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g
ހައިކޯޓު  /ދެކުނު ގޮފި
ސ.ހުޅުދޫ – މީދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ

ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ
 ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު2016/HC-S-A/20 :
 އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތް:
* ނަން :ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ދާއިމީ އެޑްރެސް :ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

* އައިޑީ ކާޑު ނަމްބަރު- :

މިހާރުގެ އެޑްރެސް :ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

 އިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތް:
* ނަން :ޢަލީ ނަހޫކު

* ދާއިމީ އެޑްރެސް :ކޮކާހަނދުވަރީގެ  /ގދ .ގައްދޫ

* އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރުA300722 :

* މިހާރުގެ އެޑްރެސް :ރޯސް  /ގދ .ގައްދޫ

* ރަޖިސްޓްރީކުރެވުނު ތާރީޚް 30 :ރަބީޢުލްއާޚިރާ 1437

* ނިމުނު ތާރީޚް 29 :ޖުމާދަލްއޫލާ 1437
 09މާރޗް 2016

 09ފެބްރުއަރީ 2016

 އިސްތިއުނާފުކުރެވުނު އަމުރު ނަންބަރުA/250/2015/Q10MC :
 ނިންމެވިކޯޓު :ގދ .ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
 މައްސަލައިގެ ބާވަތް :ކޯޓު އަމުރު
 ހުށަހެޅި ތާރީޚް 18 :އޮގަސްޓް 2015

* ނިމުނު ތާރީޚް 18 :އޮގަސްޓް 2015

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

ހައިކޯޓު /ދެކުނު ގޮފި .ބަހާއުއްދީނު މަގު ،ސ .ހުޅުދޫ – މީދޫ .ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯނު ،6894701 ،6894700 :ފެކްސް6894702 :
އީމެއިލްinfosouthern@highcourt.gov.mv :

ވެބް ސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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ދަޢުވާގެ ޚުލާޞާ:

2016/HC-S-A/20

މިއީ ،ގދ .ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  A/250/2015/Q10MCކޯޓު
އަމުރު ނެރުއްވާފައިވަނީ ޝަރުޢީ ނުވަތަ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާއި ޚިލާފަށް ކަމަށްބުނެ ،އެ ކޯޓު އަމުރު
އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް

ޖެނެރަލްގެ

އެދި ،ޕްރޮސިކިއުޓަރ

އޮފީހުގެ

ޤަޟިއްޔާއެކެވެ .މި ޤަޟިއްޔާގައި އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތަކީ

ފަރާތުން

ހުށަހެޅުމުން

ބެލިފައިވާ

ގދ .ގައްދޫ  /ކޮކާހަނދުވަރީގެ ،ޢަލީ

ނަހޫކު ( )A300722އެވެ.

 ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައް:
-1

އިސްތިއުނާފު

މިކުރެވޭ

ގދ.

ތިނަދޫ

މެޖިސްޓްރޭޓް

ކޯޓުގެ

ނަންބަރު

 A/250/2015/Q10MCކޯޓު އަމުރަށް ބަލާއިރު ،އެ އަމުރަކީ ގދ .ގައްދޫ  /ކޮކާހަނދުވަރީގެ ،ޢަލީ
ނަހޫކުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވުނު  18އަހަރުން ދަށުގެ ކުޑަ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައާ
ރ ކުރެވި އަދި ތަޙްޤީޤު މަރުޙަލާ ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު
ގުޅިގެން ،މީނާ ހައްޔަ ު
( 12/2009ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުސޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ
ދަށުންކަމަށް ވެފައި ،އިތުރަށް ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި އެ ޤާނޫނުގެ  30އަދި  31ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން
ފުލުހުން

ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ

އިޖުރާއާތުތައް

ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވުމާއި،

މިމައްސަލާގެ

ތަޙުޤީގު

މަރުހަލާ

ފުރިހަމަވެފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައިވުމާއެކު ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 12/2009ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ
ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުސޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ޢަލީ ނަހޫކު އިތުރަށް
ބަންދުގައި ބަހައްޓާނެ ތަނެއްނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވައި ،ޢަލީ ނަހޫކު ބަންދުން ދޫކޮށްލެއްވުމަށް ނެރުއްވާފައިވާ
އަމުރެއްކަން އެނގެންއޮވެއެވެ.
-2

ގދ .ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  A/250/2015/Q10MCކޯޓު އަމުރު

އެ ކޯޓުން ނެރުއްވީ ޝަރުޢީ ނުވަތަ ޤާނޫނީ އުޞޫލަކާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނެ އެ އަމުރު އިސްތިއުނާފުކުރަމުން،

ހައިކޯޓު /ދެކުނު ގޮފި .ބަހާއުއްދީނު މަގު ،ސ .ހުޅުދޫ – މީދޫ .ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯނު ،6894701 ،6894700 :ފެކްސް6894702 :
އީމެއިލްinfosouthern@highcourt.gov.mv :

ވެބް ސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ( 04ހަތަރެއް) ނުކުތާއެއް ފާހަގަކޮށް އެ ނުކުތާތަކާމެދު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދައްކާފައިވެއެވެ.


ފުރަތަމަ

ނުކުތާއަކީ،

ތިނަދޫ

ގދ.

މެޖިސްޓްރޭޓް

ކޯޓުގެ

ނަންބަރު

 A/250/2015/Q10MCކޯޓު އަމުރަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  49ވަނަ މާއްދާއާ
ޚިލާފަށް ނެރުއްވާފައިވާ އަމުރެއްކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާ.


ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2010/SC-A/19

ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓުގެ  9ވަނަ ނުކުތާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޞޫލުތަކަށް
ރިޢާޔަތް ކުރެއްވުމަކާނުލައި ނެރުއްވާފައިވާ އަމުރެއްކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާ.


ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ" ،ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކުރެވޭ މީހުން ފަނޑިޔާރެއްގެ

ކުރިމައްޗަށް ޙާޟިރުކޮށް ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ޤަވާޢިދު" ގެ  7ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ޚިލާފަށް
ނެރުއްވާފައިވާ އަމުރެއްކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާ.


ހަތަރުވަނަ ނުކުތާއަކީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 12/2009ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ

ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުސޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  30ވަނަ މާއްދާއާއި  31ވަނަ
މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ އިޖުރާއާތުތަކަކީ ފުލުހުންނަށް ލިބިދީފައިވާ އިޚްތިޔާރީ ޚާއްސަ އުޞޫލެއްކަމަށްވާތީ ،އެ
އުޞޫލު އެގޮތަށް ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމަކީ ޢާންމު އުޞޫލުގެ ދަށުން ފުލުހުންނަށް ބަންދުގެ މުއްދަތު
އިތުރުކުރުމުގެ އަމުރަކަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް އޮތް ހުރަހެއްކަމަށް ނުވާއިރު ،އެކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ނުކުރައްވާ
ނެރުއްވާފައިވާ އަމުރެއްކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާ.

 -3މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދެފަރާތުން
ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި މި މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔެކިއުންތަކަށް ބަލާއިރު،
އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ހައިކޯޓު /ދެކުނު ގޮފި .ބަހާއުއްދީނު މަގު ،ސ .ހުޅުދޫ – މީދޫ .ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯނު ،6894701 ،6894700 :ފެކްސް6894702 :
އީމެއިލްinfosouthern@highcourt.gov.mv :

ވެބް ސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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(ހ) ފުރަތަމަ ކަމަކީ ،މައްސަލައެއް ތަޙްޤީޤުކުރެވެމުންދާއިރުވެސް ،އަދި ޝަރީޢަތަށް
ހުށަހެޅިފައިވާ މަރުޙަލާގައިވެސް ،ތަޙްޤީޤުކުރެވޭ ނުވަތަ ދަޢުވާލިބޭ މީހާއަކީ އެމީހެއްގެ މައްޗަށް ކުށް
ސާބިތުވެފައިވާ

