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   ޓު ހައިކޯދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 ދިވެހިރާއްޖެ 

 ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ              
 
  :ު2016ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ/HC-A/321 

  ިފަރާތް: އިސްތިއުނާފު ކުރ 

 މާލެ/ މއ.ކުިރީކލަގެ* ދާއިމީ އެޑްރެސް:              އަޙްމަދު ފަޔާޟް ޢަލީ ރިޟާ * ނަން:
 މާލެ /މއ.ކުިރީކލަގެ  * މިހާރުގެ އެޑްރެސް:            A059426 އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:  *
                               

  ްތައް އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތ:  
 / ކ.މާލެ  ހ. ވެލާނާގެ މިހާރުގެ އެޑްރެސް:*       ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ޕްރޮސި ނަން: *  
 ކ.މާލެ  / ހ. ވެާލނާގެ : *  ދާއިމީ އެޑްރެސް                -* ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު:  

   

  ް1440ޛުްލޤައިދާ  20 * ނިމުނު ތާރީޚް:     1438ޞަފަރު  27:ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ތާރީޚ 
 2019ޖުލައި   23               2016ނޮވެމްބަރު  27                    

  ު228ނަންބަރު:  ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު ކުރެވުނ/Cr-C/2016 
  :ުކޯޓު  ކުރިމިނަލްނިންމެވި ކޯޓ 
  :ްްއެގ މަސައްަކތަށް ޤަޞްދުގައި ހުރަސެްއުޅން ޤާނޫނު ތަންީފުޒުކރާ  މުވްައޒަފެ ޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތ 
  ި2016 ޖޫން 19 ނިމުނު ތާރީޚް:                2016މާރިޗު  15 ތާރީޚް: ހުށަހެޅ 
  ަބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލިސް މައްސަލ: 

 ަފނޑިޔާރު މުޙައްަމދު ނިޔާޒް    ފަނޑިޔާރު ޙަަސން ޢަލީ   ޝުޖާޢު ުޢްޘމާން އިސްަފނޑިޔާރު 
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 :ާދަޢުވާގެ ޚުލާޞ 

ޝަރުޢީ  ާވފައިަވނީ ނިންމަ ޤަޟިއްޔާ Cr-C/2016/228ގެ ންަނބަރު ކޯޓު ކުރިމިނަލްމިއީ، 

ީކލަގެ / މއ. ުކރި އެދި ކުރުމަށްއިްސތިއުާނފު  ޤަޟްިއޔާއެ އުޫޞލުަތކާ ޚިލާފަށްކަަމށް ބުެނ،އަދި ޤާނޫނީ 

 ފަރާުތން ދިވެހިާރއްޖޭގެ ހިައކޯަޓށް ުހށަެހޅުމުން ބެިލފައިވާ ޤަޟިއްާޔެއެކވެ.ގެ ައޙްމަދު ފަޔާޟް ޢަލީ ރިޟާ 

 

 ވެ.ޕްރޮިސކިއުޓަރ ޖެނެަރލްގެ ޮއފީހެަތީކ، ފަރާމިޤަޟިއްޔާގައި އިްސތިއުާނުފ ރައްދުވާ 

 

 :ްފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައ 

ޝަރީަޢތް ިނމުނު ގޮތުެގ  ޤަޟިއްޔާގެ Cr-C/2016/228ކޯޓުގެ ަނންބަުރ  ކުރިމިަނލް -01

 މާެލ / މއ.ކުިރީކލަެގ އަޙްމަދު ފަޔާޟް ަޢލީ ރިޟާގެ ަމްއޗަށް ހުށަަހާޅފައިާވ ޤާނޫނު ރިޕޯޓަށް ބެިލިއރު، 

 ަކމާއި،ުހރަސްެއޅުމުގެ ކުށުގެ ދަުޢވާ ތަންީފުޒުކރާ މުަވއްޒަެފްއގެ މަސައްަކތަށް ޤަޞްދުގައި 

ކް ޕްރޮިސކިއުޓަރ އާދަމް ޢާރިްފ ބުެނފައިވަނީ، ވާ ހުށަަހޅަމުން ަދުއަލތުގެ ަވކީްލ ޕަްބލި މިދަޢު

ހާއިުރ، ރިޔާސީ ޯލންުޗޮކޅު  08:00ވަނަ ދުވަުހގެ  2015ސެޕްޓެމްބަރ  28ައޙްމަދު ފަޔާޟް ޢަލީ ިރޟާ 

"ފިިނފެންމާ" މާލޭގެ ިޢްއުޒްއދީން ފާލަމާ ގާތްކުރި ަވގުުތ ލޯންުޗޮކޅުެގ ތެރެއިން ެއްއޗެއް ގޮަވިއ، ޯލންުޗޮކޅުްނ 

ަފރާތްަތަކށް ައނިޔާވެ، ލޯްނޗުޮކަޅށް ެގްއލުންވި ޙާދިޘާ ަތޙްޤީޤުކުުރމުގެ ގޮތުން ސީަނށް ދިަޔ ދަތުރުކުރި 

ފުުލހުންނަްށ ޯލންުޗޮކޅަށް ެއރްުނ މަނާކޮށް ފުލުުހންގެ ވާޖިބުއަާދކުރުމަށް ުހރަސްއަާޅަފިއވާީތ، ޤާނޫނު ނަންަބރު 

ާމއްދާގެ )ނ( ެގ ެގ )ހ( ާއިއ، ޙަާވލާދީ، އެަވނަ މާއްދާ 532)ދިވެހިާރއްޖޭގެ ާޤނޫނުްލޢުޤޫބާތު( ގެ  2014/9

އަޙްމަދު ފަޔާްޟ ަޢލީ ރިޟާެގ މްައޗަށް ާޤނޫުނ ތަްނީފޒުކުރާ މަުވްއަޒފެއްެގ މަސަްއކަަތށް ޤަޞްދުަގިއ ދަށުން 

 ހުރަސެްއޅުމުގެ ކުުށގެ ދަޢުާވކުަރްއވާ ކަާމިއ،
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"ދެންފަހެ، ދައުލަތުން މާލެ / ، ކޯޓުްނ ުޙކުމްުކރަްއާވަފިއވަނީ ކުރިމިަނލް އެޤަޟިއްާޔގައި 

ފެއްގެ މަސައްކަތަށް ގެ މައްޗަށް ކުޅަ ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ މުވައްޒަ އަޙްމަދު ފަޔާޟް ޢަލީ ރިޟާ  މއ.ކުރިކީލަގެ 

 28ޔާޟް ޢަލީ ރިޟާ، ވާ ޝަރީޢަތުން ބެލިބެލުމުން، އަޙްމަދު ފަ ކުށުގެ މިދަޢު ހުރަސްއެޅުމުގެ  ޤަޞްދުގައި 

ހާއިރު، ރިޔާސީ ލޯންޗުކޮޅު "ފިނިފެންމާ" މާލޭގެ ޢިއްޒުއްދީން  08:00ހުގެ ވަނަ ދުވަ  2015 ސެޕްޓެމްބަރ

ފާލަމާ ގާތްކުރި ވަގުތު ލޯންޗުކޮޅުގެ ތެރެއިން އެއްޗެއް ގޮވައި،  ލޯންޗުކޮޅުން ދަތުރުކުރި ފަރާތްތަކަށް އަނިޔާވެ، 

އެރުން މަނާކޮށް  ށް ލޯންޗުކޮޅަށް ލޯންޗުކޮޅަށް ގެއްލުންވި ހާދިޘާ ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ ގޮތުން ސީނަށް ދިޔަ ފުލުހުންނަ 

އްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުންނާއި، އަދާކުރުމަށް ހުރަސްއަޅާފައިވާކަން، މީނާ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދަ ފުލުހުންގެ ވާޖިބު 

ވާ ސާބިތުކުރުމަށް ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ހެކިންގެ ހެކިބަހުން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވާހިނދު، އަޙްމަދު ފަޔާޟް ދަޢު 

ބުނެފައިވީނަމަވެސް، މިކަން  މަށް ށް ތިބި ވެރިން އަންގައިގެންކަ ޟާ އެކަން ކޮށްފައިވަނީ މީނާގެ މައްޗަ ޢަލީ ރި 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު(  2014/9މީނާއަށް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި ޙަވާލާދީ އެމާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން، ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފެއްގެ  532ގެ 

ރަސްއެޅުމުގެ ކުށުން މާލެ/ މއ.ކުރިކީލަގެ އަޙްމަދު ފަޔާޟް ޢަލީ ރިޟާ މަސައްކަތަށް ޤަޞްދުގައި ހު 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2014/9ނު ނަންބަރު ކުށުގެ ޢުޤޫބާތެއްގެ ގޮތުން ޤާނޫ ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި 

ގެ )ހ( ގެ  ވަނަ މާއްދާ  1102މާއްދާގެ )ނ( އާއި، މި  ،ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި 532ޢުޤޫބާތު( ގެ  ޤާނޫނުލް 

ވަނަ މާއްދާގެ  1006ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އާއި،  1104 ،( އާއި މިމާއްދާގެ )ށ( އާއiiި( ވަނަ ނަންބަރުގެ )1)

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އަޙްމަދު ފަޔާޟް ޢަލީ  1002ހަވާލާދީ، މިޤާނޫނުގެ  ،( ވަނަ ނަންބަރާއ2ި)ށ( ގެ )

 މިޤަޟިއްޔާ ބެލި ޤާޟީންގެ މަޖިލީހުގެ އިއްތިފާގުން ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމަށް  18މަހާއި  03ރިޟާ، 

ކަން އެ ޤަޟިއްާޔގެ ޝަރީަޢްތ މިފަދައިން  މިޤަޟިއްޔާ ނިންމީއެވެ." ކަނޑައަޅާ މިގޮތުގެ މަތިން ޙުކުމްކޮށް 

 .ްނނަކަމެވެއޮ ޕޯޓަްށ ބެލުުމން އެނެގންނިމުނުގޮތުގެ ރި

 



 HC-A/321/2016 ޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާސާ ޤަ

 
 3316471: ފެކްސް ، 3325029: ފޯން ، ދިވެހިރާއްޖެ /މާލެ ، އާބުރުޒުހިނގުން ، ހައިކޯޓް ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 www.highcourt.gov.mv: ވެބްސައިޓް    info@highcourt.gov.mv:އީމެއިލް

4 

 Cr-C/2016/228ކޯޓުގެ ަނންބަރު ކުިރމިނަލް މަތިން  ގޮތުގެ   އިްސވެ  ބަޔާްނކުެރވުނު   -02

އެަމއްސަަލ  ފަާރތުންގެ މއ. ކުިރީކަލގެ / އަޙްމަދު ފަޔާޟް ަޢލީ ރިޟާ ގައި ުޙކުމްުކރެއްުވމާއި ުގޅިެގންޤަޟިއްޔާ 

ިއ ބެޭހގޮުތން ތަކާ ެއނުުކތާ ފާހަަގޮކށް، ( ުނކުތާ ފަހެއް) 05ދިވެހިާރއްޖޭގެ ަހިއކޯޓުގައި އިްސތިއުނާުފުކރަމުން 

  އެޮގުތން ހުށަަހާޅފަިއާވ؛ ލީުހގައި ވަާހކަ ަދްއކާަފިއވެއެެވ.ޖޭގެ ަހިއކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިދިވެހިރާއް

 

ތަންީފޒުކުރާ މުަވްއަޒެފްއގެ މަސްައކަަތށް ހުރަސް ެއޅުމުގެ ކުްށ  ޤާނޫނު)ހ( ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ؛ 

ަވނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްަފިއވާ ކުުށގެ ޢަމަލު  532ސާބިތުާވކަމަށް ކަނަޑައޅްުއާވފައިވާއިުރ، ޤާނޫުނލްޢުޤޫާބުތގެ 

 ނުާވކަމަްށ ބުނެ ހުަށެހޅި ުނކުާތެއވެ.ފުރިހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ ުއްނޞުރުތައް ފުިރހަމަ

ގުިޅގެން ީޗފް ޮއފް ޑިފެްންސ  އި ލޯްނޗަށް ެއރުން މަނާކުރުމާ  ފުލުހުން )ށ( ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ؛

