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 މިފޮތް ނުވަތަ މިފޮތުގެ  ނެތި)ލިޔުމުން(  ޙައްޤުތަކެއް ލިބިގެންވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށެވެ. މި ކޯޓުގެ ހުއްދަ މިފޮތުގެ ހުރިހާ 
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 ބޭނުންކުރުމަކީ މަނާކަމެވެ.

 

 ޢަމަލު ހިންގުމުގެ  ބަދުއަޚްލާޤީކުޑަކުދިންނާމެދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ]ހައިކޯޓު ރިޕޯޓަރގެ މިއިސްދާރު  

 ވަނަ އަހަރުއެވެ. 1025ވަނީ ޝާއިޢުކޮށްފައި[ މައްސަލަތައް

 HCR/2015/02ރެފަރަންސް ނަންބަރު: 
 

 

 

 
 1025 ނޮވެމްބަރފުރަތަމަ ޗާޕު:  

 
 



   މައްސަލަަތއް  ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 

 

 ޞަފްޙާ  | 1

 

 އެޑިޓަރުގެ ބަސް 
 

ލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަނީ ކައުއިތުރު މާތް ސާހިބާ ޞަ އަށެވެ. هللا ޙަމްދުހުރީ ގަދަ ކީރިތިވަންތަ މާތް 
 މިލުވާ ގޮތަށެވެ.ފާނުގެ އާލުންނާއި އަޞްޙާބުން ޝާ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްއަށެވެ. އެކަލޭގެ هللا އްލަޞަމުޙައްމަދު 

ޤީ ޢަމަލު ހިންގާފައިވާކަމަށް ބުނެ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޑަކުދިންނާމެދު ބަދުޢަޚްލާ
ދަށުން ސިއްރުކުރެވިގެން ޝަރީޢަތްތައް ބޭއްވޭ މައްސަލަތަކެކެވެ. އަދި )ނ( ގެ ވަނަ މާއްދާގެ  42ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ގެ ގޮތު ރީޢަތްތަކާ ގުޅިގެން ކޯޓުތަކުން ތައްޔާރުކުރާ ޝަރީޢަތް ނިމުނު އެމައްސަލަތައް ނިންމުމަށްފަހު އެމައްސަލަތަކުގެ ޝަ
ޔުމެއް ޔެކިއެހެން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދޫކުރެވޭ ލި އެމައްސަލައިގެ ޙަސްމުން ފިޔަވައި ރިޕޯޓުތަކަކީވެސް، ޢާންމު އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން

 ،މުމުގައިމައްސަލަތައް ނިން ފައިވާކަމަށް ބުނެ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅޭ ކުޑަކުދިންނާމެދު ބަދުޢަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގާ  އެހެންކަމުން،ނޫނެވެ. 
ތަކުގެ މާއްދާތައް މާނަކުރުމުގައާއި ތަތުބީޤުކުރުމުގައި ޝަރީޢަތުން އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ޢަމަލު ކުރުމަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ޤާނޫނު

ހުންނަ ންމުޙިއްމު އުޞޫލުތަކަކީ ޢާންމުކޮށް ފެންނާ މުކުރައްވާ ން ޤާއިއެފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ޝަރީޢަތު ގެންގުޅުއްވާ ހަމަތަކާއި، އަދި
 އެއްޗަކަށް ނުވެއެވެ.

ތައް " ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓު" ޝަރީޢަތްތަކުގެނިންމާފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ކަންމިހެން ހުރުމާއެކު، 
ން ފަށާފައިވާ "ހައިކޯޓު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ނެރެ ގައިމަޤްޞަދު އެއްތާކުން، ފަސޭހައިން ފެންނާނޭ ގޮތް ހެދުމުގެ  ،އެއްކޮށް

ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިމިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ކުޑަކުދިންނާމެދު ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލު ރިޕޯޓަރ" ގެ މި އިސްދާރު 
މިހާރު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރެވެމުންމިދާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނީ، ވާއިކަށެވެ. މިގޮތުން މިއިސްދާރުގައި ހިމަނާފަމައްސަލަތަ ހިންގުމުގެ 

ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހުގެ ނިޔަލަށް  2015 އިވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ފަޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާ 
 ކެވެ.މައްސަލަތަ ހިންގުމުގެ  ކުޑަކުދިންނާމެދު ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ 

މައްޗަށެވެ. އަދި މިރިޕޯޓުތައް ތަރުތީބުކުރެވިފައި  ރިޕޯޓުގެ  46 ޖުމްލަ ހައިކޯޓު ރިޕޯޓަރގެ މިއިސްދާރު އެކުލެވިގެން ވަނީ 
މި އިސްދާރުގައި ، އަދި. މައްޗަށެވެހުންނާނީ އެރިޕޯޓެއް ނިސްބަތްވާ ޤަޟިއްޔާއެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ތާރީޚުތަކުގެ 

އެރިޕޯޓުތައް އެކު، ތު ހިމެނޭ މައްސަލަތަކަކަށް ވުމާގެ މަސްލަޙަން ހިމެނިފައިވާ ރިޕޯޓުތައް ނިސްބަތްވާ މައްސަލަތަކަކީ ކުޑަކުދި
ލޫމާތެއް ގެ ޒާތީ އެއްވެސް ކަމެއް ފާޅުވެދާނެފަދަ އެންމެހާ މަޢުކުދިންމިއިސްދާރުގައި ހިމަނާފައިވާނީ، އެ މައްސަލަތަކުގައި ހިމެނޭ 

 އެރިޕޯޓުތަކުން އުނިކުރުމަށްފަހުއެވެ.

ތްތަކުގެ ރާތައް ބަލާ ދިރާސާކުރާ ފައިސްދާރުގައި ހިމެނިފައިވާ ރިޕޯޓު ފުރަތަމަ އިސްދާރާ ޚިލާފަށް، މިހައިކޯޓު ރިޕޯޓަރގެ 
ގެ ހައިކޯޓުން ނިންމުމުގައި ޙާއްޞަ ދިވެހިރާއްޖޭ ،މައްސަލަތައްފަސޭހައަކަށްޓަކައި، މިއިސްދާރުގައި ހިމެނިފައިވާ ރިޕޯޓުތައް ނިސްބަތްވާ 

ނޑައަޅާފައިވާނަމަ އެއު އުޞޫލެއް   ވަކިން ފާހަގަކުރެވިފައިވާނެއެވެ. އެރިޕޯޓެއް ފެށުމުގައި، ލެއްޞޫކަ

ހިމެނިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް މައްސަލަތަކަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް  މިއިސްދާރުގައި ހައިކޯޓު ރިޕޯޓަރގެ 
ލްތިމާސަށް ހުށަހެޅި އެމައްސަލަތަކާމެދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިޔާ ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަތަކެކެވެ. އަދި ކޯޓަށް އި 

ޓުން މިގޮތުން އެކޯޓުން ބައްލަވާ ނިޔާ ކަނޑައެޅުއްވުމުގައި، މިއިސްދާރުގައި ހިމެނިފައިވާ ބައެއް މައްސަލަތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯ 
ފައެވެ. އެހެންކަމުން، މި އިސްދާރުގައި ހިމެނިފައިވާ މައްސަލަތައް ބަލާ ދިރާސާކޮށް ބަދަލު ގެންނަވާ ވާފައިވާ ޙުކުމްތައް ވަނީ ކުރައް 

 ވެ.ކެ އެއަށް ބަރޯސާވުމުގައި މިކަމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަކީ ވަރަށް މުޙިންމުކަމެ 

 ވަރަށް ގިނަ ބައެއްގެ އެހީތެރިކަން  ލަވާލުމުގައިވެސްކުރިއެކޭވެސް އެއްފަދައިން، ހައިކޯޓު ރިޕޯޓަރގެ މިއިސްދާރު އެކު 
ނޑަށް ކޮށް އަޅާކިޔުމުގައި، ހިމެނިފައިވާ ރިޕޯޓުތައް އެޑިޓް މި ިއސްދާރުގައިގޮތެއްގައި  ޞަވަނީ ލިބިފައެވެ. ވަކިން ޚާއްއަޅުގަ

ރަޝީދު އާއި އޭނާގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން ޢަބްދުއް ލް އޮފިސަރ އަލްއުސްތާޛާ ފާތިމަތު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ އެސިސްޓަންޓް ލީގަ 
ނޑުގެ ހިތުގެ އެން  މެ މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ އެންމެހާ މުއައްޒަފުންގެ ނަން ފާހަގަކޮށް އެފަރާތްތަކަށް އަޅުގަ

ނޑަށް ދެއްވިކަމަށްޓަކައި އެކުލަވާލުމުގެ ފު  ވެސްއަދި ހައިކޯޓު ރިޕޯޓަރގެ މިއިސްދާރު ފުންމިނުން ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.  ރުޞަތު އަޅުގަ
ނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ސަމީރަށްވެސް ވަރަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު ހިންގެވުމާ ޙަވާލުވެ ހުންނެވި ފަ

 ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.
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ނޑު ޓެނިވި ގޮތެއްގައި، ގަވާއިދުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުންމީދުކުރަނީ، ހައިކޯޓު ރިޕޯޓަރ އަކީ ހުއްޓުމެއް ނެތި، ދެމެހެއް އަޅުގަ
 ހައިކޯޓުން ނެރުއްވާ ފޮތެއްގެ ގޮތުގައި ހެއްދެވުމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެކަމުގައެވެ.

 މީން!އެވެ. އާބަރަކާތް ލައްވާށިهللا ކަތުގައި މާތް ފައްޓާފައިވާ މި މަސައް ވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ކުރަންދި

 
 
 
 
 

 ޢައްބާސް ޝަރީފް 
ނޑިޔާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ   ފަ
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[ކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައެވެ ސިއްރު މަޢުލޫމާތު   
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 HC-A/184/2009ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު 
  :ްން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގު ގަދަކަމުންކުޑަކުއްޖަކާމެދު ޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތ 

 

 :ްއިސްތިއުނާފު ކުރިފަރާތ 

[އުނިކުރެވިފައި]ނަން:  *
1  

 [އުނިކުރެވިފައި]  * ދާއިމީ އެޑްރެސް: [އުނިކުރެވިފައި] * އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

 

 :ްއިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތ 

 ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ކިއުޓަރޕްރޮސި  ނަން: *

 -* ދާއިމީ އެޑްރެސް:  -ރު: * އައިޑީ ކާޑު ނަންބަ 

 
  ު1430ރަޖަބު  06 ތާރީޚް: ރަޖިސްޓްރީކުރެވުނ 

 2009ޖޫން  29                  
 :ް1430ޝަޢުބާން  25 ނިމުނު ތާރީޚ    

 2009އޮގަސްޓް  16              
 

  ު11  ރު: ނަންބަ  ޤަޟިއްޔާ  އިސްތިއުނާފުކުރެވުނ/E11C/2009 

 :ުޓު އިންނަމާދޫ ކޯ ރ. ނިންމެވި ކޯޓ 

 

  ިލިސް:މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖ 

ނޑިޔާރު ނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު، ޢަބްދުލްޣަނީ މުޙައްމަދު ފަ ނޑިޔާރު އަޙްމަދު ޝަރީފް ޢަލީ ، ފަ  ފަ
 

  ުތައް(އުޞޫލު ޤަޟިއްޔާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ މުޙިއްމ(: - 
 

  ިއާއި ޙުކުމް ގެ ޚުލާޞާ ދަށުކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައ: 

 

ކުރާ ފަރާތުގެ ނަމާއި  އިސްތިއުނާފު]މިއީ  ،ޤަޟިއްޔާއަކީ E11C/2009/11ގެ ނަންބަރު މާދޫ ކޯޓު އިންނަ ރ.
އަހަރު( އިތުރު  12) [ކުއްޖާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް]އެހާކަންހާއިރު  15:15ދުވަހުގެ  2007ޑިސެމްބަރު  21 [އެޑްރެސް

ގަދަކަމުން  [ންކުއްޖާގެ ނަ]ގާތަށްގޮސް  އެދެކުދިން  [ތުގެ ނަންފަރާ  ކުރާ ތިއުނާފުއިސް]ކުއްޖަކާއެކު މަގުމަތިން ހިގާފަ ދަނިކޮށް 
އާއިމެދު ބަދުއަޚްލާޤީ  [ން ކުއްޖާގެ ނަ]އުފުއްލާލައިގެން އިންނަމާދޫ އަންހެނުންގެ މިސްކިތުގެ ތާންގީތައް ކައިރިއަށް ގެންގޮސް 

 މެދު ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ދަޢުވާ އްޖަކާގެ މައްޗަށް ކުޑަކު[ފަރާތުގެ ނަން  ކުރާ އިސްތިއުނާފު] ޢަމަލު ހިންގާފައިވާތީ،

 ތުން ހުށަހެޅުމުން ބައްލަވާފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެކެވެ.ދައުލަ
ޓަރ އުކި ޕްރޮސި ދެންފަހެ ދިވެހި ދައުލަތުގެ ކޯޓުން ޙުކުމް ކުރައްވާފައިވަނީ، "އިންނަމާދޫ  ރ.އެޤަޟިއްޔާގައި 

 ކުރާ  އިސްތިއުނާފު]ހުށަހެޅުއްވި  ގެ މައްޗަށް[ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް ރާއިސްތިއުނާފު ކު]ފަރާތުން  ފަރާތްޕުޅުންޖެނެރަލްގެ 
މައްސަލާގައި އިސްވެދިޔަ ބަޔާންތަކާއި  މި  ގަދަކަމުން ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެގަދަކަމުން  [ފަރާތުގެ ނަން

 21 [ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް އިސްތިއުނާފު ކުރާ]ތްކޮށް ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ މައްޗަށް ވިސްނައި ބަލައި ރިޢާޔަ
ކުއްޖާގެ ]އަހަރު( އާއި،  12) [ކުއްޖާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް ] ހާއިރު ށްއެހާކަ 15:15ފަހު  ދުވަހުގެ މެންދުރު 2007ޑިސެމްބަރ 

ދަނިކޮށް، ތީ މަގުން ހިގާފާ ސްކިތު އިރުމައާއި ދެކުދިން އިންނަމާދޫ އަންހެނުންގެ މި [ރަހްމަތްތެރިޔާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 
 [ކުއްޖާގެ ނަން ]އެދެކުދީންގެ ފަހަތުން ގޮސް، މިއަދު މިސްކިތު ވަޅުން ފެންއަޅާނަމޭ ބުނެ،  [ފަރާތުގެ ނަން އިސްތިއުނާފު ކުރާ]

ކުއްޖާގެ ] ،[ން ފަރާތުގެ ނަ އިސްތިއުނާފު ކުރާ] ،ނުދާންވެގެން ގަދަހެދުމުން [ކުއްޖާގެ ނަން ]އަތުގައި ހިފައިގެން އަންނަންފެށުމުން، 

                                                 
 ކުޑަކުއްޖެކެވެ.ހިނގާދިޔައިރު  ސާދިޙާމިމައްސަލައިގައި އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތަކީ   1



   މައްސަލަަތއް  ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 

 ޞަފްޙާ  | 8

 
 

ލައިގެންހުރި  [ކުއްޖާގެ ނަން ] ބަހައްޓާ ކައިރީ ބިންމަތީގައި ށްތަ މިސްކިތް ކައިރީގައިހުރި ފެންތާގީއުފުލާލައިގެން ގެންގޮސް،  [ނަން
ތުގެ ފަރާ އިސްތިއުނާފު ކުރާ] ސްގައިއްސަލާގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިގެ އުރަމަތީގައި ހިފިކަމަށް މަ [ކުއްޖާގެ ނަން]ން މަތި  ހެދުން
 ޢަމަލު  އަޚްލާޤީދުކުޑަކުއްޖަކާމެދު ގަދަކަމުން ބަ [އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް]ން، ވެފާވުމުތިރާފްއުއި [ނަން

ގެ އަމިއްލަ އިޢުތިރާފުން ޝަރީޢަތުން ސާބިތުވިހިނދު  [ފަރާތުގެ ނަން އިސްތިއުނާފު ކުރާ] ފައިވާކަންވެ ހިންގުމުގެ ކުށުން ކުށްވެރި
 18ގެ އުމުރުން މީލާދީ ގޮތުން [ފަރާތުގެ ނަން  ކުރާ އިސްތިއުނާފު]މިޢަމަލު ހިންގާފައިވަނީ  [ފަރާތުގެ ނަން ކުރާ ތިއުނާފުއިސް]

އިސްތިއުނާފް ކުރާ ] އަށް ހައްދަވާ ދެއްވާފައިވާ ނަމްބަރ [ފަރާތުގެ ނަން  ކުރާ  އިސްތިއުނާފު]އަހަރު ފުރިހަމަނުވަނީސް ކަން 
ގެ އުފަން ތާރީޚުން ޝަރީޢަތަށް [ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން  އިސްތިއުނާފު]ގެ އައި ޑީ ކާޑް ގައިވާ  [ންބަރުފަރާތުގެ އައި.ޑީ.ކާރޑް ނަ 

ގެ ކުޑަކުދިން ކުރާ ކުށްތަކުގެ މައްސަލަތައްބަލާ  6.1އެގެން އޮތުމާއިއެކު ޝަރީޢަތް ކުރުމާބެހޭގޮތުން ހެދިފައިވާ ޤަވާޢިދުގެ 
ވަނަ ނަމްބަރަށް  1ވަނަ މާއްދާގެ ބ. ގެ  17އަމަލުކުރާނޭ ގޮތުގެ ޤާނޫނުގެ  ތަޙްޤީޤްކޮށް އިންސާފްކޮށް އަދަބު ދިނުމުގައި

ކުށުގެ ޢުޤޫބާތެއްގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިސްގެ  މިކުރި [ ކުރާ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް  އިސްތިއުނާފު ] ރިޢާޔަތްކޮށް 
ގޮތުން ގޭ ކުރެވިފައިވާ ޝަރީޢަތްކުރުމާ ބެޙް ( ގެ ސާރކިއުލަރގައި ވާގޮތަށް އިސްލ2008ާމެއި  11) MJ/2008/3ނަމްބަރ 

ކުރާ  އިސްތިއުނާފު]ވަނަ ނަމްބަރުގެ ދަށުން  1ވަނަ ނަމްބަރުގެ ށ، ގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ  173ގެ  6ހެދިފައިވާ ޤަވާޢިދުގެ 
ކުމްކޮށް މިޤަޟިއްޔާ ޙު )ދޭއް( އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށް ލުމަށް 02ފަހަރުން ތައުޒީރުކޮށް  19[ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

 " މިފަދައިންނެވެ.ނިންމީއެވެ
 

 

 :ްފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައ 

 

ޤަޟިއްޔާގައި ޙުކުމް ކުރައްވާ ނިންމެވުމުން، އެޙުކުމާމެދު ހިތްހަމަ  E11C/2009/11ކޯޓުގެ ނަންބަރު  އިންނަމާދޫ ރ. .2
އިސްތިއުނާފު ކުރަމުން އަންނަނިވި ނުކުތާތައް އެޤަޟިއްޔާ  [އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް]ނުޖެހިގެން 

އިސްތިއުނާފު ކުރާ ]އެގޮތުން  ފާހަގަކޮށް އެނުކުތާތަކާމެދު ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ.
  ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ:ގެ  [ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

 
  ،ީޖިނާއީ ކުށެއްގެ  ގެ މައްޗަށް  [ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް އިސްތިއުނާފު ކުރާ ]ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކ
އަހަރު ނުފުރޭ ކުއްޖެއްކަމާއި، އަދި  18ޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ކުރިއިރު އޭނާއަކީ ޢުމުރުން ކިއު ދަޢުވާ ޕްރޮސި

ތަމަ ކުރެވުނު ފަހަރު ގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ތުހުމަތު އެންމެ ފުރަ [އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]މިއީ 
މިބާވަތުގެ ޢަމަލު ހިންގާ ބޮޑު މުޖްރިމެއްކަން ދޭހަވާގޮތަށް މައްސަލަ  އަކީ [އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]ކަމަށްވާއިރު، 

 .އެވެނުކުތާ ހުށަހަޅާފައިވާބައްޓަން ކޮށްފައިވާކަމަށްބުނެ 
 
 ،ީވަނަ އަހަރުގެ  1428ތުން ދުވަހަކީ ހިޖްރީ ސަނަ 2007ޑިސެމްބަރ  21 ދެވަނަ ނުކުތާއަކ
ވަނަ ދުވަސް ކަމަށްވާއިރު، އެއީ ޢާއްމުކޮށް ދިވެހިން ފެންކުޅި ޢީދު، ނުވަތަ އެކަކު އަނެކަކު ގަޔަށް  11ޛުލްޙިއްޖާ މަހުގެ 

 އްޞަކޮށް އިންނަމާދޫއަކީ، މި ޢީދުގައި ފެންޖެހުމުގެ ދުވަސް ވަރަކަށް ވާއިރު، އަދި ޚާ  ފެންޖަހައި މޫދަށްލާ ހަދަމުން ގެންދާ 
ކުޅިވަރުގައި އަންހެން ފިރިހެން ކުދިބޮޑު އެންމެން ޝާމިލުވެ ބައިވެރިވެ އުޅޭ ރަށަކަށްވާއިރު، އެފަދަ ދުވަހެއްގައި އެފަދަ 
ނިޔަތެއްގައި ފެށި އެޢަމަލުގެ ފެށުން ސިފަކުރުމުގައި އެފަދަ ދުވަހެއް ކަމަށް ނުބަލައި، ޢާއްމު އެހެން ދުވަސް ދުވަހެކޭ 

 ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާއެވެ.ބުނެ  މަށްކައެއްފަދައިން ބަލާފައި ވާ 
 
  ަކުށްކުރި ތާރީޚް ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ  [އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]ނުކުތާއަކީ،  ތިންވަނ

ގައި ޢަމަލު ކުރަން ފަށާފައިވާ  2008މެއި  11ކަމަށްވާއިރު، އޭގެ މާފަހުން  2007ޑިސެމްބަރ  21ތާރީޚަކީ 
ނޑައަޅާފައި ވާގެ މަ [އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]އިޞްލާޙެއްގެ ދަށުން  ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށްބުނެ އްޗަށް އަދަބު ކަ

 ނުކުތާއެވެ.
 



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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  ީނޑައެޅޭނީ، އެމީހަކު އެކުށެއް ކުރިއިރު،  ،ހަތަރުވަނަ ނުކުތާއަކ މީހެއްގެ މައްޗަށް ކުށެއްގެ އަދަބު ކަ
ށުން ކަމަށްވެފައި، އެމީހަކު ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގިފަހުން، އެކުށަށް އަދަބު ޢަމަލު ކުރަމުންދިޔަ ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ޤަވާޢިދެއްގެ ދަ 

ނޑައެޅުމަށް ގެނެސްފައިވާ އިސްލާހަކީ ކުރީން އެކުށަކަށް ދެމުންދިޔަ އަދަބަށްވުރެ ލުއި އަދަބެއް ކަމުގައި ނުވާނަމަ،  ކަ
ނޑައެޅުމަކީ، ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ކުށްކުރިއިރު ޢަމަލު ކުރަމުން ދިޔަ ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ޤަވާޢިދެއްގެ ދަށުން އަ ދަބު ކަ

ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށްބުނެ އުޞޫލު ކަމުގައި ވާއިރު، އެއާއި ޚިލާފަށް އަދަބު ކަނޑައެޅުއްވުމުގައި ޢަމަލު ކުރައްވާފައިވާ 
 ނުކުތާއެވެ.

 
 

މުނު ގޮތުގެ ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތް ނި E11C/2009/11ނަންބަރު  އިންނަމާދޫ ކޯޓުގެ  ރ.ގުޅިގެން  އިމިމައްސަލައާ .1
ފަރާތުންނާއި މައްސަލަ  ގެ [އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް]އެޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު ކުރަމުން  ރިޕޯޓަށާއި، 
ންތަކަށް ޔު މައްސަލައާއި ގުޅުންހުރި ލިޔެކިއޮފީހުގެ ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކައަށާއި،  ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޕްރޮސި ރައްދުވާ 
 އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ޝަރީޢަތަށް ފާހަގަކުރެއެވެ. ބަލާއިރު

 

ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤަޟިއްޔާގައި ޕްރޮސި  E11C/2009/11 އިންނަމާދޫ ކޯޓުގެ ނަންބަރު ރ. )ހ(
 އަޚްލާޤީ ޢަމަލު ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ގަދަކަމުން ބަދު ގެ މައްޗަށް ކުޅަ [އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް]ފަރާތުން 

ގެ މައްޗަށް ސާބިތު ވެފައިވަނީ އޭނާގެ އިޢުތިރާފުންކަމަށް  [އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ، 
 އެޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމުގައި ބަޔާން ކުރައްވާފައިވާތީ، އެ ނުކުތާއަށް ބެލުމުގެ ގޮތުން ހައިކޯޓުން ބެލިބެލުމުން؛

ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތުގެ  E11C/2009/11 ކޯޓުގެ ނަންބަރު އިންނަމާދޫ އިސްތިއުނާފް މިކުރެވޭ ރ.
 2007ޑިސެމްބަރ  21ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި،  [އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]ދުވަހު  2009މެއި  13މަޖިލީހަށް 
އާއި  [އި އެޑްރެސްކުއްޖާގެ ރަހްމަތްތެރިޔާގެ ނަމާ]އި އެަރށު އާ [ކުއްޖާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް]އެހާކަންހާއިރު،  3:15ދުވަހުގެ 

ކައިރިން ހިނގާފައި އަންނަނިކޮށް،  މަތީގައި އޮންނަ މަގުން މިސްކިތްމިސްކިތުގެ އިރު ގެދެކުދީން، އެރަށު އަންހެނުން 
ގާތު، މިއަދު މިސްކިތު  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ގޮސް އޭގެ ތެރެއިން  [އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]އެދެކުދީންގެ ފަހަތުން 

ގެ އަތުގައި ހިފައިގެން އައިސް، އަންހެނުންގެ މިސްކިތުގެ ގޯތިތެރެއަށް  [ކުއްޖާގެ ނަން]ނަމޭ ކިޔާފައި، ވަޅުން ފެންޖަހާ 
އެކު ނުދާންވެގެން އާއި [އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]، [ކުއްޖާގެ ނަން]ދެކުނު ފަރާތުން ވަންނަންހުރި ދޮރާ ހަމަވިތަނާ، 

ނުދާންވެގެން ތިމަންނާ  [ކުއްޖާގެ ނަން]ގައި އޭނާ އުފުލާލައިގެން ގެންދަން އުޅުމުން، ގެ ނުރުހުމު [ކުއްޖާގެ ނަން]އުޅުމުން، 
އެއަޑު ނާހައި،  [އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]ބުނިކަމަށާއި، ނަމަވެސް  [ކުއްޖާގެ ނަން]ބަހައްޓާށޭ، ނުގެންދާށޭ، 

ކުއްޖާގެ ]ހުޅަނގު ކޮޅުގައިހުރި ފެންތާނގިތައް ކައިރި  އުފުލާލައިގެން ގެންގޮސް އަންހެނުންގެ މިސްކިތުގެ [ކުއްޖާގެ ނަން ]
އިސްތިއުނާފު ]ގެ އުރަމަތީގައި  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ލައިގެން ހުރި ހެނދުން މަތީން،  [ކުއްޖާގެ ނަން]ބެހެއްޓުމަށްފަހު،  [ނަން

ރޯން ފެށީމާ  [ކުއްޖާގެ ނަން]ން ތުންފަތް ބޯލަން އުޅުމު [ކުއްޖާގެ ނަން]ހިފިކަމަށާއި، އަދި އެއަށްފަހު  [ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން
ގެ ޢުމަރަކީ  [ކުއްޖާގެ ނަން]ބުނެފައިވާ ބުނުމުންނާއި،   [އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]ތުންފަތް ނުބޮއި ދޫކޮށްލީ ކަމަށް 

( އަށް ބެލުމުން އެނގެން 1995ޖެނުއަރީ  09އަހަރު ކަން އޭނާގެ އުފަން ތާރީޚް ) 12( 2007ޑިސެމްބަރ  21އޭރު )
ންނާތީ، ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ގަދަކަމުން ބަނދު އަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގިކަމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއަށް ރ.އިންނަމާދޫ ކޯޓުގެ އޮ

 ބަހުން އިޢުތިރާފް ވެފައިވާކަން އެނގެން އޮންނާތީ،  ސާފު  [އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި 
ޤަޟިއްޔާ ބައްލަވައި، ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމުގައި، ކުޑަކުއްޖަކާއެކު  E11C/2009/11 އިންނަމާދޫ ކޯޓުގެ ނަންބަރު: ރ.

ގެ މައްޗަށް ސާބިތު ވެފައިވަނީ  [އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]ގަދަކަމުން ބަނދު އަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގިކަމުގެ ކުށް 
ނޑައަޅުއްވާފައިވަނީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ  ހަމަތަކާއި އެއްގޮތް ވާގޮތުގެ މަތިންކަން އެނގެން  އޭނާގެ އިޢުތިރާފުން ކަމަށް ކަ

 އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
 
ނޑައެޅޭނީ، އެމީހަކު އެކުށެއް ކުރިއިރު، ޢަމަލު ކުރަމުންދިޔަ  )ށ( މީހެއްގެ މައްޗަށް ކުށެއްގެ އަދަބު ކަ

ނޑައެޅުމަށް ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ޤަވާޢިދެއްގެ ދަށުން ކަމަށްވެފައި، އެމީހަކު ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގި  ފަހުން، އެކުށަށް އަދަބު ކަ
ހަމަޖެހިފައިވާ ޤާނޫނަށް ނުވަތަ ޤަވާޢިދަށް ގެނެވިފައިވާ އިސްލާހަކީ ކުރީން އެކުށަކަށް ދެމުންދިޔަ އަދަބަށްވުރެ ލުއި އަދަބެއް 

ނޑައެޅުމަކީ، ޝަރުޢީ  ކަމުގައި ނުވާނަމަ، ކުށްކުރިއިރު ޢަމަލު ކުރަމުން ދިޔަ ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ޤަވާޢިދެއްގެ ދަށުން އަދަބު ކަ



   މައްސަލަަތއް  ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 

 ޞަފްޙާ  | 10

 
 

 E11C/2009/11 އިންނަމާދޫ ކޯޓުގެ ނަންބަރު: އަދި ޤާނޫނީ އުޞޫލު ކަމުގައި ވާއިރު، އެއާއި ޚިލާފަށް ރ.
ނޑައެޅުއްވުމުގައި ޢަމަލު ކުރައްވާފައިވާކަމަށްބުނެ  ގެ ފަރާތުން  [އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]ޤަޟިއްޔާގައި، އަދަބު ކަ

 ގެ މަޖިލީހުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާތީ، އެނުކުތާއާއި މެދު ހައިކޯޓުން ބެލިބެލުމުން،ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތު
އިސްތިއުނާފު ކުރާ ]ޤަޟިއްޔާގައި ބައްލަވާފައިވާ  E11C/2009/11 އިންނަމާދޫ ކޯޓުގެ ނަންބަރު: ރ.

ގެ ކުށު ދަޢުވާގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ އަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގިކަމު ޑަކުއްޖަކާއެކު ގަދަކަމުން ބަދުކު، [ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 
އަހަރު ފުރިހަމަވެފައިނުވާ  18އޭނާގެ ޢުމުރުން  އަކީ  [އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ] ޢަމަލު ހިންގިއިރު،

ގެ މައްޗަށް ސާބިތުވި ކުށަށް ޢުޤޫބާތް  [އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]ކުޑަކުއްޖެއްކަން އެނގެން އޮންނާތީ، މި 
ނޑައެ ޅުއްވުމުގައި، ކުޑަކުދިންކުރާ ކުއްތަކުގެ މައްސަލަތައް ބަލައި ތަޙްޤީޤްކޮށް އިންސާފްކޮށް އަދަބު ދިނުމުގައި ޢަމަލު ކަ

ވަނަ ނަންބަރަށް ރިޢާޔަތް ކުރައްވާފައިވާކަމަށް އެޤަޟިއްޔާގެ  01ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގެ  17ކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދުގެ 
 އާއި،ހުކުމުގައި ބަޔާން ކުރައްވާފައިވާތީ

ކުޑަކުދިންކުރާ ކުއްތަކުގެ މައްސަލަތައް ބަލައި ތަޙްޤީޤްކޮށް އިންސާފްކޮށް އަދަބު ދިނުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނެ 
ވަނަ ނަންބަރުގައިވަނީ، ''ކުޑަކުއްޖަކު ކުރާ ކުށަކާއި ގުޅިގެން  01ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގެ  17ގޮތުގެ ޤަވާޢިދުގެ 

ނޑައަޅާނީ އެކުށަ ނޑައެޅިފައިވާ އެންމެ ކުޑަ ޢުޤޫބާތެއްގެ ތިއެކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް ކަ ންބައިކުޅަ ދެބައިގެ ކަށް ޤާނޫނުގައި ކަ
 '' މިފަދައިންކަން އެނގެން އޮންނާތީ ހައިކޯޓުން ބެލިބެލުމުން،އަދަބެވެ 

ޤަޟިއްޔާގައި ޙުކުމް ކުރައްވާފައިވަނީ،  E11C/2009/11 އިންނަމާދޫ ކޯޓުގެ ނަންބަރު: ރ.
އްސަލަތައް ބަލައި ތަޙްޤީޤްކޮށް އިންސާފްކޮށް އަދަބު ދިނުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދުގެ ކުޑަކުދިންކުރާ ކުއްތަކުގެ މަ

 MJ/2008/03: ވަނަ ނަންބަރަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިހުގެ ނަންބަރު  01ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގެ  17
އިސްތިއުނާފު ކުރާ ]ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މި  1ވަނަ ނަންބަރުގެ )ށ( ގެ  3( ގެ ސާރކިއުލާގެ 2008މެއި  11)

އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމަށްކަން އެނގެން އޮންނަކަން  02ފަހަރުން ތަޢުޒީރުކޮށް  19 [ފަރާތުގެ ނަން
 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 
ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ  E11C/2009/11 އިންނަމާދޫ ކޯޓުގެ ނަންބަރު: ރ. )ނ(

 ރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ކުޅަ ދަޢުވާގައި ބުނެފައިވާގޮތުން،ކިއުޓަބަލާއިރު، އެޤަޟިއްޔާގައި ޕްރޮސި ޓަށްރިޕޯ
 [އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް]އަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގިކަމުގެ ކުށް، ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ގަދަކަމުން ބަދު

 31އުފަންވެފައިވަނީ  [އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]ރީޚްގައި ކަމާއި، ގެ ތާ  2007ޑިސެމްބަރ  21ކޮށްފައިވަނީ 
 ކުރިކަމަށް ބުނާ  [އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]ގައިކަމާއި، މި ދެތާރީޚަށް ބަލާއިރު،  1989ޑިސެމްބަރ 

 [އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]، އަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގިކަމުގެ ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގިއިރުކުޑަކުއްޖަކާއެކު ގަދަކަމުން ބަދު

އަހަރު  18ދުވަސް ކަން އެނގެން އޮންނާތީ، އޭނާއަކީ އޭރު  20މަހައި  11އަހަރާއި  17އޭރު ވެފައިވަނީ ޢުމުރުން  އަށް
 ފުރިހަމަ ވެފައިވާ ކުއްޖެއް ނޫންކަން އެނގޭކަމާއި،

ތަކަށް އަދަބު ށް ހިންގިއިރު، އެފަދަ ކު ކުރިކަމަށްބުނާ ކުށުގެ ޢަމަލު [އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]
ދިނުމުގައި ޢަމަލު ކުރަމުން އައިސްފައިވަނީ، ކުޑަކުދިންކުރާ ކުއްތަކުގެ މައްސަލަތައް ބަލައި ތަޙްޤީޤްކޮށް އިންސާފްކޮށް އަދަބު 

ރެވިގެން، ވަނަ ނަންބަރަށް ރިޢާޔަތްކު 01ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގެ  17ދިނުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދުގެ 
އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުގެ ]ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކަމާއި،  173( ގެ 6ޝަރީޢަތް ކުރުމާބެހޭ ގޮތުން ހެދިފައިވާ ޤަވާޢިދު )

ނޑައެޅުއްވުމުގައި ރ. [ނަން ޤަޟިއްޔާގައި ހަވާލާ  E11C/2009/11 އިންނަމާދޫ ކޯޓުގެ ނަންބަރު: ގެ މައްޗަށް އަދަބު ކަ
އިސްތިއުނާފު ]( ގެ ސާރކިއުލާ، 2008މެއި  11) MJ/2008/03ރީ އޮފް ޖަސްޓިހުގެ ނަންބަރ: ދެއްވާފައިވާ މިނިސްޓް 
 މި ޢަމަލު ހިންގިއިރު ވުޖޫދަށް އައިސްފައި ނުވާކަން އެނގެން އޮންނާތީ، [ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން

ނޑައެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާ ޤާނޫނީ އުޞޫލަށް ބަލާއިރު، މިމައްސަލަ  މީސްމީހުން ކުރާ ކުށްކުށަށް އަދަބު ކަ
ނޑައެޅޭނީ، އެމީހަކު އެކުށެއް  ނޑިޔާރުންނަށް އިއްތިފާޤް ވެވިފައިވަނީ، މީހެއްގެ މައްޗަށް ކުށެއްގެ އަދަބު ކަ ބެލި ހައިކޯޓުގެ ފަ
ކުރިއިރު، ޢަމަލު ކުރަމުންދިޔަ ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ޤަވާޢިދެއްގެ ދަށުން ކަމަށްވެފައި، އެމީހަކު ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގިފަހުން، 

ނޑައެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޤާނޫނަށް ނުވަތަ ޤަވާޢިދަށް ގެނެވިފައިވާ އިސްލާހަކީ ކުރީން އެކުށަކަށް އެކުށަ ށް އަދަބު ކަ
ދެމުންގެންދިޔަ އަދަބަށްވުރެ ލުއި އަދަބެއް ކަމުގައި ނުވާނަމަ، ކުށްކުރިއިރު ޢަމަލު ކުރަމުން ދިޔަ ޤާނޫނެއް ނުވަތަ 



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުގެ ]މަކީ، ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުޞޫލު ކަމުގައި ވާއިރު، ޤަވާޢިދެއްގެ ދަށުން އަދަބު ކަނޑައެޅު
ކޮށްފައިވާ ކުށަށް އަދަބު ދިނުމުގައި އެފަދައިން ޢަމަލު ކޮށްފައި ނުވާކަމީ، މި ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުޞޫލުން  [ނަން

އްޤުން މަޙްރޫމް ވާނޭ ކަމެއް ކަމުގައިކަން ލިބިފައިވާ އަދަބު ލުއިވުމުގެ ޙަ އަށް [އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]
 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 
ވީމާ، އިސްވެ ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގައި ބަޔާން ކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބަލާއިރު، 

ނޑިޔާރުންނަށް އިއްތިފާޤް ވެވިފައިވަނީ، އިސްވެ މިބަޔާން ކުރެވުނު ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކަށް  މިމައްސަލަ ބެލި ހައިކޯޓުގެ ފަ
 E11C/2009/11އިންނަމާދޫ ކޯޓުގެ ނަންބަރު: ގެ މައްޗަށް ރ. [އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]ރިޢާޔަތްކުރުމުން 

ޤަޟިއްޔާގައި ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމުގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އަދަބު ލުއިވެގެންދާނެތީ، އެޤަޟިއްޔާގައި ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމް 
އިސްތިއުނާފު ކުރާ ]ކުރެވިގެން ހައިކޯޓުގެ މިޤަޟިއްޔާގައި ތް ސްވެ ބަޔާން ކުރެވުނު ޤާނޫނީ އުޞޫލަށް ރިޢާޔަބާޠިލްކޮށް، އި
 ގެ މައްޗަށް ޙުކުމް ކުރަންޖެހޭނޭކަމުގައިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. [ފަރާތުގެ ނަން 
 

 

 :ްޙުކުމ 

 

ޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ އުކިލާއިރު، ޕްރޮސިބަ އިސްވެ ފާހަގަކުރެވުނު އެންމެހައި ނުކުތާތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،ވީމާ
އަޚްލާޤީ ޢަމަލު ދުގެ މައްޗަށް ކުޅަ ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ގަދަކަމުން ބަ [އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް]ފަރާތުން 

އިސްތިއުނާފް ކުރުމުން  ޤަޟިއްޔާގެ E11C/2009/11 ހިންގިކަމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ބައްލަވާފައިވާ ރ.އިންނަމާދޫ ކޯޓުގެ ނަންބަރު:
 21 [އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]ބެލިފައިވާ މިޤަޟިއްޔާގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބަލާއިރު، 

އަހަރު( އާއި، އެރަށު  12) [ކުއްޖާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް]އެހާކަންހާއިރު،  15:15ދުވަހުގެ މެންދުރު ފަހު  2007ޑިސެމްބަރ 
އާއި ދެކުދިން އިންނަމާދޫ އަންހެނުންގެ މިސްކިތު އިރުމަތީ މަގުން ހިގާފައި ދަނިކޮށް،  [ކުއްޖާގެ ރަހްމަތްތެރިޔާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް]
ގެ  [ކުއްޖާގެ ނަން]އެދެކުދީންގެ ފަހަތުން ގޮސް، މިސްކިތު ވަޅުން ފެންއަޅާނަމޭ ބުނެ،  [އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]

ގަދަހެދުމުން،  [ކުއްޖާގެ ނަން]ނުދާންވެގެން  އާއިއެކު [އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]ގެން އަންނަން ފެށުމުން، އަތުގައި ހިފައި 
އުފުލާލައިގެން ގެންގޮސް، މިސްކިތް ކައިރީގައިހުރި ފެންތާގިތައް ކައިރީ  [ކުއްޖާގެ ނަން ] [އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]

ގެ އުރަމަތީގައި  [ކުއްޖާގެ ނަން]ގެ ލައިގެންހުރި ހެދުންމަތީން  [ކުއްޖާގެ ނަން]ބެހެއްޓުމަށްފަހު،  [ކުއްޖާގެ ނަން]ބިންމަތީގައި 
އިސްތިއުނާފު ކުރާ ]ވެފައިވާ އިޢުތިރާފުން،  [އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]ހިފިކަމަށް މައްސަލާގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި 

ނޑައަޅައި، ހިންގިކަމުގެ ކުށުން ކުށްވެރިވެއަޚްލާޤީ ޢަމަލު މުން ބަދުކުޑަކުއްޖަކާއެކު ގަދަކަ [ފަރާތުގެ ނަން އްޖެކަމަށް ކަ
އަހަރު  18ގެ ޢުމުރުން  [އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]މިޢަމަލު ހިންގާފައިވަނީ،  [އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]

އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުގެ އައިޑީ ކާޑު ]ނަންބަރު:  ގެ  [އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]ފުރިހަމަ ވުމުގެ ކުރީންކަން، 
ގެ އުފަންތާރީޚަށް ބެލުމުން އެނގެން  [އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގައިވާ   [ނަންބަރު

ށް އަދަބު ދިނުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނެ ގޮތުގެ އޮތުމާއެކު، ކުޑަކުދީން ކުރާ ކުއްތަކުގެ މައްސަލަތައް ބަލައި ތަޙްޤީޤުކޮށް އިންސާފްކޮ
ގެ މައްޗަށް  [އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]ވަނަ ނަންބަރަށް ރިޢާޔަތްކޮށް،  1ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގެ  17ޤަވާޢިދުގެ 

ވަނަ  10މާއްދާގެ  ވަނަ 173ގެ  6ސާބިތުވި މިކުށުގެ ޢުޤޫބާތެއްގެ ގޮތުން، ޝަރީޢަތް ކުރުމާބެހޭ ގޮތުން ހެދިފައިވާ ޤަވާޢިދުގެ 
މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް  08ފަހަރުން ތަޢުޒީރު ކޮށް،  6، [އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް]ނަންބަރުގެ ދަށުން، 

 އަރުވާލުމަށް ޙުކުމް ކޮށް، މިޤަޟިއްޔާ ނިންމީއެވެ.
 

 ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމް ބާޠިލްވީއެވެ. E11C/2009/11 އިންނަމާދޫ ކޯޓުގެ ނަންބަރު: މިޤަޟިއްޔާ މިގޮތަށް ނިމުމުން ރ.
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 HC-A/89/2009ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު 
  :ްން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުގަދަކަމުން ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތ 

 

 :ްއިސްތިއުނާފު ކުރިފަރާތ 

  އަޙްމަދު ޝަރީފު ނަން:  *

 ސާސަރީގެ /ވައްމުލައްފު  ޏ.* ދާއިމީ އެޑްރެސް:  A004678 * އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

 

 :ްއިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތ 

 ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ކިއުޓަރޕްރޮސި  ނަން: *

 -* ދާއިމީ އެޑްރެސް:  -* އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު: 

 
  ު1430ރަބީޢުލްއާޚިރު  18 ތާރީޚް: ރަޖިސްޓްރީކުރެވުނ 
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  ު234  ރު: ނަންބަ  ޤަޟިއްޔާ  އިސްތިއުނާފުކުރެވުނ/RIC-3/2008 

 :ުފުވައްމުލަކު ކޯޓު  ޏ. ނިންމެވި ކޯޓ 

 

  ިލިސް:މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖ 

ނޑިޔާރު ނޑިޔާރު އަޙްމަދު ޝަރީފް، ޙަމީދުهللا ޢަބްދު ފަ ނޑިޔާރު އާދަމް މު ،ޢަލީ ފަ  هللاޙައްމަދު ޢަބްދުފަ
 

  ުތައް(އުޞޫލު ޤަޟިއްޔާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ މުޙިއްމ(: - 
 

  ިއާއި ޙުކުމް ގެ ޚުލާޞާ ދަށުކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައ: 

 

 2008ފެބުރުއަރީ  08އަޙްމަދު ޝަރީފު  ،ޤަޟިއްޔާއަކީ RIC-3/2008/234ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ފުވައްމުލަކު ޏ.
އަހަރު( އާއި މެދު ގަދަކަމުން ބަދު އަޚްލާގީ ޢަމަލު ހިންގި  13) [ކުއްޖާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް] ،އެހައިކަން ހާއިރު 8:00ދުވަހު 

ކުއްޖާ ]ފުވައްމުލަކު  [ކުއްޖާގެ ނަން ]އެހައިކަން ހާއިރު  8:00ދުވަހު  2008ފެބުރުއަރީ  08ކަމަށް އިންކާރު ކުރިނަމަވެސް 
އާއި ދިމާވެގެން ދެއްކި ވާހަކަ ތަކުގެ ތެރޭގައި  [ކުއްޖާގެ ނަން]ގޮސް  ގައި ހުއްޓާ އެގެއަށް އަޙްމަދު ޝަރީފު [ދިރިއުޅޭގޭގެ ނަން

ކުއްޖާގެ ]އަޙްމަދު ޝަރީފުގެ ގާތަށް ގެންގޮސް  [ކުއްޖާގެ ނަން ]އަދިވެސް ހާދަ ކުޑަކޮށޭ ތިހުންނަނީ[ ބުނެ  [ކުއްޖާގެ ނަން ]]
ގެ ވާތް ފަރާތުގެ އުރަމަތީގައި އަޙްމަދު  [ކުއްޖާގެ ނަން] ގެ ހަށިގަޑާއި އަޙްމަދު ޝަރީފުގެ ހަށިގަޑާއި ގާތްކުރުމުގެ ތެރޭގައި [ނަން

ކުއްޖާގެ ]ބުނާތީއާއި އަދި އަޙްމަދު ޝަރީފުގެ މިޢަމަލު ތަކުން ސަލާމަތްވުމަށް  [ކުއްޖާގެ ނަން]ޝަރީފު ކަނާތުން ހިފިކަމަށް 
ން ދަމުން މިކަންތައްތަކުގެ ވާހަކަ އެއްވެސް އިން ނުކުމެގެ [ކުއްޖާ ދިރިއުޅޭގޭގެ ނަން ]ހަޅޭލަވަން ފެށުމުން އަޙްމަދު ޝަރީފު  [ނަން

ބެހޭ )ހެއްކާ 76/24ޤާނޫނު ނަންބަރު ގެ ގާތުގައި އަޙްމަދު ޝަރީފު ބުނެފައިވާތީ،  [ކުއްޖާގެ ނަން ]މީހެއްގެ ގާތުގައި ނުބުނުމަށް 
ދަކަމުން ބަދުއަޚްލާގީ ޢަމަލު ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އަޙްމަދު ޝަރީފުގެ މައްޗަށް ކުޑަކުއްޖަކާއި މެދު ގަ  06ޤާނޫނު( ގެ 

 ތުން ހުށަހެޅުމުން ބައްލަވާފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެކެވެ.ދައުލަ  ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ 
ފުވައްމުލަކު ސާސަރީގެ އަޙްމަދު  އުލަތުން ޏ.ކޯޓުން ޙުކުމް ކުރައްވާފައިވަނީ، "ދަފުވައްމުލަކު  ޏ. އެޤަޟިއްޔާގައި

އަހަރު( އާއި މެދު  13) [ކުއްޖާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް]އެހައިކަން ހާއިރު  8:00ވަހު ދު  2008ފެބުރުއަރީ  08ޝަރީފުގެ މައްޗަށް 
ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާގީ ޢަމަލު ހިންގި ކަމަށް ކުރައްވާ ދަޢުވާއަށް އަޙްމަދު ޝަރީފު އިންކާރު ކުރިކަމުގައިވިޔަސް މިޤަޟިއްޔާއަށް 

ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް  06ބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ )ހެއްކާ 76/24ންބަރު ތަކާއި ނަލިބިފައިވާ ބަޔާންތަކާއި ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާ



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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ޏ. ފުވައްމުލަކު ސާސަރީގެ އަޙްމަދު ޝަރީފުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ދަޢުވާކުރައްވާ ކުޑަކުއްޖަކާއި މެދު ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާގީ 
ނޑައަޅައި ޝަރީޢަތް ކުރުމާއި ވަނަ މާއްދާ  173( ގެ 6ބެހޭގޮތުން ހެދިފައިވާ ގަވާއިދު ) ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ކަ

ނަންބަރަށް ޙަވާލާދީ ޏ. ފުވައްމުލަކު ސާސަރީގެ އަޙްމަދު ޝަރީފުގެ މައްޗަށް ސާބިތުވާ  10)ބަދުއަޚްލާގީ ކުށުގެ އަދަބު( ގެ 
ފުވައްމުލަކު ސާސަރީގެ އަޙްމަދު ޝަރީފު  ކުޑަކުއްޖަކާއި މެދު ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާގީ ހިންގުމުގެ ކުށުގެ އުޤޫބާތެއްގެ ގޮތުން ޏ.

)އެކެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އަރުވާލުމަށް ޙުކުމްކޮށް މިފަދަ ކަންތައްތައް  01)ދިހައެއް( އެތި ފަހަރުން ތައުޒީރުކޮށް  10
 މިފަދައިންނެވެ. "ވެ ތަކުރާރު ނުކުރުމަށް ނަސޭޙަތްތެރިވެ ޤަޟިއްޔާ ނިންމީއެ

 
 

  ުތާތައް:ފާހަގަކުރެވުނު ނުކ 

 

ޤަޟިއްޔާގައި ޙުކުމް ކުރައްވާ ނިންމެވުމުން، އެޙުކުމާމެދު ހިތްހަމަ  RIC-3/2008/234ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ފުވައްމުލަކު ޏ. .2
އެޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު ކުރަމުން އަންނަނިވި ނުކުތާތައް  އަޙްމަދު ޝަރީފު  ސާސަރީގެ/ވައްމުލައްފު  ޏ.ނުޖެހިގެން 

 ސާސަރީގެ /ވައްމުލައްފު  ޏ.އެގޮތުން  ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ.ފާހަގަކޮށް އެނުކުތާތަކާމެދު 
  ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ:ގެ އަޙްމަދު ޝަރީފު 

 
  ،ީޝަރުޢީ ގޮތުން މިފަދަ މައްސަލައެއް ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ކާފީ ހެކި ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކ

 .އެވެނުކުތާ ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް ބުނެ  ގެ މައްޗަށް މިމައްސަލަ ސާބިތުވާކަމަށް ނިންމާފައިވުންއަޙްމަދު ޝަރީފު  ލިބިފައިނެތި
 
 ،ީޝަރުޢީ ގޮތުން މިފަދަ މައްސަލައެއް ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ކާފީ ހެކި  ދެވަނަ ނުކުތާއަކ

 ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ  ނިންމާފައިވުން ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މިމައްސަލަ  6ލިބިފައިނެތި، ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 
 .އެވެ ނުކުތާ

 
  ަބަދުއަޚްލާގީ އެއްވެސް ޢަމަލެއް އަޙްމަދު ޝަރީފު ހިންގާފައިވާކަމަށް، ޝަރުޢީ ނުކުތާއަކީ،  ތިންވަނ

ވާކަމަށް އަދި ޤާނޫނީ ގޮތުން އެއްވެސް ހެއްކެއް ލިބިފައިނެތި އެފަދަ ޢަމަލެއް އަޙްމަދު ޝަރީފު ހިންގި ކަމުގެ ކުށް ސާބިތު
 އެވެ.ނުކުތާ ހުށަހަޅާފައިވާށް ބުނެ ނިންމާފައިވުން ކަމަ

 
 

ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ  RIC-3/2008/234ނަންބަރު  ޏ. ފުވައްމުލަކު ކޯޓުގެގުޅިގެން  އިމިމައްސަލައާ .1
ފަރާތުންނާއި މައްސަލަ  ގެއަޙްމަދު ޝަރީފު  ސާސަރީގެ/ވައްމުލައްފު  ޏ.އެޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު ކުރަމުން  ރިޕޯޓަށާއި، 
ންތަކަށް ޔު މައްސަލައާއި ގުޅުންހުރި ލިޔެކިއޮފީހުގެ ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކައަށާއި،  ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޕްރޮސި ރައްދުވާ 

 ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ޝަރީޢަތަށް ފާހަގަކުރެއެވެ.

 

ކީ ބާލިޣުވެފައިވާ އަ [ކުއްޖާގެ ނަން]ސާ ހިނގި އިރު ދިޙާވުނު އަޙްމަދު ޝަރީފުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރެ )ހ( 
ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިޔާގެ ]ގެ ބެލެނިވެރިޔާ،  [ކުއްޖާގެ ނަން]ގެ އަމިއްލަ އިޢްތިރާފުންނާއި  [ކުއްޖާގެ ނަން]ކުއްޖެއްކަން 

 ގެ ބަހުން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެއެވެ.[ނަމާއި އެޑްރެސް
 
ގެ ބޮލުގައި އަތުން ފިރުމާ  [ކުއްޖާގެ ނަން] ގަޔާއި ގާތްކޮށް އަޙްމަދު ޝަރީފުގެ، [ކުއްޖާގެ ނަން ] )ށ(

ވަނަ  24އޯގަސްޓް  2008ކަލޭ ދެކެ ވަރަށް ލޯބިވެޔޭ، ސްކޫލްގެ ދައުރުގައި މީހަކާއި ރައްޓެހި ނުވާށޭ ބުނެފައިވާނެ ކަމަށް، 
ޝަރީފު ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި  ލަކު ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް އަޙްމަދު މުދުވަހު މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން ފުވައް

 ބުނެފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ.

 
ޢާއިލީގޮތުން ތިމާގެ ކަމެއް ނުވާ ދުރުހިލޭ މީހެއްކަން  އާއި [ކުއްޖާގެ ނަން]އަޙްމަދު ޝަރީފަކީ  )ނ(

އޮތްއިރު،  އަޙްމަދު ޝަރީފު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަ ތަކުން އެނގެން



   މައްސަލަަތއް  ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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މަޙްރަމަކަށް ނުވާ ބާލިޣުވެފައިވާ އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ބޮލުގައި ފިރުމާ ލޯބިވާކަމަށާއި މީހުނާއި ރައްޓެހި ވުމާއި ބެހޭގޮތުން 
ވާހަކަ ދައްކާ ހެދުމަކީ ޝަރުޢީ ގޮތުން ހުއްދަކަމެއް ނޫންކަން ޝަރުޢީ ދަލީލުތަކުން ސާބިތުވާ ހިނދު، އަދި އެފަދަ ޢަމަލެއް 

އި އެފަދަ ވާހަކަ އެއް ދެއްކުމަށް އިސްތިސްނާއީ ގޮތެއްގައި ހުއްދަކުރެވޭ ފަދަ މަޙައްލެއްގައި ހުރި މީހަކަށް އަޙްމަދު ހިންގުމާ
ޝަރީފު ނުވާއިރު، އެފަދަ ވާހަކަ ތަކާއި ޢަމަލު ތަކަކީ ބަދު އަޚްލާޤީ ވާހަކަ ތަކާއި ޢަމަލުތައް ކަމަށް ޝަރުޢީ ހަމަތަކުން 

 ބެލެވެއެވެ.
 

 

 :ްޙުކުމ 

 

 ފަހެ، އިސްވެ ފާހަގަ ކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގައި ބަޔާން ކުރެވުނު ކަންކަން ބަޔާން ކުރެވުނު ގޮތަށް ހުންނާތީ، ދެން
ޤަޟިއްޔާގައި ކުޑަކުއްޖަކާއި މެދު ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާގީ ޢަމަލު  RIC-3/2008/234ފުވައްމުލަކު ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ޏ.

ނޑައަޅުއްވާ އެކުށުގެ އުޤޫބާތެއްގެ ސާސަރީގެ އަފުވައްމުލަކު/ ހިންގުމުގެ ކުށް ޏ. ޙްމަދު ޝަރީފުގެ މައްޗަށް ސާބިތުވާކަމަށް ކަ
 10ވަނަ މާއްދާ )ބަދުއަޚްލާގީ ކުށުގެ އަދަބު( ގެ  173( ގެ 6ގޮތުން ޝަރީޢަތް ކުރުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ހެދިފައިވާ ޤަވާޢިދު )

)އެކެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް  01 ،ރުން ތަޢުޒީރުކޮށް)ދިހައެއް( އެތި ފަހަ 10އަޙްމަދު ޝަރީފު ، ވަނަ ނަންބަރަށް ޙަވާލާދީ
އަރުވާލުމަށް ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމަށް ބަދަލެއް ގެންނާނެ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމައެއް އޮތް ކަމަށް މިމައްސަލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ނޑިޔާރަކަށް އެއްބަސްވެވި ނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުގެ އެއްވެސް ފަ ފައި ނުވާތީ، އެޤަޟިއްޔާގައި ކުރައްވާފައިވާ ހައިކޯޓުން ބެލި ފަ
 ޙުކުމަށް ތާއީދުކޮށްފީމެވެ.

 
 



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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 ވަނަ އަހަރު ނިންމާފައިވާ މައްސަލަތައް  2010

 ބެހޭކުޑަކުދިންނާގައި ހިމެނޭ ތަކު މައްސަލައެން އުނިކުރެވިފައިވާ ބައިތައް އުނިކުރެވިފައިއެވަނީ ތަކުރިޕޯޓު ހިމެނިފައިވާ  މިފޮތުގައި]
[ކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައެވެ ސިއްރު މަޢުލޫމާތު   



   މައްސަލަަތއް  ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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g 

 

 HC-A/228/2008ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު 
  :ްބާލިޣުނުވާ ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުން ޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތ 

 

 :ްއިސްތިއުނާފު ކުރިފަރާތ 

 މުޙައްމަދު ކަމާލް ޢަލީ ނަން:  *

     /ނޫމާގެ ނޮޅިވަރަމް ހދ.* ދާއިމީ އެޑްރެސް:  A024015 ރު:* އައިޑީ ކާޑު ނަންބަ 

 

 :ްއިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތ 

 ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ކިއުޓަރޕްރޮސި  ނަން: *

 -* ދާއިމީ އެޑްރެސް:  -* އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު: 

 
  ު1430މުޙައްރަމް  22 ތާރީޚް: ރަޖިސްޓްރީކުރެވުނ 

 2009 ޖެނުއަރީ 19                  
 :ް1431ޖުމާދުލްޢޫލާ  21 ނިމުނު ތާރީޚ   

 2010މެއި  06              
 

  ު05  ރު: ނަންބަ  ޤަޟިއްޔާ  އިސްތިއުނާފުކުރެވުނ/B9C/2008 

 :ުކޯޓު ނޮޅިވަރަމްހދ.  ނިންމެވި ކޯޓ 

 

  ިލިސް:މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖ 

ނޑިޔާރު ނޑިޔާރު އާދަމް މުޙަ، ޢަބްދުލްޣަނީ މުޙައްމަދު ފަ ނޑިޔާރު ޢަބްދު، هللاއްމަދު ޢަބްދު ފަ  ޙަމީދު هللا ފަ
 

  ުތައް(އުޞޫލު ޤަޟިއްޔާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ މުޙިއްމ(: - 
 

  ިއާއި ޙުކުމް ގެ ޚުލާޞާ ދަށުކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައ: 

 

ހދ. ނުޅިވަރަމް/ނޫމާގެ )ވީނަސްމަންޒިލް( ޤަޟިއްޔާއަކީ،  B9C/2008/05ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ނޮޅިވަރަމު  ހދ.
އަހަރު( އާއިމެދު ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގިކަމަށް އިންކާރު  13) [ކުއްޖާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް]ދު ކަމާލު ޢަލީ މުޙައްމަ

 [ންކުއްޖާގެ ނަ]ކުލާހުގައި ފިލާވަޅުހަދަން އިންދާ މީނާ  [ނަން ކުއްޖާގެ ]މަސް ތެރޭގައި  އަހަރު ޖޫން ވަނަ 2007ކުރިނަމަވެސް 
ލައި ތްގެ އަރިކައްޓާދިމާގައި އަ [ންކުއްޖާގެ ނަ] ގެ ކަނާތް ފަރާތު ފުރަގަހުގައި ހުރެފައި މީނާ [ނަންކުއްޖާގެ ]ކައިރިއަށްގޮސް 

ބުނާތީއާއި، މީނާ މިޢަމަލު  [ނަމާއި އެޑްރެސް ގެ 1ހެކިވެރިޔާ ] ަަމަށް ބުނިކަމަށް ހަދައި ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގާފައިވާކ
 24/76ބުނާތީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  [ނަމާއި އެޑްރެސް  ގެ 2ހެކިވެރިޔާ ] ށްއާއިމެދު ހިންގިމަންޒަރު ދުއްކަމަ [ން ކުއްޖާގެ ނަ]

ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މުޙައްމަދު ކަމާލު ޢަލީގެ މައްޗަށް ބާލިޣުނުވާ ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ބަދުއަޚްލާޤީ  6ގެ  )ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނު(
 ލަވާފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެކެވެ.ތުން ހުށަހެޅުމުން ބައްދައުލަދަޢުވާ  ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ކުށުގެ

ދެންފަހެ އިސްވެދިޔަ ބަޔާންތަކަށާއި ކޯޓުން ޙުކުމް ކުރައްވާފައިވަނީ، " ނޮޅިވަރަމް ހދ.އެޤަޟިއްޔާގައި 
ނޫމާގެ )ވީނަސްމަންޒިލް( މުޙައްމަދު ކަމާލު މް/ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ މައްޗަށް ޝަރީޢަތުން ރިޢާޔަތް ކުރުމުން ހދ. ނޮޅިވަރަ

( ގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ދަޢުވާކުރައްވާ ބާލިޣުނުވާ ކުޑަކުއްޖަކާމެދު A024015އަހަރު( )ދ.ރ. ކާޑް ނަންބަރު  51ޢަލީ )
 އަހަރު( 13)، [ކުއްޖާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް]ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާގައިވާ ފަދައިން މުޙައްމަދު ކަމާލު ޢަލީ 

 ވަނަ އަހަރު ޖޫން މަސްތެރޭގައި  2007ހިންގިކަމަށް މުޙައްމަދު ކަމާލު ޢަލީ އިންކާރު ކުރިނަމަވެސް އާއިމެދު ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު 

ކުއްޖާގެ ] ކައިރިއަށްގޮސް [ކުއްޖާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް ]ކުލާހުގައި ފިލާވަޅު ހަދަން އިންދާ މުޙައްމަދު ކަމާލު ޢަލީ  [ން ކުއްޖާގެ ނަ]
ލައި ހަދައި ތްގެ އަރިކައްޓާއި ދިމާގައި އަ [ނަންކުއްޖާގެ ]ފައި މުޙައްމަދު ކަމާލު ޢަލީ ގެ ކަނާތް ފަރާތު ފުރަގަހުގައި ހުރެ[ންނަ

 ބުނާތީ އާއި މުޙައްމަދު ކަމާލު ޢަލީ މިޢަމަލު  [ނަމާއި އެޑްރެސް ގެ 1ހެކިވެރިޔާ ] ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގާފައިވާކަމަށް ބުނިކަމަށް



   މައްސަލަަތއް  ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 

 ޞަފްޙާ  | 18

 
 

  [ނަން ކުއްޖާގެ ] ބުނާތީ އާއި އަދި ހަމަ އެދުވަހު [ނަމާއި އެޑްރެސް ގެ 2ވެރިޔާ  ހެކި ] އާއިމެދު ހިންގިކަމަށް [ން ކުއްޖާގެ ނަ]

ދިސާގެ ތަޙްޤީޤަށާއި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް މުޙައްމަދު ކަމާލު ޢަލީ ދީފައިވާ ޙާ އްގައި އަތްލާފައިވާނެކަމަށް މިގައިގެ ދެތަނެ
ށް ދައުލަތުން ކުރައްވާ ބާލިޣުނުވާ ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ބަދުއަޚްލާޤީ ބަޔާނުގައި އެނގެން އޮންނާތީ މުޙައްމަދު ކަމާލް ޢަލީގެ މައްޗަ

ނޑައަޅައި، މިކުށުގެ ޢުޤޫބާތެއްގެ ގޮތުން ޤާނޫނު ށް މަދު ކަމާލު ޢަލީ ކުޢަމަލު ހިންގުމުގެ ކުށުން މުޙައް ވެރިވެއްޖެ ކަމަށް ކަ
މުޙައްމަދު ކަމާލް ޢަލީ މިފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގި  ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މިއީ 6)ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ  24/76ނަންބަރު 

 ގެ ދަށުން ހދ. 9ވަނަ މާއްދާގެ  173( މިފޮތުގެ 6ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަންސާބިތުވާތީ ޝަރީޢަތް ކުރުމާބެހޭ ޤަވާޢިދު )
ނެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ )ތި 3)ނަވާރަ( ފަހަރު ތަޢުޒީރުކުރުމާއެކު  19ނޫމާގެ )ވީނަސްމަންޒިލް( މުޙައްމަދު ކަމާލު ޢަލީ ނޮޅިވަރަމް/

 މިފަދައިންނެވެ. މުއްދަތަށް އަރުވާލުމަށް ޙުކުމްކޮށް މިޤަޟިއްޔާ ނިންމީއެވެ"
 

 

 :ްފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައ 

 

ޤަޟިއްޔާގައި ޙުކުމް ކުރައްވާ ނިންމެވުމުން، އެޙުކުމާމެދު ހިތްހަމަ  B9C/2008/05ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ހދ. ނޮޅިވަރަމް .2
އެޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު ކުރަމުން އަންނަނިވި ނުކުތާތައް  މުޙައްމަދު ކަމާލް ޢަލީ  މް/ނޫމާގެ ނޮޅިވަރަ ހދ.ނުޖެހިގެން 

 ނޮޅިވަރަމް/ނޫމާގެ  ހދ.އެގޮތުން  ފާހަގަކޮށް އެނުކުތާތަކާމެދު ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ.
  :ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ގެ މުޙައްމަދު ކަމާލް ޢަލީ 

 
  ،ީސާބިތުވާކަމަށް  މައްސަލަ ކުރާ ދަޢުވާ މައްޗަށް ޢަލީގެ ކަމާލް މުޙައްމަދުފުރަތަމަ ނުކުތާއަކ 

ގެ ނަމާއި  1ހެކިވެރިޔާ ] ބިނާކޮށްފައިވާއިރު މައްޗަށް ބުނާބުނުމުގެ [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 1ހެކިވެރިޔާ ] ނިންމުމުގައި
ވާ ޢު ލީގެ މައްޗަށް މިމައްސަލައިގައި ކޮށްފައިވާ ދަޢަ މަދު ކަމާލް ގެ ބަހަކީ ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެމަތިން މުޙައް[އެޑްރެސް

ސާބިތުކުރުމަށް ލިބޭ ޤަރީނާއަކަށްވެސް ނުފުދޭއިރު އޭނާ ބުނާބުނުމުގެ މައްޗަށް މައްސަލަ ސާބިތުކުރުމުގައި 
 .އެވެނުކުތާ ހުށަހަޅާފައިވާބަލާފައިވާކަމަށްބުނެ 
 
 ،ީ[ކުއްޖާގެ ނަން] ،ށްފައިވަނީ މުޙައްމަދު ކަމާލް ޢަލީމިމައްސަލައިގައި ދަޢުވާކޮ ދެވަނަ ނުކުތާއަކ 

ގާފައިވާތީވެ، ނަގެ މޫނުގައި ބިހި [ނަންގެ  2ހެކިވެރިޔާ  ]ލާޤީ ޢަމަލެއް ހިންގައިގެންކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު ޚްމެދު ބަދުއައާއި
 ،ހިންގިކަމަށް ބުނެފައިވާ ފައިވާ ޢަމަލު ގައި ބުނެ ވާކުރެވޭ މިމައްސަލާޢުއޭނާގެ މޫނުގައި އަތްލިކަމަށް ބުނެފައިވާ ބުނުން އެއީ ދަ 

 .އެވެނުކުތާ ހުށަހަޅާފައިވާހިންގިކަމަށް ބެލެވިދާނެ ޢަމަލެއް ނޫންކަމަށްބުނެ 
 
  ަމުޙައްމަދު ކަމާލް ޢަލީގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ ކުރެވުނު ބާލިޣުނުވާ ކުޑަކުއްޖަކާއިމެދު ނުކުތާއަކީ،  ތިންވަނ

 2008އޭޕްރިލް  22ކޯޓަށް  ނޮޅިވަރަމް ހދ. ،ތުކުރުމުގައި މުޙައްމަދު ކަމާލް ޢަލީލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ކުށް ސާބިޚްބަދުއަ
ނަފްސާނީގޮތުން އެއްވެސް އަސަރެއް ކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބުނެފައިވާ  އަށް [ކުއްޖާގެ ނަން]ގައި ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި 

 އެވެ.ނުކުތާ ހުށަހަޅާފައިވާބުނެ ބުނުމަކީ، ދަޢުވާކުރެވޭ ޢަމަލު ހިންގިކަމަށް ބެލެވޭނޭ ކަމެއް ނޫންކަމަށް
 

  ީވާކުރެވުނު ބާލިޣުނުވާ ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ޢު މުޙައްމަދު ކަމާލް ޢަލީގެ މައްޗަށް ދަ ،ހަތަރުވަނަ ނުކުތާއަކ
ގައި ދީފައިވާ  2007ސެޕްޓެމްބަރު  12ލާޤީ ޢަމަލުހިންގިކަމުގެ ކުށް ސާބިތުކުރުމުގައި މުޙައްމަދު ކަމާލް ޢަލީ ޚްބަދުއަ

ނޑުގައި ކަނދުރާއާއި ދިމާލުން އަތްލާފައިވާނޭކަމަށް ބުނެފައިވާ  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ބަޔާނުގައި  ގެ އަތުގައި އާއި އިސްތަށިގަ
 އެވެ.ނުކުތާ ހުށަހަޅާފައިވާ ނޫންކަމަށްބުނެ  ބުނުން އެއީ ދަޢުވާކުރެވޭ ޢަމަލު ހިންގިކަމަށް ބެލެވޭނޭ ކަމެއް

 
  ައިންބަފައިން ނަގާފައި އެކުދީން ތަރުބިއްޔަތު މުދައްރިސުންނަކީ ކުދިންގެ މަ ،ނުކުތާއަކީ ފަސްވަނ

ވާއިރު މުދައްރިސަކު މިދަޢުވާގައިވާގޮތަށް  މީހުން ކަމުގައި ކުރުމުގައި އަދި ހުރިހާ ގޮތަކުންވެސް އެކުދިންނާއި އެންމެ ގާތް
 ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާއެވެ. މަށް ބުނެކަލާޤީ އަމަލެއް ކަމުގައި ނުބެލޭނެޚްއޭނާގެ ދަރިވަރެއްގެ އަރިކަށީގައި އަތްލުމަކީ ބަދުއަ



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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 އެވެ.ނުކުތާ
 

 ،ީވަނަ މާއްދާއަށް  6ގެ މައްސަލަ ނިންމާފައިވަނީ ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނުމި ހަތްވަނަ ނުކުތާއަކ
މިންވަރަށް މިދަޢުވާގައި ބުނާ ޢަމަލު، މުޙައްމަދު ކަމާލް  ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 6 ޔަތްކޮށްގެން ކަމަށްވާއިރުޢާރި

 އެވެ.ނުކުތާ  ހުށަހަޅާފައިވާނެތްކަމަށްބުނެ  ޢަލީ ހިންގިކަމަށް ބެލެވޭނެ ތަނެއް
 

 

ނިމުނު ގޮތުގެ ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތް  B9C/2008/05ކޯޓުގެ ނަންބަރު ހދ. ނޮޅިވަރަމް ގުޅިގެން  އިމިމައްސަލައާ .1
ފަރާތުންނާއި މައްސަލަ  ގެ މުޙައްމަދު ކަމާލް ޢަލީ ނޮޅިވަރަމް/ނޫމާގެ ހދ.އެޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު ކުރަމުން  ރިޕޯޓަށާއި، 
ންތަކަށް ޔު އި ގުޅުންހުރި ލިޔެކިއޮފީހުގެ ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކައަށާއި، މައްސަލައާ ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޕްރޮސި ރައްދުވާ 
 އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ޝަރީޢަތަށް ފާހަގަކުރެއެވެ. ބަލާއިރު

 

ގައި އެކުއްޖެއްގެ ޙައްޤުގައި ޤަޟިއްޔB9C/2008ާ/05 ހދ. ނޮޅިވަރަމު ކޯޓުގެ ނަންބަރު  )ހ(
، ގެ ތަޙްޤީޤަށާ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ދީފައިވާ ބަޔާނަށް ބަލާއިރުމައްސަލައި [ކުއްޖާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް]ދަޢުވާކުރެވިފައިވާ 

މުޙައްމަދު ކަމާލް ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ މެދުތެރެއިން ދުވަހެއްގައި، އިސްލާމް މުދައްރިސް )ކަމާލް ސާރ(  2007
ޑީގެ ފަހަތަށް އައިސް އޭނާެގ ނގޮ ދެ އިންނފިލާވަޅު ހަދަން އިންދާ ކަމާލް ސާރ އޭނާ އިށީ [ކުއްޖާގެ ނަން ] ޢަލީ،

ޑީގެ ލައްގަންނަ ތަނުގައި ޖެހުމުން ނއަދި މިގޮތަށް ދަމާލުމުން އޭނާގެ ބުރަކަށި ގޮ، އިދެކޮޑުގައި ހިފާ ފަހަތަށް ދަމާލި ކަމަށާ
 ހުރެފައި ކަމާލް ސާރ ދިޔައީ ކަމަށާއި، ޑުގައި ހިފަހައްޓައިގެންނކުޑައިރުކޮޅަކު އޭނާގެ ކޮ 

ގެ ދުވަހު އިސްލާމް ގަޑީގައި ކަމާލް ސާރ ކްލާހަށް އައިސް ޤުރުއާނު  2007ޖޫން  26ދެން އޭގެ ފަހުން 
ކުޑަފޮތުގައި  [ކުއްޖާގެ ނަން]ސޫރަތެއް ނަގައި ދިނުމަށްފަހު އެސޫރަތާ އެސޫރަތުގެ މާނަ ކުޑަފޮތުގައި ލިޔަން ދިނީމާ، 

ސާރ އޭނާގެ ގާތަށް އައިސް، އޭނާއަށް ނުބައިކޮށް ލިޔެވިފައިވާ  ބިސްމި ލިޔުމަށްފަހު އޭގެ މާނަ ލިޔަން އިންދާ ކަމާލް
ނޑަށްވުރެ ކުޑަތަންކޮޅެއް މަތިން ސާރ ރަގަޅަށް ލި  ތަންކޮޅެއް ކަމާލް ޔެދިނުމަށްފަހު، އޭނާގެ ފުރަގަހުގައި ހުރެފައި އޭނާގެ ބަ

ސާރ ވިކައިގަންނަ ގޮތަށް ހިފާ ފިތާލުމަށްފަހު، އެނބުރި ބޯޑުކައިރިއަށް ގޮސް ހުރެފައި، އަނެއްކާ  އަރިކައްޓާ ދިމާގައި ކަމާލް
އަދި މިފަހަރު އޭނާގެ ، އިއިސް އެޢަމަލު ތަކުރާރު ކުރިކަމަށާސާރ އެނާގެ ކައިރިއަށް އަ ދެވަނަ ފަހަރަށްވެސް ކަމާލް

 ބުނެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. [ން ކުއްޖާގެ ނަ]ސާރގެ އަތްޖެހުނު ކަމަށްވެސް  އުރަމަތީގައި ކަމާލް
 
ބަދުއަޚްލާޤީ  މުޙައްމަދު ކަމާލް ޢަލީ އާއިމެދު [ކުއްޖާގެ ނަން ]އިސްވެ ބަޔާން ކުރެވުނު ފަދައިން  )ށ(

 ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ނޮޅިވަރަމް ހދ.ގެ މައްޗަށް މުޙައްމަދު ކަމާލް ޢަލީ ތުން ދައުލަމަލު ހިންގާފައިވާކަމަށްބުނެ، ޢަ
05/B9C/2008 ާގެ ގަޔަށް  [ކުއްޖާގެ ނަން]ގައި ކޮށްފައިވާ ދަޢުވާއަށް އިންކާރު ކުރުމުގެ ގޮތުން ބުނެފައިވަނީ، ޤަޟިއްޔ

، އިމަށްކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާކަ އަތްލާފައި ނުވާނެ މުޙައްމަދު ކަމާލް ޢަލީއްގައި އެރުމޭ ބުނެވޭގޮތަށް އޭނާގެ އެއްވެސް ތަނެ

އްޖާގެ ކު]ގައި ދިޔަގޮތްކަމަށް ނކަން ސިފަކޮށް ދިނުމަށް ނުވަތަ އެދުވަހު އިސްލާމް ގަޑީގައި ކަންތައް ހި އެ  އެނޫން ގޮތަކަށް
 ،އިކޯޓުގައި ބުނެފައި ނުވާކަމާ ނޮޅިވަރަމް ހދ. ލް ޢަލީމުޙައްމަދު ކަމާބުނެފައިވަނީ ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފަށް ކަމަށް  [ންނަ

އިވާ ބަޔާނުގައިވެސް ޝަރީޢަތަށް ދީފަ މުޙައްމަދު ކަމާލް ޢަލީގުޅިގެން  އިއަދި އޭގެ ފަހުން އެޤަޟިއްޔާއާ
ބުނެފައި އެވާ  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ގައި ދިޔައީ ނދިސާ ހިޙާކާރު ކުރާކަމަށް ބުނެފައިމެ، އެހެކީންގެ ހެކިބަހަށް އިން އެދަޢުވާއަށާއި

 ދިސާއާ ގުޅިގެން ޙާއެ އެދުވަހުގެ ބަޔާނުގައި އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ، އިގޮތް ނޫން އެހެން ގޮތަކަށް ކަމަށް ބުނެފައި ނުވާކަމާ

ނަފްސާނީ ގޮތުން އެއްވެސް އަސަރެއް ކޮށްފައި ނުވާކަން މުޙައްމަދު ކަމާލު ޢަލީއަށް ފާހަގަކުރެވޭކަމަށް  އަށް [ކުއްޖާގެ ނަން]
ގައިފިކަމާއި، ނބުނެފައިވާފަދަ ކަމެއް ހި [ކުއްޖާގެ ނަން]ނެފައިވާ ބުނުންކަމާއި، މުޙައްމަދު ކަމާލު ޢަލީގެ މިބަހުން ބު

ނަފްސާނީ ގޮތުން އަސަރުތަކެއް  އަށް [ކުއްޖާގެ ނަން ]ނަމަވެސް މުޙައްމަދު ކަމާލު ޢަލީ ޤަބޫލު ނުކުރަނީ އެކަމުގެ ސަބަބުން 
 އެވެ.ކުރިކަމަށް ކަން ފާހަގަކުރެވެ
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 2ހެކިވެރިޔާ  ]ތަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ހެކީންގެ ބަޔާންތަކުގެ ތެރެއިން އި ގުޅިގެން ޝަރީޢަމިމައްސަލައާ )ނ(
އިސްލާމް  ދުވަހު  2007ޖޫން  26ބުނެފައިވާ ފަދައިން  [ކުއްޖާގެ ނަން]ގެ ބަޔާނަށް ބަލާއިރު،  [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

ބެފައި، އެއްޗެއް ނޭގިގެން ކަމާލް ސާރ އަށް ގޮވާލުމުން ކަތް ކުރަން ތިކުރެވުނު މަސައް ވާލުގަޑީގައި އެކުދީންނާ ޙަ 
ގެ ފަހަތުގައި ހުރެފައި،  [ކުއްޖާގެ ނަން]އެއްވެސް ޖަވާބެއް ނުދިނުމުން، ފަހަތަށް އެނބުރި ބަލާލިއިރު، ކަމާލް ސާރ 

 [ނަންގެ  2ހެކިވެރިޔާ ]ނުނުކަމަށް ގެ ކަނާތްފަރާތު އަރިކަށީގައި ކަމާލް ސާރ އަތްލައިގެން ހުރިތަން ފެ [ކުއްޖާގެ ނަން ]
 ބުނެފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 
 ޤަޟިއްޔާ B9C/2008/05 ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ނޮޅިވަރަމް ހދ.ގެ ފަރާތުން މުޙައްމަދު ކަމާލް ޢަލީ  )ރ(

ޙްޤީޤު މަރުޙަލާގައި މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި އިސްތިއުނާފް ކުރަމުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުތާތަކަށާއި، މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ތަ
ފަރާތްތަކުން ދީފައިވާ ބަޔާންތަކާއި ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގައި އެފަރާތްތަކުން ދީފައިވާ ބަޔާންތަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި 

ނޑިޔާރުން ނަޒަރުކޮށް ބެލިބެލުމުން،  ގައި ޤަޟިއްޔB9C/2008ާ/05 ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ނޮޅިވަރަމް ހދ.މިމައްސަލަ ބެލި ފަ
ގިކަމަށް ނދިސާ ހިސްކޫލްގައި މިޙާ  ނޮޅިވަރަމް [ކުއްޖާގެ ނަން]އެކުއްޖެއްގެ ޙައްޤުގައި މިދަޢުވާކުރެވުނު ކުއްޖާ ކަމުގައިވާ 

ޑިބަރީގައި ކަމާ، ނކްލާހުގެ އެންމެ ފަހަތު ގޮ  [ކުލާސް ނަންބަރުކުއްޖާގެ ]ދެ އިންކަމަށްވަނީ، ގްރޭޑް ނބުނާ ތާރީޚްގައި އިށީ
ގަޑީގައި  ދުވަހުގެ އިސްލާމް 2007ޖޫން  26( މުޙައްމަދު ކަމާލް ޢަލީސާރ ) ބުނެފައިވާގޮތަށް ކަމާލް [ކުއްޖާގެ ނަން ]

ގެ ގާތަށް އައިސް އޭނާގެ ފަހަތުގައި  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ވާލުކުރެވުނު މަސައްކަތް ކުރަން ތިއްބާ އެކްލާހުގެ ކުދިންނާ ޙަ 
 [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 2ހެކިވެރިޔާ ]ފަރާތު އަރިކައްޓާ ދިމާގައި ހިފާ ފިތާލި ތަން ގެ ކަނާއަތް [ކުއްޖާގެ ނަން ]ހުރެފައި، 

ބަޔާން  [ނަންގެ  2ހެކިވެރިޔާ ]ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި މި  އިއާގައަށް ފެނިފައިވާކަމަށްބުނެ މައްސަލާގެ ތަޙްޤީޤު
ބިތު ނުވާހާ ހިނދަކު ފުރިހަމަ ހެކިބަހެއް ކަމަށް ގެ މިބަހަކީ އެހެން ގޮތަކަށް ސާ [ނަންގެ  2ހެކިވެރިޔާ ]ދީފައިވާއިރު، މި 

ޑުގައި ދެފަހަރެއްގެ މަތިން އަތްލާފައިވާނެ ނގެ ކޮ [ކުއްޖާގެ ނަން]ޝަރުޢީ ހަމަތަކުން ބެލެވޭނެ ކަމާއި، މީގެ އިތުރުން 
 އިވާނެ ކަމަށް މުޙައްމަދު ޑުގައި އަތްލާފަނގެ ކަނދުރާއާ ދިމާއިން އޭނާގެ ގަތާފައި އިސްތަށިގަ  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ކަމަށާއި، އަދި 

މުޙައްމަދު ކަމާލް ޝަރީޢަތުގައި އެއްބަސްވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި، އަދި  ކަމާލު ޢަލީ މައްސަލާގެ ތަޙްޤީޤުގައާއި
މީހެއްކަމުގައިވާއިރު،  އްގެ ތިމާގެ ކަމެއްނުވާ، ދުރުހިލޭޢާއިލީ ގޮތުން އެއްވެސް ވަރެއާއި  [ކުއްޖާގެ ނަން]އަކީ، ޢަލީ

ޑުގައި ކަނދުރާއާ ދިމާލުން އަތްލާފައިވާ އަތްލުމަކީ، ނޑުގައާއި އޭނާގެ ގަތާފައިވާ އިސްތަށިގަނގެ ކޮ [އްޖާގެ ނަންކު]
 އިސްލާމީ ރިވެތި އަދަބުތަކާ ޚިލާފް ޢަމަލެއް ކަމުގައިވާއިރު، އެއީ ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނެކަމާއި،

ގުޅިގެން ޝަރީޢަތުގެ  އިއާޤަޟިއްޔB9C/2008ާ/05  ކޯޓުގެ ނަންބަރު ނޮޅިވަރަމް ހދ.އަދި 
ގެ އެއްވެސް ތަނެއްގައި  [ކުއްޖާގެ ނަން]ގެ ގަޔަށް އެރުމޭ ބުނެވޭގޮތުން  [ކުއްޖާގެ ނަން]މަޖިލީހުގައި ޖަވާބު ދެމުން 
 [ކުއްޖާގެ ނަން ]ން ބުނެފައިވާއިރު، ދަޢުވާކުރެވުނީ ވަރަށް ސާފް ޢިބާރާތު  މުޙައްމަދު ކަމާލް ޢަލީ އަތްލާފައި ނުވާނެ ކަމަށް 

އަތްލާ ހަދާފައިވާކަމަށްބުނެ ކަމަށްވާއިރު،  މުޙައްމަދު ކަމާލް ޢަލީޑުން ވަކި ހިސާބެއްގައި ނކްލާހުގައި އިންދާ އޭނާގެ ހަށިގަ 
ތި، ކުރިކަމަށް ބުނާ ޢަމަލާމެދު އިންކާރު ކުރުމުގެ ގޮތުން އެއްވެސް އެއްޗެއް ބުނުމެއްނެ މުޙައްމަދު ކަމާލް ޢަލީ އެދަޢުވާގައި 

ގައި އަތްލާފައި ނުވާނެކަމަށް އްގެ އެއްވެސް ތަނެ [ކުއްޖާގެ ނަން]އެރުމޭ ބުނެވޭ ގޮތުން  ށްގެ ގަޔަ [ކުއްޖާގެ ނަން ]
ބުނެފައިވާ ބުނުމާ ޚިލާފަށް އެކަން  [ކުއްޖާގެ ނަން]ގެ އަރިކަށީގައި ހިފާފައިވާކަމަށް  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ބުނެފައިވާ ބުނުމަކީ، 
ނުދެކޭ  މުޙައްމަދު ކަމާލް ޢަލީ ނެފައިވާ ޢިބާރާތަކަށްވުރެ، އެޢަމަލު އެއީ ބަދުއަޚްލާޤީ އަމަލެއް ކަމަށް ނަފީކުރުމުގެ ގޮތުން ބު

''ރަދީފް'' ގައި ''ގަޔަށް އެހެނީ ދިވެހި ބަސް ފޮތް ، އިކަމަށް ބުނެފައިވާ ބުނުމެއްގެ ގޮތުގައި ޝަރީޢަތަށް ފާހަގަކުރެވޭކަމާ
އެމީހަކަށް  އިވަނީ، މީހެއްގެ ލަދުވެތި ގުނަވަނެއްގައި އެމީހެއްގެ ނުރުހުމުގައި ނުވަތަ އެރުން'' މިބަހުގެ މާނަ ކަމުގައި ބުނެފަ

'' ''ބަދު އަޚްލާޤު ،''ރަދީފް'' ގައި ނަމަވެސް ދިވެހި ބަސް ފޮތް، އިކާ އަތްލުމުގެ މާނައިގައި ކަމާނޭގި ނަމަވެސް އަނެ 
 ރެވެއެވެ.މާނަކޮށްފައިވަނީ ހުތުރުކޮށް އުޅޭ އުޅުން ކަމުގައިކަން ފާހަގަކު 

 
ޤީޤަށް ދިފައިވާ ބަޔާނުގައި އިގެ ތަޙްމައްސަލަ މުޙައްމަދު ކަމާލް ޢަލީއިސްވެ ބަޔާން ކުރެވުނު ފަދައިން 

ގެ ގަތާފައިވާ  [ކުއްޖާގެ ނަން]އަދި  އި،ޑުގައި ދެފަހަރަކު އަތް ޖައްސާލާފައިވާނެކަމަށާނގެ ކަނާއަތު ކޮ [ކުއްޖާގެ ނަން]
ގެ  [ކުއްޖާގެ ނަން]އާ ދިމާލުން އަތްޖައްސާލާފައިވާނެ ކަމަށްބުނެފައިވާ ބުނުމާއި، އަދި ޑުގައި އޭނާގެ ކަނދުރާ ނގައިސްތަށި

ބުނެފައިވާ  [ނަންގެ  2ހެކިވެރިޔާ ]ހިފިތަން ފެނުނުކަމަށް  މުޙައްމަދު ކަމާލް ޢަލީ،ކަނާއަތް ފަރާތު އަރިކައްޓާ ދިމާލުގައި 



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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ށްބުނެ ސާފް ޢިބާރާތުން ކުޅަ ދަޢުވާއަކަށް ޖަވާބު ދެމުން ސީދާ ބުނުމާއި،  ވަކި ވަޤުތެއްގައި ވަކި ޢަމަލެއް ހިންގިކަމަ
ގެ ގަޔަށް އެރުމޭ ބުނެވޭ ގޮތުން އެއްވެސް ތަނެއްގައި  [ކުއްޖާގެ ނަން]އެޢަމަލު އެގޮތަށް ހިންގި ކަމަށް އިންކާރު ނުމެކޮށް، 

 B9C/2008/05 ޓުގެ ނަންބަރުނޮޅިވަރަމު ކޯ  ހދ.އަތްލާފައި ނުވާނެކަމަށް ބުނެފައިވާ ބުނުމުން ދޭހަވާ މާނައިން، 
މުޙައްމަދު ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވާ ޢަމަލަކީ  މުޙައްމަދު ކަމާލް ޢަލީ،ތުން ކޮށްފައިވާ ދަޢުވާގައި ދައުލަ ގައި ޤަޟިއްޔާ 

ރަންޖެހޭ ހިންގާފައިވާ ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލެއް ކަމުގައި ބަލައި ބުއްދި ސަލާމަތުން ހުރި މީހަކު އެމައްޗަށް ޢަމަލު ކު  ކަމާލް ޢަލީ
ދީފައިވާ ތަޙްޤީޤު  މުޙައްމަދު ކަމާލް ޢަލީ ގެ ހެކިބަހުންނާއި،  [ނަން ގެ  2ހެކިވެރިޔާ ]މިންވަރަށް މިމައްސަލާގައި ލިބިފައިވާ 

ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދީފައިވާ ދެ ބަޔާނުގައިވާ ވާހަކަތަކުން ލިބޭ ޤަރީނާތަކުންނާ،  ނޮޅިވަރަމް ބަޔާނުންނާއި ހދ.
އާއި އެްއކުލާހެއްގައި އުޅޭ ކުއްޖާ]ދުވަހު އިސްލާމް ގަޑީގައި އިން  2007ޖޫން  26ގެ ވާއަތް ފަރާތުގައި  [ނަން ކުއްޖާގެ]

ގެ ބަޔާނުން ލިބޭ ޤަރީނާއިން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވާކަމަށް މިމައްސަލަ ބެލި ދިވެހިރާއްޖޭގެ  [ކުއްޖާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް
ނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހަށް އިއް ނޮޅިވަރަމު ކޯޓުގެ  ހދ.ގެ ފަރާތުން މުޙައްމަދު ކަމާލް ޢަލީ ތިފާޤް ވެވިފައިވާތީ، ހައިކޯޓުގެ ފަ

އިސްތިއުނާފް ކުރަމުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުތާތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެޤަޟިއްޔާގެ  ޤަޟިއްޔB9C/2008ާ/05  ނަންބަރު
 ނުފެނުނެވެ. ޙުކުމަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭފަދަ ސަބަބެއް އޮތްކަމަކަށް

 
 

 :ްޙުކުމ 

 

/ނޫމާގެ ނޮޅިވަރަމް  ތުން ހދ.ދައުލަގައި ޤަޟިއްޔB9C/2008ާ/05 ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ނޮޅިވަރަމް ހދ.ދެންފަހެ، 
މަންޒިލް( މުޙައްމަދު ކަމާލް ޢަލީގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ބާލިޣުނުވާ ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލެއް ހިންގި ކަމުގެ )ވީނަސް
ނޑައަޅުއްވާ ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ކުށުގެ  ދަޢުވާ ބައްލަވައި، އެދަޢުވާ އޭނާގެ މައްޗަށް ސާބިތުވާކަމަށް ކަ

ނޑައަޅައި  ނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ކަ ގެންނަންޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތްކަމަށް މިމައްސަލަ ބެލި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަ
 ކުމް ކޮށްފީމެވެ.އެގޮތުގެ މަތީން ޙު 
 

 



   މައްސަލަަތއް  ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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 ވަނަ އަހަރު ނިންމާފައިވާ މައްސަލަތައް  2011

 ކުޑަކުދިންނާބެހޭގައި ހިމެނޭ ތަކު މައްސަލައެން އުނިކުރެވިފައިވާ ބައިތައް އުނިކުރެވިފައިއެވަނީ ތަކުރިޕޯޓު ހިމެނިފައިވާ  މިފޮތުގައި]
[މަޤްޞަދުގައެވެ ކުރުމުގެ ސިއްރު މަޢުލޫމާތު   



   މައްސަލަަތއް  ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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 HC-A/40/2010ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު 
  :ްއެއްޖިންސުން ޖިންސީގުޅުން ހިންގުން ޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތ 

 

 :ްއިސްތިއުނާފު ކުރިފަރާތ 

  އިޤްބާލް މުޙައްމަދު ޙުސައިންނަން:  *

 ގެ ބަގީޗާ/މަރޮށި  ށ.  * ދާއިމީ އެޑްރެސް: A067527 * އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

 

 :ްއިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތ 

 ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ކިއުޓަރޕްރޮސި  ނަން: *

 -* ދާއިމީ އެޑްރެސް:  -* އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު: 

 
  ު1431ރަބީޢުލްއައްވަލް  16 ތާރީޚް: ރަޖިސްޓްރީކުރެވުނ 

 2010މާރޗް  02                  
 :ް1432ރަޖަބު  28 ނިމުނު ތާރީޚ    

 2011ޖޫން  30             
 

  ު1307  ރު: ނަންބަ  ޤަޟިއްޔާ  އިސްތިއުނާފުކުރެވުނ/JC/2009 

 :ުކޯޓު  ޖިނާއީ ނިންމެވި ކޯޓ 

 

  ިލިސް:މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖ 

ނޑިޔާރު ނޑިޔާރު ، ޝުޢައިބު ޙުސައިން ޒަކަރިއްޔާ ފަ ނޑިޔާރު، ފުއަޙްމަދު ޝަރީފަ  ޢަބްދުލްޣަނީ މުޙައްމަދު  ފަ
 

  ަތައް(އުޞޫލު އަޅާފައިވާ މުޙިއްމު ޤަޟިއްޔާއިން ކަނޑ(: - 
 

  ިއާއި ޙުކުމް ގެ ޚުލާޞާ ދަށުކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައ: 

 

އިޤްބާލް މުޙައްމަދު ޙުސައިންއާއި، ބަންގްލްދޭޝްގެ  ،ޤަޟިއްޔާއަކީ JC/2009/1307ގެ ނަންބަރު ކޯޓު  ޖިނާއީ
ގުލޭނޫރަންމާގެ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާގައި  ހާއިރު، މ. 22:50ދުވަހުގެ  2009މާރޗް  25 [ކުއްޖާގެ ނަން ]ރައްޔިތެއް ކަމުގައިވާ 

 25ހުރި ކޮޓަރިއެއްގެ ތެރޭގައި އެއްޖިންސުން ޖިންސީގުޅުން ހިންގިކަމަށް އިޤްބާލް މުޙައްމަދު ޙުސައިން އިންކާރުކުރި ނަމަވެސް، 
ކުއްޖާގެ ] ،ގެންގޮސް [ކުއްޖާގެ ނަން ] ހާއިރު، އިޤްބާލް މުޙައްމަދު ޙުސައިން ދިރިއުޅޭ ކޮޓަރިއަށް 22:30ދުވަހުގެ  2009މާރޗް 
ގެ ގައިގެ  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ފަރާތުގައި އަތްކާއްތާހެދި ކަމަށާއި،  ގެ ކުރިމަތި [ކުއްޖާގެ ނަން] ،ލައިގެންހުރި ފަޓްލޫނު މަތިން  [ނަން

ގެ  [ކުއްޖާގެ ނަން]ކުރުމަށްފަހު ޒިބް ތިރި އެކި ތަންތަނުގައި އަނގަޖަހާ ބޮއެ އޭނާގެ ގައިގާ ބައްދައި އޭނާ ލައިގެންހުރި ފަޓްލޫނުގެ
ސައިން ޙުކަމަށާއި، އިޤްބާލް މުޙައްމަދު ފަރާތުގައި އަތުން ހިފަހައްޓައިގެން ތަޅުވަނިކޮށް އޭނާގެ އެދުންވެރިކަން ފުދުނު ކުރިމަތި 

ދުވަހުގެ  2009ރޗް މާ 25ބުނާތީއާއި،  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ގެ ކުރިމަތިފަރާތުގައި އަނގަ ޖަހައިގެން ބުއިކަމަށް  [ކުއްޖާގެ ނަން]
އެހައިކަންހާއިރު، އިޤްބާލް މުޙައްމަދު ޙުސައިން ދިރިއުޅޭ ކޮޓަރިއަށް ބިދޭސީ ފިރިހެން ކުއްޖަކު ވައްދައި އެކުއްޖާގެ  22:30

މާ ބްރޫމް ވަސީ /ތިނަދޫ ފަރާތުގައި އަނގަޖަހައިގެން ބޮނިކޮށް ދުށްކަމަށް ގދ. ގައިގައި ބައްދާއި ތުންފަތް ބޮއެ އެކުއްޖާގެ ކުރިމަތި 
އެހައިކަންހާއިރު އިޤްބާލް މުޙައްމަދު ޙުސައިން ދިރިއުޅޭ ކޮޓަރިއަށް  22:00ދުވަހުގެ  2009މާރޗް  15އިބްރާހީމް ބުނާތީއާއި، 

ބޮއެ އޭނާގެ ކުރިމަތި ފަރާތުގައި އަނގަޖަހައިގެން ބޮނިކޮށް  ތްނާގެ ގައިގައި ބައްދައި ތުންފަ ބިދޭސީ ފިރިހެނަކު ވައްދައި އޭ
އާދިއްޕަރު އާމިނަތު ލަތީފާ ބުނާތީ، އިޤްބާލު މުޙައްމަދު ޙުސައިނާއި  މއ. ނަދޫ/ބްރޫމް، ވަސީމާ އިބްރާހީމް އާއިގދ. ތި ދުށްކަމަށް

ތުން ހުށަހެޅުމުން ބައްލަވާފައިވާ ދައުލަ ގެ މައްޗަށް އެއްޖިންސުން ޖިންސީގުޅުން ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ[ކުއްޖާގެ ނަން]
  ޤަޟިއްޔާއެކެވެ.



   މައްސަލަަތއް  ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 

 ޞަފްޙާ  | 26

 
 

އިޤްބާލް މުޙައްމަދު ބަގީޗާގެ މަރޮށި/ ދެންފަހެ، ށ.، "ކޯޓުން ޙުކުމް ކުރައްވާފައިވަނީ ޖިނާއީއެޤަޟިއްޔާގައި 
ތުން ކުޅަ އެއްޖިންސުން ޖިންސީ ގުޅުން ދައުލަ ގެ މައްޗަށް  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ބަންގްލަދޭޝްގެ ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ ޙުސައިން އާއި، 

 2009މާރޗް  25[ ކުއްޖާގެ ނަން ]އިޤުބާލް މުޙައްމަދު ޙުސައިން އާއި، ، ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ޝަރީޢަތުން ބެލިބެލުމުން
ހާއިރު، އިޤްބާލް މުޙައްމަދު ޙުސައިން ދިރިއުޅޭ ކޮޓަރިއަށް ބިދޭސީ ފިރިހެން ކުއްޖަކު ވައްދައި އެކުއްޖާގެ  23:30ދުވަހުގެ 

އިގެން ބޮނިކޮށް ދުށްކަމަށް ގދ. ތިނަދޫ ބްރޫމް ވަސީމާ ގައިގައި ބައްދައި ތުންފަތް ބޮއެ އެކުއްޖާގެ ކުރިމަތިފަރާތުގައި އަނގަޖަހަ
ހާއިރު، އިޤްބާލް މުޙައްމަދު ޙުސައިން ދިރިއުޅޭ ކޮޓަރިއަށް  22:00ދުވަހުގެ  2009މާރޗް  15އިބްރާހީމް ބުނެފައިވާތީއާއ، 

އަނގަޖަހައިގެން ބޮނިކޮށް ދުށްކަމަށް  ބިދޭސީ ފިރިހެނަކު ވައްދައި އޭނާގެ ގައިގައި ބައްދައި ތުންފަތްބޮއެ އޭނާގެ ކުރިމަތިފަރާތުގައި
ސައިނާއި ބޭރުމީހަކާ ދެމީހުން ގޭތެރޭގައި ޙުނާތީއާއި، އިޤްބާލް މުޙައްމަދު ވަސީމާ އިބްރާހީމާއި، މއ.އާދިއްޕަރު އާމިނަތު ލަތީފާ ބު

ކޮޓަރީގެ  މިމީހުން އުޅޭ ދިދުރުވެ އަ އެއްޖިންސުން ޖިންސީގުޅުން ހިންގާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބި ކޯޕްރަލް މޫސާ ލަތީފު އެތަނަށް 
ކޮންމެވެސް ނުވަތަ ޒަކަރު  ދޮރު ހަލާކުކޮށްލައިގެން އެތަނަށް ވަންއިރު ބަންގްލަދޭޝް މީހާގެ ޒިބް ނޭޅުވި އޭނާގެ ފިރިހެން ހަށި

ރެވޭ އެއްޗެއް ވަރަކަށް ބޭރަށް ނުކުމެފައި ހުއްޓާ ދުށްކަމަށާއި، އަދި އޭގެ އިތުރަށް ފަޓްލޫނުގެ ޒިބާ ދިމާލުގައި މަނިފަދަ ޝައްކުކު
ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވާކަމަށް  މަށްހުރިކަމަށް ބުނެފައިވާތީ، އިޤްބާލް މުޙައްމަދު ހުސައިން އެއްޖިންސުން ޖިންސީގުޅުން ހިންގާފައިވާކަ

ނޑައަޅައި،  ، ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް  6)ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ  24/76މިކުށުގެ ޢުޤޫބާތެއްގެ ގޮތުން ޤާނޫނު ނަންބަރު ކަ
ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން އިޤްބާލް މުޙައްމަދު  8ގެ ސަރކިއުލާރ MJ/2008/03ޝަރީޢަތްކުރުމާބެހޭ ގޮތުން ހެދިފައިވާ ނަންބަރު 

 39 ބަގީޗާގެ އިޤްބާލް މުޙައްމަދު ޙުސައިންމަރޮށި/ ޙުސައިން ކުށްވެރިވެއްޖެ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި މިކުށުގެ ޢުޤޫބާތެއްގެ ގޮތުން ށ.
 ލިބޭ  މައްސަލާގައި ދަޢުވާށް، މިއްދަތަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކޮދުވަހުގެ މު )ތިނެއް( އަހަރު 03ޢުޒީރު ކުރުމާއެކު އެތިފަހަރުން ތަ

" މިޤަޟިއްޔާ ނިންމީއެވެ އަންގައި މަށްފައިނުވާކަބެލިޤަޟިއްޔާގައި މިގެ ބައި  [ކުއްޖާގެ ނަން ] ބަންގްލަދޭޝްގެ ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ
 މިފަދައިންނެވެ.

 
 

  ަކުރެވުނު ނުކުތާތައް:ފާހަގ 

 

ޤަޟިއްޔާގައި ޙުކުމް ކުރައްވާ ނިންމެވުމުން، އެޙުކުމާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން  JC/2009/1307ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ޖިނާއީ .2
އެޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު ކުރަމުން އަންނަނިވި ނުކުތާތައް ފާހަގަކޮށް  އިޤްބާލް މުޙައްމަދު ޙުސައިން ބަގީޗާގެ/މަރޮށި ށ.

އިޤްބާލް  ބަގީޗާގެ /މަރޮށި ށ.އެގޮތުން  ތަކާމެދު ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ.އެނުކުތާ
 ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ:ގެ މުޙައްމަދު ޙުސައިން

 
  ،ީއިޤްބާލް މުޙައްމަދު ޙުސައިނުގެ މައްޗަށް މިމައްސަލަ ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައިފުރަތަމަ ނުކުތާއަކ، 

ލަ ބެއްލެވި ޤާޟީ ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ނުކުތާތައް މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ބިނާކުރައްވާފައިވަނީ އަންހެނުންގެ މިމައްސަ
 ތްކަމަށްބުނެ މިމައްސަލައިގެ ޙުކުމަކީ ޝަރުޢީގޮތުން ޞައްޙަ ޙުކުމެއްކަމަށް ބެލެވެން ނެ، ހެކިބަހުގެ މައްޗަށްކަމުގައިވާތީ

 .އެވެނުކުތާ ހުށަހަޅާފައިވާ
 
  ައިޤްބާލް މުޙައްމަދު ޙުސައިނުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ހެކިން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި  ނުކުތާއަކީ،ދެވަނ

ހުވާކުރުމަށްފަހު ދީފައިވާ ހެކިބަހުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައިނުވުމާއި، އެކަން އެގޮތަށް ކުރެއްވި ސަބަބުވެސް ޝަރީޢަތް 
 ޝައްކު އުފެދިފާވާކަމަށްބުނެ  މުން މިމައްސަލައިގެ އިންސާފާމެދުގައިނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިނެތު

 ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާއެވެ.
 

  ްމީސްމީހުންގެ ގޯތިގެދޮރަކީ ޙުރުމަތްތެރިވެގެންވާ ތަންތަންކަން ޤާނޫނުއަސާސީގައި  ވަނަ ނުކުތާއަކީ،ތިނ
ގައިވެސް ވަދެވޭނީ ވަކިހަމަތަކަކާއި އުޞޫލުތަކެއްގެ އެތަންތަނަށް ހަމަކޮންމެހެން ވަންނަންޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއް ،ބަޔާންކޮށް

އިޤްބާލު މުޙައްމަދު ޙުސައިން ދިރިއުޅޭތަން ބަލައި ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ދިޔަ  ،ދަށުންކަން ކަނޑައެޅިގެން ބަޔާންކޮށްފައިވަނިކޮށް



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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 ދެ ފާސްކޮށްފައިވާކަމަށްބުނެ ނުލައި އިޤްބާލް މުޙައްމަދު ޙުސައިން ދިރިއުޅޭ ތަނަށް ވަ ފުލުހުން ކޯޓުގެ ހުއްދައަކާއި 
 ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާއެވެ.

  ުޖިނާއީ މައްސަލަތައް ނިންމާއިރު ކުށްސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި އެމީހަކު  ވަނަ ނުކުތާއަކީ،ހަތަރ
ން އިޤްބާލު މުޙައްމަދު ޙުސައިން އެއްޖިންސު، އެކުށެއްކުރިކަން އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް ސާބިތުވާންޖެހޭކަމަށާއި

 ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާއެވެ. ޖިންސީގުޅުން ހިންގިކަން ޝައްކެއް ނެތްމިންވަރަށް ސާބިތުކޮށްދެވިފައި ނުވާކަމަށްބުނެ 
 

 

 ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށާއި،  JC/2009/1307ނަންބަރު  ކޯޓުގެ  ޖިނާއީގުޅިގެން  އިމިމައްސަލައާ .1
ފަރާތުންނާއި މައްސަލަ ރައްދުވާ  ގެއިޤްބާލް މުޙައްމަދު ޙުސައިން ބަގީޗާގެ /މަރޮށި  ށ.އެޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު ކުރަމުން 

ންތަކަށް ބަލާއިރު ޔު ހުރި ލިޔެކިއޮފީހުގެ ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކައަށާއި، މައްސަލައާއި ގުޅުން  ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޕްރޮސި
 އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ޝަރީޢަތަށް ފާހަގަކުރެއެވެ.

 

ތުން ޖިނާއީ ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ދައުލައްމަދު ޙުސައިނުގެ މައްޗަށް އިޤްބާލް މުޙަ ،ކަމަކީ  ރަތަމަ ފު )ހ( 
އެދަޢުވާ  ،އެއްޖިންސުން ޖިންސީގުޅުން ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއަށް އިޤްބާލް މުޙައްމަދު ޙުސައިން އިންކާރުކުރުމުން

(  A266000ރޫމް ވަސީމާ އިބްރާހީމް )ދ.ރ.އ.ކާޑު ނަންބަރު:ތުން ހެކި ހުށަހަޅައި، ގދ. ތިނަދޫ/ބްދައުލަސާބިތުކުރުމަށް 
(ގެ އިތުރުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ  A051659އާއި މއ.އާދިއްޕަރު އާމިނަތު ލަޠީފާ )ދ.ރ.އ.ކާޑު ނަންބަރު:

ޠީފު ( އާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ކޯޕްރަލް މޫސާ ލަ 1592ކޯޕްރަލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ފުޅު )ސ.ނ: 
 ( ހެކިންގެ ގޮތުގައި ޖިނާއީ ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށް ހެކިބަސް ނެގިފައިވާކަން އެނގެން އޮތްކަމާއި؛1710)ސ.ނ: 

މއ.އާދިއްޕަރު އާމިނަތު ލަޠީފާ މޯލްޑިވްސް ، ތިނަދޫ/ބްރޫމް ވަސީމާ އިބްރާހީމާއި ގދ.، މިހެކިންކުރެ
ގެ އީ ކޯޓު ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ދީފައިވާ ހެކިބަސްތަކުޖިނާ ،ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ތަޙުޤީޤަށް ދީފައިވާ ބަޔާންތަކަށާއި

ޠީފާއަށް އިޤްބާލް ތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް ބަލާއިރު، ވަސީމާ އިބްރާހީމާއި އާމިނަތު ލަ ޢައިތުރުން ޖިނާއީ ކޯޓުގެ ޝަރީ
 2009މާރޗް  15އީ އެ ،ސައިން އެއްޖިންސުްނ ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގަނިކޮށް ފެނިފައިވާކަން އެނގޭކަމާއިޙުމުޙައްމަދު 

ސައިން އެއްޖިންސުްނ ޖިންސީ ގުޅުން ޙުފުލުހުން އިޤްބާލް މުޙައްމަދު  ރޭގައިކަންވެސް އެނގޭކަމާއި، އަދި ދުވަހުގެ
ރާހީމަށް، ދުވަހުގެރޭގައިވެސް ވަސީމާ އިބް 2009މާރޗް  25ކަމުގައިވާ  ރޭ  ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި 

ގެ ބުނެފައިވާކަން ވަސީމާ އިބްރާހީމްސައިން އެއްޖިންސުން ޖިންސީގުޅުން ހިންގިތަން ފެނިފައިވާކަމަށް ޙު އިޤްބާލް މުޙައްމަދު
 ތަޙުޤީޤު ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި؛

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ތަޙުޤީޤަށް  ،ފުޅުކޯޕްރަލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ކޯޕްރަލް މޫސާ ލަޠީފުއާއި
ތް ޢަ ބަޔާންތަކަށާއި ޖިނާއީ ކޯޓު ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ދީފައިވާ ހެކިބަސްތަކުގެ އިތުރުން ޖިނާއީ ކޯޓުގެ ޝަރީ ދީފައިވާ 

ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް ބަލާއިރު، މިދެހެކިންގެ ހެކިބަހުގައި ބުނެފައިއެވާ ރެއަކީ އިޤްބާލް މުޙައްމަދު ޙުސައިން އެއްޖިންސުން 
 23:30ދުވަހުގެރޭގެ  2009މާރޗް  25އެއީ  ،ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރެވުނުރޭކަމާއިޖިންސީގުޅުން ހިންގުމުގެ ކުށުގެ 

ހާއިރުކަންވެސް އެނގެން އޮތްއިރު، އިޤްބާލް މުޙައްމަދު ޙުސައިން އެއްޖިންސުން ޖިންސީގުޅުން ހިންގާފައިވާކަމުގެ މައްޗަށް 
 ނގެއެވެ.ހަރުދަނާ ޤަރީނާތަކެއް މިދެހެކިންގެ ހެކިބަހުން ލިބިފައިވާކަން އެ

މިމައްސަލަ  ،އެހެންކަމުން، އިޤްބާލް މުޙައްމަދު ޙުސައިނުގެ މައްޗަށް މިމައްސަލަ ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި
ޖިނާއީ ކޯޓުގައި ބެއްލެވި ޤާޟީ ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ނުކުތާތައް މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ބިނާކުރައްވާފައިވަނީ އަންހެނުންގެ 

ން ނެތްކަމަށްބުނެ މިމައްސަލައިގެ ޙުކުމަކީ ޝަރުޢީގޮތުން ޞައްޙަ ޙުކުމެއްކަމަށް ބެލެވެ ، ހެކިބަހުގެ މައްޗަށް ކަމުގައިވާތީ
 އްމަދު ޙުސައިނުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ނުކުތާއަށް ބަލާއިރު،ޙައިޤްބާލް މު

ޤަޟިއްޔާގައި އިޤްބާލް މުޙައްމަދު ޙުސައިނުގެ މައްޗަށް  JC/2009/1307ޖިނާއީ ކޯޓުގެ ނަންބަރު 
ށަހެޅި އެއްޖިންސުން ޖިންސީގުޅުން ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ސާބިތުވާކަމަށް ޖިނާއީ ކޯޓުން ނިންމެވުމުގައި ތުން ހުދައުލަ

 ޔަތްކުރައްވާފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި؛ޢާބަޔާންކުރެވިދިޔަ ހަތަރު ހެކިންގެ ހެކިބަހަށްވެސް ބައްލަވައި ރި 
ލުނުކުރެވޭނެ ކަމުގައި އިޤްބާލް މުޙައްމަދު އަދި މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި އަންހެނުންގެ ހެކިބަސް ޤަބޫ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކުގައި އޮތީ އެގޮތަށްކަން  ،ސައިނުގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވީނަމަވެސް އެކަން އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައާއިޙު
އް ހުށަހެޅިފައިވެސް އަދި އެބުނުން ޝަރީޢަތަށް ޤަބޫލުކުރެވޭފަދަ ކަންތައްތަކެ ،ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާކަމާއި
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ޖ. )އަންހެނުންގެ ހެކިބަހުގެ ޤާނޫނު( ގައިވަނީ "ޤުރުއާނުގައި 72/14ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭއިރު، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ނޑައެޅި ބަޔާންވެގެންވާ ކަންކަން ފިޔަވައި، އެހެން ކަންކަމުގައި ފިރިހެނުންގެ ހެކިބަސް ހަމަހަމަކުރުން"  ،އަންހެނުންނާއި ކަ

)ޢާންމު ޤަވާޢިދުތަކާބެހޭ ޤާނޫނު(ގެ ދަށުން ބާރުލިބިދީފައިވާ،  2008/6ނަންބަރު  ކަން އެނގޭކަމާއި، ޤާނޫނުމިފަދައިން
ނޑައެޅިގެން ހުރިކަންތައްތައް(  56ގެ  6ޝަރީޢަތްކުރުމާބެހޭގޮތުން ހެދިފައިވާ ޤަވާޢިދު  )ހެކިދިނުމުގައި ޤުރުއާނުގައި ކަ

ޖިންސީގުޅުން ހިންގުމުގެ މަދު ޙުސައިނުގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅުނު އެއްޖިންސުން މިމާއްދާއަށް ބަލާއިރުވެސް އިޤްބާލް މުޙައް
ހުންގެ މީއި އާމިނަތު ލަޠީފާއާއި ދެވަސީމާ އިބްރާހީމާ ،ގައި ހެކިބަސް އަދާކޮށްފައިވާ ދެއަންހެނުން ކަމުގައިވާއިމައްސަލަ

 ހަގަކުރެވެއެވެ.ހެކިބަސްތަކަކީ ޤަބޫލުނުކުރެވޭނެ ހެކިބަސްތަކެއްކަން އެނގެންނެތްކަން ފާ 
 

އިޤްބާލް މުޙައްމަދު ޙުސައިނުގެ ފަރާތުން ޖިނާއީ ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ހެކިން ޝަރީޢަތުގެ  ،ކަމަކީ ދެވަނަ )ށ( 
އްވި ސަބަބުވެސް މަޖިލީހުގައި ހުވާކުރުމަށްފަހު ދީފައިވާ ހެކިބަހުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި، އެކަން އެގޮތަށް ކުރެ

ނެތުމުން ޖިނާއީ ކޯޓުން ނިންމެވި އެމައްސަލައިގެ އިންސާފާމެދުގައި  ވިގޮތުގެ ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިމެޝަރީޢަތް ނިން
 ބުނެ އިޤްބާލް މުޙައްމަދު ޙުސައިނުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅައި ފާހަގަކުރި ނުކުތާއަށް ބެލިއިރު؛ ޝައްކު އުފެދިފާވާކަމަށް

ބެހޭގޮތުން ޝަރީޢަތަށް  ހުށަހެޅި ހެކިންގެ ހެކިބަހާ  ސައިނުގެ ފަރާތުންޙުއިޤްބާލް މުޙައްމަދު 
ފެނިވަޑައިގަންނަވާގޮތެއް ބަޔާންކުރައްވައި އެހެކިބަސް ވަޒަންކުރެއްވި ގޮތްވެސް ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުގައި 

ހެކިންގެ ހެކިބަސް  ސައިނުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅިޙުނަމަވެސް އިޤްބާލް މުޙައްމަދު  ފާހަގަކުރެވިފައި އޮތުން މުހިންމުކަމާއި،
ކިބަހުން އިޤްބާލް ތުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކިންގެ ހެ ދައުލަޖިނާއީ ކޯޓުން ނަންގަވާފައިވާކަން އެނގެން އޮތުމުންނާއި، 

 އަދި އެކަން ޖިނާއީ ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ،ސައިނުގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅުނު ދަޢުވާ ސާބިތުވާކަން އެނގެން އޮތުމުންނާއިޙުމުޙައްމަދު 
1307/JC/2009  ިޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުގައިވެސް ބަޔާންކުރައްވާފައިވުމުން، މިނުކުތާގެ މައްޗަށް ބަލައ

ޤަޟިއްޔާގައި އިންސާފު ޤާއިމުނުކުރެވޭކަމުގައި ބެލުމުގެ ޖާގައޮތްކަމަކަށް  JC/2009/1307ޖިނާއީ ކޯޓުގެ ނަންބަރު 
 ނުފެނެއެވެ.

 
މީސްމީހުންގެ ގޯތިގެދޮރަކީ ޙުރުމަތްތެރިވެގެންވާ ތަންތަންކަން ޤާނޫނުއަސާސީގައި  ،ތިންވަނަ ކަމަކީ )ނ( 

އެތަންތަނަށް ހަމަކޮންމެހެން ވަންނަންޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައިވެސް ވަދެވޭނީ ވަކިހަމަތަކަކާއި އުޞޫލުތަކެއްގެ  ،ބަޔާންކޮށް
ނޑައެޅިގެން ބަޔާންކޮށްފައިވަނިކޮށް އްމަދު ޙުސައިން ދިރިއުޅޭތަން ބަލައި ފާސްކުރުމަށްޓަކައި އިޤްބާލު މުޙަ ،ދަށުންކަމަށް ކަ

ކަމަށްބުނެ  ނުލައި އިޤްބާލް މުޙައްމަދު ޙުސައިން ދިރިއުޅޭ ތަނަށް ވަދެ ފާސްކޮށްފައިވާ ކޯޓުގެ ހުއްދައަކާ  ،ދިޔަ ފުލުހުން
 އިޤްބާލް މުޙައްމަދު ޙުސައިނުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅައި ފާހަގަކުރި ނުކުތާއަށް ބެލިއިރު؛

މީހުން ދިރިއުޅޭ  ތަންތަނަކީ  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވަނީ "ގޮވަތި ގެދޮރާއި 47ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ
ގެންވާ ތަންތަނެވެ. ވަގުތުން ފިޔަވަޅެއް ނާޅައިފިނަމަ މީހެއްގެ މުދަލަކަށް ނުވަތަ މީހަކަށް ލިބިދާނެ ނުރައްކާތެރި ރުމަތްތެރިވެޙު

މަތްކުރުމަށްޓަކައި، ނުވަތަ ކޯޓުގެ އަމުރަކުން ހުއްދަލިބިގެން މެނުވީ އެއްވެސް ގެއްލުމަކުން އެމުދަލެއް ނުވަތަ އެމީހަކު ސަލާ
 މީހަކު ދިރިއުޅޭ ތަނަކަށް އެމީހެއްގެ ނުރުހުމުގައި ވަދެގެން ނުވާނެއެވެ" މިފަދައިންކަމާއި،

ނޑު މަޤްޞަދަކީ ގޯތިގެދޮރާއި މީހުން ދި  ރިއުޅޭ ޤާނޫނުއަސާސީގެ އެމާއްދާއަށް ބަލާއިރު އެމާއްދާގެ މައިގަ
ނޑޭފަދަ ފާޙިޝް ޢަމަލެއް ނުވަތަ  ތަންތަނުގެ ޙުރުމަތް ރައްކާތެރިކުރުންކަމާއި، އެހެންކަމުން އެފަދަ ތަނެއްގެ ޙުރުމަތް ކެ

ވަނުމުގެ ހުއްދަ އެގޭގެ  ލޫމާތު ލިބޭ ޙާލަތުގައި އެތަނަކަށްޢުތަނެއްގެ ތެރޭގައި ހިނގާކަމުގެ މަ  ކުށުގެ ޢަމަލެއް އެފަދަ
މަ އެއީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ އެމާއްދާގެ މަޤްޞަދު ގެއްލޭނެކަމެއްކަމުގައި ފެންނަކަމާއި، އެމާއްދާ ވެރިފަރާތަށް ނުދެވޭނަ

ނޑު މަޤްޞަދު ނުގެއްލޭ ގޮތަށްކަމާއި  ؛މާނަކުރަންޖެހޭނީ އެމާއްދާގެ ބަޔާންކުރެވިދިޔަ މައިގަ

އެ ވެރިފަރާތް  ،ށްއެހެންކަމުން، އެތައް ގޭބިސީތަކެއް ހިމެނޭ ޢިމާރާތެއްގެ ވެރިފަރާތުން ދޭހުއްދައަކަ
ދިރިއުޅޭ ގޭބިސީ ފިޔަވައި އެޢިމާރާތުގައި ހިމެނޭ އެހެން ގޭބިސީއަކަށް ކޯޓުއަމުރެއްނެތި ވަދެވިގެންނުވާނެކަމާއި، ނަމަވެސް 
ވަކި ގޭބިސީއަކަށް ވަނުމުގެ ހުއްދަ އެގޭބިސީގެ ވެރިފަރާތް ނުވަތަ އެތަނުގައި ދިރިއުޅޭފަރާތް ނުވަތަ އެތަން ބެލެހެއްޓުމާ 

ވަކި ގޭބިސީއެއްގައި ހުރި ކޮޓަރިއެއްގައި ނުވަތަ ތަނެއްގައި ނުވަތަ އެނޫންވެސް ކޮޓަރި  ،ވެ ހުރި ފަރާތަށް ދެވޭނެކަމާއިޙަވާލު 
ކުއްޔަށްދޭ ގެއެއްގެ ކޮޓަރިއެއްގައި ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެފަދަ ތަނެއްގެ ތެރޭގައި ފާޙިޝް ޢަމަލެއް ނުވަތަ ކުށުގެ ޢަމަލެއް 

ނުވަތަ ބެލެވޭފަދަ ކަންތައްތަކެއް ހުރިނަމަ އެ ގޭބިސީގެ ވެރިފަރާތް ނުވަތަ އެތަނުގައި  ހިނގާކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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ދިރިއުޅޭފަރާތް ނުވަތަ އެތަން ބެލެހެއްޓުމާ ޙަވާލުވެ ހުރި ފަރާތުގެ ހުއްދައާއެކު އެހުއްދަދިން މިންވަރު ފަހަނަޅައި 
 ؛މާއިނެތިވެސް އެތަނަކަށް ވަދެވޭނެކަ ކޯޓު އަމުރެއް ،ނުދާގޮތުގެމަތިން

ތަނެއްގައި ފާޙިޝް ޢަމަލެއް ނުވަތަ ކުށުގެ ޢަމަލެއް ހިނގާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ފުލުހުންނަށް  އެފަދަ
ފަދައިން، އެތަނުގެ ވެރިފަރާތުގެ ނުވަތަ އެތަނާ ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތުގެ ހުއްދައާކާއެކު  ލިބިފައިވުމާއެކު ބަޔާންކުރެވިދިޔަ

ކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ މާއްދާއަކާ އަދި ޤާނޫނަކާވިއަސް ފުށުއަރާ ކަމެއްކަމުގައި އެކޮޓަރިއަކަށް ނުވަތަ އެތަނަކަށް ވަނުމަ
 ؛ނުފެންނަކަމާއި

އެހެންކަމުން، އިޤްބާލް މުޙައްމަދު ޙުސައިނާއި ބިދޭސީ ފިރިހެނަކު އެއްޖިންސުން ޖިންސީގުޅުން ހިންގަން 
އެވަގުތު އެކޮޓަރީގައި އިސްލާމްދީނުގައި  ،ވަނީތިބިކަމަށް ފުލުހުންނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިގެން ފުލުހުން ގޮސް އެކޮޓަރިއަށް

މަލެއް ހިނގަމުންދާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބި، ބަޔާންކުރެވިދިޔަ ފަދައިން އެގޭގެ ޢަހުތުރުކަންބޮޑު ފާޙިޝް  ،ނަހީކުރައްވާފައިވާ
ބާލް މުޙައްމަދު ރިއަކީ އިޤްއާމިނަތު ލަޠިފާ(ގެ ހުއްދަލިބިގެންކަން އެނގެން އޮތްކަމާއި، އެކޮޓަ /އާދިއްޕަރު ވެރިފަރާތް )މއ.
އާދިއްޕަރު އެކޮޓަރި ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވަނީ އެހެން ފަރާތަކަށްކަން މއ. ،ޔަށްދީފައިވާ ކޮޓަރިއެއްނޫންކަމާއިޙުސައިނަށް ކުއް
ބި، ކަމާއި، އެހެންކަމުން، އިޤްބާލް މުޙައްމަދު ޙުސައިނާއި ބިދޭސީ ފިރިހެނަކު ތިފާގެ ބަހުން އެނގެންއޮތްއާމިނަތު ލަޠީ

މއ.ގުލޭނޫރަންމާގެ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާގައި ހުރިކޮޓަރިއަށް ކޯޓު އަމުރެއްނެތި ފުލުހުން ވަން ވަނުމަކީ 
ބަޔާންކުރެވިދިޔަފަދައިން ޤާނޫނުއަސާސީގެ މާއްދާއަކާ އަދި ޤާނޫނަކާވިއަސް ފުށުއަރާ ކަމެއްކަމުގައި ނުފެންނަކަން 

 ފާހަގަކުރެވޭކަމެވެ.

 
ނާއީ މައްސަލަތައް ނިންމާއިރު ކުށްސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި އެމީހަކު ޖި  ،ހަތަރުވަނަ ކަމަކީ )ރ( 

އެކުށެއްކުރިކަން އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް ސާބިތުވާންޖެހޭއިރު، އިޤްބާލު މުޙައްމަދު ޙުސައިން އެއްޖިންސުން 
އިޤްބާލް މުޙައްމަދު ޙުސައިނުގެ  ޖިންސީގުޅުން ހިންގިކަން ޝައްކެއް ނެތްމިންވަރަށް ސާބިތުކޮށްދެވިފައި ނުވާކަމަށްބުނެ

 ފަރާތުން ފާހަގަކުރި ނުކުތާއަށް ބެލިއިރު؛
ތުން ހުށަހެޅި ކުށުގެ ބާވަތަށްބަލާއިރު އެއީ، އިސްލާމީ ދައުލައިޤްބާލު މުޙައްމަދު ޙުސައިނުގެ މައްޗަށް 

ސާބިތުވާންޖެހޭ ކުށެއްކަން  ޝަރީޢަތުގައި ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކުގައި، އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަކަށް 
 އެނގެންނެތްކަމާއި؛

ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގައި ވަނީ "އެމީހަކު ކުށެއްކޮށްފިކަން، އެކަށީގެންވާ  51ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
މިންވަރެއްގެ ޝައްކެއްނެތި، ޝަރީޢަތުގައި ސާބިތުނުކުރެވޭނަމަ އެމީހަކީ ކުށެއްނެތް މީހަކުކަމުގައި ބެލުމުގެ ޙައްޤު 

ތުން ހުށަހެޅި ކުށުގެ ދަޢުވާ ދައުލަވެ" މިފަދައިން ކަމާއި، އެހެންކަމުން އިޤްބާލު މުޙައްމަދު ޙުސައިނުގެ މައްޗަށް ލިބިގެންވެއެ
އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ޝައްކެއްނެތި ޝަރީޢަތުގައި ސާބިތުވުމުން ފުދޭކަމާއި، އިޤްބާލު މުޙައްމަދު ޙުސައިނުގެ މައްޗަށް 

ކަށީގެންވާ މިންވަރުގެ ޝައްކެއްނެތި ސާބިތުވާވަރުގެ ހެއްކާއި ޤަރީނާ، އިސްވެ ބަޔާންކުރެވިދިޔަ ތުން ހުށަހެޅި ދަޢުވާ އެދައުލަ
 ފަދައިން ލިބިފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

 
ނޑިޔާރުން ދެކެނީ، އިޤްބާލް އެހެން ކަމުން މިމައްސަލަ ބެލުމުގައި ބައިވެރިވި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަ
ތުގެ ފަރާތުން ޖިނާއީ ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ދަޢުވާ އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ދައުލަދަޢުވާލިބޭގޮތަށް  މުޙައްމަދު ޙުސައިނަށް

ޝައްކެއްނެތި ސާބިތުވާވަރުގެ ހެއްކާ ޤަރީނާ ލިބިފައިވުމުންނާއި، އެހެކިތައް ޤަބޫލުނުކުރެވޭނެ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ 
ޔާންކޮށްދީ ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުކޮށްދެވިފައި ނުވުމުންނާއި، ން ބަ ޙައްމަދު ޙުސައިނުގެ ފަރާތުހަމައެއްވިއަސް އިޤްބާލް މު

ގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިގެން ތިބިކަމު  އިޤްބާލު މުޙައްމަދު ޙުސައިނާއި ބިދޭސީ ފިރިހެނަކު އެއްޖިންސުން ޖިންސީގުޅުން ހިންގަން
މިމައްސަލާގައި ހެކި ހޯދާފައިވަނީ  އަދި ،ފުލުހުން އެތަނަސް ގޮސް ތުހުމަތުކުރެވުނު ދެމީހުންތިބި ކޮޓަރިއަށް ވަދެފައިވަނީ
ޤަޟިއްޔާގައި އިޤްބާލު  JC/2009/1307ޤާނޫނީ ހަމަތަކާ ޚިލާފަށްކަމުގައި ބަލާނެތަނެއް ނެތުމުން، ޖިނާއީ ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ނޑައަޅުއްވާފައިވަނީ، ޝަރުޢީ އަދި  މުޙައްމަދު ޙުސައިން އެއްޖިންސުްނ ޖިންސީގުޅުން ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުވާކަމަށް ކަ
 ޤާނޫނީ ހަމަތަކާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބަލާނެތަނެއް އޮތްކަމަށް ނުފެންނަ ކަމަށެވެ.

 
 
 



   މައްސަލަަތއް  ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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 :ްޙުކުމ 

 

 JC/2009/1307ދެންފަހެ، ބަޔާންކުރެވިދިޔަ ސަބަބުތައް އެފަދައިން ހުރުމުން، ޖިނާއީ ކޯޓުގެ ނަންބަރު 
ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވަނީ،  ޤަޟިއްޔާގައި އިޤްބާލު މުޙައްމަދު ޙުސައިން އެއްޖިންސުން ޖިންސީގުޅުން 

 ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބަލާނެތަނެއް ނެތްކަމަށް މިމައްސަލަ ބެލުމުގައި ބައިވެރިވި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ 
ނޑިޔާރުންނަށް އިއްތިފާޤްވެވިފައިވާތީ، ޖިނާއީ ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ދުކޮށް އެގޮތުގެ ޢީޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމަށް ތާ  JC/2009/1307ފަ

 މަތިން ޙުކުމްކޮށްފީމެވެ.
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 HC-A/119/2011ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު 
  :ްގަދަކަމުން ކުޑަކުއްޖަކާ ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުން ޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތ 

 

 :ްއިސްތިއުނާފު ކުރިފަރާތ 

 هللا ޢަލީ ޢަބްދުނަން:  *

      ވިންޓަރގްރީންނައިފަރު/ ޅ.* ދާއިމީ އެޑްރެސް:  A074684* އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު: 

 

 :ްއިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތ 

 ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސްޕްރޮސި  ނަން: *

 -* ދާއިމީ އެޑްރެސް:  -* އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު: 

 
  ު3214 ރަބީޢުލްއާޚިރު 22 ތާރީޚް: ރަޖިސްޓްރީކުރެވުނ 

 2011މެއި  25                  
 :ް2143 ޝަޢުބާން  13 ނިމުނު ތާރީޚ    

 2011 ޖުލައި 14              
 

  ު208  ރު: ނަންބަ  ޤަޟިއްޔާ  އިސްތިއުނާފުކުރެވުނ/G2C/2009 

 :ުފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު ކޯޓް  ނިންމެވި ކޯޓ 

 

  ިލިސް:މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖ 

ނޑިޔާރު  ނޑިޔާރު ، ޝުޢައިބު ޙުސައިން ޒަކަރިއްޔާފަ ނޑިޔާރު ، ޙަމީދުهللا ޢަބްދުފަ  ޢަބްދުއްރައޫފު އިބްރާހީމް ފަ
 

  ުތައް(އުޞޫލު ޤަޟިއްޔާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ މުޙިއްމ(: - 
 

  ިއާއި ޙުކުމް ގެ ޚުލާޞާ ދަށުކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައ: 

ން ޢަލީ ވިންޓަރގްރީ/ނައިފަރު ޤަޟިއްޔާއަކީ، ޅ. G2C/2009/208ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު
 [ކުއްޖާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް ]ޗާންދަނީވިލާގޭގެ ގިފިލިތެރޭގައި ނައިފަރު/ ހާއިރު ޅ. 16:30ދުވަހުގެ  2009އޮގަސްޓް  3هللا ޢަބްދު

 2009އޮގަސްޓް  3هللا އަހަރު( އާމެދު ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގިކަމަށް އިންކާރު ކުރިނަމަވެސް ޢަލީ ޢަބްދު 05)
ބައިސްކަލެއްގެ މަތީގައި އެގޭ  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ޗާނދަނީވިލާގެއަށް ދިޔަކަމަށާއި، އޭރު /ރުނައިފަ ހާއިރު ޅ. 16:30ދުވަހުގެ 

ގެ هللاބައިސްކަލް ދުއްވަން އެރުމުން ޢަލީ ޢަބްދު [ކުއްޖާގެ ނަން ]، ދޮރުމައްޗަށް ވާގޮތަށް މަގުމަތީގައި ކުޅެން އުޅުނުކަމަށާއި
ގެ ވައަތުފައިގެ ފަލަމަސްގަނޑުގައި ހިފައިގެންހުރެ [ކުއްޖާގެ ނަން]އަތުން  ގެ ބުރަކަށީގައި އަދި އަނެއް[ކުއްޖާގެ ނަން]އެއްއަތުން 

ހާއިރު  16:30ދުވަހުގެ  2009އޮގަސްޓް  03 هللاޢަލީ ޢަބްދު ބުނާތީއާއި،هللا ބައިސްކަލް ދުއްވައި ދިންކަމަށް ޢަލީ ޢަބްދު
 5އޭގެ  ،ގޭ ގިފިއްޔާ ދިމާއަށް ދިޔަތަން ދުށްކަމަށާއިގެ އަތުގައި ހިފައިގެން ޅ.ނައިފަރު ޗާންދަނީވިލާގެއަށް ވަދެ އެ[ކުއްޖާގެ ނަން]

 [ކުއްޖާގެ ނަން]އާއެކު ގެއިން ބޭރަށް ނުކުތްއިރު  [ކުއްޖާގެ ނަން]ގިފިލިން ނިކުމެ هللا ވަރަކަށް މިނެޓް ފަހުން ޢަލީ ޢަބްދު

ލައިގެން ހުރި هللا ޢަލީ ޢަބްދު ،ލައިގެން ހުރި ހެދުމުގެ ފަހަތް ހުރީ އޭނާ ލައިގެން ހުރި ޖަނގިޔާގެ ތެރެއަށް ވަދެފައިކަމަށާއި
 [ކުއްޖާގެ ނަން] هللاޢަލީ ޢަބްދުބުނާތީއާއި،   [ނަމާއި އެޑްރެސް މަންޒަރު ދުށްފަރާތުގެ]މުންޑުގެ ކުރިމަތިން ހިއްލިފައި ހުރިކަމަށް 

 ގެ ކުއްޖާ ]މަންމަ  ބުނިކަމަށް އޭނާގެ  [ކުއްޖާގެ ނަން]ލައިގެން ހުރި ޖަނގިޔާގެ މަތިން އޭނާގެ ކުރިމަތި ފަރާތުގައި އަތްލިކަމަށް 
 އި އާ [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 3ހެކިވެރިޔާ ]ދުވަހު މީނާއާ  2009އޮގަސްޓް  04ބުނާތީއާއި،  [ނަމާއި އެޑްރެސް  މަންމަގެ

ބުނުމުން  [ގެ ނަން 3ހެކިވެރިޔާ ]ދިމާވުމުން މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ވާހަކަ ދައްކަމުން "ޢަލިފުޅުބޭ ތިކުރީ ވަރަށް ގޯސްކަމޭކޭ" 
މަންމަގެ  ގެކުއްޖާ]އެހާކަށްހާއިރު މަޢާފު ހޯދުމަށްޓަކައި  17:50އެދުނުކަމަށާއި، އެދުވަހު هللا ދައިދިނުމަށް ޢަލީ ޢަބްދުމަޢާފް ހޯ 

ވަނަ މާއްދާއަށް  6 ގެ()ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނު  76/24ބަރު ބުނާތީ، ޤާނޫނު ނަން [ގެ ނަން 3ހެކިވެރިޔާ ]ގާތަށް ދިޔަކަމަށް  ގެ[ނަން



   މައްސަލަަތއް  ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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ގެ މައްޗަށް ބާލިޣުނުވާ ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ هللاރިޢާޔަތްކޮށް ޢަލީ ޢަބްދު
  ތުން ހުށަހެޅުމުން ބައްލަވާފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެކެވެ.ދައުލަ

ކޯޓުން ޙުކުމް ކުރައްވާފައިވަނީ، "ދެންފަހެ އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  އެޤަޟިއްޔާގައި ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު
 03هللا ޔަތްކުރާއިރު ޅ.ނައިފަރު ވިންޓަރގްރީން ޢަލީ ޢަބްދުޢާތާތަކުގެ މައްޗަށް ވިސްނާ ރި ކުންތަކުންނާއި ފާހަގަކުރެވުނު ނު ބަޔާ

ޅ.ނައިފަރު ޗާންދަނީވިލާގޭގެ  އާއެކު  އަހަރު( 2) [ކުއްޖާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް]ހާއިރު  16:30ދުވަހުގެ  2009އޮގަސްޓް 
 ،ތަޙްޤީޤަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުންނާއިهللا ލު ހިންގިކަމަށް އިންކާރު ކުރި ނަމަވެސް ޢަލީ ޢަބްދުގިފިލިތެރޭގައި ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަ 

އާއެކު ޗާންދަނީވިލާގޭގެ ގިފިލިތެރެއަށް ވަދެފައިވާކަމަށް  [ކުއްޖާގެ ނަން ]هللا ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދިންބަޔާނުން ޢަލީ ޢަބްދު
ފަހަރު ހިފާފައިވާ ކަމަށް  3 އަހަރު( 5) [ކުއްޖާގެ ނަން ]ރާތު )ޒަކަރު( ގައި ގެ ކުރިމަތި ފަ هللاބުނެފައިވާތީއާއި އަދި ޢަލީ ޢަބްދު

ޗާންދަނީވިލާގޭގެ  [ކުއްޖާގެ ނަން]އާއި هللاއަށް ޢަލީ ޢަބްދު [ނަމާއި އެޑްރެސް މަންޒަރު ދުށްފަރާތުގެ] ،ބުނާތީއާއިهللا ޢަލީ ޢަބްދު
ގެ ހެދުން ވަދެފައިވާތަން  [ކުއްޖާގެ ނަން ]އަށް ގެ ޖަނގިޔާ ތެރެ[ކުއްޖާގެ ނަން]ގިފިލި ތެރެއިން ނުކުމެގެން އައިރު 

 [ން ނަ މަންޒަރު ދުށްފަރާތުގެ]ލައިގެންހުރި މުންޑުގެ ކުރިމަތި ހިއްލިފައި ހުރިކަމަށް هللا އަދި ޢަލީ ޢަބްދު  ،ފެނިފައިވާކަމާއި
 [ޖާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް ކުއް]ހާއިރު  17:50ދުވަހުގެ  2009އޮގަސްޓް  04 ،[ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 3ހެކިވެރިޔާ ] ،ބުނާތީއާއި

ފޮނުވައިގެން މަޢާފު ހޯދަން ދިޔަކަމަށް ތަޙުޤީޤުގައާއި ޝަރީޢަތުގެ هللا ގާތަށްގޮސް ޢަލީ ޢަބްދު [މަންމަގެ ނަން  ގެ ކުއްޖާ]ގެ މަންމަ 
އިވާކަމަށްބުނެ ބުނެފަهللا ގާތުގައި ޢަލީ ޢަބްދު  [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 2ހެކިވެރިޔާ ]އަދި މީގެއިތުރުން  ،މަޖިލީހުގައި ބުނެފައިވާތީއާއި

ބާލިޣުނުވާ ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގާފައިވާކަމަށް هللا ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދީފައިވާ ބަޔާނުން ޢަލީ ޢަބްދު
ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ޅ.ނައިފަރު  6)ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ  24/76ބުނާތީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  [ގެ ނަން 2ހެކިވެރިޔާ ]
ގެ މައްޗަށް ބާލިޣުނުވާ ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގިކަމުގެކުށް هللاންޓަރގްރީން ޢަލީ ޢަބްދުވި

ނޑައަޅައި މިކުށުގެ އަދަބަކަށް ޝަރީޢަތްކުރުމާބެހޭ ގޮތުން ހެދިފައިވާ ޤަވާޢިދުގެ  ވަނަ  173ގެ މިފޮތުގެ  06ސާބިތުވެއްޖެކަމަށް ކަ
( ގެ 2008މެއި  11) MJ/2008/03ށް އެމާއްދާއަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިސްގެ ނަންބަރު ޔަތްކޮ ޢާ މާއްދާއަށް ރި

ނައިފަރު ވިންޓަރގްރީން ޢަލީ  އަށް ރިއާޔަތްކޮށް ޅ. 01ވަނަ ނަންބަރުގެ )ށ(ގެ  15ސަރކިއުލަރ އިން އިތުރުކުރެއްވި 
އްދަތަށް ޖަލުގައި ބަންދުކުރުމަށް ޙުކުމްކޮށް މީގެފަހުން )ތިނެއް( އަހަރުގެ މު 03އެތިފަހަރުން ތައުޒީރު ކުރުމާއެކު  29هللا ޢަބްދު
 ޙަރާމް ކުރައްވާފައިވާ ބޮޑެތި ފާފަތަކަށް އަރައި ނުގަތުމަށް ނަޞޭޙަތްތެރިވެ މިޤަޟިއްޔާ ނިންމީއެވެ" މިފަދައިންނެވެ.هللا 

 
 

 :ްފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައ 

 

ގައި ޙުކުމް ކުރައްވާ ނިންމެވުމުން، އެޙުކުމާމެދު ހިތްހަމަ ޤަޟިއްޔާ G2C/2009/208ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު  .2
އެޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު ކުރަމުން އަންނަނިވި ނުކުތާތައް ފާހަގަކޮށް  هللاނައިފަރު/ވިންޓަރގްރީން ޢަލީ ޢަބްދު ނުޖެހިގެން ޅ.

ނައިފަރު/ ވިންޓަރގްރީން ޢަލީ  ޅ.ން އެގޮތު އެނުކުތާތަކާމެދު ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ.
  ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ:ގެ هللاޢަބްދު

 
  ،ީ208ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރުފުރަތަމަ ނުކުތާއަކ/G2C/2009  ާޤަޟިއްޔ

އިވާކަމަށް ބުނާ ނިންމެވުމުގައި މިމައްސަލައާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުގެ ބަޔާންތަކަށާއި، އަދި މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން ލިބިފަ
ނުވާކަމަށްބުނެ  ހެކި ޤަރީނާ ބެއްލެވުމުގައި އެއްވެސް ވަރަކަށް އެކަންކަން ފެށިގެން އައިގޮތުގެ މައްޗަށް ބައްލަވަފައި 

 އެވެ.ނުކުތާ ހުށަހަޅާފައިވާ
 
 ،ީޖިނާއީ ކުށެއް ސާބިތު ކުރުމުގައި ތިންރުކުނެއް ފުރިހަމަ ވާންޖެހޭކަމަށާއި   ދެވަނަ ނުކުތާއަކ

މަވެސް މިމައްސަލާގައި ޝަރުއީ ރުކުން ސާބިތުވެފައިނުވާކަމަށާއި، ޝަރުޢީ ރުކުން ސާބިތުނުވާނަމަ މަޢުނަވީ އެހެންނަ
 ނުކުތާއެވެ. ހަޅާފައިވާށަރުކުނާއި މާއްދީ ރުކުން ސާބިތުކުރުމުގައި ޝުބުހަ އެކުލެވިގެންވާނެކަމަށްބުނެ ހު

 



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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  ައެފަރާތަކާއެކީގައި ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލު هللا ބްދުވިންޓަރގްރީން ޢަލީ ޢަނައިފަރު/ ޅ.ނުކުތާއަކީ،  ތިންވަނ
 ޅާފައިވާ ރައްވާފައިވާކަމަށްބުނެ ހުށަހަގެ މައްޗަށް ޙުކުމް ކުهللا ހިންގިކަމަށް ބުނާ ފަރާތުގެ ތަޙުޤީޤު ބަޔާނެއް ނެތި ޢަލީ ޢަބްދު

 ނުކުތާއެވެ.
 

 

ޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ޤަ G2C/2009/208ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ގުޅިގެން ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު އިމިމައްސަލައާ .1
ފަރާތުންނާއި މައްސަލަ ރައްދުވާ هللا ޢަލީ ޢަބްދު ވިންޓަރގްރީންނައިފަރު/ ސްތިއުނާފު ކުރަމުން ޅ.ރިޕޯޓަށާއި، އެޤަޟިއްޔާ އި

ބަލާއިރު  ންތަކަށް ޔު މައްސަލައާއި ގުޅުންހުރި ލިޔެކިޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކައަށާއި، 
 އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ޝަރީޢަތަށް ފާހަގަކުރެއެވެ.

 

ތުގެ ދައުލަޤަޟިއްޔާގައި  G2C/2009208/ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ،ކަމަކީ ފުރަތަމަ )ހ( 
ންގުމުގެ ކުށުގެ ގެ މައްޗަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ގަދަކަމުން ބަދުއަޚުލާޤީޢަމަލު ހިهللاފަރާތުން ޢަލީ ޢަބްދު

ގަދަކަމުން ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލު ހިންގާފައިވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ސާބިތުވޭތޯ هللا މެދު ޢަލީ ޢަބްދުއާދަޢުވާއެއްކަމާއި، އެކުއްޖާ
ނޑައެޅުމުގައި ތަފާތު ހެކި ޤަރީނާތަކުގެ މައްޗަށް ބައްލަވާފައިވާކަމާއި ކޯޓުގެ ނަންބަރު  މިގޮތުން ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު، ކަ

/G2C/2009208 ުގެ ބަހަށާއި އެމައްސަލާގައި ޙާޟިރުކުރެވުނު ފަރާތްތަކުގެ هللاޤަޟިއްޔާގައި ދަޢުވާލިބުނު ޢަލީ ޢަބްދ
 ،އި ރިޢާޔަތް ކުރެވިފައިވާކަމާއި، އެގޮތުންވަލަ އްންތަކަށް ބަޔުގުޅިގެން ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔެކި ބަހަށާއި އެމައްސަލައާ 

ގެ هللاޤަޟިއްޔާގައި ދަޢުވާލިބުނު ޢަލީ ޢަބްދު G2C/2009208/ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު
ބަލަހައްޓަމުންދާ ޅ. ނައިފަރު/ ޗާންދަނީވިލާގެއަށް ދިޔައިރު هللا ދުވަހު، ޢަލީ ޢަބްދު 2009އޯގަސްޓް  03ބަހަށް ބަލާއިރު، 

ޢަލީ ، [ގެ ނަން ކުއްޖާ]ށާއި، އިތުރު ކުއްޖަކު ތިބިކަމަ  އާއި [ގެ ނަން ކުއްޖާ]އެގޭގެ ވަންނަ ދޮރުމަތީގައި މަގުމައްޗަށްވާގޮތަށް 
 ،ފަހަރެއްގެމަތިން ހިފިކަމަށާއި 3ގެ ކުރިމަތިފަރާތުގައި هللاކައިރިއަށްގޮސް ޢަލީ ޢަބްދުهللا ފެނުމުން ޢަލީ ޢަބްދުهللا ޢަބްދު

ގެ ބުރަކަށީގައި ކަނާތުން އަދި ފައިގެ [ގެ ނަން ކުއްޖާ]ބައިސްކަލް ދުއްވަން އެރުމުން  [ގެ ނަން ކުއްޖާ]އެއަށްފަހު 
ނޑުގައި ވާތުން ހިފަހައްޓައިގެން ޢަލީ ޢަބްދުފަލަމަސް އަށް ބައިސްކަލް ދުއްވައިދީފައިވާނެކަމަށާއި، އަދި  [ގެ ނަންކުއްޖާ]هللا ގަ

ގެ ފަހަތުން هللاޢަލީ ޢަބްދު، [ގެ ނަންކުއްޖާ]ޗާންދަނީވިލާގޭގެ ގިފިލިތެރެއަށް ވަނުމުން هللا އެއަށްފަހު ޢަލީ ޢަބްދު
 ގެ ބަހުން އެނގެން އޮތްއިރު؛هللاއެގިފިލިތެރެއަށް ވަތްކަން ޢަލީ ޢަބްދު 

އަހަރު( ގޮވައިގެން  05) [ގެ ނަންކުއްޖާ]ގެ ބަހަށް ބަލާއިރު، [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 1ހެކިވެރިޔާ ]
މަންޒަރު ދުށްފަރާތުގެ ]އުޅެފައި ދިޔަކަމަށް هللا ނައިފަރު/ވިންޓަރގްރީން ޢަލީ ޢަބްދު ޗާންދަނީވިލާގޭގެ ގިފިލިތެރޭގައި ޅ.

ހާއިރު ޅ.ނައިފަރު  17:00ދުވަހުގެ  2009އޯގަސްޓް  03ކައިރީގައި،  ގެ[ނަން ގެ 1ކިވެރިޔާ ހެ]، [ނަމާއި އެޑްރެސް
ގެ ކުއްޖާ ]ބުނިކަމަށާއި، އެއިރު  [ން މަންޒަރު ދުށްފަރާތުގެ ނަ]ހުއްޓައި  [ނަން  ގެ  1ހެކިވެރިޔާ ]ޗާންދަނީވިލާގޭގެ ކައިރީގައި 

، [ގެ ނަންކުއްޖާ]ގޮވައިގެންގޮސް  [ގެ ނަން ކުއްޖާ]އި އެހެންކަމުން ގެ ކައިރީގައި ހުރިކަމަށާ[ނަން ގެ 1ހެކިވެރިޔާ ]، [ނަން

ބުނެފައިވާކަން  [ނަން  ގެ 1ހެކިވެރިޔާ ]ޙަވާލުކުރިކަމަށް އާ  [މަންމަގެ ނަމާއި އެޑްރެސް ގެ ކުއްޖާ]ގެ މަންމަ [ގެ ނަން ކުއްޖާ]
 އެނގޭކަމާއި؛

ނައިފަރު ކޯޓުގައި ހިނގި  ނާގެ ބަހެއް، ޅ.އޭ ،ނިޔާވެފައިވުމުން [މަންޒަރު ދުށްފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް]
ނައިފަރު ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ  ޅ. [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 4ހެކިވެރިޔާ ]މިމައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތުގައި ނެގިފައިނުވިނަމަވެސް، 

ގެ ތަޙުޤީޤަށް، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް [މަންޒަރު ދުށްފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް]މަޖިލީހަށް ދީފައިވާ ބަޔާނަށް ބަލައި، 
ދުވަހުގެ  2009އޯގަސްޓް  03ގައި ދީފައިވާ ބަޔާނަށް ބަލާއިރު،  2009އޯގަސްޓް  09ނައިފަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް 

ނައިފަރު/ޗާންދަނީވިލާގެއަށްގޮސް  ގެ ރައްޓެއްސަކު އުޅޭ ގެއެއްކަމުގައިވާ ޅ.[ންމަންޒަރު ދުށްފަރާތުގެ ނަ]ހާއިރު،  16:30
 [ގެ ނަން ކުއްޖާ]، هللاނައިފަރު/ވިންޓަރގްރީން ޢަލީ ޢަބްދު ދެއްގައި އޮށޯވެއޮށްވައި ޅ.ނޖެހިއެންއެގޭ ފެންޑާގައިހުރި ފަ

ވަރަކަށް މިނެޓް ފަހުން ޢަލީ  05 ،ޗާންދަނީވިލާގޭގެ ގިފިލިތެރެއަށް ވަތްތަން ފެނުނުކަމަށާއިނައިފަރު/ ގޮވައިގެންގޮސް ޅ.
ލައިގެންހުރި ޖަގިޔާ  [ގެ ނަން ކުއްޖާ]ގެ ހެދުން ހުރީ [ގެ ނަން ކުއްޖާ]އެކު ގިފިލިން ނިކުތްއިރު އާ [ގެ ނަން ކުއްޖާ]، هللاޢަބްދު

ލައިގެންހުރި މުންޑު ކުރިމަތިން ހިއްލިފައި ހުރުމުން هللا ޢަލީ ޢަބްދު ،ތެރެއަށް ފަހަތުން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ވަދެފައިކަމަށާއި
މެދު ބަދުއަޚުލާޤީ އާ  [ގެ ނަން ކުއްޖާ]هللا ޢަބްދު މުންޑު އަތުން ތިރިކުރަމުން ކަހަލަ ގޮތަކަށް ނިކުތުމުން ޢަލީ هللا ޢަލީ އަބްދު

هللا އެތަނުން ފެނިގެން، ޢަލީ ޢަބްދު [މާއި އެޑްރެސްނަ ގެ 1ހެކިވެރިޔާ ] ،ޢަމަލެއް ހިންގި ކަމަށް ޝައްކުކުރެވުނު ކަމަށާއި
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 [ން ތުގެ ނަމަންޒަރު ދުށްފަރާ]ކައިރީގައި ބުނިކަމަށްވެސް  [ނަން  ގެ 1ހެކިވެރިޔާ ]އާމެދު ޝައްކުކުރެވުނު ވާހަކަ 
 ބުނެފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި؛

އޯގަސްޓް  03ގެ ބަހަށް ބަލާއިރު، [ނަމާއި އެޑްރެސް މަންމަގެ  ގެކުއްޖާ ]ގެ މަންމަ، [ގެ ނަންކުއްޖާ]
ހޯދަން ބޭރަށް ނިކުމެ، ރައްޓެހިންގާތު  [ގެ ނަންކުއްޖާ]ގޭގައިނެތުމުން  [ގެ ނަންކުއްޖާ]ހާއިރު،  16:30ދުވަހުގެ  2009

އަތުގައި ހިފަހައްޓައިގެން  ގެ[ގެ ނަންކުއްޖާ] ،[މާއި އެޑްރެސްނަ ގެ  1ހެކިވެރިޔާ ] ފެނުނީ [ގެ ނަންކުއްޖާ]ކޮށް އަހަމުންދަނި 
ގެ އަތުގައި [ގެ ނަންކުއްޖާ]، [ނަން ގެ 1ހެކިވެރިޔާ ]، އެއިރު ދަރިފުޅު ހުރީ ރުޅިއައިސްފައި ކަމަށާއި ،ހުއްޓާ ކަމަށާއި

ގެ ކުއްޖާ] ،ތީ ކަމަށް ބުނިކަމަށާއިގެން އުޅޭށް ސުވާލުކުރުމުން، އެއީ ގޯސްކަމެއް ކޮ އާއި [ގެ ނަން ކުއްޖާ]ހިފެހެއްޓީ ކީއްވެތޯ 
 ޗާންދަނީވިލާ ގޭގައި ކުޅެން ހުއްޓައި ޅ. ނައިފަރު/ނައިފަރު/ ޅ. [ގެ ނަންކުއްޖާ]އިތުރަށް ސުވާލުކުރުމުން،  އާއި [ނަން

ތުގައި ޖަގިޔާމަތިން އަތްލާފައިވާކަމަށާއި، އެކަންކުރީ ގެ ކުރިމަތި ފަރާ[ގެ ނަންކުއްޖާ]، هللاވިންޓަރގްރީން ޢަލީ ޢަބްދު
ގެ ކުއްޖާ ]هللا ގައި ބަހައްޓައިގެން ކަމަށާއި، އަދި އެނޫނަސް އަލީ ޢަބްދުފިލިތެރޭގައިހުރި ރުކެއްގެ ކައިރީޗާންދަނީވިލާގޭގެ ގި

هللا ކައިރީގައި ޢަލީ ޢަބްދު [ގެ ނަންޖާކުއް]އަދި އެވާހަކަ މަންމަ ކައިރީ ނުބުނުމަށް  ،ގެ ގައިގައި އަތްލައި ހަދާކަމަށާއި[ނަން
 [ނަން  މަންމަގެ ގެކުއްޖާ]ގެ ކައިރީގައި ބުނެފައިވާކަމަށް  [ނަން މަންމަގެ ގެކުއްޖާ]، [ގެ ނަން ކުއްޖާ]ބުނެފައިވާކަމަށްވެސް 

 ބުނެފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި؛
 ދު ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލު މެއާ [ގެ ނަންކުއްޖާ]ބަހަށް ބަލާއިރު،  ގެ [މާއި އެޑްރެސްނަ ގެ 3ހެކިވެރިޔާ ]

ގާތު އެހުމުން، "ތިމަންނަވެސް މީ ފިރިހެނެކޭ هللا ހިންގިކަމަށް ރަށުތެރޭގައި ދެކެވެމުންދިޔަ ވާހަކައާ ގުޅޭގޮތުން ޢަލީ ޢަބްދު
ކައިރިން )ކުއްޖާ މަންމަ(  [ނަން މަންމަގެ ގެކުއްޖާ]ތިމަންނައަށްވެސް އެފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގިދާނޭ އެހެންވީމާ މިކަމަށް 

 [ނަން  ގެ 3ހެކިވެރިޔާ ]ކައިރީގައި ބުނެފައިވާކަމަށް  [ންނަ ގެ 3ހެކިވެރިޔާ ]، هللاޢާފަށް އެދޭށޭ.." މިހެން ޢަލީ ޢަބްދުމަ
 ޅ.ނައިފަރު ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ބުނެފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި؛

هللا ހު ޢަލީ ޢަބްދުދުވަ 2009އޯގަސްޓް  05ގެ ބަހަށް ބަލާއިރު، [މާއި އެޑްރެސް ނަ ގެ 2ހެކިވެރިޔާ ]
 ދެއްކި ކޯޓު هللا ދިޔަ ކަމަށާއި، އެގެއަށް ދިއުމުން ޢަލީ ޢަބްދު [ން ނަ ގެ 2ހެކިވެރިޔާ ]ގެ ގެއަށް هللاފޮނުވައިގެން ޢަލީ ޢަބްދު

އެކަމާބެހޭގޮތުން  ،ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބަންދުކޮށްފައި އޮތްކަން އެނގުނުކަމަށާއި 15هللا އަމުރުގައި، ޢަލީ ޢަބްދު
ކުޑަކުއްޖެއްނޫންކަމަށާއި، ބޮޑުމީހެއްކަމަށާއި ބޮޑުމީހަކާއެއްވަރަށް  ކީ އަ [ގެ ނަންކުއްޖާ]އީ ސުވާލުކުރުމުން، އެ

 ގެ ކުރިމަތި هللاވެސް ޢަލީ ޢަބްދު [ގެ ނަން ކުއްޖާ]އަދި  ،ގެ ދެއިނގިލި ވެއްދިކަމަށާއިهللاދިޔަފައިބާކަމަށާއި، ޢަލީ ޢަބްދު
 [ން ނަ ގެ 2ހެކިވެރިޔާ ]ކައިރީގައި ބުނެފައިވާކަމަށް  [ން ނަ ގެ 2ހެކިވެރިޔާ ]، هللاފަރާތުގައި ހިފައި ހެދިކަމަށް ޢަލީ ޢަބްދު

 ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ބުނެފައިވާކަން އެނގެއެވެ. ނައިފަރު ފާދިއްޕޮޅު 
ޤަޟިއްޔާ ގައި ދަޢުވާލިބުނު  G2C/2009208/ކޯޓުގެ ނަންބަރު  އެހެންކަމުން، ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު 

 މިމައްސަލައިގެ  ،މިމައްސަލަ ފެށުނުގޮތަށާއި ،މައްސަލާގައި ޙާޟިރުކުރެވުނު ފަރާތްތަކުގެ ބަހަށާއިމި، ގެ ބަހަށާއިهللاޢަލީ ޢަބްދު
ޤަޟިއްޔާގައި  G2C/2009208/ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ވަށައިގެންވާ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު

ކޯޓުގެ ނަންބަރު  އިތުރުން، ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު  ގެ ބަހުގެهللاއަދި ޢަލީ ޢަބްދު ،ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި
/G2C/2009208 ުމެދު އާ [ގެ ނަންކުއްޖާ]، هللاޢަލީ ޢަބްދު، ޤަޟިއްޔާގައި ޙާޟިރުކުރެވުނު ފަރާތްތަކުގެ ބަހަށް ބަލާއިރ

ންނަކަން ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލު ހިންގިކަމުގެ މައްޗަށް ގުޅިފައިވާ ހަރުދަނާ ޤަރީނާތަކެއް ލިބިފައިވާކަން އެނގެން އޮ
 ފާހަގަކުރެވޭކަމެވެ.

 
)ފަހެއް( އަހަރުގެ  05ދިސާ ހިނގިއިރު ޢުމުރުން ޙާކީ މިއަ [ގެ ނަންކުއްޖާ] ،ކަމަކީ  ދެވަނަ  )ށ(

ކުއްޖަކުކަމުން، މިފަދަ ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމަށް ރުހުންދެވިދާނެ ކުއްޖަކުނޫންކަން އެނގޭކަމާއި، މިޢުމުރުގެ ކުޑަކުއްޖަކަށް 
)ކުޑަކުދިންނަށް  2009/12ހިންގުމަށް ރުހުން ނުދެވޭނެކަން މިހާރު ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ޤާނޫނު ނަންބަރު ޖިންސީ ޢަމަލެއް 

މިދެމާއްދާގައިވެސް  25އަދި  24ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ގެ 
ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލު ހިންގާފައިވަނީ އެކުއްޖާގެ هللا ދު ޢަލީ ޢަބްދުމެއާ [ގެ ނަންކުއްޖާ]ބަޔާންކުރެވިފައިވާކަމާއި، އެހެންކަމުން 

 ރުހުމެއްނެތި ގަދަކަމުން ކަމަށް ބަލަންޖެހޭކަމެވެ.

 



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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ލާޤީ ޢަމަލު ހިންގިކަމުގެ މައްޗަށް އަޚްކުޑަކުއްޖަކާމެދު ބަދު، هللاލީ ޢަބްދުޢަ ،ތިންވަނަ ކަމަކީ  )ނ(
އެކަން ހިނގާފައިވާ  ،އަށް ނިސްބަތްކުރެވިފައިވާ ޢަމަލަށާއިهللا ރު، ޢަލީ ޢަބްދުގުޅިފައިވާ ހަރުދަނާ ޤަރީނާތަކެއް ލިބިފައިވާއި

އެކުވިޔަސް  ގެ އޮތްކަން އެނގޭތީއާއި، ކުޑަކުއްޖަކާهللاގޮތުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު، ކުށުގެ އެޢަމަލު ކުރުމުގެ ޤަޞްދު ޢަލީ ޢަބްދު 
 2008/6ބަރު ންނޫނު ނަ އަދި ޤަ ،ރައްވާފައިވާ ކަމެއްކަމާއިބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލުހިންގުމަކީ ޝަރުޢުގައި ނަހީކުރައްވައި މަނާކު

 173ގެ  6ދުތަކާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ބާރުލިބިދީފައިވާ، ޝަރީޢަތްކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ހެދިފައިވާ ޤަވާއިދު ޢި ވާޤަ )ޢާންމު 
ވުނު ގައި ގެނެ  2008މެއި  11ސަރކިއުލަރއިން  MJ/2008/03ވަނަ މާއްދާއާއި އެމާއްދާއަށް ނަންބަރު 

ނޑައެޅިފައިވާ ކުށުގެ ޢަމަލެއްކަން އެނގޭކަމާއި، ދިސާ ޙާއަދި އޭގެ އިތުރުން، ކުށުގެ މި އިޞްލާޙުގައިވެސް އަދަބު ކަ
)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ  2009/12ފެށިފައިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު  ހިނގިފަހުން ޢަމަލުކުރަން

ވަނަ މާއްދާގައިވެސް މިފަދަ ޢަމަލުތައް ތަޖްރީމު ކޮށްފައިވާކަން ސާފުކޮށް  3ޤާނޫނު(ގެ  ތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެޞޫލުއު
ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އެހެންކަމުން މިކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު، ކުށުގެ ޢަމަލެއްގައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ރުކުންތައް ޢަލީ 

 މަވެފައިވާކަން އެނގޭކަމެވެ.އަށް ނިސްބަތްކުރެވިފައިވާ ޢަމަލުގައި ފުރިހަهللاޢަބްދު
 
ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލު އެފަރާތަކާމެދު ހިންގި ކުއްޖާއަކީ އެއިރު هللا ޢަލީ ޢަބްދު ،ހަތަރުވަނަ ކަމަކީ  )ރ(

 ،އަހަރުގެ ކުއްޖެއްކަމާއި، މިއުމުރުގެ ކުދިންނަށް މިބާވަތުގެ ޢަމަލަކާބެހޭގޮތުން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައާއި 05ޢުމުރުން 
އަދި އެކުއްޖެއްގެ ބަސް ހޯދޭ ގޮތަކުން  ،އި ވާހަކަދައްކައި ހެކިބަސް ދިނުމަކީ ފަސޭހަ ކަމަކަށް ނުވާނެތީއާއިފުލުސް އޮފީހުގަ

ވޭއިރު، މިޢުމުރުގެ ކުއްޖަކާމެދު ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލު ހިންގިކަމުގެ ދެވޭ އަސަރު ކޮށްފާނެކަމަށް ބެލެ އެކުއްޖާއަށް އެކަމުގެ ނޭ 
ހުމަތުކުރެވޭމީހާގެ މައްޗަށް ކުށްސާބިތުކުރުމުގައި އެޢަމަލު ހިންގުނު ކުއްޖާގެ ބަސް ހޯދިފައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައެއްގައި ތު

މިމައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅިގެން ، އޮތުން ޝަރުޢީގޮތުން ނުވަތަ ޤާނޫނީގޮތުންވިޔަސް ލާޒިމްކުރާކަން އެނގެންނެތުމުންނާއި
ސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ ން)ކުޑަކުދިންނަށް ޖި 2009/12ރު ބަހިންގުނުއިރު، ޢަމަލުކުރަން ފަށާފައިވާ ޤާނޫނު ނަން

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އެމާއްދާގެ )ކ(  2ގެ މަޤްޞަދު އެޤާނޫނުގެ  އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު(
ކުޑަކުއްޖާގެ ކިބައިން، ޢަމަލުން،  ގައިވަނީ "ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިގޮތް ނުވަތަ އެކަން ހިންގިގޮތް

ހަރަކާތުން، ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކުން ޖިންސީ ގޯނާކުރިގޮތް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދެއްކުމަށް ނުއެދުން" މިފަދައިން 
 ވަނަ މާއްދާ އަށް ބަލާއިރު އެމާއްދާގައިވެސް ވަނީ ކުޑަކުއްޖަކާމެދު  48ކަން އެނގޭކަމާއި، އަދި ހަމަ މިޤާނޫނުގެ 

ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ މައްސަލައެއްގައި ކުޑަކުއްޖެއްގެ ހެކިބަސް ހޯދާކަމަށްވާނަމަ، އެކުއްޖެއްގެ ހެކިބަސް 
ލިބޭމީހާގެ މައްޗަށް  އެހެންކަމުން ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ މައްސަލައެއްގައި ދަޢުވާ  ،ހޯދާނެގޮތްކަމާއި

ދިސާ ޙާ މައްސަލާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނޑައެޅުމުގައި އަނިޔާލިބުނު ކުޑަކުއްޖާގެ ބަޔާނެއް އޮތުން، މިކުށްސާބިތުވާކަން ކަ
ހިނގިއިރު، އަދި މިހާރު މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ޤާނޫނަށް ބަލާއިރުވެސް ލާޒިމުކުރާ ޤަވާޢިދެއް އޮތްކަން 

ގެ ބަޔާނެއް ވަކިން  [ގެ ނަން ކުއްޖާ ]ފައިވާ ބަޔާންތަކަށް ބަލާއިރު، އެނގެންނެތްކަމާއި، މިމައްސަލާގައި ހުށަހެޅި
ގެ މަންމަގެ ބަޔާނުގައި ހިމެނި އެނގެން އޮތްކަން  [ގެ ނަން ކުއްޖާ] ،ގެ ބަސް [ގެ ނަންކުއްޖާ]ނެގިފައިނެތްނަމަވެސް 

 ފާހަގަކުރެވޭކަމެވެ.
 

ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން ދެކެނީ، ޢަލީ  އެހެންކަމުން މިމައްސަލަ ބެލުމުގައި ބައިވެރިވި ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ދަޢުވާ އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ  ތުގެ ފަރާތުން ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު ދައުލައަށް ދަޢުވާލިބޭގޮތަށް هللا ޢަބްދު

ފުރިހަމަވާންޖެހޭ  ސާބިތުވާވަރުގެ ގުޅިފައިވާ ހަރުދަނާ ޤަރީނާތަކެއް ލިބިފައިވުމުންނާއި، ކުށުގެ ޢަމަލެއްގައި ،ޝައްކެއްނެތި
ގެ ކުއްޖާ]އަށް ނިސްބަތްކުރެވިފައިވާ ޢަމަލުގައި ފުރިހަމަވެފައިވާކަން އެނގެން އޮތުމުންނާއި، هللا ރުކުންތައް ޢަލީ ޢަބްދު

)ފަހެއް( އަހަރުގެ ކުއްޖަކުކަމުން، މިފަދަ ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމަށް  05ދިސާ ހިނގިއިރު ޢުމުރުން ޙާ މި ކީއަ  [ނަން
 ،ގެ ބަހަށާއި ޙާޟިރުކުރެވުނު ފަރާތްތަކުގެ ބަހަށާއިهللاކުއްޖަކުނޫންކަން އެނގެން އޮތުމުންނާއި، ޢަލީ ޢަބްދު  ރުހުންދެވިދާނެ

މިމައްސަލައިގެ ވަށައިގެންވާ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު ލިބިދޭ ގުޅިފައިވާ ހަރުދަނާ ޤަރީނާތަކުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު، ޢަލީ 
ގެ  [ގެ ނަން ކުއްޖާ]ޅަ ދަޢުވާ ސާބިތުވާން އޮތުމުންނާއި، މިމައްސަލާގައި އަނިޔާލިބުނު ތުން ކު ދައުލަގެ މައްޗަށް هللاޢަބްދު

ގެ މަންމަގެ ބަޔާނުގައި ހިމެނި އެނގެން އޮތްއިރު، މިމައްސަލާގައި ކުށްސާބިތުކުރުމުގައި  [ގެ ނަން ކުއްޖާ]ބަސް، 
ޔާނެއް އޮތުން ލާޒިމުކުރާ ޤާނޫނީ އަދި ޝަރުޢީ ގެ ބަ [ގެ ނަން ކުއްޖާ]އަހަރުގެ  5މިމައްސަލާގައި އަނިޔާލިބުނު ޢުމުރުން 

ގެ هللاޤަޟިއްޔާގައި ޢަލީ ޢަބްދު G2C/2009208/ހަމައެއްވިޔަސް އެނގެންނެތުމުން، ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު ކޯޓުގެ ނަންބަރު 



   މައްސަލަަތއް  ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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ނޑައަޅުއްވާފައިވަ  ނީ ޝަރުޢީ އަދި މައްޗަށް ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ގަދަކަމުން ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލު ހިންގިކަން ސާބިތުވާކަމަށް ކަ
 ޤާނޫނީ ހަމައަކާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބަލާނެ ތަނެއް ނެތްކަމަށެވެ.

 
 

 :ްޙުކުމ 

 

ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ދެންފަހެ، ބަޔާންކުރެވިދިޔަ ސަބަބުތައް އެފަދައިން ހުރުމުން، ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު 
/G2C/2009208 ިން ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލު ހިންގިކަން ގެ މައްޗަށް ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ގަދަކަމުهللاޢަލީ ޢަބްދު ،ޤަޟިއްޔާގައ

ނޑައަޅުއްވާފައިވަނީ، ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބަލާނެތަނެއް ނެތްކަމަށް މިމައްސަލަ  ސާބިތުވާކަމަށް ކަ
ނޑިޔާރުންނަށް އިއްތިފާޤްވެވިފައިވާތީ، ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ބެލުމުގައި ބައިވެރިވި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަ

/G2C/2009208 .ެޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމަށް ތާއީދުކޮށް އެގޮތުގެ މަތިން ޙުކުމްކޮށްފީމެވ 
 

 
 



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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 HC-A/155/2011ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު 
  :ްބާލިޣުނުވާ ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުން ޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތ 

 

 :ްއިސްތިއުނާފު ކުރިފަރާތ 

  އިބްރާހީމް ޢަފީފް ނަން: *

      /އޯކިޑްމާގެކޮލަމާފުށި ގއ.* ދާއިމީ އެޑްރެސް:  A086792* އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު: 

 

 :ްއިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތ 

 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް  ނަން: *

 -* ދާއިމީ އެޑްރެސް:  -* އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު: 

 
  ު3214 ރަޖަބު 19 ތާރީޚް: ރަޖިސްޓްރީކުރެވުނ 

 2011 ޖޫން 21                  
 :ް3143 ޞަފަރު  04 ނިމުނު ތާރީޚ    

 2011 ޑިސެމްބަރު 29              
 

  ު63  ރު: ނަންބަ  ޤަޟިއްޔާ  އިސްތިއުނާފުކުރެވުނ/P1C/2009 

 :ުހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކޮލަމާފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު  ނިންމެވި ކޯޓ 

 

  ުލިސް:ންގެ މަޖި މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރ 

ނޑިޔާރު  ނޑިޔާރު ، ޝުޢައިބު ޙުސައިން ޒަކަރިއްޔާފަ ނޑިޔާރު ، ޔޫސުފް ޙުސައިން ފަ  ޢަބްދުއްރައޫފު އިބްރާހީމްފަ
 

  ުތައް(އުޞޫލު ޤަޟިއްޔާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ މުޙިއްމ(: - 
 

  ިއާއި ޙުކުމް ގެ ޚުލާޞާ ދަށުކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައ: 

 ޤަޟިއްޔާއަކީ،  P1C/2009/63މާފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކޮލަ
ރާހީމް ޢަފީފްގެ މައްޗަށް ބާލިޣުނުވާ ކުޑަކުއްޖަކާއިމެދު ގަދަކަމުން ޕެރިސް( އިބް /ކޮލަމާފުށި ޑްމާގެ )ގއ.އޯކި/ކޮލަމާފުށި  ގއ.

  ފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެކެވެ.ބައްލަވާ ތުން ކުރުމުން ދައުލަބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ 
ޙުކުމް ކުރައްވާފައިވަނީ، "ދެންފަހެ،  ކޯޓުން ޤަޟިއްޔާގައި ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކޮލަމާފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓްއެ

 ފީފުގެ މައްޗަށް ކުޅަ ބާލިޣުނުވާ ކުޑަ ކުއްޖަކާއިމެދު ޢަމް ރާހީކޮލަމާފުށީ/ޕެރިސް( އިބް ކޮލަމާފުށީ އޯކިޑްމާގެ )ގއ. ތުން ގއ.ދައުލަ
އާއި ގަދަކަމުން  [ކުއްޖާގެ ނަން]ވާ ޝަރީޢަތުން ބެލިބެލުމުން، ޢުގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ އަމަލު ހިންގުމުގެ ކުށުގެ މިދަ 

އިންކާރު ކޮށްފައިވުމުން، މިމައްސަލާގެ ފީފް ޢަމް ރާހީއިބްވާގެ އަސްލަށް ޢުބަދުއަޚްލާޤީ އަމަލު ހިންގާފައި ނުވާނެކަމަށް ބުނެ ދަ 
މް ރާހީ އިބްގެ ބަހުން،  [ކުއްޖާގެ ރަޙްމަތްތެރިޔާގެ ނަން]ތުން ހުށަހެޅި ހެކީންގެ ތެރެއިން ދައުލަކުރުމަށް  ޝަރީޢަތަށް ސާބިތު

ކުއްޖާގެ ރަޙްމަތްތެރިޔާގެ ]ގެ ޖިންސް ތެރޭއަށް ކޮށްޕާފައި ވަނިކޮށް ފެނިފައިވާކަން އެގެން އޮތުމާއި،  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ފީފުގެ އަތް ޢަ
ވައެއް( އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ވެފައި، ނުހަނު ސާބިތު ކަމާއެކު ހެކިބަސް އަދާކޮށްފައިވުމާއި، ހެކިދިން )ނު  09އަކީ އުމުރުން  [ނަން

ފީފުގެ ޢަމް ރާހީއިބްފީފުއާއި މެދު އަދާވާތް ތެރިކަމެއް އޮތްކަން އެގެންނެތުމާއި، ޢަމް ރާހީއިބް ،[ކުއްޖާގެ ރަޙްމަތްތެރިޔާގެ ނަން ]
އާއި މެދު  [ކުއްޖާގެ ނަން ]އާއި މިއަމަލުގެ ޝިކާރައަކަށްވި  [އްޖާގެ ރަޙްމަތްތެރިޔާގެ ނަންކު ]ބަހުންވެސް ހެކިބަސް އަދާކުރި 

މް ރާހީ އިބްކޮލަމާފުށީ ސޯނާގެއަށް ޤުރުޢާން ކިޔަވަން ދިއުމުން  ގއ. [ކުއްޖާގެ ނަން ]ދެކޮޅުވެރިކަމެއް ނެތްކަން އެގެން އޮތުމާއި، 
ލައިގެން ހުރި ޖިންސްގެ ތެރެއަށް އަތްކޮށްޕައި،  [ކުއްޖާގެ ނަން]އިންދައި ބަ އެހެން ކުދިންނާއި ވަކިން  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ފީފު ޢަ
ބުނެފައިވުމާއި، އެހެން ދުވަހެއްގައި ސްވިމިން ކުލާހަށް ގޮސް  [ކުއްޖާގެ ނަން]ގެ ފޫކޮޅުގައި ހިފާފައިވާ ކަމަށް [ކުއްޖާގެ ނަން ]

ފީފުގެ ކަނާއަތްކޮށްޕައި، ޢަ މް ރާހީއިބްހުރި ހަރުވާޅުގެ ތެރެއަށް  ލައިގެން [ކުއްޖާގެ ނަން ]ފަތަން ދަސްކުރަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި 
މް އަފީފުގެ ރާހިފީފު ބެހުނުކަމާއި ހަމަ އެވަގުތު އިބުޢަމް ރާހީއިބްގެ ހީސްލާތަނާއި،  [ކުއްޖާގެ ނަން]ތުގެ އިނގިލި ތަކުން އަކަނާ



   މައްސަލަަތއް  ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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އާއިމެދު މި  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ފައިވުމާއި، އިބުރާހިމް އަފީފް ބުނެ  [ކުއްޖާގެ ނަން]ގެ މޭމަތީގައި ހިފިކަމަށް  [ކުއްޖާގެ ނަން]ވާތުން 
ގެ ރައްޓެހިންގާތުގައި ބުނެފައިވާކަން އެރައްޓެހިންގެ ބަހުން އެގެން އޮތުމާއި، އާއްމު  [ކުއްޖާގެ ނަން]އަމަލު ހިންގާކަމަށް 

 [ކުއްޖާގެ ނަން ]ދިސާއާއި ގުޅިގެން ޙާކަމަށާއި، މި ކީ ނާދިރު ކަމެއްގޮތެއްގައި މިއުމުރުގެ ކުދިންނަކީ މިފަދަ ކަންކަމުގައި ދޮގުހެދުމަ 

ކޮލަމާފުށީ ސިއްޙީ މަރުކަޒުން މިކޯޓަށް  ގއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ ޑޮކްޓަރ ދީފައިވާ މެޑިކޯ ލީގަލް ރިޕޯޓާއި، ބެލުމަށް ފަހު ގއ.
ބިފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާގެ މައްޗަށް ލިބިފައިވާ ސިޓީގައި ވާކަންތައްތަކަށާއި މުޅި މައްސަލާގެ ވަށައިގެންވާ ކަންތައްތަކާއި، ލި

 06)ހެއްކާއިބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ  24/76ފީފް ކުޑަކުއްޖަކާއި މެދު ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ އަމަލު ހިންގިކަން ޢަ މް ރާހީއިބްބިނާކޮށް 
ލާޤީ އަމަލު ހިންގުމުގެ ކުށުން ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމުން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވާތީ ކުޑަކުއްޖަކާއި މެދު ގަދަކަމުން ބަދު އަޚް

ނޑައަޅައި، މިކުށުގެ ޢުޤޫބާއާތެއްގެ ގޮތުން ޝަރީޢަތް ކުރުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ހެދިފައިވާ ޢަމް ރާހީއިބް ފީފް ކުށްވެރިވެއްޖެ ކަމަށް ކަ
ކުރުމާއިއެކު  އެތިފަހަރުން ތަޢުޒީރު  19ފީފު ޢަމް ރާހީއިބްވަނަ ނަމްބަރގެ ދަށުން  09ވަނަ މާއްދާގެ  173ގެ  06ޤަވާއިދުގެ 

 " މިފަދައިންނެވެ.ކުމްކޮށް މިޤަޟިއްޔާ ނިންމީއެވެ)ތިނެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށް ލުމަށް ޙު  03
 

 

 :ްފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައ 

 

ޤަޟިއްޔާގައި ޙުކުމް ކުރައްވާ  P1C/2009/63ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކޮލަމާފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  .2
އެޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު  ކޮލަމާފުށި/އޯކިޑްމާގެ އިބްރާހީމް ޢަފީފް  ގއ.މެވުމުން، އެޙުކުމާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން ނިން

 ކުރަމުން އަންނަނިވި ނުކުތާތައް ފާހަގަކޮށް އެނުކުތާތަކާމެދު ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ.
  ގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ:ކިޑްމާގެ އިބްރާހީމް ޢަފީފްއޯ /ކޮލަމާފުށި ގއ.އެގޮތުން 

 
  ،ީނޑައަޅުއްވާފައިވަނީ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކ  51މިމައްސަލާގައި ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ކަ

 ހަޅާފައިވާ ހުށަ ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ކަމަށްބުނެ  ވަނަ މާއްދާއަށް 06ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ، ވަނަ މާއްދާގެ )އ( އާ ޚިލާފަށް
 ނުކުތާއެވެ.

 
 ،ީނޑައަޅުއްވާފައިވަނީ ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  ދެވަނަ ނުކުތާއަކ ވަނަ މާއްދާއަށް  06ކުށްސާބިތުވާކަމަށް ކަ

ރިޢާޔަތްކޮށް ކަމަށްވާއިރު އެމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޞޫލަކީ ޢާއްމުކޮށް ޝާއިޢުކުރެވިފައިވާ އުޞޫލަކަށްނުވާތީ 
ނޑައަޅައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  61ކޮށް ޖިނާއީ ކުށެއް ސާބިތުކުރުމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ އެމާއްދާއަށް ރިޢާޔަތް  ވަނަ މާއްދާގައި ކަ

ވަނަ މާއްދާއިން  51އުޞޫލާ ޚިލާފުކަމަކަށްވެފައި، އެމާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ޖިނާއީ ކުށެއް ސާބިތުކުރުމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
މެ މީހަކަށްމެ ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ކުށުން ބަރީޢަވުމަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ ޙައްޤުން ކުށެއް ކުރިކަމުގެ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ ކޮން

އެމީހަކު މަޙްރޫމްވާ ކަމެއްކަން އެނގެން އޮންނައިރު، އެމާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްނުކޮށް ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާކަމަށް 
 ނުކުތާއެވެ. ހުށަހަޅާފައިވާބުނެ 

 
  ަނޑައަޅާފައިވާ ކުށަކީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ތަޢުޒީރީ އަދަބެއް ، ނުކުތާއަކީ  ތިންވަނ ސާބިތުވާކަމަށް ކަ

ނޑައެޅިފައިވާ ކުށަކަށްވާއިރު، މިކުށް ސާބިތުކޮށްފައިވަނީ، މިބާވަތުގެ ކުށްތައް ސާބިތުކުރުމަށް އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި   ކަ
ނޑައަޅާފައިވާ  އުޞޫލާ ޚިލާފަށް ހަމައެކަނި ކުޑަ އަންހެން  ބުނެ ގެ ހެކިބަހުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްކަމަށް ކުއްޖެއްކަ

 ނުކުތާއެވެ. ހުށަހަޅާފައިވާ
 

  ީމައްސަލައާ ގުޅިގެން ކުޑަ އަންހެންކުއްޖަކު ދީފައިވާ ހެކިބަހުގެ އިތުރުންވެސް ، ހަތަރުވަނަ ނުކުތާއަކ
ޤަރީނާތަކެއް ލިބިފައިވާކަމަށް ، މިކުށް ސާބިތުވާފަދަ އިތުރު އެއްވެސް ޤަރީނާއެއް ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅިފައި ނުވާއިރު

ނޑައަޅާ މައްސަލަ  ނުކުތާއެވެ.ނިންމާފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ  ކަ
 

ޤަޟިއްޔާގެ  P1C/2009/63ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކޮލަމާފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން  .1
 ގެ އޯކިޑްމާގެ އިބްރާހީމް ޢަފީފް ކޮލަމާފުށި/ ގއ.ޔާ އިސްތިއުނާފު ކުރަމުން ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށާއި، އެޤަޟިއް



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 

 

 ޞަފްޙާ  | 39
 

މައްސަލައާއި ފަރާތުންނާއި މައްސަލަ ރައްދުވާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކައަށާއި، 
 ފާހަގަކުރެއެވެ. ންތަކަށް ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ޝަރީޢަތަށްޔުގުޅުންހުރި ލިޔެކި

 

 އޯކިޑްމާގެ )ގއ.ކޮލަމާފުށި/ ގއ.އާމެދު  [ނަމާއި އެޑްރެސް  ކުއްޖާގެ]މިއީ  ،ކަމަކީ ފުރަތަމަ  )ހ(
 ،އިބްރާހީމް ޢަފީފްގެ މައްޗަށް ކަމަށްބުނެ ކޮލަމާފުށި/ޕެރިސް( އިބްރާހީމް ޢަފީފް ގަދަކަމުން ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލު ހިންގާފައިވާ 

، ލިޣުނުވާ ކުޑަކުއްޖަކާ މެދު ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއެއްކަމާއިތުން ކޮށްފައިވާ، ބާދައުލަ

 އަށް އިބްރާހީމް ޢަފީފް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައާއި ތަޙުޤީޤުގައިވެސް އިންކާރުކޮށްފައިވާކަން އެނގޭކަމެވެ.އެދަޢުވާ

 
ންކާރުކުރުމުން، އެދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށް ހެކި އިބްރާހީމް ޢަފީފް އެދަޢުވާއަށް އި ،ކަމަކީ ދެވަނަ  )ށ(

 ހުށަހެޅިފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި،
ގެ ބަހަށް ބަލާއިރު،  [ކުއްޖާގެ ރަޙްމަތްތެރިޔާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް]މިގޮތުން، ހެކިބަސް ނެގިފައިވާ 

 [ނަން ކުއްޖާގެ ]އާއި  [ރިޔާގެ ނަން ކުއްޖާގެ ރަޙްމަތްތެ]އެއްދުވަހަކު އިތުރު ގަޑީގައި އިބްރާހީމް ސަރ )އިބްރާހީމް ޢަފީފް( 
، އިންއިރު [ނަންކުއްޖާގެ ]ގެ ކުރިމައްޗަށް ވާގޮތަށް  [ކުއްޖާގެ ރަޙްމަތްތެރިޔާގެ ނަން ]ކްލާހަށް ގެންދިޔަ ކަމަށާއި، އެދުވަހު 

ރަޙްމަތްތެރިޔާގެ  ކުއްޖާގެ ]ކައިރީގައި އިބްރާހީމް ސަރ )އިބްރާހީމް ޢަފީފް( އިންކަމަށާއި، އިރުކޮޅެއްފަހުން  [ނަންކުއްޖާގެ ]
ލައިގެންހުރި ޖިންސް  [ނަން ކުއްޖާގެ ]ގެ ފަންސޫރު މޭޒުދަށަށް ވެއްޓުމުން ފަންސޫރު ނަގަން މޭޒު ދަށަށް ތިރިވިތަނާ، [ނަން

އަށް  [ކުއްޖާގެ ރަޙްމަތްތެރިޔާގެ ނަން]ތެރެއަށް އިބްރާހީމް ސަރ )އިބްރާހީމް ޢަފީފް( އަތްކޮއްޕައިގެން ހުއްޓާ 
 ،ބުނެފައިވާކަމާއި [ކުއްޖާގެ ރަޙްމަތްތެރިޔާގެ ނަން] ފެނިފައިވާކަމަށް

އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްފައިވާ މެޑިކޯ ލީގަލް ރިޕޯޓަށް ބަލާއިރު،  ކަމާބެހޭ ފަރާތުގެ ބޭނުމަށް ގއ.
މާއި، އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ދައްކާފައިވާކަ ގއ. [ނަންކުއްޖާގެ ]ކުޑަކަމުދާއިރު ތަދުވާތީއާއި ކުޑަކަމުދާން އުނދަގޫވާތީ، 

ގެ ކުޑަކަމުދާ ނިޒާމުގައި ޖަރާސީމު އަށަގަނެފައިވާކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން [ނަން ކުއްޖާގެ ]އެހޮސްޕިޓަލުން ބެލިބެލުމުން 
( 2010އޮކްޓޯބަރު  11) P1-SM/PIC/2010/01ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ނަމްބަރު ކޮލަމާފުށީ  އެނގޭކަމާއި، އަދި ގއ.
ކުއްޖާގެ ]ގައި އެމަރުކަޒަށް ދައްކާފައިވާކަމަށާއި،  2008މެއި  29ކުޑަކަމުނުދެވިގެން  [ނަން ކުއްޖާގެ ]ސިޓީ އަށް ބަލާއިރު، 

އޮބްޒަވޭޝަންގައި ބާއްވައިގެން ފަރުވާދީ ރަނގަޅުވުމުން އެމަރުކަޒުން ދޫކުރެވުނުކަމަށާއި، އަދި ކުޑަކަމުދާއިރު  [ނަން
 ން އެސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،ގައިވެސް ދައްކާފައިވާކަ 2008އޯގަސްޓް  31ދިލަނަގައި ރިއްސާތީ 

އެކުއްޖަކާމެދު ގަދަކަމުން ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުނުކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރެވިފައި މިވާ ޤަޟިއްޔާގައި 
ދުވަހު  2008މެއި  18ގެ ބަހަށްބަލާއިރު، ކޮލަމާފުށި ސޯނާގޭގައި އޮންނަ ޤުރުޢާން ކްލާހަށް  [ނަން ކުއްޖާގެ ]ބުނާ، 
ބެއިންދީ އިބްރާހީމްބެ )އިބްރާހީމް  [ނަންކުއްޖާގެ ]އަށް ދިއުމުން އެދުވަހު އިބްރާހީމްބެ )އިބްރާހީމް ޢަފީފް(  6:30 ހެނދުނު

ނޑިއެއްގައިކަމަށާއި، ދެން  ލައިގެންހުރި ޖިންސުގެ ތެރެއަށް އަތްކޮއްޕައި  [ނަންކުއްޖާގެ ]ޢަފީފް(ގެ ކައިރީގައި ހުރި ގޮ
އަދިއޭގެ ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ފަތަން ދަސްކޮށްދޭ ، އިބްރާހީމްބެ )އިބްރާހީމް ޢަފީފް( ހިފިކަމަށާއިގެ ފޫކޮޅުގައި  [ނަންކުއްޖާގެ ]

ލައިގެންހުރި ހަރުވާޅުގެ ތެރެއަށް އަތްބާނައިގެން  [ނަންކުއްޖާގެ ]އުޅެނިކޮށް ފަތަން ދަސްކުރި ގަޑީގައި  ކްލާހަށް ގޮސްގެން 
ގެ މޭމަތީގައި  [ނަންކުއްޖާގެ ])އިބްރާހީމް ޢަފީފް( ބެހި އަދި ވާތުން  ގެ ހީސްލާތަނާއި އިބްރާހީމްބެ [ނަންކުއްޖާގެ ]

ގެ މަންމަ ކައިރީގައި ބުނުމުން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކައި އަދި ޞިއްޙީ  [ނަން ކުއްޖާގެ ]ހިފިކަމަށާއި، ހީސްލާތަނަށް ތަދުވާތީ 
 މެވެ.ބުނެފައިވާކަން އެނގޭކަ [ނަންކުއްޖާގެ ]މަރުކަޒުގައި ބާއްވާފައިވާކަމަށްވެސް 

 
ގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކުރެވިދިޔަ ކަންކަމުގެ  5 ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ  ،ތިންވަނަ ކަމަކީ  )ނ(

، ފީފް ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލު ހިންގާފައިވާކަމާއި އަދި އެކަން ހިނގައިދިޔަގޮތްޢައާމެދު އިބްރާހީމް  [ނަން ކުއްޖާގެ ]އިތުރުން، 

ގެ  [ނަންކުއްޖާގެ ]ކިޔައިދީފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި، އަދި  [ނަން އްޖާގެ ކު]މިމައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރި ފަރާތަށްވެސް 
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކޮލަމާފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން މިމައްސަލަ ނިންމެވި  މަންމައަށްވެސް އެވާހަކަ ކިޔައިދީފައިވާކަން،

 މެވެ.އެނގެން އޮތްކަ  ކަށް ބެލުމުންޤަޟިއްޔާގެ ރިޕޯޓަށާއި އެޤަޟިއްޔާއާގުޅޭ ލިއުންތަ P1C/2009/63ނަންބަރު 

 



   މައްސަލަަތއް  ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 

 ޞަފްޙާ  | 40

 
 

އާއި ދެކުދިންނަކީވެސް  [ކުއްޖާގެ ރަޙްމަތްތެރިޔާގެ ނަން ]އާއި  [ނަންކުއްޖާގެ ] ،ހަތަރުވަނަ ކަމަކީ  )ރ(
އި އިބްރާހީމް ޢަފީފްގެ އޭރުގެ އަނބިމީހާއާއި ދެބެއިންގެ ދެދަރި ދެކުދިންކަމަށްވެފައި، އިބްރާހީމް ޢަފީފް ކިޔަވައިދޭ ދެކުދިންކަމާ

 ،އަށް ފަތަން ދަސްކޮށްދޭ ޓީޗަރުވެސް ކަން އެނގޭކަމާއި [ނަންކުއްޖާގެ ]އަދި 
މިހިސާބަށް އެއްވެސް ގޮތަކަށް  ،ގައި ކަމަށާއި 1999އަދި އިބްރާހީމް ޢަފީފް ކިޔަވައިދޭން ފެއްޓީ 

ކޯޓުގައި ބުނެފައިވާއިރު، އެއްވެސް ކުއްޖަކާ ދުޝްމަންކަމެއް ނޯންނާނެ ކަމުގައި އިބްރާހީމް ޢަފީފް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައި
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކޮލަމާފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި މިމައްސަލަ ހިނގިއިރު މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ދެކެވިފައިވާ 

 މެދު ޙަޤީޤަތެއްނެތް ފާއިބްރާހީމް ޢަފީ، [ކުއްޖާގެ ރަޙްމަތްތެރިޔާގެ ނަން ]އާއި  [ނަން ކުއްޖާގެ ]ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރުވެސް، 
އަލަށް އުފައްދައިގެން ދައްކަންޖެހޭފަދަ ނުވަތަ ދައްކަފާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭފަދަ  މިފަދަ ވާހަކަތަކެއް ހަދައިގެން، ނުވަތަ 

 ސަބަބެއް އޮތްކަން އެނގެންނެތްކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމެވެ.
 
މިބާވަތުގެ  ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ގަދަކަމުން ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުންފަދަ  ،ކަމަކީ  ފަސްވަނަ  )ބ(

ނަމަވެސް މިމައްސަލަ  ،މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށް އެންމެ މަދުވެގެން ދެހެކިން ބޭނުންވާނެކަމަށާއި
ސާބިތުވާކަމަށް ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކޮލަމާފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ނިންމަވާފައިވަނީ ހަމައެކަނި ކުޑަ އަންހެން 

ޗަށް ބިނާކޮށްގެންކަމުގައި އިބްރާހީމް ޢަފީފުގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި ކުއްޖެއްގެ ހެކިބަހުގެ މައް
އެކަން އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކުގައި އޮތީ އެގޮތަށްކަން ޝަރީޢަތަށް  ،ބުނެފައިވީނަމަވެސް

ރެވޭފަދަ ކަންތައްތަކެއް ހުށަހެޅިފައިވެސް ނުވާކަން އަދި އެބުނުން ޝަރީޢަތަށް ޤަބޫލުކު  ،ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާކަމާއި
އެފަދައިން ބުނުންފިޔަވައި އެކަން ބަޔާންކުރުމަށް ޤާނޫނީ ހަމައެއް އަދި ޝަރުޢީ ދަލީލެއްވިޔަސް ، ފާހަގަކުރެވޭއިރު

 ދައްކާފައިނުވާކަމާއި،
ކަމަށްބުނެ ހުށަހެޅިފައިވާ ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ގަދަކަމުން ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލު ހިންގާފައިވާ  މިމައްސަލައަކީ

މައްސަލައަކަށްވުމުން، މިއީ ތަޢުޒީރީ މައްސަލައެއްކަން އެނގޭކަމާއި، މިބާވަތުގެ ދަޢުވާތައް ސާބިތުކުރުމަށް ވަކިބާވަތެއްގެ 
ނޑައެޅިފައިނުވާކަމdefinitiveާވަކި ހެކިތަކެއްމެނުވީ ޤަބޫލުނުކުރެވޭނެކަން އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ޤަޠުޢީ ) އި، ( ކޮށް ކަ

ނޑައެޅުމުގައި ތަފާތު ހެކިތަކާއި ޤަރީނާތަކުގެ މައްޗަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ  މިބާވަތުގެ މައްސަލަތައް ސާބިތުވާކަމަށް ކަ
ދިސާ ހިނގިފަހުން ޙާއްސަލާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ތެރެއިން ބެލެވެމުން އައިސްފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި، އަދި މިމަ ނިޒާމުގެ

)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުޞޫލުތަކަކަށް  2009/12ޤާނޫނު ނަންބަރު ، އިވާޢަމަލުކުރަންފަށާފަ
މިބާވަތުގެ ދަޢުވާތައް ދެހެއްކެއްގެ ހެކިބަސް ލިބިގެންމެނުވީ ސާބިތުނުކުރެވޭނެކަން  ،ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް ބަލާއިރުވެސް

ހުގެ މައްޗަށްވެސް މިބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގައި ރިޢާޔަތްކުރެވޭކަމާއި، އަދި މިނޫނަސް ކުޑަކުދިންގެ ހެކިބަ ،އެނގެންނެތްކަމާއި
ވަނަ  47ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުމާގުޅޭ މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ތަފާތު ހެކިތަކެއް އެޤާނޫނުގެ 

 މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގޭކަމެވެ.
 
ތުގެ ފަރާތުން މިދަޢުވާ ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކޮލަމާފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ދައުލަ  ކީ،ހަވަނަ ކަމަ  )ޅ(

ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވުމަކީ، އަދި އެކޯޓުން  06ތުގެ ފަރާތުން ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދައުލަ ހުށަހެޅިއިރު، 
ކަމަށް ނިންމެވިއިރު، ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނަށް ރިޢާޔަތް ކުރައްވައި މިމައްސަލާގައި އިބްރާހީމް ޢަފީފްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވާ 

އެކަން ބަޔާންކުރައްވާފައިވުމަކީ، މިމައްސަލަ އެކޯޓުން ނިންމަވާފައިވަނީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުޞޫލަކާވިޔަސް ޚިލާފަށްކަމަށް 
އޮގަސްޓް  07ރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ބެލެވޭނެކަމެއްނޫންކަމާއި، މިހާރު ޢަމަލުކުރެވެމުން މިދާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫ

ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް  06ގައި ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން އަދި އޭގެ ފަހުންވެސް ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  2008
ޔަތްކުރައްވައި އަދި ކޯޓުތަކުންވެސް އެމާއްދާއަށް ރިޢާ ،ތުގެ ފަރާތުން ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާކޮށްފައިވާކަމާއިދައުލަ

މައްސަލަތައް ނިންމަވާފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި، އެމާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކުރައްވައި ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ނިންމަވަނީވެސް 
ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގައިވާފަދައިން އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ޝައްކެއްނެތި، އެކުށެއް  51ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 އިކަން ފާހަގަ ކުރެވޭކަމާއި،ސާބިތުވާންއޮންނަ ޙާލަތްތަކުގަ
މިމައްސަލާގައި ލިބިފައިހުރި، ބަޔާންކުރެވިދިޔަ ހެކިތަކާއި ޤަރީނާތަކުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު، އިބްރާހީމް 

 06)ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ  76/24ދިސާއަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ޙާ ދަޢުވާގައި ބުނާ  ތުން ހުށަހެޅިދައުލަ ޢަފީފްގެ މައްޗަށް 



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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ވަނަ  51ވާ ގޮތުގެ މަތިން، ހިނގާފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ޝަރީޢަތަށް ޤަބޫލުކުރެވޭކަމާއި، އަދި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ވަނަ މާއްދާގައި
 މާއްދާގެ )އ( ގައިވާފަދައިން އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ޝައްކެއްނެތި، އެދަޢުވާ ސާބިތުވާކަން ފާހަގަ ކުރެވޭކަމެވެ.

 
ކަން އެނގޭއިރު،  1997ޓޯބަރު އޮކް  11ފަން ތާރީޚަކީ، ގެ އު [ނަންކުއްޖާގެ ]ހަތްވަނަ ކަމަކީ،  )ކ(

 10ގެ ޢުމުރަކީ  [ނަންކުއްޖާގެ ]ދިސާ ހިނގިއިރު ޙާ މެއިމަހުހާތާގައިކަމުން، މި 2008ދިސާ ހިނގާފައިވަނީ ޙާމި
ކަމާއި، އެކަން އަހަރުކަމާއި، މިޢުމުރުގެ ކުދިންނަކީ މިފަދަ ޖިންސީ ޢަމަލުތައް ހިންގުމަށް ރުހުންދެވޭނެ ބައެއްނޫންކަން އެނގޭ 

)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ  2009/12މިހާރު ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 މިދެމާއްދާގައިވެސް ބަޔާންކުރެވި އެނގެންއޮތްކަމެވެ. 25އަދި  24އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

 

ދިޔަ ސަބަބުތައް އެފަދައިން ހުރުމުން، ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ގަދަކަމުން ބަޔާންކުރެވިއަށްވަނަ ކަމަކީ،  )އ(
ގެ މައްޗަށް ސާބިތުވާކަން ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކޮލަމާފުށީ ފީފް ޢަ އިބްރާހީމް ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ކުށް 

ޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމައަކާ ކަނޑައެޅުއްވުމުގައި ޝަރުޤަޟިއްޔާގައި  P1C/2009/63މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 
ގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފީފް ޢަޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އިބްރާހީމް އެ ،ޚިލާފުވެފައިވާކަން އެނގެންނެތުމުންނާއި

ގުޅިގެން ހައިކޯޓުން ބެލިބެލުމުން، އެޤަޟިއްޔާގައި ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމަށް ބަދަލު  ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅި ކަންތައްތަކާ
ނޑިޔާރުންނަށް ނަންޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް ގެން މިމައްސަލަ ބެލުމުގައި ބައިވެރިވި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަ

 ވެ.ނުފެންނަ ކަމެ

 
 

 :ްޙުކުމ 

 

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކޮލަމާފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ދެންފަހެ، ބަޔާންކުރެވިދިޔަ ސަބަބުތައް އެފަދައިން ހުރުމުން، 
މައްޗަށް ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ގެ އޯކިޑްމާގެ އިބްރާހީމް ޢަފީފް /ކޮލަމާފުށި  ގއ. ،ޤަޟިއްޔާގައި P1C/2009/63ނަންބަރު ކޯޓުގެ 

ނޑައަޅުއްވާފައިވަނީ، ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކާ ޚިލާފަށްކަމަށް  ގަދަކަމުން ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލު ހިންގިކަން ސާބިތުވާކަމަށް ކަ
ނޑިޔާރުންނަށް އިއްތިފާޤްވެވިފައިވާތީ، މި ބަލާނެތަނެއް ނެތްކަމަށް މައްސަލަ ބެލުމުގައި ބައިވެރިވި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަ

ގެ ޙުކުމަށް ތާއީދުކޮށް އެގޮތުގެ ޤަޟިއްޔާ P1C/2009/63ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކޮލަމާފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 
 މަތިން ޙުކުމްކޮށްފީމެވެ.
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 ވަނަ އަހަރު ނިންމާފައިވާ މައްސަލަތައް  2012

 ކުޑަކުދިންނާބެހޭގައި ހިމެނޭ ތަކު މައްސަލައެން އުނިކުރެވިފައިވާ ބައިތައް އުނިކުރެވިފައިއެވަނީ ތަކުރިޕޯޓު ހިމެނިފައިވާ  މިފޮތުގައި]
[ކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައެވެ ސިއްރު މަޢުލޫމާތު   
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 HC-A/80/2011ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު 
  :ްއެއްޖިންސުން ޖިންސީގުޅުން ހިންގުން ޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތ 

 

 :ްއިސްތިއުނާފު ކުރިފަރާތ 

 ރަޝީދު هللا ޢަބްދުނަން:  *
  ޔާޑުލީފަރެސްމާތޮޑާ/ ގދ. * ދާއިމީ އެޑްރެސް: A102142 * އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

 

  ުރައްދުވި ފަރާތް: އިސްތިއުނާފ 

 ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސްޕްރޮސި  ނަން: *

 -* ދާއިމީ އެޑްރެސް:  -* އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު: 

 
  ު1430ޖުމާދަލްއޫލާ  07 ތާރީޚް: ރަޖިސްޓްރީކުރެވުނ 

 2011 މެއި 10                  
 :ް1433ރަބީޢުލްއައްވަލް  02 ނިމުނު ތާރީޚ  

 2012 ނުއަރީޖެ 26             
 

  ުރު: ނަންބަ  ޤަޟިއްޔާ  އިސްތިއުނާފުކުރެވުނ  (314/JC/2010) 710/Cr-C/2010 

 :ުކްރިމިނަލް ކޯޓު  ނިންމެވި ކޯޓ 

 

  ިލިސް:މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖ 

ނޑިޔާރު   ޢައްބާސް ޝަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުއްރައޫފު އިބްރާހީމް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ސަމީރު.ފަ
 

  ާތައް(އުޞޫލު ފައިވާ މުޙިއްމު ޤަޟިއްޔާއިން ކަނޑައަޅ(: - 
 

  ިއާއި ޙުކުމް ގެ ޚުލާޞާ ދަށުކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައ: 

 19ރަޝީދު هللا ޢަބްދު ،ޤަޟިއްޔާއަކީ 710/Cr-C/2010 (JC/2010/314)ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ކްރިމިނަލް 
ވިލިނގިލި  -މާލެ ރު( އާއެކުއަހަ 13) [ކުއްޖާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް[ހާއިރު، އެހާކަން 19:40ދުވަހުގެ  2009ބަރ ސެޕްޓެމް

ގޮވައިގެން އުޅޭކަމަށް، އެވަގުތު  [ކުއްޖާގެ ނަން[އެންޓަނާ ހުންނަ ސަރަޙައްދުގައި ހުންނަ ގަސްތަކުގެ ތެރޭގައި ވަތަނިއްޔާ 
ކުއްޖާގެ [ރު އެސަރަޙައްދު ޕެޓްރޯލްކުރައްވަން އުޅުއްވި ފުލުހުންގެ ބޭކަލުންނަށް ތުހުމަތު ކުރެވިގެން ފުލުހުން ދުރުވެ ބެއްލެވިއި

ރަޝީދުގެ ފަޓްލޫނު ގޮށްތައް هللا އެވަގުތު ޢަބްދު ،ފުރަގަސްފަރާތް ފެންނަވަރަށް ސޯޓްތިރިކޮށްގެން އިންތަން ދުށްކަމަށާއި [ނަން
ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ކޮންސްޓަބަލް ނައްޓައިގެން ހުރިއިރު، ފަޓްލޫނުން ތަންކޮޅެއް ތެމިފައި ހުރިތަން ދުށްކަމަށް މޯލްޑިވްސް 

އެކު އިއާ [ކުއްޖާގެ ނަން[ރަޝީދު، هللا ރުއާއި، މުޙައްމަދު ފިރުޝާން ބުނާތީއާއި، ތަކުރާރުކޮށް އެތައްފަހަރަކު ޢަބްދުސަން ޒަރީޙަ
ގެ ސޯޓް ބާލައި [ކުއްޖާގެ ނަން[ރ ދޭންބުނެ 100/- އަށް [ކުއްޖާގެ ނަން [އެއްޖިންސުން ޖިންސީގުޅުން ހިންގާފައިވާކަމަށާއި، މީނާ 

 އަށް  [ކުއްޖާގެ ނަން [ބުނާތީއާއި،  [ކުއްޖާގެ ނަން [އި މީނާގެ ކުރިމަތި ފަރާތް ހޭކިކަމަށް ގެ ފޫކޮޅުގަ[ކުއްޖާގެ ނަން [
 16ރަޝީދުގެ މައްޗަށް ޢުމުރުން هللا ޖިންސީގޯނާކޮށްފައިވާކަން އެނާގެ މެޑިކޯލީގަލް ރެކޯޑުން އެނގެން އޮންނާތީ، ޢަބްދު

ތުން ހުށަހެޅުމުން ބައްލަވާފައިވާ ދައުލަ  ކުށުގެ ދަޢުވާ އަހަރުނުވާ ކުއްޖަކާއެކު އެއްޖިންސުން ޖިންސީގުޅުން ހިންގުމުގެ 
  ޤަޟިއްޔާއެކެވެ.

ރަޝީދުގެ هللا ޔާޑްލީ ޢަބްދުދެންފަހެ، ފަރެސްމާތޮޑާ/"، ޙުކުމް ކުރައްވާފައިވަނީ ކޯޓުން  ކްރިމިނަލް އެޤަޟިއްޔާގައި 
 19ރީޢަތުން ބެލި ބެލުމުން، ކުށުގެ ދަޢުވާ ޝަ ޅުން ހިންގުމުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުޅަ ކުޑަކުއްޖަކާއެކު އެއްޖިންސުން ޖިންސީގު

ވިލިނގިލީ ވަތަނިއްޔާ އަހަރު( އާއެކު މާލެ/ 13) [ކުއްޖާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް[ހާއިރު،  19:40ދުވަހުގެ  2009ސެޕްޓެމްބަރ 
ގުތު އެސަރަޙައްދު އެވަ ،ގޮވައިގެން އުޅޭކަމަށް [ކުއްޖާގެ ނަން[އެންޓަނާ ހުންނަ ސަރަޙައްދުގައި ހުންނަ ގަސްތަކުގެތެރޭގައި، 

ފުރަގަސްފަރާތް  [ކުއްޖާގެ ނަން[ ފުލުހުން އެތަނަށްގޮސް ބެލިއިރު ،ކުރަން އުޅުނު ފުލުހުންނަށް ތުހުމަތު ކުރެވިގެން ޕެޓްރޯލް



   މައްސަލަަތއް  ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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 ކުއްޖާގެ [ރަޝީދު ފަޓްލޫނުގެ ގޮށްތައް ނައްޓައިގެން هللا ފެންނަވަރަށް ސޯޓްތިރިކޮށްގެން އިންތައް ދުށްކަމަށާއި، އެވަގުތު ޢަބްދު 
ރަޝީދުގެ ފަޓްލޫނުގެ ގޮއްތައް ނެއްޓިފައި ހުރިއިރު هللا ގެ ފުރަގަހަށްވާ ގޮތަށް އިށީދެގެން އިންދާ ދުށްކަމަށާއި، އަދި ޢަބްދު [ނަން

ކުއްޖާގެ [ރަޝީދު، هللا ފަޓްލޫނުން ތަންކޮޅެއް ތެމިފައި ހުރިތަން ދުށްކަމަށް ފުލުހުންގެ ދެމީހަކު ބުނެފައިވާތީއާއި، އެރޭ ޢަބްދު 
 [ކުއްޖާގެ ނަން [ރަޝީދުގެ އެދުން ފުއްދިކަމަށް هللا ރަޝީދުގެ ޒަކަރު ވައްދާ ޢަބްދުهللا ގަސްފަރާތަށް ޢަބްދު ގެ ފުރަ [ނަން

ފުރަގަސްފަރާތަށް ޖިންސީގޯނާ ލިބިފައި  ގެ [ކުއްޖާގެ ނަން[ގެ މެޑިކޯ ލީގަލް ރެކޯޑުން  [ކުއްޖާގެ ނަން [ތަޙްޤީޤްގައި ބުނެފައިވުމާއި، 
ރަޝީދު هللا ކުއްޖަކާއެކު އެއްޖިންސުން ޖިންސީގުޅުން ހިންގުމުގެ ކުށުން ޢަބްދުހުރިކަން އެނގެން އޮންނާތީ، ކުޑަ

ރަޝީދުގެ މައްޗަށް މިބާވަތުގެ ކުށެއް ސާބިތުވި ފުރަތަމަ ފަހަރުކަމަށްވާތީ، هللا ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މިއީ ޢަބްދު
 MJ/2008/03ނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިސް ނަންބަރު ގެ )މި  މިކުށުގެ ޢުޤޫބާތެއްގެ ގޮތުން "ބަދުއަޚްލާޤީ ކުށުގެ ޤަވާޢިދު"

އެތި ފަހަރުން  19ރަޝީދު هللا ޔާޑްލީ ޢަބްދު)ށ( ގެ ދަށުން ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ/ ވަނަ މާއްދާގެ  08ސަރކިއުލާ( 
 " މިފަދައިންނެވެ.ވެ )ތިނެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފީމެ 03ތައުޒީރުކުރުމަށާއި، 
 
 

  ަކުރެވުނު ނުކުތާތައް:ފާހަގ 

 

ޤަޟިއްޔާގައި ޙުކުމް ކުރައްވާ ނިންމެވުމުން،  710/Cr-C/2010 (JC/2010/314)ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ކްރިމިނަލް  .2
އެޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު ކުރަމުން  ރަޝީދު هللا ޢަބްދު  ޔާޑުލީ ފަރެސްމާތޮޑާ/ ގދ.އެޙުކުމާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން 

އެގޮތުން  އެނުކުތާތަކާމެދު ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ. އަންނަނިވި ނުކުތާތައް ފާހަގަކޮށް
  ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ:ގެ ރަޝީދުهللا ޢަބްދު ޔާޑުލީގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ/

 
 ،ީވަނަ  6ތަކުގެ ރިޕޯޓުގެ ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާ ތުގެ ތް ނިމުނުގޮ ޝަރީޢަ ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކ

ލީގަލް ރިކޯޑަށް ޙަވާލާދެއްވާފައިވާއިރު، އެރިކޯޑުގައި  މެޑިކޯ  08067337އައި.ޖީ.އެމް. ހޮސްޕިޓަލުގެ ނަންބަރު ނަންބަރުގައި 
ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ޝަރީޢަތުން ރިޢާޔަތްކުރެއްވުމުގައި ބައްލަވާފައިވާ ގޮތް ރަނގަޅުނޫންކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭފަދަ 

 .އެނގެންއޮތްކަމަށްބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާއެވެ ކަންތައްތަކެއް އެރިކޯޑުން 
 
  ަމެދު އިއާ [ކުއްޖާގެ ނަން [ރަޝީދު هللا ފުލުހުން ހެކިބަސް އަދާކުރުމުގައިވެސް ޢަބްދު ،ނަ ނުކުތާއަކީ ދެވ

ބަދުއަޚްލާޤީ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ހިންގަނިކޮށް ދުށްކަމަށް ބުނެފައިނުވާއިރު، އައި.ޖީ.އެމް. ހޮސްޕިޓަލުގެ ނަންބަރު 
ލީގަލް ރިކޯޑަށާއި، ހެކީންގެ ހެކިބަހަށާއި، ގުޅިފައިވާ ޤަރީނާތަކެއް ހުރިކަމަށް ވިދާޅުވެ ކުށް  މެޑިކޯ 08067337

ނޑައަޅުއްވައި މައްސަލަ ނިންމަވާފައިވާކަމަށްބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާއެވެ.  ސާބިތުވާކަމަށް ކަ
 

 ،ީލީގަލް ރިކޯޑަށް  މެޑިކޯ 08067337އައި.ޖީ.އެމް. ހޮސްޕިޓަލުގެ ނަންބަރު  ތިންވަނަ ނުކުތާއަކ
ގެ ދިސާގެ ތަފްޞީލް" މި ސުރުޙީ ޙާ" /"ޙަވާލާދެއްވާފައިވާއިރު، އެރިކޯޑުގެ ތަރުޖަމާގެ ފުރަތަމަ ސަފްޙާގައިވާ "ތަފްޞީލް

ށް ދަށުގައި "މީހަކު ކުއްޖާއަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިތަން ފެނުނީ ފުލުހަކަށް" މިހެން އޮވެފައި، އެއްވެސް ފުލުހަކު ފެނުނުކަމަ
 ބުނެފައިނުވާއިރު، މިކަންކަމަށް ނުބައްލަވާ މައްސަލަ ނިންމަވާފައިވާކަމަށްބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާއެވެ.

 
  ،ީލީގަލް ރިކޯޑަށް  މެޑިކޯ  08067337އައި.ޖީ.އެމް. ހޮސްޕިޓަލުގެ ނަންބަރު ހަތަރުވަނަ ނުކުތާއަކ

ޙާގައިވާ "ބެލުނު ކަންތައްތައް/ކުރެވުނު ޓެސްޓުތައް" މިސުރުޙީގެ ޙަވާލާދެއްވާފައިވާއިރު، އެރިކޯޑުގެ ތަރުޖަމާގެ ދެވަނަ ޞަފް
ދަށުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ފުރަގަސްފަރާތު ދިޔަ މަނިހުރިތޯ ޓެސްޓުކުރުމަށާއި ކަލްޗަރ ހެދުމަށް" މިޢިބާރާތުން އެނގެން 

މައްސަލަ ނިންމަވާފައިވާކަމަށްބުނެ  ގުޅިގެން ކުރި ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާއަށް ޝަރީޢަތުން ރިޢާޔަތް ނުކުރައްވާ އޮތުމުން އެކަމާ
 ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާއެވެ.

 



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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 ،ީލީގަލް ރިކޯޑަށް  މެޑިކޯ  08067337އައި.ޖީ.އެމް. ހޮސްޕިޓަލުގެ ނަންބަރު  ފަސްވަނަ ނުކުތާއަކ
ސީގޮތުން ގޯނާ ޙަވާލާދެއްވާފައިވާއިރު، އެރިކޯޑުގެ ތަރުޖަމާގެ ދެވަނަ ޞަފްޙާގައިވާ "ލަފާކުރެވުނު ނަތީޖާ/ފެންނަ ގޮތް: ޖިން

ލަފާކޮށްފައިވާ ނަތީޖާ ނުވަތަ ފެންނަގޮތްކަމަށް  އިން)ފުރަގަސްފަރާތް ބޭނުންކޮށްގެން( ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރުން" މިފަދަ
 ލިޔުއްވާފައިވާ ޢިބާރާތަކަށް ބުރަވެ މައްސަލަ ނިންމަވާފައިވާކަމަށްބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާއެވެ.

