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  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު 
  ދިވެހިރާއްޖެ 

  
  ޚުލާޞާޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ 

  
  
 ު2017 :ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ/HC-A/200 

  ިތް ފަރާ  އިސްތިއުނާފުކުރ: (  ދިވެހި ދައުލަްތ (ޕްޮރިސކިއުަޓރ ެޖެނަރލްގެ އޮފީސް

  
  ިއިސްތިއުނާފު ރައްދުވ:  ފަރާތް

:  މއ. ބްލޫްކަލއުޑް / ކ. މާލެ މީ އެޑްރެސް: * ދާއިމުޙައްމަދު ައްސަލމް             * ނަން
:         A341105* އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:   މއ. ްބލޫކްލައުޑް / ކ. މާލެ * މިހާރުގެ އެޑްރެސް

  
  

 :ް2017އޭޕްރިްލ  13 ރަޖިސްޓްރީކުރެވުނު ތާރީޚ       :   2017ޖޫން  07 * ނިމުނު ތާރީޚް

 
  
 ު145: އިސްތިއުނާފުކުރެވުނު ކޯޓު އަމުރު ނަންބަރ-J/MD/2017/2111  
 :  ކުރިމިަނލް ކޯޓު އަމުރު ނެރުނު ކޯޓު
  :ްމައްސަލައިގެ ބާވަތ( /ވިޔަފިާރުކުރން  ބަންދު އަމުރު (މަްސތުވާތަކެތި ބޭނުންކުުރްނ/ގެންގުޅުން
 :ް2017އޭޕްރިލް  08 އަމުރު ނެރުނު ތާރީޚ                   

        

  ްނޑިޔާރުންގެ މަޖިލިސ  :މައްސަލަ ބެލި ފަ
ނޑިޔުާރ ޢްަބދު  ނޙަމީުދ، هللا ފަ ނޑިޔާރު ، ްއަރއޫފު އިްބރާހީމްޢަބްދު ޑިާޔރު ފަ  ޢަލީ ސަީމރު ފަ

 -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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 :ާދަޢުވާގެ ޚުލާޞ 

ކޯޓު އަމުުރ ެއކޯޓުން ެނުރއްވާފައިަވީނ  J/MD/2017/2111-145ުކރިިމަނލް ކޯޓުގެ ަނންަބުރ  ،މިއީ

ެއްއގޮތަށްނޫްނ ަކމަށްބުނެ ެއ އަމުރު ިއްސތިުއނާފު ކޮށްިދނުމަށް އެިދ ޝަރުޢީ ނުވަތަ ޤާނޫީނ ހަމަތަާކ 

ްޕޮރިސކިއުޓަރ ޖެެނރަލްެގ އޮފީހުގެ ފަރާުތްނ ދިވެިހރާްއޖޭގެ ހައިޯކޓަށް ހުށަެހޅުމުން ބަާލފަިއާވ 

 .  ޤަޟިއްާޔެއެކވެ

ައސްަލްމ  މިޤަޟިއްޔާގައި މައްސަަލ ަރއްދުވާ ފަރާަތކީ، މއ. ބްލޫކްލަުއްޑ / ކ. މާލެ މުޙައްމަދު

.   އެވެ

  

 :ްފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައ  

ކޯޓު އަުމރަްށ ބަާލިއުރ، ެއ J/MD/2017/2111-145 ކުރިމަިނލް ކޯޓުގެ ަނންބަުރ  - 01

ހާއިރު މއ. ްބލޫްކަލއުޑް / ކ. މާެލ މުަޙއްަމދު  12:58ވަނަ ދުވަހުގެ  14މާރުޗ  2017ކޯޓުއަުމަރކީ، 

ގެ ވިޔަފާރި ުކާރކަމަްށ ތުހުމަތު ކުރެވޭ މަްއަސލައިގައި، މުަޙްއމަުދ ައސްލަމް، މަްސތުވާތަކެތި ގެންގުޅެ އެތަކެތީ

 ،ައސްލަމް ޫދކޮށްލައިިފނަަމ މުޖުތަމަޢުގެ ސަލާމަތާިއ ަރްއކާެތިރަކން ގެއްިލގެން ހިނގަިއދާެނކަމަށް ފެްނާނތީ

