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ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
މާލ
ދިވހިރާއްޖ

ލީގަލް ބްރީފް
ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގ މިނިވަންކަން

ހނު މުހިއްމު
އލަ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގ މިނިވަންކަން އޮތުމަކީ ނު ަ
ނންކޮށް އަމި ް
ކޮންމ އިންސާނަކަށްވސް އމީހއްގ ބުއްދީގ ބޭ ު
ށނާރާ ގޮތަށް ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގ
ފ ު
ޤފަތާއި ދީނާއި ޤައުމިއްޔަތާ ު
ކަމކވ .ދުނިޔޭގ އކި ޤައުމުތަކުގައި އމުޖުތަމަޢުއއްގ ޘަ ާ
މިނިވަންކަން އޮވއވ .ރާއްޖޭގައިވސް ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގ މިނިވަންކަމަކީ  2008ވަނަ އަހަރު ޢަމަލުކުރވން ފށުނު
ޤާނޫނުއަސާސީން ވަކި ހުދޫދއްގ ތރޭގައި ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ އަސާސީ ހައްޤކވ.
އ ރާއްޖޭގައި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގ
އޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކުގ އަލީގަ ި
މި ކަރުދާހުގައި ރާއްޖއާއި ރާއްޖ ބައިވރިވފައިވާ ބައިނަލް ަ
އވާ ގޮތަށާއި ،އަދި އިންސާނީ
މޢުތަކުގައި މި ހައްޤު ލިބިދީފަ ި
މިނިވަންކަން އޮތް ގޮތަށާއި ،ދިމިޤްރާތީ އހނިހން މުޖުތަ ަ
ހައްޤުތަކުގ ނަޒަރުން ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގ ހައްޤުގ މައްޗަށް ބަލައިލާފައިވާނއވ.
ދުނިޔޭގ އކި ޤައުމުތަކުގައި މި ހައްޤު އކިގޮތްގޮތުން ހަނިކުރއވ .އގޮތުން މި ހައްޤު ހަނިކުރާ ބައއް ގޮތްތަކުގ ތރޭގައި
މތަށް ނުރައްކާވުން ފަދަ ކަންކަން ހިމނއވ.
އަބުރާބހުން ،ކޮޕީރައިޓް ،ހަމަނުޖހުމަށް ގޮވާލުން ،ޤައުމީ ސަލާ ަ
ދިވހިރާއްޖޭގައި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގ މިނިވަންކަން
ދިވހިޖުމްހޫރިއްޔާގ ޤާނޫނުއަސާސީގ  27ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ،މިނިވަންކަމާއކު ފިކުރުކުރުމާއި،
ދ
ނނަ ގޮތްތަކާއި ،ޚިޔާލުތައް ދުލާއި ޤަލަމުން އަ ި
އިސްލާމްދީނުގ އަސްލަކާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތއްގ މަތިން އމީހއްގ ބުއްދިއަށް ފ ް
އ ޤާނޫނުއަސާސީއިން ކޮންމ
ކރުމުގ މިނިވަންކަން ކޮންމ މީހަކަށްމ ލިބިގންވއވ .މި ީ
މިނޫންވސް ގޮތްގޮތަށް ފާޅު ު
ދިވހިރައްޔިތަކަށް ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ހައްޤކވ .މި ހައްޤު އއްވސް ވަރަކަށް ހަނިކުރވޭނީ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ރާއްޖޭގައި ހދި
ޓ
ކގައިވސް އހައްޤު ހިފަހައް ާ
ނނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކުގ ތރއިން ،އަދި ދިމިޤްރާތީ އހނިހން ނިޒާމްތަ ު
ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤާ ޫ
ހަނިކުރވޭނ މިންވަރަކަށވ.
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ޤާނޫނުއަސާސީގ  27ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިސްލާމްދީނުގ އަސްލުތަކަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގ  274ވަނަ މާއްދާގައި
ތ ޤުރުއާނާއި ،މާތް ރަސޫލާގ ސުންނަތުގައިވާ ކަންކަމުގ ތރއިން ،އކަމއްގ ޞައްޙަކަމާމދު
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ކީރި ި
ކށްދޭ އުޞޫލުތަކވ.
ޚިލާފު އފދިފައިނުވާ ޝަރުޢީ އުޞޫލުތަކާއި މިދއަޞްލުން ދޭހަ ޮ
ނކަމއްގ އއްވސް މިންވަރއް
ޤާނޫނުއަސާސީގ  16ވަނަ މާއްދާގ (ހ) ގ ދަށުން އއްވސް ހައްޤއްގ ނުވަތަ މިނިވަ ް
ނނުއަސާސީއާ ތަޢާރުޟުނުވާ ގޮތއްގމަތީން ،ރައްޔިތުންގ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ޤާނޫނަކުންނވ .އަދި
ހިފހއްޓޭނީ މިޤާ ޫ
ޤާނޫނަކުންވސް އއިން ހައްޤއްގ ނުވަތަ މިނިވަންކަމއްގ އއްވސް މިންވަރއް ހިފހއްޓޭނީ ،މިނިވަން ،ދީމިޤްރާތީ
ޓދާނކަމަށް ޤަބޫލުކުރވޭ މިންވަރަކަށވ.
އ ނުވަތަ މިނިވަންކަމއް ހިފހއް ި
މުޖުތަމަޢުތަކުގައި މިފަދަ ހައްޤ ް
އަބުރު ރައްކާތރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގ މިނިވަންކަމުގ ޤާނޫނު
މއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގ މިނިވަންކަމުގ ޤާނޫނު) ތަސްދީޤުކޮށް
ނންބަރު ( 15/2016އަބުރު ރައްކާތރިކޮށްދިނު ާ
ަ
ޤާނޫނު
ނނަކީ ދިވހިރާއްޖޭގ ޖުމްހޫރިއްޔާގ ޤާނޫނުއަސާސީގ  27ވަނަ
އގަސްޓް  2016ގައވ .މި ޤާ ޫ
ނ ޮ 11
ޢަމަލުކުރަން ފަށާފައިވަ ީ
މތައް ބަޔާންކުރުމާއި ،ދިވހިރާއްޖޭގ
ބދޭ ޚިޔާލުފަޅުކުރުމުގ މިނިވަންކަމުގ ހައްޤު ބޭނުންކުރުމުގ ހަ ަ
މާއްދާގ ދަށުން ލި ި
ޖުމްހޫރިއްޔާގ ޤާނޫނުއަސާސީގ  33ވަނަ މާއްދާގ ދަށުން ލިބިދޭ ،މީހުންގ ނަމާއި އަބުރު ރައްކާތރިކުރވިފައި އޮތުމުގ ހައްޤު
ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުގ ޤާނޫނވ.
އ
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި މނުވީ ،މިނިވަންކަމާއކު ފިކުރުކުރުމާއި ،އމީހއްގ ބުއްދިއަށް ފންނަ ގޮތްތަކާއި ،ޚިޔާލުތައް ދުލާ ި
އ
ގތަށް ފާޅުކުރުމުގ މިނިވަންކަން ކޮންމ މީހަކަށް ލިބިގންވާކަމަށް މިޤާނޫނުގ  6ވަނަ މާއްދާގަ ި
ގަލަމުން އަދި މިނޫންވސް ގޮތް ޮ
ބަޔާންކޮށްފައިވއވ.
(ހ) ފާޅުކުރާ ޚިޔާލަކީ އިސްލާމްދީނުގ އަސްލަކާ ޚިލާފު ޚިޔާލަކަށްވުން.
(ށ) ފާޅުކުރާ ޚިޔާލަކީ ،ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާ ކުރުވާ ޚިޔާލަކަށްވުން.
ށ ނުވަތަ އަބުރަށް ގއްލުންދނިވި ޚިޔާލަކަށްވުން.
(ނ) ފާޅުކުރާ ޚިޔާލަކީ ،އހން މީހއްގ ހައްޤަކަށް ނުވަތަ ނަމަ ް
(ރ) ފާޅުކުރާ ޚިޔާލަކީ ،ޢާންމު ނިޒާމާ ޚިލާފު ޚިޔާލަކަށްވުން.
އަބުރާބހުމުގ

