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 26މުޙައްރަމް 1444
 21އޯގަސްޓް 3233
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 33ޛުލްޙިއްޖާ 3112

ހައިކޯޓުގައި ޤަޟިއްޔާ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ތާރީޚް:

 33ޖުލައި 3233

------------------------------------------------------------------------------------------------އިސްތިއުނާފުކުރެވުނު މައްސަލަ:
 ނަންބަރު145-J/MA/2022/1201 :
 ނިންމި ތަން :ކްރިމިނަލް ކޯޓު
 ބާވަތް :ކޯޓު އަމުރު (ބަންދުކުރުމަށް)
 ނިމުނު ތާރީޚް 32 :ޖޫން 3233

 ހުށަހެޅުނު ތާރީޚް 32 :ޖޫން 3233

ޖިނާއީ  -ކޯޓު އަމުރު  -ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 32/3232ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު) ގެ  5ވަނަ މާއްދާ (ށ)  - 3ޤާނޫނު
ނަންބަރު ( 32/2015ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު)ގެ  36ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މީހަކު ބަންދުގައި ބެހެއްޓޭނެ ހާލަތްތައް  -ޤާނޫނު
ނަންބަރު ( 32/2015ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު)  33ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  –3ޝަރީޢަތްކުރުމާބެހޭ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ
ގަވާއިދުގެ  32ވަނަ މާއްދާގެ (ނ)  5 ،2އަދި ވަނަ  6ވަނަ ނަންބަރު.
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އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :
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ފަނޑިޔާރު ޙުޒައިފާ މުޙައްމަދުގެ ރައުޔު:

މިރައުޔަށް އިސްފަނޑިޔާރު ހާތިފް ޙިލްމީ އާއި ފަނޑިޔާރު

ޙުސައިން ޝަހީދު ތާޢީދު ކުރެއެވެ.

މައްސަލައިގެ ތަޢާރަފު
 .3މިއީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  145-J/MA/2022/1201ކޯޓު އަމުރު ( 32ޖޫން )3233
ނެރެފައިވަނީ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ،އެ އަމުރު އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި ލ.މާމެންދޫ،
ސޯސަންވިލާ ،އާދަމް ނިޝާން (ދރކ ( )A100104މީގެ ފަހުން "އާދަމް ނިޝާން" ނުވަތަ
"އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް") ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން ބަލާފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެކެވެ .މި
ޤަޟިއްޔާގައި އިސްތިއުނާފު ރައްދުވަނީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ (މީގެ ފަހުން "ޕްރޮސިކިއުޓަރ
ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް" ނުވަތަ "ދައުލަތް" ނުވަތަ "އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތް") މައްޗަށެވެ.

މައްސަލައިގެ ފަސްފަހަތް
 .3ބައިނަލް އަޤުވާމީ ގޮތުން ދުނިޔޭގައި ފާހަގަކުރާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑޭ އޮފް ޔޯގާ  3233ޖޫން 33
ވަނަ ދުވަހު ފާހަގަކުރުމަށް ،އެ ދުވަހުގެ ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި ގަލޮޅު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ރާއްޖޭގައި
ހުންނަ ބޭރުގެ ހައިކޮމިޝަންތަކުގެ ވެރިންނާއި ،ސަރުކާރުގެ ވެރިންނާއި ،ޢާންމުން ބައިވެރިވި ޙަރަކާތް
ހިނގަމުން ދަނިކޮށް ،އެތަނަށް ގަދަކަމުން ބަޔަކު ވަދެ ،އެ ޙަރަކާތުގައި ބައިވެރި މީހުންނާއި ކުރިމަތިލައި،
މަރާމާރީ ހިންގައި ،އެތަނުގައި ހުރި ތަކެއްޗަށް ގެއްލުންދީ ޢާންމުންގެ ހިތްތަކުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެދޭ
ގޮތަށް ހަމަނުޖެހުން ހިންގައި ،ތަނުގައި ސަލާމަތީ ކަންކަން ބަލަހައްޓަން ތިބި ފުލުހުންނާއި ކުރިމަތިލައި،

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،2235233 :ފެކްސް2236133 :
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ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރުމަށް ހުރަސް އަޅާފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައިގައި  3233ޖޫން 33
ވަނަ ދުވަހު އާދަމް ނިޝާން ހައްޔަރުކޮށްފައިވެއެވެ.

1

 .2ދިވެހި ފުލުހުންގެ ފަރާތުން އާދަމް ނިޝާންގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް އެދި ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް
ހުށަހެޅުމުން ،2ޤާނޫނުއަސާސީގެ  13ވަނަ މާއްދާއާއި ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 32/2015ޓެރަރިޒަމް
މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު)ގެ  36ވަނަ މާއްދާގެ (ފ)އަށް ޙަވާލާދީ ،އާދަމް ނިޝާން ( 23ހަތެއް) ދުވަހަށް
ބަންދުކުރުމަށް އެ ކޯޓުގެ ނަންބަރު  32( 145-J/MA/2022/1201ޖޫން  )3233ކޯޓު އަމުރުން
އަމުރުކޮށްފައިވެއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  32( 145-J/MA/2022/1201ޖޫން  )3233ކޯޓު އަމުރު ބިނާކޮށްފައިވާ
މައިގަނޑު ސަބަބާއި ނިންމުން
 .1ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  32( 145-J/MA/2022/1201ޖޫން )3233

ކޯޓު އަމުރުގައި ވަނީ

އަންނަނިވި ޢިބާރާތެވެ.
"ހެކީގެ ނިސްބަތް :ތުހުމަތުކުރެވޭ ކޮންމެސް މިންވަރެއްގެ ހެކި ހުށަހެޅިފައިވޭ.
ބަންދުގައި ބަހައްޓަން އަމުރުކުރި ޙާލަތް :ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  13ވަނަ މާއްދާ
އާއި ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 32/2015ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު)ގެ  36ވަނަ މާއްދާގެ (ފ) ގެ
ދަށުން.

1

ގ
ހޅާ ފޯމު ެ
އދި ހުށަ ަ
ނމުމަށް ެ
ނ ް
ދމެދު ގޮތެއް ި
ފޞީލު" އާއި ،ބަން ާ
އގެ ތަ ް
މއްސަލަ ި
ރވޭ ަ
ހމަތުކު ެ
ފމުގެ "ތު ު
ހގެ މަޢުލޫމާތު ޯ
ރވޭ މީ ާ
ހައްޔަރުކު ެ

އވެ.
ރ ެ
ދއިން ބަޔާންކު ެ
ގއި މިފަ ަ
އސަލަ" ަ
އވާ މަ ް
ރވިފަ ި
ހމަތުކު ެ
ރގެ "ތު ު
ޤރާ ު
ތގެ އި ް
ޤކުރާ ފަރާ ު
ޙޤީ ު
ތ ް
އއިަ ،
އސަލަ" ާ
މ ް
ކރި ަ
"ބަންދު ު

މ
ދ ް
އަދި އާ ަ

ލމާތު
ކރެވޭ މީހާގެ މަޢު ޫ
އވާކަން ހައްޔަރު ު
ކމަށް  33ޖޫން 3233ގައި ސޮއިކޮށްފަ ި
އވާ ަ
މވެފަ ި
އވާ ކަންކަން ފަހު ް
ރގަ ި
ނޒާ ު
ޤނޫނީ އި ް
ޔރުކޮށްާ ،
ނިޝާން ހައް ަ
ގއެވެ.
ފޯމުން އެނ ެ
2

މ
ހޅާ ފޯ ު
އދި ހުށަ ަ
މމަށް ެ
ތއް ނިން ު
މދު ގޮ ެ
ދ ެ
ބރު  MF/194460ބަން ާ
ނސް ނަން ަ
ރ ް
ތގެ ރިފަ ެ
ދމަ ު
ނގެ ޚި ު
ދިވެހި ފުލުހު ް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،2235233 :ފެކްސް2236133 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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ބަންދުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ހާލަތް އޮތްކަމަށް ދެކޭ ސަބަބު :ޝަރީޢަތް ކުރުމާބެހޭ ޖިނައީ އިޖުރާއަތުގެ
ޤަވާއިދުގެ  32ވަނަ މާއްދާގެ (ނ)ގެ ( )2ވަނަ ނަންބަރާއި )5( ،ވަނަ ނަންބަރާއި ( )6ވަނަ
ނަންބަރުގައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަވާ ކަމަށް ބެލެވޭތީ".

އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތައް
 .5ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  32( 145-J/MA/2022/1201ޖޫން  )3233ކޯޓު އަމުރު
ނެރެފައިވަނީ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާއި ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ،އާދަމް ނިޝާންގެ ފަރާތުން އެ އަމުރު
އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް ( 25ފަހެއް) ނުކުތާ ފާހަގަކޮށް އެ ނުކުތާތަކާމެދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ
ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ .މިގޮތުން ،އާދަމް ނިޝާންގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ،
 5.3ފުރަތަމަ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއަކީ ،ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު،
ޝަރީޢަތްކުރުމާބެހޭ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  3ގައިވާ ފޯމާއި ،ޖަދުވަލު 3
ގައިވާ ތަޙްޤީޤުކުރާ ފަރާތުގެ އިޤުރާރު ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެ ކަމަށް ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ 3
ވަނަ

މާއްދާގެ

(ހ)

ގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،

ކްރިމިނަލް

ކޯޓުގެ

ނަންބަރު

 32( 145-J/MA/2022/1201ޖޫން  )3233ކޯޓު އަމުރު ނެރެދިނުމަށް އެދި ދިވެހި
ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ހުށަހެޅި ފޯމާއި ތަޙްޤީޤުކުރާ ފަރާތުގެ އިޤްރާރުގައި ތުހުމަތުކުރެވި
ބަންދުކުރެވުނު

މައްސަލަ އާއި

އިތުރަށް

ބަންދުގައި

ބަހައްޓައިދިނުމަށް

އެދުނު ސަބަބު

ތަފާތުވާއިރު ކޯޓު އަމުރު ނެރުމުގައި މިކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައިނުވުމަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު
( 13/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު)ގެ  5ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ  3ވަނަ
ނަންބަރާ ޚިލާފު ކަމެއްކަމަށެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،2235233 :ފެކްސް2236133 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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ދެވަނަ

އިސްތިއުނާފީ

J/MA/2022/1201

(32

ނުކުތާއަކީ،
ޖޫން

)3233

ކްރިމިނަލް
ކޯޓު

އަމުރު

ކޯޓުގެ
އެ

ނަންބަރު
ކޯޓުން

145-

ނެރެފައިވަނީ

ޤާނޫނުއަސާސީގެ  13ވަނަ މާއްދާއާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 32/2015ޓެރަރިޒަމް މަނާ ކުރުމުގެ
ޤާނޫނު)ގެ  36ވަނަ މާއްދާގެ (ފ) އާ ޚިލާފަށް ކަމުގައިވުމާއި ،ޝަރީޢަތްކުރުމާބެހޭ ޖިނާއީ
އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދުގެ  32ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ( )3ވަނަ ނަންބަރާއި )2( ،ވަނަ
ނަންބަރާއި ( 3)6ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަވެފައިވާ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،
އެ އަކުރުތަކުގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަން ފުރިހަމަވާގޮތެއް ބަޔާންކޮށްދީފައިނުވުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ( 2020/SC-A/100އަޙްމަދު އިސްމާޢީލް ވ ލަޠީފާ ޙަސަން)
ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފު ކަމެއްކަމަށެވެ.
 5.2ތިންވަނަ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއަކީ ،އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭ އަމުރު އެ ކޯޓުން ނެރެފައިވަނީ،
ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 32/2015ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު)ގެ  36ވަނަ މާއްދާގެ (ނ)،
(ރ) އަދި (ބ) އާ ޚިލާފަށް ކަމަށެވެ.
 5.1ހަތަރުވަނަ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއަކީ :އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭ އަމުރު ނެރުމުގައި ޝަރީޢަތުން
ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާ އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 32/2015ޓެރަރިޒަމް މަނާ
ކުރުމުގެ ޤާނޫނު)ގެ  33ވަނަ މާއްދާގެ  3ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް
ފުރިހަމަވާ ރިޕޯޓެއް ކަމުގައިނުވާކަމަށެވެ.