ރުޒން ަކނޑައަޅާ ތަެނއްަގއި މުޙައްމަދު އަސްަލމް ބަްނދުގައި ބަ ަހއްޓަން އަމުރުޮކށް މިިނސްޓްރީ ޮއފް ހޯމްއެފްއަ

 : [ަބންދުގެ މުއްަދތު އިތުުރކުުރމަްށ  MF/158168ދެއްވުން އެިދ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ަސރވިސްގެ ނަްނބަރު

) ދުވަހުގެ  10މުުޖތަމަޢުގެ ސަާލމަތާއި ރަްއާކތިެރކަމަށްަޓަކއި ، ހުށަހަޅާ ފޯމް] އިން ހުަށހެޅުމުން (ދިހައެއް

ކުރިިމަނލް  ވަނަ ދުވަހު 2017އޭްޕރިލް  08 ،އި ބަންދުުކުރމަްށ ިނންމައިމުއްދަތަށް މުޙައްމަުދ ައްސލަމް ގޭގަ

.   ކޯޓުން ެނުރްއވާފައިވާ އަމުެރއްކަން އެނގެން އޮވެއެވެ

  

ކޯޓު އަުމރު އެކޯުޓްނ  J/MD/2017/2111-145ކުރިމަިނލް ޯކޓުގެ ނަންަބުރ  - 02

ހަމަތަކާ ޚިލާފަށް ކަމަށްބުނެ ޕްރޮިސކިއުޓަރ ޖެެނރަލްގެ ފަރާތުން ނެރުއްވާފައިަވނީ ަޝރުޢީ ނުވަތަ ޤާނޫީނ 
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އެއަމުރު ިއްސތިއުނާުފކުަރުމން، އަންަނިނވި ނުކުތާތައް ފާހަގަކޮށް، އެުނކުތާތަާކެމދު ދިވެހިރާްއޖޭގެ ހައިކޯުޓގެ 

 ޝަރީަޢތުގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަަދއްކާފައިވެއެވެ.  ެއގޮތުން،

 : ކޯޓު އަމުރަީކ،  J/MD/2017/2111-145ނަލް ކޯޓުެގ ަނންަބުރ ކުިރމި ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ

ކުެށއްގެ ވަނަ މާްއދާއާއި [ 46ވަނަ މާްއދާއާއި  49ޤާނޫުނައާސީސގެ ދިވެިހރާއްޖޭެގ ޖުމްހިޫރއްާޔގެ 

ނިޑާޔރެއްގެ ކުރިަމއްޗަށް ހާޟުިރކޮްށ ބްަނދާމެދު ގޮެތއް ނިންމުުމެގ  ތުހުމަތުގައި ބަްނދުކުރެޭވ މީހުްނ ފަ

ވަަނ މާއްދާަގއި ކުްށކުަށށް ތުހުމަުތކުރެވޭ މީުހްނ ބަންދުގައި ެބހެއްޓުމާމެުދ  7] ގެ ޤަވާޢިދު

ަކނޑައަޅުއްވާފައިވާ އުޞޫލަށް ރިޢާަޔްތުނުކރައްވަިއ ެނރުއްވާފައިވާ އަމުރެއްކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅަާފިއާވ 

.   ުނކުތާއެވެ

 : ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ަގިއ  143ގެ ޤާޫނނުައސާސީދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫިރއްޔާގެ  ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ

[މަތީ މުަރަޙލާގެ ކޯޓުތަުކން ނިންމާ ނިންމުންތަކަްށ އެއަށްވުރެ ދަށު މުަރޙަާލގެ ކޯޓުތަުކްނ ތަބާވާންާވެނ] 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީްމ ކަމަށް ަބޔާްނކޮށްފައިވާިއރު، މިބާވަތުގެ މައްސަަލތަކުަގއި ޢަމަލުުކަރންވީ އުޞޫުލ 

ދިވެހިާރއްޖޭގެ ސުްޕީރްމ ކޯޓުގެ ނަންަބުރ އަދި ޤަޟިއްޔާަގއި  SC-A/19/2011ކޯޓުގެ ނަންަބރު 

2011/SC-A/33  ،ުޤަޟިއްޔާގައި ަކނަޑއަޅުއްވާފައިވަނިކޮށް، ްކިރމިނަްލ ކޯޓުން އަމުރު ެނުރއްވިއިރ

 އެއުޞޫލަށް ރިޢާޔަތް ުނުކަރއްވައި އަމުރު ެނުރއްވާފައިވުން ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަާޅފައިވާ ނުކުާތއެވެ.  

