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ޤާނޫނު ނަންބަރު: 41/2014

ޤާނޫނު ނަންބަރު 17/2010 )ބިރުދެއްކުމާއި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާއި 

ތޫނު އެއްޗެހި ގެންގުޅުން މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް
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 ދައުުރގެ  ތިންވަނަ ހު އޮތް ރަްއޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެދުވަ ހޯމަވި  01މަހުގެ  ިޑެސންބަރުވަނަ އަހަރުގެ  4102
ބިރުެދއްކުމާިއ ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާާރއި ޫތުނ ) 4101/02ޤާނޫނު ނަންބަރު " ވަަނ ޖަލްސާއިން ފާސްުކރެއްވި  42

ވަަނ  24ޤާނޫނުއަސާސީގެ  "ލުބިވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  0އަށް  (ޤާނޫނު އެްއޗެހި ގެންގުޅުން މަނާކުރުުމގެ
 ދުަވހު  އަްނގާރަހ( ވި 0231 ޞަފަރު 42) 4102 ޑިސެންބަރު 01 ،މާއްދާގަިއވާ ގޮތުގެ މަތިން

ިދވެހިސަރުކާުރެގ ގެޒެުޓަގއި މިއަދު ޝާއިުޢ  ،މި ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ ،ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްީދޤު ކުރެްއވުމުންރައީ
 ކުރެިވއްޖެެއވެ.
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 4103/30 :ނަްނބަރުޤާނޫނު 

 ބިރުދެއްކުމާއި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާއި ) 0202/01ނަންބަރު ޤާނޫނު 
  އަށް ( ޤާނޫނު  ތޫނު އެއްޗެހި ގެންގުޅުން މަނާކުރުމުގެ 

 ޤާނޫނު  ގެނައުމުގެ  ވަނަ އިޞްލާޙު  0

އަށް އަންނަިނިވ  (ންގުޅުން މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނުބިރުދެއްކުމާއި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާއި ތޫނު އެއްޗެހި ގެ) 4101/01ޤާނޫނު ނަްނބަރު 
 .އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން

 ވަނަ މާްއދާގެ ފަހަތަށް އަންަނނިވި މާއްދާަތއް އިތުރުކުރުން.  3ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .0

ތޫނު އެއްޗެއް ނުވަތަ 
ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކޮށްގެން 
 ޤަޞްދުގައި މީހަކު މެރުން 

އްކާތެރި ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކޮށްގެން ޙައްޤަކާ ނުލައި މީހަކު ތޫނު އެއްޗެއް ނުވަތަ ނުރަ )ހ( .5
 މަރައިފިނަމަ ޤަޞްދުގައި މީހަކު މެރުމުގެ ކުށުން އެމީހަކު ކުށްވެރިވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮުތގެމަތިން ޙައްޤަކާ ނުލަިއ މީަހކު މަރާލުމުގައި އެކަކަށްވުރެ  )ށ(  
ވެއްޖެނަމަ އެ ހުރިހާ އެންމެން ޙައްޤަކާ ނުލައި ޤަޞްދުގައި ގިނަމީހުން ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރި

 މީހަކު މެރުމުގެ ކުށުން ކުށްވެރިވާނެއެވެ. 

 މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށުގެ އަދަބަކީ، މަރުގެ އަދަބެވެ. )ނ(  

ޛުކުރުމުގެ ކުރިން އެއްވެސް މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި އެހެން ޮއތްނަމަވެސް، މަރުގެ އަދަުބ ތަްނފީ )ރ(  
މަރުޙަލާއެއްގައި، މަރާލެވިފައިވާ މީހާގެ ވާރިޘުން، ކުށް ސާބިތުެވފައިވާ މީހާގެ އަތުން ނުވަތަ 
 އޭނާގެ ޢަޞަބަތްތެރިންގެ އަުތން މަރުގެ ދިޔަ ހޯދައި، މަޢާފުދީފިނަމަ ނުވަތަ މަރުގެ 

 ނުލައި އޭނާގެ  ދިޔަ ހޯދުމަކާ ނުލައި މަޢާފުދީފިނަމަ، މަރަށް މަުރ ހިފުމަކާ
ނޑައަޅަންވާނެއެވެ.  މައްޗަށް ތަޢުޒީރީގޮތުން އުމުރަށް ޖަލަށްލުމުގެ އަދަބު ކަ

މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށް ކުރަން އުޅުމަކީ، ނުވަތަ އެ ކުށް  )ބ(  
 ށެކެވެ.ކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުމަކީ ނުވަތަ އެއްވެސް ސިފައެއްގައި ބައިވެރިވުމަކީ ކު

