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  ުނު ތާރީޚް:ރަޖިސްޓްރީކުރެވ 
 

 3113 އާޚިރާޖުމާދަލް 23
 3233  ޖަނަވަރީ 21

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
  ުމައްސަލަ:އިސްތިއުނާފުކުރެވުނ  
  ުނަންބަރ: R1C/CA/2021/358  
 :ްމެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ފުވައްމުލަކު  ނިންމި ތަނ 
  :ްއަމުރު ޓުކޯބާވަތ  
  ު3233ބަރު ން ޑިސެ 33 ތާރީޚް: ހުށަހެޅުނ  :ް3233ބަރު ން ޑިސެ  33 ނިމުނު ތާރީޚ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - ކުށުގެ ޤާނޫނު(ސީ )ޖިން 3231/33 :ޤާނޫނު ނަންބަރު - ދޫކޮށްލުން  ބަންދުން -ކޯޓު އަމުރު  -ޖިނާއީ 
ހެކިބަސް  - މުޖްތަމައުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަރާތެއް ބަންދުގައި ބެހެއްޓުން
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  ުހާތިފް ޙިލްމީ އަދި ފަނޑިޔާރު ފަނޑިޔާރު އިސް)މި ރައުޔަށް  ގެ ރައުޔު:މުޙައްމަދު ފައިޞަލް ފަނޑިޔާރ

 (އެވެ.ތާއީދުކުރެ ޙަސަން ޝަފީޢު

 ފު:މައްސަލައިގެ ތަޢާރަ 

ކޯޓު އަމުރު އެ ކޯޓުން  R1C/CA/2021/358ނަންބަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ  ފުވައްމުލަކު މިއީ،  -3

އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި ފައިވަނީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ކަމަށްބުނެ، އެ އަމުރު ނެރެ

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން ބަލާފައިވާ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ

އަޙްމަދު  ،ފައިންޏ.ފުވައްމުލައް / ޤަޟިއްޔާގައި އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތަކީ  ޤަޟިއްޔާއެކެވެ. މި

 އެވެ.ޒައިން
 

 ކަންހިގާފައިވާގޮތް:މައްސަލައިގައި 

 23:12 ދަންވަރު ވަނަ ދުވަހުގެ 33ނޮވެންބަރު  3233 އަޙްމަދު ޒައިން ،ޏ.ފުވައްމުލައް / ފައިން -3

ގަދަކަމުން  ކުއަންހެނަކާއެއަށް މަސްތުގެ ޙާލަތުގައިހުރެ ވަދެ  ]އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ އެޑްރެސް[ ހާއިރު

ހާދިސާ ހިނގިތާ މާގިނައިރުތަކެއް ނުވަނީސް  މި ،އިގައިޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލަ

ލިބުނު މީހާ ރޭޕްކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ ފުލުހުންނަށް މައްސަލަ ރިޕޯޓު ކުރުމާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން އަނިޔާ

ފެނިގެން ކުށުގެ ވެށިން އޭނާ ނިދާފައި އޮތްވާ ސީނަށް ދިޔައިރު ބަރަހަނާ ޙާލުގައި އަޙްމަދު ޒައިން 

 ށްފައިވެއެވެ.ހައްޔަރުކޮ

އާއި ހެކިބަސްދޭން ހުރި މީހަކަށް  ވެދާނެ ކަމަށް ފެންނާތީކުރިމަތިމުޖުތަމަޢުގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް  -3

ދިވެހި  އެދި ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރުމަށް  އަޙްމަދު ޒައިން ،ވަފާނެ ކަމަށް ބެލެވޭތީނުފޫޛެއް ފޯރު 

         އަޙްމަދު ޒައިން ށް ހުށަހެޅުމާއި ގުޅިގެން، ކޯޓަ މެޖިސްޓްރޭޓް ޏ.ފުވައްމުލަކު ފުލުހުންގެ ފަރާތުން



