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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު 
ދިވެހިރާއްޖެ 

ޚުލާޞާ ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ 

:ު2017ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ/HC-A/242

:ްއިސްތިއުނާފު ކުރިފަރާތ

ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ޕްރޮސި * ދާއިމީ އެޑްރެސް: ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ޕްރޮސިނަން: *

ސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ޕްރޮ* މިހާރުގެ އެޑްރެސް:

:ްއިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތ

ހ. ބާދަލް/ މާލެ * ދާއިމީ އެޑްރެސް: އިޙްސާން ޙުސައިން : ނަން *

ބާދަލް/ މާލެ ހ. :އެޑްރެސް މިހާރުގެ * A253287* އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު: 

:ް8143ރަމަޟާނ10ްރަޖިސްޓްރީކުރެވުނު ތާރީޚ

2017ޖޫނ05ް

 ާ1438ރަމަޟާނ20ް:ރީޚް ނިމުނު ތ

2017ޖޫނ15ް

 ު145ނަންބަރު: އަމުރު އިސްތިއުނާފުކުރެވުނ-J/MD/2017/3007

 ެކޯޓު އަމުރު ބާވަތް: އަމުރުގ

:ްކްރިމިނަލް ކޯޓުނިންމެވި ކޯޓ

2017މެއި 25* ނިމުނު ތާރީޚް:2017އިމ25ެ* ހުށަހެޅުނު  ތާރީޚް:

ަޖްލިސް:މައްސަލަ ބެލި  ފަނޑިޔާރުންގެ މ◌

ނޑިޔާރު ޢަްބދުއްރައޫފު އިބްާރހީމް ނޑިޔާރު އިސް،ފަ ނޑިާޔރު ،ޙަމީދުهللا ަޢބްދުޢފަ ،    ޢަލީ ސަމީރުފަ
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:ާދަޢުވާގެ ޚުލާޞ

ކޯޓު އަމުރު އެކޯޓުން J/MD/2017/3007-145ކޯޓުގެ ނަންބަރު ކްރިމިނަލް މިއީ،

ނެރުއްވާފައިވަނީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކާއި އެއްގޮތަށްނޫން ކަމަށްބުނެ އެކޯޓުއަމުރު އިސްތިއުނާފު 

ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން އުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ކި ޕްރޮސިއެދި ކޮށްދިނުމަށް 

ބެލިފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެކެވެ.

ހ.ބާދަލް/ އިޙްސާން ޙުސައިން ، މިޤަޟިއްޔާގައި އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތަކީ

) އެވެ.A253287(އައި.ޑީ.ކާޑު ނަންބަރު: 

:ްފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައ

އެކޯޓުން ، ކޯޓު އަމުރJ/MD/2017/3007ު-145ޓުގެ ނަންބަރު ކޯކްރިމިނަލް .1

ނެރެފައިވާ ގޮތް ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކާއި އެއްގޮތްނޫން ކަމަށްބުނެ އެކޯޓު އަމުރު އިސްތިއުނާފު 

ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެކުރުމަށް 

ކޯޓު އަމުރަށް ބަލާއިރު އެކޯޓު J/MD/2017/3007-145ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު .2

15:02ދުވަހުގެ 2017ޖޫނ10ްއިން 15:03ވަނަ ދުވަހުގެ 2017މެއ26ިއަމުރު ނެރެފައިވަނީ، 

އިޙްސާން މިގޮތަށް ގޭގައި ބަންދުކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށް އަމުރުކޮށްކަމާއި،އިޙްސާން ޙުސައިން އަށް 

ހެއްކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަފާނެ ބެހެއްޓުމަށް އަމުރުކުރެއްވި ސަބަބަކީ "ގޭގައި ބަންދުކޮށްފައިޙުސައިން

މިއަމުރަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮވެއެވެ.ންކަ"ކަމަށްޓަކައި

ކޯޓު އަމުރު ޝަރުޢީ އަދި J/MD/2017/3007-145ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު .3

ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ސިކުރުމަށް ޕްރޮ ޤާނޫނީ ހަމަތަކާ އެއްގޮތްނޫންކަމަށްބުނެ އެއަމުރު އިސްތިއުނާފް 
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މެދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ ތަކާ (ދޭއް) ނުކުތާއެއް ފާހަގަކޮށް އެނުކުތ02ާއޮފީހުގެ ފަރާތުން 

ޅި؛މަޖްލީހުގައި ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ހުށަހެ 

ކޯޓު J/MD/2017/3007-145ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު: :(ހ) ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ 

