެ ގައިގެ މަސްތައް ރައިކުރާނޭ ބޭހެއް ދީފައެއް 

ނުވެއެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ބަލިމީހާއަށް އިލެކްޓްރޯ-ކޮންވަލްސިވް ތެރަޕީ ދިނުމުގެ 

ކޯޓުން  މައްސަލާގައި  މި  އެޅިއެވެ.  ރެނދު  ކަށިގަނޑެއްގައި  ބަލިމީހާގެ  ތެރޭގައި 

ނިންމީ އެޑޮކްޓަރު އަމަލު ކޮށްފައިވަނީ ފަރުވާގެ އާންމު އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ކަމަށްވާތީ 

އެކަމުގައި ޑޮކްޓަރުގެ އިހުމާލެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

R v Brown44

ދައުވާ ލިބޭ 5 މީހުން، ސިއްރިއްޔާތުގައި އެއްޖިންސުން ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގުމުގެ 

މި  ކޮށްފައިވެއެވެ.  އަނިޔާ  އަނެކަކަށް  އެކަކު  ގޮތުން  ލިބިގަތުމުގެ  އުފާ  ތެރޭގައި 

ވަދެވޭނެ  ކޯޓަށް  ތެރެއަށް  މައްސަލަތަކުގެ  މިފަދަ  ހުކުމްކުރީ  ކޯޓުން  މައްސަލާގައި 

ކަމަށާއި، އެފަރާތްތަކުގެ މިފަދަ އަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަކީ، ދައުލަތުގެ އާންމު ސިޔާސަތުގެ 

ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއް ކަމަށާއި، އެއަމަލުތަކުން ގެއްލުންވާނެ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން 

އެކަންކަން ހުއްޓުވަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

މަސްޓިލް  ލޯޑް  ތެރެއިން  ފަނޑިޔާރުންގެ  ނެރުއްވާފައިވާ  ރައުޔު  ތަފާތު  މިރައުޔާ 

ބުނެފައިވަނީ، ސިއްރިއްޔާތުގައި، ރުހިތިބެގެން ތަސައްރަފު ފުދޭ ބޮޑެތި މީހުން ހިންގާ 

އަމަލުތަކަކީ ކުށަކަށް ނުވާނެކަމަށެވެ.

43 [1957] QBD (UK)
44 [1993] HL (UK)
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ވައުދު ތަންފީޒު ކުރުން

Central London Property v High Trees House [1956] KBD (UK)

1937 ވަނަ އަހަރު ލަންޑަންގައި ހުރި ފްލެޓްތަކެއް A އަތުން B ކުއްޔަށް ހިފިއެވެ. 

ހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްވަރު ވަރަށް ގިނަ މީހުން ބޮން އެޅުމުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި 

ހުރެއްޖެނަމަ  ދޫނުކޮށް  ފްލެޓްތައް  އެ   B ީބުނެފައިވަނ  A .ެދޫކޮށްލިއެވ ފްލެޓްތައް 

ކުލީގެ 1/2 ކުޑަކޮށް ދޭނެކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ހަނގުރާމަ ނިމެންދެން B ދައްކަމުން 

ގެންދިޔައީ ކުލީގެ 1/2 އެވެ. ހަނގުރާމަ ނިމުމުން A، ކުލީގެ ނުލިބި އޮތް 1/2 

)އޭނާ ދޫކޮށްލި ބައި( ހޯދުމަށް ދައުވާ ކުރިއެވެ. ލޯޑް ޑެނިންގ މިމައްސަލާގައި ހުކުމް 

ބުނެފައިވަނީ، ހަނގުރާމަ  ތަތްބީގުކޮށް  މަބްދައު  ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕެލްގެ  ކުރަމުން 

ނިމުމުން އަސްލު ކުލި ހޯދުމުގެ ހައްގު A ލިބިގެންވާ ކަމަށާއި، އެހެން ނަމަވެސް، 

އޭނާ ކުޑަކޮށްދިން ކުލި އަލުން ހޯދުމަށް ދައުވާ ނުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

އަދި  ވައުދުވެއްޖެނަމަ،  ކަމަށް  ނުކުރާނެ  ތަންފީޒު  ހައްގު  ގާނޫނީ  އެމީހާގެ  މީހަކު 

ޕްރޮމިސަރީ  ގަބޫލުކޮށްފައިވާނަމަ  އެގޮތް  ފަރާތުން  އަނެއް  އިތުބާރުކޮށް  ވައުދަށް  އެ 

އެސްޓޮޕެލްގެ ގާއިދާގެ ދަށުން އެވައުދު އަނބުރާ ގެންދާކަމުގެ އެކަށީގެންވާ މުހުލަތެއްގެ 

ގެންދިއުމުގެ  އަނބުރާ  ވައުދު  އޭނާގެ  ހިނދަކު،  ނުދޭހާ  ފަރާތަށް  އަނެއް  ނޯޓިސް 

ހައްގެއް އޭނާއަަކަށް ނުއޮންނާނެއެވެ.

ފެންފުށީ އަސުރުމާގޭ މައްސަލަ

އ.  އަނބިކަނބަލުން  މަނިކުގެ  މޫސާ  ދައްޕަރު  އަލްމަރްހޫމް  އިރުދޭމާގޭ  މއ. 

ފެންފުށީ އަސުރުމާގޭ ހަސީނާ އަލީއަށް އ. ފެންފުށިން ލިބިލައްވާފައިވާ އަސުރުމާގޭ 

އޭނާގެ  މޫސާ  ނަސީމާ  އިރުދޭމާގޭ  މއ.  ދަރިކަނބަލުން  މަނިކުގެ  މޫސާ  ގޯތީގައި 
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ހަސީނާ  ދޮންމަންމަ(  މޫސާގެ  )ނަސީމާ  އަނބިކަނބަލުން  ބައްޕަގެ  ބައްޕައަށްޓަކައި 

އެއްބަސްވެ  ދެއްވުމަށް  އަޅުވައި  ގެއެއް  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  އަހަރު   1 އަލީއަށް 

ލިޔުމެއްގައި ސޮއިކުރެއްވުމަށްފަހު، އެގެ އަޅުއްވައި ނުދެއްވާނެކަމަށް ފަހުން ބުނުއްވާތީ 

އެގެ އެޅުމުގެއަގު ހޯއްދެވުމަށް ނަސީމާ މޫސާގެ މައްޗަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިސް 

އެންޑް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒް/ކޯޓު ނަންބަރު 2 ގައި ހަސީނާ އަލީ ދައުވާކުރެއްވިއެވެ. 

މި މައްސަލަ އެކޯޓުގެ ނަންބަރު JC-2/92/190 ގަޒިއްޔާގައި ނިންމަވާފައިވާ ގޮތާމެދު 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އަލީ  ހަސީނާ  އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް  އެގަޒިއްޔާ  ހިތްހަމަނުޖެހިގެން 

ނަސީމާ  ބެއްލެވުމަށްފަހު  އެމައްސަލަ  ހައިކޯޓުން  ގުޅިގެން  ހުށަހެޅުއްވުމާ  ހައިކޯޓަށް 

ބައްޕައަށް ވެލެއްވި ވައުދު ނުފުއްދައިގެން ނަސީމާ މުސާގެ މައްޗަށް  މޫސާ އޭނަގެ 

ދައުވާ ކުރުމުގެ ހައްގު އ. ފެންފުށީ އަސުރުމާގޭ ހަސީނާ އަލީއަށް ލިބިގެން ނުވާކަމަށް 

ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު HC-A/70/94 ގަޒިއްޔާގައި ހުކުމް ކުރެއްވިއެވެ. އެ މައްސަލަ 

ނިންމެވުމުގައި ހައިކޯޓުން ވިދާޅުވެފައިވަނީ “ނަސީމާ މޫސާ ވެލައްވާފައިވާ އަހުލާގީ 

ހައްގު އަދާކުރުމަށް ގާނޫނީގޮތުން މަޖްބޫރުކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނޯންނާނެކަމަށާއި އެވައުދަކީ 

ނަސީމާ މޫސާގެ ބައްޕައަށްޓަކައި ބައްޕަ އަނބިކަނބަލުން އ. ފެންފުށީ އަސުރުމާގެ 

ވެލައްވާފައިވާ  އަޅުއްވައިދެއްވުމަށް  ގެއެއް  ފެންފުށީގައި  އ.  އަލީއަށް  ހަސީނާ 

ވައުދެއްކަމަށްވާތީ އެވައުދު ނުފުއްދައިގެން ނަސީމާ މޫސާގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރުމުގެ 

އެއްވެސް ހައްގެއް ހަސީނާ އަލީއަށް ލިބިގެން ނުވާކަމަށެވެ.”

އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ގޮތަށް ހައިކޯޓުން ހުކުމް ކުރެއްވުމުން ހައިކޯޓުގެ ގަވާއިދުގެ 

25 ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުގެމަތިން އެހުކުމާމެދު ހިތް ހަމަނުޖެހިގެން ހަސީނާ އަލީ 

ގޮތަށް  މިދެންނެވި  ކުރެއްވިއެވެ.  އިލްތިމާސް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  އެމައްސަލަ 

ހަސީނާ އަލީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް އިލްތިމާސް ކުރުމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 
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އެމައްސަލަ ނިންމަވަމުން ވިދާޅުވެފައިވަނީ:

މޫސާ  ނަސީމާ  ދެއްވުމަށް  އަޅުއްވައި  ގެއެއް  ގޯތީގައި  އަސުރުމާގޭ  “އ.ފެންފުށި 

ބައްޕަގެ އަނބިކަނބަލުން )ނަސީމާ  ބައްޕައަށްޓަކައި  އޭނާގެ  ވައުދަކީ  ވެލައްވާފައިވާ 

މޫސާގެ ދޮންމަންމަ( އ. ފެންފުށީ އަސުރުމާގޭ ހަސީނާ އަލީއަށް އ. ފެންފުށިގައި 

ވާހަކައިންނާއި  ދެފަރާތުގެ  ވައުދެއްކަން  ވެލައްވާފައިވާ  ދެއްވުމަށް  އަޅުއްވައި  ގެއެއް 

ޝަރުއީ  މިމައްސަލައާމެދު  ކަމަށާއި،  އެނގޭ  ލިޔުމުން  ދެއްވާފައިވާ  މޫސާ  ނަސީމާ 

އެވައުދަކީ  ވައުދުވެއްޖެނަމަ  ކޮށްދިނުމަށް  ކަމެއް  މީހަކަށް  ބަލާއިރު  ނަޒަރަކުން 

އެމީހެއްގެ ބޮލުގައި އެޅިފައިވާ ދަރަންޏެއްކަމުގައި ވާތީ އެވައުދު ފުއްދުމަކީ އެމީހެއްގެ 

މައްޗަށް ޝަރުއުގެ ފަރާތުން ލާޒިމްކުރާ ކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން އެވައުދު ފުއްދުމާއި 

ނުފުއްދުން އެއީ އޭނާގެ އިހްތިޔާރަށް ދޫކޮށްލެވިފައިވާ ކަމެއްނޫނެވެ.”

އަލްޓާފް އެންޓަރޕްރައިސަސްގެ މައްސަލަ

ނިމިފައިވާ  ފަހުން  މައްސަލައަށްވުރެ  އަސުރުމާގޭ  ފެންފުށީ  އ.  މިމައްސަލައަކީ 

މައްސަލައެކެވެ. މިމައްސަލާގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތަކީ:

 އަލްޓާފް އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕވޓ ލޓޑ ގައި އޮތީ މުހަންމަދު ސާލިހުގެ 60% 

އިބްރާހިމް  ހިއްސާއެވެ.  ޕަސެންޓް   40 ދީދީގެ  މުހަންމަދު  އިބްރާހިމް  ހިއްސާއާއި 

ވަނަ   1995 ނޮވެމްބަރ   20 ދެމީހުން  ސާލިހްއާ  މުހައްމަދު  ދީދީއާއި  މުހަންމަދު 

ދުވަހު ސޮއިކޮށްފައިވާ ލިޔުމަކުން ދެފަރާތުން އެއްބަސްވީ އަލްޓާފް އެންޓަރޕްރައިޒަސް 

ބޭއްވުމަށްޓަކައި  ހަމަހަމައަށް  ދެމީހުންނަށް  އެ  ހިއްސާ  ގެ  ލިމިޓެޑް  ޕްރައިވެޓް 

 10% ތެރެއިން  ހިއްސާގެ   60% ސާލިހްގެ  މުހައްމަދު  ހިމެނޭ  އެކުންފުނީގައި 

ހިއްސާ އިބްރާހިމް މުހަންމަދު ދީދީއަށް ދިނުމަށެވެ. އެ ވައުދާ އެއްގޮތަށް މުހަންމަދު 
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ސާލިހު އަމަލްކުރައްވާފައި ނުވާތީ އެ %10 ހިއްސާ ލިބިގަތުމަށް މަދަނީ ކޯޓުގައާއި 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިބްރާހިމް މުހަންމަދު ދީދީ ދައުވާކުރިއެވެ.

ވަނީ  ލިޔުމުގައި  ސޮއިކޮށްފައިވާ  ލިޔެ  ދެފަރާތުން  ދުވަހު   1995 ނޮވެންބަރ   20

އަންނަނިވި އިބާރާތެވެ.

ވިސްނާ،  ގުޅުމަށް  ވިޔަފާރީގެ  ދެމިއޮތް  ގިނަދުވަހު  މެދުގައި  “ހިއްސާދާރުންގެ 

ގެ   60% ހިއްސާވާ  ސާލިހް  މުހައްމަދު  ފެށިގެން  އިން   2000 އޮގަސްޓް   14

ތެރެއިން %10 ހިއްސާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ދީދީ އަށް ބަދަލުކުރުމަށް ދެފަރާތުން 

އެއްބަސްވަމެވެ. މި ހިއްސާ ދޫކޮށްފައިވަނީ ބަދަލެއް ނެތި ހެޔޮ ހިތުންނެވެ.”

 މި އިބާރާތަށް ބަލާއިރު މި މުއާމަލާތުގެ އީޖާބާއި ގަބޫލު ފުރިހަމައަށް ހިނގާފައިވާކަން 

ސާލިހް  މުހައްމަދު  ކަމަށް  ސޮއިކުރައްވައިފައިވާ  ލިޔުމުގައި  މި   އަދި  އެނގެއެވެ. 

މަދަނީ ކޯޓުގައާއި ހައިކޯޓުގައި އިއުތިރާފް ވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.

ހައިކޯޓުގެ ގަޒިއްޔާގައި ހައިކޯޓުން ކުރެއްވި ހުކުމުގެ ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ނުކުތާތަކުގެ 

ސާލިހްގެ  މުހައްމަދު  ވިދާޅުވެފައިވަނީ  ހައިކޯޓުން  ގައި  )ރ(  ނަންބަރުގެ  ވަނަ   4

މުހައްމަދު  އިބްރާހިމް  ހިއްސާ  ޕަސެންޓް   10 ތެރެއިން  ހިއްސާގެ  ޕަސެންޓް   60

ބުނެފައިވާ  ދޭނެކަމަށް  ނުވަތަ  އެއްބަސްވުމަކީ  އެއްބަސްވެފައިވާ  ދިނުމަށް  ދީދީއަށް 

އޮތްބުނުމަކަށް  ސަބަބެއް  އުފެދެންޖެހޭނެ  ހައްގެއް  މުގާބިލުގައި  އޭގެ  ބުނުމަކީ 

ހާލަތުނިޔާކުރާ  ބުނިނަމަވެސް  ކަމެއްކޮށްދޭނެކަމަށް  މުސްތަގްބަލްގައި  ނުވާކަމަށާއި 

އެކަން  ސަބަބުން  ބަދަލުވުމުގެ  ހިޔާލު  ނުވަތަ  ނެތިގެން  އެކަންކޮށްދެވެން  ގޮތުން 

ގޮތަކަށްވާއިރު  ވެދާނެ  އޮތުމަކީ  އޮންނަ  ނުކުރެވި  އެކަން  ބޭނުންނުވެގެން،  ކޮށްދޭން 

ގޮތުގައި  ހެޔޮކަމެއްގެ  ހައްގެއްނެތި  އުފެދޭ  މުގާބިލުގައި  އޭގެ  ހާލަތެއްގައި  މިފަދަ 

ޝަރުއީ  ނުރުހުމުގައި  އޭނާގެ  ބުނާބުނުމަކީ  ކަމެއްކޮށްދޭނެކަމަށް  މުސްތަގުުބަލުގައި 

އަދި ގާނޫނީ ގޮތުން ލާޒިމުކުރެވިދާނެ އިލްތިޒާމެއް އޮންނަންޖެހޭ ކަމެއްނޫންކަމަށެވެ. 
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މިމައްސަލާގައި ހައިކޯޓުން ކުރެއްވި ހުކުމްގައިވަނީ ތިރީގައިމިވާ ގޮތަށެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ 1995 ގައި ގ. މަނާމް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ދީދީއާއި މ.ޝުއާޒް 

މުހައްމަދު ސާލިހުއާ ދެމެދުގައި ސޮއިކުރެވުނު އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އަލްޓާފް 

އެންޓަރޕްރައިޒަސް ޕްރަވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ހިއްސާ ހަމަހަމަކުރުމަށްޓަކައި އެކުންފުނީގައި 

ހިމެނޭ މުހައްމަދު ސާލިހުގެ 60 ޕަސެންޓް ހިއްސާ ތެރެއިން އިބްރާހިމް މުހައްމަދު 

ދީދީއަށް ދިނުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ 10 ޕަސެންޓް ހިއްސާ އާއި އެ 10 ޕަސެންޓް 

ހިއްސާ އަށް ލިބުނު ފައިދާ މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ނުރުހުމުގައި އިބްރާހިމް މުހައްމަދު 

ދީދީއަށް ދިނުމަށް މުހައްމަދު ސާލިހުއަށް އަންގާނެ ތަނެއްނެތްކަމަށް މަދަނީ ކޯޓުން 

ކުރައްވާފައިވާ ހުކުމް ރަނގަޅު ނޫންކަމަށް ބެލެވޭނެ ތަނެއްނެތެވެ.”

ގެބިގެންދާ މީހަކު ނުވަތަ ކުއްޖަކު ސަލާމަތްކުރުން

އަޅައެއް  އެކަމާ  އޭނާ  ފެނުނެވެ.  މީހަކަށް  ހުރި  ދުރުގައި  ވެއްޓޭތަން  މަތިން  ފާލަން  ކުޑަކުއްޖަކު 

ގުޅިގެން  މަރާ  އެކުއްޖާގެ  ނުކުރެއެވެ.  އެއްވެސްކަމެއް  ސަލާމަތްކުރަން  އެކުއްޖާ  އަދި  ނުލިއެވެ. 

އިހުމާލުވުމުގެ ދައުވާ އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރެވިދާނެ ހެއްޔެވެ؟

ފިރިހެންމީހާ މަރުވުމުން އޭނާގެ ހަށިގަނޑުގެ ބައިތައް ނެގުން

ފިރިހެންމީހާ މަރުވާފަހުން އޭނާގެ މަނި ބޭނުންކޮށްގެން ދަރިން ހޯދުމަކީ އަހުލާގީ ގޮތުން ގަބޫލުކުރެވޭނެ 

ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟
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ޑަޔޭން ގެ ފިރިމީހާ ސްޓީވަންއަށް މެނިންޖައިޓިސްޖެހި ހޭނާރާހާލަތަށް ގޮސްފައިވަނިކޮށް 

އިލެކްޓްރޯ-އިޖެކިއުލޭޝަން މެތަޑް ބޭނުންކޮށްގެން އޭނާގެ މަނި ނަގާ ރައްކާކުރެވުނެވެ. 

މިތަކެތި ނެގިތާ ގިނަ އިރުތަކެއްނުވެ ސްޓީވަން މަރުވެއްޖެއެވެ.

ހޯދުމަށް  ކުއްޖަކު  ބޭނުންކޮށްގެން  މަސްނޫއީގޮތްތައް  މަރުވުމަށްފަހު،  ސްޓީވަން 

ޑަޔޭން  ހޯދުމަށް  ހުއްދަ  ކުރުމުގެ  ބޭނުން  އެބޭނުމަށްޓަކައި  މަނި  އެ  ގަސްދުކޮށް، 

ހިއުމަން ފާރޓިލައިޒޭޝަން އެންޑް އެމްބްރިއޮލޮޖީ އޮތޯރިޓީގައި އެދުމުން އެ ހުއްދަ 

ދިނުމަށް އެފަރާތުން އިންކާރު ކުރީ މަނި ދޭ ފަރާތުގެ ހުއްދަ، މަނި ދިނުމުގެ ކުރިން 

ހޯދާފައި ނެތުމުންނެވެ. އަދި އެ މަނި ގައުމުން ބޭރުކުރުމުގެ ހުއްދަވެސް އެފަރާތުން 

ނުދިނެވެ.

އަށް  ބެލްޖިއަމް  އެތަކެތި  ދިނުމުން  ކޯޓުން  ހުއްދަ  ބޭރުކުރުމުގެ  ގައުމުން  މަނި  އެ 

ގެންގޮސް ބެލްޖިއަމްގެ ސިއްހީ މަރުކަޒެއްގައި އެތަކެތި މަސްނޫއީގޮތުން ބޭނުންކޮށްގެން 

ޑަޔޭން ދަރިމައިވެ ފިރިހެން ކުއްޖަކު ވިހެއެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން އެމަނި ބޭނުންކޮށްގެން 

ދެވަނަ ކުއްޖަކުވެސް ހޯދިއެވެ.

ދަރިވައްޓާލުން

މައިމީހާގެ ބަނޑުގައި އަށަގެންފައިވާ ދަރިފުޅަކީ ބައްޔެއް ހުރި ނުވަތަ ނުކުޅެދޭ ނުވަތަ އައިބެއް ހުރި 

ކުއްޖަކުކަން އެނގުމުން، އެ ދަރި ވައްޓާލުމަކީ އަހުލާގީ ގޮތުން ގަބޫލުކުރެވޭނެ ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟

45 [1977] CA (UK)
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ފަސް ހާލަތެއްގައި “ދަރި ވެއްޓުން” ހުއްދަ: ފިޤުހު އެކެޑަމީ

ސަން އޮންލައިން, ޑިސެމްބަރ 2013

ފަސް ހާލަތެއްގައި ދަރި ވެއްޓުން ނުވަތަ އެބޯޝަން ހެދުން ހުއްދަ ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ފިޤުހު އެކަޑަމީން 
ފަތުވާއެއް ނެރެފި އެވެ. ފިޤުހު އެކަޑަމީގެ އަށް މެމްބަރުން ސޮއިކުރައްވައި މިމަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު 
ކީރިތި  ބިނާކޮށްފައިވަނީ  އެފަތުވާ  ބުނެފައިވަނީ  އިއުލާނުގައި  ކޮށްފައިވާ  އާންމުކުރެއްވުމަށް  ފަތުވާ 

ޤުރުއާނާއި ކީރިތި ރަސޫލާގެ ސުންނަތުން ސާބިތުވާ މަބާދިއުތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށްގެން ކަމަށެވެ.

ހެޔޮނުވާ  ކައިވެނި  ވަނީ  ބުނެފައި  ފަތުވާގައި  ގޮތުގައި  ހާލަތުގެ  ފުރަތަމަ  ހުއްދަވާ  ދަރިވައްޓާލުން 
ފިރިހެނަކު އެފަދަ އަންހެނަކާ އެކު ގަދަކަމުން ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގައި )ރޭޕްކޮށް( އެ އަންހެނާގެ 
އިއްފަތްތެރިކަމަށް އަރައި ގަތުމެވެ. އެހާލަތުގައި އެއަންހެނާގެ ރަހިމުގައިވާ ނުތުފާއަށް 120 ދުވަސް 
ހުއްދަވާނެ  ހެދުން(  )އެބޯޝަން  ނައްތާލުން  ހަލާކުކޮށްލައި  ކުރިން  ވުމުގެ  މަސްދުވަސް(  )ހަތަރު 
ކަމަށެވެ. ދެވަނަ ހާލާތެއް ކަމަށް ވަނީ ކައިވެނި ހެޔޮވާ ފިރިހެނަކު އެފަދަ ގޮތަކަށް ކަންތައް ކޮށްގެން 

ބަލިވެ އިނުމެވެ.

ތިންވަނަ ހާލަތެއް ކަމަށް ބުނެފައި ވަނީ ހަށިގަނޑު ބަލިކަށި ނުވަތަ ބަލިވެ އިނުމަށް އަހުލުވެރި ނުވާ 
ކުއްޖަކާ އެކު ގަދަކަމުން ގުޅުން ހިންގުމުގެ ސަބަބުން ބަލިވެ އިނުމެވެ. އެފަދަ ހާލަތުގައި ވެސް 120 

ދުވަސް ވުމުގެ ކުރިން ވައްޓާލުން ހުއްދަވާނެ ކަމަށް ބުނެފައިވެ އެވެ.

ބަލިވެ  އަންހެނަކު  އިން  ކޮށްގެން  ކައިވެންޏެއް  ސައްހަ  ބުނެފައިވަނީ  ކަމަށް  ހާލަތެއް  ހަތަރުވަނަ 
އިން އިރު އެއަންހެނާގެ ބަނޑުގައިވާ ދަރިއަކީ ދާއިމީ ބޮޑު އުނި ކަމެއް ހުރެދާނެ ފަދަ ބޮޑު ބައްޔެއް 
ޖެހިފައިވާ ކުއްޖެއްކަން ޔަގީންވާއިރު އެބައްޔަކީ ބޭހަކުން ފަރުވާއަކުން ރަނގަޅު ކުރެވިދާނެ ކަމެއް 

ކަމުގައި ނުވުމެވެ. އެފަދަ ބައެއް ބަލިތަކުގެ މިސާލުތައް ވެސް ފަތުވާފައި ބަޔާންކޮށްފައި ވެއެވެ.

ބަނޑުގައި  އެއަންހެނާގެ  އިރު،  ބަލިވެއިން  އަންހެނާ  ކޮށްގެންއިން  ކައިވެންޏެއް  “ޞައްޙަ 
ގަރުބަގެންފައިވާ ދަރިއަކީ، ތެލަސީމިއާ މޭޖަރ، ސިކްލް ސެލް މޭޖަރ، ނުވަތަ އެކުއްޖާ އުފަންވާއިރު
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ހަށިގަނޑުގައި ނުވަތަ ސިކުނޑީގައި ދާއިމީ ބޮޑު އުނި ކަމެއް ހުރެދާނެ ފަދަ ބޮޑު ބައްޔެއް ޖެހިފައިވާ 
ކުއްޖެއްކަން ޑަކްޓަރީ ގޮތުން ޔަޤީންވާއިރު، އެއީ ބޭހަކުން ނުވަތަ ފަރުވާއަކުން ފަސޭހަކުރެވިދާނެ 
ވައްޓާލުމަކީ  ކުރިން  ދުވަސްވުމުގެ   120 ބަލިވެއިންތާ  އެއަންހެންމީހާ  ނުވާނަމަ،  ކަމުގައި  ކަމެއް 

ހުއްދަ ކެމެކެވެ،” ފަތުވާގައި ވެއެއެވެ.

ފަސް ވަނަ ހާލަތެއް ކަމަށް ބުނެފައި ވަނީ އަންހެނާގެ ފުރާނައަށް ނުރައްކާވާ ފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރި 
ވުމެވެ. އެހާލަތުގައި 120 ދުވަސް ވުމަށް ފަހުގައި ވެސް، ހައްޔަރުން ނައްޓާލުމަކީ ހުއްދަ ކަމެއް 

ކަމަށް ފަތުވާގައި ވެއެވެ.

ދަރިވައްޓައިލުން ހުއްދަވާ އެހާލަތްތަކުގައި ވެސް ރިއާޔަތްކުރަން ޖެހޭ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ފަތުވާގައި 
ބަޔާންކޮށްފައިވެ އެވެ. އެގޮތުން ސައްހަ ކައިވެންޏެއްގައިވާ އަންހެނެއްނަމަ އެކަން ކުރުމަށް ދެމަފިރިން 
ހުރިކަން  ބައްޔެއް  ބޮޑު  އެހާލަތުގައި  އަދި  އެވެ.  ބުނެފައިވެ  ކަމަށް  ގަބޫލުވުމަކީ ޝަރުތެއް  ރުހި 

ޑޮކްޓަރެއް ނުވަތަ ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމަކުން ރަސްމީ ލިއުމަކުން ކަށަވަރުކުރުމަކީ ވެސް ޝަރުތެކެވެ.

ފަތުވާގައި ބުނެފައި ވަނީ ބަލިވެ އިންނަތާ 120 ދުވަސް ނުވާނަމަ އެއީ ފުރާނަ ހުރި ނަފުސަކަށް ނުވާ 
ކަމަށާއި އެހެންވީމާ އެއީ ފުރާނަ ހުރި ނަފުސެއް މަރާލުން ކަމަށް ނުވާނެ ކަމަށެވެ.
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އޮޅުވާލައިގެން އެބޯޝަން ހެއްދި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހަވީރު އޮންލައިން, 16 މޭ 2013

މީހަކާ އިނދެގެން އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ ލ،ގަމު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ދޮގު މައުލޫމާތު ދީގެން އެ 
ހޮސްޕިޓަލުގައި އެބޯޝަން ހެދި އަންހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ހައްޔަރުކުރި 26 އަހަރުގެ އަންހެން މީހާ މިދިޔަ މަހުގެ 16 
ވަނަ ދުވަހު އެބޯޝަން ހަދާފައި ވަނީ މީގެ ހަ އަހަރު ކުރިން އިނދެގެން އުޅުނު މީހަކީ އަދިވެސް 
މައުލޫމާތު  ދޮގު  އޭނާ  އަދި  ކަމަށެވެ.  ފަހުގައި  ދިނުމަށް  މައުލޫމާތު  ދޮގު  ބުނެ  ކަމަށް  ފިރިމީހާ 

ދީފައިވާކަން އެނގުމާ އެކު ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ މިދިޔަ ހަފުތާގެ ބުދަ ދުވަހު އެވެ.

މި އަަންހެން މީހާއާ ބެހޭ މައުލޫމާތެއް އަދި ހާދިސާއާ ބެހޭ ގޮތުން ފުލުހުން އަދި އިތުރު މައުލޫމާތު 
ހާމައެއް ނުކުރެ އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މި އަންހެން މީހާގެ މައްސަލަ އިތުރަށް ތަހުގީގުކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.
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އަށްވަނަ ބައި

ގާނޫނާއި އިންސާފު

“އިންސާފު” މި މަފްހޫމުގެ މާނަ އެކިމީހުން ކުރަނީ އެކިގޮތަށެވެ. އާންމު ގޮތެއްގައި އިންސާފުގެ 

ވެރިފަރާތްތަކަށް  ހައްގުތަކުގެ  ކަންކުރުމާއި  އެއްގޮތަކަށް  މެދު  އެންމެނާ  ހަމަހަމަކަމާއި،  މާނައަކީ 

ހައްގު ލިބިދިނުމެވެ. ބަސްފޮތްތަކުގައި ބުނާ ގޮތުން އިންސާފަކީ ހައްގުތައް ނެގެހެއްޓުމާއި، ވިޔާނުދާ 

އަމަލުތަކަށް އަދަބު ދިނުމެވެ.

ބެހެވެނިވި  އެއީ  ދެސިފައެއްގައެވެ.  ފެނިގެންދަނީ  އިންސާފު  ގޮތުން  ބަޔާންކުރާ  އެރިސްޓޯޓްލް 

އިންސާފާއ46ި އިސްލާހީ އިންސާފެވެ.47 ބެހެވެނިވި އިންސާފަކީ ދައުލަތުގެ މުއްސަނދިކަން ހަމަހަމަ 

ތިލަފަތަށް  އަމަލެއް  ވަކި  އިންސާފަކީ  އިސްލާހީ  ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.  ރައްޔިތުންނަށް  އުސޫލަކުން 

ލުމަށްފަހު، ތިލަފަތުގެ ދެފަރާތް ހަމަހަމަ ކުރުމެވެ. މިބާވަތުގެ އިންސާފު ބިނާވެފައިވަނީ ހަމަހަމަ 

ކަމުގެ މައްޗަށެވެ. އިންސާފަކީ، ވަކި އަމަލަކުން މީހަކަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާއަކަށް ނުވަތަ ގެއްލުމަކަށް 

ބެލުމަށްފަހު، ދެފަރާތަކީ ހަމަހަމަ ދެފަރާތްކަމަށް ހަދައިދިނުމަށްޓަކައި ގެއްލުން ލިބުނު ފަރާތަށް ބަދަލު 

ހޯދައިދިނުމެވެ. ހެޔޮމީހަކު ނުބައިމީހަކަށް މަކަރު ހެދީތޯ ނުވަތަ ނުބައިމީހަކު ހެޔޮމީހަކަށް މަކަރު 

ހެދީތޯ ގާނޫނު ނުބަލާނެއެވެ.

ހަގީގީ  ސަބަބުން  ހުރުމުގެ  އެޖެންޑާތަކެއް  އަމިއްލަ  މީހުންގެ  ހަދާ  ގާނޫނު  ބުނެފައިވަނީ  ރޯލްސް 

އިންސާފު، ގާނޫނުން ލިއްބައި ނުދޭ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ހަގީގީ އިންސާފު ލިބޭނީ ހަމައެކަނި 

އަސްލު މަގާމަށް ނުވަތަ “އޮރިޖިނަލް ޕޮޒިޝަން” )މުޖުތަމައު އުފެދުމުގެ ކުރިން އޮންނަ ހާލަތު( 

އަށް ވާސިލުވުމުންނެވެ.

