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 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު 
 ދިވެހިރާއްޖެ    
 

 ގޮތުގެ ޚުލާޞާ  ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު 
 

 :2012ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ/HC-A/181  

 :ްއިސްތިއުނާފު ކުރިފަރާތ 
    A058507އައިޑީކާޑު ނަންބަރު:*                    މުޙައްމަދު ޙަމީދު * ނަން:

   މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް * މިހާރުގެ އެޑްރެސް:            މާލެ / ކޮރަލްބެރީ މއ. * ދާއިމީ އެޑްރެސް: 
       

 

 :ްއިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތ 
  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް * ނަން: 
  މާލެމަޖީދީ މަގު /  / ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް * ދާއިމީ އެޑްރެސް: 
 މާލެމަޖީދީ މަގު /  / ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް* މިހާރުގެ އެޑްރެސް:  

 
 2152 ޖޫން  59* ނިމުނު ތާރީޚް:                2152 ޖޫން 51 : * ހުށަހެޅުނު ތާރީޚް 

 

  ުކޯޓު އަމުރު އިސްތިއުނާފުކުރެވުނ: 
    J(MD)2012/4912-145 * ނަންބަރު:

 ކޯޓު ކްރިމިނަލް ކޯޓު:  *
 2152 ޖޫން  51* ނިންމެވި ތާރީޚް: 

 
  ްނޑިޔާރުންގެ މަޖްލިސ  :މައްސަލަ ބެލި  ފަ

ނޑިޔާރު ޢަބްދުއްރައޫފު އިބްރާހީމް ނޑިޔާރު   ،ފަ ނޑިޔާރު    ،ބްދުލްޣަނީ މުޙައްމަދުޢަފަ ޢައިބު ޙުސައިން ޒަކަރިއްޔާޝުފަ  
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 :ާދަޢުވާގެ ޚުލާޞ 
 

އެކޯުޓްނ ، ކޯޓު އަމުރު J(MD)2012/4912-145ކޯޓުެގ ަނންބަުރ  ކްރިމިނަލް ،މިއީ
ލުތަކާ ޚިލާފަށް ކަމަށްބުނެ އެކޯޓު އަމުރު އިްސތިއުނާފުކުރުަމށް ޞޫަފއިަވީނ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އު ނެރުއް

ގެ ފަރާުތްނ ދިެވހިރާްއޖޭގެ ަހއިޯކޓަށް ހުށަހެޅުމުްނ ބެިލފައިާވ މީދުމުޙަްއމަދު ޙަ މއ. ކޮރަްލބެރީ
 ޤަޟިއްާޔއެެކވެ. 
 

 ވެ.އެ ޕްރޮސިކިުއޓަރ ޖެނެރަލް  އްާޔަގއި ދަޢުވާ ަރއްދުވާ ފަރާަތކީމިޤަޟި
 

 

  ްފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައ 
 

އެކޯޓުްނ ، ކޯޓު ައމުރު J(MD)2012/4912-145ޯކޓުގެ ަނންބަުރ  ކްރިމިނަލް -5
  ިއސްތިުއނާފުކުރުމަށްލުތަކާ ޚިލާފަށް ކަމަށްބުނެ އެކޯުޓ އަމުރު ޞޫނެރުއްަފއިަވީނ ޝަރުޢީ ައދި ާޤނޫީނ އު

 ެވއެެވ.ހުށަހަޅާަފއިދިވެހިާރއްޖޭގެ ަހއިޯކޓަށް  ގެ ފަރާތުންމީދުމުޙައްމަދު ޙަ، މއ. ކޮރަލްބެރީ
 
ށް ބަލާއިރު، ކޯޓު ައމުރަ J(MD)2012/4912-145 ަނންބަރު  ޯކޓުގެ ކްރިމިނަލް -2

ވުން، ވުނު ފުލުހުންގެ ވާޖިބާއި ޚިލާފުމައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެ މީދުގެމުޙައްމަދު ޙަ، ީމއ. ކޮރަލްބެރ އަމުރަކީ،އެ

