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ޒިންމާއެއް  އަދާކުރަންޖެހޭ  ދަށުން  އެއްބަސްވުމެއްގެ  މަދަނީ 
ނުވަތަ  ހައްޔަރުކޮށް  މީހަކު  އެއްވެސް  ސަބަބުން  އަދާނުކުރުމުގެ 

ބަންދުކޮށްގެނެއް ނުވާނެއެވެ. 

ޤާނޫނުއަސާސީ: މާއްދާ 45

ޤާނޫނުއަސާސީ: މާއްދާ 55

މަދަނީ މައްސަލަތަކުގައި ބަންދު ކުރެވިދާނެތަ؟

ގޮތުގެމަތީން  އެއްގޮތްވާ  ޤާނޫނަކާ 
ގަޔަށް  މީހެއްގެ  އެއްވެސް  މެނުވީ، 
ހައްޔަރުކޮށް،  ހިފައި،  އަތްލައި، 
އަދި ބަންދުކުރެވިގެން ނުވާނެއެވެ.

ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ހައްޔަރުނުކުރުމާއި ބަންދުނުކުރުމަކީ ކޮބައިތަ؟ މީހަކު ހައްޔަރު ނުވަތަ ބަންދު ކުރެވޭނީ ކޮންކަހަލަ ޙާލަތެއްގައިތަ؟
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ކުށެއް ކުރުމުން އެމީހަކު ހައްޔަރު ކުރެވޭނީ:

ޤާނޫނުއަސާސީ: މާއްދާ 46

މީހަކު ހައްޔަރު ނުވަތަ ބަންދު ކުރެވޭނީ ކޮންކަހަލަ ޙާލަތެއްގައިތަ؟

ކުށެއް  މީހަކު  މީހާއަށް  ކުރާ  ހައްޔަރު   -
ކުރަނިކޮށް ފެންނަ ހިނދެއްގައި،

ކޮށްފިކަމަށް  ކުށެއް  މީހަކު  ނުވަތަ   -
އެކަށީގެންވާ  ޤަބޫލުކުރެވޭފަދަ  ބުއްދިއަށް 
ހުރެއްޖެ  ހެކިތަކެއް  ނުވަތަ  ސަބަބުތަކެއް 

ހިނދެއްގައި
ކުށެއް  އެއުޅެނީ  އެވަގުތަކު  ނުވަތަ   -
ކުރާން ކަމަށް ބުއްދިއަށް ޤަބޫލުކުރެވޭފަދަ 
އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް ނުވަތަ ހެކިތަކެއް 

ހުރެއްޖެހިނދެއްގައި
- ނުވަތަ ކޯޓުގެ އަމުރަކުން ހުއްދަ ލިބިއްޖެ 

ހިނދެއްގައި
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ޤާނޫނުއަސާސީ: މާއްދާ 47

ހިފެހެއްޓުމާއި ފާސްކުރުމާއި މުދާ އަތުލުމުގެ ބާރު ހިފަހައްޓާ 
މީހާއަށް ލިބިގެންވޭތަ؟ 

އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި އެއްވެސް 
މީހެއްގެ ގަޔަށް އަތްލައި، ފާސްކޮށް، 
ގަދަކަމުން  އެއްޗެއް  މީހެއްގެ 

އަތުލައިގެނެއް ނުވާނެއެވެ.
ދިރިއުޅޭ  މީހުން  ގެދޮރާއި  ގޮވަތި 
ވެގެންވާ  ޙުރުމަތްތެރި  ތަންތަނަކީ 
ފިޔަވަޅެއް  ވަގުތުން  ތަންތަނެވެ. 
މުދަލަކަށް  މީހެއްގެ  ނާޅައިފިނަމަ 
ލިބިދާނެ  މީހަކަށް  ނުވަތަ 
އެ  ގެއްލުމަކުން  ނުރައްކާތެރި 
މުދަލެއް ނުވަތަ އެ މީހަކު ސަލާމަތް 
ކޯޓުގެ  ނުވަތަ  ކުރުމަށްޓަކައި، 
އަމުރަކުން ހުއްދަ ލިބިގެން މެނުވީ 
އެއްވެސް މީހަކު ދިރިއުޅޭ ތަނަކަށް 
އެ މީހެއްގެ ނުރުހުމުގައި ވަދެގެނެއް 