 HC-B12/2/2022 ޝަރީޢަތް ނިުމނުގޮތް 

 
 3336133 ފެކްސް:، 3335233 ފޯން:، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެނަންބަރު ދޮރާށީ،  3ތީމުގެ ހިނގުން، އާބުރުޒު  ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު

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

4 

ދުވަހުގެ )ފަނަރަ(  35 ގެ ނިޔަލަށް 3233ޑިސެންބަރު  33އިން ފެށިގެން  3233ނޮވެންބަރު  33

 1މުއްދަތަށް ބަންދުކުރުމަށް އަމުރުކޮށްފައިވެއެވެ.

ގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް އެދި ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފަރާތުން އަޙްމަދު ޒައިން އެއަށްފަހު،  -1

             އިން ފެށިގެން  3233ޑިސެންބަރު  33ހުށަހެޅުމުން ގައި  3233ޑިސެންބަރު  33

)ފަނަރަ( ދުވަހަށް ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ފުވައްމުލަކު  35 ،ގެ ނިޔަލަށް 3233ޑިސެންބަރު  33

 2ޓް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފައިވެއެވެ.މެޖިސްޓްރޭ

 ވެދާނެ ކަމަށް ފެންނާތީ ކުރިމަތި މުޖުތަމަޢުގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް  ،އާއި ބުނެވިދިޔަ މުއްދަތު ހަމަވާތީ  -5

      އަޙްމަދު ޒައިން އިތުރު ،އާއި ހެކިބަސްދޭން ހުރި މީހަކަށް ނުފޫޛެއް ފޯރުވަފާނެ ކަމަށް ބެލެވޭތީ

މުއްދަތަށް ބަންދުގައި ބަހައްޓައި ދިނުމަށް އެދި ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ދުވަހުގެ )ފަނަރަ(  35

 އެދޫކޮށްލުމަށް ބަންދުން ޝަރުޠާއެކު އޭނާ  ،ފަރާތުން ފުވައްމުލަކު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން

 3ވެ.ކޯޓުން އަމުރުކުރިއެ

 )ދޭއް( ޝަރުޠެއް ކުރުމަށްފަހުއެވެ. އެއީ؛ 3ބަންދުން ދޫކޮށްލުމަށް އަމުރު ކޮށްފައިވަނީ  އަޙްމަދު ޒައިން -6

 ،ސަރަޙައްދަށް ނުދިއުން ]އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ެއޑްރެސް [ދިރިއުޅޭ  ]އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ނަން [ -3

 4.އާއި މުޢާމަލާތް ނުކުރުން ]އަނިޔާލިބުނު ފަރާުތގެ ނަން[ އެއްވެސް ވަސީލަތެއް / މީހެއް މެދުވެރިކޮށް -3

 މިއެވެ.

ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ  5އަމުރުގައި  އަމުރުކުރި ސަބަބު ކަމަށް އެ ބަންދުން ދޫކޮށްލުމަށް އަޙްމަދު ޒައިން -3

 އަންނަނިވި ފަދައިންނެވެ.

 " ."މީނާ އިތުރަށް ބަންދުގައި ބަހަްއޓަންޖެހޭ ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް ުނފެންނާތީ

                                                 

 ކޯޓު އަުމރު  R1C/CA/2021/322ފުވައްމުލަކު ެމޖިސްްޓރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  1 
 ކޯޓު އަުމރު  R1C/CA/2021/343ފުވައްމުލަކު ެމޖިސްްޓރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  2 

 ކޯޓު އަުމރު  R1C/CA/2021/358ފުވައްމުލަކު ެމޖިސްްޓރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  3 
 ހައްޔަރު ުނވަތަ ަބންދުކޮށްަފއިވާ މީހަކު ޝަރުޠުކޮށްފައި ދޫކުުރމުގެ އިްޤރާރު  R1C(MA)/2021/S1/13ފުވައްމުލަކު ެމޖިސްްޓރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  4 
 ކޯޓު އަުމރު  R1C/CA/2021/358ފުވައްމުލަކު ެމޖިސްްޓރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  5 
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އަންނަނިވި  ށްފައިވަނީފާހަގަކޮ  ފުވައްމުލަކު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުންމި ސަބަބު ތަފްސީލު ކުރަމުން  -8

 ކަންތައްތަކެވެ.

