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  ވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު ދި

  ދިވެހިރާއްޖެ 
  

 ގޮތުގެ ޚުލާޞާ ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު 
  
  

  ާ2017 :ނަންބަރުޤަޟިއްޔ/HC-A/144 
 

 :   އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތް

    
 :   އިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތް

  
  

  ީރަޖިސްޓްރ: :     8143 ޖުމާދަލްއާިޚރާ 14 ތާރީޚް       1438ޖުމާދަލްާއިޚާރ  51 * ނިމުނު ތާރީޚް

 2017   މާރޗް    14                  2017  މާރޗް    13                
  
  

  ުއަމުރު  އިސްތިއުނާފުކުރެވުނ : ކޯުޓ  J/MD/2017/1209-145 ގެ ނަންަބރު ޯކޓު ްކރިިމނަލް ނަންބަރު

 އަުމރު 

  ިކޯޓު  ކްރިިމނަލް: ކޯޓު ނިންމެވ 

  :ްކޯޓު އަުމރު މައްސަލައިގެ ބާވަތ 

  :ް13.02.2017 ހުށަހެޅި ތާރީޚ          * :  13.02.2017 ނިމުނު ތާރީޚް

  
 
 

  :ްނޑިޔާރުންގެ މަޖިލިސ  މައްސަލަ ބެލި ފަ

ނޑިޔާ      ދީދީ هللاޢަބްދު  އިސްަފނޑިޔާރު ނިޑޔާރު       ޙަމީދުهللا ްބދުޢަ ުރ ފަ   ިއްބާރހީމްޢަބްުދއްރައޫފު ފަ

   -ދާއިމީ އެޑްރެސް:*      ޕްޮރިސިކއުަޓރ ޖެނެރަލްގެ ޮއފީސް  : ނަން  *
   -މިހާރުގެ އެޑްރެސް:*       ކާޑު ނަންބަރު: * އައިޑީ 

  :   ބަންގްލަދޭޝް ދާއިމީ އެޑްރެސް: *   ޮސހެލް ޗޮިކދުަރ  * ނަން

: AG6587884: ނަންބަރު ޕާސްޕޯޓު *      ކ. މާލެމއ. ރަްނފަުއނު /* މިހާރުގެ އެޑްރެސް
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  ާދަޢުވާގެ ޚުލާޞ: 
 

ކޯުޓްނ  އެ ކޯޓު އަުމރު J/MD/2017/1209-145 ްކރިމިަނލް ކޯޓުގެ ނަްނބަރުމިއީ 

 ުކރުަމށް އަމުރު ިއސްތިުއނާފު ޯކޓު ބުނެ އެޤާޫނީނ އުޞޫލަކާ ޚިލާފަްށކަމަްށ  ޝަރުޢީ ނުވަތަފައިަވނީ ނެރުއްވާ

ދިވެިހާރއްޖޭގެ ހައިޯކޓަށް ހުށަހެޅުމުން ބެލިަފއިވާ ފަރާތުން ގެ ްޕޮރިސކިއުަޓރ ެޖެނރަލްގެ ޮއފީހު އެދި

 ެއެކވެ. ޤަޟިއްޔާ 

ޮސެހްލ ަބންގްލަދޭޝްގެ ަރއްޔިެތއްަކމުގައިވާ ރައްދުާވ ފަރާަތކީ  ޤަޟިއްާޔގައި އިސްތިުއނާފު މި

     ވެ.އެޗޮިކދަރު

  
  
  

 :ްފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައ 

 

 އެ ބަލާިއރު،  ށްކޯޓު އަމުރަ J/MD/2017/1209-145 ކްރިިމަނލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު )1

މަސްތުވާަތެކިތ ތުުހމަތުުކރެވިަފއިވާ  މައްޗަށް  ގެސޮހެްލ ޮޗކިދަރުބްަނގްލަދޭޝްގެ ަރއްޔިެތއްކަުމގައިވާ  އަމުރަކީ

