
 ނިޒާމުގެތެރެއިން ކުޑަކުދިންނަށް އަނިޔާކުރަނީ ކޮން ޤާނޫނެއް ނެތިގެންތޯ؟
 

 ތަޢާރަފް 
 

 26 ވެފައިވާތީކަމަށް ކަނޑައަޅައިޒިނޭކުރިކަމަށް ކޯޓުގައި ޢިއުތިރާފް  އަހަރުގެ "ޙައްވާ" (އަސްލުނަމެއް ނޫން) 15މުރުން ޢުށ. ފޭދޫގެ 
އަދި އެތިފަހަރުން ހައްދުޖެހުމަށް ކުރި ޙުކުމަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި  100ގައިގައި  ޙައްވާގެ ގައި ޖުވެނައިލް ކޯޓުން  2013ފެބްރުއަރީ 

ފަރާތްތަކުން އަނެއްކާވެސް ކަންބޮޑުވުން ބައެއް ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރުގައި ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ 
އްސަލައިގެ ޙުކުމަށްފަހު ޢާއްމުންގެތެރެއިން ބަޔަކު މިކަމާ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަންފެށުމުން، މިމަ ފާޅުކޮށް އުފުލި އަޑު ގުގުމާލި ޙުކުމެކެވެ.

ދައުލަތުގެ ބަންޑާރަ ނައިބު އަލްއުސްތާޛާ ޢައިޝަތު ޢާޒިމާ ޝުކޫރަށްވެސް މިކަމުގެ ސީރިއަސްކަން ވިސްނުނީ ތޯއްޗެކެވެ. އަދި 
އި އެކަމަނާއަށް ކުޅަދާނަކަން ލިބިފައިވާ މިންވަރުން އެންމެ ފަށުވި ޢިބާރާތުން ކަޅާ އަނގަހުޅުވާލަން ލިބުނު އެންމެ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުގަ

ހުންގެ ހުދުގެ ތަފާތު ރައްޔިތުންނަށް ވިސްނާދެއްވިއެވެ. އަދި ލޮބުވެތި މައިން ބަފައިންނަށް އެބޭފުޅުންގެ ކުޑަކުދިން ޖިންސީ ޝިކާރަކުރާ މީ
މިހާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖިނާޢީ ޢަދުލުގެ  1ފުރުޞަތު ވަރަށް ތަފްޞީލުކޮށް ވިދާޅުވެދެއްވިއެވެ.ކިބައިން ސަލާމަތްކުރުމަށް ލިބިފައިވާ ހަނި 

ނޑުމެންނަށް ތަފްޞީލުކޮށްދެއްވަން މަސައްކަތްކުރެއްވިއެ  ވެ.ނިޒާމުގެ މުހިއްމު އެއްބައި ކަމުގައިވާ ޤާނޫނުތަކުގެ "ޅަނދޮނޅު"ކަން އަޅުގަ
 

ނޑުގެ ސުވާލަކީ،  (ހ) އިން ޢާއިލާއާއި މުޖުތަމަޢު އަދި ދައުލަތުގެ  ވަނަ މާއްދާގެ  35ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ ދިވެހިނަމަވެސް، އަޅުގަ
ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ފަރާތުން "ޚާއްޞަ އެހީތެރިކަމާއި ޚާއްޞަ ރައްކާތެރިކަން" ކުޑަކުދިންނަށް ދިނުމަށް މަޖުބޫރުކޮށްފައިވާއިރު، 

ވަނަ އަހަރު  2009އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް ) އޮތްއިރު 91/9ނަންބަރު: ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު 
އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު" (ޤާނޫނު ނަންބަރު:  ގެޒެޓްކޮށްފައިވާ "ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ 

ގެމައްޗަށް ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި، ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތުގެ އްވާ ޙަގައި ) ވުޖޫދަށް އައިސްފައިވަނިކޮށް ޒިނޭގެ ތުހުމަތު 2009/12
އަށް އަދަބުދިނުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން އަދި ޙައްވާ ވެސް ބަލާލުމެއް ނެތިޙަޤީޤަތަށް ކުޑަކޮށް 

ނުތަކެއް ނެތިގެންތޯއެވެ؟ ނުވަތަ ޤާނޫނުތައް އޮތްގޮތަށް އޮއްވައި ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކުން ކޯޓުން ފައިވިއްދާފައިވަނީ ޤާނޫ ޖުވެނައިލް
 ޙައްވާއަށް ދޭންވާ އެހީތެރިކަމާ ރައްކާތެރިކަން ދިނުމަށް އިހުމާލުވީތޯއެވެ.

 
 "ދިގު" އަތް  ޤާނޫނުގެ

ނާވެފައިވަނީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ މައްޗަށެވެ. އެހެންކަމުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތައް ބި
ލަކަށް އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް އެކުދިންނަށް އެކަށީގެންވާ ޙިމާޔަތް ދިނުމާބެހޭގޮތުން އިތުރު ތަފްޞީ

ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތައް  10އަސާސީގެ  ދާކަށް އަޅުނގަޑު ބޭނުމެއްނޫނެވެ. ނަމަވެސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު
 މަވެސް ކުޑަކުއްޖަކު ކުށެއްކުރުމުން (އަދި ޤަވާއިދުތައް) ހެދިފައި ހުންނަންވާނީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާ ޚިލާފުނުވާގޮތަށޭ ބުނުމުން، ފުރަތަ

ނޑުމެންގެ ހިތަށް އްޖާއަށްއެކު ނޑުނަމަ، ފުރަތަމަވެސް ވިސްނާލާނީ، ޤާނޫނު އަރަން އަދަބުދޭންޖޭހޭނެކަމަށް އަޅުގަ ވީ ކީއްވެބާވައެވެ. އަޅުގަ
ކުރުމަށް މުޖުތަމަޢުގެ ޖަކު ކުށްއަސާސީގައި ބުނެފައިވާފަދައިން އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާ ޚިލާފުނުވާގޮތަށް ހެދިފައިވާ ޤާނޫނުތަކަށެވެ. ކުޑަކުއް

ވަޙީކުރައްވާފައިވާގޮތުން، އަހަރެމެންގެ ޙާލަތު هللا މާތް ނެވެ. އެހެނީ، ކޮންމެވެސް ޙާލަތެއް މަޖުބޫރުކޮށްފައިވާނެކަމަށް ވިސްނައިގެން
ވަޙީކުރައްވާފައިވާގޮތުން، ކޮންމެ އިންސާނަކުވެސް ދުނިއެއަށް އަންނަނީ ފިޠުރަތުގެ هللا މާތް ބަދަލުކުރާނީ ހަމަ އަހަރެމެންނެވެ. އަދި، 

