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g
ޓު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯ 

ދިވެހިރާއްޖެ 

ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ 

:2014ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ/HC-A/47

:ްއިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތ

:ްހ.ތިމާވެށި/ މާލެ އެޑްރެސް:ދާއިމި * ޖާބިރު هللا ޢަބްދު* ނަނ
:ުއައިޑީ ކާޑުނަންބަރ *A037546 * ެކަރެކްޝަންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި އެޑްރެސް:މިހާރުގ

 ްތައް އިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތ:

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް * ނަން:

 ީ1435ޖުމާދަލްއޫލ18ާ* ނިމުނު ތާރީޚް: 1435ޖުމާދަލްއޫލާ 01: ތާރީޚް ރަޖިސްޓްރ
2014މާރޗް 201419މާރޗް   02

 ު1022ނަންބަރު: ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފުކުރެވުނ/Cr-C/2013
 :ްކްރިމިނަލް ކޯޓުނިންމެވި ކޯޓ
 ެދިނުމަށް އިންކާރު ކުރުން ކުޑަކަމްދާ އެއްޗެހި ބާވަތް: ޤަޟިއްޔާގ
:ްމައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖްލީސ
ުނޑިޔާރު ޢަބްދ ނޑިޔާރު އޒ.ޢަލީ ސަމީރު، ފަ ނޑިޔާރު އޒ.ޢައްބާސް ޝަރީފް.هللا ފަ ޙަމީދު، ފަ
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 ާދަޢުވާގެ ޚުލާޞ

ޤަޟިއްޔާ އެކޯޓުން ނިންމާފައިވާގޮތް Cr-C/2013/1022ކޯޓުގެ ނަންބަރުކްރިމިނަލްމިއީ، 

هللا ޢަބްދު ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކާ އެއްގޮތްނުވާކަމަށްބުނެ، އެނިންމުން އިސްތިއުނާފު ކޮށްދިނުންއެދި 

ފަރާތުން ) ގެ A037546މާލެ (ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު ޖާބިރު، ހ. ތިމާވެށި/

އްޔާގައި، މައްސަލަ ރައްދުވާ ހުށަހެޅުމުން ބެލެވިފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. މިޤަޟިދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް 

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހެވެ. ތަކީ ފަރާ

:ްފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައ

ޤަޟިއްޔާއަށް Cr-C/2013/1022ކޯޓުގެ ނަންބަރު ކްރިމިނަލްފައިމިވާއިސްތިއުނާފުކުރެވި .1

ވަނަ ދުވަހުގެ 2012ނޮވެމްބަރު 16މާލެ، ޖާބިރު، ހ. ތިމާވެށި/هللا އަކީ، ޢަބްދުޤަޟިއްޔާއެބަލާއިރު، 

ހާއިރު، އޭނާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވުނު މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައަކާއިގުޅިގެން، ކުޑަކަމުދާއެއްޗެތި 09:45

ނޑަ އެޅިގެންބުނެ، ކުޑަކަމުދާއެއްޗެތި ދިނުމަށް އޭނާއަށް ފުލުހުން އެންގުމުން، ކުޑަކަމުދާއެއްޗެތި ނުދޭނެކަމަށް ކަ

123(މަސްތުވާތަކެއްޗާއިބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 2011/17ދިނުމަށް އޭނާ އިންކާރުކޮށްފައިވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ޖާބިރުގެ މައްޗަށް، ކުޑަކަމުދާ هللا ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި ޙަވާލާދީ، އެ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ޢަބްދު

ކޯޓުން އެ،ކުރުމުންކުށުގެ ދަޢުވާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން ކުރުމުގެ އެއްޗެތި ދިނުމަށް އިންކާރު 

،ނިންމަވާފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެއްކަމާއިބައްލަވާ

ޖާބިރުގެ މައްޗަށް هللا "ދައުލަތުން  މާލެ/ހ. ތިމާވެށި ޢަބްދު،ވަނީގައި އެޤަޟިއްޔާގައި ޙުކުމު

ނޮވެމްބަރު 16އިންކާރުކުރުމުގެ ކުށުގެ މިދަޢުވާ ޝަރީއަތުން ބެލިބެލުމުން، ކުޅަ ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި ދިނުމަށް 

ޖާބިރުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވުނު މަސްތުވާތަކެތީގެ هللا ވަނަ ދުވަހުގެ ހެދުނު ވަގުތެއްގައި ޢަބްދ2012ު
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ނޑައެޅިގެން މައްސަލައާއިގުޅިގެން ކުޑަކަމުދާތަކެތި ދިނުމަށް އެންގުމުން، ކުޑަކަމުދާތަކެތި ނުދޭނެ ކަ މަށް ކަ

ބުނެފައިވާކަން ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ހެކީންގެ ހެކިބަހުން ޝަރީއަތަށް ސާބިތުވާތީއާއި، ހެކީން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް 

އަނިޔާކުރިކަމަށް ބުނިނަމަވެސް، އެހެކީން އަނިޔާކުރިކަން އެނގޭނެފަދަ އެއްވެސް ހެއްކެއް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން 

ނުވާތީއާއި، ކުޑަކަމުދާތަކެތި ދިނުމަށް އެންގި އިޖްރާތުތަކަކީ ޞައްޙަ ޝަރީއަތަށް ހުށަހެޅިފައި 

އިޖްރާތުތަކެއްނޫންކަމަށް ދަޢުވަލިބޭ ފަރާތުން ބުނިކަމުގައވީނަމަވެސް، ޝަރީއަތަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ހެކިތަކަށް 

ތުތަކެއްގެ ދަށުންކަމަށް ބަލާއިރު ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް ކުޑަކަމުދާތަކެތި ދިނުމަށް އަންގާފައިވަނީ ޞައްހަ އިޖްރާ

هللا ޝަރީއަތަށް ފެންނާތީ، ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި ދިނުމަށް އިންކާރުކުރުމުގެ ކުށުން މާލެ ހ. ތިމާވެށި ޢަބްދު 

ނޑައަޅައި، މިކުށުގެ ޢުޤޫބާތެއްގެގޮތުން ޤާނޫނު ނަންބަރު  2011/17ޖާބިރު ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަ

ނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި ޙަވާލާދީ، އެ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން  ވަ 132(މަސްތުވާތަކެއްޗާއިބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 

(އެކެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށް ލުމަށް ޙުކުމްކޮށް 01ޖާބިރު هللا މާލެ ހ. ތިމާވެށި ޢަބްދު 

ވެއެވެ.ގެން އޮނޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުން އެގެކަން އެޤަޟިއްޔާމިފަދައިންމިޤަޟިއްޔާ ނިންމީއެވެ"

ޤަޟިއްޔާ އެކޯޓުން ނިންމަވާފައިވާ ގޮތް Cr-C/2013/1022ކޯޓުގެ ނަންބަރު ކްރިމިނަލް.2

ފަރާތުން އެޤަޟިއްޔާ ޖާބިރުގެ هللا ޢަބްދު ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކާ އެއްގޮތްނުވާކަމަށް ބުނެ 

ހައިކޯޓުގެ އްޖޭގެ ދިވެހިރާތަކާމެދު ތާނުކުތާ ފާހަގަކޮށް، އެނުކުއަށެއް)(8އިސްތިއުނާފުކުރަމުން، އަންނަނިވި 

ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ؛ޖާބިރުގެهللا މިގޮތުން ޢަބްދުޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދައްކާފައިވެއެވެ.

،ީމައްސަލަ ތާވަލްކުރުމުގައި، ޝަރީޢަތަށް ތައްޔާރުވުމަށް ފުރުޞަތު ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކ

އަޑުއެހުމެއްގެ ގޮތުގައި އަޑުއެހުން ކުރިޔަށް ނުލިބޭގޮތަށް، ކުރިން އެނގުމެއްނެތި، ހެކިބަސް ނަންގަވާ 

ބުނެ ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގެ ދަށުންލިބޭ ޙައްޤު ގެއްލޭގޮތަށްކަމަށ51ްގެންދަވާފައިވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

އެވެ.ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާ
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،ީތަކުގެ ޖާބިރުގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަކީ ކޯޓުهللا ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ޢަބްދު ދެވަނަ ނުކުތާއަކ

ވަނަ ނަންބަރާއި ޚިލާފަށްކޮށްފައިވާ 4ވަނަ ނަންބަރާއި 3ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ 43ޤާނޫނުގެ 

ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ ޙުކުމެއްކަމާއި، ޙުކުމަށް ވާޞިލުވީ އިޖުރާއާތުތަކަކީ ބާޠިލު އިޖުރާއާތުތަކެއް ކަމުގައިވާކަމަށް 

އެވެ.ނުކުތާ

 ްޖާބިރަށް އަންގާފައިވަނީ هللا މުދާ އެއްޗެތި ދިނުމަށް ޢަބްދުޙުކުމުގައި ކުޑަކަވަނަ ނުކުތާއަކީ،ތިނ

ނޑައެޅުއްވުމުގައި ބުރަވެފައިވަނީ ޤަވާއިދު ނަންބަރު  ޞައްޙަ އިޖުރާއާތުގެ ދަށުންކަމަށް ފެންނަކަމަށް ކަ

2012/R-26 ެވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ދަށުން ހަދާފައިވާ "ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެތީގެ ސާމްޕަލް ދިނުމަށް 7ގ

ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެތީގެ ސާމްޕަލް ދިނުމަށް އަންގާ ފޯމުން" ކަމަށްވާއިރު، އެ ފޯމުގެ ޞައްހަކަމާމެދު އަންގާނީ 

ބުނެ ކަމަށްނުވާސުވާލުއުފެދޭ އެތައްކަމެއް ހުރިއިރު އެކަންތައްތަކަށް ޝަރީޢަތުން ރިޢާޔަތްކުރައްވާފައި

އެވެ.ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާ

 ުޖާބިރަށް ފުލުހުން އަނިޔާކޮށްފައިވާކަން ޕޮލިސް އިންޓިގްރިޓީ هللا ޢަބްދުވަނަ ނުކުތާއަކީ،ހަތަރ

މައްސަލަ ނިންމިގޮތް އަންގާ ލިޔުމުން ސާބިތުވާއިރު، MN/2013/71/215ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު 

ށް ކުޑަކަމުދާތަކެތި ދިނުމަށް އަންގާފައިވަނީ އަނިޔާކުރުމުގެ ސަބަބުން ރުޅިވެރިކަމާއި، ނުރުހުންވުމުގެ ޚާލަތަކަ 

ޖާބިރު ފޮނުވުމަށްފަހުގައިކަމަށްވާތީ، އެ ޙާލަތުގައިހުރެ، ފުލުހުންނަށް އެއްބާރުލުން ނުދިނުމަކީ هللا ޢަބްދު

އެވެ.ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާކަމަށް އެކަށީގެންވާ ކަމެއްކަމުގައިވާއިރު އެކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރައްވާފައި ނުވާ

 ްއްދާގައި ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ހެކި ހޯދުމަކީ ވަނަ މާ 52ޤާނޫނުއަސާސީގެ ވަނަ ނުކުތާއަކީ،ފަސ

އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކޮށްގެންވާނޭ ކަމެއް ނޫންކަމަށާއި، އަދި އެގޮތުން ހޯދާ ބަޔާންތަކާއި ހެކިތަށް ޝަރީޢަތަށް 

ވަނަ މާއްދާއާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ 54ޤަބޫލުކޮށްގެން ނުވާނޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
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ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތުގެ މާރާމާރީއާއި ބެހޭ މާއްދާތަކާ ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވާ "އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮންވެންޝަން 

އެގެއިންސްޓް ޓޯޗަރ އެންޑް އަދަރ ކްރުއަލް އިންހިއުމަން އޯރ ޑިގްރޭޑިންގ ޓްރީޓްމަންޓް އޯރ 

ސިވިލް އެންޑް ޕޮލިޓިކަލް ވަނަ މާއްދާއާ "އިންޓަރނޭޝަނަލް ކަވަނަންޓް އޮން 16ޕަނިޝްމަންޓް" ގެ 

ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ފުލުހުން ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަން ސާފުވާއިރު އެކަމަށް ރިޢާޔަތްނުކޮށް، 7ރައިޓްސް" ގެ 

އެވެ.ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަށް އެފަދަ ހެކި ޝަރީޢަތުން ބަލައިގެންފައިވާކަމަށް 

 ަދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް އަނިޔާކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތުން ހެކިންގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅި ވަނަ ނުކުތާއަކީ،ހ

ޖާބިރަށް ހުށަހެޅިފައިނުވާކަމަށް ޙުކުމުގައި هللا (ތިނެއް) ފުލުހުންކަމުގެ އެއްވެސް ހެއްކެއް ޢަބްދ3ު

ޖާބިރަށް ލިބިދީފައި هللا ބަޔާންކުރާއިރު އެއީ އެހެކިންކަން އައިޑެންޓިފައިކުރުމުގެ ފުރުޞަތާއި ވަސީލަތް ޢަބްދު

ޖާބިރަށް އަނިޔާކުރި هللا (ތިނެއް) ހެކީންނަކީ ޢަބްދ3ުނުވާކަމަށް ޝަރީޢަތުން ރިޢާޔަތްކޮށްފައިނުވާކަމާއި، އެ 

