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 ހައިކޯޓު  ގެ ދިވެހިރާއްޖޭ 
 ދިވެހިރާއްޖެ 
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 :ު2022  ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ/HC-B12/67  
 :ްއާދަމް ނިޝާން، ސޯސަންވިލާ / ލ.މާމެންދޫ    އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތ 
  ުޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް    ރައްދުވި ފަރާތް:އިސްތިއުނާފ 
 :ް(ކޯޓު އަމުރު )ބަންދުކުރުމަށް  މައްސަލައިގެ ބާވަތ 

 

 

 

 

 މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލިސް:
 ޙުޒައިފާ މުޙައްމަދު ފަނޑިޔާރު

 ހާތިފް ޙިލްމީ  ޔާރުފަނޑިއިސް
 ޙުސައިން ޝަހީދު ފަނޑިޔާރު

 

 

 

 :ނިމުނު ތާރީޚް 
 1444 މުޙައްރަމް 26
 3323 އޯގަސްޓް 21

 



 HC-B12/67/2022  ގޮތްނިުމނު ޝަރީޢަތް

 

 

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

2 

 ހައިކޯޓުގައި ޤަޟިއްޔާ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ތާރީޚް:
 3112 ޛުލްޙިއްޖާ 33

 3233 ޖުލައި 33
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 :މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރެވުނު 

  :ު145ނަންބަރ-J/MA/2022/1201 
  :ްކޯޓު ކްރިމިނަލްނިންމި ތަނ 
 :ް(ކޯޓު އަމުރު )ބަންދުކުރުމަށް ބާވަތ 
 :ް3233ޖޫން  32 ހުށަހެޅުނު ތާރީޚ  :ް3233 ޖޫން 32 ނިމުނު ތާރީޚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ޤާނޫނު  - 3ވަނަ މާއްދާ )ށ(  5)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު( ގެ  3232/32ޤާނޫނު ނަންބަރު  - ކޯޓު އަމުރު - ޖިނާއީ

ޤާނޫނު  -ބެހެއްޓޭނެ ހާލަތްތައް  ބަންދުގައި މީހަކުވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  36ގެ (ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު ) 32/2015ނަންބަރު 

ޝަރީޢަތްކުރުމާބެހޭ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ  –3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  33 މުގެ ޤާނޫނު()ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރު 32/2015ނަންބަރު 

 ވަނަ ނަންބަރު. 6އަދި ވަނަ  5، 2ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(  32ގަވާއިދުގެ 
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މިރައުޔަށް އިސްފަނޑިޔާރު ހާތިފް ޙިލްމީ އާއި ފަނޑިޔާރު   :ޔު އު ގެ ރަ ޙުޒައިފާ މުޙައްމަދު ފަނޑިޔާރު 

 ޙުސައިން ޝަހީދު ތާޢީދު ކުރެއެވެ.

 

 މައްސަލައިގެ ތަޢާރަފު 

( 3233ޖޫން  32)ކޯޓު އަމުރު  J/MA/2022/1201-145ކޯޓުގެ ނަންބަރު  މިއީ ކްރިމިނަލް  .3

، ލ.މާމެންދޫ އެދި  އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ބުނެ، އެ އަމުރު  ކަމަށްނެރެފައިވަނީ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް 

)މީގެ ފަހުން "އާދަމް ނިޝާން" ނުވަތަ  (A100104ސޯސަންވިލާ، އާދަމް ނިޝާން )ދރކ 

މި  ވެ.އެކެދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން ބަލާފައިވާ ޤަޟިއްޔާ "އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް"(

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ހުގެ )މީގެ ފަހުން "ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީ ވަނީޤަޟިއްޔާގައި އިސްތިއުނާފު ރައްދު

 ވެ."އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތް"( މައްޗަށެ  "ދައުލަތް" ނުވަތަ " ނުވަތަޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

 

 މައްސަލައިގެ ފަސްފަހަތް 

 33ޖޫން  3233ޔޯގާ  ޝަނަލް ޑޭ އޮފްނޭބައިނަލް އަޤުވާމީ ގޮތުން ދުނިޔޭގައި ފާހަގަކުރާ އިންޓަރ  .3

ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި ގަލޮޅު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ރާއްޖޭގައި  ވަނަ ދުވަހު ފާހަގަކުރުމަށް، އެ ދުވަހުގެ

ޢާންމުން ބައިވެރިވި ޙަރަކާތް  ،ޝަންތަކުގެ ވެރިންނާއި، ސަރުކާރުގެ ވެރިންނާއިހުންނަ ބޭރުގެ ހައިކޮމި

އި ކުރިމަތިލައި، ޙަރަކާތުގައި ބައިވެރި މީހުންނާ ބަޔަކު ވަދެ، އެހިނގަމުން ދަނިކޮށް، އެތަނަށް ގަދަކަމުން 

ފެދޭ އެތަނުގައި ހުރި ތަކެއްޗަށް ގެއްލުންދީ ޢާންމުންގެ ހިތްތަކުގައި ބިރުވެރިކަން އު، މަރާމާރީ ހިންގައި

ތަނުގައި ސަލާމަތީ ކަންކަން ބަލަހައްޓަން ތިބި ފުލުހުންނާއި ކުރިމަތިލައި، ، ހަމަނުޖެހުން ހިންގައި  ގޮތަށް
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 33ޖޫން  3233ލައިގައި ހުމަތުކުރެވޭ މައްސަފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރުމަށް ހުރަސް އަޅާފައިވާ ކަމަށް ތު

 1އާދަމް ނިޝާން ހައްޔަރުކޮށްފައިވެއެވެ.ދުވަހު  ވަނަ

ނިންމުމަށް އެދި ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް  ނިޝާންގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ފަރާތުން އާދަމް  .2

)ޓެރަރިޒަމް  32/2015ވަނަ މާއްދާއާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު  13 ޤާނޫނުއަސާސީގެ، 2ހުށަހެޅުމުން 

ދުވަހަށް )ހަތެއް(  23އާދަމް ނިޝާން  އަށް ޙަވާލާދީ،ވަނަ މާއްދާގެ )ފ( 36ކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ގެ މަނާ

 ( ކޯޓު އަމުރުން 3233ޖޫން  32) J/MA/2022/1201-145ގެ ނަންބަރު އެ ކޯޓު ބަންދުކުރުމަށް 

 އަމުރުކޮށްފައިވެއެވެ.

 

ކޮށްފައިވާ ބިނާ  ކޯޓު އަމުރު  (3233ޖޫން  32) J/MA/2022/1201-145ނަންބަރު  ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ 

 މައިގަނޑު ސަބަބާއި ނިންމުން 
 

 (  ކޯޓު އަމުރުގައި ވަނީ 3233ޖޫން  32) J/MA/2022/1201-145 ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު   .1

 އަންނަނިވި ޢިބާރާތެވެ. 

  ހެކީގެ ނިސްބަތް: ތުހުމަތުކުރެވޭ ކޮންމެސް މިންވަރެއްގެ ހެކި ހުށަހެޅިފައިވޭ."

ވަނަ މާއްދާ  13ލަތް: ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޙާ ބަންދުގައި ބަހައްޓަން އަމުރުކުރި 

ވަނަ މާއްދާގެ )ފ( ގެ  36)ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ގެ  32/2015އާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ދަށުން.

                                                           

ޅާ ފޯމުެގ ހައްޔަރުކުެރވޭ މީާހގެ މަޢުލޫމާތު ޯފމުގެ "ތުުހމަތުކުެރވޭ ަމއްސަލަިއގެ ތަްފޞީލު" އާއި، ބަންާދމެދު ގޮތެއް ިންނމުމަށް ެއދި ހުށަހަ  1 
އަދި އާަދްމ   ވެ."ބަންދުުކރި ަމްއސަލަ" ާއއި، ަތްޙޤީުޤކުރާ ފަރާުތގެ އިްޤރާުރގެ "ތުުހމަތުކުެރވިފަިއވާ މަްއސަލަ" ަގއި މިފަަދއިން ބަޔާންކުެރއެ 

ގައި ސޮއިކޮށްފަިއވާކަން ހައްޔަރުުކރެވޭ މީހާގެ މަޢުޫލމާތު 3233ޖޫން  33ނިޝާން ހައްަޔރުކޮށް، ާޤނޫނީ އިްނޒާުރގަިއވާ ކަންކަން ފަހުްމވެފަިއވާަކމަށް 
 ފޯމުން އެނެގއެވެ.

 ބަންާދެމދު ގޮެތއް ނިންުމމަށް ެއދި ހުށަަހޅާ ފޯމު  MF/194460ދިވެހި ފުލުހުްނގެ ޚިުދމަުތގެ ރިފަެރްނސް ނަންަބރު  2 
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ބަންދުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ހާލަތް އޮތްކަމަށް ދެކޭ ސަބަބު: ޝަރީޢަތް ކުރުމާބެހޭ ޖިނައީ އިޖުރާއަތުގެ 

( ވަނަ 6( ވަނަ ނަންބަރާއި )5( ވަނަ ނަންބަރާއި، )2ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(ގެ ) 32ޤަވާއިދުގެ 

 ."ންބަރުގައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަވާ ކަމަށް ބެލެވޭތީނަ

 

 ތައް އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާ 

 ކޯޓު އަމުރު  (3233ޖޫން  32) J/MA/2022/1201-145ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ކްރިމިނަލް  .5

 އަމުރު ގެ ފަރާތުން އެ އާދަމް ނިޝާން ބުނެ،  ކަމަށް ނެރެފައިވަނީ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާއި ޚިލާފަށް

މެދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ( ނުކުތާ ފާހަގަކޮށް އެ ނުކުތާތަކާ )ފަހެއް 25އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް 

 މިގޮތުން، އާދަމް ނިޝާންގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ،ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ. 

ނިންމުމަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު، ބަންދާމެދު ގޮތެއް  ،ނުކުތާއަކީއިސްތިއުނާފީ ފުރަތަމަ  5.3

 3ގައިވާ ފޯމާއި، ޖަދުވަލު  3ވާއިދުގެ ޖަދުވަލު ރުމާބެހޭ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގަ ޝަރީޢަތްކު

 3ވާއިދުގެ ހަޅަންވާނެ ކަމަށް ބުނެވިދިޔަ ގަ ކޯޓަށް ހުށަ ރުގައިވާ ތަޙްޤީޤުކުރާ ފަރާތުގެ އިޤުރާ

 މިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ކްރި( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ 

 145-J/MA/2022/1201 (32  ް3233ޖޫނ ) ިކޯޓު އަމުރު ނެރެދިނުމަށް އެދި ދިވެހ

ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ހުށަހެޅި ފޯމާއި ތަޙްޤީޤުކުރާ ފަރާތުގެ އިޤްރާރުގައި ތުހުމަތުކުރެވި 

ބަންދުކުރެވުނު މައްސަލަ އާއި އިތުރަށް ބަންދުގައި ބަހައްޓައިދިނުމަށް އެދުނު ސަބަބު 

ރިޢާޔަތްކޮށްފައިނުވުމަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ތަފާތުވާއިރު ކޯޓު އަމުރު ނެރުމުގައި މިކަންކަމަށް 

ވަނަ  3ގެ ( ށ)ވަނަ މާއްދާގެ  5ގެ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު) 13/2010

 .ނަންބަރާ ޚިލާފު ކަމެއްކަމަށެވެ
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145-ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ،ނުކުތާއަކީއިސްތިއުނާފީ  ދެވަނަ  5.3

J/MA/2022/1201 (32  ް3233ޖޫނ ) ީކޯޓު އަމުރު އެ ކޯޓުން ނެރެފައިވަނ

ޓެރަރިޒަމް މަނާ ކުރުމުގެ ) 32/2015ވަނަ މާއްދާއާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު  13ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ޖިނާއީ ޝަރީޢަތްކުރުމާބެހޭ އާ ޚިލާފަށް ކަމުގައިވުމާއި، ( ފ)ވަނަ މާއްދާގެ  36ގެ (ޤާނޫނު

ވަނަ ( 2)ވަނަ ނަންބަރާއި، ( 3)ގެ ( ނ)ވަނަ މާއްދާގެ  32އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަވެފައިވާ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  3(6)ނަންބަރާއި 

އެ އަކުރުތަކުގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަން ފުރިހަމަވާގޮތެއް ބަޔާންކޮށްދީފައިނުވުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

( މަދު އިސްމާޢީލް ވ ލަޠީފާ ޙަސަން އަޙް ) SC-A/100/2020ނަންބަރު  ކޯޓުގެ  ސުޕްރީމް

 . ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފު ކަމެއްކަމަށެވެ

އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭ އަމުރު އެ ކޯޓުން ނެރެފައިވަނީ،  ،ނުކުތާއަކީ އިސްތިއުނާފީ ތިންވަނަ  5.2

، (ނ)ވަނަ މާއްދާގެ  36ގެ (ކުރުމުގެ ޤާނޫނުޓެރަރިޒަމް މަނާ) 32/2015ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 .އާ ޚިލާފަށް ކަމަށެވެ( ބ)އަދި ( ރ)

އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭ އަމުރު ނެރުމުގައި ޝަރީޢަތުން : ނުކުތާއަކީ  އިސްތިއުނާފީ  ހަތަރުވަނަ  5.1

