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 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް 
 ދިވެހިރާއްޖެ 

 

 ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ         
 
 HC-A/430/2016 ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ: •
  އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތް: •
    ހުޅުދޫ/ ސ.  އޮސްޓްރޭލިޔާ * ދާއިމީ އެޑްރެސް:                 އިބްރާހީމް އިބާދު ނަން: *

   އޮސްޓްރޭލިޔާ / ސ. ހުޅުދޫ * މިހާރުގެ އެޑްރެސް:        A160140 * އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރ:
 
 
  :އިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތް  •

       ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީސް * ދާއިމީ އެޑްރެސް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީސް  ނަން: *  
 ޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީސް ޕްރޮސިކިއު * މިހާރުގެ އެޑްރެސް:            -ނަންބަރު:* އައިޑީ ކާޑު   
 
       1440ރަބީޢުލްއައްވަލް  04 * ނިމުނު ތާރީޚް:       1436  ލްޙިއްޖާޛު 24  :ތާރީޚް ސްޓްރީކުރެވުނު ރަޖި  •

    2018  ނޮވެމްބަރ  12                    2016ޓެމްބަރ ސެޕް 25                    
 

 Cr-C/2015/452 ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު:އިސްތިއުނާފުކުރެވުނު  •
 ކްރިމިނަލް ކޯޓުވިކޯޓް:  ނިންމެ  •
 ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ ހިންގުން  ބާވަތް: މައްސަލައިގެ  •
 2016 އޮގަސްޓް 70* ނިމުނު ތާރީޚް:          2015ޖޫން  11 ހުށަހެޅި ތާރީޚް: •

 
 މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލިސް: •

 ޙަސަން ޢަލީފަނޑިޔާރު       ޔާޒް ނޑިޔާރު މުޙައްމަދު ނިސައިން ޒަކަރިއްޔާ    ފަފަނޑިޔާރު ޝުޢައިބު ޙު
 )ރިޔާސަތު(    



 HC-A/430/2016 ަޤިޟްއާޔ ިނުމުނ ޮގުތެގ ުޚާލސާ 

 
 3316471 ފެކްސް: ،3325029ފޯން: ، އްޖެއާބުރުޒު ހިނގުން، މާލެ، ދިވެހިރާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް

 www.highcourt.gov.mvވެބް ސައިޓް:     info@highcourt.gov.mvއީމެއިލް:

2 

 
 ދަޢުވާގެ ޚުލާޞާ: •

ޤަޟިއްޔާ އެކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ  Cr-C/2015/452 ނަންބަރު: ކޯޓުގެ ކްރިމިނަލް މިއީ

 ބާދުއިބްރާހީމް ޢި، އޮސްޓްރޭލިޔާ/  ސ. ހުޅުދޫ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކާއި ޚިލާފަށްކަމަށްބުނެ،

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އްޔާޟިޤަ ފަރާތުން އެގެ  A160140) )ދ.ރ.ކާޑު ނަންބަރު:

ރައްދުވާ ފަރާތަކީ  ގެ އިސްތިއުނާފުއްޔާޟިމި ޤައިސްތިއުނާފުކުރުމުން ބަލާފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެކެވެ. 

 އެވެ. ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސްޕްރޮސި

 
 ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައް: •

ގެ ޟިއްޔާޤަ Cr-C/2015/452 ނަންބަރު: ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ  މިކުރެވޭނާފު އިސްތިއު  -01

އަހްމަދު އުނައިސް،  އިރުވައި، / ސ. ހުޅުދޫ  ،ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް ބެލިއިރު، އެޤަޟިއްޔާއަކީ

 ޢިބާދު އިބްރާހީމް/ ޮއސްޓްރޭލިއާ،  ސ. ހުޅުދޫ އާއި އިބްރާހީމް ރަޝީދު، ގ. ފެރެސްލައިޓް މާލެ /އާއި ކ. 

 ހަވީރުގެ ވަގުތެއްގައި މާލޭގައި ކުރަމުންދިޔަ މުޒާހަރާއާ ވަނަ ދުވަހުގެ 2015މެއި  01އިތުރުބަޔާކާއިއެކު 

ދަރު ސްކޫލް އިސްކަން ޗާންދަނީމަގު އާދެމެދުގެ ވަގުތެއްގައި  23:00އާއި  22:00ން އެދުވަހު ގުޅިގެ

ލް ކުރުމަށް އެވަގުތު އެސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ކައިރިއަށް އެއްވެ މުޒާހަރާކުރަމުންދިޔަ ބަޔަކު ކޮންޓްރޯ 

އިބްރާހީމް ސައިން ބިންމައްޗަށް ވައްޓާލުމުން މިމީހުންގެ ތެރެއިން ޙުޕޮލިސް ސަރޖަންޓް ޢަބްދުއްރަޙްމާން 

މާން ޢިބާދު، ޢަބްދުއްރަޙްމާން ޙުސައިން އަތުގައި އޮތް މުގުރު ގަދަކަމުން އަތުލުމަށްފަހު އެމުގުރުން ޢަބްދުއްރަޙް

 ތެރެއިން އަޙްމަދު އުނައިސްގެ އަތުގައި އޮތް ހެލްމެޓަކުން ޙުސައިންގެ ގައިގައި ޖަހާފައިވާތީއާއި، މިމީހުންގެ

އިންއާ ދިމާލަށް އެހެލްމެޓް ހޫރާލުމުން ކައި ޢަބްދުއްރަޙްމާނު ޙުސަޓަގައިޖެހުމަށްޢަބްދުއްރަޙްމާން ޙުސައިންގެ ގައި

މާން ދުއްރަޙްގެން ޢަބްޅި ގެ ގައިގައި ޖެހިފައިވާތީއާއި މިހާދިސާއާ ގުއެހެލްމެޓް ޢަބްދުއްރަޙްމާން ޙުސައިން

ތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު ޙުސައިންއަށް އަނިޔާވެފައިވާކަން އޭނާގެ މެޑިކޯ ލީގަލް ރިޕޯޓުން އެނގެން އޮންނާ 

ވަނަ  9ގެ ތެރި ހަތިޔާރާއި ތޫނުއެއްޗެހި ގެންގުޅުން މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( )ބިރުދެއްކުމާއި ނުރައްކާ 17/2010
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އާއި، އިބްރާހީމް ރަޝީދުއާއި، ދަށުން އަޙްމަދު އުނައިސް ވާލާދީ، އެމާއްދާގެ )ށ( ގެމާއްދާގެ )ހ( އާ ޙަ

ކުށުގެ ދަޢުވާ އް ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ ހިންގުމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ އިބްރާހީމް ޢިބާދުގެ މައްޗަށް ހަތިޔާރެ

 އުފުލާފައިވާކަމާއި،  

ރުވައި، އަހްމަދު ދެންފަހެ، ސ. ހުޅުދޫ/ އި"އިވާ ޙުކުމުގައި، ކޮށްފަ ބަލައި އެމައްސަލަ           

/ އޮސްޓްރޭލިއާ،  ގ. ފެރެސްލައިޓް، އިބްރާހީމް ރަޝީދު އާއި، ސ. ހުޅުދޫ އިސް، އާއި މާލެ /އުނަ

އިވެރިވުމުގެ އިބްރާހީމް ޢިބާދުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުޅަ ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ ހިންގުމުގައި ބަ

ހްމަދު އުނައިސްއާއި އިބްރާހީމް ރަޝީދުއާއި އިބްރާހީމް ޢިބާދު ކުށުގެ ދަޢުވާ ޝަރީޢަތުން ބެލިބެލުމުން، އަ

ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރުގެ ވަގުތެއްގައި މާލޭގައި ކުރަމުންދިޔަ މުޒާހަރާއާ  2015މެއި  01އިތުރުބަޔާކާއިއެކު 

ދުގެ ވަގުތެއްގައި ޗާންދަނީމަގު އިސްކަންދަރު ސްކޫލް އާދެމެ 23:00އާއި  22:00ގުޅިގެން އެދުވަހު 

ރަކާތްތެރިވި ރިއަށް އެއްވެ މުޒާހަރާކުރަމުންދިޔަ ބަޔަކު ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އެވަގުތު އެސަރަހައްދުގައި ހަކައި

 ޕޮލިސް ސަރޖަންޓް ޢަބްދުއްރަޙްމާން ހުސައިން ބިންމައްޗަށް ވައްޓާލުމުން މިމީހުންގެ ތެރެއިން އިބްރާހީމް 

ރު ގަދަކަމުން އަތުލުމަށްފަހު އެމުގުރުން ޢަބްދުއްރަޙްމާން ޢިބާދު، ޢަބްދުއްރަޙްމާން ޙުސައިން އަތުގައި އޮތް މުގު 

އި، މިމީހުންގެ ތެރެއިން އިބްރާހީމް ރަޝީދުގެ އަތުގައި އޮތް ކޯނަކުން ޙުސައިންގެ ގައިގައި ޖަހާފައިވާތީއާ

ތުގައި އިސްގެ  އަވާތީއާއި، މިމީހުންގެ ތެރެއިން އަޙްމަދު އުނަޢަބްދުއްރަޙްމާން ޙުސައިންގެ ގައިގައި ޖަހާފައި 

ނު ޙުސައިންއާ ދިމާލަށް  ހެލްމެޓަކުން ޢަބްދުއްރަޙްމާން ޙުސައިންގެ ގައިގައިޖެހުމަށްޓަކައި ޢަބްދުއްރަޙްމާ އޮތް

މިހާދިސާއާ ގުޅިގެން އެހެލްމެޓް ހޫރާލުމުން އެހެލްމެޓުން ޢަބްދުއްރަޙްމާން ޙުސައިންގެ ގައިގައި ޖެހިފައިވާތީއާއި 

ޔާވެފައިވާކަން އޭނާގެ މެޑިކޯ ލީގަލް ރިޕޯޓުން އެނގެން އޮންނާތީ ދައުލަތުން ޢަބްދުއްރަޙްމާން ޙުސައިންއަށް އަނި

އަށް ދަޢުވާލިބޭ  ޢުވާގެ މައްޗަށް ކުޅަ މިދައާއި އިބްރާހީމް ރަޝީދުއާއި އިބްރާހީމް ޢިބާދުއަޙްމަދު އުނައިސް