46 Distributive justice
47 Corrective justice
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ކޮބައިކަން  އިންސާފަކީ  ސަބަބަކީ،  ކަމެކެވެ.  ދަތި  ކަނޑައެޅުމަކީ  ކޮބައިކަން  އިންސާފަކީ  އަދުލު 

ކަނޑައަޅާ މީހާއަށް އެކަން ކަނޑައެޅުމުގައި އެމީހެއްގެ އިހްސާސާއި، ރަހައާއި، މާޒީގެ ތަޖުރިބާ އާއި 

ސިޔާސީ ގޮތުން ގުޅިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އަސަރު ފޯރާފައި ހުންނާނެތީއެވެ. އިންސާފަކީ ކޮބައިކަން 

ގިނަ  ތަފާތު  އިންސާފުގެ  އަދުލު  ނުވާތީ،  މިނިވަންވެފައި  ނުފޫޒުތަކުން  މިފަދަ  ކަނޑައެޅުމުގައި 

ތައުރީފުތަކާއި ނަޒަރިއްޔާތައް އެކަށައެޅިފައިވެއެވެ.

އިންސާފު ގާއިމު ކުރުމަށްޓަކައި ދައުލަތްތަކުން ގާނޫނީ ނިޒާމުތައް އެކަށައަޅައި ގާނޫނުތައް ހަދައެވެ. 

އެހެންނަމަވެސް، އެފަދަ ބައެއް ނިޒާމުތަކާއި ގާނޫނުތަކުގައި އުނިކަން ހުންނާތީ، ދައުލަތުގެ އަދުލު 

ދެމަގެއް  ކުރުމަށްޓަކައި  ކަށަވަރު  ކުރެވޭކަން  ގާއިމު  އިންސާފު  ނިޒާމުން  ގާއިމުކުރާ  އިންސާފު 

ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ. އެދެމަގަކީ އިޖުރާއީ އިންސާފާއ48ި މައުލޫއީ އިންސާފެވެ.49

މައުލޫއީ އިންސާފު

މައުލޫއީ އިންސާފަކީ، ގާނޫނު ތަކުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން ނެރޭ ނަތީޖާއަކީ 

ހާދިސާއަކަށް  އުސޫލެއް  ކޮށްފައިވާ  ބަޔާން  ގާނޫނުގައި  ހެދުމެވެ.  ނަތީޖާއަކަށް  އިންސާފުވެރި 

ނުވަތަ ހަގީގަތްތަކެއްގެ މައްޗަށް ތަތުބީގުކުރުމުން ނިކުންނަ ނަތީޖާއަކީ އިންސާފުވެރި ނަތީޖާއަކަށް 

ހެދުމެވެ. ގާނޫނެއްގައިވާ އުސޫލުތައް ތަތުބީގުކުރުމުން ނިކުންނަ ނަތީޖާއަކީ އިންސާފުވެރި އެއްޗެއްތޯ 

ނުވަތަ ނޫންތޯ ބެލުމަށްޓަކައި އަޅާކިޔާ މިންގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި ގާނޫނުއަސާސީގެ 2 ވަނަ ބާބުގައި 

އުސޫލުތަކާއި  އެކަށައެޅިފައިވާ  ގޮތުން  ބައިނަލްއަގުވާމީ  ހައްގުތަކާއި،  އަސާސީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ދީނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ މިންގަނޑުތައް ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ.

48 Procedural justice
49 Substantive justice
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މައުލޫއީ އިންސާފުގެ ދެވަނަ މިސާލަކީ “އެކުއިޓީ” ގެ މަބްދައު އެވެ. މިމަބްދައު ކޯޓުން ތަތުބީގުކުރަމުން 

ނިކުންނަ  ތަތުބީގުކުރުމުން  ހާދިސާއަކަށް  ވަކި  އުސޫލެއް  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ގާނޫނުގައި  ގެންދަނީ، 

ނަތީޖާއަކީ ބޭއިންސާފު ނުވަތަ ގެއްލުންދެނިވި ނަތީޖާއެއްކަމުގައިވާނަމަ އެކަން ހައްލުކޮށް އިންސާފު 

“އެކުއިޓީ”  ޑެނިންގް،  ލޯޑް  ގަޒިއްޔާގައި  ޓްރީ”  “ހައި  މިސާލަކަށް،  ކޮށްދީގެންނެވެ.  ގާއިމު 

މަބްދައުއެއް ކަމަށްވާ ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕެލްގެ މަބްދައު ތަތުބީގުކުރީ، ގާނޫނު ތަތުބީގު ކުރުމުން 

އެފަދަ ބޭއިންސާފު ނަތީޖާއެއް ނިކުންނާތީ އެކަމުގެ ހައްލެއްގެ ގޮތުންނެވެ.

Miller v Jackson

ކިރިކެޓް ދަނޑެއް އޮތީ އަލަށް ހެދި ގެތަކަކާއި އިންވެގެންނެވެ. ދާއުވާކުރާ ފަރާތުން 

އެތަނުން އެއް ގެ ގަތެވެ. އެ ކިރިކެޓް ދަނޑުން ވަރަށް ގިނަ ފަހަރު އޭނާގެ ގެއަށް 

އެކަން  ފޯރާތީ،  އުނދަގޫ  އާންމު  ކުރީ  ދައުވާ  ފަރާތުން  ދައުވާކުރާ  ޖަހައެވެ.  ބޯޅަ 

ހުއްޓުވުމަށާއި، އޭނާގެ މުދަލަށާއި، އޭނާއަށް އަނިޔާއެއް ވެދާނެތީ، އެކަމުގެ ގެއްލުމުގެ 

ބަދަލު ހޯދުމަށެވެ. ދައުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ދިފާއުގައި އެފަރާތުން ބުނީ، އެއުނދަގުލަށް 

ހުށަހެޅިގަތީ ދައުވާކުރާ ފަރާތުން އަމިއްލައަށް ކަމަށެވެ. ކޯޓް އޮފް އެޕީލް އިން ނިންމީ 

ދައުވާކުރާ ފަރާތަށް މައްސަލަ ކާމިޔާބުވާ ކަމަށާއި، ދައުވާކުރާ ފަރާތުން އެއުނދަގުލަށް 

އަމިއްލައަށް ހުށަހެޅިގަތީކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ދިފާއު ގަބޫލު ނުކުރެވޭނެކަމަށެވެ. އެހެން 

ނަމަވެސް ކޯޓުން އެތަނުގައި ކުޅުން ހުއްޓުވުމުގެ އަމުރެއް ނުނެރުނެވެ. ސަބަބަކީ، 

އެތަނުގައި ކުޅުމަކީ އިޖުތިމައީ ގޮތުން ބޭނުންތެރި ކަމަކަށް ވާތީވެއެވެ.
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އިޖުރާއީ އިންސާފު

އިޖުރާއީ އިންސާފަކީ، އަދުލު އިންސާފު ގާއިމު ކުރުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ނިޒާމާއި އިޖުރާއާތުތަކާއި 

އެކަން ކުރާ ގޮތް އިންސާފުވެރި ވުމެވެ.

ޕޮޒިޓިވިސްޓުން ދެކޭ ގޮތުގައި ގާނޫނުގައި ކިތަންމެ ރަނގަޅު ވާހަކަތަކެއް ބަޔާން ކޮށްފައި ހުއްޓަސް، 

ކުރާކަށް  އަމަލު  އެގާނޫނަކަށް  ހަދާފައިވާނަމަ  ގާނޫނު  ހިލާފަށް  އިޖުރާއާތުތަކާއި  ހެދުމުގެ  ގާނޫނު 

ނުޖެހޭނެއެވެ.

އިޖުރާއީ އިންސާފު ލާޒިމް ކުރަނީ ވަކި ފަރާތަކަށް ބުރަވުމެއް، ބިރެއް ނެތި އިންސާފު ގާއިމުކުރެވޭކަން 

ތެރެއިން  ނިޒާމުގެ  ގާއިމުކުރެވޭ  މިގޮތުން  ހުރުމަށެވެ.  އިޖުރާއާތުތަކެއް  ނިޒާމަކާއި  ކަށަވަރުކުރެވޭ 

އިންސާފު ލިބިދެވެނީ ހަމަހަމަ ކަމާއި، ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހިކަމާއި، ގާނޫނުގެ ވެރިކަން ނެގެހެއްޓޭ 

ގޮތަށްކަން މިފަދަ އިޖުރާއާތުތަކުން ކަށަވަރުކުރެވެން ޖެހޭނެއެވެ. އަދި މިބޭނުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލެވޭ 

އިޖުރާއާތުތަކަށް ހަރުކަށިކޮށް ތަބައަވެ އަމަލުކުރެވެންވާނެއެވެ.

ދެކަމެއް  ކުރުމަށްޓަކައި  ކަށަވަރު  ކުރެވޭކަން  ގާއިމު  އިންސާފު  ތެރެއިން  އިންސާފުގެ  އިޖުރާއީ 

ފުރިހަމަވާންޖެހެއެވެ.

ތޮބީއީ އިންސާފުގ50ެ އުސޫލުތައް ނެގެހެއްޓުން.. 1

ގާނޫނުގެ ވެރިކަން ނެގެހެއްޓުން.. 2

މިދެއުސޫލު ނުދެމެހެއްޓޭނަމަ، އެއީ އިންސާފު ނުލިބުން ކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ.

50 Natural justice
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ނުވަވަނަ ބައި

ތޮބީއީ އިންސާފ51ު

އިންސާފަކީ ހިޔާލީ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. އެއީ އަމަލީ ގޮތުން ލޮލަށް ފެނި އަދި އަތުން ހިފޭ އެއްޗެއްކަމަށް 

އިންސާނުންގެ  އެސިފައަކީ  ސަބަބަކީ  އެއްޗެއްވެސްމެއެވެ.  ތޮބީއީ  އިންސާފަކީ  ބުނެވިދާނެއެވެ. 

އެއީ  ސިފައަކަށްވާތީއެވެ.  ހިމެނިގެންވާ  ކާއިނާތުގައި  މުޅި  ވާތީއެވެ.  ސިފައަކަށް  ތޮބީއަތުގައިވާ 

އިލާހީ ސިފައަކަށްވާތީއެވެ. އެހެންކަމުން، އިންސާފުވެރި ނުވުމަކީ ނުތޮބީއީ ސިފައެކެވެ. އިންސާފަކީ 

ތިމާގެ އަހުލާގާ ގުޅިފައިވާ ސިފައެކެވެ. އަދި އެއީ އިންސާނާގެ ފިކުރާ ވިސްނުމާވެސް ގުޅިފައިވާ 

ސިފައެކެވެ. އިންސާނާ މަތިވެރި މަހުލޫގަކަށްވަނީ މިސިފަ އޭނާގެ ކިބައިގައި ހުރުމުންނެވެ.

ތޮބީއީ އިންސާފު ނުވަތަ ނެޗުރަލް ޖަސްޓިސްގެ މަފްހޫމު ލާޒިމް ކުރާ ގޮތުގައި، އިންސާފު ލިބިދޭ 

އިޖުރާއަތަކީ އިންސާފުވެރި އިޖުރާއަތަކަށް ވާންޖެހެއެވެ. ބޭއިންސާފު އިޖުރާއަތެއްގެ ތެރެއިން ނިންމާ 

ނިންމުމަކީ ސައްހަ ނިންމުމެއް ކަމަކަށް ނުބެލެވެއެވެ. މީހެއްގެ ހައްގަކާ ގުޅޭ ކަމެއް ނިންމުމުގައި 

މުއައްސަސާތަކުން،  އިދާރީ  ފަރާތްތަކުންނާއި  އިންސާފުކުރާ  އެނޫނަސް ނިޔާކޮށް  ފަނޑިޔާރުންނާއި 

ބޭނުންކުރާ އިޖުރާއަތުތަކަކީ އިންސާފުވެރި އިޖުރާއަތެއްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ އެންމެ ބޯދާ ޒަމާނުއްސުރެ 

ފެށިގެން ބަލަމުން އަންނަނީ ތޮބީއީ އިންސާފުގެ ހަމަތަކުގެ މަތިންނެވެ.

ތޮބީއީ އިންސާފުގެ މަފްހޫމު އެކުލެވިގެންވަނީ މައިގަނޑު ދެކަމެއްގެ މައްޗަށެވެ.

އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ ކަމެއްގައި އެމީހަކު ފަނޑިޔާރަކަށް ނުހުރުން. 1

މީހަކާ ދެކޮޅަށް ނިންމުމެއް ނިންމާނަމަ، އެމީހަކު ދިފާއުވުމަށް ފުރުސަތު ދިނުން. 2

51 Natural justice
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އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ ކަމެއްގައި އެމީހަކު ފަނޑިޔާރަކަށް ނުހުރުން

ނިންމުމުގައި  ކަމެއް  އަމިއްލަ  އެމީހެއްގެ  އެއީ  ހިމެނެއެވެ.  ދެކަމެއް  އަނެއްކާވެސް  މިމަފްހޫމުގައި 

އެމީހަކު ބައިވެރިނުވުމާއި، ނިންމުމެއް ނިންމާ މީހާއަކީ ވަކިފަރާތަކަށް ޖެހިފައިވާނޭ ކަމަށް މީހުންނަށް 

ގަބޫލުކުރެވޭ ނުވަތަ ޝައްކު ކުރެވިދާނެ ފަދަ ހާލަތެއްގައި ހުރި މީހަކަށް ވެގެން ނުވާނެ ކަމެެވެ.

ނިންމުމެއް ނިންމާ މީހަކީ އޭނާގެ އަމިއްލަ ނުވަތަ އޭނާގެ މާލީ މަސްލަހަތެއް އެކަމުގައި އޮތް މީހަކަށް 

ކަމުގައިވާ  ގަޒިއްޔާއެއް  ނިންމާފައިވާ  ކޯޓުން  ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް ސުޕްރީމް  ވެގެންނުވާނެއެެވެ. 

އިންސާނުންގެ  ބުނެފައިވަނީ،  ކޯޓުން  ޔޫ.އެސް ސުޕްރީމް  ގައި  ސްނައިޑަރ ވ މެސަޗޫސެޓްސ52ް 

ހިލާފުވެފައިވާނަމަ،  އުސޫލަކާ  އަސާސީ  އިންސާފުގެ  އަދުލު  ނެގިފައިވާ  ބިންވަޅު  ޒަމީރުގައި 

ކަނޑައަޅައި  ގާނޫނުގައި  އެކަމަކީ  ނުވާނެކަމަށެވެ.  އިޖުރާއަތަކަށް  އިންސާފުވެރި  އެއިޖުރާއަތަކީ 

ހިލާފުވުމަކީ  އުސޫލާ  މިއަސާސީ  އިންސާފުގެ  އަދުލު  ކަމަށްވިޔަސް،  ކަމެއް  ނެތް  ބަޔާންކޮށްފައި 

ގާނޫނެވެ.  އާލަމީ  ބުނެފައިވާ  އެރިސްޓޯޓްލް  މިއީ  ކަމަށެވެ.  ހެއްކެއް  ލިބިނުދެވޭކަމުގެ  އިންސާފު 

ނިންމާ  ހިލާފަށް  އުސޫލާ  މިއަސާސީ  އިންސާފުގެ  އަދުލު  އެހެންކަމުން  ލޯއެވެ.  ނެޗުރަލް  ނުވަތަ 

ނިންމުންތަކަކީ ސައްހަ ނިންމުމެއް ކަމަކަށް ނުބެލެވޭނެއެވެ.

އެމީހަކު  ނިންމުމުން  އެކަމެއް  ކަމެއްނަމަ،  ހިމެނޭ  މަސްލަހަތެއް  ކުޑަވެސް  ތިމާގެ  އެހެންކަމުން، 

ތިމާ  ކަމެއް  އޮތް  މަސްލަހަތެއް  ކުޑަވެސް  ތިމާގެ  ޖެހޭނެއެވެ.  އެއްކިބާވާން  އެކަމުން  ދުރުހެލިވެ 

ނިންމައިފިނަމަ، އެއީ ބާތިލު ނިންމުމެކެވެ.

އެހެރަ  އެމިހާ  މީހަކަށް  ހުންނަ  ބަލަން  ނެތްނަމަވެސް،  އެކަމެއްގައި  މަސްލަހަތު  އެމީހާގެ  ސީދާ 

ހާލަތަކީ ވަކިފަރާތަކަށް ޖެހިދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ހާލަތެއް ކަމަށް ވާނަމަވެސް އެމީހަކު އެނިންމުމެއް 

ނިންމުމުން ދުރުހެލިވާން ޖެހޭނެއެވެ.

52 Snyder v Massachusetts (1934) 291 U.S. 97 (105) 
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މިބާވަތުގެ ހާލަތްތަކުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ހަލާތްތައް ހިމެނެއެވެ.

މާލީ މަސްލަހަތެއް އޮތުން.. 1

އެއްވެސް ގޮތަކަށް އެނިންމުމާ އޭނާއާ ގުޅޭނެ ގޮތެއް އޮތުން.. 2

އެފަރާތާބެހޭ މައުލޫމާތު، ކޯޓުން ބޭރުން ލިބެން ހުރި މީހަކު ކަމަށްވުން.. 3

އެކަމަކާ ބެހޭގޮތުން ކުރިން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ލަފައެއްދީ، އެމީހެއްގެ ހިޔާލު . 4

އާންމުކޮށްފައިވާ މީހެއްކަމުގައިވުން.

އާއިލާގެ . 5 ތިމާގެ  ނުވަތަ  ތިމާއަށް  ފުށުން  ހަސްމެއްގެ  ހިމެނޭ  މައްސަލާގައި 

މެންބަރަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަމެއް ލިބެމުން ދިއުން.

އެއް  މައިގަނޑު  އެންމެ  ޖަސްޓިސްގެ  ނެޗުރަލް  އެނގެނީ  ކަންކަމުން  ބަޔާންވެގެންވާ  މަތީގައި 

ކަމަށް  މީހަކު  ނުޖެހޭ  ފަރާތަކަށް  ވަކި  މީހަކީ  ނިންމާ  ނިންމުމެއް  ނުވަތަ  ފަނޑިޔާރަކީ  ތަނބަކީ 

މީހަކު  ހާލަތެއްގައިވާ  ކުރެވިދާނެ  ތަސައްވަރު  ބުރަވެދާނެކަމަށް  ފަރާތަކަށް  ވަކި  އަދި  ވުމާއި، 

ހަވާލުކުރުމުގ53ެ  ޕިނޮޝޭ  ގަޒިއްޔާއަކީ  އެއް  ކުރެވުނު  ތަތްބީގު  މަފްހޫމް  މި  ނުވުމެވެ.  ކަމަށް 

ޝަރީއަތް  ގައުމެއްގައި  އެހެން  ތުހުމަތުގައި  ކުށުގެ  ހިލާފުވުމުގެ  އިންސާނިއްޔަތާ  ގަޒިއްޔާއެވެ. 

ކުރުމަށް އެގައުމާ ޕިނޮޝޭ ހަވާލުކުރުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލާގައި، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އުއްތަމަ 

ކޯޓު ކަމުގައިވާ ހައުސް އޮފް ލޯޑްސްއިން ކަނޑައެޅީ ދައުލަތުގެ ވެރިއެއްކަމުގެ އިމްތިޔާޒުގެ ދިފާއު 

ޖެނެރަލް ޕިނޮޝޭ އަށް އެ ގަޒިއްޔާގައި ނުނެގޭނެ ކަމަށެވެ. ހައުސް އޮފް ލޯޑްސް ގެ މިނިންމުމުގެ 

ނަތީޖާއަކަށް ވެގެންދިޔައީ ޕިނޮޝޭ ހަވާލު ކުރުމަށް މަގު ހުޅުވިގެންދިއުމެވެ. ފަހުން އެނގުނު ގޮތުގައި 

އެނިންމުން ނިންމި ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން އެއް ފަނޑިޔާރަކީ އެމްނެސްޓީ އިންޓަރނޭޝަނަލްގެ 

ކުރީގެ ޑިރެކްޓަރެއްކަމާއި، އަދި ޝަރީއަތުގެ މަރުހަލާތަކުގައި އެމްނެސްޓީގެ ދައުރެއް ހިމެނޭއިރު، 

53 Extradition
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ލޯޑްސް  އޮފް  ހައުސް  މިގަޒިއްޔާގައި  ނުވާކަމެވެ.  ހާމަކޮށްފައި  މަސްލަހަތު  އޭނާގެ  އެފަނޑިޔާރު 

އިން ފަހުން ނިންމީ އެމީހެއްގެ ކަމެއްގައި އެމީހަކު ފަނޑިޔާރެއްގެ ގޮތުގައި ނުހުރުމަކީ އަސާސީ 

އުސޫލެއްކަމަށެވެ.

އޭ.ކޭ ކްރައިޕަކް ވ ޔޫ.އޯ.އައ54ި

މިމައްސަލާގައި ހިމެނޭ ޗީފް ކޮންޒަރވޭޓަރ އޮފް ފޮރެސްޓްސް ނަކީޝްބަންދު އަކީ އޯލް 

އިންޑިއާ ކޭޑަރ އޮފް ފޮރެސްޓްރީ ސަރވިސްގެ ޗީފް ކޮންޒަރވޭޓަރ އެއް ހޮވުމަށް 

އެކަށައެޅުނު ސެލެކްޝަން ކޮމިޓީގެ މެންބަރެކެވެ. ނަކީޝްބަންދު ވެސް ވަނީ އެމަގާމަށް 

ކުރިމަތިލާފައެވެ. އޭނާގެ ނަން ދިރާސާކުރެވުނު އެ ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުން ތަކުގައި އޭނާ 

ބައިވެރިނުވި ކަމުގައިވިޔަސް، މިމައްސަލާގައި އިންޑިއާގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައެޅީ 

އަސަރުކުރުމަކީ  އެކަމުން  ނިންމުމަށް  ބޯޑުގެ  އެ  އެ  ހިމެނުމުން  އޭނާ  ބޯޑުގައި  އެ 

އެކަށީގެންވާ ކަމަކަށްވާތީވެ، އެ ބޯޑުގެ ނިންމުމަކީ ނެޗުރަލް ޖަސްޓިސްގެ އުސޫލުތަކާ 

ހިލާފު ނިންމުމެއް ކަމަށްވާތީވެ ބޯޑުގެ ނިންމުމަކީ ބާތިލުނިންމުމެއް ކަމަށެވެ.

މީހަކާ ދެކޮޅަށް ކަމެއް ނިންމާނަމަ، އެކަމުން ދިފާއުވުމުގެ ފުރުސަތު އެމީހަކަށް ދިނުން

މީހަކަށް އެމިހާގެ މިނިވަންކަން، ނުވަތަ މުދަލެއް ނުވަތަ ވަޒީފާއެއް ގެއްލޭ ގޮތަށް އޭނާއާ ދެކޮޅަށް 

ކުރެވޭ ތުހުމަތަށް ޖަވާބު ދިނުމުގެ ފުރުސަތު ނުދީ އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ކަމެއް ނުވަތަ ގޮތެއް ނިންމުމަކީ 

ނެޗުރަލް ޖަސްޓިސްގެ ހަމަތަކާ ހިލާފު ކަމެކެވެ. އެފަދަ ނިންމުމެއް ވާނީ ބާތިލު ނިންމުމަކަށެވެ.

އޭ.ކޭ. ކްރައިޕަކް އެންޑް ޔޫނިއަން އޮފް އިންޑިޔ55ާ، މިގަޒިއްޔާގައި އިންޑިޔާގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން

54 A.K.Kraipak v. UOI AIR 1970 SC 150 
55 A.K. Kraipak Vs. Union of India (AIR 1970 SC 150) 
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ގާނޫނެއް  ވަކި  ބެހޭގޮތުން  އެކަމަކާ  ހިނގާނީ  އުސޫލުތައް  ޖަސްޓިސްގެ  ނެޗުރަލް  ބުނެފައިވަނީ 

ގޮތުގައި  ބުރަވާ  އިލްމުވެރިން  ގިނަ  އެހެންނަމަވެސް  ކަމުގައެވެ.  ހަދާފައިނުވާނަމަ  މަޖިލީހުން 

ޖަވާބުދާރީ ވުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމަށް ގާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނެތްނަމަވެސް އަދުލު އިންސާފުގެ 

މިހަމައިން ބޭރުނުވެވޭނެއެވެ.

ތެރޭގައި  މިހަމައިގެ  އިންސާފުގެ  ލާޒިމުކުރާ  ދިނުމަށް  ފަރާތަށް  އަނެއް  ފުރުސަތު  ދިފާއުވުމުގެ 

އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނެއެވެ.

ޖަވާބުދާރިވުމުގެ ފުރުސަތު އޭނާގެ ހާޒިރުގައި ދިނުން.. 1

އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ހުށަހަޅާ ހެކިންނާ ސުވާލު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުން.. 2

އޭނާއާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅި ސަބަބު އޭނާއަށް އަންގައިދިނުން.. 3

ޖަވާބުދާރިވުމަށް ތައްޔާރުވުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަގުތާއި ވަސީލަތްތައް ދިނުން.. 4

ތޮބީއަތަކީ  ޖަސްޓިސްގެ  ނެޗުރަލް  ގަޒިއްޔާއަކުނ56ް  ނިންމާފައިވާ  ކޯޓުން  ސުޕްރީމް  އިންޑިޔާގެ 

ކޮބައިކަން ސާފުކޮށް ދީފައިވެއެވެ. އެއީ:

އެހެން . 1 ކިޔާ  އިންސާފަަށ57ް  ހިއްސުތަކުގެ  އާންމު  އަކީ  ޖަސްޓިސް  ނެޗުރަލް 

ނަމެއްކަން.

ގާނޫނެއްގައި . 2 ލިޔެވިފައިވާ  ކޮންމެހެން  ހަމަތަކަކީ  ޖަސްޓިސްގެ  ނެޗުރަލް 

ހުންނަންޖެހޭ އެއްޗެއް ނޫންކަން.

ނަގައި . 3 ބިންވަޅު  ޒަމީރުގައި  އިންސާނާގެ  އުސޫލުތަކަކީ  ޖަސްޓިސްގެ  ނެޗުރަލް 

ކުރެހިފައިވާ އެއްޗެއްކަން.
56 Canara Bank And Ors vs Shri Debasis Das And Ors (AIR 2003 2041)
57 Common sense justice
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ހަމަތަކެއްގެ . 4 ގަބޫލުކުރާ  ބުއްދި  އިންސާނީ  ކުރަންޖެހޭނީ،  ގާއިމު  އިންސާފު 

މަތިންކަން.

ފަންނީ . 5 ހުންނަ  ގާނޫނުތަކުގައި  ލިޔެވިފައިވާ  އަކީ  ޖަސްޓިސް  ނެޗުރަލް 

މަޅިތަކުންނާއި ފަންނީ ހުރަސްތައް ގިރާކޮށް އިންސާފު ގާއިމުކުރުމަށް ހުޅުވިފައި 

އޮންނަ ދޮރެއްކަން.

ނެޗުރަލް ޖަސްޓިސްގައި ހިމެނެނީ މައިގަނޑު ދެ އުސޫލެކެވެ.

ހ( ތިމާގެ އަމިއްލަ ކަމެއްގައި ތިމާ ފަނޑިޔާރަކަށް ނުހުރުން.

ށ( ދެފަރާތުގެ ވާހަކަ އަޑުއެހުން.

ގަޒިއްޔާއެއްގައި ނުވަތަ އެނޫންވެސް އަޑުއެހުންތަކުގައި ދެފަރާތުގެ ވާހަކަ އަޑުއެހަން ޖެހޭނެކަމަށް 

އެކަށޭނަ  ތައްޔާރުވުމަށް  ދިނުމަށް  ޖަވާބު  ތުހުމަތަށް  ކުރެވޭ  އޭނާއާމެދު  މުރާދަކީ،  ގާއިދާގެ  ބުނާ 

ވަގުތާއި ފުރުސަތު ދިނުމެވެ.

R v Thames Magistrate’s Court Ex Parte Polemis58

ކުރަން  ޝަރީއަތް  ލިބުނީ،  އަމުރު  ހާޒިރުވުމުގެ  ކޯޓަށް  ފަރާތަށް  ލިބޭ  ދައުވާ  މިގަޒިއްޔާގައި، 

ޝަރީއަތަށް  އޭނާ  ނިންމީ  ކޯޓުން  މިމައްސަލާގައި  މަރުހަލާގައި  އިސްތިއުނާފްގެ  ދުވަހުއެވެ.  އޮތް 

ތައްޔާރުވުމަށް އެކަށޭނަ ވަގުތު ދީފައި ނުވާތީ، އޭނާގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ ހުކުމަކީ އިންސާފުވެރި 

ހުކުމެއް ނޫންކަމަށެވެ.

ގާއިމުކުރުމަށް  އިންސާފު  އިޖުރާއީ  ލިބުމަކީވެސް  ފުރުސަތު  ކުރަން  އިސްތިއުނާފް  ހަމައެގޮތަށް، 

ބޭނުންކުރެވޭ އެއް މަގެވެ.

58 [1974] 2 All ER 1219
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ހުޅުމާލޭގައި ހުރީ ސައްހަ ކޯޓެއް ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމައިފި

ހަވީރު އޮންލައިން, 5 ޑިސެމްބަރ 2012

ހުޅުމާލޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަކީ ސައްހަ ކޯޓެއް ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އެންމެ ކުޑަ އަޣުލަބިއްޔަތުން 
ކަނޑައަޅައި މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

މި ހުކުމް އައީ ހުޅުމާލޭ ކޯޓުގެ ސައްހަކަމާ މެދު ސުވާލު އުފައްދަވައި ގާނޫނީ ވަކީލް އިސްމާއިލް 
)ޖޭއެސްސީ(  ކޮމިޝަން  ޖުޑީޝަލް ސާވިސް  މައްސަލަ  ހުށަހެޅުއްވި  ކޯޓަށް  ވިޝާމް ސިވިލް 
ގެ އެދުމުގެ މަތިން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ނަގާ އެ މައްސަލަ ހަތް ފަނޑިޔާރުންގެ ފުލް ބެންޗުން 

ބެލުމަށް ފަހުގަ އެވެ.

މި މައްސަލާގައި ހަތް ފަނޑިޔާރުންގެ މެދުގައި ވަނީ ރައުޔު ތަފާތުވެފަ އެވެ. އެގޮތުން އުއްތަމަ 
ފަނޑިޔާރު އަހުމަދު ފާއިޒު ހުސައިން އާއި ފަނޑިޔާރު އަހުމަދު މުއުތަސިމް އަދުނާނު އަދި 
ފަނޑިޔާރު އަބްދުهللا އަރީފްގެ ރައުޔަކީ ހުޅުމާލޭ ކޯޓަކީ ސައްހަ ކޯޓެއް ނޫން ކަމެވެ. އެ ކޯޓު 
ސައްހަކަމަށް ރައުޔު ނެރުއްވީ ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުހައްމަދު އަބްދުهللا އާއި ފަނޑިޔާރު އަބްދުهللا 
ސައީދު އާއި ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު މުހައްމަދު އަދި ފަނޑިޔާރު އަހުމަދު އަބްދުهللا ދީދީ އެވެ.

މީގެ ތެރެއިން ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުހައްމަދަކީ ޖޭއެސްސީގެ ރައީސް އެވެ.

އަކީ  ހުޅުމާލެ  ވިދާޅުވީ  ސައީދު  އަބްދުهللا  ފަނޑިޔާރު  އިއްވަވަމުން  ރައުޔު  އަޣުލަބިއްޔަތު 
މީހުން ދިރިއުޅޭ، ވަކިން އޮތް ރަށަކަށް ވާއިރު އަދުލު އިންސާފު ހޯދުމުގައި އެހެން ރަށްތަކުގެ 
ކަމެއް  ޚިލާފް  އުސޫލާ  ހަމަހަމަކަމުގެ  ތަފާތުކުރުމަކީ  ރައްޔިތުން  ހުޅުމާލޭ  ރައްޔިތުންނާއި 
ހުރި  ގޮތުގައި  ކޯޓުތަކުގެ  ރަށު  ފަށާއިރު  އަމަލުކުރަން  ގާނޫނަށް  ކޯޓުތަކުގެ  އަދި  ކަމަށެވެ. 
ކޯޓުތައް މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ބަދަލުވާނެ ކަމަށް އެ ގާނޫނުގައި ބުނެފައިވާއިރު އެ ގާނޫނަށް 

އަމަލުކުރަން ފެށިއިރު ހުޅުމާލޭ ކޯޓަކީ ރަށު ކޯޓެއްކަން އެނގޭ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.
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އެހެންކަމުން، ހުޅުމާލޭގައި ކޯޓެއް ހުންނަން ޖެހޭ ކަމަށް ޖޭއެސްސީން ނިންމި ނިންމުމަކީ ސައްހަ 
ނިންމުމެއް ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ކަނޑައަޅާ ކަމަށް ފަނޑިޔާރު 

ސައީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ހުޅުމާލޭ ކޯޓަކީ ސައްހަ ކޯޓެއް ނޫން ކަމަށް ރައުޔު ނެރުއްވި ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން ފަނޑިޔާރު 
މުއުތަސިމްގެ ރައުޔުގައި ހިމެނޭ ބައެއް ނުކުތާތައް ތަފާތެވެ. އެގޮތުން އޭނާގެ ރައުޔުގައި ވަނީ ހުޅުމާލޭ 
ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްސަލަ ބަލާ ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗާ މެދު 

ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތް ވެސް ހިމަނުއްވާފަ އެވެ.

