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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު 
ދިވެހިރާއްޖެ 

ޚުލާޞާ ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ 

:ު2017ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ/HC-A/310

:ްއިސްތިއުނާފު ކުރިފަރާތ

މ.ޠާއިފް/ ކ.މާލެ * ދާއިމީ އެޑްރެސް: އިސްމާޢީލް ރަޝީދުނަން: *

މ.ޠާއިފް/ ކ.މާލެ * މިހާރުގެ އެޑްރެސް: A367589* އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

:ްއިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތ

-* ދާއިމީ އެޑްރެސް: ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް : ނަން *

- : އެޑްރެސް މިހާރުގެ * - * އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު: 

:ް1438ޝައްވާލް 25ރަޖިސްޓްރީކުރެވުނު ތާރީޚ

2017ޖުލައ19ި

 ީ1439މުޙައްރަމް 25: ޚް ނިމުނު ތާރ

2017އޮކްޓޯބަރ 15

 ު145ނަންބަރު: އަމުރު އިސްތިއުނާފުކުރެވުނ-J/MD/2017/3690

 ެކޯޓު އަމުރު ބާވަތް: އަމުރުގ

:ްކުރިމިނަލް ކޯޓުނިންމެވި ކޯޓ

2017ޖޫން 22* ނިމުނު ތާރީޚް:2017ޖޫނ22ް* ހުށަހެޅުނު  ތާރީޚް:

 :ްމައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖްލީސ
ނޑިޔާރު ޢަބްދު ނޑިޔާރު ޢަީލ ސަމީރު ޙަީމދު هللا ފަ ފަ

(ރިޔާސަތު)

ނޑިޔާރު ޢަބްދުއްަރޫއފު އިބްރާހީމް  ފަ
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:ާދަޢުވާގެ ޚުލާޞ

ކޯޓު އަމުރު އެކޯޓުން J/MD/2017/3690-145މިއީ، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

އެ ކޯޓު އަމުރު އިސްތިއުނާފު އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނެ،ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ނެރުއްވާފައިވަނީ

ގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން އިސްމާޢީލް ރަޝީދުމ.ޠާއިފް/ ކ.މާލެ ކުރުމަށް 

ބެލިފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެކެވެ.

އުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހެވެ. މިޤަޟިއްޔާގައި އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތަކީ ޕްރޮސިކި 

:ްފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައ

ށް ބަލާއިރު، އަމުރަކޯޓJ/MD/2017/3690ު-145ގެ ނަންބަރު ކްރިމިނަލް ކޯޓު- 1

އަމުރަކީ، ކ. މާލެ / މ. ޠާއިފް، އިސްމާޢީލް ރަޝީދުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ގަސްދުގައި އެ ކޯޓު

މުޖުތަމަޢުގެ ތިޔާރު ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމަރީ ހިންގުމުގެ މައްސަލާގައި،މީހަކު މެރުން/ ޓެރަރިޒަމް/ ތޫނު ހަ 

ޖުލައި 09ން ފެށިގެން 17:19ގެ 2017ޖޫން 24ހަމަޖެހުމާއި، ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްމާޢީލް ރަޝީދު(ފަނަރަ) ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް 15ގެ ނިޔަލަށް 17:18ގެ 2017

ނޑައަޅާ ތަނެއްގައި ބަންދުކުރުމަށް ނިންމައިހޯމް ވާ ކޯޓުން ނެރުއްވާފައި ކްރިމިނަލް،އެފްއަރޒުން ކަ

ން އޮވެއެވެ.އެނގެކަން އަމުރެއް

ކޯޓުން އެއަމުރު ކޯޓJ/MD/2017/3690ު-145ގެ ނަންބަރު ކްރިމިނަލް ކޯޓު -2

ފަރާތުން އެ ގެބުނެ އިސްމާޢީލް ރަޝީދު ޚިލާފަށް ކަމަށް ޤާނޫނީ ހަމަތަކާ ނުވަތަޝަރުޢީ ނެރުއްވާފައިވަނީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މެދު ތާތަކާނުކު އެ (ފަހެއް) ނުކުތާއެއް ފާހަގަކޮށް 05އިސްތިއުނާފުކުރަމުން، އަމުރު

ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދައްކާފައިވެއެވެ.

 ،ީ145ގެ ނަންބަރުކުރިމިނަލް ކޯޓު ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކ-J/MD/2017/3690

[ކުށެއްގެ ވަނަ މާއްދާއާއި 49ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަމުރު ނެރުއްވާފައިވަނީ

ނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް ޙާޟިރުކޮށް ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ  ތުހުމަތުގައި ބަންދުކުރެވޭ މީހުން ފަ

އެވެ.ނުކުތާޅިބުނެ ހުށަހެކަމަށް ޚިލާފަށްއާ ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)7ޤަވާޢިދު] ގެ 
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 ،ީ145ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ދެވަނަ ނުކުތާއަކ-J/MD/2017/3690 ުއަމުރ

ވަނަ މާއްދާގެ 143ވަނަ މާއްދާއާއި 49ނެރުއްވާފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ވަނަ މާއްދާއާއި، 20ޤާނޫނު) ގެ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގ22/2010ެ(ރ) އާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ޤަޟިއްޔާއާއި،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ SC-A/19/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ނަންބަރު HC-A/57/2013އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު HC-A/236/2015ނަންބަރު 

ނޑައަޅުއްވާފައިވާ ޤާނޫނީ ހަމަތަކާ ނަންބަރު ޤަޟިއްޔާތަ HC-A/170/2015ޤަޟިއްޔާ އަދި  ކުގައި ކަ

ފަށްކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.ޚިލާ 

 ،ީ145ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ތިންވަނަ ނުކުތާއަކ-J/MD/2017/3690

ވަނަ މައްދާއާއި ސުޕްރީމް 49ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެއަމުރު ނެރުއްވާފައިވަނީ 

HC-A/177/2013އާއި ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު ޤަޟިއްޔSC-A/19ާ/2010ނަންބަރު ކޯޓުގެ

ނޑައަޅުއްވާފައިވާ އުޞޫލާ ޚިލާފަށް ފައި ށް މުގެ ކުރީގައި މީހަކު ބަންދުކޮޝަރީޢަތްކުރު، ޤަޟިއްޔާއިން ކަ

އެވެ.ގައިކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާބެހެއްޓުމުގެ ޟަރޫރަތެއްނެތް ޙާލަތު 

 ާ145ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު އަކީ، ހަތަރުވަނަ ނުކުތ-J/MD/2017/3690

އަމުރު ނެރުއްވާފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން އިސްމާޢީލް ރަޝީދު ބަންދުގައި 

ނޑައެޅިގެން ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނެ އިސްމާޢީލް  ގެންގުޅެފައިވަނީ އަދި ގެންގުޅެމުންދަނީ ޤާނޫނީ ހަމަތަކާ ކަ

އެ އަމުރު ނެރުއްވާފައިވަނީ ، ށަހަޅާފައިވާ މަޢުލޫމާތަށް ރިޢާޔަތްނުކޮށްކަމުގައިވުންފަރާތުން ހުރަޝީދުގެ

18ވަނަ މާއްދާއާއި، 16ޤާނޫނީ ހަމަތަކާ ޚިލާފަށްކަމަށް އަދި އިސްމާޢީލް ރަޝީދަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

އްދާއާއި، ވަނަ މ46ާވަނަ މާއްދާއާއި، 45ވަނަ މާއްދާއާއި، 42ވަނަ މާއްދާއާއި، 20މާއްދާއާއި، 

ވަނަ 57ވަނަ މާއްދާއާއި، 54ވަނަ މާއްދާއާއި، 53ވަނަ މާއްދާއާއި،52ވަނަ މާއްދާއާއި، 48

ވަނަ މާއްދާއާއި، 68ވަނަ މާއްދާއާއި، 64ވަނަ މާއްދާއާއި، 63ވަނަ މާއްދާއާއި، 62މާއްދާއާއި، 

ށް ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ންދާގޮތަކަ ވަނަ މާއްދާއިން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ޙައްޤުތައް ނިގުޅައިގަނެވިގ69ެ

ނުކުތާއެވެ.