3

ނ
ފރާތު ް
ތއުނާފުކުރާ ަ
ގ (ނ) ގެ ( )2(،)3އަދި ( )6އަށް އިސް ި
އދާ ެ
މ ް
އދުގެ  32ވަނަ ާ
ގވާ ި
ރއަތުގެ ަ
ޖ ާ
ރމާބެހޭ ޖިނާއީ އި ު
ޝަރީޢަތްކު ު

ބރު 145-J/MA/2022/1201
ގއި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަން ަ
ތ ަ
ބބުގެ ގޮ ު
ކމަށް ދެކޭ ސަ ަ
ހއްޓަންޖެހޭ ޙާލަތް އޮތް ަ
ދގައި ބަ ަ
ނ ު
ވސް ،ބަ ް
ނމަ ެ
އވީ ަ
ލދީފަ ި
ޙަވާ ާ
އދާގެ (ނ)ގެ ( )5(،)2އަދި
ވނަ މާ ް
ދގެ ަ 32
ވއި ު
ތގެ ގަ ާ
ޖރާއަ ު
ޖނާއީ އި ު
މބެހޭ ި
ކރު ާ
އވަނީ ޝަރީޢަތް ު
ފހަގަކޮށްފަ ި
ރގަ އި ާ
( 32ޖޫން  )3233ކޯޓު އަމު ު
ރވެ.
( )6ވަނަ ނަންބަ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،2235233 :ފެކްސް2236133 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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 5.5ފަސްވަނަ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއަކީ :އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭ އަމުރު ނެރުނު ޝަރީޢަތުގެ
މަޖިލީހަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  13ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޢާންމުކޮށް
ހުޅުވާލެވިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ މަޖިލީހެއްކަމުގައިވާއިރު ،ބަންދު އަމުރު އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތް
މެދުވެރިކޮށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ޢާންމުކޮށްފައިނުވުމަކީ ޝަރީއަތްކުރުމާބެހޭ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ
ގަވާއިދުގެ  33ވަނަ މާއްދާ އާއި  31ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ޚިލާފު ކަމެއްކަމަށެވެ.
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އެދޭގޮތް
 .6އިސްވެ ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ ކްރިމިނަލް
ކޯޓުގެ ނަންބަރު  32( 145-J/MA/2022/1201ޖޫން  )3233ކޯޓު އަމުރަކީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ
އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ނެރެފައިވާ އަމުރެއް ކަމުގައި ކަނޑައަޅައި ،އެ އަމުރު ބާޠިލުކުރުމަށެވެ.
އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކުގެ ރައްދު
 .3އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކުގެ ރައްދުގައި އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުން މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި
ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ ފުލުހުންގެ ތަޙްޤީޤުކުރިއަށްދާ މިންވަރަކުން ހެކި ޤަރީނާ ލިބެމުންދާ މިންވަރަށް ބަލައި
ނިކުންނަ ނަތީޖާ ބަދަލުވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމަކަށްވާތީ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށް އެދި ފުލުހުން
ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމުގައި ތަފާތު ހުރިނަމަވެސް ،މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ހައްޔަރު އަމުރަށް އެދި ހުށަހެޅި ފޯމާ
އެއްގޮތް ވާނެކަމަށެވެ .އަދި އެފަދައިން ތަޙްޤީޤަށް ލިބޭ ކުރިއެރުމަކާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރިއިރު އޮތް ތުހުމަތު
ނޫން އެހެން ތުހުމަތުތަކެއް އިތުރުނުކުރެވޭނަކަމަށް އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވީނަމަވެސް ،އެއީ
އެއްވެސް ޤާނޫނީ އަސާސެއް އޮތް ވާހަކައެއް ނޫންކަމަށެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،2235233 :ފެކްސް2236133 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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 .1މީގެ އިތުރުން ،އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭ ކޯޓު އަމުރުގައި ފަނޑިޔާރު ރިޢާޔަތްކުރައްވާފައިވަނީ ޓެރަރިޒަމް
މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  36ވަނަ މާއްދާގެ (ފ) އަށްކަމަށްވީނަމަވެސް ،އެ މާއްދާއަކީ ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން
ބަންދުކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އޮންނަ މާއްދާއަކަށް ވާތީ ދަށު ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އެ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތް
ކުރައްވާފައިވަނީ ރަނގަޅަށް ނޫންކަމަށެވެ .އެހެންނަމަވެސް ،ކޯޓު އަމުރުގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކޮންމެސް
މިންވަރަކަށް

ހެކި

2022/HC-B12/64

ހުރިކަމަށް

ބަޔާންކުރައްވާފައިވާތީ

ހައިކޯޓުގެ

ނަންބަރު

(ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ .އިބްރާހީމް ރައްޒާން) ޤަޟިއްޔާގެ 35

އަދި  36ވަނަ ނުކުތާގައި ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ފަދައިން ތުހުމަތުކުރެވޭ ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް ހެކި
ހުރެއްޖެނަމަ ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ

4

 36ވަނަ މާއްދާގެ (ދ) އަށް ދެވިދާނެކަމަށް

ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށެވެ .އާދަމް ނިޝާން ބަންދުކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅި ހެކި ތަކުގެ ތެރޭގައި އިންޓެލިޖެންސް
ރިޕޯޓުގެ އިތުރުން ސީންގައި ހަރަކާތްތެރިވި ފުލުހުންގެ ބަޔާން އަދި އެއްވުމުގައި އާދަމް ނިޝާންގެ
ހަރަކާތްތައް ހުރިގޮތް ދައްކުވައިދޭ ވީޑިއޯގެ ސްކްރީންޝޮޓްތައް ހުށަހަޅާފައިވާއިރު އެއީ ތުހުމަތުކުރެވޭ
ކޮންމެވެސް މިންވަރެއްގެ ހެކި ހުރިކަމަށް ބެލެވޭނެ ޙާލަތެއްކަމަށް ދެކޭކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ .އަދި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޝަހީބް އިބްރާހީމް ވ .ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ޤަޟިއްޔާގައި
ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ ފަދައިން ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތާ ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ހެކިތައް
ހާމަކުރުމުން ފުދޭނެކަމަށް ދައުލަތުން ދެކޭކަމަށެވެ.
 .3އިސްތިއުނާފީ ދެވަނަ ނުކުތާގެ ރައްދުގައި އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ މި ނުކުތާގައި
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޙަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާއަކީ މަދަނީ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ނިންމުމެއް
ނިންމަވާފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެއްކަމަށާއި އެއީ ފަނޑިޔާރު ޙުކުމަކަށް ވާޞިލުވާ ޙާލަތުގައި ރިޢާޔަތް ކުރަންޖެހޭނެ
ކަމެއް ކަމަށެވެ .ނަމަވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  2022/HC-B12/61ޤަޟިއްޔާގައި
4

ބރު 23/3235
ޤާނޫނު ނަން ަ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،2235233 :ފެކްސް2236133 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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(ރީޙާން މަޙްމޫދު ވ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް) ފާހަގަ ކުރައްވާފައިވާ ފަދައިން މައްސަލާގައި އެ މިންވަރަށް
ސަބަބު ބަޔާންކުރަން ނުޖެހޭނެ ކަމުގައި ދެކޭކަމަށް އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުން ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ .އަދި
އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭ އަމުރުގެ އިތުރު ބަޔާނުގައި  3ވަނަ ނަންބަރުން ފެށިގެން  31ވަނަ ނަންބަރުގެ
ނިޔަލަށް ބަންދުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ސަބަބުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށެވެ.
 .32އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 32/2015ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު)ގެ  33ވަނަ
މާއްދާގެ (ހ) ގެ

 3ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ރިޕޯޓެއް ނޫން ކަމުގައި

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރަތުން ހުށަހެޅި ނުކުތާގެ ރައްދުގައި އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ އެ
ފަދަ ރިޕޯޓެއް އޮތުން ލާޒިމުވާ ޙާލަތެއް ނެތްކަމަށާއި ،ސަބަބަކީ ތުހުމަތުކުރެވޭ ކޮންމެވެސް މިންވަރެއްގެ
ހެކި ހުރިކަމަށް ނިންމުމުގައި އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓުގެ އިތުރުން ދެން ހުށަހެޅޭ ހެކި ޤަރީނާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް
ގޮތެއް ކަނޑައެޅިދާނެތީކަމަށެވެ .އަދި އިސްތިއުނާފީ ފަސް ވަނަ ނުކުތާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަކީ
އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭ އަމުރުގެ ނިންމުމަށް ވާސިލުވުމަށް އަސަރު ފޯރުވާފަދަ އިޖުރާއީ އައިބަކަށް ނުވާތީ އޭގެ
ސަބަބުން އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭ އަމުރަށް ބަދަލެއް އައިސްދާނެކަމަށް އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތަށް
ޤަބޫލުނުކުރެވޭކަމަށެވެ.
އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުން އެދޭގޮތް
 .33އިސްތިއުނާފު

ރައްދުވާ

ފަރާތުން

އެދިފައިވަނީ

ކްރިމިނަލް

ކޯޓުގެ

ނަންބަރު

145-

 32( J/MA/2022/1201ޖޫން  )3233ކޯޓު އަމުރު ދެމެހެއްޓުމަށެވެ.

ކޯޓު އަމުރު ނެރުމުގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު)ގެ  5ވަނަ
މާއްދާގެ (ށ) ގެ  3ވަނަ ނަންބަރާ ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،2235233 :ފެކްސް2236133 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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 .33ބަންދުކުރެވިފައިވާ މީހެއްގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ބާއްވާ ޝަރީޢަތަށް އެ މީހާގެ ބަންދާގުޅޭ
މަޢުލޫމާތުގެ ތެރެއިން އޭނާ ހައްޔަރުކުރި ސަބަބާއި ،އޭނާ ހައްޔަރުކުރީ ކޮން ޤާނޫނެއްގައި ބަޔާންކުރާ ކޮން
ކުށަކާއި ގުޅިގެންކަމާއި ،ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށާއި އޭނާއާ ގުޅުވައިދޭ ހެކި ލިބިފައިވާ މިންވަރާއި ،އޭނާ އިތުރަށް
ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ބޭނުންވާ ސަބަބާއި އަދި އޭނާ ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ މުއްދަތު ،އޭނާ
ބަންދުކުރި ފަރާތުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ 5.މި މަޢުލޫމާތުތައް ހިމެނެނީ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް އެދި
ހުށަހަޅާ ފޯމުގައެވެ .ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކޯޓަށް މީހުން ޙާޟިރުކުރާއިރު ،ބަންދާމެދު ގޮތެއް
ނިންމުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުގެ އިތުރުން ތަޙްޤީޤުކުރާ ފަރާތުގެ އިޤްރާރު ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންޖެހެއެވެ 6.އާދަމް
ނިޝާންގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށްޓަކައި ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް މި ދެ ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާކަން
އެނގެއެވެ 7.ތަޙްޤީޤުކުރާ ފަރާތުގެ އިޤްރާރުގައި 8އަދި ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފަރާތުން ބަންދާމެދު
ގޮތެއް ނިންމުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި

9

ބަންދުކުރި މައްސަލައިގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކުރަނީ އިސްވެ

ބަޔާންކުރަނިވި  3ވަނަ ނުކުތާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލައެވެ .މީގެ އިތުރުން ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހާގެ
މަޢުލޫމާތު ފޯމު

10

ގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައިގެ ތަފްޞީލުގެ ގޮތުގައިވެސް ބަޔާންކުރަނީ ތަޙްޤީޤުކުރާ

ފަރާތުގެ އިޤްރާރާއި އަދި ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުގައިވާ އިބާރާތެވެ .މީގެ އިތުރުން
ހައްޔަރުކުރެވުނު ސަބަބުކަމަށް/ބަންދުކުރެވުނު ސަބަބުކަމަށް ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހާގެ މަޢުލޫމާތު ފޯމާއި
ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ބަޔާންކުރަނީ އެއް ސަބަބެކެވެ.
5

11

އދުގެ
ވ ި
ރއަތުގެ ގަ ާ
ޖ ާ
ޢމަލުކުރާނެ އި ު
މގައި ފުލުހުން ަ
ކރު ު
ޙޤީޤު ު
ސލަތައް ތަ ު
އ ަ
މ ް
ޖނާއީ ަ
އއިި ،
އދާގެ (ޅ) ާ
ނގެ  51ވަނަ މާ ް
ތގެ ޤާނޫ ު
ރއަ ު
އޖު ާ
ޖިނާއީ ި

އވެ.
ޔންކުރެ ެ
ދގެ (ކ)ގައި މިކަން ބަ ާ
 51ވަނަ މާއް ާ
6

ރއެވެ.
ކ ެ
ދގެ (ހ) ގައި މިކަން ބަޔާން ު
އ ާ
ދގެ  3ވަނަ މާ ް
އ ު
ގވާ ި
ތގެ ަ
ރއަ ު
އޖު ާ
ޖނާއީ ި
މބެހޭ ި
ޝަރީޢަތްކުރު ާ