ޤާނޫނީ ވާޖިުބ އަދާކުރުމުަގިއ  ކުރުމުގެ މައްސަލަިއގައި މުޙައްަމދު ޙަމީދުގެ ފުލުހުން ކުރުންމަނާ ކަންކަން
ކަުމެގ  ުމްނާނއި ހިއްސާޮކށްފައިވާާމތު ޤާނޫނީ އިމުގެ ބޭުރްނ އާންމަޢުލޫ މުޙައްމަދު ަޙމީދަށް ލިބިފައިވާ

ދޫކޮށްލައިފިަނމަ  މިވަގުތު މުޙައްަމދު ޙަމީދުވާތީ، ލޫާމތު ފުލުުހްނ ހުށަހަޅައިަފއިޢޫއިންޓެލިެޖްނސް މަ
 އިން 52:21 ދުވަހު 2152 ޖޫން 51 ،ޢުގެ ސަލަމާތަށް ނުރައްކާވެާދެނ ކަމަށް ބަާޔންކުރައްވައި މުޖުތަމަ
މިިނސްޓްރީ އޮފް ހޯްމ ( ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް )ފަހެއް 11އަށް  52:21ދުވަހު  2152 ޖޫން 59 ފެށިގެން 

ނަޑއަޅާ  ނެރުްއާވފައިވާ  ބެހެއްޓުމަށް ކޮށްފައިންދުބަ މީދުޙަމއ. ކޮރަލްބެރީ މުޙައްމަދު  ތަެނއްަގއި އެފެއާޒުން ކަ
 އަމުރެއްަކން އެނގެއެވެ.

 



 ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާސާ 
 

2012/HC-A/181 

 
 2236133: ފެކްސް، 2235233: ފޯން، ދިވެހިރާއްޖެ، މާލެ، ހިނގުން އާބުރުޒު، ހައިކޯޓް ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 www.highcourt.gov.mv: ސައިޓް ވެބް    info@highcourt.gov.mv:އީމެއިލް

3 

ކޯޓު އަމުރު އެ ކޯޓުްނ  J(MD)2012/4912-145 ަނންބަރު ކޯޓުގެ ކްރިމިނަލް -3
  ޝަރުޢީ ނުވަތަ ާޤނޫނީ އުޞޫަލކާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނެ އެއަމުރު ިއސްތިއުނާފުކުރަުމން  ރުްއވާފަިއަވނީ،ނެ

ގޮުތްނ  ބެހޭ އެ ނުކުާތތަކާ، ހުަށަހަޅއި ( ނުކުތާއެއްތިނެއް) 13 ގެ ފަރާތުންމީދުޙަމއ. ކޮރަލްބެރީ މުޙައްމަުދ 
  ދައްކާަފއިެވއެެވ.ދިވެިހރާއްޭޖެގ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުަގއި ވާހަކަ 

 
 

ކޯޓު ައުމުރ  J(MD)2012/4912-145 ނަންބަރު ކޯޓުގެ ކްރިމިނަލް -1
ތަކާ ގުޭޅ ގެ ފަރާުތްނ ހުށަހެޅި ުނކުތާތަކަށާއި، އެނުކުތާމީދުޙަމއ. ކޮރަލްބެރީ މުޙައްމަދު އިސްތިުއނާފުުކރުމަށް 

ފަާރތުްނ  ލުގެރައްދުވާ ްޕޮރސިކިއުޓަރ ޖެނެރަާވ މިިއސްތިުއނާފީ ދަޢު ،ެގ ފަރާތުންނާއި މީދުޙަމުޙަްއމަދު ގޮތުްނ 
ގޮުތްނ  ދިވެިހރާއްޭޖެގ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުަގއި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި، މައްސަލަާއއި ގުޅޭ

ދިވެިހރާްއޖޭގެ ަހއިކޯޓުގެ ަފނޑިާޔރުން ޝަރުޢީ އަިދ  ލިގެ މަްއޗަށް މިމައްސަލަ ބެ ވާ ލިޔެކިޔުްނތަކުހުށަހެޅިފައި
 ބެލިއިރު، ައންަނިނވި ކަްނތައްތައް ފާަހަގކުރެވުފަިއވެއެވެ. ޫނނީ ނަޒަަރކުން ިވސްަނއި ޤާ
 

