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 ހައިކޯޓު  ގެ ދިވެހިރާއްޖޭ 
 ދިވެހިރާއްޖެ 

 ގޮތް ތް ނިމުނު ޝަރީޢަ 

 :ު2022  ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ/HC-B12/112 
 :ްޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް    އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތ 
 :ްޢަލީ ޢީސާ / ފިނިފެންމާގެ، ތ.ބުރުނި    އިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތ 
 :ްޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމާމެދު ނިންމި ނިންމުން   މައްސަލައިގެ ބާވަތ      

 

 

 

 

   މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލިސް:
 ފާޠިމަތު ފަރްހީޒާ  ފަނޑިޔާރު

 ފަނޑިޔާރު ޙުސައިން މަޒީދު 
 ޙުޒައިފާ މުޙައްމަދު ފަނޑިޔާރު

 

 

 

 

 
 

 :ނިމުނު ތާރީޚް 
 3111 ޖުމާދަލްއޫލާ  25
 3233 ނޮވެންބަރު 33
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 :އިސްތިއުނާފުކުރެވުނު މައްސަލަ 

  :ުނަންބަރN01C/SHN/4/2022/02 
  :ްކޮޅުމަޑުލު ބުރުނީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ނިންމި ތަނ 
 :ްޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމާމެދު ނިންމި ނިންމުން  ބާވަތ 
 :ް3233ޖޫން  26 ހުށަހެޅުނު ތާރީޚ  :ް3233ނޮވެންބަރު  23 ނިމުނު ތާރީޚ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 އިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތް  އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތް 
 ޢަލީ ޢީސާ، ފިނިފެންމާގެ / ތ.ބުރުނި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 

 ޤާނޫނީ ވަކީލުން: 
 ޢަލީ އަޙްމަދު އަލްއުސްތާޛު ކް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޕަބްލި

 އަޙްމަދު ޤާސިމް އަލްއުސްތާޛު ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

 ޤާނޫނީ ވަކީލު:
 އާދަމް ޝަމީމް / މަލާޒް، ދ.މާއެނބޫދޫ އަލްއުސްތާޛު 

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ތުހުމަތުުކެރވޭ ކުށް އެނުގން –ޖިނާއީ 

 

 ހައިކޯޓުގައި ޤަޟިއްޔާ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ތާރީޚް:
 3111 ރަބީޢުލްއާޚިރު  36
 3233 ނޮވެންބަރު 32
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  :ރައުޔު  ގެ ފާޠިމަތު ފަރްހީޒާ  ފަނޑިޔާރު 

 ތަޢާރުފު:

 ނޮވެންބަރު  N01C/SHN/4/2022/02 (23 ނަންބަރު  ކޯޓުގެ ކޮޅުމަޑުލު ބުރުނީ މެޖިސްޓްރޭޓް ،އީމި .3

ނިންމާފައިވަނީ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާ  ނިންމުން ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމާމެދު ނިންމި( 3233

)މީގެ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އެދި ޚިލާފަށް ކަމަށްބުނެ، އެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް 

ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން  ގެ ("ދައުލަތް"ނުވަތަ  "އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް"ފަހުން 

ތ.ބުރުނި / ފިނިފެންމާގެ، ފަރާތަކީ  މި ޤަޟިއްޔާގައި އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ވެ.އެކެބަލާފައިވާ ޤަޟިއްޔާ

  ވެ.އެ (ޢަލީ ޢީސާ"ނުވަތަ " "އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތް")މީގެ ފަހުން  1ޢަލީ ޢީސާ 

 ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތް:

)ކުޑަކުދިންނަށް  12/2009ގައި ޢާލީ ޢީސާގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު  3232ފެބްރުވަރީ  36ދައުލަތުން،  .3

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  3ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްސަ އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

އާ ޙަވާލާދީ، އެ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން އިތުބާރު ކުރެވޭ މަޤާމެއްގައިހުރެ ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ޖިންސީ ޢަމަލު 

 2ލު ބުރުނީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި އުފުލާފައިވެއެވެ.ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ކޮޅުމަޑު

ލީ ޔާގެ އިބްތިދާއީ މަރުޙަލާގައި، ޢަޤަޟިއް N01C/2020/4މި ދަޢުވާ ބަލަމުންދިޔަ އެ ކޯޓުގެ ނަންބަރު  .2

ޢީސާގެ ފަރާތުން ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކެއް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 

                                                           
 .A085694ދރކ ނަންަބރު  1
 (3232ފެބްރުަވރީ  36ދަޢުވާ ހުށަަހޅާ ފޯމު ) N/1/305/2020ޕްރޮސިކިއުަޓރ ޖެެނރަލްގެ އޮފީުހގެ ެރފަރެންސް ަނންަބރު  2
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އަންނަނިވި ހުށަހެޅުމާ ޢަލީ ޢީސާގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭ ނިންމުން ނިންމާފައިވަނީ 

 3ގުޅިގެންނެވެ.