7

އވެ.
އވެ ެ
އ މިކަން ތަފްޞީލުކޮށްފަ ި
ގ ި
ހޅާ ފޯމުގެ ަ 1.3
އދި ހުށަ ަ
ނފުކުރުމަށް ެ
ސތިއު ާ
ތން އި ް
އނާފުކުރާ ފަރާ ު
އިސްތި ު

8

މ
އވާ ފޯ ް
ފ ި
ގއި ހުށަހަޅާ ަ
ޓ 1ގެ ގޮތު ަ
އގްޒިބި ް
ތން ެ
އނާފުކުރާ ފަރާ ު
އިސްތި ު

9

މ
ފ ް
ފއިވާ ޯ
ށހަޅާ ަ
ޓ  2ގެ ގޮތުގައި ހު ަ
އގްޒިބި ް
ތން ެ
އނާފުކުރަ ފަރާ ު
އިސްތި ު

10

މ
އވާ ފޯ ް
ފ ި
ގއި ހުށަހަޅާ ަ
ޓ 3ގެ ގޮތު ަ
އގްޒިބި ް
ތން ެ
އނާފުކުރާ ފަރާ ު
އިސްތި ު

11

ޑ
ނޝަނަލް ޭ
އންޓަރ ޭ
ހގަކުރާ ި
ޔގައި ފާ ަ
ތން ދުނި ޭ
ވމީ ގޮ ު
އޤު ާ
ބއިނަލް ަ
ޔންކުރަނީ " ަ
ގއި ބަ ާ
ބބުގެ ގޮތު ަ
ވނު ސަ ަ
ރ ު
ނދުކު ެ
ސބަބު/ބަ ް
ަ
ވނު
ކރެ ު
ހައްޔަރު ު

ރގެ
ބ ު
ގއި ހުންނަ ޭ
އޖޭ ަ
ރ ް
ޑގައި ާ
ބޅަ ދަނ ު
ގއި ގަލޮޅު ފުޓް ޯ
އ ަ
ވގުތެ ް
ނގެ ަ
ހގެ ހެނދު ު
އޮފް ޔޯގާ  3233ފާހަގަކުރުމަށް 3233 ،ޖޫން  33ވަނަ ދުވަ ު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،2235233 :ފެކްސް2236133 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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މނުގޮތް
ޝަރީޢަތް ނި ު

2022/HC-B12/67

 .32ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ބަންދުކުރި މައްސަލައާއި ބަންދުކުރި ސަބަބު
ބަޔާންކޮށް ،އިތުރަށް ބަންދުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ސަބަބުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރަނީ:
ކން ރާވައި ހިންގުމުގައި އިސް
މން މީނާއަކީ މި ަ
ބލި ބެލު ު
ތނަށް ެ
"މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤުން މިހާ ަ
ދައުރެއް އަދާކޮށްފައިވާކަމަށް ބެލެވޭ އެކަކު ކަމަށް ވެފައި ،މި މައްސަލައިގައި ކަން ހިނގާފައިވާ
ށ ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައަކީ ޖަމާޢަތް ހަދައިގެން މުޖުތަމަޢުގެ
ގޮތަށް ބަލާއިރު ،މީނާގެ މައްޗަ ް
ޢާންމު މަޞްލަޙަތު ގެއްލުވާލައި ޢާންމު ފަރުދުންގެ ހިތްތަކުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެދޭގޮތަށް
ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ ހިންގުމުގެ މައްސަލައެއްކަމާއި ،ދެންނެވުނު ފަދަ
އެ

ޢަމަލުތަކަކީ

ގ
ލތަކު ެ
ޢަމަ ު

ޒާތާއި

ތން
ބާވަ ު

މޢުގެ
މުޖުތަ ަ

ޞުލްޙަމަސަލަސްކަމާއި

ލބޭ
ޢއަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ި
އަމަންއަމާންކަމާއި އަދި އެ ޢަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން މުޖުތަމަ ު
ތކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް
މ ު
ފދަ ޢަމަލުތައް ކުރިކަމަށް ތުހު ަ
މ ަ
ޒާތުގެ ޢަމަލުތަކެއްކަމަށްވާތީ ި
އެކަށީގެންވާ

ހެކި

ނ
ޤަރީ ާ

ލިބިފައިވާނަމަ

ފދަ
އެ ަ

ތކަކީ
ފަރާތް ަ

ބަންދުގައި

ހ
ތިބެންޖެ ޭ

ހރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 13
ބލުކުރެވޭތީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމް ޫ
ފަރާތްތަކެއްކަމަށް ތަޙުޤީޤަށް ޤަ ޫ
ގ (ހ)
އދުގެ  32ވަނަ މާއްދާ ެ
އ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާ ި
ޢތްކުރުމާބެހޭ ޖިނާ ީ
ވަނަ މާއްދާއާއި ،ޝަރީ ަ
ހއްކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވައި ،ހެކި
ފނަމަ ެ
ނބަރާއި ޙަވާލާދީ ،މީނާ ދޫކޮށްލައި ި
ގެ ( )3ވަނަ ނަ ް
ތއާއި ،އެ ގަވާއިދުގެ  32ވަނަ މާއްދާގެ (ނ)ގެ (،)1( ،)2
ފނެ ީ
ނައްތާލުމަށް މަސައްކަތްކޮށް ާ
އ
ށލައިފިނަމަ މިފަދަ ޢަމަލެ ް
ނބަރާއި ޙަވަލާދީ ،މީނާ ދޫކޮ ް
ވނަ ނަ ް
ަ
( )5އަދި ()6
ނނު
ޢގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެދާނެތީއާއި ،ޤާ ޫ
ތަކުރާރުކޮށްފާނެތީއާއި މުޖުތަމަ ު
ނަންބަރު ( 23/3235ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު)ގެ  36ވަނަ މާއްދާގެ (މ)އާއި
ޙަވާލާދެއްވައި،

މީނާގެ

އޗަށް
މަ ް

ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ

މއްސަލައަކީ
ަ

ޖިނާއީ

ބޮޑު

ކ ޤަރިނާ ހުރިކަމަށް ތަޙުޤީޤަށް
ގންވާ ހެ ި
އ ބެހެއްޓުމަށް އެކަށީ ެ
މައްސަލައަކަށްވާތީއާއި ބަންދުގަ ި
ވދެ،
ކމުން ބަޔަކު ަ
ތނަށް ގަދަ ަ
ދނިކޮށް ،އެ ަ
ވ ޙަރަކާތް ހިނގަމުން ަ
ވރި ި
އ ެ
މން ބަ ި
ނއި ޢާން ު
ވރިން ާ
ރކާރުގެ ެ
ރންނާއި ،ސަ ު
ޝންތަކުގެ ވެ ި
ހައި ކޮމި ަ
ފދޭ
ރވެރިކަން އު ެ
ގއި ބި ު
މންގެ ހިތްތަކު ަ
ގއްލުންދީ ޢާން ު
ނގައި ހުރި ތަކެއްޗަށް ެ
މރީ ހިންގާ ،އެތަ ު
މރާ ާ
ރމަތިލައިަ ،
ނއި ކު ި
ވރި މީހުން ާ
ބއި ެ
ގއި ަ
ޙރަކާތު ަ
އެ ަ
ސ
ރ ް
ހ ަ
ރމަށް ު
އދާކު ު
އރު ަ
ގ ދަ ު
ނ ެ
ލއި ،ފުލުހު ް
ކރިމަތި ަ
ބ ފުލުހުންނާއި ު
ހއްޓަން ތި ި
ނ ބަލަ ަ
އ ސަލާމަތީ ކަންކަ ް
ނގަ ި
ނޖެހުން ހިންގާ ،ތަ ު
ގޮތައް ހަމަ ު
ނވެ.
ދއިން ެ
ކތެރިކަމަށްޓަކައި" މިފަ ަ
ލމަތާއި ރައް ާ
މއުގެ ސަ ާ
ތ ަ
ގއި މުޖު ަ
ސލައި ަ
އ ަ
މ ް
ކރެވޭ ަ
ކމަށް ތުހުމަތު ު
ފއިވާ ަ
އަޅާ ަ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،2235233 :ފެކްސް2236133 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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ހއްޓުމަށް އަމުރުކޮށްދެއްވުމަށް"
ޤަބޫލުކުރެވޭތީ މީނާ ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލެއްގައި ބަންދުކޮށްފައި ބެ ެ

މިހެންނެވެ.
މިއީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް އިތުރަށް ބަންދުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ކަން ތަފްޞީލުކޮށްފައިވާ ކުރުމެކެވެ .މި
ބައިގައިވެސް މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ
ކުށުގެ ޢަމަލުގެ ތެރެއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އެކަން ކުރުމުގައި ބައިވެރިވެފައިވާކަމަށް ބަޔާންކުރާ
މިންވަރާއި ،އަދި ބަންދުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ފަދަ ޙާލަތެއް ނުވަތަ ޙާލަތްތަކެއް ވުޖޫދުވެފައިވާކަމަށް ބެލެވޭ
ނުވަތަ ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތްތަކެވެ .މިއީ ،ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހާއަށް ދެވޭ ޤާނޫނީ އިންޒާރުގެ ބޭރުން
އުފަންކޮށްފައިވާ އައު މައްސަލައެއް ނުވަތަ އައު ތުހުމަތުތަކެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނޭ ކަމެއް ނޫނެވެ.
މިކަމަށް އިތުރަށް ބާރު ލިބިދެނީ ،ދެ ފޯމުގައިވެސް ހައްޔަރުކުރެވުނު ސަބަބުކަމަށް/ބަންދުކުރެވުނު
ސަބަބުކަމަށް ބަޔާންކުރާ ސަބަބާއި ،މި ދެ ފޯމުގައިވެސް ޙަވާލާދޭ ޤާނޫނާއި ކުށުގެ ތަފާތެއް ނެތުމުންނެވެ.
މީހަކު

ކުށުގެ

ތުހުމަތުގައި

ހައްޔަރުކުރެވޭއިރު

ތަޙުޤީޤު

އޮންނާނީ

އޭގެ

ޒާތުން

ވަރަށް

ޅަފަތު

މަރުޙަލާއެއްގައެވެ .ތަޙުޤީޤުކުރެވޭ މިންވަރުން އައު ހެކި އުފަންވެ ،ބަންދުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ޙާލަތްތައް
ފުޅާވުމަކީ ނުވަތަ ލުއިވުމަކީ ތަޙުޤީޤު މަރުހަލާގައި ތަސައްވަރުކުރެވޭ ކަމެކެވެ.
 .31މި ނުކުތާގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް އެދި
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ހުށަހެޅި ފޯމާއި ތަޙްޤީޤުކުރާ ފަރާތުގެ އިޤްރާރުގައި ތުހުމަތުކުރެވި
ބަންދުކުރެވުނު މައްސަލަ އާއި "އިތުރަށް ބަންދުގައި ބަހައްޓައިދިނުމަށް އެދުނު ސަބަބު" ތަފާތުވާއިރު ކޯޓު
އަމުރު ނެރުމުގައި މިކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައިނުވުމަކީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު)ގެ  5ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ  3ވަނަ ނަންބަރާ ޚިލާފުކަމެއްކަމަށެވެ .ޙަވާލާދީފައިވާ
މި މާއްދާގައިވަނީ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ފަނޑިޔާރުން ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެ
ކަންކަމެވެ .މިކަންކަމުގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އެ އަކުރުގެ  23ވަނަ ނަންބަރުގައި ވަނީ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،2235233 :ފެކްސް2236133 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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"މައްސަލައިގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާ" މިފަދައިންނެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގެ

12

 5ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އަށް ޙަވާލާދީ ،ފަނޑިޔާރުންގެ ކުރިމައްޗަށް ހުށަހެޅި ހެއްކާއި ޤަރީނާއަށް
ރިޢާޔަތްކޮށްފައިނުވާކަމަށް ބުނާނަމަ ،ފަނޑިޔާރުން ރިޢާޔަތްކޮށްފައިނުވާ ޤާނޫނީ ކޮން ނުކުތާއަކާ ގުޅިގެން
ހުށަހަޅާފައިވާ ކޮން ހެއްކަކަށްކަން ބުނެދިނުމަކީ އެހެން ބުނާ ފަރާތެއްގެ ޒިންމާއެއްކަމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ސުޕްރީމް

ކޯޓުގެ

ފާހަގަކުރެއެވެ.

