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g
ޓު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯ 

ދިވެހިރާއްޖެ 

ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ 

 :ު2015ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ/HC-A/168

 ިފަރާތް:އިސްތިއުނާފު ކުރ
މަލްހާރު/ މ. ކޮޅުފުށި *  ދާއިމީ އެޑްރެސް: هللاމްރާން ޢަބްދު ޢި* ނަން:

-*  މިހާރުގެ އެޑްރެސް:A048136* އައި.ޑީ.ކާޑު ނަންބަރު:
ހަސަންކާރިގެ/ ސ. މީދޫ ޙުސްނުއްސުޢޫދު،އޛ. * ވަކީލް: 

އޛ. ޢަލީ ޒާހިރު، މާހުގެ/ ޏ. ފުވައްމުލައް
މ. ތާއިފް/ މާލެ ޝަފީޤް،އޛ. އަޙްމަދު 
ފިތުރޯނުގެ/ ސ. ހިތަދޫޙުސްނީ،އޛ. މަސްތޫރު 

:ްއިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތ
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް *  ދާއިމީ އެޑްރެސް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް * ނަން:

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް *  މިހާރުގެ އެޑްރެސް: -* އައި.ޑީ.ކާޑު ނަންބަރު:
ޢާއިޝަތު ފަޒްނާ އަޙްމަދު ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓަރ އޛ.ސ.* ވަކީލް: 

ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓަރ އޛ. ޞަފާ އިބްރާހީމް 

 :ް1436ރަޖަބު 25* ނިމުނު ތާރީޚް:1436ރަޖަބު 18ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ތާރީޚ

2015މެއި 201514މެއި 07

 :ު145އިސްތިއުނާފު ކުރެވުނު އަމުރު ނަންބަރ-J/MD/2015/3383

 :ުކްރިމިނަލް ކޯޓުނިންމެވި ކޯޓ

 :ްއަމުރު ކޯޓުޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތ

 ި2015މެއ02ިތާރީޚް:އަމުރު ނެރުއްވ

:ްމައްސަލަ ބެއްލެވި ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލިސ

ނޑިޔާރު::ޝުޢައިބު ޙުސައިން ޒަކަރިއްޔާ  ފަނޑިޔާރު  އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު ފަނޑިޔާރު:ޢަބްދުލްޣަނީ މުޙައްމަދު  ފަ
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:ާދަޢުވާގެ ޚުލާޞ

އަމުރު އެކޯޓުން ކޯޓJ/MD/2015/3383ު-145ނަންބަރު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ މިއީ، 

،އެދިކުރުމަށްއަމުރު އިސްތިއުނާފުކޯޓުއެ،ނެ ނެރުއްވާފައިވަނީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކާ ޚިލާފަށްކަމަށްބު

ބެލެވިފައިވާ އްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން ފަރާތުން ދިވެހިރާގެ هللاމަލްހާރު ޢިމްރާން ޢަބްދުމ. ކޮޅުފުށީ

ޤަޟިއްޔާއެކެވެ. 

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހެވެ.ރައްދުވާ ފަރާތަކީ މައްސަލަ،މިޤަޟިއްޔާގައި

:ްފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައ

ކޯޓު އަމުރު އެކޯޓުން J/MD/2015/3383-145ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު .1

،އެކޯޓު އަމުރު އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި،ނެރުއްވާފައިވަނީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކާ ޚިލާފަށްކަމަށްބުނެ 

ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. ގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް هللاމ. ކޮޅުފުށި މަލްހާރު ޢިމްރާން ޢަބްދު 

ކޯޓުއެ،ބަލާއިރުރަށްއަމުކޯޓJ/MD/2015/3383ު-145ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު .2

ގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ ބިރުދެއްކުމުގެ މައްސަލައާ هللاމ. ކޮޅުފުށީ މަލްހާރު ޢިމްރާން ޢަބްދުއަމުރަކީ،

މެއި 17އިން ފެށިގެނ22:55ްވަނަ ދުވަހުގެ 2015މެއި 02ގުޅިގެން، މުޖުތަމަޢުގެ ސަލާމަތަށްޓަކައި 

