ސުރުޚީ
ނ
ކބެހޭ ޤާނޫ ު
ހެއް ާ
އަލަށްހެދިފައިވާ ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ބައެއް މުހިއްމު ނުކުތާތައް.
ނ އުފައްދާ ޓްރައިބިއުނަލްތަކުގައާއި އަދި އާބިޓްރޭޝަން )ތަޙްކީމް( ގެ
ދގައި ޤާނޫނަކު ް
 .1ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  2ވަނަ މައް ާ
ނށް އަމަލުކުރުން ލާޒިމެއް ނޫންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް
ސަލަތައް ބެލުމުގައި މިޤާނޫ ަ
އުސޫލުން ބެލޭ މައްސ
ގއިވެސް މި ޤާނޫނު ބޭނުންކުރަން ލާޒިމް ކުރުން މުހިއްމުކަމަށް
އ ތަޙްކީމްގެ މައްސަލަތަކު ަ
ޓްރައިބިއުނަލް ތަކާއި
ީނާއާކީ އެއް އުސޫލަކައި
ފާހަގަކުރަމެވެ .ސަބަބަކީ ،ކޯޓެއްގައިވިޔަސް އަދި ޓްރައިބިއުނަލެއްގައިވިޔަސް ހެއްކާ ،ޤަރނ
ގޑުތަކަކުން ބަ ަ
މިން ަ
ލން މުހުއްމު ކަމަކަށްވާތީވެއެވެ .އަދި ޓްރައިބިއުނަލްއަކުން މައްސަލަ ނިންމުމަށްފަހުގައި ކޯޓަކަށް އެ
މައްސަލަ އިސްތިއުނާފް ކުރުމުންވެސް ހަމަ މި ހެއްކާއި ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އަމަލުކުރެވޭނެތީވެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ނކީ
ޤާނޫނީ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގައި އެއް މިންގަޑުތަކެއް ހުރުން މުހިއްމުކަމަށް ފެންނާތީވެއެވެ .މި ޤާނޫ ަ
ސް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ
ޭޝިޔާގެ ހެއްކާ ބެހޭ ޤާނޫނު  19500އާ އެއްގޮތަށް ހެދިފައިވާ ޤާނޫނަކަށް ވާތީވެ ،ހެކިބަސ
މެލޝ
ބަޔާން )އެފިޑެވިޓް( އަކީ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނެ އެއްޗެއް ނޫންކަމާއި އެ ބަޔާނުގައި ހިމެނޭ އެއްޗަކީ އެ
ސާބިތުކޮށްދޭންޖެހޭނެ އެއްޗެއްކަންވެސް ފާހަގަކުރަމެވެ .ވީމާ2 ،

ައބިއުންލްތަކުގައި
އ
ހުށަހަޅާފަރާތް ކޯޓު ކޯޓުތަކާއި ޓްރ ި

ވަނަ މާއްދާ އެގޮތަށް އިސްލާޙުކުރުން ރަގަޅުވާނެކަމަށް ފާހަގަކޮއްލަމެވެ.
ުރިހަމަވީނަމަވެސް ،ހެކީގެ
އި ،މި ޤާނޫނުގެ  18ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުތުތައް ފރ
 28 .2ވަނަ މާއްދާގަ ި
ނކުރެވޭނެ ކަމަށް ޝަރުތުކޮށްވެފައިވާ އިޤްރާރާއި ،އެފަދަ އެއްބަސްވުމެއް އޮތްކަމަށް ދޭހަވާފަދަ
ގޮތުގައި ބޭނުން ު
ޙާލަތެއްގައި ވެފައި ާ
ވ އިޤްރާރު ،ހެކީގެ ގޮތުގައި ޝަރީޢަތަށްހުށަނޭޅޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .މިމާއްދާއަށް "އަދި
ދ ހެކި ކޯޓުން ބަލައި ގެނެގެން ނުވާނެއެވެ"" .މިހެން އޮތުން މުހިއްމުކަމަށް ފާހަގަކުރަމެވެ .ސަބަބަކީީ ،އެފަދަ
އެފަ ަ
ނުތަން ނުދިނުމުގެ އިތުރުން ކޯޓުންވެސް އެފަދަ ހެކި ބަލައިގަތުމުގެ އެއްވެސް ފުރުސަތެއް
ހެކިހުށަހަޅަން ޤާނޫނ
ެނނުވާނެކަމަށް ބެލެވޭނެތީ ،އެ ގޮތަށް ސާފުކޮށް ބަޔާންވެގެން އޮތުން މުހިއްމުކަމަށް ފެންނާތީވެއެވެ.
އޮވެގން
އި "ފުލުހުންގެ ބަންދުގައި ނުވަތަ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ހުރެ ،މީހަކު ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކާއި
 29 .3ވަނަ މައްދާގައ
ެނ ހޯދުނު ަ
ހޤީގަތެއް ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅޭއިރު ،ސީދާ އެހަޤީގަތާއި ގުޅޭގޮތުން އޭނާ ދީފައިވާ މައުލޫމާތު
ގުޅިގން
ވ.
ނ ބަދަލުކުރަން ފެނެއެ ެ
އިޢުތިރާފަކަށްވިޔަސް އަދި ނުވިޔަސް ހެކީގެ ގޮތުގައި ކޯޓުގައި ސާބިތުކުރަންވާނެއެވެ" ،މިހެ ް
ސަބަބަކީ