ދަޢުވާ  ،ގުޅިގެން ރުކުރުމާއި ރާހީމް ރަޝީދުއާއި ިއބްރާހީމް ޢިބާދު އިންކާއަޙްމަދު އުނައިސް އާއި އިބް

ސާބިތުކުރުމަށް ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ހެކި ޤަރީނާތަކުން އަޙްމަދު އުނައިސްގެ މައްޗަށް މިދައުވާ ޝަރީޢަތަށް 

ވަނަ  51ސީގެ ނޫނު އަސާސާބިތު ވާވަރަށް ހެކިޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާ 
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/ އިރުވައި، އަޙްމަދު އުނައިސް، މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުޅަ  މާއްދާގެ )އ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ސ. ހުޅުދޫ

ރެއް ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ ހިންގުމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ކުށުގެ މިދަޢުވާ ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައި ހަތިޔާ

 ހުށަހެޅި ރާހީމް ޢިބާދުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށް އާއި އިބް ރަޝީދު  ، އިބްރާހީމްނުވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި

މިދަޢުވާ އެދެމީހުންގެ މައްޗަށް ޝަރީޢަތަށް  ހެކި ޤަރީނާތަކުން، އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް

 ންގުޅުން ބިރުދެއްކުމާއި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާއި ތޫނުއެއްޗިހި ގެ  17/2010ސާބިތުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ހަތިޔާރެއް  9ނުގެ ވަނަ އިސްލާޙް ގެނައުމުގެ ޤާނޫ 1ނާކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް މަ

ންކޮށްގެން މާރާމާރީ ހިންގުމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ކުށުން މާލެ / ގ. ފެރެސްލައިޓް، އިބްރާހީމް ރަޝީދު ބޭނު 

ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މިކުށުގެ ޢުޤޫބާތެއްގެ ރިވެއްޖެދު ކުއްވެއާއި ސ. ހުޅުދޫ / އޮސްޓްރޭލިއާ، އިބްރާހީމް ޢިބާ 

ބިރުދެއްކުމާއި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާއި ތޫނުއެއްޗިހި ގެންގުޅުން  17/2010ން ޤާނޫނު ނަންބަރު ގޮތު 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި ޙަވާލާދީ އެމާއްދާގެ  9ވަނަ އިސްލާޙް ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ  1ކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް މަނާ

. ހުޅުދޫ އޮސްޓްރޭލިއާ، އިބްރާހީމް ލެ / ގ. ފެރެސްލައިޓް، އިބްރާހީމް ރަޝީދު އާއި ސށުން މާ)ށ( ގެ ދަ

 "ވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކޮށް މިޤަޟިއްޔާ ނިންމީއެވެ.)ހަތެއް( އަހަރު ދު 07ޢިބާދު 

 ވެ. އޮވެއެއެޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓުން އެނގެން މިފަދައިންކަން

 
     ނަންބަރު:  ކޯޓުގެ ކްރިމިނަލް އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ގޮތުގެ މަތީން  -02

 452/Cr-C/2015 ާއިބްރާހީމް ، ސ. ހުޅޫދޫ / އޮސްޓްރޭލިއާއި ގުޅިގެން ޙުކުމްކުރެއްވުމާ  ގައިޤަޟިއްޔ

މެދު  ތަކާނުކުތާ  ނުކުތާއެއް ހުށަހަޅައި އެ 04ސްތިއުނާފުކުރަމުން، ފަރާތުން އެމައްސަލަ އި ގެ  ޢިބާދު

 ގައި ވާހަކަދައްކާފައިވެއެވެ.ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ވަނަ މާއްދާ އަދި ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާ  59ޤާނޫނު އަސާސީގެ  :ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ  *         

އްކޮށްފައިވާ ޢުވާއެދަލު ދަ ޚިލާފަށް، ތުހުމަތު ކުރެވުނު ކުށުގެ ޢަމަލާ ނުބައް އާ SC-A/19/2010ނަންބަރު 

  ވެ.ފައިވާ ނުކުތާއެ ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާ
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)ބިރުދެއްކުމާއި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާިއ  17/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު  :ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ  * 

ވަނަ މައްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން ދަޢުވާ އުފުލާފައިވާއިރު،  9ކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ މަނާ ތޫނުއެއްޗިހި ގެންގުޅުން 

 ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.ނިންމާފައިވާކަމަށް  ރުތައް ފުރިހަމަވެފައިނުވަނީސް ކުށް ސާބިތުވާކަމަށްއުންސުށުގެ ކު

އެ މީހަކު ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގައި " 51ޤާނޫނު އަސާސީގެ  :ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ  * 

މަ އެ މީހަކީ ކުށެއް ރެވޭ ނަތުނުކުކުށެއްކޮށްފިކަން އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ޝައްކެއްނެތި، ޝަރީޢަތަށް ސާބި 

އްކެއްނެތް"  ޙައްޤު ލިބިގެންވާކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، "އެކަށީގެންވާ ޝަނެތް މީހަކު ކަމުގައި ބެލުމުގެ

 ނުކުތާއެވެ. ޅިބުނެ ހުށަހެ މިންގަނޑަށް ބެލުމެއްނެތި ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާކަމަށް

ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ ހިންގުމުގެ  ން ކުޅައުލަތު ދަ :ހަތަރުވަނަ ނުކުތާއަކީ  * 

)ބިރުދެއްކުމާއި ނުރައްކާތެރި  17/2010ނަންބަރު  ށް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި ޤާނޫނު ކު

ގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އާ ޙަވާލާދި، އެމާއްދާ  9ނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ހަތިޔާރާއި ތޫނުއެއްޗިހި ގެންގުޅުން މަ 

އިން ފެށިގެން މިޤާނޫނުގެ ދަށުން  2016އި ޖުލަ 16ށުން ކުށްވެރިވާކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު، ގެ ދަ )ރ(

 ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.ހަގަ ކުރާކަމަށް ކުށް ކަނޑަނޭޅޭކަން ފާ

 ޤަޟިއްޔާ   Cr-C/2015/452 ނަންބަރު: ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެގުޅިގެން މިމައްސަލައާއި  -03

އިބްރާހީމް ، ސްޓްރޭލިޔާއޮ/  ހުޅުދޫސ. ކުރުމަށް އިސްތިއުނާފު  ޤަޟިއްޔާ، އެ ޓަށާއި  ރިޕޯނިމުނު ގޮތުގެ

 ހައިކޯޓުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅިގެން ދެފަރާތުން  ތަކާއިށާއި، އެނުކުތާތަކަހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާ  ފަރާތުން ގެ ޢިބާދު

ރި އެންމެހައި ލިއުންތަކަށް ބަލާއިރު ޅުންހުއި ގުޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކައަށާއި، މައްސަލައާ

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ޝަރީޢަތަށް ންތައްތައް އަންނަނިވި ކަ 

އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ފުރަތަމަ ނުކުތާއާއި ދެވަނަ  ފުރަތަމަކަމަކީ، -3.1

ރު، ދެވަނަ ނުކުތާގައި، އި ލާމެހިފައިވާ ދެނުކުތާކަމާއި އެހެންކަމުން، އެދެނުކުތާއަށް ބަލާނުކުތާއަކީ ގުޅި

 ހަތިޔާރާއި ނުރައްކާތެރި ބިރުދެއްކުމާއި) 17/2010 ނަންބަރު ނޫނު ޤާ އިބްރާހިމް ޢިބާދުގެ މައްޗަށް 

 ގެ ( ރ) އެމާއްދާގެ  ،ޙަވާލާދި  އާ( ނ) މާއްދާގެ ވަނަ  9 ގެ( ޤާނޫނު ނާކުރުމުގެމަ  ގެންގުޅުން ތޫނުއެއްޗިހި
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އް އެގަޅު ވާހަކަނފް ފޯމްގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް އޮތުމަކީ ރަނާދަޢުވާ ކޮށްފައިވާކަމަށް އިސްތިއު  ދަށުން

ގެން އޮންނަކަމާއި، ރަގަޅު ގޮތަކީ ނޢުވާގެ ޞީޣާއިން އެނޫންކަން އިބްރާހިމް ޢިބާދުގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ދަ 

 ކުރުމުގެނާ މަ ގެންގުޅުން ތޫނުއެއްޗިހި  ހަތިޔާރާއި ނުރައްކާތެރި ބިރުދެއްކުމާއި) 17/2010 ނަންބަރު ޤާނޫނު

ކޮށްފައިވާ ދަޢުވާއެއްކަމާއި،  ދަށުން  ގެ ( ށ) އްދާގެ މާއެ  ،ޙަވާލާދި  އާ( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ  9 ގެ( ޤާނޫނު

 SC-A/19/2010 : ނަންބަރު ސުޕްރީމްކޯޓުގެ  އާއި މާއްދާ ވަނަ  59 އަސާސީގެ ޤާނޫނުމިދަޢުވާއަކީ 

އިސްތިއުނާފް ކުރާ  ބުނެ ކަމަށް  ދަޢުވާއެއް ލުނުބައްދަ  ޢަމަލާ ކުށުގެ ކުރެވުނު  ތުހުމަތު ޚިލާފަށް، އާޤަޟިއްޔާ

ޖޭގެ )ދިވެހިރާއް 2014/09ނު ނަންބަރު ޤާނޫ އެވާހަކަތަކަކީ، ރު،ކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިއްފަރާތުން ދަ

އުޞޫލުގެ ވާހަކަ ލުއިއަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ ގައި، ބަޔާންކުރާ،  ނަ މާއްދާގެ )ރ(ވަ 10ގެ  ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު(

ނަމާއްދާގެ )ރ( އާ ޙަވާލާދީ ލުއި ވަ  10 ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެއިސްތިއުނާފް ކުރިފަރާތުން ސް މަވެ ކަމާއި، ނަ 

ޢުޤޫބާތަށް އެހާތަނަށް ލްޤާނޫނު ޙަވާލާ ދެވުނު ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކާފައިވަނީ،  އަދަބު ދިނުމުގެ އުޞޫލާ

