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 { އިމްތިޔާޒް ފަހުމީދާއިރާގ  މ ްނބަރު  މާފަންނު އުތުރު؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންނ ީވ ކޮމިޓީގ  މުޤައްރިރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދ ްއކ ވުން:

َعلَْيُكمْ  އާއި    .السَّالَُم  ކޮމިޓީ  މިއީ ސަބް   241ޖުޑީޝިއަރީ  ފ ށީ.  މި  އަޅުަގނޑު  ކޮމިޓީ  ޖޮއިންޓް ސަބް  ކޮމިޓީގ  

ވަނަ ބައްދަލުވުން. އަޅުަގނޑުމ ން މިއަދުގ  މި ބައްދަލުވުން ބާއްވަނީ ާގނޫނާ ޚިލާފަށް ދިވ ހިރާއްޖ އަށް   4ކޮމިޓީގ   

އްސަލަައކާ ުގޅިގ ން ައޅުަގނޑުމ ން ކޮމިޓީއާ ހަވާލުކުރި  ކިލޯގ  މަސްތުވާތަކ ތި އ ތ ރ ކޮށް ފޮރުވާފައި ބ ހ އްޓި މަ   149

ުގޅިގ ން ޖޮއިންޓް  މަސައްކަތ އް. ގދ.ހުޅުވާރުލު ކިޔާ ފަޅުރަށ ްއަގއި ފޮރުވާފަިއ ހުރި މަސްތުވާތަކ ތީގ  މައްސަލައާ 

ލަވާލާފައި މިހާރު ކޮމިޓީން މި ސަބް ކޮމިޓީ އ ކުލަވާލާ ކޮމިޓީާއއި ހަވާލުކުރި މަސައްކަތް އަޅުަގނޑުމ ން ރިޕޯޓު އ ކު

މި  ނިންމުން.  ޮގތ ްއ  ޮގތުން  ބ ހޭ  ފާސްކުރުމާ  ރިޕޯޓު  އަދި  ދަންނަވާލަން.  ައޅުަގނޑުމ ން  ރިޕޯޓު  މި  މިވަނީ. 

މ ންބަރު  ިއއްޒަތްތ ރި  ނިޔާޒު،  ޢަލީ  މ ންބަރު  އިްއޒަތްތ ރި  ވަޑައިަގންނަވާ  އ ބަ  ބަިއވ ރިވ   ކޮމިޓީަގއި  ވަުގތުަގއި 

ިއއްޒަތް އަދި  ލަޠީފް  ބަިއވ ރިވަޑައިަގންނަާވ ޙަސަން  އ ބަ  އޮންލައިންކޮށް  އަދި  ޝަރީފް.  އާދަމް  މ ންބަރު  ތ ރި 

އިްއޒަތްތ ރި މ ންބަރު މޫސާ ސިރާޖު. އޭގ  އިތުރުން އަޅުަގނޑު މި ކޮމިޓީަގއި މި ހިމ ނ ނީ. ކޮމިޓީގ  ރިޕޯޓު، މުޅި  

ލިބިވަޑަިއގ ން ރިޕޯޓު  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  ބަދަލަުގއި  ދަންނަވާލުމުގ   ބަދަލުަގިއ  ރިޕޯޓު  ދަންނަވާލުމުގ   އ ބަޭވ.  ފައި 

ކޮމިޓީގ    އަދި  ކަންކަމާއި  ފާހަަގކުރި  ކޮމިޓީން  ބޭނުން  ދަންނަވާލަން  ޓަކަިއ  ރ ކޯޑަށް  އަޅުަގނޑު 

ުގޅިގ ން   މައްސަލައާއި  މި  ކޮމިޓީން  ނަމަ.  ވަނީ  ކަމުަގއި  ނ ތް  އިޒުނަ  ބޭފުޅުންގ   ތި  ރ ކޮމ ންޑޭޝަންސްތައް 

ރުަގއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްާއއި އަޅުަގނޑުމ ން ބައްދަލުކޮށްފަިއވާނީ. އ ޮގތުން  އަޅުަގނޑުމ ން ދިރާސާކުރިއި

ބައްދަލުކުރި ބޭބޭފުޅުންގ  ތ ރޭަގއި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަދި އ ސިސްޓ ންޓް ކޮިމޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އާިއ  

އަ ބައްދަލުކޮށް،  އަޅުަގނޑުމ ން  ޕޮލިސްއާ ވ ސް  އޮފް  ޖ ނަރަލާއި ވ ސް  އަދި ސްޕްރިޓ ންޑ ންޓް  ޕްރޮސ ކިއުޓަރ  ދި 

ހޯދާފައިވާނ .  ކޮމިޓީއަށް  މަޢުލޫމާތުތައް  ބޭނުންވާ  އަޅުަގނޑުމ ން  ވ ސް  ލިޔުމުން  އިތުރުން  އޭގ   ބައްދަލުކުރިން. 

ލިޔުމުން   އޮފީހުން  ޖ ނަރަލްގ   ޕްރޮސ ކިއުޓަރ  ުގޅިގ ން  ަމއްސަލަާއ  މި  ކަންތައްތައް.  ފާހަަގކުރ ވުނު  ކޮމިޓީއަށް 

ްއވި މަޢުލޫމާތާއި، ދިވ ހި ފުލުހުންގ  ޚިދުމަތުގ  ފަރާތުން މައްސަލައިގ  ތަޙުޤީޤާ ުގޅޭޮގތުން ހިއްސާކުރ ްއިވ  ހިއްސާކުރ 

ޑްރަްގ   ފާހަަގކުރ ވިފައިޭވ.  ކޮމިޓީއަށް  ކަންކަން  އަންނަނިވި  އަލީަގއި  ދިރާސާގ   ކޮމިޓީގ   މަޢުލުމާތުންނާއި، 

ބައ  ބޭރުގ   މަްއސަލައަކީ  ބޮޑު  މި  އަލީަގއި  ޓްރ ފިކްކުރުމުގ   މަޢުލޫމާތުގ   އިންޓ ލިޖ ންސްގ   ދިން  ފަރާތްތަކުން  އް 

އޮޕަރޭޝަނ އް  މިފަދަ  ައދި  އޮޕަރޭޝަނ އްކަމާއި  ހިންިގ  ހޭދަކޮށްގ ން  ވަުގތު  ިގނަ  ވަރަށް  ކަނޑުމަތީަގއި  ފުލުހުން 

ފަދަ ހާލަތ އްަގއި މީހަކު ކަނޑުމަތީަގއި ހިންުގމަށް ބޮޑ ތި ޮގންޖ ހުންތައް ހުރިކަން ފުލުހުން ފާހަަގކުރާކަމާއި އަދި މި

ލިޔުމުން   ސަބަބު  ހައްޔަރުކުރި  މީހަކު  އ   ނަމަ  މިފަދަ   12ހައްޔަރުކޮށްފި  އަންަގންޖ ހޭއިރު،  ތ ރޭަގއި  ަގޑިއިރުގ  
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އ ކަށީގ ންވާ  ތަްއޔާރުކުރުމަށް  އުޅ މުން  ޮގަވއިގ ން  ފަރާތްތައް  ތުޙުމަތުކުރ ވޭ  ކަނޑުަމތީަގއި  ލިޔުންތައް  އިޖުރާޢީ 

ނ ތްކަން ފާހަަގކުރާކަން.  ވަުގތު  ފުލުހުން  އ ތ ރ ކުރުމަށް   -3.2  މަސްތުވާތަކ ތި  ފާރަލަމުން  ކަނޑުމަތީަގއި  ފުލުހުން 

ތިބި  ލާންޗުަގއި  އ   ކޮބައިތޯ  މަސްތުވާތަކ ތި  އ   ބަނދަރުކުރުުމން  ލޯންޗު  ބ ލ ވޭ  ކަމަށް  ލޯންޗު  ބޭނުންކުރި 

  7ޅުރަށް ކައިރީަގިއ އޮތް ޑިންީގއ އްަގއި ތިބި ބަޔަކާއި  ފަރާތްތަކާއި ފުލުހުން ސުވާލުކުރުމުން، ގދ.ހުޅުވާރުލު ކިޔާ ފަ

ކޯޓު   ތުޙުމަތުަގއި  ކުށުގ   އ   ވ ސް  ވަުގތަކީ  ޖަވާބުދިން  މީހުން  ތިބި  ލާންޗުަގއި  ކަަމށް  ހަވާލުކޮށްފަިއވާ  ޯގންޏ އް 

ކަމަށް ވާއި ހާލަތ އް  ލިބިގ ންވާ  ބާރު  ާގނޫނީ  ފުލުހުންނަށް  ހައްޔަރުކުރުމަށް  މީހުން ޢަމުރަކާއި ނުލާ ވ ސް  އ   ރު، 

ގ ންުގޅ ފަިއާވކަން.   ހިންުގމުގ  ތ ރޭަގއި ކޯޓު    -3.3ހައްޔަރު ނުކޮށް ފުލުހުންގ  ބ ލުމުގ  ދަށުަގއި  މި އޮޕަރޭޝަން 

ޢަމުރ އް ނ ތި ދ  ގ އަކަށް ފުލުހުން ވަދ ފައިވާކަާމއި ނަމަވ ސް، އ  ދ  ގ އަށް ފުލުހުން ވަދ ފަިއވަނީ ޭގަގއި ތިބި  

ގ ން ކަމަށް ފުލުހުން ބުނާކަން. އ ހ ންނަމަވ ސް، އ ކަން އ ނޭގ ފަދަ ވީޑިޯއއ އް ފުލުހުންގ   ފަރާތްތަކުގ  ރުހުން ލިބި

ޮގތަށް   ނުވާ  ހައްޔަރަކަށް  ހުއްޓުވާ  މީހަކު  ދ   އަދި  ނ ތްކަން  ހޯދިގ ން އ ނގ ން  ހުްއދަ  ނުވަތަ  ނ ތްކަން  އަތުަގއި 

އ ްއޗ ހި  -3.4ގ ންުގޅ ފައިާވކަން.   ބ ލ ވޭ  ކަމަށް  ފަރާތްތަކުން ަމސްތުވާތަކ ތި  ތުހުމަތުކުރ ވޭ  ކަމަށް  ފޮރުވާފަިއވާ   

ބުނ ފައިވާ ގދ.ހުޅުވާރުލަށް ފުލުހުން އ  މީހުންނާއ ކު ޮގސް އަރާ އ  ރަށް ފާސްކޮށް، ައދި މަސްތުވާތަކ ތި ކަމަށް 

ޔަރުކުރުމަށް ޯގނި ފ ނުމުން އ  ވަުގތު ތުހުމަތު ކުރ ވޭ ފަރާތްތައް ކޯޓު އަމުރަކާއި ނުލާ ހައް   7ބ ލ ވޭ އ އްޗ ހި ހުރި  

އުޅ ފައިވުން.   ފުލުހުން  ޮގވަިއގ ން  މީހުން  އ   ނުލާ  ހަްއޔަރުކުރުމަކާއި  ލިބިފައިާވއިރު،  ފުލުހުންނަށް  ބާރު  ާގނޫނީ 

މިޮގތުން، ހައްޔަރަކަށް ނުވާ ޮގތަށް ފުލުހުން އ  މީހުން ގޮވަިއގ ން ދިޔަ ިގނަ ަގޑިތަކ ްއ ވަންދ ން އުޅ ފައިާވކަން. 

ފުލު އ ޮގތަށް  ފުލުހުން  ނަމަވ ސް،  ކަމަށް  އ އްބާރުލުންދޭތީ  މީހުން  އ   ނުވަނީ  ހައްޔަރުކޮށްފަިއ  މީހުން  އ   ހުން 

ސްޓޭޝަނަށް   -3.6ބުނާކަން.   ޕޮލިސް  ގދ.  ހައްޔަރުކޮށްފަިއވަނީ  ފަރާތްތައް  ތުހުމަތުކުރ ވޭ  މައްސަލައިަގއި  މި 

އޭ ދަށުންކަމާއި  އަމުރ އްގ   ކޯޓު  ބޭތިއްބުމަށްފަހު  ތަނުަގއި  އ   ޮގތަށް  ހާޒިރުކޮށް،  ނުވާ  ހަްއޔަރުކުރުމަށް  ކުރިން  ގ  

ާގތްަގނޑަކަށް   މީހަކު  ތިން  ތ ރ އިން  އޭގ   ދަށުަގއި  ބ ލުމުގ   އަދި    25ފުލުހުންގ   ގ ންުގޅ ފައިާވކަމާއި  ަގޑިއިރު 

މި މަްއސަލަިއަގިއ ދަޢުވާކުރުމުގ  ުމއްދަތު   -3.7ަގޑިއިރު ގ ންުގޅ ފަިއާވކަން.    19އަނ އް ދ  މީހުން ާގތްަގނޑަކަށް  

ަގއި ޕްރޮސ ކިއުޓަރ    2019ޖޫން    27ވަނަ ދުވަސް. އ އީ ހުކުރު ދުވަހ އް ކަމުން    2019ޖޫން    28ހަމަވާ ދުވަހަކީ  

ހުށަހަޅާފައިވާކަން.   ކޯޓަށް  ކްރިމިނަލް  މަްއސަލަ  މި  އޮފީހުން  ދަޢުާވކުރުމަށް   -3.8ޖ ނަރަލްގ   ަމްއސަލައިަގއި  މި 

ދ  މީހ ްއގ  ބަޔާނުަގއި ސޮއިކޮށްފައިނުވާކަާމިއ، ބަޔާނުަގިއ ސޮިއކުރާނީ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހ ޅިއިރު ތުހުމަތުކުރ ވޭ  

މީހުންގ    އ   ޓަކައި  ސޮއިކުރުމަށް  ބަޔާނުަގއި  ވީނަމަވ ސް  ބުނ ފައި  މީހުން  ދ   އ   ކަމަށް  ހާޒިރުަގއި  ވަކީލުން 

 ސޮއިކުރ ވިފައިނުވާ ކަމަށް  ވަކީލުންނަށް ުގޅުމުން އ ކިއ ކި ސަބަބުތަކާއި ހުރ  ަވކީލުން ހާޒިރުނުވ ިވގ ން ބަޔާނުގައި
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ބަޔާނުަގިއ   އަދި  މަޢުލޫމާތުދީފައިވާކަން.  އޮފީހަށް  ޖ ނަރަލްގ   ޕްރޮސ ކިއުޓަރ  ޚިދުމަތުން  ފުލުހުންގ   ދިވ ހި 

ޖ ނަރަލްގ   ޕްރޮސ ކިއުޓަރ  ކަމަށް  ހުށަހަޅާނ   އޮފީހަށް  ޖ ނަރަލްގ   ޕްރޮސ ކިއުޓަރ  ބަޔާންތަްއ  އ   ސޮއިކުރުމުން 

މަޢު ފުލުހުން  ދ   އޮފީހަށް  އ   ނަމަވ ސް،  ބަޔާންކުރާކަން.  އޮފީހުން  ޖ ނަރަލް  ޕްރޮސ ކިއުޓަރ  ވާކަމަށް  ލޫމާތުދީފައި 

މީހުންގ  ތަޙުޤީޤު އިންޓަރވިއު ރ ކޯޑިންގ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާނ ކަން ޕްރޮސ ކިއުޓަރ ޖ ނަރަލްގ  އޮފީހުން ބުނާކަން.  