އަންގަވާ ޮގތެއްެގ  ފޯސްއާ ޑިެފންސް މިނިސްޓަރަށް އެ ަޝކުވާ ހުަށހެިޅކަަމށާއި، އަޙްމަދު ފަޔާޟް ޢަީލ ރިޟާ

ެހކިްނގެ ެހިކަބހުން ސާބިތުާވތީ، ައޙްމަދު މަތީން ކުިރައށް ެގންދިއުމަްށ އެބޭުފޅުްނ އިރުޝާދު ެދްއވާފައިާވަކން 

ފަޔާޟް ޢަލީ ރިޟާ ޢަމަލުކޮްށަފިއވަނީ ިސފައިްނެގ އިސްެވރިންގެ އަމުރާ ެއްއގޮަތްށކަން ސާިބތުވާއިރު 

ަވަނ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުްނ ހުއްދަ ޢަމަލްެއ ުކރުމުގެ ދިފާޢު ލިިބގެންުނާވކަމަށް  42ޤާނޫނުލްޢުޤޫާބތުގެ 

 ން ކަމަްށ ބުނެ ހުަށެހޅި ުނކުތާއެެވ.ކަނަޑައުޅްއވާަފިއވު

ލެއްގައި މަާނކޮްށަފިއނުާވކަމާއި، ޙާލޯންަޗށް ެއރުން ެއްއވެސް  ންފުލުހު)ނ( ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ؛ 

ލޯންޗް ސެކިއުރިޓީ ެޗކް ިނމެންދެން އެއްވެސް ބަަޔކު ލޯންަޗށް އެރުން ަމޑުޖައްސެާލވިފައި ޮއީތކަން ެހކިްނގެ 

ވަނަ ާމއްދާަގިއ  532ފުުލހުންގެ ސަލާަމތަށްަޓކައި ެއޅި ިފޔަަވަޅކީ ޤާނޫުނލްޢުޤޫާބތުގެ ހެކިބަހުން ހާމަވާއިރު، 

 ވުްނކަމަށް ބުނެ ހުށަެހޅި ުނކުާތެއވެ.ަމލުކަމުަގިއ ަކނަޑައުޅްއވާަފއި ބަޔާްނކޮްށފައިވާ ކުށުގެ ޢަ
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އްދާެގ ވަނަ މާ 1104އަދަބު ކަނަޑެއޅުމުގައި ޤާނޫނުްލޢުޤޫބާތުގެ )ރ( ހަތަރުވަނަ ނުކުތާއަކީ؛ 

ވަނަ މާއްާދއަްށ  1109ވަނަ ާމއްދާގެ )ށ( ާއިއ،  1108( އާއި، ާޤނޫނުްލޢުޤޫބާުތގެ 3)ރ( ގެ )

 ނުާވކަމަށް ބުނެ ުހށަެހިޅ ނުކުާތެއވެ.ރިޢާޔަްތކުަރްއވާފަ 

ކޯަޓށް ުހށަެހޅުުނ  ކުރިމިަނލްައޙްމަދު ފަޔާޟް ަޢލީ ރިާޟގެ މްައޗަށް )ބ( ފަސްވަނަ ނުކުތާއަކީ؛ 

ހީ އަދި ކިާތބީ ެހކި ބަަލިއަގތުމިާއ، ހުށަެހޅިަފިއވާ ހެއްކާމެދު ތަުޢނުކުރުާމިއ، ދިފާޢީ ެހކިން އި ޝަފަޤަޟިއްާޔގަ 

ކޯޓުެގ ަފނޑިޔާރުްނ  ކުރިމިނަލްޙާޟިުރކުރުމުގެ ފުރުަޞުތ ލިބިދިނުމުަގިއާއިއ، ެހިކ ވަޒަްނކުރުމުަގިއ 

ވެހިާރއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަްނބަރު ވަނަ ާމއްދާގެ )އ( ާއިއ، ދި 51ޢަމަލުކުަރްއވާަފިއވަނީ ޤާޫނނުއަސާސީގެ 

2011/SC-A/36 ާފަށްކަމަްށބުނެ ުހަށހެޅި ުނުކތާއެެވ.ޤަޟްިއޔިާއން ކަނަޑައާޅފައިވާ ުއޞޫލާ ިޚލ 

ގޮތުެގ  ގެ ޝަރީަޢތް ނިމުނުޤަޟިއްޔާ  Cr-C/2016/228ކޯުޓގެ ަނންބަރު  ކުރިމިނަލް -03 

 ފަރާުތންގެ ީކލަގެ / ައޙްމަދު ފަޔާޟް ޢަލީ ރިޟާުކރިމއ. ކުރުމަށް ިއސްތިއުނާފު  ޤަިޟްއޔާއެ ރިޕޯޓަށާއި،

ދިވެހިާރއްޖޭެގ މައްސަަލިއގައި ހިމެނޭ ފަރާްތތަުކން އެުނުކތާަތކާއި ުގޅިގެްނ  ،ހުށަަހޅާަފިއވާ ުނުކތާަތަކާށއި 

ށް ހިައކޯުޓގެ ޝަރަީޢތުގެ މަޖިލީހުގައި ަދްއާކފައިވާ ވާަހަކތަަކާށިއ، މައްަސލައިާއ ުގޅުންުހރި ލިެޔިކޔުންަތކަ 

ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ނަޒަަރކުން ވިސްނާ ބެލިއިރު، މިމައްަސލަ ނމިންމަށް ފެްނނަ ގޮތާމެދު މިމައްސަލަ ބެިލ 

 ދިވެހިާރއްޖޭގެ ަހިއކޯޓުގެ ަފނޑިޔާރުްނެގ މެދުގައި ދެ ރުަޢޔެއްގެ މައްަޗށް ޚިާޔލު ަތާފތުވެަފިއވެއެެވ. މިގޮތުން؛

 ޒު( އާއި އެރަޢުޔު ބިނާކުރެވިފައިވާ އަސާސްތައް؛އަޤައްލިޔާ ރަޢުޔު )ފަނޑިޔާރު މުޙައްމަދު ނިޔާ 

ޤާނޫނު ތަްނީފޒުކުރާ މުވްައަޒެފްއގެ މަސްައކަަތށް ހުރަސް ެއުޅމުގެ ކުްށ  )ހ( ފުރަތަމަ ކަމަކީ،   

ވަނަ ާމއްދާގައި ަބޔާންކޮށްަފިއވާ ކުުށގެ ޢަމަުލ  532ސާބިތުާވކަމަށް ކަނަޑައޅުއްާވފައިވާއިުރ، ޤާނޫުނލްޢުޤޫާބުތގެ 

މިދަޢުވާއަކީ ޤާނޫުނ  އަށް ަބލާއިރު،ފުރިހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ ުއްނޞުރުތައް ުފރިހަމަނުާވކަމަށް ބުނެ ުހށަެހޅި ުނުކތާ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއީ ޙަވާލާދީ އެާމއްދާގެ )ނ(ެގ 532)ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޤާނޫުނލްޢުޤޫާބތު(ގެ  2014/9ނަންބަުރ:

ދަށުން ޮކށްަފިއވާ ދަޢުާވއެއް ކަާމިއ، މިދަޢުވާގަިއ ބަޔާން ކުރާ ކުށް ަކނަޑައޅާަފިއވަނީ، ޤާޫނުނ 
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ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ކަާމިއ، ެއއަކުރުަގިއ 532އްޖޭގެ ޤާޫނނުްލޢުޤޫބާތު(ެގ )ދިވެިހރާ 2014/9ނަންބަުރ:

 ޮއންނަީނ؛ 

 އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި، އަންނަނިވި ޢަމަލުކުރާ މީހާ އެކުރަނީ ކުށެކެވެ:

( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މީހަކު، ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތުން ކުރުން 2މިމާއްދާގެ ) (1)

އް ކުރުން ގަސްދުގައި ހުއްޓުވުން، ނުވަތަ އެކަމަށް ހުރަސްއެޅުން ނުވަތަ އެކަމެއް ހުއްދަ ކަމެ

 ކުރިއަނުދިނުން؛ އަދި 

އެއީ ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފެއްކަން ނުވަތަ މީހުން ބަންދުގައި ބައިތިއްބާ ތަނެއް  (2)

 ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފެއްކަން އޭނާއަށް އެނގުން. 

ތިން ޮގަތކަްށ ުކރެވިދާެނަކްނ އެގެްނ އޮްނނަކަމިާއ އެީއ  (actus reus)މިފަދައިން ކަމިާއ، މިުކށުެގ ޢަމަލު 

ައކީ، ބަާޔންވެދިޔަ  (mens rea)މިުކށުެގ ނިޔަްތ  އަދި ކުިރައނުދިނުްނ ކަމިާއ، ހުއްުޓވުްނ، ހުރަސް ެއުޅން 

އަދި ހަަމެއާއެއުކ، މިކުށުގެ ތުހުމަތު ކުރެޭވ ކުރުްނ ކަމާއި،  (intentionally)ކަމަުކން ކަމެއް ގަސްދުގިައ 

ފަރާތުން ުކރާ ޢަމަލު ގަސްުދގައި ކުިރކަން ސާިބތުވިނަމަެވސް، މިމާއްދާގެ ދަށުން ޭއނާ ުކށްުކރިކަމަށް ބެެލވޭީނ، 

 ހުއްޓުެވނީ، ކުރުން  ކަމެއް ުހްއދަ  ކުރުން ހައިސިއްަޔތުން (ވަނަ ނަންބަރުގައި ަބާޔން ުކރާ ޮގތަށް ރަސްމީ 2)

 ބަންދުަގއި  މީހުން ނުވަތަ މުވައްޒަެފއް  ތަންީފުޒުކރާ  ޤާނޫނު  ުކރިއަނުދެެވނީ، ނުަވތަހުރަސްއެޅެނީ،  ުނވަތަ

އެނިގަފިއ އޮެވގެްނކަން ެއގެން ޮއންަނކަާމއި،  ުމއްަތހަމަށް ކަން މުވްައަޒފެއް ަބލަހައްޓާ  ަތނެއް ަބއިިތްއބާ

ހުަށހެުޅނު ިލޔުންަތާކިއ ހެކިބަސް ދީަފިއވާ ެހކިންެގ ބަހުންނާއި އަދި ައޙްމަދު ހުށަެހޅިަފިއވާ ދަޢުވާއާ ގުިޅގެން 

 08:00ަވނަ ދުވަހު  2015ސެޕްޓެމްބަރ  28ފަޔާޟް ަޢީލ ރިޟާެގ ބަުހން، ެއގެްނ އޮްތ ޮގތުގަިއ، 

ޮކުޅގެ  ޗްއެާހަކށްާހިއރު، ރިޔާސީ ޯލންްޗކޮުޅ "ފިނިެފންމާ" މާޭލގެ ިޢްއޒުއްީދން ާފލަމާ ާގތްުކރިވަުގތު ލޯން

ދިޔުމުން،   ފުުލހުްނ އެޯލންްޗޮކޅަްށ އަރަން ގި ޙާދިާޘ ތަހުޤީޤު ކުރުމަށްަޓކައިނތެރެއިްނ ެއްއޗެއް ގޮަވިއ، ހި

ރުން ހުއްޓުިވކަން ސާުފކޮށް ެއގެން އޮްނަނކަމިާއ، އަދި ައޙްމަދު ފަޔާޟް ަޢލީ ރިޟާ އެ ން ހު ެއލޯްނޗް ކޮޅަށް ފުލު

، ުކށުގެ ނިޔަަތީކ، ކުށުެގ ޢަމާަލިއ ިޚލާަފށް ޮފރުވިފައިާވ ެއްއެޗްއކަމިާއ، ެއކަްނ ކޮްށފައިަވނީ ގަސްދުަގިއ ކަމާއި 

މުއްތަހަމެުގ އިޢުތިރާފް ނުިލބޭނަމަ، ކުުށގެ ނިަޔްތ ދެނެގަތުމުގެ ޮގތުން ބަަލންޖެހޭނީ، ކުުށގެ ޢަމަުލ ހިްނިގ 
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ުފުށން ފެންނާްނހުރި ޢަމަލުަތުކގެ ވަގުތު ުނވަތަ އެޢަމަލު ހިްނގުމުގެ ކުރިން ުނވަތަ އޭގެ ފަހުން މުއްތަހަމުގެ ބޭރު

މައްަޗށް ކަމާއި، މިޮގތުން، ޭއނާ ކުރާ ޢަމަަލކީ ެއޒާުތގެ ނުވަތަ ެއބާަވތުގެ ޢަމަލްެއަކން ޭއާނައށް އެގޭނަމަ، ެއީއ 

ޖާއާ ުގޅޭ ޮގތުން ބަާލިއރު، ެއނގިހުރެ ުނަވތަ ގަސްދުގައި ކުރާ ކަެމްއކަމަށް ަބލަްނޖެހޭކަމިާއ، އެޢަަމލުގެ ަނތީ 

އެއް ޙާިޞލު ކުރުުމގެ އެދުމުގައި ެއކަން ކުރިަނމަ، އެއީވެސް ގަސްދުގައި ކުރި ކަމްެއކަމަށް ެބލެޭވނެ ތީޖާ ެއނަ

ުފލުހުްނަނކީ ޭގގައި ކަމާއި، އަޙްމަދު ފަޔާޟް ަޢލީ ރިޟާ ަޝރީަޢތުގައި ަދްއާކފައިވާ ވާަހކަަތުކގެ ތެޭރގައި"...