ހުރި  މާލޭގައި  އުފެދިފައިވަނީ  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ކޯޓު  ހުޅުމާލޭ  ވިދާޅުވީ  މުއުތަސިމް  ފަނޑިޔާރު 
ކޯޓުތަކުގެ ގޮތްޕެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށާއި އެގޮތަށް ނިންމީ ކުރީގެ ގާނޫނު އަސާސީގެ ދުވަސްވަރު އޭރު 
ޖަސްޓިސް މިނިސްޓްރީގެ އެދުމަކަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ހުއްދައެއްގެ ދަށުން ކަން އެނގޭ ކަމަށެވެ. 
އޭރު ކޯޓުތައް އުފެއްދުމުގެ ބާރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ލިބިގެންވާ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ނަމަވެސް މިހާރުގެ ގާނޫނު އަސާސީ ބުނާ ގޮތުން ހުޅުމާލެ އަކީ މާލޭގެ ބައެއް ކަމަށް މާނަކޮށްފައިވާކަން 
ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

ފަނޑިޔާރު މުއުތަސިމް ވިދާޅުވީ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ހުޅުމާލޭ ކޯޓުގައި 
ނަމަވެސް  އެކުލަވާލި  ޖޭއެސްސީން  ބެންޗެއް  ފަނޑިޔާރުންގެ  ތިން  ބަލަން  މައްސަލަ  ދައުވާކުރާ 
ލިބިގެން ނުވާ  އަށް  ޖޭއެސްސީ  ބާރު  ކަނޑައެޅުމުގެ  ބެންޗު  ފަނޑިޔާރުންގެ  ބަލާނެ  މައްސަލައެއް 
އެއްވެސް  ކޯޓުގެ  މެޖިސްޓްރޭޓް  ވާއިރު  ކޯޓަކަށް  މެޖިސްޓްރޭޓް  ކޯޓަކީ  ހުޅުމާލޭ  އަދި  ކަމަށެވެ. 
އެކުލަވާލެވޭނެ  މަޖިލީހެއް  ގިނަ ފަނޑިޔާރުންގެ  ވުރެ  އެއް ފަނޑިޔާރުންނަށް  ބަލަން  މައްސަލައެއް 

ކަމަށް ބުނާ އެއްވެސް އުސޫލެއް ނެތް ކަމަށް ވެސް ފަނޑިޔާރު މުއުތަސިމް ވިދާޅުވި އެވެ.

އާންމު އުސޫލާ ހިލާފަށް ވަކި މައްސަލައެއް ބަލަން ވަކި ބެންޗެއް ކަނޑައަޅާ، ވަކި ކޯޓެއް އުފެއްދުމަކީ 
ރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލްއަގްވާމީ މުއާހަދާތަކާ ހިލާފް ކަމެއް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.
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އެ ހުރިހާ ނުކުތާތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކުރައްވާ މުއުތަސިމްގެ ރައުޔު ނެރުއްވީ ހުޅުމާލޭގައި ކޯޓެއް 
ހުންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ޖޭއެސްސީން ނިންމި ނިންމުން ސައްހަ ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެވެ.

އެއް  ފާހަގަކުރައްވާފައިވަނީ  ރައުޔުގައި  އަރީފްގެ  ފަނޑިޔާރު  އާއި  ފާއިޒު  ފަނޑިޔާރު  އުއްތަމަ 
ކަންތައްތަކެކެވެ. އަދި ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗު ކަނޑައެޅުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މުއުތަސިމް ފާހަގަކުރެއްވި 
ނުކުތާތައް ފިޔަވައި އެހެން ނުކުތާތައް މި ދެ ފަނޑިޔާރުންނާއި މުއުތަސިމްގެ ގާތްގަނޑަކަށް އެއްގޮތެވެ.

ނަޝީދުގެ މައްސަލަ ބަލަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗާ ގުޅޭ ގޮތުން އެހެން އެއްވެސް 
ފަނޑިޔާރަކު ރައުޔު ނެރުއްވާފައެއް ނުވެ އެވެ.

ޖޭއެސްސީގެ  ބެންޗުގައި  ބަލާއިރު  ކޯޓުން  ސުޕްރީމް  މައްސަލައެއް  ބެހޭ  ނިންމުމަކާ  ޖޭއެސްސީގެ 
ރައީސް އިންނެވުމުން އެކަން އިޖުރާއީ ނުކުތާއެއްގެ ގޮތުގައި، ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވި 
ވިޝާމްގެ ވަކީލު ހުސްނުއްސުޢޫދު ޝަރީއަތުގައި ނެންގެވި އެވެ. އެ ނުކުތާއާ ބެހޭ ގޮތުން ފަނޑިޔާރު 
ޖޭއެސްސީގެ  ބެލުމުގައި  މައްސަލަ  ނިންމުމެއްގެ  ނިންމި  ޖޭއެސްސީން  ވިދާޅުވީ  އަބްދުهللا ސައީދު 
ރައީސްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އެ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަކު ބައިވެރިނުވެވޭނެ ކަމަށް ބުނާ ގާނޫނީ އެއްވެސް 

އުސޫލެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

ހުޅުމާލޭ ކޯޓުގެ މައްސަލައިގެ ތެރެއަށް ނަޝީދުގެ ފަރާތްޕުޅުން ވަނީ ތަދައްޚުލްވެފަ އެވެ. ސަބަބަކީ 
ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ އަބްދުهللا މުހައްމަދު ބަންދުކުރި މައްސަލައިގައި ނަޝީދުގެ މައްޗަށް 

ދައުވާކުރަނީ ހުޅުމާލޭ ކޯޓުގައި ކަމަށް ވާތީ އެވެ.

ނަޝީދުގެ ޝަރީއަތުގައި އެމަނިކުފާނުގެ ވަކީލުން ވެސް ވަނީ ހުޅުމާލޭ ކޯޓުގެ ސައްހަކަމާ މެދު ސުވާލު 
އުފައްދައި އިޖްރާއީ ނުކުތާ ނަގައިފަ އެވެ. ނަމަވެސް އެ ނުކުތާތައް އެ ކޯޓުން ބަލައިނުގަތުމުން އެ 
މައްސަލަ ވަނީ ހައި ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފްކޮށްފަ އެވެ. ނަމަވެސް ހުޅުމާލޭ ކޯޓުގެ މައްސަލަ ބަލަން 
ސުޕްރީމް ކޯޓުން ފެށުމާ އެކު، ހައި ކޯޓުގައި އޮތް މައްސަލަ މަޑުޖައްސާލަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަނީ 

އަންގައިފަ އެވެ.
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ނިމިފައި  އަޣުލަބިއްޔަތުން  ގެ   3-4 މައްސަލަތަކުގައި  ބޮޑެތި  ބެލި  ކޯޓުން  ސުޕްރީމް  މިހާތަނަށް 
ވަނީ ވަރަށް މަދު މައްސަލައެކެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު 

މުސްތަފާގެ ޝަރުތު ހަމަނުވާ ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި މައްސަލަ ހިމެނެ އެވެ.

އޭސީސީން މައްސަލަ ބެލުމުން އެ ކޮމިޝަންގެ ރައީސަށް މާކްސް މަދުވެ، ފްލެޓެއް ނުލިބުނުަ

ހަވީރު އޮންލައިން، 13 މާޗް 2014 

އިން  )އޭސީސީ(  ކޮމިޝަން  ކޮރަޕްޝަން  އެންޓި  ގޮތް  ދީފައިވާ  ފްލެޓް  މިނިސްޓްރީން  ހައުސިން 
ތަހުގީގު ކުރުމުން އެ ކޮމިޝަންގެ ރައީސަށް މާކްސް މަދުވެ، ފްލެޓް ނުލިބުނު ކަމަށް އޭނާ މިއަދު 

ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ފްލެޓްތައް ދޫކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން އޭސީސީން މައްސަލަ ބެލީ ލުތުފީގެ އަމިއްލަ މަސްލަހަތު އޮވެގެން 
ނޫންތޯ “ހަވީރު”ން ސުވާލު ކުރުމުން ލުތުފީ ވިދާޅުވީ، ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށްދޭ އަސާސީ ހިދުމަތްތައް 
ކަމަށެވެ.  ހައްގު އޮންނަ  މުވައްޒަފަކަށް ވިޔަސް  އަދި  ކޮމިޝަންގެ މެންބަރަކަށް ވިޔަސް  ހޯދުމަށް 
ލުތުފީ ވިދާޅުވީ ފްލެޓަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅުއްވާފައި ވިޔަސް، އެ ކަމާ ގުޅޭ މައްސަލަ ކޮމިޝަނުން 
ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފައި ނުވާނެ  ގޮތެއް ނިންމުމުގައި އޭނާ  އެކަމާ މެދު  ކުރުމަގަ އާއި  ތަހުގީގު 
ކަމަށެވެ. އަދި ކޮމިޝަނުން އެ މައްސަލަ ބަލައި، ދިން ލަފަޔާ އެކު އޭނާ އަށް މާކްސް މަދުވެ ފްލެޓް 

ލިބުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލުނު ކަމަށް ލުތުފީ ވިދާޅުވި އެވެ.

“ކޮމިޝަންގެ ތަހުގީގު ނަތީޖާ އަކަށްވީ އަޅުގަނޑަށް މާކްސް މަދުވުން. އަދި އަޅުގަނޑަށް ފްލެޓް 
ނުލިބުން. އެ ސްކީމަށް އަޅުގަނޑު 2011 ގައި ކުރިމަތިލީ އިރު އެކަމަކީ އޭސީސީން އެ މައްސަލަ 
އެކަމަކު  ނެތް.  ވެސް  އަޅުގަނޑުގެ  ނިޔަތެއް  އެކަހަލަ  ނޫން.  ކަމެއް  އޮތް  ގޮތަށް  ޖެހޭ  ބަލަން 
އާންމުންގެ ފަރާތުން ޝަކުވާ އައިމާ ކޮމިޝަނަށް އެކަން ބަލަން ޖެހުނީ. އެ ހިސާބުން ގާނޫނުގައި 

ބުނާ ގޮތަށް އަޅުގަނޑު އެކަމުން ތަނާޒުލްވީ،” ލުތުފީ ވިދާޅުވި އެވެ.

ހިލްމީ އަބްދުهللا  އުޅުއްވި  އިސްކޮށް  ތެރެއިން  މެންބަރުންގެ  ކޮމިޝަންގެ  ބެލުމުގައި  މައްސަލަ  އެ 
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ވިދާޅުވީ ޕޮއިންޓް ދޭން ނުވާ ގޮތަކަށް ނުގަވާއިދުން އޭސީސީގެ ރައީސަށް މާކްސް ދީފައި އޮތްކަން 
ތަހުގީގަށް ހާމަވުމުން ވަރަށް ބޮޑު ސުވާލު މާކެއް އުފެދުނު ކަމަށެވެ. އަދި އެކަން ހައުސިން މިނިސްޓްރީން 
ކޮށްފައި އޮތީ “އެހެން ވިސްނުމެއްގައި”ކަން ފަހުން އެނގުނު ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ލުތުފީ ވިދާޅުވީ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ އަމިއްލަ މަސްލަހަތު ހުންނަ ކަންކަމުގެ 
ތަހުގީގުތަކުގަ އާއި ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި އެފަދަ މެންބަރެއް ވިޔަސް އަދި މުވައްޒަފަކު ވިޔަސް 
މިހާތަނަށް ބައިވެރިވެފައި ނެތް ކަމަށެވެ. އަދި ފްލެޓްގެ މައްސަލައިގައި ލުތުފީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެން 

ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތަކުގައި ހަގީގަތެއް ނެތް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ވިޔަސް  މުވައްޒަފެއް  މިތަނުގެ  ދެން.  ވެސް  ބޭފުޅުންނަށް  ހުރިހާ  އަޅުގަނޑު  ޔަގީންކަން  “އެ 
އެކަމަކުން  ވަނީ  މިހާތަނަށް  ވިއްޔާ  ކަމެއް  އޮންނަ  މަސްލަހަތު  މީހެއްގެ  އެ  ވިޔަސް  މެންބަރެއް 

ދުރުވެފައި. އެ އުސޫލު އަޅުގަނޑުމެން މި އަންނަނީ ހިފަހައްޓަމުން،” ލުތުފީ ވިދާޅުވި އެވެ.

ބަރަހަނާ ވީޑިއޯ އާންމުވިޔަސް އަލީ ހަމީދު ގެންދަވަނީ މަސައްކަތަށް ނުކުންނަވަމުން

ހަވީރު އޮންލައިން، 4 ޖުލައި 2013

ގޮތުގައި  ނަހަމަ  ތުހުމަތުކުރެވޭ،  މައްޗަށް  މުހައްމަދުގެ  ހަމީދު  އަލީ  ފަނޑިޔާރު  ކޯޓުގެ  ސުޕްރީމް 
ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގާ މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވިޔަސް އޭނާ މިހާރު ވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ 

ޝަރުއީ މަސައްކަތުގައި އަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަ އެވެ.

އެ ވީޑިއޯގެ މައްސަލަ ފުލުހުންނާއި ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން )ޖޭއެސްސީ( ން ވެސް ދަނީ 
ބަލަމުންނެވެ. އަދި އެކަން ފުލުހުން ވަނީ ރައީސް ވަހީދާއި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާއި ޖޭއެސްސީ އަށް 

ވެސް ރަސްމީކޮށް އަންގައިފަ އެވެ.
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އޭނާ  ބެންޗުގައި  މައްސަލަތަކާއި  ބަލަހައްޓަވާ  ރިޔާސަތު  ހަމީދު  އަލީ  ފަނޑިޔާރު  ނަމަވެސް 
އިންނަވައިގެން ބަލާ މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީއަތްތައް މިހާރު ވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ގެންދެ 
މައްސަލައެއްގެ  ދެ  އިންވައިގެން  ހަމީދު  އަލީ  ވެސް  ދުވަހު  ބުރާސްފަތި  މިދިޔަ  އެގޮތުން  އެވެ. 

ޝަރީއަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެވެ.

ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދާ މެދު އެއްވެސް ފަރާތަކުން މިހާތަނަށް އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައެއް ނުވެ 
އެވެ. އޭނާ ހައްޔަރުކުރަން ފުލުހުން މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށް އަޑު ފެތުރުނު ނަމަވެސް ޕީޖީން ބުނީ 

އެފަދަ ކަމެއް އުޅޭކަން އެނގިފައިނުވާ ކަމަށެވެ.

ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނު ބުނާ ގޮތުން ފަނޑިޔާރަކު ހައްޔަރުކުރެވޭނީ އެމީހަކު މަސައްކަތް ކުރާ ކޯޓަކަށް 
ވުރެ މަތީ ކޯޓެއްގެ އަމުރެއް ލިބިގެންނެވެ.

އަލީ ހަމީދަކީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަކަށް ވާތީ އޭނާ ހައްޔަރުކުރުމުގެ އަމުރު ހޯދަން ޖެހޭނީ ވެސް 
ސުޕްރީމް ކޯޓުންނެވެ. އަދި އެކަން ފުލުހުން ކުރަން ޖެހޭނީ ޕީޖީ މެދުވެރިކޮށެވެ.

މީގެ ކުރިން އެހެން ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންނާ މެދު އެއަށް ވުރެ ކުދިކުދި ކަންތައްތަކުގައި ތުހުމަތުތައް 
ފަނޑިޔާރުން  ބައެއް  ތެރެއިން  އޭގެ  ނިމެންދެން  ބަލައި  މައްސަލަތައް  އެ  ނަމަވެސް  ކުރެވުނު 

ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވެ އެވެ.
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ދިހަވަނަ ބައި

ގާނޫނުގެ ވެރިކަން

ކަންތައްތަކާއި،  ބަޔާންކުރާ  ގާނޫނުތަކުގައި  ވަޒީފާއާއި،  އަދާކުރަމުންދާ  ގާނޫނު  މުޖުތަމައުގައި 

ގާނޫނުތަކުގެ ސިފަތައް ވަނީ ޒަމާނާއެކު ބަދަލުވެފައެވެ. އަދި ދާނީ ބަދަލުވަމުންނެވެ. އިހުޒަމާނުގައި 

ދައުލަތުން  ގުޅޭގޮތުން  ހަޔާތާ  އިގްތިސާދީ  އަދި  އިޖުތިމައީ  އާންމުންގެ  މެދުވެރިކޮށް  ގާނޫނު 

ނުވަންނަ އައު ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއަށް ދައުލަތުން ދަނީ ވަންނަމުންނެވެ. ހަމަ އެފަދައިން ގާނޫނު 

މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ މެދުވެރިނުކޮށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ މިނިވަންކަމަށާއި ހައްގުތަކަށް 

ނިޒާމުތައް  އިޖުރާއާތުތަކާއި  އައު  ގާނޫނުތަކުގައި  ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި،  އަރައިގަތުން  އަރައިގަންނަ 

ދަނީ އެކަށައަޅަމުންނެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ދައުލަތުގެ އެކިއެކި ބާރުތަކާއި މަސައްކަތްތައް ދަނީ 

އެކިއެކި މުއްސަސާތަކާއި، އެކިއެކި މަގާމްތަކަށް އައްޔަންކުރެވޭ މީސްމީހުންނާ ހަވާލުކުރަމުންނެވެ. 

ބޮޑެތި  ވަރަށް  ހަވާލުކުރަނީ  މަނަސްތައް  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި  ގިނަ  ހަވާލުކުރާ  މިގޮތުން  އަދި، 

ގޮތުގައެވެ.  އަމާނާތެއްގެ  ބޮޑު  ވަރަށް  ހަވާލުކުރަނީ  އެއިހުތިޔާރުތައް  އިހުތިޔާރުތަކާއެކުގައެވެ. 

ކަމަށް  ހަމަހަމަކަމާއެކުގައި  އިންސާފުވެރިކަމާއި  ބޭނުންކުރާނީ  އެފަރާތްތަކުން  އެއިހުތިޔާރުތައް 

ބޭނުންކުރުމުގައި އަނިޔާވެރި ނުވާނެ  ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުން  އެއިހުތިޔާރުތައް  ގަބޫލުކޮށްގެންނެވެ. 

ކަމުގެ ވިސްނުމުގައެވެ.

2008 ވަނަ އަހަރު އެކަށައެޅުނު ގާނޫނުއަސާސީ އެކަށައެޅުމުގެ ކުރިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ގާނޫނުތަކުގެ 

އަހަރުގެ  ވަނަ   2008 ނުވެއެވެ.  ތަރައްގީވެފައެއް  އުފެދި  ގާނޫނު  އިދާރީ  ގޮތުގައި  ގޮތްޕެއްގެ 

ގާނޫނުގެ  އިދާރީ  އެކުލަވައިލުމާއެކު  ނިޒާމެއް  އައު  ހިންގާނޭ  ދައުލަތް  ދިވެހި  ގާނޫނުއަސާސީއިން 

ގޮތްޕެއް އުފަންވެ، އެގޮފި ދަނީ ބިޔަވެ ބޮޑުވަމުންނެވެ. މިކަން މިގޮތަށް ދިމާވި ސަބަބަކީ 2008 

“ގާނޫނުގެ  އަސާސެއްކަމުގައި  މައިގަނޑު  ހިންގުމުގެ  ދައުލަތް  ގާނޫނުއަސާސީގައި  އަހަރުގެ  ވަނަ 
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ވެރިކަން” ގާއިމުކުރުން ހިމަނާފައި އޮތް އޮތުމެވެ. ގާނޫނުގެ ވެރިކަން ނެގެހެއްޓުމަކީ ދައުލަތުގެ 

ނަގާފައި  ކަނޑައި  ގާނޫނުއަސާސީގައި  ކަމުގައި  ވާޖިބު  އިސް  އެންމެ  މުއައްސަސާއެއްގެ  ކޮންމެ 

ވާތީއެވެ.

ކޮންމެހެން  އެނގުމަކީ  ކޮބައިކަން  ވެރިކަމަކީ  ގާނޫނުގެ  މިބުނާ  ގާނޫނުއަސާސީގައި  އެހެންކަމުން، 

ބޭނުން ކަމެކެވެ. އޭ.ވީ. ޑައިސ59ީ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން، “ރޫލް އޮފް ލޯ” ނުވަތަ “ގާނޫނުގެ 

ވެރިކަން” މި މަފްހޫމުގައި ތިން އުންސުރެއް ހިމެނެއެވެ.

ދައުލަތުގައި އާބިޓްރަރ60ީ މަނަހެއް ނެތުން

ދައުލަތަށް ލިބިގެންވާ ބާރުތައް އޮންނަންވާނީ ގާނޫނުން ގައިދުކުރެވި މަހުދޫދު ކުރެވިފައެވެ. ދައުލަތުގެ 

ކުރުމުގެ  ކޮންޓްރޯލް  ބާރުތައް  ދައުލަތުގެ  މިގޮތަށް  ގާނޫނުންނެވެ.  ކުރާނީ  ކޮންޓްރޯލް  ބާރުތައް 

ބޭނުމަކީ، ދައުލަތަށް ފުޅާ އިހުތިޔާރީ ބާރުތައް ލިބިނުދިނުމަށާއި އެފަދަ އިހުތިޔާރީ ބާރުތައް ހަމައެއް 

ބިރުގަންނަންޖެހޭ  އެއީ  އެހެންކަމުން  ބޭނުންކޮށްފާނެތީއެވެ.  ގޮތަކަށް  އެރި  ހިތަށް  ލަމައެއްނެތި 

ލަގަން  ސިންގާގެ  އެ  އެއްޗަކަށްވާތީ  ފަދަ  ސިންގާއެއް  ބޮޑުބިޔަ  ބާރުތަކަކީ  ދައުލަތުގެ  ކަމެކެވެ. 

އޮންނަންވާނީ ގާނޫނުގެ އަތުގައެވެ. އެ ސިންގާ ދާންވީ މިސްރާބާއި ދާންވީ ބާރުމިން ކަނޑައަޅާނީ 

އެ ލަގަނުގެ އެހީގައި ގާނޫނެވެ.

 59 އޭނާގެ ފޮތް Introduction to the Study of the Law of the Constitution [1885] ގައި
Arbitrary power ު60 އިހުތިޔާރީ ބާރ
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ގާނޫނުގެ ކުރިމަތީގައި އެންމެން ހަމަހަމަވުން

މީހެއްގެ މަގާމަށް ނުވަތަ ދަރަޖައަށް ބެލުމެއްނެތި ގާނޫނުގެ ކުރިމަތީގައި އެންމެން ހަމަހަމަވާންޖެހޭނެއެވެ. 

އަދި ގާނޫނަށްވުރެ މަތީގައި ހަމަ އެކަކަށްވެސް ހުރެވިގެން ނުވާނެއެވެ. ދައުލަތުގެ މަގާމުތަކުގައި 

ހިންގޭ  މައްޗަށްވެސް  ރައްޔިތުމީހާގެ  އާދައިގެ  އެންމެ  ހިންގެންވާނީ  މައްޗަށްވެސް  މީހުންގެ  ތިބޭ 

ގަވާއިދުތަކާއި އިޖުރާއަތުތަކެވެ.

“ކުރިމިނަލް ކޯޓުން ވަރަށް ބޮޑަށް ތަފާތުކުރުންތައް ގެންގުޅޭ”

ސީ.އެން. އެމް އޮންލައިން, 26 މޭ 2014

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދެ މެންބަރެއްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލާފައިވާ ޖިނާއީ ދައުވާ މިއަދު 
ކުރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރިއަށް ގެންދިޔައިރު، ދެ ބޭފުޅުން ވަރަށް ބޮޑަށް ތަފާތުކުރިކަމަށް މާފަންނު 

އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ )އިންތި( ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުރުމަތް ކެނޑިކަމަށް އިންތިގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ދައުވާ އުފުލާފައިވާއިރު، 
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހްމަދު ސިޔާމް މުހަންމަދު )ސަންޓްރެވަލް 
ސިޔާމް(ގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ދައުވާ އުފުލާފައިވަނީ އޭނާ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އުޅުއްވުމަށް 

ފަހު އެނބުރި އައިއިރު ލަގެޖުން ރާފުޅިއެއް ފެނުނު މައްސަލާގައެވެ.

މި ދެބޭފުޅުގެ މައްސަލަވެސް މިއަދު މެންދުރު ފަހު 13:00 ގައި ޝެޑިއުލްކޮށްފައިވާއިރު، އިންތި 
ކުރިމިނަލްކޯޓަށް ވެންނެވީ އާންމުކޮށް އެހެން ކުށްވެރިންނާއި އާންމުވެސް ކޯޓަށް ވަދެނުކުމެ 
އުޅުމަށް ބޭނުންކުރާ ދޮރުންނެވެ. ނަމަވެސް ސަރުކާރު ހިންގާ ކޮލިޝަނުގައި ހިމެނޭ 
އެމްޑީއޭގެ ލީޑަރު ސިޔާމް ކުރިމިނަލް ކޯޓަށް ވައްދާފައިވަނީ އިމާރާތުގެ ފުރަގަހުގައި، 

މުއައްޒަފުން ވަދެނުކުމެ އުޅުމަށް ހާއްސަކޮށްފައިވާ ދޮރުންނެވެ.

ޝިޔާމް ކޯޓަށް ހާޒިރުވިއިރު، ކާޑް ބޭނުންކޮށްގެން ވަދެނުކުމެ އުޅެވޭ ގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ
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އެދޮރު ހުޅުވައިގެން ކޯޓްގެ މުއައްޒަފަކު ހުރި މަންޒަރު ސީއެންއެމްގެ ނޫސްވެރިންނަށފެނިފައިވެއެވެ. 
އަދި އިންތި ކޯޓަށް ހާޒިރުވި މަންޒަރުވެސް ސީއެންއެމްގެ ނޫސްވެރިންނަށް ފެނިފައިވެއެވެ.

ދެބޭފުޅުންގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލާފައިވާ ޖިނާއީ ދައުވާއާއި ގުޅިގެން ކުރިމިނަލް ކޯޓަށް 
ހާޒިރު ކުރިއިރު، އިންތި ވިދާޅުވީ ސިޔާމް ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށް ވީއައިޕީ ރޫމްގައި ބައިންދާފައި 

އިންއިރު، އޭނާ ބޭންދީ ބިޑިއަޅުވާފައިތިބި އާންމު ކުށްވެރިން ބައިތިއްބާ މާލަމުގައި ކަމަށެވެ.

“ޝިޔާމް އިނީ ވީއައިޕީ ރޫމްގައި، އަޅުގަނޑު ކުށެއް ނުކުރާކަމަށް މިހާރު ސާބިތުވެފައިވާ މީހާ 
އޭރު ބައިންދާފައި އިނީ ބިޑިއަޅުވާފައި ތިބި މީހުންގެ ތެރޭގައި،” މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ 

މެމްބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދެ މެންބަރުންގެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދާއިރު މިވަރަށް ތަފާތުކުރަނީ 
ކީއްވެތޯ ސީއެންއެމުން ސުވާލު ދެންނެވުމުން ކުރިމިނަލް ކޯޓްގެ ރަޖިސްޓްރާ އެކަމަށް އެެއްޗެއް 

ވިދާޅެއް ނުވިއެވެ.

ދައުވާ  އުފުލާފައިވާ  ދައުލަތުން  މައްޗަށް  އިންތިގެ  ކެނޑިކަމަށް  ހުރުމަތް  ކޯޓުގެ  ސްޕްރީމް 
ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ތަނެއް ނެތްކަމަށް މިއަދު ހުކުމްކޮށްފައިވާއިރު, ސިޔާމްގެ މައްސަލަވެސް  

ކުރިން ބައްލަވަމުން ގެންދެވީ އިންތިގެ މައްސަލަ ބެއްލެވި ގާޒީ އަހުމަދު ސަމީރުއެވެ.

އަބްދުهللا  އިސްގާޒީ  ނަންގަވާ  އެމައްސަލަ  އަތުން  ސަމީރުގެ  ގާޒީ  މިހާރުވަނީ  ނަމަވެސް 
މުހަންމަދު )އަބްދުهللا ގާޒީ(ގެ ދަށަށް ގެންދަވާފައެވެ. އެމައްސަލަ އިސްގާޒީގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް 

ގެންދެވީ ސިޔާމް އެކަމަށް އެދުމާ ގުޅިގެންނެވެ.
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ގާނޫނުތަކުގެ ސިޔާދަތު ހިފެހެއްޓުން

ސިޔާދަތު  ގާނޫނުތަކުގެ  ނެތުމުން  ގާނޫނުއަސާސީއެއް  ވަކި  ލިޔެވިފައިވާ  ވިލާތުގައި  އިނގިރޭސި 

ދެމެހެއްޓުމަށް ޑައިސީ ވަކާލާތު ކޮށްފައިވެއެވެ.

ޑައިސީ “ގާނޫނުގެ ވެރިަކަން” މާނަކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އެފް.އޭ. ވޮން ހަޔެކ61ް އޭނާގެ ފޮތުގައި ތާއީދު 

ގޮތަކަށް  ހިތުހުރި  މާނައަކީ،  ވެރިކަމުގެ  ގާނޫނުގެ  ގޮތުގައި  ގަބޫލުކުރާ  އޭނާވެސް  ކޮށްފައިވެއެވެ. 

އަމަލުކުރުމުގެ އިހުތިޔާރު ދައުލަތަށް ނުވަތަ ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ނެތުމެވެ.

ކުރެވިފައިވާ  އިއުލާން  އަދި  ކަނޑައެޅި،  ކުރިން  ވެރިކަމަކީ  ގާނޫނުގެ  ގޮތުން،  ބުނާ  ހަޔެކް  ވޮން 

ވޮން  ތިބުމެވެ.  ބަނދެވިފައި  މީހުން  ތިބޭ  މަގާމުތަކުގައި  ދައުލަތުގެ  ދައުލަތާއި  ގަވާއިދުތަކަކުން 

ހަޔެކް ބުނާ ގޮތުގައި މިގޮތުން ހަދާ ގަވާއިދުތަކަކީވެސް މުޖުތަމައުގެ ވަކި ބަޔަކަށް ފައިދާކުރާ ނުވަތަ 

ވަކި ބަޔަކަށް އަނިޔާއެއް ނުވަތަ ދެރައެއް ދޭ ގާނޫނަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ. ގާނޫނު ވާންޖެހޭނީ 

އެންމެނަށް އެއް އުސޫލަކުން ހިންގޭ އެއްޗަކަށެވެ.

ނުކުރެވޭނެކަމަށެވެ.  ގާއިމު  ވެރިކަމެއް  ގާނޫނުގެ  ނުލައި  މީހުންނާ  ބުނެފައިވަނީ،  ރާޒ62ް  ޖޯސެފް 

ވެރިކަމެއް ގާއިމުކުރުމަށް ގާނޫނާއި މީހުން ބޭނުންވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ވެރިކަން ހިންގާ މީހުންނަށް 

ބާރުތަކުގެ  އިހުތިޔާރީ  އެފަދަ  ނެތި  ލަމައެއް  ހަމައެއް  ދީފިނަމަ،  ބާރުތައް  އިހުތިޔާރާއި  ބޮޑެތި 

ގާނޫނުތަކުން  ގޮތް  ބޭނުންކުރާ  ބާރުތައް  އިހުތިޔާރީ  އެފަދަ  އެހެންކަމުން،  ހިފާނެއެވެ.  ބޭނުން 

އޮބަހައްޓަންޖެހެއެވެ. މިގޮތުން، ވެރިކަން ހިންގާ މީހުންގެ އިހުތިޔާރީ ބާރުތައް ހަމައެއް ލަމައެއް 

ނެތި ބޭނުން ކުރުން ހުއްޓުވާނެ ގޮތެއް އޭނާ ހުށަހެޅިއެވެ.

61 F. A. von Hayek, The Road to Serfdom (1971)
62 Joseph Raz, The Rule of Law and its Virtue, (1977) 93 LQR 195
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ހިންގޭ  ••• މާޒީއަށް  ގަވާއިދަކީ  ގާނޫނާއި  ބުނެފައިވަނީ،  ހުށަހެޅުމުގައި  ހުށަހެޅި  އޭނާ 

އެއްޗެއް ގޮތަށް ހެދޭ އެއްޗަކަށް ވެގެން ނުވާނެ ކަމަށާއި، ގާނޫނާއި ގަވާއިދު ހަދައި 

ހިންގަންވާނީ ކުރިއަށް ކަމަށެވެ. އަމަލެއް ކުރާއިރު ހެދިފައި ނެތް ގާނޫނަކަށް ނުވަތަ 

ގަވާއިދަކަށް ތަބައަވާން މީހެއްގެ މައްޗަށް ލާޒިމް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. ހެދޭ ގާނޫނުތައް 

ހުންނަންވާނީ މީހުންނަށް އެނގޭނެފަދަ މޭރުމަކުން، އަދި އެމައްޗަށް މީހުންގެ އަމަލުތައް 

ރާވައި ތަރުތީބު ކުރެވޭނެ ބީދައަކުންނެވެ.

ގާނޫނުތަކަކީ އަވަސް އަވަހަށް ބަދަލުވާ އެއްޗަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ. އެފަދަ ގޮތަކަށް  •••

އަރައި  އޮޅުން  މީހުންނަށް  ބަދަލުވާނަމަ  ގަވާއިދު  ނުވަތަ  ގާނޫނު  އަވަހަށް  އަވަސް 

އަމަލުކުރަންވީ ގޮތަކީ ކޮބައިކަން އެމީހުންނަށް ނޭނގި ހިނގައިދާނެއެވެ.