/ ޓްރެފިްކކުރުމު  އިތުރަށް ބަްނދުގައި ަބހައްޓަންެޖހޭ ަސަބބެްއއޮތްކަމަްށ  މީނާ  ގެ މައްސަާލގައި،ގެންގުޅުން

.އަުމރެކެ ފައިވާ އްވާެނރު  ކޮށްއަުމރު ބްަނދުން ދޫކޮށްލުމަށް ޗޮިކަދރު ޮސހެލްނުފެްނނާތީ،    އެވެ

 

ކޯުޓްނ  އެކޯޓު އަުމރު،  J/MD/2017/1209-145 ކްރިމިަނލް ކޯޓުގެ ނަްނަބރު )2

 އަުމރު ިއްސތިއުނާުފކުރަުމން، ުބނެ އެ ާކ ޚިލާފަްށކަަމށްތަާޤޫނީނ އުޞޫލު  ޝަރުޢީ ނުވަތަ ފައިަވނީއްވާެނރު

) ނުކުާތއެއް ފާހަގަކޮށް، (ދޭ 2ފަާރތުން ގެ ހުްޕޮރިސކިއުަޓރ ޖެެނރަލްގެ އޮފީ މެދު ދިވެިހާރްއޖޭެގ ަތކާުނކުތާެއ އް

  ހަިއކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަިޖލިހުގައި ވާަހަކދައްކާަފއިވެެއވެ.

  

  ،ީ145 ކްިރމިނަލް ކޯޓުެގ ނަްނބަރުފުރަތަމަ ނުކުތާއަކ-J/MD/2017/1209  ކޯުޓ

"ުކށެއްެގ  ވަނަ މާއްދާއާއި  46  ވަަނ މާއްދާާއއި  49އަމުރަީކ ދިވެިހރާއްޖޭގެ ުޖމްޫހރިްއޔާގެ ޤާނޫނުައާސީސގެ 
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ނިޑާޔރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް ާޙޟިރުޮކށް ަބންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމެުގ  ތުހުމަތުގައި ބަްނދުކުރެވޭ މީހުން ފަ

" ގެ  ނޑައަޅްުއވާފަިއާވ ގައި ކުްށުކށަށް ތުހުމަވަނަ މާްއދާ 7ޤަވާޢިދު ތުކުރެވޭ މީހްުނ ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމާމެދު ކަ

.އުޞޫލަށް ިރޢާޔަތްުނކުރަްއވާ ނެރުއްވާފައިވާ އަުމރެްއކަމަށް   ުބނެ ުހށަހެޅި ުނކުތާ

 

 ،ީވަނަ ާމއްދާެގ  143ދިވެހާިރއްޖޭގެ ޖުމްހޫިރއްޔާގެ ޤާނޫނުައާސީސގެ  ދެވަނަ ނުކުތާއަކ

(ރ) ގައި "މަތީ މުަރަޙލާގެ ކޯޓުތަުކން ނިންމާ ނިންުމންަތކަށް އެއަށްވެުރ ދަށު މަރުޙަލާގެ ޯކޓުތަުކްނ 

މި ބާވަތުގެ މައްސަަލަތކުގައި ޢަމަލުުކަރންވީ އުޞޫލު ތަބާވާންާވނެަކމަށް" ކަމަްށ ބަޔާްނކޮށްފައިވާއިރު، 

ދިވެިހރާއްޖޭގެ ސުްޕރީްމ ަޤޟިއްޔާގައި އަިދ  SC-A/19/2010ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސުޕްރީްމ ޯކޓުގެ ނަްނަބުރ 

ޤަޟިއްޔާގަިއ ަކނޑައަޅުއްވާފައިވަިނކޮށް، ްކިރމިަންލ ކޯޓުން އަުމުރ  SC-A/33/2011ކޯޓުގެ ނަްނަބރު 