ނުވާނެއެވެ.
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ޤާނޫނުއަސާސީ: މާއްދާ 54

އެއްވެސް މީހަކަށް ލާއިންސާނީ އަދަބެއް ދެވިދާނެތަ؟

ރަހުމުކުޑަ،  މީހަކަށް،  އެއްވެސް 
ކަމެއް  އިހާނެތި  ލާއިންސާނީ، 

ކޮށްގެނެއް ނުވާނެއެވެ.
އަދި އިންސާނި ކަރާމާތް ގެއްލޭފަދަ 
އަދަބެއް އެއްވެސް މީހަކަށް ދީގެނެއް 

ނުވާނެއެވެ.
އަނިޔާ  މީހަކަށް  އެއްވެސް  އަދި 

ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
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ތިމާއަކީ ކާކުކަން އަންގައިދިނުން ފިޔަވައި އިތުރު އެހެން އެއްވެސް 
މަޢުލޫމާތެއް ނުދީ ހަނުހުރުމަކީ ލިބިގެންވާ ޙައްޤެއްކަން އެ މީހަކަށް 
ލިބެން  އެމީހަކަށް  ފުރުޞަތު  ލިބިގަތުމުގެ  ޙައްޤު  އެ  އަންގައި، 

ޖެހޭނެއެވެ.
ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކޮށްފައިވާ މީހާ ބަންދުކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނީ 
ހައްޔަރުކުރެވުނުތާ  މީހަކު  އެ  ކަނޑައެޅުމަށް،  މަތީންތޯ  ހަމަތަކުގެ 
ފަނޑިޔާރެއްގެ  ތެރޭގައި،  ގަޑިއިރުގެ  ސައުވީސް  ގިނަވެގެން 

ކުރިމައްޗަށް ހާޒިރު ކުރެވެން ޖެހޭނެއެވެ.   
އަދި ޝަރުތަކާއެކު ނުވަތަ ޝަރުތަކާ ނުލައި އެމީހަކު ދޫކޮށްލުމަށް، 
އެ  ބާރު  ނެރުމުގެ  އަމުރެއް  ބެހެއްޓުމަށް  ބަންދުގައި  ނުވަތަ 

ފަނޑިޔާރަކަށް ލިބިގެންވާކަން އަންގަންވާނެއެވެ.   

އެމީހާ  އެންގުންތަކުގެތެރޭގައި:  އަންގަންޖެހޭ  އިރު  ހައްޔަރުކުރާ 
ގެންދެވޭ ފުލުހުންގެ މަރުކަޒުގެ ނަން އެމީހަކު ހައްޔަރުކުރާ ވަގުތު 

އެމީހަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

ފުލުހުންނަށް ލިބިދީފައިވާ އެންމެހާ ޤާނޫނީ ބާރުތަކާއި އިޚްތިޔާރުގެ 
ބޭނުން ހިފުމާބެހޭ ޤަވާއިދު: މާއްދާ 18
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ޤާނޫނުއަސާސީ: މާއްދާ 48

އަހަރެން މިނިވަންކަން ގެއްލޭގޮތަށް ހައްޔަރު ނުވަތަ ބަންދު 
ކުރެވިއްޖެނަމަ އަހަރެންގެ ޙައްޤުތަކަކީ ކޮބައިތަ؟

ވަގުތުން  ސަބަބު  ހައްޔަރުކުރެވުނު 
އެމީހަކަށް އެގެން ޖެހޭނެއެވެ.

