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g  
      ޓު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯ 

 ދިވެހިރާއްޖެ 

 

  ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ              
  
  :  HC-A/136/2017ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

  ިފަރާތް: އިސްތިއުނާފު ކުރ 

:   ހ. ައާރަހނުދ / ކ.މާލެ *  ދާއިމީ އެޑްރެސް:                    ޒިައދުލް އަމީން * ނަން

: އައިޑީކާޑު *      / ކ.މާލެ ހ. ހުޅުގަލި *  މިހާރުގެ އެޑްރެސް:            A148678  ނަންބަރު

              

 :ްއިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތ   

: : *    ޕްޮރިސިކއުަޓރ ެޖނެރަލްގެ އޮީފސް  * ނަން  ެޖެނރަްލގެ އޮފީސް ޕޮްރިސކިުއޓަރ ދާއިމީ އެޑްރެސް

  : .ޑީ.ކާޑު ނަންބަރު   ޕްޮރިސކިއުޓަރ ެޖނެރަލްގެ އޮީފސް މިހާރުގެ އެޑްރެސް: *              - * އައި

          

  ް8143 ޖުމާދަލްއިާޚރާ 03 :ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ތާރީޚ  :           8143 ޖުމާދަލްާއޚިރާ  15* ނިމުނު ތާރީޚް

   2017    މާރޗް   14              2017  މާރޗް    02                     

 : ކޯޓު  J/MD/2017/1393-145 ްކރިިމނަލް ޯކޓުގެ ނަްނަބރު  އިސްތިއުނާފު ކުރެވުނު އަމުރު ނަންބަރު

  އަުމރު 

  :ުކޯޓު ކްރިިމނަލް ނިންމެވި ކޯޓ 

  :ްދަުއލަތުގެ ިއސްވެރިްނތަކެއްގެ ަމަސއްކަތަށް ނުޫފޒް ފޯރުަވން (އަމުރު  ކޯޓުޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތ

. ްބެލކް  ެމއިލްުކަރން އުޅުން. މީުހން ދައްކާ ވާަހކަ ިސްއުރން އަުޑއެހުމާއި، ހުްއދަޫނން މަަސްއކަތްުކުރން

 (  ގޮތުގައި މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ހާަމުކުރން

  ިއަމުރު ނެރުއްވ :              2017 މާރޗް 22 ތާރީޚް
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 :ާދަޢުވާގެ ޚުލާޞ 

ކޯޓްުނ  ކޯޓު އަުމރު އެ  J/MD/2017/1393-145މިއީ، ކިްރމިނަލް ކޯޓުގެ ނަްނަބުރ  

އަުމުރ ިއްސތިުއނާފު  ުބނެ އެ ކޯޓު ނެރުއްވާފައިވަނީ ޝަރުީޢ އަދި ާޤޫނނީ ހަމަތަާކިއ ެއއްގޮތަށްޫނން ކަމަށް 

ަފރާުތން ދިވެިހާރްއޖޭގެ ހަިއކޯޓަށް ހުށަހެޅުުމްނ  ކ.މާލެ / ހ. ައރާަހނދު، ޒައިުދލްައމީންގެ އެދި ކޮށްިދނުަމށް 

.   ބެލިފައިވާ ަޤޟިއްޔާެއކެވެ

  .   މިޤަޟިއްާޔގައި ިއސްިތުއނާފު ރައްދުާވ ފަރާަތކީ ްޕޮރިސިކއުަޓރ ޖެެނަރލްގެ އޮީފހެވެ

  

 :ްފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައ 

 

 އެ ށް ބަލާިއުރ ކޯުޓ އަުމރަ J/MD/2017/1393-145ރިިމނަލް ކޯޓުގެ ަންނބަރު ކް  .1

ދައުލަތުގެ ގެ މައްޗަށް ުތުހމަތުުކރެވިފައިވާ ކ. މާލެ / ހ. އާަރަހނދު، ޒައިުދްނ އަމީން އަމުރަކީ،

މީހްުނ  /ބްލެކް މެއިްލުކރަން އުޅުން /ޫފޒް ފޯރުަވްނ މަަސްއކަްތުކުރންިއސްެވރިންަތކެއްގެ މަަސއްކަތަށް ނު

