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މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ހުޅުދުއްފާރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
ހުޅުދުއްފާރު
ދިވެހިރާއްޖެ.

ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާޞާ
• ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު24/E18C/2020 :
•

ޟންމަހު ރޯދަ ނުހިފުން.
ޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތް :ރަމަ ާ

ޤއިދާ 1441ހ.
• ހުށަހެޅި ތާރީޚް 04 :ޛުލް ަ

ނިމުނު ތާރީޚް 28 :ޖުމާދަލްއޫލާ 1442ހ.

 25ޖޫން 2020މ.

 12ޖަނަވަރީ 2021މ.

• ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް :ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް
• ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުގެ ފޯމު ނަންބަރު884/2020/E/4 :
• ދަޢުވާ ކުރާފަރާތުގެ ވަކީލުން:
ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ،ޙުސައިން ސާމީ
ޝހުލާ ޙަލީމް
ަ
ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓަރ،
• ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް:
• ނަން :ޢަބްދުﷲ ހިލާލު
• ދރކ ކާޑު ނަންބަރުA245860 :
ޞބާ /ރ.ހުޅުދުއްފާރު
• ދާއިމީ އެޑްރެސް :ރީޙުއް ަ
•

ޤަޟިއްޔާ ނިންމިގަޑި11:30 :

ޞޠަފާ.
• މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރު :ރ.ހުޅުދުއްފާރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ޢަލީ މު ް

ތކުރުފާނުމަގު/ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 6580455 :ފެކުސް6580412 :
ތރުބުރީ ހުޅުދުއްފާރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ،ބޮޑު ަ
މާޅޮސްމަޑުލު އު ު
އީމެއިލް r.hulhudhuffaaru@judiciary.gov.mv :ވެބުސައިޓްwww.magistratecourts.gov.mv :
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ދަޢުވާގެ ޚުލާޞާ:
ޞބާ ،ޢަބްދުﷲ ހިލާލު (އައި.ޑީ.ކާޑް ނަންބަރު  )A245860ގެ
މިއީ ،ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ރީޙުއް ަ

ޟންމަހު ރޯދަ ނުހިފުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާގެ މައްސަލައެކެވެ .މި
މައްޗަށް ދައުލަތުން ދަޢުވާ ކުރުމުން ބެލުނު ރަމަ ާ
މައްސަލާގައި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ދަޢުވާކުރުމަށް ވަޑައިގަތް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކުޓަރ
ޞބާ ،ޢަބްދުﷲ ހިލާލު 11 ،މެއި  2020ދުވަހު 13:50
މިދަޢުވާ ހުށަހަޅަމުން ބުނެފައިވަނީ ރ.ހުޅުދުއްފާރ ުު،ރީޙުއް ަ
އެހައިކަށްހާއިރު ،މީނާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވުނު ވައްކަން ކުރުމުގެ ކުށުގެ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ
ޤގައި ފުލުހުން މީނާއާ ސުވާލުކުރުމުން 11 ،މެއި 18( 2020
ޤ ު
ބެލުމުގެ ދަށަށް މީނާ ގެންގޮސް ،މައްސަލާގެ ތަޙް ީ
ޤބޫލުކުރެވޭފަދަ
ޟން ) 1441ދުވަހުގެ ހަވީރުގެ ވަގުތެއްގައި ،މީނާ އިތުރު ބަޔަކާއިއެކު މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކޮށްަ ،
ރަމަ ާ
ޤނޫނު ނަންބަރު 9/2014
ާ
ޟންމަހު ރޯދައަށް ހުރެފައިނުވާކަމަށް އިޢުތިރާފ ވެފައިވާތީ،
ސަބަބެއްނެތި ރަމަ ާ
ޤބާތު) ގެ  616ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރާއި ޙަވާލާދީ އެމާއްދާގެ (ށ) ގެ
ޤނޫނުލްޢު ޫ
(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ާ
ޞބާ ،ޢަބްދުﷲ
ޟންމަހު ރޯދަ ނުހިފުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ރީޙުއް ަ
( )1ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ރަމަ ާ
ހިލާލު (އައި.ޑީ.ކާޑް ނަންބަރު  )A245860ގެ މައްޗަށް ކުރާކަމަށެވެ.
ޟއްޔާއެކެވެ.
ޤ ި
ޝން" ބޭނުން ކޮށްގެން ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ހިންގާފައިވާ ަ
މިއީ "ލައިފް ސައިޒް އެޕްލިކޭ ަ
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ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައް:
ޞބާ ،ޢަބްދުﷲ ހިލާލު (އައި.ޑީ.ކާޑް ނަންބަރު  )A245860ގެ
 -1ދައުލަތުން ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ރީޙުއް ަ