 )ފަނަރަ( އަހަރާއި  05 މި މާއްދާގެ )ބ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ކުށުގެ އަދަބަީކ، )ޅ(  
 )ފަންސަވީސް( އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ. 45

ތޫނު އެއްޗެއް ނުވަތަ 
ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކޮށްގެން 

 މާރާމާރީ ހިންގުމުގެ 
 ސަބަބުން މީހަކު މަރުވުން 

އެއްޗެއް ނުވަތަ ނުރައްކާެތރި ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކޮށްެގން ާމރާމާރީ ހިންގުމުގެ ސަބަބުްނ  ތޫނު )ހ( 6.
 ކުރަނީ ކުށެކެވެ.  މާރާމާރީ ހިންގި މީހާ އެ މީހަކު މަރުވެއްޖެނަމަ، އެ

 މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ކުށުގެ އަދަބަކީ، އުމުރަށް ޖަލަށްލުމެވެ. )ށ(  

)ހ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ކުށް ކުރަން އުޅުމަކީ، ނުވަތަ އެ ކުށް ކުރުމުގައި  މި މާއްދާގެ )ނ(  
 އެހީތެރިވެދިނުމަކީ ނުވަތަ އެއްެވސް ސިފައެއްގައި ބައިވެރިވުމަކީ ކުށެކެވެ.
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)ވިހި(  41)ފަނަރަ( އަހަރާއި  05 މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށުގެ އަދަބަކީ، )ރ(  
 މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ. އަހަރާ ދެމެދުގެ

މީހެއްގެ ގުނަވަނެއް 
ނެތިދާފަދަ ގޮތަކަށް ތޫނު 

އެއްޗެއް ނުވަތަ ހަތިޔާރެއް 
ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ 

 ހިންގުން 

މީހެއްގެ ގުނަވަނެއް ނުވަތަ ގުނަވަނެއްގެ ބައެއް ނެތިދާފަދަ ގޮތަކަށް ތޫނު އެއްޗެއް ނުވަތަ  )ހ( .1
 ންޮކށްގެން މާރާމާރީ ހިންގުމަކީ ކުށެކެވެ. ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރެއް ބޭނު

 )ފަނަރަ( އަހަރާިއ  05 މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށުގެ އަދަބަކީ، )ށ(  
 )ފަންސަވީސް( އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ. 45

ތަ އެ ކުށް ކުރުމުގައި މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ކުށް ކުރަން އުޅުމަކީ، ނުވަ )ނ(  
 އެހީތެރިވެދިނުމަކީ ނުވަތަ އެއްެވސް ސިފައެއްގައި ބައިވެރިވުމަކީ ކުށެކެވެ.

)ވިިހ(  41)ދިހައެއް( އަހަރާއި  01 މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ކުށުގެ އަަދބަކީ، )ރ(  
 އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ.

 މީހަކަށް ނުރައްކާތެރި 
ހާނިއްކައެއްވާ ގޮތަށް ތޫނު 
އެއްޗެއް ނުވަތަ ހަތިޔާރެއް 
ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ 

 ހިންގުން 

މީހަކަށް ނުރައްކާތެރި ހާނިއްކައެއްވާ ގޮތަށް ތޫނު އެއްޗެއް ނުވަތަ ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރެއް  )ހ( .8
 ބޭނުންކޮށްެގން މާރާމާރީ ހިންގުމަކީ ކުށެކެވެ. 

 )ދިހައެއް( އަހަރާއި  01 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށުގެ އަދަބަކީ، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި  )ށ(  
 )ފަނަރަ( އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ. 05

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ކުށް ކުރަން އުޅުމަކީ، ނުވަތަ އެ ކުށް ކުރުމުގައި  )ނ(  
 ބައިވެރިވުމަކީ ކުށެކެވެ.އެހީތެރިވެދިނުމަކީ ނުވަތަ އެއްެވސް ސިފައެއްގައި 

)ދިހައެއް(  01)ަހތެއް( އަހަރާއި  1 މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށުގެ އަދަބަކީ، )ރ(  
 އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ.

ތޫނު އެއްޗެއް ނުވަތަ 
ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކޮށްގެން 

 މާރާމާރީ ހިންގުން 

 ނުރައްކާެތރި ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކޮށްގެން ާމރާމާރީ ހިންގުމަކީ ކުށެކެވެ. ތޫނު އެއްޗެއް ނުވަތަ )ހ( .9

)ދިހައެއް(  01)ހަެތއް( އަހަރާއި  1 މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ކުށުގެ އަދަބަކީ، )ށ(  
 އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ.