 ފޮނުވާފަިއވާ ލިޔުންތަކުގ  ތ ރޭަގިއ ދަޢުވާ ލިބޭ ބައ ްއ  ދަޢުާވކުރުމަށް އ ދި ޕްރޮސ ކިއުޓަރ ޖ ނަރަލްގ  އޮފީހުން  -3.9

ފަރާތްތަކުން ތަޙުޤީޤަށް ދީފައިވާ ބަޔާން ހިމަނާފައިނުވާތީއާިއ އަދި މި މައްސަލައަކީ ގދ.ގައްދޫ މ ޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގ   

ބަޔާންކޮށް،   ކަމަށް  ަމްއސަލައ އް  ހިނާގ  ކްރިިމނަލް ކޯޓުން  2019ޖޫން    30އިޚްތިސާސްަގއި  މި މައްސަލަ   ަގއި 

ނިންމ ވުން   -3.10ބަލައިަގނ ފައިނުވާކަން.   ނިންމ ވި  ރ ޖިސްޓްރަރ  ކޯޓުގ   ކްރިމިނަލް  ބަލަިއަގތުމަށް  މައްސަލަ 

އަދި    -3.11ަގއި ޕްރޮސ ކިއުޓަރ ޖ ނަރަލްގ  އޮފީހަށް ހުށަހަޅާފައިާވކަން.    2019ޖުލައި    2މުރާޖަޢާކޮށްދިނުމަށް އ ދި  

ކްރިމިނަލް  2019ޖުލައި    31 މި ަގއި  ނ ތްކަމަށާއި  ތަނ އް  ބަދަލުގ ންނާނ   ނިންމުމަށް  ރ ޖިސްޓްރަރގ   ކޯޓުގ    

ކަނޑައަޅުްއވާ   ޤާޟީ  ިއސް  ކޯޓުގ   ކްރިމިނަލް  ކަމަށް  ނޫން  މައްސަލައ އް  ހުށަހ ޅޭނ   ކޯޓަށް  އ   މައްސަލައަކީ 

މައްސަލަތަކުަގިއ  ޖި  -1ގ     3.11މައްސަލަ އަނބުރާ ޕްރޮސ ކިުއޓަރ ޖ ނަރަލްގ  އޮފީހަށް ފޮނުއްވާފައިާވކަން.   ނާޢީ 

މަްއސަލައ ްއ   އޮފީހަށް  ޖ ނަރަލްގ   ޕްރޮސ ކިއުޓަރ  އިދާރާއަކުން  ކުރާ  ތަންފީޛު  ާގނޫނު  ޓަކައި  ދަޢުވާކުރުމަށް 

ޖިނާޢީ އިޖުރާޢަތުގ  ާގނޫނުގ     2016/12ފޮނުވަންވާނީ ޖިނާޢީ ކުށުގ  ތަޙުޤީޤު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ާގނޫނު ނަންބަރު  

ނޭގކަމާއި ޖިނާޢީ ކުށ އްގ  ދަޢުވާ މީހ އްގ  މަްއޗަށް އުފުލަން ނިންމާ، އ ފަދަ މައްސަލަތަްއ  ވަނަ މާއްދާއިން އ   77

ުގޅޭޮގތުން   ކުށަކާ  އ   އުފުލަންާވނީ  ދަޢުވާ  އ   މައްޗަށް  މީހ އްގ   އ   ކޯޓ ްއަގއި  ލިބިގ ންވާ  އިޚްތިސާސް  ބ ލުމުގ  

އ ންމ ހައި ބަޔާންކުރާ  ާގނޫނުަގއި  މި  ކަމަށް  ޖިނާޢީ ފުރިހަމަކުރަންޖ ހޭ  ކަމަށް  ފުރިހަމަކުރ ވިގ ން  ކަންކަން   

ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވކަމާއި އަދި ޖިނާޢީ ދަޢުވާކުރުމަށް ާގނޫނުަގިއ    80އިޖުރާޢަތުގ  ާގނޫނުގ    ަވނަ މާއްދާގ  )ހ( 

ޖ ނަރަލްގ    ޕްރޮސ ކިއުޓަރ  ކަށަވަރުކުރުމަކީ  ކަންކަން  ފުރިހަމަކުރ ވިފައިވާ  ކަންކަން  އ ންމ ހައި  ބަޔާންކުރާ 

ބަޔާންކޮށްފައިާވކަން.   ަގިއ  )ށ(  ާމއްދާގ   އ   އ ްއޮގތަށް   -3.12ޒިންމާއ ްއކަން  އިޖުރާޢަތާއި  މައްސަލަައކީ  މި 

ކަމަށް  ނުވާތީ  މަްއސަލައަކަށް  ހުށަހަޅާފައިވާ  ކޯޓަށް  މ ޖިސްޓްރޭޓް  ގދ.ަގއްދޫ  މުއްދަތުަގއި  ދީފައިވާ  ދަޢުވާކުރުމަށް 

ަގއި ގދ.ަގއްދޫ  2021ޖަނަަވރީ  10ގ ންދ ވ ން ނ ތް ކަމަށް ކަނޑައަޅާ    ބަޔާންކޮށް، މައްސަލަ އ  ކޯޓުަގއި ކުރިއަށް

ދ ން   މައްސަލައިަގއި  މި  ބޭރުކޮށްލާފައިވާކަން.  މައްސަލަ  މި  ކޯޓުން  ޮގތުަގިއ    4މ ޖިސްޓްރޭޓް  ނުކުތާއ އް  ވަނަ 

 އަޅުަގނޑުމ ންނަށް ފ ންނަ  އަޅުަގނޑުމ ން މި ރިޕޯޓުަގއި އ ކުލަވާލަނީ. މި މައްސަލަިއަގއި އަލުން ދަޢުވާކުރުމާމ ދުަގއި 

ޕްރޮސ ކިުއޓަރ  ނުކުރ އްވުމަށް  އިސްތިޢުނާފު  މައްސަލަ  މި  ޮގތް.  އ ކުލަވާލި  ރިޕޯޓުަގއި  މިހާތަނަށް  ކަމަށް  ޮގތް 
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ޖ ނަރަލް ނިންމ ވިކަން އިޢުލާނުކުރައްވާފައިާވއިރު މި މަްއސަލައިަގއި ޓްރަޔަލް ކޯޓުަގިއ އަލުން ދަޢުވާކުރަންވާނ ކަން  

ކަން ބަޔާންކުރަްއާވފައިނުވ އ ވ . އަދި ޕްރޮސ ކިުއޓަރ ޖ ނަރަލާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން މި ނުވަތަ ނޫން

އ ކަމ އް   ވާނަމަ  ކަމ އް  ފުރިހަމަކުރަންޖ ހޭ  ތަޙުޤީޤު  މައްސަލަިއަގިއ  މި  ބަލާއިރު  މަޢުލޫމާތަށް  ދ ްއވި  ކޮމިޓީއަށް 

ވިސް ދަޢުވާކުރުމުގ   އަލުން  ވިޔަސް  މޯލްޑިވްސް  ފުރިހަމަކޮށްގ ން  ޖ ނަރަލާއި  ޕްރޮސ ކިއުޓަރ  ތަނަށް  އ ހާ  ނުމ ްއ 

އ ޮގތަށް   ޮގތުން  ާގނޫނީ  އ އީ  އަދި  ފާހަަގކުރ ވިފައިާވކަން.  ނުާވކަން  ގ ންުގޅ ފަިއ  ވ ސް  އިން  ޕޮލިސް ސަރވިސް 

ނަމަ ދޭހަވާކަމަށް.  މަޢުލޫމާތުން  ހިއްސާކުރި  ކޮމިޓީއާއި  ފަރާތުން  ދ   އ   ކަމަށް  ދ ކޭ  ކަމަށް  ވ ސް، ތަންނުދޭތީ 

އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު މި މައްސަލައިަގއި ޓްރަޔަލް ކޯޓުަގއި އަލުން ދަޢުާވކުރުމުގ  ފުރުޞަތު އޮތް  

ިމ   ކުރާއިރު  ރިޢާޔަތް  ކަންކަމަށް  އަންނަނިވި  ނަމަވ ސް،  ކަމަށް.  ނ ތް  ހުރަހ އް  ާގނޫނީ  އ ކަުމަގއި  އަދި  ކަމާއި 

އަލުން ދަޢުވާކުރުމުގ  ފުރުޞަތު އޮތްކަމާއި އަދި އ ކަމުަގއި ާގނޫނީ ހުރަހ އް ނ ތް މައްސަލަިއަގއި ޓްރަޔަލް ކޯޓުަގއި  

ދ ކ ން.   ކޮމިޓީން  އ ކަުމަގިއ    -4.1ކަމަށް  އަދި  ކަމާއި  އޮތް  ފުރުޞަތު  ދަޢުވާކުރުމުގ   އަލުން  ކޯޓުަގއި  ޓްރަޔަލް 

ސަބަބުތައް.   ދ ކޭ  ކޮމިޓީން  ކަމަށް  ނ ތް  ހުރަހ އް  ކޯޓުން އިބްތިދާ  -1ގ     4.1ާގނޫނީ  ހިސާބުން  މަރުޙަލާގ   ޢީ 

ނުވަތަ   އިބްތިދާޢީ  ސުވާލު.  އުފ ދޭ  އުފުލިދާނ ތޯއާއި  ދަޢުވާ  ކޯޓުަގއި  ޓްރަޔަލް  އަލުން  މައްސަލަތަކުަގިއ  ބޭރުކޮށްލާ 

ނ ތް   ދަޢުވާކުރ ވ ން  ައލުން  ތ ރ އިން  މައްސަލަތަކުގ   ބޭރުކޮށްލާ  ކޯޓުން  ހިސާބުން  މަރުޙަލާގ   ޕޮރިލިމިނަރީ 

އި އަލުން ހަމަ އ  ކޯޓ ްއަގއި ނުވަތަ އިޚްތިސާސް ލިބިގ ންވާ އ ހ ން ކޯޓ އްަގއި ހަމަ އ  ދަޢުވާ ނުވަތަ މައްސަލަތަކުގަ 

ދަޢުވާއަށް ބަދަލުގ ނ ސްގ ން ދައުލަތުން ދަޢުވާކުރުމަކީ ޢަދުލުއިންސާފުގ  ހަރުދަނާ ނިޒާމުތައް ާގއިމުވ ފަިއވާ ދުނިޔޭގ   

ޢަމަލުކުރ ވ މުންދާ އުސޫލ އްކަން. ދަޢުާވކުރުމަށް ލިބިދޭ ބާރާއި އިޚުތިޔާރު   ޑިމޮކްރ ޓިކް މުޖުތަމަޢުތަކުަގިއ އާންމުކޮށް

ބޭރުކޮށްލާ   ކޯޓުން  ޮގތް،  އުޅޭ  ކިޔާ  އ   އިނިގރޭސިން  ޕްރިޖުޑިސް  ވިތައުޓް  ޑިސްމިސ ލް  ޮގތަށް  ނުގ އްލޭ 

ކޯޓުން ަމއްސަލަ  އ ޮގތަށް  ހުޅުވިގ ންވޭ.  ފުރުޞަތު  ދަޢުވާކުރުމުގ   އަލުން  ބޭރުކޮށްލާއިރު    މައްސަލަތަކުަގއި 

ބޭރުކުރ ވ ނީ އ  މައްސަލައ ްއަގއި ދަޢުވާ އުފުލިފައިާވ މީހ އްގ  މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުނުިވކަން ކަނޑަައޅަިއގ ން ނޫން 

ކަމަށް ވާތީ ނުވަތަ ޝަރީޢަތަކުން ހ ކި ަވޒަންކޮށް ކުށް ސާބިތުކުރ ޭވވަރުގ  ހ ކި ނ ތް ކަމަށް ކަނޑައަޅައިގ ން ނޫން  

ދިވ ހި ވާތީ.  ނަންބަރު  ކަމަށް  ާގނޫނު  ލިބިގ ންވޭ.  ދައުލަތަށް  އިޚުތިޔާރު  އ   ވ ސް  ބަލާއިރު    2016/12ރާއްޖ އަށް 

ާގނޫނުގ    އިޖުރާޢަތުގ   ތ ރ އިން    115ޖިނާޢީ  އަޑުއ ހުމ ްއގ   އިބްތިދާޢީ  ބަޔާންކުރަނީ  ަގއި  )ނ(  މާއްދާގ   ވަނަ 