ގާނޫނުތައް ހަދަންވާނީ ކަނޑައެޅި ބަޔާންވެގެންވާ އިޖުރާއަތަކާ އެއްގޮތަށެވެ. •••

ފަނޑިޔާރުގެއިން  ••• އަދި  ވާންޖެހޭނެއެވެ.  ފަރާތެއްކަމަށް  މިނިވަން  ފަނޑިޔާރުގެއަކީ 

އެފަރާތުން  ނޫންކަމަށާއި،  އޮވެގެން  ނުފޫޒު  ފަރާތެއްގެ  އެހެން  ނިންމަނީ  މައްސަލަ 

މައްސަލަ ނިންމާނީ ގާނޫނުގައި ބަޔާންވެފައިވާ ގޮތަށްކަމަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.

ކޯޓަކީ ފަސޭހައިން ވާސިލުވެވޭތަނަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ. •••

ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ އިހުތިޔާރުތަކުގެ މައްޗަށް ގާނޫނުގެ މަނަސް ފޯރަންޖެހޭނެއެވެ. •••

ދީގެން  ••• ފުރުސަތު  ކެނޑުމަށް  ހުރުމަތް  ގާނޫނުގެ  ފަރާތްތަކުން،  ތަންފީޒުކުރާ  ގާނޫނު 

ނުވާނެއެވެ.

ދިން  ޔުނިވަރސިޓީގައި  ކޭމްބްރިޖް  މަހު  ނޮވެމްބަރު  އަހަރު  ވަނަ   2006 ބިންގހަމ63ް  ލޯޑް 

މައްޗަށް  ގުޅުމުގެ  މުހިއްމު  އޮތް  ދެމެދު  ފަނޑިޔާރުގެއާ  ވެރިކަމާއި  ގާނޫނުގެ  ތަގްރީރެއްގައި، 

އަލިއަޅުއްވާލައްވާފައިވެއެވެ.

63 Lord Bingham 
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ލޯޑް ބިންގހަމް އަށް ގާނޫނުގެ ވެރިކަން ވިސްނޭ ގޮތް ބިނާކޮށްފައިވަނީ ޖޯން ލޮކް ބުނެފައިވާ ބުނުމުގެ 

މައްޗަށެވެ. އެއީ “ގާނޫނު ނިމޭ ހިސާބަކީ އަނިޔާވެރިކަން ފެށޭ ހިސާބެވެ”.

ގާނޫނުގެ ވެރިކަން ފުރިހަމަވުމުގައި ވަކި ޝަރުތުުތަކެއް ފުރިހަމަވާންޖެހޭކަމަށް ލޯޑް ބިންގހަމް ވެސް 

ބުނެފައިވެއެވެ.

ގޮތަކަށް . 1 އޮޅުންފިލާނެ  ފަސޭހައިން  ވާސިލުވެވޭ،  ފަސޭހައިން  ގާނޫނަކީ 

ދުރާލައި  ގޮތް  އޮންނަ  ގާނޫނުގައި  އަދި  ވާންޖެހޭނެއެވެ.  އެއްޗަކަށް  އޮންނަ 

ލަފާކުރެވެންޖެހޭނެއެވެ. މީހަކު ވަކި ގާނޫނަކަށް ތަބައަވާންޖެހޭނަމަ، އެގާނޫނުގައި 

އެއީ  އެނގެންވާނެއެވެ.  ފަހުމުވެ  އޭނާއަށް  ސާފުކޮށް  އެއްޗެއްކަން  ކޮން  އޮތީ 

އަމަލުގެ  ކުރާ  އެމީހަކު  ފުދެއެވެ.  މެދުވެރިވެގެންކަމަށްވިޔަސް  ވަކީލުން  ގާނޫނީ 

އަދި  އޮޅުންފިލަންވާނެއެވެ.  އެގާނޫނުން  އޭނާއަށް  ކޮބައިކަން  ނަތީޖާއަކީ 

ގޮތް  އޮޅުންއަރާ  އެއްޗެއް  ބުނާ  ގާނޫނުގައި  ނިންމުންތަކުގެ ސަބަބުން  ޝަރުއީ 

ގޮތް  އުފެދޭ  ކޮބައިކަމާމެދު ސުވާލު  ގޮތަކީ  އަމަލުކުރަންވީ  ނުވާނެއެވެ.  ވެގެން 

މެދުވެރިގެންނުވާނެއެވެ. ހާއްސަކޮށް އެއްކަމަކާ ގުޅިގެން އެތައް ހުކުމެއް ކުރެވިފައި 

ހުންނަ ހާލަތުގައެވެ. އެންމެ މަތީ ކޯޓުން ކުރާ ހުކުމަށް ވާސިިލުވީ ސަބަބުތައް 

ވަރަށް ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާނަމަ، އަލުން ގާނޫނެއް ހެދެންދެން ނުވަތަ، 

ފަހުން އެހެން ހުކުމެއް ކުރަންދެން އަމަލު ކުރަންވީ ގޮތަކީ ކޮބައިކަން ސާފެއް 

ހަމަޖެހި  ކުރިއްސުރެ  މަގުސަދުގައި،  ކޮށްލުމުގެ  އާތަޖުރިބާއެއް  ނުވާނެެއެވެ. 

ހިނގަމުން އަންނަ އުސޫލުތައް ފަނޑިޔާރުގެ އިސްނެގުމުގެ ދަށުން މުގުރާލުމުގެ 

ފަނޑިޔާރެއްގެ  މުގުރިގެންދެއެވެ.  ވެރިކަން  ގާނޫނުގެ  ފަހަރު  ބައެއް  ސަބަބުން 

ހުކުމަކުން އައު ކުށެއް އުފަންވެގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި ފަނޑިޔާރެއްގެ ހުކުމަކުން 

ގާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކުށެއްގެ ދާއިރާ ފުޅާވެގެންވެސް ނުވާނެއެވެ.
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ހައްގުތަކާއި ޒިންމާތަކަކީ ކޮބައިކަން ކަނޑައެޅުމުގައި ބުރަވާންޖެހޭނީ ހަމައެކަނި . 2

ނުވާނެއެވެ.  ދޫކުރެވިގެން  އެކަން  އިހުތިޔާރަށް  ފަނޑިޔާރުގެ  ގާނޫނަށެވެ. 

މުގުރިގެން  ވެރިކަން  ގާނޫނުގެ  ފުޅާވާނަމަ،  ދާއިރާ  އިހުތިޔާރުގެ  ފަނޑިޔާރުގެ 

ހިނގައިދާނެއެވެ.

ތަފާތުކުރާނޭ އިންސާފުވެރި ހަމައެއް ނުދެއްކޭހާ ހިނދަކު، ދައުލަތުގެ ގާނޫނުތައް . 3

ތަންފީޒުކުރަންޖެހޭނީ އެންމެންގެ މައްޗަށް ހަމަހަމައަށެވެ.

ހައްގުތަކަށް . 4 އިންސާނީ  އަސާސީ  މާނަކުރަންވާނީ  ގާނޫނުތައް  ހަދާ  ދައުލަތުން 

އިސްކަންދެވޭނޭ މޭރުމަކުންނެވެ.

ދެބަސްވުމެއް . 5 އުފެދޭ  ދެމެދުގައި  ދެފަރާތެއްގެ  އަގެއްގައި  ކެރިފޯރާ  އެންމެނަށް 

ހަމަޖެހިފައި  ވަސީލަތްތައް  އިންތިޒާމާއި  ހައްލުކުރެވޭނޭ  ލަސްނުކޮށް 

ހުރިހާ  ހައްގު  ލިބިގަތުމުގެ  މަންފާ  ގާނޫނުގެ  އެހެނީ،  ހުންނަންވާނެއެވެ. 

ރައްޔިތުންނަށް ހަމަހަމައަށް ލިބެންޖެހޭނެއެވެ.

ގާނޫނުން . 6 މީސްމީހުންނަށް  ތިބޭ  މަގާމުތަކުގައި  ދައުލަތުގެ  ވަޒީރުންނާއި، 

ގާނޫނުން  އެބާރުތައް  އެފަރާތްތަކަށް  ކުރަންވާނީ،  ބޭނުން  ބާރުތައް  ލިބިދީފައިވާ 

ދީފައިވާ މަގްސަދުތައް ހާސިލުވާނޭ ގޮަތަކަށް، އަދި ތެދު ނިޔަތުގައި އިންސާފުވެރި 

ކަމާއެކުގައެވެ. އަދި އެފަރާތްތަކަށް ގާނޫނުން ދީފައިވާ ބާރުގެ ދާއިރާއިން ބޭރުން 

ފިޔަވަޅު އަޅައިގެން ނުވާނެއެވެ.

ދީފައިވާ . 7 ގާނޫނުން  މީހުންނަށް  ތިބޭ  މަގާމުތަކުގައި  ދައުލަތުގެ  ވަޒީރުންނާއި 

ބާރުތައް އެމީހުން ބޭނުންކުރަނީ މިބުނެވުނު ބީދައިންތޯ ބަލައި އެކަން ހަމަމަގަށް 

އަޅުވައި ހިފެހެއްޓުމަކީ ކޯޓުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

އިޖުރާއަތުތަކަކީ . 8 ބޭނުންކުރާ  ނިންމުމުގައި  މައްސަލަތައް  ޝަރީއަތްކުރުމުގައާއި 

އެއްވެސްކަމެއް  ގުޅޭ  މީހަކާ  ވާންޖެހޭނެއެވެ.  އިޖުރާއާތުތަކަކަށް  އިންސާފުވެރި 
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އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ނިންމަންވާނީ އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ތުހުމަތަށް ޖަވާބުދިނުމަށް 

އެކަށީގެންވާ ވަގުތާއި، ފުރުސަތާއި ވަސީލަތްތައް ދިނުމަށް ފަހުގައެވެ.

އަދި  ނުވާނަމަ،  ލިބިގެން  ބާރުތައް  އިހުތިޔާރީ  ގައިދުކުރެވި  ގާނޫނުތަކުން  އަމަލުތައް  ސަރުކާރުގެ 

ހަމަޖެހުން  ގައުމުގައި  ނުހުރެވޭނަމަ،  މަތީގައި  ގާނޫނަށްވުރެ  މުވައްޒަކަފަށް  އެއްވެސް  ދައުލަތުގެ 

ޖަލަށް  ވާނެއެވެ.  ތަނަކަށް  ރައްކާތެރި  ސަލާމަތްތެރި  ފަރުދުންނަށް  އާންމު  އެދައުލަތަކީ  ގާއިމުވެ 

ހުއްދަކުރާނަމައެވެ.  ގާނޫނަކުން  އެއަމަލެއް  ދޫކޮށްލަންވާނީ  މީހަކު  ޖަލުން  އަދި  ލާންވާނީ  މީހަކު 

ގާނޫނުން  އެއަމަލު  ދޫކޮށްލަންވާނީ  މީހާ  ހައްޔަރުކުރާ  އަދި  ހައްޔަރުކުރަންވާނީ  މީހަކު  ފުލުހުން، 

ހުއްދަކުރާނަމައެވެ. ސިސެރޯ ބުނެފައިވަނީ “އަހަރެމެންނަކީ ގާނޫނުގެ އަޅުންނެވެ. އެއީ އަހަރެމެން 

މިނިވަނުންގެ ގޮތުގައި ދެމި ތިބުމަށެވެ”. ދެފުށްފެންނަ ޝަރުއީ ނިޒާމެއް ނެތްނަމަ އެތަނެއްގައި 

އަދި  ނުފެންނަނަމަ،  ނިންމުންތައް  ނިންމާ  ޝަރީއަތުން  ނުއޮންނާނެއެވެ.  ވެރިކަމެއް  ގާނޫނުގެ 

ފަނޑިޔާރުން ޖަވާބުދާރީ ނުކުރެވޭނަމަ ގާނޫނުގެ ވެރިކަމަށް ޖާގައެއް ނުއޮންނާނެއެވެ.

ލޮން ފުލަރ އާއި ގާނޫނުގެ ވެރިކަން

ލޮން ފުލަރ އޭނާގެ ފޮތް “ދަ މޮރާލިޓީ އޮފް ލޯ” ގައި ބުނާ ގޮތުން ރޫލް އޮފް ލޯ ނުވަތަ ގާނޫނުގެ 

ވެރިކަން ގާއިމުވުމަށް ނުވަ ޝަރުތު ފުރިހަމަވާންޖެހެއެވެ.

ގާނޫނަކީ އާންމުކޮށް އެންމެންގެ މައްޗަށް ހިނގާ އެއްޗެއް ކަމުގައިވުން.. 1

ގާނޫނަކީ ޝާއިއުކޮށް، އެންމެންނަށް ފަސޭހައިން ފެންނަ ގޮަތަށް ހުންނަ އެއްޗަަކަށް . 2

ވުން.

ގާނޫނަކީ ކުރިމަގަށް ހެދޭ އެއްޗެއް ކަމުގައިވުން.. 3
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ގާނޫނުގައިވާ އެއްޗެއް ސާފުކޮށް އޮޅުންފިލާނޭ މޭރުމަކުން ލިޔެފައި ހުރުން.. 4

އެއް ގާނޫނު އަނެއް ގާނޫނާ ތައާރުޒު ނުވުން.. 5

ގާނޫނަކީ އަވަސް އަވަހަށް ބަދަލުވާ އެއްޗަކަށް ނުވުން.. 6

މުސްތަހީލު ކަމެއް ކުރުމަށް ގާނޫނަކުން ލާޒިމު ނުކުރުން. ގާނޫނަކުން ރައްޔިތުންގެ . 7

މައްޗަށް ލާޒިމުކުރާ ކަމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ބޮޑު ބުރައަކަށް ނުވަތަ ނުކުރެވޭ ވަރުގެ 

ކަމަކަށް ވެގެން ނުވުން.

ގާނޫނުގައި ލިޔެފައި އޮންނަ ގޮތާއި ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ ފަރާތްތަކުން އަމަލުކުރާ . 8

ގޮތާ މެދު ފަރަގެއް ނެތުން. ފަނޑިޔާރުން އެމީހުން ޒާތީގޮތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް 

ގާނޫނު މާނަނުކުރުން.

މީހަކު ކުށެއް ކޮށްފިކަމަށް ފުލުހުންނަށް ގަބޫލު ކުރެވޭތީ، ނުވަތަ ހީވާތީ މީހަކު . 9

ހައްޔަރު ނުކުރުން.

މަގުމައްޗަށް ކުނި އެޅުން މަނާ، އެކަމަކު ކުނި އަޅާނެ ޑަސްބިނެއް ނެތް

ހަވީރު އޮންލައިން، 5 ފެބްރުއަރީ 2012

ވިދާޅުވީ  މިއަދު  ޝާހް  ހަސަން  މިނިސްޓަރު  ސްޓޭޓް  މިނިސްޓްރީގެ  “އެންވަޔަރަމަންޓް 
މަގުމައްޗަށް ކުނި އަޅާ ފަރާތްތަކަށް ފުލުހުން މިއަދުން ފެށިގެން ސްލިޕެއް ދޫކުރަން ފަށާނެ 
ކަމަށާއި އަޅާނެ ފިޔަވަޅަކާއި ޖޫރިމަނާގެ އަދަދު ކަނޑައަޅާނީ އެންވަޔަރަމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން 

އެޖެންސީ )އީޕީއޭ( އަށް ސްލިޕްކޮޅު ހިފައިގެން އެ މީހަކު ދިއުމުން ކަމަށެވެ.”  

މިޝަރުތުތަކާ ހިލާފުވާނަމަ، ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ނުތަނަވަސްކަން އުފެދި ހިތްހަމަނުޖެހުން އުފެދެން 

ފަށާނެއެެވެ.
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އެގާރަވަނަ ބައި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނާއި އަހުލާގިއްޔަތު

ހެވާއި  އަހުލާގިއްޔަތަކީ،  ނުވަތަ  މޮރާލިޓީ  ފަދައިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ބައިގައި  ތިންވަނަ  މިފޮތުގެ 

ކަންތައްތަކާއި  ހެޔޮ  ތެރެއިން  އަމަލުތަކުގެ  ފަރުދުންގެ  ހަމަތަކެވެ.  ގެންގުޅޭ  ވަކިކުރުމަށް  ނުބައި 

ކޮންމެ  ކޮބައިކަން  ކަންތައްތަކަކީ  ނުރުހޭ  ކަންތައްތަކާއި  ރުހޭ  މުޖުތަމައު  ކަންތައްތަކާއި  ނުބައި 

ގޮތުގައި  ގަބޫލުކުރާ  އެއްބަޔަކު  އަލީގައެވެ.  މިންގަނޑުތަކުގެ  އެ  ކަނޑައަޅަނީ  ޖަމާއަތަކުންވެސް 

އިންސާނުން ހެޔޮނުބައި ވަކިކުރަން ފެށީ އެމީހުންގެ ބުއްދިއާއި ފިކުރު ބޭނުންކުރުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ 

ގޮތުންނެވެ. އަނެއްބަޔަކު ގަބޫލުކުރަނީ هللا ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ މި ބިމުގައި އިންސާނުން ލެއްވުމަށްފަހު، 

އިންސާނުންނަށް ހެވާއި ނުބައި އުނގަންނައި ދެއްވުމަށްޓަކައި އިލާހީ ގާނޫނު ބާވައިލެއްވީކަމަށެވެ. 

ބަދަލުވަމުންދާ  ގާނޫނު  ކަމުގައިވާނަމަ  އެއްޗެއް  ކަނޑައަޅާ  މެދުވެރިކޮށް  ގާނޫނު  އަހުލާގިއްޔަތަކީ 

ދިއުމުގައި މުޖުތަމައުގެ އަހުލާގިއްޔާތުވެސް ދާނީ ބަދަލުވަމުންނެވެ. މިއީ ހުރިހާ މުޖުތަމައުތަކެއްގައި 

ވެސް ކަން ހިނގަމުންދާ ގޮތެވެ.

ކަންތައްތަކާއި  ނުބައި  ކަންތައްތަކާއި  ހެޔޮ  ތެރެއިން  އަމަލުތަކުގެ  ފަރުދުންގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި، 

ފާހަގަކުރުމަށް  ކަނޑައަޅައި  ކޮބައިކަން  ކަންތައްތަކަކީ  ނުރުހޭ  ކަންތައްތަކާއި  ރުހޭ  މުޖުތަމައު 

ބޭނުންކުރާ މައިގަނޑު މަސްދަރަކީ އިސްލާމްދީނެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބަދުއަހުލާގީ އަމަލުތައް މަނާކޮށް އަދަބު ދެމުން އައީ 1961 ވަނަ އަހަރު އެކުލަވާލެވުނު 

ގާނޫނުލްއުގޫބާތުގެ 88 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ އެހީގައެވެ. ގާނޫނުއްލަ އުގޫބާތު ހެދުމުގެ ކުރީން 

ބަދުއަހުލާގީ އަމަލަކީ ކޮބައިކަމާއި، އެފަދަ އަމަލުތަކުގެ އުގޫބާތަކީ އިސްލާމީ ޝަރީއަތުގެ އަލީގައި 

މާއްދާގެ  ވަނަ  ގާނޫނުލްއުގޫބާތުގެ 88  އެއްޗެކެވެ.  ކަނޑައަޅާ  ނައިބުގެއިން  ފަނޑިޔާރުގެއިންނާއި 
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)ހ( ގައި ބުނެފައިވަނީ ގާނޫނީ ގޮތުން ނުވަތަ ޝަރުއީ ގޮތުން ކުރާ އަމުރަކަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުމަކީ 

ކުށެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެމާއްދާގެ އެކުށުގެ އަދަބު ބަޔާން ކޮށްފައިވެއެވެ.

ގާނޫނުލްއުގޫބާތުގެ 88 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އިން ތަޖުރީމުކޮށް އަދަބުދެވެނީ ގާނޫނެއްގައި ސަރީހަ 

ކަނޑައަޅާފައިނުވާ،  ކުށެއްކަމަށް  ނައްސަކުން  ގާނޫނެއްގެ  އަދި  ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ،  ބަހުން 

ކަމަށް  އަމަލުތަކެއް  ބަދުއަހުލާގީ  އަމަލުތަކާއި،  ހިލާފު  އަދަބުތަކާ  މުޖުތަމައުގެ  އެހެންނަމަވެސް 

މުޖުތަމައުގެ  ނުވަތަ  ކަމަށް  އަމަލެއް  ބަދުއަހުލާގީ  އެއަމަލަކީ  އަމަލުތަކެވެ.  ގަބޫލުކުރާ  މުޖުތަމައު 

އަދަބުތަކާ ހިލާފު އަމަލެއްކަމަށް ހަމަދައްކަނީ، އެކަމަކީ އިސްލާމީ ޝަރީއަތުގައި މަނާކުރައްވާފައިވާ 

ކޮންމެ  މިފަދަ  އެހެންކަމުން،  ގަބޫލުކުރެވެއެވެ.  ކަމަށް  ވާތީ  ކަމަކަށް  ނަހީކުރައްވާފައިވާ  ނުވަތަ 

އަމަލަކަށްެ ގާނޫނުލްއުގޫބާތުގެ 88 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އަދަބުދެވެއެވެ. އަހުލާގީ މިންގަނޑާ 

ހިލާފު އަމަލެއް ކަމަށް ވާތީ، މިމާއްދާގެ އެހީގައި ތަޖުރީމު ކުރެވި ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަދަބު ދީފައިވާ 

ބައެއް އަމަލުތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

އަދި . 1 ސަލާމަތަށް  މީހުން  އެބޯޓުގެ  އަދި  ވަނިކޮށް،  ޖެހިފައި  ހާލުގައި  ބޯޓެއް 

ގޮވަގޮވާ ތިއްބާ ކައިރިން ދިޔަ ދޯންޏެއްގެ މީހުންނަށް އެބޯޓު ފެނި އެމީހުން ތިބީ، 

އިންޖީނު ހުއްޓި ހާލުގައި ޖެހިފައިކަމާއި ބޯޓު ފެނިގެން އަޑިއަށް ދާތަން ފެނުނެވެ. 

ދިޔައީއެވެ.  މީހުން  ތިބި  ދޯނީގައި  އެއިންޖީނު  އަޅާނުލައި  އެހެންނަމަވެސް، 

ބޯޓު ފެތިގެން 30 ވަރަކަށް މީހުން މަރުވިއެވެ. އުޅަންދެއް ހާލުގައި ޖެހިފައި 

ވަނިކޮށް އަޅާނުލައި ދިޔުމަކީ ކުށެއް ކަމަށް އެއްވެސް ގާނޫނެއްގައި ބަޔާންކޮށް 

ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް އެގޮތަށް އަޅާނުލައި ދިޔުމަކީ އަހުލާގީ މިންގަނޑުތަކާ ހިލާފު 

ކަމެއްކަމަށް މުޖުތަމައު ގަބޫލުކުރެއެވެ. އަޅާނުލައި، ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންގެ 

ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރުމަށް އެހީވެ ނުދީ ދިޔަމީހުންގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށް އަދަބު 

ދީފައިވަނީ ގާނޫނުލް އުގޫބާތުގެ 88 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި ހަވާލާދީއެވެ.
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މައްސަލަ  މީހުންގެ  ދޯނީ  ދާންދޫ  ދިޔަ  އެހީނުވެ  ހާދިސާގައި  ބަންޑުންޖަހާލި  ބޯޓު  އެނަމާ 
ޝަރީއަތަށް ފޮނުވުމަށް ޓަކައި ފުލުސް އޮފީހުން ޑިފެންސަށް

ހަވީރު އޮންލައިން، 28 ޖުލައި 2004

ބަޔަކު  ދަތުރުކުރިއެތައް  ބޯޓުން  އެ  ހާދިސާގައި  ބަންޑުންޖަހާލި  ބޯޓު  އެނަމާ  ތިނަދޫ  ގދ. 
ކަނޑުވެ ހާލުގައި ޖެހިފައި ވަނިކޮށް އެ މީހުންނަށް އެހީނުވެ ދިޔަ ގއ. ދާންދޫ “މިޔަރެން” 
ދޯނީގެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ނިމި ޝަރީއަތަށްފޮނުވުމަށްޓަކައި ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީ އަށް 

ފޮނުއްވާފައިވާ ކަމަށް ފުލުސްއޮފީހުން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސް ލެފްޓިނެންޓް ކާނަލް އިބްރާހީމް ލަތީފު އިއްޔެވިދާޅުވި ގޮތުގައި 
ކަނޑުވި މީހުންނަށް އެހީނުވި ދާންދޫ ދޯނީ މީހުންގެ މައްސަލަޑިފެންސަށް ހުށަހަޅުއްވާފައި ވަނީ 

މިދިޔަ ހަފުތާގެ ތެރޭގަ އެވެ.

ފުލުސް އޮފީހުން ކުރިން ވިދާޅުވެފައިވާގޮތުގައި، މިދިޔަ އަހަރުގެ މާޗް މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހުގެ 
ހާލުގައި  ކަނޑުވެ  މީހުން  ބޯޓުންދަތުރުކުރި  އެ  ހާދިސާގައި  ބަންޑުންޖަހާލި  ބޯޓު  އެނަމާ  ރޭ 
ސަލާމަތްކުރުމަށް  މީހުން  ފަރާތުން  ދޯނީގެ  ގާތްކުރި”މިޔަރެން”  އެތަނާ  ވަނިކޮށް  ޖެހިފައި 

އެއްވެސް ވަރަކަށްއެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްނުދީ ގޮސްފައިވާކަން ތަހުގީގުން އެނގެ އެވެ.

މީހުންގެ  ދުވަހުދަތުރުކުރި  އެ  ދޯނިން  މިޔަރެން  ގޮތުގައި  ވިދާޅުވެފައިވާ  އޮފީހުން  ފުލުސް 
ތަހުގީގު ނިމުމާ ގުޅިގެން އެ މީހުން ވަނީ ބަންދުން ދޫކޮށްލައްވާފައެވެ. އެ ދޯނިން މަހަށް ދިޔަ 
17 މީހުންގެ ތަހުގީގު ފުލުހުންކުރިއަށް ގެންދެވީ މާލެ ގެންނަވައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެދަށުގައި 

ބައިތިއްބައިގެންނެވެ.

އެނަމާ ބޯޓު ބަންޑުންޖަހާލުމުގެ ހާދިސާގައި، އެ ބޯޓުން ދަތުރުކުރި 100 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން 
ކަނޑުވެ 22 މީހުން މަރުުވެ ދެ މީހަކު ވަނީ ގެއްލިފަ އެވެ.މަރުވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ގިނައީ 

އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނެވެ.
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ރަށެއްގެ އަތިރިމަތީގައި ހުރި މީހަކަށް ފާލަންމަތިން މީހަކު މޫދަށް ވެއްޓުނުތަން . 2

ފެނުނު ނަމަވެސް އެމީހާ ސަލާމަތްކުރުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރެއެވެ. 

އެކުއްޖާ  ފެނި  މަންޒަރު  ވެއްޓުނު  މޫދަށް  އެކުއްޖާ  މަރުވީއެވެ.  އެކުއްޖާ 

ސަލާމަތްކުރަން މަސައްކަތެއް ނުކުރިމީހާގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ދައުވާކުރެވުނެވެ.

ދިިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގާނޫނުއަސާސީގެ 19 ވަނަ މާއްދާ ބުނާގޮތުން އިސްލާމީ ޝަރީއަތުގައި 

ކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ކޮންމެ  ކަމެއް  ނުވަތަ ގާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިގެން މަނާކޮށްފައިނުވާ ކޮންމެ 

ރައްޔިތަކަށްމެ ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހަދާ ގާނޫނަކުން ހުއްދަ ލބިގެން މެނުވީ 

އެއްވެސް މީހަކު ކުރާ އެއްވެސް ކަމަކަށް ހަމަ އެކަކުވިޔަސް ހުރަސް އަޅައި ހުއްޓުވައިގެން ނުވާނެ 

ކަމަށްވެސް މި މާއްދާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ދިިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގާނޫނުއަސާސީގެ 19 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން ދިވެހި 

ރައްޔިތަކު ކުރާ އެއްވެސް ކަމެއް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ވިޔަސް އަދި އެހެން ފަރާތަކުން ވިޔަސް 

ލިބިފައިވާނަމައެވެ.  އެފަރާތަކަށް  ނައްސަކުން  ގާނޫނެއްގެ  ހުއްދަ  ކުރުމުގެ  އެކަމެއް  ހުއްޓުވޭނީ 

ކަމެއް ހުއްޓުވުމުގެ ބާރު ގާނޫނުން ދައުލަތުގެ އެކިއެކި މުއްސަސާތަކަށް ލިބެނީ އެކަމަކީ ގާނޫނަކުން 

މަނާކޮށްފައިވާ ކަމަކަށްވާނަމަ ނުވަތަ އެކަމަކީ އިސްލާމީ ޝަރީއަތުގައި ކަނޑައެޅިގެން މަނާ ކޮށްފައިވާ 

ކަމަކަށްވާނަމައެވެ. ރޯދަމަހު ދުވާލު އާންމު ތަންތަނުގައި ކެއުން ފުލުހުންނާއި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން 

ހުއްޓުވަނީ މަޖިލީހުން ހަދާފައިވާ ގާނޫނަކުން އެކަން މަނާކޮށްފައިވާތީ އެއް ނޫނެވެ. އެއީ އިސްލާމީ 

ޝަރީއަތުގައި އެކަން މަނާ ކުރެވިފައިވާތީއެވެ.

އިސްލާމީ ޝަރީއަތުގައި އިސްރާފުކުރުމާއި، މައިންބަފއިންނަށް އިހުތިރާމް ނުކުރުމަކީ ނަހީކުރައްވާފައިވާ 

ކަމެކެވެ. އަދި މީހަކު ލައްވާ މަސައްކަތެއް ކުރުވައިފިނަމަ ލަސްނުވެ އެކުރުވި މަސައްކަތުގެ އުޖޫރަ 
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ދިނުމަށް އިސްލާމް ދީނުގައި އަންގަވާފައި ވެއެވެ. ނަމަވެސް މިއިން ކަމަކީ ގާނޫނުގައި މަނާކޮށްފައިވާ 

ކަންތައްތައް ކަމުގައި ނުވާތީ އެކަންކަމުގެ ތެރެއަށް ފުލުހުން ވަދެ ނުހުއްޓުވައެވެ. ތަސައްރަފު ފުދޭ 

ދައުލަތުގެ  އަޅާނުލާނަމަ،  ނުބަލައި،  ބައްޕަ  މުސްކުޅި  އޭނާގެ  ދަރިއަކު  ހުރި  ތަނަވަސްކަން  އަދި 

ފަރާތުން އެދަރިފުޅަށް ރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުން އަދަބު ދޭނެ ބާވައެވެ. މުޅި މުޖުތަމައު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި 

މުސްކުޅި ބައްޕައަކު ނުބެލުމަކީ މުޖުތަމައުގެ އަހުލާގިއްޔަތާއި ހިލާފު އަމަލެކެވެ.

ދަރިން ބޭނުން ވަނީ ބައްޕަ ގުރައިދު އަށް ފޮނުވާލަން: ފޭދޫ އަވަށު އޮފީސް

ހަވީރު އޮންލައިން – 5 މާޗް 2014

ގޭގައި އަޅާލާނެ އެއްވެސް މީހަކު ނެތިގެން ސ. ފޭދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގައި އޮތް އުމުރުން 82 
އަހަރުގެ މީހާ އަނެއްކާ ވެސް ގެ އަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

ފޭދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ މިދިޔަ މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު އެ ތަނަށް ގެންދިޔަ 
އެ މީހާ ފަސް ވަރަކަށް ދުވަހު ސިއްހީ މަރުކަޒުގައި ބޭއްވުމަށް ފަހު، ގެ އަށް ފޮނުވާލީ އެ 
ނެތިގެން  މީހަކު  އަޅާލާނެ  ކަމަށެވެ.  ރޭ  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  މިދިޔަ  އެކު  ދަރިއަކާ  މީހާގެ 
އެ ތަނުގައި އޮތް މީހާއަކީ ހަތަރު ކުދިންގެ ބައްޕައެކެވެ. އެކަމަކު އެއިން އެއްވެސް ކުއްޖަކު 

އައްޑުއަކު ނޫޅެ އެވެ.

ފޭދޫ އޮފީހުގެ އޮފިޝަލަކު މިއަދު ވިދާޅުވީ އެ މީހާ ސިއްހީ މަރުކަޒުން ގެ އަށް ގެންދިޔައީ، އެ 
މީހާގެ ހަތަރު ކުދިންގެ ތެރެއިން ދެ ވަނަ އަށް ހުރި އަންހެން ކުއްޖާ ކަމަށެވެ. އަދި ފުރަތަމަ 

ގެންދިޔައީ އެ މީހާއާ އެއްބަނޑުއެއްބަފާ އެހެން މީހެއްގެ ގެއަށެވެ.