 
  ،ީގޮތަށް ކަންހިނގާފައިވޭތޯއާއި، އޭނާގެ ބަހަކީ ކިހާވަރެއްގެ ތެދު ކުއްޖާ ބުނާ ހަވަނަ ނުކުތާއަކ

ރިކޯޑުގެ ތިންވަނަ ލީގަލް  މެޑިކޯ 08067337ޙަޤީޤަތެއްތޯ ބެއްލެވިފައި ނުވުމާއި، އައި.ޖީ.އެމް. ހޮްސޕިޓަލުގެ ނަންބަރު 
ރިތޯ ޓެސްޓުކުރުމަށާއި ކަލްޗަރ ފުރަގަސްފަރާތު ދިޔަ މަނިހު ންތައްތައް/ކުރެވުނު ޓެސްޓުތައް:ކަ ޞަފްޙާގައިވާ "ބެލުނު

ހެދުމަށް" ނެގުނުކަމަށް ބުނެފައިވާ ސާމްޕަލް ޓެސްޓުކުރުމުން ލިބުނު ނަތީޖާއަކީ ކޮބައިކަން ނުބައްލަވާ މައްސަލަ 
 .ސާބިތުވާކަމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށްބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާއެވެ

 
 ،ީމެޑިކޯ  08067337މް. ހޮސްޕިޓަލުގެ ނަންބަރު ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުނު އައި.ޖީ.އެ ހަތްވަނަ ނުކުތާއަކ 

ނޑުގައިވާ "ފައިންޑިންގ  ލީގަލް ރިކޯޑުގެ ފަހު ޞަފްޙާ )ހަވަނަ ޞަފްޙާ( ގައި ޑރ.ޝާފިޢު ސޮއިކޮށްފައިވާ ގަ
އެގްޒެމިނޭޝަން ޕޮޒިޝަން ޔޫސްޑް" މިސުރުޙީގެ ދަށުގައިވާ "ނޯމަލް އެބްނޯމަލް" މިޢިބާރާތުގައި ކުއްޖާގެ ފުރަގަސްފަރާތް 

މަލްކަމަށް އޮތުމާއި މިދެންނެވި ލިޔުމުގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާގައި "ޖިންސީ ގުނަވަންތަކުން ފެނުނު ކަންތައްތައް" ގައި ކުއްޖާގެ ނޯ
ފުރަގަސްފަރާތަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ލިބިފައިނުވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނިކޮށް ލަފާކުރެވުނު ނަތީޖާއަށް ބައްލަވައި ކުށް 

 މަވާފައިވާކަމަށްބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާއެވެ.ސާބިތުވާކަމަށް ނިން
 

 

ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތް  710/Cr-C/2010 (JC/2010/314)ނަންބަރު  ގެ ކޯޓު  ކްރިމިނަލް މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން  .1
ންނާއި ފަރާތުގެ ރަޝީދު هللا ޢަބްދުޔާޑުލީ ފަރެސްމާތޮޑާ/ ގދ.ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށާއި، އެޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު ކުރަމުން 

ސަލައާއި ގުޅުންހުރި ގެ ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކައަށާއި، މައްކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހު ޕްރޮސި މައްސަލަ ރައްދުވާ 
 ންތަކަށް ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ޝަރީޢަތަށް ފާހަގަކުރެއެވެ.ޔު ލިޔެކި

 

 Cr-C/2010/710ކޯޓުގެ ނަންބަރު އިސްތިއުނާފުކުރެވިފައިމިވާ ކްރިމިނަލް  ،ކަމަކީ  ފުރަތަމަ  )ހ(
(314/JC/2010)  ްޤަޟިއްޔާގައި ހިމެނޭ މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކަށ

ރަޝީދުގެ މައްޗަށް ކުށްސާބިތުވާކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން هللا ބަލާއިރު، މިމައްސަލައިގައި ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ ޢަބްދު
ނޑައަޅުއް ތަނަށް ދިޔަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ކޮންސްޓަބަލް މުޙައްމަދު ފިރުޝާންއާއި، ގިދިސާ ހިނޙާ، ވާފައިވަނީކަ

ކޮންސްޓަބަލް ޙަސަން ޒަރީރު ޝަރީޢަތަށް ދީފައިވާ ހެކިބަހަށާއި، އަނިޔާ ލިބުނުކަމަށް ބުނާ ކުއްޖާ މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް 
 ކަން އެނގޭކަމާއި،ޑަށްލީގަލް ރިކޯ މަށް ބުނާ ކުއްޖާގެ މެޑިކޯ ދީފައިވާ ބަޔާނަށާއި، އަނިޔާލިބުނުކަ

ވިފައިވާ މިމައްސަލަ ނިންމުމުގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ރިޢާޔަތްކުރައްވާފައިވާ، އިސްވެދެންނެ 
ދިސާ ހިނގިތަނަށް ހާޒިރުވި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ކޮންސްޓަބަލް ޙަސަން ޒަރީރު ޙާ ހެކިތަކުގެތެރެއިން، 

ލިބުނުކަމަށްބުނާ ކުއްޖާ ފެނުނުއިރު،  ރަޝީދުއާއި އަނިޔާ هللا ތަށް ދީފައިވާ ބަޔާންތަކަށް ބަލާއިރު، އެމީހުންނަށް ޢަބްދުޝަރީޢަ 
 ލިބުނު ކުއްޖާއާ ފުރަގަހަށް ވާގޮތަށްކަމަށާއި، އަނިޔާ ރަޝީދު އިނީ އޭނާގެ ފަޓުލޫނުގެ ގޮށްނައްޓައިގެން އަނިޔާهللا ޢަބްދު

ގެން ހުރި ސޯޓު، އޭނާގެ ފުރަގަސްފަރާތް ފެންނަވަރަށް ތިރިކޮށްގެންކަމަށް ލިބުނު ކުއްޖާވެސް އިނީ އޭނާލައި
ގައި ރަޝީދު އެއްވެސް ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގަނިކޮށް ނުވަތަ ޖިންސީ ގުނަވަނެއްهللا ބުނެފައިވީނަމަވެސް، ޢަބްދު

ން ޝަރީޢަތަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި، ނުވާކަމަށް ބުނެފައިވާކަމާއި، ކޮންސްޓަބަލް މުޙައްމަދު ފިރުޝާ އަތްލާހަދަނިކޮށް ފެނިފައި
ރަޝީދު هللا ރަޝީދުގެ އެއްވެސް )ޖިންސީ( ގުނަވަނެއް ފެންނަން ނެތްމަކަށާއި، ހަމައެކަނި ހުރީ ޢަބްދުهللا އެވަގުތު ޢަބްދު

ސް ލައިގެން ހުރި ފަޓުލޫނުގެގޮށް ނެއްޓިފައި ކަމަށް ބުނެފައިވާކަމާއި، ކޮންސްޓަބަލް މުޙައްމަދު ފިރުޝާނުގެ ބަޔާނުގައިވެ 
ތަ އެއްވެސް ލިބުނުކަމަށް ބުނާ ކުއްޖާއާމެދު އެއްޖިންސުން ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގަނިކޮށް ނުވަ ރަޝީދު އަނިޔާهللا ޢަބްދު

ރަޝީދު ލައިގެން ހުރިފަޓުލޫނުގެ ކުރިމަތިން هللا ލާޤީ ޢަމަލެއް ހިންގަނިކޮށް ފެނިފައިނުވާކަމަށާއި، ޢަބްދުބާވަތެއްގެ ބަދުއަޚް
 ސް ތަޙްލީލެއް ހެދިފައިނުވާކަމަށް ބުނެފައިވާކަމާއި،ތެމިފައިހުރިތަނުގެ އެއްވެ
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ލިބުނުކަމަށް  ހުރިކަމަށް، އަނިޔާ ލިބިފައި  ލިބުނުކަމަށް ބުނާ ކުއްޖާގެ ފުރަގަސްފަރާތަށް ގެއްލުން އަނިޔާ
ލީގަލް ރިކޯޑަށް  ބުނާ ކުއްޖާ އައި.ޖީ.އެމް. ހޮސްޕިަޓލުގެ ޑޮކްޓަރުން ބެލުމަށްފަހު އެހޮސްޕިޓަލުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މެޑިކޯ

ލިބުނުކަމަށް  ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، އަނިޔާށް ޖިނާއީ ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނު ބެލުމުން ފާހަގަކުރެވޭކަމަ
ލީގަލް ރިކޯޑަށް ބަލާއިރު، އެކުއްޖާއަށް އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާކަމަށް  ބުނާ ކުއްޖާގެ މެޑިކޯ

ނޑުގެ ބޭރުފުށުގައި އާއި އަނގައިގެ ތެރޭގައި ފާހަގަކުރެވޭ އަނިޔާއެއް  އިނުވާކަމާއި، މިގޮތުން ބަލާއިރު،ފާހަގަކޮށްފަ "ހަށިގަ
ނޑުގެ/ޖިންސީ ގުނަވަންތައް ބެލިބެލުމުން، އެއިން އެއްވެސް ތަނެއްގައި އާދަޔާ ޚިލާފު ކަމެއް  ނެތް" ކަމަށާއި، ހަށިގަ

ނިޔާއެއް ލިބިފައި ނެތްކަމަށް އެރިކޯޑުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، ފުރަގަސްފަރާތުގެ ނެތްކަމަށާއި، ނޫފައިގެންފައި ނުވަތަ އަ
ދޮރާއި، ޖިންސީ ގުނަވަން، ފުރަގަސްފަރާތް ނުވަތަ ފޫކޮޅަށް އެއްވެސްކަހަލަ ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާނަމަ ކުރެހުމަށް އެރިކޯޑުގައި 

އިވާކަމަށް ދައްކުވައިދޭގޮތަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ކުރަހާފައިނުވާކަމާއި، އޮތްތާނގައިވެސް އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ގެއްލުމެއް ލިބިފަ
ޖިންސީ ގުނަވަންތަކުން ފެނުނު ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާބައިގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ކަމެއް އަނިޔާ 

ފާހަގަކޮށްފައިވާކަމާއި، އެރެކޯޑްގެ "ލަފާކުރެވުނު ނަތީޖާ/  ލިބުނުކަމަށް ބުނާ ކުއްޖާގެ ޖިންސީ ގުނަވަނަކުން ފެނިފައިނުވާކަމަށް
މިސުރުޙީގެ ދަށުގައި "ޖިންސީގޮތުން ގޯނާ )ފުރަގަސްފަރާތް (Provisional daignosis/Opinion) ފެންނަގޮތް: 

ގޮތް"  ފެންނަނަމަވެސް، "ލަފާކުރެވުނު ނަތީޖާ/ބޭނުންކޮށްގެން( ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވުނު" މިހެން ޖަހާފައިވީ
(Provisional diagnosis/opinion)  ެއަކީ، ބަލިމީހާއަށް ވެފައިވާގޮތެއް ބެލުމަށްޓަކައި ކުރެވޭ ތަޙްލީލުތައް ނިމުމުގ

ކުރިން، ހަމައެކަނި އެމީހަކު ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުގައި އެވަގުތު އެޑޮކްޓަރަށް ދެވޭ މަޢުލޫމާތާއި ބޭރުފުށުން ފެންނަން ހުންނަ 
ބިނާކޮށް، އެމީހަކަށްވެފައިވާގޮތް ކަމަށް ޑޮކްޓަރަކު ލަފާކުރާ ކަންތައްކަމާއި، ބަލިމީހާ ރަނގަޅަށް ބަލައި،  ކަންކަމުގެ މައްޗަށް

ކަމަށް ޑޮކްޓަރު ނިންމާ  (diagnosis)ހަދަންޖެހޭ ތަޙްލީލުތައް ހެދުމަށްފަހު އެމީހަކަށް ވެފައިވާ ގޮތް ނުވަތަ ޑައިގްނޯސިސް 
ގެ  (Provisional diagnosis/opinion)ފެންނަގޮތް" ގެ "ލަފާކުރެވުނު ނަތީޖާ/ރިކޯޑު ލީގަލް ނިންމުން ލިޔާނީ މެޑިކޯ 
ލިބުނުކަމަށް ބުނާ  މިސުރުޙީގެ ދަށުގައިކަމާއި، އިސްވެދެންނެވިފައިވާ އަނިޔާ  (final diagnosis)ތިރިޔަށް އޮތް "ނަތީޖާ"

ދަށުގައި، އެކުއްޖާ ބެލި ޑޮކްޓަރުން އެއްވެސް  ކުއްޖާގެ މެޑިކޯ ލީގަލް ރިކޯޑަށް ބަލާއިރު، އެރިކޯޑުގެ "ނަތީޖާ" މިސުރުޙީގެ
ލިބުނުކަމަށް ބުނާ ކުއްޖާގެ ފުރަގަސްފަރާތުގައި މަނިހުރިތޯ ބެލުމަށްޓަކައި އޭނާގެ ދިޔަ  އެއްޗެއް ލިޔެފައިނުވާކަމާއި، އަނިޔާ

ބުނާ ކުއްޖާގެ މެޑިކޯ ލީގަލް  ލިބުނުކަމަށް ކަލްޗަރކުރުމަށް ނަގާފައިވާކަން، އިސްވެދެންނެވިފައިވާ އަނިޔާ  ،ޓެސްޓްކުރުމަށާއި
ރިކޯޑުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އަދި އެރިކޯޑާ އެޓޭޗްކުރެވިފައިވާ މިދެންނެވި ދިޔަ ޓެސްޓްކުރުމަށްފަހު ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 

ހެން އެއްވެސް "މައިކްރޯބައިލޮޖީ" ރިޕޯޓުގައި އަނިޔާވީކަމަށް ބުނާ ކުއްޖާގެ ފުރަގަސްފަރާތުން ނެގުނު ދިޔައިން މަނި ނުވަތަ އެ
 ޖަރާސީމެއްވިއަސް ފެނިފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާކަމާއި،

ލިބުނުކަމަށް ބުނާ ކުއްޖާ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ތަޙްޤީޤަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި،  އަނިޔާ
ޖިންސުން ޖިންސީ ރަޝީދު އޭނާއާއެކު އެއްهللا ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޢަބްދު 2008ވަނަ އަހަރުގެ މެދުތެރެއިން  2008

( ރުފިޔާ )ސަތޭކަ -/100ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އޭނާއަށް  19ސެޕްޓެމްބަރު  2009ގުޅުން ހިންގާފައިވާކަމަށާއި، 
ރަޝީދުގެ ކުރިމަތިފަރާތް އޭނާގެ هللا ވިލިނގިލި ވަތަނިއްޔާ ބިއްދޮށަށް ގެންގޮސް، ޢަބްދުދޭނެކަމަށްބުނެ، މާލެ/

ގެ ކުރިމަތިފަރާތުން ފޭބިކަމަށް ބުނެފައިވާކަމާއި، ރަޝީދު هللا ޢަބްދުދުކުލައިގެ އެއްޗެއް ފުރަގަސްފަރާތަށް ވައްދާ ތަޅުވަނިކޮށް ހު
އެހެންނަމަވެސް އިސްވެދެންނެވިފައިވާ ފަދައިން އޭނާއަށް އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާކަމަށް، ނުވަތަ 

އްވެސް ނިޝާނެއް ނުވަތަ މަނީގެ އަސަރެއްވިއަސް އެކުއްޖާއާމެދު އެއްޖިންސުން ޖިންސީގުޅުން ހިންގައިފައިވާކަމުގެ އެ
ދިސާ ހިނގިތަނަށް ދިޔަ ފުލުހުންނަށްވެސް ޙާޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، ރިކޯޑުގައި ބަ ފެނިފައިނުވާކަމަށް އޭނާގެ މެޑިކޯ ލީގަލް

 މެވެ.އެކުއްޖާއާއެކު އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގަނިކޮށް ފެނިފައިނުވާކަމަށް ބުނެފައިވާކަ ރަޝީދުهللا ޢަބްދު
 
ޖިނާއީ ކުށެއް އެއްވެސް މީހެއްގެ މައްޗަށް ސާބިތުވާކަމަށް ޝަރީޢަތުން  ،ކަމަކީ  ދެވަނަ  )ށ(

ނޑައެޅޭނީ، އެމީހެއްގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ ކުށެއް އެމީހަކު ކޮށްފައިވާކަމަށް އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ  ކަ
ވަނަ މާއްދާގެ  51ން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތު ވެގެންކަ

ތުގެ ފަރާތުން ދައުލަ)އ( އަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، އިސްތިއުނާފު ކުރެވިފައިމިވާ މައްސަލަ ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި 
ބަލާއިރު، އިސްވެދެންނެވިފައިވާ ސަބަބުތައް  ޖިނާއީ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްވެދެންނެވިފައިވާ ހެކިތަކާއި ޤަރީނާތަކަށް 

ތުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ، އިސްވެދެންނެވުނު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރިވސްގެ ދައުލަ އެގޮތަށް ހުރުމާއެކު، ހެކީގެ ގޮތުގައި 



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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ން ޑިކޯ ލީގަލް ރިކޯޑު މެދެހެކިންގެ ހެކިބަހުންކުރެ އެއްވެސް ހެކިބަހަކުން، ނުވަތަ އަނިޔާ ލިބިފައިވާކަމަށް ބުނާ ކުއްޖާގެ 
އަނިޔާލިބުނުކަމަށް ބުނާ  ރަޝީދު هللا ޢަބްދުނުވަތަ ޚުދު އަނިޔާ ލިބުނުކަމަށް ބުނާ ކުއްޖާ ތަޙްޤީޤަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުންވެސް، 

ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގައި  51ކުއްޖާއާއެކު އެއްޖިންސުން ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގާފައިވާކަން، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
 ކަށީގެންވާ ޝައްކެއް ނެތް މިންވަރަށް ސާބިތުނުވާކަމެވެ.ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެ 

 
 ވީމާ، އިސްވެ ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން އެގޮތަށް ހުރުމުން، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

710/Cr-C/2010 (314/JC/2010)  ިގެ މައްޗަށް ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމަށް ރަޝީދުهللا ޢަބްދު  ޤަޟިއްޔާގައ
ނޑިޔާރުންނަށް ބަދަލުގެންނަންޖެހޭކަމަށް  ނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުގެ ފަ މިމައްސަލަބެލި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަ

 ޤަބޫލުކުރެވުނެވެ.
 

 

 :ްޙުކުމ 

 
 އިސްވެފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގައި ބަޔާންކުރެވުނު ކަންކަން ބަޔާންކުރެވުނު ގޮތަށް ހުރުމާއެކު، ދެންފަހެ،

ޤަޟިއްޔާގައި އެކޯޓުން ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމަކީ ޝަރުޢީ  Cr-C/2010 (314/JC/2010)/710ކްރިމިނަލް ކޯޓްގެ ނަންބަރު 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ  މިމައްސަލަ ބެލުމުގައި ބައިވެރިވި އަދި ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމެއްކަމަށް

ނޑިޔާރުންނަށް އިއްތިފާޤުވެވިފައިވާތީ،  ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމް  Cr-C/2010 (314/JC/2010)/710ގެ ނަންބަރު ކްރިމިނަލް ކޯޓުފަ
 ބާޠިލްކޮށް އެގޮތުގެމަތިން ޙުކުމްކޮށްފީމެވެ.

 
 



   މައްސަލަަތއް  ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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 HC-A/60/2011ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު 
  :ްކައިވެނި ހެޔޮނުވާ ކުޑަކުއްޖަކާއިމެދު ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުން ޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތ 

 

 :ްއިސްތިއުނާފު ކުރިފަރާތ 

 2[އުނިކުރެވިފައި]: ނަން  *
 [އުނިކުރެވިފައި ] * ދާއިމީ އެޑްރެސް: [އުނިކުރެވިފައި] * އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

 

 :ްއިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތ 

 ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސްޕްރޮސި  ނަން: *

 -* ދާއިމީ އެޑްރެސް:  -* އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު: 

 
  ު1430ލްއާޚިރު ރަބީޢު 25 ތާރީޚް: ރަޖިސްޓްރީކުރެވުނ 

 2011އެޕްރީލް  11                  
 :ް1433ރަޖަބު  29 ނިމުނު ތާރީޚ 

 2012ޖޫން  19             
 

  ު03  ރު: ނަންބަ  ޤަޟިއްޔާ  އިސްތިއުނާފުކުރެވުނ/D-12-C/2011 

 :ުމަނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު  ނ. ނިންމެވި ކޯޓ 

 

  ިލިސް:މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖ 

 ުނޑިޔާރ ނޑިޔާރު ޝުޢައިބު ޙުސައިން ޒަކަރިއްޔާ.، ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު ޝަރީފު ،ޔޫސުފު ޙުސައިން ފަ  ފަ
 

  ުތައް(އުޞޫލު ޤަޟިއްޔާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ މުޙިއްމ(: - 
 

  ިއާއި ޙުކުމް ގެ ޚުލާޞާ ދަށުކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައ: 

 

 ،ޤަޟިއްޔާއަކީ D-12-C/2011/03 ކޯޓުގެ ނަންބަރު  މަނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރި 
 10އާއިމެދު އޭނާގެ އުމުރުން  [ކުއްޖާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް]މީނާގެ ދޮންދަރިއެއްކަމަށްވާ  [ކުރާ ފަރާތުގެ ނަންއިސްތިއުނާފު[

ބުނަތީއާއި،  [ން ކުއްޖާގެ ނަ])ދިހައެއް( އަހަރުން ފެށިގެން ތަފާތު އެކި ދުވަސްމަތިން ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގިކަމަށް 
ކުއްޖާގެ ފަހަރިގެ ނަމާއި ]ބުނިކަމަށް  [ކުއްޖާގެ ނަން]އާއިމެދު މީނާ ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގިކަމަށް  [ކުއްޖާގެ ނަން ]

ނޑު އެއްބަފާ ބޭބެ ]އާއި،  [އެޑްރެސް ން ފެންވަރަ  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ބުނާތީއާއި، މީނާ  [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 1ކުއްޖާގެ އެއްބަ
ނިދާފައި އޮއްވާ  [ކުއްޖާގެ ނަން]ގިފިލީގައި އުޅޭވަގުތު ތަކުގައި، ގިފިލީގެ ދޮރުގައި ލޯޖަހައިގެން ބަލަންހުއްޓާ ފެނިފައިވާކަމަށާއި، 

ނޑު އެއްބަފާ ބޭބެ ]އާއި ދިމާއަށް ގުދުވެގެން އޮއްވާ ދުއްކަމަށް  [ކުއްޖާގެ ނަން]މީނާ   [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 2ކުއްޖާގެ އެއްބަ

ފެންވަރަން ހުއްޓާ އެގިފިލީގެ ފާރުގައި މީނާ ލޯޖަހައިގެން ބަލަން  [ކުއްޖާގެ ނަން]ގިފިލީގައި  [ކުއްޖާ އުޅޭ ގޭގެ ނަން]ތީއާއި، ބުނާ
ގެ މައްޗަށް ކައިވެނި ހެޔޮނުވާ  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]ބުނާތީ  [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 1ހެކިވެރިޔާ ]އޮއްވާ ދުއްކަމަށް 

   ތުން ހުށަހެޅުމުން ބައްލަވާފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެކެވެ.ދައުލަ އިމެދު ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ދަޢުވާ ކުޑަކުއްޖަކާ
"ދެންފަހެ ، ޙުކުމް ކުރައްވާފައިވަނީ ކޯޓުން މަނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓްމިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރި އެޤަޟިއްޔާގައި 

 [ކުއްޖާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް]ތުން މިކުޅަ، މީނާގެ ދޮންދަރި ދައުލަގެ މައްޗަށް [ރެސްމާއި އެޑްއިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަ[

)ދިހައެއް( އަހަރުން ފެށިގެން ތަފާތު އެކި ދުވަސްމަތިން ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ  10އާއިމެދު އޭނާގެ އުމުރުން 
އިސްތިއުނާފް ކުރާ [ކަނޑައެޅިގެން އިންކާރުކޮށްފައި ނުވުމާއި،  [ތުގެ ނަންއިްސތިއުނާފް ކުރާ ފަރާ[ކުށުގެ މިދަޢުވާއަށް ދަޢުވާލިބޭ 

                                                 
 ކުއްޖާގެ ޢާއިލާ މެންބަރެކެވެ. ބުނާ ކަމަށް އަނިޔާ ލިބުނުމިމައްސަލައިގައި  މިމައްސަލައިގައި އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތަކީ   2



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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ފެންވަރަން ގިފިލީގައި ހުއްޓާ ގިފިލީ ފާރުގެ ބޭރުން ފާރުގައި ލޯޖަހައިގެން  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ގެ ދޮންދަރި [ފަރާތުގެ ނަން
އާއިމެދު  [ކުއްޖާގެ ނަން]ހަމަ ހެއްކެއްލިބިފައިވުމާއި، ގިފިލި ބަލަން ހުއްޓާ ދުއްކަމަށް ފުރި [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން [
ގަދަކަމުން  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން [ގެ ދޮންބައްޕަ  [ކުއްޖާގެ ނަން ]އުމުރުން ދިހަ އަހަރުން ފެށިގެން  ގެ[ކުއްޖާގެ ނަން]

ގިފިލީގައި ފެންވަރަން ހުއްޓާ ގިފިލީ ދޮރުގައި  [ކުއްޖާގެ ނަން]ބުނެފައިވުމާއި،  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލުހިންގާކަމަށް 
 2ކުއްޖާގެ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ބޭބެ ]ގެ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ބޭބެ [ކުއްޖާގެ ނަން]ލޯޖަހައިގެން ގިފިލި ބަލަން ހުއްޓާ ދުއްކަމަށް 

ގެ  [ކުއްޖާގެ ނަން]ގާކަމުގެ ވާހަކަ ހިން  އާއިމެދު ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު  [ކުއްޖާގެ ނަން ] ،ބުނެފައިވުމާއި [ގެ ނަން
ނޑު އެއްބަފާ ބޭބެ  ނޑު އެއްބަފާ ބޭބެ ]އެއްބަ އަށް  [ކުއްޖާގެ ފަހަރިގެ ނަން]އާއި ފަހަރި  [ގެ ނަން 1ކުއްޖާގެ އެއްބަ

ޤީ ޢަމަލު އާއިމެދު ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާ  [ކުއްޖާގެ ނަން ] ،[ިއސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން[ކިޔައިދީފައިވާ ކިޔައިދިނުމުން 
ތުން މިކުޅަ ދަޢުވާގައިވާ ދައުލަ ގެ މައްޗަށް  [މާއި އެޑްރެސްއިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަ[ހިންގާފައިވާކަމަށް ގަރީނާ ލިބޭތީ، 

 ފަދައިން ކައިވެނިހެޔޮނުވާ ކުއްޖަކާއިމެދު ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގާފައިވާކަން ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް ޝަރީޢަތަށް 
މާއި އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަ[ސާބިތުވާތީ، ކައިވެނިހެޔޮނުވާ ކުއްޖަކާއިމެދު ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ކުށުން 

ގެ މައްޗަށް މިފަދަ ކުށެއް ސާބިތުވި  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން[ކުށްވެރި ވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މިއީ  [އެޑްރެސް
ވަނަ ނަންބަރުގެ )ހ(  5ވަނަ މާއްދާގެ  173ގެ  6ފަހަރުކަމުގައި ވާތީ ޝަރީޢަތްކުރުމާއިބެހޭގޮތުން ހެދިފައިވާ ޤަވާއިދު  ފުރަތަމަ

 4)ތިރީސް ނުވައެއް( އެތިފަހަރުން ތައުޒީރުކުރުމާއިއެކު  39 [މާއި އެޑްރެސްއިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަ[ގެ ދަށުން 
 މިފަދައިންނެވެ. "ދަތަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމް ކޮށްފީމެވެ)ހަތަރެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ މުއް

 
 

 :ްފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައ 

 

ޤަޟިއްޔާގައި ޙުކުމް ކުރައްވާ ނިންމެވުމުން، އެޙުކުމާމެދު  D-12-C/2011/03ކޯޓުގެ ނަންބަރު  މަނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ނ. .2
އެޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު ކުރަމުން އަންނަނިވި  [ސް ނަމާއި އެޑްރެއިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ [ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން 

އިސްތިއުނާފް [އެގޮތުން  ނުކުތާތައް ފާހަގަކޮށް އެނުކުތާތަކާމެދު ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ.
  ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ:ގެ  [މާއި އެޑްރެސް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަ

 
  ަވެނިހެޔޮނުވާ ކުޑަކުއްޖަކާއިމެދު ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ކައި  މަ ނުކުތާއަކީ،ފުރަތ

މައްޗަށް ކުރެއްވި ދަޢުވާއަށް  ގެ  [މާއި އެޑްރެސްއިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަ[ތުން ދައުލަހިންގާފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވެ 
ޝަރީޢަތަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުން  [ންއިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަ[ދުވަހު  2011ޖެނުއަރީ  11އިންކާރު ކޮށްފައިވާކަން 

އިސްތިއުނާފް [އޮތްއިރު، މައްސަލައާއި ގުޅޭ ހުރިހާ ލިޔުންތައް ރަނގަޅަށް ދިރާސާ ނުކުރައްވާ  ގެންނވަރަށް ސާފުކޮށް އެ
 ޅާފައިވާ ނުކުތާއެވެ.ކަމަށްބުނެ ހުށަހައިޢުތިރާފުވީ ކަމަށް ޝަރީޢަތުން ބައްލަވާފައިވާ  [ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން
 
  ަމައްސަލައާއި ގުޅިގެން ތަޙްޤީޤަށާއި، ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުން އެންމެހައި  ،ނުކުތާއަކީ ނަ ދެވ

 ކުއްޖާގެ ]ތުން ވިދާޅުވާ ދައުލަގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގިކަމަށް  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން [ލިޔުންތަކުން 
އަހަރުން މަތީ އަންހެނަކަށްވީ ހިނދު، އެއީ ކުޑަކުއްޖެއް  18މުރުން އުއަކީ  [ކުއްޖާގެ ނަން]ގައި އުފަންވީ  [އުފަން ތާރީޚް 

 ޅާފައިވާ ނުކުތާއެވެ.ހުށަހަކަމުގައި ތަޙްޤީޤުއާއި ޝަރީޢަތުން ބެއްލެވުން ކަމަށްބުނެ 
 

  ީއިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން[ބުނާ ބުނުއްފިޔަވާ  [ކުއްޖާގެ ނަން] ،ތިންވަނަ ނުކުތާއަކ]، 
މެދު ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގިތަން ލޮލުން ދުށްކަމަށް މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤާއި އާއި [ކުއްޖާގެ ނަން]

އިސްތިއުނާފް [ދީފައިވާ އެއްވެސް މީހަކު ބުނެފައިނުވާއިރު، ކައިވެނިހެޔޮނުވާ ކުޑަކުއްޖަކާއިމެދު  ޝަރީޢަތުގައި ހެކިސްބަސް 
ހިންގާފައިވާކަން ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް ސާބިތުވާކަމަށް ވިދާޅުވެ  ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު  [ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން

ނޑައަޅުއްވާފައިވާ ކަމަށްބުނެ  ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާއެވެ. ،ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށްބުނެ ،އަދަބު ކަ
 

ތް ނިމުނު ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަ  D-12-C/2011/03ނަންބަރު  މަނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނ.މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން  .1
ފަރާތުންނާއި ގެ  [މާއި އެޑްރެސްއިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަ[ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށާއި، އެޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު ކުރަމުން 



   މައްސަލަަތއް  ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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މައްސަލައާއި ގުޅުންހުރި ގެ ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކައަށާއި، ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހު ޕްރޮސި މައްސަލަ ރައްދުވާ 
 އިރު އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ޝަރީޢަތަށް ފާހަގަކުރެއެވެ.ންތަކަށް ބަލާޔު ލިޔެކި

 

ކައިވެނި ހެޔޮނުވާ ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ގަދަކަމުން  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން[ ،ކަމަކީ  ފުރަތަމަ  )ހ(
ށް ކުޅަ ދަޢުވާއަށް ގެ މައްޗަ [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން[ތުން ދައުލަ ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގާފައިވާކަމަށް ބުނެ 

މަނަދޫ މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރި  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން [ދުވަހު  2011ޖެނުއަރީ  11އިންކާރުކޮށްފައިވާކަން 
 [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން [ގެން އޮތްއިރު ނމެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުން ވަރަށް ސާފުކޮށް އެ 

ގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން [ފުވީ ކަމަށް ޝަރީޢަތުން ބައްލަވާފައިވާ ކަމަށް އިޢުތިރާ
 ،ނުކުތާއަށް ބަލާއިރު

ޤަޟިއްޔާއަކީ ކައިވެނި ހެޔޮނުވާ  D-12-C/2011/03 ގެ ނަންބަރުމަނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ނ.
ތުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން ދައުލަޢަމަލު ހިންގުމުގެ ކުށުގައި ކުޑަކުއްޖަކާއިމެދު ގަދަކަމުން ބަދުއަޚުލާޤީ 

އިސްތިއުނާފް [އެމައްސަލާގައި ދަށުކޯޓުން  ،ގެ މައްޗަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ދަޢުވާ އެއްކަމާއި [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން[
ކުށަށް  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން[ވާފައިވަނީ މް ކުރައްޙުކުސާބިތުވާކަމަށް  ށްމައްޗަށް ކު  ގެ [ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން

އިސްތިއުނާފް ކުރާ [ން މަނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުމިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރި  ،ގެންނެތް ކަމާއިނއިޢުތިރާފުވެގެންކަން އެ
ނޑައެޅުމުގައި ތަފާތު ގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކުށުގެ މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވޭތޯ ނުވަތަ ނުވޭ [ފަރާތުގެ ނަން ތޯ ކަ

ގެ  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން [ހެއްކާއި ޤަރީނާތަކުގެ މައްޗަށް ބައްލަވާފައިވާ ކަމާއި އެގޮތުން އެޤަޟިއްޔާގައި 
ންތަކަށް ބަލައި ރިޢާޔަތް ޔު ތަކަށާއި ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔެކިބަހަށާއި އެޤަޟިއްޔާގައި ޙާޟިރުކުރެވުނު ފަރާތްތަކުގެ ބަޔާން

އެދަޢުވާއަށް އިންކާރުކުރުމުން އެދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށް ހެކި  [އިސްތިުއނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން[އަދި  ،ކުރެވިފައިވާކަމާއި
 ،ގޭކަމާއިނހުށަހެޅިފައިވާކަން އެ

ގެ ބަހަށް  [ނަންފަހަރިގެ  ކުއްޖާގެ]ގެ ފަހަރި  [ކުއްޖާގެ ނަން ]މިގޮތުން ދަށުކޯޓުގައި ހެކިބަސް ނެގިފައިވާ 
ޓީވީ ބަލަން އިންދާ ކޮޓަރި  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު އެއްދުވަހެއްގައި ގޭތެރޭގައި  2008 ،އިރުބަލާ

ކޮޓަރިތެރެއަށް ވަދެ  ކޮޓަރީގެ އަނެއް ފަރާތު ދޮރުން [އިްސތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން[ތަޅުލައިގެން އިންނާށޭ ބުނެ 
ގެ ހެދުން  [ކުއްޖާގެ ނަން]ކަލޭއާއި ކަލޭގެ މަންމަވެސް މަރާލާނޭ ކަމަށް ބުނެ، ހިފަހައްޓައި ބުނެފިއްޔާ  [ކުއްޖާގެ ނަން]

ކުއްޖާގެ ]އަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގާފައިވާކަމަށް ބަދު [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން[މެދު އިއާ [ކުއްޖާގެ ނަން ]ބާލުވައިގެން 
 [ނަންމަންމަގެ ކުއްޖާގެ ]ގެ މަންމަ  [ކުއްޖާގެ ނަން ]އަދި  ،ކައިރީގައި ބުނެފައިވާކަމަށާއި [ކުއްޖާގެ ފަހަރިގެ ނަން]، [ނަން
އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ [ގެ ބައެއް ތަކެތި ރޯނުގައި ހިއްކަން އަޅާފައިހުއްޓާ  [ކުއްޖާގެ ނަން]ވާހަކަ ދެއްކުމުން އާއި 
އާއި  [ކުއްޖާގެ ނަން]ތު އަޑުތައް އިވޭތީ އާބެހޭ ގޮތުން ތަފާ [ކުއްޖާގެ ނަން]ފޮރުވާފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައި ވާކަމަށާއި،  [ނަން

އަށް ތަފާތު ޖިންސީ ގޯނާ ކުރާ  [ކުއްޖާގެ ނަން] ،[އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން[ސުވާލު ކުރުމުން ކުޑައިރުން ފެށިގެން 
 ،ގޭކަމާއިނބުނެފައި ވާކަން އެ [ކުއްޖާގެ ފަހަރިގެ ނަން]ބުނެފައިވާ ކަމުގައިވެސް  [ކުއްޖާގެ ނަން]ކަމަށް 

ނޑު އެއްބަފާ ބޭބެ]ގެ އެއްބަޑު އެއްބަފާ ބޭބެ  [ކުއްޖާގެ ނަން]އަދި  ގެ  [ގެ ނަން 1 ކުއްޖާގެ އެއްބަ
ގެ ފޯނު  [ކުއްޖާގެ ފަހަރިގެ ނަން]އަށް އަޑުއިވޭ ގޮތަށް  [ގެ ނަން 1 ކުއްޖާގެ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ބޭބެ ]ބަޔާނަށް ބަލާއިރު 

މާލޭގައި ހުއްޓާ ދޮންބައްޕަ  [ކުއްޖާގެ ނަން]ލައްވާ ސުވާލު ކުރުމުން  [ކުއްޖާގެ ފަހަރިގެ ނަން]ސްޕީކަރަށްލައިގެން 
އަށް ފޯނުން ގުޅާ ވާހަކަ އާއި ޗާންސެއް ދޭންވާނެއޭ ބުނި ވާހަކައާއި  [ކުއްޖާގެ ނަން] ،[އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން[
 [ންއިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަ[ބައްޕަ މެދު ދޮންއިއާ [ކުއްޖާގެ ނަން]ވަރަށް ކުޑައިރުން ފެށިގެން  [ކުއްޖާގެ ނަން]

 ކިޔާދީފައި ވާކަމަށް ބުނެފައިވާކަން އެގޭ ކަމެވެ. [ކުއްޖާގެ ނަން ]ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލު ހިންގާ ވާހަކަ 

 
ގެ އެއްބަޑު  [ކުއްޖާގެ ނަން ]މިމައްސަލާގައި ދަށުކޯޓުގައި ހެކިބަސް އަދާކޮށްފައިވާ  ،ކަމަކީ  ދެވަނަ  )ށ(

ނޑު އެއްބަފާ ބޭބެކު]އެއްބަފާ ބޭބެ  ނިދާފައި އޮތް އެނދުގެ  [ކުއްޖާގެ ނަން]ގެ ބަހަށް ބަލާއިރު  [ނަން ގެ 2 އްޖާގެ އެއްބަ
އަދި  ،ގުދުވެގެން އޮއްވާ ފެނިފައިވާކަމަށާއި [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން [އާ ދިމާއަށް  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ކައިރީގައި 

 [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން[ނައިރު ގިފިލީގެ ދޮރުގައި ލޯޖަހައިގެން ގިފިލީގައި ފެންވަރަށް ހުން [ ކުއްޖާގެ ނަން]



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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އަދި އޭރު ގިފިލި ތެރޭގައި  ،އަށް ފެނިފައިވާކަމަށާއި [ގެ ނަން 2 ކުއްޖާގެ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ބޭބެ ]ގިފިލިތެރެ ބަލާތަން 
 ،ގޭކަމާއިނއެ ގޭ ކަމަށްވެސް ބުނެފައިވާކަން ނކަން ރަގަޅަށް އެ [ކުއްޖާގެ ނަން]އުޅެނީ 

ގެ ބަހަށް ބަލާއިރު  [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 1ހެކިވެރިޔާ ]އަދި މިމައްސަލާގައި ހެކިބަސް އަދާކޮށްފައިވާ 
ކިޔާ ގޭގެ ގިފިލީގެ ފާރުގައި ލޯޖަހައިގެން ބަލަންއޮއްވާ  [ނަން ކުއްޖާ ދިރިއުޅޭ ގޭގެ [ ،[އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން[
 [މަންމަގެ ނަން ކުއްޖާގެ ]ގެ މަންމަ  [ކުއްޖާގެ ނަން]އެމަންޒަރު ފެނުމުން  ،ފެނިފައިވާކަމަށާއި އަށް [ނަން ގެ  1ހެކިވެރިޔާ ]

 ،ކަމަށް ބުނެފައިވާކަމަށާއި [ކުއްޖާގެ ނަން]ކައިރީ ގިފިލީގައި އުޅެނީ ކާކުތޯ ސުވާލު ކުރުމުން އެވަގުތު ގިފިލީގައި އުޅެނީ 
ގިފިލިތެރެ ބަލަން  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން [ފާރުގައި ލޯޖަހައިގެން  ގިފިލީގައި އުޅެނީ ކާކުތޯ އޮޅުންފިލުވީ ގިފިލީގެ

 ގޭކަމެވެ.ނގެ މަންމަ ކައިރީގައި ބުނެފައިވާނެކަމަށްވެސް ބުނެފައިވާކަން އެ [ކުއްޖާގެ ނަން]އޮތީމާ ކަމުގައި 

 
މުން ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލު އެކުއްޖަކާމެދު ގަދަކަ [އިސްތިއުާނފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން[ ،ތިންވަނަ ކަމަކީ  )ނ(

ގެ ބަހަށް ބަލާއިރު  [ކުއްޖާގެ ނަން]ދޮންދަރި  ގެ [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން[ހިންގުނު ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
އޭނާއާމެދު  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން[އަހަރުން ފެށިގެން އޭނާގެ ދޮންބައްޕަ  10ގެ ޢުމުރުން [ކުއްޖާގެ ނަން]

އަދި ގިފިލީގައި ފެންވަރަށް ހުންނައިރު ގިފިލީގައި ލޯޖަހައިގެންނާއި ގިފިލީގެ  ،މުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގާ ކަމަށާއިގަދަކަ
 [ކުއްޖާގެ ނަން]އަދި ގިފިލީގެ ދޮރުހުޅުވައިގެން ގިފިލިތެރެއަށްވަދެ އެތައް ފަހަރަކު  ،ފާރުމަތިން ގިފިލި ބަލާ ހަދާކަމަށާއި

ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގާފައިވާ ކަމަށްވެސް  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން [ދޮންބައްޕަ އާއިމެދު 
މެދު ޙަޤީގަތެއްނެތި މިފަދަ އިއާ [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން[ ،[ކުއްޖާގެ ނަން ] ،ގޭއިރުނބުނެފައިވާކަން އެ

ންޖެހޭފަދަ ނުވަތަ ދައްކަފާނެ ކަމަށް ޤަބޫލު ކުރެވޭ ސަބަބެއް ވާހަކަތަކެއް ހަދައިގެން ނުވަތަ އަލުން އުފައްދައިގެން ދައްކަ
 ގެންނެތް ކަމެވެ.ނއޮތްކަމަށް އެ

 
ގަށާއި ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުނު އެންމެހައި މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ތަޙުޤީ  ،ހަތަރުވަނަ ކަމަކީ  )ރ(

ތުން ވިދާޅުވާ ދައުލަލު ހިންގި ކަމަށް ޚްލާޤީ ޢަމަގަދަކަމުން ބަދުއަ  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން [ލިޔުންތަކުން 
އަހަރުން މަތީ އަންހެނަކަށްވީ ހިނދު އެއީ  18އަކީ އުމުރުން  [ކުއްޖާގެ ނަން]ގައި އުފަންވި  [އުފަން ތާރީޚްކުއްޖާގެ ]

ގެ ފަރާތުން  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން[ކުޑަކުއްޖެއް ކަމުގައި ތަހުޤީޤުގައާއި ޝަރީޢަތުން ބައްލަވާ ފައިވާކަމަށް ބުނެ 
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާއަށް ބަލާއިރު؛

މެދު ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ އާއި [ކުއްޖާގެ ނަން]އޭނާގެ ދޮންދަރި  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން [
 [ކުއްޖާގެ ނަން ]ރު ނުވަތަ އެމައްސަލާގެ ޝަރީޢަތް ހިންގުނު އިރު ޢަމަލު ހިންގާ ފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ކުރިއި

ގެ މައްޗަށް  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން [، އަހަރު ފުރި ޤާނޫނީ ގޮތުން ބޮޑުމީހަކަށްވެފައިވިއަސް 18އަށް 
 ،މުގެ ކުށުގެ މައްސަލައެއްކަމާއިހުށަހެޅިފައިވަނީ ކައިވެނި ހެޔޮނުވާ ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ގަދަކަމުން ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލު ހިންގު

މެދު އިއާ [ކުއްޖާގެ ނަން]އޭނާގެ ދޮންދަރިއެއްކަމަށްވާ  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން [އެމައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވަނީ 
 [ނަން ކުއްޖާގެ]މަލު ހިންގާފައި ވާކަމަށް ޢަގެން ގަދަކަމުން ބަދުއަޚުލާޤީ އަހަރުން ފެށި 10ގެ އުމުރުން  [ކުއްޖާގެ ނަން ]

އަދި އެވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން ހެކިބަސް ދިންފަރާތްތަކުގެ ވާހަކަ ތަކުގެ މައްޗަށް  ،ބުނެ އެވާހަކަތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ކަމާއި
މެދު ގަދަކަމުން އިއާ  [ކުއްޖާގެ ނަން]އޭނާގެ ދޮންދަރި  [އިްސތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން[ބިނާކުރެވިގެން ކަންއެގޭއިރު 

ގެ ޝަރީޢަތްތައް އިކުރިއިރު ނުވަތަ މައްސަލަޢަމަލު ހިންގި ކަމަށް ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ބަދުއަޚުލާޤީ 
މެދު ހިންގުނު ކަމަށް އިއާ [ކުއްޖާގެ ނަން ]އަހަރު ފުރިފައިވުމަކީ  18އުމުރުން  ގެ[ކުއްޖާގެ ނަން]ހިންގިއިރު 

 ގޭކަމެވެ.ނފީވެގެން ދާނޭ ކަމެއް ނޫންކަން އެބަޔަންކުރެވިފައިވާ ޢަމަލު ނެތި ފިލައިގެން ނުވަތަ ނަ 
 
 ،[ިއސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން[ބުނާ ބުނުންފިޔަވައި  [ކުއްޖާގެ ނަން] ،ކަމަކީ  ފަސްވަނަ  )ބ(

އި ޤުއާގެ ތަޙުޤީއިތަން ލޮލުން ދުއްކަމަށް މައްސަލަމެދު ގަދަކަމުން ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލު ހިންގި އިއާ [ކުއްޖާގެ ނަން]
އިސްތިއުނާފް [ނުވާއިރު، ކައިވެނި ހެޔޮނުވާ ކުޑަކުއްޖަކާއިމެދު  އި ހެކިބަސްދީފައިވާ އެއްވެސް މީހަކު ބުނެފައިޝަރީޢަތުގަ

ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގާފައިވާކަން ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް ސާބިތުވާކަމަށް ބަޔާން  [ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން 
ނޑައަޅުއްވާފައިވާ  ގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން [ކަމަށް ބުނެ ކުރައްވާ އަދަބުކަ

 ،ހުށަހެޅި ނުކުތާތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު



   މައްސަލަަތއް  ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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ގެ އުމުރުން [ކުއްޖާގެ ނަން ]މެދު އި އާ [ކުއްޖާގެ ނަން ]ގެ ދޮންދަރި [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން[
ގަދަކަމުން ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލު ހިންގާ ކަމަށް ބުނެފައިވާ [ ނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަންއިސްތިއު[އަހަރުން ފެށިގެން  10

ޓީވީ ބަލަން އިންދާ  [ކުއްޖާގެ ނަން]ގެ ބަޔާނުގައި [ކުއްޖާގެ ފަހަރިގެ ނަން ]ގެ ފަހަރި [ކުއްޖާގެ ނަން ]ބުނުމަށާއި، އަދި 
ބުނެފިއްޔާ ކަލޭއާ ކަލޭގެ މަންމަވެސް  ،ހިފަހައްޓާ [ނަން ކުއްޖާގެ ]ކޮޓަރިއަށްވަދެ  [ން އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަ[

އަދި  ،ގެ ހެދުން ބާލުވައިގެން ގަދަކަމުން ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލު ހިންގާފައިވާ ކަމަށާއި [ކުއްޖާގެ ނަން]މަރާލާނަމޭ ބުނެ 
ތަފާތު ޖިންސީ ގޯނާ ކުރާ  ށް އަ [ކުއްޖާގެ ނަން ] ،[އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން [ކުޑައިރުން ފެށިގެން  [ކުއްޖާގެ ނަން ]

ގެ  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ބުނެފައިވާ ބުނުމަށާއި، އަދި  [ފަހަރިގެ ނަން ކުއްޖާގެ ]ބުނެފައިވާކަމަށް  [ކުއްޖާގެ ނަން]ކަމަށް 
ނޑު އެއްބަފާ]ޑު އެއްބަފާ ބޭބެ ނއެއްބަ  ވަރަށް ކުޑައިރުން  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ގެ ބަޔާނުގައި  [ނަން ގެ 1ބޭބެ  ކުއްޖާގެ އެއްބަ

ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގާ ވާހަކަތައް  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން[މެދު ދޮންބައްޕަ އިއާ [ކުއްޖާގެ ނަން]ފެށިގެން 
އަށް ފޯނުން  [ން ކުއްޖާގެ ފަހަރިގެ ނަ ]ގެ އަންހެނުން  [ގެ ނަން 1 ކުއްޖާގެ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ބޭބެ]، [ކުއްޖާގެ ނަން ]

 ،ނެފައިވާ ބުނުމަށާއިކިޔާދިންއަޑު އެހިކަމަށް ބު

ނޑު އެއްބަފާ ބޭބެ]ގެ ބޭބޭ  [ން ކުއްޖާގެ ނަ]އަދި  ކުއްޖާގެ ]ގެ ބަޔާނުގައި [ނަން  ގެ 2 ކުއްޖާގެ އެއްބަ
ގުދުވެގެން އޮއްވާ  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން [އާދިމާއަށް  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ނިދާފައި އޮތް އެދުގެ ކައިރީގައި  [ނަން

އިސްތިއުނާފް [ގިފިލީގައި ފެންވަރަށް ހުންނައިރު ގިފިލީގެ ދޮރުގައި ލޯޖަހައިގެން [ ކުއްޖާގެ ނަން]އަދި ފެނިފައިވާކަމަށާއި، 
ނޑު އެއްބަފާ ބޭބެ]ގިފިލިތެރެ ބަލާތަން [ ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން އަށް ފެނިފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވާ  [ގެ ނަން 2 ކުއްޖާގެ އެއްބަ

ކިޔާ  [ދިރިއުޅޭ ގޭގެ ނަން  ކުއްޖާ] ގެ ބަޔާނުގައި [ންގެ ނަ 1ހެކިވެރިޔާ ]ދީފައިވާ  ބުނުމަށާއި، އަދި މިމައްސަލާގައި ހެކިބަސް
އެމަންޒަރު  ،ލޯޖައިހައިގެން ބަލަންއޮއްވާ ފެނިފައިވާކަމަށާއި [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން[ގޭގެ ގިފިލީގެ ފާރުގައި 

އިރީ ގިފިލީގައި އުޅެނީ ކާކުތޯ ސުވާލުކުރުމުން އެވަގުތު ކަ [ނަން މަންމަގެ ކުއްޖާގެ]ގެ މަންމަ [ކުއްޖާގެ ނަން ]ފެނުމުން 
 ބުނެފައިވާ ބުނުމަށާއި، [ނަންގެ  1ހެކިވެރިޔާ ]ކަމަށް ބުނެފައިވާ ކަމަށް  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ގިފިލީގައި އުޅެނީ 

ނަދޫ މަމިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރި ގެ މައްޗަށް  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން[މިކަންކަމަށް ބަލާއިރު 
ޤީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ މެދު ގަދަކަމުން ބަދުއަޚުލާއިތުން ކުޅަ "ކައިވެނި ހެޔޮނުވާ ކުޑަކުއްޖަކާދައުލަމެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި 

އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ޝައްކެތްނެތި ޝަރީޢަތަށް ސާބިތު ކުރެވޭ ވަރުގެ ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައި  "ވާ ޢުކުށުގެ ދަ 
 ހުރިކަން އެގެއެވެ.

 
މާ އިސްވެ ބަޔަން ކުރެވުނު ސަބަބުތައް ބަޔާން ކުރެވުނު ގޮތަށް ހުރުމުން ކައިވެނި ހެޔޮނުވާ ވީ

މައްޗަށް  ގެ [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން [ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ގަދަކަމުން ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ކުށް 
ނޑައެޅުއްވުމުގައި  D-12-C/2011/03 ނަންބަރު މަނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނ.ސާބިތުވާކަމަށް  ޤަޟިއްޔާގައި ކަ

ގެން ނެތުމުންނާއި، އަދި އެޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް ނޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކާ ޚިލާފުވެފައިވާކަން އެ
ކޯޓުން ގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅި ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން ހައި [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން [

ބެލިބެލުމުން އެޤަޟިއްޔާގައި ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމަށް ބަދަލުގެންނަން ޖެހޭއެއްވެސް ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް މިމަްއސަލަ ބެލުމުގައި 
ނޑިޔާރުންނަކަށް ނުފެނެއެވެ.  ބައިވެރިވި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަ

 
 

 :ްޙުކުމ 

 

 ގެ މަނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުމިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރި ރުމުން ދެންފަހެ ބަޔާންކުރެވިދިޔަ ސަބަބުތައް އެގޮތަށް ހު 
ކުމަށް ތާޢީދުކޮށް މިމައްސަލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި ބެލި ޙުޤަޟިއްޔާގައި ކުރައްވާފައިވާ  D-12-C/2011/03   ނަންބަރު

ނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ޙުކުމްކޮށް މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  ފަ
 

 



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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 HC-A/169/2011ބަރު ޤަޟިއްޔާ ނަން 
  :ްކުޑަކުއްޖަކާއިމެދު ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުން ޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތ 

 

 :ްއިސްތިއުނާފު ކުރިފަރާތ 

  ދާއޫދު އަޙްމަދުނަން:  *

    ކަނީރުވިލާ /މަޑިފުށި  މ.* ދާއިމީ އެޑްރެސް:  A216808* އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު: 

 

  ްއިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތ: 

 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް  ނަން: *

 -* ދާއިމީ އެޑްރެސް:  -* އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު: 

 
  ު3214 ޝަޢުބާން  04 ތާރީޚް: ރަޖިސްޓްރީކުރެވުނ 

 2011އި ޖުލަ 11                  
 :ް3143 ޝަޢުބާން  05 ނިމުނު ތާރީޚ    

 2012 ޖޫން  25              
 

  ު51  ރު: ނަންބަ  ޤަޟިއްޔާ  އިސްތިއުނާފުކުރެވުނ/I-10-C/2009 

 :ުއަރިއަތޮޅު މާމިގިލީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު  ނިންމެވި ކޯޓ 

 

  ިލިސް:މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖ 

ނޑިޔާރު   އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު ފަނޑިޔާރު ، ޢަބްދުއްރައޫފު އިބްރާހީމްފަނޑިޔާރު  ޔޫސުފް ޙުސައިން،ފަ
 

  ިތައް(އުޞޫލު އްމު ޤަޟިއްޔާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ މުޙ(: - 

 
  ިއާއި ޙުކުމް ގެ ޚުލާޞާ ދަށުކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައ: 

 

)މ.  ހިޔާ އދ. މާމިގިލީ/ ،ޤަޟިއްޔާއަކީ I-10-C/2009/51ގެ ނަންބަރު އަރިއަތޮޅު މާމިގިލީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
މެދު ގަދަކަމުން އާ ]އި އެޑްރެސް ކުއްޖާގެ ނަމާ[ދުވަހު  ވަނަ 2007އޭޕްރީލް  26ކަނީރުވިލާ( ދާވޫދު އަޙްމަދު މަޑިފުށީ/

ފެންވަރައިގެން ނިކުމެ ތުވާލި އަނދެގެން ކޮޓަރިތެރޭގައި  ]ކުއްޖާގެ ނަން [ބަދުއަޙްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގިކަމަށް އިންކާރުކުރި ނަމަވެސް، 
ހުރި ތުވާލި ދަށުން އަނދެގެން ]ކުއްޖާގެ ނަން [ދެގެން އިނދެ ހުއްޓާ ދާވޫދު އަޙްމަދު އެކޮޓަރީގައި ހުރި ގޮނޑިއެއްގައި އިށީން

ނޑު އެއްބަފާ ދައްތަ [ގެ ކުރިމަތި ފަރާތުގައި އަތްލިތަން ދުއްކަމަށް ]ކުއްޖާގެ ނަން [ ބުނާތީއާއި،  ]ގެ ނަން  1ކުއްޖާއާއި އެއްބަ
ނޑު އެއް[އިމެދު ދާވޫދު އަޙްމަދު ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގިތަން ފެނިގެން އެވާހަކަ އާ ]ކުއްޖާގެ ނަން [ ބަާފ ކުއްޖާއާއި އެއްބަ

ނޑު އެއްބަފާ ދައްތަ [ގާތުގައި  ]ގެ ނަން  2ދައްތަ  ނޑު އެއްބަފާ [ބުނުމުން  ] ގެ ނަން  1ކުއްޖާއާއި އެއްބަ ކުއްޖާއާިއ އެއްބަ
ބުނާތީ، ޤާނޫނު  ]ކުއްޖާގެ މަންމަގެ ނަމާއި އެޑްރެސް[ގެ މަންމަ ]ކުއްޖާގެ ނަން [އެވާހަކަ ބުނިކަމަށް  ]ގެ ނަން  2ދައްތަ 

ދު ވޫވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ދާ  6ގެ  ކާބެހޭ ޤާނޫނު()ހެއް 24/76ނަންބަރު 
ތުން ހުށަހެޅުމުން ދައުލަކުޑަކުއްޖަކާމެދު ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ  ކުރާ އަޙްމަދުގެ މައްޗަށް 

  ބައްލަވާފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެކެވެ.
ދެންފަހެ އިސްވެދިޔަ "ން ޙުކުމް ކުރައްވާފައިވަނީ، އަރިއަތޮޅު މާމިގިލީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ޤަޟިއްޔާގައި އެ

ހިޔާ، ދާވޫދު އަޙްމަދުގެ މައްޗަށް މާމިގިލީ/ ބަޔާންތަކާއި މައްސަލައިގެ މުހިންމު ނުކުތާތަކަށް ޝަރީޢަތުން ނަޒަރު ކުރުމުން އދ.
އޭނާ އިންކާރު ކުރިނަމަވެސް  ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއަށް ތުން މިކުޅަ ކުޑަކުއްޖަކާއިމެދު ދައުލަ

އަށް ދިޔަކަމަށް ދާވޫދު އަޙްމަދު ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި  [ދިރިއުޅޭ ގޭގެ ނަން  ކުއްޖާ[ދިސާ ހިނގި ދުވަހު ދާވޫދު އަޙްމަދު ޙާމި
 ގެ ( ގެ ކުރިމަތި ފަރާތު 2001-12-30)އުފަންތާރީޚު:  ]މާއި އެޑްރެސް އްޖާގެ ނަކު[އިޢުތިރާފު ވެފައިވުމާއި، މިޢަމަލު ހިންގުނު 



   މައްސަލަަތއް  ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 

 ޞަފްޙާ  | 56

 
 

ކުއްޖާއާއި [އަނދެގެން ހުރި ތުވާލި ދަށުން ދާވޫދު އަޙްމަދު އަތްލައިގެން ކުޅެކުޅެ ހުއްޓާ،  ]ކުއްޖާގެ ނަން [)ފަރުޖު( ތެރެއަށް 
ނޑު އެއްބަފާ ދައްތަ  ނޑު އެއްބަފާ ދައްތަ [ކަމަށް ފެނިފައިވާ  އަށް ]މާއި އެޑްރެސްގެ ނަ 1އެއްބަ  ]ގެ ނަން  1ކުއްޖާއާއި އެއްބަ

ކުއްޖާގެ [ގެ ޕިއްޕި )ފަރުޖު( އަށް އަތްލައި ކުޅުނުވާހަކަ ]ކުއްޖާގެ ނަން[ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ބުނެފައިވުމާއި، ދާވޫދު އަޙްމަދު 
ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި  [މަންމަގެ ނަން  ގެކުއްޖާ]ގާތުގައި ބުނިކަމަށް  [ކުއްޖާގެ މަންމަގެ ނަން]އޭނާގެ މަންމަ  ]ނަން

ދިސާ ހިނގާފައިވާ ޙާގެން އޮތުމާއި، މިދިސާ ހިނގާފައިވާކަން އެޙާގެ މެޑިކަލް ރިޕޯޓުންވެސް މި]ކުއްޖާގެ ނަން [ބުނެފައިވުމާއި، 
ދާވޫދު އަޙްމަދުގެ މައްޗަށް  ،ހިޔާމާމިގިލީ/ އދ. ށްވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮ  4ލަތަށް ބަލާއިރު، ހެއްކާބެހޭ ޤާނުނުގެ ޙާގޮތަށާއި، 

ތުން މިކުޅަ ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެއްޖެކަމަށް ދައުލަ
ނޑައަޅައި، މިކުށުގެ އަދަބެއްގެ ގޮތުން ޝަރީޢަތް ކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން ހެދިފައިވާ ޤަވާއިދުގެ  ވަނަ  6މާއްދާގެ ވަނަ  173ގެ  6ކަ

)ތިނެއް( އަހަރު  3އެތިފަހަރުން ތަޢުޒީރު ކުރުމާއިއެކު  19ހިޔާ، ދާޢޫދު އަޙްމަދު މާމިގިލީ/ ނަންބަރުގެ )ހ( ގެ ދަށުން އދ.
 މިފަދައިންނެވެ. ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކޮށް މިޤަޟިއްޔާ ނިންމީއެވެ"

 
 

 :ްފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައ 

 

ޤަޟިއްޔާގައި ޙުކުމް ކުރައްވާ ނިންމެވުމުން،  I-10-C/2009/51ކޯޓުގެ ނަންބަރު މާމިގިލީ މެޖިސްޓްރޭޓް އަރިއަތޮޅު  .2
އެޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު ކުރަމުން އަންނަނިވި  ކަނީރުވިލާ ދާއޫދު އަޙްމަދު /މަޑިފުށި އެޙުކުމާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން މ.

/ މަޑިފުށި  މ.އެގޮތުން  ޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ.ނުކުތާތައް ފާހަގަކޮށް އެނުކުތާތަކާމެދު ހައިކޯ
  ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ:ގެ ކަނީރުވިލާ ދާއޫދު އަޙްމަދު 

 

  ،ީމަދު ގަދަކަމުން، އަޙް ދާއޫދު، ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލެއް ނުހިންގަނީސް، މަދު އަޙް ދާއޫދުފުރަތަމަ ނުކުތާއަކ
މަދު ހިންގިކަމަށް ޝަރީޢަތަށް ޘާބިތުވާ އަޙް ދާއޫދުމެދު ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލު އާ)ކުޑަކުއްޖަކާ(  ]ރެސް މާއި އެޑްކުއްޖާގެ ނަ[

ހެކިކަމަށް ޝަރީޢަތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ހެކި ޤަރީނާއަކީ، ޤާނޫނީ އަދި ޝަރުޢީ ހަމަތަކާއި، އުޞޫލުތަކާއި ޚިލާފަށް ހުރި ހެކި 
މަދު ކުޑަކުއްޖަކާއެކު އަޙު ދާއޫދުމަދު އިންކާރުކޮށްފައި ވަނިކޮށް، ޙްއަ އޫދުދާޤަރީނާ ކަމަށް ވީހިނދުވެސް، ދަޢުވާއަށް 

މަދު ޙްއަ ދާއޫދުމަދު ނުކުރާ ކުށަކަށް ޙްއަ ދާއޫދުމަށް ޘާބިތުވާކަމަށް ފާހަގަކޮށް ކަގަދަކަމުން ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލު ހިންގި
ނޑައަޅައި އަދަބު ކަނޑައަޅައި ޙުކުމްކުރައްވާފައި  ،ވާ ކަމަށާއިކުށްވެރިކަމަށް ކަ
ނޑު އެއްބަފާ ދައްތަ [އަދި ހެކިބަސްކަމަށް ޝަރީޢަތުން ބަލާފައިވާ  ބުނި  ]ގެ ނަން  1ކުއްޖާއާއި އެއްބަ

ނޑު އެއްބަފާ ދައްތަ [ މި ބުނުން، ނޑު ]ގެ ނަން  1ކުއްޖާއާއި އެއްބަ ނޑު ] އެއްބަފާ ދައްތަ، އާއި އެއްބަ ކުއްޖާއާއި އެއްބަ
ހިނދު، އެކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައި ނެތި، ލޮލަށް ނުފެންނަ ބަޔަކު ބުނި ވީ  ނުމާއި ތަފާތުބުނި ބު ]ގެ ނަން  2އެއްބަފާ ދައްތަ 

ވަނަ  6)ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ  76/24ބުނުމަށާއި، މެޑިކަލް ރިޕޯޓުގައި ނެތް ވާހަކައެއްގެ މައްޗަށާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
)ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ  76/24ޙުކުމުގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު  މާއްދާގެ ރޫޙާއި މަޤްޞަދާއި ޚިލާފަށް ޙުކުމް ބިނާކުރައްވައި،

ނޑައަޅާފައިވާ  4  ކަމަށްބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާއެވެ.ވަނަ މާއްދާއަށް ޙަވާލާދީ އަދަބު ކަ
  

 ،ީއަޙްމަދުގެ މައްޗަށް ކުރި ކުށުގެ ދަޢުވާ ޘާބިތުވެއްޖެކަމަށް  ދާއޫދުތުން ދައުލަ ދެވަނަ ނުކުތާއަކ
ނޑައަޅައި، އެ ވަނަ ނަންބަރުގެ )ހ( ގެ  6މާއްދާގެ  173ގެ  6ކުށުގެ އަދަބެއްގެ ގޮތުން ޝަރީޢަތްކުރުމާބެހޭ ޤަވާޢިދުގެ ކަ

ނޑައެޅުއްވިއިރު، އެމާއްދާއަކާއި ތުން ދަޢުވާކުރި ކުށާއި އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނެތްހިނދު، ޙައްޤުނޫން ދައުލަ، ދަށުން އަދަބު ކަ
ނޑައަޅުއްވައި މައްސަލަ ނިންމަވާފައިވާކަމަށްބުނެ އަޙްމަދުގެ މައްޗަށް  ދާއޫދު އަދަބުތަކެއް   ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާއެވެ.ކަ

 

 :ީގޭމީހުން އެދިގެން ނއަޙްމަދު ދަނީ އެ ދާއޫދުއަށް ] ކުއްޖާ ދިރިއުޅޭ ގޭގެ ނަން [ ތިންވަނަ ނުކުތާއަކ
ނޑައެޅުމަށް ޙުކުމް ޞަލަވާތްފުޅު ކިޔަންކަން ޝަރީޢަތަށް ޘާބިތުވާން އޮތްއިރު، ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށާއި، އަ ދަބު ކަ

އަޙްމަދު  ދާއޫދު އަޙްމަދު އެގެއަށް ދިޔަދިޔުން އެއީ ޝަރީޢަތަށް ލިބުނު އިޢުތިރާފެއްކަމަށް ބަލައި،  ދާއޫދު ބިނާކުރުމުގައި 
ކަމަށްބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ  އެގެއަށް ދިޔަދިޔުމުގެ މާނަ އޮޅޭ ގޮތަށް، އިޢުތިރާފުގެ ބަސް ބޭނުންކޮށް ޙުކުމް ކޮށްފައިވާ

 ނުކުތާއެވެ.



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތް  I-10-C/2009/51ކޯޓުގެ ނަންބަރު އަރިއަތޮޅު މާމިގިލީ މެޖިސްޓްރޭޓް މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން  .1
ފަރާތުންނާއި ގެ ކަނީރުވިލާ ދާއޫދު އަޙްމަދު /މަޑިފުށި ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށާއި، އެޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު ކުރަމުން މ.

މައްސަލައާއި ގުޅުންހުރި ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކައަށާއި، މައްސަލަ ރައްދުވާ ޕްރޮސި 
 ންތަކަށް ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ޝަރީޢަތަށް ފާހަގަކުރެއެވެ.ޔު ލިޔެކި

 

 ކުއްޖާގެ ނަމާއި [ޤަޟިއްޔާއަކީ  I-10-C/2009/51މާމިގިލީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  އދ.)ހ( 
އަޙްމަދު ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު  ދާއޫދުކަނީރުވިލާ( މަޑިފުށީ/ މާމިގިލީ/ހިޔާ )މ. އދ. އާމެދު، އަހަރު( 6) ]އެޑްރެސް

ލަތުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ޢުއަޙްމަދުގެ މައްޗަށް ދ ދާއޫދުހިންގުމުގެ ކުށުގައި 
އަޙްމަދު ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައާއި  ދާއޫދުދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއެއްކަމާއި، އެދަޢުވާއަށް ގަދަކަމުން ބަ 

 ،ތަޙްޤީޤުގައިވެސް އިންކާރުކޮށްފައިވާ ކަމާއި

މިގޮތުން ހެކިބަސް ނެގިފައިވާ  ،ގޭކަމާއިނކަން އެތުކުރުމަށް ހެކި ހުށަހެޅިފައިވާއަދި އެދަޢުވާ ސާބި
ނޑު އެއްބަފާ ދަްއތަ ކުއްޖާ[ ކުއްޖާއާއި   ،އަޙްމަދު ދާއޫދު ،ގެ ބަހަށް ބަލާއިރު (ކުއްޖާގެ ދައްތަ) ]ގެ ނަން  1އާއި އެއްބަ

ނޑު އެއްބަފާ ދައްތަ   ]ކުއްޖާގެ ނަން [ފަރާތުގެ )ފަރުޖު( ތެރެއަށް  ގެ ކުރިމަތި]ކުއްޖާގެ ނަން [  ކޮއްކޮ ގެ ]ގެ ނަން 1އެއްބަ
ނޑު އެއްބަފާ [ ،ތްލައިގެން ކުޅެން ހުއްޓާ ދުށީމެވެ. މިގޮތަށް ބުނެފައި ވާކަމާއިއަދެގެންހުރި ތުވާލި ދަށަށް އަ ކުއްޖާއާއި އެްއބަ

ކުއްޖާއާއި [އަދި އޭރު  ،ވެފައި ކަމަށް ބުނެފައިވާ ކަމާއިޣު މިބަޔާން ޝަރީޢަތަށް ދިންއިރު އޭނާވަނީ ބާލި ]ގެ ނަން  1ދައްތަ 
ނޑު އެއްބަފާ ދައްތަ  ނޑު [އަހަރުގެ ކުއްޖެއް ކަމާއި އެބަޔާން ދީފައިވަނީ  13ކީ އަ ]ގެ ނަން 1އެއްބަ ކުއްޖާއާއި އެއްބަ

 ގޭކަމާއި،ނގެ ޙާޟިރުގައިކަންވެސް އެބަޔާނުން އެ[މަންމަގެ ނަން ގެކުއްޖާ]ގެ މަންމަ ]ގެ ނަން  1އެއްބަފާ ދައްތަ 
ގެ  މަންމަ( )ކުއްޖާގެ [ކުއްޖާގެ މަންމަގެ ނަމާއި އެޑްރެސް]އަދި މިމައްސަލާގައި ހެކިބަސްނެގިފައިވާ 

ގެ ކުރިމަތި ]ކުއްޖާގެ ނަން[، ދާއޫދުގެ ކައިރީގައި [މަންމަގެ ނަން  ގެ ކުއްޖާ] ،]ކުއްޖާގެ ނަން [ބަޔާނަށް ބަލާއިރު ދަރިފުޅު 
 ގެއެވެ.ނގެ ތެރެއަށް އަތްލާ ކުޅުނު ވާހަކަ ބުނިކަމަށް ބުނެފައިވާކަންވެސް އެ ފަރާތަށް )ފަރުޖު(

 

ނުޑ އެއްބަފާ ދައްތަ [ދައްތަ  ގެ އަހަރު( 6) ]ކުއްޖާގެ ނަން [ (ށ)  ]ގެ ނަން  2ކުއްޖާއާއި އެއްބަ
 ހަން ހާއިރު ބަދިގެތެރޭގައި ރޮށިފި  7:15ވަނަ ދުވަހު  26އެޕްރީލް  2007މައްސަލާގެ ތަޙްޤީޤަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި 

ންނަން ދަނިކޮށް ކޮއްކޮ ހުރެފައި ގޭތެރެއިން ކުއްލިއަކަށް މީހަކު އަޑުގަދަކޮށްލުމުން ބަދިގެއިން ނުކުމެގެން ގެޔަށް ވަ 
ނޑު އެއްބަފާ ދައްތަ [ ނޑު އެއްބަފާ ދައްތަ [ދުވެފައި އައިސް  ]ގެ ނަން  1ކުއްޖާއާއި އެއްބަ  ]ގެ ނަން  2ކުއްޖާއާއި އެއްބަ

ނޑު އެއްަބފާ ދައްތަ [ ކޮއްކޮގެ އެތަނަށް އަތްލިއްޔޭ ބުނުމުން  ]ކުއްޖާގެ ނަން [ގާތުގައި ޑޭވިޑް  ގެ  1ކުއްޖާއާއި އެއްބަ
އަދި  ،ކޮއްކޮގެ ކުރިމަތި ފަރާތައް އަތްލީޔޭ ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި ]ކުއްޖާގެ ނަން [ގެ ގާތުގައި ކޮންތަނެއްހޭ އެހުމުން ]ނަން

ނޑު އެއްބަފާ ދައްތަ [ ގޭތެރެއަށް ވަންއިރު ޑޭވިޑް ގެއިން ނުކުމެގެން ދަނިކޮށް ޑޭވިޑްއާއި  ]ގެ ނަން  2ކުއްޖާއާއި އެއްބަ
ކުރީ ކޮންކަމެއްހޭ މަންމަގެ ގާތުގައި ބުނަން" މިހެން ބުނެފައި ޑޭވިޑް މަނަމޭ ބުނުމުން "ދިމާއަށް މަންމަގެ ގާތުގައި ބުނާ

ނޑު އެއްބަފާ ދައްތަ [އަދި  ،ނިކުމެގެން ދިޔައީ ކަމަށާއި ގެ ގާތުގައި ޑޭވިޑް  ]ކުއްޖާގެ ނަން [ ،]ގެ ނަން  2ކުއްޖާއާއި އެއްބަ
ނަމަވެސް ތުއްތަ އެއްވެސް މީހެއްގެ ގާތުގައި ނުބުނާނަމޭ  ،މަށާއިރޯންފެށީ ކަ ]ކުއްޖާގެ ނަން [ކުރީ ކޮންކަމެއްހޭ އެހުމުން 

އާއި  ]ކުއްޖާގެ ނަން [އެއްވެސް ސުވާލެއް  ށްބުނުމުން އިތުރަ ]ކުއްޖާގެ ނަން [ބުނުމުން "ޑޭވިޑް ބެހުނީޔޭ" މިހެން 
ނޑު ]ވަނަ ދުވަހު  27އެޕްރީލް  2007އަދި ޖެހިގެން އައި  ،ނުކުރާކަމަށާއި  ]ގެ ނަން  2އެއްބަފާ ދައްތަ ކުއްޖާއާއި އެއްބަ

ނޑު އެއްބަފާ ދައްތަ ]ދިއްދޫއަށް ދިޔައީ ކަމަށާއި، އަދި  ފިރިމީހާގެ ރަށަށް އދ. އަށް  ]ގެ ނަން  2ކުއްޖާއާއި އެއްބަ
އަދި އޭނާއަކީ ވަރަށް ގިނައިން  ،ގުނު ކަމަށާއިނއަޙްމަދުކަން އެ ދާއޫދުމަޑިފުށީ ކަނީރުމާގެ  .މތަޙްޤީޤުން ޑޭވިޑްއަކީ 

ނޑު އެއްބަފާ ދައްތަ ]އަށް ސަލަވާތްފުޅު ކިޔަވަން އަންނަ މީހެއް ކަމަށްވެސް  ]ދިރިއުޅޭ ގޭގެ ނަން  ކުއްޖާ] ކުއްޖާއާއި އެއްބަ
ނޑު އެއްބަފާ ދައްތަ ]އަދި  ،ބުނެފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި ]ގެ ނަން  2 ގެ ބަޔާނެއް ދަށުކޯޓުގެ  ]ގެ ނަން  2ކުއްޖާއާއި އެއްބަ

 ވެސް އެނގެއެވެ.ންއިވާކަން ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުން އެނގެން ނެތްކަ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ނެގިފަ
 

ނޑު އެއްބަފާ ދައްތަ [ޝަރީޢަތުން ބަލާފައިވާ  ކަމަށް ހެކިބަސް )ނ( ބުނި  ]ގެ ނަން  1ކުއްޖާއާއި އެއްބަ
ނޑު އެއްބަފާ ދައްތަ [ބުނުން  ނޑު އެއްބަފާ ދައްތަ  އާއި ]ގެ ނަން  1ކުއްޖާއާއި އެއްބަ ނޑު ]އެއްބަ ކުއްޖާއާއި އެއްބަ

ބުނި ބުނުމާއި ތަފާތުވީ ހިނދު، އެކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައިނެތި، ލޮލަށް ނުފެންނަ ބަޔަކު ބުނި  ]ގެ ނަން  2އެއްބަފާ ދައްތަ 
ވަނަ  4ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ ) 76/24ބުނުމަށާއި މެޑިކަލް ރިޕޯޓުގައި ނެތް ވާހަކައެއްގެ މައްޗަށާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު 



   މައްސަލަަތއް  ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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ނޑައަޅާފައިވުން ކަމަށް ބުނެ މާއްދާ އަޙްމަދުގެ ފަރާތުން ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާއަށް  ދާއޫދުއަށް ޙަވާލާދީ އަދަބު ކަ
 ،ބަލާއިރު

ނޑު އެއްބަފާ ދައްތަ [ ނޑު އެއްބަފާ ދައްތަ ]އަށާއި  ]ގެ ނަން  1ކުއްޖާއާއި އެއްބަ ގެ  2ކުއްޖާއާއި އެއްބަ
ކުއްޖާއާިއ [ ،އެދެމީހުންނަށް ފެނިފައިވަނީ އެއްވަގުތެއްގައި ނޫންކަމާއި ]ކުއްޖާގެ ނަން [އަށް އެދެމީހުންގެ ކޮއްކޮ  ]ނަން

ނޑު އެއްބަފާ ދައްތަ   ]ކުއްޖާގެ ނަން [އަޙްމަދު  ދާއޫދުފެނިފައިވަނީ  ]ކުއްޖާގެ ނަން[އަށް އޭނާގެ ކޮއްކޮ  ]ގެ ނަން 1އެއްބަ
ނޑު އެއްބަފާ ދައްތަ ] ،ވާއިރުހިންގަނިކޮށް ކަމަށް ބުނެފައި އާ މެދު ބަދުއަޙްލާޤީ ޢަމަލު  އަށް  ]ގެ ނަން  2ކުއްޖާއާއި އެއްބަ

ން ހުއްޓާ ގޭތެރެއިން އަޑުގަދަ ވުމުން ގޭތެރެއަށް ވަދެ ފެނިފައިވަނީ އޭނާ ބަދިގޭގައި ރޮށިފިހަ ]ކުއްޖާގެ ނަން [ކޮއްކޮ  ނާގެއޭ
ނޑު އެއްބަފާ ދައްތަ [ ސް ވަރަކަށް ސާފުކޮށް ހެދިފަހުން ކަމަށްވާއިރު ގެ ގާތުން ވީގޮތް ކޮންމެވެ ]ގެ ނަން  1ކުއްޖާއާއި އެއްބަ
ނޑު އެއްބަފާ ދައްތަ [ ދެގެން އިންކަމަށް ނގެ ބަޔާނުގައި  ކޮއްކޮ ތުވާލިކޮޅެއް އަ ]ގެ ނަން  1ކުއްޖާއާއި އެއްބަ

ނޑު އެއްބަފާ ދައްތަ ] ،ބުނެފައިވުމާއި އް ލައިގެން ގެ ބަޔާނުގައި ކޮއްކޮ ޓައިޓްއަކާއި ޕެޓީއެ ]ގެ ނަން  2ކުއްޖާއާއި އެއްބަ
އެދެމީހުންނަށް ފެނިފައިވާ ވަގުތު  ]ކުއްޖާގެ ނަން [އި މިއީ ކޮއްކޮ ކޮޓަރި ދޮރުމަތީގައި ހުރި ކަމަށް ބުނެފައިވާ ބުނުމާ

ތަފާތު ވެފައިވަނީކަން އެނގޭއިރު އެއީ ފުށުއެރުމެއްކަމަށް ނުވަތަ ދެމީހުންގެ ގޮތް ތަފާތުވުމުން ދެމީހުންނަށް ކޮއްކޮ ފެނިފައިވާ 
 ،ގޭކަމާއިނނުވީ ކަމަށް ބެލޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަން އެބަސް ދިމާ

އެމަރުކަޒަށް ގެންދެވިފައިވާ  ]ކުއްޖާގެ ނަން[މާމިގިލީ ސިއްޚީ މަރުކަޒުގެ މެޑިކަލް ރިޕޯޓުންވެސް  އދ.
ށް "މިކުއްޖާ ބުނީ މިމުސްކުޅި މީހާ އޭނާގެ ކުރިމަތި ފަރާތަށް އިނގިލިލާން އުޅެނިކޮށް އޭނާގެ ދައްތައަކަ   އަދި  ،ކަމާއި

ފެނުމުން ބޭރަށް ނުކުމެ ދުވެފިލާ ރައްކާވީ ކަމަށެވެ." މިގޮތަށްވެސް އެރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އަދި ބެލި ބެލުމުގައި 
ނޑުގެ  ،މިކުއްޖާގެ މޫނު މަތިންހާސްކަމާއި ބިރުގަނެފައި ވާކަމަށާއި އަދި މިކުއްޖާގެ ކުރިމަތި ފަރާތަށްވެސް އަދި ހަށިގަ

އެއްވެސް ކަހަލަ ގެއްލުމެއް ލިބިފައި ހުރިކަމެއް ބޭރަކަށް ފެންނާކަށް ނެތްކަމަށާއި ވައިޓަލް  އެއްވެސް ތަނަކަށް
 ،ގޭކަމާއިނވެސް ރަގަޅުކަމަށް ވެސް އެރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަން އެ ސްސައިން

 ނަންބަރު  ހުށަހަޅާފައިވަނީ ޤާނޫނު  މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް  މާމިގިލީ  އދ.ތުގެ ފަރާތުން މިމައްސަލަ ދައުލަ
މެޖިސްޓްރޭޓު  މާމިގިލީ އދ. ،ގޭކަމާއިނއެކަން  ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން  6ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ ) 76/24

އަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ގަދަކަމުން ބަދު ގެ މައްޗަށް އަޙްމަދު  ދާއޫދުކޯޓުން 
ނޑައަޅުއްވާފައިވަނީ ޝަ ރީޢަތަށް ހުށަހެޅިފައި ހުރި ހެއްކާއި ޤަރީނާ ތަކާއި މައްސަލާގެ ވަށައިގެންވާ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ކަ

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު މާމިގިލީ  އދ.ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތް ކުރެވިގެންކަން  6ބައްލަވާ ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 
51/I-10-C/2009 ެގޭ އިރު އެރިޕޯޓުގެ ނރިޕޯޓުގެ ފާހަގަ ކުރެވުނު ނުކުތާތަކުން އެޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ  ޤަޟިއްޔާގ

" ލިޔެވިފައި އެވަނީ ލިޔުމުގެ 4ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް" މި ޢިބާރާތުގައި " 4ޙުކުމުގައި "ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 
ތުން ކުޅަ ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ދައުލައަޙްމަދުގެ މައްޗަށް  ދާއޫދުގޭކަމާއި، އަދި އެއީ ނކުށަކުންކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް އެ 

ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވާ ކަމަށް ދަށުކޯޓުން ރިޢާޔަތް ކޮށްފައިވާ 
އް އަދި އެއީ ޤާނޫނު ތަޠުބީޤު )އެޕްލައި( ކުރުމުގައި ގޯހެ ،ގޭކަމާއިނފިލައި ނެތިގެން ދާނޭ ކަމެއް ނޫންކަން އެ ތްތައްޙުއްޖަ

 ގެއެވެ.ނހެދިފައިވަނީ ކަމަށް ބެލޭނެ ކަމެއް ނޫންކަންވެސް އެ
 

ނޑައަޅާ އެކުށުގެ އަޙްމަދު  ދާއޫދުތުން ދައުލަ  )ރ( ގެ މައްޗަށް ކުރި ކުށުގެ ދަޢުވާ ސާބިތުވެއްޖެކަމަށް ކަ
ނަންބަރުގެ )ހ(  ވަނަ 6ވަނަ މާއްދާގެ  173ގެ  6އަދަބެއްގެ ގޮތުން ޝަރީޢަތް ކުރުމާބެހޭ ގޮތުން ހެދިފައިވާ ޤަވައިދުގެ 

ނޑައެޅުއްވިއިރު އެމާއްދާއަކާއި  ދު ހައްޤުނޫން ނތުން ދަޢުވާ ކުރި ކުށާއި އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނެތްހި ދައުލަގެ ދަށުން އަދަބު ކަ
ނޑައަޅުއްވައި މައްސަލަ ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އަޙްމަދު ދާއޫދުބުތަކެއް އަދަ ގެ ފަރާތުން އަޙްމަދު ދާއޫދުގެ މައްޗަށް ކަ
 ،އިކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާއަށް ބަލާއިރުހަ

ގެ މައްޗަށް ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ގަދަކަމުން ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ކުށުގެ އަދަބު އަޙްމަދު  ދާއޫދު
ނޑައަ  MJ/2008/03ވަނަ މައްދާއަށް  173ގެ  6ޅުއްވާފައިވަނީ ޝަރީޢަތް ކުރުމާބެހޭ ގޮތުން ހެދިފައިވާ ޤަވައިދު ކަ
މާމިގިލި އަރިއަތޮޅު ގައި ގެނެވުނު އިސްލާހުގައި ވާގޮތުގެ މަތީން ކަމަށްވާއިރު،  2008މެއި  11އުލަރއިން ސަރކި

މަދުގެ މައްޗަށް ޝަރީޢަތް ކުރުމާބެހޭ ގޮތުން އަޙް ދާއޫދުޤަޟިއްޔާއިން  I-10-C/2009/51މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 

 

 ޞަފްޙާ  | 59
 

ވަނަ ނަންބަރުގެ )ހ( ގެ ދަށުން އަދަބު ކަނޑައަޅުއްވާފައިވަނީ  6ވަނަ މާއްދާގެ  173ގެ  6ހެދިފައިވާ ޤަވައިދު 
 ގެއެވެ.ނތުން ދަޢުވާކުރި ކުށާ ގުޅޭ މާއްދާގެ ދަށުންކަން އެދައުލަ

 

ގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކީ ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ގަދަކަމުން ބަދުއަޚުލާޤީ އަޙްމަދު  ދާއޫދު  )ބ(
ނޑައެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައައަމަލު ހިންގާފައިވާ ކަމަށްބުނެ ހު ނޫންކަމާއި  ކަށް ވުމުން މިއީ ހައްދު ކަ

ގޭކަމާއި މިބާވަތުގެ ދަޢުވާތައް ސާބިތުކުރުމަށް ވަކިބާވަތެއްގެ ވަކިހެކިތަކެއް ނމިމައްސަލައަކީ ތަޢުޒީރީ މައްސަލައެއްކަން އެ
ޢަތަށް ހުށަހެޅިފައިނުވާ ކަމާއި، މިބާވަތުގެ މައްސަލަތައް ގޭ ހުއްޖަތެއް ޝަރީނމެނުވީ ޤަބޫލު ނުކުރެވޭނެކަން އެ

ނޑައެޅުމުގައި ތަފާތު ހެކިތަކާއި ޤަރީނާތަކުގެ މައްޗަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން  ސާބިތުވާކަމަށް ކަ
 ،ގޭކަމާއިނބެލެވެމުން އައިސްފައިވާކަން އެ

ހިނގިފަހުން އަމަލުކުރަން ފަށާފައިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު ދިސާ ޙާއްސަލާގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ އަދި މިމަ
ލުތަކަކަށް ޢަމަލު ކުރުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް ބަލާއިރު ޞޫ)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްސަ އު  2009/12

ދި މިނޫނަސް ކުޑަކުދިންނަށް ކުޑަކުދިންގެ ހެކިބަހުގެ މައްޗަށްވެސް މިބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގައި ރިޢާޔަތް ކުރެވޭ ކަމާއި އަ
ވަނަ މާއްދާގައި  47ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމާ ގުޅޭ މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ޤަބޫލު ކުރެވޭނެ ތަފާތު ހެކިތަކެއް އެޤާނޫނުގެ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެގެއެވެ.
 

ޖިންސީ  )ހައެއް( އަހަރުގެ ކުއްޖެއް ކަމުން މިފަދަ  6ދިސާ ހިނގިއިރު ޙާއަކީ މި ]ކުއްޖާގެ ނަން [ )ޅ(
ގޭކަމާއި، މިއުމުރުގެ ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމަށް ނޢަމަލެއް ހިންގުމަށް ރުހުންދެވިދާނެ ކުއްޖެއް ނޫންކަން އެ

)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ  2009/12ރުހުން ނުދެވޭނެކަން މިހާރު ޢަމަލު ކުރެވެމުންދާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 
މިދެމާއްދާގައިވެސް ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  25އަދި  24ތަކަކަށް ޢަމަލު ކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ލު ޞޫމީހުންނާމެދު ޚާއްސަ އު
އްގެ ރުހުމެއްނެތި ހިންގާފައިވަނީ އެކުއްޖާ  ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު އަޙްމަދު ދާއޫދުއާމެދު  ]ކުއްޖާގެ ނަން[ކަމާއި، އެހެންކަމުން 

 ގެއެވެ.ނގަދަކަމުން ކަމަށް ބަލަންޖެހޭކަން އެ 
 

 ދާއޫދު މިމައްސަލާގައި ލިބިފައި ހުރި ބަޔާންކުރެވިދިޔަ ހެކިތަކާއި ޤަރީނާ ތަކުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު  )ކ(
)ހެއްކާބެހޭ  76/24ދިސާއަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ޙާދަޢުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތުން ހުށަހެޅި ދައުލަގެ މައްޗަށް އަޙްމަދު

ހިނގާފައިވާ  ކަމެއްކަން ޝަރީޢަތަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަމާއި، އަދި ޤާނޫނު ވަނަ މާއްދާގައި ވާ ގޮތުގެ މަތީން  06ޤާނޫނު( ގެ 
މާއްދާގެ )އ( ގައި ވާ ފަދައިން އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ޝައްކެއްނެތި އެދަޢުވާ ސާބިތުވާކަން  ވަނަ  51އަސާސީގެ 

 ،ގޭކަމާއިނއެ

ރުމުން ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ގަދަކަމުން ކަމުން ބަޔާންކުރެވިދިޔަ ކަންތައްތައް ބަޔާންކުރެވުނު ގޮތަށް ހު އެހެން
މާމިގިލީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ  އދ.އަޙުމަދުގެ މައްޗަށް ސާބިތުވާ ކަމަށް  ދާއޫދުބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ކުށް 

ނޑައެޅުއްވުމުގައި ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމައަކާ ޚިލާފުވެފައިވާކަން  I-10-C/2009/51ނަންބަރު  ޤަޟިއްޔާގައި ކަ
އަޙުމަދުގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅި  ދާއޫދު އެޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފުކުރުމަށްންނެތުމުންނާއި ގެނއެ

ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން ހައިކޯޓުން ބެލި ބެލުމުން އެޤަޟިއްޔާގައި ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ޝަރުޢީ އަދި 
ނޑިޔާރުންނަށް ވަނީ ޤަބޫލު ޤާނޫނީ ސަބަބެއް ނެތްކަމަށް މި މައްސަލަ ބެލުމުގައި ބައިވެރިވި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަ

 ކުރެވިފައެވެ.
 
 

 :ްޙުކުމ 

 

     މާމިގިލީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  އދ.ދެންފަހެ ބަޔާންކުރެވިދިޔަ ސަބަބުތައް އެގޮތަށް ހުރުމުން 
51/I-10-C/2009  ާދުކޮށް މިމައްސަލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި ބެލި އީ ކުމަށް ތާޙުޤަޟިއްޔާގައި ކުރައްވާފައިވ

ނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ޙުކުމްކޮށް މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  ފަ
 

  



   މައްސަލަަތއް  ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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 HC-A/113/2010ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު 
  :ްހިންގުން  ކުޑަކުއްޖަކާއިމެދު ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލުޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތ 

 

 :ްއިސްތިއުނާފު ކުރިފަރާތ 

  ޙުސައިން ޙަސަންފުޅު ނަން:  *

 ފަހަލަ ނަވަރު/ހިން ޅ.  * ދާއިމީ އެޑްރެސް: A048544 * އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

 

 :ްއިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތ 

 ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ކިއުޓަރޕްރޮސި  ނަން: *

 -* ދާއިމީ އެޑްރެސް:  -* އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު: 

 
  ު1431 މާދަލްއޫލާޖު  26 ތާރީޚް: ރަޖިސްޓްރީކުރެވުނ 

 2010 މެއި 11                  
 :ް1433ޝައްވާލް  08 ނިމުނު ތާރީޚ    

 2012 ޖޫން  28             
 

  ު2379  ރު: ނަންބަ  ޤަޟިއްޔާ  އިސްތިއުނާފުކުރެވުނ/JC/2009 

 :ުކޯޓު  ޖިނާއީ ނިންމެވި ކޯޓ 

 

  ިލިސް:މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖ 

ނޑިޔާރު  ޢަބްދުއްރައޫފު އިބްރާހީމްފަނޑިޔާރު ، ޢަބްދުލްޣަނީ މުޙައްމަދުފަނޑިޔާރު ، އަޙްމަދު ޝަރީފު ފަ
 

  ުތައް(އުޞޫލު ޤަޟިއްޔާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ މުޙިއްމ(: 
 

  ިއާއި ޙުކުމް ގެ ޚުލާޞާ ދަށުކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައ: 

 

ދުވަހުގެ  2009އި މެ 08ޙުސައިން ޙަސަންފުޅު  ،ޤަޟިއްޔާއަކީ JC/2009/2379ގެ ނަންބަރު ކޯޓު ޖިނާއީ
ގެއަށް ގޮސް އުޅުމުގެ  [ކުއްޖާ ދިރިއުޅޭ ގޭގެ ނަން [އ( ދިރިއުޅޭ 08) ]ކުއްޖާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް[އެހައިކަންހާއިރު  22:30

ނާ ގެ އުރަމަތީގައާއި ކުރިމަތި ފަރާތުގައި ހެދުން މަތިން އަތް ކާއްތާ ހަދާފައިވާތީއާއި، މީ ]ންކުއްޖާގެ ނަ[ތެރޭގައި، މީނާގެ އަތުން 
ގެ ކުރިމަތި ފަރާތުގައި އަތްކާއްތާ، ]ން ކުއްޖާގެ ނަ[ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2007އަށް ހަދިޔާދީ ހަދާކަމަށާއި،  ]ން ކުއްޖާގެ ނަ[

 ކުއްޖާގެ [ގެ މަންމަ [ނަންކުއްޖާގެ [ލައިގެންހުރި ޖަނގިޔާގެ ތެރެއަށް އަތްލާހެދިކަމަށް ] ނަންކުއްޖާގެ [ފަހަރެއްގެ މަތިން  02
ދުވަހުގެރޭ  2008މެއި  08ބުނާތީއާއި،  ] މަންމަގެ ނަން ކުއްޖާގެ [ގާތުގައި ބުނިކަމަށް ގެ [ނަން މާއި އެޑްރެސްމަންމަގެ ނަ

"މަންމަ  ]ން ކުއްޖާގެ ނަ]ގެއަށްގޮސް އެގޭގައި  [ކުއްޖާ ދިރިއުޅޭ ގޭގެ ނަން[ގެ ފަހުން، ޙުސައިން ޙަސަންފުޅު  21:00
 ]ން ކުއްޖާގެ ނަ[އާ ގުޅިގެން ސާދިޙާބުނާތީއާއި، މި ]ންނަ  މަންމަގެ ކުއްޖާގެ[ށް ޙުސައިންފުޅުބެ ސަކަރާތް ގެންފިއޭ" ބުނިކަމަ

އާމެދު ޖިންސީ ގޯނާއެއް  ]ން ކުއްޖާގެ ނަ [ގެ ބިކުރު ކެނޑިފައިހުރި ކަމަށާއި،  ]ން ކުއްޖާގެ ނަ[ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާ ބެލިއިރު، 
އޮންނާތީ، ޙުސައިން ޙަސަންފުޅުގެ މައްޗަށް ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ކޮށްފައިވާކަން ޔަޤީން ކުރެވޭކަން މެޑިކޯލީގަލް ރެކޯޑުން އެނގެން 

  ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ދައުލަތުން ހުށަހެޅުމުން ބެލެވިފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެކެވެ.
ފުޅުގެ ޙަސަން ފަހަލަ ޙުސައިން"ޅ. ހިންނަވަރު/، ކޯޓުން ޙުކުމް ކުރައްވާފައިވަނީކްރިމިނަލް އެޤަޟިއްޔާގައި 

 08މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުޅަ ކުޑަކުއްޖަކާއި ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ކުށުގެ މިދަޢުވާ ޝަރީޢަތުން ބެލިބެލުމުން 
 [ކުއްޖާ ދިރިއުޅޭ ގޭގެ ނަން ]އަހަރު( ދިރިއުޅޭ  8) [ކުއްޖާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް]އެހައިކަންހާއިރު  22:30ދުވަހުގެ  2009މެއި 

ގެ އުރަމަތީގައާއި ކުރިމަތި ފަރާތުގައި ހެދުންމަތިން އަތްކާއްތާ  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ގެއަށްގޮސް އުޅުމުގެ ތެރޭގައި، މީނާގެ އަތުން 



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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ގެ  [ކުއްޖާގެ ނަން]ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2007އަށް ހަދިޔާދީ ހަދާފައިވާކަމަށާއި، [ ކުއްޖާގެ ނަން]އާއި، މީނާ ތީހަދާފައިވާ
ލައިގެން ހުރި ޖަންގިޔާގެ ތެރެއަށް އަތްލާ ހެދިކަމަށް  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ފަހަރެއްގެމަތިން  02ގައި އަތްކާއްތާ، ކުރިމަތި ފަރާތު

، ބުނާތީއާއި  [ކުއްޖާގެ މަންމަގެ ނަން ]ގެ ގާތުގައި ބުނިކަމަށް  [ކުއްޖާގެ މަންމަގެ ނަމާއި އެޑްރެސް ]ގެ މަންމަ  [ކުއްޖާގެ ނަން]

ގެއަށްގޮސް އެގޭގައި  [ކުއްޖާ ދިރިއުޅޭ ގޭގެ ނަން]ގެ ފަހުން، ޙުސައިން ޙަސަންފުޅު  21:00ދުވަހުގެރޭ  2008ެމިއ  08
އާ ގުޅިގެން ދިސާބުނާތީއާއި، މިޙާ [ކުއްޖާގެ މަންމަ]"މަންމަ ޙުސައިންފުޅުބެ ސަކަރާތްގެންފިއޭ" ބުނިކަމަށް  [ކުއްޖާގެ ނަން ]
ނޑިފައި ހުރިކަމަށާއި، [ކުއްޖާގެ ނަން]ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާ ބެލިއިރު،  [ކުއްޖާގެ ނަން ] އާއިމެދު ޖިންސީ [ ކުއްޖާގެ ނަން]ގެ ބިކުރު ކެ

ލު ގޯނާއެއްކޮށްފައިވާކަން ހެކިންގެ ހެކިބަހުންނާއި، މެޑިކޯލީގަލް ރެކޯޑުން ދައްކާތީ، ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަ 
ނޑައަޅައި މިކުށުގެ ޢުޤޫބާތެއްގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިންގުމުގެ ކުށުން ޙުސައިން ޙަސަންފުޅު ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަ

ފަހަލަ ގެ ދަށުން ޅ. ހިންނަވަރު/ 1ހ( ގެ ވަނަ ނަންބަރުގެ ) 06ސަރކިއުލާގެ  MJ/2008/03ޖަސްޓިސްގެ ނަންބަރު 
ށް މިޤަޟިއްޔާ އެތިފަހަރުން ތަޢުޒީރުކުރުމަށް ޙުކުމްކޮ 26)ތިނެއް( އަހަރަށް ޖަލަށްލުމަށާއި،  03ޙުސައިން ޙަސަންފުޅު 

 މިފަދައިންނެވެ." ންމީއެވެނި
 

 

 :ްފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައ 

 

ޙުކުމް ކުރައްވާ ނިންމެވުމުން، އެޙުކުމާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން  ޤަޟިއްޔާގައި JC/2009/2379ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ޖިނާއީ .2
އަންނަނިވި ނުކުތާތައް ފާހަގަކޮށް  އެޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު ކުރަމުންފަހަލަ ޙުސައިން ޙަސަންފުޅު ހިންނަވަރު/ ޅ.

ޅ.ހިންނަވަރު/ ފަހަލަ ޙުސައިން އެގޮތުން  އެނުކުތާތަކާމެދު ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ.
 ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ:ގެ ޙަސަންފުޅު

 
  ީލު ހިންގުމުގެ ދަޢުވާއެއްނަމަ ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަ ،ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކ

 02ފިރިހެނުންގެ ހެކިބަހުންނެވެ. އެހެނަސް މިމައްސަލައިގައި  2އެދަޢުވާއެއް ޝަރުޢި ހަމަތަކުގެމަތިން ސާބިތުވާނީ 
 .އެވެނުކުތާ ހުށަހަޅާފައިވާފިރިހެނުންގެ ހެކިބަސް ނެތްކަމަށްބުނެ 

 
  ީބުރަވެ އެވާހަކަ އަޑުއެހި ފަރާތުން ދީފައިވާ  ކުޑަކުއްޖަކު ބުނިބުނުމެއްގެ މައްޗަށް ،ދެވަނަ ނުކުތާއަކ

 ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާއެވެ.ހެކިބަހަކީ މިފަދަ މައްސަލައެއް ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި ބަލައިގަނެވޭނެ ހެއްކަކަށް ނުވާކަމަށްބުނެ 
 

  ީފައި އަދި ފުރަތަމަ އެހެކި ދިނީ ސީދާ އަނިޔާ ލިބިފައިވާކަމަށް ބުނާ ކުއްޖާކަމަށްވެ ،ތިންވަނަ ނުކުތާއަކ
ބުނެ  ފް ހެއްކަކަށްވާކަމަށްއެ ކުއްޖާއަކީ ކުޑަކުއްޖެއްކަމަށްވާހާލު އެފަދަ ހެއްކަކީ ޝަހާދާ ޢަލަށް ޝަހާދާގެ އުޞޫލްތަކާ ޚިލާ

 ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާއެވެ.
 

  ަވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގައި  51ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ކީ،ހަތަރުވަނަ ނުކުތާއ
ސާބިތުނުކުރެވޭނަމަ ރީޢަތުގައި ޝަ ، އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ޝައްކެއްނެތިފައިވަނީ "އެމީހަކު ކުށެއްކޮށްފިކަން، ބުނެ
ޖިނާއީ ކޯޓުގެ އެޙުކުމްކޮށްފައިވަނީ ހަކީ ކުށެއްނެތް މީހަކު ކަމުގައި ބުލުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ." ނަމަވެސް އެމީ

 މަށް ބުނެ ހަށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާއެވެ.މިދެންނެވި މިންގަނޑާއި ޚިލާފަށް ކަ 
 

  ްޑޮކްޓަރު ރިޕޯޓުގައި އެކުޑަކުއްޖާއަށް ގެއްލުންތަކެއްވެފައި ހުރިކަން އެނގެން  ކީ،ވަނަ ނުކުތާއަ ފަސ
އޮތްނަމަވެސް، އެގެއްލުންތަކަކީ ޙުސައިން ޙަސަންފުޅުގެ ފަރާތުން އެކުއްޖާއަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުންތަކެއްކަން ސީދާ 

 ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާއެވެ.  ވިފައި  ނެތްކަމަށް ބުނެ ސާބިތުކޮށްދެ
 

 

 ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށާއި،  JC/2009/2379ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ޖިނާއީމިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން  .1
ލަ ރައްދުވާ ފަރާތުންނާއި މައްސަ ފަހަލަ ޙުސައިން ޙަސަންފުޅުގެ ހިންނަވަރު/ ޅ.އެޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު ކުރަމުން 



   މައްސަލަަތއް  ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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ންތަކަށް ބަލާއިރު ޔު މައްސަލައާއި ގުޅުންހުރި ލިޔެކިއޮފީހުގެ ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކައަށާއި،  ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޕްރޮސި
 އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ޝަރީޢަތަށް ފާހަގަކުރެއެވެ.

 

ގަދަކަމުން  ން ޙަސަންފުޅުފަހަލަ ޙުސައިހިންނަވަރު/ ޅ.އާއިމެދު [ ކުއްޖާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް]މިއީ )ހ( 
ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގާފައިވާކަމަށްބުނެ ޙުސައިން ޙަސަންފުޅުގެ މައްޗަށް، ދައުލަތުން ކޮށްފައިވާ ބާލިޣުނުވާ 
ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީޢަމަލު ހިންގުމުގެ ކުށުގެ  ދަޢުވާއެއްކަމާއި، އެދަޢުވާއަށް ޙުސައިން ޙަސަންފުޅު 

 ތުގެ މަޖިލީހުގައި އިންކާރުކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަން.ޝަރީޢަ 
 

ޤަޟިއްޔާގެ މައްސަލަ  JC/2009/2379ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  އިސްތިއުނާފު ކުރެވިފައިވާ )ށ( 
ނޑައަޅުއްވާފައިވަނީ  ޙުސައިން ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް ބަލާއިރު ޙުސައިން ޙަސަންފުޅުގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ކަ

ގޭގައި  ، އާއިގެ މަންމައަށާއި ބައްޕައަށް ކިޔާދީފައިވާތީ [ކުއްޖާގެ ނަން]އާއި ބެހުނުކަމަށް [ ކުއްޖާގެ ނަން ]ޙަސަންފުޅު، 
ގެ ކޮޓަރި ތަޅުލާފައިހުއްޓާ އެތަނަށް ޙުސައިން ޙަސަންފުޅު ވަދެފައިވާ  [ކުއްޖާގެ ނަން ]އެއްވެސް މީހަކު ނެތް ގަޑީގައި 

ގެ މެޑިކޯލީގަލް ރިޕޯޓަށް ބެލުމަށްފަހުގައި  [ކުއްޖާގެ ނަން]އަށް ފެނިފައިވާތީ ކަމަށާއި،  [ބައްޕަގެ ނަން  ކުއްޖާގެ]މަންޒަރު 
 ކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،

 [ކުއްޖާގެ ބައްޕަގެ ނަން]ގެ ބައްޕަކަމުގައިވާ  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ޖިނާއީ ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް 
ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ހޮސްޕިޓަލުން ގެޔަށް އައި އިރު ޙުސައިން ޙަސަންފުޅު ހުރީ ކޮޓަރި  2009މެއި  08ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި 

ދޮރުކައިރީ ކަމަށް ބުނެފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި، ޙުސައިން ޙަސަންފުޅު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގައި ދީފައިވާ 
ކުއްޖާގެ މަންމަގެ ]ގެ މަންމަ ކަމުގައިވާ  [ކުއްޖާގެ ނަން]މާއި، ފައި ނުވާކައެގެއަށް ނުދާކަމަށް އިންކާރުކޮށްބަޔާނުގައި އެރޭ 

ތަޙްޤީޤަށާއި އަދި ޖިނާއީ ކޯޓަށް ދިފައިވާ ބަޔާނުގައި ޙުސައިން  [ކުއްޖާގެ ބައްޕަގެ ނަން] އަދި ބައްޕަކަމުގައިވާ، [ނަން
ހެއްކަމާއި، ގޭތެރޭގެ އައިސް އުޅޭ މީ ށް ގިނައިންޙަސަންފުޅަކީ އެޢާއިލާގެ ވަރަށް ގާތް ރައްޓެއްސެއްކަމާއި  އެގެއަށް ވަރަ

 ގޭ ފަރާތެއްގެކަމުގައި ބުނެފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،ނކަންކަން އެ
ގާތު ޙުސައިން ޙަސަންފުޅު  [ކުއްޖާގެ މަންމަގެ ނަން]ވަރަށް ކުރިންސުރެއްވެސް  [ކުއްޖާގެ ނަން ]

ގެ މެޑިކޯލީގަލް  [ކުއްޖާގެ ނަން ]، ޤަބޫލުނުކުރާކަމާއި [ގެ ނަން ކުއްޖާގެ މަންމަ]ބެހޭކަމަށް ބުނާކަމަށާއި، އޭރު އެވާހަކަތައް 
ނާ ލިބޭތާ ގިނަދުވަސްތަކެއް ވެފައިވާކަމާއި، ޖިންސީ ގުނަވަނުގައި މައްސަލަހުރިކަން ގޯއަށް ޖިންސީ [ކުއްޖާގެ ނަން]ރިޕޯޓުން 

އްޖެއްކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ އަކީ ޙުސައިން ޙަސަންފުޅާއި ސަކަރާތްޖަހާ އުޅޭ ކު [ކުއްޖާގެ ނަން]އެނގޭކަމާއި، 
ސަކަރާތްޖަހާ އުޅެނީ  [ކުއްޖާގެ ނަން]ފައިވާ ބަޔާނުން އެނގޭކަމާއި، މިގޮތަށް ލީހުގައި ޙުސައިން ޙަސަންފުޅު ދީމަޖި

އަށް ގޮސްއުޅޭ ހުރިހާ އެންމެންނާއި  [ކުއްޖާ ދިރިއުޅޭ ގޭގެ ނަން ]ޙުސައިން ޙަސަންފުޅާއި އެކަނި ނޫންކަމަށާއި، 
 ރާތްޖަހާކަމަށް ޖިނާއީ ކޯޓުގައި ޙުސައިން ޙަސަންފުޅު ދިފައިވާ ބަޔާނުން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،ސަކަ

އަށް ޙުސައިން ޙަސަންފުޅުގެ ފަރާތުން ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް  [ކުއްޖާގެ ނަން]އެހެންނަމަވެސް 
[ ކުއްޖާގެ ބައްޕަގެ ނަން]އަދި  [ގެ ނަންކުއްޖާގެ މަންމަ]މީހެއްގެ ފަރާތުން ގޯނާއެއް ކުރާކަމަށް ބުނެފައި ނުވާކަން، 

އަށް ޙުސައިން [ ކުއްޖާގެ ނަން]ތަޙްޤީޤަށާއި ޖިނާއި ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުން އެނގޭކަމާއި، 
މާއި، ދިސާއަށްފަހު ކަޙާވަނަ ދުވަހުގެ ރޭގެ  2009މެއި  08ޙަސަންފުޅުގެ ފަރާތުން ގޯނާލިބޭކަން ފާޅުގައި ބުނެފައިވަނީ 

ގެ ޖިންސީ ގުނަވަނުގެ ކަނާތްފަރާތު އެތެރޭ  [ކުއްޖާގެ ނަން]ވަނަ ދުވަހު ހަދާފައިވާ މެޑިކޯލީގަލް ރިޕޯޓުން  2009މެއި  09
ތުންފަތް ރަތްވެފައި ހުރިކަމަށާއި ކުރިމަތި ފަރާތުން ފެންކުލައިގެ ދިޔާއެއްޗެއް އައިސްފައި ހުރިކަމަށާއި ބިކުރުގެ އަރިމަތި 

 ގޮސްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަން.ތުނިވެ އިރައިގެން 
 
ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުންފަދަ މިބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާ ( ނ)

ބޭނުންވާނެކަމަށާއި، ނަމަވެސް މިމައްސަލަ ސާބިތުވާކަމަށް ޖިނާއީކޯޓުން ސާބިތުކުރުމަށް އެންމެ މަދުވެގެން ދެހެކިން 
އިވަނީ ހަމަ އެކަނި ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ހެކިބަހުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެން ކަމުގައި ޙުސައިން ޙަސަންފުޅުގެ ނިންމަވާފަ

 ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި ބުނެފައިވާއިރު،



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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ފައިވާ މިމައްސަލައަކީ ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގާފައިވާކަމަށްބުނެ ހުށަހެޅި
މައްސަލައަކަށްވުމުން، މިއީ ތަޢުޒީރީ މައްސަލައެއްކަން އެނގޭކަމާއި، މިބާވަތުގެ ދަޢުވާތައް ސާބިތުކުރުމަށް ވަކިބާވަތެއްގެ 

ނޑައެޅިފައިނުވާކަމާއި،  (definitive)ވަކި ހެކިތަކެއްމެނުވީ ޤަބޫލު ނުކުރެވޭނެކަން އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ޤަޠުޢީ  ކޮށް ކަ
ނޑައެޅުމުގައި ތަފާތު ހެކިތަކާއި ޤަރީނާތަކުގެމިބާވަތުގެ މައް  މައްޗަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ  ސަލަތައް ސާބިތުވާކަމަށް ކަ

 ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ބެލެވެމުން އައިސްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަން.
 

އްގެ ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގައި ޖިނާއި ކުށެއް އެއްވެސް މީހެ 51ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ )ރ( 
ނޑައެޅޭނީ އެމީހެއްގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ ކުށެއް އެމީހަކު ކޮށްފައިވާކަން އެކަށީގެންވާ  މައްޗަށް ސާބިތުވާކަމަށް ކަ

ނެތި ޝަރީޢަތުގައި ސާބިތުވެގެންކަން އެމާއްދާއިން އެނގޭކަމާއި، އިސްތިއުނާފުކުރެވިފައިވާ  މިންވަރެއްގެ ޝައްކެއް
ރިޕޯޓާއި އަދި އެކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކިންގެ  ކޯޓަށް ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މެޑިކޯލީގަލް  މައްސަލައިގައި ޖިނާއީ

ށް ޖީންސީގޯނާ އ   [ކުއްޖާގެ ނަން ]ތަޙްޤީޤަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުން، ޙުސައިން ޙަސަންފުޅު،  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ހެކިބަހުންނާއި، 
)އ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް  ވަނަ މާއްދާގެ 51ޤާނޫނުއަސާސީގެ ، ކޮށްފައިވާކަން

 ސާބިތުވާކަން އެނގެން އޮންނަކަން.
 
 

 :ްޙުކުމ  

 

 JC/2009/2379ދެންފަހެ، ބަޔާންކުރެވިދިޔަ ސަބަބުތައް އެފަދައިން ހުރުމުން، ޖިނާއީ ކޯޓުގެ ނަންބަރު 
ނޑައެޅޭނެ ތަނެއް ނެތްކަމަށް ޤަޟިއްޔާ އެކޯޓުން ބައްލަވާ ނިންމަވާފައިވަނީ، ޝަރުޢީ  އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކާ ޚިލާފަށްކަމަށް ކަ

 މިމައްސަލަ ބެލި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ޙުކުމްކޮށްފީމެވެ.
 



   މައްސަލަަތއް  ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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 HC-A/37/2010ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު 
  :ްހިންގުން  ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލުޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތ 

 

 :ްއިސްތިއުނާފު ކުރިފަރާތ 

  ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސްޕްރޮސި  ނަން: *

 -  * ދާއިމީ އެޑްރެސް: - * އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

 

 :ްއިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތ 

 ޙުސައިން ޢަބްދުއްރައްޒާޤް   ނަން: *

 1922ރު ފްތަ ދަމ.މ.ޚ * ދާއިމީ އެޑްރެސް:  A001561* އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު: 

 
  ު1431ރަބީޢުލްއައްވަލު  08 ތާރީޚް: ރަޖިސްޓްރީކުރެވުނ 

 2010ފެބްރުއަރީ  22                  
 :ް1433ޝައްވާލު  24 ނިމުނު ތާރީޚ    

 2012 ސެޕްޓެމްބަރު 11              
 

  ު1929  ރު: ނަންބަ  ޤަޟިއްޔާ  އިސްތިއުނާފުކުރެވުނ/JC/2009 

 :ުޖިނާއީ ކޯޓު  ނިންމެވި ކޯޓ 

 

 ަލިސް:އްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖި މ 

ނޑިޔާރު ނޑިޔާރު  ،ޢަލީ ސަމީރު ފަ ނޑިޔާރު  ،ޙަމީދުهللا ޢަބްދުފަ  އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު ފަ
 

  ުތައް(އުޞޫލު ޤަޟިއްޔާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ މުޙިއްމ(: - 
 

  ިއާއި ޙުކުމް ގެ ޚުލާޞާ ދަށުކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައ: 

 

މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީގެ ޚާއްޞަ ދަފްތަރު ނަންބަރު  ،ޤަޟިއްޔާއަކީ JC/2009/1929ގެ ނަންބަރު ކޯޓު ޖިނާއީ
ކުއްޖާގެ ނަމާއި [ ވަހުގެ ދަންވަރުގެ ވަގުތެއްގައި،ދު  2007ސެޕްޓެމްބަރ  07 ،ހާވެލި( ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޙުސައިން )ވ. 1922

ކުއްޖާގެ [ގެންގޮސް މީނާ  ]ކުއްޖާގެ ނަން [ ދިމާވެގެން ފައިސާ ދޭނެކަމަށްބުނެ މީނާ ދިރިއުޅޭ ވ.ހަވޭލިގެއަށް އިއާ ]އެޑްރެސް
އާމެދު  ]ކުއްޖާގެ ނަން [ބުނާތީއާއި، މީނާ  ]ކުއްޖާގެ ނަން [މެދު ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގިކަމަށް އިއާ ]ނަން

 ]ނަމާއި އެޑްރެސް  ގެ 2ހެކިވެރިޔާ [އާއި  ]ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 1ހެކިވެރިޔާ [ލާޤީ ޢަމަލު ހިންގަނިކޮށް ދުއްކަމަށް ބަދުއަޚް
ތުން ދައުލަ ޙުސައިންގެ މައްޗަށް ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ބްދުއްރައްޒާޤުބުނާތީ، ޢަ

  ހުށަހެޅުމުން ބައްލަވާފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެކެވެ.
މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީގެ ޚާއްޞަ ދަފްތަރު  ދެންފަހެ،ކޯޓުން ޙުކުމް ކުރައްވާފައިވަނީ، " ޖިނާއީއެޤަޟިއްޔާގައި 

ބަދުއަޚްލާޤީ  ގަދަކަމުން ތުން ދަޢުވާކުޅަ ކުޑަކުއްޖަކާމެދުދައުލަޙުސައިންގެ މައްޗަށް  ހާވެލި( ޢަބްދުއްރައްޒާޤު )ވ. 1922ނަންބަރު 
މިންވަރަށް  ސާބިތުވާޗަށް ޙުސައިންގެ މައް މުން، މިދަޢުވާ ޢަބްދުއްރައްޒާޤުޢަމަލު ހިންގުމުގެ މިދަޢުވާ ޝަރީޢަތުން ބެލިބެލު

ގެ ކާފީހެކި، ޝަރީޢަތަށް ލިބިފައިނުވާތީ، ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ކުށް ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޙުސައިން
 " މިފަދައިންނެވެ.ބިތުނުވާ ޙުކުމްކޮށް މިޤަޟިއްޔާ ނިންމީއެވެ ސާ ޝަރީޢަތަށް މައްޗަށް
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  ުނުކުތާތައް:ފާހަގަކުރެވުނ 

 

ޤަޟިއްޔާގައި ޙުކުމް ކުރައްވާ ނިންމެވުމުން، އެޙުކުމާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން  JC/2009/1929ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ޖިނާއީ .2
އެޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު ކުރަމުން އަންނަނިވި ނުކުތާތައް ފާހަގަކޮށް އެނުކުތާތަކާމެދު ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ރޮސިޕް

ފަރާތުން ގެ ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުޕްރޮސިއެގޮތުން  ޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ.ހައިކޯޓުގެ ޝަރީ
 ހުށަހަޅާފައިވާ:

 
 ،ީވ.ހާވެލި(  1922މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީގެ ޚާއްޞަ ދަފްތަރު ނަންބަރު  ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކ(

ވާ، ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ތުން ކުރައްވާފައިދައުލަޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޙުސައިންގެ މައްޗަށް 
ތުގެ ދައުލަޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޙުސައިން އިންކާރުކުރުމާ ގުޅިގެން އޭނާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ ޘާބިތުކުރުމަށްޓަކައި  ،ކުށުގެ ދަޢުވާއަށް

 ]ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 2ހެކިވެރިޔާ [އާއި  ]ޑްރެސްގެ ނަމާއި އެ 1ހެކިވެރިޔާ [ފަރާތުން ހެކިންގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ، 
މެދު އިއާ ]ކުއްޖާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް[ގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ހެކިބަސް ދެމުން، ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޙުސައިން ޖިނާއީ ކޯޓު 

މެދު އިއާ ]ކުއްޖާގެ ނަން[ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގަނިކޮށް ދުއްކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު، އަދި ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޙުސައިން 
ގެ ބަޔާނުން އެނގެން ]ކުއްޖާގެ ނަން [ގެ ނުރުހުމުގައި، ގަދަކަމުންކަމަށް  ]ކުއްޖާގެ ނަން [ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގާފައިވަނީ 

ން މަވާފައިވުއޮންނައިރުވެސް، މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ޘާބިތުވާވަރުގެ ކާފީހެކި ލިބިފައިނުވާކަމަށް ވިދާޅުވެ މައްސަލަ ނިން
 އެވެ.ނުކުތާ ޅާފައިވާކަމަށްބުނެ ހުށަހަ

 
  ައިވާކަމަށް ބުނެ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާއި ޚިލާފަށް މައްސަލަ ނިންމަވާފަ ،ނަ ނުކުތާއަކީ ދެވ

 އެވެ.ނުކުތާ ޅާފައިވާހުށަހަ
 

 

 ގެ ރިޕޯޓަށާއި، ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތު  JC/2009/1929ނަންބަރު  ޖިނާއީ ކޯޓުގެ މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން  .1
ދަފްތަރު ނަންބަރު ފަރާތުންނާއި މައްސަލަ ރައްދުވާ  ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެޕްރޮސިއެޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު ކުރަމުން 

ންތަކަށް ބަލާއިރު ޔު މައްސަލައާއި ގުޅުންހުރި ލިޔެކި ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކައަށާއި، ގެ ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޙުސައިން  1922
 ނަނިވި ކަންތައްތައް ޝަރީޢަތަށް ފާހަގަކުރެއެވެ.އަން

 

ހާވެލި(  )ވ. 1922މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީގެ ޚާއްޞަ ދަފްތަރު ނަންބަރު  ،ކަމަކީ ފުރަތަމަ )ހ( 
ތުން ކުރައްވާފައިވާ، ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ދައުލަޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޙުސައިންގެ މައްޗަށް 

ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޙުސައިން ތަޙްޤީޤުގައި އަދި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައިވެސް އިންކާރުކޮށްފައިވާކަމާއި،  ،ށުގެ ދަޢުވާއަށްކު
ތުގެ ފަރާތުން ދަށުކޯޓަށް ހެކި ދައުލަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށް ދަ ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޙުސައިން މިދަޢުވާއަށް އިންކާރުކުރުމުން މި

އާއި  ]ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 1ހެކިވެރިޔާ [ތުގެ ފަރާތުން ދައުލަ ތުން މިދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި ޅާފައިވާކަމާއި، މިގޮހަހުށަ
ޅާފައިވާއިރު، މިދެހެކިންގެ ހެކިބަސް ޝަރީޢަތުގެ ފަރާތުން ހަހެކިންގެ ގޮތުގައި ހުށަ  ]ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 2ހެކިވެރިޔާ [

ޅުނު ހެފަރާތުން ހެއްކެއްގޮތުގައި ހުށަމަށްޓަކައި ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޙުސައިންގެ ނަންގަވާފައިވާކަމާއި، އަދި މިދަޢުވާއިން ދިފާޢުވު
ގެ ހެކިބަސްވެސް ޝަރީޢަތުގެ ފަރާތުން ނަގާފައިވާކަން އެނގެން ކަނީރުމާގެ އިބްރާހިމް ޢުސްމާނު ނޭކުރަންދޫ/ ހދ.

 އޮންނަކަމެވެ.
 
ހިންގިކަމަށް މުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު މެދު ގަދަކައިއާ ]ކުއްޖާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް[ ،ކަމަކީ  ދެވަނަ  )ށ(

 07ދިސާ ހިނގާފައިވާކަމަށް ލިޔެކިޔުންތަކުން ފެންނަންއޮތީ، ޙާ ގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވުނު ން އިސަޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޙު
ގައި މިފަދަ  2007ސެޕްޓެމްބަރ  07ދުވަހު ކަމުން މިމައްސަލަ ނިންމުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރެވޭނީ  2007ސެޕްޓެމްބަރ 

ޤަވާޢިދުތަކާއި، ޤާނޫނުތަކުގެ މައްޗަށްކަމާއި، ިމގޮތުން ބަލާއިރު ، ލުތަކާއިޞޫ މައްސަލަތަކުގައި ޢަމަލުކުރެވެމުން ދިޔަ އު



   މައްސަލަަތއް  ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 

 ޞަފްޙާ  | 66

 
 

ލާޤީ ޢަމަލު ހިންގިކަމަށްބުނެ ކުރެވޭ ދަޢުވާތައް ބެލުމުގައި އެދުވަސްވަރު ބަލަމުންދިޔައީ ހަކާއި މެދު ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްމީ
 )ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ކަން އެނގޭކަމެވެ. 76/24ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑައެޅި  ،ތިންވަނަ ކަމަކީ )ނ(  ވަކިގޮތަކަށް ހެކި ލިބިފައިވުން ބޭނުންވާނެ ކަމަށް ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ކަ
ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނު( ) 76/24ބަޔާންވެގެންވާ ކަމެއްގައި މެނުވީ ހެކިދިނުމާއި ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރެވޭނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ކުށް ންވެގެން އޮންނަކަމާއި، ބަދުއަޚްވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާ 7އެޤާނޫނުގެ  ،ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންކަމަށް
ނޑައެޅި ބަޔާންވެގެންނުވާކަމާއި  ،ސާބިތުވުމުގައި ވަކިގޮތަކަށް ހެކި ލިބިފައިވުން ބޭނުންވާނެ ކަމަށް ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ކަ

ލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ކުށް ސާބިތުވޭތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ބެލުމުގައި ރެވޭ ކުށަކަށް ނުވާއިރު، ބަދުއަޚްއަދި މިއީ ޙައްދު ޤާއިމުކު 
ނެތްމިންވަރަށް ކުށްކުރިކަން ސާބިތުވުން ނޫންކަމާއި،  ބަލަންޖެހޭނީ ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގި ކަމުގެ މައްޗަށް އެއްވެސް ޝައްކެއް 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ "ޙަޤީޤަތެއް  6ންޖެހޭނީ އެކަށީގެންވާ ޝައްކެތް ނެތް މިންވަރުންކަން ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނުގެ އަދި މިކަން ބެލެ
ސާބިތުވެއްޖެކަމަށް ޝަރީޢަތުން ބެލޭނީ އެކަން ސާބިތުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ހަމަތަކުގެމަތިން އެކަމެއް ހިނގާކަމަށް ނުވަތަ 

ލީހަށް ޤަބޫލުކުރެވިއްޖެ ހިނދެއްގައެވެ. އަދި ބުއްދި ސަލާމަތުން ހުރި މީހަކު އެކަމެއް ހިނގާފައިވާކަމަށް ޝަރީޢަތުގެ މަޖި
ހިނގާފައިވާކަމަށް ބަލައި، އެމައްޗަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ފަދަ މިންވަރަކަށް އެކަމެއް ހިނގާފައިވާކަމަށް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް 

ނޑައެޅިފަ ލެއްގެ މަތިން އެކަމެއްގެ ޙަޤީޤަތް ސާބިތުވެއްޖެކަމަށް ޞޫ އިވާ އުބުރަވެވިއްޖެނަމަ، އެފަދަ ޚާއްސަ ޙާލަތަށް ކަ
 ޝަރީޢަތުން ނިންމިދާނެއެވެ" މިފަދައިން އޮތުމުން އެނގޭކަމެވެ.

 
 ،ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއަށް  ،ހަތަރުވަނަ ކަމަކީ )ރ( 

ތުގެ ފަރާތުން ހެކިންގެ ދައުލަރުކުރުމާ ގުޅިގެން އޭނާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ ޘާބިތުކުރުމަށްޓަކައި ޙުސައިން އިންކާ ޢަބްދުއްރައްޒާޤު 
ގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ހެކިބަސް ދެމުން، ޖިނާއީ ކޯޓު  ]ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 2ހެކިވެރިޔާ [ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ،

ޙުސައިން ދަންނަކަމަށާއި، އެއްރެއެއްގެ  މީނާ ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ގައި "ޖިނާއީ ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ދީފައިވާ ބަޔާނު 
ޙުސައިން ދިރިއުޅެމުންދިޔަ  ގޮވައިގެން ޢަބްދުއްރައްޒާޤު  ]ކުއްޖާގެ ނަން [، ޙުސައިން ރައްޒާޤުއްދަންވަރުގެ ވަގުތެއްގައި ޢަބްދު

އާއި އިތުރު ކުދިން ތަކަކާއި އެކުގޮސް  ]ން ގެ ނަ 2ހެކިވެރިޔާ [ ގެޔަށްވަންނަތަން ފެނުނުކަމަށާއި، މިކަން އެނގުމުން
ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޙުސައިން ދިރިއުޅޭގޭގެ ދޮރުގައި ހިފިއިރު ދޮރު ހުރީ ތަޅުލާފައިކަމަށާއި، ދޮރާށި ތަޅުލާފައި ހުރުމުން އެގޭގެ 

ން ކަމަށާއި، މިމަންޒަރު ލައްވާ ސަކު ޖައްސުވައިގެ ]ކުއްޖާގެ ނަން [ޙުސައިން ހުރީ  ޢަބްދުރައްޒާޤު، ފާރުމަތިން އަރާބެލިއިރު
 ،އަށް ފެނިފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވާކަމާއި ]ގެ ނަން  2ހެކިވެރިޔާ ]

ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް  ޖިނާއީ ]ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 1ހެކިވެރިޔާ ]އަދި ހެކިންގެ ތެރެއިން 
 އާއި ]ގެ ނަން  1ހެކިވެރިޔާ ]އްގައި މި ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި "މީނާ ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޙުސައިން ދަންނަކަމަށާއި، އެއްރެއެ

ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޙުސައިން ގެއަށް ކުއްޖަކު ވައްދައިގެން ، އައިސް ]ގެ ނަން  1ހެކިވެރިޔާ ]އިތުރުކުދިންތަކެއް ކުޅެން ތިއްބާ 
ތަޅުލާފައި ހުރުމުން  އެގެއަށް ގޮސް އެގޭގެ ދޮރުގައި ހިފިއިރު ދޮރާށި ހުރީ ތަޅުލާފައިކަމަށާއި، ދޮރާށި، އުޅޭކަމަށް ބުނުމުން

ގެ ބޮލުގައި ހިފަހައްޓައިގެން ކަމަށާއި، ]ކުއްޖާގެ ނަން [ފާރު މަތިން އަރާ ބެލިއިރު، ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޙުސައިން ހުރީ 
 1ހެކިވެރިޔާ ]ގެ އަނގައިން ބޮއްވަން ހުރިތަން ފެނިފައިވާކަމަށް ބުނެ ]ކުއްޖާގެ ނަން [ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޙުސައިންގެ ޒަކަރު 

ޅި މިދެހެކިންގެ މި ހެކިބަސްތަކަށް ބެލުމުން ހެތުގެ ފަރާތުން ހުށަދައުލަ ، ހެކިބަސް ދީފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި ]ގެ ނަން 
މެދު ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގަނިކޮށް ދުއްކަމަށް މިދެމީހުންވެސް އިއާ ]ކުއްޖާގެ ނަން [ ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޙުސައިން

 ނެފައިވާކަން އެނގޭކަމެވެ.ޖިނާއީކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ބު
 

ވަނަ ދުވަހު  2008އެޕްރީލް  16 ]ކުއްޖާގެ ނަން [މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން  ،ކަމަކީ  ފަސްވަނަ )ބ( 
ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ  1428މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ކުރެއްވި ތަޙްޤީޤަށް ދީފައިވާ ބަޔާނަށްބަލާއިރު، 

ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ، ފަހުކޮޅުގައި( ރެއެއްގައި ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޙުސައިންގެ އެދުމުގެ މަތިން  ވަނަ އަހަރުގެ  2007ތެރޭގައި )
ދިޔަކަމަށާއި، އެގެއަށް ދިޔަފަހުން ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޙުސައިންގެ ވާހަކަތައް  ]ކުއްޖާގެ ނަން [ޙުސައިން ދިރިއުޅޭގެއަށް 

އާއި ބެހެން ުއޅޭހެން )އެއްޖިއްސުން ބަދު އަޚުލާޤީ ޢަމަލު ހިންގަން  ]ކުއްޖާގެ ނަން [، ހުރިގޮތުން ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޙުސައިން
ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޙުސައިންގެ ގެއިން ނިކުތުމަށް ހިނގައިގަތުމުން ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ، ]ކުއްޖާގެ ނަން[އުޅޭކަމަށް( ހީވެގެން 

ގެ  ]ކުއްޖާގެ ނަން [ ޙުސައިން އައިސްޙުސައިން ގޮސް ގޭގެ މަގުމަތި ދޮރާށި ތަޅުލި ކަމަށާއި، އަދި ޢަބްދުއްރައްޒާޤު 



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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ނޑުގައި ހިފުމަށްފަހު  ]ކުއްޖާގެ ނަން[ކުރިމަތީގައި ހުއްޓުމަށްފަހު އޭނާ ލައިގެން ހުރި މުންޑުބާލާ،  ކުއްޖާގެ [ގެ އިސްތަށިގަ
ގެ  ]ނަން  ކުއްޖާގެ[ގެ ބޯ ގަދަކަމުން ގެންގޮސް ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޙުސައިންގެ ކުރިމަތި ފަރާތުގައި )ޒަކަރު( ގައި  ]ނަން

އަހަރު ނުފުރޭ  18އަކީ މިބަޔާން ނެގުނުއިރު  ]ކުއްޖާގެ ނަން[އަދި  ،ބުނެފައިވާކަމާއި ]ކުއްޖާގެ ނަން [އަނގަ ޖެއްސިކަމަށް 
ކުއްޖާގެ މަންމަގެ [ގެ މަންމަ  ]ކުއްޖާގެ ނަން [އާއި  ]ކުއްޖާގެ ނަން [ގެ ބަޔާނުގައި  ]ކުއްޖާގެ ނަން [ކުޑަކުއްޖަކަށްވާތީ، 

އިނގިލީގެ ނިޝާން ޖަހާފައިވާކަމާއި، އަދި މީގެ އިތުރަށް ތަޙްޤީޤު ކުރި ފަރާތެއްގެ ޙައިސިއްޔަތުން  ސޮއިކޮށް ]ނަން
ޙައިސިއްޔަތުން ކޮންސްޓަބަލް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ޑިޓެކްޓިވް ކޯޕްރަލް މައުރޫފާ ސަލީމް އާއި އަޑުއެހި މީހެއްގެ 

 ވާކަން އެނގޭކަމެވެ.އާއި މިދެމީހުން ސޮއި ކޮއްފައިهللا މަދު ޢަބްދުޙްއަ
 

މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޙުސައިންގެ ފަރާތުން ޝަރީއަތުގެ ހަވަނަ ކަމަކީ، )ޅ( 
ތާރީޚުގެ ދަންވަރުގެ ވަގުތެއްގައި ޢަބްދުއްރައްޒާޤު  ދިސާ ހިނގިކަމަށް ބުނާ ޙާއިވާ ބަޔާންތަކަށް ބެލުމުން، މަޖިލީހަށްދީފަ

އަކީ  ]ކުއްޖާގެ ނަން [ ގޮސްފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި، މި ]ކުއްޖާގެ ނަން [ގެއަށް ޙުސައިން ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ 
އެގެއަށްވަދެ އެގޭގެ  ]ކުއްޖާގެ ނަން [އަދި  ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޙުސައިން ކުރިން ދެކެފަރިތަ ކުއްޖެއްނޫންކަމަށް ބުނެފައިވާކަމާއި،

އެގެއަށް ވަނީ ސައިބޯން ލާރި ހޯދަންކަމަށް  ]ކުއްޖާގެ ނަން[ޖޯލި ފައްޗެއްގައި އޮށޯވެގެން އޮތްކަމަށް ބުނެފައިވާކަމާއި، 
އެގެއަށް ވަނުމުން ނަސޭޙަތްތެރިވެ ގެއިން  ]ކުއްޖާގެ ނަން [ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޙުސައިން ބުނާކަމާއި، އަދި އެހާ ދަންވަރު 

އާއި އެކު  ]ކުއްޖާގެ ނަން[އަދި ގާތު ބުނެފައިވާކަމަށް ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޙުސައިން ބުނާކަމާއި،  ]ކުއްޖާގެ ނަން [ނިކުތުމަށް 
މް އުސްމާން ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޙުސައިންގެ ހޯލި އިބްރާހީނޭކުރަންދޫ/ ށް ހދ.ލާޤީ ޢަމަލު ނުހިންގާކަން ސާބިތުކުރުމަބަދުއަޚް

 ފަރާތުން ހެއްކެއް ގޮތުގައި ހުށައަޅާކަމަށް ބުނެފައިވާކަން އެނގެއެވެ.
 

ލާޤީ މެދު ބަދުއަޚްއާއި ]ކުއްޖާގެ ނަން [ ،ސައިންޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޙުހަތްވަނަ ކަމަކީ، )ކ( 
މް އިބްރާހީމް އުސްމާންގެ ހެކިބަހަށް ބަލާއިރު، ޅި ހެއްކެއް ކަމުގައިވާ އިބްރާހީހިންގާފައިނުވާކަން ސާބިތުކުރުމަށް ހުށައެ

ހަކަތަކާއި ފުށުއަރާކަން އުސްމާން ދީފައިވާ ހެކިބަހާއި ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޙުސައިން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދައްކާފައިވާ ވާ 
ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޙުސައިން ދިރިއުޅޭގެއަށް  ]ކުއްޖާގެ ނަން [، މިދެފަރާތުގެ ބަޔާންތަކަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮންނަކަމާއި

ދަންވަރު ވަދެފައިވަނީ ސައިބޯން ލާރި ބޭނުންވެގެން ކަމަށް ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޙުސައިން ބުނިނަމަވެސް އެކަމަކީ އެވަރުގެ 
ކުއްޖަކު އަދި ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޙުސައިން ކުރިން ދެކެފަރިތަ ނޫން ކުއްޖަކު ދަންވަރުގެ އެގަޑީގައި ކޮށްފާނެކަމެއްކަމާއި ކުޑަ

ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޙުސައިން ދިރިއުޅޭ ، ]ކުއްޖާގެ ނަން[މެދު ބުއްދީގެ ހަމަތަކުން ބެލުމުން ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަމެއް ނޫންކަމާއި، 
އެގެއިން ނެރުމަށްޓަކައި ގާތްގަނޑަކަށް ގަޑިއެއްހާއިރު  ]ކުއްޖާގެ ނަން [ ފައްޗެއްގައި އޮތުމުން ގެއަށް ވަދެ އެގޭގެ ޖޯލި

ނަސޭޙަތް ދިން ކަމަށް ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޙުސައިން ބުނި ނަމަވެސް ނުދަންނަ ކުޑަކުއްޖަކު ދަންވަރު ގެއަކަށް ވަނުމުން 
ވެސް ބުއްދީގެ ހަމަތަކުން ޤަބޫލު ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަމާއި، އަދި އެކުއްޖާއަށް ގަޑިއެއްހާއިރު ވަންދެން ނަސޭޙަތް ދޭނެކަމީ

ގައި ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޙުސައިންގެ ފަރާތުން  2007ސެޕްޓެމްބަރ  07ދިސާ ހިނގި ދުވަހު ޙާއްސަލައާއި ގުޅިގެން މިމަމި
ދުވަހުގެ ރޭ  2007ބަރ ސެޕްޓެމް 7މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަށް ބަޔާނެއް ދީފައިވާކަމާއި މިބަޔާނުގައި ވެސް 

ދިސާ ހިނގި ދުވަހުގެ ރޭ ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޙުސައިން ޙާއެއްބަސްވެފައި އޮންނަކަމާއި،  އެގެއަށް ވަތްކަމަށް  ]ކުއްޖާގެ ނަން [
ދީފައިވާ މިބަޔާނާއި ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޙުސައިންގެ ފަރާތުން ޝަރީޢަތަށް ދީފައިވާ ބަޔާންތަކުގައި ބައެއް ފުށުއެރުންތައް 

 ން ފާހަގަވާން އޮވެއެވެ.ހުރިކަ
 

ތުގެ ފަރާތުން ދައުލަމިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން ދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި، އަށްވަނަ ކަމަކީ، )އ( 
ހުށައެޅި ހެކިންގެ ހެކިބަހުގައި ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ތަފާތުތަކެއް ހުރި ނަމަވެސް މިދެހެކިންގެ ވެސް ހެކިބަހުގައި 

ފެނުނު ކަމަށް މިދެހެކިންވެސް  ންލާޤީ ޢަމަލު ހިންގިތަ ބަދުއަޚް އާއިމެދު ]ކުއްޖާގެ ނަން [ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޙުސައިން، 
ދިސާ އާއި ގުޅިގެން މިދެފަރާތުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ތަޙްޤީޤަށް ބަޔާނެއް ޙާ ކިބަސް ދީފައިވާކަމާއި، އަދި މިހެ

ފައިވާކަމާއި، އަދި އެއްގޮތަކަށް މިދެމީހުންގެ ފަރާތުން ކިޔައިދީ  ދިސާ ފެނުނު ގޮތް ދާދިޙާއިވާއިރު، މިބަޔާނުގައި ވެސް މިދީފަ
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް  ]ކުއްޖާގެ ނަން [ދިސާ ހިނގިކަމަށް ކިޔައި ދިންގޮތާއި މިމައްސަލައިގައި ކަންވީ ގޮތް ކަމަށް ޙާމިދެހެކިން 

ކީ އެތަފާތުތަކުގެ ކިބަހުގައި ހުރި ތަފާތުތަކަ ހެކިން ދީފައިވާ ހެ  ،ސަރވިސްގެ ތަޙްޤީޤުގައި  ބުނާ ގޮތާއި ދާދި އެއްގޮތްކަމާއި
ދިސާއެއްކަމަށް ސިފަވާ ވަރުގެ ބޮޑު ތަފާތުތަކެއް ކަމަށް ދަށުކޯޓުގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނު ޙާދިސާއަކީ މުޅިން ދެ ޙާސަބަބުން މި



   މައްސަލަަތއް  ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 

 ޞަފްޙާ  | 68

 
 

ފަވާވަރުގެ ބޮޑު ދިސާއެއްކަމަށް ސި ޙާ ދިސާއަކީ ދެޙާވީ ނަމަވެސް މިތަފާތު ތަކަކީ މި ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކުރައްވާފައި 
އަދި މިތަފާތުތަކަކީ ހެކިންގެ ހެކިބަސް ތަޢުނުވާވަރުގެ ތަފާތުކަމެއް ނޫންކަން ވެސް  ،ތަފާތުތަކެއް ކަމުގައި ނުބެލެވޭކަމާއި

 އެނގޭކަމެވެ.
 

ތުން ކުރައްވާފައިވާ، ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ދައުލަޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޙުސައިންގެ މައްޗަށް ނުވަވަނަ ކަމަކީ، )ވ( 
ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޙުސައިން ތަޙްޤީޤުގައި އަދި ޝަރީޢަތުގެ  ،މުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއަށްގަދަކަ

ޢަމަލު އާއިމެދު ބަދު އަޚުލާޤީ  ]ކުއްޖާގެ ނަން [މަޖިލީހުގައި އިންކާރުކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް، ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޙުސައިން 
އާއިމެދު  ]ކުއްޖާގެ ނަން [ފަރާތުން ހުށައެޅި ދެހެކިންގެ ހެކި ބަސް ލިބިފައިވާތީއާއި،  ތުގެ ދައުލަހިންގިތައް ދުއްކަމަށް 

ގެ މަންމަގެ ޙާޟިރުގައި ]ކުއްޖާގެ ނަން [ ޙުސައިން މަސައްކަތް ކުރި ކަމަށް ލާޤީ ޢަމަލު ހިންގަން ޢަބްދުއްރައްޒާޤު އަޚްބަދު
ދިސާ ހިނގި ކަމަށް ޙާބުނެފައިވާތީއާއި،   ]ކުއްޖާގެ ނަން [އި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަށް ދީފައިވާ ތަޙްޤީޤު ބަޔާނުގަ

ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޙުސައިންގެ ގޭގެ ތެރެއަށް ވަތްކަމަށް އަދި އެގޭގެ ޖޯލި ފައްޗެއްގައި  ]ކުއްޖާގެ ނަން [ބުނާ ރޭގެ ދަންވަރު 
ންކަމުގެ މައްޗަށާއި މިމައްސަލައިގެ އޮތްކަމަށް ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޙުސައިންވެސް އެއްބަސްވެފައިވާތީ އާއި، މިއެންމެހާ ކަ

ވަށައިގެންވާ އެންމެހާ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބަލާ މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން ހުށައެޅިފައިވާ އިސްވެ ބަޔާންކުރެވިދިޔަ ހެކިތަކާއި 
ދިސާއަކީ ޙާބުނާ ތުން ހުށަހެޅި ދަޢުވާގައި ދައުލަޤަރީނާތަކުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު، ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޙުސައިންގެ މައްޗަށް 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ހިނގާފައިވާ ކަމެއްކަމަށް  06)ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނު(ގެ  76/24ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ފަދައިން އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގައިވާ 51ނޫނުއަސާސީގެ ޝަރީޢަތަށް ޤަބޫލުކުރެވޭކަމާއި، އަދި ޤާ

އަކީ ކުޑަކުއްޖެއްކަމަށްވުމުން  ]ކުއްޖާގެ ނަން [ހިނގިއިރު  ޘާދި ޙާމި ، ސާބިތުވާން އޮންނަކަމާއި ޝައްކެއްނެތި، އެދަޢުވާ
ބްދުއްރައްޒާޤު ޙުސައިން ޢަ އަށް ރުހުން ނުދެވޭނެކަން އެނގެން އޮތުމުން  ]ކުއްޖާގެ ނަން [ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުމަށް 

 ންގާފައިވަނީ ގަދަކަމުން ކަމުގައި ބަލަންޖެހެއެވެ.ލާޤީ މިޢަމަލު ހިމެދު ބަދުއަޚް އާއި ]ކުއްޖާގެ ނަން [
 

މެދު ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގިކަމަށް އިއާ ]ކުއްޖާގެ ނަން[ދިހަވަނަ ކަމަކީ، )މ( 
 07އޮތީ،  ހިނގާފައިވާކަމަށް ލިޔެކިޔުންތަކުން ފެންނަން ޘާދިޙާ ގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވުނު ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޙުސައިން

ކަނޑައެޅޭނީ އެދުވަސްވަރު  ދުވަހު ކަމުން ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޙުސައިން ކޮށްފައިވާ ކުށުގެ މައްޗަށް އަދަބު 2007ޕްޓެމްބަރ ސެ
 15ައކީ ޢުމުރުން   ]ކުއްޖާގެ ނަން [ތާރީޚުގައި  ހިނގި  ޘާދިޙާވާޢިދާއި އެއްގޮތަށްކަމާއި، މިޢަމަލު ކުރެވެމުން ދިޔަ ޤަ 

 ކުއްޖެއްކަން އެނގެން އޮތުމުން އެހެން ގޮތަކަށް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވާން ނެތް ޙާލަތުގައި އަހަރުން މައްޗަށް ގޮސްފައިވާ 
ތުގެ ފަރާތުން ދަޢުވާ ދައުލައަދި  ،އަކީ ބާލިޣުނުވާ ކުޑަކުއްޖެއްގެ ގޮތުގައި ނުބެލެވޭނެކަމާއި ]ކުއްޖާގެ ނަން [

 ލު ހިންގުމުގެ މައްޗަށް ނޫންކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،ލާޤީ ޢަމަމެދު ބަދުއަޚްއުފުލާފައިވަނީވެސް ބާލިޣުނުވާ ކުޑަކުއްޖަކާއި
ގައި ޢަމަލުކުރެވެމުންދިޔަ ޤަވާޢިދުތަކަށް ބަލާއިރު، އެއްވެސް މީހަކާއިމެދު  2007ސެޕްޓެމްބަރ  07

ތުން ގަދަކަމުން ބަދު އަޚުލާޤީ ޢަމަލު ހިންގާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭނެ އަދަބު ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، ޝަރީޢަތްކުރުމާއިބެހޭ ގޮ
މީހަކާމެދު  ވަނަ ނަންބަރުގައިކަމާއި، މިމާއްދާގައިވާ ގޮތުން އެއްވެސް 10ވަނަ މާއްދާގެ  173  ގެ  6ހެދިފައިވާ ޤަވާޢިދު 
ފަހަރާ  19ފަހަރާ  10ލާޤީ ޢަމަލެއް ހިންގައިފިނަމަ ދެވޭ އަދަބަކީ ކަމުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި އެމީހަކު ގަދަކަމުން ބަދުއަޚް
އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް އަރުވާލުން، އަންހެނަކުން  2އަހަރާ  1ން ތަޢުޒީރުކުރުމާއެކު ފިރިހެނަކު ނަމަ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކު

 ކަން އެނގެއެވެ.މުއްދަތަށް ގޭގައި ބަންދުކުރުންނަމަ އެ
 
 

 :ްޙުކުމ 

 

ބަރު ކޯޓުގެ ނަން ދެންފަހެ، އިސްވެ ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން އެގޮތުގެ މަތިން ހުރުމާއި އެކު، ޖިނާއީ
1929/JC/2009 ުލުތަކާއި ޚިލާފުކަމަށް މިމައްސަލަބެިލ ޞޫ ޤަޟިއްޔާގައި އެކޯޓުން ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމް ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އ

ޤަޟިއްޔާގައި  JC/2009/1929ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ޖިނާއީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް އިއްތިފާޤުވެވުނު ހިނދު
 ހާވެލި( ޢަބްދުއްރައްޒާޤު  )ވ. 1922ކޮށް، މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީގެ ޚާއްޞަ ދަފްތަރު ނަންބަރު ލް ޠި އިވާ ޙުކުމް ބާޓުން ކުރައްވާފައެކޯ
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ތުން ދަޢުވާކުޅަ ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ދައުލަ ގެ މައްޗަށް  (A-001561ޙުސައިން )އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު 
ނޑައަޅައި، މިކުށުގެ ޢުޤޫބާތެއްގެ ގޮތުން ޝަރީޢަތްކުރުމާއިބެހޭ ގޮތުން ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ކުށް ޝަރީޢަތަށް ސާ ބިތުވާކަމަށް ކަ

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީގެ ޚާއްޞަ ދަފްތަރު ނަންބަރު  10ވަނަ މާއްދާގެ  173ގެ  (6ހެދިފައިވާ ޤަވާޢިދު )
)ދޭއް( އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް  2ތަޢުޒީރު ކުރުމަށާއި،  އެތިފަހަރުން 19ހާވެލި( ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޙުސައިން  )ވ. 1922

ނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުގެ އިއްތިފާޤުން ޙުކުމްކޮށްފީމެވެ.  އަރުވާލުމަށް މިމައްސަލަ ބެލި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަ
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 HC-A/129/2012ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު 
  :ްމަލެއް ހިންގުން ޖިންސީ ޢަ އުފަންދަރިއަކާމެދުޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތ 

 

 :ްއިސްތިއުނާފު ކުރިފަރާތ 

 3[އުނިކުރެވިފައި]ނަން:  *

 [އުނިކުރެވިފައި ]* ދާއިމީ އެޑްރެސް:  [އުނިކުރެވިފައި]* އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު: 

 

 :ްއިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތ 

 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް  ނަން: *

 -ޑްރެސް: * ދާއިމީ އެ  -* އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު: 

 
  ު1433 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 09 ތާރީޚް: ރަޖިސްޓްރީކުރެވުނ 

 2012 އޭޕްރީލް 30                  
 :ް3143 ޝައްވާލު 25 ނިމުނު ތާރީޚ 

 2012 ސެޕްޓެމްބަރު 12             
 

  ު23  ރު: ނަންބަ  ޤަޟިއްޔާ  އިސްތިއުނާފުކުރެވުނ/E7MC/2011 

 :ުރީ އުނގޫފާރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބު ނިންމެވި ކޯޓ 

 

  ިލިސް:މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖ 

ނޑިޔާރު  ނޑިޔާރު ، ޢަބްދުއްރައޫފު އިބްރާހީމްފަ ނޑިޔާރު ، ޝުޢައިބު ޙުސައިން ޒަކަރިއްޔާފަ  އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު ފަ
 

  ުވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އިން )ދ(  47 ގެ 12/2009ޤާނޫނު ނަންބަރު  :)ތައް(އުޞޫލު ޤަޟިއްޔާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ މުޙިއްމ
 51)ފަހެއް( އަށްވުރެ މަދުން ހެކި ހުރިކަމުގައިވީނަމަވެސް ޤާނޫނުއަސާސީގެ  5އަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހެކީގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން 

ކެއްނެތް މިންވަރަށް ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މީހަކު ކުށެއްކޮށްފިކަން އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ޝައް
ނޑައެޅުމަށް އެމާއްދާ ހުރަސް ނާޅާކަން.  ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވާނަމަ، އެކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ކަ

 

  ިއާއި ޙުކުމް ގެ ޚުލާޞާ ދަށުކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައ: 

 

ޤަޟިއްޔާއަކީ، E7MC/2011/23  މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އުނގޫފާރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު
އަހަރުން  13ގެ އުމުރުން  [ނަމާއި އެޑްރެސް ކުއްޖާގެ]މީނާގެ އުފަންދަރި  ،[ސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސްއި]

ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި  2006 ،މެދު ގަދަކަމުން ޖިންސީ ޢަމަލު ހިންގަމުން އަންނަކަމަށާއިއިއާ [ނަންކުއްޖާގެ ]ފެށިގެން 
ކުއްޖާގެ ]، [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]ގައި އުޅެނިކޮށް ދެފަހަރެއްގެ މަތިން  [އުޅޭ ގޭގެ ނަން ދިރި ކުއްޖާ] ،[ނަން ކުއްޖާގެ ]

ކުއްޖާގެ ]އެހާކަން ހާއިރު  19:00ދުވަހު  2011އޭޕްރީލް  06މެދު ގަދަކަމުން ޖިންސީ ޢަމަލު ހިންގާފައިވާ ކަމަށާއި އިއާ [ނަން
ހިފެހެއްޓުމަށްފަހު  [ނަންކުއްޖާގެ ]، [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]ންނަނިކޮށް ގެއަށް ގޮސްފައި އަ [ގެއެއްގެ ނަން] ،[ނަން

އިސްތިއުނާފް ]މެދު އިއާ [ނަން ކުއްޖާގެ ]ބުނާތީއާއި،  [ނަންކުއްޖާގެ ]ކަމަށް ފައިވާ ބިރުދައްކާ ގަދަކަމުން ޖިންސީ ޢަމަލު ހިންގާ 
ނަމާއި  ގެ  1ކުއްޖާގެ ރަޙްމަތްތެރިޔާ ]ބުނިކަމަށް  [ނަންކުއްޖާގެ ]މަށް ގަދަކަމުން ޖިންސީ ޢަމަލު ހިންގާކަ [ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން

 ،ބުނާތީ [ނަމާއި އެޑްރެސް ގެ 3ކުއްޖާގެ ރަޙްމަތްތެރިޔާ ]އާއި  [ނަމާއި އެޑްރެސް ގެ 2ކުއްޖާގެ ރަޙްމަތްތެރިޔާ ]އާއި  [އެޑްރެސް
 މެދު ޚާއްޞަ އުޞޫލުތަކަށް ޢަމަލު ކުރުމުގެ ޤާނޫނު()ކުޑަ ކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރާ މީހުންނާ 2009/12ޤާނޫނު ނަންބަރު 

                                                 
3
 .ެގ ާޢއިލާ ެމންބަެރކެވެކުްއޖާ ކަމަްށ ުބނާައނިާޔ ލިބުނު  އިަލއިގަ ފަރާަތކީ މިމައްސަ ރާ އިސްިތއުނާްފ ކު ަގއިމިމައްސަލަ  



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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ގެ މައްޗަށް [މާއި އެޑްރެސްއިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަ]ވާލާދީ އެމާއްދާގެ )ށ(ގެ ދަށުން ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި ޙަ 15ގެ 
 ބައްލަވާފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެކެވެ. ތުން ކުރުމުންދައުލަ ،އިލާގެ މެމްބަރަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގި ކަމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާޢާ

ދެންފަހެ، ޙުކުމް ކުރައްވާފައިވަނީ، " މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އުނގޫފާރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުންޤަޟިއްޔާގައި އެ
 ން ތު ދައުލަ ގެ މައްޗަށް [މާއި އެޑްރެސްއިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަ]އިސްވެ ބަޔާކުރެވި ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ އަލީގައި 

 [ކުއްޖާގެ ނަން]އަހަރުން ފެށިގެން  13އުމުރުން  [ކުއްޖާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް]މީނާގެ އުފަންދަރިއެއް ކަމަށްވާ  ދަޢުވާކުރަނީ،
ކުއްޖާ ދިރިއުޅޭ ]، [ކުއްޖާގެ ނަން]ވަނަ އަހަރުން ތެރޭގައި  2006އާއިމެދު ގަދަކަމުން ޖިންސީ ޢަމަލު ހިންގަމުން އަންނަކަމަށާއި، 

އާއިމެދު ގަދަކަމުން ޖިންސީ  [ކުއްޖާގެ ނަން ]، [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]ގައި އުޅެނިކޮށް ދެފަހަރެއްމަތިން ގޭ  [ގޭގެ ނަން 
ގެއަށް  [ގެއެއްގެ ނަން]، [ކުއްޖާގެ ނަން]އެހާކަން ހާއިރު  19:00ދުވަހު  2011އޭޕްރީލް  06ޢަމަލު ހިންގާފައިވާ ކަމަށާއި 

ހިފެހެއްޓުމަށް ފަހު ބިރުދައްކާ ގަދަކަމުން ޖިންސީ  [ކުއްޖާގެ ނަން]،[ނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަންއިސްތިއު]ގޮސްފާ އަންނަނިކޮށް 
ތުން ހުށަހެޅި ދައުލަ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި އިންކާރުކޮށްފައިވާތީ  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]ޢަމަލު ހިންގާފައިވާކަމަށް 

ބަޔާނަކީ ސައްޙަ ބަޔާނެއްކަން ސާބިތުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ  ދީފައިވާ [ކުއްޖާގެ ނަން]ހެކިންގެ ތެރެއިން 
ކުއްޖާގެ ބައްޕަ ]އާއި  1503ސަޢީދު ސ.ނަންބަރު هللا އާއި ސަޢުދު 2376ކޯޕްރަލް، މުޙައްމަދު ފައިސަލް ސ.ނަންބަރު ލާންސް 

ކުއްޖާ ދިރިއުޅޭ ގޭގެ ] ،[ނަން ކުއްޖާގެ ]ޔާނުގައި، ގެ ހެކިބަހުން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތު ވާކަމާއި، އެބަ[ފަރާތު ބޮޑުދައިތަގެ ނަން
، [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]ގިފިލިތެރޭ ފެންވަރަން ހުއްޓާ އާއި އެގޭ ކޮޓަރިއެއްގައި ކޮއްކޮ ނިންދަވަން އޮއްވައި  [ނަން

އެހާކަން  19:00ދުވަހު  2011ޕްރީލް އޭ 06 ،ޢަމަލު ހިންގާފައިވާކަމަށާއި ބަނދެ ގަދަކަމުން ޖިންސީ ގެ އަތްފައި[ނަން ކުއްޖާގެ ]
 ގޭގެ [ ގޭގެ ނަންގެ  3ކުއްޖާގެ ރަޙްމަތްތެރިޔާ ]ގެއަށް ގޮސްފައި އަންނަނިކޮށް  [ގެއެއްގެ ނަން ] ، [ނަން ކުއްޖާގެ ]ހާއިރު 

ންސީޢަމަލު ގަދަކަމުން ޖި [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]ބިއްދޮށުފަރާތުގައި އޮތް ޕެޝަންފުރުޓް ވެލެއްދޮށަށް ގެންގޮސް 
ކުއްޖާގެ ] އާއި، [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 3ކުއްޖާގެ ރަޙްމަތްތެރިޔާ ]ހުށަހެޅި ހެކިންގެ ތެރެއިން  ތުންދައުލަ ، ހިންގާފައިވާކަމަށާއި
ރޭގަނޑު ނިދާފައި އޮއްވާ ތަފާތު އެކިފަހަރުމަތިން  [ނަންކުއްޖާގެ ]ގެ ހެކިބަހުން  [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 1ރަޙްމަތްތެރިޔާ 

ބިއްދޮށުފަރާތުގައި  ގެ [ގެ ގޭގެ ނަން  3ކުއްޖާގެ ރަޙްމަތްތެރިޔާ ]ގެއަށް ގޮސްފައި އަންނަނިކޮށް  [ގެއެއްގެ ނަން]ށާއި، ބެހޭކަމަ
ކުއްޖާގެ ]ގަދަކަމުން ޖިންސީޢަމަލު ހިންގާފައިވާކަމަށް  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]ހުރި ޕެޝަންފުރުޓް ވެލެއްދޮށަށް ވައްދާ 

 URH/MLR/2011/12އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ނަންބަރ  އިވާކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތު ވާކަމާއި،ކިޔައިދީފަ [ނަން
ނޑިފައިވާކަމާއި [ކުއްޖާގެ ނަން]ލީގަލް ރިޕޯޓުގައި  ކަލްމެޑި އިންފެކްޝަން  ،ހުދުކުލައިގެ ދިޔައެއް އަންނަކަމާއި ،ގެ ބިކުރު ކެ

ގުޅަ ބޭސް ބޭނުން ކުރެވިފައި ވާކަމާއި، މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ  06ފަރާތަށް ލައްވާ ރޭވަންދެން ކުރިމަތި 06އުފެދިފައިވާކަމާއި، 
ކުއްޖާގެ ]ގައި ކުއްޖާއާއި ބެހޭ ރިޕޯޓުގައި އެކިފަހަރުމަތިން  2011ޖޫން  16ރގެ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސާރވިސް ސެންޓާ ފެމެލީ 
 [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]އަހަރުން ފެށިގެން ބައްޕަ  13 ގެ އުމުރުން [ކުއްޖާގެ ނަން]އާއި ދެކެވުނު ވާހަކަތަކުން  [ނަން

ކުއްޖާގެ ]އެކިފަހަރުމަތިން ގަދަކަމުން ޖިންސީ ޢަމަލު ހިންގާ ބެހޭކަމަށާއި ޖިންސީ އަނިޔާ ލިބުމުން ފެންނަ ބައެއް ނިޝާންތައް 
ގެ ގައިގައި އަތްލިޔަ ނުދިނުމާއި،  [އްޖާގެ ނަންކު]ގެ ފަރާތުން ފެންނަކަމަށާއި ނިދަން އުނދަގޫވުމާއި އެއްވެސް މީހަކު  [ނަން

ފަސޭހައިން ސިއްސައިގެން ދިއުމާއި ރުޅިގަދަވުމާއި އަމިއްލަ ނަފްސަށް އިތުބާރު ނުކުރުމާއި މީހުންނަށް އިޙްތިރާމް ނުކުރުމާއި، 
 ލް ދީފައިވާ ކިޔައިދިނުމާއި މެޑިކަ އިއެއްވެސް ކަމަކާއި މާބޮޑަށް އަޅާލުމެއް ނުހުރުންފަދަ ކަންތައްތައް ފެންނަކަމާއި، ކުއްޖާ ކިޔަ

ލީގަލް ރިޕޯޓާއި ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސާރވިސް ސެންޓަރުގެ ކުއްޖާއާއި ބެހޭ ރިޕޯޓާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްގެ 
ންނަށް )ކުޑަކުދި  2009/12ތަޙްޤީޤަށް ފެންނަ ގޮތުގެ ރިފޯޓާއި ގުޅުން ހުރިކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވުމާއެކު، ޤާނޫނު ނަންބަރ 

 05ވަނަ މާއްދާގައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ  47ލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ގެ ޞޫ ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އު
އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ]ދަށުން  ވާލާދީ، އެމާއްދާގެ )ށ(ގެޙަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި  15ގެ ހެކި ލިބިފައިވާތީ، އެޤާނޫނު

ތުން ކުރި ޢާއިލާގެ މެންބަރަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށް ސާބިތުވެއްޖެކަމަށް ދައުލަގެ މައްޗަށް [ރެސްމާއި އެޑްނަ
)ވިހި( އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް  20 [މާއި އެޑްރެސްއިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަ]ކަޑައަޅުއްވައި، އެކުށުގެ އަދަބެއްގެ ގޮތުން 

 މިޤަޟިއްޔާ ނިންމީއެވެ" މިފަދައިންނެވެ. ޖަލަށް ލުމަށް ޙުކުމްކޮށް
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 :ްފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައ 

 

ޤަޟިއްޔާގައި ޙުކުމް ކުރައްވާ  E7MC/2011/23 ނަންބަރު  މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އުނގޫފާރު .2
އެޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު  [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސްއިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތު ]ނިންމެވުމުން، އެޙުކުމާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން 

އެގޮތުން  ކުރަމުން އަންނަނިވި ނުކުތާތައް ފާހަގަކޮށް އެނުކުތާތަކާމެދު ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ.
 ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ:ގެ  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް]

 
  ުގެ އުފަންދަރިޔަކާއި އެކުގައި ގަދަކަމުން  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން] ކުތާއަކީ،ފުރަތަމަ ނ

ޖިންސީ ޢަމަލު ހިންގިތަން ދުއްކަމަށް ބުނާ އެއްވެސް މީހަކު ނެތްކަމާއި، އަދި މިފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގަން އުޅުނުކަމަށް 
 ހުށަހަޅާފައިވާ ނެތްކަން އެނގެން އޮންނަކަމަށް ބުނެ  ޝައްކުކުރެވޭފަދަ މަންޒަރެއް ދުއްކަމަށް ބުނާ އެއްވެސް މީހަކު

 .ނުކުތާއެވެ 
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 E7MC/2011/23 ނަންބަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އުނގޫފާރުމިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން  .1
އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަމާއި ]ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށާއި، އެ ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު ކުރަމުން 

ރައްދުވާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކައަށާއި،  ފަރާތުންނާއި މައްސަލަ ގެ [އެޑްރެސް
 ންތަކަށް ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ޝަރީޢަތަށް ފާހަގަކުރެއެވެ.ޔުމައްސަލައާއި ގުޅުންހުރި ލިޔެކި 

 

ޗަށް  ޤާނޫނު ނަންބަރު ގެ މައް [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް ] ،ކަމަކީ  ފުރަތަމަ )ހ( 
 15ގެ  ލުތަކަކަށް ޢަމަލު ކުރުމުގެ ޤާނޫނު(އުޞޫ )ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ  2009/12

އިލާގެ މެމްބަރަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގި ކަމުގެ ކުށުގެ ލާދީ އެމާއްދާގެ )ށ(ގެ ދަށުން ޢާވާ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި ޙަ
ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި އިންކާރުކުރުމުން  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]އިވާ ކަމާއި، އެދަޢުވާއަށް ދަޢުވާކޮށްފަ

ތުގެ ފަރާތުން ހެކި ހުށަހަޅައި އެހެކިން ޙާޟިރުކޮށް އެމީސްމީހުންގެ ބަސް ޝަރީޢަތުން ދައުލަ އެދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި 
ރެއިން އެމައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރި ލާންސް ތުން ހުށަހެޅި ހެކިންގެ ތެދައުލަ މިގޮތުން ހޯދުމަށް އެދިފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި، 

ދުވަހު،  2011ޖުލައި  17 ލާންސް ކޯޕްރަލް މުޙައްމަދު ފައިޞަލްތަޙްޤީޤު އަޑުއެހި، ސަޢީދާއި، هللا ކޯޕްރަލް ސަޢުދު
ގެ ތަޙްޤީޤު ބަޔާނަކީ އޭނާ  [ނަން ކުއްޖާގެ ]، މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އުނގޫފާރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި

ސޮއިކޮށް އިގިލީގެ ނިޝާން ޖެހީ އެއްވެސް  [ނަންކުއްޖާގެ ]ކިޔައިދިން ގޮތަށް ލިޔެފައިވާ ބަޔާނެއްކަމަށާއި، އެބަޔާނުގައި 
 މަޖްބޫރުކަމެއްނެތި އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި އެދެމީހުންގެ ޙާޟިރުގައިކަމަށް ބުނެފައި އޮންނަކަމާއި،

ގެ ބައްޕަ ފަރާތުގެ ބޮޑުދައިތަ  [ނަންކުއްޖާގެ ]ތަޙްޤީޤަށް ބަޔާންދިންއިރު ޙާޟިރުވެއިން  [ނަން ކުއްޖާގެ ]
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އުނގޫފާރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ދީފައިވާ ، [ބައްޕަ ފަރާތު ބޮޑުދައިތައިގެ ނަމާއި އެޑްރެސް ކުއްޖާގެ ]

ނޑު  [ނަން ބައްޕަ ފަރާތު ބޮޑުދައިތައިގެ ކުއްޖާގެ] އަކީ [ގެ ނަން އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތު ]ބަޔާނުގައި،  އާއި އެއްބަ
 [ނަމާއި އެޑްރެސް ކުއްޖާގެ]ގެ އަންހެންދަރި  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]ގެ ދަރިއެއްކަމާއި، [ނަން]އެއްބަފާ 

ބޮޑުދައިތައިގެ  ބައްޕަ ފަރާތު ކުއްޖާގެ]، ދުވަހު ދީފައިވާ ބަޔާނަކީ 2011އޭޕްރީލް  19ސް ސަރވިސްއަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލި
ސޮއިކޮށް އިނގިލީގެ ނިޝާން ޖެހީ،  [ނަން ކުއްޖާގެ ]ގެ ޙާޟިރުގައި ދީފައިވާ ބަޔާނެއްކަމަށާއި، އަދި އެބަޔާނުގައި [ނަން

ފަރާތުގެ  ބައްޕަކުއްޖާގެ ] ގެ ޙާޟިރުގައި ކަމަށާއި އަދި އެބަޔާނުގައި [ބޮޑުދައިތައިގެ ނަން  ބައްޕަ ފަރާތު ކުއްޖާގެ ]
 ވެސް ސޮއިކޮށް އިނގިލީގެ ނިޝާން ޖަހާފައިވާނެކަމަށް ބުނެފައިވާ އޮންނަކަމާއި، [ބޮޑުދައިތައިގެ ނަން



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އުނގޫފާރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ދީފައިވާ  ، [ނަން ގެ  1ކުއްޖާގެ ރަޙްމަތްތެރިޔާ ]
ވާ ބަޔާނަކީ އޭނާ ދިންގޮތަށް ލިޔެފައިވާ ބަޔާނެއްކަމަށާއި، އެބަޔާނުގައި ދީފައި  ބަޔާނުގައި، މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް އޭނާ

ތަޙްޤީޤަށް ދީފައިވާ  [ނަންގެ  1ކުއްޖާގެ ރަޙްމަތްތެރިޔާ ]ސޮއިކޮށް އިނގިލީގެ ނިޝާން ޖަހާފައިވާނެކަމަށް ބުނެފައިވާކަމާއި، 
ޖިންސީ ޢަމަލު  [ންއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަ އިސްތި]މެދު އޭނާގެ ބައްޕަ އިއާ [ނަމާއި އެޑްރެސްކުއްޖާގެ ]ބަޔާނުގައި 

 ހިންގާކަމަށް ބުނެފައި އޮންނަކަމާއި،
އުނގޫފާރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި  [ނަމާއި އެޑްރެސްގެ  3ކުއްޖާގެ ރަޙްމަތްތެރިޔާ ]

ބަޔާނެއް ކަމަށާއި، އެބަޔާނުގައިވަނީ  ދީފައިވާ [ނަންގެ  3ކުއްޖާގެ ރަޙްމަތްތެރިޔާ ]އެބަޔާނަކީ މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް 
ގެ  [ނަންގެ  3ކުއްޖާގެ ރަޙްމަތްތެރިޔާ ]އޭނާއަށް ކިޔައިދިން ގޮތަށް ކަމަށް ބުނެފައިވާ ކަމާއި، އަދި  [ނަން ކުއްޖާގެ ]

ންސީ ޢަމަލު ޖި [ންއިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަ]މެދު އޭނާގެ ބައްޕަ އިއާ [ނަން ކުއްޖާގެ ]ތަޙްޤީޤަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި 
 ހިންގާފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި،

އިސްތިއުނާފް ކުރާ ]މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި އޭނާގެ ބައްޕަ  [ނަން ކުއްޖާގެ ]
 މެދު ގަދަކަމުން ޖިންސީ ޢަމަލު ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައި އޮންނަކަމާއި،އިއޭނާއާ [ނަން ފަރާތުގެ 

ގެ މެޑިކޯ ލީގަލް ރިޕޯޓަށް ބަލާއިރު، އޭނާގެ ބިކުރުނެތްކަމަށާއި ހުދުކުލައިގެ ދިޔައެއް  [ނަން ގެ ކުއްޖާ]
އަންނަ ކަމަށާއި، ލަފާކުރެވޭ ގޮތުގައި ކެންޑިޑިއޭސިސް )ޖަރާސީމު އަށަގެންފައި( ވާކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ކުރިމަތި ފަރާތަށް 

ގުޅަ ބޭސް ދީފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަކަމާއި، އެމެޑިކޯ ލީގަލް  )ހައެއް( ވަޖައިނަލް 6ލެއްވުމަށް ކެންޑިޑް ވީ 
އާ ހަމައަށް އުޅުނުއިރު، އޭނާގެ ބައްޕަ އެކިފަހަރުމަތިން  7އިން  5ގްރޭޑް  [ނަން ކުއްޖާގެ ]ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ 

 ވިގެން ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުންކަން އެނގޭކަމާއި،ތަކުރާރުކޮށް ގަދަކަމުން ޖިންސީ ޢަމަލު ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެ 
ޖޫން  16މިމައްސަލައިގައި މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެންސް ސަރވިސް ސެންޓަރުން 

 މެދު ގަދަކަމުން ޖިންސީ ޢަމަލު ހިންގިކަމަށް އިގެ ބައްޕަ އޭނާއާ[ނަންކުއްޖާގެ ]ގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުގައި  2011
ހޭދަކުރި ދުވަސްތަކުގައި އޭނާގެ ފަރާތުން ފެނިފައިވާ ސިފަތަކަކީ ޖިންސީ  [ނަންކުއްޖާގެ ]ބުނެފައިވާކަމާއި، އެސެންޓަރުގައި 

 ހާނިކަ ލިބޭ ކުދިންގެ ފަރާތުން ފެންނަ ސިފަތައްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަކަމެވެ.
 

 [ނަން ކުއްޖާގެ ]ޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އުނގޫފާރު ރީ ،ކަމަކީ  ދެވަނަ  )ށ(

މެދު ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވުނު އިއާ [ނަން ކުއްޖާގެ ]ބައްލަވައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓަކީ، 
ޓެއްކަން އެހޮސްޕިޓަލަށް ދެއްކުމުން ޑޮކްޓަރު އޭނާ ބައްލަވައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯ [ނަން ކުއްޖާގެ ]މައްސަލައިގައި 

އެނގޭކަމާއި، އެރިޕޯޓުގައި އޭނާގެ ބިކުރުނެތްކަމަށާއި ހުދުކުލައިގެ ދިޔައެއް އަންނަ ކަމަށާއި، ލަފާކުރެވޭ ގޮތުގައި 
ނޑިޑިއޭސިސް )ޖަރާސީމު އަށަގެންފައި( ވާތީ އަންނަ ދިޔައެއްކަމަށް ބެލެވޭކަމާއި، އަދި އެކަމަށް ފަރުވާވެސް ދީފައިވާކަން  ކެ

އި، މިރިޕޯޓަކީ ދަށު ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށްވެސް ހުށަހެޅިފައިވާ ރިޕޯޓެއްކަމަށްވާއިރު، އެރިޕޯޓުގެ އެނގެން އޮންނަކަމާ
ސުވާލު އުފައްދާފައިވާކަން އެނގެންނެތްކަމާއި، އެރިޕޯޓު ދޫކޮށްފައިވަނީ  [ނަންއިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ]ސައްޙަކަމާމެދު 

ލިބިފައިވާ ފަރާތަކުންކަން އެނގެން އޮންނަ މިފަދަ ހާލަތުގައި އެރިޕޯޓަކީ ސައްޙަ  އެރިޕޯޓު ތައްޔާރުކޮށް ދޫކުރުމުގެ ބާރު
ރިޕޯޓެއްކަމަށް ޝަރީޢަތުން ބަލަންޖެހޭނެ ކަމާއި، އަދި އޭގައިވާ ކަންތައްތަކަކީވެސް ތެދު ޙަޤީޤަތްކަމަށް ބަލަންޖެހޭ ކަމުން 

ސަލައިގައި ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރިކަމެއްކަމަށް އެރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރި ފަރާތް ޝަރީޢަތަށް ޙާޟިރުކުރުމަކީ މިމައް
 ނުފެންނަކަމެވެ.

 
ނާކުރާ މީހުންނާމެދު )ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯ 2009/12ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ތިންވަނަ ކަމަކީ  )ނ(

ޅާ ހެއްކަށް ގެ ދަށުން ދަޢުވާ ކުރެވޭ މައްސަލަތަކުގައި ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަ ލުތަކަކަށް ޢަމަލު ކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ޚާއްޞަ އުޞޫ 
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އިން )ދ( އަށް  47ދެވޭ ބުރަދަން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި މިގޮތުން އެޤާނޫނުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ  51)ފަހެއް( ބާވަތެއްގެ ހެކި ހުރެއްޖެނަމަ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ  5ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހެކީގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން 
ފަދައިން މީހަކު ކުށެއްކޮށްފިކަން އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ޝައްކެއްނެތި ޝަރީޢަތަށް  )އ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ސާބިތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ލިބިފައިވާ ހެކިކަމުގައި ބެލެވޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އެއަށް ވުރެ މަދުން ހެކި 
ގެ )އ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މީހަކު ކުށެއްކޮށްފިކަން ވަނަ މާއްދާ 51ހުރިކަމުގައިވީނަމަވެސް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 



   މައްސަލަަތއް  ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 

 ޞަފްޙާ  | 74

 
 

ނޑައެޅުމަށް  އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވާނަމަ، އެކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ކަ
 އެމާއްދާ ހުރަސް ނާޅާކަން އެނގޭކަމާއި،

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހެކީގެ ބާވަތްތަކުގެ  47މިމައްސަލާގައި، އިޝާރާތްކުރެވުނު ޤާނޫނުގެ 
ޖިންސީ ޢަމަލު ހިންގާފައިވާކަމަށްބުނެ އޭނާ ބަޔާން  [ން އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަ]މެދު އިއާ [ނަން ކުއްޖާގެ ]ތެރެއިން 

ކުއްޖާގެ ]އެއްކަމަށްވާ ގެ ރަހްމަތްތެރި [ނަންކުއްޖާގެ ]ދިސާ ހިނގިތާ މާގިނަދުވަސް ނުވަނީސް ދީފައިވާކަމާއި، އެޙާ
ދިސާ ކިޔައިދީފައިވާކަމާއި، އަދި ތަޙްޤީޤުކުރި ފަރާތަށް އެކަން އަށް އެޙާ [މާއި އެޑްރެސްގެ ނަ 1ރަޙްމަތްތެރިޔާ 

މެދު ޖިންސީ ޢަމަލު ހިންގުމުން އޭނާ މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އިއާ [ނަން ކުއްޖާގެ ]ހިނގާދިޔަގޮތް ކިޔައިދީފައިވާކަމާއި، 
ކުއްޖާގެ ]ގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުގައި  2011ޖޫން  16ޑް ޗިލްޑްރެންސް ސަރވިސް ސެންޓަރުން ބަލައި ފެމެލީ އެން

މެދު ގަދަކަމުން ޖިންސީ ޢަމަލު ހިންގިކަމަށް ބުނެފައިވާކަމާއި، އިއޭނާއާ [ން އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަ]ގެ ބައްޕަ  [ނަން
ވަސްތަކުގައި އޭނާގެ ފަރާތުން ފެނިފައިވާ ސިފަތަކަކީ ޖިންސީ ހާނިކަ ލިބޭ ކުދިންގެ އަދި އެސެންޓަރުގައި އޭނާ ހޭދަކުރި ދު 

ގެ މެޑިކޯ ލީގަލް ރިޕޯޓުންވެސް ޖިންސީ  [ނަންކުއްޖާގެ ]ފަރާތުން ފެންނަ ސިފަތައްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަކަމާއި، 
އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ]އޭނާގެ ބައްޕަ  ، [ނަންގެ ކުއްޖާ]ހާނީކަ އޭނާއަށް ލިބިފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، އަދި 

 [ނަންއިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ]އެބާވަތުގެ ދޮގުވާހަކައެއް ދައްކަންޖެހޭނެކަމަށް ޤަބޫލުނުކުރެވޭކަމަށް  މެދުއިއާ [ނަން
އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ]ބައްޕަ  މެދު އޭނާގެއިއާ  [ނަން ކުއްޖާގެ ]ބުނެފައިވާތީއާއި، މިކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު، 

ޖިންސީ ޢަމަލު ހިންގާފައިވާކަން އެކަށީގެންވާ މިންވަރުގެ ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވާކަމަށް  [ނަން
 ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަމެވެ.

 

 18އަކީ، އުމުރުން  [ނަންކުއްޖާގެ ]ދިސާ ހިނގިއިރު މިމައްސަލައިގެ ޙާ  ،ހަތަރުވަނަ ކަމަކީ  )ރ(
 2009/12ނަންބަރު  )އަށާރަ( އަހަރު ނުފުރޭ ކުޑަކުއްޖެއްކަން މިމައްސަލައިގެ ލިޔުންތަކަށް ބެލުމުން އެނގޭކަމާއި، ޤާނޫނު

)ހ( ވަނަ މާއްދާގެ  15ގެ  ލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުޞޫ)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯ
( އަހަރާއި )ވިހި 20ކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމަކީ ކުށެއްކަމާއި، އެކުށް ސާބިތުވެއްޖެ މީހަކު އިލާގެ މެންބަރަކާއެ ގައި، ޢާ

)ފަންސަވީސް( އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށް ލުމުގެ އަދަބު ދެވިދާނެކަމަށް އެމާއްދާގެ )ށ( ގައި  25
 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމެވެ.

 
 

 :ްޙުކުމ 

 

ސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ކަންތައްތައް އެގޮތުގެ މަތިން ހުރުމުން، މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އުނގޫފާރު ދެންފަހެ އި
)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ  2009/12ނަންބަރު  ގައި، ޤާނޫނު ޤަޟިއްޔާ  E7MC/2011/23ނަންބަރު  މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެމާއްދާގެ  15ގެ  ޤާނޫނު(ލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ އުޞޫ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ 
އިލާގެ މެންބަރަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ޢާމައްޗަށް  ގެ [މާއި އެޑްރެސްއިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަ])ށ( ދަށުން 

ނޑައަޅުއްވައި،  )ވިހި( އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް  20 [ނަން އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ]ކުށް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވާ ކަމަށް ކަ
ޖަލަށްލުމަށް ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމަކީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމެއްކަމަށް ބަލާނެ 

ނޑައަޅައި ޙު ނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ކަ  ކުމްކޮށްފީމެވެ.ތަނެއްނެތްކަމަށް މިޤަޟިއްޔާ ބެލި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަ
 

 



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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 HC-A/14/2012ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު 
  :ްކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުން ޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތ 

 

 :ްއިސްތިއުނާފު ކުރިފަރާތ 

 ޢަލީ ޢަބްދުއްރަޙްމާން ނަން:  *

 /ބުލޫހައުސްފެހެންދޫ  ބ. * ދާއިމީ އެޑްރެސް: A163868* އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު: 

 

  ުނާފު ރައްދުވި ފަރާތް:އިސްތިއ 

 ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސްޕްރޮސި  ނަން: *

 -* ދާއިމީ އެޑްރެސް:  -* އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު: 

 
  ު1433ޞަފަރު  17 ތާރީޚް: ރަޖިސްޓްރީކުރެވުނ 

 2012ޖެނުއަރީ  11                 
 :ް1433ޝައްވާލު  25 ނިމުނު ތާރީޚ 

 2012ސެޕްޓެމްބަރު  12             
 

  ު07  ރު: ނަންބަ  ޤަޟިއްޔާ  އިސްތިއުނާފުކުރެވުނ/F15C/2010 

 :ުމާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ފެހެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު  ނިންމެވި ކޯޓ 

 

  ިލިސް:މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖ 

ނޑިޔާރު  ނޑިޔާރު  ޢަލީ ސަމީރު،ފަ  އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު ފަނޑިޔާރު ، އަޙްމަދު ޝަރީފްފަ
 

  ްވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންވެގެންވާ  47ގެ  12/2009ޤާނޫނު ނަންބަރު  :)ތައް(އުޞޫލު ކަނޑައަޅާފައިވާ މުޙިއްމު ޤަޟިއްޔާއިނ
ބާވަތުގެ ހެކި ލިބިފައިނެތްނަމަވެސް، އެފަދަ މައްސަލައެއްގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހެއްގެ މައްޗަށް  5ހެކީގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންވަރަށް ހެކި ލިބިފައިވޭތޯ ވަޒަން ކުރުމުގައި މައްސަލައާިއ ވަނަ މާއްދާގެ )އ(  51ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
ގުޅިގެން ހުށައެޅޭ ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ އެހެނިހެން ހެކިތަކާއި ޤަރީނާތަކުގެ މައްޗަށް ބަލައި ވަޒަންކޮށް މައްސަލަ 

 ން ރިޢާޔަތްކުރަން ޖެހޭނެކަން.ނިންމުމުގައި އެހެކިތަކާއި ޤަރީނާތަކުގެ މައްޗަށް ފަނޑިޔާރު

 
  ިއާއި ޙުކުމް ގެ ޚުލާޞާ ދަށުކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައ: 

 

 "ބ. ޤަޟިއްޔާއަކީ،F15C/2010/07  ކޯޓުގެ ނަންބަރު  މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ފެހެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް
އައްސޭރިގޭގައި /ފެހެންދޫ ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ބ. 2010ޖުލައި  24އާއި [ ކުއްޖާގެ ނަން ]ލޫހައުސް ޢަލީ ޢަބްދުއްރަޙްމާން ބު ފެހެންދޫ/

ގެ އުރަމަތި ޢަލީ ޢަބްދުއްރަޙްމާން ބޮއެ،  [ކުއްޖާގެ ނަން ]އަށް ބޯންދީ އަދި  [ކުއްޖާގެ ނަން]ޢަލީ ޢަބްދުއްރަޙްމާނުގެ ޒަކަރު 
ޙްމާން ޖިންސީ ޢަމަލު ޢަލީ ޢަބްދުއްރަ އާއިއެކު މި  [ކުއްޖާގެ ނަން]އަހަރުވެފައިވާ( މި  15ފުރިފައި ނުވާ  18)އުމުރުން 

)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާ މެދު ޚާއްޞަ  12/2009ހިންގާފައިވާކަމަށް ހުށަހަޅުއްވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޢަލީ ޢަބްދުއްރަޙްމާންގެ މައްޗަށް ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ  03ގެ  އުޞޫލުތަކަކުން ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު(

 ބައްލަވާފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެކެވެ. ކުރުމުން ތުންދައުލަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ޢަމަ
ޙުކުމް ކުރައްވާފައިވަނީ،  ކޯޓުން މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ފެހެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓްޤަޟިއްޔާގައި އެ

ކުރާ މީހުންނާއި ޖިންސީ ގޯނާ  ކުޑަކުދިންނަށްއިސްވެދެންނެވުނު ނުކުތާތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު އެކަންތައްތައް އެގޮތަށް ހުރުމުން "
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހެކިބަސް  47ގެ  12/2009ނަންބަރު ޤާނޫނު  ، ލުތަކަކުން ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނުޞޫ މެދު ޚާއްޞަ އު

ތުވެއްޖެކަމަށް ތުން މިކުރެއްވި ދަޢުވާ ސާބިދައުލަލޫހައުސް ޢަލީ ޢަބްދުއްރަޙްމާންގެ މައްޗަށް ލިބިފައިވާތީވެ ބ.ފެހެންދޫ/ ބު
ނޑައަޅައި މިކުށުގެ އުޤޫބާތެއްގެ ގޮތުން ބަޔާންވެ ދިޔަ ޤާނޫނުގެ   އަހަރު ދުވަހަށް  10ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ދެ ދަށުން  3ކަ



   މައްސަލަަތއް  ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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ލޫހައުސް ޢަލީ ޢަބްދުއްރަޙްމާން ޖަލަށް ލުމަށް ޙުކުމްކޮށް މިފަދަ ފާހިޝް ޢަމަލުތައް ނުކުރުމަށް ނަޞޭޙަތް ދީ ބު ފެހެންދޫ/ ބ.
 މިފަދައިންނެވެ. "ދީ މިޤަޟިއްޔާ ނިންމީއެވެ ވިސްނައި

 
 

 

 :ްފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައ 

 

ޤަޟިއްޔާގައި ޙުކުމް ކުރައްވާ  F15C/2010/07 ނަންބަރު ކޯޓުގެ  މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ފެހެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް .2
އެޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު  ދުއްރަޙްމާން ބުލޫހައުސް ޢަލީ ޢަބް /ފެހެންދޫ ބ.ނިންމެވުމުން، އެޙުކުމާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން 

 ކުރަމުން އަންނަނިވި ނުކުތާތައް ފާހަގަކޮށް އެނުކުތާތަކާމެދު ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ.
 ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ:ގެ ބ.ފެހެންދޫ/ ބުލޫހައުސް ޢަލީ ޢަބްދުއްރަޙްމާންއެގޮތުން 

 
  ީއައްސޭރިގެއިން ނިކުތުމާއެކު ކަންވީގޮތް ތިން ފިރިހެނުންނަށް  [ނަން ކުއްޖާގެ ] ،ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކ

އޮފީހަށް  [ކުއްޖާގެ ނަން]ހޯދަން ދިޔަކަމަށް ބުނާ ތިން މީހުން  [ކުއްޖާގެ ނަން]އައްސޭރިގޭ ދޮށަށް  ،ކިޔައިދީފައިވާކަމަށާއި
ކަން އެމީހުންގެ އަމިއްލަ އިޢުތިރާފުން އެނގެން ގެންދަމުން އައްސޭރިގޭގައި ކުރީ ކޮން ކަމެއްތޯ ސުވާލުކޮށްފައިވާ 

އަލަށް އުފައްދައިގެން  ،އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ކިޔައިދިން ވާހަކައެއްކަމަށާއި [ކުއްޖާގެ ނަން]އޮތުމުންވެސް އެވާހަކަ އަކީ 
 ނުކުތާއެވެ. އިވާ ހުށަހަޅާފަ ދެއްކި ވާހަކައެއް ނޫންކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވައި މައްސަލަ ނިންމަވާފައިވާކަމަށް ބުނެ

 
  ަމެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައި ނިމިފައިވާ  ފެހެންދޫ  މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ،ނަ ނުކުތާއަކީ ދެވ

ޤަޟިއްޔާއަށްވުރެ ކުރިން އެކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އެކޯޓުގެ ނަންބަރު  F15C/2010/08އެކޯޓުގެ ނަންބަރު 
07/F15C/2010 ުގެ މަޤްޞަދަކީ ފަހުން ހުށަހެޅިފައިވާ ޤަޟިއްޔާ ކުރިން ނިންމަވައި ޤަޟިއްޔާ ނިންމެވުން ފަސްކުރެއްވުމ
ޤަޟިއްޔާގައި ޢަލީ ޢަބްދުއްރަޙްމާނުގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް ޤަޞްދުކޮށްފައި  F15C/2010/07އެކޯޓުގެ ނަންބަރު 

 ނުކުތާއެވެ. ޅާފައިވާ އޮތްކަމަށް ބުނެ ހުށަހައޮތްކަން މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓުން ސާފުކޮށް ފެންނަން 
 

  ،ީވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުން ފެހެންދޫ  14ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓްގެ ތިންވަނަ ނުކުތާއަކ
ލީހުގައި ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖި F15C/2010/08މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ނިމިފައިވާ އެކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ޢަމަލު ހިންގިކަމަށް އަމިއްލައަށް ވެފައިވާ  ޢަލީ ޢަބްދުއްރަޙްމާނާ އެކު ޖިންސީ، [ގެ ނަންކުއްޖާ]އެޤަޟިއްޔާގައި ދަޢުވާލިބުނު 
އިޢުތިރާފަކީ ޢަލީ ޢަބްދުއްރަޙްމާން ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގައިފިކަން އަންގައިދޭ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ކަމަށް 

ނޑައަޅައިފަ  .ޅާފައިވާ ނުކުތާއެވެއިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަ ކަ
 

  ،ީކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާ މެދު  12/2009ޤާނޫނު ނަންބަރު ހަތަރުވަނަ ނުކުތާއަކ(
ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގައި ބުނާ ކަންކަމާއި )ކ( ގައި ބުނާ ކަންކަމާއި  47ޚާއްޞަ އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ގެ 

މަކީ ބުނާ ޢިބާރާތާއި ބުނި ތަނަކާއި މަޤާމު ތަފާތު ވެފައިވިޔަސް )އ( ގައި ބުނާ ކަންކަމާއި )ދ( ގައި ބުނާ ކަންކަ
އެއްބާވަތެއްގެ އެއްދަރަޖައެއްގެ އެއްވާހަކަތަކެއް ކަމާއި އެޢިބާރާތްތައް އަކުރުތަކަކުން ތަފާތުކޮށްފައިވުން ފިޔަވައި އެހެން 

އޮޅުމެއްނެތި ފެންނާން އޮތް ޙަޤީޤަތެއްކަން  އެއްވެސް އިތުރު މަފްހޫމެއް ނުވަތަ ޙަޤީޤަތެއް އެކަންކަމުން އަންގައިނުދޭކަމީ
އެނގެން އޮތްހިނދު އެ އަކުރުތަކުގައި ބުނެފައިވާ ޢިބާރާތްތަކުން ތަފާތު ހަތަރު ކަމެއް އެނގޭކަމަށާއި )ޅ(، )ކ(، )އ(، 

 އެވެ.ޅާފައިވާ ނުކުތާއިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަ)ދ(، މިއީ ހަތަރު ކަމެއްކަމަށް މާނަކުރައްވައި މައްސަލަ ނިންމަވާފަ
 

 

ޤަޟިއްޔާގެ  F15C/2010/07މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ފެހެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން  .1
 ގެ ބުލޫހައުސް ޢަލީ ޢަބްދުއްރަޙްމާންފެހެންދޫ/ ބ.ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށާއި، އެޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު ކުރަމުން 



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 

 

 ޞަފްޙާ  | 77
 

މައްސަލައާއި ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކައަށާއި، ރައްދުވާ ޕްރޮސިންނާއި މައްސަލަ ފަރާތު
 ންތަކަށް ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ޝަރީޢަތަށް ފާހަގަކުރެއެވެ.ޔުގުޅުންހުރި ލިޔެކި

ތުން ކޮށްފައިވާ ދައުލަ ލޫހައުސް ޢަލީ ޢަބްދުއްރަޙްމާންގެ މައްޗަށްބުފެހެންދޫ/ ބ. ،ކަމަކީ ފުރަތަމަ  )ހ(
ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއަށް، ޢަލީ ޢަބްދުއްރަޙުމާނު ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި  ޖިންސީ ޢަމަލެއްކުޑަކުއްޖަކާއި މެދު 

އިންކާރުކޮށްފައިވީނަމަވެސް، މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ކުރެއްވި ތަޙްޤީޤަށް ޢަލީ 
އާއިމެދު ތަފާތު އެތަކެއް ފަހަރެއްގެ މަތިން  [މާއި އެޑްރެސްކުއްޖާގެ ނަ] ،ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި މީނާ ންޢަބްދުއްރަޙުމާ

އާއިމެދު ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލު ހިންގިކަމަށް  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލު ހިންގާފައިވާކަމަށް އިޢްތިރާފުވެފައިވާކަމާއި، 
އިންކާރުކޮށްފައިވުމުން މިދަޢުވާ  ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި މިކުށަށް ޢަލީ ޢަބްދުއްރަޙުމާނު  ތަޙްޤީޤުގައި އިޢުތިރާފުވުމަށްފަހު،

ހުށައަޅާފައިވާކަމާއި، މިގޮތުން މިދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި  ންތުގެ ފަރާތުން ދަށުކޯޓަށް ހެކިދައުލަސާބިތުކުރުމަށް 
ނޑު ކޮއްކޮގެ ނަމާއިކުއްޖާގެ ]ތުގެ ފަރާތުން ދައުލަ ، ދޫ/ވަގުތީމަންޒިލް އަޙުމަދު ނަޒީފުއާއިފެހެން ބ.، [އެޑްރެސް އެއްބަ

މަދު އަސްލަމް ހެކިންގެ ގޮތުގައި ހުށައަޅާފައިވާއިރު، މިހެކިންގެ ހެކިބަސް ޝަރީޢަތުގެ ފަރާތުން މ.ނަލަހިޔާވިލާ އަޙް
 ނަންގަވާފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމެވެ.

 

ނާ ދުވަހުގެ ރޭ، ޢަލީ ޢަބްދުއްރަޙުމާނު ދިރިއުޅެމުންދާ ދިސާ ހިނގިކަމަށް ބުޙާ މި ،ކަމަކީ  ދެވަނަ )ށ( 
އޭނާ ގޮވައިގެން ދިޔަ މަގުމަތީގައި ޢަލީ ޢަބްދުރަޙުމާނާއި ދެމީހުން އައްސޭރިގޭގައި ، ނިކުތުމާއި އެކު [ކުއްޖާގެ ނަން ]ގެއިން 

 [ކުއްޖާގެ ނަން ]ޅުން ހިންގިކަމަށް ޖިންސީ ގު [ކުއްޖާގެ ނަން]ކުރީ ކޮންކަމެއްތޯ ސުވާލު ކުރުމުން، ޢަލީ ޢަބްދުއްރަޙުމާނާއި 

މިމައްސަލައާއި ، ށާއިހެކިން ވެސް ދަށުކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ބުނެފައިވާކަމަ  3ބުނެފައިވާކަމަށް އިޝާރާތްކުރެވުނު 
އްރަޙުމާނު ޖިންސީ ފުލުހުންނަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި، އޭނާއާއިމެދު ޢަލީ ޢަބްދު [ކުއްޖާގެ ނަން]ގުޅިގެން ކުރެވުނު ތަޙްޤީޤަށް 

އަދި ، ށާއިޢަމަލު ހިންގާފައިވާކަމަށްބުނެ މިކަން ހިނގާފައިވާގޮތާއި ކަން ހިނގައިދިޔަގޮތް ތަފްސީލުކޮށް ބުނެދީފައިވާކަމަ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރި ފެހެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށް އޭނާއާއި  [ކުއްޖާގެ ނަން ]މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން 

އާއިމެދު ޢަލީ ޢަބްދުއްރަޙުމާނު ޖިންސީ  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ޔު ކުރުމަށް ކުރެވުނު ސުވާލުތަކާއި ގުޅިގެންވެސް އިންޓަރވި 
ގެ ފަރާތުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ [ކުއްޖާގެ ނަން]، ށާއިބުނެފައިވާކަމަ [ކުއްޖާގެ ނަން]ޢަމަލުތަކެއް ހިންގިކަމަށް 

މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން އޭނާއާއި ކުރެވުނު އިންޓަވިޔުގައި ދައްކާފައިވާ މިވާހަކަތަކަކީ ، ތަޙްޤީޤަށް ކިޔައިދީފައިވާ ވާހަކަތަކާއި 
ޙަޤީޤަތެއްނެތް ވާހަކަތަކެއް ނުވަތަ އަލަށް އުފައްދައިގެން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކެއްކަން ބެލެވޭނެ އެއްވެސް ސަބަބެއް އަދި 

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ  އެނގެން އޮންނަކަމަށް މިކަންކަން ،ށާއިވާކަމަޙުއްޖަތެއްވެސް ޢަލީ ޢަބްދުއްރަޙުމާނަށް ދެއްކިފައިނު 
ޝަރީޢަތުން ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ޤަޟިއްޔާ ނިންމެވުމުގައި  F15C/2010/07 ކޯޓުގެ ނަންބަރު ފެހެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް

 ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭކަން އެނގޭކަމެވެ.
 
)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާ މެދު  12/2009 ޤާނޫނު ނަންބަރު ،ތިންވަނަ ކަމަކީ  )ނ(

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި  2ޚާއްޞަ އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ މަޤްސަދުތަކަށް ބަލާއިރު، އެޤާނޫނުގެ 
ޖިންސީ ގޯނާ ސާބިތުކުރުމަށް ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ  "ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ބަލައިގަންނަ ބާވަތުގެ ހެކީގެ އިތުރުން، އޮންނަނީ

ނޑު ލުއިކުރުން" މިފަދައިންކަމާއި، ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ  އިތުރު ބާވަތުގެ ހެކި ހުއްދަކުރުމާއި، ބަލައިގަންނަ ހެކީގެ މިންގަ
އިރު، ބަލާ އްޤްސަދަށް އަދި އެމާއްދާގެ ނައްޞަގޯނާކުރާ މީހުންނާ މެދު ޚާއްޞަ އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ މިމަ

ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ޖިންސީގޯނާގެ މައްސަލަތައް ޝަރީޢަތުން ބެލުމުގައި، އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ބަލައިގަންނަ ހެކީގެ 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހެކިތައް  އެކަނި ނޫންކަމާއި،  ވަނަ މާއްދާގައި 47ގޮތުގައި ހަމައެކަނި ބަލައިގަންނަން ޖެހޭނީ އެޤާނޫނުގެ 

މާއްދާގައިވާ ހެކިތަކުގެ އިތުރަށް، މައްސަލަ ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި ހުށައެޅޭ ޝަރީޢަތުން ބަލައިގަންނަ  ވަނަ 47އެޤާނޫނުގެ 
އިތުރު ބާވަތްތަކުގެ ހެކިވެސް ބަލައިގަނެ އެހެކިތަކުގެ މައްޗަށް ޝަރީޢަތުން ރިޢާޔަތްކުރަން ޖެހޭނެކަން އެނގޭކަމާއި، 

ރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އުފުލޭ ދަޢުވާތައް ބެލުމުގައި، ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ މިހެންކަމުން ކުޑަކުއްޖަކާއި މެދު ޖިންސީގޯނާ ކު 
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންވެގެންވާ ހެކީގެ  47ގޯނާކުރާ މީހުންނާ މެދު ޚާއްޞަ އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

އެއްގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހެއްގެ މައްޗަށް ބާވަތުގެ ހެކި ލިބިފައިނެތްނަމަވެސް، އެފަދަ މައްސަލަ 5ތެރެއިން މަދުވެގެން 
ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންވަރަށް ހެކި ލިބިފައިވޭތޯ ވަޒަން ކުރުމުގައި  51ޤާނޫނުއަސާސީގެ 



   މައްސަލަަތއް  ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 

 ޞަފްޙާ  | 78

 
 

 މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ހުށައެޅޭ ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ އެހެނިހެން ހެކިތަކާއި ޤަރީނާތަކުގެ މައްޗަށް ބަލައި
 ވަޒަންކޮށް މައްސަލަ ނިންމުމުގައި އެހެކިތަކާއި ޤަރީނާތަކުގެ މައްޗަށް ފަނޑިޔާރުން ރިޢާޔަތްކުރަން ޖެހޭނެކަން އެނގޭކަމެވެ.

 

ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާ ބުއްދި ސަލާމަތުން ހުރެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައިވާ  ،ހަތަރުވަނަ ކަމަކީ )ރ( 
ކީ ހެއްކެއް ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެކަމަށާއި، މީހަކަށް މަޖުބޫރުކޮށްގެން ބަޔާންހޯދުމާއި، އިޢުތިރާފު ފިޔަވައި، އެހެން އިޢުތިރާފުތަކަ 

ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށް ހެކިހޯދުމަކީ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކޮށްގެންވާނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށާއި، އެގޮތަށް ހޯދާ ބަޔާންތަކާއި ހެކިތައް 
ވަނަ މާއްދާގައި އޮންނައިރު،  52މުހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޝަރީޢަތަށް ޤަބޫލު ނުކުރެވޭނެކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖު

ކުށަކާއި މެދު ވާ އިޢުތިރާފަށް ބާރު  ،ތަޙްޤީޤު މަރުޙަލާއެއްގައި މުއްތަހަމު މީހާ މަޖުބޫރުކަމެއް ނެތި ދޭ ބަޔާނެއްގައި
ޤީޤު މަރުޙަލާގައި ކުށްކުރި ކަމުގެ ލިއްބައިދޭ  ގުޅިފައިވާ އިތުރު އެހެނިހެން ހެކިތަކާއި ޤަރީނާތަކެއް ހުރެއްޖެނަމަ، ތަޙް

މައްޗަށް ވެވޭ އެއިޢުތިރާފަކީ މައްސަލަ ސާބިތުކުރުމަށް ފުދޭ ހަރުދަނާ ޤަރީނާއެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަނެވިދާނެކަން 
ކިއުޓަރ މަތިވެރި އިރަމާގެ/ ޕްރޮސި އއ. )އާދަމް ޝަރީފް SC-A/18/2009ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ގެ އޮފީސް( ޤަޟިއްޔާއިން ނިންމަވާފައިވާ ނިންމެވުމަށް ބެލުމުން އެނގޭކަމާއި، އަދި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުން ޖެނެރަލް
ބޭރުގައި މުއްތަހަމު މީހާ ކުށަށް އިޢުތިރާފުވުމަށް ފަހު ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި އެއިޢުތިރާފުން ރުޖޫޢަވެއްޖެނަމަ، އިޢުތިރާފުން 

ނޑިޔާރަށް ލިބިގެންވާ ރުޖޫޢަވުމާއި އެރުޖޫޢަވުން ބިނާކު ރި ސަބަބުތައް ވަޒަންކޮށް ތަޤްޔީމުކުރުމުގެ ބާރަކީ މައްސަލަ ބަލާ ފަ
 ބާރެއްކަން އެނގޭއިރު،

 [ކުއްޖާގެ ނަން]މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން ޢަލީ ޢަބްދުއްރަޙުމާނު ތަޙްޤީޤަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި މީނާ 
އިވާކަމަށް އެއްބަސްވެފައިވާކަމާއި، އަދި އެކަން ހިނގާ ދިޔަ ގޮތް ވަރަށް އާއިމެދު އެއްޖިންސުން ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލު ހިންގާފަ

ތަފްސީލުކޮށް މިބަޔާނުގައި ބުނެދީފައިވާކަމާއި، ޢަލީ ޢަބްދުއްރަޙުމާނުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވުނު ކުށަށް ތަޙްޤީޤުގައި 
ތުން މަޖުބޫރުކުރުވުމެއް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް އިޢްތިރާފުވެފައިވަނީ އޭނާގެ މައްޗަށް ނަފްސާނީގޮތުން ނުވަތަ ޖިސްމާނީގޮ

ސަރވިސްގެ ފަރާތުން ކުރިމަތި ކުރުވައިގެން ނޫންކަން މިބަޔާނަށް އިންކާރު ކުރަމުން ޢަލީ ޢަބްދުރަޙުމާނު ދަށުކޯޓުގެ 
ށް އިންކާރު ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުން އެނގޭކަމާއި، ޢަލީ ޢަބްދުއްރަޙުމާނު ތަޙްޤީޤަށް ދީފައިވާ މި ބަޔާނަ

ކުރަމުން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ބުނެފައިވަނީ، އޭނާ ތަޙްޤީޤަށް ބަޔާނެއްދީ އެބަޔާނުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ކަން 
، ހިނގާފައިވާގޮތް ރަނގަޅަށް ބަޔާން ދިނުމުން ނޫނީ ދޫނުކޮށްލެވޭނެކަމަށް ތަޙްޤީޤު ކުރި ފުލުހުން ބުނީމާކަމަށާއި

ނޑިޔާރެއްގެ އަމުރެއްގެ ދަށުން މެނުވީ އަދި ވަކި ޝަރުތުތަކަކާއި އެހެންނަމަވެސް ތަޙްޤީޤުކުރަ މުންދާ މައްސަލައެއްގައި ފަ
ލައިގެން މެނުވީ  ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހަކު ބަންދުގައި ނުބެހެއްޓޭނެކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމުހޫރިއްޔާގެ 

ޢަބްދުއްރަޙުމާނު ރަނގަޅަށް ބަޔާނެއް ދިނުމުން މެނުވީ އެހެންކަމުން ޢަލީ  ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާންވެގެން އޮންނަކަމާއި،
އޭނާ ދޫކޮށްނުކޮށްލެވޭނެކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައިވާކަމަށް އޭނާ ބުނާ ބުނުމަކީ ޢަލީ ޢަބްދުއްރަޙުމާނުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު 

ކަމާއި، ވީމާ، ޢަލީ ޢަބްދުއްރަޙުމާނު ކުރެވުނު ކުށުގެ މައްޗަށް އޭނާ އިޢުތިރާފުވުމަށް އޮތް މަޖުބޫރުކަމެއް ކަމުގައި ބެލެވެންނެތް 
ކުޅަ ކުށަށް އިޢުތިރާފުވެ އޭނާ ތަޙްޤީޤަށް ދީފައިވާ ބަޔާނަކީ، މިމައްސަލަ ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި ބަލައިގަނެވެން އޮތް ހަރުދަނާ 

 ޤަރީނާއެއް ކަމުގައި ބެލެވިދާފަދަ ޤަރީނާއެއްކަން އެނގޭކަމެވެ.
 

)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާ މެދު  12/2009 ޤާނޫނު ނަންބަރު ،ކަމަކީ  ފަސްވަނަ )ބ( 
ވަނަ މާއްދާގެ ހެކީ ނިސްބަތުގެ ގޮތުގައި ހުރިކަންކަން  47ގެ  ޚާއްޞަ އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު(

އި ބުނިތަން، ބުނި )ދ( ގައި ބުނާ ކަންކަމާ އެއަކުރުތަކުގެ ތެރެއިން )ޅ( )ކ( )އ( ،އަކުރުތަކަކަށް ބަހާލާފައި ހުރިނަމަވެސް
މަޤާމު ތަފާތު ވިޔަސް، މިއީ އެއްބާވަތެއްގެ އެއްދަރަޖައެއްގެ ވާހަކަތަކެއްކަމަށާއި، އެޢިބާރާތްތަކުގެ އަކުރު ތަފާތުވުން ފިޔަވާ 
 އިތުރުކަމެއް ފެންނަން ނެތްކަމަށާއި، އެއަކުރުތަކުގައިވާ ކަންކަމަކީ ހަތަރުކަމެއްކަމަށް މާނަކުރުމަކީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ 
އަސްލަކާ ޚިލާފުކަމެއްކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ޢަލީ ޢަބްދުއްރަޙުމާނުގެ ފަރާތުން ބުނާ ބުނުމަށް ބަލާއިރު، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ  47 ގެ )ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާ މެދު ޚާއްޞަ އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( 12/2009
ވަކިއަކުރުތަކަކަށް ބަހާލުމުގެ މަޤްސަދަކީ އެއިން ކޮންމެ އަކުރަކީ ވަކިވަކި ކަންކަމުގެ ގޮތުގައި  މާއްދާގައިވާ ހެކީގެ ނިސްބަތް 

ނޑައެޅުންކަމާއި، މިގޮތުން މިމާއްދާގެ )ޅ( )ކ( )އ( )ދ( މިއަކުރުތަކުގައިވާ ޢިބާރާތަށް ބެލުމުން މިހުރިހާ  ކަ
 ނުކުރެވޭކަމާއި،އަކުރުތަކެއްގައި މިވަނީ އެއްކަންތައްތަކެއްގެ ގޮތުގައި މާނަ



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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ޢަލީ ޢަބްދުއްރަޙުމާނުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވުނު މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ދަށުކޯޓަށް ހުށައެޅުނު ހެކިތަކަށް 
)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާ މެދު ޚާއްޞަ އުޞޫލުތަކަކަށް  12/2009ބަލާއިރު، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ދިސާގެ ވާހަކަ ޙާދިސާ ހިނގިތާ ދާދި އަވަހަށް މިޙާ ،ގެ )ޅ( ގައިވާ ފަދައިން 47ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު(  ޤާނޫނުގެ 
ނޑު ކޮއްކޮގެ ނަމާއި އެޑްރެސް]ގެ ފަރާތުން [ކުއްޖާގެ ނަން ] މަދު މަންޒިލް އަޙްވަގުތީ ފެހެންދޫ/ .ބ، އާއި [ކުއްޖާގެ އެއްބަ

ށް މިތިން މީހުން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ހެކިބަސް އަށް ކިޔައިދީފައިވާކަމަމަދު އަސްލަމް މ.ނަލަހިޔާވިލާ އަޙް، ނަޒީފުއާއި
ގެ [ކުއްޖާގެ ނަން]ކުރީ ކޮންކަމެއްތޯ  ޢަލީ ޢަބްދުއްރަޙުމާނާއި އެކު އައްސޭރިގޭގައި ، [ކުއްޖާގެ ނަން]ދީފައިވާކަމާއި، އަދި 

ގެ [ކުއްޖާގެ ނަން ]ދީފައިވަނީ  މިވާހަކަތައް އެހެކިވެރިންނަށް ކިޔާ [ކުއްޖާގެ ނަން ]ގާތުގައި މިހެކިންގެ ފަރާތުން އެހުމަކީ 
އާއިމެދު  [ކުއްޖާގެ ނަން]ފަދައިން  އިޚުތިޔާރުން ބޭރުންކަމުގައި ބެލެވޭނެ ސަބަބެއް ނޫންކަމާއި، އެމާއްާދގެ )ކ( ގައިވާ
)އ( ގައިވާ ފަދައިން  އެމާއްދާގެ، ކަންވީ ގޮތް އޭނާ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ތަޙްޤީޤަށް ކިޔައިދީފާވާކަމާއި

މިވާހަކަތަކަކީ ޙަޤީޤަތެއްނެތް ވާހަކަތަކެއް ނުވަތަ އަލަށް އުފައްދައިގެން ކިޔައިދީފައިވަނީ،  [ކުއްޖާގެ ނަން]ހަކަތައް މިވާ
އަދި އެމާއްދާގެ )ދ(  ،ނެތިކަން ސާބިތުނުވާކަމާއިދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކެއްކަން ބެލެވޭނެ އެއްވެސް ސަބަބެއް އަދި ޙުއްޖަތެއް

ދިސާގެ ޙާއި އިންޓަރވިޔު ކުރުމުންވެސް އެއާ [ކުއްޖާގެ ނަން]ލަ ބަލަމުން ދިޔައިރު ކޯޓުގެ ފަރާތުން ގައިވާ ފަދައިން މައްސަ
 ކޯޓަށް ކިޔައިދީފައިވާކަމާއި މިއެންމެހާ ކަންކަން އެނގޭކަމާއި، [ކުއްޖާގެ ނަން]ވާހަކަ 

އިމެދު ޖިންސީޢަމަލެއް އާ [ކުއްޖާގެ ނަން ]ހުށައެޅިފައިވާ މިހެކިތަކަށް ބަލާއިރު، ޢަލީ ޢަބްދުއްރަޙުމާނު 
ނޑުން ސާބިތުވުމަށް އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ވަނަ މާއްދާގެ )އ(  51ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ހިންގާފައިވާކަން ގައި ބުނާ މިންގަ

ގެ ހެކި ލިބިފައިވާކަމާއި އަދި ޢަލީ ޢަބްދުއްރަޙުމާނު މިކުށް ކުރިކަމުގެ މައްޗަށް ތަޙްޤީޤުގައި ވެފައިވާ އިޢުތިރާފަކީ މިހެކިތަކު 
 މައްޗަށް އިތުރަށް ތާއީދުކޮށްދޭ ހަރުދަނާ ޤަރީނާއެއްކަމުގައި ބެލެވެން އޮންނަކަމާއި،

ތުން ކުޅަ ކުޑަކުއްޖަކާއިމެދު ޖިންސީ ޢަމަލު ދައުލަމިހެންކަމުން ޢަލީ ޢަބްދުއްރަޙުމާނުގެ މައްޗަށް 
އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް  10ދުއްރަޙުމާނު ހިންގިކަމުގެ ދަޢުވާ ސާބިތުވާކަމަށް، އަދި މިކުށުގެ އަދަބެއް ގޮތުން ޢަލީ ޢަބް

ޤަޟިއްޔާގައި  F15C/2010/07މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ފެހެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ޖަލަށް ލުމަށް ޙުކުމްކޮށް 
މައްސަލަ ބެލި ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަށް ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭނެ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ވިޔަސް ސަބަބެއް ފެންނަން ނެތްކަމަށް މި

ނޑިޔާރުންނަށް އިއްތިފާޤުވެވެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ  އެވެ.ފަ
 
 

 :ްޙުކުމ 

 

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ފެހެންދޫ ދެންފަހެ، އިސްވެފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކުރިއިރު، 
ބުލޫހައުސް ޢަލީ ފެހެންދޫ/ ރުމަށް ބ.ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފުކު F15C/2010/07މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

 ޢަބްދުއްރަޙުމާނުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާފައިވާ ނުކުތާތަކުގެ މައްޗަށް ބަލާ، އެ މައްސަލައިގެ ޙުކުމަށް ބަދަލުގެންނަންޖެހޭ ފަދަ ޝަރުޢީ 
ޓުގެ ނަންބަރު މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ފެހެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯއަދި ޤާނޫނީ ވިޔަސް ސަބަބެއް ފެންނަން ނެތުމުން 

07/F15C/2010   ެނޑިޔާރުންގ ޤަޟިއްޔާގައި ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމަށް ތާއީދުކޮށް، މި މައްސަލަބެލި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަ
 އިއްތިފާޤުން ޙުކުމްކޮށްފީމެވެ.

 
 



   މައްސަލަަތއް  ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 

 ޞަފްޙާ  | 80
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 HC-A/38/2012ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު 
  :ްޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުން ކުޑަކުދިންނާމެދު ގަދަކަމުން ބަދުއަޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތ 

 

 :ްއިސްތިއުނާފު ކުރިފަރާތ 

 މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ނަން:  *

      އަލިމަސްގެތުރާކުނު/ ހއ.* ދާއިމީ އެޑްރެސް:  A076394* އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު: 

 

 :ްއިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތ 

 ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސްޕްރޮސި  ނަން: *

 -* ދާއިމީ އެޑްރެސް:  -: * އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު 

 
  ު1433ރަބީޢުލްއައްވަލް  14 ތާރީޚް: ރަޖިސްޓްރީކުރެވުނ 

 2012ފެބްރުއަރީ  06                  
 :ް1433ޝައްވާލު  26 ނިމުނު ތާރީޚ 

  2012ސެޕްޓެމްބަރ  13             
 

  ު02  ރު: ނަންބަ  ޤަޟިއްޔާ  އިސްތިއުނާފުކުރެވުނ/A1-C/2010 

 :ުލަދުއްމަތީ އުތުރުބުރީ ތުރާކުނު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ތި ނިންމެވި ކޯޓ 

 

  ިލިސް:މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖ 

ނޑިޔާރު  ނޑިޔާރު ، ޢަލީ ސަމީރުފަ ނޑިޔާރު ، ޢަބްދުލްޣަނީ މުޙައްމަދުފަ  ޢަބްދުއްރައޫފު އިބްރާހީމް ފަ
 

  ުތައް(އުޞޫލު ޤަޟިއްޔާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ މުޙިއްމ(: - 
 

  ުއާއި ޙުކުމް ގެ ޚުލާޞާ ނު މައްސަލައި ދަށުކޯޓަށް ހުށަހެޅ: 

 

ތުރާކުނު/  ހއ.ޤަޟިއްޔާއަކީ، A1-C/2010/02  ތިލަދުއްމަތީ އުތުރުބުރީ ތުރާކުނު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ނަންބަރު
އަހަރު(  15) [ނަމާއި އެޑްރެސްކުއްޖާގެ އަނިޔާ ލިބުނު ފުރަތަމަ ]ދުވަހު  2009މާރޗް  27މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް  އަލިމަސްގެ

އާއިމެދު ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގިކަމަށް  އަހަރު( 17) [ނަމާއި އެޑްރެސް ކުއްޖާގެ އަނިޔާ ލިބުނު ދެވަނަ ]އި، އާ
އަނިޔާ ]އެހާކަށްހާއިރު، މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ދިރިއުޅޭ ހއ.ތުރާކުނު/ އަލިމަސްގެއަށް  19:00އިންކާރު ކުރިނަމަވެސް އެދުވަހުގެ 

ގާތު، އެގޭ ކައިރީގައިހުރި ޖޯލިފަތީގައި  [ނަންކުއްޖާގެ އަނިޔާ ލިބުނު ފުރަތަމަ ]ދިއުމުން  [ނަން އްޖާގެ ކުލިބުނު ފުރަތަމަ 
އަނިޔާ ] ،ޖޯލިފަތީގައި އިށީނުމުން މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް [ނަން ކުއްޖާގެ އަނިޔާ ލިބުނު ފުރަތަމަ ]ދެ އިނުމަށް އައުމަށްބުނެ ނއިށީ

ލައިގެންހުރި ފަޓުލޫނުގެ  [ނަންކުއްޖާގެ އަނިޔާ ލިބުނު ފުރަތަމަ ]އަތުގައި ހިފަހައްޓާ،  ގެ [ނަން ކުއްޖާގެ ލިބުނު ފުރަތަމަ 
އަނިޔާ ލިބުނު ފުރަތަމަ ]ގެ ކުރިމަތިފަރާތުގައި ތުންޖަހައި ބުއިކަމަށް  [ނަން ކުއްޖާގެ އަނިޔާ ލިބުނު ފުރަތަމަ ]ޒިޕްތިރިކުރުމަށްފަހު 

އާއިމެދު މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް މިޢަމަލުތައް ހިންގިތަން  [ނަން ކުއްޖާގެ ފުރަތަމަ އަނިޔާ ލިބުނު ]ބުނާތީއާއި،  [ނަންކުއްޖާގެ 
އަނިޔާ ލިބުނު ]އެހާކަށްހާއިރު  18:00ބުނާތީއާއި، އަދި މިދުވަހުގެ  [ނަމާއި އެޑްރެސްކުއްޖާގެ އަނިޔާ ލިބުނު ދެވަނަ ]ދުއްކަމަށް 

ކުއްޖާގެ  އަނިޔާ ލިބުނު ދެވަނަ ]ބަލާ އައުމަށް ބުނެ މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ގާތު މިރަށު ރަތްގާމަގަށް އެއްޗެއް [ނަންކުއްޖާގެ ދެވަނަ 
ގެ ކުރިމަތިފަރާތުގައި ހިފަންއުޅުނު ކަމަށާއި، އަދި  [ނަންކުއްޖާގެ  ނު ދެވަނައަނިޔާ ލިބު]މިރަށު ކުނިކޮށްޓަށް ގެންގޮސް  [ނަން

 އަނިޔާ ލިބުނު ދެވަނަ ]ދު އިބްރާހީމް ތުންޖަހަން އުޅުނު ކަމަށް ގެ ތުންފަތުގައި މުޙައްމަ [ނަންކުއްޖާގެ  އަނިޔާ ލިބުނު ދެވަނަ ]
ހަދިޔާގެ ގޮތުގައި ކުޅޭ  އަށް [ނަން ކުއްޖާގެ  އަނިޔާ ލިބުނު ދެވަނަ]ބުނާތީއާއި، މުޙައްަމދު އިބްރާހީމް މީގެކުރިން  [ނަންކުއްޖާގެ 

ކުއްޖާގެ  އަނިޔާ ލިބުނު ދެވަނަ]އާއި  [ނަންކުއްޖާގެ ތަމަ އަނިޔާ ލިބުނު ފުރަ ]އެއްޗެހި ގަނެދީ ހަދާފައިވާތީއާއި، އަދި މިޢަމަލުތައް 
ޓީޗަރެއްގެ ގެ  [ނަންކުއްޖާގެ އަނިޔާ ލިބުނު ފުރަތަމަ ] މިދެކުދިންނާމެދު މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ހިންގާފައިވާކަމަށް، އާއި [ނަން



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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ކިޔާދިންކަމަށް  [ނަންކުއްޖާގެ ފުރަތަމަ  އަނިޔާ ލިބުނު ] ގުލްދަމްގޭ މުޙައްމަދު ސިޔާމަށް ތުރާކުނު/ ގޮތުގައި އޭރުހުރި ހއ.
ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް،  6ގެ  )ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނު( 24/76ބުނެފައިވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ޔާމްޝިމުޙައްމަދު 

ތުން ކުރުމުން އުލަ ދަމައްޗަށް ވާ މުޙައްމަދު އިބްރާހީމްގެ ޢު ކުޑަކުދިންނާމެދު ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދަ 
 ބައްލަވާފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެކެވެ.

 ތުން ދައުލަޙުކުމް ކުރައްވާފައިވަނީ، " ންތިލަދުއްމަތީ އުތުރުބުރީ ތުރާކުނު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ޤަޟިއްޔާގައި އެ
ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު  މުޙައްމަދު އިބްރާހީމްގެ މައްޗަށް ކުރައްވާފައިވާ، ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ގަދަކަމުން  އަލިމަސްގެތުރާކުނު/ ހއ.

އަނިޔާ ލިބުނު ފުރަތަމަ ]އެހާކަށްހާއިރު  19:00ދުވަހުގެ  2009މާރޗް  27ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ޝަރީޢަތުން ބެލިބެލުމުން، 
 ކައިރީގައިހުރި ޖޯލިފަތީގައި  އަލިމަސްގެތުރާކުނު/ ހއ.މަސް(  9އަހަރާއި  14މީލާދީގޮތުން އުމުރު ) [ނަމާއި އެޑްރެސްކުއްޖާގެ 
އަނިޔާ ]ލައިގެންހުރި ފަޓުލޫނުގެ ޒިޕް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމްގެ އަތުން ކަހާލައި  [ނަން ކުއްޖާގެ އަނިޔާ ލިބުނު ފުރަތަމަ ]އިންދާ 

ގެ ކުރިމަތިފަރާތް )ހީސި(  [ނަން ކުއްޖާގެ އަނިޔާ ލިބުނު ފުރަތަމަ ]އޮރިޔާން ކުރުމަށްފަހު،  [ނަންކުއްޖާގެ ލިބުނު ފުރަތަމަ 
ބްރާހީމް ބުއިކަން ހެކިންގެ ހެކިބަހުން ޝަރީޢަތަށް ޘާބިތުވާތީ، ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު މުޙައްމަދު އި

ނޑައަޅައި، މިއީ މީނާގެ މައްޗަށް މިބާވަތުގެ ކުށެއް ޘާބިތުވާ  ހިންގުމުގެ ކުށުން މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަ
ވަނަ  173(ގެ 6މިކުށުގެ ޢުޤޫބާތެއްގެ ގޮތުން ޝަރީޢަތް ކުރުމާބެހޭ ގޮތުން ހެދިފައިވާ ޤަވާޢިދު ) ފުރަތަމަ ފަހަރުކަމަށްވާތީ 

)ހަތަރެއް( އަހަރު  4)އޮނަތިރީސް( އެތިފަހަރުން ތަޢުޒީރު ކުރުމަށާއި.  29ގެ ދަށުން  ގެ )ށ( (1ވަނަ ނަންބަރުގެ ) 3މާއްދާގެ 
ޙައްމަދު އިބްރާހީމް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކޮށް މިޤަޟިއްޔާ ނިންމީއެވެ" މު ތުރާކުނު/އަލިމަސްގެ ހއ. އްދަތަށްދުވަހުގެ މު

 މިފަދައިންނެވެ.
 

 

 

 :ްފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައ 

 

ޤަޟިއްޔާގައި ޙުކުމް ކުރައްވާ  A1-C/2010/02 ތިލަދުއްމަތީ އުތުރުބުރީ ތުރާކުނު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ނަންބަރު .2
އެޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު ގެ މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް އަލިމަސްގެތުރާކުނު/ ހިގެން ހއ.ޖެނިންމެވުމުން، އެޙުކުމާމެދު ހިތްހަމަ ނު

 ކުރަމުން އަންނަނިވި ނުކުތާތައް ފާހަގަކޮށް އެނުކުތާތަކާމެދު ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ.
 ރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ:ފަގެ މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ހއ.ތުރާކުނު/ އަލިމަސްގެ އެގޮތުން 

 
 ،ީ02ގެ ނަންބަރު ތުރާކުނު ކޯޓު ހއ. ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކ/A1-C/2010  ުޤަޟިއްޔާއިން މުޙައްމަދ

ބިތު ކުރައްވާފައިވަނީ ހެކިންގެ ސާމްގެ މައްޗަށް ކުޑަކުދިންނާއި އެކުގައި ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގިކަމުގެ ކުށް އިބްރާހީ
ބިތުވާނެ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ސާބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ހެކިންގެ ހެކިބަހުން މިމައްސަލަ ހެކިބަހުގެ މައްޗަށް ކަމަށް 

 .އެވެނުކުތާ ހުށަހަޅާފައިވާހަމައެއްނެތް ކަމަށް ބުނެ 
 
  ަވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް  6ގެ  )ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނު( 24/76ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ނަ ނުކުތާއަކީ ދެވ

ބިތު ކުރުމުގައި އެޤާނޫނާއި ޚިލާފު ސާބިތު ކޮށްފައިވާއިރު މައްސަލަ ސާހުގެ މައްޗަށް މިމައްސަލަ ހެކިންގެ ހެކިބަ
 ކަންތައްތަކެއް ހުރިކަން ސާފުކޮށް އެނގެންއޮތް ކަމަށްބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާއެވެ.

 
 

ޤަޟިއްޔާގެ  A1-C/2010/02  ތިލަދުއްމަތީ އުތުރުބުރީ ތުރާކުނު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ނަންބަރުމިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން  .1
 މުޙައްމަދު  ،އަލިމަސްގެތުރާކުނު/ ކުރަމުން ހއ.ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު ތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށާއި، އެޝަރީޢަ 

ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކައަށާއި، ންނާއި މައްސަލަ ރައްދުވާ ޕްރޮސި ފަރާތު  ގެއިބްރާހީމް
 ންތަކަށް ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ޝަރީޢަތަށް ފާހަގަކުރެއެވެ.ޔުހުރި ލިޔެކި މައްސަލައާއި ގުޅުން

 

ތުން ކޮށްފައިވާ ދައުލަމުޙައްމަދު އިބްރާހީމްގެ މައްޗަށް  އަލިމަސްގެ ތުރާކުނު/ ހއ. ،ކަމަކީ  ފުރަތަމަ )ހ( 
އަނިޔާ ލިބުނު ދެވަނަ ]، އަހަރު( 15) [ޑްރެސްނަމާއި އެކުއްޖާގެ އަނިޔާ ލިބުނު ފުރަތަމަ ]ދަޢުވާއަކީ ކުޑަދެކުދިންނާއިމެދު 

 ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގާފައިވާކަމަށް ބުނެ ކޮށްފައިވާ ދަޢުވާއެއްކަމާއި، އަހަރު( 17) [ނަމާއި އެޑްރެސްކުއްޖާގެ 



   މައްސަލަަތއް  ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 

 ޞަފްޙާ  | 82

 
 

ފައިވާކަން ތިލަދުންމަތީ މަޖިލީހުގައިވެސް އިންކާރުކޮށް އާއި ޝަރީޢަތުގެ ގައިބްރާހީމް ތަޙްޤީޤު  އެދަޢުވާއަށް މުޙައްމަދު 
ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓުން  A1-C/2010/02އުތުރުބުރީ ތުރާކުނު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

 އެނގެންއޮވެއެވެ.
 

މް މުޙައްމަދު އިބްރާހީ، މިދަޢުވާއަށް މްގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާއިބްރާހީ މުޙައްމަދު ،ކަމަކީ  ދެވަނަ  )ށ(
 19:00ވަނަ ދުވަހުގެ  2009މާރޗް  29އުފުލާފައިވަނީ،  މްގެ މައްޗަށް މިދަޢުވާ އިބްރާހީ ރިނަމަވެސް، މުޙައްމަދު އިންކާރުކު 

ކުއްޖާގެ އަނިޔާ ލިބުނު ފުރަތަމަ ]ތުރާކުނު އަލިމަސްގެއަށް އެރަށު . މް ދިރިއުޅޭ ހއކަށްހާއިރު، މުޙައްމަދު އިބްރާހީ އެހާ
މެދު ގަދަކަމުން ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލު ހިންގިކަމަށް އިއާ [ނަންކުއްޖާގެ ނު ފުރަތަމަ އަނިޔާ ލިބު]ދިއުމުން  [ނަމާއި އެޑްރެސް

މެދު މިޢަމަލުތައް އާއި  [ނަންކުއްޖާގެ އަނިޔާ ލިބުނު ފުރަތަމަ ]ބުނާތީއާއި،  [ނަންކުއްޖާގެ އަނިޔާ ލިބުނު ފުރަތަމަ ]
 18:00ބުނާތީއާއި، އަދި ހަމަ މިދުވަހުގެ  [ރެސްނަމާއި އެޑްކުއްޖާގެ އަނިޔާ ލިބުނު ދެވަނަ ]ދުށްކަމަށް  ންހިންގިތަ 

އަނިޔާ ]ގެ ގާތުގައި ތުރާކުނު ރަތްގާމަގަށް އެއްޗެއް ބަލާ އައުމަށް ބުނެ [ނަން ކުއްޖާގެ އަނިޔާ ލިބުނު ދެވަނަ ]ކަށްހާއިރު، 
މެދު ވެސް ގަދަކަމުން އާއި [ނަންކުއްޖާގެ އަނިޔާ ލިބުނު ދެވަނަ ]ކުނިކޮއްޓަށް ގެންގޮސް  [ނަންކުއްޖާގެ ލިބުނު ދެވަނަ 

 [ނަންކުއްޖާގެ އަނިޔާ ލިބުނު ދެވަނަ ]މް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމަށް ހިންގުމަށް މުޙައްމަދު އިބްރާހީ ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލު
ކުއްޖާގެ އަނިޔާ ލިބުނު ދެވަނަ ]މް މިޢަމަލު ހިންގާފައިވާކަމަށްބުނެ ންނާއި މެދު މުޙައްމަދު އިބްރާހީބުނާތީއާއި، މިދެކުދި

ކުއްޖާގެ އަނިޔާ ލިބުނު ދެވަނަ ] ށްޝިޔާމަ މުޙައްމަދު ހއ. ތުރާކުނު/ގުލްދަމްގެ، ގެ ޓީޗަރެއްގެ ގޮތުގައި އޭރު ހުރި[ނަން
)ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނު(ގެ  76/24ބުނެފައިވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ޝިޔާމް މުޙައްމަދުމިވާހަކަތައް ކިޔައިދީފައިވާކަމަށް  [ނަން
 ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ވަނަ މާއްދާއާއި ޙަވާލާދީ  6

 
ތުން ކުރައްވާފައިވާ، ކުޑަ ދެކުދިންނާއިމެދު ދައުލަމުޙައްމަދު އިބްރާހީމްގެ މައްޗަށް  ،ތިންވަނަ ކަމަކީ  )ނ(

 [ނަމާއި އެޑްރެސް ކުއްޖާގެ އަނިޔާ ލިބުނު ފުރަތަމަ ]ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާގެ ތެރެއިން، 

އަނިޔާ ]މްގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެފައިވާ ނަމަވެސް، އްމަދު އިބްރާހީ ދަކަމުން ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލު ހިންގިކަން މުޙައާއިމެދު ގަ 
މް ހިންގިކަން ޤީ ޢަމަލެއް މުޙައްމަދު އިބްރާހީއާއިމެދު ގަދަކަމުން ބަދުއަޚުލާ [ނަމާއި އެޑްރެސްކުއްޖާގެ ލިބުނު ދެވަނަ 

 A1-C/2010/02މަތީ އުތުރުބުރީ ތުރާކުނު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު އްދުށް ސާބިތުވެފައިނުވާކަން ތިލަޝަރީޢަތަ
މްގެ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތައް ބިނާކޮށްފައިވަނީ، މިހެންކަމުން މުޙައްމަދު އިބްރާހީޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމަށް ބެލުމުން އެނގޭކަމާއި، 

މް ގަދަކަމުން ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލު ހިންގިކަމަށް ރާހީމެދު މުޙައްމަދު އިބް އާއި [ނަންކުއްޖާގެ އަނިޔާ ލިބުނު ފުރަތަމަ ]
ލުތަކާއި ޚިލާފު ކަންތައްތަކެއް ހުރިކަމަށް ޞޫތުމުގައި ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައި އޮތް އޮ
 ފާހަގަކުރައްވާ ކަން އެނގެން އޮތުމެވެ.