ސްތިއުނާފް އި ގޮތުން ބަލާއިރު،މި  އި،ގެން އޮންނަކަމާނނެތިކަން އެ ޞްލާޙުތަކަށް ބެލުމެއް އިއައިސްފައިވާ 

ކަމާއި، އޭރު،  2015މެއި  01ށުގެ ޢަމަލު ހިންގިކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވުނު ތާރީޚަކީ ކު  ކުރެވިފައިވާ ފަރާތް

 ޤާނޫނު ކަން، ންފަށާއި ނުވާއަށް ޢަމަލު ކުރަ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތް( 2014/09ޤާނޫނު ނަންބަރު: 

 އިޞްލާޙު  ވަނަ 2 އަށް (ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 2014/9 ނަންބަރު ޤާނޫނު) 2015/12 ނަންބަރު

ޤާނޫނު ނަންބަރު ގެން އޮންނަކަމާއި، އެމާއްދާއިން، ނވަނަ މާއްދާއިން އެ 1 ގެ( ޤާނޫނު ގެނައުމުގެ

އިޞްލާޙް  ވަނަ ނަންބަރު (1ގެ ) ދާގެ )ނ(ވަނަ މާއް 10 ގެ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( 2014/09

  އިވަނީ ތިރީގައިވާ ޢިބާރާތުންނެވެ؛ފަކޮށް

 2014/9ގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 2015ޖުލައި  16އިން ފެށިގެން  2015ޕްރީލް އޭ 13" 

އަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާ ހަމައަށް ހިނގާ މުއްދަތުގައި  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު(

ޢުޤޫބާތު )ޕީނަލްކޯޑް( ޗެޕްޓަރ ޤާނޫނުލް ރާއްޖޭގެ ) ދިވެހ81/1ިޢަމަލުކުރާނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

( އާއި، ޤާނޫނު 2ނުލްޢުޤޫބާތު ޗެޕްޓަރ)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާޏޫ 81/21ނު ނަންބަރު ނޫ( އާއި، ޤާ 1
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 10/68( އާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 3)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު ޗެޕްޓަރ  66/1ނަންބަރު 

 ." ( އަށެވެ؛..4ޓަރ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު ޗެޕް 

ޤާނޫނު  ގެ ޢަމަލު ހިންގިއިރު،ގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވުނު ކުށު ތު އެހެންކަމުން، އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާ

ގެން ނއަށް ޢަމަލު ނުކުރާކަން ސާފުކޮށް އެ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( 2014/09ނަންބަރު 

 11 ،ހުށަހެޅިފައިވަނީ އެއްދަޢުވާ ށަހެޅުނު ހުއްޗަށް ދަށުކޯޓަށް ސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ މައޮންނަކަމާއި،  އި

 2016 އޮގަސްޓް 07ނިންމާފައިވަނީ، ދަށުކޯޓުން ދަޢުވާ ހުށަހެޅުނު  އިކަމާއި އަދި އެގަ 2015ޖޫން 

 ކުށްމުއްތަހަމުގެ މައްޗަށް ދަށުކޯޓުން ނިމިފައިވަނީ،  ކުރެވުނު ދަޢުވާތުމުންނާއި މިގެން އޮނގައިކަން އެ 

ށުކޯޓުން އަދަބު އްތަހަމުގެ މައްޗަށް ދަ މުކަނޑައެޅިގެން ކަމާއި،  ވެސްއަދަބު ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ތުވާސާބި

ށް ޢަމަލުކުރަންފަށާފައިވާތީ، އަ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( 2014/09ޤާނޫނު ނަންބަރު ކަނޑައެޅިއިރު، 

ންކުރާ، އަދަބު ގައި ބަޔާ ނަ މާއްދާގެ )ރ(ވަ  10އިސްތިއުނާފްކުރާ ފަރާތުން ބުނާފަދައިން، އެޤާނޫނުގެ 

 2014/09ޤާނޫނު ނަންބަރު  އޮތްތޯ ބަލާއިރު، އި އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ އުޞޫލު ލުކަނޑައެޅުމުގައި 

 2015/06ނެވުނު ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު ކަމުގައިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު އަށް ގެ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤުބާތު(

 ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނު(ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނަ 1 ޤޫބާތު(އަށް)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢު  2014/9)ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ  18ގެ  ނުލްޢުޤޫބާތު()ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫ  2014/09ވަނަ މާއްދާއިން، ޤާނޫނު ނަންބަރު  10

 (ދާގެ )ށވަނަ މާއް 18( އާއި ރވަނަ މާއްދާގެ ) 10އިތުރުކުރެވި، ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ އެއް )ރ(  މާއްދާއަށް

ސާފުކޮށް  ޤާނޫނުތަކެއް ލިސްޓްކުރެވިފައިވާކަން  ފައިވާކުރެވި ތިސްނާ ސްއިދިނުން އި" ގައި ބަޔާންކުރާ، "ލު

 ގެން އޮންނަކަމާއި، އެއަކުރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ؛ ނއެ

 ޙާލަތްތަކުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގައި (ށ) މިމާއްދާގެ އާއި( ރ) މާއްދާގެ ވަނަ 10 މިޤާނޫނުގެ

 މިޤާނޫނަށް  ނަމަވެސް . ވެއެވެ ން ގެއިސްކަންލިބި  އްޗަށްމަ މިޤާނޫނުގެ ޤާނޫނުތަކަށް އަންނަނިވި

    މިޤާނޫނުގެ  ސްދަޢުވާއެއްގައިވެ ހުށަހެޅޭ ދަށުން ޤާނޫނެއްގެ  އެއިން ،ފެށުމާއެކު ޢަމަލުކުރަން

 އަދި ( ދިފާޢު  ލިބެނިވި  މަޢާފު ) ބާބާއި ވަނަ 50(، ދިފާޢު  ހުއްދަކުރެވިގެންވާ ) އިބާބާ ވަނަ 40

 ދިފާޢުތަކުގެ  ޢާންމު ބަޔާންކޮށްފައިވާ( ދިފާޢު  ނެދާ ވެ ހުރަހަކަށް މަށްކުރު ދަޢުވާ) ބާބުގައި ވަނ60ަ

 .ލިބިގެންވެއެވެ މީހާއަށް ލިބޭ ދަޢުވާ  ،ފައިދާ
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އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުގެ މައްޗަށް މިފަދައިންކަމާއި، މިއަކުރުގައި ބަޔާން ކުރާ ޤާނޫނުތަކުގެ ތެރޭގައި، 

އެއީ،  ކަމާއި،ޓް ކުރެވިފައިވާ ށް ލިސްނަ އަދެވަ އެލިސްޓުގެ  ،ޤާނޫނު   އުފުލުނުއެޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ދަޢުވާ 

 މަނާ  ގެންގުޅުން އެއްޗެއްހި ތޫނު  ހަތިޔާރާއި ނުރައްކާތެރި ބިރުދެއްކުމާއި) 2010/17 ނަންބަރު ޤާނޫނު

  މިޤާނޫނުގެ ޔަ އަކުރުގައި ބަޔާން ކުރާ  "ގެން އޮންނަކަމާއި، އިސްވެބަޔާންވެދިނކަން އެ( ޤާނޫނު ކުރުމުގެ

 ޤާނޫނުތަކަށް  އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގައި (ށ) މިމާއްދާގެ އިއާ( ރ) މާއްދާގެ ވަނަ 10

 10" މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމުން، ޤާނޫނުލްޢުޤުބާތުގެ .އިސްކަންލިބިގެންވެއެވެ މައްޗަށް މިޤާނޫނުގެ

ޤޫބާތުގެ އްޗަށް ޤާނޫނުލްޢުގެ މަ ކުރާ އުޞޫލު ގައި ބަޔާން  )ށ( ވަނަ މާއްދާގެ 18 ( އާއިދާގެ )ރވަނަ މާއް

ން ގެ ނސާފުކޮށް އެ (prevail)ގައި ބަޔާން ކުރާ ޤާނޫނުތައް ގަދަވެގެންދާކަން  ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( 18

އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް،  )ރ(އްދާގެ ވަނަ މާ 10އޮތުމުން، އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ވަކީލު ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 

ޤަބޫލެއް  ރަދަނެއް ދެވިދާނެ ވާހަކަތަކެއް ކަމަށް ފަނޑިޔާރުންނަށްތުން ބުގޮ ނީނޫޤާ ކީ ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަ

 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ؛ 59ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ނުކުރެވެއެވެ. އަދި އެއީ

މާދެމެދު، އެކުރި ކުށެއްގެ އަދަބަށް ޤާނޫނަށް "...ކުށެއް ކުރުމާ، އެކުށެއް ކުރިމީހާއަށް ޙުކުމް ކުރު

 މަ، އެމީހަށް ދޭންވާނީ ފަހުން ހެދުނު ޤާނޫނުގައިވާ އަދަބެވެ."ލުޔެއްދީފައިވާނަ ން، ކުނަ ބަދަލަ ގެން

ނޫންކަމާއި، މަތީގައި ދެކެވުނު ވާހަކަތަކުން އިސްތިއުނާފް ވެސް ޢަމަލު ކުރެވޭނެ ކަމެއް މިއުޞުލޫގެ ދަށުން 

 ހަތިޔާރާއި  ނުރައްކާތެރި މާއިބިރުދެއްކު) 2010/17 ނަންބަރު ޤާނޫނު މައްޗަށް ދަޢުވާ އުފުލުނު ކުރާ ފަރާތުގެ 

އެޤާނޫނުގައި ބަޔާން ކުރާ ކުށުގެ  ނެވިގެ  އަށް ބަދަލެއް (ޤާނޫނު ކުރުމުގެ މަނާ ގެންގުޅުން  އެއްޗެއްހި ތޫނު

   ނަންބަރު:މް ކޯޓުގެ ރީސުޕް ހަމައެހެންމެ، ތްކަމާއި،ގެން ނެ ނން އެދެވުނު ކައަދަބަށް ލުޔެއް 

 2010/SC-A/19  ެވަނަ އަކުރުގެ )ށ( 2ހަގަ ކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ ފާ ގެޙާ ފް ޞަ ވަނަ 7ޤަޟިއްޔާގ 

ހައްޔަރު ކުރެވިފައިވާ މީހަކަށް އެމީހަކު އަމިއްލަ ދިފާޢަށް ތައްޔާރުވެވޭ މިންވަރަކަށް ގައި ވާގޮތުގެ މަތީން 

 ށް ކޮ ފުސާއިވާ ކުށާއި އެ ކުށަށް ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދަބު އެމީހެއްގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވިފަ

އެއީ ކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު، ނެ އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުން ދައްބުށްދޭން ވާނެކަމަށް" ބަޔާންކޮ 
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ކަމާއި، ގެން އޮންނަނހައްޔަރު ކުރެވިފައިވާ މީހުންގެ ދިފާޢުގެ ވާހަކަތައް ބަޔާންކުރާ ކުރުމެއް ކަން އެ

  ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ؛ ރުގައިއަކުއެށް ބަލާއިރު، އަ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 51ނުއަސާސީގެ ޤާނޫ 

ކުށެއް ކުރިކަމުގެ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ ކޮންމެ މީހަކަށްމެ: )ހ( އެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު 

ސްނުކޮށް ކުރެވިފައިވާ ކުށަކީ ކޮބާކަން، އެމީހަކަށް ރަނގަޅަށް ދޭހަވާނޭ ބަހަކުން، ލަ

 އަންގަންވާނެއެވެ." 

ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ ގައި ބަޔާން ކުރަނީ،  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 51ސީގެ ޤާނޫނުއަސާމިފަދައިން އޮތުމުން، 

ކުށުގެ ތުހުމަތު ކުރެވުނު  އި އިސްތިއުނާފް ކުރެވިފައިވާ މިމައްސަލައިގަ ކަމާއި،  މީހުންގެ ޙައްޤުގެ ވާހަކަ

ބުނެ  މަށްކަ ންޖެހޭނެ ގަ އަން"ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ ކުށަކީ ކޮބާކަން" ގުތު ފަރާތް ހައްޔަރު ކުރެވުނު ވަ 

ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތަށް ދެއްކިފައިވާ ވާހަކަތަކެއް ނޫންކަމާއި،  48ޤާނޫނުއަސާސީގެ ވާހަކަތަކަކީ ދައްކާފައިވާ 

ތެރެއިން އެމީހަކު ހައްޔަރު ހައްޔަރު ކުރެވޭ ހިނދު، ނުވަތަ ބަންދު ކުރެވޭ ހިނދު ލިބިދެވިގެންވާ ޙައްޤު ތަކުގެ 

ންގުމާއި، ތުހުމަތު ކުރެވުނު ކުށް ބަޔާން ކޮށްދިނުމާއި މިއީ ތަފާތު ށް އެކުރެވުނު ސަބަބު ވަގުތުން އެމީހަކަ

ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ނޫނީ  ،ނީކުރަ ހައްޔަރު މީހަކު ފުލުހުން ގޮތެއްގައި ޢާންމުއެހެނީ، ދެކަމެއްކަމާއި، 

 ކުށެއްކުރާން  އެއުޅެނީ ތަކުއެވަގު ނުވަތަ ،ކުށެއްކޮށްފިކަމަށް  މީހަކު ނުވަތަ ،ދެއްގައިނަހިފެން  ކުރަނިކޮށް ކުށެއް

 (probable casue) ހެކިތަކެއް ނުވަތަ ސަބަބުތަކެއް އެކަށީގެންވާ ޤަބޫލުކުރެވޭފަދަ ބުއްދިއަށް ކަމަށް

ޙަލާގައި ތަޙްޤީޤުކުރާ ފަރާތުގެ ކުށެއްގެ ތަޙްޤީޤުގެ ފުރަތަމަ މަރުހަލާކަމާއި، އެމަރުއެއީ ހުރެގެންކަމާއި، 

ހޯދޭ ހެކިތަކުގެ މަޤްޞަދަކީ މިގޮތުން ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި ކޮށް ތައް އެއްމަސްއޫލިއްޔަތަކީ ހެކި

 ހެކިތައް  ހޯދުނު ތަޙްޤީޤުންބޭރުފުށުން ފެންނަން ހުންނަ ކުށުގެ އުންޞުރުތަކާއި ހެކިތައް ހޯދުންކަމާއި، 

 ހެޅިފައިވާ ހުށަ ،ކަށަވަރުކުރުމާއި ހެކިތައްކަން  ޞައްޙަ ހޯދިފައިވާ މަތިން ގެ ތަކުހަމަ  ޤާނޫނީ އެއީ އެއްކޮށް

 ޝަރީޢަތަށް  މައްސަލަ ކަނޑައެޅުމާއި ނޫންކަން  ނުވަތަ އޮތްކަން ކުރެވެން  ދަޢުވާއެއް ކުށުގެ  ،ބަލައި  ހެކިތަކަށް

މަރުޙަލާކަމާއި، މިއީ  ކުރުމަކީ، ޖިނާއީ ތަޙްޤީޤެއްގެ ދެވަނަ  ތައްޔާރީތައް ބޭނުންވާނޭ ހުށަހެޅުމަށް 

 ،އުފުލާނީ  ދަޢުވާއެއް ރަސްމީ  ފަރާތުން ގެރ ޖެނެރަލް ޓަކިއުރޮސިޕް ގެ މަރުހަލާކަމާއި،ޕްރޮސިކިއުޝަން

 މިންވަރަށް  ޝައްކެއްނެތް  އެކަށީގެންވާ  ކުށް ކުރެވޭ ތުހުމަތު މައްޗަށް މީހާގެ ކުރެވޭ ތުހުމަތު ޢާންމުގޮތެއްގައި 
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 އަށް ޖެނެރަލް ޓަރއުކިޕްރޮސި ޖެނަމަކަމާއި، މިމަރުޙަލާގައިވިއް ކުރެ ޤަބޫލު ސާބިތުކުރެވޭނެކަމަށް

 ،އެހެނީ ބެލިދާނެކަމާއި ކުށާއިމެދު ކުރެވިފައިވާ ތުހުމަތު މައްޗަށް މީހާގެ ތުހުމަތުގައިވާ އިރާއެއްގައިޅާދާފު

 އް ރުތަކެއިޚްތިޔާޖިނާއީ ދަޢުވާ އުފުލުމުގެ  ވަނީ ޤާނޫނުން ޤާނޫނުއަސާސީއާއި އަށް ޖެނެރަލް ޕްރޮސިކިއުޓަރ

(prosecutorial discretion) ،ިޙާލަތްތަކަށް، ހުރިހާ ގުޅޭ ކުށާއި ފައިވާރެވިކު ތުހުމަތު ދީފައިކަމާއ 

 ކޮންދަޢުވާއެއްކަން  ކުރާނީއޭނާގެ މައްޗަށް  ،ބަލައި  ގޮތުން ހިމެނޭ ރެކޯޑް ކުށުގެ މާޟީގެ މީހާގެ ތުހުމަތުގައިވާ

 ތު މަތުހު ފުލުހުން މައްޗަށް މީހާގެ  ކުރެވިފައިވާ ތުހުމަތު ،ތުން ގޮ މި ކަނޑައަޅާނީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްކަމާއި

 ،ކުށްތައްކަށްވުރެ  ކުރި  ތުހުމަތު މައްޗަށް އޭނާގެ  ފުލުހުން ،ކުރުމާއި ދަޢުވާ މައްޗަށް ކުށްތަކެއްގެ ހުރިހާ ރާކު

ބިނާކޮށް، ތުހުމަތު  ފެންނަ ހެކިތަކުގެ މައްޗަށް ންއަދި ތަޙްޤީޤު ،ދަޢުވާކުރުމާއި ކުށަކަށް  ބޮޑު ނުވަތަ ކުޑަ

 ނުވަތަ މަވާނަމަ އެކުށަކަށް ދަޢުވާ ކުރުމާއި  ފުރިހަތައްރު ސު ކުށް ނޫން އެހެން ކުށެއްގެ އުންކުރެވުނު

ޖެނެރަލްއަށް  ރނިންމުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޕްރޮސިކިއުޓަ ގޮތަކަށް މިއިން ނުކުރުމާއި ދަޢުވާއެއް  އެއްގޮތަކަށްވެސް

ށް ސާފުކޮ  ވަނަމާއްދާއިން 223ހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ހިރާއްޖޭގެ ޖުމްމިކަންކަން ދިވެ ލިބިދީފައިވާ ކަމާއި،

ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާ ކުރުމުގައި ޤާނޫނުއަސާސީއާއި  ނަމަވެސްގެން އޮންނަކަމާއި، އެހެންނއެ

 އިޚްތިޔާރެއްނޫން  ޙައްދެއްނެތް އެއްވެސް  ބާރަކީ، އިޚްތިޔާރީލިބިދީފައިވާ ށް އަޖެނެރަލް ޕްރޮސިކިއުޓަރޤާނޫނުން 

 ބަޔާން  ޤާނޫނުއަސާސީގައި ،ލިބިގެންވަނީ ބާރު ކުރުމުގެ ރުތިޔާއިޚް ކުރުމަށް ތަންފީޛު ޤާނޫނު ޖިނާއީކަމާއި، 

ބާރެއް  ހިންގަންޖެހޭ އިތެރޭގަ ޙައްދުތަކުގެ ޤާނޫނީ ބާރަކީވެސް  ކޮންމެތެރެއިންކަމާއި،  ޙައްދުތަކުގެ  ކުރާ

 ން ތަކު ލިބިދީފައިވާ ފަރާ ބާރު އިޚްތިޔާރީމައުޟުޢީކޮށް  ބަޔާންކުރަނީ، (rule of law) ބާރު ޤާނޫނުގެކަމާއި، 

 ޖިނާއީ ކަމާއި،  ކަންބެލެންޖެހޭނެއެކަމެއް  އެބާރުގެ ބޭނުންކުރިގޮތާމެދު ސުވާލު އުފެދިއްޖެނަމަ، ކޯޓުގައި 

 ޖިނާއީ ވާއިރު، އްކަމަށް އަސާސެ ބޮޑު ފާޅުކަން ނެގެހެއްޓުމުގެ ބާރު ޤާނޫނުގެ ކުރުމަކީ  ޢުވާކުށްތަކުގައި ދަ