ނަމަވެސް ދުވަސްވީ މީހާ ކުރިން ވެސް އެކަނި ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ ގެ އަށް އޭނާ މިހާރު ވަނީ 
އަނެއްކާ ވެސް ބަދަލުކޮށްފަ އެވެ.
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“އެ މީހާގެ ދެ ވަނަ އަށް ހުރި އަންހެން ދަރިފުޅު އައްޑު އަށް އައިސްފައި އެ މީހާ ގެ އަށް 
ގެންދިޔައީ. އޭގެ ފަހުން އެ މީހާގެ އަނެއް އަންހެން ދަރިފުޅު ވެސް މިކޮޅަށް އައި. އެކަމަކު 
އޭނާ މިހާރު ފުރައިގެން ހިނގައްޖެ. ދެން ތިބި އަނެއް ދެ ފިރިހެން ކުދިންގެ އެއްވެސް ހަބަރެއް 
ނުވޭ،” އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. “އަޅުގަނޑުމެން އެ ދެ އަންހެން ކުދިން ގެނެސްގެން ވާހަކަ 
ވެސް ދެއްކިން. އެ މީހުން ބޭނުމެއްނުވޭ އެ މީހުންގެ ބައްޕަ ބަލާކަށް. އެ މީހުން މިހާރު ބުނަނީ 
ބޭނުންވަނީ އޭނާ ގުރައިދު އަށް ފޮނުވާލަން ކަމަށް. އަދި އެ ކަމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ 
ކަމަށް. އަޅުގަނޑުމެން ބުނިން ގުރައިދު އަށް އަދި ފޮނުވާލަން ބޭނުންވިޔަސް އެއީ އަދި އެހާ 
ފަސޭހަ އިން ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނޭ. ހަތަރު ދަރިން ތިބެ އެ މީހުން ބައްޕައާ އަޅާނުލުމަކީ 

ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލައެއް.”

އަވަށު އޮފީހުން އަދި ބުނީ އެ ކުދިން ބައްޕަ ބަލަން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ބުނަނީ “އެ މީހުން 
ވަރަށް ކުޑަ އިރު އެ މީހުން އެއްލާލި ކަމަށް” ބުނެފަ އެވެ.

“އެ މީހުން ބައްޕަ ބަލާކަށް ބޭނުމެއްނުވޭ. އެކަމަކު މުދަލާއި ގެ ބޭނުންވޭ.ެ އެ މީހުންނަށް 
އެ ގެ ރަޖިސްޓްރީކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ވެސް ވާހަތަކެއް ދައްކާފައި އެބަހުރި. އަދި އެ ގެ އިން 
ފޭދޫގެ ވިޔަފާވެރިއަކަށް ކުއްޔަށް ދީފައި ހުރި ތަނުގެ ކުލި ވެސް ބޮޑުކުރަން އެ މީހުން ބޭނުން 

ވަނީ،” އަވަށު އޮފީހުގެ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އެ ގޭގެ އެއްބައި 35 އަހަރަށް ކުއްޔަށް ދީފައިވަނީ މަހަކު 2500 ރުފިޔާ 
އަށެވެ. އެކަމަކު ދަރިން މިހާރު ބޭނުންވަނީ މަހު ކުލި  6000  ރުފިޔާ އަށް ބޮޑު ކުރާށެވެ.

 

ހޯދަން  ގޮތެއް  އެއްވެސް  ބެލޭނެ  ބައްޕަ  ހެދި.  ގެއާ  މުދަލާއި  އުޅެނީ  ހައްތަހާ  މީހުން  “އެ 
ބޭނުމެއް ނުވޭ. އޭނާއާ އަޅާލާކަށް އެއްބަހެއް ނުވޭ. އަޅުގަނޑުމެން ބުނިން ދައުލަތުން ލިބޭ 
ހަމަޖައްސާށޭ.  ގޮތެއް  ބެލޭނެ  އޭނާ  ނަމަވެސް  ދީގެން  މުސާރަ  ބިދޭސީއަކަށް  އިން  ފައިސާ 

އެކަމަކަށް ވެސް އެ މީހުން އެއްބަހެއް ނުވޭ.” އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.
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އަވަށު އޮފީހުން އަދި ބުނީ މުސްކުޅި މީހާއާ އެއްބަނޑު މީހެއްގެ ދަރިއަކު ވެސް ހުރީ، އެ ގެއިން 
ބައެއް އޭނާ އަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްދޭ ނަމަ އޭނާ ބަލަން ތައްޔާރަށް ކަމަށެވެ. 

“އެކަމަކު އެގޮތަށް ވެސް ރަށަށް އައި ދެ އަންހެން ކުދިން އެއްބަހެއް ނުވޭ. އެ މީހުން ބުނަނީ 
އެ ގެ އިން އެއްވެސް މީހަކަށް އެއްވެސް ތަންކޮޅެއް ލިބިގެން ނުވާނޭ،” އޮފިޝަލް ވިދާޅުވި 
މީހުން  އެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގޮތުގައި  ދަރިންތަކެއްގެ  ނެތް  އިންސާނިއްޔަތު  ވަރަށް  އެވެ. 

ސިފަކުރެވުނީ. ބައްޕަ ބެލެން ނެތް ކަމަށް ބުނާ އިރު މުދަލާ ހެދި އެ މީހުން އުޅެނީ.”

ސިޓީ  އައްޑޫ  މިނިސްޓްރީއަށާއި  ޖެންޑަ  މައްސަލަ  މީހާގެ  މުސްކުޅި  ވަނީ  އޮފިހުން  އަވަށު 
ކައުންސިލަށް ވެސް ހުށަހަޅައިފަ އެވެ. 

މަންމައަކު އޭނާގެ ދަރިފުޅު ސްކޫލަށް ނުފޮނުވައިގެންނާއި، ވެކްސިން ނުދީގެންނާއި، ނެޕީ ނުޖަހައި 

މަންމައިންގެ  ކޯޓުތަކުގައި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އަޅާނުލައިގެން  ކުއްޖާއަށް  ދޫކޮށްލައިގެންނާއި،  އެކުއްޖާ 

މައްޗަށް ދައުވާ ކުރަނީ ކުޑަކުދިންނާބެހޭ ގާނޫނާ ހަވާލާދީ ގާނޫނުލްއުގޫބާތުގެ 88 ވަނަ މާއްދާގެ 

)ހ( ގެ ދަށުންނެވެ.
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ކަމަށް  އިހުމާލުން  ދޮންމަންމަގެ  އާއި  ބައްޕަ  ގެއްލުނީ  ކުޑަކުއްޖާ  އަހަރުގެ   11 ކުމުންދޫގައި 
ކަނޑައަޅައި ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި

ހަވީރު އޮންލައިން، 2 ޑިސެމްބަރ 2010

ހދ. ކުމުންދޫގައި މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ސިކުނޑީގެ އުނިކަމެއް ހުރި އަހުމަދު ނަބީލުގެ 
ގެއްލިފައި ވަނީ އޭނާގެ ބައްޕަ އާއި ދޮން މަންމަގެ އިހުމާލުން ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ބުދަ 

ދުވަހު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

އެ ރަށު ކަތީބު އަދި ނަބީލްގެ ބައްޕަ ރަތްވިލާގޭ އަލީ އަބްދުލްވާހިދާއި އެ ކުއްޖާގެ ދޮން މަންމަ 
އެ ރަށު ފިނިވާގޭ ހަލީމަތު އަބްދުލްވާހިދާ ދެ މީހުންގެ މައްޗަށް ވެސް ޕީޖީ އޮފީހުން ކޮށްފައި 
ވަނީ އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އެވެ. އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުމުގެ ކުށް 
ސާބިތުވެ އެ ދެ މީހުންގެ ހަ މަސް ދުވަހު ގޭގައި ބަންދު ކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކުރި 
ނަމަވެސް އޭގެ ތެރެއިން އަލީ އަބްދުލްވާހިދުގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ހުކުމް ތިން އަހަރު ދުވަހަށް 

ފަސް ކުރުމަށް ވެސް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވެ އެވެ.

ކޯޓުން ކުރި ހުކުމުގައި ބުނެފައި ވަނީ ނަބީލަށް އަޅާ ނުލާ ކަމަށް ދައުލަތުން ބުނާ ބުނުމަށް އެ 
ދެ މީހުން އިންކާރުކުރާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ނަބީލް އެކަނި ވަލު ތެރޭގަ އާއި މޫދުގައި ގިނަ 
ވަގުތު ހޭދަކުރާ ކަމަށާއި އެ ވަގުތުތަކުގައި އެއްވެސް މީހަކު ނަބީލަށް އަޅާ ނުލާ ކަމަށް ހެކިންގެ 
ހެކި ބަހުން އެނގޭ ކަމަށް ވެސް އެ ހުކުމުގައިވެ އެވެ. އަދި ނަބީލް ގެއްލިފައި ވަނީ އެފަދަ 
ކަމަށް  ބެހެއްޓުމުން  އެކަހެރިކޮށްފައި  ނަބީލް  ނުދީ  އަޅާލުން  މިންވަރަށް  ދޭންޖެހޭ  ކުއްޖަކަށް 

ހެކިބަހުން އެނގޭ ކަމަށް ވެސް އެ ހުކުމުގައިވެ އެވެ.

“...އަހުމަދު ނަބީލަކީ ސިކުނޑީގެ އުނި ކަމެއް ހުރި ކުއްޖެއް ކަމަށް ވާއިރު އޭނާ އެކަނިމާއެކަނި 
މޫދަށް އެރެން ދޫކޮށްލުމާއި ހާއްސަކޮށް އެކަނިމާއެކަނި މޫދަށް އެރެން ދޫކޮށްލުމާއި ދުވާލާއި 
ކަމަށް  ފެންނަ  މިތަނުން  އެތަން  ރަށުގެ  ތެރެއިންނާއި  ވަލު  އޭނާ  ވަގުތު  ގިނަ  ރޭގަނޑުގެ 
ހެކިންގެ ހެކިބަހުން އެނގޭ،” އެ ހުކުމުގައިވެ އެވެ. “ވީނުވީ ގޮތެއް ނޭނގި އަހުމަދު ނަބީލް 
ގެއްލިފައި ވަނީ އަހުމަދު ނަބީލުގެ މަންމަ އާއި ދޮން މަންމަ އެ ކުއްޖާ އަށް ދޭންޖެހޭ އަޅާލުމާއި 
މިންވަރަށް ސަމާލުކަން ދޭންވާ  އަށް  ކުއްޖާ  އެ  އެކަހެރިކޮށް  ކުއްޖާ  އެ  ނުދީ  އޯގާތެރިކަން 
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ނުދިނުމުގެ ސަބަބުން.”

މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން، 24 އޮގަސްޓް 2008 ގައި ނަބީލް ގެއްލުނު ފަހުން އަދިއަދަށްދާން 
ވެސް އޭނާ ފެނިފައެއް ނުވެ އެވެ. ނަބީލް އެންމެ ފަހުން ފެނިފައި ވަނީ އެ ރަށު މީހަކަށް 
ވަލުތެރެއާ މާ ދުރު ނޫން ހިސާބަކުން ކަމަށްވެ އެވެ. އޭނާ ގެއްލުމުން ރަށުގެ ރައްޔިތުންނާއި 
ފުލުހުން ވެސް އޭނާ ހޯދުމަށް ވަރަށް ބޮޑު މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިވެ އެވެ. ފުލުހުން ކުރިން 
ބުނެފައި ވަނީ “ނަބީލް ހޯދުމަށް ނުފުރޮޅާލާ ގަލެއް ވަލު ތެރޭގައި ނޯންނާނެ” ކަމަށެވެ. އަދި 

ނަބީލް ހޯދުމަށް އެމްއެންޑީއެފުން މޫދު އަޑިއަށް ވެސް ފީނާފައިވެ އެވެ.

ގާނޫނުލްއުގޫބާތުގެ 88 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ދަށުން ދައުވާ ކުރުމަށްޓަކައި އިސްލާމީ ޝަރީއަތުގެ 

ނައްސަކުން ކޮށްފައިވާ އަމުރެއް ނުވަތަ ގާނޫނުގެ ނައްސަކުން ކޮށްފައިވާ އަމުރެއް އޮންނަންޖެހެއެވެ. 

ހާއްސަކޮށް 2008 ވަނަ އަހަރު ގާނޫނުއަސާސީ ތަސްދީގުކުރުމާގުޅިިގެން ގާނޫނުއަސާސީގެ 61 ވަނަ 

މާއްދާގެ )ށ( އަށް ޢަމަލުކުރަންފެށުމާއެކު ގާނޫނުލްއުގޫބާތުގެ 88 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދާއިރާ 

ހަނިވެގެންދިޔައެވެ.

ގާނޫނުއަސާސީގެ 61 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ؛

“61 )ށ( – ގާނޫނެއް ނުވަތަ ގާނޫނަކުން ބާރު ލިބިގެން ހަދާ ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން 

އެގަވާއިދަކީ  ނުވަތަ  އެގާނޫނެއް  ދޭންވާނީ،  އަދަބެއް  މީހަކަށް  އެއްވެސް  ވިޔަސް 

ކަންތަކާއި،  މަނާކުރެވޭ  އަދި  ވާނަމައެވެ.  އެއްޗަކަށް  ޝާއިއުކޮށްފައިވާ  އާންމުކޮށް 

އެއިން ކަމެއް ކޮށްފި މީހަކަށް ދެވޭނެ އަދަބު ސާފުކޮށް ބަޔާން ކޮށްފައި އޮވެގެންނެވެ.”

ޖިނާއީ  އަންނަނިވި  ހަނިކޮށްފައިވަނީ  ކޯޓުތަކުން  )ށ(  މާއްދާގެ  ވަނަ   61 ގާނޫނުއަސާސީގެ 

މައްސަލައިގައި ހައި ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ހުކުމުންނެވެ.
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ސުލްހަތުގެ މައްސަލ64ަ

މިމައްސަލައިގައި ކަން ހިނގައިދިޔަ ގޮތަށް ބަލާއިރު މ. ކުރެވި ސުލްހަތު އަބްދުهللا 09 މެއި 2009 

ވަނަ ދުވަހުގެ 09:50 އެހައިކަށްހާއިރު، އައި.ޖީ.އެމް.އެޗްގެ 23 ނަންބަރު ކޮޓަރީގައި ބަލިމީހުން 

ބެއްލެވުމަށް އިންނެވި އިންޑިޔާގެ ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ ޑރ. ހިމާނީ މަރާތޭގެ ކޮޓަރިއަށްވަދެ، ޑރ. 

އެ  އެކަން  އެދުމުން  ލިޔެދިނުމަށް  ޑްރަގެއް  ކޮންޓްރޯލްޑް  ބޭސް ސިޓީގައި  ލައްވާ  މަރާތޭ  ހިމާނީ 

ހުތުރުބަހުން  އަޑުގަދަކޮށް  ހިންގައި  ހަމަނުޖެހުން  ކޮޓަރީގައި  ޑޮކްޓަރުގެ  ކޮށްނުދިނުމުން،  ޑޮކްޓަރު 

ގޮތަށް “އަދި  ޑޮކްޓަރަށް ނިސްބަތްވާ  ތަޅައި،  އަތުން  މޭޒެއްގައި  ހުރި  އެތަނުގައި  ވާހަކަދައްކައި 

ހޭއަރުވާލާނަމޭ” ބުނިކަމަށް ދަށު ކޯޓަށް ސާބިތުވެފައިވެއެވެ.

އިންޒާރު  ބުނެ  ހޭއަރުވާލާނަމޭ  ބުނެފައިވަނީ  ހުކުމުގައި  ކޮށްފައިވާ  އެމައްސަލައިގައި  ކޯޓުން  ދަށު 

ދިނުމަކީ މަނާކަމެއްކަން އަންގައިދޭ ގާނޫނެއް ހެދި އާންމުކޮށްފައި ނެތުމުން ސުލްހަތު ކުރި އެއަމަލަކީ 

ގާނޫނުލްއުގޫބާތުގެ 88 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުންކަމަށް ބެލެވޭނެ 

)ށ(  މާއްދާގެ  ވަނަ   61 ގާނޫނުއަސާސީގެ  ކުރުމުގައި  ހުކުމް  އެގޮތުން  އަދި  ނެތެވެ.  ހަމައެއް 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ދައުލަތުގެ  ބަރޯސާވެފައިވެއެވެ.  ކޯޓުން  ދަށު  ހަމަތަކަށް  ގެ 

އަދި  ބާތިލުކޮށްފައިވެއެވެ.  ހުކުމް  ކޯޓުގެ  ކްރިމިނަލް  ކުރުމުން  އިސްތިއުނާފު  ހައިކޯޓުގައި 

މިމައްސަލާގަައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް ހައިކޯޓުން ބާތިލުކުރުމަށްފަހު ސުލްހަތުގެ މައްޗަށް 

ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ކަނޑައެޅުމުގައި ގާނޫނުއަސާސީގެ 61 ވަނަ މާއްދާގެ 

)ށ( މާނަކޮށްފައިވަނީ ދަށު ކޯޓުން މާނަކޮށްފައިވާ ގޮތާއި ހިލާފަށް އަދި ގާނޫނުއަސާސީގެ އެމާއްދާ 

ހަނިވާ ގޮތަށެވެ. މިކަމުގައި ހައި ކޯޓުގެ ރައުޔު ބިނާވެގެންވަނީ އަންނަނިި ގޮތަށެވެ.

ގާނޫނުއަސާސީގެ 2 ވަނަ މާއްދާއަށް ރިއާޔަތްކޮށް ހައި ކޯޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖެއަކީ 

ޝަރީއަތަކީ  އިސްލާމީ  ދައުލަތެއްކަމަށާއި  ބިނާކުރެވިފައިވާ  މައްޗަށް  އުސޫލުތަކުގެ  އިސްލާމީ 

HC-A/310 64/2009 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ގަޒިއްޔާ 
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ގާނޫނެއް  ހިލާފު  ދީނާއި  އިސްލާމް  މަސްދަރުކަމަށާއި،  މައިގަނޑު  ގާނޫނުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނުހެދޭނެކަމަށެވެ. އަދި ގާނޫނުއަސާސީގެ 2 ވަނަ މާއްދާއާއި 19 ވަނަ މާއްދާއާއި 

59 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާ ހަވާލާދީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައި ކޯޓުން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖެއަކީ 

އިސްލާމީ އުސޫލުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާވެގެންވާ ގައުމެއް ކަމުގައި ވާތީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކަންކަން 

މަނާ ކުރުމާއި ހުއްދަ ކަންކަން ކަނޑައެޅުމުގެ އަސާސެއް ކަމުގައި ގާނޫނުގެ އިތުރުން އިސްލާމީ 

ޝަރީއަތަށްވެސް ބެލެވޭނެކަމަށެވެ.

“އާންމުކޮށް  ކަނޑައަޅުއްވާފައިވަނީ،  ހައިކޯޓުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ފާހަގަކޮށް  ސަބަބު  އިސްވެދިޔަ 

ޝާއިއުކޮށްފައިވާ ގާނޫނެއް ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގައި މަނާކުރެވޭ ކަންތަކާއި އެކަމެއް ކޮށްފިނަމަ ދެވޭނެ 

އަދަބު ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮވެގެން މެނުވީ އެއްވެސް މީހަކު ކުރާ ކަމަކަށް އަދަބު ނުދެވޭނެ 

އިސްލާމީ  އޮތުމަކީ  އޮންނަ  ކޮށްފައި  ބަޔާން  މާއްދާގައި  ވަނަ   61 ގާނޫނުއަސާސީގެ  ކަމަށް” 

ޝަރީއަތުގައި މަނާކޮށްފައިވާ ކަމަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަދަބުދިނުމަށް ހުރަސްއަޅާ ކަމެއް ނޫންކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން ވިދާޅުވެފައިވަނީ:

މަނާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައިވެސް  ކަންތައްތަކަކީ  މަނާކުރެވިފައިވާ  “ޝަރީއަތުގައި 

ހަމައެއް  އެއްވެސް  ބެލެވޭނެ  ގޮތުން  އުސޫލެއްގެ  މެނުވީ،  ގޮތުގައި  ކަންތައްތަކެއްގެ 

ނެތްކަށާއި، ޝަރީއަތުގައި މަނާކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ނަހަމަ ގޮތުގައި އަރައިގަނެވޭ 

ހިނދު އެފަދަ ފަރާތްތަކުގެ ނުރައްކަލުން ދިވެހި މުޖުތަަމައު ސަލާމަތް ކުރުމަށްޓަކައި 

ޖިނާއީ ދައުވާ އުފުލަން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ދައުވާ އުފުލުމާއި އުގޫބާތް ކަނޑައެޅުުގެ 

ފަހިކޮށްދެވިފައި  ތެރެއިން  ނިޒާމްގެ  އަދުލުގެ  ޖިނާއީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ފުރުސަތު 

މާއްދާއާއި  ވަނަ   19 ގާނޫނުއަސާސީގެ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އޮތުމަކީވެސް 

59 ވަނަ މާއްދާއިން ލާޒިމުވާ ކަމެއްކަމަށެވެ. އަދި އެގޮތުން ދައުވާއެއް އުފުލިއްޖެނަަމަ 
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ވަނަ   142 ގާނޫނުއަސާސީގެ  ކަނޑައަޅާއިރު،  ގޮތެއް  ޝަރީއަތުން  އެދައުވާއަކާމެދު 

ތަނަވަސް  ގަވާއިދުތަކާއި  އާންމު  ޝަރީއަތުގެ  ގޮތުގެމަތިން  ބުނެފައިވާ  މާއްދާގައި 

އުސޫލުތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް އެފަދަ މައްސަލަތަކަށް ޖިނާއީ އަދުލުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން 

ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއްކަން 

އެމާއްދާގެ ސަރީހަ ނައްސުން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާތީ، ގާނޫނާއި ގަވާއިދުގައި ނައްސުން 

ވިޔަސް(  މަނާކުރެވިފައި  )ޝަރީއަތުގައި  ކަމަކީ  ކޮންމެ  ބަޔާންވެފައިނުވާ  ކަނޑައެޅި 

ހުއްދަ ކަމެއްކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ކޯޓަކުން އަދި އެނޫން ފަރާތަކުންވިޔަސް 

ބަލައިގެންނުވާނެކަމަށާއި އަދި އެފަދަ ގޮތަކަށް ބެލުމަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

މަނާކަންކަމަކީ  އިސްލާމީ ޝަރީއަތުގައި  އަދި  ކަމަށެވެ.  ނުދޭ  ތަން  ގާނޫނުއަސާސީ 

ގާނޫނު  ދިޔުމަކީ  ބެލެވިގެން  ތެރެއިން  ގާނޫނީ ނިޒާމުގެ  ކަމަށް  ކަންތައްތައް  ހުއްދަ 

އަސާސީގެ 2 ވަނަ މާއްދާއާއި، 10 ވަނަ މާއްދާއާއި، 19 ވަނަ މާއްދާއާއި، 59 

ވާތީ،  ކަމަކަށް  ފުށުއަރާ  މާއްދާއާއި  ވަނަ  އިތުރުން 142  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ގާނޫނީ  ސަބަބުން  އެކަމުގެ  މާނަކޮށްފިނަމަ  ގާނޫނު  ރިއާޔަތްނުކޮށް  އެމާއްދާތަކަށް 

ގޮތުންނާއި އިޖުތިމައީ ގޮތުން ދިވެހި އުއްމަތް ހަލަބޮލިކަމެއްގެ ތެރެއަށް ވެއްޓިގެން 

ހިނގައިދާނެ ކަމަކަށްވާތީ، އެފަދަ ގޮތަކަށް ގާނޫނުތަކާ ގަވާއިދުތައް މާނަކޮށް ތަފްސީރު 

ކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޖާގަދެވިވެން ނުވާނެއެވެ.”

މިގަޒިއްޔާގައި އިތުރަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައި ކޯޓުން ވިދާޅުވެފައިވަނީ:

ޝަރީއަތް  އިސްލާމީ  ކަމުގައިވާ  މަސްދަރު  މައިގަނޑު  ގާނޫނުގެ  “ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ބާއްވާލެއްވުމާއި، ދިވެހިރާއްޖެފަދަ ކޮންމެ އުއްމަތެއްގައިވެސް ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތައް 

ހައްގުތަކާއި  ޖަމާއަތުގެ  ފަރުދުންނާއި  މަގްސަދަކީ  އެއް  ބޮޑު  އެންމެ  އެކަށައެޅުމުގެ 
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ވާޖިބުތައް ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ އިތުރަށް އިންސާނީ ފިކުރާއި ވިސްނުމުގެ ބޭނުން މުޅި 

އިންސާނީ ޖަމާއަތުގެ ލާބަޔަށްޓަކައި މެނުވީ ނުހިފާނޭ އަމާން އޮމާން އަދި ފާގައތި 

އަމަލުކުރަމުންދާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ކަމަށްވެފައި،  ކުރިއެރުވުން  ބިނާކޮށް  މުޖުތަމައެއް 

މަނާކުރެވިފައިވާ  އިސްލާމީ ޝަރީއަތުގައި  އެއްފަދައަކުން  ގަވާއިދާ  ގާނޫނާއި  ޖިނާއީ 

އެއްވެސް ކަމެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ހުއްދަކުރެވޭނެ ހަމައެއްނެތްކަން 

ވަނަ   59 މާއްދާއާއި  ވަނަ   10 އަސާސީގެ  ގާނޫނު  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

މާއްދާގެ )ހ( އިން އެނގެން އޮންނާތިއާއި ޝަރުއީ ނުވަތަ ގާނޫނީ ގޮތުން ކުރެވޭ 

އަމުރަކަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުމަކީ ކުށެއް ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނުލް އުޤޫބާތުގެ 88 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ކަނޑައެޅި ބަޔާންވެފައިވާ ނައްސަކީ އީޖާބީ ގޮތުން ނުވަތަ 

ސަލްބީގޮތުން ވިޔަސް ވަކިކަމެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ވަކި ކަމަކުން އެއްކިބާވުމަށް އިސްލާމީ 

އަރައިގަތުމަކީ  ގޮތުގައި  ނަހަމަ  ކަމަކަށް  ކޮންމެ  ކުރެވިފައިވާ  އަމުރު  ޝަރީއަތުގައި 

ކުށުގެ އަމަލެއްކަން ކަނޑައަޅާ މާއްދާއަކަށް ވާނެ ކަމަށެވެ”.

އަދި ގާނޫނުލްއުގުބާތުގެ 88 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އިސްލާމީ ޝަރީއަތާއި އެއްގޮތަށް ކުށުގެ 

އަމަލެއް ގޮތަށް ބެލެވޭނެ ކަންތައްތަކެއް ހައި ކޯޓުގެ މިހުކުމުގައި ބަޔާންވެފައިވެއެވެ. އެއީ:

ހައްގަކާ ނުލާ މީސްމީހުންނަށް ބިރުދެއްކުމާއި؛ •••

ގެއްލުންދޭނެކަމަށް ބުނެ އިންޒާރު ދިނުމާއި؛ •••

އެއްވެސް ފަރުދެއްގެ އެއްވެސް ހައްގަކަށް ނަހަމަގޮތުގައި އަރައިގަތުމާއި؛ •••

އަނެކާގެ ކަރާމާތާއި އިއްޒަތުއްނަފުސަށް ބެލުމެއްނެތި ހަޑިހުތުރު ބަހުން މުހާތިބް ކުރުމާއި؛ •••

މުޖުތަމައުގެ އަމަން އަމާންކަން ނަގާލުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމާއި؛ •••

އިގްތިސާދީ ގޮތުން ގައުމަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާފަަދަ ކަމެއް ކުރުމާއި؛ •••

ގާނޫނަކުން ބާރު ލިބިގެން ކުރާ ތަހްގީގަކަށް ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ފަހިނުކުރުމާއި އެފަދަ  •••
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ކަންތައްތަކަށް ހައްގަކާ ނުލައި ހުރަސް އެޅުމާއި؛

އާންމު ސިއްހަތާއި އަހުލާގާއި އެއްގޮތްނުވާ ކަންތައްތައް ކުރުމާއި އެކަންކަމަށް ހިތްވަރުދީ  •••

ރާވާ ހެދުމާއި؛

ބަދުއަހުލާގީ ކަންތައްތަކަށް މަގުފަހިކުރުމާއި، އެފަދަ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމާއި، އެފަދަ  •••

ކަންކަމަށް ހިތްވަރުދިނުމާއި؛

އެފަދަ  ••• ދިނުމާއި  ގެއްލުމެއް  ސިފައެއްގައި  އެއްވެސް  އުއްމަތަށް  ދިވެހި 

މިއެވެ. އުޅުން؛  ކުރަން  ކަމެއް  އެފަދަ  ނުވަތަ  ރޭވުން  ކުރަން   ކަމެއް 

މާއްދާއަކީ  ވަނަ   88 ގާނޫނުލްއުގޫބާތުގެ  ގޮތުގައި  ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ހުކުމުގައި  ކޯޓުގެ  ހައި  އަދި 

ޖިނާއީ ގާނޫނާއި ގަވާއިދުގެ ނައްސުން ބަޔާންވެފައިނުވާ ކަންކަން ކަމުގައި ވިޔަސް “ޝަރީއަތުގައި 

މުޖުތަމައުގެ  އިސްލާމީ  ދިވެހި  ހިނދު،  އަރައިގަނެވޭ  ނަހަމަގޮތުގައި  ކަންކަމަށް  މަނާކުރެވިފައިވާ 

ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ މައްޗަށް ރިއާޔަތްކޮށް، އެފަދަ ކަންކަން ކުރާ މީސްމީހުންގެ މައްޗަށް 

ދައުވާ އުފުލުމާއި އުގޫބާތް ކަނޑައެޅުމަށް މަގުފަހިކުރެއެވެ. އަދި އިތުރަށް ހައިކޯޓުން ވިދާޅުވެފައިވަނީ،

“ޝަރީއަތުގައި މަނާ ކުރެވިފައިވާ އެންމެހައި ކުށްތަށް ޖިނާއި ގާނޫނާއި އެގާނޫނުގެ 

މުސްތަހީލު  ބަޔާންކުރުމަކީ  ކަނޑައަޅައި  ނައްސުން  ގަވާއިދެއްގައި  ހެދޭ  ދަށުން 

ގާނޫނީ  ކަންތައްތަކެއްކަމަށް  މަނާކުރެވިފައިނުވާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ކަމަކަށްވާތީއާއި، 

މަނާކުރެވިފައިވާ  ދީނުގައި  އިސްލާމް  ތެރެއިން  ކަންތައްތަކުގެ  ބެލެވިފައިވާ  ގޮތުން 

ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިންކަމެއް މައްޗަށް ނަހަމަގޮތުގައި އަރައިގަނެވޭ ހިނދު، އެކަމުގެ 

ނުރައްކަލުން ދިވެހި މުޖުތަމައު ސަލާމަތް ކުރުމަށްޓަކައި ގާނޫނީ ގޮތުން އަޅަންޖެހިއްޖެ 

އޮތުމަކީ  ބިނާވެފައި  އަދުލުގެ ނިޒާމު  ޖިނާއީ  ގޮތަށް  މަގުފަހިވާ  އެޅުމަށް  ފިޔަވަޅެއް 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގާނޫނު އަސާސީ ލާޒިމްކުރާކަމެކެވެ.”
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ޕާޓީ ކުރުން އާންމުވީ؟

ސަން އޮންލައިން, 20 އެޕްރީލް 2014
އަހުމަދު ސާއިލް އަލީ

އެކުވެރިއެއްގެ 18  އޭނާގެ  ލިބުނީ  ދައުވަތު  އޭނާއަށް  ވާހަކައެކެވެ.  ކިޔައިދިން  އެކުވެރިޔަކު 
ވަނަ އުފަންދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ހަފްލާއަށެވެ. އޭނާ އެ ހަފްލާ އަށް ދިޔައީ އެރޭ 11:30 
ހާއިރެވެ. އޭނާ ބުނި ގޮތުން ނަމަ އެ ހަފްލާ ނުވަތަ އުފަން ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން އޮތީ މާލޭގެ 
ގެއެއްގެ ޓެރެސް މަތީ އެވެ. އެ ހަފްލާއަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ދެ ޖިންސުގެ ޒުވާނުން ގޮސްތިބި 
ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އެރޭ އެ އުފަން ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުންވީ އެކުވެރިޔާ 

އަށް މުޅިން އާ ކަންތައްތަކެއް ފެނުނު ރެއަކަށެވެ.

ކަމަށް  ދިޔަ  ފެށިގެން  ކަންކަން  ކުރުމުގެ  ފާހަގަ  ދުވަސް  އުފަން  އެކު  ޖެހުމާ  ބާރަ  ގަޑިން 
އެކުވެރިޔާ ބުންޏެވެ. ފުރަތަމަ ކުރިއަށް ދިޔައީ ކޭކް ފެޅުމާއި ކެއުމުގެ ކަންކަމެވެ. އިރު ކޮޅަކުން 
“ލެސްޓުސް ގޯ ޕާޓީ” އޭ ބުނެ ޒުވާނަކު ހަޅޭލަވައި ގަތް ކަމަށްވެ އެވެ. މާގިނަ އިރެއް ނުވެ 
އިވެންފެށި ލަވައެއްގެ އަޑުކަމަށްވެ އެވެ. ސަލާމަތެއް ނެތެވެ. އެމީހަކާއި އެމީހަކު ނަށަން ފެށީ 

ކަމަށް އެކުވެރިޔާ ބުންޏެވެ.

