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g  
      ޓު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯ 

 ދިވެހިރާއްޖެ 

 

  ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ              
  
  :  HC-A/194/2017ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

  ިފަރާތް: އިސްތިއުނާފު ކުރ 

: / ވެްލކަމްގޭޓް*  ދާއިމީ އެޑްރެސް:               ޠައްޔިބު ަޝޙީމް     * ނަން   ޅ.ނައިފަރު

  : .ޑީ.ކާޑު ނަންބަރު / ކ.މާލެ *  މިހާރުގެ އެޑްރެސް:           A106542  * އައި ނޑުޫނގެ  މ.ކަ

                        

 :ްއިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތ   

:    ޕްޮރިސިކއުަޓރ ެޖނެރަލްގެ އޮފީސް * ނަން

    

          

  ް1438ރަޖަބު  02 :ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ތާރީޚ     :  1438ރަަޖބު  19 * ނިމުނު ތާރީޚް

   2017އޭޕްރީލް  16                 2017މިާރޗު  30                    

  

  :   J/MD/2017/1876-145އިސްތިއުނާފު ކުރެވުނު އަމުރު ނަންބަރު

  :ުކޯޓު ކްރިިމނަލް ނިންމެވި ކޯޓ 

  :ްއަމުރު  ކޯޓުޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތ 

  ިއަމުރު ނެރުއްވ :    2017 މާރިޗު 23 ތާރީޚް

  ިމައްސަލަބެލ: ނޑިޔާރުންގެ މަޖިލިސް  ފަ

ނޑިޔުާރ: : ަޢބްދު هللاޢްަބދު  ަފނިޑާޔރު:އިސް ޢަލީ ސަމީރު،  ފަ ނިޑޔާރު   ޙަމީދުهللا ދީދީ، ފަ
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 :ާދަޢުވާގެ ޚުލާޞ 

ކޯޓު އަމުރު ެއޯކުޓްނ  J/MD/2017/1876-145މިއީ، ްކރިިމނަލް ކޯޓުގެ ނަންަބުރ 

އަުމުރ ިއސްތިއުާނފު  ނެރުއްވާފައިވަނީ ޝަރުޢީ އަދި ާޤނޫނީ ހަމަތަާކިއ އެއްގޮތަށްޫނން ކަމަށްބުނެ ެއ ކޯޓު

ފަރާތުން ދިެވިހާރއްޖޭގެ ހަިއކޯޓަށް ހުަށެހޅުމްުނ ގެ ޅ.ނައިަފުރ/ ވެލްކަމްގޭޓް ޠައްިޔބު ޝަހީމް ކޮށްިދނުަމށްއެދި

.   ބެލިފައިވާ ަޤޟިއްޔާެއކެވެ

  

  މިޤަޟިއްޔާަގއި އިސްިތުއާނފު ރަްއދުވާ ފަާރތަކީ ްޕޮރިސިކއުޓަރ ެޖެނރަލްގެ އޮީފހެވެ. 

  

  ުނުކުތާތައް:ފާހަގަކުރެވުނ 

ކޯޓު އަމުުރ އެކޯުޓްނ  J/MD/2017/1876-145ްކރިިމނަލް ކޯޓުގެ ނަްނބަރު  .1

ނެރުއްވާފައިަވނީ ޝަރުޢީ އަދި ާޤޫނނީ ހަމަތަާކިއ އެއްގޮތަށޫްނން ކަމަްށބުނެ ެއ ކޯޓު އަުމުރ ިއސްިތއުާނފު 

.ހުަށހަޅާ ފަރާުތން ގެޅ.ނައިަފުރ/ ވެލްކަމްގޭޓް ޠައްިޔބު ަޝހީމްކޮށްިދނުަމށްއެދި   ފައިވެއެވެ

  

 އެއަުމަރކީ،އަމުރަށް ބަލާިއުރ  ކޯޓު J/MD/2017/1876-145ނަނަްބުރ ކްރިިމނަލް ޯކޓުގެ  .2

ޚިލާފު މައުޫލާމުތ  ަރއްޔިުތްނގެ މެދުގައި ފިތުނަަފސާދަ އުފެއްދުމާިއ ޙަޤީަޤތާއިގެ މައްޗަށް ޠައްޔިބު ަޝހީމް