 ޤާނޫނުގެ  ،ކުރެވިއްޖެނަމަ  ބޭނުން  ގޮތުގައި ނަހަމަ ކަށްމަ ނުބޭ  ސީ ސިޔާ ،ނިޒާމް  ކުރުމުގެ  ދަޢުވާ ކުށްތަކުގައި

 އިންޞާފުވެރި  އެނިޒާމަކީއަރާނެކަމާއި،  ލޮޅުން  ބޫލުކުރުމަށްޤަ  އޮތް މެދުގައި ރައްޔިތުންގެ  ޢާންމު  ބާރާއިމެދު 

 އެހެން  ކަމާއިކުރާނެ ޖަދަލު އެނިޒާމަށް އެބައިމީހުން ،ނުކުރެވިއްޖެނަމަ  ބޫލުޤަ ރައްޔިތުންނަށް ނިޒާމެއްކަމަށް
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 ،ކުރަނީ  ބޭނުން ބާރު އިޚްތިޔާރީ ކުރުމުގެ  ދަޢުވާ ޖިނާއީ  ޖެނަރަލް ޓަރކިއުޕްރޮސި  ،ބުނާނަމަ  ގޮތަކަށް

 ،ކުރެވިއްޖެނަމަ ޤަބޫލު ރައްޔިތުންނަށް ކަމަށް ބީދައަކުން ނުކުރެވޭ ޖަވާބުދާރީ ،ބޭއިންސާފުން  ،ނަހަމައިން 

 ނެތިވެ  ބާރު ތުއި  އޮތް ރައްޔިތުންގެ  ނިޒާމަށް  ރީސްތޫދު މުޅި ،ކިއެއްތަ  އަދި ނިޒާމަށް  ޢަދުލުގެ  ޖިނާއީ

 ބަޔާން ގައި (ށ) މާއްދާގެ ވަނަ 220 ޤާނޫނުއަސާސީގެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގައިދާނެކަމާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނހި

 ކޮށްފައިވަނީ؛

 ޤާނޫނުއަސާސީއާއި އަދާކުރާނީ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ކާއިވާޖިބުތަ ޖެނެރަލްގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ

  މަތީންނެވެ. ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ ޤާނޫނާ ފާސްކުރާ މަޖިލީހުން ގެ ންރައްޔިތު

ޤަޟިއްޔާގައި ބަޔާން  SC-A/52/2014 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ނަންބަރު:މިފަދައިންކަމާއި އަދި 

  ؛ކޮށްފައިވަނީ 

 ނޫނު ރަލްއަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ޤާ" ...ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެ

ގެ ދަށުން ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން  )ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤާނޫނު( 09/2008ނަންބަރު 

ޤާނޫނުގެ ޙުދޫދުގެ ތެރޭގައި ހަމަޔާއި އިންޞާފުގެ ޢާންމު އުޞޫލުތަކާއި ފުށުނާރާނެ ގޮތެއްގެ 

 ކަށްވާތީ..."ރަ ތިޔާޚްޔާރުތައް ބޭނުންކުރުމަކީ އޭނާއަށް ޤާނޫނީގޮތުން ލިބިގެންވާ އިމަތިން އެ އިޚްތި

ކުރެވޭނީ ބޭނުން އަށް ރަލްޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެ  ބާރު އިޚްތިޔާރީ  ކުރުމުގެ ދަޢުވާ  މިފަދައިންކަމަށްވާތީ، ޖިނާއީ 

ނާރާނެ ގޮތެއްގެމަތިންކަމީ އިތުރު ކާއި ފުށު ދި ހަމަޔާއި އިންޞާފުގެ އުޞޫލުތަޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކާއި އަ

ބޭނުންކުރި  ބާރު އިޚްތިޔާރީ ކުރުމުގެ ދަޢުވާ ޖިނާއީކަމާއި، އެހެންކަމުން، ތެއްޖަދަލެއް ކުރެވެންނެތް ޙަޤީޤަ

ފަރާތުން ޝަކުވާއެއް ކުރުމުން، ގެ މުއްތަހަމު އެދަޢުވާގެ ތެރެއިން، ކޯޓުގައި ޖިނާއީ ދަޢުވާ އުފުލުނު ގޮތާއިމެދު 

އަށް ޖެނެރަލް އުޓަރކިރޮސިޕްޢަމަލު ކުރުމަށް  މުއްތަހަމާމެދުނަމަވެސް،  ބެލެވޭނެކަމާއި، އެޝަކުވާއެއް

ނުވަތަ  (mala fide) އެހެން މަޤްޞަދެއްގައިކޮށްފައިވަނީ،  ބާރުގެ ބޭނުން  އިޚްތިޔާރީޤާނޫނުން ލިބިދީފައިވާ 

ދެވޭނެ ފަރުވާއެއް  ކޯޓަށް މުގައި މިކަ ވިގެން މެނުވީ،ކަން ސާބިތުކޮށްދެ ބޭނުމެއްގައި (improper)ނުރަގަޅު 

 ޤާނޫނު މިމައްސަލައިގައި އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ، އިވާ ވިފައިސްތިއުނާފް ކުރެނެތްކަމާއި، 

 ކުރުމުގެ  މަނާ ގެންގުޅުން އެއްޗެއްހި ތޫނު ހަތިޔާރާއި ނުރައްކާތެރި ބިރުދެއްކުމާއި) 2010/17 ނަންބަރު
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 މުގައި ކަމަށާއި، ބޭނުސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ދަޢުވާ އުފުލާފައިވަނީ، އަދަބު ބޮޑު ކުރުމުގެ ގެ ދަށުން ޕްރޮ (ޤާނޫނު

 ގެންގުޅުން  އެއްޗެއްހި ތޫނު ހަތިޔާރާއި ނުރައްކާތެރި  ބިރުދެއްކުމާއި ) 2010/17 ނަންބަރު ޤާނޫނު ސަބަބަކީ، 

އްގައި ހެދިފައި އޮތް އަކީ، ވަކިން އޮތް، އެހެންކަމަކަށް އެހެން މަޤްޞަދެ (ޤާނޫނު ކުރުމުގެ މަނާ

މްގެ މައްސަލަތައްފަދަ ރަންއުޅޭ ގޭންގުތަކާއި ޓެރަރިޒަމަ ހުން ޤާނޫނެއްކަމަށާއި އެއީ ކަނޑިހިފައިގެން މީ

ށް ވާތީ ކަމާއި، ނަމަވެސް މިކަން ސާބިތުކުރުމުގެ ށް ހެދިފައިވާ ޤާނޫނެއްކަމަމައްސަލަތަކުގެ މައްޗަށް ހިންގުމަ

 ރައްދުވާ  އިސްތިއުނާފް ން ހުއްޖަތެއް ހުށަހަޅާފައި ނެތްކަމާއި، ގޮތުން އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތު

 ބިރުދެއްކުމާއި) 2010/17 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،ގޮތުން ކުރާ ބަޔާން ފަރާތުން ޖެނެރަލްގެ  ކިއުޓަރސިޕްރޮ

ގެ ދަށުން މިދަޢުވާ  (ޤާނޫނު ކުރުމުގެ މަނާ ގެންގުޅުން އެއްޗެއްހި ތޫނު ހަތިޔާރާއި ނުރައްކާތެރި

 އިވަނީ؛ކުރެވިފަ

 .މިޙާދިޘާއަކީ ކުރިން ރާވައިގެން ކުރެވިފައިވާ ކަމަށްވުން -1

 ސަލައިގައި އަނިޔާ ލިބުނު  ފަރާތަށް ޙަމަލާދީފައިވަނީ ގިނަބަޔަކު ބައިވެރިވެގެން ކަމަށްވުން.މައްމި -2

ޗެއް ހަމަލާދިނުމުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ މީހެއްގެ ހަށިގަނޑަށް ނުރައްކާތެރި ހާނިއްކައެއް ވެދާފަދަ އެއް  -3

 ކަމަށްވުން. 

 ލާއިރު، ކުށުގެ ނުރައްކާތެރިކަން. ބައްކަށްމައްސަލައިގެ ވަށައިގެންވާ އެންމެހައި ކަންތަ -4

 ނުރައްކާތެރި  ބިރުދެއްކުމާއި ) 2010/17 ނަންބަރު ޤާނޫނު މިކަން ކަމުގެ މައްޗަށް ބެލުމަށްފަހުގައިކަމާއި،  

އެޤާނޫނުގެ ފުރަތަމަ މާއްދާގެ  މަޤްޞަދު ގެ (ޤާނޫނު ކުރުމުގެ މަނާ ގެންގުޅުން އެއްޗެއްހި ތޫނު ހަތިޔާރާއި

 ގެން އޮންނަކަމާއި، އެއަކުރުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވަނީ؛ ނތަޢާރަފުން އެ ކުރާ ޔާން ގައި ބަ )ހ(

މިޤާނޫނަކީ، މީސްމީހުންގެ ފުރާނައާއި ހަށިގަނޑާއި މުދަލަށް ގެއްލުން ލިބޭގޮތަށް، ނުވަތަ 

ށް، ތޫނު އެއްޗެއްސާއި ހަތިޔާރުފަދަ ތަކެތި ގެންގުޅުމާއި، ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ ފަދަ ގޮތަކަ 

ރުދައްކައި، އިންޒާރުދީ ހެދުމާއި، މިފަދަ ކަންކަން ކުރުން މަނާކުރުމުގެ ށް ބިހުންނަމީސްމީ

 ޤާނޫނެވެ." 

 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ؛ 6، އަދި މިޤާނޫނުގެ ކަމާއިމިފަދައިން
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ގެންވާ ކުށާއި އަދަބާއި އަދި ކަންކަން އެހެން ޤާނޫނަކުން މިޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅި ބަޔާންވެ 

ވާ ކުށާއި، އަދަބާއި އަދި ކަންކަމާ ފުށުއަރާނަމަ އިސްކަންދެވޭނީ ނޑައެޅިފައިވަތަ ކަޅާ ނު ކަނޑައަ

 މިޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅި ބަޔާންވެގެންވާ ކުށާއި، އަދަބާއި އަދި ކަންކަމަށެވެ.