އަމަލަށް

ރމަނާއއް
ޖޫ ި

ކަނޑައަޅާފައިވުމަކުން،

ވނު
އަބުރާބހ ު

ށ
ފަރާތަ ް

ދިވހިރާއްޖޭގ

ޖުމްހޫރިއްޔާގ

ތ
ބދަލުހޯދުމުގ ހައްޤަށް ނުވަ ަ
ތން ަ
ނ ލިބިދީފައިވާ ،މަދަނީގޮ ު
ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ،ކަމާބހޭ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކުގ ދަށު ް
ގއި ބަޔާންކޮށްފައިވއވ.
ނނުގ  13ވަނަ މާއްދާގ (ހ) ަ
ޤ ޫ
އނޫންވސް ހައްޤަކަށް އއްވސް އުނިކަމއް ނާންނާނކަމަށް މި ާ
ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކުގައި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގ މިނިވަންކަން
ށ
ބނުންވާ ގޮތަކަ ް
ޢންމު ޤަރާރުގ  18ވަނަ މާއްދާގައި ،ހަމަކޮންމ މީހަކަށްމ ،އމީހަކު ޤަބޫލުކުރަން ޭ
އިންސާނީ ހައްޤުތަކާބހޭ ާ
ކަންކަން ޤަބޫލުކުރުމާއި ،އމީހއްގ ހޔޮ ވިސްނުމަށް ފންނަ ގޮތަކަށް ކަންކަން ވިސްނުމުގ ހައްޤު ލިބިދީފައިވއވ .މި ޤަރާރުގ
2

