
`

  ޞަފްޙާ 2 ގެ 1

ނޫސް ބަޔާން 

ފައިާވ ށްކޮ ވާޢުލާފުވެގެން ދަޚިލޮކްޑައުން އަމުރާ އާ ގުޅިގެން ހެލްްތ ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން ނެރުނު  19-ކޮވިޑް

މި އޮފީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ވާ ކުރުމަށް ޢުލާފުވެގެން ދަޚިއަމުރާ  އެމައްސަލަތަކާއި 

މިއީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވަނީ ނިންމަވާަފއެވެ. ށްއަންނަނިިވ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަމައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން 

ާބރު ލިބިގެން ނިންމަާވފައިވާ  އިންއެމާއްދާގެ )އ(  އަދި)ށ(  ،ގެ )ހ(ވަނަ މާއްދާ 223ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 ނިންމެވުމެކެވެ.

އިވާ މައްސަލަތައް އިތުރަށް ކުރިއަށް ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކަްށ ހުށަހަޅާފަ ށްލޮކްޑައުން އަމުރާ ޚިލާފުވެގެން ދަޢުވާކޮ .1

ން.ނބުރާ ފޮނުވާލުމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް އަ މައްސަލަތައް އަނބުރާ ގެނެސް ނިންމަިއ، ށްނުގެންދިއުމަ

ލޮކްޑައުން އަމުރާ ޚިލާފުވެގެްނ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ތަޙްޤީޤްކޮށް މި އޮފީަހށް ހުށަހަޅާފައިާވ  .2

 މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާ ނުކުރުމަށް ނިންމައި މައްސަލަތައް އެ ސަރވިސްއަށް އަނބުރާ ފޮނުވާލުން.

ޖޫރިމަނާ ތަންފީޒުކޮށް އެފައިސާ ހޯއްދެވުމަށް ދައުލަތުން ކުރަންޖެހޭ ލޮކްޑައުން އަމުރާ ޚިލާފުވެގެން ކޮށްފައިވާ  .3

ކަންކަން ކުރުމަށް، ދައުލަތުގެ ުމއައްސަސާތަކުގައި ދެންނެވުން.

މި މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާ ނުކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ނިންމެވި ނިންމެވުން ބިނާުކރައްވާފައިވަނީ އަންނަނިވި 

 ށެވެ.ކަންކަމުގެ މައްޗަ

ހަމަހަމަ އުޞޫލަކުން ޢަމަުލކުރުމަކީ ދުސްތޫރީ މީހުންނާމެދު  ފިޔަވަޅު އެޅޭ ހަމަ ހުރިހާލޮކްޑައުން އަމުރާ ޚިލާފުވެގެން  .1

  ގޮތުން ލާޒިމުކަމެއްކަމަށްވާތީއާއި؛

ލޮކްޑައުން އަމުރާ ޚިލާފުވި މީހުންގެ ތެރޭގައި، އެކި އެކި ސަބަބުތަކާހުރެ، މާލޭގައި ތާށިވެފައިތިބި މީހުން ތިބިއިރު،  .2

އެމީހުން ލޮކްޑައުން އަމުރާ ޚިލާފުވާންޖެހުނު މަްޤބޫލު ސަބަުބތަެކއް ހުރިކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ސަަބބުތަކެއް ހުރީތީ، 
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ކުށުގެ ރެކޯޑެއް އުފަން ކުރުމުަގއި މުޖްތަމަޢުގެ ޢާންުމ މަޞްލަަޙތެއް އޮތްކަމަށް  އެކަމުގެ މައްޗަށް ބަލައި، ޖިނާއީ 

 ނުފެންނާތީއާިއ؛ 

އާ ގުޅިގެން ދައުލަތާއި ވިޔަފާރިތަކާއި މުޅި ދިވެހިރާއްޖެ ހުއްޓުމަކަށް އައިސް، އެތައް ބައެއްގެ ވަޒީފާ  19-ކޯވިޑް .3

ނޑިވަޅެއްގައި، އެޙާލަތު ގެ ތެރެއިން އުފެދިގެންއައި ކަމެއްގައި ޖިނާއީ މައްސަލައެއްގެ ގެއްލި، ނިކަމެތިވެފައިވާ ދަ

ތެރެއިން ކުށުގެ ރެކޯޑެއް އުފަންކުރުމަކީ މިވަގުތަށް މުޖްތަމަޢުގެ ޢާންމު މަޞްލަޙަތު އޮތް ކަމެއް ކަމަށް 

 ނުފެންނާތީއާިއ؛

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް  ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( ގެ ދަށުން، ބަންޑާރަ ނައިބު ނެރުއްވާފައިވާ، 133ޤާނޫނުއަސާސީގެ  .4

ނޑު ސިޔާސަތުގެ "ދަޢުވާކުރުމާއި، ނުކޮށް ދޫކޮށްލުމާއި، ދަޢުާވ މުރާޖަޢާކުރުން"  ޢަމަލުކުރައްވަންޖެހޭ މައިގަ

މަށް ވަނަ ނަންބަރުގައި، "ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ މައިގަނޑު އަސާސަކީ، މީހުންނަށް އަދަބު ދިުނންކަ 1މިސުރުޚީގެ 

ކުން، އަލަށް ކުށްކުރާ ޙާލަތުގައާއި، ކުށުގެ ޢަމަލުގެ ސަބަބުން މީހަކަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށް ނުވާ ގޮތަށް، ވީ ވަރަ

ޑައަޅައިދީފައިވާ ނގެއްލުމެއް ނުލިބޭ ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގައި، ޖިނާއީ ުކށުގެ ދަޢުވާ އުފުލުމަކާ ނުލައި، ޤާނޫނުގައި ކަ 

ލޮކްޑައުްނ ޒާމެއް ާޤއިމުކޮށް ހިންގުން" ކަަމށް އޮންާނތީ؛ އެހެނިހެން ޮގތްގޮތުްނ މައްސަލައިގައި ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ނި

އަމުރާ ޚިލާފުވެގެން ކުރެވުނު ޖޫރިމަނާގެ ކަންކަން، ހަރުދަނާކަާމއެކު ހަމަ އެގޮތުގައި ތަންފީޒުކުރުން، މިވަގުތަްށ 

ޢާންމު މަޞްލަޙަތަށް ބަލާއިރު، ރަނގަޅުކަމަށް ފެންނާތީއެވެ. 

ްނ އަމުރާ ޚިލާފުވެގެން ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކަށް ުހށަހެޅި ޖިނާއީ އެްނމެހައި ދަޢުވާތައް ކޯުޓްނ މި ނިންމެވުމާގުޅިގެން ލޮކްޑައު

 އަނބުރާ ގެނެސް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް އަނބުރާ ފޮނުވާލުމުގެ މަސައްކަތް މިދަނީ ކުރަމުންނެވެ.
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