ޟންމަހު ރޯދަ ނުހިފުން" މިކުށުގެ ދަޢުވާ ކޮށްފައިވާތީ ،މިދައުވާގެ ލިޔެ ކިޔުންތައް ޢަބްދުﷲ ހިލާލަށް
މައްޗަށް "ރަމަ ާ
ރައްދު ކުރުމަށްޓަކައި  02ޖުލައި  2020ވަނަ ދުވަހު ޙަވާލު ކުރެވިފައިވެއެވެ.
ޟންމަހު ރޯދަ ނުހިފުމުގެ
ޞބާ ،ޢަބްދުﷲ ހިލާލުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ރަމަ ާ
 -2ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ރީޙުއް ަ
ކުށުގެ ދަޢުވާ ކުރަނީ ،ޢަބްދުﷲ ހިލާލު 11 ،މެއި  2020ދުވަހު  13:50އެހައިކަށްހާއިރު ،މީނާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު
ކުރެވުނު ވައްކަން ކުރުމުގެ ކުށުގެ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް މީނާ ގެންގޮސް ،މައްސަލާގެ
ޟން  )1441ދުވަހުގެ ހަވީރުގެ
ޤގައި ފުލުހުން މީނާއާ ސުވާލުކުރުމުން 11 ،މެއި  18( 2020ރަމަ ާ
ޤ ު
ތަޙް ީ
ޟންމަހު
ޤބޫލުކުރެވޭފަދަ ސަބަބެއްނެތި ރަމަ ާ
ވަގުތެއްގައި ،މީނާ އިތުރު ބަޔަކާއިއެކު މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކޮށްަ ،
ރޯދައަށް ހުރެފައި ނުވާކަމަށް އިޢުތިރާފް ވެފައިވާތީ،

ޤބާތު) ގެ
ޤނޫނުލްޢު ޫ
ޤނޫނު ނަންބަރު ( 9/2014ދިވެހިރާއްޖޭގެ ާ
ާ

 616ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރާއި ޙަވާލާދީ އެމާއްދާގެ (ށ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުންކަމަށް،
ޤނޫނުގެ ސަތާރަ ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ބޭއްވުނު
މިމައްސަލައިގެ އިބްތިދާޢީ އަޑުއެހުމުގައި އާއި އެ ާ
ޝރީޢަތުގެ އަޑުއެހުމުގައި ދައުލަތުން ބުނެފައިވެއެވެ.
ަ
މިމައްސަލައިގެ
 -3އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ގޮތުގެމަތިން ބޭއްވުނު މިމައްސަލައިގެ އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމުގައި ،މި
ޤނޫނުގެ 106
ޝރީޢަތުން ޢަބްދުﷲ ހިލާލު އަށް އެންގުމުގެ ކުރިން ،ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ާ
ަ
ދަޢުވާއަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް
ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި 107 ،ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން މި
ޟއްޔާ
ޤ ި
ަ