ށްަޓަކއި އި، ރަްއާކތެރިކަމަުޖތަމަޢުގެ ހަމަޖެހުމާއި ސަާލމަތާމު މަްއަސލައިގައި ކުރެިވފައިވާ ުތހުމަތު ފެތުރުމުގެ

ގެ  15:58ވަނަ ދުވަުހގެ  08 އޭްޕރީލް 2017އިން ފެށިގެން  15:59ވަނަ ދުވަހުގެ  24 މާރިޗު  2017

ނޑައަޅާ ަތނެއްގައި ޠައްޔިބު ޝަހީމް ނިޔަލަށް ިމިންސޓްރީ ޮއފް ހޯމް އެ  ަބންދުޮކށްފަިއ  ފެައރުޒން ކަ

.ބެހެއްޓުމަށް އަ    މުުރުކަރއްވަިއ ކްރިިމނަލް ކޯޓުން ެނުރްއވާފިައވާ އަމުރެްއަކން އެނގެއެވެ

 
އަމުުރ އެކޯުޓްނ  ކޯޓު J/MD/2017/1876-145ނަްނބަރު ކްރިިމނަލް ކޯޓުގެ  .3

/ ވެްލަކމްގޭޓް ޠައްިޔުބ ނެރުއްވާފައިަވނީ ޝަރުޢީ އަދި ާޤޫނނީ ހަމަތަކާ އެްއގޮތައްނޫްނކަަމށްބުނެ  ޅ.ަނއިފަރު
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) ުނުކތާ ފާހަގަކޮށް، އެުނުކތާތަާކމެދު ދިވެހާިރއްޖޭގެ ހައިޯކޓުގެ  3ފަރާުތން ައްނނަނިވި  ގެޝަހީމް (ތިނެއް

 ގެ ފަރާތުން ހުަށަހޅާފައިވާ؛ޠައްިޔުބ ޝަހީމްޝަރީަޢތުގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަ ދަްއކާަފއިވެއެވެ. މިގޮތުން 

 

   ،ީ2013ދިވެހާިރއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކ/HC-A/372  ޤަޟިްއާޔ

ނިޑާޔުރްނ  2ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާބާ ރިޕޯޓުގެ ފާހަގަުކެރވުނު ުނކުތާަތކުގެ  ވަނަ ނަްނބަރުެގ (ށ) ގައި، ފަ

ފާހަގަކުރައްާވފައިވާ ކަްނކަމަށް ނަޒަުރުކާރއިރު، މީެހއްގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ިނންމުމަށް އެދި ނުވަތަ ބަްނދުެގ 

ލިސް ަސރިވްސިއން ހުަށހަޅާ ަސަބބުތައް އެގޮުތގައި ވުޖޫދުގައި މުއްދަތު އިުތުރކުރުމަށް ެއދި މޯލްޑިްވްސ ޕޮ

ވާކަމާއި އަިދ ަސަބބުތަްއ ވުޖޫދުވުމަށް މެދުވެިރވި ގޮތެއްވެސް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިްސ ަސރިވްސިއްނ 

މުޖުތަމަޢުައށް ނުރަްއކާާވނެ ކަމުގެ ެއއްވެސް އިްޙިތމާލެއް އޮތްކަން ، ސާުފކޮށްެދންެޖހޭަކން ެއނގެން އްޮނަނއިރު 

 ުބނެ ުހށަހެޅި ުނކުާތއެވެ. ކަމަށްރވިސްގެ ަފރާުތްނ ބުނެަފއިނެތް މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަ 

 

  ،ީއެންމެ ނުަރްއކާެތރި އަދި ެއްނމެ ނޭއްގާނީ ގޮތުގައި ނަގާލެވޭ ިއްނާސީނ  ދެވަނަ ނުކުތާއަކ

އިޞަލާ ކަުރނިވި ޙަްއޤަކީ ަޝރީޢަުތން ުޙުކމެއްުކރުމުގެ ކުރީގައި ުކެރވޭ ބަންުދކަާމއި، އަދި ޝަރީޢަުތން ފަ