ގަޑިއިރުގެ  ސައުވީސް  ގިނަވެގެން 
ސަބަބު  ހައްޔަރުކުރެވުނު  ތެރޭގައި 
ލިބެން  މީހާއަށް  އެ  ލިޔުމުން 

ޖެހޭނެއެވެ.
އެހީތެރިކަން  ވަކީލެއްގެ  ޤާނޫނީ 
ލިބިގެންވާކަން  ޙައްޤު  ހޯދުމުގެ 
އެމީހަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ.      

ޤާނޫނީ  ލަސްކުރުމެއްނެތި  އަދި 
ހޯދައި،  އެހީތެރިކަން  ވަކީލެއްގެ 
އެހައްޔަރު ކުރެވުނު ނުވަތަ ބަންދު 
ނިމެންދެން  މައްސަލައެއް  ކުރެވުނު 
އެހީތެރިކަން  ވަކީލުގެ  ޤާނޫނީ 
ދެމެހެއްޓުމުގެ ފުރުޞަތު އެމީހަކަށް 

ލިބެންޖެހޭނެއެވެ.
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މީހާގެ ވަނަވަރު ބަލާނެކަން.
އިނގިލީގެ ނިޝާން ނަގާނެކަން.

ފޮޓޯ ނަގާނެކަން.
އިސްކޮޅު  ބަރުދަނާއި  ހަށިގަނޑުގެ 

ބަލާނެކަން.
ޕޮލިސް ކަސްޓަޑީއަށް ގެނެވޭ މީހާގެ 
އެއްވެސް  ބޭރުފުށުން  ހަށިގަނޑުގެ 
އެކަމުގެ  ލިބިފައިވާނަމަ  އަނިޔާއެއް 

މަޢުލޫމާތު ނަގާނެކަން.    

ފުލުހުންެގެ ޢާންމު ޤަވާއިދު، ހަތަރުވަނަ ބާބު: މާއްދާ 28

އަހަރެން ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާއިރު  
ނެގޭނެ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ކޮބައިތަ؟
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ފުލުހެއްގެ   ހައްޔަރުކުރި  އެމީހާ 
ސަރވިސް  ރޭންކާއި  ނަމާއި 

ނަންބަރު އަންގަންވާނެއެވެ.
ހައްޔަރުކުރެވޭ  ކުރެވޭއިރު  ހައްޔަރު 
ފަރާތަށް  ކުރެވޭ  ހައްޔަރު  ސަބަބު 

އަންގައިދޭންޖެހޭނެއެވެ.

ފުލުހުންނަށް ލިބިދީފައިވާ އެންމެހާ ޤާނޫނީ ބާރުތަކާއި އިޚްތިޔާރު 
ބޭނުން ހިފުމަށާބެހޭ ޤަވާއިދު: މާއްދާ 18

އަހަރެން ހައްޔަރުކުރި ފުލުހެއްގެކައިރިން އެމީހަކީ ކާކުކަން 
އަންގައިދިނުމަށް ބުނެވިދާނެތަ؟

07



އެ  މަޙްރޫމްކުރެވޭނީ،  މިނިވަންކަމަކުން  ނުވަތަ  ޙައްޤަކުން  އެއްވެސް 
ކަމަކަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ މިންވަރަށް.
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ބަންދުކުރެވިފައިވާ މީހުންނާ މުޢާމަލާތުކުރާނީ ކޮންގޮތަކަށްތަ؟

ކޯޓެއްގެ ޙުކުމަކާ ގުޅިގެން، ނުވަތަ 
ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ހައްޔަރު 
ބަންދު  ނުވަތަ  ކުރެވިފައިވާ 
އިޖްތިމާޢީ  މީހުންނާއި  ކުރެވިފައިވާ 
ސަބަބުތަކަށްޓަކައި  އެކިއެކި 
ގެންދާ  ބަލަހައްޓަމުން  ދައުލަތުން 
ޢަމަލުކުރާންވާނީ  މީހުންނާމެދު 
އިންސާނުންނާ  އިޙްތިރާމާއެކު 
އެކަށީގެންވާ  މުޢާމަލާތުކުރުމަށް 