ފިޠުރަތުގެ ސާފުކަން ކަނޑުވާލަފާނެތާއެވެ. މިހެންކަމުގައިވީއިރު، އެކުއްޖާ  ވީމާ، ކޮންމެވެސް ސަބަބަކާލައިގެން އެކުއްޖާގެ ސާފުކަންމަތީގައެވެ. 
ޙާލު ކުށެއްކޮށްފައިވީނަމަވެސް، އޭނާއަށް ޤާނޫނު އަސާސީއާއި އަދި އެހެނިހެން ޤާނޫނުތަކުން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ޙައްޤުތައް ލިބިގެންވާ 

 ލުމުން ވާނީ ކޮން ގެއްލުމެއްބާވައެވެ؟ޖެހޭތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ވިސްނާ އެކުއްޖާއަށް އަދަބެއް ދޭން

                                                           
1 http://www.haveeru.com.mv/dhivehi/report/135033  

http://www.haveeru.com.mv/dhivehi/report/135033


 
 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) 35ޤާނޫނު އަސާސީގެ  -1

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) މަތިމަތިން ކިޔާލުމުންވެސް ކުޑަކުދިންނަށް ޙިމާޔަތާ ރައްކާތެރިކަން ދިނުމުގެ މުހިއްމު ޒިންމާއިން  35ޤާނޫނު އަސާސީގެ 
ނޑުމެން ރެކެވެން ނެތްކަން ވަރަށް ސާފެވެ.  ކުޑަކުއްޖާ ދުނިޔެއަށް އައުމަށްފަހު އެކުއްޖާ ދިރިއޮތްހާ ހިނދަކު އެކުއްޖާ ފިޠުރަތުގެ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ކޮނޑުގައި އަޅުއްވާފައިވާ ޒިންމާ މިނޫން އެހެން ގޮތަކަ ށް ކުރުކޮށް އެންމެ ސާފުކަންމަތީ ދެމެހެއްޓުމަށް ދީނީގޮތުން އަޅުގަ
ކުޑަކުއްޖަކު ކުށެއްކުރުމުން އެކުށުގެ އަދަބު ފުރަތަމަ ދޭންޖެހޭނީ އެކުށްކުރުމަށް އެކުއްޖާއަށް ؟ ގޮތެއް އެބައޮތްތޯއެވެ ޖުމުލައަކުން ބަޔާންކުރާނެ 

 ނުވަތަ ދައުލަތަށް ބާވައެވެ؟ ނުވަތަ އެ މައުސޫމް ކުޑަކުއްޖާއަށްބާވެއެވެ؟ އަށްނުވަތަ މުޖުތަމަޢު އަށް މަޖުބޫރުކުރުވި ޢާއިލާ
 

 )91/9ހޭ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު: ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެ -2
ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި  35ޤާނޫނު އަސާސީގެ މިޤާނޫނުގެ ސުރުޚީއަށް ބަލާލުމުންވެސް މިޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދު ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ސާފެވެ. 

ނޑައަޅައި އެއެބަޔާންކުރާ ޙިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން  ބަޔާންކޮށް  ތަންކޮޅެއް ތަފްޞިލުކޮށް ކަންތައްތައްކުޑަކުދިންނަށް ދޭނެ ގޮތްތަކެއް ކަ
ލާޒިމުކުރާ ކަންތައްތަކެއްކަން އަނެއްކާވެސް އެހެން ޤާނޫނަކުން ޢާއިލާތަކަށާއި މުޖުތަމަޢަށް އަދި ދިވެހި ދައުލަތަށް އެކަންތައްތަކަކީ 

އިޝާރާތްކޮށްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް  ން"ނަށްމާއްދާގައި "މުކައްލަފު  ވަނަ 9ހަނދާންކޮށްދިނުމަށެވެ. މިޤާނޫނުގެ މާއްދާތައް ކިޔަމުންދިޔައިރު 
މި މުކައްލަފަކީ ކޮން އެއްޗެއްތޯ ފުންކޮށް ވިސްނާލަންޖެހުނެވެ. ސަބަބަކީ، ކިތަންމެ ކުޑަކުއްޖެއް  މިބަހުގެ މާނަ މިޤާނޫނުގައި ނެތުމުން 

ށް ނުޖެހެއެވެ. މިގޮތުން، މުކައްލަފް މިބަހުގެ މާނަ ވިޔަސް، މުކައްލަފަކަށްވާނަމަ އެކުއްޖާއަކަށް އިޞްލާޙުވުމުގެ ފުރުޞަތެއް ކޮންމެހެން ދޭކަ
 ހޯދުމަށް ކުރި މަސައްތަކުން އެނގުނު އެއްޗަކީ، މުކައްލަފަކީ، ބާލިޣުވެފައިވާ، ހެވާ ނުބައި ވަކިކުރަން އެނގޭ ކޮންމެ މުސްލިމެކެވެ.

 ވަކިވެފައިވާ ޙާލަތެއްގައި ބާވައެވެ. ށް ހެވާ ނުބައިއެކުއްޖާއަޙަޤީޤަތުގައިވެސް  ކުޑަކުއްޖަކު ކުށެއްކުރަނީއަނެއްކާވެސް ސުވާލުތަކެކެވެ. 
ކުށްތަކާބެހޭގޮތުން މައިންބަފައިންނާއި ޓީޗަރުން އެކުޑަކުއްޖާއަށް ޒިނޭކުރުން ފަދަ ބޮޑެތި ލަދުގަންނަންޖެހޭ ކަމެއްކަމުގައި ވީނަމަވެސް 

ނ ޑަކަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވޭތޯއެވެ؟ ގައިމުވެސް ހެވާ ނުބައި ވަކިކޮށްދޭންޖެހެނީ މައިންބަފައިންނާއި ސްކޫލްތަކުގެ މުދައްރިސުންކަން އަޅުގަ
ރުދާއެއް ނޯންނަކަން ފައަދި އޮޅިފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި، ކަސައުޓީފަދަ ޑްރާމާ ސިލްސިލާތައް ދަރިފުޅާއެކު ބަލާކަށް އެއްވެސް ލަދެއް 

ނޑަށް ފާހަގަވެއެވެ. އިންޓަރނެޓްފަދަ ވަޞިލަތްތައް، ގިނަފަހަރަށް އެއްވެސް ބެލުމެއްނެތި އެކުއްޖާއަށް ހޯދައިދެވެއެވެ.  އަޅުގަ
ށް އިހުމާލުވެފައިވާ އެހެންކަމުގައިވާނަމަ، އެކުއްޖާ ކުށްކުރުމުން މައިންބަފައިންނާއި ޓީޗަރުންފަދަ ޒިންމާދާރު ފަރާތްތަކުން ޒިންމާ އަދާކުރުމަ