 

ކޯޓު އަމުރު އިސްތިއުނާފު ކުރުަމްށ  J/MD/2017/2111-145ުކރިިމަނލް ކޯޓުގެ ނަނަްބރު  -03

ްޕޮރިސކިއުަޓރ ޖެނެރަލްެގ ފަރާުތން ުހށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާަތކަާށއި، އެުނުކަތކާ ގުޅިގެން ދިވެިހރާއްޭޖގެ 

ކާަފއިވާ ވާހަަކތަކަާށިއ ހަިއކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުެގ މަޖިލީހުގައި މަްއަސަލއިގައި ހިމެނޭ ދެަފާރުތން ދައް

މިަމްއސަލަ ެބލުުމގަިއ  ،ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔެކިުޔންަތކުގެ މައްޗަްށ ޝަރުޢީ ާޤނޫނީ ނަަޒަރުކން ވިސްނާ ބަލާިއރު 

ނިޑޔާރުްނަނށް ައްނަނނިވި ކަންަތއްތަްއ ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.  ބައިެވރިވި ިދވެހިާރއްޖޭގެ ހަިއކޯޓުގެ ފަ
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ނިޑޔާރު ަބލަންޖެޭހީނ ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި  (ހ) ވާ މީެހއްގެ ބަްނދާމެުދ ގޮތެއް ިނންމުމުގައި ފަ

ވަނަ މާްއދާއާއި [ުކެށއްގެ ތުހުމަތުގައި ަބންުދކުރެވޭ  49ދިވެިހރާއްޖޭެގ ޖުމްޫހރިްއާޔގެ ޤާޫނނުައާސީސގެ 

ނަ ާމއްދާގެ ވަ 7މީހުން ަފނިޑާޔރެއްގެ ުކިރމައްޗަށް ާޙިޟުރކޮށް ަބންދާމެދު ގޮެތއް ިނންމުމުގެ ޤަވާޢިދު] ގެ 

އެއިްނ ަސަބބެއް އޮތްކަން ނުަވތަ ، ަސަބބުންކުރެ ަސަބބެއް އޮތްޯތކަމާއި  5(ހ) ގައި ބަާޔްނކޮށްފަިއވާ 

ނިޑޔާރަްށަކން ާޤނޫނުައާސސީެގ  ވަނަ މާއްާދގެ  48ނެްތކަމާމެދު ގޮތެއް ިނންުމމުގެ ާބރު ިލބިދީފައިވަނީ ފަ

  ؛ ްނަނކަމާއިވަނަ މާްއދާއަށް ެބލުމުން އެނގެން އޮ 49(ރ) އަާށއި 

ވަަނ މާއްދާާއއި [ކުެށއްގެ ތުހުމަތުގައި ަބންުދކުރެވޭ ީމހުން ަފނޑިާޔެރއްގެ  49ޤާޫނނުައާސީސގެ 

ވަަނ މާއްދާގެ (ހ) އަށް ބަލާިއރު،  7ކުރިމަްއޗަށް ޙާިޟުރކޮށް ބަްނދާމެދު ގޮތެއް ިނންމުުމގެ ޤަވާޢިދު] ގެ 

ިކ ފޮރުވުމަށް ނުވަތަ ެހިކަބްސދްޭނ ުހިރ މީހަަކށް ުނފޫެޒްއ އެމީަހކާމެދު ތުހުމަތުުކރެިވފައިވާ މަްއަސލައެއްެގ ހެ

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

ނޑިާޔރަ  ށް ބަްނދުްނ ދޫކޮށްލައިފިނަަމ މުޖްތަމަޢުގެ ަސލާމަަތށް ުނަރްއަކލެއް ުކރިަމތިވެދާނެކަމަްށ ފަ

ނިޑޔާަރށް ލިބިެގންވާަކން ެއނގެން  ފެނިއްެޖނަމަ، އެމީހަކު ަބންދުގައި ެބެހއްޓުމުގެ އަމެުރއް ނެރުމުެގ ާބރު ފަ