އެވެ.ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާފަރާތްތަކަށްވުމުގެ އިޙްތިމާލު އޮތްއިރު، އެކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައިނުވާކަމަށް 

 ްސަލާގައި ހުށަހެޅުނު އިޖުރާއީ ނުކުތާއަށް ޝަރީޢަތުންގޮތެއް މައްވަނަ ނުކުތާއަކީ،ހަތ

ނޑައެޅުއްވުމެއްނެތި މްައސަލަ މައުޞޫއީ ގޮތުން ބައްލަވައި ނިންމާފައިވާކަކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ ކަ

އެވެ.ނުކުތާ

 ްޖާބިރުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ދިފާޢީ ހެކީންގެ ހެކިބަސް هللا ޢަބްދުވަނަ ނުކުތާއަކީ،އަށ

ނޑައަޅުއްވައި މައްސަލަ ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށް ނެންގެވު ބުނެ މެއްނެތި، ދިފާޢީ ހެކީން ބަލައިނުގަންނާނެކަމަށް ކަ

އެވެ.ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާ

ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ Cr-C/2013/1022ކޯޓުގެ ނަންބަރުކްރިމިނަލް.3

ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުތާތަކަށާއި، ބިރުގެ ޖާ هللا ޢަބްދު ރިޕޯޓަށާއި، އެޤަޟިއްޔާ ިއސްތިއުނާފު ކުރަމުން 
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ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި، އެވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ރައްދުވާ 

ން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި، މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔެކިއުންތަކަށް ޝަރުޢީ އަދި ފަރާތު 

ނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހަށް އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ޤާ ނޫނީ ނަޒަރަކުން ބަލާއިރު، މި މައްސަލަ ބެލި ފަ

ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ކޯޓުގެ ނަންބަރު އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅިފައިމިވާ ކްރިމިނަލް(ހ) ފުރަތަމަ ކަމަކީ،

1022/Cr-C/2013ަތާވަލްކުރުމުގައި، ޝަރީޢަތަށް ތައްޔާރުވުމަށް ފުރުޞަތު އި ހިމެނޭ މައްސަލަ ޤަޟިއްޔާގ

ނުލިބޭގޮތަށް، ކުރިން އެނގުމެއްނެތި، ހެކިބަސް ނަންގަވާ އަޑުއެހުމެއްގެ ގޮތުގައި އަޑުއެހުން ކުރިޔަށް 

، ބުނެވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގެ ދަށުންލިބޭ ޙައްޤު ގެއްލޭގޮތަށްކަމަށް 51ގެންދަވާފައިވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ޖާބިރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާއަށް ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ هللا ލަ އިސްތިއުނާފުކުރަމުން ޢަބްދުމިމައްސަ

ނަޒަރަކުން ބަލާއިރު، 

ކުށެއް ކުރިކަމުގެ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ކުށުން ބަރީއަވުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި 

ސީލަތްތައް ލިބިދޭންވާނެކަމަށާއި، އަދި އެމީހަކު އިޚްތިޔާރުކުރާ ޤާނޫނީ އެކަށީގެންވާ ވަގުތާއި، އެކަށީގެންވާ ވަ

ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގައި 51ވަކީލަކާ މަޝްވަރާކުރުމަށް ފުރުޞަތު ދޭންވާނެކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

) ހަތަރެއް(4ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅިފައިމިވާ މައްސަލާގެ ދަށުކޯޓު މަރުޙަލާގައި ޖުމްލަ 

ގައި 2013ސެޕްޓެމްބަރު 12) އަޑުއެހުމުގެ ތެރެއިން، ހަތަރެއް(4އަޑުއެހުމެއް ބޭއްވިފައިވާކަމާއި، އެ 

ބޭއްވުނު މައްސަލާގެ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުމުގައި، މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެހާތަނަށް ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅިފައިވާ 

ތުން ޖާބިރުގެ ފަރާ هللا ހެކިތައް ފާހަގަކުރުމަށްފަހު، އެއްވެސް އިތުރު ލިޔެކިޔުމެއް ނުވަތަ ހެއްކެއް ހުރިތޯ، ޢަބްދު

ކޯޓަށް ހާޒިރުވި އޭނާގެ ވަކީލުގެ ފަރާތުން ސުވާލުއުފައްދާފައި ވީނަމަވެސް، ވަކި އިޖުރާއީ ނުކުތާއެއްގެ ގޮތުގައި 

އެކަން ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަން އެނގެންނެތްކަމާއި، އަދި އޭނާގެ ފަރާތުން އުފެއްދި މިދެންނެވުނު 
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އެއްގެ ގޮތުގައި ލިޔުމުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކަށް ސުވާލާ ގުޅިގެން އެމައްސަލަ އިޖްރާއީ މައްސަލަ

ނޑިޔާރު އަންގަވާފައިނުވާކަމާއި، އެހެންނަމަވެސް، އިސްތިއުނާފު  ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމަށް މައްސަލަ ބެއްލެވި ފަ

ގައި ބޭއްވުނު މައްސަލާގެ ދެވަނަ އަޑުއެހުމުގައި 2013ނޮވެމްބަރު 21ކުރެވިފައިމިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން 

ޖާބިރުގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ ފަރާތުން އްިޖރާއީ ނުކުތާއެއް ޝަރީޢަތަށް هللا އެމައްސަލާގައި ދަޢުވާ ލިބުނު ޢަބްދު 

ހުށަހެޅުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމާއި، މިގޮތުން އެދުވަހުގެ އަޑުއެހުމުގައި އެފަރާތުން ހުށަހެޅުމަށް މަސައްކަތް 

ގައި ހިމެނޭ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ނަންބަރު ކޮށްފައިވާ އިޖްރާއީ ނުކުތާއަކީ، މިމައްސަލާ

GI(B-12)USAF/2012/51 ާކުޑަކަމުދާތަކެތީގެ ސާމްޕަލް ދިނުމަށް އަންގާ ފޯމު" ގެ ޞައްޙަކަމ"

ޖާބިރުގެ هللا ބެހޭގޮތުން ހުށަހެޅުމަށް މަސައްކަތްކުރެވުނު އިޖްރާއީ ނުކުތާއެއްކަމާއި، އެނުކުތާ ހުށަހެޅުމަށް ޢަބްދު

ވަކީލު މަސައްކަތްކުރުމުން، އެނުކުތާ ބިނާކުރާ ޤާނޫނީ މަބްދަޢުތަކުގެ އަލީގައި އެނުކުތާ ލިޔުމުން ޤާނޫނީ 

ޖާބިރަށް ފުރުޞަތު ދީފައިވާކަމާއި، އަދި މިގޮތުން ހުށަހަޅާ އިޖްރާއީ ނުކުތާ هللا ހުށަހެޅުމަށް ޝަރީޢަތުން ޢަބްދު

ނޑިޔާރު އެންގެވުމަށްފަހު، އެނުތާ ލިޔުމުން "ކުރީބައިގައި" ލިޔުމުން ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށް މައްސަލަ ބެއް ލެވި ފަ

ހުށަހެޅުމުން ދެންއޮންނަ އަޑުއެހުމެއްގެ ކުރިން އޭގެ ކޮޕީ ދައުލަތަށް އެރުވުމަށްފަހު، ދެން ބޭއްވޭ 

އަޑުއެހުމެއްގައި އެނުކުތާއާމެދު ދައުލަތުން ޖަވާބުދާރީވާން ފުރުޞަތު ދެއްވާނެކަމަށާއި، މައްސަލާގެ އަޑުއެހުމެއް 

ގައިކަމަށްވެސް، އެދުވަހުގެ އަޑުއެހުމުގައި އެމައްސަލަ ބެއްލެވި 2013ޑިސެމްބަރު 29އޮންނާނީ ދެން

ނޑިޔާރު އަންގަވާފައިވާކަން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ އިސްނެގުމަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް  ފަ

ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގެ ރެކޯޑިންގތަކުން ގެނެވިފައިވާ، އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅިފައިމިވާ މައްސަލާގެ ދަށުކޯޓުގެ 

ސާފުކޮށް އެނގެން އޮންނަކަމާއި، 

އެހެންނަމަވެސް، މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް 

ފަރާތުން ޖާބިރުގެ هللا ބަލާއިރު، މިދެންނެވި އިޖްރާއީ ނުކުތާ އެކޯޓަށް ހުށަހެޅި ލިޔުންކަމަށް ބުނެ ޢަބްދު

ގެ ތާރީޚު ޖަހާފައިވާ "އިޖްރާއީ ގޮތުން 2013ނޮވެމްބަރު 6ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ، 
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ފާހަގަކުރާ ނުކުތާ" މިސުރުޚީގެ ދަށުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގައިވެސް އަދި އިސްތިއުނާފުކުރެވިފައިވާ 

ހުށަހެޅުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކިްރމިނަލް ކޯޓަށް އެފަރާތުން 

ގެ ތާރީޚު ޖަހާފައިވާ "ދައުލަތުން 2013ނޮވެމްބަރު 21ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ، 

ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމަށް ގަސްދުކޮށް މިހާތަނަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހެކި، ޝަރީޢަތަށް ބަލައިނުގަނެވޭނެ ކަމަށް 

ނޑައަޅުއް  ވައި ދެއްވުމަށް އެދި ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން (މޯޝަން އިން ލިމައިން)" ކަ

ގައި ބޭއްވުނު އަޑުއެހުމުގައި 2013ނޮވެމްބަރު 21މިސުރުޚީގެ ދަށުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގައިވެސް، 

ތާއާބެހޭ އެއްވެސް ވާހަކައެއް ޖާބިރުގެ ފަރާތުން ނަގާފައިވާ، އިސްވެމިދެންނެވުނު އިޖްރާއީ ނުކުهللا ޢަބްދު

ހިމެނިފައިނުވާއިރު، އިސްވެމިދެންނެވުނު އިޖްރާއީ ނުކުތާއާމެދު ޖަވާބުދާރީވުމަށް ދައުލަތަށް ފުރުޞަތު ދެއްވާނެ 

ނޑިޔާރު އެންގެވި ތާރީޚުކަމަށްވާ  ގެ 2013ޑިސެމްބަރު 29އަޑުއެހުން ބާއްވާނެކަމަށް އެމައްސަލަ ބެއްލެވި ފަ

އެއަށްފަހުގައިވިއަސް، އެނުކުތާ ޝީަރޢަތަށް ހުށަހެޅުމާބެހޭ ގޮތުން ޝަރީޢަތުން ދެއްވާފައިވާ ކުރިންވެސް، އަދި 

ޖާބިރުގެ ފަރާތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް هللا އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ޢަބްދު 

ހުށަހެޅިފައިވާކަން އެނގެން ނެތްކަމާއި، 

ނޮވެމްބަރު 21ހުށަހެޅިފައިމިވާ މައްސަލާގެ ދަށުކޯޓުގެ މަރުޙަލާގައި މީގެއިތުރުން، އިސްތިއުނާފަށް

ބޭއްވުނު، އިސްވެމިދެންނެވުނު އަޑުއެހުމުގައި، އެމައްސަލާގެ ހެކިބަސް ހުށަހެޅުމުގެ މަރުޙަލާއަށް ގައ2013ި

ވާބުދިނުމަށް ޖާބިރުގެ ފަރާތުން ނެގި އިޖްރާއީ ނުކުތާއަށް ޖަ هللا ދާނީ، އެދުވަހުގެ އަޑުއެހުމުގައި ޢަބްދު

ނޑިޔާރު ވިދާޅުވެފައި ވީނަމަވެސް، ދައުލަތަށް ފުރުޞަތު ދިނުމަށްފަހުގައިކަމަށް މައްސަލަ ބެއްލެވި ފަ

ޖާބިރުގެ ފަރާތުން ދިފާޢީ ހެކި ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅަން ބޭނުންނަމަ އެކަމަށް هللا އެމައްސަލައާ ގުޅިގެން ޢަބްދު

އަށް ޝެޑިއުލްކުރެވޭނެކަމަށް ވިދާޅުވި އަޑުއެހުމަށް) 2013ޑިސެމްބަރ29ުތައްޔާރުވެގެން، އެއަޑުއެހުމަށް (

ނޑިޔާރު އަންގަވާފައިވާކަން، އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅިފައިމިވާ  ހާޒިރުވުމަށްވެސް މައްސަލަ ބެއްލެވި ފަ

މައްސަލާގެ ދަށުކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގެ ރެކޯޑިންގތަކުން ސާފުކޮށް އެނގެން އޮތްއިރު، އިސްތިއުނާފަށް 
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ބޭއްވުނު އަޑުއެހުމަށްފަހު 2013ނޮވެމްބަރު 21ހުށަހެޅިފައިމިވާ މައްސަލާގެ ދަށުކޯޓުގެ މަރުޙަލާގައި 

ދެންބޭއްވުނު، މައްސަލާގެ ތިންވަނަ އަޑުއެހުމުގައި، ކުރީގެ އަޑުއެހުމުގައި ނެގުނު އިޖްރާއީ ނުކުތާއަށް 

