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    މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް 
 ދިވެހިރާއްޖެ މާލެ،      

 

 ފަސްމަންޒަރު 
ރުންނާއި އަމިއްލަ ވާމީ ގާނޫނީ އެކި މަރުހަލާތަކުގައި ނޫސްވެރިންގެ ހެކި ހޯދުމަށް ސަރުކާރުގެ ޕްރޮސެކިއުޓަބައިނަލްއަގް

ވަަނ  2011އދ.ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީން ވަނީ ފަރާތްތަކުން އެތައް އަހަރެއް ވަންދެން ކުރި މަސައްކަތްތަކަށް ފަހު، 

ގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ  ރަސްމީކޮށް އެންޑޯޒްކޮށްފައެވެ. އައިސީސީޕީއާރްތިޔާރެއްޚުއަހަރު ނޫސްވެރިކަމުގެ ހާއްސަ އި

"މައުލޫމާތު ގެ ވަސީލަތްތަްއ ހާމަ ނުކުރުމުގެ ލިމިޓެޑް  ފާހަގަކޮށްފައިަވނީ އިސިއްޔަތުން، ހިއުމަން ރައިްޓސް ކޮމިޓީން ހަ

އަްށ ންކަމުގެ ހައްގުގެ އެ ރުކުން ގައުމުތަކުން ބަލައިގަެނ، އެނޫސްވެރިކަމުގެ އިމްތިޔާޒު ލިބިދޭ ހިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަ

 ކަމަށެވެ. އިހުތިރާމް ކުރަން ޖެހޭ"

 ކޮންވެންޝަން ޔޫރަޕިއަން ،ދަނީބާރުއަޅަމުން ތަކުރާރުކޮށް ރައިޓްސްއިން  ހިއުމަން އޮފް ކޯޓް އަދި މީގެ އިތުރަށް ޔޫރަޕިއަން

 ކޮންޓެންޓްތައް ،މާއްދާތަކާއި ޚިޔާލުގެ މައުލޫމާތާއި ހަމައެކަނި ،މާއްދާގައި ވަނަ 10 ރައިޓްސްގެ ހިއުމަން އޮން

 ކުރުމަކީ  ހިމާޔަތް މަސްދަރު ނޫސްވެރިކަމުގެ"އެވެ. އެމާްއދާގައިވަނީ ކަމަށް ބުނެފައިވެ ނޫން ކަންޏެއްއެ ރައްކާތެރިކުރުމަށް

 މަސްލަހަތު އާންމު ރައްޔިތުންގެ ނެތި، ތެއްހިމާޔަ އެފަދަ ވެ.ޝަރުތެ އެއް އަސާސީ އެންމެ މިނިވަންކަމުގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ

 ލިބުމަކީ  މައުލޫމާތު އެފަދަ މަސްދަރުތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ އެހީތެރިކަން  ންނަށްނޫސްވެރި ރިޕޯރޓްކުރުމުގައި ކަންކަން ހިމެނޭ

 ."ނާދިރުކަމެކެވެ

 ހިފޭ  އިތުބާރު އަދި ތެދު ،އިސްއަ ހީނަރުކަން ރޯލަށް ގެވޮޗްޑޯގް  ޕަބްލިކް މުހިންމު ނޫސްވެރިކަމުގެ ،ގޮތުން ނަތީޖާއެއްގެ

 ވަސީލަތްތަކުގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ ".ކަމެކެވެ އެކަށީގެންވާ މަކީކުރުއަސަރު ނޭދެވޭ ާގިބލްކަމަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މައުލޫމާތު

 ހިމާޔަތާއި  ދާއިރާއެއްގައި ފުޅާ  އެންމެ ނޫސްވެރިންނަށް ކޯޓުގެ ނިންމުްނތަކުގައި ގޮތުންގުޅޭ ހިފެހެއްޓުމާ ސިއްރު

 .ދީފައިވެއެވެ ރައްކާތެރިކަން
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 ތު ލަ ކުރިއަރާފައިވާ ގައުމުތަކުގައި ހާ  ނޫސްވެރިންގެ މަސްދަރު ހާމަކުރުމާއިގުޅޭ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ 
 ހުރިގޮތާ ހާލަތު ގައުމުތަކުގައި ކުރިއަރާފައިވާ ދުނިޔޭގެ ގޮތުން ހާމަކުރުމާއިގުޅޭ މަސްދަރު މިބައިގައި މިބަލާލަނީ ނޫސްވެރިްނގެ

 ގޮތަކަށެވެ.ރުކުމެދުގައި 

 އޮސްޓްރިއާ 

 ވަރަށް  ސިއްރުހިފެހެއްޓުމަށް މަސްދަރުތަކުގެ ރިންގެވެނޫސް މާއްދާގައި ވަނަ 31 ޤާނޫނުގެ މީޑިއާގެ އަހަރުގެ ވަނަ 1981

 ވޭ ލެއިގޮވަ ގޮތުގައި ހެކިންގެ ކުރިމަތީގައި އިދާރާއެއްގެ ނުވަތަ ކޯޓެއް ޝަރުޢީ. ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ ރައްކާތެރިކަމެއް  ވަރުގަދަ

 ފަރާތެއްގެ  އެ ،މުވައްޒަފުން އެނޫންވެސް އަދި ނޫސްވެރިން ،އެޑިޓަރުން ،ޕަބްލިޝަރސް އެންޓަރޕްރައިޒްއެއްގެ  މީޑިއާ

 ނުަވތަ  ފަރާތަށް ރައްދުވާ މަޢުލޫމާތެއް  އެ ،މަޢުލޫމާތެއް ހާމަކުރާ ފަރާތަކަށް  އެ ގުޅޭގޮތުން ޙަރަކާތްތަކާ ޕްރޮފެޝަނަލް

 ރުމުގެރައްދުކު ފަރާތަށް ރައްދުވާ  މަޢުލޫާމތެއް އެ ނުވަތަ ފަާރތަށް ކޮށްދޭފޯރު ަމޢުލޫމާތެއް އެ ނުވަތަ ކޮންޓްރިބިއުޓަރަށް

 މި ދައްކުވައިދެނީ މިއިން. ނެތެވެ ކޯޓުގެ ނިންމުމެއް މުިހންމު ގުޅޭ މާއްދާއާ ވަނަ 31 ނަމަވެސް . ލިބިގެންވެއެވެ ޙައްޤު

 ވެސްއަމަލީގޮތުން ގާނޫނަކީ އޮސްޓްރިއާގެ. ވެއެ ބުނެވިދާނެ ގައިކަމުންކަ ކުރާ އިހުތިރާމް ފަރާތްތަކުން  ކަމާބެހޭ އިދަށްގަވާ

 .ގާނޫނެކެވެ އެފެކްިޓވް ވަރަށް ސިއްރުހިފެހެއްޓުމަށް ތަކުގެދަރުމަސް ނޫސްވެރިންގެ

 ފުރާންސް 

 ުހންގެ މީއެ ،ނީހެއްޓެނުހިފެ ނޫސްވެރިންނަށް ވާޖިބު ސިއްރުހިފެހެއްޓުމުގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ،ކުރިން އަހަރުގެ ވަނަ 1993

 މަދު ވަރަށް ،މަްއސަލަތަކުގައި ޖިނާއީ ސްވެނަމަ ސުވާލުކުރެވޭތީއެެވ. މަދުން ބެހޭގޮތުން  ވަސީލަތްަތކާ މަޢުލޫމާތުގެ ސިއްރު

 އަހަރު  ވަނަ 1993އެހެން ނަަމވެސް  ލާޒިމުކުރާތަން ފެނެއެވެ. ހާމަކުރަން މަސްދަރުތައް ނޫސްވެރިންގެ ކޯޓުތަކެއްގައި 

 އްދާގެމާ ވަނަ 109ފެށީއެވެ. އެޤާޫނނުގެ  ޢަމަލުކުރަން ޤާނޫނަށް  އެ ،ގެނެސް ިއޞްލާޙު ނޫނަށްޤާ އިޖުރާއަތުގެ ޖިނާއީ

 ފެންނަ  ގޮތުގައި ހެކިެވރިއެއްގެ ގޮުތން ގުޅޭ މައުލޫމާތާ އެއްކުރި  އޭނާ ތެރޭގައި ަހރަކާތުގެ ގައިވަނީ "ނޫސްވެރިކަމުގެ(2)

 ކަމަކީ  " މީގެއިްނ ފާހަގަވާ ފުރަތަމަ.އެބައޮތެވެ މިނިވަންކަން ރުމުގެކުނު ހާމަ  މަސްދަރު އޭގެ ވެސް ނޫސްވެރިއަކަށް ކޮންމެ

 ކިޔާ ޮގތުގައި ހެކިންގެ ހަމައެަކނި ހިނގާނީ  ޤާނޫނު  މި ،ކަަމކީ ދެވަނަ ލިބިދީފައިވާކަމެވެ. ޙައްޤު ނުކުރުމުގެމަހާ މަސްދަރުތައް

  ލިބިދީފައިވެއެވެ. ކުރުމުގެ ހައްގު އިންކާރު ށްމަދިނު ބަސްހެކި  މީހުންނަށް ލިބޭަދއުވާ ކަމެވެ. ންނަށް އެކަނިނޫސްވެރި

 1993 ،މަިތން ލަފާގެ ކޮމިީޓގެ އިންކުއަރީ ޖުޑީޝަރީގައި އެންޑް ޕްރެސް ،ރުގެހައަ ވަނަ 1984އަދި މީގެ އިތުރުންވެސް 

 ށްފައިވަނީ ކޮމާއްދާގައި ބަޔާން އެ މާއްދާއެވެ. 56.2ޖިނާއި އިޖުރާތުގެ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު އެއްބަަދަލކީ  ،އަހަރު ވަނަ

 ިމނިވަންކަމާއެކު ފަންނު ނޫސްވެރިޔާގެ" ާވނީ ބެންތި ާހޒިރުވެ ޕްރޮސިކިއުޓަރަކު ދައުލަތުގެ ނުވަތަ  ފަނޑިޔާރަކު ތަހުގީގުކުރާ
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 ވިލާތުގެމީގެއިން މިދައްކުވައިދެނީ ފަރަންސޭސި. ކަށަވަުރކުރުމަށެވެ ތަހުގީުގތައް" އަރައިގެންނުވާނެ މައްޗަށް ބޭނުންކުރުމުގެ

 ަފހިކޮށްދީފައިވާކަމެވެ. ޙިމާޔަތްތަކެއް ބޮޑެތި ވަސީލަތްތަކަށް ނޫސްވެރިންގެ ނުގައިނޫޤާ

 ޖަރުމަނުވިލާތް  

 އެކުލަވާލާފައިވަީނ އެގައުމުގެ އެކި ސްޓޭޓްތަކުގައި އެކި ގޮތަށެވެ. ގިނަ  ޤަވާޢިދު ނޫސްވެރިކަމުގެ ޖަރުމަނުވިލާތުގައި

 ލިބިދޭ ހައްގު ގެހެދުމު ދެކޮޅު ހާމަކުރަން އްމަސްދަރުތަ ސިްއރު އެމީހުންގެ ޫނސްވެރިންނަށް ތަކުގައިޤާނޫނު ސްޓޭޓްތަކުގެ 

 ޕްރެސް  ގެ" ވެސްޓްފޭލިއާ ރައިން ނޯތު"ފައިވެއެވެ. މިގޮތުން އެންމެ ފާހަގަކޮްށލެވޭ އެްނމެ ހާއްސާ އީ ނާހިމަ މާއްދާއެއް

 ،އެޑިޓަރުންނާއި ހަިއސިއްޔަތުން "ޕްރޮފެޝަނަލް އޭގައިވަނީ. ޕެރެގްރާފެކެވެ ޚިލާފު އާދަޔާ ައކީ( 1) 24 ޤާނޫނުގެ ޕެރެގްރާފް

