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    ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު 
  ދިވެހިރާއްޖެ    

  
  

  ޚުލާޞާޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ 
  

 :  HC-A/199/2017 ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

 :   އިސްތިއުނާފު ކުރިފަރާތް

:  އްިބރާހީމް ަޙނީފް ނަން:  * / ގއ.ިވލިނގިލި* ދާއިމީ އެޑްރެސް  ރޯޒްިނވިލާ

/ ކ.މާލެ ޑްރެސް: * މިހާރުގެ އެ  A113276 * އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:  މއ.ކެޔޮވަޅުގެ

 

 :ްއިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތ  

:  ޕްޮރެސިކއުަޓރ ެޖނަެރލްގެ އޮީފްސ: ނަން  *  -* ދާއިމީ އެޑްރެސް

 - :އެޑްރެސް  މިހާރުގެ *  -* އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

 

 ް1438ރަޖަބު   16:ރަޖިސްޓްރީކުރެވުނު ތާރީޚ 

   2017އޭޕްރީލް  13                   

  ާ1438ރަަޖބު   23  :ރީޚް ނިމުނު ތ 

   2017އޭޕްރީލް  20               

                          
  ުއަމުރު އިސްތިއުނާފުކުރެވުނ  :   J/MD/2017/2060-145ނަންބަރު

  ެކޯޓު އަމުރުބާވަތް:  އަމުރުގ  

 :ްްކރިިމނަލް ކޯޓު  ނިންމެވި ކޯޓ 

: * ނިމުނު  2017އޭޕްރީލ05ް* ހުށަހެޅުނު  ތާރީޚް:   2017އޭޕްރީލް  05 ތާރީޚް

  ިމައްސަަލބެލ: ނިޑާޔުރންގެ މަޖިިލސް  ފަ

: ޢަބްދު  ޔާުރ:ފަނޑި    : ޢަބްދު هللاޢަލީ ސަީމުރ، އިސްަފނޑިޔާރު ނޑިޔާރު   ޙަމީދު هللا ދީދީ، ފަ

  



 HC-A/199/2017 ޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާޤަ

  
  3316471 ފެކްސް:، 3325029 ޯފން:، މާލެ، ދިެވިހރާއްޖެނަންބަރު ދޮރާީށ،  3ތީމުގޭ ހިނގުްނ، އާބުރުޒު  ،އިކޯޓްދިވެިހރާއްޖޭެގ ހަ

  www.highcourt.gov.mvވެބް ސައިޓް:     info@highcourt.gov.mvއީމެއިލް:

2

 :ާދަޢުވާގެ ޚުލާޞ 
  

ކޯޓު އަމުރު އެކޯޓްުނ  J/MD/2017/2060-145ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ކްރިމިނަލް މިއީ،

ނެރުއްވާފައިވަނީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫީނ ހަމަތަކާއި އެއްގޮތަށްނޫން ކަމަށްބުނެ އެކޯޓުއަމުރު ިއސްތިއުނާފު 

/ ގއ.ވިލި އެދި  ކޮށްދިނުމަށް ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް  ނގިލި އިްބާރހީމް ޙަނީފުގެ ޯރޒިންިވލާ

 ހުށަހެޅުމުން ބެލިފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެކެވެ.
 

. ، މިޤަޟިއްޔާގައި އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތަކީ    ޕޮްރެސިކއުަޓރ ޖެނެރަލް އޮީފހެވެ
  

 :ްފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައ  
  

އެކޯޓުން ނެރެފަިއާވ ، އަުމރު ކޯޓު J/MD/2017/2060-145 ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ްކރިިމނަލް .1

ގޮތް ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކާިއ އެއްގޮތްނޫްނ ކަމަށްުބެނ އެކޯޓު އަމުުރ ިއސްތިުއާނފު ކުރުަމްށ 