ވަންަނ ަބެއްއކަމަާށިއ، މީނާ ވައްޓާލާަފިއ ނޭީރ ައންހެނުްނާނިއ، ފިރިެހނުްނ ތިއްަބިއ ދޮރު ަވއްޓާާލފައި 

..." މިހެން ބުނެަފިއވާ ބުނުމުން، ައޙްމަދު ފަޔާޟް ޢަލީ ރިޟާއާ ދެޮކޅަްށ ކިހެިންއވެެގންތޯ ސުާވލުއުފެދޭ ކަމަށާއި 

 ބާރުގެ ބޭުންނކޮށްެގން ރިާޔސީ ލޯންޗަށް ޮކޅަށް ުފލުންނަށް ެއރުނީސްކަން އަޙްމަދު ފަޔާޟް ަޢލީ ރިޟާގެ ބަުހން 

ެއގެން ޮއތްއިރު، ފުުލހުން ރިޔާސީ ލޯންޗްޮކަޅށް ެއވަުގތު އެރުން އަޙްމަދު ފަޔާޟް ޢަލީ ރިޟާގެ ފަރާުތްނ 

ހުރަހެއް ނެްތނަމަ، ބާުރެގ ބޭނުްނ ކުރަންޖެހޭފަދަ މޭރުމަކުން ވާަހަކ ދައްަކްނޖެހޭ ސަބަބެއް ނެްތކަާމއި، 

ފައި އޮތުމުގެ ސަބަުބން، ފުުލހުންަނށް ރިޔާީސ ހަމައެެހންމެ، ައޙްމަދު ފަޔާޟް ޢަލީ ރިޟާ ެއކަން ހުއްޓުވާ 

ލޯންޗްޮކަޅށް އަަރން ޭބުނންވި ަވގުުތ ެއލޯންްޗ ޮކޅަްށ އެިރފައި ނުާވކަން ެއގެން ޮއތުމުން، ޤާނޫނު 

ވަަނ ާމއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާްނކުާރ ުކށުެގ  532)ދިވެިހރާއްޖޭެގ ޤާނޫުނލްޢުޤޫާބތު(ެގ  2014/9ނަންބަުރ:

ށުގެ ަޢމަލުގެ ރުުކާނއި ނިަޔތުގެ ުރކުން ސާުފޮކށް ސާބިުތވާން ޮއންނަކަމާިއ، ހަމަ ެއާއެއުކ، ދެރުކުން ކަމުގައިވާ ކު 

މޯލްޑިވްސް ޮޕލިްސ ފުލުހުންގެ ަފރާތުްނ، ރިާޔސީ ލޯންްޗޮކޅަްށ އެަވގުތު އެރުމަށް ބުޭނންވެެގން އެދިަފިއވަނީ، 

ަމދު ފަޔާޟް ަޢލީ ރިާޟައްށ ކަން ައޙްهللاދުސްޕެކްޓަރ ައޙްމަދު ަޢޒުމަތު ަޢބްފް ސްޓޭޝަން އިންޗީސަރވިސްގެ 

ެއގޭަކން ައޙްމަދު ފަޔާޟް ޢަލީ ރިާޟ ަޝރީޢަތުަގިއ ދްައކާަފއިވާ ާވަހކަަތކުން ެއގެން ޮއންނަކަމާއި، މިޮގތުްނ 

ައޙްމަދު ފަޔާޟް ޢަލީ ރިޟާ ޝަރީޢަތުގައި "...ައުޅގަނޑަށް ެއންގީ ސިފައިްނ އަރާ ެޗުކކުރުމަށްފަުހަގއޭ، 

ެހންވީމާ ައޅުަގނޑު އެޮގތަށް ދެންެނިވން. ައުޅގަނަޑށް ހީވަނީ ޭއާނއަށް ިކޔަނީ ައޒުމަތުެހން. ފުލުހުން ައރާނީ. އެ

ފް ސްޓޭަޝްނ ޗީމޯްލޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރވިސްގެ ޭއނާ ހުރި ާފލަންމަީތަގއި..." މިފަދިައން ޮއތް އޮތުމުން، 

ަޒެފްއކަްނ އަޙްމަދު ފަޔާްޟ ަޢީލ ައކީ ޤާނޫުނ ތްަނފީޛު ކުރާ މުަވއް هللاދު ސްޕެކްޓަރ އަޙްމަދު ޢަޒުމަތު ޢަބް ިއން
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)ދިވެހިާރއްޖޭގެ ާޤނޫނުްލޢުޤޫާބތު(ެގ  2014/9ރިޟާއަްށ ެއގިފިައާވކަްނ ެއގެން ޮއންަނކަމާއި، ޤާނޫނު ނަންބަުރ:

(ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާން ުކރާ ޝަުރޠު ފުރިހަމަވެަފިއާވކަން ެއގެން އޮްނަނކަމިާއ، 2ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ )532

 ޝަރީޢަުތަގިއ ދިން ހެކިަބހުަގިއ؛هللا ދުޢަބް މަދު ަޢޒުމަތުމިގޮތުން، ައޙް

މީނާ އެތަނަށް ގޮސް ލޯންޗްގައި ހުރި ޢަލީ ފާރޫޤުގެ ކައިރީގައި ލޯންޗްގައި ކަމެއް ހިގައިގެން ...

އުޅޭތީ އެކަން ބަލަންވެގެން ލޯންޗަށް އަރަން ބޭނުންކަމަށް ބުނިކަމަށާއި އެހެން ބުނުމުން، ޢަލީ 

ލޯންޗަށް އަރަން އަޙްމަދު ފަޔާޟް ޢަލީ ރިޟާ )ޕާޕާ ސަރ(ގެ  ފާރޫޤް ބުނެފައިވަނީ 

ހުއްދައެއްނެތްކަމަށާއި، އޭރު ޕާޕާ ސަރ ޖެޓީ މަތީގައި ހުރިކަމަށާއި ދެން މީނާ ޕާޕާ ސަރ ކައިރީގަ 

ލޯންޗަށް އަރަން ބޭނުންކަމަށް ބުނިކަމަށާއި، ނަމަވެސް މިވަގުތު އެއްވެސް މީހަކަށް ލޯންޗަށް 

 ..ދު ފަޔާޟް ޢަލީ ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި،ނޭރޭނެކަމަށް އަޙްމަ

މިފަދައިން ބަޔާން ކޮްށފައިވާއިުރ، ޢަލީ ފާރޫޤް ޝަރީޢަތުގައި ދިން ހެކިބުަހން، މިާވަހކަތައް ތަޞްދީޤް ވެފިައާވ 

)ދިވެިހރާއްޖޭގެ ޤާނޫުނލްޢުޤޫާބތު(ގެ  2014/9ޮއތުމުން، އަޙްމަދު ފަޔާޟް ޢަލީ ރިޟާގެ މައްަޗށް ޤާނޫނު ނަްނބަރު:

ުކށުގެ ޢަމަުލ ފުރިހަމަވުމަށް ބޭނުްނާވ ނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން ޮކށްަފިއވާ ދަޢުވާަގިއ ބަޔާން ުކރާ ވަ 532

ވެަފިއވާ ކަން އެގެން ޮއންަނކަމިާއ، ނަމަވެސް ައޙްމަދު ފަާޔޟް ޢަލީ ރިޟާ ެއކަން ުކީރ ުފރިހަމަުއންޞުރުަތއް 

ދިފާޢު  (superior order)ީޕރިއަރ އޯޑަރ ސްޭއނާގެ މަތިން ތިބި ވެރިން އަްނގަވައިެގން ކަމަށް ުބނެ، 

ސާބިތުކޮށް ދެވިފަިއ  (balance of probability)ކަމާއި ނަމަވެސް އެދިާފޢު މަދަނީ މިންގަނޑަްށ ނަގާފިައވާ 

 ނެްތކަމެވެ. 

ލޯންޗަށް ެއރުން މަާނކުުރމާއި ގުޅިގެން ީޗފް އޮފް ޑިެފންސް ފޯްސާއ  ފުލުހުން )ށ( ދެވަނަ ކަމަކީ، 

ިޑފެންސް މިނިސްޓަރަށް އެ ޝަކުވާ ުހށަެހިޅކަމަާށިއ، ައޙްމަދު ފަޔާޟް ޢަލީ ރިޟާ ައންގަވާ ގޮެތްއގެ މަތީން 

ައޙްމަދު ފަޔާްޟ  ކުިރައށް ެގންދިއުމަށް އެބޭުފޅުން ިއރުޝާދު ދެއްާވފައިާވކަން ހެިކންގެ ެހިކބަހުން ާސބިުތވާތީ،

ޢަލީ ރިޟާ ޢަމަުލޮކށްަފިއަވނީ ސިފައިންގެ ިއސްވެރިންގެ އަމުރާ އެއްޮގަތށްަކން ސާިބތުވާއިރު ޤާޫނނުްލޢުޤޫބާުތގެ 

ަވނަ ާމއްދާގެ )ހ( ެގ ދަށުން ުހއްދަ ޢަމަލެއް ުކރުމުގެ ދިފާޢު ިލބިެގންނުާވަކމަށް ަކނަޑައޅުއްާވފައިުވން  42

 ށް ަބލާއިުރ، ކަމަށް ުބނެ ހުަށހެޅި ުނކުާތއަ 
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" އަޙްމަދު ފަޔާޟް ޢަލީ ރިޟާ ައންގަވާ ޮގެތްއގެ މަތީން ކުިރައށް ެގންދިއުަމށް އެބޭުފުޅްނ 

އިރުޝާދު ދެއްާވފައިާވަކްނ ހެިކންގެ ެހިކބަހުން ާސބިތުވާތީ" މިފަދިައން ިއސްތިއުނާފް ކުާރ ފަާރތުން 

ްށހާއިރު، ރިާޔސީ ލޯންްޗޮކޅު "ފިިނފެންމާ" ެއާހކަ 08:00ވަނަ ދުވަހު  2015ސެޕްެޓމްބަރ  28ބުނެަފިއވާއިުރ، 

މާލޭގެ ިޢްއޒުއްީދން ާފލަމާ ގާްތކުިރވަގުުތ ޯލންޗް ޮކޅުެގ ތެރިެއން ެއްއެޗްއ ޮގވައި، ހިގި ޙާދިޘާ ތަހުޤީޤު 

ދިޔުމުން، ފުލުހުން ލޯންްޗޮކޅަށް އެުރވުމާއި ނޭރުވުމަކީ އަޙްމަދު  ންކުރުމަށްަޓކަިއ ުފލުހުން ެއޯލންްޗކޮަޅށް އަރަ

ފަޔާޟް ޢަލީ ރިޟާގެ ަމްއޗަށް ތިބި ވެިރންގެ ަފރާތުްނ ައޙްމަދު ފަޔާޟް ަޢލީ ިރޟަާއށް ިއޚްތިޔާުރ ދީފައިވާ 

ޚުދު އަޙްމަދު  ކަެމްއކަން އެެގން ޮއތްއިރު، ހިަގިއގެން ދިޔަ ޙާދިާޘާއިއ ގުޅިެގން، އެއީ ކުުށގެ ވެއްެޓްއކަމަށް