ށް ކުރަން އުޅުމަކީ، ނުވަތަ އެ ކުށް ކުރުމުގައި މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ކު )ނ(  
 އެހީތެރިވެދިނުމަކީ ނުވަތަ އެއްެވސް ސިފައެއްގައި ބައިވެރިވުމަކީ ކުށެކެވެ.

)ފަހެއް(  5)ތިނެއް( އަހަރާއި  4 މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށުގެ އަދަބަކީ، )ރ(  
 އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ.
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ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިދޭ 
ބައެއް ޙައްޤުތައް 
 ހިފެހެއްޓިގެންވުން 

ވަނަ މާއްދާެގ ނިޔަލަށް ހުރި މާއްދާތަކުގައި ހިމެޭނ  9ވަނަ މާއްދާއިން ފެށިގެން  5މި ޤާނޫނުގެ  .01
 ކުށްތަކުގެ ތެރެއިން ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކުރެވޭ ނުވަތަ ަހއްޔަރުކުރެވޭ މީހާއަށް ޤާނޫނުއަސާސީން 

ވަނަ މާއްދާގެ ިނޔަލަށް  03ވަނަ މާއްދާިއްނ ފެށިގެން  00ލިބިދޭ ޙައްޤުތަކުގެ ތެރެއިން، ިމ ޤާނޫނުގެ 
ހުރި މާއްދާތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙައްޤުތައް، އެ މާއްދާތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިްނވަރަށް 

 ހިފެހެއްޓިގެންވެއެވެ.

ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު 
 ހިފެހެއްޓިގެންވުން 

ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރެވޭ ނުވަތަ ބަންދުކުރެވޭ މީހަކީ ކާކުކަން އަންގައިދިނުން ފިޔަވައި،  .00
ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ  38އިތުރު އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ނުދީ ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު، ޤާނޫނުައސާސީގެ 

ވަަނ  9ނަ މާއްދާއިން ފެށިގެން ވަ 5ދަށުން ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ލިބިީދފައިވީނަމަވެސް، މި ޤާނޫނުގެ 
މާއްދާއާ ދެމެދުގައި ހިމެނޭ ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ަބންދުކުރެވޭ މީހާއަށް، އެ ޙައްޤު، އެއްވެސް 

 މިންވަރަކަށް ލިބިގެނެއްނުވެއެވެ.

ތަޙުޤީޤުގެ މަރުޙަލާގައި 
ބަންދުން މިނިވަންވުމުގެ 
 ޙައްޤު ހިފެހެއްޓިގެންވުން 

ނުވަތަ ހެކިބަސް ދޭންހުރި މީހަކަށް ނުފޫޒެއް  ކުރެވޭ މައްސަލައެއްގެ ހެކި ފޮރުވުމަށް،އެމީހަކާމެދު ތުހުމަތު .04
ފޯރުވުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފާނެކަމަށްޓަކައި، ނުވަތަ ކޯޓަްށ ހާޒިރުނުވެދާނެކަމަށްޓަކައި، ނުވަަތ 

އްކަލެއް ފިލާފާނެކަމަށްޓަކަިއ، ނުވަތަ ބަންދުން ދޫކޮށްލައިިފނަމަ މުޖުތަމަޢުގެ ސަލާމަތަށް ނުރަ
ކުރިމަތިވެދާނެކަމަށްޓަކައި މެނުވީ، ޝަރީޢަތުން ޙުކުމްކުރުމުގެ ކުރިން މީހަކު ބަންދުގައި ަބހައްޓައިެގނެްއ 

ވަނަ  5ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، މި ޤާނޫނުގެ  39ނުވާނެކަމަށް، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
މާއްދާތަކުގައި ހިމެނޭ ކުށްތަކުގެ ތެރެއިން ކުށެއްގެ ވަނަ މާއްދާގެ ނިޔަލަށް ހުރި  9މާއްދާއިން ފެށިގެން 

ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ މީހާ ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފިނަމަ، ުމޖުތަމަޢުގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް 
ކުރިމަތިވެދާނެކަމަށް ބަލައި، އަދި ހެކި ފޮރުވުމަށް ނުވަތަ ހެކިބަސް ދޭންހުރި މީހަކަށް ނުފޫޒެްއ 

ށްފާނެކަަމށް ބަލައި، ތަޙުޤީޤުގެ މަރުޙަލާއާއި ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާ ނިމެްނދެްނ ފޯރުވުމަށް މަސައްކަތްކޮ
ނޑިޔާރަށް މަގުފަހިކޮށްިދނުމަށްޓަކައި، އެ ޙައްޤު އެ މިްނވަރަށް  ބަންދުގައި ެބހެއްޓުމަށް އަމުރުކުުރމަށް ފަ

 މި ޤާނޫނުގެ ބޭނުަމށްޓަކައި ހިފެެހއްޓިގެންވެއެވެ.