)ހަތަރެއް( ވަރަކަށް ަގޑިއިރުތެރޭގައި ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކިފައިވާކަމަށް  21އަނިޔާ ލިބުނުކަމަްށ ބުާނ ވަގުުތގެ  -3

ފުލުހުން ބުެނފައިވޭ. އެހެންނަަމވެސް އަނިޔާ ލިބުނު ފަރާތުގެ ބޭރުފުށުން އަނިޔާއެއް ފެންނަްނ ނެތްކަމަށް 

 ން ދައްކާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައިވާކަން ާފހަގަކުރަން.މެޑިކޯ ރިޕޯޓު

 އިތުރު އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ބަޔާނެއް ނަގަން ޖެހިފައިނެތްކަަމށް ުފލުހުން ފާހަގަކޮށްފައިވޭ. -3

ތަޙްޤީޤަށް އިތުރަށް ބޭުނންވާ ކަންތައްތަކަކީ އެކަމަށް ޒައިްނއަށް ނުފޫޒު ފޯރުވެްނހުރި ަކންތައްތަކެއް  -3

 މިއެވެ.ހަގަވޭ. ނޫންކަމަށް ފާ

ން ނެރުނު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ފުވައްމުލަކުނިންމައި، ޝަރުޠާއެކު ބަންދުން ދޫކޮށްލުމަށް  އަޙްމަދު ޒައިން -3

ޕްރޮސިކިއުޓަރ އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް އަމުރު ކޯޓު  R1C/CA/2021/358ނަންބަރު  ކޯޓުގެ އެ

ހުށަހެޅުމާއި ގުޅިގެން މިޤަޟިއްޔާގައި ބަލާފައިވަނީ ށް ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަ

 މައްސަލައެވެ. އެ

 

 އް:ނުކުތާތަ  އިސްތިއުނާފީ 

ކޯޓުން  އެ ކޯޓު އަމުރު R1C/CA/2021/358ނަންބަރު ޏ.ފުވައްމުލަކު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ  -32

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ،ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ކަމަށްބުނެފައިވަނީ ނެރެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނުކުތާތަކާމެދު  )ދޭއް( ނުކުތާ ފާހަގަކޮށް އެ 23ފަރާތުން އެ އަމުރު އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް 

 ؛ގޮތުން ހުށަހެޅިހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ. އެ

ޓުގެ ނަންބަރު: ފުވައްމުލަކު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޏ. ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ؛ 332.

R1C/CA/2021/358  ޯ13ހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޓު އަމުރަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްކ 

ވަނަ  62)ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ  12/2016ވަނަ މާއްދާއާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 

 މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ނެރުއްވާފައިވާ އަމުރެއްކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.
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ފުވައްމުލަކު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު: ޏ. ވަނަ ނުކުތާއަކީ؛ދެ  332.

R1C/CA/2021/358  ޯ313ހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޓު އަމުރަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްކ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި "މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް އެއަށްވުރެ ދަށު 

ޚިލާފަށް ކަމަށްބުނެ  ށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޞޫލާތަބާވާންވާނެ" ކަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން 

 ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.