ތުން ގޮތެއް ނިންމެވުމުގެ އިތުރުން މައްސަލާގެ ޖަވާބުދާރީވުމަށް ދައުލަތަށް ފުރުޞަތު ދެއްވާ އެއާމެދު ޝަރީޢަ 

ހެކި ހުށަހެޅުންވެސް އެދުވަހުގެ އަޑުއެހުމުގައި ބޭއްވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަމަށް ބަލަންޖެހޭކަމާއި، އަދި، 

އެމައްސަލާގައި ބޭއްވުނު  ތިންވަނަ އަޑުއެހުން ބޭއްވިފައިވަނީ، އެމައްސަލާގައި ބޭއްވުނު ދެވަނަ އަޑުއެހުމުގެ 

(ތިނެއް) މަހެއްހާ ދުވަސް ފަހުންކަމަށްވެފައި، އެމައްސަލާގައި ދަޢުލަތުގެ ފަރާތުން 3ނޑަކަށް ގާތްގަ 

ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކިންނާބެހޭ މަޢުލޫމާތާއި، އެފަރާތްތަކުން މައްސަލާގެ ތަޙްޤީޤަށް ދީފައިވާ ބަޔާންތަކުގެ ކޮޕީ، 

ފައިވާއިރު، އަދި އެމައްސަލާގެ ހެކިބަސް ޖާބިރަށް ލިބިދީ هللا މައްސަލައާއެކު ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅި ޢަބްދު 

ނެގުމަށް ތައްޔާރުވެ، ހެކިބަސް ނެގިގެން ދިޔައިރު އެކަމަށް ތައްޔާރުވުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަގުތު 

ޖާބިރުގެ ފަރާތުން ޝަރީޢަތުގައި އުފުލާފައިނުވާއިރު، އެމައްސަލާގައި هللا ލިބިފައިނުވާކަމަށްބުނެ އެޝަކުވާ ޢަބްދު

ޖާބިރުގެ ފަރާތުން ކުރަންބޭނުންވާ ސުވާލުތަކަށް هللا ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކިންނާ ޢަބްދު ދައުލަތުގެ ފަރާތުން 

ޖާބިރުގެ ފަރާތުން ހެކިން ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާނަމަ އެކަމަށް هللا ތައްޔާރުވުމަށާއި، އަދި އެމައްސަލާގައި ޢަބްދު 

އި،ތައްޔާރުވުމަށްވެސް އެކަށީގެންވާ ފުރުޞަތު ލިބިފައިވާކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭކަމާ

އަދި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ހެކިންގެ ހެކިބަސް ޝަރީޢަތުން ނަގާ 

ނިމުމުން، އެހެކިބަހާ ބެހޭގޮތުން އިތުރަށް ވާހަކަދައްކަން ބޭނުންކަމަށާއި، އެކަމަށްޓަކައި ވަކި އަޑުއެހުމެއް 

ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 14:00ވަހުގެ ޖާބިރުގެ ފަރާތުން އެދުމުން، އެދުهللا ބާއްވައިދިނުމަށް ޢަބްދު

ނޑިޔާރު އެންގެވުމުން އެމުއްދަތަކީ  އަޑުއެހުމުގައި އެފުރުޞަތު ދެއްވާނެކަމަށް މައްސަލަ ބެއްލެވި ފަ

20ޖާބިރުގެ ފަރާތުން، އެއަޑުއެހުމުގެ ތެރޭގައި (هللا އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތެއްކަމަށް ބުނެ ޢަބްދު

ގައި ބޭއްވުނު އަޑުއެހުމުގެ ތެރޭގައި) ޝަކުވާއެއ11:00ްވަނަ ދުވަހު ހެނދުނު 2014ފެބްރުއަރީ
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ޖާބިރުގެ ފަރާތުން هللا ގައި ބޭއްވުނު އަޑުއެހުމުގައި ޢަބްދ14:00ުކޮށްފައިނުވާކަމާއި، އަދި އެދުވަހުގެ 

ވުމަށްޓަކައި އެކަށީގެންވާ އެބަޔާން ހުށަހެޅުމުގައިވެސް، އެކަމަށް ތައްޔާރު، ޚުލާސާ ބަޔާން ހުށަހަޅާފައިވާއިރު

ޖާބިރުގެ ފަރާތުން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ބުނެފައިނުވާކަމާއި، އަދި هللاވަގުތު ލިބިފައިނުވާކަމަށް ޢަބްދު

މައްސަލައާ ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ހެކިބަސް ޝަރީޢަތުން ނަގާ ނިމުމުންވެސް އަދި އެދުވަހުގެ 

ޖާބިރުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅުނު ޚުލާސާ ބަޔާނުގައިވެސް ހެކިބަހާ هللا ހުމުގައި ޢަބްދު ގައި ބޭއްވުނު އަޑުއ14:00ެ

ޖާބިރަށް ޝަރީޢަތުން ދީފައިވާކަމާއި، އަދި هللا ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދެއްކުމަށް އެކަށީގެންވާ ފުރުޞަތު ޢަބްދު

هللا އި ޢަބްދުގ12:55ަގެ 2014ފެބްރުއަރީ 20އެހެންދުވަހަކަށް ޝަރީޢަތް ފަސްކޮށްދިނުމަށް އެދި، 

ގައި ބޭއްވުމަށް 14:00ޖާބިރުގެ ފަރާތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ފޮނުވި ސިޓީގައި، އެދުވަހުގެ 

ޝެޑިއުލްކުރެވިފައިވާ އަޑުއެހުން އެހެންދުވަހަކަށް ޝެޑިއުލް ކޮށްދިނުން އެދިފައިވަނީ، މައްސަލައާ ގުޅިގެން 

އްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން އިތުރު ވަގުތު ބޭނުންވާތީކަމަށް އެދުވަހު ނެގުނު ހެކިބަހާބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކުމަށް ތަ

ބަޔާންކޮށްފައިނުވާކަމާއި، އެއާ ޚިލާފަށް އެ އަޑުއެހުން އެހެންދުވަހަކަށް ޝެޑިއުލް ކޮށްދިނުން، އެސިޓީން 

އޭނާގެ ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ، އެދުވަހު އޭނާގެ ބަލިހާލަތު ހުރި ގޮތުން އެއަޑުއެހުމަށް ޙާޒިރުވުމަށް 

ރިވާތީކަން އެސިޓީން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، އެހެންކަމުން މިކަންކަމުގެ މައްޗަށް ޖުމްލަގޮތެއްގައި އުޒުރުވެ

ގައި 12:55ގެ 2014ފެބްރުއަރީ 20ބަލާއިރު، އެހެންދުވަހަކަށް ޝަރީޢަތް ފަސްކޮށްދިނުމަށް އެދި، 

ގޮތުގެމަތިން މައްސަލާގެ އަޑުއެހުން ޖާބިރުގެ ފަރާތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ފޮނުވި ސިޓީގައި އެދިފައިވާهللا ޢަބްދު

ނަމަވެސް، އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅިފައިމިވާ މައްސަލާގައި ށް އެކޯޓުން ފަސްކޮށްދީފައި ނުވި އެހެން ދުވަހަކަ 

ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ހެކިންނާ ސުވާލުކުރުމަށާއި، އަދި އެފަރާތްތަކުން ދިން ހެކިބަހާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދެއްކުމަށް 

ޖާބިރަށް ލިބިދެވިފައިވުމުގެ އިތުރުން، މައްސަލައާ ގުޅިގެން هللا މަށް އެކަށީގެންވާ ވަގުތު ޢަބްދު ތައްޔާރުވު

ޖާބިރުގެ هللا ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ހެކިންނާ ސުވާލުކުރުމަށާއި އެފަރާތްތަކުން ދީފައިވާ ހެކިބަހާ ބެހޭގޮތުން ޢަބްދު 

މަށް އެކަށީގެންވާ ފުރުޞަތު އޭނާއަށް ފަރާތުން ޝަރީޢަތުގައި ދައްކަން ބޭނުންވާ ވާހަކަތައް ދެއްކު

ލިބިދެވިފައިވާކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭކަމާއި، 
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އަދި، އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅިފައިމިވާ މައްސަލާގައި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ހެކިންގެ ހެކިބަސް 

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނަންގަވާފައިވަނީ އެމީހުން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ފޯނު 

ށް އެމައްސަލަ ބެއްލެވި ފަނޑިޔާރު މެދުވެރިކޮށްކަމާއި، އެގޮތަށް ހެކިބަސް ނެގުމަށް ނިންމަވާފައިވާކަމަ 

އެންގެވުމާ ގުޅިގެން ފޯނު މެދުވެރިކޮށް ހެކިބަސް ނަގަނީ ކީއްވެތޯއާއި ހެކިބަސް ނެގުމުގައި ޢަމަލުކުރާ 

ނޑިޔާރުގެ ކިބައިން هللا އިޖުރާއާތުތައް އޮޅުންފިލުއްވައިދެއްވުމަށް، ޢަބްދު  ޖާބިރު މައްސަލަ ބެއްލެވި ފަ

ޖާބިރުގެ ފަރާތުން މިދެންނެވި ސުވާލު ކުރުމުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހެކިބަސް هللا އެދިފައިވާކަމާއި، އަދި ޢަބްދު 

ނެގުމުގައި ގެންގުޅުއްވާ އުސޫލުތަށް ދިފާޢީ ވަކީލަށް އެނގޭނެކަމަށާއި، އެކަންކަން އޭނާގެ ކިބައިން 

ނޑިޔާރު ޢަބްދު ގެ ހެކިބަސް ފޯނު ޖާބިރަށް އަންގަވާފައިވާއިރު، މައްސަލާ هللا ސާފުކުރުމަށް މައްސަލަ ބެއްލެވި ފަ

ޖާބިރުގެ ފަރާތުން ޝަރީޢަތުގައި އިންކާރުކޮށްފައިވާކަން ނުވަތަ މައްސަލާގެ هللا މެދުވެރިކޮށް ނެގުމާމެދު ޢަބްދު

ޖާބިރުގެ ފަރާތުން އެއަށްފަހު އެއްވެސް هللا ހެކިބަސް ފޯނު މެދުވެރިކޮށް ނެގުމާމެދު ޢަބްދު 

ޝަކުވާއެއްކޮށްފައިވާކަން އެނގެން ނެތްކަމާއި،

މައްސަލާގެ ހެކިބަސް ފޯނު މެދުވެރިކޮށް ނެގުމާ ގުޅިގެން، މައްސަލާގައި ހިމެނޭ "ކުޑަކަމުދާ އަދި

ތަކެތީގެ ސާމްޕަލް ދިނުމަށް އަންގާ ފޯމު" ގެ ޞައްޙަކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން ހެކިބަސްދިން ފަރާތްތަކަށް 

ގެއްލިފައިވާކަމަށް އޭނާގެ ފަރާތުން ޖާބިރަށް هللا އެފޯމު ދައްކާ އެއާމެދު ސުވާލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ޢަބްދު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި ބުނެފައިވީނަމަވެސް، ިއސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅިފައިމިވާ މައްސަލާގެ ދަށުކޯޓުގެ 

ޖާބިރުގެ ފަރާތުން ހެކިންނާ ކުރަން ބޭނުންވާ ހުރިހާ ސުވާލެއް هللا މަރުޙަލާގައި ހެކިބަސް ނެގުނުއިރު، ޢަބްދު

އޭނާއަށް ކޯޓުން ދީފައިވާއިރު އަދި، މިމައްސަލާގައި ހިމެނޭ "ކުޑަކަމުދާ ތަކެތީގެ ސާމްޕަލް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު 

ޖާބިރުގެ ފަރާތުން ހެކިންނާ ސުވާލުކޮށްފައިވާއިރު، އެފޯމު هللا ދިނުމަށް އަންގާ ފޯމު" އާމެދު ޢަބްދު 

ބުނެ، އެކަން ޝަރީޢަތަށް އެފަރާތްތަކަށް ދައްކައިގެން އެފަރާތްތަކާ ކުރަންޖެހޭ ސުވާލުތަކެއް ހުރިކަމަށް 

ހުށަހަޅާފައިވާކަން އެންގެން ނެތްކަމާއި،
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އެހެންކަމުން، އިސްވެމިދެންނެވުނު ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ޖުމްލަގޮތެއްގައި ބަލާއިރު، ކްރިމިނަލް ކޯޓުން 

ވެސް ބައްލަވާ މައްސަލަތަށް އިޖްރާއީގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ވަކި ޚާއްޞަ އުސޫލުތަކެއް ކަމާބެހޭ އެއް

Cr-C/2013/1022ފަރާތަކުން އެކުލަވާލާ ޝާއިޢުކޮށްފައި ނުވާއިރު، އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅިފައިމިވާ 

އި ހިމެނޭ މައްސަލާގެ އަޑުއެހުންތައް އެކޯޓުން ތާވަލްކުރެއްވުމުގައި، ނުވަތަ އެމައްސަލާގައި ޤަޟިއްޔާގަ

ގެވުމުގައި އެކޯޓުން ޢަމަލުކުރައްވާފައިވަނީ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކިންގެ ހެކިބަސް ނެން 

ޖާބިރަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ޙައްޤެއް هللا ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގެ ދަށުން ޢަބްދ51ުޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ގެއްލޭގޮތަށްކަމަށް ނުބެލެވޭކަމެވެ.