/ ގއ.ިވލިނގިލި އިްބާރީހމް ަޙނީފުގެ . ޯރޒިންވިލާ  ފަރާުތން ހުަށހަޅާފައިވެއެވެ
  

ައމުރަްށ ަބލާިއުރ ެއޯކުޓ ކޯޓު   J/MD/2017/2060-145ްކރިިމނަލް ޯކޓުގެ ނަްނބަރު  .2

 2017އޭޕްރީލް  15 އިން ފެށިގެން  16:17ވަނަ ދުވަހުގެ  2017އްެޕރީލް  05އަމުރު ެނރެަފއިވަނީ، 

/ ގއ.ިވލިނގި ނިޔަލަށް 16:16ވަނަ ދުވަހުގެ  އޮފް ޯހްމ  ލި އިބާްރީހމް ޙަނީްފ މިނިސްޓްރީ ރޯިޒންވިލާ

ރުޒން ަކނޑައަޅާ ތަނެއްގައި ަބްނދުކުުރމަށްކަ ކުރުމަްށ  ބަްނދު އްިބރާހީމް ަޙނީފް މިގޮތަށް ، ާމއިއެފެއަ

ކަމަށް މިއަމުރަށް ބެލުުމްނ  އަމުރުުކެރއްިވ ސަބަަބކީ "މުޖުތަމަޢުގެ ަސލާމަތާިއ ަރއްާކެތިރަކމަށްޓަކައި"

 އެނެގން އޮެވއެވެ.
 

ކޯޓު ައމުރު ޝަރުީޢ އަިދ  J/MD/2017/2060-145ްކރިިމނަލް ޯކޓުގެ ންަނަބުރ  .3

/ ގއ.ވިލިނިގިލ ޤާޫނނީ ހަަމތަކާ އެ  އްގޮތްނޫންކަމަްށބުެނ އެއަމުރު ިއސްތިުއނާްފ ުކރުމަްށ ރޯޒިންވިލާ

ނުކުާތއެއް ުހށަހަާޅ އެނުކުތާަތާކއި ބެހޭ ގޮުތން ދިވެހިރާްއޖޭގެ ހައިކޯުޓގެ  3ފަރާުތން  އިބްާރީހމް ަޙނީފުގެ

. އެޮގތުން ހުށަހަޅާފައިވާ؛   ޝަރީަޢތުގެ މަޖްލީހުގައި ވާހަކަ ދަްއކާަފއިވެއެވެ

 
 ،ީވަނަ މާއްާދާއ  49ދިވެހާިރއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިްއޔާގެ ާޤނުޫނައާސސީގެ  ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކ

އެއްގޮތަށް ީމހަކު ަބންުދުކރުމުގައި ތުުހމަތުުކރެވޭ ުކށް ސާބިތުުކރުމަްށ ކާީފ ހެިކތަެކއް ނެްތކަމުގަިއ 
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ނަންވެަނކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވީނަމަވެސް، ކުށެއް ުކިރަކމުގެ ތުހުމަތު އުފެދޭ މިންވަރުގެ ހެކި ަޤރީާނ ހުން 

ޤަޟިްއޔާއިން ަކނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލާ ަކނަޑއެޅިގެން  HC-A/263/2012ހައިކޯޓުގެ ަންނަބރު 

 ޚިލާފަށް ުކިރމިނަލް ކޯޓުްނ އަުމރު ނެރުއްވަފައިވާ ަކމަށް ބުނެ ުހށަހެޅި ނުކުާތއެވެ.

 

  ަ2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ުސްޕރީމް ޯކޓުގެ ނަންބަރު  ނުކުތާއަކީ، ދެވަނ/SC-A/20 

ޤަޟިއްޔާގަިއ މީހެއްގެ ަބންދާމެދު ގޮެތއް ަކނޑައެުޅމަށް ޙާިޟުރކުރުމުން އެ މީާހ ބަންދުކޮށްފަިއަވީނ 

ޤާޫނނު ހުއްަދުކރާ ަމޤްަޞދެއްގައިތޯ ެބލުމުގެ އިތުުރން ޮކންމެެހްނ ަޟޫރީރކަެމއްގައިތޯ ބަަލންވާެނކަމަށް 

ނަޑއަޅާފައި ވީނަމަވެސް، އި  ްސތިުއނާފީ ފަރާތް ަބންދުގައި ބެެހއްޓުމަށް ކުރިމިނަލް ބަާޔްނކޮށް އުޞޫލެއް ކަ