 

 

  އެދޭގޮތް:އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުން 

ޝަރުޢީ އަދި  ކޯޓު އަމުރަކީ R1C/CA/2021/358ފުވައްމުލަކު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު: ޏ. -33

ކަނޑައަޅުއްވައިދެއްވުމަށާއި، އަދި މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ށް ނީ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފު އަމުރެއްކަމަޤާނޫ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ބ(  62)ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ  3236/33އަޙްމަދު ޒައިން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 )ފަނަރަ( ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމުގެ އަމުރެއް ނެރެދެއްވުމަށެވެ. 35ގެ ދަށުން 

 

  ނުކުތާތަކުގެ ރައްދު:ތިއުނާފީ އިސް 

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވަނީ ދެ ނުކުތާ ކަމަށާއި، އެ ދެ ނުކުތާގައިވެސް މައިގަނޑު  -33

 ކަމަށެވެ. ރަނީ ޤާނޫނާއި ޚިލާފުވެގެންމައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކު މިގޮތެއްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ 

ދަށުކޯޓުން ނިންމާ މައްސަލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭނެ ގޮތް ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ވަނަ މާއްދާގައި އެބައޮވެއެވެ. މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ތަސައްވަރު ކޮށްފައި  13ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 

ދެވަނަ ކަމަކީ ޤާނޫނު  މެވެ. އަދިލާފުވުޤާނޫނަކާ ޚި ގެ ވާހަކަ ކަމަށާއި، ފުރަތަމަ ކަމަކީއޮންނަނީ ދެކަމެއް

 ،މައްސަލައިގައި އެގޮތުން ތަޠުބީޤު ކުރުމުގައި އަދި ޤާނޫނު މާނަކުރުމުގައި ކުށެއް ހެދިފައި ވުމެވެ. މި

ދައުލަތުން އިޚްތިޔާރު ކޮށްފައި އޮތީ ޤާނޫނާ ޚިލާފުވިކަމަށް ބުނެ މިމައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކޮށްފައި 

ތަފްސީލުގައި ބަޔާންވެފައި  ޤާނޫނީ މާއްދާތަކެއްވެސްނާފީ ނުކުތާގައި ނުހިމެނޭ ކަމަށެވެ. އަދި އިސްތިއު



 HC-B12/2/2022 ޝަރީޢަތް ނިުމނުގޮތް 

 
 3336133 ފެކްސް:، 3335233 ފޯން:، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެނަންބަރު ދޮރާށީ،  3ތީމުގެ ހިނގުން، އާބުރުޒު  ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު
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ވާކަމަށެވެ. މިގޮތަށް ބަޔާންވެފައި ވީނަމަވެސް އިސްތިއުނާފީ މަރުޙަލާގައި އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާގައި 

ކުރެވޭ މާއްދާތަކަށް ރިޢާޔަތް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. އެއީ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ޤާނޫނީ ނުހިމެނޭ 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ އުޞޫލާ ޚިލާފު  13ޙާލަތްތައް ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 

ކަމަކަށްވާތީއެވެ. އެހެންކަމުން އިތުރަށް ހިމަނާފައިވާ މާއްދާތަކަށް މިމައްސަލަ ނިންމުމުގައި ރިޢާޔަތް 

 ކުރެވިގެން ނުވާނެ ކަމަށް ދެކޭކަމަށެވެ.

މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ހެކިތަކަށް ބަލާއިރު، އަނިޔާ ލިބުނު ފަރާތް ގަދަކަމުން ރޭޕް ކުިރ ކަމަށް  މި -33

ބުނާ ބުނުމުގައި ސުވާލު އުފެދޭ ކަންކަން ހުރި ކަމަށެވެ. ސަބަބަކީ އޭނަ އެބުނާ ބުނުމުގެ އިތުރަށް އެއަށް 

ވަދެފައިވާކަން އެނގޭނެ އަށް ގަދަކަމުން ބާރު ލިބިދޭފަދަ ހެކި ޤަރީނާތަކެއް ލިބިފައި ނެތުން ކަމަށެވެ. އެގެ

ސުވާލު ކުރުމުން އެދަފަ ހެއްކެއް  ޤާޟީދަށުކޯޓުގެ  މައްސަލައިގައި އެއްވެސް ހެއްކެއް ހުރިތޯ މި

ނެތްކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައިވާކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އަނިޔާ ލިބުނު ފަރާތް ބުނަނީ ގަދަކަމުން ވަދެފައިވާ 

ބަޔާނުގައި ކަން ހިނގާދިޔަގޮތް ވަރަށް ސާފުކޮށް ކިޔައިދީފައިވާ ކަމަށާއި، އޭނާ  ކަމަށެވެ. އަޙްމަދު ޒައިންގެ

ދެމީހުންގެ  ގެއަށް ދާ މީހެއް ކަމަށެވެ. އެ އެގެއަށް ނުދާކަމަށް ބުނެފައި ނުވާކަމަށެވެ. އޭނައަކީ އެ

އަންހެން މީހާ އަކީ  ދެމެދުގައި ނުރަގަޅު ގުޅުމެއް އުފެދިފައިވާ ކަމަށާއި، އެގޮތަށް ފާހަގަކުރާ ސަބަބަކީ އެ

މީހަކާ އިނދެގެން ހުރި މީހަކަށްވެފައި އޭނާގެ ފިރިމީހާއަށް ސިއްރުން އަޙްމަދު ޒައިން އާ ގުޅުން 

މައްސަލައިގައި ފުލުހުން އެގެއަށް ދިޔައިރު އަޙްމަދު ޒައިން އޮތީ ނިދާފައި  މިބާއްވަމުން ދާތީ ކަމަށެވެ. 

ތަނުގައި ނިދާފައި އޮންނާނެ ކަމަށް ޤަބޫލުނުކުރެވޭ  ހު އެކަމަށާއި، ގަދަކަމުން މީހަކު ރޭޕް ކުރުމަށްފަ

ޙާލަތުގައި މީހަކު ގަދަކަމުން  އަންހެން މީހާ ހުރީ މައްސަުރ ކަންތައް ޖެހިފައިވާތީ، އެ ކަމަށެވެ. އަދި އެ

 ނުވަތަ އެނޫން ގޮތަކުންވެސް އެފަދަ ގުޅުމެއް ހިންގަފާނެ ކަމަށް ބުއްދި ޤަބޫލު ނުކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

ވަނަ މާއްދާ އެޕްލައި ކޮށްފައިވަނީ ރަގަޅަށް  33ތް ކުރުމާބެހޭ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދުގެ ޝަރީޢަ -31

ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ  33ދަށު ކޯޓުން މައްސަލަ ނިންމުމުގައި އެގަވާއިދުގެ ނޫންކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު 



 HC-B12/2/2022 ޝަރީޢަތް ނިުމނުގޮތް 

 
 3336133 ފެކްސް:، 3335233 ފޯން:، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެނަންބަރު ދޮރާށީ،  3ތީމުގެ ހިނގުން، އާބުރުޒު  ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު
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ރު ކުރަން ހުރި ރިޕޯޓުތަކެއް ކަމަށްވާތީ ންކަމަށް ރިއާޔަތްކޮށްފައިވާކަމަށާއި، ދެން ބާކީހުރީ ފުލުހުން ތައްޔާކަ

 އެއީ އަޙްމަދު ޒައިން އަށް ބާރުފޯރުވޭނެ ކަންކަން ނޫން ކަމަށެވެ. 

 

  ފަރާތުން އެދޭގޮތް: ރައްދުވާ އިސްތިއުނާފު 

އަމުރަކީ ބާޠިލުކުރަންޖެހޭފަދަ  R1C/CA/2021/358ފުވައްމުލަކު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު:  -35

ނެތްކަމަށް  ތަނެއްއަމުރު ބާޠިލުކުރަންޖެހޭ  ކަނޑައަޅުއްވާދެއްވައި އެއަމުރެއް ނޫންކަމަށް 

 ކަނޑައަޅައިދެއްވުމަށެވެ.

