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 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު 
 ދިވެހިރާއްޖެ    
 

  ގޮތުގެ ޚުލާޞާ  ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު 
 

 :2016ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ/HC-A/55  

  ުފަރާތް: ކުރި އިސްތިއުނާފ 
            ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް  * ނަން:    

 ޕީ.ޖީ. އޮފީސް / މާލެ  * މިހާރުގެ އެޑްރެސް:    / މާލެ  ޕީ.ޖީ އޮފީސް * ދާއިމީ އެޑްރެސް:
 

 :ްއިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތ 
 A072016 :* އައިޑީކާޑު ނަންބަރު    މުހްތާޒް މުޙްސިން * ނަން: 
               / މާލެހ.ޅޮހީގެ :* މިހާރުގެ އެޑްރެސް     މާމެންދޫގެ/ ގއ. ރަތްމަސް  * ދާއިމީ އެޑްރެސް: 

 

     3236ފެބްރުއަރީ  23* ނިމުނު ތާރީޚް:     3236ރީ ފެބުރުވަ 20 :ތާރީޚް  ރަޖިސްޓްރީކުރެވުނު * 
 

 :ުއިސްތިއުނާފު ކުރެވުނު ކޯޓު އަމުރ 
 J/MD/2016/876-145 * ނަންބަރު:

 ކްރިމިނަލް ކޯޓު ކޯޓު:  *
 ކޯޓު އަމުރު  *ޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތް:
 6802ފެބުރުވަރީ  80* ނިންމެވި ތާރީޚް: 

 

 :ްމައްސަލަ ބެލި  ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖްލިސ 
 

ނޑިޔާރު ޢަބްދުއްރައޫފު އިބްރާހީމް ނޑިޔާރު  ޙަމީދު،     هللا ޢަބްދުނޑިޔާރު ފަ         ،ފަ            ޝުޖާޢު ޢުޘްމާންފަ
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 :ާދަޢުވާގެ ޚުލާޞ 

ގައި ނިންމަވާފައިވާ ކޯޓު އަމުރު J/MD/2016/876-145މިއީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ، އިސްތިއުނާފުކުރުމަށްޚިލާފުކަމަށްބުނެ އެނިންމުން  ލުތަކާޞޫޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުނިންމުން 

 ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން ބެލިފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެކެވެ.ގެ ޖެނެރަލް 

 

 އެވެ.މުހްތާޒް މުޙްސިން ،ގެރަތްމަސް  /މާމެންދޫގއ.  ފަރާތަކީ މިޤަޟިއްޔާގައި ދަޢުވާރައްދުވާ 

 

  ަނުކުތާތައް  ކުރެވުނު  ފާހަގ 

 

ކޯޓު އަމުރު އެކޯޓުން  J/MD/2016/876-145ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  -80

ކުރުމަށް  ލުތަކާ ޚިލާފަށް ކަމަށްބުނެ އެކޯޓު އަމުރު އިސްތިއުނާފުޞޫނެރުއްވާފައިވަނީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އު

 ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.ގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

 

ކޯޓު އަމުރަށް ބަލާއިރު،  J/MD/2016/876-145ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  -86

ސައްޙަނޫން މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވުނު  މުހްތާޒް މުޙްސިނުގެ ،ގެރަތްމަސް  /މާމެންދޫ ގއ. އަމުރަކީ  އެކޯޓު

ލްޑިވްސް ގައި މޯހައްޔަރުކުރުމަށް އުޅުނު މައްސަލާ ހަކު ލިޔުމެއް އުފެއްދުން/ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް މީ

 31ގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކުރެވޭ މީހުން ބަންދުކުރިތާ "ކުށެއް TD087776ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ނަންބަރު 

މުހްތާޒް ން ރިމައްޗަށް ޙާޟިރުކޮށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމް"އިގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ފަނޑިޔާރެއްގެ ކު

މީނާ އިތުރަށް ބަންދުގައި ، ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުންމުޙްސިނުގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް 