     މުގެޢުލޫމާތު ހޯދުާމއި ހާަމުކރު ދައްކާ ވާަހކަ ސިްއުރން އަުޑއެުހމާއި، ހުްއދޫަނން ގޮތުގައި މަ

 20:24ވަނަ ދުވަހުގެ  22 ފެބްރުައރީ  2017 މުޖުތަމަޢުގެ ސަލާމަތާއި ަރއްާކތެިރކަމަށްޓަކައިމައްސަލައިަގިއ 

ރޒުން ލަށް މިިންސޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ ގެ ިނޔަ  20:23ވަަނ ދުވަހުގެ  07 މާރޗް 2017އިން ފެށިގެްނ 

ބަންުދކޮށްފިައ ެބހެއްޓުަމށް އަުމުރކުަރއްަވއި ްކރިމިނަލް ކޯޓްުނ ނެރުއްވާފިައވާ ޭއާނ ަކނަޑއަޅާ ަތނެއްގައި 

  އަމުރެްއަކން އެނގެއެވެ.

  

ކޯޓްުނ  އަމުުރ އެ ޯކޓު J/MD/2017/1393-145ަންނބަރު ކްރިިމނަލް ކޯޓުގެ  .2

ގެ ޒައިދުލް އަީމން ހ. ައރާހަނދު،ބުނެ  ެނރުއްވާފައިަވނީ ަޝރުޢީ އަދި ާޤނޫނީ ހަމަތަކާ އެްއގޮތައްނޫންކަަމށް
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) ނުުކތާއެއް ުހށަހަޅައި، އެ ނުުކތާތަކާމެުދ ދިވެިހރާއްޭޖގެ  02އަުމރު ިއްސިތއުނާފުކުރަުމްނ  އެ ފަރާުތން (ދޭއް

.  ހަިއކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަިޖލިހުގައި ވާހަަދއްކާފައިވެއެވެ

 
  ،ީވަަނ  49ދިވެހިރާއްޖޭގެ ުޖމްޫހރިްއޔާގެ ޤާނޫނުައާސީސގެ ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކ

ަނންަބުރ ޤަޟިއްޔާެގ ފާހަަގކުރެވުުނ  SC-A/19/2010މާއްދާއާއި، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ުސޕްރީްމ ކޯޓުގެ 

ވަނަ ަންނބަރުގައި ބަާޔންޮކށްފައިވާ އުޞޫލުަތކާިއ ޚިލާފަށް ަބންދުގައި ބެެހއްޓުމަށް ްކިރމަިންލ  9ުނކުތާތަކުގެ 

 .  ކޯޓުން ަކނޑައަޅުއްވާފައިވާކަމަށް ބުެނ ުހށަހެޅި ނުުކތާ

 

  ،ީވަރަށް ެހކި ލިބިފަިއެނީތްސ ކުށެއް ުކިރކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މިންދެވަނަ ނުކުތާއަކ

.   ބަްނދުގަިއ ބެހެއްޓުމަށް ައމުުރުކަރއްވާފައިވާކަމަށް ުބނެ ހުަށހެޅި ނުުކތާ

 

އަމުރު ިއްސތިުއާނފު ކުރުަމްށ  ކޯޓު J/MD/2017/1393-145ނަނަްބުރ ކްރިިމނަލް ޯކޓުގެ  .3

ގެ މަޖިލީހަްށ ޝަރީަޢތު ދިވެިހާރއްޖޭގެ ހަިއޯކޓުގެ ގެ ަފާރތުންކ. މާލެ / ހ. ައރާަހނދު، ޒައިދުްލއަމީން

ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހަިއކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުެގ މަޖިލީހުގަިއ  ަތކާ ނުކުތާ އި، އެތަކަށާހުށަހެޅި ުނުކތާ

މަްއސަލާގައި ހިމެނޭ ދެަފާރތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަަތކަށާިއ ހުަށެހޅިފައިވާ ލިޔެކިުޔންަތކުގެ މައްޗަށް ޝަރުީޢ 

މަްއސަލަ ެބލުމުގައި ަބިއވެރިވި ދިވެިހާރއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ  މި ،ވިސްނާ ަބލާއިރުއަދި ާޤނޫީނ ނަޒަރަުކން 

ނޑިާޔުރްނނަށް އަްނަނިނވި ކަންަތއްތައް ފާހަގަުކެރވިފައިވެއެވެ.  ފަ

 