ވަނަ މާއްދާއާއި "ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި 49އަމުރަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނޑިޔެާރއްގެ ކުރިމައްޗަށް ޙާޟިރުކޮށް ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ޤަވާޢިދު" ގެ  ބަންދުކުރެވޭ މީހުން ފަ

ނޑައެޅުއްވާފައިވާ ވަނަ މާއްދާގައި ކުށްކުށަށް ތުހުމަތުކުރެވ7ޭ މީހުން ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމާމެދު ކަ

އުޞޫލަށް ރިޢާޔަތްނުކުރައްވައި ނެރުއްވާފައިވާ އަމުރަކަށްވުންކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.

ވަނަ 143ޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދިވެހިރާއް(ށ) ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ:

ގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް އެއަށްވުރެ ދަށު މަރުޙަލާގެ މާއްދާގެ (ރ) ގައި "މަތީ މަރުޙަލާ 

ޚިލާފަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަމުރު އުޞޫލާކޯޓުތަކުން ތަބާވާންވާނެ" ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.ނެރުއްވާފައިވުންކަމަށް

އިސްތިއުނާފު މުރުކޯޓު އJ/MD/2017/3007ަ-145ކޯޓުގެ ނަންބަރުކްރިމިނަލް .4

މަޖިލީހަށް ގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ ކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހު ޕްރޮސިކުރުމަށް 

ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ތަކާއިއެނުކުތާ ނުކުތާތަކަށާއި،ހުށަހެޅި 

ވާ ވާހަކަތަކަށާއި ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ މައްޗަށް މައްސަލާގައި ހިމެނޭ ދެފަރާތުން ދައްކާފައި

މިމައްސަލަ ބެލުމުގައި ބައިވެރިވި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ، ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ނަޒަރަކުން ވިސްނާ ބަލާއިރު

ނޑިޔާރުންނަށް އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ހައިކޯޓުގެ ފަ

ނޑިޔާރު ކުށެއްގެ:(ހ) ފުރަތަމަކަމަކީ  ތުހުމަތުގައިވާ މީހެއްގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގައި ފަ

ވަނަ މާއްދާއާއި [ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި 49ބަލަންޖެހޭނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނޑިޔެާރއްގެ ކުރިމައްޗަށް ޙާޟިރުކޮށް ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ޤަ  ވާޢިދު] ގެ ބަންދުކުރެވޭ މީހުން ފަ
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އެއިން ސަބަބެއް ، ސަބަބުންކުރެ ސަބަބެއް އޮތްތޯކަމާއ5ިވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 7

އޮތްކަން ނުވަތަ ނެތްކަމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ބާރު ލިބިދީފައިވަނީ ފަނޑިޔާރަށްކަން ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

؛މުން އެނގެން އޮންނަކަމާއި ވަނަ މާއްދާއަށް ބެލ49ުވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އަށާއި 48

ވަނަ މާއްދާއާއި [ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކުރެވޭ މީހުން ފަނޑިޔާރެއްގެ 49ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަށް 7ކުރިމައްޗަށް ޙާޟިރުކޮށް ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ޤަވާޢިދު] ގެ 

އްސަލައެއްގެ ހެކި ފޮރުވުމަށް ނުވަތަ ހެކިބަސްދޭން ހުރި ބަލާއިރު، އެމީހަކާމެދު ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ މަ

މީހަކަށް ނުފޫޒެއް ފޯރުވުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފާނެކަމަށް، ނުވަތަ ކޯޓަށް ހާޒިރު ނުވެދާނެކަމަށް، ނުވަތަ 

ފިލާފާނެކަމަށް، ނުވަތަ ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފިނަމަ މުޖްތަމަޢުގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް 

ނޑިޔާރަށް ފެނިއްޖެނަމަ، އެމީހަކު ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމުގެ އަމުރެއް ނެރުމުގެ ބާރު ކުރިމަތިވެދާނެކަ  މަށް ފަ

ނޑިޔާރަށް ލިބިގެންވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި ؛ފަ

ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށް ،ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތަށް މީހަކު ބަންދުކުރުމުގައ49ިޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ޝައްކުކުރެވޭ ކުށުގެ ނުރައްކާތެރިކަމަކީ ތްކަމުގައި ވިޔަސް،ސާބިތުކުރުމަށް ކާފީ ހެކިތަކެއް ނެ 