" މި މައްސަލާގައި ދައުލަތުން ަޢލީ ޢީސާގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ "އިތުބާރުކުރެވޭ މަޤާމެއްގައިހުރެ 

ދަޢުވާއަކީ، އެ ދަޢުވާއާ ގުޅޭގޮތުން ނުވަތަ ކުށުގެ ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ޖިންސީ ޢަމަލު ހިންގުން" މި 

އަމަލާގުޅޭގޮތުން ޢަލީ ޢީސާއާ އެއްވެސް ސުވާލެއްކޮށްފައިނުވާ، ައދި އެ ތުހުމަާތ ގުޅިގެން ަޢީލ 

ޢީސާގެ ފަރާތުން ދެކޭ ގޮތް ހާމަކުރުމަށް ފުރުޞަތު ދީފައިނުވާ ތުުހމަތެއް ކަމަށްވާއިރު ތަޙްޤީޤުގައި 

ވަނަ މާއްދާއިން  14ށެއްގެ ތުހުމަތުގެ މައްޗަށް، އަދި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ސުވާލުކޮށްފައިނުވާ ކު

ވަނަ މާއްދާގައި  16ވަނަ މާއްދާއި  11ލިބިދޭ އަސާސީ ޙައްޤުތަކާއި، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 

ްއެގ ކަނޑައަޅާފައިވާ ޙައްޤުތައް ލިބިނުދީ، އަދި އެ މާއްދާތަކާއި ޚިލާފަށް ހިންގާފައިވާ ބާޠިލު ތަހުޤީޤެ

މައްޗަށް، އުފުލާފައިވާ ާބޠިލު ދަުޢވާއެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވައިދެއްވުމަށް އެދި، ޤާޫނނު ނަްނބަުރ 

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ހުަށހެޅުން." 333)ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު(ގެ  12/2016

 N01C/SHN/4/2022/02މި ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން، ކޮޅުމަޑުލު ބުރުނީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  .1

 ( ގައިވަނީ އަންނަނިވި 3233ނޮވެންބަރު  23ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމާމެދު ނިންމި ނިންމުން )

 ފަދައިންނެވެ.

ރުމުްނ، ަދޢުވާލިބޭ ޢަލީ ޢީސާގެ ފަރާުތްނ " ދެންފަހެ، އިސްވެ ބަޔާންވެދިޔަ ކަންކަން އެ ގޮތަށް ހު

ހުށަހެޅި، ޝަރީޢަތުގެ ކުރިްނ ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މި ކޯޓުގެ ނަްނަބުރ 

305/2020/N/1  ދަޢުވާ ހުަށހަޅާ ފޯމުން، ަޢލީ ޢީސާގެ ަމއްޗަށް ކުޅަ އިތުބާރު ކުރެޭވ

ގުމުގެ ކުށުގެ މި ދަޢުވާއަކީ ޖިނާއީ މަޤާމެއްގައި ހުރެ ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ޖިންސީޢަމަލެއް ހިން

ވާއިދާއި އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ގަ ކުރުމުގެ އިޖުރާއަތުގެއިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނާއި ޕްރޮސިކިއުޓް

އިވާ ފަދައިްނ ގަޒިއްޔާގައި ފާހަގަ ކުރައްވާފަ SC-A/108,109,110/2020ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

                                                           
 (3233ޖޫން  26ކޮޅުމަޑުލު ުބރުނީ މެިޖސްޓްރޭޓް ކޯޓުެގ ޝަރީޢަތުގެ ކުިރން ހުށަހަޅާ ހުަށހެޅުްނތައް ހުށަހަޅާ ޯފމު ) 3
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ލާގައި ޢަލީ ޢީސާާއއި މެދު ޢަމަލު ކުރެވިފައިާވ އެ އިޖްރާއަތަކާއި އެއްގޮތަށް ަތޙްޤީޤް މަރުހަ

ދަޢުވާއަކަށް ނުވާތީ، އަދި ތަޙްީޤޤް މަރުހަލާގައި ޢަލީ ޢީސާއަށް ލިބެންޖެހޭ ބައެއް ހައްުޤތަްއ 

ނުދެވިވާ ދަޢުވާއަކަށްވާީތ، މި ަދޢުވާ މަޢުޟޫޢީގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދެވެންނެތް ކަަމށް ޤާޫނުނ 

ަވނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކަނޑައަޅައި،  332ރާއަތުގެ ޤާނޫނު(ގެ )ޖިނާއީ އިޖު 12/2016ނަންބަރު 

 އެ ގޮތުގެ މަތިން ޝަރީޢަތުގެ ުކރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމާމެދު ގޮްތ ނިންމީމެވެ."