ޟއްޔާ
ޤ ި
( ަ

ނަންބަރު

)24/E18C/2020

ގެ

އިބްތިދާއީ

އަޑުއެހުން

ފެށުނީކަން

ތކުރުފާނުމަގު/ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 6580455 :ފެކުސް6580412 :
ތރުބުރީ ހުޅުދުއްފާރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ،ބޮޑު ަ
މާޅޮސްމަޑުލު އު ު
އީމެއިލް r.hulhudhuffaaru@judiciary.gov.mv :ވެބުސައިޓްwww.magistratecourts.gov.mv :
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ޞބާ ،ޢަބްދުﷲ ހިލާލު (އައި.ޑީކާޑް ނަންބަރު )A245860
މިމައްސަލާގައި ދަޢުވާލިބޭ ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ރީޙުއް ަ
ޟންމަހު ރޯދަ
ޟރުވެއިންކަން ކަށަވަރުކޮށް ،ދައުލަތުން ޢަބްދުﷲ ހިލާލުގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ "ރަމަ ާ
މަޖިލީހުގައި ޙާ ި
ނުހިފުން" މި ކުށުގެ ދަޢުވާއާއި ގުޅޭ އެންމެހާ ލިޔެކިޔުމުގެ ކޮޕީ ޢަބްދުﷲ ހިލާލު (އައި.ޑީކާޑް ނަންބަރު )A245860
އަށް ލިބިފައިވާކަން ކަށަވަރުކޮށް ،އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުން ފެށުނުއިރު ޢަބްދުﷲ ހިލާލު (އައި.ޑީކާޑް ނަންބަރު
ޤނޫނުގެ  106ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އާއި114 ،
 )A245860ދިފާޢީ ވަކީލަކު ހޯދާފައިނުވާތީ ،ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ާ
ޞތު
ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ވަކީލަކު ހޯދުމަށް ޢަބްދުﷲ ހިލާލު އަށް ފުރު ަ
ޤތަށް ދެވިފައިވާކަން ކަށަވަރު ކުރެވިފައިވާކަމާއި ،މިގޮތުން
ދެވިފައިވާކަމާއި ،ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް ދޭންޖެހޭ އެންމެހާ ޙައް ު
ޞތުގައި ވަކީލަކު ބޭނުންނުވާކަމަށް ޢަބްދުﷲ ހިލާލު ބުނެފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.
ދެވުނު ފުރު ަ
 -4މިމައްސަލައިގެ ދަޢުވާލިބޭ ޢަބްދުﷲ ހިލާލު މި މައްސަލައިގެ އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމުގައި ދަޢުލަތުން
ޟންމަހު ރޯދަ ނުހިފުމުގެ ކުށުގެ މިދަޢުވާގައި އޭނާ ކުރިއަށް ދާންބޭނުންވަނީ
އޭނާގެ މައްޗަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ރަމަ ާ
ޤނޫނީ ވަކީލަކާއި ނުލައި އަމިއްލައަށް ކަމަށާއި އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކޮށްފައިވާ ދަޢުވާއަށް އިޢުތިރާފު ވާކަމަށާއި
ާ
ފާހަގަކުރާނެ އިތުރު ކަމެއްނެތްކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.
 -5މިމައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވަނީ ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ޢަމަލުކުރުމަށް އެކަށައެޅިފައިވާ
ޤނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ
ޤނޫނު ނަންބަރު  )12/2016އާއި އެ ާ
ޤނޫނު ( ާ
ާ
ޤނޫނުކަމަށްވާ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ
ާ
ޤވާޢިދު"ގެ ދަށުން އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމެއް ބޭއްވިގެން
ޝރީޢަތް ކުރުމާއިބެހޭ ޖިނާއީ އިޖްރާއާތުގެ ަ
ޢަމަލުކުރަމުންދާ " ަ
ޤނޫނީ
ޤތައް އޮޅުންފިލުވައިދީ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ާ
އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމުގައި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް ލިބިގެންވާ ޙައް ު
ޞތުދީ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން
ވަކީލަކު ހަމަޖައްސަން ބޭނުންނުވާކަމަށް ބުނުމުން އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމުގައި ދެފަރާތަށް ފުރު ަ
ޤނޫނު ނަންބަރު
ޤނޫނު ( ާ
ދައުވާގެ އަސްލަށް އިޢުތިރާފްވުމާއި ގުޅިގެން އެ އިއުތިރާފަކީ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ާ
 )12/2016ގެ  108ވަނަ މާއްދާގައިވާ ހަމަތަކަށް ފެތޭ އިޢުތިރާފެއްތޯ ބަލައިގެން އެގޮތުގެ މަތީންނެވެ.
 -6ޢަބްދުﷲ ހިލާލުގެ މައްޗަށް އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމުގައި ބަޔާންވެދިޔަ ދަޢުވާ އިއްވަމުން ދައުލަތުން
ބުނެފައިވަނީ މިއީ އިބްރާހީމް ޚަލީލު 11 ،މެއި  2020ދުވަހު  13:50އެހައިކަށްހާއިރު ،މީނާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު
ކުރެވުނު ވައްކަން ކުރުމުގެ ކުށުގެ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް މީނާ ގެންގޮސް ،މައްސަލާގެ
ޟން  )1441ދުވަހުގެ ހަވީރުގެ
ޤގައި ފުލުހުން މީނާއާ ސުވާލުކުރުމުން 11 ،މެއި  18( 2020ރަމަ ާ
ޤ ު
ތަޙު ީ
ޟންމަހު
ޤބޫލުކުރެވޭފަދަ ސަބަބެއްނެތި ރަމަ ާ
ވަގުތެއްގައި ،މީނާ އިތުރު ބަޔަކާއިއެކު މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކޮށްަ ،
ޤބާތު) ގެ
ޤނޫނުލްޢު ޫ
ޤނޫނު ނަންބަރު ( 9/2014ދިވެހިރާއްޖޭގެ ާ
ރޯދައަށް ހުރެފައި ނުވާކަމަށް އިޢުތިރާފް ވެފައިވާތީާ ،
 616ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރާއި ޙަވާލާދީ

