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  ވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު ދި

  ދިވެހިރާއްޖެ 
  

 ގޮތުގެ ޚުލާޞާ ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު 
  
  

  ާ2017 :ނަންބަރުޤަޟިއްޔ/HC-A/192 
 

 :   އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތް

    
 :   އިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތް

  
  

 : :     8143 ަރޖަބު      08 ރަޖިސްޓްރީ ތާރީޚް       1438 ރަޖަބު     12 * ނިމުނު ތާރީޚް

 2017  އެްޕީރލް   18                 2017  އެޕްރީްލ    05               
  
  

  ުއަމުރު  އިސްތިއުނާފުކުރެވުނ : ކޯުޓ  J/MD/2017/1875-145 ގެ ނަންަބރު ޯކޓު ްކރިިމނަލް ނަންބަރު

 އަުމރު 

  ިކޯޓު  ކްރިިމނަލް: ކޯޓު ނިންމެވ 

  :ްކޯޓު އަުމރު މައްސަލައިގެ ބާވަތ 

  :ް23.03.2017 ހުށަހެޅި ތާރީޚ          * :  23.03.2017 ނިމުނު ތާރީޚް

  
 
 

  :ްނޑިޔާރުންގެ މަޖިލިސ  މައްސަލަ ބެލި ފަ

ނޑިޔާ        ދީދީ هللاޢަބްދު  އިސްަފނޑިޔާރު ނޑިާޔުރ          ޙަމީދުهللا ބްދު ޢަުރ ފަ   ސަީމރު ޢަލީ ފަ

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

  :   އަރާިއރު / ގއ. ިވލިގިނލި ދާއިމީ އެޑްރެސް: *    ނުޫރއްިނޡާމް  * ނަން

: A294323 * އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:     އަާރއިރު / ގއ.ވިލިގިނލި * މިހާރުގެ އެޑްރެސް
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  ާދަޢުވާގެ ޚުލާޞ: 
 

ކޯުޓްނ  އެ ކޯޓު އަުމރު J/MD/2017/1875-145 ް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 

ގއ. ވިލިގިނިލ / އަާރިއރު،  ރައްދުވާ ފަާރތަކ ޤަޟިއްޔާގައި ިއްސތިއުނާފު މި

.އެ ޫނރުްއނިޡާމް       ވެ

  
  
  

 :ްފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައ 

 

 އެ ބަލާިއރު،  ށްކޯޓު އަމުރަ J/MD/2017/1875-145 ކްރިިމަނލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު )1

މަސްތުވާަތކެތި ޭބުންނކުުރން ތުުހމަތުކުރެވިަފިއވާ  މައްޗަށް ގެގއ. ވިލިގިނލި / އަާރިއރު، ޫނުރއްނިޡާމް އަމުރަކީ

ްނޖެޭހ މީނާ އިތުރަށް ބަްނދުގައި ބަަހއްޓަ މަްއސަލާގައި، / ގެންގުޅުން / ޓްރެިފްކކުރުން / ެއތެެރކުރުމުގެ

ނޫުރއްިނޡާމް ބަްނދުްނ ފެށިގެްނ ން  15:30ގެ  2017ާމރޗް  23ެފންނާތީ، ނު ކަމަށްަސބަބެްއ ޮއތް

.އަުމރެކެ ފައިވާ އްވާނެރު  ކޮށްއަމުރު ދޫކޮށްުލމަށް   އެވެ

 

ކޯުޓްނ  އެކޯޓު އަުމރު،  J/MD/2017/1875-145 ކްރިމިަނލް ކޯޓުގެ ނަްނަބރު )2

 ުމން،ނާުފކުރަިއްސތިއު އަުމރު ުބނެ އެ ާކ ޚިލާފަްށކަަމށްތަާޤޫނީނ އުޞޫލު  ޝަރުޢީ ނުވަތަ ފައިަވނީއްވާެނރު

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

  ހަިއކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަިޖލިހުގައި ވާަހަކދައްކާަފއިވެެއވެ.
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  ،ީ145 ކްިރމިނަލް ކޯޓުެގ ނަްނބަރުފުރަތަމަ ނުކުތާއަކ-J/MD/2017/1875  ކޯުޓ