ތަ ދަޢުވާގ  ލިޔުމަށް ބަދަލުގ ނ ސް ހަމަ އ  ދަޢުވާ ދަޢުވާއ އް ބާތިލުކަމަށް ކޯޓުން ކަނޑައ ޅުަމކީ އިތުރު ހ އްކާއި ނުވަ

ކުށް   ަވޒަންކޮށް،  ހ ކި  ހިންާގ  ޝަރީޢަތް  ަމއްސަލަައކީ  މި  ކަމަށް.  ނޫން  ކަމ އް  ހުރަކަށްވާނ   އުފުލުމަށް  އަލުން 

ކަމަ ސާބިތުނުވާ  ކުށް  މައްޗަށް  މީހުންގ   ތުހުމަތުކުރ ވިފަިއވާ  ނިންމާ،  ކަމަށް  ނ ތް  ހ ކި  ށް  ސާބިތުކުރ ޭވވަރުގ  
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ކޯޓުން   މ ޖިސްޓްރޭޓް  ގދ.ަގްއދޫ  މައްސަލަ  މި  ޚިލާފަށް  އ އާއި  ނޫން.  މައްސަލައ ްއ  ކަނޑައަޅާފަިއވާ 

އިބްތިދާޢީ   ބަޔާންކޮށް،  ކަމަށް  ނ ތް  ގ ންދ ވ ން  ކުރިއަށް  ަމއްސަލަ  މި  ކޯޓުަގއި  އ   މިހިނދަށް  ބޭރުކޮށްލާފައިވަނީ 

ާގނޫނާއި ޚިލާފަށް ހޯދާ ހ ކި ކޯޓަށް ބަލައިނުަގތުމުގ    -4.2ކުަގިއ. އަޑުއ ހުމުގ  މަރުޙަލާަގއި ދަޢުާވ ފޯމު ބާތިލުކުރުމާއ 

ބައ ްއ   ކަނޑައަޅާފައިވާ  ބަލައިަގތުމަށް  ހ ކި  އ ފަދަ  ކޯޓުތަކުން  އ މ ރިކާ  ގ ންުގޅޭ  ަގާވއިދ އް  ހަރުކަށި  އ ންމ  

ހ ްއކ އް މުޖުތަމަޢުތަކުަގއި  ޑިޮމކްރ ޓިކް  ިގނަ  ދަންނަވާލަނީ.  މި  ހާލަތްތައް  ކޯޓުން    އިސްތިސްނާ  ޮގތުަގިއ  ހ އްކ ގ  

އ    އަދި  ުގޅުންހުރި  މައްސަލައާިއ  ބަލަިއަގނ ޭވ  ކޯޓަށް  ވީނަމަވ ސް  ހާލަތްތަކ އް  އިސްތިސްނާ  ބަލައިނުަގންނަ 

މައްސަލައަކަށް މުހިންމުވާ އަދި ހ އްކ އްގ  ޮގތުަގއި އިތުބާރު ހިފޭ ކޮންމ  ހ އްކަކީ ހ އްކ އް ކަމުަގިއ ބަލަިއަގންނަމުން 

މު އުސޫލ އް. ައދި އ އީ ާގނޫނާއި ޚިލާފަށް ހޯދާފައިވާ ހ އްކ ންކަން. ކުޑަކުޑަ ވަުގތުކޮޅ އް އ ބަ ނަަގން  ދިޔުމަކީ އާން

އިނޭގތޯ. ކުޑަކޮށް ސިރާޖު، ައޅުަގނޑުމ ން މި މަޑުކޮށްލީ ޕްރިންޓް ނ ިގފައި އިންއިރުަގއި އަސްލު ޑްރާފްޓްަގއި އިން 

ރަ ޕްރިންޓް  އ   އޮންނާތީ  ފުށުއ ރުން  ކުޑަ  ނަގައިގ ން  ޮގތުން  ޕްރިންޓ އް  އިނޭގތޯ.  ބޭނުމުަގއި  ނަގޅުކޮށްލުމުގ  

އަންނަންދ ން އަޅުަގނޑުމ ން ކުޑަކޮށް މި މަޑުޖައްސާލަނީ ިއނޭގތޯ، ސިރާޖު. އަޅުަގނޑު އ  ޕްރިންޓް ލިބުމާއ ކުަގއި  

ހޯދާ   ޚިލާފަށް  ާގނޫނާިއ  ދ އްތޯ.  ިއންނ ވި  އ ބަ  އޮންލައިންަގއި  ސިރާޖު  ގ ންދަނީ.  މި  ކޯޓަށް  ކުރިއަށް  ހ ކި 

ކޯޓުން   ޮގތުަގއި  ހ އްކ ްއގ   ހ އްކ އް  މުޖުތަމަޢުތަކުަގއި  ޑިމޮކްރ ޓިކް  ިގނަ  އުފައްދާ ސުވާލު.  ބަލައިަގނ ވޭނ ކަމާމ ދު 

އ    އަދި  ުގޅުންހުރި  މައްސަލައާިއ  ބަލަިއަގނ ޭވ  ކޯޓަށް  ވީނަމަވ ސް  ހާލަތްތަކ އް  އިސްތިސްނާ  ބަލައިނުަގންނަ 

ައދި   މުހިންމު  ކަމަށް މައްސަލައަކަށް  ހ އްކ އް  ކޮންމ   ހ އްކަކީ  ކޮންމ   ހިފޭ  އިތުބާރު  ޮގތުަގއި  ހ އްކ ްއގ  

ކަމަށް  ހ އްކ އް  ހޯދާފައިވާ  ޚިލާފަށް  ާގނޫނާއި  އ އީ  އަދި  އުސޫލ ވ .  އާންމު  ދިޔުމަކީ  ބަލައިަގންނަމުން 

ަގއި ކޯޓުން ބަލައިނުަގންނަ  ވީނަމަވ ސްމ އ ވ . ާގނޫނާއި ޚިލާފަށް ހ ކި ހޯދުމުގ  ސަބަބުން އ  ހ އްކ އް ހ އްކ އްގ  ޮގތު

ޮގތުން އ  ހ ކީގ  ރިލައިބިލިޓީ ނުަވތަ އިތުބާރަށް ނުރަނަގޅު   ހޯދުމުަގއި ޢަމަލު ކުރި  އާންމު ހާލަތްތަކަކީ އ  ހ ކި 

އަސަރުކޮށްފަިއވާ ނުވަތަ އ ްއވ ސް ހަމައ އް ނ ތް ކަމަށް ބ ލ ވޭ ހާލަތ ވ . ނުވަތަ އިޢުތިރާފ އް ކަމަށް ބ ލ ވިދާނ ފަދަ 

ްއ، މަކަރުވ ރި ޮއޅުވާލުމ އްގ  ތ ރ އިން ހޯދަިއގ ން މީހަކާ ދ ކޮޅަށް އ  އ އްޗ އް ހ އްކ އްގ  ޮގތުަގއި ބޭނުން ކުރާ ހ އްކ 

ނުވަތަ   ބިރުދައްކަިއގ ންނާއި  ތ ރ އިންނާއި  ރިޕްރ ޒ ންޓޭޝަންސްގ   ފޯލްސް  އޮޕްރ ސްކޮށްގ ންނާއި  ނުވަތަ  ހާލަތ އް 

އި ހާލަތުގައ ވ .  ހޯދާ  ހ ކި  އަޅުަގނޑު  ރިޝްވަތުދީގ ން  ދ ން  ކޭސްތައް  މިސާލު  ބައ އް  ނިގރޭސިވިލާތުގ  

ދަންނަވާނުލިއ އް ކަމަކު މި ރިޕޯޓުަގއި އ ކުލ ިވގ ން އ ވަނީ. އޭގ  އ އް މިސާލު ކޭހ އްގ  ތަފުސީލު ދަންނަވާލާނަން.  

އ ގ އިންސްޓް   ސްޓޭޝަނަށ1977ްޖ ފްރީ  ޕޮލިސް  ހައްޔަރުކޮށް  ބްލ ކް  ނ ުގމުން  ވަަގށް  ސޭންޑްިވޗ އް   . 

ޮއވ ގ ން  ރުހުން  ބްލ ކްގ   އަންާގ،  ވ ސް  ކަމަށް  ބޭނުންވާ  ކުރަން  ޗ ކް  ތަން  ދިރިުއޅޭ  އޭނާ  ގ ންދިއުމަށްފަހު، 
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ސުވާލު   ޞައްޙަކަމާމ ދު  ހ ކީގ   ޝަރީޢަތުަގއި  އުފުލުމަށްފަހުަގއި  ދަޢުވާ  ކ ނ ބިސް  ހޯދި  ވަދ   އ ތަނަށް  ފުލުހުން 

ލާ ފާސްކުރުމުގ  އަމުރަކާއި ނުލާ އ ކަން ކުރި ކަމަށާއި އ ހ ންކަމުން އުފައްދާ، އ ޮގތުން ބްލ ކްގ  ހުއްދަާއއި އަދި ބަ

ފަރާތުން  ބްލ ކްގ   ބަލައިނުަގތުމަށް  ހ ކި  އ   ޝަރީޢަތުން  ބަލާ،  ކަމަށް  ހ އްކ އް  ހޯދި  ޚިލާފަށް  ާގނޫނާއި  އ އީ 

ކ ނ  އ   ކުރުމަކީ  ފާސްކުރި  ބަލާ  ޚިލާފަށް  ާގނޫނާއި  އ ޮގތަށް  ނަމަވ ސް،  އ ދުނު  ހ ްއކ ްއގ   ޝަރީޢަތުަގއި  ބިސް 

ކ ނ ބިސް   އ   ހޯދި،  ޚިލާފަށް  ާގނޫނާއި  ނުވާތީ،  ކަމަކަށް  ޖަސްޓިފައިކޮށްދ ވުނު  ބަލައިނުަގނ ވޭނ ކަން  ޮގތުަގއި 

ހ އްކ ްއގ  ޮގތުަގއި ކޯޓުން ބަލައިަގންނަންޖ ހޭ ކަމަށް ކޯޓުން ނިންމާފައިވ އ ވ . އިންޑިާއގ  ކޯޓުތަކުގ  ނިންމުންތަކަށް  

މައްސަލައާ   ފާސްބަލާއިރު  ބަލާ  ޚިލާފަށް  ާގނޫނާއި  ނަމަ  އޮތް  ސައްޙަކަން  ހ ކީގ   ނުވަތަ  ކުރުމުގ  ުގޅުންާވނަމަ 

އ  ހ އްކ އް ހ އްކ ްއގ  ޮގތުަގއި ބަލައިަގންނަމުންގ ންދޭ. އިންޑިާއގ  ބައ އް މިސާލު   ،ތ ރ އިން އ  ހ ކި ހޯދިނަމަވ ސް

އަދި އިތުރު އ ހ ން ކޭހ އް ވ ސް މި އޮތީ   .Radha Kishan against State of Uttar Pradesh  :ކޭސްތައް

ރިޕޯޓުަގއި ލިޔ ލާފަ. ާގނޫނާ ޚިލާފަށް ހޯދާ ހ ކި ކޯޓަށް ބަލައިނުތުމުގ  އ ންމ  ހަރުކަށި ގަވާއިދ ްއ  މި  އަޅުަގނޑުމ ން  

ހާލަތު އިސްތިސްނާ  ބައ އް  ކަނޑައަޅާފަިއވާ  ބަލައިަގތުަމށް  ހ ކި  އ ފަދަ  ކޯޓުތަކުން  އ މ ރިކާގ   މި  ތައް  ގ ންުގޅޭ 

ދަންނަވާލަނީ. ފުލުހުން ހ ޔޮ ނިޔަތުަގިއ ކުރި ޢަމަލަކުން ހޯދި ހ ކި ކޯޓުން ބަލައިަގނޭ. ިމސާލަކަށް ބާޠިލުކޮށްފަިއވާ  

އަމުރ އް ދ މިއޮތް  އ ީއ  އަމުރ ްއ  ފާސްކުރުމުގ   އަސްލު    ބަލައި  ނުާވއިރު  އަމުރަކަށް  ދ މިއޮތް  ހީވ ގ ން،  ކަމަށް 

 Arizona)  ތ ރ އިން ހޯދި ހ ކި ކޯޓަށް ބަލައިަގނޭ. ޭއގ  މިސާލު ކޭސްއަކީ:  ޙަޤީޤަތުަގއި. މީހަކު ހައްޔަރުކުރުމުގ 

against Evans)   ސަރުކާރުގ އ   ފަރުދަކު  އާންމު  ޚިލާފަށް  ާގނޫނާ  ައތުން  ފަރާތ އްގ   ތުހުމަތުގައިވާ  ކުށުގ    .