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ.
އިތުރުން

މީގެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު

ފަނޑިޔާރުންގެ

ޤާނޫނުގެ

14
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ޤަޟިއްޔާގައި
މާއްދާގައި

ވަނަ

އިޝާރާތްކުރަނީ ފަނޑިޔާރުންގެ ޢަމަލުތައް ބަހައްޓަންޖެހޭ ގޮތަށް ކަމުގައިވާއިރު ،ފަނޑިޔާރުން ހެކި
ވަޒަންކުރިގޮތް ޤާނޫނީ އުސޫލަކާ ޚިލާފުވާނަމަ ،ޚިލާފުވެފައިވަނީ ހެކި ވަޒަންކުރުމުގެ ކޮން އުޞޫލަކާކަން
ބުނެދޭންވާނެކަމާއި،
ތަޠުބީޤުކުރަންޖެހޭ

ފަނޑިޔާރެއްގެ
ފަންނީ

ޤާނޫނީ

ޢަމަލު

ނުވަތަ

އުޞޫލެއް

ސުލޫކާ

ފަނޑިޔާރު

ގުޅޭ

މާއްދާތަކާއި،

ތަޠުބީޤުނުކުރެވުން

މައްސަލައެއްގައި
ނުވަތަ

ނުބައިކޮށް

ތަޠުބީޤުކުރެވުމަކީ މުޅިން ތަފާތު ދެ ކަމެއްކަމުގައި ފެކްޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ .ދިވެހި
ދައުލަތް (މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް)
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ޤަޟިއްޔާގެ ފަނޑިޔާރު ޑރ .އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރުގެ ރައުޔުގެ

 33ވަނަ ޕެރެގްރާފްގައި ފާހަގަކުރައްވައެވެ.
 .35ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފަރާތުން ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި
ބަންދުކޮށްފައިވާ

ސަބަބު

ބަޔާންކޮށް،

އިތުރަށް

ބަންދުގައި

ބަހައްޓަން

އެދޭ

ސަބަބުގައި

މިކަން

ތަފްޞީލުކޮށްފައިވާކުރުމަކީ ،މި ރައުޔުގެ  32ވަނަ ނުކުތާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ފަދައިން ހައްޔަރުކުރެވޭ
މީހާއަށް ދެވޭ ޤާނޫނީ އިންޒާރުގެ ބޭރުން އުފަންކޮށްފައިވާ އައު މައްސަލައެއް ނުވަތަ އައު ތުހުމަތުތަކެއްގެ

12

ބރު 32/3232
ޤާނޫނު ނަން ަ

13

ފ
 ]2021] SC 43ގެ  33ވަނަ ޕެރެގްރާ ް

14

ބރު 32/3232
ޤާނޫނު ނަން ަ
]2021] SC 58

15

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،2235233 :ފެކްސް2236133 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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މނުގޮތް
ޝަރީޢަތް ނި ު

2022/HC-B12/67

ގޮތުގައި ބެލެވޭނޭ ކަމެއް ކަމުގައި ނުވާތީއާއި ،ހުށަހެޅިފައިމިވާ ނުކުތާގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހެކި
ބރު
ނން ަ
ަ
ވަޒަންކުރީ ކޮން ޤާނޫނީ އުޞޫލަކާ ޚިލާފަށްކަން އެނގެންނެތުމުން ،ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ
 32( 145-J/MA/2022/1201ޖޫން  )3233ކޯޓު އަމުރު ނެރުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ
ޤާނޫނުގެ

16

 5ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)ގެ ( )3ވަނަ ނަންބަރާއި ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް ނުދެކެމެވެ.

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

ކޯޓުގެ

ނަންބަރު

2022/HC-B12/64

ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ

18

17

ޤަޟިއްޔާގައިވެސް

ފާހަގަކޮށްފައިވާ

ފަދައިން

ދަށުން އެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ކުށުގެ ޢަމަލުގައި މީހަކު ބަންދުގައި

ބެހެއްޓޭނެ ޙާލަތްތަކާއި ،މުއްދަތާއި އަދި ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ބަލަންޖެހޭ ހެކީގެ މިންގަނޑު  2ޙާލަތަށް
ގިންތިކުރެވެއެވެ.
ފުރަތަމަ ޙާލަތް
 .33ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ

19

 36ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި އަންނަނިވި ޙާލަތްތައް

ވުޖޫދުގައިވާނަމަ ،މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށުގެ ޢަމަލެއްގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހަކު
ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ފަނޑިޔާރު އަމުރުކުރަންވާނެކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
()3

ޓެރަރިޒަމްގެ

ޢަމަލެއް

ދުރުނޫން

މުސްތަޤުބަލެއްގައި

ހިނގާފާނެ

ކަމުގެ

އިންޓެލިޖެންސް ފުލުހުންނަށް ލިބިފައިވާ ޙާލަތެއްގައި ،އެކަން ހުއްޓުވުމަށް ބޭނުންވާ
މަޢުލޫމާތެއް ،ތުހުމަތުގައިވާ ފަރާތަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށް ބެލުމަށް ފުލުހުންގެ ތަޙުޤީޤަށް ހެކި
ލިބިފައިވުން؛ ނުވަތަ
16

ބރު 32/3232
ޤާނޫނު ނަން ަ

17

ނ
ރއްޒާ ް
ރހީމް ަ
ފސް ވ އިބް ާ
ލގެ އޮ ީ
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަ ް

18

ބރު 23/3235
ޤާނޫނު ނަން ަ

19

އބހ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،2235233 :ފެކްސް2236133 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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ޝަރީޢަތް ނި ު

2022/HC-B12/67

( )3ޓެރަރިޒަމް ޢަމަލެއް ދުރުނޫން މުސްތަޤުބަލެއްގައި ހިނގާފާނެ ކަމުގެ އިންޓެލިޖެންސް
ފުލުހުންނަށް ލިބިފައިވާ ޙާލަތެއްގައި ،އަދި އެ ޢަމަލު ރޭވިކަމުގެ ހެކި ލިބެން އޮތީ ކުށުގެ
ތުހުމަތުގައިވާ މީހާއާ ސުވާލުކޮށްގެންކަމަށް ފުލުހުންގެ ތަޙްޤީޤަށް ހެކި ލިބިފައިވުން؛
ނުވަތަ
( )2ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާ ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ،ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލަކާގުޅޭ ހެކި
ފޮރުވަފާނެ ކަމަށް ނުވަތަ އެފަދަ މައްސަލައެއްގައި ހެކި ބަސް ދޭން ހުރި މީހަކަށް ނުފޫޒެއް
ފޯރުވުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފާނެކަމަށް ބެލުމަށް ފުލުހުންގެ ތަޙްޤީޤަށް ހެކި ލިބިފައިވުން؛
ނުވަތަ
( )1ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާ ފިލާފާނެ ކަމަށް ބެލުމަށް ފުލުހުންގެ ތަޙްޤީޤަށް ހެކި
ލިބިފައިވުން؛ ނުވަތަ
( )5ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާ ބަންދުކޮށް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ،މުޖުތަމަޢުގެ ސަލާމަތަށް
ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެދާނެކަމަށް ބެލުމަށް ފުލުހުންގެ ތަޙްޤީޤަށް ހެކި ލިބިފައިވުން
 .31އިސްވެ

ބަޔާންކުރަނިވި

ޙާލަތެއް

ވުޖޫދުގައިވޭތޯ

ކަނޑައެޅުމުގައި

ކޯޓުން

ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެ

މިންގަނޑަކީ މަދަނީ މިންގަނޑުކަމާއި ،އެގޮތުން ކޯޓުން ބަލަންވާނީ ފުލުހުން ހުށަހަޅާ ކަންކަމަށް ބަލާއިރު،
އެއިން ޙާލަތެއް ވުޖޫދުގައި އޮތުން އެ ޙާލަތް ވުޖޫދުގައި ނެތުމަށްވުރެ ގާތްތޯ ބެލުމުގެ މައްޗަށެވެ.

20

މި

މާއްދާގެ ދަށުން ބަލާ މައްސަލައެއްގައި މީހެއްގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ފަނޑިޔާރު އިތުރުކޮށްދޭންވާނީ ،ފުރަތަމަ
ފަހަރު ނަމަ ،ބަންދުގެ މުއްދަތު ( 3ހަތެއް) ދުވަހަށްވުރެ އިތުރުނުވާނެ ގޮތެއްގެ މަތިންކަމާއި ،މި މާއްދާގެ
ދަށުން މީހެއްގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އެންމެ ގިނަވެގެން އިތުރުކޮށްދެވޭނީ ،ޖުމްލަ ( 31ސާދަ) ދުވަހުގެ

20

ދގެ (ބ)
އ ާ
ނގެ  36ވަނަ މާ ް
ރމުގެ ޤާނޫ ު
މނާކު ު
ޓެރަރިޒަމް ަ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،2235233 :ފެކްސް2236133 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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މުއްދަތައްކަން ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ

21

 36ވަނަ މާއްދާގެ (މ) ގައި ބަޔާންކުރެއެވެ .މިއީ މި

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުށެއް ކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވި ،ބަންދާއި މެދު ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ
އެއް އިޖުރާއަތެވެ .މި އިޖުރާއަތަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި (އިސްވެ ފާހަގަކުރެވުނު މި
ރައުޔުގެ  33ވަނަ ނުކުތާގައި) ބަޔާންކުރާ ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޙާލަތެއް އޮތް ކަމަށް ބަޔާންކުރާ
ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓެއް އެއީ ފުލުހުންގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ އެކަށީގެންވާ ހެއްކެއްކަމުގައި
ބަލަންވާނެ ކަމުގައި ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ
އަދި މި ޙާލަތުގައި ،ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ

22

23

 36ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކުރެއެވެ.
 36ވަނަ މާއްދާގެ (މ)ގެ ދަށުން ( 31ސާދަ)

ދުވަހަށް ވުރެ ދިގު ނުވާގޮތަށް މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ފަނޑިޔާރުގެ މައްޗަށް ލާޒިމުވެއެވެ.

24

ދެވަނަ ޙާލަތް
 .33ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ

25

26

 36ވަނަ މާއްދާގެ އިސްވެ ބަޔާންކުރަނިވި މާއްދާތަކުން

ބަލަމުންދާ މައްސަލައެއްގައި ،މީހެއްގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އެންމެ ގިނަވެގެން އިތުރުކޮށްދެވޭނީ ޖުމްލަ 31
(ސާދަ) ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށްކަމުގައި އޮތްނަމަވެސް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާ އެ ކުށް ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ
މިންވަރަށް އެކަށީގެންވާ ހެކި ލިބިފައިވާނަމަ ،އަދި އޭނާ ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ،ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ
ޤާނޫނުގެ

27

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

ހުރި ނަންބަރުތަކުގައި ބަޔާންކުރާ ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެދާނެކަމަށް ފަނޑިޔާރަށް

21

ޤާނޫނު ނަންބަރު 25/5102

22

އބމ

23

އބމ

24

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

ޕެރެގްރާފްއިންވެސް ދޭހަވޭ
25

ޤާނޫނު ނަންބަރު 32/2015

26

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

27

ޤާނޫނު ނަންބަރު 05/5102
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،2235233 :ފެކްސް2236133 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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މނުގޮތް
ޝަރީޢަތް ނި ު

ޤަބޫލުކުރެވިއްޖެ

2022/HC-B12/67

ޙާލަތެއްގައި،

ޝަރީޢަތް

ނިމެންދެން

އަމުރުކުރެވިދާނެކަމުގައި ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ

އޭނާ
28

ބަންދުގައި

ބަހައްޓަން

ފަނޑިޔާރަށް

 36ވަނަ މާއްދާގެ (ފ) ގައި ބަޔާންކުރެއެވެ.

މި އަކުރުގެ ފެށުމުގައިވާ ޢިބާރާތަށް ބަލާއިރު މި މާއްދާގެ (މ) ގައި އެހެން

29

"އޮތްނަމަވެސް" ،މި

އިބާރާތް ގެނެސްފައިވާތީ ،މީގެން ފަހުމްވަނީ މި މާއްދާގެ (ފ) ގައިވާ ޙާލަތްތައް ފުރިހަމަވާނަމަ( ،މ) އާ
ދުރަށްދެވިދާނެކަމެވެ.
 .32ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ

30

 36ވަނަ މާއްދާގެ (ފ) އަށް ބެލުމުން ،ހެކީގެ މިންގަނޑަކީ

"އެކަށީގެންވާ ހެކި" ކަން އެނގެއެވެ .އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ހެކި ހުރުމަކީ ތުހުމަތުކުރެވޭ މިންވަރަށް
ހެކި ހުރުމެވެ .މިއީ ހަމައެކަނި ކުރެވޭ ޝައްކަކަށްވުރެ މަތީ ދަރަޖައެއް ޙާޞިލުވުމެވެ .މި މިންވަރަށް
ޙާޞިލުވާނީ އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް އިތުބާރުކުރެވޭ ގޮތަކަށް ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ އިދާރާއަށް ލިބިފައިވާ
މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި އެ ފަރާތަށް އެނގިފައިވާ ވާޤިއާތަކާއި ޙާލަތަށް ބަލައި މުއްތަހަމު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް
ނުވަތަ ކުށް ކުރަމުން ގެންދާ ކަމަށް ފަރުވާތެރި ،ސަބަބުވެރި މީހަކަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމައެވެ.