މީހެއް

ނޫންކަމާއި،

އެމީހާއަކީ

ކުށެއްގެ

ތުހުމަތުގައި

ހުރި

މީހަކަށްވާއިރު،

ކުށެއްގެ

ތުހުމަތުގައިވާ މީހެއްގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގައި ފަނޑިޔާރު ރިޢާޔަތް ކުރަންޖެހޭނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ޤާނޫނުއަސާސީގެ

49

ވަނަ

މާއްދާއާއި

"ކުށެއްގެ

ތުހުމަތުގައި

ބަންދުކުރެވޭ

މީހުން

ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް ޙާޟިރުކޮށް ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ޤަވާޢިދު" ގެ  7ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  5ސަބަބުންކުރެ ސަބަބެއް އެމީހެއްގެ ކިބާގައި ފުރިހަމަ ވޭތޯކަމާއި ،އެއިން ސަބަބެއް
ފުރިހަމަވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު ލިބިދީފައިވަނީ ފަނޑިޔާރަށްކަން ޤާނޫނުއަސާސީގެ 48
ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އަށާއި  49ވަނަ މާއްދާއަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،
ޤާނޫނުއަސާސީގެ

49

ވަނަ

މާއްދާއާއި

"ކުށެއްގެ

ތުހުމަތުގައި

ބަންދުކުރެވޭ

މީހުން

ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް ޙާޟިރުކޮށް ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ޤަވާޢިދު" ގެ  7ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)
އަށް ބަލާއިރު ،އެމީހަކާމެދު ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ މައްސަލައެއްގެ ހެކި ފޮރުވުމަށް ނުވަތަ ހެކިބަސްދޭން ހުރި
މީހަކަށް ނުފޫޒެއް ފޯރުވުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފާނެކަމަށް ،ނުވަތަ ކޯޓަށް ހާޒިރު ނުވެދާނެކަމަށް ،ނުވަތަ
ފިލާފާނެކަމަށް ،ނުވަތަ ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފިނަމަ މުޖްތަމަޢުގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެދާނެކަމަށް
ފަނޑިޔާރަށް ފެނިއްޖެނަމަ ،އެމީހަކު ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމުގެ އަމުރެއް ނެރުމުގެ ބާރު ފަނޑިޔާރަށް
ލިބިގެންވާކަން އެނގޭކަމާއި،
ޤާނޫނުއަސާސީގެ

49

ވަނަ

މާއްދާއާއި

"ކުށެއްގެ

ތުހުމަތުގައި

ބަންދުކުރެވޭ

މީހުން

ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް ޙާޟިރުކޮށް ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ޤަވާޢިދު" ގެ  7ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)
ގައި ބަޔާންކުރާ ސަބަބުތަކުގެ ތެރެއިން ސަބަބެއް އޮތްކަން ނުވަތަ ނެތްކަން ކަނޑައެޅުމަކީ ބަންދުގެ މައްސަލަ
ބައްލަވާ ފަނޑިޔާރަށް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ތަޤްދީރީ ބާރެއްކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު
 2012/HC-A/93ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާކަމާއި ،އަދި މިއީ އޭގެ ފަހުން ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މި
ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގައި ޢަމަލުކުރެވެމުން އަންނަ ޢާންމު އުސޫލުކަން ފާހަގަކުރެވެން އޮންނަކަމެވެ.
ހައިކޯޓު /ދެކުނު ގޮފި .ބަހާއުއްދީނު މަގު ،ސ .ހުޅުދޫ – މީދޫ .ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯނު ،6894701 ،6894700 :ފެކްސް6894702 :
އީމެއިލްinfosouthern@highcourt.gov.mv :