ފާސްކުރިކުރުމުން ދަޢުވާ ލިބޭ  ފަރާތ އް ނޫން ފަރާތަކުން ހޯދާފައިވާ ހ ކި ކޯޓަށް ބަލައިަގނޭ. ާގނޫނާ ޚިލާފަށް ބަލައި  

އ  ކަމަކީ އ ޮގތުން ހޯދި ހ އްކ އް ކޯޓުން  ،  މީހާ ނޫން އ ހ ން މީހ އްގ  އަސާސީ ޙައްޤަކަށް އަރަިއަގނ ފައިވީނަަމވ ސް

ނޫން. ާގނޫނާ ޚިލާފަށް ބަލައި ފާސްކުރުމުގ  ތ ރ އިން ހޯދި ހ އްކ އް ކޯޓަށް ބަލައިނުަގތުމަށް   ބަލައިނުަގންނަ ސަބަބ އް

ހަޅާ ހުށަހ ޅުމަކުން ކޯޓުން އިޖާބަދޭނީ ހަމައ ކަނި އ  މީހ އްގ  އަމިއްލަ ައސާސީ ޙަްއޤަކަށް އަރަިއަގނ ފައިވާނަމަ  ހުށަ

ކަމަށް އ މ ރިކާގ  ކޯޓުތަކުން މި ޮގތަށް ފާހަަގކުރަނީ. ހަމަ އ ފަދައިން ާގނޫނާ ޚިލާފަށް ބަލައި ފާސްކުރުމުގ  ތ ރ އިން  

ވ ގ ންދާނ ނަމަ، ާގނޫނާ   އާޚިރުަގއި ފ ންނާނ  ހ އްކަކަށް،  އި ފާސްނުކުރިނަމަވ ސްހޯދި ހ އްކަކީ ާގނޫނާ ޚިލާފަށް ބަލަ

 Nix)ޚިލާފަށް ހޯދި ހ ކި ކޯޓަށް ބަލައިަގނ ވޭނ  ކަމަށް ހަމަ އ މ ރިކާގ  ކޯޓުތަކުން ނިންމާފަިއވަނީ. ޭއގ  މިސާލަކީ:  

against Williams)  ްހާލަތ އް ކޯޓުތަކުން ބަލައިަގނޭ. ކުރިން  ހަމަ އ އާއ ކުަގއި އ މ ރިކާގ  އ ހ ން އ ފަދަ    ،ދ ނ

ާގނޫނާ ޚިލާފަށް ބަލައި ފާސްކުރިކުރުމަކުން ހޯދާފައިވާ ހ ކި ފަހުން ާގނޫނާ އ އްޮގތަށް ބަލައި ފާސްކޮށްގ ން ހަމަ އ   

ހޯދިފައިވާނަމަ ބަލައިަގނޭ.  ،  ހ ކި  ކޯޓުން  ހ ކި  އ ނައުންސް  -އ ންޑް-ނޮކްދ ން    (.Murray against U.S)އ  
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ތާ ޚިލާފަށް ޢަރާފުލުހުންކަން އިއްވުމަށްފަހު ބަލައި ފާސްކުރުމަށް އޮންނަ ުއސޫލުގ  އިޖު،  ށުން ޓަކިޖ ހުމާއ ކު ރޫލްގ  ދަ

 Hudson against): . އޭގ  އ އް މިސާލަކީޢަމަލުކޮށް ބަލައި ފާސްކުރުމުގ  ތ ރ އިން ހޯދާ ހ ކި ކޯޓުން ބަލައިަގނޭ

Michigan)  .  ް2020،ބަލާލާއިރުަގއި ދިވ ހިރާއްޖޭގ  ސްޕްރީމްކޯޓުގ  ޤަޟިއްޔާ، އ އީ ދިވ ހިރާއްޖ ައށ/SC-A/108  

އިޖުރާއަތްތަކާބ ހޭ    ދިވ ހިރާއްޖޭގ  ބަލާއިރު  ނުކުތާތަކަށް  ފާހަަގކުރައްވާފައިވާ  ޙުކުމުަގއި  މި  ސްޕްރީމްކޯޓުގ  

ތު އ އްވ ސް މިންވަރަކަށް ނުހިންާގ، ޢަާގނޫނުތަކަށް ކަނޑައ ޅިފަިއވާ އުސޫލީ ކަމަކާ ޚިލާފުވުމުން ނުވަތަ އ  އިޖުރާ

ޢަމަލު އ   މުޅި  މ ނުވީ  ބޮލާލާޖ ހުމުން  އިޖުރާއަތު  އ   ޢަމަލަކަށްވ ގ ންޣައި  މުޅި  ާގނޫނީ  ނުދާނޭކަން   ރު 

އިޖުރާ ކޮންމ   އޮވޭ.  އ ނގ ން  ދިވ ހިރާއްޖ އަށް  ޢީބަޔާންކޮށްފަިއވާކަން  މަޢާފްކުރަްއވާ!  އާދ !  )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(   ،

ދ  ނަންބަރު  މ ދުކަނޑާލަންޖ ހުނީ. ސްޕްރީމްކޯޓުގ  ޤަޟިއްޔާ  ކުރިއަށްގ ންދަނިކޮށް  މި  ދ ން  އަޅުަގނޑު  ންމ   ބަލާލާ 

ތާބ ހޭ ޢައިޖުރާ،  ދަންނަވާލީ. ދިވ ހިރާއްޖޭގ  ސްޕްރީމްކޯޓުގ  މި ޙުކުމުަގއި ފާހަަގކުރައްވާފައިވާ ނުކުތާތަކަށް ބަލާލާއިރު

ތުގ  އ ްއވ ސް މިންވަރަކަށް ނުހިންާގ  ޢަާގނޫނ ްއަގއި ކަނޑައ ޅިފަިއވާ އުސޫލީ ކަމަކާ ޚިލާފުވުމުން ނުވަތަ އ  އިޖުރާ

އިޖުރާ ބޮލާލާޖ ޢަމުޅި  ޣައި،  މ ނުވީ  ހުމުންތު  ޢަަމލު  އ   ކަމަށް މުޅި  ވ ގ ންނުދާނޭ  ޢަމަލަކަށް  ާގނޫނީ  ރު 

އިޖުރާ ކޮންމ   އޮވޭ.  އ ނގ ން  ނުަވތަ    ޢީބަޔާންކުރަްއވާފަިއވާކަން  ބާޠިލުވުންކަމުަގއި  މައްސަލަ  ނަތީޖާައކީ  ޯގހ އްގ  

ނު ޙައްޤަށް  މުޖުތަމަޢުގ   ބ ލުމަކީ  ދޫވުންކަމުަގއި  މީހާ  ހުންނަ  ވ ސް  ބަންދުަގއި  ކަމ އްކަމަށް  އަސަރ ްއކުރާނޭ  ބައި 

ަގސްތުަގއި   ނުވަތަ  ފަރުވާކުޑަކަމުން  ނުވަތަ  ިއހުމާލުން  ފާހަަގކުރައްވާފައިޭވ.  ނިންމުމަުގއި  މި  ސްޕްރީމްކޯޓުގ  

ސަބަބުންޢައިޖުރާ ކުރުމުގ   ޮގތަކަށް  އ ނޫން  ކަމ އް  ކުރަންޖ ހޭ  އ ްއޮގތަށް  ޔަ،  ތަކާ  ކުރިކަން  ކުށް  ންވާ  ޤީމީހަކު 

އުނިކަމަކާހުރ  ޖިނާޢީ ޢަދުލުގ  ނިޒާމުގ  ތ ރ އިން ކުށްވ ރިން ވީއްލިގ ން ދިއުމަކީ    ޢީތުަގއި ވ ސް އ ފަދަ އިޖުރާ ހާލަ

ަގބޫލުނުކުރ ވޭ ޮގތްކަމަށް  ރަނަގޅު  މި  އ ންމ   ފާހަަގކުރަްއވާފަިއވޭ.    ކަމަށް  ސްޕްރީމްކޯޓުން  ނިންމުމުަގއި  ދ ންނ ވި 

މަޢު މައްސަޟޫމައްސަލައ އްގ   އަދި  އިޖުރާުއއަށް  ބާވަތުގ   އަސަރ އްކުރާނ   ނިޔާައށް    ، ޚިލާފުވުންތަކާއި  ޢީލަިއގ  

އިޖުރާ ބާވަތުގ   ޙުކުުމަގިއ  ޢައަސަރ އްނުކުރާނ   ދ ންނ ވި  ިމ  ސްޕްރީމްކޯޓުގ   ހުންނަކަން  ޚިލާފުވުންތައް  ތާ 

ޮގތަކަށް ތަޙުޤީޤުކުރާ    ތުގ  ާގނޫނ އްަގއިޢަފާހަަގކުރ ްއވި ނުކުތާތަކުގ  ތ ރޭަގއި ހިމަނުްއވާފަިއވޭ. ޖިނާޢީ އިޖުރާ ވަކި 

ކަން އިދާރާއިން  ޖަލުތަކާބ ހޭ  ނުވަތަ  ކޯޓުން  ނުވަތަ  ފަރާތުން  ދަޢުވާކުރާ  ނުވަތަ  ކަމަށް    ފަރާތުން  ކުރަންޖ ހޭނޭ 

ޮގތަކަށް އ ކަން ކޮށްފިނަމަ   އ ކަން ކުރަން އޮތް ޮގތް ނޫން ޮގތަކަށް ނުވަތަ އ ންމ  ފުރިހަމަނޫން،  ބުނ ފައިވަނިކޮށް

އިޖުރާނުވަތަ   ޮގތަކަށް  އ ކަން  ޢައ ފަދަ  ފަހުން  މުއްދަތުގ   އޮތް  ކުރަން  ކަމ އް  އ   ނުަވތަ  ހިންގައިފިނަމަ  ތ އް 

ކަމަށް. އ ކަމުގ  ސަބަބުން އ  މައްސަލައ ްއަގއި ސުވާލު   ޚިލާފ އް   ޢީކޮށްފިނަމަ އ ފަދަ ކަންކަން ބ ލ ވޭނީ އ އީ އިޖުރާ

ޖިނާޢީ   މުޅި  ޣައިރުޢަރާިއޖުއުފ ދިފައިވާ  އިޖުޤާ  ތަކީ  ނިންމުމުަގިއ ޢަރާނޫނީ  މި  ނުދާނ ކަމަށް  ވ ގ ން  ތަކަށް 
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  ، މި ރިޕޯޓުަގިއ އ ބަ އަލިއަޅުވާލާފަ. އ އީ   ކޮމިޓީގ   ރަްއވާފަިއވޭ. ހައި ކޯޓުގ  ޤަޟިްއޔާައކަށް ައޅުަގނޑުމ ންގ ބަޔާންކު

2018/HC-A/416  .ްއ ހ ނ އ ކަމާުގޅޭ  އަދި  އަނިޔާކުރިކަމާއި  ޖިންސީ  ކުޑަކުދިންތަކަކަށް  ކުށްތަކ އްގ  މިއީ     

ގ ންދ ވ ން ހުތު ކުރިއަށް  ދަޢުވާތައް  އުފުލި  ކޯޓުަގއި  މ ޖިސްޓްރޭޓް  ގދ.ތިނަދޫ  މައްޗަށް  ބައ ްއގ   މަތުކުރ ވުނު 

އ  ބާ  ނ ތްކަމަށް  ފޯމު  ދަޢުވާ  ކަނޑައަޅަިއ،  ނިންމާފައިވާތީޠިލުކޯޓުން  ކޯޓުން  އ   މައްސަލަ  އ   ދައުލަތުން  ،  ކޮށް 

ލިބޭ މީހުންގ    ތިނަދޫ މ ޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން އ ޮގތަށް ނިންމީ، ދަޢުވާމައްސަލައ އް.  ހައިކޯޓުަގއި އިސްތިޢުނާފުކުރި  

ނިންމު ޮގތ އް  ކޯޓުން  ތިނަދޫ  ހުށަހ ޅުންތަކާމ ދު  ހުށަހ ޅި  ކުރިން  ޝަރީޢަތުގ   ފަރާތުން  އ ކ ްއގ     އި ގަ މުތ ރ އިން 

މަ  އޭނާގ   ހުށަހ ޅުމަކީ،  އޭނާގ   ބ ލ ވުނު  ޮގތުަގއި  ބަހުސ ްއގ   ބޮޑު  ގދ.ވާދޫ އ ންމ   ފުރަތަމަ  އ ންމ   އްސަލަ 

ގ ންދި އަނބުރާ  މައްސަލަ  އ   ދައުލަތުން  ހިނަގމުންދަނިކޮށް،  ހުށަހަޅައިގ ން  ކޯޓަށް  އަލުން  ޔަމ ޖިސްޓްރޭޓް  އިރު 

އަންާގފައިނ ތުމުންނާއިހުށަހަޅާނ  ކޯޓަށް  ޖިނާ، ކަން  ހުށަހަޅާފައިވަނީ  ަމއްސަލަ  އ   ކޯޓަށް  ތިނަދޫ   ޢީފަހުން 

ހަމަވިފަހުންާގތުގ   ޢަރާއިޖު މުއްދަތު  ދަޢުވާކުރުމުގ   ބުނާ  ބުނި    ނޫނުަގއި  ޙުކުމުން  ކަމަށް  ހައިކޯޓުގ   މައްސަލަ. 

ބާޠިލުކުރުމާއ ކު  ކަނޑައަޅާފައި ނިންމުންތައް  ކޯޓުގ   ތިނަދޫ  ބ ލުމަށްޓަކައި  ،  ވަނީ  ކޯޓުން  ތިނަދޫ  އަލުން 

  ރި މައިަގނޑު ސަބަބުތަކުގ  ތ ރޭަގއި ވާދޫ ކޯޓަށް ހުށަހ ޅިތަޙްވީލުކުރުމަށް. ހައިކޯޓުގ  އ  ނިންމުން އ ޮގތަށް ބިނާކު

މުރާޖަޢާކުރުމަށް އިތުރަށް  ގ ންދިޔައީ  އަނބުރާ  ދަޢުވާކުރާނޭ  މައްސަލަ  އަލުން  ދައުލަތުން    ކަމަށާއި،  ކަމަށް 

އަލުން  . ހައިކޯޓުގ  މި ނިންމ ވުމުން ވ ސް އ ނޭގޮގތުަގއި  ނިންމައިގ ން ނޫންކަން އ ނގ ން އޮންނަ އޮތުން ހިމ ނޭ

އިބްތިދާ ބ ލޭކަމަށާއި،  ކޯޓުން  މައްސަލަ  ފަހަރު  ދ ވަނަ  ވ ސް  ޕްރޮސ    ޢީތަޙްވީލުކޮށްގ ން  ކިުއޓަރ މަރުޙަލާަގއި 

އިބްތިދާ އ ޮގތުން  ބ ލޭކަމަށާއި،  ހުށަހަޅައިގ ން  ކޯޓަށް  އަލުން  ވ ސް  ގ ންދިއުމަށްފަހު  އަނބުރާ  ދަޢުވާ   ޢީޖ ނ ރަލް 

ބޭރުކޮށް ަމއްސަލަ  ކޯޓުން  ބ ލޭނ   މަރުޙަލާަގއި  ހުށަހަޅައިގ ން  އަލުން  ވ ސް  ހުންނަކަން ލަތުހާލުމަށްފަހުަގއި  ތައް 

ދަޢުވާކުރުމާމ ދު އުފ ދޭ ސުވާލު. ޑަބަލް ށް  އ އް ކުށ އްަގއި ދ ވަނަ ފަހަރަކޮމިޓީއަށް މި ފާހަަގކުރ ވ ނީ ރިޕޯޓުަގއި.  