31

މިއީ

ޔަޤީންކަމުގެ މަހައްލާއި ޝައްކުގެ މަހައްލާއި ދެމެދުގެ ދަރަޖައެވެ .އެހެންކަމުން ،ތުހުމަތުކުރެވޭ މިންވަރަށް
ހެކިހުރިކަމުގައި ބުރަވާންވާނީ ކުށެއްގައި ތުހުމަތުކުރުމަށް ލިބިފައިވާ ވާޤިއާތަކާއި ޙާލަތްތަކަށް މުއްތަހަމު
ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ނުވަތަ ކުރަމުން ގެންދާ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ފަންސާސް އިންސައްތައަށް ވުރެ އެއް
އިންސައްތަ ނަމަވެސް އިތުރުވާނަމައެވެ.

28

ޤާނޫނު ނަންބަރު 25/5102

29

މީހެއްގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ( 01ސާދަ) ދުވަހަށްވުރެ އިތުރުނުކުރެވޭނެކަމަށް

30

ޤާނޫނު ނަންބަރު 32/2015

31

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މަފްޠޫޙް ސަޢީދު ވ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް  [2021] SC 67ޤަޟިއްޔާގެ  52ވަނަ ޕެރެގްރާފް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،2235233 :ފެކްސް2236133 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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2022/HC-B12/67

 .33ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ

32

 36ވަނަ މާއްދާގެ (ފ) ގައިވާ ގޮތުން ،ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ

މީހާ ކުށް ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މިންވަރަށް އެކަށީގެންވާ ހެކި ލިބިފައިވާނަމަ ރުޖޫއަވަނީ ޖިނާއީ
އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ

33

34

 62ވަނަ މާއްދާއަށެވެ .އަދި އެ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކުރާ ޙާލަތްތަކުގެ

ތެރެއިން ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެފައިވޭތޯ ފަނޑިޔާރު ބަލައި ،އެފަދަ ޙާލަތެއް ވުޖޫދުވެފައިވާކަމަށް ފަނޑިޔާރު
ޤަބޫލުކުރާނަމަ ،އެ މީހަކު ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް އަމުރުކުރެވޭނެއެވެ.
ތިންވަނަ ޙާލަތް
 .33ތިންވަނަ ޙާލަތް އުފަންމިވަނީ ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ

35

 36ވަނަ މާއްދާގެ (ދ)

އިންނެވެ .މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ ފަރާތް އެ ކުށް ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ
މިންވަރަށް އެކަށީގެންވާ ހެކި ލިބިފައިނެތްނަމަވެސް ،ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ
(ށ) ގައި ބަޔާންކުރާ ސަބަބުތަކުގެ

37

36

 62ވަނަ މާއްދާގެ

ތެރެއިން ސަބަބެއް އޮވެ ،އަދި އޭނާގެ މައްޗަށް އެ މައްސަލައިގައި

ތުހުމަތުކުރެވޭ ކޮންމެވެސް މިންވަރެއްގެ ހެކި ހުރެއްޖެނަމަ ،ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ

38

 53ވަނަ

މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް( 35 ،ފަނަރަ) ދުވަހަށް ވުރެ އިތުރުނުވާނެ ގޮތެއްގެ މަތިން
އޭނާ ބަންދުގައި ބަހައްޓަން އަމުރުކުރެވިދާނެކަމަށެވެ.
32

ޤާނޫނު ނަންބަރު 32/2015

33

ޤާނޫނު ނަންބަރު 05/5102

34

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

އޭނާ މަސައްކަތްކޮށްފާނެ ކަމަށް ބެލެވުން؛ ނުވަތަ ( )5އޭނާ ކޯޓަށް ހާޒިރުނުވެދާނެ ކަމަށް ބެލެވުން؛ ނުވަތަ ( )2އޭނާ ފިލައިފާނެ ކަމަށް ބެލެވުން؛
ނދުން ދޫކޮށްލައިފިނަމަ މުޖުތަމަޢުގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމަށް ބެލެވުން ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ  14ވަނަ
ނުވަތަ ( )1އޭނާ ބަ ް
މާއްދާގައިވެސް ޝަރީޢަތުން ޙުކުމެއް ކުރުމުގެ ކުރިން ،ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކުރެވިދާނެ ޙާލަތްތައް

35

ޤާނޫނު ނަންބަރު 32/2015

36

ޤާނޫނު ނަންބަރު 05/5102

37

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

އޭނާ މަސައްކަތްކޮށްފާނެ ކަމަށް ބެލެވުން؛ ނުވަތަ ( )5އޭނާ ކޯޓަށް ހާޒުރުނުވެދާނެ ކަމަށް ބެލެވުން؛ ނުވަތަ ( )2އޭނާ ފިލައިފާނެ ކަމަށް ބެލެވުން؛
ނުވަތަ ( )1އޭނާ ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފިނަމަ މުޖުތަމަޢުގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމަށް ބެލެވުން ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ  14ވަނަ
މާއްދާގައިވެސް ޝަރީޢަތުން ޙުކުމެއް ކުރުމުގެ ކުރިން ،ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކުރެވިދާނެ ޙާލަތްތައް

38

ޤާނޫނު ނަންބަރު 05/5102
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،2235233 :ފެކްސް2236133 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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 .32ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ

39

 36ވަނަ މާއްދާގެ (ދ) ގައި ބަޔާންކުރާ ހެކީގެ މިންގަނޑަކީ

އެ މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ "ކޮންމެވެސް މިންވަރެއްގެ ހެކި" ހުރުމެވެ .މި މިންވަރަށް ހެކި ހުރުމުގެ
މާނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މަފްޠޫޙް ސަޢީދު ވ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

40

ޤަޟިއްޔާގައި ފަނޑިޔާރު ޙުސްނުއް ސުޢޫދު ތަފްޞީލުކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ.

41

"ކޮންމެވެސް މިންވަރެއްގެ

ހެކި ހުރުން" އަކީ ޔަޤީނާ ދިމާއަށް ފަނޑިޔާރު ވިސްނުން ދަތުރުކުރުމުގެ ރާސްތާގައި "ތުހުމަތުކުރެވޭ
މިންވަރަށް ހެކި ހުރުން" އަށް ވުރެ ދަށް ދަރަޖައެވެ .ކޮންމެވެސް މިންވަރެއްގެ ހެކި ހުރުމަކީ،
މައްސަލައިގައި ލިބިފައިހުރި މަޢުލޫމާތުގެ މިންވަރަށް ބަލާއިރު ،ފަނޑިޔާރުގެ އަތުގައި އޮތް މައްސަލައިގައި
ޖިނާއީ ހަރަކާތެއް ހިނގާކަން ފަރުވާތެރި ،ސަބަބުވެރި މީހަކަށް ޤަބޫލުކުރެވުމެވެ .އެކަން ބިނާވާންޖެހޭނީ
ސާފު ވާޤިއާއެއް ނުވަތަ ވާޤިއާތަކެއްގެ މައްޗަށްކަމާއި ،ބުއްދީގެ ހަމަތަކުން ބަލާއިރު ،އެ ވާޤިއާއިން ނުވަތަ
ވާޤިއާތަކުން

ފިޔަވަޅެއް

އެޅުން

ލާޒިމުވާކަން

ދޭހަވުންކަމުގައި

ފަނޑިޔާރު

ޙުސްނުއް

ސުޢޫދު

ފާހަގަކުރައްވައެވެ.
 .31ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ

42

 36ވަނަ މާއްދާގެ (ދ) ގެ ދަށުން ބަންދުކުރެވޭ މީހާ އިތުރަށް

ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ފުލުހުން ބޭނުންނަމަ ،އޭނާ ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު
އހާތަނަށް
ފަނޑިޔާރަށް ލިބިގެންވެއެވެ .އޭނާ އެ ކުށާ ގުޅުވައިދޭ އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ހެއްކެއް ެ
ލިބިފައިނުވާނަމަ ،އިތުރުކޮށްދޭ މުއްދަތު( 35 ،ފަނަރަ) ދުވަހަށްވުރެ އިތުރުވެގެންނުވާނެއެވެ.

39
40
41
42

ޤާނޫނު ނަންބަރު 32/2015
[2021] SC 67
އެ ޤަޟިއްޔާގެ  20ވަނަ ޕެރެގްރާފް
ބރު 23/3235
ޤާނޫނު ނަން ަ

ދގެ (ތ)
އ ާ
ނނުގެ  36ވަނަ މާ ް
މގެ ޤާ ޫ
ކރު ު
ޒމް މަނާ ު
 43ޓެރަރި ަ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،2235233 :ފެކްސް2236133 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :

43

އެހެނަސް،

20

މނުގޮތް
ޝަރީޢަތް ނި ު

2022/HC-B12/67

އޭނާ އެ ކުށް ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މިންވަރަށް އެކަށީގެންވާ ހެކި ލިބިއްޖެނަމަ ،އޭނާ ( 35ފަނަރަ)
ދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަށް ،ނުވަތަ ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް އަމުރުކުރެވޭނެއެވެ.

44

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  32( 145-J/MA/2022/1201ޖޫން  )3233އަމުރު ނެރެފައިވަނީ
ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު  )23/3235ގެ  36ވަނަ މާއްދާގެ (ނ)( ،ރ)( ،ބ)
އަދި (ފ)އާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނާ ބުނުމާއި ،އިންޓަލިޖަންސް ރިޕޯޓަކީ ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު
(ޤާނޫނު ނަންބަރު  )23/3235ގެ  33ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  3ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ރިޕޯޓެއްނޫންކަމުގައި ބުނާ ބުނުން
 .35މި ނުކުތާގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ އޭނާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ އެއްވެސް
ޢަމަލެއް ފުލުހުންނަށް ދެއްކިފައިނުވާއިރު ،ޝަރީޢަތުން ކޮންމެވެސް މިންވަރެއްގެ ހެކި ހުރިކަމަށް
ނިންމާފައިވަނީ ދަނޑުގެ ބޭރުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފެންނާތީކަމަށް އަމުރުގައި ބަޔާންކުރާއިރު،
ފުލުހުން ކުރާ ތުހުމަތު ނުވަތަ އެ ބުނާފަދަ ޖިނާއީ ޢަމަލެއް ހިންގާކަން ފުލުހުންނަށް ޝައްކުވާ ނުވަތަ
ހީއެއްގެ މައްޗަށް ނުނިންމޭނެކަމަށެވެ.
 .36ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް އެދިފައިވަނީ
"ޤާނޫނުއަސާސީގެ  13ވަނަ މާއްދާއާއި ޝަރީޢަތްކުރުމަބެހޭ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދުގެ

45

 32ވަނަ

މާއްދާގެ (ހ) ގެ  3ވަނަ ނަންބަރަށާއި( ،ނ) ގެ  5 ،1 ،2އަދި  6ވަނަ ނަންބަރަށާއި ،ޓެރަރިޒަމް
މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ

44

46

 36ވަނަ މާއްދާގެ (މ)" އަށް ޙަވަލާދީއެވެ.