އެމާއްދާގެ (ށ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން

ޤބާތުގެ 1002
ޤނޫނުލްޢު ޫ
ކަމަށާއި އެހެންކަމުން މިކުށް ،ވެގެން މިދަނީ ޖުނަޙުގެ  3ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށަކަށް ކަމަށާއި ާ
ވަނަ މާއްދާގައި ކުށަށް ކަނޑައެޅޭ އަދަބުގެ މިންވަރު ބަޔާންކޮށްދޭ ތާވަލަށް ބަލާއިރު ،ޖުނަޙުގެ  3ވަނަ ދަރަޖައިގެ
ކުށަށް އަސާސީ މިންގަނޑުން ކަނޑައެޅޭ އަދަބަކީ  1މަހާއި  6ދުވަހުގެ ޖަލު ޙުކުމެއް ކަމަށާއި ،އެހެން ނަމަވެސް
 1100ވަނަ ބާބުގައި ކަނޑައެޅޭ އަދަބު އަސާސީ މިންގަނޑަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ބަޔާންކޮށްދީފައިވާއިރު1106 ،
ޝރީޢަތް ނުފެށޭހާ
ަ
ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ކުށްވެރިޔާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ ކުރެވިފައި ވީނަމަވެސް އެމައްސަލާގެ
ތކުރުފާނުމަގު/ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 6580455 :ފެކުސް6580412 :
ތރުބުރީ ހުޅުދުއްފާރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ،ބޮޑު ަ
މާޅޮސްމަޑުލު އު ު
އީމެއިލް r.hulhudhuffaaru@judiciary.gov.mv :ވެބުސައިޓްwww.magistratecourts.gov.mv :
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ތގެ ޚުލާޞާ
ތ ނިމުނުގޮ ު
ޝަރީޢަ ް
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ހިނދަކު ކުށްވެރިޔާ އެކުށަށް އިޢުތިރާފު ވެއްޖެނަމަ އޭނާގެ މައްޗަށް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ އަދަބު ،އަދަބު ކަނޑައަޅަންޖެހޭ
މިންގަނޑަށްވުރެ  1ދަރަޖަ ދަށްވެގެންވާނެކަމަށް ބުނެފައިވާތީ ،ޢަބްދުﷲ ހިލާލު ވެސް މިހިނގާ އިބްތިދާއީ
އަޑުއެހުމުގައި ދައުލަތުން ކޮށްފައިމިވާ ދަޢުވާއަށް އިޢުތިރާފު ވެއްޖެނަމަ ،އަދަބު ކަނޑައަޅަންޖެހޭ މިންގަނޑަށްވުރެ 1
ދަރަޖަ ދަށްވެގެން ދާނެކަމަށެވެ .އެހެންކަމުން ލިބިގެންދާނެ އަދަބަކީ ކުރިން ދެންނެވި  1މަހާއި  6ދުވަހުގެ ޖަލު
ޙުކުމުގެ ބަދަލުގައި  27ދުވަހުގެ ޖަލު ޙުކުމް ކަމަށާއި އަދި ކުށުގެ ރެކޯޑަށް ބަލާ އަދަބުގެ މިންވަރު މަތިވާ ޙާލަތްތަކެއް
ޤނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނާތީ އެފަދަ ޙާލަތުގައި އަދަބު ބޮޑުވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ.
ާ
 -7އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމުގައި ބުނެވިދިޔަ ދަޢުވާއަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް ޢަބްދުﷲ ހިލާލު އަށް އެންގުމުގެ
ޤނޫނުގެ  107ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ( )9( ،)8( ،)7( ،)6( ،)5( ،)4( ،)3ވަނަ
ކުރިން ،ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ާ
ޤނޫނުގެ  107ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި
ޤތަށް ޢަބްދުﷲ އަށް ލިބިގެންވާކަން ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ާ
ނަންބަރުގައިވާ ޙައް ު
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޢަބްދުﷲ ހިލާލު އަށް އެންގިފައިވާކަން ޢަބްދުﷲ ހިލާލު އިބްތިދާއީ އަޑުހުމުގައި
ޝރީޢަތަށް ދީފައިވާ ބަޔާނަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮވެއެވެ.
ަ
ޤނޫނުގެ  106ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާއި 107 ،ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ()2
 -8ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ާ
ޟންމަހު ރޯދަ ނުހިފުން"
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޢަބްދުﷲ ހިލާލުގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ދަޢުވާކަމަށްވާ" ،ރަމަ ާ
މި ކުށުގެ ދަޢުވާ ޢަބްދުﷲ ހިލާލު އަށް އެނގި ސާފުވެއްޖެތޯ ފަނޑިޔާރު ސުވާލު ކުރުމުން ،މިދަޢުވާ ސާފުވެއްޖެކަމަށް
އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމުގައި ޢަބްދުﷲ ހިލާލު ބުނެފައިވެއެވެ.
ޤނޫނުގެ  106ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ
 -9ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ާ
ޤނޫނުގެ  107ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދެގޮތުންކުރެ ގޮތަކަށް ބުނެވިދިޔަ ދަޢުވާއަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް
ާ
ޤނޫނުގެ  107ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )2ވަނަ ނަންބަރުގައި
އަބްދުﷲ ހިލާލު އަށް ފަނޑިޔާރު އެންގުމުން ،އެ ާ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަބްދުﷲ ހިލާލު ކުށަށް އިޢުތިރާފު ވެފައިވެއެވެ.
ޞތުގައި ދަޢުވާއަށް އިއުތިރާފް
 -10ދަޢުވާލިބޭ ޢަބްދުﷲ ހިލާލު ދަޢުވާއަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް ދެވުނު ފުރު ަ
ޤނޫނު ނަންބަރު  )12/2016ގެ  108ވަނަ މާއްދާގައި
ޤނޫނު ( ާ
ވެފައިވާތީ އެ އިޢުތިރާފަކީ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ާ
ބަޔާން ވެގެންވާފަދަ އިޢުތިރާފެއްކަން ކަށަވަރު ކުރެވިފައިވެއެވެ.
ޞ ބަޔާން ހުށަހެޅުމަށް ދަޢުލަތަށް ދެވުނު ފުރުސަތުގައި ދައުލަތުގެ ވަކީލް
 -11މައްސަލައިގެ ޚުލާ ާ
ޝރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ބުނެފައިވަނީ ،ޢަބްދުﷲ ހިލާލުގެ މައްޗަށް ކުރާ ދަޢުވާއަކީ ޢަބްދުﷲ ހިލާލު 11 ،މެއި
ަ
ޟން  )1441ދުވަހުގެ ހަވީރުގެ ވަގުތެއްގައި ،މީނާ އިތުރު ބަޔަކާއިއެކު މަސްތުވާތަކެތި
 18( 2020ރަމަ ާ
ޤނޫނު
ޟންމަހު ރޯދައަށް ހުރެފައިނުވާކަމަށް އިޢުތިރާފް ވެފައިވާތީާ ،
ޤބޫލުކުރެވޭފަދަ ސަބަބެއްނެތި ރަމަ ާ
ބޭނުންކޮށްަ ،
ޤބާތު) ގެ  616ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރާއި ޙަވާލާދީ
ޤނޫނުލްޢު ޫ
ނަންބަރު ( 9/2014ދިވެހިރާއްޖޭގެ ާ
ޟންމަހު ރޯދަ ނުހިފުން" މިކުށުގެ އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމުގައި
އެމާއްދާގެ (ށ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން "ރަމަ ާ
ޤނޫނު އަސާސީގެ  51ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ޢަބްދުﷲ ހިލާލު ދަޢުވާއަށް އިޢުތިރާފު ވެފައިވާތީާ ،
ޝރީޢަތުން
ަ
ޝއްކެއްނެތި މި ދަޢުވާ ސާބިތުވާކަމަށް ދައުލަތުން ދެކޭ ކަމަށާއި މިމައްސަލަ
ަ
އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ
ނިންމަވައި ދެއްވުމަށް އެދޭކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.
ތކުރުފާނުމަގު/ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 6580455 :ފެކުސް6580412 :
ތރުބުރީ ހުޅުދުއްފާރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ،ބޮޑު ަ
މާޅޮސްމަޑުލު އު ު
އީމެއިލް r.hulhudhuffaaru@judiciary.gov.mv :ވެބުސައިޓްwww.magistratecourts.gov.mv :
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ތގެ ޚުލާޞާ
ތ ނިމުނުގޮ ު
ޝަރީޢަ ް