 

 ރީޢަތަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް ޝަ 

އޭނާގެ ގޭގައި އަނިޔާ ލިބުނު ފަރާތް  މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ އަޙްމަދު ޒައިންގެ މައްޗަށް ކުރެވެނީ  މި -36

ހާއިރު އަޙްމަދު ޒައިން މަސްތުގެ  3:12ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު ދަންވަރު  33ނޮވެންބަރު  3233ހުއްޓާ 

ރޭޕް ކުރުމަކީ  ށްފައިވާ ކަމުގެ ތުހުމަތެވެ.ރޭޕްކޮ ،ގެއަށްވަދެއަނިޔާ ލިބުނު ފަރާތުގެ ޙާލަތުގައި ހުރެ 

އަދި  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކުށެކެވެ. 31 ސީ ކުށުގެ ޤާނޫނު( ގެ)ޖިން 3231/33ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން "ޖިނާއީ ބޮޑު  33)ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ  12/2016ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ކުށެއް" ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކުށްތަކުގެ ތެރެއިން ކުށެއްވެސް މެއެވެ.

އަޙްމަދު ޒައިން އަކީ ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅޭ  މައްސަލައިގައި އަނިޔާ ލިބުނު ފަރާތާއި މި -33

އަޙްމަދު ޒައިން އަނިޔާ ލިބުނު ފަރާތުގެ ގެއަށް ގޮސް އޭނާއާއި ވާހަކަ ދެއްކުން ކަމަށާއި،  ދެމީހުން 

މައްސަލައިގައި އަޙްމަދު ޒައިން ފުލުހުންނަށް ދިން ބަޔާނުގައި  ފިޔަވައި އިތުރުކަމެއް ކޮށްފައިނުވާކަމަށް މި

މައްސަލައިގައި އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ބަރަހަނާ ހާލުގައި އަނިޔާ ލިބުނު  ވެއެވެ. ނަމަވެސް މި ބުނެފައި

 އަޙްމަދު ޒައިންގެ ބަޔާނުން އެނގެން އޮންނަކަމެވެ. ވެސްފަރާތުގެ ކޮޓަރި ތެރެއިންކަން 

ޓަންޖެހޭ ސަބަބެއް މިވާ އަމުރުން އަޙްމަދު ޒައިން އިތުރަށް ބަންދުގައި ބަހައް  އިސްތިއުނާފު ކުރެވިފައި -38

އަމުރުގެ އިތުރު ބަޔާނުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ  އޮތްކަމަށް ނުފެންނަކަމަށް ބަޔާންކޮށް އެ



 HC-B12/2/2022 ޝަރީޢަތް ނިުމނުގޮތް 

 
 3336133 ފެކްސް:، 3335233 ފޯން:، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެނަންބަރު ދޮރާށީ،  3ތީމުގެ ހިނގުން، އާބުރުޒު  ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު
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)ހަތަރެއް( ވަރަކަށް ގަޑިއިރުތެރޭގައި ޑޮކްޓަރަށް  21އަނިޔާ ލިބުނުކަމަށް ބުނާ ވަގުތުގެ  ،ތެރޭގައި

އި އެހެންނަމަވެސް އަނިޔާ ލިބުނު ފަރާތުގެ ބޭރުފުށުން ދެއްކިފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައިވާ ކަމަށާ

ނެތްކަމަށް މެޑިކޯ ރިޕޯޓުން ދައްކާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ  އަނިޔާއެއް ފެންނަން

ހެކި ލިބުމުގައި  އާއި ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކަކީ ވަރަށް ސިއްރުން ކުރެވޭ ކުށްތަކެއް ކަމުގައިވާތީ ކަމަށެވެ. މި

މަށް އެކަށީގެންވާ އެހެން ކުށްތަކާއި ޚިލާފަށް މިފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގައިފިކަ ،ދަތިތަކެއް ހުރެދާނެތީ

ކުށުގެ ޝިކާރައަށްވީ މީހާއާއި އެއްކޮޅަށް ޓަކައި މިންވަރެއްގެ ޝައްކެއްނެތި ސާބިތުކުރުމަށް