ކޮންމެވެސް މިންވަރަށް ކުޑަކޮށްވެސް ބަލާލުމެއްނެތި، އެކުއްޖާއަށް ޤާނޫނުން ލިބެންޖެހޭ ޙިމާޔަތާ ރައްކާތެރިކަން ދިނުމުގެކުރިން ފުރަތަމަވެސް 
 އަވަސް އަރުވާލަނީ ކީއްވެބާވައެވެ؟އެހެން ޤާނޫނެއްގެދަށުން އެކުއްޖާއަށް އަދަބުދޭން 

 
ޙައްވާއަށް ދުނިޔޭގެ ތަފާތު ކަންތައްތަކާ ވިސްނާލަން ޖެހުނުއިރު އޭނާ މިވަނީ ޖިންސީ ޝިކާރައަކަށްވެފައެވެ. އެވެސް އޭނާގެ ގައިމުވެސް، 

 މާ ބޮޑުކަމެއް ނުކޮށްދެވުނެވެ. ދައުލަތުގެ  ނެވެ. އެރަށުގެ މީހުންނަކަށްޢާއިލާގެ ތެރެއިންނެވެ. މަންމަ އޭނާއަކަށް އެއްވެސް ޙިމާޔަތެއް ނުދެވު
ޙައްވާއަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާކަމަށް ރިޕޯރޓްކޮށް ކޮށްދެވުނު ކަމެއް ހަމަ ހަރާމެވެ. އެންމެ ކުޑަމިނުން،  އްސަސާތަކަށްވެސް ޙައްވާއަށްމުޢަ

 ނީގެމައްސަލަބަލަން އުޅުމުން އެ ގޯނާކުރާ މީހަކު އިންކާރުކުރުމުން، އެކަން ތަކުރާރުވޭތޯ ބަލާލާނެ މީހަކުވެސް ނުވިއެވެ. ކޯޓުގައި ކައިވެ 
އަހާލާކަށްވެސް ބޭރުން ޖިންސީގުޅުން ހިންގުމަކީ ކުށެއްކަން އެނގޭކަމަށް ޙައްވާ ބުނިނަމަވެސް، އެކަން ޙައްވާއަށް އެނގުނީ ކިހާހިސާބަކުންތޯ 

ޙުސާސްވެގެން ށެއްކުރިކަމަށް އިފަހަރުގައި އޭނާ ކުށެއްކޮށްގެން ތަހުޤީގު ކުރަނީކަމަށް ފުލުހުން ބުނުމުގެފަހުން އޭނާ ކު ޤާޟީއަކަށް ނޭނގުނެވެ.
ފަހަރެއްގައި ޖިންސީގުޅުން ހިންގުމަށް ޙައްވާއަށް މީހަކު މަޖުބޫރުކުރުމުން އެކަން އޭނާ ނުވަތަ  އެވާހަކަ ބުނެވުނީކަމަށްވެސް ވެދާނެއެވެ.

ފިއްތައިގެން ހުރީ ދިފާޢީ ވަކީލު އޭނާގެ ދިފާޢުގައި ކޯޓުގެ މަރުޙަލާގައި ތުން ކުރަން އެއްބަސްވެފައިވާކަމަށްވެސް ވެދާނެނޫންހެއްޔެވެ. 
 އްބާވައެވެ.ތޯއްޗެކެވެ. ނޫނީ ދިފާޢީ ވަކީލަކީ ތަނެއް ދޮރެއް ދޮރޯއްޓެއްވެސް ނުދަންނަ ގަމާރެ

 
 )2009/12ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު:  -3



 މިޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދުތަކުގެތެރޭގައި ވަރަށް މުހިއްމު ހަތް ކަމެއް ބަޔާންވެފައިވެއެވެ. މިމަޤްޞަދުތައް ސީދާކޮށް އަދި ނުސީދާކޮށްވެސް
ޖިންސީ ޝިކާރައަށްވެގެން ދިއުން ހުއްޓުވުމަށާއި އަދި ޖިންސީ ޝިކާރައަށް ވެގެންދާ ކުޑަކުދިންނަށް ގުޅިފައިވަނީ މިޤައުމުގެ ކުޑަކުދިން 

ށި ކަށީގެންވާ ރައްކާތެރިކަމާއި ޙިމާޔަތް ދިނުމަށެވެ. މިގޮތުން، މިޤާނޫނުގައި ތަފާތު ޖިންސީ ކުށްތައް ބަޔާންކޮށް އެކުށްތަކަށް ހަރުކައެ
ނޑައެޅިފައިވެއެވެ. އަދި މިޤާނޫނުގައި ބަޔާންވެފައިވާފަދަ ކުށެއް ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުންނާމެދު ޢަމަލުކު  ގޮތްތަކާއި  ރާނެއަދަބުތަކެއް ކަ

މިޤާނޫނުގެ ފަސްވަނަ ބައިގެ ދަށުން ޤާނޫނު އަސާސީއިން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ބައެއްކަހަލަ ޙައްޤުތައް އެފަދަ މީހުންނަށް ހަނިކޮށްދީފައިވެއެވެ. 
ދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުން ހައްޔަރުކޮށް އަދި މުއްދަތު އިތުރުކުރުންފަދަ ފުރުޞަތުތައް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްއަށާއި އަ

ހުން ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ލިބިދީފައިވެއެވެ. އަދި، ކުޑަކުދިން ޖިންސީ ޝިކާރައަށް ހަދާމީހުންގެކިބައިން ކުޑަކުދިން ޙިމާޔަތްކުރުމަށް އެމީ
ޢާއްމުކޮށް ފަސޭހައިން ދެނެގަތުމަށް ދަފްތަރުތައް ހަދައި އެމީހުންގެ އުޅުން ހުންނަގޮތް ބެލުމާއި އަދި އެފަދަ މީހުންނާބެހޭ މަޢުލޫމާތު 

މީގެ އިތުރުން، މިޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޖިންސީ ލިބޭނެގޮތް ހެދުމަށް ތޔައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ މުޢައްސަސާތަކަށް މަޖުބޫރުކުރެއެވެ. 
ނޑުތަކާއި އެފަދަ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ފަނޑި ޔާރުން ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ކުށްތައް ކޯޓުގައި ސާބިތުކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ހެކީގެ މިންގަ

 ކަންތައްތައްވެސް ބަޔާންވެފައިވެއެވެ.
 

މިހާ ތަފްޞީލުކޮށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޤާނޫނެއް އޮއްވާވެސް، މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކުރާ އެންމެ މައި އިދާރާ، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް 
ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ، ކުޑަކުއްޖަކު ޒިނޭކުރިކަމުގެ މައްސަލައެވެ. ވާނީވެސް  ސާރވިސްއަށް ހަމައެކަނި ފާހަގަކުރެވޭކަމަށް އަޅުގަ

ގޮތަށް އެހެންނޫންހެއްޔެވެ. ފުރަތަމަވެސް ސުވާލުކޮށްލަން ފުރުޞަތު މިލިބެނީ އެކުޑަކުއްޖާއާއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަންތައްތައް ހިނގާފައިވާ
ނީ ބިރުވެރިކަމެއްގެތެރޭގައެވެ. "ސިފައިން" ނުވަތަ "ފުލުހުން"ގެ ނަޒަރު ހިންގާލައިފިނަމަ، ޒަމާންތަކެއް ވާންދެން ދިވެހިންނަށް މި ތިބެންޖެހު

ވާ ނަންގަންނައިރަށް ފޮށާގަނޑަށް ހާޖަތަށް ދެވޭފަދަ ޙާލަތެއްގައެވެ. މިއީ އަދި ބޮޑެތި މީހުންގެ ޙާލަތެވެ. ޖިންސީ ޝިކާރައަކަށް ވެފައި
ނޑަށް ބަޔާންކޮށްދޭކަށްވެސް ނޭނގެއެވެ. ނޑަށް ގައިމުވަނީ، ތަޙުޤީޤި މަރުހަލާގައި ޝައްކުކުރެވޭ މީހާއާ  ކުޑަކުއްޖެއްގެ ޙާލަތު އަޅުގަ އަޅުގަ

ނު އަސާސީއިން ސުވާލުކޮށްފިނަމަ ވަގުތުން ތިމަންނަ އެފަދަ ކަމެއް ނުކުރަމޭ ބުނުމުން ދެން އިތުރަށް އެމީހާއަކާ ސުވާލުނުކުރެވޭކަމެވެ. ޤާނޫ
އެކަމަކު އެއްކަލަ ކުޑަކުއްޖާ ބިރުން ވިރެވިރެ އިނދެ  ބުން ތޯއްޗެކެވެ."ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު"ގެ ސަމާސާ މިޖާޒުގެ ސަބަ ލިބިދީފައިވާ

ފުލުފުލުން ހަނދާންކުރަމުން ފުލުހުންނަށް ކިޔާދޭނެއެވެ. ވިސްނާލާށެވެ. އަނެއްކާވެސް އެއްކަލަ ބިރުވެރި ކަންތައްތައް ފަހަރަކުކަމެއް 
ފުލުހުންނަށް މިހާބައިވަރު ވާހަކަތަކުން ކިހާބޮޑު އަނިޔާއެއްތޯއެވެ؟ ނަމަވެސް،  ޙަޤީޤަތުގައި ތަޙުޤީޤުގެ މި މަރުޙަލާގައި އެކުއްޖާއަށް މިދެވެނީ 

އްޗެކެވެ. ނަގައިގަނެވުނު ހަމައެކަނި ތަންކޮޅަކީ، "ތިމަންނަ އެމީހާއާއެކު ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގިން" މިހެން އެކުއްޖާ ބިރުންހުރެ ބުނި ޖުމުލަ ތޯ
ކޯޓަށް މައްސަލަހުށަހެޅުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް އަންގައެވެ. އެއްކަލަ ޤާނޫނު  ގައިމުވެސް އެކުއްޖާ ޒިނޭކުރިކަމަށް ހަދާފައި

ގެ އެއްވެސް މާއްދާއަކުން އެކުއްޖާ ޖިންސީ ޝިކާރައަކަށް ހެދި މީހާއެއް ނުހޯދުނެވެ. އެކުއްޖާ ކިޔައިދިން ވާހަކަތަކަކީ  2009/12ނަންބަރު: 
ފަސްވަނަ  ގެ  2009/12ޤާނޫނު ނަންބަރު: ބާވައެވެ؟ އެއްކަލަ ހީތެރިވެދެވޭނެ އެއްޗަކަށް ނުވީހޯދުމަށް އެއެކުއްޖާއަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މީހާ 

 ބާވައެވެ؟ބައިގެ ބޭނުމެއްވެސް ހަމަ ނެތީ
 

 ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތު  -4
އަހަރުނުވާ  16ކީ އެކުއްޖާއަކުޑަކުދިން ކުށްކުރުމުން، އެކުދިންނަށް ދޭންޖެހޭ ޙިމާޔަތާ ރައްކާތެރިކަމަށް ކުޑަކޮށްވެސް ބަލާލުމެއްނެތި، 

ޔެއް ކުއްޖެއްނަމަ، އެކުއްޖާކުރީ "އިސްލާމްދީނީ ކުށެއް" ނުވަތަ މަރުގެ ކުށެއް ކަމުގައިވާނަ، އެކުއްޖާއަށް ދޭންޖެހޭ އަދަބަށް އެއްވެސް ލު
އި އެންމެ ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭކަމަކީ، ވަނަ މާއްދާއިން ވަނީ ޤާޟީގެ ކިބައިން ނިގުޅައިގެންފައެވެ. މީގަ 7ގެނައުމުގެ ބާރު ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތުގެ 

) ގެ ގިނަ މާއްދާތަކަކާ އަދި ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ 91/9މިމާއްދާ، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު: 
) ގެ ބައެއް މާއްދާތަކާ މިމާއްދާ 2009/12ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު: 

ނޑުމެންނަށް އިހުސާސްނުވާކަމެވެ. ނުވަތަ ފުންނާބު އުސް ޤާނޫނީ ވަކީލުންނަށް، ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގައި ޤާނޫނުތަ އް ފުށުއަރާކަން އަޅުގަ
ކަށް މިކަމާބެހޭގޮތުން އެއްޗެކޭބުނަން ފާސްކުރުމަށް ރައްޔިތުން ހޮއްވަވާފައިވާ މެމްބަރުންނަށް އަދި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަ



އަދި، އެއްވެސް ގޮތަކުން އެހެން ޤާނޫނުތަކުގެ މާއްދާތައް އެގޮތަށް ހިމަނާފައިވާ އަސްލު މަޤްޞަދަށް އެއްވެސް  ނުކުޅެދިފައިވާކަމެވެ.
 ބަލާލުމެއް ނެތި ކުޑަކުއްޖާއަށް އަދަބުދިނުމަށް އަވަސްވެގަންނަކަމެވެ.