ކޮބައިކަމާއި، އަދި އެކުށް ތަޙްޤީޤުކުރުމުގައި ހުރީ ކިހާ މިންވަރެއްގެ އުނދަގޫތަކެއްތޯއާއި، އެކަމުގައި 

ދަދަކީ ކޮބައިކަމާއި، ކުށުގެ ޠަބީޢަތަކީ ކޮބައިކަމާއި، ކުށުގެ ކުޑަބޮޑު މިނަކީ ޢަހިމެނޭ މީހުންގެ 

ނޑައެޅިފައިވާ އަދަބަކީ ކޮބައިކަމާއި، ޝައްކުކުރެވޭ މީހާ ފިލައި ކޮބަ އިކަމާއި، އެކުށަށް ޤާނޫނުގައި ކަ

ރައްކާވުމުގެ ބިރުއޮތީ ކިހާވަރެއްކަމާއި، އަދި ހެކިތަކާކުޅެ ހެކިތައް ނައްތާލުމުގެ ބިރު އޮތީ ކިހާ 

ނޑިޔާރު ވަޒަންކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަ  SC-A/19/2010ންބަރު ވަރަކަށްކަން ފަ

ޤަޟިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ.

ހ. ބާދަލް/ މާލެ އިޙްސާން ޙުސައިންގެއި މައްސަލައިގަމިއިސްތިއުނާފުކުރެވޭ (ށ) ދެވަނަކަމަކީ:

ހާއިރު އިޙްސާން ޙުސައިން، 17:06ވަނަ ދުވަހުގެ 23މާރޗު 2017، މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވިފައިވަނީ

ސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅެ އެތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރާކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލައެއްކަމާއި، އެހެންކަމުން މަ
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އިޙްސާން ޙުސައިން ދޫކޮށްލައިފިނަމަ އިޙްސާން ޙުސައިންގެ ފަރާތުން މުޖުތަމަޢުއަށް ނޭދެވޭ 

ކަމަށްޓަކައި، މިނިސްޓްރީ އޮފް އަސަރެއްކޮށްފާނެކަމަށް ފެންނާތީ، މުޖުތަމަޢުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރި

ނޑައަޅާ ތަނެއްގައި އިޙްސާން ޙުސައިން ބަންދުގައި ބަހައްޓަން އަމުރުކޮށް ދެއްވުން  ހޯމްއެފްއަރޒުން ކަ

ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް [MF/159800: މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ނަންބަރުއެދި 

ން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުން ހުށަހަޅާ ފޯމް] އިންނާއި، ދައުލަތުގެ ފަރާތު

އެމައްސަލައަކީ މޯލްޑިވްސް ގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ އިޙްސާން ޙުސައިން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، 

ނިންމާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ކްރިމިނަލް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން ތަޙްޤީޤު

މައްސަލައެއްކަން ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ކޯޓަށް ފޮނުވާފައިވާކްރިމިނަލް ރުމަށް ކުކޯޓުގައި ދަޢުވާ

؛ވާހަކަތަކުން އެނގެން އޮންނަކަމާއި

ނުންކުރުމުގެ ކުށްތަކަކީ އެކުށްތަކުގެ ޒާތާއި މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިއާއި އޭގެ ބޭ 

ބާވަތުން މުޖުތަމަޢުގެ ޞުލްޙަ މަސަލަސްކަމާއި އަމަންއަމާންކަމަށް އަދި މުޖުތަމަޢަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް 

ވަނަ 136(މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 2011/17ލިބެމުންދާ ކުށްތަކެއްކަމާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ކުށަކީ މުޠުލަޤު މަސްއޫލިއްޔަތު (ސްޓްރިކްޓް މާއްދާގެ (ބ) ގައި 

ލައިބިލިޓީ) އުފުލަންޖެހޭ ކުށެއްގެ ގޮތުގައި ބަޔާންވެފައިވާ ކުށެއްކަމާއި މިކުށަކީ އެންމެ ބޮޑެތި ކުށްތަކުގެ 

SC-A/10/2016ނަންބަރު ގިންތީގައި ހިމެނޭ ޖިނާޔަތުގެ ކުށެއް ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ

ޤަޟިއްޔާގެ ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ ކަމާއި؛

މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިއާއި އޭގެ ބޭނުންކުރުމުގެ ކުށްތަކަކީ، އެކުށްތަކުގެ 

ޖުތަމަޢަށް ނުރައްކާތެރިކަން ބޮޑު ކުށުގެ ބާވަތުން މުޖުތަމަޢަށް ލިބެމުންދާ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކަށްޓަކައި މު

ޢަމަލުތަކެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކުށްތަކެއް ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

2011/SC-A/33 ިޤަޟިއްޔާގެ ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކުރައްވައި އެޤަޟިއްޔާގައ

އެމައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުން ތުހުމަތުކުރެވުނު ފަރާތް 
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ނޑައަޅާ ތަނެއްގައި ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް  ން އަމުރު ނެރުއްވާފައިވާކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުކަ

އެނގެން އޮވެއެވެ.