24/E18C/2020

ޞތުގައި ޢަބްދުﷲ ހިލާލު
ޞ ބަޔާން ހުށަހެޅުމަށް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް ދެވުނު ފުރު ަ
 -12ޚުލާ ާ
ޟންމަހު ރޯދަ ނުހިފުން" ކުށުގެ ދައުވާއަށް
ބުނެފައިވަނީ ،އޭނަގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ "ރަމަ ާ
ޟން  )1441ދުވަހުގެ
ޤތުގެ މައްޗަށް ކަމަށާއި  11މެއި  18( 2020ރަމަ ާ
ޤ ަ
އިއުތިރާފުވެފައި އެވަނީ ކުރިކަމެއްގެ ޙަ ީ
ހަވީރުގެ ވަގުތެއްގައި ،ކައިބޮއި ހެދިންކަމަށާއި އެދުވަހު ރޯދަ ނުހިފަން ކަމަށާއި އެންމެ ލުއި ގޮތެއް ހައްދަވައި ދެއްވުން
ފަނޑިޔާރުގެ ކިބައިން އެދޭ ކަމަށެވެ.
ޝރީޢަތުގައި ދައްކާފާއިވާ ވާހަކަތަކަށާއި މައްސަލައާއެކު
ަ
 -13މި މައްސަލަ އާއި ގުޅިގެން ދެފަރާތުން
ޤނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކުގެ މައްޗަށާއި
ޝރީޢަތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ މައްޗަށާއި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހެދިފައިވާ ާ
ަ
ޝރީޢަތަށް އަންނަނިވި
ަ
ޞލުތަކާއި ހަމަތަކުގެ މައްޗަށް ބަލައި ދިރާސާކުރި ހިނދު
ޤނޫނީ އު ޫ
ޝރުޢީ އަދި ާ
ަ
ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
(ހ)

ދައުލަތުން

ރ.ހުޅުދުއްފާރު،

ޞބާ،
ރީޙުއް ަ

އަބްދުﷲ

ހިލާލުގެ

މައްޗަށް

ޤނޫނު
ާ

ނަންބަރު

ޤބާތު) ގެ  616ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރާއި ޙަވާލާދީ
ޤނޫނުލްޢު ޫ
(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ާ

9/2014

އެމާއްދާގެ (ށ)