ހކު ހާމަކުރަން ބޭނުންވާ ކަމއް
 19ވަނަ މާއްދާގައި ،ހަމަކޮންމ މީހަކަށްމ އމީހަކު ދކން ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް ދުށުމާއި ،އމީ ަ
ހާމަކުރުމުގ މިނިވަންކަން ލިބިގންވާކަމަށްވސް ބަޔާންކޮށްފައިވއވ .އަދި މި ހައްޤު މާނަކުރުމުގައި އއްވސް ފަރާތއްގ
ތ އަދި ކޮންމ ފަދަ ވަޞީލަތއް
ވސްނުން ގންގުޅުމާއި ،އއްވސް ކަހަލަ އިމއް ،ހުރަހއް ނ ި
ގތަކަށް ި
ނުފޫޒއްނތި ،ވަކި ޮ
ނކަން ފާޅުކޮށް އަންގައިދިނުމުގ
ބޭނުންކޮށްގން ނަމަވސް ،އކިއކި މަޢުލޫމާތާއި އކިއކި ޚިޔާލު ހޯދުމާއި ،ލިބިގަތުމާއި ،އކަ ް
މިނިވަންކަން ހިމނއވ.
މަދަނީ އަދި ސިޔާސީ ހައްޤުތަކާބހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާގ  18ވަނަ މާއްދާގައި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގ މިނިވަންކަމަކީ
މޢާހަދާގ  19ވަނަ މާއްދާގައި އއްވސް ފަރާތއްގ ނުފޫޒަކާ
އކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވއވ .މި ު
ލބިގންވާ ހައްޤ ް
އންމންނަށް ި
ނުލާ އަމިއްލަ ޚިޔާލު ގންގުޅުމުގ ހައްޤު އންމންނަށް ލިބިފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވއވ .އަދި ކޮންމ މީހަކަށްމ
އ
ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގ މިނިވަންކަން ލިބިފައިވާކަމާއި ،މިގޮތުން ހުރިހާ ބާވަތއްގ ޚިޔާލާއި މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ،ލިބިގަތުމާ ި
ރކޮށްދިނުން ހިމނޭކަމަށްވސް މިމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވއވ.
ރތްތަކަށް ފޯ ު
ސަރަޙައްދީ ރޮނގަކަށް ބލުމއް ނތި އހން ފަ ާ
ނއި ،ކުރހުމުން ނުވަތަ އިޚްތިޔާރު ކުރާ އހން ވަޞީލަތއް
އގޮތުން އަނގަ ބަހުންނާއި ،ލިޔުމުންނާއި ،ޕްރިންޓްކޮށްގން ާ
ހދާ ޚިޔާލުފާޅުކުރވިދާނކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވއވ.
ބޭނުންކޮށްގންވސް މަޢުލޫމާތު ޯ
ހއްޤުތައް ލިބިގަތުމުގައި ޚާއްސަ
އޤްވާމީ މުޢާހަދާގ  19ވަނަ މާއްދާގ ( )3ގައި ަ
މަދަނީ އަދި ސިޔާސީ ހައްޤުތަކާބހޭ ބައިނަލް ަ
ތން ،ޟަރޫރީ
ނމުގައި ޤާނޫނީގޮ ު
އބައިދި ު
އޤުތައް ލި ް
ށފައިވއވ .އގޮތުން ހަ ް
ޒިންމާތަކަކާއި މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކއް ވާކަމަށް ބަޔާންކޮ ް
ޙާލަތްތަކުގައި ބައއް އުނިކުރވިދާނކަމަށްވސް ބަޔާންކޮށްފައިވއވ .އއީ ،އަނކުންގ ހައްޤުތަކާއި ،އިއްޒަތަށް އިޙްތިރާމްކުރުމުގ
ޢންމު މަސްލަޙަތާއި ،ޞިއްޙަތާއި އަދި އިޖުތިމާޢީ މިންގަޑުތައް ރައްކާތރިކުރުމަށވ.
ގޮތުންނާއި ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ާ
ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގ މިނިވަންކަމުގ ޙުދޫދު
ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގ މިނިވަންކަމަކީ ވަކި މިންގަޑުތަކއްގ ތރއިން ލިބިދީފައިވާ ހައްޤކވ .ދިވހިރާއްޖޭގައާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ
ނ ޙުދޫދއްގ ތރޭގައި ވަކި މިންގަޑުތަކއް ކަނޑައޅިގންނވ.