  
ގެ  TD042400 މޯލްޑިްވސް ޮޕލިސް ސަރވިސްގެ ަންނބަރު: ފުރަތަމަ ކަމަކީ )ހ(

ާޤޫނުނ  ނީ،މީދުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެިވފައިވަ މުޙައްމަދު ޙަ " ގައި،ގެ ަމޢުލޫމާތު ފޯމުކުރެވޭ މީހާ "ހަްއޔަރު
ަވަނ  51އަދި  11، 11ެގ  ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( 10)ފުލުހުންގެ ާޤޫނނު( ގެ  2112/1ނަންބަރު 

ކަމާއި،  ންކޮށްަފއިވާ ކުށުގެ ތުހުމަތުވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ާއއި )ނ( ގަިއ ބަޔާ 29ނަންބަާރއި، އެޤާނޫނުގެ 
ށެއްގެ ުތހުމަތުަގއި ބަންދުކުރެވޭ ީމުހްނ މުޙައްމަދު ޙަމީދު ބަންދުަގއި ބަހައްޓަްނ ބޭނުންވާ ސަބަބެއްކަމަށް "ކު

ޔާެރއްގެ ކުރި މައްޗަްށ ޙާޟިރުކޮށް މައްސަލަ ހުަށހަޅާ ފޯމު" ަގިއ ގަޑިއިރުެގ ތެރޭގައި ފަނޑި  21ބަންދުކުރިތާ 
ތިބި ބަޔަކަށް ނުޫފުޒ  ކުރެޭވ މައްސަަލިއގައި ހެކިބަްސ ދޭން ބަޔާންކޮށްފަިއވަނީ، ޭއނާެގ މައްޗަްށ ުތހުމަތު

ނެކަމަށް ފެންނާތީއާއި، އަދި ހެކި ނައްތާލައިފާނެކަމަށް ފެންނާތީކަމަްށ ވާއިރު، މއ. ކޮރަލްބެީރ ފޯރުވައިފާ 
މިވަގުތު މުޙައްމަދު ޙަމީދު ދޫކޮށްލައިފިަނަމ  ޓުމަށް އަމުރުކުރެއްވި ސަބަބަކީ،ބަންދުަގއި ބެހެއް މީދުމުޙައްމަދު ޙަ

ކޯުޓ  J(MD)2012/4912-145ލް ކޯޓުގެ ަނންބަރު ކްރިމިނަ ޢުގެ ސަލާމަތަށް ުނރައްކާވެދާނެީތކަން މަމުޖުތަ
 ށް ބެުލމުން ެއނެގްނ އޮްނނަކަމެެވ.އަމުރަ
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)ފުލުހުންގެ ޤާޫނުނ( ގަިއ މަނާޮކށްފައިާވ  2112/1ޤާނޫުނ ަނންބަރު  :)ށ( ދެވަނަ ކަމަކީ 
އެާޤނޫުނަގިއ ކަންކަމާއި، ކުށްކުށަށް ދެވޭެނ އަދަުބ ތަކާއި، ފިޔަަވޅުތަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮްނނަކަމާއި، 

 01ަވކި އަދަބެއް ަކނަޑެއޅިފައިނުވާ ކުށަކަށް ެދވޭެނ އަދަބު އެޤާނޫނުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަުމެގ ތެރެިއން، 
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ެގ  20ވަނަ ާމއްާދަގއި ބަޔާންކޮްށފައިވާކަން އެނގެން އޮްނަނއިރު، އެާޤޫނނުގެ 

ކުރާ ޢަމަލަކާމެދު ޤާނޫުނަގއިވާ ޮގުތެގ  ާނއި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ފުލުހުންދަށުން އިދާީރ އަދަބު ދެވުމަކީ، ޤާނޫ
މަތީން ފިަޔވަޅު ެއޅުމަށް އެމާއްދާ ހުަރސް ައޅާކަމެއް ޫނންކަމަްށ އެމާއްާދެގ )ނ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްަފއި 

 އޮްނނަކަމާއި،
 

ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ަގިއ  10)ފުލުހުންގެ ާޤޫނނު( ގެ  2112/1ޤާނޫނު ނަްނބަރ 
ވެެގްނާވ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންަތއްަތކަކީ، ފުލުހުންެގ މައްޗަްށ އެކަންކަމާިއ އެްއގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުްނ ވާޖިބު

