 91ޖޫންގައި ފޯރަމްއޭޝިޔާ އާއި މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެސީ ނެޓްވޯރކުގެ ފަރާތުން އެޗް.އާރް.ސީ.އެމްގެ މައްޗައް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ
ފަރާތުން ކުރި ހުކުމާއި ގުޅޭގޮތުން ނެރެވިފައިވާ ނޫސްބަޔާނުގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ
 91ޖޫން  :5192އަނެއްކާވެސް ފަނޑިޔާރުގެއިން ޤާނޫނާއި ޚިލާފުވެ ،ހިއުމަން ރައިޓްސް ކަމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
(އެޗްއާރސީއެމް) ގެ ފަރާތުން އ.ދ .ގެ ޔުނިވަރސަލް ޕިރިއޮޑިކް ރިވިއުއަށް ހުށެހެޅި މަޢުލޫމާތަކީ ޤާނޫނާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް
ކ
ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،އެކަމިޝަންގެ ބާރު ކަ ނޑުވާލައިފިއެވެ .އެޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމުގައި ހިމެނޭ  99ނުކުތާގެ ގައިޑްލައިންއަ ީ
އެކަމާއި ނުބައްދަލު އަދި އިޖުރާތުތަކާއި ޚިލާފަށް އެމުއައްސަސާގެ ބާރުތައް ހަނިކުރާ ގައިޑްލައިންއެކެވެ .މީގެ އިތުރުން
ނ
ކރާ މުޢާމަލާތްތަކަށް ހީނަރުކަ ް
އެގައިޑްލައިންގެ ސަބަބުން އެމުއައްސަސާއިން ބޭރުގެ އިންސާނީ ހައްޤުތަކާއިބެހޭ ޖަމްޢިއްޔާތަކާ ު
އަންނާނެއެވެ.
ފޯރަމް އޭޝިއާ އަކީ އޭޝިއާގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއިބެހޭ ޤައުމީ މުއައްސަސާތަކުގެ ގުޅުން ނުވަތަ އޭޝިއަން އެންޖީއޯ
ނެޓްވަރކް އޮން ނެޝަނަލް ހިއުމަން ރައިޓްސް އިންސްޓިޓިއުޝަންސް (އެނީ) ގެ ސެކެޓޭރިއެޓް ކަމަށް ވެފައި ،އެޖަމްއިޢްޔާގެ
ށ
މެމްބަރެއް ކަމަށްވާ މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވަރކް އާއިއެކު ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮ ް
އެޗްއާރސީއެމް އަށާއި އެމުއައްސަސާގެ މެމްބަރުންނަށް ކުރިމަތުކުރުވާފައިވާ ތުރާތަކާއި ނެރުނު ޙުކުމް ކަނޑައެޅިގެން
ކުއްވެރިކުރަމެވެ .ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުމުގައި އެއްވެސް ޤާނޫނީ ބުރަމިނެއް ނެތް ކަމާއި އެޗް.އާރ.ސީ.އެމް ގެ ޤާނޫނުގައި
ށ
ޔތުގައި ހިންގާ ޢަމަލުތަކާއި ގުޅިގެން ދަޢުވާ ލިބުމާއި ދެކޮޅަ ް
އެމުއައްސަސާގެ މެމްބަރުންގެ ޤާނޫނީ ޒިންމާގެ ދަށުންހެޔޮ ނި ަ
މށް ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮވެއެވެ.
ޤާނޫނީ ރައްކާތެރިކަން ލިބޭނެކަ ަ
ސެޕްޓެމްބަރު  5192ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު އިސްނަގައިގެން އެޗް.އާރ.ސީ.އެމް ގެ ހުރިހާ މެމްބަރުންގެ މައްޗަށް
ވނު ދަޢުވާ އެމުޢަަައްސަސާއަށް
ޢވާކޮށްފައިވެއެވެ .އިސްވެދެންނެ ު
ދށުން ދަ ު
ހންގުން' ،މިތުޙުމަތުގެ ަ
'ދައުލަތާއި އިދިކޮޅު ހަރަކާތް ި
ރައްދުވީ އ.ދ .ގެ ޔުނިވަރސަލް ޕީރިއޮޑިކް ރިވިއު ގެދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމުގެ ކުރިން
އއްސަސާއިން ތައްޔާރުކޮށް އ.ދ .އާއި ޙިއްސާކުރި ރިޕޯޓާއި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ޙާލަތާ ގުޅޭގޮތުން އެމު ަ
އ
ވހަށް ގަޑިއިރުތަކެއްގެ ތެރޭގަ ި
ގުޅިގެނެވެ 91 .ޖޫން  5192ދުވަހު އެޤަޟިއްޔާއާގުޅޭ އަޑުއެހުންތައްފަށައި ވަރަށް އަ ަ
ރޕޯޓު ކޯޓުން ޝާއިޢުކޮށްފައެއް
ގތާބެހޭ ި
މައްސަލައާމެދު ގޮތެއް ނިންމާފައިވެއެވެ .މިބަޔާން ލިޔުންއިރު ޝަރީޢަތްކޮށް ނިމުނު ޮ
ލބި ސުވާލު
ނުވެއެވެ .ފަނޑިޔާރުގޭގެ މިނިވަންކަމާއި އެޝަރީޢަތުގެ ނަޒާޙާތްތެރިކަމާއި ގުޅޭގޮތުންހުރި ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބެއް ނު ި