ޖާބިރުގެ هللا މިމައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރަމުން، ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ޢަބްދު(ށ) ދެވަނަ ކަމަކީ،

ވަނަ 43(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ 2010/22ށް ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު މައްޗަ

ވަނަ ނަންބަރާއި ޚިލާފަށްކޮށްފައިވާ ޙުކުމެއްކަމަށާއި، ޙުކުމަށް 4ވަނަ ނަންބަރާއި 3މާއްދާގެ (ށ) ގެ 

ޖާބިރުގެ ފަރާތުން هللا ޢަބްދުބުނެ ށް ވާޞިލުވީ އިޖުރާއާތުތަކަކީ ބާޠިލު އިޖުރާއާތުތަކްެއ ކަމުގައިވާކަމަ

އަށް ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ނަޒަރަކުން ބަލާއިރު،ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް 

ދަށުކޯޓުތަކާއި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުންތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރެވޭނެ 

ވަނަ 43(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ 2010/22ނަންބަރު ޙާލަތުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ، ޤާނޫނު 

މާއްދާގެ (ށ) އަށް ބަލާއިރު، ޙުކުމުގެ ނުވަތަ ނިންމުމުގެ ކުރިއަށް އައި އިޖުރާއާތެއްގައި ހިމެނުނު، 

ންމުމަށް އެއަކުރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާވަތްތަކުންކުރެ ބާވަތެއްގެ އައިބެއްގެ ސަބަބުން އެޙުކުމަށް ނުވަތަ ނި

އަސަރު ފޯރުވި އިޖުރާއަތަކީ ބާޠިލު އިޖުރާއަތެއް ކަމަށްވާނަމަ އެމައްސަލައެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި 

ކުރެވިދާނެކަން އެނގޭކަމާއި، މިގޮތުން އެއަކުރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އައިބުތަކުގެ ތެރޭގައި، އިސްތިއުނާފު
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ނޑިޔާރު ނުވަތަ ނިޔާވެރިޔާގެ ސޮއި "ޙުކުމުގައި ނުވަތަ ނިންމުމުގައި ޙުކުމް ކު  ރި ނުވަތަ ނިންމުން ނިންމި ފަ

) އަދި 3ނެތުން" އާއި "ޙުކުމުގެ ނުވަތަ ނިންމުމުގެ ސަބަބުތައް ބަޔާންވެފައި ނެތުން" ހިމެނޭކަން އެއަކުރުގެ (

) އަށް ބެލުމުން އެނގޭކަމާއި، 4(

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ އިސްވެމިދެންނެވުނު މާއްދާގެ އަލީގައި، އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިމިވާ 

މައްސަލައަށް ބަލާއިރު، އެމައްސަލާގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ޙުކުމް ކުރެއްވުމަށްފަހު، އެމައްސަލާގައި 

ޙުކުމް ހިމެނޭ ލިޔުމަށް ބަލާއިރު، އެއީ ޖާބިރަށް އެކޯޓުން ދޫކޮށްފައިވާ މައްސަލާގެهللا ދަޢުވާލިބުނު ޢަބްދު

އި ހިމެނޭ މައްސަލާގައި އެކޯޓުން ކުރައްވާފައިވާ ޤަޟިއްޔާގCr-C/2013ަ/1022ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ނޑު ތިން  ނޑިޔާރު ވާސިލުވީ މައިގަ ޙުކުމްކަން އެނގެން އޮތްއިރު، އެޙުކުމާ ހަމައަށް އެމައްސަލަ ބެއްލެވި ފަ

ގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، އެ ޙުކުމްގައި އެމައްސަލަ ބައްލަވާ ޙުކުމްކުރެއްވި ސަބަބު، އެ ޙުކުމު 

ނޑިޔާރު ސޮއިކޮށްފައިނުވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، މިކަމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ  43ފަ

ގެ ނަންބަރު ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން، އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅިފައިމިވާ ކްރިމިނަލް ކޯޓު

1022/Cr-C/2013 ޭޤަޟިއްޔާގައި އެކޯޓުން ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ބާޠިލުކުރަންޖެހ

ސަބަބެއްތޯ ބަލާއިރު، 

43ދަށުކޯޓަކުން ކުރާ ޙުކުމެއްގެ ކުރިއަށް އައި އިޖްރާއަތެއްގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 

ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ އައިބްެއ ހުރުމަކީ އެމައްސަލައެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި ވަނަ މާއްދާގެ (

އިސްތިއުނާފުކުރެވިދާނެ ސަބަބެއްކަމަށް ވީނަމަވެސް، ޙުކުމެއްގެ ކުރިއަށް އައި އިޖްރާއަތެއްގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

އިވާފަދަ އައިބެއް ހުރުމަކީ، ހަމައެކަނި އެކަމުގެ ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފ43ަކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 

ސަބަބުން އެޙުކުމެއް އޭގެ ޒާތުން ބާޠިލުވެގެންދާނޭ ސަބަބެއް ނޫންކަމާއި، އެއާޚިލާފަށް އެފަދަ އައިބެއް 

ހުރިކަމަށްބުނެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއްގައި ދަށުކޯޓަކުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމެއް،
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އްގެ ކުރިއަށް އައި އިޖްރާއަތެއްގައި ހުރި އައިބެއްގެ ސަބަބުން ބާޠިލުކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން އެޙުކުމެ

ނޑައެޅޭނީ، އެ އައިބު ހިމެނޭ އިޖުރާއަތުގެ ސަބަބުން އެޙުކުމަށް އަސަރު ފޯރުވާފައިވާކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކަ

ހައިކޯޓަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ޙާލަތުގައި އެކަނިކަމާއި، 

ހެންކަމުން، އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅިފައިމިވާ މައްސަލާގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ޙުކުމް އެ

ޖާބިރަށް އެދުވަހު ދޫކޮށްފައިވާ މައްސަލާގެ ޙުކުމް ހިމެނޭ هللا ކުރެއްވުމަށްފަހު، އެމައްސަލަ ރައްދުވި ޢަބްދު 

ނު ނުކުތާތައް ވަކި ސުރުޚީއެއްގެ ލިޔުމުގައި، މައްސަލާގެ ޙުކުމަށް ވާސިލުވީ ސަބަބުތައް ނުވަތަ ފާހަގަކުރެވު

ނޑު ތިން ސަބަބު އެ  ދަށުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނުވީނަމަވެސް، އެމައްސަލާގެ ޙުކުމަށް ވާސިލުވީ މައިގަ

ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮވެފައި، އެ ލިޔުމުގައި މައްސަލަ ބެއްލެވި ފަނޑިޔާރު ސޮއިކޮށްފައި ނެތްނަމަވެސް، 

ތަކަށް އެކޯޓުން ދޫކޮށްފައިވާ "ޤަޟިއްޔާ ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓު" ގައި މައްސަލަ މައްސަލާގައި ހިމެނޭ ފަރާތް 

ނޑިޔާރު ސޮއިކޮށްފައި އޮތުމާއި، އަދި، މައްސަލާގެ ޙުކުމް ކުރެވުނު ދުވަހު ޢަބްދު  ޖާބިރަށް هللا ބެއްލެވި ފަ

ނ ޑިޔާރު ސޮއިކޮށްފައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ދޫކުރި މައްސަލާގެ ޙުކުމް ހިމެނޭ ލިޔުމުގައި މައްސަލަ ބެއްލެވި ފަ

ނެތުމަކީ އެމައްސަލާގެ ޙުކުމަށް އަސަރު ފޯރުވާފައިވާ ކަމެއްކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން 

ދެއްކިފައިނުވުމާއެކު، އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅިފައިމިވާ މައްސަލާގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމަކީ 

ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާ ޚިލާފުވުމުގެ ސަބަބުން ބާޠިލުކުރަންޖެހޭ 43ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 

ނޑިޔާރުންނަށް ނުފެންނަކަމާއި، ޙުކުމެއްކަމަށް، މިމައްސަލަ ބެލުމުގައި ބައިވެރި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަ

އެޙުކުމް ، އަދި، އިސްތިނާފަށް ހުށަހެޅިފައިމިވާ މައްސަލާގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ޙުކުމް ކުރެއްވުމަށްފަހު 

ނުވަތަ މައްސަލައާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް، މައްސަލާގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް އެކޯޓުން ދޫކުރުމުގައި އެކޯޓުން 

ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލަކާ ނުވަތަ އިޖްރާއަތަކާ އެކޯޓުން ޚިލާފުވެފައިވާނަމަ، އެއީ ވަކި މައްސަލައެއްކަމަށްވުމާއި 
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ޓުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމް ބާޠިލުކުރަންޖެހޭ ސަބަބެއްނޫންކަމެވެ.އެކު އެއީ އެކަމުގެ ސަބަބުން އެކޯ

އިސްތިއުނާފު ކުރެވިފައިމިވާ މައްސަލާގެ ޙުކުމުގައި، ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެތި ވަނަ ކަމަކީ،ތިން ) ނ(

ޖާބިރަށް އަންގާފައިވަނީ ޞައްޙަ އިޖުރާއަތުގެ ދަށުންކަމަށް ފެންނަކަމަށް هللا ދިނުމަށް ޢަބްދު 

ނޑައެޅުއްވުމުގައި ބުރަވެފައިވަނީ ޤަވާއިދު ނަންބަރު  ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ދަށުން 7ގެ R-26/2012ކަ

ފައިވާ "ކުޑަކަމުދާ އެއްެޗތީގެ ސާމްޕަލް ދިނުމަށް އަންގާނީ ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެތީގެ ސާމްޕަލް ދިނުމަށް އަންގާ ހަދާ 

ފޯމުން" ކަމަށްވާއިރު، އެ ފޯމުގެ ޞައްހަކަމާމެދު ސުވާލުއުފެދޭ އެތައްކަމެއް ހުރިއިރު އެކަންތައްތަކަށް 

ޖާބިރުގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް هللا ޢަބްދު، ބުނެކަމަށްޝަރީޢަތުން ރިޢާޔަތްކުރައްވާފައި ނުވާ

އަށް ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ނަޒަރަކުން ވިސްނާ ބަލާއިރު،ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާ

މަސްތުވާއެއްޗެއް ބޭނުންކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހެއްގެ ކުޑަކަމުދާތަކެތި މަސްތުވާތަކެއްޗަށް 

އްޗެތީގެ ސާމްޕަލެއް ދިނުމަށް ފުލުހުންގެ އޮފިސަރަކަށް އޭނާގާތު ޓެސްޓުކުރުމަށްޓަކައި، އޭނާގެ ކުޑަކަމުދާ އެ

އެދެވިދާނެކަމާއި، އަދި މިގޮތުގެމަތިން ކުޑަކަމުދާތަކެތި ދިނުމަށް މީހެއްގެ ކައިރީގައި ފުލުހުންގެ އޮފިސަރުންނަށް 

ރުމަށްޓަކައި ގެންދަންޖެހޭ އެދެވޭނެ ޙާލަތުތަކާއި، މީހެއްގެ ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެތީގެ ސާމްޕަލް ހޯދުމަށްފަހު ޓެސްޓުކު 

ތަނަކަށް ގެންދިޔުމާއި، ޓެސްޓުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އިޖުރާއަތު އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ޤަވާޢިދުގައި 

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) 161(މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު) 2011/17ބަޔާންކުރައްވާނެކަމަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ށްފައިވާއިރު، މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނުގެ މިދެންނެވުނު މާއްދާގެ ދަށުން އަދި (ނ) ގައި ބަޔާންކޮ

އެކުލަވާލެވި ޝާއިޢުކުރެވިފައިވާ ޤަވާޢިދަކީ، ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީން އެކުލަވާލާފައިވާ، ޤަވާޢިދު 

އި، އެތަކެތި (މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ޓެސްޓުކުރުމަށްޓަކައި ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި ނެގުމR-26ާ/2012ނަންބަރު 

އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދިއުމާއި، އެތަކެތި ޓެސްޓުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު) ކަމާއި، 
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މީހެއްގެ ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެތީގެ ސާމްޕަލް ދިނުމަށް އެމީހަކަށް އަންގާނީ، ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެތީގެ ސާޕްމަލް 

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، 7ގެ ދިނުމަށް އަންގާ ފޯމުންކަމަށް އެޤަވާޢިދު 

މިދެންނެވުނު ކަންކަމުގެ އަލީގައި، އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅިފައިމިވާ މައްސަލާގައި ކަންހިނގާފައިވާ 

ގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން ހިންގި 2012ނޮވެމްބަރު 16ގޮތަށް ބަލާއިރު، 

ނާހުރީ މަސްތުގެ ޖާބިރު އެސަރވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވުނުއިރު، އޭهللا އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ޢަބްދު

ގައި އޭނާގެ ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެތީގެ ސާމްޕަލް 9:54ޙާލަތުގައިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވިގެން، އެދުވަހުގެ ހެނދުނު 

ދިނުމަށް، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން، އޭނާގެ ކިބައިން އެދިފައިވާކަމާއި، މިގޮތުން އޭނާގެ 