ކޯުޓ  J/MD/2017/1393-145ކްރިިމނަލް ކޯުޓގެ ނަްނަބުރ (ހ) ފުރަތަމަ ކަމަކީ، 

ހ. އަާރހަނުދ، ޒައިދުްލއަީމންގެ މަްއޗަްށ ތުހުަމތުކުރެވޭ ކ.މާލެ /  ަގއި އަމުރު ޯކޓު އަމުރަށް ބަލިާއުރ، އެ 

/ ުއޅުންބްލެކް ެމއިލްުކަރްނ  / ފޫްޒ ފޯރުވަން މަސައްަކްތކުރުން ދައުލަތުގެ ިއސްެވިރްނތަެކއްގެ މަސައްަކތަށް ނު
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މުގެ މަކުރުމީހުން ދަްއާކ ވާހަކަ ިސއްރުން ައުޑއެހުމާއި، ުހއްދޫަނން ގޮތުގައި މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާިއ ހާ

 20:24ވަނަ ދުވަހުގެ  22ފެބްުރއަރީ  2017މައްސަލާގައި މުޖުތަމަޢުގެ ަސލާމަތާއި ަރއްކާެތިރކަމަްށޓަކައި 

ގެ ިނަޔލަށް މިިންސޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެާއރޒުން  20:23ވަަނ ދުވަހުގެ  07މާރޗް  2017އިން ފެށިގެްނ 

  ފައިވާކަމާއި،އަުމރުުކަރްއވާ ަކނަޑއަޅާ ތަނެއްގައި އޭާނ ބަްނދުކޮށްފައި ެބހެއްޓުމަށް 

މޯލްޑިވްްސ ޕޮިލްސ ަސރިވސްގެ ނަްނަބުރ ިއސްތިއުނާުފުކރެވޭ އަމުރުަގއި ޙަވާލާދެްއވާފައިވާ 

MF/156770 " އަށް ބަލާިއރު، ޒައިދުްލ އަމީން އިުތަރްށ  "ބަންދުެގ މުއްދަތު ިއތުުރުކރުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމް

ަބޔާްނކޮށްފައިަވނީ، މީނާ ދޫކޮށްަލއިފިނަމަ މުޖުތަމަޢުގެ  ދުގަިއ ބަހައްޓަން ބޭުނންވާ ަސބަބުކަމަށްބަން 

ަސލާމަތަށް ުނރަްއކަެލްއ ުކރިމަތިވެދާނެކަމަށް ފެންނާީތއާއި، މީނާ ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ހެކި ަންއތާލްަނ 

މުން މަަސްއކަތްޮކްށފާނެތީއާއި، މީނާ ޫދކޮށްަލއިފިނަމަ ފިާލފާނެކަމަށް ފެންާނތީކަްނ އިސްެވުބނެވުުނ ފޯމަށް ބެލު 

 .   އެނގެންޮއނަްނކަމެވެ

  

ނިޑާޔުރ ކަމަކީ،  ވަނަ (ށ) ދެ  ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހެްއެގ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ިނންުމމުގައި ފަ

ވަނަ މާްއދާއާއި [ކުެށއްގެ ތުހުމަތުގައި  49ބަަލންެޖހޭނީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫިރއްާޔގެ ޤާނޫުނައާސސީގެ 

] ގެ ބަްނދުުކރެޭވ މީހުން ަފނިޑޔާރެްއގެ   7ުކިރމައްޗަށް ާޙޟިުރކޮށް ބަންާދމެދު ގޮެތއް ިނންމުމުގެ ޤަވާޢިދު

ވަަނ  49ޤާނޫުނައާސސީގެ  ،ސަބަުބްނކުރެ ަސަބބެްއ އޮތްތޯކަމާއި  5ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބާަޔްނކޮށްފައިާވ 

ޮކށް ަބންާދމެދު މާއްދާއާިއ [ކުށެއްގެ ތުުހމަތުގައި ަބްނދުކުރެވޭ ީމުހން ަފނިޑާޔރެއްގެ ުކރިަމްއޗަށް ޙާޟިރު 

ވަނަ ާމއްދާގެ (ހ) އަށް ބަލާއިރު، އެީމހަކާމެދު ުތުހމަތުކުރެވިފަިއވާ  7ގޮތެއް ނިންުމމުގެ ޤަވާޢިދު] ގެ 