ފުލުހުންގެ

ބެލުމުގެ

ދަށުގައި

ރގެން
ހު ެ
1

ދޭ

ބަޔާންތަކާއި

މައުލޫމާތަކީ

ވަރަށްވެސް

ވިސްނައިގެން

ްނަ މީހަކު ދޭ މަޢުލޫމަތަކީ ގަދަކަމުން،
ބަލައިގަންނަންޖެހޭނެއެއްޗެއް ކަމަށް ބެލެވޭތީވެއެވެ .ޕޮލިސް ކަސްޓަޑީގައި ހުނނ
ޔކޮށްގެން ނު ަ
އަނި ާ
ައިވާ އެއްވަޗަކަށްވުން އެކަށީގެންވެއެވެ .މިފަދަ ހެއްކަކީ ޤާނޫނު
ވތަ ބިރުދައްކައިގެން ހޯދާފއ
ާސގައިވެސް ބަލައިނުގަނެވޭނެ ހެއްކެއްކަން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
ސ
އަސ ީ
 49 .4ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންވެގެންވާ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން ބެލެހެއްޓޭ ފޮރެންޒިކް ތަޙުލީލުތަކުގައި ހިމެނޭ ޑީ.އެން.އޭ އާއި
އިންގިލީގެ

ނިޝާ ް
ނ

ބަހެއްޓިދާނެކަމުގެ

"ވަކި

ލގައި
ބަދަ ު

ބަހައްޓަން

މުއްދަތެއްވަންދެން

ޖެހޭނެއެވެ"

މިހެން

ޅވާނެއެވެ.
ބަދަލުކޮށްލުން ރަގަ ު
 .5ޤާނޫނީ މައްސަލައެއް ނިންމުމުގައި މަގަނޑު  2ކަމަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހެއެވެ .އެއީ؛
.i

އެ މައްސަލައެއް ނިންމުމުގައި ބޭނުން ކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނޫ އުސޫލުތައް.

.ii

އެ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް/މިންގަޑުތައް ބޭނުންކޮށްގެން ހެކި ސާބިތުކުރުން.