އ އީ.   މައްސަލަ  ނުވަޖަޕަރޑީގ   އަދަބުދިނުން  ފަހަރު  ދ ވަނަ  ކުށ ްއަގއި  މަނާކުރުންއ އް  ދަޢުވާކުރުން  އ އީ،    .ތަ 

ދިވ ހިރާއްޖޭގ    އަކީ  ޕްރޮޓ ކްޝަން(  ޖަޕަރޑީ  ލޯ  ާގ)ޑަބަލް  ކޮމަން  އ ހ ން  އ އްފަދައިން  ނޫނ ކޭ 

އިޖުރާ ދަޢުވާއާޖުރިސްޑިކްޝަންތަކުަގިއ ވ ސް އޮން  މަފްހޫމ ާގޒަާމންވީ    ޢީ  މަފްހޫމް   އް.ނޫނީ  މި  މިނ އްަގއި  ފުޅާ 

ޙައްޤުތައް ދިފާޢުކުރުމުގ  އ ންމ  ކުރީަގިއވާ ޤައުމުތަކުަގއި ވ ސް، އ އް ކުށ އްަގއި ދ ވަނަ    ނަަގހައްޓައި ނުވަތަ ފަރުދީ

ދަޢުވާކުރ ވިދާނ    ފާހަަގކުރ ވޭ ހާފަހަރު  ބަލަިއގ ންފަިއވާކަން  އޮންނަ   .ލަތްތަކ އް  ޮގތ ްއަގއި  ހަރުކަށި  އ ންމ   މިކަން 

ޓް ސޮވ ރިންސް ނުވަތަ ޑުއ ލް ސޮވ ރިންސް ޑޮކްޓްރިންގ  ރޭބަލާއިރު، ސ ޕައ މ ރިކާަގއި ބަލައިގ ންފައިާވ މިންވަރަށް  

ޖިނާ ދަށުން، ކޯޓ އްަގއި  އ    އީފ ޑ ރަލް  ހަމަ  ވ ސް  ކޯޓ އްަގއި  ސްޓޭޓް  މަްއޗަށް  މީހ އްގ   އުފުލިފައިވާ  ދަޢުވާ 
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އުފުލިދާނ  ދަދަޢުވާއ އް  ނުވަތަ  އަދަބުދިނުން  ފަހަރު  ދ ވަނަ  ކުށ ްއަގއި  އ އް  ވ ސް  މިއީ  ނޫން.  ކަމަށް   ޢުވާކުރުން 

ކޭސްތަކަނޑައަޅާފަިއވޭ މިސާލު  ލިޔ ފަ.  .  މިހިރީ  އަޅުަގނޑު  އިންސާފުވ ރި ކ އް  ނުވަތަ  ހިންގުމަށް  ޝަރީޢަތ އް 

ނޭ ައންދާޒާކުރަން  ދުރާލާ  އަދި  ބޮޑު  ނާދިރު،  ާވސިލުވުމަށް  އަންދާޒާކުރަން   ލަތ އް ހާ ޭގނޙުކުމަކަށް  ނުވަތަ 

ޙާލަތ ްއ އ  ަމއްސަލަައކަށް ދިމާވ އްޖ ކަން ސާފުކޮށް ފާހަަގކުރ ިވ، މިސްޓްރައިލ އް  އ އްކިބާ ނުކުރ ވޭ  ،  އ ނުގނަސް 

މުހިންމުވާކަން   ކަނޑައ ޅުމަށް  އޮތްނަމަ(manifest necessityކަމަށް  ފ ންނަން  ކަމަށް  ޔަމިސްޓްރަ  ،(  ލ އް 

ގ  ހުރިހާ ކަމ އް ފޮހ ލަިއ، އަލުން . އ ޮގތަށް ކަނޑައަޅައިގ ން، ކުރީ އ ވ ކަނޑައ ޅުުމގ  އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގ ންވ  

 ށް ލް ކޯޓުަގއި ދަޢުާވކޮށް ޝަރީޢަތް ހިންިގދާނ އ ވ . މިއީ ވ ސް އ ްއ ކުށ އްަގއި ދ ވަނަ ފަހަރަޔަފ ށުމަކުން ޓްރައު  އަ

 United States againstއަދަބުދިނުން ނުވަތަ ދަޢުވާކުރުން ނޫންކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވ އ ވ . މިސާލު ކޭސްތައް:

Perez   1824    ިވަނަ އަހަރުގ  މައްސަލައ އް. އަދIllinois v. Somerville  1973 ކޭސްއ އް ވ ސް ިމ  ގ 

ސައިޓްކޮށްފަ.   އަޅުަގނޑުމ ން  ިގނައޮތީ  އ ންމ   ކުށ އްަގއި  އ އް  އ އް   އ މ ރިކާަގއި  ހިންުގނު  ޝަރީޢަތް  ފަހަރު 

ޮގތުގައި އަހަރުގ     2019ާއ  މައްސަލަ ގ     Curtis Giovanni Flowersހިމ ނޭ    މައްސަލައ އްގ   ވަނަ 

މ ރުމުގ  އ އް ކުށ ްއަގއި އޭނާގ  މައްޗަށް  ( ފާހަަގކުރ ވޭ(Flowers v Mississippi  މައްސަލައ އް   6. މީހުން 

ކަމަށް  . އޭނާގ  މަްއޗަށް ކުށް ސާބިތުވާފ ށުމަކުން ދަޢުާވކޮށް ޝަރީޢަތް ހިންާގފަިއވާކަން ފާހަަގކުރ ވޭއު  ފަހަރު އަ

އަހަ  2010 ކަނޑައ ޅުމުަގއި  ވަނަ  ޖޫރީ  ޙުކުުމަގއި  އ   ޙުކުމްކޮށްފައިވަނިކޮށް،  ޮގތަކަށް  ރުަގއި  ނަސްލީ ހުއްދަނޫން 

ޕްރޮސ  ގ ންުގޅ ،  ސުއުކިތަފާތުކުރުން  ސްޓޭޓްސް  ޔުނަިއޓ ޑް  ފާހަަގކޮށް،  ހުރިކަން  މިސްކޮންޑަކްޓް  ޕްރީމް ޓޯރިއަލް 

ބ ލު  2019ކޯޓުން   މައްސަލަ  އ   އަލުން  އަނ އްކާ  އަހަރު  ފޮނުވާލިވަނަ  ކޯޓަށް  ސްޕްރީމް  އ އަށްފަހު   .މަށް 

ަގިއ  އި ވަނަ ފަހަރު ކޯޓަށް ހުށަނޭޅުމަށް ނިންމައި ދަޢުވާ ދޫކޮށްލި. މި މައްސަލަ  7ޓަރުން އ  މައްސަލަ  އުޕްރޮސިކި

ފަހަރަ  ދ ވަނަ  ކުށ އްަގއި  އ އް  ވ ސް  ހިންުގމަކީ  ހިންިގ  ޝަރީޢަތްތައް  ނުވަތަ   ށްތަކުރާރުކޮށް  އަދަބުދިނުން 

 Jamesއަނ އް މަޝްހޫރު މައްސަލައ ްއގ  ޮގތުަގއި  )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ނޫން ކަމަށް ބަލައިަގނ ފަިއވޭ.  ދަޢުވާކުރުން

Arthur Williams     ފާހަަގކުރ ވޭގ ކުށ ްއަގއި  ަމއްސަލަ  އ އް  މ ރުމުގ   މީހަކު  މައްޗަށް    4.  އޭނާގ   ފަހަރު 

ހިންާގފައިވޭ  އ ން ޝަރީޢަތް  ސާބިތުނުވާކަމަށް  .  ކުށް  ަމއްޗަށް  އޭނާގ   ފަހަރު  ފަހު  އަހަރު   1989މ   ވަނަ 

ނޫންނިންމާފައިވޭ ދަޢުވާކުރުން  ނުވަތަ  އަދަބުދިނުން  ފަހަރު  ދ ވަނަ  ކުށ ްއަގއި  އ އް  ވ ސް  މިއީ  ކަމަށް    . 

ނޫންކަ.  ކަނޑައަޅާފަިއވޭ ދަޢުވާކުރުން  ނުވަތަ  އަދަބުދިނުން  ފަހަރު  ދ ވަނަ  ކުށ ްއަގއި  އަނ ްއ  އ އް  ބ ލ ވޭ  މަށް 

މަރު ، ޙާލަތަކީ  ގ ވައްތަރު  ޕްރިލިމިނަރީ  ނުވަތަ  ކޯޓުންލާޙައިބްތިދާޢީ  މައްސަލަ  ހިސާބުން  ޙާލަތު   ގ     . ބޭރުކޮށްލާ 

Dismissal without prejudice    ީދަޢުވާކުރުމަކ އަލުން  މައްސަލަތަކުަގއި  ބޭރުކޮށްލާ  ކޯޓުން  ޮގތުަގއި  ގ  
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ކޯޓުން ބޭރުކޮށްލާއިރު، އ  ބޭރުކުރ ވ ނީ އ  މައްސަލައ އްަގއި ދަޢުވާ އުފުލިފައިާވ  . އ ޮގތަށް މަްއސަލަ  ންމު އުސޫލުއާ

ވޭ. މިއީ މި މައްސަލައަށް ވާތީކަން ފާހަަގކުރ    ކަމަށް  ކަމަށް ކަނޑައަޅައިގ ން ނޫން  މީހާގ  މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުނުވި

  ކުށް ސާބިތުނުވާ ، ލާއިރު ވ ސް ބޮޑ ތި ކުށްތަކުަގއިއިނިިގރޭސިވިލާތަށް ބަލާއަޅުަގނޑު އ ންމ  ބޮޑަށް ުގޅޭ ވާހަކަައކީ.  

ވ ސް   މައްސަލަތަކުަގއި  ޙުކުމްކޮށްފަިއާވ  ކޯޓުން  ރީޓްރައިލްކުރ ވޭ ހާ  ދ  ކަމަށް  ކަމ ްއ  ލަތ އްަގއި  ހުރިހާ  ކުރީގ    .

ޓްރައު  އަ  ފޮހ ލައި، ޕަބްލިކް ޔަފ ށުމަކުން  އޮފް  ޑިރ ކްޓަރ  ހިންިގދާނ .  ޝަރީޢަތް  ދަޢުވާކޮށް  ކޯޓުަގއި  ލް 

ކޯޓް އޮފް އ ޕީލުން ކުރީގ  ޙުކުމް   އިކަމަށް ހުއްދަކޮށް، އަދި އަލަށް ލިބުނު ހ ކީގ  އަލީަގ  ޝަންސް އ އުކިޕްރޮސ 

ފަދައިން ފާހަަގކުރި  ވ ސް  ކުރިން  އަމުދުން   ޑްރަްގސްގ   ގ ކިލޯ  149  ކުއޯޝްކުރުމުން.  އަދި  މައްސަލަައކީ  މި 

ސާބިތުނުވާ ކުށް  ަވޒަންކޮށް،  ހ ކި  ހިންގައި،  ނޫން  ޝަރީޢަތް  މައްސަލައ އް  ނިންމާފައިާވ  ކަނޑައަޅަިއ  .  ކަމަށް 

ފުރު  ،އ ހ ންކަމުން ދަޢުވާކުރުމުގ   މައްސަލައ ޞައަލުން  އޮތް  މި  އް.  ތު  ކަންކަން  މުހިންމު  ފާހަަގކުރ ވޭ  އިތުރަށް 

ޮގސް  ނަވާލަނީ.  ދަން ފުލުހުންނާއ ކު  މީހުން  ތުހުމަތުކުރ ވޭ  ދ އްކުމަށް  މަސްތުވާތަކ ތި  ަވޅުލާފައިހުރި  ފަޅުރަށުަގއި 

އިޚު އަިމއްލަ  މީހުންގ   އ   އ އުޅ ފަިއވަނީ  އަދި  ބުނާކަން.  ފުލުހުން  ނޫންޮގތަކަށް    ތިޔާރުަގއިކަން  އ   މީހުން ވ ސް 

މި   ޮއވޭ.  އ ނގ ން  މ ނުވީ  ނުބުނާކަން  ދަށުން  އަމުރުގ   ކޯޓު  ފަރާތްތަްއ  ތުހުމަތުކުރ ވޭ  މައްސަލަިއަގއި 

ކޯޓަށް    ހައްޔަރުކޮށްފައި ކަނޑައ ޅުމަށް  ޮގތ އް  ބަންދާމ ދު  އަދި  މި ހާޒިނުވާކަން.  އަދި  ރުކޮށްފައިވާކަން. 

ހައްޔަރުކޮށްފައިނު މ ނުވީ  ދަށުން  އަމުރުގ   ކޯޓު  ފަރާތްތައް  ތުހުމަތުކުރ ޭވ  ާގނޫނީ މައްސަލަިއަގއި  އަދި  ވާކަން. 

ރުކޮށްފައިާވކަން އ ނގ ން  ހާޒި ތްތައް ފުރިހަމަކޮށް އަދި ބަންދާމ ދު ޮގތ އް ކަނޑައ ޅުމަށް ކޯޓަށް  ޢައިޖުރާ  ،ދީ   އިންޒާރު

ރުކުރުމުން ވ ސް ފުލުހުން އ  މީހުންނަށް  ހާޒިބަންދާމ ދު ޮގތ އް ކަނޑައ ޅުމަށް ކޯޓަށް  )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  އޮތްކަން.  