 ؛އޮްނަނކަމާއި

ތުހުމަުތުކެރވޭ ކުްށ ، ވަނަ ާމއްދާއާ ެއއްގޮތަށް މީހަކު ބަންުދުކރުމުގައި  49ޤާޫނނުައާސީސގެ 

ޝައްުކުކެރވޭ ކުށުގެ ނުރައްާކެތިރކަމަކީ ކަޮބިއކަާމއި،  ޔަސް،ސާބިުތުކރުމަްށ ާކފީ ހެކިަތކެއް ނެްތކަުމގައި ވި

އަދި ެއކުށް ތަޙްޤީުޤުކުރުމގައި ުހރީ ިކހާ މިންަވރެްއގެ އުނދަގޫަތކެއްތޯއާއި، އެކަމުގައި ިހމެނޭ މީުހންގެ 

ކުޑަބޮޑު މިނަކީ ޮކބަިއކަމާއި، ެއކުަށށް ޤާޫނނުގަިއ ޢަދަދަކީ ޮކބަިއކަމާއި، ުކށުގެ ޠަބީޢަތަކީ ޮކބަިއކަމާއި، ުކށުގެ 

ަކނަޑއެޅިފައިވާ އަދަަބކީ ޮކބަިއކަމާއި، ޝައްުކކުެރޭވ މީހާ ފިލަިއ ަރއްކާވުމުގެ ިބުރޮއތީ ކިާހވަރެއްަކާމއި، އަދި 

ނިޑޔާރު ވަަޒންުކަރންޖެޭހެނކަމަށް ސުްޕީރމް  ހެކިތަާކކުޅެ ެހކިތަްއ ނައްާތލުމުގެ ބިރު އޮތީ ިކހާ ވަަރަކށްަކން ފަ

. SC-A/19/2010ކޯޓުގެ ަނންބަރު    ޤަޟިއްޔާގައި ަބޔްާނކޮށްފައިާވކަން ެއނގްެނ އޮވެއެވެ
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މިއިްސތިއުނާުފުކރެޭވ މައްަސލައިަގއި މއ. ބްލޫކްލައުޑް/ މާލެ މުަޙއްމަދު އަސްލަމްގެ މައްޗަްށ  (ށ)

މަދު އަސްަލމް، ހާިއރު މުަޙއް  12:58ވަނަ ދުވަހުގެ  14މާރުޗ  2017، ތުހުމަތުުކރެިވފައިވަނީ

މަސްތުވާަތކެިތ ގެންގުޅެ އެތަކެތީގެ ވިަޔފާރި ުކާރަކަމށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މަްއަސލައެްއކަާމިއ، އެހެްނކަމުން 

މުޙައްމަދު އަްސލަމް ދޫކޮށްލައިފިަނމަ މުޙައްަމދު އަސްަލމްގެ ފަރާުތން މުޖުތަަމޢުއަށް ނޭެދވޭ 

ސަާލމަތާއި ަރއްާކެތިރކަމަށްޓަކައި، ިމނިސްްޓރީ އޮފް ައަސެރއްކޮށްާފނެކަމަށް ފެންާނތީ، މުޖުތަމަޢުގެ 

ހޯމްއެފްައރުޒން ަކނޑައަާޅ ތަނެއްގައި މުޙައްމަދު އްަސަލމް ބަްނދުގައި ބަހައްޓަން އަމުރުޮކށް ދެއްވުން ެއިދ 

[ބަްނދުގެ މުއްދަތު އިުތުރކުރުމަްށ ހުށަހަޅާ ފޯމް]  MF/158168މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ނަންބުަރ: 

ނާއި، ަދއުލަތުގެ ަފާރތުން ދިވެހިާރއްޖޭގެ ހަިއޯކޓުގައި ދަްއާކފައިވާ ވާހަަކތަުކން ެއނގްެނ އޮްނަނަކާމއި، އިން 

މުޙައްމަދު ައްސލަމްގެ މަްއޗަށް ުތހުމަުތުކރެވިފައިވާ އެަމްއސަަލައީކ މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް ަސރވިސްގެ ފަރާތުން 