 

ބްރާހީމް އެކުއްޖަކާއިމެދު ބަދުއަޚުލާޤީ މުޙައްމަދު އި ތުރާކުނު/ އަލިމަސްގެ  ހއ. ،ހަތަރުވަނަ ކަމަކީ  )ރ(
ގެ ތަޙްޤީޤު ބަޔާނަށް ބަލާއިރު، އެބަޔާނުގައި  [ނަންކުއްޖާގެ އަނިޔާ ލިބުނު ފުރަތަމަ ]ޢަމަލު ހިންގާފައިވާކަމަށް ބުނާ 

މަ އަނިޔާ ލިބުނު ފުރަތަ]ކޫލުން ހައުސްތަކުގެ މެދުގައި ބޭއްވި ވޮލީ މުބާރާތުގައި ވަނަ ދުވަހު ސު 27މާރޗް  2009"
ކޯޗު ގެ  [ނަންކުއްޖާގެ އަނިޔާ ލިބުނު ފުރަތަމަ ]ވެސް ބައިވެރިވެފައިވާތީ، ސުކޫލަށް ކުޅެންގޮސް  [ނަން ކުއްޖާގެ 

މް ދިރިއުޅޭ ގެއަށް މް ބަލާ މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ނާންނާތީ، މުޙައްމަދު އިބްރާހީ/ އަލިމަސްގެ މުޙައްމަދު އިބްރާހީހއ.ތުރާކުނު
މަޑުކޮށްލާށޭ މް ގާތު ބުނުމުން ބޭރުގައި ދާން ބަލައޭ މުޙައްަމދު އިބްރާހީ ސް މިއައީ ސުކޫލަށްދިޔަކަމަށާއި، އެގެއަށް ގޮ

އެތަނުގައި ހުރި ހޮޅުއައްޓެއްގައި އިށީދެ  [ނަން ކުއްޖާގެ އަނިޔާ ލިބުނު ފުރަތަމަ ] ދެން، މް ބުނިކަމަށާއިމުޙައްމަދު އިބްރާހީ
މަށާއި، އަދި މުޙައްމަދު އިރީގައި ހުރި ޖޯލި ފައްޗެއްގައި އިށީން ކަމް އައިސް އެތަނުގެ ކަމުޙައްމަދު އިބްރާހީ އިންދާ
އިށީނުމުން މުޙައްމަދު  ގޮސް ޖޯލިފަތީގައި [ނަންކުއްޖާގެ އަނިޔާ ލިބުނު ފުރަތަމަ ]މް ކައިރިއަށް އަންނާށޭ ބުނުމުން އިބްރާހީ
ލައިގެން  [ނަންކުއްޖާގެ އަނިޔާ ލިބުނު ފުރަތަމަ ]ގެ އަތް ހިފަހައްޓާ  [ނަންކުއްޖާގެ އަނިޔާ ލިބުނު ފުރަތަމަ ]މް، އިބްރާހީ

ގެ ކުރިމަތި ފަރާތުގައި އަނގަޖަހާ ބޯން  [ނަން ކުއްޖާގެ އަނިޔާ ލިބުނު ފުރަތަމަ ]ހުރި ފަޓުލޫނުގެ ޒިޕް ކަހާލުމަށްފަހު، 
މުންވެސް މަޑުކުރާށޭ ގަދަހަދައި ދުރަށްދާން މަސައްކަތް ކުރު [ނަން ކުއްޖާގެ އަނިޔާ ލިބުނު ފުރަތަމަ ]ފެށިކަމަށާއި، ދެން 

އަނިޔާ ލިބުނު ފުރަތަމަ ] މް ބުއިކަމަށް"މަތި ފަރާތް މުޙައްމަދު އިބްރާހީގެ ކުރި [ނަންކުއްޖާގެ އަނިޔާ ލިބުނު ފުރަތަމަ ]ބުނެ 



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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ތުރާކުނު  އުތުރުބުރީ މަތީއްތިލަދު ބުނެފައިވާކަން އެނގެން އޮންނައިރު، މިވާހަކަތައް ހަމަ މިމޭރުމުން [ނަން ކުއްޖާގެ 
އާއި ކުރެވުނު އިންޓަރވިޔުގައި ކިޔައިދީފައިވާ ކަން  [ނަންކުއްޖާގެ އަނިޔާ ލިބުނު ފުރަތަމަ ]ކޯޓުން  ސްޓްރޭޓްމެޖި

 އެނގޭކަމެވެ.

 

ޢަމަލުތައް  މެދު އިޝާރާތްކުރެވުނުއާއި [ނަންކުއްޖާގެ އަނިޔާ ލިބުނު ފުރަތަމަ ] ،ކަމަކީ  ފަސްވަނަ  )ބ(
ފެނިފައިވާކަމަށް އޭނާ ބުނާކަމާއި،  އަށް [ނަމާއި އެޑްރެސްކުއްޖާގެ ލިބުނު ދެވަނަ  އަނިޔާ]މް ހިންގިތަން މުޙައްމަދު އިބްރާހީ

ގެ ފަރާތުން މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ދީފައިވާ ބަޔާނަށް ބަލާއިރު، އެބަޔާނުގައި  [ނަންކުއްޖާގެ އަނިޔާ ލިބުނު ދެވަނަ ]މި
ކުއްޖާގެ އަނިޔާ ލިބުނު ދެވަނަ ]ބޭއްވި ވޮލީ މުބާރާތުގައި  ވަނަ ދުވަހު ސުކޫލުން ހައުސްތަކުގެ މެދުގައި 27މާރޗް  0920"

ނޑަކަށް ، ވެސް ބައިވެރިވެފައިވާތީ [ނަން މް އާއި މަގުމަތިން ހާކަށްހާއިރު މުޙައްމަދު އިބްރާހީއެ 18:50އެދުވަހުގެ ރޭ ގާތްގަ
ގެ ގެއަށް އަންނާށޭ ބުނުމުން އޭނާ މްގެ ގާތުގައި މުޙައްމަދު އިބްރާހީ [ނަން ކުއްޖާގެ އަނިޔާ ލިބުނު ދެވަނަ ]ދިމާވެގެން 

ކަށް ހާއިރު އެގޭދޮށަށް ގޮސް އެގޭގެ ކައިރީގައި ހުރި ގާފުންޏެއް ކައިރީގައި  19:00ހަދާގޮތް ބަލާނީއޭ ހިތަށް އަރާ 
، އިމް އޭނާގެ ގެ ކައިރީގައި އިން ޖޯލިފައްޗެއްގައި އިށީދެ އިންކަމަށާބްރާހީއި އޭރު މުޙައްމަދު، މަޑުކޮށްގެން ހުރިކަމަށާއި

މުޙައްމަުދ ، އިން ކަމަށާއި [ނަމާއި އެޑްރެސްކުއްޖާގެ އަނިޔާ ލިބުނު ފުރަތަމަ ]އެޖޯލިފަތި ކައިރީގައި ހުރި ހޮޅުއަށީގައި 
އުމަށް ފަހު މުޙައްމަދު ގެނަ [ނަންކުއްޖާގެ އަނިޔާ ލިބުނު ފުރަތަމަ ]މް ކައިރީގައި އިން ޖޯލިފައްޗަށް އިބްރާހީ
ކުއްޖާގެ އަނިޔާ ލިބުނު ފުރަތަމަ ]ލައިގެން ހުރި ފަޓްލޫނުގެ ޒިޕްކަހާލައި  [ނަންކުއްޖާގެ ތަމަ އަނިޔާ ލިބުނު ފުރަ]،މްއިބްރާހީ
ފައިވާކަމާއި، އަދި ބުނެ މިފަދައިން " ށް ފެނިފައިވޭ އަ [ނަން ކުއްޖާގެ އަނިޔާ ލިބުނު ދެވަނަ ]ގެ ކުރިމަތި ފަރާތް ބުއިތަން [ނަން

އާއި ކުރެވުނު  [ނަން ކުއްޖާގެ އަނިޔާ ލިބުނު ދެވަނަ ]ފަރާތުން މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓުގެ  އުތުރުބުރީ ތިލަދުންމަތީ
 .އިންޓަރވިޔުގައިވެސް މިވާހަކަތައް ހަމަ މިގޮތަށް އެކޯޓަށް ކިޔައިދީފައިވާކަން އެނގޭކަމެވެ

 

މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް އެކުއްޖަކާއި މެދު ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލު ހިންގާފައިވާކަމަށް ބުނާ ހަވަނަ ކަމަކީ،  )ޅ(
އަނިޔާ ]ގެ ހެކިބަހާއި، އިޝާރާތްކުރެވުނު ޢަމަލު ހިންގިތަން ފެނުނުކަމަށް ބުނާ  [ނަންކުއްޖާގެ ޔާ ލިބުނު ފުރަތަމަ އަނި]

ލާޤީ ޢަމަލު މެދު ބަދުއަޚުއާއި [ނަންކުއްޖާގެ އަނިޔާ ލިބުނު ފުރަތަމަ ]ގެ ހެކިބަހުގެ އިތުރަށް  [ނަންކުއްޖާގެ ލިބުނު ދެވަނަ 
ރަކަށް އުޅުނު އެރަށު ގާފައިވާކަމަށް ބުނެ މިވާހަކަތައް ހއ.ތުރާކުނު ސުކޫލްގެ ވަގުތީ ޓީޗަމް ހިން މުޙައްމަދު އިބްރާހީ

 މުޙައްމަދު ޝިޔާމްކިޔައިދީފައި ވާކަމަށްބުނެ  [ނަންކުއްޖާގެ އަނިޔާ ލިބުނު ދެވަނަ ] މުޙައްމަދު ޝިޔާމަށް ،ގުލްދަމްގޭ
ދިސާ ހިނގިކަމަށް ބުނާ ދުވަސްވަރުގެ ތެރެއިން ޙާއި، އަދި މިކިބަސް ދީފައިވާކަމާދަށުކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ހެ

މުޙައްމަދު ކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް ތުރާކުނު ސް ކިޔަވަމުން ދިޔަ ހއ. [ނަންކުއްޖާގެ އަނިޔާ ލިބުނު ފުރަތަމަ ] ،ދުވަހެއްގައި
ކަންޑަރީ ޓީޗަރަކަށް ށާއި، ސެމަމުޙައްމަދު ޝިޔާ ތުރާކުނު ސުކޫލުގެ ރިލީފް ޓީޗަރަކަށް އެދުވަސްވަރު އުޅުނު، ނަސީމްއަށާއި
 ،އަށާއި މި ހަތަރު މީހުންނަށްޢަލީ ރަޝީދުމަދު ނިޔާޒަށާއި، އަދި އޭރު ތުރާކުނު ކައުންސިލަރަކަށް އުޅުނު އުޅުނު އަޙް

ދި އެކަން އަ ،މް ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލު ހިންގާފައިވާކަމަށާއިމެދު މުޙައްމަދު އިބްރާހީއާއި [ނަންކުއްޖާގެ އަނިޔާ ލިބުނު ފުރަތަމަ ]
އާއި، އޭރުގެ މުޙައްމަދު ނަސީމްކިޔައިދީފައިވާކަމަށް ޕްރިންސިޕަލް  [ނަންކުއްޖާގެ އަނިޔާ ލިބުނު ފުރަތަމަ ]ހިންގިގޮތް 

 އާއި މިދެމީހުން ދަށުކޯޓަށް ދީފައިވާ ހެކިބަހުގައި ބުނެފައި އޮންނަކަން އެނގޭކަމެވެ.ޢަލީ ރަޝީދުކައުންސިލަރު 

 

ކުދިންނާއި ގަދަކަމުން ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ މައްސަލައާއި އަދި ކުޑަހަތްވަނަ ކަމަކީ،  )ކ(
ބަސް ނެގުމުގައި، މައްސަލައިގެ އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންގެ ހެކި 18މިނޫންވެސް މިބާވަތުގެ އެހެނިހެން މައްސަލަތަކުގައި 

ކުރާ މީހުންނާއި މެދު ޖިންސީ ގޯނާ  )ކުޑަކުދިންނަށް 2009/12ދިސާ ހިނގި ތާރީޚަށް ބެލުމެއްނެތި ޤާނޫނު ނަންބަރު ޙާ
ވަނަ މާއްދާގައިވާ އިޖުރާއާތާއި އެއްގޮތަށް ކޯޓުތަކުން ޢަމަލު  48ލުތަކަކަށް ޢަމަލު ކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ގެ ޞޫޚާއްސަ އު

 ،ޢާއްމުސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަކަމާއި 09/2011ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް
ލުތަކަކަށް ޞޫ ކުރާ މީހުންނާއި މެދު ޚާއްސަ އު)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ  2009/12ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު އެމާއްދާގައި "މި ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، ކުޑަކުއްޖެއްގެ ހެކިބަސް  48ޢަމަލު ކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ގެ 
ހޯދަންވާނީ ކޯޓުން ބޭރުގައި، ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުން ބޭރުގައި، ފުލުސް އޮފީހުން  ހޯދާކަމަށްވާނަމަ، އެކުއްޖެއްގެ ހެކިބަސް

އެކުއްޖާއަށް ފަރިތަ މާޙައުލެއްގައި، އެކުއްޖާ ދެކެފަރިތަ، އެކުއްޖާއަށް އިތުބާރުކުރެވޭ ބައެއްގެ ހާޒިރުގައި، ، ބޭރުގައި
އަނިޔާ ] އާއި، [ނަން ކުއްޖާގެ އަނިޔާ ލިބުނު ފުރަތަމަ ] އި،އިންޓަވިއުކޮށްގެން، އެއިންޓަވިއު ރެކޯޑްކޮށްގެންކަމަށް އޮންނަކަމާ
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މަތީ އުތުރުބުރީ ތުރާކުނު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ނަގާފައިވަނީ ޤާނޫނުގައި އްގެ ހެކިބަސް ތިލަދު [ނަންކުއްޖާގެ ލިބުނު ދެވަނަ 
ނޑައެޅި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިދެންނެވި އިޖުރާއާތާއި އެއްގޮތަށްކަން އެނގެން އޮންނަކަ  މެވެ.ކަ

 
މްއާއި ދެކޮޅަށް ހުށައެޅުނު އިސްވެ އިޝާރާތްކުރެވުނު މުޙައްމަދު އިބްރާހީއަށްވަނަ ކަމަކީ،  )އ(

މް އާިއ ސާފުކުރުމަށް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމްގެ ފަރާތުން ބުނާ އެއްޗެއް އި ގުޅިގެން މުޙައްމަދު އިބްރާހީހެކިބަސްތަކާ
އާއި،  [ނަންކުއްޖާގެ އަނިޔާ ލިބުނު ދެވަނަ ] ޓުން ސުވާލުކޮށްފައިވާއިރު،ތުރާކުނު މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯ  އުތުރުބުރީ މަތީ އްތިލަދު

އާއިމެދު ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލުތަކެއް ހިންގިކަމަށް އެދެކުދިން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަކީ  [ނަންކުއްޖާގެ އަނިޔާ ލިބުނު ފުރަތަމަ ]
އް އެދެކުދިންނާއިމެދު ހިންގާފައިނުވާނޭ ކަމަށާއި، ދޮގުވާހަކަތަކެއްކަމަށާއި، ދުވަހެއްގައިވެސް ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލެ

އެދެކުދިންނާއިމެދު ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލު ހިންގިކަމަށް އެދެކުދިން ބަޔަކު ކައިރީގައި ބުނިނަމަވެސް އެކަމަކީވެސް އެދެކުދިން 
މިހެކި ބަސް ތަޢުނުކުރުމަށް ނުވަތަ  މް ބުނާބުނުމުގެ އިތުރަށް ހެކިންގެ ކެއް ކަމަށް މުޙައްމަދު އިބްރާހީދައްކާފައިވާ ދޮގުވާހަކަތަ

މްގެ ފަރާތުން ދަށުކޯޓުގައި އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދައްކާފައިވާކަން ރުމަށްޓަކައި މުޙައްމަދު އިބްރާހީއެހެކިބަސް ނަފީކު
 ކަން އެނގެއެވެ.އެނގެންނެތް 

 

ގައި  2009މާރޗް  29ދިސާ ހިނގާފައިވަނީ ޙާމިމައްސަލައިގައި ޙަވާލާދެވޭ ނުވަވަނަ ކަމަކީ،  )ވ(
)ހެއްކާބެހޭ  76/24މްގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު އިބްރާހީ ތުގެ ފަރާތުން މިދަޢުވާ މުޙައްމަދުދައުލަ ކަމުން 

ނޑައެޅި ، ޤާނޫނު( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ކަން އެނގޭކަމާއި ވަކިގޮތަކަށް ހެކި ލިބިފައިވުން ބޭނުންވާނެ ކަމަށް ޤުރުއާނުގައި ކަ
)ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނު(  76/24ގެންވާ ކަމެއްގައި މެނުވީ ހެކިދިނުމާއި ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރެވޭނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ބަޔާންވެ 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންވެގެން އޮންނަކަމާއި، ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ކުށް  7އެޤާނޫނުގެ  ،ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންކަމަށް
ނޑައެޅި ބަޔާންވެގެންނުވާކަމާއިސާބިތުވުމުގައި ވަކިގޮތަކަށް ހެ   ،ކި ލިބިފައިވުން ބޭނުންވާނެ ކަމަށް ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ކަ

އަދި މިއީ ޙައްދު ޤާއިމުކުރެވޭ ކުށަކަށް ނުވާއިރު، ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ކުށް ސާބިތުވޭތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ބެލުމުގައި 
ނެތްމިންވަރަށް ސާބިތުވުން ނޫންކަމާއި، އަދި މިކަން  ށް އެއްވެސް ޝައްކެއް ބަލަންޖެހޭނީ ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގި ކަމުގެ މައްޗަ

ވަނަ މާއްދާގައިވާ "ޙަޤީޤަތެއް  6ބެލެންޖެހޭނީ އެކަށީގެންވާ ޝައްކެތް ނެތް މިންވަރުންކަން ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 
ތަކުގެމަތިން އެކަމެއް ހިނގާކަމަށް ނުވަތަ ސާބިތުވެއްޖެކަމަށް ޝަރީޢަތުން ބެލޭނީ އެކަން ސާބިތުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ހަމަ

ހިނގާފައިވާކަމަށް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ޤަބޫލުކުރެވިއްޖެ ހިނދެއްގައެވެ. އަދި ބުއްދި ސަލާމަތުން ހުރި މީހަކު އެކަމެއް 
ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް  ހިނގާފައިވާކަމަށް ބަލައި، އެމައްޗަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ފަދަ މިންވަރަކަށް އެކަމެއް ހިނގާފައިވާކަމަށް

ނޑައެޅިފައިވާ އުބުރަވެވިއްޖެނަމަ، އެފަދަ ޚާއް ލެއްގެ މަތިން އެކަމެއްގެ ޙަޤީޤަތް ސާބިތުވެއްޖެކަމަށް ޞޫ ސަ ޙާލަތަށް ކަ
 ޝަރީޢަތުން ނިންމިދާނެއެވެ" މިފަދައިން އޮތުމުން އެނގޭކަމެވެ.

 

އަނިޔާ ލިބުނު ]ހެކިތައް ވަޒަންކުރާއިރު،  މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން ހުށައެޅިފައިވާދިހަވަނަ ކަމަކީ،  )މ(
މަލު ހިންގާފައިވާކަމަށް ބުނެ އެޢަމަލު ޢަމް ބަދުއަޚުލާޤީ މެދު މުޙައްމަދު އިބްރާހީއާއި [ނަމާއި އެޑްރެސް ކުއްޖާގެ ފުރަތަމަ 

ންޓަރވިޔު އަށް ތަޙްޤީޤަށް އަދި ޝަރީޢަތުގެ ފަރާތުން ކުރެވުނު އި  [ނަން ކުއްޖާގެ އަނިޔާ ލިބުނު ފުރަތަމަ ]ހިނގިގޮތް 
އަނިޔާ ]ގެ ބައްޕަގެ ޙާޟިރުގައި ކިޔައިދީފައި އޮންނައިރު، މި ދެތަނުގައިވެސް  [ނަންކުއްޖާގެ އަނިޔާ ލިބުނު ފުރަތަމަ ]

ކުއްޖާގެ އަނިޔާ ލިބުނު ފުރަތަމަ ]، މިވާހަކަތައް ކިޔައިދީފައިވަނީ ދާދި އެއްގޮތަކަށްކަމާއި [ނަން ކުއްޖާގެ ލިބުނު ފުރަތަމަ 
ނަމާއި ކުއްޖާގެ އަނިޔާ ލިބުނު ދެވަނަ ]މް މިޢަމަލު ހިންގަނިކޮށް ލޮލުން ދުށްކަމަށް މެދު މުޙައްމަދު އިބްރާހީއިއާ [ނަން

ރެވުނު ތަޙްޤީޤަށް އަދި ޝަރީޢަތުގެ ފަރާތުން ކު [ނަން ކުއްޖާގެ އަނިޔާ ލިބުނު ދެވަނަ ] ބުނެފައިވާއިރު، މި [އެޑްރެސް
ގޮތް ތަފްސީލުކޮށް ބުނެދީފައި އޮންނަކަމާއި، އަދި މިދެކުދިން މިވާހަކަތައް  ދިސާ ހިނގާ ދިޔަޙާއިންޓަރވިޔުގައިވެސް މި

އިވާކަމާއި، އިތުރު ބަޔަކަށް ކިޔައިދިންކަމަށް ބުނާއިރު، އެފަރާތްތަކުން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި އެކަން ޔަޤީންކޮށްދީފަ
މް އަށް ހޭ ސަބަބެއް މުޙައްމަދު އިބްރާހީން ދައްކަން ޖެއާއިމެދު މިދެކުދިން މިފަދަ ވާހަކައެއް ހަދައިގެމްމުޙައްމަދު އިބްރާހީ

މްގެ ފަރާތުން ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އަސްލުތަކާއި ޓަކައި މުޙައްމަދު އިބްރާހީމަށް ބުނެދެވިފައިނުވާއިރު، މިހެކިބަސްތައް ނަފީކުރު
އި ދެންތިބި ހެކިންނާއި އަދި މިދެފަރާތުގެ އެއްގޮތް ސަބަބުތަކެއް ދަށުކޯޓު މަރުޙަލާގައި ހުށައަޅާފައިނުވާކަމާއި، އަދި މިކުދިންނާ

މް ބުނާކަމާއި، ނުވާކަމަށް މުޙައްމަދު އިބްރާހީ ޢާއިލާގެ މެދުގައިވެސް އެއްވެސް ދެކޮޅުވެރިކަމެއް ޢަދާވަތްތެރިކަމެއް



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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އި މައްސަލައިގެ މިއެންމެހާކަންކަން އެނގޭކަމާއި، މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން ހުށައެޅިފައިވާ މިއެންމެހާ ހެކިތަކާއި ޤަރީނާތަކާ 
މުޙައްމަދު  މެދުއާއި [ނަންކުއްޖާގެ އަނިޔާ ލިބުނު ފުރަތަމަ ]ވަށައިގެންވާ އެންމެހާ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ނަޒަރުކުރާއިރު، 

 އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް ޝަރީޢަތަށް ޘާބިތުވާކަން އެނގެއެވެ.މް ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލެއް ހިންގިކަން އިބްރާހީ

 

އިސްވެ ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން އެގޮތަށް ހުރުމުން މިމައްސަލަ ބެލި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ  ވީމާ،
ނޑިޔާރުން ދެކެނީ ޤަޟިއްޔާ  A1-C/2010/02ތިލަދުއްމަތީ އުތުރުބުރީ ތުރާކުނު މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓުގެ ނަންބަރު ، ފަ

ރާހީމްގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާފައިވާ ނުކުތާތަކުގެ މައްޗަށް ބަލާ، މުޙައްމަދު އިބް ،އަލިމަސްގެތުރާކުނު/ އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހއ.
 އެޤަޟިއްޔާގައި ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމަށް ބަދަލުގެންނަންޖެހޭފަދަ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީވިޔަސް ސަބަބެއް ފެންނަންނެތްކަމަށެވެ.

 
 

 :ްޙުކުމ 

 

ތުރާކުނު  އުތުރުބުރީ މަތީއްއިރު، ތިލަދުރިޢާޔަތްކުރި  ދެންފަހެ، އިސްވެފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ މައްޗަށް
މުޙައްމަދު  ،އަލިމަސްގެ/ތުރާކުނު ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހއ. A1-C/2010/02މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ދަ ޝަރުޢީ އަދި މްގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާފައިވާ ނުކުތާތަކުގެ މައްޗަށް ބަލާ، އެމައްސަލައިގެ ޙުކުމަށް ބަދަލުގެންނަންޖެހޭ ފަ އިބްރާހީ
 A1-C/2010/02ތުރާކުނު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  އުތުރުބުރީ މަތީއްތިލަދު ޤާނޫނީ ވިޔަސް ސަބަބެއް ފެންނަން ނެތުމުން

ޤަޟިއްޔާގައި ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމަށް ތާއީދުކޮށް، މި މައްސަލަބެލި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން 
 ކޮށްފީމެވެ.ޙުކުމް

 
 



   މައްސަލަަތއް  ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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 HC-A/88/2010ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު 
  :ްކުޑަކުއްޖަކާމެދު ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލުހިންގުންޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތ 

 

 :ްއިސްތިއުނާފު ކުރިފަރާތ 

 4[އުނިކުރެވިފައި]ނަން:  *

 [އުނިކުރެވިފައި]  * ދާއިމީ އެޑްރެސް: [އުނިކުރެވިފައި] * އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

 

 :ްއިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތ 

 ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ކިއުޓަރޕްރޮސި  ނަން: *

 -* ދާއިމީ އެޑްރެސް:  -* އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު: 

 
  ު1143ޖުމާދަލްޢޫލާ  5 ތާރީޚް: ރަޖިސްޓްރީކުރެވުނ 

 2010އޭޕްރީލް  19                  
 :ް1433ޛުލްޤަޢިދާ  14 ނިމުނު ތާރީޚ    

 2012 ސެޕްޓެމްބަރު 30             
 

  ު03  ރު: ނަންބަ  ޤަޟިއްޔާ  އިސްތިއުނާފުކުރެވުނ/D14C/2010 

 :ުކޯޓު ފޮއްދޫ  ނ. ނިންމެވި ކޯޓ 

 

  ިލިސް:މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖ 

ނޑިޔާރު ޢަބްދުލްޣަނީ މުޙައްމަދު ނޑިޔާރު ޢަބްދު، ފަ ނޑިޔާރު ޝުޢައިބު ޙުސައިން ޒަކަރިއްޔާ ، ޙަމީދުهللا ފަ  ފަ
 

  ިތައް(އުޞޫލު ން ކަނޑައަޅާފައިވާ މުޙިއްމު ޤަޟިއްޔާއ(: 
 

  ިއާއި ޙުކުމް ގެ ޚުލާޞާ ދަށުކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައ: 

 

 01، [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ] ،ޤަޟިއްޔާއަކީ D14C/2010/03ގެ ނަންބަރު ކޯޓު ފޮއްދޫ ނ.
ފެންވަރާތަން ބަލަން ވާނެޔޭ ކަލޭ ބަލަމެއްނޫންހޭ  "މީހުންގާތުގައި  [ކުއްޖާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް]ދުވަހު  2008ސެޕްޓެމްބަރ 

 ދުވަހުގެ  2008 ސެޕްޓެމްބަރު 04ބުނެ މިޢިބާރާތުން ވާހަކަ ދައްކާފައިވާތީ އާއި، ބުނާށޭ އާއެކޭ ނުބުނެފިއްޔާ މަރާލާނަމޭ" 
ކައިރީގައި  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ގާފައި ދަނިކޮށް މީނާ ނފޮއްދޫ އިންޖީނުގެ ކައިރިން ހި ނ. [ކުއްޖާގެ ނަން]ހަވީރުގެ ވަގުތެއްގައި 

ގެ ފައިތިލަމައްޗަށް މީނާގެ  [ކުއްޖާގެ ނަން]އިންޖީނުގޭ ތެރެއަށްވައްދާ،  [ކުއްޖާގެ ނަން ]އިންޖީނުތައް ބަލާލަށް އަންނާށޭ ކިޔާފައި 
ގެ ނާ ވަނުގައި މީގެ ޖިންސީ ގުނަ [ކުއްޖާގެ ނަން]ތިރިކޮށް،  ޕްޓުލޫނުގެ ޒިލައިގެންހުރި ފަ [ކުއްޖާގެ ނަން ]ފައިން އެރުމަށްފަހު 

 [ކުއްޖާގެ ނަން ] މީނާ މިޢަމަލު ހިންގި ކަމަށް އާއިމެދު [ކުއްޖާގެ ނަން]ބުނާތީއާއި،  [ކުއްޖާގެ ނަން]އަނގަޖަހާ ބުއިކަމަށް 
ޔާ ހެކިވެރި ]އާއި،  [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 1ހެކިވެރިޔާ ]އާއި،  [ކުއްޖާގެ ބައްޕަ ފަރާތު މާމަގެ ނަމާއި އެޑްރެސް]ބުނެފައިވާ ކަމަށް 

ގެ ނަމާއި  3ހެކިވެރިޔާ [ ]ކުއްޖާގެ ނަން ]އާއި ބެހުނުކަމަށް  [ކުއްޖާގެ ނަން]ބުނާތީ އާއި، މީނާ  [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 2
 3ހެކިވެރިޔާ ]ބެހުނުކަމަށް  އާއިވެސް [ނަން ގެ  3ހެކިވެރިޔާ ]، [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]ގާތުގައި ބުނުމުން  [އެޑްރެސް

އިސްތިއުނާފް ކުރާ ]ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް،  06ގެ  )ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނު( 24/76ވާތީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ބުނެފައި  [ނަން ގެ 
ތުން ހުށަހެޅުމުން ދައުލަ ގެ މައްޗަށް ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ގަދަކަމުން ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ  [ފަރާތުގެ ނަން

 ބައްލަވާފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެކެވެ.

                                                 
4
 ލީގޮތުން ތިމާގެ މީހެކެވެ.މިމައްސަލައިގައި އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތަކީ މިމައްސަލައިގައި އަނިޔާ ލިބުނުކަމަށް ބުނާ ކުއްޖާއާ ޢާއި  



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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ދެންފަހެ ހުށަހެޅުނުބަޔާންތަކާއި ފާހަގަކުރެވުނު ، "ކޯޓުން ޙުކުމް ކުރައްވާފައިވަނީ ފޮއްދޫ ނ.އެޤަޟިއްޔާގައި 
ގެ މައްޗަށް މިކުޅަ  [ތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސްއިސް]ތުން ދައުލަ ނުކުތާތަކުގެ މައްޗަށް ޝަރީޢަތުން ނަޒަރުކުރުމުން 

ދުވަހު  2008 ސެޕްޓެމްބަރު 01ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ކުށުގެ މިދަޢުވާގައި ވާފަދައިން  ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ގަދަކަމުން 
 24/76 ނަންބަރު މަލު ހިންގުމުގެ ކުށުގައި ޤާނޫނުއަހަރު( އާއިމެދު ގަދަކަމުން ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަ 11) [ކުއްޖާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް]

ދަޢުވާއަށް ޝަރީޢަތުގައާއި ތަޙުޤީގުގައި  މިވާތްކޮށް ކުރައްވާފައިވާޔަޢާވަނަ މާއްދާއަށް ރި  06ނު( ގެ )ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫ
ދަޢުވާއަށް އިންކާރުކޮށް ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުނު ހެކިންގެ ހެކިބަހަކީ ދޮގުހެކިބަހެއްކަމަށް  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]
އަށް އެކަން  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]ށް ބުނިކަމުގައި ވީނަމަވެސް ޝަރީޢަތަ [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]

 [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާތީ، ކުޑަކުއްޖަކާއިމެދު ގަދަކަމުން ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެކުށުން 
ރުމާއިބެހޭގޮތުން ހެދިފައިވާ ށް ބަލައި ޝަރީޢަތްކުވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅައި މިކުށުގެ އުޤޫބާތެއްގެ ގޮތުން ކުށުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ކު

އިސްތިއުނާފް ކުރާ ]ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން  01ވަނަ ނަންބަރުގެ )ށ(ގެ  03ވަނަ މާއްދާގެ  173( ގެ 06ދުގެ )ޢިޤަވާ 
މަސްދުވަހުގެ  )ހައެއް( 06)ތިނެއް( އަހަރާއި  03އެކު އިތަޢުޒީރުކުރުމާ )ތިރީސް ފަހެއް( އެތިފަހަރުން 35 [ފަރާތުގެ ނަން

 " މިފަދައިންނެވެ.މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކޮށް މިޤަޟިއްޔާ ނިންމީމެވެ 
 

 

 :ްފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައ 

 

ޤަޟިއްޔާގައި ޙުކުމް ކުރައްވާ ނިންމެވުމުން، އެޙުކުމާމެދު ހިތްހަމަ  D14C/2010/03ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ފޮއްދޫ ނ. .2
ކުރަމުން އަންނަނިވި ނުކުތާ  އެޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު  [މާއި އެޑްރެސް ތުގެ ނައިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާ]ނުޖެހިގެން 

އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ]އެގޮތުން  ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ. އާމެދުފާހަގަކޮށް އެނުކުތާ
 ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ:ގެ [މާއި އެޑްރެސްނަ

 
 ،ީ[އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]ޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން ބަލާއިރު ޝަރު ނުކުތާއަކ 

ކުޑަކުއްޖަކާއިމެދު ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ކުށް ކުރިކަމަށް، އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ޝައްކެއްނެތި 
ރިކަމަށް ސާބިތު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފުރިހަމަ ކާފީ ހެކި ޝަރީޢަތުގައި ސާބިތު ކުރެވޭ މިންވަރާއި ގާތަށްވެސް އޭނާ އެކުށް ކު

ޤަޟިއްޔާއިން އޭނާ އެކުށް ކުރިކަމަށް ސާބިތުވާކަމަށް  D14C/2010/03ލިބިފައިނެތި، ނ.ފޮއްދޫ ކޯޓުގެ ނަންބަރު 
 .އެވެނުކުތާ ހުށަހަޅާފައިވާ ބުނެ ނިންމާފައިވުން ކަމަށް

 
 

 ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށާއި،  D14C/2010/03ބަރު ނަން ފޮއްދޫ ކޯޓުގެ  ނ.މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން  .1
ފަރާތުންނާއި މައްސަލަ ރައްދުވާ  ގެ [މާއި އެޑްރެސްއިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަ ]އެޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު ކުރަމުން 

ންތަކަށް ބަލާއިރު ޔު އާއި ގުޅުންހުރި ލިޔެކިމައްސަލައޮފީހުގެ ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކައަށާއި،  ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޕްރޮސި
 އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ޝަރީޢަތަށް ފާހަގަކުރެއެވެ.

 

ޓަރ އުކިޤަޟިއްޔާގައި ޕްރޮސި  D14C/2010/03ފޮއްދޫ ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ނ. ،ކަމަކީ  ފުރަތަމަ )ހ( 
ކޮށްފައިވާ ދަޢުވާއަކީ، ކުޑަކުއްޖަކާމެދު  ގެ މައްޗަށް[މާއި އެޑްރެސްއިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަ] ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން

ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާކަމާއި، އެދަޢުވާ އޭނާގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެންކަން ޝަރީޢަތަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 06)ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނު(ގެ  24/76

 

ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ގަދަކަމުން  [މާއި އެޑްރެސްއިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަ] ،ކަމަކީ  ދެވަނަ  )ށ(
ތުގެ ފަރާތުން ނ.ފޮއްދޫ ދައުލަބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ގޮތުން ކޮށްފައިވާ ޢަމަލަކީ ކޮބައިކަން ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން، 

ގެ ތަޙްޤީޤު ބަޔާންތަކަށް އިފައިވާ ބަޔާންތަކަށާއި، މައްސަލަޤަޟިއްޔާގައި ދީ  D14C/2010/03ކޯޓުގެ ނަންބަރު 
 ޝަރީޢަތުން ބަލާ ނަޒަރުކުރެވިފައިވާކަމާއި،



   މައްސަލަަތއް  ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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 2010މާރޗް  23ޤަޟިއްޔާއާއި ގުޅިގެން  D14C/2010/03ފޮއްދޫ ކޯޓުގެ ނަންބަރު  .މިގޮތުން ނ
އިސްތިއުނާފް ކުރާ ]ދީފައިވާ ބަޔާނަށް ބަލާއިރު، ޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހަޅަމުން އުކިދުވަހު ޕްރޮސި 
 ތުން މިދަޢުވާ ކޮށްފައިވާ މައިގަޑު ހަތަރު ސަބަބެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެންކަމާއި؛ދައުލަގެ މައްޗަށް  [ފަރާތުގެ ނަން 

 ''މީހުން ފެންވަރާތަން ބަލަންވާނެއޭ، ކަލޭ ބަލަމެއް ނޫންހޭ، ބުނާށޭ  :ފުރަތަމަ ސަބަބަކީ އޭގެތެރެއިން 
 ގާތު، [ކުއްޖާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް]ދުވަހު  2008ސެޕްޓެމްބަރ  01މިފަދައިން  އާއެކޭ، ނުބުނެފިއްޔާ މަރާލާނަމޭ''

 ބުނާތީކަމާއި،[ ނަންކުއްޖާގެ ]ބުނެފައިވާކަމަށް  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]
ފޮއްދޫ  ނ. [ކުއްޖާގެ ނަން ]ދުވަހުގެ ހަވީރުގެ ވަގުތެއްގައި  2008ސެޕްޓެމްބަރ  04 ދެވަނަ ސަބަބަކީ:

ގެ ކައިރީގައި އިންޖީނުތައް  [ކުއްޖާގެ ނަން]، [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]އިންޖީނުގެ ކައިރިން ހިނގާފައި ދަނިކޮށް، 
ފައިން  ގެ ފައިތިލަމައްޗަށް މީނާގެ  [ކުއްޖާގެ ނަން ]އިންޖީނުގޭ ތެރެއަށް ވައްދާ  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ބަލާލަން އަންނާށޭ ކިޔާފައި 

އިސްތިއުނާފް ]ގެ ޖިންސީ ގުނަވަނުގައި  [ކުއްޖާގެ ނަން]ލައިގެންހުރި ފަޓުލޫނުގެ ޒިބުތިރިކޮށް،  [ކުއްޖާގެ ނަން]، އެރުމަށްފަހު
 ބުނާތީކަމާއި، [ކުއްޖާގެ ނަން ]އަގަޖަހާ ބުއިކަމަށް  [ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން

އެޢަމަލު ހިންގިކަމަށް  [ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން އިސްތިއުނާފް ] އާއިމެދު [ކުއްޖާގެ ނަން ]ތިންވަނަ ސަބަބަކީ: 
ގެ ނަމާއި  1ހެކިވެރިޔާ ]އާއި،  [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސްކުއްޖާގެ ބައްޕަ ފަރާތު މާމަ]ބުނެފައިވާކަމަށް  [ކުއްޖާގެ ނަން ]

 ބުނެފައިވާތީކަމާއި، [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 2ހެކިވެރިޔާ ] އާއި، [އެޑްރެސް
އާއިމެދު އެފަދައިން ޢަމަލު  [ކުއްޖާގެ ނަން]، [ފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން އިސްތިއުނާ] ހަތަރުވަނަ ސަބަބަކީ:

އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ]ބުނުމުން،  [ކުއްޖާގެ ނަން]ގާތުގައި  [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 3ހެކިވެރިޔާ ]ކޮށްފައިވާކަމަށް 
 ބުނާތީކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. [ން ގެ ނަ 3ހެކިވެރިޔާ ]ބެހުނުކަމަށް  އާއިވެސް [ނަން ގެ  3ހެކިވެރިޔާ ]، [ނަން

 
ގެ  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]ޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން އުކިޕްރޮސި  ،ތިންވަނަ ކަމަކީ  )ނ(

ނެފައިވާ ކޮށްފައިވާކަމަށް ބު  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ އިސްވެ ބަޔާން ކުރެވުނު ދަޢުވާގައި 
 ގެ ތަޙްޤީޤުއާއި ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގައި އޭނާ އިންކާރުކޮށްފައިވާކަން އެނގޭކަމައި،އި ސަލަޢަމަލުތަކާމެދު މައް

''މީހުން ފެންވަރާތަން ގާތު،  [ކުއްޖާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް]ދުވަހު  2008ސެޕްޓެމްބަރ  01މިގޮތުން، 
އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ]މިފަދައިން  ބަލަންވާނެއޭ، ކަލޭ ބަލަމެއް ނޫންހޭ، ބުނާށޭ އާއެކޭ ނުބުނެފިއްޔާ މަރާލާނަމޭ''

 ބުނެފައިވާކަމަށް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވާ ބުނުމަށާއި، [ނަން
ފޮއްދޫ އިންޖީނުގެ ކައިރިން  ނ. [ކުއްޖާގެ ނަން]ވަގުތެއްގައި  ދުވަހުގެ ހަވީރު  2008ޕްޓެމްބަރ ސެ 04
ގެ ކައިރީގައި އިންޖީނުތައް ބަލާލަން އަންނާށޭ  [ކުއްޖާގެ ނަން]، [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]ހިނގާފައި ދަނިކޮށް، 

ގެ ފައިތިލަމައްޗަށް މީނާގެ ފައިން އެރުމަށްފަހު،  [ކުއްޖާގެ ނަން ]އިންޖީނުގޭ ތެރެއަށް ވައްދާ  [ކުއްޖާގެ ނަން]ކިޔާފައި 
އިސްތިއުނާފް ކުރާ ]ގުނަވަނުގައި ގެ ޖިންސީ  [ކުއްޖާގެ ނަން]ލައިގެންހުރި ފަޓުލޫނުގެ ޒިބުތިރިކޮށް،  [ކުއްޖާގެ ނަން ]

 އަގަޖަހާ ބުއިކަމަށް ދަޢުވާގައި ބުނެފައިވާ ބުނުމަށާއި، [ފަރާތުގެ ނަން 
ބެހުނުކަމަށް  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން] އާއިވެސް [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 3ހެކިވެރިޔާ ]އަދި 

 އިންކާރުކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. [ރާތުގެ ނަންއިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަ]ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވާ ބުނުމަށް 
 

ފޮއްދޫ  ގެ ތަޙްޤީޤުގައި ބަޔާންދީފައިވާ މީހުންގެ ބަޔާންތަކަށާއި، ނ.ލައިމިމައްސަ ،ހަތަރުވަނަ ކަމަކީ  )ރ(
ށް ބަލާއިރު، ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ބަޔާން ދީފައިވާ މީހުންގެ ބަޔާންތަކަ D14C/2010/03ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

 ކުއްޖާގެ ބައްޕަ ފަރާތު މާމަގެ]ގެ މާމަ  [ކުއްޖާގެ ނަން]ގެ ބަޔާނަކާއި، [ނަން  މަންމަގެ ކުއްޖާގެ ]ގެ މަންމަ  [ކުއްޖާގެ ނަން]
ގެ ނަމާއި  3ހެކިވެރިޔާ ]( ގައި އުޅޭ 06އެއް ކްލާހެއް )ގްރޭޑް  އާއި [ކުއްޖާގެ ނަން]ގެ ބަޔާނަކާއި،  [ނަމާއި އެޑްރެސް

( ގައި އުޅޭ އެހެން ދަރިވަރެއް ކަމުގައިވާ 06އެއް ކްލާހެއް )ގްރޭޑް  އާއި [ކުއްޖާގެ ނަން]ގެ ބަޔާނަކާއި،  [އެޑްރެސް
ގައި  07ގެ ބަޔާނަކާއި، ނ.ހޮޅުދޫ މޭނާ ސްކޫލްގެ ގްރޭޑް  [ނަމާއި އެޑްރެސް ގެ  1ކުއްޖާއާ އެއްކުލާހެއްގައި އުޅޭ ކުއްޖާ ]

ގެ ބަޔާނަކާއި، ނ.ހޮޅުދޫ މޭނާ  [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 2 ލާހެއްގައި އުޅޭ ކުއްޖާކުއްޖާއާ އެއްކު]ތަޢުލީމް ޙާޞިލްކުރަމުންދާ 
ގެ  [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 3 ކުއްޖާއާ އެއްކުލާހެއްގައި އުޅޭ ކުއްޖާ]ގައި ތަޢުލީމް ޙާޞިލްކުރަމުންދާ  09ސްކޫލްގެ ގްރޭޑް 
ގެ ބަޔާނަކާއި،  [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 2ޔާ ހެކިވެރި]އަހަރު ވެފައިވާ  34ދިސާ ހިނގިއިރު ޢުމުރުން ޙާބަޔާނަކާއި، މި



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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ދިސާ ހިނގިއިރު ޙާގެ ބަޔާނަކާއި، މި [މާއި އެޑްރެސްނަ މަންމަ ފަރާތު މާމަގެ ކުއްޖާގެ ]ގެ މާމަ ކަމުގައިވާ  [ކުއްޖާގެ ނަން ]
ކުގެ އިތުރުން ގެ ބަޔާނަކާއި، މިއެންމެހައި ބަޔާންތަ [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް  1ހެކިވެރިޔާ ]އަހަރު ވެފައިވާ  45ޢުމުރުން 

 ގެ ބަޔާންވެސް ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅިފައިވާކަމާއި، [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]ގެ ބަޔާނާއި  [ކުއްޖާގެ ނަން]
އިސްތިއުނާފް ކުރާ ] އަށް [ކުއްޖާގެ ނަން]ދިސާ ސިފަކުރެވޭގޮތަށް ބަލާއިރު، ޙާ ކުން މިއެންމެހައި ބަޔާންތަ

ކިޔާ  [ނަން  އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތަށް ކުއްޖާ މުޚާތަބް ކުރާ] ހަރަށްވުރެ ގިނަފަހަރު އޭނާބައިން އެއްފަގެ ކި [ފަރާތުގެ ނަން 
ގެ ކިބައިން ފެނިގެންނުވާނެ އަދި ކުރިމަތިވެގެންނުވާނެ ފަދަ ރިވެތި  [(އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން )]ތިމާގެ މީހެއް 

ނޑުތަކަށް ނުފެތޭ ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލުތަކެ ގެ ބަޔާންތަކުން  [ކުއްޖާގެ ނަން]އް ފެނި، ކުރިމަތިވެފައިވާކަން އަޚްލާޤީ މިންގަ
މިގޮތުން މީހުން ގިފިލީގައި ފެންވަރަން ހުންނައިރު އެމަންޒަރު ބެލުމަށް ހިތްވަރުދޭ ބަސްތަކާއި، ، ރަގަޅަށް އެނގޭކަމާއި

އަދި ކަންތައްތައް ބަލާ ތަޖުރިބާ ކުރުމުގެ ، ފަޅުގެވަޅުތަކަށް ގޮސް އެފަދަ ޢަމަލުތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ހިތްވަރުދޭ ބަސްތަކާއި
ޢަމަލީ ގޮތުން އެފަދަ ޢަމަލުތަކުގައި  [ކުއްޖާގެ ނަން] ޝައުޤުވެރިކަން އަށަގަންނަމުންދާ ޢުމުރު ފުރާގައިވާ

 އޭނާ  ތިމާގެ، އަދި  އާއި [ކުއްޖާގެ ނަން]ބައިވެރިކުރުވާފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި، ނަމަވެސް އެކަންތައް ކުރިމަތިވެފައިވަނީ 
ކިޔާ މީހެއްގެ ފަރާތުންކަމަށްވެފައި، އަދި އެމީހާއަކީ ރަށުގެ މީހުން  [ނަން  އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތަށް ކުއްޖާ މުޚާތަބް ކުރާ ]

ގައި ހުރި މީހެއްކަމަށްވާތީ، އެމީހާއާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް މީހެއްގެ  [މަޤާމުގެ ނަން]ޤަދަރުކޮށް އިޙްތިރާމްކުރާ މަޤާމެއް 
ގެ ކިބައިން އޭނާ  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]ފަދަ ވާހަކައެއް ދައްކަންނުކެރި ހުރީކަމާއި، ނަމަވެސް ގާތުގައި އެ

ކުއްޖާގެ ]ރައްޓެހި އެހެން ކުއްޖަކަށްވެސް ޖިންސީ ގޯނާކޮށްފައިވާ ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު އެކުއްޖާގެ ކިބައިން ލިބުމާއި ގުޅިގެން 
ގެ ފަރާތުން  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]ހިކުދިންނާއި ތިމާގެ މީހުންގެ ގާތުގައި އެންމެ ގާތްކޮށް ދެކޭ ރައްޓެ  [ނަން

 އޭނާއަށް ދިމާވި ކަންތައްތަކުގެ ވާހަކަ ކިޔައިދީފައިވާކަމާއި،
މަންމަގެ ކުއްޖާގެ ]އެވާހަކަ ކިޔައިދީފައިވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި އެނާގެ މަންމަ  [ކުއްޖާގެ ނަން]މިގޮތުން 

ރައްޓެހި ރަޙްމަތްތެރީން ކަމަށްވާ  ،އާއި [ނަމާއި އެޑްރެސް ބައްޕަ ފަރާތު މާމަގެ ކުއްޖާގެ]އްޕަ ފަރާތު މާމަ އާއި ބަ [ނަން
ގެ  2 ކުއްޖާއާ އެއްކުލާހެއްގައި އުޅޭ ކުއްޖާ]، [ނަންގެ  1 ކުއްޖާއާ އެއްކުލާހެއްގައި އުޅޭ ކުއްޖާ]، [ނަންގެ  3ހެކިވެރިޔާ ]

ގެ ގާތު އެވާހަކަ ކިޔައިދީފައިވާކަމާއި، އަދި މީގެ އިތުރުންވެސް [ނަންގެ  3 އުޅޭ ކުއްޖާ ކުއްޖާއާ އެއްކުލާހެއްގައި]، [ނަން
 ކިޔައިދިންއިރު އަޑުއެހި އެހެނިހެން މީހުންވެސް އެބަތިބިކަމާއި، [ކުއްޖާގެ ނަން ]މިވާހަކަ 

ގެ  [ނަން ގެގެ މަންމަ ކުއްޖާ ]އެވާހަކަ ކިޔައިދިން މީހުންގެ ތެރެއިން އޭނާގެ މަންމަ  [ކުއްޖާގެ ނަން ]
އިންކާރު ކޮށްފައިވިޔަސް،  [ނަން  ގެ މަންމަގެ ކުއްޖާ]އޭނާ ގާތު އެފަދަ ވާހަކައެއް ދެއްކިކަމަށް  [ކުއްޖާގެ ނަން]ބަޔާނުގައި 

އޭނާއާމެދު ކަންތައް ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ވާހަކަ މަންމަ  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]ގެ ބަޔާނުގައި،  [ކުއްޖާގެ ނަން]
އި ދިނުމުން މަންމަ އެކަން ޤަބޫލު ނުކުރާކަމަށާއި، އަދި އެދުވަހުން ފެށިގެން މަންމަ ހުންނަނީ އޭނާދެކެ ރުޅި އަށް ކިޔަ

ފަރާތު  ކުއްޖާގެ މަންމަ]ގެ މަންމަ ފަރާތުގެ މާމަ  [ކުއްޖާގެ ނަން]އައިސްފައި ކަމަށް ބުނެފައިވާކަން އެނގެން އޮތްއިރު، 
ބެހުނުކަމަށް ބުނެފައިވާކަމަށް  އާއިމެދު [ކުއްޖާގެ ނަން]، [ފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަންއިސްތިއުނާ]ގެ ބަޔާނުގައި [ގެ ނަންމާމަ

ގެ  [ކުއްޖާގެ މަންމަގެ ނަން]ގެ މަންމަ  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ބުނެފައިވާކަން އެނގޭތީ،  [ގެ ނަންފަރާތު މާމަ  ކުއްޖާގެ މަންމަ]
ގެ ކުއްޖާގެ މަންމަ]ބުނެފައިވާކަމަށް އިންކާރުކޮށްފައި އެވަނީ އޭނާގެ ގާތުގައި  [ކުއްޖާގެ ނަން]ބަޔާނުގައި އެފަދަ ވާހަކައެއް 

ނޑު އަޚް  [ނަން  ގެ ދިފާޢުގައިކަން ސާފުކޮށް ދޭހަވާކަމާއި، [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]ގެ މަންމައާއި އެއްބަ
ބައިން ގެ ކިނ [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]ގެ އެކުވެރީންގެ ގާތުގައި  [ކުއްޖާގެ ނަން]އަދި 

އިސްތިއުނާފް ކުރާ ]ދިމާވި ކަންތަކާއި ގުޅިގެން އެކަމާއި ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ފާޅުކުރުމުގެ ގޮތުން، އަށް  [ކުއްޖާގެ ނަން]
އަކީ ވަރަށް ނުބައި މީހެއްކަމަށް ބުނުމުން، އެފަދައިން  [މާއި އެޑްރެސް އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަ] ،[ވަނަން  ފަރާތުގެ

ތިޔަ ބުނަނީ ކީއްވެތޯ އެކުދިން ހައިރާންވެގެން  [ކުއްޖާގެ ނަން]އާމެދު  [ވަނަން ފަރާތުގެ  އިސްތިއުނާފް ކުރާ ]
ގެ  [ކުއްޖާގެ ނަން] އާ ބެހުނު ކަމަށް'' [ކުއްޖާގެ ނަން ] ،[އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ވަނަން ]"ސުވާލުކުރުމުން، 

ކުއްޖާއާ އެއްކުލާހެއްގައި އުޅޭ ] އާއި [މާއި އެޑްރެސްގެ ނަ 3 ކުއްޖާއާ އެއްކުލާހެއްގައި އުޅޭ ކުއްޖާ]އެކުވެރިންކަމުގައިވާ  
ގެ  3ހެކިވެރިޔާ ]، [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 2 ކުއްޖާއާ އެއްކުލާހެއްގައި އުޅޭ ކުއްޖާ]، އާއި [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 1 ކުއްޖާ

އެކުދިންނަށްވެސް އެނގި، ކޮންމެ  އެދައްކާ ވާހަކައިގެ ސީރިއަސްކަން [ކުއްޖާގެ ނަން]ގާތުގައި ބުނުމުން،  [ނަމާއި އެޑްރެސް
ގާތުގައި  [ކުއްޖާގެ ނަން] ''ތިޔަކިޔޭ އެއްޗެއް އެނގޭހޭ؟''ކޮންމެ ގޮތަކަށް އެފަދަ ވާހަކަ ދައްކައިގެން ނުވާނެއޭ ބުނާ ބީދައިން 

ތިއުނާފް ކުރާ އިސް]މިފަދައިން ބުނެ،  އަހަރެންނާ ބެހުނޭ'' [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ވަނަން ]''ހަމަ ހުވައޭ އެހުމުން، 
އެބުނި ވާހަކައަކީ މަޖަލަކަށް ބުނި ވާހަކައެއް ނޫންކަމާއި، އެވާހަކައަކީ  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ބެހޭގޮތުން  އާއި [ފަރާތުގެ ނަން 
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ބުނެފައިވާކަމާއި،  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ސީރިއަސް ކަމާއެކު ކަމުގެ ޙަޤީޤަތާއި އެއްގޮތަށް ބުނި ވާހަކައެއްކަން ދޭހަވާގޮތަށް 
ގެ ފަރާތުން އެފަދަ  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]އޭނާއަށް  ވެސް [ނަން ގެ  3ހެކިވެރިޔާ ]ޒިރުގައިހުރި އެހިނދު އެހާ

 ކަމެއް ދިމާވެފައިވާކަމުގެ ސިއްރު، އެކުވެރި ކުދިންނާއެކު ޙިއްޞާ ކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
 
ވަނަ އަހަރުގެ  2008ހިނގާފައިވަނީ  ދިސާޙާ މިމައްސަލައިގައި ޙަވާލާދެވޭ  ،ކަމަކީ  ފަސްވަނަ  )ބ(

ގެ މައްޗަށް  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]ތުގެ ފަރާތުން މިދަޢުވާ ދައުލަމަހުގެ ތެރޭގައި ކަމުން  ސެޕްޓެމްބަރު
ކި )ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ކަން އެނގޭކަމާއި، ވަކިގޮތަކަށް ހެ  76/24އުފުލާފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ލިބިފައިވުން ބޭނުންވާނެކަމަށް ޤުރުއާނުގައި ކަނޑައެޅި ބަޔާންވެގެންވާ ކަމެއްގައި މެނުވީ ހެކިދިނުމާއި ހޯދުމުގައި 
ވަނަ މާއްދާގައި  7އެޤާނޫނުގެ  ،)ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނު( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންކަމަށް 76/24ޢަމަލުކުރެވޭނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ކުށް ސާބިތުވުމުގައި ވަކިގޮތަކަށް ހެކި ލިބިފައިވުން ބޭނުންވާނެ ބަޔާންވެގެން އޮންނަކަމާއި، ބަ
ނޑައެޅި ބަޔާންވެގެންނުވާކަމާއި ލާޤީ ރެވޭ ކުށަކަށް ނުވާއިރު، ބަދުއަޚްއަދި މިއީ ޙައްދު ޤާއިމުކު  ،ކަމަށް ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ކަ

ނޫންތޯ ބެލުމުގައި ބަލަންޖެހޭނީ ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގި ކަމުގެ މައްޗަށް އެއްވެސް ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ކުށް ސާބިތުވޭތޯ ނުވަތަ 
ނެތްމިންވަރަށް ސާބިތުވުން ނޫންކަމާއި، އަދި މިކަން ބަލެންޖެހޭނީ އެކަށީގެންވާ ޝައްކެތްނެތް މިންވަރުންކަން  ޝައްކެއް 

މަށް ޝަރީޢަތުން ބެލޭނީ އެކަން ސާބިތުކުރުމަށް ''ޙަޤީޤަތެއް ސާބިތުވެއްޖެކަ ވަނަ މާއްދާގައިވާ  6ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 
ކަނޑައެޅިފައިވާ ހަމަތަކުގެމަތިން އެކަމެއް ހިނގާކަމަށް ނުވަތަ ހިނގާފައިވާކަމަށް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ޤަބޫލުކުރެވިއްޖެ 

ށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ފަދަ ހިނދެއްގައެވެ. އަދި ބުއްދި ސަލާމަތުން ހުރި މީހަކު އެކަމެއް ހިނގާފައިވާކަމަށް ބަލައި، އެމައްޗަ 
އެފަދަ ޚާއްސަ ޙާލަތަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މިންވަރަކަށް އެކަމެއް ހިނގާފައިވާކަމަށް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ބުރަވެވިއްޖެނަމަ، 

 މެވެ.މިފަދައިން އޮތުމުން އެނގޭކަ މަތިން އެކަމެއްގެ ޙަޤީޤަތް ސާބިތުވެއްޖެކަމަށް ޝަރީޢަތުން ނިންމިދާނެއެވެ." ލެއްގެ ޞޫ އު 

 

 [ކުއްޖާގެ ނަން ]ފައިވާ ހެކިތައް ވަޒަންކުރާއިރު، ހެޅި މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން ހުށަހަވަނަ ކަމަކީ، )ޅ( 
މަލު ހިންގާފައިވާކަމަށް ބުނެ އެޢަމަލު ހިނގިގޮތް ޢަލާޤީ ގަދަކަމުން ބަދުއަޚް [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ] އާއިމެދު

 [ކުއްޖާގެ ނަން ]ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ކިޔައިދީފައި އޮންނައިރު، މިދެތަނުގައިވެސް ތަޙްޤީޤަށް އަދި  [ކުއްޖާގެ ނަން]
އެވާހަކަ އެތަށް ބައެއްގެ ކުރިމަތީގައި ޔަޤީންކަމާއެކު  [ކުއްޖާގެ ނަން]މިވާހަކަތައް ކިޔައިދީފައިވަނީ އެއްގޮތަކަށްކަމާއ، އަދި 

އެމީހަކަށް ކުޑަބޭބޭ ގެ  [ކުއްޖާގެ ނަން ]މާމައާއި އެއްބަފާ، އަދި  ގެ މަންމަ ފަރާތު[ކުއްޖާގެ ނަން ]ކިޔައިދީފައިވާކަމާއި، 
ލަޤަބުން މުޚާތަބްކޮށް ހަދާ، އަދި ރަށުގެ މީހުންގެ އިޙްތިރާމް ލިބިގެންވާ މަޤާމެއްގައިހުރި މީހަކާމެދު އެފަދަ ނުބައި ޢަމަލެއް 

ގެ މަންމަ ގާތު [ކުއްޖާގެ ނަން]ނުވާކަމާއި، އަދި  ކުޅަކަމަށް ދޮގުހަދައިގެން ވާހަކަ ދައްކަންޖެހޭ ސަބަބެއް ފާހަގަކުރެވިފައި 
ބުނެފައި ނުވާކަމަށް އޭނާގެ މަންމަ ބުނެފައިވިޔަސް، އެމަންމަގެ އެ ބުނުން ދަރިފުޅު  [ކުއްޖާގެ ނަން]އެފަދަ ވާހަކައެއް 

ފުޅަށް އެމީހެއްގެ ފަރާތުން ދޮގުކޮށްފައިވާކަމާއި، އަދި މަންމައަށް ދަރިފުޅުގެ ޙިމާޔަތުގައި ބަސް ނުބުނެވުނު ސަބަބަކީ އެދަރި
އަނިޔާ ލިބުނުކަމަށް ބުނާ މީހަކީ މަންމައާއި ތިމާގެ މަންމަގެ ބޮޑުބޭބޭގެ ދަރަޖައިގައި ހުރި މީހަކަށްވާތީކަމަށް ޝަރީޢަތަށް 

 ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ.

 

ޓުގެ ވީމާ، އިސްވެ ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން އެގޮތަށް ހުރުމުން މިމައްސަލަ ބެލި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯ 
ނޑިޔާރުން ދެކެނީ، ނ. އިސްތިއުނާފް ކުރާ ]ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް  D14C/2010/03ފޮއްދޫ ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ފަ

ފައިވާ ނުކުތާގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެޤަޟިއްޔާގައި ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމަށް ހަޅާގެ ފަރާތުން ހުށަ [މާއި އެޑްރެސް ފަރާތުގެ ނަ
 ރުޢީ އަދި ޤާނޫނީވިޔަސް ސަބަބެއް ފެންނަން ނެތްކަމަށެވެ.ބަދަލުގެންނަންޖެހޭފަދަ ޝަ
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 :ްޙުކުމ 

 

ފޮއްދޫ ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ދެންފަހެ، އިސްވެފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކުރިއިރު، ނ.
03/D14C/2010  ްފައިވާ ހަޅާގެ ފަރާތުން ހުށަ [ރެސްމާއި އެޑްއިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަ]ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފުކުރުމަށ

ނުކުތާގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، އެމައްސަލައިގެ ޙުކުމަށް ބަދަލުގެންނަންޖެހޭ ފަދަ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ވިޔަސް ސަބަބެއް ފެންނަން 
ސަލަބެލި ޤަޟިއްޔާގައި ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމަށް ތާއީދުކޮށް، މިމައް D14C/2010/03ފޮއްދޫ ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ނެތުމުން ނ.

ނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ޙުކުމްކޮށްފީމެވެ.  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަ
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 ވަނަ އަހަރު ނިންމާފައިވާ މައްސަލަތައް  2013

 ކުޑަކުދިންނާބެހޭގައި ހިމެނޭ ތަކު މައްސަލައެއިތައް އުނިކުރެވިފައިއެވަނީ ން އުނިކުރެވިފައިވާ ބަތަކުރިޕޯޓު ހިމެނިފައިވާ  މިފޮތުގައި]
[ކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައެވެ ސިއްރު މަޢުލޫމާތު   
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 HC-A/75/2012ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު 
  :ްކުޑަކުއްޖަކާއިމެދު ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުން ޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތ 

 

  ަރާތް:އިސްތިއުނާފު ކުރިފ 

 5[އުނިކުރެވިފައި]ނަން:  *

      [އުނިކުރެވިފައި ]* ދާއިމީ އެޑްރެސް:  [އުނިކުރެވިފައި]* އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު: 

 

 :ްއިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތ 

 ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސްޕްރޮސި  ނަން: *

 -* ދާއިމީ އެޑްރެސް:  -* އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު: 
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  ު38  ރު: ނަންބަ  ޤަޟިއްޔާ  އިސްތިއުނާފުކުރެވުނ/H6C/2010 

 :ުމާލެއަތޮޅު ހިންމަފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު  ނިންމެވި ކޯޓ 

 

  ިލިސް:ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖި މައްސަލަ ބެލ 

ނޑިޔާރު  ނޑިޔާރު ، ޝުޢައިބު ޙުސައިން ޒަކަރިއްޔާފަ ނޑިޔާރު ، ޢަބްދުލްޣަނީ މުޙައްމަދުފަ  ޔޫސުފް ޙުސައިން ފަ
 

  ުނޑިޔާރު ބަދަލުވާ :)ތައް(އުޞޫލު ޤަޟިއްޔާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ މުޙިއްމ ޙާލަތުގައި، އެމައްސަލާގައި  މައްސަލަ ބައްލަވާ ފަ
ނޑިޔާރަށް ފެނިވަޑަގަންނަވާ ކަންތައްތައް ޤާނޫނީބައްލަވަންޖެހޭ  ޝަރުޢީ ހަމަތަކުގެ ، ކަމަށް އެމައްސަލަ ބެއްލެވުމާ ފަހުން ޙަވާލުވި ފަ

ނޑިޔާރަށް ލިބިގެންވާކަ އެމަތިން ބެއްލެވުމުގެ ބާރު   ން.ފަ
 

  ިއާއި ޙުކުމް ގެ ޚުލާޞާ ދަށުކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައ: 

 

 އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ]ޤަޟިއްޔާއަކީ، H6C/2010/38  ނަންބަރު ޓް ކޯޓުމާލެއަތޮޅު ހިންމަފުށީ މެޖިސްޓްރޭ 
 [ނަމާއި އެޑްރެސް ކުއްޖާގެ]އެހާކަށްހާއިރު  10:00ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅުގެ ދުވަހެއްގެ  2010އަހަރު(  51) [ނަމާއި އެޑްރެސް

ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު  އާއިމެދު [ނަން ކުއްޖާގެ ]، ވަށްދާގޭގެ ކޮޓަރިއަކަށް [އެޑްރެސް އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ] އަހަރު( 11)
ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު  އާއިމެދު، [ނަން ކުއްޖާގެ ] ،[އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]ބުނާތީއާއި،  [ނަންކުއްޖާގެ ]ހިންގިކަމަށް 
ކުއްޖާގެ ] އާއި، އެގޭ [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސްބައްޕަ ކުއްޖާގެ]ގެ ބައްޕަ  [ނަން ކުއްޖާގެ ]ބުނިކަމަށް  [ނަން ކުއްޖާގެ ]ހިންގިކަމަށް 

ގެ  2ކުއްޖާގެ ރަޙްމަތްތެރިޔާ ]އާއި،  [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 1ކުއްޖާގެ ރަޙްމަތްތެރިޔާ ]އާއި،  [ދައްތަގެ ނަންއެއްބަޑު އެއްބަފާ 
ގެ ނަމާއި  4ތްތެރިޔާ ކުއްޖާގެ ރަޙްމަ]އާއި،  [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 3ކުއްޖާގެ ރަޙްމަތްތެރިޔާ ]އާއި،  [ނަމާއި އެޑްރެސް

އަށް ޖިންސީ ގޮތުން ގެއްލުން ލިބިފައިވާކަން އޭނާގެ މެޑިކޯ ލީގަލް ރެކޯޑުން  [ނަންކުއްޖާގެ ]ބުނުމުގެ އިތުރަށް  [އެޑްރެސް
)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުޞޫލުތަކަށް  12/2009އެނގެން އޮންނާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ގެ  [ނަން  އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ]ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(އާ ޙަވާލާދީ އެމާއްދާގެ )ނ(ގެ ދަށުން  3ގެ ޤާނޫނު(ގެ ޢަމަލުކުރުމު
  ބައްލަވާފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެކެވެ.ތުން ކުރުމުން ދައުލަމައްޗަށް ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ 

                                                 

.ީމހެެކވެތިމާެގ ކުްއޖާާއއި ާޢއިީލގޮތުްނ  ކަމަްށ ުބނާައނިާޔ ލިބުނު  އިިމމައްސަަލއިގަ  މިމައްސަލަިއގަިއ އިސްތިުއނާްފ ކުާރ ފަރާަތކީ  5
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ދެންފަހެ އިސްވެދިޔަ ޙުކުމް ކުރައްވާފައިވަނީ، " ފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުންމާލެއަތޮޅު ހިންމަ ޤަޟިއްޔާގައި އެ
ތުގެ ދައުލަގެ މައްޗަށް  [އައިޑީކާޑް ނަންބަރު ، ނަމާއި އެޑްރެސް އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ]ނުކުތާތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބެލިއިރު 

އާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް އަހަރު(  11) [ނަމާއި އެޑްރެސް ގެކުއްޖާ]ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތްޕުޅުން ދަޢުވާ ކުރައްވާ ޕްރޮސި
ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު  2010އިންކާރު ކުރިނަމަވެސް  [ން ނަ  އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ]ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާގެ އަސްލަށް 

ވެއްދުމަށް ފަހު އެކޮޓަރީގައި  [ނަންއްޖާގެ ކު]ކޮޓަރިއަށް  ގޭގެ [އެޑްރެސް  އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ]ހާއިރު  10:00ދުވަހެއްގެ 
ގެ  [ން ނަ އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ]ބޭއްވުމަށް ފަހު،  [ނަންކުއްޖާގެ ]ތަޅުލައިގެން ހުރެ، އެކޮޓަރީގެ ތަރަފާލު މަތީގައި 

އިސްތިއުނާފް ކުރާ ]ފަހު، އަމިއްލަ އަތުން ބޭލުމަށް [ންނަ އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ]ގެ ޖަގިޔާ  [ނަން ކުއްޖާގެ ]ފަޓްލޫނާއި، 
ގެ ކުރިމަތި ފަރާތަށް  [ނަންކުއްޖާގެ ] ،( ގައި އަތްލާ ކުޅެހެދުމަށްފަހުގެ ކުރިމަތި ފަރާތު )ފަރުޖު  [ނަންކުއްޖާގެ ] ،[ންނަ ފަރާތުގެ

ގެ ކުރިމަތި ފަރާތް  [ންނަ  އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ]ލޯޝަން އަޅާ ހެދުމަށްފަހު  [ން ނަ އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ])ފަރުޖަށް( 
އެޢަމަލު ހިންގަމުން ، [ންނަ އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ])ޛަކަރު( ކުޑަކޮށް ވެއްދުމުން ތަދުވާކަމަށާއި، ރޮވޭގޮތް ވުމުންވެސް 

އަތަށް  [ނަން ކުއްޖާގެ ]ޛަކަރު،  [ންނަ އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ]އެކިފަހަރު މަތީން  ދިޔައީކަމަށާއި، އޭގެ ކުރިންވެސް
އެތައްފަހަރަކު ތަޅުވާ ހަދާފައި ވާކަމަށާއި، އެފަހަރު ތަކުގައި ހުދުކުލައިގެ  [ންނަ އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ]އްވައިގެން ލަ

އާއި ކޮށްފައިވާ ވީޑިއޯ ރެކޯޑިން  [ނަން ކުއްޖާގެ ]ގެ ކުރިމަތި ފަރާތުން ފޭބިކަމަށް،  [ން ނަ އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ]އެއްޗެއް، 
ޖިންސީ ޢަމަލު ހިންގަމުންދާ ކަމުގެ  އާއެކު [ނަންކުއްޖާގެ ]، [ންނަ  އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ]ން އެގޭތީއާއި، މިއިންޓަވިއުއި

ކުއްޖާގެ ] ،އާއި [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 2ކުއްޖާގެ ރަޙްމަތްތެރިޔާ ]އާއި،  [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 4ކުއްޖާގެ ރަޙްމަތްތެރިޔާ ]ވާހަކަ 
ކިޔާދީފައި  [ނަން ކުއްޖާގެ ]އަށް  [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 1ކުއްޖާގެ ރަޙްމަތްތެރިޔާ ]، އާއި [އި އެޑްރެސްގެ ނަމާ 3ރަޙްމަތްތެރިޔާ 

ކުއްޖާގެ ] އާއި، [ގެ ނަން 2ކުއްޖާގެ ރަޙްމަތްތެރިޔާ ]، އާއި [ގެ ނަން  4ކުއްޖާގެ ރަޙްމަތްތެރިޔާ ]ވާނެކަމަށާއި، ހަމައެފަދައިން 
އިސްތިއުނާފް ]އާއެކު ވީޑިއޯ ރެކޯޑިން އިންޓަވިއުގައި  [ންގެ ނަ  1އްޖާގެ ރަޙްމަތްތެރިޔާ ކު]، އާއި [ން ގެ ނަ 3ރަޙްމަތްތެރިޔާ 
 [ނަން ކުއްޖާގެ ]އެކު ބަދުއަޚްލާޤީ ހުތުރު ޢަމަލުތައް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް އާ [ނަން ކުއްޖާގެ ]އެފަދަ ގޮތްގޮތަށް  [ން ނަ ކުރާ ފަރާތުގެ 

ކުއްޖާގެ ]ގެ މެޑިކޯ ލީގަލް ރިކޯޑުން ވެސް  [ނަން ކުއްޖާގެ ]ތް ވުމުގެ އިތުރަށް، ކިޔާ ދީފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައިވާ ބުނުން އެއްގޮ
ނޑި، ފާރު ހިކިފައިވާ ތަނެއް ހުރުމުން  [ނަން މެދު ޖިންސީ ގޯނާ ކޮށްފައިވަނީ، އިއަހަރު( އާ 11) [ނަންކުއްޖާގެ ]ގެ ބިކުރު ކެ

ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާ މެދު ޚާއްޞަ އުޞޫލްތަކަކަށް ޢަމަލު  ކަމަށްވާތީ، ކުޑަކުދިންނަށް [ން ނަ އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ]
 11) [ނަން ކުއްޖާގެ ]ވަނަ މާއްދާ )ހ،ށ،ރ،ޅ،ކ،އ،ވ،ދ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން  47ވަނަ މާއްދާއާއި،  24ކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

އިސްތިއުނާފް ]ގޯނާ ކުރިކަމުގެ ކުށުން ޖިންސީ  އަށް  [ނަންކުއްޖާގެ ]މެދު ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގާ، އިއާއަހަރު( 
ނޑައަޅައި، އެކުށުގެ އުޤޫބާތެއްގެ ގޮތުން ޤާނޫނު ނަންބަރު:  [ންނަ ކުރާ ފަރާތުގެ )ކުޑަކުދިންނަށް  12/2009ކުށްވެރިވާ ކަމަށް ކަ

ގެ ދަށުން ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( 03ގެ  ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާ މެދު ޚާއްޞަ އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު(
)ދިހައެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފީމެވެ"  10 [މާއި އެޑްރެސް ނަ އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ]

 މިފަދައިންނެވެ.
 

 

 :ްފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައ 

 

ކުރައްވާ ނިންމެވުމުން،  ޤަޟިއްޔާގައި ޙުކުމް H6C/2010/38 ނަންބަރު މާލެއަތޮޅު ހިންމަފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ  .2
އެޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު ކުރަމުން  [މާއި އެޑްރެސްނަ އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ]އެޙުކުމާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން 

އެގޮތުން  އަންނަނިވި ނުކުތާތައް ފާހަގަކޮށް އެނުކުތާތަކާމެދު ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ.
  ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ:ގެ [މާއި އެޑްރެސްނަ ސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެއި]

 
  ،ީވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނާ ފަދައިން އެކަށީގެންވާ  51ޤާނޫނުއަސާސީގެ ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކ

އެކުގައި ބަދުއަޚްލާޤީ އާއި  [ނަން ކުއްޖާގެ ]، [ންނަ އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ]ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް މިމައްސަލާގައި 
 .ނުކުތާއެވެ ހުށަހަޅާފައިވާޢަމަލު ހިންގިކަން ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާކަމަށް ބުނެ 

 



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 

 

 ޞަފްޙާ  | 97
 

 ،ީކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރާމީހުންނާއި މެދު ޚާއްޞަ އުޞޫލުތަކަކަށް  ދެވަނަ ނުކުތާއަކ
ބަލަންޖެހޭ ހަމަތައް އެޤާނޫނުގައި ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މައްސަލަތައް ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި، 

ނޑައަޅުއްވާފައިވިޔަސް އެހަމަތަކާއި މިމައްސަލަ ސާބިތުކުރި ގޮތާ މެދުގައި ފުށުއެރުން ހުރިކަން އެނގެން އޮތްކަމަށްބުނެ  ކަ
 ނުކުތާއެވެ. ހުށަހަޅާފައިވާ

 
  ަވައި ދެފަރާތުން މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ބޭއްވުނު ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިސްތައް ބާއްނުކުތާއަކީ،  ތިންވަނ

ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ ޚުލާޞާ ބަޔާން ހުށަހެޅިފަހުން މައްސަލަ ކުރިން ބެއްލެވި ޤާޟި ބަދަލުވެ އައު ޤާޟީއަކު   މައްސަލައާ
ޢުގައި އަމިއްލަފުޅަށް ކުރައްވައި ދިފާ  ފެއްޓެވުމުން އައު ބަޔާންތަކާއި އައު އެތައްކަމެއް ޤާޟީ ންމައްސަލަ ބައްލަވަ

ކަމަށްބުނެ ސަލައިގެ އިންޞާފު ގެއްލިފައިވާ މައްސަލަ ނިންމާފައިވުމުން މައް އްވައިނުދެ ސަތުފުރު ވާހަކަދެއްކުމުގެ
 ނުކުތާއެވެ. ހުށަހަޅާފައިވާ

 

ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތް  H6C/2010/38 ނަންބަރު މާލެއަތޮޅު ހިންމަފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން  .1
 ގެ  [މާއި އެޑްރެސްނަ އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ]ޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު ކުރަމުން ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށާއި، އެޤަ 

މައްސަލައާއި ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކައަށާއި، ންނާއި މައްސަލަ ރައްދުވާ ޕްރޮސިފަރާތު
 ޢަތަށް ފާހަގަކުރެއެވެ.ންތަކަށް ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ޝަރީޔުގުޅުންހުރި ލިޔެކި

 

 H6C/2010/38މާލެއަތޮޅު ހިންމަފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ،ކަމަކީ ފުރަތަމަ )ހ( 
އަހަރު(  11) [ނަމާއި އެޑްރެސްކުއްޖާގެ ]އަހަރު(  51) [މާއި އެޑްރެސްނަ އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ]އަކީ، ޤަޟިއްޔާ

)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު  2009/12ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ނެހިންގިކަމަށް ބު ޖިންސީ ޢަމަލެއް އެކުއާ
ގެ ދަށުން  އާ ޙަވާލާދީ އެމާއްދާގެ )ނ( ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 3ގެ  ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ށްލުތަކަކަ ޞޫ ޚާއްޞަ އު

ކުރުމުން ބެލުނު ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ގެ މައްޗަށް ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ޖިންސީ ޢަމަލެއް [ން ނަ އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ]
ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައާއި ތަޙުޤީޤުގައިވެސް  [ންނަ  އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ]އެދަޢުވާއަށް ، އެއްކަމާއިމައްސަލަ

 އިންކާރުކޮށްފައިވާކަމާއި،
ސީ ގޯނާކުރާ ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންހިންމަފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން އެމައްސަލަ ނިންމަވާފައިވަނީ، 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތީން  47 ،ވަނަ މާއްދާއާއި 24ގެ ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު  ށްލުތަކަކަ ޞޫމީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އު 
 [ނަން ކުއްޖާގެ ] ،ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގައި [ންނަ އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ]މެދު އިއާއަހަރު(  11) [ނަންކުއްޖާގެ ]

އެކުށުގެ  ،ކުށްވެރިވާކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވައި [ންނަ އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ]ނާ ކުރިކަމުގެ ކުށުން ޖިންސީ ގޯ އަށް
ލުތަކަކަށް ޞޫ)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އު 2009/12ޤޫބާތެއްގެގޮތުން ޤާނޫނު ނަންބަރު ޢު

)ދިހައެއް(  10 [މާއި އެޑްރެސްނަ އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ]ދަށުން ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(ގެ  3ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ގެ 
 އެނގެން އޮންނަކަމެވެ.އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކޮށް އެގޮތުގެ މަތިންކަން 

 
 ތަކަކަށް ލު ޞޫމީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އު  ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ ،ކަމަކީ ދެވަނަ  )ށ(

ޤާނޫނުގެ ދަށުން މައްސަލަތައް ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި، ބަލަންޖެހޭ ހަމަތައް އެޤާނޫނުގައި  ގެމުޢަމަލުކުރު
ނޑައަޅުއްވާފައިވިޔަސް އެހަމަތަކާއި މިމައްސަލަ ސާބިތުކުރިގޮތާ މެދުގައި ފުށުއެރުން ހުރިކަން އެނގެން އޮތްކަމަށްބުނެ  ކަ

 ނުކުތާއަށް ބެލިއިރު، ގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި [ންނަ  އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ]
ލުތަކަކަށް ޞޫ)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އު  2009/12ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑައަ ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި، ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގައިފިކަން ޅަންޖެހޭ ސާބިތުވާކަން ޝަރީޢަތުން ކަ
ނޑައެ ނޑައެޅިފައިވާ ބާވަތުގެ  47ޅިފައިވާކަމާއި، އެޤާނޫނުގެ ހެކީގެ ނިސްބަތެއް ކަ ވަނަ މާއްދާގައިވާގޮތުން އެމާއްދާގައި ކަ

ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގައި  51ހެކީގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން ފަސް ބާވަތެއްގެ ހެކި ހުރެއްޖެނަމަ އެއީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
ޢަތަށް ސާބިތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް އްގެ ޝައްކެއްނެތި ޝަރީހަކު ކުށެއްކޮށްފިކަން އެކަށީގެންވާ މިންވަރެމީ، ވާފަދައިން

ނޑައެޅިފައިވާކަމާއި،  އެހެންކަމުން އެމިންވަރަށް އެފަދަ ހެކި ލިބިފައިވާނަމަ ލިބިފައިވާ ހެކިކަމުގައި ބެލެވޭނެ ކަމެއްކަމަށް ކަ
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ވާ ޢު ވަރެއްގެ ޝައްކެއްނެތި އެ ދަވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގައި ވާފަދައިން، އެކަށީގެންވާ މިން 51ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
 ސާބިތުވާކަމުގައި ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަމާއި،

)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ  2009/12ޤާނޫނު ނަންބަރު ނަމަވެސް 
މަށް އިތުރު ގެ އެއް މަޤްޞަދަކީ ކުޑަކުދީންނަށް ކުރާ ޖިންސީ ގޯނާ ސާބިތުކުރު ލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ޞޫއު

ނޑު ލުއިކުރުންކަން އެޤާނޫނުގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އިން  2ބާވަތުގެ ހެކި ހުއްދަކުރުމާއި، ބަލައިގަންނަ ހެކީގެ މިންގަ
 51ޤާނޫނުއަސާސީގެ ނައްޞަށާއި އަދި  ވަނަ މާއްދާގެ  47ޤާނޫނުގެ އެޤާނޫނުގެ މިމަޤްޞަދަށާއި، އެ  އެނގެން އޮތުމުން،

)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ  2009/12ޤާނޫނު ނަންބަރު ކިޔައި، ބެލުމުން،  އެއްކޮށްވަނަ މާއްދާގެ )އ( 
އި ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަރަށްވުރެ މަދުން ވަނަ މާއްދާގަ 47ލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ގެ ޞޫ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އު

ދައިން، އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގައި ވާފަ  51ޤާނޫނުއަސާސީގެ ހެކި ލިބިފައިވީނަމަވެސް 
ކުޑަކުދިންނަށް ނަމަ، އެމީހެއްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ނިންމެވުމަށް ވާ ސާބިތުވާޢު އެ ދަ މިންވަރަށް ޝައްކެއްނެތް 

މިކަން ، މާއްދާ ހުރަސްނާޅާކަމާއިވަނަ  47ލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ޞޫޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އު 
 ގައިވެސް ފާހަގަކުރައްވާފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،ޤަޟިއްޔާ HC-A/129/2012މިކޯޓުގެ ނަންބަރު މިގޮތަށް 

ނޑައެޅުއްވުމުގައި ލިބިފައިވާ ހެކީގެ ބާވަތަށާއި ޢު މިމައްސަލާގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ދަ  ވާ ސާބިތުވާކަމަށް ކަ
ގެ މަންމަ  [ނަންކުއްޖާގެ ]ދިސާގައި އަނިޔާ ލިބުނު ކުއްޖާ ޙާ ރި ކުށުގެ މިތުން ދަޢުވާކު ދައުލަ މިންވަރަށް ބަލާއިރު، 

ނޑު އެއްބަފާ ކުއްޖާގެ ]ގެ ދައްތަ  [ނަންކުއްޖާގެ ]ބަލަހައްޓަނީ  [ނަން ކުއްޖާގެ ]ވުމުން މަރުވެފައި  ނަމާއި ދައްތަގެ އެއްބަ
 މެދު އިއާ [ނަންކުއްޖާގެ ]ކަމަށް ވާއިރު،  [ޑްރެސްނަމާއި އެ ބައްޕަގެ ކުއްޖާގެ ]ގެ ބައްޕަ  [ނަން ކުއްޖާގެ ]އާއި  [އެޑްރެސް

ކުއްޖާގެ ]ޢަމަލު ހިންގާފައިވާކަމަށް ބުނެ އެކަން ހިނގާދިޔަގޮތް  ޖިންސީ [މާއި އެޑްރެސްނަ އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ]
ނޑު އެއްބަފާކުއްޖާގެ ]އޭނާގެ ދައްތަ  [ނަން ގެ ބައްޕަ  [ނަން ކުއްޖާގެ]އަށާއި އަދި  [ނަމާއި އެޑްރެސްދައްތަގެ އެއްބަ

ދިސާގައި ކަން ޙާއެކުށުގެ މެދު އިއާ [ނަންކުއްޖާގެ ]ވާކަމާއި، އަދި  ކިޔައިދީފައި އަށް [ނަމާއި އެޑްރެސް  ބައްޕަގެ ކުއްޖާގެ]
ކުއްޖާގެ ]އެމައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ކުރިފަރާތަށް ކިޔައިދީފައިވާގޮތުގެ ބަޔާނެއް އޮތްކަމާއި،  [ނަން ކުއްޖާގެ ]ގައިދިޔަގޮތް ނހި
ކަމަށް ބެލެވޭ ގޯނާގެ ޢަމަލުތަކެއް ހިނގާފައިވާ ޖިންސީ މެދުއިއާ [ނަން ކުއްޖާގެ ]ގެ މެޑިކޯ ލީގަލް ރިޕޯޓަށް ބަލާއިރު [ންނަ

އިންޓަވިއުކުރުމުންވެސް އާ  [ނަން ކުއްޖާގެ ]އަދި މައްސަލަ ބެލި ފަރާތުން ، ގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާކަމާއިޓު ކަންތައްތަކެއް އެރިޕޯ
ންގި ޖިންސީ ގޯނާގެ ޢަމަލުތަކުގެ ވާހަކަ މެދު ހިއިއާ [ނަންކުއްޖާގެ ]، [ންނަ ފަރާތުގެއިސްތިއުނާފް ކުރާ ]

ނޑު އެއްބަފާ [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]އަކީ  [ނަންކުއްޖާގެ ]ކިޔައިދީފައިވާކަމާއި،  ގެ އަންހެނުންގެ އެއްބަ
 މެދު އިއާ [ން ނަ އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ]މީހަކު  އިލާގެޢާނުވަތަ އެ  [ނަންކުއްޖާގެ ] ދައްތައެއްގެ ދަރިއަކަށްވެފައި 

ގެ ބަހުންވެސް  [ން ނަ އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ]ކަން އެއްވެސް ދެކޮޅުވެރިކަމެއް އެއްވެސް އިރެއްގައި ހިނގާފައިނުވާ 
އިލާއަކީ ޅިޔަން ޢާ ގެ  [ން ނަކުއްޖާގެ ] އާއި [ނަންކުއްޖާގެ ]އި އާ [ންނަ  އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ]އެނގެންއޮތްއިރު، އަދި 
 އަށް  [ން ނަ އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ] [ނަންކުއްޖާގެ ]ގާތް ގުޅުންތަކެއް އޮތްބަޔަކަށްވެފައި،  ،ފަހަރިކަމުގެ ގޮތުން ގުޅި

ކަންބޮޑު ޤީޤަތެއްނެތް މިފަދަ ހުތުރު ޙަ  މެދުއިއާ [ންނަ އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ]ކިޔަނީވެސް "ދޮންދައްތަބެ" ކަމަށްވާއިރު، 
ދައްކަނީކަމަށް ބެލެވޭނެ އެއްވެސް ސަބަބެއް ފެންނަން  [ނަންކުއްޖާގެ ]ވާހަކަތަކެއް ހަދައިގެން، ނުވަތަ އަލަށް އުފައްދައިގެން 
ގެ ރައްޓެހި ކުދިންތަކަކަށްވެސް  [ނަން ކުއްޖާގެ ]މަލުގެ ވާހަކަ ޢަނެތްކަމާއި، އަދި މީގެ އިތުރުން ޖިންސީ ގޯނާގެ އެ

މަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި ޢަމިކަންތައްތަކަކީ، ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ ، ން އެނގެންއޮތްއިރުކިޔައިދީފައިވާކަ
)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ  2009/12ހެކީގެ ގޮތުގައި ބެލިދާނެ ކަންތައްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑައަޅައި 47ގެ  ކުރުމުގެ ޤާނޫނު(މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލު ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ،ވަނަ މާއްދާގައި ކަ
 ވާފައިވާކަން އެނގެންއޮތްކަމެވެ.ފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ބައްލަ ކަންތައްތަކެއްކަމާއި، މިކަންކަމަށް ހިންމަ

 
އި ދެފަރާތުން މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ބޭއްވުނު ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިސްތައް ބާއްވަ ،ތިންވަނަ ކަމަކީ  )ނ(

ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ ޚުލާޞާ ބަޔާން ހުށަހެޅިފަހުން މައްސަލަ ކުރިން ބެއްލެވި ޤާޟީ ބަދަލުވެ އައު ޤާޟީއަކު  މައްސަލައާ
 މައްސަލަ ބައްލަވަން ފެއްޓެވުމުން އައު ބަޔާންތަކާއި އައު އެތައްކަމެއް ޤާޟީ އަމިއްލަފުޅަށް ކުރައްވައި ދިފާޢުގައި 

އިސްތިއުނާފް ]ސަލައިގެ އިންޞާފު ގެއްލިފައިވާކަމަށްބުނެ ތު ނުދީ މައްސަލަ ނިންމާފައިވުމުން މައްސަރުވާހަކަދެއްކުމުގެ ފު
 ހުށަހެޅި ނުކުތާއަށް ބެލިއިރު، އިސްތިއުނާފްކުރުމަށް   ގެ ފަރާތުން [ންނަ  ކުރާ ފަރާތުގެ



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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ނޑިޔާ ޢަ މައްސަލައެއްގެ ޝަރީ ރު ބަދަލުވެ އައު ތް ހިނގަމުން ދަނިކޮށް، މައްސަލަ ކުރިން ބެއްލެވި ފަ
ނޑިޔާރަކު އެމައްސަލައެއް ބެއްލެވުމާ ޙަވަލުވާ ޙާލަތުގައި، އެމަްއސަލާގައި ބައްލަވަންޖެހޭކަމަށް އެމައްސަލަ ބެއްލެވުމާ  ފަ

ނޑިޔާރަށް ފެނިވަޑަގަންނަވާ ކަންތައްތައް ޤާނޫނީ ޝަރުޢީ ހަމަތަކުގެ މަތިން ބެއްލެވުމުގެ ބާރު ، ފަހުން ޙަވާލުވި ފަ
ނޑިޔާރަށް  ލިބިގެންވާކަމާއި، އެގޮތުން އިސްތިއުނާފު ކުރެވިފައި މިވާ މައްސަލާގައި ކުޑަކުދިންތަކެއްގެ ހެކިބަސް ފަ

ގެ ފަރާތުންވެސް  [ންނަ  އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ]އެއީ އެގޮތަށް ކުރެވިދާނެ ކަމެއްކަމަށް  ،ނަންގަވާފައިވާއިރު
 ގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި ބުނެފައިވާކަމާއި، [ންނަ އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ]ޤަބޫލުކުރާކަމުގައި 

)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުޞޫލުތަކަކަށް  2009/12ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ންމުކޮށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް ބަލާއިރު، އެޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދަށްޓަކައި ކުޑަކުދިންގެ ހެކިބަސް ނަގަންޖެހޭގޮތް، ޢާ

އެހެން މައްސަލަތަކުގައި ހެކިބަސް ނަގަންޖެހޭގޮތާ ތަފާތުކަމާއި، މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި އެހެނިހެން މައްސަލަތައް ފަދައިން 
ތުގެ މަޖިލީހުގައި ސީދާ ޚަޞްމުން ޢަޚަޞްމުންގެ ކުރިމައްޗަށް، ހެކިބަސްދޭ ކުޑަކުދިން ޙާޟިރުކޮށް އެކުދިންނާ ޝަރީ 

)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ  2009/12މަޖެހިފައިނުވާކަމާއި، އެކަން ޤާނޫނު ނަންބަރު ލުކުރާ އުޞޫލު ހަސުވާ
 ،ވަނަ މާއްދާއަށް ބެލުމުންވެސް އެނގެން އޮންނަކަމާއި 48މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ގެ 

ގެ ފަރާތުން އިސްތިއުނާފްކުރުމަށް  [ން ނަ އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ]މިކަންކަން މިހެން ހުރިއިރު، 
ގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި ފާހަގަކުރި  [ންނަ އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ]ނުކުތާއާ ގުޅޭގޮތުން މިހުށަހެޅި 

ނޑު  ވާހަކަދެއްކުމުގެ  ހޭގޮތުން ކީ މިމައްސަލާގައި ބަސް ހޯދިފައިވާ ކުޑަކުދިންގެ ބަޔާންތައް ނެންގެވުމަށްފަހު އެއާބެކަމަ މައިގަ
ކޯޓުން މައްސަލަ ނިންމަވާފައިވުންކަމަށްބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާކަން  މެޖިސްޓްރޭޓް  ތު ނުދެއްވައި ހިންމަފުށީ ސަފުރު

 ،އެނގެންއޮތްއިރު

ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުމާ ގުޅޭ މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ހޯދޭ ކުޑަކުދިންގެ ހެކިބަހާ 
ފު ޞާތު ދިނުމަކީ، އިންސަމަށް ޝަރީޢަތުގެ ފަރާތުން ފުރުބުނާއެއްޗެއް ބަލައި އެކަބެހޭގޮތުންވެސް ޚަޞްމުން 
 މަށްޓަކައި މުހިންމުކަމެއްކަމާއި،ނުފު ޤާއިމްކުރެވޭކަން ކަށަވަރުކޮށްދިޞާ ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި އަދި އިން

ކުދިންގެ ނަމަވެސް މިމައްސަލާގައި ހެކީގެ ގޮތުގައި ޝަރީޢަތަށް ލިބިފައިވަނީ ހަމައެކަނި ކުޑަ 
ތު ސަފާޢުގައި ވާހަކަ ދައްކަން ފުރުދި  އަށް [ންނަ  އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ]ބަސްނޫންކަމާއި، މިމައްސަލާގައި 

ހޭގޮތުން ވާހަކަދެއްކުމުގެ ލިބިފައިވާކަމާއި، އަދި މިމައްސަލާގައި ލިބިފައިވާ ކުޑަކުދިންގެ ހެކިބަސް ފިޔަވައި ދެންހުރި ހެކިތަކާބެ
ގެ  [ން ނަ އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ]ލިބިފައިވާކަމާއި، އެގޮތުން އަށް  [ން ނަ ސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެއި] ވެސްތު ސަފުރު

ފަރާތުން މާލެއަތޮޅު ހިންމަފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި އަދި މާލެއަތޮޅު ހިންމަފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް 
ގެ ދިފާޢުގައި އިތުރަށް  [ންނަ  އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ]ބަސްތައްވެސް ހިމެނޭ ގޮތުން ކޯޓަށް ލިބިފައިވާ ކުޑަކުދިންގެ ހެކި

ގެ ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ  [ންނަ  އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ]ތުގައި ސައްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ދެވުނު ފުރުވާހަކަދައްކަން ދިވެހިރާ
ޢަތަށް ލިބިފައިހުރި ހެކި ނަފީކުރެވޭފަދަ ދެކޮޅަށް ޝަރީ  އާ  [ން ނަ ގެ އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތު]ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރުވެސް 

ގެ  [ން ނަ އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ]ނުވަތަ އެހެކިތަކާމެދު އެކަށީގެންވާވަރުގެ ޝައްކުތަކެއް އުފެދޭވަރުގެ ކަންތައްތަކެއް 
 ފަރާތުން ހުށަހެޅިފައިނުވާކަން އެނގޭކަމާއި،

އިސްތިއުނާފް ]ދިފައިވާ ކުޑަކުދިންގެ ބަހާމެދު އެއްޗެއް ބުނުމުގެ ފުރުސަތު އެހެންކަމުން މިމައްސަލާގައި ހޯ 
ތުގެ ފަރާތުން ހޯދުމަށްފަހު ނުލިބި ވުމަކީ އެސަބަބުގެ މައްޗަށް އެކަނި ޢަ އެކުދިންގެ ބަސް ޝަރީ އަށް  [ން ނަ ކުރާ ފަރާތުގެ 

ގައި ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމަކީ ޤަޟިއްޔާ H6C/2010/38ބިނާކޮށް މާލެއަތޮޅު ހިންމަފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 
ޙުކުމަކީ ބާޠިލު ޙުކުމެއްކަމުގައި އެ ބާޠިލު ޙުކުމެއްކަމުގައި ބެލެވޭނެކަމެއް ނޫންކަމާއި، އެސަބަބުގެ މައްޗަށް އެކަނި ބިނާކޮށް 

ނޑައަ ފަރާތުން ގެ  [ން ނަ އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ] ވިޔަސްސަބަބެއް  ނުވަތަ ޝަރުޢީ ޅަންޖެހޭފަދަ ޤާނޫނީކަ
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައި ނުވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމެވެ.

 
ބަދުއަޚްލާޤީ  އާއެކުގައި [ނަން ކުއްޖާގެ ]، [ންނަ  އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ] ،ހަތަރުވަނަ ކަމަކީ  )ރ(

ގެންވާ ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް ( ގައި ބުނާ ފަދައިން އެކަށީ އވަނަ މާއްދާގެ ) 51ޢަމަލު ހިންގިކަން ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
ވީނަމަވެސް  ގެ ފަރާތުން ބުނެފައި [ންނަ އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ]މިމައްސަލާގައި ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާކަމަށް 

ގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ހެކީގެ ބާވަތަށާއި ޤަޟިއްޔާ  H6C/2010/38މާލެއަތޮޅު ހިންމަފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 
 ،ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގައިއާއެކުގައި  [ނަންކުއްޖާގެ ] ،[ންނަ  އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ]ރަށް ބަލާއިރު، މިންވަ



   މައްސަލަަތއް  ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 

 ޞަފްޙާ  | 100

 
 

( ގައި ބުނާ ފަދައިން އވަނަ މާއްދާގެ ) 51ކަން، ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޢަމަލު ހިންގިޖިންސީ  އާއެކު [ނަންކުއްޖާގެ ]
 ކަން އެނގޭކަމެވެ.އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް ސާބިތުވާ 

 
)އެގާރަ( އަހަރުގެ  11ދިސާ ހިނގިއިރު ޢުމުރުން ޙާމި ކީއަ [ނަންކުއްޖާގެ ] ،ކަމަކީ  ފަސްވަނަ  )ބ(

ކުއްޖަކުކަމުން، މިފަދަ ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމަށް ރުހުންދެވިދާނެ ކުއްޖަކުނޫންކަން އެނގޭކަމާއި، މިޢުމުރުގެ ކުޑަކުއްޖަކަށް 
)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ  2009/12ށް ރުހުން ނުދެވޭނެކަން ޤާނޫނު ނަންބަރު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމަ

ން ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާކަ 24މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ގެ 
 ކަމެވެ.އެނގެންއޮންނަ 

 
ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގިކަމުގެ  ،[ންނަ އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ] ހަވަނަ ކަމަކީ، )ޅ(

ނިސްބަތްކުރެވިފައިވާ ށް އަ [ންނަ އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ]ލިބިފައިވާއިރު،  ހެކި ބަޔާންކުރެވިދިޔަ ފަދައިން  މައްޗަށް
 ތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ އިސް]ޢަމަލަށާއި އެކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު، ކުށުގެ އެޢަމަލު ކުރުމުގެ ޤަޞްދު 

 ،އި، ކުޑަކުއްޖަކާއެކުވިޔަސް ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލުހިންގުމަކީ ޝަރުޢުގައި ނަހީކުރައްވައިކަމާގެ އޮތްކަން އެނގޭ[ންނަ
)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ  2009/12މަނާކުރައްވާފައިވާ ކަމެއްކަމާއި އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްދާގައިވެސް މިފަދަ ޢަމަލުތައް ތަޖްރީމު ކޮށްފައިވާކަން ސާފުކޮށް  3ގެ  ކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ލުތަކައުޞޫ
ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އެހެންކަމުން މިކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު، ކުށުގެ ޢަމަލެއްގައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ރުކުންތައް 

 ނިސްބަތްކުރެވިފައިވާ ޢަމަލުގައި ފުރިހަމަވެފައިވާކަން އެނގޭކަމެވެ.ށް އަ [ންނަ  އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ]
 
ބަޔާންކުރެވިދިޔަ ސަބަބުތައް އެފަދައިން ހުރުމުން، ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ޖިންސީ ހަތްވަނަ ކަމަކީ،  )ކ(

ތޮޅު ހިންމަފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް މާލެއަ މަށްގެ މައްޗަށް ސާބިތުވާކަ [ން ނަ އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ]މަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށް ޢަ
ނޑައެޅުއްވުމުގައި ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމައަކާ ޚިލާފުވެފައިވާކަން ޤަޟިއްޔާގައި  H6C/2010/38ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ކަ

ގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ  [ން ނަ އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ]ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެ ،ކަމާއިއެނގެންނެތް 
ޓަށް ހުށަހެޅި ކަންތައްތަކާގުޅިގެން ހައިކޯޓުން ބެލިބެލުމުން، އެޤަޟިއްޔާގައި ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމަށް ބަދަލު ހައިކޯ

ނޑިޔާރުންނަށް ގެންނަންޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް މިމައްސަލަ ބެލުމުގައި ބައިވެރިވި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައި ކޯޓުގެ ފަ
 ކަމެވެ.ނުފެންނަ 

 
 

 :ްޙުކުމ 

 

މާލެއަތޮޅު ހިންމަފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ހެ، ބަޔާންކުރެވިދިޔަ ސަބަބުތައް އެފަދައިން ހުރުމުން، ދެންފަ 
38/H6C/2010 ިމަލެއް ޢަމައްޗަށް ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ޖިންސީ ގެ  [މާއި އެޑްރެސްނަ އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ] ،ޤަޟިއްޔާގައ

އަޅުއްވާފައިވަނީ، ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބަލާނެތަނެއް ނެތްކަމަށް ހިންގުމުގެ ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑަ
ނޑިޔާރުންނަށް އިއްތިފާޤްވެވިފައިވާތީ،  ގެ ޙުކުމަށް އެ ޤަޟިއްޔާ މިމައްސަލަ ބެލުމުގައި ބައިވެރިވި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަ

 ތާއީދުކޮށް އެގޮތުގެ މަތިން ޙުކުމްކޮށްފީމެވެ.
 

 



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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 HC-A/71/2013ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު 
  :ްކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުން ޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތ 

 

 :ްއިސްތިއުނާފު ކުރިފަރާތ 

 هللاރިޝްވާން ޢަބްދުނަން:  *

 ހެޕިނަސް /ދާންދޫ ގއ.* ދާއިމީ އެޑްރެސް:  A306123* އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު: 

 

 :ްއިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތ 

 ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސްޕްރޮސި  :ނަން  *

 -* ދާއިމީ އެޑްރެސް:  -* އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު: 

 
  ު1434ރަބީޢުލްއާޚިރު  11 ތާރީޚް: ރަޖިސްޓްރީކުރެވުނ 

 2013 ފެބްރުއަރީ 21                  
 :ް1434ޖުމާދަލްއާޚިރާ  15 ނިމުނު ތާރީޚ 

 2013 އޭޕްރީލް 25              
 

  ު174  ރު: ނަންބަ  ޤަޟިއްޔާ  ކުރެވުނު އިސްތިއުނާފ/P5C/2011 

 :ުހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދާންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު  ނިންމެވި ކޯޓ 

 

  ިލިސް:މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖ 

ނޑިޔާރު  ނޑިޔާރު ، ޢަބްދުއްރައޫފު އިބްރާހީމްފަ  އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު ފަނޑިޔާރު ، ޙަމީދުهللا ޢަބްދުފަ
 

 ތައް(އުޞޫލު ޑައަޅާފައިވާ މުޙިއްމު ޤަޟިއްޔާއިން ކަނ(: - 

 
  ިއާއި ޙުކުމް ގެ ޚުލާޞާ ދަށުކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައ: 

 

ގއ. ދާންދޫ/ ޤަޟިއްޔާއަކީ، P5C/2011/174  މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދާންދޫ
ކުއްޖާގެ ]އިރު، މީނާ ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭ ކަންހައިއެހައި 14:35ދުވަހުގެ  2010އޯގަސްޓް  09هللا ހެޕިނަސް ރިޝްވާން ޢަބްދު

هللا ގޭގެ ސިޓިންރޫމްގައި ޓީވީބަލަން އިންދާ ރިޝްވާން ޢަބްދު [ ނަން ގެ ގޭގެކުއްޖާ]  އަހަރު( 15) [ނަމާއި އެޑްރެސް
ޑަ ކުދިންނަށް ޖިންސީ )ކު  2009/12ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގާފައިވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  އާމެދު [ކުއްޖާގެ ނަން ]އެގެއަށްވަދެ، 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި ހަވާލާދީ އެމާއްދާގެ  03ގޯނާ ކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުޞޫލުތަކަށް ޢަމަލު ކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ  ކުޑަކުއްޖާއެކު ޖިންސީގެ މައްޗަށް هللاރިޝްވާން އާބްދު ،ހެޕިނަސް/ދާންދޫ ގެ ދަށުން ގއ. )ނ(
  ބައްލަވާފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެކެވެ.އުލަތުން ކުރުމުން ދަ

 ދެންފަހެ، ޙުކުމް ކުރައްވާފައިވަނީ، " މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދާންދޫޤަޟިއްޔާގައި އެ
 ގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ދަޢުވާކުރާ  (A306123)އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރ: هللا ދާންދޫ/ހެޕިނަސް ރިޝްވާން ޢަބްދު ގއ.

ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށުގެ މިދަޢުވާގައި ފާހަގަ ކުރެވުނު ނުކުތާތަކަށާއި ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔުންތަކަށް 
ކުއްޖާގެ ]ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭ هللا ހައިއިރު، ރިޝްވާން ޢަބްދުއެހައިކަން 14:35ދުވަހުގެ  2010 އޯގަސްޓް 9ނަޒަރުކުރުމުން، 
هللا ގޭގެ ސިޓިންރޫމްގައި ޓީވީބަލަން އިންދައި ރިޝްވާން ޢަބްދު [ ނަން  ގެ ގޭގެކުއްޖާ] އަހަރު( 15) [ނަމާއި އެޑްރެސް
މެދު ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގާފައި ނުވާނެކަމަށްބުނެ މިދަޢުވާއަށް އިންކާރު ކުރިނަމަވެސް އާ  [ކުއްޖާގެ ނަން ]އެގެއަށްވަދެ، 

އެރޯމާ އިބްރާހީމް ދާންދޫ/ އާއި ގއ.هللا ނަގަހެލަ މުޙައްމަދު ޢަބްދުދާންދޫ/ ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކިންގެ ތެރެއިން ގއ.
 /ދާންދޫ  އެހައިކަންހާއިރު ގއ. 16:00ވަނަ ދުވަހު  10އޯގަސްޓް  2010ޙަސަން ޝަރީޢަތުގައި ހެކިބަސް އަދާކުރަމުން، 

އާއި هللا ޒީނިޔާ ޖައިލަމް ޢަބްދު/ންދޫ ދާ އެރޯމާ އިބްރާހީމް ޙަސަން އާއި ގއ./ގއ. ދާންދޫ އާއި  هللاނަގަހެލަ މުޙައްމަދު ޢަބްދު



   މައްސަލަަތއް  ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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 /މީހުން ގއ. ދާންދޫ 5އާއި هللا ބްދުރިޝްވާން ޢަހެޕިނަސް /ދާންދޫ  ހެޕީސައިޑް ޞަމާޙް ޢަބްދުލް މުޙުސިންއާއި ގއ.
 މިމީހުންކައިރީގައި ވަރަށްބޮޑު ވާހަކައެއް ބުނަންވެފައި هللا ބުލްބުލާގޭގައި ކުލަލާ ނިމިގެން ސައިބޯން ތިއްބާ، ރިޝްވާން ޢަބުދު 

ކުއްޖާގެ ]ގެ މަންމަ ހަވާދު ހަނާކުރަންވެގެން އެގެއިން ދިޔައިރު  [މާއި އެޑްރެސް ކުއްޖާގެ ނަ]އެބައޮތްކަމަށް ބުނެ "ތިމަންނަ މިހިރީ 
ކުއްޖާގެ ]އިންދާ  [ކުއްޖާގެ ނަން]ގެއަށްވަދެ އެގޭ ސިޓިންރޫމްގައި  [ނަންގޭގެކުއްޖާގެ ]ފަޅާލާފައޭ" އެކަން ކުރިގޮތަކީ  [ނަން
 އާއި ދިމާލަށް ތިމަންނަ  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ބައްދައިގެން ހުރެ ފޮޓޯއެއް ނެގީކަމަށާއި އަދި އެއަށްފަހު  ހިފައިގައި ގައި [ނަން

 [ކުއްޖާގެ ނަން ]ގެ ތުންފަތްބޮއެ،  [ކުއްޖާގެ ނަން]ބޭނުންކަމެއް ނުކޮށްދީފިނަމަ މިފޮޓޯ ލީކުކޮށްލާނެކަމަށް ބުނެ ބިރުދައްކައިގެން 

هللا ގެ ކުރިމަތި ފަރާތަށް )ފަރުޖު( އިނގިލި ކޮށްޕާ ހެދިކަމަށް ރިޝްވާން ޢަބްދު [ކުއްޖާގެ ނަން ]ދި ގެ އުރަމަތީގައި ހިފާ، އަ 
އާއި އިބްރާހީމް ޙަސަން ޝަރީޢަތުގައި ހެކިބަސް އަދާކޮށްފައިވާތީއާއި، هللا އެދުވަހު ބުނެފައިވާކަމަށް ބުނެ މުޙައްމަދު ޢަބްދު
ޅާފައިވާ ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ ޢުޞޫލުތަކަށް މިމައްސަލާގައި ދައުލަތުން ހެކީގެގޮތުގައި ހުށަހަ

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ހެކީގެ ނިސްބަތްކަމަށް ބަޔާން ކޮށްފައިވާ  47ގެ  (12/2009)ޢަމަލު ކުރުމުގެ ޤާނޫނު 
ބުނާ  ގައި މާއްދާ 5ގައި ހުށަހަޅާފައިވާއިރު، މި ހެކީގެގޮތު  )ޅ(، )ކ(، )އ(، )ދ( މިމާއްދާތައް މާއްދާތަކުގެ ތެރެއިން )ހ(،

ގެ މައްޗަށް هللا އެންމެހައި ކަންތައް ފުރިހަމަ ވެފައިވާކަން ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮންނާތީ އާއި ރިޝްވާން ޢަބްދު
ހެޕިނަސް ރިޝްވާން ގއ. ދާންދޫ/ތީ، އިންކާރު ކޮށްފައިނުވާهللا ހުށަހެޅިފައިވާ ހެއްކާމެދު މަޢުނަވީ ގޮތެއްގައި ރިޝްވާން ޢަބްދު

( ގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުޅަ ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ A306123)އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު: هللا ޢަބްދު
ށުގެ ކުށުގެ މިދަޢުވާ ހެކިންގެބަހުންނާއި ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔުންތަކުން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތު ވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މިކު

)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުޞޫލުތަކަކަށް  2009/12ޢުޤޫބާތެއްގެ ގޮތުން ޤާނޫނުނަންބަރު: 
ހެޕިނަސް ރިޝްވާން ދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން ގއ. ދާންދޫ/ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި ޙަވާލާދީ، އެމާއް 3ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

)ދިހައެއް( އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށް ލުމަށް ޙުކުމްކޮށް މިޤަޟިއްޔާ  10( A306123ންބަރު: )އައި.ޑީ ކާޑު ނަهللا ޢަބްދު
  މިފަދައިންނެވެ. "ނިންމީއެވެ

 
 

 :ްފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައ 

 

ޤަޟިއްޔާގައި ޙުކުމް ކުރައްވާ  P5C/2011/174 ނަންބަރު  މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދާންދޫ  .2
އެޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު  هللاހެޕިނަސް ރިޝްވާން ޢަބްދުދާންދޫ/ ގއ.ންމެވުމުން، އެޙުކުމާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން ނި

 ކުރަމުން އަންނަނިވި ނުކުތާތައް ފާހަގަކޮށް އެނުކުތާތަކާމެދު ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ.
  ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ:ގެ هللاޝްވާން ޢަބްދުހެޕިނަސް ރި ދާންދޫ/ ގއ.އެގޮތުން 

 
  ،ީކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު  2009/12ޤާނޫނު ނަންބަރ ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކ(

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(، )ޅ(، އަދި )އ( ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާފަދަ  47ތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ އުޞޫލުޚާއްޞަ 
މާއްދާގައި ބުނާ ހެކި ފުރިހަމަ  03ޢަތަށް ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކާއި، ހެކި ބަހުގައި ނެތީސް އެ ޝަރީ އްހެއްކެ

ނޑައަޅުއްވާފަ  ނުކުތާއެވެ. ހުށަހަޅާފައިވާ އިވާކަމަށް ބުނެ ވެފައިވާކަމަށް ޝަރީޢަތުން ކަ
 
 ،ީނާކުރާ މީހުންނާމެދު )ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯ 2009/12ޤާނޫނު ނަންބަރ  ދެވަނަ ނުކުތާއަކ

މާއްދާގެ )ކ( އަދި )އ( ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ހެކި ފުލުހުން  47ތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ އުޞޫލުޚާއްޞަ 
ވަނަ  47ގެ  2009/12ވަނަ މާއްދާ އާއި ޚިލާފަށްކަމާއި އެހެންކަމުން ޤާނޫނު ނަންބަރ  48ހޯދާފައިވާނީ އެޤާނޫނުގެ 

ތަށް ބަލައި ގަނެފައިވަނީ ޔާންކޮށްފައިވާ ހެކި ކަމަށް ބުނެ ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ހެކި ޝަރީޢަ މާއްދާގެ )ކ( އަދި )އ( ބަ
 ނުކުތާއެވެ. ހުށަހަޅާފައިވާ ފަށްކަމަށް ބުނެ ވަނަ މާއްދާއާއި ޚިލާ 52އަސާސީގެ ޤާނޫނު

 
 ،ީފައިވާ ހުށަހަޅާ ހެކިބަސް ދިންމީހާގެ ހެކިބަހުގެ ޝައްކު އެކުލެވޭކަމަށް ބުނެ  ތިންވަނަ ނުކުތާއަކ 

 ނުކުތާއެވެ.



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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ޤަޟިއްޔާގެ  P5C/2011/174 ނަންބަރު  މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދާންދޫ މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން  .1
 ގެ هللاގއ.ދާންދޫ/ ހެޕިނަސް ރިޝްވާން ޢަބްދުޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށާއި، އެ ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު ކުރަމުން 

މައްސަލައާއި ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކައަށާއި، ސިރައްދުވާ ޕްރޮ ންނާއި މައްސަލަފަރާތު
 ންތަކަށް ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ޝަރީޢަތަށް ފާހަގަކުރެއެވެ.ޔުގުޅުންހުރި ލިޔެކި

 

ނު ނަންބަރު ގެ މައްޗަށް  ޤާނޫهللاރިޝްވާން ޢަބްދު ހެޕިނަސްގއ. ދާންދޫ/ ،ކަމަކީ  ފުރަތަމަ )ހ( 
 03)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލު ކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ  2009/12

ގެ މައްޗަށް ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ هللاވާލާދީ އެމާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން ރިޝްވާން ޢަބްދުޙަ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި 
ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި هللا ދަޢުވާކޮށްފައިވާ ކަމާއި، އެދަޢުވާއަށް ރިޝްވާން ޢަބްދު ޢަމަލެއް ހިންގި ކަމުގެ ކުށުގެ

އިންކާރުކުރުމުން އެދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ހެކި ހުށަހަޅައި އެހެކިން ޙާޟިރުކޮށް އެމީސްމީހުންގެ 
ހެކީންގެ ތެރެއިން ގއ.ދާންދޫ/  3ތުން ދައުލަތުން ހުށަހެޅި މިގޮ، ބަސް ޝަރީޢަތުން ހޯދުމަށް އެދިފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދާންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި، މިމައްސަލައިގައި هللا ނަގަހެލަ މުޙައްމަދު ޢަބްދު
ނގުނު މަޢުލޫމާތު ތެދުބަހުން ހާމަކޮށް އޭނާ ތަޙްޤީޤަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަކީ އޭނާއަށް އެނގިހުރެ އެ

 ދައްކާފާއިވާ ވާހަކަތަކެއްކަމަށާއި، އެބަޔާނުގައި އޭނާ ސޮއިކޮށް އިނގިލީގެ ނިޝާން ޖަހާފައިވާނެކަމަށް ބުނެފައިވާކަމާއި،
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދާންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ދީފައިވާ އެރޯމާ އިބްރާޙީމް ޙަސަން /ދާންދޫ  ގއ.

ދެއްކި هللا އި، މިމައްސަލައިގައި ތަޙްޤީޤަށް އޭނާ ބަޔާނެއް ދީފައިވާނެކަމާއި، ނަމަވެސް އެބަޔާނުގައި ރިޝްވާން ޢަބްދުބަޔާނުގަ
ކަމަށްބުނާ ވާހަކަތަކަކީ އޭނާ ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކެއް ނޫންކަމަށާއި، އެފަދަ ވާހަކަތަކެއް މީނާ ދައްކާފައިނުވާނެކަމަށާއި، 

 ކޮށް އިނގިލީގެ ނިޝާން ޖަހާފައި އެވަނީ އޭނާކަމަށްބުނެފައިވާކަމާއި،ނަމަވެސް އެބަޔާނުގައި ސޮއި
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދާންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ދީފައިވާ هللا ޒީނިޔާ ޖައިލަމް ޢަބްދު/ގއ. ދާންދޫ

ރާތުން އިއްވާފައިވާ ބަޔާނުގައި ވަނީ، މިމައްސަލައިގައި ތަޙްޤީޤަށް ބަޔާނެއްދިން ހަނދާނެއް ނުވާކަމަށާއި، ދައުލަތުގެ ފަ
އާއި  [ނަމާއި އެޑްރެސްކުއްޖާގެ ]ބަޔާނަކީ އޭނާ ދިން ބަޔާނެއް ކަމެއް އަދި ނޫންކަމެއްވެސް ބުނަން ނޭނގޭކަމަށާއި، 

ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމަށްފަހު އޭނާގެ ކައިރީ އެފަދަ ވާހަކައެއް ދެއްކިކަމެއް ނޭނގޭކަމަށާއި އޭނާ هللا ވާން ޢަބްދުރިޝް 
ހިންގިކަމެއް އަދި އެހެން މީހެއްކައިރީގައި އެފަދަ ވާހަކައެއް ދެއްކިކަމެއްވެސް ނޭނގޭކަމަށާއި، ތަހްޤީޤު  އެފަދަ ޢަމަލެއް

ކީ އޭނާގެ އިނގިލީގެ ނިޝާނާއި ސޮއިކަމެއްވެސް ބުނަން ނޭނގޭކަމަށް ފައިވާ އިނގީލީގެ ނިޝާނާއި ސޮޔަ ބަޔާނުގައިވާ ޖަހާ
 ،ބުނެފައިވާކަން އޮންނަކަމާއި

ބައްލަވައި  [ކުއްޖާގެ ނަން]ގުޅިގެން ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ޞިއްޙީ މަރުކަޒަށް  މިމައްސަލައާއި
ދު ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވުނު މައްސަލައިގައި އާމެ  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓަކީ، 

ލަވައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓެއްކަން އެނގޭކަމާއި، އެހޮސްޕިޓަލަށް ދެއްކުމުން ޑޮކްޓަރު އޭނާ ބައް  [ކުއްޖާގެ ނަން]
 އެރިޕޯޓުގައި އޭނާއަށް ޖިންސީ އަނިޔާއެއް ލިބިފައިނުވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ރިޕޯޓަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮންނަކަމެވެ.

 

މެދު )ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާ 2009/12ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ކަމަކީ ދެވަނަ  )ށ(
ތަކަކަށް ޢަމަލު ކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ދަޢުވާ ކުރެވޭ މައްސަލަތަކުގައި ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅާ ހެއްކަށް އުޞޫލުޚާއްޞަ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އިން )ދ( އަށް  47ދެވޭ ބުރަދަން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި މިގޮތުން އެޤާނޫނުގެ 
ވަނަ މާއްދާގެ  51)ފަހެއް( ބާވަތެއްގެ ހެކި ހުރެއްޖެނަމަ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ  5މަދުވެގެން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހެކީގެ ތެރެއިން

)އ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މީހަކު ކުށެއްކޮށްފިކަން އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ޝައްކެއްނެތި ޝަރީޢަތަށް 
ވޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އެއަށް ވުރެ މަދުން ހެކި ސާބިތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ލިބިފައިވާ ހެކިކަމުގައި ބެލެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މީހަކު ކުށެއްކޮށްފިކަން  51ހުރިކަމުގައިވީނަމަވެސް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
ނޑައެޅުމަށް އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވާނަމަ، އެކުށް ސާ ބިތުވާކަމަށް ކަ

 އެމާއްދާ ހުރަސް ނާޅާކަން އެނގޭކަމާއި،
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހެކީގެ ބާވަތްތަކުގެ  47މިމައްސަލާގައި، އިޝާރާތްކުރެވުނު ޤާނޫނުގެ 

ޤަށް އޭނާ ބަޔާން ޖިންސީ ޢަމަލު ހިންގާފައިވާކަމަށްބުނެ ތަޙްޤީ ، هللاރިޝްވާން ޢަބްދު އާމެދު [ކުއްޖާގެ ނަން ]ތެރެއިން 
އެއްވެސް މީހެއް ކައިރީ ކިޔައިދީފައިނުވާނެކަމަށް ބުނެފައިވާކަން  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ދީފައިވީ، ނަމަވެސް އޭނާގެ ބަޔާނުގައި 

ންމަ ކައިރީ އެވާހަކަ ގެ މަ [ކުއްޖާގެ ނަން]ދިސާ ހިނގިތާ އެއްމަސް ފަހުން ނގެން އޮންނަކަމާއި، މިގޮތުން ޙާއެ



   މައްސަލަަތއް  ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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ގެ މަންމަގެ ބަޔާނެއް ތަޙްޤީޤުގައިވެސް އަދި  [ކުއްޖާގެ ނަން ]އި، ނަމަވެސް މިމައްސަލައިގައި ކިޔައިދީފައިވާނެކަމާ
 ޝަރީޢަތުގެ މަޖުލީހުގައިވެސް ނަގާފައިނެތްކަން އެނގެން އޮންނަކަމެވެ.

 

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދާންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު )ނ( ތިންވަނަ ކަމަކީ، 
174/P5C/2011 ިهللا އްޔާގައި ޙުކުމަށް ވާސިލުވުމަށްޓަކައި ބިނާކުރި ސަބަބުތަކަށް ބަލާއިރު، ރިޝްވާން ޢަބްދުޤަޟ

ކައިރީގައި  އާއި ސަމާޙް ޢަބްދުލް މުޙްސިންهللا ބްދުޢައިބްރާހީމް ޙަސަނާއި، ޖައިލަމް ، هللا ސައިބޯން ތިބެ މުޙައްމަދު ޢަބްދު

އެކަދް ކުރިގޮތް މިމީހުދްދަފް ކިޔަދިދްކަމަފް ބުދެފައިވާކަމާއިކ ކ ަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިދްގި ކަމާއިއާމެދު ބަދު އ [ކުއްޖާގެ ނަން]

ހެކިދްގެ ގޮތުގައި ބަލާކ މިމީހުދްގެ ބަސްތަކުގެ މައްޗަފް މިމައްސަލަ ދިދްމުމުގައި  މިމައްސަލައިގެ މިމީހުދްދަކީ އެހެދްކަމުދް

އްކާފައިވާ ވާހަަކަތަކަފް އިދްކާރުކޮފްފައިވާކަމާއިކ މީދާ ތަޙްޤީޤުގައި ދަ ޙަސަން  އިބްރާހީމް ރިޢާޔަތްކޮފްފައިވާކަދް އެދގޭއިރުކ

هللا މުޙައްމަދު ޢަބްދުވެސް ތަހްޤީޤަފް މީދާ ދީފައިވާ ބަޔާދް ހަދދާދް ދެތްކަމަފް ބުދެފައިވާ ކަމާއިކ  هللاބްދުޢަޖައިލަމް 
ދިދްމާލަމުދް މީދާއަފް  ބުދެފައިވަދީ އޭދާ ތަޙްޤީޤަފް ދިދް ބަޔާދަކީ ތެދު ބަޔާދެއްކަމާއި މީދާ ތަޙްޤީޤަފް ދީފައިވާ ބަޔާދް

ކިޔައިދިދް ވާހަކަތަކަކީ ތެދު ވާހަކަތަކެއްކަމަފް ޤަބޫލުދުކުރެވޭކަމަފް ބުދެފައިވާކަދް އެދގެދް އޮތުމުދްކ هللا ރިޝްވާދް ޢަބްދު

މިމައްސަލާގައި ދަޢުވާ ލިބިފައިދުވާކަދް އެދގޭކަމާއިކ އަދި މި ތިދްމީހުދްގެ ހެކިބަސް ފުރިހަމަ ގޮތެއްގައި ޝަރީޢަތަފް 
ބިނާކުރެވުނު ހެކިތަކާއި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ލިބިފައިވާ ހެކިތަކުގައި ތަފާތުތަކެއް ހުރުމުން، ދަށު ކޯޓުން މިމައްސަލާގައި 
ޙުކުމް ކުރައްވާފައިވާ ގޮތަކީ އެންމެ އިންސާފުވެރި ގޮތްނޫންކަމަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުންވެސް ދެކޭކަމަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން 

 އިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ބުނެފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމެވެ.ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހަ
 

ގެ މައްޗަފް ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު هللاވީމާކ ގއ. ދާދްދޫކ ހެޕިދަސް ރިޝްވާދް ޢަބްދު

ޖަލަފްލުމަފް ޙުކުމް )ދިހައެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަފް  10ހިދްގުމުގެ ކުފް ސާބިތުވާކަމަފް ކަދޑައަޅުއްވައި އޭދާ 

ތަކާއި ޚިލާފަފްކަމަފް މިޤަޟިއްޔާ ބެލި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ އުޞޫލުކުރައްވާފައިވަދީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާދޫދީ 

 P5C/2011/174ނަންބަރު  ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދާންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެފަދޑިޔާރުދްދަފް ޤަބޫލުކުރެވޭތީކ 
 ދަލު ގެދްދަދް ޖެހޭކަމަފް ފެދްދަކަމެވެ.ވާ ޙުކުމަފް ބަކުރައްވާފައިޤަޟިއްޔާގައި 

 
 

 :ްޙުކުމ 

 

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދާންދޫ ބަޔާދްކުރެވުދު ކަދްކަދް ބަޔާދްކުރެވުދު ގޮތަފް ހުރުމާއެކުކ  އިސްވެދެދްފަހެކ 
ތަކާއި އުޞޫލުއަދި ޤާދޫދީ ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމަކީ ޝަރުޢީ  ޤަޟިއްޔާގައި P5C/2011/174ނަންބަރު  މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ

ގެ އިއްތިފާޤުދް ކަދޑައަޅައިކ ފަދޑިޔާރުދް ބެލި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެޤަޟިއްޔާ  ޚިލާފަފް ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމެއްކަމަފް މި

ޤަޟިއްޔާގައި ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމް  P5C/2011/174ނަންބަރު  ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދާންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ 

 ލުކޮފްފީމެވެ.ޠިބާ
 

 
 



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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 HC-A/108/2013ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު 
  :ްކުޑަކުއްޖަކު ޖިންސީ ޢަމަލެއްގައި ބައިވެރިކުރުން ޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތ 

 

 :ްއިސްތިއުނާފު ކުރިފަރާތ 

 ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސްޕްރޮސި ނަން:  *

 -* ދާއިމީ އެޑްރެސް:  -* އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު: 

 

  ްދުވި ފަރާތް:އިސްތިއުނާފު ރައ 

 އާދަމް އިސްމާޢީލް   ނަން: *

 މިލާފަރު /ތ.ވިލުފުށި * ދާއިމީ އެޑްރެސް:  A027244* އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު: 

 
  ު1434ޖުމާދަލްއޫލާ  16 ތާރީޚް: ރަޖިސްޓްރީކުރެވުނ 

 2013 މާރޗް 28                  
 :ް1434ރަޖަބު  19 ނިމުނު ތާރީޚ 

 2013މެއި  29             
 

  ި1081  ރު: ނަންބަ  ޤަޟިއްޔާ  ސްތިއުނާފުކުރެވުނު އ/Cr-C/2011 

 :ުކްރިމިނަލް ކޯޓު  ނިންމެވި ކޯޓ 

 

  ިލިސް:މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖ 

ނޑިޔާރު  ނޑިޔާރު  ޢަބްދުލްޣަނީ މުޙައްމަދު،ފަ  އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު ފަނޑިޔާރު ، އަޙްމަދު ޝަރީފްފަ
 

  ުތައް(އުޞޫލު ޤަޟިއްޔާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ މުޙިއްމ(: - 

 
  ިއާއި ޙުކުމް ގެ ޚުލާޞާ ދަށުކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައ: 

 

ދުވަހު  2011ޖޫން  28އާދަމް އިސްމާޢީލް،  ޤަޟިއްޔާއަކީ،Cr-C/2011/1081  ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު
ގޭގެ ދޮރުކައިރީގައި  [ގެ ނަން ކުއްޖާ ދިރިއުޅޭ ގޭ]އަހަރު( ދިރިއުޅޭ  06)[ ކުއްޖާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް]އެހާކަށްހާއިރު،  10:45

ލައިގެން ހުރި ފަޓުލޫނުގެ މަތިން މީނާގެ ކުރިމަތި ފަރާތުގައި  މީނާލައްވައި [ ކުއްޖާގެ ނަން ] (އާދަމް އިސްމާޢީލްމީނާ )ހުއްޓައި، 
[ އްޖާގެ ނަން ކު]ލައްވައި މައްޗަށް އެރުވިކަމަށް [ ކުއްޖާގެ ނަން]ގެ ފަޓުލޫނުގެ ތިރިވެފައި ހުރި ޒިބު މީނާއަތްޖައްސުވައި 

އާމެދު އެއްވެސް ޢަމަލެއް [ ކުއްޖާގެ ނަން ] މީނާކައިރީގައި ދޮރުމަތީގައި ހުއްޓައި ދުއްކަމަށާއި،  މީނާ[ ކުއްޖާގެ ނަން ] ބުނާތީއާއި،
 ގެ ޖާ ކުއް] ގެ މަންމަ [ކުއްޖާގެ ނަން ] ބުނިކަމަށް[ ކުއްޖާގެ ނަން ] ހިންގިތޯ އެހުމުން، އިސްވެ ދެންނެވުނު ކަންތައް ކުރުވިކަމަށް 

ކުއްޖާގެ ]ބުނާތީއާއި، ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސް އިން [ މަންމަގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 
ގެ މީނާ ލައިގެންހުރި ފަޓުލޫނުގެ މަތިން  މީނާލައްވައި [ ކުއްޖާގެ ނަން] މީނާ އާބެހޭ ގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯރޓްގައި [ ނަން

ކުއްޖާގެ ] ބުނިކަމަށް  މީނާވުމަށް ރާތުގައި އަތްޖައްސުވައި އާދަމް އިސްމާޢީލްގެ ތިރިވެފައި ހުރި ޒިބު މައްޗަށް އެރު ކުރިމަތި ފަ
)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު  2009/12ޤާނޫނު ނަންބަރު  ގެން އޮންނާތީ،ނބުނެފައިވާކަން އެރިޕޯޓުން އެ[ ނަން

ގެ )ށ( ގެ ދަށުން އާދަމް ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާ ޙަވާލާދީ، އެމާއްދާ  4ލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ލުތަކަކަށް ޢަމަޞޫ ޚާއްޞަ އު
ބައްލަވާފައިވާ  ކުރުމުން ތުންދައުލަލްގެ މައްޗަށް ކުޑަކުއްޖަކު ޖިންސީ ޢަމަލެއްގައި ބައިވެރިކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ އިސްމާޢީ

  ޤަޟިއްޔާއެކެވެ.
އިސްވެދިޔަ ބަޔާންތަކަށާއި ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކަށް ޙުކުމް ކުރައްވާފައިވަނީ، " ކޯޓުން ކްރިމިނަލް ޤަޟިއްޔާގައި އެ

 28ޖޫން  2011ތުން ކުޅަ ދަޢުވާ ޝަރީޢަތުން ބެލިއިރު، ދައުލަ ގެ މައްޗަށް މިލާފަރު އާދަމް އިސްމާޢީލްފުށި/ވިލު  ބަލާއިރު، ތ.
 [ކުއްޖާ ދިރިއުޅޭ ގޭގެ ނަން ]އަހަރު( އެކުއްޖާ ދިރިއުޅޭ  6) [ކުއްޖާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް]ހާއިރު  10:45ވަނަ ދުވަހުގެ 



   މައްސަލަަތއް  ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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ޓްލޫން ލައިގެން ހުރި ފަ ލައްވައި އާދަމް އިސްމާޢީލް  [ކުއްޖާގެ ނަން]ދޮރުމަތީގައި ހުއްޓާ އާދަމް އިސްމާޢީލް އެތަނަށް ގޮސް 
 [ކުއްޖާގެ ނަން ]މާޢީލްގެ ފަޓުލޫނުގެ ޒިބު ގެ ކުރިމަތި ފަރާތުގައި އެކުއްޖާގެ އަތްޖައްސުވައި އާދަމް އިސްމަތިން އާދަމް އިސްމާޢީލް 
ގެ މައްޗަށްކުރި ދަޢުވާގެ އަސްލަށް އާދަމް އިސްމާޢީލް އިންކާރު އިވާ ކަމަށް ބުނެ އާދަމް އިސްމާޢީލްލައްވައި މައްޗަށް އަރުވާފަ

ޢަމަލު ސާބިތު ކުރުމަށްޓަކައި ބުނެފައިވާ ޖިންސީ  [ކުއްޖާގެ ނަން]ހިންގިކަމަށް  އިސްމާޢީލް ދިސާގައި އާދަމް ޙާމި، ކޮށްފައިވުމާއި
)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު  2009/12ތުން ހުށަހެޅި ހެކީގެ ނިސްބަތަށް ބަލާއިރު، ޤާނޫނު ނަންބަރު ދައުލަ

ނުވާތީ، ށަހަޅާފައިތުން ހެކި ހުދައުލަ ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ މިންވަރަށް  47ލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ޞޫޚާއްސަ އު
އާމެދު  [ކުއްޖާގެ ނަން]، ންސީ ޢަމަލެއް އާދަމް އިސްމާޢީލްއިޝާރާތް ކުރި ފަދަ ޖި [ކުއްޖާގެ ނަން]ދިސާގައި ޙާބުނެވިދިޔަ 

ގެ މައްޗަށް ކުޑަކުއްޖަކު މިލާފަރު އާދަމް އިސްމާޢީލް /ށި ވިލުފު ހިންގާފައިވާކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތު ނުވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ތ.
 މިފަދައިންނެވެ. "ލެއްގައި ބައިވެރި ކުރުމުގެ ކުށް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުނުވާކަމަށް ޙުކުމް ކޮށްފީމެވެޖިންސީ ޢަމަ

 
 

 :ްފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައ 

 

ޤަޟިއްޔާގައި ޙުކުމް ކުރައްވާ ނިންމެވުމުން، އެޙުކުމާމެދު ހިތްހަމަ  Cr-C/2011/1081 ނަންބަރުކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ  .2
އެޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު ކުރަމުން އަންނަނިވި ނުކުތާތައް ފާހަގަކޮށް  މިލާފަރު އާދަމް އިސްމާޢީލް ވިލިފުށި/ ތ.ނުޖެހިގެން 

މިލާފަރު އާދަމް ވިލިފުށި/ ތ.އެގޮތުން  އެނުކުތާތަކާމެދު ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ.
  ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ:ގެ އިސްމާޢީލް

 
  ަކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު  2009/12ޤާނޫނު ނަންބަރު ނުކުތާއަކީ، ފުރަތަމ(

 ހުށަހަޅާފައިވާ ބުނެ  ކަމަށްލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ މަޤްޞަދާއި ޚިލާފަށް މައްސަލަ ނިންމާފައިވުން ޞޫޚާއްސަ އު
 ނުކުތާއެވެ.

 
 ،ީނާއަށް ރިޢާޔަތް ތުން ހުށަހެޅި ހެއްކާއި ޤަރީދައުލަރުމަށް ތުގެ ދަޢުވާ ސާބިތުކުދައުލަ ދެވަނަ ނުކުތާއަކ

 ނުކުތާއެވެ. ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުރައްވާ މައްސަލަ ނިންމަވާފައިވުންކަމަށް ބުނެ 
 
 

ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ  Cr-C/2011/1081 ނަންބަރު ކޯޓުގެ ކްރިމިނަލްމިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން  .1
ންނާއި މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތު ގެމިލާފަރު އާދަމް އިސްމާޢީލްވިލިފުށި/ ތ.އިސްތިއުނާފު ކުރަމުން  ރިޕޯޓަށާއި، އެ ޤަޟިއްޔާ

ންތަކަށް ބަލާއިރު ޔު މައްސަލައާއި ގުޅުންހުރި ލިޔެކިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކައަށާއި، ޕްރޮސި
 ކުރެއެވެ.އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ޝަރީޢަތަށް ފާހަގަ

 

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ވިލުފުށީ، މިލާފަރު، އާދަމް އިސްމާޢީލް ގެ މައްޗަށް  ތ. ،ކަމަކީ  ފުރަތަމަ  )ހ(
ތުން ކޮށްފައިވާ ކުޑަކުއްޖަކު ޖިންސީ ޢަމަލެއްގައި ބައިވެރިކުރުވުމުގެ ދައުލަޤަޟިއްޔާގައި  Cr-C/2011/1081ނަންބަރު 

ތުގެ ފަރާތުން ދައުލަކަމާއި، އެފަދައިން އިންކާރުކުރުމުން އެ ދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށް ކުށުގެ ދަޢުވާއަށް އޭނާ އިންކާރުކޮށްފައިވާ
ގެ މަންމަ އާއި، ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުކަން  [ކުއްޖާގެ ނަން]ހުށަހަޅާފައިވާ ހެއްކަކީ 

 ދީފައިވާ ބަޔާނަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، ގައި 2011ޑިސެމްބަރ  21ތުގެ ފަރާތުން ދައުލަކްރިމިނަލް ކޯޓަށް 
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސަށް ދީފައިވާ  [މަންމަގެ ނަން  ކުއްޖާގެ]ގެ މަންމަ  [ކުއްޖާގެ ނަން]މިގޮތުން 

 ވަނަ ދުވަހު  2011 ޖޫން  28 ވިލުފުށީ، މިލާފަރު، އާދަމް އިސްމާޢީލް  ތ.ބަޔާނުގައި، މިމައްސަލާގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ 
އަށް އެއްޗެހި ވިއްކަން  [ކުއްޖާ ދިރިއުޅޭ ގޭގެ ނަން]ގެ ޢާއިލާ ދިރިއުޅޭ  [މަންމަގެ ނަން ކުއްޖާގެ]ހާއިރު އެހާކަށް 10:45

 ކުއްޖާގެ]ގޭ ދޮރުކައިރީގައި ހުރިކަމަށާއި، އަދި  [ކުއްޖާގެ ނަން]އައިކަމަށާއި، އަދި އެގެއިން އާދަމް އިސްމާޢީލް ނުކުތްއިރު، 
 ،[ކުއްޖާގެ މަންމަގެ ނަން ]އައިސް ކޮޓަރިއަށް ވަނުމުން  [ކުއްޖާގެ ނަން]ގޮވާލުމުން އަށް  [އްޖާގެ ނަންކު] ،[މަންމަގެ ނަން 

ޒިބު އަޅުވައިދޭށޭ ބުނުމުން ޒިބު އަޅުވައި ދިންކަމަށާއި،  [އާދަމް އިސްމާޢީލް]ސުވާލުކުރުމުން އެމީހާ އާ  [ކުއްޖާގެ ނަން ]



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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ދައްކާފައި އޭގައި އަތްލަން  އަށް[ ކުއްޖާގެ ނަން]ލަކަށް ލާފައިވާ އެއްޗެއް ގެ ޖީބުން ރުމާ (އާދަމް އިސްމާޢީލް)އެމީހާ 
ގެ  [މަންމަގެ ނަން ކުއްޖާގެ]ބުނެފައިވާކަމަށް  [ކުއްޖާގެ ނަން]ބުނުމުން އަތްލާފައިވާކަމަށާއި، އަދި އެއީ މަޑު އެއްޗެއްކަމަށް 

 ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވާކަމާއި،
ތުގެ ވަކީލުއާއި ދިފާޢީ ވަކީލު ދައުލަ ލް ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށް ކްރިމިނަ [މަންމަގެ ނަން  ކުއްޖާގެ ]

އެއްޗެއް ދައްކާފައިވަނީ އަށް  [ކުއްޖާގެ ނަން]، ބުނެފައިވަނީ އާދަމް އިސްމާޢީލް ސުވާލުކުރުމުން ދީފައިވާ ބަޔާނުގައިވެސް
ކީ ރުމާލެއް އަޅާފައި އޮތް ބުނެފައިވާކަމާއި، އެ އެއްޗަ [ކުއްޖާގެ ނަން ]އޭނާގެ ޖީބުން އެއްޗެއް ނަގައިގެންކަމަށް 

ކަން ފާހަގަ ބުނެފައިވާ [ކުއްޖާގެ ނަން]އަތްލިއިރު އެއީ މަޑު އެއްޗެއްކަމަށް  [ކުއްޖާގެ ނަން]އެއްޗެއްކަމާއި، އޭގައި 
ގެ ފަރާތުން ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސާރވިސް ކުރެވޭކަމާއި، އަދި ޑިޕާރޓްމަން އޮފް ޖެންޑަރ އެން

ގެ ވާހަކައަށް ޙަވާލާދީ އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު  [ކުއްޖާގެ ނަން]ގެ ވާހަކައަށާއި،  [މަންމަގެ ނަން ކުއްޖާގެ]ގައިވެސް ރިޕޯޓު
 ކަންކަން ފާހަގަކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ.

 

 ރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ މިޤަޟިއްޔާގައި ޝަރީޢަތުގެ ފަރާތުން އެދުމުން ޖެންޑާ ހިދިވެ  ،ކަމަކީ  ދެވަނަ  )ށ(
އާއި ކޮށްފައިވާ އިންޓަވިއު ވީޑިއޯ  [ކުއްޖާގެ ނަން]މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ތައްޔާރުކުރާ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރުމުގެ ގޮތުން 

ތުން ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި، އަދި އެވީޑިއޯ ރެކޯޑިންގ ޝަރީޢަތުގެ ފަރާތުން ބަލާފައިވާކަމާއި، ދައުލަ ރެކޯޑިންގ ހައިކޯޓަށް 
ގާތު އެމީހާގެ  [ކުއްޖާގެ ނަން ] ،[އާދަމް އިސްމާޢީލް ]ދިރިއުޅޭ ގެއަށް އެއްޗެހި ވިއްކަން ދިޔަމީހާ  [ކުއްޖާގެ ނަން]އެގޮތުން 

އެމީހާގެ ޒިބު އަޅުވައި ދިންކަމަށް ބުނެފައިވާކަން އެނގެން  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ތިރިވެފައިވާ ޒިބު އަޅުވައިދިނުމަށް ބުނުމުން 
ބުނެފައިވާކަމަށް އޭނާގެ  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ޗެއް ނަގާ އޭނާއަށް ދެއްކިކަމަށް އޮންނަކަމާއި، ނަމަވެސް އެމީހާގެ ޖީބުން އެއް

ބުނެފައިވާފަދައިން އެފަދަ ކަމެއް ހިނގާފައިވާކަމަށް އެ އިންޓަވިއު ކުރި ފަރާތުން  [މަންމަގެ ނަން  ކުއްޖާގެ]މަންމަ 
 ރެވެއެވެ.ބުނެފައިނުވާކަން ފާހަގަކު  [ކުއްޖާގެ ނަން]ތަކުރާރުކޮށް ސުވާލުކުރުމުންވެސް 

 
ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފް  Cr-C/2011/1081ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ،ތިންވަނަ ކަމަކީ )ނ( 

)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ  2009/12ކުރަމުން، އެޤަޟިއްޔާގައި އެކޯޓުން ނިންމަވާފައިވާ ނިންމެވުމަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ގެ މަޤްޞަދާއި ޚިލާފަށް ނިންމަވާފައި ލުތަކަކަށް ޢަމަލު ޞޫގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްސަ އު

ތުން ކުޅަ ދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހެޅި ހެއްކާއި ޤަރީނާއަށް ދައުލައަދި އެފަދައިން ނިންމަވާފައިވަނީ ، ނިންމެވުމެއްކަމަށާއި
)ކުޑަކުދިންނާއި މެދު  12/2009ބަރު ޤާނޫނު ނަން ތުގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވާ ސަބަބަކީ ދައުލަރިޢާޔަތް ކުރެއްވުމެއްނެތިކަމަށް 

ވަނަ މާއްދާގައި  47ލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ޞޫ ޖިންސީ ޢަމަލު ހިންގާ މީހުންނާއި މެދު ޚާއްޞަ އު
ތަކަކީ، ތުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކިދައުލަބަޔާންކޮށްފައިވާ، އެޤާނޫނުގެ ދަށުން ބަލައިގަނެވޭ ހެކީގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން 

ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މީހަކު ކުށެއްކޮށްފިކަން އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ  51ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
 Cr-C/2011/1081ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ޝައްކެތްނެތި ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވާ މިންވަރުގެ ހެކިތަކެއް ނޫންކަމަށް 

ނޑައަޅުއް ވާތީކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ، އެކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ހައިކޯޓުގެ މިޤަޟިއްޔާ ބެލުމުގެ ތެރެއިން ޤަޟިއްޔާގައި ކަ
ލުތަކަކަށް ޢަމަލު ކުރުމުގެ ޞޫ)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އު  2009/12ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ތުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ދައުލަޤަޟިއްޔާގައި  Cr-C/2011/1081ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު އަށާއި، ޤާނޫނު( 
)ކުޑަކުދިންނާއި  12/2009ޤާނޫނު ނަންބަރު ހެކިތަކަށް ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން ރިޢާޔަތްކޮށް ބަލާއިރު، 

ދަށުން  ނޫނުގެލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި، އެޤާޞޫމެދު ޖިންސީ ޢަމަލު ހިންގާ މީހުންނާއި މެދު ޚާއްޞަ އު
މިގޮތުން  ،ދަޢުވާ ކުރެވޭ މައްސަލަތަކުގައި ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅާ ހެއްކަށް ދެވޭ ބުރަދަން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި

)ފަހެއް( ބާވަތެއްގެ  5މަދުވެގެން  ،ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އިން )ދ( އަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހެކީގެ ތެރެއިން 47 އެޤާނޫނުގެ
ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މީހަކު ކުށެއްކޮށްފިކަން  51ޖެނަމަ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ ހެކި ހުރެއް

އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ޝައްކެއްނެތި ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ލިބިފައިވާ ހެކިކަމުގައި 
 އެނގެން އޮންނަކަމާއި، ކަންބަޔާންކޮށްފައިވާ އެމާއްދާގައި ބެލެވޭނެކަމަށް 

ޤާނޫނު ނަންބަރު ގައި ޤަޟިއްޔާ  HC-A/129/2012ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު އަދި 
ވީނަމަވެސް ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ވުރެ މަދުން ހެކި ހުރިކަމުގައިވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންވަރަށް  47ގެ  12/2009

އިވާ ފަދައިން މީހަކު ކުށެއްކޮށްފިކަން އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ޝައްކެއްނެތް ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަ 51
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ނޑައެޅުމަށް އެމާއްދާ ހުރަސް ނާޅާކަ މަށް މިންވަރަށް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވާނަމަ، އެކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ކަ
ނޑައަޅުއްވާފައިވުމުން  ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވާކަމަށް  ގައި ބުނެފައިވާ ބާވަތުގެ ކުށެއް 12/2009ޤާނޫނު ނަންބަރު ކަ
ނޑައެޅޭނީ އެޤާނޫނުގެ  ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ހެކީގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން ފަސް ބާވަތެއްގެ ހެކި  47ކަ

ލާފް އެޤާނޫނުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅިފައިވާނަމަ އެކަނި ކަމުގައި ބެލުމަކީ އެޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދާ ޚި
 ކަމެއްކަމާއި،

ވަނަ މާއްދާގައި، މީހަކު ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް  47ގެ  12/2009ޤާނޫނު ނަންބަރު އެހެނީ، 
ރުކުމަށްޓަކައި، އެމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުހިންގައިފިކަން ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި، ނުވަތަ އެ ޤާނޫނުގައިވާ ކުށެއް ސާބިތު

ވަނަ މާއްދާގެ  51ގެން ފަސް ބާވަތެއްގެ ހެކި ހުރެއްޖެކަމަށްވާނަމަ، އެ ހެއްކަކީ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ ހެކީގެ ތެރެއިން މަދުވެ
)އ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، މީހަކު ކުށެއް ކޮށްފިކަން އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ޝައްކެއްނެތި ޝަރީޢަތަށް 

މުގައި ބެލެވޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް އޮތުމަކީ، އެޤާނޫނުގައި ސާބިތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ލިބިފައިވާ ހެކިކަ
ކުށެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢަމަލެއް މީހަކު ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ކޮށްފިކަން ސާބިތުކުރުމުގައި އެމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

އްގޮތަށް ޝަރީޢަތަށް ލިބިފައިވާނަމަ އެކަމެއް ހެކީގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން ފަސް ބާވަތެއްގެ ހެކި ޝަރުޢީ ހަމަތަކާއި އެ
ނޑައެޅުން ލާޒިމްވާ ބީދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބަޔާންކުރުމެއްކަމާއި،  ސާބިތުވާކަމަށް ކަ

ނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލަކީ   47ގެ  12/2009ޤާނޫނު ނަންބަރު ބަޔާންކުރެވުނު ހައިކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާގައި ކަ
ންވަރަށް ހެކި ލިބިފައި ނުވިކަމުގައިވިޔަސް، އެ ލިބިފައިވާ ހެއްކަށް ޝަރުޢީ ހަމަތަކުގެ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މި 

ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، މީހަކު ކުށެއް  51މަތިން ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
ޤާނޫނު ނަންބަރު ތުވާނަމަ އެފަދައިން ޙުކުމް ކުރުމަށް ކޮށްފިކަން އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ޝައްކެއްނެތި ޝަރީޢަތަށް ސާބި

ނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލެއްކަމާއި، 12/2009  ހުރަސް ނާޅާކަމަށް ބަޔާންކޮށް ކަ
ވާ ޤަޟިއްޔާ ބައްލަވާ ކުރައްވާފައި Cr-C/2011/1081ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު އެހެންކަމުން 
ތުން ދައުލަ ބުނެފައިވާ ޖިންސީ ޢަމަލު ސާބިތު ކުރުމަށްޓަކައި  [އްޖާގެ ނަން ކު]ހިންގިކަމަށް  ޙުކުމުގައި، އާދަމް އިސްމާޢީލް

ގައި ބުނެފައިވާ ފަދަ ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގިކަން  12/2009ޤާނޫނު ނަންބަރު ހުށަހެޅި ހެކީގެ ނިސްބަތަށް ބަލާއިރު، 
ތުން ހެކި ދައުލަގައި ބުނާ މިންވަރަށް ވަނަ މާއްދާ  47ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުނުވާކަމަށް ކަނޑައެޅުއްވި ސަބަބަކީ، އެޤާނޫނުގެ 

ޤާނޫނު ފަދައިން  ތުގެ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާގައި ސިފަކޮށްފައިވާ ދައުލަހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ ކަމަށް ނިންމަވާފައިވާ ނިންމެވުމަކީ 
ބިތުވެގެންދާނީ ގެ މަޤްޞަދާއި ޚިލާފް ކަމެއްކަމާއި، އެހެނީ އެޤާނޫނުގެ ދަށުން ޝަރީޢަތަށް ކަމެއް ސާ 12/2009ނަންބަރު 

ހުށަހަޅާ ހެކީގެ ޢަދަދުން ނޫންކަމާއި، ނަމަވެސް ހުށަހަޅާ ހެކި ނުވަތަ ހެކިތަކުން ދަލާލަތު ކޮށްދޭ މިންވަރުގެ މައްޗަށް 
 ބިނާކޮށްގެންކަން ޝަރީޢަތަށް ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި،

، ގައިޤަޟިއްޔާ  Cr-C/2011/1081ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު މިހާރު އިސްތިއުނާފް މިކުރެވޭ 

ތުގެ ފަރާތުން ދައުލަ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހެކީގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން  47ޤާނޫނުގެ  އިޝާރާތްކުރެވުނު 
ޑިޕާރޓްމަން އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ ހުށަހަޅާފައިވަނީ ކުއްޖާގެ މަންމައަށް ކުއްޖާ ކިޔައިދީފައިވާ ކިޔައިދިނުމާއި، 

ން ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ކުއްޖާއާބެހޭ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރުމުގެ ގޮތުން އެކުއްޖާއާއި ކޮށްފައިވާ ސް އިޕްރޮޓެކްޝަން ސާރވިސަ
ކިޔައިދިންކަމަށްބުނެ އޭނާގެ މަންމަ  [ކުއްޖާގެ ނަން]އިންޓަވިއުއަށް ކުއްޖާ ކިޔައިދީފައިވާ ކިޔައިދިނުން ކަމާއި، އަދި 

އާއި ކުރެވުނު އިންޓަރވިއުގައި އޭނާ  [ކުއްޖާގެ ނަން]އްތައް ކިޔައިދީފައިވާ ބައެއް ކަންތަ [މަންމަގެ ނަން ކުއްޖާގެ ]
ކިޔައިދީފައިވާ ގޮތުގައި ފުށުއެރުންތައް ހުރިކަން އެ އިންޓަވިއުގެ ވީޑިއޯ ރެކޯޑިންގ ބެލުމުން ފާހަގަކުރެވެން އޮތުމުގެ 

ކްރިމިނަލް އެއްވެސް ޤަރީނާއެއްވިޔަސް  ތުން ހުށަހެޅި ކުއްޖާ ކިޔައިދީފައިވާ އެކިޔައިދިނުމަށް ބާރުލިބޭ އިތުރުދައުލައިތުރުން، 
ތުން ހުށަހެޅި ދައުލަޤަޟިއްޔާގައި ލިބިފައި ނުވުމުން، އެދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށް  Cr-C/2011/1081ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގައި  51ޤާނޫނުއަސާސީގެ ހެއްކަށް ޝަރީޢަތުގެ ހަމަތަކުގެ މަތީން ރިޢާޔަތްކޮށް ބަލާއިރު، 
 ށްފައިވާ ފަދައިން މީހަކު ކުށެއްކޮށްފިކަން އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވާ ބަޔާންކޮ

ނޑިޔާރުންނަށްވެސް އިއްތިފާޤް ވެވުނު  މިންވަރަށް ހެކިލިބިފައިނުވާކަމަށް މިޤަޟިއްޔާ ބެލި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަ
ތުގެ ފަރާތުން ކުޅަ ދަޢުވާ ސާބިތު ދައުލަ ޤަޟިއްޔާގައި  Cr-C/2011/1081ރު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަ ހިނދު، 

ނުވާކަމަށް ނިންމަވާފައިވާ ނިންމެވުމަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭ ސަބަބެއް އޮތްކަމަކަށް މިޤަޟިއްޔާ ބެލި ހައިކޯޓުގެ 
ނޑިޔާރުންނަކަށް ނުފެނުނެވ  ެ.ފަ
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 :ްޙުކުމ 

 

ކްރިމިނަލް ވުނު ނުކުތާތަކުގައި ބަޔާންކުރެވުނު ސަބަބުތައް އެގޮތުގެ މަތިން ހުރުމާއެކު، ދެންފަހެ، އިސްވެ ފާހަގަކުރެ 
ޤަޟިއްޔާ އެކޯޓުން ބައްލަވާ ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ސަބަބެއް  Cr-C/2011/1081ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ނޑައަޅައި، އެޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމަށް ތާއީދުކޮށް މި  ޤަޟިއްޔާ ނިންމީއެވެ.ނެތްކަމަށް ކަ
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 HC-A/128/2012ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު 
  :ްކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުން ޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތ 

 

 :ްއިސްތިއުނާފު ކުރިފަރާތ 

 6[އުނިކުރެވިފައި]ނަން:  *

 [އުނިކުރެވިފައި ]* ދާއިމީ އެޑްރެސް:  [އުނިކުރެވިފައި]* އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު: 

 

  ިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތް:އ 

 ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސްޕްރޮސި  ނަން: *

 -* ދާއިމީ އެޑްރެސް:  -* އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު: 

 
  ު1433 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 09 ތާރީޚް: ރަޖިސްޓްރީކުރެވުނ 

 2012 އޭޕްރީލް 30                  
 :ް4143 ޝަޢުބާން  15 ނިމުނު ތާރީޚ 

 2013 ޖޫން 24             
 

  ު16  ރު: ނަންބަ  ޤަޟިއްޔާ  އިސްތިއުނާފުކުރެވުނ/E-11-MC/2011 

 :ުމާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އިންނަމާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު  ނިންމެވި ކޯޓ 

 

  ިލިސް:މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖ 

ނޑިޔާރު  ނޑިޔާރު ، ޔޫސުފް ޙުސައިންފަނޑިޔާރު ، އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރުފަ  ޢަލީ ސަމީރު ފަ
 

  ަތައް(އުޞޫލު ޟިއްޔާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ މުޙިއްމު ޤ(: 

 
  ިއާއި ޙުކުމް ގެ ޚުލާޞާ ދަށުކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައ: 

 

ޤަޟިއްޔާއަކީ، E-11-MC/2011/16  ނަންބަރު  މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އިންނަމާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ 
ގޭގައި އުޅޭ  [ކުއްޖާ ދިރިއުޅޭ ގޭގެ ނަން]ހަރުން ފެށިގެން ވަނަ އަ 2009 [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް]
 [ކުއްޖާގެ ނަން ]މެދު ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގަމުން ގޮސްފައިވާކަމަށް އިއަހަރު( އާ 11) [އެޑްރެސް ކުއްޖާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް ]

ކުއްޖާގެ ]ޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގިކަމުގެ ވާހަކަ ބަދުއަ[ އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]މެދު އިއާ [ކުއްޖާގެ ނަން ]ބުނާތީއާއި، 
ގެ  [ކުއްޖާގެ ނަން ]އާއި  [ގެ ނަން 1ހެކިވެރިޔާ ]ގެ ކައިރީގައި ކިޔައިދިންކަމަށް  [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް  1ހެކިވެރިޔާ ]، [ނަން

މެދު އިއާ [އްޖާގެ ނަން ކު ]، [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]ބުނާތީއާއި،  [މަންމަގެ ނަމާއި އެޑްރެސް ކުއްޖާގެ]މަންމަ 
ކިޔައިދީފައިވާކަން ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރގެ  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގިކަމުގެ ވާހަކަ 

 [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]ކަންހާއިރު  20:00ދުވަހު  2011އޭޕްރިލް  28ރިޕޯޓުން އެނގެން އޮންނާތީއާއި، 
 [ކުއްޖާގެ ނަން ]ކޫލްގެ ހުޅަނގުން އޮތް ފަޅު ގޯއްޗެއްގެ ކައިރިއަށް ގޮވައިގެންގޮސް އިންނަމާދޫ ސް  [ކުއްޖާގެ ނަން]ގައި ސައިކަލެއް

 ،އާއި [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 2ހެކިވެރިޔާ ]ެމދު ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގަނިކޮށް ދުއްކަމަށް އިއާ  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ބޭލުމަށްފަހު 
)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު  2009/12ބުނާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  [ނަމާއި އެޑްރެސް ގެ 3 ހެކިވެރިޔާ]އެރަށު 

އިސްތިއުނާފް ]ގެ ދަށުން  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި ޙަވާލާދީ އެމާއްދާގެ )ނ( 3ޚާއްޞަ އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ގެ 
ބައްލަވާފައިވާ ތުން ކުރުމުން ދައުލަދަޢުވާ ކުށުގެ  އްޖަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުޑަކުގެ މައްޗަށް [ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން 

  ޤަޟިއްޔާއެކެވެ.
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ދެންފަހެ ޙުކުމް ކުރައްވާފައިވަނީ، " މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އިންނަމާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުންޤަޟިއްޔާގައި އެ
ގެ މައްޗަށް މިކުރެއްވި ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ [އެޑްރެސްއިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަމާއި ]ތުން ދައުލަ

ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިސްގައި އިންކާރުކުރިނަމަވެސް މި މައްސަލައިގެ  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]ކުށުގެ ދަޢުވާއަށް، 
ކިޔައިދިން އަށް   [ގެ ނަން 1ހެކިވެރިޔާ ] ،[ޖާގެ ނަންކުއް ] ،އަހަރު( ދީފައިވާ ބަޔާނުންނާއި 11) [ކުއްޖާގެ ނަން]ތަޙްޤީޤަށް 
 20:00ވަނަ ދުވަހުގެރޭ  2011-04-28ޝަރީޢަތުގައި ދީފައިވާ ބަޔާނުންނާއި،  [ގެ ނަން 1ހެކިވެރިޔާ ]ކަމަށްބުނެ 

ން އޮތް ފަޅު ގޯއްޗެއްގެ އިންނަމާދޫ ސްކޫލްގެ ހުޅަނގު  ރ. [ކުއްޖާގެ ނަން]އާއި [ އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]އެހާކަތްހާއިރު 
ގެ ބޮލުގައި  [ކުއްޖާގެ ނަން]ގެ ކަރާދިމާލު ފުރަގަހުން  [ކުއްޖާގެ ނަން ] ،[އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]ކައިރީ ތިބެ 

ޢަތަށް ގެ މޫނު ގާތްކޮށްގެން ތިބިކަން ޝަރީ [ކުއްޖާގެ ނަން ]ގެ މޫނާއި، [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]ހިފަހައްޓައިގެން ހުރެ 
ގެ ހެކިބަހުން އެނގެން  [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 2ހެކިވެރިޔާ ]އާއި  ، [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 3ހެކިވެރިޔާ ]ޙާޟިރުކުރި ދެހެކީން 

ގެ ބަޔާނަށް ބަލާއިރުވެސް ބަޔާނުގައިވާ ވާހަކަތަކަކީ މީހަކާ ބެހޭގޮތުން ޙަޤީޤަތެއްނެތް ވާހަކަތަކެއް  [ކުއްޖާގެ ނަން] އޮންނަކަމާއި،
ގެން ނުވަތަ އުފައްދައިގެން ކިޔައިދީފައިވާ ވާހަކަތަކެއް ކަމަށް ބެލެވޭފަދަ ސަބަބުތަކެއް ޝަރީޢަތަށް ފެންނަން ނެތްކަމާއި، ހަދައި

ދިސާ ޙާ ވާލައިފައިވާ ރިޕޯޓްގައިވެސް މިމާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެން ސަރވިސް ސެންޓަރުން އެކުލަ 
ދިސާ ދިމާވިފަހުން ޙާގަންކެރޭ ކުއްޖެއްކަމަށާއި، މިއަކީ ސްކޫލުގައި ކަންކަމުގައި އިސްނަ [ނަން  ކުއްޖާގެ]ދިމާވުމުގެކުރިން 

 ކިޔެވުމަށާއި، ސްކޫލްގައި ކުރިޔަށްގެންދާ އިތުރު ހަރަކާތްތައް އަދި ގެއިން ބޭރަށް ގޮސްގެންކުރާ ކަންތައްތައް ކުރުމުގައި ފަސްޖެހި،
ގެ ފަރާތުން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ގިނަ ކަންތައްތަކަކީ ޖިންސީ އަނިޔާ ލިބުމުން ކުދިންގެ  [ންކުއްޖާގެ ނަ]ބިރުގަނެ ރޮއިހަދާ ކަމަށާއި، 

އަށް ޖިންސީ އަނިޔާ ލިބިފައިވާކަން ޤަބޫލުކުރެވޭކަން މި ރިޕޯޓުންވެސް އެގެން  [ކުއްޖާގެ ނަން]ފަރާތުން ފެންނަ ކަންތައްތައްކަމުން 
 ،[އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]ންނަށް ކިޔައިދީފައިވާ ކިޔައިދިނުމުންވެސް މިމައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރި ފުލުހު  ،އޮންނަކަމާއި

 އޮންނަކަމާއި، އިސްވެދެންނެވުނު އެންމެހައި ކަންކަމުގެ  އާއިއެކު ޖިންސީ ޢަމަލު ހިންގާފައިވާކަން އެނގެން  [ކުއްޖާގެ ނަން ]
ގެ މައްޗަށް މިކުރެއްވި  [ނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސްއިސްތިއު]ތުން ދައުލަ މައްޗަށް ޝަރީޢަތުން ރިޢާޔަތްކޮށް ބަލާއިރު 

ނޑައަޅައި މިކުށުގެ އުޤޫބާތެއްގެގޮތު  ން ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ޝަރީޢަތަށް ޘާބިތުވެއްޖެކަމަށް ކަ
ވަނަ ނަންބަރުގެ )ހ( އާއި  3ލުކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ލުތަކަކަށް ޢަމަޞޫނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އު ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯ

އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމަށް  10 [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް]ޙަވާލާދީ މި މާއްދާގެ )ނ(ގެ ދަށުން 
  މިފަދައިންނެވެ. "ފީމެވެ ޙުކުމްކޮށް 

 
 

 :ްފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައ 

 

ޤަޟިއްޔާގައި ޙުކުމް ކުރައްވާ  E-11-MC/2011/16 ނަންބަރު ރީ އިންނަމާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބު .2
އެޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް]ނިންމެވުމުން، އެޙުކުމާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން 

 ކާމެދު ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ.ކުރަމުން އަންނަނިވި ނުކުތާތައް ފާހަގަކޮށް އެނުކުތާތަ 
  ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ:ގެ [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް]އެގޮތުން 

 
  ،ީމިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤު މަރުޙަލާއާއި ކޯޓުގެ ޝަރުޢީ މަރުޙަލާގައި ޤާނޫނީ ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކ
 އެވެ.ނުކުތާ ހުށަހަޅާފައިވާތު ނުދީ އެޙައްޤުން މަޙްރޫމްކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ ސަވަކީލެއްގެ ފުރު

 
 ،ީއާއި [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް  3ހެކިވެރިޔާ ]މިމައްސަލާގައި ހެކިބަސްދީފައިވާ  ދެވަނަ ނުކުތާއަކ، 

ވާ ބަޔާނާއި ޝަރީޢަތަށް ދީފައިވާ ށް ދީފައި އާ ދެމީހުންގެ ހެކިބަހަށް ބަލާއިރު ތަޙްޤީޤަ [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 2ހެކިވެރިޔާ ]
 އެވެ.ނުކުތާހުށަހަޅާފައިވާ ހުރިކަމަށް ބުނެ ބަޔާނުގައި ފާހަގަކުރެވޭފަދަ ފުށުއެރުންތައް 

 
 ،ީއާއި  [ގެ ނަން 3ހެކިވެރިޔާ ] ،އާއި [މަންމަގެ ނަން ގެކުއްޖާ]މިމައްސަލާގައި  ތިންވަނަ ނުކުތާއަކ

، [ގެ ނަން 1ހެކިވެރިޔާ ] ގައިއުޅޭ [އެޑްރެސް ދިރިއުޅޭ 1ހެކިވެރިޔާ ]ފައިވަނީ ވާހަކަތައް ބިނާވެ ގެ[ގެ ނަން  2ހެކިވެރިޔާ ]

 އެވެ.ނުކުތާ ހުށަހަޅާފައިވާޗަށްކަމަށް ބުނެ ބުނިކަމަށް ބުނެފައިވާ ވާހަކަތަކުގެ މައް [ކުއްޖާގެ ނަން]



   މައްސަލަަތއް  ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 

 ޞަފްޙާ  | 112

 
 

  ،ީގޯނާކުރާ  )ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ 2009/12މިމައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ހަތަރުވަނަ ނުކުތާއަކ
ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ފަސް ބާވަތެއްގެ ހެކި  47މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ގެ 

 އެވެ.ނުކުތާ ހުށަހަޅާފައިވާޖެހޭކަމަށް ބުނެ ފުރިހަމަވެފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރަން
 

  ،ީކުއްޖާގެ ]ގެ ޢާއިލާއާއިއެކު  [ގެ ނަންއިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތު ]ތުޙުމަތު ކުރެވޭ ފަސްވަނަ ނުކުތާއަކ
އިސްތިއުނާފް ]ވެސް ބުނާއިރު މޫދަށްދިޔަ  [ކުއްޖާގެ ނަން ]އާއި [ އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]މޫދަށް ދިޔަކަމަށް  [ނަން

ތުވާކަމަށް ބުނެ ގެ ބަސްމަގު ހުރިގޮތް ތަފާ [ކުއްޖާގެ ނަން]ގެ ހަތަރު ކުދިންގެ ބަސްމަގު ހުރިގޮތާއި  [ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން 
 އެވެ.ނުކުތާ ހުށަހަޅާފައިވާ

 
  ،ީ[ކުއްޖާގެ ނަން ]ތުޙުމަތު ކުރެވިފައިވާ މިމައްސަލާގައި އަނިޔާ ލިބުނުކަމަށް ބުނާ ހަވަނަ ނުކުތާއަކ  

ސް އެއްވެސް ވާހަކައެއްގައި ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލެއް ހިންގިކަމަށް ބުނެފައި ނެތްހިނދު އެފަދަ ކަމެއް ފާހަގަކޮށްފައިވާ އެއްވެ
 އެވެ.ނުކުތާ ހުށަހަޅާފައިވާ ވޭކަމަށް ބުނެ ރިޕޯޓެއް އަދި ލިޔުމެއްވެސް މިމައްސަލާގައި ނެތްކަން ފާހަގަކުރެ 

 
 

 E-11-MC/2011/16 ނަންބަރު  މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ  މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އިންނަމާދޫމިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން  .1
އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަމާއި ]އެ ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު ކުރަމުން ، ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށާއި

ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކައަށާއި، ންނާއި މައްސަލަ ރައްދުވާ ޕްރޮސި ފަރާތު  ގެ[އެޑްރެސް
 ޝަރީޢަތަށް ފާހަގަކުރެއެވެ. ންތަކަށް ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންތައްތައްޔުމައްސަލައާއި ގުޅުންހުރި ލިޔެކި 

 

އަށް މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީގު މަރުޙަލާގައާއި  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ] ،ކަމަކީ ފުރަތަމަ  )ހ(
ތު ލިބުމުގެ ޙައްޤުން މަޙްރޫމްކުރެވިފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއަށް ސަޝަރުޢީ މަރުޙަލާގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ފުރު

ނޑިޔާރުން ރިޢާޔަތްކުރިއިރު، މިމައްސަލަ  ބެލި ފަ
ހިނދެއްގައި  ވަނަ މާއްދާގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީއަކަށް ބޭނުންވެއްޖެ ކޮންމެ 53ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

އެފަދަ އެހީ ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު ކޮންމެ މީހަކަށް ލިބިގެންވާކަމަށް ބަޔާންކުރެވިފައިވާކަމާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ވަނަ  46ގެ  ޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު()ކު 2009/12

ގެ ދަށުން ކުށްވެރިޔާއަށް ނުވަތަ ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާއަށް އަމިއްލަ ޙައިޞިއްޔަތުން ނުވަތަ ދިފާޢީ  މާއްދާގެ )ހ(
 ޠްލަޤުކޮށް ލިބިގެންވާކަން އެނގޭކަމާއި،ވަކީލަކު މެދުވެރިކޮށް ދިފާޢުވުމުގެ ޙައްޤު މު

އަށް ޤާނޫނީ  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް ހުށަހެޅިފައިމިވާ މައްސަލައިގައި 
ތު ދިނުމަށް މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤު މަރުޙަލާގައާއި ދަށުކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގައިވެސް ސަވަކީލެއްގެ ފުރު

ގެ ފަރާތުން  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]ނޭކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިހުގައި އެދިފައިވާ
އަށް ތަޙްޤީޤު މަރުޙަލާގައި އަދި ދަށުކޯޓުގެ ޝަރީޢަތް  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން] ،ބުނެފައިވީނަމަވެސް

ތު ދެއްވުމަށް އެދިފައިވާކަން މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އިންނަމާދޫ ސަފުރު ހިނގާދިޔައިރު ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީ ހޯދުމުގެ
ގެ  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]ޤަޟިއްޔާއާ ގުޅިގެން  E-11-MC/2011/16މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ނގެން ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި، ފަރާތުން އެކޯޓުގައި ދީފައިވާ ބަޔާންތަކުން އަދި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤު ބަޔާނުންވެސް އެ
އިސްތިއުނާފް ކުރާ ]އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން  ،ވަކީލަކު ބޭނުންވާކަން މިއިން އެއްވެސް ބަޔާނެއްގައި ފާހަގަކޮށްފައި ނެތުމުން

އެފަރާތްތަކާ ސުވާލުކުރުމުންވެސް މައްސަލަ ލަސްވެދާނެތީ އެކަމާ އަޅާނުލުމަށް އެފަރާތްތަކުން  [ފަރާތުގެ ނަން
ގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިހުގައި  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]ފައިވާކަމަށް ބުނެ

 ބުނެފައިވާކަމާއި،
ތަޙްޤީޤަށާއި ޝަރީޢަތަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ދޭ ބަޔާނެއްގައި ސައްޙަ ނޫން މަޢުލޫމާތު ހުރުމުގެ 

ވާހަކަތަކުގެ އެއްބައި އުނިކޮށް ބަޔާން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާނަމަ، އެބަޔާން  ނުވަތަ އެފަރާތަކުން ދެއްކި، ސަބަބުން



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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އިސްލާޙުކޮށްދިނުމަށް އެދުމުގެ ޙައްޤު ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ލިބިގެންވާކަމާއި، އަދި އެގޮތަށް އިސްލާޙު ނުކުރާހާ ހިނދަކު 
 ންކާރު ކުރެވެން އޮތް ހިނދު،އެބަޔާނުގައި ސޮއިކޮށް އިނގިލީގެ ނިޝާން ޖެހުމަށް އެފަދަ ފަރާތަކުން އި

ތަޙްޤީޤު ބަޔާނުގައާއި އަދި މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އިންނަމާދޫ  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]
ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިހަށް ދީފައިވާ ބަޔާންތަކުގައިވެސް  E-11-MC/2011/16މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 
ޤާނޫނީ  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]ޖަހާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި، އަދި  ސޮއިކޮށް އިނގިލީގެ ނިޝާން 
ތު ދިނުމަށް އެދިފައިވާ ވާހަކަ އެބަޔާންތަކުގައި ނުވާކަން ފާހަގަކޮށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ސަވަކީލެއްގެ އެހީ ހޯދުމަށް ފުރު

ތަޙްޤީޤު ، ގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވީނަމަވެސް[ރާތުގެ ނަންއިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަ]ސަމާލުކަމަށް އެކަން ގެނައިކަމަށް 
ސޮއިކޮށް އިނގިލީގެ ނިޝާން  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]މަރުޙަލާގައާއި ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގައި އެބަޔާންތަކުގައި 

އެވަނީ  [ތުގެ ނަންއިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާ]ޖަހާފައި އޮތްއޮތުމުން، އެބަޔާންތަކަކީ ސައްޙަ ބަޔާންތަކެއްކަމަށް 
 ،އިޤްރާރުވެފައިކަން ބެލެވެން އޮތްކަމާއި

ލާގައާއި ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގައި ޙަ ތަށް ތަޙްޤީޤު މަރުސައެހެންކަމުން، ޤާނޫނީ ވަކީލެއް ހޯދުމުގެ ފުރު
ތު ސައެފުރު އެދުމުންވެސް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިންނާއި މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އިންނަމާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން

އަށް  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]އަށް ދެއްވާފައިނުވާކަން  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]
 ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާކަމެވެ.

 

އާއި  [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް  3ހެކިވެރިޔާ ] ދީފައިވާ މިމައްސަލައިގައި ހެކިބަސް ،ކަމަކީ  ދެވަނަ )ށ( 
އާ ދެމީހުންގެ ހެކިބަހަށް ބަލާއިރު ތަޙްޤީޤަށް ދީފައިވާ ބަޔާނާއި ޝަރީޢަތަށް ދީފައިވާ  [އެޑްރެސް ގެ ނަމާއި 2ހެކިވެރިޔާ ]

 ބަޔާނުގައި ފާހަގަކުރެވޭފަދަ ފުށުއެރުންތައް ހުރިކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއަށް ނަޒަރުކުރިއިރު،
 ،[ފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން އިސްތިއުނާ]އަކީ  [ގެ ނަން 2ހެކިވެރިޔާ ]އާއި  [ގެ ނަން 3ހެކިވެރިޔާ ]

ކުއްޖާގެ ]ގޮވައިގެން ސައިކަލުގައި އައިސް ސްކޫލް ކައިރީގައި ހުރި ފަޅު ގޯއްޗެއް ކައިރިއަށް ހުއްޓާފައި،   [ކުއްޖާގެ ނަން ]
 ގާތްވިތަން ދުށް ދެމީހުންކަމާއި، [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]އާ [ނަން

 ،ހެކިބަހުގައި ފުށުއެރުންތައް ހުރި ގޮތަކީ ގެ [ގެ ނަން 2 ހެކިވެރިޔާ]އާއި  [ގެ ނަން 3ހެކިވެރިޔާ ]
 3ހެކިވެރިޔާ ]އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ފަޅު ގޯތި ކައިރީ ތިބިއިރު،  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]އާއި  [ކުއްޖާގެ ނަން ]

އް ދުރުގައި ކަމަށާއި، ޅެހުރީ އެގޯއްޗާއި ތަންކޮ [ގެ ނަން 3ހެކިވެރިޔާ ]ގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ  [ގެ ނަން 
އިސްތިއުނާފް ކުރާ ]އާއި  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ބުނެފައިވަނީ އެދެ މީހުން ތިބީ   [ގެ ނަން 2ހެކިވެރިޔާ ]އެހެންނަމަވެސް، 

 އާ ކައިރީގައިކަމަށާއި،[ފަރާތުގެ ނަން 
ޓްރޭޓް ގައި މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އިންނަމާދޫ މެޖިސް 2011ޑިސެމްބަރ  26 [ގެ ނަން  3ހެކިވެރިޔާ ]
 3ހެކިވެރިޔާ ] ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިހަށް ދީފައިވާ ބަޔާނަށް ބަލާއިރު، E-11-MC/2011/16ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ގެ  2ހެކިވެރިޔާ ]ތަންކޮޅެއް ގާތުގައިހުރި  އާ [ރާ ފަރާތާއި ކުއްޖާއިސްތިއުނާފް ކު ]ތަންކޮޅެއް ދުރުގައި  "... އާ [ގެ ނަން 
 3ހެކިވެރިޔާ ]، ގޮވައި މިއޮތް ކަމެއް ބަލައިލަން އައިސްބަލާށޭ ބުނުމުން  އަށް  [ގެ ނަން  3ކިވެރިޔާ ހެ ]..." [ނަމާއި އެޑްރެސް

ގެ  [ކުއްޖާގެ ނަން ] ،[އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]ގާތަށް ގޮސް ބެލިއިރު  [ގެ ނަން 2ހެކިވެރިޔާ ] ،[ގެ ނަން 
 3ހެކިވެރިޔާ ]ގެ މޫނު ގާތްކޮށްފައިހުއްޓާ  [ނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަންއިސްތިއު]ކަރަށްވާގޮތަށް ބޮލުގައި ފުރަގަހުން ހިފައިގެން 

ގެ  2ހެކިވެރިޔާ ]މިދިން ބަޔާން  [ގެ ނަން 3ހެކިވެރިޔާ ]ށް ފެނުނުކަމަށް ބުނާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި، އަދި އަ [ގެ ނަން 
އެންމެ  [ގެ ނަން  3ހެކިވެރިޔާ ]މާއި، އެހެނީ، ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިހަށް ދީފައިވާ ބަޔާނާ ފުށުއަރާކަމަށް ބެލެވެން ނެތްކަ  [ނަން

ގެ  3ހެކިވެރިޔާ ] ،[ގެ ނަން  2ހެކިވެރިޔާ ]އާ ތަންކޮޅެއް ދުރުގައި ހުރިނަމަވެސް،   [ގެ ނަން  2ހެކިވެރިޔާ ]ފުރަތަމަ 
ނު ގާތްކުރިތަން ގެ ބޮލުގައި ހިފާ މޫ [ކުއްޖާގެ ނަން] ،[އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]ގޮވައި ގެނައުމުން، އަށް  [ނަން

 ފެނުނީ ކައިރިންކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،
ދީފައިވާ ބަޔާންތައް  [ގެ ނަން 3ހެކިވެރިޔާ ]އާއި  [ގެ ނަން  2ހެކިވެރިޔާ ]ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިހަށް 

ދީފައިވާ ތަޙްޤީޤަށް  [ގެ ނަން 3ހެކިވެރިޔާ ] އާއި [ގެ ނަން  2ހެކިވެރިޔާ ]އިސްވެ ފާހަގަކުރެވުނު ގޮތަށް ހުރިނަމަވެސް، 
ބަޔާންތަކުގައި ބުނެފައިވަނީ އެދެ މީހުން ތިބީ ސްކޫލް ކައިރީގައި ހުރި ފަޅު ގޯއްޗެއްގެ ކައިރީގައި ހުރި ރުކެއްގެ ފަނުން 

ދައްކާފައިހުރި  [ގެ ނަން 3ހެކިވެރިޔާ ]ނިވާވެގެން ދެ މީހުން އެކުގައި ކަމަށާއި، އަދި މިކަމަކީ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިހުގައި 
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ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ  ގެ[އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]އަރާ ކަމެއްކަމަށް ވާހަކަތަކާ ފުށު
 މަޖިލިހުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވީނަމަވެސް،

ގޮވައިގެން ފަޅު ގޯއްޗެއް ކައިރިއަށް ސައިކަލުގައި  [ކުއްޖާގެ ނަން]އިސްވެ ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަކީ، 
ގެ މޫނު [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]ގެ ކަރަށްވާގޮތަށް ބޮލުގައި ފުރަގަހުން ހިފައިގެން [ޖާގެ ނަންކުއް]މަޑުކޮށް، 

ތަޙްޤީޤުގައާއި ޝަރީޢަތުގައި ބުނި ބުނުން  [ގެ ނަން  2ހެކިވެރިޔާ ]އާއި  [ގެ ނަން 3ހެކިވެރިޔާ ]ގާތްކުރިތަން ދުށްކަމަށް 
 ސާ ދިޙާ އިސްވެ ފާހަގަކުރެވުނު  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]އަދި ، ނަފީކުރެވޭ ވަރުގެ ފުށުއެރުމެއް ނޫންކަމާއި

ގާތު އެޅިގައު އަޅާ ވާހަކަ ވަކިވަކިން ދެއްކިކަމަށް ބުނާ  [ގެ ނަން 2ހެކިވެރިޔާ ]އާއި  [ގެ ނަން 3ހެކިވެރިޔާ ]ހިނގިރޭ 
އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ] ،[ގެ ނަން 2 ހެކިވެރިޔާ]އާއި   [ގެ ނަން 3ހެކިވެރިޔާ ]ބުނުމަކީވެސް، މިމައްސަލައިގައި 

ތަޢުނުވާވަރުގެ ފުށުއެރުމެއްކަމަށް  ދުށްކަމަށް ބުނެ ދީފައިވާ ހެކިބަސް މެދު ޢަމަލުކުރިގޮތް އިއާ [ކުއްޖާގެ ނަން ] ،[ނަން
 ބެލެވެން ނެތްކަމެވެ.

 
އާއި  [ގެ ނަން  3ހެކިވެރިޔާ ]އާއި  [މަންމަގެ ނަން ކުއްޖާގެ ]މިމައްސަލާގައި  ،ތިންވަނަ ކަމަކީ  )ނ(

 [ގެ ނަން  1ހެކިވެރިޔާ ]ގައި ދިރިއުޅޭ  [ގެ އެޑްރެސް 1ހެކިވެރިޔާ ]ގެ ވާހަކަތައް ބިނާވެފައިވަނީ [ގެ ނަން  2ހެކިވެރިޔާ ]

 ބުނިކަމަށް ބުނެފައިވާ ވާހަކަތަކުގެ މައްޗަށްކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއަށް ނަޒަރުކުރިއިރު،  [ކުއްޖާގެ ނަން]، 
ހެކިވެރިޔާ ] އާއި [ގެ ނަން  3ހެކިވެރިޔާ ]ރެވުނު ނުކުތާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، އިސްވެ ފާހަގަކު 

ސައިކަލެއްގައި  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]ކަންހާއިރު  20:00ދުވަހު  2011އޭޕްރިލް  28 ،އަކީ [ގެ ނަން 2
  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ފަޅު ގޯއްޗެއްގެ ކައިރިއަށް  ކޫލްގެ ހުޅަނގުން އޮތްގޮވައިގެންގޮސް އިންނަމާދޫ ސް [ކުއްޖާގެ ނަން]

ެމދު ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގަނިކޮށް ދުށްކަމަށް ބުނާ ދެ މީހުންކަން އެނގޭކަމާއި، އަދި އިއާ [ކުއްޖާގެ ނަން ]ބޭލުމަށްފަހު، 
ކަންތައްތައް މިދެ މީހުން އެޢަމަލު ސިފަކޮށްދިން ގޮތުގައި އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ޝައްކެއްނެތް ވަރަށް އެ

 [ގެ ނަން 3ހެކިވެރިޔާ ] ސީދާ، [ކުއްޖާގެ ނަން]ސާބިތުކޮށްދެވިފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި، އަދި މިމައްސަލާގައި އަނިޔާ ލިބުނު 

މެދު ބަދުއަޚްލާޤީ ގުޅުން ހިންގާ އިއޭނާއާ [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]އާ ދެމީހުންނަށް  [ގެ ނަން  2ހެކިވެރިޔާ ] އާއި
 ކިޔާދީފައިވާކަން އެބަޔާންތަކަށް ބެލުމުން އެނގޭކަމާއި،ވާހަކަ 

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އިންނަމާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް  [މަންމަގެ ނަން  ކުއްޖާގެ] ގެ މަންމަ، [ކުއްޖާގެ ނަން]
ފައިވަނީ ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިހުގައި ބުނެފައިވަނީ، އެމަޖިލިހުގައި އިއްވާ E-11-MC/2011/16ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް  [މަންމަގެ ނަން ކުއްޖާގެ]އޭނާ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ދީފައިވާ ބަޔާންކަމަށާއި، އަދި 
ގެ ނަމާއި  1ހެކިވެރިޔާ ]  ،[ކުއްޖާގެ ނަން]ވަނަ ދުވަހު  28އޭޕްރިލް  2010ސަރވިސްއަށް ދީފައިވާ ބަޔާނަށް ބަލާއިރު، 

އަށް ކިޔައިދިންކަމަށް  [މަންމަގެ ނަން ކުއްޖާގެ] ،[ގެ ނަން  1ހެކިވެރިޔާ ]ފައިވާ ވާހަކަތަކެއް ކައިރީގައި ކިޔައިދީ [އެޑްރެސް
ވަނަ ދުވަހު  30އޭޕްރިލް  2010ކިޔައިދިން ކަންތައްތަކުގެ އިތުރުން،  [ގެ ނަން 1ހެކިވެރިޔާ ] ބުނެފައިވާކަމާއި،
ނޑަކަށް  އާއި  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]އުޅެނިކޮށް  ގޭގައި [މަންމަގެ ނަން ޖާގެކުއް]ހާއިރު،  19:30ގާތްގަ

ނޑު އެއްބަފާ ކޮއްކޮ،  މަންމަގެ  ކުއްޖާގެ]އާ ދެމީހުން  [ގެ ނަން  1ކޮއްކޮ  އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ]އޭނާގެ އެއްބަ
 [ފަރާތުގެ ނަން  އިސްތިއުނާފް ކުރާ ] ،[ގެ ނަން  1 ފަރާތުގެ ކޮއްކޮއިސްތިއުނާފް ކުރާ ]އައިކަމަށާއި، ގެ ގެއަށް [ނަން

އާ ބެހުނުކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިގެންކަމަށް [ކުއްޖާގެ ނަން] ،[އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]ގޮވައިގެން އެގެއަށް އައީ 
ކުއްޖާގެ ]އެވާހަކަ  ގާތު ބުނިކަމަށާއި، އަދި [މަންމަގެ ނަން ގެކުއްޖާ]، [ގެ ނަން 1 އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ކޮއްކޮ ]

ގޮވައިގެން ގޭގެ އިރުމަތީ ހުންނަ ފަޅު  [ކުއްޖާގެ ނަން]، [މަންމަގެ ނަން ކުއްޖާގެ]ތު އަހާ ސާފުކުރުމަށް ބުނުމުން، ގާ [ނަން
ގެ  1 އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ކޮއްކޮ]ގޭ ކައިރީގައި ހުންނަ ގަހެއްގެ ކައިރިއަށް ދިޔަކަމަށާއި، އެގަސް ކައިރީގައި 

 ،[ކުއްޖާގެ ނަން ]ކީއްތޯކުރީ އެހިކަމަށާއި، އަދި  [ތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަންއިސް]ގާތު  [ކުއްޖާގެ ނަން ]، [ނަން
އޭނާއަށް ކަމެއްކޮށްފާނެތީ އެވާހަކަ ދައްކަން ނުކުރޭނެކަމަށް ބުނެފައިވާކަމަށާއި،  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]

އަށް އެއްވެސް  [ސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަންއި] ،[ގެ ނަން  1 އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ކޮއްކޮ]އެހެންބުނުމުން، 
ހިންގި ޢަމަލުތައް  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]މެދު އިއާ [ކުއްޖާގެ ނަން ]ކަމެއްކުރާކަށް ނުކުރޭނެކަމަށް ބުނުމުން 

އިސްދަށަށް ޖަހައިގެން  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]އެތަނުގައި ކިޔައިދިންކަމަށާއި، އަދި އެވާހަކަތައް ކިޔައިދިނުމުން 
އިނދެ، "އަހަންނަށް ތިއޮތީ ތިކަން ކުރެވިފައޭ، އަހަންނަށް ތިގޮއްޔެއާ ދޭތެރޭ އެގޮތަށް ކަންތައް ކުރެވިއްޖެޔޭ އަހަންނަށް 



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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 [ގެ ނަން  1 އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ކޮއްކޮ]ގާތު ބުނިކަމަށާއި، އަދި  [މަންމަގެ ނަން ކުއްޖާގެ]މަޢާފު ކުރާށޭ" 
ކައިރީގައި އެމީހުންނަށް އެނގޭ ކަންތައްތައް އެއްވެސް  [ގެ ނަން 2ހެކިވެރިޔާ ]، އާއި [ގެ ނަން 3ހެކިވެރިޔާ ]އި ގާތުގަ

ވާ ޝަރީޢަތަށާއި ތަޙްޤީޤަށް ދީފައި  [ކުއްޖާގެ ނަން ]މީހަކު ކައިރީގައި ކިޔައި ނުދިނުމަށް ބުނެދޭން ބުނިކަމަށާއި، އަދި 
 ،މަ އެގޮތަށް ކިޔައިދީފައިވާކަން އެނގޭކަމާއިހަ ސާ ދިޙާބަޔާނުގައި އިސްވެ ބުނެވުނު 

ގެ  2ހެކިވެރިޔާ ]އަދި  އާއި [ގެ ނަން 3ހެކިވެރިޔާ ] ،އާއި [މަންމަގެ ނަން ކުއްޖާގެ ]އެހެންކަމުން، 
ބުނެފައިވާ ބުނުމެއްގެ  [ގެ ނަން 1ހެކިވެރިޔާ ]ވެސް މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަކީ ހަމައެކަނި  [ނަން
 އްޗަށް ބިނާކޮށް ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކެއް ނޫންކަން އެނގެން އޮންނަކަމެވެ.މަ

 
)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ  2009/12މިމައްސަލައިގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ހަތަރުވަނަ ކަމަކީ )ރ( 

ފަސްބާވަތެއްގެ ހެކި ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ  47ގެ  ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު(
 ފުރިހަމަނުވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިހުން ނަޒަރުކުރިއިރު،

)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުޞޫލުތަކަކަށް  2009/12ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ނޑުގައި، ޖިންސީ ނިޔަތެއް އޮވެގެން  ،ދާގެ )ހ( ގައިވަނަ މާއް 3ގެ  ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( މީހަކު ކުޑަކުއްޖެއްގެ ހަށިގަ

ވަނަ  2ގަސްތުގައި އަތްލައިފިކަމަށްވާނަމަ، އެކުރަނީ ކުށެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި، ހަމަ އެޤާނޫނުގެ 
އެމާއްދާގެ )ނ( ގައި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިހަށް ބަލައިގަންނަ  ،މާއްދާގައި އެޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދުތައް ބަޔާންކުރެވިފައިވާއިރު

ބާވަތުގެ ހެކީގެ އިތުރުން، ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ޖިންސީ ގޯނާ ސާބިތުކުރުމަށް އިތުރު ބާވަތުގެ ހެކި ހުއްދަ ކުރުމާއި، 
ނޑު ލުއިކުރުން އެޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައިވާކަ  ،ން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއިބަލައިގަންނަ ހެކީގެ މިންގަ

 HC-A/75/2012ޤަޟިއްޔާއާއި ނަންބަރު  HC-A/129/2012ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 
)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ  2009/12ޤަޟިއްޔާފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑައެޅިފައިވާ ވަރަށްވުރެ މަދުން ހެކި ލިބިފައިވީނަމަވެސް  47ގެ  އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ވަނަ މާއްދާގައި ކަ
ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގައިވާ ފަދައިން، އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް އެދަޢުވާ  51ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ  2009/12 ސާބިތުވާނަމަ، އެމީހެއްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު
ވަނަ މާއްދާ ހުރަސްނާޅާކަން ކަނޑައަޅާފައިވާކަން  47ގެ  މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު(

 ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި،
ގެ ނަމާއި  1ވެރިޔާ ހެކި ] ތުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކިތަކުގެ ތެރެއިންދައުލަމިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން 

ގެ ނަމާއި  3ހެކިވެރިޔާ ] ހިނގި މަންޒަރު ދުށް ދެފަރާތް ކަމުގައިވާ ސާދިޙާގެ ބަޔާނަށާއި، މިމައްަސލާގައި  [އެޑްރެސް
މަންމަގެ  ކުއްޖާގެ]ގެ މަންމަ،  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ގެ ބަޔާންތަކަށާއި،  [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 2ހެކިވެރިޔާ ] އާއި [އެޑްރެސް

އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ]ގެ ބަޔާނަށް ބަލާއިރު،  [ކުއްޖާގެ ނަން ] އަދި އަނިޔާ ލިބުނު، ބަޔާނަށާއި [ރެސްމާއި އެޑްނަ
ވަނަ  51މެދު އެކިފަހަރު މަތިން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގާފައިވާކަން ޤާނޫނުއަސާސީގެ އިއާ [ކުއްޖާގެ ނަން ] ،[ނަން

 އްގެ ޝައްކެއްނެތި ސާބިތުވާކަމާއި،މާއްދާގެ )އ( ގައި ބުނާ އެކަށީގެންވާ މިންވަރެ
ނޑު އެއްބަފާ ކޮއްކޮ  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]އަކީ  [ކުއްޖާގެ ނަން] އިސްތިއުނާފް ]ގެ އެއްބަ

ގެ ދަރިއަކަށްވެފައި، ޢާއިލީގޮތުންނާއި  [މަންމަގެ ނަން  ކުއްޖާގެ ]އިނދެގެންއުޅޭ  [ނަން ގެ 2 ކުރާ ފަރާތުގެ ކޮއްކޮ
މުގެ ގޮތުން ގާތްގުޅުންތަކެއް އޮންނަ ބައެއްކަން ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން އޮތްއިރު، މިފަދަ ރަޙްމަތްތެރިކަ

އިސްތިއުނާފް ކުރާ ]އެކި މީސްމީހުން ކައިރީގައި ދައްކަންވީ އެއްވެސް ސަބަބެއް  [ކުއްޖާގެ ނަން]ހަޑިހުތުރު ވާހަކަތައް 
ހެކިވެރިޔާ ]އާއި،  [ގެ ނަން 1ހެކިވެރިޔާ ]އާއި  [މަންމަގެ ނަން ކުއްޖާގެ ]އަދި ، އަށް ދެއްކިފައިނުވާކަމާއި [ފަރާތުގެ ނަން

އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ]ވެސް ކުޑަ ކުއްޖެއްގެ ނަން ބޭނުންކޮށް،  [ގެ ނަން 2ހެކިވެރިޔާ ]އަދި  އާއި [ގެ ނަން 3
އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ]ވީ އެއްވެސް ސަބަބެއް ބެހޭ ގޮތުން މިފަދަ ހުތުރުކަން ބޮޑު ވާހަކަތަކެއް ދައްކަން  އިއާ [ނަން
އާ ދޭތެރޭ  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]އިސްވެ ފާހަގަކުރެވުނު ފަރާތްތަކުން ، އަށް ދެއްކިފައިނުވާކަމާއި [ނަން

ޢަތުގެ މަޖިލިހުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީ  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]ތެރިކަމެއް އޮންނަކަމަށް ޢަދާވާތް
 ،[ގެ ނަން 2ހެކިވެރިޔާ ]އި އަދި އާ [ގެ ނަން  3ހެކިވެރިޔާ ]އާއި  [މަންމަގެ ނަން ކުއްޖާގެ]ބުނެފައިވީނަމަވެސް، 

އަށް  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]އާ ދޭތެރޭ އޮންނަ ޢަދާވާތްތެރިކަމެއް  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]
ގެ އަނބިމީހާއާ  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]ގެ ފިރިމީހާއާއި  [ގެ ނަން 1ހެކިވެރިޔާ ]އި، އަދި ބުނެދެވިފައިނުވާކަމާ
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އާއި އޭނާގެ އަނބިމީހާ ވަރިވާން ޖެހުނުކަމަށާއި، އަދި  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]ދެމެދު އޮތް ގުޅުމެއްގެ ސަބަބުން 
އިސްތިއުނާފް ]ހަސަދަލާފައިކަމަށް  އިއާ [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]ނަނީ ހުން [ގެ ނަން  1ހެކިވެރިޔާ ]އެކަމަށްފަހު 

 [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިހުގައި ބުނިނަމަވެސް،  [ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން 

މެދު ހަސަދަވެރިވާކަމަށް ބުނާ އިއާ [ރާ ފަރާތުގެ ނަން އިސްތިއުނާފް ކު] ،[ގެ ނަން  1ހެކިވެރިޔާ ]ގެ ކައިވެނި ރޫޅުމުން 
އާބެހޭ ގޮތުން ދައްކާފައިހުރި ވާހަކަތަކަކީ  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]ބުނުން ދެކޮޅުނުޖެހޭކަމާއި، އެހެންކަމުން، 

ހަކަތަކެއްކަމަށް ބެލެވެން އާ އޮތް އަދާވާތްތެރިކަމެއްގެ ސަބަބުން ބަޔަކު ދެއްކި ވާ [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]
 ނެތްކަމާއި،

މެދު ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމަށް އިއާ [ކުއްޖާގެ ނަން] ،[އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]އެހެންކަމުން، 
ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގައި ބުނާ އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ޝައްކެއްނެތް ވަރަށް ސާބިތުވާކަން އެނގެން  51ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 މެވެ.އޮންނަކަ
 

މޫދަށް  [ކުއްޖާގެ ނަން]ގެ ޢާއިލާއާއިއެކު  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ] ،ކަމަކީ  ފަސްވަނަ )ބ( 
އިސްތިއުނާފް ކުރާ ]ވެސް ބުނާއިރު މޫދަށްދިޔަ  [ކުއްޖާގެ ނަން]އާއި  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]ދިޔަކަމަށް 

ގެ ބަސްމަގު ހުރިގޮތް ތަފާތުވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި [ކުއްޖާގެ ނަން ]ހުރިގޮތާއި ގެ ހަތަރު ކުދިންގެ ބަސްމަގު  [ފަރާތުގެ ނަން 
 ނުކުތާއަށް ރިޢާޔަތް ކުރާއިރު،

ގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ދަޢުވާ ބިނާވެފައިވަނީ ހަމައެކަނި  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]
ބުނާ  [ކުއްޖާގެ ނަން]މޫދަށް ދިޔަ ފަހަރު ހިނގިކަމަށް  [ނަން ކުއްޖާގެ ]ގެ ޢާއިލާއާއެކު  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]
އެއްގެ މައްޗަށް އެކަނި ނޫންކަން އެނގޭކަމާއި، މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އިންނަމާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ސާދިޙާ

16/E-11-MC/2011  ީތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ އިސް]އަށް  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ޤަޟިއްޔާގެ މުޅި މައްސަލަ ބިނާވެފައި އޮތ
ތަކެއްގެ މައްޗަށާއި އަދި އެއަށް ބާރު ލިބޭ ހެކިތަކެއްގެ ސާދިޙާ ރެއްގެ މަތިން ޖިންސީ ގޯނާކުރި އެތައް ފަހަ [ނަން

 މައްޗަށްކަން އެނގޭކަމާއި،
މޫދަށް  [ކުއްޖާގެ ނަން]އާއި އޭނާގެ ޢާއިލާއާއެކު  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]މިމައްސަލާގައި، 

މެދު އިއާ [ކުއްޖާގެ ނަން] ،[އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]، އަށް ޝަރީޢަތުން ރިޢާޔަތް ނުކުރިނަމަވެސްސާދިޙާޔަ ދި
ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގައި  51ޢަމަލުކޮށްފައިވާގޮތް ސާބިތުކޮށްދޭ އެހެނިހެން ހެއްކާއި ޤަރީނާތަކަށް ބަލާއިރު، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

އަށް ޖިންސީ  [ކުއްޖާގެ ނަން ] ،[އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]ގެ ޝައްކެއްނެތް ވަރަށް ބުނާ އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއް
 ގޯނާކޮށްފައިވާކަން ސާބިތުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި،

ގެ އެއްވެސް ވާހަކައެއްގައި ބަދުއަޚްލާޤީ [ކުއްޖާގެ ނަން ]އަދި މިމައްސަލާގައި އަނިޔާ ލިބުނުކަމަށް ބުނާ 
މަށް ބުނެފައި ނެތްހިނދު އެފަދަ ކަމެއް ފާހަގަކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ރިޕޯޓެއް އަދި ލިޔުމެއްވެސް ޢަމަލެއް ހިންގިކަ

ގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]މިމައްސަލާގައި ނެތްކަމަށް 
 މަޖިލިހުގައި ބުނެފައިވީނަމަވެސް،

)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުޞޫލުތަކަކަށް  2009/12ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ނޑުގައި، ޖިންސީ ނިޔަތެއް އޮވެގެން  ،ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި 3ގެ  ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( މީހަކު ކުޑަކުއްޖެއްގެ ހަށިގަ

ން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި، އަދި އެމާއްދާގެ )ށ( ގައި ގަސްތުގައި އަތްލައިފިކަމަށްވާނަމަ، އެކުރަނީ ކުށެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަ
( ގައި 2ޖިންސީ ނިޔަތަކާއެކު އަތްލުން ކަމަށް ބެލެވޭނެ ކަންތައްތައް ބަޔާންކުރެވިފައިވާކަމާއި، އެގޮތުން، އެއަކުރުގެ )

 "ތިމާގެ ސީދާ އަތުން ނުވަތަ އެއްޗެއް މެދުވެރިކޮށް އަތްލުން" މިހެން ބަޔާންކުރެވިފައިވާކަމާއި،
މަންމަގެ  ކުއްޖާގެ]ގެ ބަޔާނަށާއި، އަދި އޭނާގެ މަންމަ،  [ކުއްޖާގެ ނަން]ށަހެޅިފައިމިވާ މައްސަލައިގައި ހު

އަށް  [ގެ ނަން 2ހެކިވެރިޔާ ]އަދި  އާއި، [ގެ ނަން 3ހެކިވެރިޔާ ]، އަށާއި [ގެ ނަން 1ހެކިވެރިޔާ ]އަށާއި،  [ނަން
 [ކުއްޖާގެ ނަން] ،[އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]ހާ ވާހަކަތަކުންވެސް ކިޔައިދީފައިވާ ކަންތައްތައްކަށް ބަލާއިރު، އެހުރި

 އާ [ގެ ނަން 2ހެކިވެރިޔާ ]އަދި  އާއި، [ގެ ނަން  3ހެކިވެރިޔާ ]މެދު ޖިންސީ ގޯނާކޮށްފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި، އަދި އިއާ
ނޑު ފަޅު ގޯއްޗެއް ކައިރިއަށް މަޑުކޮށް، ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖެއް ސައިކަލަށް އަރުވައި ،ދެމީހުން ދުށް މަންޒަރުތަކުން ގެން ރޭގަ

ގެ މޫނާ ކައިރިކުރި ޢަމަލަކީ  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]އެކުއްޖާގެ ބޮލުގެ ފުރަގަހުން ހިފައި، އެކުއްޖާގެ މޫނު 
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މަލުކުރުމުގެ )ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަ 2009/12ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލެއް ނޫންކަމަށް ބެލެވެން ނެތްކަމެވެ. ޤާނޫނު(

 
ގެ ފަރާތުން މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އިންނަމާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]ވީމާ، 

، ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު ކުރަމުން E-11-MC/2011/16ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ނޑިޔާރަކަށް  ނޑައަޅާނެ ތަނެއް އޮތްކަމަށް މިމައްސަލަ ބެލި އެއްވެސް ފަ އެޤަޟިއްޔާއަކީ ބާޠިލު ޤަޟިއްޔާއެއްކަމަށް ކަ
 ނުފެނުނެވެ.

 
 

 :ްޙުކުމ 

 

ތުރުބުރީ އިންނަމާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް މާޅޮސްމަޑުލު އުދެންފަހެ، ބަޔާންކުރެވިދިޔަ ސަބަބުތައް އެފަދައިން ހުރުމުން، 
މައްޗަށް ގެ  [މާއި އެޑްރެސްއިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަ] ،ޤަޟިއްޔާގައި E-11-MC/2011/16ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ނޑައަޅުއްވާފައިވަނީ، ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކާ  ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ކަ
ނޑިޔާރުންނަށް ޚިލާފަ ށްކަމަށް ބަލާނެތަނެއް ނެތްކަމަށް މިމައްސަލަ ބެލުމުގައި ބައިވެރިވި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަ

 ގެ ޙުކުމަށް ތާއީދުކޮށް އެގޮތުގެ މަތިން ޙުކުމްކޮށްފީމެވެ.އެޤަޟިއްޔާ އިއްތިފާޤްވެވިފައިވާތީ، 
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 HC-A/175/2013ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު 
  ްކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުން ކުޑަކުއްޖަ: ޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތ 

 

  ިފަރާތް: އިސްތިއުނާފު ކުރ 

 ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސްޕްރޮސި ނަން:  *
    -* ދާއިމީ އެޑްރެސް:  -* އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު: 

 

 :ްއިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތ 

 ޙުސައިން ރަޝީދު   ނަން: *

 ދޭލިޔާގެ /ހދ. މަކުނުދޫ  އިމީ އެޑްރެސް:* ދާ  A142961* އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު: 

 
  ު1434 ރަބީޢުލްއާޚިރު 28 ތާރީޚް: ރަޖިސްޓްރީކުރެވުނ 

 2013 މާރޗް 10                    
 :ް1434ޝައްވާލު  11 ނިމުނު ތާރީޚ 

 2013އޯގަސްޓް  18              
 

  ު1034  ރު: ނަންބަ  ޤަޟިއްޔާ  އިސްތިއުނާފުކުރެވުނ/Cr-C/2011 

  ޯކްރިމިނަލް ކޯޓު  ޓު:ނިންމެވި ކ 

 

  ިލިސް:މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖ 

ނޑިޔާރު  ނޑިޔާރު ، ޝުޢައިބު ޙުސައިން ޒަކަރިއްޔާފަނޑިޔާރު ، އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރުފަ  ޢައްބާސް ޝަރީފް ފަ
 

  ުބަލަންޖެހޭނެކަން ވެސް މުއްތަހަމުގެ މަޞްލަޙަތަށްކުށް ސާބިތުކުރުމުގައި  :)ތައް(އުޞޫލު ޤަޟިއްޔާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ މުޙިއްމ 
 

  ިއާއި ޙުކުމް ގެ ޚުލާޞާ ދަށުކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައ: 

 

 ،ޙުސައިން ރަޝީދު  ،ދޭލިޔާގެ/މަކުނުދޫ ހދ.ޤަޟިއްޔާއަކީ، Cr-C/2011/1034  ކޯޓުގެ ނަންބަރު ކްރިމިނަލް 

ތުގައި އަތްލައި، ހިފާހަދާފައިވާކަމަށާއި، އަހަރު( ގެ ކުރިމަތި ފަރާ 15) [ނަމާއި އެޑްރެސް  ކުއްޖާގެ]ތަފާތު އެކި ދުވަސް މަތިން 
 [ނަން  ކުއްޖާގެ] ،ދުވަހު ޙުސައިން ރަޝީދު 2011މެއި  22ޙުސައިން ރަޝީދުގެ ކުރިމަތި ފަރާތުގައި ހިފުވާހަދާފައިވާކަމަށާއި، 

ފަރާތުގައި އަތްލައި  ގެ ކުރިމަތި  [ނަން ކުއްޖާގެ]ނިދާފައި އޮއްވައި ބަރަހަނާކޮށްހުރެ  [ނަން ކުއްޖާގެ]އޮތް ކޮޓަރިއަށް ވަދެ 
 [ނަން  ކުއްޖާގެ ]ގެ އަތް ގަދަކަމުން ގެންގޮސް މީނާގެ ކުރިމަތި ފަރާތުގައި ހިފުވާހެދިކަމަށް  [ނަން ކުއްޖާގެ]ހަދާފައިވާކަމަށާއި، 

ޙުސައިން  ވަންއިރު[ ނަމާއި އެޑްރެސްގެ ހެކިވެރިޔާ]އުޅޭ ކޮޓަރިއަށް  [ނަން  ކުއްޖާގެ]ބުނާތީއާއި، އޭގެ ކުޑަ އިރުކޮޅެއް ފަހުން 
ނޑު މަތީގައި ބޮކްސަރއެއް އަޅައި، އަތުން ހިފަހައްޓާ ނިވާކޮށްގެންކަމަށް  ރަޝީދު ހުރީ އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުލައި، އުނަގަ

)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު  2009/12ބުނާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  [ނަންގެ ހެކިވެރިޔާ]އާއި  [ނަން  ކުއްޖާގެ ]
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް ޙަވާލާދީ އެމާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން، ޙުސައިން  3ގެ  ތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ޚާއްޞަ އުޞޫލު 

  ބައްލަވާފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެކެވެ.ދަޢުވާ ދައުލަތުން ކުރުމުން ރަޝީދުގެ މައްޗަށް ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށުގެ 
ތަކަށް "އިސްވެދިޔަ ބަޔާންތަކަށާއި ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާޙުކުމް ކުރައްވާފައިވަނީ،  ކޯޓުން ކްރިމިނަލް ޤަޟިއްޔާގައި އެ

ދޭލިޔާގެ ޙުސައިން ރަޝީދުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުޅަ ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ބަލާއިރު، ހދ. މަކުނުދޫ/
އާމެދު  [މާއި އެޑްރެސްނަ ކުއްޖާގެ]ތަފާތު އެކި ދުވަސް މަތިން ، ދުކުށުގެ ދަޢުވާ ޝަރީޢަތުން ބެލިއިރު، ޙުސައިން ރަޝީ

ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގާފައިވާކަމަށް ބުނެ ދައުލަތުން ޙުސައިން ރަޝީދުގެ މައްޗަށް ކުރި ދަޢުވާގެ އަސްލަށް ޙުސައިން ރަޝީދު 
ޅި ހެކީގެ ނިސްބަތަށް ބަލާއިރު، ޤާނޫނު ނަންބަރު އިންކާރުކޮށްފައިވުމާއި، މިދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި ދައުލަތުން ހުށަހެ



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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ވަނަ  47ގެ  )ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޙާއްޞަ އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( 2009/12
އިވާފަދަ ޖިންސީ ޢަމަލެއް ދިސާގައި އިޝާރާތްކޮށްފަޙާށަހަޅާފައި ނުވާތީ، ބުނެވިދިޔަ ހެކި ހު  ންގައި ބުނާ މިންވަރަށް ދައުލަތު މާއްދާ

ނޑައަޅައި، ހދ. [ންނަ ކުއްޖާގެ ]، ޙުސައިން ރަޝީދު މަކުނުދޫ/ދޭލިޔާގެ  އާމެދު ހިންގާފައިވާކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުނުވާކަމަށް ކަ
 ފީމެވެ"ށްޙުސައިން ރަޝީދުގެ މައްޗަށް ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުނުވާކަމަށް ޙުކުމްކޮ

  މިފަދައިންނެވެ.
 

 

 :ްފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައ 

 

ޤަޟިއްޔާގައި ޙުކުމް ކުރައްވާ ނިންމެވުމުން، އެޙުކުމާމެދު ހިތްހަމަ  Cr-C/2011/1034 ނަންބަރު ކޯޓުގެ ކްރިމިނަލް .2
ކުތާތައް ފާހަގަކޮށް އެޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު ކުރަމުން އަންނަނިވި ނު  ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ޕްރޮސި ނުޖެހިގެން 

 ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ޕްރޮސި އެގޮތުން  އެނުކުތާތަކާމެދު ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ.
  ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ:

 
  ،ީ15) [ކުއްޖާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް] ،ދޭލިޔާގެ ޙުސައިން ރަޝީދުހދ. މަކުނުދޫ/ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކ 

)ކުޑަކުދިންނަށް  2009/12އަހަރު( އާމެދު ޖިންސީ ޢަމަލު ހިންގާފައިވާކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުކުރުމަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ހެކީގެ  47ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ބާވަތުގެ ހެކި ދައުލަތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާއިރު ޤާނޫނު  05މުގައިވާ ބާވަތްތަކުގެ އެންމެ މަދުމިންވަރު ކަ
ގެ  )ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( 2009/12ނަންބަރު 

ބައްލަވައި، ހެކި ވަޒަންކުރުމުގައި ޤާނޫނީ އަދި ޝަރުޢީ ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ މިންވަރަށް ހެކި ހުށަހަޅާފައި ނުވާކަމަށް  47
 ނުކުތާއެވެ. ހުށަހަޅާފައިވާގޮތުން ބައްލަވަންވާ ވަރަށް ނުބައްލަވައި މައްސަލަ ނިންމަވާފައިވާކަމަށް ބުނެ 

 
 ،ީކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު  2009/12ޤާނޫނު ނަންބަރު  ދެވަނަ ނުކުތާއަކ(
ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ވަރަށް ޞަރީޙަ އިބާރާތުން މިޤާނޫނުގެ  2ގެ  ތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ޚާއްޞަ އުޞޫލު

މަޤްޞަދަކީ ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ޖިންސީ ގޯނާ ސާބިތުކުރުމަށް އިތުރު ބާވަތުގެ ހެކި ހުއްދަކުރުމާއި، ބަލައިގަންނަ ހެކީގެ 
ނޑު ލުއިކުރުންކަން ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު މިޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދަށް ރިޢާޔަތް ނުކުރައްވާ، އަދި މަޤްޞަދު ، މިންގަ

ވަނަ މާއްދާ މާނަކުރައްވާ ނިންމެވި ނިންމެވުން ޤާނޫނު ތަރުޖަމާކުރުމުގައި  47 ގެއްލިގެންދާފަދަ ގޮތަކަށް މިޤާނޫނުގެ
 ތާއެވެ.ނުކު ހުށަހަޅާފައިވާބޭނުންކުރާ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތް ނޫންކަމަށް ބުނެ 

 
 

ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ  Cr-C/2011/1034 ނަންބަރު ކޯޓުގެ ކްރިމިނަލްމިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން  .1
ފަރާތުންނާއި މައްސަލަ ރައްދުވާ  ގެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހު ޕްރޮސިރިޕޯޓަށާއި، އެ ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު ކުރަމުން 

ންތަކަށް ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ޝަރީޢަތަށް ޔުމައްސަލައާއި ގުޅުންހުރި ލިޔެކި ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކައަށާއި،
 ފާހަގަކުރެއެވެ.

 

 ޔާއަކީ ދައުލަތުން ޤަޟިއް Cr-C/2011/1034ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ،ކަމަކީ  ފުރަތަމަ  )ހ(
)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ  2009/12ދޭލިޔާގެ ޙުސައިން ރަޝީދުގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު ހދ. މަކުނުދޫ/

ވަނަ މާއްދާއަށް ޙަވާލާދީ އެމާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން  3މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
 ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާކުރުމުން އެކޯޓުން ބެއްލެވި މައްސަލައެއްކަމާއި،

މިމައްސަލަ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމަވާފައިވަނީ މިދަޢުވާގެ އަޞްލަށް ޙުސައިން ރަޝީދު 
އިންކާރުކޮށްފައިވުމާއި، މިދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ހެކީގެ ނިސްބަތަށް ބަލާއިރު، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ  47އްޞަ އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ )ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާ 2009/12



   މައްސަލަަތއް  ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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ތަށް ހެކި ހުށަހެޅިފައި ނުވާތީ، ޙުސައިން ރަޝީދުގެ މައްޗަށް ކުޅަ ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ ދައުލަ މާއްދާގައި ބުނާ މިންވަރަށް 
ނޑައަޅުއްވައި ޙުކުމްކުރައްވާ  ފައިކަން އެނގެން އޮންނަކަމެވެ.ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުނުވާކަމަށް ކަ

 

ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ޕްރޮސި  ،ކަމަކީ ދެވަނަ )ށ( 
1034/Cr-C/2011  ާނޑު ނުކުތާކަމުގައިވާ އިސްވެ ބުނެވުނު ޤަޟިއްޔ ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު ކުރަމުން ފާހަގަކުރި މައިގަ

)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ  2009/12ޤާނޫނު ނަންބަރު  މުގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމެވު
ވަނަ މާއްދާ މާނަކުރައްވާފައިވަނީ ޤާނޫނީ ނުވަތަ ޝަރުޢީ އުޞޫލުތަކާ  47ގެ  އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު(

 އެއްގޮތަށް ނޫންކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއަށް ނަޒަރުކުރިއިރު،
)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުޞޫލުތަކަކަށް  2009/12ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑުގައި، ޖިންސީ ނިޔަތެއް އޮވެގެން  ،ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި 3ގެ  ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( މީހަކު ކުޑަކުއްޖެއްގެ ހަށިގަ
ވަނަ  2މަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި، ހަމަ އެޤާނޫނުގެ ގަސްތުގައި އަތްލައިފިކަމަށްވާނަމަ، އެކުރަނީ ކުށެއްކަ

މާއްދާގައި އެޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދުތައް ބަޔާންކުރެވިފައިވާއިރު، އެމާއްދާގެ )ނ( ގައި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިހަށް ބަލައިގަންނަ 
އިތުރު ބާވަތުގެ ހެކި ހުއްދަކުރުމާއި،  ބާވަތުގެ ހެކީގެ އިތުރުން، ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ޖިންސީ ގޯނާ ސާބިތުކުރުމަށް 

ނޑު ލުއިކުރުން އެޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި،  ބަލައިގަންނަ ހެކީގެ މިންގަ
)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުޞޫލުތަކަކަށް  2009/12ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްދާގައި ހެކީގެ ނިސްބަތް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  47ގެ  ޤާނޫނު( ޢަމަލުކުރުމުގެ
2012/HC-A/14 ެކުޑަކުދިންނަށް  2009/12)ބ( ގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ޤަޟިއްޔާގެ ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގ(

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  47ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ  ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުޞޫލުތަކަކަށް
 ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ހެކީގެ ބާވަތްތައް ބަލަންޖެހޭނީ ވަކި ކަންކަން ގޮތުގައިކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި،

 HC-A/75/2012ޤަޟިއްޔާ އާއި  HC-A/129/2012އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 
)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ  2009/12ޔާފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ޤަޟިއް

ނޑައެޅިފައިވާ ވަރަށްވުރެ މަދުން ހެކި ލިބިފައިވީނަމަވެސް  47ގެ  އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ވަނަ މާއްދާގައި ކަ
އިވާ ފަދައިން، އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް އެދަޢުވާ ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގަ 51ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ  2009/12ސާބިތުވާނަމަ، އެމީހެއްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު 
އްދާ ހުރަސްނާޅާކަން ކަނޑައަޅާފައިވާކަން ވަނަ މާ 47މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

 ފާހަގަކުރެވެން އޮންނަކަމެވެ.
 
ޤަޟިއްޔާގެ މައްސަލަ  Cr-C/2011/1034ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ،ތިންވަނަ ކަމަކީ  )ނ(

ކިބަހަށް ގެ ހެ  [ނަމާއި އެޑްރެސްހެކިވެރިޔާގެ ]ސާބިތުކުރުމަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކިންގެ ތެރެއިން 
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ރިޢާޔަތްކުރިއިރު،

ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތުގެ  Cr-C/2011/1034ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު [ ނަންހެކިވެރިޔާގެ ]
ވަނަ ދުވަހު އޮފީހަށް ނުގޮސް ގޭގައި މަޑުކޮށްލައިގެން ހުރިކަމަށާއި،  2011މެއި  22މަޖިލިހަށް ދިން ބަޔާނަށް ބަލާއިރު، 

 [މަންމަގެ ނަން  ކުއްޖާގެ]ގެ މަންމަ، [ ނަން ކުއްޖާގެ]އަކީ މިމައްސަލައިގައި އަނިޔާ ލިބުނުކަމަށް ބުނާ [ ނަން ވެރިޔާގެ ހެކި ]

ނޑު ކޮއްކޮކަމަށާއި،  ގައި ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް  8:30ޢާންމުކޮށް އޮފީހަށް ދަނީ ހެނދުނު [ ނަން ހެކިވެރިޔާގެ ]ގެ އެއްބަ
އޭނަގެ މަންމަ ކޮޓަރީގައި ނިދާފައި  [ނަން ހެކިވެރިޔާގެ ]ން އޮފީހަށް ދާން ގޭގައި މަޑުކޮށްލީކަމަށާއި، އެދުވަހު ތަންކޮޅެއް ލަހު 

އުޅޭ ކޮޓަރިއަށް ވަންނަން ދިޔައިރު ކޮޓަރި ހުރީ ތަޅުލާފައިކަމުން،  [ނަން ކުއްޖާގެ]އެދުވަހު ހެނދުނު ހޭލުމަށްފަހު 
ނޑިން ކޮޓަރި ހުޅުވާލިއިރު  އޮތީ  [ނަން  ކުއްޖާގެ]އާއި ޙުސައިން ރަޝީދު ކޮޓަރީގައި ތިބިކަމަށާއި،  [ނަން ކުއްޖާގެ]ތަޅުދަ

ބޮކްސަރއެއް ލައިގެން ގޮދަޑީގައި ބަންޑުންކަމަށާއި، ޙުސައިން ރަޝީދު ހުރީ އެއްޗެހި ބާލައިގެންކަމަށާއި، ދޮރު ހުޅުވާލުމުން 
ބޮކްސަރ އަޅާފައި އެއްޗެހި ލަންދެން ދޮރު ކުއްލިއަކަށް ޙުސައިން ރަޝީދު ތެދުވެފައި ޙުސައިން ރަޝީދުގެ ކުރިމަތީގައި 

ކޮޓަރިން ބޭރުގައި މަޑުކޮށްލައިގެން ހުއްޓާ ޙުސައިން ރަޝީދު  [ނަންހެކިވެރިޔާގެ ]ލައްޕާށޭ ބުނެފައިވާކަމަށާއި، އަދި 
މީހެއް  އެއްވެސް ،ޙުސައިން ރަޝީދުއާ ސުވާލުކުރުމުން [ނަން ހެކިވެރިޔާގެ ]އަނެއްކާ ދޮރު ހުޅުވުމުން، ކީއްހޭ ތިކުރަނީ 



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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މީގެ އަދަބަކީ ކޮބައިކަން އެނގެއެއް ނޫންހޭ ޙުސައިން ރަޝީދު ބުނެފައިވާކަމަށާއި، އެދުވަހުގެ ހެނދުނު  ،ކައިރީ ނުބުނާށޭ
ހޭލި ވަގުތަކީ ހަތްގަޑި ބައިކަންހާއިރުކަމަށާއި، އަދި އަބަދުވެސް ހޭލަނީ އޮފީސް އެލާމާއެކުކަމަށް  [ނަންހެކިވެރިޔާގެ ]
ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިހުގައި ބުނެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި، އަދި މިއީ، ޤާނޫނު [ ނަން ހެކިވެރިޔާގެ ]

)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ  2009/12ނަންބަރު 
ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ގެ ހެކި ކަމުގައި ޕްރޮސި ނު މީހެއްވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބުނާ ލޮލަށް ފެނު 47

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިހުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާކަމާއި،
ދީފައިވާ  [ނަން ހެކިވެރިޔާގެ ]މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤު މަރުޙަލާގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް 

ނޑަކަށް  [ނަން ހެކިވެރިޔާގެ ]ދުވަހު  ވަނަ 22މެއި  2011ބަޔާނަށް ބެލިއިރު،  ހާއިރު އޮފީހުގައި  07:30ހެނދުނު ގާތްގަ
މަތީބައިގައި ހުންނަ  ،ގޭގެ ތިރީބައިގެ ކޮޓަރިއަށް ވަނުމަށްފަހު ،އައުމަށްފަހު [ކުއްޖާ ދިރިއުޅޭގޭގެ ނަން] އުޅެފައި ގެއަށް

ނޑިން ކޮޓަރި ހުޅުވާލިއިރު ޙުސައިން ގެ ކޮޓަރިއަށް ދިޔައިރު އެކޮޓަރި ހުރީ ތަޅުލާ  [ނަން ހެކިވެރިޔާގެ ] ފައިކަމަށާއި، ތަޅުދަ
ނޑުމަތީ އަޅާ ނިވާކޮށްގެންކަމަށާއި، އޭރު   ކުއްޖާގެ ]ރަޝީދު ހުރީ އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުލާ ހަމައެކަނި ބޮކްސަރއެއް އުނަގަ

ނޑަކަށް  ކްސަރލައިގެންހުރި ބޮ [ނަން ކުއްޖާގެ ]އޮތީ އޭނާ ނިދާ އެނދުގައި އޮށޯވެގެންކަމަށާއި، އަދި   [ނަން ހުރީ ގާތްގަ
 ކުއްޖާގެ ]އެކޮޓަރިއަށް ވަނުމަށްފަހު ޙުސައިން ރަޝީދު،  [ނަންހެކިވެރިޔާގެ ]ކަކުލާއި ހަމައަށް ތިރިކޮށްފައިކަމަށާއި، ދެން 

ގެ ކައިރީގައި މިގޮތަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުލާ ހުއްޓާ ފެނުމުން ކީއްތޯ ކުރަނީ އެހުމުން، އެވާހަކަ އެއްވެސް މީހެއް [ނަން
ކައިރީގައި ނުބުނުމަށާއި އަދި މިމައްސަލަ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ ޙުސައިން ރަޝީދު އަރުވާލާނެކަމަށް 

އޮތީ އޭނާ ނިދާ އެނދުގައި  [ނަން ކުއްޖާގެ]ގާތު ބުނިކަމަށާއި، އޭރު [ ނަންހެކިވެރިޔާގެ ]ޙުސައިން ރަޝީދު 
ނޑަކަށް ކަކުލާ ހަމައަށް ތިރިކޮށްފައިވާކަމަށާއި، ދެން އޮށޯވެގެންކަމަށާއި، އަދި ލައިގެންހުރި ބޮކް ހެކިވެރިޔާގެ ]ސަރ ގާތްގަ

އެތަނުގައި ހުރެފައި ކޮޓަރީގެ ފާޚާނާއަށް ވަދެ ފެންވަރައިގެން ކޮޓަރި ތެރެއަށް ނިކުތްއިރު ޙުސައިން ރަޝީދު  [ނަން
ކައިރީގައި  [ކުއްޖާގެ މަންމަގެ ނަން]ގެންގޮސް ވަގުތުން ތައްޔާރުވެ  [ނަން ހެކިވެރިޔާގެ ] ދެން ، ކޮޓަރީގައި ނެތްކަމަށާއި

 ބުނެފައިވާކަމާއި،[ ނަން  ހެކިވެރިޔާގެ ]މިވާހަކަ ބުނިކަމަށް ތަޙްޤީޤުގައި 
ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިހުގައާއި ތަޙްޤީޤަށް ދިން ބަޔާންތަކުގައި ބޮޑެތި ފުށުއެރުންތައް  [ނަން ހެކިވެރިޔާގެ ]

އޮފީހަށް ނުގޮސް ގޭގައި މަޑުކޮށްލައިގެން  [ނަން ގެހެކިވެރިޔާ]ގައި  2011މެއި  22ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި، އެގޮތުން، 
ގެ މަންމަގެ ކޮޓަރީގައިކަމަށް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިހުގައި ބުނެފައިވާއިރު،  [ނަންހެކިވެރިޔާގެ ]ހުރިކަމަށާއި އަދި އެރޭ ނިދީ 

އޮފީހުގައި އުޅެފައި ގެއަށް އައީ އެދުވަހު  [ނަންރިޔާގެ ހެކިވެ ]ގެ ތަޙްޤީޤު ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ  [ނަން ހެކިވެރިޔާގެ ]
އާ ދެމީހުން ތިބި  [ނަން  ކުއްޖާގެ ]ކަންހާއިރުކަމަށާއި، އަދި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިހުގައި ޙުސައިން ރަޝީދާއި  7:30ހެނދުނު 

ޝީދުގެ ކުރިމަތީގައި ބޮކްސާ ކޮޓަރިއަށް ވަންނަން ދޮރު ހުޅުވާލުމުން ކުއްލިއަކަށް ޙުސައިން ރަޝީދު ތެދުވެފައި ޙުސައިން ރަ
ކޮޓަރިން ބޭރުގައި މަޑުކޮށްލައިގެން  [ނަންހެކިވެރިޔާގެ ]އަޅާފައި އެއްޗެހި ލަންދެން ދޮރުލައްޕާށޭ ބުނެފައިވާކަމަށާއި، އަދި 

ގާތު އެވާހަކަ އެއްވެސް މީހެއް ކައިރީ  [ނަން ހެކިވެރިޔާގެ ]ހުއްޓާ ޙުސައިން ރަޝީދު އަނެއްކާ ދޮރު ހުޅުވުމަށްފަހު 
ހެކިވެރިޔާގެ ]ތަޙްޤީޤަށް ދިން ބަޔާނުގައި،  [ނަން ހެކިވެރިޔާގެ ]ނުބުނުމަށް އެދުމަށްފަހު އެކޮޓަރިން ދިޔަކަމަށް ބުނާއިރު، 

ކޮޓަރިއަށް ވަންއިރު ޙުސައިން ރަޝީދުވެސް އެކޮޓަރީގައި ހުރިކަމަށާއި އަދި ޙުސައިން ރަޝީދު އޭރު ހުރީ ހަމައެކަނި [ ނަން
ކޮޓަރިއަށް  [ނަންހެކިވެރިޔާގެ ]އަޅައި އަތުން ހިފަހައްޓައިގެން ނިވާކޮށްގެންކަމަށާއި،  ބޮކްސަރއެއް އުނަގަނޑުމަތީ

ޙުސައިން ރަޝީދު  ،ވަނުމަށްފަހު، ޙުސައިން ރަޝީދު އަނިޔާ ލިބުނުކަމަށް ބުނާ ކުޑަކުއްޖާ ކައިރީ އެގޮތަށް ހުރުމުން
ގާތު އެވާހަކަ ނުދެއްކުމަށް ޙުސައިން ރަޝީދު  ކީއްކުރަނީތޯ އެހިކަމަށާއި، އަދި އެހެން ބުނުމުން އެއްވެސް މީހެއް 

އެތަނުގައި ހުރެފައި ކޮޓަރީގެ ފާޚާނާއަށް ވަދެ ފެންވަރައިގެން ކޮޓަރި ތެރެއަށް  [ނަންހެކިވެރިޔާގެ ]އެދުނުކަމަށާއި، އަދި 
 ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި،ނިކުތްއިރު ޙުސައިން ރަޝީދު ކޮޓަރީގައި ނެތްކަމަށް ބުނެފައިވާ ބުނުމުގައި ފުށުއެރުންތަކެއްވާކަން 

[ ނަން  ކުއްޖާގެ]އެކޮޓަރިއަށް ވަންއިރު އަނިޔާ ލިބުނުކަމަށް ބުނާ  [ނަންހެކިވެރިޔާގެ ]މީގެ އިތުރުން، 

އޮތްގޮތާ ބެހޭގޮތުން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިހުގައި ދައްކާފައިހުރި ވާހަކަތަކާއި އަދި ތަޙްޤީޤަށް ދިން ބަޔާނާ ފުށުއެރުންވާކަން 
އެކޮޓަރީގައި އޮތީ ބޮކްސަރ ލައިގެންކަމަށް ތަކުރާރުކޮށް ޝަރީޢަތުގެ [ ނަން ކުއްޖާގެ]ގޮތުން، ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި، އެ

އޮތީ ބޮކްސަރ ކަކުލާ ހަމައަށް ތިރިކޮށްގެންކަމަށް ތަޙްޤީޤު ބަޔާނުގައި  [ނަން ކުއްޖާގެ]މަޖިލުގައި ބުނެފައިވާއިރު، 
ގެ ޙައްސާސްކަމަށް ބަލާފައި، ހަނދާން ނެތޭފަދަ ކުޑަކަމެއް ސާ ދިޙާރެވޭކަމާއި، އަދި މިކަމަކީ، މިބުނެފައިވާކަން ފާހަގަކު 

ބަޔާން ދީފައިވަނީ މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް [ ނަންހެކިވެރިޔާގެ ]ނޫންކަމާއި، މިމައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިހުގައި 



   މައްސަލަަތއް  ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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ރުޙަލާއާ ދެމެދު އެހާގިނަ ދުވަސް )ހައެއް( މަސްދުވަސް ފަހުންކަމުގައިވާއިރު، ތަޙްޤީޤާއި ޝަރީޢަތުގެ މަ 6ބަޔާން ދިންތާ 
 ފާއިތުވެފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެން އޮންނަކަމެވެ.