ވަނަ މާއްދާގައި  53ކުށުގެ ޤާނޫނު( ގެ  )ޖިންސީ 3231/33ބޭނުންކުރެވިދާނެ ހެކިތައް ޤާނޫނު ނަންބަރު 

  ؛ބަޔާންވެފައިވެއެވެ. އެއީ

 ސައިންޓިފިކް ތަޙްލީލުތަކުން ދައްކާ ނަތީޖާ. .3

 .ލޮލަށް ފެނުނު މީހުންގެ ހެކި .3

 .ފޮރެންސިކް ނިޝާންތަކުންނާއި ތަޙްލީލުތަކުން ލިބޭ ހެކި .3

ނުވަތަ އަލަށް އުފައްދައިގެން ކިޔައިދިނުން ކަމަށް  ،މީހަކާ ބެހޭގޮތުން ޙަޤީޤަތެއް ނެތް ވާހަކަތަކެއް ހަދައިގެން  .1

އަދި ހާދިސާ ހިނގި ވަގުތާއި އެ ވާހަކަ ކިޔައިދިން ވަގުތާއި ދެމެދު މާ ދިގު މުއްދަތެއް  ،ބެލެވޭނެ ސަބަބެއްނެތި

އެކަމެއް ހިނގުމާ ދެމެދު ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނުވަނީސް ކުށުގެ ޝިކާރައަށްވީ ފަރާތުގެ  ،ފާއިތުނުވަނީސް

ނުވަތަ  ،ނުވަތަ ފިރިމީހާއަށް ނުވަތަ އަނބިމީހާއަށް ނުވަތަ ގާތްތިމާގެ މީހަކަށް ،ންބަފައިންނަށްމައި

ނުވަތަ  ،ނުވަތަ ސައިކޮލޮޖިސްޓަކަށް ،ނުވަތަ ޞިއްޙީ އެހީތެރިއަކަށް ،ނުވަތަ ޑޮކްޓަރަކަށް ،ކަށްރަޙްމަތްތެރިއަ

ށް ކުށުގެ ޝިކާރައަށްވީ ފަރާތުން ކިޔައިދީފައިވާ ނުވަތަ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރާ ފުލުހަކަ ،ޓްރިސްޓަކަށްސައިކިއޭ

 އެއްޗެއްގެ މައްޗަށް އެއިން ފަރާތަކުން ދޭ ބަޔާން.

 ޝިކާރައަށްވީ ފަރާތުން ދޭ ބަޔާން. އޭނައާމެދު ކަންވީގޮތް ކަމަށް ނުވަތަ އެކަން ހިނގާދިޔަގޮތް ކަމަށް ކުށުގެ  .5

 ކަމަށް ކުށުގެ ޝިކާރައަށްވީ ފަރާތުން ދޭ ބަޔާން. އޭނާއާމެދު ކަންވީގޮތް ކަމަށް ނުވަތަ އެކަން ހިނގާދިޔަގޮތް .6

ކުށުގެ ޝިކާރައަށްވީ ފަރާތުން ކިޔައިދޭ އެއްޗަކާ އޭނާއަށް ޖިސްމާނީގޮތުން ލިބިފައިވާ ގެއްލުން ކަމަށް  .3

 ޑޮކްޓަރީގޮތުން ފާހަގަވާންހުރި ކަންކަމާއި ފޮރެންސިކް ތަޙްލީލުތަކުން ފާހަގަވާންހުރި ކަންކަން ދިމާވުން.