ަގދަބާރުން ނުވަތަ   އަނިޔާއ އްކުރި  އ ްއވ ސް ޢަމަލ އް ކުރިކަމަށް ވ ސް ނުވަތަ  ބިރުދ އްކުުމގ   ކަަމށް ވ ސް ނުވަތަ 

ނ ތުން.   މަޖުބޫރުކޮށްގ ން އ ްއވ ސް ކަމ އް ކުރިކަމަށް ވ ސް އ އިން އ ކަކު ވ ސް ކޯޓުަގއި ބުނ ފައިާވކަން އ ނގ ން

ވ ސް ކޯޓު އަމުރުގ  ދަށުން ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހުގައިކަން އ ނގ ން  ތުހުމަތުކުރ ވޭ މީހުންގ  ބަޔާންތައް ނަާގފަިއވަނީ  

މީހުން   ތުހުމަތުކުރ ވޭ  ވ ސް  ދައްކާފައިވަނީ  ފުލުހުންނަށް  މަސްތުވާތަކ ތި  ޯގނިތަކުަގއިވާ  ވަޅުލާފަިއވާ  އަދި  އޮވޭ. 

އަށް ދައްކާފައިާވކަމާމ ދު އ   ފުލުހުންނާއ ކު ފަޅުރަށަށް ޮގސްގ ންކަން އ ނގ ން ޮއވޭ. އަދި އ  ތަކ ތި އ މީހުން އަިމއްލަ

އިންކާރ އް  އަދިވ ސް  ވަދ ފައިވަނީ    މީހުން  ޮގސް  ފުލުހުން  ގ އަށް  ތިބި  މީހުން  ބައ އް  ތުހުމަތުކުރ ވޭ  ނުކުރޭ. 

ކަމަށް ތުހުމަތުކުރ ވޭ މީހުން ކުރިން ބުނަމުން    ނަާއއ ކު ނޫންޒުކަމަށް ފުލުހުން ބުނާކަން. އަދި އި  ނައާއ ކުަގއިޒުއި

އ  ކޯޓަށް  ނުދާކަން.  ކަނޑައ ޅުމުަގއި  ޮގތ އް  ބަންދާމ ދު  ބުނ ފައިނުވާކަން  ހާޒިޮގތުން  އ ޮގތަށް  ވ ސް  ރުކުރުމުަގއި 

ކުރުމަށްފަހު އ ޮގތަށް ބުނަންފ ށި ނަމަވ ސް، ފަހުން ވ ސް އ  މީހުން ބޮޑަށް އ ނގ ން އޮތުން. އަދި ވަކީލަކު ޢައްޔަނު
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އި  ނުކުތަައކީ  ލިޔުމ އްޒުފާހަަގކުރި  އ ނޭގ  ނޯންނަނަދިންކަން  ފުލުހުން )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ކަން.    ތަޙުޤީޤުަގއި 

ހ އްކާ އުފ ދިފައިނުވާކަން.  އި ހޯދާފައިވާ  ސުވާލ އް  އ އްވ ސް  މިންވަރާމ ދު  ުގޅިފަިއާވ  ފަރާތްތަކާ  ތުހުމަތުކުރ ވޭ   ،

ޮގތ އްަގއި   ހަރުދަނާ  ނިޒާމު  އިންސާފުގ   ޢަދުލު  ބަޔާންކުރ ވުނު  މިނިވަންާގއިސްވ   ޑިމޮކްރ ޓިކް    އިުމވ ފަިއވާ 

މައްސަލައިގ    މި  ބަލާއިރު،  ނިންމުންތަކަށް  ކޯޓުތަކުގ   މަތީ  ދިވ ހިރާއްޖޭގ   އަދި  މިސާލުތަކުންނާއި  މުޖުތަމަޢުތަކުގ  

ކަމަށް ބަލައި އަދި ތުހުމަތުކުރ ވޭ މީހުން އަމިއްލަައށް ޮގސް ދަްއކާފަިއވާ، އ     މުޅި ތަޙުޤީޤު އޭގ  ޒާތުަގއި ބާޠިލު

ފަޅުރަށުަގއި   ނޫން  149ވަޅުލާފައިވާ  މީހުން  ހ ކި  ބަލަިއަގނ ވޭނ   ކޯޓަށް  މަސްތުާވތަކ އްޗަކީ  ކަމަށް    ކިލޯގ  

މައްސަލައ އްަގއި،  ާގކަނޑައ ޅުުމގ    ބޮޑު  މިފަދަ  ޖިނާއީ  ނ ތްކަން.  ހަމައ އް  މައާ ނޫނީ  އަލުން  ސްންމު  ލަޙަތުަގއި 

ދޫކޮށްލ ވިގ ންނުާވނ  އަޅުަގނޑުމ ން   ކޮމިޓީގ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ކަން.  ދަޢުވާނުކޮށް  ޮގތުަގއި  ރ ކޮމ ންޑޭޝަންތަކުގ  

ނުކުތާތައް.   މި  މިވަނީ  ލިޔ ފައި  މި  މިހާތަނަށް  ރިޢާޔަތްކޮށް،  ކަންކަމަށް  ފާހަަގކުރ ވުނު  ކިލޯ    149މަތީަގއި 

ޕްރޮސ  މައްސަލަ  މުރާޖަ  ކިއުޓަރޑްރަްގސްގ   އަލުން  ޝަރީއަތަށް  ޢާޖ ނ ރަލް  ނުވަތަ  ތަޙުޤީޤުަގއި  ކުރައްވާ 

ހުށަހ ޅުމުަގއި އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރަން އޮތް ކަމ އް ފުރިހަމަކުރުމާއ ކު، ޓްރަޔަލް ކޯޓަށް އަލުން ދަޢުވާ ހުށަހ ޅުމާ މ ދު  

ކަނޑައ ޅުްއވުން.   ފުލ2ުޮގތ އް  ހިންިގ  ތަޙުޤީޤު  ފުލުހުންނާއި،  ދިޔަ  ސީނަށް  ކްރައިމް  މައްސަލައިަގއި  މި  ހުން  . 

ޢަމަލުކުރި ޮގތްތަކުގ  މައްޗަށް މިނިވަންކަން އިންޓަރނަލް ބ ލުންތަކ އް ފުލުހުންގ  ޚިދުމަތުން ބ ލުމަށާއި އަދި ޖިނާޢީ 

އިހުމާލުވ ފަިއވޭތޯ   ަގސްތުަގއި  ޕްރޮސީޖަރތަކާިއ،  އޮޕަރޭޓިންގ  ޕްރޮޓޮކޯލްތަކާއި ސްޓޭންޑަޑް  ފުލުހުންގ   އިޖުރާޢަތާއި 

އިހުމާ  ަގސްތުަގިއ  އ ޅުމަށް.  ދ ނ ަގނ   ފިޔަވަޅު  މ ދު  ފަރާތްތަކާ  އިހުމާލުވި  އ ޮގތަށް  މި  3ލުވ ފަިއވާނަމަ   .

ބ ލުންތަކ އް   އިންޓަރނަލް  މިނިވަންކޮށް  މައްޗަށް  ޮގތްތަކުގ   ޢަމަލުކުރި  ޕްރޮސ ކިުއޓަރުން  މައްސަލަިއަގއި 

ޕްރޮޓޮކޯލްތަކާއި އިޖުރާޢަތާއި،  ޖިނާޢީ  އަދި  ބ އްލ ވުމަށާ  ޖ ނ ރަލް  ޕްރޮސ ކިުއޓޯރިއަލް    ޕްރޮސ ކިއުޓަރ 

އިހުމާލުވ ފަިއވާނަމަ   ަގސްތުަގއި  ދ ނ ަގނ ،  އިހުާމލުވ ފަިއވޭތޯ  ޕްރޮސ ކިއުޓަރުން  ަގސްތުަގއި  ަގިއޑްލައިންސްތަކާއި، 

. ުމސްތަޤުބަލުަގއި މައްސަލަތަކާ ުގޅިގ ން ތަޙުޤީޤުަގއި ނުވަތަ  4އ ޮގތަށް އިހުމާލުވި ފަރާތްތަކާ މ ދު ފިޔަވަޅުއ ޅުން.  

އިޖުތާޢަތްތަކާއި  ޝަރީޢަތަށް   ފަރުވާތ ރިވުމުަގާއއި،  ފުރިހަމަކުރުމަށް  ކަންކަން  ހުންނަ  ފުރިހަމަކުރަން  ހުށަހ ޅުމުަގއި 

އޮފީހުގައާއި   ޖ ނ ރަލްގ   ޕްރޮސ ކިއުޓަރ  އުސޫލުތަކ އް  ހަރުދަނާ  ޔަޤީންކުރުމަށް  ޢަމަލުކުރޭތޯ  އ އްޮގތަށް  އުސޫލުތަކާ 

ާގއިމުކުރުމަށް.   މުއައްސަސާަގއި  ހުރ     .5ފުލުހުންގ   ނުކުތާައކާ  އިޖުރާޢީ  މައްސަލަތަކުަގއި  ކުށުގ   ބޮޑ ތި  ޖިނާޢީ 

އިބްތިދާޢީ އަޑުއ ހުމ ްއގ  މަރުޙަލާގ  ނިންމުންތަކުން ކޯޓުން ބޭރުކޮށްލާފައިާވ މި ނޫން ވ ސް މައްސަލަތަކުގ  ތ ރ އިން 

މު ޖ ނ ރަލް  ޕްރޮސ ކިއުޓަރ  މައްސަލަތަްއ  ހުށަހ ޅިފައިނުވާ  ކޯޓަކަށް  ކޯޓަށް،  އަލުން އަލުން  ރާޖަޢާކުރައްވާ 

އ ކުލަވާލާފަިއާވ   ޮގތުަގިއ  ރ ކޮމ ންޑޭޝަންތަކުގ   ކޮމިޓީގ   މިއީ  ނިންމ ވުމަށް.  ޮގތް  މ ދު  ދަޢުވާކުރ ްއވުމާ 
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ރ ކޮމ ންޑޭޝަންތައް. ދ ން، ކޮމިޓީގ  މި ރިޕޯޓުަގއި އަޅުަގނޑުމ ން ފާހަަގކުރަނީ މައި ކޮމިޓީއަށް މި ރިޕޯޓު ފޮނުވަން. 

ތ ރި މ ންބަރުން ކޮމިޓީގ  ދ ންމ  މި އިއްވުނު ރިޕޯޓާ މ ދުަގއި ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ރަނަގޅު  އ ހ ންވީމާ، ިއއްޒަތް

 ކަންތައްތަކާއި، މިއަށް ފާޑ އް ވިދާޅުވ ދ ްއވުން އ ދ ން. ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. 

 

 މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގ  މ ންބަރު އާދަމް ޝަރީފް ވާހަކަދ އްކ ުވން:

ޔާ އިނޭގތޯ. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އަޅުަގނޑަށް ަގބޫލުކުރ ވޭ ޮގތުން، މިއީ ވަރަށް ޢިލްމީ އާދ ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއް 

ަގބޫލުކުރ ޭވ. އަދި   ހުރި ވަރަށް ރަނަގޅު މަސައްކަތ އް ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް  ދިރާސީ ނަޒަރަކުން ކުރ ވިފައި  ވަރަށް 

ހުރި   ކުރ ވިފައި  ބަލާފައި  ޕްރ ކްޓިސްއަށް  ބ ސްޓް  ދުނިޔޭގ   ހަމަ  ވަރަށް  މިއީ  ައޅުަގނޑު  މަސައްކަތްތަކަކަށްވާތީވ  

ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން މީަގއި ިމ ހުރި ކަންތައްތަކަށް. ދ ން، އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުރ ވުނު ީމގ  ބޭނުންކުރ ވިފައި އިން  

 އ އްބަހ އް. އ އީ "އިސްތިސްނާ ހާލަތްތައް" އ  ބަސް ފަހަރ އްަގއި އިސްތިސްނާ އ  ބަސް އ އީ ފަހަރ އްަގއި އ  ދ 

ދ ން،   އ އީ  ބޮޑުވ ދާނ .  ފުރުޞަތު  އ ރުުމގ   އޮޅުން  މީހަކަށް  ކިޔާ  އާންމުކޮށް  ފަހަރ އްަގިއ  ުގޅުވާލީމަ  ބަސް 

ިމ  އަޅުަގނޑު ހިތަށް އ ރީ ކޮން ބަހ އްބާވައޭ. އ ކަމަކު ޚާއްޞަ ހާލަތްތަކޭ ކިޔައިފިއްޔާ އ ައށް ވ ސް ފަހަރ އްަގއި 

އ ހ ންނަ ވ ދާނ .  ތަފާތު  ޮގތް  މުހިންމުހ ން. ތަރުޖަމާކުރ ވޭ  ވިސްނާލުން  އ އަށް  ހީވޭ  އަޅުަގނޑަށް  މަވ ސް، 

އ ހ ންނަމަވ ސް، ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން މީަގއި މި ހުރި ކަންކަމަކީ ޚާްއސަކޮށް ރާއްޖޭގ  މިހާރުގ  ހާލަތާއި، ިމ  

މުތަކުަގއި މި ކަންކަމާ ދިމާވާ ކަންކަމާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދުނިޔޭަގއި ޚާއްސަކޮށް އ ސްޓ ބްލިޝްޑް ޑިމޮކްރ ޓިކް ޤައު

މ ދު މިއަދު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޮގތަށް ބަލާއިރު ވ ސް އ  ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގ ން ކުރ ިވފައި އޮތް ވަރަށް ރަނަގޅު  

ވަރަށް  އިނޭގތޯ.  ދަންނަވަން  މަރުޙަބާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  މުޤައްރިރަށް  ފާހަަގކުރަން. އިއްޒަތްތ ރި  ކަމަށް  މަސައްކަތ އް 