އިތުރަށް ޙުސައިންއިޙްސާން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން(ނ) ތިންވަނަކަމަކީ:

އިޙްސާން ޙުސައިންގެ މައްޗަށް ތުޙުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލައަކީ ނީ ބަންދުގައި ބަހައްޓަންބޭނުންވަ

މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅެ އޭގެ ވިޔަފާރި ކުރާފަރާތެއްކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭ މައްސަލައަކަށްވާތީ، މުޖުތަމަޢުގެ 

ގެ ކޯޓުއިރު، އިސްތިއުނާފު މިކުރެވޭ، ކުރިމިނަލް ންއޮންނަ އެނގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރި ކަމަށްޓަކައިކަން 

ގައި މުޖުތަމަޢުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި އަމުރު ކޯޓJ/MD/2017/3007ު-145ނަންބަރު

(ދިހައެއް) ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އިޙްސާން ޙުސައިން ގޭގައި ބަންދުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަން އެނގެން 15

،  އޮންނަކަމާއި

، އިޙްސާން ޙުސައިން / މާލެ ހ. ބާދަލްހާއިރު 17:06ވަނަ ދުވަހުގެ 23މާރޗު 2017

އިޙްސާން ، ގައިމަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅެ އެތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރާކަމަށް ތުޙުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލައި

ނޑު ބަލާ ފާސްކުރުމުގެ ތެރޭގައި އިޙްސާން ޙުސައިން ލައިގެން ހުރި ބޮކްސާ އާއި ޙުސައިންގެ ހަށިގަ

ނޑާއި ދޭތެރެއިން މަސްތުވާތަކެތި ފެނިފައިވުމާއި، އިޙްސާން ޙުސައިން ދިރިއުޅޭ ކޮޓަރީގެ ބޭރުން  ހަށިގަ

ވާތަކެތި ފެނިފައިވުމާއި، މީނާގެ ތެރެއިން ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުހުރި ފުރާޅުމަތިން މީނާ ދެއްކި ކޮތަޅެއްގެ

ވާ ހެކި ނުވަތަ މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ލިބިފައިއިވުން،ކުޑަކަމުދާތަކެތި ކެނެބިސްއަށް ޕޮސިޓިވް ވެފަ

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އިޙްސާން ޙުސައިންގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ޤަރީނާގެ ގޮތުގައި

މުއްދަތު [ބަންދުގMF/159800ެނަންބަރު: މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތުން

؛ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމާއިހުށަހަޅާ ފޯމް]ށް އިތުރުކުރުމަ

ނޑިޔާރެއްގެ  ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކުރެވިފައިވާ މީހާގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށްޓަކައި ފަ

ކުރިމައްޗަށް ޙާޟިރުކުރެވޭ މީހާއަކީ މުޖުތަމަޢުގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާތެރިވެދާނެ މީހެއްކަމަށް ފަނޑިޔާރަށް 

ނޑައެޅުމާ ބެހޭ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފެންނަ ޙާ ލަތްތަކުގައި އެމީހަކު ބަންދުކޮށްފައި ބަހައްޓާނެ ތަނެއް ކަ
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ޤަޟިއްޔާގައި HC-A/35/2013ޤަޟިއްޔާއާއި ނަންބަރު HC-A/260/2012ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލަށް ބަލާއިރު ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކުރެވިފައިވާ މީހާ  ގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ކަ

ނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް ޙާޟިރުކުރެވޭ މީހާއަކީ މުޖުތަމަޢުގެ ސަލާމަތަށް  ނިންމުމަށްޓަކައި ފަ

ނޑިޔާރަށް ފެންނަ ޙާލަތްތަކުގައި އެމީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭނީ  ނުރައްކާތެރިވެދާނެ މީހެއްކަމަށް ފަ

ރިކަމެއް ނުފޯރުވޭނެ ފަދަ ތަނެއްގައި ކަމަށް އެމީހެއްގެ ފަރާތުން މުޖުތަމަޢަށް ނުރައްކާތެ