" އަދި މީގެ އިތުރަްށ .ހެދިާދނެއެވެ ދެކޮޅު ަމއުލޫމާތު ދިނުމަށް ކޮންފިޑެންޓް ގޮތުން ގުޅޭ ނޫސްވެރިން އުފައްދާ ކޮންޓެންަޓކާ

 ނޫސްވެރިންނަށް ނެްއގައިވެސްތަ ތުހުމަތުކުރެވޭ ބަިއވެރިވިކަމަށް ކުށެއްގައި ޖިނާއީ ،ގައިވަނީ( 1) ޕެރެގްރާފް-އެމާއްދާގެ ސަބް

  .މެވެނުކުރެވޭނެކަ މަޖުބޫރު ހާމަކުރުމަށް މަސްދަރު އެމީހުންގެ

 ވަރުގަދަ  ންޤާނޫނު ެފޑެރަލް ސިއްރުހިފެހެއްޓުމަށް ވަސީލަތްތަކުގެ ،މައްސަލަތަކުގައި މަދަނީ މީގެ އިތުރަށް އަދި ހާއްސަކޮށް

 ވަނަ 383 ގެޤާނޫނު އިޖުރާއަތުގެ މަދަނީ. ތުދޭ މަސްދަރަށްދެއެވެމާނޫސްވެރިންނަށާއި ސިއްރު މައުލޫ ރައްކާތެރިކަމެއް

 އޮޅުން ނަށްމީހުން ހަގީގަތް ،ސަބަބުން ޕްރޮފެޝަންގެ މީހެއްގެ  އެ ،ގޮތަށް ހިމެނޭ ވެސް  ކަންނޫސްވެރި ،މާއްދާގައި

 ހަގީގަތްތަކުގެ  އެ ،ހިނދަކު ހާރާނުކު އިއުތިރާޒު ަމސްދަރުން މީހެއްގެ އެ ހާމަކުރުމަށް ހަގީަގތްތައް  އެ ،ފިލުވައިދިނުމަށް

 ވަނަ 53 ގެ ޤާނޫނު އިޖުާރއަތުގެ ޖިނާއީ. ވެއެވެ ގައިާޤނޫނު އެ ށް ކަމަ ހައްގު ހެދުން ދެޮކޅު ދިނުމަށް  ހެކިބަސް މައްޗަށް

 އެ ނުވަތަ ކޮންޓެންޓާ މައުލޫމާތެއްގެ ދޭ ގޮތުގައި ހުރި އިތުބާރު ނޫސްވެރިންނަށް ޕްރިންޓް އާއި ޑިއޯރޭ މާއްދާގައި

  .އެވެ ދީފައިވެ ހުއްދަ ހެދުމަށް ދެކޮޅު ދިނުމަށް ހެކިބަސް ގޮތުން ގުޅޭ މަސްދަރާ ގެ ލޫމާތެއްއުމަ

 ނޯވޭ  

 ޖަވާބު  ސުވާލުތަކަށް ކުރާ ގޮތުން ބެހޭ އައިޑެންޓިޓީއާ މަސްދަރުތަކުގެ އެމީހުންގެ އެޑިޓަރުންނަށް ނޫސްވެރިންނާއި ނޯވޭގެ

 އެ ،ވެފައި މައުލޫމާތަކަށް ދޭ އަހަންމިއްޔަތުކަމެއް ހާއްސަ މައުލޫމާތަކީ  އެ ކުންތަެވއެވެ. ކޯޓުހައްގު ިލބިދީފައި  ނުދިނުމުގެ

 ރިއާޔަތްކުރަން  ބޭނުންތެރިކަމަށް މައުލޫމާތުގެ  އެ ،ސިފައާއި މައްސަލައިގެ  ،މަސްލަހަތުތަކާއި ފުށުއަރާ މަސްލަހަތު ތަކީލޫމާމައު

 މުިހންމު މައުލޫމާތަކީ އެ ހަމައެކަނި  އަމުރުކުރެވޭނީ ޓުަތކުންކޯ ހާމަކުރުމަށް  މައުލޫމާތު އެ  ،ވުުމން މައުލޫމާތަކަށް ޖެހޭ

 އަމުރު  ހާމަކުރުމަށް މަުއލޫމާތު އެ ކޯޓުތަކުން ،ތަނެއްގައި ހޯދޭނެ  ގޮތަުކން އެހެން ަމއުލޫމާތު އެވެ. އެމައުލޫމާތަކަށް ވާނަމަ

  .ކަމެކެވެ ނާދިރު ނުހަނު ކުރުމަކީ
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 މަސްދަރު ހާމަކުރުމަށް  ،ނަމަެވސް ނޯވޭގައި އޮތް ބިރު ކުުރމުގެ ޖޫރިމަނާތައް ޑެތިބޮ ޖަަލށްލުމާއި ނޫސްވެރިން އެޑިޓަރުންނާއި

 ބަންދުކުރުމަށް ޖަލުގައި. އެވެ ފަހަރެއްގަ  މަދު ވަރަށް ކުރަނީ ޖޫރިމަނާ އެޑިޓަރުން ،ނުވުމުން ކިޔަމަން އަމުރަށް ކުރާ

 ލަދުވެތި އެއީ ،އަމުރުކޮށްފިނަމަ ޖޫރިމަނާކުރަން އްގައިލެހާ އެއްވެސް  ،ވެފައިވާއިރު ޒަމާނެއް އެތައް ނުވާތާ އަމުރުކޮށްފައި

 ން ދެކެއެވެ. ކަމެއްގޮތުގައި ނޯވޭ ރައްޔިތު

 ޙިމާޔަތް  މަސްދަރުތައް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ޕްރެކްޓިސްގައި ޒަމާނުއްސުރެ ،ޙުކުމެއްގައި ދެ ކުރި ދާދިފަހުން ކޯޓުން ސުޕްރީމް

އެވެ. މިގޮތުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއް ހޯދާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެ ރިއެރުންތަކެއްކު ބޮޑެތި ވަރަށް ޝަރީޢަތުގައި ،ކުރުމުގައި

 ޚިލާފުވާ ...  ތަކުގައިހާލަތް ބައެއް"  ވަނީ ކޯޓުގެ ނިންމުމުގައި ބުނެފައި ނޯވޭގެ ސުޕްރީމް  މައްސަލާގައި ގެ  އެޑަރކޮޕް ،ކޭސް

 މައްސަލައަކީ މިހެންނެވެ. މި." ޙިމާޔަތްކުރުން ލަޙަތުތައްޞްމަ  އެ ،މުހިންމުވާނީ އެންމެ މަޞްލަޙަތު އެ ،މަޞްލަޙަތަށްވުރެ

 ފޮތެއް  ގޮތުން ބެހޭ ހަރަކާތްތަކާ ވިޔަފާރިވެރިއެއްގެ  ޓޭޕްކޮށް މުއާމަލާތްތަކެއް ފޯނުން ސިއްރުން ފަރާތްތަކާ ސިޔާސީ  މަޝްހޫރު

 ގުޅުންތަކާ  އޮތް ދެމެދު އޭޖެންސީއާ ސްންއިންޓެލިޖެ ޕާޓީއާއި ލޭބަރ ފޮތުގައި މި. އެވެ މައްސަލަ ނޫސްވެރިންތަކެއްގެ ލިޔުނު

 އެ  ބޮޑީއަކުން އޯވަސައިޓް މަޖިލީހުގެ ނޯވޭގެ ރައްޔިތުންގެ. ބުނެއެވެ ންޕާޓީ ލޭބަރ މަޝްވަރާކޮށްފައިވާަކމަށް ބެހޭގޮތުން

 ނޫންތޯ ނުވަތަ ތޯ ހިލާފަށް ގާނޫނާ މުވައްޒަފަކު  އެޖެންސީގެ ދީފައިވަނީ އުލޫމާތުމަ އެ އެދުނީ ހޯދަން މަސްދަރު މައުލޫމާތުގެ

 ހައްގު  ކުރުމުގެ ހިމާޔަތް މަސްދަރުތައް  ންގެހުއެމީ ލިޔުންތެރިްނނަށް ބުނެފައިވަނީ ހުކުުމގައި ކުރި ކޯޓުން. ބެލުމަށެވެ

 .ކަމަށެވެ ލިބިގެންވާ

 އެ  ވަނީ އިން" އަވިސް ައއުރާ" ކަމަށްވާ ނޫހެއް ލޯކަލް ައހަރު ވަނަ 1992އަދި މީގެ އިތުރު އެހެން ކޭސްއަކަށް ބަލާލާއިރު 

 އެއީ . ޝާއިއުކޮށްފައެވެ ގިނައިން ވަރަށް ވާހަކަ ވަލުޖަނަވާރެއްގެ ބުނާ ކަމަށް މަރާލި ބަކަރިއެއް  އެތައް ސަރަހައްދުގައި

 މައްސަލަތަކުގައި  ފަހުގެ ހަމައެކަނި ކުރެވުނީ ބަހުސެއް ވަރެއްގެ  ކޮންމެވެސް ވަލުޖަނަވާރެއްތޯ ނުވަތަ ކުއްތާއެއްތޯ

 ކަމަށްވާ  އް ނޫސްވެރިއެ ނޯވޭގެ. ކުރެވިދާނެތީއެވެ ދަޢުވާ ހޯދުމަށް ބަދަލު ގެއްލުމުގެ ފަރާތުން ގެރުސަރުކާ ދަނޑުވެރިންނަށް

 އޭނާއަށް  ގޮތުގައި ހެއްކެއްގެ ހަށިގަނޑު ހަންގަނޑާއި އޭގެ ،މަރާލައި ވުލްފް ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތު އަށް އެކްރެން

އެެހންކަމުްނ . ބާވަތެކެވެ ހީވެފައިވާ  ބިރު ނެތިދިއުމުގެ ނޯޭވގައި އަކީ ލްވްސްވު .ސިއްރު މަސްދަރަކުން ފޯރުކޮށްދީފައެވެ ވަނީ

 އްތޯވުލްފްއެ އެއީ ،ޝާއިޢުކޮށް ފޮޓޯތައް ހަންގަނޑުގެ ވަނީ އަވިސް  އައުރާ. ކުށެކެވެ ދަށުން ޤާނޫނުގެ ޖިނާޢީ މެރުމަކީ ވުލްފް

 ،އެންފޯސްމަންޓް އޮފް ކޯޓް ،ޕޮލިސް އޮފް ޗީފް  ނޯޑްމޯރގެ ން މިކަމާއި ގުޅިގެ .އިންތިޒާމްކޮށްފައެވެ އެކްސްޕާޓަކު ބެލުމަށް

 އަމުރު ދިނުމަށް ވެސް ަނން މީހާގެ މަރާލި ވުލްފް ،ދިނުމަށާއި ނަން ސިއްރު ސޯސްގެ އެކްރެންގެ ،އެދުނީ ކިބައިން

 އޭނާއަށް  ޙައްޤު ގެމުރައްކާތެިރކުރު ދެނެގަތުމުން ަމސްދަރު އޭނާގެ ،ގޮތުގައި ޖަަދުލކުރެއްވި އެކްރެން. ކޮށްދިނުމަށެވެ
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 އޮވެގެން މަސްލަހަތުތަކެއް ޕްރޮފެޝަނަލް  ސައްހަ ހުރީ އްއަމަލުތަ އެކްރެންގެ ،އެއްބަސްވީ ކޯޓުން ސުޕްރީމް. ލިބިގެންވެއެވެ

 ނިންމާފައެވެ. ކަމަށް

 އިންޑިއާ  

 ސޯސްތަކަށް ވެ. އަދި ސިއްރުއެމާބޮޑަށް ދީފައިވާކަން ފާހަގައެއް ނުވެ އިމްތިޔާޒު ނޫސްވެރިކަމުގެ ގައިޤާނޫނު އިންޑިއާގެ