 ޖެނެރަލްގެ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ހިތްހަމަނުޖެހިގެން  ނިންމުމާމެދު މަޑުލު ބުރުނީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މިކޮޅު .5

 އިސްތިއުނާފި  ބެލި އެގޮތުން  މިއީ. އިސްތިއުނާފުކުރިއެވެ ހައިކޯޓުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނިންމުން މި ފަރާތުން

  .ޤަޟިއްޔާއެވެ

 ތާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްތިއުނާފީ ނުކު 

ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ  N01C/SHN/4/2022/02ކޮޅުމަޑުލު ބުރުނީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  .6

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ސްތިއުނާފުކުރަމުން އި (3233ނޮވެންބަރު  23ހުށަހެޅުމާމެދު ނިންމި ނިންމުން )

ޕްރޮސިކިއުޓަރ  މި ގޮތުން. އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާ ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ )އެކެއް( 23 ފަރާތުން އޮފީހުގެ

 ،ނުކުތާއަކީ ފައިވާހުށަހަޅާ ފަރާތުން  ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ

ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން  N01C/SHN/4/2022/02ބުރުނީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ކޮޅުމަޑުލު  .6.3

( އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް 3233ނޮވެންބަރު  23ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމާމެދު ނިންމި ނިންމުން )

)ޢަލީ ޒުބައިރު އާއި އިތުރު ދެމީހުން ވ.  SC-A/108,109,110/2020ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ނިންމާފައިވާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް( ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލާ ޚިލާފަށް 

 ނިންމުމަކަށް ވުންކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.
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 ދެފަރާތުގެ ވާހަކަ 

ބުނެފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭ ނިންމުމުގައި، ނުކުތާގެ ތަފްޞީލުގައި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އިސްތިއުނާފީ  .3

ވުނު ޤާނޫނީ އިންޒާރުގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައަކީ އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތަށް މި މައްސަލައިގައި ދެ 

އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާފަރާތުގެ  ،ކަމަށް ބަޔާންކޮށްއް ވަނަ އަހަރު ޖަނަވަރީ މަހު ހިނގި ހާދިސާއެ 3232

ޗަށް ދަޢުވާ އްވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރުގައި ހިނގި ހާދިސާއެއްގެ މަ 3233މައްޗަށް ދަޢުވާ ކުރިއިރު 

ކޮށްފައިވުމަކީ ޣައިރު ޤާނޫނީ ކަމެއްކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، އެފަދައިން ޤަބޫލުނުކުރާކަމަށެވެ. 

ސް އަސާސީ ހައްޤަކަށް އުނިކަން އައިސްފައިނުވާތީ ކަމަށާއި ޢަލީ ޢީސާގެ ސަބަބަކީ، ޢަލީ ޢީސާގެ އެއްވެ

ވަނަ އަހަރުގެ ހާދިސާއާ ގުޅޭގޮތުން ވެސް  3233ތަޙްޤީޤުގެ އިންޓަރވިއު ރިކޯޑިންގއަށް ބަލާލާއިރު 

ޖާއާ ސުވާލުކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ސުވާލު ކޮށްފައިވަނީ އަނިޔާ ލިބުނު ކުއް

ގުޅޭގޮތުން ކަމަށް ވާއިރު ޢަލީ ޢީސާގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތު އޮޅިފައި އޮންނާނެ ކަމަށް ބެލެވޭނެ 

ޢަލީ ޒުބައިރު އާއި އިތުރު ދެމީހުން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހަމައެއްނެތްކަމަށެވެ. 

ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާގެ ( އާއި illegalityނީ އިޖުރާއަތު )ޤަޟިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޣައިރު ޤާނޫ  4އޮފީސް 

އަސާސީ ހައްޤަކާއި ގުޅުމެއް ނެތް އަދި އެ އިޖުރާއަތުގެ ސަބަބުން މައްސަލައިގެ މަޢުޟޫއަށް ނުވަތަ ނިޔާއަށް 

( ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މި irregularity)މުގެ އުނިކަންތައް އަސަރެއް ނުކުރާނެ އިދާރީ އިންތިޒާ

  އެއް ކަމަށް ދައުލަތުން ޤަބޫލުކުރާކަމަށެވެ.  irregularityގައި އޮތީ މައްސަލައި

  ؛ބުނެފައިވަނީ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ޢަލީ ޢީސާގެ ފަރާތުން ރައްދުގައި .4

ދައުލަތުން އިސްތިއުނާފު ހުށަހަޅާފައިވަނީ ދަށުކޯޓުގައި ހުށަހަޅާފައިނުވާ ކަމެއްގެ މައްޗަށްކަމަށާއި،  .4.3

ޢަލީ ޒުބައިރު އާއި އިތުރު ދެމީހުން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އެގޮތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ 

                                                           
 A/108,109,110-2020/SCޤަޟިއްޔާ ނަްނަބރު  4
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ން ދަށު ކޯޓުގައި ޤަޟިއްޔާއާ ޚިލާފުކަމަށް ބަޔާންކޮށް އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދައުލަތު  5އޮފީސް 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  23 6އެހެންކަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ  ދައްކާފައިނުވާކަމަށެވެ. 