"ކުށެްއގެ ތުހުމަތުގަިއ ، ވަނަ މާއްާދއާއި 49ިދވެހިާރއްޖޭގެ ޖުމްޫހރިއްޔާެގ ޤާޫނނުައާސސީގެ  ،އަމުރަކީ 

" ގެ   7ބަްނދުކުރެވޭ މީހުން ަފނިޑޔާރެްއގެ ކުިރމައްޗަށް ާޙޟިުރކޮށް ބަންާދމެދު ގޮެތއް ިނންމުމުގެ ޤަވާޢިދު

ަޑއަޅުއްވާފައިވާ އުޞޫލަްށ ަކނ ތުހުމަތުުކެރވޭ މީހުން ބްަނދުގައި ެބހެއްޓުމާމެދުަގއި ކުްށކުށަްށ ވަނަ މާއްދާ

 ުބެނ ހުށަހެޅި ުނުކތާ.ެނރުއްާވފައިވާ އަމެުރއްކަމަށް  ރިޢާޔަްތުނުކަރއްވާ

 

 ،ީ145 ކްރިިމނަލް ކޯޓުގެ ނަްނަބރު ދެވަނަ ނުކުތާއަކ-J/MD/2017/1875  ޯކުޓ

ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގަިއ "މަތީ މަުރޙަލާެގ  143އަމުރަކީ، ިދވެހިާރއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤޫާނނުައާސސީގެ 

" ކަމަްށ  ކޯޓުތަުކން ނިންާމ ިނންމުންަތކަްށ އެއަށްުވެރ ދަށު ަމރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ތަބާވާންާވނެ

ފާހަގަކުެރވުުނ ޤަޟިއްާޔގެ  SC-A/19/2010ރު ދިވެހާިރްއޖޭގެ ުސްޕރީމް ކޯޓުގެ ނަްނބަ ބަާޔްނކޮށްފަިއވާއިރު، 

 SC-A/33/2011ދިވެިހރާއްޭޖގެ ުސްޕރީްމ ޯކޓުގެ ނަންަބރު  ަނނަްބަރށާއި، ވަނަ  9 ުނކުތާތަކުގެ

ޤަޟިއްޔާާއއި، ދިވެހިާރއްޭޖެގ SC-A/10/2016 ދިވެހިރާއްޭޖގެ ސުޕްރީްމ ކޯޓުގެ ނަންަބރު ޤަޟިއްާޔއާއި، 

-HC/2016ދިވެިހާރއްޖޭގެ ހަިއކޯޓުގެ ނަްނަބުރ ޤަޟިއްާޔއާއި،  HC-A/52/2016ހަިއކޯޓުގެ ންަނަބރު 

A/440  ،ި2016ދިވެހާިރއްޖޭގެ ހައިޯކޓުގެ ނަންަބުރ ޤަޟިއްޔާާއއ/HC-A/467  ޤަޟިއްޔާގަިއ

. ުނކު ެނރުއްވާފައިާވކަމަށް ުބނެ ުހށަހެޅި ކްރިިމނަލް ޯކޓުން އަމުރު އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ފައިވާަކނޑައަޅުއްވާ  ތާ

  

މި މައްަސލައާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާްއޖޭގެ ހައިޯކުޓގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިހުގައި ދެ ފަާރުތން  )3

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

.  އަްނނަނިވި ކަންތައްަތއް ފާހަގަކުރެވެއެވެ

  

ނިޑޔާރު ަބލަންޖެހޭީނ  (ހ) ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގަިއވާ މީހެއްެގ ބަންދާމެުދ ގޮތެއް ނިންމުމުގައި ފަ

ވަނަ މާއްާދއާއި [ކުެށއްގެ ތުހުމަތުަގިއ ބަްނދުުކރެޭވ މީހުްނ  49ދިވެިހރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫުނައާސީސގެ 

ނޑިޔެާރއްގެ ކުރިަމއްޗަްށ ޙާޟިުރކޮްށ ބަްނދާމެދު ޮގތެއް ިނންމު ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި  7ުމގެ ޤަވާޢިދު] ގެ ފަ
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އެއިްނ ަސަބބެއް އޮްތކްަނ ނުވަތަ ނެްތކަމާމެދު ގޮތެއް ، ސަބަުބންުކެރ ަސަބބެއް އޮތްޯތކަމާއި 5ބަާޔްނކޮށްފަިއވާ 