 ސިއްރު ސޯސްތައް ހާމަކުރުމާ  ގޮތުގައި ދެކެވަޑައިގަންނަވާ( 2009) ޝަރްމާ. ވެސް ދީފައިނުވެއެވެ ރައްކާތެރިކަމެއް ބޮޑުމާ

 އި ނާއޮފިސަރުން ޕަބްލިކް ގައި 1872 ޤާނޫނު ބެހޭ ހެއްކާ. ދޫކޮށްފައެވެ ކޯޓުތަކަށް އޮންނަނީ ގިނަފަހަރަށް ނިންމުންތައް ގުޅޭ

. އެވެ ލިބިދެ އިނާޔަތް ކުރުމުންމަހާ މުއާމަލާތެއް ސިއްރު ވަކީލުންނަށް އޮފިސަރުންނާއި ރެވެނިއު މެޖިސްޓްރޭޓުންނާއި

 .ނެެތވެ ހަމަޖެހިފައެއް އިންތިޒާމެއް އެފަދަ  ނޫސްވެރިންނަށް ނަމަވެސް

 ލޯ  އެރުންތައް ހޯދަމުންެނވެ. އެގޮތުން އިންޑިއާގެރިނޫސްވެރިންގެ ހައްގުތައް ރައްކާެތރިކުރުމަށްޓަކައި އިންޑިއާއިން އަންނަނީ ކު

 .ލަފާދީފައިވެއެވެ ކުރުމަށް )ހ( އިތުރު 132ގާނޫނަށް  ބެހޭ ހެއްކާ އިންޑިއާގެ ގައިރިޕޯޓު ވަނަ 93 ގެ( 1983) ކޮމިޝަން

 ނުޖެހޭނެ ހާމަކުރަން ރުދަމަސް  މައުލޫމާތުގެ ހިމެނޭ ޕަބްލިކޭޝަނެއްގައި ޒިންމާވާ މީހަކު އެ ،ކޯޓަކުން އޭގައިވަނީ "އެއްވެސް

 ހޯދާފައިވާ މައުލޫމާތު އެ ގޮތަަކށް  ފަދަ ދޭހަވާ ކަމަށް އްޓޭނެސިއްރުހިފެހެ ސޯސް ހޯދާފައިވަނީ އޭނާ މައުލޫމާތު އެ ،ކަމަށާއި

 .(34 ސަފްހާ) ".އެވެ ނުޖެހޭނެ ކޯޓަކުން އެއްވެސް ހާމަކުރަން މައުލޫމާތު އެ ،ނަމަ

)ހ( އަށް  132ގާނޫނަށް  ބެހޭ ހެއްކާ އިންޑިއާގެ ރިޕޯޓުގައި ވަނަ 185 ގެ( 2003) ކޮމިޝަން ލޯ ނަމަވެސް އިންޑިއާގެ

 ހިމެނޭ  ޕަބްލިކޭޝަނެއްގައި ޒިންމާވާ މީހަކު އެ ،ކޯޓަކުން އޭގައިވަނީ "އެއްވެސް  .ލަފާދީަފއިވެއެވެ ކުރުމަށް ރުބައެއް އިތު

 ދައުލަތުގެ ،ސިޔާދަތާއި އަދި އިސްތިޤްލާލާއި ގެޔާނަމަެވސް އިންޑި ،ކަމަށާއި ނުޖެހޭނެ ހާމަކުރަން މަސްދަރު މައުލޫމާތުގެ

 ކޮންމެހެން ،ހާމަކުރުމަކީ އެފަދަ ،ގުޅުމުގެ މަޞްލަޙަތަށްޓަކައި ކަމުގެ ތްތެރިމަރަޙް ދައުލަތްތަކާ ބޭރުގެ ،ސަލާމަތާއި

. (421 ސަފްހާ) ށެވެ."މަކޯޓަްށ އެންގިދާެނކަ ހާމަކުރަން މައުލޫާމތު ޯކޓަށް ފެނިއްޖެހާލަތެއްގައި އެ ،ކަމެއްކަން ބޭނުންތެރި

 ނޫސްވެރިޔާއަށް  ޙައްޤު ހާމަނުކުރުމުގެ ސްދަރުމަ"ގައި ވަނީ  2އެހެން ނަމަވެސް ހަމަ އެމާއްާދގެ ސަބް ސެކްޝަން 

ކަމަށެވެ. މިކަމަށް  (421 ސަފްހާ) "ވަޒަންކުރަންވާނެ ކޯުޓން ބޭނުންތެރިކަން ހާމަކުރުމުގެ މަސްދަރު އެ ،ލިބިގެންވާކަމާއި

އްގައިވަނީ ކޯޓުގެ އަމުރެ ސުޕްރީމް  އިންޑިއާގެ  މަހު ޖަނަވަރީ އަހަރުގެ  ވަނަ 2016ދިނުމުގެ ގޮތުން  އިތުރު ބާރެއް

ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް  ވިސްލްބްލޯކުރާ. ގަބޫލްކުރާ ކޮންސެޕްޓެކެވެ ދުނިޔެއަށް މުޅި  ކޮންސެޕްޓަކީ ފަރާތްތަކުގެ ސްލްބްލޯކުރާވި

 ންމާފައިވެއެވެ. ނިސަރުކާރުން އެދޭނެ ޖާގައެއް ނޯންނާނެކަމަށް 
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މު ބައެއް ކޭސްތައް ނޫސްވެރިންގެ މަސްދަރު ހާމަކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ނިންމާފައިވާ މުހިއް 
 ލާސާކޮށް ޚު 

 ނިންމާފައިވާ ގޮތުން ގުޅޭ ހާމަކުރުމާއި މަސްދަރު ދުނިޔޭގެ އެކިއެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި )ޖުރިސްޑިކްޝަންތަކުގައި( ޫނސްވެރިންގެ

 ވެއެވެ. ނަމަވެސް މިތާނގައި މިއަލިއަޅުވާލަނީ ޔޫރަޕިއަން ކޯޓް އޮފް ހިއުމަން ރައިސްޓް އްވަރަށް ބައިވަރު ކޭސްތަ

 ކޭސް ވަރަށް ކުރު ގޮތަކަށެވެ. 3މުހިއްމު  )އީސީއެޗްއާރު( އިން ނިންމާފައިވާ އެކަޑަމިކް ލިޓްރޭޗާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ އެންމެ

 (1996އިނގިރޭސިވިލާތް ) vގުޑްވިން 

 ކުރަންޖެހޭ ންމެހެންކޮ މުޖުތަމައެއްގައި ޑިމޮކްރެޓިކް ރައްކާތެރިކުރުމަށް ހައްގުތައް ކުންފުނީގެ އަމުރަކީ ގެ ހާމަކުރުމު ސޯސް

 މި ޭކސްގައި ކަނޑައެޅުނެވެ.  ނޫންތޯ ނުވަތަ ކަނޑައަޅާފައިވޭތޯ ގާނޫނަކުން ކަމެއްކަމަށް

. ލިބުނެވެ މައުލޫމާތު ޅޭ ގު ހާލަތާ މާލީ  ގުޑްވިން އަށް ކުންފުންޏެއްގެ ކަމަށްވާ ޖާނަލިސްޓެއް ޓްރެއިނީ މަޖައްލާގެ އިންޖިނިއަރ

 އައި  ޕްލޭނަކުން ކޯޕަރޭޓް  ސިއްރު ކަމަށާއިފަރާތަކުން ބޭނުންވާ ހާމަނުކުރަން ނަން ގުޑްވިން އަށް ދީފައިވަނީ މައުލޫމާތު އެ

 ޑެލިވަރީ  ހާމަކުރުމަށާއި މައުލޫމާތު ސިއްރު ވަނީ ކުންފުނިން އެ. ކަމަށެވެ ގެއްލިފައިވާ ކޮޕީ  އެއް  އޭގެ  ކަމަށާއި ބެލެވޭ ކަމަށް

. އެވެ ހޯދާފަ ވިލާތުގެ ކޯުޓން އަމުރުތައްސިރޭއިގި ގޮތަށް އެޅޭ ހުރަސް ފަރާތަށް ހުށަހަޅާ އެދި  އެޅުމަށް ހުރަސް ކުރުމަށް

 ހާމަކުރުމަށް  މަސްދަރު ފަާރތުގެ އެ ،ދަށުން މާއްދާގެ ވަނަ 10 ގެޤާނޫނު ކެނޑުމުގެ ުހރުމަތް ކޯޓުގެ އަހަރުގެ ވަނަ 1981

 އޮފް  ކޯޓް އްސަލަމަ އެ ަވނީ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ. އެވެހޯާދފައިވެ ކުންފުނިން އެ އަމުރެއް ކުރާރުމަޖުބޫ ފަރާތަށް އެ

 ދެކޮޅު  ހާމަކުރަން ސޯސް އޭނާގެ . އެވެއިސްތިއުނާފުކޮށްފަ މައްސަލަ  ނާކާމިޔާބުވި ލޯޑްސްގައި އޮފް ހައުސް އެންޑް އެޕީލް

 ވަނަ  10 ކޮންވެންޝަންގެ. އެވެޖޫރިމަނާކޮށްފަ ޕައުންޑުން 5,000މަށް ނިންމާ ކަވަނީ ކޯޓުގެ ހުރުމަތް ކެނޑި އޭނާ ހެދުމުން

 .ކުރެއްވިއެވެ އޭނާ ޝަކުވާ ކަމުގެ ހިލާފުވެފައިވާ މާއްދާއާ

 އުނދަގޫ ބައްޓަންކުރުމަކީ ޤާނޫނު ދާއިރާއިން މި އަދި ،ރިޢާޔަތްކޮށް ލޯއަށް ކޭސް އީސީއެޗްއާރުގެ ހުކުމްގައިވަނީ ކުރީގެ

 އޮތް  ޒާކުރެވިފައިދާއަން ކުރިން ،ޤާނޫނަކީ ކެނޑުމުގެ ހުރުމަތް ކޯޓުގެ ،ބަހައްޓައިގެން ހަނދާނުގައި  ނެކަންދާވެ ކަމަކަށް

 މައުލޫމާތު ސިއްރު ،ނަަމވެސް. ޤާނޫނެއްކަމަށެވެ ކަނޑައެޅިފައިވާ މިންވަރަށް އެކަށީގެންވާ ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި ޝަރުޠު

 ކޮންމެހެން  އަމުރަކީ ހާމަކުރުމުގެ މައުލޫމާތު އެ ،ބަަހއްޓައިގެން ހަނދާނުގައި ކަން އްމަނާކަމެ ވެސް ކުރިން ޝާއިއުކުރުމަކީ

 ކުންފުނީގެ އެދޭ ހާމަކުރަން. ވެކަމަށެ ހިލާފުކަމެއް ާމއްދާއާ ވަނަ 10 އެހެންކަމުން ،ކަމަށާއި ނޫން އަމުރެއް ޖެހޭ ރެންނެ

 މުވައްޒަފެއްގެ  ،ހުއްޓުވުމާއި ފެތުރުން  އިތުރަށް( ފިޔަވައި ންޝާއިއުކުރު ) މައުލޫމާތު ސިއްރު ތެރޭގައި ސަބަބުތަކުގެ ސައްހަ

 މިނިވަން މުޖުތަމައެއްގައި ޑިމޮކްރެޓިކް  ކަންކަމަކީ ފަދަ އެޅުން ފިޔަވަޅު  މައްޗަށް ގެމަސްދަރު ބެލެވޭ ގޮތުގައި



 

 

       info@mmc.org.mvއީމެއިލް:، 3003995ވަނަ ފަންގިފިލާ(، މަޖީދީމަގު، މާލެ. ފޯން ނަމްބަރު:  2.ބިއްލޫރިޖެހިގެ )ގ