ޓެރަރިޒަމް މަނާ ) 32/2015ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާ އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް  3ވަނަ މާއްދާގެ  33ގެ (ކުރުމުގެ ޤާނޫނު

 .ފުރިހަމަވާ ރިޕޯޓެއް ކަމުގައިނުވާކަމަށެވެ

                                                           

( އަށް އިސްިތއުނާފުކުރާ ަފރާތުްނ 6( އަދި )2(،)3ވަނަ ާމްއދާެގ )ނ( ގެ ) 32ޝަރީޢަތްކުުރމާބެހޭ ޖިނާއީ އިުޖާރއަތުގެ ަގވާިއދުގެ  3 
 J/MA/2022/1201-145ގޮުތަގއި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންަބރު ޙަވާާލދީފަިއވީަނމަެވސް، ބަްނުދގައި ބަަހއްޓަންޖެހޭ ޙާލަތް އޮތްަކމަށް ދެކޭ ސަަބބުގެ 

( އަދި 5(،)2ަވނަ މާްއދާގެ )ނ(ގެ ) 32އި ާފހަގަކޮށްފަިއވަނީ ޝަރީޢަތްުކރުާމބެހޭ ިޖނާއީ އިުޖރާއަުތގެ ގަާވއިުދގެ ކޯޓު އަމުުރގަ (3233ޖޫން  32)
 ( ވަނަ ނަންބަެރވެ.6)
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 2236133ފެކްސް: ، 2235233ފޯން: ، ދިވެހިރާއްޖެ، މާލެ، ހިނގުން އާބުރުޒު ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް
 www.highcourt.gov.mvވެބްސައިޓް:     info@highcourt.gov.mvއީމެއިލް:

7 

ޝަރީޢަތުގެ  އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭ އަމުރު ނެރުނު ނުކުތާއަކީ: އިސްތިއުނާފީ  ފަސްވަނަ   5.5

ކޮށް ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޢާންމު 13ޤާނޫނުއަސާސީގެ  މަޖިލީހަކީ

ހުޅުވާލެވިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ މަޖިލީހެއްކަމުގައިވާއިރު، ބަންދު އަމުރު އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތް 

މެދުވެރިކޮށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ޢާންމުކޮށްފައިނުވުމަކީ ޝަރީއަތްކުރުމާބެހޭ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ 

 ކަމެއްކަމަށެވެ. ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާ ޚިލާފު 31ވަނަ މާއްދާ އާއި  33ގަވާއިދުގެ 

 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އެދޭގޮތް 

 ކްރިމިނަލް އިސްވެ ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ   .6

( ކޯޓު އަމުރަކީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ 3233ޖޫން  32) J/MA/2022/1201-145 ކޯޓުގެ ނަންބަރު

 ކުރުމަށެވެ.އެ އަމުރު ބާޠިލު ކަނޑައަޅައި،އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ނެރެފައިވާ އަމުރެއް ކަމުގައި 

 އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކުގެ ރައްދު 

ފަރާތުން މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި  އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާރައްދުގައި  ނުކުތާތަކުގެ އިސްތިއުނާފީ  .3

ފުލުހުންގެ ތަޙްޤީޤުކުރިއަށްދާ މިންވަރަކުން ހެކި ޤަރީނާ ލިބެމުންދާ މިންވަރަށް ބަލައި  ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ

ނިކުންނަ ނަތީޖާ ބަދަލުވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމަކަށްވާތީ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށް އެދި ފުލުހުން 

ގޮތެއްގައި ހައްޔަރު އަމުރަށް އެދި ހުށަހެޅި ފޯމާ  އި ތަފާތު ހުރިނަމަވެސް، މައިގަނޑުހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމުގަ

އެއްގޮތް ވާނެކަމަށެވެ. އަދި އެފަދައިން ތަޙްޤީޤަށް ލިބޭ ކުރިއެރުމަކާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރިއިރު އޮތް ތުހުމަތު 

ފަރާތުން ބުނެފައިވީނަމަވެސް، އެއީ  ނޫން އެހެން ތުހުމަތުތަކެއް އިތުރުނުކުރެވޭނަކަމަށް އިސްތިއުނާފު ކުރާ

 އެއްވެސް ޤާނޫނީ އަސާސެއް އޮތް ވާހަކައެއް ނޫންކަމަށެވެ. 
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އިތުރުން، އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭ ކޯޓު އަމުރުގައި ފަނޑިޔާރު ރިޢާޔަތްކުރައްވާފައިވަނީ ޓެރަރިޒަމް  މީގެ  .1

މާއްދާއަކީ ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން  ވަނަ މާއްދާގެ )ފ( އަށްކަމަށްވީނަމަވެސް، އެ 36މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

ބަންދުކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އޮންނަ މާއްދާއަކަށް ވާތީ ދަށު ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އެ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތް 

ސް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކޮންމެ އެހެންނަމަވެސް، ކޯޓު އަމުރުގައިކުރައްވާފައިވަނީ ރަނގަޅަށް ނޫންކަމަށެވެ. 

 ޔާންކުރައްވާފައިވާތީ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު ބަ މިންވަރަކަށް ހެކި ހުރިކަމަށް 

 2022/HC-B12/64   ެ35)ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އިބްރާހީމް ރައްޒާން( ޤަޟިއްޔާގ 

ސް މިންވަރަކަށް ހެކި ވެ މެ ވަނަ ނުކުތާގައި ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ފަދައިން ތުހުމަތުކުރެވޭ ކޮން 36އަދި 

އަށް ދެވިދާނެކަމަށް  ވަނަ މާއްދާގެ )ދ( 36 4ރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ޓެރަރިޒަމް މަނާކުމަ ނަހުރެއްޖެ

ދަމް ނިޝާން ބަންދުކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅި ހެކި ތަކުގެ ތެރޭގައި އިންޓެލިޖެންސް އާބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. 

ނިޝާންގެ ރިޕޯޓުގެ އިތުރުން ސީންގައި ހަރަކާތްތެރިވި ފުލުހުންގެ ބަޔާން އަދި އެއްވުމުގައި އާދަމް 

ހަރަކާތްތައް ހުރިގޮތް ދައްކުވައިދޭ ވީޑިއޯގެ ސްކްރީންޝޮޓްތައް ހުށަހަޅާފައިވާއިރު އެއީ ތުހުމަތުކުރެވޭ 

އަދި  ނެ ޙާލަތެއްކަމަށް ދެކޭކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.ކޮންމެވެސް މިންވަރެއްގެ ހެކި ހުރިކަމަށް ބެލެވޭ

މް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ޤަޟިއްޔާގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޝަހީބް އިބްރާހީ

ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ ފަދައިން ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތާ ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ހެކިތައް 

 ހާމަކުރުމުން ފުދޭނެކަމަށް ދައުލަތުން ދެކޭކަމަށެވެ. 

މި ނުކުތާގައި ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ  ފު ރައްދުވާނުކުތާގެ ރައްދުގައި އިސްތިއުނާ  އިސްތިއުނާފީ ދެވަނަ .3

މަދަނީ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ނިންމުމެއް  ކީއައިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޙަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާ

ލަތުގައި ރިޢާޔަތް ކުރަންޖެހޭނެ ޙުކުމަކަށް ވާޞިލުވާ ޙާ ނިންމަވާފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެއްކަމަށާއި އެއީ ފަނޑިޔާރު

 ޤަޟިއްޔާގައި  HC-B12/61/2022މަށެވެ. ނަމަވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު ކަމެއް ކަ 
                                                           

 3235/23ޤާނޫނު ނަންަބރު  4 
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ފަދައިން މައްސަލާގައި އެ މިންވަރަށް  ފާހަގަ ކުރައްވާފައިވާ )ރީޙާން މަޙްމޫދު ވ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް(

އަދި  ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ. ތުންއިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާނުޖެހޭނެ ކަމުގައި ދެކޭކަމަށް  ސަބަބު ބަޔާންކުރަން

ވަނަ ނަންބަރުގެ  31ރުން ފެށިގެން ވަނަ ނަންބަ 3އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭ އަމުރުގެ އިތުރު ބަޔާނުގައި 

  ނިޔަލަށް ބަންދުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ސަބަބުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. 

ވަނަ  33ކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ގެ )ޓެރަރިޒަމް މަނާ 32/2015އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  .32

ނޫން ކަމުގައި  ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ރިޕޯޓެއް 3މާއްދާގެ )ހ( ގެ  

އެ  ބުނެފައިވަނީ އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުންނުކުތާގެ ރައްދުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރަތުން ހުށަހެޅި 

ސަބަބަކީ ތުހުމަތުކުރެވޭ ކޮންމެވެސް މިންވަރެއްގެ  މަށާއި،ލަތެއް ނެތްކައް އޮތުން ލާޒިމުވާ ޙާ ފަދަ ރިޕޯޓެ

ރިޕޯޓުގެ އިތުރުން ދެން ހުށަހެޅޭ ހެކި ޤަރީނާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް  އިންޓެލިޖެންސް ހެކި ހުރިކަމަށް ނިންމުމުގައި 

ކުތާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަކީ އަދި އިސްތިއުނާފީ ފަސް ވަނަ ނު ގޮތެއް ކަނޑައެޅިދާނެތީކަމަށެވެ.

އިބަކަށް ނުވާތީ އޭގެ ށް އަސަރު ފޯރުވާފަދަ އިޖުރާއީ އަވުމަ ރެވޭ އަމުރުގެ ނިންމުމަށް ވާސިލު އިސްތިއުނާފު ކު

 އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތަށް އަމުރަށް ބަދަލެއް އައިސްދާނެކަމަށް  ވޭސަބަބުން އިސްތިއުނާފު ކުރެ

 ޤަބޫލުނުކުރެވޭކަމަށެވެ.

 އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުން އެދޭގޮތް 

-145ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ   .33

J/MA/2022/1201 (32  ްކޯޓު އަމުރު 3233ޖޫނ ).ެދެމެހެއްޓުމަށެވ 

 

ވަނަ  5)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު(ގެ  13/2010ކޯޓު އަމުރު ނެރުމުގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާ ވެފައިވާކަމަށް ވަނަ ނަންބަރާ ޚިލާފު  3މާއްދާގެ )ށ( ގެ 
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ނިންމުމަށް ބާއްވާ ޝަރީޢަތަށް އެ މީހާގެ ބަންދާގުޅޭ ބަންދުކުރެވިފައިވާ މީހެއްގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް  .33

ރި ސަބަބާއި، އޭނާ ހައްޔަރުކުރީ ކޮން ޤާނޫނެއްގައި ބަޔާންކުރާ ކޮން މަޢުލޫމާތުގެ ތެރެއިން އޭނާ ހައްޔަރުކު

ކުށަކާއި ގުޅިގެންކަމާއި، ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށާއި އޭނާއާ ގުޅުވައިދޭ ހެކި ލިބިފައިވާ މިންވަރާއި، އޭނާ އިތުރަށް 

އްދަތު، އޭނާ ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ބޭނުންވާ ސަބަބާއި އަދި އޭނާ ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ މު

ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް އެދި މި މަޢުލޫމާތުތައް ހިމެނެނީ  5ބަންދުކުރި ފަރާތުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ގައެވެ. ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކޯޓަށް މީހުން ޙާޟިރުކުރާއިރު، ބަންދާމެދު ގޮތެއް ހުށަހަޅާ ފޯމު

ދަމް އާ 6ޙްޤީޤުކުރާ ފަރާތުގެ އިޤްރާރު ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންޖެހެއެވެ.ތަ  ނިންމުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުގެ އިތުރުން 

ނިޝާންގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށްޓަކައި ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް މި ދެ ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާކަން 

ބަންދާމެދު  ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފަރާތުންއަދި  8ތަޙްޤީޤުކުރާ ފަރާތުގެ އިޤްރާރުގައި  7އެނގެއެވެ.