 
ދުއްތާ މާގިނައިރު  ސާދިޙާމިފަދައިން ކަން ހިނގިކަން އެ [ނަން ހެކިވެރިޔާގެ ] ،ހަތަރުވަނަ ކަމަކީ )ރ( 

 [ނަން ހެކިވެރިޔާގެ ]ކިޔައިދީފައިވާކަމަށް  އަށް [މަންމަގެ ނަމާއި އެޑްރެސް ކުއްޖާގެ] ،ގެ މަންމަ [ނަން  ކުއްޖާގެ ]ނުވަނީސް 

 ގެ ހެކިބަހަށް ނަޒަރުކުރިއިރު، [މަންމަގެ ނަން ކުއްޖާގެ]ބުނެފައިވާކަމާއި، 
އަށް   [ނަން ހެކިވެރިޔާގެ ]ދިން ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ   [މަންމަގެ ނަން  ކުއްޖާގެ]ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިހަށް 

ހެކިވެރިޔާގެ ]އެއްކޮށް ތިބިތަން ފެނުމުން ހަމަ ވަގުތުން  [ނަން  އްޖާގެ ކު]ގައި ޙުސައިން ރަޝީދާއި  2011މެއި  22
ކުއްޖާގެ މަންމަގެ ]އަށް ގުޅާފައި ވަރަށް ބޮޑު ވާހަކައެއް ބުނަންވެފަ އެބައޮތްކަމަށާއި، އޭރު  [ކުއްޖާގެ މަންމަގެ ނަން] ،[ނަން
 [ނަން ހެކިވެރިޔާގެ ]ވަގުތުން ތިރިއަށް ފޭބިއިރު  ހަމަ  [މަންމަގެ ނަން ކުއްޖާގެ]އިނީ އޮފީހުގައިކަމަށާއި، އަދި  [ނަން

ހެކިވެރިޔާގެ ]ކައިރީގައި އޮތްކަމަށް  [ނަން ކުއްޖާގެ]އެތަނުގައި ހުރިކަމަށާއި، ޙުސައިން ރަޝީދު އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުލައި 
ހެކިވެރިޔާގެ ]އިގެންކަމަށް އޮތީ ބޮކްސަރ ބާލަ [ނަން ކުއްޖާގެ]ގާތު ބުނިކަމަށާއި، އަދި   [ކުއްޖާގެ މަންމަގެ ނަން] ،[ނަން
ނޑަކަށް  [ނަންހެކިވެރިޔާގެ ]ގާތު ބުނިކަމަށާއި، އެވާހަކަތައް  [ންމަގެ ނަންކުއްޖާގެ މަ] ،[ނަން  9:30ކިޔައިދީފައިވަނީ ގާތްގަ

 ،ޖެހިކަންހާއިރުކަމަށާއި 10:00ނުވަތަ 

 [މަންމަގެ ނަން ކުއްޖާގެ]، އެވާހަކަ ކިޔައިދިނުމުން [ނަންހެކިވެރިޔާގެ ]އަށް  [މަންމަގެ ނަން  ކުއްޖާގެ]

އޭގެ ފަހުން ގެއަށް ގޮސް  ،އަށް ފޯނުކޮށް އެވާހަކަ އެހުމުން އޭނާ އެކަމަށް އެއްބަސްވިކަމަށާއި [ނަން  ކުއްޖާގެ]އެވަގުތު 
 އާއި ދެއްކުމުން ކަން ހިނގާދިޔަގޮތް  [ނަން ކުއްޖާގެ]އެވާހަކަ  [މަންމަގެ ނަން  ކުއްޖާގެ]ގެ ބައްޕައާއި [ނަން ކުއްޖާގެ]
 [ނަން ކުއްޖާގެ]އާ ބެހޭކަމަށް [ނަން ކުއްޖާގެ] ،ކިޔައިދީފައިވާކަމަށާއި، ޙުސައިން ރަޝީދު [ނަން  ކުއްޖާގެ]

ގެ ކުރިމަތި ފަރާތުގައި އަތްލާ ކަންތައްތައް ކުރާކަމަށް ބުނެފައިވާކަމަށާއި، އަދި [ނަން  ކުއްޖާގެ]ބުނެފައިވާކަމަށާއި، އެގޮތުން، 
 [މަންމަގެ ނަން  ކުއްޖާގެ ]ބުނެފައިވާކަން  [ނަން ކުއްޖާގެ ]ތަކެއް ފާއިތުވެފައިވާކަމަށް މިކަންތައްތައް ހިނގާތާ އަހަރު 

 ފާހަގަކޮށްފައިވާކަމާއި،
ނޑަކަށް  2011މެއި  22 ކަންހާއިރުކަމަށާއި،  7:30ދުވަހު އޮފީހަށް ދާން ގެއިން ނިކުތީ ގާތްގަ

ގެ މަންމަގެ ކޮޓަރީގައި ޙުސައިން  [މަންމަގެ ނަން  އްޖާގެ ކު]އެދުވަހު އޮފީހަށް ދާން ނިކުތްއިރު  [މަންމަގެ ނަން ކުއްޖާގެ]
ހެކިވެރިޔާގެ ]އެރޭ އޮފީހުގެ ޑިއުޓީގައި އުޅުނުކަމަށް ލަފާކުރެވޭކަމަށާއި،  [ނަން ހެކިވެރިޔާގެ ]ރަޝީދު އުޅޭކަމަށާއި، އަދި 

 ކުއްޖާގެ ]ވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި، ޝަރީޢަތުގައި ބުނެފައި  [މަންމަގެ ނަން ކުއްޖާގެ ]ބޭރުން އައިސް ގެއަށްވަންކަމަށް  [ނަން
)ކުޑަކުދިންނަށް  2009/12ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިހަށް ދީފައިވާ ހެކިބަހަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު   [މަންމަގެ ނަން

ށުން ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގެ ދަ 47ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
އެކަމެއް ހިނގުމުން ދާދި އަވަހަށް ނުވަތަ އެކަމެއް ހިނގުމާ ދެމެދު ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނުވަނީސް ކުއްޖާގެ މަންމައަށް 

ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިހުގައި ފައިވާ ބަޔާނެއްކަމަށް ޕްރޮސިދީ
 ފާހަގަކޮށްފައިވާކަމާއި،
ގެ ހެނދުނު  2011މެއި  22ތަޙްޤީޤަށް ދިން ބަޔާނަށް ބަލާއިރު،  [މަންމަގެ ނަން  ކުއްޖާގެ]

ނޑަކަށް  ކުއްޖާގެ މަންމަގެ ] ،[ނަންހެކިވެރިޔާގެ ]އޮފީހުގައި ހުއްޓައި،  [މަންމަގެ ނަން  ކުއްޖާގެ]ޖެހިކަންހާއިރު  8:00ގާތްގަ
ކުއްޖާ ]ހާއިރު އޮފީހުގައި އުޅެފައި ގެއަށް  7:30 ގާތްގަނޑަކަށް [ ނަންހެކިވެރިޔާގެ ]ކައިރިއަށް ގޮސް ބުނީ  [ނަން

ދިއުމަށްފަހު، ގޭގެ ތިރީބައިގެ ކޮޓަރިއަށް ވަނުމަށްފަހު އެކޮޓަރިން ނިކުމެގެން ގޭގެ މަތީބައިގައި ހުންނަ  [ ނަންދިރިއުޅޭގޭގެ 
ނޑިން ދޮ އުޅޭ ކޮޓަރިއަށް ދިޔަކަމަށާއި، އެކޮޓަރި ތަޅުލާފައި ހުރުމުން ތަޅު  [  ނަން ހެކިވެރިޔާ ގެ ] ރު ހުޅުވާލުމުން ދަ

އާ ދެމީހުން ތިބިކަމަށާއި، ޙުސައިން ރަޝީދު ހުރީ އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުލައި [ނަން ކުއްޖާގެ ]ޙުސައިން ރަޝީދުއާއި 
ލައިގެންހުރި ބޮކްސަރ ހުރީ  [ނަން  ކުއްޖާގެ ]ހަމައެކަނި ބޮކްސަރއެއް އުނގަނޑުމަތީގައި އަޅައިގެންކަމަށާއި، އަދި 

ނޑަކަށް ކަ  ބުނެފައިވާކަން   [މަންމަގެ ނަން  ކުއްޖާގެ]ބުނިކަމަށް  [ނަން ހެކިވެރިޔާގެ ]ކުލާ ހަމައަށް ތިރިކޮށްފައިކަމަށް ގާތްގަ
 ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި،

  [ނަންހެކިވެރިޔާގެ ]ތަޙްޤީޤަށާއި ޝަރީޢަތަށް ދިން ބަޔާންތަކަށް ބަލާއިރު،  [މަންމަގެ ނަން ކުއްޖާގެ ]
ނޑަކަށް  ގެ [މަގެ ނަން މަން ކުއްޖާގެ] ސާ ދިޙާއަށް ފެނުނު   10:00ނުވަތަ  9:30އޮފީސްދޮށަށް ގޮސް ކިޔައިދިނީ ގާތްގަ



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 

 

 ޞަފްޙާ  | 123
 

ހެކިވެރިޔާގެ ]ބުނެފައިވާއިރު، ތަޙްޤީޤުގައި ބުނެފައިވަނީ   [މަންމަގެ ނަން  ކުއްޖާގެ ]ކަންހާއިރުކަމަށް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިހުގައި 
ނޑަކަށް  ގެ އޮފީސް ކައިރިއަށް ދިޔައީ [މަންމަގެ ނަން  ކުއްޖާގެ] ،[ނަން ކަންހާއިރުކަމަށާއި،  8:00އެދުވަހު ހެނދުނު ގާތްގަ

ހާއިރު އޮފީހަށް ދާން ނިކުތްއިރު، ޙުސައިން ރަޝީދު  7:30އެދުވަހު ހެނދުނު  [ކުއްޖާގެ މަންމަގެ ނަން]މީގެ އިތުރުން 
ތަޙްޤީޤުގައި މިވާހަކަ  ،އިވާއިރުމަންމަގެ ކޮޓަރީގައި އުޅޭކަމަށް ޝަރީއަތުގެ މަޖިލިހުގައި ބުނެފަ ގެ [މަންމަގެ ނަން  ކުއްޖާގެ]

ވެސް ޝަރީޢަތަށް ބަޔާން ދީފައިވަނީ ތަޙްޤީޤު ބަޔާން  [މަންމަގެ ނަން ކުއްޖާގެ]ދައްކާފައި ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި، 
 )ހައެއް( މަސްދުވަސް ފަހުންކަން ފާހަގަކުރެވެން އޮންނަކަމެވެ. 6ދިންތާ 

 
ވުނު ދެހެކިންގެ ހެކިބަހުގެ އިތުރުން މިމައްސަލަ ހުށަހެޅިގެން އިސްވެ ފާހަގަކުރެ  ،ކަމަކީ  ފަސްވަނަ )ބ( 

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް  ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފެމިލީ އެންޑް ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ޑިޕާޓްމަންޓާއި
ކިޔައިދީފައިވާ  [ނަން  އްޖާގެ ކު]ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސަސް ގުޅިގެން މައްސަލައިގައި ކަން ހިނގާފައިވާގޮތްކަމަށް 

އާމެދު ކަންވީގޮތް [ ނަން ކުއްޖާގެ]ވީޑިއޯ ރެކޯޑިންގއެއް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިހަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި، މިރެކޯޑިންގގައި 
އިވާކަމަށް ތަކުރާރުކޮށް އެހުމުން އޭނާއާމެދު އެފަދައިން ކަން ހިނގާފައިވާކަމަށް ބުނެ އެކިފަހަރު މަތިން އެއްގޮތަކަށް ކިޔައިދީފަ

މާލެ/  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖެންޑާ އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސަސްގެ ސީނިއަރ ސޯޝަލް ސަރވިސް ވާރކަރ، ކ.
ގ. ނިލަންދޫ ޢުމަރު މޫސާ ފިކުރީ ޝަރީޢަތަށް ބަޔާން ދީފައިވާކަމާއި، އަދި މިބަޔާނަކީވެސް އިސްވެ ފާހަގަކުރެވުނު ޤާނޫނުގެ 

ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ހުށަހެޅުނު ބަޔާނެއްކަމަށް ޕްރޮސިދަށުން ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގެ  47
 ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިހުގައި ބުނެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި،

)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ  2009/12މީގެ އިތުރުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ގެ ދަށުން އޭނާއާމެދު ކަންވީގޮތްކަމަށް ނުވަތަ އެކަން  ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( 47ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ  އުޞޫލުތަކަކަށް

ގެ ބަޔާންވެސް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  [ނަން ކުއްޖާގެ]ހިނގާދިޔަގޮތްކަމަށް ކުޑަކުއްޖާ ކިޔައިދީފައިވާ ބަޔާނުގެ ގޮތުގައި 
1034/Cr-C/2011 ުވަނަ  47ގެ މަޖިލިހަށް ހުށަހެޅުނުކަމަށާއި އަދި އިސްވެ ބުނެވުނު ޤާނޫނުގެ ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތ

 ސާ ދިޙާމި[ ނަން ކުއްޖާގެ ]މާއްދާގެ )ބ(ގެ ދަށުން ބަޔާންކުރާ ވީޑިއޯ ރިކޯޑުތަކުން ލިބޭ ހެކީގެ ގޮތުގައި އަނިޔާ ލިބުނު 
ހެޅިކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ ހިނގިގޮތް ކިޔައިދީފައިވާ ވީޑިއޯ ރިކޯޑިންގއެއް ދައުލަތުން ދަށު ކޯޓަށް ހުށަ

 މަޖިލިހުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާކަމާއި،
އަށް  [ނަންހެކިވެރިޔާގެ ]ތަޙްޤީޤަށް ދިން ބަޔާނަށް ބަލާއިރު، [ ނަން ކުއްޖާގެ]މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން 

ހެކިވެރިޔާގެ ]ޔައިދީފައިވާކަމާއި، އެގޮތުން، ކި ސާދިޙާދެމީހުން ކޮޓަރިން ފެނުނު  އާ  [ނަން ކުއްޖާގެ ]ޙުސައިން ރަޝީދުއާއި 
ކޮޓަރީގެ ދޮރު ހުޅުވައި ކޮޓަރި ތެރެއަށް ވަނުމުން، ޙުސައިން ރަޝީދު ބޮކްސަރ ނަގައި ކުރިމަތި ފަރާތުގައި ޖައްސައި  [ނަން

ނޑާއި ހަމައިން ނިވާކޮށްގެން ހުރިތަން  ކޮޓަރިން ނިކުމެގެން  [ނަންހެކިވެރިޔާގެ ]އަށް ފެނުމުން،  [ނަންހެކިވެރިޔާގެ ]އުނަގަ
ކައިރީގައި ބުނިކަމަށާއި، އަދި ޙުސައިން ރަޝީދު  [މަންމަގެ ނަން  ކުއްޖާގެ]ގެ މަންމަ،  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ގޮސް އެވާހަކަ 

 [މަންމަގެ ނަން ކުއްޖާގެ ] ،[ނަންހެކިވެރިޔާގެ ]ވަރަށް އަވަހަށް އެއްޗެހި ލައިގެން ކޮޓަރިން ނިކުމެގެން ދިޔަކަމަށާއި، 

ކައިރީ  [ނަން ކުއްޖާގެ]އަދި  ،އެވަގުތު ކޮޓަރިއަށް އައިކަމަށާއި [މަންމަގެ ނަން ކުއްޖާގެ]އި އެވާހަކަ ބުނުމުން، ކައިރީގަ
ތަޙްޤީޤަށް ބަޔާން [ ނަން ކުއްޖާގެ ]އަށް ކިޔައިދިންކަމަށާއި،  [މަންމަގެ ނަން  ކުއްޖާގެ ]އެވާހަކަ އެހުމުން ހުރިހާ ވާހަކަތަކެއް 

 އަހަރުކަން ފާހަގަކުރެވެން އޮންނަކަމެވެ. 15ގެ އުމުރަކީ  [ނަން  ކުއްޖާގެ ]ދިންއިރު 
 

ތަޙްޤީޤަށް ދިން ބަޔާނުގައާއި ޝަރީޢަތަށް ދިން ބަޔާނުގައި  [ނަންހެކިވެރިޔާގެ ] ހަވަނަ ކަމަކީ،)ޅ( 
ގެ ދެބަޔާނުގައިވެސް  [މަންމަގެ ނަން ކުއްޖާގެ]ބޮޑެތި ފުށުއެރުންތަކެއްވާކަން ފާހަގަކުރެވެން އޮތްއިރު، 

ހިނގާދިޔަ ދުވަހު ތިރީކޮޓަރީގައި ނިދުމަށްފަހު ހޭލައިގެން  ސާދިޙާ  [ނަންހެކިވެރިޔާގެ ]ރުންތަކެއްވާކަމާއި، އަދި ފުށުއެ
ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިހުގައި  [މަންމަގެ ނަން  ކުއްޖާގެ]މައްޗަށް ދިޔައީކަމަށް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިހުގައި ބުނެފައިވާއިރު، 

އަށް ސާދިޙާހު ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން، މިށްވަނީ އެރޭ އޮފީހުގައި ޑިއުޓީގައި އުޅުމަށްފަގެއަ [ނަން ހެކިވެރިޔާގެ ]ބުނެފައިވަނީ 
ތަޙްޤީޤުގައި  [ނަން ކުއްޖާގެ]ވާޞިލުވެވުނު ގޮތާމެދުވެސް ބޮޑެތި ފުށުއެރުންތަކެއްވާކަމާއި، އަނިޔާ ލިބުނުކަމަށް ބުނާ 

 ދައްކާފައިހުރި ވާހަކަތަކާ ފުށުއަރާކަމާއި،  [މަންމަގެ ނަން ޖާގެކުއް]އާއި  [ނަން ހެކިވެރިޔާގެ ]ދައްކާފައިހުރި ވާހަކަތަކާއި 
ހިނގާދިޔަގޮތް  ސާދިޙާއްލެއްގައި ދެގޮތަށް ދެމަޙަ [މަންމަގެ ނަން ކުއްޖާގެ]އާއި  [ނަން ގެ ހެކިވެރިޔާ]

ވަތުގެ ބޮޑެތި އަދަބު ލިބޭނެ ކިޔައިދީފައިވާކަމާއި، ދެމަޙައްލެއްގައި ދެގޮތަށް ބުނެފައި އޮންނައިރު، ކުށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، މިބާ



   މައްސަލަަތއް  ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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ހެކިވެރިޔާގެ ]މައްސަލަތަކުގައި މުއްތަހަމުގެ މަޞްލަޙަތަށްވެސް ބަލަންޖެހޭނެކަމާއި، މިމައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިހަށް 
އި، )ހައެއް( މަސްދުވަސް ފަހުންކަމާ 6ބަޔާން ދީފައިވަނީ ތަޙްޤީޤަށް ބަޔާން ދިންތާ  [މަންމަގެ ނަން ކުއްޖާގެ]އާއި  [ނަން

ފާއިތުވެފައި ނުވާކަމާއި، މުޅި  އެއް އެހާ ފަސޭހައިން ހަނދާންނެތިގެންދާނެހާ ދުވަސް ސާ ދިޙާއެހެންކަމުން، މިވަރު ބޮޑު 
ދީފައިހުރި ބަޔާންތަކުގައި ހުރި އެތައް ބައިވަރު  [މަންމަގެ ނަން ކުއްޖާގެ]އާއި [ ނަންހެކިވެރިޔާގެ ]އަށް ވާޞިލުވުމަށް ސާދިޙާ

 ކުއްޖާގެ ]އާއި  [ނަން ހެކިވެރިޔާގެ ]ސަބަބުން، މުޅި މައްސަލައިގައި ޝުބްޙަ އުފެދޭކަމާއި، އެހެންކަމުން،  ފުށުއެރުންތަކެއްގެ
)ކުޑަކުދިންނަށް  2009/12ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ގެ ބަޔާންތަކަށް ރިޢާޔަތްނުކޮށް މިމައްސަލަ ނިންމަން ބަލާއިރު[މަންމަގެ ނަން 

ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ފަސް ބާވަތުގެ  47ލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ގެ ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުޞޫ
ވަނަ މާއްދާގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަރަށްވުރެ މަދުން ހެކި ލިބިފައިވީނަމަވެސް  47ހެކި ހަމަނުވާކަމާއި، އެހެންނަމަވެސް، 

ންވަރެއްގެ ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް އެދަޢުވާ ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގައިވާ ފަދައިން، އެކަށީގެންވާ މި 51ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ  2009/12ސާބިތުވާނަމަ، އެމީހެއްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ،ވަނަ މާއްދާ ހުރަސްނާޅާކަން ފާހަގަވާއިރު 47މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
މިމައްސަލައިގައި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ދެންހުރި ބާވަތްތަކުގެ ހެކިތަކަށް އެކަނި ބިނާކޮށް، 

ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގައި ބުނާ އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް  51ދައުލަތުން ކޮށްފައިވާ ދަޢުވާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
ނޑިޔާރުންނަށްވެސް އެއްބަސްވެވުނުކަމެވެ.ޙުސައިން ރަޝީދުގެ މައްޗަށް ސާބިތުނުވާކަމަށް މި  މައްސަލަ ބެލި ހުރިހާ ފަ

 
 ވީމާ، އިސްވެ ބާޔާންކުރެވުނު ކަންކަން އެގޮތަށް ހުރުމާއެކު، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

1034/Cr-C/2011  ެޤަޟިއްޔާ ނިންމަވާފައިވަނީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުޞޫލަކާ ޚިލާފަށްކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގ
ނޑިޔާރަކަށް ނުފެނުނެވެ.ހައިކޯޓު   ގައި މިމައްސަލަ ބެލި އެއްވެސް ފަ

 
 

 :ްޙުކުމ 

 

 Cr-C/2011/1034ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ،ދެންފަހެ، އިސްވެ ބަޔާންވެދިޔަ ކަންކަން އެގޮތަށް ހުރުމާއެކު
ޅާފައިވާ ނުކުތާތަކުގެ މައްޗަށް ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޕްރޮސި ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށްޓަކައި

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ތަނެއް ނެތްކަމަށް މިމައްސަލަ ބެލި  ،ބިނާކޮށް
ނޑައަޅައި، ޙުކުމްކޮށްފީމެވެ. ނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ކަ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަ

 
 

 



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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 HC-A/137/2013ނަންބަރު ޤަޟިއްޔާ 
  :ްކުޑަކުއްޖަކާއިމެދު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުން ޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތ 

 

 :ްއިސްތިއުނާފު ކުރިފަރާތ 

 އަޙްމަދު ރަޝީދު ނަން:  *

     ފިނިވާގެ ރ. އަނގޮޅިތީމު/* ދާއިމީ އެޑްރެސް:  A254179* އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު: 

 

 :ްއިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތ 

 ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސްޕްރޮސި  ނަން: *

 -* ދާއިމީ އެޑްރެސް:  -* އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު: 

 
  ު3414 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 11 ތާރީޚް: ރަޖިސްޓްރީކުރެވުނ 

 2013 އޭޕްރީލް 21                  
 :ް4143 ޝައްވާލް 12 ނިމުނު ތާރީޚ    

 2013 އޮގަސްޓް 19              
 

  ު10  ރު: ނަންބަ  ޤަޟިއްޔާ  އިސްތިއުނާފުކުރެވުނ/E18C/2012 

 :ުހުޅުދުއްފާރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  ރ. ނިންމެވި ކޯޓ 

 

  ިލިސް:މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖ 

ނޑިޔާރު   ޢައްބާސް ޝަރީފް ފަނޑިޔާރު ، ޢަބްދުލްޣަނީ މުޙައްމަދުފަނޑިޔާރު ، ޔޫސުފް ޙުސައިންފަ
 

  ުތައް(އުޞޫލު ޤަޟިއްޔާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ މުޙިއްމ(: - 
 

  ިއާއި ޙުކުމް ގެ ޚުލާޞާ ދަށުކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައ: 

 

ފިނިވާގެ އަނގޮޅިތީމު/ ޤަޟިއްޔާއަކީ، ރ. E18C/2012/10ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ހުޅުދުއްފާރު މެޖިސްޓްރޭޓް  ރ.
ހަކަ ދައްކާ އޭނާ އާއި އާއި ފޯނުން ގުޅައިގެން ވާ [ކުއްޖާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް] މެއި މަހުގެ ކުރީކޮޅު  2012 ،އަޙްމަދު ރަޝީދު

އެހައިކަށްހާއިރު އެރަށު  21:30ވަނަ ދުވަހު ރ.ހުޅުދުއްފާރަށް ގޮސް އެދުވަހުގެ  26މެއި  2012ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅުމަށްފަހު 
 [ނަންކުއްޖާގެ ]އާއި ބައްދަލުކޮށް  [ކުއްޖާގެ ނަން]އިންޖީނުގެ އިރުމަތީ ފަރާތު އަތިރިމަތީގައި ހުރި ގަސްތަކެއްގެ ތެރޭގައި މީނާ 

)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާއި މެދު  2009/12އާއި ޖިންސީ ގޮތުން ގޯނާކޮށްފައިވާތީ ކަމަށްބުނެ ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ގެ ދަށުން އަޙްމަދު  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި ޙަވާލާދީ އެމާއްދާގެ )ނ( 3ޚާއްޞަ އުޞޫލުތަތަކަކަށް ޢަމަލު ކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ތުން ހުށަހެޅުމުން ބައްލަވާފައިވާ ދައުލަޗަށް ކުޑަކުއްޖަކާއިއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ރަޝީދުގެ މައް
  ޤަޟިއްޔާއެކެވެ.

އަނގޮޅިތީމު  ރ. ،ދެންފަހެކޯޓުން ޙުކުމް ކުރައްވާފައިވަނީ، " މެޖިސްޓްރޭޓް ހުޅުދުއްފާރު ރ.އެޤަޟިއްޔާގައި 
ގެ މައްޗަށް ކުޅަކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ  (A254179)ފިނިވާގެ އަޙްމަދު ރަޝީދު 

ތުން ކުޅަ ދަޢުވާގެ އަޞްލަށް އިންކާރުކޮށްފައި ވީނަމަވެސް އަޙްމަދު ދައުލަޝަރީޢަތުން ބެލިބެލުމުން އަޙްމަދު ރަޝީދުގެ މައްޗަށް 
އާއި ފޯނުން ގުޅައިގެން ވާހަކަ ދައްކާ އޭނާ އާއި ލޯބީގެ  [ކުއްޖާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް ]މެއި މަހުގެ ކުރީކޮޅު  2012ރަޝީދު 

 21:30ވަނަ ދުވަހު ރ.ހުޅުދުއްފާރަށް އަޙްމަދު ރަޝީދު އައިސް އެދުވަހުގެ  26މެއި  2012ގޮތުން ގުޅުމަށްފަހު  
 [ކުއްޖާގެ ނަން ]މަދު ރަޝީދު، އެހައިކަށްހާއިރު އެރަށު އިންޖީނުގެ އިރުމަތީ ފަރާތު އަތިރިމަތީގައި ހުރި ގަސްތަކެއްގެ ތެރޭގައި އަޙް

އަށް ޖިންސީ ގޮތުން ގޯނާކޮށްފައިވާ މައްސަލަ އާއި ގުޅިގެން އަޙްމަދު ރަޝީދު ތަޙްޤީޤަށް  [ކުއްޖާގެ ނަން ]އާއި ބައްދަލުކޮށް 
ފައިވުމާއި ދީފައިވާ ބަޔާން އިއްވުމުން އެއީ ހިނގާފައިވާ ކަމެއް ކަމަށްބުނެ އަޙްމަދު ރަޝީދު ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ބަޔާން ދީ



   މައްސަލަަތއް  ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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ހުޅުދުއްފާރު ޞިއްޙީމަރުކަޒުގެ ދެނަރުހުންނަށް ކިޔައިދީފައިވާ  [ކުއްޖާގެ ނަން]ދިސާ ހިނގިތާ ގިނައިރުތަކެއް ނުވަނީސް ޙާއެ
ކިޔައިދިނުމާއި މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެންސް ސަރވިސް ސެންޓަރގެ ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ 

ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވާ ކަންކަން ދިމާވުމުން  [ކުއްޖާގެ ނަން]ވުމާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލސް ސަރވިސްއަށް ކަންކަން ދިމާ
 26މެއި  2012ގޮވައިގެން  [ކުއްޖާގެ ނަން]މިމައްސަލަ ސާބިތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހެކި ލިބިފައިވާ ކަމާއި، އަޙްމަދު ރަޝީދު 

ހުޅުދުއްފާރު އިންޖީނުގެ އިރުމަތީފަރާތު އަތިރިމަތީގައިވާ ގަސްތަކެއްގެ  ދެމެދު ރ. އާއި 11:00ން އެރޭގެ  9:30ދުވަހުގެ ރޭ 
ގެ ގައިގާ ބައްދާ ތުންފަތްބޮއި ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގާފައިވުމުން މިއީ ޤާނޫނު  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ތެރޭގައި އަޙްމަދު ރަޝީދު، 

އަހަރާއި  18އަހަރާއި  13ސާބިތުނުވާހާ ހިނދަކު ޢުމުރުން ވަނަ މާއްދާގައި )އެހެންގޮތަކަށް  25 ގެ  2009/12ނަންބަރު 
ދެމެދުގެ ކުޑަކުއްޖަކާއިއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމަށް ރުހުން ކަމުގައެއް ނުބެލެވޭނެއެވެ. އަދި އެހެން ގޮތަކަށް ސާބިތު ނުވާހާ  

ގޮތަށް ބުނެފައިވާތީ އަޙްމަދު ރަޝީދުގެ ހިނދަކު ބަލާނީ ޖިންސީ ޢަމަލު ހިންގީ އެކުއްޖާގެ ރުހުމުގައި ނޫންކަމުގައެވެ.( މި
)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާއި މެދު ޚާއްޞަ އުޞޫލުތަކަކަށް  2009/12މިޢަމަލުން، ޤާނޫނު ނަންބަރ: 

ކުށް  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުޑަކުއްޖަކާއިއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ  3ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑައަޅާ މިއީ އަޙްމަދު ރަޝީދުގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ކުށް ސާބިތުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު  އަޙްމަދު ރަޝީދުގެ މައްޗަށް ސާބިތުވާ ކަމަށް ކަ

 10އަނގޮޅިތީމު ފިނިވާގެ އަޙްމަދު ރަޝީދު  ގެ ދަށުން ރ. ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( 3 ގެ 2009/12ކަމަށްވާތީ ޤާނޫނު ނަންބަރ 
  " މިފަދައިންނެވެ.މަށް ޙުކުމްކޮށް މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ އަހަރަށް ޖަލަށްލު

 
 

 :ްފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައ 

 

ޤަޟިއްޔާގައި ޙުކުމް ކުރައްވާ ނިންމެވުމުން، އެޙުކުމާމެދު  E18C/2012/10ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ހުޅުދުއްފާރު މެޖިސްޓްރޭޓްރ.  .2
އެޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު ކުރަމުން އަންނަނިވި ނުކުތާތައް ރަޝީދު  އަޙްމަދުޢަލީ  ،ފިނިވާގެ/އަގޮޅިތީމު ރ.ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން 

ޢަލީ  ފިނިވާގެ/އަގޮޅިތީމު ރ.އެގޮތުން  ފާހަގަކޮށް އެނުކުތާތަކާމެދު ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ.
  ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ:ގެ އަޙްމަދު ރަޝީދު 

 
  ،ީއާބެހި އޭނާއާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލު  [ކުއްޖާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް]ޙްމަދު ރަޝީދު އަފުރަތަމަ ނުކުތާއަކ

ހިންގާފައިވާކަމަށް ދުށްކަމަށްބުނާ އެއްވެސް މީހަކު ނެތްކަމަށް އަދި މިފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގަން އުޅުނު ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭފަދަ 
އާބެހި  [ކުއްޖާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް]ވެސް އަޙްމަދު ރަޝީދު މަންޒަރެއް ދުށްކަމަށްބުނާ އެއްވެސް މީހަކުނެތް ކަމަށް ބުނާއިރު

އޭނާއާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލު ހިންގާފައިވާ ކަން ސާބިތުވާކަމަށް ޙުކުމްކުރެވިގެން ގޮސްފައިވުމާއި އަޙްމަދު ރަޝީދުގެ ޙައްޤެއް 
 އޭގެ ޒާތުން ގެއްލިފައިވުން ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާއެވެ.

 
  ީމީހަކު ކުށެއްކޮށްގެން އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަކަށް ސާބިތުކޮށްދޭފަދަ  ،ދެވަނަ ނުކުތާއަކ

ހެއްކާއި  ޤާރީނާތައް މިމައްސަލާގައި ލިބިފައިނުވާއިރުވެސް އަޙްމަދު ރަޝީދަކީ ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލު ހިންގާފައިވާ 
 ނެ ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާއެވެ.މީހެއްކަމަށް ބައްލަވާ މައްސަލަ ނިންމަވާފައިވުން ކަމަށް ބު

 

 

 E18C/2012/10ކޯޓުގެ ނަންބަރު  މެޖިސްޓްރޭޓް  މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ހުޅުދުއްފާރު މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން  .1
އަޙްމަދު ޢަލީ  ފިނިވާގެ /އަގޮޅިތީމު ރ.ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށާއި، އެޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު ކުރަމުން 

ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކައަށާއި، ންނާއި މައްސަލަ ރައްދުވާ ޕްރޮސިފަރާތު ދުރަޝީ 
 ންތަކަށް ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ޝަރީޢަތަށް ފާހަގަކުރެއެވެ.ޔުގުޅުންހުރި ލިޔެކި މައްސަލައާއި 

 

ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ  2012މަދު ރަޝީދު އަޙް ،ފިނިވާގެ/ރ. އަނގޮޅިތީމު ،ކަމަކީ ފުރަތަމަ  )ހ(
މެއި  26އާއި ފޯނުން ގުޅައިގެން ވާހަކަ ދައްކާ އޭނާ އާއި ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅުމަށްފަހު  [ކުއްޖާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް ]ކުރީކޮޅު 
ނޑު  ވަނަ ދުވަހު ރ. 2012 ނުގެ އިރުމަތީ އެހައިކަށްހާއިރު އެރަށު އިންޖީ 21:30ހުޅުދުއްފާރަށް ގޮސް އެދުވަހުގެ ރޭގަ



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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 [ކުއްޖާގެ ނަން]އާއި ބައްދަލުކޮށް  [ކުއްޖާގެ ނަން]ފަރާތު އަތިރިމަތީގައި ހުރި ގަސްތަކެއްގެ ތެރޭގައި އަހްމަދު ރަޝީދު 
)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ  2009/12އާމެދު ޖިންސީ ގޮތުން ގޯނާކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި ޙަވާލާދީ އެމާއްދާގެ )ނ(3 ގެ  އުޞޫލުތަތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު(މީހުންނާއި މެދު ޚާއްޞަ 
ތުގެ ފަރާތުން އަޙްމަދު ރަޝީދުގެ މައްޗަށް ދައުލަކުޑަކުއްޖަކާއިއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށުގައި ގެ ދަށުން 

 26އެހެންނަމަވެސް  ،ޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި އިންކާރު ކޮށްފައިވާކަމާއިހުށަހަޅާފައިވާ ދަޢުވާގެ އަސްލަށް އަޙްމަދު ރަޝީދު ޝަރީ
ނޑު  2012މެއި  އެހައިކަށްހާއިރު އެރަށު އިންޖީނުގެ އިރުމަތީ  21:30ވަނަ ދުވަހު ރ.ހުޅުދުއްފާރަށް ގޮސް އެދުވަހުގެ ރޭގަ

އާއި ބައްދަލުކޮށް  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ޝީދު ފަރާތު އަތިރިމަތީގައި ހުރި ގަސްތަކެއްގެ ތެރޭގައި އަދިރިތަނެއްގައި އަޙްމަދު ރަ 
އަހަރު ނުފުރޭ ކުއްޖެއްކަން ނޭނގޭކަމަށްވެސް އަޙްމަދު ރަޝީދު  18އަކީ  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ވާހަކަ ދައްކަން ތިބިކަމަށާއި އޭރު 

 ބުނެފައިވާކަން އެނގެއެވެ.
 

އްޖަކާ އެކު ޖިންސީއަމަލެއް ވާކުރެވިފައިވަނީ ކުޑަކުޢުއަޙްމަދު ރަޝީދުގެ މައްޗަށް ދަ  ،ކަމަކީ ދެވަނަ  )ށ(
 2012މެއި  26މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި  [ކުއްޖާގެ ނަން]ވާ ކަމަށްވާއިރު  ޢު ހިންގުމުގެ ދަ 

ހުޅުދުއްފާރު އިންޖީނުގޭގެ އިރުމަތީ ފަރާތު އެހައިކަށްހާއިރު  21:30ވަނަ ދުވަހު ރ.ހުޅުދުއްފާރަށް ގޮސް އެދުވަހުގެ 
އްޗަށްގޮސް އަތިރިމަތީގައިހުރި ގަސްތަކެއްގެ ތެރޭގައި ވެއްޓިފައިވާ ގަހެއްގެމަތީގައި ވާހަކަދައްކަންތިބެ އަޙްމަދު އަތިރިމަ

އަދި ބުނެވުނު  ،ރަޝީދާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލު ހިންގިކަމަށާއި، ޖިމާޢުވެ ޒިނޭކުރިކަމަށް ބުނެފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި
 ރ.ބެލި ދެނަރުހުން ކަމަށްވާ  [ކުއްޖާގެ ނަން]ން ތިންގަޑިއިރެއްހާއިރުފަހުން ދިސާ ހިނގިފަހުޙާދިސާ ހިނގިރޭ ޙާ

ގެ ރުހުމުގައި  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ޒަމީން ޒަރީނާ މުޙައްމަދު ގާތުގައި ހުޅުދުއްފާރު/ ރ. ،ތު ޢަލީއާއިމާލިން ޒީނަ ހުޅުދުއްފާރު/
އަޙްމަދު ރަޝީދުގެ  [ކުއްޖާގެ ނަން]ތެޅުވި ކަމަށާއި،  ފަރުޖުގެ ތެރެއަށްވައްދާ [ކުއްޖާގެ ނަން]އަޙްމަދު ރަޝީދުގެ އިނގިލި 

ޒަކަރުގައި ހިފާ ތެޅުވި ކަމަށްބުނެ އެވާހަކަ އެދެމީހުންނަށް ކިޔާދީފައިވާކަމަށް އެދެމީހުން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި 
ފައިވާ ބަޔާނާއި އަދި މިމައްސަލާގެ ތަހުޤީޤަށް ދީ [ކުއްޖާގެ ނަން ]އެހެންކަމުން  ،ބުނެފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި

ބެއްލެވި ދެނަރުހުން ޝަރީޢަތަށް ދީފައިވާ ބަޔާނަށް ބަލާއިރު،  [ކުއްޖާގެ ނަން]އެވާހަކަތައް ކިޔާދީފައިވާ  [ކުއްޖާގެ ނަން]
ދި އެވާހަކަތަކަކީ ޙަޤީޤަތެއްނެތް ނުވަތަ އަލަށް އުފައްދައިގެން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކެއްކަން ބެލެވޭނެ އެއްވެސް ސަބަބެއް އަ

 ހުއްޖަތެއްވެސް އަޙްމަދު ރަޝީދަށް ދެއްކިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 

އަކީ  [ކުއްޖާގެ ނަން]އިސްތިއުނާފު މިކުރެވޭ ޤަޟިއްޔާގައި އަނިޔާ ލިބުނު  ،ތިންވަނަ ކަމަކީ  )ނ(
 2009/12 ކަމާއި ޤާނޫނު ނަންބަރުއަހަރުގެ ކުޑަކުއްޖެއް 15ފުރޭ އުމުރުން އަހަރު ނު 18ދިސާ ހިނގިއިރު ޙާމި

ވަނަ  25)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާއި މެދު ޚާއްޞަ އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލު ކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
އަހަރާއި ދެމެދުގެ ކުޑަ ކުއްޖަކު ޖިންސީ  18އަހަރާއި  13މާއްދާގައި "އެހެން ގޮތަކަށް ސާބިތު ނުވާހާ ހިދަކު އުމުރުން 

އެވެ. އަދި އެހެން ގޮތަކަށް ސާބިތު ނުވާހާ ހިނދަކު ބަލާނީ ޖިންސީ ޢަމަލު މުގައެއް ނުބެލެވޭނެށް ރުހުނު ކަޢަމަލެއް ހިންގުމަ
 " މިފަދައިން ބަޔާންކުރައްވާފައިވާކަން އެނގެއެވެ.ޖާގެ ރުހުމުގައި ނޫންކަމުގައެވެހިންގީ އެކުޑަކުއް

 

ގޯނާކުރާ މީހުންނާ މެދު )ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ  12/2009ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ހަތަރުވަނަ ކަމަކީ  )ރ(
ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި  2ޚާއްޞަ އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ގެ މަޤްސަދުތަކަށް ބަލާއިރު، އެޤާނޫނުގެ 

ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ޖިންސީ ގޯނާ ސާބިތުކުރުމަށް  "ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ބަލައިގަންނަ ބާވަތުގެ ހެކީގެ އިތުރުން،އޮންނަނީ 
ނޑު ލުއިކުރުން" މިފަދައިންކަމާއި، ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ އިތުރު  ބާވަތުގެ ހެކި ހުއްދަކުރުމާއި، ބަލައިގަންނަ ހެކީގެ މިންގަ

ގޯނާކުރާ މީހުންނާ މެދު ޚާއްޞަ އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ މިމަޤްސަދަށް އަދި އެމާއްދާގެ ނައްސައްބަލާއިރު، 
ނާގެ މައްސަލަތައް ޝަރީޢަތުން ބެލުމުގައި، އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ބަލައިގަންނަ ހެކީގެ ގޯ ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ޖިންސީ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހެކިތައް  އެކަނި ނޫންކަމާއި،  ވަނަ މާއްދާގައި 47ގޮތުގައި ހަމައެކަނި ބަލައިގަންނަން ޖެހޭނީ އެޤާނޫނުގެ 
މައްސަލަ ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި ހުށައެޅޭ ޝަރީޢަތުން ބަލައިގަންނަ  ވަނަ މާއްދާގައިވާ ހެކިތަކުގެ އިތުރަށް، 47އެޤާނޫނުގެ 

އިތުރު ބާވަތްތަކުގެ ހެކިވެސް ބަލައިގަނެ އެހެކިތަކުގެ މައްޗަށް ޝަރީޢަތުން ރިޢާޔަތްކުރަން ޖެހޭނެކަން އެނގޭކަމާއި، 
ތައް ބެލުމުގައި، ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ މިހެންކަމުން ކުޑަކުއްޖަކާއިމެދު ޖިންސީގޯނާ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އުފުލޭ ދަޢުވާ

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންވެގެންވާ ހެކީގެ  47ގޯނާކުރާ މީހުންނާ މެދު ޚާއްޞަ އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 



   މައްސަލަަތއް  ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 

 ޞަފްޙާ  | 128

 
 

ޗަށް ބާވަތުގެ ހެކި ލިބިފައިނެތްނަމަވެސް، އެފަދަ މައްސަލައެއްގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހެއްގެ މައް 5ތެރެއިން މަދުވެގެން 
ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންވަރަށް ހެކި ލިބިފައިވޭތޯ ވަޒަން ކުރުމުގައި  51ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ހުށައެޅޭ ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ އެހެނިހެން ހެކިތަކާއި ޤަރީނާތަކުގެ މައްޗަށް ބަލައި 
 ހެކިތަކާއި ޤަރީނާ ތަކުގެ މައްޗަށް ފަނޑިޔާރުން ރިޢާޔަތްކުރަން ޖެހޭނެކަން އެނގޭކަމެވެ.ވަޒަންކޮށް މައްސަލަ ނިންމުމުގައި އެ

 

ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާ ބުއްދި ސަލާމަތުން ހުރެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައިވާ  ،ކަމަކީ  ފަސްވަނަ )ބ( 
އި، މީހަކަށް މަޖުބޫރުކޮށްގެން ބަޔާންހޯދުމާއި، އިޢުތިރާފު ފިޔަވައި، އެހެން އިޢުތިރާފުތަކަކީ ހެއްކެއް ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެކަމަށާ

ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށް ހެކިހޯދުމަކީ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކޮށްގެންވާނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށާއި، އެގޮތަށް ހޯދާ ބަޔާންތަކާއި ހެކިތައް 
މާއްދާގައި އޮންނައިރު، ވަނަ  52ޝަރީޢަތަށް ޤަބޫލު ނުކުރެވޭނެކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމުހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ކުށަކާއި މެދު ވާ އިޢުތިރާފަށް ބާރު  ،ތަޙްޤީޤު މަރުޙަލާއެއްގައި މުއްތަހަމު މީހާ މަޖުބޫރުކަމެއް ނެތި ދޭ ބަޔާނެއްގައި
ޗަށް ލިއްބައިދޭ ގުޅިފައިވާ އިތުރު އެހެނިހެން ހެކިތަކާއި ޤަރީނާތަކެއް ހުރެއްޖެނަމަ، ތަޙްޤީޤު މަރުޙަލާގައި ކުށްކުރި ކަމުގެ މައް

ވެވޭ އެއިޢުތިރާފަކީ މައްސަލަ ސާބިތުކުރުމަށް ފުދޭ ހަރުދަނާ ޤަރީނާ އެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަނެވިދާނެކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ޤަޟިއްޔާއިން ނިންމަވާފައިވާ ނިންމެވުމަށް ބެލުމުން އެނގޭކަމާއި، އަދި  SC-A/18/2009ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ނަންބަރު 

އި މުއްތަހަމު މީހާ ކުށަށް އިޢުތިރާފުވުމަށް ފަހު ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި އެއިޢުތިރާފުން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުން ބޭރުގަ
ރުޖޫޢަވެއްޖެނަމަ، އިޢުތިރާފުން ރުޖޫޢަވުމާއި އެރުޖޫޢަވުން ބިނާކުރި ސަބަބުތައް ވަޒަންކޮށް ތަޤްޔީމުކުރުމުގެ ބާރަކީ މައްސަލަ 

ނޑިޔާރަށް ލިބިގެންވާ ބާރެއްކަން އެނގެއެވެ  .ބަލާ ފަ

 

މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން އަޙްމަދު ރަޝީދުގެ ފަރާތުން ތަޙްޤީޤަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި ހަވަނަ ކަމަކީ، )ޅ( 
ދިސާ ހިނގި ކަމަށްބުނާ ރޭގައި އެކަހެރިކޮށް ބައްދަލުކޮށް ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލު ޙާއާއި  [ކުއްޖާގެ ނަން ]އަޙްމަދު ރަޝީދު 

އި، އަޙްމަދު ރަޝީދުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވުނު ކުށަށް ތަޙްޤީޤުގައި ހިންގާފައިވާކަމަށް އެއްބަސްވެފައިވާކަމާ
އިޢްތިރާފުވެފައިވަނީ އޭނާގެ މައްޗަށް ނަފްސާނީގޮތުން ނުވަތަ ޖިސްމާނީގޮތުން މަޖުބޫރުކުރުވުމެއް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް 

ބުނެފައިވާކަން އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭ ސަރވިސްގެ ފަރާތުން ކުރިމަތި ކުރުވައިގެން ކަމަށް އަޙްމަދު ރަޝީދުގެ ފަރާތުން 
ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓުން އެނގެން ނެތްކަމާއި، އަޙްމަދު ރަޝީދު ތަޙްޤީޤަށް ދީފައިވާ ބަޔާނާއި ބެހޭ 

ތަކެއްކަން ސޮއި ކުރި އިރު އޭގައި ލިޔެފައިވަނީ ކޮންވާހަކަ  ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި
ތަހްޤީޤު ބަޔާނުގައި ސޮއިކުރި އިރު އެބަޔާން  ،ނޭނގޭކަމަށާއި އަޙްމަދު ރަޝީދަކީ ލިޔަންކިޔަން ނޭނގޭ މީހެއްކަމަށާއި

އިއްވާފައި ނުވާ ކަމަށްބުނެފައިވާއިރު، މިމައްސަލާގެ ތަހުޤީޤު މަރުހަލާގައިވެސް އަދި އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭ ޤަޟިއްޔާގެ 
އަޙްމަދު  ،ޔާނުގައިވެސް އަޙްމަދު ރަޝީދުގެ ފަރާތުން އެކަން ފާހަގަކޮށްފައިވާކަން އެނގެންނެތް ކަމާއިޝަރީޢަތަށް ދީފައިވާ ބަ

)ތިނެއް( ބަޔާން ދީފައި ވާކަމާއި އަދި ދަށުކޯޓުން އަޙްމަދު ރަޝީދުއަށް ވަކީލަކު  3ރަޝީދު ދަށުކޯޓުގެ ޝަރީޢަތަށް 
ން އެނގޭއިރު އެއިން އެއްވެސް ބަޔާނެއްގައި ތަޙުޤީޤު ބަޔާނުގައި ތު ދީފައިވާކަންވެސް ބަޔާންތަކުޞަހަމަޖެއްސުމަށް ފުރު 

އަޙްމަދު ރަޝީދު ސޮއިކުރިއިރު އެބަޔާނުގައި ލިޔެފައިވާ ވާހަކަތައް ނޭނގޭ ކަމަށްބުނެފައިނުވާކަން އެބަޔާންތަކުން 
އި އިޢުތިރާފުވެފައިވާއިރު އަދި އަޙްމަދު ރަޝީދު ތަޙްޤީޤަށް ދިންބަޔާނުގައި ސޮއިކުރިކަމަށް ޝަރީޢަތުގަ ،އެނގޭކަމާއި

 އެބަޔާނުގައި އޭނާ ސޮއިކޮށްފައިވަނީ އެބަޔާނުގައިވާ އެއްޗެއް ނޭނގިހުރެ ކަމަށް ބެލޭނެ ހުއްޖަތެއްނެތް ކަންއެނގެއެވެ.

 

އަޙްމަދު ރަޝީދުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވުނު މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ދަށުކޯޓަށް ހަތްވަނަ ކަމަކީ، )ކ( 
)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާ މެދު ޚާއްޞަ  12/2009ށް ބަލާއިރު، ޤާނޫނު ނަންބަރު ހުށައެޅުނު ހެކިތަކަ 

ދިސާގެ ވާހަކަ ޙާދިސާ ހިނގިތާ ދާދި އަވަހަށް މިޙާގައިވާ ފަދައިން  47( ޤާނޫނުގެ އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު
ގެ ފަރާތުން ކަންހިނގާދިޔަ ގޮތަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް [ންކުއްޖާގެ ނަ ]ކިޔާދީފައިވާ ކަމާއި އަދި  [ކުއްޖާގެ ނަން ]

ކިޔާދީފައިވާ ވާހަކަތަކަކީ ޙަޤީޤަތެއް ނެތް  [ކުއްޖާގެ ނަން ]އެކަންތައް ތަކަށް ބަލާއިރު  ،ގެ ތަޙްޤީޤަށް ކިޔާދީފައިވާ ކަމާއި
 ،ބެލެވޭނެ ހުއްޖަތެއްވެސް ހުށަހެޅިފައިނުވާކަމާއި ވާހަކަތަކެއް ނުވަތަ އަލުން އުފައްދައިގެން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކެއްކަމަށް

ހުޅުދުއްފާރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް  ރ. ން އަޙްމަދު ރަޝީދުގެ މައްޗަށްކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުތުގެ ޕްރޮސި ދައުލަ އަދި 
ތުގެ ވަކީލު ދައުލަށް ހުށަހެޅި ދަޢުވާއާ ގުޅިގެން އަޙްމަދު ރަޝީދު އެކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި "އަޅުގަނޑުގެ މައްޗަ



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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" މިގޮތަށް އަޙްމަދު ރަޝީދު ދަށުކޯޓުގައި ބުނެފައިވާ ބުނުމާމެދު އެވާ ކަމަކީ ހިގާފައިވާ ކަމެކެވެ އެހުށަހެޅުއްވި ދަޢުވާގައި 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި އަޙްމަދު ރަޝީދުގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ އެއީ ރ.ހުޅުދުއްފާރު 

 ،އާއެކު ދިޔަވާހަކަ ކަމަށާއި [ކުއްޖާގެ ނަން ]ނުގެ އިރުމަތީ ފަރާތު އަތިރިމަތީގައިވާ އަދިރި ގަސްތަކުގެ ތެރެއަށް އިންޖީ
އެކުއްޖާއާއެކު އަޙްމަދު ރަޝީދު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގި ވާހަކައެއް ނޫން ކަމަށްވެސް އަޙްމަދު ރަޝީދުގެ ފަރާތުން 

ޔާންކުރެވުނު އަޙްމަދު ރަޝީދުގެ އިޤުރާރު ތަކުންވެސް އަޙްމަދު ރަޝީދު ކުށަށް ޝަރީޢަތުގައި ބުނެފައި ވާއިރު އިސްވެ ބަ
އިޢުތިރާފުވެ އޭނާ ތަހުޤީޤަށް ދީފައިވާ ބަޔާނަކީ މިމައްސަލަ ސާބިތު ކުރުމަށް އޮތް ހަރުދަނާ ޤަރީނާއެއް ކަމުގައި ބެލެވިދާނެ 

 ޤަރީނާއެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
އާމެދެ ޖިންސީޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާ ކަން  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ޙްމަދު ރަޝީދު އައެހެންކަމުން 

ނޑުން ސާބިތުވުމަށް އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ހެކި  51ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގައި ބުނާ މިންގަ
ނޑިޔާރުންނަށްވަނީ ޤަބޫލުކުރެވިފައެވެ  .ލިބިފައިވާކަމަށް މިމައްސަލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި ބެލި ފަ

 

ތުން ކުޅަ ކުޑަކުއްޖަކާއިމެދު ޖިންސީ ޢަމަލު ހިންގިކަމުގެ ދަޢުވާ ދައުލައަޙްމަދު ރަޝީދުގެ މައްޗަށް  ،ވީމާ
ނޑައަޅައި މިކުށުގެ އަދަބެއް ގޮތުން އަޙްމަދު ރަޝީދު  އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށް ލުމަށް  10ސާބިތުވާކަމަށް ކަ

ޤަޟިއްޔާގައި ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަށް  E18C/2012/10ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ޖިސްޓްރޭޓް މެ ޅުދުއްފާރު މާޅޮސްމަޑުލު ހުޙުކުމްކޮށް 
ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭނެ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ވިޔަސް ސަބަބެއް ފެންނަން ނެތްކަމަށް މިމައްސަލަ ބެލި ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް އިއްތިފާޤުވެވެއެވެ.
 
 

 :ްޙުކުމ 

 

ޅުދުއްފާރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މާޅޮސްމަޑުލު ހުފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ދެންފަހެ، އިސްވެ
ޙްމަދު ރަޝީދުގެ ފަރާތުން އަފިނިވާގެ އަނގޮޅިތީމު/ ތިއުނާފުކުރުމަށް ރ.އިސް ޤަޟިއްޔާ E18C/2012/10ނަންބަރު 

ގެ ޙުކުމަށް ބަދަލުގެންނަންޖެހޭ ފަދަ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ވިޔަސް ހުށައަޅާފައިވާ ނުކުތާތަކުގެ މައްޗަށް ބަލާ، އެ މައްސަލައި
ޤަޟިއްޔާގައި  ކުރައްވާފައިވާ  E18C/2012/10ޅުދުއްފާރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ހު  ރ.ސަބަބެއް ފެންނަން ނެތުމުން 

ނޑިޔާރުންގެ އިއް  ތިފާޤުން ޙުކުމްކޮށްފީމެވެ.ޙުކުމަށް ތާއީދުކޮށް، މިމައްސަލަބެލި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަ
 

 
 



   މައްސަލަަތއް  ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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 HC-A/198/2013ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު 
  :ްއިތުބާރުކުރެވޭ މަޤާމެއްގައިހުރެ ކުޑަކުއްޖަކާ މެދު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުން ޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތ 

 

 :ްއިސްތިއުނާފު ކުރިފަރާތ 

 7[އުނިކުރެވިފައި] ނަން:  *

 [އުނިކުރެވިފައި ]* ދާއިމީ އެޑްރެސް:  [އުނިކުރެވިފައި]* އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު: 

 

 :ްއިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތ 

 ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސްޕްރޮސި  ނަން: *

 -* ދާއިމީ އެޑްރެސް:  -* އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު: 

 
  ު1434ޝަޢުބާން  01 ތާރީޚް: ރަޖިސްޓްރީކުރެވުނ 

 2013ޖޫން  10                  
 :ް1434ޤަޢިދާ ޛުލް  05 ނިމުނު ތާރީޚ 

 2013ސެޕްޓެމްބަރ  11             
 

  ު13  ރު: ނަންބަ  ޤަޟިއްޔާ  އިސްތިއުނާފުކުރެވުނ/D-6-C/2011 

 :ުމިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކުޑަފަރީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު  ނިންމެވި ކޯޓ 

 

  ިލިސް:މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖ 

ނޑިޔާރު  ނޑިޔާރު ، ޢަބްދުލްޣަނީ މުޙައްމަދުފަ  ޢަލީ ސަމީރު ފަނޑިޔާރު ، ޒްމިރާލްދާ ޒާހިރުއަފަ
 

  ުޤާނޫނީ ވަކީލަކު ހޯދުމުގެ ޙައްޤަކީ ޤާނޫނީ ގޮތުން ލިބިފައިވާ ޙައްޤެއްކަން  :)ތައް(އުޞޫލު ޤަޟިއްޔާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ މުޙިއްމ
ޝަރީޢަތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ  ނުހިފި އޮތުމަކީ ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގައި ގެ ބޭނުން ނޭގި އޮތުމުގެ ސަބަބުން އެޙައްޤުމީހަކަށް 

 ނޫންކަން.އިޖްރާއާތެއް ފުރިހަމަ ނުކުރެވި އޮތުންކަމަށް ބެލެވޭނެ ސަބަބެއް

 
  ިއާއި ޙުކުމް ގެ ޚުލާޞާ ދަށުކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައ: 

 

ޤަޟިއްޔާއަކީ،  D-6-C/2011/13 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކުޑަފަރީ
ގެ  [ކުއްޖާ ދިރިއުޅޭ ގޭގެ ނަން]ހާއިރު   23:00ވަނަދުވަހު  2011މާޗް  24 ،[ނަމާއި އެޑްރެސް ތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެއިސް]

މަލު ހިންގިތަން އަހަރު( އާއި މެދު ޖިންސީ ޢަ 09) [ކުއްޖާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް]ސިޓިންގ ރޫމް ތެރޭގައި އިން މީނާގެ ދޮންދަރި 
އިސްތިއުނާފް ]އާއި، ބުނާތީ [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް  2ހެކިވެރިޔާ ] ރަށުއާއި އެ [މާއި އެޑްރެސްގެ ނަ 1ހެކިވެރިޔާ ]ދުއްކަމަށް 

ގެ  2ހެކިވެރިޔާ ]އާއި  [ގެ ނަން  1ހެކިވެރިޔާ ]މަލު ހިންގިކަން މެދު ޖިންސީ ޢައާއި [ކުއްޖާގެ ނަން]، [ނަން  ކުރާ ފަރާތުގެ 
އޭނާލައިގެން ހުރި ހަރުވާޅު މައްޗަށް އަރުވާ  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ލިއިރު، ގެ ފަރާތުން އެނގުމުން އެގޭ ސިޓިންގ ރޫމް ތެރެ ބެ [ނަން

ބުނާތީ  [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 4ހެކިވެރިޔާ ]އެރަށު  ،އާއި [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް  3ހެކިވެރިޔާ ]ރަނގަޅުކުރަނިކޮށް ދުއްކަމަށް 
މެދު ޖިންސީ އާއި [ކުއްޖާގެ ނަން]ހާއިރު،  23:00ވަނަ ދުވަހު  2011މާރޗް  24 [ނަންއިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ]އާއި، 

 ކުއްޖާގެ ]ބުނިކަމަށް  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ގާތު  [މަންމަގެ ނަމާއި އެޑްރެސް ކުއްޖާގެ]ގެ މަންމަ [ކުއްޖާގެ ނަން ]މަލު ހިންގިކަމަށް ޢަ
 ،އާއި [ގެ ނަން  3ހެކިވެރިޔާ ] ،އާއި [ގެ ނަން  2ހެކިވެރިޔާ ] ،އާއި [ގެ ނަން  1ހެކިވެރިޔާ ] ،އާއި [މަންމަގެ ނަން 

)ކުޑަ ކުދިންނަށް  2009/12ބުނާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 5ހެކިވެރިޔާ ] ،އާއި [ގެ ނަން 4ހެކިވެރިޔާ ]
ވާލާދީ ގެ )ހ( އާއި ޙަ ވަނަ މާއްދާ  09ގެ  (މަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު ޞޫލުތަކަކަށް ޢަޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އު

                                                 
 މިމައްސަލައިގައި އަނިޔާލިބުނު ކަމަށް ބުނާ ކުއްޖާގެ ޢާއިލާ މެންބަރެކެވެ. އުނާފް ކުރާ ފަރާތަކީ އިސްތި އްސަލައިގައިމިމަ  7 



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 

 

 ޞަފްޙާ  | 131
 

ގެ މައްޗަށް އިތުބާރުކުރެވޭ މަޤާމެއްގައި ހުރެ، ކުޑަކުއްޖަކާމެދު  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]ދަށުން  އެމާއްދާގެ )ށ( ގެ
  ބައްލަވާފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެކެވެ. ތުން ކުރުމުންދައުލަ ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ

އިސްތިއުނާފް ]ޙުކުމް ކުރައްވާފައިވަނީ،  ރޭޓް ކޯޓުންމެޖިސްޓް މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކުޑަފަރީޤަޟިއްޔާގައި އެ
 ތެރޭގައި  [ކުއްޖާ ދިރިއުޅޭ ގޭގެ ނަން]އެހާކައްހާއިރު  23:00ވަނަދުވަހު  2011މާރޗް  24 ،[މާއި އެޑްރެސްކުރާ ފަރާތުގެ ނަ

 1ހެކިވެރިޔާ ]ދުއްކަމަށް  އްތައި މެދު ޖިންސީ ޢަމަލު ހިންގިއަހަރު( އާ 09) [ކުއްޖާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް]އިން މީނާގެ ދޮންދަރި 
ކުއްޖާގެ ]، [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]ބުނާތީއާއި، [ ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް  2ހެކިވެރިޔާ ]އާއި އެރަށު  [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

އެނގުމުން އެގޭ  ގެ ފަރާތުން [ގެ ނަން  2ހެކިވެރިޔާ ] ،އާއި [ ނަން ގެ 1 ހެކިވެރިޔާ]އާއިމެދު ޖިންސީ ޢަމަލު ހިންގިކަން  [ނަން
އޭނާ ލައިގެން ހުރި ހަރުވާޅު މައްޗަށް އަރުވާ ރަނގަޅުކުރަނިކޮށް ދުއްކަމަށް  [ކުއްޖާގެ ނަން]ސިޓިންގ ރޫމް ތެރެ ބެލިއިރު 

އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ] ،ބުނާތީއާއި [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 4ހެކިވެރިޔާ ] އެރަށުއާއި،  [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 3ހެކިވެރިޔާ ]
ކުއްޖާގެ ]މެދު ޖިންސީ ޢަމަލު ހިންގިކަމަށް އިއާ[ ކުއްޖާގެ ނަން] އެހާކަށްހާއިރު  23:00ވަނަ ދުވަހު  2011މާރޗް  24 [ނަން
 ،އާއި [ކުއްޖާގެ މަންމަގެ ނަން ]ބުނިކަމަށް  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ގާތު  [ނަމާއި އެޑްރެސްމަންމަގެ  ގެކުއްޖާ]ގެ މަންމަ [ނަން

 ،އާއި [ގެ ނަން 4ހެކިވެރިޔާ ] ،އާއި [ގެ ނަން  3ހެކިވެރިޔާ ] ،އާއި [ގެ ނަން  2ހެކިވެރިޔާ ] ،އާއި[ ގެ ނަން  1ހެކިވެރިޔާ ]
ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ) 2009/12ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ބުނާތީ [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 5ހެކިވެރިޔާ ]

ވާލާދީ އެމާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ޙަދާގެ )ހ( އާއި ވަނަ މާއް  09ގެ  ލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ޞޫޚާއްސަ އު
ގެ މައްޗަށް އިތުބާރުކުރެވޭ މަޤާމެއްގައި ހުރެ، ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]

 :ތުން ކުރައްވާފައިވާ ދަޢުވާ އުފުލި ހިނދު ދައުލަ ކުށުގައި 
މައްޗަށާއި މައްސަލައިގެ ވަށައިގެންވާ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބެލި އިރު ދަޢުވާ ލިބޭ  ފާހަގަ ކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ 

ގެ މައްޗަށް އިތުބާރުކުރެވޭ މަޤާމެއްގައިހުރެ ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ޖިންސީ ޢަމަލެއް [މާއި އެޑްރެސްއިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަ]
 [އެޑްރެސް މާއިގެ ނަ 1ހެކިވެރިޔާ ]ވާ ސާބިތުކުރުމަށް ހެކިންގެ ގޮތުގައި ދަޢު  ،ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއަށް އިންކާރުކޮށްފައިވާތީ

ގެ ނަމާއި  3ހެކިވެރިޔާ ] ،[އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު ] [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 2ހެކިވެރިޔާ ]އާއި،  [އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު]
ގެ  5ހެކިވެރިޔާ ] އާއި [އިޑީ ކާޑު ނަންބަރު އަ] [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 4ހެކިވެރިޔާ ]އާއި  [އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު] [އެޑްރެސް

ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި، ހެކިންގެ ބަހުން އިތުބާރުކުރެވޭ މަޤާމެއްގައިހުރެ ކުޑަކުއްޖަކާމެދު  [އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު] [ނަމާއި އެޑްރެސް
ކިއުޓަރ ޖެނެރެލްގެ ފަރާތުން ޕްރޮސި މަގަށް ފެންނާން ހުރުމުން ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށް ސާބިތުވެފައިވާތީ މިކަންކަން މި

ގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ އިތުބާރުކުރެވޭ  [މާއި އެޑްރެސް އަދި އައި.ޑީ.ކާޑު ނަންބަރު އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަ ]
ގެ މައްޗަށް  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]މަޤާމެއްގައިހުރެ ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ، 

ނޑައަޅާ، މިކުށުގެ ޢުޤޫބާތެއްގެ ގޮތުން ޤާނޫނު ނަންބަރު   2009/12ހެކިންގެ ހެކިބަހުން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެއްޖެކަމަށް ކަ
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި  09ގެ (ލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު ޞޫ )ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްސަ އު

ނޑައަޅައި، މިގޮތުގެ މަތިން ޙުކުމްކޮށް މިޤަޟިއްޔާ 15އްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން )ވާލާދީ އެމާޙަ ( އަހަރަށް ޖަލަށްލުމަށް ކަ
  މިފަދައިންނެވެ. ނިންމީއެވެ"

 
 

 :ްފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައ 

 

ކުރައްވާ  ޤަޟިއްޔާގައި ޙުކުމް D-6-C/2011/13 ނަންބަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެމިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކުޑަފަރީ  .2
އެޤަޟިއްޔާ  އިން[ އިސްތިއުނާފްކުރާ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް]ނިންމެވުމުން، އެޙުކުމާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން 

އިސްތިއުނާފު ކުރަމުން އަންނަނިވި ނުކުތާތައް ފާހަގަކޮށް އެނުކުތާތަކާމެދު ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަ 
  ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ:ގެ  [އިސްތިއުނާފްކުރާ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް] އެގޮތުން  ދައްކާފައިވެއެވެ.

 
  ،ީކޯޓުގެ ނަންބަރު   މެިޖސްޓްރޭޓް  ކުޑަފަރީ  ދެކުނުބުރީ  ލަދުންމަޑުލު މިފުރަތަމަ ނުކުތާއަކ 

 13/D-6-C/2011 ިޤާނޫނުއަސާސީގެ  ގެ މައްޗަށް އުފުލުނު ދަޢުވާގައި [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]ޤަޟިއްޔާގައ
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާން ވެފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ތަޙްޤީޤް މަރުޙަލާގައި އަދި ޝަރީޢަތުގެ  53

ގެ މައްޗަށް ކުރެވުނު ޙުކުމުގެ  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]މަރުޙަލާގައިވެސް ލިބިދީފައިނުވާ އިރު އެޤަޟިއްޔާގައި 



   މައްސަލަަތއް  ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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މެދު ސުވާލު އުފެދޭ އިރު މިކަމާއި މެދު ޝަރީޢަތުން ރިޢާޔަތްކުރައްވާފައިނުވާކަމަށްބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ  ޞައްޙަކަމާއި
 ނުކުތާއެވެ.

 
 ،ީކޯޓުގެ   މެޖިސްޓްރޭޓް  ކުޑަފަރީ  ދެކުނުބުރީ  މިލަދުންމަޑުލު  ދެވަނަ ނުކުތާއަކ 

ގެ މައްޗަށް އުފުލުނު ދަޢުވާގައި ހެކިބަސް  [ން އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަ]ޤަޟިއްޔާގައި D-6-C/2011/13  ނަންބަރު
 ވަނަ ނަންބަރާއި ޚިލާފަށް ކަމަށާއި  287( ގެ 6ނަގާފައިވަނީ ޝަރިޢަތްކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ހެދިފައިވާ ޤަވާއިދުގެ )

ފައިކަމަށާއި  ގަންދީ ހުވާކޮށްهللا މި މާއްދާގައި ބުނެފައިވަނީ ޝަރީޢަތަށް ޙާޟިރުކުރެވޭ މީހުންގެ ހެކިބަސް ނަގަންޖެހޭނީ މާތް
ޤަޟިއްޔާގައި ހެކިންގެ D-6-C/2011/13  ނަންބަރު ކޯޓުގެނަމަވެސް މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކުޑަފަރީ މެޖިސްޓްރޭޓް 

ހެކިބަސް ނެގި އިރު ހެކިން ހުވާކޮށްފައި ނުވާއިރު ޝަރީއަތުން މިކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރައްވާފައިނުވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ 
 ނުކުތާއެވެ.

 
  ިއިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި  ހެކިދޭ  ހެކިވެރިޔާއަކީ  ހެކިބަސް ރައްދުވާ  ފަރާތާއި   ންވަނަ ނުކުތާއަކީ،ތ

 ދެކުނުބުރީ  މިލަދުންމަޑުލު މެދު  އެއްވެސް  ޢަދާވާތްތެރި  ކަމެއްނެތް  ފަރާތަކަށް   ވާންޖެހޭނެ  ކަމަށާއި  ނަމަވެސް 
ގެ  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]ޤަޟިއްޔާގައި  D-6-C/2011/13ނަންބަރު  މެޖިސްޓްރޭޓް  ކޯޓުގެ  ކުޑަފަރީ 

ގެ  5ހެކިވެރިޔާ ]، އާއި [ގެ ނަމާއި 2ހެކިވެރިޔާ ]، އާއި [ގެ ނަން 3ހެކިވެރިޔާ ]މައްޗަށް ހެކިދިން މީހުންގެ ތެރެއިން 
އި ޢަދާވާތްތެރިކަން އޮންނަ އާ [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]މި މައްސަލަ ދިމާވުމުގެ ކުރިން ފެށިގެން  އަކީ[ ނަން

ބުނެފައިވަނިކޮށް މިމީހުންގެ ހެކިބަސް ނަގައި  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]ބައެއްކަމުގައި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި 
 ޅާފައިވާ ހުށަހައެހެކިބަހަށް ބުރަވެފައިވާތީ މި ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމުގެ ޞައްޙަކަމާއި މެދު ޝައްކު އުފެދުމުގެ ޖާގަ އޮތްކަމަށްބުނެ 

 ނުކުތާއެވެ.
 

 
 D-6-C/2011/13 ނަންބަރު  މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ  ދެކުނުބުރީ ކުޑަފަރީ ލަދުންމަޑުލު މިމިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން  .1

އިސްތިއުނާފްކުރާ ފަރާތުގެ ނަމާއި ]ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށާއި، އެޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު ކުރަމުން 
ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކައަށާއި، ންނާއި މައްސަލަ ރައްދުވާ ޕްރޮސިތުފަރާ  ގެ [އެޑްރެސް

 ންތަކަށް ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ޝަރީޢަތަށް ފާހަގަކުރެއެވެ.ޔުހުރި ލިޔެކި މައްސަލައާއި ގުޅުން

 

 ނަންބަރު  ކޯޓުގެ  މެޖިސްޓްރޭޓް ކުޑަފަރީ ދެކުނުބުރީ  މިލަދުންމަޑުލު ،ކަމަކީ  ފުރަތަމަ )ހ( 
13/D-6-C/2011  ިގެ މައްޗަށް އުފުލުނު ދަޢުވާގައި ޤާނޫނުއަސާސީގެ  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]ޤަޟިއްޔާގައ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންވެފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ލިބިދީފައިނުވާއިރު މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ  53
ގެ  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]ޤަޟިއްޔާގައި D-6-C/2011/13  ނަންބަރު ކޯޓުގެ   ޑަފަރީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކު

ގެ  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]މައްޗަށް ކުރެވުނު ޙުކުމުގެ ޞައްޙަކަމާއި މެދު އެފަރާތަށް ސުވާލު އުފުދޭކަމަށް ބުނެ 
މެޖިސްޓްރޭޓް   ދެކުނުބުރީ ކުޑަފަރީ  މިލަދުންމަޑުލު ގުޅިގެން ހައިކޯޓުން ބެލިބެލުމުން، ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުތާއާއި 

އިސްތިއުނާފް ]ޤަޟިއްޔާ  އެ ކޯޓުގައި ހިނގަމުން ދިޔައިރު، އެއްވެސް އިރެއްގައި  D-6-C/2011/13 ނަންބަރު  ކޯޓުގެ 
ދުމަށް ރުގައި ކަމަށްބުނެ ވަކީލެއް ހޯ ވަކީލެއްގެ ހާޒި އެޝަރީޢަތް ކުރިއަށް ގެންދަން ބޭނުންވަނީ ޤާނޫނީ [ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން 

ތަކަށް އެދިފައިވާކަން އެނގެން ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވެން އޮންނައިރު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ސަފުރު
އެފަދަ އެހީ ހޯދައި  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީއަކަށް ބޭނުންވެއްޖެ ކޮންމެ ހިނދެއްގައި 53

ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ލިބިގެންވާކަމަށް އޮންނަ އޮތުން ތަރުޖަމާ ކުރެވެންޖެހޭނީ، ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅިފައިވާ 
ށް މައްސަލާގައި ހިމެނޭ ޚަޞްމަކު އޭނާ އެމައްސަލާގައި ކުރިއަށް ދާން ބޭނުންވަނީ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަމާއެކުގައި ކަމަ 

ތު ޝަރީޢަތުން ފަހިކޮށްދޭންޖެހޭނެކަމަށް ސަބުނެފިނަމަ، އޭނާގެ ފަރާތުން ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ހަމަޖެއްސުމަށް އެކަށީގެންވާ ފުރު
ކަމާއި، ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ހޯދުމުގެ ޙައްޤަކީ ޤާނޫނީ ގޮތުން ލިބިފައިވާ ޙައްޤެއްކަން މީހަކަށް ނޭގި އޮތުމުގެ ސަބަބުން އެޙައްޤު 



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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ފި އޮތުމަކީ ޝަރީޢަތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ އިޖްރާއާތެއް ފުރިހަމަ ނުކުރެވި އޮތުންކަމަށް ބެލެވޭނެ ގެ ބޭނުން ނުހި 
 ސަބަބެއްކަމަށް ބެލެވެން ނެތްކަމެވެ.

 ނަންބަރު  ކޯޓުގެ   މެޖިސްޓްރޭޓް  ކުޑަފަރީ  ދެކުނުބުރީ  މިލަދުންމަޑުލު  ،ކަމަކީ ދެވަނަ  )ށ(
 13/D-6-C/2011 ިގެ މައްޗަށް އުފުލުނު ދަޢުވާގައި ހެކިބަސް  [ފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަންއިސްތިއުނާ]ޤަޟިއްޔާގައ

 ،ވަނަ ނަންބަރާއި ޚިލާފަށް ކަމަށާއި 287( ގެ 6ނަގާފައިވަނީ ޝަރިޢަތްކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ހެދިފައިވާ ޤަވާއިދުގެ )
ކުރުވާފައި ނުވާކަމަށް އެމާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ފަދައިން  ހެކީންގެ ހެކިބަސް ނެގުމުގެ ކުރިން، ޝަރީޢަތުން  ހުވާ 

 ނަންބަރު  މެޖިސްޓްރޭޓް  ކޯޓުގެ  ކުޑަފަރީ ގެ  ފަރާތުން  ބުނެފައިވާއިރު،  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]
  13/D-6-C/2011 ާޤަޟިއްޔާގައި ޝަރީޢަތަށް ހާޒިރު ކުރެވިފައިވާ ހެކީންގެ ހެކިބަސް ނެގިފައިވަނީ ޝަރީޢަތްކުރުމ
އި ކަމަށް ގަންދީ ހުވާކުރުވުމަށްފަހުގަهللا ވަނަ ނަންބަރާއި އެއްގޮތަށް މާތް  287( ގެ 6ވާއިދުގެ )ބެހޭގޮތުން ހެދިފައިވާ ޤަ 
ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ތަމްސީލުކުރުމަށް ކުޑަފަރީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތަށް އެޤަޟިއްޔާގައި ޕްރޮސި 

މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާކަމަށް ހައިކޯޓުގެ  [ވަކީލުގެ ނަން ތުގެ ދައުލަ]ކިއުޓަރ ވާ ޑިސްޓްރިކްޓް ޕަބްލިކް ޕްރޮސި ހާޒިރުވެފައި
އަދި އޭގެ އިތުރުން ހައިކޯޓުގެ ، ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވާކަމާއިޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ޕްރޮސި މިޤަޟިއްޔާގެ

ށް ލިޔުމުން، އެ ރީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަ މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކުޑަފަ މިޤަޟިއްޔާއާއި ގުޅިގެން އެކަން ސާފުކުރުމުގެ ގޮތުން
 D-6-C/2011/13ގެ ޖަވާބުގައި، އެ ކޯޓުގެ ނަންބަރު  (2013ސެޕްޓެމްބަރ  03) D-6-C/2011/13 ނަންބަރު ކޯޓުގެ

( 6ޤަޟިއްޔާގައި ހެކިބަސް ނެގިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހެކިބަސް ނެގިފައިވަނީ ޝަރީޢަތް ކުރުމާބެހޭގޮތުން ހެދިފައިވާ ޤަވާއިދު )
ވަނަ މާއްދާއާއި އެއްގޮތަށް ހުވާލާދިނުމަށް ފަހުގައި ކަމަށް ބަޔާންކޮށް، އެކަމުގެ މައްޗަށް އެ ކޯޓުގެ ދެ މުވައްޒަފަކު  287 ގެ

ނަންބަރު  މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކުޑަފަރީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ހެކިވެ ސޮއިކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، އަދި 
13/D-6-C/2011 ްގެ ނަމާއި އެޑްރެސް އަދި އައިޑީ  4ހެކިވެރިޔާ ]ޔާގައި ހެކިބަސްދިން އެއްފަރާތް ކަމުގައިވާ ޤަޟިއ

ގަންދީ ހުވާކުރުމަށް ފަހުގައިކަން އެނގެން هللا ގެ ބަޔާނަށް ބެލުމުންވެސް އޭނާ ހެކިބަސް ދީފައިވަނީ މާތް  [ކާޑު ނަންބަރު 
އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ]ހުވާ ކުރުވުމަކާ ނުލައިކަމަށް  އޮންނައިރު، އެޤަޟިއްޔާގައި ހެކީންގެ ހެކިބަސް ނަގާފައިވަނީ 

 ބުނާ ބުނުން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އެއްވެސް ހެއްކެއް ހުށަހަޅާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. [ނަން
 

  ރީޢަތުގައި ހެކިދޭ ހެކިވެރިޔާއަކީ ހެކިބަސް ރައްދުވާ ފަރާތާއި މެދު އެއްވެސް ޝަ ،ތިންވަނަ ކަމަކީ )ނ( 
 ނަންބަރު  ޢަދާވާތްތެރިކަމެއް ނެތް ފަރާތަކަށް ވާން ޖެހޭއިރު މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކުޑަފަރީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ 

13/D-6-C/2011  ިހެކިވެރިޔާ ]ގެ މައްޗަށް ހެކިދިން މީހުންގެ ތެރެއިން  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]ޤަޟިއްޔާގައ
މިމައްސަލަ ދިމާވުމުގެ ކުރިން ފެށިގެން  ،އަކީ [ގެ ނަން 5ހެކިވެރިޔާ ]، އާއި [ގެ ނަން  2 ހެކިވެރިޔާ]އާއި،  [ގެ ނަން  3
އާއި ޢަދާވާތްތެރިކަން އޮންނަ ބައެއްކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]

އެ ނުކުތާއާއި ގުޅިގެން ޝަރީޢަތުން ބެލިބެލުމުން،  ބުނެފައިވާތީ [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]މަޖިލީހުގައި 
 ގެ މައްޗަށް މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކުޑަފަރީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]

 13/D-6-C/2011 ީފް ކުރާ އިސްތިއުނާ]ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ހެކިބަސް ދީފައިވާ އެއްވެސް ފަރާތަކ
އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ]އާއި އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ޢަދާވާތްތެރިކަމެއް އޮންނަ ފަރާތްތަކެއްކަމަށް،  [ފަރާތުގެ ނަން

އެ ކޯޓުގައި އެފަދަ ވާހަކައެއް  ގެ ފަރާތުން އެކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ބުނެފައިވާކަން އެނގެން ނެތްކަމާއި، އަދި[ނަން
ބުނެފައި ނުވާކަމާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފީ  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]ސް ބުނިކަމަށްވެ

ނުކުތާއެއްގެ ގޮތުގައި އެނުކުތާ އެފަދައިން ފާހަގަކޮށްފައިވާތީ، ޝަރީޢަތުން އެކަން ސާފުކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރިމަތިކުރުވި 
ދައްކާފައިވާ ވާހަކައަށް ބަލާއިރު، އޭނާގެ މައްޗަށް ހެކިބަސް  [ފަރާތުގެ ނަން  އިސްތިއުނާފް ކުރާ ]ސުވާލުތަކުގެ ޖަވާބުގައި 

ދީފައިވާ އެއްވެސް މީހަކީ، އޭނާގެ މައްޗަށް ޢަދާވާތްތެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވާ މީހެއްކަމަށް ބެލެވޭނެ އެއްވެސް ސަބަބެއް 
ޝަރުޢީ ހަމަތަކުގެ މަތިން ޤަބޫލުކުރުމަށް އެއްވެސް  ދައްކާފައިނުވާތީ، އެޤަޟިއްޔާގައި ހެކިބަސް ދީފައިވާ މީހުންގެ ހެކިބަސް 

 ހުރަހެއް މެދުވެރިވެފައިވާކަމަށް ބެލެވެން ނެތްކަމެވެ.
 

 މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކުޑަފަރީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ،ހަތަރުވަނަ ކަމަކީ )ރ( 
13/D-6-C/2011  ިއިރު، އެދަޢުވާކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ތުން ކޮށްފައިވާ ދަޢުވާއަށް ބަލާދައުލަޤަޟިއްޔާގައ

ވަނަ  09ގެ  ލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ޞޫ)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އު  2009/12



   މައްސަލަަތއް  ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 

 ޞަފްޙާ  | 134

 
 

ޖިންސީ  ގެ ދަށުން، އިތުބާރު ކުރެވޭ މަޤާމެއްގައިހުރެ، ކުޑަކުއްޖަކާމެދު މާއްދާގެ )ހ( އާއި ޙަވާލާދީ، އެމާއްދާގެ )ށ(
ގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ދަޢުވާއަށް އޭނާ  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިކަމާއި، 

އާއި،  [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 1ހެކިވެރިޔާ ]އިންކާރު ކުރުމުން އެ ދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި، ހެކީންގެ ގޮތުގައި 
ގެ ނަމާއި  4ހެކިވެރިޔާ ]އާއި،  [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 3ހެކިވެރިޔާ ]އާއި، އެރަށު  [އި އެޑްރެސް ގެ ނަމާ 2ހެކިވެރިޔާ ]

 ގެ ނަން ހެކީންގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި؛[ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 5ހެކިވެރިޔާ ]ހަމަ އެރަށު  ،އާއި [އެޑްރެސް
ދީފައިވާ ހެކިބަހުގައި،  [ގެ ނަން  2ހެކިވެރިޔާ ] ،އާއި [ގެ ނަން 1ހެކިވެރިޔާ ]މީގެ ތެރެއިން 

ގައި  (2012ސެޕްޓެމްބަރ  24އާއި މެދު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ) [ކުއްޖާގެ ނަން ]، [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]
ގައި  2012ނޮވެމްބަރ  07ކުޑަފަރީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި، އަދި  [ގެ ނަން 1ހެކިވެރިޔާ ]
ހިންގި  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]ކުޑަފަރީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި،  [ނަން ގެ 2ހެކިވެރިޔާ ]

 ޢަމަލު ތަފްސީލުކޮށް ކިޔައިދީފައި ހިންގަނިކޮށް އެ ދެ މީހުންނަށް ލޮލަށް ފެނިފައިވާކަމަށް ބަޔާން ދީފައިވާއިރު،
ދީފައިވާ  [ގެ ނަން  5ހެކިވެރިޔާ ]ކައިރިއަށް ދިޔަ  މީހުންގެ ފަހުން އެމަންޒަރު ބެލުމަށް ކުޑަދޮރުމި ދެ

ގެ ކުޑަދޮރުން  [ކުއްޖާ ދިރިއުޅޭ ގޭގެ ނަން ] [ގެ ނަން 2ހެކިވެރިޔާ ] ،އާއި [ގެ ނަން 1ހެކިވެރިޔާ ]ހެކި ބަހުގައި، 
ން ބެލުމަށްޓަކައި އެގޭ އާއި ބެހެނީ ކަމަށް ބުނުމުން އެކަ  [ކުއްޖާގެ ނަން ]، [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]ބެލުމަށްފަހު، 

ބުނެފައިވާކަން  އޭނާގެ ހަރުވާޅު މައްޗަށް ނަގާތަން ފެނިފައިވާކަމަށް [ކުއްޖާގެ ނަން]ކުޑަދޮރުކައިރިއަށް ގޮސް ބެލިއިރު، 
 އި،ފާހަގަކުރެވޭކަމާ

އަދި މިބަޔާންކުރެވުނު ތިން މީހުނަށް އިސްވެ މިބަޔާންކުރެވުނު މަންޒަރު ފެނުމުން، އެތިން މީހުނާއި 
އާއެކު [ ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 3ހެކިވެރިޔާ ] އާއި [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 6ހެކިވެރިޔާ ]ތިން މީހުންނާއެކު އޭރު ތިބި އެ
ގާތު،  ()ލޯފަން މީހެއް [މަންމަގެ ނަން  ކުއްޖާގެ]ގެ މަންމަ [ކުއްޖާގެ ނަން ]ގެ އަށް ވަދެ [ކުއްޖާ ދިރިއުޅޭ ގޭގެ ނަން ]

ޢަމަލުގެ  ގެ ދޮންބައްޕަ( ހިންގި [ކުއްޖާގެ ނަން ]) [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން] އާއިމެދު [ކުއްޖާގެ ނަން]އޭނާގެ ދަރި 
ރޯން  [ކުއްޖާގެ ނަން] މައާއި ސުވާލުކުރުމުން ފުރަތަ [ކުއްޖާގެ ނަން ]ގެ ހާޒިރުގައި [މަންމަގެ ނަން ވާހަކަ ބުނެ )ކުއްޖާގެ

ބެހުނީ ކަމަށާއި، އަދި އޭގެ ކުރިންވެސް އެފަދަ ޢަމަލު  ފެށިކަމަށާއި، އަދި ދެވަނަ ފަހަރަށް ސުވާލު ކުރުމުން ބައްޕަ
 ބުނެފައިވާކަމަށް މި އެންމެންގެ ބަޔާނުގައިވެސް ބުނެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. [ކުއްޖާގެ ނަން]ހިންގާކަމަށް 

 
 [ން އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަ ]އާއިމެދު އޭނާގެ ދޮންބައްޕަ  [ކުއްޖާގެ ނަން] ،ކަމަކީ  ފަސްވަނަ )ބ( 

މަނަދޫގައި ހުންނަ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން  ހިންގިކަމަށް މިބުނާ ޢަމަލަށްފަހު، ނ.
ކުޑަފަރީއަށް ގޮސް  ސަރވިސަސް ގެ ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ ގެ ފަރާތުން ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފުން ނ.

ދިސާ ޙާހަދާފައިވާކަމަށާއި، އެގޮތުން އެއާއި ވާހަކަ ދައްކާ  [ކުއްޖާގެ މަންމަގެ ނަން]އާއި އޭނާގެ މަންމަ  [ކުއްޖާގެ ނަން ]
ކުއްޖާ ]ހާއިރު( އެމީހުން ދިރިއުޅޭގޭ  23:00ގެ  2011މާރޗް  24ހިނގިރޭ ކަން ހިނގި ގޮތް ކިޔައިދެމުން، އެރޭ )

، [ކުއްޖާގެ ނަން ]ދަރިފުޅު ، [ންމަގެ ނަންމަ ކުއްޖާގެ] (ގެ ސިޓިންގރޫމް ގައި ތިން މީހުން )މަންމަ[ދިރިއުޅޭ ގޭގެ ނަން

ކޮފީ  [މަންމަގެ ނަން ކުއްޖާގެ]ތިބީ ޓީވީ ބަލަން ކަމަށާއި، އެހެން ތިބެފާ  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ] ދޮންބައްޕަ
އިސްތިއުނާފް ކުރާ ]ހަދަން ބަދިގެ ފަރާތަށް ދިޔަތަނާ ބަޔަކު ބޭރުގައި އަޑުގަދަ ކުރާ އަޑުއިވިގެން ގެއަށް އައިސް ވަންތަނާ 

އަށް ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގަނިކޮށް އެ މީހުންނަށް ފެނިފައިވާކަމަށް އެމީހުން  [ކުއްޖާގެ ނަން ] ،[ފަރާތުގެ ނަން 
ގެ ކޮޓަރިއަށް ވަދެ ސުވާލުކުރުމުން ފުރަތަމަ [ކުއްޖާގެ ނަން] ،[މަންމަގެ ނަން ކުއްޖާގެ]ބުނެފައިވާކަމަށާއި، އެހެންކަމުން 

 [ކުއްޖާގެ ނަން]ގެ ކުރިމަތި ފަރާތުގައި އަތްލިކަމަށް [ކުއްޖާގެ ނަން ]އި، ނަމަވެސް ދޮންބައްޕަ ރޯން ފެށިކަމަށާ
 ބުނެފައިވާކަމަށް އެ ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާކަމާއި، [މަންމަގެ ނަން ކުއްޖާގެ]ބުނެފައިވާކަމަށް 

ތް ކުރެވުނު ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ގާތުން އެކަމުގެ ތަފްސީލު ހޯދުމަށް މަސައްކަ  [ކުއްޖާގެ ނަން]އަދި ސީދާ 
 [ކުއްޖާގެ ނަން ]ހުރީ ނަފްސާނީ ގޮތުން ވަރަށް ބޮޑަށް ބިރުގަނެފައިކަން އެނގޭކަމަށާއި، އެހެންކަމުން  [ކުއްޖާގެ ނަން ]

އްޕަ ގާތުން އެކަމުގެ ތަފްސީލު ހޯދުމަށް އުނދަގޫވި ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ވަރަށް ގިނަ ގޮތްގޮތުން މަސައްކަތް ކުރުމުން، ދޮންބަ
އޭނާގެ ކުރިމަތި ފަރާތުގައި އަތްލީ ކަމަށް ބުނެފައިވާކަމަށް އެރިޕޯޓުގައި ސޯޝަލް ސަރވިސް އޮފިސަރ ފާހަގަކޮށްފައިވާކަން 

 އެނގެން އޮވެއެވެ.
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)ކުޑަކުދިންނާއި މެދު ޖިންސީ ޢަމަލު ހިންގާ  12/2009ޤާނޫނު ނަންބަރު ހަވަނަ ކަމަކީ، )ޅ( 
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި، ކުޑަކުއްޖަކު އިތުބާރު  09ކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ މީހުންނާއި މެދު ޚާއްޞަ އުޞޫލުތަކަ

ކުރަންޖެހޭ މަޤާމެއްގައި ހުރި މީހަކު، އެކުޑަކުއްޖާ އާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގައިފިކަމަށްވާނަމަ، އެކުރަނީ ކުށެއްކަމަށް 
ގެ ދޮންބައްޕަ ކަމުގައިވުމުން  [ކުއްޖާގެ ނަން]އަކީ  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]ބަޔާން ކޮށްފައިވާއިރު، 

ކުއްޖާގެ ]ގެ ބައްޕަ ގެ މަޙައްލު ގައި ހުރި މީހާކަމާއި، އަދި  [ކުއްޖާގެ ނަން ]އަކީ  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]
ގެ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި  [ކުއްޖާގެ ނަން]އަކީ ލޯފަން މީހެއްކަމުގައި ވުމުން،  [ކުއްޖާގެ މަންމަގެ ނަން]ގެ މަންމަ  [ނަން

އަށް ރައްކާތެރިކަމާއި ޙިމާޔަތް އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ  [ކުއްޖާގެ ނަން]ބައްޕަގެ މަޙައްލުގައި ހުންނަ މީހަކު އިތުރަށް ސަމާލުވެ 
 ގެ މައްޗަށް ލާޒިމް ކަމެއްކަމުގައި  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]ގޮތުގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ޝަރުޢީ ގޮތުން 

ގެ ލޯފަން  [ކުއްޖާގެ މަންމަގެ ނަން]އަށް ޙިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ވެފައިވާއިރު، 
ކަމުގެ ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނަގައިގެން އެފަދަ މަޢުޞޫމް ކުއްޖެއްގެ ޢިއްފަތްތެރި ކަމަށް އަރައިގަތުމަތީ އިންސާނިއްޔަތާ ޚިލާފު 

ހިންގާފައިވާ އެ ޢަމަލު  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]ށް ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި، އެހެންކަމުން ޢަމަލެއްކަން ޝަރީޢަތަ
ލޮލުން ދުއްކަމަށް ބުނެ ހެކިބަސް ދީފައިވާ ހެކީންގެ ހެކިބަހަށާއި، އެވަގުތު އެތަނުގައި ތިބި އެހެން މީހުންނަށް ފެނިފައިވާ 

ކިޔައިދީފައިވާ ކިޔައި ދިނުމަށާއި،  [ކުއްޖާގެ ނަން]އެމީހުންގެ ހާޒިރުގައި  އެކަމާއި ގުޅޭ އެހެނިހެން މަންޒަރުތަކާއި، އަދި
ކުއްޖާގެ ]ގެ ނަފުސާނީ ޙާލަތަށާއި، އެމީހުންނަށް  [ކުއްޖާގެ ނަން ]އަދި ސޯޝަލް ސަރވިސް އޮފިސަރުންނަށް ފެނިފައިވާ 

ހަމަތަކުގެ މަތިން ރިޢާޔަތްކޮށް ބަލާއިރު،  އާއި އޭނާގެ މަންމަ ކިޔައި ދީފައިވާ ކިޔައި ދިނުމަށް ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ [ނަން
ކިއުޓަރ ޤަޟިއްޔާގައި ޕްރޮސD-6-C/2011ި/13 މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކުޑަފަރީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

 12/2009ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން ކުޅަ ދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކިތަކުގެ ނިޞާބަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ވަނަ  47ގެ ޑަކުދިންނާއި މެދު ޖިންސީ ޢަމަލު ހިންގާ މީހުންނާއި މެދު ޚާއްޞަ އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު()ކު

ތަކުގެ ބުރަދަނަށް ބަލާއިރު، އެއީ އެހެކި، މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންވަރަށްވުރެ މަދު ހެކި ކަމުގައި ވީނަމަވެސް
އެކަށީގެންވާ  ،ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން 51ނޫނުއަސާސީގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާ

އިތުބާރުކުރެވޭ މަޤާމެއްގައިހުރެ ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ، ގެ މައްޗަށް [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން] ،ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް
ނޑައެޅު މަށް ލިބިފައިވާ ކާފީ ހެކި ކަމުގައި މިޤަޟިއްޔާ ހައިކޯޓުގައި ބެލި ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށްސާބިތުވާ ކަމަށް ކަ

ނޑިޔާރުންނަށް އިއްތިފާޤު ވެވިފައިވާއިރު، މިއުޞޫލަކީ މީގެ ކުރިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ  ހުރިހާ ފަ
 އި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރުމިބާވަތުގެ ބައެއް މައްސަލަތަކުގައި ޤާއިމް ކޮށްފައިވާ އުޞޫލެއްކަމާއި، އޭގެ ތެރޭގަ

2012/HC-A/129 .ެޤަޟިއްޔާ ހިމެނޭކަން ފާހަގަކުރެވެއެވ 
 
 

 :ްޙުކުމ 

 

ދެންފަހެ، އިސްވެ ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގައި ބަޔާންކުރެވުނު ސަބަބުތައް އެގޮތުގެ މަތިން ހުރުމާއެކު، 
ޤަޟިއްޔާ އެ ކޯޓުން ބައްލަވާ D-6-C/2011/13  ނަންބަރު  ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކުޑަފަރީ  މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ

ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އެޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމަށް ތާއީދުކޮށް މިޤަޟިއްޔާ 
 ނިންމީއެވެ.
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 HC-A/352/2012ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު 
  :ްލައްވާ މަޖުބޫރުން ހަށިވިއްކުން  ކުޑަކުއްޖަކުޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތ 

 

 :ްއިސްތިއުނާފު ކުރިފަރާތ 

 ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސްޕްރޮސި ނަން:  *
  - * ދާއިމީ އެޑްރެސް: - * އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

 

  ުތައް ރައްދުވި ފަރާތް އިސްތިއުނާފ: 

 8[އުނިކުރެވިފައި [  ނަން: -1

 [އުނިކުރެވިފައި [އިމީ އެޑްރެސް: * ދާ  [އުނިކުރެވިފައި[* އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު: 

 [އުނިކުރެވިފައި [  ނަން: -2

 [އުނިކުރެވިފައި [* ދާއިމީ އެޑްރެސް:  [އުނިކުރެވިފައި[* އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

 
  ު1434ޞަފަރު  14 ތާރީޚް: ރަޖިސްޓްރީކުރެވުނ 

 1521 ޑިސެމްބަރު 17                  
 :ް1434 ޛުލްޤައިދާ  27 ނިމުނު ތާރީޚ     

 2013އޮކްޓޯބަރ  03              
 

  ު220  ރު: ނަންބަ  ޤަޟިއްޔާ  އިސްތިއުނާފުކުރެވުނ/Cr-C/2011 

 :ުކޯޓު  ކްރިމިނަލް ނިންމެވި ކޯޓ 

 

  ިލިސް:މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖ 

ނޑިޔާރު  ނޑިޔާރު  ،ޢަބްދުއްރައޫފު އިބްރާހީމްފަ ނޑިޔާރު އަޒްމިރާލް ފަ  ދާ ޒާހިރު ޝުޢައިބު ޙުސައިން ޒަކަރިއްޔާ،ފަ
 

  ުތައް(އުޞޫލު ޤަޟިއްޔާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ މުޙިއްމ(: -  
 

  ިއާއި ޙުކުމް ގެ ޚުލާޞާ ދަށުކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައ: 

 

ގެ ނަމާއި  1އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތް [ ،ޤަޟިއްޔާއަކީ Cr-C/201/1220ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ކްރިމިނަލް 
ވަނަ އަހަރު އެކި ދުވަސް މަތިން  2010، [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 2ވާ ފަރާތް އިސްތިއުނާފް ރައްދު[ އާއި، [އެޑްރެސް

އަނިޔާ [ގެ ކޮއްކޮ  [ގެ ނަން 1އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތް [ގެ ދަރިފުޅު އަދި  [ގެ ނަން  2އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތް [
ގެ  2ކުއްޖާ  ލިބުނު  އަނިޔާ [ވާތީއާއި، މިދެމީހުން ލައްވާ މަޖުބޫރުން ހަށިވިއްކުވާފައި [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 1ލިބުނު ކުއްޖާ 
)ކުޑަކުދިންނަށް  2009/12ލައްވައި މަޖުބޫރުން ހަށިވިއްކުވަން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  [ނަމާއި އެޑްރެސް

ވާލާދީ )ހ( އާއި ޙަ ވަނަ މާއްދާގެ  19ގެ ޖިންސީ ގޯނާ ކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުޞޫލުތަކަށް ޢަމަލު ކުރުމުގެ ޤާނޫނު(
ގެ  [ގެ ނަން 1އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތް [ އާއި [ގެ ނަން 2އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތް [އެމާއްދާގެ )ށ(ގެ ދަށުން 

  ވެ.ތުން ހުށަހެޅުމުން ބައްލަވާފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެކެދައުލަ މައްޗަށް ކުޑަކުއްޖަކުލައްވައި މަޖުބޫރުން ހަށިވިއްކުވުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ
ގެ  1އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތް ["ދެންފަހެ  ،ޙުކުމް ކުރައްވާފައިވަނީ ކޯޓުން  ކްރިމިނަލް އެޤަޟިއްޔާގައި 

ލަތުން ކުޅަ ކުޑަކުއްޖަކު ލައްވައި އު ގެ މައްޗަށް ދަ [މާއި އެޑްރެސްގެ ނަ 2އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތް [ އާއި [މާއި އެޑްރެސްނަ
 2އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތް [ އާއި [ގެ ނަން  1އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތް [ގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއަށް މަޖުބޫރުން ހަށިވިއްކުވުމު 

                                                 
8
 މެންބަރުންނެވެ.  ގެ ޢާޢިލާގެ 1ވާ ފަރާތްތަކަކީ މިމައްސަލައިގައި އަނިޔާ ލިބުނު ކުއްޖާ ލައިގައި އިސްތިއުނާފް ރައްދު މިމައްސަ  



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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ގެ  [ގެ ނަން  2އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތް [ވަނަ އަހަރު އެކި ދުވަސް މަތިން  2010އިންކާރުކޮށްފައިވާއިރު،  [ގެ ނަން 
 އާއި  [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 1އްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު ކު[ގެ ކޮއްކޮ  [ގެ ނަން  1 އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތް[ދަރިފުޅު އަދި 

އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ [ދެކުދިންނަށް މަޖުބޫރުކުރުވައިގެން އެކުދިން ލައްވައި  އާއި [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 2ކުއްޖާ  އަނިޔާ ލިބުނު[
ހަށިވިއްކުވާފައިވާކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވާ މިންވަރަށް  [ގެ ނަން  2އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތް [ އާއި [ގެ ނަން 1ފަރާތް 
އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތް [ އާއި [މާއި އެޑްރެސްގެ ނަ 1އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތް [ތުން ހެކި ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ ދައުލަ

ން ހަށިވިއްކުވުމުގެ ކުށް ޝަރީޢަތަށް ގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުޅަ ކުޑަކުއްޖަކުލައްވައި މަޖުބޫރު[މާއި އެޑްރެސްގެ ނަ 2
  " މިފަދައިންނެވެ.ޙުކުމްކޮށް މިޤަޟިއްޔާ ނިންމީއެވެ ވާކަމަށްބިތުނުސާ

 
 

 :ްފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައ 

 

ޙުކުމާމެދު ޤަޟިއްޔާގައި ޙުކުމް ކުރައްވާ ނިންމެވުމުން، އެ Cr-C/201/1220ނަންބަރު  ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ .2
އެޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު ކުރަމުން އަންނަނިވި ނުކުތާތައް ފާހަގަކޮށް  ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުންޕްރޮސި  ނުޖެހިގެންހިތްހަމަ

ގެ ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހު ޕްރޮސި އެގޮތުން  އެނުކުތާތަކާމެދު ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ.
  ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ:

 
  ާއާއި  [މާއި އެޑްރެސް ގެ ނަ 1އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތް [ތުން ދައުލަ  އަކީ،ފުރަތަމަ ނުކުތ

ގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ކުޑަކުއްޖަކުލައްވައި މަޖުބޫރުން  [މާއި އެޑްރެސްގެ ނަ 2އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތް [
 2009/12ނިސްބަތައްބަލާއިރު، ޤާނޫނު ނަންބަރ ހަށިވިއްކުވުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކީގެ 

ގެ ދަށުން ކުށެއް  )ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު(
ނޑައެޅުމަށްޓަކައި އެޤާނޫނުގެ  ފައިވީނަމަވެސް ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންވަރަށް ހެކި ހުށަހަޅާ  47ސާބިތުވާކަމަށް ކަ

 ނުކުތާއެވެ. މައްސަލަ ނިންމަވާފައިވާކަމަށްބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ އެކަމަށް ރިޢާޔަތްނުކުރައްވާ 
 
  ަނާކުރާ މީހުންނާމެދު )ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯ 2009/12ޤާނޫނު ނަންބަރ  ،ނަ ނުކުތާއަކީ ދެވ
 ނިންމަވާފައިވާކަމަށްބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ  ދާ ޚިލާފަށްޞަ ލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ މަޤް ޚާއްޞަ އުޞޫ

 ނުކުތާއެވެ.
 

 
 ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށާއި،  Cr-C/201/1220ނަންބަރު  ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެމިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން  .1

އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ [ ރައްދުވާ ފަރާތުންނާއި މައްސަލަ ގެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ޕްރޮސިއެޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު ކުރަމުން 
ގެ ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ  [މާއި އެޑްރެސް ގެ ނަ 2އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތް [ އާއި [މާއި އެޑްރެސްގެ ނަ 1ފަރާތް 

 އެވެ.އިވެވިފަންތަކަށް ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ޝަރީޢަތަށް ފާހަގަކުރެ ޔުމައްސަލައާއި ގުޅުންހުރި ލިޔެކިވާހަކައަށާއި، 

 

އިސްތިއުނާފް [އާއި  [މާއި އެޑްރެސްގެ ނަ 1އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތް [ ،ކަމަކީ  ފުރަތަމަ  )ހ(
)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ  2009/12ދެމީހުންގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު އާއި  [މާއި އެޑްރެސްގެ ނަ 2ރައްދުވާ ފަރާތް 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި ހަވާލާދީ އެމާއްދާގެ  19ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ގެ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުޞޫލުތަކަށް 
ވަނަ އަހަރު  2010)ށ(ގެ ދަށުން ކުޑަކުއްޖަކު ލައްވައި މަޖުބޫރުން ހަށިވިއްކުވުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާކޮށްފައިވަނީ، އެދެމީހުން 

ގެ  1އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތް [ޅު އަދި ގެ ދަރިފު[ގެ ނަން 2އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތް [އެކި ދުވަސް މަތިން 
ލައްވާ މަޖުބޫރުން ހަށިވިއްކުވާފައިވާތީއާއި، މިދެމީހުން  [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 1ކުއްޖާ  އަނިޔާ ލިބުނު  [ގެ ކޮއްކޮ [ނަން

ވާތީކަމަށް ބުނެކަން ލައްވައި މަޖުބޫރުން ހަށިވިއްކުވަން މަސައްކަތްކޮށްފައި  [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 2ކުއްޖާ  އަނިޔާ ލިބުނު[
އެނގޭއިރު، އެދެމީހުންގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅުނު އެދަޢުވާއަށް ކްރިމިނަކް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި އެދެމީހުން 

ތުގެ ފަރާތުން ހެކި ހުށަހަޅައި އެހެކިން ޙާޟިރުކޮށް އެމީސްމީހުންގެ ދައުލަ އިންކާރުކުރުމުން އެދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި 
 -ލަތުން ހުށަހެޅި ހެކީންގެ ތެރެއިން:އުޢަތުން ހޯދުމަށް އެދިފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި، އެގޮތުން ދަބަސް ޝަރީ 



   މައްސަލަަތއް  ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ  [މާއި އެޑްރެސްގެ ނަ 1 ހެކިވެރިޔާ [. ތާޖުއްދީން ސްކޫލްގެ ޓީޗަރެއްކަމުގައިވާ 1
އޭނާ މަސައްކަތްކުރާ  އަކީ  [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 2ކުއްޖާ  އަނިޔާ ލިބުނު [ޝަރީޢަތުގެ މަޖްލީހުގައި، އެދަޢުވާގައި ހިމެނޭ 

ލައްވާ ގަދަކަމުން ހަށިވިއްކުވަން އުޅުނު ވާހަކަ އޭނާއަށް  [ން ގެ ނަ 2ޖާ އަިނޔާ ލިބުނު ކުއް[ސްކޫލުގެ ދަރިވަރެއްކަމަށާއި، 
ޕޮލިސް ސަރވިސް އަށް  ކިޔާދިންކަމަށާއި، ނަމަވެސް ކިޔާދިން ތާރީޚެއް ހަނދާނެއް ނެތްކަމަށާއި ނަމަވެސް އޭނާ މޯލްޑިވްސް

އޭނާއަށް ކިޔާދިންގޮތަށް ދީފައިވާ ބަޔާނެއްކަމަށާއި، އެބަޔާން އޭނާ  [ނަންގެ  2 އަނިޔާ ލިބުނު ކުއްޖާ[ދީފައިވާ ބަޔާނަކީ 
ގޮވައިގެން މާފަންނު ކޮޅުގައި ހުރި ގެސްޓް  [ނަންގެ  2 އަނިޔާ ލިބުނު ކުއްޖާ[ކިޔައި ސޮއިކޮށްފައި ވާނެކަމަށާއި، 

އެގޭގައި ހުންނަ ތިމާގެ ދައްތައަކާއި އެދައްތަގެ ދަރިފުޅު ދިޔަކަމަށާއި، އެތަނަށް ދިޔައިރު އެކޮޓަރީގައި  ހައުސްއަކަށް
ކިޔައި އުޅެނީ ދޮންބެ ކަމަށާއި، އޭނާ  [ނަންގެ  2ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު [ފިރިހެނަކު ހުރިކަމަށާއި، އެފިރިހެން މީހާއަށް 

ފާޚާނާއަށްވަދެ ދޮރު  [ނަންގެ  2ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު [ގައި އަތްލަން އުޅުމުން ގެ ގައި[ނަން ގެ  2 ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު[
އެ ކޮޓަރީގައި ބަހައްޓާފައި ދިޔައީ  [ނަންގެ  2 ކުއްޖާ  އަނިޔާ ލިބުނު [އަދި އެމީހުން  ،ތަޅުލީކަމަށް ބުނެފައިވާކަމަށާއި

ކަމާއި،  [ގެ ނަން 2ސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތް އި[ގެ ތިމާގެ ދައްތައަކީ [ނަންގެ  2ކުއްޖާ  އަނިޔާ ލިބުނު[ކަމަށާއި، 
އޭނާއަށް  [ގެ ނަން 2 ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު [ކަމަށް  [ގެ ނަން 1އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތް [އޭނާގެ ދަރިއަކީ 

 ކިޔައިދީފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވާކަމާއި،
ގެ މަޖިލީހުގައި ބެލެނިވެރިންގެ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތު، [މާއި އެޑްރެސްގެ ނަ 2 ހެކިވެރިޔާ[. 2 

ގެ  1 ކުއްޖާ  އަނިޔާ ލިބުނު[ގެސްޓްހައުސްތަކަށް ދާކަމުގެ ރިޕޯޓް ލިބިގެން  [ނަން ގެ  1 ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު [ ފަރާތުން 
، އޭނާގެ ދައްތައާއެކު ގެސްޓްހައުސްތަކަށް ދާކަމަށާއި [ނަންގެ  1 ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު[އާއި ސުވާލުކުރިކަމަށާއި،  [ނަން

ލާޤީ ޢަމަލު ހިންގާކަމަށާއި، މިގޮތަށް މީހުންނާއެކު ޚް ރާބޮއެ، މީހުންނާއެކު ބަދުއަ، އެތަންތަނަށް ގޮސް ސިގިރޭޓް ބޮއެ
ރ )ފައްސަތޭކަ ރުފިޔާ( ނޫނީ އެއަށްވުރެވެސް ގިނައިން ލިބޭކަމަށާއި، އެ 500/- ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުމުން ބައެއްފަހަރު

ގެ މަންމައަށް  [ގެ ނަން  1 ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު[ށް ކަމަށާއި، ގެސްޓް ހައުސްތަކަށް ދާކަން ލާރިދެނީ އޭނާގެ މަންމައަ
 އަނިޔާ ލިބުނު [ދިސާ އާއި ގުޅިގެން ނާ ގާތު ބުނެފައިވާކަމަށާއި، މިޙާއޭ [ގެ ނަން 1 ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު [އެނގޭނެކަމަށް 

 އަނިޔާ ލިބުނު [އާއި ސުވާލުކުރުމުން އޭނާއަށް  [ގެ ނަން 2ތް އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާ [ގެ މަންމަ  [ގެ ނަން  1 ކުއްޖާ
އަނިޔާ  [، [ގެ ނަން  2އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތް [ގެ އެއްވެސްކަމެއް ނޭނގޭކަމަށާއި، އޭނާގެ ދައްތަ [ގެ ނަން  1 ކުއްޖާ
ގެ  1 ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު[އި، ގެން ގެސްޓްހައުސްއަކަށް ވަތްތަން ފެނިފައިނުވާކަމަށާގޮވައި [ގެ ނަން 1 ކުއްޖާ ލިބުނު
އިސްތިއުނާފް [ގެ މަންމަ  [ގެ ނަން  1 ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު [ގެ ބެލެނިވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ސްކޫލަށް އަންނަނީ [ނަން

  ކަމަށް ބުނެފައިވާކަމާއި، [ގެ ނަން 2ރައްދުވާ ފަރާތް 
ގެ ޝަރީޢަތުގެ ކްރިމިނަލް ކޯޓު  [ރެސްޕްރިންސިޕަލްގެ ނަމާއި އެޑް[. ތާޖުއްދީން ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް 3
 ކުއްޖާ  އަނިޔާ ލިބުނު[އާއި ސުވާލުކުރުމުން  [ގެ ނަން 1 ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު[ދިސާއާއި ގުޅިގެން އޭނާ މަޖިލީހުގައި، މިޙާ

މަށާއި، ގެސްޓް ހައުސްތަކަށް ގޮސް މީހުންނާއެކު ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގައިގެން ފައިސާލިބޭކަމަށް ބުނިކަ [ގެ ނަން 1
ގެ  1 ކުއްޖާ  އަނިޔާ ލިބުނު[އެފައިސާގެ ބޭނުން ކުރަނީ އޭނާގެ އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ނޫނީ ގޭގެ އެކިކަންތައްތައް ކުރުމަށްކަމަށް 

ދިސާއާިއ ކަމަށް ބުނެފައިވާކަމަށާއި، މިޙާއޭނާގެ ގާތުގައި ބުނެފައިވާކަމަށާއި، އެކަން އޭނާގެ މަންމައަށްވެސް އެނގޭނެ [ނަން
 ގެ މަންމައާއި ސްކޫލުގެ ފަރާތުން ސުވާލުކުރެވުނުކަމަށް ބުނެފައިވާކަމާއި، [ގެ ނަން  1 ކުއްޖާ ނިޔާ ލިބުނުއަ[ގުޅިގެން 

ދިސާ ހިނގާދިޔައިރު ތާޖުއްދީން ސްކޫލުގެ ޑެޕިއުޓީ މިޙާ އަކީ  [ގެ ނަންޑެޕިޔުޓީ ޕްރިންސިޕަލް [. 4
ލުކުރެވުނީ ސްކޫލުގެ ބެލެނިވެރިންނާއި ސްކޫލުގެ އާއި ސުވާ [ގެ ނަން  1 ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު[ޕްރިންސިޕަލްކަމަށާއި، 

އާއި ސުވާލުކުރުމުން މީނާ  [ގެ ނަން 1 ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު [ޓީޗަރުން ކުރި ޝަކުވާތަކަކާއި ގުޅިގެން ކަމަށާއި،
މަންމައަށް ގެ  [ގެ ނަން 1 ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު[ގެސްޓްހައުސްތަކަށްގޮސް ރާ ބޮއެ، ސިގިރޭޓް ބޮއެ ހަދާކަމަށާއި، މިކަން 

ގެ މަންމަ ނުވަތަ ދައްތަ [ގެ ނަން 1 ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު[އެނގޭނެކަމަށާއި، ނަމަވެސް، ގެސްޓްހައުސްތަކަށް ސީދާ 
މަންމަގެ ފޯނަށް މީހުން  [ގެ ނަން  1 ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު[އެތަނަށް ފޮނުވާކަން ބުނަން ނޭނގޭކަމަށާއި، ނަމަވެސް 

ގެންދާކަމަށް ބުނެފައި އޮންނަކަމާއި، އޭގެ ބަދަލުގައި  [ގެ ނަން 1 ކުއްޖާ ނިޔާ ލިބުނުއަ[ފޯނުކުރުމުން އެބުނާ ތަނަކަށް 
އޭނާއަށް ފައިސާ ދޭކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެ ފައިސާއަށް ހަދާގޮތާ ބެހޭގޮތުން ބުނި އެއްޗެއް މިހާރު ހަނދާނުގައި ނެތްކަމަށް 

 މަޖިލީހުގައި ބުނެފައިވާކަމާއި، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ  [ގެ ނަންޑެޕިޔުޓީ ޕްރިންސިޕަލް [



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ  [މާއި އެޑްރެސްގެ ނަ 1ގެ ރަޙްމަތްތެރިޔާ  2 ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު[. 5
އޭނާގެ ޓިއުޝަން ކްލާހަށް ކިޔަވަން  އަކީ  [ގެ ނަން 2 ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު [މަޖިލީހުގައި، މިމައްސަލާގައި ހިމެނޭ 

ހިރިޔާ ސްކޫލް ކައިރީ ހުންނަ ގެސްޓްހައުސްއަކަށް  [ގެ ނަން 2 ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު[، އަންނަކުއްޖެއްކަމާއި
ގެ ބޮޑުދައިތަގެ އިތުރުން އަދިވެސް ކޮންމެވެސް [ގެ ނަން 2 ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު[ގެންދިޔަކަމަށާއި، އެތަނަށް ގެންދިޔައީ 

ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެދުވަހު  [ގެ ނަން 2ރައްދުވާ ފަރާތް  އިސްތިއުނާފް[އެހެން މީހެއްކަމަށާއި، ބޮޑުދައިތައަށް ކިޔަނީ 
އެކު ދެންހުރި މީހެއް އެވަގުތު ހަނދާން ނެތްކަމަށާއި، އެދުވަހު ގެސްޓް އާއި [ގެ ނަން 2އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތް [

ބެހެން އުޅުމުން  އާއި [ން ގެ ނަ 2 ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު [ ހައުސްއަށް ދިއުމުން އެތާ ފިރިހެނެއް ހުރިކަމަށާއި، އެމީހާ 
 ގޮސްވަނީ ފާޚާނާއަށްކަމަށް ބުނެފައިވާކަމާއި، [ންގެ ނަ 2 ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު[

ގެ ޝަރީޢަތުގެ ކްރިމިނަލް ކޯޓު  [މުދައްރިސްގެ ނަމާއި އެޑްރެސް ގެ  2 ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު[. 6
ގެ ލީޑިންގ ޓީޗަރެއްގެ ގޮތުގައިކަމަށާއި،  8ގްރޭޑް ދިސާ ހިނގިއިރު އޭނާ އުޅުނީ މުހިއްދީން ސްކޫލުގެ މަޖިލީހުގައި، މިޙާ

ކު ކްލާހުގައި ދެކެވުނު އްޖެއްނޫން ކަމަށާއި، އެއްދުވަހަ އޭނާ ކުރިން ދަންނަ ކު އަކީ  [ގެ ނަން  2 ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު [
ރަށް ނޭދެވޭ ކަންތައް ވާހަކައެއްގެ ތެރޭގައި ބުނީ މިސްއޭ ވާހަކައެއް ބުނަން ވެފައި އެބައޮތޭ ކިޔާފައި ބުނީ ގޭތެރޭގައި ވަ

ކައިރީވެސް ރާ ބޯން  [ގެ ނަން  2 ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު [ހިނގަމުންދާ ކަމަށާއި، ގޭތެރޭގައި ރާވެސް ބޮއެ ހަދާކަމަށާއި، 
 2 ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު[ބުނާ ކަމަށާއި، އަދި އެގެއަށް ބޭބެ ނަމަކަށް ކިޔާ ފިރިހެން މީހެއް އަންނަކަމަށާއި، މިމީހާ އައުމުން 

ބަދުއަޚްލާޤީ  އާއިމެދު [ގެ ނަން  2 ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު  [ކު މި މީހާ ހަދާ ކަމަށާއި، އަދި އެއްދުވަހަ  ގޮވައި އަށް [ނަންގެ 
މުދައްރިސްގެ  ގެ 2 ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު[ބުނިކަމަށް  [ގެ ނަން  2 ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު[  ޢަމަލު ހިންގަން އުޅުނުކަމަށް

 ކަމާއި،ބުނެފައިވާ [ނަމާއި އެޑްރެސް
ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި، މިމައްސަލައިގައި  [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 3ހެކިވެރިޔާ [. 7

އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ [ދަންނަ ކަމަށާއި، އެކުއްޖާ ދަންނަނީ އޭނާގެ ދައްތަ  [ގެ ނަން 1 ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު[ހިމެނޭ 
އާއި އެގެއަށް ގޮސް އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އޭނާ  [ގެ ނަން 1 ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު[ގެ ފަރާތުން ކަމަށާއި، [ގެ ނަން 1ފަރާތް 

ގެ މަންމަ އާއި ދައްތަ އޭނާ ލައްވާ ޖިންސީގުޅުން [ގެ ނަން 1 ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު [އާއި ދިމާވެފައިވާ ކަމަށާއި، 
ގެ  1 ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު [ދޮގެއްކަމަށް ހިންގުވިކަމަށް ބުނެ ވާހަކަ ދެއްކި ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ފަހުން ދުވަހަކު އެއީ 

އޭނާ ގާތުގައި ބުނެފައިވާކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެކަހަލަ އެއްވެސް ކަމެއް އޭނާ އެގެއަށް ދިޔަދިއުމުގައި އެގޭތެރެއިން  [ނަން
 ބުނެފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމެވެ. [ނަން ގެ  3ހެކިވެރިޔާ [އޭނާއަށް ފެނިފައިނުވާކަމަށް 

 

)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު  2009/12ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ކަމަކީ ދެވަނަ  )ށ(
ލުތަކަކަށް ޢަމަލު ކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ގެ ދަށުން ދަޢުވާ ކުރެވޭ މައްސަލަތަކުގައި ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅާ ހެއްކަށް ޞޫޚާއްޞަ އު

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އިން )ދ( އަށް  47ގެ މިގޮތުން އެޤާނޫނު  ،ދެވޭ ބުރަދަން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި
ވަނަ މާއްދާގެ  51)ފަހެއް( ބާވަތެއްގެ ހެކި ހުރެއްޖެނަމަ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ  5ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހެކީގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން 

ރީޢަތަށް )އ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މީހަކު ކުށެއްކޮށްފިކަން އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ޝައްކެއްނެތި ޝަ
ސާބިތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ލިބިފައިވާ ހެކިކަމުގައި ބެލެވޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އެއަށްވުރެ މަދުން ހެކި 

ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މީހަކު ކުށެއްކޮށްފިކަން  51ހުރިކަމުގައިވީނަމަވެސް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
ނޑައެޅުމަށް އެކަށީގެންވާ މި ންވަރެއްގެ ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވާނަމަ، އެކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ކަ

 އެމާއްދާ ހުރަސް ނާޅާކަން އެނގޭކަމާއި،
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހެކީގެ ބާވަތްތަކުގެ  47މިމައްސަލާގައި، އިޝާރާތްކުރެވުނު ޤާނޫނުގެ 

ކިޔާދިން ކިޔާދިނުމުގެ އިތުރުން ހުށަހަޅާފައިވަނީ ކުއްޖާގެ މެޑިކޯ ލީގަލް  [ގެ ނަން  1 ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު[ތެރެއިން 
ރިޕޯޓާއި، ކުއްޖާ ލައްވާ ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގިކަމަށްބުނެ ކުއްޖާ ކިޔަދީފައިވާ މީހުންގެ ބަސްކަން އެނގެން 

އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ [އާއި  [ގެ ނަން  2އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތް [އޮންނަކަމާއި، މިފަރާތްތަކަށްވެސް ކަނޑައެޅިގެން 
ލައްވާ ގަދަކަމުން  [ގެ ނަން  2 ކުއްޖާ ައނިޔާ ލިބުނު[އާއި  [ގެ ނަން  1 ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު[ ،[ގެ ނަން  1ފަރާތް 

އަނިޔާ [ބަހުން އެގެން އޮންނަކަމާއި،  ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުވަން މަސައްކަތްކުރިތަން ފެނިފައި ނުވާކަން ހެކިންގެ ހެކި
ގެ މަންމަ އާއި ދައްތަ އޭނާ ލައްވާ ޖިންސީގުޅުން ހިންގުވިކަމަށް އެއްދުވަހަކު ބުނި ނަމަވެސް [ގެ ނަން 1 ކުއްޖާ ލިބުނު

އި ގެ ނަމާ 3ހެކިވެރިޔާ [ ބުނެފައިވާކަމަށް، [ގެ ނަން 1 ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު[ފަހުން ދުވަހަކު އެއީ ދޮގެއްކަމަށް 
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ގެސްޓްހައުސްތަކަށްގޮސް ރާ ބޮއެ، ސިގިރޭޓް ބޮއެ ، [ގެ ނަން  1 ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު[ ބުނެފައިވާކަމާއި، [އެޑްރެސް
ގެ މަންމައަށް އެނގޭނެކަމަށާއި، ނަމަވެސް، ގެސްޓްހައުސްތަކަށް [ގެ ނަން  1 ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު [ ހަދާކަމަށާއި، އެކަން 

ގެ މަންމަ ނުވަތަ ދައްތަ އެތަނަށް ފޮނުވާކަން ބުނަން ނޭނގޭކަމަށް ތާޖުއްދީން [ނަން ގެ  1 ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު[ސީދާ 
 އަނިޔާ ލިބުނު [ އެމައްސަލައާގުޅޭ ގޮތުން، [މާއި އެޑްރެސްގެ ނަޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް[ސްކޫލުގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް 

އަކީ ރާބޮއި  [ގެ ނަން  1 ކުއްޖާ ލިބުނު އަނިޔާ[އާއި ސުވާލުކުރުމުން ބުނެފައިވާކަމާއި،  [ގެ ނަން 1 ކުއްޖާ
އެހެން ބަޔަކު ރާބޯ ތަނުގައި  [ގެ ނަން  2 ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު[ އެކިގެސްޓްހައުސްތަކަށް ގޮސް އުޅޭ ކުއްޖެއްކަމަށާއި، އަދި

ކުދިން އެތަންތަނަށް ހުރިކަމަށް އަދި ގެސްޓްހައުސަކަށް ދިޔަކަމަށް އެކުދިން ބުނެފައިވާކަމަށް ހެކިން ބުނެފައިވީނަމަވެސް، އެދެ
މަލުހިންގުވައިގެން މިޤަޟިއްޔާގައި އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ދެފަރާތުން ފައިސާ ކުދިން ލައްވައި ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަގެންގޮސް އެދެ

 ތަށް ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމެވެ.ފައިވާކަން ޝަރީޢަ ހޯދާ
 

ގައި އެކޯޓުން ކުރައްވާފައިވާ ޤަޟިއްޔާ Cr-C/201/1220ނަންބަރު  އެހެންކަމުން، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ
ލުތަކާ ޚިލާފަށް ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމެއްކަމަށް މިޤަޟިއްޔާ ބެލި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމަކީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުޞޫ 

ނޑިޔާރަކަށް ނުފެންނަކަމެވެ.  އެއްވެސް ފަ
 
 

 :ްޙުކުމ 

 

  ނަންބަރު  ން ބަޔާންކުރެވުނު ގޮތަށް ހުރުމާއެކު، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ދެންފަހެ، އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ކަންކަ 
1220/Cr-C/201  ާއިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ [އެގޭ  އާއި [މާއި އެޑްރެސްގެ ނަ 1އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތް [ގައި، ޤަޟިއްޔ

އްކިކަމުގެ ކުށް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުނުވާކަމަށް ގެ މައްޗަށް ކުޑަކުއްޖަކުލައްވައި މަޖުބޫރުން ހަށިވި[މާއި އެޑްރެސް ގެ ނަ 2ފަރާތް 
ނޑައަޅުއްވައި ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭފަދަ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ސަބަބެއްނެތްކަމަށް މިޤަޟިއްޔާ ބެލި  ކަ

ނޑައަޅައި ޙުކުމްކޮށްފީމެވެ. ނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ކަ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަ
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 ވަނަ އަހަރު ނިންމާފައިވާ މައްސަލަތައް  2014

 ކުޑަކުދިންނާބެހޭގައި ހިމެނޭ ތަކު މައްސަލައެން އުނިކުރެވިފައިވާ ބައިތައް އުނިކުރެވިފައިއެވަނީ ތަކުރިޕޯޓު ހިމެނިފައިވާ  މިފޮތުގައި]
[ކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައެވެ ސިއްރު މަޢުލޫމާތު   
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 HC-A/82/2013އްޔާ ނަންބަރު ޤަޟި 
  :ްބާލިޣުނުވާ އުފަންދަރިއަކާމެދު ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުން ޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތ 

 

 :ްއިސްތިއުނާފު ކުރިފަރާތ 

 9[އުނިކުރެވިފައި[ނަން:  *

      [އުނިކުރެވިފައި [* ދާއިމީ އެޑްރެސް:  [އުނިކުރެވިފައި[* އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު: 

 

  ައްދުވި ފަރާތް:އިސްތިއުނާފު ރ 

 ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސްޕްރޮސި  ނަން: *

 -* ދާއިމީ އެޑްރެސް:  -* އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު: 

 
  ު4143 ރަބީޢުލްއާޚިރު 15 ތާރީޚް: ރަޖިސްޓްރީކުރެވުނ 

 2013 ފެބްރުއަރީ 27                  
 :ް1435ރަބީޢުލްއައްވަލް  15 ނިމުނު ތާރީޚ 

 1525ރީ ޖެނުއަ 20              
 

  ުރު: ނަންބަ  ޤަޟިއްޔާ  އިސްތިއުނާފުކުރެވުނ (1142/JC/2008)  113/Cr-C/2010 

 :ުކްރިމިނަލް ކޯޓު  ނިންމެވި ކޯޓ 

 

  ިލިސް:މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖ 

ނޑިޔާރު  ނޑިޔާރު ، ޢަލީ ސަމީރުފަ  ޢަބްދުއްރައޫފު އިބްރާހީމް ފަނޑިޔާރު ، ޝުޢައިބު ޙުސައިން ޒަކަރިއްޔާފަ
 

  ިހެކިންގެ ފަރާތުން ފުލުސް އޮފީހުގައި ދީފައިވާ ބަޔާނެއް ޝަރީޢަތުގެ  :)ތައް(އުޞޫލު އްޔާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ މުޙިއްމު ޤަޟ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޖިލީހުގައި އިއްވުމަކީ "ވިޓްނެސް ލީޑް" ކުރުމުގެ މަފްހޫމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭކަމެއްނޫންކަމަށް؛ 

؛ ވަނަ މާއްދާއާ ފުށުނާރާކަން 6ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  76/24ނަ މާއްދާގެ )އ( އާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު ވަ 51ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
މައިން ނުވަތަ ބަފައިން ދަރިންނާއި އެއްކޮޅަށް ދަރިންގެ މަސްލަޙަތުގައި ދޭހެކިބަސް ޢާއްމު އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން ހެކިބަހުގެ 

ބަފައިން އެމީހުންގެ ދަރިންނާއި އެއްކޮޅަށް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ބުނާ ބަސް ދަރަޖައިގައި ޤަބޫލު ނުކުރެވުނު ނަމަވެސް، މައިން
ނޑައަޅުއްވާފައިވާ  ޤަރީނާއެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތުމަކީ އިސްލާމީ ޝަރުޢީ އުޞޫލުތަކުގައި އެފަދަ މީހުންގެ ބަސް ޤަބޫލުކުރުމަށް ކަ

 ން.އުޞޫލުތަކާއި ތަޢާރުޒުވާކަމެއް ނޫންކަ
 

  ަގެ ޚުލާޞާ:ހެޅުނު މައްސަލައި ދަށުކޯޓަށް ހުށ 

 

އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ]ޤަޟިއްޔާއަކީ، 113/Cr-C/2010 (JC/2008/1142)  ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ކްރިމިނަލް 
 [ކުއްޖާގެ ނަން]އާއި ކައިވެނިކޮށްގެން ލިބިފައިވާ އަންހެން ދަރިފުޅު [ ކުއްޖާގެ މަންމަގެ ނަމާއި އެޑްރެސް]، [ނަމާއި އެޑްރެސް

[ ކުއްޖާގެ ނަން ] ކުއްޖާގެ ބައްޕަ ބުނިނަމަވެސް[ އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ނުހިންގާކަމަށް  އާއިމެދު

ކުއްޖާގެ ]ބުނާތީއާއި، އެގޮތުން [ ކުއްޖާގެ ނަން ]ކުޑައިރުން ފެށިގެން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގަމުން އައިސްފައިވާކަމަށް ވަރަށް 
ނޫޅޭ ވަގުތުތަކުގައާއި ރަށުން ބޭރަށް ދިއުމުން ރޭގަނޑާއި ދުވާލު އެކިގަޑި އި ގޭގަ[ އްޖާގެ މަންމަގެ ނަންކު]ގެ މަންމަ [ނަން

ލައިގެން ހުންނަ އަންނައުނު [ ކުއްޖާގެ ނަން]މީނާގެ ކޮޓަރިއަށް ވައްދައި ކޮޓަރި ތަޅުލުމަށްފަހު  ،[ކުއްޖާގެ ނަން]ތަކުގައި 
ވަނަ އަހަރުގެ  2004އިމެދު ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލު ހިންގައި ޒިނޭކުރާކަމަށާއި، މީނާ އާ[ ކުއްޖާގެ ނަން]ގަދަކަމުން ބާލުވައި 

އްމު ގޮތެއްގައި ޢާކަމަށާއި ހިންގައި ޒިނޭކުރި އާއިމެދު ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލު [  ކުއްޖާގެ ނަން ]ހާއިރު  15:30ދުވަހެއްގެ މެންދުރުފަހު 
މިގޮތުން ގޭގެ ސިޓިންގ ރޫމްގައި  ،ވަރަށްގައިގޯޅިކޮށް އުޅޭކަމަށާއި އާއި [ކުއްޖާގެ ނަން] ،[އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]
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ނޑަށް އަތްއަރުވައި ގަޔާ  [ކުއްޖާގެ ނަން]އިންނަނީ [ އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]އިށީނދެގެން އިންނައިރު  ގެ ކޮ
ނޑަށް[ކުއްޖާގެ ނަން]ގެއިން ބޭރަށް ދާއިރުވެސް  ،ކައިރިކޮށްގެން ކަމަށާއި ގެ  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]އަތްލައި  ގެ ކޮ

[ ކުއްޖާގެ ނަން ]ގޭގައި އުޅޭއިރުގައާއި  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ] ،ބުނާތީއާއި[ ކުއްޖާގެ ނަން]ގަޔާއި ކައިރިކުރާކަމަށް 

ނޑަށް އަތްލައި ގަޔާއި ކައިރިކޮށްގެން އުޅޭ[ކުއްޖާގެ ނަން]ގޮވައިގެން ބޭރަށް ދާއިރު   [ބޮޑުދައިތަގެ ނަން ] ތަން ފެންނަކަމަށްގެ ކޮ
ބުނާތީއާއި [ ކުއްޖާގެ ބޮޑުދައިތަގެ ފިރިމީހާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް]އާއި  [ކުއްޖާގެ ބޮޑުބޭބެގެ ނަން ]އާއި  [ކުއްޖާގެ މާމަގެ ނަން ]އާއި 

ންގރޫމްގައި މީހަކު ފެންނަން ގައި މީނާ )އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތް( އުޅޭ އެޕާރޓްމަންޓްގެ ސިޓި [ކުއްޖާ ދިރިއުޅޭ ގޭގެ ނަން]
ވަރަށް ކުޑައިރުއްސުރެ ފެށިގެން [ ކުއްޖާގެ ނަން ]އާއިމެދު ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލު ހިންގާކަމަށާއި [ ކުއްޖާގެ ނަން]ނެތްނަމަ 

އާއިމެދު [ ކުއްޖާގެ ނަން ]މަންޒަރު ދައްކުވައިދޭ ވީޑިއޯ ދައްކައި އެއިން ފެންނަގޮތަށް  ކާޑާއި އޮރިޔާން ކޮމްޕިއުޓަރުން އޮރިޔާން 
ކުއްޖާގެ ]އަހަރުގައި އެއްދުވަހަކު  8ނުވަތަ  7ގެ އުމުރުން  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލު ހިންގަން މަސައްކަތް ކުރާކަމަށާއި 

ނޑު ބޮޑުދައިތަގެ ދަރިފުޅުގެ ނަން]އާއި  [ނަން  ގެ  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]އާ ދެކުދިން [ ކުއްޖާގެ މަންމައާއި އެއްބަ
ނޑު ބޮޑުދައިތަގެ ]އާއި [ ކުއްޖާގެ ނަން]ގައިމަތީގައި ފުރޮޅެން ބުނުމުން އެގޮތަށް ކަންތައް ކުރިކަމަށް  ކުއްޖާގެ މަންމައާއި އެއްބަ

ނޑު ބޮޑުދައިތަގެ ދަރިފުޅުގެ ނަން]ބުނާތީއާއި [ ދަރިފުޅުގެ ނަން އަހަރުގައި  6ނުވަތަ  5ގެ އުމުރުން [  ކުއްޖާގެ މަންމައާއި އެއްބަ
ގެ  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]އުޅޭ ކޮޓަރި ދޮރުހުޅުވާލިއިރު [ ކުއްޖާގެ ނަން]ހޯދަންވެގެން [ ކުއްޖާގެ ނަން]ވަހަކު އެއްދު

ނޑު ބޮޑުދައިތަގެ ދަރިފުޅުގެ ނަން]ބާއްވައި ބައްދައިގެން އޮތްކަމަށް [ ކުއްޖާގެ ނަން] ގައިމަތީގައި [ ކުއްޖާގެ މަންމައާއި އެއްބަ

އަހަރު  10ގެ ޢުމުރުން [ކުއްޖާގެ ނަން ]ކުޑައިރުންފެށިގެން  [ކުއްޖާގެ ނަން] ،[ސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން އި]ބުނާތީއާއި 
އިސްތިއުނާފް ކުރާ ]ލައިގެން ހުންނަ އެއްޗެހި ބާލުވައި [ ކުއްޖާގެ ނަން ]ގޮވައިގެން ފެންވަރަން ވަދެ  [ކުއްޖާގެ ނަން]ފުރެންދެން 

[ ކުއްޖާގެ ނަން ]ގައިގާ އަތްއުނގުޅާ ހަދާކަމަށް  ގެ [ކުއްޖާގެ ނަން]ހުރިހާ އެއްޗެއްބާލައި  ލައިގެން ހުންނަ  [ފަރާތުގެ ނަން

އިސްތިއުނާފް ކުރާ ]އަހަރު  1998ނުވަތަ  1997ނުހަދާ ހުންނައިރު ހަނދާންވާގޮތުން  [ކުއްޖާ ދިރިއުޅޭ ގޭގެ ނަން]ބުނާތިއާއި 
ގެ މަންމަގެ ކޮޓަރީގައި ހުންނަ ފާޚާނާއަށް [ކުއްޖާގެ ބޮޑުދައިތަގެ ނަން] ގޮވައިގެން ފެންވަރަން[ ކުއްޖާގެ ނަން] ،[ފަރާތުގެ ނަން 

ކުއްޖާގެ ބޮޑުބޭބެގެ ]އާއި [ ކުއްޖާގެ މާމަގެ ނަން ]އާއި [ ކުއްޖާގެ ބޮޑުދައިތަގެ ނަން ]ވަންނަތަން ވަރަށް ގިނައިން ފެންނަކަމަށް 
ރި އަންހެން ކުއްޖެއް ގޮވައިގެން ފާޚާނާއަށް ވަދެ ތަޅުލައިގެން ބޮޑުވެފައިހު [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]ބުނާތީއާއި  [ނަން

އޮރިޔާމުން  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]ފާޚާނާގެ ފެންލައިޓުން ބެލިއިރު [ ކުއްޖާގެ ބޮޑުބޭބެގެ ނަން ]ފެންވަރާތީ، އެއްދުވަހަކު 
ނޑު ބޮޑުދައިތަގެ ދަރިފުޅުގެ ނަން ކުއްޖާގެ]ބުނާތީއާއި  [ގެ ނަން ކުއްޖާގެ ބޮޑުބޭބެ]ހުއްޓައި ދުށްކަމަށް  ހަނދާން  [މަންމައާއި އެއްބަ

ކުއްޖާގެ ]އާއިމެދު ބަދުއަޚްލާޤީ އަމަލު ހިންގަމުން އަންނަ ވާހަކަ [ ކުއްޖާގެ ނަން ]ގެ ބައްޕަ [ކުއްޖާގެ ނަން]ހުންނަން ފެށީއްސުރެ 
ނޑު ބޮޑުދައިތަގެ ދަރި]ކިޔައިދޭކަމަށް [  ނަން އާއިމެދު ބަދުއަޚުލާޤީ [ ކުއްޖާގެ ނަން ]ބުނާތީއާއި [ ފުޅުކުއްޖާގެ މަންމައާއި އެއްބަ

އިސްތިއުނާފް ކުރާ ]އަކީ [ކުއްޖާގެ ނަން]ގެ ގާތުގައި ކިޔައިދިނުމުގެ ކުރިން [ކުއްޖާގެ މަންމަގެ ނަން ]ޢަމަލު ހިންގަމުން އައިވާހަކަ 
 [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]ވާލުކުރިކަމަށާ، އަކީ އެޑަޕްޓެޑް ކުއްޖެއްތޯ ސު[ކުއްޖާގެ ނަން ]ގެ ދަރިއެއްތޯއާއި [ފަރާތުގެ ނަން

އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ]ގެ ޢާއިލާ ނޫނަސް ބައްޕަ ދަރިންނާ ބެހިފައިވާ ޢާއިލާތައް ހުންނަކަމަށް [ކުއްޖާގެ މަންމަގެ ނަން ]އާއި 
، [ކުއްޖާގެ މަންމަގެ ނަން]ވަހެއްގައި މާރިޗު ކުރީ ކޮޅުގެ ދު  2008 ،ބުނާތީއާއި [ކުއްޖާގެ މަންމަގެ ނަން]ބުނިކަމަށް  [ނަން

ވަރިކުރުމުގެ ކަންތައް  [ކުއްޖާގެ މަންމަގެ ނަން ]އަށް ފޯނުން މެސެޖްކޮށްފައި  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]
ކުރުމަށް( ގެ ގެކޮޅުގައި )މިސްކިތުގައި ނަމާދުهللاއެވަގުތު ހުރީ  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]އަވަސްކޮސްދިނުމަށް އެދުމުން 

އަދި އޭގެފަހުން  ،މިހާރު ތައުބާވާން ބޭނުންކަމަށް މެސެޖްކޮށްފައި ބުނިކަމަށާއި [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]ކަމަށާއި 
ނޑަށް ކުރާ އެންމެ ފުރަތަމަ އަދި އެންމެ ފަހުގެ އާދޭސްކަމަށް  13:00ހަމައެދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު  ހައިއިރު، "މިއީ އޭނާ އަޅުގަ

މީގެ އިތުރުން  ،މެސްޖެކުރިކަމަށާއި [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]މަށާއި، އާދޭސް، އާދޭސް" މިގޮތަށްލިޔެ ވެދާނެކަ
ގެ ގާތުގައި ކޮމްޕިއުޓަރުން އޮރިޔާން ފޮޓޯ ހުންނަ ސައިޓުތަކަށް [ކުއްޖާގެ މަންމަގެ ނަން ]، [ކުއްޖާގެ ނަން]އެއްދުވަހަކު 

އޮރިޔާން ސައިޓަކަށް ވަދެފައި ހުރިކަން  ،ލާނެގޮތް ކިޔައިދިނުމަށްފަހު ދެއްކިކަމަށާއިވަދެފައިހުރިކަމަށްބުނެ "ހިސްޓްރީ" ބަ
ގެ ގާތުގައި އެވާހަކަ އެހުމުން އޭނާ  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]، [ކުއްޖާގެ މަންމަގެ ނަން ]ހިސްޓްރީއިން ފެންނާތީ 

ގޭގައި އުޅޭއިރު އަބަދުވެސް  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]ށާއި، ބައެއްފަހަރު އެކަހަލަ ސައިޓުތަކަށް ވަންނަކަމަށް ބުނިކަމަ
ނޑަށް އަތްއަރުވައިގެން ނުވަތަ ގަޔާ  [ކުއްޖާގެ ނަން]އުޅޭނީ  ކައިރިކޮށްގެން ކަމަށާއި މިގޮތުން ސިޓިންގރޫމްގައި އިންނައިރު ކޮ

އާއިމެދު ޖިންސި ގޮތުން ބެހިފައިވާކަމަށް  [ޖާގެ ނަންކުއް]ބުނާތީއާއި  [ކުއްޖާގެ މަންމަގެ ނަން]ކައިރިކޮށްގެން އިންނަކަމަށް 
ގެ މައްޗަށް  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]ގެ މެޑިކޯ ލީގަލް ރެކޯޑުގައި އޮންނާތީ  [ކުއްޖާގެ ނަން]ތުހުމަތު ކުރެވޭކަމަށް 



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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ދަޢުވާ ދައުލަތުން ކުރުމުން  ކުށުގެ ބާލިޣުނުވާ އުފަންދަރިއަކާ މެދު ހުތުރުކަން ބޮޑުވެގެންވާ ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ
  .ޤަޟިއްޔާއެކެވެ ބައްލަވާފައިވާ

ގެ  [ނަމާއި އެޑްރެސްއިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ]ޙުކުމް ކުރައްވާފައިވަނީ، " ކޯޓުން ކްރިމިނަލްޤަޟިއްޔާގައި އެ
، [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]ން ގެ އުމުރުން ވަރަށް ކުޑައިރުއްސުރެން ފެށިގެ [ކުއްޖާގެ ނަން]އުފަންދަރިއެއްކަމަށްވާ 

ގެ  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]އާއިމެދު ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލު ހިންގަމުންއައިސްފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވެ  [ކުއްޖާގެ ނަން]
އިސްތިއުނާފް ކުރާ ]ވާއަށް ޢު ދަމައްޗަށް ދައުލަތުން ކުރެއްވި، ބާލިޣުނުވާ އުފަންދަރިއަކާމެދު ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ކުށުގެ 

ގެ ޢުމުރުން ވަރަށް ކުޑައިރުއްސުރެން [ކުއްޖާގެ ނަން]، [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]އިންކާރުކޮށްފައިވާއިރު  [ފަރާތުގެ ނަން 
ޢަތުގެ މަޖިލިސްގައިވެސް ފައިވާކަމަށް ތަޙްޤީގްގައާއި ޝަރީ އާއިމެދު ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލު ހިންގަމުން އައިސް[ ކުއްޖާގެ ނަން ]ފެށިގެން 

ގޮވައިގެން ފާޚަނާއަށް ފެންވަރަން ވަންނާތީ، [ ކުއްޖާގެ ނަން ]، [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]ބުނެފައިވުމާއި،  [ކުއްޖާގެ ނަން]
ނޑު ބޮޑުދައިތަ  އަހަރުގައި( 9، 8ޝައްކުވެގެން އެއްދުވަހަކު )ކުއްޖާގެ އުމުރުން  ޖާގެ ބޮޑުދައިތަގެ ކުއް] ކުއްޖާގެ މަންމައާ އެއްބަ

އާއި  [ގެ ނަން ކުއްޖާގެ ބޮޑުދައިތަގެ ފިރިމީހާ]އާއި ބޮޑުދައިތަގެ ފިރި  [ގެ ނަންކުއްޖާގެ ބޮޑުބޭބެ]ބޮޑުބޭބެ  އާއި، [ނަން
އި އާ [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]ފާޚާނާގެ ފެންލައިޓުން އަރާބެލިއިރު،  [ގެ ނަން ކުއްޖާގެ ބޮޑުބޭބެ]މިތިންމީހުން ތިބެފައި، 

 [ގެ ނަންކުއްޖާގެ ބޮޑުބޭބެ]އާ ދެބަފައިން ފާޚާނާތެރޭގައި އެއްޗެއްނުލައި އޮރިޔާމުން ތިއްބާ ފެނުނުކަމަށް  [ކުއްޖާގެ ނަން]
އަހަރުގައިވެސް ފާޚާނާއަށް ފެންވަރަން  10ގެ އުމުރުން  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ގޮވައިގެން  [ކުއްޖާގެ ނަން]ބުނެފައިވުމާއި ބައްޕަ، 

އާ ބައްޕަ  [ކުއްޖާގެ ނަން]އަދި  ،ބުނެފައިވުމާއި [ކުއްޖާގެ ނަން]ޤީޤުގައާއި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިސްގައިވެސް ވަންނަކަމަށް ތަޙް
ބުނެފައިވުމާއި  [ކުއްޖާގެ ނަން]އާއެކު ކިޔަވަންއުޅުނު ތިންކުއްޖެއްގެ ގާތުގައި ބުނެފައިވާކަމަށް  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ބެހޭވާހަކަ 

ގެ މާމައަށާއި ތިމާގެ  [ކުއްޖާގެ ނަން ]އާއި ގައިގޯޅިވެ އުޅޭގޮތުން  [ކުއްޖާގެ ނަން ]، [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]
އަދި މީގެ އިތުރުން މައްސަލައިގެ ވަށައިގެންހުރި  ،ބައެއްމީހުންނަށް ޝައްކުވެފައިވާކަން، އެމީހުންގެ ބަޔާންތަކުން އެނގެންއޮތުމާއި

ނޑައަޅަންޖެހޭވަރަށް ހެކިލިބިފައިވާތީ، ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މިކަމަކީ ހިނގާފައިވާކަމެ އިސްތިއުނާފް ]އްކަމަށް ޝަރީޢަތުން ކަ
ބިތުވެއްޖެކަމަށް ސާގެ މައްޗަށް، ބާލިޣުނުވާ އުފަންދަރިއަކާމެދު ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ކުށް [ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން

ނޑައަޅައި )ޤާނޫނު ނަންބަރު  އި މިހާރު ޢަމަލު ކުރަމުން އަންނަ ޤާނޫނުމިކަންކަން ހިނގާފައިވަނީ، މިބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގަ، ކަ
ތަށްބަލައި، މިބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގައި އޭރު ޢަމަލުކުރަމުންއައި ޤަވާޢިދު ޙަ(ގެ ކުރިންކަމަށްވާތީ، މުއްތަހަމްގެ މަސްލ2009/12ަ

އެތިފަހަރުން  39ނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ވަ  7ވަނަ މާއްދާގެ  173(ގެ 6)ޝަރީޢަތް ކުރުމާބެގޭގޮތުން ހެދިފައިވާ ޤަވާޢިދުގެ 
އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ])ހައެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް  06ޒީރު ކުރުމާއެކު ޢުތަ [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]

 މިފަދައިންނެވެ. "ނިންމީއެވެ ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކޮށް މައްސަލަ  [ނަން
 
 

 :ްފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައ 

 

މެވުމުން، ޤަޟިއްޔާގައި ޙުކުމް ކުރައްވާ ނިން 113/Cr-C/2010  (JC/2008/1142) ނަންބަރު ކޯޓުގެ  ރިމިނަލް ކް .2
އެޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު ކުރަމުން  [މާއި އެޑްރެސްއިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަ]ނުޖެހިގެން އެޙުކުމާމެދު ހިތްހަމަ

އެގޮތުން  ދު ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ.އަންނަނިވި ނުކުތާތައް ފާހަގަކޮށް އެނުކުތާތަކާމެ
  ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ:ގެ  [މާއި އެޑްރެސްއިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަ]

 
  ،ީއްޗަށް ދިވެހި ދައުލަތުން ގެ މަ [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކ

އިސްތިއުނާފް ]ފަރާތުން( ހުށަހެޅި ދަޢުވާއަށް ތަޙްޤީޤު މަރުޙަލާގައާއި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި  ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ )ޕްރޮސި
ގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވަނީ ޤާނޫނީ  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ] އިންކާރުކޮށްފައިވަނިކޮށް [ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން

ތުގެ މަޖިލީހުގައި ދައުލަތުން ބުނެފައިނުވާކަމަށްބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ ކޮންކުށެއްގެ ދަޢުވާއެއްކަން ދަޢުވާގައި އަދި ޝަރީޢަ 
 ނުކުތާއެވެ.

 
 ،ީވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގައި  51ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ދެވަނަ ނުކުތާއަކ

ތަށް ޘާބިތުނުކުރެވޭނަމަ ރީޢަބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުން އެމީހަކު ކުށެއްކޮށްފިކަން އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ޝައްކެއްނެތި ޝަ



   މައްސަލަަތއް  ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 

 ޞަފްޙާ  | 146

 
 

ބިތުކުރުމަށް ސާގެ މައްޗަށް މިމައްސަލަ [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]އިރު ށެއްނެތް މީހެއްކަމަށް ބަލަންޖެހޭހަކީ ކުއެމީ
ވާއިރު ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ހެކިތަކަކީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަލައިގަނެވޭނެ ހެކިކަމަށް ނުޕްރޮސި

 ބިތުކުރުމުގައި އަސާސްތަކެއް ކަމަށް ބައްލަވާފައިވުން ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާއެވެ.ސާއެއީ މިމައްސަލަ 
 

  ަގޮތަށް މާއްދާގައި ބުނާ ވަނަ 6ގެ  (76/24ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަންބަރު ނުކުތާއަކީ،  ތިންވަނ
ނޑައެޅިފައިވާ ހަމަތަކުގެ މަތިން އެކަމެއް ހިނގާކަމަށް ނުވަތަ ބިތު ވެއްޖެކަމަށް ޝަރީއަތުން ބެ ސާޙަޤީޤަތެއް  ލޭނީ ކަ

ބުއްދި ސަލާމަތުން ހުރި މީހަކު އެކަމެއް  ،ހިންގާފައިވާކަމަށް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ޤަބޫލުކުރެވިއްޖެ ހިނދެއްގައިކަމަށާއި
ކަމެއް ހިނގާފައިވާކަމަށް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ހިނގާފައިވާކަމަށްބަލައި، އެމައްޗަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭފަދަ މިންވަރަކަށް އެ

ނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލެއްގެ މަތިން އެކަމެއްގެ ޙަޤީޤަތް ސާބިތު ވެއްޖެކަމަށް  ބުރަވެވިއްޖެނަމަ، އެފަދަ ޚާއްސަ ޙާލަތަކަށް ކަ
ނޑަކީ މިހާރު ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުން ނިންމިދާނެކަމަށް އެޤާނޫނުގައި މައްސަލަ ސާބިތުކުރުމަށް ބުނެފައިވާ މިން ގަ

ނޑަކަށްވާތީ އެމިންގަ 51ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޑުން ބަލައި ނވަނަ މާއްދާގެ )އ( އާ ޚިލާފު މިންގަ
 ނުކުތާއެވެ. ބިތުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ ސާގެ މައްޗަށް ކުށް  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]

 
  ީގެ މަންމައާއި  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ބިތުވާކަމަށް ޙުކުމް ކުރައްވާފައިވަނީ ސާދަޢުވާ  ،ހަތަރުވަނަ ނުކުތާއަކ

މާމަ އާއި ބޮޑުބޭބެ ހެކިބަސް ދީގެންކަމަށް އަދި ހެކި ބޭނުންކުރުމުގެ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކަށް ބަލާއިރު، މިމީސްމީހުން 
ރާކަމާއި އެމީހުންނަކީ ޝަރީޢަތުގައި ޝަރީޢަތުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުން އެމީހުންގެ އެއްބުނުން އަނެއްބުނުމާ ފުށުއަ

ހެކިބަސްދިނުމުގައި ޝައްކު އުފެދޭ ބަޔަކަށްވާއިރު އެކަމަށް ނުބައްލަވާ މައްސަލަ ނިންމަވާފައިވާކަމަށްބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ 
 ނުކުތާއެވެ.

 
  ީ[ ނަން ކުއްޖާގެ ]ގެ މައްޗަށް [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]މިމައްސަލާގައި  ،ފަސްވަނަ ނުކުތާއަކ

ކުއްޖާގެ މަންމަގެ ]އިނދެވަރިކުރި  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]އާއިމެދު ޖިންސީގޮތުން ބެހުނުކަމަށް ހެކިދީފައިވާ 
ގެ މައްޗަށް ޢަދުލުވެރި ގޮތެއްގައި ހެކިބަސްދެވޭނެ ފަރާތަކަށް [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]އަކީ މިމައްސަލާގައި  [ނަން

އިސްތިއުނާފް ކުރާ ]ބިތުކުރުމުގައި ސާގެ ބަހަކީ ތެދު ޙަޤީޤަތެއްކަމަށް ބައްލަވާ މިމައްސަލަ [ގެ މަންމަގެ ނަން ކުއްޖާ]ނުވާއިރު 
ގެ މައްޗަށް ބުނެފައިވާ ތެދުބުނުމެއްކަމަށް ބައްލަވާ މައްސަލަ ނިންމަވާފައިވާކަމަށްބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ [ފަރާތުގެ ނަން 

 ނުކުތާއެވެ.
 

  ،ީއިސްތިއުނާފް ]ސަލަ ޝަރީޢަތުން ނިންމެވުމުގައި މެޑިކޯ ލީގަލް ރިޕޯޓްއިން މިމައްހަވަނަ ނުކުތާއަކ
ބިތު ނުވާއިރުވެސް ކާފީ ހެއްކެއްކަމަށް ބައްލަވާ މައްސަލަ ސާބިތުވާ ކަމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް ސާކަން  [ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން 

 ނުކުތާއެވެ. ނެހުށަހަޅާފައިވާބު
 

  ،ީނޑައަޅައި ކޯޓުން ކުރާ ޙުކުމް އް ސާބިތުވާކަމަށްދަޢުވާއެ  އީޖިނާހަތްވަނަ ނުކުތާއަކ ބިނާވާންޖެހޭނީ  ކަ
 އަބަދުވެސް ޤާނޫނީ ގޮތުން ޞައްޙަ ދަލީލުތަކާއި ޤަރީނާތަކެއްގެ މައްޗަށް ކަމަށްބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާއެވެ.

 
  ،ީލާފަށް ހޯދާ ވަނަ މާއްދާއަކީ ހެއްކާއި އިޢުތިރާފު ޤާނޫނާ ޚި 52ޤާނޫނުއަސާސީގެ އަށްވަނަ ނުކުތާއަކ

ވަނަ މާއްދާގައި ޝަރީޢަތުގައި މީހަކުވާ އިޢުތިރާފް ފިޔަވައި  52ހެކި ބަޔާންކުރާ މާއްދާއެއްކަމަށް ވާއިރު ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ]އެނޫން އެހެން އިޢުތިރާފްތައް ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ނުބެލޭނެ ކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު، މިމައްސަލަ 

މައްޗަށް ސާބިތުކުރުމަށް ބަލާފައިވަނީ ތަޙްޤީޤަށް އެކިމީހުން ދީފައިވާ ބަޔާންތަކުގެ މައްޗަށް ކަމަށްބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ  ގެ [ނަން
 ނުކުތާއެވެ.

 

ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށާއި،  Cr-C/2010/113 ނަންބަރު ކޯޓުގެ ކްރިމިނަލް މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން  .1
 ފަރާތުންނާއި މައްސަލަ ރައްދުވާ  ގެ [މާއި އެޑްރެސްއިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަ ]ތިއުނާފު ކުރަމުން އެޤަޟިއްޔާ އިސް



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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ންތަކަށް ބަލާއިރު ޔު ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކައަށާއި، މައްސަލައާއި ގުޅުންހުރި ލިޔެކިޕްރޮސި
 ގަކުރެއެވެ.އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ޝަރީޢަތަށް ފާހަ 

 

ގެ މައްޗަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން  [މާއި އެޑްރެސްއިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަ] ،ކަމަކީ ފުރަތަމަ  )ހ(
 އުފުލާފައިވާ ދަޢުވާއަކީ، ތިމާގެ ބާލިޣުނުވާ އުފަންދަރިއަކާއިމެދު ހުތުރުކަން ބޮޑުވެގެންވާ ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ކުށުގެ 

 [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]ގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވަނީ  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]ޢުވާ ދަޢުވާކަމާއި، މިދަ

އާއިމެދު [ ކުއްޖާގެ ނަން]އާއި ކައިވެނިކޮށްގެން ލިބިފައިވާ އަންހެން ދަރިފުޅު [ ކުއްޖާގެ މަންމަގެ ނަމާއި އެޑްރެސް]އާއި 
ނޮވެމްބަރ  20ގެ ތުހުމަތުގައިކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލުތަކެއް ހިންގާފައިވާކަމު 

ގެ މައްޗަށް  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޔާނުގައި  އީމި ތާރީޚުގައި ޖިނާ 2008
ކޮށްފައިވާކަމަށް ބެލެވޭ ސަބަބުތައް  [ންއިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަ ]ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށަކީ ކޮބައިކަން އަދި އެކުށް 

ގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]ލުކޮށް ބަޔާންކޮށްދީފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، ޞީ ތަފް
ބޮޑުވެގެންވާ  ކުޅަ ދަޢުވާގެ ސީޣާގައި ކުށްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ތިމާގެ ބާލިޣުނުވާ އުފަންދަރިއަކާއިމެދު ހުތުރުކަން

ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުން މިފަދައިން ކަމަށްވާއިރު، މިއީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ބޮޑުވެގެންވާ ކުށެއްކަމަށް ބަޔާންކުރުމުގެ 
އިތުރުން ފިޠުރީ، އަދި ތަބީޢީ އިންސާނީ އުޞޫލުތައް ހިނގާ ހުރިހާ މުޖުތަމަޢުތަކެއްގައިވެސް ބޮޑުވެގެންވާކުށެއްގެ ގޮތުގައި 

ނ މިގޮތުން  ،ޑައެޅި ޢާއްމު ވިސްނުމުގައި މިއީ ކުށެއްކަމަށް ބަލައިގަންނަ އެކަމަށް ބޮޑެތި އަދަބުދެމުން އަންނަކަމެއްކަމާއިކަ
ނޑައެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރެވެމުންދިޔަ ޙާމި ދިސާ ހިނގާދިޔަކަމަށް ބުނާދުވަސްވަރު މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި އަދަބުކަ

( ވަނަ ނަންބަރަށް ބެލުމުން ތިމާގެ ބާލިޣުނުވާ 7ވަނަ މާއްދާގެ ) 173އިވާ ޤަވާޢިދުގެ ޝަރީޢަތްކުރުމާއިބެހޭ ގޮތުން ހެދިފަ 
އުފަންދަރިއަކާއެކު ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލެއް ހިންގުމަކީ އަދަބު ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއްކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، ދައުލަތުގެ 

ނުވާކަމަށް ބުނެ ނުވަތަ މިދަޢުވާ އިތުރަށް ސާފުކޮށްދިނުމަށް އެދި  ފަރާތުން މިދަޢުވާ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމުން މިދަޢުވާ ސާފު
ގެ ފަރާތުން އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދަށުކޯޓުގައި ދައްކާފައިވާކަން އެނގެންނެތްކަމާއި،  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]

ގެ ވަކީލުގެ ފަރާތުން ދަށުކޯޓުގައި ގެ ފަރާތުންނާއި އޭނާ  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން 
ގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުއްލާފައިވަނީ ކޮށްކުށެއްގެ [ އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން] ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ބެލުމުން

 އަށް [ ތުގެ ނަން އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާ ]، އަށް އޮޅުންފިލާފައިނުވާތީ[ އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]ދަޢުވާއެއްކަން 
 މިމައްސަލައިގައި ދިފާޢުވުމަށް ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިވިކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭފަދަ ސަބަބެއް ފެންނަން ނެތްކަން އެނގޭކަމެވެ.

 
ގެ މައްޗަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން] ،ކަމަކީ  ދެވަނަ  )ށ(

އޭނާ ތަޙްޤީޤުގެ މަރުޙަލާގައި އަދި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައިވެސް އިންކާރުކޮށްފައިވާކަމާއި، އިޝާރާތްކުރެވުނު ދަޢުވާއަށް 
ގެ މިދަޢުވާއަށް އިންކާރު ކުރުމުން މިދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ހެކި  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]

އިސްތިއުނާފް ކުރާ ]ތު ދަށުކޯޓުން ސަނާއި ސުވާލުކުރުމުގެ ފުރުހުށަހަޅާ، އެހެކިންގެ ހެކިބަސް ތަޢުނު ކުރުމާއި ހެކިން
ހުށަހެޅި ހެކި ޤަރީނާތަކަކީ،  މިމައްސަލަ ސާބިތުކުރުމަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޖިނާއީ ކޯޓަށް ، އަށް ދީފައިވާއިރު [ފަރާތުގެ ނަން 

ކުއްޖާގެ މަންމަގެ ނަމާއި ]ކުއްޖާގެ މަންމަ ، އާއި [ކުއްޖާގެ ނަން]ގެ އަންހެން ދަރިފުޅު [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]
މާއި ގެ ނަކުއްޖާގެ ބޮޑުބޭބެ]އާއި، ކުއްޖާގެ ބޮޑުބޭބެ  [މާއި އެޑްރެސްނަމާމަގެ ]އާއި، ކުއްޖާގެ މާމަ [ އެޑްރެސް
ކުއްޖާގެ ]ރި ކުއްޖާގެ ބޮޑުދައިތަގެ ފި ،އާއި [މާއި އެޑްރެސްނަ ބޮޑުދައިތަގެ ކުއްޖާގެ]އާއި، ކުއްޖާގެ ބޮޑުދައިތަ [އެޑްރެސް

ނޑު ބޮޑުދައިތަގެ ދަރިފުޅުގެ ]މިދެމީހުންގެ ދަރި  ،އާއި [މާއި އެޑްރެސްގެ ނަބޮޑުދައިތަގެ ފިރިމީހާ ކުއްޖާގެ މަންމައާއި އެއްބަ
އާއި، މި ފަރާތްތަކުން ތަޙްޤީޤަށް ދީފައިވާ ބަޔާންތަކާއި މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ އެހެނިހެން  [ނަން
ގެ މެޑިކޯ ލީގަލް ރިޕޯޓުކަން އެނގޭކަމާއި، ހެކިންގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅުނު [ކުއްޖާގެ ނަން ] ،ގެ ބަޔާންތަކާއިމީހުން

ގެ ޢުމުރުން  [ކުއްޖާގެ ނަން]މިފަރާތްތަކުން ތަޙްޤީޤުގައާއި، އަދި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދީފައިވާ ބަޔާންތަކަށް ބަލާއިރު، 
ބަދުއަޚުލާޤީ  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]ގެ ބައްޕަ  [ކުއްޖާގެ ނަން]އާއިމެދު [ ން ކުއްޖާގެ ނަ]ވަރަށްކުޑައިރުއްސުރެ 

ލްކޮށް ތަހްޤީޤުގައި އަދި ޝަރީޢަތުގެ ސީ ޢަމަލު ހިންގަމުން އައިސްފައިވާކަމަށް އަދި އެކަން ކުރަމުންދިޔަ ގޮތް ތަފް
 ،[އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]އެނގެން އޮތްއިރު،  ގެ ފަރާތުން ކިޔައިދީފައިވާކަން[ކުއްޖާގެ ނަން ]މަޖިލިސްގައިވެސް 

އަހަރުގައިވެސް ފާޚާނާއަށް ފެންވަރަން ވަންނަކަމަށް އޭނާ ބުނެފައިވާކަން  10ގޮވައިގެން އޭނާގެ ޢުމުރުން  [ކުއްޖާގެ ނަން ]
ފެންވަރަން ވަންނާތީ  ގޮވައިގެން ފާޚާނާއަށް [ކުއްޖާގެ ނަން] ،[އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން] ،އެނގޭކަމާއި
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 ޞަފްޙާ  | 148

 
 

ކުއްޖާގެ ބޮޑުދައިތަގެ ]ބޮޑުދައިތަގެ ފިރި  ،އާއި [ބޮޑުދައިތަގެ ނަން ގެކުއްޖާ]ގެ ބޮޑުދައިތަ [ކުއްޖާގެ ނަން]ޝައްކުވެގެން 
 ކުއްޖާގެ ބޮޑުބޭބެގެ ]މިތިންމީހުން ތިބެފައި،  ،އާއި [ކުއްޖާގެ ބޮޑުބޭބެގެ ނަން ]ކުއްޖާގެ ބޮޑުބޭބޭ  ،އާއި [ފިރިމީހާގެ ނަން

ދެބަފައިން ފާޚާނާ  އާއި [ކުއްޖާގެ ނަން] އާއި [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]ފެންލައިޓުން އަރާ ބެލިއިރު،  [ނަން
 ،ބުނެފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި [ކުއްޖާގެ ބޮޑުބޭބެގެ ނަން]ތެރޭގައި އެއްޗެއް ނުލައި އޮރިޔާމުން ތިއްބާ ފެނުނުކަމަށް 

[ ކުއްޖާގެ މާމަގެ ނަމާއި އެޑްރެސް]ގެ މާމަ  [ކުއްޖާގެ ނަން]އާއި ގައިގޯޅިވެ އުޅޭގޮތުން  [ނަން ކުއްޖާގެ]މީގެ އިތުރުން 

އާއި ތިމާގެމީހުންނަށް ޝައްކުވެފައިވާކަން އެމީހުންގެ ފަރާތުން ޝަރީޢަތަށް ދީފައިވާ ބަޔާންތަކުން  [ކުއްޖާގެ ނަން] ،އާއި
ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލު  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ] ދު ބައްޕައާއިމެ [ކުއްޖާގެ ނަން]އަދި  ،އެނގެން އޮންނަކަމާއި

ބުނެފައިވާނޭކަމަށް  [ކުއްޖާގެ ނަން]އާއި އެކު އޭރު ކިޔަވަން އުޅުނު ތިންކުއްޖެއްގެ ގާތުގައި [ ކުއްޖާގެ ނަން ]ހިންގާ ވާހަކަ 
އަދި އެ  ،ކުގައި އެފަދައިން ފާހަގަކޮށްފައިވާކަމާއިކުދިން ތަޙްޤީޤަށް ދީފައިވާ ބަޔާންތަ 3މި  ،ބުނެފައިވާއިރު [ކުއްޖާގެ ނަން ]
ނޑު ބޮޑުދައިތަގެ ދަރިފުޅުގެ ] ކުދިންގެ ތެރެއިން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ޙާޟިރުކުރެވުނު 3 ކުއްޖާގެ މަންމައާއި އެއްބަ

ނޑު ބޮޑުދައިތަގެ ދަރިފު]އެވާހަކަ  [ކުއްޖާގެ ނަން]ގެ ބަޔާނުގައި [ނަން ގެ ގާތުގައި  [ޅުގެ ނަންކުއްޖާގެ މަންމައާއި އެއްބަ
ނޑު ބޮޑުދައިތަގެ ދަރިފުޅުގެ ނަން]ބުނެފައިވާކަމަށް   ،ހެކިބަސް ދީފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި [ކުއްޖާގެ މަންމައާއި އެއްބަ

އާއި ޖިންސީ ގޮތުން ބެހިފައިވާކަމަށް ތުހުމަތު  [ކުއްޖާގެ ނަން]ގެ މެޑިކޯ ލީގަލް ރެކޯޑަށް ބަލާއިރު [ކުއްޖާގެ ނަން ]
ކުއްޖާގެ ]މަށާއި، ކުރިމަތިފަރާތަށް ވައްދާފައިވާކަމަށް ހޯދުންތަކުން ދައްކާކަމަށް މިރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކުރައްވާފައިވާއިރު، ކުރެވޭކަ
އާއި ޖިންސީ ގޮތުން ބެހުމުން އައިސްފައިވާކަމަށާއި، އެގޮތުން [ ކުއްޖާގެ ނަން]ގެ ބައްޕަ، ކުޑައިރުއްސުރެން ފެށިގެން [ނަން

މަތިފަރާތަށް( ވެއްދިކަމަށް އަދި ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން އުރަމަތީގަޔާއި ކުރިމަތިފަރާތުގައި އަތްލާ ހަދާކަމަށް އެތަށްފަހަރަކު )ކުރި
ގެ މި މެޑިކޯ ލީގަލް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާކަން  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ކިޔައިދީފައިވާކަމަށް  [ކުއްޖާގެ ނަން]ޑޮކްޓަރަށް 

 އެނގެން އޮންނަކަމެވެ.
 
ގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅި  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]ދައުލަތުގެ ފަރާތުން  ،މަކީ ތިންވަނަ ކަ  )ނ(

އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ]ނާތައް ނަފީކުރުމުގެ ގޮތުން ން ހުށަހެޅި ހެކިބަސްތަކާއި ޤަރީދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށް އެފަރާތު
އިސްތިއުނާފް ކުރާ ]މްލަގޮތެއްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމަކީ، ގެ ފަރާތުން ދަށުކޯޓުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުގައި ޖު[ނަން

ގެ މަންމަ އާއި މާމައާއި ބޮޑުބޭބެއާިއ  [ކުއްޖާގެ ނަން]ގެ މައްޗަށް ހެކިބަސް ދީފައިވާ ފަރާތްތަކަކީ [ފަރާތުގެ ނަން
ސް ޤަބޫލުނުކުރެވޭނެކަމަށާއި، މިދެޢާއިލާގެ ބޮޑުދައިތައާއި އޭނާގެ ފިރިމީހާ ފަދަ ގާތްތިމާގެ މީހުންކަމަށްވާއިރު އެމީހުންގެ ހެކިބަ

 [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]މެދުގައި ޒަމާންވީ ރުޅިވެރިކަމެއް އޮންނަކަމަށާއި، މިކަމަކީ މިގޭގެ މީހުން ރާވައިގެން 

ނޑިއެއް ދިނުމުގެ ގޮތުން" ކޮށްގެން އުޅޭ ކަމެއްކަމަށާއި، މިމައްސަލައިގައި ހެކިބަސް ދިން ފައަ ރާތްތަކުން ތަޙްޤީޤު ށް "ބޮ
މަރުޙަލާގައި އަދި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދީފައިވާ ބަޔާންތަކުގައި ވަރަށް ބޮޑެތި ފުށުއެރުންތަކެއް ހުރި ކަމަށް ބުނެ މިފަދަ 

 ގެ ފަރާތުން  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]އަދި ދަށު ކޯޓުގައި ނެގުނު ހެކިބަހާއި ގުޅޭގޮތުން  ،ކަންތައްތަކެއްކަމާއި
ނޑު ކަންކަމަކީ މިމައްސަލައިގައި ހެކިބަސް ޝަރީޢަތުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިތުރަށް ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ މައިގަ
ހޯދާފައިވަނީ "ވިޓްނެސް ލީޑް" ކޮށްގެން ހެކިންނަށް ތަޙްޤީޤުބަޔާންތައް ކުރިން ކިޔައިދީ އިއްވުމަށްފަހު ކަމަށާއި، މެޑިކަލް 

މަސް ފަހުން ހަދާފައިވާ ރިޕޯޓަކަށްވާތީ އެއީ ޝަރީޢަތުން ބަލައިގަނެވިދާނެ  12ކަމަށް ބުނާތާ ދިސާ ހިނގި ޙާ ރިޕޯޓަކީ 
އަކީ އަޚުލާޤީ ގޮތުން ދަށްފެންވަރުގެ  [ކުއްޖާގެ ބޮޑުބޭބެގެ ނަން ]ލިޔުމެއް ނޫންކަމަށާއި، މިމައްސަލައިގައި ހެކިބަސް ދީފައިވާ 

އަކީ ޢަދުލުވެރި ހެއްކެއް ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެކަމަށާއި، މިމައްސަލަ އުފައްދާގެން ޢަމަލުތަކެއް ހިންގާފައިވާ މީހެއްކަމަށްވާތީ އޭނާ
ކުރި މަސައްކަތެއްގެ ތެރެއިން  [ކުއްޖާގެ މަންމަގެ ނަން]ގެ ގާތުން ވަރިވާން  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]މިއުޅެނީ 

ގެ ކުރީގެ  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]ވަރިވުމަށް ގެ ކައިރިން  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]ކަމަށްވާތީ މިއީ 
ގެ ހެކިބަސް  [ކުއްޖާގެ މަންމަގެ ނަން ]ކުރިކަމެއްކަމަށް ބެލެވޭތީ  [ކުއްޖާގެ މަންމަގެ ނަން]އަނބިމީހާ 

ކުއްޖާގެ  ]ހާ އާއި އޭނާގެ ފިރިމީ[ ކުއްޖާގެ ބޮޑުދައިތަގެ ނަން ]ގެ ބޮޑުދައިތަ  [ކުއްޖާގެ ނަން] ،ޤަބޫލުނުކުރެވޭނެކަމަށާއި
އަކީ އެއްވެސް ކަމެއް ދުށްކަމަށް ބުނާ މީހެއްނޫންކަމަށާއި އެދެމީހުންގެ ބުނުމަކީ މީހަކު ބުނި  [ބޮޑުދައިތަގެ ފިރިމީހާގެ ނަން 

އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ]ބުނުމެއްގެ މައްޗަށް ބުނެފައިވާ ބުނުމެއްކަމަށް ބުނެ، ދަށުކޯޓުގައި ނެގުނު ހެކިބަހާއި ގުޅޭގޮތުން 
 ގެ ފަރާތުން މިކަންކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާކަން އެނގޭކަމެވެ.[ނަން
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ނޑައެޅި  ،ހަތަރުވަނަ ކަމަކީ  )ރ( ވަކިގޮތަކަށް ހެކި ލިބިފައިވުން ބޭނުންވާނެ ކަމަށް ޤުރުޢާނުގައި ކަ
ހެއްކާބެހޭ  76/24ވޭނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ބަޔާންވެގެންވާ ކަމެއްގައި މެނުވީ ހެކިދިނުމާއި ހެކިހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރެ 

ވަނަ މާއްދަގައި ބަޔާންވެގެން އޮންނައިރު، ދައުލަތުގެ ފަރާތުން  7ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކަމަށް އެޤާނޫނުގެ 
ޢަމަލު  ގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ދަޢުވާއަކީ ބާލިޣުނުވާ އުފަންދަރިއަކާމެދު ބަދުއަޚުލާޤީ [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]

ހިންގިކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކަށްވުމުން، މިބާވަތުގެ ދަޢުވާތައް ސާބިތުކުރުމަށް ވަކިބާވަތެއްގެ ވަކި 
ދިސާ ހިނގާދިޔަ ދުވަސްވަރު ޢަމަލުކުރެވުމުން ދިޔަ ޙާ ށް ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި އަދި މިހެކިތަކެއްމެނުވީ ޤަބޫލުނުކުރެވޭނެކަމަ 

ނޑައަޅައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާކަމާއި، މިހެންކަމުން މިބާވަތުގެ މައްސަލަތައް ސާބިތުވާކަމަށް އެއްވެސް ޤާނޫނެއްގަ އިވެސް ކަ
ނޑައެޅުމުގައި ވަކި ބާވަތެއްގެ ވަކި ޢަދަދެއްގެ ހެކިތަކެއްގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވުން ފަނޑިޔާރުންގެ މައްޗަށް ލާޒިމްނުވާނެކަން  ކަ

އެއް ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހެޅޭ ހެކިތަކާއި ދަލީލުތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނު އެނގޭކަމާއި، މިގޮތުން މިފަދަ މައްސަލަ
ނޑިޔާރުން ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނެކަން  ހުއްދަކުރާ އެންމެހައި ހެކިތަކާއި ދަލީލުތަކުގެ މައްޗަށް މައްސަލަ ބައްލަވާ ފަ

ނޑައެޅުމުގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ބަރޯސާވެފައިވާ، ހެކިންގެ  އެނގޭކަމާއި، މިހެންކަމުން މިމައްސަލަ ސާބިތުވާކަމަށް ކަ
ހެކިބަސްތަކާއި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ތަޙްޤީޤަށް އެކިފަރާތްތަކުން ދީފައިވާ ބަޔާންތަކާއި، މިމައްސަލައާއި އެކު ހުށަހެޅުނު 

ނޫނީ ގޮތުން ގެ މެޑިކޯ ލީގަލް ރިޕޯޓަކީ މިފަދަ މައްސަލަތައް ސާބިތުކުރުމުގައި ޝަރުޢީ އަދި ޤާ [ކުއްޖާގެ ނަން]
 ބަލައިގަނެވިދާނެ ހެކިތަކާއި ޤަރީނާތަކެއް ކަމުގައި ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަމާއި،

ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ޙައްދުގެ މައްސަލަތައް ފިޔަވައި އެހެނިހެން މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާ  
ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގައި  51ސާސީގެ ސާބިތުކުރުމުގައި ބެލެވޭނެ މިންގަނޑު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަ

ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ގޮތަށް ޙަޤީޤަތެއް  6ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  76/24ބަޔާންވެގެން އޮންނައިރު، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ނޑައެޅިފައިވާ ހަމަތަކުގެ މަތިން އެކަމެއް ހިނގާކަމަށް ނުވަތަ ހިންގާފައިވާކަމަސާ ށް ބިތުވެއްޖެކަމަށް ޝަރީޢަތުން ބެލޭނީ ކަ

ބުއްދި ސަލާމަތުން ހުރި މީހަކު އެކަމެއް  ،ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ޤަބޫލު ކުރެވިއްޖެ ހިނދެއްގައިކަމަށާއި
ހިނގާފައިވާކަމަށްބަލައި، އެމައްޗަށް ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭފަދަ މިންވަރަކަށް އެކަމެއް ހިނގާފައިވާކަމަށް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް 

ނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލެއްގެމަތިން އެކަމެއްގެ ހަޤީޤަތް ޙާ ޞަބުރަވެވިއްޖެނަމަ، އެފަދަ ޚާއް  ބިތު ވެއްޖެކަމަށް ސާ ލަތަކަށް ކަ
މިދެމާއްދާ އެކުއެކީގައި ކިޔުމުން މިދެމާއްދާގައި  ،ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުން ނިންމިދާނެކަމަށް ބަޔާންވެގެން އޮންނަކަމާއި

ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތް ކުރައްވައި ކުށް  6ޤާނޫނުގެ  އެހެނީ ހެއްކާބެހޭ، ފުށުއެރުމެއް އޮތްކަމުގައި ނުބެލެވޭކަމާއި
ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގައިވާފަދައިން އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ  51ސާބިތުވާކަމަށް ނިންމަންޖެހެނީވެސް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ޢަމަލުކުރެވެމުން މިދާ  ޝައްކެއްނެތި، އެކުށެއް ސާބިތުވާންއޮންނަ ޙާލަތްތަކުގައިކަން އެނގޭކަމާއި، މީގެ އިތުރުން މިހާރު
ގައި ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން އަދި އޭގެ  2008އޮގަސްޓް  07ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް 

ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ޝަރުޢީ  06ފަހުންވެސް ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 
ދަޢުވާ އުފުލާފައިވާކަމާއި، އަދި ކޯޓުތަކުންވެސް އެމާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކުރައްވައި މައްސަލަތައް  ކޯޓުތަކުގައި

އަދި އެފަދަ ނިންމުންތަކަށް މީގެކުރިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ތާއީދުކުރައްވާފައިވާކަންވެސް އެނގެން  ،ނިންމަވާފައިވާކަމާއި
 އޮންނަކަމެވެ.

 
ގެ މައްޗަށް  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]ލަތުގެ ފަރާތުން ދައު ،ކަމަކީ  ފަސްވަނަ )ބ( 

އިސްތިއުނާފް ކުރާ ]އުފުލައިފައިވާ ދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށް އެފަރާތުން ހުށަހެޅި ހެކިބަސްތަކާއި ޤަރީނާތައް ނަފީކުރުމުގެ ގޮތުން 
ށް މިމައްސަލަ ދަށުކޯޓުގައި ބެއްލެވި ފަނޑިޔާރު ގެ ފަރާތުން ދަށުކޯޓުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުގެ މައްޗަ [ފަރާތުގެ ނަން 

ނޑިޔާރަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން ދަށުކޯޓުން  ރިޢާޔަތްކުރައްވައި އެކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މިމައްސަލަ ދަށުކޯޓުގައި ބެއްލެވި ފަ
އަށް ބަޔާންކޮށްދީފައިވާކަން ވަނަ ނަންބަރާއި ހަމަ 19ވަނަ ނަންބަރުން ފެށިގެން  14މިމައްސަލަ ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ 

މިގޮތުން މިމައްސަލާގައި ހެކިބަސް ދީފައިވާ ފަރާތްތަކުން ތަޙްޤީޤަށް ދީފައިވާ ބަޔާނާއި ޝަރީޢަތުގެ  ،އެނގެން އޮންނަކަމާއި
އެފަދަ  ބުނެފައިވާއިރު [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]މަޖިލީހުގައި ދީފައިވާ ބަޔާންތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ފުށު އަރާކަމަށް 

ނޑިއެއް ދިނުމުގެ  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]ފުށުއެރުމެއް ނުވާކަމަށް ފާހަގަކުރައްވާފައިވާކަމާއި، އަދި މިއީ  އަށް ބޮ
ރާވައިގެން ކުރިކަމެއްކަމަށް [ ކުއްޖާގެ މަންމަގެ ނަން]ގެ ކުރީގެ އަނބިމީހާ [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]ގޮތުން 

މަންމަގެ  ގެކުއްޖާ] ގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރަން ބޭނުންތޯ[އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]އްސަލައިގައި ބުނާއިރު، މިމަ
އާނއެކޭ ނުބުނެ މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ ދަރިފުޅު  [ކުއްޖާގެ މަންމަގެ ނަން ]އާއި ތަހްޤީޤުގައި ސުވާލުކުރުމުން [ނަން



   މައްސަލަަތއް  ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 

 ޞަފްޙާ  | 150

 
 

 އިވާކަމާއި، ދެޢާއިލާގެ މެދުގައި ޒަމާންވީ ރުޅިވެރިކަމެއް އޮންނަ ކަމަށް ސަލާމަތްވާނެ ގޮތެއް ވުންކަމަށް ފާހަގަކުރައްވާފަ

ހެކިން ހެކިބަސްދިނުމުގައި ޒާތީ ތަޢައްސުބެއް ނުވަތަ ޙަސަދަވެރިކަމެއް  ،ބުނެފައިވާއިރު [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]
އަށް  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]ތެއް )ކުރިން އޮވެގެން( އެމީހުން ދިން ހެކިބަހެއްކަމަށް ބެލެވޭ ވަރުގެ ޙުއްޖަ

ގެ ފަރާތުންނާއި  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]ދެއްކިފައިނުވާކަމަށް ފާހަގަކުރައްވާފައިވާއިރު، މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން 
ހުށަހެޅުނު ބަޔާންތަކަށް ބެލުމުން ހެކިންގެ ގޮތުގައި ޙާޟިރުވި ފަރާތްތަކުން ދަށުކޯޓުގައި ދައްކާފައިވާ އެންމެހައި ވާހަކަތަކާއި 

ނޑިޔާރުންނަށްވެސް  ދަށުކޯޓުން އެފާހަގަކުރެއްވި ކަންކަން އެގޮތުގައި ހުރިކަމަށް މިމައްސަލަބެލި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަ
 ޤަބޫލުކުރެވޭކަމެވެ.

 
ގައި ދޭހެކިބަސް މައިން ނުވަތަ ބަފައިން ދަރިންނާއި އެއްކޮޅަށް ދަރިންގެ މަސްލަޙަތުހަވަނަ ކަމަކީ،  )ޅ(

ޢާއްމު އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން ހެކިބަހުގެ ދަރަޖައިގައި ޤަބޫލު ނުކުރެވުނު ނަމަވެސް، މައިންބަފައިން އެމީހުންގެ ދަރިންނާއި 
ނާއެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތުމަކީ އިސްލާމީ ޝަރުޢީ އުޞޫލުތަކުގައި ތުގެ މަޖިލީހުގައި ބުނާ ބަސް ޤަރީ އެއްކޮޅަށް ޝަރީޢަ

ނޑައަޅުއްވާފައިވާ އުޞޫލުތަކާއި ތަޢާރުޒުވާކަމެއް ނޫންކަމާއި، މިގޮތުން މައެފަދަ މީހުން  އްސަލައިގެ ގެ ބަސް ޤަބޫލުކުރުމަށް ކަ
ދިސާ ހިނގާފައިވާ ތަނާއި، ބާވަތާއި، ޒާތަށާއި ޙާލަތަށް ބަލާ އެފަދަ މީހުންގެ ބަސް ޤަބޫލުނުކުރެވިއްޖެނަމަ، އެކަމަކީ ޙާ

ދިސާ ހިނގާފައިވާ ޙާ އްކަމުގައި ބެލެވޭނެކަމާއި، މިގޮތުން މިމައްސަލައިގައި ޙަވާލާދެވޭ އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމަށް އޮތް ހުރަހެ
ތަނާއި، ބާވަތާއި، ޒާތަށާއި އަދި ޙާލަތަށް ބެލުމުން މިމައްސަލައިގައި ހެކިބަސް ދިނުން ނުވަތަ މިމައްސަލައިގެ ޙަޤީޤަތް 

ދިސާ ހިނގަމުންދިޔަ ވަގުތު އެގޭތެރޭގައި ދިރިއުޅުނު ނުވަތަ ޙާއެނގުން އެންމެ އެކަށީގެންވާ މަޤާމުގައި ތިބި ފަރާތްތަކަކީ މި
އާއި ޢާއިލީ ގޮތުން ގާތް ފަރާތްތައް ކަމީ އެކަމާމެދު ދެބަސްވެވެން ނެތް ޙަޤީޤަތެއްކަން [ ކުއްޖާގެ ނަން ]އެގޭތެރެއަށް ވަދެއުޅޭ 

މައްޗަށް ހެކިބަސް ދީފައިވާ ފަރާތްތަކަކީ  ގެ [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭކަން އެނގެން އޮތުމުން 
ގެ މަންމަ އާއި މާމައާއި ބޮޑުބޭބެއާއި ބޮޑުދައިތައާއި އޭނާގެ ފިރިމީހާ ފަދަ ގާތްތިމާގެ މީހުންކަމަށްވުމީ އެމީހުންގެ ކުއްޖާ

އިތުރުން ހެކިބަސްދޭ  ހެކިބަސް ހަމައެކަނި އެސަބަބަށްޓަކައި ބަލައިނުގަނެވޭނެ ސަބަބެއް ކަމުގައި ބެލެވެން ނެތްކަމާއި، މީގެ
ދެމެދު ފާޅުވެގެންވާ ބޮޑު ޢަދާވާތްތެރިކަމެއް އޮތްނަމަ އެހެކިވެރިން ދޭ ހެކިބަހަކީ ބަލިކަށި  އިއާ [ކުއްޖާގެ ނަން ]ފަރާތްތަކާއި 

ކުށުގެ  ހެކިބަހަކަށް ވާނެކަމަށް ބެލެވުނު ނަމަވެސް އެފަދަ ބޮޑު ޢަދާވާތްތެރިކަމެއް އޮތްކަން ޝަރީޢަތުގައި ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ
އާއި ދެކޮޅަށް  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]ތުހުމަތުގައިވާ ފަރާތުން އުފުލަންޖެހޭ ބުރައެއްކަމާއި، މިމައްސަލައިގައި 

އަށް  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]ހެކިބަސް ދީފައިވާ ފަރާތްތަކަކީ ޢާއިލާތެރޭގައި އޮތް ރުޅިވެރިކަމެއްގެ ސަބަބުން 
ނޑިއެއް ދިނު ގެ  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]މަށް ހެކިބަސް ދިން ފަރާތްތަކެއްކަމަށް ބުނާއިރު އަދި އެފަރާތްތަކަކީ ބޮ

ދާވާތްތެރިންކަމުގައި އޭނާ ބުނާއިރު، މިފަރާތްތަކުގެ ހެކިބަސް ނަފީވާ ވަރުގެ ދެކޮޅުވެރިކަމެއް ނުވަތަ ޢަދާވާތްތެރިކަމެއް ޢަ
 އާއިމެދު އެފަރާތްތަކުން އޮތްކަން ދަށު ކޯޓުގައި އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]

 ގެ ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުން ސާބިތުވާން ނެތްކަން އެނގޭކަމެވެ.[އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]
 
ވަނަ  32ޤާނޫނުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ 22/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު ހަތްވަނަ ކަމަކީ،  )ކ(

މާއްދާގެ )ހ( ގައި "ހައިކޯޓުން މައްސަލަތައް ބަލާނީ ދަށު ކޯޓުގައި ހުށަހެޅި ހެކިތަކާއި ދިފާޢުތަކަކީ އަސާސްކަމުގައި 
ބަލައިގެން ކަމަށް" އޮންނައިރު، މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން ހެކިންގެ ފަރާތުން ދީފައިވާ ހެކިބަސްތައް ނަފީކުރުމުގެ ގޮތުން އަދި 

ގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި ދައްކާފައިވާ  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]ސް ތަޢުނު ކުރުމުގެ ގޮތުން ހެކިބަ
އަކީ އަޚުލާޤީ ގޮތުން [ ކުއްޖާގެ ބޮޑުބޭބެގެ ނަން ]ވާހަކަތަކުގައި އިޝާރާތްކޮށްފައިވާ މިމައްސަލައިގައި ހެކިބަސް ދިން 

ނގާފައިވާ މީހެއްކަމަށްވާތީ އޭނާއަކީ ޢަދުލުވެރި ހެއްކެއް ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެކަމަށާއި، ދަށްފެންވަރުގެ ޢަމަލުތަކެއް ހި
ކުރި  [ކުއްޖާގެ މަންމަގެ ނަން ]ގެ ގާތުން ވަރިވާން  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]މިމައްސަލަ އުފައްދާގެން މިއުޅެނީ 

އިސްތިއުނާފް ކުރާ ]ގެ ގާތުން ވަރިވުމަށް [ކުރާ ފަރާތުގެ ނަންއިސްތިއުނާފް ]މަސައްކަތެއްގެ ތެރެއިން ކަމަށްވާތީ މިއީ 
ގެ  [ކުއްޖާގެ މަންމަގެ ނަން ]ކުރިކަމެއްކަމަށް ބެލެވޭތީ  [ކުއްޖާގެ މަންމަގެ ނަން]ގެ ކުރީގެ އަނބިމީހާ [ފަރާތުގެ ނަން 

"ވިޓްނެސް ލީޑް" ކޮށްގެންކަމަށް  ހޯދާފައިވަނީމިމައްސަލައިގައި ހެކިބަސް ޝަރީޢަތުން ، ހެކިބަސް ޤަބޫލުނުކުރެވޭނެކަމަށާއި
ގެ ފަރާތުން  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]ބުނެފައިވާ ބުނުމަކީ މިމައްސަލަ ދަށު ކޯޓުގައި ހިނގަމުން ދިޔައިރު 

ގެ ކުއްޖާ ]ހެކިންނާއި ގުޅޭ ގޮތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކެއްކަން އެނގެން ނެތްއިރު، މިމައްސަލައިގައި ހެކިބަސްދިން 



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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އަކީ ޝަރުޢީ ހަމަތަކުގައި ބަޔާންކުރާފަދަ ހެކިބަސް ޤަބޫލުނުކުރެވޭފަދަ އެފަރާތުގެ ޢަދުލުވެރިކަން  [ބޮޑުބޭބެގެ ނަން 
 [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]ގެއްލިފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައި ބެލެވެން ނެތްކަމާއި، މިމައްސަލަ އުފައްދައިގެން މިއުޅެނީ 

އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ]ކުރި މަސައްކަތެއްގެ ތެރެއިން ކަމަށާއި މިއީ [ އްޖާގެ މަންމަގެ ނަންކު]ގެ ގާތުން ވަރިވާން 
 [ކުއްޖާގެ މަންމަގެ ނަން ]ގެ ކުރީގެ އަނބިމީހާ  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]ގެ ގާތުން ވަރިވުމަށް [ނަން

ކުއްޖާގެ މަންމަގެ ]ބުނެފައިވާއިރު، މިމައްސަލައިގައި  [ނަން އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ]ކުރިކަމެއްކަމަށް ބެލެވޭކަމަށް 
ގެ  [ކުއްޖާގެ މަންމަގެ ނަން ]ތަޙްޤީޤުގައި އަދި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ދިން ބަޔާންތަކުން އަދި މިމައްސަލައިގައި [ ނަން

ން މިއީ އެފަދަ ބޭނުމެއްގައި ގެ ފަރާތުން ދެއްކިވާހަކަ ތަކު [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]ހެކިބަހާއި ގުޅޭގޮތުން 
ގެ ފަރާތުން އުފައްދައިގެން އުޅޭ މައްސަލައެއްކަމުގައި ބުއްދީގެ ހަމަތަކުން ޤަބޫލުނުކުރެވޭކަމާއި،  [ކުއްޖާގެ މަންމަގެ ނަން ]

ތައް މިމައްސަލައިގައި ހެކިބަސް ޝަރީޢަތުން ހޯދާފައިވަނީ "ވިޓްނެސް ލީޑް" ކޮށްގެންކަމަށާއި މިގޮތުން ތަޙްޤީޤު ބަޔާން
ގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވާއިރު،  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]ހެކިންނަށް އިއްވުމަކީ "ވިޓްނެސް ލީޑް" ކުރުންކަމަށް 

ހެކިންގެ ފަރާތުން ފުލުސް އޮފީހުގައި ދީފައިވާ ބަޔާނެއް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި އިއްވުމަކީ "ވިޓްނެސް ލީޑް" ކުރުމުގެ 
ފަހިވާ ގޮތަށް ކިގޮތަކަށް ޖަވާބުދިނުމަށް މަގުވިޓްނެސް ލީޑް ކުރުމަކީ ވަ ،ނޭކަމެއްނޫންކަމާއިމަފްހޫމުގެ ތެރޭގައި ހިމެ

ޝަރީޢަތުގެ ފަރާތުން ސުވާލުކުރުން ކަމަށްވާއިރު އެފަދަ ގޮތަކަށް ޝަރީޢަތުގެ ފަރާތުން ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމުގައި 
 ބެލެވެންނެތްކަން އެނގޭކަމެވެ.

 
ގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅި  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]ގެ ފަރާތުން ދައުލަތު އަށްވަނަ ކަމަކީ،  )އ(

އުފަންދަރިއަކާއި މެދު ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ދަޢުވާ ސާބިތުވާކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ ހަމައެކަނި 
ދީފައިވާ ބަޔާންތަކުގެ މައްޗަށް އެކަނި ނޫންކަމާއި،  މެޑިކޯ ލީގަލް ރިޕޯޓާއި މިމައްސަލާއި ގުޅިގެން ތަޙްޤީޤަށް އެކިއެކި މީހުން 

މިމައްސަލައާއި އެކު ހުށަހެޅުނު މެޑިކޯ ލީގަލް ރިޕޯޓާއި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤުގައި އެކި ފަރާތްތަކުން ދީފައިވާ ބަޔާންތަކަކީ 
ންނަކަމާއި، މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ ހަރުދަނާ ކާފީ ޤަރީނާތަކެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވެން އޮ
ގެ  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]ހެކިންދީފައިވާ ހެކިބަސްތަކާއި ޤަރީނާތަކާއި، އެހެކިތަކާއި ޤަރީނާތައް ތަޢުނުކުރުމަށް 

މެ ދައްކާފައިވާ ފަރާތުން ފާހަގަކުރި ނުކުތާތަކާއި، މިމައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރުމުގައި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ދެފަރާތުން
އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ]ވާހަކަތަކުގެ އަލީގައި މިމައްސަލައިގެ ވަށައިގެން ހުރި އެންމެހާ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބެލިއިރު، 

އާއި މެދު ވަރަށް ކުޑައިރުއްސުރެ ފެށިގެން ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލު ހިންގަމުން [ ކުއްޖާގެ ނަން ]އޭނާގެ އުފަންދަރި  [ނަން
އިވާކަމަށް ތަޙްޤީޤުގެ މަރުޙަލާގައާއި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައާއި މިމައްސަލައިގައި ހުށަހެޅުނު މެޑިކޯ ލީގަލް ރިޕޯޓް އައިސްފަ

އާއި އެކު ކިޔަވަން އެއްކުލާހެއްގައި އުޅުނު ދަރިވަރުންތަކެއްގެ [ ކުއްޖާގެ ނަން ]ތައްޔާރު ކުރި ޑޮކްޓަރުގެ ގާތުގައި އަދި 
ގެ ބައްޕައާއި ބެހޭ ގޮތުން ޙަޤީޤަތެއް ނެތް  [ކުއްޖާގެ ނަން]ނެފައިވާކަން އެނގެން އޮތުމާއި، ބު [ ކުއްޖާގެ ނަން]ގާތުގައި 

ވާހަކައެއް ހަދައިގެން، ނުވަތަ އަލަށް އުފައްދައިގެން ކިޔައިދީފާނެކަމަށް ބެލެވޭ މަޤްބޫލު އެއްވެސް ސަބަބެއްނެތި މިފަދަ ބޮޑު 
 [ކުއްޖާގެ ނަން ]އާއި މެދު ހިންގިކަމަށް  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ގެ ބައްޕަ [ނަން ކުއްޖާގެ]އަދި ހުތުރުކަން ބޮޑުވެގެންވާ ޢަމަލެއް 

ކުއްޖާގެ ]، ބުނަންޖެހޭ ފަދަ ބުއްދިޤަބޫލުކުރެވޭފަދަ އެއްވެސް ސަބަބެއް އޮތްކަމުގައި ޝަރީޢަތަށް ޤަބޫލުކުރެވެން ނެތުމުންނާއި
ގޮވައިގެން ފާޚާނާއަށް  [ކުއްޖާގެ ނަން ] ،[ންއިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަ]އަހަރުގައިވެސް  10ގެ ޢުމުރުން [ނަން

 [ކުއްޖާގެ ނަން]ތަޙްޤީޤުގައި އަދި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ބުނެފައިވާއިރު،  [ކުއްޖާގެ ނަން]ފެންވަރަން ވަންނަކަމަށް 
ގެ  [ގެ ނަން ކުއްޖާ]ފެންވަރަން ވަންނާތީ ޝައްކުވެގެން އެއް ދުވަހަކު  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]ގޮވައިގެން 

ނޑު ބޮޑުދައިތަ  ނޑު ބޮޑުދައިތަގެ ނަން ]މަންމައާއި އެއްބަ ކުއްޖާގެ ބޮޑުބޭބެގެ ]އާއި، ބޮޑުބޭބެ  [ކުއްޖާގެ މަންމައާއި އެއްބަ
 [ކުއްޖާގެ ބޮޑުބޭބެގެ ނަން]މިތިން މީހުން ތިބެފައި، [ ކުއްޖާގެ ބޮޑުދައިތަގެ ފިރިމީހާގެ ނަން ]ގެ އާއި ބޮޑުދައިތަގެ ފިރި [ނަން
އާއި ދެބަފައިން  [ކުއްޖާގެ ނަން ]އާއި  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]ނާގެ ފެންލައިޓުން އަރާބެލިއިރު، ފާޚާ

ކުއްޖާގެ ބޮޑުބޭބެގެ ]އަދި  ،ބުނެފައިވާތީއާއި [ކުއްޖާގެ ބޮޑުބޭބެގެ ނަން]ފާޚާނާތެރޭގައި އެއްޗެއް ނުލައި އޮރިޔާމުން ތިބިކަމަށް 
ނޑު ބޮޑުދައިތަގެ ނަންކު]މިގޮތަށް ބުނިކަމަށް  [ނަން [ ކުއްޖާގެ ބޮޑުދައިތަގެ ފިރިމީހާގެ ނަން]އާއި  [އްޖާގެ މަންމައާއި އެއްބަ

ގެ  [ކުއްޖާގެ ނަން]އާއި ގައިގޯޅިވެ އުޅޭގޮތުން [ކުއްޖާގެ ނަން] ،[އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]ބުނެފައިވާތީއާއި، 
 [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]އާއިމެދު [ ކުއްޖާގެ ނަން]ވާތީއާއި، މާމައަށް ޝައްކުތަކެއް ވެފައިވާކަމަށް އޭނާ ބުނެފައި 

ގެ ކުއްޖާ]ބުނެފައިވާކަމަށް  [ކުއްޖާގެ ނަން ] ގާތުގައި ގެގެ މަންމަ [ކުއްޖާގެ ނަން ]ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލު ހިންގަމުންދާކަމަށް 
އާއި ޖިންސީ ގޮތުން [ ކުއްޖާގެ ނަން ]ކޯޑަށް ބަލާއިރު ގެ މެޑިކޯ ލީގަލް ރި [ކުއްޖާގެ ނަން]ބުނެފައިވާތީއާއި،  [ން ނަ މަންމަގެ
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، ބެހިފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭކަމަށާއި، ކުރިމަތިފަރާތަށް ވައްދާފައިވާކަމަށް ހޯދުންތަކުން ދައްކާކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާތީއާއި
ން މިމައްސަލައިގައި ޙަވާލާދީފައިވާ މުޅި މައްސަލައިގެ ވަށައިގެންވާ މިއެންމެހައި ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކުރުމު

ނޑައަޅަންޖެހޭ މިންވަރުކަމަށްވާ އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއް ނެތް މިންވަރަށް ޙާ ދިސާއަކީ ހިނގާފައިވާކަމެއްކަމަށް ޝަރީޢަތުން ކަ
ނޑިޔާރުންނަށްވެސް ޤަބޫލުކުރެވޭކަމެވެ.  ހެކި ލިބިފައިވާކަން މިމައްސަލަ ބެލި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަ

 
މާ، އިސްވެދިޔަ ސަބަބުތައް އެގޮތަށް ހުރުމުން މިމައްސަލަ ބެލި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ވީ

ނޑިޔާރުންދެކެނީ، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ޤަޟިއްޔާގައި އެކޯޓުން  Cr-C/2010 (1142/JC/2008)/113ފަ
ގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާތަކުގެ [ންއިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަ]ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް 

މައްޗަށް ބަލައި، އެޤަޟިއްޔާގައި ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމަށް ބަދަލެއްގެންނަން ޖެހޭ ފަދަ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ވިޔަސް ސަބަބެއް 
 ފެންނަންނެތް ކަމަށެވެ.

 
 

 :ްޙުކުމ 

 

 މާއިއެކު، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު އެގޮތުގެ މަތިން ހުރު އިސްވެ ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން، ދެންފަހެ
 113/Cr-C/2010 (1142/JC/2008)  ްއިސްތިއުނާފް ]ޤަޟިއްޔާގައި އެކޯޓުން ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށ
ކުމަށް ގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާތަކުގެ މައްޗަށް ބަލައި، އެޤަޟިއްޔާގައި ކުރައްވާފައިވާ ޙު  [ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން

ބަދަލެއްގެންނަން ޖެހޭ ފަދަ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ވިޔަސް ސަބަބެއް ފެންނަންނެތްކަމަށް މިމައްސަލަބެލި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ 
ނޑިޔާރުންނަށް އިއްތިފާޤުވެވުނު ހިނދު، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ޤަޟިއްޔާގައި  Cr-C/2010 (1142/JC/2008)/113ފަ

ނޑައަޅައި، މިމައްސަލަ ބެލި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ކުރައްވާފައިވާ ޙުކު މަށް ބަދަލު ގެންނާނެތަނެއް ނެތްކަމަށްކަ
 އިއްތިފާޤުން ޙުކުމްކޮށްފީމެވެ.
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 HC-A/228/2013ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު 
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  ިފަރާތްތައް  ސްތިއުނާފު ކުރި އ: 

 އަޙްމަދު ނިޔާޒްނަން:  -1

 ދޭލިއާގެ އޮޅުވެލިފުށި/ ޅ.* ދާއިމީ އެޑްރެސް:  A213544* އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު: 

 هللاއާދަމް ޢަބްދުނަން:  -2

 އަތިރިމަތީގެ ޅ. އޮޅުވެލިފުށި/* ދާއިމީ އެޑްރެސް:  A213463* އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު: 

 

  ުވި ފަރާތް:އިސްތިއުނާފު ރައްދ 

 ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސްޕްރޮސި  ނަން: *

 -* ދާއިމީ އެޑްރެސް:  -* އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު: 

 
  ު4143 ރަމަޟާން 15 ތާރީޚް: ރަޖިސްޓްރީކުރެވުނ 

 2013 ޖުލައި 23                  
 :ް1435ރަބީޢުލްއައްވަލް  18 ނިމުނު ތާރީޚ    

 2014ޖެނުއަރީ  19             
 

  ި11  ރު: ނަންބަ  ޤަޟިއްޔާ  ސްތިއުނާފުކުރެވުނު އ/G4C/2010 

 :ުފާދިއްޕޮޅު އޮޅުވެލިފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު  ނިންމެވި ކޯޓ 

 

  ިލިސް:މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖ 

ނޑިޔާރު  ނޑިޔާރު އޒ.ޢަބްދުއްރައޫފު އިބްރާހީމް ފަ ނޑިޔާރު އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަ  ޢަލީ ސަމީރު، ފަ
 

  ްކުށުގެ  އީގިނަބަޔަކު ބައިވެރިވެގެން ހިންގާ މިބާވަތުގެ ޖިނާ :)ތައް(އުޞޫލު ކަނޑައަޅާފައިވާ މުޙިއްމު ޤަޟިއްޔާއިނ
މީހަކު ނަގާފައިނުވާނަމަ، އަދި އެޢަމަލު ހިންގި މީހުން ނުވަތަ މީހެއް ވަކި މައްސަލަތަކުގައި އެޢަމަލު ހިންގުމުގެ ޒިންމާ އެއިން 

ޢަމަލު ހިންގުމުގައި ބައިވެރިވި މީހުން ޖަމާޢީ ގޮތެއްގައި އެކުށުގެ ޒިންމާ ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުކޮށް ނުދެވޭނަމަ، އެ
 ޖެހޭނެކަން.އުފުލަން

 
  ިގެ ޚުލާޞާ:ދަށުކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައ 

 

އާއި هللا އާދަމް ޢަބްދު ޤަޟިއްޔާއަކީ، G4C/2010/11  ނަންބަރު  ފާދިއްޕޮޅު އޮޅުވެލިފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ 
 އުޅޭ  ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެންކުއްޖާ [އެހައިކަންހާއިރު،  22:30ދުވަހުގެރޭ  2007ނޮވެމްބަރ  11މީހުން އަޙްމަދު ނިޔާޒާއި ދެ

ގޮވައިގެން އެރަށު އިރުއުތުރު ފަރާތުގެ  ]ކުއްޖާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް[ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅޭ  ]ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 
ނޑިއަށްގޮސް ހުއްޓާ، މިދެމީހުން އިތުރު މީ  ]ކުއްޖާގެ ނަން [، އަޙްމަދު ނިޔާޒްއާއި هللا އާދަމް ޢަބްދުހަކާއެކު އެތަނަކަށް ގޮސް ތު

 ލައިގެންހުރި ހެދުމުގެ ކަރުވަޅު ތެރެއަށް އަތްބާނާ އޭނާގެ އުރަމަތީގައި ހިފާ އޭނާ ލައިގެންހުރި ހަރުވާޅާއި ޖަންގިޔަލުގެ އެތެރެއަށް 
އޭނާ އުޅޭ ގޭގައި ނެތުމުން އޭނާ  ]ކުއްޖާގެ ނަން [ބުނާތީއާއި،  ]ޖާގެ ނަން ކުއް[އަތްކޮށްޕާ، ކުރިމަތީފަރާތަށް ވައްދާހެދިކަމަށް 

ނޑިއަށް ދަނިކޮށް ރޯއަޑު އިވިގެން އެދިމާލަށް ބަލާލިއިރު، އެވަގުތު  ]ކުއްޖާގެ ނަން [ ހޯދުމަށްޓަކައި އެރަށު އިރުއުތުރު ފަރާތުގެ ތު
ބުނާތީއާއި، އެވަގުތު  ]މަންމަގެ ނަމާއި އެޑްރެސް  ގެކުއްޖާ[ކަމަށް ގެ ކައިރީގައި ތިއްބާ ދުށް]ކުއްޖާގެ ނަން [މީހަކު  4އެތަނުގައި 

ރޯއަޑު އިވުނު ދިމާލަށް ބަލާލިއިރު،  ]ކުއްޖާގެ ނަން [، ]ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް  1ހެކިވެރިޔާ [އާއެކު ދިޔަ  ]މަންމަ  ގެ ކުއްޖާ[
އާދަމް އި، އެމީހުންގެ ތެރެއިން މަށާން ތިއްބާ ދުށްކަމީހު 4އެވަގުތު އެތަނުގައި ، އިމަށާބިންމަތީގައި އޮއްވާ ދުށްކަ ]ކުއްޖާގެ ނަން [

ކުއްޖާގެ [ބުނާތީއާއި،  ]ގެ ނަން  1ހެކިވެރިޔާ [ގެ ކައިރީގައި ތިއްބާ ދުށްކަމަށް ]ކުއްޖާގެ ނަން [އަޙްމަދު ނިޔާޒް އާއި هللا ޢަބްދު



   މައްސަލަަތއް  ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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އާއި   هللاގެން އޮންނާތީ، އާދަމް ޢަބްދުގެ މެޑިކޯލީގަލް ރިޕޯޓުގައި އޭނާގެ އުރަމަތީގައި ރަތްވެފައިވާ ތަނެއް ހުރިކަން އެނ]ނަން
ތުން ދައުލަ އަޙްމަދު ނިޔާޒްގެ މައްޗަށް ޢާންމު ތަނެއްގައި ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ

  ބައްލަވާފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެކެވެ.ކުރުމުން 
  ތުން ދައުލަ ދެންފަހެ،ޙުކުމް ކުރައްވާފައިވަނީ، " ކޯޓުން ފާދިއްޕޮޅު އޮޅުވެލިފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓްޤަޟިއްޔާގައި އެ

ދެމީހުންގެ މައްޗަށް ކުޅަ  އިއަޙްމަދު ނިޔާޒާދޭލިޔާގެ އޮޅުވެލިފުށި/ ޅ.އާއި،  هللاއާދަމް ޢަބްދު އަތިރިމަތީގެއޮޅުވެލިފުށި/ ޅ.
 22:30ދުވަހުގެ ރޭ  11ނޮވެމްބަރ  2007 ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ކުށުގެ މިދަޢުވާ ޝަރީޢަތުން ބެލިބެލުމުން 

ކުއްޖާގެ [ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅޭ އޭނާ  ]ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް  އުޅޭ ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން ކުއްޖާ [އެހައިކަންހާއިރު، 
ނޑިއަށް ގޮސް ހުއްޓާ މިދެމީހުން އިތުރު މީ ]ނަމާއި އެޑްރެސް ހަކާއިއެކު އެތަނަށްގޮސް، ގޮވައިގެން އެރަށު އިރުއުތުރު ފަރާތުގެ ތު

ލައިގެންހުރި ހަރުވާޅާއި ޖަންގިޔަލުގެ ތެރެއަށް އަތްކޮށްޕާ، ކުރިމަތީފަރާތަށް  ]ކުއްޖާގެ ނަން [، އާއި އަޙްމަދު ނިޔާޒް هللاއާދަމް ޢަބްދު
އި ޅުތެރެއަށް އަތްބާނަ ދުމުގެ ކަރުވަ ލައިގެންހުރި ހެ  ]ކުއްޖާގެ ނަން[އިނގިލި ވައްދާހެދިކަމަށް އިންކާރު ކުރިނަމަވެސް މިދެމީހުން 

ގެ އުރަމަތީގައި ހިފާ އޭނާ ލައިގެންހުރި ހަރުވާޅާއި ޖަންގިޔަލު ތެރެއަށް އަތްކޮށްޕާ، ކުރިމަތި ފަރާތަށް އިނގިލި ]ކުއްޖާގެ ނަން [
އިރުއުތުރު  އޭނާ އުޅޭގޭގައި ނެތުމުން އޭނާ ހޯދުމަށްޓަކައި އެރަށު ]ކުއްޖާގެ ނަން [ބުނާތީއާއި،  ]ކުއްޖާގެ ނަން [ވައްދާހެދިކަމަށް 

ނޑިއަށް ދަނިކޮށް  ކުއްޖާގެ [މީހަކު  4ރޯއަޑު އިވިގެން އެދިމާލަށް ބަލައިލިއިރު، އެވަގުތު އެތަނުގައި  ]ކުއްޖާގެ ނަން [ފަރާތު ތު
ޔަ އާއެކު ދި  ]ކުއްޖާގެ މަންމަ[ބުނާތީއާއި، އެވަގުތު  ]ގެ ނަމާއި އެޑްރެސްމަންމަ ގެކުއްޖާ[ގެ ކައިރީގައި ތިއްބާ ދުށްކަމަށް ]ނަން

ބިންމަތީގައި އޮއްވާ  ]އްޖާގެ ނަން ކު[ރޯއަޑު އިވުނު ދިމާލަށް ބަލައިލިއިރު،  ]ކުއްޖާގެ ނަން [، ]ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް  1ހެކިވެރިޔާ [
އާއި އަޙްމަދު  هللاމީހުން ތިއްބާ ދުށްކަމަށާއި، އެމީހުންގެ ތެރެއިން އާދަމް ޢަބްދު 4ދުށްކަމަށާއި، އެވަގުތު އެތަނުގައި 

ގެ މެޑިކޯ ލީގަލް  ]ކުއްޖާގެ ނަން[ބުނާތީއާއި،  ]ގެ ނަން  1ހެކިވެރިޔާ [ގެ ކައިރީގައި ތިއްބާ ދުށްކަމަށް ]ނަން ކުއްޖާގެ [ނިޔާޒް
އަށާއި ގުޅިފައިވާ ޤަރީނާތަކަށް ސާދިޙާކަން އެނގެން އޮންނާތީއާއި، މިރިޕޯޓުގައި އޭނާގެ އުރަމަތީގައި ރަތްވެފައިހުރި ތަނެއް ހުރި 

ޤީ ޢަމަލު އާއި އަޙްމަދު ނިޔާޒްގެ މައްޗަށް ޢާންމު ތަނެއްގައި ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ބަދުއަޚްލާ  هللاދުއާދަމް ޢަބް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު 
ނޑައަޅައި މިކުށުގެ ޢުޤޫބާތެއްގެ ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދަޢް  ވާ އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވާކަމަށް ކަ

ޅ. ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން  3ވަނަ  މާއްދާގެ  173ގެ  6ވާ ޤަވާޢިދު ގޮތުން ޝަރީޢަތް ކުރުމާއިބެހޭ ގޮތުން ހެދިފައި 
 25އި ދެމީހުން ކުރެ ކޮންމެ މީހަކު އާ އަޙްމަދު ނިޔާޒްޅ. އޮޅުވެލިފުށި ދާލިޔާގޭ އާއި،  هللاއާދަމް ޢަބްދުއޮޅުވެލިފުށި އަތިރިމަތީގޭ 
 މިފަދައިންނެވެ. "ލުމަށް ޙުކުމްކޮށް މިޤަޟިއްޔާ ނިންމީއެވެ )ދޭއް( އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށް 2އެތިފަހަރުން ތަޢުޒީރުކޮށް 

 
 

 :ްފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައ 

 

ޤަޟިއްޔާގައި ޙުކުމް ކުރައްވާ ނިންމެވުމުން، G4C/2010/11  ނަންބަރު ފާދިއްޕޮޅު އޮޅުވެލިފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ  .2
 هللاޢަބްދު ހަމައެރަށު އަތިރިމަތީގެ، އާދަމް، ޙްމަދު ނިޔާޒާއިއޮޅުވެލިފުށި/ދޭލިއާގެ އަ ޅ.އެޙުކުމާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން 

އެޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު ކުރަމުން އަންނަނިވި ނުކުތާތައް ފާހަގަކޮށް އެނުކުތާތަކާމެދު ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި 
 ގެ هللاޢަބްދު އެރަށު އަތިރިމަތީގެ، އާދަމްހަމަ، އޮޅުވެލިފުށި/ދޭލިއާގެ އަޙްމަދު ނިޔާޒާއި ޅ.އެގޮތުން  ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ.
  ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ:

 
  ީގެ ހެކިބަހަށް ބަލާއިރު [ގެ ނަން 1ހެކިވެރިޔާ ]އާއި  [މަންމަގެ ނަން  ގެކުއްޖާ] ،ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކ

ކުއްޖާ ] އިނިޔާޒާ އަޙްމަދު އާއި هللاގައި އެދެމީހުން ޝަރީޢަތަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުގައިވެސް އާދަމް ޢަބްދު 2013އޭޕްރީލް  02
 [ޢަމަލު ހިންގުމުގައި ބައިވެރިވިމިހާ އިތުރު މީހާގެ ނަން]އި އާ [ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅޭ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

މިހަތަރުމީހުން ކުރެ މީހަކު ކުރިކަމެއް ބުނެދީފައި ނުވާކަން އެނގެން އޮވެފައި މިހަތަރުމީހުން ކުރެ މީހަކު އެއްވެސް ކަމެއް 
ށް ކުރިތަން މިދެމީހުން ކުރެ މީހަކު ދުށްކަމަށް ބުނެފައިނުވާއިރު ގުޅިފައިވާ ޤަރީނާތަކަށް ރިޢާޔަތް އަ [ޖާގެ ނަންކުއް]

 .އެވެ ނުކުތާހުށަހަޅާފައިވާ ކުރުމުން ކުށްސާބިތުވާކަމަށް ނިންމެވިކަމަށް ބުނެ 
 



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 

 

 ޞަފްޙާ  | 155
 

  ީއާދަމް ފައިވާ ބަޔާނުގައި ގައި ޝަރީޢަތަށް ދީ 2013އޭޕްރީލް  02 [ކުއްޖާގެ ނަން ] ،ދެވަނަ ނުކުތާއަކ
ކުރީކޮންކަމެއްކަން ޞަރީޙަކޮށް ބުނެފައިވާއިރު، އެތަނުގައި ހަތަރުމީހުން ތިބިކަމަށާއި އަޙްމަދު ނިޔާޒް އާއި هللا ޢަބްދު

ނަމަވެސް ޖަނގިޔާ ތެރެއަށް )ފަރުޖަށް( އަތްކޮށްޕާ ހެދި ވަކިމީހަކު ބުނަން ނޭންގޭކަމަށް ބުނެ ބަޔާންދީފައިވަނިކޮށް އޭނާގެ 
ލީގަލް -ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމެއް މެޑިކޯ އާއި އަޙްމަދު ނިޔާޒް هللاއާދަމް ޢަބްދުމަތީގައި ހުރި ރަތްވެފައިވާ ތަނަކީވެސް މޭ

ރިޕޯޓުން ސާބިތުވާކަމަށް ނިންމެވިއިރު އެއީ މިދެމީހުންގެ މައްޗަށް މިދަޢުވާ ކުރުމަށް އޮތް ކާފީ ޤަރީނާ އެއްކަން ބެލެވެން 
ނޑައެޅިފައިވާކަމަށް ބުނެ ނެތި އެކަމަށް ރިޢާޔަތް ނުކު ރައްވައި ހަމައެކަނި މިދެމީހުންގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ކަ

 އެވެ.ނުކުތާ ހަޅާފައިވާހުށަ
 

  ަهللا ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލާގައި ވަކި ބަޔަކު ނަފީކޮށް ހަމަ އެކަނި އާދަމް ޢަބްދު ،ކުތާއަކީ ނު  ތިންވަނ
ގައި  2013އޭޕްރީލް  02 [ކުއްޖާގެ ނަން ]ބިތު ކުރެވެން ނެތްކަން އާއި  އަޙްމަދު ނިޔާޒްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ ސާ

އާއި އަޙްމަދު ނިޔާޒް ކުރިވަކި ކަމެއް هللا ޝަރީޢަތަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުން ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގެން އޮތްކަމާއި، އާދަމް ޢަބްދު
ތަނުގައި ހަތަރުމީހުން ތިބިކަން އެނގެން ގެ ބަޔާނުން އެނގެން އޮތުމާއި، އެވަގުތު އެ [ކުއްޖާގެ ނަން]ބުނެދޭން ނޭނގޭކަމަށް 

ގެ ޖަނގިޔާ ތެރެއަށް )ފަރުޖަށް( އަތްކޮށްޕާ ހެދި ވަކިމީހަކު ބުނަން ނޭންގޭކަމަށް ބުނެ ބަޔާން  [ކުއްޖާގެ ނަން ]އޮތުމުން 
ނޑައަޅުއްވައި މައްސަލަ ނިންهللا ދީފައިވަނިކޮށް އެޢަމަލު ހިންގި އާދަމް ޢަބްދު މެވުންކަމަށްބުނެ އާއި އަޙްމަދު ނިޔާޒް ކަމަށް ކަ

 .އެވެނުކުތާ ޅާފައިވާހުށަހަ
 

 

ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތް  G4C/2010/11 ނަންބަރު  ފާދިއްޕޮޅު އޮޅުވެލިފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން  .1
ހަމައެރަށު ، ދޭލިއާގެ އަޙްމަދު ނިޔާޒާއިއޮޅުވެލިފުށި/ ޅ.ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށާއި، އެޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު ކުރަމުން 

އްސަލައާިއ ރައްދުވާ ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކައަށާއި، މަ އިސްތިއުނާފްފަރާތުންނާއި  ގެهللاޢަބްދު އާދަމްއަތިރިމަތީގެ، 
ނޑިޔާރުންގެ މެދުގައި ދެ ރައުޔުއެއްގެ ޔު ގުޅުންހުރި ލިޔެކި ންތަކަށް ބަލާއިރު މިމައްސަލަ ނިންމަން ފެންނަ ގޮތާމެދު ފަ
 ތަފާތުވެފައިވާކަމާއި، އެދެރައުޔާއި އެދެރައުޔު ބިނާވެފައިވާ އަސާސްތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ. މައްޗަށް ޚިޔާލު

 

  ާޔު ބިނާކުރެވިފައިވާ އަސާސްތައް ( އާއި އެރައު ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުއްރައޫފު އިބްރާހީމުގެ ރައުޔު ރައުޔު )އަޤައްލިއްޔ: 

އަޙްމަދު ދޭލިއާގެ އާއި އެރަށު هللا އާދަމް ޢަބްދު ތިރިމަތީގެއައޮޅުވެލިފުށި/ ޅ. ،ކަމަކީ  ފުރަތަމަ )ހ( 
ތުގެ ފަރާތުން ކުރި، ޢާންމު ތަނެއްގައި ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ގަދަކަމުން ބަދުއަޙްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ދައުލަނިޔާޒްގެ މައްޗަށް 

ތުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ހެކިން ދައުލަޓަކައި ކުށުގެ ދަޢުވާއަށް އެދެމީހުން އިންކާރުކޮށްފައިވާކަމާއި، އެދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށް
ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި، މެޑިކޯ ލީގަލް ރިޕޯޓަށާއި، މިމައްސަލާގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުން 

ޗަށް އެދަޢުވާ އެދެމީހުންގެ މައް، ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުން ލިބޭ ގުޅިފައިވާ ހަރުދަނާ ޤަރީނާތަކުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު
ނޑައަޅުއްވައި، އެއިން ކޮންމެ މީހަކު  އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް  2އެތިފަހަރުން ތައުޒީރުކޮށް  25ސާބިތުވާކަމަށް ކަ

ޤަޟިއްޔާގެ  G4C/2010/11އޮޅުވެލިފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ޅ.ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކުރައްވާފައިވާކަން 
 ޕޯޓަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮންނަކަމެވެ.ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރި

 

އޮޅުވެލިފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ ފާދިއްޕޮޅު މިމައްސަލައިގައި  ،ކަމަކީ  ދެވަނަ )ށ( 
ދުވަހުގެ  2007ނޮވެމްބަރ  11ދީފައިވާ ބަޔާނަށް ބަލާއިރު،  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ވަނަދުވަހު،  2012އޭޕްރީލް  12މަޖިލީހަށް 

ނޑިއަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް، ޅ. ށްހާއިރު ޅ.އެހާކަ 22:00ރޭ  އަތިރިމަތީގެ އޮޅުވެލިފުށި/ އޮޅުވެލިފުށީ އިރުއުތުރު ފަރާތު ތު
އޭނާ ކައިރިއަށް ގޮސް އެމީހުންނާއި،  އި، ނޫރާނީގެ މުޙައްމަދު އަޙްމަދުޒާދޭލިއާގެ އަޙްމަދު ނިޔާ އާއި އެރަށުهللاއާދަމް ޢަބްދު

ބައިވެރިވެގެން އޭގެ ތެރެއިން އެއްބަޔަކު އޭނާގެ  [ގެ ނަންގޮތުން ގުޅިގެން އުޅޭ ކުއްޖާ ކުއްޖާ ލޯބީގެ ]އޭނާގެ ކައިރީގައި ހުރި 
ގައިގައި ހިފަހައްޓައި ދެންތިބި ދެމީހުން އޭނާގެ އުރަމަތީގައި ގަދަކަމުން ހިފާ އޭނާގެ ކުރިމަތިފަރާތަށް )ފަރުޖަށް( ހަރުވަޅާއި 

ނޑައެޅިގެން ޖަނގިޔާތެރެއިން އަތްލާ ހެދިކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެކަން  ކުރީ އެ ހަތަރު މީހުންގެ ތެރެއިން ކޮންބައެއްކަން ކަ
އެއީ އެިއރު އެތަން އަނދިރިކަމުންކަމަށާއި، މިމައްސަލާގައި ނައިފަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް  ،ބުނަން ނޭނގޭކަމަށާއި

 [ކުއްޖާގެ ނަން]ނެފައިވާއިރު، ބު [ކުއްޖާގެ ނަން ]ކަންހިނގިގޮތުގެ ބަޔާނެއް، އޭނާގެ މަންމަގެ ޙާޟިރުގައި ދީފައިވާނެކަމަށް 



   މައްސަލަަތއް  ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 

 ޞަފްޙާ  | 156

 
 

ގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި، އޭނާ ލޯބީގެގޮތުން ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭ  2008 ރިޗުމާ 30
ދުވަހުގެ ރޭގެ އެރަށު  2007ނޮވެމްބަރ  11އެކު އާ [ކުއްޖާ ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅޭ ކުއްޖާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް]

ނޑިއަ ނޑުދޮށުގައި ހުއްޓާ ތު ނޭނގޭ މީހަކު  ށް ކާކުކަން އަ [ން ކުއްޖާ ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅޭ ކުއްޖާގެ ނަ]ށް ގޮސް ގޮ
ކުއްޖާ ])ފަހެއް( ވަރަކަށް މިނެޓް ފަހުން ގޮނޑުދޮށުން މީހަކު )ކާކުކަމެއް ނޭނގޭ( އަންނަތަން ފެނުމުން  5ފޯނުކުރިތާ 

ކުއްޖާ ލޯބީގެ ގޮތުން ] އެމީހާ ކައިރިއަށް، ކަމަށްބުނެ އޭނާގެ ގާތުގައި އެބައަންނަ [ންލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅޭ ކުއްޖާގެ ނަ
އޮޅުވެލިފުށި/  ދިއުމުން އޭނާ ގެއަށް ދިއުމަށް ހިނގައިގަތްތަނާ ގަސްތަކުގެ ތެރެއިން ޅ. [ނަންގުޅިގެން އުޅޭ ކުއްޖާގެ 
އޭނާގެ އަތުގައި  ދެމީހުން ނުކުމެ އަޙްމަދު ނިޔާޒް އާ ޔާޒްދޭލިއާގެ އަޙްމަދު ނިއި އެރަށު އާ هللاއަތިރިމަތީގެ އާދަމް ޢަބްދު

ޑިބުރިން ޖަހައިފާނެކަމަށް ނއޭނާއާ ދިމާލަށް ދަ ހިފެހެއްޓިކަމަށާއި އެވަގުތު އޭނާ ހަޅޭއްލަވަން ފެށުމުން އަޙްމަދު ނިޔާޒް
ށާއި ނަމަވެސް އެއީ ކާކުކަމެއް ބުނިކަމަށާއި، އެވަގުތު އެދެމީހުންގެ ތެރެއިން މީހަކު އޭނާގެ އަނގަމަތީގައި އަތްއެޅިކަމަ

ދެމީހުން އޭނާގެ ދެއަތުގައި ހިފާ އޭނާގެ ބުރުގާ  އާނިޔާޒް  އާއި އަޙްމަދު هللاބުނާކަށް ނޭނގޭކަމަށާއި، އަދި އާދަމް ޢަބްދު
ދަށުން އޭނާ ލައިގެން ހުރި ހެދުމުގެ ކަރުވަޅުތެރެއަށް އެމީހުންގެ ތެރެއިން މީހަކު އަތް ބާނާ އޭނާގެ އުރަމަތީގައި 

ންފެށުމުން ތިޔަހެން ނުހަދާށޭ ބުނެ ހަޅޭއްލަވައި ގަދަހަދަން ފެށުމުން އޭނާ ބިންމައްޗަށް ވެއްޓުނުކަމަށާއި، އޭނާ ހިފަ
ބިންމަތީގައި ވެއްޓިފައި އޮއްވާ އޭނާ ހިފަހައްޓައިގެން ތިބި ދެމީހުންގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް މީހަކު )ކާކުކަމެއް ނޭނގޭ( އޭނާ 

އި، އެމީހުން އޭނާގެ އުރަމަތީގެ ފޮޓޯ އާނޫރާނީގެ މުޙައްމަދު އަޙްމަދު އޮޅުވެލިފުށި/ ޅ.ހިއްލާ  ލައިގެން ހުރި ހެދުން މައްޗަށް
ނާ ލައިގެން އިން މީހަކު )ކާކުކަމެއްނޭނގޭ( އޭނެނގިކަމަށާއި، އަދި ބިންމައްޗަށް އޭނާ ވެއްޓިފައި އޮއްވައި އެމީހުންގެ ތެރެ

ކުރިމަތިފަރާތް )ފަރުޖު( ތެރެއަށް އިނގިލި ވައްދާ ތަޅުވާ ހެދިކަމަށް  ހުރި ހަރުވާޅާއި ޖަނގިޔާ ދަށުން އަތްކޮއްޕާ އޭނާގެ
ގެ ތަޙްޤީޤު ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވާކަން އެނގެން އޮންނައިރު، މިމައްސަލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  [ކުއްޖާގެ ނަން]ބުނެފައިވާކަން 

ންގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅުނު ދަޢުވާއަށް ދެމީހުއި އާއި އަޙްމަދު ނިޔާޒާ هللاހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ އާދަމް ޢަބްދު
އޮޅުވެލިފުށީ އިރުއުތުރު  ހާކަންހާއިރު ޅ. 21:30ދުވަހުގެ  2007ނޮވެމްބަރ  11އިންކާރުކޮށްފައިވީނަމަވެސް، އެދެމީހުން 

ނޑިއަށް ދިޔަކަމަށް މިދެމީހުން މިމައްސަލާގެ ތަޙްޤީޤަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވާކަމާއި، އަދި ދިވެހިރާ އްޖޭގެ ތު
ދިސާ ހިނގިރޭ އެތަނަށް ދިޔަކަމަށާއި އެތަނަށް ދިޔައިރު، ޙާ ލީހުގައި ވެސް މިދެމީހުންވެސް ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖި

ރޯން އިންކަމަށާއި، އެދެމީހުން އެތާނގައި ތިއްބާ ދެމީހަކު ހަޅޭ ލަވަންފެށުމުން މިދެމީހުން ދުވެފައިގޮސް  [ކުއްޖާގެ ނަން]
 ން އެނގެން އޮންނަކަމެވެ.ފިލިކަމަށް ބުނެފައިވާކަ 

 

 [ކުއްޖާގެ ނަން ]އޮޅުވެލިފުށީ ހެލްތް ޕޯސްޓްއިން  މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން ޅ. ،ތިންވަނަ ކަމަކީ )ނ( 
ގެ ކަނާއަތް ފަރާތުގެ އުރަމަތީގައި ރަތްކުލައިގެ ނިޝާނެއް ފެންނަން  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ބައްލަވައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުގައި 

 [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 1 ހެކިވެރިޔާ]ޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި، އަދި މިމައްސަލާގައި ބަޔާންދީފައިވާ ހުރިކަމަށް ބަ

ހާއިރު  23:00ދުވަހުގެ  2007ނޮވެމްބަރ  11ފާދިއްޕޮޅު އޮޅުވެލިފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި، 
ޅ.އޮޅުވެލިފުށީ  އާއިއެކު  [މަންމަގެ ނަން ގެކުއްޖާ]ގެ މަންމަ [ގެ ނަންކުއްޖާ]ގޭގައި ނެތުމުން އޭނާއާއި،  [ކުއްޖާގެ ނަން]

ނޑިއަށް ދިޔަކަމަށާއި، އެތަނަށް ދިޔައިރު   [ކުއްޖާގެ ނަން ]ރޯއަޑުއިވޭކަމަށާއި، އޭރު  [ކުއްޖާގެ ނަން]އިރުއުތުރު ފަރާތު ތު
އެއް ގެ ފޮޓޯ [ކުއްޖާގެ ނަން]ކު އޭނާގެ ފޯނުން މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަ  )ހަތަރެއް( މީހުން ތިބި ކަމަށާއި، އެހަތަރު  4ކައިރީ 

ދެމީހުންތިބި އި އާއި އަޙްމަދު ނިޔާޒާ  هللاތެރޭގައި އާދަމް ޢަބްދު ގެ ނެގިތަން އޭނާއަށް ފެނުނު ކަމަށާއި، އެހަތަރު މީހުން
އޭނާގެ ، [ޖާގެ ނަން ކުއް]ގެ އުރަމަތީގައި ހިފިކަމަށް  [ކުއްޖާގެ ނަން])ހަތަރު( މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު  4ކަމަށާއި، އެ 

ފާދިއްޕޮޅު އޮޅުވެލިފުށީ  [މަންމަގެ ނަމާއި އެޑްރެސް ގެ ކުއްޖާ]ކައިރީގައި ބުނިކަމަށް ބުނެފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި، 
ގޭގައި  [ކުއްޖާގެ ނަން]ވަނަ ދުވަހުގެރޭ އޭނާގެ ދަރިފުޅު  2007ނޮވެމްބަރ  11، މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި

ނޑިއަށް  ގޮވައިގެން ޅ. [ގެ ނަން  1 ހެކިވެރިޔާ]ހޯދުމަށް  [ޖާގެ ނަންކުއް]ނެތުމުން  އޮޅުވެލިފުށީ އިރުއުތުރުފަރާތު ތު
ނޑު މަތީ  )ދޭއް(  2ކައިރީ ގުދުވެގެން  [ކުއްޖާގެ ނަން]ރޯންއޮތްކަމަށާއި، އޭރު  [ކުއްޖާގެ ނަން]ދިޔައިރު، އެތާ ވެލިގަ

މޫނަށް އަލިކުރިކަމަށާއި، އޭނާ މިމީހުންނާ  [ކުއްޖާގެ ނަން]ންގެ ފޯނުން މީހަކު އޮތްކަމަށާއި، ދެން ތިބި ދެމީހުން އެމީހު
ކުއްޖާގެ ]ކައިރިއަށް ދިޔައިރު  [ކުއްޖާގެ ނަން]ދިމާލަށް އެއްޗެކޭ ބުނުމުން މިހަތަރު މީހުން އެކިދިމާލަށް ދުއްވައިގަތްކަމަށާއި، 

ކައިރީ އެއީ  [ކުއްޖާގެ ނަން]ނު ކަމަށާއި، އެވަގުތު މޭމަތީގައި ވަކިއެޅިފައިހުރި ގޮތަށް ރަތްވެފައިހުރިތަން ފެނު [ނަން
އި، އެރަށު  އާއި، އެރަށު ދޭލިއާގެ އަޙްމަދު ނިޔާޒާ هللاއަތިރިމަތީގެ އާދަމް ޢަބްދު އޮޅުވެލިފުށި/ ކޮންބައެއްހޭ އެހުމުން އެއީ ޅ.