ތާޒް ގައި، މުހް 35:33ގެ ދުވަހު 3236ފެބުރުވަރީ  20 ބަހައްޓަން ނުފެންނާތީކަމަށް ބަޔާންކުރައްވައި،

މުރެއްކަމާއި، އެއަމުރުގެ ދަށުން މުހްތާޒް މުޙްސިން މަށް ނެރުއްވާފައިވާ އަމުޙްސިން ބަންދުން ދޫކޮށްލެއްވު
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ބަންދުން ދޫކޮށްލައްވާފައިވަނީ ޝަރުޠުކުރެއްވުމަށްފަހުގައިކަން އެއަމުރުގެ އިތުރު ބަޔާނަށް ބެލުމުން އެނގޭއިރު، 

މި ން ޝަރުޠުކުރައްވާފައިވަނީ "މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފުލުހުންނަށް ފުރިހަމައަށް އެއްބާރުލުން ދިނުން"ކަ 

 ޝަރުޠުކޮށްފައި ދޫކުރުމުގެ އިޤްރާރަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮންނަކަމެވެ.މައްސަލައާއެކު ހުށަހެޅިފައިވާ 

 

 ކޯޓު އަމުރު އިސްތިއުނާފު J/MD/2016/876-145ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  -80

ގޮތުން އާގުޅޭ ނުކުތާއެ، ހުށަހަޅައި ނުކުތާއަންނަނިވި ގެ ފަރާތުން ކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލު 

 -މިގޮތުން ހުށަހެޅި ނުކުތާއަކީ: ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ

 

މުހްތާޒް މުޙްސިނުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވުނު މައްސަލައިގެ ބާވަތަށް ބަލާއިރު، މީނާ 

އެޅިދާނެކަމެއްކަމަށް  ގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ހުރަސްމިވަގުތު ދޫކޮށްލާފައި ބެހެއްޓުމަކީ މުޖްތަމަޢު 

ފެންނާތީއާއި މި މައްސަލާގައި ހެކިބަސްދޭން ހުރި ފަރާތަކަށް މީނާގެ ފުށުން ނުފޫޒެއް ފޯރުވައި ހެކި ނައްތާލަން 

ބަޔާންކޮށްފައިވަނިކޮށް ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހެޅި ފޯމުގައި އޭނާގެ  ،ކަމަށްކޮށްފާނެ މަސައްކަތް

ޤަޟިއްޔާގެ  SC-A/19/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު އްވުމުގައި ކުރެއެކަންކަން ވަޒަން

، ރިޢާޔަތްނުކުރައްވައި ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ އުޞޫލަށްވަނަ  3ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އާ ޚިލާފަށް ނެރުއްވާފައިވާ އަމުރެއް  313ސީގެ ސާއަރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުދިވެހި

 ކަމަށްބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.

 

ކޯޓު އަމުރަށާއި އެއަމުރު  J/MD/2016/876-145ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  -80

ގޮތުން ގުޅޭ  އެނުކުތާއާ، ށާއިފަރާތުން ހުށަހެޅި ނުކުތާއަ ގެޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް 
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ފަރާތުން މުހްތާޒް މުޙްސިނުގެ ރައްދުވާ އިސްތިއުނާފީ ދަޢުވާ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުންނާއި މިއެއަމުރު 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި، މައްސަލައާގުޅޭ ގޮތުން 

ނޑިޔާރުން ޝަރުޢީ އަދި ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ  މައްޗަށް މިމައްސަލަ ބެލި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަ

 ފައިވެއެވެ.ނަނިވި ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވި ޤާނޫނީ ނަޒަރަކުން ވިސްނައި ބެލިއިރު، އަން

 

 SC-A/19/2010ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަމަކީ:  )ހ( ފުރަތަމަ 

އެއްގޮތަށް  ވަނަ މާއްދާއާ 13ޤާނޫނުއަސާސީގެ ވަނަ ނުކުތާގައި،  3ކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ  ފާހަގަ ޤަޟިއްޔާގެ

ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް ކާފީ ހެކިތަކެއް ނެތްކަމުގައިވިޔަސް، ޝައްކުކުރެވޭ ، މީހަކު ބަންދުކުރުމުގައި

ހުރީ ކިހާ މިންވަރެއްގެ  ކުރުމުގައި ކަމާއި، އަދި އެކުށް ތަޙުޤީޤު ކުށުގެ ނުރައްކާތެރިކަމަކީ ކޮބައި

ކަމާއި،  ކަމާއި، ކުށުގެ ޠަބީޢަތަކީ ކޮބައި އުނދަގޫތަކެއްތޯއާއި، އެކަމުގައި ހިމެނޭ މީހުންގެ އަދަދަކީ ކޮބައި

ނޑައެޅިފައިވާ އަދަބަކީ ކޮބައިކުށުގެ ކުޑަބޮޑު  ޝައްކު ކަމާއި،  މިނަކީ ކޮބައިކަމާއި، އެކުށަށް ޤާނޫނުގައި ކަ

އަދި ހެކިތަކާކުޅެ ހެކިތައް ނައްތާލުމުގެ ބިރު ، ކަމާއި ލައި ރައްކާވުމުގެ ބިރު އޮތީ ކިހާވަރަކަށް ކުރެވޭ މީހާ ފި

 ވެ.އެނގެން އޮންނަކަމެ ފައިވާކަން ށް ބަޔާންކޮއޮތީ ކިހާ ވަރަކަށްކަން ފަނޑިޔާރު ވަޒަންކުރަންޖެހޭނެކަމަށް 

 

މޯލްޑިވްސް ފައިވާ ޙަވާލާދީ އަމުރުގައި ކޯޓު ކުރެވޭ މިއިސްތިއުނާފު  :ވަނަ ކަމަކީ ދެ ( ށ)

 31"ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކުރެވޭ މީހުން ބަންދުކުރިތާ  TD087776ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ނަންބަރު 

ގައި، މުހްތާޒް މުޙްސިން ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް ޙާޟިރުކޮށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމް"

ލައަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހައްޔަރުކުރުމަށް އަމުރެއް ބަންދުކުރި/ ހައްޔަރުކުރި މައްސަ

" ގެ ނަމުގައި ޞައްޙަނޫން ކޯޓު މާފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް"މާލެއަތޮޅު ނެރެފައިވާކަމަށް ދެއްކުމުގެ ގޮތުން 

ރިވެފައިވާކަމަށް އަމުރެއް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މައްސަލާގައި އެއަމުރު ތައްޔާރުކުރުމުގައި އިސްވެ ހަރަކާތްތެ
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ވެބް ސައިޓް:     info@highcourt.gov.mvއީމެއިލް: www.highcourt.gov.mv 

ބަކީ އޭނާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލާގައިކަމާއި، މުހްތާޒް މުޙްސިން ބަންދުކުރި ސަބަ 

ކުރެވިފައިވާ މައްސަލައިގެ ބާވަތައް ބަލާއިރު މީނާ މިވަގުތު ދޫކޮށްލާފައި ބެހެއްޓުމަކީ މުޖްތަމަޢުގެ ސަލާމަތާއި 

މެއްކަމަށް ފެންނާތީއާއި އެ މައްސަލާގައި ހެކިބަސްދޭން ހުރި ފަރާތަކަށް ރައްކާތެރިކަމަށް ހުރަސްއެޅިދާނެކަ 

 އޭނާގެ ފަރާތުން ނުފޫޒެއް ފޯރުވައި ހެކި ނައްތާލަން މަސައްކަތް ކޮށްފާނެކަމަށްޓަކައިކަން އެނގޭއިރު، 

"ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި  ވަނަ މާއްދާއާއި، 13ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް ޙާޟިރުކޮށް ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ޤަވާޢިދު" ގެ   3ބަންދުކުރެވޭ މީހުން ފަ

ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް  ހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހަކުކުށެއްގެ ތުއަށް ބަލާއިރު، ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 

އެމީހަކާމެދު ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ ތަކުގެ ތެރޭގައި، ޙާލަތްށް ލިބިދީފައިވާ އަމުރުކުރުމުގެ ބާރު ފަނޑިޔާރަ

މައްސަލައެއްގެ ހެކި ފޮރުވުމަށް ނުވަތަ ހެކިބަސް ދޭން ހުރި މީހަކަށް ނުފޫޒެއް ފޯރުވުމަށް 

ދުން ރު ނުވެދާނެކަމަށް، ނުވަތަ ފިލާފާނެކަމަށް، ނުވަތަ ބަން ޟިޙާމަސައްކަތްކޮށްފާނެކަމަށް، ނުވަތަ ކޯޓަށް 

ދޫކޮށްލައިފިނަމަ މުޖްތަމަޢުގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެދާނެކަމަށް ފަނޑިޔާރަށް ފެނިއްޖެނަމަ، 

ނޑިޔާރަށް ލި އެމީހަކު ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމުގެ އަމުރެއް ނެރުމުގެ ބާރު   ކަމާއި،އެނގޭބިދީފައިވާކަން ފަ

ހަމަޖެހުމާއި މުޖުތަމަޢުގެ ދޫކޮށްލައިފިނަމަ "ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހަކު ބަންދުން 

ނޑިޔާރަށް ފެންނަ  މަތަށް ނުރައްކާތެރިވެދާނެސަލާ ބަންދުކޮށްފައި ބަހައްޓަންޖެހޭނީ އެމީހެއްގެ މީހަކު ކަމަށް ފަ

 ކޯޓުގެ ނަންބަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިފަރާތުން މުޖުތަމަޢަށް ނުރައްކާތެރިކަމެއް ނުފޯރުވޭނެފަދަ ތަނެއްގައިކަމަށް 

2012/HC-A/194 ި2012 ނަންބަރު ގަޟިއްޔާއާއ/HC-A/260 ިނޑައަޅާފައިވާކަން  ޤަޟިއްޔާގައ ކަ

 އޮންނަކަމެވެ.އެނގެން 
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މައްޗަށް  ގެ ގއ. މާމެންދޫ/ ރަތްމަސްގޭ މުހްތާޒް މުޙްސިނު  :ވަނަ ކަމަކީ ތިން ( ނ)

ނީ ސައްޙަނޫން ލިޔުމެއް އުފެއްދުމާއި، ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް މީހަކު ހައްޔަރުކުރަން ތުހުމަތުކުރެވިފައިވަ

ބުނެ އުފެއްދިކަމަށްއެހެން ބަޔަކާ ބައިވެރިވެގެން ކަމާއި، އެގޮތުން މުހްތާޒް މުޙްސިން އުޅުމުގެ ކުށް

ކަމާއި، އަމުރެއް ކޯޓު އޮތް  ލިޔުމަކީ "މާލެއަތޮޅު މާފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު" ގެ ނަމުގައިހުށަހެޅިފައިވާ 

އެއަމުރަކީ ގ. އެދިފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފަރާތުންކަމާއި، އެއަމުރަށް ބަލާއިރު،  އެއަމުރަށް

އަމުރެއްކަމަށް އެއަމުރުގައި  ރުކުރުމަށް އޮތް ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ހައްޔަهللا ޢަބްދުދޫވެހި/ 

ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން އެފަދަ އަމުރަކަށް އެދިފައިނުވާކަމަށާއި އަދި މޯލްޑިވްސް އިރު، ބަޔާންކޮށްފައިވާ

މަށާއި، އަދި އެއަމުރަކީ މާލެއަތޮޅުމާފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުންވެސް އެފަދަ އަމުރެއް ނެރެފައިނުވާކަ 

ތާއި ޚިލާފަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގައި އެފަދަ އަމުރު ނެރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އިޖްރާޢަ

ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ނެރެފައިވާ ޞައްޙަނޫން އަމުރެއްކަމަށް 

ތުމުން މި މައްސަލައާއެކު ހުށަހެޅިފައިވާ "މާލެއަތޮޅު މާފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު" ގެ ން އޮއެނގެ ބުނެފައިވާކަން

 އަމުރެއްކަން އެނގެން އޮންނަކަމެވެ. ނޫނާއި ޚިލާފު ބާޠިލްނަމުގައި އޮތް ކޯޓު އަމުރަކީ ޤާ

 

ގައި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ހެކިތަކުގެ މައްޗަށް ލާ މައްސަ މި  :ވަނަ ކަމަކީ ހަތަރު ( ރ)

ބަލާއިރު، މި މައްސަލާގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ގއ. މާމެންދޫ/ ރަތްމަސްގޭ މުހްތާޒް މުޙްސިން އިތުރު ބަޔަކާއި 

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް هللا ބައިވެރިވެގެން ކޯޓު އަމުރެއް ނެރެގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް ޢަބްދު 

 ދަންވަރު  ދުވަހުގެ 23ފެބުރުވަރީ  3236ކޯޓު އަމުރު ހޯދުމަށްޓަކައި ހައްޔަރުކޮށް ވެރިކަން ވައްޓާލުމަށް 

ގޮސް އެރަށު ކޯޓުގެ އިސް އްޔަށް އދ. މާމިގިލޯންޗެއްގައި މާލެއިން ފުރައިގެން އެހައިކަށްހައިރު،  33:15

 ބްދުލްޤައްޔޫމް ޔާމީން ޢަ هللا ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުއެކޯޓު ހުޅުވައިގެން ، ގުޅިގެންމެޖިސްޓްރޭޓާ 
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ވެބް ސައިޓް:     info@highcourt.gov.mvއީމެއިލް: www.highcourt.gov.mv 

ކަން ދޭފަދަ ހެކިތަކެއް ހުރިހައްޔަރުކުރުމުގެ އަމުރު ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު އުފެ

 އެނގެން އޮންނަކަމެވެ.

 

"މާލެއަތޮޅު މާފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް މި މައްސަލައާއެކު ހުށަހެޅިފައިވާ  :ވަނަ ކަމަކީ ފަސް ( ބ)

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަކީ هللا ގ. ދޫވެހި/ ޢަބްދު އަމުރުގައި ހައްޔަރުކުރުމަށް އޮތް ކޯޓު" ގެ ނަމުގައި އޮތް ކޯޓު 

އެންމެމަތީ ވެރިޔަކީ، އަދި ސަރުކާރުގެ ކަމާއި، ދިވެހިދައުލަތުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިހާރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ކަމާއި،  ވެރިޔަކީ އަދި ސިފައިންގެ އެންމެ މަތީވެރިޔަކީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެންމެމަތީ 

ލިއްޔަތުތަކެއް މަތިކޮށްފައިވާކަމާއި، މަސްއޫރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުން މުހިއްމު 

ގުޅުން ހުރި އިސްތިޤްލާލާ އި އެގޮތުން ދިވެހިދައުލަތުގެ މިނިވަންކަމާއި ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކާއި ސިޔާދަތާ

 އިރު،ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތްކަން އެނގޭލިއްޔާތު އިސް މަސްއޫއެންމެ ންތައް ނިންމުމުގެ އްމު ނިންމުހިމު

ކޯޓު އަމުރެއް ތައްޔާރުކޮށް އެއަމުރަކީ ޞައްޙަ އަމުރެއްކަމުގައި ދައްކައިގެން  ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މައްޗަށް ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކުން ލާޒިމްކޮށްފައިވާ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް އަދާ 

ދައުލަތުގެ މިނިވަންކަމާއި ކުރުމަށް ހުރަސް އެޅޭފަދަ ގޮތަކަށް ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ދިވެހި

މުޖްތަމަޢުގެ ހަމަޖެހުމާއި ސަލާމަތާއި ސިޔާދަތާއި އިސްތިޤުލާލަށް ނުރައްކާކުރިމަތިވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް އަދި 

އޮތްކަމެއްކަމަށް ދިއުމުގެ އިޙްތިމާލު ގެއްލި ދަޢުލަތުގެ ނިޒާމް ޢާންމަށް ބުރޫއަރައިގެން ރައްކާތެރިކަން 

 ޤަބޫލުކުރެވޭކަމެވެ.