 
 މުއައްސަސާތަކުގެ އިހުމާލު 

 
ކުޑަކުދިންކުރާ ކުށުގެ މައްސަލަތައް ބަލައި، ތަޙްޤީޤުކޮށް، ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން،  9ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 

ސް، އިންސާފުކޮށް އަދަބުދޭންޖެހޭ ކަންތައްތަކުގައި އަދަބުދޭނޭ ވަކި ނިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދިވެހި ދައުލަތަށް ލާޒިމުކުރެއެވެ. ނަމަވެ
އަޅުގަނޑު މިމައުޟޫޢަށް ވާހަކަދައްކައިފިނަމަ ހާވަރަކަށްބާވައެވެ؟ ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކުން މިނިޒާމުތައް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ކި

ދިފާޢުގައި ބަސްބުނާ އަނގަތައް ވަރަށް ގިނަވާނެއެވެ. ކޮންމެ ޖުމުލައަކާ ވިއްދައިގެން މޮޅު ވާހަކައެއް ދައްކާނެއެވެ. މިއީ އައްސަސާތަކުން މު
ނޑުގެ ބޭނުމަކީ ވެސް އެއީއެވެ. އެމީހު ން ދައްކާ ވާހަކައިގެ އޮށްޓަރުހުރިވަރެއް ވަޒަންކޮށްލުމުގެގޮތުން އެތަންތަނުން އާކަމެއްނޫނެވެ. އަޅުގަ

ނޑަށް އެނގޭ އެއްޗަކީ،  މިހާތަނަށް ހިނގާފައިވާ ބުނަން ބޭނުންވާ އެއްޗެއް އެމީހުންލައްވާ އަނެއްކާވެސް ބުނުވުމެވެ. ނަމަވެސް، އަޅުގަ
ކުޑަކުއްޖަކު އެކަމެއްގައި އުޅެންޖެހި، އަޅާލަންޖެހޭވަރަށް ވަސްތަކެއްގައި މައްސަލަތަކަކީ، ގިނަ ދު  ކުޑަކުދިންނާގުޅޭ ގިނަ ސީރިއަސް

ނޑު މިދަންނަވަނީ، އެއްގޮތަކަށްވެސް  އެތަންތަނުން މަސައްކަތް ނުކުރާ ވާހަކައެއްނޫނެވެ. ގައިމުވެސް އަޅާނުލެވިހުރި މައްސަލަތަކެވެ. އަޅުގަ
ގޮސް މަޢުލޫމާތު ހޯދަން މަސައްކަތްކުރެއެވެ. ނަމަވެސް މިވަރުން ފުދޭތޯއެވެ.  މައްސަލައެއް ރިޕޯރޓްކުރުމުން އެކަމެއް ހިނގި ތަނަކަށް

 ގައިމުވެސް ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ބަޔަކު މިކަމާ އެއްބަހެއްނުވާނެއެވެ. އެއީ ކީއްވެގެންތޯ ބަލާލަމާ ހިންގަވާށެވެ.
 

 މުއައްސަސާތައް ންޖެހޭކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ޒިންމާ އުފުލަ -1
އެކިފަހަރު  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ ކޮންމެވެސް ވުޒާރާއެއް އަބަދުވެސް ޚާއްޞަކޮށްފައިހުރެއެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނުން ސަރުކާރަށް ލާޒިމުކުރާ ކަންތައްތައް ކުރުމަކީ  ށް ބަދަލުވީނަމަވެސް،އެކި ނަންނަމަ
ނޑު  ނޑު ބޭނުމެވެ. ނަމަވެސް، އަދިވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެއް ސަބަބުކަމަށްމިދެންނެވި ވުޒާރާ އުފައްދާފައިވާ މައިގަ ޤަބޫލުކުރަން އަޅުގަ

އެވުޒާރާއިން ދައްކަވާ ފުރަތަމަ . އް ކުރަން ނުކުޅެދިފައިވާ މަންޒަރެވެރަންޖެހޭ މުހިއްމު ބައިވަރު ކަންތައްތަމިފެންނަނީ، އެވުޒާރާއިން ކު
 ފައިސާ ނެތް ވާހަކައެވެ. ވޭތިވެދިޔަ އަހަރު ނުވަތަ އޭގެ ކުރީގެ އަހަރުތަކެއްގައި ބަޖެޓް ނުލިބިގެން މަސައްކަތްތަކެއް ނުކުރެވިފައިބަހަނާއަކީ 

ނޑުވެސް ޤަބޫލުކުރަމެވެ. ނަމަވެސް، މިޒިންމާ އުފުލުމަށް މީހުން ޢައްޔަންކޮށް، އެމީހުންނަށް މުސާރަދީ އެމީހުން  ހުރެދާނެކަމަށް އަޅުގަ
ބިގެން ފިނިކުރި ކޮޓަރީގައި ތިބެގެން މަސައްކަތްކުރާތާ މިހާރު ކިތައް އަހަރެއް ވެއްޖެތޯއެވެ؟ ހަމަ މައްސަލައެއް ބަލަންޖެހުމުން ފައިސާނުލި

ދެން ކޮންމެވެސް އެހެން މުއައްސަސާއަކުން ކަމެއް  ކަނީ ކޮން ބަހަނާތަކެއްހެއްޔެވެ.އް އެވެނިކަމެއް ނުވަނީކަމަށް ހަދައި މިދައްމިވެނިކަމެ
ހު ނުކޮށްދީގެން ކަންތައްތައް ނުކުރެވޭ ވާހަކަ އަބަދުވެސް ދައްކާނެއެވެ. ދިވެހިންނަށް ބޭނުންވަނީ މިވެރިންގެ ބަހަނާ އަޑުއަހާލުމަށްފަ 

 އްތާލައިގެން ތިބޭކަށެއްނޫނެވެ.ނަށް ހަމްދަރުދީވެފަ ދަރިންގެ މުސްތަޤްބަލުގެ މަތިން ހަނދާންނަ އެވެރިން
 

އެކުދިންނަށް އަނިޔާކުރުން، އެކުދިން ބެލުމުގައި އިހުމާލުވުން ފަދަ ކަންތައްތަކަކީ  ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުން،ޢާއްމުގޮތެއްގައި 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އްޖާ އެކަމެއްގައި ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ތަހައްމަލްކުރަން ޖެހިފައިވާ މައްސަލަތަކެވެ. ގިނަފަހަރަށް އެކަމުގައި އެކުޑަކު