ޟންމަހު ރޯދަ ނުހިފުން" މިކުށުގެ ދަޢުވާއާއި ގުޅިގެން ހިންގުނު
ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ކޮށްފައިވާ" ،ރަމަ ާ
ޞތު ދެވިފައިވީ
ޞތުދީފައިވާކަމާއި ފުރު ަ
ޤނޫނީ ވަކީލަކު ހަމަޖެއްސުމުގެ ފުރު ަ
ޝރީޢަތުގައި އަބްދުﷲ ހިލާލު އަށް ާ
ަ
ނަމަވެސް ޢަބްދުﷲ ހިލާލު މިދަޢުވާގައި އެކަމާއި މެދުގައި ވާހަކަ ދައްކާފައިނުވާކަމާއި؛
(ށ) ދަޢުވާލިބޭ ޢަބްދުﷲ ހިލާލު ،އިބްތިދާއި އަޑުއެހުމުގައި ދަޢުވާއަށް އިޢުތިރާފު ވަމުން ދަޢުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ޢަމަލަކީ ކުރެވިފައިވާ ކުށެއްކަމަށް ބަޔާންދީފައިވާކަމާއި؛
(ނ) ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް މީގެކުރީން ކުށެއް ސާބިތުވެ ރެކޯޑުކުރެވިފައިވޭތޯ ބެލި ހިނދު ،ދަޢުވާލިބޭ
ޞބާ ،ޢަބްދުﷲ ހިލާލުގެ މައްޗަށް މީގެކުރިން ކުށެއް ސާބިތުވެ ރެކޯޑް ކުރެވިފައިވާކަން އެނގެން
ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ރީޙުއް ަ
ނެތް ކަމާއި؛
ޤބާތުގެ  616ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މިކުށް ދަރަޖަކުރާއިރު ،މިކުށް ފެތިގެންދަނީ ޖުނަޙުގެ  3ވަނަ
ޤނޫނުލްޢު ޫ
(ރ) ާ
ޤބާތުގެ  1002ވަނަ މާއްދާއިން
ޤނޫނުލްޢު ޫ
ދަރަޖައިގެ ކުށެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށްވެފައި ކުށުގެ އަދަބު ކަނޑައަޅާފައިވާ ާ
ޤބާތުގެ  1100ވަނަ ބާބުގެ ދަށުން އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ އަސާސީ
ޤނޫނުލްޢު ޫ
ކުށަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އަސާސީ އަދަބަށް ާ
މިންގަނޑަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކުގެ ތެރެއިން ކުށްވެރިޔާގެ މައްޗަށް އަދަބުގެ މިންވަރު ދަށްކުރަންޖެހޭ ޙާލަތެއް
އޮތްކަމާއި ،ކުށަށް އިޢުތިރާފުވެފައިވަނީ އަދަބުގެ މިންވަރުން ލުއިލިބޭނެ ޙާލަތުގައި ކަމަށްވާތީ އަދަބުގެ އަސާސީ
މިންގަނޑުން އެއްދަރަޖަ ދަށްކުރަން ޖެހޭކަމާއި؛
ޞތުގައި ޕްރޮސެކިއުޓަރ
(ބ) މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އަދަބާމެދު ވާހަކަ ދެއްކުމަށް ދެފަރާތަށް ދެވުނު ފުރު ަ
ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން ،ޢަބްދުﷲ ހިލާލުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށް އޭނާ އިޢުތިރާފް ވެފައިވާ ކުށަކީ ޖުނަޙުގެ  3ވަނަ
ޤނޫނުގެ  1002ވަނަ މާއްދާއިން ކަމަށާއި
ދަރަޖައިގެ ކުށެއްކަމަށާއި އަދަބު ކަނޑައެޅިފައިވަނީ ދަޢުވާކުރެވިފައިވާ ާ
އަސާސީ އަދަބަކީ  1މަހާއި  6ދުވަހަށް ޖަލަށްލުން ކަމަށާއި ދަޢުވާލިބޭ ޢަބްދުﷲ ހިލާލުގެ ކުށުގެ ރިކޯޑެއް ނެތުމާއި
ޤނޫނުން ލުއި ލިބޭ ފަދަ މާޙައުލުގައި ކަމަށްވާތީ އަދަބުގެ އަސާސީ މިންގަނޑަށްވުރެ
އެކު ،ކުށަށް އިޢުތިރާފު ވެފައިވަނީ ާ
އެއްދަރަޖަ ދަށްކުރަންޖެހޭ ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް ބުނެފައިވާކަމާއި،
ތކުރުފާނުމަގު/ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 6580455 :ފެކުސް6580412 :
ތރުބުރީ ހުޅުދުއްފާރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ،ބޮޑު ަ
މާޅޮސްމަޑުލު އު ު
އީމެއިލް r.hulhudhuffaaru@judiciary.gov.mv :ވެބުސައިޓްwww.magistratecourts.gov.mv :