ވެބް ސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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(ށ) ދެވަނަ ކަމަކީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  49ވަނަ މާއްދާއާ
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން މީހަކު ބަންދުކުރުމުގައި ،ޝައްކުކުރެވޭ ކުށުގެ ނުރައްކާތެރިކަން އޮތް މިންވަރަށާއި،
އަދި އެޙާދިސާ ތަޙްޤީޤުކުރުމުގައި ހުރީ ކިހާ މިންވަރެއްގެ ގޮންޖެހުންތަކެއްތޯއާއި ،އެކަމުގައި ހިމެނޭ މީހުންގެ
އަދަދަކީ ކޮބައިކަމާއި ،ކުށުގެ ޠަބީޢަތަކީ ކޮބައިކަމާއި ،ކުށުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަކީ ކޮބައިކަމާއި ،އެކުށަށް ޤާނޫނުގައި
ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދަބަކީ ކޮބައިކަމާއި ،ޝައްކުކުރެވޭ މީހާ ފިލާފާނެ ކަމުގެ ބިރުއޮތީ ކިހާވަރަކަށް ކަމާއި ،އަދި
ހެކިތަކާކުޅެ ހެކިތައް ނައްތާލުމުގެ ބިރު އޮތީ ކިހާ ވަރަކަށްކަން ފަނޑިޔާރު ވަޒަންކުރަންޖެހޭނެކަމަށް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  2010/SC-A/19ޤަޟިއްޔާގެ ފާހަގަކުރެއްވުނު ނުކުތާތަކުގެ 9
ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެން އޮންނަކަމެވެ.
(ނ) ތިންވަނަ ކަމަކީ ،އިސްތިއުނާފުކުރެވޭ ކޯޓު އަމުރުގައި ޙަވާލާދެއްވާފައިވާ މޯލްޑިވްސް
ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ "ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމު" ނަންބަރު  MF/132339އަށް
ބަލާއިރު ،ޢަލީ ނަހޫކުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލައަކީ އުމުރުން  18އަހަރުން ދަށުގެ ކުއްޖަކާ
މެދުގައި ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުން ކަމުގައިވާއިރު ،މީނާ އިތުރަށް ބަންދުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ސަބަބުކަމަށް
އެ ފޯމުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ ،މީނާ ހައްޔަރު ކުރެވިފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 12/2009ކުޑަކުދިންނަށް
ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުސޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ކަމުގައިވާއިރު،
މިޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދަކީ މިފަދަ ކުށްކުރާ މީހުން ތަޙްޤީޤު މަރުޙަލާގައާއި ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގައި ބަންދުގައި
ބޭތިއްބުންކަމަށްވާއިރު ،މި މައްސަލާގައި ތަޙްޤީޤު ނުނިމެނީސް މީނާ މުޖްތަމަޢުގެ ތެރެއަށް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ،
މުޖްތަމަޢުގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެދާނެކަމަށް ފެންނާތީވެއާއި މައްސަލާގައި ހެކިބަސްދޭންހުރި
މީހަކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަފާނެކަމަށް ފެންނާތީވެ 15 ،ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ޢަލީ ނަހޫކްގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު
އިތުރުކޮށްދެއްވުމަށް އެދިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެން އޮންކަމެވެ.
(ރ) ހަތަރުވަނަ ކަމަކީ،

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 12/2009ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ

މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުސޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައިވާގޮތުން ،މިޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުށެއްގެ
ހައިކޯޓު /ދެކުނު ގޮފި .ބަހާއުއްދީނު މަގު ،ސ .ހުޅުދޫ – މީދޫ .ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯނު ،6894701 ،6894700 :ފެކްސް6894702 :
އީމެއިލްinfosouthern@highcourt.gov.mv :

ވެބް ސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :

6

2016/HC-S-A/20

ސ
ަޤ ި
ގ ު
ޔ ނި ު
ލ ާ
ތ ެގ ުޚ ާ
މ ުނ ޮ
ޟ ްއ ާ

ތުހުމަތުގައި ބަންދުކުރެވޭ ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހާއަށް ޤާނޫނުއަސާސީއިން ލިބިދޭ ޙައްޤުތަކުގެ ތެރެއިން،
ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤާއި ،ތަޙުޤީޤް މަރުޙަލާގައި ބަންދުން މިނިވަންވުމުގެ ޙައްޤު ހަނިކުރެވި ،ކަނޑައެޅިފައިވާ
ގޮތުގެ މަތީން ހިފެހެއްޓިފައިވާކަން އެޤާނޫނުގެ  27 ،26އަދި  28ވަނަ މާއްދާއަށް ބެލުމުން އެނގޭކަމާއި،
މިޤާނޫނުގެ ބަޔާންކުރެވި ދިޔަ  28ވަނަ މާއްދާގައިވާގޮތުން ،މިޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުށެއްގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާ
ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ،މުޖުތަމަޢުގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެދާނެކަމަށް ބަލައި ،އަދި ހެކި
ފޮރުވުމަށް ނުވަތަ ހެކިބަސް ދޭންހުރި މީހަކަށް ނުފޫޒެއް ފޯރުވުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފާނެކަމަށް ބަލައި،
ތަޙްޤީޤުގެ

މަރުޙަލާއާއި ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާ ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް އަމުރުކުރުމަށް ފަނޑިޔާރަށް

މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި،

އެ

ޙައްޤު

އެމިންވަރަށް

އެޤާނޫނުގެ

ހިފެހެއްޓިގެންވާކަން

ބޭނުމަށްޓަކައި

އެނގޭކަމާއި،
ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚާއްޞަ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަން
ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ،އެ ޤާނޫނުގެ  30ވަނަ މާއްދާއާއި  31ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިންނާއި އަދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރެލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭކަން
އެނގެން އޮންނަކަމާއި ،އިސްވެ ބުނެވުނު  30ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ އިބާރާތަށް ބަލާއިރު" ،މި ޤާނޫނުގެ
ދަށުން ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހަކާމެދު ،މި ޤާނޫނުން ލިބިދޭ ޚާއްޞަ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް،
ފުލުހުންނަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުށެއް ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހާ
ތަޙްޤީޤުގެ މަރުޙަލާއާއި ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާ ނިމެންދެން ،ބަންދުގައި ދެމެހެއްޓުމުގެ އަމުރެއް ހޯދުމަށް
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިދިނުން އެދި ،ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްއަށް ،ޕްރޮސިކިއުޓަރ
ޖެނެރަލްގެ

ގާތުގައި

އެދެވިދާނެއެވެ".

މިހެން

ބަޔާންކުރެވިފައިވާއިރު،

ޤާނޫނު

ނަންބަރު

12/2009

(ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުސޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން
ޢަމަލުކުރެވޭ މައްސަލައެއްގައި ،ތަޙްޤީޤު މަރުޙަލާ ނިމެންދެން ،ނުވަތަ ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން މީހަކު ބަންދުގައި
ބަހައްޓަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ  49ވަނަ މާއްދާއާއި "ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކުރެވޭ
މީހުން ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް ޙާޟިރުކޮށް ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ޤަވާޢިދު" ގެ  7ވަނަ މާއްދާގެ
ހައިކޯޓު /ދެކުނު ގޮފި .ބަހާއުއްދީނު މަގު ،ސ .ހުޅުދޫ – މީދޫ .ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯނު ،6894701 ،6894700 :ފެކްސް6894702 :
އީމެއިލްinfosouthern@highcourt.gov.mv :