ށް އޭނާއަށް އެންގިފައިވަނީ އެކަމަށްޓަކައި ޚާއްޞަކުރެވިގެން ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެތީގެ ސާމްޕަލެއް ދިނުމަ

GI(B-12)USAF/2012/51ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ނަންބަރު 

"ކުޑަކަމުދާތަކެތީގެ ސާމްޕަލް ދިނުމަށް އަންގާ ފޯމު" އިންކަމަށް، އިސްތިއުނާފުކުރެވިފައިމިވާ މައްސަލާގައި 

ތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ހެކިންގެ ހެކިބަހުގައި ބުނެފައިވާކަމާއި، އެހެންނަމަވެސް، ދައުލަތުގެ ފަރާ

އެދުވަހު އޭނާއަށް ކުޑަކަމުދާ އެްއޗެތީގެ ސާމްޕަލް ދިނުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން ފޯމަކުން 

ން ހުށަހަޅާފައިވާ "ކުޑަކަމުދާތަކެތީގެ ސާމްޕަލް އަންގާފައިނުވާކަމަށާއި، އަދި މިމައްސަލައާއެކު ދައުލަތުގެ ފަރާތު 

ޖާބިރުގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވާކަމާއި، هللا ދިނުމަށް އަންގާ ފޯމު" އަކީ ޞައްޙަ ފޯމެއް ނޫންކަމަށް ޢަބްދު

އިސްވެމިދެންނެވުނު ކަންތައްތަކަށް ޖުމްލަގޮތެއްގައި ބަލާއިރު، މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން، 

އްޗެތީގެ ސާމްޕަލް ދިނުމަށް އެންގުމަށް އަންގަންވާނީ އެކަމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ފޯމަކުން ކުޑަކަމުދާ އެ

ކަމަށް، މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ޓެސްޓުކުރުމަށްޓަކައި ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި ނެގުމާއި، އެތަކެތި އެއްތަނުން 

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)7ރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދުގެ އަނެއްތަނަށް ގެންދިއުމާއި، އެތަކެތި ޓެސްޓުކުރުމުގައި ޢަމަލުކު
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އެފޯމު ، ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އެކަމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ފޯމު ފަރުމާކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު

ތަކުން ބޭނުންކޮށްގެން ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެތީގެ ސާމްޕަލް ދިނުމަށް އެންގޭ ޙާލަތްތަކުގައި، އެއެންގުން ރައްދުވާ ފަރާ

ޢަމަލުކުރާ ގޮތުން، އެއެންގުމަށްފަހު ފުރިހަމަކުރެވޭނެ ބައިތަކެއްވެސް އެފޯމުގައި ހިމެނިފައިވާކަމާއި، 

އެހެންކަމުން، މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެތީގެ ސާމްޕަލް ދިނުމަށް އެންގޭ 

އެތަކެތި އެއްތަނުން އި ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެތި ނެގުމާއި،ޙާލަތުތަކުގައި، މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ޓެސްޓުކުރުމަށްޓަކަ

އަނެއްތަނަށް ގެންދިއުމާއި، އެތަކެތި ޓެސްޓުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެކަމަށްޓަކައި 

ކަމުދާ ހެދިފައިވާ ފޯމު މުޅިން ފުރިހަމަވެފައިނުވުމަކީ ނުވަތަ އެފޯމުގެ ބައެއް ފަހުން ފުރުމަކީ ނުވަތަ ކުޑަ

އެއްޗެތީގެ ސާމްޕަލްދިނުމަށް ފޯމުން އެނގުމުން، އެއެންގުނު މީހާ ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެތީގެ ސާމްޕަލް ދިނުމަށް 

އިންކާރު ކުރާ ޙާލަތުގައި އެކަން ރެކޯޑުކޮށް، ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެތީގެ ސާމްޕަލް ދިނުމަށް އަސްލު އެންގި ފޯމުނޫން 

ކުރުމަކީ، ފަހުން ތައްޔާުރކުރެވޭ ފޯމުގައި ހުރި މަޢުލޫމާތުގެ އެހެން ފޯމެއް އަލުން ޓައިޕްކޮށް ތައްޔާރު

ޞައްޙަކަމާމެދު ސުވާލު ނުއުފެދޭހާ ހިނދަކު، ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެތީގެ ސާމްޕަލް ދިނުމަށް އެންގޭ އެންގުމުގެ 

ޞައްޙަކަން ގެއްލިގެންދާނޭކަމެއް ނޫންކަމާއި، 

ލާގައި ހިމެނޭ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އެހެންކަމުން، އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅިފައިމިވާ މައްސަ

"ކުޑަކަމުދާތަކެތީގެ ސާމްޕަލް ދިނުމަށް އަންގާ ފޯމު" އަކީ، GI(B-12)USAF/2012/51ނަންބަރު 

ޖާބިރުއަށް އެންގުމުގައި ބޭނުންކުރެވުނު އަސްލު ފޯމު هللا ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެތީގެ ސާމްޕަލް ދިނުމަށް ޢަބްދު

ކަމުގައި ވީނަމަވެސް، ކުޑަކަމުދާތަކެތީގެ ސާމްޕަލް ދިނުމަށް (assume)ނޫންކަމަށް ޝަރީޢަތުން ބެލި 

ޖާބިރުއަށް އެންގުނީ މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ޓެސްޓުކުރުމަށްޓަކައި ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެތި ނެގުމާއި، އެތަކެތި هللا ޢަބްދު

ވަނަ 7ގަވާއިދުގެ އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދިއުމާއި، އެތަކެތި ޓެސްޓުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ

މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ފޯމަކުންކަން، ހެކިންގެ ހެކިބަހުން އެނގެންއޮތްއިރު، އަދި
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GI(B-12)USAF/2012/51މައްސަލައާއެކު ހުށަހެޅިފައިވާ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ނަންބަރު 

އި ހުރި މަޢުލޫމާތުގެ ޞައްޙަކަމާމެދު "ކުޑަކަމުދާތަކެތީގެ ސާމްޕަލް ދިނުމަށް އަންގާ ފޯމު" ގަ

GI(B-12)USAF/2012/51ސުވާލުއުފެދިފައިނުވާއިރު، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ނަންބަރު 

هللا "ކުޑަކަމުދާތަކެތީގެ ސާމްޕަލް ދިނުމަށް އަންގާ ފޯމު" އަކީ، ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެތީގެ ސާމްޕަލް ދިނުމަށް ޢަބްދު 

ސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން ފުރާފައިވާ ފޯމެއްކަމަށް ޝަރީޢަތުން ބެލި ޖާބިރަށް އެންގުމަށްފަހު މޯލްޑިވް

(assume) ެކަމުގައިވީނަމަވެސް، އެކަމަކީ މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން، ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެތީގ

ންކަމެވެ. ޖާބިރަށް އެންގުނު އެންގުމުގެ ޞައްޙަކަން ގެއްލިގެންދާނޭކަމެއް ނޫهللا ސާމްޕަލް ދިނުމަށް ޢަބްދު

ޖާބިރަށް ފުލުހުން އަނިޔާކޮށްފައިވާކަން ޕޮލިސް އިންޓިގްރިޓީ هللا ޢަބްދުކަމަކީ،ހަތަރުވަނަ ) ރ(

މައްސަލަ ނިންމިގޮތް އަންގާ ލިޔުމުން ސާބިތުވާއިރު، MN/2013/71/215ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު 

ކުޑަކަމުދާތަކެތި ދިނުމަށް އަންގާފައިވަނީ އަނިޔާކުރުމުގެ ސަބަބުން ރުޅިވެރިކަމާއި، ނުރުހުންވުމުގެ ޙާލަތަކަށް 

ކީ ޖާބިރު ފޮނުވުމަށްފަހުގައިކަމަށްވާތީ، އެ ޙާލަތުގައިހުރެ، ފުލުހުންނަށް އެއްބާރުލުން ނުދިނުމަهللا ޢަބްދު

އެކަށީގެންވާ ކަމެއްކަމުގައިވާއިރު، ދަށުކޯޓުން މައްސަލަ ނިންމެވުމުގައި އެކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރައްވާފައި 

އަށް ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ނަޒަރަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާޖާބިރުގެ ފަރާތުންهللا ޢަބްދު ބުނެކަމަށް ނުވާ

ބަލާއިރު، 

ޤާނޫނީ އަމުރަކަށް ތަބާނުވެވޭފަދަ ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ ހުރަހެއް ނެތް ޙާލަތުގައި، އެފަދަ 

އަމުރެއް ކުރެވުމުގެ ކުރިން ކަންތައްތައް ހިނގާފައިވާ ގޮތަކީ އެފަދަ އަމުރަކަށް ތަބާނުވުމަށް ދެއްކޭނޭ، ޤާނޫނީ 

ސްތުވާއެއްޗެއް ބޭނުންކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ ގޮތުން ބަލައިގަނެވޭނޭ އުޛުރެއް ނޫންކަމާއި، އެހެންކަމުން، މަ 

މީހެއްގެ ކުޑަކަމުދާތަކެތި މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ޓެސްޓުކުރުމަށްޓަކައި، އޭނާގެ ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެތީގެ ސާމްޕަލެއް 

ވަނަ މާއްދާއިން 161ދިނުމަށް އެފަދަ މީހުންގެ ކިބައިން އެދުމުގެ ބާރަކީ މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 
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ނޑައިދޫގައި 2012ނޮވެމްބަރު 16ލުހުންގެ އޮފިސަރުންނަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރަކަށްވީއިރު، ފު ގައި، ހދ. ހޮ

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަންގައި ބައިވެރިވި ފުލުހުންގެ ތެރެއިން މީހަކު، އެ 

ން، ޕޮލިސް އިންޓަގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ޖާބިރުއަށް އަނިޔާކޮށްފައިވާކަهللا އޮޕަރޭޝަންގެ ތެރޭގައި ޢަބްދު

"މައްސަލަ ނިންމިގޮތް އަންގާ ލިޔުން" ގައި MN/2013/71/215ސާބިތުވާކަމަށް އެކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ފުލުހުންގެ އޮފިސަރުން 161ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 

އަމުރަކަށް، އެއަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތަކުން ތަބާނުވެ އިންކާރުކުރެވޭނީ، އެއަމުރެއް ކުރެވުމުގެ ކުރާ ޤާނޫނީ 

ކުރިން އެމީހަކަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާގެ ސަބަބުން، ކުޑަކަމުދާ ތަކެތީގެ ސާމްޕަލް ދިނުމަށް އެމީހަކު ޖިސްމާނީ 

ފްސާނީ ގޮތުން އެމީހަކަށް އަސަރުކޮށްފައިވާ ގޮތުން ނުކުޅެދިފައިވާ ޙާލަތުގައި ނުވަތަ އެއަނިޔާގެ ސަބަބުން ނަ

މިންވަރުގެ ސަބަބުން ކުޑަކަމުދާ ތަކެތީގެ ސާމްޕަލް ދިނުމަށް އެމީހަކު ނުކުޅެދިފައިވާ ޙާލަތުގައި އެކަނިކަމާއި، 

އަދި މިގޮތުން ބަލާއިރު ހަމައެކަނި "އަނިޔާގެ ވޭނާއި، ހިތްދަތިކަމާއި، ރުޅީގައި" ހުރުމަކީ ނުވަތަ އަނިޔާއެއްގެ 

ކުޑަކަމުދާ ތަކެތީގެ ރުޅިވެރިކަމާއި، ނުރުހުންވުމުގެ ޙާލަތަކަށް" އެމީހަކު ގޮސްފައިވާކަމަށް ބުނުމަކީ، ސަބަބުން "

ސާމްޕަލް ދިނުމަށް ޖިސްމާނީ ގޮތުން ނުވަތަ ނަފްސާނީ ގޮތުންވިއަސް އެމީހަކު ނުކުޅެދިގެންވާކަމަށް 

މާއި، ޤާނޫނީގޮތުން ބަލަންޖެހޭ ޙާލަތެއްކަމަށް ޤަބޫލުނުކުރެވޭކަ 

هللا ގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރިވިސްގެ ފަރާތުން ޢަބްދު 2012ނޮވެމްބަރު 16އެހެންކަމުން، 

ޖާބިރުގެ ކުޑަކަމުދާ ތަކެތީގެ ސާމްޕަލް ދިނުމަށް އޭނާއަށް އެންގިއިރު އޭނާހުރީ، ޖިސްމާނީ ގޮތުން ނުވަތަ 

ނާގެ ފަރާތުން ޝަރީޢަތަށް ނަފްސާނީ ގޮތުން، އެއަމުރަށް ތަބާނުވެވޭފަދަ ޙާލަތެއްގައިކަމަށް އޭ

ނޑައިދޫގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް 2012ނޮވެމްބަރު 16ސާބިތުކޮށްނުދެވޭހާ ހިނދަކު،  ގައި، ހދ. ހޮ

ސަރވިސްގެ ފަރާތުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަންގައި ބައިވެރިވި ފުލުހުންގެ ތެރެއިން މީހަކު، އެ އޮޕަރޭޝަންގެ 