މިނިސްޓްރީ އޮފް هللا ބްދު(ފަނަރަ) ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޢިމްރާން ޢ15ައަށް، 22:54ވަނަ ދުވަހުގެ 2015

ނޑައަޅާ ތަނެއްގައި ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް އަމުރުކުރައްވައި ނެރުއްވާފައިވާ އަމުރެއްކަން ހޯމްއެފެއާ ރޒުން ކަ

އެނގެންއޮވެއެވެ.
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ފައިވަނީ ރު ނެރުއްވާއަމުކޯޓJ/MD/2015/3383ު-145ނަންބަރު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ .3

ގެ ފަރާތުން هللاމ. ކޮޅުފުށީ މަލްހާރު ޢިމްރާން ޢަބްދު ،ކަމަށްބުނެނޫންޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކާ އެއްގޮތަށްޝަރު

އެނުކުތާތަކާ ބެހޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ ،ނުކުތާއެއް ހުށަހަޅައި)އްހައެ(06

ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ؛ގެهللاޢިމްރާން ޢަބްދުމިގޮތުން މަޖިލީހުގައި ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ.

 ީކަމަށް ވިދާޅުވެ އެއްވެސް ފެކްޗުއަލް މުޖުތަމަޢުގެ ސަލާމަތަށްޓަކައި، ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކ

(ފަނަރަ) ދުވަހަށް ބަންދުކުރުމަށް ކްރިމިނަލް 15އަސާސެއްގެ މައްޗަށް ބިނާނުކޮށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް 

އްގެ ) ކޯޓު އަމުރު ނެރުއްވާފައިވަނީ، ކުށ2015ެމެއި J/MD/2015/3383)02-145ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް ހާ މީހުތުހުމަތުގައި ބަންދުކުރެވޭ  ޟިރުކޮށް ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ން ފަ

ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ކަމަށްބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.7ޤަވާއިދުގެ 

،ީއިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް ކަފާލާތުގެ އުޞޫލުން ދޫކޮށްދިނުމަށް ދެވަނަ ނުކުތާއަކ

ކަމާގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ޖަވާބެއްދެއްވުމެއްނެތި އެއެދުނުނަމަވެސް، އެކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރެއްވުމެއްނެތި އަދި 

) ކޯޓު އަމުރު ނެރުއްވާފައިވަނީ 2015މެއި J/MD/2015/3383)02-145ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.49ހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދިވެ 

،ީ2015މެއި 01އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް ބަންދުކުރަން އެދޭ ސަބަބަކީ، ތިންވަނަ ނުކުތާއަކ

ން އެހެން ބަޔަކު ހިންގާފައިވާކަމަށް ވަނަ ދުވަހު އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަކާ ގުޅިގެ 

ތުހުމަތުކުރެވޭ ކަންކަމާގުޅިގެން ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ބުނާއިރު، އިސްތިއުނާފުކުރާ 

ތުހުމަތުކުރެވޭ ކަންކަމާ އެއްވެސް ވަނަ ދުވަހު ދެއްކި އެއްވެސް ވާހަކައަކ2015ާމެއި 01ފަރާތުން 
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ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ބުނެދެވިފައިނުވާއިރުވެސް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ގުޅުމެއްހުރިކަމަށް މޯލްޑިވްސް

145-J/MD/2015/3383)02 ިކޯޓު އަމުރު ނެރުއްވާފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.2015މެއ (

 ،ީއިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް ބަންދުކުރުމަށްޓަކައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ހަތަރުވަނަ ނުކުތާއަކ

) ކޯޓު އަމުރު ނެރުއްވާފައިވަނީ ކުށެއްގެ 2015މެއި J/MD/2015/3383)02-145ބަރު ނަން 

ނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް ހާޟިރުކޮށް ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ބަންދުކުރެވޭ ތުހުމަތުގައި  މީހުން ފަ

ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.4ޤަވާއިދުގެ 

 ،ީމީހުން ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް އްގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކުރެވޭކުށެ ފަސްވަނަ ނުކުތާއަކ

ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އިން ލާޒިމުކޮށްފައިވާ ގޮތާއި 7ހާޟިރުކޮށް ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ޤަވާއިދުގެ 

ފައިނެތްކަމަށް ބުނެ މުގައި ބަޔާންކުރައްވާކުރި ސަބަބު ފޯ ޚިލާފަށް، އެމާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ބަންދު

ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.