 ހާމަކުރުމަށް މަސްދަރު ކަމުގެނޫސްވެރި ޫނސްވެރިންނަށް. ކަންކަމެވެ ބޮޑު މަސްލަހަތަްށވުރެ ނޫސްވެރިކަމެއްގެ

 .އެވެހިނގައިދާނެ ހީނަރުވެގެން ބޮޑަށް ވަރަށް ދައުރު ނޫސްވެރިކަމުގެ ،މަޖުބޫރުވެއްޖެނަމަ

 (2007ނެދަލެންޑްސް ) vވޮސްކުއެލް 

 ގެންގުޅުނު  ހަތިޔާރު ފުލުހުން ވަނީ އާޓިކަލެއްގައި ލިޔެފައިވާ ވޮސްކުއެލް ކަމަށްވާ ނޫސްވެރިއެއް  އެމްސްޓެޑަމްގައި

 އާޓިކަލްގައި  ސްކުއެލްގެވޮ.  އުފުލާފައެވެ މައްޗަށް މީހެއްގެ ތިން ދައުވާ ކުރުމުގެ ޓްރެފިކް ހަތިޔާރު  ،ހޯދައި އްއާރސަނަލްއެ

ފާސްކުރުމުގެ މަގްސަދުގައި އެގޭގައި ފުލުހުން  ބަލާ ގެ އެ ވަނީ ބުނެފައި ހަވާލާދީ އޮފިސަރަކާ ފުލުސް މަނުކުރާހާ ނަން

 ގެ  ޓްރެފިކިން .އެވެުއފެއްދި ސުވާލުތަކެއް ބޮޑެތި އަމަލާިއ މެދު ބުން ުފލުހުންގެބަފެންބޮޑު ކޮށްލީކަމަށެވެ. މިކަމުގެ ސަ

 އޮފިސަރު  ފުލުސް އިޝާރާތްކޮށްފައިވާ އާޓިކަލްގައި އޭނާގެ ،ގޮވާލައި ދިނުމަށް އަށް ހެކި އަތުގައި ވޮސްކުއެލްރީޝަ

 ޤާޫނނުގެ  ދާޚިލީ.  އެވެެހދި ދެކޮޅު ސްކުއެލްވޮ ދޭން  ަޖވާބު ސުވާލުތަކަށް  ދެނެގަންާނނެ ސޯސް .  އެުދނެވެ ދެނެގަތުމަށް

 ،ނަމަވެސް ޙައްޤެއް ލިބިގެންވާ  ވެސް ފުރަތަމަ އެންމެ ވޮސްކުއެލްއަށް ހެދުމަކީ ދެކޮޅު ހާމަކުރުމަށް ދަރުމަސް އެ ދަށުން

 ކޯޓަށް  ބާރު ރުކުރުމުގެބޫމަޖު ހާމަކުރަން ހާލަތެއްގައި ެޖހިއްޖެ ހާމަކުރަން މަޞްލަޙަތަށްޓަކައި މުޖުތަމަޢެއްގެ ޑިމޮކްރެޓިކް 

 ވަނީ  އޭނާ ހެދުމުން ދެކޮޅު އެކަމަށް ނަމަވެސް އަމުރުކުރި އަށްވޮސްކުއެލް ދިނުމަށް ޖަވާބު ސުވާލުތަކަށް އެ .ލިބިގެންވެއެވެ

 ،ކުރީ އިލްތިމާސް ރައިްޓސްގައި ހިއުމަން އޮފް ކޯޓް ޔޫރަޕިއަން  ވޮސްކުއެލް .އެވެަބންދުޮކށްފަ ޖަލުގައި ދުވަހަށް 17

 ޖަލަށް  އޭނާ ،ކަމަށާއި ހިމެނޭ ހައްގު ކުރުމުގެ ހިމާޔަތް މަސްދަރު ސިއްރު ތެރޭގައި ހައްގުގެ މިނިވަންކަމުގެ ލުފާޅުކުރުމުގެޔާޚި

 .އެވެބުނެ ކަމަށް ނިގުޅައިގަތުން ހައްގު އެ ލުމަކީ

 ގައި 10ެވްނޝަންގެ އާރިޓިކަލް ންކޮ ޔޫރަޕިއަން ލިބިގެންވަނީ ނޫސްވެރިޔަކަށް ޙައްޤު ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސްދަރުތައް ސިއްރު

 މަުޢލޫމާތުގެ އެމީހުންގެ ނޫސްވެރިންަނށް ،ޚާއްޞަކޮށް ،ތެރެިއން އްޤުގެޙަ މިނިވަންކަމުގެ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 8) ވެނެމަތިން ގޮތުގެ މާނަކުރެވިފައިވާ އަލީގައި ގެ R(2000) 7 ރެކޮމެންޑޭޝަން ޙައްޤުގެ ހާމަނުކުރުމުގެ މަސްދަރުތައް

 އަކީ ސިއްރު  10. ާއރޓިކަލް (ވާފާސްކޮށްފައި ކޮމިޓީން މިނިސްޓާސް އޮފް ކައުންސިލް ޔޫރަޕިއަން  ގައި 2000 މާރިޗު

 ޢާންމު  ،ސަލާމަތާއި ޤައުމީ ،އެހެންނަމަވެސް.  ހައްގެކެވެ ލިބިދޭ ނޫސްވެރިންނަށް ހަދާ ދެކޮޅު  ހާމަކުރަން ސޯސްއެއް

 ޙައްޤުތަކާއި  ހުންގެމީ އެހެން  ނުވަތަ ،ކުރުމަށްޓަކައި ޑިސްއޯޑަރ ނުވަތަ ޓަކައި ށްހުއްޓުުވމަ ކުށްކުރުން ،ސަލާމަތާއި

 ޙައްޤު  އެ ޤާނޫނުތަކުން ބޭނުންވާ ކޮންމެހެން މުޖުތަމަޢެއްގައި ޑިމޮކްރެޓިކް ،ކުރުމަށްޓަކައި ޙިމާޔަތް ކަންވަންމިނި

 ޠަބީޢަތެއް ސީރިއަސް އަދި މުހިންމު މިންވަރަށް ވާންއެކަށީގެ ،ނިގުޅައިގަތުމަކީ ޙައްޤު ނޫސްވެރިޔާގެ އެވެ.ހަނިކުރެވިދާނެ

 އެވެ. ވާންޖެހޭނެ  ކަމަކަށް ވާއެކުލެވިގެން



 

 

       info@mmc.org.mvއީމެއިލް:، 3003995ވަނަ ފަންގިފިލާ(، މަޖީދީމަގު، މާލެ. ފޯން ނަމްބަރު:  2.ބިއްލޫރިޖެހިގެ )ގ

 އޭނާގެ ،ސަބަބުތަކަކީ މަުޖބޫުރކުރި އޭނާއަށް ކޯޓުން ޑޮމެސްޓިކް ހާމަކުރަން ސޯސްއެއް ،ގޮުތގައި ކުރެއްވި ވަކާލާތު ވޮސްކުއެލް

 ނޫސްވެރިޔާގެ  .ނޫނެވެ ސަބަބުތަކެއް  އެކަށީގެންވާ ދަށުން ވެންޝަންގެންކޮ އަމުރުކުރުމަށް ނިގުޅައިގަތުމަށް ހައްގުތައް

 އެއް  އަސާސީ އެންމެ މިނިވަންކަމުގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ ،ބެލުމުން  ބެލި ކޯޓުން ޔޫރަޕިއަން މުގައިކުރުވަޒަން ޙައްޤުތައް

 ހިމާޔަތެއް  އެފަދަ .ސާބިތުވެފައެވެ ވަނީ ކޯޓުން ޔޫރަޕިއަން ކަމުގައި ޙިމާޔަތްކުރުން ވަސީލަތްތައް ނޫސްވެރިކަމުގެ ،ޝަރުޠަކީ

 އެީހތެރިވުމަށް  ނޫްސވެރިންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި  ަމއުލޫމާތު ރައްޔިތުންނަށް  ކަންކަމުގައި ހިެމނޭ  މަސްލަަހތު އާންމު ،ނެތި

 އަދި ތެދު ،ހީނަރުވެ ރުދައު ވޮޗްޑޯގް ޕަބްލިކް މުހިންމު ނޫސްވެރިަކމުގެ ،ގޮތުން ނަތީޖާއެއްގެ. ހުރަސްއެޅިދާނެއެވެ ސޯސްތައް

 ގޮތުގައި  ދެކޭ ކޯޓުން .ކަމެކެވެ އެކަށީގެންވާ އަސަރުކުރުމަކީ ޭނދެވޭ ގާބިލްކަމަށް ފޯރުކޮްށދިނުމުގެ މައުލޫމާތު ހިފޭ އިތުބާރު

' ޖަސްޓިފައި' ހައްގު އެ' ގައި މަސްލަހަތު އާންމު' ބޮޑަށް ވުރެ މަސްލަހަތަށް އާންމު އުނިކުރެވޭނީ ހައްގެއް އެފަދަ

.  ކަަމށެވެ ސާބިތުވާ ކަން ތް ނެ މައްސަލާގައި މި ރިކުއާމަންޓްތައް އޯވަރައިޑް މިފަދަ ެބުލމުން ެބލި ކޯުޓން .ންނެވެގެކޮށް

 ކަމަށް  ކަމެއް ހުރަސްއެޅޭނެ ގެންދިޔުމަށް ކުރިއަށް މަްސދަރުތައް މުސްތަޤުބަލުގެ ާހމަކުރުމަކީ ޮގތެއްގައި ބޮޑު ހާމަކަން އަދި

 ޒު ނާޖާއި  ނޫސްވެރިޔާގެ  އެ  ،ފަރާތްތަކުން ކަމާބެހޭ ސަރުކާރުގެ ،ސަބަބުން ކަމުގެ މި.  ވެއެފަބުނެ ވަނީ ކޯޓުން އެ  ވެސް

 މައްސަލައެއް  ބާވަތުގެ ހާމަކުރަންެޖހޭ ލޫމާތުމަޢު މުޖްތަމަޢުގެ ،އެއީ ،ކަމަށާއި ހުރަސްއެޅޭނެ ހާމަކުރުމަށް ފައިދާތައް

 މަސްދަރުގެ  މައްސަލާގައި މި މަސްލަހަތު މުޖުތަމައެއްގެ ޓިކް ރެކްޑިމޮ ބުނެފައިވަނީ ހުކުމުގައި ކުރި ކޯޓުން ކަމުގައިއެވެ. 

 ިނންމާފައިވަނީ ައދި ކޯޓުން .ކަަމށެވެ ސާބިތުވާ ނުވާކަން އިސްކޮށްފައި މަސްލަހަތު ނޫސްވެރިޔާގެ ސިއްރުހިފެހެއްޓުމުގައި

 ކޮންވެންޝަންގެ  ޔޫރަޕިއަން ކީމަލު ޖަލަށް ނޫސްވެރިޔަކު ހެދުމުން ދެކޮޅު ހާމަކުރަން އައިޑެންޓިޓީ ސޯސްއެއްގެ ސިއްރު

 .ކަމަށެވެ ނިގުޅައިގަތުން ހައްގު މުގެމިނިވަންކަ ފާޅުކުރުމުގެ ހިޔާލު ދަށުން ގެ 10 އާޓިކަލް

 ( 2009އިގެރޭސިވިލާތް ) vފައިނޭޝިއަލް ޓައިމް އެންޑް އޯރސް 

 އެކި  ގެ  މީޑިއާ ކޮޕީއެއް ޝަނެއްގެޓޭންޕްރެޒެ އިންޓަބްރޫ ސިއްރު ވަނީ އިން "އެކްސް" ކަމަށްވާ ސޯސްއެއް ހާމަނުކުރާ ނަން

 އިންޓަރބްރޫ. އެވެ ޝާިއއުކޮށްފަ އާޓިކަލްތަކެއް ެބހޭ ކޮްނޓެންޓާ ންޓްރީގެއުމެޑޮކި އެ ފަހުން އޭގެ ،ލީކުކޮށް ޖަމްއިއްޔާތަކަށް

 ޑޮކިއުމެންޓަށް ވާއިލީކުވެފަ އަސްލު ދެކޮޅަށް އޯގަަނއިޒޭޝަންތަކާ މީޑިއާ ލޯންޗްކުރީ ޕްރޮސީޑިންގްސް ފާމަސަލް ނޯވިޗް އިން

 އެ  ކޯޓުން އިސްތިއުނާފީ ކޯޓާއި ހައި. ގޮތުންނެވެ އެހީތެރިވެދިނުމުގެ "އެކްސް" ދެނެގަތުމަށް ގޮތުން ހޯދުމުގެ އެކްސެސް 

 ،މަގުފަހިކޮށްދީ އިންޓަރބްރޫއަށް ދެނެގަތުމަށް އައިޑެންޓިޓީ ފަރާތުގެ  ލިބޭ ދައުވާ  ،އަމުރުކުރީ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ލިޔެކިޔުންތައް

 ގެ ( 2) 10 އާޓިކަލް ރުވުަމކީފޯ ނުފޫޒު މާއްދާއަށް ވަނަ 10 ،މަގުފަހިޮކށްދީ ހިންގުމަށް އަމަލެއް ފަދަ ގެއްލޭ ބާރުތުއި

 މަޤްޞަދަކީ ބޮޑު "އެކްސް"ގެ ފާޅުކަން ޚާއްސަކޮށް ވަކިން. އެވެ ވާތީ  ކަމަށް ކަމެއް' ަކނޑައަޅާފައިވާ ންާޤނޫނު' ދަށުން
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 އެދި ކުރުމަށް އިސްތިއުނާފު ވަނީ އިން ލޯޑްސް އޮފް ހަުއސް މަޤްޞަދެވެ." ދިނުމަށް ގެއްލުެމއް" އަދި" މެލެފިސެންޓް"

 ފަރާތްތަކުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ އެ. އެވެ ހަދާފަ ދެކޮޅު ނުކުތުމަށް ކުރުމަށް އިސްތިއުނާފު ލަމައްސަ އެ ފަރާތްތަކުން ހެޅިހުށަ

 ހިޔާލު ،ތީ ދެނެގަނެވިދާނެ ވަސީލަތްތައް ނޫސްވެރިކަމުގެ ގެކު ތަކޯޓު އެ ނިންމުމަކީ ނިންމި ކޯޓުތަކުން  ދާހިލީ ،ކުރީ ޝަކުވާ

 .ކަމަށެވެ ނިންމުމެއް ނިގުޅައިގެންފައިވާ  މިނިވަންކަން ފަރާތްތަކުގެ އެ އިން މާއްދާ ވަނަ 10 މުގެމިނިވަންކަ ފާޅުކުރުމުގެ

 ފޯރުވުންތޯ  ނުފޫޒު ބޭއިންސާފުން އަށްރުއާއީސީއެޗް  މާއްދާގެ ވަނަ  10 އަމުރަކީ  ކުރުމުގެ  ޑެލިވަރީ ޑޮކިއުމެންޓް ލީކުވެފައިވާ

 .އެވެނޫންތޯ ނުވަތަ

 ޝަރުތަކީ  އެއް އަސާސީ  އެންމެ މިނިވަންކަމުގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ މުޖުތަމައެއްގައި ޑިމޮކްރެޓިކް ބުނީ ތަކުރާރުކޮށް ކޯޓުން

 ވަރަށް  ދައުރު' ވޮޗްޑޯގް ޕަބްިލކް' ންމުމުހި ނޫސްވެރިކަމުގެ ،ނުލައި އެއާ. ކަމަށެވެ ހިމާޔަތްކުރުން ވަސީލަތްތައް ނޫސްވެރިންގެ

 އޯވަރޯލް މަސްލަހަތުގައި އާންމު އަމުރަކީ ހާމަކުރުމުގެ ސޯސްއެއް. ކަމެކެވެ އެކަށީގެންވާ އުމަކީދި ހީނަރުވެގެން ބޮޑަށް

 ،ބަލާއިރު ށްހާލަތަ މިހާރުގެ. ނޫނެވެ އަމުރެއް ކުރެވޭނެ އެއްގޮތް އާ 10 އާޓިކަލް މެނުވީ ޖާއިޒުވެގެން ރިކުއަރމަންޓަކަށް

 އެ ،ދެނެގަނެ ޝަރީޢަތްތައް ހިންގާ ސް" އާއި ދެކޮޅަށް"އެކް މަގްސަދުގައި  ހުއްޓުވުމުގެ ފެތުރުން އިތުރަށް  މައުލޫމާތު ސިއްރު

 މަޞްލަޙަތަށްވުރެ  ޢާންމު ޙިމާޔަތްކުރުމުގައި މަސްދަރުތައް ،ޝައުޤުވެރިކަން އިންޓަރބްރޫގެ ގެނެސްދިނުމުގައި ޝަރީޢަތްތައް

 .ނުފުދެއެވެ ށްބޮޑުކަމަ

 ނޫސްވެރިކަމުގެ މަސްދަރު ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މުހިއްމުކަން 
. ސިފައެކެވެ  އަސާސީ ނިޒާެމއްގެ ޑިމޮކްރެޓިކް އޮތުމަކީ މިނިަވްނކަން ނޫސްވެރިކަމުގެ ހޯދުމަށް ބަހެއް  ސަލަތަކުގައިމައް އާންމު

 ފާޅުކުރުމުގެ  ހިޔާލު އަދި ޔަތްކޮށްފައިވާހިމާ ގައި (UDHR)ޑެކްލަރޭޝަން ޔުނިވާސަލް ހައްގުތަކުގެ އިންސާނީ އެއީ

 ،ލިބެނީ މިހައްގު ނޫސްވެރިންނަށް ދަރަޖައަކަށް މަތިވެރި މިފަދަ . ކަމެކެވެ ކޭދެ ގޮތުގައި ކަމެއްގެ  އަސާސީ މިނިވަންކަމުގެ

 ވަސީލަތްތަކުން  ތުރާޚަބަރުފަ ،ޒިންމާ ކަށަވަރުކުރުމުގެ ިލބޭެނކަން މަޢުލޫމާތު ިމނިވަންކަމާއެކު އަދި ފުރިހަމަ ރައްޔިތުންނަށް

 ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ  ނޫސްވެރިކަމަކީ" ބުނާގޮތުގައި އިޓްސްއިންރަ ހިއުމަން އޮފް  ކޯޓް އެެމރިކަން-އިންޓަރ. އުފުލަންޖެހޭތީއެވެ

 ."ސިފައެވެ އަސާސީ އެންމެ މިނިވަންކަމުގެ

މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭ މަސްދަރުތަކުގެ  އްރުސިކުރާބައެކެވެ.  ގޮތުގައި މަސައްކަތް އެއްގެ' ވޮޗްޑޯގް ޕަބްލިކް'ނޫސްވެރިންނަކީ 

ހަމަވާނަމަ   ވާންޖެހޭނެއެވެ. ނޫސްވެރިންނަށް ލިބޭ ސިއްރު މައުލޫމާތުގެ އައިޑެންޓިޓީސިއްރުކަން ހިފެހެއްޓުމަށް އިޚްލާސްތެރި

 ކޮރަޕްޝަނާއި  ހިނގާ އިމުޖުތަމަުޢގަ އެފަދަ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުަމށް ރައްޔިތުން ޖެހިލުންވާނެއެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން

 އިންފޮމޭޓަރުްނގެ  ފުލުހުންގެ"ދެކިލައްވާގޮތުގައި  ޑިޕްލޮކް  ޑްލޯ  ޢަމަލުތައް ރިޕޯރޓް ނުކުރެވި ހިގައިދާނެއެވެ.  ފަސާދައިގެ
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 ކަމަކަށް  ކުރެވޭ ގޮތެއްގައި ބޮޑު ހާމަކަން އިން  ފަސޭހަ އެހާ  ހާމަކުރަން  ކޯޓެއްގައި ޝަރުއީ އަކީ  )ސޯސް( އައިޑެންޓިޓީ

ފުލުހުންނަށް  އަދާކުރުމުގައި ވާިޖބު ދެނެގަތުމުގެ ުހއްޓުވުމާއި ުކށްކުރުން ،އެފަދަ މައުލޫމާތު ުފުލހުންނަށް ނުލިބި ،މަވާނަ

 ނުކުމެދާނެ ނަތީޖާތަކެއް މިފަދަ ވެސް އަމުރުކުރުމަކީ ހާމަުކރުމަށް މަސްދަރުތައް އެމީހުންގެ ގޫވާނެއެވެ. ނޫސްވެރިންަނށް ދަނއު

 ."ކަމެކެވެ

 ،ބަލާއިރު މަތަކުންހަ ބުއްދީގެ އެކުލެވޭކަމެއް ނަމަވެސް، ސާފު މަގްސަދުތަކެއް ނާޖާއިޒު ކްޝަނަކީ އޭގެޓެޕްރޮ ސޯސް

 ފަރުދުންނަށް ވަކިވަކި ހަމައެކަނި އަޅާކަމެއްވެސްމެއެވެ.  ބާރު ވެސް ހާމަކުރުމަށް މައުލޫމާތު ފާހަގަކުރެވޭ ނޫސްވެރިންނަށް

 މަގްސަދު  ސޯސްއެއްގެ  ސިއްރު ،ނަމަވެސް އޮތް ހީވެފައި ކަމަށް ކަމެއް ޓީ"ވި"އިންޓިއު ދިނުމަކީ ޕްރޮޓެކްޝަނެއް ސޯސް

ޕްރޮޓެކްޝަނަކީ  މިހެން ކަމުން ސޯސް  .ކަމެކެވެ އުނދަގޫ ގޮތުގައި  ނެތް ވެސް ޝައްކެއް ވައިދިނުމަކީފިލު އޮޅުން

 ނޫސްވެރިކަން އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި އޮތުމަށް ނުހަނު ބޭނުްނތެރިކަމެކެވެ.

 ނޭދެވޭ  މައްޗަށް ނޫހުގެ އެ ސަބަބުން ގެއަމުރު ކުން ނޫސްވެރިކަންގެ މައްޗަށް ހާމަކުރުމުގެ އަމުރު ނެރެމުން ދިޔުމަކީ އެ ތަކޯޓު

 އެ އެޅޭނެކަމެކެވެ. ސަބަބަކީ ކޯޓަކުން ހުރަސް ވަސީލަތްތަކަށް ބޭުނންވާ ހާމަކުރަން މައުލޫމާތު މުސްތަގުބަލުގައި ،އަސަރުކޮށް

 ،ނަމަ ބެލެވޭ ކަމަށް އަތުވެދާނެ ހާލަތެއް ފަދަ ޖެހިދާނެ ހީުކރަން ނޫންތޯ ނުވަތަ އަމުރުކޮށްފާނެތޯ ރަންކުހާމަ ނަން ފަރާތެއްގެ

ގަންާނނެތީއެވެ. ޫނސްވެރިންގެ ސޯސް އިތުރަށް  ބިރު ކަމުގެ ިހނގައިދާނެ ދެކޮޅަށް މީހުންނާ އެ ނިންމުމެއް ނިންމާ ކޯޓަކުން

އުމުތަކުން ވަނީ "ޝީލްޑް ލޯ" ގެ ނަމުގައި ޤާނޫނުތަކެއް ވުޖޫދުކޮށްފައިއެވެ. މީގެ ހިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި ދުނިޔޭގެ ބައެއް ގަ

 ރޭގައި އެމެރިކާ، އޮސްޓޭލިއާ އަދި ނިއުޒިލެންޑް ހިމެނެއެވެ.ތެ

 މުސްތަގްބަލްގައި ނޫސްވެރިކަމުގެ ސޯސް ހިމާޔަތްކުރުން އޮންނާނެ ގޮތް 
 އަހަރުގެ  ވަނަ 2016. ކުރިއަރަމުންނެވެ ހިމާޔަތް ކުރުން ދަނީ ސޯސް ނޫސްވެރިކަމުގެ ތަކުގައިާޤނޫނު ބައިނަލްއަގްވާމީ

 ރައިޓްސް  ހިއުމަން ،ސޯސް ހިމާޔަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ނޫސްވެރިކަމުގެ ،ކައުންސިލުން ރައިޓްސް ންހިއުމަ ގެ.ދ.އ ،ފަހުކޮޅު

 ގާނޫނީ  ސްގެ ސިއްރުކަންސޯ ނޫސްވެރިންގެ ގައުމުތަކުން" ވަނީ ބުނެފައި ގަރާރެއްގައި ނެރުނު  ކުރިން މީގެ ކޮމިޓީއިން

 އަދި  ޝާމިލުވާ އެންމެން ،ކުރުވުމާއި ޖަވާބުދާރީ ސަރުކާރު" އަދި .ކަމަށެވެ" ޖެހޭ ކުރަން ހިމާޔަތް ޕްރެކްޓިސްގައި ގޮތުންނާއި

ދައުރަކީ މުހިއްމު އަދި ޤައުމީ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި  އަދާކުރާ ނޫސްވެރިން ކުރިއެރުވުމަށް" މުޖުތަމައެއް ސުލްހަވެރި

 ވަނީ  ކައުންސިލުން ނޭޅުަމށް އެ ފިޔަވަޅު ދަތިކުރުމުގެ މައްޗަށް އިމްތިޔާޒުގެ ޫނސްވެރިކަމުގެ ށްފައިވެއެވެ. އެގޮތުންސިފަކޮ

 .އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ ގައުމުތަކަށް
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ޔޭގެ އެކި ނިއިމްތިޔާޒަކީ ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ލިބިދީފައިާވ ހައްގެކެވެ. ދު ނޫްސވެރިކަމުގެ ާޤނޫނުގެ ބައިނަލްއަޤުވާމީ

 ޚިޔާލުފާޅުކުރުމަކީ އިންސާނީ އަސާސީ  ންކަމާއެކުމިނިވަނެވެ. ކަންކޮޅުތަކުގައިވާ ކޯޓުތަކުން ދަނީ މިކަން ބަލައިގަންނަމުން 

 ،ގޮތުގައި ޙައްޤެއްގެ މާއްދާތަކުން ކަށަވަރުކޮށްދެއެވެ. އިންސާނީ ގެ .އާރު.ޕީ.ސީ.ސީ.ގޮތުގައި އައި ބައެއްގެ ޙައްޤުގެ

ތައް ނޫސްވެރިންނަށް އިްމތިޔާޒް މި. ނޫނެވެ އެއްޗެއް އޮވެެގންވާ ތަފާތެއް ވަޒަންކުރުމުގެ އަގު ރިވިލެޖްގެޕް ނޫސްވެރިކަމުގެ

 ދަށުންނެެވ. މާއްދާގެ ވަނަ 19 ގެ.އާރު.ޕީ.ސީ.ސީ.ލިބެމުންދާނީ އައި

 ެބހޭ ހައްގުތަކާ އިންސާނީ ސަރަހައްދީ ފަދަ ރައިޓްސް ހިއުމަން އޮފް ކޯޓް ޔޫރަޕިއަން އަހަރުތަކުގައި ފާއިތުވެދިޔަ

 ހުކުމްތަކެއް ވަނީކޮށްފައެވެ. ނެދަރލޭންޑްސްގައި  ރުގަދަވަ ކުރުމަށް ސޯސް ހިމާޔަތް ނޫސްވެރިންގެ ވަނީ ޓްރައިބިއުނަލްތަުކން

 ނޫސްވެރިކަމުގެ  ތެރޭގައި މީގެ . ދިޔައެވެ ހާމަވެގެން ސާފުކޮށް ވަރަށް މިކަން ަމއްސަލަތަކުގައި ބައެއް ހިނގައިދިޔަ ދާދިފަހުން

 އިމްތިޔާޒުތައް  ރިކަމުގެޫނސްވެ ،ބަޔާންކޮށްދިނުމުން އިން ޗެމްބަރ ގްރޭންޑް  އަސާސް ފަހަތުގައިވާ މްތިޔާޒުގެއި

 ފެތުރުމުގެ  މަޢުލޫމާތު މިނިވަންކަާމއެކު ،ސަބަބުން ކަންަތއްތަކުގެ ގެއްލޭފަދަ މިނިވަންކަން ނޫސްވެރިކަމުގެ  ،ނިގުޅައިގަތުމާއި

 ޤާނޫނީ  ސަރަޙައްދީ އޭޝިޔާގެ އަދި އެމެރިކާ ،އެފްރިކާ. ދިޔައެވެ ހާމަވެގެން އޮތްކަން ބިރު ންިލބިދާނެކަމުގެގެއްލު ސަބަބުން

 .އެބަހުއްޓެވެ ފެންނަން ންދާކަްނ އިތުރުވަމު ކުރުން އިޙްތިރާމް މިކަމަށް އިދާރާތަކުގައިވެސް

 ،ކަންތައްތަކަކަށްވާއިރު ރަނގަޅު ޓަކައިމުސްތަޤްބަލަށް އިމްތިޔާޒުގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ކަމަކީވެސް ހުރިހާ މި

 ވަނަ 2017 ޔުނެސްކޯއިން. ކުރިމަތިވެއެވެ ވެސް ގޮންޖެުހންތަކެއް ބޮޑެތި ،ބަބުންސަ ކުރިއެރުްނތަކުގެ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދުނިޔޭގެ

 ،ސާވޭލަންސްއާއި  ސަރުކާރުގެ ،ގާނޫނާއި ބެހޭ ސަލާމަތާ ގައުމީ ،ހުއްޓުވުމާއި ޓެރަރިޒަމް ،ވަނީ ރިޕޯޓެއްގައި ނެރުނު އަހަރު

 ކަމަށް  ކަމެއް ުބރޫއަރާނެ އިމްތިޔާޒުތަކަށް ވެރިކަމުގެޫނސް ފުރިހަމަވުމަކީ ޝަރުތުތައް ކުރުމުގެ ހާމަ ،ހިފެހެއްޓުމާއި ޑޭޓާ

 .ކޮށްފައެވެ އިންޒާރު

ނިންމާފައިވާ މުހިއްމު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނޫސްވެރިންގެ މަސްދަރު ހާމަކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން 
 ތައް:ނިންމުން ބައެއް 

 ދުސްތޫރީ މައްސަލަ: SC-C/12/2013ހިރާއްޖޭގެ ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ދިވެ 

ރައްޔިތުންގެ ) 2013/5ނަންަބރު ނޫނު ޤާކީ، މައްސަލައަ SC-C/12/2013ހިރާއްޖޭގެ ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ވެދި

އަީކ،  )ހ(މާއްދާގެ ވަނަ  18އަދި  )ށ( އާއި)ހ( މާއްދާގެ ވަަނ  17ެގ  ޤާނޫނު ބާރުަތކުގެއިމްތިޔާޒުތަކާއި މަޖިލީހުގެ 

ޤާނޫނުއަސާސީގައިވާ  ،ބާރަކީމާއްދާތަކުގައިވާ އެ ޫނންކަމާއި، ބާރުތަކެއް އިވާ ލިބިދީފަމަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ  މުޠްލަޤުކޮށް

މާއްދާތަކެއް  ވެންޖެހޭޢަމަލުކުރެ މައްޗަށްއެއަދި މާނަކުރެވެންޖެހޭ ޙައްޤުތަކާއެކު އިމްތިޔާޒުތަކާއި، ބާރުތަކާިއ، އެހެނިހެން 
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ޤާނޫނުއަސާސީއާ އަކީ، )ށ( މާއްދާގެ ވަނަ  18އްދާއާއި މާ ވަނަ 16މާއްދާއާއި  ވަނަ 11 ޤާނޫނުގެ އެއަދި  މުގައްޔާއި،ކަ

ފަރާތުން ދަޢުވާލިބޭ ޖެނެރަލްގެ އެޓަރނީ ދައުލަތުގެ ދިވެހި މަށް އެދި، ނޑައަޅައިދިނުކަ  މާއްދާތަކެއްކަމަށްތަޢާރުޒުވާ 

 .ބެލިފައިވާ ދުސްތޫރީ މައްސަލައެކެވެ ހުށަހެޅުމުން ކޮށް ”Ex Parte“" ޕާޓޭ-އެކްސް" ލައިޚަޞްމަކާނު

 ޑިއާ ކައުންސިލުން ، މޯލްޑިވްސް މީގޮތުންޚުލުވެފައިވެއެވެ. އެން ތަދައްމޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުމައްސަލައިގައި މި 

 ބާރުތަކުގެއިމްތިޔާޒުތަކާއި މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ ) 2013/5ަނންބަރު ނޫނު ޤާ  ފައިަވނީ، އެދިމައިގަނޑު ގޮތެއްގައި 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެްށ އޮތުމުން، އެގޮތަ  )ހ(މާއްދާގެ ވަނަ  18އަދި  )ށ(އާއި ހ( )މާއްދާގެ ވަނަ  17ގެ  ޤާނޫނު

   ހުރަސް އެޅޭ މިނިވަންކަމަކަށް ނޫސްވެރިކަމުގެކަށަވަރުކޮްށދީފައިވާ މާއްދާއިން ވަނަ  28 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

 ވެ.އް ބާތިލުކޮށްިދނުމަށެށް ވާތީ އެ މާއްދާތަމާއްދާތަކަ

މަޖިލީހުގެ  އެނުވަތަ މަޖިީލހަށް " )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ،މާއްދާގެ އެ މާއްދާއަށް ބާލާއިރު ވަނަ  18ޤާނޫނުގެ އެ 

ޖަވާބު ތެދުބަހުން ރަނގަޅަކަށް އެންމެ ރި އެނގިހު މީހަކަށްއެ ސުވާލުތަކަށް ކުރެވޭ މީހާއާއި ހާޒިރުކުރެވޭ ކޮމިޓީއަކަށް 

 ސުވާލުކުރެވޭ ކޮމިޓީއަކުން ވަތަ ނު"މަޖިލީހުން  )ށ( ގައިމާއްދާގެ  އެހު، ފަބަޔާންކުރުމަށްމިފަދައިން ދޭންވާނެއެވެ." 

 ފޮނުވުަމށް  މަޢުލޫމާތެއް ނުަވތަ ލިޔުމެއް ނުވަތަ ިހނދެއްގައި ޖަާވބުނުދީފި ގޮތުގެމަތިންގަިއވާ މާއްދާގެ )ހ( މި މީހަކު، 

 އޭނާއަކީ ނެސްފިނަމަ،ނުގެ ނުވަތަ ނުފޮނުވައިފިނަަމ، މަޢުޫލމާތެއް ނުވަތަ އް، އެ ލިޔުމެމީހާ އަންގާފައިވާ  ގެނައުމަށް ނުވަތަ

 މޯލްޑިވްސްންކަމުން ފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެެވ. އެހެ" މި .ބެލެވޭނެއެވެމީހެއްކަމުގައި ނުކިޔަމަންެތރިވި އަމުރަށް މަޖިލީހުގެ 

ސްދަރު ހާމަކުރުމަށް ންަނށް މަހެން އޮތުމުން ނޫސްވެރިމާއްދާތައް މިތާއަކީ، މި ގަނޑު ނުކުމީޑިއާ ކައުންސިލުގެ މައި

ންކޮށްފައިވާ މަސްދަރު ހާމަކުރުމަށް މަޖުބޫރު ނުކުރެވޭނެކަަމށް ގައި ބަޔާ ާޤނޫނު އަސާސީ ،ގޮތަށް އޮްނނަ ޮއތުންރުކުރެވޭނެމަޖުބޫ

  . ވާކަމެވެޒުރައާތަ އިދާއާއޮންނަ މާއް

ޣްލަބިއްޔަތު ނިންމުމުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ، ގެ އަގައި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ސްޕްރީމް ކޯޓުމި މައްސަލައި ،މި ނުކުތާއާ ގުޅިގެން

މިނިވަންކަން ޭބނުންކުރުމުގެ ވަސީލަްތތައް މުއާޞަލާތީ  ކުރުމާއި، ނޫސްވެރިކަން ާމއްދާގައި ވަނަ 28 ނޫނުއަސާސީގެޤާ

ފާޅުކުރުމާއި، ލުތައް ޚިޔާގޮްތތަކާއި، މަޢުލޫމާތާއި، ފެންނަ ޚަބަރާއި، ތެރޭގައި  މީގެ .ލިބިގެންވެއެވެ މެ މީހަކަށްކޮންމެ 

  މަޢުލޫމާތެއްގެފާޅުކުރާ ަފތުރާ ނުަވތަ ނުވަތަ ޝާއިޢުކުރާ ތުްނ މިގޮ ހިމެނެއެވެ.ިމިނވަންކަން  ފެތުރުމުގެ ޝާއިޢުކުރުމާއި،

 އޮންނަބަޔާންކޮށްފައި  ނޑަައޅައިކަފަދައިން މި ުނވާނެއެވެ." މަޖުބޫރުކޮށްގެނެއް ށް މީހަކައެއްވެސް  ހާމަކުރުމަށްމަޞްދަރު 

 ރައްޔިތުންގެ   )ހ( އާއިމާއްދާގެ ވަނަ 99ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ގޮތަކަށްއެޅޭފަދަ ހުރަސް މިނިވަންކަމަށް ، ނޫސްވެރިކަމުގެ އިރު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާނަޮކށްގެްނ ނުވާނެކަން )ހ(  ދާގެމާއް ަވނަ  18 ޤާނޫނުގެ ާބރުތަކުގެ އިމްތިޔާޒުތަކާއި މަޖިލީހުގެ
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ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ޤާނޫނުައސާސީން  ،ކަމާއިނައޮން އެނގެން މާއްދާއިން ވަނަ  69ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

ނުލައި،  ކާތަފާތުކުރުމަ އްވެސް އެ މީހުންނަށްވެސް ހާޒިރުކުރެވޭމަޖިލިހަށް ރައްޔިތުންގެ މިނިވަންކަމަކީ ޙައްޤުތަކާއި 

 ށް ބިނާކޮށް، މައްޗަހެންކަމުން މި ނުކުތާތަކުެގ އޮންނަކަެމވެ. އެ ނގެންއެ ޙައްޤުތަކެއްކަން މިނިަވންކަމާއި، ޖެހޭލިބިދޭން

މާއްދާގެ ވަނަ  18( ގެ ޤާނޫނު ބާރުތަކުގެއިމްތިޔާޒުތަކާއި މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ ) 2013/5ަނންބަރު ނޫނު ޤާބުނެވިދިޔަ 

މުގެ ނޫސްވެރިކައިވާ ކަނޑައަޅާފަމާއްދާގައި ވަނަ  28ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެދިެވހިރާއްޖޭގެ ވާނީ މާނަކުރަން)ހ( 

  .ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެއިވާކަމަށް ހުކުމުގައި ފަކަނޑައަޅާ ށްކަމަށްގޮތަކަ ފަދަހުރަސްނޭޅޭމިނިވަންކަމަށް 

 ކޮމެންޑޭޝަން ރެ 
ބިލާއި ގުޅިގެން  ބެހޭ ެހއްކާ ފޮނުވި  ސަރުކާރުން ދިވެހި މަިޖލީަހށް ރައްޔިތުންގެ ދުވަހު ަވނަ 30 މަހުގެ އޮގަސްޓް މިދިޔަ

 ރެކޮމެންޑޭޝަންތައް ތިރީގައި އެވަީނއެވެ. ޑިއާ ކައުންސިލުގެމޯލްޑިވްސް މީވުނު ދިރާސާގެ އަލީގައި ކުރެ

ވަނަ މާއްދާއިން  28 ސީގެއަސާ ޤާނޫނު މިނިވަންކަން ގެހިމާޔަތްކުރުމު މަސްދަރު މިނިވަންކަމާއި ނޫސްވެރިކަމުގެ .1

 އެ  ޫނސްވެރިންނަށް ން،އެގޮތަށް އޮތުމު މާއްދާގައި ވަނަ 136 ބިލުގެ ބެހޭ ެހއްކާނަމަވެސް، ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވީ

ތިޔާރަށް ދޫކޮށްުލމަކީ އޭގެ ނޭދެވޭ ޚުއި ކޯޓުގެ ަކމަށް މަޖުބޫރުކުރުވޭނެ ކޯޓުތަކުން ހާމަކުރަން  އްމަސްދަރުތަ މީހުންގެ

 ތަކުން ސާފުވާނެއެވެ.  މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޭސް ލޯސަރު ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރާނެކަމެކެވެ. މިކަމުގެ ހެކި އަ

 ފެނެއެވެ. ބިލުން އުނިކުރުމަށްއްދާ މާ ވަނަ 136 ބިުލގެ އާ މިހެން ކަމުން ހެއްކާބެހޭ

އެނގި ގެ ހުކުމުންވެސް އިމައްސަލަ ދުސްތޫރީ SC-C/12/2013 ނަންބަރު ކޯޓުގެ ސްޕްރީމް ދިވެހިރާއްޖޭގެ .2

ކަމަްށ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަން ށްފައިވާަބޔާންކޮ މާއްދާގައި ވަނަ 28 ާޤނޫނުއަސާސީގެސާފުވެގެންދަނީ، 

 އި ބަޔާންކުރާ ނޫސްވެރިކަމުގެ ކީ، ޤާނޫނު އަސާސީގަދާތަކަ ހިމަނާ މައްތަކަށް ޤާނޫނެއްގައިހުރަސްއެޅޭނެ ފަދަ ގޮ

އޮތްގޮތަށް މި މާއްދާ ވަނަ 136 ގެބިލު ބެހޭ ހެއްކާކަމެވެ. އެހެންކަމުން އްކެތަރޫޙާ ޚިލާފު މާއްދާ މިނވަންކަމުގެ

 ރާކަށް ނުފެނެއެވެ. އާރަފްކުތަ

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި  ވަނަ 28 އަސާސީގެ  ޤާނޫނު ،ފުކުރުމުންތަޢާރަ މާއްދާ ވަނަ 136 ބިލުގެ ބެހޭ ހެއްކާ .3

 ނުވަތަ  ފަތުރާ ،ގަބޫލުކުރާ މީހަކު އެ" ެއވެ.ކުރެވެގަބޫލުަހނިވެގެންދާނެކަމަްށ  ބޮޑަށް ރަށްވަ މިނިވަންކަން

ކަމަްށ " މަޖުބޫރުނުވާނެ ފަރާތަކަށް އެއްވެސް ހާމަކުރަން މަސްދަރު މަޢުލޫމާތެއްގެ އެއްވެސް ޝާއިޢުކުރާ

 މަސްދަރު  ނޫސްވެރިކަމުގެ. ކޮށްފައިވެއެވެބަޔާން ސާފުކޮށް ވަރަށް މާއްދާގައި ވަނަ 28 ސާސީގެޤާނޫނުއަ

 މުއާހަދާ ބައިނަލްއަގްވާމީ ހައްގުތަކާބެހޭ ޔާސީސި އަދި މަދަނީ ވެރިވެފައިވާބައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ،ހާމަކުރުމަކީ



 

 

       info@mmc.org.mvއީމެއިލް:، 3003995ވަނަ ފަންގިފިލާ(، މަޖީދީމަގު، މާލެ. ފޯން ނަމްބަރު:  2.ބިއްލޫރިޖެހިގެ )ގ

 ހައްގުގެ ނިވަންކަމުގެމި ހިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 19 ގެ)އައި.ސީ.ސީ.ޕީ.އާރު( 

 ބިުލން އުނިކުރުމަށް އެ މާއްދާ  ވަނަ 136 ބިލުގެ  އާ ކަމުން ހެއްާކބެހޭިމހެން .ކަމެކެވެ ހިލާފު ގާނޫނާވެސް

 ނެއެވެ.ފެ

 ބޮޑު ވަރަށް މަސައްކަތްަތކަށް ގެނޫސްވެރިން ،ދިއުަމކީ ވެގެން ާޤނޫނަކަށް  ބިލު މި  ،ތުގައިނެތްގޮ ޝައްކެއްވެސް .4

 އެކްސެސް  ވަސީލަްތަތކަށް މުހިންމުގަތުމުގެ މައުލޫމާތު ހޯދައި ލިބި ،އޭގެތެރޭގައި ކަމަށާއިމެއްކަ ކުރާނެ އަސަރެއް

 ،އޮތުމުން ބިރު ނެކަމުގެ ޖެހިދާ ދޭން ހެކިބަސް ކޯޓެއްގައި ޢީ ޝަރު އެހެނީ، .ެއވެގެންދާނެނޫސްވެރިންނަށް ގެއްލި

ހަދާފާނެއެވެ. މިހެން ކަމުްނ  ކުން ދެކޮޅުތަމަސްދަރު ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ޭދން ދައްކަން ވާހަކަ ނާނޫސްވެރިން

 ފެނެއެވެ. އުނިކުރުމަށްމާއްދާ  ވަނަ 136 ބިލުގެ އާ ހޭހެއްކާބެ

 އަސަރު ނޭދެވޭ ކުރާނެ މިނިވަންކަމަށް ނޫސްެވރިކަމުގެ ،ފުކުރުމުންތަޢާރަ މާއްދާ ނަވަ 136 ބިލުގެ ބެހޭ ހެއްކާ .5

ނުވަތަ "ޕްރެސް  ތަކަށްކުރިއެރުން ލިބިފައިވާ  ކަމުގެ ރޮގުންރާއްޖެއިން ނޫސްވެރި ވެ. މިކަމުގެ ސަބަުބންސާފެ ރަށްވަ

 ޙައްޤުތައް ނޫސްވެރިކަމުގެއެހެންކަމުްނ، އަްނނާނެކަން ަޔގީނެވެ.  ތަކެއްބަދަލު ފްރީޑަމް އިންޑެކްސް" އަށް ނޭދެވޭ

 ގެބިލު އާ ހެއްާކބެހޭ ،އިޢާދަކޮށް އަލުން އިތުބާރު ޙައްޤުގެ ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމުގެ އްތަޙައްޤު އެ ،ތެރިކޮށްރައްކާ

 މާއްދާ ނެގުމަށް ފެެނއެވެ. ވަނަ 136

 ،ދީ ރައްކާތެރިކަން ފަރާތްތަކަށް ވިސްލްބްލޯކުރާ ލައިއުވާ ކުރިން މީގެ ސަރުކާރުން ޤާނޫނު  ކާތެރިކުރުމުގެރައް އަބުރު .6

 .މަގުފަހިވެގެންދިޔައެވެ ހާމަކުރުމަށް އަނިޔާތައް ރިކަމާއި އަނިޔާވެ ނޭނގި ޔިުތންނަށްއްރަ ސަބަބުން ގެޤާނޫނު އެ

އިރާއިން ގިގެންދަނީ ދިވެހިރާއްޖޭ ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާނއެ ،ންތަޢާރުފުކުރުމު މާއްދާ ވަނަ 136 ބިލުގެ ބެހޭ ހެއްކާ