ވ ީ
މުޖުތަމަޢުގައިވސް ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގ މިނިވަންކަން ލިބިދީފައި ަ
ނ
މަދަނީ އަދި ސިޔާސީ ހައްޤުތަކާބހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާގ ދަށުން ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގ މިނިވަންކަން ހަނިކުރވޭނ ކަންކަ ް
ޤތަކާއި އަބުރު ރައްކާތރިކުރުމަށާއި ،ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޢާންމު މަސްލަޙަތާއި،
ބަޔާންކޮށްފައިވއވ .އގޮތުން އހން މީހުންގ ހައް ު
ޞިއްޙަތާއި އަދި އިޖުތިމާޢީ މިންގަޑުތައް ރައްކާތރިކުރުން ހިމނއވ.
ޤާނޫނުއަސާސީގ  27ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މިނިވަންކަމާއކު ފިކުރުކުރުމާއި ،އިސްލާމްދީނުގ އަސްލަކާ
ތކާއި ،ޚިޔާލުތައް ދުލާއި ޤަލަމުން އަދި މިނޫންވސް ގޮތްގޮތަށް
ތ ަ
ޚިލާފުނުވާ ގޮތއްގ މަތިން އމީހއްގ ބުއްދިއަށް ފންނަ ގޮ ް
މގައި ވަކި ޙުދޫދއް ރާއްޖޭގ
ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގ މިނިވަންކަން ކޮންމ މީހަކަށްމ ލިބިގންވާއިރު ،މިކަން އަމަލީ ގޮތުން ކުރު ު
ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާކަން ފާހަގަކުރަން ޖހއވ.
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ކޮންމ އިންސާނަކަށްމ އމީހއްގ ނަމާއި އަބުރު ރައްކާތރިކުރވިފައި އޮތުމުގ ހައްޤު ލިބިގންވއވ .މިއީ ޤާނޫނުއަސާސީންވސް
ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ހައްޤކވ .މިކަން ޤާނޫނުއަސާސީގ  33ވަނަ މާއްދާއިން ކޮންމ މީހަކަށް ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވުމުން
ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގ މިނިވަންކަން ބޭނުން ކުރުމުގައި އަނކާގ ނަމާއި އަބުރު ރައްކާތރިކުރުމުގ މައްޗަށް ސަމާލުވާންޖހޭނއވ.
އހނިހން ޤައުމުތަކުގައި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގ މިނިވަންކަން
ށ
އ މި ހައްޤު ހަނިކުރވިފައިވާ މިންގަޑުތަކަ ް
ކގައި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގ މިނިވަންކަން އޮންނަ ގޮތާ ި
ރތީ ޤައުމުތަ ު
އހނިހން ދިމިޤް ާ
މިބައިގައި ބަލާލވިފައިވާނއވ.

އގޮތުން އިންޑިއާ ،އމރިކާ އަދި ޔޫރަޕްގ ޤައުމުތަކުގައި މި ހައްޤު އޮންނަގޮތާއި

ހަނިކުރވިފައިވާ ގޮތުގ މައްޗަށް ބަލާލާފައިވާނއވ.
އިންޑިއާ
ނ
އިންޑިއާގ ޤާނޫނުއަސާސީގ  19ވަނަ މާއްދާގައި ކޮންމ މީހަކަށްވސް ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގ މިނިވަންކަން ލިބިގންވާކަ ް
އންޑިއާގ ޤާނޫނޫއަސާސީގ 19
ތން ި
ވނީ ވަކި ޙުދޫދއްގ ތރއިންނވ .އގޮ ު
ބަޔާންކޮށްފައިވއވ .ނަމަވސް މިހައްޤު ލިބިދީފައި ަ
މާއްދާގ

ވަނަ

()2

ގައި

ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގ

މިނިވަންކަން

އަންނަނިވި

ކށްޓަކައި
ސަބަބުތަ ަ

ށ
ހަނިކުރވިދާނކަމަ ް

ބަޔާންކޮށްފައިވއވ .އއީ؛


ޤައުމުގ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވުން.