47

ދގެ (ލ)
އ ާ
ނގެ  36ވަނަ މާ ް
ރމުގެ ޤާނޫ ު
މނާކު ު
ޓެރަރިޒަމް ަ

45

ގަވާއިދު ނަންބަރު 2021-SC-REG-01

46

ޤާނޫނު ނަންބަރު 25/5102

47

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ރިފަރެންސް ނަންބަރު  MF/194460ބަންދާމެދު ގޮތެއްނިންމުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،2235233 :ފެކްސް2236133 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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 .33ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  32( 145-J/MA/2022/1201ޖޫން  )3233ކޯޓު އަމުރުގައި
ބަންދުގައި

ބެހެއްޓުމަށް

އަމުރުކުރި

ޙާލަތް

ކަމަށް

ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ

ޤާނޫނުއަސާސީގެ  13ވަނަ މާއްދާއާއި ،ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ

48

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

"ދިވެހި

 36ވަނަ މާއްދާގެ (ފ)ގެ

ދަށުން" ކަމަށެވެ .ހެކީގެ ނިސްބަތްކަމަށް ބަޔާންކުރަނީ "ތުހުމަތުކުރެވޭ ކޮންމެވެސް މިންވަރެއްގެ ހެކި
ހުށަހަޅާފައިވޭ" މިފަދައިންނެވެ .ބަންދުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ޙާލަތު އޮތްކަމަށް ދެކޭ ސަބަބުގެ ގޮތުގައި
ޝަރީޢަތްކުރުމާބެހޭ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދުގެ

49

 32ވަނަ މާއްދާގެ (ނ)ގެ ( )2ވަނަ ނަންބަރާއި،

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

50

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

ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް އަމުރުކޮށްފައިވެއެވެ.
 .31އިސްވެދިޔަ  36ވަނަ ނުކުތާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ފަދައިން ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ

51

36

ވަނަ މާއްދާގެ (ފ) އަކީ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާ އެ ކުށް ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މިންވަރަށް އެކަށީގެންވާ
ހެކި ލިބިފައިވާނަމަ ،އަދި އޭނާ ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ،ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ
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 62ވަނަ

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

ޙާލަތްތަކުގެ

ތެރެއިން

ޙާލަތެއް

މެދުވެރިވެދާނެކަމަށް

ފަނޑިޔާރަށް

ޤަބޫލުކުރެއްވިއްޖެ

ޙާލަތެއްގައި ،ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން އޭނާ ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ފަނޑިޔާރު އަމުރުކުރަންވާނެކަމުގައި
ބަޔާންކުރާ މާއްދާއެވެ .މީގެން އުފެދޭ ސުވާލަކީ "ތުހުމަތުކުރެވޭ ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް ހެކި ހުރިކަމަށް"
ހެކި ނިސްބަތްކޮށް ،ހެކީގެ ދަރަޖައާއި ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ޤާނޫނުން ހުއްދަކުރާ ޙާލަތްތައް ޞައްޙަކޮށް
48

ޤާނޫނު ނަންބަރު 25/5102

49

ގަވާއިދު ނަންބަރު 2021-SC-REG-01

50

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

51

ޤާނޫނު ނަންބަރު 25/5102

52

ޤާނޫނު ނަންބަރު 05/5102
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،2235233 :ފެކްސް2236133 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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ވަޒަންކޮށްފައިވާ ޙާލަތުގައި ،ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ

53

 36ވަނަ މާއްދާގެ (ފ) އަށް ޙަވާލާދީ

ބަންދުކުރުމަށް ނިންމިދާނެތޯއެވެ؟ އަދި ޙަވާލާދޭ މާއްދާގައި އޮޅުމެއް ނުވަތަ ގޯހެއް އުޅޭނަމަ ،ހަމައެކަނި އެ
ސަބަބަށްޓަކައި އަމުރަކީ ޞައްޙަނޫން އަމުރެއްކަމުގައި ކަނޑައެޅިދާނެތޯއެވެ؟
 .33ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ

ނަންބަރު 2020/SC-A/108, 2020/SC-A/109, 2020/SC-

 A/11054ޤަޟިއްޔާގައި ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިންގެ ރައުޔުގައި ފާހަގަކުރައްވާފައިވަނީ ބައެއް
ކަންކަމަކީ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާއަށް ލިބެންޖެހޭ އަސާސީ ޙައްޤަކާ ގުޅުމެއް ނެތް ،އަދި އެ އިޖުރާއަތު
ރަނގަޅުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނަ ،އިދާރީ އިންތިޒާމްތަކެއްކަމަށާއި ،އެފަދަ ކަންކަމުގެ ސަބަބުން
މައްސަލައިގެ

މަޢުޟޫއަށް

އަދި

މައްސަލައިގެ

ނިޔާއަށް

އިޖުރާއަތުތައް

އަސަރުނުކުރާނެކަމަށާއި،

ތަންފީޒުކުރާ ފަރާތަކުން ހަދާ ގޯހެއްގެ ސަބަބުން ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ލިބެންޖެހޭ އަސާސީ ޙައްޤެއް
ގެއްލިގެންނުދާނަމަ ،އަދި އެ ޚިލާފުވި އިޖުރާއަތަކީ ރަނގަޅުކުރެވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް އިޖުރާއަތެއްނަމަ،
އެކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމާއިއެކު ،އެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެކަމަށެވެ.
 .22މި

އިސްވެ

ނުކުތާގައި

2020/SC-A/11055

ބަޔާންކުރަނިވި

2020/SC-A/109,

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ސުޕްރީމް

2020/SC-A/108,

ކޯޓުގެ

ނަންބަރު

ޤަޟިއްޔާގައި

ފަނޑިޔާރު

ޙުސްނުއްސުޢޫދުގެ ރައުޔުގެ  53ވަނަ ނުކުތާ ތިރީގައި ނަކަލުކުރަމެވެ.
"ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނެއްގައި ވަކިގޮތަކަށް ކަމެއް ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އިޖުރާއަތަކާ ޚިލާފުވުމުން
ނނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ
ދނީ )3( ،ގާ ޫ
މުޅި އެ އަމަލަކީ ޣައިރުގާނޫނީ އަމަލެއް ކަމަށް ވެގެން ާ
އުސޫލީކަމަކާ ޚިލާފުވުމުން ،ނުވަތަ )3( ،އެ އިޖުރާއަތު އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ނުހިންގައި މުޅި އެ
އިޖުރާއަތު
53

ބޮލާލައި

އވާނަމައެވެ.
ހފަ ި
ޖަ ާ

މިސާލަކަށް

ނނުއަސާސީގެ
ގާ ޫ

15

ޤާނޫނު ނަންބަރު 25/5102

54

ސ
ފ ް
ނރަލްގެ އޮ ީ
ރސިކިއުޓަރ ޖެ ެ
ތތައް ވ ޕް ޮ
ހނިހެން ފަރާ ް
އދި އެ ެ
ޢަލީ ޒުބެއިރު ަ

55

އބމ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،2235233 :ފެކްސް2236133 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :

ވަނަ

މއްދާގައި
ާ
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ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ގާނޫނަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން މެނުވީ
އެއްވެސް މީހެއްގެ ގަޔަށް އަތްލައި ހިފައި ހައްޔަރުކޮށް އަދި ބަންދުކޮށްގެންނުވާނެ ކަމަށެވެ .މި މާއްދާގައި
ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތެއް ކަމަށްވާއިރު މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް
މީހަކު ހައްޔަރުކުރުމަކީ އެ ހައްޔަރުކުރުން ބާތިލުވާނެ ސަބަބެކެވެ .އަދި ހަމަ އެގޮތަށް ގާނޫނުއަސާސީގެ
އތުން މީހެއްގެ މައްޗަށް ހުކުމް ކުރުމުގެ
ށފައިވާ ސަބަބެއް ނެތި ،ޝަރީ ަ
 13ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮ ް
ދކެވެ .އެއާ ޚިލާފަށް ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ
ބތިލު ބަން ެ
ވނަމަ ،އެ ބަންދަކީ ާ
ކުރީން އެ މީހަކު ބަންދުކޮށްފައި ާ
ތ
ވކުރާ ފަރާތުން ނުވަތަ ކޯޓުން ނުވަ ަ
ގގުކުރާ ފަރާތުން ނުވަތަ ދައު ާ
ގާނޫނެއްގައި ވަކިގޮތަކަށް ތަހު ީ
ނގޮތަކަށް
ށ އެކަން ކުރަންއޮތް ގޮތް ނޫ ް
ބނެފައިވަނިކޮ ް
ރންޖެހޭނެ ކަމަށް ު
ޖަލުތަކާބެހޭ އިދާރާއިން ކަންކު ަ
އފިނަމަ
ފދަ ގޮތަކަށް އިޖުރާއަތެއް ހިންގަ ި
ވތަ އެ ަ
ތކަށް އެކަންކޮށްފިނަމަ ނު ަ
ނންގޮ ަ
ނުވަތަ އެންމެ ފުރިހަމަ ޫ
ނުވަތަ އެކަމެއް ކުރަން އޮތް މުއްދަތުގެ ފަހުން އެކަންކޮށްފިނަމަ ،އެފަދަ ކަންކަން ބެލެވޭނީ އެއީ އިޖުރާއީ
އޖުރާއަތު
ޚިލާފެއް ކަމަށެވެ .އެކަމުގެ ސަބަބުން އެ މައްސަލައެއްގައި ސުވާލު އުފެދިފައިވާ މުޅި ޖިނާއީ ި

އެއީ ޣައިރުގާނޫނީ އިޖުރާއަތަކަށް ވެގެން ނުދާނެއެ ެވ".
 .23އައިބުކޮށް ނުވަތަ ގޯސްކޮށް ކޮށްފައިވާ ކަމަކީ ،ޣައިރު ޤާނޫނީ ކަމެއްތޯ ނުވަތަ އިޖުރާއަތާއި
ޚިލާފުކަމެއްތޯ ބަލަން އެންމެ ފަސޭހަ ޓެސްޓަކީ ޤާނޫނުގައި އެކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢިބާރާތަށް ބެލުމެވެ.
އެގޮތުން އިޖުރާއީ ގާނޫނުގައި ވަކިކަމެއް ކުރުން މަނާކޮށްފައިވަނިކޮށް އެނޫންގޮތަކަށް އެކަންކޮށްފިނަމަ
ބެލެވޭނީ އެކަމަކީ ޣައިރު ގާނޫނީ ކަމެއް ކަމަށެވެ .އެއާ ޚިލާފަށް އިޖުރާއަތާ އެއްގޮތް ނޫން އަމަލަކީ
އިޖުރާއީ ޤާނޫނުގައި އެކަން ކުރުން ލާޒިމުކޮށްފައިވާ ޙާލަތުގައި އެކަން ކުރަން ކަނޑައަޅާފައިވާ އެންމެ
ފުރިހަމައަށް އެކަން ކޮށްފައި ނެތުމެވެ .އުނިކަންތައް ތަކަކާއެކު ނުވަތަ އައިބުތަކަކާ އެކު އެކަންކޮށްފައި
އޮތުމެވެ .ނަމަވެސް އެފަދަ އުނިކަމަކީ ނުވަތަ އައިބަކީ ތޮބީއީ އިންސާފުގެ ހަމަތަކާ ޚިލާފު އުނިކަމަކަށް
ނުވަތަ އައިބަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ .ޣައިރު ޤާނޫނީ ކަމަކީ އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ޤާނޫނީ ކަމަކަށް ފަހުން
ނެހެދޭނެއެވެ .އެއާ ޚިލާފަށް ،އިޖުރާއަތާ އެއްގޮތް ނޫން ކަމަކީ ފުރިހަމަކޮށް އިސްލާހުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،2235233 :ފެކްސް2236133 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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އޮންނާނެ ކަންކަން ކަމުގައި އިސްވެ ބަޔާންކުރަނިވި ޤަޟިއްޔާގެ ފަނޑިޔާރު ޙުސްނުއްސުޢޫދުގެ ރައުޔުގައި
ފާހަގަކުރައްވާފައިވެއެވެ.

56

 .23އިސްތިއުނާފުކުރެވިފައިވާ ނަންބަރު 145-J/MA/2022/1201

( 32ޖޫން  )3233ކޯޓު

އަމުރުގައި ހެކި ނިސްބަތްކޮށްފައިވަނީ "ތުހުމަތުކުރެވޭ ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް ހެކި ހުށަހަޅާފައިވާ"
ކަމަށެވެ .ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ

57

 36ވަނަ މާއްދާގެ (ފ) ގައި ބަޔާންކުރާ ހެކީގެ ނިސްބަތަކީ

"ތުހުމަތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެކި ލިބިފައިވުން" ކަމަށްވާއިރު ،ބަޔާންކުރަނިވި އަމުރުގައި ހެކީގެ ދަރަޖަ
ނުވަތަ ނިސްބަތަކީ "ތުހުމަތުކުރެވޭ ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް ހެކި ހުށަހަޅާފައިވުން" ކަމުގައި ބަޔާންކޮށް،
ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  36ވަނަ މާއްދާގެ

58

(ފ) އަށް ޙަވާލާދީފައިވުމަކީ އިޖުރާއީ ގޯހެކެވެ.