ނޑައަޅު އްވާފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި؛ކަ

މިފަދަ މިމައްސަލައިގެ ބާވަތަށާއި، މައްސަލައިގައި ލިބިފައިވާ ހެކި ޤަރީނާގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު، 

ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ ކުށުގެ މަކީ ގޭ ބަންދުގައިވެސް ހުރު ފަރާތެއް ދޫވެފައި ހުރުމަކީ ނުވަތަ ތުހުމަތެއްގައިވާ 

އަދި އެފަދަ މީހަކު މުޖުތަމަޢުގެ އެނގޭކަމާއިއޮންނާނެކަމެއްކަން ޢަމަލު ތަކުރާރުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު 

ބެހެއްޓުމަކީ އެކަމުގެ ސަބަބުން މުޖުތަމަޢުގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް ވެސްތެރެއަށް ދޫވެދާފަދަ ތަނެއްގައި

އެހެން ކަމުން މިމައްސަލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ބެލި ، ކުރެވޭކަމާއިއޮތްކަމެއްކަމުގައި ޤަބޫލު

ނޑިޔާރުން ދެކެނީ  ދަލު ށް ބަ އަމުރަކޯޓJ/MD/2017/3007ު-145ނަންބަރުގެކޯޓުކުރިމިނަލްފަ

ގެންނަންޖެހޭކަމަށެވެ.

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން މިއަމުރު ކަމަކީ:ހަތަރުވަނަ (ރ) 

އިޙްސާން އިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކޮށް މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ހައިކޯޓުގައި ފެށުމުގެ ކުރިން، ހަ

ރިމިނަލް ކުރުމަށް އެއޮފީހުގެ ފަރާތުން ކްގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވުނު މައްސަލައިގައި ދަޢުވާޙުސައިން 

ރާތުން ބުނެފައިވާކަން އެނގެން ފައޮފީހުގެމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެކޯޓަށް ފޮނުވާފައިވާކަ 

،އޮންނަކަމާއި

ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގައި ހައްޔަރު ނުވަތަ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ މައްސަލައިގެ 

ނޑިޔާރު ނެތްޙާލަތެއްގައި ކޯޓުގެ އިސްފަނޑިޔާރު ނުވަތަ  ނޑިޔާރު ކަމަށާއި، އެ ފަ ޝަރީއަތް ހިންގާ ފަ

ނޑައަޅައި އެހެން ފަނޑި ނޑިޔާރު ކަ މީހުން ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކުރެވޭ[ޔާރެއްކަން އިސްފަ

ނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް  ވަނަ މާއްދާގެ 13] ގެ ޟިރުކޮށް ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ޤަވާއިދުޙާފަ
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ކުށުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާގެ މައްސަލަ ޝަރީޢަތުގައިވާ ،(ހ) އަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮތުމުގެ އިތުރުން

ނޑައަޅަންދެން އެމީހަކީ ބަންދުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ މަރު ޙަލާގައި ޝަރީޢަތުން އެމައްސަލައާ މެދު ގޮތެއް ކަ

މީހެއްކަމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާނަމަ އެކަން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން 

އެނގޭތީ، މިމައްސަލައިގައި މިހާރު ކަންހުށަހެޅިފައި އޮންނަ ކޯޓަށްހުށަހަޅަންޖެހެނީ އެމައްސަލައެއް

ކަންވެފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު، އަމަލުކުރަންޖެހޭނީ، އިސްވެ ބުނެވިދިޔަ ގޮތުގެ މަތިންކަން އެނގެން 

އޮންނަކަމެވެ.

ޙުކުމް:

ރިމިނަލް ކު،ންދެންފަހެ، އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ކަންތައްތައް އެގޮތުގެ މަތިން ހުރުމު 

ކޯޓު އަމުރުގައި އިޙްސާން ޙުސައިން "ގޭގައި" ބަންދުގައި J/MD/2017/3007-145ކޯޓުގެ ނަންބަރު

ބެހެއްޓުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ނިންމުން ބާޠިލްކޮށް، އިޙްސާން ޙުސައިންގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް 

މި ޤަޟިއްޔާ އޭނާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ ހުށަހެޅިފައިވާ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށް އަންގައި، ،ނިންމުމަށްޓަކައި

ނޑިޔާރުންގެ  ފީމެވެ.ޙުކުމް ކޮށް އިއްތިފާޤުން މަޖިލީހުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި ބެލި ފަ