 އުޞޫލަްށ ރިޢާޔަްތުނުކަރއްވާ އަުމުރ ެނރުއްވާފަިއވާކަމަށް ުބެނ ހުށަހެޅިުނުކތާ.  ެނރުއްިވއިރު، އެ

 
  

ަސލައާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާްއޖޭގެ ހައިޯކުޓގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިހުގައި ދެ ފަާރުތން މި މައް )3

ފައިވާ ލިޔެކުިއންަތކަށް ަބލާއިރު، އާ ގުޅޭ ގޮތުން ަޝރީަޢތަށް ހުށަހަޅާދައްކާަފއިވާ ވާހަކަަތކަށާިއ މި މައަްސލަ 

.  އަްނނަނިވި ކަންތައްަތއް ފާހަގަކުރެވެއެވެ

  

ނިޑޔާުރ   (ހ) ފުރަތަމަ ކަމަކީ، ކުށެއްގެ ތުހުަމތުގައިވާ މީހެއްގެ ބަްނދާެމދު ގޮތެއް ިނންމުމުގައި ފަ

ވަނަ ާމްއދާއާއި [ކުެށއްގެ ތުހުމަުތގައި  49ބަަލންެޖހޭނީ ދިވެިހރާއްޖޭެގ ޖުމްޫހރިްއާޔގެ ޤާޫނުނައސާސީގެ 

] ގެ ބަްނދުކުރެވޭ މީހުން ަފނިޑޔާރެްއގެ ުކިރމައްޗަށް ާޙޟިުރކޮށް ބަންާދމެދު ގޮެތއް ިނންމު  7މުގެ ޤަވާޢިދު

ވަަނ  49ޤާޫނުނައސާސީގެ  ،ސަަބުބންުކެރ ަސަބެބއް އޮތްޯތކަާމއި 5ވަނަ މާއްދާެގ (ހ) ގައި ބާަޔްނކޮށްފަިއވާ 

ނޑިާޔެރްއގެ ކުރިމައްަޗށް ޙާޟިރުޮކްށ ބަންދާމެދު ގޮތެއް  މާއްދާއާއި [ުކށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ބަްނުދުކރެވޭ މީުހްނ ފަ

ވަނަ މާއްާދގެ (ހ) އަށް ބަލާއިުރ، އެމީަހކާމެދު ުތހުމަތުކުރެިވަފއިވާ މައްސަަލއެްއެގ  7ނިންމުމުގެ ަޤވާޢިދު] ގެ 

ހެކި ފޮރުވުަމށް ނުވަތަ ެހކިަބސްދޭން ހުރި މީަހކަްށ ނުފޫޒެއް ފޯރުވުމަށް ަމަސއްަކތް ކޮްށފާނެކަމަށް، ނުވަތަ 
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ދޫކޮށްލަިއފިނަމަ މުޖްަތމަޢުގެ ސަލާަމތަްށ  ކޯޓަށް ހާިޒުރ ނުވެދާެނކަަމށް، ނުވަތަ ފިލާފާނެކަމަށް، ނުވަތަ ަބންުދން

ނިޑޔާރަށް ފެނިްއޖެަނމަ، އެީމަހކު ބަންދުަގިއ ބެހެއްޓުމުގެ އަުމރެއް ނެުރމުގެ  ުނރަްއކަެލއް ކުރިމަތިވެާދެނކަމަށް ފަ

 ؛ާބރު ަފނިޑާޔރަށް ިލބިެގްނވާކަން އެނގެްނ ޮއންނަކަމާއި 

  

ތުހުމަތުުކރެވޭ ުކްށ ، ަބންުދކުރުމުގައި  ހަކުވަނަ ާމއްދާާއ ެއއްގޮތަށް މީ 49ޤާޫނނުައސާީސގެ 

ކުށުގެ ުނރައްާކެތިރކަމަކީ ޮކަބއިކަާމއި،  ާސބިުތކުރުމަްށ ކާފީ ހެިކަތކެއް ނެްތކަުމގައި ވިޔަސް، ޝައްުކުކެރވޭ