އެނގެއެވެ. ނަމަވެސް، އަހަރަކު  ވެސްކުދިކުދި ރަށްތަކުގައި މިފަދަ ކަންތައްތައް އަބަދުވެސް ހިނގާކަން ހަމަ މިމުއައްސަސާތަކުގެ ވާހަކަތަކުން 
ން ނުވަތަ ރާ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހެއް ނުވަތަ އެފަދަ އެހެން މުނާސަބަތެއްގައި ޖަލްސާއެއް ނުވަތަ އެއްވުމެއް ބާއްވާލުއެއްފަހަރު އެފާހަގަކު

ވާރކްޝޮޕެއް ބޭއްވުންނޫން އިތުރު ކަމެއް ޢަމަލީ ގޮތުން މިމުއައްސަސާތަކުން ކުރާ ތަނެއް ނުފެނެއެވެ. މިހާރު ކޮންމެ ރަށެއްގައި  ކޮންމެވެސް
، މަދުނުވާވަރަށް ކައުންސިލަރުން ތިބެ، މީގެ އިތުރުން ކޮންމެ އިދާރީ އަތޮޅެއްގައި ކައުންސިލް ހަދައި މުސާރަޔާ އޮފީސް ދީފައި ތިބޭއިރު

ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ނުބާއްވަނީ ނޑުމެންގެ ތުއްތުކުދިންނަށްޓަކައި މިވެރިންނާގުޅިގެން ތަންކޮޅެއް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އަޅުގަ
 ކީއްވެބާވައެވެ؟ މިގޮތުން، ކުޑަކުދިންނަށް އަނިޔާކުރާ ނުވަތަ އެކުދިން ބެލުމުގައި އިހުމާލުވާ ނުވަތަ އެކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ

ނޑުތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފަސޭހައިން މުޖުމަޢުގެ ފަރުންނަށް މީހު ފަސޭހައިން ލިބެނޭނޭ ގޮތްތައް ންނާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމާބެހޭ ޤާނޫނީ އޮނިގަ



ބެހެއްޓުންފަދަ ބައިވަރު ކަންތައްތައް މާ ބޮޑު ހޭދައެއް ނުކޮށްވެސް ކުރެވިދާނެއެވެ. އަދި މިފަދަ ކަންތައްތައް އިންތިޒާމްކޮށްފައި 
 ރޓްކުރުމަށް މީހުން ފަސްޖެހޭ ސަބަބުތައް ހޯދައި އެކަމަށް ޙައްލު ހޯދުމަށް މުޖުތަމަޢުގެތެރެއިން ކުރެވެން ހުރި ކަންތައްތައް ހޯދައިރިޕޯ

 އެކަންތައްތަކާގުޅޭގޮތުން ދެން ކުރެވެން އޮތް ކަމެއްވެސް ހަމަ ކުރެވިދާނެއެވެ.
 

 ތަޙުޤީޤީ އިދާރާތައް -2
މިހާރުގެ ނަމުންނަމަ ފެމިލީ އެންޑް ޗައިލްޑް ، ތަޙުޤީޤްކުރުމުގައި ޢާއްމުގޮތެއްގައި ޙަރަކާތްތެރިވަނީ ކުޑަކުދިންނާގުޅޭ މައްސަލަތަކުގައި

އަދި މައްސަލައިގެ ބާވަތުން ހިއުމަން ރައިޓްސް  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް އެވެ. (ކޮންފާރމްކުރުމަށް) އާއިޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ
ނޑުގެ މަޢުލޫމާތު ކުށްކަމުގައި ނުވާނަމަ، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް  ޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްވެސް ބައެއްކޮމި މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކުރެއެވެ. އަޅުގަ

ސާރވިސްގައި ކުޑަކުދިންގެ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް ޚާއްސަ ޔުނިޓެއްވެސް ޤާއިމުކުރެވި އެޔުނިޓަށް އިންވެސްޓިގޭޓަރުންވެސް 
ންތަނުން، ކުޑަކުދިންނާމެދު އިހުމާލުވެ ނުވަތަ އެކުދިންނަށް ތަފާތު ބާވަތުގެ އަނިޔާދޭ މީހުން ޢައްޔަންކޮށްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް، މިތަ

ދެން ދެނެގަތުމަށް ނުކުޅެދިފައިވެއެވެ. ގިނަ މައްސަލަތަކުގައި ޝައްކުކުރެވޭ މީހާއާ ސުވާލުކުރުމުން އެމީހާ އެކަމަށް އިންކާރުކޮށްފިނަމަ 
ކޮށްލައެވެ. މިހެން މިކަން ވެގެންދާއިރު އެމުޖުތަމަޢުގެ ގިނަ ފަރުދުންނަށް އެމީހަކީ ކާކުކަން ކުރާނެކަމެއް ނޭނގި އެމީހާ ވަގުތުން ދޫ

ނޑަށް ޔަޤީންކުރެވެއެވެ. އަދި ރަށުގެ ކައުންސިލުތަކުން ނުވަތަ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން ސާބިތުކުރެވޭވަރަށް ބަޔާންވެސް ދީ  ފައިވާނޭކަން އަޅުގަ
ންނަފަހަރު މަދެއްވެސް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް، އެފަރާތްތަކުގެ ތަޙުޤީޤު ނިމޭއިރު، ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާ ނުވަތަ މިކަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދީފައި ހު

ރ ތިބެނީ މުޖުތަމަޢުގައި ދޫވެފައެވެ. ދެން އަޑުއިވެނީ އެކުޑަކުއްޖާ ޒިނޭކުރުމުގެ ކުށުގައި ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަ  މީހުން
ނަމަވެސް، ބައެއް މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކޮށް ކުށްވެރިޔާ ހޯދުމަށް  ސް ސާރވިސްއިން އަންގާއަޑެވެ.ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލި 

އި އެކުއްޖާގެ އެމެރިކާގެ އެފް.ބީ.އައި ފަދަ ތަންތަނުގެ އެހީ ހޯދާ ވާހަކަ ފުލުހުން ވަރަށް ފަޚުރުވެރިކަމާއެކު ބުނެއެވެ. ކުޑަކުއްޖެއްގެ ޢިއްފަތާ
ބާވައެވެ؟ މައުސޫމްކަން ފޭރިގަނެގެން މުޖުތަމަޢުގެ އެހެން ކުޑަކުދިން ޝިކާރަކުރާ މީހުން ހޯދުމަށް އެތަންތަނުގެ އެހީ ނުހޯދަނީ ކިއްވެ