ނަޑއެޅިގެން ޚިލާފަށް ަކމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުުކާތއެވެ.  ކޯޓުން ނެރެަފއިވާ ކޯޓު އަމުރު އެ އުޞޫލާ ކަ

 
  ،ީދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކުރިމިނަލް ކޯޓުެގ ކޯޓު އަުމުރ ެނރުއްވާފަިއވަނީތިންވަނަ ނުކުތާއަކ

ޤަޟިއްޔާގައި މީަހކުގެ ދިގު  މުއްދަތަަކށް ބަްނދުުކރުމީަކ  SC-A/20/2010ރު ުސްޕރީމް ކޯޓުގެ ންަނބަ 

 ބަހަްއޓަންވާނީ އެްނމެ ަޟރޫުރވާ ބަިއނަލް އަްޤވާމީ މުޢާހަދާތަކާ ިޚލާުފކަމެއްކަމަާށއި އެމީހަކު ބަންދުގައި 

. އެންމެ ުކރު މުއްދަތަްށކްަނ ބަާޔްނކޮށް ަކނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލާ ިޚާލފަށް ކަމަށް ބުނެ  ހުަށހެޅި ނުކުާތއެވެ

  

ިއްސތިުއނާުފ  ކޯުޓ އަމުރު J/MD/2017/2060-145 ޯކޓުގެ ނަންބަރު ްކރިިމނަލް .4

/ ގއ.ވިިލނގިލި އިބްރާހީމް ޙީަނފުގެކުރުމަށް  ފަރާތުްނ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިޯކޓުގެ ޝަރީޢުަތެގ  ރޯިޒންވިލާ

ން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހަިއކޯޓުެގ ޝަރީޢަތުގެ ގުޅިގެ ަތާކއިއެނުކުތާ ނުކުާތތަކަށާިއ އަދި މަޖިލީހަށް ުހށަހެޅި 

މަޖިލީހުގައި މައްސަލާގަިއ ހިމެނޭ ދެަފރާުތން ދަްއާކފައިވާ ވާހަަކތަކަށާިއ ހުަށހެޅިފައިވާ ލިޔިެކޔުންަތކުެގ 

މިމަްއސަަލ ބެލުމުގަިއ ބައިވެރިވި ، މައްޗަށް ަޝރުޢީ ައދި ޤާޫނނީ ނަަޒަރުކން ވިްސނާ ަބލާިއރު 

ނިޑާޔުރްނަނށް އަްނަނނިވި ކަންތައްތަްއ ފާހަގުަކރެވިފައިވެއެވެ.  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހަިއކޯޓުގެ ފަ
 

ކުށެއްގެ ތުހުަމތުގައިވާ މީހެއްގެ ބަްނދާެމދު ގޮތެއް ނިންމުމުގަިއ  (ހ) ފުރަތަމަކަމަކީ،

ނޑިޔުާރ ަބލަންޖެހޭީނ ިދވެހިރާްއޖޭގެ ޖުމްހޫރިއް ވަަނ މާއްދާާއިއ [ކުެށއްގެ  49ޔާގެ ޤާނޫނުައާސސީގެ ފަ

ނިޑާޔރެއްގެ ުކރިމައްޗަށް ާޙޟިރުޮކށް ބަންދާމެދު ގޮތެއް ިނންމުމުެގ  ތުހުމަތުގައި ބަްނދުކުރެޭވ މީހުން ފަ

 ،ސަަބުބނުްކެރ ސަަބެބއް އޮތްތޯކަާމއި 5ވަނަ ާމއްދާގެ (ހ) ގައި ަބޔާންޮކށްފައިވާ  7ޤަވާޢިދު] ެގ 

ނިޑާޔެރްއެގ  49 ޤާޫނނުައާސީސގެ ވަަނ މާއްދާާއިއ [ކުށެއްގެ ުތހުމަތުގައި ަބންުދކުރެޭވ މީހުން ފަ