އެކުށް ަތްޙީޤޤުކުރުމުގައި ުހރީ ިކހާ މިންވަރެއްގެ އުނދަގޫތަެކއްތާޯއއި، ެއކަމުގައި ހިމެނޭ މީހުންގެ ޢަަދދަީކ 

ކަމާއި، ކުށުގެ ަޠބީޢަތަކީ ޮކަބއިކަާމއި، ުކށުގެ ކުޑަބޮުޑ މިނަކީ ޮކބަިއކަމާއި، އެކުށަށް ާޤނޫނުގަިއ ޮކބައި 

ަކނޑައެޅިފައިވާ އަދަބަކީ ޮކަބިއކަމާއި، ޝައްުކުކެރވޭ ީމހާ ފިަލއި ަރއްކާވުުމގެ ިބުރއޮތީ ކިހާވަަރކަްށަކމާއި، 

ނިޑާޔރު ވަޒަްނުކަރންޖެހެޭނކަމަށް ުސްޕީރްމ ހެކިަތާކކުޅެ ހެކިަތއް ނަްއތާލުމުގެ ބިުރ އޮތީ ކިހާ ވަ ަރަކށްކަން ފަ

. SC-A/19/2010ކޯޓުގެ ނަންަބރު    ޤަޟިއްޔާގައި ަބޔްާނކޮށްފައިާވކަން ެއނގްެނ އޮވެއެވެ

 

  

ގެ މަްއޗަްށ ޮސހެލް ޗޮިކދަރުިއސްތިުއނާުފ ުކރެވޭ މަްއސަލާގައި (ށ) ދެވަނަ ކަމަކީ، 

، ނަކަާމއި މަްއސަަލެއއްަކން އެނގެންޮއން ގެްނގުޅުމާއި، ޓްރެިފްކުކރުމުގެމަސްތުާވތަކެތި މަުތކުރެެވނީ ތުޙު

ބަްނދުްނ ޫދޮކށްލުމަށް އަުމރުުކަރއްވާފަިއވާއިރު، އެ ޮގތަށް  ޮސެހލް ޮޗކިަދރު އިސްތިުއނާުފކުރެވޭ އަުމރުެގ ދަށުްނ 

ަބންުދގައި ަބހައްޓަންޖެޭހ  އިތުރަށް  ީމނާއަމުރުުކރެއްިވ ސަަބުބކަަމށް އެ އަުމރުގަިއ ަބޔާްނކުރައްވާފައިވަނީ 

  ކަމަށް ބަާޔންުކަރއްވާފަިއވާކަމާއި، ަސބަބެއްޮއްތަކމަށް ނުފެނާްނތީ

ބުެނވުނު އަުމރުގައި ޙަވާލާދެްއވާފައިވާ މޯލްޑިވްސް ޮޕިލސް ސަރިވސްގެ ަންނަބުރ އިސްވެ 

MF/156386  ،ުޯމލްޑިވްސް ޕޮލިްސ "ބަންދުެގ މުއްދަތު އިުތުރުކރުމަްށ ހުށަހަޅާ ފޯމް" އަށް ބަލާިއރ

އިުތރަްށ ބަންދުގައި ަބަހއްޓަން ޭބނުްނވާ ސަަބބަީކ މި މަްއަސލައަީކ  ޮސހެްލ ޗޮިކަދރު ަސރވިސްެގ ފަރާުތން 

މިފަދަ ދޫޮކށްލައިފިނަމަ  ައކީ ބިދޭީސައކަށްވެފަިއ މީނާމަްއސަލަައކަށްވެފައި މީނާމަސްތުވާަތކެީތގެ ވިޔަފާރީގެ 