 ކި. މާއްދީ ހެ .8
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ސީނަށް ދިޔަ  ،މައްސަލައިގައި ހެކި ނުވަތަ ޤަރީނާގެ ގޮތުގައި އަނިޔާ ލިބުނު ފަރާތުން ބުނާބުނުން މި -33

 ،އަނިޔާ ލިބުނު ފަރާތުގެ އިޖުތިމާޢީ ޙާލަތު ވަޒަން ކުރާ އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓު  ،ފުލުހުން ބުނާ ބުނުން

 ،ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުގެ ކުޑަކަމުދާތަކެތީގެ ތަޙްލީލު ރިޕޯޓު  ،އަނިޔާ ލިބުނު ފަރާތުގެ މެޑިކޯ ލީގަލް ރިޕޯޓު

ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަރާތުން ބުނާ ބުނުން އަދި މޮބައިލް  ،ސީން އޮފް ކްރައިމް އޮފިސަރސް ރިޕޯޓު

ފޮރެންސިކް ރިޕޯޓު ހިމެނޭ ކަމަށް ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ހިމަނާފައިވެއެވެ. 

ކުށުގެ ވެށިން ނެގުނު ހެކިތައް ތަޙްލީލު ކުރުމާއި އަނިޔާ ލިބުނު ފަރާތުގެ ސައިކޮލޮޖިކަލް  ،ސްނަމަވެ

ހެކި ޤަރީނާތަކަށް  މިން އެނގެއެވެ. "ތަޙްޤީޤުކުރާ ފަރާތުގެ އިޤްރާރު"އެސެސްމަންޓް ހަދާ ނުނިމޭކަން 

އެކަށީގެންވާ ހެކި ހުރި ކަމަށް ކުށް ކޮށްފައިވާކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ މިންވަރަށް  ބަލާއިރު މި

 ބަލަންޖެހެއެވެ.

)ދޭއް( ފަހަރެއްގެ މަތިން އިތުރުކޮށްފައިވާ ސަބަބު  3އަޙްމަދު ޒައިންގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު  -32

މީނާ ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފިނަމަ މުޖުތަމަޢުގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެދާނެކަމަށް  ،ކަމުގައިވަނީ

ސް ދޭންހުރި މީހަކަށް ނުފޫޒެއް ފޯރުވަފާނެ ކަމަށް ބެލެވުމެވެ. އޭނާ ބަންދުން ބެލެވޭތީ އާއި ހެކިބަ

އިތުރު އެއްވެސް  ،ހިމެނޭ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި އަމުރުގެ އިތުރު ބަޔާނުގައި އެ ،ދޫކޮށްލުމަށް ނިންމިއިރު

އަޙްމަދު ޒައިން ބަންދުން  ވެއެވެ.އިނެތް ކަމަށް ފުލުހުން ފާހަގަކޮށްފައިފަރާތެއްގެ ބަޔާނެއް ނަގަން ޖެހިފަ

މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤު މަރުޙަލާ ނިމިފައި ނުވެއެވެ. އޭނާ ބަންދުކޮށްފައިވަނީ ދެ ސަބަބެއްގެ  ދޫކޮށްލިއިރު މި

މުޖުތަމަޢުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރި ކަމަށްޓަކައި ގައި އޭގެ ތެރޭ  ،މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކަމަށްވާއިރު

ން އެނގެން ނެތެވެ. އަދި އެކަމަށް އެއަމުރު ނެތިދިއައީ ކިހިނެތްކަން ޙާލަތުއެ ،އިރުންދުކުރުން ހިމެނޭބަ

  ރިޢާޔަތް ކުރެވިފައިވެސް ނުވެއެވެ.

ދިސާއަކީ ހުއްދަނެތި ގެއަކަށްވަދެ އަނިޔާވެރިކަމާއެކު ހިންގާފައިވާ ކުށެއް މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ހާ މި -33

ޙާލަތުގައި ހެއްކަށް ނުފޫޒު  މި ،ފެށިފައިނުވާއިރުމައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާ  އަދި މި  ،ކަމަށްވާއިރު

 ފޯރުވުމުގެ އިޙްތިމާލު ނެތިދިޔަގޮތް އިސްތިއުނާފު ކުރެވިފައިވާ ކޯޓު އަމުރުން ސާފުވާން ނެތެވެ.
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