 ،ީއިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް ބަންދުކުރީ ވަކި ޙާލަތަކާ ގުޅިގެންކަމަށް ބުނާއިރު، ހަވަނަ ނުކުތާއަކ

އެޙާލަތު ދެމިގެން ނުދާކަމަށްބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.

ކުރުމަށް އިސްތިއުނާފު އަމުރުކޯޓJ/MD/2015/3383ު-145ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު .4

ގުޅިގެން ތަކާ ށާއި، އެނުކުތާ ތަކަހުށަހެޅި ނުކުތާ ފަރާތުންގެهللاމ. ކޮޅުފުށީ މަލްހާރު ޢިމްރާން ޢަބްދު 

ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދައްކާފައިވާ އޮފީހުގެ ގެޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ވާހަކަތަކަށާއި، ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔުންތަކަށް 
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ސަރުކާރާ ހައްޔަރުކުރެވިފައިވަނީ، هللا މ. ކޮޅުފުށީ މަލްހާރު ޢިމްރާން ޢަބްދުކަމަކީ،(ހ) ފުރަތަމަ 

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ގުޅިގެން ބާއްވަމުންދާ އެއްވުންތަކާއި މުޒާހަރާތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

އަނިޔާވެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި، ސަރުކާރުގެ އިސްފަރާތްތަކަށް އެކި ގޮތްގޮތުން ބިރުދައްކާ އިންޒާރުދީ 

ވަނަ ދުވަހު މާލޭގައި 01މެއި 2015ޢަމަލްތައް ހިންގުމަށް ހިއްވަރުލިބޭ ގޮތަށް ވާހަކަ ދައްކައި، 

ކުރިޔަށްދިޔަ މުޒާހަރާގައި އަނިޔާވެރި ޢަމަލުތަކަށް ހިއްވަރުލިބޭހެން ވާހަކަދެއްކުމުގެ ސަބަބުން އެމުޒާހަރާގެ 

ސަރަޙައްދުތަކަށް ވަންނަން މަސައްކަތްކޮށް ފުލުހުންނަށާއި ބައިވެރިން ފުލުހުން ބަންދުކޮށްފައިވާ އެކިއެކި 

އިސްވެހުރެ އެފަދަ ކަންކަމަށް هللا ޢިމްރާން ޢަބްދު ޢާއްމުންގެ މުދަލަށް ގެއްލުންދެމުންދާތީ، އެކަމަކީ 

ހިއްވަރުދިނުމުގެ ސަބަބުން ހިންގަމުންދާ ކަންތައްތަކެއްކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވިގެން މުޖުތަމަޢުގެ ސަލާމަތާއި 

ހައްޔަރުކުރުމުގެ އަމުރަކަށް އެދި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ هللا ތެރިކަމަށްޓަކައި ޢިމްރާން ޢަބްދު އްކާރަ

ނޑިރަށް ހުށަހަޅާ ފޯމް" އިން D2/AWF/2015/125-171ނަންބަރު  "ހައްޔަރުކުރުމުގެ އަމުރު ހޯދުމަށް ފަ

މެއި 01، ކޯޓު އަމުރުގެ ދަށުނJ(HA)2015/184ް-145ހުށަހެޅުމުން، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ކަމާއި،ހާއިރ23:05ުދުވަހުގެ 2015

ށް ކޯޓު އަމުރJ/MD/2015/3383ަ-145އިސްތިއުނާފުކުރެވިފައިމިވާ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު،هللا ކޯޓު އަމުރުގެ ދަށުން ޢިމްރާން ޢަބްދު އިސްވެދެންނެވުނު ބަލާއިރު، މިކޯޓު އަމުރަކީ،

ބަންދުކޮށްފައި هللا ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޢިމްރާން ޢަބްދު(ފަނަރަ) 15ދުވަހުން ފެށިގެން 2015މެއި 02