ވެބް ސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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(ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  5ސަބަބުންކުރެ ސަބަބެއް އެމީހެއްގެ ކިބާގައި ފުރިހަމަ ވޭތޯ ފަނޑިޔާރު
ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ޢާންމު އުޞޫލުތަކުގެ ބޭރުން ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 12/2009ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ
ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުސޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  2ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
މަޤުސަދުތައް ޙާސިލުކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ،އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޚާއްޞަ އުސޫލުތަކެއް ތަޢާރުފުކުރެވިފައިވާއިރު،
ތަޙްޤީޤު މަރުޙަލާގައާއި ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާ ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ބޭނުންނަމަ ،އެ
އިޚްތިޔާރު ފުލުހުންނަށް ބޭނުންކުރެވޭނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 12/2009ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ
މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުސޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި ބުނާ ގޮތުގެ މަތިން ،އެ ޤާނޫނުގައި
ކަނޑައެޅިފައިވާ އިޖުރާއާތުތަކުގެ ދަށުންކަމަށް މި ކޯޓުގެ ނަންބަރު  2016/HC-S-A/05ޤަޟިއްޔާގައިވެސް
ފާހަގަކޮށްފައިވާކަމާއި،
ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 12/2009ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ
އުސޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހަކަށް ،ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިދެވޭ ބައެއް
ޙައްޤުތައް ހިފެހެއްޓިފައިވަނީ ،މި ބާވަތުގެ ކުށުގެ ތަބީޢަތަށާއި ހުރި ނުރައްކާތެރިކަމަށް ބަލާފައިކަމުގައިވާއިރު،
ހުށަހެޅިފައިމިވާ މައްސަލާގައި ،އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭ އަމުރުގެ މަޖިލީހުގައި ،މި މައްސަލާގެ ތަޙްޤީޤު އޮތީ
ނިމިފައިކަމަށާއި ،ތަޙްޤީޤަށް މަދުވަނީ ޢަލީ ނަހޫކުގެ ފޯނުން ބޭނުންވާ ބައެއް މަޢުލޫމާތުކަމަށާއި ،އަދި އެ
ފޯނުވީ ފޮރެންސިކްސްއަށް ފޮނުވާފައިކަމަށާއި ،އިސްތިއުނާފުކުރާ އަމުރަށް އެދިފައިވާ ތާރީޚަކީ  18އޮގަސްޓް
2015

ކަމުގައިވާއިރު،

ނުލިބޭކަމަށާއި،

މި

އެ

ތާރީޚުން

މައްސަލާގެ

ފެށިގެން

އަދިވެސް

އިންވެސްޓިގޭޓިންގ

ފޮރެންސިކްސްއިން

އޮފިސަރ

ހުރީ

ބޭނުންވާ

ރާއްޖެއިން

މަޢުލޫމާތު

ބޭރުގައި

ކޯހެއް

ހަދަންގޮސްފައިކަމަށްވުމާއި އަދި ގދ .އަތޮޅުގެ ކޮމާންޑަރު މި މައްސަލައާ ޙަވާލުވީ ނަމަވެސް ،ކޮމާންޑަރުގެ
އިތުރު މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކެއް ހުރުމާއެކު މި މައްސަލާގައި ދަޢުވާ ނުކުރެވި ލަސްވަމުންދާކަން ޕްރޮސިކިއުޓަރ
ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުންނާއި ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން މިކޯޓުގައި ދައްކާފައިވާ
ވާހަކަތަކުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު ،ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރެވޭ ޢާންމު އުސޫލުތައް
ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  49ވަނަ މާއްދާއާއި "ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކުރެވޭ މީހުން ފަ ނޑިޔާރެއްގެ
ހައިކޯޓު /ދެކުނު ގޮފި .ބަހާއުއްދީނު މަގު ،ސ .ހުޅުދޫ – މީދޫ .ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯނު ،6894701 ،6894700 :ފެކްސް6894702 :
އީމެއިލްinfosouthern@highcourt.gov.mv :