ނޑިޔާރަްށކަން ާޤޫނނުައާސީސގެ  ވަަނ  49ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އަށާއި  48ނިންމުމުގެ ާބރު ލިބިދީފަިއވަނީ ފަ

  ؛ށް ެބލުމުން ެއނެގން ޮއްނނަކަާމއިމާއްދާއަ

ވަނަ މާއްދާއާއި [ކުެށއްގެ ތުހުމަތުގައި ަބންުދކުރެވޭ މީހުން ަފނޑިޔާރެްއެގ  49ޤާޫނނުައާސީސގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަްށ ބަާލއިރު،  7ުކރިމަްއޗަށް ޙާޟިުރކޮށް ބަްނދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުުމގެ ޤަވާޢިދު] ގެ 

އިވާ މައަްސލައެއްެގ ހެިކ ފޮރުވުމަށް ނުވަތަ ެހކިބަްސދޭން ުހިރ މީހަކަށް ުނފޫޒެްއ އެމީހަކާމެދު ތުހުމަތުކުރެިވފަ

ފޯރުވުމަށް މަަސއްަކތް ކޮްށފާނެކަަމށް، ނުވަތަ ކޯޓަށް ާހިޒރު ނުެވދާެނކަމަށް، ނުވަތަ ފިލާފެާނކަމަށް، ުނވަތަ 

ނޑިޔާރަްށ ެފނިއްެޖނަމަ، ބަްނދުްނ ޫދޮކށްލައިފިނަމަ މުޖްތަމަޢުގެ ަސލާމަތަށް ުނރައްަކލެއް ކުރިަމތިވެ ދާެނަކމަށް ފަ

  ؛އެމީހަކު ަބްނދުގައި ބެެހްއޓުމުގެ އަމުެރއް ެނރުމުގެ ބާރު ަފނިޑާޔރަށް ލިބިެގްނވާކަން އެނެގން ޮއްނނަކަާމއި

ތުހުމަތުުކރެވޭ ކުްށ  ،ވަަނ މާްއދާއާ އެއްގޮތަްށ މީަހކު ަބންުދކުރުމުގައި  49ޤާޫނނުައާސީސގެ 

ޝައްުކުކރެޭވ ކުށުގެ ނުަރއްކާެތިރކަަމީކ ކޮބަިއކަމާއި، އަިދ  ހެކިަތެކއް ނެްތކަމުަގއި ވިަޔސް،ާސބިުތކުރުމަްށ ާކފީ 

ަދދަީކ ޢައެކުށް ަތްޙީޤޤުކުރުމުގައި ހުރީ ިކހާ މިންވަރެއްގެ އުނދަގޫތަެކއްތާޯއއި، ެއކަުމގައި ހިމެނޭ މީހުންގެ 

މިނަކީ ޮކބަިއކަމާއި، އެކުށަށް ާޤނޫނުގަިއ  ޮކބަިއކަމާއި، ކުށުގެ ަޠބީޢަތަކީ ޮކަބއިކަާމއި، ުކށުގެ ކުޑަބޮޑު 

ަކނޑައެޅިފައިވާ އަދަބަކީ ޮކަބއިކަމާއި، ޝައްުކކުެރޭވ މީހާ ފިލަިއ ަރއްކާވުމުެގ ބިރުޮއތީ ިކހާވަެރއްަކމާއި، އަދި 

ނިޑާޔރު ވަޒަްނުކަރންޖެހެޭނކަމަށް ުސްޕރީ  ްމ ހެކިަތާކކުޅެ ހެކިަތއް ނަްއތާލުމުގެ ބިުރ އޮތީ ކިހާ ވަަރަކށްކަން ފަ

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

  

މައްޗަްށ  ނޫރުްއނިޡާމްގެ ، ގއ. ވިލިނގިލި / އަާރިއރު އިމިއިްސތިއުނާުފުކރެޭވ މަްއސަަލިއގަ (ށ)

/ ފިފްޓީފްލާވަރ ާނއިްފ  20:58ވަނަ ދުވަހު  25ޑިސެްނަބުރ  2016 ތުހުމަތުކުރެިވފައިވަނީ ހާިއުރ ބ. ތުޅާދޫ