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުލުހުންނަށް ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކޮށް އެކުދިންނަށް ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ މުހިއްމުކަމަކަށް
 ނުވަނީބާވައެވެ؟

 
 ޒިންމާ  ނައިބުގެ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަދި ދައުލަތުގެ ބަންޑާރަ -3

ކަށް މިހާރު މިޢަމަލުކުރެވޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ގުޅިގެން، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ދައުލަތުގެފަރާތުން ކޯޓުތަ 
: އިންފެށިގެން ޤާނޫނު ނަންބަރު  2008ސެޕްޓެމްބަރު  02ހުށަހަޅައި ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމު އިހުނަށްވުރެ ހަރުދަނާކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި 

މިޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއިއެކު ދިވެހިރާއްޖޭގައި (ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤާނޫނު) އަށް ޢަމަލުކުރަންފެށުނެވެ.  2008/9
ނޑައަޅައި އެސިޔާސަތުތައް  ނޑު ސިޔާސަތުތައް ކަ މުސްތަޤިއްލު ދިވެހި ދައުލަތުން ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނޭ މައިގަ

އަދި  ވަނަ މާއްދާގެ (ކ) އިން ބަންޑާރަ ނައިބަށް ބާރު ދެއެވެ. 133ޖެނެރަލަށް އެންގުމަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ
ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބުނާގޮތުން، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރަންވާނީ އަދި ބާރުތައް  220ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނޑައަޅާ މައިގަނޑު ސިޔާސަތުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިންނެވެ. ބޭނުންކުރަންވާނީ ދައުލަތުގެ  ޤާނޫނު ނަންބަރު: މިގޮތުން، ބަންޑާރަ ނައިބު ކަ
) ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންވެފައިވާގޮތުގެ މަތިން، "ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނޭ 6ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( 12ގެ  2008/9

ނޑު ސިޔާސަތުތައް"  ނޑައަޅުއްވައި މިސިޔާސަތުތައް ޢާއްމުކުރެވުނެވެ. 2008މްބަރު ސެޕްޓެ 9މައިގަ  ގައި ބަންޑާރަ ނައިބު ކަ
 

ނިސްބަތުން ހަގު  އުޞޫލުތަކަކަށް ބިނާވެފައިވާ ސިޔާސަތެކެވެ. މިއުޞޫލުތަކަށް ބަލާލާއިރުވެސް، 12ސިޔާސަތުތަކަކީ، މައިގަނޑު މިދެންނެވި 
ގެ ނިޒާމުގެތެރެއަށް ނުވެއްދުމަށް އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ކުދިން ވީވަރަކުން ޖިނާޢީ ޢަދުލު  އަހަރު ނުފުރޭ 18ޢުމުރުގެ ކުދިން، ޚާއްޞަކޮށް 

ނޑު އެންމެ ޚާއްޞަކޮށް ފާހަގަކޮށްލާހިތްވަނީ މިސިޔާސަތުގެ ބަޔާންކުރެވިފައިވެއެވެ. މީގެއިތުރުން،  މި ދެ އުޞޫލަށެވެ.  11އަދި  10އަޅުގަ
 ގައި ނަކަލުކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.އަދި މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި މި ދެ އުޞޫލު ތިރީ 

 



. ކުޑަކުދިންނާމެދު ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުމާއި ކުޑަކުދިންނާމެދު ޒިނޭ ކުރުމުގެ މައްސަލަތަކުގައި، ކުށުގެ 10
ޢަމަލުގެ ސަބަބުން ގެއްލުން ލިބުނުކުދިންނަށް ވީވަރަކުން ޖިނާއީ ޙުކުމެއް ނާންނާނޭ ގޮތެއްގެ މަތިން، އަދި އެކުދިން 

 ވާކުރެއްވުން.މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކުރެވިގެން ދަޢް ހެޅިގެން ނުދާނޭ ގޮތެއްގެ ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއަށް ހުށަ 
 

. ކުޑަކުދިންނާމެދު ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުމާއި، ކުޑަކުދިންނާމެދު ޒިނޭ ކުރުމާއި، ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންމާނީ 11
ންގުމުގެ ކުށުގެ މައްސަލަތަކުގައި އަނިޔާކުރުމާއި، ގަދަކަމުން ޒިނޭކުރުމާއި، ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހި 

ދަޢްވާކުރެއްވުމުގައި، ކުށުގެ ޢަމަލުގެ ސަބަބުން އަނިޔާ ލިބުނު މީހުން ވީވަރަކަށް ރައްކާތެރިކުރެވޭނޭ ފަދަގޮތަކަށް 
 ނިންމެވުންތައް ނިންމެވުން.

 
ނޑު ދާކަށް ބޭނުމެއް ނޫނެވެ. ސަބަބަކީ، އެ ދެ އުޞޫލު މަތިމަތިން މަތީގައި ނަކަލުކުރެވިފައިވާ ދެ އުޞޫލުގެ އިތުރު ތަފްޞީލަކަށް އަޅުގަ

 ކިޔާލުމުންވެސް އޭގައި ބުނާ އެއްޗެއް ވަރަށް ސާފުކޮށް ދޭހަވާކަމެވެ.
 

ރ ޖެނެރަލަށް ލާޒިމުވާ އާ އެއްގޮތްވާގޮތަށް ޕްރޮސިކިއުޓަޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އެ އަދި، އެ ދެ އުޞޫލުން ދޭހަވާ އެއްޗެއް ސާފުފަދައިން،
ރަނައިބު ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އުޞޫލުތަކަށް ތަބާވުމަށް އެއްވެސް ބެލުމެއްނެތި މައުސޫމުކުދިންގެ ޢިއްފަތް ފޭރިގަންނަ ޑާ ދައުލަތުގެ ބަން

 ކޯޓު އަމުރު ހޯދުމަށެވެ.އެތިފަހަރުން ޖެހުމުގެ  100މައްސަލަތަކުގައިވެސް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް މި އިސްކަންދެއްވަނީ އެކުއްޖާގެގައިގައި 
ތަކާގުޅިގެން އެކުއްޖާއަށް ލިބުނު އަހަރުއްސުރެ ތަކުރާރުކޮށް ލިބެމުން އައި ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ އަނިޔާ 11އުމުރުން  އެކުއްޖާގެ

ނޑައަޅުއްވާ  އަދި، ނެތެވެ. އެއްވެސް ރައްކާތެރިކަމެއް ސިޔާސަތުތަކާ އުޞޫލުތަކާ ދިމާ އިދިކޮޅަށް ރޯމާ ދުވާލު ބަންޑާރަ ނައިބު ކަ
ކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ޢަމަލުކުރައްވާއިރުވެސް ބަންޑާރަ ނައިބު ދައްކަވާ ވާހަކައަކީ ކަމާގުޅޭ ޤާނޫނުތަކާ އިޖުރާޢަތު ނެތް ތަކުރާރުކޮށް ޕްރޮސި