ވަަނ މާއްދާެގ (ހ) އަްށ  7ކުރިމަްއޗަށް ޙާޟިުރކޮށް ބަްނދާމެދު ގޮތެއް ިނންމުުމގެ ޤަވާޢިދު] ގެ 
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ްސދޭން ުހިރ ބަލާިއރު، ެއމީހަކާމެދު ުތހުމަތުކުރެވިަފއިވާ މައަްސލައެއްގެ ހެިކ ފޮރުވުމަށް ނުވަތަ ހިެކބަ 

މީހަކަްށ ނުޫފޒެއް ފޯރުވުމަށް މަަސއްކަްތ ކޮށްާފނެކަަމށް، ނުވަތަ ކޯޓަށް ާހިޒުރ ނުވެދާނެކަަމށް، ނުަވަތ 

ފިލާފާނެކަމަށް، ނުވަަތ ބަްނުދްނ ދޫކްޮށލަިއފިނަމަ މުޖްތަމަޢުގެ ަސލާމަތަްށ ުނަރްއަކލެއް 

ނިޑާޔރަށް ފެނިްއޖެނަމަ، އެީމހުަކ ބަ  ންދުގިައ ެބހެއްޓުުމގެ އަމުރެއް ެނރުމުގެ ާބުރ ކުރިމަތިވެާދެނކަމަށް ފަ

ނޑިޔަާރށް ލިިބގެންވާަކްނ އެނގެން ޮއްނަނކަާމއި   ؛ފަ

 

ތުހުަމތުުކރެވޭ ކުްށ ، ވަަނ މާއްދާާއ ެއއްގޮތަށް މީަހކު ަބންުދުކުރމުގައި 49ޤާނޫނުައާސީސގެ 

ަރއްކާެތިރކަަމީކ ަޝއުްކކުރެވޭ ކުށުގެ ނު ސާބިުތުކރުމަްށ ކާފީ ހެިކތަކެއް ނެްތކަމުގައި ވިޔަސް،

ކޮބައިކަމާއި، އެކުށް ަތޙްީޤޤުކުރުމުގައި ހުރީ ިކހާ މިންވަރެއްގެ ުއނދަގޫތަެކއްޯތއާއި، އެކަުމގައި ހިމެޭނ 

މީހުންގެ ޢަދަދަކީ ޮކބަިއަކމާއި، ކުށުގެ ޠަބީޢަތަކީ ކޮބަިއކަމާއި، ކުށުގެ ުކަޑބޮޑު މިނަކީ ކޮބަިއކަމާިއ، 

އަދަަބކީ ކޮަބއިކަާމއި، ޝައުްކުކރެވޭ މީހާ ފިަލއި ަރްއކާވުމުެގ  އެކުށަށް ޤާޫނނުގައި ަކނޑައެޅިފައިވާ

ނިޑޔާުރ  ބިރުއޮތީ ިކާހވަަރކަށްކަމާއި، ހެކިަތާކކުެޅ ހެކިތައް ަނއްތާލުމުގެ ބިރު އޮތީ ކިާހ ވަަރކަްށކްަނ ފަ

ަކްނ ޤަޟިއްޔާަގއި ބަާޔްނކޮްށފައިވާ SC-A/20/2010ވަޒަްނުކަރްނެޖހޭނެކަމަށް ުސޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަްނބަރު 

  އެނެގން އޮެވއެވެ.
  

ްމ ގިލި/ ރޯޒިްނވިލާ އިބްރާހީ ނއިސްިތއުނާުފކުރެވޭ މައްސަލައިަގިއ ގއ.ވިލި (ށ) ދެވަނަކަމަކީ، 

ެޓަރރިަޒމްގެ ތުހުމަތުކަުމގައިވާތީ މީާނ ދޫކޮށްަލއިިފނަމަ ީމނާގެ ، ަޙނީފުގެ މަްއޗަށް ުތހުމަުތކުރެވިފައިވަނީ 

ށްފާނެކަމަްށ ފެންނާތީ މުޖުތަމަޢުގެ ސަލާަމާތިއ ފަރާތުން މުޖުތަމަޢަށް ނޭދެވޭ ައސަރެއްކޮ