ފަޔާޟް ޢަލީ ރިާޟައށްެވސް ޤަބޫލު ކުރެޭވކަމަށް ުހށަހެޅިަފިއވާ ިލޔުންަތުކންނާިއ ޝަީރޢަުތގެ މަޖިލީހުަގިއ 

ދްައކާަފިއވާ ާވަހކަ ތަުކން ެއގެން ޮއތްއިުރ، ެއުކށުެގ ވެށި ތަޙްޤީޤު ކުރުމަށްޓަަކިއ ވަުގތުން ފުުލހުން ރިޔާސީ 

 ިއޚްިތޔާރުގެ ބޭނުން ކުރަންޖެހޭނީ ޤާނޫނީ ގޮުތން ޤަބޫލު ކުރެވޭ އަސާެސއްގެ ލޯންޗްޮކަޅށް އެރުުވން މަާނުކރުމުގެ

ަވަނ 42މައްަޗށް ކަމާއި، މިޙާަލތުގައި ުހއްދަ ޢަމަލެއްގެ ދިފާުޢ ސާބިތުޮކށްދިނުމަށްޓަކައި، ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 

މަސްައކަްތތައް ބަޔާްނޮކށްދީފައިވާ ޖިބުަތްއ ނުަވތަ ވާމާއްދާގެ )ހ( ަގިއ ބަާޔން ކުރާ، ދުައަލތުގެ މުަވްއަޒެފްއގެ 

ޤާނޫނަުކން، ނުަވތަ އެފަދަ މުވްައަޒަފކަށް ފޯުރޮކށްދޭންޖެހޭ އެީހތެިރކަން ބަާޔން ޮކްށދީފިައވާ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުްނ 

ކުރި ޢަމަެލްއަކން ސާިބުތކޮށް ދޭންޖެހޭނެ ކަމާއި، އިްސިތުއނާފީ މިޤަޟްިއޔާގެ މައުޫޟގައި ބަާޔން ކުރާ ޙާދިާޘާއިއ 

ން، ތަޙްޤީޤު ކުރުމަްށޓަކައި ފުލުުހން ރިޔާސީ ޯލންްޗކޮަޅށް ެއރުން ހުއްުޓވަްނޖެހޭ ފަދަ ވާޖިބެއް އަޙްމަދު ގުޅިގެ 

 ފަޔާޟް ޢަލީ ރިޟާގެ ިޒްނމާގައި ޮއްތކަން ސާިބުތކޮށްެދވިފައި ެންތކަން ެއގެން ޮއެވެއވެ. 

ާނޮކްށފައިނުާވކަމާއި، ން ލޯންޗަށް ެއރުން ެއްއވެސް ޙާެލްއގައި މަފުލުހު )ނ( ތިންވަނަ ކަމަކީ،

ލޯންޗް ސެކިއުރިޓީ ެޗކް ިނމެންދެން އެއްވެސް ބަަޔކު ލޯންަޗށް އެރުން ަމޑުޖައްސެާލވިފައި ޮއީތކަން ެހކިްނގެ 

ވަނަ ާމއްދާަގިއ  532ހެކިބަހުން ހާމަވާއިރު، ފުުލހުންގެ ސަލާަމތަށްަޓކައި ެއޅި ިފޔަަވަޅކީ ޤާނޫުނލްޢުޤޫާބތުގެ 

 ަމލުކަމުަގިއ ަކނަޑައުޅްއވާަފިއވުްނކަމަށް ބުނެ ހުށަެހޅި ުނކުތާއަްށ ބަލާިއރު،ބަޔާްނކޮްށފައިވާ ކުށުގެ ޢަ
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ެއހާަކްށހިާއރު، ރިޔާސީ ލޯންްޗޮކޅު "ފިިނފެންމާ"  08:00ަވނަ ދުވަހު  2015ސެޕްޓެމްބަރ  28

ތަޙްޤީޤު ކުރުމަްށ މާލޭގެ ިޢްއުޒއްދީން ާފލަމާ ގާތްުކރިވަގުތު ލޯްނޗް ޮކޅުގެ ތެރެއިން އެއްެޗއް ގޮވައި، ހިގި ޙާދިޘާ 

ރިޔާސީ ލޯްނޗްޮކަޅށް ުފލުހުން ެއރުން މަނާކުރީ، ފުުލހުންގެ ސަލާމަތަށްަޓކައި ކަމަށް ުބނާއިރު، ޙާދިޘާ ިހގިަތނުން 

ތިަޔލަށް ގެންދިޔައިުރ، އެޯލންޗް ކޮުޅގައި، ލޯންްޗޮކޅުގެ ކެޕްޓަން ައޙްމަދު ސަމީލް ތްރިޔާސީ ލޯންްޗޮކޅު ނަގައި ފަ 

ިއބްރާހިމް ރަޝީދު ިއންޖީނޭރު އާއި  ފާރޫޤު ޢަލީ ސާރޖަންޓް ގެ އެފް. ޑީ .އެން .އެމްންނާއި ަހތަރު ަފޅުވެރި އާއި 

އީ.ޯއ.ޑީ ީޓމް. ލޯންޗަށް ެއރުވުމުގެ ައސާސީ ބޭނުމަކީ ފިނިެފންމާ ތިިބކަން ަވރަށް ސާުފޮކށް ެއގެން އޮްތިއރު، 

އޮްތަކން ނުަވތަ ނެްތަކްނ ނުވަތަ ެއލޯންޗަީކ ެއފަދަ  ވުމެއް ގޮވުމުގެ ނުަރްއާކ ގޮލޯންޗްގައި ގޮވި ފަދަ ިއތުުރ 

ިއތުރު ގޮވުމަުކން ަރްއާކތެރި އެއްެޗްއތޯ ބެލުން ކަމަްށާވިއރު، އީ.ޯއ.ޑީ ޓީމް ފިނިެފންމާ ލޯްނޗަށް އަރަން ފުަރތަމަ 

މާފަހުގެ ދެވުނީވެސް، ފަްނނީ ގޮުތްނ ބަލާ މިންގަނުޑން ެއފަދަ ދެވަނަ ެއްއޗެއް ޮގވައިފާނެ ަވގުތަށްވުެރވެސް 

އީ.އޯ.ޑީ ޓީމް އެޯލންްޗޮކޅަްށ މައެެހންމެ، ކަން ުހށަެހޅުުނ ލިޔުްނތަުކން އެގެން އޮްނނަކަމާއި، ހަވަގުތެްއަގިއ 

ކަމަށް އަޙްމަދު ފަޔާްޟ ޢަލީ ރިާޟައށް ޤަބޫލު ވާ ެއލޯްނޗުެގ ރްައާކތެިރކަން ކަަށވަރު ނުއެރުމުގެ ކުރިން 

 ަބހުން ޢަލީ ރިޟާގެ ަފޔާޟްުޗން ނުޭބުލމަށް ެއންިގކަން ައޙްމަދު ެއލޯްނޗްގައި ިތބި މީހުން އެޯލން ކުރެޭވިއރު،

ެއގޭކަމިާއ، އީ.ޯއ.ޑީ ޓީމުން، ރިޔާސީ ލޯްނޗްކޮަޅށް އަަރއި ބަލައިފާްސކުރުމުގެ ކުިރން ުފލުހުްނގެ ސަލާމަަތށްޓަަކިއ 

މީހުންގެ ސަލާމަތާއި ކަމަށް ުބނެ ފުލުހުން ެއޯލންޗް ކޮަޅށް ޭނރުވި އިުރ، ލޯންޗްޮކުޅަގިއ ިތބި ބަާޔންެވދިޔަ 

ރްައާކތެިރކަން ކޮާބތޯ؟ އެމީހުންަނކީ ދެވަނަ ެއްއޗެއް ޮގިވނަމަ ގްެއލުން ލިެބން ދޫޮކްށލެވިަފިއވާ ަބެއްއތޯ؟ ނުަވތަ 

އެމީހުން ތިބީ އެވަުގތު ެދވަަނ ގޮވުމެއް ގޮވިނަމަެވސް ނުރަްއަކލެއް ނުވާނެަފދަ ރްައކާތެރިަކން ޔަޤީން 

ިއތޯ؟ އެމީހުން ެއތިބި ާހލެއްގައި ުފލުުހންނަްށވެސް ެއވަުގތު އެލޯްންޗކޮަޅށް ނޭެރންީވ ކުރެިވަފއިވާފަދަ ޙާަލތެއްގަ 

ސަބަބަކީ ކޮާބތޯ؟ މިކަްނކަްނ އަޙްމަދު ފަޔާޟް ޢަލީ ިރޟާ ސާފުކޮށް ަބޔާން ކޮށްޭދންޖެޭހކަމާއި، ވީމާ، ރިޔާސީ 

އް ޮއވެދާެނކަމަށް ބަަލިއ، ފުުލހުންެގ ލޯންޗްޮކޅުގައި ެއްއޗެއް ގޮިވހާދިޘާއާއި ުގޅިގެން، ެސކަްނޑަރީ ޑިވައިްސއެ 

ސަލާމަތަށްަޓކައި ެއލޯްންޗޮކޅަްށ ުފލުހުން ެއރުން ަމނާކުިރ ފަދައިްނ، ެއލޯންްޗޮކޅުގައި ތިިބ މީހުންގެ 

ސަލާމަތަށްަޓކައި ެއލޯންްޗޮކޅުން އެމީހުން ބާލައި ލޯްނޗް ޮކޅު ހުސް ނުކުރި ސަަބބެއް ސާފުވާންޖެހޭ ކަމިާއ، 
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އި ިމބާވަުތގެ ޙާދިޘާ ައކާއި ުގޅިެގން ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭ އެންމެ ދަށް މިންަގޑަށް ފަންނީ މިންަގނޑެއްގަ 

ބަލާއިުރވެސް، ސެަކންޑަރީ ޑިވައިސް ެއްއ އޮވެދާެނކަަމށް ޤަބޫލު ކުެރވޭނެނަމަ، ެއންމެ ފުރަތަމަ ކުަރންޖެހޭ 

ގައި ތިބި ބަަޔކު އެަތނުން ނަުވތަ ކަްނަތްއތަކުގެ ތެރޭގައި ެއާހދިޘާ ހިނގި ތަެންއގައި ނުަވތަ ެއހާދިޘާ ހިނގި އެތީ 

ޤާނޫނެއްގައި ނުަވތަ އުޫޞލެއްަގިއ ލިެޔފައި  (evacuate)ެއއެއްަޗކުން ބަަލިއ ނުަރްއކަުލން ދުުރކުރުމަކީ 

ނެތްނަމަވެސް ޙިއްީޞގޮުތްނ ދެނެގަނެވޭނެ އަސާސީ މިންވަރެއް ކަމަށް ާވިއރު، މިހަމައާ ދިމާ އިދިޮކޅަށް 

ހިމެނޭގޮތުން، ޭބްއތިބުަމށްފަުހ، ެއޙާދިޘާ ތަޙްޤީޤު  ަފޅުވެިރން ާޢންމުިތބި، ަބަޔކު ެއލޯްނޗްޮކުޅގައި ެއވަގުތު 

ކުރުމަށް ފުލުުހން ރިޔާސީޯލްންޗކޮަޅށް ެއަވގުތު ނޭުރީވ ފުލުުހންގެ ަސލާމަތަށްަޓކައި ކަމަށް ބުނާ ބުނުމަކީ 

 ސަބަބުވެރި ިއންސާަނކަށް ަޤބޫލު ކުރެވޭެނ ކަމެއް ނޫްނަކން އެގެން ޮއވެއެެވ. 

        ކޯޓުެގ ނަންބަރު ކުރިމިަނލް އިސްެވބަޔާްނވެދިޔަ ސަބަބުތައް ެއހެން ހުރުމްުނ، 

228/Cr-C/2016  .ެޤަޟިއްާޔގެ ުޙކުމަށް ބަަދލެއް ެގންނަންޖެހޭ ޤާނޫނީ ސަަބެބްއ ނެތެވ 

          
އާއި އެރަޢުޔު އަޢުލަބިއްޔަތު ރަޢުޔު )އިސްފަނޑިޔާރު ޝުޖާޢު އުޘްމާން އާއި ފަނޑިޔާރު ޙަސަން ޢަލީ( 

 ބިނާކުރެވިފައިވާ އަސާސްތައް؛

 
ޝަރީޢަތް  ޤަޟިއްޔާގެ Cr-C/2016/228ކޯުޓގެ ނަންަބރު  ކުރިމިނަލްފުރަތަމަކަމަކީ،  -3.1

 28މިއީ، ކ.މާެލ / މއ.ކުިރކީަލގެ، އަޙްމަދު ަފޔާޟް ަޢލީ ރިޟާ ނިމުނު ގޮުތގެ ިރޕޯޓަށް ެބލިއިރު، 

ހާއިުރ، ރިޔާސީ ލޯންުޗޮކޅު "ިފނިެފންމާ" މާލޭގެ ިޢްއުޒއްދީްނ  08:00ވަނަ ދުވަހުގެ  2015ސެޕްޓެމްބަރ 

ނިާޔވެ، ފާލަމާ ގާތްކުރި ަވގުތު ޯލްނޗުކޮޅުގެ ތެރެއިން އެއްޗެއް ގޮވައި، ލޯންުޗޮކޅުން ދަތުރުކުރި ފަާރތްަތކަްށ އަ

ލޯންޗުޮކަޅށް ެގްއލުންވި ޙާދިޘާ ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ ޮގތުން ސީނަށް ދިޔަ ފުލުހުންަނށް ލޯންުޗޮކަޅށް އެރުން މަާނކޮްށ 

)ދިވެިހރާއްޖޭގެ ޤާޫނނުްލޢުޤޫބާތު(  2014/9ފުލުހުންގެ ވާޖިބުއަދާކުރުމަށް ހުރަސަްއާޅފައިާވތީ، ޤާޫނނު ނަންބަރު 

ާވލާދީ، އެާމއްދާެގ )ނ( ގެ ދަުށްނ ކ.މާލެ / މއ.ކުިރީކލަގެ، އަޙްމަދު ަވނަ ާމއްދާގެ )ހ( ާއިއ، ޙަ 532ގެ 
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ފަޔާޟް ޢަލީ ރިޟާގެ ަމްއޗަށް ޤާނޫުނ ތަންީފުޒުކރާ ުމވައްޒަެފްއގެ މަަސްއކަަތށް ަޤޞްދުގިައ ހުރަްސެއޅުމުގެ 

 ކުުށގެ ދަޢުވާ ަދއުަލތުން ުކރުމުން ބެލުނު މައްސަަލެއްއކަމާއި،

ދުައލަުތްނ  މިދްެނނެވި ކުށް ޮކށްަފިއާވކަން ފަޔާޟް ޢަލީ ރިޟާ މިމައްސަލައިަގިއ، އަޙްމަދު

ހުށަެހޅި ެހކިްނގެ ެހކިބަުހްނ ޝަރީޢަަތށް ސާބިުތވާހިނދު، ައޙްމަދު ފަޔާޟް ޢަލީ ރިޟާ ެއަކން ޮކށްަފިއވަީނ 

ޝަރީޢަަތްށ ށް ތިިބ ވެރިން ައންަގިއގެްނކަމަށް ބުެނފައިީވނަމަވެސް، ެއަކން މީނާގެ މައްޗަ

ވަނަ ާމއްދާެގ  532)ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޤާނޫުނލްޢުޤޫާބތު( ގެ  2014/9ދެވިަފިއނުާވތީ، ޤާނޫނު ަނންބަރު ސާބިުތކޮށް

)ހ( ާއިއ ަޙވާލާދީ އެމާއްާދގެ )ނ( ެގ ދަށުން، ޤާނޫުނ ތަްނީފޒުކުރާ މުަވްއަޒފެއްެގ މަސްައކަަތށް ޤަޞްދުަގިއ 

ީލ ރިޟާ ކުށްވެިރެވއްޖެކަމަށް ކަނަޑައަޅިއ، ހުރަސެްއޅުމުގެ ުކށުން މާެލ/ މއ.ކުިރީކލަގެ ައޙްމަދު ފަޔާޟް ޢަ

ވަނަ  532)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫުންލޢުޤޫބާތު( ގެ  2014/9ނު ނަްނބަރު ކުށުގެ ޢުޤޫބެާތްއގެ ޮގތުްނ ޤާނޫމި

ާއިއ  (ii)( ވަނަ ނަްނބަރުގެ 1) ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  1102މާއްާދގެ )ނ( ާއިއ، މި ،މާއްދާގެ )ހ( ާއއި 

( ވަނަ ނަންބަާރިއ 2ވަނަ ާމއްދާގެ )ށ( ގެ ) 1006ވަނަ ާމއްދާގެ )ށ( ާއިއ،  1104 ،މިމާއްދާގެ )ށ( އާއި

ދުވަހުގެ  18މަހާއި  03ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން ައްޙމަދު ފަޔާޟް ަޢލީ ރިޟާ،  1002ހަވާލާދީ، މިޤާނޫުނގެ 

 މިގޮތުގެ މަތިން ުޙކުމްޮކށް މުއްދަތަށް ޖަލަްށލުމަށް މިޤަޟްިއޔާ ެބލި ޤާޟީންގެ މަޖިލީހުގެ ިއްއިތފާުގން ކަނަޑައޅާ 

 .ވެއޮްނނަކަމެ ރިޕޯޓަށް ބެލުުމން އެނެގން  މައްސަލަ ިނންމަވާަފިއވާަކްނ އެ ޤަޟިއްާޔގެ ޝަރީޢަްތ ނިމުނުގޮތުގެ

 
ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނުއަސާީސއާއި ދިވެިހ ދައުލަްތ ދެވަނަ ކަމަކީ،  -3.2

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދިމާވާ ޤުދުރަތީ ކާރިސާަތާކއި އަިދ އެނޫންވެސް ުނަރްއކާތެރި ދިފާޢުޮކށް ހިމާޔަތް ުކރުާމިއ، 

ޮބޑެތި ހާދިސާަތކުގައި ަރްއިޔތުންގެ ުފރާނައާއި މުދާ ސަލާމަތްކުރުމުގައި، ސަުރކާުރގެަކމާބެހޭ ފަރާތްަތކާ ުގިޅގެްނ 

ނޭ ކަމެއްކަމަށް ާޤނޫނު ނަންބަުރ އިސްެވ ޙަަރާކތްތެިރވުމަކީ ސިފިައންގެ މަްސއޫިލްއޔަުތަތކުެގ ތެޭރގައި ހިމެ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަދި އެމާއްދާގެ )ރ( އަށް ެބލުމުން ެއނގެްނ  7)ސިފައިްނގެ ޤާނޫނު( ގެ  2008/1

ުނގެ ްނތަޮއންަނކަމާއި، އެޮގތުން ސިަފިއން ފަދަ ޔުނިފޯމް ެއޅި މަުއއްސަސާަތަކކީ ޗިެއން ޮއފް ޮކމާންޑް ނުަވތަ އެތަ
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ވެރިން  ދިވެހި ސިފައިްނގެމުއައްސަާސތަެކްއކަާމިއ،  ިހނގުމުގެ އޮިނގަނެޑްއ އޮްނނަ ވެރިންގެ އަމުުރގެ ދަށުން

ވަނަ މާއްދާެގ  8)ސިފައިްނގެ ޤާނޫނު( ގެ  2008/1ގެމަިތން ޢަމަލުުކރުމަކީ ޤާނޫނު ނަްނބަރު ައންގަވާ ޮގތެއް

ަކން ެވނީ ބަާޣވާެތއް އެކުރެތަބާުނވާނަަމ )ނ( ގެ ދަށުން ސިފައިްނގެ މައްަޗށް ވާޖިެބްއކަމާއި، އަދި އެއަށް 

 ވަނަ ނަްނބަރަށް ބެލުމުން އެނގެން ޮއންނައިުރ، 4ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގެ  48ޤާނޫނުގެ މިދެންނެވި 

ެއންމެ ނުަރްއާކތެރި ޮބޑެިތ  ައކީހާދިސާއިްސތިއުނުާފޮކށްަފއިމިވާ ުކރިމިނަލް ކޯުޓގެ ޤަޟިއްާޔގައި ހިމެނޭ 

އިުރ، މިފަދަ ހާދިސާތަކުަގިއ އިސްވެ ހަަރކާްތތެރިވުމަކީ ސިަފިއންގެ ށްވާ މަހާދިސާތަކުގެ ތެރޭަގިއ ހިމެޭނ ކަމެއްކަ 

 ޤާނޫނުގެ ދަށުން ެއފަރާތްަތަކށް ލާޒިުމކަމްެއަކން އެނގެްނ ޮއންނަކަމެވެ.

 
ޤާނޫނު ތަންީފޒުކުރާ މުަވްއަޒފެއްގެ މަަސްއކަަތށް ހުރަސް ެއޅުމުގެ ުކށް ވަނަ ކަމަކީ، ތިން  -3.3  

ަވނަ ާމއްދާގައި ަބާޔންކޮށްަފިއވާ ކުުށގެ ޢަމަލު  532ކަނަޑައާޅަފިއވާއިރު، ޤާޫނނުލްޢުޤޫބާުތގެ ސާބިތުާވކަމަށް 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2014/9ންޞުރުތައް ުފރިހަމަނުާވަކމަށިާއ، ޤާނޫނު ނަްނބަރު ފުރިހަމަވުމަށް ބޭންުނވާ އު 

މަލު ުއެފދެނީ ޤާނޫނު ަތންީފޒުކުރާ ވަނަ ާމއްދާގައި ަބޔާންޮކްށަފިއވާ ކުށުެގ ޢަ 532ޤާނޫނުލްޢުޤޫާބތު( ެގ 

ނުަވތަ ެއކަމަްށ މުވައްޒަަފުކ ރަސްމީ ޙައިސިއްަޔތުން ކުުރން ހުއްަދކަމްެއ ކުރުން ޤަޞްދުގަިއ ހުއްުޓވުމުން، 

ނުަވތަ ެއަކމެއް ކުރިޔަ ނުދިނުމުން ކަާމިއ، މި މާއްދާގައި ބުނެަފިއވާ ުކށް ފުރިހަމަވުމަށްަޓކައި  ހުރަސް އެޅުމުން

ިއ، ޤާނޫުނ ނަްނބަރު އަްށ ބެލުމުން ެއނެގން ޮއްނަނކަމަށާ ކުން ފުރިހަމަާވންޖެހޭ ކަމަްށ މިމާއްދާ ނިޔަތެުގ ރު 

ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުްނ ކުުށގެ ނިަޔތާ ުގޭޅ ުރކުންަތްއ  24)ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫާބތު( ގެ  2014/9

 ިބތުނުވާހާ ިހނދަކު އެމީަހކުސާބިުތކުރުމުގައި ކޮންމެ ރުކުަނކާ ުގޅިެގން ުކށުެގ ނިޔަތް އޮތްކަން ސާ

ިއ، ކުުށގެ ޢަމަލުގެ ުރުކނާއި، ޙާަލތުގެ ުރުކނާިއ، ައދި ނަތީޖާގެ ުރކުނުަގިއވެސް ކުްށވެރިާވކަމުގައި ނުެބލޭެނަކމަށާ

 ނިޔަތް ޮއްތކަން ަދުއލަތުން ސާބިުތކޮށްދްޭނ ޖެހޭނެ ކަމަްށ އިސްިތުއނާފުކުރާ ފަާރތުްނ ބުނެަފިއވާއިރު،

ވަނަ މާއްދާަގިއވަނީ ޤާނޫުނ  532)ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫާބތު( ގެ  2014/9ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ަފކަށް ހުރަްސއެޅުން ޒަ ތަންީފުޒުކރާ މުަވްއަޒފަަކށް ނުވަތަ ބަންދުަގއި ިތބޭ މީުހން ެބލެހެއްޓުމާ ހަާވލުވެުހރި މުވައް 



 HC-A/321/2016 ޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާސާ ޤަ

 
 3316471: ފެކްސް ، 3325029: ފޯން ، ދިވެހިރާއްޖެ /މާލެ ، އާބުރުޒުހިނގުން ، ހައިކޯޓް ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 www.highcourt.gov.mv: ވެބްސައިޓް    info@highcourt.gov.mv:އީމެއިލް