އޭނާ ބުނި ގޮތުން ނަމަ އެތަނަށް އެއްވެ ތިބި ދެ ޖިންސުގެ ޒުވާނުންގެ ހަރަކާތްތައް ހުރީ މައިން 
ދަރަޖައިގައެއް  ހެޔޮވާވަރުގެ  ބަލާލަން  މީހަކަށް  ހުރި  އީމާންތެރިކަމެއް  ކީކުރަންތޯ  ދަރިންނަށް 
ނޫން ކަމަށްވެ އެވެ. ގައި ގޯޅިވުމާއި ބަދުއަހުލާގީ އަމަލުތައް ފާޅުގައި ހިންގީ ލަދެއް ބިރެއް 
ނެތި ކަމަށްވެ އެވެ. އެކުވެރިޔާ ބުނި ގޮތުގައި އެކަންކަން ފެށުމާ އެކު މާގިނަ އިރެއްނުވެ އޭނާ 

އެތަނުން އައީ އެވެ. ފަހުން ވީގޮތެއް އޭނާ އަކަށް ނޭނގޭކަމަށް ބުންޏެވެ.

އެކުވެރިޔާގެ އެވާހަކަތައް އެކިއެކި ކަމާ ބެހޭ ވަޒީފާތަކާއި ބައެއް އިސް މަގާމުތައް ފުރުއްވާ 
ފަރާތްތަކާއި އަހަރެން ހިއްސާ ކުރީމެވެ. އަދި އެމީހުންގެ ފަރާތުން ވެސް އެފަދަ ވާހަކަތައް 
ނެތް  ތަޖުރިބާއެއް  އެކަމުގެ  އަހަރެންގެ  ކަމަކީ  ކުރެވުނު  ޔަގީން  އަހަރެންނަށް  އަޑުއިވުނެވެ. 

ނަމަވެސް “ޕާޓީ” ކުރުމަކީ މިއަދު ރާއްޖޭގައި އާންމު ކަމެއް ކަމުގަ އެވެ.
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މީގެ މަހެއްހާ ދުވަސް ކުރީގެ ހާދިސާއާ ގުޅާލެވޭނީ މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ފަޅުރަށަކުން 
ފުލުހުން  ރޭ  ދުވަހުގެ  ހުކުރު  މިދިޔަ  އެވެ.  ހާދިސާއާ  ހައްޔަރުކުރި  ޒުވާނުންތަކެއް 
ރަށެއް  ފަޅު  އަތޮޅުގެ  ވ.  އެއީ  އެވެ.  ކާމިޔާބުކޮށްފަ  ވަނީ  އޮޕަރޭޝަނެއް  ހާއްސަ  ހިންގި 
ޒުވާނެއް   78 ގުޅިގެން  މައްސަލައާ  “ޕާޓީކުރި”  ތިބެ  މަސްތުވެގެން  އަންބަރާގައި  ކަމަށްވާ 
ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި 19 އަންހެން ކުދިންނާއި 59 ފިރިހެން ކުދިން ހިމެނެ 
ލިބެ  ވެސް  މައުލޫމާތު  ވާކަމުގެ  ކުއްޖަކު  ދަށުގެ  އަހަރުން   18 ތެރޭގައި  އޭގެ  އަދި  އެވެ. 
އެވެ. ކުރިމިނަލް ކޯޓުން ވަނީ އެމީހުންގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު 10 ދުވަހަށް ޖަހައިދީފަ އެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން އަންބަރާ އަށް ފުލުހުން ދިޔަ އިރު އެމީހުންގެ 
އިރު  ފާސްކުރި  ބަލައި  ރަށުތެރެ  އެ  އަދި  ބަރަހަނާކޮށެވެ.  ތިބީ  މީހުން  ބައެއް  ތެރެއިން 
މަސްތުވާތަކެތި ވެސް ފުލުހުންނަށް ވަނީ ފެނިފަ އެވެ. ޔަގީންވާ ކަމަކީ ދެ ޖިންސުގެ އެޒުވާނުން 
ތިބީ ފަޅުރަށެއްގައި ނިވާކަން ކުޑަ ހެދުންލައިގެން ކަމެވެ. އެޒުވާނުން ކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރަނީ 

“ޕާޓީ” ކުރިކަމެވެ.

އާއެކެވެ! މިދެއްކީ އަވައްޓެރި ލަންކާގެ ފަޅު ރަށެއްގެ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. ނޫނީ ރިސޯޓެއްގެ 
ވާހަކައެއް ވެސް ނޫނެނެވެ. ރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށެއްގަ އާއި ފުރަމާލޭގައި ދިވެހި ޒުވާނުން ހިންގި 
ކަމަށް ބުނާ އަމަލުތަކެއްގެ ވާހަކައެކެވެ. ޒުވާނުން ތެރޭގައި ދެ ޖިންސް މަށްސުނިވެ ޕާޓީކުރުން 
ވެސް  ފޮރުވަން  ވާހަކަތައް  އެ  އެވެ.  ހިފައިފަ  ދެވި  ގަދައަށް  ވަރަށް  ވަނީ  އަމަލުތައް  ފަދަ 
އުނދަގުލަކުން  އައިސްފާނެ  ފަރާތުން  ޒުވާނުންގެ  އެއީ  އެވެ.  މަސައްކަތްކުރެ  މީހުން  ބައެއް 
ރައްކާތެރިވުމަށެވެ. ރިޕޯޓަށް ކޮމެންޓް ދިން ފަރާތްތަކުން ވާހަކަ ދެއްކީ ނަން ނުޖަހާ ގޮތަށެވެ.

“ޑީޖޭ ބޭއްވުން ނޫނީ ގައި ގޯޅިވެ ބަދުއަހުލާގީ އަމަލުތައް ހިންގުން މިވަނީ މިހާރު އާންމުވެފައި. އެކިއެކި 
ނަންނަމުގައި އެކަންކަން ދަނީ ކުރަމުން. އެފަދަ ކުށްތައް ހުއްޓުވުމަށް ބޮޑެތި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް 
ވެސް ދަނީ ކުރެވެމުން،” ކަމާ ބެހޭ ފަރާތަކުން ނަން ނުޖެހުމަށް ޝަރުތުކޮށް ކިޔައިދިނެވެ. 

ބައެއް މަސްދަރުތައް ބުނާ ގޮތުން ނަމަ ޕާޓީ ކުރުމަކީ ރާއްޖޭގައި މިއަދު އާންމު ކަމެކެވެ. 
ގިނަ ރިސޯޓްތަކުގައި  ބައެއް  ފަޅުރަށްރަށާއި  ގޭތަކުންނާއި  ބައެއް  މާލޭގެ  ވެރިރަށް  އެގޮތުން 
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ދިވެހިން ބައިވެރިވާ ގޮތަށް އެފަދަ އަމަލުތައް ދަނީ ހިންގަމުން ކަމަށްވެ އެވެ. ބައެއް ހަފްލާތައް 
ބާއްވާ  ޕާޓީތައް  އެފަދަ  ގުޅުވައިގެން  މުނާސަބަތުތަކާއި  ބައެއް  ވިއްކައިގެން  ޓިކެޓް  ނަމުގައި 
ކަމަށް  އާންމުވެފައި  ވަނީ  ހިންގުން  އަމަލުތައް  ހުތުރު  އެކިއެކި  ގައިގޯޅިވެ  އެވެ.  ކަމަށްވެ 
ވެއެވެ. ގިނައިން މިފަދަ ކަންކަމުގައި ބައިވެރި ވަނީ ޒުވާނުން ކަމަށްވެ އެވެ. މާދަމާގެ ގައުމުގެ 
މުސްތަގުބަލް ކަމަށްވާ ޒުވާނުންގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުންގެ ހާލަތު ހުރީ ވަރަށް ދަށުދަރަޖާގަ 

އެވެ.

ރާއްޖޭގެ އަދުގެ ހަގީގަތަކީ ޒުވާނުންގެ ބޮޑު ބައެއް މަގުން ކަސިޔާރުވެފައި ތިބުމެވެ. ފުރާވަރުގެ 
ކުދިންގެ ކިބައިން ފެންނަނީ ރަނގަޅު ޖީލަކަށް މަގުފަހިވާ ފަދަ މަންޒަރުތަކެއް ނޫނެވެ. މިއަދު 
މިގައުމުގެ ޒުވާނުންގެ ބޮޑު ބައެއްގެ ހާލަކީ ޖިންސީ އެދުންތަކުގައި ބަދެވިފައި ވުމާއި މަސްތުވެ 

ބިއްޖެހުމުގެ އިތުރުން ކަންނެތްކަން އިންތިހާއަށް ދިއުމޭ ބުނެވިދާނެ އެވެ.

މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ނެރެފައިވާ ޔޫއެންއެފްޕީއޭގެ ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން 
ޒުވާނުން  ދިވެހި  ގިނަ  ވުރެ  އަށް   1،200 ގުޅޭގޮތުން  ދިރިއުޅުމާ  ދުޅަހެޔޮކަމާއި  ސިއްހީ 
ހިމަނައިގެން ހެދި ސާވޭއަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި އުމުރުން 18 އާއި 21 އަހަރުގެ ޒުވާނުންގެ 
ތެރެއިން 92 ޕަސެންޓް ކުދިން ކައިވެނީގެ ބޭރުން ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގާފައި ވަނީ ރުހިގެންނެވެ. 
އަދި އުމުރުން 15 އާއި 17 އަހަރުގެ 85 ޕަސެންޓް ކުދިން ވެސް އަމިއްލަ ރުހުމުގައި ޖިންސީ 
ގުޅުން ހިންގާފައިވާ އިރު އުމުރުން 15 އަހަރުން ދަށުގެ 65 ޕަސެންޓް ކުދިން ވެސް އަމިއްލަ 

ރުހުމުގައި ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގާފައިވާ ކަމަށް އެ ދިރާސާއިން ދައްކަ އެވެ.

“ކައިވެނިނުކޮށް ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގުމަކީ އިސްލާމްދީނާއި ދިވެހިންގެ އާދަކާދަތަކާ ނުގުޅޭ 
ގިނަ،”  އަދަދު  ކުދިންގެ  ހިންގާ  ގުޅުން  ޖިންސީ  ޅައުމުރުގައި  ރާއްޖޭގައި  ވިޔަސް  ކަމަކަށް 

ޔޫއެންއެފްޕީއޭގެ ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

މާދަމާ މި ގައުމު ހިންގަން ހަވާލުވަން ތިބި ޒުވާނުންނަކީ އެފަދަ ފާހިޝް އަމަލުތަކުގެ ގަރަގުވެފައިވާ 
އަމަލުތަކާއި ބަދުއަހުލާގީ  ވިސްނާލާށެވެ.  ހާލާމެދު  މުސްތަގުބަލުގެ  ގައުމުގެ  ނަމަ  ބަޔަކަށްވާ 
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ނަމަވެސް  ހުރި  ތައުލީމް  އިތުރުވުމާއި  ދުވަހަށް  ދުވަހުން  ޒުވާނުން  ބިއްޖެހިފައިވާ  މަސްތުވެ 
ކަންކަމަށް އިސް ނެގުމުގައި ޒުވާނުން ފަހަތަށް ޖެހުމާއި ވަޒީފާ އަށް ނުދާ ޒުވާނުން ގިނަވެ 
ކަންކަމެވެ.  ހިތާމަހުރި  ފަދަ  ނެތް  ކޮޅެއް  ހިތާމައިގެ  އިތުރުވުމަކީ  އަރައިގަތުން  ކުއްތަކަށް 
މިއީ ކުޑަކޮށް ދައްކާލައިގެން ހުއްޓާލައިފި ނަމަ މާދަމާ މީގެ ބިރުވަރިކަން އިންތިހާއަށް ދާނެ 

މައްސަލަތަކެވެ.

ދީނުގެ އަޅުކަންތަކަށް ފަރުވާކުޑަކުރުމާއި ނިވާކަން ކުޑަ ހެދުން ލައި މަގުތައް މަތީ އުޅުމާއި 
ބަވަނަ  ހާލަތެވެ.  އާންމު  ރާއްޖޭގެ  ބެލުމަކީ  ލަވަތައް  ފިލްމްތަކާއި  ހިންގާ  ފާހިޝްއަމަލުތައް 
ކުރުމުގެ ތެރޭގައި މިވަނީ ރަނގަޅަށް ވެސް ޖެހި ބަދެވިފަ އެވެ. ޕާކުތަކާއި އާންމު ތަންތަނުގައި 
އިރު  އާންމުވެފައިވާ  ހިންގުން  އަމަލުތައް  އެކިއެކި  ފާހިޝް  އަމުލުތަކާއި  އަހުލާގީ  ބަދު 

އެކަންކަމުގައި މައިންބަފައިންގެ ބޮޑު ޒިންމާއެއް ވެއެވެ.

“ދަރިންނަކީ މައިންބަފައިންނަށް ހަވާލުކުރެވޭ އަމާނާތެއް، އެކުދިން ހެޔޮގޮތުގައި ތަރުބިއްޔަތު 
ކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮނޑުގައި އެޅިފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް މަސްއޫލިއްޔަތު، އިސްލާމް 
ދީނުގައި ތަރުބިއްޔަތުގެ މާނައަކީ ސިއްޙީ ގޮތުންނާއި ބުއްދީގެ ގޮތުންނާއި ރޫހާނީ ގޮތުންނާއި 
އަޚުލާގީ ގޮތުން އިސްލާމްދީނުގައި އަންގަވާފައިވާ ހަމަތަކުގެ މަތިން ދީނުގެ އިރުޝާދު ތަކުގެ 

އަލީގައި ކުއްޖާ ތަރުބިއްޔަތު ކުރުން،” ހުކުރު ޚުތުބާއެއްގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ތައުލިމީ ނިޒާމަށް އިންގިލާބެއް ގެންނަންޖެހެ އެވެ. މަންހަޖަށް ބަދަލުތައް ގެނަންޖެހެ އެވެ. 
ހަމައެއާ  އެވެ.  ދުރުކުރަންޖެހެ  އަމަލުތަކުން  ފާހިޝް  ހޭލުންތެރިކޮށް  ކަންކަމަށް  ޒުވާނުން 
އެކު ފާހިޝް އަމަލުތައް ހިންގާ ނަމަ ދިރިއުޅުމުގައި ދިމާވާނެ ގޮންޖެހުންތައް ކިޔަވައިދިނުން 
ނުވަތަ ދިރިއުޅުން ކާމިޔާބު ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކިޔަވައިދީ ތައްޔާރުކުރަންޖެހެ އެވެ.

ދިރިއުޅުމުގެ  ބޮޑަށް  ވުރެ  އެއްޗަކަށް  ކިޔެވި  ފޮތުން  އިރު  ނިންމާލާ  ކިޔަވާ  “ދަރިވަރުން 
އެޑިއުކޭޝަންގެ  ލައިފް ސްކިލް  އެހެންވެ  ޖެހޭ.  އެނގެން  ތެރެއިން  ކިޔެވުމުގެ  އަސާސްތައް 
ދަށުން މުޖުތަމައުގައި ދަރިވަރުން އަދާކުރަން ޖެހޭ ޒިންމާތަކާއި މީހުންނާ ގުޅިގެން އުޅޭނެ ގޮތާއި 
މިސަރުކާރުގެ ކިޔަވައިދޭނެ،”  ކަންތައްތަކެއް  ގިނަ  ފަދަ  ކުރުން  ހައްލު  މައްސަލަތައް  ޖެހޭ 
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އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު ޝިހާމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ޒުވާނުންގެ މިނިސްޓަރު މަލީހު ޖަމާލު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ޒުވާނުން ގޯސްމަގު އިހުތިޔާރުކޮށްފައިވާތީ 
ހައްލުތަކެއް  އަލިއަޅުވާލައި  އެކަންކަމަށް  ވެސް  އެކުލަވާލުމުގައި  މެނިފެސްޓޯ  ޕީޕީއެމްގެ 
ފުރުސަތުތައް  ވަޒީފާގެ  ބަދަލުގެނައުމާއި  ނިޒާމަށް  ތައުލީމީ  އެގޮތުން  އެވެ.  ހިމަނާފައިވާނެ 
ދިނުމަކީ ގޯސްމަގު އިހުތިޔާރް ކުރުމުން ދުރުކޮށްދެވޭނެ ކަންކަން ކަމަށް މަލީހު ވިދާޅުވި އެވެ. 
އަދި ޒުވާނުން ޝައުގުވެރިވާ ދާއިރާތަކުން ފުރުސަތު މިސަރުކާރުން ހޯދައިދޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި 

އެވެ.

އެކަންކަމުގައި  އެވެ.  އާންމުވެފަ  ވަނީ  ހިންގުން  އަމަލުތައް  ބަދުއަހުލާގީ  ނަންނަމުގައި  އެކި 
ޒުވާނުންނެވެ.  ހަވާލުވާންތިބި  ކަންކަމާއި  އެކިއެކި  ގައުމުގެ  މާދަމާ  ވަނީ  ޝާމިލް  ބޮޑަށް 
ދުނިޔެ ބަވަނަޔަ ވިޔަސް އިސްލާމުން ހުއްދަ ނޫން ކަމެއް ހަލާލެއް ނުވާނެ އެވެ. އެކަންކަން 
އާންމުވެއްޖެ ނަމަ އޮތީ މުޅިން ވެސް ދެރަ އެވެ. ޒުވާނުންގެ ވާހަކަ ދައްކާ އިރު މިދެއްނެވި 

ވާހަކަތައް ދައްކައި އެކަމަށް ހައްލު ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހެ އެވެ.

އެވެ.  ފެންމަތިވި  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  ކުރިންވެސް  މީގެ  ވާހަކަ  ޕާޓީކުރާ  އެއްވެ  ޒުވާނުން 
ނަމަވެސް އޭރު ވާހަކަ ދައްކާލާފައި ހުއްޓާލީ އެވެ. ނަމަވެސް އަނެއްކާ ވެސް އެ ކުޅިގަނޑު 
އާންމުވީ އެހެން ދަރަޖައަކަށެވެ. މަނާ ނަމަވެސް ޒުވާނުންގެ ތެރޭގައި މިއަދު މިވަނީ އެކިއެކި 
އާންމެވެ.  އެކަމަކު  ކަންކަމެވެ.  މަނާ  މުޅިން  އެއީ  އެވެ.  އާންމުވެފަ  އަމަލުތައް  ފާހިޝް 

އާންމުވުން އިތުރުވެފައި ވަނީ ލަތުވެތި ކަމެކެވެ. ބަލިމަޑު ކަމެވެ.
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ބާރަވަނަ ބައި

އިޖުތިމާއީ މައްސަލަތަކާއި ގާނޫނު

ދައުރެއް  މައިގަނޑު  ގާނޫނު  ދެމެހެއްޓުމަށް  ދުޅަހެޔޮގޮތެއްގައި  މުޖުތަމައު  ގޮތުން  އިޖުތިމާއީ 

މައްސަލަތައް  އިޖުތިމާއީ  ހުއްޓުވައި،  ކަންތައްތައް  ނޭދެވޭ  ހިނގާ  މުޖުތަމައުގައި  އަދާކުރެއެވެ. 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި  މެދުވެރިކޮށް  ގާނޫނުތައް  މިގޮތުން  ހިފައެވެ.  ބޭނުން  ގާނޫނުގެ  ހައްލުކުރުމަށް 

ހިނގަމުންދާ އިޖުތިމާއީ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ބައެއް މިސާލުތައް 

ތިރީގައި ހިމަނާލާފައިމިވަނީއެވެ.

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ބިލު ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި

ހަވީރު ޑެއިލީ, 08 ޖުލައި 2010

އެހީތެރިކަން  މާލީ  ރައްކާތެރިކުރުމާއި  ޙައްޤުތައް  މީހުންގެ  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން 
ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ބިލު” ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި އެވެ.

ޖޫން 22 ގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސް ކުރި ބިލު ތަސްދީގު ކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން، އެ 
އޮފީހުން  ރައީސް  ކަމަށް  ކޮށްފައިވާ  ޝާއިއު  މިއަދު  ގެޒެޓުގައި  ސަރުކާރުގެ  ދިވެހި  ގާނޫނު 

ބުންޏެވެ.

ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ގާނޫނަކީ  ބެހޭ  ހައްގުތަކާ  މީހުންގެ  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން 
މީހުންނާ ބެހޭގޮތުން ޤާނޫނުއަސާސީގެ 17 ވަނަ މާއްދާއާއި 35 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ގައިވާ 
ތަފާތުކުރުމެއްނެތި  އެއްވެސް  މިނިވަންކަން  ހައްގުތަކާއި  އަސާސީ  އެންމެހައި  ގޮތުގެމަތިން 
ލިއްބައިދިނުމާއި އެ ހައްޤގތަކާއި މިނިވަންކަން ރައްކާތެރިކޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމާއި ސަރުކާރުގެ
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ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައެޅުމާއި އެހެން މީހުންނާ ހަމަހަމަ ފުރުސަތުތައް ހޯދައިދިނުމާއި އެފަދަ 
ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި  އެހީތެރިކަން  މާލީ  ރައްކާތެރިކަމާއި  ޚާއްސަ  ލިބިދޭންޖެހޭ  މީހުންނަށް 

ގެންގުޅެންޖެހޭ އުސޫލުތަކާއި ހަމަތައް ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކުރުމުގެ ގާނޫނެވެ.

މި ގާނޫނާއި މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުތައް ހެދުމާއި މާނަކުރުމާއި ތަންފީޒުކުރުމުގައި ވަކި 
މަގްސަދުތަކެއް ހާސިލް ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަންވާނެ ކަމަށް ގާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

މީހުންގެވެސް  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން  އެއްފަދައިން  މީހުންނެކޭ  އެހެން  އެގޮތުން 
ކަރާމާތަށް އިޙްތިރާމް ކުރުމާއި އަމިއްލައަށް ކަންތައްތައް ނިންމުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބިދިނުމާއި 
ތަފާތު  ބިނާކޮށް  ނުކުޅެދުންތެރިކަމަށް  ލިބިދިނުމާއި  ފުރްސަތު  ދިރިއުޅުމުގެ  މިނިވަންކަމާއެކު 

ނުކުރުން އެ މަގްސަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެ އެވެ.

މުޖްތަމައުގައި  ގޮތެއްގައި  ފައިދާހުރި  އަދި  ފުރިހަމަ  މީހުން  ހުންނަ  އަދި ނުކުޅެދުންތެރިކަން 
ހަމަހަމަކަމާއެކު  މީހުންނަށް  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ބައިވެރިކުރުމަށާއި  ހިމެނުމަށާއި 
ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން  އެއްފަދައިން  މީހުންނެކޭ  އެހެން  ލިބިދިނުމަށާއި  ފުރްސަތުތައް 
ދާއިރާއެއްގައި  ހުރިހާ  ދިރިއުޅުމުގެ  ދިރިއުޅުމާއި  މިނިވަންކަމާއެކު  ފުރިހަމަ  މީހުންނަށްވެސް 
ގޮތުން،  މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ  އެކަމަށް  ހޯދައިދީ  ހައްގު  ބައިވެރިވުމުގެ  ފުރިހަމައަށް  އެންމެ 
ޢިމާރާތްތަކާއި މަގުތަކާއި ދަތުރުފަތުރުގެ ވަސީލަތްތަކާއި މައުލޫމާތާއި މުއާސަލާތީ ވަސީލަތްތަކާއި 
ވަސީލަތްތަކާއި  ހުޅުވައިލެވިފައިވާ  އާންމުންނަށް  ނުވަތަ  ލިބިދޭ  ޢާންމުންނަށް  މިނޫންވެސް 
ވެސް  ކަމަށް  ލިބިދޭންވާނެ  ނުވަތަ  ކަމަށް  ބޭނުންކުރެވެންވާނެ  ފަސޭހައިން  ޚިދުމަތްތައް 

ގާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ދުވަހުގެ   30 ފެށިގެން  ތާރީޚުން  ފަށާ  ޢަމަލުކުރަން  ގާނޫނަށް  ގޮތުން،  ގާނޫނުގައިވާ  އަދި 
ކައުންސިލް”ގެ  ހިމާޔަތްކުރާ  ހައްގުތައް  މީހުންގެ  ހުންނަ  “ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ތެރޭގައި 
ނަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކައުންސިލެއް އުފައްދަވަން ޖެހެއެވެ. ކައުންސިލްގެ މައިގަނޑު 
ސިޔާސަތުތައް  އެކަށައަޅާ  ގުޅޭގޮތުން  މީހުންނާ  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން  މަގްސަދަކީ 

ތަންފީޒުވަމުންދާ މިންވަރު ބަލައި އެކަންކަން ހިންގުމެވެ.
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ގެދޮރަށް  ގޯތި  އާއިލާއަށް،  ދިރިއުޅުމަށް،  ޒާތީ  މީހަކީ  އެއްވެސް  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން 
ނުފޯރުވޭ  ނުފޫޒު  ޚިލާފު  ގާނޫނާ  ނުވަތަ  ނުހައްގު  މުއާމަލާތުތަކަށް  ކުރާ  އަނެކުންނާ  އަދި 
އަދި އެމީހެއްގެ އިއްޒަތަށާއި ޤަދަރަށް ގާނޫނާ ޚިލާފު ހަމަލާތައް ކުރިމަތިވާ މީހަކަށް ވެގެން 
ހަމަލާތަކުން  ނުފޫޒާއި  މިފަދަ  އަދި  ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  ގާނޫނުގައި  ވެސް  ނުވާނެކަމަށް 
ސަލާމަތްވުމަށް ގާނޫނީ ހިމާޔަތް ހޯދުމުގެ ހައްގު ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކޮންމެ މީހަކަށް 
ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ގޮތުން  ގާނޫނުގައިވާ  ބުނެފައިވެއެވެ.  ކަމަށްވެސް  ލިބިގެންވާ 
މީހުންނެކޭ   އެހެން  މައުލޫމާތުވެސް  ފަރުވާތަކާބެހޭ  އެހެނިހެން  އަދި  ސިއްހީ  ޒާތީ،  މީހުންގެ 
ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން  އަދި  ކުރަންވާނެއެވެ.  ރައްކާތެރި  ސިއްރުކޮށް  އެއްފަދައިން 
އަދާކުރުމުގެ  ވަޒީފާއެއް  އިޚްތިޔާރުކުރާ  އެމީހަކު  އެއްފަދައިން  މީހުންނެކޭ  އެހެން  މީހުންނަށް 
ފުރުސަތުތަކެއް  ހަމަހަމަ  މައިދާނުގައި  ވަޒީފާގެ  އަދި  ކުރުމުގެ  މަސައްކަތެއް  ނުވަތަ 
ލިބިގަތުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވެއެވެ. ވަޒީފާއެއް ދިނުމުގައި ނުވަތަ މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި 
ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ  ކުރިމަތިވެފައިވާ  އެމީހުންނަށް  މީހުންނާމެދު  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން 
ސަބަބުން އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެމީހުންނާމެދު ތަފާތުކުރުންތަކެއް ގެންގުޅުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

 

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިން ބާކީވެފައި!

އާސިޔަތު މުހައްމަދު ސައީދު، ހަވީރު އޮންލައިން
12 މެއި 2014

“)ދަރިފުޅަކީ( ސިކުނޑީގެ އުނިކަމެއް ހުންނަ ކުއްޖެއް. އުމުރަށް ވުރެ ޅަ، އުމުރާ އެއްވަރަށް 
ސިކުނޑި ބޮޑުނުވާ ކުއްޖެއް. އެހެންވެ ކިޔެވުމުގައި މައްސަލަތައް ދިމާވަނީ،” ފުރަތަމަ ތިން 

ޖުމްލައާ ހިސާބުން އެ މަންމަ އަށް ގިސްލެވިއްޖެ އެވެ.

އޭގެ އިރުގަނޑެއް ފަހުން ރޮމުންރޮމުން އޭނާ ކިޔައިދިނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނާތީ ދަރިފުޅަށް 
ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި  މުސްތަގްބަލެއް  ދަރިފުޅަށް  އެވެ.  ވާހަކަ  ފުރުސަތުތަކުގެ  ގެއްލިފައިވާ 
ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ޚާއްސަ އެހީތެރިކަން ނުލިބިގެން އުޅެން ޖެހުމުގެ ހިތްދަތިކަމެވެ. ސްކޫލަށް 
އެހެން  ކަމެވެ.  ނުލިބޭ  އަޅާލުމެއް  ފަރާތުން  ޓީޗަރުންގެ  ބައެއް  ކަމާއި  ނުކިޔެވޭ  ދިޔަޔަސް 

ކުދިންގެ މަލާމާތެވެ.
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“އޭނަ ސްކޫލުން ގެއަށް އަންނަ މަގުމަތީގައި ބުނާނެ، މަންމާއޭ، ކްލާހުގެ ކުދިން ބުންޏޭ އެހެރީ 
މޮޔަ ކުއްޖެކޭ،” ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ތައުލީމްގެ ފުރުސަތު އޮތް މިންވަރު 
ބެލުމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް )އެޗްއާރުސީއެމް( އިން ކުރިއަށް 

ގެންދާ އިންކުއަރީ އަށް ބަޔާން ދެމުން އޭނާ ބުންޏެވެ.

“އަޅުގަނޑަށް އެނގެނީ ކްލާހުގެ ތެރޭގައި ހިނގާ ކަމަކުން ކަން، ކުޑަކުދިންނަށް އެހެން ބުނަން 
އެނގޭނީ.”

އެ މަންމަގެ ގިސްލެވިފައިވާ އަޑުގައި ގުގުމަމުން ދިޔައީ އޭނާ ފަދަ އެތަކެއް މައިންގެ ރުއިމެވެ. 
އެތަކެއް ބައްޕައިންގެ އުދާސްތަކެވެ. ބޭސްފަރުވާ އާއި ތައުލީމް ފަދަ އަސާސީ ބޭނުންތަކުން 
ކުދިން  އެ  މުޖުތަމައުން  މިންވަރެވެ.  މަހުރޫމްވެފައިވާ  ކުދިން  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން 
އެ  ނަގައި  ފައިދާ  ނާޖާއިޒު  ކުދިންގެ  އެ  ހެކިތަކެވެ.  ކަމުގެ  ބާކީކޮށްލާފައިވާ  އެކަހެރިކޮށް 

ކުދިންނަށް އަނިޔާކުރާ ބަޔަކު ވެސް އުޅޭ ކަމުގެ ހަގީގަތެވެ.

މާލެ އާއި ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭ އެތަކެއް މައިންބަފައިންނާއި ބެލެނިވެރިން ވަނީ މިފަދަ ކިތަންމެ 
ވާހަކަތަކެއް އެޗްއާރުސީއެމްގެ ތަހުގީގަށް ކިޔައިދީފަ އެވެ. އެގާރަ އަތޮޅެއްގެ 22 ރަށަކާއި މާލެ 
އިން ނަގާފައިވާ އެތަކެއް ސަތޭކަ ބަޔާންތައް ހެކި ދެނީ އެންމެ ކަމަކަށެވެ؛ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް 
ލިބުމުގައި ވެސް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ބޮޑެތި ހުރަސްތައް ކުރިމަތިވެފައިވާ 

ކަމެވެ.

“ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ގާނޫނުއަސާސީގައި ބުނާ ފަދަ ހަމަހަމަ ފުރުސަތުތަކެއް 
ކޮމިޝަންގެ  ރައިޓްސް  ހިއުމަން  ނެތް،”  ގާއިމްކުރެވިފައެއް  މެކޭނިޒަމްތަކެއް  ފަދަ  ލިބޭނެ 
ނާއިބު ރައީސް އަހުމަދު ތޮލާލް ވިދާޅުވި އެވެ. “އުސޫލީ ގޮތުން އަދި ގާނޫނީ ގޮތުން ވެސް 

ގާއިމްކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށް ގާއިމްވެފައެއް ނެތް.”

ފަރަގެވެ.  ރަށްރަށުގެ  އާއި  މާލެ  ހަގީގަތަކީ  އެއް  ބޮޑު  އެންމެ  ފާހަގަކުރެވުނު  އިންކުއަރީން 
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ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ސިއްހީ އަދި ތައުލީމީ ޚިދުމަތްތައް މާލެ އިން ކޮންމެވެސް 
ކަން  ނެތް  ފުރުސަތެއް  އެއްވެސް  އެފަދަ  ރަށްރަށުގައި  ގިނަ  ހުއްޓަސް  ލިބެން  ވަރަކަށް 

އެޗްއާރުސީއެމުން ރަށްރަށަށް ކުރި ދަތުރުތަކުގައި ވަނީ އެނގިފަ އެވެ.

ތޮލާލް ވިދާޅުވީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ސްކޫލްތަކުން ޖާގަ ނުދެނީ ވަސީލަތްތައް 
ނެތިގެން ކަމަށް ބުނާ އިރު ވަސީލަތްތައް ހޯދަން މަސައްކަތެއް ކުރާ ކަމާ މެދު ސުވާލު އުފެދޭ 
ކަމަށެވެ. އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިގޮތުގައި ހުރިހާ ރަށެއްގައި ސްޕެޝަލް އެޑިއުކޭޝަން ކްލާސްތަކެއް 
އަމާޒުކޮށްގެން  ބާވަތްތަކަށް  ހުރިހާ  ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ  އަދި  އެކު  ވަސީލަތްތަކާ  ހުރިހާ 
އިރު  ވީ  ދުވަސް  ގިނަ  މިހާ  އެކަމަކު  ނޫނެވެ.  ކަމެއް  ކުރެވޭނެ  އެއްފަހަރާ  ގާއިމްކުރުމަކީ 
ވެސް، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިން މިހާ އުނދަގުލުން ތައުލީމް ހޯދަން އުޅެން މި ޖެހެނީ 

ކީއްވެގެންތޯ އޭނާ ސުވާލުކުރެއްވި އެވެ.