 

މި މައްސަލައިގެ އިސްތިއުނާފުރައްދުވާ ގއ. މާމެންދޫ/ރަތްމަސްގޭ  :ވަނަ ކަމަކީ ހަ ( ޅ)

ކަންހިނގާފައިވާ  މުހްތާޒް މުޙްސިނުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށުގެ ޒާތާއި ބާވަތާއި މި މައްސަލައިގެ
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ވެބް ސައިޓް:     info@highcourt.gov.mvއީމެއިލް: www.highcourt.gov.mv 

ނުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުޑަބޮޑު މިނަށް ބަލާއިރު، މި މައްސަލާގައި މުހްތާޒް މުޙްސިގޮތަކާއި، މައްސަލައިގެ 

މިވަގުތު މުހްތާޒް މުޙްސިނު ދޫކޮށްލާފައި ކުރެވޭ މިންވަރުގެ ހެކި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާތީ، 

މެދުވެރިވުމާއި އަދި މި މައްސަލައިގައި  އި ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއްތަމަޢުގެ ހަމަޖެހުމާބެހެއްޓުމަކީ، މުޖް

ކުރެވެން ހެކިބަސްދޭން ހުރި ފަރާތަކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވައި ހެކި ނައްތާލަން މަސައްކަތް ކޮށްފާނެކަމަށް ޤަބޫލު

 ،ތީއޮތަ

. މާމެންދޫ/ ރަތްމަސްގޭ ގއމި މައްސަލަ ބެލި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން ދެކެނީ 

 ކޯޓު އަމުރު  J/MD/2016/876-145ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު މަށް ންދުން ދޫކޮށްލުބަ މުހްތާޒް މުޙްސިން 

ފާހަގަ ކުރެވުނު  ޤަޟިއްޔާގެ SC-A/19/2010ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނެރުއްވުމުގައި 

އެނގެން އޮތަތީ ވަނަ ނުކުތާގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ އުޞޫލަށް ރިޢާޔަތް ނުކުރައްވައިކަން  3ނުކުތާތަކުގެ 

ނޑައަޅާ ތަނެއްގައި ބާޠިލްކޮށް، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އެއަމުރު  މުހްތާޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން ކަ

 ކުރުމަށެވެ. ބެހެއްޓުމަށް އަމުރު ބަންދުކޮށްފައިމުޙްސިން 

 

 

  ްޙުކުމ 

 

ކްރިމިނަލް  ،އެކުހުރުމާ ށްގޮތަކަންކަން ބަޔާންކުރެވުނު ބަޔާންކުރެވުނު ންފަހެ، އިސްވެ ދެ

ދުވަހުގެ  23ވަރީ ފެބުރު  3236މިއަދު ބާޠިލްކޮށް،  ކޯޓު އަމުރު J/MD/2016/876-145ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ނޑައަޅާ )ފަނަރަ( ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް  35އިން ފެށިގެން  33:36 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން ކަ
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__________________________________________________________________ 
 3336133 ފެކްސް:، 3335233 ފޯން:، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެނަންބަރު ދޮރާށީ،  3ތީމުގޭ ހިނގުން، އާބުރުޒު  ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް

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

މަށް މި ޤަޟިއްޔާ ބެލި ކޮށްފައި ބެހެއްޓުބަންދުގއ. މާމެންދޫ/ ރަތްމަސްގޭ މުހްތާޒް މުޙްސިން ތަނެއްގައި 

 ކޮށްފީމެވެ.އަމުރުދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން 
      

 