މައްސަލަެއއްެގ ެހކި ޮފުރވުމަށް ނުވަަތ ެހކިަބްސޭދން ުހރި ީމހަކަްށ ނުޫފެޒއް ފޯރުވުމަްށ މަސަްއކަތް 

ކަމަށް، ނުވަތަ ފިލާފާނެކަަމށް، ުނވަތަ ބަންުދްނ ދޫކޮށްލައިިފނަމަ ކޮށްފާެނކަމަށް، ނުވަތަ ކޯޓަށް ހާޒިރު ުނވެދާނެ

މުޖްތަމަޢުގެ ަސލާމަތަށް ުނރަްއކަލެއް ކުރިމަތިވެާދެނކަމަށް ަފނިޑޔާރަށް ފެިންއޖެނަމަ، އެީމހަކު ަބންދުަގއި 

ނިޑާޔރަށް ިލިބގެންވާަކން އެނގެން ޮއންަނަކމާއި   ؛ބެހެއްޓުމުގެ ައމުރެއް ނެރުުމގެ ާބރު ފަ
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ތުހުމަތުުކރެވޭ ުކްށ ، ވަނަ މާއްދާއާ ެއއްގޮތަށް މީަހކު ބަންުދުކުރމުގައި 49ޫނނުައާސީސގެ ޤާ

ކީ ކަޮބިއކަާމއި، ސާބިުތުކރުމަްށ ާކފީ ހެކިަތކެއް ނެްތކަުމގައި ވިަޔސް، ޝައްުކުކެރވޭ ކުށުގެ ުނރައްާކެތިރކަމަ

ާއއި، އެކަމުަގއި ހިެމނޭ ީމހުންގެ ޢަދަަދީކ އެކުްށ ަތޙްީޤޤުުކރުމުގަިއ ުހރީ ކިާހ މިންަވރެއްގެ އުނދަގޫތަެކއްތޯ

ކޮބަިއކަމާއި، ކުށުގެ ޠަބީޢަތަކީ ކޮަބިއކަމާއި، ކުުށގެ ކުަޑބޮޑު މިނަީކ ކޮބަިއަކމާއި، ެއުކށަށް ާޤނޫނުަގިއ 

ަކނަޑއެޅިފައިވާ އަދަަބކީ ޮކަބިއކަމާއި، ޝައްުކކުެރވޭ މީހާ ފިލައި ރަްއކާވުމުގެ ބިރުއޮތީ ިކހާވަރަކަށްކަާމއި، 

ނިޑޔާރު ވަަޒންުކަރންޖެޭހެނކަމަށް ސުްޕީރމް ހެކިތަ  ާކކުޅެ ެހކިތަްއ ނައްާތލުމުގެ ބިރު އޮތީ ިކހާ ވަަރަކށްަކން ފަ

. SC-A/19/2010ކޯޓުގެ ަނންބަރު    ޤަޟިއްޔާގައި ަބޔްާނކޮށްފައިާވކަން ެއނގްެނ އޮްނަނކަމެވެ

  

ދައުަލތުގެ މައްޗަްށ ތުހުމަތުކުރެޭވ މި މަްއަސލައަީކ ަޒއިދުލްއަމީްނގެ (ނ) ތިންވަނަ ކަމަކީ، 

މީހްުނ  މާއި،ބްެލކް މެއިލްުކރަްނ އުޅު މާއި،ިއސްެވރިންަތކެއްގެ މަސަްއކަތަށް ނުޫފްޒ ފޯރުވަން ަމަސްއކަްތކުރު

ކްަނ ދައްކާ ވާަހކަ ިސްއުރން އަޑުެއުހމާއި، ހުއްދޫަނން ގޮތުގައި މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާިއ ހާމަުކުރން 

ތަޙްީޤޤުުކރި ފަރާތުގެ ރިޕޯާޓއި، މައްަސަލއާ ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ ހެކި ޤަރީނާެގ ގޮތުގައި ނަްނއިރު، އެނގެންއޮ 

ަޒއިދުލް އަމީންގެ ފޯނުގެ ޗެޓްލޮގްތަކުަގއި މައްސަލަާއއި ގުޅުންުހިރ ވީޑިއޯތަކާިއ ގުޅޭ މުޢާމަލާތްކޮށްފައިުވމާއި، 