އަދި އިޖުރާއީ އުނިކަމެކެވެ .މިއީ ޣައިރު ޤާނޫނީ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ބެލުމާއި ޚިލާފަށް ،މިއީ އިޖުރާއީ
ޤާނޫނުގައި އެކަން ކުރަން ކަނޑައަޅާފައިވާ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތަށް އެކަން ނުކުރުން ކަމުގައި ބުރަވަމެވެ.
އަދި މިއީ އުނިކަންތައްތަކާއި އައިބުތަކާއިއެކު އެކަން ކޮށްފައި އޮތުންކަމަށް ބަލަމެވެ .މިއީ އިސްލާހުކުރުމުގެ
ފުރުޞަތު އޮތް ކަމެކެވެ .އެހެނަކަމުން ،މި ޤާނޫނުގެ  36ވަނަ މާއްދާގެ ރަނގަޅުނޫން އަކުރަކަށް
ޙަވާލާދީފައިވުމަކީ،

ހަމައެކަނި

އެ

ސަބަބަށްޓަކައި

އެ

އަމުރަކީ

ޞައްޙަނޫން

އަމުރެއްކަމުގައި

ކަނޑައެޅިދާނެކަމެއް ކަމުގައި ނުދެކެމެވެ.
 .22ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  32( 145-J/MA/2022/1201ޖޫން  )3233ކޯޓު އަމުރުގައި
ކޮންމެވެސް މިންވަރެއްގެ ހެކި ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް ނިންމާފައިވެއެވެ .ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް

59

ބަލާއިރު ،ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގައި "ތުހުމަތުކުރެވޭ ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް ހެކި

56

ތ
ނބަރު  2020/SC-A/108, 2020/SC-A/109, 2020/SC-A/110ޤަޟިއްޔާގެ  52ވަނަ ނުކު ާ
ޓގެ ނަ ް
ޕރީމް ކޯ ު
އޖޭގެ ސު ް
ރ ް
ދިވެހި ާ

57

ބރު23/3235 :
ޤާނޫނު ނަނަ ަ

58

އބމ

59

ޤާނޫނު ނަންބަރު 25/5102
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،2235233 :ފެކްސް2236133 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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ހުރުން" ކަމުގައި ހެކި ނިސްބަތްކޮށްފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  36ވަނަ މާއްދާގެ (ދ) ގައެވެ .މި މާއްދާގެ
ދަށުން ( 35ފަނަރަ) ދުވަހަށް ވުރެ އިތުރުނުވާ ގޮތަށް މީހަކު ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ފަނޑިޔާރަށް
އަމުރުކުރެވޭނީ އެ މީހާގެ މައްޗަށް އެ މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް ހެކި
ހުރެފައި ،ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ

60

 62ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)ގެ ( )3ވަނަ ނަންބަރުން ފެށިގެން ()1

ވަނަ ނަންބަރުގެ ނިޔަލަށް ބަޔަންކުރާ ސަބަބުތަކުގެ ތެރެއިން ސަބަބެއް އޮތްނަމައެވެ.
 .21އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ މި މައްސަލައިގައިވާ އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓަކީ،
ނވ ޭ ެ
ބ ަލ ިއ ަގ ެ
ށ ަ
ބ ަފ ިއވާ ަކ ަމ ް
ރ ަކ ް
ނ ަވ ަ
ސ ިމ ް
ނ ެމ ެވ ް
ކ ް
ށ ޮ
ކ ް
ޔ ްތ ޮ
ރ ާޢ ަ
ރޕ ޯ ަޓ ް
ނ
ށ ެހ ިކ ިލ ި
ށ ި
ނ ެއ ި
ަހ ަމ ެއ ަކ ި
ނ ަކ ަމ ެ
ނ ް
ެހ ްއ ެކ ްއ ޫ
ށ ެވ .އަދި މި ރިޕޯޓަކީ ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ

61

 33ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ

 3ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ރިޕޯޓެއްނޫންކަމަށެވެ.
 .25ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު62ގެ  36ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓު ކަމުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ

63

 36ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކުރާ

ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޙާލަތެއް އޮތް ކަމަށް ބަޔާންކުރާ ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓަކަށެވެ .އަދި މި
ރިޕޯޓަކީ ،މި ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކުރާ ކަންތައްތައް އެގޮތުގައި ވުޖޫދުގައި އޮތުން އެފަދަ ކަމެއް ވުޖޫދުގައި
ނެތުމަށްވުރެ ގާތްކަމަށް ބެލުމުގެ މައްޗަށް ދައްކުވައިދޭ ،އެއް ކަމަށްވުރެ ގިނަ ކަންތައްތައް ރިޕޯޓުގައި
ހިމެނޭ ރިޕޯޓަކަށްވުމުގެ އިތުރުން ،ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ބާރުލިބިދޭ އިތުރު ޤަރީނާތަކެއް
ހިމެނިފައިވާ ރިޕޯޓަކަށްވާންވާނެއެވެ .64މި ޤާނޫނުގެ  36ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން މީހަކު ބަންދުގައި
ބެހެއްޓުމަށް މި އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓަކީ އެކަށީގެންވާ ހެކި ކަމުގައި ބެލެވެއެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް
60
61

ބރު 33/3236
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ޤާނޫނު ނަންބަރު 25/5102

ނބަރު 23/3235
 62ޤާނޫނު ނަ ް
63

އބމ

64

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 32/2015ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު)ގެ  52ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،2235233 :ފެކްސް2236133 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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ކޯޓުގެ މަފްޠޫޙް ސަޢީދު ވ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ

66

65

ޤަޟިއްޔާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ

 36ވަނަ މާއްދާގެ (މ) ގެ ދަށުން ( 31ސާދަ) ދުވަހަށް ބަންދުގެ

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

67

 62ވަނަ މާއްދާގެ (ބ)

68

ގެ މަޤުޞަދަށްޓަކައި ހަމައެކަނި އިންޓެލިޖެންސް

ރިޕޯޓަކީ ކޮންމެވެސް މިންވަރެއްގެ ހެކި ކަމަށް ބަލައިނުގަނެވޭނެކަމާއި ،ކޮންމެވެސް މިންވަރެއްގެ ހެކި
ހުރުމުގެ އޮޅިގަނޑު ގިރާކުރެވޭނީ އެ އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓުގެ އިތުރުން ،ސާފު ވާޤިއާއެއް ނުވަތަ
ވާޤިއާތަކަކުން ފަނޑިޔާރުގެ އަތުގައި އޮތް މައްސަލައިގައި ޖިނާއީ ހަރަކާތެއް ހިނގާކަން ފަރުވާތެރި،
ސަބަބުވެރި މީހަކަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ނަމަކަމެވެ.
 .26މި އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓުގައި ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި އާދަމް ނިޝާންގެ ހަރަކާތްތަކާގުޅޭ މަޢުލޫމާތާއި،
ގަލޮޅު ބޯޅަ ދަނޑު ސަރަޙައްދުގައި އާދަމް ނިޝާންގެ ހަރަކާތްތަކާއި ،އަދި އެ އިދާރާގެ އެސެސްމެންޓް
ހިމަނާފައިވާއިރު ،މި ރިޕޯޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ އިތުރުން މިއާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ އިތުރު ހެކި ކަމުގައިވާ
ފުލުހުންގެ ބަޔާންތަކަށް ބެލުމުން ،ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ
ވަނަ ނަންބަރާއި

70

69

 36ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ()5

މި ޤާނޫނުގެ  33ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )3ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަން

ފުރިހަމަވާކަމަށް ދެކެމެވެ.

65

 [2021] SC 67ގެ  23ވަނަ ނުކުތާ
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ޤާނޫނު ނަންބަރު 25/5102
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ޤާނޫނު ނަން ަ

ނޖެހޭ
އދި ރިޢާޔަތްކުރަ ް
ޑއިަ ،
ނގަނ ާ
އ ބަޔާންކުރާ ހެކީގެ މި ް
ގ ި
އދާގެ (ދ) ަ
ނގެ  36ވަނަ މާ ް
ގ ޤާނޫ ު
ރމު ެ
ރރިޒަމް މަނާކު ު
އއި ޓެ ަ
އދާ ާ
 68މި މާ ް
އނެތެވެ.
ރގެ ް
ޙާލަތްތަކުގެ މާ ބޮޑު ފަ ަ
69

ބރު 23/3235
ޤާނޫނު ނަން ަ

70

ޤޤަށް
ޙ ީ
ބލުމަށް ފުލުހުންގެ ތަ ު
ވދާނެކަމަށް ެ
ތ ެ
ލއް ކުރިމަ ި
ތށް ނުރައްކަ ެ
ލމަ ަ
ޢގެ ސަ ާ
މޖުތަމަ ު
ނމަު ،
ބންދުން ދޫކޮށްލައިފި ަ
އވާ މީހާ ަ
ގ ި
"ކުށުގެ ތުހުމަތު ަ

ވނަމަ"
ހެކި ލިބިފައި ާ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،2235233 :ފެކްސް2236133 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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 .23މި މައްސަލައިގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ނިންމައި ހެކީގެ ނިސްބަތް
ކަނޑައަޅާފައިވަނީ އަދި ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ

71

36

ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އަދި (މ)ގެ ދަށުންކަމުގައިނުވާތީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މަފްޠޫޙް ސަޢީދު
ވ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

72

ޤަޟިއްޔާގައިވާ ފަދައިން ހަމައެކަނި އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓަކީ

ކޮންމެވެސް މިންވަރެއްގެ ހެކި ކަމަށް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ .މި މައްސަލައިގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާއި
ދެކޮޅަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ހަމައެކަނި އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓެއްނޫނެވެ .އިސްވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން
އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓުގެ އިތުރުން ވީޑިއޯ ސްނެޕްޝޮޓާއި ފުލުހުންގެ ބަޔާން ހެކި/ގަރީނާގެ ގޮތުގައި
ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.
 .21މި ހެކިތަކަށް ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ބަލާއިރު ،މި ހާދިސާ ހިނގާދިޔަ ތަނާއި ކައިރީގައި އަދި މީހުން
އެއްވެފައިވާ

ސަރަހައްދުގައި

އާދަމް

ނިޝާން

ހަރަކާތްތެރިވެފައިވާކަން

ވީޑިއޯ

ސްނެޕްޝޮޓްތަކުން

އެނގެއެވެ .ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  32( 145-J/MA/2022/1201ޖޫން  )3233ކޯޓު އަމުރުގެ
އިތުރު ބަޔާނުގައިވެސް މިކަންކަން ފާހަގަކޮށްފައިފައިވެއެވެ.
 .23އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓަށާއި ،އަދި މި ރިޕޯޓާއިއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ ސްނެޕްޝޮޓްތަކަށާއި ފުލުހުންގެ
ބަޔާނަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،ޝައްކަށްވުރެ މަތީ ދަރަޖައަށް ،ޖިނާއީ ހަރަކާތެއް ހިނގާފައިވާކަން ފަރުވާތެރި،
ސަބަބުވެރި މީހަކަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ މިންވަރަށް ،ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 145-J/MA/2022/1201
( 32ޖޫން  )3233ކޯޓު އަމުރުގައިވާ ފަދައިން ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް ހެކި ހުރިކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ.

ނބަރު 23/3235
 71ޤާނޫނު ނަ ް
[2021] SC 67 72
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،2235233 :ފެކްސް2236133 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  32( 145-J/MA/2022/1201ޖޫން  )3233ކޯޓު އަމުރުގައި
ޝަރީޢަތްކުރުމާބެހޭ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދުގެ  32ވަނަ މާއްދާގެ (ނ)ގެ  2ވަނަ ނަންބަރާއި5 ،
ވަނަ ނަންބަރާއި  6ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަވާގޮތް ބަޔާންކޮށްފީދައިނުވާކަމަށް ބުނާ ބުނުން
 .12މި މައްސަލައިގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް އެދިފައިވަނީ ޝަރީޢަތްކުރުމާބެހޭ
ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދުގެ
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 32ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކުރާ ފަދައިން ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ

މީހާ ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ،މުޖުތަމަޢުގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެދާނެކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް
ބުނެއެވެ .ޝަރީޢަތްކުރުމާބެހޭ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދުގެ

74

 32ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައިވަނީ

މުޖުތަމަޢުގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެދާނެކަމަށް ބެލުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރާންވާނެ ކަންކަމެވެ.
އެގޮތުން ( )3ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާގެ ބަންދާއި ،ހައްޔަރުގެ ރެކޯޑުތަކާއި ،ކުށުގެ ރެކޯޑަށާއި)3( ،
ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާ މުޖުތަމަޢުގައި އަދާކުރާ ދައުރާއި ،އޭނާގެ ވަޒީފާއާއި ،އޭނާގެ ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅި
ހުރި ނެތް ގޮތަށާއި )2( ،ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގުމުގައި އޭނާ ބައިވެރިވެފައިވާ ގޮތަށާއި)1( ،
ކުށުގެ ބާވަތާއި ،ކުށް ކޮށްފައިވާ ޙާލަތާއި ،ކުށުގެ ކުޑަބޮޑު މިނާއި ،ކުށް ކުރުމުގައި އަނިޔާވެރިކަން
ހިމެނޭނަމަ