ވަނަ މާްއދާެގ )ހ( އާިއ )ނ( ަގިއ ބަޔާންކޮށްަފިއާވ  29ކަމާއި، ައދި އެާޤޫނނުގެ  ކަންތައްތަކެއް 
 "މަނާ"ލަ ހަިއސިއްޔަުތންެވްސ ކުރުން ކަންތައްތަކަީކ ފުލުހުންެގ އެއްެވްސ މީހަކު އެމީހެއްގެ އަިމއް
ަތކާއި، އެިއްނ ކަމެއް ކޮށްިފ ކުރެވޭ ކަން ކަންތައްތަކެްއ ކަމާއި، އެއްވެސް ީމހަކަްށ އަދަބެއް ދޭންވާނީ މަނާ

ގަިއ ވަނަ ާމއްދާގެ )ށ(  25ޤާޫނުނ އަސާސީގެ  އިވާނަަމކަމަށްމީހަކަށް ދެވޭނެ އަދަބު ާސފުކޮށް ބަޔާްނކޮށްފަ
ިމ  "ކުށް")ފުލުހުންގެ ާޤޫނނު( ގައި  2112/1ޤާނޫނު ަނންބަރ އެނގެން ޮއްނނައިުރ، ވާކަން ބަޔާންކޮށްފައި 

 25/5ނަންބަުރ  ޤާނޫނުއެބަސް މާނަކޮށްފައިވާ ޤާޫނނަކަށް ބެލިިއރު، ޮކށްފައިނުވާކަްނ އެނޭގއިރު،  މާނަ ބަސް
މިބަސް މާނަ  "ކުށް"ަގއި )ލ(  ވަނަ މާއްދާގެ 22ގެ  5ޗެޕްޓަރ ( ޢުޫޤބާތުޤާނޫނުލްދިވެހިާރއްޖޭެގ )

އް ަކނޑައަޅާ ކޮންެމ ކަމެއް ހިެމޭނ އެކަމެއް ުކރުމުން ނުަވތަ ނުކުރުމުން ާޤނޫނު އަދަބެ ކޮށްފައިވަނީ،
 ެއނެގން ޮއްނަނކަމެވެ. ގޮތަށްކަން

 
ފުލުހުން ކުރާ ެއކި ކުށްކުށުގެ ޢަމަލުގައި އެމީުހންނާ ެމދު ފިޔަަވުޅ  )ނ( ތިންވަނަ ކަމަކީ:

ޭދހަވާ ގޮތަށް މުޙައްމަދު ޙަމީދުގެ ފަރާތުން ބުނެ ފާހަގަކުރި ނުކުާތއަްށ  އެއްހަަމއަކުްނ ނޫންކަންަވނީ، އެޅިފައި 
މަްއސަލަތައްވެްސ ތަޙްޤީޤުކޮްށ ބަންދުގެ ައމުުރ ފުލުހުންގެ ުކށްކުށުގެ ތުުހމަތުކުރެވޭ ބަލާއިރު، މީގެ ކުރިން 

ސަަލތައް ތަޙްޤީުޤކޮށް ދަޢުވާކުރުމަށްޓަކައި ހޯދުމަށް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާަފއިާވނެކަމަށާއި، އަދި އެފަދަ މައް
ދިވެިހރާްއޖޭގެ ަހއިޯކުޓެގ ދަުއލަތުގެ ފަރާތުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށްެވސް ހުށަަހޅާފައިވާނެކަމަށް 
އެަކްނ ެއނޫންގޮތަަކށް އޮންނަކަާމއި، އަދި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުަގއި ދައްކާފައިާވ ވާހަކަތަކުްނ އެނގެން 

އެފަދަ ހުށަހެޅިފައި ނުވާކަާމއި، އިވާކަން ސާބިތުކޮްށ ދެވޭފަދަ ުހއްޖަތެއް މުަޙއްމަދު ޙަމީދުގެ ފަރާތުން ހިނގާފަ
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މުޙައްމަދު ަޙމީދުެގ ބައެއް މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާކުރެވި ޝަރީޢަތް ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވޭކަމާއި، 
ކުރިން ފުލުހުންގެ މަްއޗަށް ތުހުމަުތކުރެވުނުކަމަްށ މައްޗަށް ތުުހމަތު ކުރެވިފައިވާ މަްއަސލައަކީ، މީެގ 

  މުޙައްމަދު ޙަމީދުގެ ފަރާތުން ފާހަގަ ކުރި މައްސަލަަތކާ ތަފާތު މައްސަލައެއްކަން ފާހަގަ ކުރެޭވކަމެވެ.
 