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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ރާނީގެ މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ކަމަށް ނޫއޮޅުވެލިފުށި/ ޅ. އާއި  [މާއި އެޑްރެސްކުއްޖާ ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅޭ ކުއްޖާގެ ނަ]
 އޭނާގެ ކައިރީ ބުނިކަމަށް ބުނެފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމެވެ. [ކުއްޖާގެ ނަން]

 

އެރަށު ދޭލިއާގެ އާއި،  هللاއަތިރިމަތީގެ އާދަމް ޢަބްދުއޮޅުވެލިފުށި/ ތުން ޅ.ދައުލަ ،ހަތަރުވަނަ ކަމަކީ )ރ( 
ތަނެއްގައި ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ގަދަކަމުން ބަދުއަޙްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ކުށުގެ  ގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅި، ޢާންމުއަޙްމަދު ނިޔާޒު

ދަޢުވާއަށް އެދެމީހުން އިންކާރުކޮށްފައިވީނަމަވެސް، މިމައްސަލާގައި އެދެމީހުން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދައްކާފައިވާ 
ގެ މެޑިކޯލީގަލް ރިޕޯޓުންނާއި  [ކުއްޖާގެ ނަން]ނާއި، ވާހަކަތަކުންނާއި، މިމައްސަލައިގެ ހެކިބަސްދީފައިވާ މީހުންގެ ބަހުން 

 23:00އާއި  22:00ދުވަހުގެ  2007ނޮވެމްބަރ  11ގެ ބަހުން ލިބޭ ގުޅިފައިވާ ހަރުދަނާ ޤަރީނާތަކުން  [ކުއްޖާގެ ނަން]
 [ކުއްޖާގެ ނަން]ގައި އޮޅުވެލިފުށީ އިރުއުތުރު ފަރާތު ތުނޑިމަތީ އާ ދެމެދުގެ ވަގުތެއްގައި، ހަތަރުމީހަކު ބައިވެރިވެގެން ޅ.

 މެދު ބަދުއަޚްލާޤީ އިއޭނާއާ، ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލުހިންގާފައިވާކަން އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް ސާބިތުވާއިރު، މެދުއިއާ
އި، ދެމީހުން ހިމެނޭކަމާއި އާއި އަޙްމަދު ނިޔާޒާ هللاޢަމަލު ހިންގިމީހުންގެ ތެރޭގައި މިމައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރާ އާދަމް ޢަބްދު

ކުށުގެ މައްސަލަތަކުގައި އެޢަމަލު ހިންގުމުގެ ޒިންމާ އެއިން މީހަކު  އީގިނަބަޔަކު ބައިވެރިވެގެން ހިންގާ މިބާވަތުގެ ޖިނާ
ނަގާފައިނުވާނަމަ، އަދި އެޢަމަލު ހިންގި މީހުން ނުވަތަ މީހެއް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުކޮށް ނުދެވޭނަމަ، އެޢަމަލު ހިންގުމުގައި 

ތަކުން އެނގޭތީ،  އުޞޫލު މާޢީ ގޮތެއްގައި އެކުށުގެ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭކަން ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ބައިވެރިވި މީހުން ޖަ
ހިންގިކަމަށް  މެދު އާންމުތަނެއްގައި ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލުއިއާ [ކުއްޖާގެ ނަން ]ދެމީހުން  އާއި އަޙްމަދު ނިޔާޒާهللا އާދަމް ޢަބްދު

 ހޭކަމެވެ.ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން ބަލަންޖެ

 

އާ ދޭލިއާގެ އަޙްމަދު ނިޔާޒްއާއި، އެރަށު  هللاއަތިރިމަތީގޭ އާދަމް ޢަބްދު/އޮޅުވެލިފުށި އެހެންކަމުން، ޅ.
ދެމީހުން ޢާންމު ތަނެއްގައި ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއްނެތް 

 މަށް ކަނޑައަޅައި ފާދިއްޕޮޅު އޮޅުވެލިފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު މިންވަރަށް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވާކަ
11/G4C/2010  ީތަކާ އެއްގޮތަށްކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީ، އުޞޫލުޤަޟިއްޔާގައި ޙުކުމް ކުރައްވާފައިވަނީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނ

 ފު އިބްރާހީމަށް ފެންނަކަމެވެ.އެޤަޟިއްޔާގައި ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމަށް ތާއީދުކުރަން އަހުރެން ޢަބްދުއްރައޫ
 

  ުރައުޔު( އާއި އެރައުޔު ބިނާކުރެވިފައިވާ  ލްދާ ޒާހިރުގެ ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ސަމީރުއާއި ފަނޑިޔާރު އަޒްމިރާ )އަޣުލަބިއްޔަތު ރައުޔ
 :އަޞާޞްތައް 

ޙްމަދު އާގެ އަ/ދޭލިއޮޅުވެލިފުށި  ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން ޅ. ކިއުޓަރތުގެ ޕްރޮސިދައުލަ ،ކަމަކީ ފުރަތަމަ )ހ( 
ގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ އުފުލާފައިވަނީ ޢާންމު ތަނެއްގައި ކުޑަކުއްޖަކާމެދު  هللاއަތިރިމަތީގެ އާދަމް ޢަބްދު ހަމައެރަށު އިނިޔާޒާ

ތަޙްޤީޤް  هللاއި އާދަމް ޢަބްދުއަޙްމަދު ނިޔާޒާ ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ކަމާއި މިދަޢުވާއަށް 
 ވެސް އަދި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައިވެސް އިންކާރުކޮށްފައިވާކަމެވެ.މަރުޙަލާގައި 

 
މިދަޢުވާއަށް އިންކާރުކޮށްފައިވާތީ މިދަޢުވާ  هللاއާދަމް ޢަބްދު ޔާޒާއިއަޙްމަދު ނި  ،ކަމަކީ  ދެވަނަ )ށ( 

އާއި،  [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 1 ހެކިވެރިޔާ]ތުގެ ފަރާތުން ދަށުކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކިތަކަކީ ދައުލަސާބިތުކުރުމަށް 
 G-4/HP/2007/01 (12އޮޅުވެލިފުށި ހެލްތު ޕޯސްޓްގެ ނަންބަރު  އާއި، ޅ. [މަންމަގެ ނަމާއި އެޑްރެސް ގެ ކުއްޖާ]

ގެ މައްޗަށް ސާބިތުވާކަމަށް  هللاއާދަމް ޢަބްދުއި އަޙްމަދު ނިޔާޒާ( ގެ މެޑިކޯ ލީގަލް ރިޕޯޓުކަމާއި، މިދަޢުވާ 2007ނޮވެމްބަރ 
ނޑައަޅާ ތުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މިހެކިތަކާއި މިމައްސަލައާއި އެކު ލިބިފައިވާ ގުޅިފައިވާ ޤަރީނާތަކެއްގެ ދައުލަ ފައިވަނީ ކަ

މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެންކަމަށް މިމައްސަލަ ނިންމެވުމުގައި ފާދިއްޕޮޅު އޮޅުވެލިފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ 
 އިވާ ކަން އެނގޭކަމެވެ.ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކުރައްވާފަ

 
 ގެ ކުއްޖާ]އާއި،  [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 1ހެކިވެރިޔާ ]މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން  ،ތިންވަނަ ކަމަކީ )ނ( 
ބުނެފައިވަނީ  [ގެ ނަން 1ހެކިވެރިޔާ ]ގެ ފަރާތުން ދަށުކޯޓުގައި ދީފައިވާ ހެކިބަހަށްބަލާއިރު، [މަންމަގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

ނޑިޔަށް މީނާ ދިޔަކަމަށާއި، އެތަނަށް ދިޔައިރު  ރޭ ޅ. ނާދިސާ ހިނގިކަމަށް ބުޙާމި އޮޅުވެލިފުށި އިރުއުތުރު ފަރާތުގެ ތު



   މައްސަލަަތއް  ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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ގެ ފޮޓޯއެއް  [ކުއްޖާގެ ނަން]އި އިތުރު ދެމީހަކު ތިބެގެން އަޙްމަދު ނިޔާޒާއާއި  هللاކައިރީގައި އާދަމް ޢަބްދު [ކުއްޖާގެ ނަން]
ކުއްޖާގެ ]އޮތީ ބިންމަތީގައި އޮށޯވެގެންކަމަށާއި، އޭގެ ތެރެއިން އެކަކު  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ނެގި މަންޒަރު ދުށްކަމަށާއި، އޭރު 

ގާތުގައި ބުނެފައިވާކަމަށެވެ. އަދި ހެކިންގެ  [ގެ ނަން 1 ހެކިވެރިޔާ] ،[ކުއްޖާގެ ނަން]ގެ އުރަމަތީގައި ހިފިކަމަށް [ނަން
އޮޅުވެލިފުށި އިރުއުތުރު ފަރާތުގެ  ރޭ ޅ. ބުނެފައިވަނީ މިޙާދިސާ ހިނގިކަމަށް ބުނާ [މަންމަގެ ނަން ގެކުއްޖާ]ތެރެއިން 

ނޑިޔަށް މީނާ ދިޔަކަމަށާއި އެތަނަށް ދިޔަ އިރު  ގެ ކައިރީގައި ދެމީހަކު ތިބި ކަމަށާއި އަނެއް ދެމީހުންގެ  [ކުއްޖާގެ ނަން]ތު
ގެން އެއްޗެކޭ ބުނުމުން ރުޅިއައިސް [ގެ ނަން ކުއްޖާގެ މަންމަ]ށް އަލިކުރަމުން ދިޔަކަމަށާއި އެވަގުތު އަ [ކުއްޖާގެ ނަން ]ފޯނުން 

ގެ މޭމަތީގައި ވަކިއަޅާފައިވާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް [ކުއްޖާގެ ނަން]އެމީހުން އެކިދިމާލަށް ދުވެފައި ދިޔައީ ކަމަށާއި އެވަގުތު 
ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭ ފަރާތަކާއި  [ކުއްޖާގެ ނަން]ރަތްވެފައި ހުއްޓާ ދުށްކަމަށާއި އެއީ ކޮންބައެއްހޭ ސުވާލުކުރުމުން އެއީ 

މިދެހެކިންގެ  ،ބުނި ކަމަށް ބުނެފައިވާކަމާއި [ކުއްޖާގެ ނަން]އި އިތުރު މީހަކު ކަމަށް އަޙްމަދު ނިޔާޒާއާއި  هللاއާދަމް ޢަބްދު
ކުއްޖާގެ ] އާއި އަޙްމަދު ނިޔާޒު هللاހެކިބަހުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު، މިއިން އެއްވެސް ހެއްކެއްގެ ހެކިބަހުގައި އާދަމް ޢަބްދު

ގަނިކޮށް ދުށްކަމުގައި ބުނެ ހެކިބަސް ދީފައިނުވާއިރު މިޙާދިސާ ހިނގާ ދިޔަ އިރު ލާޤީ ޢަމަލެއް ހިންއިމެދު ބަދުއަޚުއާ [ނަން
ގެ  [ކުއްޖާގެ ނަން]ބަހުން އެނގެން އޮވެފައި ގެ  [ކުއްޖާގެ ނަން]މީހަކު ތިބިކަން މިހެކިންގެ ހެކިބަހުންނާއި  4އެތަނުގައި 

ގާތު ބުނިކަމަށް ބުނާ  [ގެ ނަން  1 ހެކިވެރިޔާ] ،[ކުއްޖާގެ ނަން]ކު ކަމަށް އުރަ މަތީގައި ހިފާފައިވަނީ އޭގެ ތެރެއިން އެކަ 
އިމެދު ކުރީ ބަދުއަޚުލާޤީ ކޮން ޢަމަލެއްކަން މިއިން އެއްވެސް ހެއްކެއްގެ އާ [ކުއްޖާގެ ނަން ]ބުނުން ފިޔަވައި މިފަރާތްތަކުން 

 ހެކިބަހުގައި ބަޔާން ކޮށްދެވިފައިނުވާކަން އެނގޭކަމެވެ.
 

  ތުގެ ފަރާތުން ޤަރީނާއެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅި ދައުލަމިދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށް  ،ވަނަ ކަމަކީ ހަތަރު )ރ( 
( ގެ މެޑިކަލް ރިޕޯޓަށް 2007ނޮވެމްބަރ  12) G-4/HP/2007/01 އޮޅުވެލިފުށި ހެލްތު ޕޯސްޓްގެ ނަންބަރު ޅ.

ޢަމަލު ހިންގާފައިވާތީކަމަށް ބުނެ އެކަން ބެލުމުގެ  އިމެދު ބަޔަކު ގަދަކަމުން ބަދުއަޚުލާޤީއާ  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ބަލާއިރު، މިއީ 
ކުރިމަތިފަރާތަށް ދެމީހަކު އިނގިލި  [ކުއްޖާގެ ނަން]ގޮތުން ހެދިފައިވާ ރިޕޯޓެއްކަން އެނގެން އޮތްއިރު، މިރިޕޯޓުގައި 

ގެ  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ން ބުނެފައިވީ ނަމަވެސް އެރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ގޮތު [ކުއްޖާގެ ނަން ]ކޮށްޕާފައިވާ ކަމަށް 
ކަނާއަތް ފަރާތުގެ އުރަމަތީގެ ނިޕްލް ކައިރިން ރަތް ކުލައިގެ ނިޝާނެއް ހުރިކަން ފާހަގަކުރުން ފިޔަވައި އިތުރު އެއްވެސް 

ހެލްތު ޕޯސްޓަށް އައިއިރު އޭނަގެ ޙާލަތު ރަނގަޅުކަމަށާއި،  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ކަމެއް ފާހަގަކޮށްފައި ނުވާކަމާއި މީގެ އިތުރުން 
ވިންދު ރަނގަޅުކަމަށާއި ހެޔަށް ގޮތްވެފައި ނުވާކަމަށާއި ރަނގަޅަށް ވާހަކަ ދެއްކޭކަމަށާއި މޫނަށް އަދި ބޮލަށް ވެސް 

ނޑަށް ތަދުނުވާކަމަށާއި ކުރިމަތި ފަރާތުން ލޭ އައިސް ދުޅަވެ ރަތްވެ މިފަދަ ޢަލާމާތެއް  ،ގެއްލުންވެފައި ނުވާކަމަށާއި ބަ
ފަރާތަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވިފައި ނުވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފެންނަން ނެތްކަމަށާއި، ކުރިމަތި 

އިމެދު އާ [ކުއްޖާގެ ނަން]ގެ ބަހުންނާއި ހެކިންގެ ހެކިބަހުން  [ކުއްޖާގެ ނަން]ރިޕޯޓުން އެނގެން އޮތްއިރު،  ކޯ ލީގަލް މިމެޑި
ނޑައެޅިގެންކާކު  ގެ ކަނާއަތް ފަރާތުގެ  [ކުއްޖާގެ ނަން]ކަން ބުނެދޭން ނޭނގޭއިރު، ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލެއް ހިންގީ ސީދާ ކަ

އާއި އަޙްމަދު  هللاއުރަމަތީގެ ނިޕްލް ކައިރިން ރަތް ކުލައިގެ ނިޝާނެއް ހުރިކަމަށްޓަކައި އެކަނި އެމިންވަރަކީ އާދަމް ޢަބްދު 
ހިންގަނިކޮށް ފެނުނުކަމަށް ބުނާ އިތުރު މެދު ގަދަކަމުން ބަދުޢަޚުލާޤީ ޢަމަލެއް އާއި [ކުއްޖާގެ ނަން]ދެމީހުން  ޒުއާއިނިޔާ

އިމެދު ގަދަކަމުން ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލެއް ހިންގިކަން ސާބިތުވާވަރުގެ އާ [ކުއްޖާގެ ނަން]ހެއްކެއް ނެތީސް މިފަރާތްތަކުން 
 ހަރުދަނާ ޤަރީނާއެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވެންނެތްކަމެވެ.

 
ގެ ފަރާތުން ފާދިއްޕޮޅު އޮޅުވެލިފުށި  [ގެ ނަންކުއްޖާ]މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން  ،ކަމަކީ  ފަސްވަނަ )ބ( 

އިމެދު އާދަމް އާ [ކުއްޖާގެ ނަން]ގައި ދީފައިވާ ބަޔާނަށް ބަލާއިރު، އެބަޔާނުގައި  2012އެޕްރީލް  02މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް 
ން ކުރި ޢަމަލަކީ ގަދަކަމުން ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުމަށްޓަކައި ސީދާ މިފަރާތްތަކު އިއާއި އަޙްމަދު ނިޔާޒާ هللاޢަބްދު

ނޑައެޅިގެން ބަޔާންކޮށްދީފައި ނުވާކަމާއި އެބަޔާނުގައި  ބުނެފައިވަނީ މިޙާދިސާ ހިނގިކަމަށް  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ކޮބައިކަން ކަ
ނޑިއަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް އާދަމް ޢަބްދު ޅ. [ކުއްޖާގެ ނަން]ބުނާރޭ  އި އަޙްމަދު ނިޔާޒާ އާއި  هللاއޮޅުވެލިފުށި އިރުއުތުރު ތު
ގެ ކުރިމަތިފަރާތަށް  [ކުއްޖާގެ ނަން]ގެ އުރަމަތީގައި ގަދަކަމުން ހިފައި،  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ދެމީހަކު އައިސް އެމީހުން އިތުރު 

މީހުންގެ ތެރެއިން ކޮން ބައެއްކަން  4ހަރުވާޅާއި ޖަންގިޔާ ތެރެއަށް އަތްލާ ހެދިކަމަށާއި ނަމަވެސް އެކަން ކުރީ އެ 



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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ނޑައެޅި ބުނަން ނޭނގޭކަމަށާއި އެ  ވާހަކަ ދައްކާ ރައްޓެހިން ކަމަށާއި، އެޙާދިސާ  [ކުއްޖާގެ ނަން]މީހުންނަކީ  4ކަ
 ވާހަކަ ދެއްކިކަމަށެވެ. އާއި [ކުއްޖާގެ ނަން ]މީހުން  4ހިނގިއިރުވެސް އެ 

 
އެމީހަކުކުށެއް ކޮށްފިކަން، އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ޝައްކެއްނެތި، ޝަރީޢަތުގައި ހަވަނަ ކަމަކީ، )ޅ( 

 51ނަމަ އެމީހަކީ ކުށެއް ނެތް މީހަކު ކަމުގައި ބެލުމުގެ ޙައްޤު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ސާބިތުނުކުރެވޭ
ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގައި ބަޔާންވެފައި އޮންނައިރު، މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު އެންމެހާ ހެކިތަކާއި ޤަރީނާތަކަށް 

މިދެމީހުން ޢާއްމުތަނެއްގައި ގަދަކަމުން  ޒާއިއަޙްމަދު ނިޔާއާއި  هللاއާދަމް ޢަބްދުއިމެދު އާ [ކުއްޖާގެ ނަން]ބެލުމުން 
ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގައި ބަޔާންކުރާ އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއްނެތް  51ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލެއް ހިންގިކަން ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 މިންވަރަށް ސާބިތުނުވާކަން އެނގޭކަމެވެ.
 

އެގޮތަށް ހުރުމުން ފާދިއްޕޮޅު އޮޅުވެލިފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ވީމާ، އިސްވެދިޔަ ސަބަބުތައް 
11/G4C/2010 .ެޤަޟިއްޔާގައި އެކޯޓުން ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމަށް ބަދަލުގެންނަން ޖެހޭނެކަމަށް ފެނެއެވ 

 
 

 :ްޙުކުމ 

 

އޮޅުވެލިފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް  ދެންފަހެ، އިސްވެ ފާހަގަކުރެވުނު ސަބަބުތައް އެގޮތުގެ މަތިން ހުރުމުން، ފާދިއްޕޮޅު
ޤަޟިއްޔާގައި އެކޯޓުން ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމަށް ބަދަލުގެންނަން ޖެހޭނެކަމަށް މިމައްސަލަ  G4C/2010/11ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

 ބެލުމުގައި ބައިވެރިވި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތަށް ފެނުނު ހިނދު، ފާދިއްޕޮޅު އޮޅުވެލިފުށީ 
ލުކޮށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި މިޤަޟިއްޔާ ބެލި ޠިޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމް ބާ G4C/2010/11މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ނޑިޔާރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ޙުކުމްކޮށްފީމެވެ.  ފަ
 

 



   މައްސަލަަތއް  ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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 HC-A/332/2013ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު 
  :ްހިންގުން  ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއްޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތ 

 

 :ްއިސްތިއުނާފު ކުރިފަރާތ 

 ޢަލީ ޝިވާ ނަން:  *

     އިނާސާހައުސް /މުލައް  މ.* ދާއިމީ އެޑްރެސް:  A275141* އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު: 

 

 :ްއިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތ 

 ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސްޕްރޮސި  ނަން: *

 -* ދާއިމީ އެޑްރެސް:  -* އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު: 

 
  ު1434ޛުލްޙިއްޖާ  17 ތާރީޚް: ރަޖިސްޓްރީކުރެވުނ 

 2013 އޮކްޓޯބަރު  22                  
 :ް1435ރަބީޢުލްއާޚިރު  16 ނިމުނު ތާރީޚ    

 2014ފެބްރުއަރީ  16              
 

  ު27  ރު: ނަންބަ  ޤަޟިއްޔާ  އިސްތިއުނާފުކުރެވުނ/K4C/2013 

 :ުރޭޓް ކޯޓު ތޮޅު މުލަކު މެޖިސްޓްއަމުލަކަ ނިންމެވި ކޯޓ 

 

  ިލިސް:މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖ 

ނޑިޔާރު  ނޑިޔާރު  ޝުޢައިބު ޙުސައިން ޒަކަރިއްޔާ،ފަ ނޑިޔާރު ، އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރުފަ  ޢަބްދުއްރައޫފު އިބްރާހީމް ފަ
 

  ުތައް(އުޞޫލު ޤަޟިއްޔާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ މުޙިއްމ(: - 
 

  ިއި ޙުކުމް އާ ގެ ޚުލާޞާ ދަށުކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައ: 

 

އިނާސާހައުސް ޢަލީ /މ. މުލަކު ޤަޟިއްޔާއަކީ، K4C/2013/27  މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ތޮޅު މުލަކު އަމުލަކަ
ނަމާއި  ކުއްޖާގެ]އެހާކަންހާއިރު  22:15ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ  2013ޖެނުއަރީ  A275141 22) )އައިޑީކާޑް ނަންބަރު  ޝިވާ 

 [ނަން ކުއްޖާގެ ]އާއި  ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގާފައިވާތީ މެދުއިއާއަހަރު(  17) [ރު އައި.ޑީ.ކާޑް ނަންބައަދި  އެޑްރެސް

 12/2009ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ޖިންސީގޯނާ ކޮށްފައިވާކަން އެނގެންއޮންނާތީ އަށް [ނަން ކުއްޖާގެ ]ރިކޯޑުން  ލީގަލް-ގެ މެޑިކޯ 
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި  03ގެ  އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( )ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީގޯނާ ކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ 

ޙަވާލާދީ އެމާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން ޢަލީ ޝިވާގެ މައްޗަށް ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ގަދަކަމުން ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގިކަމުގެ ކުށުގެ 
  ބައްލަވާފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެކެވެ.ތުން ކުރުމުން ދައުލަދަޢުވާ 

ންފަހެ އިސްވެދިޔަ ދެޙުކުމް ކުރައްވާފައިވަނީ، " މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން  ތޮޅު މުލަކުއަމުލަކަގައި ޤަޟިއްޔާ އެ
 ތުން ދައުލަބަޔާންތަކާއި ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ މައްޗަށް ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ނަޟަރަކުން ވިސްނާ ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު 

ވަނަ  2013ޖެނުވަރީ  22ވާ ޝިގެ މައްޗަށް ޢަލީ  (A275141 ނަންބަރު ވާ )ދ.ރ.އ.ކާޑު ޝި އިނާސާހައުސް ޢަލީ /މުލަކު  މ.
މެދު ގަދަކަމުން ޖިންސީ ޢަމަލެއް އިއާ [ޑް ނަންބަރުކާ ނަމާއި އެޑްރެސް އަދި އައި.ޑީ.ކުއްޖާގެ ]އެހާކަންހާއިރު  22:15ދުވަހުގެރޭ 

 ޖިންސީ ގޯނާކޮށްފައިވާކަން އެނގެން  އަށް  [ނަން  ކުއްޖާގެ]ގެ މެޑިކޯ ލީގަލް ރިކޯޑުން  [ނަން ކުއްޖާގެ ]އާއި  ހިންގާފައިވާތީ 
ޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ އު )ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާމީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ 12/2009 އޮންނާތީ ޤާނޫނު ނަންބަރު

ވާ އިންކާރު ޝިޢަލީ  ތުންކުޅަ ދަޢުވާއަށްދައުލަގެ ދަށުން  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި ޙަވާލާދީ އެމާއްދާގެ )ނ( 03ޤާނޫނު(ގެ 
މިމައްސަލާގެ ތަޙުޤީޤުކުރި  [ނަން ކުއްޖާގެ ]ކޮށްފައިވާތީ މިދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށް ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަނިޔާ ލިބުނު 



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 

 

 ޞަފްޙާ  | 161
 

ޑްރަން ދިސާ ކިޔާދީފައިވާ ގޮތާއި މުލަކަތޮޅު ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޙާ ށް މިޕޮލިސް ލާންސް ކޯޕްރަލް މުނައްވަރު އާދަމަފަރާތްކަމުގައިވާ 
ކަމަށް ބަޔާންވެފައިވާގޮތާއި ދީފައިވާ ގޮތް ކިޔާ ލިބުނު ކުއްޖާގެ ރިޕޯޓުގައި ކުއްޖާ ސާރވިސަސް ސެންޓަރުން ދީފައިވާ އަނިޔާ

ދިސާ ޙާމި [ނަންކުއްޖާގެ ] އަށް [މަންމަގެ ނަމާއި އެޑްރެސް ކުއްޖާގެ]ގެ މަންމަ  [ނަންކުއްޖާގެ ]ވަގުތު  ދިސާ ހިނގައިދިޔަޙާއެ
 22ގެ މަންމަ ތަޙުޤީޤު ގައްޔާއި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ކިޔާދީފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު  [ނަންކުއްޖާގެ ]ގޮތްކަމަށް ކިޔާދީފައިވާ 
ޓީވީ  [ނަންކުއްޖާގެ ]ދިރިއުޅޭ ގޭގެ ކޮޓަރީގައި  [ނަންކުއްޖާގެ ]އެހާކަންހާއިރު  22:15ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ  2013ޖެނުވަރީ 

ކުއްޖާގެ ] ވާ ބޮކްސާއެއް ބޮލަށް އޮރުވައިގެން އޮރިޔާން ހާލުގައި އެގެއަށްވަދެޝިހައުސް ޢަލީ އިނާސާ /މުލަކު ބަލަން އިންދައި މ.
ގެ އުރަމަތި  [ނަން ކުއްޖާގެ ]ގެ މެޑިކޯ ލީގަލް ރިކޯޑުން  [ނަންކުއްޖާގެ ]ގެ އުރަމަތީގައި ހިފާފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވާތީއާއި  [ނަން

ފައިވާކަމަށް ބެލެވިފައިވަނީ ގަދަކަމުން ޖިންސީގޯނާ ކުރަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައިކަމަށް މިކަން ދިމާވެ ،ދުޅަވެ ހަރުވެފައިވާކަމާއި
ވާ މިދަޢުވާއަށް އިންކާރު ޝި ހައުސް ޢަލީ އިނާސާ /މުލަކު މިދަޢުވާގައި ދަޢުވާލިބޭ މ. ،ބުނެފައިވާކަން އެނގެން އޮންނާތީއާއި

 12/2009ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީއާއި ވާ ޝި ޝަރީޢަތަށް ޢަލީ  ކުރިނަމަވެސް މިދަޢުވާއަށް އިންކާރުކުރުންނޫން އިތުރު ހެއްކެއް
ޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި މިފަދަ މައްސަލަތައް އު )ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ 

ގެ ތެރެއިން އެމާއްދާގެ )ޅ( އާއި )ކ( ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނުކުތާތަކު 47ސާބިތުކުރުމަށް ބޭނުންވާކަމަށް މިޤާނޫނުގެ 
ގެ މައްޗަށް ވާ ޝިއިނާސާހައުސް ޢަލީ /މުލަކު  އާއި )އ( އާއި )ވ( އަދި )ދ( ހިމެނޭ ކަންކަން ފުރިހަމަވެފައިވާތީ މ.

ތުވާތީ ޢަމަލު ހިންގިކަމަށް ކުޅަ ދަޢުވާ އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް ޝަރީޢަތަށް ސާބި  ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ގަދަކަމުން ޖިންސީ 
ޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ އުގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ  )ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ 12/2009 ޤާނޫނު ނަންބަރު

ނޑައަޅައި އެމާއްދާގެ )ނ( ދަށުން އްކު  ވާޝިއިނާސާހައުސް ޢަލީ /މުލަކު  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މ. 03 ވެރި ވެއްޖެކަމަށް ކަ
)އެގާރަ( އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމަށް  11މިކުޅަ ކުށުގެ ޢުޤޫބާތެއްގެގޮތުން  ވާޝި ސް ޢަލީ މ.މުލަކު އިނާސާހައު

 މިފަދައިންނެވެ. "ޙުކުމްކޮށް މިޤަޟިއްޔާ ނިންމީމެވެ 
 

 

 :ްފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައ 

 

މް ކުރައްވާ ނިންމެވުމުން، ޤަޟިއްޔާގައި ޙުކު K4C/2013/27 ނަންބަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ތޮޅު މުލަކުއަމުލަކަ .2
އެޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު ކުރަމުން އަންނަނިވި  އިނާނާހައުސް ޢަލީ ޝިވާ މުލައް/ މ.އެޙުކުމާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން 

މ.މުލައް/ އެގޮތުން  ނުކުތާތައް ފާހަގަކޮށް އެނުކުތާތަކާމެދު ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ.
  ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ:ގެ ނާނާހައުސް ޢަލީ ޝިވާ އި

 
  ީވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގައި  51ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ،ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކ

 ނުކުތާއެވެ. ހުށަހަޅާފައިވާބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙައްޤުން ޢަލީ ޝިވާ މަޙްރޫމްކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ 
 
  ީވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގައި  51ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ،ދެވަނަ ނުކުތާއަކ

 ނުކުތާއެވެ. ހުށަހަޅާފައިވާބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙައްޤުން ޢަލީ ޝިވާ މަޙްރޫމްކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ 
 

  ީވަނަ މާއްދާގެ )ކ( ގައި  51ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ،ތިންވަނަ ނުކުތާއަކ 
 ނުކުތާއެވެ. ހުށަހަޅާފައިވާބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙައްޤުން ޢަލީ ޝިވާ މަޙްރޫމްކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ 

 
  ،ީދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅާފައިވާ މެޑިކޯ ލީގަލް ރިޕޯޓް ހެއްކެއްގެ ހަތަރުވަނަ ނުކުތާއަކ

 ނުކުތާއެވެ. ހުށަހަޅާފައިވާވާކަމަށް ބުނެ ގޮތުގައި ބެލެވެން ނެތްއިރު، އެއީ ހެއްކެއް ކަމުގައި ބައްލަވާފައި
 

 ،ީދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކިންގެ ބަޔާންތަކުގައި ފުށުއަރާ  ފަސްވަނަ ނުކުތާއަކ
 ނުކުތާއެވެ. ހުށަހަޅާފައިވާކަންތައްތަކެއް ހުރިކަމަށް ބުނެ 

 



   މައްސަލަަތއް  ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 

 ޞަފްޙާ  | 162

 
 

  ަނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޖިންސީ ގޯ )ކުޑަކުދިންނަށް  2009/12ޤާނޫނު ނަންބަރު ވަނަ ނުކުތާއަކީ، ހ
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ކުއްޖާގެ ހެކިބަސް ހޯދިފައި ވަނަ މާއްދާ 48ލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ޞޫ ޚާއްޞަ އު
 ނުކުތާއެވެ.ހުށަހަޅާފައިވާ ބުނެ ނެތްކަމަށް 

 
  ،ީޖިނާއީ ކުށެއް ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި  ޢަލީ ޝިވާގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ހެއްކަކީ ހަތްވަނަ ނުކުތާއަކ

 ނުކުތާއެވެ.ހުށަހަޅާފައިވާ ބޭނުންވާ މިންވަރުގެ ހެކި ކަމުގައި ނުވާކަމަށް ބުނެ 
 

  ،ީނާކުރާ މީހުންނާމެދު )ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯ 12/2009ޤާނޫނު ނަންބަރު އަށްވަނަ ނުކުތާއަކ
ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހެކި ފުރިހަމަނުވާކަމަށް  47ލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ޞޫޚާއްޞަ އު 

 ނުކުތާއެވެ. ހުށަހަޅާފައިވާބުނެ 
 

  ،ީނާކުރާ މީހުންނާމެދު )ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯ 12/2009ޤާނޫނު ނަންބަރު ނުވަވަނަ ނުކުތާއަކ
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހެކި ފުރިހަމަނުވާކަމަށް ވަނަ މާއްދާގެ )ވ(  47ލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ޞޫޚާއްޞަ އު 

 ނުކުތާއެވެ. ހުށަހަޅާފައިވާބުނެ 
 

  ،ީންނާމެދު )ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހު  12/2009ޤާނޫނު ނަންބަރު ދިހަވަނަ ނުކުތާއަކ
ވާ ކަންކަން ގެ )ކ(، )އ( އަދި )ދ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައި 47ލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ޞޫޚާއްޞަ އު

ވަނަ މާއްދާގެ )އ(  51ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ،ވަނަ މާއްދާއާއި ޚިލާފުވުމާއި 10ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
 ނުކުތާއެވެ. ހުށަހަޅާފައިވާ އާއި އެއްގޮތަށް މާނަކުރެވިފައިނުވާކަމަށް ބުނެ 

 
ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނު  K4C/2013/27 ނަންބަރު ކޯޓުގެމެޖިސްޓްރޭޓް  މުލަކު  މުލަކަތޮޅު މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން  .1

ންނާއި މައްސަލަ ފަރާތު  ގެއިނާސާހައުސް ޢަލީ ޝިވާ މުލައް/ މ.ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށާއި، އެޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު ކުރަމުން 
ންތަކަށް ޔު ގުޅުންހުރި ލިޔެކިމައްސަލައާއި ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކައަށާއި، ރައްދުވާ ޕްރޮސި 

 އެވެ.ވެބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ޝަރީޢަތަށް ފާހަގަކުރެ

 

 K4C/2013/27މުލަކު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  މުލަކަތޮޅު ،ކަމަކީ ފުރަތަމަ )ހ( 
މެދު ގަދަކަމުން އިއާ  (އަހަރު  17) [ނަމާއި އެޑްރެސް ކުއްޖާގެ ]އިނާސާހައުސް ޢަލީ ޝިވާ، /މުލައް ޤަޟިއްޔާއަކީ، މ.

ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު  )ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ 2009/12ޤާނޫނު ނަންބަރު ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގާފައިވާކަމަށް ބުނެ، 
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާ ޙަވާލާދީ އެމާއްދާގެ )ނ(ގެ ދަށުން ޢަލީ  3ލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ގެ އުޞޫ ޚާއްޞަ 

ތުން ކުރުމުން ބެލެވިފައިވާ ދައުލަ ށް ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ގަދަކަމުން ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގިކަމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ޝިވާގެ މައްޗަ
 އެދަޢުވާއަށް ޢަލީ ޝިވާ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައާއި ތަޙުޤީޤުގައިވެސް އިންކާރުކޮށްފައިވާކަމާއި،، މައްސަލައެއްކަމާއި

ތުގެ ފަރާތުން ހެކީގެ ގޮތުގައި ދައުލަން، މިދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށް ޢަލީ ޝިވާ މިދަޢުވާއަށް އިންކާރުކުރުމު
ކުއްޖާގެ ]އާއި، هللاމާޒީވިލާ ޙަސަން ޢަބްދު ، ދަނޑިމަގުފުވައްމުލައް/ ޏ. އި،ޕޮލިސް ލާންސް ކޯޕްރަލް މުނައްވަރު އާދަމްއާ

 މުލަކަތޮޅު ލީގަލް ރިކޯޑާއި،  މެޑިކޯ  ގެ [ނަމާއި އެޑްރެސް ކުއްޖާގެ]ޤަރީނާގެ ގޮތުގައި އި، އާ [ނަމާއި އެޑްރެސް މަންމަގެ
ދީފައިވާ ވީޑިއޯ  [ނަން ކުއްޖާގެ ]ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރުގެ "ކުއްޖާއާބެހޭ ރިޕޯޓު" އާއި، ތަޙްޤީޤުގައި 

ނޑައަޅުއްވާފައިވަނީ  ގެ ފަރާތުން ތުދައުލަރިކޯޑު ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި، މިދަޢުވާ ޢަލީ ޝިވާގެ މައްޗަށް ސާބިތުވާކަމަށް ކަ
މުލަކު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  މުލަކަތޮޅުހުށަހެޅި މިހެކިތަކާއި ޤަރީނާތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްކަމަށް 

27/K4C/2013  ާކަމެވެ.ރައްވާފައިވާކަން އެނގެންއޮންނަގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކު ޤަޟިއްޔ 
 
)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު  2009/12 ޤާނޫނު ނަންބަރު ،ކަމަކީ ދެވަނަ  )ށ(

ވަނަ މާއްދާގައި ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގައިފިކަން  47ލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ޞޫ ޚާއްޞަ އު
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ގެ ދަށުން ކުރެވިފައިވާ އެޤާނޫނު  ،ސާބިތުވާކަން ޝަރީޢަތުން ކަނޑައެޅަންޖެހޭ ހެކީގެ ނިސްބަތް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ހެކީގެ ބާވަތަށް ބަލަންޖެހޭނީ ވަކިކަންކަމުގެ  47ދަޢުވާއެއް ސާބިތުކުރުމުގައި އެޤާނޫނުގެ 

 ކަމާއި، ގޮތުގައި
ލުތަކަކަށް ޞޫ)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އު  2009/12ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑައެޅިފައިވާ ބާވަތުގެ ހެކީގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން ފަސް  47ގެ  ލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ޢަމަ ވަނަ މާއްދާގައި، އެމާއްދާގައި ކަ
މީހަކު ކުށެއްކޮށްފިކަން ، ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގައި ވާފަދައިން 51ބާވަތެއްގެ ހެކި ހުރެއްޖެނަމަ އެއީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

އްނެތި ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ލިބިފައިވާ ހެކިކަމުގައި ބެލެވޭނެ އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ޝައްކެ
ވަނަ  51ކަމެއްކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާކަމާއި، އެހެންކަމުން އެމިންވަރަށް އެފަދަ ހެކި ލިބިފައިވާނަމަ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

އްކެއްނެތި އެ ދަޢުވާ ސާބިތުވާކަމުގައި ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަން މާއްދާގެ )އ( ގައި ވާފަދައިން، އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ޝަ
 ،އެނގޭކަމާއި

 2009/12ޤާނޫނު ނަންބަރު ޤަޟިއްޔާގައި،  HC-A/129/2012ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 
މާއްދާގައި  ވަނަ 47ލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ގެ ޞޫ)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އު 

ނޑައެޅިފައިވާ ނިސްބަތަށްވުރެ މަދުން ހެކި ލިބިފައިވީނަމަވެސް ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގައިވާ ފަދައިން  51ކަ
އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް އެދަޢުވާ ސާބިތުވާނަމަ، އެމީހެއްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް 

ނޑައެޅުމަށް ޤާ  ލުތަކަކަށް ޞޫ)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އު  2009/12ނޫނު ނަންބަރު ކަ
ނޑައަޅުއްވާފައިވާކަން އެނގޭއިރު، ވަނަ މާއްދާ ހުރަސް 47ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ގެ   ނާޅާކަމަށް ކަ

ލު ހިންގުނުކަމަށް ބުނާ މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ހުށަހެޅޭ ގިނަ ހެކިތަކަކީ އެފަރާތަކާމެދު ކުށުގެ ޢަމަ
ދިސާ އެކިފަހަރު އަދި އެކި ޙާކަކަށްވުމުން، އެކުޑަކުއްޖާ އެކުޑަކުއްޖާ ބުނާ ބުނުމުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ ހެކިތަ

އަދި އެއީ ހަޤީޤަތެއްނެތި އަލަށް އުފައްދައިގެން ، މަޙައްލުތަކުގައި ކިޔައިދޭ ކިޔައިދިނުމުގައި ހުރެދާނެ ފުށުއެރުންތަކަށާއި
ކަފާނެ ވާހަކައެއްކަމުގެ މައްޗަށް ބުރަވެވޭފަދަ ކަންތައްތަކެއް ހުރިނަމަ އެކަންކަމުގެ މައްޗަށްވެސް ޝަރީޢަތުން ބައްލަވައި، ދައް

އެކަންކަން ވަޒަންކުރައްވަންޖެހޭނެކަމާއި، އަދި އެގޮތުން އެކަންކަން ވަޒަންކުރައްވާއިރު، އެކުށުގެ ޢަމަލަކީ މުއްތަހަމު 
މާމެދު އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއް ނުވަތަ ޝައްކުތަކެއް އުފެދިފައިވާނަމަ، އެމުއްތަހަމުގެ މައްޗަށް އެކުށް ކަ ކޮށްފައިވާ ޢަމަލެއް

ނޑައެޅިގެން ނުވާނެކަމެވެ.  ސާބިތުވާކަމަށް ކަ

 
ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގައި،  51ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ،ތިންވަނަ ކަމަކީ  )ނ(
މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި އެކަށީގެންވާ ވަގުތާއި، އެކަށީގެންވާ ވަސީލަތްތައް ލިބެންވާނެކަމަށާއި، އެމީހަކު ކުށުން ބަރީއަވުމަށް 

އެމާއްދާގެ )ޅ( ގައި،  ،ތު ދޭންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއިސައިޚްތިޔާރުކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލަކާ މަޝްވަރާކުރުމަށް ފުރު
މާއި، އެމީހަކު އިޚްތިޔާރުކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީގައި ކުށުން ބަރީއަވުމަށް އެމީހެއްގެ ހާޒިރުގައި ޝަރީޢަތް ކުރެވު

މަސައްކަތްކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އަދި އެމާއްދާގެ )ކ( ގައި، ދަޢުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން 
ން ހެކީން ޝަރީޢަތަށް ހާޒިރުކޮށްދިނުމަށް އެދުމާއި، އެ ޝަރީޢަތަށް ހާޒިރުކުރާ ހެކީންނާ ސުވާލުކުރުމާއި، އެމީހަކު ބޭނު

ހެކީންނާ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ސުވާލު ކުރުމުގެ ޙައްޤު ކުށެއް ކުރިކަމުގެ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ ކޮންމެ މީހަކަށްމެ 
 ލިބިގެންވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،

ޤަޟިއްޔާ އެކޯޓުގައި ހިންގެވިއިރު  K4C/2013/27މުލަކު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  މުލަކަތޮޅު
ވަނަ މާއްދާގެ )ބ(، )ޅ( އަދި )ކ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙައްޤުތަކުން  51ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

މުލަކު  ޅު މުލަކަތޮ ،ޢަލީ ޝިވާ މަޙްރޫމުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ ޢަލީ ޝިވާގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ނުކުތާތަކާ ގުޅިގެން
އެޤަޟިއްޔާގެ ، ޤަޟިއްޔާ އެކޯޓުގައި ހިންގަވާފައިވާ ގޮތަށް ބެލިއިރު K4C/2013/27މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ދަޢުވާއަށް ޢަލީ ، ވަނަ ދުވަހުކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި 2013މެއި  26ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހެއް ފުރަތަމަ ބޭއްވިފައިވަނީ 
ތަށް ފުރުސަތުދެއްވައި، ހެކިންގެ ހެކިބަސް ދައުލަސާބިތުކުރުމަށް ހެކިހުށަހެޅުމަށް  ޝިވާ އިންކާރުކުރުމުން ދަޢުވާ

ހެކިންނާ ސުވާލުކޮށް ހެކިންގެ ހެކިބަހާމެދު އެއްޗެއް ބުނުމުގެ ، ނަންގަވާފައިވަނީވެސް ހަމަ އެދުވަހުކަން  އެނގެން އޮތްއިރު
ވަނަ ދުވަހު  2013މެއި  27ންނެތްކަމާއި، ޖެހިގެން އައި، އަށް ދެއްވާފައިވާކަން އެނގެ  ފުރުސަތު ޝަރީޢަތުން ޢަލީ ޝިވާ

ވަނަ ދުވަހު ކުރައްވާފައިވާކަން  2013މެއި  29މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ނިންމަވާލައްވައި، މައްސަލައިގެ ޙުކުމް 
 ،އެޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް ބެލުމުން އެނގެންއޮންނަކަމާއި



   މައްސަލަަތއް  ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ޝަރީޢަތުގެ  2013މެއި  26ސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި މުލަކަތޮޅު މުލަކު މެޖި
ވަނަ މާއްދާގެ  51ތު ދެއްވާފައިވަނީ ޢަލީ ޝިވާއަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ ސަ މަޖިލީހުގައި ޢަލީ ޝިވާއަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް ފުރު

ތުގެ ފަރާތުންވެސް ދައުލަނޫންކަމަށް  )ބ( އަދި )ޅ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙައްޤުތައް ފުރިހަމައަށް ލިބިދިނުމަށްފަހުގައި
ވަނަ ދުވަހު މިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ  2014ޖެނުއަރީ  14ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން ތުގެ ޕްރޮސި ދައުލަޤަބޫލުކުރާކަމަށް، 

 ،އޮންނަކަމާއި މަޖިލީހުގައި ބުނެފައިވާކަން އެނގެން 

ޤަޟިއްޔާ އެކޯޓުގައި  K4C/2013/27މުލަކު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  މުލަކަތޮޅު
ހިންގަވާފައިވާފައިވާ ގޮތަށާއި، މަްއސަލައާގުޅޭ ބަޔާންތަކަށާއި، މައްސަލާގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުން މިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ 
މަޖިލީހުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު، ޢަލީ ޝިވާގެ މައްޗަށް ކުރެވިފައިވާ ތުހުމަތުން ބަރީޢަވުމަށް އެކަށީގެންވާ 

ތުން ހުށަހެޅި ހެކިންނާއި ސުވާލުކޮށް، ދިފާޢުގައި ދައުލަވަގުތާއި، ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ޙައްޤާއި، 
އަށް ދަށުކޯޓުގައި ލިބިދީފައިވާކަން އެނގެންނެތްކަމާއި، އެހެންކަމުން މިއީ  ހެކި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތުވެސް ޢަލީ ޝިވާ 

ގެ ތުހުމަތެއްގެ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ މީހަކަށް އެކުށުން ބަރީޢަވުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ޖިނާއީ ކުށެއް ކުރިކަމު 
 ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިދީފައިވާ ޙައްޤުތައް ލިބިދީގެން ހިންގިފައިވާ ޝަރީޢަތެއްކަމަށް ބެލެވެން ނެތްކަމެވެ.

 
 K4C/2013/27 މުލަކު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު މުލަކަތޮޅު ،ހަތަރުވަނަ ކަމަކީ  )ރ(

ތުން ހުށަހެޅި ހެކިންގެ ދައުލަޢަލީ ޝިވާ އިންކާރުކުރުމުން މިދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށް ޤަޟިއްޔާގައި ހުށަހެޅުނު ދަޢުވާއަށް 
ގެ  [މަންމަގެ ނަމާއި އެޑްރެސް ކުއްޖާގެ ] ،ގެ މަންމަ [ނަމާއި އެޑްރެސް  ކުއްޖާގެ]ދިސާގައި އަނިޔާ ލިބުނު ޙާމި ތެރެއިން

 ހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ރިޢާޔަތްކުރާއިރު،ހެކިބަހަށް ދިވެ
ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައާއި ތަޙްޤީޤުގައި ދީފައިވާ ބަޔާންތަކުގައި ތަފާތުތަކެއް  [މަންމަގެ ނަން ކުއްޖާގެ]

ގެ  [ންނަ ކުއްޖާގެ]، ދިން ބަޔާނުގައި [މަންމަގެ ނަން ކުއްޖާގެ]ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި، އެގޮތުން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް 
ގެ ފުރަގަހުން އައިސް ތިން ފަހަރު ހިފައި، ހައެއްކަފަހަރު ހިފަން  [ނަން ކުއްޖާގެ]އުރަމަތީގައި ޢަލީ ޝިވާ، 

މަންމަގެ  ކުއްޖާގެ]ގާތު ބުނެފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު،  [މަންމަގެ ނަން ކުއްޖާގެ ] ،[ނަން ކުއްޖާގެ]އުޅެފައިވާކަމަށް، 
އި އެފަދަ އެއްވެސް ވާހަކައެއް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި، އަދި ޝަރީޢަތުގެ ތަޙުޤީޤަށް ދިން ބަޔާނުގަ [ނަން

 ކުއްޖާގެ ]ޓީވީ ބަލަން އިންދާ،  [ނަން  ކުއްޖާގެ]ދިން ހެކިބަހުގައި، ޢަލީ ޝިވާ  [މަންމަގެ ނަން ކުއްޖާގެ]މަޖިލީހުގައި 
ގެ އުރަމަތީގައި ހިފާފައިވާކަމަށް [ނަން ކުއްޖާގެ]ތިން ދެއަތްގެނެސް ގެ ކޮނޑުމަ [ނަން ކުއްޖާގެ]ގެ ފުރަގަހުން އައިސް  [ނަން

ތަޙްޤީޤަށް ދިން ބަޔާނުގައި މިފަދަ  [މަންމަގެ ނަން ކުއްޖާގެ ]ބުނެފައިވާކަމަށް ބުނެ ހެކިބަސްދީފައިވާއިރު،  [ނަން ކުއްޖާގެ ]
މަންމަގެ  ކުއްޖާގެ] ،[ނަން  ކުއްޖާގެ]ނެފައިވަނީ ތަފްސީލެއް ދީފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި، އަދި އެބަޔާނުގައި އޭނާ ބު

ގެ ގަޔަށް  [ނަން ކުއްޖާގެ ]އައިސް  ޓީވީ ބަލަން އިންދައި ޢަލީ ޝިވާ [ނަން  ކުއްޖާގެ]ގާތު ބުނެފައިވަނީ  [ނަން
 އެރީކަމުގައިކަން އެނގެންއޮންނަކަމާއި،

ވަގުތު  ދިސާ ހިނގި ޙާހުގައި، މިހަށް ދީފައިވާ ހެކިބަޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީ [މަންމަގެ ނަން ކުއްޖާގެ ]އަދި 
 [މަންމަގެ ނަން  ކުއްޖާގެ ]، هللاޝާޙް، އަޙްމަދު ޢަބްދުމަތީފަރާތުގައި ހުރި، މ. މުލަކު/ގެ ގޭގެ މަގު[މަންމަގެ ނަން ކުއްޖާގެ]

/ )ތިނެއް( ފަހަރު ބުނިކަމަށް ބުނެ ހެކިބަސްދީފައިވާއިރު، މ. މުލަކު 03ގެ ގެއިން ނުކުމެގެން ދިޔައީ ޢަލީ ޝިވާކަމަށް 
ވަނަ ދުވަހު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ތަޙްޤީގަށް ދީފައިވާ ބަޔާނަށް  28ޖެނުއަރީ  2013هللا ޝާޙް، އަޙްމަދު ޢަބްދު

ކަމަށް  ގާތު އެގެއިން ނުކުމެގެން ދިޔައީ ޢަލީ ޝިވާ [މަންމަގެ ނަން  ކުއްޖާގެ]، هللاއަޙްމަދު ޢަބްދު ،ބަލާއިރު
ގެ ބަހަށް އިންކާރުކޮށްފައިވާކަން އަލީ ޝިވާގެ ފަރާތުން  [ނަން  މަންމަގެ  ކުއްޖާގެ]ބުނެފައިނުވާނެކަމަށް ބުނެ 

 ފާހަގަކޮށްފައިވާކަން އެނގެންއޮންނަކަމެވެ.
 

ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅޭ  ކުއްޖާ] ،ތުން ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅިދައުލަ ،ކަމަކީ  ފަސްވަނަ )ބ( 
ދީފައިވާ  [ނަން ކުއްޖާގެ ]ތުން ގުޅިގެން އުޅޭ މީހެއްކަން، ލޯބީގެ ގޮ [ނަން ކުއްޖާގެ]އަކީ  [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް މީހާ

 ،އިންޓަވިއުގެ ވީޑިއޯ ރެކޯޑިންއަށް ބެލުމުން އެނގެންއޮންނަކަމާއި

 ،ދިސާ ހިނގުމުގެ ކުރިން ޢަލީ ޝިވާޙާގެ ހެކިބަހުގައި، މި [ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅޭ މީހާ ކުއްޖާ]
 [ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅޭ މީހާ  ކުއްޖާ]ދިމާވެގެން އާ  [ނަން ކުއްޖާގެ]އާ  [ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅޭ މީހާ ކުއްޖާ]



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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ނޑެއް ނެގުމަށާއި،  ގެ ގެއަށް ވަންނާނީ ދެބޭނުމަކު  [ނަން ކުއްޖާގެ] ،ޢަލީ ޝިވާ، އާ ދިމާލަށް ކަމަށާއި، އެއީ އެގެއިން ލާރިގަ
ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅޭ  ކުއްޖާ]ނެ ހެކިބަސްދީފައިވާއިރު، ކަމަށްބު ކަމަށް ބުނެފައިވާ ގެ ގަޔަށް އެރުމަށް [ނަން ކުއްޖާގެ]

ގާތު މިފަދައިން ބުނެފައިވަނީ  [ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅޭ މީހާ  ކުއްޖާ] ،ތަޙްޤީގަށް ދިން ބަޔާނުގައި، ޢަލީ ޝިވާ [މީހާ
ލޯބީގެ  ކުއްޖާ]ޝިވާ ވަގަށްނެގިކަމަށް  ދިން ފޯނެއް ޢަލީ އަށް [ނަން ކުއްޖާގެ] [ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅޭ މީހާ ކުއްޖާ]

މެންނަށް ޝައްކުވެގެން، ޢަލީ ޝިވާ ގާތު އެފޯނު ދިނުމަށް ބުނުމުންކަމަށް ފެންނަކަމަށް ބުނެ  [ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅޭ މީހާ
ގޮތުން ގުޅިގެން  ލޯބީގެ ކުއްޖާ]މެދު އިއާ މިކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު ޢަލީ ޝިވާ، ބަޔާންދީފައިވާކަން އެނގެންއޮންނަކަމުން

 ގެ ހިތްހަމަނުޖެހުންތަކެއް ހުރިކަމަށް ބެލެވޭނެ ކަންތައްތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމެވެ. [ނަން  ކުއްޖާގެ]އާއި  [އުޅޭ މީހާ

 

ކިޔައިދީފައިވާ  [ނަން  ކުއްޖާގެ]ދިސާ ހިނގައިދިޔަ ގޮތްކަމަށް ބުނެ ޙާ ކުށުގެ މިހަވަނަ ކަމަކީ،  )ޅ(
ކިޔައިދީފައިވާ  [މަންމަގެ ނަން  ކުއްޖާގެ]ގެ މަންމަ  [ނަން ކުއްޖާގެ]ކަމަށް ބުނެ  ކިޔައިދިން ގޮތް [ނަން ކުއްޖާގެ]ގޮތާއި، 

 ،ގޮތުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު، އިސްވެ ދެންނެވުނު ފުށުއެރުންތައް ހުރިއިރު

ވާކަން ދިސާގެ ކުރިން ހިތްހަމަނުޖެހުމެއް ހިނގާފައިޙާ ދެމެދު މިއާ  [ނަން ކުއްޖާގެ ]އަދި ޢަލީ ޝިވާއާއި 
)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ  2009/12އެނގެންއޮތުމުން މިކަންކަމުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބަލާއިރު، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

މާއްދާގެ )އ( ގައި ބުނާފަދަ، މީހަކާ  47 ލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ގެ ޞޫގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އު 
ކެއް ހަދައިގެން، ނުވަތަ އަލަށް އުފައްދައިގެން ކިޔައިދިނުންކަމަށް ބެލެވޭނެ ސަބަބެއްނެތި ބެހޭގޮތުން ޙަޤީޤަތެއްނެތް ވާހަކަތަ 

ކިޔައިދީފައިވާ ކިޔައިދިނުމެއްކަމާމެދު އެކަށީގެންވާ ޝައްކުއުފެދޭ ފަދަކަންތައްތަކެއް ހުރިކަން  [ނަން ކުއްޖާގެ]
 ފާހަގަކުރެވޭކަމެވެ.

 
މިމައްސަލަ މިކޯޓުގައި ބެލި  ، ބަބުތައް އެފަދައިން ހުރުމުންބަޔާންކުރެވިދިޔަ ސަހަތްވަނަ ކަމަކީ،  )ކ(
ނޑިޔާރުން ދެކެނީ ޤަޟިއްޔާގައި ހުށަހެޅުނު  K4C/2013/27މުލަކު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  މުލަކަތޮޅު ،ފަ

މަވާފައި އެވަނީ، ކުށެއް މައްސަލަ އެކޯޓުން ބައްލަވައި، ޢަލީ ޝިވާގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅުނު ކުށުގެ ދަޢުވާ ސާބިތުވާކަމަށް ނިން
ކުރިކަމުގެ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ މީހާއަށް ޝަރީޢަތުން ލިބިދޭންޖެހޭ ޙައްޤުތައް ލިބިދެވިގެން ނޫންކަން އިސްވެ ބަޔާންކުރެވިދިޔަ 

 ފަދައިން އެނގެން އޮތުމުންނާއި،
 ކުއްޖާގެ ]ޝިވާއާއި  ދިސާ ސިފަކުރުމުގައި ހުރި ބަޔާންކުރެވިދިޔަ ފުށުއެރުންތަކުގެ އިތުރުން ޢަލީޙާއަދި މި

ދެމެދު، މިޙާދިސާގެ ކުރިން އުފެދިފައި އޮތް ހިތްހަމަނުޖެހުމެއް އޮތުމުން، މިކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު، ޢަލީ އާ  [ނަން
ޝިވާ މިކުށުގެ ޢަމަލު ކޮށްފައިވާ ކަމުގެ މައްޗަށް އެކަށީގެންވާ މިންވަރުގެ ޝައްކެއް އުފެދޭކަމާއި، އެހެންކަމުން، ޢަލީ 

މުލަކު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ނިންމަވައި، ކުރައްވާފައިވާ  މުލަކަތޮޅުގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅުނު ކުށުގެ ދަޢުވާ ސާބިތުވާކަމަށް ޝިވާ 
 ޙުކުމަށް ބަދަލު ގެންނަން ޖެހޭކަމުގައެވެ.

 
 

 :ްޙުކުމ 

 

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މުލަކު  މުލަކަތޮޅުދެންފަހެ، އިސްވެ ފާހަގަކުރެވުނު ސަބަބުތައް އެގޮތުގެ މަތިން ހުރުމުން، 
ޤަޟިއްޔާގައި އެކޯޓުން ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމް ބާޠިލުކޮށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި މިމައްސަލަ  K4C/2013/27ނަންބަރު 

ނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ޙުކުމްކޮށްފީމެވެ.  ބެލި ފަ
 

 



   މައްސަލަަތއް  ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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 HC-A/383/2013ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު 
  :ްމެދު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުން ކުޑަކުއްޖަކާޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތ 

 

 :ްއިސްތިއުނާފު ކުރިފަރާތ 

 10[އުނިކުރެވިފައި]ނަން:  *

      [އުނިކުރެވިފައި ]* ދާއިމީ އެޑްރެސް:  [އުނިކުރެވިފައި]* އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު: 

 

 :ްއިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތ 

 ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސްޕްރޮސި  ނަން: *

 -* ދާއިމީ އެޑްރެސް:  -ބަރު: * އައިޑީ ކާޑު ނަން 

 
  ު1434ޞަފަރު  24 ތާރީޚް: ރަޖިސްޓްރީކުރެވުނ 

 2013ޑިސެމްބަރު  31                 
 :ް1435ޖުމާދަލްއޫލާ  18 ނިމުނު ތާރީޚ 

 2014މާރޗް  19              
 

  ު88  ރު: ނަންބަ  ޤަޟިއްޔާ  އިސްތިއުނާފުކުރެވުނ/O11C/2012 

 :ުތީ ހިތަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ހައްދުންމަ  ނިންމެވި ކޯޓ 

 

  ިލިސް:މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖ 

ނޑިޔާރު   ޝުޢައިބު ޙުސައިން ޒަކަރިއްޔާފަނޑިޔާރު ، ޢަބްދުލްޣަނީ މުޙައްމަދުފަނޑިޔާރު ، ޢައްބާސް ޝަރީފްފަ
 

  ުތައް(އުޞޫލު ޤަޟިއްޔާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ މުޙިއްމ(: -  
 

  ިގެ ޚުލާޞާ:ދަށުކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައ 

 

އިސްތިއުނާފް ކުރާ ]ޤަޟިއްޔާއަކީ، O11C/2012/88  މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރުހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ 
އާއިމެދު ގަދަކަމުން  [ކުއްޖާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް]ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި،  2010އޮގަސްޓް  26، [ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

 ،[ފަރާތްއިސްތިއުނާފް ކުރާ ] ދުވަހު ވަގުތެއްގައި  2010އޮގަސްޓް  26ންކާރުކުރިނަމަވެސް، ބަދުއަޙްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގިކަމަށް އި 
އިސްތިއުނާފް ކުރާ ] ،[ންކުއްޖާގެ ނަ]ދޮރުކައިރީގައި ހުއްޓައި ފެނިގެން، ގޭގެ  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތް ދިރިއުޅޭ ގޭގެ ނަން ]

އިސްތިއުނާފް ]ލައި އުފުލާލައިގެންގޮސް،  [ކުއްޖާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް]އްޗަށް ގެ ދެއަތްދަނޑި މައޭނާ ،ގެ ގާތަށް ދިޔުމުން [ފަރާތް 
އާއިމެދު އޭނާ ބަދުއަޙުލާޤީ ޢަމަލު ހިންގިކަމަށް  [ންކުއްޖާގެ ނަ]ކޮޓަރިއަށް ވައްދައި،  ގޭގެ [ކުރާ ފަރާތް ދިރިއުޅޭ ގޭގެ ނަން

ގެ މަންމަ،  [ކުއްޖާގެ ނަން]އަޙުލާޤީ ޢަމަލު ހިންގިކަމަށް އާއިމެދު ބަދު [ކުއްޖާގެ ނަން ]ބުނާތީއާއި، އޭނާ  [ކުއްޖާގެ ނަން ]
ކުއްޖާގެ ]ދިސާއާ ގުޅިގެން ނާތީއާއި، މިޙާބު [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 1ހެކިވެރިޔާ ]އާއި،  [ގެ މަންމަގެ ނަމާއި އެޑްރެސްކުއްޖާ]

ލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރުގެ ރިޕޯޓުން އަށް ނަފްސާނީ އަދި ޖިސްމާނީގޮތުން ގެއްލުންވެފައިވާކަމަށް، ލ.ފެމެލީ އެންޑް ޗި [ނަން
ށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ކަލުތަކަޞޫ )ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އު 2009/12އެނގޭތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

މައްޗަށް،  ގެ[ންއިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަ]ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާ ޙަވާލާދީ އެމާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން،  7ޤާނޫނު( ގެ 
  ބައްލަވާފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެކެވެ.ތުން ކުރުމުން ދައުލަ ދަޢުވާކުޑަކުއްޖަކާމެދު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށުގެ 

ތުން ދައުލަ"ދެންފަހެ، ޙުކުމް ކުރައްވާފައިވަނީ،  މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫޤަޟިއްޔާގައި އެ
ގެ މައްޗަށް ކުރައްވާފައިވާ ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ގަދަކަމުން ބަދުއަޙްލާޤީ ޢަމަލެއް  [އެޑްރެސް އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަމާއި]
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 އަހަުރ ުނފުރޭ ކުޑަުކއްޖެެކވެ. 18މިމައްސަލަިއގަިއ އިްސތިުއނާްފ ކުާރ ފަރާަތކީ ާޙދިސާ ހިނިގއިރު   



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 

 

 ޞަފްޙާ  | 167
 

ކުއްޖާގެ ނަމާއި ]ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި  2010އޯގަސްޓް  26 [ނަން  އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ]ހިންގުމުގެ ކުށުގެ މިދަޢުވާގައި، 
އިންކާރު ކުރިނަމަވެސް،  [ން އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަ]މަލު ހިންގިކަމަށް ލާޤީ ޢަޚްއަ އާއިމެދު ގަދަކަމުން ބަދު [ އެޑްރެސް

އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތް ދިރިއުޅޭ ގޭގެ ]، [ންއިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަ]ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި  2010އޯގަސްޓް  26
، ގެ ގާތަށް ދިޔުމުން  [ން ތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނައިސް]، [ކުއްޖާގެ ނަން]ދޮރުކައިރީގައި ހުއްޓައި ފެނިގެން  ގެގޭ  [ނަން

އިސްތިއުނާފް ކުރާ ]ލައި އުފުލާލައިގެން ގޮސް  [ކުއްޖާގެ ނަން]ގެ ދެއަތްދަނޑި މައްޗަށް [ންއިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަ]
އާއިމެދު [ ކުއްޖާގެ ނަން ] ،[އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]ކޮޓަރިއަކަށް ވައްދައި،  ގެ ގޭ  [ފަރާތް ދިރިއުޅޭ ގޭގެ ނަން 

ބުނިކަމަށާއި، އަދި އޭނާއަށް އެކިވަރުގެ ޖިންސީ އަނިޔާ  [ކުއްޖާގެ ނަން]ގަދަކަމުން ބަދުއަހްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގިކަމަށް 
ގެ އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތު ]ތުން ހުށަހެޅި ހެކިން ހެކިބަސްދީފައިވާތީ، ދައުލަ ނެ މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން ކޮށްފައިވާކަމަށް ބު 
ނޑައަޅައި، މިއީ ޚްކުޑަކުއްޖަކާމެދު ގަދަކަމުން ބަދުއަ [ނަމާއި އެޑްރެސް ލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ކުށުން ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަ

އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ]މީނާގެ މައްޗަށް މިބާވަތުގެ ކުށެއް ޘާބިތުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމަށްވެފައި، އަދި މިކުށް ކުރިއިރު 
އަހަރު ނުފުރޭ ކުޑަ ކުއްޖެއްކަމުގައިވާތީ، މިކުށުގެ އަދަބެއްގެ ގޮތުން، ކުޑަކުދިންނަށް  18އަހަރު ފުރި  13އުމުރުން  އަކީ [ނަން

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް  7ލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ޞޫ ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އު
 03، ކުޑަކުދިން ބަންދުކުރުމަށް އެކަށޭނެ ތަނެއްގައި، [އުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސްއިސްތި]އެމާއްދާގެ )ށ(ގެ ދަށުން 

 މިފަދައިންނެވެ. )ތިނެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބަންދުކުރުމަށް ޙުކުމް ކޮށްފީމެވެ"
 

 

 :ްފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައ 

 

ޤަޟިއްޔާގައި ޙުކުމް ކުރައްވާ ނިންމެވުމުން، އެޙުކުމާމެދު  O11C/2012/88 ނަންބަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ  .2
އެޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު ކުރަމުން އަންނަނިވި ނުކުތާތައް  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް]ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން 

އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ]އެގޮތުން  ދައްކާފައިވެއެވެ. ފާހަގަކޮށް އެނުކުތާތަކާމެދު ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަ 
  ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ:ގެ  [ނަމާއި އެޑްރެސް

 
  ަގެ މައްޗަށް، ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ގަދަކަމުން  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]ނުކުތާއަކީ،  ފުރަތަމ

ށް ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ކުށުން ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަޚްބަދުއަ
88/011C/2012  ުނޑައަޅުއްވާފައިވާ ކަނޑައެޅުއްވުމަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރ  2009/12ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމުގައި ކަ

 ވަނަ މާއްދާއާ  47ލުތަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ޞޫ)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އު 
ނޑައެޅުއްވުމެއް ކަމުގައިވާ   ކަމަށްބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާއެވެ.ތަޢާރުޟުވާ ކަ

 
  ީގައިގައި ވަކިއަޅާފައިވާކަމުގެ  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ހެކިދިން މީހުންގެ ބުނުމުގައި، ، ދެވަނަ ނުކުތާއަކ

ނޑު ރަތްވެފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވާ ބުނުމަކީ ލ. ގަމު ހޮސްޕިޓަލްގެ މެޑިކޯ ލީގަލް  ނިޝާންތަކާއި އުރަމައްޗާއި ފަލަމަސްގަ
ކޭސް ރިޕޯޓާ ތަޢާރުޟުވާ ބުނުމެއްކަމަށްވާއިރު، އެހެކިބަހުގެ މައްޗަށް ދަށުކޯޓުން މައްސަލަ ބެއްލެވުމުގައި ރިޢާޔަތްކޮށް 

ފަރާތުގެ އިސްތިއުނާފް ކުރާ ]ވަނަ ނަންބަރުގައި ވިދާޅުވެ  6އެކަމަކީ ހިނގާފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ ނުކުތާތަކުގެ 
ގެ މައްޗަށް ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ގަދަކަމުން ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ކުށުން ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ހައްދުއްމަތީ ހިތަދޫ  [ނަން

ނޑައަޅުއްވާފައިވާ 88/011C/2012މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ކަމަށްބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމުގައި ކަ
 ނުކުތާއެވެ.

 
  ްވަނަ ދުވަސް ފަހަނައަޅާ ދިޔަތާ އެތައް ދުވަހެއްގެ  26އޮގަސްޓް  2010ލާދީން މީ ،ވަނަ ނުކުތާއަކީ ތިނ

އަހަރުގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  12ގެ އުމުރުން  [ކުއްޖާގެ ނަން]ފަހުން، ލ.ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރުން 
-ދި ޖިންސީގޮތުން ގެއްލުން ލިބިފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވާ ބުނުމަކީ މެޑިކޯ އަށް ނަފްސާނީގޮތުން އަ  [ކުއްޖާގެ ނަން]ރިޕޯޓުގައި 

ލީގަލް ކޭސް ރިޕޯޓާ ފުށުއަރާ ބުނުމެއްކަމަށް ވާއިރުވެސް އެބުނުމުގެ މައްޗަށް ދަށުކޯޓުން މައްސަލަ ބެއްލެވުމުގައި ރިޢާޔަތްކޮށް 
އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ]ނަ ނަންބަރުގައި ވިދާޅުވެ ވަ  7އެކަމަކީ ހިނގާފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ ނުކުތާތަކުގެ 



   މައްސަލަަތއް  ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 

 ޞަފްޙާ  | 168

 
 

ލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ކުށުން ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ޚް ގެ މައްޗަށް ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ގަދަކަމުން ބަދުއަ[ނަން
ނޑައަޅުއްވާފަ 88/011C/2012މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ކަމަށްބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ އިވާޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމުގައި ކަ

 ނުކުތާއެވެ.
 

 ީގައި ލ.ގަމު ރީޖަނަލް  20:30ވަނަ ދުވަހު  26އޮގަސްޓް  2010ލާދީން މީ  ،ހަތަރުވަނަ ނުކުތާއަކ
ކުއްޖާގެ ]ލީގަލް ކޭސް ރިޕޯޓު ބުނާގޮތުން، -ބެއްލެވުމަށްފަހު ދެއްވާފައިވާ މެޑިކޯ [ކުއްޖާގެ ނަން]ހޮސްޕިޓަލްގެ ޑޮކްޓަރު، 

ނޑުގެ ބޭރުފުގެ [ނަން ގައިގާ  [ކުއްޖާގެ ނަން ]އެއްވެސް ކަހަލަ އަނިޔާއެއް ފެންނަން ނެތްކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު،  ށުން ހަށިގަ
ވަކިއަޅާފައިވާކަމުގެ ނިޝާންތަކާއި އުރަމައްޗާއި ފައިގެ ފަލަމަސްގަޑު ރަތްވެފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވާ ބުނުމަކީ ހެކިދިން 

ގެ މަންމަ ތަޙްޤީގުގައި ބުނެފައިނުވާ، އޭގެ އެތައް ދުވަހެއްފަހުން  [އްޖާގެ ނަންކު]އާއި،  [ނަން ގެ  1ހެކިވެރިޔާ ]
ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ބުނެފައިވާ ބުނުމެއްކަމަށްވުމުން އެބުނުމަކީ ހަޤީގަތާއި ޚިލާފު ޝައްކުގެ ބުނުމެއްކަމަށްވުމުން އެއީ 

ށް ރިޢާޔަތްކޮށް މައްސަލަ ނިންމާފައިވާކަމަށްބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ ހެއްކެއް ކަމަށް ބެލެވޭފަދަ ބުނުމެއްކަމަށް ނުވާއިރު އެބުނުމަ
 ނުކުތާއެވެ.

 
 

ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތް  O11C/2012/88 ނަންބަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން  .1
 ގެ  [ކުރާ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސްއިސްތިއުނާފް ]ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށާއި، އެޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު ކުރަމުން 

މައްސަލައާއި ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކައަށާއި، ންނާއި މައްސަލަ ރައްދުވާ ޕްރޮސިފަރާތު
 ންތަކަށް ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ޝަރީޢަތަށް ފާހަގަކުރެއެވެ.ޔުގުޅުންހުރި ލިޔެކި

 

އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅިފައިމިވާ ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ،ކަމަކީ  ފުރަތަމަ  )ހ(
88/O11C/2012  ު2009/12ޤަޟިއްޔާގައި ހިމެނޭ މައްސަލައަށް ބަލާއިރު އެމައްސަލައަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާ  7ޤާނޫނު( ގެ  ލުތަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެޞޫ )ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އު
ތުގެ ފަރާތުން، ދައުލަ، ޙަވާލާދީ އެމާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން، ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ

ލާގައި ހިމެނޭ ގެ މައްޗަށްކޮށްފައިވާ މައްސަލައެއްކަމަށްވީއިރު، އަދި އެމައްސަ [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް]
އިސްތިއުނާފް ]ކުށުގެ ޢަމަލަށް، އެމައްސަލާގެ ތަޙްޤީޤު މަރުޙަލާގައިވެސް އަދި އެމައްސަލާގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައިވެސް 

ތުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވަނީ، ދައުލަ ސަލަ ސާބިތުކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮށްފައިވާއިރު، އެމައް އިންކާރު [ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން
ވަނަ މާއްދާގައި  47ލުތަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ޞޫނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އު ކުޑަކުދިން

 )ތިނެއް( ހެކިކަމާއި، 3ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ޖުމްލަ 
 އެހެންނަމަވެސް، މިބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގައި މީގެކުރިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ މިކޯޓުގެ 

ޤަޟިއްޔާގައި ހިމެނޭ ފަދަ މައްސަލަތަކުގަވެސް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ފަދައިން، ކުޑަކުދިންނަށް  HC-A/14/2012 ބަރު ނަން
ލުތަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި، ޞޫ ޖިންސީގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އު

)ފަހެއް( ބާވަތެއްގެ ހެކި  5ކޮށްފައިވާ ހެކީގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން 47އެޤާނޫނުގެ 
ހުށަހެޅިފައިނުވުމަކީ، ހަމައެކަނި އެކަމުގެ މައްޗަށް ބަލާ، އެމައްސަލައެއްގައި ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ މީހެއްގެ މައްޗަށް 

ނޑައެޅޭނޭ ސަބަބެއް ނޫންކަމާއި،  އެދަޢުވާއެއް ސާބިތުނުވާކަމަށް ޝަރީޢަތުން ކަ
ލުތަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޞޫ ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އު

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންވަރަށް ހެކި ހުށަހެޅިފައިނުވީ ނަމަވެސް،  47ކުރެވޭ ދަޢުވާތަކުގައި، އެޤާނޫނުގެ 
އެމައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އެންމެހާ ހެކިތަކާއި އެޤާނޫނުގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައިވެސް، 

ޤަރީނާތައް، އެމައްސަލައެއް ބަލާ ފަނޑިޔާރަކު ވަޒަންކޮށް، ޠަޤްޔީމްކޮށް، އެމައްސަލައެއްގައި ކަންހިގާފައިވާ ގޮތުގެ މައްޗަށް 
ކުގެ މައްޗަށް ބުރަވެހުރެ، އެމީހެއްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ ތަޠުބީޤުކުރުމުން، އެ ހެކިތަކާއި ޤަރީނާތަކުން ކުރެވޭ އިސްތިންތާޖުތަ 

ކުރެވިފައިވާ ކުށުގެ ޢަމަލު އެމީހަކު ހިންގާފައިވާކަމަށް، ޔަޤީނާ ގާތްކުރާ މިންވަރަށް އިޤްތިނާޢުވާ ޙާލަތުގައި، ޖިނާއީ 
ނޑައަޅާފައިވާ މިން  51މައްސަލަތައް ސާބިތުކުރުމަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ގަޑުން، ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގައި ކަ
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ތުން އުފުލާފައިވާ ދަޢުވާ ސާބިތުވާކަމަށް، އެމައްސަލައެއް ދައުލަ ލިފައިވާ މީހެއްގެ މައްޗަށް އެމައްސަލައެއްގައި ދަޢުވާ އުފު
ނޑައެޅިދާނެކަން އެނގެން އޮންނަކަމެވެ. ނޑިޔާރަކަށް ކަ  ބަލާ ފަ

 
ތިއުނާފަށް ހުށަހެޅިފައިމިވާ ލުގެ އަލީގައި، އިސްޞޫއިސްވެމިދެންނެވުނު ޤާނޫނީ އު  ،ކަމަކީ  ދެވަނަ )ށ( 

ގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]ގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު، އެމައްސަލަ ރައްދުވި ނމައްސަލާގައި ކަންހި 
 [ނަން ކުއްޖާގެ]ތުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވަނީ، އެމައްސަލާގެ ތަޙްޤީޤަށް ދައުލަމުގެ ގޮތުން ހެކީގެ ގޮތުގައި ސާބިތުކުރު

ގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ ކުށުގެ ޢަމަލު  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]ދީފައިވާ ބަޔާނުގެ އިތުރުން، 
ގެ ބޮޑުބޭބެގެ  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ނާގެ މަންމައާއި، ހުންގާތު ކިޔައިދީފައިވާކަމަށް އޭއެމީ [ކުއްޖާގެ ނަން]ހިންގާފައިވާކަމަށް 

ގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ ކުށުގެ ޢަމަލު  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]، އަނބިމީހާ ބުނާ ބުނުމާއި
ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރުން  .ލ ،ގެ ބޭބެ ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން [ކުއްޖާގެ ނަން]ހިންގާފައިވާކަމަށް ބުނެ 

ނުގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް ބެލުމުން އެނގޭކަމާއި، އަދި މައްސަލައާ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުކަން، އެމައްސަލާގެ ޝަރީޢަތް ނިމު
އޮގަސްޓް  26ތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ މިދެންނެވުނު ތަކެތީގެ އިތުރުން، ދައުލަފައިވާކަމަށް ގުޅިގެން ހެކީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާ

ތުގެ ދައުލަސް ރިޕޯޓެއްގެ ކޮޕީވެސް ލީގަލް ކޭ-ގެ ތާރީޚުގައި ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ތައްޔާރުކޮއްފައިވާ މެޑިކޯ 2010
 ފަރާތުން ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަން، އެމައްސަލާގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް ބެލުމުން އެނގޭކަމާއި،

ގެ މައްޗަށް ހުށަހަޅާފައިވާ، މިދެނެންވުނު ހެކީގެ ތެރެއިން،  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]ތުން ދައުލަ
ދީފައިވާ ބަޔާންތަކަށާއި،  [ކުއްޖާގެ ނަން]ގައި  2012ޖޫން  27އަދި  2010އޮގަސްޓް  26ޙްޤީޤަށް، މައްސަލާގެ ތަ

 [ކުއްޖާގެ ނަން ]ގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގާފައިވާކަމަށް ބުނެ [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]

ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓަށް ބަލާއިރު، ގެ ބޭބެ ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން، ލ.ފެމެލީ އެންޑް 
ފެމެލީ އެންޑް  ކިޔައިދީފައިވާ ކިޔައިދިނުމުގައާއި، މައްސަލާއާ ގުޅިގެން ލ. [ކުއްޖާގެ ނަން]މައްސަލާގެ ތަޙްޤީޤަށް 

 ގައި ފުށުއެރުންތަކެއް ހުރިކަމާއި،ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ކިޔައިދީފައިވާ ކިޔައިދިނުމު 
 [ކުއްޖާގެ ނަން] ގޭ ކޮޓަރިއަށް [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތް ދިރިއުޅޭ ގޭގެ ނަން]މިގޮތުން ބަލާއިރު، 

ނޑި މައްޗަށްލައި [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]ވެއްދީ  އުފުލާލައިގެން ގެންގޮސްކަމަށް  [ކުއްޖާގެ ނަން]ގެ ދެއަތްދަ
ގެ ގެއަށް  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން] ،[ކުއްޖާގެ ނަން]ބުނެފައިވާއިރު،  [ކުއްޖާގެ ނަން]ޙްޤީޤުގައި މައްސަލާގެ ތަ

ފެމެލީ  ގެ އަތުގައި ހިފާ ގަދަކަމުންކަމަށް، ކަންހިގާފައިވާ ގޮތްކަމަށް ބުނެ ލ. [ކުއްޖާގެ ނަން]އަދި ކޮޓަރިއަށް ވައްދާފައިވަނީ 
ބުނެފައިވާކަމާއި، އަދި  [ކުއްޖާގެ ނަން]ންޓަރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ކިޔައިދެމުން އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެ 

އާ  [ކުއްޖާގެ ނަން] ،[އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]ކޮޓަރިން ނިކުމެގެން ދިޔައީ  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]
ގައިގައި އަޅާ ކޮށްޕާލުމުންކަމަށް މައްސަލާގެ  [ގެ ނަންއިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތު]ބެހެމުން ދަނިކޮށް އޭނާގެ ދެއަތުން 

އިސްތިއުނާފް ކުރާ ]ކޮޓަރިން ނިކުތީ، " [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]ބުނެފައިވާއިރު،  [ކުއްޖާގެ ނަން]ތަޙްޤީޤުގައި 
ށްފަހު އެތަނުގައި އޮތް ލުމަގެ )އުމުރު ނޭނގޭ(، ޒަކަރުން އައި ހުދުކުލާއިގެ އެއްޗެއް ބިންމައްޗަށް އަޅާ [ފަރާތުގެ ނަން

ބޭރަށް ނުކުންނަންދެން  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]ގާތުގައި  [ކުއްޖާގެ ނަން]ކުން ފޮހެލުމަށްފަހު ޑަފޮތިގަނ
ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރުގެ  ކޮޓަރީގައި މަޑުކުރާށޭ" ބުނުމަށް ފަހުގައިކަމަށް ލ. [ކުއްޖާގެ ނަން]

ގެ ގައިގާ އަޅާ  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]ބުނެފައިވާއިރު،  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ފަރާތްތަކަށް ކިޔައިދެމުން  ކަމާބެހޭ
އެސެންޓަރަށް ކިޔައިދިން ދިނުމުގައި ބުނެފައިނުވާކަމާއި، އަދި،  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ކޮއްޕާލިކަމަށް، ކަންހިނގި ގޮތްކަމަށް ބުނެ 

ގެ )އުމުރު ނޭނގޭ(، ޒަކަރުން އައި ހުދުކުލާއިގެ އެއްޗެއް ބިންމައްޗަށް އަޅާލުމަށްފަހު  [ނަން އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ]"
ނޑަކުން ފޮހެލުމަށްފަހު  ބޭރަށް  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]ގާތުގައި  [ކުއްޖާގެ ނަން]އެތަނުގައި އޮތް ފޮތިގަ

ނިކުތުމުން މިވާހަކަ  [ކުއްޖާގެ ނަން]ކަމަށާއި، އަދި އެއަށްފަހު ކޮޓަރީގައި މަޑުކުރާށޭ ބުނި  [ކުއްޖާގެ ނަން]ނުކުންނަންދެން 
 )އުމުރު ނޭނގޭ(، ބުނިކަމަށް" ލ. [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]އެއްވެސް މީހެއް ގާތުގައި ބުނެގެން ނުވާނެކަމަށް 

ބުނެފައިވާކަމަށް  [ޖާގެ ނަންކުއް]ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ކައިރީގައި 
ކުއްޖާގެ ]އެސެންޓަރުގެ ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މިއިން އެއްވެސް ވާހަކައެއް މައްސަލާގެ ތަޙްޤީޤުގައި، ނުވަތަ 

ގެ ކުއްޖާ]މެދު ކަންހިނގައިދިޔަ ގޮތް ކިޔައިދެމުން އޭނާގެ މަންމަ ނުވަތަ އޭނާގެ ބޮޑުބޭބެގެ އަނބިމީހާގާތުވެސް އިއާ [ނަން
 ބުނެފައިނުވާކަމާއި، [ނަން
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ތުގެ ފަރާތުން ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ، ދައުލައަދި، އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅިފައިމިވާ މައްސަލައާއެކު 
-ބެލުމަށްފަހު ތައްޔާރުކޮއްފައިވާ މެޑިކޯ  [ކުއްޖާގެ ނަން]ގެ ތާރީޚުގައި ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން  2010އޮގަސްޓް  26

ފައިވާ ތުން މައްސަލަ ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކިތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިދައުލަޕޯޓަކީ އެމައްސަލާގައި ލީގަލް ކޭސް ރި
ތުގެ ފަރާތުން ބުނިނަމަވެސް، އެލިޔުމުގައިވާ ކަންކަމަކީ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ މަސްލަޙަތުގައިވާ ދައުލަ ލިޔުމެއް ނޫންކަމަށް 

ޔުމާބެހޭގޮތުން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން އެއްވެސް ކަމެއް ފާހަގަކޮށްފައިނުވުމަކީ އެލިޔުމަށް ކަންތައްތަކެއް ކަމަށްވާނަމަ، އެލި
ތުން ހެކިންގެ ގޮތުގައި ދައުލަ ޝަރީޢަތުން ރިޢާޔަތްކުރުން މަނާވެގެންދާނޭކަމެއްކަމަށް ނުވާހިނދު، މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން 

މިމައްސަލާގައި ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅިފައިވާ، ލ.ފެމެލީ  ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުން ދީފައިވާ ހެކިބަސްތަކާއި، އަދި
ލީގަލް ކޭސް ރިޕޯޓުގައި -އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓާއި، އިސްވެމިދެންނެވުނު މެޑިކޯ 

އިރު، މިމައްސަލާއާ ގުޅިގެން ޝަރީޢަތަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކާ ފުށުއެރުންތަކެއް ނުވަތަ ތަޢާރުޒުތަކެއް ހުރިތޯ ބަލާ
 ހައްދުންމަތީ ގައި،  2013މާޗް  14، [ނަމާއި އެޑްރެސްމަންމަގެ  ގެކުއްޖާ]ގެ މަންމަ،  [ކުއްޖާގެ ނަން]ހުށަހެޅިފައިވާ 

ން މު އާމެދު ގަދަކަ [ކުއްޖާގެ ނަން] ،[އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި، 
ގެ  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]ގެ ގައިގާ  [ކުއްޖާގެ ނަން]ލާޤީ ޢަމަލު ހިންގަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ޚްބަދުއަ

 1ހެކިވެރިޔާ ]ގެ ބޮޑުބޭބެގެ އަނބިމީހާކަމަށްވާ  [ކުއްޖާގެ ނަން]އިނގިލިތަކުން ވަކިއެޅިފައިހުރިކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު، އަދި 
ކުއްޖާގެ ]ހިތަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި، ހައްދުންމަތީ ގައި،  2013މާޗް  14، [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

ގެ އުރަމައްޗާއި ފަލަމަސްގަނޑު ރަތްވެފައިހުރިކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު، އަދި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޝަރީޢަތަށް  [ނަން
އިސްތިއުނާފް ކުރާ ]ރުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުގައި، ހުށަހެޅިފައިވާ، ލ.ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަ 

ބުނެފައިވާކަމަށް  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ގެ ކުރިމަތިފަރާތަށް ވެއްދުމަށްފަހު ހެލުވިކަމަށް  [ކުއްޖާގެ ނަން]ގެ ޒަކަރު  [ފަރާތުގެ ނަން
އަށް ޖިންސީގޮތުން  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ތުން ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮ [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އަދި 

ވަރަށް ބޮޑަށް ގެއްލުވެފައިވާކަމަށްވެސް އެރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވާއިރު، މިދެނެންވުނު ކަންކަމަކީ އެކަންކަން އެގޮތަށް 
ނޑުން އެކަންކަމުގެ ނިޝާންތައް ފެންނަން ހުންނާނެ ކަންތައްތަކެއްކަ [ކުއްޖާގެ ނަން]ހިނގާފައިވާނަމަ  މާއި، ގެ ހަށިގަ

)ދިހައެއް( ވަރަކަށް ގަޑިއިރުގެ  10އެހެންނަމަވެސް، މިމައްސަލަ އެޙާދިސާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްފައިވާ ޙާދިސާ ހިނގިތާ 
ލީގަލް ކޭސް -އެގްޒެމިންކުރުމަށްފަހު ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރަސްމީ މެޑިކޯ  [ކުއްޖާގެ ނަން]ތެރޭގައި، މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރަކު 

ނޑުގެ ބޭރުފުށުން އެއްވެސް [ނަން ކުއްޖާގެ]ރިޕޯޓުގައި،  ކަހަލަ އަނިޔާއެއް ފެންނަން ނެތްކަމަށާއި، އޭނާގެ ކުރިމަތި  ގެ ހަށިގަ
ފަރާތްބެލިއިރު ބިކުރުގެ ދުލިފަށަށް ގެއްލުން ލިބިފައިވާކަމަށް ނުފެންނަކަމަށާއި، ބިކުރުގެ ދުލިފަށް ރަނގަޅުކަމަށާއި، 

ސީ ގުޅުމެއް ހިންގާފައިވާކަމުގެ ނިޝާނެއް ފެންނަން ނެތްކަމަށް ގަދަކަމުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކަށް ޖިން
ތުގެ ފަރާތުން މިމައްސަލާގައި ހެކީގެ ގޮތުގައި ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ދައުލަބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، މިކަންކަމަކީ، 

ލީގަލް ކޭސް ރިޕޯޓުގައި -ރަސްމީ މެޑިކޯ ތުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތަކުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ދައުލައިސްވެދެންނެވިފައިވާ ތަކެޗާއި، 
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކާއި ތަޢާރުޒުވާ ކަންތައްތަކެއްކަން އެނގޭކަމާއި،

ތުގެ ފަރާތުން ދައުލަމީގެއިތުރުން، އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅިފައިމިވާ މައްސަލާގައި ހެކިންގެ ގޮތުގައި 
ހައްދުންމަތީ ގައި،  2013މާޗް  14، [މަންމަގެ ނަމާއި އެޑްރެސް ގެ ޖާކުއް]ގެ މަންމަ،  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ހުށަހަޅާފައިވާ، 

ގަދަކަމުން  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]އާއިމެދު  [ކުއްޖާގެ ނަން]ހިތަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި 
ނޑަށް ކިޔައިދި [ކުއްޖާގެ ނަން ]ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގާފައިވާކަމަށް  ނޑު އަޅުގަ ންއިރު އެތަނުގައި އަޅުގަނޑުގެ އެއްބަ

ވެސް ހުއްޓެވެ" މިފަދައިން ބުނެފައިވާއިރު، މިމައްސަލާާއ  [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 1ހެކިވެރިޔާ ]އެއްބަފާ ބޭބެގެ އަންހެނުން 
ޓަށް ދީފައިވާ ހިތަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯ ހައްދުންމަތީ ގައި،  2013މާޗް  14، [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 1ހެކިވެރިޔާ ]ގުޅިގެން، 

އާމެދު ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު  [ކުއްޖާގެ ނަން ] ،[އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]ބަޔާނުގައި "އެދުވަހު 
ގެ މަންމައަށް އެނގިފައިވަނީ މާފަހުންނެވެ. އޭނާއަށް އެކަން އެނގުނީ ކިހިނެއްކަމެއް  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ހިންގާފައިވާކަން "

ނޑަކަށް ނޭގެ ތުން ޝަރީޢަތަށް ދައުލަ އެވެ" މިފަދައިން ބުނެފައިވާކަމާއި، މިއީވެސް މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން އަޅުގަ
 ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކިންގެ ހެކިބަހުގައި ހުރި ފުށުއެރުންތަކެއްކަމާއި،

ތުގެ ދައުލަގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމުގެ ގޮތުން  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]އެހެންކަމުން، 
ރާތުން ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ، ހެކީންގެ ހެކިބަހާއި، ލ.ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރުން ފަ

ލީގަލް ކޭސް ރިޕޯޓުގައި -ތުގެ ފަރާތުން ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މެޑިކޯ ދައުލަތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓާއި، މިމައްސަލައާއެކު 



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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މުގެ މައްޗަށް ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ބަލާއިރު، އެހެކިތަކާއި ޤަރީނާތަކުގައި ހުރި، ހުރި، އިސްވެދެންނެވިފައިވާ ކަންކަ
އިސްވެދެންނެވިފައިވާ ފުށުއެރުންތަކާއި ތަޢާރުޒުވާ ކަންކަން އެހެންހުރުމާއެކު، އެ ހެކިތަކާއި ޤަރީނާތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، 

ޤަޟިއްޔާގައި  O11C/2012/88ސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅިފައިމިވާ، ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ މެޖި
ގެ މައްޗަށް، ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް]ހިމެނޭ މައްސަލާގައި ދަޢުވާ ރައްދުވީ 

ޙަވާލާދީ އެމާއްދާގެ )ށ( ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާ  7ލުތަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ޞޫގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އު 
ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ، ތުން ކޮށްފައިވާ، ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާދައުލަގެ ދަށުން، 

ނޑައަޅާވަ 51ސާބިތުކުރުމަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ  އިވާ މިންގަޑުން ސާބިތުވާކަމަށް ފަނަ މާއްދާގެ )އ( ގައި ކަ
 ބެލެވެންނެތްކަމެވެ.

 
ވީމާ، އިސްވެ ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން އެގޮތަށް ހުރުމުން، ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ 

ޤަޟިއްޔާގައި ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމަކީ ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ޙުކުމެއްކަމަށް މިމައްސަަލ  O11C/2012/88ނަންބަރު 
 ރުންގެ މަޖިލީހަށް ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ.ބެލުމުގައި ބައިވެރިވި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާ

 
 

 :ްޙުކުމ 

 

ދެންފަހެ، އިސްވެފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގައި ބަޔާންކުރެވުނު ކަންކަން ބަޔާންކުރެވުނު ގޮތަށް ހުރުމާއެކު، 
މާއި އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަ]އި، ޤަޟިއްޔާގަ O11C/2012/88ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް

ނާގެ އޭމަލު ހިންގުމުގެ ކުށުން ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މިއީ ޢަލާޤީ ޚްކުޑަކުއްޖަކާމެދު ގަދަކަމުން ބަދުއަ ،[އެޑްރެސް
 އަކީ  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]ބިތުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމަށްވެފައި، އަދި މިކުށް ކުރިއިރު ސާމައްޗަށް މިބާވަތުގެ ކުށެއް 

އަހަރު ނުފުރޭ ކުޑަ ކުއްޖެއްކަމުގައިވާތީ، މިކުށުގެ އަދަބެއްގެ ގޮތުން، )އަށާރަ(  18އަހަރު ފުރި  )ތޭރަ( 13މުރުން އު
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް  7މަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ޢަލުތަކަކަށް ޞޫނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އު ގޯ ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ

ކުޑަކުދިން ބަންދުކުރުމަށް އެކަށޭނެ ، [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް] ،ދަށުން ގެ  ރިޢާޔަތްކޮށް އެމާއްދާގެ )ށ(
މިމައްސަލަ ބެލުމުގައި ، ން ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމްއެކޯޓު  )ތިނެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބަންދުކުރުމަށް  03، ތަނެއްގައި

ނޑިޔާރު  އެގޮތުގެމަތިން ޙުކުމްކޮށްފީމެވެ. ،ބާޠިލުކޮށްން އިއްތިފާޤު ގެން ބައިވެރިވި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަ
 

 



   މައްސަލަަތއް  ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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 HC-A/237/2013ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު 
  :ްކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުން ޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތ 

 

  ިފަރާތް: އިސްތިއުނާފު ކުރ 

 އިބްރާހީމް މުޢީން ނަން:  *

      ދިލްދާރުގެބަދޫ/މަހި އދ.އެޑްރެސް:  * ދާއިމީ  A282999* އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު: 

 

 :ްއިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތ 

 ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސްޕްރޮސި  ނަން: *

 -* ދާއިމީ އެޑްރެސް:  -* އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު: 

 
  ު1434ރަމަޟާން  17 ތާރީޚް: ރަޖިސްޓްރީކުރެވުނ 

 2013ޖުލައި  25                  
 :ް1435ޖުމާދަލްއޫލާ  18 ނިމުނު ތާރީޚ 

 2014މާރޗް  19             
 

  ު529  ރު: ނަންބަ  ޤަޟިއްޔާ  އިސްތިއުނާފުކުރެވުނ/Cr-C/2011 

 :ުކްރިމިނަލް ކޯޓު  ނިންމެވި ކޯޓ 

 

  ިލިސް:މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖ 

ނޑިޔާރު  ނޑިޔާރު ، ޢަބްދުލްޣަނީ މުޙައްމަދުފަ ނޑިޔާރު ، ޙަމީދުهللا ޢަބްދުފަ  ސައިންޔޫސުފް ޙުފަ
 

  ުތައް(އުޞޫލު ޤަޟިއްޔާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ މުޙިއްމ(: - 
 

  ިގެ ޚުލާޞާ:ދަށުކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައ 

 

 19އިބްރާޙީމް މުޢީން ދިލްދާރުގެ މަހިބަދޫ/ އދ.ޤަޟިއްޔާއަކީ، Cr-C/2011/529  ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 
       [ކުއްޖާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް ]ގޭގައި އުޅޭ  [ކުއްޖާ ދިރިއުޅޭ ގޭގެ ނަން]އެހާކަށްހާއިރު،  01:30ވަނަ ދުވަހު  2011ޖެނުއަރީ 

ން ދޮރު މަތީގައި ދޮރު ހުޅުވިއިރު، އިބްރާހީމް މުޢީ [ކުއްޖާގެ ނަން] ކޮޓަރީގައި އުޅެނިކޮށް އެކޮޓަރީގައި ޓަކިޖެހުމުން، (އަހަރު  14)
ޢީން ކުއްލިޔަކަށް ކޮޓަރިތެރެއަށް ވަދެ ދޮރުލައްޕާ ތަޅުލުމަށްފަހު، ދޮރުހުޅުވުމުން، އިބްރާހީމް މު [ކުއްޖާގެ ނަން ]ހުރިކަމަށާއި، 

ލައިގެން ހުރި ޖިންސާއި ޖަނގިޔާ  [ކުއްޖާގެ ނަން]އެނދު މައްޗަށް ވައްޓާލައި،  [ކުއްޖާގެ ނަން]އަތުގައި ހިފައި  [ކުއްޖާގެ ނަން]
ކުއްޖާގެ ]ބުނާތީއާއި،  [ކުއްޖާގެ ނަން]ޢަމަލު ހިންގިކަމަށް  މެދު ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީއިއާ [ކުއްޖާގެ ނަން ]ގަދަކަމުން ބާލުވައި، 

ގެ ނަމާއި  1ހެކިވެރިޔާ ]ގެ ފޯނަށް  [ކުއްޖާގެ މަންމަގެ ނަން ]ށް، މީނާ ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގަމުންދަނިކޮ އާއިމެދު [ނަން
ބުނާތީއާއި،  [ގެ ނަން  1ހެކިވެރިޔާ ]ނުކަމަށް ރޯއަޑު އިވު [ކުއްޖާގެ ނަން]ފޯނުނެގި ވަގުތު  [ކުއްޖާގެ ނަން]ގުޅުމުން  [އެޑްރެސް

ރޯއަޑުއިވިގެން ކޮޓަރީގެ  [ކުއްޖާގެ ނަން]ގެއަށް ދިޔައިރު  [ގޭގެ ނަންކުއްޖާ ދިރިއުޅޭ ]ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް(  2ހެކިވެރިޔާ ]
ގެ  2ހެކިވެރިޔާ ]ޅުވުމުން، ދޮރު ނުހު [ކުއްޖާގެ ނަން]ބުނުމުން،  [ގެ ނަން 2ހެކިވެރިޔާ ]ދޮރުގައި ޓަކިޖަހައި ދޮރުހުޅުވުމަށް 

އެކޮޓަރީގެ ފެންލައިޓުން އަރައި ބެލިއިރު، އިބްރާހީމް މުޢީން އެކޮޓަރި ތެރޭގައި ގަމީހުގެ ގޮށް އަޅުވަން ހުއްޓާ  [ނަން
ވެރިޔާ ހެކި ]ފެންލައިޓުން ބެލުމުން، މީނާ އެކޮޓަރީގެ ކުޑަދޮރުން ނިކުމެގެން ދިޔަކަމަށް  [ގެ ނަން 2ހެކިވެރިޔާ ]ފެނުނުކަމަށާއި، 

ތުން ދައުލަ ބުނާތީ، އިބްރާޙީމް މުޢީންގެ މައްޗަށް ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ  [ގެ ނަން  2
  ބައްލަވާފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެކެވެ.ކުރުމުން 



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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އިބްރާހީމް ، މަހިބަދޫ، ދިލްދާރުގެ ދެންފަހެ އދ.ޙުކުމް ކުރައްވާފައިވަނީ، " ކޯޓުން  ކްރިމިނަލްޤަޟިއްޔާގައި އެ
ތުން ކުޅަ ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށުގެ މިދަޢުވާ ޝަރީޢަތުން ބެލިބެލުމުން، ދައުލަމުޢީންގެ މައްޗަށް 
ގޭގައި އުޅޭ،  [ގޭގެ ނަންކުއްޖާ ދިރިއުޅޭ ]އެހާކަށްހާއިރު  01:30ވަނަ ދުވަހުގެ  2011ޖެނުއަރީ  19އިބްރާހީމް މުޢީން 

އަހަރު( އާމެދު ގަދަކަމުން ބަދު އަޚްލާޤީ ޢަމަލް ހިންގާފައިވާ ކަމަށްބުނެ އިބްރާހީމް މުޢީންގެ  14) [މާއި އެޑްރެސްކުއްޖާގެ ނަ]
ގޭ ކޮޓަރިއެއްގެ ތެރޭގައި  [ގޭގެ ނަން  ކުއްޖާ ދިރިއުޅޭ]ންކާރުކުރާއިރު، ތުން ކުޅަ ދަޢުވާއަށް އިބްރާހީމް މުޢީން އިދައުލަ މައްޗަށް 

އެުކ ހުއްޓާ ފެނުނުކަމަށާއި އެވަގުތު އިބްރާހީމް މުޢީން ހުރީ އިއާ [ކުއްޖާގެ ނަން]ގެން އިބްރާހީމް މުޢީން ކޮޓަރީގެ ދޮރު ތަޅުލައި 
ލައިގެންހުރި އަންނައުނު ނެތި ގައިގާ ބެޑްޝީޓް އޮޅައިގެން  [ކުއްޖާގެ ނަން]އޭނާ ލައިގެންހުރި ގަމީހުގެ ގޮށް އަޅުވަންކަމަށާއި، 

މެދު އިއާ [ކުއްޖާގެ ނަން]ބުނެފައިވުމާއި، އަދި އެވަގުތު  [ގެ ނަން 2ހެކިވެރިޔާ ]ފެނުނުކަމަށް  އެކޮޓަރީގެ އެނދުމަތީގައި އިންދާ
 [ކުއްޖާގެ ނަން ]ބުނެފައިވުމާއި، އިބްރާހީމް މުޢީން  [ކުއްޖާގެ ނަން]އިބްރާހީމް މުޢީން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގާފައިވާކަމަށް 

 1 ހެކިވެރިޔާ]، އާއި [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް  3ކިވެރިޔާ ހެ]ބުނިކަމަށް  [ކުއްޖާގެ ނަން] މެދު ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގިކަމަށްއިއާ
ގެ ފަރާތުން ލިބުނު ރެފަރެންސް ބަކަލް ސްވޮބް އިން ލިބުނު ޑީ.އެން.އޭ [ކުއްޖާގެ ނަން]ބުނާތީއާއި،  [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

ޑީ.އެން.އޭ ޕްރޮފައިލް ދިމާވާކަމަށް ޑީ.އެން.އޭ ތަޙްލީލް ރިޕޯޓުން  ޕްރޮފައިލާއި، އިބްރާހީމް މުޢީންގެ ވައަތު އަތްތިލައިން ނެގުނު 
މެދު އިބްރާހީމް މުޢީން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު އިއާ [ކުއްޖާގެ ނަން] ދަލީލުލިބޭތީ، ބުނެވިދިޔަ ހެކިތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް 

ންގުމުގެ ކުށުން އިބްރާހީމް މުޢީން ހިންގާފައިވާކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވާތީ ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހި
)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ  2009/12ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މިކުށުގެ އުޤޫބާތެއްގެ ގޮތުން ޤާނޫނު ނަންބަރު 

އްދާގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި ޙަވާލާދީ އެމާ 03ގޯނާކުރާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްސަ އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
)ދިހައެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކޮށް  10މަހިބަދޫ/ދިލްދާރުގެ، އިބްރާހީމް މުޢީން  )ނ( ގެ ދަށުން އދ.

 މިފަދައިންނެވެ. "މި ޤަޟިއްޔާ ނިންމީއެވެ 
  

 
 :ްފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައ 

 

ކުމް ކުރައްވާ ނިންމެވުމުން، އެޙުކުމާމެދު ހިތްހަމަ ޤަޟިއްޔާގައި ޙު Cr-C/2011/529 ނަންބަރު ކޯޓުގެ ކްރިމިނަލް .2
އެޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު ކުރަމުން އަންނަނިވި ނުކުތާތައް ފާހަގަކޮށް  ދިލްދާރުގެ އިބްރާހީމް މުޢީންމަހިބަދޫ/ އދ.ނުޖެހިގެން 

ދިލްދާރުގެ އިބްރާހީމް މަހިބަދޫ/ އދ.އެގޮތުން  އެނުކުތާތަކާމެދު ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ.
  ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ:ގެ މުޢީން

 
  ،ީތުން ކުޅަ ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ދައުލަ އިބްރާހީމް މުޢީންގެ މައްޗަށް ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކ

ސަބަބުތައް ތަފްޞީލުކޮށް  ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއަށް އިބްރާހީމް މުޢީން އިންކާރުކޮށްފައިވާއިރު އަދި އިންކާރުކުރި
ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ  ބުނެދީފައިވާއިރު، އެ އިންކާރަށާއި، އެ އިންކާރުކުރި ސަބަބުތަކަށް ރިޢާޔަތް ކުރައްވާފައި ނުވާކަމަށް

 ނުކުތާއެވެ.
 
 ،ީކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާކުރާ މީހުންނާމެދު  2009/12ޤާނޫނު ނަންބަރު  ދެވަނަ ނުކުތާއަކ(

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ވަނީ "މީހަކު ކުޑަ ކުއްޖެއްގެ  03ގެ  ޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ޚާއްސަ އު
ނޑުގައި ޖިންސީ ނިޔަތެއް އޮވެގެން ޤަޞްދުގައި އަތްލައިފި " މިފަދައިންކަމާއި، ކަމަށްވާނަމަ އެކުރަނީ ކުށެކެވެ ހަށިގަ

ސް މީހެއްގެ ހެކިބަހުން އިބްރާހީމް މުޢީން އަންހެން ކުއްޖާގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޝަރީޢަތަށް ޙާޟިރުކުރެވުނު އެއްވެ
ގައިގައި އަތްލަނިކޮށް، ނުވަތަ އަތްލައިގެން ހުއްޓާ ދުށްކަމަށް ބުނެފައި ނުވާއިރު، މިއިން އެއްވެސް ކަމަކަށް ރިޢާޔަތް 

 ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާއެވެ. ކުރައްވާފައިނުވާކަމަށް
 

  ،ީއަކީ ޖިނާއީ ކުށުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު  [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 2ވެރިޔާ ހެކި]ތިންވަނަ ނުކުތާއަކ
ކުއްޖާއާއެކު ކުށުގެ ވެށީގައި  އުފުލުމުގެ އަހުލިއްޔަތު ލިބިގެންވާ ފަރާތަކަށްވެފައި، އޭނާއަކީ އަނިޔާ ލިބުނުކަމަށް ބުނާ އަންހެން

ގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ކުށުގެ ދަޢުވާ އުފުލުމުގެ އިޙްތިމާލު ލުގައި ދެމިހުރި ފަރާތެއްކަމާއި، އޭނާޤާއިމުވެ، ޖިނާއީ ކުށެއްގެ މާޙައު



   މައްސަލަަތއް  ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 

 ޞަފްޙާ  | 174

 
 

އޮތްއިރު އަދި އޭނާގެ ތަޙްޤީޤުއާއި، ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުގައި ދެކޮޅުނުޖެހޭ އެތައް ދޮގެއް ހިމެނި، 
ރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު އޭނާއަކީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި، މުރޫޢަތްތެރިކަން ގެއްލިފައިވާ މީހަކަށްވާއިރު، ދިވެހި

2012/SC-A/01  ަޤަޟިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢަދުލުވެރިކަމުގެ އުޞޫލާ ޚިލާފަށް ހެކި ވަޒަންކޮށް މައްސަލ
 ނުކުތާއެވެ. ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ ނިންމާފައިވާކަމަށް

 
  ،ީލު ޖިނާއީ ންމު އުޞޫ ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ޝަރީޢަތް ހިންގުމުގެ ޢާހަތަރުވަނަ ނުކުތާއަކ

ގެ )ކ( ގައިވާ ގޮތުގެ  1.2ޢަތް ހިންގުމާބެހޭ ޤަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އެ ޤަވާއިދުގެ މައްސަލަތަކުގައި ޝަރީ
ކުއްޖާގެ ]ލިބުނު  ތުން ހެކިން ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި، އެ ހުށަހެޅި ހެކިންނަކީ އަނިޔާ ދައުލަވަނަ ދުވަހު  3މެއި  2011މަތީން 
ގެ  3ހެކިވެރިޔާ ]އާއި،  [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 2ހެކިވެރިޔާ ]، އާއި [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 1ހެކިވެރިޔާ ]އާއި،  [ނަން

ކަމާއި، މިކަން  [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 5ހެކިވެރިޔާ ]އާއި،  [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 4ހެކިވެރިޔާ ]، އާއި [ނަމާއި އެޑްރެސް
ފަރާތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޚުލާސާ ތުގެ ދައުލަވަނަ ދުވަހު  8އޭޕްރީލް  2013

ވަނަ ޕެރެގްރާފުންވެސް ޔަޤީންވާއިރު، ދަޢުވާ ސާބިތު ކުރުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅާފައި ނުވާ ހެކި ޤަރީނާތަކުގެ  2ބަޔާނުގެ 
 .ނުކުތާއެވެ  ހުށަހަޅާފައިވާ މައްޗަށް ބުރަވެ މައްސަލަ ނިންމާފައިވާކަމަށްބުނެ 

 
 ،ީގެ )ކ( އާ  1.2ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ޝަރީޢަތް ހިންގުމާބެހޭ ޤަވާއިދުގެ  ފަސްވަނަ ނުކުތާއަކ

ތު ލިބިފައިނުވުމާއި، އެ ރިޕޯޓަކީ ސަ ޚިލާފަށް ޑީ.އެން.އޭ ރިޕޯޓެއް ޝަރީޢަތަށް ގެނެވި އެއާބެހޭގޮތުން އެއްޗެއް ބުނުމުގެ ފުރު
ވަނަ ނަންބަރުގެ )ހ(  44ބާރުތަކާއި، އިޚްތިޔާރުގެ ބޭނުންހިފުމާބެހޭ ޤަވާއިދުގެ ފުލުހުންނަށް ލިބިދީފައިވާ އެންމެހާ ޤާނޫނީ 

މެދު ސުވާލު އުފެދޭކަމަށް ބުނެ އަދި )ށ( އާ ޚިލާފަށް ނަތީޖާތަކެއް ނެރެފައިވާ ރިޕޯޓެއްކަމާއި، އެރިޕޯޓުން ނެރެފައިވާ ނަތީޖާއާ
 ނުކުތާއެވެ. ހުށަހަޅާފައިވާ

 
  ަގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފޮރެންސިކް  މި މައްސަލައާ ،ކީ ވަނަ ނުކުތާއަ ހ

ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ޑީ.އެން.އޭ ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ސާމްޕަލް ގެންދެވުނު ގޮތެއް އަދި އެ ސާމްޕަލް ތަޙްލީލުކުރެވުނު ގޮތެއް 
ކަސްޓަޑީ  އިން އޮފް)ޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑީ( މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔުންތަކުން ސާފްވާން ނެތްކަމާއި، ޗެ

ރިޕޯޓް، ރަގަޅު ޞައްޙަ ރިޕޯޓަކަށް ވުމަށްޓަކައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަވެފައި ނެތްއިރު  ރިޕޯޓް ނުވަތަ ތަޙްލީލު 
 ނުކުތާއެވެ. ހުށަހަޅާފައިވާމިއިން އެއްވެސް ކަމަކަށް ޝަރީޢަތުން ރިޢާޔަތް ކުރައްވާފައި ނުވާކަމަށްބުނެ 

 
  ްމެދު ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު އިއާ [ކުއްޖާގެ ނަން]އަނިޔާ ލިބުނު  ،ކީ ތާއަ ވަނަ ނުކު ހަތ

ހިންގިކަމަށް ބުނާއިރު، އޭނާ ދ.ކުޑަހުވަދޫ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ދައްކާ، އެ ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްފައިވާ މެޑިކޯ ލީގަލް ރެކޯޑަށް 
ނެތްކަމަށް ބުނެފައިވުމުން، ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު  ބެލުމުން، އޭނާއަށް އެއްވެސް ޖިސްމާނީ އަނިޔާއެއް ލިބިފައި 

ޔަތް ރު މިކަންކަމަށް ޝަރީޢަތުން ރިޢާހިންގިކަމަށް ބުނާބުނުމާއި، މިދެންނެވުނު ރިޕޯޓުގައި ބުނާ ބުނުމާއި ދިމާނުވާއި 
 ފައިވާ ނުކުތާއެވެ.ހުށަހަޅާ ކުރައްވާފައި ނެތްކަމަށްބުނެ 

 
  ްމެދު ގަދަކަމުން ޖިންސީ ޢަމަލު އެއްވެސް އިއާ [ކުއްޖާގެ ނަން ]ބުނު އަނިޔާ ލި ،ކީވަނަ ނުކުތާއަ އަށ

ފަރާތަކުން ކުޅަ ތަނެއް ނުވަތަ އޭނާ އެކަމަށް ނުރުހުންވެ ހަޅޭލައްވާ ހެދިތަނެއް ނުވަތަ އެފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ފެނުނު 
މަށް ކުޅަ އެއްވެސް ކަމެއް ފެންނަން ނުވަތަ އިވުނު މީހަކު ދެއްކިފައި ނެތުމުގެ އިތުރުން އޭނާ އެފަދަ ކަމަކުން ދިފާޢުވު

ކަންކަމަށް ޝަރީޢަތުން ނެތުމުން އޭނާ ދައްކާފައިހުރި ވާހަކަތަކަކީ ޙަޤީޤަތްތަކާ ދުރު ދޮގު ވާހަކަތަކެއްކަމަށް ވާއިރު، މި
 ނުކުތާއެވެ. ހުށަހަޅާފައިވާޔަތް ކުރައްވާފައި ނެތްކަމަށްބުނެ ރިޢާ

 
  ަދު ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގިކަމަށް ބުނާ ކޮޓަރި އަންހެންކުއްޖާއާމެ ،ކީ ވަނަ ނުކުތާއަ ނުވ

ނުވަތަ ކުށުގެ ވެށީން ލިފްޓް ކުރެވުނު އެއްވެސް ސާމްޕަލެއް އިބްރާހީމް މުޢީން އާ ގުޅުވިފައި ނެތުމުން، އެފަދަ ކަމެއްގައި 
 ނުކުތާއެވެ. އިވާ ހުށަހަޅާފައިބްރާހީމް މުޢީންގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރުމުގެ ޖާގައެއް ނެތްކަމަށްބުނެ 



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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  ަވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގައި އެމީހަކު ކުށެއް ކޮށްފިކަން  51ޤާނޫނުއަސާސީ ގެ  ، ކީ ވަނަ ނުކުތާއަ ދިހ

އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ޝައްކެއްނެތި، ޝަރީޢަތުގައި ސާބިތު ނުކުރެވޭނަމަ އެމީހަކީ ކުށެއް ނެތް މީހަކު ކަމުގައި ބެލުމުގެ 
ންކޮށްފައިވާ އުޞޫލާ ޚިލާފަށް މައްސަލައިގެ ހެކި ވަޒަންކޮށް މައްސަލަ ނިންމާފައިވާކަމަށްބުނެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާކަމަށް ބަޔާ

 ފައިވާ ނުކުތާއެވެ.ހުށަހަޅާ
 

ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށާއި،  Cr-C/2011/529 ނަންބަރު ކޯޓުގެ ކްރިމިނަލް މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން  .1
ންނާއި މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތު ގެދިލްދާރުގެ އިބްރާހީމް މުޢީންމަހިބަދޫ/ އދ.ރަމުން އެޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު ކު

ންތަކަށް ބަލާއިރު ޔު މައްސަލައާއި ގުޅުންހުރި ލިޔެކިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކައަށާއި، ޕްރޮސި
 އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ޝަރީޢަތަށް ފާހަގަކުރެއެވެ.

 

އުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން ކިޤަޟިއްޔާގައި ޕްރޮސި Cr-C/2011/529 ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ()ހ
)ކުޑަކުދިންނަށް  2009/12ޤާނޫނު ނަންބަރު ދިލްދާރުގެ އިބްރާހީމް މުޢީންގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ދަޢުވާއަކީ،  މަހިބަދޫ/ އދ.

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި ޙަވާލާދީ  3ގެ  ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްސަ އުޞޫލުތަކަކަށް 
ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާކަމާއި،  އިބްރާހީމް މުޢީން އެމައްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން، 

ތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ދައުލަބިތުކުރުމަށް އިންކާރު ކޮށްފައިވާކަމާއި، އިންކާރުކުރުމުން، ދަޢުވާ ސާ އިބްރާހީމް މުޢީން އެދަޢުވާއަށް 
ގެ  2ހެކިވެރިޔާ ]ގެ ބަޔާނާއި، މަންޒަރު ދެކެފައިވާ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި [ކުއްޖާގެ ނަން]ހެކީންނަކީ، އަނިޔާ ލިބުނުކަމަށްބުނާ 

ޔައިދީފައިވާ މީހުންގެ އާމެދު ކަންހިނގާގޮސްފައިވާގޮތް އޭނާ އެމީހުންގެ ގާތުގައި ކި [ކުއްޖާގެ ނަން]އާއި،  [ނަމާއި އެޑްރެސް
ގެ ނަމާއި  4ހެކިވެރިޔާ ]އާއި،  [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 3ހެކިވެރިޔާ ]އާއި،  [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 1ހެކިވެރިޔާ ]ގޮތުގައި 
އާއި މި ހަތަރު މީހުންކަމާއި، މީގެ އިތުރުން ޙާދިސާ އާއި ގުޅުންހުރި  [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 5ހެކިވެރިޔާ ]އާއި  [އެޑްރެސް
ތުގެ ދައުލައާއި ކުރެވުނު އިންޓަވިއުގެ ވީޑިއޯ ރެކޯޑިންގ ކަން  [ކުއްޖާގެ ނަން]ތަކުގެ ފޯނުކޯލްސް ޑީޓައިލްސް އާއި ފަރާތް

 ގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، 2011މެއި  03ފަރާތުން 
އުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން ކުޅަ ކިޤަޟިއްޔާގައި ޕްރޮސި   Cr-C/2011/529ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ދަޢުވާ އިބްރާހީމް މުޢީނުގެ މައްޗަށް ސާބިތުވާކަމަށް އެޤަޟިއްޔާގައި ޙުކުމް ކުރެއްވުމުގައި 
ން ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަ 10ރިޢާޔަތްކުރެއްވި ކަންތައްތައް އެޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ 

 އެނގެން އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 
ޤަޟިއްޔާ ގައި އިބްރާހީމް މުޢީންގެ މައްޗަށް  Cr-C/2011/529ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  )ށ(

ތުން ކުޅަ ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ އޭނާގެ މައްޗަށް ސާބިތުވާކަމަށް ދައުލަ
ނޑައެޅުއްވުމުގައި ރިޢާ  ބުނާ ބުނުންކަމާއި، އެއީ  [ކުއްޖާގެ ނަން ] އަނިޔާ ލިބުނުކަމަށްބުނާ؛ އެއްކަމަކީޔަތް ކުރައްވާފައިވާ ކަ

މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ދީފައިވާ ބަޔާންކަމާއި، އޭނާ ޝަރީޢަތަށް ޙާޟިރުކޮށްފައި ނުވާކަމާއި، އެގޮތުން  [ކުއްޖާގެ ނަން ]
 އދ.)އިވާ ބަޔާނަށް ބަލާއިރު، ވަނަމަކަށް "ވިކާޝް" ކިޔާ މީހަކު ކުއްޖާގެ ނަން( މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ދީފަ]

ކުއްޖާ ދިރިއުޅޭ ]ގައި އޭނާ ދިރިއުޅޭ  00:00ވަނަ ދުވަހުގެ  19ޖެނުއަރީ  2011އިބްރާހީމް މުޢީން(  ،މަހިބަދޫ/ދިލްދާރުގެ
ފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވާކަން އެނގެން އާއި ގަދަކަމުން ޖިންސީ ޢަމަލުތަކެއް ހިންގާ  [ކުއްޖާގެ ނަން]ގެއަށް އައިސް، [ގޭގެ ނަން 

 އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
 

ޤަޟިއްޔާ ގައި އިބްރާހީމް މުޢީންގެ މައްޗަށް  Cr-C/2011/529 ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު)ނ( 
ށް ތުން ކުޅަ ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ އޭނާގެ މައްޗަށް ސާބިތުވާކަމަ ދައުލަ

ނޑައެޅުއްވުމުގައި ރިޢާޔަތް ކުރައްވާފައިވާ އަނެއް ކަމަކީ އާމެދު އިބްރާހީމް މުޢީން ޖިންސީ ޢަމަލެއް  [ކުއްޖާގެ ނަން]، ކަ
ހެކިވެރިޔާ ]ގެ ބަސްކަން އެނގެން އޮންނާތީ،  [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 2ހެކިވެރިޔާ ]ހިންގަނިކޮށް އެމަންޒަރު ދުއްކަމަށްބުނާ 

ގެ ތަޙްޤީޤަށާއި ޝަރީޢަތަށް ދީފައިވާ ބަޔާނަށް ބަލާއިރު، އޭގެތެރެއިން ތަޙްޤީޤަށް ދީފައިވާ މައްސަލައި [ގެ ނަން  2
ނޑި ނުފެނުމުން އަނެއްކާވެސް ގޮސް ކޮޓަރީ  ނޑި ފެނޭތޯ އަލާމަރި މަތި ބަލާ، ތަޅުދަ ނޑު ތަޅުދަ ބަޔާނުގައި، "...ދެން އަޅުގަ



   މައްސަލަަތއް  ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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ރާ ބެލީމެވެ. އެއިރު އިބްރާހީމް މުޢީން އެކޮޓަރި ތެރޭގައިހުރި ދޮރުގެ ޓަކިޖެހުމަށްފަހު، އެދޮރުމަތިން )ފެންލައިޓުން( އަ
އަލަމާރި ކައިރީގައިހުރެ އިބްރާހީމް މުޢީން ލައިގެންހުރި ގަމީހުގެ ގޮށްތައް އަޅުވަނީއެވެ. އެއިރު އިބްރާހީމް މުޢީން ހުރީ 

އެދުމަތީގައި އޮތް ބްލޭންކެޓް ، އިނީ އެނދުމަތީގައި އިށީނދެގެން [ކުއްޖާގެ ނަން ]ތިރިން ޖިންސް ލައިގެންނެވެ. އަދި 
" މިފަދައިން . ނަމަވެސް ބުރުގާއެއް ނާޅައެވެއަދި މަތިން ހެދުން ލައިގެންނެވެ )ކަވަރު( ފައިކޮޅުގައި އަޅާ ނިވާކޮށްގެންނެވެ.

 ބުނެފައިވާކަމާއި،
އިވާ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ޙާޟިރު ކުރުމުން ދީފަ [ގެ ނަން  2ހެކިވެރިޔާ ]އަދި 

ސުވާލުކުރުމުން، އެސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި،  "ދޮރުމަތިންއަރާ ފެންލައިޓުން ކޮޓަރިތެރެ ބެލިންތޯ؟"، ތުގެ ވަކީލުދައުލަބަޔާނުގައި، 
ތުގެ ވަކީލު ދައުލަޖަވާބު ދީފައިވާކަމާއި، އަދި  [ގެ ނަން 2ހެކިވެރިޔާ ]" މިފަދައިން އެއް އަރަން، އަނެއްހެން ބަލާލީ "ނު

އިނީ  [ކުއްޖާގެ ނަން]ޓަރިތެރެއިން އެއްވެސް މަންޒަރެއް ފެނިފައިވޭތޯ؟" މިފަދައިން ސުވާލު ކުރުމުން، ""ބަލާލިއިރު ކޮ
ތުގެ ދައުލަޖަވާބު ދީފައިވާކަމާއި،  [ގެ ނަން 2ހެކިވެރިޔާ ]" މިފަދައިން ން އިނީ ގަމީހުގެ ގޮށް އަޅުވަންއެނދުމަތީގައި. މުޢީ

ދައިން މިފަ  "ގައިގައި ބެޑްޝީޓް އަޅައިގެން"، އިނީ ކިހިނެއްތޯ؟" ސުވާލުކުރުމުންއެނދުމަތީގައި  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ވަކީލު: "
އާ އެއްވެސް ސުވާލެއް  [ކުއްޖާގެ ނަން]ޖަވާބު ދީފައިވާކަމާއި، އަދި ޙާދިސާއާ ބެހޭގޮތުން  [ގެ ނަން 2ހެކިވެރިޔާ ]

އާ  [ގެ ނަން  2ހެކިވެރިޔާ ]ތުގެ ވަކީލު ދައުލަ ؟ ބުނީ ކީކޭތޯ [ކުއްޖާގެ ނަން]ކޮށްފައިވާނެތޯއާއި، އެފަދައިން ސުވާލުކުރުމުން 
ނޑު ހަނދާނެއްނެތް" މިފަދައިން  ޖަވާބު ދީފައިވާކަމާއި، އަދި ޙާދިސާއާއި  [ގެ ނަން 2ހެކިވެރިޔާ ]ސުވާލުކުރުމުން "އަޅުގަ

ފުޅުހުރި ވަރަކުން ހަނދުމަ [ގެ ނަން 2ހެކިވެރިޔާ ]އާއި ސުވާލުކުރުމުން އޭނާ ބުނި އެއްޗެއް  [ކުއްޖާގެ ނަން]ބެހޭގޮތުން 
ތުގެ ވަކީލު އެދިލެއްވުމުން، "މާބޮޑަކަށް ހަނދާނެއް ނެތް." މިފަދައިން ބުނެ ޖަވާބު ދީފައިވާކަމާއި، އަދި ދައުލަ ކިޔައިދިނުމަށް 

 ތުގެ ވަކީލު ސުވާލުކުރުމުން "އޭނާ ބުނީ ދައުލަބުނިތޯ  [ކުއްޖާގެ ނަން]އާއި ބެހުނުކަމަށް  [ކުއްޖާގެ ނަން]އެއްވެސް މީހަކު 
 ވިކާޝް ބެހުނީއޭ" މިފަދައިން ބުނެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި،

ކުއްޖާގެ ]އަކީ  [ގެ ނަން 2ހެކިވެރިޔާ ]ޤަޟިއްޔާގައި  Cr-C/2011/529 ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު
ނީ އިސްވެ ކެއް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަދުށް ހެއް  މަލެއް ހިންގި މަންޒަރު އާމެދު އިބްރާހީމް މުޢީން ޖިންސީ ޢަ [ނަން

އޮންނާތީ، ދައްކާފައިވާ ވާހަކައަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެންކަން އެނގެން  [ގެ ނަން  2ހެކިވެރިޔާ ]ބަޔާންކުރެވުނު ޢިބާރާތުން 
އާއި ކުރެވުނު  [ގެ ނަން 2ހެކިވެރިޔާ ]ގައާއި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤު 

އާމެދު އެއްވެސް  [ކުއްޖާގެ ނަން]ދައްކާފައިވާ ވާހަކައަށް ބަލާއިރު،  [ގެ ނަން 2ހެކިވެރިޔާ ] ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެމުން
ގެ ގައިގައި އެއްވެސް ގޮތަކަށް އިބްރާހީމް މުޢީން  [ކުއްޖާގެ ނަން]ބާވަތެއްގެ ޢަމަލެއް އިބްރާހީމް މުޢީން ހިންގިތަން، ނުވަތަ 

 އިވާކަން އެނގެން ނެތްކަމާއި،އަށް ފެނިފަ [ގެ ނަން 2ހެކިވެރިޔާ ]އަތްލިތަން 
ގެ ތަޙްޤީޤު ބަޔާނުގައި، ކޮޓަރީގެ ބޮޑުދޮރު މަތީގައިހުރި ފެންލައިޓަކުން  [ގެ ނަން  2ހެކިވެރިޔާ ]އަދި 

ކޮޓަރި ތެރެ ބެލިކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު، ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވެ ވާހަކަ ދައްކަމުން ފެންލައިޓުން ބަލާލީ ކަމަށާއި 
ޗަށް ނާރާކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު، ކޮޓަރީގެ ބޮޑުދޮރުގެ މަތީގައިހުރި ފެންލައިޓަކުން ތަނަކަށް ނާރާ ބެލޭނެ ނަމަވެސް މައް

 ގޮތެއްވެސް ނޯންނާނެކަމާއި،
އާ އެއްވެސް ސުވާލެއް ކޮށްފައިވާނެތޯއާއި، އެފަދައިން  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ބެހޭގޮތުން  ދިސާއާޙާއަދި 

އާ ސުވާލުކުރުމުން އޭނާ  [ގެ ނަން 2ހެކިވެރިޔާ ]ތުގެ ވަކީލު ދައުލަކީކޭތޯ؟  ބުނީ [ކުއްޖާގެ ނަން]ސުވާލުކުރުމުން 
ތުގެ ވަކީލު ދައުލަދިސާ ސިފަކޮށްދިނުމަށް ޙާ  ހުރިވަރަކުން އެ ހަނދާނެއް ނެތްކަމަށް ޖަވާބު ދީފައިވުމާއި، ހަނދާން 

 "އޭނާ ބުނީ ވިކާޝް ބެހުނީއޭ"ފަހުން  އެދުމުންވެސް މާބޮޑަކަށް ހަނދާނެއް ނެތްކަމަށްބުނެ ޖަވާބު ދީފައިވުމާއި، އޭގެ
، ބުނެފައިވަނީ ހެކިވެރިޔާއަށް ލައިދޭ އުޞޫލުން ސުވާލުކުރެވިގެން ކަމަށްވާއިރު [ގެ ނަން 2ހެކިވެރިޔާ ]މިފަދައިން 

އިވާ ގެ އެ ޖަވާބަކީވެސް އޭނާގެ އަމިއްލަ ލޮލަށް ފެނުނު މަންޒަރެއް ސިފަކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ބުނެފަ[ގެ ނަން  2 ހެކިވެރިޔާ]
އޭނާގެ ގާތުގައި ބުނިކަމަށް ބުނާ އެއްޗެއް ބުނެދިނުމުގެ ގޮތުން ދީފައިވާ ޖަވާބެއްކަން  [ކުއްޖާގެ ނަން]ބުނުމެއް ނޫންކަމާއި، 
އަކީ މަންޒަރު ދެކެފައިވާ ފުރިހަމަ ހެއްކެއް ކަމުގައި ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ  [ގެ ނަން  2ހެކިވެރިޔާ ]އެނގެން އޮންނާތީ، 
 ބެލެވޭނެ ހަމައެއް ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ހަމަތަކުގެ މަތިން 

 
ޤަޟިއްޔާ ގައި އިބްރާހީމް މުޢީންގެ މައްޗަށް  Cr-C/2011/529ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  )ރ(

ތުން ކުޅަ ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ އޭނާގެ މައްޗަށް ސާބިތުވާކަމަށް ދައުލަ



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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ނޑައެޅުއްވުމުގައި ތުން ދައުލަކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އެޤަޟިއްޔާއާއި ގުޅިގެން  ތިންވަނަ ކަމަކީ؛ރިޢާޔަތް ކުރައްވާފައިވާ  ކަ
އަތުގެ އަތްތިލައިން ނެގުނު ގެ ވަޓަށް ބަލާއިރު، އިބްރާހީމް މުޢީންހުށަހެޅިކަމަށްބުނާ ޑީ.އެން.އޭ ތަޙްލީލު ރިޕޯޓުކަމާއި، އެރިޕޯ

ގެ ރެފަރެންސް ބަކަލް އިން ލިބުނު ޑީ.އެން.އޭ ޕްރޮފައިލާއި [ކުއްޖާގެ ނަން ]ލް، ސްވޮބް އިން ލިބުނު ޑީ.އެން.އޭ ޕްރޮފައި
މެދު ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު އިއާ [ކުއްޖާގެ ނަން]ދިމާވާކަމަށް އެރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވުމުން، އިބްރާހީމް މުޢީން 

ޤަޟިއްޔާގައި  Cr-C/2011/529 ންބަރުކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަހިންގާފައިވާކަމަށް އެރިޕޯޓުން ދަލީލު ލިބޭކަމަށް 
 ފާހަގަކުރައްވާފައިވާއިރު،

އެޤަޟިއްޔާއާއި ގުޅިގެން އެރިޕޯޓު ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުނު ގޮތާބެހޭގޮތުންނާއި، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ 
ތަޢުނު އެރިޕޯޓުގައި ނަތީޖާ ނެރެފައިވާ ގޮތާބެހޭގޮތުން އިބްރާހީމް މުޢީންގެ ފަރާތުން އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކުގައި 

 ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ކޮށްފައިވާތީ، އެކަން ބެލުމުގެ ގޮތުން ހައިކޯޓުގެ މިޤަޟިއްޔާގައި ބެލިބެލުމުން، 
529/Cr-C/2011  ިގެ މައްޗަށް ކުޅަ ކުޑަކުއްޖަކާމެދު އިބްރާހީމް މުޢީންއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން ކިޕްރޮސިޤަޟިއްޔާގައ

އިންކާރު ކޮށްފައިވާކަމާއި، އިންކާރުކުރުމުން، ދަޢުވާ  އިބްރާހީމް މުޢީންދަޢުވާއަށް  ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށުގެ 
ގެ  1 ހެކިވެރިޔާ]އާއި،  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ބުނާ  ތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކީންނަކީ، އަނިޔާ ލިބުނުކަމަށްދައުލަސާބިތުކުރުމަށް 

އާއި،  [މާއި އެޑްރެސްގެ ނަ 3ހެކިވެރިޔާ ]އާއި،  [މާއި އެޑްރެސްގެ ނަ 2ހެކިވެރިޔާ ]އާއި،  [މާއި އެޑްރެސްނަ
ދިސާ އާއި ޙާކަމާއި، މީގެ އިތުރުން  [މާއި އެޑްރެސްގެ ނަ 5ހެކިވެރިޔާ ]އާއި  [މާއި އެޑްރެސްގެ ނަ 4ހެކިވެރިޔާ ]

ކޯޑިންގ ކަން އާއި ކުރެވުނު އިންޓަވިއުގެ ވީޑިއޯ ރެ [ކުއްޖާގެ ނަން ]އިލްސް އާއި ރި ފަރާތްތަކުގެ ފޯނުކޯލްސް ޑީޓެގުޅުންހު
އެއީ ދަޢުވާ ، ގައި އެޤަޟިއްޔާއާއި ގުޅިގެން ދީފައިވާ ބަޔާނުން އެނގެން އޮންނަކަމާއި 2011މެއި  03ތުގެ ފަރާތުން ދައުލަ

ތުން ހުށަހެޅި ހެއްކަކީ ދައުލަހުށަހެޅުމާއި، އެދަޢުވާ އަށް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް އިންކާރު ކުރުމުން، އެދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށް 
އެން.އޭ ޑީ. ތުންދައުލައެހެކި ހުށަހެޅި ބޭނުން ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީސްކަމާއި، އެމަޖިލީހުގައި ، ކޮބައިކަމާއި

 ރިޕޯޓެއްގެ ވާހަކަ ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާކަމާއި،
ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ޝަރީޢަތް ހިންގުމާބެހޭ ޤަވާޢިދާއި ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ޝަރީޢަތް ހިންގުމުގެ 

ތުން ކުރާ ދައުލަލުތަކަށް ބަލާއިރު، ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާ ދަޢުވާއަށް އިންކާރުކޮށްފިނަމަ، ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާގެ މައްޗަށް ޞޫއު
ތުގެ ވަކީލަށް އަންގަންވާނެކަމާއި، ދައުލަދަޢުވާގެ ތަފްސީލާއި، ދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ހެކިތައް ބަޔާންކުރުމަށް ޤާޟީ 

ތުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާނޭ ދައުލަތުގެ ވަކީލު ދަޢުވާގެ ތަފްސީލާއި، އެދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށް ދައުލަމިގޮތަށް އެންގުމުން، 
ހެކިތައް ބަޔާންކުރަންވާނެކަމާއި، އެއަށްފަހު މިހެކިތަކާއި ގުޅިގެން އެހެކިތަކުގެ މައްޗަށް ޖަވާބުދިނުމަށް ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާއަށް 

ޢުވާއަށް ޖަވާބުދީ ދަޢުވާލިބޭ މީހާ ހުށަހަޅާނޭ ހެކިތައް ބަޔާންކުރާނީކަން އެނގެން އަންގާނީކަމާއި، މިގޮތަށް އެންގުމުން ދަ 
 އޮންނަކަމާއި،

ތުގެ ދައުލަގެ މައްޗަށް އުފުލި މިދަޢުވާއަށް އޭނާ އިންކާރުކޮށްފައިވާތީ އިބްރާހީމް މުޢީންތުގެ ފަރާތުން ދައުލަ
ތައް ހުށަހަޅައި، އެއީ ކޮންކަމެއް ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް ހުށަހެޅި ފަރާތުން މިދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހެކި 

ތުގައި އެދަޢުވާ ސަތަށް ދީފައިވާކަމާއި، މިގޮތުން އެފުރު ދައުލަތު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ސަހެކިތަކެއްކަން ބަޔާންކޮށްދިނުމުގެ ފުރު
 ޔާންކުރެވިފައި އެވަނީ ކަމާއި،ތުން ހުށަހެޅި ހެއްކާއި ޤަރީނާ މިނުކުތާގައި އިސްވެ ބަދައުލަ ސާބިތުކުރުމަށް 

ގައި ޝަރީޢަތުގެ  2011ޖޫން  29އަދި އެމަޖިލީހަށްފަހު، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އެޤަޟިއްޔާއާއި ގުޅިގެން 
 10މަޖިލީހެއް ބޭއްވި ހެކިވެރިއެއްގެ ބަޔާން ނަގާފައިވާކަމާއި، އެޤަޟިއްޔާއާއި ގުޅިގެން ތިންވަނަ އަޑުއެހުމެއް ބޭއްވިފައިވަނީ 

އެއާއެކު އެމަޖިލީހުގައި، ، ގައި ކަމާއި، އެދުވަހު ދެ ހެކިވެރިއެއްގެ ބަޔާން ޝަރީޢަތުން ނަގާފައިވާކަމާއި 2011 އޮކްޓޯބަރު 
ކިއުޓަރ ގައި ޕްރޮސި 2011އޯގަސްޓް  28އް އެން.އޭ ރިޕޯޓެޑީ. އެމައްސަލައާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ

ތުގެ ފަރާތުން ދައުލަހުން ސިޓީއަކާއެކު އެރިޕޯޓު އެކޯޓަށް ފޮނުވާނެކަމަށް ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ލިބިފައިވާކަމަށާއި، ފަ
ތުގެ ފަރާތުން އެމައްސަލައާއި ގުޅޭ ޑީ.އެން.އޭ ރިޕޯޓެއް އިދާރީ ގޮތުން ދައުލަބުނެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި، އެގޮތުން 

ރިޕޯޓާއި ބެހޭގޮތުން އެފަރާތުގެ ދިފާޢު ބިނާކުރުމުގެ ހުށަހަޅާފައިވިޔަސް، އެރިޕޯޓު މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަށް ދައްކާ، އެ
ގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ބުނެފައިވާއިރު، އިބްރާހީމް މުޢީންތު ދީފައިނުވާކަމަށް ސަފުރު

ގޮތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އެރިޕޯޓު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނީ އިދާރީ ގޮތުންކަމާއި، އޭގެ ފަހުން އެރިޕޯޓާއި ބެހޭ 
ށް ދެވިފައިވާކަން އިބްރާހީމް މުޢީނަތު ސައެޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި މުނާޤަޝާ ކުރެވި އެއިން ދިފާޢުވުމުގެ ފުރު

 އެނގެން ނެތްކަމާއި،



   މައްސަލަަތއް  ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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ތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ދައުލަޤަޟިއްޔާއާއި ގުޅިގެން  Cr-C/2011/529 ނަންބަރު  ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ
ން.އޭ ރިޕޯޓަކީ، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފޮރިންސިކް ޑިޕާރޓްމަންޓުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޮރިންސިކް ޑީ.އެ

ޤަޟިއްޔާއަށް ބަލާއިރު، ޖިނާއީ  SC-A/31/2011ނަންބަރު  ކޯޓުގެ އެވިޑެންސެއްކަމާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް
ރީނާތަކުގެ މައްޗަށް ޝަރީޢަތުން ކަމެއް ނިންމުމުގައި ދަޢުވާތަކާއި ގުޅިގެން ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅޭ ހެއްކާއި ޤަ

އިންސާފުވެރިކަމާއި ހާމަކަމާއެކު ޝަރީޢަތްކުރެވެމުންދާކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން އެފަދަ މައްސަލަތައް ބަލާ ކޯޓުތަކުން 
މާއި، އޭގެތެރޭގައި އެރިޕޯޓު އެފަދަ ހެއްކާއި ޤަރީނާއަށް ބުރަވުމުގެކުރިން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އުޞޫލީ ކަންތައްތަކެއްވާކަ

ތައްޔާރުކުރި ފަރާތް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކޮށް އެރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރުމުގައި އިޖްރާއީގޮތުން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ އެންމެހައި 
ހަމައެފަދައިން ކަންތައްތައް ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތަށް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވޭތޯ ޝަރީޢަތުން ޔަޤީންކުރަންޖެހޭނެކަމާއި، 
ތު ކޯޓުގެ ސައެރިޕޯޓުގައި ހިމެނިފައިވާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޝަރީޢަތުގައި ޚަޞްމުންނަށް މުނާޤަޝާ ކުރުމުގެ ފުރު

ފަރާތުން ތަނަވަސްކޮށްދެން ޖެހޭނެކަމާއި، އެއީ ޖިނާއީ ދަޢުވާތައް ބަލައި ފައިޞަލާކުރުމުގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ޢާންމު 
ޝަރީޢަތްކުރުމުގައި ކޯޓުގައި ، ގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތަކެއްކަމާއި، އެއުޞޫލުތައް ނެގެހެއްޓުމުގެ ބޭނުމަކީއުޞޫލުތަކުގެ ތެރޭ 

ހިނގާ ހުރިހާ އިޖުރާއާތެއް އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއްނެތި ތަންފީޒުކުރެވެމުންދާކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުންކަމާއި، އެގޮތުން 
، ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ދިފާޢުތައް، ޝަފަވީކޮށް، އިވޭގޮތަށް ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅައި ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުގެ ހުށަހެޅުންތަކާ، ދަޢުވާ 

ތުދެވިފައި އޮތުމަކީ ދެޚަޞްމުންކުރެ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް އެއްފަރާތުން އަނެއް ފުރުސަ ދެފަރާތުން މުނާޤަޝާ ކުރުމުގެ
ތު ހަމަހަމަގޮތެއްގައި ސައި ދިފާޢުތައް ބިނާކުރުމުގެ ފުރުފަރާތަށް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ކުރިމަތިލާ އެފަރާތެއްގެ ދަލީލުތަކާ

ކްރިމިނަލް ލިބިދިނުންކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ޤަޟިއްޔާއިން އެނގެން އޮންނައިރު، 
އަދި ޢާންމު  ޤަޟިއްޔާ ބައްލަވައި ނިންމެވުމުގައި މިބަޔާންކުރެވުނު އަސާސީ  Cr-C/2011/529 ކޯޓުގެ ނަންބަރު

ތުން އިދާރީގޮތުން ހުށަހެޅި ޑީ.އެން.އޭ ރިޕޯޓް، އެޤަޟިއްޔާގައި ދަޢުވާ ރައްދުވި ދައުލައިޖްރާއާތުތައް ނެގެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން، 
ތު ދީފައިވާކަން އެނގެން ނެތްކަމާއި، އަދި އެރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރި ސަފަރާތަށް ދައްކާ، އެއިން ދިފާޢުވުމަށް އޭނާއަށް ފުރު

ޝަރީޢަތަށް ޙާޟިރުކޮށް، އެރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރުމުގައި އިޖްރާއީގޮތުން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ފަރާތް 
ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތަށް ފުރިހަމަކޮށްފައިވޭތޯ ޝަރީޢަތުން ޔަޤީންކޮށްފައިވާކަންވެސް އެނގެން ނެތްއިރު، އެފަދަ 

ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން އިބްރާހީމް މުޢީން އަތުން ސާމްޕަލް ތަޙްލީލެއް ކުރުމަށްޓަކައި، ޤާނޫނާއި 
ނަގާފައިވާކަމާމެދުވެސް އިބްރާހީމް މުޢީން އިންކާރުކޮށްފައިވާތީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ މިޤަޟިއްޔާ ބެލުމުގެތެރެއިން 

ތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅި ދައުލަގިކަމަށް ޑީ.އެން.އޭ ތަޙްލީލުކުރުމަށްޓަކައި އިބްރާހީމް މުޢީން އަތުން ސާމްޕަލް ނެ 
( ދިވެހިރާއްޖޭގެ 3402)ސ.ނ  މުޙައްމަދު ނިހާނު ޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕޮލިސް ކޮންސްޓަބްލް 

ޤަޟިއްޔާގައި  Cr-C/2011/529 ނަންބަރު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެރުކޮށް ސުވާލުކުރެވިފައިވާކަމާއި، އެގޮތުން ޙާޟިހައިކޯޓަށް 
ދިސާއާއި ގުޅިގެން އިބްރާހީމް މުޢީންގެ ސާމްޕަލް ނެގުނުކަމަށް މުޙައްމަދު ނިހާނު ބުނެފައިވާތީ، އެފަދަ ޙާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ސާމްޕަލްތައް ނެގުމުގައި ޤާނޫނީގޮތުން ކޮންމެހެން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖްރާއާތު ފުރިހަމަކޮށްފައިވޭތޯ ބެލުމުގެ ގޮތުން 
 ގެ މިޤަޟިއްޔާގައި ބެލިބެލުމުން؛ހައިކޯޓު 

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(ގެ ދަށުން ބާރުލިބިގެން އެކުލަވާލާފައިވާ "ފުލުހުންނަށް  17ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގެ 
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި،  44ލިބިދީފައިވާ އެންމެހާ ޤާނޫނީ ބާރުތަކާއި އިޚްތިޔާރުގެ ބޭނުން ހިފުމާބެހޭ ޤަވާޢިދު" ގެ 

އި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ނުވަތަ ބަންދުކުރެވޭ މީހުންގެ ޑީ.އެން.އޭ އަދި އެހެނިހެން ޓެސްޓްތައް "ކުށުގެ ތުހުމަތުގަ
ނޑުގެ އެތެރެއިންނާއި ބޭރުން އެމީހެއްގެ ރުހުމުގައި ސަބް އިންސްޕެކްޓަރަކަށް ވުރެ މަތީ އޮފިސަރެއްގެ  ހެދުމަށްޓަކައި ހަށިގަ

" މިފަދައިން ބަޔާންކުރުމަށްފަހު، އެމާއްދާގެ )ށ( ންވެއެވެއިޚްތިޔާރު ފުލުހުންނަށް ލިބިގެހުއްދަ ލިބިގެން ސާމްޕަލް ނެގުމުގެ 
ންނާއި ބޭރުން ގެ ދަށުން ސަބް އިންސްޕެކްޓަރަކުން ފެށިގެން މަތީ ވެރިއަކު، ހަށިގަނޑުގެ އެތެރެއި ގައި، "މިމާއްދާގެ )ހ(

، ނެއެވެ. އަދި މި ހުއްދަ އަނގަބަހުން ދެވޭ ޙާލަތްތަކުގައިވާވާ ހުއްދަ ލިޔުމުން ރިކޯޑުކުރަން ދީފައިސާމްޕަލް ނެގުމަށް 

 ފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނައިރު،ލަސްނުކޮށް ލިޔުމުން ރިކޯޑް ކުރަންވާނެއެވެ." މި
ދިސާއާއި ގުޅިގެން އިބްރާހީމް މުޢީންގެ ހަށިގަނޑުން ސާމްޕަލް ނެގި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ޙާ

 ،(  އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ސުވާލުކުރުމުނ3402ްނިހާން )ސ.ނ:  މުޙައްމަދު
ނޑުން ޑީ.އެން.އޭ އަށް ޙާމިޤަޟިއްޔާގައި ބަޔާންކުރެވުނު  ދިސާ އާއި ގުޅިގެން އިބްރާހީމް މުޢީންގެ ހަށިގަ

ފައިވާނީ ސަބްއިންސްޕެކްޓަރަކަށްވުރެ މަތީ އޮފިސަރެއްގެ ތަޙްލީލުކުރުމަށްޓަކައި ސާމްޕަލް ނެގީ އޭނާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ނަގާ 



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ލިބިގެން ނޫންކަމަށާއި، އެކަން ކުރަންޖެހެނީ އެފަދައިންކަން އެނގިފައިނުވާކަމަށާއި، އިބްރާހީމް މުޢީންގެ 
ނޑުން ނެގުނު ސާމްޕަލްތައް ނަގާފައިވާނީ އޭރު ސްޓޭޝަނާ ޙަވާލުވެގެން ހުރި ޕޮލިސް ސަރޖެންޓް އަނގަބަހުން ހުއްދަ  ހަށިގަ

ދެއްވައިގެން ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އަނގަބަހުން ދެއްވި ހުއްދަވެސް ލިޔުމުން ރެކޯޑް ކޮށްފައި ނުވާނެކަމަށް ބުނެފައިވާކަން 
 ފާހަގަކުރެވޭއިރު، ޕޮލިސް ސަރޖެންޓް އަކީ ސަބްއިނިސްޕެކްޓަރަކަށްވުރެ މަތީ އޮފިސަރއެއް ނޫންކަން އެނގޭކަމާއި،

ނޑުން ނަގާފައިވާ ސާމްޕަލްތައް ނެގުމު ޙާކަމުން، އެހެން ގައި ދިސާއާއި ގުޅިގެން އިބްރާހީމް މުޢީންގެ ހަށިގަ
ގެ ފަރާތުން ޢަމަލު ކޮށްފައިވަނީ "ފުލުހުންނަށް ލިބިދީފައިވާ އެންމެހާ ޤާނޫނީ ބާރުތަކާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރިވސް 

މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖްރާއާތާއި އެއްގޮތަށް ވަނަ  44އިޚްތިޔާރުގެ ބޭނުން ހިފުމާބެހޭ ޤަވާޢިދު" 
 ނޫންކަން އެނގެން އޮވެއެވެ.

 
ޤަޟިއްޔާގައި އިބްރާހީމް މުޢީންގެ މައްޗަށް  Cr-C/2011/529 ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  )ބ(

އޭނާގެ މައްޗަށް ސާބިތުވާކަމަށް  ތުން ކުޅަ ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާދައުލަ
ނޑައެޅުއްވުމުގައި ރިޢާޔަތް ކުރައްވާފައިވާ  އާއިމެދު އިބްރާހީމް މުޢީން ބަދުއަޚްލާޤީ  [ކުއްޖާގެ ނަން]  ؛ހަތަރުވަނަ ކަމަކީކަ

 [ގެ ނަން ކުއްޖާ]ޢަމަލު ހިންގި މަންޒަރު ދުއްކަމަށް ބުނާ ބުނުމާއި، ޑީ.އެން.އޭ ރިޕޯޓުން ފެންނަންހުރި ކަންތައްތަކާއި، 
އެވާހަކަ ކިޔައިދިން މީހުންގެ ވާހަކަ ދިމާވެފައިވުންކަމަށް ޖިނާއީ ކޯޓުގެ އެޤަޟިއްޔާގައި ފާހަގަކުރައްވާފައިވާއިރު، ޑީ.އެން.އޭ 
ސާމްޕަލް ނެގުމުގައި ޤާނޫނީ ގޮތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖްރާއާތު ފުރިހަމަކުރުމުގައި ކަންހިނގާފައިވާގޮތް މިޤަޟިއްޔާގައި 

 ބަޔާންކުރެވިފައި އެވަނީކަމާއި، އިސްވެ
އާމެދު އިބްރާހީމް މުޢީން ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގި މަންޒަރު ފެނިފައިވާ  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ހަމައެފަދައިން 

އަށް އެފަދަ މަންޒަރެއް  [ގެ ނަން 2ހެކިވެރިޔާ ]ހެއްކެއްކަމަށް އިސްތިއުނާފް މިކުރެވޭ ޤަޟިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
އާއި އިބްރާހީމް މުޢީން އެއްކޮޓަރިއެއްގައި ތަޅުލައިގެން ތިބި  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ކަމާއި، އޭނާއަށް ފެނިފައިވަނީ ފެނިފައިނުވާ

އެކޮޓަރި  [ގެ ނަން 2ހެކިވެރިޔާ ]އާއެކު އެރޭގެ އެދަންވަރު  [ކުއްޖާގެ ނަން ]މަންޒަރުކަން އެނގެން އޮތްއިރު، ހަމަ 
ގެ ބަހުންނާއި، އިބްރާހީމް މުޢީންގެ މައްޗަށް [ކުއްޖާގެ ނަން ]ގެ ބަހުންނާއި [ނަން ގެ  2ހެކިވެރިޔާ ]ތަޅުލައިގެން ތިބިކަން، 

)ރަށުގެ  [މާއި އެޑްރެސްގެ ނަ 5ހެކިވެރިޔާ ]ތުން ހުށަހެޅި، ދައުލަކުޅަ ދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށް ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި 
އަކީ ޝަރުޢީ ހަމަތަކުގެ މަތިން މިޤަޟިއްޔާގައި  [ންގެ ނަ 2ހެކިވެރިޔާ ]ކުޑަކަތީބު(ގެ ބަހުން އެނގެން އޮންނަކަމަށްޓަކައި، 

ދީފައިވާ ހެކިބަހަކީ ޝަރުޢީ ހަމަތަކުގެ މަތިން  [ގެ ނަން 2ހެކިވެރިޔާ ]ހެކިބަސް ދެވިދާނެ މުސްތަޤިއްލު ފަރާތެއްތޯ، ނުވަތަ 
 ޤަބޫލުކުރެވިދާނެ ހެކިބަހެއްތޯ ބަލާއިރު،

ގެ  2ހެކިވެރިޔާ ]ޤަޟިއްޔާގައި  Cr-C/2011/529ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު އިސްތިއުނާފް މިކުރެވޭ 
އަކީ އިބްރާހީމް މުޢީންގެ މައްޗަށް ހެކިބަސް ދޭ ހެކިވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތުމާމެދު އިބްރާހީމް މުޢީންގެ ފަރާތުން  [ނަން

ދިސާ ހިނގިކަމަށްބުނާ ޙާ ، ހެކިބަސް ބަލައިގަނެފައިވަނީ ދެކޮޅުހަދާފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި، ނަމަވެސް އެޤަޟިއްޔާގައި އޭނާގެ 
ދަގެއްޗަށް ގޮސް ނިދާހަދާ ގެ ކަމަށް ބައްލަވައިގެން، އެގެއަށް  [ގެ ނަން 2ހެކިވެރިޔާ ]ގެއަކީ  [ދިރިއުޅޭ ގޭގެ ނަން  ކުއްޖާ]

އިތުރު މީހެއްގެ ހުއްދަ ހޯދަން ޖެހޭނެކަމަށް ޝަރީޢަތަށް  [ގެ ނަން  2ހެކިވެރިޔާ ]ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް ވަދެނިކުމެ 
 Cr-C/2011/529 ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރުނުފެންނާތީ އެއަސާސްގެ މައްޗަށް ބިނާކުރައްވައިގެންކަން އެގެން އޮންނާތީ، 

ޤަޟިއްޔާ އާއި ގުޅިގެން ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ތަޙްޤީޤު ބަޔާންތަކަށާއި ޝަރީޢަތުން ނަގާފައިވާ މަޙްޟަރު 
 ތަކުގެ އަލީގައި ބެލިބެލުމުން،ބަޔާންތަކަށާއި، ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔެކިއުން

މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ދީފައިވާ ބަޔާނަށް ބެލުމުން އޭނާ އެދަތުރު ދަގެއްޗަށް  [ގެ ނަން 2ހެކިވެރިޔާ ]
ވަނަ ދުވަހުގެ  18ޖެނުއަރީ  2011ގެ ނޫންކަން އެނގޭކަމާއި، އެގޮތުން [ދިރިއުޅޭ ގޭގެ ނަން ކުއްޖާ]ގޮސް ހުރި ގެއަކީ 

ބަދޫ އިން ދަގެއްޗަށް ދިޔަ ފެރީގައި ގޮސް އެންމެ ފުރަތަމަވެސް އޭނާ ގޮސްފައިވަނީ ދަގެތި "މާއި" ހާއިރު މަހި 13:45
ބުނެފައިވާކަމާއި،  [ގެ ނަން  2ހެކިވެރިޔާ ] )ފުރިހަމަ ނަމާއި އެޑްރެސް ނޭގޭ( ކުއްޖެއްގެ ގެއަށްކަމަށްވަނަމަކަށް ކިޔާ 

ހާއިރު  18:00ގޮސްފައިވަނީ އެދުވަހުގެ  [ގެ ނަން 2ހެކިވެރިޔާ ] ގެއަށް [ކުއްޖާ ދިރިއުޅޭ ގޭގެ ނަން ] ،[ކުއްޖާގެ ނަން ]
ކަމާއި، އެވެސް އޭނާ އެގޭގައި އެދަތުރު ހުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ ނޫންކަން އޭނާގެ ބަޔާނުން އެނގޭކަމާއި، އެގޮތުން 

ހަދާ ކުއްޖެއް ނޫންކަމަށާއި،  ވާހަކަ ދައްކާ [ގެ ނަން 2ހެކިވެރިޔާ ]އަކީ އެއްވެސް އިރެއްގައި  [ގެ ނަން  2ހެކިވެރިޔާ ]
ބުނެފައިވާކަމާއި، އޭނާ އެދަތުރު ދަގެއްޗަށް  [ގެ ނަން 2ހެކިވެރިޔާ ]އަދި ފޯނުން ގުޅާ ހަދާކުއްޖެއްވެސް ނޫންކަމަށް 

 ގެ ފޯނަށް "ކޯލްމީ [ގެ ނަން 2ހެކިވެރިޔާ ]މޯބައިލުން  [ފޯނު ނަންބަރު ޖާގެ ކުއް]ދިޔަފަހުން ހަވީރުގެ ވަގުތެއްގައި ނަންބަރު 



   މައްސަލަަތއް  ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 

 ޞަފްޙާ  | 180

 
 

" އޭ [ކުއްޖާގެ ނަން ]ބެކް" މެސެޖްތަކެއް ލިބެން ފެށިކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ކާކުތޯ ބެލުމަށް އެނަންބަރަށް ގުޅުމުން އެއީ 
ބުނިކަމަށް އޭނާގެ  [ގެ ނަން 2ހެކިވެރިޔާ ]އަކީ ކާކުކަން ނޭގޭކަމަށް އެވަގުތުވެސް  [ކުއްޖާގެ ނަން]ބުނިކަމަށާއި، ނަމަވެސް 

ކަމާއި، އަދި ފަހުންވެސް "ކޯލް މީ ބެކް" މެސެޖްތައް ލިބެން ފެށުމުން، އެނަންބަރަށް ގުޅާ އެދުވަހުގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވާ
އާއި ވާހަކަ ދައްކަން އެގޭގައި މަޑުކުރިކަމަށް  [ކުއްޖާގެ ނަން]ގެއަށް ގޮސް  [ކުއްޖާ ދިރިއުޅޭ ގޭގެ ނަން ]ހާއިރު  18:00

ގެއަކީ އެދަތުރުގައި  [ކުއްޖާ ދިރިއުޅޭ ގޭގެ ނަން]ގައި ބުނެފައި އޮތުމުން، އޭނާގެ ތަޙްޤީޤު ބަޔާނު  [ގެ ނަން  2ހެކިވެރިޔާ ]
ގެ އާންމު ދިރިއުޅުމުގެ އެއްވެސް ބޭނުމެއް )ދަތުރުގައި ގެނައި ދަބަސް ފަދަ އެއްޗެއް ބެހެއްޓުން، [ގެ ނަން 2ހެކިވެރިޔާ ]

އިވާ ގެއެއްކަމަށް ބަލަންޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް ފެންވެރުން. ކެއުން ބުއިން،( ފަދަ ކަމެއްގައި ބޭނުންކުރުމަށް ހަމަޖެހިފަ
ދަގެއްޗަށް ދިޔަފަހުން ދެފަހަރެއްގެ  [ގެ ނަން 2ހެކިވެރިޔާ ]ވަނަ ދުވަހު  18ޖެނުއަރީ  2011ފެންނަން ނެތްކަމާއި، 

އާއި  [ން ކުއްޖާގެ ނަ]އާއި ބައްދަލުކޮށް، އެގޭގައި  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ގެއަށްގޮސް  [ކުއްޖާ ދިރިއުޅޭ ގޭގެ ނަން]މަތިން 
ދިރިއުޅެނީ އެކަނި މާއެކަނިކަމާއި، އިތުރު މީހަކު  [ކުއްޖާގެ ނަން ]އެގޭގައި  އެގޮތުން، ވާހަކަދައްކާ ހަދަން މަޑުކޮށްފައިވާކަމާއި

އެގޭގައި ދިރި ނޫޅޭކަން އޭނާއަށް ސާފުކޮށް އެނގިފައި ނޯންނާނެކަމަށް ބަލަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތްކަމާއި، އެގޮތުން އެރޭގެ 
 [ގެ ނަން  2ހެކިވެރިޔާ ]އަށް ގުޅައި، އެރޭ އޭނާ ނިދަން ދާނީ އެގެއަށްކަމަށް [ ކުއްޖާގެ ނަން]ފަހުން  ގެ 00:00

 2ހެކިވެރިޔާ ]އެކަން ޤަބޫލްކޮށް،  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ބުނެފައިވާ ބުނުމުންނާއި، އަދި އެއްވެސް ހައިރާންކަމެއް ޖެހިލުމެއްނެތި 
ނޑި [ކުއްޖާގެ ނަން ]ދޮރުގެ ތަޅު ހުޅުވާފައި ބަހައްޓައިދިނުމާއި، އަށް ގެއަށް ވަދެވޭގޮތަށް އެގޭގެ  [ގެ ނަން ގެ ކޮޓަރީގެ ތަޅުދަ

ގެ ކޮޓަރިއަށް [ކުއްޖާގެ ނަން]އަށް  [ގެ ނަން 2ހެކިވެރިޔާ ]ކޮޓަރީގެ ބޭރުގައިހުރި އަލަމާރިއެއްގެ މަތީގައި ބާއްވައި، 
އަށް ލިބިފައިވާ މިނިވަންކަމުގެ ބޭނުން  [ޖާގެ ނަން ކުއް]ފަސޭހައިން ވަދެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިދީފައި އޮތް އޮތުމަކީ، 

އާއި ދެމެދު ކުރިން ވާހަކަ ދެކެވި ރޭވިފައިވާ ގޮތް ނޫންކަމަށް  [ގެ ނަން  2ހެކިވެރިޔާ ]އާއި  [ންކުއްޖާގެ ނަ]ހިފައި، 
ރީޢަތާއި ޤާނޫނު ހުއްދަ އާއެކު އިބްރާހީމް މުޢީން އެކަހެރިކޮށް )ޝަ [ ކުއްޖާގެ ނަން ]ބަލަންޖެހޭ ސަބަބެއްވެސް ނެތުމުންނާއި، 

ކުއްޖާގެ ]އަށް ފެނިފައިވާ ފަދައިން،  [ގެ ނަން 2ހެކިވެރިޔާ ]ގެ ކޮޓަރީގައި ތިބިތަން [ކުއްޖާގެ ނަން ]ނުކުރާ ޙާލަތެއްގައި( 
ވެސް އެކަހެރިކޮށް އެކޮޓަރީގައި )ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނު ހުއްދަ ނުކުރާ ޙާލަތެއްގައި(  [ގެ ނަން 2ހެކިވެރިޔާ ]އާއެކު  [ނަން

ކުއްޖާ ]ދިސާއާއި ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ގެ އެދުމުގެ މަތިން ޙާކަން އެދެމީހުންގެ ބަހުންނާއި ތިބެފައިވާ 
 ގެ ބަހުން އެނގެން އޮންނާތީއާއި،[ގެ ނަން 5ހެކިވެރިޔާ ]ގެއަށް ދިޔަ  [ދިރިއުޅޭ ގޭގެ ނަން

ރާހީމް މުޢީން އާއި އިދިކޮޅަށް ހެކިބަސް އިބް، [ގެ ނަން  2ހެކިވެރިޔާ ]ދިސާއާއި ގުޅިގެން ޙާ ހިނގާދިޔަ 
އަށް ޙާދިސާ  [ގެ ނަން  2ހެކިވެރިޔާ ]ސިފަކޮށްދީފައިވާފަދަ ޙާލަތެއްގައި،  [ގެ ނަން 2ހެކިވެރިޔާ ]، ދީފައިވާއިރު

ނޑުގެ އެދަންވަރު  ތި، އެގެއަށް ދިޔައީ އެއްވެސް ނުރަނގަޅު ނިޔަތެއްނެ [ ގެ ނަން 2ހެކިވެރިޔާ ]ފެނިފައިވާނަމަ، އަދި ރޭގަ
އާއި އެއްވެސް ނުރަނގަޅު ގުޅުމެއްނެތި، ހަމައެކަނި އެގޭގައި ނިދާލުމުގެ ބޭނުމުގައި ކަމުގައިވާނަމަ،  [ކުއްޖާގެ ނަން ]އަދި 

އާއެކު  [ގެ ނަންކުއްޖާ]ގެ ފަރާތުން  ރިޕޯޓު ނުކޮށް [ނަން  ގެ 2ހެކިވެރިޔާ ]ދިސާ، ކަމާބެހޭ ފަރާތަށް ޙާ ފެނުނުކަމަށް ބުނާ 
ފަރާތުން  ގެ[ގެ ނަން 2ހެކިވެރިޔާ ]ން ވަގުތު ހޭދަ ކުރުމުގެ ބޭނުމެއް ނޯންނާނެކަމާއި، ނަމަވެސް އެކޮޓަރި ތަޅުލައިގެ

ގެ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ބޭބެ [ކުއްޖާގެ ނަން]ދިސާ ރިޕޯޓު ކޮށްފައިނުވާކަމާއި، އަދި ހަމަ އެވަގުތު ޙާކަމާބެހޭ ފަރާތަށް އެ
 2ހެކިވެރިޔާ ]ވެސް އެއްވެސް ކަމެއް ނުހިނގާކަމަށް ބުނެފައިވުމާއި،  [ކުއްޖާގެ ނަން]ގުޅައި އެއްވެސް ކަމެއްވީތޯ އެހުމުން 

ގެ ދައްތަ އެވަގުތު ގުޅުމުންވެސް އެފަދަ ވާހަކައެއް އޭނާގެ ދައްތަގެ ގާތުގައިވެސް ބުނެފައި ނުވާކަމާއި، މިއެންމެހައި [ގެ ނަން
ގެ ބަސް މުސްތަޤިއްލު ހެއްކެއްގެ [ގެ ނަން  2ރިޔާ ހެކިވެ]ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބަލާއިރު، މިޙާދިސާއާއި ގުޅިގެން 

 ގޮތުގައި ބަލައި ގަތުމަކީ ޝަރުޢީ ހަމަތަކުގެ މަތިން ޤަބޫލު ކުރެވޭނެ ކަމެއްކަމަށް ބެލެވެން ނެތްކަމެވެ.
 
)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާ މެދު ޚާއްޞަ  12/2009ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ޅ(

އަށް ބަލާއިރު، އެޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ނުވަތަ އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފުލޭ  ގެ ޤާނޫނު(އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމު 
ދަޢުވާއެއްގައި، މީހަކު، ކުއްޖަކާމެދު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގައިފިކަން ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި، ނުވަތަ އެ ޤާނޫނުގައިވާ ކުށެއް 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހެކީގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން ފަސް ބާވަތެއްގެ ހެކި  ވަނަ މާއްދާގައި  47ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި، އެ ޤާނޫނުގެ 
ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، މީހަކު ކުށެއް  51ހުރެއްޖެނަމަ، އެ ހެއްކަކީ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ންވާ މިންވަރަށް ލިބިފައިވާ ހެކި ކޮށްފިކަން އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ޝައްކެތްނެތި ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުކުރުމަށް ބޭނު
 ކަމުގައި ބެލެވޭނެ ކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު،



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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ތުން ދައުލަޤަޟިއްޔާގައި  Cr-C/2011/529 ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރުއިބްރާހީމް މުޢީންގެ މައްޗަށް 
އަނިޔާ ލިބުނުކަމަށް ބުނާ ، ކުރި ދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއް ހެއްކަކީ

)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާ މެދު ޚާއްޞަ  12/2009ޤާނޫނު ނަންބަރު ގެ ބަސްކަމާއި، އެީއ [ކުއްޖާގެ ނަން ]
ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( ގައި ބުނެފައިވާ، އޭނާއާމެދު ކަންވީގޮތްކަމަށް ނުވަތަ  47ގެ  އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު(

މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ދީފައިވާ  [ކުއްޖާގެ ނަން]ން ހިނގާދިޔަގޮތްކަމަށް ކުޑަކުއްޖާ ކިޔައިދީފައިވާ ބަޔާންކަމާއި، އެކަ
ހާއިރު، އޭނާ އުޅޭ ގޭގެ ދޮރުގައި މީހަކު ޓަކި ޖެހުމުން  00:00ވަނަ ދުވަހުގެ  19ޖެނުއަރީ  2011ބަޔާނަށް ބަލާއިރު، 

ކާޝް" ކިޔާ )އދ.މަހިބަދޫ/ ދިލްބަހާރުގެ އިބްރާހީމް މުޢީން( ހުރިކަމަށާއި، އޭނާ ގޮސް ދޮރު ހުޅުވިއިރު ވަނަމަކަށް "ވި 
 [ން ކުއްޖާގެ ނަ]ނިދާ ކޮޓަރިއަށް ވައްދައި  [ކުއްޖާގެ ނަން]ގެ އަތުގައި ހިފައިގެން [ކުއްޖާގެ ނަން]ގަދަކަމުން އެގެއަށް ވަދެ 

 ބުނެފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، އާއި ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލުތަކެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް
ތުން އިބްރާހީމް މުޢީންގެ މައްޗަށް ކުޅަ ދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ދެވަނަ ހެއްކަކީ ދައުލަ

)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ  12/2009ޤާނޫނު ނަންބަރު ގެ ބަސްކަމާއި، އެއީ [މާއި އެޑްރެސް ގެ ނަ 2ހެކިވެރިޔާ ]
ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބުނެފައިވާ، ލޮލަށް ފެނުނު  47ގެ  ދު ޚާއްޞަ އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު(މީހުންނާ މެ

ގެ  2ހެކިވެރިޔާ ]މީހުންގެ ހެކި ބަޔާނުގެ ގޮތުގައި ކަމަށްވާތީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ މިޤަޟިއްޔާ ބެލުމުގެ ތެރެއިން 
 ނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން ފެންނަގޮތް އިސްވެ ބަޔާންކުރެވިފައި އެވަނީކަމާއި،ގެ ހެކިބަހާމެދު ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫ[ނަން

 ތުން އިބްރާހީމް މުޢީންގެ މައްޗަށް ކުޅަ ދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ތިންވަނަ ހެއްކަކީ،ދައުލަ

ގެ ނަމާއި  5ވެރިޔާ ހެކި]އާއި،  [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 4ހެކިވެރިޔާ ]އާއި  [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 3ހެކިވެރިޔާ ]
)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާ މެދު ޚާއްޞަ  12/2009ޤާނޫނު ނަންބަރު ގެ ބަސްކަމާއި، އެއީ [އެޑްރެސް

ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގައި ބުނެފައިވާ، އެކަމެއް ހިނގުމުން ދާދިއަވަހަށް  47ގެ  އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު(
މާދެމެދު ގިނަދުވަސްތަކެއް ނުވަނީސް، ކުއްޖާގެ މައިންބަފައިންނަށް، ކުއްޖާގެ ގާތްތިމާގެ މީހަކަށް، ނުވަތަ އެކަމެއް ހިނގު

ނުވަތަ ސައިކޮލޮޖިސްޓަކަށް، ނުވަތަ ، ނުވަތަ ރަޙްމަތްތެރިއަކަށް، ނުވަތަ ޑޮކްޓަރަކަށް، ނުވަތަ ޞިއްޙީ އެހީތެރިއަކަށް
ފުލުހަކަށް ނުވަތަ ކުޑަކުދިން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޚިދުމަތުގައި  ސައިކޭޓްރިސްޓަކަށް، ނުވަތަ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރާ 
 މަސައްކަތްކުރާ މީހަކަށް ކިޔައިދީފައިވާ ބަޔާން ކަމާއި،

ދިސާއާއި ގުޅިގެން ޙާއަކީ  [ގެ ނަން 3ހެކިވެރިޔާ ]މަތީގައި ބަޔާންކުރެވުނު ތިންމީހުންގެ ތެރެއިން 
އެއީ މިއަކުރުމުގައި ބުނާ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރާ ފުލުހެއްގެ ، އްކަމުގައިވާތީސީނަށް ޙާޟިރުވި ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މީހެ

މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށާއި ޝަރީޢަތަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި،  [ގެ ނަން  3ހެކިވެރިޔާ ] އެގޮތުން، ގޮތުގައި ބެލިދާނެކަމާއި
ޅޭ ގޭގެ ދޮރުގައި މީހަކު ޓަކިޖެހުމުން ގޮސް ދިރިއު [ކުއްޖާގެ ނަން ]ހާއިރު،  00:00ވަނަ ދުވަހުގެ  19ޖެނުއަރީ  2011

ދޮރު ހުޅުވިއިރު ވަނަމަކަށް "ވިކާޝް" ކިޔާ )އދ.މަހިބަދޫ/ ދިލްބަހާރުގެ އިބްރާހީމް މުޢީން( ހުރިކަމަށާއި، އޭނާ ގަދަކަމުން 
އާއި  [އްޖާގެ ނަންކު]ނިދާ ކޮޓަރިއަށް ވައްދައި  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ގެ އަތުގައި ހިފައިގެން [ކުއްޖާގެ ނަން]އެގެއަށް ވަދެ 

އޭނާގެ ޙާޟިރުގައި ބުނެފައިވާކަމަށް  [ކުއްޖާގެ ނަން]ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލުތަކެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް 
 ބަޔާންދީފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،

 އަކީ  [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް  4ހެކިވެރިޔާ ]އަދި މަތީގައި ބަޔާންކުރެވުނު ތިން މީހުންގެ ތެރެއިން 
ނޑު އެއްބަފާ ބޭބެ ކަމުގައިވާތީ، އެއީ [ކުއްޖާގެ ނަން ] ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ(  47ގެ  12/2009ޤާނޫނު ނަންބަރު ގެ އެއްބަ

މައްސަލައިގެ  [ގެ ނަން 4ހެކިވެރިޔާ ]ގައި ބުނެފައިވާ ގާތްތިމާގެ މީހަކަށް ކިޔައިދީފައިވާ ކިޔައިދިނުންކަމަށް ބެލެވޭނެތީ، މި 
 4ހެކިވެރިޔާ ]، [ކުއްޖާގެ ނަން ]ށާއި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތަށް ދީފައިވާ ބަޔާނަށް ބަލާއިރު، ތަޙްޤީޤަށް ދީފައިވާ ބަޔާނަ

ގެ ގާތުގައި އެއްވެސް ގޮތަކަށް އޭނާއާއިމެދު މީހަކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގި ވާހަކަ ކިޔައިދީފައިނެތްކަން [ގެ ނަން
ސުވާލުކުރުމުންވެސް އެފަދަ ކަމެއް ހިނގާފައި ނުވާކަމަށް  [ން ގެ ނަ 4ހެކިވެރިޔާ ]އެނގޭކަމާއި، އަދި އެއާއި ޚިލާފަށް 

 އޭނާގާތު ބުނެފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، [ކުއްޖާގެ ނަން]
 ޑަކަތީބު ގެތި ކުނދަ އދ. އަކީ [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 5ހެކިވެރިޔާ ]ތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ދައުލައަދި 
ވަނަ މާއްދާގެ  47ފައިވަނީ ފުލުހުންގެ އެދުމުގެ މަތިން ކަމުގައިވާތީ، އެއީ ދިސާ ހިނގިތަނަށް ގޮސް ޙާކަމަށްވާތީއާއި، އޭނާ 

)ޅ( ގައި ބުނާ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މީހެއް ކަމުގައި، އޭގެ ތަނަވަސް މާނައިގައި ބެލިކަމުގައިވިޔަސް، 
ތަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުގައިވެސް އޭނާގެ ގާތު ނުވަތަ ދީފައިވާ ތަޙްޤީޤު ބަޔާނުގައިވެސް އަދި ޝަރީޢަ [ގެ ނަން  5ހެކިވެރިޔާ ]
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އޭނާއާއިމެދު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގި މީހަކީ އިބްރާހީމް މުޢީން ކަމަށް ، [ކުއްޖާގެ ނަން]އޭނާގެ ޙާޟިރުގައިވެސް 
 ބުނެފައިވާކަން އެނގެން ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމާއި،

ވަނަ  47އަކީ  [ކުއްޖާގެ ނަން ]އާއި  [ނަމާއި އެޑްރެސްގެ  1ހެކިވެރިޔާ ]ތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ދައުލައަދި 
ގެ ތަޙްޤީޤު ބަޔާނުގައި، [ގެ ނަން  1ހެކިވެރިޔާ ]މާއްދާގެ )ޅ( ގައި ބުނާ ރަޙްމަތްތެރިއެއް ކަމުގައި ބެލިކަމުގައި ވިޔަސް، 

ނޑު ގާތުގައި  [ކުއްޖާގެ ނަން ] ޢަމަލު ހިންގި ވާހަކަ އާއިމެދު އެއްވެސް މީހަކު ބަދުއަޚްލާޤީ  [ކުއްޖާގެ ނަން]އަޅުގަ
ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގެ ދަށުން ހެއްކެއްގެ  47އަކީ  [ގެ ނަން 1ހެކިވެރިޔާ ]ބުނެފައިނުވެއެވެ." މިފަދައިން ބުނެފައިވާތީ، 

 ގޮތުގައި ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅިދާނެ މީހެއް ނޫންކަން އެނގޭކަމާއި،
ކުއްޖާގެ ]ލާއިރު، އިބްރާހީމް މުޢީން، ތުން ހުށަހެޅި އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު މީހުންގެ ބަހަށް ބަދައުލަ

 [ގެ ނަން  3ހެކިވެރިޔާ ]ބުނިކަމަށް ބުނެފައިވަނީ ހަމައެކަނި  [ކުއްޖާގެ ނަން]އާއިމެދު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގިކަމަށް  [ނަން
އެފަދައިން  [ނަން ކުއްޖާގެ]ގެ ބަހާއި،  [ކުއްޖާގެ ނަން]ޝަރީޢަތަށް ލިބިފައިވަނީ އަނިޔާ ލިބުނު ކަމަށްބުނާ  އެގޮތުން، އާއި

އާއި  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ތުން ހުށަހަޅާފައިވަނީ ދައުލަގެ ބަސްކަމާއި، މީގެ އިތުރުން [ގެ ނަން 3ހެކިވެރިޔާ ]ބުނިކަމަށް ބުނާ 
ގެ ތަޙްޤީޤު ބަޔާނަށް  [ކުއްޖާގެ ނަން]ކުރެވުނު އިންޓަރވިއުގެ ވީޑިއޯ ރެކޯޑިންގ ކަމާއި، އެ ވީޑިއޯ ރެކޯޑިންގ އަށާއި 

އެ ތަޙްޤީޤު ބަޔާން ތައްޔާރު ކޮށްފައިވަނީ އެ ވީޑިއޯ އިންޓަރވިއުގެ ރެކޯޑިންގ އަޞްލަކަށް ބަލައިގެންކަން ބަލާއިރު، 
 އެނގޭކަމާއި،

ތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯން ކޯލް ޑީޓައިލްސް އަށް ބަލާއިރު، އެ ފޯން ކޯލް ޑީޓެއިލްސް ދައުލަމީގެ އިތުރުން 
ފައިވާކަން އެނގެން ނެތްކަމާއި، އަދި އިސްތިއުނާފް މިކުރެވޭ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ތުން ސާފުކޮށް ބުނެދައުލަ ހުށަހެޅި ބޭނުމެއް 

ޤަޟިއްޔާ ނިންމެވުމުގައިވެސް އެ ފޯން ކޯލްސް ޑީޓެއިލްސް އަށް ރިޢާޔަތް ކުރައްވާފައިވާކަން އެނގެން ނެތްކަމުން 
 ޔަތްކުރަން ނުޖެހޭނެކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ މިޤަޟިއްޔާގައިވެސް އެ ކޯލްސް ޑީޓެއިލްސް އަށް ރިޢާ

 
)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ  2009/12ޤާނޫނު ނަންބަރު )ކ( 

އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލު ކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ދަޢުވާ ކުރެވޭ މައްސަލަތަކުގައި ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅާ ހެއްކަށް ދެވޭ 
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އިން )ދ( އަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ  47ފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި، މިގޮތުން އެޤާނޫނުގެ ބުރަދަން ބަޔާންކޮށް

ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގައި  51)ފަހެއް( ބާވަތެއްގެ ހެކި ހުރެއްޖެނަމަ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ  5ހެކީގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން 
އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ޝައްކެއްނެތި ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުކުރުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މީހަކު ކުށެއްކޮށްފިކަން 

ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ލިބިފައިވާ ހެކިކަމުގައި ބެލެވޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އެއަށްވުރެ މަދުން ހެކި 
ން މީހަކު ކުށެއްކޮށްފިކަން ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައި 51ހުރިކަމުގައިވީނަމަވެސް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނޑައެޅުމަށް  އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވާނަމަ، އެކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ކަ
އެމާއްދާ ހުރަސްނާޅާކަން އެނގެން އޮންނާތީ، އިސްތިއުނާފް މިކުރެވޭ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާ ނިންމެވުމުގައި 

އްވާފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާއަށް މިޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފް ކުރިފަރާތުން ތަޢުނުކޮށްފައިވާތީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިޢާޔަތްކުރަ
ނޑުގެ  ހައިކޯޓުގެ މިޤަޟިއްޔާގައި އިސްވެ ފާހަގަކުރެވުނު ފަދައިން އެހެއްކާއި ޤަރީނާތައް ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ މިންގަ

ން ގިނަ ހެކިތަކާއި ޤަރީނާތައް ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން ތެރެއިން ވަޒަންކޮށް މިނެކިރުމުން އޭގެ ތެރެއި
ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  51ނަފީވެފައިވާތީ، ބާކީ ހުރި ކަންތައްތަކަށް ބަލައި، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ލި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް ސާބިތުވުމަށް ހެކި ލިބިފައިވޭތޯ މިޤަޟިއްޔާ ބެ
ނޑިޔާރުން ބަލާ ވަޒަންކުރިއިރު، މީހަކު ކުށެއްކޮށްފިކަން އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ޝައްކެއްނެތި ޝަރީޢަތަށް  ފަ

 Cr-C/2011/529 ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރުސާބިތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ހެކިލިބިފައިވާކަމަށް ނުފެނުހިނދު، 
ނޑިޔާރުންނަށް ވެސް  ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމަށް ބަދަލުގެންނަންޖެހޭނެކަމަށް މިޤަޟިއްޔާބެލި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ހުރިހާ ފަ

 އިއްތިފާޤު ވެވިފައިވެއެވެ.
 
 
 
 



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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 :ްޙުކުމ 

 

ކްރިމިނަލް ( ގެ މައްޗަށް A282999 ކާޑް ނަންބަރު މަހިބަދޫ/ދިލްދާރުގޭ، އިބްރާހީމް މުޢީން )ދރ. ދެންފަހެ އދ.
ތުން ކުޅަ ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ދައުލަޤަޟިއްޔާގައި  Cr-C/2011/529 ގެ ނަންބަރުކޯޓު 

ނޑައަޅުއްވާފައިވަނީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކާއި އެއްގޮތަށްކަމަށް  ބައްލަވައި، އެދަޢުވާ އޭނާގެ މައްޗަށް ސާބިތުވާކަމަށް ކަ
ނޑިޔާރުންނަށް ނުފެނުނު ހިނދު އެޤަޟިއްޔާގައި ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމް ބާޠިލްކޮށް މިޤަޟިއްޔާ ބެލި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަ
 މިޤަޟިއްޔާ ނިންމީއެވެ.

 
 



   މައްސަލަަތއް  ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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 HC-A/365/2013ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު 
  :ްކާމެދު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުން އިތުބާރު ކުރެވޭ މަޤާމެއްގައި ހުރެ ކުޑަކުއްޖަޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތ 

 

  ިފަރާތް: އިސްތިއުނާފު ކުރ 

  ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ރކިއުޓަޕްރޮސި  ނަން: *

     - * ދާއިމީ އެޑްރެސް: -* އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު: 

 

 :ްއިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތ 

 11[އުނިކުރެވިފައި[  ނަން: *

 [އުނިކުރެވިފައި [* ދާއިމީ އެޑްރެސް:  [އުނިކުރެވިފައި[* އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު: 

 
  ު1435މުޙައްރަމް  28 ތާރީޚް: ރަޖިސްޓްރީކުރެވުނ 

 2013ޑިސެމްބަރު  02                  
 :ް1435ރަޖަބު  21 ނިމުނު ތާރީޚ    

 2014މެއި  20             
 

  ުރު: ނަންބަ  ޤަޟިއްޔާ  އިސްތިއުނާފުކުރެވުނ  (1542/JC/2010) 1477/Cr-C/2010 

 :ުކްރިމިނަލް ކޯޓް  ނިންމެވި ކޯޓ 

 

  ަލިސް:ލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖި މައްސ 

ނޑިޔާރު  ނޑިޔާރު ، ޢަލީ ސަމީރުފަ ނޑިޔާރު ، އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރުފަ  ޢައްބާސް ޝަރީފް ފަ
 

  ުތައް(އުޞޫލު ޤަޟިއްޔާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ މުޙިއްމ(: -  
 

  ިއާއި ޙުކުމް ގެ ޚުލާޞާ ދަށުކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައ: 

 

، އެޤަޟިއްޔާއަކީޤަޟިއްޔާއަކީ،  1477/Cr-C/2010 (JC/2010/1542)ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ކްރިމިނަލް 
 [ކުއްޖާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް] ތަފާތު އެކި ދުވަސް މަތިން މީނާގެ ދޮންދަރިފުޅު، [އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް]

މެދު މީނާ ޖިންސީ ޢަމަލު ހިންގާކަމަށް އިއާ [ކުއްޖާގެ ނަން]ބުނާތީއާއި،  [ކުއްޖާގެ ނަން ]މެދު ޖިންސީ ޢަމަލު ހިންގާކަމަށް އިއާ
ގެ  3ހެކިވެރިޔާ ]އާއި،  [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 2ހެކިވެރިޔާ ]އާއި،  [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް  1ހެކިވެރިޔާ ]ކަމަށް   [ކުއްޖާގެ ނަން ]

ގެ  6ހެކިވެރިޔާ ]އާއި،  [ސް ގެ ނަމާއި އެޑްރެ 5ހެކިވެރިޔާ ]އާއި،  [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 4ހެކިވެރިޔާ ]އާއި،  [ނަމާއި އެޑްރެސް
ގެ  9ހެކިވެރިޔާ ]އާއި،  [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް  8ހެކިވެރިޔާ ]އާއި،  [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 7ހެކިވެރިޔާ ]އާއި،  [ނަމާއި އެޑްރެސް
ޑަކުއްޖަކާމެދު ގެ މައްޗަށް އިތުބާރުކުރެވޭ މަޤާމެއްގައި ހުރެ ކު [އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ނަން]ބުނާތީ، [ނަމާއި އެޑްރެސް

  ތުން ހުށަހެޅުމުން ބައްލަވާފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެކެވެ.ދައުލަ ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ
ގެ [އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ނަން]، ދެންފަހެކޯޓުން ޙުކުމް ކުރައްވާފައިވަނީ، " ކްރިމިނަލްއެޤަޟިއްޔާގައި 

ރެވޭ މަޤާމެއްގައި ހުރެ ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށުގެ މިދަޢުވާ ތުން ކުޅަ އިތުބާރުކުދައުލަމައްޗަށް 
އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ]،ތަފާތު އެކި ދުވަސް މަތިން، [އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ނަން]ޝަރީޢަތުން ބެލިބެލުމުން، 

އިސްތިއުނާފް ]،ތުން ދައުލަމެދު ޖިންސީ ޢަމަލު ހިންގާކަމަށް ބުނެ އިއާ[ ސްކުއްޖާގެ ނަމާއި އެޑްރެ]ގެ ދޮންދަރިއެއްކަމަށްވާ [ނަން
އިންކާރުކޮށްފައި ވާހިނދު،  [އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ނަން ]ގެ މައްޗަށް ކުރި ދަޢުވާގެ އަޞްލަށް،[ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ނަން

)ކުޑަކުދިންނަށް  12/2009ތަށް ބަލާއިރު، ޤާނޫނު ނަންބަރު ތުން ހުށަހެޅި ހެކީގެ ނިސްބަދައުލަމިދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި 
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 ޢާއިލީ މެންބަރެކެވެ. ގެކުއްޖާ  ކަމަށް ބުނާލައިގައި އަނިޔާ ލިބުނުސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތަކީ މައްސަމިމައްސަލައިގައި އި  



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ބާވަތުގެ ހެކި  47ގެ  ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު(
ރާތް ކޮށްފައިވާފަދަ ޖިންސީ ދިސާގައި އިޝާޙާށަހަޅާފައިނުވާތީ، ބުނެވިދިޔަ ތުން ހުދައުލައެމާއްދާގައި ބުނާ މިންވަރަށް 

މެދު ހިންގާފައިވާކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތު ނުވާކަމަށްޓަކައި، އި އާ [ކުއްޖާގެ ނަން]، [އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ނަން ]ޢަމަލެއް،
ސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ގެ މައްޗަށް އިތުބާރުކުރެވޭ މަޤާމެއްގައި ހުރެ ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ޖިން[އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ނަން]

 " މިފަދައިންނެވެ.ކުށް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުނުވާކަމަށް ޙުކުމްކޮށް މިޤަޟިއްޔާ ނިންމީއެވެ 
 

 

 :ްފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައ 

 

ޤަޟިއްޔާގައި ޙުކުމް ކުރައްވާ ނިންމެވުމުން،  1477/Cr-C/2010 (JC/2010/1542)ކޯޓުގެ ނަންބަރު ކްރިމިނަލް  .2
އެޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު ކުރަމުން އަންނަނިވި  ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ޕްރޮސިމަ ނުޖެހިގެން އެޙުކުމާމެދު ހިތްހަ

އެގޮތުން  ނުކުތާތައް ފާހަގަކޮށް އެނުކުތާތަކާމެދު ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ.
  :ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ގެ ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހު ޕްރޮސި

 
  ީކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު  12/2009ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކ(

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޤްޞަދާއި އަދި ހައިކޯޓުގެ  2ތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ގެ އުޞޫލުޚާއްޞަ 
ކުރައްވައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މައްސަލަ ނިންމަވާފައިވާކަމަށް ބުނެ ޤަޟިއްޔާއަށް ރިޢާޔަތްނު  HC-A/14/2012ނަންބަރު 

 ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާއެވެ.
 
  ީކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު  12/2009ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ދެވަނަ ނުކުތާއަކ(

ވަނަ މާއްދާގައި  47ގައި އެ ޤާނޫނުގެ ޚާއްޞަ އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ގެ ދަށުން ދަޢުވާކުރާ މައްސަލަތަކު
ވަނަ މާއްދާގެ  51ބުނާ ހެކިތަކުގެ ތެރެއިން ފަސް ހެއްކަށްވުރެ މަދުން ހެކި ލިބުނުކަމުގައި ވީނަމަވެސް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ށް )އ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މީހަކު ކުށެއް ކޮށްފިކަން އެކަށީގެންވާ މިންވަރުގެ ޝައްކެއް ނެތް މިންވަރަ
ނޑައެޅުމަށް އެމާއްދާ ހުރަސް ނާޅާކަމަށް ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު ، ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވާނަމަ  އެކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ކަ

2012/HC-A/129  ްނޑައަޅުއްވާފައިވާއިރު އެކަމަށް ރިޢާޔަތް ނުކުރައްވައި މައްސަލަ ނިންމަވާފައިވާކަމަށ ޤަޟިއްޔާއިން ކަ
 ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާއެވެ.

 

ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތް  1477/Cr-C/2010 (JC/2010/1542)ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ކްރިމިނަލް މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން  .1
ރާތުންނާއި މައްސަލަ ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަޕްރޮސި ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށާއި، އެޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު ކުރަމުން 

ންތަކަށް ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ޔުމައްސަލައާއި ގުޅުންހުރި ލިޔެކިއި، ރައްދުވާ ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކައަށާ
 އެވެ.ވެޝަރީޢަތަށް ފާހަގަކުރެ

 

 (JC/2010/1542)އިސްތިއުނާފު ކުރެވިފައިމިވާ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  )ހ(
 1477/Cr-C/2010 ،ީއިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ]ޤަޟިއްޔާގައި ހިމެނޭ މައްސަލައަށް ބަލާއިރު އެމައްސަލައަކ

މެދު ޖިންސީ ޢަމަލު އިއާ [ކުއްޖާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް]ތަފާތު އެކި ދުވަސް މަތިން މީނާގެ ދޮންދަރިފުޅު  [ނަމާއި އެޑްރެސް
 [ކުއްޖާގެ ނަން]މެދު މީނާ ޖިންސީ ޢަމަލު ހިންގާކަމަށް އިއާ [ކުއްޖާގެ ނަން ]ބުނާތީއާއި،  [ކުއްޖާގެ ނަން]ހިންގާކަމަށް 
ގެ ނަމާއި  3ހެކިވެރިޔާ ]އާއި،  [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް  2ހެކިވެރިޔާ ]އާއި،  [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 1ހެކިވެރިޔާ ]ބުނިކަމަށް 
ގެ  6ހެކިވެރިޔާ ]އާއި،  [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 5ހެކިވެރިޔާ ]އާއި،  [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 4ހެކިވެރިޔާ ]އާއި،  [އެޑްރެސް

ހެކިވެރިޔާ ]އާއި،  [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް  8ހެކިވެރިޔާ ]އާއި،  [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 7ކިވެރިޔާ ހެ ]އާއި، [ނަމާއި އެޑްރެސް
ގެ [އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ނަން] ،ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުންބުނާތީ، ޕްރޮސި [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 9

މެދު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ކުރުމުން ބެލުނު މައްޗަށް އިތުބާރުކުރެވޭ މަޤާމެއްގައި ހުރެ ކުޑަކުއްޖަކާ
ގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ ކުށުގެ ޢަމަލަށް އޭނާ  [އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ނަން] މައްސަލައެއްކަމާއި،

 ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި އިންކާރުކޮށްފައިވާކަން އެނގޭކަމެވެ.



   މައްސަލަަތއް  ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 

 ޞަފްޙާ  | 186

 
 

 

ޝަރީޢަތަށް ހުށައެޅޭ ހެކިތަކާއި ޤަރީނާތަކުގެ ތެރެއިން މައްސަލައާއި  އްގައި ޖިނާއީ މައްސަލައެ)ށ( 
ގުޅުންހުރީ ކޮންހެކިތަކެއްކަމާއި، ހެކިހުށަހެޅެނީ ކޮންކަމެއް ސާބިތުކުރުމުގެ ބޭނުމުގައިކަން މައްސަލަ ބައްލަވާ ފަނޑިޔާރަކު 

ނުގަނެވޭނެހެކިތައް އަދި ޝަރީޢަތަށް ޙާޟިރުކުރެވޭނެ  ވަޒަންކުރުމަށްފަހު ޝަރީޢަތުން ބަލައިގަނެވިދާނެ ހެކިތަކާއި ބަލައި
ނޑައެޅިދާނެކަމަށާއި ނަމަވެސް ޝަރީޢަތަށް  ނޑިޔާރުގެ ތަޤްދީރީ ބާރުގެ ތެރެއިން ކަ ހެކިންނާއި ޙާޟިރުނުކުރެވޭނެ ހެކިން ފަ

ޙާޟިރުކުރެވެންނެތް ހެކި ހުށައަޅާ ހެކިތަކާއި ދަލީލުތަކުގެ ތެރެއިން ބަލައިގަނެވެންނެތް ނުވަތަ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް 
ނޑިޔާރު އެމައްސަލައެއްގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ، ހުރިނަމަ އެކަން އެގޮތަށް ނިންމަންޖެހުނު ސަބަބެއް މައްސަލަ ބައްލަވާފަ

 ޖެހޭނެކަމަށާއި އަދި ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުނު ހެކިތަކުގެ ތެރެއިން ބަލައިނުގަނެވޭނެ ހެކިތަކާއި ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކުރައްވަން
ކޯޓަށްހެކިން ޙާޟިރުނުކުރުމަށް ފަނޑިޔާރު ނިންމަވާފައިވާ ސަބަބަކީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން އެކަށީގެންވާ 

ޤަޟިއްޔާގައި HC-A/192/2011 ސަބަބެއްކަމުގައިވެސް ވާންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 
ން އޮންނަކަމާއި، ލެއް ޤާއިމުކުރައްވާފައިވާކަން އެނގެ ޞޫ ވަޒަންކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން އު ހެކި ބަލައިގަތުމާއި އެހެކިތައް

 ގެ މައްޗަށް ކުޅަ މިދަޢުވާއަށް [އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ނަން ]ކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ފަރާތުން ޕްރޮސި
ތުގެ ދައުލައިވާތީ، މިދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމުގެ ގޮތުން ގެ ފަރާތުން އިންކާރުކޮށްފަ[އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ނަން]

ދިސާ ޙާ މި [ކުއްޖާގެ ނަން]ތަޙްޤީޤަށް ދީފައިވާ ބަޔާނާއި،  [ކުއްޖާގެ ނަން]ފަރާތުން ހެކީގެ ގޮތުގައި، އަނިޔާ ލިބުނު 
ގެ ނަމާއި  2 ހެކިވެރިޔާ ]އާއި،  [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 1ހެކިވެރިޔާ ]ކިޔައިދީފައިވާކަމަށް ބުނާ ފަރާތްތައްކަމަށްވާ 

ގެ  5ހެކިވެރިޔާ ]އާއި،  [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް  4ހެކިވެރިޔާ ]އާއި،  [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 3ހެކިވެރިޔާ ]އާއި،  [އެޑްރެސް
އާއި،  [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 7ހެކިވެރިޔާ ]އާއި،  [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 6ހެކިވެރިޔާ ]އާއި،  [ނަމާއި އެޑްރެސް

ގެ މެޑިކަލް [ކުއްޖާގެ ނަން] ،އާއި [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 9ހެކިވެރިޔާ ]އާއި،  [ޑްރެސްގެ ނަމާއި އެ 8ހެކިވެރިޔާ ]
ގެ ފަރާތުން މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ދީފައިވާ ބަޔާންހުށަހެޅިފައިވާކަން [އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ނަން] ރިޕޯޓާއި،

އާއި،  [ގެ ނަން  9ހެކިވެރިޔާ ]ހުށަހެޅި ހެކިން ކަމުގައިވާ  ތުގެ ފަރާތުން ދައުލައެނގޭއިރު، މިމައްސަލަ ސާބިތުކުރުމަށް 
ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ހެއްކެއް  [ގެ ނަން  1ހެކިވެރިޔާ ]އާއި،  [ގެ ނަން 7ހެކިވެރިޔާ ]އާއި،  [ގެ ނަން  8ހެކިވެރިޔާ ]

ސަލައިގައި އެފަރާތްތަކުގެ ޝަރީޢަތަށް ޙާޟިރުކޮށް އެފަރާތްތަކުގެ ހެކިބަސް ނަގާފައިވާކަން އެނގެން ނެތްއިރު މިމައް
ތުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ހެކިންގެ ތެރެއިން ޝަރީޢަތަށް ޙާޟިރުކުރެވިފައި ނުވާ ދައުލަހެކިބަސް ނަގައިދިނުމަށް އެދި 

ގެ ނަމާއި  2ހެކިވެރިޔާ ]ހެކިންކަމުގައިވާ ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމެލީގެ އ.ސޯޝަލް ސަރވިސް އޮފިސަރ 
ގެ ހެކިބަހަކީ  [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 3ހެކިވެރިޔާ ] ސްކޫލްގެ ޓީޗަރެއްކަމަށްވާ-އި، އއ.މަތިވެރި ޕްރީއާ [އެޑްރެސް

މިމައްސަލަ ނިންމުމުގައި އެފަރާތްތަކުގެ ހެކިބަހުގެ މައްޗަށް އިތުރު ބުރަދަނެއް ދެވިދާނެފަދަ ހެކިންތަކެއް ކަމަށްވާއިރު 
ވާ މިފަރާތްތައް ޙާޟިރުކޮށް އެފަރާތްތަކުގެ ހެކިބަސް ނެގިފައިނުވާ ސަބަބެއް ހެކިންގެ ގޮތުގައި ޙާޟިރުކޮށްދިނުމަށް އެދިފައި

މިމައްސަލަ ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓުން އެނގެން ނެތުމުން މިފަރާތްތައް ހެކިންގެ ގޮތުގައި ޝަރީޢަތުގެ ފަރާތުން 
ވެގެންކަން ނުވަތަ ނޫންކަން އޮ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ބަލައިގެންފައިނުވަނީ 
މީގެ އިތުރުން މިމައްސަލައިގައި ޝަރީޢަތުގެ ފަރާތުން ކުއްޖާއާއި އިންޓަރވިއުކޮށް އެކުއްޖާގެ  ،ދެނެގަނެވެންނެތްކަމާއި

 ފަރާތުން މިމައްސަލައިގައި ބުނާ ބަހެއް ހޯދާފައިނުވާކަން އެނގޭކަމެވެ.
 

ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައިވާ އިޢުތިރާފު ފިޔަވައި،  ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާ ބުއްދި ސަލާމަތުން ހުރެ)ނ( 
އެހެން އިޢުތިރާފުތަކަކީ ހެއްކެއް ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެކަމަށާއި، މީހަކަށް މަޖުބޫރުކޮށްގެން ބަޔާންހޯދުމާއި، ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށް 

ންތަކާއި ހެކިތައް ޝަރީޢަތަށް ޤަބޫލު ހެކިހޯދުމަކީ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކޮށްގެންވާނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށާއި، އެގޮތަށް ހޯދާ ބަޔާ
ވަނަ މާއްދާގައި އޮންނައިރު، ތަޙްޤީޤު މަރުޙަލާއެއްގައި  52ނުކުރެވޭނެކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމުހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ޅިފައިވާ އިތުރު ކުށަކާއި މެދު ވާ އިޢުތިރާފަށް ބާރު ލިއްބައިދޭ ގު  ،މުއްތަހަމު މީހާ މަޖުބޫރުކަމެއް ނެތި ދޭ ބަޔާނެއްގައި
އެހެނިހެން ހެކިތަކާއި ޤަރީނާތަކެއް ހުރެއްޖެނަމަ، ތަޙްޤީޤު މަރުޙަލާގައި ކުށްކުރި ކަމުގެ މައްޗަށް ވެވޭ އެއިޢުތިރާފަކީ 
މައްސަލަ ސާބިތުކުރުމަށް ފުދޭ ހަރުދަނާ ޤަރީނާ އެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަނެވިދާނެކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ 

ޤަޟިއްޔާއިން ނިންމަވާފައިވާ ނިންމެވުމަށް ބެލުމުން އެނގޭއިރު، ތަޙްޤީޤުގެ މަރުޙަލާގައި  SC-A/18/2009ނަންބަރު 
ކުށަށް އިޢުތިރާފުވުމަށްފަހު ޝަރީޢަތުގައި އެކުށުގެ ޢަމަލަށް އިންކާރުކުރާ ޙާލަތްތަކުގައި، އެމީހެއްގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅިފައިވާ 



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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 51ޗަށް ބަލައި، އެމީހެއްގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ ކުށް، ޤާނޫނުއަސާސީގެ އެހެނިހެން ހެކިތަކާ ޤަރީނާތަކުގެ މައް
ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގައިވާ މިންގަނޑުން، އެމީހެއްގެ މައްޗަށް ސާބިތުވާފަދަ އަދި އެމީހަކު ތަޙްޤީޤަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުގެ 

ވާނަމަ، އެހެކިތަކާއި ޤަރީނާތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް މައްޗަށް ބާރު ލިއްބައިދޭފަދަ ހަރުދަނާ ހެކި އަދި ޤަރީނާ ލިބިފައި
އެމީހެއްގެ މައްޗަށް ޝަރީޢަތުން ކުށް ސާބިތުކުރެވިދާނެކަމަށާއި، އަދި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުން ބޭރުގައި މުއްތަހަމު މީހާ 

ތިރާފުން ރުޖޫޢަވުމާއި ކުށަށް އިޢުތިރާފުވުމަށްފަހު ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި އެއިޢުތިރާފުން ރުޖޫޢަވެއްޖެނަމަ، އެއިޢު
ނޑިޔާރަށް ލިބިގެންވާކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އެރުޖޫޢަވުން ބިނާކުރި ސަބަބުތައް ތަޤްޔީމުކުރުމުގެ ބާރު މައްސަލަ ބަލާ ފަ

 HC-A/373/2013އަދި  HC-A/274/2009އަދި  HC-A/14/2012އަދި  HC-A/94/2011ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 
ނޑައަޅާފައިވާ  ކަމާއި،ޤަޟިއްޔާގައިވެސް ކަ

އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ]ތުގެ ފަރާތުން ވަނީ، ދައުލަމިމައްސަލަ ސާބިތުކުރުމަށް ޤަރީނާއެއްގެ ގޮތުގައި 
 [އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ނަން ]ގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށުގެ މައްޗަށް ތަޙްޤީޤު މަރުޙަލާގައި [ފަރާތުގެ ނަން

ގެ ފަރާތުން  [އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ނަން] ން ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުންއިޢުތިރާފުވެފައިވާކަމަށް ބުނެ އެކަ 
ތަޙްޤީޤަށް ދީފައިވާ ބަޔާނާއި، ފުލުހުންގެ ތެރެއިން މިމައްސަލަ ތަޙްޤީޤު ކުރި ފަރާތްކަމުގައިވާ އަންވަރު އަޙްމަދުގެ ނަން 

މިތާރީޚުގައި ތަޙްޤީޤަށް ދީފައިވާ  2010މެއި  24ގެ ފަރާތުން  [އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ނަން ] ހުށަހަޅާފައިކަމާއި، 
ގެ ގާތުގައި އޭނާގެ ފަރުޖު ދައްކަބަލާށޭ  [ކުއްޖާގެ ނަން]ރުފިޔާ ދިނުމަށްފަހު  10އަށް  [ކުއްޖާގެ ނަން]ބަޔާނުގައި އޭނާވަނީ 

ތިރިކޮށް  [ނާފް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ނަންއިސްތިއު]ލައިގެން ހުރި ޖަންގިޔާ ކަކުލާހަމައަށް  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ބުނިކަމަށް އަދި 
އަދި އެދުވަހު ދެތިން މިނެޓެއްހާއިރު ވަންދެން މިގޮތަށް  ،ގެ ފިދުގައި އަތްކާތާ ދޫލާހެދިކަމަށާއި [ކުއްޖާގެ ނަން]

އަށް ކަންތައްކުރިކަމަށް ފުލުހުންގެ ތަޙްޤީޤުގައި ކިޔައިދީފައިވާނޭކަމަށް އެއްބަސްވެފައިކަމާއި، މީގެ އިތުރުން މިދަޢުވާ
ތަޙްޤީޤުކުރި  ތަޙްޤީޤު މަރުޙަލާގައި އިޢުތިރާފުވިކަން ސާބިތުކުރުމަށް މިމައްސަލަ [އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ނަން]

އަޙްމަދު އަންވަރު ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރުމުން ތަޙްޤީޤު މަރުޙަލާގައި  ފަރާތްކަމުގައިވާ 
އާމެދު ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލު ހިންގިކަމަށް  [ކުއްޖާގެ ނަން]އޭނާގެ ދޮންދަރި  [ރާތުގެ ނަންއިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަ]

އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ]އިޢްތިރާފު ވިކަމަށް  އަޙްމަދު އަންވަރުގެ ފަރާތުން ބުނެ ހެކިބަސްދީފައިވާކަން އެނގޭއިރު، 
ގައި އޭނާ އިޢުތިރާފުވެފައިވަނީ އޭނާއަށް ކުރިމަތިވި މަޖުބޫރީ ޙާލަތަކުން ގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވުނު ކުށަށް ތަޙްޤީޤު [ނަން
އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ]ފަރާތުން މިބަޔާނުގައި ބުނެފައިނުވާކަމާއި  ގެ  [އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ނަން ] ކަމަށް
ވުނީ އެދުވަހު މީނާއަށް ހުރީ ރޯގާ ޖެހިފަޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް ގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށާއި މެދު އޭނާއަށް އެއްބަސްވެ  [ނަން

 ބޮލުގައި ރިއްސާ ވާނުވާ ނޭނގޭތީކަމަށް މީނާ ތަޙްޤީޤަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި ބުނާކަން އެނގެން އޮންނަކަމެވެ.
 

ތުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މިދަޢުވާ ދައުލަ ގެ މައްޗަށް  [އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ނަން])ރ( 
ނޑު އަސާސަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު ސާބި ތުނުވާކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމެވި ނިންމެވުން ބިނާކޮށްފައިވާ މައިގަ

ވަނަ  47ގެ  )ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްސަ އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( 2009/12
ގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން ފަސް ބާވަތެއްގެ ހެކި މިމައްސަލައިގައި ލިބިފައިވޭތޯ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަފާތު ބާވަތްތަކު

ބުނާ "ބުނުން" ފިޔަވައި، މިމައްސަލައަށް ބާރު ލިބޭފަދަ އިތުރު ހެއްކެއް ނުވަތަ  [އްޖާގެ ނަންކު]ވަޒަންކުރިއިރު، 
ނިސްބަތަށް ބަލާއިރު، ޤާނޫނު ނަންބަރު ތުން ހުށަހެޅި ހެކީގެ ދައުލަ ތުން ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ، ދައުލަޤަރީނާއެއްވެސް 

ވަނަ  47ގެ  )ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްސަ އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( 2009/12
ގެ ތުން ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް އެއަސާސްދައުލަމާއްދާގައި ބުނާބާވަތުގެ ހެކި އެމާއްދާގައި ބުނާ މިންވަރަށް 

 މައްޗަށްކަން މިމައްސަލައިގައި ކްރިމިނަލްކޯޓުން ފާހަގަކުރި ނުކުތާތަކާއި ޙުކުމަށް ބެލުމުން އެނގޭކަމާއި،
)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްސަ  2009/12އެހެންނަމަވެސް ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ބާވަތުގެ ހެކި ނެތްނަމަވެސް އެކަމަކީ  5ބުނާ ވަނަ މާއްދާގައި  47އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ގެ 
ވަނަ  51ހިނގާފައިވާކަމެއްކަން ޝަރީޢަތަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެކި ހުރެއްޖެނަމަ އަދި އެކަން ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
ތުވާނަމަ، މާއްދާގައި )އ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ، އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް ޝަރީޢަތަށް ސާބި

ނޑައެޅުމަށް ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްސަ އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ  އެކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ކަ
ވަނަ މާއްދާ ހުރަސްނާޅާކަން މީގެ ކުރިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ މިކޯޓުގެ ނަންބަރު  47ޤާނޫނު(ގެ 
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ނޑިޔާރުން  ވީމާ، އިސްވެދިޔަ ސަބަބުތައް މިގޮތަށް ހުރުމުން މިމައްސަލަ ބެލި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަ

އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ]ޤަޟިއްޔާގައި  1477/Cr-C/2010 (JC/2010/1542)ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ކްރިމިނަލްދެކެނީ، 
ތުން ހުށަހެޅި ހެކީގެ ނިސްބަތަށް ދައުލަ ސާބިތުކުރުމަށް  ދަޢުވާ ތުން ކުޅަދައުލަގެ މައްޗަށް  [މާއި އެޑްރެސްފަރާތުގެ ނަ

)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުޞޫލުތަކަކަށް  12/2009ބަލާއިރު، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ތުން ދައުލަ ވަތުގެ ހެކި އެމާއްދާގައި ބުނާ މިންވަރަށް ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ބާ 47ގެ  ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު(

ޖިންސީ ޢަމަލެއް މެދު އިއާ [ކުއްޖާގެ ނަން ]، [އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ނަން ] ކަމަށް ބުނެހުށަހަޅާފައިނުވާ
ނޑައަޅައި ހިންގާފައިވާކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތު ނުވާކަމަށް އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ]ރުމާއިއެކު، ކޮށްފައިވާ ޙުކުމް ބާތިލުކު ކަ

އާއިމެދު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގިކަމަށް އޭނާގެ ފަރާތުން ތަޙްޤީޤުގައި އިޢުތިރާފުވެފައިވާ  [ކުއްޖާގެ ނަން ] ،[ފަރާތުގެ ނަން
 ތުގެ ފަރާތުން ހެކިންގެ ގޮތުގައި ދައުލަވުމަށް ޝަރީޢަތުން ދެއްވާ ބުރަދަނެއް ވަޒަންކުރުމަށާއި، މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން 

ހުށަހެޅުނު ހެކިންގެ ތެރެއިން ޝަރީޢަތަށް ބަލައިނުގަންނަ ހެއްކެއް ހުރިނަމަ އެހެއްކެއް ޝަރީޢަތަށް ބަލައި ނުގަތް ޤާނޫނީ 
ގެ ފަރާތުން ބުނާ ބުނުމެއް މިކުއްޖާއާއި  [ކުއްޖާގެ ނަން]ސަބަބު ބަޔާންކުރުމަށާއި މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން 

)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ  12/2009ނު ނަންބަރު ޤާނޫއިންޓަރވިއުކޮށްގެން ހޯދުމަށާއި، 
 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ބާވަތުގެ ހެކި އެމާއްދާގައި ބުނާ މިންވަރަށް  47އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ގެ 

ން ނިންމާފައިވާ މިކޯޓުގެ ނަންބަރު މިމައްސަލައިގައި ހުށަހެޅިފައި ނުވިނަމަވެސް މީގެ ކުރިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު 
2012/HC-A/129 ިސާ ދިޙާން މިމައްސަލައިގައި ޙަވާލާދޭ ޤަޟިއްޔާގައި ޤާއިމުކުރައްވާފައިވާ އުޞޫލުގައި ބަޔާންކުރާ ފަދައ
ވަނަ މާއްދާގައި )އ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  51ދިސާއެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ޤާނޫނު އަސާސީގެ ޙާ އަކީ ހިނގާފައިވާ 

ނޑުން ބަލައި ވަޒަންކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު   ،ޤަޟިއްޔާ 1477/Cr-C/2010 (JC/2010/1542)މިންގަ
ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެކޯޓަށް  46)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު(ގެ  2010/22ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ތަޙްވީލުކުރަންޖެހޭކަމަށެވެ.
 