ތގުޅުމަށް ބުރޫއރުން.
ގ ް
އހނިހން ޤައުމުތަކާ އޮންނަ ާ



ޢާންމު މަސްލަހަތު.



ޢާންމު އަޚުލާޤާ ޚިލާފުވުން.



ކޯޓުގ ހުރުމަތް ކ ނޑުން.



އަބުރާ ބހުން.



ކުށަކަށް އަރައިގަތުމަށް ގޮވާލުން.



ޤައުމުގ އިސްތިޤްލާލާއި ސިޔާދަތަށް ބުރޫއރުން.

ތ
މިސަބަބުތަކަށްޓަކައިވސް ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގ މިނިވަންކަމުގ ހައްޤު ހަނިކުރވޭނީ އކަމަށް ހދިފައިވާ ޤާނޫނއްގ ދަށުން ދިމިޤްރާ ީ
ޢތަކުގައިވސް ހަނިކުރވޭ މިންވަރަށވ.
އހނިހން މުޖުތަމަ ު
އިންޑިއާގ ޤާނޫނުއަސާސީގައި މިނިވަން ނޫސްވރިކަމުގ ހައްޤު ކަނޑައޅިގން ބަޔާންކުރވިފައއް ނުވއވ .ނޫސްވރިކަމުގ
ހނިކުރވޭ
ޚޔާލުފާޅުކުރުމުގ މިނިވަންކަމުގ ތރޭގައިކަމުން ،ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގ މިނިވަންކަން ަ
ނފައިވަނީ ި
މިނިވަންކަން ހިމ ި
ވަރަކަށް މިނިވަން ނޫސްވރިކަމުގ ހައްޤުވސް ހަނިކުރވގންދއވ.
"އިންޑިއަން އކްސްޕްރސް"އިން "ޔޫނިއަން އޮފް އިންޑިޔާ"އާ ދކޮޅަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައއްގައި އިންޑިއާގ ސުޕްރީމް
ނވަން ނޫސްވރިކަމަކީ ދިމިޤްރާތީ ނިޒާމުގ ވަރަށް މުޙިއްމު ބައއް ކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވއވ.
ކޯޓުން ނިންމި ނިންމުމުގައި މި ި
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އ
ނތަ ް
ނ ދމހއްޓުމުގ ޒިންމާއއް ކޯޓުތަކަށް އޮންނަކަމަށާއި އހައްޤު ހަނިކުރުމަށް ހދޭ ޤާނޫ ު
އގޮތުން މިނިވަން ނޫސްވރިކަ ް
ނ ނޫސްވރިކަމުގައި ތިންކަމއް ހިމނޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވއވ.
ފއިވއވ .މިނިންމުމުގައި މިނިވަ ް
ބާތިލްކުރވޭނކަމަށް ކަނޑައަޅާ ަ
އއީ؛
ކން(access to all sources of information) .
ދ ލިބިގަތުމުގ މިނިވަން ަ
 .1ހުރިހާ ބާވަތއްގ މަޢުލޫމާތު ހޯ ާ
 .2ޝާއިޢުކުރުމުގ މިނިވަންކަން(freedom of publication) .
 .3ޢާންމުކުރުމުގ މިނިވަންކަން )(freedom of circulation
އމރިކާ
އމރިކާގައި

ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގ

މިނިވަންކަމަކީ

އމރިކާގ

ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ގނވުނު

ފުރަތަމަ

އިޞްލާހު

(ފަސްޓް

ށދީފައިވާ ހައްޤކވ .ނަމަވސް މިހައްޤަކީ އއްވސް ހައްދއްނތި ދވިފައިވާ ހައްޤއް ނޫނވ.
އމންޑްމަންޓް) ގައި ކަށަވަރުކޮ ް
އގޮތުން އމރިކާގ ސުޕްރީމް ކޯޓުންވަނީ މި ހައްޤު ހަނިކުރވިދާނ ދާއިރާތައް ކަނޑައަޅާފައވ .އޭގތރޭގައި ވަގުތަށާއި،
ލ ސަރުކާރަށް މިހައްޤު ހަނިކުރވިދާނކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވއވ.
ތށް ބަ ާ
ތަނަށާއި ވާހަކައިގ ބާވަ ަ
ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔުމާއި ،ސަރުކާރާ ދކޮޅު ޚިޔާލުފާޅުކުރުމަކީ ޢާންމުގޮތއްގައި އމރިކާގައި ހުއްދަކުރވިފައިވާ ކަމކވ.
މިއުޞޫލުން އިސްތިސްނާވާ ބައއް ހާލަތްތަކަކީ ޢާންމު އިޖްތިމާޢީ މިންގަނޑާ ޚިލާފުވުން) ،(obscenityޗައިލްޑް ޕޮނޮގްރަފީ،
ޤާނޫނާ ޚިލާފްވުމަށް ހިތްވަރުދޭ ވާހަކަތައް ،ކޮޕީރައިޓް ޤާނޫނާ ޚިލާފުވުން އަދި މީހއްގ އަބުރާއި ކާރާމާތް ގއްލޭފަދަ ވާހަކަތައް
ދއްކުމވ .މިހުރިހާ އިސްތިސްނާތަކާއކުވސް އމރިކާއަކީ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގ މިނިވަންކަން އންމ ފުޅާދާއިރާއަކަށް ދވިފައިވާ
ކންކަން
އޤުގ ތރޭގައި ނުހިމނޭ ަ
އއް ޤައުމވ .އމރިކާގައި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގ މިނިވަންކަމުގ ތރޭގައި ހިމނޭ ކަންކަމާއި މިހަ ް
ލނަމވ.
ކަނޑައަޅަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުންނވ .އގޮތުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ބައއް ކަންކަން ތިރީގައި ފާހަގަކޮށް ާ
ނ
ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގ މިނިވަންކަމުގ ތރޭގައި ހިމނޭ ކަންކަ ް


ތ ޤައުމީ ދިދައަށް އިޙްތިރާމް ނުކުރުމުގ މިނިވަންކަން.
ވ ަ
ހަނުހުރުމުގ މިނިވަންކަން ނު ަ



ހަނގުރާމައާ ދކޮޅުކަން ދއްކުމަށް އަތުގައި ކަޅު ބޭންޑު އޅުން.



ބނުންކުރުން.
ސިޔާސީ މސޖްތައް ދިނުމަށް ވަކި ބާވަތއްގ ނޭދވޭ ބަސްތައް ނުވަތަ ލަފްޒުތައް ޭ



ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކަށް ފައިސާ ދިނުން.



ނ
އކިއކި ކަންކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ ގޮތަށް ދކޮޅުވރިކަން ދއްކުން އަދި އގޮތުން ދކޮޅުވރިކަން ދއްކުމުގ ގޮތު ް
އޤައުމުގ ދިދަ އންދުން.

ނ
ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގ މިނިވަންކަމުގ ތރޭގައި ނުހިމނޭ ކަންކަ ް


ބ ފަދަ ޢަމަލުތައް ކުރުން( .މިސާލަކަށް މީހުން އއްވފައިވާ ތަނއްގައި އަލިފާން
އހން މީހުންނަށް އަނިޔާ ލި ޭ
ރޯވިކަމަށް ގޮވުން)
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ބޭއަދަބީ އއްޗިހި އުފައްދާ ބހުން.



ބނުންކުރުމަށް ގޮވާލުން.
ސްކޫލްއިން ސްޕޮންސަރކޮށްގން ހިންގާ އިވންޓއްގައި މަނާ މަސްތުވާތަކތި ޭ