ގެ ދަށުން މި ނުކުތާއަކީ މި މަރުޙަލާގައި އިސްތިއުނާފުކޮށް ބަހުސްކުރެވޭނެ ނުކުތާއެއް ނޫންކަމަށް 

 ކަމަށެވެ ދެކޭ

ޢަލީ  ދަށު ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެމީގެއިތުރުން، ޢަލީ ޢީސާގެ ފަރާތުން   .4.3

ޤަޟިއްޔާގައިވާފަދައިން މި  7ޒުބައިރު އާއި އިތުރު ދެމީހުން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 

މައްސަލައިގައި އޮތް އިޖުރާއަތަކީ ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ އިޖުރާއަތެއް ނޫންކަމަށެވެ. ސަބަބަކީ ފުލުހުން 

ފުލުހުން ތަޙްޤީޤުގައި ހަވާލުކުރާ ޤާނޫނީ އިންޒާރުގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލަ ބަޔާންކުރުމަށްފަހު 

ޒާރު ދިނީކަމަށް ނުބެލެވޭނެކަމަށެވެ. އަދި އޭގެ ސަބަބުން ކޮންމެ ސުވާލެއް ކުރުމަކުން ޤާނޫނީ އިން

ކަމަށެވެ. ހުށަހެޅުން ފަދަ ހައްޤުތަށް ގެއްލޭކުށުގެ ޢަމަލު ހިނގިތަނުގައި ނެތްކަމުގެ ދިފާޢު 

ތަޙުޤީޤު ޤަޟިއްޔާގައި  HC-B12/56,57,58/2021 ނަންބަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ

ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އިޖުރާއަތުތަކާ ޚިލާފަށް ހަލާގައި ދަޢުވާ އުފުލުމުގެ މަރުމަރުހަލާއާއި 

ކަންކޮށް، ޝަރީޢަތަށް އައުމުން އެ ކަންކަން ޝަރީޢަތުން ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ ހަމައެއް އޮންނާނެ 

އެއް މަރުޙަލާގައި ހިނގާދިޔަ އިޖުރާއަތެއް  ކަމަކަށް ނުފެންނަކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި އަދި

 އެހެން މަރުހަލާއެއްގައި ރަނގަޅުކުރެވޭނެކަމަށް ނުދެކޭކަމަށެވެ.

 

 

                                                           
 .A/108,109,110-2020/SCޤަޟިއްޔާ ނަްނަބރު  5
 .22/2010ޤާނޫނު ނަްނބަރު  6
 .A/108,109,110-2020/SCޤަޟިއްޔާ ނަްނަބރު  7
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 އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުން އެދޭގޮތް 

ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ  N01C/SHN/4/2022/02ކޮޅުމަޑުލު ބުރުނީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  .3

ނިންމުމަކީ ބާޠިލް ނިންމުމެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ޢަލީ ޢީސާގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅި  ހުށަހެޅުމާމެދު ނިންމި

އިތުބާރު ކުރެވޭ މަގާމެއްގައި ހުރެ ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއަކީ މަޢުޟޫޢީ 

 ށެވެ.ގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ދަޢުވާއެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް އެދޭކަމަ

 އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުން އެދޭގޮތް 

ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ  N01C/SHN/4/2022/02ކޮޅުމަޑުލު ބުރުނީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  .32

ކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް ހުށަހެޅުމާމެދު ނިންމި ނިންމުމަކީ ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭ ފަދަ ނިންމުމެއް ނޫން

 އެދޭކަމަށެވެ.

 އިޖުރާއީ ފާހަގަކުރުން 

 ޤަޟިއްޔާއަށް  8ޢަލީ ޒުބައިރު އާއި އިތުރު ދެމީހުން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް  ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ .33

ލަތުން ބިނާކޮށްފައިވާއިރު، ދަށުކޯޓު މަރުހަލާގައި މި ޤަޟިއްޔާއަށް ޙަވާލާދީ ހަވާލާދީ މިއިސްތިއުނާފު ދައު

ފާހަގަކޮށްފައިނުވާތީ މިއިސްތިއުނާފު ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ ކަމަށް ޢަލީ ޢީސާގެ އެއްވެސް ކަމެއް ދައުލަތުން 

ފަރާތުން ފާހަގަކުރެއެވެ. ޙަވާލާދެވުނު ޤަޟިއްޔާއަކީ ދަށު ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުން 

އި ބުނެވުނު ވުމުގަވާސިލު ވަކާލާތުކޮށްފައިވާ ޤަޟިއްޔާއަކަށް ވުމުގެ އިތުރުން ދަށުކޯޓުގެ ނިންމުމަށް

ހުށަހަޅާ އިސްތިއުނާފެއް އެތަޠްބީޤުކުރުން ތައުނުކޮށް  ،ޤަޟިއްޔާއަށް ރިއާޔަތްކޮށް ތަޠްބީޤުކޮށްފައިވުމުން

  ބެލުމުގައި ހުރަހެއް އޮތް ކަމުގައި ނުދެކެމެވެ.