5

ތގެ ޚުލާޞާ
ތ ނިމުނުގޮ ު
ޝަރީޢަ ް

24/E18C/2020

ޤބާތު (ނަންބަރު  )9/2014ގެ  616ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މިކުށް ދަރަޖަކުރާ ހިނދު ،މިކުށް
ޤނޫނުލްޢު ޫ
(ކ) ާ
ޤބާތުގެ ދަށުން މިކުށަށް ކަނޑައެޅޭނެ
ޤނޫނުލްޢު ޫ
ފެތިގެންދަނީ ޖުނަޙުގެ  3ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެއްގެ ގޮތުގައިކަމާއި ާ
އަސާސީ އަދަބަކީ  1މަހާއި  6ދުވަހުގެ ޖަލު ބަންދުކަމާއި ކުށްވެރިޔާގެ މައްޗަށް އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގައި އަދަބުގެ
ޤބާތު (ނަންބަރު  )9/2014ގެ  1002ވަނަ މާއްދާގެ
ޤނޫނުލްޢު ޫ
އަސާސީ މިންވަރަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލެއް އޮތުމުން ާ
ދަށުން ކުށްވެރިޔާގެ މައްޗަށް ކަނޑައެޅޭނެ އަދަބުގެ މިންވަރަކީ  27ދުވަހަށް ޖަލުގައި ބަންދުކުރުމުގެ އަދަބުކަމާއި އަދި
ޤނޫނުގެ  1005ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެހެނިހެން އަދަބުތަކާއި ޖަލު ބަންދާއި އެއްހަމަކުރާ ހިނދު 27
މި ާ
ދުވަހުގެ ޖަލުބަންދާއި އެއްފަދަވަނީ  01މަހާއި  28ދުވަސް ގޭގައި ބަންދުކުރުން ،ނުވަތަ ( 5400/-ފަސްހާސް ހަތަރު
ސަތޭކަ) ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުންކަން އެނގެން އޮވެއެވެ.
ޤބާތު (ނަންބަރު  )9/2014ގެ  1005ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ކުރައްވާފައިވާ
ޤނޫނުލްޢު ޫ
ާ -14
ޤބާތެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާ
ޝން ފަދަ ކަންކަން ޢު ޫ
މުޖްތަމަޢުއަށް ޚިދުމަތްކުރުން ،އުޅޭނޫޅޭގޮތް ގާތުން ބެލުން ،ޕްރޮބޭ ަ
ޞލެއް ޢާއްމުކުރެވި ގެޒެޓް ކުރެވިފައިވާކަން އެނގޭކަށްނެތެވެ.
ތަންފީޒު ކުރާނެ ހަރުދަނާ އު ޫ
ޤބާތު (ނަންބަރު  )9/2014ގެ  1201ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ކުރައްވާފައިވަނީ
ޤނޫނުލްޢު ޫ
ާ -15
އަސާސީ އަދަބެއްގެ ގޮތުން މީހާ ޖަލަށްލާންޖެހޭ ޙާލަތްތައްކަމާއި އެޙާލަތްތަކުގެ ތެރޭގައި "މުޖްތަމަޢުގެ ރައްކަލަށްޓަކައި
ކުށްވެރިޔާ މުޖުތަމަޢުން އެކަހެރިކޮށްފައި ބަންދު ކުރުމުގެ ބޭނުންތެރިކަން" އޮތުމާއި "ކުށްވެރިޔާ ކުރި ކުށުގެ ޢަމަލަކީ
މުޖުތަމަޢު ކުށްވެރިކުރާ ނުރައްކާތެރި ޢަމަލެއްކަމަށް ދެއްކުމަށްޓަކައި ކުށްވެރިޔާ އެކަހެރިކޮށް ބަންދުކުރުން ކޮންމެހެން
ބޭނުންތެރިވުން" ނުވަތަ "ކުށްވެރިޔާގެ ޙާލަތަށާއި އޭނާ ކުޅަ ކުށުގެ ޢަމަލަށް ބަލާއިރު ،އެކަހެރިކޮށް ބަންދުކުރުން
ފިޔަވައި އެކަށީގެންވާ އެހެން އަދަބެއް ނެތުން" ހިމެނެއެވެ.

