ނޫސްބަޔން
ާނ
ިބިދޭ އެންމެ ހަރުކަށި އަދަބު ދިނުމަށް ކޯޓުތަކުން ވިސްނަން ޖެހޭ
ދއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގާ ފަރާތްތަކަށް ޤާނޫނުން ލބ
ކުޑަކުދިންނާއެކު ބަ ު
ްސލަތައް އިތުރުވަމުންދާކަމީ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ވަރަށް
ސ
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުޑަކުދިންނާއެކު ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ މައ ަ
ެންދެން ދޫކޮށްލާ ަ
ކަންބޮޑުވާ ކަ ެ
ފއި
ށށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުން ޝަރީޢަތުން ޙުކުމްކުރެވނ
މކެވެ .އަދި ،ކުޑަކުދިންނާއެކު ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ކު ަ
ބައިތިއްބަން ކޯޓުތަކުން މިފަހަކަށް އައިސް އާދަވެގެން ނިންމަވަމު ް
ނ ގެންދަވާކަމީ މި ކޮމިޝަނުން ހިތާމަކުރާ ކަމެކެވެ .މުޅި މުޖްތަމަޢު ކުށްވެރިކުރާ މިފަދަ
ނ މި ކޮމިޝަނަށް ގިނަ
ނޭއްގާނީ ޢަމަލުތަކަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުން ޝަރީޢަތުގެ މުއްދަތުގައި ދޫކޮށްފައި ތިބުމުގެ ސަބަބުން ޢާންމު ރައްޔިތުންގެ ފަރާތު ް
ޢަދަދެއްގެ ޝަކުވާ ހުށަހެޅެމުންދެއެވެ.
ްޞަ
ތން ޚާއްޞަ އެހީތެރިކަމާއި ،ޚާއޞ
ކުޑަކުދީންނާއި ޅަފުރައިގެ ކުދީންނަކީ ޢާއިލާގެ ފަރާތުންނާއި ،ޖަމާޢަތުގެ ފަރާތުންނާއި ،ދައުލަތުގެ ފަރާ ު
ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންވާ ބައެއް ކަމަށް ޤާނޫނު އަސާސީގެ  35ވަނަ މާއްދާ ެ
ުދީންނާއި ޅަފުރައިގެ
ާއ ،އަދި ،ކުޑަކދ
ގ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއއި
ދ ،އިޖްތިމާޢީ
ތ
ކށީގެންނުވާ އިޤ ި
ކުދީންނަށް އެއްވެސް ގޮތަކުން ހާނީއްކަކޮށް ،ޖިންސީ ގޮތުން އަނިޔާކޮށް އެއްވެސް ގޮތަކުން ތަފާތުކޮށް ،އެ ަ
ްތޞާ ީ
ކަންތައްތަކުގައި ބައިވެރިކޮށް އެމީހުންގެ ފު ު
ށން ނާޖާއިޒް މަންފާތައް ޙާޞިލުކުރުމަށް ހަމަ އެކަކުވެސް މަސައްކަތް ކޮށްގެން ނުވާނެކަމަށް ވެސް މި
މފަދަ މައްސަލަތައް
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ،ކުޑަކުދީންނާއި ،ޅަފުރައިގެ ކުދީންނާއެކު ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ މައްސަލަތައް ހުއްޓުވުމަށާއިި ،
ކމެވެ.
ަސާތަކުން ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް މި ކޮމިޝަނުން ދެ ެ
އިތުރުވިޔަ ނުދިނުމަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ދައުލަތުގެ އެންމެހައި މުއައްސސ
ލމަތަށް ނުރައްކަލެއް
ޤނޫނު އަސާސީގެ  49ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ،ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފިނަމަ އެމީހެއްގެ ސަބަބުން މުޖުތަމަޢުގެ ސަ ާ
ާ
ކުރިމަތިވެދާނެ ފަދަ މީހުން ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ޝަރީޢަތް ު
ޝރީޢަތުން ޙުކުމްކުރުމުގެ
ަ
ކރުމަކީ ،ކޯޓުތަކަށް ލިބިދީފައިވާ ޙައްޤެކެވެ .މިހެން ކަމުން،
ކުރިން ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމާ ބެހޭ ޚާއްޞަ ޤާނޫނެއް ހެދިފައިނެތް ނަމަވެސް ،ޤާނޫނު އަސާސީގެ  49ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،ކުޑަކުދިންނާއެކު
އސްކަމެއް ދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށް މި
ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ކުށަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުން މި މުއްދަތުގައި ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ކޯޓުތަކުން ި
ކޮމިޝަނުން ދެކެމެވެ .މިފަދަ ޢަމަލުތަކަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުން ވަކި ކުއްޖަކާ ނުވަތަ ކުދިންތަކަކާ ގާތްނުވުމަށް ޝަރުތުކޮށް ބަންދުން ދޫކޮށްލެވޭ
ސބަބުން މުޖްތަމަޢަށާއި ވަކި ޢާއިލާތަކަކަށް ބިރުވެރިކަން އިޙުސާސްކުރަން ޖެހިފައިވާތަން މީގެ ކުރިންވެސް މިފަދަ
ަ
ނަމަވެސް ،މިފަދަ މީހުންގެ
ާއ ކުޑަކުދީންނާއި ޅަފުރައިގެ ކުދީން އިތުރު ނަފްސާނީ
އ
ައ ވަނީ ފެނިފައެވެ .އަދި ،މިގޮތުން ދޫކޮށްލެވޭ މީހުންގެ ސަބަބުން ބައެއް ޢާއިލާތަކ ި
އ
މައްސަލަތަކުގ ި
ބިރުވެރިކަމުގެ ތެރެއަށް ހުށަހެޅިގެން ދިޔުމާއެކު ،މިފަރާތްތަކަށް އިތުރު އިންޒާރުތަކެއް ލިބިގެންދާކަންވެސް މި ކޮމިޝަނުން ފާހަގަކުރަމެވެ .މީގެ އިތުރުންް،
ކުޑަކުދިންނާއެކު ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ކުށްތަކަށް ތުހުމަ ު
ޝރީޢަތުން ޙުކުމްކުރެވެންދެން ދޫކޮށްލާފައި ބޭތިއްބުމަކީ މިފަދަ ކުށްކުރާ
ތކުރެވޭ މީހުން ަ
ފަރާތްތަކަށް ލިބޭނެ ހިތްވަރަކަށް ވެދާނެ ކަމާމެދު މި ކޮމިޝަނުން ކަންބޮޑުވެއެވެ.
މިހެން ކަމުން ،ކުޑަކުދީންނާއި ޅަފުރައިގެ ކުދީންނާއެކު ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުން ޝަރީޢަތުން ޙުކުމްކުރުމުގެ
ުދންނާއެކު ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގާ
ދ
ިޝަނުގެ ފަރާތުން ކޯޓުތަކަށް ގޮވާލަމެވެ .އަދި ،ކުޑަކ ި
ދއްވުމަށް މި ކޮމޝ
ަންދުގައި ބޭތިއްބުމަށް އިސްކަން ެ
ކުރިންވެސް ބނ
ފަރާތްތަކާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ހަރުދަނާ ޤާނޫނެއް ލަސްނުކުރައްވައި ފާސްކުރެއްވުމަށް މި ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ގޮވާލަމެވެ.
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