 އި މެ 01 ހުށަހެޅިފައި މިވާ މައްސަލައިގެ ކަންހިގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު،އިސްތިއުނާފަށް ދައިން ކަމާއި، މިފަ 

ގައި ކުރެވުނު މުޒާހަރާގައި، އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުން، ފުލުހެއްގެ އަތުގައި އޮތް މުގުރެއް  2015

މުގުރަކީ  މާއި،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަތަކުރާރުކޮށް ހަމަލާދިންކަން އަތުލުމަށްފަހު އެމުގުރުން އެފުލުސްމީހާއަށް 

މީހެއްގެ އެމުގުރު ބޭނުން ކުރާ ގޮތަކުން  ސް،ނަމަވެ  (non lethal)ހަތިޔާރެއް  ނޫން އޭގެޒާތުގައި ނުރައްކާތެރި 

ން ގެންގުޅޭ ހުވީމާ ފުލުފުރާނައަށް ނުވަތަ ހަށިގަނޑަށް ނުރައްކާތެރި ހާނިއްކައެއް ދެވިދާނެ އެއްޗެއްކަމާއި، 

ސް އްވެ ގޮތެއްގައި ކޮންމެ މައްސަލައެ (objective)ޢީ ބެލުމަކީ، މައުޟޫ  ތޯމުގުރު ނުރައްކާތެރިތޯ ނުވަތަ ނޫން

 2015މެއި  01މައްސަލައެއްގެ ވަށައިގެންވާ ކަންކަމަށް ބަލައި ގޮތެއް ނިންމަންޖެހޭ ކަމެއްކަމާއި، ވަކިން އެ

 މިޢަމަލަކީ ސިޔާސީ ގައި ކުރެވުނު މުޒާހަރާއަކީ ސިޔާސީ ކަމެއްކަމުގައި ބެލިނަމަވެސް، އެމުޒާހަރާގައި ހިންގި

ގެން އޮންނަކަމާއި ނޢަމަލެއްކަން އެ ގެނާއީ ކުށުޖި އީ ކަމެއްކަމުގައި ބެލޭނެ ހަމައެއް ނެތްކަމާއި އެ

 ނުރައްކާތެރި  ބިރުދެއްކުމާއި) 2010/17 ނަންބަރު ޤާނޫނު އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ މައްޗަށް  އެހެންކަމުން،

ން ގެ ދަށުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތު  (ޤާނޫނު ކުރުމުގެ ނާމަ  ގެންގުޅުން އެއްޗެއްހި ތޫނު ހަތިޔާރާއި

 ވީމާ  ހުރި ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް ބެލެވިގެންކަމާއި،  ކުރެވުނު ތަޙްޤީޤު ތަކުން ފެންނަން ވަނީ ޢުވާ އުފުލާފައިދަ

 ގަޅު ނނުރަ ނުވަތަ (mala fide) މަޤްޞަދެއްގައި އެހެންބަޔާންވެދިޔަ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މިދަޢުވާ ކޮށްފައިވަނީ 

(improper )ިކަމެވެ.ނެތްއް ހަމައެ ބަލާނެ ޤާނޫނީ ކަން ބޭނުމެއްގައ  

 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ  51ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ވަނަ ކަމަކީ،ދެ  -3.2

ވަނީ، "އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ޝައްކެއްނެތް މިންގަޑަށް ބެލުމެއްނެތި ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައަޅާފައި

ޑިބިލިޓީ ޓެސްޓު ތަކާއި ޤަރީނާތަކުގެ ކުރެ ހެކި ވާއިސްތިއުނާފް ކުރެވިފައިވާ ފަރާތާއި ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅިފައި

މަށާއި މިމައްސަލައިގައި ހެކިވަޒަން ކުރުމުގައި ކަ ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދީ ސިއްރު ހެކީންގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް 

އްޙަކަމަށް ބަލާފައިވާ ކަމަށެވެ. މިނުކުތާއާއި ރި ޤަރީނާތައް ޞަފާސިދު ޤަރީނާ އެއްކަން ސާފުކޮށް ފެންނަ ހު
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ރާތުން ބުނެފައިވަނީ، ސިއްރުހެކިންގެ ހެކިބަސް ނެގިފައިވަނީ، އެހެކިންގެ އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަ ގެންޅި ގު

ރުޞަތު ޢަދުވެރިކަން ކަށަވަރު ކުރެވިގެންކަމަށާއި އަދި ސިއްރުން ހުށަހެޅި ހެކިންނާއި ސުވާލު ކުރުމުގެ ފު

  ރު އްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަވެހިރާއިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތަށް ލިބިދީފައިވާ ކަމަށާއި އަދި ދި

 2013/HC-A/163  .ެޤަޟިއްޔާއިން ސިއްރުން ހެކިބަސް ނެގޭނެ ކަމަށް ބަޔާން ކޮށްފައިވާކަމަށެވ

ޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ބަޔާންވެދިޔަ ނެގުމާއިބެހޭ ގޮތުން ދިވެހިރާއް މިވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު، ސިއްރު ހެކިބަސް 

ޤާނޫނީ އަދި ޝަރުޢީ ހަމަތަކަށް ސިއްރުން ހެކިބަސްނެގުމަކީ  ތިންމަ ޤަޟިއްޔާގައި ބަޔާން ކުރާ އުޞޫލުގެ 

ގައިވެސް ހެކިބަސްދޭ ހެކިންނަށް ރައްކާތެރިކަން ހުއިސްލާމީ ފިޤުބަލާއިރު ނުކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަމާއި، 

ށް ޤަބޫލުކޮށް ބަލައިގެންފައިވާ ހަމައެއްކަމާއި، ހެކިބަސްދޭ ހެކިންނަ ދިނުމަކީ ފިޤްހީ މަޛްހަބުތަކުން

ރީޢަތެއް ލިބުމުގެ ޙައްޤާއި ޝަ އެޅުމަކީ މުއްތަހަމަށް ލިބިގެންވާ ޢަދުލުވެރި އްކާތެރިކަން ދޭނެ ގޮތެއް ކަނޑަރަ

ޢުގެ ޙައްޤަށް ބަލައި، ހެކިބަސްދޭ މީހާގެ ނަފްޞަށް ރައްކާތެރި ކަން ލިބިގެންވުމުގެ ޙައްޤާއި އަދި މުޅި މުޖުތަމަ 

ލާއިރު، ޝާފިޢީ މަޛުހަބުގެ މަތަކެއް ކަމާއި، މިއުޞޫލުން ބަ ނެ ހައި ތަނާއި ގުޅޭގޮތަށް ބަދަލުވަމުންދާ މަނާޒަ

ޢިލްމުވެރިއެއްކަމަށްވާ އަލްއިމާމް ނަވަވީ ބަޔާން ކުރައްވާފައިވަނީ، " ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން، ހެކިބަސްދޭމީހާއަށް 

ވެ. އަދި ދަޢުވާ ވެއެން ލިބޭ މީހާއަށް އިންޒާރު ކުރުން ފަނޑިޔާރުގެ މައްޗަށް ލާޒިމު ވެގެ ބިރު ދައްކާނަމަ، ދަޢުވާ

ހެކިންނަށް  1ން ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ، އޭނާ ޖަލަށް ލުން ފަނޑިޔާރަށް ލާޒިމުވެގެން ވެއެވެ."ލިބޭ މީހާ އެކަ

ލަށް ލުން އެކަނިނޫންކަމާއި، ބިރު ބިރުދެއްކުމުން ރައްކާތެރިކަން ދެވޭ ގޮތަކީ ހަމައެކަނި ބިރު ދައްކާމީހާ ޖަ

ވެސް ބޭއްވުމަކީ  (anonymous) ސިއްރުކޮށް ، ހެކިބަސް ދޭމީހާ ގޮތުން  ދެއްކުމުގެ ދޮރު ބަންދުކުރުމުގެ 

ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް ރައްކާތެރިކަން ދެވޭނެ ގޮތެއްކަމާއި، ނަމަވެސް މުއްތަހަމަށް ލިބިދޭ ޢަދުލުވެރި ޝަރީޢަތެއް 

ކެއް ބޭއްވޭނީ އެކަމުގައި އުޞޫލުތަ ސިއްރުކޮށްތްކޮށް، ހެކިބަސްދޭ މީހާ ލިބުމުގެ ޙައްޤަށް ރިޢާޔަ 

މައިގަނޑު ހަމަތައް ބަޔާންވެދިޔަ ހައިކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާގައި  ކަނޑައެޅިގެންކަމާއި، އެކަމުގެ

 ބަޔާންކޮށްދީފައިވާކަމާއި އެއީ؛

                                                 
1 Al-Nawawi Yahya, Minhaj 'A Classical Manual on Islamic Law According to Shafi'I fiqh, vol 1 (Dar alminhaj 2008) 255 
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 ހެކިބަހުގެ ނަޒާހަތްތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުން. -1

 ން ބޮޑު ކުށެއްގައި ހެކިބަސްދޭ މީހަކަށްވުން.ޖިނާއީ ކުށްތަކުގެ ތެރެއި -2

ތުން( ނުވަތަ މުދަލަށް ގެއްލުން ލިބިދާނެ ) އެންމެގާތް ޢާއިލާ ހިމެނޭ ގޮ ސަށް ފްހެކިބަސްދޭ މީހާގެ ނަ  -3

 .ކަމުގެ ފާޅުކަން ބޮޑު އިޙްތިމާލެއް އޮތުން

 ހެކިބަސްދޭ މީހާގެ ހެކިބަސް އެމައްސަލައިގެ މުހިންމު ހެކިބަހަށްވުން. -4

 މިސާލަކަށް ކުރިން ރޭވިގެން  އި،ބަލަ ތުރުންވެސް އެމައްސަލައެއްގެ ނުރައްކާތެރިކަމާއި ޙުޠޫރަތްތެރިކަމަށްމީގެ އި

ހިންގާ ނުރައްކާތެރި ކުށްތަކުގައި ނުވަތަ ގޭންގުތަކުގައި ޝާމިލްވާ ބަޔަކު އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކާއި ދެކޮޅަށް 