ަޓކައި ޕްޮރިސިކއުޓަރ ެޖެނަރލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވިފައިވާ ތަޙްީޤޤު ިންނމާ ދަޢުވާކުުރމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް

  މައްސަލަެއްއަކން ދައުލަތުގެ ފަރާުތން ަދއްކާފައިވާ ވާަހކަަތކުން އެނގެން އްޮނަނަކމާއި؛

މަނާކުރެވިަފިއވާ މަސްތުާވތަކެތީގެ ވިަޔފާރިާއއި އޭެގ ބޭުންނުކރުުމގެ ކުށްތަަކީކ އެކުށްތަކުެގ ޒާތާއި 

ގެ ޞުލްޙަ ަމަސަލްސކަާމއި ައމަންއަާމންަކަމށް އަދި މުުޖތަމަޢަށް ބޮެޑތި ގެއްލުންަތއް ބާވަތުން މުުޖތަމަޢު

) ގެ  2011/17ލިބެުމންދާ ުކށްތަކެއްކަާމއި، ޤާނޫނު ނަންަބރު  ވަަނ  136(މަްސތުވާތަކެްއޗެާބހޭ ޤާޫނނު

) މާއްދާގެ (ބ) ގައި ބަާޔްނކޮށްފައިވާ ޓްރެިފްކުކރުމުގެ ކުށަކީ ުމުޠލަޤު މަސްއޫިލއްޔަ ތު (ސްްޓރިކްޓް ލަިއިބލިޓީ

އުފުލަންެޖހޭ ކުށެއްގެ ގޮުތގައި ބަާޔންވެފައިވާ ކުށެްއަކމާއި މިކުަށކީ އެންމެ ބޮޑެިތ ކުށްަތކުގެ ގިންތީގައި ހިެމޭނ 

ޤަޟިްއޔާެގ  SC-A/10/2016ޖިނާޔަތުގެ ުކށެްއ ކަމަްށ ދިވެިހރާއްޭޖގެ ުސްޕރީްމ ކޯޓުގެ ަނންަބުރ 

  (ނ) ގައި ބަޔާްނކުރައްވާަފއިވާ ކަމާއި؛ފާހަގަކުރެވުުނ ނުކުާތތަކުގެ 

މަނާކުރެވިަފިއވާ މަސްތުވާަތކެތީގެ ވިޔަފާިރއާއި އޭގެ ބޭުނންުކރުމުެގ ކުށްތަަކކީ، އެކުށްަތކުގެ ބާވަތުން 

މުޖުތަމަޢަށް ލިބެުމންދާ ޮބޑެތި ގެއްލުްނތަކަށްޓަަކއި މުޖުތަމަޢަށް ުނރަްއކާެތިރަކން ބޮޑު ކުުށގެ ޢަމަލުތަެކއްެގ 
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 SC-A/33/2011ފާހަގަުކރެވިފައިވާ ކުށްަތކެއް ކަމަށް ދިވެިހާރއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަްނބަރު  ގޮތުގައި

ޤަޟިއްޔާގެ ފާހަގަކުެރވުުނ ުނކުތާަތކުގެ (ނ) ގައި ބަާޔްނުކރައްަވއި ެއޤަޟްިއޔާގައި ތުހުަމތުުކރެވުުނ ަފާރްތ 

ުޒން ަކނޑައަޅާ ަތެނއްގައި ބަންުދަގއި އެމައްސަަލއިެގ ޝަރީޢަތް ނިމެްނދެްނ ިމިނސްޓްީރ ޮއފް ހޯމް އެެފއާ

.   ބެހެއްޓުމަށް ދިވެިހރާއްޭޖެގ ސުްޕރީމް ޯކޓުން އަުމރު ނެރުއްވާފައިވާކަން ެއނގްެނ އޮވެއެވެ

  

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ަސރވިސްގެ ފަރާތުން މުޙައްަމދު ައްސލަމް އިތުރަށް ބަްނދުގަިއ  (ނ)

ށް ތުޙުމަތު ުކެރވޭ މައްސަަލައކީ މަސްތުވާަތކެތި ގެންގުޅެ ބަހައްަޓްނޭބުނންވަނީ ުމޙަްއމަދު އަސްލަްމގެ މައްޗަ