ން، ޕޮލިސް އިންޓަގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ޖާބިރުއަށް އަނިޔާކޮށްފައިވާކަ هللا ތެރޭގައި ޢަބްދު 
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"މައްސަލަ ނިންމިގޮތް އަންގާ ލިޔުން" ގިައ MN/2013/71/215ސާބިތުވާކަމަށް އެކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު 

هللا ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް އޮތުމަށް ނުވަތަ ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެތީގެ ސާމްޕަލް ދިނުމަށް އެންގުމުގެ ކުރިން ޢަބްދު 

ރުޅިވެރިކަމާއި، ނުރުހުންވުމުގެ ޙާލަތަކަށް" ގޮސްފައިކަމަށް ކޮށްފައިވުމުގެ ސަބަބުން އޭނާ ހުރީ "ޖާބިރަށް އަނިޔާ

އޭނާބުނާ ބުނުމަށް، އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅިފައިމިވާ މައްސަލާގެ ތެރޭގައި ދަށުކޯޓުން ބުރަދަނެއް ދީފައިނުވުމަކީ 

ގެންދާނޭކަމެއް ނޫންކަމެވެ.އެކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެޙުކުމުގެ ޞައްޙަކަން ގެއްލި

ވަނަ މާއްދާގައި ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ހެކި ހޯދުމަކީ 52ޤާނޫނުއަސާސީގެ ވަނަ ކަމަކީ،ފަސް ) ބ(

އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކޮށްގެންވާނޭ ކަމެއް ނޫންކަމަށާއި، އަދި އެގޮތުން ހޯދާ ބަޔާންތަކާއި ހެކިތަށް ޝަރީޢަތަށް 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަނަ މާއްދާއާއ54ިޤަބޫލުކޮށްގެން ނުވާނޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތުގެ މާރާމާރީއާއި ބެހޭ މާއްދާތަކާ ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވާ "އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮންވެންޝަން 

އެގެއިންސްޓް ޓޯޗަރ އެންޑް އަދަރ ކްރުއަލް އިންހިއުމަން އޯރ ޑިގްރޭޑިންގ ޓްރީޓްމަންޓް އޯރ 

ކަވަނަންޓް އޮން ސިވިލް އެންޑް ޕޮލިޓިކަލް ވަނަ މާއްދާއާއި "އިންޓަރނޭޝަނަލ16ްޕަނިޝްމަންޓް" ގެ 

ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ފުލުހުން ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަން ސާފުވާއިރު އެކަމަށް ރިޢާޔަތްނުކޮށް، 7ރައިޓްސް" ގެ 

ޖާބިރުގެ ފަރާތުން هللا ޢަބްދުބުނެ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަށް އެފަދަ ހެކި ޝަރީޢަތުން ބަލައިގެންފައިވާކަމަށް 

އަށް ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ނަޒަރަކުން ބަލާއިރު، އިވާ ނުކުތާހުށަހަޅާފަ

އެއްވެސް މީހަކަށް މަޖުބޫރުކޮށްގެން ބަޔާންހޯދުމާއި، ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ހެކިހޯދުމަކީ އެއްވެސް ފަރާތަކުން 

ވާނޭކަމަށް ކޮށްގެންވާނޭ ކަމެއްނޫންކަމަށާއި، އެގޮތަށް ހޯދާ ބަޔާންތަކާއި ހެކިތައް ޝަރީޢަތަށް ޤަބޫލުކޮށްގެން ނު

ވަނަ މައްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވިާއރު، މިއުސޫލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން މީގެކުރިން 52ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ފަދަ HC-A/211/2013ައދި ނަންބަރު HC-A/202/2013ނިންމާފައިވާ މިކޯޓުގެ ނަންބަރު 
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ގެ ދަށުން ޝަރީޢަތަށް ބަލައިގަތުން ކުރެވިފައިވާ އުސޫލެއްކަމާއި، މިއުސޫލު ޤަޟިއްޔާތަކުގައި ތަޠުބީޤު 

މަނާކުރާ ހެއްކަކީ، އެހެއްކެއް ހޯދާފައިވަނީ، ނުވަތަ އެހެއްކެއް ހޯދުމުގައި ކަމާބެހޭ ފަރާތަކުން 

ނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަކާ ޚިލާފަށްކަމަށް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވާ ހެކި އެކަނިކަމާއި،  ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނުގައި ކަ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޝަރީޢަތަށް 52ޅިފައިވާ ހެއްކެއް އެއީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ އަދި ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެ 

ބަލައިނުގަނެވޭނެ ހެއްކެއްކަމަށް، އެހެއްކެއް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ ފަރާތަކުން ބުނާނަމަ، އެކަން 

ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީވެސް އެމީހެއްގެ ޒިންމާއެއްކަމާއި، 

ކަންކަމުގެ އަލީގައި، އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅިފައިމިވާ މައްސަލަ ސާބިތުކުރުމުގެ ގޮތުން މިދެންނެވުނު 

ދައުލަތުން ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހެއްކަށް ބަލާއިރު، އޭގެތެރޭގައި ހިމެނޭ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ 

އަންގާ ފޯމު" އަކީ ނުވަތަ "ކުޑަކަމުދާތަކެތީގެ ސާމްޕަލް ދިނުމަށް GI(B-12)USAF/2012/51ނަންބަރު 

ޤާނޫނަކާ ޚިލާފަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން ހޯދާފައިވާ ، އެފޯމުގައިވާ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތަކީ 

هللاއެއްޗެއްކަން، ނުވަތަ މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެތީގެ ސާމްޕަލް ދިނުމަށް ޢަބްދު 

ޖާބިރަށް އެންގުމުގައި ބައިވެރިވި، މިމައްސަލާގައި ހެކިބަސްދީފައިވާ ފަރާތަކުން ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެތި ދިނުމަށް 

އޭނާއަށް އެންގުމުގެ ކުރިން ނުވަތަ އެނގުމުގެ ތެރޭގައި ޤާނޫނާ ޚިލާފު އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްފައިވާކަން 

ފައިނުވާކަމާއި، މިމައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތުން ސާބިތުކޮށްދެވި

ޖާބިރުގެ މައްޗަށް هللا އެހެންކަމުން، އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅިފައިމިވާ މައްސަލާގައި، ދައުލަތުން ޢަބްދު

ހުށަހެޅި ކުށުގެ ދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކިތަކަށް، 

ވަނަ މާއްދާ ނުވަތަ 52ބައްލަވާފައިވުމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ އެއްވެސް އިސްތިސްނާއެއްނެތި އެކޯޓުން 

ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުއާހަދާއަކާ ނުވަތަ މިބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގައި، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
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ލަކާ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ހުޅުވިގެންވާ ދީމިޤްރާޠީ މުޖްތަމަޢުއަކުން ޤަބޫލުކުރާ އުސ68ޫ

ޚިލާފަށް އެކޯޓުން ކުރައްވާފައިވާކަމެއްކަމަށް ބެލެވެން ނެތްކަމެވެ.

3ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް އަނިޔާކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތުން ހެކިންގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅި ވަނަ ކަމަކީ،ހަ ) ޅ(

މުގައި ބަޔާންކުރާއިރު ޖާބިރަށް ހުށަހެޅިފައިނުވާކަމަށް ޙުކުهللا (ތިނެއް) ފުލުހުންކަމުގެ އެއްވެސް ހެއްކެއް ޢަބްދު 

ޖާބިރަށް ލިބިދީފައި ނުވާކަމަށް هللا އެއީ އެހެކިންކަން އައިޑެންޓިފައިކުރުމުގެ ފުރުޞަތާއި ވަސީލަތް ޢަބްދު 

ޖާބިރަށް އަނިޔާކުރި هللا (ތިނެއް) ހެކީންނަކީ ޢަބްދު 3ޝަރީޢަތުން ރިޢާޔަތްކޮށްފައިނުވާކަމާއި، އެ 

ޖާބިރުގެ ފަރާތުން هللا ޢަބްދުބުނެ ކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ފަރާތްތަކަށްވުމުގެ އިޙްތިމާލު އޮތްއިރު، އެ

ޖާބިރުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ދިފާޢީ ހެކީންގެ ހެކިބަސް ނެންގެވުމެއްނެތި، هللا އަށާއި، ޢަބްދުހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާ

ނޑައަޅުއްވައި މައްސަލަ ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށް  ޖާބިރުގެ هللا ޢަބްދުބުނެ ދިފާޢީ ހެކީން ބަލައިނުގަންނާނެކަމަށް ކަ

އަށް ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ނަޒަރަކުން ބަލާއިރު،ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް 

އެކިއެކި މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން މައްސަލާގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ހެކިތަކާއި ދަލީލުތައް 

ފުރުސަތު ކޯޓުން ފަހިކޮށްދިނުމަކީ ކޯޓުތަކުން ކުރަން ޖެހޭނެކަމެއްކަން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުގެ

ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅޭ މުސްތަނަދުތަކާއި ، އެނގެންއޮތްއިރު

ދަލީލުތައް މާނަކުރުމާއި، ވަޒަންކުރުމާއި، ތަރުޖީޙުކުރުމާއި، މައްސަލަ ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި އެމުސްތަނަދުތަކާއި 

ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެހެކިތައް ޓްސް] ގެ[ފެކްދަލީލުތައް ފުދޭތޯއާއި، މިފަދަ އެންމެހައި ކަންކަމަކީ މައްސަލާގެ 

ނޑައެޅޭ ކަމެއްކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ވަޒަންކުރާ ކޯޓެއްގެ ތަޤްދީރީ ބާރުގެ ދަށުން ކަ

2009/SC-A/30 ްޤަޟިއްޔާގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި އަދި، ޖިނާއީ މައްސަލަތައ

ށަހެޅޭ ހެކިތަކާއި ދަލީލުތަކުގެ ތެރެއިން، ޤާނޫނީ ޤަރީނާ ފިޔަވައި، ވަކި ހެކިތަކަކަށް ނުވަތަ ނިންމުމުގައި، ހު 
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ނޑިޔާރުންގެ މައްޗަށް ލާޒިމްވެގެން ނުވާކަމަށާއި، ހުށަހެޅޭ ދަލީލުތައް ތަޤްޔީމުކޮށް  ދަލީލުތަކަކަށް ބުރަވުން ފަ

އެ ދަލީލުތަކުން ކުރެވޭ އިސްތިންތާޖުތަކުގެ މައްޗަށް ،ވަޒަންކުރުމަށްފަހު ފަނޑިޔަާރށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ދަލީލުތަކާއި

ބުރަވެހުރެ، ޔަޤީނާ ގާތްކުރާ މިންވަރަށް އިޤްތިނާޢު ވެގެން މެނުވީ ކުށެއް ސާބިތުވެއްޖެކަމަށް ޖިނާއީ 

މައްސަލައެއްގައި ޙުކުމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެކަމީ އިސްތިޤްރާރުވެފައިވާ ޖިނާއީ މަބްދައެއްކަން އެނގެން 

ޤަޟިއްޔާގައި SC-A/23/2011ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު އޮންނަކަމަށް

ތެރެއިން ޤަރީނާތަކުގެޝަރީޢަތަށް ހުށައެޅޭ ހެކިތަކާއި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ޖިނާއީ މައްސަލައެއްގައި 

ބޭނުމުގައިކަން މައްސަލައާއި ގުޅުންހުރީ ކޮން ހެކިތަކެއްކަމާއި، ހެކި ހުށަހެޅެނީ ކޮންކަމެއް ސާބިތުކުރުމުގެ 

ނޑިޔާރަކު ވަޒަންކުރުމަށްފަހު ޝަރީޢަތުން ބަލައިގަނެވިދާނެ ހެކިތަކާއި ބަލައި ނުގަނެވޭނެ  މައްސަލަ ބައްލަވާ ފަ

ނޑިޔާރުގެ ތަޤްދީރީ ބާރުގެ  ހެކިތައް އަދި ޝަރީޢަތަށް ޙާޟިރުކުރެވޭނެ ހެކިންނާއި ޙާޟިރުނުކުރެވޭނެ ހެކިން ފަ

ނޑައެޅިދާނެކަމަ ނަމަވެސް ޝަރީޢަތަށް ހުށައަޅާ ހެކިތަކާއި ދަލީލުތަކުގެ ތެރެއިން ،ށާއިތެރެއިން ކަ

ނެތް ހެކި ހުރިނަމަ އެކަން އެގޮތަށް ނެތް ނުވަތަ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ޙާޟިރުކުރެވެން ބަލައިގަނެވެން 

ނޑިޔާރުނިންމަންޖެހުނު ސަބަބެއް މައްސަލަ ބައްލަވާ ޓުގައި އެމައްސަލައެއްގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯ، ފަ

ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުނު ހެކިތަކުގެ ތެރެއިން ބަލައިނުގަނެވޭނެ ހެކިތަކާއި އަދި ށާއި ފާހަގަކުރައްވަންޖެހޭނެކަމަ

ނޑިޔާރު ނިންމަވާފައިވާ ސަބަބަކީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން ކޯޓަށް  ހެކިން ޙާޟިރުނުކުރުމަށް ފަ

މަށް ބަޔާންކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު ހޭނެކައެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްކަމުގައިވެސް ވާންޖެ