 HC-A/144/2017 ޚުލާސާ  ޟިއްޔާ ނިމުުނ ގޮުތގެ ޤަ

  3316471ފެކްސް: ، 3325029ފޯްނ: ، ދިެވހިރާްއޖެ، ާމލެ، އާބުރުުޒހިނގުން، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހައިކޯޓް
: :     info@highcourt.gov.mvއީމެއިލް   www.highcourt.gov.mvވެބްސައިޓް

5

ަޓކަިއަކްނ ރަްއކާެތިރކަމަށްފެންނާތީ މުޖުތަމަޢުގެ ސަލާަމތާއި ޢަމަލެއް ތަުކާރުރކޮށްފާނެކަަމށް 

  އެނެގންޮއންަނކަމާއި،

މަނާުކރެވިފަިއވާ މަސްތުާވތަކެތީގެ ވިަޔފާރިާއއި އޭެގ ބޭުންނުކުރމުގެ ކުށްތަަކކީ، ެއކުށްަތކުެގ 

ބާވަތުން މުުޖތަމަޢަށް ލިެބމުންާދ ބޮޑެިތ ގެއްލުންަތަކށްޓަކައި މުޖުތަމަޢަށް ުނަރއްާކެތިރކަްނ ބޮޑު ކުުށގެ 

ދިވިެހރާއްޖޭެގ ސުޕްރީްމ ކޯޓުގެ ަނންަބުރ ޢަމަލުތަކެއްެގ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކުށްތަެކއް ކަމަްށ 

2011/SC-A/33 ިޤަޟިްއޔާގަިއ  އެ  ޤަޟިއްޔާެގ ފާހަގަުކރެވުުނ ުނުކތާތަކުގެ (ނ) ގައި ަބާޔްނކުރައްަވއ

ނަޑއަާޅ  ތުހުމަތުކުރެުވނު ަފރާްތ އެ މައްސަަލއިގެ ޝަރީޢަތް ނިމެްނދެން ިމނިސްްޓރީ ޮއފް ހޯމް އެެފާއޒުން ކަ

ބެެހއްޓުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ުސޕްރީމް ޯކޓުން އަުމުރ ނެރުއްވާަފއިވާކަން ެއނގެން  ތަނެއްގައި ަބންދުގައި

.   އޮްނަނކަމެވެ

 

މޯލްޑިވްސް ޕޮިލްސ އިސްތުިއނާުފކުރެވޭ އަމުރުގައި ޙަވާލާދެްއވާފައިވާ  (ނ) ތިންވަނަ ކަމަކީ،

" އަށް ބަލާއިރު، ުތުރުކރުމަށް ުހށަހަޅާ ފޯގެ މުއްދަތު އި"ބަްނދު MF/156386ަސރވިސްގެ ނަްނަބރު   މް

ާއއި އިތުރު މީހަކު ިތބި ކޮޓަރި ފުލުހުން ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ބަލާާފސްުކރިުކރުމުން އެ ކޮޓަރީަގިއ ހުިރ މީނާ

ަރަބރު ކޮތަުޅ  04ގުދަނުގެ ޓަިއލްސް މަިތްނ ފެނުުނ ރަަބރު ކޮތަޅެްއގެ ތެރޭގަިއ މަސްތުވާތަކެތި ހުރި 

ގާްރމް ހުިރ އާިއ ޓައިލްސްމަތީގަިއ  240.4647ެކނެިބނޯްލއަށް ދައްކާ ަބރުަދނުގައި  ކެެނިބނޯލްަހއިްޑރޯ ޓެޓްރާ

ނޑިޮކްށފައި)  01ތި ުހިރ މަސްުތވާތަކެއޮތް އިުތުރ ރަބަރު ކޮތަޅެއްގެ ތެރިެއން  ނޑު (ބޮ ކަރުދާސް ގަ

ހަމަ އެ ަރބަުރ  ގްރާްމ ހުިރ ާއއި  5.9314ަދއްކާ ަބުރަދނުގައި  ޓެޓްރާަހއިްޑޯރކެެނިބނޯލް ެކނިެބނޯްލއަށް