އިސްވެ ބަންދުކުރި މައްސަލައިގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކުރަނީ  9ފޯމުގައި ގޮތެއް ނިންމުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ 

މީގެ އިތުރުން ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހާގެ . އެވެވަނަ ނުކުތާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލަ 3ބަޔާންކުރަނިވި 

ތަފްޞީލުގެ ގޮތުގައިވެސް ބަޔާންކުރަނީ ތަޙްޤީޤުކުރާ  ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައިގެ ގައި  10މަޢުލޫމާތު ފޯމު 

ފަރާތުގެ އިޤްރާރާއި އަދި ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުގައިވާ އިބާރާތެވެ. މީގެ އިތުރުން 

ހައްޔަރުކުރެވުނު ސަބަބުކަމަށް/ބަންދުކުރެވުނު ސަބަބުކަމަށް ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހާގެ މަޢުލޫމާތު ފޯމާއި 

  11ވެ.ކެ ންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ބަޔާންކުރަނީ އެއް ސަބަބެބަ

                                                           

ާއއި، ިޖނާއީ ަމްއަސލަތައް ތަުޙޤީޤުުކރުުމގައި ފުލުހުން ަޢމަލުކުރާނެ އިުޖާރއަތުގެ ގަާވިއދުގެ ( ޅ)ވަނަ މާްއދާގެ  51ިއޖުާރއަުތގެ ޤާނޫުނގެ ޖިނާއީ  5 
 .ގައި މިކަން ބަާޔންކުރެެއވެ(ކ)ވަނަ މާއްާދގެ  51

 އި މިކަން ބަޔާންުކެރއެވެ.ގަ (ހ)ވަނަ މާްއާދގެ  3 ޝަރީޢަތްކުރުާމބެހޭ ިޖނާއީ ިއޖުާރއަުތގެ ަގވާިއުދގެ 6 

 ަގިއ މިކަން ތަފްޞީލުކޮށްފަިއވެެއވެ.1.3ހުށަަހޅާ ފޯމުގެ  ރާުތން އިްސތިއުާނފުކުރުމަށް ެއދިއިސްތިުއނާފުކުރާ ފަ 7 
 ގެ ގޮތުަގއި ހުށަހަޅާަފިއވާ ފޯމް 1އިސްތިުއނާފުކުރާ ފަރާުތން ެއގްޒިބިްޓ  8 
 ގޮތުގައި ހުަށހަޅާަފއިވާ ޯފމް ގެ  2އިސްތިުއނާފުކުރަ ފަރާުތން ެއގްޒިބިްޓ  9 
 ގެ ގޮތުަގއި ހުށަހަޅާަފިއވާ ފޯމް 3އިސްތިުއނާފުކުރާ ފަރާުތން ެއގްޒިބިްޓ  10 
ަސބަބު/ބަްނދުކުެރުވނު ސަަބބުގެ ގޮތުަގއި ބަާޔންކުރަނީ "ަބއިނަލް ައޤުާވމީ ގޮުތން ދުނިޭޔގައި ފާަހގަކުރާ ިއންޓަރޭނޝަނަލް ޭޑ ހައްޔަރުުކރެުވނު  11 

ވަނަ ދުވަުހގެ ހެނދުުނގެ ަވގުތެްއަގއި ގަލޮޅު ފުޓްޯބޅަ ދަނުޑގައި ާރްއޖޭަގއި ހުންނަ ޭބުރގެ  33ޖޫން  3233ފާހަގަކުރުމަށް،  3233އޮފް ޔޯގާ 
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ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ބަންދުކުރި މައްސަލައާއި ބަންދުކުރި ސަބަބު   .32

 :ބަޔާންކޮށް، އިތުރަށް ބަންދުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ސަބަބުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރަނީ 

"މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤުން މިހާަތނަށް ެބލި ބެލުުމން މީނާއަކީ މިަކން ރާވައި ހިންގުމުގައި އިސް 

ކަން ހިނގާފައިވާ ށް ވެފައި، މި މައްސަލައިގައި ދައުރެއް އަދާކޮށްފައިވާކަމަށް ބެލެވޭ އެކަކު ކަމަ

ދައިގެން މުޖުތަމަޢުގެ ގޮތަށް ބަލާއިރު، މީނާގެ މައްޗަްށ ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައަކީ ޖަމާޢަތް ހަ

އި ޢާންމު ފަރުދުންގެ ހިތްތަކުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެދޭގޮތަށް ޢާންމު މަޞްލަޙަތު ގެއްލުވާލަ

ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ ހިންގުމުގެ މައްސަލައެއްކަމާއި، ދެންނެވުނު ފަދަ 

ޢުގެ ޞުލްޙަމަސަލަސްކަމާއި ޢަމަލުތަކަކީ އެ ޢަމަުލތަކުެގ ޒާތާއި ބާވަުތން މުޖުތަމަ 

އަމަންއަމާންކަމާއި އަދި އެ ޢަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން މުޖުތަމަުޢއަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ިލބޭ 

ޒާތުގެ ޢަމަލުތަކެއްކަމަށްވާތީ ިމަފދަ ޢަމަލުތައް ކުރިކަމަށް ތުހުަމުތކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް 

ދަ ފަރާތްަތކަކީ ބަންދުގައި ތިބެންޖެޭހ އެކަށީގެންވާ ހެކި ޤަރީާނ ލިބިފައިވާނަމަ އެފަ 

 13ފަރާތްތަކެއްކަމަށް ތަޙުޤީޤަށް ޤަޫބލުކުރެވޭތީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްޫހރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(  32 ގަވާިއދުގެ ވަނަ މާއްދާއާއި، ޝަރީަޢތްކުރުމާބެހޭ ޖިނާީއ އިޖުރާއަތުގެ

ދޫކޮށްލައިިފނަމަ ެހއްކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވައި، ހެކި  ( ވަނަ ނަްނބަރާއި ޙަވާލާދީ، މީނ3ާގެ )

(، 1(، )2ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(ގެ ) 32ނައްތާލުމަށް މަސައްކަތްކޮށްާފނެީތއާއި، އެ ގަވާއިދުގެ 

( ަވނަ ނަްނބަރާއި ޙަވަލާދީ، މީނާ ދޫކޮްށލައިފިނަމަ މިފަދަ ޢަމަލެްއ 6( އަދި )5)

ށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެދާނެތީއާއި، ޤާޫނނު ތަކުރާރުކޮށްފާނެތީއާއި މުޖުތަމަުޢގެ ސަލާމަތަ

ވަނަ މާއްދާގެ )މ(އާއި  36)ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ގެ  3235/23ނަންބަރު 

ޙަވާލާދެއްވައި، މީނާގެ މަްއޗަށް ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ ަމއްސަލައަކީ ޖިނާއީ ބޮޑު 

ންވާ ހެިކ ޤަރިނާ ހުރިކަމަށް ތަޙުޤީޤަށް މައްސަލައަކަށްވާތީއާއި ބަންދުގަިއ ބެހެއްޓުމަށް އެކަށީގެ 

                                                                                                                                                                                     

ަވެދ، ކޮމިަޝންތަކުގެ ވެިރންނާިއ، ސަުރކާރުގެ ެވރިންާނއި ޢާންުމން ބަިއެވރިިވ ޙަރަކާތް ހިނގަމުން ަދނިކޮށް، އެަތނަށް ގަދަަކމުން ބަޔަކު ހައި
އި ބިުރވެރިކަން އުެފދޭ އެަޙރަކާތުަގއި ަބއިެވރި މީހުންާނއި ކުިރމަތިލައި، ަމރާާމރީ ހިންާގ، އެތަުނގައި ހުރި ތަކެއްޗަށް ެގއްލުންދީ ޢާންުމންގެ ހިތްތަކުގަ 

މަށް ުހަރްސ ގޮތައް ހަމަުނޖެހުން ހިންާގ، ތަުނގަިއ ސަލާމަތީ ކަންކަްނ ބަލަަހއްޓަން ތިިބ ފުލުހުންނާއި ުކރިމަތިަލއި، ފުލުހުްނެގ ދަުއރު ައދާކުރު 
 މިފަަދއިންެނވެ.  މުޖުަތަމއުގެ ސަާލމަތާއި ރައްާކތެރިކަމަށްޓަކައި"އަޅާަފއިވާ ަކމަށް ތުހުމަތުުކރެވޭ ަމްއަސލައިަގއި 
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ޤަބޫލުކުރެވޭތީ މީނާ ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލެއްގައި ބަންދުކޮށްފައި ބެެހއްޓުމަށް އަމުރުކޮށްދެއްވުމަށް" 

 މިހެންނެވެ. 

މިއީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް އިތުރަށް ބަންދުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ކަން ތަފްޞީލުކޮށްފައިވާ ކުރުމެކެވެ. މި 

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ ވެސް މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ ބައިގައި

ކުށުގެ ޢަމަލުގެ ތެރެއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އެކަން ކުރުމުގައި ބައިވެރިވެފައިވާކަމަށް ބަޔާންކުރާ 

ބެލެވޭ އް ނުވަތަ ޙާލަތްތަކެއް ވުޖޫދުވެފައިވާކަމަށް މިންވަރާއި، އަދި ބަންދުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ފަދަ ޙާލަތެ 

މިއީ، ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހާއަށް ދެވޭ ޤާނޫނީ އިންޒާރުގެ ބޭރުން . ގޮތްތަކެވެ ރެވޭނުވަތަ ޤަބޫލުކު

 ކަމެއް ނޫނެވެ.އައު މައްސަލައެއް ނުވަތަ އައު ތުހުމަތުތަކެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނޭ  އުފަންކޮށްފައިވާ

ހައްޔަރުކުރެވުނު ސަބަބުކަމަށް/ބަންދުކުރެވުނު  ދެ ފޯމުގައިވެސް އިތުރަށް ބާރު ލިބިދެނީ،މިކަމަށް 

 މުންނެވެ.އި ކުށުގެ ތަފާތެއް ނެތުޙަވާލާދޭ ޤާނޫނާ ސަބަބުކަމަށް ބަޔާންކުރާ ސަބަބާއި، މި ދެ ފޯމުގައިވެސް 

 ޅަފަތު ތުން ވަރަށް ތަޙުޤީޤު އޮންނާނީ އޭގެ ޒާ  ކުރެވޭއިރުރުތުގައި ހައްޔަމީހަކު ކުށުގެ ތުހުމަ

ބަންދުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ޙާލަތްތައް ، ތަޙުޤީޤުކުރެވޭ މިންވަރުން އައު ހެކި އުފަންވެ  މަރުޙަލާއެއްގައެވެ.

  ތަޙުޤީޤު މަރުހަލާގައި ތަސައްވަރުކުރެވޭ ކަމެކެވެ.  ނުވަތަ ލުއިވުމަކީ  ފުޅާވުމަކީ

ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް އެދި މި ނުކުތާގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ  .31

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ހުށަހެޅި ފޯމާއި ތަޙްޤީޤުކުރާ ފަރާތުގެ އިޤްރާރުގައި ތުހުމަތުކުރެވި 

ތަފާތުވާއިރު ކޯޓު  "އެދުނު ސަބަބު  އިތުރަށް ބަންދުގައި ބަހައްޓައިދިނުމަށް"ބަންދުކުރެވުނު މައްސަލަ އާއި 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ  13/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،އަމުރު ނެރުމުގައި މިކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައިނުވުމަކީ 

ކަމެއްކަމަށެވެ. ޙަވާލާދީފައިވާ ވަނަ ނަންބަރާ ޚިލާފު 3ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ  5ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު(ގެ 

ރުކަމުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ފަނޑިޔާރުން ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެ މި މާއްދާގައިވަނީ ފަނޑިޔާ

ވަނަ ނަންބަރުގައި ވަނީ  23ކަމަކަށް އެ އަކުރުގެ  ކަންކަމެވެ. މިކަންކަމުގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ 
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 12ގެ ނު ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  "މައްސަލައިގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާ" މިފަދައިންނެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް ޙަވާލާދީ، ފަނޑިޔާރުންގެ ކުރިމައްޗަށް ހުށަހެޅި ހެއްކާއި ޤަރީނާއަށް  5

ރިޢާޔަތްކޮށްފައިނުވާކަމަށް ބުނާނަމަ، ފަނޑިޔާރުން ރިޢާޔަތްކޮށްފައިނުވާ ޤާނޫނީ ކޮން ނުކުތާއަކާ ގުޅިގެން 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ރާތެއްގެ ޒިންމާއެއްކަމުގައިހުށަހަޅާފައިވާ ކޮން ހެއްކަކަށްކަން ބުނެދިނުމަކީ އެހެން ބުނާ ފަ

ޤަޟިއްޔާގައި  13އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ 

ވަނަ މާއްދާގައި  5 14ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ފާހަގަކުރެއެވެ. މީގެ އިތުރުން

ބަހައްޓަންޖެހޭ ގޮތަށް ކަމުގައިވާއިރު، ފަނޑިޔާރުން ހެކި ރާތްކުރަނީ ފަނޑިޔާރުންގެ ޢަމަލުތައް އިޝާ

ލަކާކަން ނީ ހެކި ވަޒަންކުރުމުގެ ކޮން އުޞޫވަޒަންކުރިގޮތް ޤާނޫނީ އުސޫލަކާ ޚިލާފުވާނަމަ، ޚިލާފުވެފައިވަ 

ބުނެދޭންވާނެކަމާއި، ފަނޑިޔާރެއްގެ ޢަމަލު ނުވަތަ ސުލޫކާ ގުޅޭ މާއްދާތަކާއި، މައްސަލައެއްގައި 

ލެއް ފަނޑިޔާރު ތަޠުބީޤުނުކުރެވުން ނުވަތަ ނުބައިކޮށް ރަންޖެހޭ ފަންނީ ޤާނޫނީ އުޞޫ ޤުކުތަޠުބީ 

ފެކްޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. ދިވެހި  މުޅިން ތަފާތު ދެ ކަމެއްކަމުގައިތަޠުބީޤުކުރެވުމަކީ 

 ހިރުގެ ރައުޔުގެ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާ ޤަޟިއްޔާގެ  15ދައުލަތް )މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް(

  ކުރައްވައެވެ. ފާހަގަ ވަނަ ޕެރެގްރާފްގައި 33

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފަރާތުން ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި  .35