ވަކީލަކު  ޤާނޫނީ 
ރުމުގެ ޢައްޔަންކު

 ފުރުޞަތު ދެވޭނެ ދާއިރާ 

މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކޮށްފައިވާ މީހަކު ބޭނުން ކަމުގައިވާނަމަ،  )ހ( .04
އޭނާއާ ސުވާލުކުރެވޭ ވަގުތު އޭާނގެ ޤާނޫނީ ވަީކލު އޭނާއާ އެކުަގއި ހުރުމަށް އެދުމުގެ ޙައްޤު، 

އެކަމަށް އެދެފިނަަމ، އެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމަީކ،  އޭނާއަށް ލިބިެގންވެއެވެ. އަދި، އޭނާ
 ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ލާޒިމު ކަމެކެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، އެ މާއްދާގެ ދަށުން ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ހަމަޖައްސަން  )ށ(  
ހަދާ )ހައެއް( ގަޑިއިރު ފާއިތުވާއިރުވެސް، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން  6ދެވޭ ފުރުޞަތުގައި، 

ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ ފަދަ އެކަށީގެންވާ ސަބަބަކާ ނުލައި ޤާޫނީނ ވަކީލު ހާޒިރުވެފައިނުވާނަމަ، 
 ފުލުހުންަނށް އޭނާއާ ސުވާލުކުރުމައިގެން ކުރިއަށް ދެވިދާނެއެވެ.

ނީ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ހަމަޖައްސަން ުކށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ ފަރާަތށް ދެޭވ ފުރުޞަތުގައި، އޭނާ ޤާނޫ  )ނ(  
ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރުމަށްފަހުގައިވެސް އޭނާގެ ވަކީލު ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ، އަދި ވަކީލު 
ހާޒިރުވެފައިނުވަނީ، ކުށުގެ ތުުހމަތުކުރާ ފަރާތަށް އެންގުމަކާ ނުލައި ކަމުގައިވާނަމަ، އެހެްނ 

ގެ )ހައެއް( ގަޑިއިރުގެ އިތުރު ފުރުޞަތެއް، ުކށު 6ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރުމަށް، 
 )ހައެއް( ގަޑިއިރު ފާއިތުވާއިރުވެސް،  6ތުހުމަތުގައިވާ ފަރާަތށް ދޭންާވނެއެވެ. އަދި އެ 

މި ޤާނޫނުގެ ަދށުން ހަާދ ގަާވއިދުގައި ބަޔާންކުރާފަދަ އެކަށީެގންވާ ސަބަބަކާ ނުލައި ޤާޫނނީ 
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 ދާނެއެވެ.ވަކީލު ހާޒިރުވެފައިނުވާނަމަ، ފުުލހުންނަށް އޭނާއާ ސުވާލުކުރުމައިގެން ކުރިއަށްދެވި

ހައްޔަރުކުރެވޭއިރު ފުލުހުން ދޭ ޤާނޫނީ އިންޒާރު ދިނުމަށްފަހުގައި، އަދި އެ އިންޒާރުގައި ހިމެނޭ  )ރ(  
ކަންކަން އޭނާއަށް ފަހުމްވެއްޖެަކން ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހުގައިވެސް ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ފުރުޞަތު 

 ފުލުުހންނަށް ސުވާލުކުރެވިދާނެއެވެ. ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ބުނެ، އެ ފުުރޞަތު ދޫކޮށްލައިފި މީހަކާ

ޤާނޫނީ ވަކީލާ 
 މަޝްވަރާކުރުމުގެ ދާއިރާ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަުށން ިލބިދޭ ާޤނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެީހތެރިކަން ޯހދުމުެގ  54ޤާނޫނުއަސާސީގެ  .03
ަލްށ ހުރި ވަނަ މާއްދާގެ ނިޔަ 9ވަނަ މާއްދާއިްނ ފެިށގެން  5ޙައްޤު ބޭނުންކުރުމުގައި، މި ާޤނޫނުގެ 

މާއްދާތަކުގައި ހިމެނޭ ކުށްތަކުގެ ތެރެއިން ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާއާއި އޭނާގެ ވަކީލާ ދެމެދު ހިނގާ 
)ނުވަދިހަހައެއް( ގަޑިއިރުގެ  96މުވާސަލާތުތައް އޭނާ ހައްޔަރުކުރެވޭ ހިނދުން ފެށިގެން ފުރަތަމަ ހިނގާ 

ކުށުގެ ތުހުމަތުަގއިވާ މީހާއާއި އޭނާގެ ވަކީލާ އެކަނި  ތެރޭގައި ހިންގަންވާނީ ުފލުހެއްެގ ހާޒިރުގައެވެ.
)ނުވަދިހަހައެއް( ގަޑިއިރު  96 ކުރެވޭނީ، މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ފުރަތަމަތުބައްދަލުވެ މުވާސަލާ

 ފާއިތުވުމަށް ފަހުގައެވެ.