އޭގެ ވިޔަާފިރ ުކރާފަރާެތްއކަމަށް ަޝްއކު ުކރެވޭ ަމްއސަލަައކަށްވާތީ، މުޖުތަމަޢުގެ ސަލާަމތާއި ަރއްކާެތިރ 

-145ކަމަށްޓަަކިއަކން ެއނގެންއޮްނނައިރު، އިސްތިުއނާފު މިކުރެވޭ، ކުރިމިަންލ ކޯޓުގެ ނަްނަބރު 

J/MD/2017/2111  ި10ކޯޓު އަމުރުަގިއ މުޖުތަމަޢުގެ ސަލާމަތާިއ ަރްއކާތެިރކަމަށްޓަކައ  ( (ދިހައެއް

  ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މުަޙްއމަދު އަސްލަްމ ގޭގައި ބަންދުކުރުމަށް ިނންމާފައިވާަކން އެނގެން އޮންަނކަާމއި،  

/ މާލެ މުޙަ 12:58ވަނަ ދުވަހުގެ  14މާރުޗ  2017 އްމަުދ ައްސލަމް، ހާއިރު މއ. ބްލޫްކަލއުޑް

ުމޙަްއމަދު އަްސލަްމެގ ، މަސްތުވާަތކެިތ ގެންގުޅެ އެތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ުކާރަކަމށް ތުޙުމަތު ކެުރވޭ މައްސަަލއިގައި

ނޑު ަބލާ ފާްސކުރުުމގެ ތެރޭގައި މުޙައްމަދު ައްސލަމް ލައިެގން ުހރި ފަްޓލޫނުގެ ވާތްފަރާުތ ކުރިމަީތ  ހަށިގަ

ރަަބުރ ެޕެކޓް  15ގެ ެތރެިއން ަމްސތުވާތަކެތިކަމަށް ަޝއްުކުކރެޭވ ެއއްޗެއްުހިރ ަރަބރު ެޕކެޓް 03ޖީބުްނ ނެގި 

)  6.1111(ލެބޯްޓރީ ތަޙްލީުލުކރުުމްނ މޯފިންއާިއ ޑައަމޯފިްނ އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ބަރުަދުނގައި  ގްރާމް ުހރި

ނުމުން ޯކޓު އަމުރެްއެގ ފެނިފައިވުމާއި، އަދި މުޙަްއމަދު އަސްލަްމގެ ގޭގައި މްަސތުވާތަކެތި ހުްނާނނެކަމަްށ ބު 

ދަށުން މއ. ބްޫލކްލައުޑް ބަލާ ފާްސުކރަން ޮގސް، މުަޙއްމަދު އްަސލަްމއާއި ުސވާުލކުުރުމން އެގޭގައި ުހިރ 

ކަބަޑެއްގައި މަސްތުވާަތކެިތ ހުްނނާެނކަަމށް ބުނެ އެަކބަޑު ހުޅުވަިއ ދިނުމުން، އެކަަބޑު ެތޭރގައި އޮތް ިސީޓ 

ަރަބރު ެޕެކޓް  20ކެތިކަމަށް ޝައްުކކުރެވޭ ެއއްެޗްއުހރި ބްލެޓް ަސއިޒުގެ ުއރަެއއްގެ ތެެރއިން ަމްސތުވާތަ
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ގްރާމް ހުިރ)  8.2740(ލެބޯްޓރީ ތަޙްލީުލުކރުުމްނ މޯފިން އާއި ޑައަމޯފިން އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ބަރުަދނުަގއި 

ުދ ައސްލަމްެގ ފެނިފައިވާަކްނ، މިމައްސަަލއާ ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ ެހކި ނުވަތަ ަޤީރނާގެ ގޮތުގައި ުމޙައްމަ

ބަްނދުގެ މުްއދަތު އިުތުރކުރުމަްށ މޯލްިޑވްސް ޕޮިލްސ ަސރިވސްެގ ފަރާުތން ހުަށހަޅާފައިވާ މޯލްޑިވްްސ ޮޕލިސް 

 : [ަބްނދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ުހަށހަޅާ ފޯމް] ގައި  MF/158168ސަރިވސްެގ ނަްނބަރު