ުޙކުމެްއުކރުުމގެކުރިން ެއއްވެސް ީމަހކު ބަްނދުގައި ަބހައްޓަންާވނީ އެކަމަށް ާސުފ ަކނޑައެޅިގެންާވ ަޟޫރަރތެއް 

ޤަޟިއްޔާގައި އިތިުޤާރރުެވަފިއ  SC-A/19/2010އޮވެގެންކަމަްށ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ުސޕްރީްމ ކޯޓުގެ ނަްނަބރު 

އަމުުރްނ  J/MD/2017/1876-145އޮނައުިރ، ިމފަދަ ޟަޫރަރތެއް އޮތްތޯ ކްރިމިނަލް ޯކޓުގެ ަންނަބުރ  

ރްޒއިން ަކނޑަައޅާ ތެަނއްގަިއ ބަްނދުކޮށްަފިއ  15މުއްތަަހމު  ދުވަހުގެ މުއްދަތައް މިިންސޓްރީ އޮފް ޯހމް އެފެއަ

. ޢާޔަްތކޮްށފައި ނުވާކަަމށްގައި ރިބެހެއްޓުމަށް ނިންެމވުމު   ބުނެ ހުށަެހޅި ނުކުާތއެވެ

 
   ،ީ2010ސުްޕރީމް ކޯޓުގެ ނަްނބަރު ތިންވަނަ ނުކުތާއަކ/SC-A/19  ެވަނަ ުނކުތާގަިއ  9ގ

"ޤޫާނނު ައާސީސއާ އެްއގޮތަށް މީހަުކ ބަްނދުުކުރުމގައި ތުހުމަުތކުރެވޭ ުކށް ާސބިުތކުރުމަްށ ާކފީ ެހކިަތެކްއ 

... ުކށުގެ ޠަބީޢަަތީކ ޮކބަިއކަާމއި   ެއކުށަށް ުކށުގެ ބޮުޑކުަޑމިނަކީ ޮކަބިއކަމާިއ ނެްތކަމުގައި ވިައސް ޝަްއުކުކރެވޭ

ަފނޑިާޔރު ވަޒަްނުކަރްނ ޖެޭހެނކަމުގައި ބަާޔްނކޮށްަފއިވާއުިރ، ފައިވާ އަދަބަކީ ކޮަބިއަކން" ޤާޫނނުގައި ަކނޑަެއޅި

ާއ  SC-A/19/2010މި ކަންކަމަްށ ރިޢާޔަްތުނޮކށް އަުމރު ނެރިފައިވާތީ، ުސޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަްނަބރު 

. ޚިލާފުވުންކަަމށް  ބުނެ ހުށަެހޅި ނުކުާތއެވެ
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އަމުރު ިއްސތިުއާނފު ކުރުަމްށ  ކޯޓު J/MD/2017/1876-145ނަނަްބުރ ކްރިިމނަލް ޯކޓުގެ  .4

/ ވެްލކަމްގޭޓް ޠައްޔިބު ޝަހީމް ގެ މަޖިލީހަށް ދިވެހިރާްއޖޭގެ ހައިކޯުޓގެ ޝަރީޢަތު  ފަރާތުން  ގެޅ.ނައިަފރު

ގުޅިގެން ދިވެިހާރއްޖޭގެ ހަިއޯކޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި މަްއސަާލގައި  އާށާއި، އުެނުކތާއަހުށަހެޅި ުނުކތާ

ހިމެނޭ ދެަފާރތުން ދައްކާަފއިވާ ވާހަކަަތކަށާއި ހުށަެހޅިފައިވާ ލިޔެކިުޔންަތކުގެ މައްޗަށް ަޝރުޢީ އަދި ާޤނޫނީ 

ނިޑޔާުރްނނަށް މިމަްއަސލަ ބެލުމުގައި ބައިވެިރވި ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހަ ،ނަަޒަރުކން ިވްސނާ ބަާލިއރު  ިއކޯޓުގެ ފަ

.  އަްނަނނިވި ަކންތައްަތއް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ

 