                                                           
 .A/108,109,110-2020/SCޤަޟިއްޔާ ނަްނަބރު  8
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 ގޮތް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ނުކުތާ 

ލައިގައި ޢަލީ ޢީސާގެ މައްޗަށް މިޤަޟިއްޔާގައި މިކޯޓުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅަން ޖެހޭ ސުވާލަކީ މިމައްސަ  .33

އްސަލައިގައި މަތުހުމަތުކުރެވުނު ކުށަކީ ކޮބައިކަން ބުނެދިނުމުގައި އިޖުރާއީގޮތުން ގޯހެއް ހެދިފައިވޭތޯ އާއި 

 ތޯއެވެ. ގޯހެއްހެދިފައިވާ ގޯހަކީ މުޅި މައްސަލަ ނިމުމަކަށް އަންނަ ފަދަ 

 ރީޢަތަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް ޝަ 

ޢަލީ ޢީސާގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ތުހުމަތަކީ އިތުބާރުކުރެވޭ މަޤާމެއްގައި ހުރެ ކުޑަކުއްޖަކާ މެދު ޖިންސީ ޢަމަލެއް  .32

 އި ފައިވާ ކަމާ ދީ ސާ އަށް ބުނެޢީ ހިންގުމުގެ ކުށެވެ. އަނިޔާ ލިބުނު ކުއްޖާއާއި އަނިޔާ އަކީ ކޮބައިކަން ޢަލީ 

 ޔާ ލިބުނު ތާރީޚް ނުވަތަ ދުވަސްވަރާ މެދު އެވެ. ސުވާލު އުފެދިފައިވަނީ އަނިމެދު ސުވާލެއް ނެތެވެ. 

ޤާނޫނީ އިންޒާރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ  ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު ދިން އިރުޢަލީ ޢީސާ ހައްޔަރުކުރެވުނު .31

. ޢަލީ 9ޖަނަވަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ހިނގާފައިވާ ހާދިސާ އެއް ކަމަށެވެ  3232ތުހުމަތުކުރެވޭ ހާދިސާ އަކީ 

 މަހުގެ  ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ 3232ނެގިއިރު ދިން ބަޔާނުގައި ވެސް ބުނެފައިވަނީ ޢީސާގެ ބަޔާން 

ޢަލީ ޢީސާގެ ބަންދު މުއްދަތު  ކަމަށެވެ.ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ކުރެވޭ ތުހުމަތާއި ގުޅިގެން ދޭ ޖަވާބެއް

 . ވަނަ އަހަރު ހިނގާފައިވާ ކުށުގެ ހާދިސާއަކާ ޙަވާލާދީއެވެ 3232އިތުރުކުރެވިފައިވަނީ ވެސް 

ހިނގި ހާދިސާއަކާ ގުޅިގެން  ގައި 3233އެހެންނަމަވެސް، ޢަލީ ޢީސާގެ މައްޗަށް އުފުލުނު ދައުވާއަކީ   .35

ހުށަހެޅުމުގައި އުފެއްދި  ހުށަހަޅާ ޝަރީޢަތުގެ ކުރިންދައުވާއެކެވެ. ޢަލީ ޢީސާގެ ފަރާތުން  އުފުލާފައިވާ

 ތީ،ނާއާ ސުވާލުކޮށް ތަޙްޤީޤެއްކޮށްފައިނުވާހިނގި ހާދިސާއެއްގެ ތުހުމަތުގައި އޭ ދުވަސްވަރުގައިބަހުސަކީ މި

 މިދައުވާ ބާޠިލްކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.އުފުލާފައިވާ ތަހްޤީޤުނުކުރެވޭ މައްސަލައެއްގައި 

                                                           
ފެބްރުވަރީ  35"ހައްޔަުރގައި ަބަހއްޓަިއގެން ުސވާލުކުރާ މީުހންނަށް ެދވޭ ޤާނޫނީ ިއންާޒރު" ) TD124440މޯލްޑިވްސް ޕޮިލސް ސަރވިްސގެ ނަްނބަރު  9

3232) 
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 ސައުވީސް  ގިނަވެގެން އަދި އަންގާންވާނެ ކަމަށާއި  މީހަކަށް  އެ ވަގުތުން  ސަބަބު  ހައްޔަރުކުރެވުނު  މީހަކު އެ .36