 .6ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނަކީ މިތަނުން އެ ޤާނޫނީ އުސޫލުބޭނުންކޮށްގެން ހެކި ސާބިތުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ޤާނޫނެވެ.
އި ،އެ މީހެއްގެ މައްޗަށް
 .7ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިހާރު ހިގަމުންދާ ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނަކީ ،ޚާއްސަކޮށް ޖިނާޢީ މައްސަލަތަކުގަ ި
ޖިނާޢީ ދަޢުވާ އުފުލޭއިރު އޭނާގެ ހައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް ނުކުޅެދިފައިވާ ޤާނޫނެކެވެ .ވީމާ ،އަލަށް މި
ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނަކީ މައްސަލައެއްގައި ދެ ފަރާތުންވެސް ހުށަހަޅާ ހެކި ކޯޓުތަކުން ބަލައިގަނެ ،އެ
މައްސަލައާއި ގުޅުންހުންނަ )ރެލަވަންސީ( އަދި ކަމެއް ސާބިތުވާފަދަ ޤަރީނާތައް ނިންމުމުގެ ބާރުދޭ ޤާނޫނެކެވެ.
ތމަޢުގައި ބޭނުންކުރާ ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކުގެ އެހީގައި ޑީ.އެން.އޭ އާއި ،ޓެލެ-ވިޑިއޯ ލިންކާއި އަދި ކޮންޕިއުޓަރ
މުޖް ަ
ފަދަ ތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން އުންދަގޫ މައްސަލަތައް ނިންމުމުގައި ހެއްކާއި ޤަރީނާ ހޯދުމުގެ ފުރުސަތުވެސް މި އަލަށް
އނގަބަހުންދޭ ހެކިބަހަކަށް
ހެދޭ ހެއްކާއިބެހޭ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންވެގެންވެއެވެ .މީގެ ސަބަބުން ހަމައެކަނި ލިޔުމުންނާއި އަ
ރިޢާ ަ
ޔތްކުރާކަށް ނުޖެހެއެވެ" .ހެކި" ކަމަށް ބެލެވޭނެ އެހެން ކަންތައްތަކާއި ތަކެތިވެސް މި ހެއްކާއި ބެހޭ ޤާނޫނުން
ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.
 .8ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނަކީ އަބަދުވެސް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ހެކި ހުށަހެޅުމަށް ބާރުއަޅާ ޤާނޫނެކެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން
ޫނެއްގެ ދަށުން ބަލައިގަތުމަށް މަޖުބޫރުކުރުވާނެ އެއްޗެކެވެ .އޭގެ ސަބަބުން ،ގާޒީއަށް
ހެކިބަހަކީ އެހުށަހެޅޭ ގާޒީއަށް ޤާނނ
އޭނާ ެ
ގ

އިޚްތިޔާރުބޭނުންކޮށްގެން

ވަކިކަހަލަ

ހެކި

ޤަބޫލުކޮށް

ނުވަތަ

ދޫކޮށްލައި،

މައްސަލަނިންމުމުގައި

ބޭއި ް
ނސާފުވެރިވުމުގެ ފުރުސަތުކުޑަވެގެންދާނެ ކަމެކެވެ.
 .9މިހެދިފައިވާ ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނަކީ ޖިނާޢީ މައްސަލަތަކާއި މަދަނީ މައްސަލަތަކުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ެ
ނ ޤާނޫނެކެވެ.
 .10މި ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނުގައި ވިޑިއޯ ލިންކްގެ ޒަރިއްޔާއިން ކޯޓުން ހެކި ޤަބޫލުކުރަން ބަޔާންކޮށްފައި އޮވެއެވެ .މީގެ
ެސް މައްސަލައިގައި ހެކިބަސްދޭން ތިބޭ
ސަބަބުން ނޭދެވޭ ޙާލަތްތަކުގައި ތިބި އަންހެނު ް
ިންނާއި އަދިވސ
ނނާއި ކުޑަކުދނ
މީހު ް
ްސަލައިގައި އެފަދަ ހެކި ކޯޓަށް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ
ނގެ ހެކިބަސް ސަލާމަތްކަމާއިއެކު ދިނުމާއި އެމީހުން މައސ
މީހުންނަށް ހެކި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
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އ ޤާނޫންލް ޢުޤުބާތެއްހެދި މަޖިލީހައްވެނީ ހުށަހެޅިފައެވެ .ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ އަލަށް ހެދޭ
 .11ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަ ު
ޤާނޫނުލް

އުޤޫބާތަކީ

މައްސަލަތަކުގައި

މިހާރު

ދ
އަމަލުކުރެވެމުން ާ

ދަޢުވާލިބޭފަރާތައް

އޭނާގެ

ޤާނޫނުލް

ދިފާޢުގައި

އުޤޫބާތައްވުރެން

މަސައްކަތް

ކުރު ު
މގެ

ރަގަޅު
ހައްޤު

އެއްޗަކަށްވާއިރު،

ގިނާއީ

ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި

ދށުން ބަލައިގަނެވޭނެފަދަ ހެކި ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ހެއްކާއި ބެހޭ ޤާނޫނު އަވަހަށް
އެކަށީގެންވާ އަދި ޤާނޫނެއްގެ ަ
ފާސްކުރުން މުހިއްމުކަމެވެ.
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