ކޯޓު އަމުރަްށ  J/MD/2017/1876-145ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންަބރު (ހ) ފުރަތަމަކަމަކީ، 

 ަރއްޔިުތންގެ މެދުގައި ފިތުނަަފސާދަ އުފެއްދުމާއި ޙަީޤޤަތާއި ިޚލާފު މަޢުލޫމާތު އަުމަރކީ  ބަލާިއރު، ެއކޯޓު 

/ ވެލްކަމްގޭޓް ޠައްިޔުބ ޝަހީމްފަތާުރކަމަށް  ަޠްއިޔުބ ަޗށް ތުހުމަުތކުރެވުނު މަްއަސލާގައި ގެ މައްޅ.ނައިފަރު

ގެ ަބންދުގެ މުްއދަތު އިުތުރކޮށްދިނުމަްށ އެދި މޯލްޑިްވސް ޮޕިލސް ަސރވިސްެގ ނަންަބރު ޝަހީމް

MF/157709  ،ްއިން ކްރިިމަނލް ކޯޓަށް ުހށަހެޅުމުނ"  24"ަބންދުގެ މުއްދަތު ިއތުުރކުރުމަްށ ހުށަހަޅާ ފޯމް

އަްށ  15:58ވަނަ ދުވަުހގެ  2017އޭޕްރީލް  08އިން ފެށިގެން  15:59ވަނަ ދުވަހުގެ  2017މާިރޗު 

ރޒުން ަކނަޑއަާޅ ތަނެއްގައި ބަންުދކޮށް ޠައްޔިބު ަޝހީމް  ފަިއ ބެހެއްޓުމަށްމިނިްސޓްރީ އޮފް ޯހމް އެފެއަ

ެނުރއްވާފައިވާ އަުމރެްއކަމާިއ އެގޮތަށް ެއއަުމރު ނެރުްއވި ސަަބަބކީ، މުޖުތަމަޢުގެ ހަމަޖެހުާމިއ  އަމުރުކޮށް 

  ށް ެބލުމުން ެއނޭގިއރު،އެއަުމރަ ަސލާމަތާއި، ަރއްާކތެިރކަމަށްޓަކަިއކަން

  

"ކުެށްއގެ ތުހުމަތުގައި ، ވަނަ މާްއާދއާއި 49ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިްއާޔގެ ޤާނޫނުައާސީސގެ 

ނޑިޔާރެްއގެ ުކިރމައްޗަށް ހާ ބަްނދުުކރެވޭ މީހު  7ޟިުރކޮށް ަބންދާމެދު ގޮތެއް ިނންމުމުގެ ޤަވާޢިދު" ގެ ން ފަ

ވަނަ މާއްދާެގ (ހ) އަްށ ބަާލިއރު، ކުށެްއގެ ތުުހމަތުގައި ހަްއޔަރުކުރެވޭ ީމހަުކ ަބންދުަގއި ެބހެއްޓުަމށް 

ަފނޑިޔާރަށް ލިިބދީފައިވާ ޙާަލތްތަކުގެ ެތޭރގައި، އެމީހާަކމެދު ތުހުަމތުކެުރވިފައިާވ އަމުރުުކުރމުގެ ބާުރ 

މައްސަލަެއއްެގ ހެކި ފޮރުވުމަށް ުނވަތަ ހެކިބަސް ޭދްނ ހުރި ީމހަކަށް ނުޫފޒެއް ފޯރުުވމަށް 

ބަންދުން  ވަތަުނވަތަ ކޯޓަށް ޙާިޟރު ނުެވދާެނކަމަށް، ނުވަތަ ފިލާފާނެކަަމށް، ނު ، މަަސްއކަތްޮކްށފާނެކަމަށް 

ނިޑޔާރަްށ ފެނިއްޖެނަމަ، ދޫކޮށްަލއިފިަނމަ މުޖު ތަމަޢުގެ ސަލާމަަތށް ނުރަްއަކލެއް ުކރިމަިތވެދާނެކަމަށް ފަ