ގައި މިކަން ބަންދުކޮށްފައިވާ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް، އިތުރަށް ބަންދުގައި ބަހައްޓަން އެދޭ ސަބަބު 

ވަނަ ނުކުތާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ފަދައިން ހައްޔަރުކުރެވޭ  32ތަފްޞީލުކޮށްފައިވާކުރުމަކީ، މި ރައުޔުގެ 

މީހާއަށް ދެވޭ ޤާނޫނީ އިންޒާރުގެ ބޭރުން އުފަންކޮށްފައިވާ އައު މައްސަލައެއް ނުވަތަ އައު ތުހުމަތުތަކެއްގެ 
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 3232/32ޤާނޫނު ނަންަބރު  14 
 15 58SC  ]2021] 
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ހެކި އި، ހުށަހެޅިފައިމިވާ ނުކުތާގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ގޮތުގައި ބެލެވޭނޭ ކަމެއް ކަމުގައި ނުވާތީއާ

ނަންބަރު                  ލަކާ ޚިލާފަށްކަން އެނގެންނެތުމުން، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ވަޒަންކުރީ ކޮން ޤާނޫނީ އުޞޫ

145-J/MA/2022/1201 (32  ްކޯޓު 3233ޖޫނ ) ިދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އަމުރު ނެރުމުގައ

 ނުދެކެމެވެ.  ވެފައިވާކަމަށްފު( ވަނަ ނަންބަރާއި ޚިލާ 3ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ގެ ) 5 16ޤާނޫނުގެ 

  ވަނަ މާއްދާ  36(ގެ 3235/23ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަންބަރު: 

ޤަޟިއްޔާގައިވެސް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ފަދައިން  B12/64-2022/HC17މި ކޯޓުގެ ނަންބަރު  .36

ދަށުން އެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ކުށުގެ ޢަމަލުގައި މީހަކު ބަންދުގައި  18ޤާނޫނުގެ ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ 

ލަތަށް ޙާ 2ބެހެއްޓޭނެ ޙާލަތްތަކާއި، މުއްދަތާއި އަދި ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ބަލަންޖެހޭ ހެކީގެ މިންގަނޑު 

 ގިންތިކުރެވެއެވެ.

 ލަތް ޙާފުރަތަމަ 

އް ޙާލަތްތަ  އަންނަނިވި ގައި( ނ) މާއްދާގެ ވަނަ 36 19ޤާނޫނުގެ  މަނާކުރުމުގެ ޓެރަރިޒަމް .33

ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށުގެ ޢަމަލެއްގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހަކު  ޖޫދުގައިވާނަމަ، މި ވު

 .ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ފަނޑިޔާރު އަމުރުކުރަންވާނެކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ

ދުރުނޫން މުސްތަޤުބަލެއްގައި ހިނގާފާނެ ކަމުގެ ( ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލެއް 3)

އިންޓެލިޖެންސް ފުލުހުންނަށް ލިބިފައިވާ ޙާލަތެއްގައި، އެކަން ހުއްޓުވުމަށް ބޭނުންވާ 

މަޢުލޫމާތެއް، ތުހުމަތުގައިވާ ފަރާތަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށް ބެލުމަށް ފުލުހުންގެ ތަޙުޤީޤަށް ހެކި 

 ލިބިފައިވުން؛ ނުވަތަ 

                                                           

 3232/32ޤާނޫނު ނަންަބރު  16 
 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަްލގެ އޮީފސް ވ އިބްާރހީމް ަރއްޒާން  17 
 3235/23ޤާނޫނު ނަންަބރު  18 

 އބހ 19
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ލިޖެންސް ލެއްގައި ހިނގާފާނެ ކަމުގެ އިންޓެ މަލެއް ދުރުނޫން މުސްތަޤުބަ( ޓެރަރިޒަމް ޢ3ަ)

ގެ ހެކި ލިބެން އޮތީ ކުށުގެ އްގައި، އަދި އެ ޢަމަލު ރޭވިކަމު ފުލުހުންނަށް ލިބިފައިވާ ޙާލަތެ

ލިބިފައިވުން؛  ކިމަށް ފުލުހުންގެ ތަޙްޤީޤަށް ހެތުހުމަތުގައިވާ މީހާއާ ސުވާލުކޮށްގެންކަ 

 ނުވަތަ 

ތުހުމަތުގައިވާ މީހާ ދޫކޮށްލައިފިނަމަ، ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލަކާގުޅޭ ހެކި  ( ކުށުގ2ެ)

ނުވަތަ އެފަދަ މައްސަލައެއްގައި ހެކި ބަސް ދޭން ހުރި މީހަކަށް ނުފޫޒެއް ކަމަށް ފޮރުވަފާނެ 

ފޯރުވުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފާނެކަމަށް ބެލުމަށް ފުލުހުންގެ ތަޙްޤީޤަށް ހެކި ލިބިފައިވުން؛ 

 ނުވަތަ 

ށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާ ފިލާފާނެ ކަމަށް ބެލުމަށް ފުލުހުންގެ ތަޙްޤީޤަށް ހެކި ( ކު 1)

 ލިބިފައިވުން؛ ނުވަތަ 

ގެ ސަލާމަތަށް ޢު ނަމަ، މުޖުތަމަފިވާ މީހާ ބަންދުކޮށް ދޫކޮށްލައި( ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި 5)

 ފައިވުން ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެދާނެކަމަށް ބެލުމަށް ފުލުހުންގެ ތަޙްޤީޤަށް ހެކި ލިބި

އިސްވެ ބަޔާންކުރަނިވި ޙާލަތެއް ވުޖޫދުގައިވޭތޯ ކަނޑައެޅުމުގައި ކޯޓުން ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެ   .31

އި، އެގޮތުން ކޯޓުން ބަލަންވާނީ ފުލުހުން ހުށަހަޅާ ކަންކަމަށް ބަލާއިރު، ގަނޑުކަމާމިންގަނޑަކީ މަދަނީ މިން 

 މި  20ވުޖޫދުގައި އޮތުން އެ ޙާލަތް ވުޖޫދުގައި ނެތުމަށްވުރެ ގާތްތޯ ބެލުމުގެ މައްޗަށެވެ. ތެއްއެއިން ޙާލަ 

ލާ މައްސަލައެއްގައި މީހެއްގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ފަނޑިޔާރު އިތުރުކޮށްދޭންވާނީ، ފުރަތަމަ ބަ  ދަށުން  މާއްދާގެ 

ގެ ދާ މަތިންކަމާއި، މި މާއްގެ ގޮތެއް )ހަތެއް( ދުވަހަށްވުރެ އިތުރުނުވާނެ  3ފަހަރު ނަމަ، ބަންދުގެ މުއްދަތު 

ދަ( ދުވަހުގެ )ސާ 31ނީ، ޖުމްލަ ވޭދަށުން މީހެއްގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އެންމެ ގިނަވެގެން އިތުރުކޮށްދެ 

                                                           

 ވަނަ މާްއާދގެ )ބ( 36ަމނާކުުރމުގެ ޤާނޫުނގެ  ޓެރަރިޒަމް 20 
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ވަނަ މާއްދާގެ )މ( ގައި ބަޔާންކުރެއެވެ. މިއީ މި  36 21ޤާނޫނުގެ މަނާކުރުމުގެ ކަން ޓެރަރިޒަމް އްމުއްދަތަ

ރި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވި، ބަންދާއި މެދު ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ކު  ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުށެއް

މި އެއް އިޖުރާއަތެވެ. މި އިޖުރާއަތަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި )އިސްވެ ފާހަގަކުރެވުނު 

 ބަޔާންކުރާ  ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޙާލަތެއް އޮތް ކަމަށް ނުކުތާގައި( ބަޔާންކުރާ ވަނަ  33ރައުޔުގެ 

ލިޖެންސް ރިޕޯޓެއް އެއީ ފުލުހުންގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ އެކަށީގެންވާ ހެއްކެއްކަމުގައި ފުލުހުންގެ އިންޓެ 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކުރެއެވެ. 36 22ޤާނޫނުގެ  މަނާކުރުމުގެ ބަލަންވާނެ ކަމުގައި ޓެރަރިޒަމް 

( ދަ )ސާ  31ވަނަ މާއްދާގެ )މ(ގެ ދަށުން  36 23ޤާނޫނުގެ  މަނާކުރުމުގެޓެރަރިޒަމް  އަދި މި ޙާލަތުގައި،

 24ދުވަހަށް ވުރެ ދިގު ނުވާގޮތަށް މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ފަނޑިޔާރުގެ މައްޗަށް ލާޒިމުވެއެވެ.

 ލަތް ދެވަނަ ޙާ 

 26ވަނަ މާއްދާގެ އިސްވެ ބަޔާންކުރަނިވި މާއްދާތަކުން  36 25ޤާނޫނުގެ  މަނާކުރުމުގެ ޓެރަރިޒަމް  .33

 31ބަލަމުންދާ މައްސަލައެއްގައި، މީހެއްގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އެންމެ ގިނަވެގެން އިތުރުކޮށްދެވޭނީ ޖުމްލަ 

)ސާދަ( ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށްކަމުގައި އޮތްނަމަވެސް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާ އެ ކުށް ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ 

އޭނާ ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފިނަމަ، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ މިންވަރަށް އެކަށީގެންވާ ހެކި ލިބިފައިވާނަމަ، އަދި 

( ވަނަ ނަންބަރުގެ ނިޔަލަށް 1( ވަނަ ނަންބަރުން ފެށިގެން )3ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ގެ ) 62 27ޤާނޫނުގެ 

ހުރި ނަންބަރުތަކުގައި ބަޔާންކުރާ ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެދާނެކަމަށް ފަނޑިޔާރަށް 

                                                           
 5102/25ޤާނޫނު ނަންބަރު  21

 އބމ 22

 އބމ 23

ވަނަ  21ޤަޟިއްޔާގެ  SC 67 [2021]އޮފީސް  ޖެނެރަލްގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ވ ސަޢީދު މިކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މަފްޠޫޙް 24

 އިންވެސް ދޭހަވޭޕެރެގްރާފް

 32/2015ޤާނޫނު ނަންބަރު  25

 މާއްދާތައް ހުރި ހަމައަށް އާ(މ) ފެށިގެން އިން( ހ) 26

 5102/05ޤާނޫނު ނަންބަރު  27



 HC-B12/67/2022  ގޮތްނިުމނު ޝަރީޢަތް
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ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ފަނޑިޔާރަށް  އޭނާ ޙާލަތެއްގައި، ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ވިއްޖެބޫލުކުރެ ޤަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ފ( ގައި ބަޔާންކުރެއެވެ.  36 28ޤާނޫނުގެ  ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެއަމުރުކުރެވިދާނެކަމުގައި 

މި މަވެސް"، "އޮތްނަ  29އެހެން ގައި ބާރާތަށް ބަލާއިރު މި މާއްދާގެ )މ( ޢިމި އަކުރުގެ ފެށުމުގައިވާ 

 އާ  ވާނަމަ، )މ(މަވަނީ މި މާއްދާގެ )ފ( ގައިވާ ޙާލަތްތައް ފުރިހަމް ގެނެސްފައިވާތީ، މީގެން ފަހު އިބާރާތް

 ދުރަށްދެވިދާނެކަމެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ )ފ( އަށް ބެލުމުން، ހެކީގެ މިންގަނޑަކީ  36 30ޤާނޫނުގެ  މަނާކުރުމުގެ ޓެރަރިޒަމް  .32

ގެންވާ މިންވަރަށް ހެކި ހުރުމަކީ ތުހުމަތުކުރެވޭ މިންވަރަށް "އެކަށީގެންވާ ހެކި" ކަން އެނގެއެވެ. އެކަށީ 

ހެކި ހުރުމެވެ. މިއީ ހަމައެކަނި ކުރެވޭ ޝައްކަކަށްވުރެ މަތީ ދަރަޖައެއް ޙާޞިލުވުމެވެ. މި މިންވަރަށް 

ބާރުކުރެވޭ ގޮތަކަށް ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ އިދާރާއަށް ލިބިފައިވާ ތުލުވާނީ އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް އިޙާޞި

ށްފައިވާ ކަމަށް މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި އެ ފަރާތަށް އެނގިފައިވާ ވާޤިއާތަކާއި ޙާލަތަށް ބަލައި މުއްތަހަމު ކޮ

މިއީ  31ރި މީހަކަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމައެވެ.ތެރި، ސަބަބުވެވާނުވަތަ ކުށް ކުރަމުން ގެންދާ ކަމަށް ފަރު 

 މިންވަރަށް  އެހެންކަމުން، ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުގެ މަހައްލާއި ދެމެދުގެ ދަރަޖައެވެ. އްޔަޤީންކަމުގެ މަހައްލާއި ޝަ 

 ޙާލަތްތަކަށް މުއްތަހަމު  އާތަކާއިވާޤި ލިބިފައިވާ  ތުހުމަތުކުރުމަށް  ކުށެއްގައި ބުރަވާންވާނީ  ހެކިހުރިކަމުގައި

އަށް ވުރެ އެއް ތަވާ ކަމަށް ނުވަތަ ކުރަމުން ގެންދާ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ފަންސާސް އިންސައްފައި ކޮށް

 އިންސައްތަ ނަމަވެސް އިތުރުވާނަމައެވެ. 