 14ދޭންވާނެކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ  މީހަކަށް އެ  ލިޔުމުން ސަބަބު ހައްޔަރުކުރެވުނު ގަޑިއިރުގެތެރޭގައި

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެއެވެ. މިގޮތުން ދެވޭ ޤާނޫނު އިންޒާރުގައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ކަންތައްތައް 

( 3ގެ )ށ( ގެ )ވަނަ މާއްދާގައެވެ. އެގޮތުން، އެމާއްދާ 11ގެ 10ބަޔާންކުރަނީ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު 

ވަނަ ނަންބަރުގައި އޭނާ ހައްޔަރުކުރެވެނީ ކޮން ޤާނޫނެއްގައި ބަޔާންކުރާ ކޮން ކުށަކާ ގުޅިގެންކަން ބުނެދޭން 

މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަން މި  ،ޖެހެއެވެ. އަދި، ހައްޔަރުގައި ބަހައްޓައިގެން ސުވާލުކުރެވޭ އިރު

ގެ 11ވަރުކޮށް ފަހުމުވާނެ ގޮތަކަށް ސާފުކޮށްދޭންވާނެ ކަމަށް އެޤާނޫނު ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތަށް ފަހުމް ވާކަން ކަށަ 

 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެއެވެ. 16

ވަގުތު ޤާނޫނީ އިންޒާރު ދިނުމުގެ މައިގަނޑު އެއް ބޭނުމަކީ ހައްޔަރުކުރެވޭ ސަބަބު އެނގުމުގެ  ހައްޔަރުކުރެވޭ  .33

އިތުރުން ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤާއި ވަކީލުގެ ޙައްޤުފަދަ އަސާސީ ޙައްޤުތައް ލިބިގެންވާކަން މުއްތަހަމަށް 

މައިގަނޑު އި ޤާނޫނު ބުނެދިނުމުގެ ބުނެދިނުމެވެ. ހައްޔަރުކުރެވޭ ސަބަބު ބުނެދިނުމުގައި ހައްޔަރުކުރެވޭ ކުށާ

  އެއް މަޤްސަދަކީ ދިފާއު ބިނާކުރުމަށް މަގުހުޅުވިފައިވާ ކަން ކަށަވަރުކުރުމެވެ. 

ކުރީ ކޮޅުގައި ކުށެއްގެ ތުހުމަތަކާއި ގުޅިގެން ޤާނޫނީ އިންޒާރު ދެވެނީ ތަހްޤީޤުގެ ޢާންމު އުސޫލުން  .34

 ކެވެ.އް ބުނެނުދެވުމަކީ ގާތުގައިވާކަމެބުނެދިނުމުގައި ކުށުގެ ތަފްސީލްތަން ހައްޔަރުކުރެވޭ ސަބަބު މު ކަމުގައިވު

މިމައްސަލައިގައި އަދި ތަހްޤީޤަށް ހާމަވެފައިވާ ތަފްސީލަކަށް ބަދަލެއް އައުމަކީ ވެސް އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ. 

އްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ޢަލީ ޢީސާއަށް ދެވުނު ޤާނޫނީ އިންޒާރަށާއި އަދި ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމުގައި އޭނާގެ މަ

ވަނަ އަހަރުގައި މައްސަލައިގެ ހިމެނޭ ކުއްޖާއާ މެދު ޖިންސީ ޢަމަލެއް  3232ކުށް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ 

ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ވާހަކައެވެ. ކުޑަކުދިންނާ މެދު ހިންގޭ މިބާވަތުގެ ކުށްތައް ތަހްޤީޤުކުރުމުގައި އަދި ޝަރީޢަތް 

                                                           
 12/2016ޤާނޫނު ނަްނބަރު  10
 12/2016ޤާނޫނު ނަްނބަރު  11
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މިބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގައި ހިމެނެނީ ކުޑަކުދިންނަށް ވުމުގެ އިތުރުން އެއްކަމަކީ، ހިންގުމުގައި ބަލަންޖެހޭ 

ކިޔައިދިނުމަށް ގޮތުގައި  ހާދިސާ ހިނގި ތާރީޚު އެންމެ ފުރިހަމަ ،ކުށްކުރެވޭގޮތުންނާއި ކުށުގެ ޒާތަށް ބަލައި

ހާދިސާ  ބުނަން ނޭނގިދާނެ ކަމެވެ.ދަތިވުމުގެ ސަބަބުން ކަނޑައެޅޭ ވަކި ތާރީޚެއް އަނިޔާ ލިބުނު ކުއްޖާއަށް 

ހިނގި ވަކި ދުވަހެއް ނޭނގޭތީ ކުށުގެ ވެށީގައި ނެތް ކަމުގެ ދިފާއު ފަދަ ދިފާއުތައް ނުލިބިދާނެކަމަށް ބަލައި 

 12ކަނޑައެޅޭ ވަކި ދުވަހެއް މިބާވަތު ދައުވާތަކުގައި ހިމެނުން ލާޒިމުކަމުގައި ނުދެކެމެވެ.