 ަކއްޓާ އާއި ުގދަނުގެ ުހިރ ހަރެއްގެ މަތިން ނެގުނު ަރަބރު ޕެކެޓެއްގެ ތެެރިއން  01ކޮތަޅުގެ ތެެރއިން 

)  01މަސްތުވާަތކެިތ ހުރި   ޓެޓާްރހައިޑޯްރެކނެބިޯނލް ކެެނިބނޯލްއަށް ަދްއކާ ަބުރދަނުަގއި ަރބަރު ކޮތަޅު (ބޮޑު

ިމ ކޮަޓރިން ގިނަ އަދަެދއްގެ ފަިއސާ ފެނިފައިވާކަމަްށ ގްރާމް ފެނިފައިވާކަާމއި، އަދި  492.4000

 ތަެކތި ުތވާމަސް ވާމިމައްޗަށް ުތުޙމަތުުކރެވިފައި  ގެޮސހެލް ޗޮިކަދރުފާހަގަކޮށްފިައވާކަން އެނގެންއޮތުުމން، 
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 އުފެދޭ އާ ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް ޮޕިލސް ސަރިވސްގެ ަފރާުތން ތުހުމަތު މައްަސލަ  ގެންގުޅުމާއި، ޓްރެފިްކުކުރމުގެ

  ، ފައިވާކަން އެނޭގކަމާއިމިންވަރުގެ ެހކި ަޤީރނާ ަދށު ކޯޓަށް ުހަށހަޅާ

މުޖުތަމަޢުއަށް ދޫވެފައި ހުރުަމީކ  ޮސހެލް ޮޗކިަދރު މަްއސަލާގެ ޒާތާިއ ބާވަުތގެ ގޮތުން އެެހންަކމުން، 

 ޮސހެލް ޗޮކިަދރު   ،ތީްނނާއްަކމުގައި ބެލެވެންއޮ އެކަމުގެ ަސަބބުން މުޖުތަަމޢުގެ ސަލާމަަތށް ނުރައްަކެލއް އޮތްކަމެ 

ކޯޓު  J/MD/2017/1209-145ްކިރމިނަލް ކޯޓުްނ ިނންމަވާފަިއވާ އެ ކޯޓުެގ ަނންބަރު ބަްނދުްނ ޫދޮކށްލުމަށް 

ނޑިާޔުރން  މި ށް އަމުރަށް ަބަދލު ގެންަނންެޖހޭކަމަ  .ަނށް ފެނުުނކަެމވެމައްސަލަ ބެލި ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހަިއކޯޓުގެ ފަ

  

  

  ްޙުކުމ 

 ްކރިިމަނލް ކޯޓުގެ ަނންަބރު  ،ުހުރުމން މަތިން އެގޮތުގެ ަކްނކަން ބަާޔްނވެދިޔަ އިސްވެ ،ދެންފަހެ

145-J/MD/2017/1209 ިނޑިޔާުރްނެގ  ކޯޓު އަމުރު މ ަޤޟިއްޔާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަހއިކޯޓުގައި ެބލި ފަ

)  15ގެން އިން ފެށި  13:41ވަހުގެ ވަނަ ދު  14 މާރޗް 2017މަޖިލީހުގެ ިއއްތިފާޤުން ާބޠިލުކޮށް،  (ފަަނރަ

ރޒުން ، )AG6587884( / ބަންގްލަޭދޝް  ޮސހެްލ ޗޮކިދަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް  މިނިސްްޓރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ

މި ޤަޟިއްާޔ ެބލި ދިވެިހރާްއޖޭގެ ހައިކޯުޓެގ ، އަުމުރކޮށް ބަްނދުގައި ބެެހއްޓުމަށްަކނޑައަޅާ ަތނެއްގަިއ 

.ުޙކުމް ނޑިޔުާރންެގ އިއްތިފާުޤން ފަ  ކޮށްފީެމވެ

        

  