                                                           
 5102/25ޤާނޫނު ނަންބަރު  28

 ދުވަހަށްވުރެ އިތުރުނުކުރެވޭނެކަމަށް( ސާދަ) 01މީހެއްގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު  29

 32/2015ޤާނޫނު ނަންބަރު  30

 ވަނަ ޕެރެގްރާފް 52ޤަޟިއްޔާގެ  SC 67 [2021]އޮފީސް  ޖެނެރަލްގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ވ ސަޢީދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މަފްޠޫޙް 31
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ވަނަ މާއްދާގެ )ފ( ގައިވާ ގޮތުން، ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ  36 32ޤާނޫނުގެ  މަނާކުރުމުގެ ޓެރަރިޒަމް  .33

މިންވަރަށް އެކަށީގެންވާ ހެކި ލިބިފައިވާނަމަ ރުޖޫއަވަނީ ޖިނާއީ  މީހާ ކުށް ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ

 34ޙާލަތްތަކުގެ  ގައި ބަޔާންކުރާވަނަ މާއްދާއަށެވެ. އަދި އެ މާއްދާގެ )ށ(  62 33އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 

ޔާރު ތެރެއިން ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެފައިވޭތޯ ފަނޑިޔާރު ބަލައި، އެފަދަ ޙާލަތެއް ވުޖޫދުވެފައިވާކަމަށް ފަނޑި

 އަމުރުކުރެވޭނެއެވެ.ޤަބޫލުކުރާނަމަ، އެ މީހަކު ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް 

 ލަތް ތިންވަނަ ޙާ

ވަނަ މާއްދާގެ )ދ(  36 35ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  އުފަންމިވަނީ  ޙާލަތް ތިންވަނަ   .33

އިންނެވެ. މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ ފަރާތް އެ ކުށް ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ 

ވަނަ މާއްދާގެ  62 36މިންވަރަށް އެކަށީގެންވާ ހެކި ލިބިފައިނެތްނަމަވެސް، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 

ތެރެއިން ސަބަބެއް އޮވެ، އަދި އޭނާގެ މައްޗަށް އެ މައްސަލައިގައި  37ގެ ސަބަބުތަކު ގައި ބަޔާންކުރާ )ށ( 

ވަނަ  53 38ތުހުމަތުކުރެވޭ ކޮންމެވެސް މިންވަރެއްގެ ހެކި ހުރެއްޖެނަމަ، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 

މަތިން  )ފަނަރަ( ދުވަހަށް ވުރެ އިތުރުނުވާނެ ގޮތެއްގެ 35މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، 

 އޭނާ ބަންދުގައި ބަހައްޓަން އަމުރުކުރެވިދާނެކަމަށެވެ.

                                                           
 32/2015ޤާނޫނު ނަންބަރު  32

 5102/05ޤާނޫނު ނަންބަރު  33

 ފޯރުވުމަށް ނުފޫޒެއް މީހަކަށް ހުރި ދޭން ހެކިބަސް މައްސަލައިގެ އެ ނުވަތަ ފޮރުވުމަށް ހެކި މައްސަލައިގެ ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ ުމެދ އޭނާއާ( 3) 34

 ؛ބެލެވުން ކަމަށް ނެފިލައިފާ އޭނާ( 2) ނުވަތަ ؛ބެލެވުން ކަމަށް ހާޒިރުނުވެދާނެ ކޯޓަށް އޭނާ( 5) ނުވަތަ ؛ބެލެވުން ކަމަށް މަސައްކަތްކޮށްފާނެ އޭނާ

 ވަނަ 14 ބެލެވުން، ޤާނޫނުއަސާސީގެ ކަމަށް ކުރިމަތިވެދާނެ ނުރައްކަލެއް ސަލާމަތަށް މުޖުތަމަޢުގެ ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ދުންބަން  އޭނާ( 1) ނުވަތަ

 ޙާލަތްތައް  ބަންދުކުރެވިދާނެ ތުހުމަތުގައި ކުށެއްގެ ޖިނާއީ ،ކުރިން ކުރުމުގެ ޙުކުމެއް ޝަރީޢަތުން މާއްދާގައިވެސް

 32/2015ޤާނޫނު ނަންބަރު  35

 5102/05ޤާނޫނު ނަންބަރު  36

 ފޯރުވުމަށް ނުފޫޒެއް މީހަކަށް ހުރި ދޭން ހެކިބަސް މައްސަލައިގެ އެ ނުވަތަ ފޮރުވުމަށް ހެކި މައްސަލައިގެ ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ މެދު އޭނާއާ( 3) 37

 ؛ބެލެވުން ކަމަށް ނެފިލައިފާ އޭނާ( 2) ނުވަތަ ؛ބެލެވުން ކަމަށް ހާޒުރުނުވެދާނެ ކޯޓަށް އޭނާ( 5) ނުވަތަ ؛ބެލެވުން ކަމަށް މަސައްކަތްކޮށްފާނެ އޭނާ

 ވަނަ 14 ބެލެވުން، ޤާނޫނުއަސާސީގެ ކަމަށް ކުރިމަތިވެދާނެ ނުރައްކަލެއް ސަލާމަތަށް މުޖުތަމަޢުގެ ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ބަންދުން އޭނާ( 1) ނުވަތަ

 ޙާލަތްތައް ބަންދުކުރެވިދާނެ ތުހުމަތުގައި ކުށެއްގެ ޖިނާއީ ،ކުރިން ކުރުމުގެ ޙުކުމެއް ޝަރީޢަތުން މާއްދާގައިވެސް

 5102/05ޤާނޫނު ނަންބަރު  38
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ވަނަ މާއްދާގެ )ދ( ގައި ބަޔާންކުރާ ހެކީގެ މިންގަނޑަކީ  36 39ޤާނޫނުގެ  މަނާކުރުމުގެ ޓެރަރިޒަމް  .32

އެ މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ "ކޮންމެވެސް މިންވަރެއްގެ ހެކި" ހުރުމެވެ. މި މިންވަރަށް ހެކި ހުރުމުގެ 

  40އޮފީސް  ޖެނެރަލްގެ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ވ ސަޢީދު  މަފްޠޫޙް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނަ މާ

"ކޮންމެވެސް މިންވަރެއްގެ  41ސުޢޫދު ތަފްޞީލުކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ. ޤަޟިއްޔާގައި ފަނޑިޔާރު ޙުސްނުއް

ހެކި ހުރުން" އަކީ ޔަޤީނާ ދިމާއަށް ފަނޑިޔާރު ވިސްނުން ދަތުރުކުރުމުގެ ރާސްތާގައި "ތުހުމަތުކުރެވޭ 

މިންވަރަށް ހެކި ހުރުން" އަށް ވުރެ ދަށް ދަރަޖައެވެ. ކޮންމެވެސް މިންވަރެއްގެ ހެކި ހުރުމަކީ، 

ވަރަށް ބަލާއިރު، ފަނޑިޔާރުގެ އަތުގައި އޮތް މައްސަލައިގައި ހުރި މަޢުލޫމާތުގެ މިންފައިމައްސަލައިގައި ލިބި 

ތެއް ހިނގާކަން ފަރުވާތެރި، ސަބަބުވެރި މީހަކަށް ޤަބޫލުކުރެވުމެވެ. އެކަން ބިނާވާންޖެހޭނީ ކާޖިނާއީ ހަރަ

ނުވަތަ އާއިން ޤިއާތަކެއްގެ މައްޗަށްކަމާއި، ބުއްދީގެ ހަމަތަކުން ބަލާއިރު، އެ ވާޤި އާއެއް ނުވަތަ ވާޤިސާފު ވާ

ސުޢޫދު  ގައި ފަނޑިޔާރު ޙުސްނުއްކަމު ކަން ދޭހަވުންއާތަކުން ފިޔަވަޅެއް އެޅުން ލާޒިމުވާޤިވާ

 ފާހަގަކުރައްވައެވެ. 

ބަންދުކުރެވޭ މީހާ އިތުރަށް  ދަށުން ވަނަ މާއްދާގެ )ދ( ގެ 36 42މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  ޒަމްޓެރަރި  .31

ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ފުލުހުން ބޭނުންނަމަ، އޭނާ ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު 

ފަނޑިޔާރަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އޭނާ އެ ކުށާ ގުޅުވައިދޭ އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ހެއްކެއް ެއހާތަނަށް 

އެހެނަސް،  43)ފަނަރަ( ދުވަހަށްވުރެ އިތުރުވެގެންނުވާނެއެވެ. 35މުއްދަތު،  ލިބިފައިނުވާނަމަ، އިތުރުކޮށްދޭ

                                                           
 32/2015ޤާނޫނު ނަންބަރު  39
40  [2021] SC 67 
 ވަނަ ޕެރެގްރާފް 20އެ ޤަޟިއްޔާގެ  41

 3235/23ޤާނޫނު ނަންަބރު  42 
 (ތ)ވަނަ މާްއާދގެ  36ޤާޫނނުގެ  ޓެރަރިަޒމް މަނާުކރުުމގެ 43 
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)ފަނަރަ(  35އޭނާ އެ ކުށް ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މިންވަރަށް އެކަށީގެންވާ ހެކި ލިބިއްޖެނަމަ، އޭނާ 

  44.ރުކުރެވޭނެއެވެދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަށް، ނުވަތަ ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް އަމު
 

ރު ނެރެފައިވަނީ އަމު ( 3233ޖޫން  32) J/MA/2022/1201-145ރު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަ 

( ބ)، (ރ)، (ނ)ވަނަ މާއްދާގެ  36ގެ ( 3235/23 ޤާނޫނު ނަންބަރު )ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު 

އިންޓަލިޖަންސް ރިޕޯޓަކީ ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު  ،މާއި އާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނާ ބުނު (ފ)އަދި 

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  33ގެ  (3235/23)ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ރިޕޯޓެއްނޫންކަމުގައި ބުނާ ބުނުން 

މި ނުކުތާގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ އޭނާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ އެއްވެސް   .35

ޢަމަލެއް ފުލުހުންނަށް ދެއްކިފައިނުވާއިރު، ޝަރީޢަތުން ކޮންމެވެސް މިންވަރެއްގެ ހެކި ހުރިކަމަށް 

އަމުރުގައި ބަޔާންކުރާއިރު،  ފަރާތުން ފެންނާތީކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާނިންމާފައިވަނީ ދަނޑުގެ ބޭރުން 

ފުލުހުން ކުރާ ތުހުމަތު ނުވަތަ އެ ބުނާފަދަ ޖިނާއީ ޢަމަލެއް ހިންގާކަން ފުލުހުންނަށް ޝައްކުވާ ނުވަތަ 

 ހީއެއްގެ މައްޗަށް ނުނިންމޭނެކަމަށެވެ. 

އެދިފައިވަނީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން   .36

ވަނަ  32 45ވަނަ މާއްދާއާއި ޝަރީޢަތްކުރުމަބެހޭ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދުގެ  13"ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ވަނަ ނަންބަރަށާއި، ޓެރަރިޒަމް  6 އަދި 5، 1، 2ގެ  )ނ(، ށާއިވަނަ ނަންބަރަ 3ދާގެ )ހ( ގެ މާއް

  47އެވެ.އަށް ޙަވަލާދީ" ގެ )މ(ވަނަ މާއްދާ  36 46ގެ ޤާނޫނުގެ މަނާކުރުމު

                                                           

 (ލ)ވަނަ މާްއާދގެ  36ޓެރަރިޒަމް ަމނާކުުރމުގެ ޤާނޫުނގެ  44 
 REG-SC-2021-01ގަވާއިދު ނަންބަރު  45

 5102/25ޤާނޫނު ނަންބަރު  46

 ފޯމު ހުށަހަޅާ އެދި ގޮތެއްނިންމުމަށް ބަންދާމެދު MF/194460 ނަންބަރު ރިފަރެންސް ޚިދުމަތުގެ ފުލުހުންގެ ދިވެހި 47
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 އަމުރުގައި ( ކޯޓު 3233ޖޫން  32) J/MA/2022/1201-145ނަންބަރު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ   .33

ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް އަމުރުކުރި ޙާލަތް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ "ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

ފ(ގެ ވަނަ މާއްދާގެ ) 36 48ވަނަ މާއްދާއާއި، ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  13ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

"ތުހުމަތުކުރެވޭ ކޮންމެވެސް މިންވަރެއްގެ ހެކި ދަށުން" ކަމަށެވެ. ހެކީގެ ނިސްބަތްކަމަށް ބަޔާންކުރަނީ 

ކަމަށް ދެކޭ ސަބަބުގެ ގޮތުގައި ތްމިފަދައިންނެވެ. ބަންދުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ޙާލަތު އޮ ހުށަހަޅާފައިވޭ"

އި، ރާބަ( ވަނަ ނަން 2ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(ގެ ) 32 49ޝަރީޢަތްކުރުމާބެހޭ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

އެ ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަވާކަމަށް ބެލޭވޭތީކަމުގައި 6) ( ވަނަ ނަންބަރާއި،5)