  ؛ބަާޔްނކޮށްފަިއވާ ކަމާއި

ރެވިފައިާވ މީހާގެ ަބްނދާމެދު ގޮތެްއ ނިންމުމަށްޓަކައި ަފނޑިާޔރެއްގެ ކުށެއްގެ ުތުހމަތުގައި ަބްނދުކު 

ނިޑޔާރަްށ  ކުރިމަްއޗަށް ޙާިޟުރކުރެޭވ މީހާއަކީ ުމޖުތަމަޢުގެ ަސލާމަތަށް ުނަރއްކާތެރިެވދާނެ މީހެްއަކމަށް ފަ

ދިވެިހރާއްޭޖގެ  ފެންަނ ާޙލަްތތަކުގައި އެީމހަުކ ަބންުދޮކށްފައި ަބހަްއޓާނެ ަތނެްއ ަކނޑައެޅުާމ ެބހޭ ގޮތުން 

ޤަޟިއްޔާަގިއ  HC-A/35/2013ޤަޟިްއޔާއާއި ަންނބަރު  HC-A/260/2012ހަިއކޯޓުގެ ަންނަބރު 

ަކނަޑއަޅާފައިވާ އުޞޫލަށް ބަލާއިރު ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ބަްނުދކުރެވިފައިާވ މީހާގެ ބަންދާމެދު ގޮެތްއ 

މީާހައީކ މުޖުތަމަޢުގެ ަސލާމަތަށް ނިންމުމަށްޓަަކއި ަފނިޑޔާރެއްގެ ުކރިަމއްޗަްށ ޙާޟުިރކުރެވޭ 

ނޑިޔާރަްށ ެފްނަނ ޙާލަތްަތކުގައި އެމީހަުކ ބަްނދުގައި ަބހައްޓަންެޖހޭނީ  ނުރަްއކާެތިރެވދާނެ މީހެްއަކމަށް ފަ

އެމީހެއްގެ ަފރާުތން ުމޖުތަމަޢަށް ުނރަްއކާެތރިކަމެއް ނުފޯރުވޭނެ ަފދަ ތަނެއްގަިއ ކަމަށް ަކނަޑއަޅުއްވާފަިއވާކަން 

  ްނނަކަާމއި؛އެނގެން އޮ 

މުޙައްމަދު ައްސލަމްގެ މްައޗަށް ތުހުަމތުުކރެވިފައިާވ މައްަސލަިއގެ ތަޙްޤީޤް ނިންަމއި، ޝަރީޢަތަްށ 

ަދއުަލތުގެ ފަރާތްުނ ދަްއކާފަިއވާ ހުށަހެޅުމުގެ ަމުރހަލާގައިާވ މައްސަަލެއއްކަން، މިަމއްސަލަާއ ގުޅިގެން 

ވާހަކަަތކުން އެނގެން އޮންަނކަާމއި، މައްސަލަެއއްެގ ތަޙްޤީޤު ކުރެވޭ މީަހކީ ކުށެއް ުކިރަކމުގެ ތުހުމަތުގެ 

މަޙައްލުަގއިވާ މީހެއް ކަމާއި، އެީމހަކީ ކުށްެވރިވެފައިވާ މީހެއްގެ ގޮތުގައި ބެެލވިގެންވާނެ މީހެްއ 

މީހެއްގެ ބަްނދާމެދު ގޮތެއް ިނންާމ ޙާލަތްަތކުަގއި، އެމަްއަސލައެއް ަބއްަލާވ ނޫްނކަމަށްވާިއރު، އެފަަދ 

ނޑިާޔަރުކ ަބއްލަވަްނ ޖެޭހނީ ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ މީހާެގ ފަރުދީ މަްސލަަޙތަށް އެަކނި ޫނންކަމާއި،  ފަ
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މަސްަލޙަތާިއ ޙައްޤުަތްއ  ތުހުމަތުުކރެިވފައިވާ ފަރާުތގެ ފަރުދީ ަމޞްލަޙަތު ޙިާމޔަތްުކރުާމެއުކ މުޖުތަމަޢުގެ ޖަމާޢީ

  ؛ަރއްާކެތިރކުެރވޭނެ ގޮތްަތެކއްގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަްތކޮށް މި ދެ މަސްަލޙަތު ބެލެްންސ ުކރެވެންާވެނކަމާއި 