ވެބް ސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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ކުރިމައްޗަށް ޙާޟިރުކޮށް ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ޤަވާޢިދު" ގެ  7ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުންވެސް
ޢަލީ ނަހޫކް އަދިވެސް ބަންދުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް
ދެއްކިފައިނުވާކަމާއި ،އަދި އިސްތިއުނާފުކުރެވޭ ކޯޓު އަމުރުގައި ޙަވާލާދެއްވާފައިވާ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް
ސަރވިސްގެ "ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމު" ނަންބަރު  MF/132339ގައިވާ ގޮތުން ،ޢަލީ
ނަހޫކް ބަންދުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ސަބަބުތައް ބިނާވެފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 12/2009ކުޑަކުދިންނަށް
ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުސޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ކަމަށްވެފައި ،އަދި
އެޤާނޫނުގައި

ބަޔާންކުރާ

ޚާއްޞަ

އިޖުރާއާތުތައް

މޯލްޑިވްސް

ޕޮލިސް

ސަރވިސްގެ

ފަރާތުން

ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާކަން އެނގެން އޮތްއިރު ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ  49ވަނަ މާއްދާއާއި "ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި
ބަންދުކުރެވޭ މީހުން ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް ޙާޟިރުކޮށް ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ޤަވާޢިދު" ގެ 7
ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުންވެސް ،އިސްތިއުނާފުކުރެވޭ އަމުރު ނެރުއްވި ފަނޑިޔާރު އެ އަމުރު
ނެރުއްވާފައިވަނީ ޝަރުޢީ ނުވަތަ ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި ޚިލާފަށްކަން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ
ފަރާތުން ދެއްކިފައިނުވާކަމެވެ.
ވީމާ ،އިސްވެ ބަޔާންވެދިޔަ ކަންކަން އެގޮތަށް ހުރުމާއިއެކު ،ގދ .ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް
ކޯޓުގެ ނަންބަރު  A/250/2015/Q10MCކޯޓު އަމުރު ނެރުއްވާފައިވަނީ ޝަރުޢީ ނުވަތަ ޤާނޫނީ
އުސޫލަކާއި ޚިލާފަށްކަމަށް ކަނޑައަޅާނެ ތަނެއް އޮތްކަމަށް މި މައްސަލަ ބެލުމުގައި ބައިވެރިވި އެއްވެސް
ފަނޑިޔާރަކަށް ނުފެނުނެވެ.

ހައިކޯޓު /ދެކުނު ގޮފި .ބަހާއުއްދީނު މަގު ،ސ .ހުޅުދޫ – މީދޫ .ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯނު ،6894701 ،6894700 :ފެކްސް6894702 :
އީމެއިލްinfosouthern@highcourt.gov.mv :

ވެބް ސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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ޙުކުމް

2016/HC-S-A/20

ދެންފަހެ ،އިސްވެ ބަޔާންވެދިޔަ ކަންކަން އެގޮތުގެ މަތިން ހުރުމުން ،ގދ .ތިނަދޫ
މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  A/250/2015/Q10MCކޯޓު އަމުރު އެކޯޓުން ނެރުއްވާފައިވަނީ ޤާނޫނީ
އަދި ޝަރުޢީ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބަލާނެ ތަނެއް ނެތްކަމަށް ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި މި މައްސަލަ
ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ކަނޑައަޅައި ،ޙުކުމް ކޮށްފީމެވެ.

މިޤަޟިއްޔާ ބަލައި ޙުކުމް ކުރީ؛

އިސްފަނޑިޔާރު ޢަބްދުލްޣަނީ މުޙައްމަދު

ފަނޑިޔާރު އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު

ފަނޑިޔާރު ޝުޢައިބު ޙުސައިން ޒަކަރިއްޔާ

(ރިޔާސަތު)

ހައިކޯޓު /ދެކުނު ގޮފި .ބަހާއުއްދީނު މަގު ،ސ .ހުޅުދޫ – މީދޫ .ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯނު ،6894701 ،6894700 :ފެކްސް6894702 :
އީމެއިލްinfosouthern@highcourt.gov.mv :

ވެބް ސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :

