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  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު 
  ދިވެހިރާއްޖެ 

  
  ޚުލާޞާޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ 

  
  
 ު2016 :ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ/HC-A/364 

  ިތް ފަރާ  އިސްތިއުނާފުކުރ:   

/ މާލެ * ދާއިމީ އެޑްރެސް: އްަޙމަދު މަޚްލޫފް                  * ނަން:   ގ. ހާފްސީ

/ މާލެ* މިހާރުގެ އެޑްރެސް:              A059559* އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:   ގ. ހާްފސީ

  
 : ) އިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތް   ދިވެހި ދައުަލތް  (ޕޮްރިސިކއުޓަރ ެޖެނރަލްެގ އޮފީސް

 

 : :* ނިމުނު              2016އޮގަސްޓް  22 ހުށަހެޅުނު ތާރީޚް   2017ޖޫން  08 ތާރީޚް

 

 ު244  : އިސްތިއުނާފުކުރެވުނު ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ/Cr-C/2016  
 :ްކްރިިމނަލް ކޯޓް  ނިންމެވިކޯޓ 
  :ްފުލުހުންގެ ދައުރު ައދާުކރުމަށް ަދތިުކުރން ޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތ 
 : :               2016އޭޕްރީލް  05 ހުށަހެޅުނުތާރީޚް    2016ޖުލައި  25* ނިމުނު ތާރީޚް

        

  ިނޑިޔާރުންގެ މަޖިލިސް  މައްސަލަ ބެލ  :ފަ
ނޑިޔުާރ ޢްަބދު  ނޙަމީުދ، هللا ފަ ނޑިޔާރު ، ްއަރއޫފު އިްބރާހީމްޢަބްދު ޑިާޔރު ފަ  ޢަލީ ސަީމރު ފަ

 -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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 :ާދަޢުވާގެ ޚުލާޞ 

ޤަޟިއްާޔ ެއކޯޓުްނ ިނންމަވާފައިވީަނ ޝަރުީޢ Cr-C/2016/244 މިއީ، ްކިރިމނަލް ކޯޓުގެ ަންނަބުރ 

/ ާމލެ ައޙްމަދު މަޚްލޫފްގެ ފަރާުތން އެަޤޟިއްާޔ  ނުވަތަ ާޤނޫީނ އުޞޫލުަތާކ ޚިލާފަށް ަކމަށްބުނެ، ގ. ހާފްސީ

 ދިވެިހރާއްޖޭެގ ހަިއކޯޓުގައި އިސްތިުއނާފު ުކރުުމން ބެިލ ޤަޟިއްާޔެއެކވެ.

 ( މިޤަޟިއްޔާަގއި ިއސްިތއުާނފީ ދަޢުވާ ރައްދުވަނީ ދިެވހި ދައުލަތް (ްޕޮރސިކިއުޓަރ ޖެެނަރލްގެ އޮފީސް

  އެވެ. 

  

 :ްފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައ  
 2015އަޙްަމދު މަޚްލޫފް  ،ޤަޟިްއޔާައކCr-C/2016ީ/244 ްކރިމަިނލް ކޯޓުގެ ނަްނބަރު  - 01

އިން ފެށިގްެނ މާލޭގެ އެކި ަސަރަހއްދުަތުކގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަަޔުކ  21:30ވަނަ ދުވަހުގެ  25މާރޗް 

މުޒާަހާރކުރާީތ. މާލޭގެ އެކި ަސަރހައްދުަތކުގައި ފުލުުހން ެސކިއުިރޓީ ބަލަހައްަޓމުންގޮސް ބޮުޑތަކުރުާފނު މަގިާއ 

ޅި ގުޅުނު ަކންމަިތްނ ބޮޑުަތުކރުާފުނ މަގުގައި ބެރިޭކްޑ ޖަހައި މުޙައްމަުދ އިްސމާޢީްލ ދީދީގޯ

ބަްނދުޮކށްފަިއވަނިކޮށް، ެއަސަރަހއްދުގަިއ ފުލުހުން ޖަހާފައިވާ ެބިރކޭޑްަތއް ޮކއްޕާ ުދރަށް ޖެއްުސމަށްފަހު، 

ްނަބުރ ފުލުހުން ަބންުދކޮށްފައިާވ ސަރަަހއްަދށް އަޙްމަުދ މަޚްލޫފް ގަދަކަމުން ވަދެފައިވާތީ، ޤާނޫނު ނަ

ވަަނ މާއްދާގެ ދަުށްނ  75ވަނަ މާްއދާއާ ޙަވާލާދީ، އެާޤނޫނުެގ  72(ފުލުހުންގެ ާޤނުޫނ) ގެ  2008/05

ދައުލަތުގެ ފަރާތުން  ،އަޙްމަުދ ަމްޚލޫފްގެ  މަްއޗަށް ފުލުުހްނގެ ދަުއރު ައދާކުރުމަްށ ަދތިުކރުމުގެ ުކށުގެ ދަޢުވާ

  ؛ހުށަހެޅުމުން ބައްލަވާފައިވާ ޤަޟިއްާޔއެއް ކަމާއި 

/ ގ. ާހފްސީ އަޙްމަުދ މަޚްލޫފްގެ މައްަޗްށ ، [ެދންފަހެ ،އެޤަޟިއްޔާގައި ުޙކުްމ ުކަރއްވާފައިވަނީ  މާލެ

މާރްޗ  25ކުޅަ ފުލުހުްނގެ ދައުރު ައދުާކރުމަށް ަދތިކުރުމުގެ ުކށުގެ މިދަޢުވާ ޝަރީޢަުތްނ ބެލިބެލުމުްނ، 

ަގއި ގިނަ ައދަދެއްގެ ބަަޔުކ އިން ފެށިގެން މާލޭގެ އެކި ަސަރހައްދުަތކު 21:30 ،ދުވަހު 2015

މުޒާަހާރކުރާތީ، މާލޭގެ ެއކި ަސަރަހއްދުަތުކގައި ފުލުހުްނ ސެިކުއިރޓީ ބަލަހަްއޓަމުްނގޮސް ބޮޑުަތުކރުފާނު މަގާިއ 

މުޙައްމަުދ އިްސމާޢީްލ ދީދީގޯޅި ގުޅުނު ަކންމަިތްނ ބޮޑުަތުކރުާފުނ މަގުގައި ބެރިޭކްޑ ޖަހައި 

އްދުގަިއ ފުލުހުން ޖަހާފައިވާ ެބިރކޭޑްަތއް ޮކއްޕާ ުދރަށް ޖެއްުސމަށްފަހު، ބަްނދުޮކށްފަިއވަނިކޮށް، ެއަސަރހަ 

ފުލުހުން ަބްނދުކޮށްފައިވާ ަސަރަހއްދަްށ މީނާ ގަދަަކމުން ވަދެފަިއވާކަން ހެކީެގ ހެކިބަުހްނާނއި، ގުޅިފައިވާ 
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މަދު ަމްޚލޫފް ކުށްވެިރވެއްޖެ ަޤރީނާަތކުން ސާބިތުވާތީ، ފުލުހުންގެ ަދުއރު އަާދުކުރމަށް ދަތިކުރުމުގެ ުކށުން އަޙް

ވަނަ މާއްދާއަށް ރިާޢަޔތްކޮށް، ޤާނޫނު  59ކަމަށް ަކނަޑއަޅައި، މިކުުށގެ ޢުޤޫބާތެްއގެ ގޮތުން ޤާނޫުނައާސސީގެ 

) ގެ  2008/05ނަްނަބރު  ވަނަ މާއްދާގެ  75ވަަނ މާއްދާާއ ޙަވާލާދީ، ެއާޤނޫނުގެ  72(ފުލުހުންގެ ާޤޫނނު

/ ގ. ހާްފީސ އަޙް ) ަމްސ ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަަލށްލުމަށް ުޙުކމްކޮށް 06މަދު މަޚްލޫފް ދަށުން، މާލެ  ،(ހައެއް

.    މިޤަޟިއްޔާ ނިންީމއެވެ.] މިފަދައިްނކަްނ އެޤަޟްިއޔާ ޝަރީޢަތް ިނމުނު ގޮތުގެ ިރޕޯރޓުން ެއގެން އޮވެއެވެ

 Cr-C/2016/244އިސްެވ ބަާޔްނުކރެުވނު ގޮތުގެ މަތީން ކްރިިމނަލް ކޯޓުގެ ަނނަްބުރ  - 02

ޤަޟިއްޔާގަިއ ޙުކުމް ުކެރއްވުމުން، ެއޤަޟިއްޔާ ނިންމަވާފައިވަީނ ޝަރުޢީ ުނވަތަ ޤާނޫނީ އުޞޫލާ ޚިާލފަށް 

) ނުުކތާ ފާހަގަކޮްށ  03ކަމަށް ުބެނ އަޙްމަދު މަޚްލޫފްގެ ފަރާުތން ިއްސތިއުނާފު ކުރުމަށް  (ތިނެއް

:އެުނކުތާަތކާެމދު ހަިއކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަަދއް . އޭެގ ތެެރއިން    -ކާަފއިވެއެވެ

 :ީނުޑތަކާ ޚިާލފަށް ކާފީ ހެކި ހުށަނާޅަިއ އެންމެ  ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކ ޤާނޫނީ އަދި ޝަރުީޢ މިންގަ

.  ހެކިެވިރއެއްެގ ހެިކބަހަށް ަމްއސަލަ ާސިބތުކޮށްފައިވާ ަކމަށް ބުެނ ފާހަގަކުރި ުނުކތާއެވެ

  :ީދިފާޢީ ހެިކން ހުަށެހޅުމަށް ދެވަނަ ނުކުތާއަކ.  ފުުރޞަތު ނުދިުނން ކަމަށް ުބނެ ފާހަގަުކިރ ނުކުާތއެވެ

  :ީދިވެހާިރއްޭޖެގ  2014/9އަދަބު ަކނަޑއެޅުމުގައި ޤާނޫުނ ނަްނަބުރ ތިންވަނަ ނުކުތާއަކ)

) އަށާއި، ޤާނޫނުައާސީސގެ  ވަަނ މާއްދާގައި ބަާޔްނކުރާ [ކުށެްއކުރުމާ އެކުެށއް ުކިރ  59ޤާޫނނުލްއުޫޤާބތު

ދެެމދު، ެއކުރި ކުށެއްގެ އަަދބަށް ޤާޫނނަްށ ގެންަނ ަބަދލަުކން ލުެޔްއ ދީފައިވާނަަމ،  މީހާއަށް ުޙުކމްކުރުމާ

އެމީަހކަށް ޭދންވާނީ ަފހުްނ ހެުދުނ ޤާނޫނުަގއިވާ އަަދބު] ކަމުަގިއ އޮތް ނަްއޞާ ޚީލާފުެވފައިވާކަމަށް ބުެނ 

 ފާހަގަކުރި ުނކުތާއެވެ. 

ޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނުޮގތުގެ ޤަ Cr-C/2016/244 ކްރިމަިނލް ކޯޓުެގ ނަްނަބރު  - 03

ެގ ފަރާުތން ހުށަހަޅާފައިވާ ުނކުތާަތކަށާއި، ޙްަމދު މަޚްލޫފުުއނާފުުކރުމަްށ އަ ިރޕޯޓަށާއި ެއޤަޟިއްާޔ ިއްސތި

 އެނުތާަތކާ ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ ފަރާތުްނ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދައްކާަފއިވާ ވާހަކަަތކަާށއި 

 ރި ލިެޔކިޔުންަތކަށް ބަލާިއރު ައްނނަނިވި ކަންަތއްތައް ފާހަަގކުރެވެއެެވ.މައްސަލައާ ުގޅުންހު 

ޤަޟިްއޔާގައި އަްޙމަދު މަޚްލޫފްގެ ަމއްޗަްށ Cr-C/2016/244 ކްރިިމަނލް ކޯޓުގެ ަނންަބުރ  (ހ)

ހުށަހެޅުނު ފުލުހުންގެ ދަުއރު އަާދކުރުމަށް ަދތިުކރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއަށް އަޙްމަދު މަޚްޫލފް 
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:، މާލެ، ދިެވހިރާއްޖެނަންަބރު ދޮރާީށ،  3ތީމްގޭ ހިނގުްނ، އާބުރުޒު  ،ދިވެިހރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު   3316471 ފެކްސް:، 3325029 ޯފން
:   www.highcourt.gov.mvވެބް ސައިޓް:     info@highcourt.gov.mvއީމެއިލް

4 

ުރކޮށްަފއިވާކަން ެއނގެން ޮއްނނައިރު، ހެީކގެ ހެިކބަުހްނނާއި، ގުޅިފައިވާ ަޤރީާނތަުކން އެދަުޢވާ އިްނކާ 

ސާބިތުވާތީ، ފުލުހުންގެ ދަުއރު އަާދކުުރމަށް ދަތިުކުރމުގެ ކުށުން އަޙްމަުދ މަްޚލޫފް ކުށްެވިރވެއްޖެ ކަަމްށ 

ވަނަ މާްއދާއަށް ރިޢާަޔތްކޮށް، ާޤޫނުނ  59 ަކނޑައަޅުއްވައި، އެކުށުގެ ޢުޤޫބާތެއްގެ ގޮތުން ާޤޫނނުއާަސސީގެ

) ގެ  2008/05ނަްނަބރު  ވަނަ މާއްދާގެ  75ވަަނ މާއްދާާއ ޙަވާލާދީ، ެއާޤނޫނުގެ  72(ފުލުހުންގެ ާޤޫނނު

) މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމަށް ުޙކުމްުކރައްވާފައިާވކްަނ  06ދަށުން، ައްޙމަދު މަޚްލޫފް  (ަހެއއް

  އެނގެން އޮެވއެވެ.

ނޑުތަކާ ިޚލާފަށް ކާފީ ެހކި ހުށަނާޅައި އެންމެ ެހކިެވިރއެްއެގ  (ށ) ޤާނީޫނ އަދި ޝަުރޢީ މިންގަ

ހެިކބަަހށް ަމއްސަަލ ސާިބތުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުެނ އަޙްމަުދ މަޚްލޫފްގެ ފަރާތުން ިއްސތިއުނާުފުކރުަމށް 

ޅިގެން ަދއުލަތުގެ ދަޢުވާ ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުާތއަްށ ޝަރީޢަތުްނ ނަަޒުރުކާރިއރު، މިމައްސަލައާ ގު

ސާބިުތުކރުމަްށޓަކަިއ ްކރިިމނަލް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ުހށަހަޅާފައިވާ ހެކިަތކަށް ބަާލިއރު، މޯލްޑިްވްސ 

ޕޮިލސް ަސރވިސްގެ ޮޕިލްސ ސަރަޖްނޓް ޢަލީ އަްޙމަދު އާއި، ޕޮލިސް ކޯްޕަރލް މުަޙއްމަުދ ފާރިޝް ާއއި 

  ޢާޒު ހެިކންގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާަކން ެއނގެން އްޮނނަަކމާއި؛ޕޮިލސް ސަރޖަންޓް މުަޙްއމަދު ޝު

ޕޮިލސް ސަރޖަންޓް މުަޙްއމަދު ޝުޢާުޒ ކްރިިމަންލ ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދީފައިވާ 

.އޭ ަކިއީރ  2015މާރޗް  25ހެިކބަަހށް ަބލާިއރު،  .ެއމް ވަނަ ދުވަހު ކުރެުވނު މުޒާަހާރއެއްގައި އެމް

ފައިވާނެކަމަާށއި، ެއަސަރަހއްދުން ދަޢުާވލިބޭ ައޙްމަދު މަޚްލޫފް ފެނުނު ކަމަށާއި، ެއސަަރހައްދުަގއި ހަރަާކތްެތރިވެ 

ެބިރކޭޑް ޖަާހފައި ހުއްޓާ އަޙްމަދު ަމްޚލޫފް ބިެރކޭްޑ ފަޅާލާފައި އެތެރެއަށް ވަނުމަށްފަހު ުނކުމެ މާރުޭކްޓ 

  ބުނެަފއިވާަކން އެނގެން އޮްނަނަކމާއި، ކަިއރީަގއި ުހއްޓާ ހައްަޔުރކުރެވުނު ކަަމށް ސާފު ިޢާބރާުތން

ޕޮިލސް ޯކޕްަރލް މުޙައްމަުދ ފާރިޝް ކްރިިމނަލް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަުތގެ މަޖިލީހަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުގަިއ 

.އޯ ަކިއިރްނ  މުޒާހަރާ ިހނގި ދުވަހު ޖުމްހޫރީ މައިާދނުގައި ހުއްާޓ މުޒާަހރާގެ ބައިެވިރން ޯއކިޑްމަގުން ެއްސ.ޓީ

ލާފައި އަންަނ ަޚަބރު ޓޯކީން ލިބިެގްނ ދިޔައިރު، ބޮޑުަތުކުރފާުނ މަގު ލޯކަލް މާރުކޭޓް ކަިއިރްނ ެބިރކޭޑްަތއް ފަޅާ

އަޙްމަުދ މަްޚލޫފްއާ ދިމާވި ކަމަށާއި، ެއއިރު ައޙްަމދު މަޚްލޫފް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނަުއމަށް 

  މަަސްއކަތްުކަރނީ ކަމަށް ުބނެފައިވާކަމާއި؛
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އަޙްމަދު ްކިރމިނަލް ކޯޓަށް ދީފައިވާ ަބޔާނުގައި މިަމްއސަލަާއ ގުޅިގްެނ ޕޮިލސް ަސރޖަންޓް ޢަލީ 

މޯލްޑިވްސް ޕޮިލސް ަސރވިސްގެ ަތޙްޤީޤަށް ބަާޔެނއް ދީފައިވާެނ ކަަމށާއި ެއއީ ކަން ިހނގާ ދިޔަގޮަތށް 

  ދީފައިވާ ތެދުބަޔާނެއް ކަަމށް ބުނެަފއިވާކަމާއި؛

ޙްަމދު މޯލްޑިްވްސ ޕޮިލސް ަސރިވސްގެ ަތްޙޤީޤަްށ މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ޕޮލްިސ ސަރަޖްނޓް ޢަލީ އަ

ދީފައިވާ ބަާޔނުގައި، މުޒާހަރާ ލީޑްކުަރމުންދިޔަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މްެނަބުރ 

 އަޙްމަުދ މަްޚލޫފް ފުލުހުްނގެ ބެރިކޭޑް ުހަރްސކޮށް ފުލުހުންގެ ަބންދުކޮށްފައިވާ ަސަރަޙއްދަްށ ވަދެ ހުރުުމން 

އެވަގުތު އެތަނުގައި ަޙާރކާތްތެރިވި ފުލުހުން ައޙްަމދު މަޚްލޫްފ ފުލުހުންެގ ބެލުމުގެ ދަށަށް އައުަމށް 

 23:25ވަނަ ދުވަހު  25މާރޗް  2015ދެކޮޅުހެދުާމެއކު ޢަލީ އަްޙމަދާއި، މުޙަްއމަދު ފާރިޝް އާެއކުގައި 

ިއ ެއސަރަަހްއދުގައި އުޅުުނ ފުލުހުްނނަްށ ހާއިރު ައޙްަމދު މަޚްލޫފް ފުލުހުންގެ ެބލުމުގެ ދަށަށް ގެނައުމުގަ

އެހީެތިރަކންީދ އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ފުލުހުންގެ ބެުލމުގެ ދަށަށް ގެނައިކަަމށް ބުނެފައިވާކަން ެއނެގްނ 

  އޮްނަނކަމާއި؛

ޖިނާއީ ކުށެްއ ުކރިަކން ާސބިުތުކރެޭވީނ ހަމައެަކނި ހެކިވެިރންގެ ބަުހން ެއކަިނ ންޫނކަމާއި، ޖިނާއީ 

ުތވާކަމަށް ަކނޑައެޅުމަށްޓަަކއި އެއްެވްސ މަޖްބުޫރ ަކމެއްނެިތ އަިމއްލަ އިޚްތިޔުާރގައި ދަޢުވާލިޭބ ކުށެްއ ާސބި

ފަރާުތންވާ ިއޢުތިރާފް ނުަވތަ ދެހެިކްނަނށް ވުރެ މަދުނޫން ޢަދަެދްއގެ ހެކިންގެ ހެިކަބސް ުނވަތަ ހެްއކަކާއި 

  ިބތުވާަކމަށް ބެލޭެނކަން ެއނގޭަކމާއި،އެެހކި އިުތަރށް ކަށަަވުރޮކށްދޭ ޤަީރނާުހރި ނަމަެވސް ކުށް ސާ 

އިސްތިުއނާުފުކރެވިފައި މިވާ މަްއަސލަިއގައި ހެްއކެްއގެ ހެކިަބހާިއ އެެހކިވިެރާޔގެ ބަހަށް ާބރުިލޭބ 

ގޮތަށް ދެ ފަރާތަކްުނ ހެިކަބސް ދީފަިއވާކަން ެއނގެން ޮއތުމުން، މިމައްސަަލއިގައި ކުށް ާސބިތުާވކަމަްށ 

ޅުއްވާފައިވަނީ ޤާނޫނީ ަޝރުޢީ ިމންަގނޑުތަކާ ޚިލާަފށް ކާފީ ެހިކ  ނެިތކަމަށް ކްރިިމނަލް ޯކޓުްނ ަކނޑައަ 

.   ބެލެވެން ނެްތކަން އެނެގެއވެ

ދިފާޢީ ހެކިން ހުަށހެޅުމަށް ފުުރޞަތު ެދއްވާފައި ނުވާ ކަމަށް ުބެނ އިސްިތއުާނފުުކރުމަްށ  (ނ)

-Cr/244ެރވޭ ްކރިިމނަްލ ކޯޓުގެ ަންނބަރު ހުށަހަޅާފައިވާ ުނކުތާއަްށ ނަޒުަރކުރުމުެގ ގޮތުން ިއްސތިއުނާފުިމކު 

C/2016  ީޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތް ިނމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް ބަާލއިރު، ައޙްަމދު މަޚްލޫފުގެ ފަރާުތން ިދފާޢ

/ ަކނދުަގސްދޮށުެގ އަޙްމަދު ައންަވުރ  ހެިކންގެ ގޮތުގައި ގ.ހެީޕަސއިޑް ުޙަސއިން ިއލްާހްމ އާއި ހދ.ަހންޏާީމދޫ



  HC-A/364/2016ޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ ޤަ

  
  
  

:، މާލެ، ދިެވހިރާއްޖެނަންަބރު ދޮރާީށ،  3ތީމްގޭ ހިނގުްނ، އާބުރުޒު  ،ދިވެިހރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު   3316471 ފެކްސް:، 3325029 ޯފން
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/ ހިޔަލީގެއާއި، ހ.ރުުކމާ މު / ބީ ޙައްމަދު ޢަބްދުްލކަރީްމ އާއި، ވ. ަރކީދޫ ްޗހެަވްނ އާދަމް ޒަީރޒު އާއި ލ. ގަން

މުޙައްމަުދ ވިސާމްގެ ަންނ ހުށަހަޅާފަިއވާކަމާއި އެަފރާތްަތއް ހުަށހަޅަނީ އަޙްަމދު މަޚްލޫފު، މުަޙއްަމުދ 

ޑްަތއް ުހަރްސޮކށް ުނދާަކން ސާިބތުކޮްށ ިއސްމާޢީލް ީދދީ ގޯޅިއާއި ބޮޑުަތކުރުާފުނ މަގުގައި ޖަހާފައިުހރި ބެރިކޭ 

ދިނުމަށްޓަކައި ަކމަށް ބަާޔންޮކށްފައިވާަކން އެނގެން އޮންނައިރު، އިޝާރާތް ކުރެވުނު ެހކިްނ ކްރިމިނަލް ކޯޓުެގ 

  ޝަރީަޢތުގެ މަޖިލީހަށް ާޙިޒުރކޮށް އެފަރާތްަތކުގެ ަބހެއް ހޯދާަފިއނުވާކަން ެއނގެން އޮްނަނަކމާއި، 

ތަާކ ގުޅިގެން މަްއަސލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާްތތަުކން ހުށަހަޅާ ހެކިތަާކއި ަދލީލުތަްއ އެިކއެިކ މައަްސލަ 

ޝަރީަޢތުގެ މަޖިލީހަށް ުހށަހެޅުމުގެ ފުުރަސތު ކޯުޓން ފަިހކޮށްިދނުމަކީ ކޯޓުަތކުން ުކަރްނޖެހޭެނކަމެްއަކްނ 

ށަހެޅޭ މުސްތަަނދުަތާކިއ އެނގެން ޮއތްިއރު، ކޯޓުތަކަށް ހުަށެހޅޭ މައްސަަލތަކާ ގުޅިގެން ޝަރީޢަތަށް ހު

ދަލީލުތައް މާނަުކުރމާއި، ވަޒަްނުކރުމާިއ، ތަރުޖީުޙުކުރމާއި، މްައަސލަ ާސބިުތުކުރމަށްަޓކައި އެމުސްަތނަދުަތާކިއ 

ދަލީލުތައް ފުދޭތޯއާއި، މިފަދަ އެންމެހަިއ ކަްނކަމަކީ މަްއސަލަިއގެ "ފެކްްޓސް" ގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެެހިކތައް 

ނަޑެއޅޭކަމެްއކަމަށް ދިވެިހރާއްޖޭގެ ސުޕްރީްމޯކޓުގެ ންަނބަުރ  ވަޒަްނކުރާ ޯކޓެއްގެ ތަޤްދީރީ ާބރުގެ ަދށުން ކަ

2009/SC-A/30 ި؛ޤަޟިއްޔާގައި ބަޔްާނުކަރއްާވފައިވާކަން އެނެގން ޮއްނނަކަާމއ   

ޖިނާއީ މަްއަސލަތައް ނިންމުމުގައި، ހުށެަހޅޭ ހެިކތަކާއި ދަލީުލތަކުގެ ެތރެިއން، ޤާނޫީނ ޤަީރާނ 

ފިޔަވައި، ވަިކ ހެކިތަަކކަަކށް ނުވަތަ ަދލީލުތަކަކަށް ުބރަވުން ަފނޑިޔާރުންގެ ަމއްޗަށް ާލޒިމް ނުވާކަމަާށިއ، 

ނިޑޔާރަ ށް ޤަބޫުލކުެރވޭ ދަލީލުތަކާއި، އެ ދަލީލުަތުކްނ ހުށަހެޅޭ ދަލީލުަތއް ތަްޤީޔމުކޮށް ވަަޒްނކުރުމަށްފަހު ފަ

ކުރެވޭ ިއސްިތންތާޖުތަކުގެ މައްޗަށް ުބަރވެހުރެ، ޔަީޤނާ ގާްތކުރާ މިންވަރަށް ިއޤްތިނާޢު ވެެގން ެމނުވީ ުކެށްއ 

ސާބިތުވެއްެޖަކމަށް ޖިނާީއ މަްއަސލައެއްގައި ުޙކުެމއް ކޮށްގެްނނުވާެނކަމީ ިއސްތިްޤާރުރވެފައިވާ ޖިނާީއ 

 SC-A/23/2011ދަެއްއކަްނ އެނގެން އޮްނަނކަަމށް ދިވެިހާރއްޖޭގެ ސުްޕރީްމކޯޓުގެ ނަނަްބރު މަބް

ޤަޟިއްޔާގަިއ ބަޔާްނކޮްށަފއިވާއިރު، ޖިނާއީ މަްއަސލައެއްގައި ޝަރީޢަތަށް ުހށަހެޅޭ ހެިކތަކާއި ަޤީރާނތަކުެގ 

ކޮްނކަމެއް ާސބިުތކުުރމުގެ  ތެެރއިން ަމއްސަލައާ ގުޅުންުހރީ ޮކން ހެިކތަެކްއކަމާއި، ެހކި ހުށަހެޅެނީ 

ބޭނުމުަގއިަކްނ މަްއސަލަ ބައްލަވާ ަފނޑާިޔަރކު ވަޒްަނުކުރމަށްފަހު ޝަރީޢަތުްނ ަބަލއިގަނެވިދާެނ ހެކިަތާކިއ 

ބަލަިއނުގަެނވޭނެ ހެކިތަްއ އަދި ޝަރީޢަތަށް ާޙޟިުރކުރެޭވެނ ހެކިްނާނއި ޙާިޟުރުނކުރެވޭނެ ެހކްިނ 

ނޑިާޔުރގެ ތަްޤދީރީ ާބުރގެ ތެެރއި  ނޑައެޅިާދެނކަމަށާއި، ަނމަވެސް ަޝރީޢަތަށް ހުަށހަޅާ ހެކިތަާކިއ ފަ ން ކަ



  HC-A/364/2016ޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ ޤަ
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:   www.highcourt.gov.mvވެބް ސައިޓް:     info@highcourt.gov.mvއީމެއިލް

7 

ދަލީލުތަކުގެ ތެެރއިްނ ބަަލއިގަނެވެންނެްތ ނުވަތަ ޝަރީޢަތުގެ ަމިޖލީހަށް ޙާިޟުރުކރެެވންނެތް ހެކި ުހރިަނމަ 

ނޑިާޔރު، އެމައްސަަލއެއްގެ ޝަ ރީޢަތް އެަކން އެގޮަތށް ނިންަމްނޖެހުނު ަސބަބެއް މަްއަސލަ ބައްލަާވ ފަ

ޝަރީޢަތަށް ުހށަހެޅުނު ެހކިތަކުގެ ެތެރިއްނ  ،ނިމުނުގޮތުެގ ރިޕޯޓުގަިއ ފާހަގުަކަރއްވަންޖެޭހެނަކމަށާއި

ނޑިޔާރު ިނންަމވާފައިވާ ސަަބަބކީ ޝަރުީޢ  ބަލަިއނުގަެނވޭނެ ހެކިތަާކިއ ކޯޓަށް ހެިކން ޙާިޟރުުނުކުރމަށް ފަ

ކަމުގައިެވސް ވާންޖެޭހނެކަަމށް ބަޔާްނކޮްށ ދިވެހިާރްއޭޖެގ އަދި ޤޫާނނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން އެކަށީގެންވާ ަސބަބެއް 

ޤަޟިްއޔާގައި ެހިކ ބަލައިގަތުާމއި އެެހކިަތއް ވަޒަްނކުރުާމއި  HC-A/192/2011ހަިއކޯޓުގެ ަނނަްބރު 

  ؛ގުޅޭގޮތުން އޫުސލެއް ާޤއިުމުކރައްވާފައިާވކަން ެއނގޭަކމާއި

ޓުގެ ަޤޟިއްޔާަތކުގައި ާފހަގަކުަރއްވާފައިވާ އިސްވެ ިއޝާރާްތުކރެުވނު ދިވެިހާރއްޖޭގެ ސުްޕރީމްކޯ 

ކަންކަމަާށއި، ޝަރީޢަަތށް ހުށަހެޅޭ ހެކަިބސްަތއް ބަލައިގަތުމާ ގުޅޭގޮތުން ދިވެިހާރއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން 

ޤާއިުމކޮށްފަިއވާ އުސޫުލތަަކށް ބެުލމުން، މަްއސަލަެއްއ ސާބިުތުކުރމަށްޓަކައި ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅޭ ެހިކތަކުގެ 

ަލއިގަނެވޭނެ ެހކިްނާނއި ބަލިައނުަގނެވޭނެ ހެިކން ަކނަޑއަޅާ، އެހެިކންެގ ެހިކބަސް ަޝރީޢަތުން ތެެރއިްނ ބަ 

ޤަބޫުލކުރުާމއި ނުުކރުން ައދި ހެިކންެތެރއިން ޝަރީަޢތަށް ޙާިޟުރުކަރންޖެހޭ ެހކިންާނއި ޙާޟިުރުކަރްނުނޖެޭހ 

ދީރީ ބާރުެގ ތެރެއިން ަކނޑަެއޅޭ ކަްނަކްނ ހެިކްނނާމެދު ގޮތެއް ަކނޑައެޅުމަކީ ަމްއަސލަ ބަލާ ަފނިޑޔާުރގެ ތަޤް 

ކަމަށްވެފައި އެނިްނމުން ބާިނުކރި ަސބަބުތަކުގަިއ ޝަރުޢީ އަިދ ޤާނޫނީ ަހމަތަކުގެ މަިތން ެއކަށީެގންވާ 

ަސަބބެއް ބަާޔންުކެރވިފައިވާނަމަ އެކަަމީކ ޝަރުޢީ އަދި ޤާޫނނީ އަްސލަާކއި ޚިާލފުވުންކަމުގިައ ނުބެލެވޭެނަކްނ 

  އެނޭގކަާމއި،

އެގޮތުން ަބލާއިރު މިމަްއަސލައިގަިއ ދިފާޢީ ހެކިންގެ ގޮތުގައި އަޙްމަުދ މަޚްލޫފުގެ ފަރާތްުނ 

ހުށަހަޅާފައިވާ ެހކިްނ ހުަށހަޅާފައިވަނީ ދަޢުވާގައި ުބނާ ޢަމަަލީކ އަޙްމަދު ަމޚްލޫފު ހިންާގފައިވާ ޢަމަލެްއ 

ލައެްއ ުނވަތަ ކަމެއް ސާބިުތުކުރމަީކ ނޫްނަކން ާސބިުތކޮށްިދނުަމށްޓަކަިއަކން އެނެގން އޮްތހިނދު، ަމްއސަ 

ދަޢުވާުކރާ ފާަރތުން ުކަރްނޖެހޭ ކަމެްއަކން ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫީނ ހަމަތަކަށް ބެލުުމން އެނގެން އޮތުމުން، 

މައްސަލަެއއްަގއި ދަޢުވާލިޭބ ފަރާތުން ކުށް ނުުކާރަކން ސާބިުތުކރުމަީކ ާޢންމު އުޞޫަލކުްނ ކަުރންޖެހޭެނ 

ނިޑޔާރު ކަަމކަށް ނުާވތީ މިމިމަ އްަސލައިގައި ހެކި ުހށަހެިޅ ސަަބބަށް ބަލައި އެެހިކން ބަަލިއނުގަތުމަށް ފަ

ނިންމަވާފައިާވކަން އެނގެްނ އޮތުމުން، ައޙްމަދު މަޚްޫލފުގެ ފަރާތުްނ ހުށަހެޅި ދިފާޢީ ހެކިން ަބލައި ނުގަތުަމށް 



  HC-A/364/2016ޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ ޤަ

  
  
  

:، މާލެ، ދިެވހިރާއްޖެނަންަބރު ދޮރާީށ،  3ތީމްގޭ ހިނގުްނ، އާބުރުޒު  ،ދިވެިހރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު   3316471 ފެކްސް:، 3325029 ޯފން
:   www.highcourt.gov.mvވެބް ސައިޓް:     info@highcourt.gov.mvއީމެއިލް
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ނިޑޔާުރ ބަާޔްނކުަރްއވާފައިވާކަން އެނެގން އޮތު  މުގެ އިތުުރން އެހެކިން ަބލިައ ނިންމި ަސަބބު ސާުފކޮްށ ފަ

ނިޑޔާރު ިނންމި ަސބަީބ ޝަރުޢީ ޤާޫނނީ އަްޞލަާކ ޚިލާފު ަސަބބެއް ަކމަށް ބެލެވެން ެންތކްަނ  ނުގަތުމަށް ފަ

 .   އެނގެއެވެ

) އަށާއި،  2014/9އަދަބު ަކނޑައެޅުމުަގއި ޤާޫނނު ަނންބަރު  (ރ) (ދިވެހާިރއްޖޭގެ ޤާޫނނުލްއުޤޫާބތު

މާއްދާގައި ބަާޔްނުކރާ [ކުށެްއުކރުމާ އެކުެށއް ުކިރ މީހާއަށް ުޙކުްމުކރުމާ ދެމެދު،  ވަނަ 59ޤާޫނނުައާސީސގެ 

އެކުރި ކުެށްއގެ އަދަބަށް ޤޫާނަނށް ގެންނަ ބަަދލަކުްނ ލުޔެއް ދީފައިވާނަމަ، އެމީހަކަށް ޭދްނާވނީ ފަހުން ެހދުނު 

ަފއިވާ ކަމަްށ ބުނެ ައްޙމަދު ޤާޫނނުގައިވާ އަދަުބ] ކަުމގައި އޮތް ނައްޞާ ޚިާލފަށް މައަްސލަ ނިންމަވާ

  ،މަޚްލޫފުގެ ފަރާުތން ިއްސިތއުނާުފކުރުމަްށ ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުާތއަށް ނަޒަުރކުާރިއރު 

 75ވަނަ މާއްދާއާ ޙަާވލާދީ، އެޤާޫނނުގެ  72(ފުލުހުންގެ ޤާނޫުނ) ގެ  2008/05ޤާޫނނު ަންނބަރު 

ވަނަ ދުވަުހްނ  16ޖުލައި  2015ކޮށްފަިއވަނިކޮށް ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އަްޙމަދު މަޚްލޫފުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ

) އަށް ޢަމަލުުކަރން ފެށިފައިވާކަމާއި،  2014/9ފެށިގެން ޤާޫނނު ަނނަްބުރ  (ދިވެހާިރއްޖޭގެ ޤާނޫުނލްއޫުޤބާތު

މާއްދާގެ (ރ) ގަިއ  10ވަަނ މާއްދާއާއި ދިވެިހރާްއޖޭގެ ޤާނުޫނލްއުޤޫބާތުގެ  59ޤާޫނނުައާސީސގެ 

ތުން އައު ޤާޫނަނުކން ލުއި ިލޭބނަމަ އެާޤޫނނަުކން ިލޭބ ލުއިތައް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް ބަާޔްނކޮށްފަިއވާ ގޮ

  ލިބިދެވެންވާެނކަން ެއނގްެނ އޮްނަނަކމާއި، 

ވަނަ މާްއދާގެ ދަށުން އަޙްަމުދ  1002މިހާރު ޢަމަުލ ުކރެވެުމންާދ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤާޫނނުލްުއޤޫބާތުގެ 

ނަޑކީ މަޚްލޫފްގެ މައްޗަށް ކޮށްަފއިވާ ދަޢުވާ ) މަހާއި  04ގެ ައސާސީ ިމންގަ (ސައުީވްސ)  24(ހަތެަރއް

ނޑަަކށް ވުރެ އަަދބު  ނޑައެޅުުމގައި އާަސީސ މިންގަ ދުވަހަށް ޖަލަށްލުްނކަން ެއނގެން އޮންަނކަމާއި، އަަދުބ ކަ

ެރކޯޑް  ބޮުޑކުރެވޭ ަކންތައްަތާކއި އަދުަބ ލުިއ ކުެރވޭ ކަްނަތއްތަެކއް ހިމެނިފައިވާކަާމއި، އެމީެހއްގެ ކުށުގެ

   ؛އޮތުމާ ނެތުމުގެ މައްޗަށްވެސް އަަދބު ިމންަވރު ިބނާެވގެން ދާކަާމއި

) އަަހުރ ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ  02ައޙްަމުދ މަޚްލޫފްގެ މައްޗަށް ވޭުތވެދިޔަ  ،އެގޮތުންބަލާިއރު  (ދޭއް

ޭޖެގ (ދިވެިހރާއް  2014/9މިބާވަތުގެ ކުެށއް ާސބިުތވެފައިވާކަން އެނގެން ޮއތުމުން ާޤޫނނު ނަްނަބުރ 

) ގެ  ވަނަ މާްއދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން އިސްތިުއނާފުމިކުރެވޭ މަްއަސލައިގައި ހިމެނޭ  1104ޤާޫނނުލްއުޫޤާބތު

ކުށަށް ަކނޑައެޅިފައިވާ އަދަބު ައާސސީ ިމންަގނޑުން އެއް ދަރަޖަ މަތިކަުރްނޖެޭހަކްނ އެނގޭކަާމިއ، 



  HC-A/364/2016ޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ ޤަ

  
  
  

:، މާލެ، ދިެވހިރާއްޖެނަންަބރު ދޮރާީށ،  3ތީމްގޭ ހިނގުްނ، އާބުރުޒު  ،ދިވެިހރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު   3316471 ފެކްސް:، 3325029 ޯފން
:   www.highcourt.gov.mvވެބް ސައިޓް:     info@highcourt.gov.mvއީމެއިލް
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ނުޑން ެއއްަދރަޖަ މަތިުކރު  )  06ުމން ަކނަޑެއޅިގެންދާނީ އެެހންަކމުން އަދަބުގެ ައާސީސ ިމްނގަ (ަހއެއް

މަްސދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށް ލުމުގެ ުޙކުމެއް ަކން އެނގޭކަމާިއ، އެއީ ދަޢުވާުކރެވިފައިވާ ޤޫާނނާއި މިާހުރ 

ޢަމަލު ުކރަުމންދާ ދިެވިހާރއްޖޭގެ ޤާޫނުނލްއުޤޫބާތުގެ ދަށުންވެސް ލޭިބނީ ހަމަ އެއް ިމންަވެރއްގެ ައދަބެްއކްަނ 

  ؛އެނގޭކަާމއި

ިއސްތުިއާނފު މިކުރެޭވ މަްއސަލަިއގައި އަޙްަމދު މަޚްލޫުފގެ މައްޗަްށ އަދުަބ  ،އެެހންކަމުން

ަކނަޑއެޅުމުގައި ޝަރުީޢ ޤާނޫނީ ުއޞޫލަކާ ޚިާލފަށް އަދަބު ަކނޑައެިޅފައިވާކަމަށް ބެލެވެން ެނތްަކްނ 

 .   އެނގެއެވެ

ކުރައްވާފައިާވ ުޙކުމަށް  ަޤޟިއްޔާގައCr-C/2016ި/244 ވީމާ، ްކރިިމނަލް ކޯޓުގެ ަނނަްބުރ 

ނިޑޔާުރންެގ  ބަދަލުގެްނަންނޖެހޭ ަސބަެބއް އޮްތކަމަަކށް މިމައްަސލަ ދިވެހިރާްއޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި ބެލި ފަ

.   މަޖިލިހަކަށް ނުފުެނނެވެ

  

 :ްޙުކުމ  

  ިއސްވެ ފާހަަގކުރެވުނު ަކންަކން އެގޮތަށް ހުރުމުން، ްކިރމިނަްލ ކޯޓުގެ ންަނަބރު ، ދެންފަހެ

244/Cr-C/2016  ޤަޟިއްޔާގައި ުކަރއްވާފައިވާ ުޙކުމް ިއްސތިުއނާުފކުރުމަްށ އަޙްމަދު ަމްޚލޫފްގެ ފަރާުތްނ

ހުށަހަޅާފައިވާ ނުުކތާތަކުެގ މައްޗަށް ިބނާޮކށް، އެ ޤަޟިއްޔާގައި ކުަރއްވާފަިއވާ ޙުކުމަށް ބަދަލު ގެްނަންނެޖޭހ 

ނިޑޔާރުންގެ މަޖިީލުހގެ ޝަރުޢީ ާޤޫނނީ ސަބެްއެނތްކަމަށް މި މައްސަލަ ދިެވހިރާ އްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި ެބލި ފަ

.   އިއްތިާފޤުން ަކނޑައަަޅއި ުޙުކމްކޮށްފީެމވެ

  

  