 MF/156770ޑިވްސް ޕޮލިސް ަސރިވސްގެ ަންނަބރު ޯމލް އަދި ޕޮލިސް އިންޓެލިެޖްނސް ިރޕޯޓް ިހމެނޭަކން 

"ަބންދުގެ މުއްދަތު އިުތުރުކރުމަށް ހުަށހަޅާ ފޯމް" ން އެނގެންޮއތުމުން، މި މަްއސަލައާއި ގުޅިގެން ޒައިދުްލ 

  އަމީންގެ މަްއޗަށް ތުހުމަތު އުފެދޭ މިންަވރުގެ ެހކި ަޤީރނާިލބިފައިާވކަން ާފހަގަކުރެވޭކަމާއި، 

މައަްސަލައކީ މޯްލޑިވްސް ޕޮިލސް ަސރވްިސގެ ފަރާތުން މިާހރުވެސް ަތްޙޤީުޤކުރަމުން މި އަދި 

އަްނނަ މައަްސލައެްއކަމަްށވެފައި، މައަްސލައާ ގުޅުންުހރި ބަެއްއ ފަރާތްަތކުގެ ކޯލް ރެޯކިޑންގްސް އާއި ައިދ 

ހެިކްނނަށް ުނފޫޒު ފޯރުވުމަްށ  މައްސަާލގައި ހިމެނޭ އި، އަދިިލސިސް ިރޕޯޓް ލިބިފަިއނުވާކަމަށާ ފޮެރްނިސކް ެއނަ

މޯްލޑިވްސް ޕޮލިސް ަސރިވސްގެ ފަރާތުން ަޒއިދުލް އަމީންގެ ފަާރތުން މަސަްއކަްތކޮށްފައިާވކަމަށް 
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ާބވަތަށާއި، އަދި މަްއސަާލގެ ވަށައިގެނާްވ ޒާތަށާއި، ނެަފއިވާަކްނ ފާހަގަކުރެވެންއޮުތމުން، މައްސަލާގެ ބު

އެކަމުގެ ަސަބުބްނ ފަދަ ކުށެއްގެ ުތުޙމަތުގައިވާ ފަރާެތއް ދޫވެފައި ހުރުަމީކ އެެހނިެހްނކަްނކަމަށް ބަާލިއރު، މި 

ނޑިޔުާރްނނަްށ މުޖުތަމަޢުގެ ަސލާމަތަށް ނުރަްއކަެލއް އޮތްކަެމއްކަުމގައި  މި މަްއަސލަ ބެލުމުގައި ަބއިވެިރިވ ފަ

 .   ފެނުުނކަމެވެ

  

ނަްނަބުރ ުހރުމުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ  ފަދައިން  ިދޔަ ަސބަބުަތްއ އެބަާޔންވެ  ިއސްވެ ، ވީމާ

145-J/MD/2017/1393 ުޚިާލފަށް ނެރުއްަފއިާވ  ޢީ ނުވަތަ ޤާނޫނީ ުއޞޫލަކާައމުރަކީ ޝަރު  ކޯޓ

ނިޑާޔރަ އެއްެވްސ  ުމގައި ބައިެވިރވިމައްަސލަ ެބލު މިއި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ހައިކޯޓުގަ ކަމަްށ އަމުރެއް  ކަްށ ފަ

.   ނުފެުނނެވެ

  

 :ްޙުކުމ 

 

ްކިރމިނަލް ކޯޓުގެ ދެންފަހެ، ިއސްވެ ަބޔާންުކރެވިދިަޔ ސަަބބުތަްއ އެފަދަިއން ހުރުުމން، 

ޚިާލފަށް  ޢީ ނުވަތަ ޤާނޫނީ ުއޞޫލަކާަޝރު ކޯޓު އަުމަރކީ  J/MD/2017/1393-145ނަްނބަުރ 

ެބިލ ސަލަ މައް  މި ކޯޓުގައި ދިވެިހރާއްޖޭގެ ަހއިނެރުއްވާފައިާވ އަމުރެްއކަުމގައި ބަާލެނ ތަނެްއ ެނތްކަމަްށ 

. ނޑައަޅަިއ ުޙކުމްކޮށްފީެމވެ ނޑިާޔުރންެގ އިއްތިފާުޤްނ ކަ   ފަ

  

  