14 

 Cr-C/2016/228ކޯޓުގެ ަންނބަރު  ކުރިމިނަލް ްނ ކަމަށްވާއިުރ، އިްސތިއުާނުފކޮްށަފއިމިވާ ުނވަތަ ދަތިކުރު

 28 ،ުއފުާލފައިާވ ދަޢުވާގަިއާވ ކުަށކީގައި ައޙްމަދު ފަާޔޟް ޢަލީ ރިޟާެގ މައްޗަްށ ދުައލަުތން ޤަޟިއްޔާ 

ާހިއރު، ރިޔާސީ ލޯންުޗޮކޅު "ފިިނެފންމާ" މާލޭގެ ިޢްއުޒްއދީން  08:00ަވނަ ދުވަހުގެ  2015ސެޕްޓެމްބަރ 

ޅުގެ ތެރެއިން އްެއޗެއް ގޮވައި، ލޯންުޗޮކޅުން ދަތުރުކުރި ފަާރތްަތކަށް ައނިޔާެވ، ފާލަމާ ގާތްކުރި ވަުގތު ލޯްނޗުކޮ

ލޯންޗުޮކަޅށް ެގއްުލންވި ޙާދިޘާ ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ ގޮުތން ސީނަށް ދިޔަ ފުލުހުންނަށް ލޯންުޗޮކަޅށް އެރުން މަނާޮކްށ 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫުނލްޢުޤޫާބތު(  2014/9ީތ، ޤާނޫނު ނަންބަރު އަދާކުރުމަށް ހުރަސަްއޅާަފިއވާފުލުހުންގެ ވާޖިބު 

ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ާއިއ، ޙަާވލާދީ، އެާމއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށްުނ ޤާނޫނު ތަންފުީޒުކރާ މުވައްޒަެފްއގެ  532ގެ 

 މަސައްަކތަށް ޤަޞްދުގައި ުހރަސްއެޅުމުގެ ކުށް ކަން ެއނގެން އޮްނަނކަމާއި،

ހާދިސާ ހިނގި "ިފނިފެްނމާ" ލޯންްޗޮކޅު ގައި ދިމާވި އިްސތިއުނުާފޮކށްަފއިމިވާ ަޤޟްިއޔާގައި ހިމެނޭ 

އެމް.އެން.ީޑ.ެއްފގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި އޮްތ ުއޅަނަދކަްށވާިއރު، ެއުއަޅނދަށް އެރުމުގެ ހުއްަދއަްށ ުއޅަނަދކީ 

މޯލްިޑވްސް ޕޮލިސް ސަރިވސްގެ ފަރާުތން އެދިަފއިވާަކން މިމައްސަަލިއގައި ކުރިމަިނލް ކޯޓުގެ ޝަީރޢަުތަގިއ 

ބަސްދިން ފަރާތްަތުކެގ ހެކިބަހުން އެނގެން އޮްނނައިުރ، އެކަމުގެ ުހއްދަ ދެވޭނީ ެއމް.އެން.ޑީ.ެއފް ގެ ީއޯއީޑ ހެކި 

ޓީމުން ލޯންޗު ޗެކްޮކްށ ނުަރްއކަލެއް ެންތކަން ކަަށވަރުކުރުމަށްފަހު ކަމަށް ިއސްތިއުނާފުކުރާ ފަާރތުން  

، ހެކިބަސް ދީފިައވާއިރުهللا ިއންސްޕެްކޓަރ އަޙްމަދު ަޢޒުމަތު ޢަބްދު ށް ުބނެ ޗީފް ސްޓޭޝަން ވާބުދެއާްވފައިާވކަމަޖަ

ައޙްމަދު ެއލޯްނޗަށް ެއޭރނެ ގޮެތްއ އޮތްތޯ ބެލުމަށް ޑިެފންސް މިނިސްޓަރަށް ގުޅުމުން ލޯންަޗށް އެޭރނެ ކަމަށާއި، 

 ަފޔާޟް ޢަލީ ރިޟާއަށް ައޙްމަދު  އެެހްނކަމުންވިކަމާއި، ވިދާޅު ގުަޅިއގެން ުކރިައށް ދިއުަމށް  ފަޔާޟް ޢަލީ ރިޟާއާ

ީއޯއޑީ ިއން ެޗްކކޮށް ނިމުމުން ފުލުުހންަނށް  މުންދެންނެވުގުޅައި ިޑފެންސް މިނިސްޓަރ ެއގޮަތށް ވިދާުޅިވކަމަށް 

 ގެ ގޮުތގައި ހުަށހަާޅފަިއވާ ެހކިވެރިާޔގެ 2 ވިާދޅުިވކަމަށް ސިއްރު ހެކި  ައޙްމަދު ފަާޔޟް ޢަލީ ރިޟާއެޭރނެކަމަށް 

ީއޯއޑީ ޓީމުން ޗެްކ ވަގުތު ލޯްނޗަށް އެރުމުގެ ުހއްދަ ދީފިައނުވަނީ މިދެންނެވި  އެނގެން އޮްނަނިއރު،  ހެކިބަހުން

ށް ޯފސް ައންގަާވފައިާވީތކަމަ ީޗފް ޮއފް ޑިެފންސްކުރުމަށްފަހު ޫނނީ ެއްއވެްސ މީހަކު ލޯްނޗަްށ ނޭރުވުަމށް 

 ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ޟް ޢަލީ ރިޟާމިމައްސަލަ އިްސތިއުާނފުުކރާ ފަރާތް ކަމުގިައވާ ައްޙމަދު ފަޔާ
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މޯލްިޑވްސް ޕޮލިްސ  ގޮތުގައި ުހށަެހޅިފަިއާވ ެހކިެވރިޔާ ގެ 1 ައދި ސިއްރުެހކި ކަމާއި،ޖަވާބުދެއާްވފައިވާ 

ޗީފް ޮއފް ިޑފެންސް  ަގިއ ދީފިައވާ ބަާޔނަްށ ަބލާއިުރ، އޭނާ 2016ފެބްުރަވރީ  11ސަރވިސްގެ ަތޙްޤީޤަށް 

ޖަވާބުގައި  ގެ މަޢުލޫމާުތ ދިން ކަމަށާއި، ނަމަވެސްުހްނ ލޯންަޗށް ައރަން ބޭނުންާވކަމުފޯސްެގ އަރިުހގައި ުފލު

 ކަންވިދާޅުވެަފިއވަނީ ީއޯއީޑ ޓީމް އެރުމުން ނޫނީ ިއތުުރ ބަޔަަކށް ނޭޭރނެކަަމށްޗީފް އޮފް ިޑފެންސް ފޯްސ 

 ، ކަާމއި ހެިކބަހުން ެއނގެން ޮއންނަ  ހެިކވެރިޔާގެ މިދެންނެވި

 ވެސްބަޔާން ގެވައިސް ޗީފް ޮއފް ޑިފެންސް ފޯސް  ީޗފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް އާއިމިމައްސަލައިގައި 

ޮގތުެގ  މުނުކުރިމިނަލް ކޯޓުެގ ޝަރީޢަތް ނި ބަޔާންނެގިފިައާވކަމަށް ދުައލަުތން ބުނެަފިއވާިއުރ، އެފަާރތްަތުކގެ 

 ތީ، ެއލިޔުްނަތްއ ފޮނުވައިެދއްވުމަށް އެދިިއނުވާ ަފިއާވ ލިޔުންތަުކގެ ެތރޭގައި ިހމެނިފަރިޕޯޓިާއެއކު ުހށަަހޅާ

މިމައްސަލައާ ުގިޅގެން  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮީފހަށް ސިޓީ ފޮނުުވމުން ދިވެހިާރއްޖޭގެ ހައިކޯުޓގެ ަފރާތުން

ަވނަ  2019މޭ  28ަބޔާން  މޯލްިޑވްސް ޮޕލިސް ސަރވިސްެގ ަތޙްޤީޤަށް ދީފައިވާ  ޗީފް ޮއފް ިޑފެންްސ ފޯސް

ީޗފް ޮއފް ިޑފެންސް ފޯސްެގ ބަާޔެންއ ފައިާވކަމަށިާއ ނަމަެވސް ވައިސް ފޮުނވާދުވަހު އީމެއިލްެގ ޒަީރާއިއްނ 

ޕްރޮިސިކުއޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޮއފީހުގެ ނަާގަފިއ ނުާވކަމަށްބުނެ  މޯލްިޑވްސް ޕޮލިސް ސަރިވސްގެ ތަޙްޤީޤުގައި

 ،ފައިާވކަން ފާހަަގކުެރޭވކަމާއިބު ދެއްވާ ޖަވާސިޓީއިން  A1/95/2019/314-196ނަންބަރު 

ރްައާކތެިރޯތ  ،ލޯްނޗު ަބަލހައްާޓށޭ، ެސކިޔޯރ ުކރާށޭޗީފް އޮްފ ޑިފެންްސ ފޯސްގެ ބަޔާުނގައި، 

އެްނގެިވކަމަށް އިްސތިއުނާުފޮކށްަފއިމިވާ ަމްއސަލައާ ުގޅިގެން ދިވެހިރާއްޭޖގެ ަހިއކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ  ޔަޤީންކުާރށޭ

އިުރ، ޗީފް އޮފް ިޑފެްނސް ފޯސް މޯލްޑިވްސް ޕޮިލސް ސަރވިސްގެ ތަޙްޤީޤަށް ފައިވާ ނެ ދައުލަުތްނ ބުލީހުގައި މަޖި

ބަޔާަނށް ަބލާއިރު، ެއއްވެސް ކަހަލަ ގޮވުެމްއ ނޫނީ ގަަދައެޑއް ކިޔާފައި  ަގިއ ދީފައިވާ 2016ފެބުުރަވރީ  16

ޯއ.ޑީ ޓީްމ ލޯންޗަށް އަުރވައި ޭއަގިއ ކަްނތައްަގނޑެއް ހިނަގިއެގން ުއޅޭ ވާހަކަ ައުޑިއޭވތީ، ވަގުުތން އީ.

ެއީއ އެމް.އެްނ.ޑީ.ެއފް ގެ  ނުވަަތ ެނތްތޯ ބެލުަމށް އޭާނ ބޭުނންވި ކަމަާށިއ،ެއކްްސޕްލޯސިވްގެ އަަސރު ހުރިތޯ 

އެެހްނކަމުން އަޙްމަދު ފަޔާޟް ޢަލީ ރިޟާގެ ގާުތގައި އީ.ޯއ.ޑީ ޓީމް ޯލންޗަށް  ސްޓޭންޑަރޑް ޕްރޮސީޖަރ ަކމަށާއި،
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ްއވެސް ަކހަލަ ެއްކސްްޕލޯސިވް ޓެރޭސް އެއް ުހރިތޯ ެނތްޯތ ޔަޤީްނުކރުމަށިާއ، އޭުރން ެއކަން އަުރވައި އެ 

)މޯްލޑިވްސް ޮޕލިސް  އޭރު ެއތަނުަގިއ ހުންނަަވިއގެން ޙަަސން ޙަބީބް، ކްިލައރވީ ޫނންހޭ ުބނެަފިއވާކަމަާށއި 

ޗީފް އޮފް ިޑފެންސް ފޯސްގެ ގާތުގައި ޯލންޗުގައި ހިނގާދިޔަ ކަްނަތއްަތަކކީ ފުލުހުްނ  ސަރވިސްގެ އިސް ވެިރއެއް(

ތަޙްޤީޤުކުަރންޖެހޭ މައްަސަލެއްއ ނޫްނހޭ، ފުލުުހން އަުރވަންވީ ނޫންހޭ ބުނުމުން، މިދެންނެވި ކަަހލަ ެއްއވެސް 

 ވިދާޅުވެ ޗީފް އޮފް ޑިެފންސް ފޯސްގެ ކަމަށްކަމެއް ހުރިތޯ ެޗކްކުރުމަްށަފހު ފުލުުހން އަރުވާނެ ކަމަްށ ބުނެފައިވާ 

ުފުލހުން ޯލންޗަްށ އެރުމުގެ ުހްއދަ ދީފައިުނވަނީ ީޗފް އޮްފ ައޙްމަދު ފަޔާޟް ޢަލީ ރިޟާ ތީ، ބަޔާން ދެއްާވފައިވާ 