 

 :ްޙުކުމ 

 

ކޯޓުގެ  ކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގައި ބަޔާންކުރެވުނު ކަންކަން އެގޮތަށްހުރުމާއި އެކު، ކްރިމިނަލްއިސްވެ ފާހަގަ ، ންފަހެދެ
ގެ  [އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް]ޤަޟިއްޔާގައި  1477/Cr-C/2010 (JC/2010/1542)ނަންބަރު 
 12/2009ތުން ހުށަހެޅި ހެކީގެ ނިސްބަތަށް ބަލާއިރު، ޤާނޫނު ނަންބަރު ދައުލަސާބިތުކުރުމަށް  ދަޢުވާ ތުން ކުޅަދައުލަމައްޗަށް 

ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ  47ގެ  )ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު(
އިޝާރާތް ކޮށްފައިވާފަދަ  އެމައްސަލައިގައި ކަމަށް ބުނެވާ ތުން ހުށަހަޅާފައިނު ދައުލަބާވަތުގެ ހެކި އެމާއްދާގައި ބުނާ މިންވަރަށް 

މެދު ހިންގާފައިވާކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތު އިއާ [ކުއްޖާގެ ނަން]، [އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ނަން] ޖިންސީ ޢަމަލެއް
ނޑައަޅައި ނުވާކަމަށް  ނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުތަކާއި މިޤަޟިއްޔާގެ ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުލުކޮށް، ޠި ކޮށްފައިވާ ޙުކުމް ބާ ކަ ތާތަކުގައި ކަ

 2010/22ހަމަތަކުގެ އަލީގައި، މިމައްސަލަ އަލުން ބައްލަވައި، ފައިސަލާކުރަނިވި ޙުކުމެއްކުރެއްވުމަށްޓަކައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 (JC/2010/1542)ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  46ގެ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު(

1477/Cr-C/2010  ްނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުނ ޤަޟިއްޔާ އެކޯޓަށް ތަޙްވީލުކޮށް، މިޤަޟިއްޔާ ބެލި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަ
 ޙުކުމްކޮށްފީމެވެ.
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 HC-A/27/2014ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު 
  :ްކުޑަކުއްޖަކާމެދު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުން ޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތ 

 

  ުފަރާތް: ނާފު ކުރި އިސްތިއ 

 هللاއަޙްމަދު ޢަބްދުނަން:  *

   ވިޖްނިންގެ/ހިތަދޫ ސ.* ދާއިމީ އެޑްރެސް:  A153038* އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު: 
 

 :ްއިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތ 

 ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސްޕްރޮސި  ނަން: *

 -* ދާއިމީ އެޑްރެސް:  -* އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު: 

 
  ު1435ރަބީއުލްއާޚިރު  11 ތާރީޚް: ނު ރަޖިސްޓްރީކުރެވ 

 2014ފެބްރުއަރީ  11                  
 :ް1435ރަޖަބު  23 ނިމުނު ތާރީޚ    

 2014މެއި  22              
 

  ު958  ރު: ނަންބަ  ޤަޟިއްޔާ  އިސްތިއުނާފުކުރެވުނ/Cr-C/2011 

 :ުކްރިމިނަލް ކޯޓު  ނިންމެވި ކޯޓ 

 

  ިސް:ލި މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖ 

ނޑިޔާރު  ނޑިޔާރު ، ޙަމީދުهللا ޢަބްދުފަނޑިޔާރު ، ޢައްބާސް ޝަރީފްފަ  ޝުޢައިބު ޙުސައިން ޒަކަރިއްޔާ  ފަ
 

  ުތައް(އުޞޫލު ޤަޟިއްޔާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ މުޙިއްމ(:  
 

  ިގެ ޚުލާޞާ:ދަށުކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައ 

 

 16، هللاދޫ/ވިޖްނިންގެ، އަޙްމަދު ޢަބްދު ސ. ހިތަޤަޟިއްޔާއަކީ، Cr-C/2011/958  ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ކްރިމިނަލް 
ހިތަދޫ މިފްކޯ  ގޮވައިގެން ސައިކަލުގައި ސ. [ކުއްޖާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް]އެހާކަންހާއިރު،  19:00ދުވަހުގެ ރޭ  2010ޖޫން 
ދުވަހުގެ ރޭ  2010ޖޫން  17މެދު ބަދުއަޙުލާޤީ ޢަމަލު ހިންގިކަމަށާއި، އިއާ[ ކުއްޖާގެ ނަން ]ތިބެ  ޑަށް ގޮސް، އެތަނުގައިނފަސްގަ
އާ [ ކުއްޖާގެ ނަން] ،ސައިކަލުގައި ސ.ހިތަދޫ ރަސްމީ ބޯޅަދަޑުކައިރިން ދަނިކޮށްهللا އެހާކަންހާއިރު، އަޙްމަދު ޢަބްދު 20:00

އަޙްމަދު  ،އެތަނުގައި ތިބެ، ޑަށް ގޮސްނގޮވައިގެން ސައިކަލުގައި ސ.ހިތަދޫ މިފްކޯ ފަސްގަ [ކުއްޖާގެ ނަން ]ބައްދަލުވެގެން 
[ ކުއްޖާގެ ނަން ]އަށް ދެއްކިކަމަށާއި، [ ކުއްޖާގެ ނަން]އެއް ޔާން މަންޒަރު ދައްކުވާއިދޭ ވީޑިއޯއިލް ފޯނުން، އޮރި ގެ މޯބަ هللاޢަބްދު

ތިރިކޮށް  ހުރި ޖިންސުގެ ޒިބު ލައިގެންهللا އަމިއްލައަށް ބޭލުމަށްފަހު، އަޙްމަދު ޢަބްދުهللا ލައިގެންހުރި ޖިންސު، އަޙްމަދު ޢަބްދު
ނަގަންހުރެފައި،  ނެގިކަމަށާއި، އެގޮތަށް ފޮޓޯ ގެ ފަރުޖުގައި ޖެއްސުމަށްފަހު ފޮޓޯ[ ކުއްޖާގެ ނަން]ގެ ޒަކަރު،  هللاއަޙްމަދު ޢަބްދު
[ ކުއްޖާގެ ނަން]ގެ ފަރުޖަށް ވައްދަން އުޅުމުން ތަދުވެގެން ހަޅޭއްލަވައިގަތްކަމަށް [ ކުއްޖާގެ ނަން ]ގެ ޒަކަރު  هللاއަޙްމަދު ޢަބްދު

ޑަށް ގޮސް ނހިތަދޫ މިފްކޯ ފަސްގަ ގެން ސައިކަލުގައި ސ.ގޮވައި [ ޖާގެ ނަންކުއް]ބުނާތީއާއި، އެދުވަހުގެ އެގަޑީގައި 
ލައިގެންހުރި ފަޓުލޫނުގެ هللا ތިރިކޮށް، އަޙްމަދު ޢަބްދު ހަމައަށް ލައިގެންހުރި ޖިންސު ކަކުލާ [ކުއްޖާގެ ނަން] ،އެތަނުގައިތިބެ

ގެ އުނގުމަތީ  هللاއަޙްމަދު ޢަބްދު ، [ކުއްޖާގެ ނަން]ގެ ޒަކަރު ނެރި هللاކުރިމަތިފަރާތުގެ ގޮށްނެއްޓުމަށްފަހު، އަޙްމަދު ޢަބްދު
ގެ  هللاގެ ޒަކަރު ޖައްސައި ބަހައްޓާފައި، އަޙްމަދު ޢަބްދު هللاގެ ފަރުޖުގައި އަޙްމަދު ޢަބްދު[ ކުއްޖާގެ ނަން ]ބައިންދައިގެން، 

ފުލުހުންނަށް ލިބުނު ރިޕޯޓަކާ  އެހާކަންހާއި، 20:45އާއި، އެދުވަހުގެ  ބުނާތީهللا މޯބައިލް ފޯނުން ފޮޓޯ ނެގިކަމަށް އަޙްމަދު ޢަބްދު
ކުއްޖާގެ ]އާއި ދެމީހުން ތިބިތަނަށް ފުލުހުންގޮސް ޓޯޗުބައްތިން އަލިކުރި ވަގުތު  [ކުއްޖާގެ ނަން ]އާއި،  هللاގުޅިގެން އަޙްމަދު ޢަބްދު

ށާއި، އެވަގުތު ގެ އުނގުމަތިން ފައިބައި، އޭނާ ލައިގެންހުރި ޖިންސު މައްޗަށް ނަގަނިކޮށް ދުއްކަމަ هللاއަޙްމަދު ޢަބްދު ،[ނަން
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ޕޮލިސް ކޮންސްޓަބަލް ލައިގެންހުރި އެއްޗެތި ފައިގެ ފަލަމަސްގަޑާއި ހަމައަށް ތިރިކޮށްފައި ހުއްޓާ ދުއްކަމަށް هللا އަޙްމަދު ޢަބްދު
 ބުނާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ޕޮލިސް ލާންސްކޯޕްރަލް ޢަލީ ރިޔާޟްއާއި ޕޮލިސް ކޮންސްޓަބަލް ޢަލީ ޢާމިރު އާއި މުޙައްމަދު އަޒްހާން 

ވަނަ މާއްދާގެ  3ގެ  )ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުނާމެދު ޚާއްޞަ އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( 2009/2
ގެ މައްޗަށް، ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ  هللاގެ ދަށުން އަޙްމަދު ޢަބްދު ވާލާދީ، އެ މާއްދާގެ )ނ(ޙަ )ހ( އާ 
  ބައްލަވާފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެކެވެ.ކުރުމުން  ތުންދައުލަ ދަޢުވާކުށުގެ 

ގެ هللاވިޖްނިންގެ އަޙްމަދު ޢަބްދު/ދެންފަހެ، ސ.ހިތަދޫޙުކުމް ކުރައްވާފައިވަނީ، " ކޯޓުން  ކްރިމިނަލް ޤަޟިއްޔާގައި އެ
ކުއްޖާގެ ނަމާއި ]، ތުން ބެލި ބެލުމުންޢަ ތުން ކުޅަ ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ޝަރީދައުލަމައްޗަށް 
ލަށް ޞްތުން ކުރި ދަޢުވާގެ އަ ދައުލަގެ މައްޗަށް  هللاބުނެ އަޙްމަދު ޢަބްދު މެދު ބަދުއަޙުލާޤީ ޢަމަލު ހިންގާފައިވާކަމަށް އިއާ[ އެޑްރެސް

هللا އަޙްމަދު ޢަބްދު ،އެހާކަންހާއިރު 20:00ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ  17ޖޫން  2010އިންކާރުކުރާއިރު، هللا އަޙްމަދު ޢަބްދު
ނޑު ކައިރިން ދަނިކޮށްހިތަދޫ  ސ.ލުގައި ސައިކަ ގޮވައިގެން  [ކުއްޖާގެ ނަން ]އާ ބައްދަލުވެގެން،  [ކުއްޖާގެ ނަން ] ،ރަސްމީ ބޯޅަދަ
ނޑަށް ގޮސް، އެތަނުގައިތިބި ކަމަށް އަޙްމަދު ޢަބްދު ލުގައި ސ.ސައިކަ ތުގައި ބުނެފައިވުމާއި، ޢަ ޝަރީهللا ހިތަދޫ މިފްކޯ ފަސްގަ

އަށް  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ގެ މޯބައިލް ފޯނުން އޮރިޔާން މަންޒަރު ދައްކުވައިދޭ ވީޑިއޯ އެއް  هللاއަޙްމަދު ޢަބްދުތިބިއިރު  އަދި އެތަނުގައި
އަމިއްލައަށް ބޭލުމަށްފަހު، هللا ލައިގެންހުރި ޖިންސް އަޙްމަދު ޢަބްދު[ ކުއްޖާގެ ނަން]ދެއްކިކަމަށާއި، އޭގެ ފަހުން هللا އަޙްމަދު ޢަބްދު
ގެ ފަރުޖުގައި ޖައްސާ  [ކުއްޖާގެ ނަން]ގެ ޒަކަރު،  هللاޖިންސްގެ ޒިބު ތިރިކޮށް، އަޙްމަދު ޢަބްދުހުރި  ލައިގެންهللا އަޙްމަދު ޢަބްދު

ގެ ފަރުޖަށް ވައްދަން އުޅުމުން  [ކުއްޖާގެ ނަން]ގެ ޒަކަރު هللاފޮޓޯ ނެގިކަމަށާއި، އެގޮތަށް ފޮޓޯ ނަގަން ހުރެފައި، އަޙްމަދު ޢަބްދު
އެހާކަންހާއިރު، ފުލުހުންނަށް  20:45ތަޙްޤީގުގައި ބުނެފައިވުމާއި އަދި ހަމަ އެރޭ [  ކުއްޖާގެ ނަން ]ތަދުވެގެން ހަޅޭލަވައިގަތްކަމަށް 

ޓޯޗް ބައްތިން  ،އާއި ދެމީހުން ތިބިތަނަށް ފުލުހުންގޮސް [ކުއްޖާގެ ނަން]އާއި، هللا ލިބުނު ރިޕޯޓަކާ ގުޅިގެން އަޙްމަދު ޢަބްދު
އޭނާ ލައިގެންހުރި ޖިންސް މައްޗަށް ނަގަނިކޮށް  ،ތިން ފައިބައިގުމަ ނގެ އުهللاއަޙްމަދު ޢަބްދު[ ކުއްޖާގެ ނަން ]އަލިކުރި ވަގުތު 

ކޮށްފައި ހުއްޓައި ދުށްކަމަށް ޑާ ހަމައަށް ތިރި ނލައިގެންހުރި އެއްޗެތި ފައިގެ ފަލަމަސްގަهللا އެވަގުތު އަޙްމަދު ޢަބްދު ،ދުށްކަމަށާއި
 އި އާ[ ކުއްޖާގެ ނަން]އާއި هللا އަދި އަޙްމަދު ޢަބްދު، ދިޘާ ހިނގިތަނަށް ދިޔަ ހެކިން ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހުގައި ބުނެފައިވާތީއާއިޙާ

އޭ .އެން.އޭ ދިމާވާކަން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ޑީ.އެން.ކުރުމުން މިދެމީހުން ޑީ ގެ ފަރާތުން ލިބުނު ތަކެތި ޓެސްޓްދެމީހުން 
މެދު ބަދުއަޙުލާޤީ ޢަމަލު އިއާ [ޖާގެ ނަން ކުއް]هللا ޢަބްދު ،ލީލު ރިޕޯޓުން ދައްކާތީ، ބަޔާންވެދިޔަ ހެކިތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްޙްތަ

هللا ދު ޢަބްދު ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށުން އަޙްމަ ،ތަށް ސާބިތުވާތީޢަހިންގާފައިވާކަން ޝަރީ 
ނޑައަޅައި، މިކުށުގެ އުޤޫބާތެއްގެ ގޮތުން ޤާނޫނު ނަންބަރު  ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ސީ ގޯނާކުރާ )ކުޑަކުދިންނަށް ޖިން 2009/12ކަ

ވާލާދީ އެ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ޙަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި  3މީހުންނާމެދު ޚާއްސަ އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލު ކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
)ސާދަ( އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށް ލުމަށް ޙުކުމްކޮށް މިޤަޟިއްޔާ  14هللا ވިޖްނިންގ އަޙްމަދު ޢަބްދުހިތަދޫ/ ދަށުން ސ.
 މިފަދައިންނެވެ. "ނިންމީއެވެ

 
 

 :ްފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައ 

 

ޤަޟިއްޔާގައި ޙުކުމް ކުރައްވާ ނިންމެވުމުން، އެޙުކުމާމެދު ހިތްހަމަ  Cr-C/2011/958 ނަންބަރު ކޯޓުގެ ކްރިމިނަލް .2
ފާހަގަކޮށް  އެޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު ކުރަމުން އަންނަނިވި ނުކުތާތައް هللاހިތަދޫ/ވިޖްނިންގެ، އަޙްމަދު ޢަބްދު ސ.ނުޖެހިގެން 

ހިތަދޫ/ވިޖްނިންގެ، އަޙްމަދު  ސ.އެގޮތުން  އެނުކުތާތަކާމެދު ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ.
 ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ:ގެ هللاޢަބްދު

 
 ،ީ958ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކ/Cr-C/2011   ެޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތުގ

އޮތުމަކީ ކަނޑައެޅިގެން ދޮގެއްކަމަށް  ސަލާގެ ޙުކުމުގައި ލިޔުއްވާފައިއިޢުތިރާފުވިކަމަށް މައްهللا ގައި އަޙްމަދު ޢަބްދުމަޖިލީހު
 އެވެ.ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާސާބިތުކޮށްދެވެން އޮތްކަމަށް

 



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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 ،ީގެ  [ރެސްކުއްޖާގެ ނަމާއި އެޑް] ،ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މައްސަލަ ނިންމެވުމުގައި ދެވަނަ ނުކުތާއަކ
 2009/12ހެކިބަސް، މައްސަލަ ސާބިތުކުރުމަށް ލިބުނު ހެއްކެއްގެ ގޮތުން ޝަރީޢަތުން ބަލައިގެންފައިވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ފަދައިން، އެކުއްޖާއަށް އިތުބާރުކުރެވޭ ބައެއްގެ ހާޟިރުގައި އިންޓަވިއު ކޮށްގެން އެ އިންޓަވިއު  ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ  48ގެ 
ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް  52ގެ ހެކިބަހަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ކޮށްގެން ނޫންކަމަށްވުމުން، ވީޑިއޯ ރިކޯޑް 
 އެވެ.ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާކަމަށް ބަހަކަށްވާ ހޯދާފައިވާ ހެކި

 
  ަޖާގެ ކުއް]ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލު ހިންގިކަމަށް ޝަރީއަތުން ބުނާ، هللا އަޙްމަދު ޢަބްދު ނުކުތާއަކީ،  ތިންވަނ
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް  7ގެ  2009/12ގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރެވި، ޤާނޫނު ނަންބަރު  [ނަމާއި އެޑްރެސް

ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ހަމަހަމަކުރުން ނެތުންކަމަށް  20 ގެއެމައްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން އަދަބުދެވިފައި ނެތުމަކީ، ޤާނޫނުއަސާސީ
 އެވެ.ށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާބުނެ ހުޤަބޫލުކުރެވޭކަމަށް

 
  ީރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސް ޑޮކްޓަރަށް  ހިތަދޫ ސ.، [ކުއްޖާގެ ނަން] ،ހަތަރުވަނަ ނުކުތާއަކ

ގެ މެޑިކޯ ލީގަލް ރިޕޯޓް ހޯދާ އެމައްޗަށް ބަލަންޖެހޭ  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ދެއްކިކަމަށް ތަޙްޤީޤުން ފެންނަން އޮތްނަމަވެސް، 
 އެވެ.ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާމުގައި ޝަރީޢަތުން ދޫކޮށްލާފައިވާކަމަށްބެލުންތައް، އިންޞާފްކުރު

 
  ްގެ ޑީ.އެން.އޭ ރިޕޯޓު ޝަރީޢަތަށް  [ކުއްޖާގެ ނަން]އާއި هللا އަޙްމަދު ޢަބްދު ،ވަނަ ނުކުތާއަކީ ފަސ

އެފަދަ هللا ޢަބްދު ހުށަހެޅުނު ނަމަވެސް، އެރިޕޯޓު ޝަރީޢަތުން ކަށަވަރުކުރިގޮތް ފެންނަން ނެތްކަމަށާއި، އަދި އަޙްމަދު 
ވަނަ މާއްދާއާއި  52ސާމްޕަލެއް ދީފައިނުވުމުން ޑީ.އެން.އޭ ރިޕޯޓް ހެއްކެއްކަމަށް ބެއްލެވިއިރު، އެއީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 ޙިލާފަށް ހޯދާފައިވާ ހެއްކަކަށްވާކަމަށްބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާއެވެ.
 

 

ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށާއި،  Cr-C/2011/958 ނަންބަރު ކޯޓުގެ ކްރިމިނަލް މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން  .1
މައްސަލަ ރައްދުވާ  ފަރާތުންނާއި ގެهللاހިތަދޫ/ވިޖްނިންގެ، އަޙްމަދު ޢަބްދު ސ.އެޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު ކުރަމުން 

ންތަކަށް ބަލާއިރު ޔު ޔެކިމައްސަލައާއި ގުޅުންހުރި ލިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކައަށާއި، ޕްރޮސި
 އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ޝަރީޢަތަށް ފާހަގަކުރެއެވެ.

 

ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތުގެ   Cr-C/2011/958ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ފުރަތަމަ ކަމަކީ، )ހ(
ޑައެޅިގެން ދޮގެއްކަމަށް އޮތުމަކީ ކަނ ސަލާގެ ޙުކުމުގައި ލިޔުއްވާފައިއިޢުތިރާފުވިކަމަށް މައްهللا މަޖިލީހުގައި އަޙްމަދު ޢަބްދު
އަށް ޝަރުޢީ ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ގެهللاއަޙްމަދު ޢަބްދު، ބުނެސާބިތުކޮށްދެވެން އޮތްކަމަށް

 އަދި ޤާނޫނީ ނަޒަރަކުން ބަލާއިރު،
ން ޤަޟިއްޔާގައި ހިމެނޭ މައްސަލާގައި އެކޯޓު   Cr-C/2011/958ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

هللا އެހާކަންހާއިރު، އަޙްމަދު ޢަބްދު 20:00ވަނަ ދުވަހުގެރޭ  17ޖޫން  2010ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމަށް ބަލާއިރު، 
ނޑު ކައިރިން ދަނިކޮށް،  ސައިކަލުގައި ސ.  [ކުއްޖާގެ ނަން ]އާ ބައްދަލުވެގެން، [ ކުއްޖާގެ ނަން ]ހިތަދޫ ރަސްމީ ބޯޅަދަ

ނޑަށް ގޮސް، އެތަނުގައި ތިބިކަމަށް އަޙްމަދު ޢަބްދު  ހިތަދޫ މިފްކޯ ގޮވައިގެން ސައިކަލުގައި ސ. ޝަރީޢަތުގައި هللا ފަސްގަ
ގެ މައްޗަށް  هللاތުން އަޙްމަދު ޢަބްދުދައުލަބުނެފައިވާކަމަށް އެޙުކުމުގައި ބަޔާންކުރައްވާފައި ވީނަމަވެސް، އެ މައްސަލާގައި 

އިޢުތިރާފުވެފައިވާކަމަށް هللا އަށް އަޙްމަދު ޢަބްދުދަޢުވާކޮށްފައިވާ، ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށުގެ 
ތުން ކޮށްފައިވާ ދަޢުވާ ދައުލަގެ މައްޗަށް  هللاއެޙުކުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާކަމާއި، އަދި އެ މައްސަލާގައި އަޙްމަދު ޢަބްދު

ނޑައަޅުއްވާފައިވަނީވެސް އޭނާގެ އިޢުތިރާ  ފުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އޭނާގެ މައްޗަށް ސާބިތުވާކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކަ
 ނޫންކަން އެ މައްސަލާގެ ޙުކުމުން ސާފުކޮށް އެނގެން އޮންނަކަމާއި،

هللا އެހާކަންހާއިރު، އަޙްމަދު ޢަބްދު 20:00ވަނަ ދުވަހުގެރޭ  17ޖޫން  2010އެހެންކަމުން، 
ނޑު ކައިރިން ދަނިކޮށް،  ސައިކަލުގައި ސ. [ ކުއްޖާގެ ނަން ]ގެން، އާ ބައްދަލުވެ[ ކުއްޖާގެ ނަން ]ހިތަދޫ ރަސްމީ ބޯޅަދަ

ނޑަށް ގޮސް، އެތަނުގައި ތިބިކަމަށް އަޙްމަދު ޢަބްދު  ގޮވައިގެން ސައިކަލުގައި ސ. ޝަރީޢަތުގައި هللا ހިތަދޫ މިފްކޯ ފަސްގަ



   މައްސަލަަތއް  ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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ބުނެފައިވާކަމަށް، އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅިފައިމިވާ މައްސަލާގެ ޙުކުމުގައި ބަޔާންކުރައްވާފައި އޮތުމަކީ، ހަމައެކަނި އެކަމުގެ 
އްޗަށް ބިނާކޮށް އެމައްސަލާގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ބާޠިލުކުރަންޖެހޭ މަ

 ސަބަބެއް ނޫންކަމެވެ.

 
ގެ  [ކުއްޖާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް]ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މައްސަލަ ނިންމެވުމުގައި،  ،ދެވަނަ ކަމަކީ)ށ( 

 2009/12މަށް ލިބުނު ހެއްކެއްގެ ގޮތުން ޝަރީޢަތުން ބަލައިގެންފައިވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު ހެކިބަސް، މައްސަލަ ސާބިތުކުރު
ވަނަ މާއްދާގައި  48)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުނާމެދު ޚާއްޞަ އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

އިންޓަވިއު ކޮށްގެން އެ އިންޓަވިއު ވީޑިއޯ ރިކޯޑް ކޮށްގެން  ބުނާފަދައިން، އެކުއްޖާއަށް އިތުބާރުކުރެވޭ ބައެއްގެ ހާޟިރުގައި
ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ހޯދާފައިވާ  52ގެ ހެކިބަހަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ [ ކުއްޖާގެ ނަން]ނޫންކަމަށްވުމުން، 
އަށް ޝަރުޢީ އަދި ތާހުށަހަޅާފައިވާ ނުކު ގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށްهللاއަޙްމަދު ޢަބްދުބުނެ ހެކިބަހަކަށްވާކަމަށް

 ޤާނޫނީ ނަޒަރަކުން ބަލާއިރު،
)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުނާމެދު ޚާއްޞަ އުޞޫލުތަކަކަށް  2009/12ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްދާގައި  48ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ހެކިބަސް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އިޖުރާއާތެއް އެޤާނޫނުގެ  ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު(
ޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، މިގޮތުން، އެޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، ކުޑަކުއްޖެއްގެ ހެކިބަސް ހޯދާކަމަށްވާނަމަ، އެކުއްޖެއްގެ ބަ

ހެކިބަސް ހޯދަންވާނީ ކޯޓުން ބޭރުގައި، ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުން ބޭރުގައި، ފުލުސް އޮފީހުން ބޭރުގައި، އެކުއްޖާއަށް ފަރިތަ 
ކެފަރިތަ، އެކުއްޖާއަށް އިތުބާރުކުރެވޭ ބައެއްގެ ހާޒިރުގައި، އިންޓަވިއުކޮށްގެން، އެއިންޓަވިއު ވީޑިއޯ މާޙައުލެއްގައި، އެކުއްޖާ ދެ

ރެކޯޑުކޮށްގެން، ނުވަތަ އެކުއްޖަކީ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުއްޖެއްނަމަ، އެކުއްޖަކު ބުނާ އެއްޗެއް ތަރުޖަމާކޮށްދެވޭނެ 
އެކުއްޖާ ދެކެފަރިތަ، އެކުއްޖާއަށް އިތުބާރުކުރެވޭ ބައެއްގެ ހާޒިރުގައި ، ކަމުގެ ޤާބިލުކަންހުރި މީހެއްގެ ހާޒިރުގައި

އިންޓަވިއުކޮށްގެން، އެއިންޓަވިއު ވީޑިއޯ ރެކޯޑުކޮށްގެންކަމަށް އެމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އިސްތިއުނާފަށް 
ގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ  2010އި މެ 22ތުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ، ދައުލަހުށަހެޅިފައިމިވާ މައްސަލައާއެކު 
ގެ ބަޔާން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވަނީ، ފުލުސް އޮފީހުން ބޭރުގައި، އެކުއްޖާއަށް  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ފަރާތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 

ވިއުކޮށްގެން، އެއިންޓަވިއު ފަރިތަ މާޙައުލެއްގައި، އެކުއްޖާ ދެކެފަރިތަ، އެކުއްޖާއަށް އިތުބާރުކުރެވޭ ބައެއްގެ ހާޒިރުގައި، އިންޓަ 
 މައްޗަށް ބިނާކޮށްކަން އެނގެން ނެތްކަމާއި، ވީޑިއޯ ރެކޯޑުކޮށްގެން އޭގެ

ގެ ފަރާތުން هللاއަދި އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅިފައިމިވާ މައްސަލައަށް، އެމަްއސަލަ ރައްދުވި އަޙްމަދު ޢަބްދު
ކުއްޖާގެ ]ލަތުން ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅި ހެކީގެ ތެރޭގައި އުއިންކާރުކުރުމާ ގުޅިގެން، އެމައްސަލަ ސާބިތުކުރުމުގެ ގޮތުން ދަ

ގެ ނަން ހުށަހެޅިފައި ވީނަމަވެސް، އޭނާގެ ހެކިބަސް، ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުނާމެދު ޚާއްޞަ  [ނަން
ށް ޝަރީޢަތުންވެސް ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖްރާއަތާއި އެއްގޮތަ 48އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

 ނަގާފައިނުވާކަމާއި،
ގެ هللاއެހެންނަމަވެސް، އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅިފައިމިވާ މައްސަލާގައި، އެމައްސަލަ ރައްދުވި އަޙްމަދު ޢަބްދު

ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވާކަމަށް  ދަޢުވާ ތުން ކޮށްފައިވާ، ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދައުލަ މައްޗަށް 
ނޑައަޅުއްވާފައިވަނީ، އެމައްސަލާގައި ހިމެނޭ ދަޢުވާއަށް އަޙްމަދު ޢަބްދުކް އިންކާރުކުރުމާ ގުޅިގެން، هللا ރިމިނަލް ކޯޓުން ކަ

ގެ މޯބައިލް ފޯނުން هللاތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކިންގެ ހެކިބަހަށާއި، އަޙްމަދު ޢަބްދުދައުލައެދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމުގެ ގޮތުން 
އްސަލައާއެކު ހުށަހެޅިފައިވާ ޑީ.އެން.އޭ. ރިޕޯޓަށްވެސް ރިޢާޔަތްކުރެއްވުމަށް ފަހުގައިކަން އެނގެން ފެނިފައިވާ ފޮޓޯތަކަށާއި، މަ

ތުން ދައުލައޮތްއިރު، އަދި މިދެންނެވުނު ހެކިތަކާއި ޤަރީނާތަކުގެ މައްޗަށް، ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ނަޒަރަކުން ބަލާއިރު، 
 51 ޤާނޫނުއަސާސީގެ، ދަޢުވާޖަކާމެދު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ކުޑަކުއްهللاއަޙްމަދު ޢަބްދު
ނޑުން އޭނާގެ މައްޗަށް ސާބިތުވާއިރު، މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން  ވަނަ މާއްދާ ތުގެ ފަރާތުން ދައުލަގެ )އ( ގައިވާ މިންގަ

ޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުނާމެދު ގެ ތަޙްޤީޤު ބަޔާން ނެގިފައިވަނީ، ކު [ކުއްޖާގެ ނަން]ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިންކަމަށް ނުވުމަކީ، ނުވަތަ  48ޚާއްޞަ އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

އި އެކޯޓުން އެމައްސަލާގެ ޙުކުމުގައި އެބަޔާނަށް ޙަވާލާދެއްވާފައިވުމަކީ، އެކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، އެމައްަސލާގަ
ނޑައަޅަންޖެހޭ ޞޫކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމަކީ ޝަރުޢީ ނުވަތަ ޤާނޫނީ އު  ލަކާ ޚިލާފަށް އެކޯޓުން ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމެއްކަމަށް ކަ

 ސަބަބެއް ނޫންކަމެވެ.



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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ކުއްޖާގެ ]ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލު ހިންގިކަމަށް ޝަރީޢަތުން ބުނާ، هللا އަޙްމަދު ޢަބްދު ތިންވަނަ ކަމަކީ، (ނ)
ގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރެވި، ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުނާމެދު ޚާއްޞަ އުޞޫލުތަކަކަށް  [އެޑްރެސް ނަމާއި

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެމައްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން އަދަބުދެވިފައި ނެތުމަކީ،  7ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 
ގެ هللاއަޙްމަދު ޢަބްދު ،ބުނެކުރެވޭކަމަށް މަކުރުން ނެތުންކަމަށް ޤަބޫލުވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ހަމަހަ 20ޤާނޫނުއަސާސީ 

 އަށް ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ނަޒަރަކުން ބަލާއިރު،ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް
އިރު، ދިސާ ހިނގިޙާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ ދިސާޙާހުށަހެޅިފައިމިވާ މައްސަލަ އެ އިސްތިއުނާފަށް

 10)ދިހައެއް( އަހަރުކަމާއި، ކުއްޖާގެ ޢުމުރުން  10ގެ ޢުމުރަކީ  [ކުއްޖާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް]އެމައްސަލާގައި ހިމެނޭ 
)ފަނަރަ( އަހަރު ފުރިހަމަވުމާ ހަމައަށް، ކުށުގެ ޖިނާއީ މަސްއޫލިއްޔަތު އެކުއްޖަކު  15)ދިހައެއް( އަހަރު ފުރުނީއްސުރެ 

ނޑައަޅާފައިވާ ކުށްތަކުގެ ތެރެއިން، މުރުތައްދުވުމުގެ ކުށް ނުވަތަ ބަޣާވާތްކުރުމުގެ އުފުލަންޖެހޭނީ، އިސްލާމްދީ ނުގައި ޙައްދު ކަ
ކުށް، ނުވަތަ ޒިނޭކުރުމުގެ ކުށް، ނުވަތަ ޤަޛުފުގެ ކުށް، ނުވަތަ ރާބުއިމުގެ ކުށް ނުވަތަ ޤަޞްދުގައި މީހުން މެރުމާއި، 

ކުޑަކުދިންކުރާ ، އްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ކުށް އެކުއްޖަކު ކޮށްފައިވާނަމަކަން މަރާބެހޭ އެހެނިހެން މައްސަލަތަކާއި، އެފަދަ ކަމެ
ވަނަ މާއްދާގެ  4 ކުށުގެ މައްސަލަތައް ބަލާ، ތަޙްޤީޤުކޮށް، އިންސާފުކޮށް އަދަބުދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދުގެ

ނާފަށް ހުށަހެޅިފައިމިވާ މައްސަލައަކީ ވަނަ މާއްދާއަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮންނައިރު، އިސްތިއު 5)ށ( އަށާއި 
 އިސްވެދެންނެވުނު ބާވަތްތަކުންކުރެ ބާވަތެއްގެ މައްސަލައެއް ނޫންކަމާއި،

ގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރެވި هللاއެހެންކަމުން، އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅިފައިމިވާ މައްސަލާގައި އަޙްމަދު ޢަބްދު
ކުއްޖާގެ ]ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލު ހިންގިކަމަށް ޝަރީޢަތުން ބުނާ، هللا ބްދުއޭނާގެމައްޗަށް ޙުކުމްކުރެވިފައިވާއިރު، އަޙްމަދު ޢަ

ގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރެވި، ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުނާމެދު ޚާއްޞަ އުޞޫލުތަކަކަށް  [މާއި އެޑްރެސްނަ
ށުން އަދަބުދެވިފައި ނެތުމަކީ، ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެމައްދާގެ )ށ( ގެ ދަ 7ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފު ކަމެއްކަމަށް ބެލެވެން ނެތްކަމެވެ. 20ޤާނޫނުއަސާސީ 
 
ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސް ޑޮކްޓަރަށް  .ސ، [ކުއްޖާގެ ނަން] ހަތަރުވަނަ ކަމަކީ، (ރ)

ގެ މެޑިކޯ ލީގަލް ރިޕޯޓު ހޯދާ އެމައްޗަށް ބަލަންޖެހޭ [ކުއްޖާގެ ނަން]ދެއްކިކަމަށް ތަޙްޤީޤުން ފެންނަން އޮތްނަމަވެސް، 
 ގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް هللاއަޙްމަދު ޢަބްދު ،ބުނެކުރުމުގައި ޝަރީޢަތުން ދޫކޮށްލާފައިވާކަމަށްސާފުބެލުންތައް، އިން

 އަށް ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ނަޒަރަކުން ބަލާއިރު،ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާ
ވާ ފަދައިން، އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅިފައިމިވާ މައްސަލާގައި، އެމައްސަލަ ރައްދުވި އިސްވެދެންނެވިފައި 

ޝަރީޢަތަށް  ދަޢުވާތުން ކޮށްފައިވާ، ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދައުލަ ގެ މައްޗަށް هللاއަޙްމަދު ޢަބްދު
ނޑައަޅުއްވާފައިވަނީ،  هللا އެމައްސަލާގައި ހިމެނޭ ދަޢުވާއަށް އަޙްމަދު ޢަބްދުސާބިތުވާކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކަ
ތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކިންގެ ހެކިބަހަށާއި، އަޙްމަދު ދައުލަ އިންކާރުކުރުމާ ގުޅިގެން، އެދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމުގެ ގޮތުން 

ރިޕޯޓަށް ރިޢާޔަތްކުރެއްވުމަށް  ގެ މޯބައިލް ފޯނުން ފެނިފައިވާ ފޮޓޯތަކަށާއި، މައްސަލައާއެކު ހުށަހެޅިފައިވާ ޑީ.އެން.އޭ.هللاޢަބްދު
ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިނގާފައިވާކަން هللا މެދު އަޙްމަދު ޢަބްދުއިއާ[ ކުއްޖާގެ ނަން ]ފަހުގައިކަން އެނގެން އޮތްއިރު، އަދި 

 ހިތަދޫ  ސ.، [ކުއްޖާގެ ނަން]އެހެކިތަކާއި ޤަރީނާތަކުން ސާބިތުވާން އޮތްއިރު، އެމައްސަލާގައި ހިމެނޭ ޢަމަލާ ގުޅިގެން 
ލީގަލް ރިޕޯޓެއް ޝަރީޢަތަށް -ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސް ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށްފަހު ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މެޑިކޯ 

ހުށަހެޅިފައިނުވުމަކީ ނުވަތަ އެފަދަ ރިޕޯޓެއް ޝަރީޢަތުގެ އިސްނެންގެވުމަކަށް ހޯއްދަވާފައިނުވުމަކީ، އެކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް 
 ލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމުގެ ޞައްޙަކަން ގެއްލިގެންދާނޭ ކަމެއް ނޫންކަމެވެ.އެމައްސަލާގައި ކްރިމިނަ 
 
ގެ ޑީ.އެން.އޭ ރިޕޯޓު ޝަރީޢަތަށް  [ކުއްޖާގެ ނަން]އާއި هللا އަޙްމަދު ޢަބްދު ފަސްވަނަ ކަމަކީ، (ބ)

އެފަދަ هللا ޙްމަދު ޢަބްދުހުށަހެޅުނު ނަމަވެސް، އެރިޕޯޓު ޝަރީޢަތުން ކަށަވަރުކުރިގޮތް ފެންނަން ނެތްކަމަށާއި، އަދި އަ
ވަނަ މާއްދާއާއި  52ސާމްޕަލެއް ދީފައިނުވުމުން، ޑީ.އެން.އޭ ރިޕޯޓް ހެއްކެއްކަމަށް ބެއްލެވިއިރު، އެއީވެސް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

އަށް ތާހުށަހަޅާފައިވާ ނުކު ގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށްهللاއަޙްމަދު ޢަބްދު ،ބުނެލާފަށް ހޯދާފައިވާ ހެއްކަކަށްވާކަމަށް ޚި
 ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ނަޒަރަކުން ބަލާއިރު،

ތުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅޭ ޑީ.އެން.އޭ. ދައުލަޖިނާއީ ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއް ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި 
ތަކެއް ނުވަތަ އުޞޫލުރިޕޯޓުތައް ޝަރީޢަތަށް ބަލައިގަނެ އެއަށް ބުރަދަން ދިނުމުގައި ކޯޓުތަކުން ޢަމަލުކުރާނެ ވަކި 



   މައްސަލަަތއް  ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 

 ޞަފްޙާ  | 194

 
 

ނަމަވެސް، އެފަދަ ރިޕޯޓުތަކަކީ އެމައްސަލައެއް ސާބިތުކުރުމުގައި، ހަރުދަނާ ޤަރީނާތަކެއްގެ އިދުތަކެއް އެކުލަވާލެވިފައި ނުވި ވާގަ
ލަތުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތުން، ކަމުގެ އުގޮތުގައި ޝަރީޢަތުން ބަލައިގަންނަމުން އައިސްފައިވާއިރު، އަދި އެފަދަ ރިޕޯޓުތަކަކީ ދަ

ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުން ތައްޔާރުކުރާ ރިޕޯޓުތަކަކަށްވުމާއެކު، އަދި އެފަދަ ރިޕޯޓެއްގެ ޞައްޙަކަމާމެދު  ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ
ޝަރީޢަތުގައި ސުވާލު ނުއުފެދޭހާ ހިނދަކު، އެރިޕޯޓަކީ ޞައްޙަ ރިޕޯޓެއްކަމަށް ބެލެވެންޖެހޭއިރު، އިސްތިއުނާފަށް 

ފައިވާ ޑީ.އެން.އޭ. ރިޕޯޓުގެ ޞައްޙަކަމާމެދު އަޙްމަދު ޅާ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަ ލަތުގެ ފަތާރުން އުހުށަހެޅިފައިމިވާ މައްސަލާގައި ދަ
 ގެ ފަރާތުން، މިމައްސަލާގެ ދަށުކޯޓު މަރުޙާލާގައި އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ސުވާލުއުފައްދާފައިނުވާކަމާއި،هللاޢަބްދު

ލެއް ދީފައިނުވާނެކަމަށް ސާމްޕަهللا އަދި ހަމައެފަދައިން، ޑީ.އެން.އޭ. ޓެސްޓުކުރުމަށްޓަކައި އަޙްމަދު ޢަބްދު 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި އޭނާގެ ފަރާތުން ބުނިކަމުގައި ވީނަމަވެސް، މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން 

 FSD(F)-DAR/2010/28ހުށަހެޅިފައިވާ، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފޮރެންސިކް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ނަންބަރު 
ގެ ފަރާތުން ލިބުނު ރެފަރަންސް ބަކަލް هللاރިޕޯޓު ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ، އަޙްމަދު ޢަބްދު ލިސިސްޑީ.އެން.އޭ. އެނަ

هللا ސްވޮބެއްވެސް ހިމެނިގެން ކުރެވުނު ތަޙްލީލުތަކަކުންކަން އެރިޕޯޓަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮންނައިރު، އަދި އަޙްމަދު ޢަބްދު
އްސަލާގެ ދަށުކޯޓުގެ މަރުޙަލާގައި އެއްވެސް މިންވަރަކަށް އެފަދަ ސާމްޕަލެއް ދީފައިނުވާނެކަމަށް އޭނާގެ ފަރާތުން މިމަ

ފާހަގަކޮށްފައިނުވާއިރު، އަދި އިސްވެދެންނެވިފައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލާގައި ހިމެނޭ ޑީ.އެން.އޭ. ރިޕޯޓުގެ ޞައްޙަކަމާމެދުވެސް 
އި ހިމެނޭ ޯމލްޑިވްސް ޕޮލިސް އިރު، މިމައްސަލާގަނުވާ ގެ ފަރާތުން އެއްވެސް ސުވާލެއް އުފައްދާފައިهللاއަޙްމަދު ޢަބްދު

ރިޕޯޓަކީ  ލިސިސްޑީ.އެން.އޭ. އެނަ FSD(F)-DAR/2010/28ސަރވިސްގެ ފޮރެންސިކް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ނަންބަރު 
 ލާފަށް ހޯދާފައިވާ ހެއްކެއް ނުވަތަ ޤަރީނާއެއްކަމަށް ބެލެވެން ނެތްކަމެވެ.ޚިވަނަ މާއްދާއާއި  52ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 
 ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ވުނު ކަންކަން އެގޮތަށް ހުރުމުން، ވީމާ، އިސްވެ ފާހަގަކުރެ

958/Cr-C/2011 ަހުށަހަޅާފައިވާ  ގެ ފަރާތުންهللاއަޙްމަދު ޢަބްދުމައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހިމެނޭ  އި ޤަޟިއްޔާގ
އެއްވެސް ސަބަބެއް  ފަދަންނަންޖެހޭބަދަލު ގެ އެކޯޓުން ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމަށްމައްސަލާގައި އެށް ބިނާކޮށް، ތަކުގެ މައްޗަނުކުތާ

 މިމައްސަލަ ބެލުމުގައި ބައިވެރިވި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހަކަށް ނުފެނުނެވެ. އޮތްކަމަށް
 

 

 :ްޙުކުމ 

 

، ދެންފަހެ، އިސްވެފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގައި ބަޔާންކުރެވުނު ކަންކަން ބަޔާންކުރެވުނު ގޮތަށް ހުރުމާއެކު
ހިތަދޫ/ވިޖްނިންގެ،  ސ. ،މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރުމަށްގައި ހިމެނޭ ޤަޟިއްޔާ  Cr-C/2011/958ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

އެކޯޓުން  މައްސަލާގައިގައި ހިމެނޭ ޤަޟިއްޔާއެ ބިނާކޮށް،  ތަކުގެ މައްޗަށް ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާ  ގެهللاއަޙްމަދު ޢަބްދު
މިމައްސަލަ ބެލުމުގައި ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭފަދަ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތްކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން  ށްކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމަ

ނޑިޔާރުން  ނޑައަޅައި، އިއްތިފާޤު ގެބައިވެރިވި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަ  އެގޮތުގެމަތިން ޙުކުމްކޮށްފީމެވެ.ން ކަ
 

 



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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 HC-A/74/2014ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު 
  ަކުޑަކުއްޖަކާމެދު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުން ޟިއްޔާގެ ބާވަތް: ޤ 

 

 :ްއިސްތިއުނާފު ކުރިފަރާތ 

      އަނީސް ޢަލީ ނަން:  *

 އުާޖލާ/ފުނަދޫ  ށ.* ދާއިމީ އެޑްރެސް:  A324782* އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު: 

 

 :ްއިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތ 

 ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސްޕްރޮސި  ނަން: *

 -* ދާއިމީ އެޑްރެސް:  -އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު: * 

 
  ު1435ޖުމާދަލްއޫލާ  18 ތާރީޚް: ރަޖިސްޓްރީކުރެވުނ 

 2014މާޗް  19                  
 :ް1435ރަޖަބު  27 ނިމުނު ތާރީޚ    

 2014މެއި  26             
 

  ު11  ރު: ނަންބަ  ޤަޟިއްޔާ  އިސްތިއުނާފުކުރެވުނ/C.2.C/2013 

  ުމެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ނޫމަރާ  :ނިންމެވި ކޯޓ 

 

  ިލިސް:މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖ 

ނޑިޔާރު  ނޑިޔާރު ފަނޑިޔާރު އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ، ޢައްބާސް ޝަރީފްފަ  ޢަލީ ސަމީރު ފަ
 

  ުޖިލިހުގައި ދޭ ބަޔާނުގައި ތަފާތުތަކެއް ތަޙުޤީޤު ބަޔާނާއި ޝަރީޢަތުގެ މަ :)ތައް(އުޞޫލު ޤަޟިއްޔާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ މުޙިއްމ
 ހުރިކަމުގައިވީނަމަވެސް، އެތަފާތުތަކަކީ މައްސަލަ އެމައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ ޙަޤީޤަތްތައް ފުރޮޅިގެންދާފަދަ ޖައުހަރީ ތަފާތުތަކަކަށް 

ލީގަލް ރިޕޯޓަކީ، -މެޑިކޯ އްލިގެން ދާނެ ކަމެއް ނޫންކަން؛ނުވާނަމަ އެފަދަ ތަފާތުތަކެއް ހުރުމަކީ އެބަޔާނުގެ ޞައްޙަކަން ގެ
އީ އެކުއްޖެއްގެ ޞިއްޙީ ޙާލަތާއި، އެކުއްޖަކަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާތައް ފަދަ ކަންކަން ދެނެގަތުމުގެ ބޭނުމުގައި ހެދޭ ރިޕޯޓެއްކަމާއި، އެ

ކުކަން ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން އެއްވެސް ޙާލެއްގައި އެމައްސަލައެއްގައި އަނިޔާ ލިބިފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުއްޖާއަށް އަނިޔާކުރީ ކާ 
  ކަންހެދޭ ރިޕޯޓެއް ނޫން 

 
  ިގެ ޚުލާޞާ:ދަށުކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައ 

 

މެއި  2012ޤަޟިއްޔާއަކީ، C.2.C/2013/11  ކޯޓުގެ ނަންބަރު މެޖިސްޓްރޭޓް މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ނޫމަރާ
 ]ކުއްޖާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް[ޢަލީ އާއި އިތުރު މީހަކާއެކު،  ފުނަދޫ/އުޖާލާ، އަނީސް އެހާކަންހާއިރު، ށ. 17:40ވަނަ ދުވަހު  31
ނޫރަންމާއާގެ މުޙައްމަދު ޝަރީފް އާއި ނޫމަރާ/ އަނީސް ޢަލީ އާއި ށ. ނޫމަރާ ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ހުއްޓާ، ށ. އަހަރު(11 )

އާމެދު ބަދުއަޙުލާޤީ ޢަމަލު  ]އްޖާގެ ނަން ކު[ގަދަކަމުން ނަގައިގަނެން އެދިމާ ވަލުތެރެއަށް ވައްދައި،  ]ކުއްޖާގެ ނަން [ ދެމީހުން
ލާޤީ ޢަމަލު ހިންގާފައިވާކަމަށް ޚުއާމެދު ބަދުއަ ]ކުއްޖާގެ ނަން[ބުނާތީއާއި، މިދެމީހުން  ]ކުއްޖާގެ ނަން [ހިންގާފައިވާކަމަށް 

 ކުއްޖާގެ [މަންމަ،  ގެ ]ކުއްޖާގެ ނަން [އާއި،  ]މާމަގެ ނަމާއި އެޑްރެސް ކުއްޖާގެ[ނިކަމަށް އޭނާގެ މާމަ، ބު ]ކުއްޖާގެ ނަން [
ފެމެލީ އެންޑް  ށ.، އަށް އަސަރުކޮށްފައިވާކަމަށް ]ކުއްޖާގެ ނަން [ދިސާގެ ސަބަބުން ބުނާތީއާއި، މިޙާ ]މަންމަގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 

 12/2009ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ، ކުއްޖާއާބެހޭ ރިޕޯޓުން އެނގެން އޮންނާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި  3ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްސަ އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ )



   މައްސަލަަތއް  ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 

 ޞަފްޙާ  | 196

 
 

 ދަޢުވާ ޙަވާލާދީ، އެމާއްދާގެ )ނ( ގެދަށުން، އަނީސް ޢަލީގެ މައްޗަށް، ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށުގެ 
 އްލަވާފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެކެވެ.ބަލަތުން ކުރުމުން އުދަ

 ދެންފަހެ، ށ.ޙުކުމް ކުރައްވާފައިވަނީ، " ކޯޓުން މެޖިސްޓްރޭޓް  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ނޫމަރާޤަޟިއްޔާގައި އެ
ކުއްޖާގެ ނަމާއި [އެހާކަންހާއިރު  17:40ވަނަ ދުވަހު  2012މެއި  31އުޖާލާ އަނީސް ޢަލީ އިތުރު މީހަކާއެކު،  ފުނަދޫ 

ނޫމަރާ ނޫރަންމާއާގެ މުޙައްމަދު  ނީސް ޢަލީއާއި ށ.އަ ،އަހަރު( ށ.ނޫމަރާ ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި ހުއްޓާ 11) ]އެޑްރެސް
އާމެދު ބަދުއަޙުލާޤީ  ]ކުއްޖާގެ ނަން [ގަދަކަމުން ނަގައިގެން އެދިމާލުގެ ވަލުތެރެއަށް ވައްދައި  ]ކުއްޖާގެ ނަން [ޝަރީފްއާ ދެމީހުން 

 ޞަ މީހުންނާމެދު ޚާއް  )ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީގޯނާކުރާ  2009/12ޤާނޫނު ނަންބަރު  ބުނެ  ޢަމަލު ހިންގާފައިވާ ކަމަށް
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި ޙަވާލާދީ، އެމާއްދާގެ )ނ( ގެދަށުން އަނީސް ޢަލީގެ  3އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫން( ގެ 

، މުގެ ކުށުގެ މިދަޢުވާއަށް އަނީސް ޢަލީ ތަޙްޤީގުގަޔާއިތުން ކުރެއްވި ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލު ހިންގުދައުލަ މައްޗަށް 

ފިޔަވާ  ގައި ދަޢުވާއަށް އިންކާރު ކުރާކަމަށް ބުނާބުނުން ޢުޝަރީޢަތުގައި އިންކާރުކުރާކަމަށް ބުނެފައި ވީނަމަވެސް އަނީސް ޢަލީގެ ދިފާ 
ތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަނިޔާ ދައުލަތުކުރުމަށް އެއްވެސް ހެއްކެއް އަދި ޤަރީނާއެއްވިޔަސް ހުށަހަޅާފައި ނުވާއިރު، މި ދަޢުވާ ސާބި

ގެ ތަޙުޤީގުގަޔާއި، ޝަރީޢަތުގައި ކިޔާދީފައިވާ ގޮތްކަމަށްބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޔާނުގައި ކިޔާދީފައިވާގޮތާއި، ]ކުއްޖާގެ ނަން [ ލިބުނު
ކިޔާދީފައިވާ ގޮތްކަމަށް  ]ކުއްޖާގެ ނަން [ށ.ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކުއްޖާގެ ރިޕޯޓުގައި 

މަންމަގެ ނަމާއި  ކުއްޖާގެ[އަށާއި، މަންމަ  ]ޑްރެސްމާމަގެ ނަމާއި އެ ކުއްޖާގެ [ގެ މާމަ ]ކުއްޖާގެ ނަން [ބުނެފައިވާގޮތާއި، 
މެޑިކޯ ލީގަލް ރިޕޯޓުގައި ، އަށް ކިޔާދީފައިވާ ގޮތްކަމަށްބުނެ މިމީހުން ތަޙްޤީގުގަޔާއި ޝަރީޢަތުގައި ކިޔާދީފައިވާ ގޮތަށާއި ]އެޑްރެސް

ނޑިބުރިއެއް ކޮށްޕާ ޖިންސީ ]ކުއްޖާގެ ނަން [ބަޔާންވެގެންވާގޮތަށް ބަލާއިރު  ގެ ޖިންސީ ގުނަވަން )ފަރުޖު( ތެރެއަށް އިނގިލިލާ ދަ
 ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްސަ  ޖިންސީ )ކުޑަކުދިންނަށް 2009/12ގޯނާކޮށްފައިވާކަން އެގެން އޮންނާތީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްދާގައި  47ގައި އެފަދަ މައްސަލަތައް ސާބިތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކަމަށް އެޤާނޫނުގެ  އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫން(
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނުކުތާތަކުގެ ތެރެއިން އެމާއްދާގެ )ޅ( އާއި )ކ( އާއި )އ( އާއި )ވ( އާއި )ދ( ގައި ހިމެނޭ ކަންކަން 

ތުން ކުރައްވާ ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދައުލަށ.ފުނަދޫ އުޖާލާ އަނީސް ޢަލީގެ މައްޗަށް ފުރިހަމަވެފައިވާތީ 
 )ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ  2009/12ނަންބަރ  ށް ސާބިތުވެއްޖެކަމަށާއި، ޤާނޫނުމިދަޢުވާ ޝައްކެތް ނެތްމިންވަރަށް ޝަރީޢަތަ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އަނީސް ޢަލީ  3ކަކަށް ޢަމަލު ކުރުމުގެ ޤާނޫން( ގެ މީހުންނާމެދު ޙާއްޞަ އުޞޫލުތަ  ގޯނާކުރާ
ނޑައަޅައި، ބުނެވިދިޔަ މާއްދާގެ )ނ( ގެދަށުން ށ. ނީސް ޢަލީ މިކުރި ކުށުގެ އުޤޫބާތަށް އަފުނަދޫ އުޖާލާ  ކުއްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަ

 މިފަދައިންނެވެ. ޟިއްޔާ ނިންމީއެވެ"ކުމްކޮށް މިޤަ)އެގާރަ( އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙު 11
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ޤަޟިއްޔާގައި ޙުކުމް ކުރައްވާ  C.2.C/2013/11 ނަންބަރު  ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ނޫމަރާ  .2
އިސްތިއުނާފު ކުރަމުން  އެޤަޟިއްޔާ  އަނީސް ޢަލީ  އުޖާލާ/ފުނަދޫ ށ.ނިންމެވުމުން، އެޙުކުމާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން 

 އެގޮތުން  އަންނަނިވި ނުކުތާތައް ފާހަގަކޮށް އެނުކުތާތަކާމެދު ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ.
  ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ:ގެ އަނީސް ޢަލީ އުޖާލާ /ފުނަދޫ ށ.

 
  ީޖިންސީ ޢަމަލެއް އަނީސް ޢަލީ ހިންގިކަމަށް  އާއެކު  [ކުއްޖާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް]  ،ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކ

ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ ތަޙްޤީޤުގައި އަދި ޝަރީޢަތުގައި އޭނާ އިންކާރުކޮށްފައިވާއިރު އެކަމުގެ މައްޗަށް ބައްލަވާފައި ނުވާކަމަށް
 އެވެ.ނުކުތާ

 
 ،ީގޯނާ  އަނީސް ޢަލީއާ ދެކޮޅަށް ހެކިބަސް ދީފައިވަނީ އަނީސް ޢަލީ ޖިންސީ  ދެވަނަ ނުކުތާއަކ
ގެ މަންމަ އާއި މާމަ ކަމުގައިވާއިރު، އެދެމީހުން އެދެމީހުންގެ ދަރިފުޅާ އެއްކޮޅަށް ދޭ  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ކުރިކަމަށް ބުނާ 

 އެވެ.ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާހެކިބަސް ޝަރީޢަތުން ޤަބޫލުކޮށްފައިވާކަމަށް
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  ަރުން ކުއްޖާއާ ބެހޭގޮތުން ތައްޔާރު ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަނުކުތާއަކީ،  ތިންވަނ
ކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުގައި ކުއްޖާ ކިޔައިދީފައިވާ ވާހަކައާއި، ކުއްޖާގެ މާމައާއި މަންމައަށް ކުއްޖާ ކިޔާދީފައިވާ ކަމަށްބުނާ 

 އެވެ.ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާވާހަކައިގައި ތަފާތު ހުރިއިރު އެކަމުގެ މައްޗަށް ބައްލަވާފައިނުވާކަމަށް
 

  ަ15ދިސާ ހިނގިކަމަށް ބުނާ ތާރީޚުގެ ޙާ ޖާ ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާފައިވަނީ ކުއް ،ރުވަނަ ނުކުތާއަކީ ހަތ 
)ފަނަރަ( ދުވަސްފަހުން ކަމަށްވާއިރު ކުއްޖާއަށް ލިބިފައިވާނަމަ ލިބިފައިވާ އަނިޔާއަކީ އަނީސް ޢަލީގެ ސަބަބުން ލިބުނު 

ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ އެކަމުގެ މައްޗަށް ބައްލަވާފައިނުވާކަމަށް ލީގަލް ރިޕޯޓުން އެގެން ނެތްއިރު-އަނިޔާއެއްކަމަށް މެޑިކޯ 
 އެވެ.ނުކުތާ

 

ޤަޟިއްޔާގެ  C.2.C/2013/11ގެ ނަންބަރު މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ނޫމަރާ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން  .1
ންނާއި ފަރާތު ގެއަނީސް ޢަލީ  ،އުޖާލާ/ފުނަދޫ ށ.ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށާއި، އެޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު ކުރަމުން 

ގުޅުންހުރި  ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކައަށާއި، މައްސަލައާއިމައްސަލަ ރައްދުވާ ޕްރޮސި 
 ންތަކަށް ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ޝަރީޢަތަށް ފާހަގަކުރެއެވެ.ޔު ލިޔެކި

 

އާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް އަނީސް ޢަލީ ހިންގިކަމަށް  [އްޖާގެ ނަމާއި އެޑްރެސްކު] ފުރަތަމަ ކަމަކީ، )ހ(
އަނީސް ޢަލީގެ ، ބުނެ ތަޙްޤީޤުގައި އަދި ޝަރީޢަތުގައި އޭނާ އިންކާރުކޮށްފައިވާއިރު އެކަމުގެ މައްޗަށް ބައްލަވާފައި ނުވާކަމަށް

 ޢީ އަދި ޤާނޫނީ ނަޒަރަކުން ބަލާއިރު،އަށް ޝަރުހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް
ކޯޓުގެ ނަންބަރު  އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅިފައިމިވާ، މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ނޫމަރާ މެޖިސްޓްރޭޓް

11/C.2.C/2013 ަކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ  2009/12އި ހިމެނޭ މައްސަލައަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު ޤަޟިއްޔާގ(
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި ޙަވާލާދީ، އެމާއްދާގެ )ނ(  3ތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ އުޞޫލުމީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ 

ފުނަދޫ/އުޖާލާ، އަނީސް ޢަލީގެ މައްޗަށް،  .ށ، ދަޢުވާގެދަށުން، ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށުގެ 
އަދި އެމައްސަލާގައި ހިމެނޭ ކުށުގެ ޢަމަލަށް، އެމައްސަލާގެ ތަޙްޤީޤު ، ތުގެ ފަރާތުންކޮށްފައިވާ މައްސަލައެއްކަމަށްވީއިރުދައުލަ

މަރުޙަލާގައިވެސް އަދި އެމައްސަލާގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައިވެސް އަނީސް ޢަލީ އިންކާރުކޮށްފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި، އަދި 
ނޑިޔާރު އެކަން އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅިފައިމިވާ މައްސަލާގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ  ރިޕޯޓުގައިވެސް، މައްސަލަ ބެއްލެވި ފަ

 ފާހަގަކުރައްވާފައިވާކަމާއި،
ލަތުން ކޮށްފައިވާ، ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދައުއަނީސް ޢަލީގެ މައްޗަށް 

ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު  އަށް އޭނާ އިންކާރުކުރުމާ ގުޅިގެން އެމައްސަލަ ސާބިތުކުރުމުގެ ގޮތުން، ކުޑަކުދިންނަށް ދަޢުވާ
ތުގެ ފަރާތުން ދައުލަވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ހެކި،  47ތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ އުޞޫލު ޚާއްޞަ 

ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި، އަދި އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅިފައިމިވާ މައްސަލާގައި ޝަރީޢަތުން ގޮތެއް 
 ންމަވާފައިވަނީ މިދެންނެވުނު ހެއްކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހުގައިކަންވެސް އެނގޭކަމާއި،ނި

އެހެންކަމުން، އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅިފައިމިވާ މައްސަލާގައި، މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ނޫމަރާ 
ފައިވާ، ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ޖިންސީ ލަތުން ކޮށްއުން ގޮތެއް ނިންމެވުމުގައި، އަނީސް ޢަލީގެ މައްޗަށް ދަކޯޓު މެޖިސްޓްރޭޓް

އަށް އޭނާގެ ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ އިންކާރަށް ޝަރީޢަތުން ރިޢާޔަތްކުރައްވާފައިނުވާކަމަށް ދަޢުވާޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށުގެ 
 ބެލެވެން ނެތްކަމެވެ.

 

ނާ އަނީސް ޢަލީއާ ދެކޮޅަށް ހެކިބަސް ދީފައިވަނީ، އަނީސް ޢަލީ ޖިންސީ ގޯ ދެވަނަ ކަމަކީ، )ށ(
ގެ މަންމަ އާއި މާމަ ކަމުގައިވާއިރު، އެދެމީހުން އެދެމީހުންގެ ދަރިފުޅާ އެއްކޮޅަށް ދޭ [ކުއްޖާގެ ނަން ]ކުރިކަމަށް ބުނާ، 

އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާ ށްރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓައަނީސް ޢަލީގެ ފަ، ބުނެހެކިބަސް ޝަރީޢަތުން ޤަބޫލުކޮށްފައިވާކަމަށް
 ނޫނީ ނަޒަރަކުން ބަލާއިރު،ޝަރުޢީ އަދި ޤާ

އިސްވެދެންނެވިފައިވާ ފަދައިން، އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅިފައިމިވާ މައްސަލައަކީ، ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ 
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި ޙަވާލާދީ، އެމާއްދާގެ  3ތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ އުޞޫލު ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ 

ޢަތަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްކަމަށްވީއިރު، އެޤާނޫނުގެ ދަށުން ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅޭ )ނ( ގެދަށުން ޝަރީ 



   މައްސަލަަތއް  ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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ލަތުގެ ފަރާތުން ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅޭނެ ހެކީގެ ނިސްބަތް އުމައްސަލަތަކުގައި، މައްސަލަ ސާބިތުކުރުމުގެ ގޮތުން ދަ
އް ހިނގުމުން ދާދިއަވަހަށް ނުވަތަ އެކަމެއް ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު، "އެކަމެ 47ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެޤާނޫނުގެ 

ބަފައިންނަށް، ނުވަތަ ގާތްތިމާގެ މީހަކަށް، ނުވަތަ ންހިނގުމާދެމެދު ގިނަދުވަސްތަކެއް ނުވަނީސް ކުއްޖާގެ މައި
ރަޚްމަތްތެރިއަކަށް، ނުވަތަ ޑޮކްޓަރަކަށް، ނުވަތަ ޞިއްޙީ އެހީތެރިއަކަށް، ނުވަތަ ސައިކޮލޮޖިސްޓަކަށް، ނުވަތަ 

ކޭޓްރިސްޓަކަށް، މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރާ ފުލުހަކަށް ނުވަތަ ކުޑަކުދިން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޚިދުމަތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ސައި
މީހަކަށް ކުއްޖާދީފައިވާ ބަޔާން" އަކީ އެމާއްދާގެ )ޅ( ގެ ދަށުން، މިބާވަތުގެ މައްސަލަތައް ސާބިތުކުރުމުގައި ޝަރީޢަތުން 

 ހެކިކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، ބަލައިގަންނަންޖެހޭ ބާވަތުގެ 
އެހެންކަމުން، އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅިފައިމިވާ މައްސަލާގައި ޝަރީޢަތުން ގޮތެއް ނިންމެވުމުގައި، ހެކީގެ 

ލަތުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވުމަކީ ނުވަތަ އަނިޔާ އުގޮތުގައި، އަނިޔާ ލިބުނުކަމަށް ބުނާ ކުއްޖާގެ މަންމައާއި މާމަ، ދަ
ށް ބުނާ ކުއްޖާގެ މާމަ، މައްސަލާގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ދީފައިވާ ހެކިބަހަށް ޝަރީޢަތުން ލިބުނުކަމަ

ރިއާޔަތްކުރައްވާފައިވުމަކީ ޝަރުޢީ ނުވަތަ ޤާނޫނީ އުސޫލަކާ ޚިލާފަށް އެކޯޓުން ކުރައްވާފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ބެލެވެން 
 ނެތްކަމެވެ.

 
ރަން ސަރވިސް ސެންޓަރުން ކުއްޖާއާ ބެހޭގޮތުން ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑް ށ. ތިންވަނަ ކަމަކީ، (ނ)

ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުގައި ކުއްޖާ ކިޔައިދީފައިވާ ވާހަކައާއި، ކުއްޖާގެ މާމައާއި މަންމައަށް ކުއްޖާ ކިޔާދީފައިވާކަމަށް ބުނާ 
ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް  އަނީސް ޢަލީގެ ، ބުނެވާހަކައިގައި ތަފާތު ހުރިއިރު އެކަމުގެ މައްޗަށް ބައްލަވާފައިނުވާކަމަށް

 އަށް ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ނަޒަރަކުން ބަލާއިރު،ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާ
އަތިރިމައްޗަށް ނުކުތުމަށްފަހު ކުދި ބޮލި ހޮވަމުން ދަނިކޮށް ކުއްލިއަކަށް އަނީސް  [ކުއްޖާގެ ނަން ]

ނޑުގައި  މުޙައްމަދު ޝަރީފް އައިސް އޭނާގެ އަތުގައި ހިފުމުން ،ޢަލީއާއި ފޮޅުވާލާފައި ދާންއުޅުމުން، އޭނާގެ އުނަގަ
ހިފަހައްޓައިގެން އެދިމާލުގައި އެއްކޮށްފައިހުރި ބޮޑު ވެލިފުންޏެއްގެ ފަހަތަށް އޭނާ ގެންދިޔަކަމަށާއި، އެތަނަށް ގެންދިއުމަށްފަހު 

ން އޭނާގެ ކުރިމަތިފަރާތަށް އިނގިލި މުޙަްއމަދު ޝަރީފު ހިފިކަމަށާއި، އަދި އެދެމީހު ،އޭނާގެ އުރަމަތީގައި އަނީސް ޢަލީއާއި
ކިޔައިދީފައިވާކަމަށް، އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅިފައިމިވާ  [ކުއްޖާގެ ނަން]ލީ ކަމަށާއި، އެނޫން އިތުރުކަމެއް ކޮށްފައިނުވާކަމަށް 

ރޮޓެކްޝަން ންޑް ފެމިލީ ޕްމައްސަލާގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުގައި ހިމެނިފައިވާ، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖެންޑަރ އެ
ގައި، ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  2013ފެބްރުއަރީ  4ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރުން،  ސްގެ ށ.ސަރވި

 ކުއްޖާގެ ]މަށް ބުނެ އޭނާގެ މާމަ، ކިޔައިދިން ގޮތްކަ [ކުއްޖާގެ ނަން ]"ކުއްޖާއާއި ބެހޭ ރިޕޯރޓު" ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، 
ގައި ދީފައިވާ  2013އޮކްޓޫބަރު  30 މައްސަލާގެ ދަށުކޯޓު މަރުޙަލާގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް  ،[މާމަގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 

ނަގައިގަނެގެން ވަލުތެރެއަށް ގެންދިޔުމަށްފަހު އޭނާގެ ޖަންގިޔާ ބާލައި މޫނުމަތީގައި  [ކުއްޖާގެ ނަން]ބަޔާނުގައި، އަނީސް ޢަލީ 
ފުރަގަހަށްލާ ބަނުމަށްފަހު، އޭނާއަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމަށާއި، އަދި  ގެ ދެއަތް  [ކުއްޖާގެ ނަން]ޖަންގިޔާ އަޅުވައި، އަދި 

ނޑިބުރިއެއް ހެރިކަމަށް  [ކުއްޖާގެ ނަން]އަނީސް ޢަލީ   [ކުއްޖާގެ ނަން]ގެ ކުރިމަތިފަރާތަށް )ޖިންސީ ގުނަވަނުގެ ތެރެއަށް( ދަ
ރުން، އެމައްސަލާގެ ތަހްޤީޤަށް އޭނާ ދީފައިވާ ބުނެފައިވުމުގެ އިތު [ކުއްޖާގެ މާމަގެ ނަން]އޭނާގާތު ބުނެފައިވާކަމަށް، 

އާމެދު ކަންތައްތައް ހިނގާފައިވާ ގޮތްކަމަށް އޭނާ ކިޔާދީފައިވާ ގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާނެކަމަށް  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ބަޔާނުގައި، 
 ބުނެފައިވާކަމާއި،

ފެމިލީ އެންޑް  ށް، ށ.ކިޔައިދިންކަމަ  [ކުއްޖާގެ ނަން]އޭނާއާމެދު ކަންތައް ހިނގާފައިވާ ގޮތްކަމަށް 
ގައި، ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ "ކުއްޖާއާއިބެހޭ ރިޕޯރޓު" ގައި  2013ފެބްރުއަރީ  4ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރުން، 

ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި،  [މާމަގެ ނަން  ކުއްޖާގެ ]ރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާއި، މިމައްސަލާގެ ދަށުކޯޓުގެ ޝަ 
ކިޔައިދިންކަމަށް ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، އިސްވެފާހަގަކުރެވިފައިވާ  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ތައް ހިނގާފައިވާ ގޮތްކަމަށް އޭނާއާމެދު ކަން 

އެއްގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ ދިސާޙާ މައްސަލަ އެ]ފަދައިން، ތަފާތުތަކެއް ހުރިކަމުގައި ވީނަމަވެސް، މިމައްސަލާގެ ތަޙްޤީޤަށް، 
ޔާނަށް ދީފައިވާ ބަ [މާމަގެ ނަން  ކުއްޖާގެ]ގައި  2012ޖުލައި  21( ތަކެއް ނުވަނީސް ދިސާ ހިނގިތާ މާގިނަ ދުވަސްޙާ

 [ކުއްޖާގެ ނަން]އަށް  [މާމަގެ ނަން  ކުއްޖާގެ]ދިސާ ޙާ ށް ބިނާވެފައިވާ ދިސާއެއްގެ މައްޗަޙާބަލާއިރު، މިމައްސަލަ އެ
ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރުން،  ކިޔައިދީފައިވާ ގޮތްކަމަށް އޭނާ ބުނެފައިވާ ގޮތާއި، އިސްވެދެންނެވުނު ށ.

 ،ގައި، ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ "ކުއްޖާއާއި ބެހޭ ރިޕޯރޓު" ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާ ދާދިއެއްގޮތްކަމާއި 2013ފެބްރުއަރީ  4



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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ވަނީ ދިސާ ހިނގާފައި ޙާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ ދިސާޙާހުށަހެޅިފައިމިވާ މައްސަލަ އެ އިސްތިއުނާފަށް
)ސޯޅަ( މަހެއްހާ  16ދިސާ ހިނގިތާ ޙާރީޢަތަށް ހުށަހެޅިފައިވަނީ، އެކަމަށް ވީއިރު، އެމައްސަލަ ޝަ 2012މެއި  31

 [ކުއްޖާގެ މަންމަގެ ނަން ]ޢަތަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ދުވަސް ފަހުންކަމާއި، އަދި އެމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހެކިންގެ ގޮތުގައި ޝަރީ 
ގެ ހެކިބަސް ކޯޓުން ނަންގަވާފައިވަނީ، މައްސަލަ އެކޯޓަށް  [މާމަގެ ނަން  ކުއްޖާގެ]ތެރެއިން  ގެ [މަގެ ނަން މާ ކުއްޖާގެ]އާއި، 

ހުށަހެޅުނުތާ މަހެއްހާ ދުވަސް ފަހުންކަމަށްވެފައި، ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ސާބިތުކުރުމަށް ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅޭ ހެކިން 
ސަލާގެ ތަޙްޤީޤަށް އެމީހަކު ދީފައިވާ ބަޔާންތަކާއި، އެމައްސަލައަކާ އެމައްސަލައެއްގައި ކޯޓަށް ހެކިބަސްދިނުމުގެ ކުރިން، އެމައް

ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ލިޔުންތަކާއި ހެކިތައް ބަލާ، މުރާޖާކޮށް، ޝަރީޢަތަށް ހެކިބަސްދިނުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުވުމަކީ 
ޝަރީޢަތަށް ދެވޭ ހެކިބަސް ދެވެނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢާންމުގޮތެއްގައި ކުރެވޭކަމެއްކަމަށް ނުވުމާއި، އަދި މައްސަލާގެ 

ނެއް ޔާނާއި، )އެބަޔާއެހެކިބަސްދޭ މީހެއްގެ ހަނދާނުގެ މައްޗަށް ކަމަށްވުމާއެކު، މައްސަލާގެ ތަޙްޤީޤަށް ދީފައިވާ ބަ
ދިނުމަށްފަހު އެތަށް ދުވަހެއް ފަހުން( މައްސަލާގެ ޝަރީޢަތަށް ދޭ ބަޔާނާއި ކޮންމެސްވަރެއްގެ ތަފާތުތަކެއް ހުރުމަކީ 

 ށީގެންވާކަމެއްކަމާއި،އެކަ
ފެމިލީ  ކިޔައިދިންކަމަށް، ށ. [ކުއްޖާގެ ނަން]އެހެންކަމުން، އޭނާއާމެދު ކަންތައް ހިނގާފައިވާ ގޮތްކަމަށް 

ގައި، ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ "ކުއްޖާއާއިބެހޭ ރިޕޯރޓު" ގައި  2013ފެބްރުއަރީ  4އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރުން، 
ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި،  [މާމަގެ ނަން  ކުއްޖާގެ ]ރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގައި މިމައްސަލާގެ ދަށުކޯޓުގެ ޝަ ، ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާއި

ކިޔައިދިންކަމަށް ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، އިސްވެފާހަގަކުރެވިފައިވާ  [ކުއްޖާގެ ނަން ]އޭނާއާމެދު ކަންތައް ހިނގާފައިވާ ގޮތްކަމަށް 
މަވެސް، އެތަފާތުތަކަކީ މައްސަލަ އެމައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ ޙަޤީޤަތްތައް ފަދައިން، ތަފާތުތަކެއް ހުރިކަމުގައި ވީނަ

ދީފައިވާ ބަޔާނުގެ  [މާމަގެ ނަން ކުއްޖާގެ ]ތަފާތުތަކެއް ހުރުމަކީ  ފުރޮޅިގެންދާފަދަ ޖައުހަރީ ތަފާތުތަކަކަށް ނުވާނަމަ، އެފަދަ 
 ގެއްލިގެންދާނޭ ކަމެއްނޫންކަމަށްވެފައި، ގެ ޞައްޙަކަން ނުވަތަ އިސްވެދެންނެވިފައިވާ "ކުއްޖާއާއިބެހޭ ރިޕޯރޓު"

ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި، މައްސަލާގެ  [މާމަގެ ނަން ކުއްޖާގެ ]ދަށުކޯޓު މަރުޙަލާގައި  އަދި، މައްސަލާގެ
އިވާ ބަޔާނުގައި، ދީފަ  [މާމަގެ ނަން މައްސަލާގެ ތަޙްޤީޤަށް )ކުއްޖާގެ ތަޙްޤީޤަށް ދީފައިވާ ބަޔާނަށް ޙަވާލާދީފައިވާއިރު،

 ކުއްޖާގެ ]އިދީފައިވާ ގޮތްކަމަށް ކިޔަ [ކުއްޖާގެ ނަން]ދިސާ އޭނާއަށް ޙާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ ދިސާޙާސަލަ އެމިމައް
ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  ބުނެފައިވާ ގޮތާއި، އިސްވެދެންނެވުނު ށ. [މާމަގެ ނަން

ޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާ ދެމެދު، މައްސަލަ އެމައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ ޙަޤީޤަތްތައް ފުރޮޅިގެންދާފަދަ "ކުއްޖާއާއިބެހޭ ރިޕޯރޓު" ގައި ބަ
 ކުއްޖާގެ ]ދިސާ ޙާށް ބިނާވެފައިވާ ދިސާއެއްގެ މައްޗަޙާމިމައްސަލަ އެ، ޖައުހަރީ އެއްވެސް ތަފާތެއްނެތްކަމާއި، މިޙާލަތުގައި

ރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގައި ގޮތްކަމަށް ބުނެ، މައްސަލާގެ ދަށުކޯޓުގެ ޝަ ކިޔައިދީފައިވާ  [ކުއްޖާގެ ނަން]އަށް  [މާމަގެ ނަން 
ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައެއް ކަންކަމާއި، އިސްވެދެންނެވިފައިވާ "ކުއްޖާއާއިބެހޭ  [މާމަގެ ނަން ކުއްޖާގެ ]

ކަންކަމުގައި ތަފާތުތަކެއް ހުރުމަކީ، ހަމައެކަނި  ރިޕޯރޓު" ގައި ކުއްޖާ ކިޔައިދީފައިވާ ގޮތްކަމަށް ބުނެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައެއް
 އެކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅިފައިމިވާ މައްސަލާގައި މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ނޫމަރާ މެޖިސްޓްރޭޓް 

 ން ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމް ބާޠިލުކުރަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނޫންކަމެވެ.ކޯޓު
 
 15ދިސާ ހިނގިކަމަށް ބުނާ ތާރީޚުގެ ޙާ ޖާ ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާފައިވަނީ ކުއް ،ހަތަރުވަނަ ކަމަކީ  (ރ)

)ފަނަރަ( ދުވަސްފަހުން ކަމަށްވާއިރު ކުއްޖާއަށް ލިބިފައިވާނަމަ ލިބިފައިވާ އަނިޔާއަކީ އަނީސް ޢަލީގެ ސަބަބުން ލިބުނު 
އަނީސް ޢަލީގެ ، ބުނެބައްލަވާފައިނުވާކަމަށް ލީގަލް ރިޕޯޓުން އެގެން ނެތްއިރު އެކަމުގެ މައްޗަށް-އަނިޔާއެއްކަމަށް މެޑިކޯ 

 އަށް ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ނަޒަރަކުން ބަލާއިރު،ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް
އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅިފައިމިވާ ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގައި އަނިޔާ ލިބުނުކަމަށް ބުނާ ކުއްޖާ ޑޮކްޓަރަށް 

ލީގަލް -ކަމާބެހޭ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރަކު އެކުއްޖަކު އެގްޒެމިން ކުރުމަށްފަހު ތައްޔާރުކުރާ މެޑިކޯ ، ދެއްކުމުން
ރިޕޯޓަކީ، އެކުއްޖެއްގެ ޞިއްޙީ ޙާލަތާއި، އެކުއްޖަކަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާތައް ފަދަ ކަންކަން ދެނެގަތުމުގެ ބޭނުމުގައި ހެދޭ 

ލިބިފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުއްޖާއަށް އަނިޔާކުރީ  ވެސް ޙާލެއްގައި އެމައްސަލައެއްގައި އަނިޔާރިޕޯޓެއްކަމާއި، އެއީ އެއް
 ކާކުކަން ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން ހެދޭ ރިޕޯޓެއް ނޫންކަމާއި،

ލަތުގެ ފަރާތުން ޝަރީޢަތަށް އުއެހެންކަމުން، އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅިފައިމިވާ މައްސަލައާއެކު ދަ 
އަށް ލިބިފައިވާނަމަ ލިބިފައިވާ އަނިޔާއަކީ އަނީސް ޢަލީގެ ސަބަބުން  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ލީގަލް ރިޕޯޓުގައި، -މެޑިކޯ  ހުށަހަޅާފައިވާ
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ލިބުނު އަނިޔާއެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނެތުމަކީ، އެކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅިފައިމިވާ މައްސަލާގައި 
 ން ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމް ބާޠިލުކުރަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނޫންކަމެވެ.ކޯޓު ނޫމަރާ މެޖިސްޓްރޭޓް މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 
 

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ނޫމަރާ ވީމާ، އިސްވެ ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން އެގޮތަށް ހުރުމުން، 
އަނީސް ޢަލީގެ އުނާފުކުރުމަށް މައްސަލަ އިސްތިހިމެނޭ  އިޤަޟިއްޔާގަ C.2.C/2013/11ކޯޓުގެ ނަންބަރު  މެޖިސްޓްރޭޓް

ބަދަލު  އެކޯޓުން ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމަށްމައްސަލާގައި އެށް ބިނާކޮށް، ތަކުގެ މައްޗަހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާ ފަރާތުން
ނޑިޔާރުން  އެއްވެސް ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް  ފަދަ ގެންނަންޖެހޭ  ގެ މިމައްސަލަ ބެލުމުގައި ބައިވެރިވި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަ

 މަޖިލީހަކަށް ނުފެނުނެވެ.
 

 

 :ްޙުކުމ 

 

ދެންފަހެ، އިސްވެފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގައި ބަޔާންކުރެވުނު ކަންކަން ބަޔާންކުރެވުނު ގޮތަށް ހުރުމާއެކު، 
މައްސަލަ ގައި ހިމެނޭ ޤަޟިއްޔާ  C.2.C/2013/11ކޯޓުގެ ނަންބަރު  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ނޫމަރާ މެޖިސްޓްރޭޓް

ގައި ޤަޟިއްޔާއެބިނާކޮށް،  ތަކުގެ މައްޗަށްފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާ އަނީސް ޢަލީގެ ،ފުނަދޫ/އުޖާލާ ށ.  ،ނާފުކުރުމަށްއިސްތިއު
ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭފަދަ އެއްވެސް ސަބަބެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން  އެކޯޓުން ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމަށް މައްސަލާގައިހިމެނޭ 

ނޑިޔާރުން މިމަނެތްކަމަށް  އެގޮތުގެމަތިން ން ކަނޑައަޅައި، އިއްތިފާޤު ގެއްސަލަ ބެލުމުގައި ބައިވެރިވި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަ
 ޙުކުމްކޮށްފީމެވެ.
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 HC-A/237/2012ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު 
  :ްކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުން ޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތ 

 

 :ްއިސްތިއުނާފު ކުރިފަރާތ 

 ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސްޕްރޮސި ނަން:  *

      -* ދާއިމީ އެޑްރެސް:  -* އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު: 

 

 :ްއިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތ 

 12[އުނިކުރެވިފައި]  ނަން: *

 [އުނިކުރެވިފައި ]* ދާއިމީ އެޑްރެސް:  [އުނިކުރެވިފައި]* އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު: 

 
  ު1433 ރަމަޟާން 21 ތާރީޚް: ރަޖިސްޓްރީކުރެވުނ 

 2012 އޯގަސްޓް 09                  
 :ް1435ރަޖަބު  29 ނިމުނު ތާރީޚ 

 2014މެއި  28             
 

  ު748  ރު: ނަންބަ  ޤަޟިއްޔާ  އިސްތިއުނާފުކުރެވުނ/Cr-C/2011 

 :ުކްރިމިނަލް ކޯޓު  ނިންމެވި ކޯޓ 

 

  ިލިސް:މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖ 

ނޑިޔާރު  ނޑިޔާރު ، އޫފު އިބްރާހީމްޢަބްދުއްރަފަ  ޢައްބާސް ޝަރީފް ފަނޑިޔާރު ، ޔޫސުފް ޙުސައިންފަ
 

  ުތައް(އުޞޫލު ޤަޟިއްޔާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ މުޙިއްމ(: -  
 

  ިގެ ޚުލާޞާ:ދަށުކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައ 

 

މީހުންނާމެދު  ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީގޯނާކުރާ ޤަޟިއްޔާއަކީ، Cr-C/2011/784  ކޯޓުގެ ނަންބަރު ކްރިމިނަލް 
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި ޙަވާލާދީ،  03ގެ  (12/2009ލުތަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަންބަރު ޞޫޚާއްޞަ އު

ގެ މައްޗަށް ކުޑަކުއްޖަކާ އެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ  [ނަން އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ]ގެ ދަށުން  އެމާއްދާގެ )ށ(
ގެ މައްޗަށް ހުށަހަޅަމުން  [ނަންއިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ]ރުމުން ބެލެވުނު ޤަޟިއްޔާއެއްކަމާއި، އެ ދަޢުވާ ކުށުގެ ދަޢުވާ ކު 

ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުން ފެށިގެން  2010، [އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ނަން]ތުގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ، ދައުލަ
އާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގިކަމަށް އިންކާރުކުރި ނަމަވެސް،  އަހަރު( 13) [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސްކުއްޖާ]، އެކި ދުވަސްތަކުގައި

އަހަރު(  08) [ކުއްޖާގެ ކޮއްކޮގެ ނަމާއި އެޑްރެސް]ނާގެ ދަރިފުޅު އޭއާއި އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތު، [ކުއްޖާގެ ނަން] 2010
ތެރޭގައި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރި ދަތުރުގައި ބެންކޮކަށް ގޮސް ހުރިއިރު، އެއް  ވަނަ އަހަރުގެ ސްކޫލް އަހަރީ ޗުއްޓީ  2010އާއެކު 

ގެ ގައިގައި  [ކުއްޖާގެ ނަން ] އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތް އަށް ހޭލެވުނީ  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ރެއެއްގެ ދަންވަރުގެ ވަގުތެއްގައި 
ގެ ބަނޑުގައާއި،  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ނާ އަތްލައި އޭރެއަށް ލައިގެން އޮތް ޓީޝާޓްގެ ތެ [ކުއްޖާގެ ނަން ]ބައްދައިގެން އޮވެ، 

ކުއްޖާގެ ]، [ކުއްޖާގެ ނަން ]ބުނާތީއާއި، އެދަތުރު ނިންމައި މާލެއައި ފަހުން  [ކުއްޖާގެ ނަން]ބުރަކަށީގައި ފިރުމަނިކޮށްކަމަށް 
ނިދާފައި އޮއްވާ  [ކުއްޖާގެ ނަން] ގެ ގެއަށް ނިދަން ދިޔަ ރެއެއްގައިއިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތުއާއެކު  [ންކޮއްކޮގެ ނަ

އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ލައިގެން އޮތް ޓީޝާޓުގެ ތެރެއަށް  [ކުއްޖާގެ ނަން]ގެ ކައިރީގައި އޮވެ،  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ހޭލެވުނުއިރު މީނާ 
މެދު އިއާ [ކުއްޖާގެ ނަން]، ބުނާތީއާއި [ކުއްޖާގެ ނަން]ގެ އުރަމަތީގައި އަތް ހާކަމުން ދިޔަކަމަށް  [ކުއްޖާގެ ނަން]އަތްލައި  ފަރާތް

 ކުއްޖާއާ ]ބުނިކަމަށް  [ކުއްޖާގެ ނަން]އިސްވެ ދެންނެވުނު ޢަމަލުތައް ހިންގިކަމުގެ ވާހަކަ  އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތް
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 ުބާނ ުކއްާޖގެ ާޢއިލާ ެމންބަރެެކވެ. ކަަމށްައިނޔާ ލިުބނު އި މިަމއްސަލަިއގަމިމައްސަލަިއގަިއ އިްސތިުއނާްފ ރަްއދުާވ ފަރާަތކީ،   



   މައްސަލަަތއް  ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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ނިސްޓްރީ ބުނާތީއާއި، މި [މަންމަގެ ނަމާއި އެޑްރެސް ގެކުއްޖާ]ގެ މަންމަ  [ކުއްޖާގެ ނަން] އާއި، [ދެބެންގެދެދަރި ކުއްޖެއްގެ ނަން
ބެހޭގޮތުން  އިއާ [ންކުއްޖާގެ ނަ]ސްގެ ފަރާތުން ންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިއޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމެލީގެ ޗައިލްޑް އެ

އަށް ޖިންސީ ހާނިއްކަ ލިބިފައިވާކަމަށް  [ކުއްޖާގެ ނަން] ގެ ކިބައިން ފަރާތު  އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުގައި 
އެކު ނަފްސާނީ އިއަށް ޖިންސީ އަނިޔާ ލިބުމާ [ކުއްޖާގެ ނަން]ބުނެފައިވާކަމަށް ފާހަގަ ކޮށްފައިވާތީއާއި،  [ނަން  ކުއްޖާގެ]

ބެހޭގޮތުން ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ ސައިކޮލޮޖިސްޓުގެ ރިޕޯޓުން އެނގެން  އިއާ [ކުއްޖާގެ ނަން]ބަލިމަޑުކަމެއް ލިބިފައިވާކަން 
އާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ބެލެވޭ އިތުރު ޤަރީނާ  [ކުއްޖާގެ ނަން ] ދުވާ ފަރާތްއިސްތިއުނާފް ރައްއޮންނާތީއާއި، 
)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުޞޫލުތަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ  2009/12ޤާނޫނު ނަންބަރު  ލިބިފައިވާތީ،

 [މާއި އެޑްރެސްނައިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ]ގެ ދަށުން  މާއްދާގެ )ށ(ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި ޙަވާލާދީ އެ 3ގެ  ޤާނޫނު(

  ބައްލަވާފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެކެވެ.ލަތުން ކުރުމުން އުދަ މައްޗަށް ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ  ގެ
ދިޔަ ބަޔާންތަކަށާއި ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކަށް އިސްވެ ޙުކުމް ކުރައްވާފައިވަނީ، " ކޯޓުން ކްރިމިނަލް ޤަޟިއްޔާގައި އެ

 2010ލަތުންކުޅަ ދަޢުވާ ޝަރީޢަތުން ބެލިއިރު، އު ގެ މައްޗަށް ދަ[މާއި އެޑްރެސް ނައިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ]ބަލާއިރު، 
މެދު ދަޢުވާލިބޭ އިއާ އަހަރު( 13) [ނަމާއި އެޑްރެސް ގެޖާކުއް ]ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުން ފެށިގެން އެކި ދުވަސްތަކުގައި، 

އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ]ތުން ދައުލަ ޖިންސީ ޢަމަލު ހިންގާފައިވާ ކަމަށްބުނެ  [ންނައިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ]
އާއި  [އްޖާގެ ނަންކު]އިންކާރު ކޮށްފައިވުމާއި،  [ން ނައިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ]މައްޗަށް ކުރި ދަޢުވާގެ އަޞްލަށް  ގެ[ންނަ
ވަނަ އަހަރުގެ ސްކޫލް  2010 އާއެކު [މާއި އެޑްރެސްކުއްޖާގެ ކޮއްކޮގެ ނަ]ދަރިފުޅު  ގެ [ންނަ އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ]

ރު، ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރި ދަތުރުގައި ބެންކޮކަށް ގޮސް ހުރިއި [ންނައިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ]އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ތެރޭގައި 
 [ކުއްޖާގެ ނަން ] ،[ންނަ އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ]އަށް ހޭލެވުނީ  [ކުއްޖާގެ ނަން]އެއް ރެއެއްގެ ދަންވަރުގެ ވަގުތެއްގައި 

 ގެ  [ންނައިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ]ލައިގެން އޮތް ޓީޝާޓްގެ ތެރެއަށް  [ކުއްޖާގެ ނަން] ގެ ގައިގައި ބައްދައިގެން އޮވެ،
ނޑުގައާއި، ބުރަކަށީގައި ފިރުމަނިކޮށްކަމަށް [ކުއްޖާގެ ނަން]އަތްލައި  ބުނެފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި އަދި އެދަތުރު  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ގެ ބަ

ގެއަށް  ގެ [ންނަ އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ] އާއެކު [ކުއްޖާގެ ކޮއްކޮގެ ނަން ]، [ނަން  ގެޖާ ކުއް]ނިންމައި މާލެ އައި ފަހުން 
 [ނަން  ގެޖާކުއް] ،[ންނައިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ]ނިދާފައި އޮއްވާ ހޭލެވުނުއިރު  [ނަން ގެޖާކުއް]އެއްގައި ނިދަން ދިޔަ ރެ

ގެ އުރަމަތީގައި އަތް ހާކަމުން  [ނަން ގެޖާ ކުއް]ލައިގެން އޮތް ޓީޝާޓުގެ ތެރެއަށް އަތްލައި  [ނަން  ގެ ޖާކުއް]ގެ ކައިރީގައި އޮވެ،
ހިންގި ކަމަށް  [ންނައިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ]ދިސާގައި ޙާނެފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި މިދެ ބު [ނަން  ގެޖާކުއް]ދިޔަކަމަށް 

ތުން ހުށަހެޅި ހެކީގެ ނިސްބަތަށް ބަލާއިރު، ޤާނޫނު ދައުލަބުނެފައިވާ ޖިންސީ ޢަމަލުތައް ސާބިތު ކުރުމަށްޓަކައި  [ނަން ގެޖާކުއް]
 47ގެ  ލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ޞޫ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އު )ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ 12/2009ނަންބަރު 

އިޝާރާތް ކުރި  [ނަން ގެޖާކުއް]ދިސާގައި ޙާށަހަޅާފައިނުވާތީ، ބުނެވިޔަ ދެ ލަތު ހެކި ހުއުވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ މިންވަރަށް ދަ
މެދު އިއާ [ނަން  ގެޖާކުއް ]، [ންނަރައްދުވާ ފަރާތުގެ އިސްތިއުނާފް ]ޖިންސީ ޢަމަލު ތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ޢަމަލެއް 

ނޑައަޅަ ހިންގާފައިވާކަން ޝަރީޢަތަށް މައްޗަށް  ގެ [މާއި އެޑްރެސްނައިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ]އި، ސާބިތު ނުވާކަމަށް ކަ
" ށް މިޤަޟިއްޔާ ނިންމީއެވެޙުކުމްކޮކުޑަކުއްޖަކާ މެދު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުނުވާކަމަށް 

 މިފަދައިންނެވެ.
 

 

 :ްފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައ 

 

ޤަޟިއްޔާގައި ޙުކުމް ކުރައްވާ ނިންމެވުމުން، އެޙުކުމާމެދު ހިތްހަމަ  Cr-C/2011/784 ނަންބަރު ކޯޓުގެ ކްރިމިނަލް .2
އަންނަނިވި ނުކުތާތައް ފާހަގަކޮށް އެޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު ކުރަމުން ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ޕްރޮސި ނުޖެހިގެން 

ގެ ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހު ޕްރޮސި އެގޮތުން  އެނުކުތާތަކާމެދު ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ.
  ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ:

 
  ،ީޗަށް ކޮށްފައިވާ ކުޑަ މައް ގެ  [ން ނައިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ]ލަތުން އު ދަފުރަތަމަ ނުކުތާއަކ

ކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކީގެ ނިސްބަތަށް ބަލާއިރު، 



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ  12/2009ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންވަރަށް  47ދަށުން ކުށެއް ސާބިތުވީކަމަށް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި އެ ޤާނޫނުގެ  ގެ ޤާނޫނު(

 ނުކުތާއެވެ. ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކި ހުށަހަޅާފައިވީނަމަވެސް އެކަމަށް ރިޢާޔަތް ނުކުރައްވައި މައްސަލަ ނިންމަވާފައިވާކަމަށް ބުނެ 
 
 ،ީއަދި ޤާނޫނީ ޢުސޫލުތަކާއި ޚިލާފަށް މައްސަލަ ނިންމަވާފައިވާކަމަށް ބުނެ  ޝަރުޢީ ދެވަނަ ނުކުތާއަކ

 .އެވެނުކުތާ ހުށަހަޅާފައިވާ
 

ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށާއި،  Cr-C/2011/784 ނަންބަރު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެމިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން  .1
ރައްދުވާ ފަރާތުން  އިސްތިއުނާފްފަރާތުންނާއި  ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ކިއުޓަރޕްރޮސިއެ ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު ކުރަމުން 

ންތަކަށް ބަލާއިރު މިމައްސަލަ ނިންމަން ފެންނަ ގޮތާމެދު ޔު މައްސަލައާއި ގުޅުންހުރި ލިޔެކިދައްކާފައިވާ ވާހަކައަށާއި، 
ނޑިޔާރުންގެ މެދުގައި ދެ ރައުޔުއެއްގެ މައްޗަށް ޚިޔާލު ތަފާތުވެފައިވާކަމާއި، އެދެ ރައުޔާއި އެދެރައުޔު ބިނާވެފައިވާ ފަ

 އަސާސްތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.

 
  ާގެ ރައުޔު( އާއި އެރައުޔު ބިނާކުރެވިފައިވާ އަސާސްތައް:ފަނޑިޔާރު ޢައްބާސް ޝަރީފު ރައުޔު )އަޤައްލިއްޔ 

 

  Cr-C/2011/748ންބަރު ނަ ކޯޓުގެ ކްރިމިނަލް ހުށަހެޅިފައިމިވާ އިސްތިއުނާފަށް ފުރަތަމަ ކަމަކީ،)ހ( 
)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ  12/2009ހިމެނޭ މައްސަލައަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ޤަޟިއްޔާގައި

ގެ ދަށުން،  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި ޙަވާލާދީ، އެމާއްދާގެ )ށ( 03ލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ގެ ޞޫއު
ގެ  [މާއި އެޑްރެސްނައިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ]ޢަމަލެއް ހިންގި ކަމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ، ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ 

މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ  ޖިންސީގޯނާކުރާ  ކުޑަކުދިންނަށް، ތުން ދަޢުވާކޮށްފައިވާ މައްސަލައެއްކަމާއިދައުލަ މައްޗަށް 
ލާއިރު، މީހަކު، ކުޑަކުއްޖެއްގެ ހަށިގަނޑުގައި، ޖިންސީ ވަނަ މާއްދާއަށް ބަ  03ލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ އުޞޫ

ނިޔަތެއް އޮވެގެން ގަސްތުގައި އަތްލައިފިކަމަށްވާނަމަ، އެކުރަނީ ކުށެއްކަމަށާއި، އެމާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، ޖިންސީ 
ގައި ނުވަތަ ޖިންސީ އެހެންވެސް ނިޔަތާއެކު އަތްލުންކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ކުއްޖާގެ ކުރިމަތިފަރާތުގައި، ނުވަތަ ފުރަގަސްފަރާތު 

ގުނަވަނެއްގައި، ނުވަތަ ޖިންސީ އަރާމެއް ހޯދައިގަނެވޭނެ ހިސާބެއްކަމުގައި ބެލެވޭ ތަނެއްގައި، ތިމާގެ އަތުން ނުވަތަ އެއްޗެއް 
 މެދުވެރިކޮށް އަތްލުމަށްކަން، އެމާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( އަށް ބެލުމުން އެނގޭކަމާއި،

ކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީގޯނާ 
ވަނަ  47ހެކީގެ ނިސްބަތް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެޤާނޫނުގެ  ނެޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަކުގައި ކޯޓުތަކުން ބަލައިގަންނާ

ންވާ ހެކީގެ މިންގަނޑުކަމަށް ނުވަތަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު، އެހެން ޤާނޫނެއްގައި، ޖިނާއީ ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް ބޭނު
ޝަރީޢަތަށް ޤަބޫލުކުރާ ހެކީގެ ބާވަތްކަމަށް އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، އެޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ނުވަތަ 

ކުރުމަށްޓަކައި، ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގައިފިކަން ސާބިތު، އެޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފުލޭ ދަޢުވާއެއްގައި، މީހަކު
ނުވަތަ އެޤާނޫނުގައިވާ ކުށެއް ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި، އެމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާވަތުގެ ހެކީގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން ފަސް 

ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން،  51ބާވަތެއްގެ ހެކި ހުރެއްޖެކަމަށްވާނަމަ، އެހެއްކަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
ހަކު ކުށެއް ކޮށްފިކަން އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ޝައްކެއްނެތި ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް މީ

 ލިބިފައިވާ ހެކިކަމުގައި ބެލެވޭނެކަމަށާއި، މިގޮތުން އެމާއްދާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ހެކިތަކަކީ:
 ށްދޭ ރަސްމީ ލިޔުމެއް؛)ހ( ޖިންސީ ޢަމަލު ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ހިންގައިފިކަން ސާބިތުކޮ 

 )ށ( ސައިންޓިފިކް ތަޙްލީލުތަކުން ދައްކާ ނަތީޖާ؛
 )ނ( ލޮލަށް ފެނުނު މީހުންގެ ހެކީގެ ބަޔާން؛

 )ރ( ފޮރެންސިކް ނިޝާންތަކުންނާއި ތަޙްލީލުތަކުން ލިބޭ ހެކި؛
 )ބ( ވީޑިއޯ ރެކޯޑުތަކުން ލިބޭ ހެކި؛

ނގުމާދެމެދު ގިނަދުވަސްތަކެއް ނުވަނީސް )ޅ( ކަމެއް ހިނގުމުން ދާދިއަވަހަށް ނުވަތަ އެކަމެއް ހި
ކުއްޖާގެ މައިންބަފައިންނަށް، ނުވަތަ ގާތްތިމާގެ މީހަކަށް، ނުވަތަ ރަޙްމަތްތެރިއަކަށް، ނުވަތަ 



   މައްސަލަަތއް  ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 

 ޞަފްޙާ  | 204

 
 

ނުވަތަ ، ޑޮކްޓަރަކަށް، ނުވަތަ ޞިއްޙީ އެހީތެރިއަކަށް، ނުވަތަ ސައިކޮލޮޖިސްޓަކަށް
ކަށް ނުވަތަ ކުޑަކުދިން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ސައިކޭޓްރިސްޓަކަށް، މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރާ ފުލުހަ

 ޚިދުމަތުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހަކަށް ކުޑަކުއްޖާ ދީފައިވާ ބަޔާން؛
)ކ( އެނާއާއިމެދު ކަންވީ ގޮތްކަމަށް ނުވަތަ އެކަން ހިނގައިދިޔަ ގޮތްކަމަށް ކުޑަކުއްޖާ ކިޔައިދީފައިވާ 

 ބަޔާން؛
ތަކެއް ހަދައިގެން، ނުވަތަ އަލަށް އުފައްދައިގެން )އ( މީހަކާބެހޭ ގޮތުން ޙަޤީޤަތެއް ނެތް ވާހަކަ

ދިސާ ހިނގި ވަގުތާއި އެވާހަކަ ކިޔައިދިން ޙާ ށް ބެލެވޭ ސަބަބެއްނެތި ނުވަތަ ކިޔައިދިނުންކަމަ
 ވަގުތާ ދެމެދު މާދިގު މުއްދަތެއް ފާއިތުނުވަނީސް، ކުޑަކުއްޖާ ކިޔައިދީފައިވާ ކިޔާދިނުމެއް؛

އެކުއްޖާއަށް ޖިސްމާނީގޮތުން ލިބިފައިވާ ގެއްލުންކަމަށް ޑޮކްޓަރީގޮތުން  )ވ( ކުޑަކުއްޖާ ކިޔައިދޭ އެއްޗަކާ
 ހުރި ކަންކަން ދިމާވުން؛ންފާހަގަވާންހުރި ކަންކަމާއި ފޮރެންސިކް ތަޙްލީލުތަކުން ފާހަގަވާ

)މ( އެކުއްޖާއާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލު ހިންގި މީހަކީ ކުރިން ޖިންސީ ޢަމަލު ހިންގި މީހެއްކަން 
 ން؛ސާބިތުވެފައިވު
 )ފ( މާއްދީ ހެކި؛

 )ދ( މައްސަލަ ބަލާ ފަރާތުން ކުއްޖާއާ އިންޓަރވިއުކުރުމުން ކުއްޖާ ކިޔައިދީފައިވާ ވާހަކަ؛
 ން އެނގޭކަމާއި،ކަ

މައްޗަށް ދަޢުވާ  ގެ [ން ނައިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ]ށް ހުށަހެޅިފައިމިވާ މައްސަލާގައި އިސްތިއުނާފަ
 ލަތުގެ ފަރާތުން ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމާއި، އެއީ:އު)ފަހެއް( ހެއްކެއް ދަ 5 ސާބިތުކުރުމުގެ ގޮތުން ތަފާތު

 އަނިޔާ ލިބުނުކަމަށް ބުނާ ކުއްޖާ މައްސަލާގެ ތަޙްޤީޤަށް ދީފައިވާ ބަޔާން. .1
ގޮތް، އަނިޔާ  ވާއަށް، ކަންހިގާފައި  [ދެބެންގެދެދަރި ކުއްޖެއްގެ ނަމާއި އެޑްރެސް ކުއްޖާއާ] .2

 [ދެބެންގެދެދަރި ކުއްޖެއްގެ ނަން  ކުއްޖާއާ]ކުއްޖާ ކިޔައިދީފައިވާކަމަށް ބުނެ  ލިބުނުކަމަށް ބުނާ

  ދީފައިވާ ކަންތައްތައް ހިމެނޭ ބަޔާން.
އަށް  [ކުއްޖާގެ މަންމަގެ ނަމާއި އެޑްރެސް]އަނިޔާ ލިބުނުކަމަށް ބުނާ ކުއްޖާގެ މަންމަ  .3

 [ކުއްޖާގެ މަންމަގެ ނަން ]ށް ބުނެ ކަންހިގާފައިވާ ގޮތް، އަނިޔާ ލިބުނު ކުއްޖާ ކިޔައިދީފައިވާކަމަ
  ދީފައިވާ ބަޔާން.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީގެ ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމެލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސަސް  .4
  ގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ "ކުއްޖާއާބެހޭ ރިޕޯޓު" 2011މާޗް  23އިން، 

 ލް ގައި  ކްލިނިކަ 2011މާޗް  27، އަނިޔާ ލިބުނުކަމަށް ބުނާ ކުއްޖާ އެގްޒެމިންކުރުމަށްފަހު .5
 ޢާއިޝަތު ޢަލީ ނާޒް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ "ސައިކޮލޮޖިސްޓްގެ ރިޕޯޓު" ސައިކޮލޮޖިސްޓް، ޑރ.

ދިސާ ހިނގިކަމަށް ބުނާ ޙާ ޤާނީރާއެއްކަމަށްބުނެ،  ބައިދޭއްކަމާއި، އަދި މީގެއިތުރުން މިދެންނެވުނު ހެކިތަކަށް އިތުރު ބާރެއް ލި
ގެ ފޯނުން، އަނިޔާ ލިބުނުކަމަށް ބުނާ ކުއްޖާގެ  [ންނަ އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ]ޚެއްގައި ތާރީޚުގެ ފަހުގެ ތާރީ

ލަތުގެ ފަރާތުން ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަން، މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން އު މަންމައަށް ފޮނުވާފައިވާ އެސް.އެމް.އެސް ތަކެއް ދަ
 ލުމުން އެނގޭކާމާއި،ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބެ 

ގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ ކުށް ސާބިތުކުރުމުގެ ގޮތުން  [ންނައިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ]
ލަތުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ، އުލަތުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ، އިސްވެ މިދެންނެވުނު ހެކި ޤަރީނާތަކަށް ބަލާއިރު، ދައުދަ

ނާކުރާ މީހުންނާމެދު ށް ބުނާ ކުއްޖާ މައްސަލާގެ ތަޙްޤީޤަށް ދީފައިވާ ބަޔާނަކީ، ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީގޯއަނިޔާ ލިބުނުކަމަ
ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( ގައި ހިމެނޭ ބާވަތުގެ ހެއްކެއްކަމާއި، ކަންހިގާފައި  47ލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ޚާއްޞަ އުޞޫ 

 [މަންމަގެ ނަމާއި އެޑްރެސް ކުއްޖާގެ]ޔައިދީފައިވާކަމަށް ބުނެ، އެކުއްޖާގެ މަންމަ ގޮތް، އަނިޔާ ލިބުނުކަމަށް ބުނާ ކުއްޖާ ކި



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 

 

 ޞަފްޙާ  | 205
 

ދީފައިވާ ބަޔާންތަކުގައި ހިމެނޭ، އަނިޔާ ލިބުނުކަމަށްބުނާ ކުއްޖާ  [ދެބެންގެދެދަރި ކުއްޖެއްގެ ނަމާއި އެޑްރެސް ކުއްޖާއާ]އާއި 
ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގައި ހިމެނޭ ބާވަތުގެ  47ނޫނުގެ އެމީހުންނަށް ކިޔައިދީފައިވާ ކިޔަދިނުން ހިމެނޭ ބަޔަކީ އެޤާ 

އިސްތިއުނާފް ]ހެކިތަކެއްކަމާއި، މިމައްސަލާގައި ހިމެނޭ އަނިޔާ ލިބުނު ކުއްޖާ، މިމައްސަލާގައި އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ 
އުފައްދައިގެން ބެހޭގޮތުން ޙަޤީޤަތެއްނެތް ވާހަކަތަކެއް ހަދައިގެން ނުވަތަ އަލަށް  އިއާ[ ން ނަރައްދުވާ ފަރާތުގެ 

ދިސާ ޙާ ދެއްކިފައިނުވާއިރު،  އަށް[ ންނައިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ]ކިޔައިދީފާނެކަމަށް ބަލަންޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް 
ހިނގިތާ މާގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނުވަނީސް، މިމައްސަލާގައި ހިމެނޭ އަނިޔާ ލިބުނުކަމަށް ބުނާ ކުއްޖާ ކިޔާދީފައިވާ ވާހަކަތަކުގެ 

 23ށް ބިނާކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީގެ ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމެލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސް އިން، މައްޗަ
ސައިކޮލޮޖިސްޓް،  ލްގައި، ކްލިނިކަ 2011މާޗް  27ގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ "ކުއްޖާއާބެހޭ ރިޕޯޓު" އާއި  2011މާޗް 
އިކޮލޮޖިސްޓްގެ ރިޕޯޓު" ގައި ކުއްޖާ ކިޔާދީފައިވާ ކަންކަން ހިމެނިފައިވާ ޢާއިޝަތު ޢަލީ ނާޒް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ "ސަ.ޑރ

ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގައި ހިމެނޭ ބާވަތުގެ ހެކިތަކެއް ކަމާއި، އަނިޔާ ލިބުނުކަމަށް ބުނާ ކުއްޖާ  47ބައިތަކަކީ އެޤާނޫނުގެ 
ޢާއިޝަތު ޢަލީ ނާޒް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  .ރސައިކޮލޮޖިސްޓް، ޑ ގައި  ކްލިނިކަލް 2011މާޗް  27، އެގްޒެމިންކުރުމަށްފަހު

"ސައިކޮލޮޖިސްޓްގެ ރިޕޯޓު" ގައި ހިމެނިފައިވާ ސައިކޮލޮޖިސްޓް ގެ ހޯދުންތައް )އިންޕްރެޝަންސް ނުވަތަ ލަފާކުރާ ނިންމުން( 
މެނޭ ބާވަތުގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި ހި 47އަކީ ފޮރެންސިކް ތަޙްލީލަކުން ލިބޭ ހެއްކެއްކަމަށްވީއިރު، އެއީ އެޤާނޫނުގެ 

 ހެއްކެއްކަމާއި،
އިސްވެމިދެންނެވުނު ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ބަލާއިރު، އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅިފައިމިވާ 

ގެ މައްޗަށް  [ން ނައިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ]މައްސަލާގައި، އެމައްސަލާގައި އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ 
ލަތުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކިތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ، އު ސާބިތުކުރުމުގެ ގޮތުން ދަ ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ، ކުށް

ވަނަ މާއްދާ ގައި  47ލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ އްޞަ އުޞޫކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާ
 ބާވަތެއްގެ ހެކިކަން އެނގޭކަމެވެ.)ހަތަރެއް(  4ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހެކީގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން 

 
ޤަޟިއްޔާގައިވެސް  HC-A/14/2012 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު ދެވަނަ ކަމަކީ، )ށ(

ލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުޞޫ ފާހަގަކޮށްފައިވާ ފަދައިން، ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީގޯ
)ފަހެއް( ބާވަތެއްގެ ހެކި ހުށަހެޅިފައިނުވުމަކީ،  5ންކޮށްފައިވާ ހެކީގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާ 47

ހަމައެކަނި އެކަމުގެ މައްޗަށް ބަލާ އެމައްސަލައެއްގައި ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ މީހެއްގެ މައްޗަށް އެދަޢުވާއެއް ސާބިތުނުވާކަމަށް 
ނޑައެޅޭނޭ ސަބަބެއް ނޫންކަމާއި،  ޝަރީޢަތުން ކަ

ލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުޞޫކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީގޯ
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންވަރަށް ހެކި ހުށަހެޅިފައިނުވީ ނަމަވެސް،  47ކުރެވޭ ދަޢުވާތަކުގައި، އެޤާނޫނުގެ 

އެމައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އެންމެހާ ހެކިތަކާއި ، އެޤާނޫނުގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައިވެސް
ޤަރީނާތައް، އެމައްސަލައެއް ބަލާ ފަނޑިޔާރަކު ވަޒަންކޮށް، ޠަޤްޔީމްކޮށް، އެމައްސަލައެއްގައި ކަންހިގާފައިވާ ގޮތުގެ މައްޗަށް 

ތަކުގެ މައްޗަށް ބުރަވެހުރެ، އެމީހެއްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ ތަޠުބީޤުކުރުމުން، އެ ހެކިތަކާއި ޤަރީނާތަކުން ކުރެވޭ އިސްތިންތާޖު
ގާފައިވާކަމަށް، ޔަޤީނާ ގާތްކުރާ މިންވަރަށް އިޤްތިނާޢުވާ ޙާލަތުގައި، ޖިނާއީ ކުރެވިފައިވާ ކުށުގެ ޢަމަލު އެމީހަކު ހިން

ނޑައަޅާފަވަ  51މައްސަލަތައް ސާބިތުކުރުމަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ  މިންގަޑުން، އިވާ ނަ މާއްދާގެ )އ( ގައި ކަ
ލަތުން އުފުލާފައިވާ ދަޢުވާ ސާބިތުވާކަމަށް، އެމައްސަލައެއް އުއެމައްސަލައެއްގައި ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ މީހެއްގެ މައްޗަށް ދަ

ނޑައެޅިދާނޭކަމާއި، ނޑިޔާރަކަށް ކަ  ބަލާ ފަ
ގައި، ލުގެ އަލީގައި، އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅިފައިމިވާ މައްސަލާމިދެންނެވުނު ޤާނޫނީ އުޞޫ އިސްވެ
ލަތުގެ އުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމުގެ ގޮތުން ދަ [ން ނައިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ]އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ 

ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ، އިސްވެދެންނެވިފައިވާ ހެކިތަކާއި ޤަރީނާތައް ބަލާއިރު، މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ޝަރީޢަތަށް 
ނުކަމަށް ބުނާ ކުއްޖާގެ މަންމައަށާއި، ތިމާގެ މީހަކަށާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީގެ ހުށަހެޅިފައިވާ، އަނިޔާ ލިބު 

ޢާއިޝަތު  .ސައިކޮލޮޖިސްޓް، ޑރ ލްސްގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށާއި، ކްލިނިކަންޑް ފެމެލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިޗައިލްޑް އެ
އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ]އްސަލާގައި އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ މިމަ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރި ފަރާތަށް، ޢަލީ ނާޒަށާއި

ގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ ކުށުގެ ޢަމަލު އޭނާ ހިންގާފައިވާކަމަށް ބުނެ، އެކުއްޖާ ކިޔައިދީފައިވާ ކަންތައްތަކަށް  [ންނަ
ފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށުގެ ޢަމަލު ނުވަތަ ބަލާއިރު، އެކަންކަން އެކުއްޖާ ކިޔައިދީފައިވަނީ، އެކަންތައްތައް ހިނގާ



   މައްސަލަަތއް  ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 

 ޞަފްޙާ  | 206

 
 

އިސްތިއުނާފް ]ދިސާ ހިނގި ވަގުތާއި އެވާހަކަ ކިޔައިދިން ވަގުތާ ދެމެދު މާދިގު މުއްދަތެއް ފާއިތުނުވަނީސް ކަމަށްވީއިރު، ޙާއެ
އަލަށް އުފައްދައިގެން، އަނިޔާ ބެހޭގޮތުން ޙަޤީޤަތެއް ނެތް ވާހަކަތަކެއް ހަދައިގެން، ނުވަތަ  އިއާ[ ންނަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ 

ގެ  [ން ނައިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ]ލިބުނުކަމަށް ބުނާ ކުއްޖާ ކިޔައިދީފާނެކަމަށް ބެލެވޭނެ އެއްވެސް ސަބަބެއް 
ކުއްޖާ،  ފަރާތުން ދެއްކިފައިނުވާކަމާއި، އަދި، ކަންހިގާފައިވާ ގޮތްކަމަށްބުނެ، މިމައްސަލާގައި ހިމެނޭ އަނިޔާ ލިބުނުކަމަށް ބުނާ

 ދީފައިވާ ކިޔައިދިނުންތަކުގައި، އޭނާ ކިޔައިދީފައިވާ ކަންތައްތަކަކީ ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު އިއިސްވެމިދެންނެވުނު ފަރާތްތަކަށް ކިޔަ
ނުވާކަމާއި،  ކުރެވިފައިއެރުމެއްވެސް އޮތްކަމަށް ފާހަގަ ދަ އެއްވެސް ވާކަހައެއް ނުވަތަ ފުށުވާހަކަތަކެއްކަން ދަލީލުކޮށްދޭފަ 

ސައިކޮލޮޖިސްޓް،  ލްގައި ކްލިނިކަ 2011މާޗް  27ން، އަނިޔާ ލިބުނުކަމަށް ބުނާ ކުއްޖާ އެގްޒެމިންކުރުމަށްފަހު، މީގެއިތުރު
ޢާއިޝަތު ޢަލީ ނާޒް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ "ސައިކޮލޮޖިސްޓްގެ ރިޕޯޓު" އަށް ބަލާއިރު، މިމައްސަލާގައި އިސްތިއުނާފު  .ޑރ

ދެފަހަރެއްގެ މަތިން، އަނިޔާ ލިބުނުކަމަށްބުނާ ކުއްޖާއަށް ޖިންސީ  [ން ނަ އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ]ރައްދުވާ 
ގޯނާކޮށްފައިވާކަމަށް އެރިޕޯޓުގެ ޚުލާޞާގައި ބަޔާންކުރުމުގެ އިތުރުން، އަނިޔާ ލިބުނުކަމަށް ބުނާ ކުއްޖާ އެގްޒެމިންކުރުމުން 

އަނިޔާ ލިބުމާއެކު ނަފްސާނީ ބަލިމަޑުކަމެއް  އާދެވިފައިވާ ނަތީޖާއަކީ، އަނިޔާ ލިބުނުކަމަށް ބުނާ ކުއްޖާއަށް ޖިންސީ
ލިބިފައިވާކަން އެނގުންކަމަށް އެރިޕޯޓުގެ "އިންޕްރެޝަންސް ނުވަތަ ލަފާކުރާ ނިންމުން" މިސުރުޙީގެ ދަށުގައި 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،
ވިފައިވާ އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅިފައިމިވާ މައްސަލާގެ ދަށުކޯޓު މަރުޙަލާގައި، އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރެ 

ލަތުން ބުނާ ވަގުތުތަކުގައި އެކުށުގެ ޢަމަލު އުދަޢުވާގައި އޭނާ ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ ކުށުގެ ޢަމަލު ހިނގިކަމަށް ދަ
ލަތުން ބުނާ ތަންތާގައި އޭނާ ނުހުންނާނެކަމަށް ނުވަތަ އެވަގުތުތަކުގައި އޭނާ އުޅުނު ގޮތުން އެކުށުގެ ޢަމަލު އުހިންގިކަމަށް ދަ

ގެ ފަރާތުން ދަފްޢުއެއް  [ން ނައިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ]ގެ ފުރުސަތު އޭނާއަށް ލިބިފައިނުވާކަމަށް ބުނެ ހިނގުމު 
ވިސްޓީރިއާ/މާލެ، ޢަލީ ނާހިދުއާއި  މ.ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި، އަދި އެދަފްޢު ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ހެކިންގެ ގޮތުގައި، 

ޓްރެންކްލިޓީ/މާލެ، ނަދީމް  ފޯމޫންސް/މާލެ، ޙުސައިން ފަޔާޒާއި، މ. މޫސާއާއި، މ. ހިންނަވަރު، މުޙައްމަދު  ކަނީރުގެ/ޅ.
 ހަތަރު މީހުން ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި، މަސްޢޫދާ

ގެ ފަރާތުން ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅި މިދެންނެވި ހެކިންގެ ތެރެއިން،  [ންނަ އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ]
ތުކުރެވިފައިވާ ކުށުގެ ޢަމަލު އޭނާ ހިންގިކަމަށް ބުނާ ދެފަހަރުގެ ތެރެއިން، އަނިޔާ ލިބުނުކަމަށް ބުނާ އޭނާގެ މައްޗަށް ތުހުމަ

 އެކު އިއާ[ ން ނައިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ]ގެ ދަރިފުޅާއި  [ންނަ އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ]ކުއްޖާއާއި އަދި 
އިސްތިއުނާފް ]އި ތައިލަންޑްގެ ބެންކޮކަށް ކުރި ދަތުރެއްގައި، ކުށުގެ ޢަމަލު ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގަ 2010

ހިންގިކަމަށް އަނިޔާ ލިބުނު ކުއްޖާ ބުނާ ދުވަހާއި ވަގުތުގައި، އެކަން ހިނގިކަމަށް ބުނާ ތަނުގައި  [ންނަރައްދުވާ ފަރާތުގެ 
 މ.ގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ  [ން ނަވާ ފަރާތުގެ އިސްތިއުނާފް ރައްދު]އޭނާ ނުހުންނާނެކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން 
ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް  ހިންނަވަރު، މުޙައްމަދު މޫސާ ވިސްޓީރިއާ/މާލެ، ޢަލީ ނާހިދުއާއި ކަނީރުގެ/ޅ.

ފައިވާ ކުށުގެ ޢަމަލު އޭނާ ގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވި [ން ނައިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ]ދީފައިވާ ހެކިބަހަށް ބަލާއިރު، 
ކަންހާއިރުން ފެށިގެން އެމީހުން  2:30ހިންގިކަމަށް އަނިޔާ ލިބުނުކަމަށް ބުނާ ކުއްޖާ ބުނާ ދުވަހުގެ މެންދުރު ފަހުގެ 

 8:00އެކުގައިކަމަށާއި، މިގޮތުން އެރޭ ގާތްގަނޑަކަށް  އާއި[ ން ނައިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ]އުޅެފައިވަނީ 
ނާއާ އެކު އެދަތުރުދިޔަ ދެކުދިންނާއެކު ޝޮޕިންގ މޯލެއް އޭ، އާއި[ ން ނައިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ]ން ހާއިރުވަންދެ

ހުންނަ ހޮޓަލަށް ދިޔަކަމަށާއި، ހޮޓަލަށް  [ންނައިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ]ގައި އުޅެފައި އެއެންމެން އެކުގައި 
ހާކަންހާއިރު، އެހޮޓާ  9:30ދިން އެކަނި ބައިތިއްބާފައި، ގާތްގަނޑަކަށް ދިޔުމަށްފަހު ކައިގެން، ކުދިން ނިދުމުން، އެކު

ތިބުމަށްފަހު ދެންދިޔައީ  2:00ކައިރީގައި ހުންނަ ޕޫލުކުޅޭ ތަނަކަށް ދިޔަކަމަށާއި، އެތާނގައި ގާތްގަނޑަކަށް އެރޭ ދަންވަރު 
 7:00އް ދުވަހު ހެނދުނު ގާތްގަނޑަކަށް ދަންވަރު ހުޅުވާ މާކެޓަކަށްކަމަށާއި، އެތަނުން އެނބުރި ހޮޓަލަށް އައީ އަނެ

 ހާކަންހާއިރުކަމަށް މިދެމީހުންވެސް ބުނެފައިވާކަމާއި،
)ތޭރަ( އަހަރާއި  13މިދެމީހުން ދީފައިވާ އިސްވެމިދެންނެވުނު ހެކިބަސް ޠަޤްޔީމްކޮށް ބަލާއިރު، އުމުރުން 

ނޑުގެ ވަގުތެއްގައި އެކަނި ބައިތިއްބާފައި، ، )އަށެއް( އަހަރުގެ އަންހެން ދެކުދިން، ބޭރު ޤައުމެއްގެ ހޮޓަލެއްގައި 8 ރޭގަ
[ ން ނައިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ]ދެން، އޭގެތެރެއިން ހަގުކުއްޖާގެ ބައްޕަކަމުގައިވާ، އަނެއް ދުވަހުގެ ހެނދުނު ވަން

ން ދަތިކަމާއި، ވަކިން އުޅެފައިވާކަމަށް އެމީހުން ބުނިކަމުގައި ވީނަމަވެސް، އެކަން އެގޮތަށް ހިނގާފާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރަ 
މާލެ އަންނަން އޮތް  [ންނައިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ]ޚާއްޞަކޮށް އޭގެ އަނެއް ދުވަހަކީ އެކުދިން ގޮވައިގެން 



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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ދުވަސްކަމަށް ވީއިރު، އަދި އެދުވަހު ފުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެދުވަހުގެ މެންދުރުގެ ވަގުތެއްގައިކަމަށް ވީއިރު، މުޅިރޭ ހޭލާ 
ރުމަށްފަހު އަދި އަނެއްދުވަހުވެސް އެއްވެސް ވަރަކަށް ނިދުމެއް ނެތި ކުޑަދެކުދިން ގޮވައިގެން ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރެއް ހު

އަދި މީގެއިތުރުން އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅިފައިމިވާ މައްސަލާގެ ތަޙްޤީޤަށް، ކޮށްފާނެކަމީވެސް ޤަބޫލުކުރަންދަތި ކަމެއްކަމާއި، 
ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި މިއިން އެއްވެސް ކަމަކަށް  [ން ނައިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ] ގައި 2011އެޕްރީލް  7

 އިޝާރާތްކޮށް ވާހަކަ ދައްކާފައިނުވާކަމާއި،
ހިންގާފައިވާކަމަށް، އަނިޔާ  [ންނައިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ]މިމައްސަލާގައި ހިމެނޭ ކުށުގެ ޢަމަލު 

އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ]ދިސާ ހިނގިކަމަށް އެކުއްޖާ ބުނާ ތަނާއި ވަގުތުގައި ޙާ ދެވަނަ  މަށް ބުނާ ކުއްޖާ ބުނާލިބުނުކަ
ގައި ނުހުންނާނެކަމަށް ނުވަތަ އެ ވަގުތު އުޅުނީ އެހެންބަޔަކާ އެއްކޮށްކަމުން އެވަގުތު ކުށުގެ އެ ޢަމަލު އެތާނ [ން ނަފަރާތުގެ 

ލިބިފައިނުވާނޭކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އޭނާގެ  އަށް [ންނަ އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ]ހިނގުމަށް ފުރުސަތު 
މާލެ، ނަދީމް  ޓްރެންކްލިޓީ/ މ. އި މާލެ، ޙުސައިން ފަޔާޒާ ފޯމޫންސް/ މ.ފަރާތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ، 

އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ]ގައި، ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭ  2011އެކޯޓަށް ދީފައިވާ ހެކިބަހަށް ބަލާއިރު،  މަސްޢޫދު
ނޑެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި،  [ފަރާތުގެ ނަން އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ]ގޭގައި ހުރި މަސްޓޭންކެއްގެ މަތިގަ
އި ހާކަންހާއިރު ދިޔަކަމަށާއި، އެގެއަށް ދިޔައިރު އެގޭ ސޯފާއެއްގަ 4:30ދިރިއުޅޭ ގެއަށް އެދުވަހުގެ ހަވީރު  [ފަރާތުގެ ނަން

އޭރު އުޅުނީ އެދެމީހުންނަށް މަސްޓޭންކް  [އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ނަން ]ދެ އަންހެން ކުދިން ކުޅެން ތިބި ކަމަށާއި، 
ނޑަކަށް  އިރު ހާހާކަން 11:00ހަދަންވާ ގޮތް ކިޔައިދިނުމުގައިކަމަށާއި، އެމަސައްކަތް ކުރަން އުޅެމުން އެރޭގެ ގާތްގަ

ނޑުހައިވެގެން ކޮފީބޯން/ކާ ދެކުދިން ނިންދަވަން  [އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ނަން]ން ދިއުމަށް ބުނުމުން، ބަ
ނޑަކަށް  ވަރަކަށް މިނެޓް  15ނުވަތަ  10ބައިތިއްބާފައި އަންނާނެކަމަށްބުނެ، ކޮޓަރިއަށްވަދެ ކުދިން ބައިތިއްބާފައި ގާތްގަ

ވެސްޓްޕާކް ރެސްޓޯރަންޓަށް ކޮފީބޯން/ކާން  [ގެ ނަންއިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތު]ފަހުން އައުމުން އެދެމީހުންނާއި 
ގެ ގެއަށް އެތިން މީހުން ދިޔައީ އެރޭގެ ދަންވަރު  [އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ނަން ]ދިޔަކަމަށާއި، އެތަނުން އެނބުރި 

ނޑު ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގައި އެރޭ ފަ 1:30 ތިސްވަންދެން އެގޭގައި ހާކަންހާއިރުކަމަށާއި، އެއަށްފަހު މަސްޓޭންކުގެ މަތިގަ
އިސްތިއުނާފް ]ތިބުމަށްފަހު ފަތިސް ނަމާދަށް ގޮވިފަހުން، އެތިންމީހުން އެކުގައި "ޅިޔަނު ކަޑަ" އަށް ގޮސް ސައިބުއިކަމަށާއި، 

 ގެއަށް ދިއައީ އޭގެފަހުންކަމަށް އެމީހުން ބުނެފައިވާކަމާއި، [ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ނަން
އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ]ނެވުނު ހެކިބަސް ޠަޤްޔީމްކޮށް ބަލާއިރު، މިދެން މިދެމީހުން ދީފައިވާ އިސްވެ 

ގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ ކުށުގެ ޢަމަލު ހިނގިކަމަށް އަނިޔާ ލިބުނުކަމަށް ބުނާ ކުއްޖާ ބުނާ ދުވަހުގެ [ފަރާތުގެ ނަން
ދެން )ކުދިން ނިދަން ބައިތިއްބަން ކޮޓަރީގައި ހާކަންހާއިރުން ފެށިގެން އަނެއްދުވަހުގެ އިރުއަރަން 4:30ހަވީރު ގަތްގަނޑަކަށް 

 [އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ނަން ]މިނެޓު ފިޔަވައި(  15ނުވަތަ  10ހޭދަކުރި  [އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ނަން]
އިރު، އިސްތިއުނާފަށް އުޅުނީ އެމީހުންނާ އެކުގައިކަމަށް މިދެމީހުން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ބުނެފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަ

ދީފައިވާ  [އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ނަން]ގައި  2011އެޕްރީލް  7ހުށަހެޅިފައިމިވާ މައްސަލާގެ ތަޙްޤީޤަށް، 
ބުނެފައިވަނީ، އެދުވަހު އެކުދިން ގެއަށް ގެންދިއުމަށްފަހު "ފުރަތަމަވެސް  [އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ނަން]ބަޔާނުގައި 
ހޮސްޕިޓަލު ކައިރީ، ބުރުޒު މަގުގައި ހުންނަ  ކާން އައި.ޖީ.އެމް.ކާން ބޭނުންވާތީ މިކުދިން ގޮވައިގެން ތައިފުޑް ކުދިން 
ނޑު ނާސްތާ ނިންމުމަށްފަހު އެނބުރި ގެއަށް ކު" ރެސްޓޯރަންޓަ"ދޮންމަނި   އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތް ]ށް ދިޔައީމެވެ. ރޭގަ

ހާއިރު ކުދިން  22:30އަދި ގަޑިން  ށްގޮސް ކުދިންނާއެކު މޮނޮޕޮލީ ކުޅެން ތިބީމެވެ.ދިޔައީމެވެ. ގެއަ [ނަން  ދިރިއުޅޭ ގޭގެ 
ގެ ދަރިފުޅު( އާއިއެކު  [އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ނަން]ނިދަން ބޭނުންވާތީ ކުދިން ނިދަން އެރުވުމަށްފަހު، އަދި )

އުޅުނީ  [އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ނަން]ގެން އިން ފެށި  4:30އެނދުގައި އޮތީމެވެ" މިފަދައިންކަމާއި، އެދުވަހުގެ 
އިސްވެދެންނެވިފައިވާ، މިމައްސަލާގައި ހެކިބަސްދީފައިވާ ދެމީހުންނާ އެކުކަމަށް އެމީހުން ބުނާއިރު، އަދި އޭގެތެރެއިން 

ގެން ރޭގަނޑުގެ ކެއުމަށް ގެ ގޭގައި އެމީހުން ހޭދަކުރި ވަގުތު އޭނާ އެކުދިން ގޮވައި [އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ނަން]
އެއްވެސް ތާކަށް ދިޔަ ވާހަކަ ނުވަތަ އޭނާ އެކުދިންނާއެކު މޮނޮޕޮލީ ކުޅެން ތިބި ވާހަކަ ބުނެފައިނުވާކަމާއި، އެއާ ޚިލާފަށް 

 ގެ ގޭގައި ހޭދަކުރި ހުރިހާ ވަގުތެއްގަވެސް އޭނާ  [އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ނަން]އެމީހުން ބުނެފައިވަނީ، އެމީހުން 
ނޑު ހަދަންވީގޮތުގެ އިރުޝާދު ދިނުމުގައިކަމަށްކަމަށާއި، އަދި  އިސްތިއުނާފް ]އުޅެފައިވަނީ އެމީހުނާއެކު މަސްޓޭންކުގެ މަތިގަ

ގެ ފަރާތުން ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅި އިސްވެމިދެންނެވުނު ދެހެކިން، އެދުވަހު ކަންތައްތައް ހިގާފައިވާ  [ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ނަން 
ށްފައިވާ އެއްވެސް ކަމެއް އެދުވަހު އެގޮތަށް ހިނގާފައިވާކަމަށް، އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅިފައިމިވާ ގޮތްކަމަށް ބަޔާންކޮ

ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި  [އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ނަން]ގައި  2011އެޕްރީލް  7މައްސަލާގެ ތަޙްޤީޤަށް، 



   މައްސަލަަތއް  ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 

 ޞަފްޙާ  | 208

 
 

ގެ ފަރާތުން މައްސަލާގެ  [ތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ނަން އިސް]ބުނެފައިނުވާއިރު، އެދުވަހު ކަންހިނގައިދިޔަ ގޮތް ކަމަށް 
ތަޙްޤީޤަށް ކިޔައިދީފައިވާ ގޮތާއި، އެދުވަހު ކަން ހިނގައިދިޔަގޮތް ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އޭނާގެ ފަރާތުން ޝަރީޢަތަށް 

 ހުށަހެޅި ދެހެކިންގެ ހެކިބަހުގައި ބޮޑެތި ފުށުއެރުންތަކެއް ހުރިކަން އެނގޭކަމާއި،
އިތުރުން، މީހެއްގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ ކުށުގެ ޢަމަލު ހިނގިކަމަށް ބުނާ ތަނުގައި އެޢަމަލު  މީގެ

ހިނގިކަމަށް ބުނާ ވަގުތު އޭނާ އެތާ ނުހުންނާނެ ކަމަށް އެމީހަކު ބުނާނަމަ، އެކަމުގެ ޒިކުރު އެމައްސަލައެއްގެ ތަޙްޤީޤު 
 7މަށް ވީއިރު، އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅިފައިމިވާ މައްސަލާގެ ތަޙްޤީޤަށް، މަރުޙަލާގައި ނުކުރެވި އޮތުމަކީ ނާދިރުކަމެއްކަ

ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި، އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރެވިފައިވާ ދަޢުވާގައި  [އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ނަން ]ގައި  2011އެޕްރީލް 
ތުން ބުނާ ވަގުތުތަކުގައި އެކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގިކަމަށް ލަ އުއޭނާ ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގިކަމަށް ދަ

ލަތުން ބުނާ ތަންތާގައި އޭނާ ނުހުންނާނެކަމަށް ނުވަތަ އެވަގުތުތަކުގައި އޭނާ އުޅުނު ގޮތުން އެކުށުގެ ޢަމަލު ހިނގުމުގެ އުދަ
މާއި، އަދި އިސްވެދެންނެވިފައިވާ ފުރުސަތު އޭނާއަށް ލިބިފައިނުވާކަމަށް ބުނެ އެއްވެސް ވަރަކަށް ވާހަކަދައްކާފައި ނުވާކަ

ދީފައިވާ ބަޔާނާއި،  [އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ނަން]ގައި  2011އެޕްރީލް  7ފަދައިން މިމައްސަލާގެ ތަޙްޤީޤަށް 
ރުމުގެ މިމައްސަލާގައި ޝަރީޢަތަށް ހެކިބަސްދީފައިވާ، އިސްވެދެންނެވިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހެކިބަހާ ބޮޑެތި ފުށުއެރުންތަކެއް ހު 

އިތުރުން އެމީހުންގެ ހެކިބަހުގައި ޤަބޫލުކުރަންދަތި ކަންތައްތަކެއް ހުރުމާއެކު، އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރެވިފައިވާ ދަޢުވާގައި އޭނާ 
ލަތުން ބުނާ ވަގުތުތަކުގައި އެކުށުގެ ޢަމަލު ހިނގިކަމަށް އުކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ ކުށުގެ ޢަމަލު ހިނގިކަމަށް ދަ

ނާ ތަންތާގައި އޭނާ ނުހުންނާނެކަމަށް ނުވަތަ އެވަގުތުތަކުގައި އޭނާ އުޅުނު ގޮތުން އެކުށުގެ ޢަމަލު ހިނގުމުގެ ލަތުން ބުއުދަ
ގެ  [އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ނަން ]ފުރުސަތު އޭނާއަށް ލިބިފައިނުވާކަމަށް ބުނެ އެކަން ސާބިތުކުރުމުގެ ގޮތުން 

ނޑައެޅުމުގައި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ، އިސްވެދެންނެވި  ފައިވާ ހެކިންގެ ހެކިބަހަކީ މިމައްސަލާގައި ޝަރީޢަތުން ގޮތެއް ކަ
 އެއަށް ބުރަދަނެއް ދެވޭނޭ ހެކިބަހެއް ނޫންކަން އެނގޭކަމާއި،

     އެހެންކަމުން މިދެންނެވުނު ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ޖުމްލަގޮތެއްގައި ބަލާއިރު، އިސްތިއުނާފު ކުރެވިފައިމިވާ 
748/Cr-C/2011 ަނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ ޟިއްޔާގައި ހިމެނޭ މައްސަލާގައި، ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީގޯޤ

އެމާއްދާގައި ، ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން 47ލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ އުޞޫ
ތުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅިފައިނުވީ ނަމަވެސް، މިމައްސަލައާ އުލަ ދަ)މަދުވެގެން ފަހެއް ބާވަތުގެ( ހެކި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންވަރަށް

ލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ޞޫ ލަތުގެ ފަރާތުން، ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުއު ގުޅިގެން ދަ
ހެކި ހުށަހަޅާފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި  )ހަތަރެއް( ބާވަތުގެ 4ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން  47

ހިމެނޭ، އަނިޔާ ލިބުނުކަމަށް ބުނާ ކުއްޖާ އެކިފަރާތްތަކަށް ކިޔައިދީފައިވާ ކިޔައިދިނުންތަކާއި، ސައިންޓިފިކް ހަމަތަކުގެމަތިން 
ނަތީޖާއަށް  ޢާއިޝަތު ޢަލީ ނާޒަށް އާދެވިފައިވާ.އެކުއްޖާ އެގްޒެމިންކުރުމަށްފަހު ކްލިނިކަލް ސައިކޮލޮޖިސްޓް ޑރ

ލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ޞޫ ޖުމްލަގޮތެއްގައި ބަލާއިރު، ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އު
ގެ  [މާއި އެޑްރެސްއިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ނަ ]ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި ޙަވާލާދީ، އެމާއްދާގެ )ށ(ގެ ދަށުން،  03

 51ތުން އުފުލާފައިވާ، ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގި ކަމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ ލަ އުމައްޗަށް ދަ
އިވާ އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއް ނެތް މިންވަރަށް، އޭނާގެ މައްޗަށް ސާބިތުވާކަން ފަވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގައި ކަނޑައަޅާ

 އެނގޭކަމެވެ.
އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅިފައިމިވާ މައްސަލާގައި އެގޮތަށް ހުރުމުން،  ވީމާ، އިސްވެ ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން

ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމަކީ  Cr-C/2011/748އަހުރެންގެ ރައުޔަކީ، އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅިފައިމިވާ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 
ލުތަކަކަށް ޞޫ ރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އު)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީގޯނާކު 12/2009ބާޠިލު ޙުކުމެއްކަމަށާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ]ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި ޙަވާލާދީ، އެމާއްދާގެ )ށ(ގެ ދަށުން،  03ގެ  ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު(
ކުށުގެ  ތުން އުފުލާފައިވާ، ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގިކަމުގެދައުލަ ގެ މައްޗަށް  [މާއި އެޑްރެސް ފަރާތުގެ ނަ

ނޑައަޅާގައިވާ އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއް ނެތް މިންވަރަށް، އޭނާގެ  51ދަޢުވާ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގައި ކަ
ނޑައަޅައި، މިއީ  ގެ  [މާއި އެޑްރެސްއިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ނަ]މައްޗަށް ސާބިތުވާކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ކަ

 12/2009ތަމަ ފަހަރުކަމަށް ވުމާއެކު، އެކުށުގެ އަދަބެއްގެ ގޮތުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު ށެއް ސާބިތުވާ ފުރަޗަށް އެފަދަ ކުމައް
ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(ގެ  03ގެ  ލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ޞޫ )ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އު



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ])ދިހައެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް،  10ދަށުން ދެވޭ އެންމެ ކުޑަ އަދަބުކަމަށްވާ، 
 ޖަލަށްލުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ޙުކުމްކުރަން ޖެހޭކަމުގައެވެ. [މާއި އެޑްރެސްނަ
 

  ުއާއި އެރައުޔު ފަނޑިޔާރު ޔޫސުފް ޙުސައިންގެ ރައުޔު(  )ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުއްރައޫފު އިބްރާހީމާއި،އަޣުލަބިއްޔަތު ރައުޔ
 ބިނާކުރެވިފައިވާ އަޞާޞްތައް 

 

)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު  12/2009ޤާނޫނު ނަންބަރު  ފުރަތަމަ ކަމަކީ، (ހ)
ވަނަ މާއްދާގައި، "އެހެން ޤާނޫނެއްގައި، ޖިނާއީ ކުށް  47ގެ  ޚާއްޞަ އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު(

ނޑުކަމަށް ނުވަތަ ޝަރީޢަތަށް ޤަބޫލުކުރާ ހެކީގެ ބާވަތްކަމަށް އެހެން ގޮތަކަށް ސާބިތުކުރުމަށް ބޭނުން  ވާ ހެކީގެ މިންގަ
ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، މިޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ނުވަތަ މިޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފުލޭ ދަޢުވާއެއްގައި މީހަކު، ކުޑަކުއްޖަކާއެކު 

އަންނަނިވި މަށްޓަކައި، ނުވަތަ މިޤާނޫނުގައިވާ ކުށެއް ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި، ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގައިފިކަން ސާބިތުކުރު
ވަނަ  51ހުރެއްޖެކަމަށްވާނަމަ، އެހެއްކަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ބާވަތުގެ ހެކީގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން ފަސް ބާވަތެއްގެ ހެކި

އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ޝައްކެއްނެތި ޝަރީޢަތަށް  މާއްދާގެ )އ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، މީހަކު ކުށެއް ކޮށްފިކަން
ސާބިތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ލިބިފައިވާ ހެކިކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ." މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އެ މާއްދާގައި 

 ގޮތުން އެމާއްދާގެ ހެކީގެ ބާވަތްތައް އެ މާއްދާގެ )ހ( އިން ފެށިގެން )ދ( އަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އެ
 )ހ( ޖިންސީ ޢަމަލު ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ހިންގައިފިކަން ސާބިތުކޮށްދޭ ރަސްމީ ލިޔުމެއް؛

 )ށ( ސައިންޓިފިކް ތަޙްލީލުތަކުން ދައްކާ ނަތީޖާ؛
 )ނ( ލޮލަށް ފެނުނު މީހުންގެ ހެކީގެ ބަޔާން؛

 )ރ( ފޮރެންސިކް ނިޝާންތަކުންނާއި ތަޙްލީލުތަކުން ލިބޭ ހެކި؛
 ރެކޯޑުތަކުން ލިބޭ ހެކި؛ )ބ( ވީޑިއޯ

)ޅ( ކަމެއް ހިނގުމުން ދާދިއަވަހަށް ނުވަތަ އެކަމެއް ހިނގުމާދެމެދު ގިނަދުވަސްތަކެއް ނުވަނީސް 
ކުއްޖާގެ މައިންބަފައިންނަށް، ނުވަތަ ގާތްތިމާގެ މީހަކަށް، ނުވަތަ ރަޙްމަތްތެރިއަކަށް، ނުވަތަ 

ސައިކޮލޮޖިސްޓަކަށް، ނުވަތަ  ޑޮކްޓަރަކަށް، ނުވަތަ ޞިއްޙީ އެހީތެރިއަކަށް، ނުވަތަ
ސައިކިއޭޓްރިސްޓަކަށް، މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރާ ފުލުހަކަށް ނުވަތަ ކުޑަކުދިން ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ 

 ޚިދުމަތުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހަކަށް ކުޑަކުއްޖާ ދީފައިވާ ބަޔާން؛
ޑަކުއްޖާ ކިޔައިދީފައިވާ މެދު ކަންވީގޮތްކަމަށް ނުވަތަ އެކަން ހިނގާދިޔަ ގޮތްކަމަށް ކުއި)ކ( އެނާއާ
 ބަޔާން؛

)އ( މީހަކާ ބެހޭގޮތުން ޙަޤީޤަތެއް ނެތް ވާހަކަތަކެއް ހަދައިގެން، ނުވަތަ އަލަށް އުފައްދައިގެން 
ދިސާ ހިނގި ވަގުތާއި އެވާހަކަ ކިޔައިދިން ޙާ ށް ބެލެވޭ ސަބަބެއްނެތި ނުވަތަ ކިޔައިދިނުންކަމަ

 ސް، ކުޑަކުއްޖާ ކިޔައިދީފައިވާ ކިޔާދިނުމެއް؛ވަގުތާ ދެމެދު މާދިގު މުއްދަތެއް ފާއިތުނުވަނީ
)ވ( ކުޑަކުއްޖާ ކިޔައިދޭ އެއްޗަކާ އެކުއްޖާއަށް ޖިސްމާނީގޮތުން ލިބިފައިވާ ގެއްލުންކަމަށް ޑޮކްޓަރީގޮތުން 

 ފާހަގަވާންހުރި ކަންކަމާއި ފޮރެންސިކް ތަޙްލީލުތަކުން ފާހަގަވާންހުރި ކަންކަން ދިމާވުން؛
ސީ ޢަމަލު ހިންގި މީހަކީ ކުރިން ޖިންސީ ޢަމަލު ހިންގި މީހެއްކަން )މ( އެކުއްޖާއާއެކު ޖިން

 ސާބިތުވެފައިވުން؛
 )ފ( މާއްދީ ހެކި؛

)ދ( މައްސަލަ ބަލާ ފަރާތުން ކުއްޖާއާ އިންޓަރވިއު ކުރުމުން ކުއްޖާ ކިޔައިދީފައިވާ ވާހަކަ؛ 
 އިންކަން އެނގޭއިރު، ދަމިފަ
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ގެ މައްޗަށް  [މާއި އެޑްރެސް ނައުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ އިސްތި] މިޤަޟިއްޔާގައި އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ 
 [ން ނައިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ]ހުށަހެޅުނު ކުޑަކުއްޖަކާ އެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއަށް 

މިމައްސަލާގައި އަނިޔާ ، ހުށަހަޅާފައިވާ ހެއްކަކީލަތުގެ ފަރާތުން އުއިންކާރުކުރުމުން އެދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި ދަ
އިސްތިއުނާފް ]މެދު އިއާ [ކުއްޖާގެ ނަން ]ތަޙްޤީޤަށް ދީފައިވާ ބަޔާނާއި،  [ކުއްޖާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް]ލިބުނުކަމަށްބުނާ 

ކުއްޖާއާ ދެބެންގެދެދަރި ]ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގިކަމުގެ ވާހަކަ އޭނާ ކިޔައިދިންކަމަށްބުނާ  [ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ނަން 
ގެ ބަޔާނާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް  [މަންމަގެ ނަމާއި އެޑްރެސް ގެކުއްޖާ]ގެ މަންމަ  [ކުއްޖާގެ ނަން]، އާއި [ޖެއްގެ ނަންކުއް

ހެލްތް އެންޑް ފެމެލީގެ ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމެލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސްގެ ފަރާތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓާއި، ކްލިނިކަލް 
ގެ ފޯން ކޯލް ޑީޓެއިލް ރިޕޯޓުކަން އެނގެން  [އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ނަން]ސައިކޮލިޖިސްޓްގެ ރިޕޯޓާއި، 

 އޮންނަކަމެވެ.
 
އިސްތިއުނާފް ]މެދު އިއާ[ ކުއްޖާގެ ނަން]މިމައްސަލާގައި އަނިޔާ ލިބުނުކަމަށް ބުނާ  ދެވަނަ ކަމަކީ، (ށ)

އާއި، އޭނާގެ ކޮއްކޮ  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ކޮށް ދެމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގި ގޮތް ތަފްސީލް  [ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ނަން
ވަނަ އަހަރުގެ  2010 އާއެކު  [އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ނަން ]، އަހަރު( 8) [ކުއްޖާގެ ކޮއްކޮގެ ނަމާއި އެޑްރެސް ]

އެއްގެ ދަންވަރުގެ ސްކޫލް އަހަރީ ޗުއްޓީ ތެރޭގައި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރި ދަތުރުގައި ބެންކޮކަށް ގޮސް ހުރިއިރު، އެއް ރެ
 ،އޭނާގެ ގައިގައި ބައްދައިގެން އޮވެ، [އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ނަން]އަށް ހޭލެވުނީ  [ކުއްޖާގެ ނަން]ވަގުތެއްގައި 

ނޑުގައާއި، ބުރަކަށީގައި  [އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ނަން ]އޭނާ ލައިގެން އޮތް ޓީޝާޓްގެ ތެރެއަށް  އަތްލައި އޭނާގެ ބަ
އިސްތިއުނާފް ]އާއެކު  [ކުއްޖާގެ ކޮއްކޮގެ ނަން ]މަނިކޮށް ކަމަށާއި، އަދި އެދަތުރު ނިންމައި މާލެ އައި ފަހުން އޭނާ، ފިރު

އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ]ގެ ގެއަށް ނިދަން ދިޔަ ރެއެއްގައި އޭނާ ނިދާފައި އޮއްވާ ހޭލެވުނުއިރު [ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ނަން 
، [އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ނަން ]އޭނާ ލައިގެން އޮތް ޓީޝާޓުގެ ތެރެއަށް  އި އޮވެ،އޭނާގެ ކައިރީގަ، [ފަރާތުގެ ނަން 

ބުނެފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި، އަދި އެކަން އެގޮތަށް  [ކުއްޖާގެ ނަން ] އަތްލައި އޭނާގެ އުރަމަތީގައި އަތް ހާކަމުން ދިޔަކަމަށް
ބުނެފައިވާ ކަމަށް  [ކުއްޖާގެ ނަން]މެދު ހިންގިކަމުގެ ވާހަކަ އިއާ [ކުއްޖާގެ ނަން] ،[އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ނަން]
 [މަންމަގެ ނަމާއި އެޑްރެސް ގެ ކުއްޖާ]ގެ މަންމަ  [ކުއްޖާގެ ނަން] އާއި، [ކުއްޖާގެ ދެބެންގެދެދަރި ކުއްޖެއްގެ ނަން]

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ، ދިސާ ހިނގިކަމަށް ބުނާ ތާރީޚާ މާގިނަ ދުވަހެއް ނުވެއެނގޭކަމާއި، އެޙާ ބުނެފައިވާކަން
ސްގެ ފަރާތުން ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކަމާއި، އެރިޕޯޓް ންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިފެމެލީގެ ޗައިލްޑް އެ
އެކު ބޭއްވުނު ސެޝަންތަކެއްގައި  [މަންމަގެ ނަން ގެކުއްޖާ]އާއި އޭނާގެ މަންމަ  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ 

އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ]މެދު އިއާ [ކުއްޖާގެ ނަން ]އްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެންކަމާއި، އެ ރިޕޯޓުގައި ދަ
ބުނިކަމަށް  [ކުއްޖާގެ ނަން]އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ގޮތަށް ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގާފައިވާކަމަށް  [ފަރާތުގެ ނަން

ދިސާތަކާ ގުޅިގެން ނަފްސާނީ ގޮތުން ގެއްލުން ލިބިފައިވޭތޯ ކްލިނިކަލް އަށް އެޙާ [އްޖާގެ ނަން ކު]ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އަދި 
އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ]މެދު އިއާ [ކުއްޖާގެ ނަން]ސައިކޮލޮޖިސްޓް އޭނާ ބަލައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުގައިވެސް،  

ބުނިކަމަށް  [ކުއްޖާގެ ނަން]ޢަމަލު ހިންގާފައިވާކަމަށް  އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ގޮތަށް ބަދުއަޚްލާޤީ  [ފަރާތުގެ ނަން
އާއި އޭނާގެ ޢާއިލާގެ މެންބަރުންނާއެކު އެކިފަހަރު މަތިން  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި، އެ ރިޕޯޓަކީ 

އަށް ނަފްސާނީ ގޮތުން  [ޖާގެ ނަންކުއް]ބޭއްވުނު ސެޝަންތަކުގެ އަލީގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓެއްކަމާއި، އެރިޕޯޓުގައި 
 ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމެވެ.

 
މެދު ބަދުއަޚްލާޤީ އިއާ [ކުއްޖާގެ ނަން]، [އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ނަން] ތިންވަނަ ކަމަކީ، )ނ(

އެފަދަ ޢަމަލެއް ނުހިންގާކަން އަދި އެފަދަ  [ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ނަން އިސްތިއުނާފް]ޢަމަލު ހިންގިކަމަށް ބުނާ ދެ ރޭގައި، 
ގެ ފަރާތުން  [އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ނަން]ތު ނުލިބޭކަން ސާބިތުކޮށް ދިނުމުގެ ގޮތުން ޞަ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ފުރު 

ދެމީހުން  ންކްލިޓީ/މާލެ، ނަދީމް މަސްޢޫދާޓްރެ މ. މާލެ، ޙުސައިން ފަޔާޒާ ފޯމޫންސް/ މ.ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކިންގެ ތެރެއިން 
ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި މަސް ޓޭންކެއްގެ މަތި ހެދުމުގެ  2011ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު، 

އިރު އެހައިކަންހާ 4:30ހުގެ ހަވީރު ދިރިއުޅޭ ގެއަށް އެދުވަ [އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ނަން ]މަސައްކަތް ކުރުމަށް 
އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ]އޭރު  ،ދިޔަކަމަށާއި، އެގެއަށް ދިޔައިރު އެގޭ ސޯފާއެއްގައި ދެ އަންހެން ކުދިން ކުޅެން ތިބި ކަމަށާއި



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 

 

 ޞަފްޙާ  | 211
 

މިމީހުންނަށް މަސް ޓޭންކް ހަދަންވާ ގޮތް ކިޔައިދޭން އިންކަމަށާއި، އެމަސައްކަތް ކުރަން އުޅެމުން އެރޭގެ  [ފަރާތުގެ ނަން
ނޑަކަށް އެގާރަ ޖަހައިކަން ހާއިރު ބަ ގާތް  [އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ނަން]ން ކާން ދިއުމަށް ބުނުމުން ޑުހައިވެގެ ނގަ

ނޑަކަށް ، ދެކުދިން ނިންދަވަން ބައިތިއްބާފައި އަންނާނެކަމަށްބުނެ  15ނުވަތަ  10 ކޮޓަރިއަށްވަދެ ކުދިން ބައިތިއްބާފައި ގާތްގަ
އެގޭގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި އެރޭ ، އޭގެ ފަހުން އެރޭ ވެސްޓް ޕާކްގައާއި، އި ކަމަށާއިވަރަކަށް މިނެޓް ފަހުން އަ

"ޅިޔަނު ކަޑަ" އަށް ގޮސް ސައި ބޮއިގެން  ފަތިސްވަންދެން ތިބުމަށްފަހު، ފަތިސް ނަމާދަށް ގޮވުމުން އެތަނުގައި ހުންނަ
 ނގޭކަމާއި،ދިޔައީ އަލިވިފަހުން ކަމަށް އެ ދެމީހުން ބުނެފައިވާކަން އެ
ކަނީރުގޭ ހިންނަވަރު/ މާލެ ޢަލީ ނާހިދު އާއި، ޅ.މިސްޓީރިއާ/ މ.މިމައްސަލާގައި ހެކިބަސް ދީފައިވާ 

ދެމީހުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު، މިދެމީހުން ބެންކޮކަށް ގޮސް އުޅުނު އިރު، ވަރަށް  މުޙައްމަދު މޫސާއާ
ދިމާވެފައިވާ ކަމަށާއި، އޭނާއާ ދިމާވި އިރު، އޭނާ ހުރީ ދެކުދިންނާ  އާއި [ރާތުގެ ނަންއިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަ]ގިނައިން 

ބެންކޮކުން ދިމާވިކަމަށާއި،  އިއާ [އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ނަން ]ގައި  2010ނޮވެމްބަރ  20އެކުގައި ކަމަށާއި، 
ނޑަކަށް  ގެ ވަގުތެއްގައި ކަމަށާއި، އޭގެ ފަހުން އަނެއް ދުވަހުގެ އާ ދެމެދު  3:30އާއި  2:30އެއީ އެދުވަހުގެ ހަވީރު ގާތްގަ
އެކުގައި ކަމަށާއި، އެގޮތަށް އުޅުނު  އާއި [ތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ނަންއިސް]ހެނދުނު ވަންދެން އެދެމީހުން އުޅުނީ 

ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު  މެދުއިއާ [ކުއްޖާގެ ނަން]އޭނާގެ ދޮން ދަރި  [އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ނަން ]އުޅުމުގައި 
 ހިންގުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިފައިނެތްކަން އެދެމީހުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،

 ކުއްޖާގެ ]ތުހުމަތު ކުރެވުނު ފަހުން  އަށް [އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ނަން ]އަދި މިމައްސަލާގައި 
ފޮނުވާފައިވާ އެސްއެމްއެސްތަކާއި ފޯނު ކޯލްތަކުގެ ޑީޓެއިލް  [އްދުވާ ފަރާތުގެ ނަން އިސްތިއުނާފް ރަ]ގެ ފޯނަށް [މަންމަގެ ނަން

މެދު ބަދުއަޚްލާޤީ އި އާ [ކުއްޖާގެ ނަން]އޭނާގެ ދޮންދަރި  [އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ނަން ]ރިޕޯޓުގައި ހުރި ކަންކަމުން 
 މެވެ.ޢަމަލު ހިންގިކަމަށް ދަލީލު ލިބޭފަދަ ކަމެއް ފެންނަން ނެތްކަ

 
ލުތަކަކަށް ނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުޞޫކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯ  ހަތަރުވަނަ ކަމަކީ، )ރ(

ގެ ދަށުން ދަޢުވާކުރެވޭ މައްސަލަތައް ސާބިތުކުރުމުގައާއި، ހެކި  (12/2009ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ނޑެއް އެޤާ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމާއި، އެހެކީގެ  47ނޫނުގެ ވަޒަން ކުރުމުގައި ޝަރީޢަތުން ބަލާނެ މިންގަ

)ފަހެއް( ބާވަތެއްގެ ހެކިހުރެއްޖެނަމަ، އެމީހެއްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވާ މިންވަރަށް  5ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން 
ޖެހޭކަން އެނގޭއިރު، އެމާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ހެކިލިބިފައިވާކަމަށް ބަލައި، މީހެއްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައަޅަން

މިންވަރަށް ހެކި ހުށަހެޅިފައިނެތްނަމަވެސް، މައްސަލައެއްގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ހެކިތަކުން މީހެއްގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކުށް 
ޖެނަމަ، އެމީހެއްގެ މައްޗަށް ކުށް އެކަށީގެންވާ މިންވަރުގެ ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް ސާބިތުވާކަމަށް ޝަރީޢަތަށް ޤަބޫލުކުރެވިއް

ނޑައެޅިދާނެކަން އެނގޭކަމާއި، މިގޮތުން މިމައްސަލާގައި ދަ ލަތުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކި އުސާބިތުވާކަމަށް ކަ
ކަމަށްބުނާ ލަތުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ، މިމައްސަލައިގައި އަނިޔާ ލިބުނުއުޠަޤްޔީމްކޮށް، ތަޠުބީޤުކުރާއިރު، މިމައްސަލާގައި ދަ

މެދު ކަންވީގޮތްކަމަށް ނުވަތަ އެކަން ހިނގާދިޔަގޮތްކަމަށް ކިޔައިދީ ތަޙްޤީޤަށް ދީފައިވާ ބަޔާނަކީ އިއޭނާ އާ [ކުއްޖާގެ ނަން]
ބެހޭ ގޮތުން އާއި [އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ނަން ]އެމާއްދާގެ )ކ( ގައި ބަޔާންކުރާ ބާވަތުގެ ހެއްކެއް ކަމާއި، އަދި 

ނުވަތަ އަލަށް އުފައްދައިގެން ކިޔައިދިނުންކަމަށް ބެލެވޭނެ ސަބަބެއްނެތްކަމާއި، އަދި ، ނެތް ވާހަކަތަކެއް ހަދައިގެންޙަޤީޤަތެއް
ބުނާ ވަގުތާއި މާ ދިގު  [ކުއްޖާގެ ނަން]ހިނގިކަމަށް  ދިސާޙާ ކަތައް ކިޔައިދީފައިވަނީވެސް އެއޭނާ އެވާހަ 

ކީ އެމާއްދާގެ )އ( ގައި ބަޔާންކުރާ ބާވަތުގެ ހެއްކެއް ކަމާއި، މުއްދަތެއްނުވަނީސްކަން އެނގެން އޮތުމުން އެކަމަ
 [ކުއްޖާގެ ނަން]މެދު ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގާފައިވާކަމަށް އިއާ [ކުއްޖާގެ ނަން ]، [އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ނަން]

މަންމަގެ ނަމާއި  ކުއްޖާގެ]މަންމަ  ގެ  [ކުއްޖާގެ ނަން ]އާއި،  [ކުއްޖާއާ ދެބެންގެދެދަރި ކުއްޖެއްގެ ނަން ]ބުނިކަމަށް 
ދިސާ ހިނގިކަމަށް ބުނާ ތާރީޚާ މާގިނަ މީހުން ދީފައިވާ ބަޔާނާއި، އެ ޙާގެ ގާތުގައި ބުނެފައިވާކަމަށްބުނެ އެދެ [އެޑްރެސް

 ދުވަހެއް ނުވެ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމެލީގެ ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސްގެ ފަރާތުން 
ގެ ސައިކޮލިޖިކަލް އެސެސްމެންޓް ރިޕޯޓަކީ އެމާއްދާގެ )ޅ( ގައި  [ކުއްޖާގެ ނަން]ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓާއި، 

ލަތުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައި އުބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާވަތުގެ ހެކިކަން އެ އަކުރުތަކަށް ބެލުމުން އެނގޭކަމާއި، މިމައްސަލާގައި ދަ
ބުނެފައިވާ ބުނުންތަކެއްގެ މައްޗަށް  [ކުއްޖާގެ ނަން]މި މައްސަލާގައި އަނިޔާ ލިބުނުކަމަށް ބުނާ ހުރި ހެކިތައް ބިނާވެފައިވަނީ 

)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ  2009/12ނަންބަރު  ބިނާކޮށްގެންކަން އެނގޭކަމާއި، ޤާނޫނު
މާއްދާގައި  ވަނަ 47ވާ ގޮތުގެމަތިން އެ ޤާނޫނުގެ ގެ މަޤްޞަދާ އެއްގޮތް ލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ޞޫއު



   މައްސަލަަތއް  ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 

 ޞަފްޙާ  | 212

 
 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާވަތުގެ ހެކި، ހޯދައި އެމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންވަރަށް ހެކި ހުށަހެޅުމަކީ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން 
މާއްދާގެ )އ( ގައި  ވަނަ 51އުފުލަންޖެހޭ ބުރައެއްކަން އެނގޭކަމާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ޝައްކެއްނެތި މީހެއްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެކި 
ނޑައެޅުމަކީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުޞޫލާ  އި ހުށަހެޅިފައިނުވާ ހާލަތުގައި، އެމީހެއްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ކަ

)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު  2009/12ނގޭއިރު، މިމައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ޚިލާފުކަމެއްކަން އެ
ލަތުގެ އުބާވަތުގެ ހެކި ދަ 5ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  47ގެ  ލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ޞޫޚާއްޞަ އު 

ބުނާ ދެ  [ކުއްޖާގެ ނަން]ލާގައި ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގިކަމަށް ފަރާތުން ހުށަހެޅިފައިނުވާކަން އެނގޭތީއާއި، މިމައްސަ
އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ]ރޭގައި އެފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ފުރުސަތު ނުވަތަ ނުހިނގާކަން ސާބިތުކޮށް ދިނުމަށް 

ލަތުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅިފައިނުވާތީ، އުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ހެކިން ދީފައިވާ ހެކިބަސް ނަފީކުރެވޭފަދަ ހުއްޖަތެއް ދަ[ނަން
ތުގެ ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ދައުލަ ގެ މައްޗަށް [އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ނަން]

 ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވާ މިންވަރަށް ހެކި ހުށަހެޅިފައިނުވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމެވެ.
 

ނޑިޔާރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ  އެހެންކަމުން މިޤަޟިއްޔާ ބެލި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަ
ޤަޟިއްޔާގައި ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ފަދަ ޝަރުޢީ  Cr-C/2011/748 ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު

 އަދި ޤާނޫނީ ހަމައެއް ނެތްކަމަށެވެ.
 

 

 :ްޙުކުމ 

 

    ދެންފަހެ، އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ކަންކަން ބަޔާންކުރެވުނު ގޮތަށް ހުރުމާއެކު، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 
748/Cr-C/2011  ްޤަޟިއްޔާގައި އެކޯޓުން ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭފަދަ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމައެއ

ނޑިޔާރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތަށް ނުފެންނާތީ، އެޤަޟިއްޔާގައި ކްރިމިނަލް  ޖޭގެ ހައިކޯޓުގެއޮތްކަމަށް މިޤަޟިއްޔާ ބެލި ދިވެހިރާއް ފަ
ނޑިޔާރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ތާ  ދުކޮށް، އެގޮތުގެ މަތިން ޙުކުމްކޮށްފީމެވެ.އީކޯޓުން ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމަށް މިޤަޟިއްޔާ ބެލި ފަ

 
 



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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 HC-A/30/2011ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު 
  ެޢާއިލާގެ މެންބަރަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުން ބާވަތް:  ޤަޟިއްޔާގ 

 

 :ްއިސްތިއުނާފު ކުރިފަރާތ 

 ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސްޕްރޮސި ނަން:  *

  - * ދާއިމީ އެޑްރެސް: - * އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

 

 :ްއިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތ 

 13[އުނިކުރެވިފައި]  ނަން: *

 [އުނިކުރެވިފައި ]* ދާއިމީ އެޑްރެސް:  [އުނިކުރެވިފައި]: * އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު 

 
  ު1432ޞަފަރު  29 ތާރީޚް: ރަޖިސްޓްރީކުރެވުނ 

 2011ފެބްރުއަރީ  01                 
 :ް1435ޝަޢުބާން  04 ނިމުނު ތާރީޚ   

 2014 ޖޫން 02              
 

  ު819  ރު: ނަންބަ  ޤަޟިއްޔާ  އިސްތިއުނާފުކުރެވުނ/JC/2010 

  ްކޯޓު  ޖިނާއީ މެވި ކޯޓު:ނިނ 

 

  ިލިސް:މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖ 

ނޑިޔާރު ޔޫސުފް ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުލްޣަނީ މުޙައްމަދު  ޢަލީ ސަމީރު   ފަނޑިޔާރު  ،ފަ
 

  ުތައް(އުޞޫލު ޤަޟިއްޔާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ މުޙިއްމ(:  
 

  ިއާއި ޙުކުމް ގެ ޚުލާޞާ ދަށުކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައ: 

 

 22 [ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް  އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ] ،ޤަޟިއްޔާއަކީ JC/2010/819ގެ ނަންބަރު ކޯޓު  ޖިނާއީ
ނޑު އެއްބަފާ ކޮއްކޮއެއް [ ފަރާތުގެ ނަން  އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ]އެހާކަށްހާއިރު  18:45ދުވަހުގެ  2009ޑިސެމްބަރ  ގެ އެއްބަ
ނޑިއެއްގައި އިންދާ  2ދިސާ ހިނގިއިރު )ޙާ  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ރިފުޅު ގެ ދަ [ކުއްޖާގެ މަންމަގެ ނަން]ކަމަށްވާ  އަހަރު( ސޯފާ ގޮ

ނޑީގައި އިންދާ [ކުއްޖާގެ ނަން]  އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ]، އާއި ތޮޅުނު ކަމަށާއި ތޮޅުނީ ކިހިނެތްތޯ ސުވާލުކުރުމުން ސޯފާ ގޮ
ކުއްޖާގެ ]ބުނިކަމަށް  [ކުއްޖާގެ ނަން]އިނގިލީން ކުޅުނުކަމަށް  ގެ ކުރިމަތިފަރާތް )ފަރުޖު( ގައި [ކުއްޖާގެ ނަން ] ،[ފަރާތުގެ ނަން

 [ފަރާތުގެ ބައްޕަގެ ނަމާއި އެޑްރެސް އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ] އިއާ [ކުއްޖާގެ ބައްޕަގެ ނަން ]އާއި، [ މަންމަގެ ނަމާއި އެޑްރެސް
ނަމާއި ފަރާތުގެ ދައްތަގެ  ތިއުނާފު ރައްދުވާ އިސް] ،އިއާ [ފަރާތުގެ މަންމަގެ ނަމާއި އެޑްރެސް އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ] ،އާއި

އަށް ޖިންސީ [ ކުއްޖާގެ ނަން] ،ބުނާތީއާއި [ނަމާއި އެޑްރެސްއަނބިމީހާގެ ފަރާތުގެ  އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ] އިއާ [އެޑްރެސް
)ކުޑަކުދިންނަށް  12/2009ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ގޯނާ ކޮށްފައިވާކަން އޭނާގެ މެޑިކޯ ލީގަލް ރެކޯޑުން އެނގެން އޮންނާތީގޮތުން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާ ޙަވާލާދީ  15ޖިންސީ ގޯނާ ކުރާ މީހުންނާއި މެދު ޙާއްޞަ އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( 
މަލެއް ޢާއިލާގެ މެމްބަރަކާއެކު ޖިންސީ ޢަގެ މައްޗަށް  [ންފަރާތުގެ ނަ  އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ]އެމާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން 

   ލަތުން ހުށަހެޅުމުން ބައްލަވާފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެކެވެ.އުދަ ދަޢުވާ  ކުށުގެ ހިންގުމުގެ 
އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ނަމާއި ]ދެންފަހެ، އެޤަޟިއްޔާގައި ޖިނާއީ ކޯޓުން ޙުކުމް ކުރައްވާފައިވަނީ، "

މުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ޝަރީޢަތުން ބެލިއިރު، ގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުޅަ އާއިލާ މެންބަރާކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގު [އެޑްރެސް
ނޑު އެއްބަފާ ކޮއްކޮ  [އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ނަން] ކުއްޖާގެ ]ގެ އަންހެން ދަރިފުޅު  [ކުއްޖާގެ މަންމަގެ ނަން ]ގެ އެއްބަ

                                                 
 ކުއްޖާއާ ޢާއިލީގޮތުން ތިމާގެ މީހެކެވެ. ކަމަށް ބުނާރައްދުވާ ފަރާތަކީ މިމައްސަލައިގައި އަނިޔާ ލިބުނުމިމައްސަލައިގައި އިސްތިއުނާފް   13



   މައްސަލަަތއް  ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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 [ކުއްޖާގެ ނަން]ޅުނުކަމަށް، ގެ އިނގިލިން ކު [އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ނަން]އަހަރު( ގެ ކުރިމަތި ފަރާތާއި  02) [ނަން
އާއި އެގޭ  [އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ބައްޕަގެ ނަން ]އާއި އެގޭ  [ކުއްޖާގެ މަންމަގެ ނަމާއި އެޑްރެސް]ބުނެފައިވާކަމަށް 

ކުއްޖާގެ ]ށު އާއި އެރަ [އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ދައްތަގެ ނަން]އާއި  [އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުގެ މަންމަގެ ނަން ]
ކުޅުދުއްފުށި  ބުނާކަމާއި، އަދި ހދ. [އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުގެ އަންހެނުންގެ ނަން ]އި، އާ [ބައްޕަގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 

ކުއްޖާގެ ]( ގެ މެޑިކޯ ލީގަލް ރެކޯޑުން 2009ޑިސެމްބަރ  28) KHR/MLC/2009/37ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ނަންބަރު 
ނޑިފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި، މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން، ގެ ކުރިމަތި ފަރާތު  [ނަން ގެ އާއިލާގެ  [ކުއްޖާގެ ނަން]ގެ ބޭރު ކެ

ބެއްލެވި ޑޮކްޓަރ ދޫކޮށްފައިވާ މެޑިކޯ ލީގަލް  [ކުއްޖާގެ ނަން ]މީހުންނަށް ކިޔައިދީފައިވާކަމަށް އެފަރާތްތަކުން ބުނާ ކަންކަމާއި 
ކުއްޖާގެ ]އާއި ބެހޭގޮތުން  [އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ނަން ]ކަމާއި، އަދި ރެކޯޑުން އެނގެން އޮތް އެއްޗެއް ދިމާވެފައިވާ

އާއި  [އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ނަން]ގެ އާއިލާގެ މީހުން ބުނާ ބުނުމަކީ،  [ކުއްޖާގެ ނަން]ކިޔައިދީފައިވާކަމަށް  [ނަން
ކިޔައިދީފައިވާ ކިޔައި  [ކުއްޖާގެ ނަން ]އަލަށް އުފައްދައިގެން  ބެހޭގޮތުން، ޙަޤީޤަތެއް ނެތް ވާހަކަތަކެއް ހަދައިގެން ނުވަތަ

ކިޔައިދީފައިވާކަމަށް  [ކުއްޖާގެ ނަން]ހިނގި ވަގުތާއި، މިވާހަކަ  ސާދިޙާއަދި މި، ދިނުމެއްކަމަށް ބެލެވޭނެ ސަބަބެއް ނެތް ނަމަވެސް
ހިނގާފައި ނުވާކަން އެނގެން އޮތް ނަމަވެސް، ޤާނޫނު  ގެ އާއިލާގެ މީހުން ބުނާ ވަގުތާއި ދެމެދު ދިގު މުއްދަތެއް [ކުއްޖާގެ ނަން]

ގެ  )ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރާ މީހުންނާއި މެދު ޙާއްޞަ އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( 12/2009ނަންބަރު 
މީހަކު ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ  ވަނަ މާއްދާގައި "މިޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ނުވަތަ މިޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފުލޭ ދަޢުވާއެއްގައި 47

 ޢަމަލެއް ހިންގައިފިކަން ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި، ނުވަތަ މިޤާނޫނުގައިވާ ކުށެއް ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި މިޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
ވަނަ މާއްދާގެ )އ(  51 ހެކިންގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން ފަސް ބާވަތެއްގެ ހެކި ހުރެއްޖެކަމަށް ވާނަމަ، އެހެއްކަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، މީހަކު ކުށެއް ކޮށްފިކަން އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ޝައްކެއްނެތި ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުކުރުމަށް 
 ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ލިބިފައިވާ ހެކިކަމުގައި ބެލެވޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މިދަޢުވާއާއި ގުޅިގެން ދައުލަތުން 

ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގައިފިކަމަށް ބުނެ  [އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ނަން]އާއި މެދު  [ކުއްޖާގެ ނަން]ހުށަހަޅާފައިވަނީ، 
ގެ މެޑިކޯ  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ގެ އާއިލާގެ މީހުންނާއި  [ކުއްޖާގެ ނަން]ކިޔައިދީފައިވާ ކިޔައި ދިނުން އަޑުއެހި،  [ކުއްޖާގެ ނަން ]

ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގައި  47އެކަނިކަން އެނގޭކަމާއި، ނަމަވެސް އިސްވެ އިޝާރާތް ކުރެވުނު ޤާނޫނުގެ ލީގަލް ރެކޯޑް 
ފު ވާހަކައެއް ދެއްކުމާއި، އާއި ބެހޭގޮތުން ޙަޤީޤަތާއި ޚިލާ  [އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ނަން]ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، 

ދީފައިވާ ކިޔައި ދިނުން، އެއީ ބުނެވުނު ޤާނޫނުގައިވާ ހެކީގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ކިޔައި [ކުއްޖާގެ ނަން]ދިޘާ ހިނގި ދުވަހު ޙާ
)ތިނެއް( ބާވަތުގެ ހެކިކަމަށްވާތީ، މިދަޢުވާއާއި ގުޅިގެން ދައުލަތުން  03ހެއްކެއްކަން އެނގޭތީ، މިމައްސަލައިގައި ވަނީ ޖުމްލަ 
އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ]ވަރަށްވެސް ހެކި ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ، ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެ މަދު މިން 

ގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުޅަ އާއިލާގެ މެންބަރަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށުގެ މިދަޢުވާ އެކަށީގެންވާ  [ނަން
ގެ މައްޗަށް ކުޅަ  [ފު ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ނަންއިސްތިއުނާ]ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް، ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާތީ، 

އާއިލާގެ މެންބަރަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށުގެ މިދަޢުވާ ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުނުވާކަމަށް ޙުކުމްކޮށްފީމެވެ" 
 މިފަދައިންނެވެ.

 
 

 :ްފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައ 

 

މް ކުރައްވާ ނިންމެވުމުން، އެޙުކުމާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން ޤަޟިއްޔާގައި ޙުކު JC/2010/819ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ޖިނާއީ .2
އެޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު ކުރަމުން އަންނަނިވި ނުކުތާތައް ފާހަގަކޮށް އެނުކުތާތަކާމެދު ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ޕްރޮސި

ފަރާތުން ގެ ރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުކިއުޓަޕްރޮސިއެގޮތުން  ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ.
 ހުށަހަޅާފައިވާ:

 
 ،ީނޑު އެއްބަފާ ، [ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ] ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކ މީނާގެ އެއްބަ

މެދު ޖިންސީ އަމަލު އިއަހަރު( އާ 02) [ނަން ކުއްޖާގެ ]ގެ ދަރިފުޅު  [ނަން ކުއްޖާގެ މަންމަގެ]ކޮއްކޮއެއް ކަމަށްވާ 
)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރާ މީހުންނާއި  12/2009ސާބިތުކުރުމަށް ޤާނުނު ނަންބަރު  ންގާފައިވާ ކަން ޝަރީޢަތަށްހި



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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މެ މަދުމިންވަރު ންވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ހެކީގެ ބާވަތްތަކުގެ އެ 47މެދު ޙާއްޞަ އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ގެ 
ބާވަތުގެ ހެކި  03ށަހަޅާފައިވާއިރު މިމައްސަލައިގައި ހުށަހަޅައިފައިވަނީ އެމާއްދާގައި ބުނާ ބާވަތުގެ ހެކި ހު 05ކަމުގައިވާ 

ޢީ ގޮތުން ބައްލަވަންވާވަރަށް ނުބައްލަވައި މައްސަލަ ޒަން ކުރުމުގައި ޤާނޫނީ އަދި ޝަރުކަމަށް ބައްލަވައި، ހެކި ވަ
 ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާއެވެ.ނިންމަވާފައިވުން ކަމަށްބުނެ 

 
  ަކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރާ މީހުންނާއި މެދު  12/2009ނު ނަންބަރު ޤާނޫ ،ނަ ނުކުތާއަކީ ދެވ(

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ޞަރީޙަ ޢިބާރާތުން މިޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދަކީ  2ޙާއްޞަ އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑު ލުއި ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ޖިންސީ ގޯނާ ސާބިތުކުރުމަށް އިތުރު  ބާވަތުގެ ހެކި ހުއްދަކުރުމާއި، ހެކި ބަލައިގަތުމުގެ މިންގަ

ށް ތް ނުކުރައްވާ، އަދި މަޤްޞަދު ގެއްލިގެންދާފަދަ ގޮތަކަޢާޔަކުރުންކަން ފާހަގަ ކޮށްފައިވާއިރު، މި ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދަށް ރި
ޢީ އަދި ޤާނޫނީ ކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާ ޝަރުރުޖަމާކުރައްވާ ނިންމެވި ނިންމެވުން ޤާނޫނު ތަވަނަ މާއްދާ މާނަ 47މިޤާނޫނުގެ 

 ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާއެވެ. އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތް ނޫންކަމަށް ބުނެ
 

  ަޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާއި ޚިލާފަށް މައްސަލަ ނިންމަވާފައިވުންކަމަށް  ،ނުކުތާއަކީ  ތިންވަނ
 ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާއެވެ. ބުނެ

 
 

 ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށާއި،  JC/2010/819ނަންބަރު  ޖިނާއީ ކޯޓުގެ މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން .1
އިސްތިއުނާފު ]ފަރާތުންނާއި މައްސަލަ ރައްދުވާ ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ޕްރޮސިއެޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު ކުރަމުން 
ންތަކަށް ޔު މައްސަލައާއި ގުޅުންހުރި ލިޔެކިވާހަކައަށާއި، ގެ ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ  [ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

 ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ޝަރީޢަތަށް ފާހަގަކުރެއެވެ.

 

)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާ މެދު  12/2009ޤާނޫނު ނަންބަރު  ފުރަތަމަ ކަމަކީ، )ހ(
ދަށުން ދަޢުވާކުރެވޭ މައްސަލަތައް ސާބިތުކުރުމުގައި އާއި ހެކި ވަޒަން ޚާއްޞަ އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު(  ގެ 

ނޑެއް އެޤާނޫނުގެ  ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމާއި، އެގޮތުން އެމާއްދާގައި  47ކުރުމުގައި ޝަރީޢަތުން ބަލާނެ މިންގަ
ތުގެ ހެކިހުރެއްޖެނަމަ އެހެއްކަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ( ބާވަ)ފަހެއް 5ގެން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހެކީގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން މަދުވެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މީހަކު، ކުށެއް ކޮށްފިކަން އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ޝައްކެތްނެތި  51
 ،މާއިޝަރީޢަތަށް ސާބިތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ލިބިފައިވާހެކި ކަމުގައި ބެލެވޭނެކަން އެނގޭކަ

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހެކީގެ ބާވަތްތަކުގެ އިތުރުންވެސް  47އަދި ނަންގަނެވުނު 
ކޮށްފައިވާ މިންވަރަށް ހެކި ލިބިފައިވޭތޯ ވަޒަންކުރުމުގައި މައްސަލައާއި ން ގެ )އ( ގައި ބަޔާވަނަ މާއްދާ 51ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނޑިޔާރުން  ގުޅިގެން ހުށަހެޅޭ ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ  އެހެނިހެން ހެކިތަކާއި ޤަރީނާތަކުގެ މައްޗަށް ފަ
ޤަޟިއްޔާގައިވެސް  HC-A/14/2012ގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނެ ކަން އެގޭ ކަމާއި އަދި މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭ

 ލެއްކަން އެނގެއެވެ.ޞޫ ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ އު

 
ނޑު އެއްބަފާ  [ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ] ދެވަނަ ކަމަކީ، )ށ( މީނާގެ އެއްބަ
އަހަރު( އާމެދު ޖިންސީ ޢަމަލު  2) [ކުއްޖާގެ ނަން ]ގެ ދަރިފުޅު [ ކުއްޖާގެ މަންމަގެ ނަން]ކޮއްކޮއެއް ކަމަށްވާ 

މީހުންނާ މެދު  )ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ  12/2009ހިންގާފައިވާކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުކުރުމަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ހެކީގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެމަދު  47ޚާއްޞަ އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

 03ބާވަތުގެ ހެކި ހުށަހެޅިފައިވާއިރު، މިމައްސަލާގައި ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެމާއްދާގައި ބުނާ  05މިންވަރެއް ކަމުގައިވާ 
ކަމަށް ބައްލަވާ ހެކި ވަޒަންކުރުމުގައި ޤާނޫނީ އަދި ޝަރުއީ ގޮތުން ބައްލަވަންވާވަރަށް ނުބައްލަވާ މައްސަލަ ބާވަތެއްގެ ހެކި 

 ،ނިންމަވާފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާއަށް ބަލާއިރު
ކުރާ މީހުންނާ މެދު ޚާއްޞަ އުޞޫލުތަކަކަށް )ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ  12/2009ޤާނޫނު ނަންބަރު 

)ފަހެއް(  5ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހެކީގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން  47ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 



   މައްސަލަަތއް  ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 

 ޞަފްޙާ  | 216

 
 

ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް  ބާވަތެއްގެ ހެކި ހުރެއްޖެނަމަ އެމީހެއްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވާ މިންވަރަށް ހެކިލިބިފައިވާކަމަށް ބަލައި
ނޑައަޅަން ޖެހޭކަން އެނގޭކަމާއި  ،ކަ

އެމާއްދާގައި ބުނެފައިވާ މިންވަރަށް ހެކި ހުށަހެޅިފައި ނެތް ނަމަވެސް އެމައްސަލާގައި ހުށަހެޅިފައިވާ 
ތުވާ ކަމަށް ހެކިތަކުން އެމީހެއްގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅިފައިވާކުށް އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ޝައްކެތްނެތް މިންވަރަށް ސާބި
ނޑައެޅިދާނެކަން އެނގޭކަމާއި މިގޮތުން  ،ޝަރީޢަތަށް ޤަބޫލުކުރެވިއްޖެނަމަ އެމީހެއްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ކަ

ލަތުން ހުށަހަޅާފައިވަނީ ކުއްޖާ އުދަ ،މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ދަށުކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހެއްކަށް ބަލާއިރު
މަސް( އެކުއްޖާއާމެދު ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގިގޮތް ކަމަށް އެކުއްޖާ ކިޔައިދިން މީހުންގެ  10އަހަރާއި  2) [ނަން ކުއްޖާގެ]

 ،ނަންތަކާއި މެޑިކޯ ލީގަލް ރިޕޯޓު ކަން އެނގޭއިރު
 47ގައި އިސްތިއުނާފު ކުރި ފަރާތުން ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި ނަންގަނެވުނު ޤާނޫނުގެ ޞީލުމިނުކުތާގެ ތަފް

ނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ހެކީގެ ފަސް ބާވަތް ހަމަކުރުމުގައި ކުއްޖާ ކިޔައިދިން ކޮންމެ މީހަކީ ވަކި ހެއްކެއް ކަމަށް ވަ
ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުޞޫލުތަކަކަށް  ،ފާހަގަކުރާ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވިއަސް

ވަނީ އިސްތިއުނާފުކުރި ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހެކީގެ ބާވަތްތައް ބަޔާންކޮށްފައި ވަނަ މާއްދާ 47ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 
 ،ފަރާތުން އެފާހަގަކުރި ގޮތަށް ނޫންކަން އެމާއްދާއަށް ބެލުމުން ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގޭކަމާއި

ލިބުނު  ލަތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކި މިމައްސަލައަށް ތަޠްބީޤު ކުރާއިރު މިމައްސަލާގައި އަނިޔާއު އަދި ދަ
ކަމަށް ބުނާ ކުއްޖާއާމެދު ކަންވީގޮތްކަމަށް އެކުއްޖާ ކިޔައިދިން ގާތްތިމާގެ މީހުންނަށް ކުއްޖާ ކިޔައިދީފައިވާ ކިޔައިދިނުމަކީ 

ކުރިމަތި ފަރާތުގެ އަދި މެޑިކޯ ލީގަލް ރިޕޯޓުގައި "ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގައި ބަޔާން ކުރާ ބާވަތްތަކުގެ ހެއްކެއްކަމާއި،  47
ވަނަ މާއްދާގެ )ވ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާވަތުގެ ހެއްކެއްކަމާއި،  47އި" މިގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވުމުން އެއީ ބޭރު ކެޑިފަ

ވަނަ މާއްދާގެ  47އަދި ކުއްޖާ ކިޔައިދިން ކަމަށް ބުނާ ބުނުމާއި ޑޮކްޓަރީ ގޮތުން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމާއި ދިމާވުމުން އެއީ 
ށް ބެލުމުންވެސް މިމައްސަލާގައި ވަނީ ޖުމްލަ ތިންބާވަތެއްގެ ހެކިކަން އެނގޭކަމާއި، )ވ( ގައިވާ ފަދަ ހެއްކެއް ކަމަ
)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާ މެދު ޚާއްޞަ އުޞޫލުތަކަކަށް  12/2009އެހެންކަމުން ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ލަތުގެ ފަރާތުން އުބާވަތުގެ ހެކި ދަ )ފަހެއް( 5ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  47ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ގެ 
 މިމައްސަލާގައި ހުށަހެޅިފައި ނުވާކަން އެނގެއެވެ.

 
)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާ މެދު  12/2009ޤާނޫނު ނަންބަރު  ތިންވަނަ ކަމަކީ، )ނ(

ދަކީ ޞަ ށް އެޤާނޫނުގެ މަޤް ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ޞަރީޙަކޮ 2ގެ  ޚާއްޞަ އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު(
ނޑު  ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ޖިންސީގޯނާ ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް އިތުރު ބާވަތުގެ ހެކި ހުއްދަކުރުމާއި، ހެކިބަލައިގަތުމުގެ މިންގަ

ކަށް ދު ގެއްލިގެންދާފަދަ ގޮތަޞަދަށް ރިޢާޔަތް ނުކުރައްވާ އަދި މަޤް ޞަ ލުއި ކުރުންކަން ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު މިޤާނޫނުގެ މަޤް
ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތް ނުކުރައްވާ ނިންމެވި ނިންމެވުން ޤާނޫނު ތަރުޖަމާ ކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ  47
 ،ލުތަކާ އެއްގޮތް ނޫން ކަން ފާހަގަކުރާ ކަމަށް މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރިފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރުޞޫއު

ން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ދަށުކޯޓުން ނިންމެވިއިރު ޙަވާލާ ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުޕްރޮސި
ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތް ކުރައްވާފައިވާކަން އެމައްސަލަ ދަށުކޯޓުން ނިންމެވި ޤަޟިއްޔާ ނިމުނުގޮތުގެ  47ދެވުނު ޤާނޫނުގެ 

 ،އެނގޭކަމާއިކުމުންވެސް ވަނަ ނަންބަރުންނާއި، ޙު 5ތަކުގެ ރިޕޯޓުގެ ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާ
ޤާނޫނު  ،ދަޢުވާ ސާބިތު ކުރުމުގެ ބުރަ އުފުލަންޖެހޭ ފަރާތަކީ ދަޢުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތްކަން އެނގޭއިރު

ގެ  )ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާ މެދު ޚާއްޞަ އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( 12/2009ނަންބަރު 
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ހެކިހޯދާ ހެކި ހުށަހެޅުމަކީ  47ދު އާއި އެއްގޮތަށް އެޤާނޫނުގެ ޞަ މަޤް

އެމީހަކު ކުށެއް ކޮށްފައިވާކަން ޝަރުޢީ ނުވަތަ ޤާނޫނީ  ،ފަރާތުން އުފުލަންޖެހޭ ބުރަ އެއްކަން އެނގޭކަމާއި ދަޢުވާކުރާ
އަދި އެމީހަކު އެކުށެއް ކޮށްފައިވާކަމާމެދު  ،ނެތީސް ހަމަތަކުގެ މަތީން ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެކި ނުވަތަ ޤަރީނާ ލިބިފައި 

ލަތެއްގައި އެމީހެއްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ބެލުމަކީ ޝަރީޢަތާއި ޙާޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ގޮތުން ސުވާލު އުފެދޭ  
 ޤާނޫނުން ތަންދޭ ކަމެއް ނޫންކަންވެސް އެނގެއެވެ.

 



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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ކޯޓުގައި ބެލި ފަނޑިޔާރުންނަށް ބުރަވެވެނީ ޖިނާއީ ކޯޓުގެ އެހެންކަމުން މިމައްސަލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައި 
ފަދަ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ވިއަސް ކުމަށް ބަދަލު ގެންންނަންޖެހޭޙުގައި ކުރައްވާފައިވާ ޤަޟިއްޔާ JC/2010/819ނަންބަރު 

 ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށެވެ.
 

 

 :ްޙުކުމ 

 

ގޮތަށް ހުރުމާއެކު ޖިނާއީ ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ދެންފަހެ އިސްވެބަޔާން ކުރެވުނު ކަންކަން ބަޔާންކުރެވިދިޔަ 
819/JC/2010 ާކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާތަކުގެ މައްޗަށް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ޕްރޮސި ޤަޟިއްޔ

ކަމަށް މިމައްސަލަ ޖެހޭ ފަދަ ޝަރުއީ އަދި ޤާނޫނީ ވިއަސް ސަބަބެއް ނެތްންބަލައި، އެޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމަށް ބަދަލުގެންނަ
ނޑައަޅާ އެގޮތުގެ މަތީން ޙުކުމް ކޮށް މައްސަލަ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުގެ އިއްތިފާޤުން ކަ

 ނިންމީއެވެ.
 

 



   މައްސަލަަތއް  ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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 HC-A/32/2013ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު 
  :ްއަގުދޭގޮތަށް ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލު ހިންގުންޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތ 

 

 :ްއިސްތިއުނާފު ކުރިފަރާތ 

 ޢަލީ ޢުމަރު ނަން:  *

       އިރުދޭމާގެ/ހަނިމާދޫ  ހދ. * ދާއިމީ އެޑްރެސް: A221027* އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު: 

 

 :ްއިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތ 

 ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސްޕްރޮސި  ނަން: *

 -* ދާއިމީ އެޑްރެސް:  -* އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު: 

 
  ި1434ރަބީޢުލްއައްވަލް 19 ތާރީޚް: ސްޓްރީކުރެވުނު ރަޖ 

 2013 ޖެނުއަރީ 31                  
 :ް1435އްވާލް ޝަ 16 ނިމުނު ތާރީޚ    

 2014އޮގަސްޓް  12              
 

  ު06  ރު: ނަންބަ  ޤަޟިއްޔާ  އިސްތިއުނާފުކުރެވުނ/B3C/2012 

 :ުކޯޓު  ސްޓްރޭޓް ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރި ހަނިމާދޫ މެޖި ނިންމެވި ކޯޓ 
  

  ިލިސް:މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖ 

ނޑިޔާރު  ނޑިޔާރު ، ޙަމީދުهللا ޢަބްދުފަ  ޝުޢައިބު ޙުސައިން ޒަކަރިއްޔާ  ފަނޑިޔާރު، ޢަބްދުލްޣަނީ މުޙައްމަދުފަ
 

  ުބުއްދީގެ  ނަމަވެސްއަހަރު ފުރިފައިވާ ކުއްޖެއްކަމުގައި ވީ 18އުމުރުން  :)ތައް(އުޞޫލު ޤަޟިއްޔާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ މުޙިއްމ
 ނަމަ ކުޑަކެއްޖެއްކަމުގައި ބަލަންޖެހޭކަން.ތަޞައްރަފު ނުފުދޭ

 
  ިއާއި ޙުކުމް ގެ ޚުލާޞާ ދަށުކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައ: 

 

/ ދޫ ހދ. ހަނިމާޤަޟިއްޔާއަކީ، B3C/2012/06  މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރި ހަނިމާދޫ
ގެ  ]ކުއްޖާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް[ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުގައި ސިކުނޑީގެ ބަލިމީހެއްކަމުގައިވާ  2010، ރުޢަލީ ޢުމަ ،އިރުދޭމާގެ

 ]ކުއްޖާގެ ނަން ]ގެ ޝަހާދަތް އިގިލި ވައްދާ ތަޅުވާ ޢަލީ ޢުމަރު ގެ ކުރިމަތިފަރާތަށް  ]ކުއްޖާގެ ނަން ]އުރަމަތީގައި އަނގަޖަހާ ބޮއި، 

ފަހަރެއްގެ މަތީން ޖިންސީ ޢަމަލު އާއިމެދު ތިން] ކުއްޖާގެ ނަން ]މިގޮތަށް  ޢަލީ ޢުމަރު ވާތީއާއި، ޖިންސީ ޢަމަލު ހިންގާފައި މެދުއިއާ
ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ރ. )ފަސްރުފިޔާ( ދީފައިވާތ5ީ/- އަށް] ކުއްޖާގެ ނަން ] ،ޢަލީ ޢުމަރުހިންގުމަށްފަހު، އޭގެ ތެރެއިން ދެފަހަރު 

ވަނަ  17ގެ  ންނާމެދު ޙާއްޞަ އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު()ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހު 2009/12
ޢަލީ ޢުމަރުގެ މައްޗަށް އަގުދޭގޮތަށް  ،އިރުދޭމާގެ/ދޫހަނިމާ ހދ.ގެ ދަށުން  އާ ޙަވާލާދީ އެ މާއްދާގެ )ށ( މާއްދާގެ )ހ(

   ން ބައްލަވާފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެކެވެ.ހުށަހެޅުމުތުން ދައުލަކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ 
 ދެންފަހެ، ހދ.ޙުކުމް ކުރައްވާފައިވަނީ، " މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން  ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރި ހަނިމާދޫޤަޟިއްޔާގައި އެ

ގެ ކުށުގެ ތުން ކުޅަ އަގުދޭގޮތަށް ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމު ދައުލަގެ މައްޗަށް ޢަލީ ޢުމަރުއިރުދޭމާގެ /ދޫހަނިމާ
ކުއްޖާގެ ]ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުގައި، ސިކުނޑީގެ ބަލިމީހެއްކަމުގައިވާ  2010 ޢަލީ ޢުމަރުމިދަޢުވާ ޝަރީޢަތުން ބެލިބެލުމުން 

ގެ ޝަހާދަތް ޢަލީ ޢުމަރުގެ ކުރިމަތިފަރާތަށް ]އްޖާގެ ނަން ކު ]އަނގަޖަހައިބޮއި،  ޢަލީ ޢުމަރުގެ އުރަމަތީގައި ] ނަމާއި އެޑްރެސް
މެދު ތިން އިއާ] އްޖާގެ ނަންކު]،  ޢަލީ ޢުމަރުޖިންސީ ޢަމަލު ހިންގާފައިވާތީ އާއި، މެދު އިއާ] ކުއްޖާގެ ނަން ]ވައްދާ ތަޅުވާ  އިގިލި

 ރ. )ފަސް 5/- އަށް] ކުއްޖާގެ ނަން ]، ޢަލީ ޢުމަރުހަރެއްގެ މަތީން ޖިންސީ ޢަމަލު ހިންގުމަށްފަހު، އޭގެ ތެރެއިން ދެފަހަރު ފަ



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ  2009/12ށް ތަޙްޤީޤުގައާ ޝަރީޢަތުގައި އިޢްތިރާފްވެފައިވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު ރުފިޔާ( ދީފައިވާކަމަ
 އާ ޙަވާލާދީ އެ މާއްދާގެ )ށ( ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 17ގެ  ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޙާއްޞަ އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު(

ނޑައަޅައި، ކުށްވެރިވެއްޖެ ކަމަށް ކަ ޢަލީ ޢުމަރުޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށުން  ގެ ދަށުން އަގުދޭގޮތަށް ކުޑަކުއްޖަކާއެކު
)ސަތާރަ( އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޢަލީ ޢުމަރު  17ގެ ދަށުން  މިކުށުގެ ޢުޤޫބާތެއްގެ ގޮތުން ބުނެވިދިޔަ މާއްދާގެ )ށ(

 މިފަދައިންނެވެ. މެވެ"ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމް ކޮށްފީ
 

 

  ެވުނު ނުކުތާތައް:ފާހަގަކުރ 

 

ޤަޟިއްޔާގައި ޙުކުމް ކުރައްވާ  B3C/2012/06 ނަންބަރު  މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރި ހަނިމާދޫ  .2
އެޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު ކުރަމުން  ޢަލީ ޢުމަރުއިރުދޭމާގެ /ދޫހަނިމާ  ހދ.ނިންމެވުމުން، އެޙުކުމާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން 

އެގޮތުން  އް ފާހަގަކޮށް އެނުކުތާތަކާމެދު ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ.އަންނަނިވި ނުކުތާތަ
  ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ:ގެ ޢަލީ ޢުމަރުއިރުދޭމާގެ /ދޫ ހަނިމާ ހދ.

 
  ،ީ29ވަނަ އަހަރާއި ހަމަޔަށް  2010ޢުމުރުން އަކީ ] ކުއްޖާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް]ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކ 

ނޑީގެ ފުރިހަމަ ތަޞައްރަފު ނުފުދޭ މީހަކަށް ނުވާއިރު، ޤާނޫނު ނަންބަރު  އަހަރުގެ ބޮޑު އަންހެނަކަށް ވެފައި ސިކު
ވަނަ  48ގެ  )ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޙާއްޞަ އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( 2009/12

 ނުކުތާއެވެ. ހުށަހަޅާފައިވާ ބުނެ ބަހެއް ހޯދާފައިނެތުން ކަމަށް ބުނެ  ގެ [ކުއްޖާގެ ނަން ]މާއްދާގައިވާ ފަދައިން 
 
 ،ީނޑީގެ ތަޞައްރަފްހުރި  29ރު އަކީ އެއި] ކުއްޖާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް] ދެވަނަ ނުކުތާއަކ އަހަރުގެ ސިކު

ޖިންސީ ގޯނާކުރާ  )ކުޑަކުދިންނަށް  2009/12ޤާނޫނު ނަންބަރު ބޮޑު އަންހެނެއް ކަމުގައިވާއިރު، ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމުގައި 
ގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި ޙަވާލާދީ އެމާއްދާގެ )ށ( 17ގެ  ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ށް މީހުންނާމެދު ޙާއްޞަ އުޞޫލުތަކަކަ

މާނަ ކޮށްފައިވާ ގޮތާއި ޚިލާފުވުން " ކުޑަކުއްޖާ" ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި  60ދަށުން ނިންމާފައިވާ ނިންމެވުން މިޤާނޫނުގެ 
 ނުކުތާއެވެ. ހުށަހަޅާފައިވާނެ ކަމަށް ބު

 
 ،ީގެ ނަންބަރު ކޯޓު  ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރި ހަނިމާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ތިންވަނަ ނުކުތާއަކ
6/B3C/20120  ިއަކީ ކުޑަކުއްޖެއް ކަމަށް ] ކުއްޖާގެ ނަން ]ޤަޟިއްޔާގެ ފާހަގަ ކުރެވޭ ނުކުތާއާއި ޙުކުމްގައ

ނޑައަޅާފައިވަނީ ކޮން ޤާނޫނެއްގެ ދަށުންކަ  ނުކުތާއެވެ. ހުށަހަޅާފައިވާނގެން ނެތުން ކަމަށް ބުނެ ން އެކަ
 

 ީ6ނަންބަރު ، ހަތަރުވަނަ ނުކުތާއަކ/B3C/20120 ާކުއްޖާގެ ] ޤަޟިއްޔާގައި ތަޙްޤީޤަށް ބަޔާންދީފައިވ
ނޑު ެއއްަބފާ ފިރިހެނެއް ] މަންމަގެ ނަން  ކުއްޖާގެ]އާއި ] މަންމަގެ ނަން  ކުއްޖާގެ]މަންމަ  ގެ ]ނަން ގެ އާއި އެއްބަ

ގެ މަންމަ ފަރާތުގެ ޢާއިލާ  [މަންމަގެ ނަން ކުއްޖާގެ]އާއި އަދި   ]ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 1ހެކިވެރިޔާ [ދަރިކަމުގައިވާ 
ނޑު ައންހެނެއްގެ ދަރި ] މަންމަގެ ނަން  ކުއްޖާގެ] ،އާއި  ]ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 2ހެކިވެރިޔާ [މީހެއްކަމުގައިވާ   އާއި އެއްބަ

ކުއްޖާގެ ]، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ދީފައިވާ ބަޔާނަށް ބަލާއިރު  ]ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 3ހެކިވެރިޔާ [ކަމުގައިވާ 
އްކަމުން ދިޔަ މަގުން ދަ] ކުއްޖާގެ ނަން ]ކައިރީގައި ބުނެގެން ދިޔައީ ] ކުއްޖާގެ ނަން ]މީހެއް ހޯދުމަށް  އާ ބެހުނު] ނަން
ކަމަށް ބުނެފައި އޮންނަ ] ކުއްޖާގެ ނަން ]އި، ކޮޓަރި ދެއްކީވެސް ކަމާ ދެއްކި ގެ ] ކުއްޖާގެ ނަން]ތް ގެއަކީވެސް ވަ ،ކަމާއި

 2009/12ޤާނޫނު ނަންބަރު އަކީ ތަޞައްރަފު ފުދޭ ޙާލަތުގައިވާ މީހެއްކަން އެނގެން އޮންނާތީ، ] ކުއްޖާގެ ނަން ]އޮތުމުން 
ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(  60ގެ  ޤާނޫނު(ޢަމަލުކުރުމުގެ  ށް)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޙާއްޞަ އުޞޫލުތަކަކަ

ވަނަ މާއްދާގެ  17ގައި މާނަކޮށްފައިވާ ފަދަ ކުޑަކުދިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މީހެއްނޫންކަން އެނގެން އޮންނާތީ، މިޤާނޫނުގެ 
ނޑައަޅާފައި އޮންނަ އޮތުން މިޤާނޫ )ހ( އާއި ޙަވާލާދީ މިމާއްދާގެ )ށ( ނާއި ގެ ދަށުން ޢަލީ ޢުމަރު ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަ

 ނުކުތާއެވެ. ހުށަހަޅާފައިވާ  ،ޚިލާފްވާ ކަމަށް ބުނެ
 



   މައްސަލަަތއް  ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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  ،ީ29 ،ދިސާ ހިނގިކަމަށް ބުނާ ތާރީޚަށް ބަލާއިރުޙާ] ކުއްޖާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް]ފަސްވަނަ ނުކުތާއަކ 
 B3C/2012/06ނަންބަރު  ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރި ހަނިމާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓްކޯޓު  ،އަހަރުގެ ބޮޑު އަންހެނެއް ކަމުގައިވެފައި

އަކީ ] ކުއްޖާގެ ނަން ] ،ކަމުގައި ބަލައިގެން އެޤަޟިއްޔާ ނިންމެވިއިރުއަކީ ކުޑަކުއްޖެއް  ] ކުއްޖާގެ ނަން ]ޤަޟިއްޔާގައި 
 ]ނަން ކުއްޖާގެ ] ،ޑަކުއްޖެއްގެ ޙާލަތުގައި ހުރި މީހެއްކަން ޘާބިތުވާފަދަ ޤާނޫނީ ހެއްކެއް ޝަރީޢަތުގައި ހިމަނާފައި ނެތުމާއިކު

ނޑީގެ ވިސްނުމާއި ދެނެގަތުމުގެ ބާރުގެ ތަޞައްރުފްގައި މުޅި ރަށުގައި ހިނގާބިގާވެ އެއްތަނުން އަކީ އަމިއްލަ ސި  ކު
އަނެއްތަނަށް ގޮސް އުޅޭ މީހަކަށްވުމާއެކު ޝަރީޢަތުން މައްސަލަ ބައްލަވަންވާ ވަރަށް ނުބައްލަވާ ނިންމަވާފައި އޮންނަ އޮތުން 

 ނުކުތާއެވެ. ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް ބުނެ 
 

 

ޤަޟިއްޔާގެ  B3C/2012/06 ނަންބަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރި ހަނިމާދޫސަލައާއި ގުޅިގެން މިމައް .1
 ގެ ޢަލީ ޢުމަރު އިރުދޭމާގެ /ދޫ ހަނިމާ ހދ.ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށާއި، އެޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު ކުރަމުން 

މައްސަލައާއި ނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކައަށާއި، ކިއުޓަރ ޖެންނާއި މައްސަލަ ރައްދުވާ ޕްރޮސިފަރާތު
 ންތަކަށް ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ޝަރީޢަތަށް ފާހަގަކުރެއެވެ.ޔުގުޅުންހުރި ލިޔެކި

 

 ،ގައިޤަޟިއްޔާ  B3C/2012/06ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރި ހަނިމާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް  )ހ(
)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޙާއްޞަ އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ  2009/12ނަންބަރު ޤާނޫނު 
ގެ މައްޗަށް ޢަލީ ޢުމަރުތުގެ ފަރާތުން ދައުލަގެ ދަށުން  އާ ޙަވާލާދީ އެ މާއްދާގެ )ށ( ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 17ގެ  ޤާނޫނު(

ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި  ޢަލީ ޢުމަރުންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއަށް އަގުދޭގޮތަށް ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖި ،ކޮށްފައިވާ
 ކޯޓު  ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރި ހަނިމާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓްވަނަ ދުވަހުގެ ތާރީޚުގައި  23 އޮކްޓޯބަރު 2012އިޢްތިރާފުވެފައިވާކަން 

 އެނގެން އޮވެއެވެ. ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުން B3C/2012/06ނަންބަރު 

 
އްޞަ ޚާ)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު  2009/12ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ށ(

އެމާނައަށް  ،މާނަކޮށްފައިވާކަމާއި "ކުޑަކުއްޖަކު" ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި  60ގެ  (އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު
އަހަރު ނުފުރޭ  18އިވަނީ ކުއްޖަކު އުފަންވީއްސުރެ މީލާދީ ގޮތުން ޢުމުރުން ބަލާއިރުގައި ކުޑަކުއްޖެއް ކަމަށް ބުނެފަ

އަހަރު  18އްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންގެ ތެރެއިން ޚާކުދިންކަމާއި، ކުޑަކުދިންގެ މާނައިގެ ތެރޭގައި 
 .ނގެން އޮވެއެވެފު ނުފުދޭ ކުދިންނާއި މީހުންވެސް ހިމެނޭކަން އެކަމުގައިވިޔަސް ބުއްދީގެ ތަޞައްރަފުރިފައިވީ

 
އެކުއްޖަކާމެދު ޖިންސީ ޢަމަލު ހިންގުނު ކުއްޖާކަމުގައިވާ،  ،ޢަލީ ޢުމަރުއިރުދޭމާގެ /ދޫހދ. ހަނިމާ  (ނ)

އަހަރު ފުރިފައިވާ ކުއްޖެއްކަމުގައި  18އެޢަމަލު ހިންގުނުއިރު އޭނާގެ އުމުރުން  އަކީ] ކުއްޖާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް ]
ނޑީގެ ބަލިމީހެއްގެ ގޮތުގައި ބުއަކީ ] ކުއްޖާގެ ނަން ]ވީނަމަވެސް،  އްދީގެ ތަޞައްރަފު ނުފުދޭ ކުއްޖެއްކަމާއި، އެގޮތުން، ސިކު

ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހުން ފެށިގެން ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތެއްކަން  2004
 ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން އޮވެއެވެ.

 
ޤަޟިއްޔާގައި  B3C/20120/6ގެ ނަންބަރު ކޯޓު ދުންމަތީ ދެކުނުބުރި ހަނިމާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ތިލަ ވީމާ، 

ގެ މައްޗަށް ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ކަމަކަށް މިމައްސަލަ ބެލި މަޖިލީހުގެ އެއްވެސް ޢަލީ ޢުމަރު 
ނޑިޔާރަކަށް ނުފެނުނެވެ.  ފަ

 
 

 :ްޙުކުމ 

 

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރި ހަނިމާދޫ  ،ކުރެވުނު ކަންކަން ފާހަގަކުރެވުނު ގޮތަށް ހުރުމުންދެންފަހެ، އިސްވެ ފާހަގަ 
)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ  2009/12ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ޤަޟިއްޔާގައި B3C/20120/6ގެ ނަންބަރު ކޯޓު މެޖިސްޓްރޭޓް



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(އާ ޙަވާލާދީ އެމާއްދާގެ )ށ(ގެ ދަށުން  17މީހުންނާމެދު ޙާއްޞަ އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ގެ 
ނޑައަޅުއްވާ އެކުށުގެ  ޢަލީ ޢުމަރުއަގުދޭގޮތަށް ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށުން  ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަ

ނިމާދޫ/އިރުދޭމާގެ ޢަލީ ޢުމަރު ހަ  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ގެ ދަށުން ހދ. 17ގެ  2009/12ޢުޤޫބާތެއްގެ ގޮތުން ޤާނޫނު ނަންބަރު 
)ސަތާރަ( އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމަށް ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމަށް ބަދަލު ގެންނަށްޖެހޭ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ  17

ނޑައަޅައި ނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުގެ އިއްތިފާޤުން ކަ  ސަބަބެއް ނެތްކަމަށް މިމައްސަލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ބެލި ފަ
 ޙުކުމްކޮށްފީމެވެ.
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 HC-A/293/2013ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު 
  :ްޢާއިލާގެ މެންބަރަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުން ޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތ 

 

 :ްއިސްތިއުނާފު ކުރިފަރާތ 

 ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސްޕްރޮސި ނަން:  *
  - * ދާއިމީ އެޑްރެސް: - * އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

 

  ުރައްދުވި ފަރާތް: އިސްތިއުނާފ 

14 ]އުނިކުރެވިފައި [  ނަން: *
 

 ]އުނިކުރެވިފައި[ * ދާއިމީ އެޑްރެސް:  ]އުނިކުރެވިފައި [* އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު: 
 

  ު1435ޖުމާދަލްއާޚިރާ  02 ތާރީޚް: ރަޖިސްޓްރީކުރެވުނ 

 2014އޭޕްރީލް  02                  
 :ް1435ޛުލްޤަޢިދާ  05 ނިމުނު ތާރީޚ     

   2014 އޯގަސްޓް  31             
 

  ު877 ރު: ނަންބަ  ޤަޟިއްޔާ  އިސްތިއުނާފުކުރެވުނ/Cr-C/2011 

 :ުކޯޓު  ކްރިމިނަލް ނިންމެވި ކޯޓ 

 

  ިލިސް:މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖ 

ނޑިޔާރު  ނޑިޔާރު ޢަބްދުލްޣަނީ މުޙައްމަދު، ޢަލީ ސަމީރުފަ ނޑިޔާރު އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު ، ފަ  ފަ
 

  ަތައް(އުޞޫލު ނޑައަޅާފައިވާ މުޙިއްމު ޤަޟިއްޔާއިން ކ(: -  
 

  ިގެ ޚުލާޞާ:ދަށުކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައ 

 

ފަރާތުގެ ނަމާއި  އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ[، ޤަޟިއްޔާއަކީ Cr-C/2011/877ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ކްރިމިނަލް
ގެ އުފަން ފަރާތު  ރައްދުވާ އިސްތިއުނާފް ދުވަހުގެ ރޭ،  2011ޖެނުއަރީ  22އާއި،  2011ޖެނުއަރީ  21 ]އެޑްރެސް

ބުނާތީއާއި،  ]ކުއްޖާގެ ނަން [މެދު ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގައި ޒިނޭކުރިކަމަށް އިއާ ]ނަމާއި އެޑްރެސް ކުއްޖާގެ[ދަރިއެއްކަމުގައިވާ 
އް ކުރިކަމަށް އާމެދު ދެމަފިރިން ކުރާ ހުރިހާކަމެ ]ކުއްޖާގެ ނަން [ ދެރެއެއްގެ މަތިން ]ންފަރާތުގެ ނަ ސްތިއުނާފް ރައްދުވާ އި[
އާއި،  ]ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 2ހެކިވެރިޔާ [އާއި، އެރަށު  ]ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް  1ހެކިވެރިޔާ [ބުނިކަމަށް،  ]ކުއްޖާގެ ނަން [

އާއި،  2011ޖެނުއަރީ  21 ]ން ފަރާތުގެ ނަ ސްތިއުނާފް ރައްދުވާއި[ބުނާތީއާއި،  ] ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 3ހެކިވެރިޔާ [އެރަށު 
 ]ކުއްޖާގެ ނަން [އާމެދު ބަދު އަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގައި ޒިނޭކުރިކަން  ]ކުއްޖާގެ ނަން [ދުވަހުގެ ރޭ،  2011 ޖެނުއަރީ  22

ގެ ޙާލަތު  ]ކުއްޖާގެ ނަން [ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރުން ދޫކުރައްވާފައިވާ މަނަދޫ/ ކިޔައިދީފައިވާކަމަށް ނ.
އަށް ޖިންސީ ގޮތުން ގޯނާކޮށްފައިވާކަން އޭނާގެ މެޑިކޯ ލީގަލް  ]ކުއްޖާގެ ނަން [ އި،ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓުން އެނގެން އޮންނާތީއާ

ގެ މައްޗަށް ޢާއިލާގެ މެންބަރަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް  ]ންފަރާތުގެ ނަ  ސްތިއުނާފް ރައްދުވާއި[ރިކޯޑުން އެނގެން އޮންނާތީ، 
  އިވާ ޤަޟިއްޔާއެކެވެ.ތުން ހުށަހެޅުމުން ބައްލަވާފަދައުލަ  ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ 

މާއި ފަރާތުގެ ނަ ސްތިއުނާފް ރައްދުވާއި[ދެންފަހެ، " ،ޙުކުމް ކުރައްވާފައިވަނީ ކޯޓުން ކްރިމިނަލް އެޤަޟިއްޔާގައި 
ތުން ކުޅަ ޢާއިލާގެ މެންބަރަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށުގެ މިދަޢުވާ ޝަރީޢަތުން ދައުލަގެ މައްޗަށް ]އެޑްރެސް

ދުވަހުގެރޭ، މީނާގެ  2011ޖެނުއަރީ  22އާއި،  2011 ޖެނުއަރީ  21، ]ން ފަރާތުގެ ނަ ސްތިއުނާފް ރައްދުވާއި[، ބެލިބެލުމުން
                                                 

14
 އިލާެގ މެންބަެރކެވެ.ކަަމށް ުބާނ ުކއްާޖގެ ޢާ  ައިނޔާލިބުނު  ަރއްުދވާ ފަރާތަީކ މިަމއްސަލަިއގައި  އިސްިތުއނާފު މިމައްސަަލއިަގއި  



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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އާމެދު ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގައި ޒިނޭކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ ދައުލަތުން  ]ކުއްޖާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް [ އުފަން ދަރިއެއްކަމުގައިވާ
 ]ން ފަރާތުގެ ނަ  ސްތިއުނާފް ރައްދުވާއި[ގެ މައްޗަށް ކުރި ދަޢުވާގެ އަޞްލަށް  ]ން ގެ ނަފަރާތު ސްތިއުނާފް ރައްދުވާ އި[

އިންކާރުކޮށްފައިވުމާއި، މިދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ހެކީގެ ނިސްބަތަށް ބަލާއިރު، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ވަނަ  47ގެ  ލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ޞޫ ޞަ އު)ކަޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއް  12/2009

ދިސާގައި އިޝާރާތް ކޮށްފައިވާފަދަ ޖިންސީ ޢަމަލެއް ޙާށަހަޅާފައިނުވާތީ، ބުނެވިދިޔަ ތުން ހެކި ހު ދައުލަމާއްދާގައި ބުނާ މިންވަރަށް 
ނޑައަޅައި،  އާމެދު ހިންގާފައިވާކަން ]ކުއްޖާގެ ނަން[، ]ންފަރާތުގެ ނަ  ސްތިއުނާފް ރައްދުވާއި[ ޝަރީޢަތަށް ސާބިތު ނުވާކަމަށް ކަ
ގެ މައްޗަށް ޢާއިލާގެ މެންބަރަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށް  ]މާއި އެޑްރެސްފަރާތުގެ ނަ ސްތިއުނާފް ރައްދުވާއި[

 " މިފަދައިންނެވެ.އެވެ ކުމްކޮށް މިޤަޟިއްޔާ ނިންމީޙު ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުނުވާކަމަށް 
 

 

  ުކުތާތައް:ފާހަގަކުރެވުނު ނ 

 

ޤަޟިއްޔާގައި ޙުކުމް ކުރައްވާ ނިންމެވުމުން، އެޙުކުމާމެދު ހިތްހަމަ  Cr-C/2011/877ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ކްރިމިނަލް .2
އެޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު ކުރަމުން އަންނަނިވި ނުކުތާތައް ފާހަގަކޮށް ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ޕްރޮސި ނުޖެހިގެން 

ގެ ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހު ޕްރޮސި އެގޮތުން  ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ. އެނުކުތާތަކާމެދު ހައިކޯޓުގެ
  ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ:

 
  ީގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ  ]ންފަރާތުގެ ނަ އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ [ތުން ދައުލަ  ،ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކ

ގުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކީގެ ނިސްބަތަށް މަލެއް ހިންޢަ ޢާއިލާގެ މެންބަރަކާއެކު ޖިންސީ 
ލުތަކަކަށް ޞޫ )ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އު 12/2009ބަލާއިރު، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްދާގައި  47ނޫނުގެ ގެ ދަށުން ކުށެއް ސާބިތުވީކަމަށް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި އެޤާ ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު(
ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންވަރަށް ހެކި ހުށަހަޅާފައިވީނަމަވެސް އެކަމަށް ރިޢާޔަތް ނުކުރައްވައި މައްސަލަ ނިންމަވާފައިވާކަމަށް ބުނެ 

 ޅާފައިވާ ނުކުތާއެވެ.ހުށަހަ
 
  ަކޮށްފައިވާ ޢާއިލާގެ ގެ މައްޗަށް  ]ން ފަރާތުގެ ނަ ސްތިއުނާފް ރައްދުވާއި[ތުން ދައުލަ ،ނަ ނުކުތާއަކީ ދެވ

މެންބަރަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކި ވަޒަން ކުރެއްވުމުގައި، 
ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އުޞޫލުތަކަށް ރިޢާޔަތް  HC-A/14/2012ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި  143ލައި މައްސަލަ ނިންމަވާފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ކުރެއްވުމަކާނު
 ޅާފައިވާ ނުކުތާއެވެ.ފަށްކަމަށް ބުނެ ހުށަހަބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުޞޫލާއި ޚިލާ

 
 

 ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށާއި،  Cr-C/2011/877ނަންބަރު  ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެމިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން  .1
ސްތިއުނާފް އި[ފަރާތުންނާއި މައްސަލަ ރައްދުވާ ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ޕްރޮސިއެޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު ކުރަމުން 

ންތަކަށް ޔު ންހުރި ލިޔެކިމައްސަލައާއި ގުޅުގެ ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކައަށާއި،  ]މާއި އެޑްރެސްފަރާތުގެ ނަ ރައްދުވާ 
 ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ޝަރީޢަތަށް ފާހަގަކުރެއެވެ.

 

ގެ މައްޗަށް ރައްދުވާގޮތަށް  ]މާއި އެޑްރެސްފަރާތުގެ ނަ ސްތިއުނާފް ރައްދުވާއި[ ފުރަތަމަ ކަމަކީ، )ހ(
ދުވަހުގެ ރޭ،  2011ޖެނުއަރީ  22އާއި،  2011ޖެނުއަރީ  21ކޯޓުގައި އުފުލި ދަޢުވާއަކީ،  ތުގެ ފަރާތުން ކްރިމިނަލްދައުލަ

މެދު ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލު އާ ]ކުއްޖާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް[ ދަރިއެއްކަމުގައިވާ ގެ އުފަން ]ންފަރާތުގެ ނަ  ސްތިއުނާފް ރައްދުވާއި[
ޖިންސީ ޢަމަލެއް ޢާއިލާގެ މެންބަރަކާއެކު  ]ންފަރާތުގެ ނަ ސްތިއުނާފް ރައްދުވާއި[ ހިންގާ ޒިނޭކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ،

ގެ މައްޗަށް  ]ންފަރާތުގެ ނަ  ސްތިއުނާފް ރައްދުވާއި[ހިންގުމުގެ ކުށުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދަޢުވާއެއްކަމާއި، މިދަޢުވާ 
ލުތަކަކަށް ޞޫ)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްސަ އު 2009/12އުފުލާފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާ ޙަވާލާދީ އެމާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުންކަން އެނގޭކަމެވެ. 15ގެ  ނޫނު(ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާ



   މައްސަލަަތއް  ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 

 ޞަފްޙާ  | 224

 
 

 
ގެ މައްޗަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އުފުލާފައިވާ  ]ން ފަރާތުގެ ނަ ސްތިއުނާފް ރައްދުވާ އި[ ދެވަނަ ކަމަކީ، )ށ(

އިންކާރު ކުރުމުން، މިދަޢުވާ ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ  އިޝާރާތްކުރެވުނު ދަޢުވާއަށް އޭނާ އިންކާރުކުރާކަމާއި، މިދަޢުވާއަށް އޭނާ
ގެ އުފަންދަރި  ]ންފަރާތުގެ ނަ  ސްތިއުނާފް ރައްދުވާއި[ގޮތުން ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ހެކިންގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވަނީ، 

ހިންގާ ޒިނޭކުރިކަމަށް  ގަދަކަމުން ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލު ]ން ފަރާތުގެ ނަ ސްތިއުނާފް ރައްދުވާއި[މެދު އިއާ ]ކުއްޖާގެ ނަން [
 ]ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 1ހެކިވެރިޔާ [މިވާހަކަތައް އެފަރާތްތަކަށް ކިޔައިދިން ފަރާތްތައް ކަމުގައިވާ  ]ކުއްޖާގެ ނަން [ބުނެ، 

އާއި، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް  ]ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް  4ހެކިވެރިޔާ [، އާއި ]ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 3ހެކިވެރިޔާ [އާއި، 
ކަމާއި، މިފަރާތްތަކުން ދީފައިވާ ހެކިބަސްތަކުގެ މައްޗަށް  ]ތަޙުޤީޤުކުރި ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް [ޕްރަލް ސަރވިސްގެ ކޯ

ކުއްޖާގެ [ބުނެފައިވަނީ މިދެމީހުން މަސައްކަތް ކުރަނީ  ]ގެ ނަން  3ހެކިވެރިޔާ [އާއި  ]ގެ ނަން  1ހެކިވެރިޔާ [ބެލުމުން 
 ]ކުއްޖާގެ ނަން [ ،]ން ފަރާތުގެ ނަ ވާސްތިއުނާފް ރައްދު އި[ގެ ބައްޕަ ]އްޖާގެ ނަން ކު[އާއި އެއްރިސޯޓެއްގައި ކަމަށާއި،  ]ނަން

ގެ  4ހެކިވެރިޔާ [ވާހަކަ މިދެމީހުންގެ ގާތުގައި ބުނިކަމަށެވެ. އަދި ހެކިންގެ ތެރެއިން  އާއިމެދު ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލު ހިންގި 
ކުއްޖާގެ [މީނާގެ ހެކިބަހުގައިވެސް ބުނެފައިވަނީ  ސޯޝަލް ސަރވިސް އޮފިސަރ އެއްކަމާއި، އަކީ އ. ]ނަމާއި އެޑްރެސް

އާއި ޖިންސީ ގޮތުން ބެހުނުކަމަށް މީނާގެ ގާތުގައި  ]ކުއްޖާގެ ނަން[ ،]ން ފަރާތުގެ ނަ ސްތިއުނާފް ރައްދުވާ އި[ގެ ބައްޕަ ]ނަން
އްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރި އަކީ މިމަ ]ތަޙްޤީޤު ކުރި ފަރާތުގެ ނަން [ބުނިކަމަށެވެ." މިފަދައިން ކަމާއި، ހެކިންގެ ތެރެއިން 

ކުއްޖާގެ [ފަރާތްކަމާއި، މީނާގެ ހެކިބަހުގައިވެސް ބުނެފައިވަނީ މީނާއަކީ މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤު ބަޔާން ނެގި ފަރާތްކަމާއި، 
 ޖިންސީ ]ންފަރާތުގެ ނަ ސްތިއުނާފް ރައްދުވާއި[ގެ ބައްޕަ ]ކުއްޖާގެ ނަން [ތަޙްޤީޤަށް ދިން ބަޔާނުގައި އޭނާއާއިމެދު  ]ނަން

ޢަމަލުތަކެއް ހިންގިކަމަށް ބުނިކަމަށެވެ'' މިފަދައިންކަމާއި، މިހެކިންގެ އިތުރަށް މިދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ 
 ގެ މެޑިކޯ ލީގަލް ރިޕޯޓުކަން އެނގެން އޮންނަކަމެވެ. ]ކުއްޖާގެ ނަން[އަނިޔާ ލިބުނުކަމަށް ބުނާ 

 
 2009/12ދަޢުވާ އުފުލާފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ތުގެ ފަރާތުން މި ދައުލަ ތިންވަނަ ކަމަކީ، )ނ(

ގެ ދަށުން ކަމުގައިވާއިރު،  ލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ޞޫ)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނަށް ޚާއްސަ އު
ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ، ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ މިޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފުލޭ ދަޢުވާއެއްގައި، މީހަކު 47އެޤާނޫނުގެ 

ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގައިފިކަން ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި، ނުވަތަ މިޤާނޫނުގައިވާ ކުށެއް ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި، މިމާއްދާގައި 
 51ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާވަތުގެ ހެކީގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން ފަސް ބާވަތެއްގެ ހެކި ހުރެއްޖެނަމަ، އެހެއްކަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

މާއްދާގެ )އ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، މީހަކު ކުށެއްކޮށްފިކަން އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ޝައްކެއްނެތި  ވަނަ
އި، މިގޮތުން ބަލާއިރު ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ހެކި ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ" މިފަދައިންކަމާ

މެދު ކަންވީގޮތްކަމަށް އޭނާ ކިޔައިދިން ކިޔައިދިނުމާއި، މިކަން އިއާ ]ކުއްޖާގެ ނަން [ ދިސާގައި އަނިޔާ ލިބުނުކަމަށްބުނާޙާމި
 ]ކުއްޖާގެ ނަން [ހިނގުމުން ދާދި އަވަހަށް ނުވަތަ މިކަމެއް ހިނގިކަމަށް ބުނާ ތާރީޚާއި ދެމެދު މާގިނަދުވަސްތަކެއް ނުވަނީސް 

އަށާއި މަްއސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރާ  ]ގެ ނަން  1ހެކިވެރިޔާ [  އާއި ]ގެ ނަން  3ހެކިވެރިޔާ [އޭނާގެ ރަޙުމަތްތެރިންކަމަށްވާ 
ފުލުހަކަށާއި ކުޑަކުދިން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޚިދުމަތުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހަކަށް ކިޔަދިން ކިޔައިދިނުމަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ  47ގެ  ރުމުގެ ޤާނޫނު(ލުތަކަކަށް ޢަމަލުކު ޞޫ)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނަށް ޚާއްސަ އު  2009/12
މާއްދާގެ )ޅ( )ކ( )އ( އަށް ބެލުމުން މިއަކުރުތަކުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ހެކިތަކެއް ކަމުގައި ބެލެވެން އޮތް ނަމަވެސް 

 ]ކުއްޖާގެ ނަން [ގެ މެޑިކޯ ލީގަލް ރިޕޯޓަށް ބެލުމުން، އެރިޕޯޓުގައި ]ކުއްޖާގެ ނަން [މިދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހެޅުނު 

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް  ]ކުއްޖާގެ ނަން [މެދު ޖިންސީ ގޮތުން ގޯނާވެފައިވާކަމުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވީނަމަވެސް އިއާ
ފެށިގެން ތަފާތު އެކި  އަހަރުން 9އަދި ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަންސް ސަރވިސްއަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި އޭނާގެ ޢުމުރުން 

ގެ  ]ން ފަރާތުގެ ނަ ސްތިއުނާފް ރައްދުވާއި[ގޯނާވެފައިވާކަމަށް ބުނެފައި އޮތުމުން އަދި ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިން ޖިންސީ 
ބުނާތީ،  ]ކުއްޖާގެ ނަން[އަށް ޖިންސީ ގޯނާކޮށްފައިވަނީ އޭގެ މާފަހުގެ ތާރީޚެއްގައިކަމަށް  ]ކުއްޖާގެ ނަން [ފަރާތުން 

ގެ ފަރާތުން ލިބިފައިވާ އަނިޔާއެއްކަމަށް ބެލުމުގެ  ]ން ނަ ފަރާތުގެ  ސްތިއުނާފް ރައްދުވާއި[އެރިޕޯޓުގައި ބުނާ އަނިޔާ އެއީ 
އިޙުތިމާލު ނެތިގޮސްފައިވާތީ އެރިޕޯޓުގެ މައްޗަށް އެކަށީގެންވާ ބުރަދަނެއް ދެވެން ނެތްކަމާއި، މިހެންކަމުން މިމައްސަލައިގައި 

 ތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ލުޞޫ)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނަށް ޚާއްސަ އު 2009/12ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 ބާވަތުގެ ހެކި ހުށަހެޅިފައިނުވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވެން އޮންނަކަމެވެ. 5ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ  47ގެ 



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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ގޯނާ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އުފުލޭ ދަޢުވާތައް  ކުޑަކުއްޖަކާއިމެދު ޖިންސީ ހަތަރުވަނަ ކަމަކީ، )ރ(
ވަނަ  47ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  ބެލުމުގައި، ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ 

ބާވަތުގެ ހެކި ލިބިފައިނެތްނަމަވެސް، އެފަދަ މައްސަލައެއްގެ  5މާއްދާގައި ބަޔާންވެގެންވާ ހެކީގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން 
)އ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންވަރަށް ހެކި ވަނަ މާއްދާގެ  51ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހެއްގެ މައްޗަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ލިބިފައިވޭތޯ ވަޒަން ކުރުމުގައި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ހުށައެޅޭ ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ އެހެނިހެން ހެކިތަކާއި 
ޑިޔާރަށް ރިޢާޔަތް ޤަރީނާތަކުގެ މައްޗަށް ބަލައި ވަޒަންކޮށް މައްސަލަ ނިންމުމުގައި އެހެކިތަކާއި ޤަރީނާ ތަކުގެ މައްޗަށް ފަނ

ލެއް ޤާއިމުކުރައްވާފައިވާކަމާއި، އުޞޫނިންމާފައިވާ ޤަޟިއްޔާތަކުގައި  ކުރެވިދާނެކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން މީގެ ކުރިން
ނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން މިމައްސަލައިގައި ހުށަހެޅުނު ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބެލުމުން، ޞޫމިހެންކަމުން މިއު ލުގައި ކަ

ޝާރާތްކުރެވުނު ހެކިތައް ފިޔަވައި އިތުރު އެހެން ހެއްކެއް ނުވަތަ ޤަރީނާއެއް ވިޔަސް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އި
ހުށަހަޅާފައިނުވާއިރު، މިކުއްޖާއާބެހޭ ގޮތުން ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަންސް ސަރވިސްއިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުގައިވެސް 

ބުނާ ބުނުމެއް ފިޔަވައި މިމައްސަލައަށް ބާރު ލިއްބައިދޭ  ]ކުއްޖާގެ ނަން [ސް އަދި މިމައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރި ފަރާތުންވެ
ކުރިކަން  ]ންފަރާތުގެ ނަ ސްތިއުނާފް ރައްދުވާއި[އެއްވެސް ކަމެއް ހޯދައި ބަލައި އިތުރު ދިރާސާއެއްކޮށް މިކުށް 

ޔައިދޭ ކިޔައިދިނުން ފިޔަވައި އިތުރު އެހެން ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އެއްވެސްކަމެއް ކޮށްފައިނުވާކަމާއި، އަދި މިކުއްޖާ ކި
ވަނަ  51ހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ނުވާކަމާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްތުން ހުށަހަޅާފައިދައުލަހެކިތަކެއް ނުވަތަ ޤަރީނާތަކެއް 

ބިތުނުކުރެވޭނަމަ މާއްދާގެ )އ( ބެލުމުން ކުށެއް ކޮށްފިކަން އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ޝައްކެއްނެތި ޝަރީޢަތުގައި ސާ 
ތުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ދައުލަ އެމީހަކީ ކުށެއް ނެތް މީހެއްކަމުގައި ބެލުމުގެ ޙައްޤު ލިބިދީފައިވީ ހިނދު، މިމައްސަލައިގައި 

 ]ން ފަރާތުގެ ނަ އްދުވާ ސްތިއުނާފް ރައި[ހެކިތައް ޝަރީޢަތުގެ ފަރާތުން ވަޒަންކުރުމުން ޙާސިލުވާ ބުރަދަނަށް ބެލުމުން، 
މެދު ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލެއް ހިންގިކަން އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއް އުފެދޭނެ ތަނެއް ނެތް އާ ]ކުއްޖާގެ ނަން [ފަންދަރި އޭނާގެ އު

 މިންވަރަށް ސާބިތު ނުވާކަން އެނގޭކަމެވެ.
 