❖ ޙުކުމް:
ދެންފަހެ ،މި މައްސަލާގެ ބަޔާންތަކާއި ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކާއި މައްސަލައާއި ގުޅުންހުރި
ޞބާ ،ޢަބްދުﷲ ހިލާލު11 ،
ޝރީޢަތުން ނަޒަރުކުރި ހިނދު ،ދައުލަތުން ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ރީޙުއް ަ
ަ
ލިޔުންތަކުގެ މައްޗަށް
ޟން  )1441ދުވަހުގެ ހަވީރުގެ ވަގުތެއްގައި ،މީނާ އިތުރު ބަޔަކާއިއެކު މަސްތުވާތަކެތި
މެއި  18( 2020ރަމަ ާ
ޤނޫނު
ޟންމަހު ރޯދައަށް ހުރެފައިނުވާކަމަށް އިޢުތިރާފް ވެފައިވާތީާ ،
ޤބޫލުކުރެވޭފަދަ ސަބަބެއްނެތި ރަމަ ާ
ބޭނުންކޮށްަ ،
ޤބާތު) ގެ  616ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރާއި ޙަވާލާދީ
ޤނޫނުލްޢު ޫ
ނަންބަރު ( 9/2014ދިވެހިރާއްޖޭގެ ާ
ޟންމަހު ރޯދަ ނުހިފުން" މިކުށުގެ ދަޢުވާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ
އެމާއްދާގެ (ށ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން "ރަމަ ާ
ޞލަށް ޢަބްދުﷲ ހިލާލު އިޢުތިރާފުވެފައިވާތީ،
ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން ހުށައެޅުމުން ،އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމުގައި ދަޢުވާގެ އަ ް
ޤނޫނު އަސާސީގެ  51ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ
ދައުލަތުން ކުރި ދަޢުވާާ ،
ޝއްކެއްނެތި
ަ

ޝރީޢަތަށް
ަ

ސާބިތުވެއްޖެކަމަށް

ކަނޑައަޅައި،

ޤނޫނު
ާ

ނަންބަރު

9/2014

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޤބާތު) ގެ  616ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މިކުށް ދަރަޖަކުރެވިގެންދަނީ ޖުނަޙުގެ  3ވަނަ ދަރައިޖައިގެ ކުށަކަށް
ޤނޫނުލްޢު ޫ
ާ
ޝރީޢަތް ފެށުމުގެ ކުރިން ޢަބްދުﷲ ހިލާލު ،ކުށަށް އިޢުތިރާފު ވެފައިވާތީ އަދަބާއިމެދު ވާހަކަ
ަ
ކަމަށްވާތީ އާއި
ތކުރުފާނުމަގު/ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 6580455 :ފެކުސް6580412 :
ތރުބުރީ ހުޅުދުއްފާރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ،ބޮޑު ަ
މާޅޮސްމަޑުލު އު ު
އީމެއިލް r.hulhudhuffaaru@judiciary.gov.mv :ވެބުސައިޓްwww.magistratecourts.gov.mv :
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ޞބާ ،ޢަބްދުﷲ ހިލާލު (އައި.ޑީ ކާޑް ނަންބަރު  )A245860ގެ މައްޗަށް
ދައްކަވަމުން ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ރީޙުއް ަ
ޤބާތް ކަނޑައެޅުން ފަސްކޮށް ދިނުމަށް ދައުލަތުން އެދުމާއި ގުޅިގެން ފަސްކުރެވިފައިވަނިކޮށް ،ޕްރޮސިކިއުޓަރ
ޢު ޫ
ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ނަންބަރު  )07-01-2021( 196-BAB/E18C/2021/2ސިޓީން އެދިވަޑައިގެންފައިވަނީ
ޝން އަމުރު ނެރުއްވުމާއި ގުޅިގެން މި ދަޢުވާ
ޢަބްދުﷲ ހިލާލުގެ މައްޗަށް ޑްރަގް ކޯޓްގެ ފުރަތަމަ ޙުކުމްކޮށް ރިހެބިލިޓޭ ަ
ޤނޫނު ނަންބަރު
ޞތު ފަހިކޮށްދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި ާ
މުރާޖަޢާކޮށް ބެލިއިރު ،ޢަބްދުﷲ ހިލާލު އަށް ފަރުވާގެ ފުރު ަ
ޤނޫނު) ގެ  58ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،މިމައްސަލަ އިތުރަށް
( 17/2011މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ބެހޭ ާ
ކުރިޔަށް ނުގެން ދިއުމަށް ނިންމާފައިވާތީ ،މައްސަލާގެ ލިޔުންތަކާއިއެކު މައްސަލަ ފޮނުވައިދުމަށް ކަމަށްވާތީ،
ޟ ކުރުމަށް
ޤ ާ
އެދިވަޑައިގެންނެވި ގޮތުގެ މަތިން ލިޔުންތަކާއިއެކު މި މައްސަލަ ފޮނުވާލާ ،ގެއްލުވާލި ރޯދަ ަ
ޟއްޔާ ނިންމީއެވެ.
ޤ ި
ޞބާ ،ޢަބްދުﷲ ހިލާލުއަށް އަންގާ ،މި ަ
ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ރީޙުއް ަ

ޟއްޔާބަލައި ނިޔާކަނޑައެޅީ
ޤ ި
މި ަ

ޞޠަފާ
ޢަލީ މު ް
ރ.ހުޅުދުއްފާރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓުއިސްމެޖިސްޓްރޭޓް

ތކުރުފާނުމަގު/ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 6580455 :ފެކުސް6580412 :
ތރުބުރީ ހުޅުދުއްފާރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ،ބޮޑު ަ
މާޅޮސްމަޑުލު އު ު
އީމެއިލް r.hulhudhuffaaru@judiciary.gov.mv :ވެބުސައިޓްwww.magistratecourts.gov.mv :
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