 ފައިާވތީަކން އެނެގން ޮއންނަކަމާިއ، އެހެްނކަމުން ރައްވާ ިޑފެންސް ފޯސް ޭއާނއަްށ އެޮގތަށް އަމުުރކު

ސްިތުއާނފުުކރާ ފަރާތުގެ މައްަޗށް ދުައލަުތން ހުށަެހޅި ކުުށގެ ދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި މައްސަލައިގައި އިމި

ުކށުގެ ޢަމަުލގެ ުރކުާނިއ، ާޙލަުތގެ ުރކުނާިއ، ކުގެ ތެރެއިން ކުުށގެ ޢަމަލު ފުރިހަމަވުމަްށ ބޭނުންވާ ުއންޞުުރތަ 

 ޝަރީޢަަތށް ޤަޫބލުުކރެވޭކަމެވެ. ވާކަމަށްނު ފުރިހަމަ  ކުށުގެ ނިޔަތްއަދި ަނތީޖާގެ ުރކުނުގަިއެވސް 

ފުލުހުން ޯލންޗަްށ ެއރުން ަމނާކުރުާމިއ ުގޅިގެްނ ީޗފް ޮއްފ ޑިެފންސް ވަނަ ކަމަކީ، ހަތަރު  3.4

ފޯސްއާ ޑިެފންސް މިނިސްޓަރަށް އެ ަޝކުވާ ހުަށހެިޅކަަމށާއި، އަޙްމަދު ފަޔާޟް ޢަީލ ރިޟާ އަންގަވާ ޮގތެއްެގ 

އެބޭުފޅުްނ އިރުޝާދު ެދްއވާފައިާވަކން ެހކިްނގެ ެހިކަބހުން ސާބިތުާވތީ، ައޙްމަދު މަތީން ކުިރައށް ެގންދިއުމަްށ 

ފަޔާޟް ޢަލީ ރިޟާ ޢަމަލުކޮްށަފިއވަނީ ިސފައިްނެގ އިސްެވރިންގެ އަމުރާ ެއްއގޮަތްށކަން ސާިބތުވާއިރު 

ިބގެންުނާވކަމަށް ަވަނ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުްނ ހުއްދަ ޢަމަލްެއ ުކރުމުގެ ދިފާޢު ލި 42ޤާނޫނުލްޢުޤޫާބތުގެ 

 ،ކަމަށާއިކަނަޑައުޅްއވާަފިއވާ 

ސެކިއުރިޓީ ޗެްކ   މަާނޮކށްަފިއނުާވކަމާއި، ލޯްނޗުޯލންަޗށް ެއރުން ެއްއވެސް ާޙލެއްަގއި  ފުލުހުން

ނިމެންދެން އެއްވެސް ަބަޔުކ ލޯންަޗށް ެއރުން މަޑުޖްައސާލެވިފައި ޮއީތކަްނ ެހކިްނގެ ެހކިބަުހްނ ހާމަވާއިުރ، 

ވަނަ މާއްާދގައި ބަާޔންޮކްށފައިވާ ުކށުގެ  532ފުލުހުންގެ ސަލާމަަތށްަޓަކިއ ެއޅި ފިޔަަވަޅކީ ޤާޫނނުްލުޢޤޫބާތުގެ 

  އިވުްނކަމަްށ ބުެނ އިސްިތުއނާފުކުރާ ަފރާުތން ުހށަެހޅި ނުުކާތއަށް ަނަޒރުުކރާއިރު،ޢަމަލުކަމަުގިއ ކަނަޑައުޅްއާވފަ 
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ަވނަ މާއްދާަގިއވަނީ،  42)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫުންލޢުޤޫބާތު( ގެ  2014/9ޤާނޫނު ނަްނބަރު  

ކުރެޭވ  "މީހަކު ުކރާ ޢަމަަލކީ ައންނަނިިވ ސަބަުބތަކަށްަޓަކިއ ކުރެވޭ ނުަވތަ އަްނނަިނވި ގޮުތގެމަތިން

ކަެމްއކަމަށްވާނަމަ، އީެއ ުހއްދަ ޢަމަެލކެވެ." ކަމާއި، އެޮގތުން އެާމއްދާެގ )ހ( ގައިވަީނ " ަދއުަލތުެގ 

މުވައްޒަފްެއެގ ވާޖިބުަތްއ ުނވަތަ މަަސްއކަްތތައް ބަޔާްނކޮށްދީަފިއވާ ާޤނޫަނކުްނ، ުނވަތަ ެއފަދަ މުަވްއަޒަފކަށް 

 ެނކަމާއި،ގެ ދަށުން ކުރި ޢަމަަލަކށް" ވާންވާަފިއވާ ޤާނޫެނއް އެީހތެިރކަްނ ބަޔާންކޮށްދީފޯރުޮކށްދޭންޖެހޭ 

ގައި ކޮޅު އިސްިތުއނާުފުކރެިވަފއިމިވާ ކުރިމަިނލް ކޯޓުގެ ަޤޟިއްޔާގައި "ފިިނފެންމާ" ޯލންޗު ެއގޮތުްނ، 

ންސް ެއރުމުގެ ުހއްދަ ދީަފިއނުވަނީ ޗީފް އޮފް ޑިފެ  ުފލުހުން ލޯންުޗޮކޅަށްހިނގި ހާދިސާ ތަޙްޤީޤުކުުރމަށްޓަކައި 

ނާއި، އަދި ޗީްފ ބަހުން ހެކިގެ ގޮތުގިައ ހުށަހަާޅފައިވާ ެހކިވެިރޔާެގ  1ސިއްރު ެހކި ފޯސް އަްނގަވައިެގްނކަމަށް 

އަދި ލޯންުޗ ރައްާކތެރިތޯ ޗެކްކުރުމަްށ އެނެގން ޮއންނަކަމިާއ،  ޮއފް ިޑފެންސް ފޯސް ދީފިައވާ ބަޔާުނން

ޯފސްގެ ބަޔާނުގައި ހިމެނޭކަަމށް ދުައލަުތން ބުނެފައިާވތީ،  ެއންގެިވކަމަށް މިމައްސަލާގައި ީޗފް އޮފް ިޑފެންސް

ށް އެުރން މަނާޮކށްަފިއވަނީ ސިަފިއންެގ ެއލޯްނުޗކޮޅަ  ރުމުގެ ކުރިން ފުލުުހންީއޯއޑީ ިއން ލޯންަޗށް އަަރިއ ޗެްކކު

ވި ކަމަކީ އިސްިތުއނާފުކުރާ ފަާރުތންކުރި މިދެންނެ ެއނެގން ޮއތުމުންއިސްވެިރޔާގެ އަމުރާއި ެއްއގޮތަްށަކން 

ުހއްދަ ގެ )ހ( ގެ ދަށުން ހިމެނޭ  42)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާޫނނުްލުޢޤޫބާތު( ގެ  2014/9ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

)ދިވެހިާރްއޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫާބތު( ގެ  2014/9ކީ ޤާނޫނު ަންނބަރު ކަމަށްވާއިުރ، މިދެންނެވި ޢަމަލަ ޢަމަެލއް 

 2014/9ޤޫާނނު ނަްނބަރު ްށ ކަނަޑައުޅްއވާަފިއވަނީ ކުުށގެ ޢަމަލެއް ކަމަ ފަދަަގިއ ބަާޔްނކޮށަްފިއވާ  532

ަވނަ މާއްދާއާ ިޚލާަފށްކަމަށް ޝަީރޢަަތްށ  24ަވނަ ާމއްދާާއިއ،  20)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާޫނނުްލޢުޤޫބާތު( ގެ 

 ބުރަވެުވނުކަމެވެ.
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ަވނަ މާއްދާގެ )ރ(  1104އަދަބު ކަނަޑއެޅުމުގައި ޤޫާނުނލްޢުޤާޫބތުގެ  ވަނަ ކަމަކީ،ފަސް  -3.5

ވަނަ މާއްާދއަށް  1109ަވަނ މާއްދާގެ )ށ( ާއިއ،  1108( އާއި، ޤާނޫުންލޢުޤޫބާތުގެ 3ގެ )

 ކުރައްާވކަމަށް ބުެނ އިސްިތުއނާފުކުރާ ފަާރތުްނ ހުށަެހޅި ުނުކާތއަށް ަބާލިއރު،ނު ރިޢާޔަތް 

ވަނަ މްާއދާގެ )ރ( ގެ  1104)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫުނލްުޢޤޫބާތު( ގެ  2014/9ޤާނޫނު ނަންބަރު  

ދަރަޖަ ުނވަަތ  01( ވަނަ ނަްނބަރުަގއި ކޯޓަށް ިލބޭ ިއޚްިތޔާރުގެ ަދށުން އަދަުބގެ އަސާސީ މިންަގނަޑށްވުރެ 3)

އް ވަނަ ާމއްދާެގ )ރ( ގައި ަބޔާންކޮްށަފިއވާ އިތުރު ޝަުރުޠތަ  1104ދަރަޖަ ދަށްކުރުމަށްޓަކައި  2

 ަވނަ މާއްާދގެ )ރ( ގައިވަީނ،  1104ފުރިހަމަވާންޖެހޭނެ ކަމާއި، މިގޮތުން 

 "ކުށްެވރިޔާ ކުށުގެ ޢަމަލު ިހންގީ:

( އެކުށް ކުރުމަށް އެަކީށގެންވާ ވަަރށް ތައްޔާުރވުމަކާއި ުނލައި، ވަަރށް ުކޑަ ަވގުތު ޮކެޅްއެގ 1)

 ތެރޭގައި ކަމަށްެވފަިއ، 

ުގޅޭ އާދަޔާ ޚިލާުފ ޙާަލތެއްަގިއަކން ދަޭހކޮށްޭދ ވަގުެތްއގަިއ ( ކުށްވެރިާޔގެ ޢާންމު ސުލޫާކނ2ު)

 ،ކަމަށްެވފައި

( ކުށްވެރިާޔައީކ އެ ުކްށ ކުރުމުގެ ކުިރން ޤާނޫނިާއ ގަާވއިދަށް ޙުރުމަތްެތރިޮކށް ހިތަމުން ައިއ 3)

 ކަނަޑެއޅުމުގެ އަސާސީ މީހްެއކަމަށްާވނަމަ، ޭއނާގެ މްައަޗށް ދަޢާުވކުެރވިފައިވާ ުކްށތަުކގެ އަދަބުގެ ދަރަޖަ، އަަދބު

ދަރަޖަ ދަށްކުރުމުގެ އިްޚތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެްނވެއެވެ. މިގޮތުން އަދަުބގެ ދަރަޖަ  2ނުވަތަ  1މިންގަނޑަްށވުރެ  

 ކޯޓުން ދަށް ކުަރންވާނީ ެއީއ ިއންޞާފުވެިރގޮތް ކަމަށް ކޯޓަށް ފެންނަ ނަމެައވެ." މިފަދައިން ކަާމިއ، 

ްއޔާގެ ޝަރީަޢތް ނިމުުނގޮތުގެ ިރޕޯޓުގައި ފާހަަގުކރެުވނު ުނކުތާަތުކެގ އުނުާފޮކށްަފއިމިވާ ަޤޟިއިްސތި 

 2014/9ަވނަ ނަްނބަރަްށ ަބާލއިރު، ައޙްމަދު ފަޔާޟް ޢަލީ ރިާޟގެ މްައޗަށް ާޤނޫނު ަނންބަރު  17

ޯކެޑްއ ވަނަ ާމއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާްނޮކށްަފިއވާ ބާަވތުގެ ކުުށގެ ރެ  1104)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫުނލްޢުޫޤބާތު( ގެ 
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ކުަރްއވާަފިއނެްތކަމަްށ ވަނަ ނަންބަރަށް ރިާޢޔަތް  3ކަމަށް ބަޔާްނޮކށްަފިއވުމުން މިދެންނެވި މާއްދާގެ )ރ( ގެ ޮއތް 

 2014/9ޤާނޫނު ނަނަްބރު އޭާނގެ މައްޗަށް ައދަބު ކަނަޑެއޅުްއވުމުގައި ނަަމވެސް  ބެލެވެން ނެްތކަމާއި،