ޙައްޤުތައް ހިފެހެއްޓުމުގައި 
 ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ވަނަ މާއްދާއަށް  06
 ރިޢާޔަތްކުރުން 

ވަނަ މާއްދާގެ ނިޔަލަށް ހުރި މާއްދާތަކުގައި  03ވަނަ މާއްދާއިން ފެށިގެން  00މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( .05
ވަނަ މާއްދާގެ  06ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަސާސީ ޙައްޤުތައް ހިފެހެއްޓިފައިވަީނ، ޤާޫނުނއަސާސީގެ 

 )ހ( ގެ ދަށުްނނެވެ.

ވަނަ  06އްޓިގެްނަވނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ މި ޤާނޫނުގެ ދަުށން އެ ޙައްޤުތައް އެ މިންވަރަށް ހިފެހެ )ށ(  
ނޑައެޅުމުގައި، ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ވަަނ  06މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ޮގތުގެމަިތންތޯ ކޯޓުްނ ކަ

 )ހައެއް( ނުކުތާއަްށވެސް، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން،  6މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ 
އްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެ އަސާސީ ޙައްޤުތައް އެ މިންވަރަށް ހިފެހެއްޓުމުގައި، ރަ

 ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާކަމަށް ކޯޓުން ަބލަންވާނެއެވެ.

 ބަންދުގައި ބެހެއްޓުން 

 

ވަނަ މާއްދާގެ ނިޔަލަށް ހުރި މާއްދާތަކުގައި  9ވަނަ މާއްދާއިން ފެށިގެން  5މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( .06
ންދުގައި ބަހައްޓައިދިނުްނ ހިމެނޭ ކުށްތަކުގެ ތެރެއިން ކުށެއް ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހެއް، ބަ

ވަަނ  39އެދި ފުލުހުން ނުަވތަ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ކޯޓުގައި އެދެފިނަަމ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
މާއްދާގައި، ޝަރީޢަތުގެ ޙުކުމެްއ ކުރުމުގެ ކުރިން، މީހަުކ ބަްނދުގައި ބެހެއްޓިާދނެ ޙާލަތުތަްއ 

އް ވުޖޫދުގައިވާނަމަ، ތަޙުޤީޤުގެ މަރުޙަލާއާއި ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތުތަކުގެ ތެރެއިން ޙާލަތެ
 ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާ ނިމެންދެްނ އެމީހަކު ބަންދުގައި ބެހެއްޓުަމްށ ކޯޓުން އަމުރުކުރަންވާނެއެވެ.

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޙާލަތެއް ވުޖޫދުގައިވޭތޯ މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ  39ޤާނޫނުއަސާސީގެ  )ށ(  
ނޑައެޅު ނޑަކީ، ޖިނާއީ ކުށެއް ދަށުން ކޯޓުން ކަ މުަގއި ކޯޓުން އިޚްތިޔާރުކުރާ މިންގަ

ނޑު ކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގައި  50ސާބިތުކުރުމަށް ބަލާ މިންގަ
ނޑެއް ނޫނެވެ. އެ ޙާލަތުގައި ކޯޓުން ބަލަންވާީނ، ފުލުހުން ނުަވަތ  ބަޔާންކުރާ މިންގަ

މަުޢލޫމާތަްށ ބަލާިއރު، އެއިން ޙާލަތެއް ވުޖޫދުގަިއ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ހުށަހަޅާ އަންނަނިވި
 އޮތުން، އެފަދަ ޙާލަތެއް ވުޖޫދުަގއި ނެތުމަށްވުރެ ގާތްތޯ ެބލުމުގެ މައްޗަށެވެ.

ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާއަކީ ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ކުރިްނ ހައްޔަރުކުރެވިފައިވާ  (0)   
 މީހެއްނަމަ އެކަމުގެ ރެކޯޑު؛
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ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާއަީކ ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގަިއ ކުރިން ދަޢުވާއެއް  (4)   
 އުފުލާފައިވާ މީހެއްނަމަ އެކަމުގެ ރެކޯޑު؛

 ފުލުހުންގެ އިންެޓލިޖެންސް ރިޕޯޓުގައި އެމީހަކާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތު؛ (4)   

ކުރާ ފަސް ޙާލަތުގެ ތެރެއިން ޙާލަތަާކ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން 39ޤާނޫނުއަސާސީގެ  (3)   
 ގުޅޭގޮތުން ފުލުހުން ހުަށހަޅާ އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު.