ަވަނ މާއްދާާއއި، "ކުށެއްެގ ތުހުމަތުަގިއ  19ޤާނޫނުައސާސީގެ  )ރ( ހަތަރުވަނަ ކަމަކީ:
 0ގެ  ޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް ާޙޟިރުކޮށް ބަންދާމެދު ގޮެތއް ިނންމުުމެގ ޤަވާޢިދު"ބަންދުކުރެވޭ މީހުން ަފނޑި 

ކުރެވިަފއިވާ މައްސަަލއެއްގެ ހެކި ފޮރުވުމަށް ނުވަަތ  ވަަނ މާއްާދެގ )ހ( އަށް ބަލާއިރު، އެީމހަކާމެދު ތުުހމަތު
ޒިުރ ކޮށްފާނެކަމަށް، ނުވަަތ ކޯޓަށް ހާހެކިބަސްދޭްނ ހުރި މީަހކަށް ނުފޫޒެްއ ފޯރުވުމަްށ މަސައްކަްތ 

ފާނެކަމަށް، ނުވަަތ ބަންދުްނ ދޫކޮށްލައިފިނަމަ މުޖްަތމަޢުގެ ސަާލމަަތްށ އިނުެވދާނެކަމަްށ، ނުވަތަ ފިލަ
ނިޑޔާރަށް ފެނިްއޖެނަމަ، އެީމހަކު ބަންުދަގއި ބެހެއްޓުމުގެ އަުމެރްއ  ނުރައްކަެލއް ކުރިމަތިވެާދެނކަމަށް ފަ

ނޑި   ން އޮްނނަކަމާއި،ރަްށ ލިބިގެންވާަކން ެއނގެ ޔާނެރުުމގެ ބާރު ފަ
 

ކުށެއްގެ ުތުހމަތުގައި ަބންދުކުެރވިފައިވާ މީހާގެ ބަންދުގެ ުމއްދަތު އިތުުރ ކުރުމުގަިއ 
ނިޑޔާރެްއެގ ކުރިމަްއަޗށް  ފަިއާވ މީހާގެ ަބންދުގެ މުްއދަުތ ކުރަން ޮއންަނއޮތުމާ ބަްނދުކުރެވިހާިޒރުފަ

ނިޑޔާެރއްގެ ކުރިމަްއޗަށް   19 ޤާޫނުނ އަސާސީގެ، ތުންހާިޒރުކުރަން ޮއްނަނއޮތުމާ ބެހޭގޮ އިތުރުކުރުމުަގއި ފަ
ނަޑއަަޅއި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ސަބަުބތަކަށްޓަކައި މެނުވީ އެްއެވސް މީހަކާމެުދ ޝަރީޢަތުން  ވަނަ ާމއްދާަގއި ކަ

 ޞުން އަމުރުކޮްށފައި ން އެމީހަކު ބަްނދުގައި ބަަހްއޓައިގެން ުނވާނެކަމަށް ޞަރީޙަ ނައްޙުކުމެއް ކުރުމުގެ ކުރި

ތުހުމަތުގައިވާ މީހެއްގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު  ކުށެއްގެ، ެއނގެން ޮއންނަިއރުެއމާއްދާއަށް ެބލުމުން އޮންނަކަން 

ސަބަބެއް ނުވަތަ ސަބަބުތަކެއް އޮތްތޯ  ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި އެމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިތުރުކުރުމަށް 

ބެލުމުގެ ޒިންމާއަކީ ފަނޑިޔާރަށް މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާއެއްކަން އެނގޭކަމާއި، އެހެންކަމުން ބަންދުގެ މުއްދަތު 

އެހެން ސަބަބެއް  ނޫންނުވަތަ އެ އިތުރުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން އެދޭއިރު، ހުށަހަޅާ ސަބަބު

ކުރުމަކީ  ށްޓަކައި އެމީހަކު ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް އަމުރުކަށް ފެނިއްޖެނަމަ، އެސަބަބަފަނޑިޔާރައޮތްކަމަށް 

ކުރެޭވ  ހުމަތުމީހަކު ބަންދުކުރުމުގައި ތު ނޫންކަމާއި، ކަމެއް ވަނަ މާއްދާ ހުރަސްއަޅާ 19ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