2011/HC-A/192 ްޤަޟިއްޔާގައި ހެކި ބަލައިގަތުމާއި އެހެކިތައް ވަޒަންކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން އުސޫލެއ

ޤާއިމުކުރައްވާފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި،

ޤަޟިއްޔާތަކުގައި ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ އިސްވެ އިޝާރާތްކުރެވުނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ 

ކަންކަމަށާއި، ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅޭ ހެކިބަސްތައް ބަލައިގަތުމާ ގުޅޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން 
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ޤާއިމުކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކަށް ބެލުމުން، މައްސަލައެއް ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅޭ ހެކިތަކުގެ 

ނޑައަޅާ، އެހެކިންގެ ހެކިބަސް ޝަރީޢަތުން ތެރެއިން ބަލައިގަ  ނެވޭނެ ހެކިންނާއި ބަލައިނުގަނެވޭނެ ހެކިން ކަ

ޤަބޫލުކުރުމާއި ނުކުރުން އަދި ހެކިންގެ ތެރެއިން ޝަރީޢަތަށް ޙާޟިރުކުރަންޖެހޭ ހެކިންނާއި ޙާޟިރުކުރަން 

ނޑައަޅާ ނިންމުމަކީ މައްސަލަ ބަލާ ފަނޑިޔާރުގެ ތަޤްދީރީ ބާރުގެ ތެރެއިން ނުޖެހޭ ހެކިންނާމެދު ގޮތެއް ކަ

ނޑައެޅޭކަންކަން ކަމަށްވެފައި އެނިންމުން ބިނާކުރި ސަބަބުތަކުގައި ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެމަތިން ،ކަ

އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ބަޔާންކުރެވިފައިވާނަމަ އެކަމަކީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އަސްލަކާއި ޚިލާފުވުންކަމުގައި 

އި،ނުބެލެވޭނެކަން އެނގޭކަމާ

މިދެންނެވުނު ޤާނޫނީ މަބްދަޢުގެ އަލީގައި، އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅިފައިމިވާ މައްސަލާގައި 

ޖާބިރުގެ ފަރާތުން ފުރުޞަތަކަށް هللا ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު، ލިޔުމުން ދިފާޢީ ހެކި ހުށަހެޅުމަށް ޢަބްދު 

ވެސް އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ހެކި ހުށަހަޅާފައި (ތިނެއް) ދުވަހުގެ މުއްދަތު ޝަރީޢަތުން ދެވުނުނަމަ 3އެދުމުން 

ނުވާތީ ދިފާޢީ އެއްވެސް ހެއްކެއް ޝަރީޢަތުން ބަލައިގަންފައިނުވާނެކަމަށް، އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅިފައިމިވާ 

ވަނަ ނަންބަރުގައި، އެމައްސަލަ 8މައްސަލާގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ 

ނޑިޔާރު ބަޔާންކުރައްވާފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި، އެހެންނަމަވެސް ޢަބްދު ބެއްލެ ޖާބިރަށް ދިފާޢީ ހެކި هللا ވި ފަ

ޖާބިރުގެ ފަރާތުން ބުނާތީ އެކަން هللا (ތިނެއް) ދުވަހުގެ ފުރުސަތެއް ދީފައިނުވާކަމަށް ޢަބްދ3ުހުށަހެޅުމަށް 

މިނަލް ކޯޓުގައި އެދުމުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އިތުރަށް ސާފުކުރުމުގެ ގޮތުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ކްރި 

ސިޓީގައި، މިމައްސަލާގެ H(1022-2013)/95/2014/06-145މިކޯޓަށް ފޮނުވާފައިވާ އެކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ގައިކަމަށާއި އެދުވަހު ދަޢުވާލިބޭފަރާތުން ދަޢުވާއަށް 2013ސެޕްޓެމްބަރު 12ދަޢުވާ އިއްވާފައިވަނީ 

ލިބޭ ފަރާތުން ދަޢުވާއަށް އިންކާރުކުރުމާއި ގުޅިގެން، ދެން ބޭއްވޭ އަޑުއެހުމެއްގައި އިންކާރުކުރިކަމަށާއި، ދަޢުވާ 

ދެފަރާތުންވެސް ހެކިހުށަހެޅުމަށް އެދުވަހުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި އެންގުނުކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް 
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ވާލިބޭ ފަރާތުން އިޖުރާއީ މިމައްސަލާގައި ބޭއްވުނު ދެވަނަ އަޑުއެހުމުގައި ހެކި ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ދަޢު 

ނުކުތާއެއްކަމަށް ބުނެ ނުކުތާއެއް ހުށަހެޅިކަމަށާއި، ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ނެގި މިއިޖުރާއީ ނުކުތާއާއި ގުޅޭގޮތުން 

ދެއްކިވާހަކަތައް ޤާނޫނުގެ އަލީގައި ލިޔުމުންވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށް ޝަރީޢަތުން އެދުވަހު 

ދި މިގޮތަށް ފުރުސަތު ދެވުނީ ކީއްވެގެންކަންވެސް ދައުލަތާއި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް އޮޅުން އެންގިކަމަށާއި، އަ 

ފިލުވައިދެވުނުކަމަށާއި، އަދި އިޖުރާއީ ނުކުތާ ޝަރީޢަތަށް ބަލައިގަނެވޭނަމަ ދެން އޮންނަ އަޑުއެހުމުގައި ހެކި 

ބަލައި ނުގަންނަން ނިންމައިފިނަމަ ހެކި ހުށަހެޅުމަށް ނޯންނާނެކަމަށާއި، ނަމަވެސް އިޖުރާއީ ނުކުތާ ޝަރީޢަތުން

(ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުށަހެޅުމަށް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް 3ހުށަހެޅުން ލަސްވެދާނެ ކަމަށްޓަކައި ދިފާޢީ ހެކި 

ގައި ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް 2013ނޮވެމްބަރ 21އެންގުނު ކަމަށާއި މިއަޑުއެހުން ބޭއްވިފައިވަނީ 

ދުވަހުގެ އަޑުއެހުމުގައި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް ހުށަހެޅުމަށް އެންގުނު އެއްވެސް ހުށަހެޅުމެއް ޝަރީޢަތުން އެ

ނޑައެޅި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމަށް ބުނެ  ޝަރީޢަތުން ކަ

މިގޮތަށް ޖަވާބުދެއްވާފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،

ލެއްގެ ގޮތުން މައްސަލަތަކުގައި ހުށަހަޅާ ހެކިތަކާއި ދަލީލުތައް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ޢާއްމު އުސޫ

ހުށަހެޅި އެހެކިތަކާއިމެދު ވާހަކަދެކެވުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލިދިޔުމަކީ އެކަމުގެ ޒާތުގައި އެމައްސަލައެއް 

ހެންނަމަވެސް، އެއީ ހަމައެކަނި އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ލިބދެވޭނެ ޤާނޫނީ ސަބަބެއްކަމާއި، އެ 

އެކަމަށް ބަލައި، އެމައްސަލައެއްގެ ޙުކުމް ބާތިލުކުރަން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނޫންކަމާއި،

ޖާބިރުގެ ފަރާތުން ދިފާޢީ ހެކިންގެ ގޮތުގައި هللا މިމައްސަލާގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތާއި ޢަބްދު

ޖާބިރުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި هللا ށާއި އަދި ޢަބްދު ޙާޟިރުކޮށްދިނުމަށް އެފަރާތުން އެދުނުކަމަށް ބުނާ ހެކިންނަ 

ޖާބިރުގެ ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ هللا ވަނަ ނުކުތާގެ ތަފްސީލުގައި ޢަބްދ8ުއަދި 6އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކުގެ 
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ޖާބިރުގެ ފަރާތުން ދިފާޢީ ހެކިންގެ ގޮތުގައި ދަށުކޯޓަށް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވި هللا ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު، ޢަބްދު

ޖާބިރަށް ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެތި ދޭން އެއްވެސް އިރެއްގައި هللا ނަކީ ޢަބްދު ހެކިން

ޖާބިރު ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެތި هللا އަންގާފައިނުވާކަމަށް ނުވަތަ ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ޔޫރިން ދޭން އެންގުމުން ޢަބްދު

هللا ހަޅާފައިވާ ހެކިން ކަމުގައި ނުވާއިރު، ޢަބްދުދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރިކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި ހުށަ

ޖާބިރުގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި ދެއްކި ވާހަކަތަކުން އަދި ހުށަހެޅި ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު، 

ޖާބިރުގެ ފަރާތުން ދިފާޢީ ހެކި ހުށަހަޅައި، އެފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުކޮށްދޭން هللا ޢަބްދު

ޖާބިރަށް ފުލުހުން ފަރާތުން އަނިޔާތަކެއް ކޮށްފައިވާކަން ކަން އެނގެންއޮތްއިރު، ހެކިބަސް هللا ވަނީ ޢަބްދުބޭނުން 

ޖާބިރަށް އަނިޔާކުރިކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުކޮށްދެވެން އޮތީ ދެގޮތަކަށްކަމަށް هللا ދީފައިވާ ފުލުހުން ޢަބްދު 

ފައިވާކަމާއި، މިގޮތުން ފުރަތަމަ ގޮތަކީ ހދ. ޖާބިރުގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި ބުނެ هللا ޢަބްދު

ހޮނޑައިދޫގައި ޙާޟިރުވެ ތިބި މީހުންގެ ހެކިބަސް ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުންކަމަށާއި، އެގޮތުން އެތަނުގައި ތިބި 

هللا ހަތަރު މީހުންގެ ތެރެއިން ހ.ޝޭޑީކޯނަރ/މާލެ، ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރާއި، ސ.ހުޅުދޫ/ރީފް، ސައިޑް ޖާދު 

ނޑައިދޫގައި ހައްޔަރުކުރެވި އެމީހުންގެ މައްޗަށްވެސް ، ޖަމީލް ކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް އެފަރާތްތަކަކީ ހދ. ހޮ

ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެތި ދިނުމަށް އިންކާރުކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާތައް އުފުލިފައިވާ މީހުންކަމަށްވާތީ އެމީހުންގެ 

ޖާބިރު ބުނާކަމާއި، هللا ދާނެކަމަށް ޢަބްދުހެކިބަހަކީ ޝަރީޢަތަށް ބަލައިގަނެވޭނެ ހެކިބަހެއް ނޫންކަމަށް ވެ

މިހެންކަމުން މިމައްސަލާގައި ހެކިބަސްދެވޭނީ ސްރީލަންކާގެ ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ ރާޖްމޯހަން އާއި ހ. 

ޖާބިރު ބުނާކަމާއި، މިކަން ސާބިތުކުރެވެން އޮތް هللا ހުޅުގަލި/މާލެ އިބްރާހިމް ޙުސައިން ޒަކީ ކަމަށް ޢަބްދު 

ނޑައި ދޫ އޮޕަރޭޝަންގެ ވީޑިއޯ ހެކި ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުންކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް ދެވަނަ ގޮތަކީ ހދ. ހޮ

ޖާބިރުގެ هللا ދައުލަތުން އެހެކި ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅައިފައިނުވާކަމަށާއި މިވީޑިއޯގެ ޒަރީޢާއިންވެސް ޢަބްދު

ނިޔާކުރިކަން ކަމާއި،ޖާބިރަށް ފުލުހުންގެ ބަޔަކު އަهللا ފަރާތުން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުކޮށްދޭން ބޭނުންވަނީ ޢަބްދު 
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ޢާއްމު އުސޫލެއްގެ ގޮތުން އެބައެއްގެ ހެކިބަސް ޝަރީޢަތަށް ޤަބޫލުނުކުރެވޭނެކަމަށް އިސްލާމީ 

ނޑައަޅައިފައިވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި އެފަރާތެއްގެ ޢަދުލުވެރިކަން ގެއްލިފައިވާ ފަރާތްތައް  ޝަރީޢަތުގައި ކަ

ނޑައެޅުމުގައި ބަލާނެ ހިމެނޭކަމުގައިވިޔަސް، ހެކިބަސްދޭ ފަރާތަކީ ޢަ ދުލުވެރިކަން ގެއްލިފައިވާ ފަރާތެއްތޯ ކަ

ނޑުތަކާމެދު ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި ޚިލާފު އުފެދިފައިވާކަމަށާއި، ހެކިބަސްދޭ ފަރާތަކީ އިސްލާމީ  މިންގަ

ޝަރީޢަތުގައި ހެކިބަސްދޭ މީހާގައި ހުންނަންޖެހޭ އަސާސީ ޝަރުތެއްކަމަށްވާ ޢަދުލުވެރިކަމުގެ ސިފަ 

ނޑައެޅުމުގައި، އިސްލާމީ އެންމެހާ މަޒްހަބުތަކުގެ ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި ގެއް ލިފައިވާ ފަރާތެއްތޯ ކަ

ނޑަކީ ހެކިބަސްދޭ ފަރާތަކީ ބޮޑުފާފައެއް ކޮށްފައިވާ މީހެއްކަމުގައިވާނަމަކަމަށާއި،  ޚިލާފެއްނުވާ މިންގަ