“ކޮންމެ ޑިސްއެބިލިޓީއެއް ވެސް އައިޑެންޓިފައި ކުރެވިގެން ކުޑަމިނުން ކޮންމެވެސް މިންވަރެއްގެ 
ގަބޫލުކުރެވިދާނެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ނަމަވެސް  ހުރި  ނެގިފައި  ފިޔަވަޅުތަކެއް  ޕްރޮގްރެސިވް 
ކުރިއަށްދާ ކަމަށް. އެކަމަކު މިހާތަނަށް އައި އިރު ޕްރޮގްރެސިވްކޮށް އެކަން ކުރެވިފައި އޮތް 

ތަނެއް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ،” ތޮލާލް ވިދާޅުވި އެވެ.

ޚިދުމަތްތައް  ސިއްހީ  އަސާސީ  ބޭނުންވާ  ކޮންމެހެން  ކުދިންނަށް  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން 
ވެސް ރާއްޖެއަކުން ނުލިބެ އެވެ. މުހިއްމު ފަރުވާތަކާއި ބޭސް ވެސް ބައެއް ކުދިންނަށް ލިބޭކަށް 
ނެތެވެ. ތެރަޕީގެ ޚިދުމަތްތައް މާލެ އިން ކުޑަ މިންވަރަކަށް ލިބޭ އިރު ނަފްސާނީ އެހީތެރިކަން 
ހޯދަން ޖެހެނީ އަމިއްލަ ކްލިނިކްތަކަށް ބޮޑު ޚަރަދެއް ކޮށްގެންނެވެ. އޭގެ ސަބަބުން، ބައެއް 
ބެލެނިވެރިންނަށް ވަނީ ކުދިންގެ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް ވެސް ނުކުޅެދިފަ އެވެ. އަދި ލިބެން ހުރި 
މަދު ޚިދުމަތްތައް ވެސް މައިންބަފައިންނަށް ނޭނގުން ފަދަ މައުލޫމާތުގެ މައްސަލަތައް ވެސް 

އިންކުއަރީގައި ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފަ އެވެ.

ލަފާތަކާއި  ހިމަނައި  ރިޕޯޓްގައި  ކަމެއް  ހުރިހާ  މި  އިރު  ނިމޭ  ތަހުގީގު  އެޗްއާރުސީއެމްގެ 
ހުށަހެޅުންތަކާ އެކު ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވާނެ އެވެ. ސުވާލަކީ އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެއަށް
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އަމަލުކުރާނެ ހެއްޔެވެ؟ އެއްވެސް ކަމެއް ބަދަލުވާނެ ހެއްޔެވެ؟ އިންކުއަރީގައި ދައްކާ ވާހަކަތައް 
އަޑުއަހާލަން ވެސް ގުޅުން ހުރި އިދާރާތަކުގެ މީހުންގެ ޝައުގުވެރިކަމެއް ނެތެވެ.

“އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ގައިމު ވެސް މަސައްކަތް ހުއްޓައެއް ނުލާނަން، ބަދަލެއް ނާންނަނީހެއް،” 
އަށް،  ކައިރި  ފަރާތްތައް  ދައުލަތުގެ  ދާނީ،  އަޅުގަނޑުމެން  އެވެ. “އޭރުން  ވިދާޅުވި  ތޮލާލް 
އެ ބޭފުޅުން ވަޑައިނުގަތަސް. އެހެންވީމާ އަޅުގަނޑުމެން ދައްކާ ވާހަކަ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް 

އަޑުއިވޭނެ.”

ފަހިކޮށްދޭން  ފުރުސަތުތައް  ކުދިންނަށް  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ބުނީ  އެޗްއާރުސީއެމުން 
މަސައްކަތްކުރާނެ ގޮތުގެ ތާވަލެއް އެކުލަވާލާނެ ކަމަށެވެ. އެއާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރިއަށް 
ނުދާ ނަމަ “އެހެން ގޮތްގޮތުން ވެސް ދައުލަތަށް ޕުޝްކުރާނަން” ކަމަށް ތޮލާލް ވިދާޅުވި އެވެ. 

އިންކުއަރީ އަށް ފަހު މަޝްވަރާތައް ފެށުމާ އެކު ވަގުތުން ބަދަލުވާން ޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ވެސް 
ހުށަހެޅުންތަކުގައި ހިމަނަން ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ. އެއީ މާ ބޮޑު ޚަރަދެއް ނުހިނގާނެ ކަންކަމެވެ. އޭގެ 
އިތުރުން މެދު ރާސްތާ އާއި ދުރު ރާސްތާގެ އަމާޒުތަކެއް ވެސް އެޗްއާރުސީއެމުން ކަނޑައަޅާނެ އެވެ. 

ތޮލާލް ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންގެ ހައްގުތައް ހިމާޔަތްކުރުމަކީ 
އެކަންޏެއް  ދިނުމެއް  އިނާޔަތެއް  ރުފިޔާގެ   5،000 ނުވަތަ  ރުފިޔާ   2،000 ކުދިންނަށް  އެ 
ނޫނެވެ. އެއަށް ވުރެ މުހިއްމީ ޚިދުމަތްތަކާއި ފުރުސަތުތަކެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ އެފަދަ އިނާޔަތެއް 
ވާން ޖެހޭނީ އެ ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްދީފައި އިތުރަށް ދޭ އެއްޗަކަށް 
ކަމަށެވެ. އެތަކެއް ސަތޭކަ މައިންބަފައިންގެ ހުރިހާ އުއްމީދެއް ވަނީ އެ ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅިފަ އެވެ.
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ގެވެށި އަނިޔާ ގާނޫނަށް ދެ އަހަރު: ނަތީޖާ އަކީ ކޮބާ؟

އާސިޔަތު މުހައްމަދު ސައީދު، ހަވީރު އޮންލައިން
05 މެއި 2014

ޒަމާނުއްސުރެ އޮތް ބޮޑު ސިއްރެއް މަޑުމަޑުން ފަޅާއަރަމުން އައިސް ރަސްމީ ސަމާލުކަން ދާދި 
ފަހުން ވަނީ ލިބިފަ އެވެ. ޖިސްމާނީ، ނަފްސާނީ އަދި ޖިންސީގެ އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށް އެތައް 
ބަޔަކު ވަމުން ދަނިކޮށް ވުޖޫދަށް އައި ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ގާނޫނާ އެކުގަ އެވެ. އެއީ 
އިޖުތިމާއީ ދާއިރާ އިން މިހާތަނަށް ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު އެއް ކާމިޔާބީގެ ގޮތުގައި ވެސް ބައެއް 

މީހުން ސިފަކުރެ އެވެ. ވީއިރު އެ ގާނޫނުގެ ނަތީޖާ އަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟

ބޮޑެތި  އެޅުމުގެ  ފިޔަވަޅު  ރައްކާތެރިކޮށް،  މީހުން  ލިބޭ  އަނިޔާ  ހުއްޓުވައި،  އަނިޔާ  ގެވެށި 
ޒިންމާތަކެއް މަތިކޮށްފައިވާ ގާނޫނަށް މިދިޔަ މަހު ދެ އަހަރު ފުރުނު އިރު މަސައްކަތް އަދިވެސް 

ފުރިހަމައަކަށް ހިނގައެއް ނުގަނެ އެވެ. ގޮންޖެހުންތައް ވެސް ބޮޑެވެ.

އެންމެ އިސް މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ ގާނޫނުން އުފައްދާފައިވާ ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން 
އޮތޯރިޓީ )އެފްޕީއޭ( އާ އެވެ. ސެޕްޓެމްބަރު 2012 ގައި އެ އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑު އެކުލަވާލި އިރު 
ބަޖެޓް ލިބިގެން މަސައްކަތް ފަށައިގަނެވުނީ މޭ 2013 ގަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން މި ވޭތުވެދިޔަ 

އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ އަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟

ޖެންޑާ  އީނާސް  އާމިނަތު  ސީއީއޯ  ނެތެވެ.  މުވައްޒަފުންނެއް  އޮފީހެއް،  ފުރަތަމަ  އެންމެ 
މިނިސްޓްރީގައި އިންނަވައިގެން މަސައްކަތް ފެއްޓެވުމަށް ފަހު މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހު 
އޮފީސް ޖާގައެއް ލިބި، ހަ މުވައްޒަފުންނާ އެކު އޮތޯރިޓީ ހިނގައިގަތްތާ އަދި މިވީ ހަ މަހެއްހާ 

ދުވަހެވެ.

އެފްޕީއޭ އަށް މި އަހަރަށް ލިބިފައިވާ 2.3 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓަކީ ރިކަރަންޓް ޚަރަދެވެ. 
ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ބަޖެޓުން އެއްވެސް އެއްޗެއް ލިބިފައި ނުވާ އިރު ގާނޫނުން ލިބިދޭ ހިމާޔަތާއި
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ފުރުސަތުތަކަށް އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރަނީ ޔޫއެންއެފްޕީއޭ އާއި ޔުނިސެފްގެ 
އެހީގަ އެވެ.

އެޕްޕީއޭ އިން މިހާތަނަށް ނިންމާފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ގާނޫނުގައި ހުރި މައްސަލަތަކާއި 
ފުށު އެރުންތައް ހޯދައި އެ ކަންކަމަށް ހައްލުތަކެއް ހުށަހެޅުން ހިމެނެ އެވެ. އެއާއެކު، ގެވެށި 
އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކާއި ޚިދުމަތްތައް ދެނެގަތުމަށް “ސާވިސް މެޕިން” 
ގާނޫނު  އަނިޔާ  ގެވެށި  ތައްޔާރުކޮށް  ސިޔާސަތު  ގައުމީ  ހުއްޓުވުމުގެ  އަނިޔާ  ގެވެށި  ހަދައި 
މާނަކުރާނެ މިންގަނޑުތަކެއް ވެސް ވަނީ ކަނޑައަޅާފަ އެވެ. މި ކަންކަމަށް ބިނާކޮށް މެންޑޭޓު 

ތަންފީޒުކުރަން މަސައްކަތްކުރާ އިރު އެފްޕީއޭ ކުރިމަތީގައި އޮތީ ބޮޑު ގޮންޖެހުމެކެވެ.

“ސިސްޓަމްތަކެއް ނެތް”

ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ގާނޫނަށް އަމަލުކުރަން ފެށީ އެ ކަމަށް ބޭނުންވާ ނިޒާމެއް ނެތި އެވެ. 
ދެ އަހަރުވީ އިރު ވެސް ހާލަތަކީ މި އެވެ. އަނިޔާގެ މާހައުލުން މީހުން ސަލާމަތް ވާން ދާނެ 
ހިޔާތަކެއް ނެތެވެ. ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމާއި މުޖުތައުގެ ތެރެއަށް އަލުން ނުކުތުމަށް ބޭނުންވާ 
ވާހަކަދައްކައިގެން  ހާލަތްތަކުގައި  ޖެހޭ  ސުލްހަކުރަން  ނެތެވެ.  ގޮތެއް  ލިބޭނެ  އެހީތެރިކަން 
މައްސަލަ ހައްލުކޮށް އަނިޔާކުރާ މީހުން އިސްލާހުކުރަން ނަސޭހަތް ދޭނެ ބަޔަކު ވެސް ނެތެވެ. 
އަމިއްލަ ޖަމްއިއްޔާތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ މިފަދަ ޚިދުމަތްތައް ވަރަށް މަދު އިރު ސަރުކާރުން ވެސް 

އެ ތަން ފޫބައްދައެއް ނުދެ އެވެ.

އެފްޕީއޭގެ ސީއީއޯ  އައި އިރު ސިސްޓަމްތަކެއް ނެތް،”  ބޮޑު ޗެލެންޖަކީ، ގާނޫނު  “އެންމެ 
އީނާސް ވިދާޅުވި އެވެ.

“މިސާލަކަށް ޝެލްޓާ ހުންނަން އެބަޖެހޭ. އެކަމަކު އިކުއިޕްޑް، ފުލީ ފަންކްޝަނިން ޝެލްޓާތަކެއް 
ނެތް. ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގައި ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ޝެލްޓާތަކެއް ހުއްޓަސް، ޚާއްސަގޮތެއްގައި، 
އަނިޔާ ލިބޭ މީހުންނަކަށް ޝެލްޓާއެއް ނެތް. ނަފްސާނީ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ އިރު އެފޯޑެބްލްކޮށް
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އެކަން ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ވެސް ނެތް. ޕްރައިވެޓް ޕްރެކްޓިސް އަށް ބަލައިފިއްޔާ ވަރަށް އަގު 
ބޮޑު”.

އަނިޔާ އިން ސަލާމަތް ވުމުގެ ފުރުސަތު ހަނިވުމުގެ މައިގަނޑު އެއް ސަބަބަކީ ސިއްހީ ދާއިރާ 
މި މައްސަލަ އަށް އަހުލުވެރި ނުވުމެވެ.

ގެވެށި އަނިޔާ ލިބެނީ ކޮންމެވެސް ގޮތަކުން ގާތް ގުޅުމެއް އޮންނަ މީހެއްގެ ފަރާތުންނެވެ. އެ 
ވާހަކަދައްކައި ރިޕޯޓްކޮށްފިއްޔާ، ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން އަނިޔާކުރާ މީހާއާ ސުވާލުކުރާ ހިސާބުން، 
އަނިޔާ ލިބޭ މީހާ އުފުލަން ޖެހޭ ތަކުލީފު މާ ބޮޑެވެ. ނުވަތަ އަނިޔާކުރާ މީހާގެ އިންޒާރުތަކާ 
ހެދި ވެސް އަދި ލަދުން ވެސް ބައެއް މީހުން ރިޕޯޓް ނުކޮށް ތިބެ އެވެ. ފަރުވާ ހޯދަން ގޮސްފައި 
ވެސް އެ ވާހަކަ ބުނާކަށް ބޭނުމެއް ނުވެ އެވެ. އެހެންވެ، އީނާސް ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި 

ސިއްހީ ޚިދުމަތް ދޭ މީހުން އަމިއްލަ އަށް އެކަން ދެނެގަންނަން ޖެހެ އެވެ.

“ޑޮމެސްޓިކް ވަޔަލެންސް ނުވަތަ ޖެންޑަ ބޭސްޑް ވަޔަލެންސަށް ސިއްހީ ދާއިރާ އިން ނެޝަނަލް 
ގައިޑްލައިނެއް ހައްދަވާފައި އެބައޮތް. އެހެން ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ވެސް މި އަށް 

އަހުލުވެރިވާން އެބަޖެހޭ،” އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ވަރަށް  އަށް  މީހާ  އެ  ގޮތުން  ސިއްހީ  އިޝޫއެއް.  ހެލްތު  ޕަބްލިކް  އަކީ  އަނިޔާ  “ގެވެށި 
ގިނަ ކަންތައްތަކެއް އެބަ ދިމާވޭ، ނަފްސާނީ ގޮތުންނާއި ޖިސްމާނީ ގޮތުން. އެހެންވީމާ މިއީ 
ސިއްހީގޮތުން ވެސް މައްސަލައެއް ކަމަށް ހުރިހާ މުއައްސަސާ އަކުން ވެސް ބަލައިގަންނަން 

އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވޭ.”

ކޯޓުތަކާއި  އާއި  ދާއިރާ  ސިއްހީ  ފުލުހުންނާއި  އިތުރުން  އޮތޯރިޓީގެ  ޕްރޮޓެކްޝަން  ފެމިލީ 
ގާނޫނުގައި  ކަންތައްތަކެއް  ލާޒިމު  ކުރުން  ފަރާތުން  ފޯރުކޮށްދޭ  ރައްކާތެރިކަން  އިޖުތިމާއީ 
އެބަހުއްޓެވެ. އެކަމަކު ކޮންމެވެސް ސަބަބަކާ ހެދި ބައެއް މައްސަލަތައް ބަލައެއް ނުގަނެ އެވެ. 
ނުވަތަ ހިނގައެއް ނުގަނެ އެވެ. ނަތީޖާއަކީ އަނިޔާ ލިބޭ މީހާގެ ވޭނާއި އުދާސްތައް އެތައް 

ދުވަހަކަށް ދެމިގެން ދިއުމެވެ.
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“ތިން ހަތަރު އަހަރު ވާ އިރު ވެސް އަނިޔާ ލިބިލިބި، އެއްވެސް މުއައްސަސާއަކުން ކޮޅެއް 
މަގެއް ނުފެނި އުޅޭ މީހުން އެބަތިބި. އެ ގޮތަށް އުޅޭ މީހުން އެ އުޅެނީ ވަރަށް ބޮޑު ވޭނެއްގެ 

ތެރޭގައި،” އީނާސް ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

“ބޮޑު މަންޒަރެއް ނުފެނޭ”

އާއި  އެފްޕީއޭ  އެބަހުއްޓެވެ.  އިދާރާއެއް  އެތައް  ބަލައިގަންނަ  މައްސަލަތައް  އަނިޔާގެ  ގެވެށި 
ހެލްތު އެންޑް ޖެންޑަ މިނިސްޓްރީ އާއި ރަށްރަށުގައި ހުރި އެ މިނިސްޓްރީގެ ސެންޓަރުތަކާއި 
މައްސަލަތަކުގެ  ވެސް  ތަނަކުން  ކޮންމެ  މިއިން  އެވެ.  ލިބެ  ރިޕޯޓްތައް  ވެސް  ފުލުހުންނަށް 
އަދިވެސް  އަދަދު  ޖުމްލަ  މައްސަލަތަކެއްގެ  ހުރިހާ  އެކަމަކު  އެވެ.  ބަލަހައްޓަ  ތަފާސްހިސާބު 
އޮތީ ނޭނގުމެއްގެ ތެރޭގަ އެވެ. މާނައަކީ މުޅި ރާއްޖޭގައި ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަ އޮތް 
މިންވަރު ތަފާސްހިސާބުން އެނގެން ނެތުމެވެ. އީނާސް ފާހަގަކުރެއްވިގޮތުގައި މިއީ ވަރަށް ބޮޑު 

ގޮންޖެހުމެކެވެ.

“ތަފާސްހިސާބު، އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ތެރޭގައި ހަމަ ނެތް ކަމެއް. ރަނގަޅު 
ޕިކްޗާ  ބިގް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހެދުނީމާ  އަޅައި  ރަނގަޅަށް  މައުލޫމާތު  ހެދި،  ޑޭޓާބޭސްއެއް 

ފެންނާނީ،” އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

“އެކި ތަންތަނަށް އެކި ގޮތްގޮތަށް ތަފާސްހިސާބު އެއްކުރެވެނީ. މިސާލަކަށް އެ މުއައްސަސާއަކު 
ނުހުރެދާނެ އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ފުރިހަމަ ވެފައެއް. އެހެންވީމާ ތަފާސްހިސާބު 
ރާއްޖޭގައި  މިއީއޭ،  އޯވަރޯލްކޮށް  ނުބުނެވޭނެ،  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  ވިޔަސް  ކަމުގައި  ލިބުނު 
ގެވެށި އަނިޔާ ހިނގާ އަދަދަކީ، ހުރިހާ ތަނެއްގައި އެއް ކޯޑިން އަކަށް ކެޓަގަރައިޒް ކުރެވިގެން 

ނޫނިއްޔާ.”

އީނާސް ވިދާޅުވީ ތަފާސްހިސާބު ނަގާ އިރު ނޯޓުކުރަންވީ ކޮން މައުލޫމާތުތަކެއް ކަން ހުރިހާ 
މުއައްސަސާއަކަށް މިހާރު ވާނީ އަންގާފައި ކަމަށެވެ.
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މީގެ އަށެއްކަ އަހަރު ކުރިން ހެދި ސާވޭއަކުން އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގައި ކޮންމެ ތިން 
އަންހެނުންގެ ތެރެއިން އެކަކަށް އަނިޔާ ލިބެ އެވެ. ގެވެށި އަނިޔާގެ ގާނޫނު އައީ މި ހިތި 
ހަގީގަތް ބަދަލުކުރަން ކުރި މަސައްކަތުގެ ފޮނި މޭވާއެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އެކަމަކު މިއީ ހަމައެކަނި 
އަންހެނުންނަށް ޚާއްސަ ގާނޫނެއް ނޫނެވެ. ގާތް ގުޅުމެއް އޮންނަ މީހެއްގެ ފަރާތުން އަނިޔާ ލިބޭ 
ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ރައްކާތެރިކަން ލިބިދޭ ގާނޫނެކެވެ. އެއީ، އަންހެނަކަސް، ފިރިހެނަކަސް، 
ކުޑަކުއްޖަކަސް، މުސްކުޅިއަކަސް، ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށް ވިޔަ ނުދޭށެވެ. އެކަމަކު ދެ 

އަހަރު ދުވަސް މި ފާއިތުވީ މިކަން ހާސިލްވާ ފަދަ ނަތީޖާއެއް ނުފެނި އެވެ.

ރާއްޖޭގައި ދުވާލަކު ދެ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ހޭދަކުރޭ: އެންއެންސީބީ

ހަސަން މުހައްމަދު
ހަވީރު ޑެއިލީ، 04 މާޗް 2008

ރާއްޖޭގައި ދުވާލަކު ދެ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ މަސްތުވާތަކެތި ގަތުމަށް ހަރަދުކުރާ ކަމަށް 
ނެޝެނަލް ނާކޮޓިކްސް ކޮންޓްރޯލް ބިއުރޯ )އެންއެންސީބީން( ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އެންއެންސީބީގެ އެސިސްޓަންޓް ކައުންސެލަރު އައިޝަތު ޒިލިއަން މިއަދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، 
ރާއްޖޭގައި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ އަދަދު 10،000- 12،000 ވަރުވާނެ ކަމަށް 
ބެލެވެ އެވެ. އެއިން ކޮންމެ މީހަކު މަސްތުވާތަކެތި ގަތުމަށް އެވްރެޖްކޮށް ދުވާލަކު 200ރ. 
އެވެ.  ވިދާޅުވި  އޭނާ  ކަމަށް  ހޭދަވާނެ  ރުފިޔާ  މިލިއަން  ދެ  މައްޗަށް  މަހެއްގެ  ހޭދަކުރިއަސް 
މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހުން އާންމުކޮށް ދުވާލަކު ދެ ފަހަރު )ދެ ގްރާމް( މަސްތުވާތަކެތި 
ކޮންމެ  މަސްތުވާތަކެތީގެ  ބަލާއިރު  އަގަށް  މަގުމަތީ  މާލޭގެ  އެވެ.  ވެ  ކަމަށް  ކުރާ  ބޭނުން 

ގްރާމެއްގެ އަގަކީ 100ރ. އެވެ.

މިއަހަރުގެ ޒުވާނުންގެ ދުވަސް ރަސްމީގޮތުން ފާހަގަ ކުރި އދ. ދަނގެތީގައި އެންއެންސީބީން 
ވަނީ ހޭލުންތެރިކަމުގެ ބައެއް ޕްރޮގްރާމްތައް ވެސް ހިންގައިފަ އެވެ. އެ ގޮތުން މަސްތުވާތަކެތި 
ބޭނުންކުރާ މީހުންނާ މެދު އަމަލުކުރެވިދާނެ ބައެއް ގޮތްތަކާއި އެރަށަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރުން 
ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިދާނެ ގޮތްތަކާ މެދު، އެ ރަށުގެ ބައެއް ޒުވާނުންނާ މަޝްވަރާ ކުރި އެވެ.
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ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިދިޔަ މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު ފާސްކޮށްފައިވާ “އާންމު އިޖްތިމާއީ 
މިންގަނޑުތަކާ ޚިލާފް އަމަލުތައް ހުއްޓުވުމުގެ ބިލް” ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުހައްމަދު ނަޝީދު، 
މިއަދު ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި އެވެ. ރައީސް މި ބިލް ތަސްދީގުކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން، މި ގާނޫނު 

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މިއަދު ވަނީ ޝާއިއުކޮށްފަ އެވެ.

އުފެދޭ  ސަބަބުން  އަމަލުތަކުގެ  ފަރުދުންގެ  ބައެއް  ހިމެނޭ  މުޖްތަމައުގައި  ގާނޫނަކީ  މި 
ބިރުވެރިކަމާއި ހާސްކަމާއި ނުތަނަވަސްކަމުން މުޖްތަމައުގެ އެހެން ފަރުދުންނާއި މުޅި މުޖްތަމައު 
ސަލާމަތްކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ވަކި ބާވަތްތަކެއްގެ އަމަލުތަކަކީ އާންމު އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑުތަކާ 
ޚިލާފު އަމަލުތަކެއް ކަމުގައި ކަނޑައަޅައި އެފަދަ އަމަލުތައް ކުރާ މީހުން، އެފަދަ އަމަލުތައްކުރުން 

ހުއްޓުވުމުގެ ގޮތުން އެޅޭނެ ފިޔަވަޅުތައް ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކުރުމުގެ ގާނޫނެވެ.

ޢަމަލުތައް  ޚިލާފު  މިންގަނޑުތަކާ  އިޖްތިމާއީ  އާންމު  ތެރޭގައި  މަގްސަދުތަކުގެ  ގާނޫނުގެ  މި 
ހުއްޓުވުމާއި އެ ފަދަ އަމަލުތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކާމެދު އެޅޭނެ ފިޔަވަޅުތައް ކަނޑައެޅުމާއި އެ 
ފަދަ އަމަލުތައް ހުއްޓުވުމުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަ ބާރުތަކެއް ދިނުމާއި އެ ފަދަ 

އަމަލުތައް ކުރާ ކުޑަކުދިންގެ ބެލެނިވެރިން ޒިންމާދާރުކުރުވުން ހިމެނެ އެވެ.

މި ގާނޫނުގެ ދަށުން އާންމު އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑުތަކާ ޚިލާފު އަމަލުތައް ކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ 
އަމަލުތައް ބެހިގެންވަނީ ތިން ބަޔަކަށެވެ. އެއީ، މަގުމަތީގައި އަދި އާންމު ތަންތާނގައި ހިންގާ 

އަމަލުތަކާއި ތިމާވެށްޓާގުޅޭ އަމަލުތަކާއި ގޯތިގޯއްޗާއި ކުއްޔަށް ދޭ ތަންތަނާ ގުޅޭ އަމަލެވެ.
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މަސްތުވުމުގެ ކުރިން ޕާޓީ ނުހުއްޓުވީ ކީއްވެ؟

އަހުމަދު އަބުދުهللا ސައީދު
ހަވީރު އޮންލައިން، 22 އެޕްރީލް 2014

ދެ ޖިންސުގެ މީހުން ފަޅުރަށަކަށް ގޮސް ރޭގަނޑުގެ އަނދިރީގައި “ޕާޓީކުރުމަކީ” ކުޑަ ކަމެއް 
ނޫނެވެ. އަދި އެ ކަމުގެ ތެރޭގައި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކޮށް އަމަލުވެ ނިވައިކަން ކުޑަ ހެދުން 

ލައިގެން ތިބެ ނަށައި ހެދުމަކީ އެއަށް ވުރެ ބޮޑު ކަމެކެވެ.

ވ. އަންބަރާ ކިޔާ ފަޅުރަށުގައި މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ބަޔަކު ބޭއްވި “ޕާޓީ”ގެ ތެރޭގައި 
އާންމު  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މިއީ  އެހެންކަމުން  އެވެ.  ކޮށްފަ  ވެސް  ކަމެއް  ހުރިހައި  މި  ވަނީ 
މުޖްތަމައުގައި މި ބާއްވައި އުޅޭ ކަހަލަ ޕާޓީއެއް ނޫނެވެ. އަދި އެއީ މި ކިޔާ ޒާތުގެ ސޯޝަލް 

އެއްވުމެއް ވެސް ނޫންކަން އެނގެ އެވެ.

މި ކަމަށް ތައްޔާރުވަމުން ދިޔަ ގޮތަށް ބަލާއިރު ވެސް، މިއީ ސަހަލު ގޮތަކަށް ރާވާފައިވާ ކަމެއް 
ނޫންކަން އެނގެ އެވެ. ފަޅު ރަށެއްގައި ރޭގަނޑުގެ ވަގުތުގައި “މަޖާކުރަން” ޕާޓީ ބޭއްވުމަށް 
1500-2000ރ އަށް ޓިކެޓް ވިއްކި އިރު، ދާ ރަށަކީ ކޮބައިކަން ވެސް އޮތީ ސިއްރުކޮށްފަ އެވެ. 
މި ޕާޓީގެ ކަންތައް ޕްރޮމޯޓްކޮށް ޓިކެޓް ވިއްކަމުން ދިޔައީ “އަންޑަގްރައުންޑް” ވެބްސައިޓެއް 
މެދުވެރިކޮށެވެ. ރަށަށް ދާއިރު ސްލީޕިން ބޭގާއި ޓެންޓް ވެސް ގެންދިއުމަށް އެ ވެބްސައިޓްގައި 

ދިޔައީ ހަނދާންކޮށްދެމުންނެވެ.

މިއީ އާދައިގެ ޕާޓީއެއް ނަމަ ސިއްރުވެރި ގޮތެއްގައި މިކަން ކުރާކަށް ނުޖެހުނީހެވެ. އާންމުކޮށް 
އިޝްތިހާރު ވެސް ކުރީހެވެ. ނަމަވެސް މި ޕާޓީ ރޭވުމުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ބަލާފައިވަނީ، އެކަން 

ކުރުމުގެ ކުރިން ބަޔަކު އެކަން ހުއްޓުވައިފާނެ ހުރިހާ ދޮރެއް ބަންދުކުރުމަށެވެ.

މަސްތުވެގެން ތިބެ ނަށައި މަޖާކުރުމުގެ ސަބަބުން 79 މީހަކު ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި 
18 އަހަރުން ދަށުގެ ކުއްޖަކު ވެސް ހިމެނެ އެވެ. އެންމެ ގިނައި ނޫކަށި ފުރައިގެ ޒުވާނުންނެވެ.
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އަންބަރާގައި ޕާޓީކުރި މީހުން ހައްޔަރުކުރުމުން، މިއަދު އެންމެން ދައްކަނީ އެ ވާހަކަ އެވެ. އެއް 
ބަޔަކު އެމީހުންގެ އެއަމަލު ފާޅުގައި ކުށްވެރިކުރާ އިރު، އަނެއް ބަޔަކު ކުށްވެރިކުރަނީ އެމީހުން 

ހައްޔަރުކުރި ފުލުހުންނެވެ.

ނަމަވެސް މުޖްތަމައު ބަލައިގަންނަނީ މިއީ ކުޑަ ކަމެއްގެ ގޮތަކު ނޫނެވެ. އެހެންކަމުން އެއް 
ބަޔަކު ސުވާލު އުފައްދަނީ މިވަރުގެ ނުބައި ކަންތައްތަކެއް ބަޔަކު ކުރުމަށް ފުރުސަތު ދިނީ ކީއްވެ 
ހެއްޔެވެ؟ ފުލުހުން އެ ރަށަށް އަރައި އެ މީހުން ހައްޔަރުކުރީ ފުލުހުންގެ ޖާސޫސީ މައުލޫމާތުގެ 
މައްޗަށް ކަމަށްވާ އިރު، އެ ހުރިހައި ނުބައި އަމަލުތަކަކަށް ފުރުސަތު ދިނީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟ 

އެކަން ކުރުމުގެ ކުރިން ނުހުއްޓުވީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟

އެކަމަށް  ނުހުއްޓުވުނީ  ކުރިން  ކުރުމުގެ  އެކަން  ގޮތުގައި  ވިދާޅުވި  އޮފިޝަލަކު  ފުލުހުންގެ 
އެކަށީގެންވާ ވަގުތު ފުލުހުންނަށް ނުލިބުމުންނެވެ.

ވަގުތު  ނުލިބޭ.  ވެސް  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  ވަގުތެއް  ހުއްޓުވާހާ  ކުރިން  ކުރުމުގެ  “އެކަން 
އޮތް ނަމަ އެ މީހުންނާ ވާހަކަ ދައްކައިގެން ވެސް އެކަން ހުއްޓުވިދާނެ. ހަގީގަތުގައި އެެގޮތަށް 
ބަޔަކު ކަމެއް ކުރަން އުޅެނިއްޔޭ ކިޔާފައި އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ހުއްޓުވޭކަށް ވެސް ނޯންނާނެ. 
ވަރެއްގެ  ކިހާ  އެއީ  ހުށަހެޅީމާ  ކޯޓަށް  މައުލޫމާތު  ލިބޭ  އިންޓެލިޖެންސަށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ 
ހެއްކެއް ހުރި ކަމެއްތޯ ކޯޓުން ބަލާފަ ކޯޓު އަމުރު ވެސް ދޭނީ،” ފުލުހުންގެ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވި 

އެވެ.