ވީމާ، އިސްވެ ދިޔަ އެންމެހައިކަންކަން އެގޮތުގެ މަތީން ހުރުމުން މިމައްސަލަ ބެލި ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ކިއުޓަރ އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ޕްރޮސި Cr-C/2011/877ނޑިޔާރުން ދެކެނީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ހައިކޯޓުގެ ފަ

ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަށް ބަދަލެއް  ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، ކްރިމިނަލް
 ގެންނަންޖެހޭނެތަނެއް ނެތްކަމަށެވެ.

 
 

 :ްޙުކުމ 

 

 ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ،ދެންފަހެ، އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ކަންތައްތައް އެގޮތުގެ މަތިން ހުރުމުން
877/Cr-C/2011  ްތުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާތަކުގެ ދައުލައިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ޤަޟިއްޔާގައި ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމ

ންމުމަށް ބަދަލުގެންނަންޖެހޭ ފަދަ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ސަބަބެއް ވިޔަސް ފެންނަން ކޯޓުގެ ނި މައްޗަށް ބިނާކޮށް، ކްރިމިނަލް
ނޑިޔާރުންނަށް އިއްތިފާޤުވެވިފައިވާތީ، ކްރިމިނަލް ނެތްކަމަށް ގެ ކޯޓު  މިމައްސަލަ ބެލުމުގައި ބައިވެރިވި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަ
ވާފައިވާ ޙުކުމަށް ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭނެ ތަނެއް ނެތްކަމަށް ޤަޟިއްޔާގައި އެކޯޓުން ކުރައް  Cr-C/2011/877ނަންބަރު 

ނޑައަޅައި އެގޮތުގެ މަތިން ޙުކުމްކޮށްފީމެވެ.  ކަ
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 HC-A/333/2013ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު 
 :ްޢަމަލެއް ހިންގުން އިތުބާރުކުރެވޭ މަޤާމެއްގައި ހުރެ ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ  ޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތ 

 

  ިފަރާތް:އިސްތިއުނާފު ކުރ 

 15[އުނިކުރެވިފައި]ނަން:  *

 [އުނިކުރެވިފައި ]* ދާއިމީ އެޑްރެސް:  [އުނިކުރެވިފައި]* އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު: 

 

 :ްއިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތ 

 ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސްޕްރޮސި  ނަން: *

 -* ދާއިމީ އެޑްރެސް:  -* އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު: 

 
  ު1434ޛުލްޙިއްޖާ  18 ރީޚް:ތާ  ރަޖިސްޓްރީކުރެވުނ 

 2013އޮކްޓޯބަރ  23                  
 :ް1435ޛުލްޤަޢިދާ  22 ނިމުނު ތާރީޚ 

 2014 ސެޕްޓެމްބަރު 17             
 

  ު11  ރު: ނަންބަ  ޤަޟިއްޔާ  އިސްތިއުނާފުކުރެވުނ/Q7C/2012 

 :ުމެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު  ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފިޔޯރީ  ނިންމެވި ކޯޓ 

 

  ަލިސް:ލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖި މައްސ 

ނޑިޔާރު   ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ސަމީރު  ،ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުއްރައޫފު އިބްރާހީމް ،އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރުފަ
 

  ުތައް(އުޞޫލު ޤަޟިއްޔާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ މުޙިއްމ(:  
 

  ިގެ ޚުލާޞާ:ދަށުކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައ 

 

އިސްތިއުނާފް ]ޤަޟިއްޔާއަކީ، Q7C/2012/11  ސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރުމެޖި  ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފިޔޯރީ 
ޤާނޫނު  ،އިތުބާރުކުރެވޭ މަޤާމެއްގައި ހުރެ ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލު ހިންގާފައިވާތީ [ކުރާ  ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

ވަނަ  09ގެ  ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ކަށް ލަތަކަ ހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުޞޫ)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީގޯނާކުރާ މީ 2009/12ނަންބަރު 
  ބައްލަވާފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެކެވެ.ތުން ކުރުމުން ދައުލަދަށުން ދަޢުވާ މާއްދާގެ )ހ( އާއި ޙަވާލާދީ އެ މާއްދާގެ )ށ(ގެ 

ޔަ އިސްވެދިޙުކުމް ކުރައްވާފައިވަނީ، " މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފިޔޯރީޤަޟިއްޔާގައި އެ
ތުގެ ދައުލަގެ މައްޗަށް  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް]ބަޔާންތަކާއި ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކަށް ބަލާއިރު 

ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ކުރެއްވި އިތުބާރުކުރެވޭ މަޤާމެއްގައި ހުރެ ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ޖިންސީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ޕްރޮސި
އަހަރު(  07) [މާއި އެޑްރެސްކުއްޖާގެ ނަ]އޭޕްރިލް މަހުގެ ކުރީކޮޅުގެ ދުވަހެއްގައި  2011ކޯޓުން ބެލިބެލުމުން  ދަޢުވާ މި 

ކައިރިޔަށް( ޤުރުޢާން ކިޔަވަންގޮސް  [ނަން އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ )]، [ދިރިއުޅޭ ގޭގެ ނަން  އިސްތިއުނާފް ކުރާ  ފަރާތް ]
އާއިމެދު  [ން ކުއްޖާގެ ނަ]ވައްދާ  [ންކުއްޖާގެ ނަ]އެގޭގެ ކޮޓަރިއަކަށް  [ންކުރާ  ފަރާތުގެ ނަ އިސްތިއުނާފް ]އުޅުމުގެ ތެރޭގައި، 

އިސްތިއުނާފް ]އިންކާރުކޮށްފައިވީނަމަވެސް  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގާފައިވާކަމަށް 
ވައްދާ އޭނާގެ މޫނުން  [ންކުއްޖާގެ ނަ ]ކޮޓަރިއަކަށް  ގެ [ފަރާތް  ދިރިއުޅޭ ގޭގެ ނަންއިސްތިއުނާފް ކުރާ  ]ގެ [ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން

ގެ ކާއަތްވައްދާ އޭނާގެ  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]ލައިގެން ހުރި ޖަގިޔާ ތެރެއަށް  [ންކުއްޖާގެ ނަ ]ދޮންނަގާ ވަސްގަނެ 
އޭނާގެ މަންމައާއި ފެމެލީ  [ންކުއްޖާގެ ނަ]އްފަހަރު ވައްދާފައިވާކަމަށް ގެ ކުރިމަތި ފަރާތަށް އެ[ން ކުއްޖާގެ ނަ]ޝަޙާދަތް އިގިލި 
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ށް ކިޔާދީފައިވާތީ އާއި މި ތިނަދޫ އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލަރ މަޙްފޫޡާ ވަޙީދަ އެންޑް ޗިލްޑްރްން ސަރވިސް ސެންޓަރ ގދ.
ޤުރުއާން ކިޔަވަން  [ންކުއްޖާގެ ނަ]ނަތީޖާއާއި،  ލަ ބެއްލެވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ސައިންޓިފިކް ތަޙުލީލުތަކުން ދައްކާސްއަމަ
މަހު ނުދާކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާތީ  ވަނަ އަހަރު އޭޕްރިލް 2011ކައިރިއަށް  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]

ވަނަ މާއްދާ )ހެކިންގެ  47 ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުޞޫލަތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 
ގެ މައްޗަށް ލިބިފައިވާ ހެކިބަހުން ޝަރީޢަތަށް  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ  ފަރާތުގެ ނަން ]ނިސްބަތް( ގެ )ށ(، )ޅ(، )ވ( ގެ ދަށުން 

ގެ )ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުޞޫލަތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމު  2009/12ސާބިތުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
)ފަނަރަ(  15 [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި ޙަވާލާދީ އެ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން  09ޤާނޫނު(ގެ 

 މިފަދައިންނެވެ. "އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފީމެވެ
 

 

 :ްފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައ 

 

ޤަޟިއްޔާގައި ޙުކުމް ކުރައްވާ  Q7C/2012/11 ނަންބަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފިޔޯރީ  .2
އެޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް]ނިންމެވުމުން، އެޙުކުމާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން 

 ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ.ކުރަމުން އަންނަނިވި ނުކުތާތައް ފާހަގަކޮށް އެނުކުތާތަކާމެދު ހައިކޯޓުގެ 
  ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ:ގެ [އިސްތިއުނާފް ކުރާ  ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް ]އެގޮތުން 

 
  ުކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު  2009/12ޤާނޫނު ނަންބަރު  ރަތަމަ ނުކުތާއަކީ،ފ(

ވަނަ މާއްދާގައި ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ބަލަންޖެހޭނީ އެޤާނޫނުގައި  47ގެ ޤާނޫނު(ގެ ޚާއްޞަ އުޞޫލަތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމު
ޙާލަތެއް ސާބިތުވުމުންކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު އެމިންވަރަށް ހެކި  05ޙާލަތުގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން  12ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ނޑައަ ނުލިބެނީސް ކުށް ސާބިތުވާވަރަށް ހެކިބަސް ލިބިފައިވާކަމުގައި  އެވެ.ނުކުތާ ހަޅާފައިވާޅުއްވާފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަކަ
 
  ،ީކުއްޖާގެ ]ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި،  [ންނަ މަންމަގެ ކުއްޖާގެ]މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ދެވަނަ ނުކުތާއަކ

 [ން ނަބޭބެގެ ގެ ކުއްޖާ ]އެ މޭރުމުން އޭނާގެ ބޭބެ  [ން ކުއްޖާގެ ނަ]އަށް ޖިންސީ ގޯނާ ލިބެމުން ދިޔަކަން އެނގުނީ  [ންނަ
ޑް ތިނަދޫ ފެމިލީ އެން ކައިރީގައި ދެއްކި ވާހަކަތަކުންކަމުގައި ބުނާއިރު، ގދ. [ންނަ ކޮއްކޮގެ  ކުއްޖާގެ ]އާއި، ކޮއްކޮ 
ކުއްޖާގެ ]އެކަހަލަ ވާހަކައެއް ދައްކާފައިވޭތޯ އޮޅުންފިލުވުމަށް  [ން ކުއްޖާގެ ނަ]ރވިސް ސެންޓަރުގެ ރިޕޯޓުގައި، ޗިލްޑްރަން ސަ

އާ "އެކި ގޮތްގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކުމުންވެސް އެ ކުދިން އެކަހަލަ އިޝާރާތެއް  [ން ނަކޮއްކޮގެ ކުއްޖާގެ ]އާއި،  [ން ނަބޭބެގެ 
 އެވެ.ނުކުތާ ހަޅާފައިވާ ހުށަ ނުކުރި" ކަމުގައި ބުނެފައިވާއިރު، އެކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރައްވާފައިނުވާކަމަށް ބުނެ 

 
  ،ީރވިސް ސެންޓަރަށް މައްސަލަ ޑް ޗިލްޑްރަން ސަ ނަދޫ ފެމިލީ އެންތި ގދ.ތިންވަނަ ނުކުތާއަކ

 [ން ކުއްޖާގެ ނަ]އާއި ސުވާލުކުރުމުން،  [ކުއްޖާގެ ނަން]ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން އެ ސެންޓަރުގެ ފަރާތުން ހޯމް ވިޒިޓަށް ގޮސް 
ވަންދެން  ގަޑިއިރު 1ގެ އަތުގައި ފިޔަވައި އެހެން ތަނެއްގައި މީހަކު އަތްލާފައިނުވާކަމުގައި ބުނެ، ތަކުރާރުކޮށް 

ސުވާލުކުރުމުންވެސް އެނޫން ޖަވާބެއްދީފައިނުވާއިރު، އޭގެ ފަހުން އޭނާގެ މަންމައާއެކު ހޮސްޕިޓަލަށް ގޮސް 
އަށް މުޖުބޫރު ކުރުވާކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވެންއޮތްއިރު،  [ން ކުއްޖާގެ ނަ]ވާހަކަދައްކާފައިވުމުން، ވަކި ގޮތަކަށް ބުނުވުމަށް 

 އެވެ.ނުކުތާ ޅާފައިވާއިނުވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހައްވާފައެކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރަ
 

  ،ީއިސްތިއުނާފް ކުރާ ]އާއި، މައްސަލާގައި ދަޢުވާލިބޭ   [ން ނަ މަންމަގެ ކުއްޖާގެ]ހަތަރުވަނަ ނުކުތާއަކ
ފައިސާ ދޭންޖެހި ނުދީވާކަން  [ނަން އަނބިމީހާގެ  އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ]އަދި އޭނާގެ އަނބިމީހާ،  [ފަރާތުގެ ނަން

ކުއްޖާގެ ]ގެ ބަޔާނުން އެނގެން އޮންނައިރު މި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ އަނބިމީހާގެ ނަން]
ދޭ ހެކިބަހުގެ ސައްޙަކަމާމެދު ތުޙުމަތު ކުރެވޭއިރު، އެކަމަށް  [ން ނަމަންމަގެ ކުއްޖާގެ ]ކަމުގައިވުމުން  [ންނަމަންމަގެ 
 އެވެ.ނުކުތާ ހަޅާފައިވާށް ބުނެ ހުށައްވާފައިނުވާކަމަރިޢާޔަތްކުރަ
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ޤަޟިއްޔާގެ  Q7C/2012/11 ނަންބަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފިޔޯރީ މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން  .1
 ގެ  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް]ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށާއި، އެޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު ކުރަމުން 

މައްސަލައާއި ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކައަށާއި، ންނާއި މައްސަލަ ރައްދުވާ ޕްރޮސިފަރާތު
 ންތަކަށް ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ޝަރީޢަތަށް ފާހަގަކުރެއެވެ.ޔުގުޅުންހުރި ލިޔެކި

 

ތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފިޔޯރީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ހުވަދުއަ އިސްތިއުނާފުމިކުރެވޭ  ފުރަތަމަ ކަމަކީ، )ހ(
ގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް]ލަތުން ޢުޤަޟިއްޔާގައި ދ Q7C/2012/11ނަންބަރު 
 9ގެ  ()ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުޞޫލަތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު  2009/12ނަންބަރު 

ގެ ދަށުން އިތުބާރުކުރެވޭ މަޤާމެއްގައިހުރެ ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި ޙަވާލާދީ އެ މާއްދާގެ )ށ(
 ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ދަޢުވާ ކޮށްފައިވާކަމާއި،

)ކުޑަކުދިންނަށް  2009/12ތުން ހުށަހަޅާފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ދައުލަމިދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށް 
)ތިނެއް(  3ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  47ގެ  ޖިންސީގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުޞޫލަތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު(

ގެ ދަށުން ހުށަހެޅި ސައިންޓިފިކް ތަޙްލީލުތަކުން ދައްކާ ނަތީޖާއާއި،  ހެއްކެއްކަމާއި، އެއީ، އިސްވެބުނެވުނު މާއްދާގެ )ށ(
ހެޅި އެކަމެއް ހިނގުމުން ދާދިއަވަހަށް ނުވަތަ އެ ކަމެއް ހިނގުމާމެދު ގިނަދުވަސްތަކެއް ގެ ދަށުން ހުށަ  އެމާއްދާގެ )ޅ(

ނުވަނީސް ކުޑަކުއްޖާ ދީފައިވާ ބަޔާނާއި، އަދި ބުނެވުނު މާއްދާގެ )ވ( ގެ ދަށުން ކުޑަކުއްޖާ ކިޔައިދޭ އެއްޗަކާއި އެ 
ން ފާހަގަވާންހުރި ކަންކަމާއި ފޮރެންސިކް ތަޙްލީލުތަކުން ކުއްޖާއަށް ޖިސްމާނީގޮތުން ލިބިފައިވާ ގެއްލުންކަމަށް ޑޮކްޓަރީގޮތު

 ތުން ހުށަހެޅި ހެކިކަމާއި،ދައުލަފާހަގަވާންހުރި ކަންކަން ދިމާވާކަމަށް 
މި މައްސަލަ ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފިޔޯރީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ނިންމަވާފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ  47ރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުޞޫލަތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ގެ )ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީގޯނާކު  2009/12
ގެ މައްޗަށް ކުޅަ ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ])ވ( ގެ ދަށުން  އަދި ،)ޅ( ،މާއްދާގެ )ށ(

 ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ކުށް ސާބިތުވާކަމަށްކަން ފާހަގަކުރެވެން އޮންނަކަމެވެ.

 
)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު  2009/12ޤާނޫނު ނަންބަރު  ދެވަނަ ކަމަކީ، )ށ(

މީހަކު ކުޑަކުއްޖެއްގެ ހަށިގަނޑުގައި،  ،ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި 3ގެ  ޚާއްޞަ އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު(
އެކުރަނީ ކުށެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި، ، މަޖިންސީ ނިޔަތެއް އޮވެގެން ގަސްތުގައި އަތްލައިފިކަމަށްވާނަ

މާއްދާގައި އެޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދުތައް ބަޔާންކުރެވިފައިވާއިރު، އެ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ޝަރީޢަތުގެ  ވަނަ  2ހަމަ އެޤާނޫނުގެ 
ގޯނާ ސާބިތުކުރުމަށް އިތުރު ބާވަތުގެ ހެކި  މަޖިލިހަށް ބަލައިގަންނަ ބާވަތުގެ ހެކީގެ އިތުރުން، ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ޖިންސީ

ނޑު ލުއިކުރުން އެޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައިވާކަން  ހުއްދަކުރުމާއި، ބަލައިގަންނަ ހެކީގެ މިންގަ
 ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި،

ކަކަށް )ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުޞޫލުތަ 2009/12ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ވަނަ މާއްދާގައި ހެކީގެ ނިސްބަތް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  47ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

2012/HC-A/14 ެކުޑަކުދިންނަށް  2009/12)ބ( ގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ޤަޟިއްޔާގެ ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގ(
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  47ގެ  ޚާއްޞަ އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު 

 ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ހެކީގެ ބާވަތްތައް ބަލަންޖެހޭނީ ވަކި ކަންކަން ގޮތުގައިކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި،
 HC-A/75/2012 ޤަޟިއްޔާއާއި HC-A/129/2012އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ  2009/12ޤަޟިއްޔާފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ނޑައެޅިފައިވާ ވަރަށްވުރެ މަދުން ހެކި ލިބިފައިވީނަމަވެސް  47އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ގެ  ވަނަ މާއްދާގައި ކަ

ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގައިވާ ފަދައިން، އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ  51ހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމް
 2009/12ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް އެދަޢުވާ ސާބިތުވާނަމަ، އެމީހެއްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްދާ  47ގެ  ޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު()ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އު
ނޑައަޅާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެން އޮންނަކަމެވެ.  ހުރަސްނާޅާކަން ކަ



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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ގެ މައްޗަށް  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]ހުށަހެޅިފައިމިވާ މައްސަލާގައި  ތިންވަނަ ކަމަކީ، )ނ(

ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގައިވާ ފަދައިން، އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ  51ސީގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާ
 ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް މި ދަޢުވާ ސާބިތުވޭތޯ ބަލާއިރު،

ފިޔޯރީ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ  ތުން ސައިންޓިފިކް ތަޙްލީލުތަކުން ދައްކާ ނަތީޖާގެ ގޮތުގައި ގދ.ދައުލަ
ޓަލްގެ ރިޕޯޓަކާއި، އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ރިޕޯޓަކާއި އެކު ތިނަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕި ރިޕޯޓަކާއި، ގދ.

 )ތިނެއް( މެޑިކޯ ލީގަލް ރިޕޯޓް ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި، 3ޖުމްލަ 
ތިނަދޫ ރީޖަނަލް  ގދ. [ންކުއްޖާގެ ނަ]ފިޔޯރީ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ރިޕޯޓަށް ބަލާއިރު، އެ ރިޕޯޓުގައި  ގދ.
ތިނަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ރިޕޯޓުގައި ޖިންސީ ގުނަވަނަށް ބެލިބެލުމުން  އަންގާފައިވާކަމާއި، ގދ. ހޮސްޕިޓަލަށް ދެއްކުމަށް

ބޭރުފުށުގައި އެއްވެސް އަނިޔާއެއް ނެތްކަމަށާއި، ބިކުރެއްނެތްކަމަށާއި، ޖިންސީ ގުނަވަނާއި ބެހިފައިވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ތާޒާ 
ރު، އޭގެ ފަހުން ހެއްދުނު އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ މެޑިކޯ ލީގަލް ޒަޚަމެއް ނެތްކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާއި

ނޑޭކަމަށާއި، އެކަމަކު ޖިންސީގޮތުން ގޯނާކޮށްފައިވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ޔަޤީންކޮށް ބުނަން  ރިޕޯޓުގައި ބިކުރު ނުކެ
ށަހެޅިފައިވާ މެޑިކޯ ލީގަލް ރިޕޯޓުތަކުގައި މިމައްސަލާގައި ހު ،ނޭނގޭކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާކަން އެނގެންއޮތުމުން

ތިނަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ  ފުށުއެރުންތަކެއްވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި، އަދި ޖިންސީ ގުނަވަނާއި ބެހިފައިވާކަމަށް ގދ.
 ބުނެދެވިފައިނުވާކަމާއި، ދެން އޮތް ދެ ރިޕޯޓުން ޖިންސީ އަނިޔާއެއް ލިބިފައިވާކަން ޔަޤީންކޮށް ،ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު

ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކި ތާރީޚްކަމަށް  [ންކުއްޖާގެ ނަ ]ފިޔޯރީ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ މެޑިކޯ ލީގަލް ރިޕޯޓުގައި  ގދ.
ޑޮކްޓަރަށް  [ންކުއްޖާގެ ނަ]ތިނަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ރިޕޯޓުގައި  ކަމާއި، ގދ. 2011މެއި  22ބަޔާންކޮށްފައި އޮތީ 
ކަމާއި، އަދި އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ މެޑިކޯ  2011މެއި  24ބަޔާންކޮށްފައިއޮތީ  ދެއްކި ތާރީޚްކަމަށް

ކަން  2011ޖޫން  27ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކި ތާރީޚްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިއޮތީ  [ންކުއްޖާގެ ނަ ]ލީގަލް ރިޕޯޓުގައި 
 ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި،

އިސްތިއުނާފް ކުރާ ]މެދު އާއި [ންކުއްޖާގެ ނަ]ލް ރިޕޯޓުގައި، ފިޔޯރީ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ މެޑިކޯ ލީގަ  ގދ.
ދެއްކި  [ން ކުއްޖާގެ ނަ]ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވެނީ އިސްވެ ބުނެވުނު ޞިއްޙީ މަރުކަޒަށް  [ފަރާތުގެ ނަން 

ބުނެފައިވާކަމަށް އެ  ،[ންނަ ގެމަންމަ ކުއްޖާގެ]ގެ މަންމަ،  [ންކުއްޖާގެ ނަ ])ދިހައެއް( މަސް ކުރިންކަމަށް،  10ތާރީޚުގެ 
ގެ ކުރީކޮޅު ދުވަހެއްގައި ކަމަށް  2011ދިސާ ހިނގީ އޭޕްރިލް ޙާއިރު، ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިހުގައި ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ

 ބުނި ބުނުމުގައި ފުށުއެރުންތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި، [ންނަ މަންމަގެ ކުއްޖާގެ ]
ޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ މެޑިކޯ ލީގަލް ރިޕޯޓާއި އިންދިރާ ގާނދީ މެމޯރިއަލް މިމައްސަލާގައި ތިނަދޫ ރީ

ހޮސްޕިޓަލްގެ މެޑިކޯ ލީގަލް ރިޕޯޓުގައި ފުށުއެރުންތަކެއްވާކަން ފާހަގަކުރެވޭއިރު، އަދި އެފުށުއެރުން ދިމާވާންޖެހުނު ސަބަބު، 
)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ  2009/12ނު ނަންބަރު ޤާނޫ، ނުވަތަ އެތަނުން ޞައްޙަ ރިޕޯޓަކީ ކޮބައިކަން އެނގެން ނެތް ހިނދު

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން،  47ގެ  ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު(
ހުރުމުގެ  ސައިންޓިފިކް ތަޙްލީލުތަކުން ދައްކާ ނަތީޖާގެ ދަށުން މިމައްސަލާގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ރިޕޯޓުތަކުގައި ފުށުއެރުންތައް

 ،ސަބަބުން އެ ރިޕޯޓުތަކުން ހަރުދަނާ ހެއްކެއް ނުވަތަ ޤަރީނާއެއް ލިބިފައިނުވާކަމާއި

ވަނަ މާއްދާގެ )އ(  51އިސްވެ ބުނެވުނު މެޑިކޯ ލީގަލް ރިޕޯޓުތަކަށް ރިޢާޔަތްނުކޮށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
ގެ މައްޗަށް  [ތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަންއިސް]ގައިވާ ފަދައިން، އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް 
ދެކޮޅަށް  އާއި [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]ކުރެވިފައިވާ މި ދަޢުވާ ސާބިތުވޭތޯ ބަލާއިރު، ބުނެވުނު ހެކީގެ އިތުރުން 

މީހުންނާމެދު )ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީގޯނާކުރާ  2009/12ތުން ދެން ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކިތަކަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ދައުލަ
ވަނަ މާއްދާގެ )ވ( ގެ ދަށުން ކުޑަކުއްޖާ ކިޔައިދޭ އެއްޗަކާ  47ޚާއްޞަ އުޞޫލަތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ގެ 

އެކުއްޖާއަށް ޖިސްމާނީގޮތުން ލިބިފައިވާ ގެއްލުންކަމަށް ޑޮކްޓަރީގޮތުން ފާހަގަވާންހުރި ކަންކަމާއި ފޮރެންސިކް ތަޙްލީލުތަކުން 
ގެ  [މާއި އެޑްރެސްނަ މަންމަގެ  ކުއްޖާގެ ]އަދި އެމާއްދާގެ )ޅ( ގެ ދަށުން ހުށަހަޅާފައިވާ  ،ކަންކަން ދިމާވުމާއިފާހަގަވާންހުރި 

ގެ ރިޕޯރޓް" އާއި މައިންޑް މެޓާރސްގެ  [ން ކުއްޖާގެ ނަ]ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރުގެ " ،ބަޔާނާއި
 ،ކުރެވޭކަމާއިސައިކޮލޮޖިކަލް އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓުކަން ފާހަގަ 

)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުޞޫލަތަކަކަށް  2009/12ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ގެ ދަށުން މި މައްސަލާގައި އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ހެކި ލިބިފައިވޭތޯ  ވަނަ މާއްދާގެ )ވ( 47ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ގެ 
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ގަލް ރިޕޯޓުތައް ހަދާފައިވަނީ ގެ މެޑިކޯ ލީ [ން ކުއްޖާގެ ނަ]ން، މި މައްސަލާގައި ބަލާއިރު، ކުރިންވެސް ފާހަގަކުރެވުނު ފަދައި
ދިސާ ހިނގާ ދިޔަ ކަމަށް ބުނާ ތާރީޚުތަކުގެ އެތައް ދުވަހެއް ފަހުންކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި، އަދި އިސްވެ އިޝާރާތްކުރެވުނު ޙާ

ތިނަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ރިޕޯޓުގައި ކުއްޖާގެ  އިރު، ގދ.ރިޕޯޓުތަކުގައި ފުށުއެރުންތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވެން އޮތް
ބިކުރު ގެއްލިފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު، އެއަށްވުރެ ފަހުން ހެދުނު އިންދިރާ ގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ރިޕޯޓުގައި 

ން އެއްވެސް ޖިސްމާނީ ގެއްލުމެއް ކުއްޖާއަށް އަދި މިކަން ފިޔަވައި އެހެ ،ކުއްޖާގެ ބިކުރު ގެއްލިފައިނުވާކަމަށް ބުނެފައިވާކަމާއި
ގެ ބަޔާނެއް ހުށަހެޅިފައި  [ންކުއްޖާގެ ނަ]ލިބިފައިވާކަން އެ ރިޕޯޓުތަކުގައި ފާހަގަކޮށްފައި ނުވާކަމާއި، މި މައްސަލާގައި ސީދާ 

ގެ މަންމައާއި މާމަގެ ކިޔައިދިން ގޮތްކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅިފައިވާ ރިޕޯޓުތަކާއި، އޭނާ [ންކުއްޖާގެ ނަ]ނުވިނަމަވެސް، 
ވަނަ މާއްދާގެ )ވ(ގެ ދަށުން ކުއްޖާ ކިޔައިދޭ އެއްޗަކާއި އެކުއްޖާއަށް ޖިސްމާނީގޮތުން ލިބިފައިވާ  47ބަޔާންތަކަށް ބަލާއިރު، 

މާއެކު ގެއްލުންކަމަށް ޑޮކްޓަރީގޮތުންނާއި ފޮރެންސިކް ތަޙްލީލުތަކުން ދައްކާ ނަތީޖާއިން ކުއްޖާއަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުން ޔަޤީންކަ
ވަނަ މާއްދާގެ )ވ( ތަޠްބީޤު ކުރެވޭނެކަމަށް މިމައްސަލަ ބެލުމުގައި ބައިވެރިވި  47އެނގެން ނެތުމުން، މިމައްސަލައަށް 

ނޑިޔާރަކަށް ނުފެނުނުކަމާއި،  އެއްވެސް ފަ
ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ(ގެ ދަށުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހެއްކަށް ބަލާއިރު، ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް  47

އާ ވާހަކަ  [ންނަމަންމަގެ ކުއްޖާގެ ]ގެ މަންމަ،  [ންކުއްޖާގެ ނަ]ގެ ރިޕޯރޓް" ގައި [މާއި އެޑްރެސްކުއްޖާގެ ނަ]ންޓަރުގެ "ސެ
ގެ ބޭބެ [ން ކުއްޖާގެ ނަ]އާއި،  [ންނަ  ކުއްޖާގެ]ކިޔައިދިން ގޮތުގައި އެއް ދުވަހަކު  [ންނަ މަންމަގެ  ކުއްޖާގެ]ދެކެވުނުކަމަށާއި، 

ގެ [ވަނަންއިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ]ކުޅެން ތިބެފައި " [ންނަކޮއްކޮގެ ކުއްޖާގެ ]އާއި ކޮއްކޮ [ން ނަބޭބެގެ ކުއްޖާގެ ]
ބޭބެގެ ކުއްޖާގެ ]އަށް އެނގުނީ ކިހިނެތްތޯ  [ން ކުއްޖާގެ ނަ]ބުނިކަމަށާއި، ދެން  [ންކުއްޖާގެ ނަ ]" ކަމަށް ބޮއްލާ ވަރަށް ބޮޑޭ 

ލައްވާ  [ން ކުއްޖާގެ ނަ]ބުނެފައިވާކަމަށާއި،  [ންކުއްޖާގެ ނަ]ދެއްކީ ކަމަށް  އަށް [ންކުއްޖާގެ ނަ]ސުވާލު ކުރުމުން  [ންނަ
 [ންކުއްޖާގެ ނަ]އޭއްތާ ބޮއިފަންނޭ" ބުނުމުން  ކިރެ އެންނޭ...[ވަނަން އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ]ހިފުވިކަމަށާއި އަދި "

 އިވުނުކަމަށް ބުނެފައިވާކަމަށާއި، އަށް  [ންނަމަންމަގެ  ކުއްޖާގެ ]ބުނި އަޑު  [ން ކުއްޖާގެ ނަ]ބުއިކަމަށް 
ގައި މަޙުފޫޡާ ވަޙީދުއާއި  2011މެއި  22އާ ވާހަކަ ދެއްކުމަށް ސެންޓަރުގެ ފަރާތުން  [ން ކުއްޖާގެ ނަ]

ކުއްޖާގެ ]ގެ ބޭބެ، [ން ކުއްޖާގެ ނަ]ފެންވަރަން ހުރުމުން  [ންކުއްޖާގެ ނަ]ފުލުހެއް އެ ގެއަށް ހޯމް ވިޒިޓެއްކުރިކަމަށާއި، 
އާ ވާހަކަދެކެވުނުކަމަށާއި، އަދި އެކަހަލަ ވާހަކައެއް ދެއްކިތޯ  [ންނަކޮއްކޮގެ ކުއްޖާގެ ]އާއި ކޮއްކޮ  [ންނަބޭބެގެ 

ފެންވަރައިގެން  [ން ކުއްޖާގެ ނަ ]އެކިގޮތްގޮތަށް ވާހަކަ ދެއްކުމުންވެސް އެ ކުދިން އެކަހަލަ އިޝާރާތެއް ނުކުރިކަމަށާއި، 
ދެކެވުނުކަމަށާއި، ކިޔެވުމާއި ގޭތެރޭގެ ކަންތައްތަކާއި ބެހޭގޮތުން ސުވާލުކުރުމުން އާ ވަކިން ވާހަކަ  [ންކުއްޖާގެ ނަ] އައުމުން،

ވަރަށް ގިނައިން ވާހަކަދެއްކިކަމަށާއި، ޤުރުއާން ކިޔަވާގެ ބަދަލުވީ ކިހިނެތްވެގެންހޭ ބުނުމުން ނޭނގޭކަމަށް ބުނިކަމަށާއި، އަދި 
މަޑުމައިތިރިކޮށް އިންކަން ފާހަގަކުރެވުނުކަމަށާއި، އެކިވާހަކަތައް  ވާހަކަދެއްކުން މަދުވެ، ވަރަށް [ންކުއްޖާގެ ނަ ] އެހިސާބުން
ގެ ގައިގާ އެއްވެސް މީހަކު އަތްލިތޯ އަހައި އެކިފަހަރުމަތިން ސުވާލުކުރުމުންވެސް ނޫނެކޭ  [ންކުއްޖާގެ ނަ] ދައްކާ، 

ރަށް ވާހަކަ ނުދެއްކުމުން ސެޝަން އިތު [ން ކުއްޖާގެ ނަ]އެއް ގަޑިއިރު ވަންދެން ވާހަކަ ދެއްކުމުންވެސް  ،ބުނިކަމަށާއި
 ނިންމާލެވުނުކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި،

އާ ފަހުން ވާހަކަދެއްކުމުން، އެ ދައްތަ އެވަގުތު ވާހަކަ ދެއްކުމުން ކިޔައިދޭން  [ން ނަމަންމަގެ ކުއްޖާގެ ]
ބުނިކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާކަމާއި، މި ގޮތަށް  [ންޖާގެ ނަކުއް]ފަހުން ދައްތަ ގެނައީމާ ކިޔައިދޭނެކަމަށް  ،ލަދުގަތީކަމަށާއި

މަޢުލޫމާތު ލިބުމުން، ހޮސްޕިޓަލަށް ގޮސް ކުއްޖާގެ މެޑިކަލް ހައްދާއިރު ޑޮކްޓަރުގެ ޙާޟިރުގައި ވާހަކަދެއްކުމަށް 
 ނިންމުނުކަމަށާއި،

ޑޮކްޓަރު އަދި  އި އާ [ން ކުއްޖާގެ ނަ]ފިޔޯރީ ޞިއްޙީ މަރުކަޒަށް ދިއުމުން  މެޑިކަލް ހެއްދުމަށް ގދ.
ޖަވާބުދީފައިނުވާކަމަށާއި، މެޑިކަލް ޗެކްއަޕްއިން ކުއްޖާގެ  [ންކުއްޖާގެ ނަ ]ޑޮކްޓަރުގެ އެހީތެރިޔާކުރި ސުވާލުތަކަށް 

 ބިކުރުގޮސްފައި ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވުނުކަމަށާއި،
އްޞަ ތިނަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ އަންހެނުންގެ ޚާ ގައި ގދ. 2011މެއި  24އޭގެ ފަހުން 

ވާހަކަތައް ކިޔައިދޭން ބޭނުންވިކަމަށް  [ންކުއްޖާގެ ނަ]ޑޮކްޓަރަކަށް ދެއްކުމަށް ދިޔަކަމަށާއި، ޑޮކްޓަރު އައުމުގެ ކުރިން 
އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ] އި،އާ [ންކުއްޖާގެ ނަ ]ކައިރީގައި ވާހަކަތައް ކިޔައިދޭން ބުނުމުން  [ންކުއްޖާގެ ނަ]ބުނުމުން 

ދުވަހު  2011މެއި  26 ،ތުގެ ވާހަކަ ކިޔަދީފައިވާކަމަށާއި، އަދި ޑޮކްޓަރު އައުމުން ޑޮކްޓަރު ކައިރީގައާއިބެހިފައިވާ ގޮ [ނަން
 [ފަރާތުގެ ނަން އިސްތިއުނާފް ކުރާ ]އާ ސުވާލުކުރުމުން  [ން ކުއްޖާގެ ނަ] އެފް.ސީ.އެސް.ސީ އަށް ޙާޟިރުކޮށް



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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ކަމަށް ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރުގެ ކިޔައިދީފައިވާ [ން ކުއްޖާގެ ނަ]ކަންތައްކުރިގޮތުގެ ވާހަކަ 
 ،އިސްވެބުނެވުނު ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާކަމާއި

)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުޞޫލަތަކަކަށް  2009/12ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ހެޅުނު ހެއްކަކީ ކުއްޖާގެ މަންމައަށް ކިޔައިދީފައިވާ ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގެ ދަށުން ދެން ހުށަ 47ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ގެ 

 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ދީފައިވާ ބަޔާނަށް ބަލާއިރު، [ނަން ކުއްޖާގެ މަންމަގެ]ކިޔައިދިނުންކަމާއި، އެގޮތުން، 
އަށް  [ންކުއްޖާގެ ނަ] ގެ ގެއަށްކަމަށާއި، [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]ޤުރުއާން ކިޔަވަންދަނީ  [ން ކުއްޖާގެ ނަ]

އަހަރު ފަހުން  2އެގެއަށް ކިޔަވަން ގެންދިޔަތާ  [ންކުއްޖާގެ ނަ]ކަމަށާއި،  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ  ފަރާތުގެ ނަން]ކިޔަވައިދެނީ 
އޭނާގެ ގައިގައި ގަދަކަމުން ހިފަހައްޓާ  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ  ފަރާތުގެ ނަން]އަހަރުގައި(  5ގެ އުމުރުން  [ންކުއްޖާގެ ނަ ]
ކުއްޖާގެ ] އަދި  [ދޮންދީފައިވާކަމަށް ]ގެ ތުނބުޅި ޖެއްސުމަށްފަހު މޫނުގައި  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ  ފަރާތުގެ ނަން]ނުގައި މޫ
ގެ އިނގިލި ކޮއްޕާ  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ  ފަރާތުގެ ނަން ]ގެ ޖަނގިޔާ ތެރެއަށް އަތް ކޮއްޕާ އޭނަގެ ކުރިމަތި ފަރާތަށް [ންނަ

މި ވާހަކަ  [ންކުއްޖާގެ ނަ] ބުނިކަމަށާއި، [ންކުއްޖާގެ ނަ]ގާތުގައި  [ންނަމަންމަގެ އްޖާގެ ކު] ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމަށް 
ޤުރުއާން ކިޔަވައިދޭ  ގެއަށް ގޮސް  [ން ކުއްޖާގެ ނަ]، [ންނަ މަންމަގެ ކުއްޖާގެ ]ކިޔައިދިނުމުން މި ކަން ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި 

ގާތުގައި މި ވާހަކަ  [ސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ އަނބިމީހާގެ ނަންއި]ގެ އަންހެނުން [އިސްތިއުނާފް ކުރާ  ފަރާތުގެ ނަން]
އާ ދިމާލަށް  [ންނަ މަންމަ ކުއްޖާގެ ] އެފަދަ ކަމެއް ނުކުރާނެކަމަށް ބުނެ [އިސްތިއުނާފް ކުރާ  ފަރާތުގެ ނަން]ބުނުމުން 

 ކުއްޖާގެ ] ކިޔަވަން ގެންދަނީ  [ންގެ ނަ ކުއްޖާ]މި ވާހަކަތައް ކިޔާ ދިނުމުން  [ން ކުއްޖާގެ ނަ]އެއްޗެހި ގޮވާފައިވާކަމަށާއި، 
ބަލާ އެގެއަށް ގޮސްގެން އުޅެނިކޮށް  [ ން ކުއްޖާގެ ނަ] ކަމަށާއި، އަދި ޤުރުއާން ކިޔަވާ ނިމުމުން [ން ނަ މަންމަގެ

ން އާ ދިމާލަށް "ކުދިންގެ ކިޔެވުން ހަލާކުވަނީ ބެލެނިވެރި  [ން ނަމަންމަގެ ކުއްޖާގެ ] ،[އިސްތިއުނާފް ކުރާ  ފަރާތުގެ ނަން]
ކުއްޖާގެ ] އަށް އައިސް އުޅޭތީކަމަށް" ބުނެ ކުދިން ބަލާ ބެލެނިވެރިން ދިޔުން މަނާކުރުމުން އޭގެ ފަހުން ގެކުދިން ހޯދުމަށް އެ 

ބޭބެގެ ކުއްޖާގެ ]އާއި އޭނާގެ ބޭބެ  [ން ކުއްޖާގެ ނަ] ގެ މެއި މަހުގެ ކުރީކޮޅު  2011ކިޔަވަން ދަނީ އެކަނިކަމަށާއި،  [ންނަ
ގެ  [ންކުއްޖާގެ ނަ] ކުދިން ކުޅެން ތިބެފައި  03އާއި  [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސްކޮކޮއް ކުއްޖާގެ ]އާއި ކޮއްކޮ  [މާއި އެޑްރެސްނަ

ބެ ކުރިމަތި ފަރާތްވަނީ މިހާވަރުކަމަށް ބުނެ" ވާހަކަ  [ވަނަން އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ "]އަތުގެ އިޝާރާތުން ދައްކާފައި 
ގާތުގައި  [ންކުއްޖާގެ ނަ] އިތުރަށް  [ން ނަބޭބެގެ ކުއްޖާގެ ]ކަމަށާއި، އެވަގުތު އެހި  [ންނަ  މަންމަގެ  ކުއްޖާގެ ]ދެއްކި އަޑު 

ގޮވައިގެން ކޮޓަރި ތެރެއަށް ވައްދާ އޭނާއަށް މެޓާ  [ންކުއްޖާގެ ނަ ] ،[އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]ސުވާލުކުރުމުން 
އިސްތިއުނާފް ]މަށާއި، އަދި ފައިގައި ހިފަމުން ގޮސް ގެ ފައިގައި ހިފާކަ [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]ދިނުމަށްފަހު 

ގެ ކުރިމަތި ފަރާތުގައި ހިފުމުން ކުރިމަތި ފަރާތް ބުއިމަށް ބުނިކަމަށާއި، އަދި ނުބޯންވެގެން ގަދަ  [ފަރާތުގެ ނަން  ކުރާ
ފަރާތުން ހުދު އެއްޗެއް ދެއްކުމުން ގަދަކަމުން ބޮލުގައި ހިފައި ކުރިމަތި ފަރާތް ބޯން ދިންކަމަށާއި، އެވަގުތު ކުރިމަތި 

އާ ސުވާލުކުރުމުން އެއީ ކިރުކަމަށް ބުނެ ވާހަކަ ދެއްކިއަޑު  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]އައުމުން އެއާއި ބެހޭ ގޮތުން 
ވަކިން ގެންގޮސް ސުވާލުކުރުމުން އެއީ ދޮގެއްކަމަށް ބުނެ އެއްވެސް ވާހަކައެއް  [ންކުއްޖާގެ ނަ]އެހިކަމަށާއި، އެދުވަހު 

   [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]އާ ސުވާލުކުރުމުން  [ންކުއްޖާގެ ނަ ]ދުވަސް ފަހުން  3ދެއްކިކަމަށާއި، ނަމަވެސް އޭގެ ނު
ފިލާވަޅު ދަސްނުވާކަމަށް ބުނެ ބޭންދުމަށް ފަހު ހުރިހާ ކުދިން ދިޔުމުން އެ ގޭގައި ހުންނަ ކޮޓަރިއަށް ވައްދާ [ ން ކުއްޖާގެ ނަ]

 ބުނެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި، [ން ނަމަންމަގެ ކުއްޖާގެ ] ކަންތައް ކުރިކަމަށް ކިޔައިދީފައިވާކަމަށް މެޓާ ދީގެން އެގޮތަށް
ކުއްޖާގެ ]މެދު ޖިންސީ ގޯނާ ކޮށްފައިވަނީ އިއާ [ންކުއްޖާގެ ނަ ] ،[އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]

ކުއްޖާގެ ]))ދޭއް( އަހަރު ފަހުން  2ދިޔަތާ  ކިޔަވަންގެންއަށް  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތް ދިރިއުޅޭ ގޭގެ ނަން ] ، [ންނަ
ތަޙްޤީޤަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވާއިރު،  [ންނަ މަންމަގެ ކުއްޖާގެ ])ފަހެއް( އަހަރުގައި( ކަމަށް  5ގެ އުމުރުން  [ންނަ

މަޢުލޫމާތުދޭ  [ންނަ  މަންމަގެ ޖާގެކުއް]ފިޔޯރީ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ މެޑިކޯ ލީގަލް ރިޕޯޓަށް ބަލާއިރު، ކުއްޖާގެ މަންމަ  ގދ.
ގެ  (2011މެއި  22ގެ މެޑިކަލް ހެއްދި ތާރީޚު ) [ންކުއްޖާގެ ނަ ] އަށް ޖިންސީ ގޯނާ ލިބިފައިވަނީ [ން ކުއްޖާގެ ނަ]ގޮތުގައި 

ނުބުރީ ހުވަދުއަތޮޅު ދެކު [ން ނަ މަންމަގެ  ކުއްޖާގެ]މަސް ކުރިންކަމަށް އެ ރިޕޯޓުގައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި، އަދި  10
ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތަށް ދީފައިވާ ބަޔާނަށް ބަލާއިރު،  Q7C/2012/11ފިޔޯރީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ވަނަ އަހަރުގެ  2011މެދު ބަދު އަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގާފައިވަނީ އިއާ [ން ކުއްޖާގެ ނަ] ،[އިސްތިއުނާފް ކުރާ  ފަރާތުގެ ނަން ]
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ދީފައިވާ   [ކުއްޖާގެ މަންމަގެ ނަން ]ބުނެފައި އޮތުމުން،  އޭޕްރިލް މަހުގެ ކުރީކޮޅުގައިކަމަށް

ދިސާ ހިނގާދިޔަ ޙާޒަށް ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުގައި ޔޯރީ ޞިއްޙި މަރުކަފި ޝަރީޢަތަށް ދީފައިވާ ބަޔާނާއި، އަދި ގދ. ،ބަޔާނާއި
 އި،ދުވަސްވަރާމެދު ފުށުއެރުންތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާ



   މައްސަލަަތއް  ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ދިން  [ންނަ މާމަގެ  ކުއްޖާގެ ]ގެ މާމަ،  [ން ކުއްޖާގެ ނަ]އަދި 
އޭޕްރިލް  2011މެދު ޖިންސީ ގޯނާ ކޮށްފައިވަނީ އިއާ  [ންކުއްޖާގެ ނަ ] ،[އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]ބަޔާނުގައި، 

އި، އަދި އިސްވެ ފާހަގަކުރެވުނު ތަޙްޤީޤު ބަޔާންތަކަކީ ޞައްޙަ ތެދު މަސް ތެރޭގައިކަމަށް ބުނެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާ
ދެމީހުންވެސް ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފިޔޯރީ  އިއާ [ންނަ މާމަގެ ކުއްޖާގެ ]އާއި  [ންނަމަންމަގެ ކުއްޖާގެ ]ބަޔާންކަމުގައި 

ކަން ފާހަގަކުރެވެން ބުނެފައިވާ  ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިހުގައި Q7C/2012/11މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 
ނޑައެޅިގެން ބުނަ ޙާއޮތުމުން،  ދިސާ ހިނގާ ދިޔަ ދުވަސްވަރު ޙާން ނޭގުނުކަމުގައި ވީނަމަވެސް، ދިސާ ހިނގި ތާރީޚެއް ކަ

 ބަޔާންކުރުމުގައިވެސް ފުށުއެރުންތަކެއް ވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި،
އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ]ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި  ތަޙްޤީޤަށް [ންނަ މަންމަގެ  ކުއްޖާގެ ]މީގެ އިތުރުން، 

ކިޔައިދިނުމުން،މިމައްސަލަ  [ންކުއްޖާގެ ނަ ]މެދު ބަދު އަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގާފައިވާކަމަށް އިއާ [ން ކުއްޖާގެ ނަ] ،[ނަން
އިސްތިއުނާފް ]ންހެނުން، ގެ އަ [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި، ޤުރުޢާން ކިޔަވައިދޭ ގެޔަށް ގޮސް 

ނުކުރާނެކަމަށް  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]ގާތު މިވާހަކަ ބުނުމުން އެފަދަ ކަމެއް  [ކުރާ ފަރާތުގެ އަނބިމީހާގެ ނަން 
އާދިމާލަށް އެއްޗެތި  [ން ނަ މަންމަގެ ކުއްޖާގެ]ބުނިކަމަށާއި އަދި  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ އަނބިމީހާގެ ނަން ]

 ޔަވަން ގެންދަނީ މިވާހަކަ ކިޔައި ދިނުމުން އޭނާ ޤުރުޢާން ކި  [ކުއްޖާގެ ނަން]އިވާކަމަށް ބުނެފައިވާކަމަށާއި، އަދި ގޮވާފަ
 ،ބަލާ އެގެއަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް [ންކުއްޖާގެ ނަ] ކަމަށާއި، އަދި ޤުރުޢާން ކިޔަވައި ނިމުމުން  [ން ނަމަންމަގެ ކުއްޖާގެ ]

އާ ދިމާލަށް "ކުދިންގެ ކިޔެވުން ހަލާކުވަނީ ބެލެނިވެރިން [ންނަ މަންމަގެ ކުއްޖާގެ ] ،[އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]
ކުދިން ހޯދުމަށް އެގެއަށް އައިސްގެން އުޅޭތީކަމަށް" ބުނެ ކުދިން ބަލާ ބެލެނިވެރިން ދިޔުން މަނާ ކުރި ކަމަށާއި، އަދި އޭގެ 

 އިވާއިރު،ކިޔަވަން ދަނީ އެކަނި ކަމަށް ބުނެފަ [ން ކުއްޖާގެ ނަ]ފަހުން 
މި ބާވަތުގެ ޙައްޞާޞް މައްސަލައެއްގައި، ކުޑަ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާކަމުގެ ތުހުމަތުތަކެއް 

މެދު ކޮށްފައިވާ ޖިންސީ ގޯނާގެ އިއާ [ންކުއްޖާގެ ނަ ] ،ގެ މައްޗަށް ކުރެވިފައިވަނިކޮށް [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]
 ހުށަހެޅުމުގެ ބަދަލުގައި، އެމައްސަލަ ފެންމަތިވި ފަހުންވެސް، [ންނަ މަންމަގެ  ގެކުއްޖާ] މައްސަލަ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް

 ގެ ގެއަށް ފޮނުވާފައިވާކަން ޝަރީޢަތަށް ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި، [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]އެކަނި  [ންކުއްޖާގެ ނަ]
މެދު ޚާއްޞަ އުޞޫލަތަކަކަށް )ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީގޯނާކުރާ މީހުންނާ 2009/12ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ގެ ދަށުން ދެން ހުށަހެޅުނު ހެކި ކަމުގައިވާ މައިންޑް މެޓާރސް  ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( 47ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ގެ 
އާއި  [ންކުއްޖާގެ ނަ] ބަލާއިރު، ސައިކޮލޮޖީ އެންޑް ކޮންސަލްޓިންގ ސަރވިސަސްގެ ސައިކޮލޮޖިކަލް އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓަށް

އިސްތިއުނާފް ކުރާ ]" އިއާ [ން ކުއްޖާގެ ނަ]ދިސާ ހިނގާދިޔަ ގޮތްކަމަށް ބުނެ ކިޔާދިންގޮތުގައި، ޙާ ބަފައިން އޭނާގެ މައިން
ކިޔާ މީހެއް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމަށް އެ ފަރާތްތަކުން ކިޔާދީފައިވާކަމަށް އެ ރިޕޯޓުގައި  "[ށް ކިޔާ އެހެން ވަނަމެއްފަރާތަ

އިސްތިއުނާފް ކުރާ ]ކަމަށް އިޝާރާތްކުރެވެނީ  "[ށް ކިޔާ އެހެން ވަނަމެއްކުރާ ފަރާތަ އިސްތިއުނާފް "]ފާހަގަކޮށްފައިވާކަމާއި، 
އަށް  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]އަށް ކަމަށް އެރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކުރެވިފައި އޮތް ނަމަވެސް، [ފަރާތުގެ ނަން

މިނަން ކިޔާފައި ނުވާކަމަށް  "[ން ވަނަމެއްށް ކިޔާ އެހެއިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތަ "]ދުވަހަކުވެސް އެއްވެސް މީހެއް 
ކުއްޖާގެ ]ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިހުގައި ބުނެފައިވާކަމާއި، އަދި  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]
އިސްތިއުނާފް ]ކަމަށް ކިޔާ މީހެއް ދިރިއުޅޭ [ވަނަން ށް ކިޔާ އެހެން އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތަ]ދިރިއުޅޭ ގޭ ކައިރީގައި  [ންނަ

ގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިހުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާކަމާއި، މައިންޑް [ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން 
 [ކުއްޖާގެ ނަން]މެޓާރސް ސައިކޮލޮޖީ އެންޑް ކޮންސަލްޓިންގ ސަރވިސަސްގެ ސައިކޮލޮޖިކަލް އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓުގައި 

ބުނާ ބުނުމަކީ ހަޤީޤަތެއްކަން ދޭހަވާ  [ން ކުއްޖާގެ ނަ]ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމަށް  [ނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަންއިސްތިއު]އަށް 
ބައިވަރު ސަބަބުތައް އެބަހުރިކަމަށް ކްލިނިކަލް ސައިކޮލޮޖިސްޓްގެ "ކްލިނިކަލް އިމްޕްރެޝަންސް" ގައި ބަޔާންކުރެވިފައި 

 ވީނަމަވެސް،
ފެމިލީ  ،ގެ ބަޔާންތަކާއި[ންނަމަންމަގެ ކުއްޖާގެ ]ތް ބަޔާންކުރުމުގައި ދިސާ ހިނގާދިޔަ ގޮ ޙާއެރިޕޯޓުގައި 

ރިޕޯރޓް" އާ ފުށުއެރުންތަކެއްވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި، އަދި މައިންޑް  ކުއްޖާގެއެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރުގެ "
އިސްތިއުނާފް ]"މަންޓް ރިޕޯޓުގައި މެޓާރސް ސައިކޮލޮޖީ އެންޑް ކޮންސަލްޓިންގ ސަރވިސަސްގެ ސައިކޮލޮޖިކަލް އެސެސް

 އެހެން  ކިޔާ އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތަށް]"އެއްގެ ވާހަކަ ދެކެވުނުއިރު، އެވާހަކައާ ގުޅުވައިގެން  [ކުރާ  ފަރާތުގެ ވަނަން 
ގެ މައިންޑް މެޓާރސް ސައިކޮލޮޖީ އެންޑް ކޮންސަލްޓިންގ ސަރވިސަސް ،އެއްގެ ވާހަކަވެސް ދެކެވިފައިވާކަމާއި "[މެއްވަނަ



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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 [ންކުއްޖާގެ ނަ]ސައިކޮލޮޖިކަލް އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓުގެ "ކްލިނިކަލް އިމްޕްރެޝަންސް" ގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަކީ 
އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ]"އަށް ޖިންސީ ގޯނާކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ހަރުދަނާ ހެއްކެއް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް، އެ ރިޕޯޓުގައި 

 [ން ކުއްޖާގެ ނަ]އެއްގެ ވާހަކަ ދައްކާފައިވާއިރު،  "[މެއްވަނަ އެހެން  ކިޔާ ސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތަށް އި]"އަކާއި  "[ވަނަން 
ހިންގާފައިވާކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ޢަމަލުތަކާމެދު އެކަށީގެންވާ  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]މެދު އިއާ

ނޑިޔާރުންނަށްވެސް އެއްބަސްވެވިފައިވާތީ،ޝައްކުތަކެއްވާކަމަށް މިމައްސަލަ ބެލުމުގައި ބައިވެރިވި   ހުރިހާ ފަ
)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ  2009/12މި މައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހެޅިފައިވާ ހެއްކަށް ޖުމްލަކޮށް ބަލާއިރު،  47އުޞޫލަތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ގެ 
ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ(ގެ ދަށުން ހުށަހެޅިފައިވާ ހެއްކަށްކަމާއި، އެގޮތުން،  47ލާގައި ރިޢާޔަތް ކުރެވެން އޮތީ ހަމައެކަނި މިމައްސަ

އިސްތިއުނާފް ކުރާ ]އެއަކުރުގެ ދަށުން ހުށަހެޅިފައިވާ ހެކީގައިވެސް އެކަށީގެންވާ ފުށުއެރުންތަކެއް ފާހަގަވާން ހުރުމުން، 
މެދު ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމަށް ކުރެވޭ ތުހުމަތުތައް ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އިއާ [ންކުއްޖާގެ ނަ] ،[ފަރާތުގެ ނަން

ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގައި ބުނާ އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް  51ހުށަހެޅިފައިވާ ހެކި ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
ނޑިޔާރުން   ނަށްވެސް އެއްބަސްވެވުނުކަމެވެ.ލިބިފައިނުވާކަމަށް މިމައްސަލަ ބެލުމުގައި ބައިވެރިވި ހުރިހާ ފަ

 

އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަމާއި ]ވީމާ، އިސްވެ ބަޔާންވެދިޔަ ސަބަބުތައް އެގޮތަށް ހުރުމާއެކު 
ޤަޟިއްޔާ  Q7C/2012/11ގެ ފަރާތުން ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފިޔޯރީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  [އެޑްރެސް

އެޤަޟިއްޔާގައި ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމަށް ބަދަލު  ،ފައިވާ ނުކުތާތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ 
ނޑިޔާރުންނަށް އިއްތިފާޤުވެވުނެވެ.މަގެންނަންޖެހޭ ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި މި  އްސަލަ ބެލި ފަ

 
 

 :ްޙުކުމ 

 
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފިޔޯރީ މެޖިސްޓްރޭޓް މުން، ދެންފަހެ، އިސްވެ ބަޔާންކުރެވިދިޔަ ސަބަބުތައް އެފަދައިން ހުރު

މައްޗަށް އިތުބާރު ކުރެވޭ ގެ  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް]ޤަޟިއްޔާގައި  Q7C/2012/11ކޯޓުގެ ނަންބަރު 
ނޑައަޅު އްވާފައިވަނީ، ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ މަޤާމެއްގައި ހުރެ ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ކަ

ހަމަތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ނޫންކަމުން، އެޤަޟިއްޔާގައި ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމް ބާޠިލުކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި 
ނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ކަނޑައަޅައި، އެގޮތުގެ މަތިން ޙުކުމްކޮށްފީމެވެ.  މިމައްސަލަ ބެލި ފަ

 
 



   މައްސަލަަތއް  ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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 HC-A/335/2013ޟިއްޔާ ނަންބަރު ޤަ 
  :ްލެއް ހިންގުން ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތ 

 

 :ްއިސްތިއުނާފު ކުރިފަރާތ 

 ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސްޕްރޮސި ނަން:  *

 -* ދާއިމީ އެޑްރެސް:  -* އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު: 

 

  ަ16ތައް:އިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތ 

 [ކުރެވިފައިއުނި ] ނަން: -1

 [އުނިކުރެވިފައި ]* ދާއިމީ އެޑްރެސް:  [އުނިކުރެވިފައި]* އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު: 

 [އުނިކުރެވިފައި] ނަން: -2

 [އުނިކުރެވިފައި ]* ދާއިމީ އެޑްރެސް:  [އުނިކުރެވިފައި]* އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު: 

 [އުނިކުރެވިފައި] ނަން: -3

 [އުނިކުރެވިފައި ]* ދާއިމީ އެޑްރެސް:  [ވިފައިއުނިކުރެ ]* އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު: 

 [އުނިކުރެވިފައި] ނަން: -4

 [އުނިކުރެވިފައި ]* ދާއިމީ އެޑްރެސް:  [އުނިކުރެވިފައި]* އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު: 

 
  ު1434ޛުލްޙިއްޖާ  18 ތާރީޚް: ރަޖިސްޓްރީކުރެވުނ 

 2013 އޮކްޓޯބަރު  23                  
 :ް1436އްރަމް މުޙަ 16 ނިމުނު ތާރީޚ    

 2014 ނޮވެމްބަރު  09             
 

  ު36  ރު: ނަންބަ  ޤަޟިއްޔާ  އިސްތިއުނާފުކުރެވުނ/Jv-C/2012 

 :ުޖުވެނައިލް ކޯޓު  ނިންމެވި ކޯޓ 

 

  ިލިސް:މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖ 

ނޑިޔާރު  ނޑިޔާރު ޢަބްދު ،ޢަބްދުއްރައޫފު އިބްރާހީމްފަ  ރު ޢަލީ ސަމީ ފަނޑިޔާރު  ،ޙަމީދުهللا ފަ
 

  ުތައް(އުޞޫލު ޤަޟިއްޔާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ މުޙިއްމ(: - 
 

  ިއާއި ޙުކުމް ގެ ޚުލާޞާ ދަށުކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައ: 

 

ގެ ނަމާއި  1އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތް ] ޤަޟިއްޔާއަކީ،Jv-C/2012/36  ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު
ގެ ނަމާއި  3އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތް ]އާއި،  [ނަމާއި އެޑްރެސް  ގެ  2އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތް ]، [އެޑްރެސް
ދުވަހުގެ  2011ޑިސެމްބަރ  26އިތުރު މީހަކާއެކު،  [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 4އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތް ] އާއި [އެޑްރެސް
ގޭގެ ކުރިމަތީގައި  [ގެއެއްގެ ނަން]އެރަށު  އަހަރު( 15)، [ނަމާއި އެޑްރެސް އަދި އަހަރު ކުއްޖާގެ ]އެހައިކަންހައިއިރު،  21:00

އިސްތިއުނާފް ]، އާއި [ން ގެ ނަ  2އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތް ]، އާއި [ނަންގެ  1އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތް ]ހުއްޓައި، 
ތުލުސްދޫ އިރުދެކުނު  ކ. ގަދަކަމުން [ކުއްޖާގެ ނަން] ،[ނަންގެ  4އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތް ]، [ގެ ނަން 3ރައްދުވާ ފަރާތް 

މެދު ގަދަކަމުން އިއާ [ކުއްޖާގެ ނަން ]ގެންގޮސް މިހަތަރު މީހުން ސަރަހައްދަށް  [ނަން ދިސާ ހިނގި ތަނުގެޙާ ]ފަރާތުގައި އޮންނަ 

                                                 
16

 އަހަރު ނުފުރޭ ކުޑަކުދިންތަކެކެވެ. 18ޙާދިސާ ހިނގިއިރު މިމައްސަލައިގައި އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތްތަކަކީ   



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ  2009/12ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގާފައިވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
މާއްދާގެ )ހ( އާ ޙަވާލާދީ އެމާއްދާގެ  ވަނަ 3ވަނަމާއްދާއާ ޙަވާލާދީ، އެޤާނޫނުގެ  7ލުތަކަކަށް ޢަމަލު ކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ޞޫއު

ގެ ނަމާއި  2އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތް ]އާއި،  [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 1އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތް ] )ނ( ގެ ދަށުން
ގެ ނަމާއި  4އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތް ] ،އާއި [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 3އުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތް އިސްތި]އި، އާ [އެޑްރެސް
ބައްލަވާފައިވާ ތުން ކުރުމުން ދައުލަ ގެ މައްޗަށް ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ [އެޑްރެސް

  ޤަޟިއްޔާއެކެވެ.
ގެ  1އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތް ]ދެންފަހެ، ޙުކުމް ކުރައްވާފައިވަނީ، " ންކޯޓު ޖުވެނައިލް ޤަޟިއްޔާގައި އެ
ގެ  3އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތް ]އާއި،  [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 2އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތް ]އާއި  [ނަމާއި އެޑްރެސް
 2011ޑިސެމްބަރު  26އިތުރު މީހަކާއެކު،  [ޑްރެސްގެ ނަމާއި އެ 4އިސްތިުއނާފް ރައްދުވާ ފަރާތް ]އާއި،  [ނަމާއި އެޑްރެސް

ކުރިމަތީގައި ހުއްޓައި،  [ގެއެއްގެ ނަން]އެރަށު  އަހަރު( 15) [މާއި އެޑްރެސްކުއްޖާގެ ނަ]އެހައިކަށްހައިއިރު،  21:00ދުވަހުގެ 
އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ] އާއި، [ގެ ނަން 4އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތް ]އާ  [ގެ ނަން  2އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތް ]

 [ނަން  ދިސާ ހިނގި ތަނުގެ ޙާ ]ތުލުސްދޫ އިރުދެކުނު ފަރާތުގައި އޮންނަ  ގަދަކަމުން ކ. [ކުއްޖާގެ ނަން] ،[ގެ ނަން 1ފަރާތް 
ންބަރު މެދު ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގާފައިވާތީ، ޤާނޫނު ނައާއި [ކުއްޖާގެ ނަން]ސަރަހައްދަށް ގެންގޮސް މިހަތަރުމީހުން 

ވަނަ މާއްދާއާ  7)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ  12/2009
ގެ ނަމާއި  1އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތް ]ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާ ޙަވާލާދީ އެމާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން  3ޙަވާލާދީ އެޤާނޫނުގެ 

ގެ ނަމާއި  3އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތް ]އާއި،  [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 2އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތް ]، އާއި [އެޑްރެސް
ގެ މައްޗަށް ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް  [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 4އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތް ]އާއި،  [އެޑްރެސް

ގެ ނަމާއި  1އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތް ]ފައިވާ ކަމާއި، މިދަޢުވާއަށް ޖަވާބުދާރީވަމުން ތުން ކޮށްދައުލަ ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ 
ގެ ނަމާއި  3އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތް ]އާއި،  [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 2އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތް ]އާއި  [އެޑްރެސް
ތުން ކޮށްފައިވާ ދައުލަ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި،  [އި އެޑްރެސްގެ ނަމާ 4އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތް ]އާއި،  [އެޑްރެސް

އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތް ]ތުން ދައުލަ ށް އިންކާރުކޮށްފައިވާކަމާއި، ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއަ
 3އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތް ]އާއި،  [އި އެޑްރެސްގެ ނަމާ 2އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތް ]އާއި  [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 1

ގެ މައްޗަށް ކުޅަ، ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ  [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 4އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތް ]އާއި، [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް
އާއި  [ނަމާއި އެޑްރެސް ގެ 1ކިވެރިޔާ ހެ]ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށުގެ މި ދަޢުވާއަށް އިންކާރުކުރުމާ ގުޅިގެން ހެކިންގެ ގޮތުގައި، 

އާއި  [ނަމާއި އެޑްރެސް ގެ 4ހެކިވެރިޔާ ]އާއި  [ނަމާއި އެޑްރެސް ގެ 3ހެކިވެރިޔާ ] އާއި [ނަމާއި އެޑްރެސް  ގެ  2ހެކިވެރިޔާ ]
ރާތްކަމުގައިވާ އާއި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރި ފަ [ނަމާއި އެޑްރެސް ގެ 6ހެކިވެރިޔާ ]އާއި  [ނަމާއި އެޑްރެސް ގެ 5ހެކިވެރިޔާ ]

އާއި ސައިކޮލޮޖިކަލް  ( މުޙައްމަދު އިރުޝާދު 2058ޕޮލިސް ލާންސް ކޯޕްރަލް )ސ.ނ.މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ 
އާއި ކުއްޖާއާއިބެހޭ ރިޕޯޓުގެ ގޮތުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޔާ ޢަލީ އާޑޮކްޓަރު އެސެސްމެންޓް ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރި ފަރާތްކަމުގައިވާ 

ހުށަހަޅާފައިވާއިރު، ޤަރީނާގެ  އާމިނަތު ޝަރީފްފަރާތްކަމުގައިވާ  ފެމެލީއިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓް ހެދި  ޖެންޑަރ އެންޑް
ގޮތުގައި ސައިކޮލޮޖިކަލް އެސެސްމެންޓް ރިޕޯޓާއި ކްރައިމް ސީން ރިޕޯޓާއި ކުއްޖާއާއިބެހޭ ރިޕޯޓުގެ ގޮތުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ދީފައިވާ ބަޔާން ވީޑިއޯ ރެކޯޑްކުރެވިފައިވާ  [ކުއްޖާގެ ނަން]ކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓާއި، ތަޙްޤީޤަށް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމެލީއިން ތައްޔާރު
ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި  [ނަމާއި އެޑްރެސް ގެ 1ހެކިވެރިޔާ ]ލަތުން ހުށަހެޅި ހެކިންކުރެ، ޢުދ ،ސީޑީ ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި

މައްޗަށްވެސް ޢަދާވާތްތެރިކަމާއި ނަފްރަތްތެރިކަން އޮންނަކަމަށް ހެކިބަސް ދެމުން، މީނާ ދަޢުވާލިބޭ ހަތަރު ކުދިންގެ 
 ގެ  2ހެކިވެރިޔާ ]އާއެކީގައި  [ކުއްޖާގެ ނަން]ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި،  [ނަމާއި އެޑްރެސް ގެ  2ހެކިވެރިޔާ ]ބުނެފައިވާކަމާއި، 

ވީނުވީގޮތެއް ނޭނގުމުން އެކަނި ގެއަށް ދަނިކޮށް  އަށް [ކުއްޖާގެ ނަން]ގެ ކްލާސް ކުއްޖެއްގެ ގެއަށް ގޮސްފައި އެހިސާބުން  [ނަން
ސާފުކުރުމަށް ސުވާލުކުރުމުން،  ތްތެމި، ރޮވިފައިކަމަށާއި، ވީގޮ  ގެ ފައިކުރި [ކުއްޖާގެ ނަން ]އާއި ދިމާވިއިރު ހުރީ  [ކުއްޖާގެ ނަން ]
އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ]އާއި  [ނަންވަގެ  2އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތް ]އާއި  [ނަން ގެ 1އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތް ]

ގެންދިޔަކަމާއި އަދި އެ މީހުން  އަށް  [ނަން  ތަނުގެ ދިސާ ހިނގި ޙާ ] [ކުއްޖާގެ ނަން]އާ ތިންމީހުންވެގެން  [ން ގެ ނަ 4ފަރާތް 
ގެ  2ހެކިވެރިޔާ ]، [ކުއްޖާގެ ނަން]ބުނާކަމެއް ނުކޮށްފިނަމަ އެތަނަށް އިތުރު މީހުން ގެންނާނެކަމަށްބުނެ ބިރުދައްކާފައިވާކަމަށް 

ހެކިބަސް ދެމުން ބުނެފައިވަނީ،  [ނަމާއި އެޑްރެސް ގެ 3ހެކިވެރިޔާ ]ގާތުގައި ބުނެފައިވާކަމަށް ހެކިބަސްދީފައިވާކަމާއި،  [ނަން
ގެ ދަރިފުޅު  [ނަން  ގެ 3ހެކިވެރިޔާ ]އާ ބަޔަކު ބެހުނުކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނުއިރު، އެކުދިންގެ ތެރޭގައި  [ކުއްޖާގެ ނަން ]
އެތަނަށް  [ނަން  ގެ 4ހެކިވެރިޔާ ]އާ ސުވާލުކުރުމުން  [ކުއްޖާގެ ނަން]މެނޭކަމަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތާއި ގުޅިގެން އެގެއަށް ގޮސް ހި
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އަދި  ،ދިޔަކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރާކަމަށާއި، ދެންތިބި ފަސް ކުދިން އޭނާއާ ބެހެނުކަމަށް ބުނިކަމަށާއި
 [ނަމާއި އެޑްރެސް  ގެ  4ހެކިވެރިޔާ ]އަށް އެއީ ކޮންކުދިންތަކެއް ކަމެއް ނޭނގޭކަމަށް ބުނެފައިވާކަމާއި،  [ނަން ގެ 3ހެކިވެރިޔާ ]

އާ ގަދަކަމުން ބަޔަކު  [ކުއްޖާގެ ނަން]އަކީ އޭނާގެ ވަރަށް ގާތް ރައްޓެއްސެއްކަމާއި،  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ހެކިބަސްދެމުން، 
އެތަނުގައި ހުރިކަމަށާއި އެމަންޒަރު ފެނުނުކަމަށް ބުނެ  [ނަން ގެ 4ހެކިވެރިޔާ ]ޔަކަމާއި ބެހުނީކަމަށާއި އެތަނަށް ހަތަރުކުދިން ދި

އޭނާ ގާތުގައި އެދި އެރޭ ކަންތައްވީގޮތް  [ކުއްޖާގެ ނަން]ދިސާ ހިނގިދުވަހު ނޫން އޭގެ އަނެއް ދުވަހު ޙާހެކިބަސް ދިނުމަށް އެ
އެދިފައިވާކަމަށް  [ކުއްޖާގެ ނަން]އެއްބާރުލުންދީގެން އެކަން ކޮށްދިނުމަށް  ކިޔައިދީފައި، އެގޮތަށް ބަޔާންދިނުމަށާއި އަދި އޭނާއަށް

އިސްތިއުނާފް ]ވަނަ ދުވަހުގެރޭ  2011ޑިސެމްބަރު  26އަށް  [ނަމާއި އެޑްރެސް ގެ  5ހެކިވެރިޔާ ]ބުނެ ހެކިބަސްދީފައިވާކަމާއި، 
ގެ  2އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތް ]އާއި  [ންނަ ގެ 1އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތް ]އާއި  [ނަން ގެ  3ރައްދުވާ ފަރާތް 

ގޮވައިގެން ދަނިކޮށް ފެނިފައިނުވާކަމާއި  [ނަމާއި އެޑްރެސް ކުއްޖާގެ] ،[ނަންގެ  4އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތް ]އާއި  [ންނަ
ހެކިވެރިޔާ ]ބަސް އަދާކޮށްފައިވާކަމާއި، އަދި އެ ވާހަކަތުގެ އަޑުއިވިފައިވަނީ ތުންތުންމަތިންކަމަށް ބުނެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ހެކި

ޑިސެމްބަރ  26ދިސާ ހިނގައިގެން އުޅޭކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބުނީ އޭގެ ދެދުވަސް ފަހުންކަމާއި، ޙާއަށް މި  [ނަމާއި އެޑްރެސް ގެ 6
އާއި  [ނަންގެ  1އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތް ]އާއި  [ނަން ގެ  3އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތް ]ވަނަ ދުވަހުގެރޭ  2011

 [މާއި އެޑްރެސް ކުއްޖާގެ ނަ] ،[ނަންގެ  4އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތް ]އާއި  [ނަން ގެ  2އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތް ]

ގެ މަންމަ ބުނިބުނުމަކަށްކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް  [ކުއްޖާގެ ނަން]ގޮވައިގެން ދަނިކޮށް މީނާއަށް ފެނުނުކަމަށް ބަޔާން ދީފައިވަނީ 
ގޭތެރެއިން ފެނުނުކަމަށް ބުނެ ހެކިބަސް  [ގޭގެ ނަން ގެ 6ހެކިވެރިޔާ ] ،[ކުއްޖާގެ ނަން]ހާއިރު  08:30އެރޭ 

ގެ ސައިކޮލޮޖިކަލް އެސެސްމެންޓް ހެދި ފަރާތާއި މިނިސްޓްރީ  [ކުއްޖާގެ ނަން]އަދާކޮށްފައިވާކަމާއި، މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރި ފަރާތާއި 
ދިސާ ހިނގައިދިޔަގޮތް ޙާރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރި ފަރާތަށް  ބެހޭ އާ [ކުއްޖާގެ ނަން ]ރާތުން އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމެލީގެ ފަ

އަށް އެއްވެސްކަހަލަ ޖިންސީ ޢަމަލެއް ބަޔަކު  [ކުއްޖާގެ ނަން]ގެ މެޑިކޯ ލީގަލް ރިކޯޑުން [ކުއްޖާގެ ނަން]ކިޔައިދީފައިވީނަމަވެސް 
ނެއްގެ ޖިންސީ ލައިގެންހުރި ސްކިނީގައި ހޭކިފައިހުރި ފިރިހެ [ކުއްޖާގެ ނަން ] ނުވަތަ މީހަކު ހިންގާފައިވާކަން އެނގެން ނެތްކަމާއި،

ދިސާގައި ތުހުމަތުކުރެވިގެން ދަޢުވާކުރެވޭ ޙާ އައިސްފައިވާ މަނިން ނެގުނު ސާމްޕަލްގެ ޑީ.އެން.އޭ ހެދުމުން، މި އެދުން ފުދުމުން
އިލް ދިމާވެފައިނުވާކަމާއި، ކުށުގެ ވެށިން ނެގިފައިވާ އެއްވެސް ހަތަރު ކުދިންގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ކުއްޖަކާއި، ޑީ.އެން.އޭ ޕްރޮފަ

ގެ  2އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތް ]އާއި،  [ނަން ގެ  1އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތް ]މާއްދީ ހެއްކަކުން މިޢަމަލު ހިންގުމުގައި 
ބައިވެރިވެފައިވާކަން  [ނަންގެ  4ރައްދުވާ ފަރާތް އިސްތިއުނާފް ]އާއި،  [ނަން ގެ  3އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތް ]އާއި، [ނަން

އާއި މެދު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާއިރު، އެމަންޒަރު  [ކުއްޖާގެ ނަން]އެނގެން ނެތްކަމާއި، 
އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ]އި، އާ [ނަންގެ  1އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތް ]ހަމަލޮލުން ފެނުނު އެއްވެސް ހެއްކެއް ނެތްކަމާއި، 

ގެ  [ނަންގެ  4އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތް ]އާއި،  [ނަންގެ  3އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތް ]އާއި، [ނަންގެ  2ފަރާތް 
ށް )ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުޞޫލުތަކަކަ  2009/12މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށްފައިވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރ 

ވަނަ މާއްދާގައި ހެކީގެ ނިސްބަތްތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،  47ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުންކަމަށްވީހިނދު، އެޤާނޫނުގެ 
ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން،  51އެއިން ފަސް ބާވަތެއްގެ ހެކި ހުރެއްޖެނަމަ އެހެއްކަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ކޮށްފިކަން އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ޝައްކެއް ނެތި ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވީކަމަށް ބަލަންވާނެކަމަށް މީހަކު ކުށެއް 
އާއި،  [ނަން ގެ  2އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތް ]އާއި،  [ނަންގެ  1އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތް ]ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، 

ގެ މައްޗަށް ހުށަހަޅާފައިވާ  [ނަންގެ  4އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތް ]އި، އާ [ނަން ގެ  3އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތް ]
ބާވަތެއްގެ ހެކިކަމަށްވާތީ،  03ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  47ހެކިތައް ވަޒަންކުރުމުން ލިބިފައިވަނީ، އިސްވެ ދެންނެވުނު ޤާނޫނުގެ 

ގެ ނަމާއި  2އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތް ]އި، އާ [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް  1އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތް ]ތުން ދައުލަ
ގެ ނަމާއި  4އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތް ]އާއި،  [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 3އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތް ]އާއި،  [އެޑްރެސް
ވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ތުން ކުޅަ ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށުގެ މިދަޢު ދައުލަ ގެ މައްޗަށް [އެޑްރެސް

ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ، އެއްވެސް ޝައްކެއް ނެތް މިންވަރަށް ޝަރީޢަތަށް  51ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
  މިފަދައިންނެވެ. ސާބިތުވެފައިނުވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި ޙުކުމްކޮށް މިޤަޟިއްޔާ ނިންމީއެވެ"

 
 
 



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 

 

 ޞަފްޙާ  | 237
 

 
 

 :ްފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައ 

 

ޤަޟިއްޔާގައި ޙުކުމް ކުރައްވާ ނިންމެވުމުން، އެޙުކުމާމެދު ހިތްހަމަ  Jv-C/2012/36 ނަންބަރު ކޯޓުގެ ޖުވެނައިލް .2
އެޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު ކުރަމުން އަންނަނިވި ނުކުތާތައް ފާހަގަކޮށް  ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ޕްރޮސި ނުޖެހިގެން 

ގެ ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހު ޕްރޮސި އެގޮތުން  ޖިލީހުގައި ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ.އެނުކުތާތަކާމެދު ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަ
  ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ:

 
  ،ީކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު  2009/12ޤާނޫނު ނަންބަރ ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކ(

ގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޤްސަދާއި ޚިލާފަށް ވަނަ މާއްދާ  2ލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ޞޫޚާއްޞަ އު
 .އެވެނުކުތާ ންމަވާފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ ޖުވެނައިލް ކޯޓުން މައްސަލަ ނި

 
 ،ީއިސްތިއުނާފް ]، އާއި [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 1އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތް ] ދެވަނަ ނުކުތާއަކ
އަދި  އާއި [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 3އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތް ]އާއި،  [ސްގެ ނަމާއި އެޑްރެ 2ރައްދުވާ ފަރާތް 

ތުން ކޮށްފައިވާ ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ދައުލަގެ މައްޗަށް [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް  4އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތް ]
ންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ )ކުޑަކުދި 2009/12ހިންގުމުގެ ކުށުގެ މައްސަލައިގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރ 

)ހަތަރެއް( މީހުންގެ މައްޗަށް ކުށް  4މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތް ނުކުރައްވައި އެ  47ލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ޞޫއު
 .ނިންމާފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާއެވެސާބިތުނުވާކަމަށް 

 
 

    ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށާއި، Jv-C/2012/36 ނަންބަރު ކޯޓުގެ ނައިލް ޖުވެމިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން  .1
 ތަކުން ފަރާތް ފަރާތުންނާއި މައްސަލަ ރައްދުވާ  ގެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހު ޕްރޮސިއެޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު ކުރަމުން 

ންތަކަށް ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ޝަރީޢަތަށް ޔު މައްސަލައާއި ގުޅުންހުރި ލިޔެކިދައްކާފައިވާ ވާހަކައަށާއި، 
 ފާހަގަކުރެއެވެ.

 

އިސްތިއުނާފް ]، އާއި [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 1އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތް ] ފުރަތަމަ ކަމަކީ، )ހ(
އިސްތިއުނާފް ] އަދި  [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 3އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތް ] އާއި [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 2ރައްދުވާ ފަރާތް 
)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ  2009/12ޤާނޫނު ނަންބަރު މައްޗަށް ގެ  [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 4ރައްދުވާ ފަރާތް 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާ  3އެޤާނޫނުގެ އި ވަނަ މާއްދާއާ 7ގެ  ލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ޞޫ މީހުންނާމެދު ޚާއްސަ އު
ގެ ދަށުން ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާކޮށްފައިވާ ކަމާއި،  ދާގެ )ނ(އެމާއް، ޙަވާލާދީ

 އެދަޢުވާއަށް މިހަތަރު މީހުން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި އިންކާރުކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމެވެ.

 
ތްތަކުން ދަށު ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މިމައްސަލައިގައި އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާ  ދެވަނަ ކަމަކީ، )ށ(

ތުގެ ފަރާތުން ހެކި ހުށަހަޅައި، ހެކިން ދައުލަ މަޖިލީހުގައި ދަޢުވާއަށް އިންކާރުކުރުމުން އެދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި 
ށަހެޅި ތުގެ ފަރާތުން ހުދައުލަޙާޟިރުކޮށް އެމީސްމީހުންގެ ބަސް ޝަރީޢަތުން ހޯދުމަށް އެދިފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި، އެގޮތުން 

 -ހެކީންގެ ތެރެއިން:
ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދީފައިވާ  [ނަމާއި އެޑްރެސް ގެ 1ހެކިވެރިޔާ ]. 2

އާއި އޭނާގެ ކޮއްކޮ  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ޖަހާއިރުކަމަށާއި،  11ގެއަށް އައީ  [ކުއްޖާގެ ނަން]ދިސާ ހިނގިރޭ ޙާބަޔާނުގައި، 
އި، އެރޭ ވީ ކިހިނެއްތޯ ސުވާލުކުރުމުން މަންމަ ކައިރީ ބުނާކަށް ބޭނުން ނޫންކަމަށް ބުނިކަމަށާގެއަށް އައީ ރޮމުން ކަމަށާއި، 
ގެ މަންމަ ފަރާތުން ކަމަށާއި، ދެން  [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 4ހެކިވެރިޔާ ]ގެ އަނެއް ދުވަހު މީނާއަށް އެކަން އެނގުނީ އޭ 

ޔާދިން ކަމަށާއި، މިމައްސަލައިގައި ތަހްޤީޤަށް ބަޔާން ދިސާ ހިނގި ގޮތް ކިޙާއާއި ސުވާލުކުރުމުން  [ކުއްޖާގެ ނަން]
 ދިންއިރުވެސް މިމައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ހަތަރު ކުދިންގެ މައްޗަށް އަދާވަތްތެރިކަން އޮންނަކަމަށް ބުނެފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި،



   މައްސަލަަތއް  ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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ވާ ބަޔާނުގައި، ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދީފައި [ނަމާއި އެޑްރެސް ގެ 2ހެކިވެރިޔާ ]. 1
ގެ ކްލާސް ކުއްޖެއްގެ ގެއަށް ދިޔަކަމަށާއި، އޭނަ [ނަން ގެ 2ހެކިވެރިޔާ ]އާއި އެކު  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ދިސާ ހިނގިރޭ ޙާ

ލަސްވެގެން ގެއަށް  [ކުއްޖާގެ ނަން ]، ދިޔަތަނެއް އޭނާއަށް ނޭނގުނުކަމަށާއި [ކުއްޖާގެ ނަން ]އަނެއް ފަރާތަށް އެނބުރި ހުއްޓާ 
ގެ ފައިކުރި ހުރީ ތެމިފައިކަމަށާއި، ކިހިނެއްތޯ ވީ [ކުއްޖާގެ ނަން]އާއި ދިމާވިކަމަށާއި އޭރު  [ކުއްޖާގެ ނަން]ށް އެކަނި ދަނިކޮ

އާއި [ވަނަންގެ  2އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތް ]އާއި [ނަންގެ  1އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތް ]ސުވާލު ކުރުމުން 
އަށް  [ނަން  ތަނުގެދިސާ ހިނގި ޙާ ] [ކުއްޖާގެ ނަން ]އާއި ތިންމީހުން ވެގެން  [ނަން ގެ  4އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތް ]

ގެ  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ގެންގޮސް އެމީހުން ބުނާކަމެއް ނުކޮށްފިނަމަ އިތުރު މީހުން ގެންނާނެ ކަމަށްބުނެ ބިރު ދެއްކިކަމަށާއި، 
އާއި  [ނަން ގެ 4ހެކިވެރިޔާ ]ހުން އެތަނަށް އަތްލިކަމަށާއި، ފަ [ގެ ނަން  4އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތް ]ގައިގައި 

 2އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތް ]އާއި  [ނަން ގެ 4ހެކިވެރިޔާ ]އައިކަމަށާއި،  [ންގެ ނަ 3އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތް ]
ބުނެފައިވާކަން  ގާތުގައި  [ނަން  ގެ  2ހެކިވެރިޔާ ] ،[ކުއްޖާގެ ނަން]ގައިގައި އަތްނުލާ ކަމަށް  [ކުއްޖާގެ ނަން]، [ގެ ނަން

 އެނގޭކަމާއި،
ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި،  [ނަމާއި އެޑްރެސް ގެ 3ޔާ ހެކިވެރި]. 1

ހިމެނޭކަމުގެ  [ނަން ގެ  4ހެކިވެރިޔާ ]އާއި ބަޔަކު މީހުން ބެހުނުކަމާއި އެކުދިންތެރޭ މީނާގެ ދަރިފުޅު  [ކުއްޖާގެ ނަން ]
ދިސާ އާއި ޙާއާއި އެ [ކުއްޖާގެ ނަން]މެންގެއަށް ގޮސް  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ބުމުން އެކަން އޮޅުން ފިލުވުމަށް މަޢުލޫމާތު ލި

ގެ  4ހެކިވެރިޔާ ]ދިސާ ހިނގިތަނަށް ޙާވީގޮތް ކިޔައިދިންކަމަށާއި، އެރޭ އެ [ކުއްޖާގެ ނަން ]ގުޅޭގޮތުން ސުވާލު ކުރުމުން 
އާއި ނުބެހޭކަމަށާއި، ދެންތިބި ކުދިން  [ކުއްޖާގެ ނަން] ،[ނަން ގެ 4ހެކިވެރިޔާ ]ނަމަވެސް  ،ދިޔަކަމަށާއި [ނަން

ގެ މަންމައަށް ކިޔައިދޭން ބުނުމުން އޭނާ [ކުއްޖާގެ ނަން ]ރޯން ފެށުމުން އެވާހަކަ  [ކުއްޖާގެ ނަން]ބެހުނުކަމަށް ބުނެ 
އާއި  [ކުއްޖާގެ ނަން ]އަށްވެސް  [ނަން ގެ 3ހެކިވެރިޔާ ]މަންމައަށް ކިޔައިދޭން އެއްބަހެއް ނުވިކަމަށާއި،  [ކުއްޖާގެ ނަން]

އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތް ]ބެހުނުކަމަށް ބުނާ ފަސްކުދިންނަކީ ކޮން ކުދިންނެއްކަމެއް ނޭނގޭކަމަށާއި، އޭނާއަށް އެނގެނީ 
އޭނާގެ  [ނަން ގެ 3ހެކިވެރިޔާ ]ދިސާއާއި ގުޅިގެން ޙާގެ ނަން އެކަނިކަމާއި، މި)އިތުރު ކުއްޖެއްގެ ނަން(އާއި  [ގެ ނަން 3

އެކު އުޅެފައި އޭނާ އެބައަންނަމޭ ކުރުމުން އެރޭ )އިތުރު ކުއްޖެއްގެ ނަން( އާއާއި ސުވާލު [ނަން  ގެ  4ހެކިވެރިޔާ ]ދަރިފުޅު 
 [ނަން ގެ  4ހެކިވެރިޔާ ]ށް އަ )އިތުރު ކުއްޖެއްގެ ނަން(ނައިސް ލަސްވުމުން  )އިތުރު ކުއްޖެއްގެ ނަން(ކިޔާފައި ދިޔަފަހުން 
ށް އަންނާށޭ ބުނިކަމަށާއި، އެތަނަށް ދިޔައިރު އެމީހުން ތިބި ކަމަށާއި، އަދި އަންހެންކުއްޖެއްވެސް ގުޅުމުން ކުޑަރަށަ 

ހެކިވެރިޔާ ] ބުނިކަމަށް، [ނަން  ގެ 4ހެކިވެރިޔާ ]ހުރިކަމަށާއި، އަދިރިކަމުން އެއީ ކޮން އަންހެން ކުއްޖެއްކަމެއް ނޭނގޭކަމަށް 
 ބުނެފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި، [ނަން ގެ 3

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދީފައިވާ  [ނަމާއި އެޑްރެސް ގެ 4ހެކިވެރިޔާ ] .5
ކައިރީގައި ކަމަށާއި، އޭގެކުރިން  [ނަން ގެ 5ހެކިވެރިޔާ ]ހާއިރު އޭނާ ހުރީ  09:30ދިސާ ހިނގިރޭ ޙާބަޔާނުގައި، އެ

އަކީ އޭނާގެ ވަރަށް ގާތް ރައްޓެއްސެއްކަމަށާއި،  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ދިސާ ހިނގިތަނަށް އޭނާ ގޮސްފައިނުވާނެ ކަމަށާއި، ޙާ
ދިސާ ހިނގި ދުވަހުނޫން ޙާއާ ގަދަކަމުން ބެހުނީކަމަށް ބުނެފައިވާކަމަށާއި،  [ކުއްޖާގެ ނަން]އޭނާ ގާތުގައި  [ކުއްޖާގެ ނަން ]

ކިޔައިދިނުމަށްފަހު،  ގާތުގައި އެރޭ އެކަން ވީގޮތް  [ނަން  ގެ  4ހެކިވެރިޔާ ]އައިސް  [ކުއްޖާގެ ނަން ]އަނެއް ދުވަހު  އޭގެ
ބަޔަކު ބެހުނީކަމަށާއި، އެތަނަށް ހަތަރުކުދިން ދިޔަކަމަށާއި، އެރޭ އެތާ އޭނާ ހުރިކަމަށާއި މަންޒަރު ފެނުނުކަމަށް ބުނެ 
ހެކިބަސް ދޭން ބުނުމުން އެގޮތަށް އޭނާ ބަޔާންދިނީކަމަށާއި، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ދީފައިވާ ތަޙްޤީޤު ބަޔާނުގައި 

 ނީ އޭނާގެ ސޮޔާއި އިނގިލީގެ ނިޝާންކަމަށްބުނެ ހެކިބަސްދީފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،އެވަ
ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި،  [ނަމާއި އެޑްރެސް ގެ 5ހެކިވެރިޔާ ]. 2

އިސްތިއުނާފް ]ދުވަހުގެ ރޭ  2011 ސެމްބަރުޑި 26ޝަރީޢަތަށް ޙާޟިރުކުރެވިފައިވާ ހަތަރު ކުދިން އޭނާ ދަންނަކަމަށާއި، 
ގެ  2އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތް ]، އާއި [ގެ ނަން 1އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތް ]، އާއި [ނަންގެ  3ރައްދުވާ ފަރާތް 

ގޮވައިގެން ދަނިކޮށް އޭނާއަށް  [ކުއްޖާގެ ނަން]، [ގެ ނަން  4އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތް ]އާއި،  [ނަން
ގޮވައިގެން ދިޔަކަން އެނގިފައިވަނީ ތުންތުންމަތިންކަމަށް ބުނެފައިވާކަން  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ނިފައިނުވާކަމަށާއި، އެމީހުން ފެ

 އެނގޭކަމާއި،
ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދީފައިވާ  [ނަމާއި އެޑްރެސް ގެ 6ހެކިވެރިޔާ ]. 6

ވަނަ  2011 ޑިސެމްބަރު 26ރުވެ ތިބި ހަތަރު ކުދިން މީނާ ދަންނަ ކަމަށާއި، ބަޔާނުގައި، ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ޙާޟި



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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، އާއި [ގެ ނަން 1އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތް ]، އާއި [ގެ ނަން 3އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތް ]ދުވަހުގެރޭ 

 [ކުއްޖާގެ ނަން ] ،[ނަން ގެ 4އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތް ]އާއި،  [ގެ ނަން 2އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތް ]
ގެ މަންމަ ބުނެގެން ކަމަށާއި، އެރޭ މިހަތަރު  [ކުއްޖާގެ ނަން]ގޮވައިގެން ދަނިކޮށް ފެނުނުކަމަށް ބުނެ ބަޔާން ދީފައިވަނީ 

ހާއިރު  08:30އޭނާއަށް އެރޭ ފެނުނީ  [ކުއްޖާގެ ނަން] ގޮވައިގެން ދަނިކޮށް ފެނިފައިނުވާކަމަށާއި، [ކުއްޖާގެ ނަން]މީހުން 
ގެ ދައްތައާއި ބައްދަލްކުރަން  [ނަން ގެ 6ހެކިވެރިޔާ ]ދިޔައީ  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ނާގެ ގޭތެރެއިން ކަމަށާއި، އެރޭ އެގެއަށް އޭ

ގެ މަންމައައިސް ބުނުމުންކަމަށާއި، ވަކިގޮތަކަށް  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ދިސާ ހިނގިކަން އެނގުނީވެސް ޙާ ކަމަށާއި، އޭނާއަށް 
 ތުން މީނާއަށް އިރުޝާދު ނުދޭކަމަށް ބުނެފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި،ހެކިބަސްދިނުމަށް އެއްވެސް ފަރާ

ޖުވެނައިލް  (2058ލާންސް ކޯޕްރަލް މުޙައްމަދު އިރުޝާދު )ސ.ނ.މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ . 7
 ން ދިސާ ހިނގިތާ ތިން ދުވަސް ފަހުން ޕޮލިހުންގެ ފަރާތު ޙާކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި، މި

ހާއިރު،  21:00ދުވަހުގެ  2011ޑިސެމްބަރ  26އާއި ސުވާލުކުރުމުން  [ކުއްޖާގެ ނަން]ތުލުސްދޫއަށް ގޮސް  ކ.
އިސްތިއުނާފް ]، އާއި [ގެ ނަން 2އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތް ]އާއި،  [ގެ ނަން  1އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތް ]

އަށް ގެންދިޔަކަމަށާއި،  [ގެ ނަން ތަނު  ދިސާ ހިނގި ޙާ]ދަކަމުން ތުލުސްދޫ ގަ  [ކުއްޖާގެ ނަން ] ،[ގެ ނަން  4ރައްދުވާ ފަރާތް 
ގެ  3އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތް ]ގެ އުރަމަތީގައި ހިފިކަމަށާއި، ފަހުން އެތަނަށް [ކުއްޖާގެ ނަން ]އެތިން މީހުންވެގެން 

އްޖަކު އެމީހުންގެ އަންނައުނު ބާލައި އެމީހުންގެ އައިކަމަށާއި، މިކުދިން ތެރެއިން ދެކު [އިތުރު ކުއްޖެއްގެ ނަން ] އާއި [ނަން
 [އިތުރު ކުއްޖެއްގެ ނަން]ގެ އަގަޔަށްލައި ތަޅުވައި ބޯށޭ ބުނިކަމަށާއި، މިކުދިން ތެރެއިން  [ކުއްޖާގެ ނަން]ކުރިމަތިފަރާތް 

ފޯނުން ވީޑިއޯ ކުރިކަމަށް  ގެ  [ގެ ނަން  3އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތް ]އޭނާގެ ޖިންސީ އެދުން ފުއްދިކަމަށާއި، މިމަންޒަރު 
 ބުނިކަމަށާއި، ނަމަވެސް ތަޙްޤީޤު ކުރިއިރު އެ ފޯނެއް ހޯދިފައިނުވާކަމަށް ބުނެފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި، [ކުއްޖާގެ ނަން]

އާފިޔާ  ޑރ.ގެ ސައިކޮލޮޖިކަލް އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރި ފަރާތްކަމުގައިވާ  [ކުއްޖާގެ ނަން]. 8
ގެ ސައިކޮލޮޖިކަލް އެސެސްމަންޓް  [ކުއްޖާގެ ނަން]ޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި، ޖުވެނައިލް ކޯ ޢަލީ 

އާއެކު ދޮޅު ގަޑިއިރުގެ  [ކުއްޖާގެ ނަން]ދިސާއާއި ގުޅިގެން ޙާރިޕޯޓަކީ އޭނާ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ސައްޙަ ރިޕޯޓެއްކަމަށާއި، މި
ދިސާ ކިޔައިދީފައިވާކަމަށާއި، ކުރެވުނު ޙާއަށް ދިމާވި  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ތެރޭ އެއް ސެޝަން ނެގިފައިވާކަމަށާއި، އެސެޝަން

އާއި ބަޔަކު މީހުން ޖިންސީ ޢަމަލު ހިންގާފައިވާކަމަށް ޤަބޫލު ކުރެވޭކަމަށް ބުނެފައިވާކަން  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ޓެސްޓްތަކުން 
 އެނގޭކަމާއި،

އާބެހޭ ސިއްރު ރިޕޯޓް  [ކުއްޖާގެ ނަން]މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީގެ ފަރާތުން . 9
ތައްޔާރުކުރި ފަރާތްކަމުގައިވާ، ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސްގެ ސީނިއަރ 

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި މިމައްސަލައާއި  [ނަން ކައުންސެލަރގެ]ކައުންސެލަރ 
ކިޔާދީފައިވާގޮތަށް  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ގެ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ އޭނާކަމަށާއި، އެރިޕޯޓުގައި  [ކުއްޖާގެ ނަން ] ގުޅިގެން

 [ކުއްޖާގެ ނަން ]ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި  އަށް [ނަން ކައުންސެލަރގެ ]ކަންހިނގާދިޔަ ގޮތުގެ ތަފްސީލްކޮށް ދީފައިވާނެކަމަށާއި، 

އަށް ޖިންސީ އަނިޔާ ލިބިފައިވާކަމަށް ޤަބޫލު ކުރެވޭކަމަށް ބުނެފައިވާކަން  [ކުއްޖާގެ ނަން]މަށާއި، ގެ ވާހަކަތަށް ޤަބޫލުކުރެވޭކަ
 އެނގޭކަމާއި،

ބައްލަވައި  [ކުއްޖާގެ ނަން ]މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން އިންދިރާގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުން 
ކުއްޖާގެ ]ލާޤީ ޢަމަލު ހިންގިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވުނު މައްސަލައިގައި އާއި ބަދުއަޚް [ކުއްޖާގެ ނަން ]ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓަކީ، 

އެހޮސްޕިޓަލަށް ދެއްކުމުން ޑޮކްޓަރު އޭނާ ބައްލަވައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓެއްކަން އެނގޭކަމާއި، އެރިޕޯޓުގައި   [ނަން
އްވެސް އަނިޔާގެ ނިޝާނެއް ފެންނަން އޭނާއަށް ޖިންސީ އަނިޔާގެ ނިޝާނެއް ފެންނަން ނެތްކަމާއި، ބޭރުފުށުންވެސް އެ

 ނެތްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެރިޕޯޓަށް ބެލުމުން އެނގޭކަމާއި،
ދިސާ ހިނގިރޭ ލައިގެން ހުރި ސްކިނީގައި ހޭކިފައިހުރި ފިރިހެނެއްގެ ޖިންސީ އެދުން ޙާ  [ކުއްޖާގެ ނަން]

އެން.އޭ ހަދައި  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ފުދުމުން އައިސްފައިވާ މަނިން ނެގުނު ޑީ.އެން.އޭ ސާމްޕަލްގެ ޑީ.
( ޑީ.އެން.އޭ ނޯޓިސް ރިޕޯޓަށް ބަލާއިރު 2012އޭޕްރިލް  01) E2(d)DNAN/2012/0008ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ނަންބަރު 
 2ފަރާތް  އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ]، އާއި [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 1އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތް ]މިމައްސަލާގައި ދަޢުވާލިބޭ 

އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ]އަދި  އާއި [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 3އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތް ]އާއި،  [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް
ގެ މައްޗަށް ކުށުގެ ވެށިން ނެގުނު މާއްދީ ހެއްކަށް ޑީ.އެން.އޭ ޕްރޮފައިލް ދިމާވެފައިނުވާކަން  [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 4ފަރާތް 

 ން އެނގެން އޮންނަކަމެވެ.އެރިޕޯޓަށް ބެލުމު



   މައްސަލަަތއް  ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 

 ޞަފްޙާ  | 240

 
 

 
)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު  12/2009ޤާނޫނު ނަންބަރު )ނ( ތިންވަނަ ކަމަކީ، 

ވަނަ މާއްދާގައި، "އެހެން ޤާނޫނެއްގައި، ޖިނާއީ ކުށް  47ޚާއްޞަ އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑުކަމަށް ނުވަތަ ޝަރީޢަތަށް ޤަބޫލުކުރާ ހެކީގެ ބާވަތްކަމަށް އެހެން ގޮތަކަށް ސާބިތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހެކީގެ މިންގަ

ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، މިޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ނުވަތަ މިޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފުލޭ ދަޢުވާއެއްގައި މީހަކު، ކުޑަކުއްޖަކާއެކު 
އަންނަނިވި ތަ މިޤާނޫނުގައިވާ ކުށެއް ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި، ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގައިފިކަން ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި، ނުވަ
ވަނަ  51ހުރެއްޖެކަމަށްވާނަމަ، އެހެއްކަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ބާވަތުގެ ހެކީގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން ފަސް ބާވަތެއްގެ ހެކި

ންވަރެއްގެ ޝައްކެއްނެތި ޝަރީޢަތަށް މާއްދާގެ )އ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، މީހަކު ކުށެއް ކޮށްފިކަން އެކަށީގެންވާ މި
ސާބިތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ލިބިފައިވާ ހެކިކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ." މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އެ މާއްދާގައި 

 ގެ ހެކީގެ ބާވަތްތައް އެ މާއްދާގެ )ހ( އިން ފެށިގެން )ދ( އަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އެގޮތުން އެމާއްދާ 
 )ހ( ޖިންސީ ޢަމަލު ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ހިންގައިފިކަން ސާބިތުކޮށްދޭ ރަސްމީ ލިޔުމެއް؛

 )ށ( ސައިންޓިފިކް ތަޙްލީލުތަކުން ދައްކާ ނަތީޖާ؛
 )ނ( ލޮލަށް ފެނުނު މީހުންގެ ހެކީގެ ބަޔާން؛

 )ރ( ފޮރެންސިކް ނިޝާންތަކުންނާއި ތަޙްލީލުތަކުން ލިބޭ ހެކި؛
 ބޭ ހެކި؛)ބ( ވީޑިއޯ ރެކޯޑުތަކުން ލި

)ޅ( ކަމެއް ހިނގުމުން ދާދިއަވަހަށް ނުވަތަ އެކަމެއް ހިނގުމާދެމެދު ގިނަދުވަސްތަކެއް ނުވަނީސް ކުއްޖާގެ 
މައިންބަފައިންނަށް، ނުވަތަ ގާތްތިމާގެ މީހަކަށް، ނުވަތަ ރަޙްމަތްތެރިއަކަށް، ނުވަތަ ޑޮކްޓަރަކަށް، 

ށް، ނުވަތަ ސައިކިއޭޓްރިސްޓަކަށް، މައްސަލަ ނުވަތަ ޞިއްޙީ އެހީތެރިއަކަށް، ނުވަތަ ސައިކޮލޮޖިސްޓަކަ 
ތަޙްޤީޤުކުރާ ފުލުހަކަށް ނުވަތަ ކުޑަކުދިން ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ ޚިދުމަތުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހަކަށް 

 ކުޑަކުއްޖާ ދީފައިވާ ބަޔާން؛
 ދީފައިވާ ބަޔާން؛މެދު ކަންވީގޮތްކަމަށް ނުވަތަ އެކަން ހިނގާދިޔަ ގޮތްކަމަށް ކުޑަކުއްޖާ ކިޔައިއި)ކ( އޭނާއާ

)އ( މީހަކާ ބެހޭގޮތުން ޙަޤީޤަތެއް ނެތް ވާހަކަތަކެއް ހަދައިގެން، ނުވަތަ އަލަށް އުފައްދައިގެން 
ދިސާ ހިނގި ވަގުތާއި އެވާހަކަ ކިޔައިދިން ވަގުތާ ޙާ ށް ބެލެވޭ ސަބަބެއްނެތި ނުވަތަ ކިޔައިދިނުންކަމަ

 ކިޔައިދީފައިވާ ކިޔާދިނުމެއް؛ދެމެދު މާދިގު މުއްދަތެއް ފާއިތުނުވަނީސް، ކުޑަކުއްޖާ 
)ވ( ކުޑަކުއްޖާ ކިޔައިދޭ އެއްޗަކާ އެކުއްޖާއަށް ޖިސްމާނީގޮތުން ލިބިފައިވާ ގެއްލުންކަމަށް ޑޮކްޓަރީގޮތުން 

 ފާހަގަވާންހުރި ކަންކަމާއި ފޮރެންސިކް ތަޙްލީލުތަކުން ފާހަގަވާންހުރި ކަންކަން ދިމާވުން؛
މީހަކީ ކުރިން ޖިންސީ ޢަމަލު ހިންގި މީހެއްކަން  )މ( އެކުއްޖާއާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލު ހިންގި

 ސާބިތުވެފައިވުން؛
 )ފ( މާއްދީ ހެކި؛

)ދ( މައްސަލަ ބަލާ ފަރާތުން ކުއްޖާއާ އިންޓަރވިއު ކުރުމުން ކުއްޖާ ކިޔައިދީފައިވާ ވާހަކަ؛ މިފައިންކަން 
 އެނގޭއިރު،

 ،އާއި [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 1ތް އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާ] މިޤަޟިއްޔާގައި އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ 
 [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 3އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތް ]އާއި،  [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް  2އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތް ]

ތުން ކޮށްފައިވާ ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ދައުލަގެ މައްޗަށް  [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 4އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތް ]އަދި  އާއި
ތުގެ ދައުލަންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއަށް އެ ހަތަރު މީހުން އިންކާރުކުރުމުން އެދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި ޖި

ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކީން ދަށު ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދީފައިވާ ހެކިބަހުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު، މި 
އަށް އޭނާގެ ދަރިފުޅު  [ނަމާއި އެޑްރެސް ގެ 1ހެކިވެރިޔާ ]ކަމަށް ބުނާ ކުއްޖާގެ މަންމަ މައްސަލައިގައި އަނިޔާ ލިބުނު

ފަރާތުންކަމަށްވާއިރު،  ގެ [ނަން ގެ 3ހެކިވެރިޔާ ]އާ ބަޔަކު ބަދުއަޚްލާޤީ އަމަލު ހިންގިކަން އެނގުނީ  [ކުއްޖާގެ ނަން]



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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، ތްތެރިކަމާއި ނަފްރަތްތެރިކަން އޮންނަކަމަށް ބުނެފައިވާކަމާއިމިމައްސަލާގައި ދަޢުވާލިބޭ ހަތަރުކުދިންގެ މައްޗަށްވެސް އަދާވާ

ގޮވައިގެން ދަނިކޮށް  [ކުއްޖާގެ ނަން] މިމައްސަލައިގައި ދަޢުވާރައްދުވާ ފަރާތްތަކުން ، [ނަމާއި އެޑްރެސް  ގެ  6ހެކިވެރިޔާ ]
 [ކުއްޖާގެ ނަން]ރޭ މިހަތަރު މީހުން ގެ މަންމަ ބުނެގެން ކަމާއި، އެ[ކުއްޖާގެ ނަން]ފެނުނުކަމަށް ބުނެ ބަޔާން ދީފައިވަނީ 

ގެ މަންމަ  [ކުއްޖާގެ ނަން]ދިސާ ހިނގިކަން އެނގުނީވެސް ޙާގޮވައިގެން ދަނިކޮށް ފެނިފައިނުވާކަމަށާއި، އަދި އޭނާއަށް 
 އެރޭ އޭނާއަށް  [ކުއްޖާގެ ނަން ] ތަޙްޤީޤަށް ބަޔާން ދިނީ ، [ނަން ގެ 4ހެކިވެރިޔާ ]ބުނުމުންކަމަށް ބުނެފައިވާކަމާއި، 

ހެކިވެރިޔާ ]އެދުމުންކަމާއި،  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ކަންތައް ވީގޮތް ކިޔައިދިނުމަށްފަހު ވަކި ގޮތަކަށް ތަޙްޤީޤުގައި ބަޔާން ދިނުމަށް 
ގޮވާގެން ދަނިކޮށް ނުފެންނަކަމާއި، އަދި  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ރައްދުވާ ހަތަރު ކުދިން  މިމައްސަލާގައި ދަޢުވާ އަށް  [ނަން ގެ 5
 [ނަން ގެ  2ހެކިވެރިޔާ ]ވިފައިވަނީ ތުންތުންމަތިން މީހުން ދެއްކި ވާހަކަތަކުންކަމަށް ބުނެފައިވާކަމާއި، ދިސާގެ އަޑުއިޙާއެ

އާ މިމައްސަލާގައި ދަޢުވާލިބޭ ކުދިން ގަދަކަމުން ބެހުނުކަން [ކުއްޖާގެ ނަން ]އަށް  [ނަން ގެ  3ހެކިވެރިޔާ ]އާއި 
ގެ ގާތުގައި ބުނުމުންކަން އެނގޭކަމާއި، ސައިކޮލޮޖިކަލް އެސެސްމަންޓް އެވާހަކަ އެދެމީހުން [ކުއްޖާގެ ނަން ]އެނގިފައިވަނީ، 

ދިސާ ކިޔައިދިން ޙާ އަށް ދިމާވި  [ކުއްޖާގެ ނަން]ދިސާއާއި ގުޅޭ ގޮތުން ޙާ ޢާފިޔާ ޢަލީއަށް މި ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރި ޑރ.
ހިންގާފައިވާކަމަށް ޤަބޫލު ކުރެވޭކަމާއި،  އާ ބަޔަކު މީހުން ޖިންސީ ޢަމަލު[ކުއްޖާގެ ނަން]ދިނުމަށާއި، ކުރެވުނު ޓެސްޓްތަކުން 

 [ކައުންސެލަރގެ ނަން]ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސްގެ ސީނިއަރ ކައުންސެލަރ 
ވާގޮތަށް ކިޔާދީފައި  [ކުއްޖާގެ ނަން]ދިސާގެ ތަފްސީލު ދީފައިވަނީ ޙާ މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުގައި 

އަށް ޖިންސީ އަނިޔާ ލިބިފައިވާކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭކަމަށް  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ކަމާއި، އެވާހަކަތަކުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު، 
އަށް  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ތުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މެޑިކޯ ލީގަލް ރީޕޯޓުގައި ދައުލަބުނެފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި، މިމައްސަލާގައި 

ދިސާ ހިނގިރޭ ލައިގެން ހުރި ސްކިނީގައި ޙާ  [ކުއްޖާގެ ނަން]ނާކޮށްފައިވާކަން އެނގެންނެތްއިރު، ބަޔަކު ޖިންސީ ގޯ
ހޭކިފައިހުރި ފިރިހެނެއްގެ ޖިންސީ އެދުން ފުދުމުން އައިސްފައިވާ މަނިން ނެގުނު ޑީ.އެން.އޭ ސާމްޕަލްގެ ޑީ.އެން.އޭ، 

ން.އޭ ސާމްޕަލާ ދިމާވެފައި ނުވާކަން އެރިޕޯޓަށް ބެލުމުން އެނގެން މިމައްސަލައިގައި ދަޢުވާރައްދުވާ އެއްވެސް ކުއްޖެއްގެ ޑީ.އެ
ބަޔަކު މީހުދް ބެހުދުކަމަފް ބުދާ މީސްމީހުދް އެގޮތަފް ބުދެފައިވަދީ  އިއާ [ކުއްޖާގެ ނަން]މިމައްސަލައިގައި  އޮންނަކަމާއި،

ފްގެދްކަދް އެދގޭކަމާއިކ އެހެކިދްގެ އިތުރުދް އެމަޢުލޫމާތު ދިދް ދިދުމުގެ މައްޗަފް ބިދާކޮ [ކުއްޖާގެ ނަން ]އެމީސްމީހުދްދަފް 

އެރޭ ލައިގެދް ހުރި ސްކިދީގައި ހޭކިފައިހުރިކ މަދިދް ދެގުދު ޑީ.އެދް.އޭ. ސާމްޕްލްގެ  [ކުއްޖާގެ ނަން]މި މައްސަލައިގައި 

މިމައްސަލާގައި  ޑީ.އެދް.އޭ. މި މައްސަލައިގައި ދަޢުވާރައްދުވާ އެއްވެސް ކުއްޖެއްގެ ޑީ.އެދް.އޭ. އާ ދިމާވެފައިދުވާތީކ
)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ  12/2009ތުގެ ފަރާތުންކޮށްފައިވާ ދަޢުވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު ދައުލަ

ވަނަ މާއްދާގައި، ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންވަރަށް ޝަރީޢަތަށް ކުށް ސާބިތުވާ  47އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
 ތުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅިފައިނުވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމެވެ.އުލަދަވަރުގެ ހެކި 

އެހެދްކަމުދް މި ޤަޟިއްޔާ ބެލި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަދޑިޔާރުދް ދެކެދީ ޖުވެދައިލް ކޯޓުގެ 

އަދި  ޤަޟިއްޔާގައި އެ ކޯޓުދް ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމަފް ބަދަލެއް ގެދްދަދްޖެހޭ ފަދަ ޝަރުޢީ Jv-C/2012/36ދަދްބަރު 

 ޤާދޫދީ ސަބަބެއް ދެތްކަމަފެވެ.
 

 

 :ްޙުކުމ 

 
 Jv-C/2012/36ދެދްފަހެކ އިސްވެބަޔާދް ކުރެވުދު ކަދްކަދް އެގޮތަފް ހުރުމާއެކުކ ޖުވެދައިލް ކޯޓުގެ ދަދްބަރު 

ބެލި  ޤަޟިއްޔާސަބަބެއް ދެތްކަމަފް މި ޤަޟިއްޔާގައި ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމް ބާޠިލް ކުރަދްޖެހޭފަދަ ޝަރުޢީ އަދި ޤާދޫދީ

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަދޑިޔާރުދްގެ އިއްތިފާޤުދް ކަދޑައަޅައި އެގޮތުގެމަތިދް ޙުކުމްކޮފްފީމެވެެ.
 

 



   މައްސަލަަތއް  ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 

 ޞަފްޙާ  | 242
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 HC-A/226/2014ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު 
  :ްކުޑަކުއްޖަކާމެދު ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުން ޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތ 

 

 :ްއިސްތިއުނާފު ކުރިފަރާތ 

 17[އިއުނިކުރެވިފަ]ނަން:  *

 [އުނިކުރެވިފައި ]* ދާއިމީ އެޑްރެސް:  [އުނިކުރެވިފައި]* އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު: 

 

 :ްއިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތ 

 ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސްޕްރޮސި  ނަން: *

 -* ދާއިމީ އެޑްރެސް:  -* އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު: 

 
  ަ1435ޝައްވާލް  22 ތާރީޚް: ޖިސްޓްރީކުރެވުނު ރ 

 2014 އޯގަސްޓް 18                  
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  ު99 ރު: ނަންބަ  ޤަޟިއްޔާ  އިސްތިއުނާފުކުރެވުނ/Jv-C/2013 

 :ުޖުވެނައިލް ކޯޓު  ނިންމެވި ކޯޓ 

 

  ިލިސް:މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖ 

ނޑިޔާރު  ނޑިޔާރު ޢަލީ ސަމީރު  ޔާރުފަނޑި، އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރުފަ  ޢައްބާސް ޝަރީފް، ފަ
 

  ުތައް(އުޞޫލު ޤަޟިއްޔާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ މުޙިއްމ(: -  
 

  ިގެ ޚުލާޞާ:ދަށުކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައ 

 

 ]އެޑްރެސް ނަމާއި ފަރާތުގެ  އިސްތިއުނާފު ކުރާ[ޤަޟިއްޔާއަކީ، Jv-C/2013/99  ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 
 2008ނޮވެމްބަރު  03 އިތުރު ބަޔަކާއެކު،، ]ނަމާއި އެޑްރެސް ޢަމަލު ހިންގުމުގައި ބައިވެރިވި ދެވަނަ ފަރާތުގެ ކުށުގެ[އާއި، 
އަހަރު( ހ.ލޭކްސައިޑްގޭގެ ކޮޓަރިއަކަށް  17) ]ނަމާއި އެޑްރެސް ގެ 1 ކުއްޖާއަނިޔާ ލިބުނު [އެހައިކަށްހައިއިރު،  16:00ދުވަހު 

 19:30މެދު ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގާފައިވާތީއާއި، އެދުވަހުގެ އިއާ ] ން ނަ ގެ  1 ކުއްޖާއަނިޔާ ލިބުނު [ވައްދައި 
އަނިޔާ ލިބުނު [ލޭކްސައިޑްގޭގެ ކޮޓަރިއަކަށް  އަހަރު( ހ. 14) ]ނަމާއި އެޑްރެސް ގެ  2ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު [އެހައިކަށްހައިއިރު، 

ކުށުގެ ]އާއި  ]ން ނަ އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުގެ[ލާޤީ ޢަމަލު ހިންގާފައިވާތީ، މެދު ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްއިއާ  ]ގެ ނަން  2ކުއްޖާ 
އްޗަށް، ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ގެ މަ ]ނަން  ޢަމަލު ހިންގުމުގައި ބައިވެރިވި ދެވަނަ ފަރާތުގެ

  ޔާއެކެވެ.ބައްލަވާފައިވާ ޤަޟިއްތުން ކުރުމުން ދައުލަ ކުށުގެ ދަޢުވާ 
ނަމާއި  ފަރާތުގެ  ކުރާ އިސްތިއުނާފު[ ،ދެންފަހެ" ޙުކުމް ކުރައްވާފައިވަނީ، ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ޤަޟިއްޔާގައި އެ

ނޮވެމްބަރު  03 އިތުރު ބަޔަކާއެކު،، ]އެޑްރެސް ނަމާއި  ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގުމުގައި ބައިވެރިވި ދެވަނަ ފަރާތުގެ]އާއި،  ]އެޑްރެސް
ލޭކްސައިޑްގޭގެ  އަހަރު( ހ. 17) ]ނަމާއި އެޑްރެސް  ގެ 1 ކުއްޖާއަނިޔާ ލިބުނު [އެހައިކަށްހައިއިރު،  16:00ދުވަހު  2008

މެދު ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގާފައިވާތީއާއި، އެދުވަހުގެ އިއާ ]ނަން ގެ  1 ކުއްޖާއަނިޔާ ލިބުނު [ ކޮޓަރިއަކަށް ވައްދައި
ލޭކްސައިޑްގޭގެ ކޮޓަރިއަކަށް  އަހަރު( ހ. 14) ]ނަމާއި އެޑްރެސް ގެ 2 ކުއްޖާބުނު އަނިޔާ ލި[އެހައިކަށްހައިއިރު،  19:30
 އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުގެ [މެދު ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގާފައިވާތީ، އިއާ] ގެ ނަން  2 ކުއްޖާއަނިޔާ ލިބުނު [ވައްދައި 
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 .އަހަރުނުފުރޭ ކުޑަކުއްޖެކެވެ 18އުމުރުން  ޙާދިސާ ހިނގިއިރު މިމައްސަލައިގައި އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތަކީ  



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 

 

 ޞަފްޙާ  | 243
 

މައްޗަށް، ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ  ގެ]ނަން ނަ ފަރާތުގެކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގުމުގައި ބައިވެރިވި ދެވަ[ އާއި] ންނަ
 ތުން ކޮށްފައިވާކަމާއި،ދައުލަޢަމަލު ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ 

ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގުމުގައި ]އާއި  ]ންނަ އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުގެ[ތުން ކުޅަ ދަޢުވާއަށް ދަޢުވާލިބޭ ދައުލަ
ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިހުގައި ދަޢުވާއަށް އިންކާރުކޮށް ދަޢުވާގައި އެވާފަދަ ޢަމަލެއް  ]ނަން ފަރާތުގެބައިވެރިވި ދެވަނަ 

 ހިންގާފައިނުވާނެކަމަށް ބުނެ ދަޢުވާއަށް އިންކާރުކޮށްފައިވާކަމާއި،
ރިވި ދެވަނަ ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގުމުގައި ބައިވެ ]އާއި  ]ން ނަ އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުގެ[ތުން ކުޅަ ދަޢުވާއަށް ދައުލަ

އަނިޔާ [ތުންގެ ހެކިންގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވަނީ، ދައުލައިންކާރުކޮށްފައިވާތީ، މިދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި [ ނަން ފަރާތުގެ
ނަމާއި ގެ  1ހެކިވެރިޔާ [ ،އާއި ]ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް  1 ކުއްޖާއަނިޔާ ލިބުނު [އާއި  ]ނަމާއި އެޑްރެސްގެ  2 ކުއްޖާލިބުނު 

ދިސާ ހިނގި މަންޒަރު ޙާގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވަނީ ޤަރީނާ، ކަމާއި ]ނަމާއި އެޑްރެސްގެ  2 ހެކިވެރިޔާ[ އާިއ، ]ރެސްއެޑް
ކުށުގެ ވެށިން ނެގިފައިވާ ޑީ.އެން.އޭ  ،ރިޕޯޓާއި ލް ލީގަ  ލިބުނު ފަރާތުގެ މެޑިކޯ ކަމަށް ބުނާ ދެ ވީޑިއޯ ކްލިޕާއި، އަނިޔާ  ދައްކުވައިދޭ 

 ކަމާއި،ޕްރޮފައިލް ރިޕޯޓް 
ގެ ބަހަށް ބަލާއިރު، އޭނާއާ މެދު  ]ނަމާއި އެޑްރެސް ގެ 2 ކުއްޖާއަނިޔާ ލިބުނު [ތުން ހުށަހެޅި ހެކިންކުރެ، ދައުލަ

ގެންކަމަށް ބުނެފައިވާކަމާއި، ބައިވެރިވެ އިއިތުރު ބަޔަކާ ]މާއި އެޑްރެސްއިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުގެ ނަ[މިޢަމަލު ހިންގާފައިވަނީ 
ދިސާ ހިނގި ޙާތީއާއި، މިއާ ދިމާވެފައިވާ]އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން [ން ލިބުނު ޑީ.އެން.އޭ ޕްރޮފައިލްއާއި ދިސާ ހިނގިތަނުޙާ

ގެ ޑީ.އެން.އޭ  ]އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން [ދިސާ ހިނގި ކޮޓަރިން ލިބުނު، ޑީ.އެން.އޭ ޕްރޮފައިލްގައި ޙާ ދުވަހު 
 އަށް ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާތީ، މިއީ  ]އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން [ލިހުގައި ދިމާންވާންޖެހުނު ސަބަބު ޝަރީޢަތުގެ މަޖި

ދިސާ ހިނގި ދުވަހު އެ ކޮޓަރީގައި ވުޖޫދުވެހުރިކަމުގެ ޤަޠަޢީ ދަލީލެއްކަމާއި، އަނިޔާ ޙާއެ ]އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން [
ޑިކޯ ލީގަލް ރިޕޯޓުން އޭނާއަށް ބަޔަކު މީހުން ނުވަތަ މީހަކު ޖިންސީ ގެ މެ ]ނަމާއި އެޑްރެސް ގެ  2 ކުއްޖާއަނިޔާ ލިބުނު [ ،ލިބުނު

އަނިޔާކުރުމުގެ ސަބަބުން އޭނާގެ ޖިންސީ ގުނަވަނަށް އަނިޔާތަކެއްވެފައިވާކަން އެނގެން އޮންނާތީއާއި، ޤަރީނާގެ ގޮތުގައި 
މަލު ހިންގާ މަންޒަރުތަކެއް ފެންނާތީ، ޤާނޫނު ހުށަހެޅިފައިވާ ވީޑިއޯ ކްލިޕުންވެސް ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަ

 51ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  06)ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ  24/76ނަންބަރު 
ތުން ކޮށްފައިވާ، ދައުލަގެ މައްޗަށް  [މާއި އެޑްރެސްއިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުގެ ނަ[ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގައިވާ މިންވަރަށް 

ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ކުށް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި ޢަމަލު 
)އަށާރަ( އަހަރު ނުފުރޭ ޤާނޫނީ ގޮތުން  18އަކީ ޢުމުރުން  ]ނަމާއި އެޑްރެސް އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުގެ [ހިންގިއިރު 

އްޖަކުކަމުގައިވާތީ "ކުޑަކުދިން ކުރާ ކުށުގެ މައްސަލަތައް ބަލާ، ތަޙުޤީޤުކޮށް، އިންސާފުކޮށް އަދަބު ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ކުޑަކު
ވަނަ ނަންބަރަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މިނިސްޓްރީ އޮފް  02ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި އެމާއްދާގެ )ބ( ގެ  17ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު" ގެ 
)އެކެއް( ވަނަ  1ގެ  ވަނަ ނަންބަރުގެ )ށ( 03( ގެ ސަރކިއުލަރގެ 2008މެއި  11) MJ/2008/03ޖަސްޓިސްގެ ނަންބަރު 
)ދޭއް( އަހަރު  02އެތިފަހަރުން ތަޢުޒީރުކުރުމާއެކު  18 ]ނަމާއި އެޑްރެސް އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުގެ[ނަންބަރުގެ ދަށުން 

ނަމާއި  ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގުމުގައި ބައިވެރިވި ދެވަނަ ފަރާތުގެ]ލިބުނު  ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކޮށް، ދަޢުވާ
ކުށުގެ ޢަމަލު ]ތުން ދައުލަވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގައިވާ މިންވަރަށް ހެކި ލިބިފައިނުވާތީ،  51ގެ މައްޗަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ ]އެޑްރެސް

ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު  ގެ މައްޗަށް ކުޅަ ]ނަމާއި އެޑްރެސް ހިންގުމުގައި ބައިވެރިވި ދެވަނަ ފަރާތުގެ 
ނޑައަޅައި ޙުކުމްކޮށް  މިފަދައިންނެވެ. "މިޤަޟިއްޔާ ނިންމީއެވެ  ހިންގުމުގެ ކުށުގެ މިދަޢުވާ ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިނުވާކަމަށް ކަ

 
 

 :ްފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައ 

 

ކުމް ކުރައްވާ ނިންމެވުމުން، އެޙުކުމާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން ޤަޟިއްޔާގައި ޙު Jv-C/2013/99 ނަންބަރު  ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ .2
އެޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު ކުރަމުން އަންނަނިވި ނުކުތާތައް ފާހަގަކޮށް  ]މާއި އެޑްރެސްއިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުގެ ނަ[

މާއި އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުގެ ނަ[ން އެގޮތު އެނުކުތާތަކާމެދު ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ.
  ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ:ގެ ]އެޑްރެސް

 



   މައްސަލަަތއް  ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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  ީމައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް  ގެ ]ނަމާއި އެޑްރެސް  އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުގެ[ ،ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކ
ނޑައެޅުއްވުމުގައި  ނޑައަޅުއް ކަ ވާފައިވަނީ ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޑީ.އެން.އޭ ރިޕޯޓް ޤަރީނާއެއްގެ ގޮތުގައި ޝަރީޢަތުން ކަ
 SC-A/31/2011ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި ޚިލާފަށް އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  42ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނޑައަޅުއްވާފައިވާ އުޞޫލާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނެ  2ޤަޟިއްޔާގެ ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ ތެރެއިން  ވަނަ ނުކުތާގައި ކަ
 ށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާއެވެ.ހު

 
  ،ީމައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް  ގެ  ]ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތު [ދެވަނަ ނުކުތާއަކ

ނޑައެޅުއްވުމުގައި  އިސްތިއުނާފު [ތުން ހުށަހެޅި ވީޑިއޯ ކްލިޕްތަކަކަށް ރިޢާޔަތްކުރައްވާފައިވާއިރު އެވީޑިއޯ ކްލިޕްތަކަކީ ދައުލަ ކަ
އިސްތިއުނާފު ކުރާ [ތު ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިހުގައި ގުޅިގެން ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުސައާ ޙިއްސާކުރެވި އެއާ  ]ތުގެ ނަން ކުރާ ފަރާ

އެވީޑިއޯ ކްލިޕްތައް  ،ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ލިބިދީފައިނުވާއިރު 51އަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ]ފަރާތުގެ ނަން 
 ނުކުތާއެވެ.ޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަތުން ބައްލަވާފައިވާޤަރީނާއެއްގެ ގޮތުގައި ޝަރީޢަ

 
  ،ީމައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް  ގެ ]އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން [ތިންވަނަ ނުކުތާއަކ

ނޑައެޅުއްވުމުގައި  ނަމާއި ގެ  2 ކުއްޖާއަނިޔާ ލިބުނު [ން ރިޢާޔަތްކުރައްވާފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޝަރީޢަތު ކަ
ނޑައަޅުއްވާފައިވާއިރު ގެ މެޑިކޯ ލީގަލް ރިކޯޑުން އޭނާއަށް އަނިޔާ ]އެޑްރެސް  ،ލިބިފައިވާކަން ސާބިތުވާކަމަށް ޝަރީޢަތުން ކަ

ކަމަށް އެރިޕޯޓާއި އޭނާ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިހުގައި ދީފައިވާ ބަޔާނާއި ހުރި ފުށުއެރުމަށް ޝަރީޢަތުން ރިޢާޔަތްކުރައްވާފައި ނުވާ 
 އެވެ.ނުކުތާ ފައިވާޅާ ބުނެ ހުށަހަ

 
  ،ީމައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް  ގެ ]އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން [ހަތަރުވަނަ ނުކުތާއަކ

ނިންމެވުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރައްވާފައިވާ މެޑިކޯ ލީގަލް ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރި ފަރާތް ޝަރީޢަތަށް ޙާޟިރުކުރުމަކާނުލައި އެރިޕޯޓް 
ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ޤަޟިއްޔާގައި  SC-A/31/2011ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ލަވާފައިވަނީ ޤަރީނާއެއްގެ ގޮތުގައި ބައް

 ށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާއެވެ.ކަމަށް ބުނެ ހުއުޞޫލާ ޚިލާފަށް 
 

  ްއާއިމެދު  ]އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން [އަނިޔާ ލިބުނުކަމަށް ބުނާ އަދި ވަނަ ނުކުތާއަކީ، ފަސ
ގެ ބަސް ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ބައްލަވާފައިވަނީ އިސްލާމީ  ]ގެ ނަން  2ައނިޔާ ލިބުނު ކުއްޖާ [މަށް ބުނާ ޢަދާވާތްތެރިކަން އޮތްކަ

ނޑައަޅުއްވާފައިވާ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށްކަމަށް   ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާއެވެ.ޝަރީޢަތުގައި ހެކި ވަޒަންކުރުމުގައި ކަ
 

  ،ީއަށް ދިފާޢުގައި ހެކި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު  ]ގެ ނަން އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތު [ހަވަނަ ނުކުތާއަކ
ނޑައަޅުއްވައި މައްސަލަ ނިންމަވާފައިވަނީ  ނުދެއްވާ އޭނާގެ ފަރާތުން ދިފާޢުގައި ހުށަހަޅާނެ ހެއްކެއް ނެތްކަމަށް ކަ

 ނުކުތާއެވެ. ޅާފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަ ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( އާ ޚިލާފަށް  51ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
 

  ަގެ  ]އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން [އެކަށީގެންވާ ބޮޑެތި ޝައްކުތައް ހުއްޓާ  ނުކުތާއަކީ، ހަތްވަނ
ވަނަ މާއްދާގެ )އ( އާ  51މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ނިންމަވާފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 ނުކުތާއެވެ. ޅާފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޚިލާފަށް 
 

 

ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށާއި،  Jv-C/2013/99 ނަންބަރު ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެއްސަލައާއި ގުޅިގެން މިމަ .1
ންނާއި މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތު ގެ ]ނަމާއި އެޑްރެސްއިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުގެ [ޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު ކުރަމުން ޤައެ

ންތަކަށް ބަލާއިރު ޔު މައްސަލައާއި ގުޅުންހުރި ލިޔެކިތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކައަށާއި، ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާ ޕްރޮސި
 އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ޝަރީޢަތަށް ފާހަގަކުރެއެވެ.

 



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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 Jv-C/2013/99ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު އިސްތިއުނާފު މިކުރެވޭ  ،ފުރަތަމަ ކަމަކީ)ހ( 
ގެ މައްޗަށް ކުޑަކުދިންތަކަކާމެދު ބަދު އަޚްލާޤީ  ]ރާ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސްއިސްތިއުނާފު ކު[ ތުން ދައުލަޤަޟިއްޔާގައި 

އިސްތިއުނާފު [ ގެ ދަށުންކަމާއި، 6.0ދު ޢި ވާތްކުރުމާބެހޭގޮތުން ހެދިފައިވާ ޤަ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ދަޢުވާ ކޮށްފައިވަނީ ޝަރީޢަ
ލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ދަޢުވާކުރެވުނު ނަމަވެސް، އޭގެ ގެ މައްޗަށް ކުޑަކުދިންތަކަކާމެދު ބަދުއަޚް ]ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން 

 ]އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން [، ]ނަމާއި އެޑްރެސް 1 ކުއްޖާއަނިޔާ ލިބުނު [ތެރެއިން އެއް ކުއްޖެއް ކަމުގައިވާ 
ނޫންކަމަށާއި، އަދި ދިސާއެއް ޙާ މެދު ހިނގާފައިވާ އިދިސާއަކީ އޭނާއާޙާބުނާ ބަދުއަޚްލާޤީ ނުދަންނަކަމަށާއި، ދަޢުވާގައި

މިމައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ތަޙްޤީޤަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި އެވަނީ އޭނާގެ ސޮއި ނޫންކަމަށް މިމައްސަލާގެ ޝަރީޢަތުގެ 
 މަޖިލިހުގައި ބުނެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި،

ވާގައި ދެން ގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެފައިވަނީ ދަޢު ]އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން [އެހެންކަމުން، 
މެދު ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ކުށްކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި، އިއާ ]ނަމާއި އެޑްރެސް  2 ކުއްޖާއަނިޔާ ލިބުނު [ހިމެނުނު 

އިންކާރުކޮށްފައިވާތީ، އެދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި  ]އިްސތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން [ތުން ކުޅަ ދަޢުވާއަށް ދައުލަ
ގެ  2ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު [ގެ ހެކި ބަހަށާއި، ]ންނަ ގެ 2 ކުއްޖާއަނިޔާ ލިބުނު [ހުށަހެޅި ހެކިންގެ ތެރެއިން، ތުން ދައުލަ
ދިސާ ޙާޑިއޯ ކްލިޕްތަކަށާއި އަދި ގެ މެޑިކޯ ލީގަލް ރިޕޯޓަށާއި، ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގާ މަންޒަރު ދައްކުވައިދޭ ވީ] ނަން

އިސްތިއުާނފު ކުރާ ފަރާތުގެ [ފައިލްއަށް ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ރިޢާޔަތް ކުރައްވައި، މިދަޢުވާ ހިނގިތަނުން ލިބުނު ޑީ.އެން.އޭ ޕްރޮ 
 ގެ މައްޗަށް ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެން އޮންނަކަމެވެ. ]ނަން

 
ނާފު ކުރާ އިސްތިއު[ޤަޟިއްޔާގައި  Jv-C/2013/99ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ދެވަނަ ކަމަކީ، )ށ(

ނޑައެޅުއްވުމުގައި ރިޢާޔަތް ކުރެއްވި ހެކީގެ ތެރެއިން،  ]ފަރާތުގެ ނަން  އަނިޔާ ލިބުނު [ގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ކަ
މެދު ބަދު އަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގައި، އިގައި މީނާއާ 2008ނޮވެމްބަރު  3ގެ ހެކިބަހަށް ބަލާއިރު، ] ގެ ނަން  2ކުއްޖާ 

ކޯޓުގައި  ހިމެނޭކަމަށާއި، މިމައްސަލާގެ ޝަރީޢަތް ދަށު ]އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން [ ރޭގައިރޭޕްކުރި މީހުންގެ ތެ 
ދިސާ ހިނގާދިޔަ ދުވަހު، ހިނގި ހުރިހާ ކަމެއް ކިޔާދޭން ނޭނގޭކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް، ތަޙްޤީޤު ޙާ ހިނގަމުން ދިޔައިރު 

އެދުވަހު އެތަނުގައި ހުރިކަމެއް މިހާރު  ]ރާ ފަރާތުގެ ނަންއިސްތިއުނާފު ކު [ބަޔާނަށް ބަދަލެއް ނާންނަކަމަށާއި، 
ގައިގައި  ގެ ]ގެ ނަން 2ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު [، ]އިްސތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން [ހަނދާންނުވާކަމަށާއި، ސީދާ 

ރީޢަތުގެ މަޖިލިހުގައި ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ޝަ  ] ގެ ނަން  2ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު [އަތްލިކަމެއް ބުނާކަށް މިހާރު ނޭނގޭކަމަށް 
 ބުނެފައިވަކަމާއި،

ދިސާ ހިނގި ޙާސަރވިސްއަށް ދިން ބަޔާނުގައި  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ] ގެ ނަން  2ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު [
އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުގެ [ހުރިކަމަށާއި، އަދި  ]އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން [ދިސާ ހިނގި ތަނުގައި ޙާދުވަހު، 

 މެދު ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގިކަމަށް ބުނެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި،އިއާ ] ގެ ނަން  2ކުއްޖާ ޔާ ލިބުނު އަނި[، ]ނަން
މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައެޅުއްވުމުގައި ރިޢާޔަތް  ގެ  ]އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން [

އަނިޔާ ލިބުނު [މެޑިކޯ ލީގަލް ރިޕޯޓަށް ބަލާއިރު،  ގެ ] ގެ ނަން  2ކުއްޖާ ައނިޔާ ލިބުނު [ކުރެއްވި ހެކި/ޤަރީނާގެ ތެރެއިން 
 ،ބިކުރުގެ އަރިމަތީގައި އާދަޔާ ޚިލާފުކަމެއް ހުރިކަމާއި ،ގެ ބިކުރުގެ ކައިރިން އިރައިގެން ގޮސްފައިވާކަމާއި] ގެ ނަން  2ކުއްޖާ 

ރިޕޯޓުގައިވާކަން އިސްތިއުނާފުކުރެވޭ ޤަޟިއްޔާގެ  އަދި ބިކުރުގެ ކަނާތްފަރާތު މަތީ ކައިރިން އިރައިގެން ގޮސްފައިހުރިކަމަށް އެ
 ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގައިވެސް ފާހަގަކުރައްވާފައިވާކަމާއި،

ނޑައެޅުއްވުމުގައި ޖުވެނައިލް  ގެ ]އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން [ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ކަ
ހިންގާ މަންޒަރު ދައްކުވައިދޭ ވީޑިއޯ ކްލިޕްތަކަށް ބަލާއިރު، އިސްތިއުނާފު ކޯޓުން ރިޢާޔަތް ކުރެއްވި ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު 

ކުރެވޭ ޤަޟިއްޔާގައި ފާހަގަކުރައްވާފައިވާފަދައިން، އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ނުރުހުމުގައި އޭނާ އޮރިޔާންކޮށް، ގިނަ ބަޔަކު 
ިއސްތިއުނާފު ކުރާ [ންނަމަވެސް، އެ ކްލިޕުން ބައިވެރިވެގެން ބަދު އަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގާ މަންޒަރު ފެންނަކަމާއި، އެހެ

ފެންނަކަމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިހުގައި ހެކިބަސް ދީފައިނުވާކަމާއި، އަދި އެވީޑިއޯއިން  ]ފަރާތުގެ ނަން 
ޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ތުގެ ފަރާތުންވެސް ޔަޤީންކަމާއެކު ދިވެހިރާއްދައުލަ ފެންނަކަމަށް  ]އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން[

 ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިހުގައި ބުނެދެވިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި،
މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައެޅުއްވުމުގައި ރިޢާޔަތް  ގެ  ]އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން [

ލީލު ރިޕޯޓުގައި މި ން.އޭ ތަޙްޑީ.އެ FSD(F)-DAR/2011/06ކުރެއްވި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ނަންބަރު 



   މައްސަލަަތއް  ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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ދިސާ ހިނގި ހ.ލޭކްސައިޑް ގޭގެ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ ކޮޓަރި ބަލާ ފާސްކުރިއިރު، އެކޮޓަރީގެ ތެރެއިން ފެނުނު ބާލީސް ޙާ
ގެ ޑީ.އެން.އޭއާ ދިމާވާކަމަށް އިސްތިއުނާފު  ]އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން [އުރައިން ނެގުނު ޑީ.އެން.އޭ ސާމްޕަލާއި 

ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ  Jv-C/2013/99އިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ޖުވެނަކުރެވޭ 
ސާ ޙާދިހިނގި ދުވަހު  ދިސާޙާ ވަނަ ނުކުތާގައި "މި  12ތަކުގެ ކަމާއި، އިސްވެ ބުނެވުނު ރިޕޯޓުގެ ފާހަގަކުރެއްވުނު ނުކުތާ

ގެ ޑީ.އެން.އޭ ދިމާވާންޖެހުނު ގޮތް  ]އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން [ ހިނގި ކޮޓަރިން ނެގުނު ޑީ.އެން.އޭ ސާމްޕަލާއި
ގެ  ]އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން [އަށް ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާކަމަށާއި،  ]އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން[

އެދުވަހު އެ ކޮޓަރީގައި  ]ގެ ނަން އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތު [ޑީ.އެން.އޭއާއި އެކޮޓަރިން ނެގުނު ސާމްޕަލާއި ދިމާވުމަކީ 
 ..." ކަމަށް އެރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކުރައްވާފައި އޮންނަކަމާއި، ވުޖޫދުވެހުރިކަމުގެ ހަރުދަނާ ޤަޠަޢީ ދަލީލެއް

އިސްވެ އިޝާރާތްކުރެވުނު ޑީ.އެން.އޭ ރިޕޯޓަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ބެލި 
ނޑިޔާރުން ބެލިއިރު ކަން  2008ޑިސެމްބަރު  18އެދުނު ތާރީޚުކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ  އި ތަޙްލީލު ކުރުމަށް އެރިޕޯޓުގަ، ފަ
 3މެދު ބަޔަކު ބަދު އަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގިކަމަށް ބުނާ ތާރީޚަކީ އިއާ ] ގެ ނަން  2ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު [ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި، 

ހ.ލޭކްސައިޑް ގެއިން ނެގުނު ތާރީޚު ސާފުކޮށްދިނުމަށް ޝަރީޢަތުން ކަމުގައިވާއިރު، ޑީ.އެން.އޭ ސާމްޕަލް  2008ނޮވްމެބަރު 
ސިޓީގައި މިމައްސަލާގެ  D2/196/2014/799-171ތަށް އެންގުމުން، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ނަންބަރު ދައުލަ

ވަނަ  16ސެމްބަރު ޑި 2008ކުށުގެ ވެށިން ނެގުނު ސާމްޕަލް ނެގިފައިވަނީ، އެތަން ބަލައި ފާސްކުރި ދުވަސް ކަމުގައިވާ 
ދުވަހުކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، ބުނެވުނު ސާމްޕަލްއާއި ގުޅޭ ޗޭން އޮފް ކަސްޓަޑީ ފޯމު ހުށަހެޅުމަށް ޝަރީޢަތުން 

 މުގެ ކޮޕީއެއް ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމާއި،ފޯތަށް އެންގުމުންވެސް، އެދައުލަތަކުރާރުކޮށް 
ނޮވެމްބަރު  3ދިސާ ހިނގީ ޙާ ވިސްގެ ސިޓީގައި، މިމައްސަލާގެ ޙަވާލާދެވުނު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރ

 16ނޮވެމްބަރު  2008ގައި ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް، މިމައްސަލަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ  2008
ގުޅޭގޮތުން އެކަށީގެންވާ ދިސާ ހިނގިތަނާ ޙާމްޕަލް ނެގުން ލަސްވެފައިވަނީ ވަނަ ދުވަހު ކަމަށާއި، މައްސަލާގެ ޑީ.އެން.އޭ ސާ

އަދި ކުށުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބުނު ވަގުތުން ފެށިގެން ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތްތައް ހޯދުމުގެ  ،މަޢުލޫމާތު އޭރު ލިބިފައިނުވާތީކަމަށާއި
 2ގިތާ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާތީއާއި، އަދި ކުށުގެ މަޢުލޫމާތު ފުލުހުންނަށް ލިބިފައިވަނީ ކުށުގެ ޢަމަލު ހިން

ހަފްތާ ފަހުން ކަމުގައިވާތީކަމަށާއި، އަދި މިކަންކަން ތަހްޤީޤުކުރި ފަރާތުގެ ބަޔާނުން ތަފްޞީލުކޮށް އެނގެން އޮންނާނެކަމަށް 
 4ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ހަދާފައި ހުރި  2ގެ ލޭކްސައިޑް ގޭ ދިސާ ހިނގި ހ.ޙާ، އެސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމުގެ އިތުރުން

ޢަލީ ޒުހައިރުގެ ބަޔާނުން އެނގެން އޮންނާނެކަމަށް އެ ސިޓީގައި  ،މަންޓާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހ. ލޭކްސައިޑްކޮޓަރީގެ އެޕާރޓް
 ބުނެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި،

އިސްތިއުނާފުކުރެވޭ މައްސަލާގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުގައި ހިމެނިފައިވާ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް 
ލޭކްސައިޑް ޢަލީ ޒުހައިރުގެ ބަޔާނެއް ހިމެނިފައިވާކަމާއި، ޢަލީ  މާލެ/ހ. ކުގެ ތެރެއިން ކ.ސަރވިސްގެ ތަޙްޤީޤު ބަޔާންތަ 

ޒުހައިރުއަކީ ހުށަހެޅިފައިމިވާ މައްސަލާގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިހަށް ޙާޟިރުކުރެވިފައިވާ ފަރާތެއް ނޫންކަމާއި، އެހެންނަމަވެސް، 
ޓަރިއަކީ ޢަލީ ޒުހައިރު ކުއްޔަށްދޭ އެޕާރޓްމެންޓެއްކަމަށާއި، ކޮ  4ވަނަ ބުރީގައި ހަދާފައިހުރި  2ހ. ލޭކްސައިޑްގޭގެ 

)ތިންސަތޭކަ ފަންސާސް ރުފިޔާ( އަށް ކަމަށާއި، ކޮޓަރިތައް ރ. 350/-ކުއްޔަށް ދެނީ ރެއަކާއި ދުވާލަށް ކޮޓަރިއެއް 
ޤީ ޢަމަލު ހިނގި ކޮޓަރި ގައި ބަދު އަޚްލާ  2008ނޮވެމްބަރު  3ކުއްޔަށްދެނީ ވަކި ފޮތެއްގައި ނޯޓުކޮށްގެން ނޫންކަމަށާއި، 

 1ކޮޓަރި އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް ނޫދޭތާ މިހާރު  4ކުއްޔަށް ދެވިފައިވަނީ ކާކަށްކަން ނޭނގޭކަމަށާއި، އަދި އެ 
ގައި ޢަލީ ޒުހައިރު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ދިން  2008ޑިސެމްބަރު  18)އެކެއް( ހަފްތާ ވެދާނެކަމަށް 

 ކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި،ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވާ 
ގައި މިމައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ތައްޔާރުކުރި  2010ޖެނުއަރީ  13

ލޭކްސައިޑްގެ އަކީ ޢަލީ ޒުހައިރުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ތަނެއްކަމަށް  "ތަޙުޤީޤު ކުރި ފަރާތުގެ ބަޔާން" ގައި ހ.
މަށާއި، އަދި އެތަނަކީ މީނާ ދުވަހު ކުއްޔަށް ދޭ ތަނެއްކަމަށް ޢަލީ ޒުހައިރު ބުނިކަމަށް އެ ޢަލީ ޒުހައިރު ބުނެފައިވާކަ

 ބަޔާނުގައި ފާހަގަކޮށްފައި އޮންނަކަމެވެ.
 



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 

 

 ޞަފްޙާ  | 247
 

އިސްތިއުނާފު ކުރާ [ޤަޟިއްޔާ  Jv-C/2013/99ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ތިންވަނަ ކަމަކީ، )ނ(
ކުރަމުން ހުށަހަޅާފައިހުރި ނުކުތާތަކަށް ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި ގެ ފަރާތުން އިސްތިއުނާފު ]ފަރާތުގެ ނަން 

ނޑިޔާރުން ރިޢާޔަތް ކުރިއިރު،  މިމައްސަލަ ބެލި ފަ
މައްޗަށް ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ގަދަކަމުން ބަދު އަޚްލާޤީ ޢަމަލު  ގެ ]އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން[

ށް ކަނޑައެޅުއްވި ހެކި/ޤަރީނާގެ ތެރެއިން، ކުޑަކުއްޖަކާ މެދު ބަދު އަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގާތަން ހިންގުމުގެ ކުށް ސާބިތުވާކަމަ
ދައްކުވައިދޭ ވީޑިއޯގައި ތިބި އަންހެން ކުދިންނަކީ ކޮން ކުދިންތަކެއްކަން ޝަރީޢަތުން ކަށަވަރު ކުރެއްވިކަން އެނގެން ނެތް 

ތަށްވެސް ދައުލަފެންނަން ހުރިކަން ] ފަރާތުގެ ނަން  އިސްތިއުނާފު ކުރާ[ހިނދު، އެވީޑިއޯ ކްލިޕްތަކުގައި 
 ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާކަމާއި،

ދިސާ ހިނގާ ދިޔަ ކަމަށް ބުނާ ކޮޓަރިން ނެގުނު ބާލީސް ޙާ ލޭކްސައިޑް ގޭގައި  މިމައްސަލާގައި ހ.
އި ދިމާވާކަން މޯލްޑިވްސް ގެ ޑީ.އެން.އޭ އާ ]އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން [އުރައިން ނެގުނު ޑީ.އެން.އޭ ސާމްޕަލާއި 

ޑީ.އެން.އޭ ތަޙްލީލު ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމުން،  FSD(F)-DAR/2011/06ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ނަންބަރު 
ގެ މައްޗަށް ކުރެވުނު ދަޢުވާއަށް މީނާ އިންކާރުކުރުމުގެ އިތުރުން، ހ.ލޭކްސައިޑް ގެއަކީ ]އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން [

އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުގެ [ވެސް ދިޔަ ތަނެއް ނޫންކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިހުގައި މީނާ ދުވަހަކު 
ން ނެގިފައިވަނީ ލޭކްސައިޑް ގެއި ން.އޭ ސާމްޕަލް ހ.މިމައްސަލާގައި އިޝާރާތްކުރެވޭ ޑީ.އެ، ބުނިނަމަވެސް ]ނަން

އެން.އޭ އާދިމާވާ ގެ ޑީ. ]އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން [އެސާމްޕަލް ، މަދިސާ ހިނގާ ދިޔަ ތާރީޚުގައި ނަޙާމިމައްސަލާގެ 
ދިމާވުމަކީ މިމައްސަލަ ސާބިތުކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ ހަރުދަނާ ޤަޠަޢީ ދަލީލެއްކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި 

ނޑިޔާރުންނަށްވެސް ޤަބޫލުކުރެވުނުކަމާއި،  މިމައްސަލަ ބެލި ފަ
ހުށަހެޅިފައިމިވާ މައްސަލާގައި ބާލީސް އުރައިން ޑީ.އެން.އޭ ސާމްޕަލް ނަގާފައިވާކަމަށް، ، އެހެންނަމަވެސް

 3ދިސާ ހިނގި ތާރީޚަކީ ޙާކަމަށްވެފައި،  2008ޑިސެމްބަރު  16ކަމާބެހޭ ރަސްމީ ލިޔެކިޔުންތަކުން ދައްކާ ތާރީޚަކީ 
އުމުން ފެންނަންއޮތް ކަމަށް ކަމާބެހޭ ރަސްމީ ލިޔެކިކަމުގައިވާއިރު، މި މައްސަލާގެ ސާމްޕަލް ނެގިފައިވާ  2008 ނޮވެމްބަރު
ކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި، )ބާރަ( ދުވަސް ފަހުގެ ތާރީޚެއް 12)އެކެއް( މަހާއި  1ދިސާ ހިނގިކަމަށް ބުނާ ތާރީޚުގެ ޙާތާރީޚަކީ 
ތުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ދިސާ ހިނގި ތަނަކީ ދުވަހު ކުއްޔަށްދޭ ކޮޓަރިތަކެއް ހުރި ތަނެއްކަން އެތަނުގެ ވެރިފަރާޙާއަދި 

 ،ސަރވިސްއަށް ބަޔާންދީފައިވާއިރު
ދިސާ ހިނގިފަހުންވެސް ދުވަހު ކުއްޔަށް ދޫކުރަމުން ދިޔަ ޙާ ދިސާ ހިނގާދިޔަ ތަނަކީ ޙާމިމައްސަލާގައި 

ސާ ހިނގި ދިޙާސައިޑް ގޭގެ ހުރި ކޮޓަރިއަކުން ލޭކް ޑީ.އެން.އޭއާއި ހ.ގެ  ]އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން [ތަނެއްކަމާއި، 
ތުގެ ދައުލަ)ބާރަ( ދުވަސް ފަހުން ނެގިފައިވާކަމަށް ބުނާ ސާމްޕަލްއަކާއި ދިމާވާކަމަށް  12)އެކެއް( މަހާއި  1ތާރީޚުގެ 

އިސްތިއުނާފު ކުރާ [މެދު އިއާ] ގެ ނަން  2ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު [ފަރާތުން ބުނުމަކީ، ހަމަ އެކަނި އެކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް 
 ދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގާފައިވާކަމުގެ ހަރުދަނާ ހެއްކެއް ނުވަތަ ޤަރީނާއެއް ނޫންކަމާއި،ގަ ]ފަރާތުގެ ނަން 

އަނިޔާ [ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ރިޢާޔަތް ކުރެއްވި ހެކި/ޤަރީނާގެ ތެރެއިން ޑީ.އެން.އޭ ތަޙްލީލު ރިޕޯޓު ފިޔަވައި، 
ގަދަކަމުން ބަދު އަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގިކަން  ]ރާތުގެ ނަންއިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަ[ެމދު އިއާ] ން ނަގެ  2 ކުއްޖާލިބުނު 

ގުޅުވައިދޭ ހެއްކަކަށް އޮތީ  ]އިސްތިުއނާފު ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން [ދިސާއާ ސީދާ ޙާމުގެ ގޮތުން މިމައްސަލާގައިވާ ސާބިތުކޮށްދިނު
 ބަސް އެކަނިކަމާއި،ގެ ]ން ނަގެ  2 ކުއްޖާއަނިޔާ ލިބުނު [މިމައްސަލާގައި އަނިޔާ ލިބުނުކަމަށް ބުނާ ކުއްޖާ،

ގެ މެޑިކޯ ލީގަލް  ]ން ނަ ގެ 2 ކުއްޖާއަނިޔާ ލިބުނު [މިމައްސަލާގައި ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު 
ރިޕޯޓުގައިވާ ކަންތައްތަކާއި، ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުނު ވީޑިއޯ ކްލިޕްތަކާއި އަދި އިސްވެ ފާހަގަކުރެވުނު ފަދައިން ޑީ.އެން.އޭ 

 24/76ރައްވައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ގެ ހެކިބަހަށް ރިޢާޔަތް ކު [ންނަ ގެ 2 ކުއްޖާލިބުނު  އަނިޔާ[ތަޙްލީލު ރިޕޯޓާއި 
ތުން ދައުލަމައްޗަށް  ގެ ]އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން [ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކުރައްވައި،  6)ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނު(ގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ  51ލު ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ކޮށްފައިވާ، ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަ
މައްޗަށް ސާބިތުވާކަމަށް  ގެ ]އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން [)އ( ގައިވާ އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއް ނެތް މިންވަރަށް 

ނޑައަޅުއްވާފައިވާއިރު، Jv-C/2013/99ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު   ޤަޟިއްޔާއިން ކަ
ޤަޟިއްޔާގެ ފާހަގަކުރެއްވުނު ނުކުތާތަކުގެ  SC-A/07/2013ޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު އްޖޭގެ ސްދިވެހިރާ

ވަނަ މާއްދާގައި ކަމެއްގެ ޙަޤީޤަތް ސާބިތުވެއްޖެކަމަށް  6ގެ  )ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނު( 24/76ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،)ޅ( ގައި
މައްސަލަތައް ސާބިތުކުރުމުގައި ބަލާ  ތުމަކީ ޖިނާއީކޮށްފައި އޮންނަ އޮބެލިދާނެ ޚާއްޞަ ޙާލަތެއްގެ ގޮތުގައި ބަޔާން



   މައްސަލަަތއް  ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 

 ޞަފްޙާ  | 248

 
 

ނޑުތަކުން ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް އޮންނަ ހަމަތަކަށް ވުރެ، މަދަނީ މައްސަލަތައް ސާބިތުކުރުމަށް އޮންނަ ލުއި ހަމަތަކުން  މިންގަ
ށްވުމަށްވުރެ ތެދަކަށްވުން ބޮޑަށް ތަޤްޔީމްކޮށް ވަޒަންކުރާއިރު ލިބިފައިވާ ހުރިހާ ހެއްކެއްގެ ބުރަދަނަށް ބަލައި އެކަމެއް ދޮގަކަ 

އެކަށީގެންވާ ޙާލަތްތަކުގައި އެކަމެއްގެ ޞައްޙަކަމުގެ މައްޗަށް ޝަރީޢަތުން ގޮތެއް ނިންމިދާނެކަމަށް އޮންނަ އޮތުމެއް 
ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ޖިނާއީ މައްސަލަ ސާބިތުކުރުން  6ކަމަށްވާއިރު، ހަމައެކަނި ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 

އަދި  ،ވަނަ މާއްދާގެ )އ( އާ އެއްގޮތްނުވާނެކަމަށް ބަޔާންކުރައްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި 51އަސާސީގެ ޤާނޫނު
ނޑިޔާރަށް ، ހަމައެހެންމެ ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ސާބިތުކުރުމުގެ ގޮތުން ހުށަހެޅޭ ދަލީލުތައް ތަޤްޔީމްކޮށް ވަޒަންކުރުމަށްފަހު ފަ

ލީލުތަކުން ކުރެވޭ އިސްތިންތާޖުތަކުގެ މައްޗަށް ބުރަވެހުރެ، ޔަޤީނާ ގާތްކުރާ މިންވަރަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ދަލީލުތަކާއި އެ ދަ
ސަލައެއްގައި ޙުކުމްކޮށްގެން ނުވާނެކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު އިޤުތިނާޢުވެގެން މެނުވީ ޖިނާއީ މައް

2011/SC-A/23 ާހަގަކުރެވޭކަމާއިޤަޟިއްޔާގައި ބަޔާންކުރައްފައިވާކަންވެސް ފ، 
އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުގެ [ޤަޟިއްޔާގައި  Jv-C/2013/99ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު އެހެންކަމުން، 

މައްޗަށް ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ގަދަކަމުން ބަދު އަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި ޝަރީޢަތަށް  ގެ ]ނަން
ދިސާއެއް ކަމުގައިވާއިރު، ޙާ ބަޔަކު ބައިވެރިވެގެން ހިނގި  ދިސާއަކީ އެތައް ޙާށް ބަލާއިރު، މިއްކާއި ޤަރީނާއަހުށަހެޅުނު ހެ

 ކުއްޖާއަނިޔާ ލިބުނު [އާ ސީދާ ގުޅުވައިދެވޭނެ ހެއްކަކަށް އޮތީ ހަމައެކަނި  ]އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން [ދިސާއާއި ޙާއެ
އިސްތިއުނާފު ކުރާ [ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގެ ދަށުން  51ނޫނުއަސާސީގެ ބުނާ ބުނުން ކަމާއި، އަދި މިކަމަކީ ޤާ  ] ން ނަގެ  2

މަލު ހިންގިކަން އެކަށީގެންވާ އިމެދު ގަދަކަމުން ބަދު އަޚްލާޤީ ޢައާ ] ން ނަގެ  2 ކުއްޖާއަނިޔާ ލިބުނު [   ،]ފަރާތުގެ ނަން 
ޓުގައި މިމައްސަލަ ބެލުމުގައި ބައިވެރިވި ޝައްކެއް ނެތް މިންވަރަށް ސާބިތުކޮށްދޭކަމެއް ނޫންކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯ

ނޑިޔާރުންނަށްވެސް ފެނުނުކަމެވެ.  ހުރިހާ ފަ
 

 ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ވީމާ، އިސްވެ ބަޔާންވެދިޔަ ސަބަބުތައް އެގޮތަށް ހުރުމާއެކު، 
99/Jv-C/2013 ިމައްސަލަ ބެލުމުގައި  ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި މ

ނޑިޔާރުންނަށް އިއްތިފާޤުވެވުނެވެ.  ބައިވެރިވި ފަ
 

 

 :ްޙުކުމ 

 

އަދި  އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް[އިސްވެ ފާހަގަކުރެވުނުކަންކަން އެގޮތަށް ހުރުމުން،  ދެންފަހެ،
ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފުކުރަމުން ހުށަހަޅާފައިވާ  Jv-C/2013/99 ފަރާތުން ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ގެ ]އައި.ޑީ.ކާޑު ނަންބަރު 

 ނުކުތާތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، އެޤަޟިއްޔާގައި ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމް ބާޠިލުކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި މިމައްސަލަ ބެލި 
ނޑައަޅައި، އެގޮތުގެ މަތިން ޙުކުމްކޮށްފީމެވެ. ނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ކަ  ފަ
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 ވަނަ އަހަރު ނިންމާފައިވާ މައްސަލަތައް  2015

 ކުޑަކުދިންނާބެހޭގައި ހިމެނޭ ތަކު މައްސަލައެން އުނިކުރެވިފައިވާ ބައިތައް އުނިކުރެވިފައިއެވަނީ ތަކުރިޕޯޓު ހިމެނިފައިވާ  މިފޮތުގައި]
[ޞަދުގައެވެ ކުރުމުގެ މަޤް ސިއްރު މަޢުލޫމާތު   



   މައްސަލަަތއް  ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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 HC-A/251/2014ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު 
  :ްކުޑަކުއްޖަކާމެދު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުން ޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތ 

 

 :ްއިސްތިއުނާފު ކުރިފަރާތ 

 މޫސާ މުޙައްމަދު ނަން:  *

      އޮމެގާ މާލެ/މ. ކ.* ދާއިމީ އެޑްރެސް:  A081701* އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު: 

 

 :ްއިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތ 

 ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސްޕްރޮސި  ނަން: *

 -* ދާއިމީ އެޑްރެސް:  -* އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު: 

 
  ު1435ޛުލްޤައިދާ  12 ތާރީޚް: ރަޖިސްޓްރީކުރެވުނ 

 2014 ސެޕްޓެމްބަރު 07                  
 :ް1436 ރަބީޢުލްއާޚިރާ 01 ނިމުނު ތާރީޚ    

 2015ޖެނުއަރީ  22              
 

  ު286  ރު: ނަންބަ  ޤަޟިއްޔާ  އިސްތިއުނާފުކުރެވުނ/Cr-C/2012 

 :ުކްރިމިނަލް ކޯޓު  ނިންމެވި ކޯޓ 

 

  ިލިސް:މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖ 

ނޑިޔާރު  ނޑިޔާރު  ޝުޢައިބު ޙުސައިން ޒަކަރިއްޔާ،ފަ ނޑިޔާރު، ޔޫސުފް ޙުސައިން ފަ  ޢަލީ ސަމީރު  ފަ
 

  ަތައް(އުޞޫލު ނޑައަޅާފައިވާ މުޙިއްމު ޤަޟިއްޔާއިން ކ(: - 
 

  ިގެ ޚުލާޞާ:ދަށުކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައ 

 

ޖެނުއަރީ  22 ،އޮމެގާ މޫސާ މުޙައްމަދު މ.ޤަޟިއްޔާއަކީ، Cr-C/2012/286  ގެ ނަންބަރުކްރިމިނަލް ކޯޓު 
 402މޯރާ ސްޓޭއިން ރޫމް ނަންބަރު  މ.އަހަރު(  16) [ނަމާއި އެޑްރެސް  ކުއްޖާގެ ]އެހާކަންހާއިރު،  20:00ދުވަހުގެ  2010

މެދު، ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގާފައިވާތީ، މޫސާ މުޙައްމަދުގެ މައްޗަށް އިއާ [ނަންކުއްޖާގެ ]އަށް ވައްދާ، 
  ބައްލަވާފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެކެވެ.ދަޢުވާ ދައުލަތުން ކުރުމުން މަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ކުޑަކުއްޖަކާއިމެދު ޖިންސީ ޢަ

 އޮމެގާ މޫސާ މުޙައްމަދުގެ މައްޗަށް  މ.މާލެ/ ،ދެންފަހެޙުކުމް ކުރައްވާފައިވަނީ، " ކޯޓުން ކްރިމިނަލްޤަޟިއްޔާގައި އެ
ދައުލަތުން ކުޅަ ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށުގެ މިދަޢުވާ ޝަރީޢަތުން ބެލިބެލުމުން، ދަޢުވާލިބޭ މޫސާ 

ލަށް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ސްނުވާނެކަމަށްބުނެ މިދަޢުވާގެ އަކު ބަދު އަޚްލާޤީ ޢަމަލެއް ހިންގާފައި މުޙައްމަދު، ކުޑަކުއްޖަކާއެ
 22ޖެނުއަރީ  2010އަށް،  402މޯރާ ސްޓޭއިން ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ރޫމް ނަންބަރު  އިންކާރުކުރާއިރު، މޫސާ މުޙައްމަދު، މ.

ވާލިބޭ މޫސާ މުޙައްމަދުގެ އިޢުތިރާފުންނާއި ހެކިންގެ ހެކިބަހުން އެނގެން ދިޔަކަން ދަޢު  [ނަން ކުއްޖާގެ ]ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 
އެކޮޓަރިއަށް ވައްދާ މޫސާ މުޙައްމަދު ދޮރު ލެއްޕިކަން ދައުލަތުން މިދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށް  [ނަން ކުއްޖާގެ ]އޮންނާތީއާއި، އަދި 

ޖިންސީގޮތުން ގޯނާވެފައިވާކަން މެޑިކަލް ލީގަލް  އަށް  [ނަންގެ ކުއްޖާ]ހުށަހެޅި ހެކިންގެ ހެކިބަހުން އެނގެން އޮންނާތީއާއި، އަދި 
އާމެދު  [ނަން ކުއްޖާގެ ]ރިކޯޑުން އެނގެން އޮންނާތީ، ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ހެކިންގެ ހެކިބަހުންނާއި ޤަރީނާތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، 

ވާތީ، ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ މޫސާ މުޙައްމަދު ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގާފައިވާކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތު
 2009/12ކުށުން މޫސާ މުޙައްމަދު ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މިކުށުގެ އުޤޫބާތެއްގެގޮތުން ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި ވަ 03)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
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)ދިހައެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތައް ޖަލަށްލުމަށް  10 ،އޮމެގާ މޫސާ މުޙައްމަދު މ.އެމާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން މާލެ/ ހަވާލާދީ
 މިފަދައިންނެވެ. "ޙުކުމްކޮށް މިޤަޟިއްޔާ ނިންމީއެވެ 

 
 

 :ްފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައ 

 

ޤަޟިއްޔާގައި ޙުކުމް ކުރައްވާ ނިންމެވުމުން، އެޙުކުމާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން  Cr-C/2012/286 ނަންބަރު ގެކްރިމިނަލް ކޯޓު  .2
އެޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު ކުރަމުން އަންނަނިވި ނުކުތާތައް ފާހަގަކޮށް އެނުކުތާތަކާމެދު ހައިކޯޓުގެ  މޫސާ މުޙައްމަދު  ގާއޮމެ މ.

  ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ:ގެ ދުމޫސާ މުޙައްމަ ގާއޮމެ  މ.ތުން އެގޮ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ.

 

  ަ286ގެ ނަންބަރު ކްރިމިނަލް ކޯޓު ނުކުތާއަކީ، ފުރަތަމ/Cr-C/2012  ުޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމަށް ބަލާއިރ
އްޔަށް މޯރާ ސްޓޭއިން ކު މޫސާ މުޙައްމަދު ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި މިދަޢުވާގެ އަޞްލަށް އިންކާރުކޮށްފައި ވުމާއެކު މ.

ވައްދާ އެކޮޓަރީގެ ދޮރު ލައްޕައިގެން ދެމީހުން އެކޮޓަރީތެރޭގައި  [ނަން ކުއްޖާގެ ]ނަންބަރު ކޮޓަރިއަށް،  402ހިފާފައިވާ 
އެފަދައިން  [ނަންކުއްޖާގެ ]ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގަން ތިބިކަން ސާބިތުކުރުމަށް ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ހެއްކެއް ކަމުގައިވާ 

ގެ ބަހުން އެދެމީހުން ރޫމުތެރޭގައި ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލު ހިންގިކަން ނޭނގޭކަމަށް މުޙައްމަދު ނާޒިމްނަމަވެސް ބުނި ކަމުގައި ވީ 
ބުނުމާއި، އެޢަމަލު ހިންގިކަން ދެކެފައިވާ ހަމަ އެކަކު ނަމަވެސް ނެތުމުން، އެކަމަށް ރިޢާޔަތް ނުކުރައްވާ މައްސަލަ 

 .ނުކުތާއެވެ  ޅާފައިވާނިންމަވާފައި ވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަ
 
  ެނޑު އެއްބަފާ ދައްތަ  [ނަންކުއްޖާގެ ] ނުކުތާއަކީ، ވަނަ ދ  [ނަން  ދައްތަގެ  ކުއްޖާގެ ]ގެ އެއްބަ

މޫސާ މުޙައްމަދު ކްލޯސްކޮށް ޖިންސީ ، ށްއަ [ނަންކުއްޖާގެ ]ޝަރީޢަތަށް ދީފައިވާ ބަޔާނަށް ބެލުމުންވެސް އޭނާގެ ކޮއްކޮ 
 2009/12ވާ މިންވަރަށް ހެކިދީފައި ނުވާކަމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު ގޯނާއެއް ކޮށްފައިވާކަން ޝައްކެއްނެތި ސާބިތު 

ވަނަ މާއްދާގައި  47ލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ޞޫ ހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އު)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީ
ފަދައިން މީހަކު ކުށެއް ކޮށްފިކަން  ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 51ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތީން ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ޝައްކެއް ނެތި ޝަރީޢަތަށް ސާބިތު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ހެކި ލިބިފައި ނުވާތީ އާއި 
ގައި ދުވަސް ފަހުގެ ތަރީޚެއް 3ދިސާ ހިނގިކަމަށް ބުނާ ތާރީޚަށްވުރެ ޙާމެޑިކަލް ރިޕޯރޓު ބެލުމުން، އެ ގެ [ނަންކުއްޖާގެ ]
ށް ލިބުނު އަ [ނަންކުއްޖާގެ ]( ގައި ނެގިފައިވާ ރިޕޯރޓަކީ ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ސަބަބުން 2010-1-25)

ތުން ކުޑަކޮށް ގެއްލުމެއް ކަމަށް ސާބިތުކުރެވޭނެ ރިޕޯރޓެއް ނޫންކަމާއި، އެރިޕޯރޓުގައި ހަމަ އެދުވަހު ކުރިމަތި ފަރާ
ވަސްފަހުން ބުނާ ބުނުމަކީ ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ޞައްޙަ ބުނުމެއް ނޫންކަމުން، އެކަމަށް ދު  3ދިސާ ހިނގިތާ ޙާލޭއައިކަމަށް، އެ

 ނުކުތާއެވެ. ޅާފައިވާމަވާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަރިޢާޔަތް ނުކުރައްވާ މިމައްސަލަ ނިން
 
  ،ީޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެތެރެއިން ޖިނާއީ ކުށެއް ޝަރުޢީ އުޞޫލުން ސާބިތުވާ ތިންވަނަ ނުކުތާއަކ 

)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ  2009/12މިންވަރަށް ހެކިލިބުން ލާޒިމްވާއިރު، ހެކިލިބިފައި ނުވުމުގެ އިތުރަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު  47ތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ އުޞޫލުގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ 

ބާވަތެއްގެ ހެކިވެސް ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތީން  2ހެކީންގެތެރެއިން  ބާވަތެއްގެ 5އެޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ 
މަވާފައިވާ ޝައްކެއްނެތި ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވާ މިންވަރަށް ލިބިފައިނުވާއިރު، އެކަމަށް ރިޢާޔަތް ނުކުރައްވާ މައްސަލަ ނިން

 ނުކުތާއެވެ. ޅާފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަ
 

 

ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށާއި،  Cr-C/2012/286 ނަންބަރު ކޯޓުގެ ކްރިމިނަލް  މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން .1
ކިއުޓަރ ންނާއި މައްސަލަ ރައްދުވާ ޕްރޮސިފަރާތު  ގެ މޫސާ މުޙައްމަދު  ގާއޮމެ މ.އެޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު ކުރަމުން 

ންތަކަށް ބަލާއިރު އަންނަނިވި ޔުލައާއި ގުޅުންހުރި ލިޔެކިމައްސަޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކައަށާއި، 
 ކަންތައްތައް ޝަރީޢަތަށް ފާހަގަކުރެއެވެ.

 



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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ގައި ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކީ، މާލެ/ ޤަޟިއްޔާ Cr-C/2012/286ގެ ނަންބަރު މިނަލް ކޯޓުކްރި)ހ( 
މޯރާ  މ.އަހަރު( 16) [މާއި އެޑްރެސްނަ ކުއްޖާގެ]ދުވަހުގެރޭ  2010ޖެނުއަރީ  22މޫސާ މުޙައްމަދު، މ. އޮމެގާ 

އާމެދު، ގަދަކަމުން  [ނަން ކުއްޖާގެ ]، ކޮޓަރިއަށް ވައްދައި 402ސްޓޭއިން ގެސްޓްހައުސްއަށް ގެންގޮސް އެތަނުގެ ނަންބަރު 
ނާމެދު )ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުން 2009/12ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލު ހިންގާފައިވާތީކަމަށް ބުނެ

ވަނަ މާއްދާއާއި ޙަވާލާދީ އެމާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން މޫސާ  3ލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ޞޫ ޚާއްޞަ އު
މުޙައްމަދުގެ މައްޗަށް ކުޑަކުއްޖަކާއިމެދު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާކުރުމަށް ދައުލަތުން ހުށަހެޅި 

 ،މައްސަލައެއްކަމާއި

އާމެދު މޫސާ މުޙައްމަދު ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު  [ނަން ކުއްޖާގެ ]ންމަވާފައިވަނީ، އެމައްސަލަ ނި
ނޑައަޅުއްވައި،  ހިންގާފައިވާކަން ހެކިންގެ ހެކިބަހުންނާއި ޤަރީނާތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވާކަމަށް ކަ

ތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ އުޞޫލުދު ޚާއްޞަ )ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެ 2009/12ޤާނޫނު ނަންބަރު 
)ދިހައެއް( އަހަރު  10ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި ޙަވާލާދީ އެމާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން މޫސާ މުޙައްމަދު  03ޤާނޫނު( ގެ 

 ދުވަހުގެ މުއްދަތައް ޖަލަށް ލުމަށް ޙުކުމްކޮށް އެގޮތުގެމަތިންކަން އެނގެން އޮންނަކަމެވެ.

 

)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ  2009/12ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ށ(
ލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ މަޤްޞަދުތަކުގެ ތެރޭގައި، ކުޑަކުދިން ޖިންސީ ގޯނާތަކުން ރައްކާތެރިކޮށް، ޞޫއު

ގެ ހެކި ހުއްދަކޮށް، ޝަރީޢަތަށް ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތައް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުކުރުމަށް އިތުރު ބާވަތު
ނޑު ލުއިކުރުން ހިމެނޭއިރު،  ބަލައިގަންނަ ހެކީގެ މިންގަ

ވަނަ މާއްދާގައި، މީހަކު ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގައިފިނަމަ އެކަން  47މިޤާނޫނުގެ 
)ފަހެއް( ބާވަތެއްގެ ހެކި  5ރެއިން ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ ހެކިތަކެއް ބަޔާންކުރުމަށްފަހު، އެހެކީގެ ތެ 

ދިސާ ސާބިތުކުރުމަށް ލިބިފައިވާ ހެކިކަމުގައި ޙާރެއްގެ ޝައްކެއްނެތި އެކުށުގެ ހުރެއްޖެނަމަ އެއީ އެކަށީގެންވާ މިންވަ
 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާކަމާއި، އެހެންކަމުން އެމިންވަރަށް އެފަދަ ހެކި ލިބިފައިވާނަމަ  47ބެލެވޭނެކަން 

ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގައި ވާފަދައިން، އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ޝައްކެއްނެތި އެ ދަޢުވާ  51ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
 ސާބިތުވާކަމުގައި ކަނޑައަޅުއްވަންޖެހޭކަމާއި،

)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ  2009/12ނަމަވެސް އިސްވެ ބަޔާންކުރެވިދިޔަ ފަދައިން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ އެއް މަޤްޞަދަކީ ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ޖިންސީ އުޞޫލު ދު ޚާއްޞަ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެ

ވަނަ މާއްދާގެ  2ގޯނާ ސާބިތުކުރުމަށް އިތުރު ބާވަތުގެ ހެކި ހުއްދަކުރުމާއި، ހެކީގެ މިންގަނޑު ލުއިކުރުންކަން އެޤާނޫނުގެ 
ވަނަ މާއްދާގެ ނައްޞަށާއި އަދި  47ދަށާއި، އެޤާނޫނުގެ ޤާނޫނުގެ މިމަޤްޞަ އެ، )ނ( އިން އެނގެން އޮތުމުން

ވަނަ މާއްދާގެ )އ( އެއްކޮށް ކިޔައި، ބެލުމުން، ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު  51ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
ނޑައެޅިފައިވާ ވަރަށްވުރެ މަދު  47ތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ އުޞޫލުޚާއްޞަ  ން ހެކި ވަނަ މާއްދާގައި ކަ

އެމީހެއްގެ މައްޗަށް ކުށް ، ލިބިފައިވީނަމަވެސް، އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް އެ ދަޢުވާ ސާބިތުވާނަމަ
 ތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ އުޞޫލުސާބިތުވާކަމަށް ނިންމެވުމަކީ ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ 

ޤަޟިއްޔާއާއި އަދި  HC-A/129/2012ދާ ހުރަސްއަޅާކަމެއްނޫންކަމާއި، މިކަން މިގޮތަށް މިކޯޓުގެ ނަންބަރު ވަނަ މާއް 47
 ޤަޟިއްޔާގައިވެސް ފާހަގަކުރައްވާފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމެވެ. HC-A/75/2012މިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

 
ނާފުކުރުމަށް މޫސާ އިސްތިއު ޤަޟިއްޔާ Cr-C/2012/286ގެ ނަންބަރު މިނަލް ކޯޓުކްރި )ނ(

މޫސާ އްމަދުގެ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ ޙަމުޙައްމަދުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާތަކުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު، މޫސާ މު
މުޙައްމަދަށް ނިސްބަތްކުރެވިފައިވާ ކުށް ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތީން އެކަށީގެންވާ މިންވަރުގެ ޝައްކެއްނެތި ޝަރީޢަތަށް 

ވާވަރުގެ ހެކިލިބިފައިނުވާކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެކަމަށް ރިޢާޔަތް ނުކުރައްވައި، މޫސާ މުޙައްމަދުގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތު
 ސާބިތުވާކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމަވާފައިވުންކަން އެނގޭއިރު،

މެދު ޖިންސީ އިއާ [ނަންކުއްޖާގެ ]މިމައްސަލާގައި ލިބިފައިވާ ހެކީގެ ބާވަތަށާއި މިންވަރަށް ބަލާއިރު، 
 ހިންގިކަމަށް މޫސާ މުޙައްމަދު ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި އިންކާރުކުރިނަމަވެސް،ޢަމަލެއް 



   މައްސަލަަތއް  ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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އަހަރު(  16) [ނަންކުއްޖާގެ ]މޯރާ ސްޓޭއިން ގެސްޓްހައުސްއަށް  ދުވަހުގެރޭ މ. 2010ޖެނުއަރީ  22
އާމެދު، މޫސާ މުޙައްމަދު ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލު  [ނަންކުއްޖާގެ ]، ނަންބަރު ކޮޓަރިއަށް ވައްދައި 402ގެންގޮސް އެތަނުގެ 

ކިޔައިދީފައިވާކަމާއި، އަދި ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި  [ނަންކުއްޖާގެ ]ހިންގާފައިވާކަމާއި އަދި އެކަން ހިނގައިދިޔަގޮތް ބަޔާންކޮށް 
ގެސްޓްހައުސްގެ މޯރާ ސްޓޭއިން  ދުވަހުގެރޭ މ. 2010ޖެނުއަރީ  22ގެ ބަހުންވެސް މުޙައްމަދު ނާޒިމްޙާޟިރުކުރެވުނު 

އާއި މޫސާ މުޙައްމަދު  [ނަން ކުއްޖާގެ ]ވައްދައި އެކޮޓަރީގެ ދޮރު ލައްޕައިގެން  [ނަންކުއްޖާގެ ]ނަންބަރު ކޮޓަރިއަށް  402
މެދު މޫސާ މުޙައްމަދު ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު އިއާ [ނަން ކުއްޖާގެ ]އެކޮޓަރި ތެރޭގައި ތިބިކަން އެނގޭކަމާއި، އަދި 

ދިސާ ޙާދިސާ ހިނގިރޭ މިޙާމެސެޖްކޮށް މިއަށް ފޯނުން  [ނަން ދައްތަގެ ކުއްޖާގެ ]ގެ ދައްތަ  [ނަންއްޖާގެ ކު]ހިންގާފައިވާކަން 
އާމެދު ޖިންސީ ޢަމަލު ހިންގައި  [ނަންކުއްޖާގެ ]ކިޔައިދީފައިވާކަމާއި، އަދި  [ނަންކުއްޖާގެ ]ހިނގިތާ ލަސްތަކެއްނުވެ 

ބުނެފައިވާއިރު  [ނަން ކުއްޖާގެ ]މަދު އިނގިލި ކޮއްޕައި ތެޅުވިކަމަށް ގެ ކުރިމަތިފަރާތަށް މޫސާ މުޙައް [ނަންކުއްޖާގެ ]
ގެ ބިކުރު  [ނަންކުއްޖާގެ ]ގެ މެޑިކޯ ލީގަލް ރިކޯރޑުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ބަލާއިރު  [ނަންކުއްޖާގެ ]

ނޑައިގެން ގޮސްފައިވާކަން އެނގެން އޮތުމުން  ށް ޖިސްމާނީގޮތުން އަ  [ނަންކުއްޖާގެ ] ކިޔައިދީފައިވާ ގޮތާއި [ނަންކުއްޖާގެ ]ކަ
ދިސާ ހިނގި ޙާކަމާއި، އަދި އޭގެ އިތުރުން، މިލިބިފައިވާ ގެއްލުންކަމަށް ޑޮކްޓަރީގޮތުން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންކަން ދިމާވާ

އްޔަށް ކޮޓަރި މޫސާ މުޙައްމަދު ކު 402ދިސާ ހިނގައިދިޔަ މޯރާ ސްޓޭއިން ގެސްޓްހައުސްގެ ނަންބަރު ޙާދުވަހު، އަދި މި
އާމެދު  [ނަންކުއްޖާގެ ]ދިޔަކަން މޫސާ މުޙައްމަދުގެ ބަހުންވެސް އެނގޭއިރު،  [ނަންކުއްޖާގެ ]ހިފިކަމާއި އަދި އެތަނަށް 

ކިޔައިދީފައިވާ  [ނަންކުއްޖާގެ ]މޫސާ މުޙައްމަދު ޖިންސީ ޢަމަލު ހިންގާފައިވާކަމަށްބުނެ މޫސާ މުޙައްމަދާ ބެހޭގޮތުން 
ތް ވާހަކަތަކެއް ހަދައިގެން ނުވަތަ އަލަށް އުފައްދައިގެން ކިޔައިދިން ދިނުމެއްކަމަށް ބެލެވޭނެ ވާހަކަތަކަކީ ޙަޤީޤަތެއްނެ

 އެއްވެސް ސަބަބެއް ފެންނަން ނެތްކަން އެނގޭކަމާއި،
 2009/12އެހެންކަމުން، މޫސާ މުޙައްމަދާ އިދިކޮޅަށް ހުރި މިހެކިތަކަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްދާގައި  47ގެ  ލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ޞޫ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އު )ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ 
 ބަޔާންކުރެވިފައިވާ، އަދި ކުޑަކުދިންނާމެދު ޖިންސީ ގޯނާކުރުމުގެ މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ބަލައިގަނެވޭ ހެކީގެ ތެރޭގައިހިމެނޭ 

މައްޗަށާއި، ލިބިފައިވާ ބަޔާންކުރެވިދިޔަ ހެކިތަކުގެ މައްޗަށް ދިސާ ހިނގާފައިވާ ގޮތުގެ ޙާހެކިތަކެއްކަން އެނގޭއިރު، މި
ބަލާއިރު މޫސާ މުޙައްމަދުގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅުނު ކުޑަކުއްޖަކާއިމެދު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ 

ގައި ނިންމަވާފައިވާ ޔާ ޤަޟިއް Cr-C/2012/286ގެ ނަންބަރު މިނަލް ކޯޓު ކްރިސާބިތުވާކަމަށް، އިސްތިއުނާފުކުރެވިފައިމިވާ 
 ނިންމެވުން ރަނގަޅުނޫންކަމަށް ބަލާނެ ސަބަބެއް ނެތްކަމެވެ.

 
ނޑިޔާރުން ދެކެނީ  )ރ(  ބަޔާންކުރެވިދިޔަ ކަންކަން އެފަދައިން ހުރުމުން މިމައްސަލަ މިކޯޓުގައި ބެލި ފަ

ކުމަށް ބަދަލު ގެންނާނެ ތަނެއް ގައި އެކޯޓުން ކުރައްވާފައިވާ ޙު ޤަޟިއްޔާ  Cr-C/2012/286ގެ ނަންބަރު މިނަލް ކޯޓު ކްރި
 ނެތްކަމުގައެވެ.

 

 
 :ްޙުކުމ 

 

 ގެ ނަންބަރު މިނަލް ކޯޓު ކްރި ދެންފަހެ، އިސްވެ ބަޔާންކުރެވިދިޔަ ސަބަބުތައް އެފަދައިން ހުރުމުން،
286/Cr-C/2012 ާތިފާޤުން ގައި އެކޯޓުން ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމަށް މިމައްސަލަ މިކޯޓުގައި ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްޤަޟިއްޔ

 ތާއީދުކޮށް ޙުކުމްކޮށްފީމެވެ.
 

 



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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 HC-A/337/2014ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު 
  :ްކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގުން ޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތ 

 

 :ްއިސްތިއުނާފު ކުރިފަރާތ 

 މުޙައްމަދު ޝަރީފް ނަން:  *

    މާއާގެ ނޫރަން/ނޫމަރާ  ށ.* ދާއިމީ އެޑްރެސް:  A324983* އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު: 

 

 :ްއިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތ 

 ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސްޕްރޮސި  ނަން: *

 -* ދާއިމީ އެޑްރެސް:  -* އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު: 
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  ު12  ރު: ނަންބަ  ޤަޟިއްޔާ  އިސްތިއުނާފުކުރެވުނ/C.2.C/2013 

 :ުމެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ނޫމަރާ ނިންމެވި ކޯޓ 

 

  ިލިސް:މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖ 

ނޑިޔާރު  ނޑިޔާރު  ،ޢަބްދުއްރައޫފު އިބްރާހީމްފަ ނޑިޔާރު، ޣަނީ މުޙައްމަދުޢަބްދުލްފަ  އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު  ފަ
 

  ުތައް(އުޞޫލު ޤަޟިއްޔާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ މުޙިއްމ(: -  
 

  ިގެ ޚުލާޞާ:ދަށުކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައ 

 

މެއި  2012ޤަޟިއްޔާއަކީ، C.2.C/2013/12  މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ނޫމަރާ
ނަމާއި ކުއްޖާގެ ]އިތުރު މީހަކާއެކު، އާއި  ނޫރަންމާއާގެ މުޙައްމަދު ޝަރީފް /ނޫމަރާ  ށ.އެހާކަންހާއިރު،  17:40ދުވަހު  ވަނަ 31

އަނީސް ޢަލީ  އުޖާލާޙައްމަދު ޝަރީފް އާއި ށ. ފުނަދޫ/މުށ. ނޫމަރާ ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ހުއްޓާ، އަހަރު(  11) [އެޑްރެސް
އާމެދު ބަދުއަޙުލާޤީ  [ނަންކުއްޖާގެ ]ގަދަކަމުން ނަގައިގެން އެދިމާލުގެ ވަލުތެރެއަށް ވައްދައި،  [ނަންކުއްޖާގެ ]އާއި ދެމީހުން 

އާމެދު ބަދުއަޙުލާޤީ ޢަމަލު ހިންގާފައިވާކަމަށް  [ނަން ކުއްޖާގެ ]ބުނާތީއާއި، މިދެމީހުން  [ނަންކުއްޖާގެ ]ޢަމަލު ހިންގާފައިވާކަމަށް 
ކުއްޖާގެ ]ގެ މަންމަ،  [ނަން ކުއްޖާގެ ]އާއި،  [މާމަގެ ނަމާއި އެޑްރެސްކުއްޖާގެ ]މަ، ބުނިކަމަށް އޭނާގެ މާ [ނަން ކުއްޖާގެ ]

ފެމެލީ އެންޑް  އަށް އަސަރުކޮށްފައިވާކަމަށް، ށ. [ނަންކުއްޖާގެ ]ދިސާގެ ސަބަބުން ބުނާތީއާއި، މިޙާ [މަންމަގެ ނަމާއި އެޑްރެސް
 2009/12އާބެހޭ ރިޕޯޓުން އެނގެން އޮންނާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ، ކުއްޖާ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި  3)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްސަ އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
ޢަމަލު  ކުޑަކުއްޖަކާ އެކު ޖިންސީމައްޗަށް ގެ ރަންމާއާގެ މުޙައްމަދު ޝަރީފްނޫމަރާ، ނޫ ގެދަށުން، ށ.ޙަވާލާދީ، އެމާއްދާގެ )ނ( 

  ބައްލަވާފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެކެވެ.ތުން ކުރުމުން ދައުލަ  ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ 
 ދެންފަހެ، ށ.ޙުކުމް ކުރައްވާފައިވަނީ، " މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ނޫމަރާޤަޟިއްޔާގައި އެ

ނަމާއި ކުއްޖާގެ ]އެހާކަށްހާއިރު  17:40ދުވަހުގެ  2012މެއި  31ޝަރީފް އިތުރު މީހަކާއެކު، ނޫރަންމާއާގެ މުޙައްމަދު /ނޫމަރާ
އުޖާލާ އަނީސް ޢަލީ /ފުނަދޫ ދަރު ސަރަހައްދުގައި ހުއްޓާ، މުޙައްމަދު ޝަރީފް އާއި ށ.ނނޫމަރާ ބަ ށ.އަހަރު(  11) [އެޑްރެސް

އާމެދު ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު  [ނަން ކުއްޖާގެ ]ލުގެ ވަލުތެރެއަށް ވައްދައި ގަދަކަމުން ނަގައިގެން އެދިމާ  [ނަންކުއްޖާގެ ]އާދެމީހުން 
)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާމީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުޞޫލު ތަކަކަށް  2009/12ހިންގާފައިވާ ކަމަށްބުނެ ޤާނޫން ނަމްބަރ 



   މައްސަލަަތއް  ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 

 ޞަފްޙާ  | 256

 
 

ގެ ދަށުން މުޙައްމަދު ޝަރީފްގެ މައްޗަށް  )ނ(ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި ޙަވާލާދީ، އެމާއްދާގެ  3ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
ޔާއި، ގުގަތުން ކުރެއްވި ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ކުށުގެ މިދަޢުވާއަށް މުޙައްމަދު ޝަރީފް ތަޙުޤީ ދައުލަ

ކާރު ކުރާކަމަށް ގައި ދަޢުވާއަށް އިންޢު ޝަރީޢަތުގައި އިންކާރުކުރާކަމަށް ބުނެފައި ވީނަމަވެސް މުޙައްމަދު ޝަރީފްގެ ދިފާ 
ތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ދައުލަބުނާބުނުންފިޔަވާ އެއްވެސް ހެއްކެއް އަދި ޤަރީނާއެއްވެސް ހުށަހަޅާފައި ނުވާއިރު، މިދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށް 

ގައި ކިޔާދީފައިވާ ޔާއި، ޝަރީޢަތުގައި ކިޔާދީފައިވާ ގޮތްކަމަށްބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޔާނުގެ ތަޙްޤީގުގަ [ނަންކުއްޖާގެ ]އަނިޔާ ލިބުނު 
ކިޔާދީފައިވާ [ ނަން ކުއްޖާގެ ]ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކުއްޖާގެ ރިޕޯޓްގައި  ގޮތާއި، ށ.

ނަމާއި  މަންމަގެކުއްޖާގެ ]އަށާއި، މަންމަ  [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސްމާމަ ކުއްޖާގެ ]މާމަ  [ނަން ކުއްޖާގެ ]ގޮތްކަމަށް ބުނެފައިވާގޮތާއި، 
ކޯލީގަލް ރިޕޯޓްގައި ޑިޔާއި ޝަރީޢަތުގައި ކިޔާދީފައިވާ ގޮތަށާއި، މެތްކަމަށް ބުނެ މިމީހުން ތަޙުޤީގުގައަށް ކިޔާދީފައިވާ ގޮ [އެޑްރެސް

ނޑިބުރިއެއް ކޮއްޕާ ޖިންސީ [ނަންކުއްޖާގެ ]ބަޔާންވެގެންވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު   ގެ ޖިންސީ ގުނަވަން )ފަރުޖު( ތެރެއަށް އިނގިލިލާ ދަ
)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީގޯނާކުރާމީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ  2009/12ގޯނާކޮށްފައިވާކަން އެގެން އޮންނާތީ ޤާނޫން ނަންބަރ 

ވަނަ  47އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލް ކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި އެފަދަ މައްސަލަތައް ސާބިތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކަމަށް އެޤާނޫންގެ 
ތާތަކުގެ ތެރެއިން އެމާއްދާގެ )ޅ( އާއި )ކ( އާއި )އ( އާއި، )ވ( އާއި )ދ( ގައި ހިމެނޭ މާއްދާގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ނުކު

ތުން ކުރަށްވާ ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ ދައުލަނޫމަރާ ނޫރަންމާއާގެ މުޙައްމަދު ޝަރީފް ގެ މައްޗަށް  ކަންކަން ފުރިހަމަވެފައިވާތީ ށ.
 2009/12ންވަރަށް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެއްޖެކަމަށާއި، ޤާނޫން ނަންބަރ ޢަމަލް ހިންގުމުގެ ކުށުގެ މިދަޢުވާ ޝައްކެއް ނެތްމި

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  3)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީގޯނާކުރާމީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލް ކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑައަޅައި، ބުނެވިދިޔަ މާއްދާގެ )ނ( އާގެ މުޙައްމަދު ނޫރަންމާ/ނޫމަރާ  ގެދަށުން ށ. މުޙައްމަދު ޝަރީފް ކުއްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަ

 ")އެގާރަ( އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތައް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކްމް ކޮށް މިޤަޟިއްޔާ ނިންމީއެވެ  11ޝަރީފް މިކުރި ކުށުގެ އުޤޫބާތަށް 
 މިފަދައިންނެވެ.

 
 

 :ްފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައ 

 

ޤަޟިއްޔާގައި ޙުކުމް ކުރައްވާ  C.2.C/2013/12 ނަންބަރު  ޓުގެމެޖިސްޓްރޭޓް ކޯ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ނޫމަރާ  .2
 އެޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު  ނޫރަންމާއާގެ މުޙައްމަދު ޝަރީފް /ނޫމަރާ ށ.ނިންމެވުމުން، އެޙުކުމާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން 
އެގޮތުން  ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ. ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި އާމެދުކުރަމުން އަންނަނިވި ނުކުތާ ފާހަގަކޮށް އެނުކުތާ

  ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ:ގެ ނޫރަންމާއާގެ މުޙައްމަދު ޝަރީފް /ނޫމަރާ ށ.

 
 ،ީވަނަ މާއްދާގައި  42މައްސަލަ ނިންމުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ނުކުތާއަކ

 ހިންގަވާފައިވުން ކަމަށްބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާއެވެ.ބުނާ ޢަދުލުވެރިކަން ގެއްލޭގޮތަށް ޝަރީޢަތުން މައްސަލަ 
 

 

ޤަޟިއްޔާގެ  C.2.C/2013/12 ނަންބަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ނޫމަރާ މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން  .1
 ގެ ގެ މުޙައްމަދު ޝަރީފް ނޫރަންމާއާ/ނޫމަރާ ށ.ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށާއި، އެޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު ކުރަމުން 

މައްސަލައާއި ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކައަށާއި، ންނާއި މައްސަލަ ރައްދުވާ ޕްރޮސިފަރާތު
 ންތަކަށް ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ޝަރީޢަތަށް ފާހަގަކުރެއެވެ.ޔުގުޅުންހުރި ލިޔެކި

 

ޤާނޫނު ނަންބަރު މައްޗަށް ގެ މުޙައްމަދު ޝަރީފް ނޫރަންމާއާގޭ/ނޫމަރާ ށ. ފުރަތަމަ ކަމަކީ، )ހ(
ވަނަ  3ގެ  ތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު(އުޞޫލު  ޞަ)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއް 2009/12

މުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާކޮށްފައިވާ ގެ ދަށުން ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގު އެމާއްދާގެ )ނ(، އާ ޙަވާލާދީ މާއްދާގެ )ހ(
ތަޙްޤީޤުގައާއި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައިވެސް އިންކާރުކޮށްފައިވާކަން އެނގެން  އެދަޢުވާއަށް މުޙައްމަދު ޝަރީފް ، ކަމާއި

ހި، އޮންނަކަމާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ އެންމެހައި ޝަރީޢަތްތައް ހިންގާންވާނީ ޢަދުލުވެރިކަމާއެކު، ވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެ
ވަނަމާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  42ހާމަކަމާއެކުގައިކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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އެނގޭއިރު، ޢަދުވެރިކަމާއެކު ޝަރީޢަތެއް ހިންގުމުގައި އެމީހެއްގެ މައްޗަށް ކުރެވިފައިވާ ދަޢުވާއަކީ ކޮބައިކަމާއި ކުރެވިފައިވާ 
ރުމަށްޓަކައި ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ހެކިތަކަކީ ކޮބައިކަން މުއްތަހަމަށް އަންގަންޖެހުމާއެކު، ދަޢުވާއަށް ދަޢުވާ ސާބިތުކު 

ތުގެ ފަރާތުން ދައުލައަދި ދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި  ،ޖަވާބުދާރީވުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަގުތާއި ފުރުސަތު ލިބެންޖެހޭނެކަމާއި
ވާލުކުރުމުގެ ފުރުސަތު މުއްތަހަމަށް ލިބިދިނުމަކީ ކުށެއް ކުރިކަމުގެ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅާ ހެކިންނާ ސު
ވަނަމާއްދާއިން ލިބިދީފައިވާ އަސާސީ ޙައްޤުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭކަންތައްތައްކަން  51ކޮންމެ މީހަކަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ދާގައި ބުނެފައިވާ ޢަދުވެރިކަން ޝަރީޢަތުން މާއް ވަނަ 42އެނގޭއިރު، މިމައްސަލައިގައި ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
ގުޅިގެން ޖަވާބުދާރީވާން ފުރުސަތަކަށް އެދުމުން  ގެ ފަރާތުން ދެކެނީ މައްސަލައާފައިނުވާކަމަށް މުޙައްމަދު ޝަރީފް ޤާއިމްވެ

ޔުންތައް ދިނުމަށް ގުޅިގެން ލިޔުންތައް ދިރާސާކުރުމަށް އެލި  އެފުރުސަތު ނުދީ ވަގުތުން ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމާއި، މައްސަލައާ
ގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ނުވުމުންކަމަށް މުޙައްމަދު ޝަރީފްއެދުމުން އެލިޔުންތައް ދީފައި

 ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮންނަކަމެވެ.

 
ރާތުން ދަށު ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ ގެ ފަ މައްސަލައިގައި މުޙައްމަދު ޝަރީފް މި  ދެވަނަ ކަމަކީ، ()ށ

ނޫމަރާ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް  ށ. ،ޝަރީފް މުޙައްމަދު ގައި 2013 އޮކްޓޯބަރ 29 މަޖިލީހުގައި ދަޢުވާއަށް އިންކާރުކޮށް،
މުގެ ތުން ހުށަހެޅި ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުދައުލަގެ މައްޗަށް ނަށް ބަލާއިރު، މުޙައްމަދު ޝަރީފް ދީފައިވާ ބަޔާ 

އެދަޢުވާއަށް އިންކާރުކުރާ ކަމަށާއި، އެމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް އޭނާ  ،ކުށުގެ ދަޢުވާ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ސާފުވެއްޖެކަމަށާއި
އެބަޔާނުގައި ސޮއިކޮށް އިނގިލީގެ ނިޝާން  ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ބަޔާނެއް ދީފައިވާނެކަމަށާއި

އެމީސްމީހުން މުޙައްމަދު  ތުން ހުށަހެޅި ހެކިންނާމެދު ބުނަންއޮތީ ދައުލަ ތުކުރުމަށްޓަކައި ޖަހާފައިވާނެކަމަށާއި، އެދަޢުވާ ސާބި 
އެކުއްޖާއާއެކު ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގިކަމަށް ބުނާކަމަށާއި، އެއީ ކީއްވެގެން އެމީހުން ބުނާއެއްޗެއްކަމެއް މުޙައްމަދު  ޝަރީފް

އަދި އޭގެ  ،ނީ ވަކީލަކު ހޯދައި ހަމަޖައްސާކަށް ބޭނުމެއްނޫންކަމަށާއިޝަރީފަށް ނޭނގޭކަމަށާއި، އޭނާގެ ދިފާޢުގައި ޤާނޫ
ހެކިންނާ  މައްސަލައިގައި މުޙައްމަދު ޝަރީފް އިތުރަށް ދައްކާނެ ވާހަކައެއްވެސް ނެތްކަމަށް ބުނެފައިވާކަން އެނގޭއިރު، އެ

މައްސަލައިގައި ޖަވާބުދާރީވުމަށް ތަށް އެދިފައިވާކަން އެނގެން ނެތްކަމާއި، އެޞަސުވާލުކުރަން ބޭނުންވެގެން އެފުރު
އެކަންކަމަށް މުޙައްމަދު  ހުށަހެޅިފައިވާ ހެކިތަކާއި ލިޔުންތައް ލިބުމަށްވެސް އެދިފައިވާކަން އެނގެން ނެތްކަމާއި، އަދި 

އިކޯޓަށް ގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހަނގޭނޭ ހެއްކެއް މުޙައްމަދު ޝަރީފް ގެ ފަރާތުން ދަށު ކޯޓުގައި އެދިފައިވާކަން އެޝަރީފް 
 ހުށަހެޅިފައިނުވާކަން އެނގޭކަމެވެ.

 
ގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅި ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ތުގެ ފަރާތުން މުޙައްމަދު ޝަރީފް ދައުލަ ތިންވަނަ ކަމަކީ، )ނ(

އިންކާރު ކުރުމާގުޅިގެން އެ ދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށް  ގެ ދަޢުވާއަށް މުޙައްމަދު ޝަރީފްޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށު 
ތުގެ ފަރާތުން ހެކި ހުށަހަޅައި، ހެކިން ޙާޟިރުކޮށް އެމީސްމީހުންގެ ބަސް ޝަރީޢަތުން ހޯދުމަށް އެދިފައިވާކަން ލަދައު

 -ތުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ހެކީންގެ ތެރެއިން:ދައުލައެނގޭކަމާއި، އެ ގޮތުން 
ޝަރީޢަތުގެ  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ނޫމަރާ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ  [ނަމާއި އެޑްރެސްކުއްޖާގެ ]

ނޫމަރާ ބަނދަރު ސަރަހައްދުގެ  ވަނަ ދުވަހު ށ. 2012މެއި  31 [ނަން ކުއްޖާގެ ]މަޖިލީހުގައި ހެކިބަސް ދެމުން، 
ނޑުދޮށުގައި ބޮލިހޮވަން ހުއްޓާ މުޙައްމަދު ޝަރީފް އައިސް އޭނާ ނަގައިގެން ވަލުތެރެއަށް ވައްދާ އޭނާ އާއި ބެހި ޖިންސީ  ގޮ

ދު އޭނާ ވާނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ކުރެއްވި ތަޙްޤީޤަށް ބަޔާނެއް ދީފައިކަމާއި، ގޯނާކުރިކަމާއި، މިކަމާއިމެ
އެބަޔާނުގައި މުހައްމަދު ޝަރީފްއާއި އަނީސް ޢަލީ އާ ދެމީހުން އޭނާ މެދު ކަންތައް ކުރިގޮތްވާނީ ބަޔާންކޮށްދީފައިކަމާއި، 

އި އެވަނީ އޭނާގެ ސޮޔާއި އިނގިލީގެ ނިޝާންކަމަށްބުނެ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ދީފައިވާ ތަޙްޤީޤު ބަޔާނުގަ
 ހެކިބަސްދީފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ނޫމަރާ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ  [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް މާމަ ގެ ކުއްޖާ]
 އާއެކު މުޙައްމަދު ޝަރީފާއި  [ނަމާއި އެޑްރެސްކުއްޖާގެ ]ދަރިއެއްކަމަށްވާ  މަޖިލީހުގައި ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި، އޭނާގެ މާމަ

އަނީސް ޢަލީއާއި ދެމީހުން ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގިކަމަށް އޭނާއަށް ކިޔާދިންކަމާއި، މިމައްސަލައިގައި  ،އުޖާލާ/ފުނަދޫ  ށ.
ނުގައިވާނީ އޭނާގެ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ކުރެއްވި ތަޙްޤީޤަށް އޭނާވާނީ ބަޔާނެއް ދީފައިކަމާއި، އެބަޔާ 

ދިސާ ހިނގާދިޔަގޮތް ކިޔާދިން ގޮތަށް ކިޔާދީފައިވާނެކަމާއި، ބަޔާނުގައި އެވަނީ އޭނާގެ ސޮޔާއި މާމަދަރިފުޅު އޭނާއަށް ޙާ 
 އިނގިލީގެ ނިޝާންކަމަށްބުނެ ހެކިބަސްދީފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،
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ޓް އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމެލީ ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ )ޑިޕާރޓްމަން ށ.
އާބެހޭ ގޮތުން ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރި ދެފަރާތްކަމުގައިވާ، ސޯޝަލް  [ނަންކުއްޖާގެ ]ގެ ފަރާތުން  ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސަސް(

 [ގެ ނަންވާރކަރ]އާއި އެސިސްޓަންޓް ސޯޝަލް ސަރވިސް ވާރކަރ  [އޮފިސަރގެ ނަން ]ސަރވިސް އޮފިސަރ 
ރީ ފުނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބު 

އާއި ސުވާލު ކުރުމުން އޭނާ ކިޔައިދިންގޮތަށް ލިޔެފައިވާ ރިޕޯޓެއްކަމަށް  [ނަން ކުއްޖާގެ ]ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓަކީ 
މެއި  31 [ނަންކުއްޖާގެ ]ބެހޭ ގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓްގައިވަނީ އާ [ނަންކުއްޖާގެ ]ބުނެފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި، 

 ދުވަހު ހަވީރުގަޑީގައި އަތިރިމައްޗަށް ދިޔަކަމާއި، އެތަނަށް އޭނާ ދިޔައީ އެކަނިކަމާއި، އަތިރިމަތީގައި އެވަގުތު  2012
ހޮވަމުން ދަނިކޮށް ކުއްލިއަކަށް މުޙައްމަދު ޝަރީފް އަތިރިމައްޗަށް ނުކުތުމަށްފަހު ކުދި ބޮލި  އެއްވެސް މީހެއްނެތްކަމާއި، އޭނަ

ނޑުގައި ހިފަހައްޓައިގެން  އާއި އަނީސް ޢަލީ އައިސް، އޭނާގެ އަތުގައި ހިފުމުން ފޮޅުވާލައި ދާން އުޅުމުން، އުނަގަ
ހިފައި، ކުރިމަތި  ޑު ވެލި ފުންޏެއްގެ ފަހަތަށް ގެންގޮސް އޭނާގެ އުރަމަތީގައި އެ ދެމީހުންދިމާލުގައި އެއްކޮށްފައި ހުރި ބޮއެ

ފަރާތައް އިނގިލިލައި ހެދިކަމާއި، އިތުރުކަމެއް ކޮށްފައި ނުވާކަމާއި، އެމީހުން ދޫކޮށްލުމުން ދުވެފައި ގެއަށް ދެވުނުއިރު، 
ރިޕޯޓުގައި އިދިންކަމަށް ބުނެފައިވާކަން މިއަދި ގެއަށް އާދެވެމުން މާމަކައިރީ އެވާހަކަތައް ކިޔަ ،އިރުއޮއްސިފައިވާކަމާއި

ބަލިކޮށް  [ނަންކުއްޖާގެ ]ފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، އަދި މިވާހަކަތައް ދެއްކުމުގެ ތެރޭގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވަނީ ލިޔެ
[ ނަންކުއްޖާގެ ]އުޅެންޖެހުމުގެ ސަބަބުން ކިޔެވުމަށް އެހާބޮޑު ޝަޢުޤުވެރިކަމެއް ނެތްކަމާއި، ވާހަކަތައް ކިޔައިދެމުން ދިޔައިރު 

ގެ  [ނަންކުއްޖާގެ ]ގެ ކުރިމަތިފަރާތުން ބިހިނަގައި ފާރުވާކަމަށް  [ނަންކުއްޖާގެ ]ދިސާއަށްފަހު ކަމާއި، އެޙާހުރީ ބިރުގަނެފައި
 ބުނެފައިވާކަން މި ރިޕޯޓަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، މަންމަ ފާހަގަކޮށްފައިވާކަމަށް

ބައްލަވައި  [ނަން ޖާގެ ކުއް]މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން 
އާއި ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވުނު މައްސަލައިގައި  [ނަން ކުއްޖާގެ ]ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓަކީ، 

އެހޮސްޕިޓަލަށް ދެއްކުމުން ޑޮކްޓަރު އޭނާ ބައްލަވައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓެއްކަން އެނގޭކަމާއި،  [ނަންކުއްޖާގެ ]
ޓުގައި އޭނާއަށް ޖިންސީ އަނިޔާގެ ނިޝާނެއް ފެންނަން ނެތްކަމާއި، ނަމަވެސް ޖިންސީ ގުނަވަން ކުޑަކޮށް ރަތްވެފައި އެރިޕޯ

 ބިކުރުކެޑިފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެރިޕޯޓަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮންނަކަމެވެ.
 
ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު  )ކުޑަކުދިންނަށް 12/2009ޤާނޫނު ނަންބަރު  ހަތަރުވަނަ ކަމަކީ، )ރ(

ވަނަ މާއްދާގައި، "އެހެން ޤާނޫނެއްގައި، ޖިނާއީ ކުށް  47ޚާއްޞަ އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑުކަމަށް ނުވަތަ ޝަރީޢަތަށް ޤަބޫލުކުރާ ހެކީގެ ބާވަތްކަމަށް އެހެން ގޮތަކަށް  ސާބިތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހެކީގެ މިންގަ

އިވީނަމަވެސް، މިޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ނުވަތަ މިޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފުލޭ ދަޢުވާއެއްގައި މީހަކު، ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ބަޔާންކޮށްފަ
އަންނަނިވި ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގައިފިކަން ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި، ނުވަތަ މިޤާނޫނުގައިވާ ކުށެއް ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި، 

ވަނަ  51ހުރެއްޖެކަމަށްވާނަމަ، އެހެއްކަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ވެގެން ފަސް ބާވަތެއްގެ ހެކިބާވަތުގެ ހެކީގެ ތެރެއިން މަދު
މާއްދާގެ )އ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، މީހަކު ކުށެއް ކޮށްފިކަން އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ޝައްކެއްނެތި ޝަރީޢަތަށް 

މުގައި ބެލެވޭނެއެވެ." މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އެ މާއްދާގައި ސާބިތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ލިބިފައިވާ ހެކިކަ
 ހެކީގެ ބާވަތްތައް އެ މާއްދާގެ )ހ( އިން ފެށިގެން )ދ( އަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އެގޮތުން އެމާއްދާގެ 
 )ހ( ޖިންސީ ޢަމަލު ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ހިންގައިފިކަން ސާބިތުކޮށްދޭ ރަސްމީ ލިޔުމެއް؛

 ސައިންޓިފިކް ތަޙްލީލުތަކުން ދައްކާ ނަތީޖާ؛)ށ( 
 )ނ( ލޮލަށް ފެނުނު މީހުންގެ ހެކީގެ ބަޔާން؛

 )ރ( ފޮރެންސިކް ނިޝާންތަކުންނާއި ތަޙްލީލުތަކުން ލިބޭ ހެކި؛
 )ބ( ވީޑިއޯ ރެކޯޑުތަކުން ލިބޭ ހެކި؛

އް ނުވަނީސް ކުއްޖާގެ )ޅ( ކަމެއް ހިނގުމުން ދާދިއަވަހަށް ނުވަތަ އެކަމެއް ހިނގުމާދެމެދު ގިނަދުވަސްތަކެ
މައިންބަފައިންނަށް، ނުވަތަ ގާތްތިމާގެ މީހަކަށް، ނުވަތަ ރަޙްމަތްތެރިއަކަށް، ނުވަތަ ޑޮކްޓަރަކަށް، 

ނުވަތަ ސައިކިއޭޓްރިސްޓަކަށް، މައްސަލަ ، ނުވަތަ ޞިއްޙީ އެހީތެރިއަކަށް، ނުވަތަ ސައިކޮލޮޖިސްޓަކަށް



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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އްކާތެރި ކުރުމުގެ ޚިދުމަތުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހަކަށް ތަޙްޤީޤުކުރާ ފުލުހަކަށް ނުވަތަ ކުޑަކުދިން ރަ
 ކުޑަކުއްޖާ ދީފައިވާ ބަޔާން؛

 )ކ( އޭނާއާމެދު ކަންވީގޮތްކަމަށް ނުވަތަ އެކަން ހިނގާދިޔަ ގޮތްކަމަށް ކުޑަކުއްޖާ ކިޔައިދީފައިވާ ބަޔާން؛
ލަށް އުފައްދައިގެން )އ( މީހަކާ ބެހޭގޮތުން ޙަޤީޤަތެއް ނެތް ވާހަކަތަކެއް ހަދައިގެން، ނުވަތަ އަ

ދިސާ ހިނގި ވަގުތާއި އެވާހަކަ ކިޔައިދިން ވަގުތާ ޙާ ށް ބެލެވޭ ސަބަބެއްނެތި ނުވަތަ ކިޔައިދިނުންކަމަ
 ދެމެދު މާދިގު މުއްދަތެއް ފާއިތުނުވަނީސް، ކުޑަކުއްޖާ ކިޔައިދީފައިވާ ކިޔާދިނުމެއް؛

ލިބިފައިވާ ގެއްލުންކަމަށް ޑޮކްޓަރީގޮތުން  )ވ( ކުޑަކުއްޖާ ކިޔައިދޭ އެއްޗަކާ އެކުއްޖާއަށް ޖިސްމާނީގޮތުން
 ފާހަގަވާންހުރި ކަންކަމާއި ފޮރެންސިކް ތަޙްލީލުތަކުން ފާހަގަވާންހުރި ކަންކަން ދިމާވުން؛

)މ( އެކުއްޖާއާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލު ހިންގި މީހަކީ ކުރިން ޖިންސީ ޢަމަލު ހިންގި މީހެއްކަން 
 ސާބިތުވެފައިވުން؛

 )ފ( މާއްދީ ހެކި؛
 ސަލަ ބަލާ ފަރާތުން ކުއްޖާއާ އިންޓަރވިއު ކުރުމުން ކުއްޖާ ކިޔައިދީފައިވާ ވާހަކަ؛ )ދ( މައް
 މިފައިންކަން އެނގޭއިރު،

މި މާއްދާގެ )ޅ(، )ކ(، )އ(، )ވ( އަދި )ދ( ގައި ބުނެފައިވާ ހެކިތައް ލިބިފައިވާކަމަށް މިލަދުންމަޑުލު 
ނޑައަޅުއްވާފައިވާކަން އެނގެން ޤަޟިއްޔާގަ C.2.C/2013/12ކޯޓުގެ ނަންބަރު  އުތުރުބުރީ ނޫމަރާ މެޖިސްޓްރޭޓް އި ކަ

އާމެދު ޖިންސީ ޢަމަލު ހިންގާފައިވާކަމަށް ދަޢުވާކުރެވުނު ދެވަނަ  [ނަންކުއްޖާގެ ]އޮންނަކަމާއި، މި މައްސަލައިގައި 
މުގެ ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ފުނަދޫ އުޖާލާ، އަނީސް ޢަލީގެ މައްޗަށް ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލު ހިންގު ފަރާތްކަމުގައިވާ ށ.

ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމަފް އި ޤަޟިއްޔާގަ C.2.C/2013/11ކޯޓުގެ ނަންބަރު  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ނޫމަރާ މެޖިސްޓްރޭޓް 

ޤަޟިއްޔާގައި  HC-A/74/2014ބަދަލެއް ގެދްދަދްޖެހޭ ސަބަބެއްދެތްކަމަފް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ދަދްބަރު 

 އިވާކަދް އެދގެދް އޮދްދަކަމެވެ.ޙުކުމްކުރައްވާފަ
 
ކޯޓުގެ ނަންބަރު  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ނޫމަރާ މެޖިސްޓްރޭޓްފަސްވަނަ ކަމަކީ،  (ބ)
12/C.2.C/2013 ާގައިކަމާއި، އެ ޤަޟިއްޔާގައި  2013ސެޕްޓެމްބަރު  05އެކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވަނީ  ޤަޟިއްޔ

އަރ ތުގެ ފަރާތުން ސީނިދައުލަ ގައި  2013އޮކްޓޯބަރ  29ޓް ކޯޓަށް މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ނޫމަރާ މެޖިސްޓްރޭ
ކިއުޓަރ އަޙްމަދު އާދަމާއި، މައްސަލައިގައި ދަޢުވާލިބޭ މުޙައްމަދު ޝަރީފާއި ބަދުއަޚްލާޤީ ޑިސްޓްރިކްޓް ޕަބްލިކް ޕްރޮސި

ގެ ބަޔާން ނެގިފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި،  [ގެ ނަންމާމަ ގެކުއްޖާ]އާއި އޭނާގެ މާމަ  [ނަންކުއްޖާގެ ]ޢަމަލު ހިންގުނުކަމަށްބުނާ 
ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ )ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް  އާބެހޭ ގޮތުން ށ. [ނަން ކުއްޖާގެ ]

އިވާ، އާބެހޭ ސިއްރު ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރި ދެފަރާތްކަމުގަ [ނަންކުއްޖާގެ ]ގެ ފަރާތުން  ފެމެލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސަސް(
 [ނަން  ގެވާރކަރ]އާއި އެސިސްޓަންޓް ސޯޝަލް ސަރވިސް ވާރކަރ  [ނަން އޮފިސަރުގެ]ސޯޝަލް ސަރވިސް އޮފިސަރ 

ގައިކަން އެނގޭކަމާއި،  2013އޮކްޓޯބަރ  31މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފުނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ބަޔާން ދީފައިވަނީ 
ގެ ފަރާތުން މައްސަލައިގައި މުޙައްމަދު ޝަރީފް ށްފައިވާކަންވެސް އެނގޭއިރު، މިއަދި ހަމައެދުވަހު މިމައްސަލައިގައި ޙުކުމްކޮ

ގެ ފަރާތުން ދަށު ކޯޓަށް ނެތުމާއި އަދި މުޙައްމަދު ޝަރީފް ތައްޔާރުވެ ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުސަތަކަށް އެދިފައިވާކަން އެނގެން 
ފައިނުވުމުގެ އިތުރަށް އެމައްސަލައިގައި ދައްކާނެ ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި ހެކިންނާ ސުވާލުކުރުމަށް ބޭނުންވާކަމަށް ބުނެ

އިތުރުވާހަކައެއް ނެތްކަމަށް ބުނެފައިއޮތުމުން ދަށު ކޯޓުން މިމައްސަލަ ނިންމަވާފައިވަނީ މުޙައްމަދު ޝަރީފަށް ހެކިންނާ 
ބޫލު ސަބަބެއް މުޙައްމަދު ޤުތު ލިބިނުދީ އަދި މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ލިބިނުދީކަމަށް ބަލަންޖެހޭފަދަ މަސަސުވާލުކުރުމުގެ ފުރު

 ގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިނުވާކަން އެނގެއެވެ.ޝަރީފް 
 

މިޤަޟިއްޔާ ބެލި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން ދެކެނީ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ، އެހެންކަމުން
 ގެ ފަރާތުން މުޙައްމަދު ޝަރީފްޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް  C.2.C/2013/12ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ނޫމަރާ މެޖިސްޓްރޭޓް



   މައްސަލަަތއް  ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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 ފަދަ ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ  އެކޯޓުން ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމަށްގައި އެޤަޟިއްޔާށް ބިނާކޮށް، ގެ މައްޗަހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާ
 ވެ.ސަބަބެއް ނެތްކަމަށެ 

 
 

 :ްޙުކުމ 

 

ޔާންކުރެވުނު ކަންކަން ބަޔާންކުރެވުނު ގޮތަށް ހުރުމާއެކު، ކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގައި ބަ ދެންފަހެ، އިސްވެފާހަގަ
 ، އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ޤަޟިއްޔާ  C.2.C/2013/12މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ނޫމަރާ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ގައި އެކޯޓުން ޤަޟިއްޔާ  އެބިނާކޮށް،  ހެޅި ނުކުތާގެ މައްޗަށް ފަރާތުން ހުށަގެ ނޫރަންމާއާގޭ މުޙައްމަދު ޝަރީފް، ނޫމަރާ ށ.
ބެލުމުގައި  ޤަޟިއްޔާމިބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭފަދަ ސަބަބެއް ނެތްކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން  ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމަށް 

ނޑިޔާރުން  ނޑައަޅައި، އިއްތިފާޤު ގެބައިވެރިވި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަ  އެގޮތުގެމަތިން ޙުކުމްކޮށްފީމެވެ.ން ކަ
 

 
 



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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 HC-A/87/2014ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު 
  :ްކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުން ޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތ 

 

 :ްއިސްތިއުނާފު ކުރިފަރާތ 

 އިބްރާހީމް ރަޝީދު ނަން:  *

   ސޯސަންމާގެ /ހޯރަފުށި  ހއ.* ދާއިމީ އެޑްރެސް:  A095183* އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު: 

 

  ްއިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތ: 

 ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސްޕްރޮސި  ނަން: *

 -* ދާއިމީ އެޑްރެސް:  -* އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު: 

 
  ު1435ޖުމާދުލްއޫލާ  30 ތާރީޚް: ރަޖިސްޓްރީކުރެވުނ 

 2014މާރޗް  31                  
 :ް1436ރަބީޢުލްއާޚިރު  25 ނިމުނު ތާރީޚ    

 2015ފެބްރުއަރީ  15              
 

  ި249 ރު: ނަންބަ  ޤަޟިއްޔާ  އުނާފުކުރެވުނު އިސްތ/Cr-C/2013 

 :ުކްރިމިނަލް ކޯޓު  ނިންމެވި ކޯޓ 

 

  ިލިސް:މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖ 

ނޑިޔާރު  ނޑިޔާރު  ޝުޢައިބު ޙުސައިން ޒަކަރިއްޔާ،ފަ ނޑިޔާރު ، އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރުފަ  ޢަލީ ސަމީރު  ފަ
 

  ުކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ  2009/12ޤާނޫނު ނަންބަރު  :)ތައް(އުޞޫލު ޤަޟިއްޔާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ މުޙިއްމ(
ވަނަ މާއްދާގައިވާގޮތުން އެޤާނޫނުގެ ދަށުން ބަންދުގައި  50ގެ  ލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ޞޫ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އު

 .ހުންނަ މީހާގެ މައްޗަށް ކަފާލާތުގެ އުޞޫލު ނުހިނގާނެކަން
 

  ެގެ ޚުލާޞާ:ޅުނު މައްސަލައި ދަށުކޯޓަށް ހުށަހ 

 

ސޯސަންމާގެ އިބްރާހީމް ރަޝީދު /ހޯރަފުށި  ހއ.ޤަޟިއްޔާއަކީ، Cr-C/2013/249  ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ކްރިމިނަލް 
މާވަސް ގޭގެ  އަހަރު ނުފުރޭ ކުޑަކުއްޖަކު ގޮވައިގެން ގ. 18އެހާކަންހާއިރު، އުމުރުން  19:07ދުވަހު  2012ޑިސެމްބަރު  06

މާވަސް ގޭގެ ފުރަތަމަ  ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ފުލުހުންނަށް ލިބުމާ ގުޅިގެން، ފުލުހުން އެގެއަށްގޮސް، ގ.ކޮޓަރިއެއްގައި ތިބި 
ފަންގިފިލާގައި މީނާ ދިރިއުޅެމުންދާ ކޮޓަރި ތަޅުލާފައި ހުރުމުން ޓަކިޖަހައި، ދޮރު ނުހުޅުވުމުން، ދޮރުވެއްޓި )ރެމް( އަކުން ޖަހާ 

ޓަރިއަށް ވަތްއިރު، އެކޮޓަރި ތެރޭގައި ހުރި ޑަބަލް ބެޑެއްގެ މަތީގައި އިބްރާހީމް ދޮރު ހަލާކުކޮށްލުމަށްފަހު ފުލުހުން އެކޮ
އޮތީ އުނަގަނޑުން  [ނަންކުއްޖާގެ ]ތިއްބާ ފެނުނުކަމަށާއި، އެވަގުތު އަހަރު(  17) [ނަމާއި އެޑްރެސް ކުއްޖާގެ]ރަޝީދުއާއި، 

ހުން ކޮޓަރިތެރެއަށް ވަނުމަށް ފަހު ކޮޓަރީގައި ހުރި ބޮކި ދިއްލިއިރު މަތިން އެއްވެސް ފޭރާމެއްނެތި މީނާގެ ގައިމަތީގައިކަމަށާއި، ފުލު
ލައިގެން ހުރި ޖިންސްގެ ޒިބު ތިރިކޮށްފައި ހުރި މަންޒަރު ފެނުނުކަމަށާއި، އިބްރާހީމް ރަޝީދު އޮތީ ގަމީސް  [ނަންކުއްޖާގެ ]

ކޯޕްރަލް އާއި، ޕޮލިސް ކޯޕްރަލް ނާފިޛު އުމަރު ކަމަށްލާ ހަމައަށް ތިރިކޮށްގެން ނުލާ، މީނާ ލައިގެން ހުރި ފުޓުލޫނާއި، ބޮކްސާ ކަކު
ލާންސް ކޯޕްރަލް ހުޒައިމަތު އާއި، ލާންސް ކޯޕްރަލް މުޙައްމަދު ނާޡިމްއާއި، ސަރޖަންޓް ޙުސައިން ނަޢީމްއާއި، މުޙައްމަދު ވަޙިދު

 2009/12ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ބުނާތީ ކޯޕްރަލް މުޙައްމަދު ޔަމާނީ ޖައުފަރުއާއި ކޯޕްރަލް އަޙްމަދު ފާރިޝް  އާއި،އަދުނާން
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާ  3ލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ޞޫ ނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އު)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯ

 ޢުވާ ޙަވާލާދީ އެމާއްދާގެ )ށ(ގެ ދަށުން އިބްރާހީމް ރަޝީދުގެ މައްޗަށް ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދަ
  ބައްލަވާފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެކެވެ.ތުން ކުރުމުން ދައުލަ



   މައްސަލަަތއް  ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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ސޯސަންމާގެ އިބްރާހީމް ހޯރަފުށި/ ހއ. ،ދެންފަހެޙުކުމް ކުރައްވާފައިވަނީ، " ކޯޓުން  ކްރިމިނަލްޤަޟިއްޔާގައި އެ
ޝަރީޢަތުން ބެލިބެލުމުން، ރަޝީދުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުޅަ ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށުގެ މިދަޢުވާ 

އަހަރު ނުފުރޭ ކުޑަކުއްޖަކު  18އެހާކަށްހާއިރު، އުމުރުން  19:07ދުވަހު  06ޑިސެމްބަރު  2012އިބްރާހީމް ރަޝީދު، 
 މާވަސް ގޭގެ ކޮޓަރިއެއްގައި ތިބިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ފުލުހުންނަށް ލިބުމާ ގުޅިގެން، ފުލުހުން އެގެއަށްގޮސް، ގ. ގޮވައިގެން ގ.