އުފެދެމުން ދާނެއެވެ .އިސްވެދެންނެވުނު މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ބޭއްވުނީ ( 5ދެއެއް) އަޑުއެހުމެވެ .އަދި އެއަޑުއެހުންތަކުގައި
އެޗް.އާރ.ސީ.އެމް .އިން ހުށަހެޅި ރިޕޯޓުގައި ދޮގުވާހަކަ ހުރިކަން ކާފީ ހެކީގެ ޒަރިއްޔާއިން ސާބިތުކޮށްދެވިފައެއް ނުވެއެވެ.
ކޓުން އަމިއްލައަށް ދަޢުވާކޮށް،
ދހަވަނީ އެ ޯ
"ސުޕްރީމް ކޯޓުން މެދުކެނޑުމެއް ނެތި ސިޔާސީ ކަންކަމަށް އަތްބޭނުމުގެ ސަބަބުން ޭ
މވެ .އެޗް.އާރ.ސީ.އެމް ގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށް އެމުވައްސަސާގެ
ޝަރީޢަތްކޮށް ،އަދަބުދޭ ފަރާތުގެ މަޤާމަށް ވެރިވެގަނެގެން ތިބިކަ ެ
ށ ޙުކުމްކުރުމަކީ ވަރަށް ހެއްވާކަމެއް" ،ފޯރަމް އޭޝިއާގެ ނެޝަނަލް ހިއުމަން ރައިޓްސް
ޒިންމާތަކުން ބޭރުވެފައިވާކަމަ ް
އިންސްޓިޓިއުޝަންސް ގެ އެޑްވޮކަސީ ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ ޖޯސެސް ކުއާން ވިދާޅުވިއެވެ.
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މިޢަމަލަކީ ކުށްވެރިކުރާ ޒާތުގެ މައްސަލައަކަށް ވީނަމަވެސް ،އެއީ ޙައިރާން ވާންޖެހޭފަދަ ކަމެއް ނޫނެވެ.
ތލްކޮށް 5192 ،ގެ
މިމައްސަލައިގެ ކުރިން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަނީ  5192ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރުތަމަ ބުރުގެ ނަތީޖާ ބާ ި
މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގެ ކުރިން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާއިމެދު ފިޔަވަޅުއަޅައި އެ މުއައްސާސާގެ މެމްބަރުން ވަކިކޮށްފައެވެ.
ޑޔާރުގެއަށް ލިބިފައިވާ ބާރުތަކުގެ ބޭރުން ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް ސިޔާސީގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވެ،
މިޢަމަލުތައް ސިފަކުރެވެނީ ފަނ ި
ށ އަރައިގަތުން ކަމުގައެވެ.
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބާރުތަކަ ް
ހމަގޮތުގައި ހިފައި ޑިމޮކްރެޓިކް
"ގިނަ ފަހަރު ތަކެއްގެ މަތިން ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެކޯޓަށް ލިބިފައިވާ ބާރުގެ ބޭނުން ނު ަ
ވއިފި" ،މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވަރކް ގެ އެގްޒެކިޓިވް
އަސްލުތަކުން ކައްސާލައިގެންދާނެފަދަ ކަންކަން ކުރިމަތިކުރު ަ
ނސް ،މުޅި ގައުަުމުން އިންސާފު
ޑައިރެކްޓަރ ޝަހިންދާ އިސްމާއިލް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ" .މިފަދަ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުމަކަށް ގެ ެ
ދނީސް ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ޤާއިމް ކުރަންޖެހެއެވެ".
މުޅިންހެން ފޮހެވިގެން ނު ަ
އެޙުކުމުގެ

ސަބަބުން

ހރެއްގެ
ގިނަފަ ަ

މަތިން

ތުރާކުރިމަތިކުރުވާފައިވާ

އެޗް.އާރ.ސީ.އެމް

ވަރަށް

ނާޒުކު

ފައްތަރަކަށް

ގެންގޮސްފިއެވެ .މާރިޗު  5192ގައި އެޗް.އާރ.ސީ.އެމް ގެ މެމްބަރުން އެމުއައްސަސާއިން ނެރުނު ރިޕޯޓެއްގައި ދޮގު މަޢުލޫމާތު
ޓށް ޙާޟިރުކޮށްފައިވެއެވެ .އެމައްސަލައާމެދު
ކޑަކުދިންނާއިބެހޭ ކޯ ަ
ތ ކަނޑާލިކަމަށް ތުޙުމަތުކޮށް ު
ހުރިކަމަށް ބުނެ ކޯޓުގެ ހުރުމަ ް
އެކޯޓުން ގޮތެއް ނުނިމިއޮތްއިރު މިހާރު އެމައްސަލަ ދަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލަމުންނެވެ .މީގެ ސަބަބުން އެޗް.އާރ.ސީ.އެމް އޭގެ
ޒާތުގައި ވުޖޫދުގައިއޮތުމާއިމެދު ސުވާލުއުފެދެއެވެ.