ގޮތަކަށް.
ކޯޓެއްގެ ޙުކުމަކާ ގުޅިގެން، ނުވަތަ 
ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ހައްޔަރު 
ބަންދު  ނުވަތަ  ކުރެވިފައިވާ 
ކުރެވިފައިވާ މީހުންނާއި، އިޖްތިމާޢީ 

އެކިއެކި ސަބަބުތަކަށްޓަކައި 
ގެންދާ  ބަލަހައްޓަމުން  ދައުލަތުން 
މީހުން، މި ބާބުގައި ބަޔާންވެގެންވާ
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އެކަށީގެންވާ  ކުރުމަށްޓަކައި  މަސައްކަތް  ބަރީއަވުމަށް  ކުށުން 
އެ  އަދި  ލިބޭންވާނެއެވެ.  ވަސީލަތްތައް  އެކަށީގެންވާ  ވަގުތާއި، 
މީހަކު އިޚްތިޔާރުކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލަކާ މަޝްވަރާކުރުމަށް ފުރުޞަތު 

ލިބެންވާނެއެވެ.
އެ މީހެއްގެ ހާޒިރުގައި ޝަރީޢަތް ކުރެވުމާއި، އެ މީހަކު އިޚްތިޔާރުކުރާ 
ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީގައި ކުށުން ބަރީއަވުމަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ 

ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ.
ހެކީންނާ  ހާޒިރުކުރާ  ޝަރީޢަތަށް  ފަރާތުން  ހުށަހަޅާ  ދަޢުވާ 
ސުވާލުކުރުމާއި، އެ މީހަކު ބޭނުން ހެކީން ޝަރީޢަތަށް ހާޒިރުކޮށްދިނުމަށް 
ސުވާލު  މަޖިލީހުގައި  ޝަރީޢަތުގެ  ހެކީންނާ  އެ  އެދުމާއި،  ކޯޓުގައި 

ކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ.
އެ މީހަކު ކުށެއްކޮށްފިކަން، އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ޝައްކެއްނެތި، 
ޝަރީޢަތުގައި ސާބިތުނުކުރެވޭ ނަމަ އެ މީހަކީ ކުށެއް ނެތް މީހަކު 

ކަމުގައި ބެލުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ
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އަހަރެންގެ މައްޗައް ކުށެއް ކުރިކަމުގެ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާނަމަ 
އަހަރެންގެ ޙައްޤުތަކަކީ ކޮބައިތަ؟

ތުހުމަތު  މައްޗަށް  އެމީހެއްގެ 
ކޮބައިކަން،  ކުށަކީ  ކުރެވިފައިވާ 
ދޭހަވާނޭ  ރަނގަޅަށް  އެމީހަކަށް 
އަންގަން  ލަސްނުކޮށް  ބަހަކުން، 

ވާނެއެވެ.
އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްގެތެރޭގައި އެ 
މީހަކާމެދު ޝަރީޢަތްކޮށް ނިންމުމުގެ 

ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ.
ޝަރީޢަތުގައި  ދެކޮޅަށް  ތިމާއާ 
ޙައްޤު  ނުދިނުމުގެ  ބަޔާނެއް 

ލިބިގެންވެއެވެ.
ބަސް  ޝަރީޢަތްކުރެވޭ  މީހަކީ  އެ 
ބީރު  ނުވަތަ  މީހަކުނަމަ،  ނޭނގޭ 
މަންމަނު  ނުވަތަ  މީހެއްނަމަ، 
މީހަކުނަމަ، އެ މީހަކަށް ދައުލަތުގެ 
ހޯދުމުގެ  ތަރުޖަމާނަކު  ފަރާތުން 

ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ.
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ޤާނޫނުގައި ކުށެއް ކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިނުވާ ކަމަކަށް ފަހުން
ހަދާ ޤާނޫނަކުން އަދަބު ދެވިދާނެތަ؟