ގޭގެ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާގައި އިބްރާހީމް ރަޝީދު ދިރިއުޅެމުންދާ ކޮޓަރި ތަޅުލާފައި ހުރުމުން ޓަކިޖަހައި، ދޮރު  މާވަސް
ނުހުޅުވުމުން، ދޮރުވެއްޓި )ރެމް( އަކުން ޖަހާ ދޮރު ހަލާކުކޮށްލުމަށްފަހު ފުލުހުން އެކޮޓަރިއަށް ވަތްއިރު، އެކޮޓަރި ތެރޭގައި ހުރި 

އާއި، ދެމީހުން ތިއްބާ ފެނުނުކަމަށާއި، އަހަރު(  17) [ނަމާއި އެޑްރެސް ކުއްޖާގެ]އިބްރާހީމް ރަޝީދުއާއި، ޑަބަލްބެޑެއްގެ މަތީގައި 
ނޑުން މަތިން އެއްވެސް ފޭރާމެއްނެތި އިބްރާހީމް ރަޝީދުގެ ގައިމަތީގައިކަމަށާއި، ފުލުހުން  [ނަން ކުއްޖާގެ ]އެވަގުތު  އޮތީ އުނަގަ

ލައިގެން ހުރި ޖިންސްގެ ޒިބު ތިރިކޮށްފައި ހުރި  [ނަންކުއްޖާގެ ]ރީގައި ހުރި ބޮކި ދިއްލިއިރު ކޮޓަރި ތެރެއަށް ވަނުމަށް ފަހު ކޮޓަ 
 ލާ ހުރި ފަޓުލޫނާއި، ބޮކްސާ ކަކު  މަންޒަރު ފެނުނުކަމަށާއި، އިބްރާހީމް ރަޝީދު އޮތީ ގަމީސް ނުލާ، އިބްރާހީމް ރަޝީދު ލައިގެން

އޯއިން ފެންނަ ރީޢަތަށް ސާބިތުވާއިރު، ހަމައެވަގުތު ފުލުހުން ނަގާފައިވާ ވީޑިހަމައަށް ތިރިކޮށްގެންކަން ހެކިންގެ ހެކިބަހުން ޝަ
ދިސާ ހިނގި ތަނަށް ދިޔަ ފުލުހުންގެ ހެކިބަސް ދިމާވާތީ، ބުނެވިދިޔަ ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޙާ މަންޒަރުތަކާއި، 

ނޑައަޅައި، މިކުށުގެ އުޤޫބާތެއްގެ ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށުން އިބްރާހީމް ރަޝީ   ދު ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަ
ލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ޞޫ )ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ  އު 2009/12ގޮތުން ނަންބަރު 

 10ސޯސަންމާގެ އިބްރާހީމް ރަޝީދު ށި/ހޯރަފު އާއި، ޙަވާލާދީ އެމާއްދާގެ )ނ(ގެ ދަށުން ހއ. އާއި )ށ( ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 03
 މިފަދައިންނެވެ.)ދިހައެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކޮށް މިޤަޟިއްޔާ ނިންމީއެވެ" 

 
 

 :ްފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައ 

 

މާމެދު ހިތްހަމަ ޤަޟިއްޔާގައި ޙުކުމް ކުރައްވާ ނިންމެވުމުން، އެޙުކު Cr-C/2013/249 ނަންބަރު ކޯޓުގެ ކްރިމިނަލް .2
އެޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު ކުރަމުން އަންނަނިވި ނުކުތާތައް  ސޯސަންމާގެ އިބްރާހީމް ރަޝީދު /ހޯރަފުށި ހއ.ނުޖެހިގެން 

 /ހޯރަފުށި ހއ.އެގޮތުން  ފާހަގަކޮށް އެނުކުތާތަކާމެދު ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ.
  ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ:ގެ ރަޝީދު ސޯސަންމާގެ އިބްރާހީމް

 
  ،ީހެކިންގެ ހެކިބަހުގައި ފުށުއެރުންތައް ހުރިއިރު، އެކަމަށް ރިޢާޔަތްނުކުރައްވައި ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކ

ދިސާ ހިނގި ތަނަށް ދިޔަ ފުލުހުންގެ ޙާން ފެންނަ މަންޒަރުތަކާއި، މައްސަލަ ނިންމަވާފައިވުމާއި، ފުލުހުން ނަގާފައިވާ ވީޑިއޯއި
ނޑައަޅުހެ  ނުކުތާއެވެ. ޅާފައިވާއްވާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަކިބަސް ދިމާވާކަމަށް ކަ

 
  ެމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން މައްސަލަ ތަޙްޤީޤް ކުރުމަށްޓަކައި  ނުކުތާއަކީ، ވަނަ ދ
ޑިސެމްބަރު  02ތާރީޚަކީ މާވަސް ގެއަށް ވަނުމުގެ ހުއްދައަށް ކޯޓުގައި އެދި، ކޯޓުން އަމުރު ދީފައިވާ  ކަމަށްބުނެ، ގ.

ކަމަށްވާއިރު، ފުލުހުން އެގެއަށް ވަދެފައިވަނީ "މީހުން ދިރިއުޅޭ ތަންތަން ބަލާފާސްކުރުމަށް ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތުން  2012
ވަނަ  47ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  6ގެ  ވަނުމުގެ ހުއްދަދިނުމުގައި ކޯޓުން ޢަމަލު ކުރާނެގޮތުގެ ޤަވާޢިދު"

 ޅާފައިވާ ހުށަހައާ ޚިލާފަށް ކަމަށްވާއިރު، ޝަރީޢަތުން އެކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރައްވާފައިނުވާކަމަށް ބުނެ  ގެ )ށ(މާއްދާ
 ނުކުތާއެވެ.

 
 

ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށާއި،  Cr-C/2013/249 ނަންބަރު ކޯޓުގެ ކްރިމިނަލް މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން  .1
ންނާއި މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތު ގެ ސޯސަންމާގެ އިބްރާހީމް ރަޝީދު/ހޯރަފުށި .ހއރަމުން އެޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު ކު

ންތަކަށް ބަލާއިރު ޔު މައްސަލައާއި ގުޅުންހުރި ލިޔެކިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކައަށާއި، ޕްރޮސި
 އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ޝަރީޢަތަށް ފާހަގަކުރެއެވެ.

 



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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ގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ޤަޟިއްޔާ Cr-C/2013/249 ރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ކް  ފުރަތަމަ ކަމަކީ، ()ހ
ސޯސަންމާގެ އިބްރާހީމް ރަޝީދު /ހޯރަފުށި އެހާކަންހާއިރު، ހއ. 19:07ދުވަހު  2012ޑިސެމްބަރު  06މައްސަލައަކީ، 

ކޮޓަރިއެއްގައި ތިބިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ފުލުހުންނަށް  މާވަސް ގޭގެ  އަހަރު ނުފުރޭ ކުޑަކުއްޖަކު ގޮވައިގެން ގ. 18އުމުރުން 
މާވަސް އަށްގޮސް ބެލިއިރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ދިރިއުޅެމުންދާ ކޮޓަރި ތަޅުލާފައި ހުރުމުން  ލިބުމާ ގުޅިގެން، ފުލުހުން ގ.

ން އެކޮޓަރިއަށް ވަތްއިރު، ޓަކިޖެހުމަށްފަހު ދޮރު ނުހުޅުވުމުން، ދޮރުވެއްޓިއަކުން ޖަހައި ދޮރު ހަލާކުކޮށްލުމަށްފަހު ފުލުހު
މެދު އިއާ އަހަރު( 17) [ނަމާއި އެޑްރެސް  ކުއްޖާގެ]އެކޮޓަރިތެރޭގައި ހުރި ޑަބަލް ބެޑެއްގެ މަތީގައި އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ  2009/12ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގަން އޮއްވާ ފެނިފައިވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާ ޙަވާލާދީ އެމާއްދާގެ )ށ( 3ގެ  ލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ޞޫއްޞަ އު މީހުންނާމެދު ޚާ

ދަށުން އިބްރާހީމް ރަޝީދުގެ މައްޗަށް ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ހުށަހެޅުމުން ބެލުނު 
 މައްސަލައެއްކަމާއި،

ނީ، އެދަޢުވާ ސާބިތުވާކަމަށާއި، އެކުށުގެ އުޤޫބާތެއްގެގޮތުން ޤާނޫނު ނަންބަރު އެމައްސަލަ ނިންމަވާފައިވަ
ވަނަ  03ގެ  ލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ޞޫ)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އު  2009/12

)ދިހައެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ  10ޝީދު މާއްދާގެ )ހ(އާއި )ށ(އާއި، ޙަވާލާދީ އެމާއްދާގެ )ނ(ގެ ދަށުން އިބްރާހީމް ރަ 
 މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކޮށް އެގޮތުގެމަތިންކަން އެނގޭކަމެވެ.

 
އިބްރާހީމް ރަޝީދު ހުންނަނީ މާފުށީ ޖަލުގައި ކަމަށްވާތީ މިމައްސަލަ ވަކިގޮތަކަށް  ދެވަނަ ކަމަކީ، )ށ(

ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ކަފާލާތުގެ ދަށުން އިބްރާހީމް ރަޝީދު ނިމެންދެން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޤަވާޢިދުގައި ބަޔާން
 ދޫކޮށްދިނުމަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި ބޭއްވުނު މިމައްސަލައިގެ ފުރަތަމަ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި އެދިފައިވާއިރު،

ނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށް، ކުށް ސާބިތުވެ އަދަބު ކަނޑައެޅިފައިވަ
ގެ ދަށުން  ލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ޞޫ)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އު 2009/12

)ކުޑަކުދިންނަށް  2009/12ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށުގެ މައްޗަށް ކަމަށްވާއިރު، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ވަނަ މާއްދާގައިވާގޮތުން އެޤާނޫނުގެ  50ގެ  ލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ޞޫމީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އު  ޖިންސީ ގޯނާކުރާ

ދަށުން ބަންދުގައި ހުންނަ މީހާގެ މައްޗަށް ކަފާލާތުގެ އުޞޫލު ނުހިނގާނެކަން އެނގެންއޮތުމުން، ކަފާލާތުގެ އުޞޫލުން 
 ރާހީމް ރަޝީދަށް އެންގިފައިވާކަމެވެ.އިބްރާހީމް ރަޝީދު ދޫކޮށްލެވެން ނެތްކަމަށް އިބް

 
ހެކިންގެ ހެކިބަހުގައި ފުށުއެރުންތައް ހުރިއިރު، މައްސަލަ ނިންމަވާފައިވަނީ  ތިންވަނަ ކަމަކީ، )ނ(

ދިސާ ހިނގިތަނަށް ދިޔަ ޙާއޯއިން ފެންނަ މަންޒަރުތަކާއި އެކަމަށް ރިޢާޔަތްނުކުރައްވައިކަމަށާއި، އަދި ފުލުހުން ނަގާފައިވާ ވީޑި
ނޑައަޅުއްވާފައިވާކަމަށް ބުނެ އިބްރާހީމް ރަޝީދުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ފުލު ހުންގެ ހެކިބަސް ދިމާވާކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކަ

 އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއަށް ބެލިއިރު،
މާވަސް  ދުވަހު ފުލުހުން ގ. 2012ޑިސެމްބަރު  06ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ދަޢުވާގައި ބުނެފައިވާ ފަދައިން 

 ކުއްޖާގެ ]އެކޮޓަރި ތެރޭގައި ހުރި އެނދެއްގެ މަތީގައި އިބްރާހީމް ރަޝީދާއި ، ތަޅުލާފައިހުރި ކޮޓަރިއެއް ހުޅުވާލިއިރު ،އަށްގޮސް
 [ނަން ކުއްޖާގެ ]ތިބިކަމާއި، އިބްރާހީމް ރަޝީދު އޮތީ މަތިން އެއްޗެއް ނުލައިކަމާއި އަދި  އަހަރު( 17) [ނަމާއި އެޑްރެސް

އިބްރާހީމް ރަޝީދުގެ ގައިމަތީ އޮށޯވެގެންކަން ހެކިންގެ ހެކިބަހުން އެނގޭއިރު، އެވަގުތު  އޮތީވެސް މަތިން އެއްޗެއް ނުލައި
ގެ ބަހަށް ބަލާއިރުވެސް ފުލުހުން  [ނަން ކުއްޖާގެ ]އެތަނުގައި އޮތްކަމަށް އިބްރާހީމް ރަޝީދު އިންކާރުކޮށްފައިނުވާކަމާއި، 

ހުރީ މަތިން އެއްޗެއް  [ނަންކުއްޖާގެ ]ތިބިކަމާއި އަދި  [ނަން ޖާގެ ކުއް] އާއި ޓަރިތެރޭގައި އިބްރާހީމް ރަޝީދު ދިޔައިރު އެކޮ
 ނުލައިކަން އެނގޭކަމައި،

ތިބި ކޮޓަރިއަށް ފުލުހުން ވަދެފައިވަނީ ވީޑިއޯކުރަމުން  [ނަންކުއްޖާގެ ]އަދި އިބްރާހީމް ރަޝީދާއި 
ޓަރިއަށް ވަތްއިރު އިބްރާހީމް ރަޝީދާއި ކަމަށްވާއިރު، އެވީޑިއޯއިން ފެންނަ މަންޒަރުތަކަށް ބަލާއިރުވެސް ފުލުހުން އެކޮ 

ތިބީ އެކޮޓަރިތެރޭގައި ހުރި އެދުމަތީގައި އޮށޯވެގެންކަމާއި އިބްރާހީމް ރަޝީދު މަތިން އެއްޗެއް ނުލައި  [ނަން ކުއްޖާގެ ]
ލޫނު މައްޗަށް އަދި އެވަގުތު އެފަޓް ،އޮތްއިރު، ތިރިން ލައިގެން އޮތް ފަޓްލޫނުގެ ބެލްޓާއި ޒިބު ނެއްޓި ހުޅުވިފައިވާކަމާއި

އޮތީ އިބްރާހީމް ރަޝީދުގެ  [ނަން ކުއްޖާގެ ]ޖެއްސުމަށް އިބްރާހީމް ރަޝީދު އުޅޭ މަންޒަރު ފެންނަކަމާއި، 



   މައްސަލަަތއް  ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 

 ޞަފްޙާ  | 264

 
 

ވެސް އޮތީ މަތިން އެއްޗެއްނުލައި ހަށިގަނޑުގެ މަތީކޮޅު  [ނަން ކުއްޖާގެ ]އަދި  ،ގައިމައްޗަށްވާގޮތަށްކަމާއި
 ކަޝްފުކޮށްގެންކަން އެނގޭކަމާއި،

ދިސާ ހިނގިތަނަށް ދިޔަ ޙާއޯއިން ފެންނަ މަންޒަރުތަކާއި ން، ފުލުހުން ނަގާފައިވާ ވީޑިއެހެންކަމު
ފުލުހުންގެ ހެކިބަސް ދިމާނުވާކަމަށް ބެލެވޭނެތަނެއް ނެތްކަމާއި، އަދި ހެކިންގެ ހެކިބަސް ދިނުމުގެ ގޮތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް 

ދިސާއެއް ސިފަކޮށް ކިޔައިދިނުމުގައި ހުރެދާނެ ޙާއެފަދަ ، ބުނާ ފުށުއެރުންތަކަކީދީފައިވާ ބަޔާންތަކުގައި ހުރިކަމަށް 
ދިސާ ހިނގިތަނަށް ދިޔަ ފުލުހުންގެ ހެކިބަހުގެ އިތުރުން ވީޑިޔޯއިން ފެންނަ ޙާކެއްކަމާއި، އެތަފާތުތަކަކީ އެތަފާތުތަ 

ސާ ނަފީކުރެވި ނުވަތަ ދިޙާ ސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިން ،މަންޒަރުތަކުން އެނގި، ފެންނަންއޮތް
ދިސާއެއްކަމާމެދު އެކަށީގެންވާ މިންވަރުގެ ޝައްކުތަކެއް އުފެދުމުގެ ޖާގައޮތް ޙާ ދިސާއަކީ ހިނގާފައިވާ ޙާއެ

 ކަންތައްތަކެއްނޫންކަމާއި، އަދި އެއީ ހެކިންގެ ހެކިބަސް ޤަބޫލުނުކުރެވޭވަރުގެ ފުށުއެރުންތަކެއްވެސް ނޫންކަމެވެ.
 
ލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން މައްސަލަ ތަޙްޤީޤް ކުރުމަށްޓަކައި މޯ ހަތަރުވަނަ ކަމަކީ، )ރ(

ޑިސެމްބަރު  02މާވަސް ގެއަށް ވަނުމުގެ ހުއްދައަށް ކޯޓުގައި އެދި، ކޯޓުން އަމުރު ދީފައިވާ ތާރީޚަކީ  ކަމަށްބުނެ، ގ.
ލާފާސްކުރުމަށް ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތުން ކަމަށްވާއިރު، ފުލުހުން އެ ގެއަށް ވަދެފައިވަނީ "މީހުން ދިރިއުޅޭ ތަންތަން ބަ  2012

ވަނަ  47ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  6ގެ  ވަނުމުގެ ހުއްދަދިނުމުގައި ކޯޓުން ޢަމަލު ކުރާނެގޮތުގެ ޤަވާޢިދު"
ރަޝީދުގެ  މާއްދާގެ )ށ( އާ ޚިލާފަށް ކަމަށްވާއިރު، ޝަރީޢަތުން އެކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރައްވާފައިނުވާކަމަށް ބުނެ އިބްރާހީމް
މާވަސްގެ  ފަރާތުން ހުށަހެޅި އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއަށާއި، އަދި އެނުކުތާގެ ތަފްސީލުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުގައި، ގ.

ކަމަށް، ދައުލަތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް  2012ބަރު މް ޑިސެ 02ދެއްވާފައިވާ ތާރީޚަކީ  ބަލައި ފާސްކުރުމަށް ކޯޓުން އަމުރު 
އެއަމުރުގެ ދަށުން ފުލުހުން އެގެ ، ގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ "ތަޙުޤީޤު ބަޔާން" ގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވާކަމަށާއިހުށަހެޅި ލިއުންތަކު 

ގައި ކަމަށްވާއިރު، "މީހުން ދިރިއުޅޭ ތަންތަން  19:06ތާރީޚުގެ  2012ޑިސެމްބަރު  06 ބަލައި ފާސްކޮށްފައިވާ ތާރީޚަކީ
ވަނަ މާއްދާގެ  6މުގެ ހުއްދަދިނުމުގައި ކޯޓުން ޢަމަލު ކުރާނެގޮތުގެ ޤަވާޢިދު" ގެ ބަލާފާސްކުރުމަށް ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތުން ވަނު

ނޑިޔާރު ހުއްދަދޭ ވަގުތުން ފެށިގެން   48)ހ( ގައި ވާގޮތުން، އެފަދަ އަމުރަކާ ގުޅިގެން ވަންނަ ވަނުމެއްކަމަށްވަނީނަމަ، ފަ
އެނގެން އޮތުމުން، ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ދެއްވާފައިވާ އަމުރުގެ ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެތަނެއް ބަލައި ފާސްކޮށް ނިންމަންވާނެކަން 

މާވަސްގެ ފުލުހުން ބަލައި ފާސްކޮށްފައިވަނީ، ކޯޓު  އަށް ހަމަވާކަމާއި، އެހެންކަމުން، ގ. 2012ޑިސެމްބަރު  04މުއްދަތު 
އްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުގެ މައްޗަށް އަމުރެއް އޮވެގެން ނޫންކަމުގައި ބަލަންޖެހޭކަމުގައި ބުނެ އިބްރާހީމް ރަޝީދުގެ ފަރާތުން ދަ

 ބަލާއިރު،
ތާރީޚުގައި  2012ޑިސެމްބަރު  23"ތަހްޤީޤް ބަޔާން" މިނަމުގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން 

ޑިސެމްބަރު  2މާވަސްގެ ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ އަމުރު ހޯދާފައިވަނީ  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ، ތަޙުޤީޤުކުރި ފަރާތުގެ ބަޔާނުގައި، ގ.
ގައިކަމަށް ބަޔާންކުރެވިފައިވީނަމަވެސް، މިމައްސަލާގައި ހިމެނޭ ލިއުންތަކަށް ބަލާއިރު އެގޮތަށް އެތާރީޚު ލިޔެވިފައި  2012

 މާވަސްގެ ބަލައި ފާސްކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނެރުއްވާފައިވާ ނަންބަރު  އެވަނީ ލިއުމުގެ ކުށަކުންކަމާއި، ގ.
145-J(BF)/2012/673  ްޑިސެމްބަރު  05ބަލާއިރު އެއަމުރު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނެރުއްވާފައިވަނީ "ކޯޓު އަމުރު" އަށ

ގައި ކަން އެނގެން އޮތުމުންނާއި، އެއަމުރުގެ ދަށުން ފުލުހުން އެގެ ބަލައި ފާސްކޮށްފައިވާ  17:30ތާރީޚުގެ  2012
މާވަސްގެ ބަލައި  ލުހުން ގ.ހާއިރު ކަން އެނގެން އޮތުމުން، ފު  19:06ތާރީޚުގެ  2012ޑިސެމްބަރު  06ތާރީޚާއި ވަގުތަކީ 

 ފާސްކޮށްފައިވަނީ، ކޯޓު އަމުރެއް އޮވެގެން، އެފަދަ ޙާލަތުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އިޖްރާއާތާއި އެއްގޮތަށްކަން އެނގޭކަމެވެ.
 
އިބްރާހީމް ރަޝީދުގެ ފަރާތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް  ފަސްވަނަ ކަމަކީ، )ބ(

ރާހީމް ރަޝީދުގެ ދިފާޢުގައި އިބްރާހީމް ރަޝީދުގެ ޤާނޫނީ ވަކީލު ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ ބަލާއިރު، އިބް
 ދެނުކުތާއެއްކަމާއި،

ފުރަތަކަ ނުކުތާއަކީ، މިމައްސަލައަކީ ބަޔަކު މީހުން ރާވައިގެން އުފައްދާފައިވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ބުނެ 
 ފާހަގަކުރި ނުކުތާއާއި، އަދި

     އިބްރާހީމް ރަޝީދު ދިރިއުޅޭގެ ، ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން
 މާވަސް( އަށް ވަދެފައިވަނީ އެގޭގެ ވެރިފަރާތާ ކޯޓު އަމުރު ޙަވާލުނުކޮށްކަމަށް ބުނެ ފާހަގަކުރި ނުކުތާކަން އެނގޭއިރު، )ގ.



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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ގައި އިބްރާހީމް ރަޝީދުގެ ފަރާތުން ފާހަގަކުރި ޤަޟިއްޔާ Cr-C/2013/249 ރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ކް
ރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުގައި ޖަވާބު ކްމިނުކުތާތަކުގެ މައްޗަށް ބައްލަވައި އެނުކުތާތަކަށް 

 ،ދެއްވާފައިވާކަމާއި
އިބްރާހީމް ރަޝީދުގެ ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް Cr-C/2013/249 ރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ކް

ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާތަކަކީ އިބްރާހީމް ރަޝީދުގެ ފަރާތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ފާހަގަކުރި 
އިވާކަމެއް ކަމެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، ނުވަތަ ބަޔާންކުރެވިދިޔަ ދެނުކުތާއަށް ޖަވާބުދެއްވައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ފާހަގަކުރައްވާފަ

 ރަނގަޅުނޫންކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާތަކެއްނޫންކަން އެނގޭކަމެވެ.
 
ބަޔާންކުރެވިދިޔަ ކަންކަން އެފަދައިން ހުރުމުން މިމައްސަލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ހަވަނަ ކަމަކީ، )ޅ(

ނޑިޔާރުން ދެކެނީ  ޟިއްޔާގައި އިބްރާހީމް ރަޝީދުގެ ޤCr-C/2013ަ/249 ރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ކްހައިކޯޓުގައި ބެލި ފަ
 މައްޗަށް ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމަށް ބަދަލުގެންނާނެ ތަނެއް ނެތްކަމުގައެވެ.

 
 

 :ްޙުކުމ 

 

ދެންފަހެ، އިސްވެ ބަޔާންކުރެވިދިޔަ ސަބަބުތައް އެފަދައިން ހުރުމުން، ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ 
ނޑައަޅުއްވައި، ކުށުން އިބްރާހީމް ރަޝީދު ކުށްވެރި  ޤަޟިއްޔާގައި Cr-C/2013/249 ރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ކްވެއްޖެކަމަށް ކަ

ން ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމަށް ބަދަލުގެންނާނެ ތަނެއް ނެތްކަމަށް މިމައްސަލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤު 
ނޑައަޅައި ޙުކުމްކޮށްފީމެވެ.  ކަ

 
 

 
 



   މައްސަލަަތއް  ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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 HC-A/94/2014ޔާ ނަންބަރު ޤަޟިއް 
  :ްޢާއިލާގެ މެންބަރަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލު ހިންގުން ޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތ 

 
 :ްއިސްތިއުނާފު ކުރިފަރާތ 

 18[އުނިކުރެވިފައި]ނަން:  *

 [އުނިކުރެވިފައި ] * ދާއިމީ އެޑްރެސް: [އުނިކުރެވިފައި]* އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު: 
 

 :ްއިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތ 
 ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ޕްރޮސި  ނަން: *

 -* ދާއިމީ އެޑްރެސް:  -* އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު: 
 

 :ް1435ޖުމާދަލްއާޚިރާ  01 ރަޖިސްޓްރީކުރެވުނު ތާރީޚ  
 2014އޭޕްރީލް 01                   

  :ް1436ޖުމާދަލްއޫލާ  06ނިމުނު ތާރީޚ     
   2015ފެބްރުއަރީ  25             

 
  ި02  އުނާފުކުރެވުނު ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: އިސްތ/D-11-C/2013 
 :ުމެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު  މަގޫދޫ މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ނިންމެވި ކޯޓ 

 
 :ްމައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލިސ 

ނޑިޔާރު ނޑިޔާރު  ،ޒަކަރިއްޔާ ޝުޢައިބު ޙުސައިން ފަ ނޑިޔާރު  ، ޢަބްދުލްޣަނީ މުޙައްމަދުފަ  ޢަލީ ސަމީރު ފަ
 

  ުތައް(އުޞޫލު ޤަޟިއްޔާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ މުޙިއްމ(: -  
 

  ިގެ ޚުލާޞާ:ދަށުކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައ 

 

ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތް  D-11-C/2013/02ނަންބަރު  މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަގޫދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު 
 26[އަދި އައި.ޑީ.ކާޑް ނަންބަރު ކުރާ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް  އިސްތިއުނާފް ] ،ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް ބެލިއިރު، އެޤަޟިއްޔާއަކީ

ބޮޑުބޭބެ ކިޔާ ކުއްޖެއްކަމަށްވާ އަށް  [ނަން ކުރާ ފަރާތުގެ  އިސްތިއުނާފް ]އެހައިކަންހާއިރު  16:30ވަނަ ދުވަހު  2013އޭޕްރީލް  
 06) [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 2ނު ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބު]އަހަރު( އާއި،  08) [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 1އަނިޔާ ލިބުނު ކުއްޖާ ]

)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު  2009/12އާމެދު ޖިންސީ ޢަމަލު ހިންގާފައިވާތީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  (އަހަރު
 ސްތިއުނާފް އި]ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާ ޙަވާލާދީ އެމާއްދާގެ )ށ(ގެ ދަށުން  15ގެ  ލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ޞޫޚާއްޞަ އު 

ހުށަހެޅުމުން  ތުންދައުލަ ގެ މައްޗަށް ޢާއިލާގެ މެންބަރަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ [ނަން ކުރާ ފަރާތުގެ 
  ބައްލަވާފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެކެވެ.
ފާހަގަކުރެވުނު  ،ފަހެދެންން ކުރައްވާފައިވަނީ، "މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަގޫދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުއެޤަޟިއްޔާގައި 

ގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު  [ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން  އިސްތިއުނާފް ]ނުކުތާތަކަށާއި މައްސަލައިގެ ވަށަވަށައިގެންވާ ކަންކަމުގެމައްޗަށް ބަލާއިރު 
މިކުށް މާއި، ކުރެވިފައިވާ ކުށަކީ ވަކި ޚާއްސަ ޤާނޫނަކުން ތަޖުރީމް ކުރެވިފައިވާ އެކުށުގެ ޖިނާޢާތު ބޮޑު ޢަމަލެއްކަމުގައިވާކަ

ލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޞޫ)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާމީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އު  2009/12ސާބިތުކުރުމަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު 

                                                 
 .ގޮތުން ތިމާގެ މީހެކެވެޢާއިލީ  ޖާއާކުއްކަމަށް ބުނާ މިމައްސަލަގައި އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތަކީ މިމައްސަލައިގައި އަނިޔާ ލިބުނު  18



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 

 

 ޞަފްޙާ  | 267
 

ގެ މައްޗަށް [ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން  އިސްތިއުނާފް ]ވަނަ މާއްދާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޚާއްޞަ ހެކީގެ ނިޞާބަށް ބަލާއިރު  47ޤާނޫނު( 
ށުގެ ދަޢުވާ އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ޝައްކެއްނެތި ޝަރީޢަތަށް ންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުއިލާގެ މެންބަރަކާއެކު ޖިޢާ

ކުދިންނަށް ޖިންސީ )ކުޑަ 2009/12މިކުށުގެ ޢުޤޫބާތެއްގެ ގޮތުގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު  ސާބިތުވާކަމުގައި ކަނޑައަޅައި،
އަހަރަށް  25ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ދަށުން  15ކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ގެ ލުތަޞޫގޯނާކުރާމީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އު 

 "ޙުކުމްކޮށް މިޤަޟިއްޔާ ނިންމީއެވެ ޖަލަށް ލުމަށް  [އަދި އައި.ޑީ.ކާޑް ނަންބަރު ކުރާ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް އިސްތިއުނާފް ]
 މިފަދައިންނެވެ.

 
 

 :ްފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައ 

 

ޤަޟިއްޔާގައި ޙުކުމް ކުރައްވާ  D-11-C/2013/02ނަންބަރު  ގެކުނުބުރީ މަގޫދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުމިލަދުންމަޑުލު ދެ  .2
އެޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު  [ކުރާ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް އިސްތިއުނާފް ]ނިންމެވުމުން، އެޙުކުމާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން 

ކާމެދު ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ. ކުރަމުން އަންނަނިވި ނުކުތާތައް ފާހަގަކޮށް އެނުކުތާތަ 
  ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ:ގެ  [ކުރާ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް އިސްތިއުނާފް ]އެގޮތުން 

 
  ަމި ަމއްސަލާގައި އަނިޔާލިބުނު ކަމަށް ، އަކީ [ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން  އިސްތިއުނާފް ] ނުކުތާއަކީ، ފުރަތަމ

)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު  2009/12 ރާތްތަކުގެ ނިސްބަތުން ބަލާއިރު، ޤާނޫނު ނަންބަރުބުނާ ފަ
ގެ މީހުންގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( ގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ "ޢާއިލާ" 60ގެ  ލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ޞޫޚާއްޞަ އު 

ޢާއިލާގެ މެންބަރެއްކަމަށް ބަލައިގެން، އެޤާނޫނުގެ  އަކީ  [އުނާފްކުރާ ފަރާތުގެ ނަންއިސްތި]ތެރެއިން މީހެއްކަމަށް ނުވާއިރު، 
 ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާއެވެ. ގެ ދަށުން ދަޢުވާ ސާބިތުވާކަމަށް ނިންމަވާފައިވާކަމަށް ބުނެ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 15

 
  ީރުމާބެހޭގޮތުން ހެދިފައިވާ ތްކު މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ކުރިއަށްދިޔައިރު، ޝަރީޢަ ،ދެވަނަ ނުކުތާއަކ

މާއްދާގެ ދަށުން ހެކިންގެ ހެކިބަސްނެގުމުގައި ޝަރީޢަތުން ޢަމަލުކުރާ އުޞޫލާ ޚިލާފަށް  57އަދި  56ގެ  6.0ވާއިދު ޤަ
، [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 2ހެކިވެރިޔާ ]އާއި،  [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 1ހެކިވެރިޔާ ]ތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކީގެ ތެރެއިން ދައުލަ

ގެ ހެކިބަސް ޝަރީޢަތުން ނަންގަވާފައިވަނީ ހުވަޔާއި ނުލާކަމަށްވާއިރު، އެހެކިބަހުގެ  [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 3ހެކިވެރިޔާ ] އާއި
 ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާއެވެ. މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ޙުކުމް ކުރައްވާފައިވާކަމަށް ބުނެ

 
  ަދަށުން ކުށެއް ކުރިކަމުގެ ދަޢުވާ  ގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( 51ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ނުކުތާއަކީ، ތިންވަނ 

އުފުލިފައިވާ ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ދަޢުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ޝަރީޢަތަށް ހާޒިރުކުރާ ހެކީންނާއި ސުވާލުކުރުމާއި، އެމީހަކު ބޭނުން 
މުގެ ޙައްޤު ހެކީން ޝަރީޢަތަށް ހާޒިރުކޮށްދިނުމަށް ކޯޓުގައި އެދުމާއި، އެހެކީންނާ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ސުވާލުކުރު

ގައި  2013ޑިސެމްބަރު  2ގެ ފަރާތުން  [އިސްތިއުނާފްކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]ލިބިގެންވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، 
ތަކަށް ސަދިފާޢީ ހެކި ހުށަހެޅުމަށް ފުރު ގެ ފަރާތުން [އިސްތިއުނާފްކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]ބޭއްވުނު އަޑުއެހުމުގައި 

ހުށަހަޅާފައިވާ  ތު ނުދިނުމަށް ޝަރީޢަތުން ނިންމަވާފައިވާކަމަށް ބުނެސަހެކި ހުށަހެޅުމަށް ފުރު ފަދައެދިފައިވީނަމަވެސް، އެ
 ނުކުތާއެވެ.

 
 

ޤަޟިއްޔާގެ  D-11-C/2013/02ނަންބަރު  ގެމިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަގޫދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ގުޅިގެން  މިމައްސަލައާއި .1
ގެ  ]އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް[ޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު ކުރަމުން ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށާއި، އެޤަ

ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކައަށާއި، މައްސަލައާއި ންނާއި މައްސަލަ ރައްދުވާ ޕްރޮސިފަރާތު
 ގަކުރެވެއެވެ.އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ފާހަ  ންތަކަށް ބަލާއިރު ޔުލިޔެކި ގުޅުންހުރި 

 

 ގެ ނަންބަރު މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަގޫދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު  ފުރަތަމަ ކަމަކީ، )ހ(
02/D-11-C/2013  ާއޭނާގެ  [ކުރާ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް އިސްތިއުނާފް ] ،ގައި ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކީޤަޟިއްޔ



   މައްސަލަަތއް  ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 

 ޞަފްޙާ  | 268

 
 

)ކުޑަކުދިންނަށް  2009/12ގެ ކުށުގެ މައްޗަށް، ޤާނޫނު ނަންބަރު ޢާއިލާގެ ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމު 
 އާ ޙަވާލާދީ  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 15ގެ  ލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ޞޫޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އު 

ނެރަލްގެ އޮފީހުން ހުށަހެޅި ކިއުޓަރ ޖެގެ މައްޗަށް ޕްރޮސި [އިސްތިއުނާފްކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]ގެ ދަށުން  އެމާއްދާގެ )ށ(
 މައްސަލައެއްކަމާއި،

ގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅުނު އެދަޢުވާ އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ  [ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން އިސްތިއުނާފް]
ނޑައަޅުއްވައި،  ކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ )ކުޑަ  2009/12ޤާނޫނު ނަންބަރު ޝައްކެއްނެތި ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވާކަމަށް ކަ

ކުރާ  އިސްތިއުނާފް]ދަށުން  ގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( 15ގެ  ލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ޞޫ ންނާމެދު ޚާއްޞަ އުމީހު
 ޙުކުމްކުރައްވާފައިވާކަން އެނގޭކަމެވެ.)ފަންސަވީސް( އަހަރަށް ޖަލަށްލުމަށް އެޤަޟިއްޔާގައި  25 [ފަރާތުގެ ނަން 

 
ގައި މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަގޫދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު  މިމައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް  ދެވަނަ ކަމަކީ، )ށ(

ތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކީގެ ދައުލަކުރިއަށްދިޔައިރު، ހެކިންގެ ހެކިބަސްނެގުމުގައި ޝަރީޢަތުން ޢަމަލުކުރާ އުޞޫލާ ޚިލާފަށް 
ގެ ނަމާއި  3ހެކިވެރިޔާ ]، އާއި [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 2ހެކިވެރިޔާ ]، އާއި[ ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 1ހެކިވެރިޔާ ]ތެރެއިން 
ގެ ހެކިބަސް ޝަރީޢަތުން ނަންގަވާފައިވަނީ ހުވަޔާއި ނުލާކަމަށްވާއިރު، ޙުކުމް ކުރެއްވުމުގައި އެ ހެކިބަހުގެ މައްޗަށް [އެޑްރެސް

 ބެލިއިރު،ގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ނުކުތާގެ މައްޗަށް [ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން  އިސްތިއުނާފް]ރިޢާޔަތްކުރައްވާފައިވާކަމަށްބުނެ 
ން ނަންގަވާފައިވާ މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަގޫދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގުޅިގެން  މިމައްސަލައާ
ފަރާތުގެ  3ގެ ފަރާތުން މިނުކުތާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ [ސްތިއުނާފްކުރާ ފަރާތުގެ ނަންއި]ހެކިބަސްތަކުގެ ތެރޭގައި، 

ކުރާ  އިސްތިއުނާފް]ހެކިބަސް ނެގުމުގެ ކުރިން ހުވައިކުރުވާފައިނުވާކަމަށް  ހެކިބަސްވެސް ހިމެނިފައިވާއިރު، އެތިން ހެކިންގެ 
ބުނާބުނުމެއްގެ  [ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން އިސްތިއުނާފް]ގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި ބުނެފައިވަނީ [ފަރާތުގެ ނަން

ގެ ޤާނޫނީ ވަކީލު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި [ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން އިސްތިއުނާފް ]މައްޗަށް އެކަނި ބިނާކޮށްގެންކަމަށް 
ގެ ފަރާތުން އެފަދައިން ބުނުން ފިޔަވައި އެކަން ދެނެގަނެވޭނެ ގޮތެއް [ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން އިސްތިއުނާފް]ބުނެފައިވާއިރު، 

އިކަމަށްވެފައި، އަދި ގެ ހާޒިރުގަ [ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން  އިސްތިއުނާފް]ނެތްއިރު، އެތިންފަރާތުގެ ހެކިބަސްވެސް ނެގިފައިވަނީ 
ގެ މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަގޫދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތު ސައެހެކިންނާ ސުވާލުކޮށް އެހެކިބަހާމެދު ބަސްބުނުމުގެ ފުރު

ލިބިދީފައިވާއިރު، އެތިން ހެކިންގެ ހެކިބަސް  އަށް [ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން  އިސްތިއުނާފް]ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި 
މިލަދުންމަޑުލު ދި ހެކިބަސް ނެގުމުގައި ހުވައި ނުކުރުވާކަމަށް ބުނެ އެފަދަ އެއްވެސް އިޢުތިރާޟެއް ނެގުނުގޮތާމެދު އަ

ގެ ފަރާތުން  [ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން  އިސްތިއުނާފް]ގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދެކުނުބުރީ މަގޫދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު 
ގެ ނިންމެވުން ންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަގޫދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުމިލަދުކޮށްފައިވާކަން އެނގެންނެތްކަމާއި، އެހެންކަމުން، 

ގެ ފަރާތުން އެފަދައިން  [ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން  އިސްތިއުނާފް]ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކޮށް، މިމަރުޙަލާގައި 
ނުކުރުވައިކަމުގައި ކަނޑައެޅިދާނެކަމަށް ބުނާ ބުނުމެއްގެ މައްޗަށް އެކަނި ބިނާކޮށް، އެހެކިންގެ ހެކިބަސް ނެގިފައިވަނީ ހުވައި

 ނުފެނެއެވެ.
 
 ގެ ދަށުން ކުށެއް ކުރިކަމުގެ ދަޢުވާ  ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( 51ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ތިންވަނަ ކަމަކީ، )ނ(

ކު ބޭނުން އުފުލިފައިވާ ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ދަޢުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ޝަރީޢަތަށް ހާޒިރުކުރާ ހެކީންނާއި ސުވާލުކުރުމާއި، އެމީހަ
ހެކީން ޝަރީޢަތަށް ހާޒިރުކޮށްދިނުމަށް ކޯޓުގައި އެދުމާއި، އެހެކީންނާ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ސުވާލުކުރުމުގެ ޙައްޤު 

ކުރާ  އިސްތިއުނާފް]ގައި ބޭއްވުނު އަޑުއެހުމުގައި  2013ޑިސެމްބަރު  2ލިބިގެންވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، 
ތު ސަތަކަށް އެދިފައިވީނަމަވެސް، އެފަދަ ހެކި ހުށަހެޅުމަށް ފުރުސަން ދިފާޢީ ހެކި ހުށަހެޅުމަށް ފުރުގެ ފަރާތު [ފަރާތުގެ ނަން 

ގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި އިސްތިއުނާފީ  [ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން އިސްތިއުނާފް]ނުދިނުމަށް ޝަރީޢަތުން ނިންމަވާފައިވާކަމަށް ބުނެ 
 ނުކުތާގެ މައްޗަށް ބެލިއިރު،

ފައިވަނީ، ގެ ފަރާތުން ދިފާޢީ ހެކިން ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާކަމަށް ބުނެ [ފަރާތުގެ ނަން  ކުރާ  އިސްތިއުނާފް]
ތުން ހުށަހެޅި ހެކިންގެ ހެކިބަސް ނަގައި ނިމުނުފަހުންކަމާއި، ދިފާޢީ ހެކިން ހުށަހަޅަން ބޭނުންވަނީ ދައުލަ ޝަރީޢަތް ހިންގައި 

 [ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން  އިސްތިއުނާފް]އިވާ ކުށުގެ ޢަމަލު ނިސްބަތްކުރެވިފަ އަށް  [ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން އިސްތިއުނާފް]
ގެ [ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން  އިސްތިއުނާފް]ގެ ފަރާތުން،  [ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން  އިސްތިއުނާފް]ނުކުރާކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށްކަމަށް 



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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ބޭއްވުނު ޝަރީޢަތުގެ  ގައިމިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަގޫދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ގައި  2013ޑިސެމްބަރު  3ވަކީލު 
ދިސާ ޙާ ހިނގި ދުވަހު އަދި އެވަގުތު އެ ދިސާޙާހުށަހެޅި ހެކިންނަކީ ކުށުގެ މި މަޖިލީހުގައި ބުނެފައިވާއިރު، ދިފާޢުގައި

 [ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން  އިސްތިއުނާފް ]ދިސާ ހިނގިތަނުގައި ޙާ މަށް ބުނެފައިނުވާއިރު، އަދި އެހިނގިތަނުގައި ތިބި ބަޔަކުކަ
ހުރިކަން  [ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން އިސްތިއުނާފް]ދިސާ ހިނގިތަނުގައި ޙާއިންކާރުކޮށްފައި ނުވާއިރު، އެ އޭނާ ހުރިކަމަށް

ގެ މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަގޫދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ގައި  2013އޮކްޓޯބަރު  28 [ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން އިސްތިއުނާފް]
ގެ މިބަޔާނަށް  [ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން އިސްތިއުނާފް]ން އޮތްކަމާއި، އަދި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދީފައިވާ ބަޔާނުން އެނގެ

މިލަދުންމަޑުލު މިކަންކަން މިގޮތަށް  ،ބަލާއިރު އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރެވިފައިވާ ތުހުމަތު އިތުރަށް ވަރުގަދަވެގެންދާކަން އެނގޭއިރު
 ޓުގައިވެސް ބަޔާންކުރައްވާފައިވާކަމާއި،ގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯދެކުނުބުރީ މަގޫދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު 

ޖިނާއީ މައްސަލައެއްގައި ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ ފަރާތުން އޭނާގެ ދިފާޢުގައި ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅާ ދިފާޢީ 
ހެކިން ބަލައިނުގަންނަ ނަމަ ނުވަތަ ހާޒިރުނުކުރާނަމަ އެކަމުގެ ސަބަބު އެޤަޟިއްޔާއެއްގެ ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގައި 

ޤަޟިއްޔާގެ  SC-A/31/2011ންކުރެވިފައި އޮންނަންވާނެކަމާއި، މިކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ބަޔާ
 ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ ހަތަރުވަނަ ނުކުތާއިންވެސް އެނގި، ދޭހަވާއިރު،

ނުކުރާކަން ނިސްބަތްކުރެވިފައިވާ ކުށުގެ ޢަމަލު އޭނާ  އަށް [ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން އިސްތިއުނާފް]
ގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅަން ބޭނުންވި ހެކިން  [ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން އިސްތިއުނާފް]ސާބިތުކުރުމަށް ހާޒިރުކުރަން ބޭނުންވާކަމަށް 

ން ނިންމެވި ސަބަބު އެޤަޟިއްޔާގެ ފާހަގަކުރެވުނު މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަގޫދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ބަލައިނުގަތުމަށް 
 ބަޔާންކުރެވިފައި އޮންނަންވާނެކަމާއި، އަދި އެސަބަބުތަކަކީ ޤަބޫލުކުރެވޭ ސަބަބުތަކެއްކަމަށް ވާންޖެހޭކަމާއި،ނުކުތާތަކުގައި 

ގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ދިފާޢީ ހެކިން ބަލައިނުގަތުމަށް [ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން  އިސްތިއުނާފް ]އެހެންކަމުން، 
ނިންމަވައި، އެކަން އެގޮތަށް ނިންމެވި ސަބަބު އެޤަޟިއްޔާގެ  ންމިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަގޫދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު 

ގެ )ފ( ގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވާއިރު، އެސަބަބުތަކަކީ  4ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ ، ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުގައި
ގެ ފަރާތުން  [ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން އިސްތިއުނާފް]އެކަން އެގޮތަށް ނިންމުމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ރަނގަޅު ސަބަބުތަކެއްކަމުން، 

ން ނިންމަވާފައިވާ މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަގޫދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުހުށަހަޅަން ބޭނުންވި ދިފާޢީ ހެކިން ބަލައިނުގަތުމަށް 
ތަނެއް އާ ޚިލާފަށް ނިންމަވާފައިވާ ނިންމެވުމެއްކަމަށް ބެލެވޭނެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( 51ނިންމެވުމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 ނެތްކަމެވެ.
 
 2009/12ޤާނޫނު ނަންބަރު  އަކީ، [ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން އިސްތިއުނާފް] ހަތަރުވަނަ ކަމަކީ، )ރ(

ވަނަ މާއްދާގެ )ކ(  60ގެ  ލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ޞޫ)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އު 
 އަކީ [ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން އިސްތިއުނާފް]މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މީހަކަށް ނުވާއިރު،  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ "ޢާއިލާ"ގެ 

ގެ ދަށުން ދަޢުވާ ސާބިތުވާކަމަށް ނިންމަވާފައިވާކަމަށް  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 15އެފަދަ މީހެއްކަމަށް ބަލައިގެން، އެޤާނޫނުގެ 
 ހެޅި ނުކުތާގެ މައްޗަށް ބެލިއިރު،ގެ ފަރާތުން ހުށަ[ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން އިސްތިއުނާފް]ބުނެ 

ތުން ދަޢުވާކޮށްފައިވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު ދައުލަގެ މައްޗަށް  [ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން އިސްތިއުނާފް]
ވަނަ  15ލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ގެ ޞޫ)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އު 2009/12

ޢާއިލާގެ ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ، ގެ ދަށުން އެމާއްދާގެ )ށ( މާއްދާގެ )ހ(އާ ޙަވާލާދީ
ޖިންސީ ޢަމަލު ހިންގާފައިވާކަމަށް ބުނާ ކުޑަދެކުދިންނަކީ  [ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން އިސްތިއުނާފް ]މައްޗަށްކަމަށްވުމުން، 

އެދެކުދިންނަކީވެސް މިޤާނޫނުގައި ބުނާފަދަ ޢާއިލާގެ ، ބަލާއިރު ގެ ޢާއިލާގެ ކުޑަކުދިންތޯ[ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން އިސްތިއުނާފް]
ގެ ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި، މިމައްސަލާގައި  [ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން އިސްތިއުނާފް]މެންބަރުން ނޫންކަމަށް ބުނެ 
ގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުގެ އިތުރުން މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަގޫދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ހާޒިރުކުރެވުނު ފަރާތްތަކުން 

ޖިންސީ ޢަމަލު ހިންގިކަމަށް ބުނާ  [ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން އިސްތިއުނާފް ]މިމައްސަލާއާ ގުޅޭ ތަޙުޤީޤު ބަޔާންތަކަށް ބަލާއިރު، 
ނޑު އެއްބަފާ ގެ މަންމައާ އެއް [ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން އުނާފްއިސްތި] އަކީ [ނަން ގެ  2އަނިޔާ ލިބުނު ކުއްޖާ ]ދެކުދިންކުރެ  ބަ

ގެ ދަރިއެއްކަމާއި، އަދި  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ މަންމައާ އެއްބަޑު އެއްބަފާ ފިރިހެން މީހާގެ ނަން]ފިރިހެނެއްކަމުގައިވާ 
ނޑު އެއްބަފާ  [ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން އިސްތިއުނާފް ]އަކީވެސް  [ނަންގެ  1އަނިޔާ ލިބުނު ކުއްޖާ ] ގެ މަންމައާ އެއްބަ

ނޑު އެއްބަފާ އުޚްތުގެ ނަން]ގައިވާ އުޚުތެއްކަމު  ގެ ދަރިއެއްކަން އެނގޭއިރު، [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ އެއްބަ



   މައްސަލަަތއް  ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 

 ޞަފްޙާ  | 270

 
 

ލުތަކަކަށް ޞޫ)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އު  2009/12ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ވަނަ މާއްދާގެ  60މާނައެއްގައިކަން މިޤާނޫނުގެ  ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ބޭނުމަށް "ޢާއިލާ" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ ކޮން

ޖިންސީ ޢަމަލު ހިންގިކަމަށް ބުނާ ދެކުދިންކުރެ  [ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން  އިސްތިއުނާފް])ކ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، 
ލުތަކަކަށް ޞޫ )ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އު 2009/12ޤާނޫނު ނަންބަރު ، އެއްވެސް ކުއްޖަކީ

( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ، ޢާއިލާގެ 4( އަދި )3)، (2(، )1ގެ ) ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( 60ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ގެ 
( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބުނެފައިވާފަދަ، ޝަރުޢީގޮތުން 5ގެ ) މެންބަރުންކަމުގައި ނުވާކަމާއި، އަދި ހަމަ އެމާއްދާގެ )ކ(

 80ދުގެ ޢި އެހެންމީހުންގެ ތެރޭގައިވެސް ހިމެނޭ ފަރާތެއް ނޫންކަމާއި، މިކަން ޢާއިލާއާބެހޭ ޤަވާ ބަލަދުވެރިކަން ޙަވާލުކުރެވޭ 
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުއްޖާގެ ޝަރުޢީ ބަލަދުވެރިކަން ޙަވާލުކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ތަފްޞީލަށް ބެލުމުންވެސް 

ޖިންސީ ޢަމަލު ހިންގިކަމަށް ބުނާ ދެކުދިންނަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  [ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން  އިސްތިއުނާފް]އެނގެން އޮތުމުން، 
ލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ޞޫ )ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އު 2009/12

 އި،ބުނެފައިވާފަދަ ޢާއިލާގެ މެންބަރުން ނުވަތަ ޢާއިލާގެ ކުޑަކުދިން ކަމުގައި ނުވާކަން އެނގޭކަމާ
ތުން ދަޢުވާކޮށްފައިވާ، ޤާނޫނު ދައުލަގެ މައްޗަށް  [ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން އިސްތިއުނާފް]އެހެންކަމުން، 

ގެ  ލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ޞޫ )ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އު 2009/12ނަންބަރު 
ޢާއިލާގެ ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ، ގެ ދަށުންވަނަ މާއްދާގެ )ހ(އާ ޙަވާލާދީ އެމާއްދާގެ )ށ( 15

ޖިންސީ ޢަމަލު ހިންގާފައިވާ ކުދިންނަކީ  [ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން  އިސްތިއުނާފް ]އަދަބު ކަނޑަނޭޅޭނެކަމާއި، ނަމަވެސް  މައްޗަށް
އެނގެންއޮތްނަމަވެސް،  ކުޑަކުދިންނޫންކަންޢާއިލާގެ މެންބަރުން ނުވަތަ ޢާއިލާގެ އިސްވެ ބަޔާންކުރެވިދިޔަ ފަދައިން 

މިމައްސަލާގައި ނަންގަނެވިފައިވާ ކުދިންނާމެދު ޖިންސީ ޢަމަލު ހިންގާފައިވާކަން  [ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން އިސްތިއުނާފް]
ކުރާ  ސްތިއުނާފްއި]ތުން ދައުލަ ،މިމައްސަލާގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ހެކިތަކާއި ޤަރީނާތަކުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު ސާބިތުވާންއޮތުމުން

)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ  2009/12ގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅި ދަޢުވާގައި ބުނާ ކުޑަކުދިންނަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  [ފަރާތުގެ ނަން 
 [ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން  އިސްތިއުނާފް]ލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބުނާފަދަ، ޞޫގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އު

ގެ ޢާއިލާގެ ކުޑަކުދިންކަމުގައި ނުވުމަކީ އެކަމުގެ  [ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން އިސްތިއުނާފް]މެންބަރުން ނުވަތަ  ޢާއިލާގެ  ގެ
ކުރާ  އިސްތިއުނާފް]ގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުނުވާކަމަށް ބަލައި  [ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން  އިސްތިއުނާފް]މައްޗަށް ބިނާކޮށް 

 މެއްނޫންކަމާއި،ކުރެވިދާނެ ކަޢަ ކުށުން ބަރީ [ފަރާތުގެ ނަން 
ގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅި ދަޢުވާގައި ބުނާ ކުޑަކުދިންނަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  [ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން  އިސްތިއުނާފް]

ލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބުނާފަދަ، ޞޫ)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އު  2009/12
ގެ ޢާއިލާގެ  [ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން އިސްތިއުނާފް]ގެ ޢާއިލާގެ މެންބަރުން ނުވަތަ  [ގެ ނަން ކުރާ ފަރާތު  އިސްތިއުނާފް]

 [ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން އިސްތިއުނާފް]ކުޑަކުދިންކަމުގައި ނުވިނަމަވެސް، އެކުދިންނަކީ ކުޑަކުދިންކަމާއި، އަދި އެކުދިންނާމެދު 
ޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށުގެ މައްޗަށް، ޤާނޫނު ޖިންސީ ޢަމަލު ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުވާންއޮތުމުން، ކު

ގެ  ލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ޞޫ )ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އު 2009/12ނަންބަރު 
 ދަށުން އަދަބުކަނޑައެޅިދާނެ ކަމާއި،

ނޑައެޅުމަކީ،  މިމައްސަލާގައި، ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ޖިންސީ ޢަމަލު ތުން ދައުލަހިންގުމުގެ މައްޗަށް އަދަބު ކަ
ގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ދަޢުވާގެ ޤާނޫނީ ސިފަ ބަދަލުކުރުންކަމުގައި ނުވާނެކަމާއި، އަދި  [ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން  އިސްތިއުނާފް]

ނޑައަޅުއްވާފައި HC-A/152/2009އެއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  ލުތަކާ ޞޫވާ އު ޤަޟިއްޔާގައި ކަ
 ޚިލާފުކަމެއްކަމުގައިވެސް ނުބެލެވޭނެކަމާއި،

ނޑު ޤާނޫނީ  [ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން  އިސްތިއުނާފް]އެހެނީ،  ގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ދަޢުވާގެ މައިގަ
ތުގެ ޢާއިލާގެ ސިފަކުރުމަކީ، ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުންކަމާއި، އެފަދަ ކުޑަކުއްޖަކީ އެޢަމަލު ހިންގި ފަރާ

)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ  2009/12ކުޑަކުއްޖަކަށް ވުމަކީ ނުވަތަ ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެފަދަ ޙާލަތުތަކަކީ އެކަމުގެ ސަބަބުން އަދަބު ބޮޑުވެގެންދާ ޞޫއު

 ޙާލަތުތަކެއްކަމާއި،
އެހެންކަމުން، ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ޖިންސީ ޢަމަލު ހިންގުމާ ގުޅިފައިވާ އެފަދަ ޙާލަތު ވުޖޫދުވެ 

މަ، އެދަޢުވާ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ނެތްކަމުގައިވިޔަސް، ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ޖިންސީ ޢަމަލު ހިންގިކަން ސާބިތުވާނަ



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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ނޑައަޅަންޖެހޭނެކަމާއި، އެއީ ދަޢުވާގެ ޤާނޫނީ ސިފަ ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ޖިންސީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ކުށުގެ އަ  ދަބު ކަ
 ބަދަލުކުރުންކަމުގައި ނުބެލެވޭނެކަމެވެ.

 
 2009/12ބަޔާންކުރެވިދިޔަ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބަލައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ފަސްވަނަ ކަމަކީ، )ބ(

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 15ގެ  ލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ލުތަކަކަށް ޢަމަޞޫ)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އު 
ކުރާ  އިސްތިއުނާފް]ޢާއިލާގެ ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިނގުމުގެ ކުށް ، ގެ ދަށުން އާ ޙަވާލާދީ އެމާއްދާގެ )ށ(

ނޑައަޅުއްވައި، އެކުށުގެ މައްޗަށް  [ފަރާތުގެ ނަން   25 [ރާތުގެ ނަން ކުރާ ފަ އިސްތިއުނާފް]ގެ މައްޗަށް ސާބިތުވާކަމަށް ކަ
ން މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަގޫދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު )ފަންސަވީސް( އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމަށް 

ނޑައަޅުއްވާފައިވާ ކަނޑައެޅުއްވުމަށް ބަދަލުގެންނަންޖެހޭކަމަށާއި،  ކަ
 2009/12ޤާނޫނު ނަންބަރު  ޖިންސީ ޢަމަލު ހިންގި ކުޑަކުދިންނަކީ [ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން  އިސްތިއުނާފް]

ލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބުނެފައިވާފަދަ، ޞޫ )ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އު
ޖިންސީ ޢަމަލު  [ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން އިސްތިއުނާފް]ޢާއިލާގެ ކުޑަކުދިންކަމުގައި ނުވިނަމަވެސް، އެކުޑަކުދިންނާމެދު 

 2009/12ތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކިތަކާއި ޤަރީނާތަކުން ސާބިތުވާންއޮތުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު ދައުލަ ކަން ހިންގާފައިވާ 
 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 3ގެ  ލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު(އުޞޫގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ  )ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ

ގެ މައްޗަށް ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ޖިންސީ ޢަމަލު  [ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން އުނާފްއިސްތި]އެމާއްދާގެ )ނ(ގެ ދަށުން  އާ ޙަވާލާދީ 
 ހިންގުމުގެ ކުށަށް އަދަބު ކަނޑައެޅުމަށް މިމައްސަލަ މިކޯޓުގައި ބެލި ފަނޑިޔާރުންނަށް އެއްބަސްވެވިފައިވެއެވެ.

 
 

 :ްޙުކުމ 

 

ޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ޢާއިލާގެ ކުބަޔާންކުރެވިދިޔަ ސަބަބުތައް އެފަދައިން ހުރުމުން، ، ދެންފަހެ
ނޑައަޅުއްވައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު  [ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން އިސްތިއުނާފް]ކުށް   2009/12ގެ މައްޗަށް ސާބިތުވާކަމަށް ކަ

އާ  ގެ )ހ(ވަނަ މާއްދާ  15ލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ގެ ޞޫ)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އު 
)ފަންސަވީސް( އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް  25 [ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން އިސްތިއުނާފް] ،ޙަވާލާދީ އެމާއްދާގެ )ށ(ގެ ދަށުން 

ނޑައެޅުއްވުން ބާޠިލުކޮށް، މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަގޫދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުޖަލަށްލުމަށް  ން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ކަ
)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ  2009/12ޖިންސީ ޢަމަލު ހިންގި ކުޑަކުދިންނަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  [ތުގެ ނަންކުރާ ފަރާ  އިސްތިއުނާފް]

ލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބުނެފައިވާފަދަ، ޢާއިލާގެ ކުޑަކުދިންކަމުގައި ޞޫގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އު
ތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ދައުލަޖިންސީ ޢަމަލު ހިންގާފައިވާކަން  [ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން އިސްތިއުނާފް]ނުވިނަމަވެސް، އެކުޑަކުދިންނާމެދު 

)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު  2009/12ހެކިތަކާއި ޤަރީނާތަކުން ސާބިތުވާންއޮތުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 އިސްތިއުނާފް ]ގެ ދަށުން  އާ ޙަވާލާދީ އެމާއްދާގެ )ނ( ހ(ވަނަ މާއްދާގެ ) 3ލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ގެ ޞޫޚާއްޞަ އު

)ދިހައެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމަށް މިމައްސަލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި ބެލި  10 [ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން 
ނޑައަޅައި ޙުކުމްކޮށްފީމެވެ ނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ކަ  .ފަ
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 HC-A/306/2014ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު 
  :ްކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގުނަވަނެއް ދެއްކުން ޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތ 

 
 :ްއިސްތިއުނާފު ކުރިފަރާތ 

 ޢަލީ މޫސާ ނަން:  *
  ހިތަށްފިނިވާގެ/ނިލަންދޫ  ފ. * ދާއިމީ އެޑްރެސް: A126008* އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު: 

 
 :ްއިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތ 

 ނެރަލްގެ އޮފީސް ކިއުޓަރ ޖެޕްރޮސި  ނަން: *
 -* ދާއިމީ އެޑްރެސް:  -* އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު: 

 
 :ް1436 މުޙައްރަމް 11 ރަޖިސްޓްރީކުރެވުނު ތާރީޚ  
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  ަ55  ރު: އިސްތިއުނާފުކުރެވުނު ޤަޟިއްޔާ ނަންބ/L6C/2014 
 :ުނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު  ނިންމެވި ކޯޓ 

 
 :ްމައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލިސ 

ނޑިޔާރު  ނޑިޔާރު ޢަލީ ސަމީރު، ފަ  ޢައްބާސް ޝަރީފް ފަނޑިޔާރު ، ޒަކަރިއްޔާ ޝުޢައިބު ޙުސައިން ފަ
 

  ުތައް(ޞޫލު އު ޤަޟިއްޔާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ މުޙިއްމ(:  
 

  ިގެ ޚުލާޞާ:ދަށުކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައ 

 

ނިލަންދޫ/  ފ. ،ޤަޟިއްޔާއަކީ L6C/2014/55ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ނަންބަރު 
ހައިކަންހާއިރު، އެ 07:40ވަނަ ދުވަހު  23ފެބްރުއަރީ  2014( A126008ހިތަށްފިނިވާގެ ޢަލީ މޫސާ )އައި.ޑީ.ކާޑު ނަންބަރު: 

ލައިގެން ހުރި މުންޑު ހިއްލާ، ޢަލީ މޫސާގެ ޖިންސީ ގުނަވަން މީނާ އަހަރު( އަށް  04) ]ނަމާއި އެޑްރެސް  ކުއްޖާގެ [
 ކަށް ހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުޞޫލުތަކަ)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީ 12/2009ދައްކާފައިވާތީކަމަށް ބުނެ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ގެ ދަށުން ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގުނަވަނެއް  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާ ޙަވާލާދީ އެމާއްދާގެ )ށ( 22ނޫނު( ގެ ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާ
  ހުށަހެޅުމުން ބައްލަވާފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެކެވެ. ތުންދައުލަ ކުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ދެއް

އްވާފައިވަނީ، "ދެންފަހެ، އިސްވެދިޔަ އެޤަޟިއްޔާގައި ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ކުރަ
ނިލަންދޫ ހިތަށްފިނިވާގެ ޢަލީ މޫސާ )އައި.ޑީ.ކާޑު  ބަޔާންތަކަށާއި، ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބެލުމުން، ފ.

 04) ]ނަމާއި އެޑްރެސް ކުއްޖާގެ[އެހައިކަންހާއިރު،  07:40ވަނަ ދުވަހު  23ފެބްރުއަރީ  A126008 )2014ނަންބަރު: 
ބުނެ، ޤާނޫނު  ކަމަށް ގެ ޖިންސީ ގުނަވަން ދައްކާފައިވާތީ ޢަލީ މޫސާ ލައިގެންހުރި މުންޑު ހިއްލާ،  ޢަލީ މޫސާއަހަރު( އަށް 

 22ގެ  ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ށް ހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުޞޫލުތަކަކަ)ކުޑަކުދީންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީ 12/2009ނަންބަރު 
ނިލަންދޫ ހިތަށްފިނިވާގެ، ޢަލީ މޫސާގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުޅަ  ދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ފ.ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާ އެމާއް

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގުނަވަނެއް ދެއްކުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއަށް ދަޢުވާ ލިބޭ ޢަލީ މޫސާ އިންކާރުކޮށްފައިވީނަމަވެސް، ދައުލަތުން 



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 

 

 ޞަފްޙާ  | 273
 

ކިޔުންތަކުންނާއި، މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޢަލީ މޫސާ ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުން ހުށަހެޅި ހެކީންގެ ހެކިބަހުންނާއި، މައްސަލާގެ ލިޔެ
ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގައި ބުނާ އެކަށީގެންވާ  51ކޮށްފައިވާކަން ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ލިބޭ ޤަރީނާއިން ޢަލީ  މޫސާ މިކުށް

)ކުޑަކުދީންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ  12/2009ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ  22ގެ  ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ކަށްހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުޞޫލުތަކަމީ

ނޑައަޅައި ޢަލީ މޫސާ ކުޅަ މިކުށުގެ އުޤޫބާތެއްގެ ގޮތު ން ބުނެވިދިޔަ ގުނަވަނެއް ދެއްކުމުގެ ކުށުން ޢަލީ މޫސާ ކުށްވެރިވެއްޖެ ކަ
)ތިނެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކޮށް، މިފަދަ  03ގެ ދަށުން ޢަލީ މޫސާ  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( 22ޤާނޫނުގެ 

ޢަމަލުތަކުން ދުރުހެލިވުމަށް ޢަލީ މޫސާއަށް ނަޞޭޙަތްތެރިވުމާއެކު މިގޮތުގެ މަތީން ޙުކުމްކޮށް މިޤަޟިއްޔާ ނިންމީއެވެ" 
 ންނެވެ.މިފަދައި

 
 

 :ްފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައ 

 

ޤަޟިއްޔާ ގައި ޙުކުމް ކުރައްވާ  L6C/2014/55ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ނަންބަރު  .2
ން ހިތަށްފިނިވާގެ ޢަލީ މޫސާ އެޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު ކުރަމުނިލަންދޫ/ ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން ފ.ނިންމެވުމުން، އެޙުކުމާމެދު 

 އިވެއެވެ. އެގޮތުން އަންނަނިވި ނުކުތާތައް ފާހަގަކޮށް އެނުކުތާތަކާމެދު ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަ ދައްކާފަ
  ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ:ގެ ހިތަށްފިނިވާގެ ޢަލީ މޫސާނިލަންދޫ/ ފ.

 
  ަރާ މީހުންނާމެދު ގޯނާކު )ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ 12/2009ޤާނޫނު ނަންބަރު  ނުކުތާއަކީ، ފުރަތަމ
ވަނަ މާއްދާގައި، އެޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފުލޭ ދަޢުވާއެއްގައި، މީހަކު  47ގެ  ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ތަކަކަށް ޚާއްޞަ އުޞޫލު

ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގައިފިކަން ސާބިތުވާނީ، ނުވަތަ އެޤާނޫނުގައިވާ ކުށެއް ސާބިތުވާނީ، އެމާއްދާގައި 
ންކޮށްފައިވާ ހެކީގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން ފަސްބާތެއްގެ ހެކި ހުރެގެންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އެމާއްދާގައި ބަޔާ

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންވަރަށް ހެކި ލިބިފައިނުވަނީސް ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ނިންމާފައިވުންކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާއެވެ.
 
  ުހެކިބަސް ދީފައިވާ ދެފަރާތުގެ ފުށުއެރުންތަކެއް ހުރިއިރު، އަދި އެހެކި ބަހުން  ،ތާއަކީ ދެވަނަ ނުކ

ވަނަ މާއްދާގެ )އ(  51ބާރުދޭނެ ޤަރީނާއެއް ނެތް ޙާލު ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ނިންމަވާފައިވާ ނިންމުމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
 ވާ ނުކުތާއެވެ.އާއި ޚިލާފަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައި 

 
  ަނިލަންދޫ ހިތަށްފިނިވާގެ ޢަލީ މޫސާ ދީފައިވާ  ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ފ. ނުކުތާއަކީ، ތިންވަނ

ބަޔާނުގައި، ޢަލީ މޫސާގެ ބަލި ޙާލަތު ހުންނަގޮތުން ފަހަރުގައި މުންޑުވެސް އެރުވިދާނެކަމަށާއި، އެއީ ހިނގާފާނެކަމެއްކަމަށް 
 ބިތުކުރުމަށް ލިބޭ ޤަރީނާއެއްގެ ގޮތުގައި ބަލާފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާއެވެ.ބުނެފައިވާ ބުނުމަކީ މައްސަލަ ސާ

 
 

ޤަޟިއްޔާގެ  L6C/2014/55ގުޅިގެން ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ނަންބަރު  މިމައްސަލައާއި .1
ހިތަށްފިނިވާގެ ޢަލީ މޫސާގެ ނިލަންދޫ/ ފު ކުރަމުން ފ.ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށާއި، އެޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާ

މައްސަލައާއި ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކައަށާއި، ންނާއި މައްސަލަ ރައްދުވާ ޕްރޮސިފަރާތު
 އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ންތަކަށް ބަލާއިރު ޔުގުޅުންހުރި ލިޔެކި

 

ހިތަށްފިނިވާގެ ޢަލީ ނިލަންދޫ/ ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން ފ.ތުގެ ޕްރޮސިދައުލަ މަ ކަމަކީ،ފުރަތަ  )ހ(
މޫސާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ އުފުލާފައިވަނީ، ޢަލީ މޫސާ ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގުނަވަނެއް ދައްކާފައިވާކަމަށްބުނެ ޤާނޫނު 

ތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ އުޞޫލުމެދު ޚާއްސަ )ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާ 12/2009ނަންބަރު 
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާ ޙަވާލާދީ އެމާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގުނަވަނެއް ދެއްކުމުގެ ކުށުގެ  22

 ސް އިންކާރުކޮށްފައިވާކަމެވެ.ދަޢުވާކަމާއި، މިދަޢުވާއަށް ޢަލީ މޫސާ ތަޙްޤީޤު މަރުޙަލާގައިވެސް އަދި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައިވެ

 



   މައްސަލަަތއް  ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 

 ޞަފްޙާ  | 274

 
 

ތުގެ ދައުލަޢަލީ މޫސާ މިދަޢުވާއަށް އިންކާރުކޮށްފައިވާތީ މިދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށް  ދެވަނަ ކަމަކީ، )ށ(
ނަމާއި ގެ  1ހެކިވެރިޔާ [ފަރާތުން ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކިތަކަކީ، 

ނިލަންދޫގައި  ފ. އާއި، ]ނަމާއި އެޑްރެސް ގެ  3ހެކިވެރިޔާ [ ،އާއި ]ނަމާއި އެޑްރެސް ގެ  2ހެކިވެރިޔާ [، އާއި ]އެޑްރެސް
ހުރި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު އެންޑް ޖެންޑަރ ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 

ނޑައަޅާފައިވަނީ، ތުގެ ފަރާތުން ޢަލީ މޫސާގެ މައްޗަދައުލަރިޕޯޓުކަމާއި،  ށް ހުށަހެޅި ކުށުގެ ދަޢުވާ ސާބިތުވާކަމަށް ކަ
ތުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މިހެކިތަކާއި މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ ރިޕޯޓުން ލިބުނު ދައުލަ

ހަރުގައި މުންޑުވެސް އަދި ޢަލީ މޫސާގެ ބަލި ޙާލަތު ހުރިގޮތުން ފަ ،ޤަރީނާގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެންކަމަށާއި
އެހިސާބުގައި އުޅެނީ އަނިޔާ ލިބުނުކަމަށް ބުނާ ކުއްޖާއެކަނި ނޫންކަމަށް ޢަލީ މޫސާގެ ބަޔާންތަކުގައި  ،އެރުވިދާނެކަމަށާއި

ތަ އެނޫންވެސް ކުދީންނަށް ބުނެފައިވާކަމަށާއި، މިހެންކަމުން މިމައްސަލައިގައި އަނިޔާ ލިބުނުކަމަށް ބެލެވޭ ކުއްޖާއަށް ނުވަ 
ފަދަ ގޮތަކަށް ޢަލީ މޫސާ އަނދެގެން ހުންނަ މުންޑު ހިއްލާ ޢަލީ މޫސާގެ ޖިންސީ ގުނަވަން ހާމަކުރުމަކީ ންނަފެ

ހިގައިފާނެކަމެއްކަމަށް ޢަލީ މޫސާގެ އެބަހުން ޤަރީނާ ލިބޭތީކަމަށް މިމައްސަލަ ނިންމެވުމުގައި ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
 މުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކުރައްވާފައިވާކަން އެނގޭކަމެވެ.ނިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތް ނި

 
ތުގެ ފަރާތުން ދަޢުވާކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ދައުލަޢަލީ މޫސާގެ މައްޗަށް  ތިންވަނަ ކަމަކީ، )ނ(

ގެ  ލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ޞޫ)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްސަ އު 12/2009
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހެކީގެ ނިސްބަތް  47ދަށުންކަމާއި، މިހެންކަމުން މިދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށްފުދޭ އެޤާނޫނުގެ 

މިމައްސަލައިގައި ލިބިފައިވޭތޯ ބަލާއިރު، އެމާއްދާގައި ބުނާ ހެކީގެ ނިސްބަތް މިމައްސަލައާއި އެކު ހުށަހެޅުނު ހެކިތަކުން 
އެހެންނަމަވެސް ޤާނޫނުގެ އެމާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ މިންވަރަށްވުރެ މަދުން ހެކި ހުރިނަމަވެސް ، ލިބިފައިނުވާކަމާއި

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން އެމީހަކު ކުށެއްކޮށްފިކަން  51ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
ނޑައެޅުމަށް އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް  ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވާނަމަ، އެކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ކަ

ވަނަ މާއްދާ ހުރަސް  47ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްސަ އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 
މިޤަޟިއްޔާގައި  HC-A/129/2012ނާޅާކަމަށް މީގެ ކުރިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ނޑައަޅުއްވާފައި އޮންނަކަމާއި، މިހެންކަމުން މިމައްސަލަ ނިންމުމުގައި ދެން ބަލަންޖެހޭނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ވަނަ  51ކަ
ނޑުން މިމައްސަލަ ސާބިތުކުރުމަށް ފުދޭ ހެކި ޤަރީނާ ލިބިފައިވޭތޯ ކަން އެނގޭކަމެވެ.  މާއްދާގައި ބުނާ މިންގަ

 
ތުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ހެކި ޤަރީނާ ތަކުގެ ދައުލަ މިދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށް  ކަމަކީ،ހަތަރުވަނަ  )ރ(

މީހުންގެ ނަން ހުށަހެޅިނަމަވެސް އޭގެ ތެރެއިން  3ތުގެ ފަރާތުން ހެކީގެ ގޮތުގައި ދައުލަމައްޗަށް ބަލާއިރު، މިމައްސަލައިގައި 
ހެކިވެރިޔާ [އާއި،  ]ނަމާއި އެޑްރެސް ގެ  1ހެކިވެރިޔާ [އެއީ ، ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ޙާޟިރުކުރެވިފައިވަނީ ދެމީހުންކަމާއި

 މިދެމީހުންކަމާއި، އާއި ]ނަމާއި އެޑްރެސްގެ  3
ދިސާ ހިނގިކަމަށް ބުނާ ދުވަހު ޙާފައިވާ ހެކިބަހަށް ބަލާއިރު، މިގެ ފަރާތުން ދީ  ]ން ނަގެ  1ހެކިވެރިޔާ [
ބަދަލުކުރަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ވާހަކަ ދައްކާ އަޑެއް  ސް އެއްޗެހިގެއަށް އައި ]ން ނަގެ  1ހެކިވެރިޔާ [ ސުކޫލް ނިންމައިގެން 

އަށް ޢަލީ މޫސާގެ ޖިންސީ  ]ން ނަ ކުއްޖާގެ[އިވޭތީ، ނިކުތް އިރު ޢަލީ މޫސާ ހުރީ، އޭނާ ލައިގެން ހުރި މުންޑު އަރުވައިގެން 
ރަށް ކައިރީގައި ކަމަށް ބުނެފައިވާކަން ހުރީ އެމީހުންގެ ވަ ]ން ނަގެ  1ހެކިވެރިޔާ [ ޭއރު، ގުނަވަން ދައްކައިގެން ކަމަށާއި

 ،އެނގޭކަމާއި
ނޑަކަށް ޙާގެ ހެކިބަހަށް ބަލާއިރު، މި ]ން ނަގެ  3ހެކިވެރިޔާ [  8:45ދިސާ ހިނގި ދުވަހުގެ ގަޑިން ގާތްގަ
 ]ނަން  ދިރިއުޅޭ ގޭގެ 3ހެކިވެރިޔާ [ދިރިއުޅޭ  ]ންނަގެ  3ހެކިވެރިޔާ [ގޯތި ތެރެއިން  ]ނަން  ގެއެއްގެ[އެހައިކަން ހާއިރު 

ނޑު  ]ންނަފިހާރައެއްގެ [އަށް ދާންވެގެން ނުކުތް ކަމަށާއި، އޭރު ޢަލީ މޫސާ އިނީ  ފިހާރައިގެ ކުރިމަތީގައި އޮތް ތަޅުންގަ
 ]ން ނަގެ  3ހެކިވެރިޔާ [މަތީގައި އިށީދެގެންކަމަށާއި، އެތަނުން ތެދުވެ މަގުގެ ދެކުނު ކޮޅަށް އަންނަތަން ފެނުނު ކަމަށާއި، 

އެކަނި މަގުމަތީގައި  ]ން ނަ ކުއްޖާގެ[އެގޮތަށް މަޑުކޮށްގެން ހުރީ  ،ރޭގައި މަޑުކޮށްލައިގެން ހުރީކަމަށާއިގެ ގޭގެ ދޮރުއަށި ތެ
ހުރުމުން ކަމަށާއި، މަޑުކޮށްގެން ހުއްޓާ ޢަލީ މޫސާ އެކުއްޖާއަށް އައުރަ ދެއްކި މަންޒަރުދުށްކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް 

ނިފައިވަނީ ޢަލީ މޫސާގެ ފުރަގަހުން ކަމަށާއި، އެވަގުތު ޢަލީ މޫސާއާއި އަށް ފެ ]ންނަ ގެ  3ހެކިވެރިޔާ [އެމަންޒަރު 



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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ނޑަކަށް އާއި  ]ން ނަ ގެ  3ހެކިވެރިޔާ [ އަކަށް ފޫޓުގެ ދުރުމިނުގައިކަމަށް ބުނެފައިވާކަން  40ދެމެދު ހުންނާނީ ގާތްގަ
 ،އެނގެން އޮންނަކަމާއި

ހެކިވެރިޔާ [ކިބަސް ދިން ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ހެ  ،އިސްވެ ފާހަގަކޮށްފައިވާ ދެހެކިންގެ ހެކިބަހަށް ބަލާއިރު
އޭނާ އަށް މިމަންޒަރު ފޫޓުގެ ދުރުމިނުންކަމަށާއި،  40ގެ ހެކިބަހުގައި އޭނާއަށް މިމަންޒަރު ފެނިފައިވަނީ  ]ން ނަ ގެ  3

ރަގަހުން އެހައި ބުއްދީގެ ނަޒަރުން ވިސްނާއިރު ޢަލީ މޫސާގެ ފު، ފެނިފައިވަނީ ޢަލީ މޫސާގެ ފުރަގަހުންކަމަށް ބުނެފައިވާތީ
ދުރުން ފެންނަ މީހަކަށް ޢަލީ މޫސާގެ ޖިންސީ ގުނަވަން މީހަކަށް ދެއްކިކަމަށް ދޭ ހެކިބަހަކީ ޝައްކު އުފެދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް 

ސަބަބުން ގައިކަހާ ހަދާ  ދެވޭ ހެކިބަހެއްކަމަށް ބެލެވޭކަމާއި، މީގެ އިތުރުން ޢަލީ މޫސާއަކީ އޭނާގެ ގައިގައި ހުންނަ ބައްޔެއްގެ 
އްކަމަށާއި، މިހެންކަމުން ކެހުމުގެ ތެރޭގައި މުންޑު ހިއްލިފައި ހުރެދާނެކަމަށް އޭނާ ބުނެފައިވާއިރު، އަދި އެކަން ޢަލީ މީހެ

މޫސާގެ ފަރާތުން ފުލުހުންގެ ތަޙްޤީޤަށް ދިން ބަޔާނުގައިވެސް އަދި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައިވެސް ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު ޢަލީ 
ހުރިމީހެއްކަން މިދަޢުވާ ކުރުމުގެ ކުރީން ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން ކަށަވަރުކުރިކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން މޫސާއަކީ އެފަދަ ބައްޔެއް 

އެނގެން ނެތްއިރު، މިކަން ޢަލީ މޫސާގެ ފަރާތުން ޝަރީޢަތުގައި ފާހަގަކުރުމުން ޝަރީޢަތުގެ ފަރާތުން އެކަން އިތުރަށް 
މުން ޢަލީ މޫސާގެ ފަރާތުން ކުރިކަމަށް ބުނާ އެޢަމަލަކީ ޢަލީ މޫސާގެ ސާފުކުރުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިނުވާކަމާއި، މިހެންކަ

 ގައިގައި ހުރި ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން ކުޅަ ކަމެއްކަމުގައިވުމަކީވެސް އެކަށީގެންވާކަމެއްކަމާއި،
 ނިލަންދޫގައި ހުރި މިނިސްޓްރީ އޮފް  މިމައްސަލައިގެ ޤަރީނާއެއްގެ ގޮތުގައި ދަށުކޯޓުން ބަލައިގެންފައިވާ ފ.

ހެލްތު އެންޑް ޖެންޑަރ ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓަށް ބެލުމުން އެރިޕޯޓުގައި 
އަނިޔާ ލިބުނުކަމަށް ބުނާ ކުއްޖާ އެއްވެސް ވާހަކައެއް މިކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ދައްކާފައިނުވާކަމަށް ފާހަގަކުރައްވާފައިވާއިރު، 

ށް ވާސިލުވެފައިވަނީ އެކުއްޖާއާއި ގުޅޭ ގޮތުން އިތުރު އެއްވެސް ނަފްސާނީ ތަޙްލީލެއް ހެދުމެއްނެތި އެރިޕޯޓުގެ ނަތީޖާއަ
ހަމައެކަނި ބަޔަކު މީހުން ބުނި ބުނުމެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެން އެކަނިކަން އެނގެން އޮތުމުން އެރިޕޯޓަކީ އޭގެ ޒާތުގައި 

 ،އެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވެން ނެތްކަން އެނގޭކަމާއިމިމައްސަލަ ސާބިތުކުރުމަށް ފުދޭ ހަރުދަނީ ޤަރީނާ
ގައިކަމަށް ބުނިނަމަވެސް،  2014ފެބްރުއަރީ  23ދިސާ ހިނގިކަމަށް ބުނެފައިވަނީ ޙާމިމައްސަލައިގެ 

އެމައްސަލަ ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަންސް ސަރވިސް ސެންޓަރު މެދުވެރިކޮށް ބަލައިދިނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ އޭގެ 
ނޑަކަށް  މިތާރީޚުގައި ކަން އެނގޭކަމާއި، އެދުވަސްވަރަކީ  2014އެޕްރީލް  16މަސްދުވަސްވާން އުޅެނިކޮށް  02 ގާތްގަ

ނިލަންދޫގައި އިންތިޚާބުގެ ފޯރި އޮތް ދުވަސްވަރަކަށްވާތީ މިއީ ޢަލީ މޫސާއަށް ބޮޑިއެއް ދިނުމަށް ޖެއްސި  ފ.
 ،ވާކަން އެނގޭކަމާއިމައްސަލައެއްކަމުގައިވެސް ޢަލީ މޫސާގެ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައި

އަހަރުން  75ދިސާ ހިނގިކަމަށް ބުނާ ތާރީޚުގައި ޢަލީ މޫސާއަކީ އޭނާގެ ޢުމުރުން ޙާމީގެ އިތުރުން މި
މައްޗަށް ގޮސްފައިވާ މީހެއްކަން އެނގޭއިރު، އެޢުމުރުގެ މީހުންގެ ވިސްނުމާއި، ޢަމަލުތައް ހުންނަ ގޮތުގައިވެސް ތަފާތުކަމެއް 

 އްކަން އެނގޭކަމާއި،ހުރުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެ
ވަނަ މާއްދާގެ  51އިސްވެ އިޝާރާތްކުރެވުނު ފަދައިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

)އ( އިން ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ލިބިދޭ ޙައްޤަކީ އެމީހަކު ކުށެއް ކޮށްފިކަން އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ޝައްކެއްނެތި 
އެމީހަކީ ކުށެއް ނެތްމީހަކު ކަމުގައި ބެލުމުގެ ޙައްޤު ކަމުގައިވީ ހިނދު، މީހެއްގެ މައްޗަށް  ޝަރީޢަތުގައި ސާބިތުނުކުރެވޭނަމަ

ޖިނާއީ ކުށެއް ސާބިތުވެއްޖެކަމަށް ބެލުމުގައި ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ 
އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ޝައްކު އުފެދޭނެ ފުރުސަތު ނެތުންކަން  ޝައްކެއްނެތި ސާބިތުވުމަކީ ޖިނާއި ކުށެއް ކޮށްފިކަމާމެދު 

މިދަރަޖައިގައި ޖިނާއީ ދަޢުވާއެއް ސާބިތުވާކަމަށް ބެލެވޭނީ ޖިނާއީ ކަންކަން ސާބިތުކުރުމުގެ ނިސާބު ދަށްނުވާ  ،އެނގޭކަމާއި
 ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ހެކިބަހުންނާއި ސިލްސިލާގޮތެއްގައި ގުޅިފައިވާ ޤަރީނާތަކުން ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

2013/SC-A/07 ،ިނޑައަޅުއްވާފައިވާކަމާއ  މިޤަޟިއްޔާގައި ކަ
އިސްވެ އިޝާރާތްކުރެވުނު ކަންކަމުގެ މައްޗަށާއި، މިމައްސަލައިގައި ލިބިފައިވާ ހެކީގެ ނިސްބަތަށާއި، 

ދިސާ ރިޕޯޓުކުރެވުނު ވަގުތަށާއި، ޢަލީ ޙާމަށް ބުނާގޮތަށާއި، ތަނަށާއި، ދިސާ ހިނގިކަޙާދަނަށާއި، އެހެކިތަކުން ޙާސިލުވި ބުރަ
މޫސާގެ ޢުމުރަށާއި، މައްސަލައިގެ ވަށައިގެން ދެން ހުރި އެންމެހައި ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބެލުމުން، ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޢަލީ 

ވާ ޝައްކެއްނެތް ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ އެކަށީގެން  51މޫސާގެ މައްޗަށް ކުޅަ ދަޢުވާ އޭނާގެ މައްޗަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
ނޑިޔާރުންނަށް  ނޑުން ސާބިތުނުވާކަމަށް މިމައްސަލަ ބެލުމުގައި ބައިވެރިވި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަ މިންގަ

 .އެއްބަސްވެވޭކަމެވެ 
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 :ްޙުކުމ 

 

 ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ންފަހެ، އިސްވެ ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން އެގޮތުގެ މަތިން ހުރުމާއި އެކު، ދެ
ހިތަށްފިނިވާގެ ޢަލީ މޫސާގެ މައްޗަށް ކުޑަކުއްޖަކަށް ނިލަންދޫ/ ފ.ޤަޟިއްޔާގައި  L6C/2014/55މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ނޑައަޅުއްވައި އެކުށުގެ އަދަބެއްގެ ގޮތުން ޢަލީ މޫސާ  )ތިނެއް( އަހަރު  03ޖިންސީ ގުނަވަނެއް ދެއްކުމުގެ ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ކަ
ށް ޖަލަށްލުމަށް ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭނެކަމަށް މިމައްސަލަބެލި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ދުވަހުގެ މުއްދަތަ

ނޑިޔާރުންނަށް އިއްތިފާޤުވެވުނު ހިނދު  L6C/2014/55ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ،ފަ
އެގޮތުގެ މަތީން މިމައްސަލަ ބެލި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމް ބާތިލުކޮށް،  އެކޯޓުން ކުރައްވާފައިވާޤަޟިއްޔާގައި 

ނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ޙުކުމްކޮށްފީމެވެ.  ފަ
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 HC-A/331/2013ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު 
  :ްކުޑަކުދިންތަކަކާމެދު ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުން ޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތ 

 

  ާފު ކުރިފަރާތް:އިސްތިއުނ 

 ޙަސަން އިބްރާހީމް ނަން:  *

     ނޫވިލް /ނޭކުރެންދޫ  ހދ.* ދާއިމީ އެޑްރެސް:  A025863* އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު: 

 

 :ްއިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތ 

 ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސްޕްރޮސި  ނަން: *

 -* ދާއިމީ އެޑްރެސް:  -* އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު: 

 
  ެ1434ޒުލްޙިއްޖާ  18 ތާރީޚް: ވުނު ރަޖިސްޓްރީކުރ 

 2013އޮކްޓޫބަރު  22                  
 :ް1436ޖުމާދަލްއޫލާ  21 ނިމުނު ތާރީޚ    

 2015ޗް ރމާ 17              
 

  ުރު: ނަންބަ  ޤަޟިއްޔާ  އިސްތިއުނާފުކުރެވުނ  (339/JC/2010) 713/Cr-C/2010 

 :ުކްރިމިނަލް ކޯޓު  ނިންމެވި ކޯޓ 

 

  ަލިސް:ނޑިޔާރުންގެ މަޖި މައްސަލަ ބެލި ފ 

ނޑިޔާރު  ނޑިޔާރު ، ޝުޢައިބު ޙުސައިން ޒަކަރިއްޔާފަނޑިޔާރު ، ޢައްބާސް ޝަރީފްފަ  އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު ފަ
 

  ުތައް(އުޞޫލު ޤަޟިއްޔާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ މުޙިއްމ(: 
 

  ިގެ ޚުލާޞާ:ދަށުކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައ 

 

 ނޫވިލު، ނޭކުރެންދޫ  ހދ.ޤަޟިއްޔާއަކީ، 713/Cr-C/2010 (JC/2010/339)  ކޯޓުގެ ނަންބަރު ކްރިމިނަލް 
ގެ ނަމާއި  2ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު ]އަހަރު( އާއި،  11) [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް  1އަނިޔާ ލިބުނު ކުއްޖާ ] ޙަސަން އިބްރާހީމް،

ދު ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ އަހަރު( އާމެ 10) [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 3ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު ]އަހަރު( އާއި،  11) [އެޑްރެސް
 1އަނިޔާ ލިބުނު ކުއްޖާ ]( ވަކި ތާރީޚެއް ނޭނގޭ )ރެއަކު  އެތައްޢަމަލު ހިންގިކަމަށް އިންކާރު ކުރިނަމަވެސް، ޙަސަން އިބްރާހީމް 

ގެ  1ޖާ ކުއްއަނިޔާ ލިބުނު ]ވައްދައި،  [ގެ ނަން  1ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު ]އުޅޭ ކޮޓަރިއަށް  މީނާގައިގާ ބައްދައި،  [ގެ ނަން 
ކުރިމަތި ފަރާތަށް އިނގިލިލައި  [ގެ ނަން 1ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު ]ލައިގެން ހުރި ހަރުވާޅުތެރެއަށް އަތްލައި  [ނަން

 [ގެ ނަން  1ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު ]ހަދާފައިވާކަމަށާއި، މިވާހަކަ މީހެއްގެ ގާތު ބުނެފިނަމަ މަރާލާނެކަމަށް އިންޒާރުދީފައިވާކަމަށާއި، 
ފެންވަރަން ހުންނަ ތަން  [ގެ ނަން  1ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު ]ފާޚާނާ މަތިން އަރައި  ޙަސަން އިބްރާހީމްހުންނައިރު،  ފެންވަރަން

ގައި ފިލާވަޅު ހަދަން  [ނަން  ގޭގެގެ  1އަނިޔާ ލިބުނު ކުއްޖާ ]ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭގައި  2009އޮކްޓޯބަރު  02ބަލާ ހަދާކަމަށާއި، 
ކިޔަވަން  [ގެ ނަން  1ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު ]ގޮސް  ޙަސަން އިބްރާހީމްއިންދާ،  [ގެ ނަން  1އްޖާ ކުއަނިޔާ ލިބުނު ]މޭޒުދޮށުގައި 

ގެ އަތުގައި ހިފައިގެންގޮސް އެނދުމަތީގައި ބާއްވައި  [ގެ ނަން 1ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު ]އިން ކޮޓަރީގެ ދޮރު ތަޅުލުމަށްފަހު 
 1ހެކިވެރިޔާ ]ދުވަހުގެ ރޭގައި  2009އޮކްޓޯބަރު  2ބުނާތީއާއި،  [ގެ ނަން 1ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު ]ބައްދައި ހަދައިފައިވާކަމަށް 

އޭނާގެ ފޯނުގެ ޗާޖްކޮށްފައިވާ ބެޓެރިއެއް ނެގުމަށް އެގޭގައި ޙަސަން އިބްރާހީމް އުޅޭ ކޮޓަރިއަށް ވަންނަން  [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް
ނޑި ހިފައިގެންގޮސް އެކޮޓަރި ހުޅުވިއިރު، ކޮޓަރި ތެރޭގައި އޮތް މަސައްކަތްކުރިއިރު ކޮޓަރި ތަޅުލާފައި ހުރުމުން، އެކޮޓަރީގެ ތަޅުދަ

ލައިގެން  [ގެ ނަން 1ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު ]ގައިގައި ބައްދައިގެން  [ގެ ނަން 1ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު ]ގޮދަޑިއެއްގެ މަތީގައި 
ޙަސަން ބުނާތީއާއި،  [ގެ ނަން  1ހެކިވެރިޔާ ]މަށް އަތް ވައްދަން މަސައްކަތްކުރިތަން ދުށްކަޙަސަން އިބްރާހީމް ހުރި ހެދުން ދަށަށް 
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އެދެމީހުންގެ މަންމަ،  [ގެ ނަން 1ހެކިވެރިޔާ ] އާއި [ގެ ނަން 1ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު ]މިގޮތަށް ކަންތައް ކުރިކަމަށް އިބްރާހީމް 
ބުނާތީއާއި،  [ކުއްޖާގެ މަންމަގެ ނަން އަނިޔާ ލިބުނު ]ކައިރީގައި ބުނިކަމަށް  [ކުއްޖާގެ މަންމަގެ ނަމާއި އެޑްރެސްއަނިޔާ ލިބުނު ]
ގެ  1ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު ]ލާޤީ ޢަމަލު ހިންގާކަމަށް ޚް ބަދުއަޙަސަން އިބްރާހީމް މެދު އާ [ގެ ނަން  1ކުއްޖާއަނިޔާ ލިބުނު ]

އި، އެތައް ރެއަކު ބުނާތީއާ [ގެ ނަން  2އަނިޔާ ލިބުނު ކުއްޖާ ]ކައިރީގައި ބުނިކަމަށް  [ގެ ނަން 2ޖާ ކުއްއަނިޔާ ލިބުނު ]، [ނަން
އަނިޔާ ލިބުނު ]ގެ ގައިގައި ޙަސަން އިބްރާހީމް ގިލިގިލިކޮށްޓާކަމަށް ހަދާފައި  [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 2ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު ]

ށް ޙަސަން އިބްރާޙީމް މ. މުލަކަ  (ގޭ)ވަކި ތާރީޚެއް ނޭނގެ އުރަމަތީގައި ހިފައިހަދާފައިވާކަމަށާއި، އެއްރެއަކު  [ގެ ނަން  2ކުއްޖާ 
ފިލާވަޅު ދަސްކުރަން ގޮސް  [ގެ ނަން  2ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު ]އަށް  [ގޭގެ ނަން 1އަނިޔާ ލިބުނު ކުއްޖާ ]އަރުވާލާފައި ހުރިއިރު 

ތެރޭގައި ބާއްވާފައި  ކިޔަވަން މޭޒުކައިރީގައި އިންދާ އެކޮޓަރި [ގެ ނަން  2ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު ]އުޅެނިކޮށް، ޙަސަން އިބްރާހީމް 
ފޫކޮޅުދަށަށް ފައިލާ ކޮއްޕާފައިވާކަމަށާއި، މިވާހަކަ  ގެ  [ގެ ނަން 2ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު ]ޑިއެއްގެ މަތީގައި އޮވެފައި، އޮތް ގޮދަ

އަނިޔާ ]ވަނަ އަހަރު ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި  2009މީހެއްގެ ގާތުގައި ބުނެފިނަމަ މަރާލާނެކަމަށް ބުނެ އިންޒާރުދީފައިވާކަމަށާއި، 
އަނިޔާ ލިބުނު ]މަރުކަޒުގައި އެޑްމިޓްކޮށްފައި ވަނިކޮށް، ޙީއްޞިހުންއައިސްގެން މ. މުލައް  [ނަމާއި އެޑްރެސް ގެ 3ކުއްޖާ ލިބުނު 
ގެ  3އްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު ކު]ގެ މަންމަ މައިލޯ ޕެކެޓެއް ގަތުމަށް ބޭރަށް ދިޔަ ވަގުތު، ޙަސަން އިބްރާހީމް  [ގެ ނަން 3ކުއްޖާ 
އަނިޔާ ލިބުނު ]ގެ އުރަމަތީގައި ހިފައިހެދިކަމަށް  [ގެ ނަން  3ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު ]ހަދާފައި ގެ ގައިގާ ފެން އުނގުޅާކަމަށް [ނަން

އަނިޔާ ]އޭނާގެ މަންމަ،  [ގެ ނަން 3ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު ]ބުނާތީއާއި، މީނާ މިގޮތަށް ކަންތައް ކުރިކަމަށް  [ގެ ނަން  3ކުއްޖާ 
ބުނާތީއާއި،  [ގެ މަންމަގެ ނަން  3ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު ]އިރީގައި ބުނިކަމަށް ކަ [ގެ މަންމަގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 3ލިބުނު ކުއްޖާ 

އަށް  [ގެ ނަން 2ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު ] އާއި [ގެ ނަން 1ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު ]ޖިންސީ ގޯނާއެއް ކުރުމުގެ ސަބަބުން 
ޙަސަން އިބްރާޙީމްގެ މައްޗަށް ކުޑަކުދިންތަކަކާމެދު ، އަނިޔާވެފައިވާކަން މިދެކުދިންގެ މެޑިކޯ ލީގަލް ރެކޯޑުން އެނގެން އޮންނާތީ

  ބައްލަވާފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެކެވެ.ދައުލަތުން ކުރުމުން  ދަޢުވާ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ލާޤީޚްގަދަކަމުން ބަދުއަ
 ނޫވިލް ޙަސަން/ނޭކުރެންދޫ ހދ.، ދެންފަހެޙުކުމް ކުރައްވާފައިވަނީ، " ކޯޓުން  ކްރިމިނަލްޤަޟިއްޔާގައި އެ

ލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ކުށުގެ މިދަޢުވާ ޝަރީއަތުން ޚްއިބްރާހީމްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުޅަ ކުޑަކުދިންތަކަކާމެދު ގަދަކަމުން ބަދުއަ
 2ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު ]އާއި،  އަހަރު( 11) [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 1ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު ]ބެލިބެލުމުން، ޙަސަން އިބްރާޙީމް، 

އަހަރު( އާމެދު ގަދަކަމުން  10) [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 3ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު ]އަހަރު( އާއި،  11) [އި އެޑްރެސްގެ ނަމާ
ދަޢުވާގެ އަޞްލަށް ޙަސަން އިބްރާހީމް  ތުން ކުރި ދައުލަޙީމްގެ މައްޗަށް ލާޤީ ޢަމަލު ހިންގިކަމަށް ބުނެ ޙަސަން އިބްރާޚްބަދުއަ

، [ގެ ނަން  1ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު ]ތެރޭގައި ހުރި ގޮދަޑިއެއްގެ މަތީގައި  މް ދިރިއުޅޭ ކޮޓަރި އިންކާރުކުރާއިރު، ޙަސަން އިބްރާހީ

ނޑި މައްޗަށް ލައިގެންހުރެ ޙަސަން ގެ ހެދުން  [ގެ ނަން  1ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު ]އިބްރާޙީމްގެ އަތުން  ޙަސަން އިބްރާހީމްގެ އަތްދަ
ގެ  1ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު ]ބުނާތީއާއި،  [ގެ ނަން  1ހެކިވެރިޔާ ]ންޒަރު ދުށް މައްޗަށް އަރުވަން އުޅެނިކޮށް ފެނުނުކަމަށް މަ

އާމެދު ޙަސަން އިބްރާހީމް ގަދަކަމުން  [ގެ ނަން 3ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު ] އާއި، [ގެ ނަން  2ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު ]، އާއި ނަން(
ގެ  2ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު ]އި، [ގެ ނަން  1ކުއްޖާ ޔާ ލިބުނު އަނި]ބަދުއަޙްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގިކަމަށް އެކުދިން ބުނެފައިވުމާއި، 

ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު ]، އިއާ [ގެ ނަން  1ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު ] ލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ސަބަބުންޚްމެދު ގަދަކަމުން ބަދުއައާ [ނަން
ޙަސަން  ،ލް ރިޕޯޓުން އެނގެން އޮންނާތީއާއިއެދެކުދިންގެ މެޑިކޯ ލީގަ ޖިންސީ ގޮތުން އަނިޔާވެފައިވާކަން އަށް  [ގެ ނަން 2

ގެ  3 އަދި  2 ކުއްޖާއަނިޔާ ލިބުނު ]ލާޤީ ޢަމަލު ހިންގިކަމަށް މިކުދިން ބުނެފައިވާކަމަށް ޚް އިބްރާހީމް މިކުދިންނާއިމެދު ބަދުއަ
ޗަށް މީގެ ކުރިންވެސް ބުނާތީއާއި، ޙަސަން އިބްރާހީމްގެ މައް [ގެ މަންމަގެ ނަން  1ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު ]، [މަންމަގެ ނަން 

ކޯޑުން އެނގެން ލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ކުށް ޝަރީއަތަށް ސާބިތުވެފައިވާކަން މީނާގެ ކުށުގެ ރެޚްކުޑަކުއްޖަކާއިމެދު ގަދަކަމުން ބަދުއަ
ގެ  2ޖާ ކުއްއަނިޔާ ލިބުނު ]، އާއި [ގެ ނަން  1ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު ]ދިޔަ ހެކިތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އޮންނާތީ، ބުނެވި 

ލާޤީ ޢަމަލު ހިންގާފައިވާކަން ޚް އާމެދު ޙަސަން އިބްރާޙީމް ގަދަކަމުން ބަދުއަ [ގެ ނަން  3ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު ] އާއި،[ނަން
ލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ކުށުން ޙަސަން އިބްރާޙީމް ޚްމެދު ގަދަކަމުން ބަދުއައިޝަރީއަތަށް ސާބިތުވާތީ، ކުޑަކުދިންތަކަކާ

ނޑައަޅައި، މިކުށުގެ އުޤޫބާތެއްގެ ގޮތުން "ބަދުއަކުށްވެރިވެއްޖެކަމަ ގެ )މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިސް  ލާޤީ ކުށުގެ ޤަވާއިދު"ޚްށް ކަ
ނޫވިލް ންބަރުގެ ދަށުން ހދ. ނޭކުރެންދޫ/ވަނަ ނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ  03ސަރކިއުލާގެ(  MJ/2008/03ނަންބަރު 

)ހަތެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމަށް  07ރުން ތަޢުޒީރުކުރުމަށާއި، )ތިރީސް ނުވައެއް( އެތިފަހަ 39ޙަސަން އިބްރާހީމް 
 މިފަދައިންނެވެ. "ޙުކުމްކޮށް މިޤަޟިއްޔާ ނިންމީއެވެ 

 



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 

 

 ޞަފްޙާ  | 279
 

 

 :ްފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައ 

 

ޤަޟިއްޔާގައި ޙުކުމް ކުރައްވާ ނިންމެވުމުން،  Cr-C/2010 (399/JC/2010)/713 ނަންބަރު  ކޯޓުގެ  ކްރިމިނަލް  .2
އެޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު ކުރަމުން އަންނަނިވި  ޙަސަން އިބްރާހީމް ނޭކުރެންދޫ/ނޫވިލު  ހދ.އެޙުކުމާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން 

 އެގޮތުން  ނުކުތާތައް ފާހަގަކޮށް އެނުކުތާތަކާމެދު ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ.
  ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ:ގެ ބްރާހީމްޙަސަން އި ނޭކުރެންދޫ/ނޫވިލު ހދ.

 
 ،ީ713ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކ/Cr-C/2010 (339/JC/2010) 

ވަނަ ނަންބަރުގައި ދަޢުވާރައްދުވާ ފަރާތުން، ދަޢުވާއަށް  07އަދި  03، 01ޤަޟިއްޔާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ 
ހުށަހަޅާފައި ވިއަސް، ޝަރީޢަތުން އެސަބަބުތަކަށް އިންސާފުކޮށްނުދީ، ދަޢުވާ  އިންކާރުކޮށް އިންކާރުކުރި ސަބަބު 

ސާބިތުކުރުމަށް ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ކޮންމެ މީހަކާއި، ކޮންމެ ލިއުމެއް ދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވުމީ ޝަރުޢީ އަދި 
 އެވެ.ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާކަމަށް ން ލާއި ޚިލާފު ޢަމަލެއްކަމަށް ބެލެވެން އޮތުޞޫޤާނޫނީ ހަމަތަކާއި އު 
 
 ،ީޚިލާފު  ޙާވަނަ ނަންބަރުގައި ދަޢުވާގެ ރޫ 02ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ  ދެވަނަ ނުކުތާއަކ

ކަންތައްތަކެއް ބައިވެރި ކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮތްކަމަށާއި، އެއީ މިމައްސަލައަކީ ދަޢުވާ ފެށުމުގެ ގޮތުން މަޢުޟޫޢީ 
ޢުވާގެ ޞީޣާ ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކަށް ވީހިނދު، އޭގެ ތެރެއަށް ބައެއް އިތުރުކޮށް ދައުލަތުގެ ވަކީލު ގޮތެއްގައި ދަ

ނޑު  ބަޔާނެއް ދީފައިވާއިރު، މައްސަލާގައި ހިމެނޭ ކުދިންނާއި އެކުދިންގެ މަންމައިންނާއި، އޭގެތެރެއިން އެއްކުއްޖެއްގެ އެއްބަ
ކީ މައްސަލާގެ ހެކިންކަމުގައި އަދި މިކަމުގެ އިތުބާރެއްގެ ގޮތުން ހުށަހަޅާ ހެއްކެއްގެ އެއްބަފާ ދައްތަ އާއި މިމީސްމީހުންނަ

ގޮތަށް ހަޤީޤަތް ރަގަޅަށް ހޯދާފައިނުވާ ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުން އިންކާރުކޮށް ހުށަހެޅި ސަބަބުތައް ނުބަލާ އޮތް މެޑިކޯ ލީގަލް 
މިކަންތައްތަކަށް އިތުބާރުގެ ނަޒަރަކުން އިންޞާފު ކޮށްފައިވާކަމީ ހެކި ރިޕޯޓު ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމުން މިތަކެތި ބަލައިގަނެ 

 އެވެ.ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާކަމަށްކަށަވަރު ކުރުމުގައި ހަމަހަމަކަން ގެއްލިފައިވާ 
 

  ަމިތިން ނަންބަރުގައި ހެކިބަސް ، 06، 05، 04ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ، ނުކުތާއަކީ،  ތިންވަނ
ގެ މަންމަ  [ގެ ނަން 3ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު ] އަދި، [ގެ ނަން 2ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު ]ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ،  އަދާކުރިކަމަށް

ނުޑ  [ގެ ނަން  1ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު ]އާއި  [ގެ މަންމަގެ ނަން  3 އަދި ކުއްޖާ 2ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު ] އާއި އެއްބަ
ގެ  1ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު  ]އާއި، [ގެ ނަން  1ހެކިވެރިޔާ ]ދައްތަ،  ގެ [ގެ ނަން  1ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު ]އެއްބަފާ 

ކަމަށް ވާއިރު، މިއިން ކޮންމެ މީހަކު ދީފައިވާ ހެކިބަހަކީ،  [ގެ މަންމަގެ ނަން 1ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު ]ގެ މަންމަ  [ނަން
ށް ވީހިނދު، އެކަން ފާހަގަނުކޮށް ދަޢުވާގައި ބުނިބުނުމުގެ މައްޗަށް ބުނާ ބުނުންތަކެއްކަމަށް ވީހިނދު އަދި، ދަޢުވާވެރިންކަމަ

ލާޤީ ޢަމަލު ހިންގިކަން ކަށަވަރުވާކަމަށް، ފާހަގަކުރެވުނު ޚްޙަވާލާދީފައިވާ ކުދިންތަކާއެކު، ޙަސަން އިބްރާހީމް ގަދަކަމުން ބަދްއަ
އްދާގެ ރޫޙާ ޚިލާފު ކަމެއްކަން ވަނަ މާ 06ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާން ކޮށްފައި އޮތުމަކީ ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  09ނުކުތާތަކުގެ 

 އެވެ.ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާކަމަށްބެލެވެން އޮތުން
 

  ީވަނަ ނަންބަރުގެ )ހ( އިން ފެށިގެން )ޅ( ގެ  08ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ  ،ހަތަރުވަނަ ނުކުތާއަކ
ވަނަ  09ށް ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ހެކިތައް ބަޔާންކޮ  ށް މައްސަލަ ސާބިތު ކުރުމަށްޓަކައިނިޔަލަ

ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގައި ބަޔާންކުރާ އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއް ނެތް މިންވަރަށް  51ނަންބަރުގައި ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
 51 މިޤަޟިއްޔާގައި ހެކި ލިބިފައިވާކަމަށް ޝަރީޢަތުން ދެކޭކަމަށްބަޔާންކޮށްފައިވުމީ، ދިވެހިޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ވަނަ ނަންބަރުގެ )ޅ(  8ވަނަ މާއްދާގެ )އ( އާއި ޚިލާފު ނިންމުމެއްކަމާއި، ވަކިން ޙާއްސަކޮށް ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ 
ގައި އެވަނީ ޙަސަން އިބްރާހީމްގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ހަޤީޤަތް ސާބިތު ކުރަންޖެހޭ ސަބަބުތައް ނުބަލައި، އިންސާފުނުކޮށް އޮތް 

 އެވެ.ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާކަމަށްކޮށްދެވެން އޮތުން އޮތުމެއްކަން ސާބިތު
 

 



   މައްސަލަަތއް  ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތް  Cr-C/2010 (339/JC/2010)/713 ނަންބަރު  ކޯޓުގެ  ކްރިމިނަލް މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން  .1
ންނާއި ފަރާތު ގެޙަސަން އިބްރާހީމް  ،ނޫވިލްހދ. ނޭކުރެންދޫ/ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށާއި، އެޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު ކުރަމުން 

މައްސަލައާއި ގުޅުންހުރި ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކައަށާއި، މައްސަލަ ރައްދުވާ ޕްރޮސި 
 ންތަކަށް ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ޝަރީޢަތަށް ފާހަގަކުރެއެވެ.ޔު ލިޔެކި

 

 Cr-C/2010/713 ކޯޓުގެ ނަންބަރު ވާ ކްރިމިނަލްއިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅިފައިމި  ފުރަތަމަ ކަމަކީ، )ހ(
(339/JC/2010) ައި ހިމެނޭ މައްސަލައަށް ބަލާއިރު އެމައްސަލައަކީ، ކުޑަކުދިންތަކަކާއެކު ގަދަކަމުން ޤަޟިއްޔާގ

މައްޗަށް  ޙަސަން އިބްރާހީމްގެ  ފަރާތުން، ހދ. ނޭކުރެންދޫ/ނޫވިލު، ދައުލަތުގެ ، ދަޢުވާބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ކުށުގެ 
ކޮށްފައިވާ މައްސަލައެއްކަމަށްވީއިރު، އަދި އެމައްސަލާގައި ހިމެނޭ ކުށުގެ ޢަމަލަށް، އެމައްސަލާގެ ތަޙްޤީޤު މަރުޙަލާގައިވެސް 
އަދި އެމައްސަލާގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައިވެސް ޙަސަން އިބްރާހީމް އިންކާރުކޮށްފައިވާއިރު، އެމައްސަލަ ސާބިތުކުރުމުގެ 

ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު ]ލަތުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވަނީ، މިމައްސަލާގައި އަނިޔާލިބިފައިވާކަމަށް ދައުލަތުން ބުނާ، ގޮތުން ދައު
އަނިޔާ ]އަހަރު( އާއި،  11) [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 2ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު ]އަހަރު( އާއި،  11) [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 1

ގެ  1ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު ]އަހަރު( މިތިން ކުދިންގެ ހެކިބަހުގެ އިތުރުން،  10) [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 3އްޖާ ލިބުނު ކު
މެދު ޙަސަން އިބްރާހީމް ހިންގައިފައިވާކަމަށް އޭނާ ބުނާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ޢަމަލެއް ޙަސަން އިބްރާހީމް އާ [ނަން

ގެ  [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 1ހެކިވެރިޔާ ]ފައިވާ ހިންގަނިކޮށް ފެނިފައިވާކަމަށް ބުނެ މައްސަލާގެ ތަޙްޤީޤަށް ހެކިބަސްދީ
އަނިޔާ ]ދު ޙަސަން އިބްރާހީމް ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގާފައިވާކަމަށް މެއާ [ގެ ނަން  1ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު ]ހެކިބަހާއި، 

އަނިޔާ ]ބުނާތީ  ބުނެފައިވާކަމަށް އޭނާ  [ގެ ނަން  1ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު ]ގާތު  [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 2ކުއްޖާ ލިބުނު 
ގެ ހެކިބަހާއި، މިމައްސަލާގައި އަނިޔާލިބުނުކަމަށް ބުނާ ތިންކުދިން އެކުދިންނާމެދު  [ގެ ނަން  2ކުއްޖާ ލިބުނު 

 [ގެ ނަން 1ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު ]މައިންނަށް ކިޔައިދީފައިވާކަމަށް އެމީހުން ބުނާތީ، ންކަންހިނގާފައިވާ ގޮތް އެކުދިންގެ މަ 

 އާއި  [ގެ ނަން 2ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު ]، އާއި [ގެ މަންމަގެ ނަމާއި އެޑްރެސް  1ލިބުނު ކުއްޖާ  އަނިޔާ]ގެ މަންމަ 
ގެ  [ގެ މަންމަގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 3އަދި  2އަނިޔާ ލިބުނު ކުއްޖާ ]ގެ މަންމަ،  [ގެ ނަން  3ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު ]

މިމައްސަލާގައި އަނިޔާ ލިބުނުކަމަށްބުނާ ތިންކުދިންގެ މެޑިކޯ  ހެކިބަހާއި، މުލީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ،
 ލީގަލް ރެކޯޑުކަން އެނގެން އޮންނަކަމެވެ.

 
ޙަސަން އިބްރާހީމްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކޮށްފައިވާ، ކުޑަކުދިންތަކަކާއެކު ގަދަކަމުން  ދެވަނަ ކަމަކީ، )ށ(

ރުމުގެ ގޮތުން ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ، ސާބިތުކު ދަޢުވާ ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ކުށުގެ 
އިސްވެމިދެންނެވުނު ހެކި/ޤަރީނާތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ، މިމައްސަލާގައި އަނިޔާލިބިފައިވާކަމަށް ބުނާ ކުދިން މިމައްސަލާގެ 

ވެސް ތަފާތު އެކިދުވަސްމަތިން ޙަސަން ތަޙްޤީޤަށް ދީފައިވާ ބަޔާންތަކަށް ޖުމްލަގޮތެއްގައި ބަލާއިރު، އެތިންކުދިންނާމެދު
 އިބްރާހީމް ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގާފައިވާކަމަށް އެތިންކުދިންވެސް ބުނެފައިވާކަމާއި،

ޙަސަން ގައިގާ ގެ  [ގެ ނަން  1ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު ]މިގޮތުން ބަލާއިރު، އެތިންކުދިންގެ ތެރެއިން 
އަނިޔާ ލިބުނު ]ވައްދައި،  [ގެ ނަން  1ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު ]އުޅޭ ކޮޓަރިއަށް  ބްރާހީމްޙަސަން އިބައްދައި، އިބްރާހީމް 

ގެ ކުރިމަތި ފަރާތަށް  [ގެ ނަން 1ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު ]ލައިގެން ހުންނަ ހަރުވާޅުތެރެއަށް އަތްލައި  [ގެ ނަން 1ކުއްޖާ 
އަނިޔާ ލިބުނު ]ފިނަމަ މަރާލާނެކަމަށް އިންޒާރުދީފައިވާކަމަށާއި، އިނގިލިލައި ހަދާފައިވާކަމަށާއި، މިވާހަކަ މީހެއްގެ ގާތު ބުނެ

 [ގެ ނަން  1ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު ]ފާޚާނާ މަތިން އަރައި  ޙަސަން އިބްރާހީމް ފެންވަރަން ހުންނައިރު،  [ގެ ނަން 1ކުއްޖާ 
ގޭގެ އެއްކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު ]އި ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭގަ 2އޮކްޓޯބަރު  2009 ،ފެންވަރަން ހުންނަ ތަން ބަލައި ހަދާކަމަށާއި

އަނިޔާ ]ގޮސް  ޙަސަން އިބްރާހީމްއިންދާ،  [ގެ ނަން 1ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު ]ގައި ފިލާވަޅު ހަދަން މޭޒުދޮށުގައި  [ނަން
އި ގެ އަތުގަ  [ގެ ނަން 1ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު ]ކިޔަވަން އިން ކޮޓަރީގެ ދޮރު ތަޅުލުމަށްފަހު  [ގެ ނަން 1ކުއްޖާ ލިބުނު 

 1ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު ]ހިފައިގެންގޮސް އެކޮޓަރިތެރޭގައި އޮތް ގޮދަޑިއެއްގެ މަތީގައި ބާއްވައި، ބައްދައި ހަދައިފައިވާކަމަށް 
ގެ ނަމާއި  1ހެކިވެރިޔާ ]ގެ ދައްތަ،  [ގެ ނަން 1ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު ]ބުނެފައިވާކަމާއި، އަދި އެވަގުތު  [ގެ ނަން
 [ގެ ނަން  1ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު ]ވަނުމުން އެތަން އޭނާގެ ދައްތައަށް ފެންނާނޭކަމަށްވެސް  އެކޮޓަރިއަށް ، [އެޑްރެސް

މިމައްސަލާގެ ތަޙްޤީޤަށް  [ގެ ނަން  2ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު ]ބުނެފައިވާކަމާއި، އަދި މިމައްސަލާގައި އަނިޔާ ލިބުނުކަމަށްބުނާ 



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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ގެ ގައިގައި  [ގެ ނަން 2ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު ]ބްރާހީމް ދީފައިވާ ބަޔާނަށް ބަލާއިރު، އެތައް ރެއަކު ޙަސަން އި
ގެ އުރަމަތީގައި ހިފައިހަދާފައިވާކަމަށާއި، އެއްރެއަކު ޙަސަން  [ގެ ނަން  2ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު ]ގިލިގިލިކޮށްޓާކަމަށް ހަދާފައި 

ފިލާވަޅު ދަސްކުރަން ގޮސް  [ގެ ނަން 2އަނިޔާ ލިބުނު ކުއްޖާ ]އަށް  [ގެ ނަން ގޭ ގެ 1ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު ]އިބްރާހީމް 
ކިޔަވަން މޭޒުކައިރީގައި އިންދާ އެކޮޓަރިތެރޭގައި  [ގެ ނަން  2ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު ]އުޅެނިކޮށް، ޙަސަން އިބްރާހީމް 

ވާކަމަށާއި، ފޫކޮޅުދަށަށް ފައިލާ ކޮއްޕާފައި [ގެ ނަން 2ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު ]ބާއްވާފައި އޮތް ގޮދަޑިއެއްގެ މަތީގައި އޮވެފައި، 
 [ގެ ނަން  2ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު ]މިވާހަކަ މީހެއްގެ ގާތުގައި ބުނެފިނަމަ މަރާލާނެކަމަށް ބުނެ އިންޒާރުދީފައިވާކަމަށް 

މިމައްސަލާގެ ތަޙްޤީޤަށް ، [ގެ ނަން 3ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު ]ބުނެފައިވާކަމާއި، އަދި މިމައްސަލާގައި އަނިޔާ ލިބުނުކަމަށްބުނާ 
 [ގެ ނަން  3ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު ]ވަނަ އަހަރު ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި،  2009ޔާނަށް ބަލާއިރު، ދީފައިވާ ބަ

ގެ މަންމަ  [ގެ ނަން 3ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު ]، ހުންއައިސްގެން މ. މުލައް ޞިއްޙީމަރުކަޒުގައި އެޑްމިޓްކޮށްފައި ވަނިކޮށް
ގެ ގައިގާ ފެން  [ގެ ނަން 3ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު ]އިބްރާހީމް  މައިލޯ ޕެކެޓެއް ގަތުމަށް ބޭރަށް ދިޔަ ވަގުތު، ޙަސަން

ގެ  3ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު ]ގެ އުރަމަތީގައި ހިފައިހެދިކަމަށް  [ގެ ނަން  3ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު ]އުނގުޅާކަމަށް ހަދާފައި 
 ބުނެފައިވާކަމާއި، [ނަން

ގެ ނަމާއި  1ހެކިވެރިޔާ ]ހުށަހަޅާފައިވާ، މިމައްސަލާގައި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި 
ވަނަ ދުވަހުގެ  2އޮކްޓޯބަރު  2009 މިމައްސަލާގެ ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގައި ދީފައިވާ ހެކިބަހަށް ބަލާއިރު،، [އެޑްރެސް
އިބްރާހީމް  އޭނާގެ ފޯނުގެ ޗާޖްކޮށްފައިވާ ބެޓެރިއެއް ނެގުމަށް އެގޭގައި ޙަސަން [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 1ހެކިވެރިޔާ ]ރޭގައި، 

އުޅޭ ކޮޓަރިއަށް ވަންނަން މަސައްކަތްކުރިއިރު ކޮޓަރި ތަޅުލާފައި ހުރުމުން، އެކޮޓަރީގެ ތަޅުދަނޑި ހިފައިގެންގޮސް އެކޮޓަރި 
ޙަސަން އިބްރާހީމްގެ ، [ގެ ނަން  1ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު ]ހުޅުވިއިރު، ކޮޓަރި ތެރޭގައި އޮތް ގޮދަޑިއެއްގެ މަތީގައި 

ލައިގެން ހުރި ހެދުން މައްޗަށް އަރުވަން އުޅެނިކޮށް ދުށްކަމަށް  [ގެ ނަން 1ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު ] އިގެންއަތްމަތީގައި ބާއްވަ
 ބުނެފައިވާކަމާއި، [ގެ ނަން  1ހެކިވެރިޔާ ]

އަނިޔާ ]ގެ މަންމަ،  [ގެ ނަން  1ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު ]އަދި، މިމައްސަލާގައި އަނިޔާ ލިބުނުކަމަށް ބުނާ 
މިމައްސަލާގެ ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގައި ދީފައިވާ ހެކިބަހަށް ބަލާއިރު، ، [މާއި އެޑްރެސްގެ މަންމަގެ ނަ  1ކުއްޖާ ލިބުނު 

ދު، އިސްވެދެންނެވިފައިވާ ބީދައިން، ޙަސަން އިބްރާހީމް ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ އާމެ [ގެ ނަން  1 ކުއްޖާއަނިޔާ ލިބުނު ]
ގެ  1ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު ]އޭނާގާތު ބުނެފައިވާކަމަށް  [ގެ ނަން 1ޖާ ކުއްއަނިޔާ ލިބުނު ]ޢަމަލު ހިންގާފައިވާކަމަށް 

އަނިޔާ ލިބުނު ]ބުނެފައިވާކަމާއި، އަދި  މިމައްސަލާގައި އަނިޔާލިބިފައިވާކަމަށް ބުނާ އަނެއްދެކުދިންކަމަށްވާ  [މަންމަގެ ނަން 
އަނިޔާ ލިބުނު  އަދި  2ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު ]ގެ މަންމަ،  [ގެ ނަން  3ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު ] އާއި [ގެ ނަން  2ކުއްޖާ 
މިމައްސަލާގެ ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގައި ދީފައިވާ ހެކިބަހަށް ބަލާއިރު، ، [މާއި އެޑްރެސްގެ މަންމަގެ ނަ 3ކުއްޖާ 

އެކުދިން  އެކުދިންނާމެދުވެސް، އިސްވެދެންނެވިފައިވާ ޙަސަން އިބްރާހީމް ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގާފައިވާކަމަށް
 ވެސް ބުނެފައިވާކަމާއި، [ގެ މަންމަގެ ނަން 3ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު އަދި  2ކުއްޖާ އަނިޔާ ލިބުނު ]ކިޔައިދީފައިވާކަމަށް 

މީގެއިތުރުން، މިމައްސަލައާއެކު ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަނިޔާލިބުނުކަމަށްބުނާ 
ލް ހޮސްޕިޓަލުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ، އެ ތިންކުދިންގެ މެޑިކޯ ލީގަލް ރެކޯޑުތަކަށް ބަލާއިރު، ކުދިން ބެލުމަށްފަހު، މުލީ ރީޖަނަ

އެތިންކުދިންނަށްވެސް އެކި މިންވަރުގެ ޖިންސީ އަނިޔާތައް ލިބިފައިވާކަމަށާއި، އެއަނިޔާތަށް ލިބިފައިވަނީ އެކުދިންނަށް 
 ޕޯޓުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމެވެ.ޖިންސީގޮތުން ގޯނާކުރުމުންކަމަށް ލަފާކުރެވޭކަމަށް އެރި

 
ޙަސަން އިބްރާހީމްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކޮށްފައިވާ، ކުޑަކުދިންތަކަކާއެކު  ތިންވަނަ ކަމަކީ، (ނ)

ގެ ނަމާއި  1ހެކިވެރިޔާ ]އަށް އޭނާ އިންކާރުކުރާކަމަށާއި، މިއީ ދަޢުވާގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ކުށުގެ 
ރޭވުމަކުން ދައްކާ ވާހަކަތަކެއްކަމަށް، މިމައްސަލާގެ ދަށުކޯޓު މަރުޙަލާގައިވެސް އަދި އިސްތިއުނާފު  [އެޑްރެސް

ޙަސަން އިބްރާހީމްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކޮށްފައިވާ މަރުޙަލާގައިވެސް ޙަސަން އިބްރާހީމްގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވީނަމަވެސް، 
ގެ ރޭވުމަކުން އޭނާގެ މައްޗަށް އުފުލިފައިވާ ދަޢުވާއެއްކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވާވަރުގެ  [ގެ ނަން  1 ހެކިވެރިޔާ]މިދަޢުވާއަކީ 

 އެއްވެސް ހެއްކެއް ނުވަތަ ޤަރީނާއެއްވިއަސް ޙަސަން އިބްރާހީމްގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅިފަނުވާކަމާއި،
ނެފައިވާ ތިންކުދިން، ޙަސަން އަދި މީގެއިތުރުން، މިމައްސަލާގައި އަނިޔާލިބުނުކަމަށް ދައުލަތުން ބު

އިބްރާހީމާމެދު މިފަދަ ވާހަކަތަކެއް ހަދައިގެން ނުވަތަ އަމިއްލައަށް އުފައްދައިގެން ކިޔައިދީފާނެކަމަށް ޝަރީޢަތުން 
 ބަލަންޖެހޭފަދަ އެއްވެސް ސަބަބެއްވެސް، ޙަސަން އިބްރާހީމްގެ ފަރާތުން ޝަރީޢަތަށް ދެއްކިފައިނުވާކަމެވެ.



   މައްސަލަަތއް  ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 

 ޞަފްޙާ  | 282

 
 

އިސްވެދެންނެވިފައިވާ ކަންކަމަށާއި، ޙަސަން އިބްރާހީމްގެ ކުށުގެ ރެކޯޑު )ޙަސަން  މަކީ،ހަތަރުވަނަ ކަ  (ރ)
އިބްރާހީމްގެ މައްޗަށް މީގެކުރިންވެސް ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ކުށްސާބިތުވެގެން، 

 25އް( އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމަށް، )ދޭ 2ޤަޟިއްޔާއިން،  JC/2007/1279ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 
ގައި ޙުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ( އަށް ޖުމްލަގޮތެއްގައި ބަލާއިރު، ޙަސަން އިބްރާހީމްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން  2007ނޮވެމްބަރު 

ނާ އިންކާރުކޮށްފައި އަށް އޭދަޢުވާކޮށްފައިވާ، ކުޑަކުދިންތަކަކާއެކު ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ކުށުގެ 
ވީނަމަވެސް، އޭނާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ ކުށް ސާބިތުކުރުމުގެ ގޮތުން ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ، 

ޤަޟިއްޔާގެ  SC-A/01/2012ނަންބަރު އިސްވެދެންނެވިފައިވާ ހެކި/ޤަރީނާތައް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ 
ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން  ގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ 4އަދި  3ރިޕޯޓުގެ ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ ޝަރީޢަތްނިމުނުގޮތުގެ 

ތަޤްޔީމުކޮށް ވަޒަންކުރުމުން، ޙަސަން އިބްރާހީމްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލާފައިވާ ކުޑަކުދިންތަކަކާއެކު ގަދަކަމުން 
ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ، އެކަށީގެންވާ  51ސާސީގެ ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ކުށް، ޤާނޫނުއަ

ނޑިޔާރުންނަށް  ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް ސާބިތުވާކަމަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި މިމައްސަލަ ބެލުމުގައި ބައިވެރިވި ފަ
 ޤަބޫލުކުރެވޭކަމެވެ.

 
 ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ކްރިމިނަލް، ވީމާ، އިސްވެ ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން އެގޮތަށް ހުރުމުން

713/Cr-C/2010 (339/JC/2010)  ީތަކާ އުޞޫލުޤަޟިއްޔާގައި އެކޯޓުން ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމަކީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނ
ގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޙަސަން އިބްރާހީމް ޚިލާފަށް އެކޯޓުން ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމެއްކަމަށްބުނެ 

ކުތާތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، އެޙުކުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ބަދަލުގެންނަންޖެހޭފަދަ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނު
ނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހަކަށް ނުފެނުނެވެ.  އޮތްކަމަކަމަށް މިމައްސަލަ ބެލުމުގައި ބައިވެރިވި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަ

 
 

 :ްޙުކުމ 

 

 ރެވުނު ނުކުތާތަކުގައި ބަޔާންކުރެވުނު ކަންކަން ބަޔާންކުރެވުނު ގޮތަށް ހުރުމާއެކު،ދެންފަހެ، އިސްވެފާހަގަކު
ޤަޟިއްޔާގައި އެކޯޓުން ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމަކީ ޝަރުޢީ  Cr-C/2010 (339/JC/2010)/713 ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ކްރިމިނަލް 

ހދ. ނޭކުރެންދޫ/ނޫވިލު، ޙަސަން އިބްރާހީމް، ށްބުނެ، ތަކާ ޚިލާފަށް އެކޯޓުން ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމެއްކަމައުޞޫލުއަދި ޤާނޫނީ 
ގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާތަކުގެ ( A025863)ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު 

އްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ބަދަލުގެންނަންޖެހޭފަދަ ކޯޓުން ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމަށް ދިވެހިރާކްރިމިނަލް މައްޗަށް ބިނާކޮށް، އެޤަޟިއްޔާގައި 
އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތްކަމަށް މިމައްސަލަ ބެލުމުގައި ބައިވެރިވި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން 

ނޑައަޅައި، އެގޮތުގެމަތިން ޙުކުމްކޮށްފީމެވެ.  ކަ
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 HC-A/240/2013ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު 
  ާޢާއިލާގެ މެންބަރަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުން ވަތް: ޤަޟިއްޔާގެ ބ 

 

  ިފަރާތް: އިސްތިއުނާފު ކުރ 

 ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސްޕްރޮސި ނަން:  *
  - * ދާއިމީ އެޑްރެސް: - * އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

 

 :ްއިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތ 

 19] އުނިކުރެވިފައި [  ނަން: *

 ]އުނިކުރެވިފައި[ * ދާއިމީ އެޑްރެސް:  ]އުނިކުރެވިފައި [ * އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:
 

  ު1434ރަމަޟާން  22 ތާރީޚް: ރަޖިސްޓްރީކުރެވުނ 

 2013ޖުލައި  30                  
 :ް1436ޖުމާދަލްއާޚިރާ  11 ނިމުނު ތާރީޚ     

   2015 މާރޗް 31             
 

  ު983  ރު: ނަންބަ  ޤަޟިއްޔާ  އިސްތިއުނާފުކުރެވުނ/Cr-C/2011 

 :ުކޯޓު  ކްރިމިނަލް ނިންމެވި ކޯޓ 

 

  ިލިސް:މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖ 

ނޑިޔާރު  ނޑިޔާރު ޢަބްދުލްޣަނީ މުޙައްމަދު، ޝުޢައިބު ޙުސައިން ޒަކަރިއްޔާފަ ނޑިޔާރު އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަ  ފަ
 

  ުތައް(އުޞޫލު ޤަޟިއްޔާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ މުޙިއްމ(: -  
 

  ެގެ ޚުލާޞާ:ޅުނު މައްސަލައި ދަށުކޯޓަށް ހުށަހ 

 

 2003 ،]ފަރާތުގެ ނަން  އިްސތިއުނާފް ރައްދުވާ[ ،ޤަޟިއްޔާއަކCr-C/2011ީ/983 ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 
މެދު ތަފާތު އެކި ދުވަސް މަތިން، އިއާ ]ނަމާއި އެޑްރެސް ކުއްޖާގެ[ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މީނާގެ އުފަންދަރިއެއްކަމުގައިވާ 

މެދު އެފަދަ ޢަމަލެއް އިއާ ]ކުއްޖާގެ ނަން [، ]ން ފަރާތުގެ ނަ  ވާ ސްތިއުނާފް ރައްދުއި[ންސީ ޢަމަލެއް ހިންގިކަމަށާއި، ގަދަކަމުން ޖި
ކުއްޖާގެ [ބުނާތީއާއި، މީނާ  ]ކުއްޖާގެ ނަން [ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަސްތެރޭގައިކަމަށް  2010އެންމެ ފަހުން ހިންގާފައިވަނީ 

 ]މާއި އެޑްރެސް ނަގެ  1ހެކިވެރިޔާ [ބުނިކަމަށް  ]ކުއްޖާގެ ނަން[ޖިންސީ ޢަމަލު ހިންގިކަމަށް  މެދު ގަދަކަމުންއިއާ ]ނަން

އަށް ޖިންސީ ގޮތުން އަނިޔާވެރިވެފައިވާކަން އޭނާގެ މެޑިކޯ ލީގަލް ރިކޯޑުން އެނގެން އޮންނާތީ،  ]ކުއްޖާގެ ނަން [ބުނާތީއާއި، 
ތުން ދައުލަޢާއިލާގެ މެންބަރަކާމެދު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ  ގެ މައްޗަށް  ]ންފަރާތުގެ ނަ  ސްތިއުނާފް ރައްދުވާއި[

  ހުށަހެޅުމުން ބައްލަވާފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެކެވެ.
ފަރާތުގެ ނަމާއި  އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ [، އެޤަޟިއްޔާގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ޙުކުމް ކުރައްވާފައިވަނީ، "ދެންފަހެ

ލަތުން ކުޅަ ޢާއިލާގެ މެންބަރަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށުގެ މިދަޢުވާ ޝަރީޢަތުން ގެ މައްޗަށް ދައު ]އެޑްރެސް
 ]ން ފަރާތުގެ ނަ ސްތިއުނާފް ރައްދުވާ އި[ ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން، 2003، ]ނަން  ފަރާތުގެ އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ[ބެލިބެލުމުން، 

އާމެދު ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގާފައިވާކަމަށް ބުނެ ދައުލަތުން  ]އެޑްރެސްކުއްޖާގެ ނަމާއި [އުފަންދަރިއެއްކަމުގައިވާ  ގެ
 ]ން ފަރާތުގެ ނަ  ސްތިއުނާފް ރައްދުވާއި[ލަށް ޞް ގެ މައްޗަށް ކުރި ދަޢުވާގެ އަ ]ން ފަރާތުގެ ނަ ސްތިއުނާފް ރައްދުވާ އި[

ޅި ހެކީގެ ނިސްބަތަށް ބަލާއިރު، ޤާނޫނު ނަންބަރު އިންކާރުކޮށްފައިވާތީއާއި، މިދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި ދައުލަތުން ހުށަހެ
ވަނަ  47ގެ  ލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ޞޫ )ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އު 12/2009

                                                 
 ބުނާ ކުއްޖާގެ ޢާއިލާގެ މެންބަރެކެވެ.މިމައްސަލައިގައި އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތަކީ މިމައްސަލައިގައި އަނިޔާލިބުނު ކަމަށް  19



   މައްސަލަަތއް  ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 

 ޞަފްޙާ  | 284

 
 

ޖިންސީ ޢަމަލެއް މާއްދާގައި ބުނާ މިންވަރަށް ދައުލަތުން ހެކި ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ، މިދަޢުވާގައި އިޝާރާތް ކޮށްފައިވާފަދަ 
ނޑައަޅައި،  ]ކުއްޖާގެ ނަން[، ]ންފަރާތުގެ ނަ  ސްތިއުނާފް ރައްދުވާއި[ އާމެދު ހިންގާފައިވާކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތު ނުވާކަމަށް ކަ
މައްޗަށް ޢާއިލާގެ މެންބަރަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށް  ގެ ]މާއި އެޑްރެސްފަރާތުގެ ނަ ސްތިއުނާފް ރައްދުވާއި[

 ރީޢަތަށް ސާބިތުނުވާކަމަށް ޙުކުމްކޮށް މިޤަޟިއްޔާ ނިންމީއެވެ" މިފަދައިންނެވެ.ޝަ
 

 

 :ްފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައ 

 

ގައި ޙުކުމް ކުރައްވާ ނިންމެވުމުން، އެޙުކުމާމެދު ހިތްހަމަ ޤަޟިއްޔާ Cr-C/2011/983ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  .2
އެޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު ކުރަމުން އަންނަނިވި ނުކުތާތައް ފާހަގަކޮށް  ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުންޕްރޮސި ނުޖެހިގެން 

ގެ ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހު ޕްރޮސި އެގޮތުން  އެނުކުތާތަކާމެދު ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ.
  ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ:

 
  ަގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ  ]ންފަރާތުގެ ނަ ފް ރައްދުވާސްތިއުނާއި[ތުން ދައުލަ  ނުކުތާއަކީ، ފުރަތަމ

ބަތަށް ޞްކައި ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކީގެ ނި ޢާއިލާގެ މެންބަރަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށްޓަ
ލުތަކަކަށް ޞޫ އު)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ  12/2009ބަލާއިރު، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްދާގައި  47ގެ ދަށުން ކުށެއް ސާބިތުވީކަމަށް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި އެޤާނޫނުގެ  ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު(
ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންވަރަށް ހެކި ހުށަހަޅާފައިވީނަމަވެސް އެކަމަށް ރިޢާޔަތް ނުކުރައްވައި މައްސަލަ ނިންމަވާފައިވާކަމަށް ބުނެ 

 ނުކުތާއެވެ. ޅާފައިވާހުށަހަ
 
  ަކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު  12/2009ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ނަ ނުކުތާއަކީ ދެވ(

ވަނަ މާއްދާގައި  47ގެ ދަށުން ދަޢުވާކުރާ މައްސަލަތަކުގައި އެޤާނޫނުގެ  ލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ޞޫޚާއްޞަ އު
ވަނަ މާއްދާގެ  51މަދުން ހެކި ލިބުނު ކަމުގައިވީނަމަވެސް ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ބުނާ ހެކިތަކުގެ ތެރެއިން ފަސް ހެއްކަށްވުރެ

)އ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މީހަކު ކުށެއް ކޮށްފިކަން އެކަށީގެންވާ މިންވަރުގެ ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް ޝަރީޢަތަށް 
ނޑައެޅުމަށް އެމާއްދާ ހުރަސް  HC-A/129/2012ނާޅާ ކަމަށް ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު ސާބިތުވާނަމަ، އެކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ކަ

ނޑައަޅުއްވާފައިވާއިރު އެކަމަށް ރިޢާޔަތް ނުކުރައްވައި މައްސަލަ ނިންމަވާފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަ ޅާފައިވާ ޤަޟިއްޔާގައި ކަ
 ނުކުތާއެވެ.

 
 

ރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށާއި، ޝަ ގެ ޤަޟިއްޔާ Cr-C/2011/983މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  .1
ސްތިއުނާފް އި[ފަރާތުންނާއި މައްސަލަ ރައްދުވާ ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ޕްރޮސިއެޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު ކުރަމުން 

ށް ންތަކަޔު މައްސަލައާއި ގުޅުންހުރި ލިޔެކިގެ ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކައަށާއި،  ]މާއި އެޑްރެސްފަރާތުގެ ނަ ރައްދުވާ 
 ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ޝަރީޢަތަށް ފާހަގަކުރެއެވެ.

 

)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު  12/2009ޤާނޫނު ނަންބަރު  ފުރަތަމަ ކަމަކީ، )ހ(
މާއްދާގައި  ވަނަ 47ގެ ދަށުން ދަޢުވާކުރާ މައްސަލަތަކުގައި އެޤާނޫނުގެ  ތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު(އުޞޫލު ޚާއްޞަ 

ވަނަ މާއްދާގެ  51ބުނާ ހެކިތަކުގެ ތެރެއިން ފަސް ހެއްކަށްވުރެ މަދުން ހެކި ލިބުނު ކަމުގައިވީނަމަވެސް  ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
)އ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މީހަކު ކުށެއް ކޮށްފިކަން އެކަށީގެންވާ މިންވަރުގެ ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް ޝަރީޢަތަށް 

ނޑައެޅުމަށް އެމާއްދާ ހުރަސްނާޅާ ކަމަށް ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު ، ސާބިތުވާނަމަ  HC-A/129/2012އެކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ކަ
ކިއުޓަރ ޕްރޮސިޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާއިރު އެކަމަށް ރިޢާޔަތް ނުކުރައްވައި މައްސަލަ ނިންމަވާފައިވާކަމަށް ބުނެ 

 ކުތާއަށް ބެލިއިރު،ފަރާތުން ހުށަހެޅި ނުޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ 



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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ތަކަކަށް އުޞޫލު )ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ  2009/12ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ވަނަ މާއްދާގައި ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުވާކަން  47ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ނޑައަޅަންޖެހޭ ހެކީގެ ނިސް  ބަތް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،ޝަރީޢަތުން ކަ
ވަނަ މާއްދާގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ބާވަތުގެ ހެކީގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން ފަސް ބާވަތެއްގެ  47މިޤާނޫނުގެ 

ހެކި ހުރެއްޖެނަމަ އެމީހަކު ކުށެއްކޮށްފިކަން އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ޝައްކެއްނެތި ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ 
ނޑައެޅިފައިވާކަމާއި، ވުމާއެކު، އެމިންވަރަށް އެފަދަ ހެކި ޝަރީޢަތަށް މިންވަރަށް ހެ  ކި ލިބިފައިވާކަމުގައި ބެލެވޭނެކަމަށް ކަ

ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގައި ވާފަދައިން، އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ  51ޤަބޫލުކުރެވޭގޮތަށް ލިބިފައިވާނަމަ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
ނޑައަޅަންޖެހޭކަމާއި،ޝައްކެއްނެތި އެދަޢުވާ އެމީހާގެ މައްޗަ  ށް ސާބިތުވާކަމުގައި ކަ

މިޤާނޫނުގެ ފަދައިން،  ފަރާތުން މިނުކުތާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ އަދި ޕްރޮސި
ނޑައެޅިފައިވާ ނިސްބަތަށްވުރެ މަދުން ޝަރީޢަތަށް ހެކި ލިބިފައިވީނަމަވެސް 47 އެމިންވަރަކީ ، ވަނަ މާއްދާގައި ކަ

ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގައިވާފަދައިން އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް އެދަޢުވާ  51ސާސީގެ ޤާނޫނުއަ
ނޑައެޅުމަށް މިޤާނޫނުގެ  ނޑައެޅުމަށް ފުދޭ މިންވަރެއްނަމަ، އެމީހެއްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ކަ  47ސާބިތުވާކަމަށް ކަ

ޤަޟިއްޔާގައި،  HC-A/129/2012ރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު ދިވެހިވަނަ މާއްދާ ހުރަސްނާޅާކަމަށް 
ނޑައަޅުއްވާފައިވާކަން އެނގޭކަމެވެ.  ކަ

 
ގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ޢާއިލާގެ  ]ން ފަރާތުގެ ނަ  ސްތިއުނާފް ރައްދުވާއި[ތުން ދައުލަ  ދެވަނަ ކަމަކީ، )ށ(

ކުރުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކީގެ ނިސްބަތަށް ބަލާއިރު، މެންބަރަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ސާބިތު
ތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ އުޞޫލު)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ  12/2009ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑައެޅުމަށްޓަކައި އެޤާނޫނުގެ  ޔާންކޮށްފައިވާ މިންވަރަށް ވަނަ މާއްދާގައި ބަ 47ޤާނޫނު(ގެ ދަށުން ކުށެއް ސާބިތުވީކަމަށް ކަ
ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޕްރޮސިހެކި ހުށަހަޅާފައިވީނަމަވެސް އެކަމަށް ރިޢާޔަތް ނުކުރައްވައި މައްސަލަ ނިންމަވާފައިވާކަމަށް ބުނެ 

ރީނާތަކުން، ފަރާތުން ހުށަހެޅި ނުކުތާގެ މައްޗަށް ބަލައި، ހުށަހެޅިފައިވާ މިމައްސަލާގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ހެކިތަކާއި ޤައޮފީހުގެ 
 މިމައްސަލާގައި ހުށަހެޅުނު ދަޢުވާ ސާބިތުވޭތޯ ބެލިއިރު،

ނޑު ގޮތެއްގައި  އިއާ ]ން ފަރާތުގެ ނަ ސްތިއުނާފް ރައްދުވާއި[މިމައްސަލާގައި  ދެކޮޅަށް ހުރި ހެކިތައް މައިގަ
ސްތިއުނާފް އި[ މެދުއާ ]ޖާގެ ނަން ކުއް[ކިޔައިދީފައިވާ ކިޔައިދިނުމުގެ މައްޗަށްކަމަށްވާއިރު،  ]ކުއްޖާގެ ނަން [ބިނާވެފައިވަނީ، 

 ]ކުއްޖާގެ ނަން [ޑިސެމްބަރު މަހުގައިކަމަށް  2010އެންމެ ފަހުން ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވަނީ  ]ން ފަރާތުގެ ނަ ރައްދުވާ

 ގެ މަސްއެވާހަކަ އެހެން މީހެއްގެ ގާތުގައި ބުނެ އެވާހަކަ ކިޔައިދީފައިވާކަން އެނގެން އޮތީ އޭ ]ކުއްޖާގެ ނަން [ބުނާއިރު، 
ގެ  1ހެކިވެރިޔާ [ރައްޓެހިވެގެން އުޅުނު  ]ކުއްޖާގެ ނަން [ހާއިރު،  15:00ވަނަ ދުވަހުގެ  2011މެއި  20ތަކެއްފަހުން، 

ކުއްޖާގެ [އްދަލުކުރުމަށް ގެއިން ނުކުމެގެން ދިޔަގޮތަށް އާ ބަ  ]ގެ ނަން  1ހެކިވެރިޔާ [، ގުޅާފައި ބުނުމުން ]ނަމާއި އެޑްރެސް
ހާއިރު ފުލުހުންނަށް  21:25ވެ، އަދި ވީގޮތެއްނޭނގިގެން ޢާއިލާގެ ފަރާތުން އެކަން އެރޭގެ ގެ ޚަބަރެއްނު  ]ނަން

 23:30ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނިކޮށް، އެރޭގެ  ]ކުއްޖާގެ ނަން [ރިޕޯޓުކުރުމުން، ފުލުހުންނާއި އެރަށުގެ ރައްޔިތުން 
 ދިސާއާއި ގުޅިގެންކަމާއި،ޙާއޮއްވާ ފެނުމުން، އެ ]ކުއްޖާގެ ނަން [ ގެއެއްގެ ކޮޓަރީގައިކިޔާ  ]ގެއެއްގެ ނަން [ހާއިރު، އެރަށު 

މިވާހަކަ ކިޔައިދީފައިވާ ކިޔައިދިނުމަށް ބަލާއިރު، އެވާހަކަތަކުގައި ފުށުއެރުން ހުރިކަމާއި،  ]ކުއްޖާގެ ނަން [
ކުއްޖާގެ [ހަކަތަކުގައި، ދީފައިވާ ތަޙުޤީޤު ބަޔާނުގައި ދައްކާފައިވާ ވާ  ]ކުއްޖާގެ ނަން [ގައި  2011ޖޫން  04އެގޮތުން 

ދު ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލު ހިންގާ އާމެ ]ކުއްޖާގެ ނަން [ ،ދޮންމަންމަ  އިއާ ]ން ފަރާތުގެ ނަ ސްތިއުނާފް ރައްދުވާ އި[ގެ ބައްޕަ ]ނަން
ފައިވާ ފަހުން ދައްކާ  ]ކުއްޖާގެ ނަން [ވާހަކަ އެއްވެސް މީހަކަށް ކިޔައިދީފައި ނުވާނެކަމަށް ބުނުމަށްފަހު، ހަމަ އެބަޔާނުގައި 

ސުވާލުކުރުމުން މިވާހަކަ  ]ން ނަ ކުއްޖާގެ ފަހަރީގެ[ފަހަރި  އާއި ]ކުއްޖާގެ ބޭބެގެ ނަން [ގެ ]ކުއްޖާގެ ނަން [ވާހަކަތަކުގައި، 
 ]ކުއްޖާގެ ބޭބެގެ ނަން [ކިޔައިދީފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވާކަން އެނގޭއިރު، މިއީ ފުށުއަރާގޮތަށް ހުރި ވާހަކަތަކެއްކަމާއި، އަދި 

ބުނިނަމަވެސް އެދެމީހުން އެކަމަށް  ]ކުއްޖާގެ ނަން [މިވާހަކަތައް ކިޔައިދީފައިވާކަމަށް  އަށް  ]ޖާގެ ފަހަރީގެ ނަން ކުއް[އި އަށާ
ވެސް އެފަދަ ވާހަކައެއް  ]ކުއްޖާގެ ނަން [ނުދައްކާކަމަށާއި އާ  ]ކުއްޖާގެ ނަން [އެފަދަ ވާހަކައެއް ، އިންކާރުކޮށް

ފަރާތުގެ  ސްތިއުނާފް ރައްދުވާ އި[ގެ ބައްޕަ  ]ކުއްޖާގެ ނަން[އިވާކަމާއި، އަދި ކިޔައިދީފައިނުވާކަމަށް މިދެމީހުން ބުނެފަ
ގެ  2ހެކިވެރިޔާ [ގެ ރައްޓެއްސެއްކަމުގައިވާ  ]ކުއްޖާގެ ނަން[ދު ޖިންސީ ޢަމަލު ހިންގާތޯ އާމެ ]ކުއްޖާގެ ނަން [ ،]ންނަ
ކައިރީގައި  ]ކުއްޖާގެ ނަން[ރު، އެފަދަ ވާހަކައެއް ބުނެފައިވާއި  ]ކުއްޖާގެ ނަން [ސުވާލުކުރިކަމަށް  ]ކުއްޖާގެ ނަން [ ،]ންނަ
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ރީގައި ދައްކާފައި ނުވާކަމަށް ގެ ކައި ]ން ނަ ގެ  2ހެކިވެރިޔާ [އަހާފައިނުވާނެކަމަށާއި އަދި އެއްވެސް މީހަކު އެފަދަ ވާހަކައެއް 
 ބުނެފައިވާކަމާއި،  ]ން ނަ ގެ  2ހެކިވެރިޔާ [ގެ ރައްޓެއްސެއްކަމުގައިވާ  ]ކުއްޖާގެ ނަން [

އެންމެ ފަހުން ޖިންސީ  ]ން ފަރާތުގެ ނަ ސްތިއުނާފް ރައްދުވާއި[ދު ބައްޕަ އާމެ ]ކުއްޖާގެ ނަން [ދި އަ
ެއޢަމަލު ހިންގަން  ]ން ފަރާތުގެ ނަ  ސްތިއުނާފް ރައްދުވާއި[ޑިސެމްބަރު މަހުގެ އެރޭ  2010ޢަމަލު ހިންގި ފަހަރު ކަމުގައިވާ 

 ]ކުއްޖާގެ ނަން [ފެނިފައިވާކަމުގައި  އަށް ]ގެ އެއްބަފާ ބޭބެގެ ނަން ކުއްޖާ[ގެ އެއްބަފާ ބޭބެ  ]ކުއްޖާގެ ނަން [އޮއްވާ، 

 ބުނެފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި، ]ކުއްޖާގެ އެއްބަފާ ބޭބެގެ ނަން [ބުނެފައިވާއިރު، އެފަދަ ތަނެއް ފެނިފައިނުވާކަމަށް 
އޭނާގެ ބައްޕަ  މެދުއާއި ]ކުއްޖާގެ ނަން [މިވާހަކަތައް ކިޔައިދީފައިވަނީ،  ]ކުއްޖާގެ ނަން [އެހެންކަމުން، 

 ]ކުއްޖާގެ ނަން [ޖިންސީ ޢަމަލު ހިންގިކަމަށް ބުނާ ތާރީޚުގެ މަސްތަކެއްފަހުންކަމާއި،  ]ންފަރާތުގެ ނަ  ސްތިއުނާފް ރައްދުވާއި[

އޭނާ ރައްޓެހިވެގެން އުޅުނު ކުއްޖާ ގުޅާފައިބުނުމުން އެކުއްޖާާއ  ]ކުއްޖާގެ ނަން [އެގޮތަށް އެވާހަކަ ކިޔައިދީފައިވަނީ، 
 ]ކުއްޖާގެ ނަން [ގުޅިގެންކަމާއި،  ދިސާއާޙާރިއެއްގައި އޮއްވާ ފެނުމުން، އެދަލުކުރަން ދިއުމަށްފަހު ގެއެއްގެ ކޮޓަބައް

 މިވާހަކަތައް ކިޔައިދީފައިވާ ކިޔައިދިނުމުގައި ފުށުއެރުންހުރިކަން އެނގޭމެވެ.
 ]ކުއްޖާގެ ނަން [ދިމާއަށް  އާ ]ކުއްޖާގެ ނަން[ގޭތެރޭގައި ކިތަންމެ ކުޑަކަމެއް ދިމާވިޔަސް، ، މީގެ އިތުރުން

ގެ  ]ކުއްޖާގެ ނަން [ގެ ދޮންމަންމަ ބުނާކަމަށާއި، އެކަމާ ހިންހަމަނުޖެހިގެން  ]ކުއްޖާގެ ނަން [ގެއިން ނުކުމެގެން ދިއުމަށް 
 މަންމަ ކައިރިއަށް ގެންގޮސްދިނުމަށް ބައްޕަ ކައިރީގައި ތަކުރާރުކޮށް ބުނެ އާދޭސްކޮށްފައިވާކަމަށާއި ނަމަވެސް މަންމަ 

 ކީ އަ ]ކުއްޖާގެ ނަން [ބުނެ ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު،  ]ކުއްޖާގެ ނަން [ކައިރިއަށް ފޮނުވައިދީފައިނުވާކަމަށް 
 ]ކުއްޖާގެ ނަން [ވަރަށް ކުޑައިރުއްސުރެ މަންމައާ ވަކިން، ބައްޕައާއި ދޮންމަންމަ ކައިރީގައި އުޅެމުންދިޔަ ކުއްޖަކަށް ވާއިރު، 

 ]ން ފަރާތުގެ ނަ  ސްތިއުނާފް ރައްދުވާ އި[އިރިއަށް ފޮނުވައިދިނުމަށް ތަކުރާރުކޮށް އެދި އާދޭސް ކުރުމުންވެސް ގެ މަންމަ ކަ
ގެ ހިންހަމަނުޖެހުމެއް  ]ކުއްޖާގެ ނަން [މެދު  ]ން ފަރާތުގެ ނަ ްސތިއުނާފް ރައްދުވާއި[އެކަން ކޮށްދީފައިނުވުމުން، 

 އުފެދިފައިވާކަންވެސް އެނގޭކަމެވެ.
ޖިންސީ  މެދުއާ ]ކުއްޖާގެ ނަން [ ،]ން ފަރާތުގެ ނަ ސްތިއުނާފް ރައްދުވާއި [ގެ ބައްޕަ  ]ގެ ނަން ކުއްޖާ[އަދި 
އަށް  ]މާއި އެޑްރެސްނަގެ  1ހެކިވެރިޔާ [އޭނާގެ ރައްޓެއްސެއްކަމުގައިވާ  ]ކުއްޖާގެ ނަން[ޢަމަލު ހިންގިވާހަކަ 

ހެކިވެރިޔާ [ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޟިރުކޮށްފައިވާއިރު،  ]ން ނަގެ  1ހެކިވެރިޔާ [ ކިޔައިދީފައިވާކަމަށް ބުނެ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި
 ]ން ފަރާތުގެ ނަ ސްތިއުނާފް ރައްދުވާއި[ގެ ބައްޕަ  ]ކުއްޖާގެ ނަން [ދު އާއިމެ ]ކުއްޖާގެ ނަން [ގެ ހެކިބަހުގައި  ]ން ނަ ގެ  1

އިވާ ވާހަކަތަކުގައި ހުރި ފުށުއެރުންތަކުގެ ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލު ހިންގިވާހަކަ ކިޔައިދިން ހަނދާންނުވާކަމަށް ބުނުމަށްފަހު ދައްކާފަ
ގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅިފައިވާ  ]ން ފަރާތުގެ ނަ ސްތިއުނާފް ރައްދުވާއި[ގެ ހެކިބަސް ]ން ނަގެ  1ހެކިވެރިޔާ [މައްޗަށް ބަލާއިރު، 

އޮފީހުގެ ފަރާތުންވެސް  ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެތަށް ލިބިފައިނުވާކަމާއި، ޕްރޮސިދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށް ޝަރީޢަތަށް ޤަބޫލުކުރެވޭގޮ 
ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ވަނަ ދުވަހު ޕްރޮސި 2013ބަރު މްސެޕްޓެ 16މިކަން މިގޮތަށް ޤަބޫލުކޮށްފައިވާކަން 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުންވެސް އެނގޭކަމެވެ.
 
ދު ޖިންސީ ކުޑަކުދިންނާމެ  ންކަން އެފަދައިން ހުރިއިރު،އިސްވެ ބަޔާންކުރެވިދިޔަ ކަ ތިންވަނަ ކަމަކީ، )ނ(

ޢަމަލު ހިންގުމާ ގުޅޭ މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ހުށަހެޅޭ ހެކިތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ގިނަ ހެކިތަކަކީ ޖިންސީ ޢަމަލު 
މައްޗަށް ބިނާވާ  އެފަރާތަކާމެދު ހިންގުނުކަމަށް ބުނާ ކުޑަކުއްޖާގެ ބަހުގެ މައްޗަށް ނުވަތަ އެކުއްޖާ ބުނާ ބުނުމުގެ

ދިސާ އެކިފަހަރު އަދި އެކި މަޙައްލުތަކުގައި އެކުޑަކުއްޖާ ކިޔައިދޭ ކިޔައިދިނުމުގައި ޙާއްކަމާއި، ވުމާއެކު، ކުށުގެ އެހެކިތަކެ
އަދި އެއީ ހަޤީޤަތެއްނެތި އަލަށް އުފައްދައިގެން ދައްކަފާނެ ވާހަކައެއްކަމުގެ މައްޗަށް  ، ހުރެދާނެ ފުށުއެރުންތަކަށާއި

ވެވޭފަދަ ކަންތައްތަކެއް ހުރިނަމަ އެކަންކަމުގެ މައްޗަށްވެސް ޝަރީޢަތުން ބައްލަވައި، އެކަންކަން ބުރަ
ވަޒަންކުރައްވަންޖެހޭނެކަމާއި، އަދި އެގޮތުން އެކަންކަން ވަޒަންކުރައްވާއިރު، އެކުށުގެ ޢަމަލަކީ ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުން 

ރުގެ ޝައްކެއް ނުވަތަ ޝައްކުތަކެއް އުފެދިފައިވާނަމަ، ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުގެ ކޮށްފައިވާ ޢަމަލެއްކަމާމެދު އެކަށީގެންވާ މިންވަ
 HC-A/332/2013މައްޗަށް އެކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައެޅިގެން ނުވާނެކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

 ފާހަގަކުރައްވާފައިވާކަން އެނގެން އޮންނައިރު، ޤަޟިއްޔާގައި
ދު ޖިންސީ މެއާ ]ކުއްޖާގެ ނަން [ ،]ން ފަރާތުގެ ނަ ސްތިއުނާފް ރައްދުވާއި[ބައްޕަ  ގެ]ކުއްޖާގެ ނަން [

އަދި ، ޢަމަލު ހިންގާފައިވާކަމަށް ބުނެ ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުގައި ހުރި ފުށުއެރުންތަކާއި ދިމާނުވާކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށާއި



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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ގެ ހިތްހަމަ ނުޖެހުމެއް އޮތްކަން އެނގެންއޮތުމުންނާއި، އަދި  ]ން ކުއްޖާގެ ނަ[މެދު އާ ]ންފަރާތުގެ ނަ  ސްތިއުނާފް ރައްދުވާ އި[
  ]ކުއްޖާގެ ނަން [ޖިންސީ ޢަމަލު ހިންގާފައިވާކަމަށް ބުނެ މެދު އާ ]ކުއްޖާގެ ނަން [ ،]ންފަރާތުގެ ނަ  ސްތިއުނާފް ރައްދުވާއި[

ފެދޭ ޝައްކުތަކުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު، މިކަންކަމުން އު ،ވާހަކަދައްކާފައިވާ ވަގުތާއި، ޙާލަތާއި، ގޮތުގެ މައްޗަށް ބަލައި
ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގައިވާ  51ގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ދަޢުވާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ]ންފަރާތުގެ ނަ  ސްތިއުނާފް ރައްދުވާ އި[

އިކޯޓުގައި ބެލި ފަދައިން އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް ސާބިތުނުވާކަމަށް މިމައްސަލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހަ
ނޑިޔާރުންނަށްވެސް އެއްބަސްވެވިފައިވެއެވެ.  ހުރިހާ ފަ

 
 

 :ްޙުކުމ 

 

 ނަންބަރު   ކޯޓުގެ   ކްރިމިނަލް   ހުރުމުން،  އެފަދައިން   ސަބަބުތައް  އިސްވެދިޔަ   ދެންފަހެ،
983/Cr-C/2011 ،ިއިލާގެ މެންބަރަކާއެކު ގެ މައްޗަށް ޢާ ]މާއި އެޑްރެސްފަރާތުގެ ނަ ސްތިއުނާފް ރައްދުވާއި[ ޤަޟިއްޔާގައ

ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުނުވާކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވައި ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމަށް ބަދަލުގެންނާނެ ތަނެއް 
ނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ކަނޑައަޅައި ޙުކުމް ކޮށްފީމެވެ.  ނެތްކަމަށް މިމައްސަލަ މިކޯޓުގައި ބެލި ފަ

 
 

 
 



   މައްސަލަަތއް  ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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 HC-A/31/2015ޔާ ނަންބަރު ޤަޟިއް 
  :ްން ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުއިތުބާރުކުރެވޭ މަޤާމެއްގައި ހުރެ ޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތ 

 

  ިފަރާތް: އިސްތިއުނާފު ކުރ 

 20[އުނިކުރެވިފައި]ނަން:  *

    [އުނިކުރެވިފައި ]* ދާއިމީ އެޑްރެސް:  [އުނިކުރެވިފައި]* އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

 

  ިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތް:އ 

 ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސްޕްރޮސި  ނަން: *

 -* ދާއިމީ އެޑްރެސް:  -* އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު: 

 
  ު6143 ރަބީޢުލްއާޚިރު 06 ތާރީޚް: ރަޖިސްޓްރީކުރެވުނ 

 2015ޖެނުއަރީ  27                  
 :ް1436ޖުމާދުލްއާޚިރާ  25 ނިމުނު ތާރީޚ 

 2015 އޭޕްރީލް 14             
 

  ު06  ރު: ނަންބަ  ޤަޟިއްޔާ  އިސްތިއުނާފުކުރެވުނ/B6-C/2013 

 :ުކޯޓު  ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ހިރިމަރަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ނިންމެވި ކޯޓ 

 

  ިލިސް:މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖ 

ނޑިޔާރު  ނޑިޔާރު ، ޢަބްދުލްޣަނީ މުޙައްމަދުފަ  ޢަލީ ސަމީރު  ނޑިޔާރުފަ، ޝުޢައިބު ޙުސައިން ޒަކަރިއްޔާފަ
 

  ުހެކިބަހަކީ އެއާމެދު ޝަރީޢަތުން ސުވާލުކުރެވި، ކަން ހިނގާފައިވާގޮތް  :)ތައް(އުޞޫލު ޤަޟިއްޔާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ މުޙިއްމ
އިވާ މީހަކު މައްސަލާގެ ތަޙްޤީޤަށް ދީފަނެ ހެކި ބަހެއްކަމުގައި ވާންވާނެކަން؛ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ސާފުކުރެވިފައިވާންޖެހޭ

ބަޔާނަކާއި ޚިލާފަށް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ހުވާކޮށްގެންހުރެ ވާހަކަ ދައްކާފިނަމަ ޝަރުޢީ ހަމަތަކުގެ މަތިން އިސްކުރަންޖެހޭނީ 
ށްދޭ އެސެސްމެންޓް ރިޕޯޓަކީ ޖިންސީ ޢަމަލު ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ހިންގައިފިކަން ސާބިތު ކޮކަން؛  ޝަރީޢަތުގައި ދެއްކިވާހަކަ

ގުޅިގެން އެފަދަ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޭސް ވޯކަރ، އޭނާ އެއްކުރާ މަޢުލޫމާތުތަކެއްގެ މައްޗަށް  ދިސާއަކާއިޙާއެ
އެފަދަ އެސެސްމެންޓް ރިޕޯޓަކަށް ޝަރީޢަތުން ދެއްވާ ބުރަދަން ވަޒަންކުރެވިފައިވާންވާނީ ރާގޮތްކަން؛ ބިނާކޮށް އޭނާގެ ޚިޔާލު ބިނާކު

މަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތަށާއި، އެމަސައްކަތުން ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތެއްގެ ހަރުދަނާ ކަމުގެ މައްޗަށް އެރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލު
ބެލުމަށްފަހު، އެމިންވަރަކަށް އަދި އެފަދަ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރުމެއްނެތި، ހަމަކޮންމެ އެސެސްމެންޓް ރިޕޯޓަކީ އެއަށް ޝަރީޢަތުން 

 ން.ބުރަދަން ދޭންޖެހޭ ރިޕޯޓެއް ނޫންކަ
 

  ިގެ ޚުލާޞާ:ދަށުކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައ 

 

ޤަޟިއްޔާއަކީ، B6-C/2013/06  ކޯޓުގެ ނަންބަރު މެޖިސްޓްރޭޓް  ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ހިރިމަރަދޫ
 10ން ގޭގައި އުޅެމު [ކުއްޖާއާއި އިސްތިއުާނފް ކުރާ ފަރާތް ދިރިއުޅޭ ގޭގެ ނަން]، [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް]

ނޑުގެ ވަގުތެއްގައި  2011މެއި  ކުއްޖާގެ ]ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް]ދުވަހުގެ ރޭގަ
ޤާނޫނު ތީ މެދު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާ އިއަހަރު( އާ 15) [ނަންކުއްޖާގެ ]ގެ އެއްބަނޑު ކޮއްކޮ [ދައްތަގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

 09)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ  12/2009ނަންބަރު 
ގެ މައްޗަށް  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް]ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި ޙަވާލާދީ އެމާއްދާގެ )ށ(ގެ ދަށުން 

                                                 
20

 ކުއްޖާއާ ޢާއިލީގޮތުން ތިމާގެ މީހެކެވެ. ކަމަށް ބުނާ ނުލިބު މިމައްސަލައިގައި އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތަކި މިމައްސަލައިގައި އަނިޔާ  



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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ތުން ދައުލަ އްގައިހުރެ ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ތުން ކުރައްވާ އިތުބާރުކުރެވޭ މަޤާމެދައުލަ
  ބައްލަވާފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެކެވެ.ކުރުމުން 

ދެންފަހެ، ޙުކުމް ކުރައްވާފައިވަނީ، " މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ހިރިމަރަދޫޤަޟިއްޔާގައި އެ
ގެ މައްޗަށް ކުރެއްވި  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް ]ތުން ދައުލަޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ތާތަކުގެ މައްކުއިސްވެދިޔަ ނު 

އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ]އިތުބާރުކުރެވޭ މަޤާމެއްގައިހުރެ ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށުގެ މިދަޢުވާއަށް 
ކިޔާދީފައިވާ  [ނަންކުއްޖާގެ ]މި މައްސަލާގައި ޖިންސީ އަނިޔާލިބުނު ކުއްޖާ  އިންކާރުކުރި ނަމަވެސް [ނަމާއި އެޑްރެސް

ކިޔައިދިނުމާއި، އޭނާގެ މެޑިކޯލީގަލް ރިޕޯޓާއި، ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރުގެ އެސެސްމެންޓް ރިޕޯޓާއި، 
ރިކަން އެނގެންއޮތުމާއި، އަދި މިދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ތަޙްޤީގަށް ފެންނަގޮތުގެ ރިޕޯޓާއި ގުޅުންހު

އާއި،  ]މާއި އެޑްރެސްގެ ނަ  1ހެކިވެރިޔާ [ގެ ރައްޓެހި ކުދިން ކަމުގައިވާ [ނަންކުއްޖާގެ ]ތުން ހުށަހެޅި ހެކިންގެ ތެރެއިން ދައުލަ
 [ކުއްޖާގެ ނަން ] މި ތިންމީހުންނަށް އާއި  ]މާއި އެޑްރެސްގެ ނަ 3ހެކިވެރިޔާ [އާއި،   ]މާއި އެޑްރެސް ގެ ނަ 2ހެކިވެރިޔާ [
 [ކުއްޖާގެ ނަން ]ޖިންސީ ޢަމަލު ހިންގިވާހަކަ  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް] މެދު އޭނާގެ ޅިޔަނުއިއާ

ގެ [ޖާގެ ނަން ކުއް]ކިޔައިދީފައިވާ ކަމަށްބުނެ ޝަރީޢަތުގައި މިތިންމީހުން ހެކިބަސް ދީފައިވާތީ، މި ތިންމީހުންގެ ބަހުންނާއި އަދި 
ރައިޓްސްގެ ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް  މެޑީކޯ ލީގަލް ރިޕޯޓާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ ފެމިލީ އެންޑް ހިއުމަން

 މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީގްގައި ފުލުހުންނަށް ދީފައިވާ ބަޔާނާއި، އަދި  [ކުއްޖާގެ ނަން]ސެންޓަރުގެ އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓާއި، 

ދީފައިވާ ބަޔާނާއި  [ކުއްޖާގެ ނަން]ޝަރީޢަތަށް ޙާޟިރުކޮށް އިންޓަރވިއު ކުރުމުން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި  [ންކުއްޖާގެ ނަ ]
)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ  12/2009މިއެންމެހައި ކަންކަމަށް ބަލައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ގެ  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް]ވަނަ މައްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް  47އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
ތުން ކުރެއްވި )އިތުބާރުކުރެވޭ މަޤާމެއްގައިހުރެ ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށުގެ( މިދަޢުވާ ދައުލަމައްޗަށް 

ވާ މިންވަރަށް )އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ޝައްކެއްނެތި( ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައި  51ޤާނޫނު އަސާސީގެ 
ނޑައަޅައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު:  )ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ  12/2009ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވާކަމަށް ކަ

އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ]ދަށުން  ވަނަ މާއްދާއާއި ޙަވާލާދީ އެމާއްދާގެ )ށ( ގެ 09އުޞޫލުތަކުން ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
 ")ފަނަރަ( އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށް ލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފީމެވެ  15 [އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރުއަދި  ނަމާއި އެޑްރެސް
 މިފަދައިންނެވެ.

 
 

 :ްފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައ 

 

ޤަޟިއްޔާގައި ޙުކުމް ކުރައްވާ  B6-C/2013/06 ރުނަންބަ ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ހިރިމަރަދޫ  .2
އެޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް]ނިންމެވުމުން، އެޙުކުމާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން 

 ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ.ކުރަމުން އަންނަނިވި ނުކުތާތައް ފާހަގަކޮށް އެނުކުތާތަކާމެދު ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި 
  ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ:ގެ  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް]އެގޮތުން 

 
  ީޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހުގައި ހެކިންގެ ހެކިބަސް އަޑުއެހުމެއްނެތި، ހަމައެކަނި  ،ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކ

އްޗަށް އެކަނި ބައްލަވައި މައްސަލަ ނިންމާފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޙްޤީޤަށް ދީފައިވާ ބަޔާން ސައްޙަކަމަށް ބުނި ބުނުމުގެ މަ
ޤަޟިއްޔާއާއި އަދި ނަންބަރު   HC-A/122/2012ޤަޟިއްޔާއާއި، ނަންބަރު  HC-A/335/2009ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 
2008/HC-A/171  ަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އުޞޫލާ ޚިލާފ  ތާއެވެ.ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުށް ކަމަށްބުނެ ޤަޟިއްޔާގައި ކަ
 
  ީގެ ހެކިބަސް ތަޙްޤީޤް ބަޔާނާ  [މަންމަގެ ނަންކުއްޖާގެ ]ހެކިންގެ ތެރެއިން  ،ދެވަނަ ނުކުތާއަކ

ނޑައަޅު ދިސާ ހިނގި ތާރީޚާ އެންމެ ކައިރި އްވާފައިވާއިރު، މައްސަލައިގެ ޙާޚިލާފްވާތީ، ހެކިބަސް ބަލައިގަނެވެން ނެތްކަމަށް ކަ
އި ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރަށް ދީފައިވާ ބަޔާނާއި، ތާރީޚުގަ 2011މެއި  18ތަރީޚް ކަމުގައިވާ 

ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދީފައިވާ ބަޔާން އެއްގޮތްވެފައިވާއިރު އެކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރެއްވުމެއްނެތި މައްސަލަ ނިންމަވާފައިވާ 
 ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާއެވެ.



   މައްސަލަަތއް  ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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 ީޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރުގެ ރިޕޯޓާއި، މެޑިކޯ ލީގަލް ފެމިލީ އެން  ،ތިންވަނަ ނުކުތާއަކ
 12/2009ރިޕޯޓުގައިވެސް ޖިންސީ ގޯނާ ކޮށްފައިވާކަމަށް ދަލާލަތުކުރާ ހަރުދަނާ ސަބަބެއް ނެތްއިރު، އެއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްދާގައި  47ގެ  ނު()ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ އަނިޔާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްސަ އުޞޫލަކުން ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫ
 ބަޔާންކުރާފަދަ ހެއްކެއް ކަމުގައި ބައްލަވައި މައްސަލަ ނިންމާފައިވާ ކަމަށްބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާއެވެ.

 
 

ޤަޟިއްޔާގެ  B6-C/2013/06 ނަންބަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ހިރިމަރަދޫމިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން  .1
 ގެ  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް]ނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށާއި، އެޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު ކުރަމުން ޝަރީޢަތް ނިމު

މައްސަލައާއި ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކައަށާއި، ންނާއި މައްސަލަ ރައްދުވާ ޕްރޮސިފަރާތު
 ންނަނިވި ކަންތައްތައް ޝަރީޢަތަށް ފާހަގަކުރެއެވެ.ންތަކަށް ބަލާއިރު އަޔުގުޅުންހުރި ލިޔެކި

 

 ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ހިރިމަރަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ފުރަތަމަ ކަމަކީ، 3.1
06/B6-C/2013 ިއިސްތިއުނާފް ކުރާ ]އުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ ދަޢުވާއަކީ، ކިޤަޟިއްޔާގައި ޕްރޮސ

ގޭގައި  [އާއި ިއސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތް ދިރިއުޅޭ ގޭގެ ނަން ކުއްޖާ] ،[އަދި އައި.ޑީ.ކާޑު ނަންބަރު  ނަމާއި އެޑްރެސްފަރާތުގެ 
ނޑުގެ ވަގުތެއްގައި، މީނާ ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ 10ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ  2011އުޅެމުން،   ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭގަ

ނޑު ކޮއްކޮ  ގެ [ކުއްޖާގެ ދައްތަގެ ނަމާއި އެޑްރެސް] އަހަރު( އާއިމެދު ޖިންސީ ޢަމަލެއް  15) ،[ކުއްޖާގެ ނަން] އެއްބަ
)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ  12/2009ޤާނޫނު ނަންބަރު ހިންގާފައިވާކަމަށްބުނެ، 

އިސްތިއުނާފް ]ގެ )ށ(ގެ ދަށުން ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި ޙަވާލާދީ، އެމާއްދާ 9ގެ  އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު(
ގެ މައްޗަށް އިތުބާރު ކުރެވޭ މަޤާމެއްގައިހުރެ ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށުގެ  [ނަން  ކުރާ ފަރާތުގެ 
 ދަޢުވާކަމާއި،

 ޝަރީޢަތުގައާއި އަދި މައްސަލާގެ ތަޙްޤީޤު ގައިވެސް  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]މި ދަޢުވާއަށް 
ގެ ނަމާއި  1ހެކިވެރިޔާ ]ތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކީންނަކީ، ދައުލައިންކާރު ކޮށްފައިވާކަމާއި، އެދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި 

 3ހެކިވެރިޔާ ]އާއި،  [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 2ހެކިވެރިޔާ ]އާއި،  [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް ކުއްޖާގެ މަންމަ]އާއި،  [އެޑްރެސް
ގެ މެޑިކޯ ލީގަލް ރިޕޯޓާއި، ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން  [ކުއްޖާގެ ނަން ]އި، މީގެ އިތުރުން، ކަމާ [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް  [ގެ ނަން  1ހެކިވެރިޔާ ]ސަރވިސް ސެންޓަރ އިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓާއި، 
 ބަޔާންކަން އެނގެން އޮންނަކަމެވެ. ދީފައިވާ 

 
 ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ހިރިމަރަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ކީ،ދެވަނަ ކަމަ  3.2

06/B6-C/2013  ްގެ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު ކުރަމުނ
 ތި، ހަމައެކަނި ތަޙްޤީޤަށް ދީފައިވާ ބަޔާން އެހުމެއްނެޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ހެކިންގެ ހެކިބަސް އަޑު ނުކުތާތަކުގެ ތެރޭގައި، 

 ނަންބަރު  ހައިކޯޓުގެ ޞައްޙަކަމަށް ބުނި ބުނުމުގެ މައްޗަށް ބައްލަވާ މައްސަލަ ނިންމަވާފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
2009/HC-A/335  ާ2012 ނަންބަރު، އާއި ޤަޟިއްޔ/HC-A/122  ާ2008ނަންބަރު އާއި، ޤަޟިއްޔ/HC-A/171  
ން ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަށްބުނެ ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުތާއާއި ގުޅިގެއަޅުއްވާފައިވާ އުޞޫލުތަކާއި ޚިލާފަށްކަޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑަ

ގެ ފަރާތުން އެނުކުތާގައި އިޝާރާތް  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]ހައިކޯޓުގެ މިޤަޟިއްޔާގައި ބެލިބެލުމުން، 
ހެކިވެރިޔަކު ދީފައިވާ ހެކިބަހަށް ކަމާއި، އެއީ،  03ޅި ހެކީންގެ ތެރެއިން ތުން އޭނާއާއި އިދިކޮޅަށް ހުށަހެދައުލަ ކޮށްފައިވަނީ 

ގެ ނަމާއި  3ހެކިވެރިޔާ ]އާއި،  [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 2ހެކިވެރިޔާ ]އާއި،  [ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 1ހެކިވެރިޔާ ]
 ކަމާއި، [އެޑްރެސް

 ކޯޓުގެ  ބުރީ ހިރިމަރަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުމިތިން ހެކިވެރިން ހެކިބަސް ދިނުމުގެ ގޮތުން 
ދީފައިވާ  [ގެ ނަން  1ހެކިވެރިޔާ ]ޤަޟިއްޔާގައި ދީފައިވާ ބަޔާންތަކަށް ބެލިއިރު، އޭގެތެރެއިން  B6-C/2013/06ނަންބަރު:

ދީފައިވާނެ ތުން ކުރާ ދަޢުވާގެ ތަޙްޤީޤަށް އޭނާ ބަޔާނެއް ދައުލަ ގެ މައްޗަށް  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]ބަޔާނުގައި، 
ގިލީގެ ނިޝާން ނސޮއިކޮށް އި [ގެ ނަން 1ހެކިވެރިޔާ ]ކަމަށާއި، ދެންމެ އަޑުއިއްވީ އެބަޔާން ކަމަށާއި، އެބަޔާނުގައި 



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 

 

 ޞަފްޙާ  | 291
 

ޖަހާފައިވާނެކަމަށާއި، އެބަޔާނަކީ އެއްވެސް މަޖުބޫރުކަމެއްނެތި ޙަޤީޤަތާއި އެއްގޮތަށް ދީފައިވާ ބަޔާނެއްކަމަށާއި، އެބަޔާނުގައި 
 އަށް ކިޔަދިން ގޮތަށްކަމަށް ބުނެފައިވާކަން އެނގެން އޮތްއިރު، [ގެ ނަން 1ހެކިވެރިޔާ ]އެވާހަކަ  [ގެ ނަންކުއްޖާ]އެވަނީ 

ޝަރީޢަތަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި،  [ގެ ނަން  2ހެކިވެރިޔާ ]ތުން ހުށަހެޅި ހެކިވެރިންގެ ތެރެއިން ދައުލަ
ދެންމެ އަޑުއިއްވީ އެބަޔާން ކަމަށާއި، އެބަޔާނުގައި ، މިމައްސަލާގެ ތަޙްޤީޤަށް އޭނާ ބަޔާނެއް ދީފައިވާނެ ކަމަށާއި

ގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ދަޢުވާއާއި ގުޅޭ [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]ތުން ދައުލަސޮއިކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި، 
ކު އެކަމާބެހޭގޮތުން އާއި ސުވާލުކުރުމުން އޭނާގާތު އެވާހަކަ ކިޔައިދިން ކަމަށާއި، އެކަމަ [ކުއްޖާގެ ނަން ]މައްސަލާގައި، 

 ،[އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]ދެއްކި ވާހަކައެއް މިހާރު ރަނގަޅަށް ހަނދާނެއް ނެތްކަމަށާއި،  [ކުއްޖާގެ ނަން ]
 [ކުއްޖާގެ ނަން]ގެ މޭމަތިން ކަރުވަޅުތެރެއިން އިސްތަށި ފޮޅައި ދިންކަމަށް ބުނި ހަނދާން އެބަހުރިކަމަށާއި،  [ކުއްޖާގެ ނަން]

ދެއްކީ އެކަން ހިނގިތާ ދެދުވަހުގެ ފަހުންކަމަށް ބުނެފައިވާކަން  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ނާގެ ރައްޓެއްސެއްކަމަށާއި، އެވާހަކަ އަކީ އޭ
 ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި،

ޝަރީޢަތަށް  [ގެ ނަން 3ހެކިވެރިޔާ ]ތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކިވެރިންގެ ތެރެއިން ދައުލަ ހަމައެފަދައިން 
ސަލާގެ ތަޙްޤީޤަށް އޭނާވެސް ބަޔާނެއް ދީފައިވާނެކަމަށާއި، ދެންމެ އަޑުއިއްވީ އެބަޔާން ކަމަށާއި، ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި، މިމައް

އާއި އޭނާގެ ޅިޔަނު ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގިކަމަށް  [ކުއްޖާގެ ނަން]އެއީ ޙަޤީޤަތާއި އެއްގޮތަށް ދީފައިވާ ބަޔާނެއްކަމަށާއި، 
ބުނެފައިވާކަމަށް  [ކުއްޖާގެ ނަން ]އާއި ސުވާލުކުރުމުން އެއީ ތެދެއްކަމަށް  [ނަންކުއްޖާގެ ]ރަށުތެރޭގައި ވާހަކަ ދެކެވޭތީ، 

ދައްކާފައި ނުވާކަމަށް  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ބުނެފައިވާކަމާއި، އަދި އެކަމާ ބެހޭގޮތުން އިތުރު ވާހަކެއް  [ގެ ނަން 3ހެކިވެރިޔާ ]
 ބުނެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި، [ގެ ނަން  3ހެކިވެރިޔާ ]

ފާހަގަކުރެވޭ ފުރަތަމަ ކަމަކީ؛  ،ހެކިވެރިންގެ ހެކި ބަޔާނަށް ބަލާއިރު 03ވެ ބަޔާންކުރެވުނު އިސް
ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް އެމީހުން ހާޒިރުކޮށް އެމީހުން މައްސަލާގެ ތަޙްޤީޤަށް ދީފައިވާ ބަޔާން އޮތް ގޮތަށް އެމީހުންނަށް 

ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވާ އެއްޗެއް ހަނދުމަކޮށްދީފައިވާކަންކަމާއި، ދެވަނަ  އަޑުއިއްވައި، އެމީހުން މައްސަލާގެ ތަޙްޤީޤަށް ދީފައިވާ
ކަމަކީ؛ އެފަދައިން ހަނދުމަކޮށް ދިނުމަށްފަހުގައިވެސް އެމީހުންނަށް މައްސަލާގެ ތަޙްޤީޤުގައި ބަޔާންދިން ފަދައިން 

ން ކަމާއި، ތިންވަނަ ކަމަކީ؛ ޝަރީޢަތުގައި އެވާހަކަ އެފަދައިން ބުނަން އެނގޭތޯ ޝަރީޢަތުން ބައްލަވާފައި ނުވާކަ 
ހެކިވެރިންނާ ސުވާލުކޮށް ޝަރީޢަތުން އިތުރަށް ކަންތައްތަކެއް ސާފުކުރަން ޖެހިފައިވާއިރު އެފަދައިން ސުވާލުކޮށް ސާފުކުރަން 

 މަސައްކަތްކޮށްފައި ނުވާކަން ކަމާއި،
އެއްވެސް ވަރަކަށް ޝަރީޢަތަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި  [ގެ ނަން 1ހެކިވެރިޔާ ]މިގޮތުން ބަލާއިރު، 

ކުޅަ ޢަމަލަކާ ބެހޭގޮތުން ބުނެފައިވަނީ ކީކޭކަން  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]އޭނާގެ ގާތުގައި  [ކުއްޖާގެ ނަން]
އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ]ސާފުވާން ނެތްއިރު، އެކަން ސާފުކުރުމަށް ޝަރީޢަތުން އެއްވެސް މިންވަރަކަށް މަސައްކަތްކޮށް، 

 އޭނާގާތު ބުނެފައިނީ ކީކޭކަން ދެނެގަތުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައި ނުވާކަމާއި، [ކުއްޖާގެ ނަން]ޢަމަލަކާ ބެހޭގޮތުން  ކުޅަ [ނަން
އާއި  [ކުއްޖާގެ ނަން]ޝަރީޢަތަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި،  [ގެ ނަން 2ހެކިވެރިޔާ ]ހަމައެފަދައިން 

އިސްތިއުނާފް ކުރާ ]ޅަށް ހަނދާން ނެތްކަމަށް ބުނުމަށްފަހު، ސުވާލުކުރުމުން އެދުވަހު އޭނާ ދެއްކިވާހަކަ މިހާރު ރަނގަ
ގެ މޭމަތިން ކަރުވަޅުތެރެއިން އިސްތަށި ފޮޅައި ދިންކަމަށް ބުނި ހަނދާން އެބަހުރިކަމަށް  [ކުއްޖާގެ ނަން ] ،[ފަރާތުގެ ނަން

އެނގެން ނެތްކަމާއި، އެގޮތުން  ޝަރީޢަތުގައި ބުނުމުން، އެކަމާބެހޭގޮތުންވެސް އިތުރަށް ޝަރީޢަތުން ސުވާލުކޮށްފައިވާކަން
ބުނެފައިވޭތޯ އާއި މީހަކު  [ކުއްޖާގެ ނަން ]އިސްތަށި ފޮޅައިދިންއިރު، އެތަނުގައި އިތުރު އެއްވެސް މީހަކު ހުރި ވާހަކަ 

ޢަމަލު ކޮށްފައިވާގޮތަކީ  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]ހުރިނަމަ އެއީ ކާކުތޯއާއި، އިސްތަށި ފޮޅައިދިނުމުގައި 
 އިތޯއާއި، މިއިން އެއްވެސް ކަމެއް ޝަރީޢަތުން ސާފުކޮށްފައިނުވާކަމާއި،ކޮބަ

އާއި އޭނާގެ ޅިޔަނު ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު  [ކުއްޖާގެ ނަން]ގެ ބަޔާނުގައި، [ގެ ނަން 3ހެކިވެރިޔާ ]އަދި 
 [ކުއްޖާގެ ނަން ]ކަމަށް އާއި ސުވާލުކުރުމުން އެއީ ތެދެއް [ކުއްޖާގެ ނަން]ހިންގިކަމަށް ރަށުތެރޭގައި ވާހަކަ ދެކެވޭތީ، 

އިސްތިއުނާފް ]ތު ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ބުނުމުން، ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ގޮތުން ޢަލީ ރިއްފަ ބުނެފައިވާކަމަށް
 ބުނެފައިވަނީ ކޮންކަމެއްތޯ ޝަރީޢަތުން ސުވާލުކޮށް ސާފުކޮށްފައި ނުވާކަން  [ކުއްޖާގެ ނަން]ކުރިކަމަށް  [ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން 

 އެނގެން އޮންނަކަމާއި،
އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ތިން މީހުންގެ ހެކިބަހަކީވެސް އެމީހުން މައްސަލާގެ ތަޙްޤީޤަށް ދީފައިވާ ބަޔާނާ 
ޙަވާލާދީ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ދީފައިވާ ބަޔާނެއްކަން ފާހަގަކުރެވެން އޮންނައިރު، އެމީހުންގެ ހެކި 

ކަމެއް ސާބިތުކުރުމަށް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި އެކަމެއް ހިނގިގޮތް ނުވަތަ ފެނުނުގޮތަށް ނުވަތަ ބަހަކީ، ޝަރީޢަތުން 
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އަޑުއިވުނުގޮތަށް، ނުވަތަ އެކަމެއް ތަޖްރިބާކުރި ފަރާތުން އެވާހަކަ ޙިއްސާ ކުރިގޮތަށް ކިޔައިދީ އެކަމެއް ސިފަކޮށް 
ނަ މާއްދާގެ )ކ( ގެ މަޤްޞަދު ޙާޞިލުވާގޮތަށް ދީފައިވާ ވަ 51ބަޔާންކޮށްދޭންޖެހޭ އުޞޫލުން، އަދި ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ހެކިބަހަކަށް ނުވާކަމާއި، ހެކިބަހަކީ އެއާމެދު ޝަރީޢަތުން ސުވާލުކުރެވި، ކަން ހިނގާފައިވާގޮތް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި 
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ހެކިބަސް ސާފުކުރެވިފައިވާންޖެހޭނެ ހެކި ބަހެއްކަމުގައި ވާންވާނެކަމާއި، ބަޔާންކުރެވުނު ތިންމީހުންގެ 

ޤަޟިއްޔާގައި ނަގާފައިވަނީ އެއުޞޫލާއި އެއްގޮތަށްކަމަށް  B6-C/2013/06ނަންބަރު  ކޯޓުގެ  މެޖިސްޓްރޭޓް  ހިރިމަރަދޫ 
 ނުވާއިރު، އެހެކީންގެ ހެކިބަހަށް ފުރިހަމަ ބުރަދަނެއް ދެވިގެން ވާނެކަމަށް ނުފެންނަކަމެވެ.

 
 ންމަތީ ދެކުނުބުރީ ހިރިމަރަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ތިލަދު  . ތިންވަނަ ކަމަކީ،3.3

06/B6-C/2013  ާގެ ހެކިބަސް ތަޙްޤީޤް  [ކުއްޖާގެ މަންމަގެ ނަން]ހެކިންގެ ތެރެއިން ޤަޟިއްޔާގައި ހެކިބަސް ދީފައިވ
ނޑައަޅުއެޤަޟިއްޔާގައި ބަޔާނާއި ޚިލާފްވާތީ، ހެކިބަސް ބަލައިގަނެވޭން ނެތްކަމަށް   ސާ ދިޙާ އިރު، މައްސަލާގައި އްވާފައިވާކަ

ދީފައިވާ  ށްސެންޓަރަ ޗިލްޑްރަންއެންޑް  ގައި ފެމިލީ 2011މެއި  18ކަމުގައިވާ  އްހިނގި ތާރީޚާއި އެންމެ ކައިރި ތާރީޚެ
ރިޢާޔަތްކުރައްވާފައި ނުވާކަމަށްބުނެ  ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދީފައިވާ ބަޔާނާއި އެއްގޮތްވާއިރު، އެކަމަށް ، ބަޔާން

ގެ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުތާއާއި ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ މިޤަޟިއްޔާ [ތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަންއިސް]
އަކީ، މިޤަޟިއްޔާގައި ވާހަކަ މިދެކެވޭ ޖިންސީ ޢަމަލު  [ކުއްޖާގެ މަންމަގެ ނަމާއި އެޑްރެސް]ގައި ބެލިބެލުމުން، 

 ގެ މަންމަކަން އެނގޭކަމާއި،[އްޖާގެ ނަންކު ]އެކުއްޖަކާމެދު ހިންގުނުކަމަށްބުނާ 
 2011ގައި ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި،  2012ޖުލައި  29މައްސަލާގެ ތަޙްޤީޤަށް  [ކުއްޖާގެ މަންމަގެ ނަން]

ނޑަކަށް  10ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ  ގެ ބޮލުގައި ފުނާ  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ހާއިރު،  20:00ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ގާތްގަ
ގެ އިސްތަށިގަނޑު  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ބޮލުގައި ގޮށްޖެހިފައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން ފުނާ އަޅުވަން އުދަގޫވުމުން  އަޅުވަން އުޅުމުން

ގެ  [ކުއްޖާގެ ދައްތަގެ ނަން ] އެވަގުތު އެތަނަށް އޭނާގެ ދަރި، ކޮށާލާފައި ވާނެކަމަށާއި [ކުއްޖާގެ މަންމަގެ ނަން ]ކުރުކޮށް 
ކުއްޖާގެ ]އައިސް ވެގެން އުޅޭގޮތެއް ސާފުކުރުމުގެ ގޮތުން ސުވާލުކުރުމުން،  [ނަން އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ]ފިރިމީހާ 

ނޑު ކޮށާލީ ކަމަށް ބުނުމުން،  [ނަން ބޮލުގައި ފުނާ ނާޅާތީ ގޮއްޖެހިފައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން ފުނާ ނޭޅުވިގެން އިސްތަށިގަ
ގިފިއްޔަށް  [ކުއްޖާގެ ނަން]ބުނުމުން  [ނަން އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ]ގާތު ފެންވަރަން ދިއުމަށް  [ކުއްޖާގެ ނަން ]

އިސްތިއުނާފް ]ފެންވަރައިގެން ނުކުތްއިރު، ގޭގެ ސިޓިންގ ރޫމުގައި އޭރުތިބި  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ފެންވަރަން ދިޔައީ ކަމަށާއި، 
ކުއްޖާގެ މަންމަގެ ] ގެ ދައްތަގެ ގާތުގައާއި [ކުއްޖާގެ ނަން] [ކުއްޖާގެ ދައްތަގެ ނަން]ގެ އަންހެނުން  [ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން 

ކުއްޖާގެ ]އާއި  [ކުއްޖާގެ މަންމަގެ ނަން]ބުނުމުން  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]ގެ ގާތު ނިދަން ދިއުމަށް  [ނަން
 [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]އާއި ދެމީހުން ކޮޓަރިއަށް ވަނީ ކަމަށާއި، އޭރު ސިޓިންގ ރޫމްގައި ތިބީ  [ދައްތަގެ ނަން 

ކަމަށާއި، އެއަށްފަހު އެރޭ ކަންތައް ހިނގިގޮތެއް ނޭގޭ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ޖެހިގެން އައިދުވަހު  [ކުއްޖާގެ ނަން]އާއި 
 [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]ގެ އުރަމަތީގައި  [ކުއްޖާގެ ނަން]ގެ ގާތުގައި  [ކުއްޖާގެ މަންމަގެ ނަން]، [ކުއްޖާގެ ނަން]

ބުނިކަމަށާއި،  [ކުއްޖާގެ ނަން]ގެ މޭ މަތީގައިހުރި އިސްތަށި ފޮޅާލަންކަމަށް  [ކުއްޖާގެ ނަން ] އަތްކޭއްތިކަމަށާއި، އަތްކޭއްތީ
ކުއްޖާގެ ]ގެ ގާތު ބުނެފައިވާނެކަމަށް  [ކުއްޖާގެ ނަން]އެހެން ބުނުމުން އެހިސާބުގައި އެއްވެސް މީހަކު އަތްލިޔަ ނުދިނުމަށް 

 ނގެން އޮންނައިރު،ގެ އެބަޔާނުގައި ބުނެފައިވާކަން އެ [މަންމަގެ ނަން 
 ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ހިރިމަރަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު އިސްތިއުނާފުކުރެވިފައި މިވާ 

06/B6-C/2013  ިކުއްޖާގެ ]ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި،  [ކުއްޖާގެ މަންމަގެ ނަން ]ގައި  2014ޖޫން  16ޤަޟިއްޔާގައ
ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތު  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ] އަށް [ކުއްޖާގެ ނަން ]ގެ ދަރިފުޅު [މަންމަގެ ނަން

ވާހަކަ ދެއްކި ކަމަށާއި، އެގޮތުން ސުވާލުކުރުމުން  [ކުއްޖާގެ މަންމަގެ ނަން ]އާއި  [ކުއްޖާގެ ނަން]ކުރެވޭ މައްސަލާގައި 
ތްކާއްތާ ހަދާފައި ނުވާކަމަށް ގެ އުރަމަތީގައި އަ [ކުއްޖާގެ ނަން ] ،[އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]ޅިޔަނު 

ގެ ގަޔަށް އަރާފައި ނުވާކަމަށްވެސް  [ކުއްޖާގެ ނަން]، [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]ބުނެފައިވާކަމަށާއި، އަދި 
ގޮވައިގެންކަމަށް  [ކުއްޖާގެ ނަން ]އެރޭ ނިދަން ކޮޓަރިއަށް ދިޔައީވެސް  [ކުއްޖާގެ މަންމަގެ ނަން]ބުނެފައިވާކަމަށާއި، 

 ފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި،ބުނެ
ގެ  [ކުއްޖާގެ ނަން]އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ފަދައިން މައްސަލާގެ ތަޙްޤީޤުގައާއި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި 

 ކޯޓުގެ  މެޖިސްޓްރޭޓް ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ހިރިމަރަދޫދީފައިވާ ބަޔާން ތަފާތުވުމުން  [ކުއްޖާގެ މަންމަގެ ނަން ]މަންމަ 



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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ޝަރީޢަތުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކައަށް ބުރަދަން  [ކުއްޖާގެ މަންމަގެ ނަން]ޤަޟިއްޔާގައި،  B6-C/2013/06ނަންބަރު 
 ދީފައިނުވާކަން އެނގޭކަމާއި،

އިވާ ފަދައިން، ގެ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފަ [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]ނަމަވެސް އިސްތިއުނާފު ކުރި 
ދިސާ ޙާގައި، މި  2011މެއި  18ގައިވާ ( އާއި ކައިރި ތާރީޚެއް ކަމ2011ުމެއި  10) ދިސާ ހިނގި ކަމަށްބުނާ ތާރީޚްޙާ

އާއި ގުޅިގެން، ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސާރވިސް ސެންޓަރ އިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ "އެސެސްމެންޓް ރިޕޯޓް" 
 [ކުއްޖާގެ މަންމަގެ ނަން ]މާއި، އެގޮތުން އާއި ވާހަކަ ދެއްކުމަށްފަހުގައިކަ [ކުއްޖާގެ މަންމަގެ ނަން ]ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ 

ފެންވަރައިގެން އައިއިރު، އޭނާގެ  [ކުއްޖާގެ ނަން]ގެ އިސްތަށިގަނޑު ކޮށައިލި ރޭ،  [ކުއްޖާގެ ނަން]ދައްކާފައިވާ ވަހަކާގައި، 
އާއި  [ން ކުއްޖާގެ މަންމަގެ ނަ]ފޮޅައިދިން އިރު،  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]މޭމަތީގައި ހުރި އިސްތަށި 

އެ ހާޒިރުގައި [ކުއްޖާގެ ދައްތަގެ ނަން]ގެ ދައްތަ  [ކުއްޖާގެ ނަން]ގެ އަންހެނުން އަދި  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]
ގެ މޭ މަތިން އިސްތަށި ފޮޅައިދިނީ އޭނާގެ އަތުގެ  [ކުއްޖާގެ ނަން]، [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]ތިބިކަމަށާއި، 

ނިދަން  [ކުއްޖާގެ ނަން]ކޮންމެ ރެއަކުވެސް ނިދަން ވަންނަނީ  [ކުއްޖާގެ މަންމަގެ ނަން ]ށުން ކަމަށާއި، އިގިލިތަކުގެ ނުފު
 [ކުއްޖާގެ މަންމަގެ ނަން]ކޮޓަރިއަށް ވެއްދުމަށްފަހުގައި ކަމަށާއި، އެރޭވެސް އޭނާ ކަންތައް ކޮށްފައިވާނީ އެގޮތަށް ކަމަށް 

 ބުނެފައިވުމުން،
ގައި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ބަޔާންދީފައިވަނީ،  2014ޖޫން  16 [ކުއްޖާގެ މަންމަގެ ނަން]

ގެ ތާރީޚާއި  2011މެއި  10ދިސާ ހިނގިކަމަށްބުނާ ޙާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]
ގެ އެސެސްމެންޓް ރިޕޯޓް އާއި ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ  [ކުއްޖާގެ މަންމަގެ ނަން]އެންމެ ކައިރިން 

ކުއްޖާގެ ]ގެ ކުރިން ސުވާލުކުރުމުން އެސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދީފައިވާ ގޮތަށްކަމުން،  2011މެއި  18ތައްޔާރުކުރި ފަރާތުން 
މަސް ދުވަހުގެ ފަހުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ނަންގަވާފައިވާ  14ގެ އެވާހަކަ، އޭގެ  [މަންމަގެ ނަން

ފައިވާ ވާހަކައާއި ފުށުއަރާތީ، ޝަރީޢަތުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކައަށް ބުރަދަން ދޭންނުޖެހޭ ސަބަބެއް ބަޔާނެއްގައި ބުނެ 
ނޫންކަމާއި، އެހެނީ މީހަކު މައްސަލާގެ ތަޙްޤީޤަށް ދީފައިވާ ބަޔާނަކާއި ޚިލާފަށް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ހުވާކޮށްގެންހުރެ 

 ން އިސްކުރަންޖެހޭނީ ޝަރީޢަތުގައި ދެއްކިވާހަކަ ކަމާއި،ވާހަކަ ދައްކާފިނަމަ ޝަރުޢީ ހަމަތަކުގެ މަތި
އަކީ ގޭގެ ހުރިހާ ޚަރަދު ބަރަދު ބަލަހައްޓާ މީހާ ކަމަށްވާތީ،  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]އަދި 

އްޖާގެ މަންމަގެ ކު ]ދިފާޢުކުރާނެކަމަށް ޝަރީޢަތުން ބައްލަވައި  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]، [ކުއްޖާގެ މަންމަގެ ނަން ]
ގެ އުފަންދަރިއެއްކަމަށްވާއިރު،  [ކުއްޖާގެ މަންމަގެ ނަން]އަކީ  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ގެ ބަހަށް ބުރަދަން ދެއްވާފައިނުވާއިރު، [ނަން

އެދަރިފުޅުގެ އަބުރާ ކަރާމަތަށްވުރެ، މާލީ ގޮތުން އެހީތެރިކަމެއް އެފަރާތަކުން ލިބޭ ދަނބިދަރިއަކުގެ މަޞްލަޙަތު މަޔަކު 
ކޮށްފާނެކަމަށް ދެކެންވާނީ، އެކަމަށް ދަލާލަތު ކޮށްދޭ އިތުރު ހަރުދަނާ ހެކިތަކަކާއި ޤަރީނާ ތަކެއް ހުރެގެންކަން އިސް

 ފާހަގަކުރެވޭކަމެވެ.
 
 ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ހިރިމަރަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ހަތަރުވަނަ ކަމަކީ، 3.4

06/B6-C/2013 ަގެ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]މުން ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފް ކުރ
މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ހުށަހެޅިފައިވާ ރިޕޯޓާއި ގެ އެސެސްމެންޓް އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސެންޓަރ ފެމިލީނުކުތާތަކުގެ ތެރޭގައި، 

ސަބަބެއް ނެތްއިރު، އެއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ލީގަލް ރިޕޯޓްގައި ޖިންސީ ގޯނާކޮށްފައިވާކަން ދަލާލުކުރާ ހަރުދަނާ  މެޑިކޯ
ވަނަ  47ގެ  (ކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުޞޫލުން ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނުޖިންސީ އަނިޔާ ށް ކުޑަކުދިންނަ) 2009/12

ކުތާއަށް ކަމަށްބުނެ ފާހަގަކޮށްފައިވާތީ، އެނުމައްސަލަ ނިންމަވާފައިވާ  މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ފަދަ ހެއްކެއް ކަމުގައި ބައްލަވާ
 ބެލުމުގެ ގޮތުން ހައިކޯޓުގެ މިޤަޟިއްޔާ ބެލުމުގެ ތެރެއިން ބެލިބެލުމުން،

ޤަޟިއްޔާގައި  B6-C/2013/06ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ހިރިމަރަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 
 2009/12ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް ލިބިފައިވާ ހެކިތަކަކީ[އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]
 ވަނަ މާއްދާގައި  47ގެ ( ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު ތަކަކަށްމީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުޞޫލު ގޯނާކުރާ ޖިންސީ  ށް ކުޑަކުދިންނަ)

ބަޔާންކުރާ ހެކިތަކުގެ ތެރެއިން އެމާއްދާގެ )ހ(، )ޅ(، )ކ(، )އ( އަދި )ދ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހެކިތައްކަމަށްބުނެ 
 އް ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުގައި ތަފްޞީލު ކޮށްދީފައިވާކަމާއި،އެހެކިތަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި އެއްގޮތަށް ޖިންސީ ޢަމަލު ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ހިންގައިފިކަން  47އެގޮތުން، 
ސެސްމެންޓް ސާބިތު ކޮށްދޭ ރަސްމީ ލިޔުމަކީ، ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރއިން ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ އެ



   މައްސަލަަތއް  ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 

 ޞަފްޙާ  | 294

 
 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ،  47ރިޕޯޓުކަމަށް ބަޔާންކުރައްވާފައިވާއިރު، ބަޔާންކުރެވުނު އެސެސްމެންޓް ރިޕޯޓަކީ 
ޖިންސީ ޢަމަލު ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ހިންގައިފިކަން ސާބިތުކޮށްދޭ ރަސްމީ ލިޔުމެއްގެ ގޮތުގައި މާނަކޮށްފައިވަނީ ރަގަޅަށްކަމަށް 

ދިސާއަކާއި ގުޅިގެން އެފަދަ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކުރުމަށް ޙާފަދަ އެސެސްމެންޓް ރިޕޯޓަކީ އެކަމާއި، އެހެނީ އެބެލެވެން ނެތް
މަސައްކަތްކުރާ ކޭސް ވޯކަރ، އޭނާ އެއްކުރާ މަޢުލޫމާތުތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އޭނާގެ ޚިޔާލު ބިނާކުރާގޮތްކަމާއި، 

ޝަރީޢަތުން ދެއްވާ ބުރަދަން ވަޒަންކުރެވިފައިވާންވާނީ އެރިޕޯޓެއް  އެހެންކަމުން އެފަދަ އެސެސްމެންޓް ރިޕޯޓަކަށް
އެކުލަވާލުމަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތަށާއި، އެމަސައްކަތުން ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތެއްގެ ހަރުދަނާ ކަމުގެ މައްޗަށް ބެލުމަށްފަހު، 

ންމެ އެސެސްމެންޓް ރިޕޯޓަކީ އެއަށް ޝަރީޢަތުން އެމިންވަރަކަށް ކަމާއި، އެފަދަ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރުމެއްނެތި، ހަމަކޮ 
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ "ޖިންސީ ޢަމަލު  47ބުރަދަން ދޭންޖެހޭ ރިޕޯޓެއް ނޫންކަމާއި، އަދި އެއީ 

 ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ހިންގައިފިކަން ސާބިތުކޮށްދޭ ރަސްމީ ލިޔުމެއް" ކަމުގައި ބެލެވެން ނޯންނާނެކަމާއި،
ދިސާ ޙާ ގަލް ރިޕޯޓަށް ބަލާއިރު، އެއީ ދިސާއާއި ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅިފައިވާ މެޑިކޯ ލީޙާ މީގެ އިތުރުން 

 [ކުއްޖާގެ ނަން ]ހިނގިކަމަށްބުނާ ތާރީޚަށްވުރެ ވިއްސަކަށް ދުވަސްފަހުން ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް 
އިރު، އެ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރި ފަރާތަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްކުމަށްފަހު ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓެއްކަމާއި، އެ ރިޕޯޓަށް ބަލާ 

ކަން އެނގެން އޮންނައިރު،   އަނިޔާ ކުރުމާއި އުރަމަތީގައި ހިފި ކަމަށްގެ ޅިޔަނު އޭނާއަށް  [ކުއްޖާގެ ނަން]ދީފައިވަނީ، 
ނޑުގެ އެއްވެސް ތަނެއްގަ [ކުއްޖާގެ ނަން ]އެރިޕޯޓުގައި،  އި އަނިޔާގެ އަސަރެއް ގެ ޢާންމު ޙާލަތު ރަނގަޅު ކަމަށާއި، ހަށިގަ

 އަނިޔާކުރުން ކަމަށް ނެތްކަމަށާއި، ޖިންސީ ގުނަވަން ބަލާފައި ނުވާކަމަށް ބަޔާންކުރުމަށްފަހު، "ލަފާކުރެވުނު ނަތީޖާ" އަކީ؛ 
އި، ލިޔެފައިވުމުން، އެރިޕޯޓު ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވަނީ ޙަޤީޤަތްތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކުރެވިގެން ކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދޭކަމާ

 މިކަންކަމަކީ އޭގެ މައްޗަށް ޝަރީޢަތުން ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ ކަންތައްތައްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
 
)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު  2009/12ޤާނޫނު ނަންބަރު  ފަސްވަނަ ކަމަކީ، 3.5

ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގައިފިކަން ވަނަ މާއްދާގައި  47ލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ގެ ޞޫ ޚާއްޞަ އު
ނޑައެޅަންޖެހޭ ހެކީގެ ނިސްބަތް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި ފައިވާ ދަޢުވާއެއް ކޮށް އެޤާނޫނުގެ ދަށުން  ،ސާބިތުވާކަން ޝަރީޢަތުން ކަ

ންޖެހޭނީ ވަކިކަންކަމުގެ ބަލަ ތްތަކަށްފައިވާ ހެކީގެ ބާވަކޮށްވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން 47ސާބިތުކުރުމުގައި އެޤާނޫނުގެ 
 ގޮތުގައިކަމާއި،

ލުތަކަކަށް ޞޫ)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އު  2009/12ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ވަނަ މާއްދާގައި، އެމާއްދާގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ބާވަތުގެ ހެކީގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން ފަސް  47ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ގެ 

މީހަކު ކުށެއްކޮށްފިކަން ، ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގައި ވާފަދައިން 51ހެކި ހުރެއްޖެނަމަ އެއީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ބާވަތެއްގެ
އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ޝައްކެއްނެތި ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ލިބިފައިވާ ހެކިކަމުގައި ބެލެވޭނެ 

ވަނަ  51ހެންކަމުން އެމިންވަރަށް އެފަދަ ހެކި ލިބިފައިވާނަމަ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ވާކަމާއި، އެޅާފައިކަމެއްކަމަށް ކަނޑައަ
މާއްދާގެ )އ( ގައި ވާފަދައިން، އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ޝައްކެއްނެތި އެދަޢުވާ ސާބިތުވާކަމުގައި ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަން 

 ،އެނގޭކަމާއި

 2009/12އްޔާގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު ޤަޟި HC-A/129/2012ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 
ވަނަ މާއްދާގައި  47ލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ގެ ޞޫ)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އު 

ނޑައެޅިފައިވާ ނިސްބަތަށްވުރެ މަދުން ހެކި ލިބިފައިވީނަމަވެސް ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ން ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގައިވާ ފަދައި 51ކަ
އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް އެދަޢުވާ ސާބިތުވާނަމަ، އެމީހެއްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް 

ނޑައެޅުމަށް ނޑައަޅުއްވާފައިވާކަން އެނގޭއިރު، 47 އެޤާނޫނުގެ ކަ  ވަނަ މާއްދާ ހުރަސްނާޅާކަމަށް ކަ
އެފަރާތަކާމެދު ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގުނުކަމަށް ބުނާ  މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ހުށަހެޅޭ ގިނަ ހެކިތަކަކީ 

ދިސާ އެކިފަހަރު އަދި އެކި ޙާކަކަށްވުމުން، އެކުޑަކުއްޖާ އެކުޑަކުއްޖާ ބުނާ ބުނުމުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ ހެކިތަ
ލަށް އުފައްދައިގެން އަދި އެއީ ހަޤީޤަތެއްނެތި އަ، ފުށުއެރުންތަކަށާއި ހުންނަމަޙައްލުތަކުގައި ކިޔައިދޭ ކިޔައިދިނުމުގައި 

ދައްކަފާނެ ވާހަކައެއްކަމުގެ މައްޗަށް ބުރަވެވޭފަދަ ކަންތައްތަކެއް ހުރިނަމަ އެކަންކަމުގެ މައްޗަށްވެސް ޝަރީޢަތުން ބައްލަވައި، 
ލަކީ ޢަމައެ ވަޒަންކުރައްވަންޖެހޭނެކަމާއި، އަދި އެގޮތުން އެކަންކަން ވަޒަންކުރައްވާއިރު، ކުށުގެ ފުރިހަމައަށް އެކަންކަން 



   ލަަތއް މައްސަ ޢަމަލު ިހންގުުމގެ  ބަުދއަޚުާލޤީކުޑަކުދިންާނމެދު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ 
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މުއްތަހަމު ކޮށްފައިވާ ޢަމަލެއްކަމާމެދު އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއް ނުވަތަ ޝައްކުތަކެއް އުފެދިފައިވާނަމަ، އެމުއްތަހަމުގެ މައްޗަށް 
ނޑައެޅިގެން ނުވާނެކަމާ  އި،އެކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ކަ

ޗަށް ޤީޤަތްތަކުގެ މައްދިސާއާއި ގުޅިގެން ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތުގެ ޙަ ޙާ އެގޮތުން މިޤަޟިއްޔާގައި މިބެލެވޭ 
ވަނަ ދުވަހުގެ  10ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ  2011ދިސާ ހިނގާފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަނީ ޙާރިޢާޔަތްކޮށް ބަލާއިރު، މި

ރޭ ގައިކަމާއި، މައްސަލައާއި ގުޅިގެން "ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ"ގެ ފަރާތުން ތައްޔާރުކުރާ 
ވަނަ ދުވަހު ކަމާއި، އެރިޕޯޓް  18ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ  2011ޓް ތައްޔާރު ކޮށްފައިވަނީ އެސެސްމެންޓް ރިޕޯ

ކުއްޖާގެ މަންމަގެ ]އާއި އޭނާގެ މަންމަ  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ތައްޔާރުކުރި ކޭސް ވޯރކަރގެ ފަރާތުން ވާހަކަ ދައްކާފައިވަނީ 
ދިސާގެ ބައެއްކަންތައްތައް އެނގޭނޭކަމަށް މެންބަރު އަދި ޙާޢާއިލާގެ އަނެއް އާއި ދެމީހުންނާ އެކަނި ކަމާއި، އެ [ނަން

 2011 މެއި 10ބުނެފައިވާ އޭނާގެ ދައްތަ އާއި ކޭސްވޯކަރ ބައްދަލުކޮށް ވާހަކަ ދައްކާފައި ނުވާކަމާއި،  [ކުއްޖާގެ ނަން]
ގައި  2011މެއި  18ން ދިސާ އާއި ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ފަރާތުން އެމައްސަލަ ތަޙްޤީޤު ކުރަ ޙާގައި ހިނގިކަމަށް ބުނާ މި

ގެ ބަޔާން  [ގެ ނަން 1ހެކިވެރިޔާ ]އާއި އޭނާގެ ރައްޓެހި ކުއްޖެއް ކަމުގައިވާ  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ފަށާފައިވާއިރު، އެތާރީޚުގައި، 
 ގައި ނަގާފައިވާކަމާއި، 2011މެއި  23ގެ ބަޔާން [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]ނެގުމަށްފަހު، 

މަސް  13ދިސާ އާއި ގުޅޭ އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ބަޔާނެއް ނުނަގާ ޙާށިގެން މި މަވެސް އެހާތަނުން ފެނަ
( ގައި އިތުރު ފަރާތްތަކެއްގެ ބަޔާން ކުއްލި ގޮތަކަށް 2012ޖުލައި  29ވަނަ މަހު، ) 14ދުވަސް ވޭތުވުމަށްފަހު، 
 ،އާއި [ގެ ނަން 3ހެކިވެރިޔާ ] ،އާއި [ނަން  ގެ  1ދިސާއާއި ގުޅިގެން ބަޔާން ނެގުނު ފަރާތް ޙާ ]ނަގާފައިވާކަމާއި، އެއީ 

ކަމާއި، މީގެ ތެރެއިން ހެކީންގެ  [ކުއްޖާގެ މަންމަގެ ނަން ] ،އާއި [ގެ ނަން 2ހެކިވެރިޔާ ] ،އާއި [ކުއްޖާގެ ދައްތަގެ ނަން]
އާއި،   [ކުއްޖާގެ މަންމަގެ ނަން]ގެ މަންމަ  [ކުއްޖާގެ ނަން]މީހެއްކަމާއި، އެއީ  4ތުން ހުށަހަޅާފައިވަނީ ދައުލަ ގޮތުގައި 

ގައި  2011މެއި  10ކަމާއި،  [ގެ ނަން 3ހެކިވެރިޔާ ]އާއި  [ގެ ނަން  2ހެކިވެރިޔާ ]އާއި  [ގެ ނަން 1ހެކިވެރިޔާ ]
ހިންގިކަމަށްބުނާ ޢަމަލު އެފަދައިން ހިނގާފައި ނުވާކަމަށް  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]އާއިމެދު  [ކުއްޖާގެ ނަން]
ކުއްޖާގެ ]ސާފު ބަހުން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ބުނެފައިވާތީ،  [ޖާގެ މަންމަގެ ނަންކުއް]ގެ މަންމަ [ކުއްޖާގެ ނަން ]

ގެ ބަހުން ދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށް އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ހެކި ލިބިފައިނުވާކަމާއި، އަދި ބާކީ ތިބި [މަންމަގެ ނަން 
ގެ ހެކިބަސް   [ގެ ނަން 3ހެކިވެރިޔާ ]އާއި  [ންގެ ނަ 2ހެކިވެރިޔާ ]އާއި  [ގެ ނަން  1ހެކިވެރިޔާ ]ހެކިވެރިންކަމުގައިވާ 

ގައި ބަޔާންކުރެވިފައި  3.2ނެގިފައިވާގޮތާއި އެކަމާއި ގުޅޭ އެހެނިހެން ކަންކަން މިރިޕޯޓުގެ ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ 
 އެވަނީ ކަމާއި،

އާއި ވާހަކަ ދައްކާ  [ކުއްޖާގެ ނަން ] ،ތުން އެސެސްމެންޓް ރިޕޯޓް ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ކޭސް ވޯކަރދައުލަ
 [ކުއްޖާގެ ނަން ]އޭނާގެ ބަހުގެ މައްޗަށް ބުރަވެފައިވާއިރު، އަދި އެރިޕޯޓުގެ މައްޗަށް ޝަރީޢަތުން ބުރަވެފައިވާއިރު، 

ގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  2011މެއި  18މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤުގައި ދީފައިވާ ބަޔާނަށް ނަޒަރުކޮށްފައި ނުވާކަމާއި، އެގޮތުން 
 [ކުއްޖާގެ ނަން]، [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]އާއި ވާހަކަ ދެއްކުމުން،  [ކުއްޖާގެ ނަން]ޓް ރިޕޯޓުގައި، އެސެސްމެން

ގެ ކުރިމައްޗަށް ވާގޮތަށް [ކުއްޖާގެ ނަން ]ހުރީ  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]ގެ އުރަމަތީގައި އަތްކޭއްތިއިރު، 
ނޑުގައި މަޑުމަޑުން ހިފަހައްޓާލައިގެންކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު، ހަމަ އެތާރީޚުގައި  [ކުއްޖާގެ ނަން]ހުއްޓިގެން އެއްއަތުން  ގެ ކޮ
ގެ  [ކުއްޖާގެ ނަން]، [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި،  [ކުއްޖާގެ ނަން]ފުލުހުންގެ ތަޙްޤީޤަށް 

ގެ ބުރަކަށީގައި  [ކުއްޖާގެ ނަން]ގެ އެއްއަތުން  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ]އުރަމަތީގައި އަތްކޭއްތިއިރު، 
ގެ ބަހުގައި ހުރި  [ކުއްޖާގެ ނަން ]ދިސާ ސިފަކުރުމުގައި ޙާށް ބުނެފައިވުމުން، މިއީ އެއް އަތްޖައްސާލައިގެން ހުރިކަމަ

ގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ ފުށުއެރުމެއްކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި، އަދި މި ފުށުއެރުން އިތުރަށް ސާފުކުރުމުގެ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭ
ގެ މޭމަތިން އިސްތަށި ފޮޅައިދިން އިރު އޭނާ ހުރީ  [ކުއްޖާގެ ނަން ]، [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]މަޖިލީހުގައި، 

 ތަށް އެކަން ސާފުކޮށްދެވިފައިނުވާއިރު،ދައުލައިތޯ ނުވަތަ ކުރިމަތީގައިތޯ ސުވާލުކުރުމުން ގެ ފުރަގަހުގަ[ކުއްޖާގެ ނަން]
 ނަންބަރު  ކޯޓުގެ ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ހިރިމަރަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓްތިއުނާފް ކުރެވިފައިމިވާ އިސް

06/B6-C/2013  ،ިގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ދަޢުވާއަކީ،  [އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]ތުން ދައުލަ ޤަޟިއްޔާގައ
އިސްތިއުނާފް ކުރާ ]އް ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާކަމަށްވާއިރު، އިތުބާރުކުރެވޭ މަޤާމެއްގައިހުރެ ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ޖިންސީ ޢަމަލެ

ތުގެ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިނުވާކަމާއި، ދައުލަހިންގި ޖިންސީ ޢަމަލަކީ ކޮބައިކަން ރަގަޅަށް ސާފުވާގޮތަށް  [ފަރާތުގެ ނަން
ތިން އިސްތަށި ފޮޅައިދިނުންކަމެއް ނުވަތަ ގެ މޭމަ[ކުއްޖާގެ ނަން] ހިންގާފައިވާ ޢަމަލަކީ [ އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން]
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ނޑު ނިދަނީ ބުރާ އަޅައިގެންތޯ ސުވާލުކުރުންކަމެއް ނުވަތަ  ތުގެ ދައުލަ އޭނާގެ އުރަމަތީގައި އަތްކޭއްތުންކަމެއް ނުވަތަ ރޭގަ
 ދަޢުވާ ބިނާވެފައިވަނީ މިހުރިހާ ކަމެއްގެ މައްޗަށްކަމެއް ސާފުނުވާކަމާއި،

ހެޅިފައިވާ މެޑިކޯ ލީގަލް ރިޕޯޓުގައި ނަތީޖާ ނެރެފައިވަނީ ޙަޤީޤަތެއްގެ މީގެ އިތުރުން ޝަރީޢަތަށް ހުށަ
 މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެންކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނެ އެއްވެސް އަސާސެއް ފެންނަން ނެތްކަމެވެ.

 
ވީމާ، މިއެންމެހައި ކަންކަމަށް ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން ރިޢާޔަތްކޮށް ބަލާއިރު، 

އިސްތިއުނާފް ކުރާ ]ޤަޟިއްޔާގައި  B6-C/2013/06ކުނުބުރީ ހިރިމަރަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ތިލަދުންމަތީ ދެ
ގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ނިންމަވާފައިވާ ނިންމެވުން ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކާއި [ފަރާތުގެ ނަން

ނޑިޔާރަކަށް ނުފެނުނެވެ. އެއްގޮތްވާކަމަކަށް މިޤަޟިއްޔާ ބެލި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ  އެއްވެސް ފަ

 
 

 :ްޙުކުމ 

 

 ދެންފަހެ، އިސްވެ ފާހަގަކުރެވުނު ސަބަބުތައް އެގޮތުގެ މަތިން ހުރުމުން، ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ހިރިމަރަދޫ 
ރާއްޖޭގެ ގައި އެކޯޓުން ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމް ބާޠިލުކޮށް، ދިވެހިޤަޟިއްޔާ B6-C/2013/06ނަންބަރު  ކޯޓުގެ  މެޖިސްޓްރޭޓް

ނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ޙުކުމްކޮށްފީމެވެ.  ހައިކޯޓުގައި މިމައްސަލަ ބެލި ފަ
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