ނަމަވެސް މިފަދައިން ހެކިބަސް ނެގުމުގެ  ކުރެވިދާނެކަމާއި،  ސިއްރުހެކިބަސްދޭ ޙާލަތްތަކުގައި ހެކިބަސްދޭމީހާ 

ދޭ ހެކިބަހުގެ މުހިންމުކަމާއި އޭނާގެ  ކަށަވަރު ކުރުމުގެ ތެރޭގައި، ސްދޭ ހެކީގެ ނަޒާހަތްތެރިކަންހެކިބައެކުރިން 

އިވާ ތެދުވެރި ޢަލުވެރިކަން ކޯޓުގެ އަމިއްލަ އިސްނެގުމުން ބަލަންޖެހޭނެކަމާއި، އިސްތިއުނާފް ކުރެވިފަ

މަވެސް ކުރިކަމަށް ދައުލަތުން ބުނިނަ ވަރު"މައްސަލައި "ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ހެކިންގެ ޢަދުލުވެރިކަން ކަށަ 

ޕޯޓްގައި ހިމެނިފައި ނެތްކަމާއި، ގޭނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ދަށުކޯޓުގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިނއެކަން އެ

 މެއި  01ގޮތުގައި، ހެކިބަސް ދިން މީހުންނަކީވެސް ގެން އޮންނަ ނހެކިންދީފައިވާ ހެކިބަހަށް ބެލުމުން އެ

ތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ މައްޗަށް އުފުލިފައިވާ ވެރިން ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމާއި، އިސްބައި  ގެ މުޒާހަރާގެ 2015

އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ދަޢުވާގައި ބަޔާންކުރާ ކުށުގެ ޢަމަލަކީ ކުރިން ރޭވިގެން ހިންގާފައިވާ ޢަމަލެއްކަމަށް 

 ބަލާއިރު، ކުރިން ރޭވިގެން އްޗަށްސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން ޝަރީޢަތުގައި ބުނެފައިވާ ބުނުމުގެ މަޕްރޮ

(pre-arranged plan) ،ީކަމަށް ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މުޒާހަރާ 2015މެއި  01 ހިންގުނު ޙަރަކާތަކ

 އެއްމަޤުޞަދެއް  އެމުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވި މީހުންނަކީ ޕްރޮސިކިއުޝަނުން މާނަކުރާނަމަ،

(common object)  ިހަރާއަކީ އެފަދަ މުޒާ ން ކަމުގައި ވާނެކަމާއި، މީހު ވިއޮވެގެން އެމުޒާހަރާގައި ބައިވެރ

ގެ ދަށުން،  (2)ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު ޗެޕްޓަރ  81/21އޭރު ޢަމަލު ކުރެވެމުންދިޔަ ޤާނޫނު ނަންބަރު: 

އެހިނދު، އެފަދަ އެއްވުމެއްގެ އެއްބައިވެރިއަކު ، އިކަމާ (unlawful assembly) ޣައިރުޤާނޫނީ އެއްވުމެއް
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 (particeps criminis)ތް ކުށުގެ ޢަމަލެއް ންތިބި ބައިވެރިންގެ ބައިވެރިވުން އޮކީ ދެ ކުރާ ކުށުގެ ޢަމަލަ

ދޭ ހެކިބަހުގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތު ކުރުމަކީ، ޤާނޫނީ ގޮތުން،  ކުށުގެ ބައިވެރިންމުގައިވާނެކަމާއި، ކަ

ނިވަން އެހެން ނެ މި ، ކުށުގެ ބައިވެރިންގެ ހެކިބަހުގެ މައްޗަށް ބާރު ލިބިދޭ މެއްނަމަވެސްހެޔޮވެދާނެ ކަ 

ކުށް ސާބިތު ކުރުމަކީ، ރައްކާތެރި ގޮތެއްނޫންކަމަށް ކުރިއަރާފައިވާ ބައެއް ޤާނޫނީ ބައްޔިނާއެއް ނެތި، 

އިވާ މިމައްސަލައިގައި، ނިޒާމުތަކުގެ ނިންމުންތަކުން ފެންނާން އެބަހުރިކަމާއި، އިސްތިއުނާފް ކުރެވިފަ

ވޭހިނދު، އެމީހުންގެ ތިން ކުށުގެ ބައިވެރިންކަމަށް ބެލެ ގެ މަހެކިބަސްދިން މީހުންނަކީ، ބަޔާންވެދިޔަ ގޮތު 

 ލިޔުންތަކުން ހުށަހެޅުނުހެކިބަހަށް ބާރުދޭ މިނިވަން އެހެން ބައްޔިނާއެއް ގުޅުވައި ބަޔާން ކޮށްދެއްވިފައިވާކަން 

 އެގޭކަށް ނެތްކަމެވެ. 

ށް އެކަށައެޅުނު ދަޢުވާގެ މައްޗަ އިސްތިއުނާފް ކުރެވިފައިވާ ފަރާތުގެ ތިންވަނަކަމަކީ، -3.3            

 މި  ނާ ނުކުތާ މިއީ ރުވުމަށް ހުރަސް އެޅުނުކަމަށް ބު ރި ފަރާތުގެ ދިފާޢުއަށް ތައްޔާސަބަބުން، އިސްތިއުނާފް ކު 

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ވޭ ނުކުތާކަމާއި، އްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރެއިސްތިއުނާފްގެ އެންމެއަސާސީ ކަމެ

 ނުރައްކާތެރި  މާއިބިރުދެއްކު) 2010/17 ނަންބަރު  ޤާނޫނު ރާތުގެ މައްޗަށް ރާ ފަކުފަރާތުން އިސްތިއުނާފް 

ދަޢުވާ އުފުލުމަކީ އޭގެ ޒާތުގައި،  ގެ ދަށުން (ޤާނޫނު ކުރުމުގެ މަނާ ގެންގުޅުން އެއްޗެއްހި ތޫނު ހަތިޔާރާއި

 2010/17 ރުބަނަން ޤާނޫނު ށް ވީނަމަވެސް، މެދިފާޢުއަށް ހުރަސްއެޅޭނެ ކަމެއް ނޫންކަ  މުއްތަހަމުގެ

 ގެ ދަށުން  (ޤާނޫނު ކުރުމުގެ މަނާ ގެންގުޅުން އްޗެއްހިއެ ތޫނު ހަތިޔާރާއި ނުރައްކާތެރި  ބިރުދެއްކުމާއި)

 "ނުއުފަންނަ  ވުނު މާއްދާއިން ނުގެ ޙަވާލާދެ އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ދަޢުވާއަކީ، އެޤާނޫ

ށް ރަގަޅަ އެދަޢުވާގެ ޞީޣާއަށް  ކަންކޮށްފައިވާ ދަޢުވާއެއް ޗަށް އް މަގެ  (non-existence offence)ކުށެއް" 

ބަޔަށް  ގުޅޭއެދަޢުވާގެ ޞީޣާއިން އިސްތިއުނާފް ކުރާ އިބްރާހިމް ޢިބާދުއާ ގެން އޮންނަކަމާއި، ނބެލުމުން އެ 

 ބަލާއިރު އޮންނަނީ؛

ގައި މާލޭ  އިދުވަހުގެ ވަގުތެއްގަ 2015މެއި  01ބްރާހިމް ޢިބާދު އިތުރު ބަޔަކާއެކު "... އި

ދުގެ ވަގުތެއްގައި އާދެމެ 22:30އި އާ 22:00ކުރަމުންދިޔަ މުޒާހަރާއާ ގުޅިގެން އެދުވަހު 

މުޒާހަރާ ކުރަމުންދިޔަ ބަޔަކު ކޮންޓްރޯލް  ޗާންދަނީ މަގު އިސްކަންދަރު ސްކޫލް ކައިރިއަށް އެއްވެ 
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ޙްމާން ޙުސައިން ދުއްރަބުރުމަށް އެވަގުތު އެސަރަޙައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ޕޮލިސް ސަރޖަންޓް ޢަކު

ވެފައި ދަނިކޮށް މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިގެން ތެރެއިން މީހަކު ޗާންދަނީ މަގުން ދެކުނުން އުތުރަށް ދު

ބްރާހިމް ޢިބާދު، ޢަބުދުއްރަޙްމާން ޙުސައިން ބިންމައްޗަށް ވައްޓާލުމުން މިމީހުންގެ ތެރެއިން އި

ން އަތުލުމަށްފަހު އެމުގުރުން ދަކަމުގަ ޢަބުދުއްރަޙްމާން ޙުސައިންގެ އަތުގައި އޮތް މުގުރު

ންގެ ގައިގައި ޖަހާފައިވާތީއާއި،...މިޙާދިޘާއާއި ގުޅިގެން ޢަބުދުއްރަޙްމާން ޢަބުދުއްރަޙްމާން ޙުސައި

ޓުން އެގެން އޮންނާތީ، ޤާނޫނު ޙުސައިންއަށް އަނިޔާވެފައިވާކަން އޭނާގެ މެޑިކޯ ލީގަލް ރިޕޯ

 ހަތިޔާރާއި ތޫނު އެއްޗެހި ގެންގުޅުން ކާތެރިއް)ބިރުދެއްކުމާއި ނުރަ 2010/17ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(އާ ޙަވާލާދީ، އެމާއްދާގެ )ށ(ގެދަށުން ...އިބްރާހިމް 09ނޫނު(ގެ މަނާކުރުމުގެ ޤާ

 ..."ދަޢުވާ ހިންގުމުގެ ކުށުގެ  މާރާމާރީހަތިޔާރެއް ބޭނުންކޮށްގެން ޢިބާދުގެ މައްޗަށް 

އްދާގެ ވަނަ މާ 9ރާމާރީ ހިންގުމަކީ ދަޢުވާ ކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުގެ ން މާގެ ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކޮށް  މިފަދައިންނެވެ.