އެދި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް ނުވަތަ ހައްޔަރުކޮށްފައި ބެހެއްޓުމުގެ 

އި ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގަ 24ންދުކުރިތާ "ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކުރެވެމީހުން ބTD078740ަނަންބަރު 

ނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް ހާ  ހުށަހެޅުމުން، މުޖުމަތަޢުގެ ޟިރުކޮށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު"ންފަ

22:54ދުވަހުގެ 2015މެއި 17އިން ފެށިގެން 22:55ދުވަހުގެ 2015މެއި 02ސަލާމަތަށްޓަކައި، 

ރޒުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާهللا ބްދުން ޢަ(ފަނަރަ) ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޢިމްރާ 15އަށް، 



HC-A/168/2015ޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާސާ ޤަ
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ނޑައަޅާތަނެއްގައި ބަންދުކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށް އަމުރުކުރައްވައި ނެރުއްވާފައިވާ އަމުރެއްކަން  ކަ

އެނގެންއޮންނަކަމެވެ. 

ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހެއްގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުުމގައި ފަނޑިޔާރު ވަނަ ކަމަކީ،(ށ) ދެ 

އްގެ ތުހުމަތުގައި ވަނަ މާއްދާއާއި "ކުށ49ެބަލަންޖެހޭނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް ހާޟިރުކޮށް ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ޤަވާއިދު"ގެ ބަންދުކުރެވޭ  ވަނަ 7މީހުން ފަ

ބަބެއް އޮތްތޯކަމާއި، އެއިން ސަބަބެއް އޮތްކަން ސަބަބުންކުރެ ސ5ަމާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ނޑިޔާރަށްކަން ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ވަނަ 48ނުވަތަ ނެތްކަމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ބާރު ލިބިދީފައިވަނީ ފަ

،ވަނަ މާއްދާއަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮންނަކަމާއ49ިމާއްދާގެ (ރ) އަށާއި 

ނޑިޔާރެއްގެ ގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކުރެވޭ އްވަނަ މާއްދާއާއި "ކުށ49ެޤާނޫނުއަސާސީގެ  މީހުން ފަ

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަށް ބަލާއިރު، 7ކުރިމައްޗަށް ހާޟިރުކޮށް ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ޤަވާއިދު"ގެ 

އެމީހަކާމެދު ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ މައްސަލައެއްގެ ހެކި ފޮރުވުމަށް ނުވަތަ ހެކިބަސްދޭންހުރި މީހަކަށް ނުފޫޒެއް 

ފޯރުވުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފާނެ ކަމަށް ނުވަތަ ކޯޓަށް ހާޒިރުނުވެދާނެކަމަށް، ނުވަތަ ފިލާފާނެކަމަށް ނުވަތަ 

ނޑިޔާރަށް  ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފިނަމަ މުޖުތަމަޢުގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެދާނެކަމަށް ފަ

ނޑިޔާރަށް ލިބިގެންވާކަން އެނގެން ފެނިއްޖެނަމަ، އެމީހަކު ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމުގެ އަމުރު ނެރު  މުގެ ބާރު ފަ

އޮންނަކަމާއި، އެމާއްދާގެ (ރ) ގައި، ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހަކު ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ފަނޑިޔާރު 

ނިންމަވާ ޙާލަތުގައި ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ނިންމެވި ސަބަބު ފޯމުގައި ލިޔަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،

ކޯޓު J/MD/2015/3383-145އިސްތިއުނާފުކުރެވިފައިމިވާ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

އްގެ ތުހުމަތުގައި ކުށެ،ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ނިންމެވި ސަބަބުهللا އަމުރުގައި ޢިމްރާން ޢަބްދު
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ނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް ހާޟިރުކޮށް ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ބަންދުކުރެވޭ  ވަނަ 7ޤަވާއިދުގެ މީހުން ފަ

ށް މާއްދާގެ (ރ)ގައިވާ ފަދައިން ބަޔާންކުރެވިފައިވާކަމާއި، އެއީ މުޖުތަމަޢުގެ ސަލާމަތަށްޓަކައިކަން އެއަމުރަ