ގެންގުޅެ އެތަކެތީެގ ވިޔަފާިރ  އާއި އިުތުރ ބަަޔުކ ގުޅިގެން މަސްުތވާތަކެތި މާނިހު މުޙައްމަދު ަޙަސންާއއި، 

ގެ މުއްދަުތ ބަްނދު[ MF/157658: މޯލްޑިވްސް ޕޮިލސް ަސރވިސްގެ ނަްނަބރުުކާރކަމުގެ ތުހުމަތުަކން، 

ިއްނނާއި، ދައުަލތުގެ ފަރާުތން ދިވެިހާރއްޖޭގެ ހަިއޯކޓުގައި ދަްއާކފައިވާ  ހުށަހަޅާ ފޯމް]އިުތުރުކުރމަށް 



 HC-A/192/2017 ޟިއްޔާ ިނމުުނ ޮގުތެގ ޚުލާސާ ޤަ

  3316471ފެކްސް: ، 3325029ފޯްނ: ، ދިެވހިރާްއޖެ، ާމލެ، އާބުރުުޒހިނގުން، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހައިކޯޓް
: :     info@highcourt.gov.mvއީމެއިލް   www.highcourt.gov.mvވެބްސައިޓް
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ގެ މައްޗަށް ތުުހމަތުކުރެވިފަިއވާ އެމަްއަސލައަކީ މޯްލިޑވްސް ޫނރުއްިނޡާމް ވާހަކަަތކުން ެއނގެން ޮއްނނަކަމާއި،

ންމާ ްޕޮރިސިކއުޓަރ ޖެަނރަލްގެ ޮއފީހަށް ފޮނުުވމުގެ މުަރޙަާލގައިވާ އިން މާިހުރ ތަޙްީޤްޤ ނި ޕޮލިސް ަސރވިސް 

  ؛މަްއސަލަެއްއަކން ދައުލަތުގެ ފަރާުތން ަދއްކާފައިވާ ވާަހކަަތކުން އެނގެން އޮްނަނަކމާއި

ނޫރުްއނިޡާމްެގ މައްޗަށް ުތުޙމަތުުކރެވޭ ަމއްސަލައިަގއި ކްަނިހނގާފަިއވާ ގޮތަށާއި، މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤު 

ައށް ގްޮސފައިވާ ހިސާަބށް ބަލާިއރު، މި މައަްސލާގައި ނޫރުްއނިޡާމް މިިނސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެެފައރުޒްނ ުކރި

.   ަކނޑަޅާ ތަނެއްަގއި ބަންދުގައި ބަަހއްޓަންޖެހޭ ފަދަ ސަބަބެްއ އޮތްަކަމކަށް ނުެފނެއެވެ

  

         ަންނބަރު ިރިމނަލް ކޯޓުގެ ކު ވީމާ، އިސްވެ ބަާޔންކުރެުވުނ ކަްނކަަމށް ބެލުުމން، 

145-J/MD/2017/1875 ްކަމަކަށް މިމަްއަސަލ ފަދަ ސަބަބެްއ އޮތް  ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ކޯޓު އަމުރަށ

.ދިވެިހރާއްޖޭެގ ހަިއކޯޓުގައި ބެލި ަފނޑިާޔުރންގެ    މަޖިީލހަކަށް ުނފެުނނެވެ

 

    

 :ްޙުކުމ  

 ިރމިނަލް ކޯޓުެގ ނަްނަބރު ކު  ،ންހުރުމު  ދެންފަހެ، އިސްވެ ަބާޔންުކރެުވނު ަކންތައްތައް އެގޮުތގެ މަތިން

145-J/MD/2017/1875 ަމިޤަިޟްއާޔ  ންެޖހޭ ފަދަ ަސަބބެއް ނެްތަކމަށްކޯޓު ައމުރަްށ ަބދަުލ ގެްނނ

  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހަިއކޯޓުގައި ބެލި ަފނޑިާޔުރންގެ މަޖިީލހުގެ އިއްތިފާޤުން ަކނޑައަަޅއި ޙުުކމްޮކށްީފމެވެ.

  
 
 

  
  
 

  