   ެއނގެން އޮންަނަކމެވެ.އެމީަހކު ަބްނދުގައި ބެެހްއޓުމުގެ އަމެުރއް ނެރުމުގެ ާބރު ަފނިޑާޔރަށް ލިބިދީަފއިވާަކން 
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 SC-A/19/2010ުސޕްރީމް ޯކޓުގެ ނަންބަރު  ދިވެހިރާއްޖޭގެކަމަކީ، ވަނަ (ށ) ދެ 

ވަނަ މާއްދާއާ އެއްޮގތަްށ  49ޤޫާނނުއާަސީސގެ ވަނަ ނުކުތާގައި،  9ކުރެވުުނ ނުކުތާަތކުެގ ފާހަގަ ޤަޟިއްޔާގެ

ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށް ާސބިުތކުރުމަށް ކާފީ ެހކިަތކެއް ނެްތކަމުގައިވިަޔްސ، ޝައްުކުކެރވޭ މީހަކު ބަްނުދުކުރމުގައި، 

ކުށުގެ ުނަރއްކާެތިރކަަމީކ ކަޮބިއކަމާިއ، އަދި އެކުށް ތުަޙޤީޤު ކުރުމުގަިއ ހުރީ ކިހާ މިންަވެރްއގެ 

ޠަބީޢަަތކީ ކޮބައި ކަމާއި،  އުނދަގޫަތކެްއތޯއާއި، އެކަުމގައި ހިމެނޭ މީހުންގެ އަަދދަކީ ކޮަބިއ ކަމާއި، ކުށުގެ 

ކުށުެގ ކުަޑބޮުޑމިނަީކ ޮކަބިއކަމާއި، އެުކަށށް ޤޫާނނުގަިއ ަކނަޑއެޅިފައިވާ އަދަބަީކ ކޮބަިއކަމާއި، ޝައްުކ ުކެރވޭ 

މީހާ ފިލައި ަރއްކާވުމުގެ ިބރު އޮތީ ިކހާވަަރކަށް ަކމާއި، އަދި ހިެކަތކާކުޅެ ެހކިތައް ަނއްާތލުމުގެ ބިރު އޮީތ 

  ަކން ަފނޑިާޔުރ ވަޒަްނކުަރްނޖެޭހެނކަމަށް ަބާޔްނކޮށްފަިއވާކަން އެނެގން އޮްނަނކަެމވެ.ކިހާ ަވަރކަށް 

  

ޤާނޫުނައާސސީން ޮކންެމ މީހަކަށްެމ ދިވެހާިރއްޖޭގެ ޖުމްޫހރިއްޔާެގ  (ނ) ތިންވަނަކަމަކީ،

ޙައްޤަާށއި، ލިބިދީފައިވާ ދިިރއުޅުމުގެ ޙަްއޤަށާއި، އަމިއްލަ ިމނިވަްނކަމާއި، ނަފްސު ަރއްކާެތިރުކުރމުގެ 

ވަނަ މާއްދާަގިއ  49ޝަރީަޢތުްނ ފަިއސަލާުކަރނިވި ުޙުކމެއް ުކރުުމގެ ކުރިން، ޤާޫނނުައާސީސގެ 

ބަާޔްނކޮށްފަިއވާ ޙާލަތްތަުކންކުރެ ޙާލަެތއްގައި މެނުވީ އެއްެވސް މީހަކު ބަންދުަގއި ބަހައްޓަިއގެން ނުވެާނަކމަްށ 

ެހއްޓުމަށް އަމުރު ުހމަތުކުރެވިފަިއވާ މީހަކު ަބންދުގައި ބެބަާޔްނކޮށްފަިއވާ އުޞޫލަްށ ބަލާިއުރ، ކުށެއްގެ ތު 

/ަޤީރނާަތކުގެ އަީލގައި އެމީހަުކ ަބންދުގަިއ ބަަހއްޓަްނ ޖެހޭފަަދ ، ެނރެންވާނީ އެމީހަކާ ެދޮކޅަށް ލިބިފަިއވާ ހެކި

 ބެެހއްޓުަމކީގައި ކުށެްއުކިރކަުމގެ ތުހުމަތު ކުރުމަށް ފުދޭ ހެކި ުހރުމާއި ައދި އެފަދަ މީހަކު ބަންދު

ވާނީވެސް ެއައމުރު ިންސަބތްވާ ން އެފަދަ ައމުރެއް ކޯުޓްނ ނެރުއްވަންނަމަ ކަާމިއ، އެެހންކަމު ކަްށވާޟަޫރަރތަ

ެއމީހަކާ އިިދޮކޅަށް އެހާތަނަށް ލިބިފައިވާ ، މީހަކީ އެމީހެއްގެ ަމއްޗަްށ ކުރެވިފައިާވ ކުށުގެ ާބވަތަށާއި

 އިގެންވާ ޙާލަތަށް ަބާލިއރު އެީމހަކު ަބންދުގައި ބެހެއްޓުުމގެ /ޤަީރނާަތަކށާއި، ކަމާުގޅުންހުރި ަވށަހެކި

މިަކން މިގޮތަށް ދިވެހާިރްއޭޖގެ  ޟަޫރަރތެއް އޮްތކަމަށް ަކމާބެހޭ ކޯޓަްށ ފެންނަ ާޙލަތުގައި އެަކނިކަާމއި

 ޤަޟިއްޔާގައިެވސް ފާހަގަކުރަްއވާފައިވާކަމާއި، HC-A/162/2016ހަިއކޯޓުގެ ަނނަްބރު 

  

ރެވޭ ކޯޓު އަމުރުަގިއ ޙަާވލާދެވިފައިވާ މޯލްޑިވްްސ ޕޮިލްސ ސަރިވްސގެ ިއސްތިއުނާފުިމކު 

 ަޠއްިޔބު ޝަީހމް"ބަންދުގެ މުއްދަތު އިުތުރ ުކރުމަްށ ހުށަހަޅާ ޯފމް" ގައި  MF/157709ނަްނަބުރ 

ިއ ަރްއިޔތުންގެ މެދުގައި ފިތުނަަފާސދަ އުފެްއދުމާއި ޙަޤީަޤތާ ބަްނދުުކިރ ުނވަތަ ހައްަޔުރކުރި މަްއަސލައަކީ 

ގެ ބަންދުގެ ޠައްޔިބު ަޝހީމްތުހުމަތުކުރެވޭ މައްަސލަކަމާއި، ިމތުހުމަތުގައި  ޢުޫލމާތު ފެތުރުުމގެޚިލާފު މަ

ފަހަެރއްގެ މަތީން ކްރިިމނަލް ޯކުޓްނ ތިންމުއްދަތު އްިސިތުއނާފުކުރެވިފައިމިާވ އަމުރުގެ ުކިރންެވސް 



 HC-A/194/2017ޟިއްޔާ ނިމުުނ ޮގުތެގ ޚުލާސާ ޤަ

  
  3316471: ފެްކސް ، 3325029: ފޯން ، ދިވެިހރާއްޖެ /މާލެ ، އާުބރުޒުިހނގުން ، ހައިކޯޓް ދިވެހިރާއްޖޭގެ
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ިއ، ގެ ހަމަޖެހުމާިއ ސަލާމަތާ ވާ އަމުރުގަިއ މުޖުތަމަޢުިއސްތިުއާނފުކުރެވިފައިމި ، ކަމާއިއިުތުރކޮށްދެްއވާފައިވާ

ރުޒން ަކނޑަައޅާ ތަނެއްަގއި ަބންުދގިައ މިނިސްްޓީރ އޮފް ހޯމްެއފެއަ  ަޠްއޔިބު ޝަހީމް  ަރއްާކެތިރކަމަށްޓަކައި

ކުށަށް  ތުހުމަތުކޮްށފައިވާ މައްަޗށް ދައުލަތުން ޠައްޔިބު ަޝހީމްގެ ، ާވފައިވާިއރުބެހެއްޓުމަށް އަމުރުުކރައް

 މަްއަސަލއިގެ ތަޙްީޤޤު ގޮސްފަިއވާ ިހާސބަާށއި، ިމންވަރަާށއި،އަދަބުގެ  ޤާޫނނުގައި ަކނޑައެޅިފިައވާ