ބެލުމުން އެނގެންއޮންނަކަމާއި،

ނޑިޔާރެއްގެ ވަނަ މާއްދާއާއ49ިޤާނޫނުއަސާސީގެ  ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކުރެވޭ މީހުން ފަ

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގެ (ހ) ވަނަ މާއްދ7ާހާޟިރުކޮށް ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ޤަވާއިދުގެ ކުރިމައްޗަށް

ސަބަބެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދެއްވައި ނެރުއްވާ ކޯޓުއަމުރުގައި ބަޔާންކުރުން 

ކަމާއި، ނަމަވެސް މިފަދަ އަމުރުތަކުގެ ލާޒިމުވާނީ ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ނިންމެވި ސަބަބުކަން އެނގޭ

އުޞޫލުތަކުގެ މައްޗަށް ގެންދަވާ ޠަބީޢަތަށާއި، މިފަދަ އަމުރުތައް ނެރުއްވުމުގައި ކޯޓުތަކުން ޢަމަލުކުރައްވަމުން 

ބަލާއިރު، އެސަބަބުގެ ތަފްޞީލު ކޯޓު އަމުރުގައި ލިއުއްވުމަކީ ލާޒިމުކަމެއްނޫންކަން އެނގޭކަމެވެ.

ބަންދުކުރުމަށްޓަކައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު    هللا ޢިމްރާން ޢަބްދު ކީ،(ނ) ތިންވަނަ ކަމަ 

145-J/MD/2015/3383)02 ިއްގެ ތުހުމަތުގައި ) ކޯޓު އަމުރު ނެރުއްވާފައިވަނީ ކުށ2015ެމެއ

ނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް ހާޟިރުކޮށް ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ޤަވާއިދުގެ ބަންދުކުރެވޭ  ވަނަ 4މީހުން ފަ

ނުކުތާގެ އާއި، އަދި އެގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ނުކުތާهللاޢިމްރާން ޢަބްދު މާއްދާއާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނެ

ނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް ހާ هللا ދުލުގައި، ޢިމްރާން ޢަބްތަފްޞީ ވަނަ 2015މެއި 02ޟިރުކޮށްފައިވަނީ ފަ

މައްޗަށް ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުގެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށް، މިނުކުތާއާއި ގުޅޭ ގޮތުންގައި 23:00ދުވަހުގެ 

ބަލާއިރު،

ނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް ހާޟިރުކޮށް ބަންދާމެދު  ކުށެއްގެ ތުހުމަތުމަތުގައި ބަންދުކުރެވޭމީހުން ފަ

ހާ ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ވަނީ، ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރެވޭ މ4ީގޮތެއް ނިންމުމުގެ ޤަވާއިދުގެ 
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ނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް ހާ  ނޑު 7:30ޟިރުކުރަންޖެހޭ ވަގުތަކީ ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ފަ އިން ރޭގަ

އާއިދެމެދު ކަމަށާއި، އެމާއްދާގެ (ށ) ގައި ވަނީ ރަސްމީ ބަންދުދުވަސްތަކުގައި އެމާއްދާގެ (ހ) ގައި 9:30

ނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް ހާޟިރު  9:30އިން ފެށިގެން 4:00ކުރާނީ ހަވީރު ބަޔާންކޮށްފައިވާ މީހުން ފަ

އާއިދެމެދުކަމަށް ކަމާއި،

هللا ން ޢަބްދު މައްސަލާގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު، ޢިމްރާއިސްތިއުނާފުކުރެވިފައިމިވާ 

ވީ ހޮނިހިރު 2015މެއި 02ރަސްމީ ބަންދުދުވަހެއްކަމުގައިވާރުކުރެވިފައިވަނީކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޟި

ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ކަމަށް ދައުލަތުގެ ހާއިރ20:00ުދުވަހުގެ 

ހާއިރުކަމަށް 20:00ރުކުރެވިފައިވަނީ އެދުވަހުގެ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޟިهللا ން ޢަބްދުޢިމްރާބުނެފައިވާއިރު، 