ދަޢުވާކުރާކުރުމާއި 
މައްސަލަ ނިންމުމުގެ 

 މުއްދަތު 

ވަނަ މާއްދާގެ ނިޔަލަށް ހުރި މާއްދާތަކުގައި  9ވަނަ މާއްދާއިން ފެށިގެން  5މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( .01
ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގަިއ ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހަކު ހައްޔަރުކުރާތާ  ހިމެނޭ ކުށްތަކުެގ ތެރެއިން

)ފަނަރަ( ދުަވހުގެ ތެރޭގައި އޭނާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ  05ގިނަވެގެން 
ޖެނެރަލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާެނއެވެ. އަދި އެ ދަޢުވާ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 ވަުހގެ ތެރޭގައި އެ މައްސަލައިގައި ކޯޓުން ޙުކުމެއް ކުރަންވާނެއެވެ.)ތިރީސް( ދު 41ގިނަވެގެން 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންޮކްށފައިވާ ފަދަ މައްސަލަތަކުގައި އެަކށީގެންވާ ހެކި ލިބިފައިވާނަަމ،  )ށ(  
)ފަނަރަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  05އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައި މީހަކު ހައްޔަރުކުރާތާ ގިނަވެގެން 

އްސަލައިގެ ދަޢުވާކުރުމަށް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މައްޗަށް މަ
 ލާޒިމުވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުތަކަކީ ޢާންމު އުސޫލުްނ ޢަމަލުކުރެވޭނެ މުއްދަތުތަކެއް  )ނ(  
ޢުގެ އަމަން ޢާންމު ކަމުގައިވީނަމަވެސް، ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމަށާއި، މުޖުތަމަ

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި އެ މުއްދަތުތައް ކޮންމެހެން އިތުރުކުރަންޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި، 
 އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ އެންމެ ކުރު މުއްދަތަކަށް އެކަން ކުރެވިދާނެއެވެ.

ނަ މާއްދާގެ ނިޔަލަށް ހުރި މާއްދާތަކުގައި ވަ 9ވަނަ މާއްދާއިން ފެށިގެން  5މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( .08 ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ހެކި 
ބަޔާންކުރާ ކުށެއްގެ ތަޙުޤީޤުގައި ހޯދޭ އަންނަނިވި ބާވަތުގެ ެހއްކަކީ، އެ ކުށުގެ ދަޢުވާގައި 

 ޝަރީޢަތަށް ޤަޫބލުކުރެވޭނެ ހެކި ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.

 އް؛އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ހެކީގެ ގޮތުގައި ޤަބޫލުކުރެވޭ ކޮންމެ އެއްޗެ (0)   

ކުށެއް ކުރިކަމަށް އެއްބަސްވެ، މީހަކު އަނގަބަހުން، ނުަވަތ ލިޔުމުން، ނުވަތަ  (4)   
 އެނޫންވެސް ގޮތަކުން، ޝަރީޢަުތގެ މަޖިލީހުގައިވާ އިޢުތިރާފާއި އިޤްރާރު؛

މީހަކު މަރުވުމުން، ދަޢުވާއާ ުގޅުންހުރި ޙަޤީޤަތަކަށް ބާރުލިްއަބއިދޭ ގޮތަކަށް، އޭނާެގ  (4)   
 ގައި އޭނާ ބުނާ އެއްޗެއް؛ މަރުމަތީ

ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ ހާޒިރުގައި، އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ  (3)   
ރެކޯޑުކުރެވޭ ގޮތަށް، އެއްވެސް މަޖުބޫރުކަމެއް ނެިތ، ކުށުެގ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީާހެގ 

 އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ދޭ ބަޔާން؛
ކަމެއް މެދުވެރިކުރުވުމުގެ ނިޔަތެއް އޮތްކަން ނުވަތަ އެފަަދ  ކުށުގެ ޢަމަލާގުޅޭ ވަކި (5)   

ކަމެއް މެދުވެރިކުރުވުމަށް ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާ ތައްޔާރުވިކަން ދޭހަކޮށްދޭ 
 އެއްވެސް ޢަމަލެއްގެ މަޢުލޫމާތެއް؛
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 ފޮރެންސިކް ހެކި؛ (6)   

 ރަސްމީ ލިޔުން. (1)   

ންބަރުގެ ބޭނުަމށްޓަކައި "ފޮރެންސިކް ހެކި" ކަމަށް ބުނެފައި ( ވަނަ ނ6ަމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ށ(  
 އެވަނީ، އަންނަނިވި ތަެކތި ހިމެޭނގޮތުންނެވެ.