)ހަތެއް(  3ގެ ނިޔަލަށް 3233ޖޫން  22އިން ފެށިގެން  3233 ޖޫން 32، ފާހަގަކޮށް 50އަމުރުގައި 

 ބެހެއްޓުމަށް އަމުރުކޮށްފައިވެއެވެ.ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބަންދުގައި 

 36 51ޤާނޫނުގެ  ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ވަނަ ނުކުތާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ފަދައިން  36އިސްވެދިޔަ   .31

ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާ އެ ކުށް ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މިންވަރަށް އެކަށީގެންވާ އަކީ  ވަނަ މާއްދާގެ )ފ(

ވަނަ  62 52އޭނާ ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފިނަމަ، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ ހެކި ލިބިފައިވާނަމަ، އަދި 

( ވަނަ ނަންބަރުގެ ނިޔަލަށް ހުރި ނަންބަރުތަކުގައި 1( ވަނަ ނަންބަރުން ފެށިގެން )3މާއްދާގެ )ށ(ގެ )

ޖެ ބޫލުކުރެއްވިއް ބަޔާންކުރާ ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެދާނެކަމަށް ފަނޑިޔާރަށް ޤަ

ރަންވާނެކަމުގައި އަމުރުކު ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ފަނޑިޔާރު އޭނާ  ޙާލަތެއްގައި، ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން 

އުފެދޭ ސުވާލަކީ "ތުހުމަތުކުރެވޭ ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް ހެކި ހުރިކަމަށް"  ގެންބަޔާންކުރާ މާއްދާއެވެ. މީ 

ޙާލަތްތައް ޞައްޙަކޮށް  ބެހެއްޓުމަށް ޤާނޫނުން ހުއްދަކުރާހެކީގެ ދަރަޖައާއި ބަންދުގައި ، ހެކި ނިސްބަތްކޮށް
                                                           

 5102/25ޤާނޫނު ނަންބަރު  48

 REG-SC-2021-01ގަވާއިދު ނަންބަރު  49

 އަމުރު J/MA/2022/1201-145ނަންބަރު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ  50

 5102/25ޤާނޫނު ނަންބަރު  51

 5102/05ޤާނޫނު ނަންބަރު  52



 HC-B12/67/2022  ގޮތްނިުމނު ޝަރީޢަތް

 

 

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

22 

އަށް ޙަވާލާދީ  ވަނަ މާއްދާގެ )ފ( 36 53ޤާނޫނުގެ  ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޙާލަތުގައި،  ވަޒަންކޮށްފައިވާ

 އެ ޙަވާލާދޭ މާއްދާގައި އޮޅުމެއް ނުވަތަ ގޯހެއް އުޅޭނަމަ، ހަމައެކަނި އަދިބަންދުކުރުމަށް ނިންމިދާނެތޯއެވެ؟ 

 ސަބަބަށްޓަކައި އަމުރަކީ ޞައްޙަނޫން އަމުރެއްކަމުގައި ކަނޑައެޅިދާނެތޯއެވެ؟

A/109, 2020/SC-A/108, 2020/SC-2020/SC-ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު   .33

54A/110  ިބައެއް  ފާހަގަކުރައްވާފައިވަނީޤަޟިއްޔާގައި ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިންގެ ރައުޔުގައ

ކަންކަމަކީ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާއަށް ލިބެންޖެހޭ އަސާސީ ޙައްޤަކާ ގުޅުމެއް ނެތް، އަދި އެ އިޖުރާއަތު 

އި، އެފަދަ ކަންކަމުގެ ސަބަބުން އިދާރީ އިންތިޒާމްތަކެއްކަމަށާ، ރަނގަޅުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނަ

މަށާއި، އިޖުރާއަތުތައް ކަ އަދި މައްސަލައިގެ ނިޔާއަށް އަސަރުނުކުރާނެ ޟޫއަށް މައްސަލައިގެ މަޢު

ރާ ފަރާތަކުން ހަދާ ގޯހެއްގެ ސަބަބުން، ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ލިބެންޖެހޭ އަސާސީ ޙައްޤެއް ކުތަންފީޒު

ގެއްލިގެންނުދާނަމަ، އަދި އެ ޚިލާފުވި އިޖުރާއަތަކީ ރަނގަޅުކުރެވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް އިޖުރާއަތެއްނަމަ، 

 ސަލަ ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެކަމަށެވެ. އެކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމާއިއެކު، އެ މައް

 މި ނުކުތާގައި އިސްވެ ބަޔާންކުރަނިވި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  .22

 55A/110-A/109, 2020/SC-A/108, 2020/SC-2020/SC  ުޤަޟިއްޔާގައި ފަނޑިޔާރ

 ވަނަ ނުކުތާ ތިރީގައި ނަކަލުކުރަމެވެ.  53ޙުސްނުއްސުޢޫދުގެ ރައުޔުގެ 

އީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނެއްގައި ވަކިގޮތަކަށް ކަމެއް ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އިޖުރާއަތަކާ ޚިލާފުވުމުން ޖިނާ"

( ގާޫނނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ 3މުޅި އެ އަމަލަކީ ޣައިރުގާނޫނީ އަމަލެއް ކަމަށް ވެގެންާދނީ، )

ރަކަށް ނުހިންގައި މުޅި އެ ( އެ އިޖުރާއަތު އެއްވެސް މިންވ3ައުސޫލީކަމަކާ ޚިލާފުވުމުން، ނުވަތަ، )

ވަނަ ާމއްދާގައި  15އިޖުރާއަތު ބޮލާލައި ޖަާހފަިއވާނަމައެވެ. މިސާލަކަށް ގާޫނނުއަސާސީގެ 
                                                           

 5102/25ޤާނޫނު ނަންބަރު  53

 ޢަލީ ޒުބެއިރު ައދި އެެހނިހެން ފަރާްތތައް ވ ޕްޮރސިކިއުަޓރ ޖެެނރަލްގެ އޮީފސް  54 
 އބމ 55 
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ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ގާނޫނަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން މެނުވީ 

ޔަރުކޮށް އަދި ބަންދުކޮށްގެންނުވާނެ ކަމަށެވެ. މި މާއްދާގައި އެއްވެސް މީހެއްގެ ގަޔަށް އަތްލައި ހިފައި ހައް

ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތެއް ކަމަށްވާއިރު މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް 

 މީހަކު ހައްޔަރުކުރުމަކީ އެ ހައްޔަރުކުރުން ބާތިލުވާނެ ސަބަބެކެވެ. އަދި ހަމަ އެގޮތަށް ގާނޫނުއަސާސީގެ 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ސަބަބެއް ނެިތ، ޝަރީައތުން މީހެއްގެ މައްޗަށް ހުކުމް ކުރުމުގެ  13

ކުރީން އެ މީހަކު ބަންދުކޮށްފައިާވނަމަ، އެ ބަންދަކީ ާބތިލު ބަންެދކެވެ. އެއާ ޚިލާފަށް ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ 

ދައުާވކުރާ ފަރާތުން ނުވަތަ ކޯޓުން ނުވަަތ  ގާނޫނެއްގައި ވަކިގޮތަކަށް ތަހުީގގުކުރާ ފަރާތުން ނުވަތަ

ޖަލުތަކާބެހޭ އިދާރާއިން ކަންކުަރންޖެހޭނެ ކަމަށް ުބނެފައިވަނިކޮްށ އެކަން ކުރަންއޮތް ގޮތް ނޫްނގޮތަކަށް 

ނުވަތަ އެންމެ ފުރިހަމަ ޫނންގޮަތކަށް އެކަންކޮށްފިނަމަ ނުަވތަ އެަފދަ ގޮތަކަށް އިޖުރާއަތެއް ހިންގަިއފިނަމަ 

ކަމެއް ކުރަން އޮތް މުއްދަތުގެ ފަހުން އެކަންކޮށްފިނަަމ، އެފަދަ ކަންކަން ބެލެވޭނީ އެއީ އިޖުރާއީ ނުވަތަ އެ

ޚިލާފެއް ކަމަށެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން އެ މައްސަލައެއްގައި ސުވާލު އުފެދިފައިވާ މުޅި ޖިނާއީ ިއޖުރާއަތު 

 ".އެއީ ޣައިރުގާނޫނީ އިޖުރާއަތަކަށް ވެގެން ނުދާނެއެވެ 

ކޮށް ކޮށްފައިވާ ކަމަކީ، ޣައިރު ޤާނޫނީ ކަމެއްތޯ ނުވަތަ އިޖުރާއަތާއި އައިބުކޮށް ނުވަތަ ގޯސް  .23

ބާރާތަށް ބެލުމެވެ. ޢި  ނޫނުގައި އެކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާޚިލާފުކަމެއްތޯ ބަލަން އެންމެ ފަސޭހަ ޓެސްޓަކީ 

ށް އެނޫންގޮތަކަށް އެކަންކޮށްފިނަމަ އެގޮތުން އިޖުރާއީ ގާނޫނުގައި ވަކިކަމެއް ކުރުން މަނާކޮށްފައިވަނިކޮ 

އްގޮތް ނޫން އަމަލަކީ ގާނޫނީ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އެއާ ޚިލާފަށް އިޖުރާއަތާ އެ  ބެލެވޭނީ އެކަމަކީ ޣައިރު

ލަތުގައި އެކަން ކުރަން ކަނޑައަޅާފައިވާ އެންމެ ޙާމުކޮށްފައިވާ ނޫނުގައި އެކަން ކުރުން ލާޒިޤާއިޖުރާއީ 

އި ނެތުމެވެ. އުނިކަންތައް ތަކަކާއެކު ނުވަތަ އައިބުތަކަކާ އެކު އެކަންކޮށްފައި ފުރިހަމައަށް އެކަން ކޮށްފަ

އޮތުމެވެ. ނަމަވެސް އެފަދަ އުނިކަމަކީ ނުވަތަ އައިބަކީ ތޮބީއީ އިންސާފުގެ ހަމަތަކާ ޚިލާފު އުނިކަމަކަށް 

ނޫނީ ކަމަކަށް ފަހުން ޤާ ލެއްގައި ޙާ މަކީ އެއްވެސް ނޫނީ ކަ ޤާ ޣައިރު ނުވަތަ އައިބަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ.

ތު ޞަހަމަކޮށް އިސްލާހުކުރުމުގެ ފުރުނެހެދޭނެއެވެ. އެއާ ޚިލާފަށް، އިޖުރާއަތާ އެއްގޮތް ނޫން ކަމަކީ ފުރި
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ފަނޑިޔާރު ޙުސްނުއްސުޢޫދުގެ ރައުޔުގައި  އިސްވެ ބަޔާންކުރަނިވި ޤަޟިއްޔާގެ ކަންކަން ކަމުގައި އޮންނާނެ 

  56ފާހަގަކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ކޯޓު ( 3233ޖޫން  32) J/MA/2022/1201-145ނަންބަރު އުނާފުކުރެވިފައިވާ އިސްތި  .23

" އިވާފަ"ތުހުމަތުކުރެވޭ ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް ހެކި ހުށަހަޅާ އަމުރުގައި ހެކި ނިސްބަތްކޮށްފައިވަނީ

ވަނަ މާއްދާގެ )ފ( ގައި ބަޔާންކުރާ ހެކީގެ ނިސްބަތަކީ  36 57ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  ކަމަށެވެ.

ށް ހެކި ލިބިފައިވުން" ކަމަށްވާއިރު، ބަޔާންކުރަނިވި އަމުރުގައި ހެކީގެ ދަރަޖަ "ތުހުމަތުކުރެވޭ މިންވަރަ 

، ގައި ބަޔާންކޮށްނުވަތަ ނިސްބަތަކީ "ތުހުމަތުކުރެވޭ ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް ހެކި ހުށަހަޅާފައިވުން" ކަމު

އަށް ޙަވާލާދީފައިވުމަކީ އިޖުރާއީ ގޯހެކެވެ.  )ފ( 58ވަނަ މާއްދާގެ  36ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

މިއީ އިޖުރާއީ  ،ޚިލާފަށްބެލުމާއި  ގެ ގޮތުގައިއްޤާނޫނީ ކަމެ  ޣައިރު މިއީއުނިކަމެކެވެ.  އަދި އިޖުރާއީ

 ނުކުރުން ކަމުގައި ބުރަވަމެވެ.ޤާނޫނުގައި އެކަން ކުރަން ކަނޑައަޅާފައިވާ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތަށް އެކަން 

މިއީ އިސްލާހުކުރުމުގެ  ންކަމަށް ބަލަމެވެ.އުނިކަންތައްތަކާއި އައިބުތަކާއިއެކު އެކަން ކޮށްފައި އޮތުއަދި މިއީ 

ވަނަ މާއްދާގެ ރަނގަޅުނޫން އަކުރަކަށް  36ން، މި ޤާނޫނުގެ އެހެނަކަމުފުރުޞަތު އޮތް ކަމެކެވެ. 