 އޮންނަނީ؛އޮންނަ ކުށެއް ނޫނެވެ. އެމާއްދާގައި އި ގަ )ހ(

  ހިންގުމަކީ ކުށެވެ.ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރެއްތޫނު އެއްޗެއް ނުވަތަ 

 ޙަވާލާދެވުނު ޤާނޫނުގެއެއިރު، ދަޢުވާކޮށްފައިވަނީ  ބަލާށަށް ދަޢުވާގެ ޞިޣާއަށާއި ޤާނޫނުގައި ބަޔާން ކުރާ ކު

ގެ  (non-existence offence) ށެއްކުނުއުފަންނަ  ދާއިން އަދި އެޤާނޫނުގެ އެހެން މާއްދާއަކުންވެސް މާއް

 ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަރާތާމެދު ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށް ދަޢުވާ ފޯމުގައި އެވެ. ގެން އޮވެނފުކޮށް އެ މައްޗަށްކަން ސާ

 (mistake)ޔާން ކުރުމުގައި ކުށެއް ކުރުމުގައި ނުވަތަ ދަޢުވާއާގުޅޭ އެނޫންވެސް ތަފްޞީލެއް ބަ ޔާންބަ

ބަޔާން ބަޔާން ކުރުމުގައި ނުވަތަ ދަޢުވާއާގުޅޭ އެނޫންވެސް ތަފްޞީލެއް  (offence)އޮތުމަކީ، ނުވަތަ ކުށް 

ޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ން ދަ ބު ކުރުމުގައި ހިމަނަންޖެހޭ އެއްޗެއް ނުހިމެނި އޮތުމަކީ، އޭގެ ސަބަ

ދަޢުވާއަށް އަސަރުކުރާނެ ކަމެއް  ލިބޭ ފަރާތަށް އޮޅިދާނެ ޙާލަތެއްގައި މެނުވީ، ދަޢުވާ ކުރެވިފައިވާ ދަޢުވާ، 

ސަބަބުން، ދަޢުވާ  (mistake)ކުރެވިދިޔަ ކުށުގެ  ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެކަމާއި މިމައްސަލައިގައި، ބަޔާން

ބޭ ފަރާތަށްނޫންކަން   ކުރެވިފައިވާ ދަޢުވާ އޮޅިފައިވަނީ ހަމައެކަނި ދަޢުވާ ލި އްޗަށްމަ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތުގެ

ގެން އޮންނަކަމާއި، ނހުށަހެޅުނު ލިޔުންތަކުންނާއި އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާތަކުން ސާފުކޮށް އެ

މަށް" ބަޔާންކޮށް ދައުލަތުން އްކަޔާރެބޭނުން ކުރީ "ނުރައްކާތެރި ހަތި ހިމް ޢިބާދު މާރާމާރީ ހިންގުމުގައިރާއިބް
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 ޕްރޮސިކިއުޓަރ އިގެން ވަކާލާތު ކުރެއްވިއިރު،ޑަޖެނެރަލް ކޯޓަށް ވަ ރޮސިކިއުޓަރއެކަން ސާބިތުކުރުމަށް ޚުދު ޕް

ތިޔާރެއް" ބޭނުންކޮށްގެން ނޫންކަމާއި "ހަތިޔާރެއް" "ނުރައްކާތެރި ހަދަޢުވާ ކުރައްވާފައިވަނީ  ޖެނެރަލް

ހިމް ޢިބާދު ބޭނުން ކުރީ އިބްރާކުށުގެ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ އަދި ނެވިފައި ނެތްކަމާއި، ނެގަ ދެ ބޭނުންކޮށްގެންކަން 

ޓުގައި ދަށުކޯއޭނާގެ ދިފާޢުން އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއް އުފެއްދުމަށް ނޫންކަމަށް ބުނެ  "ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރެއް"

"ނުރައްކާތެރި  މައްޗަށް ކޮށްފައިވަނީ ބާދުގެޢި އިބްރާހިމްއެކި ހުއްޖަތްތައް ބަޔާން ކޮށް ވާހަކަ ދެއްކިއިރު، 

ށްގެން މާރާމާރީ ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ނޫންކަން  ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ ފަރާތަށް ހަތިޔާރެއް" ބޭނުން ކޮ

ވާ އުފުލިފައިވާ ފަރާތަށް އުފުލިފައިވަނީ ކޮށް ދަޢުވާއެއްކަން ޢު ދަ  ގޭކަމާއި،ނނުވާކަން އެ އަންގައިދެވިފައި

ކަމާއި، އެއީ ފަނޑިޔާރުންގެވެސް ކޮށްދިނުމަކީ ހަމައެކަނި ޕްރޮސިކިއުޝަންގެ ޒިންމާއެއް ނޫން ޔާން ބަސާފުކޮށް 

 ވެސް  ހަމައެހެންމެ، ކުށުގެ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ ފަރާތް ތަމްޘީލު ކުރާ ވަކީލުންގެ ޒިންމާއެއްކަމާއި

ވަނަ  51ގި، ޤާނޫނުއަސާސީގެ ން ނޭކަ ޒިންމާއެއްކަމާއި، އެމީހެއްގެ މައްޗަށް އުފުލިފައިވާ ދަޢުވާއަކީ ކޮބާ

ކުރާ ޙައްޤު އެމީހަކަށް ވަކީލުންގެ ފަރާތުންވެސް ލިބިނުދެވޭނެކަމާއި، އި ބަޔާންގަ މާއްދާގެ )ބ( އަދި )ޅ(

އެޤާނޫނުން އުފަން އެ ދަޢުވާ ބިނާވާންޖެހޭނީ ލާނަމަ، ދަޢުވާ އުފުލުމުގައި، ވަކި ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ދަޢުވާ އުފު 

ކީ ޤާނޫނުގެ ބައެއް ތަކައަރިމަތީ ސުރުޚީތަކާއި އަރިމަތީ ނޯޓް އެޤާނޫނެއްގެ  ކަމާއިއްޗަށްމަ އްގެކުށެ ކުރުވާ

 (ވަނަ މާއްދާގެ )ހ 09ދަޢުވާ އުފުލުނު ޤާނޫނުގެ  ނޫންކަމަށްވާތީ، އެއީ ކުށް އުފައްދާ ބައިތަކެއް ނޫންކަމާއި

މާރީ ހިންގުން" މިފަދައިން  މާރީ ގެންގެ އަރިމަތީ ސުރުޚީގައި "ތޫނުއެއްޗެއް ނުވަތަ ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކޮށް

 ހިންގުމުގެ  މާރާމާރީ ބޭނުންކޮށްގެން ހަތިޔާރެއް ކުރާ ފަރާތުގެ މައްޗަށް "ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމުން އިސްތިއުނާފް

ޖިނާއީ ވަކި  ގަޅު ދަޢުވާއެއް ނޫންކަމާއި،ނމިއީ ރަ  މާއި،ކޮށްފައިވަނީ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަ ..."ދަޢުވާ ކުށުގެ 

 ޤާނޫނެއްގައި ވަކި ވަކި ޚާއްޞަ ނަމެއް ދީފައިވާނަމަ، ނުވަތަ އެ ކުށް ކަނޑައެޅުމުގައި ގައިނެއްކުށަކަށް ޤާނޫ 

ން ޅިގެ ޚާއްޞަ ޢިބާރާތެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާނަމަ، ދަޢުވާގައި އެ ކުށް ބަޔާން ކުރަންވާނީ، އެ ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެ

ދައުވާ ން އަރާފައި އޮތުމުގެ ސަބަބުން، އޮޅު ޔަން ކޮށްފައިވާ ގޮތަށްކަމާއި، ދަޢުވާ ކުރުމުގައި ބަޔާންވެދިބަޔާ

ން އަރާފައިވާކަން ދަށުކޯޓުގައި ގެ ދިފާޢު ތައްޔާރުވުމަށް ހުރަސްއެޅޭ މިންވަރަކަށް އޮޅު އުފުލިފައިވާ ފަރާތަށް އޭނާ
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އި ގައަދި ދަށުކޯޓުން ޙުކުމެއް ދީފައިވަނީ ދަޢުވާ އުފުލުނު ޤާނޫނު  ންނަކަމާއިގެން އޮ ނދެކެވުނު ވާހަކަތަކުން އެ

ގަޅަށް ބަޔާން ނ އުފުލުނު ކުށް ރަޔާން ކޮށްފައި ނެތް ކުށެއްގެ މައްޗަށް ކަމަށްވާތީ އާއި، އަދި ދަޢުވާބަ

ންޖެހޭ ބަޔާންވެދިޔަ ނެގުމުގައި، ފުރިހަމަކުރާ ސިއްރުހެކިންގެ ހެކިބަސް ކުރެވިފައި އޮތްކަމަށް ބެލިނަމަވެސް،

ނެތުމުން، ގެން ނހަމަކޮށްފައިވާކަން އެ ފުރިތައްގެން އޮތް އިޖުރާއަތުނހައިކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާއިން އެ

ރަލްގެ ނެޖެ ތިފާޤުވެވެނީ، ޕްރޮސިކިއުޓަރއްއިޤަޟިއްޔާ ބެލި ފަނޑިޔާރުންނަށް މި ހައިކޯޓުގައިދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 ގެކޯޓު  ގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، ކްރިމިނަލްޗަށް ކޮށްފައިވާ ދަޢުވާ ފަރާތުން އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ މައް

 ރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. ޙުކުމް ބާޠިލުކު އިން ކޮށްފައިވާޤަޟިއްޔާ Cr-C/2015/452 ރުނަންބަ

 
 :ކުމް ޙު  •

)ބިރުދެއްކުމާއި  2010/17 ޤާނޫނު ނަންބަރު: ބަޔާންވެދިޔަ ކަންކަން އެހެންހުރުމުން،          

އާ  ގެ )ހ(ދާމާއް ވަނަ (9ގެ  ) ހަތިޔާރާއި ތޫނު އެއްޗެއްހި ގެންގުޅުން މަނާ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ނުރައްކާތެރި

އިވާ ގެ މައްޗަށް ކޮށްފަ އޮސްޓްރޭލިޔާ އިބްރާހިމް ޢިބާދު /ހުޅުދޫ  ސ.ގެ ދަށުން  ޙަވާލާދީ އެމާއްދާގެ )ށ(

 ގެ ކޯޓު  ކްރިމިނަލްއްޗަށް ބިނާކޮށް، ގަޅު ދަޢުވާއެއް ނޫންކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އެދަޢުވާގެ މަނދަޢުވާއަކީ ރަ
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