ވާއިރު،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ބުނެފައިވެސްގެ ފަރާތުން هللاޢިމްރާން ޢަބްދު

هللا ކޯޓު އަމުރުގެ ދަށުން ޢިމްރާން ޢަބްދJ(HA)2015/184ު-145ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

24ގައިކަމާއި، އަދި އެވަގުތުން ފެށިގެން 23:05ދުވަހުގެ 2015މެއި 01، ހައްޔަރުކުރެވިފައިވަނީ 

މުގެ އިތުރުން، ޢިމްރާން ޟިރުކުރު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާ هللا ރާން ޢަބްދު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ޢިމްގަޑިއިރު 

ކްރިމިނަލް ނިންމަވާފައިވާކަން، އިސްތިއުނާފުކުރެވިފައިމިވާގެ ބަންދާމެދު ނިންމެވި ނިންމެވުންވެސް هللاޢަބްދު

ގެ ޝަރީޢަތުގެ ގެ ހައިކޯޓުޖޭ އި އަދި ދިވެހިރާއް ކޯޓު އަމުރަށJ/MD/2015/3383ާ-145ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ން އޮތުމުން،ހަކަތަކުން އެނގެ މަޖިލީހުގައި ދެފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާ 

ނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް ހާޟިރުކޮށް ބަންދާމެދު ގޮތެއް އްގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކުރެވޭކުށެ މީހުން ފަ

ކޯޓަށް هللا ރޭގައި ޢިމްރާން ޢަބްދުގެ ތެވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަގުތު 4ނިންމުމުގެ ޤަވާއިދުގެ 

މީހުން އްގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކުރެވޭ ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އާއި އަދި ކުށ48ެޟިރުކޮށް، ޤާނޫނުއަސާސީގެ ހާ 

ނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް ހާޟިރުކޮށް ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ޤަވާއިދުގެ  ވަނަ މާއްދާގައި 2ފަ
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ގެ هللاގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ޢިމްރާން ޢަބްދު 24ހައްޔަރުކުރެވުނުތާ هللا ޢިމްރާން ޢަބްދުބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން،

ނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް ހާބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަ ޟިރުކޮށް ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ށް ފަ

ނިންމަވާފައިވާކަން އެނގޭކަމެވެ.

ބަންދުކުރެވޭ މީހުންގެ ބަންދުގެ މައްސަލަތަކުގައި ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި(ރ) ހަތަރުވަނަ ކަމަކީ،

އެފަދަ ، ކޯޓަށް ހެކި ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ކުށެއްކުރިކަން ސާބިތުވާ މިންވަރުގެ ހެކި ޤަރީނާނޫންކަމާއި

މައްސަލަތަކުގައި ހެކީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަންޖެހޭނީ ކުށެއް ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތެއް އުފެދޭ މިންވަރުގެ ހެކި 

ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން މީހަކު ބަންދުކުރުމުގައި 49ޤަރީނާކަމާއި، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް ކާފީ ހެކިތަކެއް ނެތްކަމުގައިވިއަސް ޝައްކުކުރެވޭ ކުށުގެ 

ކުރެވޭވަރުގެ އެކަށީގެންވާ ނުރައްކާތެރިކަމާއި، ވަށައިގެންވާ އެންމެހައި ކަންކަމަށް ބަލާއިރު ތުހުމަތު 

މިކަންކަން މިގޮތަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ،ކަންތައްތަކެއް ހުރިނަމަ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާ ބަންދުގައި ބެހެއްޓިދާނެކަމާއި

ޤަޟިއްޔާގައި HC-A/265/2012ޤަޟިއްޔާއާއި ނަންބަރު HC-A/263/2012ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ނޑައަޅުއްވާފައިވާއިރު  ، ކަ

އާމެދު هللا ޢަބްދުށް ބޭއްވުނު މަޖިލީހަށް، ޢިމްރާންބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަ ގެهللاޢަބްދުޢިމްރާން 

ރިޕޯޓު ހުށަހަޅާފައިވާކަން މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ގޮތުން ފުލުހުންނަށް ލިބިފައިވާ ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައާ ގުޅޭ