 ރިްއޔާ. ބޮޑަށް ޝުކު

 

  ވާހަކަދ އްކ ވުން:  ހ ންވޭރު ހުޅަނުގ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް

ޝުކުރިއްޔާ. ވަރަށް ފުރިހަމަ މަސައްކަތ އް މުޤައްރިރު ކުރަްއވާފައި ތި އޮތީ. މީގ  ވަރަށް ދިުގ ބޮޑ ތި ދިރާސާތަކ އް 

ައޅުަގނޑުގ  އ ބައުޅޭ ދ ތިން ކޮންސަރންއ އް. އ ްއކަމަކަށް  ކުރަްއވާ، ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައި ތި އޮތީ ރިޕޯޓު. މިީއ  

ޤާނޫނުއަސާސީގ    ފ ނޭ  ައޅުަގނޑަށް  ޤާނޫނުއަސާސީގ ،  ދ ން،   60މިއީ  އިނޭގތޯ.  ގ ންނަން  މިއަށް  މާއްދާ  ވަނަ 

މުހިންމު އ ންމ   އ އީ  ވިދާޅުވިހ ން  ތި  އ ްއކުށަ މުޤައްރިރު  ފާހަަގކުރަންވާނ   އަޅުަގނޑުމ ން  ޮގތަށް  ދ   ކަމ އް  ކަށް 

އަދަބު ނުދިނުން. ދ  ފަހަރު ދަޢުވާނުކުރުން އ  ވާހަކަ. އ ހ ން އޮންނައިރު އ އް ކުށަކަށް ދ  ފަހަރު އަދަބު ނުދިނުން  

ކޯޓުން  ކަމަށް  ސާބިތުނުވާ  މައްޗަށް  މީހ އްގ   ދަޢުވާ  ކުށ އްަގިއ  ޖިނާޢީ  އޮންނަނީ  މި  މީަގއި  އާދ !  މާއްދާ. 
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ޝަރީޢަތުން ބަލާ ހުރިހާ ކަމ އް ކުރުމަށްފަހު ޙުކުމްކޮށްފިނަމަ، ދ ވަނަ ފަހަރަށް  ޙުކުމްކޮށްފިނަމަ، މާނައަކީ މަްއސަލަ  

ހަމަ އ  ކުށުގ  ނުވަތަ އ  ކުށުގ  ޢަމަލުން ފުރިހަމަވާ އ ހ ން ކުށ ްއގ  ދަޢުާވ އ  މީހ ްއގ  މަްއޗަކަށް ނުއުފުލޭނޭ. 

ްއގ  ަމއްޗަށް ސާބިތުވ އްޖ ނަމަ އިނޭގތޯ.  އ އީ އ ްއ ކަމަކަށް. ދ ން، ިމ އޮންނަނީ އަދި ޖިނާޢީ ކުށ ްއގ  ދަޢުވާ މީހ 

ދ ވަނަ ފަހަރަށް ހަމަ އ  ކުށުގ  ދަޢުވާ، އ  ކުށުގ  ނުވަތަ އ  ކުށުގ  ޢަމަލުން ފުރިހަމަވާ އ ހ ން ކުށ ްއގ  ދަޢުާވ  

އި  މީހ އްގ  މަްއޗަކަށް ނުއުފުލޭނޭ. ދ  ހާލަތަކީ ވ ސް ޝަރީއަތްކޮށް ނިންމާފަ. އ އް ހާލަތަކީ ޝަރީއަތްކޮށް ނިންމާފަ

ޭއގ    ވ ސް  ހާލަތުަގއި  ދ   އ   ހާލަތް.  ސާބިތުާވ  ނިންމާފައި  ޝަރީއަތްކޮށް  ހާލަތަކީ  އަނ އް  ހާލަތް.  ސާބިތުނުވާ 

ފުރިހަމަވާންޖ ހ  ކަމ އް ޝަރީއަތްކޮށް ނިންމުން. އޭގ  ފަހުން އޭނަގ  މަްއޗަށް ދ ން އ  ކުށުގ  ޢަމަލަކުން އ ހ ން  

 ވ ސް ދަޢުވާ ނުކުރ ވޭނ . އ ހ ންވީމާ، މި ހާލަތް ވަރަށް ބޮޑަށް ތަފާތު  ދައުާވއ އް ވ ސް ނުކުރ ވޭނ . އަދި އ  ކުށަށް

މި މައްސަލައިަގއި. އ އީ ޝަރީޢަތްކޮށްފައ އް ނ ތް. އ ހ ންީވމާ، މި އ ޕްލައިއ އް ނުވ ސް ކުރ ވޭނ  ކަމަށް އަޅުަގނޑު  

ށްލުން މުހިންމު ކަންނޭނގ . އ ީއ  ދ ކ ނީ. އ ހ ންވީމާ، އ  ވާހަކަ އަޅުަގނޑު ހިތުން މީަގއި ރިޕޯޓުަގއި ހަމަ ފާހަަގކޮ

ދ ވަނަ ކަމަކަށް   ހިތުން އަޅުަގނޑުމ ންގ     52އ އް ކަމަކަށް.  ވަނަ މާއްދާަގއި ޤާނޫނުއަސާސީގ . ދ ން، އަޅުަގނޑު 

އ ތާ ވ ސް ވަކީލުން ތިއްބަވާނ  މި ސުވާލު އަންނާނ  ކަަމށް އަޅުަގނޑު މި ބަލަނީ. ؛ މައި ކޮމިޓީން ވ ސް މި ސުާވލު

މީތި އިޢުތިރާފާއި ޖަސްޓިފައިކުރަންވާނ   ައޅުަގނޑުމ ން  އ ބަޮއވޭ.  މީަގއި  ވާހަކަ  ހ ކީގ   ހޯދާ  ޚިލާފަށް  ާގނޫނާއި   

އިނޭގތޯ. ދ ން، އަޅުަގނޑަށް ފ ންނަ ޖަސްޓިފިކޭޝަނ އް ދަންނަވާނަން ވ ސްމ . މީަގއި ިމ އޮންނަނީ ތުހުމަތުކުރ ޭވ  

މަޖިލީހުގައިވާ   ހުރ  ޝަރީޢަތުގ   ހ އްކ އް ކަމުަގއި  މީހާ ބުއްދި ސަލާމަތުން  އިޢުތިރާފު ފިޔަވާ އ ހ ން އިޢުތިރާފަކީ 

ނުބ ލ ވޭނޭ. ދ ން، އ އީ އިރ ލ ވަންޓު މިއަށް. ދ ން، މި އޮތީ އިނޭގތޯ. މީހަކަށް މަޖުބޫރުކޮށްގ ން ބަޔާން ހޯދުމާއި، 

ހޯދާ   އ ޮގތަށް  ނޫނޭ.  ކަމ އް  ކޮށްގ ންވާނ   ފަރާތަކުން  އ ްއވ ސް  ހޯދުމަކީ  ހ ކި  ޚިލާފަށް  އަދި ާގނޫނާ  ބަޔާނަކަށް 

ދ ން،   ވާހަކައ އް.  އޮތް  ޤާނޫނުއަސާސީަގިއ  އ އީ  ދ ން،  ނުވާނޭ.  ަގބޫލުކޮށްގ ން  ހ ކިތައް ޝަރީައތަށް  ބަޔާންތަކާއި 

އިންނަނީ   މި  ވާހަކަ  މި  ބަިއ  މި  ބާބުަގއި  ޙައްޤުތަކުގ   އަސާސީ  ދ ން،    52ޤާނޫނުއަސާސީަގއި  މާއްދާަގއި.  ވަނަ 

ޮގ ހިފ ހ އްޓޭނ   ޙައްޤ އް  ހަދާ  އަސާސީ  މަޖިލީހަކުން  ރަްއޔިތުންގ   އ އީ  ޤާނޫނުއަސާސީަގއި.  އ ބައޮތް  ވ ސް  ތް 

މީގ    އަޅުަގނޑުމ ންގ   ޮގތުަގިއ  ފ ންނަ  އަޅުަގނޑަށް  ދ ން،  ނުކުރ ވޭނ .  ޮގތަކަށް  ނޫން  އ   ާގނޫނަކުންނޭ. 

ސުޕްރީމްކޯޓުގ    ވާންާވނ   އަހަރުގ     2020އިންޓަރޕްރިޓޭޝަނަކަށް  މީގަ   108ަވނަ  ަގޟިއްޔާ.  އޮތް ވަނަ  މި  އި 

އަޅުަގނޑުމ ން   ބަލާފައި،  މައްޗަށް  ކަންތައްތަކ ްއގ   ހުރި  ކަނޑައަޅާފައި  އޭގ ން  ަގޟިްއޔާ.  އޮތް  ސައިޓުކޮށްފައި 

ދ ން، އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މި ސުވާލު އަންނާނ  ކަންނޭނގ .  ؟ މިހާރު މި ކަންކުރަން ބުނާ ކަމަށް މި ވަނީ ދ އްތޯ

އ  ދ ން ކޮންމ ހ ން ނުލިޔުނަކަސް، މީަގއި ލިޔާކަށް ނުވ ސް ޖ ހޭނ . އ ކަމަކު    އ ހ ންވީމާ، އަޅުަގނޑު ހިތަށް އ ރީ.
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އޮތީ   އ   ސުޕްރީމްކޯޓުން  އ އީ  ދޭންވާނ .  ައޅުަގނޑުމ ން  ޖަސްޓިފިކޭޝަނ އް  ނިންމާފައި   2020އ އީ  އަހަރު  ވަނަ 

ކަން  2008 ކަވަރވާންވާނ   އ ބައި  އ   ހިތުން  އަޅުަގނޑު  ޤާނޫނުއަސާސީ.  އ ހ ންނޫންތޯ  ދ ން، ގ   ނޭނގ . 

ވަނަ ފޮޅުވަތުން   3ަގއި އިނޭގތޯ. ޭއަގިއ ވ ސް    1ރ ކޮމ ންޑޭޝަންސްތަކުަގއި އަޅުަގނޑަށް ފ ންނަނީ، މި ހުށަހ ޅުން 

އ  އޮތީ ނޫންތޯ އ އް ކަމ އް ފުރިހަމަ ކުރުމާއ ކު މި ޓްރަޔަލް ކޯޓަށް، އ އީ ދ ން ޓައިޕޯއ އް. ޓްރަޔަލް ކޯޓަށް، އަލުން  

މ  ހުށަހ ޅުއްވުމާ  ވ ސް  ދަޢުވާ  ކުރީަގއި  އަޅުަގނޑުމ ން  އ އްކަލަ  ފ ންނަނީ  ައޅުަގނޑަށް  ޢިބާރާތް  އޭގ   ދ ން،  ދު. 

ހުންނާނ  ޕީ.ޖީގ  އަރިހުަގއި ކަންކަން ކުރަން ދަންނަވާ ޮގތ ްއ އޮވޭ. ދ ން، ޓޫ.ފޯ.ވަން ކޮިމޓީަގއި ވ ސް އ ްއކަލަ އ   

 ކޮމިޓީއަކަށް އިނޭގތޯ. އޭނަގ  އިންޑިޕ ންޑ ންސް  ސުވާލު ވ ސް އާދޭ ކިހާވަރަކަށްތޯ ޕީ.ޖީއަށް ކަމ އްކުރަން އ ންޭގނީ

އ ހ ންވީމާ، އ އަށް ބަލާފައި ައޅުަގނޑުމ ން ރ ކޮމ ންޑުކުރަނީ،  ؟ ގ އްލިދާނޭ. ނޫނީ އ ހ ންވ ދާނޭ، މިހ ންވ ދާނޭ ދ އްތޯ

ދަ އަލުން  މިސާލަކަށް  ކޯޓަށް  ޓްރަޔަލް  ހަނދާންވަނީ.  އަޅުަގނޑު  ޢިބާރާތ އް  ލިޔުން  އަޅުަގނޑުމ ން  ޢުވާ އޭރު 

ހުށަހ ޅުއްވުމާ މ ދު ވިސްނާ ވަޑަިއަގތުމަށް ފ ންނަ ކަމަށް ޕްރޮސ ކިއުޓަރ ޖ ނ ރަލަށް ދ ންނ ވުމަށް. ފ ންނަ ކަމަކަށް  

މ ދު އަލުން ވިސްނާލާށޭ ބޭސްޑް އޮން މި ކަންކަމަށް. އ އީ މީަގއި މިހާރު މި އޮތީ  ނޫން، ދ ންނ ވުމަށް. މި ކަމާ 

ޮގތ އް ކަނޑައ ޅުްއވުމަށް އ ްއކަލަ މިހ ން ހަދާށޭ، އ ހ ން ނުބުނ  މިއާ ދޭތ ރޭަގިއ  ހުށަހ ޅުމާ މ ދު ؟ އަނ އްހ ން ދ އްތޯ

ވިސްނާލާށޭ ބުނަން. އ އީ ހުށަހ ޅުން އ ކަކަށް އިނޭގތޯ. ދ ން، ދޭކަށް، ީމަގއި އަނ އްހ ން ކުޑަ އިންޓަރޕްރިޓޭޝަންގ   

ވ ސް،   މީގ   އަންނަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ޕްރޮޓޮ   3އިޝޫއ އް  ފޮޅުވަތުަގއި.  އޮޕަރޭޓިންގ  ވަނަ  ސްޓޭންޑަޑް  ކޯލްތަކާއި 

ޕްރޮސީޖަރތަކާ ަގސްތުަގއި ިއހުމާލުވ ފައިވޭތޯ އިނޭގތޯ. އ ްއކަލަ އިހުމާލު އ އީ ނ ްގލިޖ ންސް އ އީ ކ އަރލ ސްނ ސް  

ކަމަކާ   ަގސްތުަގއި  ފަރުވާކުޑަކުރުންވީމަ،  ަގސްތުަގއި  ފަރުވާކުޑަކުރުން.  ދ ން  ަގސްތުަގއި  އ ހ ންވީމާ،  އަސްލު.  އ  

އ ބައޮތް  ޚިލާފު ޭއަގއި  އ ހ ންވީމާ،  ވާނީ.  ކަމ އް  އ   ޮގސް  ފަރުވާކުޑަވ ގ ން  އޭނައަށް  އ ހ ންނޫނީވ އްޖ ްއޔާ  ވާނީ. 