 ލު ބަދަ  ން މިސަރުކާރު. އްކަތްކުރާތަނެވެސައަނބުރާލުަމށް މަ ދިމާއަކަށް  އެރުންތައް ސަރުކާރުން އެހެންހޯދި ކުރި

 ކަށް ބަލާފައިކޮން ބޭިސސްއަމި ބަދަލަކީ . އެވެސާފެއްނުވެ ކަށްވެސްއެއްގޮތަ ގެނައުމުގެ މަގްސަދަކީ ކޮބައިކަން

މާއްދާ  ވަނަ 136 ބިލުގެ އާ އެގެންނެތެވެ. މިހެްނ ކަމުން ހެއްކާބެހޭކަމެއް ގެނައުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބަދަެލއް

 ށް ފެނެއެވެ.މަނެގު

 ހައްގުތަކާ އިންސާނީ އަޚްލާގާއި މީޑިއާގެ ުކރުމަކީ މަޖުބޫރު ހާމަކުރަން މަްސދަރުތައް އެމީހުންގެ ށްނޫސްވެރިންނަ .7

 ރައްކާތެރިކަމާ  ހައްގުތަާކއި ނޫސްވެރިންގެ ންކޮްށފައިވާބަޔާ މިންގަނޑުތަކުގައި ތަކާއިޤާނޫނު  ަނލްއަގުވާމީބައި ބެހޭ

 ޖާގަ ތަނަވަސް ފުރައްސާރަކުރުމުގެ ންނަށް ިބރުދެއްކުމާއިމާއްާދގެ ސަބަބުން ނޫސްވެރި މި އަދި. ކަމެކެވެ ލާފުޚި

 ޙައްޤުތަކާބެހޭ އިންސާނީ ،އަދި. އެޅޭނެއެވެ ރަސް ހު ުބނުމަށް ބަސް ތެދު މިހެންވުުމން ވެގެންދާނެއެވެ.
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 ،މަށާއިއަދާކުރު ވާޖިބުތައް  ންޖެހޭރައަދާކު ފަރާތްތަކުން ކަމާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދަށުން  ޤާޫނނުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ

 އްކާތެރިނުރަ ނޫސްވެރިންނަށް ،ޤާއިމުކޮށް މާޙައުލެއް ދޭފަދައުފެ ބިރުވެރިކަން ބިރުދެއްކުމާއި  ނޫސްވެރިންނަށް

އްދާއެއް ހެއްާކބެހޭ ބިަލށް ލުމަކީ އެންމެ ަރނގަޅުގޮތްކަމަކަށް ފަދަ މާމި އެޅޭފަދަ ފިޔަވަޅުތަކެއް ދަތިކުރުމުގެ

 .ވެނުފެނެއެ

މެ، އިސްތިސްނާ ސާސީން މަސްދަރު ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިދީފައި އޮވެމީގެ އިތުރުން ޤާނޫނު އަ .8

ތަށް މިފަދަ މާއްދާއެއް ނެވޭގޮތަށް ނުވަތަ އެއްވެސް ވަރަކަށް ހަނިކުރެވޭގޮހާލަތުތަކެއްގައި އެހައްޤު ނިގުޅައިގަ

މެއް ހިފިދާނެ ގޮތަކަށް ފުރުސަތު ހަމަ ގޮތުަގއި ނާޖާއިޒު ބޭނުނަ އިންތައާރަފްކުރާއިރު، ހަވާލާދޭ އިސްތިސްނާ މާއްދާ

ދި ފެންނަ ެފނުމަށް ިބނާކޮށް މަސްދަުރ  ނުވާނެެއވެ. އެގޮތުން ފަނޑިޔާރުގެ އިޚްތިޔާރަށް އަހުޅުވާލެވިފައި އޮވެގެން

ހައްގަްށ އަދި މައުލޫމާތު  ކޮށްލާފަިއ އޮތުމަކީ، އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ރައްާކތެރިކަމެއް ނޫސްވެރިންގެހޯދުމަށް ދޫ

ުކރެވިފައިނެތުމެވެ. އެހެންކަމުން މިހާރު ބިލުގައި ރުކޮށްދޭ ފަރާތަށާއި، ވިސްްލބްލޯވާއަށް ޤާޫނނުން ކަށަވަރުފޯ

ގެ ފުރުސަތު އޮތުމާއެކު، އެ މާއްދާ މި ިބލުން އުނިކުރުން ހިމަނާފައިވާ މާއްދާ ނަހަަމ ޮގތުގައި ބޭުނންކުރުމު

 ދެކެމެވެ.  ޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުންލްމުހިންމު ކަމުގައި މޯ

 ނިންމުން 
 ހޯއްދަވައިދެއްވުމަށް  ޙިމާޔަތް ނީމަސްދަރަށް ޤާނޫ ނޫސްވެރިންގެ ޤައުމުތަކުގައި ނިޔޭގެބަލާލާފައިވާނީ ދު ކަރުދާހުގައި މި

 ގިނަ ،ޙައްޤަކީ ގަތުމުގެބިލި މަޢުލޫމާތު ،ވަނީ ވިފައިޤަބޫލުކުރެ ކޮންމެ ގައުމަކުންވެސް. ގޮތްތަކެވެ އްވިކުރެ މަސައްކަތް

 ބަރޯސާވާ  ނޫސްވެރިން ފަރުދުންނަށް ވަކި ވަކި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަޢުލޫމާތު ،ބިނާކޮށް މައްޗަށް އަސާސެއްގެ  ސިއްރު ހަރަށްފަ

 .ޙައްޤެއްކަމަށެވެ

 އެމީހުންގެ  ،ރުންނާއިޓަޑޮކް ނުވަތަ ކްލަޔަންޓުން އެމީހުންގެ ،ވަކީލުންނާއި ޤާނޫނީ ،ގުޅުމަކީ ތްތަކުގެވަސީލަ ނޫސްވެރިކަމުގެ

 ޔާބީއަށް ކާމި މުޖްތަމަޢެއްގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ،މަސައްކަތަކީ ގެ ނޫސްވެރިކަމު ،ނުއުފުިލކަމުގައިވިޔަސް ދަރަޖައަށް މީހުންގެބަލި

 އެކަށީގެންވާ ،މުވާޞަލާތުތަކަށް ވަސީލަތްތަކުގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ ،އެހެންކަމުން ،ކަމަށާއި ންކްޝަެނއްފަ ބޭނުްނތެރި ނުހަނު

 ތަކުގައިޤާނޫނު  ބަިއނަލްއަގްވާމީ އެވެ.ބަލައިެގންފަ ވަނީ އެަކން ޤާނޫުނތަކުން ބަިއނަލްއަޤްވާމީ ލިބެންޖެހޭނެއެވެ. ފަޚުރެއް

 ކުރިއަރަމުންނެވެ. ދަނީ އަދިވެސް އިމްތިޔާޒު ގެވެރިކަމުނޫސް

 ހިނގާފައިވާ އިސްއަ ަފހަކަށް ތަކުގައިޤާނޫނު  މީަބއިނަލްއަގްވާ ހިފަހައްޓާފައިވާ އިމްތިޔާޒުތައް ނޫސްވެރިކަމުގެ ކަރުދާހުގައި މި

 ހަނގުރާމައިގެ  ،ބިއުނަލްތަކާއިޓްރައި ސަރަޙައްދީ ،މައްސަލަތަކަކީ މި. އުކޮށްފައެވެރިވި ަވނީ މައްސަލަތަކަށް މުހިންމު އަދި
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 ،ކަންބޮޑުވުްނތަކާއި ބެހޭތާސަލާމަ ޤައުމީ ،ކޮމިޓީގައި ޙައްޤުތަކާބެހޭ އިންސާނީ ގެ.ދ.އ ،ރައިބިއުނަްލތަާކއިޓް ޖަރީމާތަކާބެހޭ

 ކުރިމަތިވާ  ގޮންޖެހުންތަކެއް ސަބަބުން  ޔާސަތުތަކުގެސި ހިފެހެއްޓުމުގެ ،އެއްކުރުމާއި ޑޭޓާ  އެންޑް ސަރވޭލަންސް

 ކުރިއަށް ކަންކަން އެ ،ބިނާކޮށް  މައްޗަށް އޭގެ ،އިމްިތޔާޒުތައް ާޤނޫނުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ،ކަމުގައިވިޔަސް މައްސަލަތަކެއް

 މައްސަލައިގައި ނުޖާރޫ އަދި  ،ނިންމެުވންތަކާއި ނިންމެވި ބެހޭޮގތުން ކުވެއިތާ މިޓީގެކޮ ރައިޓްސް މެވެ. ހިއުމަންޔުގެންދި

 ޙިމާޔަތްތަކާ  ނޫސްވެރިކަމުގެ ،އިމްތިޔާޒުތަކާއި އްޞަޚާ ނޫސްވެރިކަމުގެ ،ދައްކުވައިދެނީ ޙުކުމުން އްވިކުރެ ދެކޮޅަށް ކެމަރޫންއާ

 ،ވަނީއިހަމަލާދީފަ ،ދައްކައި ބިރު ނޫސްވެރިންނަށް އްސަލަތަކުގައިމަ އެ. އޮންނަކަމެވެ ގުޅުން އިދާއިރާއެއްގަ ފުޅާ ވަރަށް

 މައުލޫމާތު ވެރިންނަށްނޫސް ކަންކަމުގައި ހިމެނޭ މަސްލަހަތު އާންމު ،ތަށްގޮ ހިމެނޭ އަމަލުތައް ނުރަނގަޅު  ސަރުކާރުގެ

 ވެސް  ކުރިއަށްވުރެ ަދއުރަކީ ންގެނޫސްވެރި .ނެވެ ެހދުމުން ޅުކޮދެ ހާމަކުރަން ަވސީލަތްތައް ގެ ނޫސްވެރިން އެ ދިނުމަށް

 ރައްކާތެރިކަން ގާނޫނީ ބޭނުްނނަމަ ދެމިއޮންނަން ންޔަގީންކަ ފެތުރުމުގެ މައުލޫމާތު މިނިވަންކަމާއެކު ،ކަމަށާއި ދައުރެއް ނާޒުކު

 ނޫސްވެރިންނަށް ލިެބންޖެހޭނެއެވެ. 

 އިމްތިޔާޒު  އެ ގައި 34 ކޮމެންޓް އާންމު ކޮމިޓީން ރައިޓްސް ހިއުމަން ގޮތުންހޭބެ މާއްދާއާ ވަނަ  19 އައިސީސީޕީއާރްގެ އަދި

 ދާފައިވާކަންހޯ ުކރިއެރުމެއް ބޮޑު ވަަރށް ތަކުގައިޤާނޫނު ގުވާމީ ބައިނަލްއަ އިމްތިޔާޒު ނޫސްވެރިކަމުގެ ،ވަނިކޮށް އިހިމަނާފަ

 ގޮތުގައި އޮތް  ންއެނގެ ސާފުކޮށް  ވަރަށް  އިން 34 ކޮެމްނޓް ޖެނެރަލް. އެވެ ފާަހގަކޮށްފަ ވަނީ މާއްދާއިން އެ ވެސް

 މައި  މިނިވަންކަމުގެ ކުރުމުގެފާޅު ހިޔާލު އެއީ ކަމަށާއި ނޫން އުސޫލެއް ހެކިދޭ ނިހަމައެކަ މިނިވަންކަމަކީ ނޫސްވެރިކަމުގެ

 ނިކަމެތިކޮށްލުމަށް  ކުންތަފަރާ އެއްވެސް ދައުލަތުގެ ،ހައިބަތު ނޫސްވެރިކަމުގެ ސަބަބުން އެންޑޯޒްމަންޓްގެ މި. ކަމަށެވެ ތަނބު

 ކުޑައެވެ.  ފުރުޞަތު ސަލާމަތްވުމުގެ މަސައްކަތްތަކުން ރާކު
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