ނޑައެޅިގެން ޤާނޫނަކާ ނުވަތަ ޢަމަލުކުރުމަށް ލާޒި މުވާ ވާހަކައެވެ. ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނަކާ އެހެން ޤާނޫނެއްގެ ބަލިކަށިކަމުގެ ވާހަކައެވެ. ކަ
 ފުވުމުން އެވާހަކައެއް ނުދައްކަވައެވެ.އުޞޫލަކާ ޚިލާ 

 
 ކޯޓުތަކުގެ ޙާލަތު 

 
ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ވަނަ އަހަރުގެ  2011 ހަމައެކަނި އްނޫނެވެ.ކެކުޑަކުދިންގެ ޒިނޭގެ މައްސަލަތަކަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކަށް އާ މައްސަލަތަ

މިއީ،   2ދަޢުވާ ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ. 10އަންހެންކުދިން ޒިނޭކުރިކަމުގެ އަހަރުން ދަށުގެ  18ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާލާއިރުވެސް 
ކޯޓަށް  ވެސްވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  7ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

ދަކަމުން ޒިނޭގެ ޢަމަލު ހިންގާ މައްސަލަތަކުގައި ކުޑަކުއްޖާގެ މައްޗަށް ޒިނޭގެ ނަމަވެސް، ކުޑަކުދިންލައްވާ ގަހުށަހެޅިދާނެ މައްސަލައެކެވެ. 
އަދި އެފަދަ ޒިނޭގެ މައްސަލަތައް ކޯޓަށް ހުށަހަޅަނީ އެތަކެއް  ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ މައްސަލައެކެވެ. ދަޢުވާ ސާބިތުވާ މައްސަލައަކީ އަޅުގަނޑު

ނޑުތަކާ އަދި އެހެނިހެން ޖިނާއީ އިތު އަހަރުވެފައިވާ ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތުގެ ދަށުންނެވެ. ހެ  ރާޢަތުތައް ބޭނުންކުރުމުގައިވެސް މީހުން ކީގެ މިންގަ
ވެ. މިއީ މެރުމުގެ ކުށްކޮށްގެން ހުރި މީހެކޭ ޖިންސީ އަނިޔާއެއް ލިބިލިބިހުރި ކުޑަކުއްޖެއްގެ ޒިނޭގެ މައްސަލައެކޭ އެއްވެސް ތަފާތެއް ނުކުރެއެ 

އެކުއްޖާއަށް ޤާނޫނުއަސާސީއާއި އަދި މިނޫންވެސް އެހެނިހެން ޤާނޫނުތަކާ ޤަވާއިދުތަކުގެ ދަށުން  އެވެ؟ކޮންކަހަލަ ޢަދުލުގެ ނިޒާމެއްތޯ
 ނިޔާއެއް ލިބިދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމަށް ރިޢާޔަތްނުކޮށް ހަމައެކަނި އެކުއްޖަކު ކޯޓުގައި ބުނާ ވާހަކައަކަށް ބިނާކޮށް މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި

ނޑައެޅުމަކީ، ގައިމުވެސް ޤާނޫ  ނޑުވާލުންނޫން އެހެންކަ އެއްޗެއްގެގޮތުގައި  ނުއަސާސީއާއި އެދި އެހެނިހެން ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުތަކުގެ ބާރު ކަ
ނޑަކަށް ނުބެލެވޭނެއެވެ.  އަޅުގަ

 
                                                           
2 http://minivannews.com/politics/judicial-statistics-show-90-percent-of-those-convicted-for-fornication-are-
female-44605 



 ނިންމާލުމުގެކުރިން 
 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަފާތު މިމައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން ކަންހިގާފައިވާގޮތަށް ބަލާލިނަމަވެސް، މިދަރަޖައަށް މިކަން އުފުލިގެންދިޔައީ 
މުޢައްޞަސާތަކުންނާއި އަދި އެހެނިހެން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާއި އަދި އެކުދިންނަށް ދޭންޖެހޭ އެކަށީގެންވާ 

މިކަމުގެ ސަބަބުން، ޙިމާޔަތްދިނުމުގައި އެކި ދަރަޖައިގައި އިހުމާލުވެފައިވާކަން މިހާރު ވަނީ އެންމެންނަށް އެނގި ފާޅުވެފައެވެ. އަދި، 
ގޮތްގޮތަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޑަކުދިންނަށް އެކުދިންގެ އުފަން ބިމުގައި ޙިމާޔަތްލިބިފައިވާ މިންވަރާމެދު ޝައްކުކުރެވިފައިވާ މިންވަރުން ތަފާތު 

ޤުތައް ނުދެވޭ ވާހަކައާއި ނަމަވެސް، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނުތައް ނެތިގެން ކުޑަކުދިންގެ ޙައް ބަހުސްކުރެވެމުންދާނޭކަން ކަށަވަރެވެ.
ނޑަކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވެއެވެ. ނަމަވެސް، ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުތައް ހުރެމެ، ކުޑަކުދި  ންނަށް އެކުދިންނަށް ދޭންވާ ޙިމާޔަތް ނުދެވޭ ވާހަކަ އަޅުގަ

އަދި އިތުރަށް މިފަދަ ކަންތައްތައް ލިބިދޭންޖެހޭ ޙިމާޔަތާ ރައްކާތެރިކަން ދިނުމަށް އިހުމާލުވެފައިވާކަން އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ. 
ނޑުމެންގެ ޤައުމުގެ މުސްތަޤުބަލު ކަމުގައިވާ ކުޑަކުދިންނަށް އެކަށީގެންވާ ޙިމާޔަތް ދިނުމަށް ނުވާނޭފަދަ ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައި އަޅުގަ

އަދި  ދިނުމުގައިއެކަށީގެންވާ ތަޢުލީމާއި ތަރުބިއްޔަތު އެކުދިންނަށް އަވަސްވެގަންނަންވެއްޖެއެވެ. އަދި ކުޑަކުދިންނަށް އަދަބު ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި 
 ފަރާތްތައް ޒިންމާދާރުކުރުމުގެ ޘަޤާފަތެއް ޤާއިމުކުރުމަށް އަވަސްވެގަންނަންވެއްޖެއެވެ. އިހުމާލުވާއެކުދިންނަށް ޙިމާޔަތްދިނުމަށް 