އެގޮތުން ބަާލއިރު، މުަޙއްމަދު ައސްލަމްެގ ބަންދުގެ ުމއްދަތު އިތުުރކުރުމަށްަޓކަިއ މޯލްޑިވްސް ޕޮިލްސ 

 : ްނދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ުހަށހަޅާ ފޯމް] ގައި [ބަ  MF/158168ސަރިވސްެގ ނަްނބަރު

މިމަްއަސލައިގެ ބާވަަތށާއި، މަްއސަލައިގައި ލިިބފައިވާ ހެކި ަޤރީނާގެ މަްއަޗްށ ބަާޔްނކޮށްފަިއވާ ަސަބބުތަާކއި، 

 ގޭ ބަންދުގައިވެސް ހުރުމަކީ ިމފަދަ ތުހުމަެތއްގައިވާ ފަރާެތްއ ދޫވެފައި ހުރުަމީކ ނުވަތަ ބަލާިއރު، 

ތުހުމަތުުކރެިވފައިވާ ކުށުގެ ޢަމަލު ތަކުރާުރުކުރމުގެ ފުރުޞަތު އޮންާނެނކަމެްއަކން އެނޭގކަާމއި، އެފަދަ މީހަުކ 

މުޖުތަމަޢުގެ ތެެރއަށް ޫދޮކށްލާފައި ުހުރމާއި އާިދ ދޫވެދާފަދަ ތަެނއްގައިެވސް ެބހެއްޓުމަީކ ެއކަމުގެ ަސަބުބްނ 

މެްއަކމުގައި ަޝީރޢަތުން ެދކޭީތ، މުޖުތަމަޢުގެ ސަލާަމތަށް މުޖުތަމަޢުގެ ަސލާމަތަށް ނުރައްކަެލްއ އޮތްކަ

ނޑިޔާރަްށ ެފްނަނ ޙާލަތްަތކުގައި އެމީހަުކ ބަްނދުގައި ަބހައްޓަންެޖހޭނީ  ނުރަްއކާެތިރެވދާނެ މީހެްއަކމަށް ފަ

.އެމީހެއްގެ ަފރާުތން ުމޖުތަމަޢަށް ނުރައްކާެތިރކަމެއް ނުޯފރުޭވނެ ފަދަ ތަނެއްގަިއ ކަމަށް ަޝީރޢަތުން    ދެކެެމވެ

ނިޑޔާރުން ެދެކީނ ކުިރމިަނލް ކޯޓުގެ  އެެހންަކމުން، މިމަްއސަަލ ދިވެހިާރއްޭޖގެ ހައިކޯުޓްނ ބެލި ފަ

. J/MD/2017/2111-145ނަްނަބރު    ކޯޓު އަުމރަްށ ބަދަލު ގްެނނަންެޖޭހކަމަށެވެ

 

    

 :ްޙުކުމ  

ކުރިިމނަލް ޯކޓުގެ  ،ދެންފަހެ، ިއސްވެ ބަާޔްނކުރެވުުނ ަކްނތައްތައް އެގޮތުގެ މަތިްނ ުހރުމުން 

ކޯޓު އަމުރު މިަޤޟިއްޔާ ިދވެހާިރއްޖޭގެ ހައިކޯޓުަގއި ބެލި J/MD/2017/2111-145 ނަްނބަރު 

ނޑިާޔުރންެގ މަޖިލީހުގެ އިއްތިފާުޤން ބާިޠުލކޮށް،  އިން ފެށިެގްނ  10:50ވަނަ ދުވަހުގެ  07ޖޫން  2017ފަ

ދު އަްސލަމް (އައިޑީ ކާޑު ަންނަބުރ ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މއ. ބްޫލކްލައުޑް/ ކ. މާލެ މުަޙއްމަ 15
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A341105 މިިނސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެެފާއރޒުްނ ަކނޑައަޅާ ތަނެއްގައި ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަްށ، މިޤަޟިއްާޔ (

. ނޑިާޔރުްނގެ އިްއިތފާޤުން އަމުުރކޮްށފީމެވެ   ބެލި ދިވެިހާރއްޖޭގެ ހަިއޯކޓުގެ ފަ

  

  

  

  