ގެ މެދުގައި އިޙުތިރާމާއި، ޤަދަރު ގެއްލޭފަދަ އެހެންނަމަވެސް މުރޫއަތްތެރިކަން ގެއްލިފައިވާ، ނުވަތަ މީސްތަކުން 

މުޖުތަމަޢު ޤަބޫލުނުކުރާ ކަންތައްތަކަށް އަރައިގަންނަ މީހަކީ އިސްވެދިޔަ ޢަދުލްވެރިކަމުގެ ސިފަ ފުރިހަމަވާ 

މީހެއްކަމާ ނުވަތަ ނޫންކަމާ މެދު އިސްލާމީ ފިޤުހުވެރިންގެ މެދުގައި ޚިލާފެއްވާކަން އިސްލާމީ ފިޤުހުގެ 

ޤަޟިއްޔާގެ SC-A/01/2012ށް ބެލުމުން އެނގެން އޮންނަކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓުގެ މަރްޖިޢުތަކަ 

ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގޭއިރު، 

މިމައްސަލައާ އެކު ހުށަހެޅުނު ލިޔުންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ 

ޖާބިރަށް هللا "މައްސަލަ ނިންމިގޮތް އަންގާ ލިޔުމުގައި" ޢަބްދMN/2013/71ު/215ނަންބަރު 

ޖާބިރު ބުނެފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި هللا އަނިޔާކޮށްފައިވަނީ ކޮން ފުލުހުންނެއްކަން ނޭނގޭކަމަށް ޢަބްދު

ވީޑިއޯ އަދި މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ޕޮލިސް އިންޓަރގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި

ޖާބިރަށް އަނިޔާކުރީ ކޮން ފުލުހެއްކަން އެނގެން ނެތްކަމަށް އިޝާރާތްކުރެވުނު ޕޮލިސް هللا ފުޓޭޖުންވެސް ޢަބްދު 

އިންޓަރގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ އެރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،  އަދި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި 

ޖާބިރަށް އަނިޔާކުރިކަމުގެ هللا ތްތަކުގެ މައްޗަށް ޢަބްދު މިމައްސަލާގައި ހެކިބަސްދީފައިވާ ހެކިންނަކީ އެފަރާ

ތުހުމަތެއް އޮވެގެން އެފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާއެއް އުފުލިފައިވާ ފަރާތްތަކެއްކަން އެނގެންނެތްއިރު،
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ދައުލަތުގެ ފަރާތުން މިމައްސަލާގައި ހުށަހެޅި ހެކިންނަކީ އެފަރާތްތަކުން ދޭހެކި ބަސް ޝަރުޢީ އުސޫލުތަކުގައި 

ނޑުގެ ތެރެއިން ޝަރީޢަތުން ޤަބޫލުނުކުރެވޭ މިންވަރަށް އެފަރާތްތަކުގެ ޢަދުލުވެރިކަން  ބަޔާންކުރާ މިންގަ

ގެއްލިފައިވާ ފަރާތްތަކެއް ކަމުގައި ބެލެވެންނެތްކަމާއި،

ޖާބިރަށް އަނިޔާކުރިކަމަށް ޕޮލިސް އިންޓަރގްރިޓީ ކޮމިޝަނުން ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ هللا އަދި، ޢަބްދު

ލުހެއްކަމަށްވެފައި އަދި އެީއ ޮކންފުލުހެއްކަން އެނގެންނެތްކަމަށް އެރިޕޯޓުގައި އެންމެ ފު 

މީހުންގެ ތެރޭގައި އެފުލުސްމީހާ ހުރިކަމަށް 3ފާހަގަކުރައްވާފައިވާއިރު، މިމައްސަލާގައި ހެކިބަސްދިން 

ކިބަސްކަމާއި، ކަމުގައިވީނަމަވެސް، ނަފީވެގެންދާނީ ހަމައެކަނި އޭނާގެ ހެ(assume)ޝަރީޢަތުން ބެލި 

ޖާބިރާ އިދިކޮޅަށް هللا މިމައްސަލައިގައި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ތިންހެކިންވެސް ޢަބްދު

ހެކިބަސްދީފައިވާއިރު އަދި އިސްތިއުނާފު ކުރެވިފައިމިވާ ބާވަތުގެ ޖިނާއީ މައްސަލައެއް ސާބިތުކުރުމަށް 

ޖާބިރަށް އަނިޔާކުރިކަމުގެ هللا ތްތަކަކީ ޢަބްދު ޢަދުލުވެރި ދެހެކިންގެ ހެކިބަސް ފުދޭއިރު، ހެކިބަސްދިން ފަރާ

ޖާބިރު ބުނާބުނުމަކީ ހަމައެކަނި އެކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް هللا އިޙުތިމާލެއް އޮތް ފަރާތްތަކެއްކަމަށް ޢަބްދު 

މިމައްސަލާގައި ކްރިމިނަލްކޯޓުން ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމް ބާތިލުކުރަން ޖެހޭނެ ސަބަބެއް ކަމުގައި ނުބެލެވޭކަމެވެ.

މައްސަލާގައި ހުށަހެޅުނު އިޖުރާއީ ނުކުތާއަށް ޝަރީޢަތުންގޮތެއް ކަމަކީ،ހަތްވަނަ ) ކ(

ނޑައެޅުއްވުމެއްނެތި މައްސަލަ މައުޟޫއީ ގޮތުން ބައްލަވައި ނިންމާފައިވާކަމަށް ޖާބިރުގެ هللا ޢަބްދުބުނެ ކަ

އަށް ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ނަޒަރަކުން ބަލާއިރު،ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާފަރާތުން 

އިސްވެދެންނެވިފައިވާ ފަދައިން، އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅިފައިމިވާ މައްސަލާގެ ދަށުކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ 

ގައި ބޭއްވުނު މައްސަލާގެ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުމުގައި، މައްސަލައާ 2013ސެޕްޓެމްބަރު 12މަރުޙަލާގައި 



HC-A/47/2014ރިޕޯޓް ޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާސާ ޤަ

3316471: ފެކްސް، 3325029: ފޯން، ދިވެހިރާއްޖެ، މާލެ، އާބުރުޒުހިނގުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެހައިކޯޓް 
www.highcourt.gov.mv: ވެބްސައިޓinfo@highcourt.gov.mvް:އީމެއިލް

29

މަށްފަހު، އެއްވެސް އިތުރު ލިޔެކިޔުމެއް ގުޅިގެން އެހާތަނަށް ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ހެކިތައް ފާހަގަކުރު

ޖާބިރުގެ ފަރާތުން ކޯޓަށް ހާޒިރުވި އޭނާގެ ވަކީލުގެ ފަރާތުން هللا ނުވަތަ ހެއްކެއް ހުރިތޯ، ޢަބްދު 

ސުވާލުއުފައްދާފައި ވީނަމަވެސް، ވަކި އިޖުރާއީ ނުކުތާއެއްގެ ގޮތުގައި އެކަން ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަން 

އޭނާގެ ފަރާތުން އުފެއްދި މިދެންނެވުނު ސުވާލާ ގުޅިގެން އެމައްސަލަ އިޖްރާއީ އެނގެންނެތްކަމާއި، އަދި

މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ލިޔުމުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކަށް ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމަށް މައްސަލަ ބެއްލެވި 

ނޑިޔާރު އަންގަވާފައިނުވާކަމާއި، ފަ

ޖާބިރުގެ ފަރާތުން އިޖްރާއީ هللا އެހެންނަމަވެސް، އެމައްސަލާގެ ދެވަނަ އަޑުއެހުމުގައި ޢަބްދު 

ނުކުތާއަކީ ނަގާފައިވާ އިޖްރާއީ ޖާބިރުގެ ފަރާތުން هللا މިގޮތުން ޢަބްދުނުކުތާއެއް ނަގާފައިވާކަމާއި،

ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ނަންބަރުމައްސަލާގައި ހިމެނޭ މޯލްޑިވްސް މި

GI(B-12)USAF/2012/51 ާތަކެތީގެ ސާމްޕަލް ދިނުމަށް އަންގާ ފޯމު" ޞައްޙަކަމާ "ކުޑަކަމުދ

ކުރެވުނު އިޖްރާއީ ނުކުތާއެއްކަން، އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅިފައިމިވާ ބެހޭގޮތުން ހުށަހެޅުމަށް މަސައްކަތް 

އޮތްއިރު، މިދެންނެވި މައްސަލާގެ ދަށުކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގެ ރެކޯޑިންގތަކުން ސާފުކޮށް އެނގެން 

ޖާބިރުގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް هللا އިޖްރާއީ ނުކުތާ އެކޯޓަށް ހުށަހެޅި ލިޔުންކަމަށް ބުނެ ޢަބްދު

ގެ ތާރީޚު ޖަހާފައިވާ "އިޖްރާއީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ ނުކުތާ" މިސުރުޚީގެ 2013ނޮވެމްބަރު 6ހުށަހަޅާފައިވާ، 

ކުރެވިފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކްރިމިނަލް މުގައިވެސް އަދި އިސްތިއުނާފު ދަށުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލިޔު

21ކޯޓަށް އެފަރާތުން ހުށަހެޅުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ، 

ގަސްދުކޮށް މިހާތަނަށް ގެ ތާރީޚު ޖަހާފައިވާ "ދައުލަތުން ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމަށް 2013ނޮވެމްބަރު 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހެކި، ޝަރީޢަތަށް ބަލައިނުގަނެވޭނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވައި ދެއްވުމަށް އެދި ދަޢުވާ ލިބޭ 

ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން (މޯޝަން އިން ލިމައިން)" މިސުރުޚީގެ ދަށުން ތައްޔުާރކޮށްފައިވާ 
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އްވެސް ވާހަކައެއް ހިމެނިފައިނުވާއިރު، އިސްވެމިދެންނެވުނު ލިޔުމުގައިވެސް، އެ އިޖްރާއީ ނުކުތާއާބެހޭ އެ

އިޖްރާއީ ނުކުތާއާމެދު ޖަވާބުދާރީވުމަށް ދައުލަތަށް ފުރުޞަތު ދެއްވާނެ އަޑުއެހުން ބާއްވާނެކަމަށް އެމައްސަލަ 

ނޑިޔާރު އެންގެވި ތާރީޚުކަމަށްވާ  ގެ ކުރިންވެސް، އަދި 2013ޑިސެމްބަރު 29ބެއްލެވި ފަ

އިވިއަސް، އެނުކުތާ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމާބެހޭ ގޮތުން ޝަރީޢަތުން ދެއްވާފައިވާ އިރުޝާދާ އެއަށްފަހުގަ

ޖާބިރުގެ ފަރާތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް هللا އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ޢަބްދު

ހުށަހެޅިފައިވާކަން އެނގެން ނެތްކަމާއި،

ޖާބިރުގެ هللا އިމިވާ މައްސަލާގެ ދަށުކޯޓުގެ މަރުޙަލާގައި ޢަބްދުއެހެންކަމުން، އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅިފަ

ފަރާތުން ނަގާފައިވާ އިޖްރާއީ ނުކުތާއާމެދު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ގޮތެއް ނުނިންމަވާ އޮތްއޮތުމަކީ އެކަމުގެ މައްޗަށް 

ބިނާކޮށް އެޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމަށް ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނޫންކަމެވެ.

ކޯޓުގެ ނަންބަރު ކްރިމިނަލް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން އެގޮތަށް ހުރުމުން، ވީމާ، އިސްވެ 

1022/Cr-C/2013ަޖާބިރުގެ ފަރާތުން هللا ޢަބްދުމައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހިމެނޭ އިޤަޟިއްޔާގ

ބަދަލު ށް އެކޯޓުން ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމަމައްސަލާގައި އެށް ބިނާކޮށް، ތަކުގެ މައްޗަހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާ

މިމައްސަލަ ބެލުމުގައި ބައިވެރިވި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ އެއްވެސް ސަބަބެއް އޮތްކަމަށްފަދަގެންނަންޖެހޭ

ނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހަކަށް ނުފެނުނެވެ. ފަ

 ްޙުކުމ

ދެންފަހެ، އިސްވެފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގައި ބަޔާންކުރެވުނު ކަންކަން ބަޔާންކުރެވުނު ގޮތަށް 

މައްސަލަ ގައި ހިމެނޭ ޤަޟިއްޔާ Cr-C/2013/1022ކޯޓުގެ ނަންބަރުކްރިމިނަލްހުރުމާއެކު، 

ކްރިމިނަލް ބިނާކޮށް، ށްތަކުގެ މައްޗަފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާ ޖާބިރުގެ هللا ޢަބްދު އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް 

އެކޯޓުން ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމަށް މައްސަލާގައިގައި ހިމެނޭ ޤަޟިއްޔCr-C/2013ާ/1022ކޯޓުގެ ނަންބަރު
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މިމައްސަލަ ބެލުމުގައި ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭފަދަ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތްކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން 

ނޑައަޅައި، އިއްތިފާޤު ގެޓުގެ ފަނޑިޔާރުންބައިވެރިވި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯ އެގޮތުގެމަތިން ޙުކުމްކޮށްފީމެވެ.ން ކަ