މަްއަސލައިގެ  ަބްނދުގައި ހޭަދެވފައިވާ މުއްދަށާއި، އޭނާގެ ކުށުގެ ެރކޯަޑށާއި، ޠައްިޔބު ޝަހީމްމައްސަލައިަގިއ 

ދިވެިހާރއްޖޭގެ ހަިއޯކޓުގެ ޝަރީަޢތުގެ ޗަށް ބެލުުމން އަދި ަކްނކަމުގެ މައް  މިފަދަ ެއންމެަހއި ވަށައިގެން ުހރި

އެްއަބސްވެފަިއވާތީ، އޭނާ މަށް ތަކާ އެްއޮގތަށް ޢަމަލުކުރު ުކރި ަޝރުޠު ށް ަޠއްިޔބު ޝަހީމަގެ ފަރާުތން މަޖިލީހު

ނޑާިޔުރން ެދކެނީ ިމ ޤަޟިއްާޔާއއި ގުޅިގެން  ެގ ޝަހީމް ޠައްޔިބު މިމައްސަލަ ެބލި ދިވެހިރާްއޖޭގެ ހައިކޯުޓގެ ފަ

ަބްނދުން ދޫޮކށްުލމަށް  ޠައްިޔބު ޝަހީމްތަކާ އެއްގޮަތށް ޢަމަލުުކުރމަށް އަންގަިއ ޝަުރޠު މައްޗަށް ުކރެވުނު 

.   ފެންަނކަމެވެ

  

މިނިސްްޓރީ އޮްފ  ޠައްިޔބު ޝަހީމް ،އިސްވެދިޔަ ަސަބުބތައް އެފަދައިން ހުރުުމން، ވީމާ

ކްރިމިނަްލ ބެހެއްުޓމަށް އަުމުރކުރައްަވިއ ނެރުއްވާފަިއވާ ރުޒން ަކނޑައަާޅ ތަނެއްގައި ަބްނދުގައި ހޯމްއެފެއަ 

ކޯުޓ އަމުރަށް ަބދަލުގެންަންނ ޖެޭހކަމަށް މިމަްއސަލަ ބެިލ  J/MD/2017/1876-145ކޯޓުގެ ަންނަބުރ 

. ނިޑާޔުރްނަނށް އެއަްބސްެވވިފައިވެއެވެ   ދިވެިހރާއްޖޭެގ ހަިއކޯޓުގެ ފަ

   

  

 :ްޙުކުމ 

ދެންފަހެ، ިއސްވެ ަބޔާންުކރެވިދިަޔ ސަަބބުތަްއ އެފަދަިއން ހުރުުމން، ްކިރމިނަލް ކޯޓުގެ 

/ ވެލްކަމްގޭޓް ޠަްއޔިބު ަޝީހމް އަމުރުގަިއ  ކޯޓު J/MD/2017/1876-145ނަްނބަުރ   ޅ.ނައިފަރު

ނަޑއަޅާ ަތނެއްގިައ ބަންދުުކުރަމށް ނިންމަާވފައިވާ ނިްނމެުވްނ  މިިނސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެައރޒުްނ ކަ

އެޕްރީލް  16ިމައދު   ،ޔާރުންގެ އިްއތިފާޤުން ބާިޠލްކޮށްމިޤަޟިއްާޔ ދިވެިހރާއްޖޭެގ ހަިއކޯޓުގަިއ ބެލި ަފނޑި 

ޠައްިޔުބ ޤަޟިއްޔާގެ ދަށުން މި  ،ށް އަުމރުކޮށް ފުލުުހްނގެ ބަްނދުން ދޫކޮށްލުމަ ދުވަހުން ފެިށގެން ވަނަ 2017

ދިވެިހާރއްޖޭގެ ހައިޯކޓުގެ މިމަްއސަލަ ބެލި  ،ށް ކުރެުވނު ަޝުރތުތަކާ ެއއްގޮަތށް ޢަމަލުުކުރމަށް އަންގައި ޝަހީމަ

ނޑިާޔުރންެގ އިއްތިފާުޤްނ ުޙކުމްކޮށްފީެމވެ.     ފަ

  