ޔޫރަޕްގ ޤައުމުތަކުގައި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގ މިނިވަންކަން
ޔޫރަޕިއަން ކޮންވންޝަން އޮން ހިއުމަން ރައިޓްސްގ (އީ.ސީ.އޗް.އާރު) ގ  10ވަނަ މާއްދާގައި ކައުންސިލް އޮފް ޔޫރަޕްގައި
ހިމނޭ ޤައުމުތަކުގ ރައްޔިތުންނަށް ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގ މިނިވަންކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވއވ .އގޮތުން މިމުޢާހަދާގ  10ވަނަ
މާއްދާގައި ހަމަކޮންމ މީހަކަށްމ އމީހަކު ދކން ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް ދުށުމާއި ،އމީހަކު ހާމަކުރަން ބޭނުންވާ ކަމއް ހާމަކުރުމުގ
ބޔާންކޮށްފައިވއވ .މިހައްޤުގ މާނައިގައި ،އއްވސް ފަރާތއްގ ނުފޫޒއްނތި ،ވަކި ގޮތަކަށް
މށް ަ
މިނިވަންކަން ލިބިގންވާކަ ަ
ވޞީލަތއް ބޭނުންކޮށްގން ނަމަވސް،
ވިސްނުން ގންގުޅުމާއި ،އ އްވސް ކަހަލަ އިމއް ،ހުރަހއް ނތި އަދި ކޮންމ ފަދަ ަ
މށް
ގތުމާއި ،އކަންކަން ފާޅުކޮށް އަންގައިދިނުމުގ މިނިވަންކަން ހިމނޭކަ ަ
އކިއކި މަޢުލޫމާތާއި އކިއކި ޚިޔާލު ހޯދުމާއި ،ލިބި ަ
ބަޔާންކޮށްފައިވއވ.
މ
މިމުޢާހަދާގައި ބައިވރިވފައިވާ ޤައުމއްގ ރައްޔިތަކަށް އފަރާތއްގ ހައްޤަކަށް އުނިކަމއް ލިބިއްޖކަމަށް ޤަބޫލުކުރވޭނަ ަ
ރ
ފއިވއވ .އގޮތުން ކޯޓުން ކު ާ
ހދުމަށް ކޯޓަށް ހުށަހޅުމުގ ހައްޤު ލިބިގންވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް ަ
އކަމަކަށް ޤާނޫނީގޮތުން ހައްލު ޯ
ޙުކުމަކީ މުޢާހަދާގައި ބައިވރިވފައިވާ ހުރިހާ ޤައުމުތަކަކުންވސް އއަށް އަމަލުކުރުން ލާޒިމް ހުކުމްތަކކވ.
ވ
ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގ މިނިވަންކަމަށް ބައއް ޙުދޫދުތައްވސް މިމުޢާހަދާގައި ކަނޑައަޅާފައިވއވ .އގޮތުން ޤާނޫނަކުން ކަނޑައަޅާފައި ާ
މޤްރާތީ މުޖުތަމައުތަކުގައި މި ހައްޤު ހިފހއްޓިދާނ މިންވަރަށް ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގ މިނިވަންކަން
ގޮތއްގ މަތިން އހނިހން ދި ި
ވ ކަންކަމުގ ތރޭގައި:
ނކުރވިދާނ ކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައި ާ
ފއިވއވ .އގޮތުން މި ހައްޤު ހަ ި
ށ ަ
ހަނިކުރވިދާނކަމަށް ބަޔާންކޮ ް


ޓކައި.
ޤައުމުގ ސަލަމަތީ ސަބަބުތަކަށް ަ



ސަރަޙައްދީ ސަލާމަތާއި ޢާންމު މަސްލަހަތު ރައްކާތރިކުރުން.



ކުށްމަދުކުރުމާއި ހަމަޖހުން ދމހއްޓުމަށް.



ޢާންމު ޞިއްޙަތު ރައްކާތރިކުރުމަށް.



އހން ފަރުދުންގ ކަރާމަތާއި ހައްޤުތައް ރައްކާތރިކުރުމަށް.



ސިއްރު މަޢުލޫމާތުތައް ރައްކާތރިކުރުމަށް.



ޝަރުޢީ މަރުހަލާގ މިނިވަންކަން ރައްކާތރިކުރުމަށް.

މިމުޢާހަދާގައި

ވ
ބައިވރިވފައި ާ

އޤައުމއްގ ޤާނޫނުތަކުގައާއި

ޤައުމުތަކުން

ހައްޤުތައް

ރއްކާތރިކުރުމަށްޓަކައި
ަ

ސިޔާސަތުތަކުގައި ހިމަނަންޖހއވ.