ހާދިސާ ހިނގި ތާރީޚް  ބާވަތް ނުވަތަ ހުމަތު ކުރެވުނު ކުށުގެބަކުން ތުއެހެންނަމަވެސް، ތަޙްޤީޤުގެ ވަކި ހިސާ .33

ނުވަތަ ދުވަސްވަރު ބަދަލުވެއްޖެކަމަށް ތަހްޤީޤަށް ނުވަތަ ދައުލަތަށް ފާހަގަވެއްޖެނަމަ އެތުހުމަތާ ގުޅިގެން 

މިމައްސަލައިގައި  އެހެންކަމުން،ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތާ ސުވާލު ކުރެވި ތަހްޤީޤު ކުރެވެންޖެހޭ ކަމުގައި ދެކެމެވެ. 

ދައުވާ އުފުލި އިރު ހާދިސާ ހިނގިކަމަށް ބެލެވޭ ތާރީޚަށް ބަދަލެއް އައިސްފައިވާކަން ދައުލަތަށް ފާހަގަވުމުން 

 މިބަދަލާ ގުޅިގެން ބަސް ބުނުމުގެ ފުރުސަތު ދެވިފައިވުމަކީ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތް ކަމުގައި ދެކެމެވެ.

މުމެއް އައިސް މައްސަލަ ބާޠިލް ވާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް އިޖުރާއީ ކޮންމެ ގޯހަކީ މައްސަލައަށް ނި  .32

 13ޢަލީ ޒުބައިރު އާއި އިތުރު ދެމީހުން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ 

  މައްސަލައިގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

ކަމަށް ބެލުމުގައި  އިޖުރާއީ ގޯހެއް ހެދިފައިވާވަނި މިމައްސަލައިގައި މައްސަލައިގެ މައުޟޫއަށް އަސަރުކުރު  .33

ދަށުކޯޓުން ރިއާޔަތްކުރާ މައިގަނޑު ކަމަކީ ކުރެވޭ ތުހުމަތު އެނގި އެކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ތަހްޤީޤެއް 

ކުރެވުމުގައި ލިބިދެވޭ ޙައްޤުތަކެއް އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތަށް ގެއްލިފައިވުމުން މިއީ ރަނގަޅު ނުކުރެވޭނެ 

 ރާއީ ގޯހެއް ކަމުގައި ބެލެވުމެވެ. އިޖު

                                                           
 A/40-2020/SCޤަޟިއްޔާ ނަްނަބރު  12
 .A/108,109,110-2020/SCޤަޟިއްޔާ ނަްނަބރު  13
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އެހެންކަމުން، މިމައްސަލައިގައި ހާދިސާ ހިނގި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ދުވަސްވަރު )އަހަރު( ބަދަލުވެފައިވާތީ  .33

އެތުހުމަތުކުރެވޭ ކަމާ މެދު ޢަލީ ޢީސާއަށް ތަޙްޤީޤުގެ އެއްވެސް ހިސާބަކުން އެކަށީގެންވާ ނޯޓިހެއް ލިބިފައިވޭތޯ 

 މުހިއްމު ކަމުގައި ދެކެމެވެ.ބަލައިލުން 

ވަނަ  3233ކުއްޖާ އަށް  ،ދައުވާ ސާބިތުކުރުމަށް ދަށުކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު  .32

އެކަމާއި ގުޅިގެން  ،މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަންޖެހުނު ކަމާއި ޙީއަހަރުގެ ތެރޭގައި ދިމާވި ސިއް

ޖާ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުގައި ދައުރެއް އަދާކޮށްފައިވޭތޯ އާއި އެދުވަސްވަރުގައި ޢަލީ ޢީސާގެ ފަރާތުން ކުއް

އިންޓަވިއު ރެކޯޑިންގް އަށް ބެލުމުން  ސުވާލުކޮށްފައިވާކަން ކުއްޖާއަށް ޖިންސީ ގޯނާއެއް ކޮށްފައިވާނެތޯ

އެއްވެސް އިރެއްގައި ކުއްޖާއަށް ޖިންސީ ގޯނާއެއް ކޮށްފައިނުވާނެ ކަމަށް ބުނެ ، އަދި .ސާފުކޮށް އެނގެއެވެ

  ބަޔާންދީފައިވެއެވެ.ޢަލީ ޢީސާ 

ޢަލީ  އިގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ތުހުމަތެއް އޮތް ކަމަށް އަންގާ 3233އިރު،  އެހެންކަމުން، ހައްޔަރުކުރެވުނު .31

 ދައުވާ  ،މިމައްސަލައިގައި އެކަށީގެންވާ ތަހްޤީޤެއް ކުރެވިފައި ނުވާ ކަމަށާއި ސުވާލުކޮށްފައިނުވާތީ، ޢީސާއާ

ޢަލީ ޢީސާއަށް ލިބޭ އަސާސީ ޙައްޤުތައް ގެއްލޭ ގޮތަށް ކަމަށް ދަށު ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ  އުފުލާފައިވަނީ،

 ރަނގަޅަށް ކަމުގައި ނުދެކެމެވެ.