އ ބައޮތް  ވޯރޑިންގަގއި  ަގޟިްއޔާަގއި  އ   އޮތް  ފާހަަގކޮށްފައި  ތި  މުޤައްރިރު  ަގޟިްއޔާަގއި،  މި  ކޯޓުގ   ސުޕްރީމް 

ބާރާތް ލ ވިއްޖ އްޔާ ރަނަގޅުވާނ  ކަންނޭނގ . އ އީ މި އޮތީނުންތޯ ވަރަށް ރީތި ޢިބާރާތ އް. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އ  ޢި

އ ްއޮގތަށް   12 އިޖުރާޢަތާ  ަގސްތުަގއި  ނުވަތަ  ފަރުވާކުޑަކަމުން  ނުވަތަ  އިހުމާލުން  ަގއި.  )ނ(  ސަފުހާަގއި.  ވަނަ 

؛  އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީކުރަންޖ ހޭ ކަމ އް އ  ނޫން ޮގތަކަށް ކުރުމުގ  ސަބަބުން. އ ކަހަލަ ވޯރޑިންގއ އް ގ ނ ިވއްޖ އްޔާ

އޭަގއި އ ބަ އިނދޭ މިހާރު އިހުމާލުން ނުވަތަ ފަރުވާކުޑަކަމުން އ އީ ދ ން އ ކަްއޗ ްއގ  ވާހަކަ. ދ ން، އ  އޮތީ ނުވަތަ  

ަގާވއިދަކާިއ އިޖުރާޢަތަކާ ޚިލާފުވުން.   ަގސްތުަގއި އިޖުރާޢަތަކާ ޚިލާފުވީމަ. އ ހ ންވީމާ، އ ްއޮގތަކީ ަގސްތުަގއި އޭނަ 

ަގއި މި   2ްއޔާ އޭނަ ފަރުވާކުޑަކަމުން އ  ކަންވުން. އ  ދ  ޮގތުންކުރ  ކޮންމ  ޮގތ އް ވިޔަސް، ހުށަހ ޅުން  ނޫނީވ އްޖ 

ބުނާ ޮގތަށް ޕްރޮސ ކިއުޓަރ ޖ ނ ރަލް އ  އިހުމާލުވި ފަރާތަކާ މ ދު ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނޭ. އ އީ... )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  
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ދ ން، ؟ ަގއި ވ ސް ޔާ ހަމަ އ ޮގތަށް. ަގސްތުަގއި ދ އްތޯ  3ފަހު( ދ ން،  އާދ !އާދ ! )ވަުގތުކޮޅަކަށް؟ ފުލުހުން ދ އްތޯ

އ  ފ ންނަ ކަމަށް އިނޭގތޯ. ފިޔަވަޅު އ ޅުމަށް އ  އޮތީ ނޫންތޯ އ ންމ  ފަހު ސ ންޓ ންސް، ފަހު ލައިންަގއި. އ ޮގތަށް  

 3. 3؟ ންނަނީ އ ޮގތަށް ދ އްތޯއިހުމާލުވި ފަރާތްތަކާ މ ދު ފިޔަވަޅު އ ޅުމަށް ފ ންނަ ކަމަށް. އަޅުަގނޑުމ ންނަށް ފ 

 ަގއި ވ ސް މިއީ... 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދ ްއކ ވުން:

 ފ ންނަ ކަމުން ނިންމާލަންވީ މި ބަސް.

 

  ވާހަކަދ އްކ ވުން:  ހ ންވޭރު ހުޅަނުގ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް

 އާދ !

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދ ްއކ ވުން:

 ؟ފ ންނަ ކަމަށް ދ އްތޯ

 

  ވާހަކަދ އްކ ވުން:  ހ ންވޭރު ހުޅަނުގ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް

ދ އްތޯ އަނ ކަްއޗަށް  ބަދަލުވާންވީ  ތަންކޮޅު  އ   ދ ން،  އިހުމާލުވ ފައިވާނަމަ  ަގސްތުަގއި  އ ޮގތަށް  ؟ އާދ !  ވ ފަިއ، 

ކޮމި އަޅުަގނޑުމ ންނަށް.  ކަމަށް  ފ ންނަ  އ ޅުމަށް  ފިޔަވަޅު  މ ދު  ފަރާތްތަކާ  އ ހ ން.  އިހުމާލުވި  ފ ންނަނީ  ޓީއަށް 

ދ އްތޯ އަޅުަގނޑަށް   5ދ ން،  ؟ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ޮގތަކަށް  އ ކަހަލަ  ވިސްނާވަޑައިަގތުމަށް  އ   ހަމަ  ވ ސް  ަގއި 

ފ ންނަނީ. ނިމޭއިރު އ  ތަންތަނުގ  މައްސަލަތަްއ، ޕްރޮސ ކިއުޓަރ ޖ ނ ރަލް މުރާޖާކުރައްާވ އަލުން ދަޢުވާކުރ ްއވުާމ  

 އިަގތުމަށް ޕްރޮސ ކިއުޓަރ ޖ ނ ރަލަށް ދ ންނ ވުމަށް.މ ދު ވިސްނާ ވަޑަ 

 

 )އޮފް ދަ ރ ކޯޑުަގއި މ ންބަރުން މަޝްވަރާކުރ ްއވުން( 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދ ްއކ ވުން:

ރ ކޮމ ންޑޭޝަނުަގއި ކުޑަކުޑަ ބަދަލަކާ އ ކުަގއި އ ްއވަނަ ޕޮއިންޓު. މަތީަގއި ފާހަަގކުރ ުވނު ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް  

ގ  މަސްތުވާތަކ ތީގ  މައްސަލަ ޕްރޮސ ކިއުޓަރ ޖ ނ ރަލް އަލުން މުރާޖަޢާކުރ އްވުމަށް ފ ންނަ ކަމަށާިއ،  ކިލޯ   149މި  

ތަޙުޤީޤުަގއި ނުވަތަ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހ ޅުމުަގއި އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރަން ކަމ އްވާނަމަ، އ  ކަމ އް ފުރިހަމަކުރ ްއވުމަށް  
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ދަޢު އަލުން  ކޯޓަށް  ޓްރަޔަލް  ކަމަށާއި  ކަމަށް  ފ ންނަ  ފ ންނަ  ކަނޑައ ޅުއްވުމަށް  ޮގތ އް  ހުށަހ ޅުއްވުމާމ ދު  ވާ 

ހަމަ   އަދި  ބޭއްވުމަށް.  އ އްބަސްވ ުވނީ  މި  އަޅުަގނޑުމ ންނަށް  ޮގތަށް  މި  ދ ންނ ވުމަށް.  ޖ ނ ރަލަށް  ޕްރޮސ ކިއުޓަރ 

ދަލުކޮށްލައިދ ްއވުމަށް. ވަނަ ޕޮއިންޓު، އ ވ ސް އ ޮގތަށް ބަ  5އ ާއއ ކުަގިއ ދ ން، މި ޮގތަށް އޮތް އަނ އް ައކުރު، އ އީ  

)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ދ ވަނަ ރ ކޮމ ންޑޭޝަން. މި މައްސަލައިަގއި ކްރައިމް ސީނަށް ދިޔަ ފުލުހުންނާއި ތަޙުޤީޤު ހިންގި 

ޚިދުމަތުން   ފުލުހުންގ   ދިވ ހި  ބ ލުންތަކ އް  ިއންޓަރނަލް  މިނިވަންކޮށް  މަްއޗަށް  ޮގތްތަކުގ   ޢަމަލުކުރި  ފުލުހުން 

އަ ޕްރޮސީޖަރތަކާިއ،  ބ ލުމަށާއި  އޮޕަރޭޓިންގ  ސްޓޭންޑަޑް  ޕްރޮޓޮކޯލްތަކާއި،  ފުލުހުންގ   އިޖުރާޢަތާއި  ޖިނާޢީ  ދި 

ދ ވަނަ   )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  އ އްޮގތަށް...  އިޖުރާޢަތްތަކާ  ަގސްދުަގއި  ނުވަތަ  ފަރުވާކުޑަކަމުން  ނުވަތަ  އިހުމާލުން 

ދިޔަ ސީނަށް  ކްރައިމް  މައްސަލައިަގއި  މި  ޢަމަލުކުރި  ރ ކޮމ ންޑޭޝަން.  ފުލުހުން  ހިންިގ  ތަޙުޤީޤު  ފުލުހުންނާއި،   

ޮގތްތަކުގ  މަްއޗަށް މިނިވަންކޮށް އިންޓަރނަލް ބ ލުންތަކ އް ދިވ ހި ފުލުހުންގ  ޚިދުމަތުން ބ ލުމަށް ފ ންނަ ކަމަށާއި 

، އިހުމާލުން ނުވަތަ  އަދި ޖިނާޢީ އިޖުރާޢަތާއި ފުލުހުންގ  ޕްރޮޓޮކޯލްތަކާއި، ސްޓޭންޑަޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރތަކާއި

އ ޮގތަށް   އ ޮގތް  އިހުމާލުވ ފައިވާނަމަ  ަގސްތުަގއި  ދ ނ ަގނ ،  ޚިލާފުވ ފަިއވޭތޯ  ަގސްތުަގއި  ނުވަތަ  ފަރުވާކުޑަކަމުން 

ދ ންނ ވުމަށް.   އ ފ އާޒުަގއި  ހޯމް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ކަމަށް  ފ ންނަ  އ ޅުމަށް  ފިޔަވަޅު  މ ދު  ފަރާތްތަކާ  އިހުމާލުވި 

ދ ވަނަ  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު ޮގތަށް  ރަނަގޅުކޮށްލ ވުނު  މި  ފަހުން  އ ންމ   ދަންނަވާލަނީ  މި  މިހާރު  އާދ !   )

ޢަމަލުކުރި   ފުލުހުން  ހިންިގ  ތަޙުޤީޤު  ފުލުހުންނާއި،  ދިޔަ  ސީނަށް  ކްރައިމް  މައްސަލައިަގއި  މި  ރ ކޮމ ންޑޭޝަން. 

ވ ހި ފުލުހުންގ  ޚިދުމަތުން ބ ލުމަށް ފ ންނަ  ޮގތްތަކާއި ޮގތްތަކުގ  މަްއޗަށް މިނިވަންކޮށް އިންޓަރނަލް ބ ލުންތަކ އް ދި 

ޕްރޮސީޖަރތަކާއި،   އޮޕަރޭޓިންގ  ސްޓޭންޑަޑް  ޕްރޮޓޮކޯލްތަކާއި،  ފުލުހުންގ   އިޖުރާޢަތާއި  ޖިނާޢީ  އަދި  ކަމަށާއި 

ޚިލާފުވ ފަިއވާ   އ ފަދައިން  ދ ނ ަގނ ،  ޚިލާފުވ ފައިވޭތޯ  ަގސްތުަގއި  ނުވަތަ  ފަރުވާކުޑަކަމުން  ނުވަތަ  އިހުމާލުން 

ޮގތަށް  ފަރާ މި  ދ ންނ ވުމަށް.  ޚިދުމަތުަގިއ  ފުލުހުންގ   ދިވ ހި  ކަމަށް  ފ ންނަ  އ ޅުމަށް  ފިޔަަވޅު  މ ދު  ތްތަކާ 

ދ ންމ   ިމއީ  އަޅުަގނޑު  މިހާރު  އާދ !  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ފާސްކުރީ.  މި  ރ ކޮމ ންޑޭޝަން  އަޅުަގނޑުމ ން 

ކޮ ދަންނަވާލަނީ  މި  ވޯޓަށް  ރިޕޯޓުގ   އިއްވާލި  މި  މ ދުަގއި އަޅުަގނޑުމ ން  ފާސްކުރުމާ  ރިޕޯޓު  މިޓީން 

ވޯޓު   އ ބައިންނ ވި. ސިރާޖުގ   އޮންލައިންކޮށް  )ޯވޓުދ ްއވުން( ސިރާޖު  ދ އްވުމަށް.  ޯވޓު  ޮގތަކަށް  ފ ނިވަޑަިއަގންނަވާ 

ތިބި  ބައިވ ރިވ ވ ން  ޯވޓުަގއި  އިއްތިފާޤުން،  މ ންބަރުންގ   ހުރިހާ  ކޮމިޓީގ   އާދ !  ބޭނުން.  ބަލާލަން  ޮގތ އް  ދ އްވާ 

މި ހު އިއްތިފާޤުން  މ ންބަރުންގ   ހުރިހާ  އ ހ ންވީމާ،  ބަިއވ ރިނުވ ވޭތީ.  ވޯޓުަގއި  މުޤައްރިރަކަށް  މ ންބަރުން،  ރިހާ 

ރިޕޯޓު ފާސްވީ. ރިޕޯޓު ފާސްވުމާ އ ކުަގއި މި ރިޕޯޓު އަޅުަގނޑުމ ން ޖޮއިންޓް މައި ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާނ . އަދި އ  
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މަ ކަމުގ   އޮތް  މިއަދު  ބައްދަލުވުން  ހުރިހާ ކޮމިޓީގ   ޝުކުރިްއޔާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އ ބަވޭ.  ލިބިފައި  ވ ސް  ޢުލޫމާތު 

 އިްއޒަތްތ ރި މ ންބަރުންނަށް އަދި އިދާރީ ބޭފުޅުންނަށް. މިހާހިސާބުން ނިމުނީ ބައްދަލުވުން.

 

_______________ 