އިނގިލީގެ ނިޝާނާއި، ޑީ.އެން.އޭގެ މަޢުލޫމާތާއި، ފޮޓޯއާއި، ެއތެރެހަށީގެ ފޮޓޯއާިއ،  (0)   
ކްނޮލޮޖީެގ ބޮޑީ ސާމްޕަލާއި، އެތެރެހަށީގެ ސާމްޕަލް ހިމެނޭގޮތުން ސައިންސާއި ޓެ

 ޒަރީޢާއިން ހޯދޭ އެފަދަ މަޢުލޫމާުތ؛

ނޑުން ހަދާ އޮޓޮޕްސީން ލިބިދޭ މަުޢލޫމާތު؛ (4)     މަރުވެފައިވާ މީހެއްގެ ހަށިގަ

ކުށެއް ކުރުމުގައި ބޭނުންކުރި އެއްޗެއް ނުވަތަ ކުށް ކުރި ފަރާތާއި އަނިޔާ ލިބުނު ފަރާްތ  (4)   
ވެށިން ފެންނަ ޮކންމެ މާއްދީ ހެއްކެއް  އެ ކުށާ ގުޅުވައިދޭ އެއްޗެއް ނުވަތަ ކުށުގެ
 ތަޙްލީލުކުރުމަށްފަހު ދެނެގަނެވޭ ަމޢުލޫމާތު.

( ވަނަ ނަންބަރުގެ ބޭނުމަްށޓަކައި، "ރަސްމީ ލިޔުން" ކަމަށް ބުނެފައި 1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ނ(  
ވާ އެވަނީ، ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބާރުތައް ތަންފީޛުކުރުމުގެ ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަތު ލިބިގެން

ފަރާތަކުން، އަްނނަނިވި ވަސީލަްތތަކުގެ ތެރެއިން ވަސީލަތެއް މެުދވެރިކޮށް، އެއްވެސް ބާވަތެއްެގ 
 މަޢުލޫމާތެއް އުފައްދާފައިވާ ނުވަަތ ހިމަނާފައިވާ ނުވަތަ ދަފްތަރުކޮްށފައިވާ ކޮންމެ އެއްޗަކަށެވެ.

ޕްލޭނެއް ނުވަތަ ގްރާފެއް  ލިޔުމުން ނުވަތަ ޗާޕުކޮށްފައި އޮތް އެއްޗެއް )ޗާޓެއް ނުވަތަ (0)   
 ނުވަތަ ކުރެހުމެއް ކަމުގައިވިޔަސް(؛

އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތަކުން ވާސިލުވެވޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކޮމްޕިއުޓަރ  (4)   
 ފައިލެއް؛

 ފޮޓޯ؛ (4)   

ވަަތ އަޑު ނުވަތަ އެފަދަ އެހެން ޑޭޓާެއއް ރައްކާކުރެވިފައިވާ ޑިސްކެއް ނުވަތަ ޓޭޕެއް ނު (3)   
 ފިލްމެއް ނުވަތަ ރޯލެއް؛

މަންޒަރު ނުވަތަ އެފަދަ އެހެން ޑޭޓާއެއް ރައްކާކުރެވިފައިވާ ފިލްމެއް ނުވަތަ ނެގެޓިވެްއ  (5)   
 ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެއްޗެއް.

ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި 
 ދައްކާ ވާހަކަ 

ނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމަ . 09 އްޗަށް ފުރަތަމަ ހާޒިރުކޮށް ބާއްާވ ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކޮށްަފއިވާ މީހާ ފަ
 އަޑުއެހުމަކީ، މި ޤާނޫނުގެ ބޭނުަމށްޓަކައި ޝަރީޢަުތގެ މަޖިލީހެއް ކަމުގައި ބެލޭނެއެެވ. އަދި  ޝަރީޢަތުގެ

އެ މަޖިލީހުގައި އޭނާ ދޭ ބަޔާްނތަކާއި ދައްކާ ވާހަކަތަކަކީ، އޭާނގެ މައްޗަށް އެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ފަހުން 
 ބޭއްވޭ ޝަރީޢަތުގައި އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ޭބނުންކުރެވޭނެ އެއްޗެކެވެ.  އުފުލިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި

ޝަރީޢަތުގައި ދިޔަދިނުން 
 ލާޒިމުވާ ކުށްކުށް 

މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންޮކށްފައިާވ ކުށްތަކުގެ ތެރެއިން އިސްލާީމ ޝަރީޢަތުގައި ދިޔަދިނުން ާލޒިމުވާ  .41
ނޑައަޅާ ކުށްތަކަށް، މި ާޤނޫނުގައި ަކނޑައެޅިފައިވާ އަދަބު ދި ނުމުގެ އިތުރުން، ޝަރީޢަުތން ކަ

 ގޮތެއްގެމަތިން ދިޔަދިނުން ލާޒިުމކުރުމަކަށް މި ޤާނޫނު ހުރަހެއްނާޅާނެއެވެ.
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ވަނަ މާއްދާއިްނ  5އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، މި ޤާނޫނުގެ  .40 އިސްތިއުނާފުކުރުން 
ލަށް ހުރި މާއްދާތަކުގެ ތެރެއިން މާއްދާއެއްގެ ދަށުން ދަށު ޯކޓުގަިއ ވަނަ މާއްދާގެ ިނޔަ 9ފެށިގެން 

ދަޢުވާކުރެވޭ މައްސަލަތަކުގެ ނިްނމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރެވޭނެ މުއްދަތަކީ، އަިދ 
ހައިކޯޓުން ބަލައި ނިންާމ މައްސަލަތަކުގެ ނިންމުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓުގައި 

 ތިއުނާފުކުރެވޭނެ މުއްދަތަީކ، އެ މައްސަލައިގެ ޙުކުމްގެ ލިޔުން ލިބޭ ތާރީޚުން ެފށިގެން އިސް
)ތިރީސް( ދުވަްސ ގުނާނީ، ރަސްމީ ބަންުދ ދުަވސްތައް  41)ތިރީސް( ދުވަހެވެ. އެގޮުތން އެ  41

 ނުހިމަނައެވެ.

 ރުން. ވަނަ މާްއދާގެ ފަހަތަށް އަންަނނިވި މާއްދާ އިތުރުކު 1ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .4

)ދިވެހިާރއްޖޭގެ  4103/9މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންވެގެންާވ ކުށެއް އެއީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  .45 ޤާނޫނުގެ މަޤާމު 
ޤާނޫނުލްޢުޫޤބާތު( ގައި ކުށެއް ކަމުގައިވެފައި، އެކަމަކު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޫޤބާތުގައި އެ ކުށުގެ 

ނޑައަޅާފައިވާ ކުށު  ގެ ރުކުންތަކާ ތަފާތުވާނަަމ، އެ ކުށަށް އަދަބު ދޭނީ، ރުކުންތައް މި ޤާނޫނުގައި ކަ
އެ ކުށުގެ ރުކުންތައް ފުރިހަމަވަނީ، މި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުެގމަތިން ކަމުގައިވާނަމަ، މި ޤާނޫނުެގ 
ނޑައެޅިގެންާވ  ދަށުންނެވެ. އެ ުކށުގެ ރުކުންަތއް ފުރިހަމަވަނީ، ދިެވހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްުޢޤޫބާތުގަިއ ކަ

 ކަމުގައިވާނަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫާބތުގަިއވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ. އެހެންނަަމވެސް،  ކުށަށް އެކަނި
 އެ ކުށުގެ ރުކުންތައް ދެ ޤާނޫނުގައިވެސްވާ ގޮތުގެމަތިން ފުރިހަމަވާނަމަ، އެ ކުށަށް އަދަބު ދެވޭނީ 

 މި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެަކންޏެވެ.

 ދާގެ ފަހަތަށް އަންަނނިވި މާއްދާ އިތުރުކުރުން. ވަނަ މާއް  1ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .4

ބައެއް ޤާނޫނުތަކުގެ ބައެއް 
 މާއްދާ އުވާލުން 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާޫނނުލްުޢޤޫބާތުެގ  68/01މި ޤާނޫނަްށ ޢަމަލުކުރަްނ ފެުށމާއެކު، ޤާނޫުނ ނަްނބަރު  .41
 ވަނަ މާއްދާ އުވުނީއެވެ. 041( ގެ 3ޗެޕްޓަރު 

 ޤާނޫނަްށ އިތުރުކުރާ މާއްދާތަކާ ގުޅިގެން އެ ޤާނޫނުގެ މާއްދާތަކުގެ ނަްނަބރު ތަރުތީބުކުރުން.  މި ޤާނޫނުން ުބނެވިދިޔަ .3

 މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ަފށާނީ، މި ޤާނޫނު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.  .5
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