އެކަމަށާއި،

( )5

ކުށުގެ

ތުހުމަތުގައިވާ

މީހާގެ

ކިބައިން

މުޖުތަމަޢަށް

ނުރައްކަލެއް

ކުރިމަތިވެދާނެކަން އެނގޭނެ އެހެނިހެން ސަބަބުތަކަށާއި ( )6ކުށުގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވަނީ ޖަމާޢަތެއް
ހަދައިގެން ކަމުގައިވުން ،މިކަންކަމުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެކަމުގައި ބަޔާންކުރެއެވެ.
 .13މި ސުރުޙީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއާއި ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން
މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ ޝަރީޢަތްކުރުމާބެހޭ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދުގެ
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ނބަރު2021-SC-REG-01 :
އދު ނަ ް
ގަވާ ި
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އބމ
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އބމ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،2235233 :ފެކްސް2236133 :
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 32ވަނަ
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މނުގޮތް
ޝަރީޢަތް ނި ު

މާއްދާގެ

2022/HC-B12/67

ނަންބަރުތަކުގައިވާ

ކަންކަން

ފުރިހަމަވެފައިވާ

ކަމަށް

ކްރިމިނަލް

ނަންބަރު

ކޯޓުގެ

 32( 145-J/MA/2022/1201ޖޫން  )3233ކޯޓު އަމުރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،އެ އަކުރުތަކުގައި
ބަޔާންކުރާ ކަންކަން ފުރިހަމަވާގޮތެއް ބަޔާންކޮށްދީފައިނުވާކަމަށެވެ.
 .13ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހެއްގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ މަޖިލީހަކީ އެއްވެސް ޙާލަތެއްގައި އެ
މީހެއްގެ މައްޗަށް ޝަރީޢަތް ހިންގައި އެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ހެކިތަކުގެ މައްޗަށް ދިފާއުވެ
ހެކިންނާ ސުވާލުކޮށް ހެކި ތައުނުކުރުމަށް ބޭއްވޭ މަޖިލީހެއްގެ ނޫންކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޢަބްދުﷲ
ޖާވިދު ވ .ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ގަޟިއްޔާއިން

76

ފާހަގަކުރެވޭއިރު ،ބަންދުގެ މުއްދަތު

މަޖިލީހެއްގައި ހަމައެކަނި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހެއްގެ މައްޗަށް ހުރި ހެކިތަކަކީ ކޮބައިކަން އިޖުމާލީ ގޮތެއްގައި
ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހަކަށް ބަޔާންކޮށްދިނުމުން ފުދޭކަމާއި ،އެ ހެކިތަކުގެ ތަފްޞީލް ކުށުގެ
ތުހުމަތުގައިވާ މީހަކަށް ދޭކަށް ނުޖެހޭނެކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މަފްޠޫޙް ސަޢީދު ވ
77

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
ހެއްކާބެހޭ

މަޢުލޫމާތު

ހާމަކުރުމުގައި

ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވެއެވެ .މިފަދަ މަޖިލީސްތަކުގައި
ހާމަކުރެވޭ

ހެއްކެއްގެ

ސަބަބުން

އެ

ހެކީގެ

ބުރަދަނަށް

އަސަރުކޮށްފާނެކަމަށް ނުވަތަ އެ ހެއްކެއްގެ މައްޗަށް ނުރަނގަޅު ބާރެއް ފޯރުވުމުގެ އިޙްތިމާލު ތުހުމަތުކުރެވޭ
މީހާއަށް ލިބިގެން ދިޔުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތީ ކޮން މިންވަރަކަށްކަމުގެ މައްޗަށް ،ނުވަތަ ހެކީގެ މަޢުލޫމާތު
ހާމަކުރުމުން ޝަރީޢަތުގެ މަރުހަލާގައި އެ ހެކީގެ ބޭނުން ނެތި ދިޔުމުގެ އިޙްތިމާލު އޮތް މިންވަރުގެ
މައްޗަށް ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ އިދާރާތަކުން ސަމާލުވާންޖެހޭނެއެވެ.
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 78ދިވެ ި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،2235233 :ފެކްސް2236133 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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ޝަރީޢަތް ނި ު
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 .12އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ހުރި ހެކި ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް އެދި
ހުށަހަޅާ ފޯމުން

79

އެނގެއެވެ .އަދި މި ހެކިތަކަށް ކޯޓު އަމުރުގެ އިތުރު ބަޔާނުގައި ޙަވާލާދީފައިވެއެވެ.

80

އެހެންކަމުން ،ބަންދުގެ މުއްދަތު މަޖިލީހުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ހުރި ހެކިތަކަކީ
ކޮބައިކަން އިޖުމާލީ ގޮތެއްގައި ހާމަވެފައިވާކަން އެނގެއެވެ .މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު
ސްނެޕްޝޮޓްތަކުން ގަލޮޅު ދަނޑު ބޭރުގެ ސަރަހައްދުގައި އާދަމް ނިޝާން ހަރަކާތްތެރިވެފައިވާކަމާއި،
ގަލޮޅު ދަނޑަށް ވަދެ ހަމަނުޖެހުން ހިންގި މީހުންނާއިއެކު ދަނޑުގެ ބޭރުގައި އާދަމް ނިޝާން
ހަރަކާތްތެރިވެ ،އެ މީހުންނާ މުޢާމަލާތްކުރާ މަންޒަރު މި ސްނެޕްޝޮޓްތަކުން ފެންނަކަމާއި ،މި މަޢުލޫމާތު
ތަޙުޤީޤު ބަޔާނުގައިވެސް ހިމަނާފައިވާކަން ކޯޓު އަމުރުގެ

81

އިތުރު ބަޔާނުން އެނގެއެވެ .އާދަމް ނިޝާން

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހަރަކާތްތެރިވެފައިވާ ގޮތާއި ،އާދަމް ނިޝާންގެ ކިބައިން މުޖުތަމަޢަށް ނުރައްކަލެއް
ކުރިމަތިވެދާނެކަން އެނގޭނެ އެހެނިހެން ސަބަބުތައް އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތުން އެނގެއެވެ.
މިކަމީ ގިނަ ބަޔަކު ހިމެނޭ ކަމެއްކަމާއި ،އަދި ދުރާލާ ރޭވިގެން ހިންގި ކަމެއްކަން ކޯޓު އަމުރުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،މިކަންކަމީ ޝަރީޢަތްކުރުމާބެހޭ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދުގެ

83

82

 32ވަނަ މާއްދާގެ

(ނ) ގެ ( )2ވަނަ ނަންބަރާއި ( )5ވަނަ ނަންބަރާއި ( )6ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ފަދައިން
މުޖުތަމަޢުގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެދާނެކަމަށް ބެލެވޭ ކަންކަމެވެ .ވީމާ ،ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ
ނަންބަރު  32( 145-J/MA/2022/1201ޖޫން  )3233ކޯޓު އަމުރުގައި ޝަރީޢަތްކުރުމާބެހޭ ޖިނާއީ
އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދުގެ  32ވަނަ މާއްދާގެ (ނ)ގެ ( )2ވަނަ ނަންބަރާއި ( )5ވަނަ ނަންބަރާއި ()6
ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަން ފުރިހަމަވާގޮތް ބަޔާންކޮށްދީފައިވާކަމަށް ދެކެމެވެ.
79

MF/194460
ތ
އއި 1 ،ވަނަ ނުކު ާ
އއު 3 ،ވަނަ ނުކުތާ ާ
ވނަ ނުކުތާއާއި 6 ،ވަނަ ނުކުތާ ާ
ޔނުގެ ަ 5
އތުރު ބަ ާ
ކޯޓު އަމުރުގެ ި

81

ނަންބަރު  32( 145-J/MA/2022/1201ޖޫން )3233

82

ނަންބަރު  32( 145-J/MA/2022/1201ޖޫން )3233

83

ނބަރު2021-SC-REG-01 :
އދު ނަ ް
ގަވާ ި

80

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،2235233 :ފެކްސް2236133 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :

31

މނުގޮތް
ޝަރީޢަތް ނި ު

އަމުރު

ބަންދު

2022/HC-B12/67

އިލެކްޓްރޯނިކް

ވަސީލަތް

މެދުވެރިކޮށް

ކްރިމިނަލް

ކޯޓުން

ޢާންމުކޮށްފައިނުވުމަކީ

ޝަރީއަތްކުރުމާބެހޭ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދުގެ  33ވަނަ މާއްދާ އާއި  31ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ
ޚިލާފު ކަމެއްކަމަށް ބުނާ ބުނުން
 .11ޤާނޫނުއަސާސީގެ  13ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތްތައް ފިޔަވައި އެހެން
ޙާލަތްތަކުގައި ހައްޔަރު ނުވަތަ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުގެ މަޖިލިސް ކުރިއަށް ގެންދަންވާނީ
ޢާންމުކޮށް ހުޅުވައިލެވިފައިވާ މަޖިލީހެއްގެ ގޮތުގައެވެ.
ޢާންމުކޮށް

ހުޅުވާލައިގެންކަމުގައި

84

އިސްތިއުނާފުކުރާ

މި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ހިންގާފައިވަނީ
ފަރާތުން

މިކަމުގައި

ބުނެއެވެ.

ދައުލަތުގެ

އިންކާރެއްނެތެވެ .ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށްފަހު ،އެ އަމުރު އިލެކްޓްރޯނިކް ވަޞީލަތް މެދުވެރިކޮށް
ޢާންމު ކުރަންވާނެކަމުގައި ޝަރީޢަތްކުރުމާބެހޭ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދުގެ

85

 31ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)

ގައި ބަޔާންކުރެއެވެ .މި މައްސަލައިގައި ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށްފަހު ،އެ އަމުރު އިލެކްޓްރޯނިކް
ވަޞީލަތް މެދުވެރިކޮށް ޢާންމު ކޮށްފައިނުވާކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނާ ބުނުމަކަށްވެސް
ދައުލަތުން އިންކާރުކޮށްފައެއްނުވެއެވެ.
 .15ޤާނޫނެއްގައި ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގައި ވަކި ކަމެއް ކުރުމަށް ވުޒާރާއަކަށް ނުވަތަ މުއައްސަސާއަކަށް
ލާޒިމުކޮށްފައިވާނަމަ ،އެކަން އެގޮތުގެ މަތިން ކުރަންވާނެއެވެ .ޝަރީޢަތްކުރުމާބެހޭ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ
ގަވާއިދުގެ

86

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

އިޖުރާއަތެއްކަމަށްވެފައި ،މި އިޖުރާއަތުގައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުނުކުރުމަކުން ،ކޯޓުން ނެރެފައިވާ ބަންދު
އަމުރަކަށް

އަސަރެއްނުކުރާނެއެވެ.

އަދި

މިއީ

84

ދ
އ ާ
ދގެ  33ވަނަ މާ ް
އ ު
ގވާ ި
ތގެ ަ
ރއަ ު
އޖު ާ
ޖނާއީ ި
މބެހޭ ި
ޝަރީޢަތްކުރު ާ
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ނބަރު2021-SC-REG-01 :
އދު ނަ ް
ގަވާ ި
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އބމ

މި

ސަބަބަށްޓަކައި

ކްރިމިނަލް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،2235233 :ފެކްސް2236133 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :

ކޯޓުގެ

ނަންބަރު

32

މނުގޮތް
ޝަރީޢަތް ނި ު

2022/HC-B12/67

 32( 145-J/MA/2022/1201ޖޫން  )3233ކޯޓު އަމުރު ބާޠިލުކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމުގައި
ނުދެކެމެވެ.

ނިންމަން ފެންނަ ގޮތް
 .16ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން އެގޮތުގެ މަތިން ހުރުމުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ
އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 145-J/MA/2022/1201
( 32ޖޫން  )3233ކޯޓު އަމުރަށް ބަދަލުގެންނަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތްކަމަށް އަހުރެން ދެކެމެވެ.

އިސްފަނޑިޔާރު ހާތިފް ޙިލްމީގެ ރައުޔު:
 .13ފަނޑިޔާރު ޙުޒައިފާ މުޙައްމަދުގެ ރައުޔަށް އަހުރެން ތާއީދު ކުރަމެވެ.

ފަނޑިޔާރު ޙުސައިން ޝަހީދުގެ ރައުޔު:
 .11ފަނޑިޔާރު ޙުޒައިފާ މުޙައްމަދުގެ ރައުޔަށް އަހުރެން ތާއީދު ކުރަމެވެ.

ޙުކުމް:
ދެންފަހެ ،އިސްވެ ބަޔާންވެދިޔަ ކަންކަން އެގޮތުގެމަތިން ހުރުމުން،

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު

 32( 145-J/MA/2022/1201ޖޫން  )3233ކޯޓު އަމުރު ބާޠިލުކުރަންޖެހޭފަދަ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،2235233 :ފެކްސް2236133 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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