ވަކި ކަމެއް ކުރުން، ނުވަތަ ވަކި ކަމެއް ނުކޮށް ދޫކޮށްލުން އެއީ ކުށެއް 
ބަޔާންކޮށްފައި  ކަމުގައި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ނުވަތަ ޤާނޫނުގައި 
ނެތީސް އެ ކަމެއް ކުރި މީހަކަށް ނުވަތަ އެ ކަމެއް ނުކޮށް ދޫކޮށްލި 
މީހަކަށް، އެ ކުރި ކަމަކާ ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލި ކަމަކާ ގުޅުވައިގެން 

އަދަބު ދީގެނެއް ނުވާނެއެވެ.
އަދި ކުށެއް ކުރިއިރު އެ ކުށަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދަބަށް ވުރެ ބޮޑު 

އަދަބެއް އެ ކުށް ކުރި މީހާއަށް ދީގެނެއް ނުވާނެއެވެ.
ކުށެއްކުރުމާ، އެ ކުށެއް ކުރި މީހާއަށް ޙުކުމްކުރުމާ ދެމެދު، އެ ކުރި 
ކުށެއްގެ އަދަބަށް ޤާނޫނަށް ގެންނަ ބަދަލަކުން ލުޔެއް ދީފައިވާނަމަ، 

އެ މީހަކަށް ދޭންވާނީ ފަހުން ހެދުނު ޤާނޫނުގައިވާ އަދަބެވެ. 

ގަޑިއެއް އެވަކީލަށް އަންގަން ވާނެއެވެ. 
ނަމަވެސް ތަޙުޤީޤު ކުރަން ބޭނުންވާ މައްސަލައިގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށާއި 
 10 ފެށުމުގެ  ތަޙުޤީޤު  ރިޢާޔަތްކޮށް  ޙާލަތްތަކަށް  އެންމެހާ 
ތަނަކާއި  ޙާޟިރުވާންޖެހޭ  އެވަކީލަކަށް  ލަސްނުކޮށް  ގަޑިއިރަށްވުރެ 

ގަޑިއެއް އެންގިދާނެކަން އަންގަން ވާނެއެވެ.
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ފުލުހުންގެ ޢާންމު ޤަވާއިދު: ހަވަނަބާބު، މާއްދާ 54

އަހަރެން މިނިވަންކަން ގެއްލޭގޮތައް ހައްޔަރު ނުވަތަ ބަންދު 
ކުރެވިއްޖެނަމަ ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ އެހީތެރިކަން ހޯދިދާނެތަ؟ 

އެހީއަކަށް  ވަކީލެއްގެ  ޤާނޫނީ 
ހިނދެއްގައި  ކޮންމެ  ބޭނުންވެއްޖެ 
އެފަދަ އެހީ ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު 

ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ލިބިގެންވެއެވެ.
މައްސަލަތަކުގައި،  ބޮޑެތި  ޖިނާއީ 
ޤާނޫނީ  މީހާއަކީ  ތުހުމަތުކުރެވޭ 
ހޯދޭ  އެހީތެރިކަން  ވަކީލެއްގެ 
ނެތް  ތަނަވަސްކަމެއް  މާލީ  ފަދަ 
ދައުލަތުން   އޭނާއަށް  މީހަކުނަމަ، 
ވަކީލަކު  ޤާނޫނީ  އޮފީސް(  )އޭ.ޖީ 

ޢައްޔަން ކޮށްދޭން ވާނެއެވެ.
ހިނގަމުންދާ ތަޙުޤީޤެއްގައި ތުހުމަތު 
ސުވާލުކުރުމަށް  މީހާއާ  ކުރެވޭ 
ގަޑިއިރުގެ   18 ވަގުތުގެ  ބޭނުންވާ 
ޤާނޫނީ  ޢައްޔަންވެފައިވާ  ކުރިން 

ވަކީލު ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ތަނަކާއި 
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