ފުލުހުން އެހެން ބުނި ނަމަވެސް، “ހަވީރަ”ށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އެ ޕާޓީ ބާއްވަން އުޅޭ 
ކަމާއި ޓިކެޓް ވިއްކާ ކަމާއި ރާވަނީ ކޮން ބައެއްކަން ވެސް އަދި އެ ޕާޓީގައި މަސްތުވާ އެއްޗެހި 
ބޭނުންކޮށް ދެ ޖިންސުގެ ޒުވާނުން މަސްހުނިވެ ނަށައި މަޖާކުރުމުގެ ކަންތައްގަނޑެއް ރާވަމުންދާ  
ކަން ފުލުހުންނަށް ވަނީ އޭގެ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަސް ކުރިން އެނގިފަ އެވެ. އެހެންކަމުން ޖާސޫސީ 

ފުލުހުން ދިޔައީ ވަރަށް ކައިރިން އެކަންތައް ބަލަމުންކަން ވަނީ އެނގިފަ އެވެ.
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މި ހުރިހާ ކަމެއް އެހާ ކުރިން ފުލުހުންނަށް އެނގޭ ކަމަށްވާ ނަމަ، އެކަން ނުހުއްޓުވައި ތިބުމުގެ 
ބޭނުމަކީ ކޮބައިތޯ ވެސް ސުވާލު އުފެދެ އެވެ. އެއީ ފަހަރުގައި އެކަން ރާވާ ބަޔަކު ރެޑްހޭންޑްކޮށް 
އަތުލައިގަންނަން ބޭނުންވީ ކަމަށް ވެދާނެ އެވެ. އަދި ރާއްޖެއަށް ވަރަށް ނާދިރު ބާވަތެއް ކަމަށްވާ 
އެލްއެސްޑީ ބޭނުންކުރަން ރާވާފައިވާކަން އެނގުމުން، އެތަކެތި ވެސް އަތުލައިގަތުމަކީ އެކަމުގެ 

ބޭނުމެއް ކަމުގައި ވެދާނެ އެވެ.

“ކަމެއް ކުރަން އުޅެޔޭ ކިޔާފައި ނުކުރާށެކޭ ނޭންގޭނެ. އެއީ އެމީހުންގެ ވެސް މިނިވަންކަން. 
ކުރާކަމުގެ ސީދާ ހެކި ލިބިގެން ހުއްޓުވޭނީ. ކުރަން އުޅެނިއްޔޭ ކިޔާފައި ހުއްޓުވާ ނަމަ އެވާނީ 

މިނިވަން ކަމަށް އަރައިގަތުން ކަމަށް،” ފުލުހުންގެ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

ކަމެއް ކުރަން އުޅުނަސް، އެކަމެއް ނުކުރާހާ ހިނދަކު އެކަމެއް ނުހުއްޓުވޭނެ ކަމަށް ނުވަތަ 
އެ ބަޔަކު ހައްޔަރުނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނާ އިރު ގާނޫނީ އޮނިގަނޑު އޮތީ އެ ގޮތަކަށް 

ނޫނެވެ.

ގާނޫނު އަސާސީގެ 46 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މީހުން ހިފައި ހައްޔަރުކުރުމުގެ ބާރު 
ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހަތަރު ހާލަތެއްގައި ލިބިގެންވެ އެވެ. ފުރަތަމަ ހާލަތަކީ މީހަކު ކުށެއް 
ކުރަނިކޮށް ފެނުމެވެ. ދެ ވަނަ ހާލަތަކީ މީހަކު ކުށެއް ކޮށްފި ކަމަށް ބުއްދި އަށް ގަބޫލުކުރެވޭ 
ފަދަ އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް ނުވަތަ ހެކިތަކެއް ހުރުމެވެ. ތިން ވަނަ ހާލަތަކީ އެ ވަގުތަކު 
އެއުޅެނީ ކުށެއް ކުރާން ކަމަށް ބުއްދި އަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ފަދަ އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް ނުވަތަ  
ހެކިތަކެއް ހުރުމެވެ. އަދި ހަތަރު ވަނަ ގޮތަކީ މީހަކު ހައްޔަރުކުރުމަށް ކޯޓު އަމުރަކުން ހުއްދަ 

ލިބުމެވެ.

އެހެންކަމުން މީހަކު ކުށެއް ކުރާން އުޅޭ ކަމަށް ފުލުހުންނަށް ގަބޫލުކުރެވިއްޖެ ނަމަ، އެ މީހަކު 
ހައްޔަރުކުރުމުގެ ބާރު ގާނޫނު އަސާސީން ފުލުހުންނަށް ދީފައިވެ އެވެ. ވީއިރު، ޖިނާއީ ބޮޑު  ކުށެއް 
ކުރާން އުޅޭ ކަމަށް ފުލުހުންނަށް ގަބޫލުކުރެވޭ އިރު، އެކަން ނުހުއްޓުވޭނެ ގާނޫނީ ހަމައެއް ނެތެވެ.
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ގޮތުގައި  ބުނެފައިވާ  ގައި  )ށ(  މާއްދާގެ  އަށްވަނަ  ގާނޫނުގެ  ފުލުހުންގެ  އިތުރުން  އޭގެ 
ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މީހުން ހުއްޓުވައި ސުވާލުކުރުމާއި ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި މީހުން ހިފައި 

ހައްޔަރުކުރުމާއި ތަންތަން ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ބާރު ފުލުހުންނަށް ލިބިގެންވެ އެވެ.

ގާނޫނީ  އެންމެހާ  ލިބިދީފައިވާ  “ފުލުހުންނަށް  ހަދާފައިވާ  ބެލެނިވެރިކަމުގައި  ގާނޫނުގެ  އެ 
)ނ(ގައި  މާއްދާގެ  ވަނަ   13 ގަވާއިދު”ގެ  ބެހޭ  ހިފުމާ  ބޭނުން  އިޚްތިޔާރުގެ  ބާރުތަކާއި 
ބުނެފައިވަނީ “ހައްޔަރުކުރެވޭ ބާވަތުގެ ކުށެއް ނުވަތަ ކުށްތަކެއް ކުރަން އުޅޭ ކަމަށް ބެލެވޭނެ 
އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮތުމާ އެކު އެފަދަ މީހަކު ވަގުތުން ހައްޔަރުނުކޮށްފި ނަމަ، އޭނާ އަށް 
ނުވަތަ އޭނާގެ ކިބައިން އެހެން މީހަކަށް ނުވަތަ މުދަލަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނޭ ކަމަށް ބެލެވޭނެ 
އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް” އޮތް ނަމަ ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައި ވެސް މީހުން ހިފައި ހައްޔަރުކުރުމުގެ 

ބާރު ފުލުހުންނަށް ލިބިގެންވެ އެވެ.

އެހެންކަމުން ކުށެއް ކުރާން މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު އުޅޭކަން، ފުލުހުން ބަލާ މިންގަނޑުތަކުން 
ފުލުހުންނަށް ގަބޫލުކުރެވިއްޖެ ނަމަ އެ މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށް އެކަން ހުއްޓުވުމަށް 

ފުލުހުންގެ ގާނޫނު ވެސް ފުލުހުންނަށް ލާޒިމްކުރެ އެވެ.

ނަންބަރުގައި  ވަނަ  ހަތަރު  )ށ(ގެ  މާއްދާގެ  ވަނަ  ގަވާއިދުގެ 16  އެ  ހަމަ  އިތުރުން،  މީގެ 
ހިލާފު  އަދަބާ  މުޖްތަމައުގެ  ފަރާތުން  މީހާގެ  ބޭނުންވާ  ހައްޔަރުކުރަން  ގޮތުގައި  ބުނެފައިވާ 
ކަމެއް  ބޭނުން  ކޮންމެހެން  ހައްޔަރުކުރުމަކީ  މީހަކު  އެ  ނުދިނުމަށްޓަކައި  ހިނގިޔަ  އަމަލެއް 
ކަމަށް ފުލުހުންނަށް ގަބޫލުކުރެވޭނެ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮތް ނަމަ، ފުލުހުންނަށް އެމީހަކު 

ހައްޔަރުކުރެވިދާނެ އެވެ.

“ޕާޓީކުރުމޭ”  ވަގުތުގައި  ރޭގަނޑުގެ  އެއްވެގެން  ޒުވާނުން  ޖިންސުގެ  ދެ  ގޮތެއްގައި  އާންމު 
ކިޔަނީ ކޮން ކަންތަކަކަށް ކަން ދިވެހި ފުލުހުންނަށް ގައިމު ވެސް އެނގޭނެ އެވެ. އަންބަރާ 
ލިބުނު  އެރީ،  ފުލުހުން  އަށް  އަންބަރާ  ގޮތުގައި  ބުނެފައިވާ  ފުލުހުން  ގުޅިގެން  މައްސަލައާ 

އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓަކާ ގުޅިގެންނެވެ.
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ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ހަގީގަތަކީ އެ ރަށުގައި ޖިނާއީ ކުށްތަކެއް ނުވަތަ ބަދުއަޚުލާގީ އަމަލުތަކެއް 
ފުލުހުންގެ  ކަމަށް  ތައްޔާރުވަމުންދާ  ހިންގުމަށް  އަމަލެއް  ހިލާފު  އަދަބާ  މުޖްތަމައުގެ  ނުވަތަ 
ރަށަށް  އެ  ހޯދައިގެން  އަމުރެއް  ކޯޓު  ފުލުހުން  ނަމަ،  ނެތް  ރިޕޯޓްގައި  އިންޓެލިޖެންސް 
ނާރާނެ ކަމެވެ. އާންމު އުސޫލުގެ މަތިން ދަތުރު ދަނީ ކަމަށް ނުވަތަ ބާބެކިޔު ހަދަނީ ކަމަށް 

އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓްގައި އޮތް ނަމަ، ފުލުހުން އެ ރަށަށް އަރާކަށް ބޭނުމެއް ނުވާނެ އެވެ.

އެހެންކަމުން ފުލުހުން އެ ރަށަށް އެރީ ގާނޫނާ ހިލާފު އަމަލުތަކެއް އެ ރަށުގައި ހިންގާ ކަމުގެ 
މައުލޫމާތަށެވެ. އެކަން ރާވަމުންދާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ފުލުހުންގެ ޖާސޫސުންނަށް ކުރިންސުރެ 
އެއްވެސް  ގޮތުން  ގާނޫނީ  ހުއްޓުވުމަށް  އެކަން  ކުރިން  ކުރުމުގެ  އެކަން  ނަމަ،  އެނގިފައިވާ 
ނުކުރެވިފައި  އެކަން  ނުލިބިގެން  އަމުރެއް  ކޯޓު  ނުވަތަ  ނުވެގެން  ވަގުތު  ނެތެވެ.  ހުރަހެއް 
ތިބެންޖެހޭ ވަރަށް ވުރެ ބޮޑަށް، ގާނޫނު އަސާސީންނާއި ފުލުހުންގެ ގާނޫނުން އަދި ގަވާއިދު 

ފުލުހުންނަށް ވަނީ ބާރުތަކާއި އިޚްތިޔާރުތައް ދީފަ އެވެ.

ޕާޓީ  އަންބަރާގައި  ހައްޔަރުކުރީ  ފުލުހުން  މިމައްސަލާގައި  ނޯޓެއް:  މުސައްނިފުގެ   v
ކުރިމީހުންގެ ތެރެއިން ހަމައެކަނި މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ޕޮޒިޓިވްވީ މީހުންނާއި އެމީހެއްގެ 

އަތުން މަސްތުވާތަކެތި ފެނުނު މީހުންނެވެ.
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ހަރުކަށި އަދަބުތަކާއެކު މަސްތުވާތަކެއްޗާ ބެހޭ ބިލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި

ސަން އޮންލައިނ، ޑިސެމްބަރ 2011

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި މެންބަރުން ހުށަހެޅުއްވި ބައެއް އިސްލާހްތަކާއެކު 
ބިލު ފާސްކޮށްފައިވަނީ ހާޒިރުވެ ވަޑައިގެން ތިއްބެވި 72 މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ވޯޓު ދެއްވި 

69 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުންނެވެ.

އެ ބިލުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަބު ތަކުގެ ތެރޭގައި، ބިލުގައި ކުށެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ 
ކަމެއް ކުރީ ގާނޫނީ ޝަހްސެއް ނަމަ ނުވަތަ ކުށް ކުރީ އެ ގާނޫނީ ޝަހްސުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ 
ބޯޑުގެ މެމްބަރެއް ނުވަތަ ހިންގުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުވެފައިވާ މީހެއްގެ ރުހުމާއެކު ނުވަތަ 
އެއިން މީހަކަށް އެނގިހުރެ ކަމުގައިވާނަމަ އެކަމެއް ކުރި މީހާ، އެއް މިލިއަން ރުފިޔާ އާއި 

ސަތޭކަ މިލިއަން ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން ހިމެނެ އެވެ.

އަދި މަސްތުވާތަކެތި ރާއްޖޭން ބޭރުކުރުމާއި އެތެރެކުރުމުގެ އިތުރުން މަސްތުވާތަކެތި، އުފެއްދުމުގެ 
ކުށުގެ އަދަބެއްގެ ގޮތުން އުމުރަށް ޖަލަށްލުމާއި 100،000 ރުފިޔާ އާއި ދިހަ މިލިއަން ރުފިޔާއާ 
އިތުރުން  މީގެ  އެވެ.  ކަނޑައަޅައިފަ  ވަނީ  ވެސް  ކުރުމަށް  ޖޫރިމަނާ  އަދަދަކުން  ދެމެދުގެ 
މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމަށް ނުވަތަ ޓްރެފިކް ކުރުމަށް ހިތްވަރު ދޭ މީހުންނާއި މަސްތުވާތަކެތި 
ވިއްކައި އެތަކެތި ގަންނަ މީހުންގެ އަދަބަކީ، ތިން އަހަރަށް ޖަލަށްލުމަށާއި 10،000 ރުފިޔާ 
އާއި އެއް މިލިއަން ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން ވެސް އެ ބިލުގައި ހިމަނާފައިވާ 

އަދަބު ތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެ އެވެ.

އެ ބިލުގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ހާއްސަ ކޯޓެއް އުފެއްދުމަށާއި ނެޝަނަލް 
ބިލު  އިތުރުން  މީގެ  އެވެ.  ހިމަނައިފަ  ވަނީ  އުފެއްދުމަށް  ކައުންސިލެއް  ކޮންޓްރޯލް  ޑްރަގް 
ދޭނެ  ފަރުވާ  މީހުންނަށް  ތަކެތީގެ  މަސްތުވާ  ތެރޭގައި،  މަސްދުވަހުގެ  ކުރާތާ 18  ތަސްދީގު 
ތެރޭގައި  އޭގެ  އެވެ.  ހިމަނައިފަ  ވަނީ  ވެސް  ކަމަށް  ކުރަންޖެހޭނެ  ގާއިމް  މަރުކަޒެއް  ހަ 
މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށްޓަކައި ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން ސެންޓަރަކާއި 
ޑްރާގް ހާއްސަ  ކުޑަކުދިންނަށް  ސެންޓަރަކާއި  ރީހިބިލިޓޭޝަން  އެންޑް  ޓްރީޓްމަންޓް  ޑްރަގް 
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ޓްރީޓްމަންޓް ސެންޓަރަކާއި އަންހެނުންނަށް ހާއްސަ ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް ސެންޓަރަކާއި ހާފްވޭ 
ހައުސް އަކާއި ޑްރަޑް އޮފެންޑާ ރިމާންޑް ސެންޓަރެއް ހިމެނެ އެވެ. 

ކުޑަކުދިން ޖިންސީ އަނިޔާއިން ސަލާމަތް ކުރުމަކީ މުޖުތަމައުގެ ޒިންމާއެއް

ހަވީރު ޑެއިލީ، 19 ނޮވެމްބަރ 2009

ކުޑަކުދިންނާ މެދު ކުރާ ނޭދެވޭ އަމަލުތަކާއި ކުޑަކުދިންނާ އެކު ބޮޑެތި މީހުން ހިންގާ ބަދުއަހުލާގީ 
މައްސަލަތައް ކޮންމެ ހަފުތާއަކުހެން ފެންމަތިވެ އެވެ. ރާއްޖޭގައި ގޭންގު ހަދައިގެން ކުޑަކުދިން 
ރޭޕް ކުރުމާއި ކުޑަކުދިންނާ މެދު ކުރާ އިހާނާތްތެރި އަމަލުތައް އިތުރުވަމުން ދެ އެވެ. މިއީ މުޅި 

މުޖުތަމައު ވަރަށް ބޮޑަށް ސީރިއަސް ވެފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

ކުޑަކުދިންނާ އެކު ބަދުއަހުލާގީ އަމަލު ހިންގުމުގެ މައްސަލަތައް މިހާރަކަށް އައިސް އިތުރުވެފައިވާ 
ކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ އެއް ސަބަބަކީ އެފަދަ މައްސަލަތައް ރިޕޯޓް ކުރާ މިންވަރު އިތުރުވުމެވެ. 
ކުރިއާ ހިލާފަށް ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި މިހާރު ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ސެންޓަރުތަކެއް 
ހިންގާތީ މައްސަލަ ރިޕޯޓް ކުރުމަށް އޮތީ ފުރުސަތު ފަހިވެފަ އެވެ. އަދި މައްސަލަ ހުށަހެޅޭ 
ގޮތްތަކާއި މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތްތައް ސިއްރު ކުރެވޭ ގޮތަށް އޮތުމުން ކުރިން އާންމުކޮށް 
ސިއްރު ކުރަމުން އައި މައްސަލަތައް މިހާރު ފަޅާ އަރާލެއް ވެސް ފަސޭހަ އެވެ. ކުޑަކުދިންގެ 
މައްސަލަތައް ރިޕޯޓް ކުރުމަށް ގާއިމްކުރާ ހެލްޕް ލައިން އަކީ ވެސް މި ފަދަ މައްސަލަތައް 

މުޖުތަމައަށް ތިލަ ކުރުމަށް ހުޅުވޭ ދޮރެކެވެ.

މިހާރު  ދިނުމަށް  އަދަބު  ހަރުކަށި  މީހުންނަށް  ހިންގާ  އަމަލު  ބަދުއަހުލާގީ  ކުޑަކުދިންނާ 
ވަނީ ގާނޫނެއް ވެސް ފާސްކޮށްފަ އެވެ. މި ގާނޫނުން ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ 
ހަރުކަށި އަދަބު ދެވި އަދި ކުރިން މިކަހަލަ މައްސަލަތަކުގައި އަރުވާލާ މީހުން ޖަލަށް ލާން 
އަރުވާލާތީ  މީހުން  އެފަދަ  ކުރިން  މީގެ  ރާއްޖޭގައި  ހަމަޖެއްސުމެވެ.  ގޮތަށް  ކުރާ  ހުކުމް 
އެވެ. ތަކުރާރުވެފައިވެ  އަމަލުތައް  އެފަދަ  ވެސް  ރަށްރަށުގައި  އެ  ފަރާތުން  މީހުންގެ   އެ 

ކުޑަކުދިންނަކީ ގައުމުގެ ކުރިމަގެވެ. އެ ކުރިމަގު އުޖާލާކުރެވޭނީ ރަނގަޅު ޖީލެއް އުފެއްދިގެންނެވެ.  
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ނެތް  ބާރެއް  އާރެއް  އެއްވެސް  މީހުންނެވެ.  ބޮޑެތި  ތިބީ  ކުރަން  މިއަދު  މަސައްކަތް  އެ 
މައުސޫމް ކުދިންތަކެއް ބޮޑެތި މީހުންގެ ޝިކާރައަކަށް ވިޔަ ނުދިނުމަކީ މުޖުތަމައުގެ ބޮޑުވެގެންވާ 

ޒިންމާއެކެވެ.

ގާނޫނެއް އަޔަސް، ގޭންގު ކުށްތައް ހުއްޓުވާލެވިދާނެބާ؟

ހަވީރު ޑެއިލީ، 08 ސެޕްޓެމްބަރ 2009

- ގާނޫނު ވުޖޫދަށް އައުމުން ގޭންގުތަކަށް ހަރަދުކުރުން ހުއްޓުވޭނެ - މާރާމާރީތަކާއި ކުށްތައް 
ހުއްޓުވޭނީ އިޖްތިމާއީ ބަލިތައް ވެސް ނައްތާލައިގެން: ބަންޑާރަ ނައިބު

މާހައުލެއް  ފަދަ  އުއްމީދުކުރި  ދިވެހިން  ފެންނަނީ  މި  ހިސާބުތަކުން  ބައެއް  ރާއްޖޭގެ  މިހާރު 
ނޫނެވެ. މާރާމާރީތައް ހިންގުމާއި ބޭއަދަބީ ކަންތައް ކުރުން އިންތިހާ އަށް ވަނީ އިތުރުވެފަ އެވެ.

ތެރޭގައި 14  އަހަރުގެ  މިދިޔަ  އެވެ!  ބަލާލަމާތޯ  ހާދިސާތަކަށް  ހިލާފު  އާދަޔާ  ބައެއް  ފަހުގެ 
އަހަރުގެ ކުއްޖެއްގެ ބޮލަށް ވަޅި ހެރުމުގެ ސަބަބުން އެ ކުއްޖާ ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ. އަބްދުهللا 
ފަރުހަދުގެ ގަޔަށް ވަޅި ހަރައި އޭނާ މަރާލީ ސަލާމަތްވުމަށް ދުވެދުވެ އޮއްވަ އެވެ. ބަރަކާތްތެރި 
ރޯދަ މަހުގެ ދުވަސްތައް ގުނަމުންދާއިރު ވަޅިހެރުމުގެ ސަބަބުން 16 އަހަރުގެ ކުޑަ ކުއްޖެއްގެ 
އުނަގަނޑުން ތިރި އިހަކަށް ދުވަހު ވަނީ ވާ ވެފަ އެވެ. އޭނާއަށް ހިނގޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދެއް 

ނެތެވެ. މި ކަންކަން ކުރަމުން އަންނަ ގްރޫޕުތައް އެކަކަށް ވެސް އޮޅިފައެއް ނުވެ އެވެ.

މާލޭގައި ހިންގާ މަޝްހޫރު ގޭންގެއްގެ ނަން ބުނުމުން އެ މީހުން ނުދަންނަ މީހަކު މަދުވާނެ 
އެވެ. އެ މީހުންގެ ސްޓައިލާއި އެ މީހުން ކުރާ “ވިޔަފާރި” ނުދަންނަ މީހަކު މަދުވާނެ އެވެ. 
މާލޭގައި މާރާމާރީއެއް ހިންގައިފި ނަމަ އެއީ ކޮން ގްރޫޕަކުން ހިންގި މާރާމާރީއެއްކަން ކޮންމެ 
ވިސްނައިގެން،  ވަނުމުން  ސަރަހައްދަކަށް  ވަކި  މާލޭގެ  އެވެ.  އެނގެ  އެބަ  ވެސް  މީހަކަށް 
ބަލައިގެން އުޅުމަށް އެންމެނަށް ވެސް ވަނީ ދަސްވެފަ އެވެ. އެއީ ގޭންގުތަކުގެ ސަމާލުކަން 

ގެއްލުވާލުމަށެވެ. އެ މީހުންގެ ކިބައިން ރައްކާތެރިވުމަށެވެ.
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މިހާ މަތީ ދަރަޖައަކަށް ގޭންގުތަކުގެ ހަރަކާތްތައް ގޮސްފައިވާއިރު މި ގޭންގުތަކުގެ “ދުވަސް 
ދުއްވާލަން” ވެއްޖެކަން ކަށަވަރެވެ. މިދިޔަ ޖުލައި 14 ގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވެއްދި 
“ގޭންގު ކުށްތައް މަނާކުރުމާ ބެހޭ ބިލަ”ކީ އެ ފަދަ ގްރޫޕުތައް ނައްތާލުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތަށް 

ލިބުނު ބޮޑު ހިތްވަރެކެވެ.

ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އެ ބިލު އެކުލަވާލާފައި ވަނީ މުޅިއެކު 18 
މާއްދާގެ މައްޗަށެވެ. ގޭންގް-ރިލޭޓެޑް ކުށްތަކާއި އެ ކުށްތަކަށް ދޭނެ އަދަބުތައް އެ ބިލުގައި 
ކަނޑައަޅާފައިވެ އެވެ. ގޭންގަކީ ކޮބައިކަމާއި ގޭންގުތަކަށް މާލީ ނުވަތަ އެހެނިހެން އެހީތައް 
ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކަށް ބޮޑެތި އަދަބުތައް ދިނުމަށް އެ ބިލުގައި ލިޔެފައިވެ އެވެ. އެ ބިލުގައިވާ 
ގޮތުން ނަމަ ގޭންގުތަކުގެ މެންބަރުންނާއި ލީޑަރުންނަށް ވުމަކީ ވެސް މަނާ ކަމެކެވެ. މިހާރު 
އުފެދޭ ސުވާލަކީ މި ބިލު ގާނޫނަކަށް ވުމުން ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންގެ އުއްމީދު ހާސިލްވެދާނެ 

ބާވަ އެވެ؟ ގޭންގް ރިލޭޓެޑް ކުށްތައް ހަމަ މުޅިން ހުއްޓޭނެ ބާވަ އެވެ؟

އެއްވުންތަކަށް  ގާނޫނީ  ޣައިރު  އާއި  މާރާމާރީ  ވިދާޅުވީ  ހުސްނުއްސުއޫދު  ނައިބު  ބަންޑާރަ 
ގޭންގު  ނަމަވެސް  ކަމަށެވެ.  ކަނޑައަޅާފައިވާ  އަދަބު  ވެސް  މިހާރު  އުގޫބާތުގައި  ގާނޫނުލް 
ކަމަށް ސުއޫދު  ނުވާ  ބުނެފައި  އުގޫބާތުގައި  ގާނޫނުލް  ކުށްތައް  އަންނަ  ކުރަމުން  ހަދައިގެން 
ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި އެފަދަ ކުށްތައް ކަނޑައަޅައި އެ ކުށްތަކަށް އަދަބު ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނެއް 

އޮތުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް ސުއޫދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ސުއޫދު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި ގޭންގުތައް ހިންގަމުން އަންނަނީ ވަރަށް ވަރުގަދައަށް އިންތިޒާމްކޮށް 
ކޮށްދީގެންނާއި  ކަންތައް  ހިލާފް  ގާނޫނާ  މީހުންނަށް  އެކިއެކި ސިޔާސީ  ކަމަށެވެ.  ރާވައިގެން 
މިފަދަ ކަންތައް ކޮށްގެން އެ މީހުން ފައިސާ ހޯދަމުންދާ ކަމަށް ސުއޫދު ތުހުމަތު ކުރައްވަ އެވެ. 
އަދި ބައެއް ފިޔަފާރިވެރިން، އެ މީހުންނަށް ލިބެން ޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަށް ވެސް ގޭންގުތަކުގެ 

ބޭނުން ހިފާ ކަމަށް ސުއޫދު ވިދާޅުވި އެވެ.

“ފުލުހުން އެބަ ބުނޭ ހައެއްކަ ގޭންގު މާލޭ ތެރޭގައި ވަރަށް ވަރުގަދައަށް ހިންގަމުންދާ ކަމަށް. 
އެއިން ކޮންމެ ގޭންގެއްގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންގެ ލިސްޓެއް ވެސް އެ މީހުންގެ އަތުގައި އޮވޭ.



153

މާލީ އެހީތެރިކަން ވެސް އެ މީހުންނަށް ލިބޭ،” ސުއޫދު ވިދާޅުވި އެވެ. “ބްރަދާ ހުޑެއް ގޮތަށް 
އެ މީހުން ގޭންގުތައް ހިންގަނީ، އެކަކަށް ކަމެއް ކޮށްފިއްޔާ ބަދަލު ހިފުމާ މިކަހަލަ ކަންތައް 

ވެސް އޮވޭ.”

ސުއޫދު ވިދާޅުވީ އެފަދަ ކަންތައްތައް ގާނޫނުލް އުގޫބާތުގައި ބުނެފައި ނުވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް 
މި ބިލުގައި ގޭންގް-ރިލޭޓެޑް ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް ބަޔާންކޮށް އެކަމަށް އަދަބު ކަނޑައަޅާފައިވާނެ 
ކަމަށެވެ. އަދި މި ބިލުން ހާސިލް ނުވާ ކަންތައްތައް “އާންމު އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑުތަކާ ހިލާފް 

އަމަލުތައް ހުއްޓުވުމުގެ” ބިލުން ހާސިލްވާނެ ކަމަށް ސުއޫދު ވިދާޅުވި އެވެ.

އަދި  ވުމަކުން  ގާނޫނަކަށް  ބިލު”  ބެހޭ  ކުރުމާ  މަނާ  ކުށްތައް  “ގޭންގު  ވިދާޅުވީ  ސުއޫދު 
މާރާމާރީތަކާއި ބޭއަދަބީ ކަންކަން ނުހުއްޓޭނެކަން ގަބޫލު ކުރައްވާ ކަމަށެވެ. ސުއޫދު ވިދާޅުވީ 
ކުށްތައް ކުރުމުގެ އަސްލަކީ މުޖްތަމައު ހަލާކުވެގެން ޖެހިފައިވާ އިޖްތިމާއީ ބަލިތައް ކަމަށެވެ. 
އެންމެ  އޭގެ  އަނބުރާ  އަލުން  މުޖްތަމައު  ވާނީ  ހައްލު  މުޅިން  ވެސް  ކުށްތައް  ގޭންގު  އަދި 
ބިލު  އެ  ނަމަވެސް  އެވެ.  ދެކެވަޑައިގަންނަވަ  އޭނާ  ކަމަށް  ގެނެސްގެން  ހާލަތަށް  ފުރިހަމަ 
ގާނޫނަކަށް ވުމުން ދެ ކަމެއް ހަމަ ޔަގީނުން ވެސް ހައްލުވާނޭ ކަމަށް ސުއޫދު ވިދާޅުވި އެވެ.

“ބައެއް ވިޔަފާރިވެރިން އެމީހުންގެ ހިމާޔަތަށްޓަކައި ގޭންގުތައް އެބަ ގެންގުޅޭ. ބައެއް މީހުން 
ގެންގުޅޭ.  އެބަ  ގޭންގުތައް  ހޯދުމަށް  ދަރަނިތައް  އާއި  ފައިސާ  ޖެހޭ  ލިބެން  އެމީހުންނަށް 
މެދުވެރިކޮށް  ގާނޫނު  ހަމަ  “އެކަންކަމަކީ  އެވެ.  ވިދާޅުވި  ސުއޫދު  ހުއްޓުވޭނެ،”  އެކަން 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހުއްޓުވޭނެ ކަންކަން ކަމަށް ފެންނަނީ.”

ފުރިހަމަ  ވަރަށް  އެއީ  ތައާރަފުވާއިރު  އަށް  ރާއްޖެ  ފަހަރަށް  ފުރަތަމަ  ގާނޫނެއް  މިފަދަ 
އެއްޗަކަށްވުން މުހިންމެވެ. ނަމަވެސް ބައެއް ގާނޫނީ ބޭފުޅުން މިހާރު ވެސް މީގައި ހުރި ބައެއް 

މައްސަލަތައް ފާހަގަކުރައްވަ އެވެ.

ގާނޫނީ ވަކީލު މަހްމޫދް ސަލީމް ވިދާޅުވީ މާރާމާރީތަކާއި ޣައިރު ގާނޫނީ އެއްވުންތައް މިހާރު
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ވެސް ގާނޫނުލް އުގޫބާތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. ސަލީމް ދެކިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި 
މައްސަލަ އަކީ ގާނޫނު ނެތުމެއް ނޫނެވެ. މައްސަލަ އަކީ ކުށް ކުރާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ 

މީހުންގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތު ނުވުމެވެ. ހެކިބަސް ނުލިބުމެވެ.

ސަލީމް ވިދާޅުވީ މި ގާނޫނުގެ ސަބަބުން ދައުވާކުރާ ފަރާތަށް އިތުރު އުނދަގޫތަކަކާ ކުރިމަތިވާނެ 
ކަމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި މާރާމާރީގެ މައްސަލައެއްގައި ދައުވާ ކުރާނީ 
ގާނޫނުލް އުގޫބާތުގެ ދަށުންތޯ ނުވަތަ ގޭންގު ކުށްތައް މަނާ ކުރުމާ ބެހޭ ގާނޫނުގެ ދަށުންތޯ އެއީ 

ބަހުސަކަށް ވާނެ ކަމަށް ސަލީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ހާސިލު  މަންފާއެއް  ވަކި  ވަނީ  ބުނެފައި  ކަމަށް  ގޭންގު  ގޮތުން  ބިލުގައިވާ  އެ  “މިސާލަކަށް 
ކުރުމަށް ނުވަތަ ގާނޫނާ ހިލާފް އަމަލެއް ހިންގުމަށްޓަކައި އެކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ދެ މީހުން 
ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް. އެހެން ކަމަށްވާ ނަމަ މިސާލަކަށް ހުއްދަ ކުރާ މިންވަރަށް 
ވުރެ އިތުރަށް ކާރަކަށް މީހުން އެރުމަކީ ކުށެއް. އެހެންވެއްޖެ ނަމަ އެއީ ގޭންގު ކުށެއް ކަމަށް 

ބެލޭނެތޯ،” ސަލީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ބައެއް އެހެން ގާނޫނީ ވަކީލުން ވެސް އެ ބިލަށް ފާޑު ވިދާޅުވި އެވެ. ރަނގަޅު 
ކުރަން ޖެހޭ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

ގޭންގު ކުށްތައް މަނާ ކުރުމާ ބެހޭ ބިލު އަދި ރައްޔިުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅީ އެވެ. އޭގައި 
އެންމެ  އޮތެވެ.  އެބަ  ފުރުސަތު  ކުރުމަށް  ބަދަލު  ނަމަ  ހުރި  ކަންތައްތަކެއް  ނޫން  ފުރިހަމަ 
މުހިންމު ކަމަކީ ބޮޑެތި ޖަރީމާތައް ހިންގަމުން އަންނަ ގޭންގުތައް ހުއްޓުވުމެވެ. އެފަދަ ގްރޫޕުތައް 

ނައްތާލުމެވެ.