ވަކި ދުވަސްވަރެއް ބަޔާންކޮށް އެ ހާދިސާ އާ  އިގައި މިމައްސަލަ ،ކުރިންވެސް ފާހަގަކުރެވުނު ފަދައިން .35

މަޢުލޫމާތު އެ ތާރީޚެއްގެ ހާދިސާއަކަށް ދައުވާ އުފުލުމުގެ ކުރިން  ކުރީގެތަޙްޤީޤެއްގައި އޭގެ މާކުރި ގުޅިގެން 

އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ކަމުގައި ދެކެމެވެ.  ،ޢަލީ އީސާއަށް އަންގައި އެކަމާ މެދު ސީދާ ސުވާލުކުރުމީ

މުޅި ދައުވާ ބާޠިލްކުރުވަނިވި ފަދަ ޤާނޫނާ  ،ގައި މިއައި އިޖުރާއީ ޢައިބަކީމު އެހެންނަމަވެސް، ދައުވާ އުފުލު

އަދި މައްސަލައިގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު، ތުހުމަތުކުރެވޭ  ޚިލާފު އައިބެއް ކަމުގައި ނުބެލެވެއެވެ.

އެހެނީ،  އެއާ ގުޅުން ހުރި ޙައްޤުތަކަށް އުނިކަމެއް އައިސްފައިވާ ކަމަށް ބުރަނުވެއެވެ. ،އެނގުމާއިކުށް 



   HC-B12/112/2022 ޝަރީޢަތް ނިުމނުގޮތް 

 

 

 2236133ފެކްސް: ، 2235233ފޯން: ، ދިވެހިރާއްޖެ، މާލެ، ހިނގުން އާބުރުޒު ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު
 www.highcourt.gov.mvވެބްސައިޓް:     info@highcourt.gov.mvއީމެއިލް:

13 

ޢަލީ ޢީސާގެ މައްޗަށް ރަށް ބަލާއިރުގައާއި މިންވަ ކޮށްފައިވާގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ސުވާލު 3233ތަހްޤީޤުގައި 

ތު ކުރެވޭ ކުށުގެ ތުހުމަ ،މަތެއް ކަމުގައިވާއިރުއެއްކުށެއް ތަކުރާރުކޮށް ކުރުމުގެ ތުހުކޮށްފައިވާ ތުހުމަތަކީ، 

ގުޅޭގޮތުން ދަޢުވާގައިވާ ކުށާ  ޢަލީ ޢީސާގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ އައިސްފައިނުވުމުން ޒާތަށް ބަދަލެއް

 ބެލެވޭތީއެވެ. ސާއަށް ލިބި ތަހްޤީޤުކުރެވިފައިވާ ކަމަށްޢީ ޢަލީ  ނޯޓިސް ވާއެކަށީގެން

ކަންތައްތަކަށް ރިއާޔަތްކުރާއިރު، މިމައްސަލައިގެ ހާދިސާ ހިނގި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ބުނެވުނު އެންމެހައި  .36

ތާރީޚަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލަށް ރިއާޔަތްކޮށް މިދައުވާ ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެކަމަށް ދަށު ކޯޓުން 

ކުރިން  ވާ ޝަރީޢަތުގެ ހަޅާފައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ނިންމުން ބާޠިލްކޮށް، އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުން ހުށަ

ހުށަހަޅާ އެހެނިހެން ހުށަހެޅުންތަކާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުމާ ހިސާބުން ފެށިގެން މައްސަލަ އަލުން ބެލުމަށްޓަކައި 

 ދަށުކޯޓަށް ތަހްވީލުކުރުމަށް ފެނެއެވެ.

 
 

 ގެ ރައުޔު: ޙުސައިން މަޒީދު ފަނޑިޔާރު 

 ރައުޔަށް އަހުރެން ތާއީދު ކުރަމެވެ. ފާޠިމަތު ފަރްހީޒާގެ މި މައްސަލައިގައި ފަނޑިޔާރު  .33

  ގެ ރައުޔު:ޙުޒައިފާ މުޙައްމަދު ފަނޑިޔާރު 

 ރައުޔަށް އަހުރެން ތާއީދު ކުރަމެވެ. ގެ ފާޠިމަތު ފަރްހީޒާފަނޑިޔާރު މި މައްސަލައިގައި  .34
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