އްޗަށާއި، ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތުގެ ގެ ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުގެ މަهللاޢިމްރާން ޢަބްދުއެނގޭއިރު،

ކޯޓު J/MD/2015/3383-145އިސްތިއުނާފުކުރެވިފައިމިވާ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު މައްޗަށް ބަލާއިރު، 

ގެ މައްޗަށް هللاބްދު ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ނިންމަވާފައިވަނީ ޢިމްރާން ޢަ هللا އަމުރުގައި ޢިމްރާން ޢަބްދު 

هللا ހުރުމުންކަން އެނގެންއޮންނަކަމާއި، ޢިމްރާން ޢަބްދު އެތުހުމަތު ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް 

ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ނިންމެވި ސަބަބުވެސް އެގޮތުގެމަތީން އޮތްކަމަށް ބެލެވޭކަމެވެ.
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ދިނުމަށް ޢިމްރާން ކަފާލާތުގެ އުޞޫލުން ދޫކޮށް هللا ޢިމްރާން ޢަބްދު(ބ) ފަސްވަނަ ކަމަކީ،

ގެ ފަރާތުން އުެދނުނަމަވެސް އެކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރެއްވުމެއްނެތި އަދި އެކަމާގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް هللاޢަބްދު

ކޯޓު އަމުރު J/MD/2015/3383-145ޖަވާބެއް ދެއްވުމެއްނެތި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އެކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނެ 49ޤާނޫނުއަސާސީގެ ނެރުއްވާފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު 49ހުށަހެޅި ނުކުތާއާއި، އަދި އެނުކުތާގެ ތަފްޞީލުގައި، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ގައި ނާފު ފޯމު ގޮތުން އިސްތިއު މިނުކުތާއާއި ގުޅޭ ، ކަފާލާތުގެ އުޞޫލުން ބަންދުން ދޫކޮށްލެވިދާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށް 

ގެ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު،هللاޢިމްރާން ޢަބްދު 

ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީން ކަފާލާތުގެ 49ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ގެ هللاލީހަށް ޢިމްރާން ޢަބްދުދޫކޮށްދިނުމަށް އެދި ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމެވި މަޖި هللا އުޞޫލުން ޢިމްރާން ޢަބްދު 

ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިނުވާކަން ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި 

ދޫކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިނުވާނެކަމަށާއި، هللا ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު، ކަފާލާތުގެ އުޞޫލުން ޢިމްރާން ޢަބްދު

ގެ هللاފޯމުގައި އެފަދައިން ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ އޮޅުމަކުންކަމަށް ޢިމްރާން ޢަބްދުއިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅި

ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ބުނެފައިވާކަމެވެ.

އެހެންކަމުން، އިސްވެ ބަޔާންކުރެވިދިޔަ ކަންކަން އެފަދައިން ހުރުމުން، މިމައްސަލަ މިކޯޓުގައި ބެލި 

ނޑިޔާރުން ދެކެނީ، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ކޯޓު އަމުރަކީ ޝަރުޢީ J/MD/2015/3383-145ފަ

ތަނެއް ނެތްކަމުގައެވެ.ފައިވާ އަމުރެއްކަމުގައި ބަލާނެނީ އުޞޫލަކާވިޔަސް ޚިލާފަށް ނެރުއް ނުވަތަ ޤާނޫ
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:ްޙުކުމ

ދެންފަހެ، ބަޔާންކުރެވިދިޔަ ސަބަބުތައް އެފަދައިން ހުރުމުން، މިޤަޟިއްޔާގައި އިސްތިއުނާފުކުރެވިފައި 

ކޯޓު އަމުރަކީ ޝަރުޢީ ނުވަތަ ޤާނޫނީ J/MD/2015/3383-145މިވާ، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

އުޞޫލަކާވިޔަސް ޚިލާފަށް ނެރުއްވާފައިވާ އަމުރެއްކަމުގައި ބަލާނެ ތަނެއް ނެތްކަމަށް މިމައްސަލަ މިކޯޓުގައި 

ނޑައަޅައި ޙުކުމްކޮށްފީމެވެ. ނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ކަ ބެލި ފަ