އަމުރަކީ ޞައްޙަނޫން އަމުރެއްކަމުގައި އެ ޙަވާލާދީފައިވުމަކީ، ހަމައެކަނި އެ ސަބަބަށްޓަކައި 

 ކަމުގައި ނުދެކެމެވެ. ކަނޑައެޅިދާނެކަމެއް

އަމުރުގައި ކޯޓު ( 3233ޖޫން  32) J/MA/2022/1201-145ނަންބަރު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ   .22

 59ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް  ނިންމާފައިވެއެވެ.ކޮންމެވެސް މިންވަރެއްގެ ހެކި ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް 

ބަލާއިރު، ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގައި "ތުހުމަތުކުރެވޭ ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް ހެކި 

                                                           

 ވަނަ ނުކުތާ  52ޤަޟިއްޔާގެ  A/110-A/109, 2020/SC-A/108, 2020/SC-2020/SCދިވެހިާރްއޖޭގެ ސުްޕރީމް ކޯުޓގެ ނަްނބަރު  56 

 3235/23ޤާނޫނު ނަނަަބރު:  57 
 އބމ 58 
 5102/25ޤާނޫނު ނަންބަރު  59 
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ވަނަ މާއްދާގެ )ދ( ގައެވެ. މި މާއްދާގެ  36މި ޤާނޫނުގެ  ނިސްބަތްކޮށްފައިވަނީހުރުން" ކަމުގައި ހެކި 

)ފަނަރަ( ދުވަހަށް ވުރެ އިތުރުނުވާ ގޮތަށް މީހަކު ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ފަނޑިޔާރަށް  35ދަށުން 

އަމުރުކުރެވޭނީ އެ މީހާގެ މައްޗަށް އެ މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް ހެކި 

( 1( ވަނަ ނަންބަރުން ފެށިގެން )3ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ގެ ) 62 60ގެ ނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު ހުރެފައި، ޖި 

  ވަނަ ނަންބަރުގެ ނިޔަލަށް ބަޔަންކުރާ ސަބަބުތަކުގެ ތެރެއިން ސަބަބެއް އޮތްނަމައެވެ. 

، ސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ މި މައްސަލައިގައިވާ އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓަކީއި  .21

ަހަމެއަކިނ ެއ ިރޕަޯޓްށ ިރާޢަޔްތޮކްށ ޮކްނެމެވްސ ިމްނަވަރަކްށ ެހިކ ިލިބަފިއވަާކަމްށ ަބަލިއަގެނވެޭނ 

 )ހ( ގެ  ވަނަ މާއްދާގެ 33 61އަދި މި ރިޕޯޓަކީ ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  .ެހްއެކްއޫންނަކަމެށވެ 

  ޕޯޓެއްނޫންކަމަށެވެ.ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ރި 3

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓު ކަމުގައި  36 ގ62ެޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު   .25

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކުރާ  36 63ޤާނޫނުގެ  މަނާކުރުމުގެޓެރަރިޒަމް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ 

އަދި މި  ކަށެވެ.ލިޖެންސް ރިޕޯޓަފުލުހުންގެ އިންޓެ  ބަޔާންކުރާޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޙާލަތެއް އޮތް ކަމަށް 

ބަޔާންކުރާ ކަންތައްތައް އެގޮތުގައި ވުޖޫދުގައި އޮތުން އެފަދަ ކަމެއް ވުޖޫދުގައި  ކީ، މި ރިޕޯޓުގައިރިޕޯޓަ

ގައި ނެތުމަށްވުރެ ގާތްކަމަށް ބެލުމުގެ މައްޗަށް ދައްކުވައިދޭ، އެއް ކަމަށްވުރެ ގިނަ ކަންތައްތައް ރިޕޯޓު

ހިމެނޭ ރިޕޯޓަކަށްވުމުގެ އިތުރުން، ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ބާރުލިބިދޭ އިތުރު ޤަރީނާތަކެއް 

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން މީހަކު ބަންދުގައި  36މި ޤާނޫނުގެ . 64ހިމެނިފައިވާ ރިޕޯޓަކަށްވާންވާނެއެވެ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް  ންވާ ހެކި ކަމުގައި ބެލެވެއެވެ.ބެހެއްޓުމަށް މި އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓަކީ އެކަށީގެ 
                                                           

 3236/33ޤާނޫނު ނަންަބރު  60 

 5102/25ޤާނޫނު ނަންބަރު  61 

 3235/23ޤާނޫނު ނަްނބަރު  62 

 އބމ 63

 (ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  52ގެ (ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) 32/2015ޤާނޫނު ނަންބަރު  64
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ގައި ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ އްޔާޤަޟި  65އޮފީސް  ޖެނެރަލްގެ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ވ ސަޢީދު  މަފްޠޫޙް ކޯޓުގެ 

)ސާދަ( ދުވަހަށް ބަންދުގެ  31)މ( ގެ ދަށުން  ވަނަ މާއްދާގެ  36 66ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

މުއްދަތަށް ވުރެ ދިގު ނުވާގޮތަށް މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓު ފުދުނު ނަމަވެސް، ޖިނާއީ 

ދަށްޓަކައި ހަމައެކަނި އިންޓެލިޖެންސް ގެ މަޤުޞަ 68ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( 62 67އިޖުރައަތުގެ ޤާނޫނުގެ 

މިންވަރެއްގެ ހެކި ކަމަށް ބަލައިނުގަނެވޭނެކަމާއި، ކޮންމެވެސް މިންވަރެއްގެ ހެކި ރިޕޯޓަކީ ކޮންމެވެސް 

ސް ރިޕޯޓުގެ އިތުރުން، ސާފު ވާޤިއާއެއް ނުވަތަ ހުރުމުގެ އޮޅިގަނޑު ގިރާކުރެވޭނީ އެ އިންޓެލިޖެން 

ފަރުވާތެރި، އާތަކަކުން ފަނޑިޔާރުގެ އަތުގައި އޮތް މައްސަލައިގައި ޖިނާއީ ހަރަކާތެއް ހިނގާކަން ވާޤި

  ސަބަބުވެރި މީހަކަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ނަމަކަމެވެ.

ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި އާދަމް ނިޝާންގެ ހަރަކާތްތަކާގުޅޭ މަޢުލޫމާތާއި، މި އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓުގައި   .26

ގަލޮޅު ބޯޅަ ދަނޑު ސަރަޙައްދުގައި އާދަމް ނިޝާންގެ ހަރަކާތްތަކާއި، އަދި އެ އިދާރާގެ އެސެސްމެންޓް 

އިތުރުން މިއާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ އިތުރު ހެކި ކަމުގައިވާ މާތުގެ އިވާއިރު، މި ރިޕޯޓުގައިވާ މަޢުލޫ ހިމަނާފަ

( 5ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ) 36 69ފުލުހުންގެ ބަޔާންތަކަށް ބެލުމުން، ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

ބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަން ( ވަނަ ނަނ3ް) )ހ( ގެ ވަނަ މާއްދާގެ 33މި ޤާނޫނުގެ  70އި ވަނަ ނަންބަރާ

  ފުރިހަމަވާކަމަށް ދެކެމެވެ. 

                                                           
65 [2021] SC 67  ެވަނަ ނުކުތާ 23ގ 

 5102/25ޤާނޫނު ނަންބަރު  66 
 3236/33ޤާނޫނު ނަންަބރު  67 
ރިޢާޔަތްކުރަްނޖެހޭ  ިއ ބަޔާންކުރާ ހެކީގެ މިްނގަނާޑއި، ައދިގަ ( ދ)ވަނަ މާްއދާގެ  36މަނާކުުރމުެގ ޤާނޫުނގެ މި މާްއދާާއއި ޓެަރރިޒަމް  68 

 .ޙާލަތްތަކުގެ މާ ބޮޑު ފަަރގެްއނެތެވެ

 3235/23ޤާނޫނު ނަންަބރު  69 
ހުންގެ ތަުޙީޤޤަށް "ކުށުގެ ތުހުމަތުަގިއވާ މީހާ ަބންދުން ދޫކޮށްލައިފިަނމަ، ުމޖުތަމަުޢގެ ސަާލމަަތށް ނުރައްކަެލއް ކުރިމަިތެވދާނެކަމަށް ެބލުމަށް ފުލު 70 

 ހެކި ލިބިފައިާވނަމަ"
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އި ހެކީގެ ނިސްބަތް ގައި ބެހެއްޓުމަށް ނިންމައިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބަންދު  މި މައްސަލައިގައި  .23

 36 71ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  ކަނޑައަޅާފައިވަނީ އަދި ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ނިންމާފައިވަނީ

 ސަޢީދު  މަފްޠޫޙް ވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ދި )ނ( އަދި )މ(ގެ ދަށުންކަމުގައިނުވާތީ، ވަނަ މާއްދާގެ

ހަމައެކަނި އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓަކީ ވާ ފަދައިން ގައިއްޔާޤަޟި  72 އޮފީސް  ޖެނެރަލްގެ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ވ

މި މައްސަލައިގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާއި  އެވެ.ކޮންމެވެސް މިންވަރެއްގެ ހެކި ކަމަށް ބަލައިނުގަނެވޭނެ

އިސްވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ދެކޮޅަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ހަމައެކަނި އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓެއްނޫނެވެ. 

ރީނާގެ ގޮތުގައި ހެކި/ގަ ފުލުހުންގެ ބަޔާން ސްނެޕްޝޮޓާއި  ވީޑިއޯ އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓުގެ އިތުރުން

 .ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ

ން މި ހެކިތަކަށް ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ބަލާއިރު، މި ހާދިސާ ހިނގާދިޔަ ތަނާއި ކައިރީގައި އަދި މީހު  .21

 ން ކު ނެޕްޝޮޓްތަވީޑިއޯ ސްފައިވާކަން ރަކާތްތެރިވެއެއްވެފައިވާ ސަރަހައްދުގައި އާދަމް ނިޝާން ހަ

އަމުރުގެ ( ކޯޓު 3233ޖޫން  32) J/MA/2022/1201-145ނަންބަރު އެނގެއެވެ. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ 

 މިކަންކަން ފާހަގަކޮށްފައިފައިވެއެވެ. އިތުރު ބަޔާނުގައިވެސް 

ފުލުހުންގެ  ކަށާއިސްނެޕްޝޮޓްތަހުށަހަޅާފައިވާ  އެކުށާއި، އަދި މި ރިޕޯޓާއިލިޖެންސް ރިޕޯޓައިންޓެ  .23

ޝައްކަށްވުރެ މަތީ ދަރަޖައަށް، ޖިނާއީ ހަރަކާތެއް ހިނގާފައިވާކަން ފަރުވާތެރި،  ބަޔާނަށް ރިޢާޔަތްކޮށް،

 J/MA/2022/1201-145ނަންބަރު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ، ސަބަބުވެރި މީހަކަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ މިންވަރަށް

 ރެވެއެވެ. ކުކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް ހެކި ހުރިކަމަށް ޤަބޫލުއަމުރުގައިވާ ފަދައިން ( ކޯޓު 3233ޖޫން  32)

 

                                                           

 3235/23ޤާނޫނު ނަްނބަރު  71 
 72 [2021] SC 67  
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އަމުރުގައި ކޯޓު ( 3233ޖޫން  32) J/MA/2022/1201-145ނަންބަރު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ 

 5ނަ ނަންބަރާއި، ވަ  2(ގެ ނ)ވަނަ މާއްދާގެ  32ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދުގެ ޝަރީޢަތްކުރުމާބެހޭ 

 ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަވާގޮތް ބަޔާންކޮށްފީދައިނުވާކަމަށް ބުނާ ބުނުން  6ވަނަ ނަންބަރާއި 

ޝަރީޢަތްކުރުމާބެހޭ  ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް އެދިފައިވަނީ  ފަރާތް އިސްތިއުނާފުކުރާ  ގައި މައްސަލައި މި  .12

ވާ ގައި ބަޔާންކުރާ ފަދައިން ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި  ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( 32 73ގަވާއިދުގެ  ޖުރާއަތުގެޖިނާއީ އި

މަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެދާނެކަޢުނަމަ، މުޖުތަމަ ފި ލައިދޫކޮށް ންބަންދު  ހާމީ

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައިވަނީ  32 74ގަވާއިދުގެ  ޝަރީޢަތްކުރުމާބެހޭ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ. ނެއެވެބު

ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެދާނެކަމަށް ބެލުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރާންވާނެ ކަންކަމެވެ. މުޖުތަމަޢުގެ 

( 3)ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާގެ ބަންދާއި، ހައްޔަރުގެ ރެކޯޑުތަކާއި، ކުށުގެ ރެކޯޑަށާއި،  (3) އެގޮތުން

ގެ ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާ މުޖުތަމަޢުގައި އަދާކުރާ ދައުރާއި، އޭނާގެ ވަޒީފާއާއި، އޭނާ 

( 1)ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގުމުގައި އޭނާ ބައިވެރިވެފައިވާ ގޮތަށާއި، ( 2)ހުރި ނެތް ގޮތަށާއި، 

ކުށް ކުރުމުގައި އަނިޔާވެރިކަން ކުށުގެ ބާވަތާއި، ކުށް ކޮށްފައިވާ ޙާލަތާއި، ކުށުގެ ކުޑަބޮޑު މިނާއި، 

ގެ ކިބައިން މުޖުތަމަޢަށް ނުރައްކަލެއް ށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާ( ކ5ުހިމެނޭނަމަ އެކަމަށާއި، )

( ކުށުގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވަނީ ޖަމާޢަތެއް 6ކުރިމަތިވެދާނެކަން އެނގޭނެ އެހެނިހެން ސަބަބުތަކަށާއި )

 ޢާޔަތްކުރަންވާނެކަމުގައި ބަޔާންކުރެއެވެ.މައްޗަށް ރި  ކަމުގައިވުން، މިކަންކަމުގެހަދައިގެން 

މި ސުރުޙީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއާއި ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން   .13

ވަނަ  32 75ތުގެ ގަވާއިދުގެ ޖިނާއީ އިޖުރާއަ ޝަރީޢަތްކުރުމާބެހޭ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ 

                                                           

 REG-SC-2021-01: ނަްނބަރުގަވާިއދު  73 
 އބމ 74 
 އބމ 75 
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             ނަންބަރު ނަލް ކޯޓުގެ ކްރިމި ކަންކަން ފުރިހަމަވެފައިވާ ކަމަށް  ނަންބަރުތަކުގައިވާ މާއްދާގެ

145-J/MA/2022/1201 (32  ްކޯޓު އަމުރ3233ުޖޫނ ) ިބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އެ އަކުރުތަކުގައި ގައ

 ވާކަމަށެވެ. ބަޔާންކުރާ ކަންކަން ފުރިހަމަވާގޮތެއް ބަޔާންކޮށްދީފައިނު

ލަތެއްގައި އެ ޙާންމުމުގެ މަޖިލީހަކީ އެއްވެސް ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހެއްގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނި   .13

މީހެއްގެ މައްޗަށް ޝަރީޢަތް ހިންގައި އެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ހެކިތަކުގެ މައްޗަށް ދިފާއުވެ 

هللا ޢަބްދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ  ނޫންކަން އްވޭ މަޖިލީހެއްގެ ހެކިންނާ ސުވާލުކޮށް ހެކި ތައުނުކުރުމަށް ބޭ

ބަންދުގެ މުއްދަތު ، ފާހަގަކުރެވޭއިރު 76ޟިއްޔާއިންގަ  ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް  ޖާވިދު 

މަޖިލީހެއްގައި ހަމައެކަނި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހެއްގެ މައްޗަށް ހުރި ހެކިތަކަކީ ކޮބައިކަން އިޖުމާލީ ގޮތެއްގައި 

އެ ހެކިތަކުގެ ތަފްޞީލް ކުށުގެ ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހަކަށް ބަޔާންކޮށްދިނުމުން ފުދޭކަމާއި، 

 ވ ސަޢީދު  މަފްޠޫޙް ހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހަކަށް ދޭކަށް ނުޖެހޭނެކަން ދިވެ

ސްތަކުގައި މިފަދަ މަޖިލީކަނޑައަޅުއްވާފައިވެއެވެ.  ގައިއްޔާޤަޟި 77އޮފީސް  ޖެނެރަލްގެ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ

ހާމަކުރެވޭ ހެއްކެއްގެ ސަބަބުން އެ ހެކީގެ ބުރަދަނަށް ހެއްކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގައި 

ކުރެވޭ ފޯރުވުމުގެ އިޙްތިމާލު ތުހުމަތު އަސަރުކޮށްފާނެކަމަށް ނުވަތަ އެ ހެއްކެއްގެ މައްޗަށް ނުރަނގަޅު ބާރެއް

 ކޮން މިންވަރަކަށްކަމުގެ މައްޗަށް، ނުވަތަ ހެކީގެ މަޢުލޫމާތު  އޮތީމީހާއަށް ލިބިގެން ދިޔުމުގެ ފުރުޞަތު 

ހާމަކުރުމުން ޝަރީޢަތުގެ މަރުހަލާގައި އެ ހެކީގެ ބޭނުން ނެތި ދިޔުމުގެ އިޙްތިމާލު އޮތް މިންވަރުގެ 

  78ރާތަކުން ސަމާލުވާންޖެހޭނެއެވެ.އްޗަށް ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ އިދާމަ

                                                           

 ޤަިޟއްޔާ  A/340-/HC2012ހައިކޯޓުގެ ނަްނބަރު  76 
77 [2021] SC 67  

  )ޝަހީބް ިއބްރާީހމް ވ. ޕޮޮރސިކިއުަޓރ ޖެެނރަލްގެ އޮީފސް( ޤަިޟއްޔާ A/93-2020/SCދިވެިހާރއްޭޖގެ ސުޕްީރމް ކޯޓުގެ ނަްނަބރު  78 
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ދި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ހުރި ހެކި ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް އެ  .12

 80ނުގައި ޙަވާލާދީފައިވެއެވެ.އެނގެއެވެ. އަދި މި ހެކިތަކަށް ކޯޓު އަމުރުގެ އިތުރު ބަޔާ 79ހުށަހަޅާ ފޯމުން 

 ހެކިތަކަކީ ބަންދުގެ މުއްދަތު މަޖިލީހުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ހުރި ، އެހެންކަމުން 

ކޮބައިކަން އިޖުމާލީ ގޮތެއްގައި ހާމަވެފައިވާކަން އެނގެއެވެ. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު 

ސަރަހައްދުގައި އާދަމް ނިޝާން ހަރަކާތްތެރިވެފައިވާކަމާއި، ބޭރުގެ ދަނޑު  ގަލޮޅުސްނެޕްޝޮޓްތަކުން 

އި އާދަމް ނިޝާން ގަލޮޅު ދަނޑަށް ވަދެ ހަމަނުޖެހުން ހިންގި މީހުންނާއިއެކު ދަނޑުގެ ބޭރުގަ 

ފެންނަކަމާއި، މި މަޢުލޫމާތު  ތަކުންކާތްތެރިވެ، އެ މީހުންނާ މުޢާމަލާތްކުރާ މަންޒަރު މި ސްނެޕްޝޮޓްހަރަ

އާދަމް ނިޝާން އިތުރު ބަޔާނުން އެނގެއެވެ.  81ތަޙުޤީޤު ބަޔާނުގައިވެސް ހިމަނާފައިވާކަން ކޯޓު އަމުރުގެ 

ތާއި، އާދަމް ނިޝާންގެ ކިބައިން މުޖުތަމަޢަށް ނުރައްކަލެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހަރަކާތްތެރިވެފައިވާ ގޮ 

ކުރިމަތިވެދާނެކަން އެނގޭނެ އެހެނިހެން ސަބަބުތައް އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތުން އެނގެއެވެ. 

 82ގައި ކަމެއްކަން ކޯޓު އަމުރުމިކަމީ ގިނަ ބަޔަކު ހިމެނޭ ކަމެއްކަމާއި، އަދި ދުރާލާ ރޭވިގެން ހިންގި 

ވަނަ މާއްދާގެ  32 83ގަވާއިދުގެ  ޖުރާއަތުގެޝަރީޢަތްކުރުމާބެހޭ ޖިނާއީ އިޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މިކަންކަމީ ބަ

ބަޔާންކުރާ ފަދައިން ( ވަނަ ނަންބަރުގައި 6( ވަނަ ނަންބަރާއި )5( ވަނަ ނަންބަރާއި )2ގެ ) )ނ(

 ވީމާ، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ  ންކަމެވެ.ގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެދާނެކަމަށް ބެލެވޭ ކަ ޢުމުޖުތަމަ 

ޝަރީޢަތްކުރުމާބެހޭ ޖިނާއީ  އަމުރުގައި ( ކޯޓ3233ުޖޫން  32) J/MA/2022/1201-145ނަންބަރު 

( 6( ވަނަ ނަންބަރާއި )5( ވަނަ ނަންބަރާއި )2) ގެވަނަ މާއްދާގެ )ނ( 32 ގަވާއިދުގެ ޖުރާއަތުގެއި

  ފުރިހަމަވާގޮތް ބަޔާންކޮށްދީފައިވާކަމަށް ދެކެމެވެ.ންކުރާ ކަންކަން ބަޔާ ވަނަ ނަންބަރުގައި 

                                                           
 79 MF/194460 

 ވަނަ ނުކުތާ  1ވަނަ ނުކުތާާއއި،  3ވަނަ ނުކުތާާއއު،  6ަވނަ ނުކުތާއާިއ،  5ކޯޓު އަމުރުގެ ިއތުރު ބަާޔނުގެ  80 
 (3233ޖޫން  32) J/MA/2022/1201-145ނަންބަރު  81 
 (3233ޖޫން  32) J/MA/2022/1201-145ނަންބަރު  82 
 REG-SC-2021-01: ގަވާިއދު ނަްނބަރު 83 
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ބަންދު އަމުރު އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތް މެދުވެރިކޮށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ޢާންމުކޮށްފައިނުވުމަކީ 

އާ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  31ވަނަ މާއްދާ އާއި  33ޝަރީއަތްކުރުމާބެހޭ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

 ބުނާ ބުނުން  ޚިލާފު ކަމެއްކަމަށް 

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތްތައް ފިޔަވައި އެހެން  13ޤާނޫނުއަސާސީގެ   .11

ޙާލަތްތަކުގައި ހައްޔަރު ނުވަތަ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުގެ މަޖިލިސް ކުރިއަށް ގެންދަންވާނީ 

މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ހިންގާފައިވަނީ މި  84ޢާންމުކޮށް ހުޅުވައިލެވިފައިވާ މަޖިލީހެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެންކަމުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެއެވެ. މިކަމުގައި ދައުލަތުގެ 

އިންކާރެއްނެތެވެ. ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށްފަހު، އެ އަމުރު އިލެކްޓްރޯނިކް ވަޞީލަތް މެދުވެރިކޮށް 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  31 85ގަވާއިދުގެ  އި ޝަރީޢަތްކުރުމާބެހޭ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެޢާންމު ކުރަންވާނެކަމުގަ

ގައި ބަޔާންކުރެއެވެ. މި މައްސަލައިގައި ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށްފަހު، އެ އަމުރު އިލެކްޓްރޯނިކް 

މަކަށްވެސް ވަޞީލަތް މެދުވެރިކޮށް ޢާންމު ކޮށްފައިނުވާކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނާ ބުނު 

 ދައުލަތުން އިންކާރުކޮށްފައެއްނުވެއެވެ.

 ކި ކަމެއް ކުރުމަށް ވުޒާރާއަކަށް ނުވަތަ މުއައްސަސާއަކަށް ޤާނޫނެއްގައި ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގައި ވަ  .15

 ޝަރީޢަތްކުރުމާބެހޭ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ  .މަތިން ކުރަންވާނެއެވެ އެގޮތުގެލާޒިމުކޮށްފައިވާނަމަ، އެކަން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ އިޖުރާއަތަކީ ބަންދު އަމުރު ނެރުމަށް ފަހު ހިނގާ  31 86ގަވާއިދުގެ 

މި އިޖުރާއަތުގައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުނުކުރުމަކުން، ކޯޓުން ނެރެފައިވާ ބަންދު އިޖުރާއަތެއްކަމަށްވެފައި، 

                    ބަރު ނަން މި ސަބަބަށްޓަކައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އަސަރެއްނުކުރާނެއެވެ. އަދި މިއީ އަމުރަކަށް 

                                                           

 ވަނަ މާްއދާ  33ޝަރީޢަތްކުރުާމބެހޭ ިޖނާއީ ިއޖުާރއަުތގެ ަގވާިއުދގެ  84 
 REG-SC-2021-01: ގަވާިއދު ނަްނބަރު 85 

 އބމ 86 
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145-J/MA/2022/1201  (32  ްކޯޓ3233ުޖޫނ ) ުކަމުގައި  ކަމެއް ނެބާޠިލުކުރަންޖެހޭ އަމުރ

 ނުދެކެމެވެ.

 

 ނިންމަން ފެންނަ ގޮތް 

ރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ފަ ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން އެގޮތުގެ މަތިން ހުރުމުން އިސްތިއުނާފުކުރާ   .16

 J/MA/2022/1201-145ނަންބަރު ކޯޓުގެ   ނުކުތާތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކްރިމިނަލްއިސްތިއުނާފީ 

 ދެކެމެވެ. ކޯޓު އަމުރަށް ބަދަލުގެންނަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތްކަމަށް އަހުރެން ( 3233ޖޫން  32) 

 

 :ހާތިފް ޙިލްމީގެ ރައުޔު  އިސްފަނޑިޔާރު 

 ތާއީދު ކުރަމެވެ.ގެ ރައުޔަށް އަހުރެން ޙުޒައިފާ މުޙައްމަދު ފަނޑިޔާރު   .13

 

 :ގެ ރައުޔު ޙުސައިން ޝަހީދު ފަނޑިޔާރު 

 ފަނޑިޔާރު ޙުޒައިފާ މުޙައްމަދުގެ ރައުޔަށް އަހުރެން ތާއީދު ކުރަމެވެ.  .11

 

 
 

 :ޙުކުމް 

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު   ،ބަޔާންވެދިޔަ ކަންކަން އެގޮތުގެމަތިން ހުރުމުން އިސްވެ ދެންފަހެ، 

145-J/MA/2022/1201 (32  ް3233ޖޫނ)  ުނީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫ  ބާޠިލުކުރަންޖެހޭފަދަކޯޓު އަމުރ
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