ވ
ގ ނިޔަލަށް ގޮނޑި ހުސް ާ
ދވަހު ،އެޗް.އާރ.ސީ.އެމް ގެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން އޯގަސްޓު ެ
މިފަހުން  91ޖޫން ު 5192
ދވަސް ހަމަވާން ކައިރިވެފައިވަނިކޮށް ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލް ގައްޔޫމް ވަނީ 22
ހށަހަޅަން ު
ފަރާތްތަކަށް ނަން ު
ށ
ނހޯދުމަ ް
ތންގެ މަޖިލީހަށް ރުހު ް
ނއް) ބޭފުޅެއްގެ ނަން ރައްޔި ު
(ތިރީސް ތިނެއް) ބޭފުޅުންގެ ލިސްޓެއްގެ ތެރެއިން ( 2ތި ެ
ފޮނުއްވާފަވެއެވެ.

އެބޭފުންގެ

ނަންތައް

ހުށަހެޅުމާގުޅޭ

އިޖުރާތުތަކާއި،

އެބޭފުޅުން

އެޗް.އާރ.ސީ.އެމްގެ

މެމްބަރުކަމަށް

މއިޢްޔާތަކުގެ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވެފައިވާ މިންވަރު އެއްވެސް ވަރަކަށް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.
އެކަށީގެންވާގޮތަކާއި ،މަދަނީ ޖަ ް
މީގެއިތުރުން ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި ބެހޭ ކޮމިޓީއިން އެޗް.އާރ.ސީ.އެމްގެ މިނިވަންކަމާއި،
ނ
ނ ފާރަވެރިވާން ޖެހޭއިރު ،އޭގެ ބަދަލުގައި އެކި ފަހަރުމަތި ް
ޖަވާބުދާރީވުމާއި ،ހަރަކާތްތައް ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ޤާނޫނީ ގޮތު ް
އެޗް.އާރ.ސީ.އެމްގެ މެމްބަރުން މަޖިލީހަށް ހާޟިރުކޮށް ސުވާލުކޮށް ބިރުދައްކައި އިންޒާރުދެމުން ގެންދެއެވެ.
އެފަދަ ޢަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން ފާޅުވަނީ ،އެޗް.އާރ.ސީ.އެމްގެ ފަރާތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ދެމެހެއްޓުމުގެ
ނވެ.
ފުޅާ ޤާނޫނީ ޒިންމާ ހީނަރުކޮށް ،އެމުއައްސަސާގެ ބާރުކަނޑުވާލުމަށް ދަޢުލަތުން މަސައްކަތްކުރާތަ ެ
ހ
ވނަމަވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ މައިގަނޑު އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއިބެ ޭ
މތި ވެފައި ީ
އެޗް.އާރ.ސީ.އެމް ހިންގުމުގައި ގިނަ ދަތިތަކެއް ކުރި ަ
ވުޒާރާގެ ގޮތުން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ކުރިއެރުންތަކެއް ވަނީ ޙާޞިލުކޮށްފައެވެ 5192 .ވަނަ އަހަރު ފާސްކުރި އެންޓި ޓޯޗަރ
ޤާނޫނުން

މިކަން

ދއެވެ.
ދަލީލުކޮށް ެ

ނަމަވެސް

އެޗް.އާރ.ސީ.އެމް

އަށް

މުސްތަޤްބަލުގައި

ވާނެގޮތަކާމެދު

ކަންބޮޑުވަނީ

ނތީއެވެ.
ކރާރުވަމުންދާތަން ފެން ާ
ނމާއި ،އެފަދަ ކަންތައްތައް ތަ ު
މެދުކެޑުމެއްނެތި އެމުއައްސަސާއަށް ބިރުދެއްކުމާއި ،އިންޒާރުދި ު
ސނީ ޙައްޤެއް ނިގުޅައިގަނެވިފައިވާ
މދަނީ ޖަމްއިޢްޔާ ތަކާއި ،އިން ާ
އ މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނާއިަ ،
އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ދިފާޢުގަ ި
ނ
އ ލިބިދޭ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ނިޒާމު ތެރެއިން މުހިންމު ގުޅުމެއް އެވަ ީ
މ ފެންވަރުގަ ި
މީހުންނަށް ޤައު ީ
ނައްތާލެވިފައެވެ.