، ިކުރެވޭ ކުށުގެ ނުރައްކާތެރި ކަމަކީ ކޮބައިކަމާއމަށް ކާފީ ހެކިތަކެއް ނެތްކަމުގައިވިަޔސް ޝައްކު ކުށް ސާބިތުވު

މީހުްނެގ އާއި، އެކަމުގައި ހިމެނޭ މިންވަރެއްގެ އުނދަގޫ ތަކެއްތޯ ކުރުމުގައި ހުރީ ކިހާ އަދި އެކުށް ތަޙްޤީޤު
ަރއްކާުވމުގެ ބިރު ޮއތީ މާއި، ޝައްކު ކުރެވޭ ީމހާ ިފލައި އަދަދަކީ ކޮބައިކަމާއި، ކުށުގެ ތަބީޢަތަކީ ކޮބައިކަ

ނިޑޔާރު އްާތުލމުގެ ބިރުއޮީތ ކިހާވަރަކަށް ކިހާވަރަކަށް ކަމާއި، އަިދ ހެކިތަކާިއ ކުޅެ ހެިކތަށް ނަ ކަން ފަ



 ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާސާ 
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 19ޟިއްޔާގެ ޤަ  SC-A/19/2010 ވަޒަންކުރަންެޖހޭނެ ކަމަްށ ދިވެިހރާއްޖޭގެ ުސޕްރީްމކޯޓުގެ ނަންަބރު
މަތު ކުރެވިފައިާވ ބަޔާންކޮށްފަިއ އޮތުމުން، މުޙައްމަދު ޙަމީދުގެ މައްޗަށް ުތހު  )ނުަވއެއް( ނުކުތާަގއި

ބަންދުްނ ރިޢާަޔތްކުރައްަވއި، މުޙައްމަދު ޙަމީދު މައްސަލަިއެގ ވަށަިއެގންވާ ކަންަތްއތަކުގެ މަްއޗަށް 
އޮްފ ހޯމްއެފެައރުޒްނ މިިނސްޓްރީ ެދކިގެްނ ކަމަށް ޢުގެ ސަލާމަަތށް ނުަރއްކާވެދާނެދޫކޮށްލައިފިަނމަ މުޖްތަމަ

ނޑައަޅާ ކުރައްވާަފއިަވީނ  ބެހެއްޓުަމށް ކްރިމިނަްލ ކޯޓުން އަމުރުމުަޙއްމަދު ޙަމީދު ބަންދުކޮށްފައި ތަނެްއގައި  ކަ
 ޤަބޫލުނުކުރެވޭކަމެވެ.ބަލާނެ ތަނެއް އޮްތކަމަށް ށް ޫޞލުތަކާ ޚިލާފަށްކަމަޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އު

 
 

  ްޙުކުމ 
 

މިނަލް ކޯޓުގެ ކްރިދެންފަހެ، އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ކަންތައްތައް އެގޮތުގެ މަތިން ހުރުމުން 

 ޖޫން 51، މީދުމއ. ކޮރަލްބެރީ މުޙައްމަދު ޙަގެ ދަށުން ކޯޓު އަމުރު J(MD)2012/49125-45ނަންބަރ 
ދުވަުހެގ ( )ފަހެއް 11އަށް  52:21ދުވަހު  2152 ޖޫން 59 އިން ފެށިެގން  52:21ދުވަހު  2152

ބަންދުކޮށްފައި ބެހެއްޓުަމށް ނެރުއްވާަފއިާވ  މުއްދަތަށް ިމނިސްޓްރީ ޮއފް ހޯމް އެފެއާޒުން ަކނޑައަޅާަތނެއްގައި 
ނެތްަކމަްށ  ތަނެއް  ުލތަކާ ޚިލާފަށް ނެުރއްވާަފއިވާ އަމުރެއްަކމަށް ބަލާނެޞޫއަމުރަކީ ަޝރުޢީ އަދި ާޤނޫީނ އު

ނޑިާޔުރންގެ މަޖިީލހުގެ ިއއްތިާފޤުްނ މިޤަޟިއްޔާ ބެލުމުގައި ބައިވެރިވި ިދވެހި ާރއްޖޭެގ ހައިކޯޓުެގ ފަ
ނަޑއަަޅއިފީމެވެ.  ކަ

 
 