މް ަޙީނުފ ން ަކނޑައަޅާ ތަނެްއގައި އިބްރާހީ ަރއްާކެތިރކަމަށްޓަކައި، ިމިނސްްޓރީ ޮއފް ހޯމްއެފްައރޒު 

މް ޙަނީފުެގ މައްޗަްށ ރާތުްނ ބުނެފައިވާއިރު، އިބާްރހީ ބަްނދުގައި ަބހައްޓަންެޖޭހަކމަށް ދައުލަުތގެ ފަ

ނިޑާޔރަކަްށ ުނރައްކާާވފަދަ ޙަމަލާެއއް ދިނުަމްށ ތުހުމަތުުކރެިވފައި ވަނީ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަ

ރޭިވކަމުގެ ތުހުމަތުކަމުގައިވާއިރު، ިމއީ ކުށުގެ ޒާތާއި ތަބީޢަތަށް ބަލާއިރު ުނަރްއާކތެިރކަން ޮބުޑ ކުށެްއަކްނ 

ކުގެ މަްއޗަށް ބެލުުމްނ އިވާ ހެކިތަ އެނެގން ޮއްނނަކަާމއި، ިމމައްސަލައިަގިއ ފުލުހުންގެ ފަރާުތން ހުަށހަޅާފަ

މް ޙަނީފުގެ މައްަޗށް ތުހުމަތުުކރެވޭ ކުށަށް ތުހުމަތެއް ުއފެދޭ މިންވުަރގެ ހެކި ަޤީރނާ ފުލުހުންގެ އިބްާރހީ 

ފަރާތުން ުހަށހަޅާފައިވާކަން އެނގޭކަމާިއ، މިހެްނކަުމން މިމަްއަސލައިގެ ބާވަަތށާއި، ހުަށެހޅުނު ެހިކ 

ޤަޟިއްޔާަގއި  SC-A/20/2010ވެހާިރއްޖޭގެ ުސޕްރީމްޯކޓުގެ ނަްނަބރު ަޤރީނާގެ ަމއްޗަާށއި، ދި 

ިހނދަށް ދޫވެފަިއ މިފާހަގަުކރައްާވފައިވާ ކްަނަކމުގެ މައްޗަްށ ބެލުމުން، މިފަދަ ތުހުމަތެއްގައިވާ ފަރާެތއް 
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ްނއޮންަނަކާމިއ ހުރުމަީކ ެއކަމުގެ ަސބަުބްނ މުޖުތަމަޢުގެ ސަލާމަތަށް ުނރަްއކަެލއް އޮތްކަެމއްކަުމގައި ބެލެވެ

ނޑިޔާުރްނ ދެކެނީ ިއބްރާހީމިހެންކަމުން މިމައްސަލަެބިލ ދިވެހާިރއްޖޭގެ ހައިކޯ މް ަޙީނުފ މިިނސްްޓީރ ޓުގެ ފަ

ކޯޓުން ނިްނމަވާފައިވާ އެ  އޮފް ހޯމް ެއފެައރޒުން ަކނޑަައޅާތަނެްއގައި ބަްނދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ްކރިމިނަލް 

  ޖެހޭނެަތނެްއެނތްކަމުގައެެވ. ޓު އަމުރަށް ަބަދލު ގެންަނންކޯ J/MD/2017/2060-145ކޯޓުގެ ަނންބަރު 

  

 :ްޙުކުމ  
  

ުކިރމިނަލް ކޯުޓެގ ، ދެންފަހެ، އިސްވެ ބަާޔންކުރެުވނު ަކންަތއްތައް އެގޮުތގެ މަތިން ހުރުުމން

ނަޑައަޅިއ J/MD/2017/2060-145 ނަްނބަރު  ކޯޓު އަމުރަށް ބަދަލުގެްނނާނެ ތަނެްއނެްތކަމަށް ކަ

. މިޤަޟިއްޔާ ެބލި ނޑިާޔުރންގެ އިއްތިފާޤުްނ ޙުކުމޮްކށްފީމެވެ   ދިވެިހރާްއޖޭގެ ހައިކޯުޓގެ ފަ

  

 

  