ގައި ބުނާފަަދ، ކުްށވެރިޔާ ކުޅަ ކުށުގެ ޢަމަާލއި، ވަނަ މާއްާދގެ )ށ(  1108)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާޫނނުްލޢުޤޫބާތު( ގެ 

ކުުށގެ ބާަވާތިއ، ެއކުށް ުކރި ޙާަލތަށް ރިޢާަޔްތކުރާއިުރ، ުހއްދަ ކުރެވިަފިއވާ ދިާފޢުގެ ާޙލަެތްއ ފުރިހަމަވުމާ 

 1109 އަދި ،ދަރަޖަ ދަށްކުރެވޭެނކަމާއި  2އަދަބު ަކނަޑެއޅުމުގެ އަސާސީ މިންަގނޑަށްުވރެ ، ކައިިރވެަފިއވާނަމަ

ގައި ުފރިހަމަުނވާ މަޢާފު ލިބެިނވި ދިފާެޢްއގެ ސަބަބުން އަދަބުގެ މިްނވަރު ދަށްވާން ވާނެކަމަށް ވަނަ މާއްދާ

  ރީޢަަތށް ފާަހގަކުެރޭވކަމެވެ.ން ޝަ ރިޢާަޔތް ުކރައްވާަފިއނުާވކަ މިކަންކަމަށް  ބަޔާންެވފައިީވނަމަވެސް

އަޙްމަދު ފަޔާޟް ޢަލީ ރިޟާގެ މައްޗަށް ކުރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަެހޅުުނ  ވަނަ ކަމަކީ،ހަ  -3.6

ޤަޟިއްާޔގައި ޝަފަހީ އަދި ކިާތބީ ެހކި ބަަލިއަގތުމިާއ، ހުށަެހޅިަފިއވާ ހެއްކާމެދު ތަުޢނުކުރުާމިއ، ދިފާޢީ ެހކިން 

ކޯޓުގެ ފަނޑިާޔރުން  ކުރިިމނަލްިއ، ެހިކ ވަޒަްނކުރުމުގައި ލިބިދިނުމުގައްޔާ ކުރުމުގެ ފުރުަޞުތ ޙާޟިރު 

ވަނަ ާމއްދާގެ )އ( ާއިއ، ދިވެހިާރއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަްނބަރު  51ޢަމަލުކުަރްއވާަފިއވަނީ ޤާޫނނުއަސާސީގެ 

2011/SC-A/36  ުުކާތައށް ަބލާއިރު،ޤަޟްިއޔިާއން ކަނަޑައާޅފައިވާ ުއޞޫލާ ިޚލާފަށްކަމަްށބުނެ ުހަށހެޅި ނ 

ޤަޟްިއޔާގައި ފާހަަގުކރެވޭ ުނކުާތަތކުގެ )ށ(  SC-A/36/2011ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ަނންބަުރ 

ގައިވަީނ، "ފަނިޑޔާުރ )ޤާޟީ( ގެ އިްޤތިނާުޢ )ޤީާޟއަށް ޤަޫބލުކުރެުވން( ކަނަޑެއޅުމުަގިއ ފަނިޑޔާރަްށ ިލޭބ 

ފުމާއި ދޫކޮށްލުމުގެ ިއޚްތިާޔރު ލިބިގެްނވީނަމަވެސް ެހކި މިނިވަން ިއޚްިތޔާރީ ބާރުގެ ދަށުން ވަކި ެހިކބަހެއްގައި ހި 

ެއ ެހކިބަުހގެ ައުޑެއހުމަކާުނލައި ޤާީޟައށް ިލބިގެްނ ނުވާެނކަްނ އެނޭގކަާމިއ ވަޒަންކުރުމުގެ ިއޚްތިޔާީރ ާބރު 

ން އެ ކޯޓުން އަޑުާނހައި އޮތް ެހކިބަސް ަތެކްއގެ ައންދާާޒެއއް ނުަވތަ ލަަފއެއް ުނކުެރވޭެނކަމާ އަދި އަމުދު

ހެކިބަަހކީ ދިފާޢުވާ ފަރާުތްނ ައޑުއަަހން އެދޭ ެހކިބަަހަކށް ވެއްޖެނަމަ އެ ހެކިބަހުެގ ައޑުއެހުަމކާުނލައި ނިންމާ 

ނިންމުމަކީ ދިފާޢުވުމުގެ ަޙްއޤަށް ބުރޫއަާރނެ ކަމްެއކަާމއި ޤާނޫނީ ޮގތުން ެހިކންނާ ސުވާލުކުރުމަށްފަުހގައި މެނުީވ 

ނަޑެއޅުމުގެ ަޙއްޤު ކޯަޓށް ނުިލބޭެނކަމާއި، ަމއްސަލައިގައި ސާިބތުާވގޮްތކަމަްށ ހެކިބަހާމެދު ކޯޓުން ދެޭކގޮްތ ކަ
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ފަނޑިޔާަރށް ކުިރން ޤަބޫލުކުރެިވފައި އޮްތގޮްތ، ައުޑނޭހި އޮތް ހެކިބަހެއް ައުޑއެހުމުން ބަދަުލވާޮގތްވުމަކީ 

 ެއަކށީގެްނާވކަމްެއަކން އެނެގން އޮންނަ ޮއތުމެވެ." ކަމިާއ،

ާފޢީ ެހކިްނގެ ގޮުތގައި ުހށަަހޅާަފިއވާ ފަާރތްަތކުގެ ެތެރިއްނ ޝަރީޢަަތށް މިމައްސަލައިގައި ދި

ްތަތްއ ހިާޒރުނުކުރެުވނު ސަބަބުެގ ގޮތުގަިއ އިްސތިއުާނުފކޮްށފައިމިވާ ކުރިމިނަލް ކޯޓުެގ ހިާޒުރކޮށްަފިއނުވާ ފަރާ

 9ޤަޟިއްޔާެގ ޝަރީަޢތް ނިމުނުގޮތުެގ ރިޕޯޓުެގ ަފހާގަކުރެުވނު ނުުކާތތަުކގެ  Cr-C/2016/228ނަންބަުރ 

"ެހކިން ުހށަެހޅި ިއރު ހެކިން ުހށަހަޅާ ބޭނުމުެގ ގޮތުގައި ބަާޔްނކޮްށފައިާވ ، ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަާޔްނކޮްށފައިވަނީ

ޢުލޫމާތު ުނވަތަ ވަނަވަރު ހުށަެހިޅިއރު ސަބަބުގެ މައްަޗށް ަބލާއިުރ، ހާޟިރުކުަރން ނުޖެހޭ ފަރާތަްތާކއި ެހކިްނގެ މަ

ފަރާްތަތކާއި ެހކިން ނުވާ  ޝަރީޢަތަށް އެފަާރތެއް ޙާިޟރުކުރުމަށް ޭބނުންވާ އަސާީސ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮްށފައި

ްނ ޙާޟިުރކުރުމަށް ބެލިިއރު ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ުހރުމުގެ ސަބަބުން ޙާޟިރު ުކރެވިފިައުނވާ ފަާރތް" ތައް ކަ

ނަކަާމިއ، އެެހންކަމުްނ، މިދެންނެވި ސަަބުބތަކަށް ަބާލިއރު، ދާިފޢީ ެހިކންގެ ޮގތުގައި ުހށަަހޅާަފިއވާ ެއނގެން އޮން

ހެިކަތކުގެ ތެެރިއން ޝަރީަޢތަށް ހާޒިުރޮކށްަފިއނުވާ ަފާރތްތައް ާހިޒުރކޮްށފައިނުަވނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަުރ 

2011/SC-A/36 ާހަުކަރްއވާަފިއވާ ފަަދ ފަނޑިާޔރު )ޤާޟީ( ގެ ޤަޟްިއޔާގެ އިސްވެދެންނެވި ުނުކާތގައި ފ

އިޤްިތނާޢު )ޤާޟީއަށް ޤަޫބލުުކރެވުން( ކަނަޑެއޅުމުަގިއ ފަނިޑޔާރަށް ިލބޭ މިނިވަްނ އިޚްތިޔާރީ ބާުރގެ ދަށުން 

ނޫްނކަާމއި، ނަމަވެސް ެއ ެހކިން ޝަީރޢަަތްށ ހާިޒުރކޮްށފައިނުަވނީ ޤަޫބލުުކރެވޭފަދަ ެއަކށީގެްނވާ ެއކަނި 

 Cr-C/2016/228އިސްތިއުާނުފކޮްށަފިއމިވާ ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ަންނބަރު ގެ މައްޗަށް ިބާނޮކށްަކން ސަބަބުަތކު

ެއނގެްނ ވަނަ ނަންބަރަށް ބެލުމުން  9ޤަޟިއްާޔގެ ަޝރީޢަތް ނިުމނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ ފަހާަގކުެރވުނު ުނުކތާަތކުގެ 

ޤަޟިއްޔާގައި ާފހަގުަކރެވޭ ުނުކތާަތކުގެ )ށ(  SC-A/36/2011ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ޮއންާނތީ 

 އިްސތިއުނުާފޮކށްަފއިމިވާ ަޤޟްިއޔާއަށް ތަުޠބީޤުނުކުރެޭވކަމެވެ.
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އިސްވެ ފާހަަގކުެރވުުނ ުނކުާތތަުކގަިއ ބަޔާްނކުެރވުނު ަކންަތްއަތްއ ހަތްވަނަ ކަމަކީ،  -3.7

ޤަޟްިއޔާގައި ކުަރްއވާަފިއވާ  Cr-C/2016/228ޯކޓުގެ ނަންަބުރ  ުކރިމިނަލްެއގޮތުެގ މަތިްނ ހުރުމުން، 

ށް ދިވެހިާރއްޖޭގެ ަހިއކޯުޓގައި މިމައްސަލަ ބެލި ފަނިޑޔާރުންގެ އަުޢލަިބްއޔަަތްއ ޙުކުމަށް ބަދަުލގެންނަން ޖެހޭކަމަ

 ެއްއބަސްވެުވނު ކަމެވެ.
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 :ްޙުކުމ 

ދެންފަހެ، އިސްވެ ަބޔާްނކުެރވުނު ަކްނކަން ެއފަދިައން ުހރުމުން، ކުރިމަިނލް ކޯުޓގެ ަނންބަުރ 

228/Cr-C/2016  ި532)ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޤާޫނނުލްޢުޤޫާބތު( ގެ  2014/9ޤާނޫނު ނަްނބަރު ޤަޟްިއޔާގައ 

 މުަވްއަޒފެއްގެ މަަސއްކަަތށް ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި ަޙާވލާދީ އެާމއްދާގެ )ނ( ގެ ދަުށން، ޤާނޫނު ަތންީފުޒކުރާ

މއ.ކުިރީކލަގެ ައޙްމަދު ފަޔާޟް ޢަލީ ރިޟާ ކުްށވެރިވެއްެޖކަމަްށ  / ޤަޞްދުގައި ހުރަްސެއޅުމުގެ ކުުށން މާލެ

)ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤާނޫުނލް ޢުޤޫާބތު(  2014/9ކަނަޑައަޅިއ، ިމކުުށގެ ޢުޤޫާބތެއްގެ ގޮތުްނ ޤާނޫުނ ނަްނބަރު 

( ވަަނ 1ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ގެ  ) 1102މިމާއްދާގެ )ނ( ާއިއ،  ،ާއއި ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ(  532ގެ 

ަވނަ ާމއްދާގެ )ށ(  1006ަވނަ މާއްދާގެ )ށ( ާއިއ،  1104 ،( ާއއި މިމްާއދާގެ )ށ( ާއއި iiނަންބަުރގެ )

ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން އަޙްަމދު ފަޔާޟް ަޢލީ ރިޟާ،  1002ަހވާލާދީ، މިޤާނޫނުގެ  ،( ވަނަ ނަްނބަރާއ2ިގެ )

ކުަރްއވާފައިވާ ުޙކުމް ބާިޠުލކޮްށ، މިމައްސަލަ ިދވެހިރާއްޖޭގެ  ދުވަހުގެ މުއްދަަތށް ޖަަލށްލުމަށް 18މަހާއި  03
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