އގޮތުން

މުޢާހަދާގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ކަންކަން

ނ
އަޔަރލޭންޑް އަދި އިނގިރޭސިވިލާތުންވަ ީ

މނާފައވ.
ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގ މިނިވަންކަން އޤައުމުތަކުގ ޤާނޫނުތަކުގައި ހި ަ
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ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގ މިނިވަންކަމާއި މިނިވަން ނޫސްވރިކަމުގ މުހިއްމުކަން
ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގ މިނިވަންކަމާއި މިނިވަން ނޫސްވރިކަމއް އޮތުމަކީ ދިމިޤްރާތީ މުޖުމަޢުއއްގ އންމ މުހިއްމު އއް އަސާސވ.
ޚިޔާލުފާޅުކުރުމާއި މިނިވަން ނޫސްވރިކަމުގ ހައްޤަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިންސާނީ ހައްޤުތަކާބހޭ މުއާހަދާތަކާއި ޤަރާރުތަކުގައި
ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ދ ހައްޤވ.
ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގ މިނިވަންކަމާއި މިނިވަން ނޫސްވރިކަމއް އޮތުމަކީ ދައުލަތުގ އިދާރާތައް ޒިންމާދާރުކުރުވުމަށް ވަރަށް މުހިއްމު
ށ
ގތަ ް
ބއިވރިވުން އިތުރުކުރުވާ ޒިންމާދާރުކަމާއި ދފުށްފންނަ ޮ
ނ ދައުލަތުގ ހިންގުމުގައި ރައްޔިތުންގ ަ
ވަޞީލަތކވ .އގޮތު ް
ދައުލަތް ހިންގުމަށް ބާރުއަޅައިދޭ ކަމކވ .މީޑިޔާއަކީ ދައުލަތުން ހިންގާ ހަރަކާތްތަކާ ބހޭ މައުލޫމާތު އއްކޮށް އމައުލޫމާތއް ފުޅާ
ނންކުރވޭ އންމ މުހިއްމު ވަސީލަތވ .އގޮތުން މީޑިޔާގ ދައުރުގ މުހިއްމުކަން
ދާއިރާއއްގައި ޢާންމުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭ ު
ހާމަކުރުމަށްޓަކައި މީޑިޔާ ނުވަތަ ނޫސްވރިކަމަކީ ދައުލަތުގ ހަތަރު ވަނަ ބާރުގ ގޮތުގައިވސް ސިފަކުރވއވ .ދައުލަތުގ
ވންކަމާއި އިންސާފުވރިކަމާއކު ލިބޭނ
މތު މިނި ަ
ކންކަމާބހޭ މަޢުލޫ ާ
ސިޔާސަތުތަކަށާއި ހަރަކާތްތަކަށް އާންމުންނަށް ގޮތް ކިޔޭނީ ަ
އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖހިފައި ހުރގންނވ.
ނިންމުން
ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގ މިނިވަންކަމަކީ ދިމިޤްރާތީ މުޖުތަމަޢުއއްގ އންމ މުހިއްމު އއް އަސާސވ .މުޖުތަމައުގ ތަރައްޤީއާއި
ކުރިއރުމާއިވސް ގުޅިފައިވާ ކަމކވ .އަދި އއީ ދައުލަތް ހިންގާ ފަރާތްތައް ޒިންމާދާރުކުރުވާ ޖަވާބުދާރީކުރުވުމަށްވސް އޮތް
އންމ މުޙިއްމު އއް ވަސީލަތވ.
ބައިނަލްއަޤްވާމީ

ނނާއި،
ހދާތަކު ް
މުޢާ ަ

ޤާނޫނުއަސާސީންނާއި

ވނީ
ޤާނޫނުތަކުން ަ

ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގ

މިނިވަންކަމުގ

ޙައްޤު

ކަށަވަރުކޮށްދީފައވ .އަދި ހަމަ އފަދައިން ކޮންމ ޙައްޤަކާ ގުޅިގން ޒިންމާތަކއްވސް ކަނޑައޅިފައިވާތީ ،ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގ
މިނިވަންކަމުގ ޙުދޫދާއި ހަނިކުރވޭނ ގޮތްތައްވސް ވަނީ ކަނޑައޅިފައވ.
ނ
ޖގައި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގ މިނިވަންކަން ލިބިދީފައިވަނީ އހނިހ ް
ނ ކަންކަމަށް ބަލާއިރު ދިވހިރާއް ޭ
މިލީގަލް ބްރީފްގައި ބަޔާންކުރވު ު
ޑތަކަށް ކަމަށް ފާހަގަކުރވއވ.
ސ މިހައްޤު ލިބިދވިފައިވާ މިންގަ ު
ދިމިޤްރާތީ މުޖުތަމަޢުތަކުގައިވ ް
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