 ،ީ145ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ފަސްވަނަ ނުކުތާއަކ-J/MD/2017/3690

ވަނަ 48ވަނަ މާއްދާއާއި 46ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެއަމުރު ނެރުއްވާފައިވަނީ 

.ކުތާއެވެ މާއްދާއާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅިނު



HC-A/310/2017ޟިއްޔާ ނިމުުނ ގޮތުގެ ޚުލާޞާ ޤަ

3316471ފެކްސް:، 3325029ފޯން:، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެނަންބަރު ދޮރާށީ، 3ީތމުގޭ ހިނގުން، އާބުރުޒު ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް
www.highcourt.gov.mvވެބް ސައިޓް: info@highcourt.gov.mvއީމެއިލް:

4

އިސްިތއުނާފު އަމުރJ/MD/2017/3690ު-145ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު -03

ގުޅިގެން އާއިއެނުކުތާހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާތަކަށާއި، އިސްމާޢީލް ރަޝީދުގެ ފަރާތުން ކުރުމަށް

ވާ ދައްކާފައި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ދެފަރާތުން ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހު

،ބަލާއިރުގެ މައްޗަށް ޝަރުޢީ ޤާނޫނީ ނަޒަރަކުން ވިސްނާޔުންތަކުޔެކިވާހަކަތަކަށާއި ހުށަހެޅިފައިވާ ލި

ތައްތައް އަންނަނިވި ކަންމިމައްސަލަ ބެލުމުގައި ބައިވެރިވި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް 

ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ރަޝީދުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ގަސްދުގައި މީހަކު އިސްމާޢީލްފުރަތަމަކަމަކީ،(ހ)

މެރުން/ ޓެރަރިޒަމް/ ތޫނު ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ ހިންގުމުގެ މައްސަލާގައި އިސްތިއުނާފުކުރެވޭ 

މުޖުތަމަޢުގެ ސަލާމަތާއި އަމުރުގެ ދަށުން J/MD/2017/3690-145ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

އޮފް ހޯމް (ފަނަރަ) ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މިނިސްޓްރީ 15ކައި އިސްމާޢީލް ރަޝީދު މަށްޓަރައްކާތެރިކަ

ނޑައަޅާ ތަނެއްގައި ބަންދުކުރުމަށް ނިންމަވާފައިވާކަމާއި،  އެފެއާޒުން ކަ

[ބަންދުގެ MF/160542އިސްތިއުނާފުކުރެވޭ އަމުރުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ނަންބަރު 

އަށް ބަލާއިރު، އިސްމާޢީލް ރަޝީދުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވެނީ މް]މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯ 

ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭގެ ވަގުތެއްގައި އިސްމާޢީލް ރަޝީދުއާއި އިތުރު ބަޔަކު 23އޭޕްރީލު 2017

ރަޝީދު ންފާރަލަމުންގޮސް ޔާމީ އޭނާއަށް، ސ.ފޭދޫ/ ޗަބޭލީގެ ޔާމީން ރަޝީދުގެ ފަހަތުންބައިވެރިވެގެން،

މ.ސްޕެޓިއުލާ ގޭ ތެރެއަށް، ޔާމީން ރަޝީދު ވަނުމުން، ޔާމީން ރަޝީދު ހިފަހައްޓާ ކ.މާލެ/ދިރިއުޅޭ

ޔާމީން ރަޝީދަށް ތޫނު ހަތިޔާރުން ޙަމަލާ ދިނުމުގެ ސަބަބުން ޔާމީން ރަޝީދު ނިޔާވެފައިވާ މައްސަލައިގައި 

އެހެންކަމުން،، ކަމާއިއިގަ އިސްމާޢީލް ރަޝީދުގެ ބައިވެރިވުމެއް އޮތްކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލާ

އިސްމާޢީލް ރަޝީދު ހިންގާފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ޢަމަލަކީ ވަރަށް އަނިޔާވެރިކޮށް ހިންގާފައިވާ 

ކަމުގެ ސަބަބުން މުޖްތަމަޢުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ ހިތްތަކުގައި ބިރުވެރިކަން ޢަމަލަކަށްވާތީ މި

އުފެދިފައިވުމުގެ ސަބަބުން، އިސްމާޢީލް ރަޝީދު ދޫކޮށްލައިފިނަމަ މިބާވަތުގެ ޢަމަލެއް ތަކުރާރުކޮށްފާނެކަމަށް 

ފާނެކަމަށް ބެލެވޭތީއާއި، އަދި ތިބި ފަރާތްތަކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާބެލެވޭތީއާއި، މައްސަލައިގައި ހެކިބަސްދޭން

މިމައްސަލައަކީ މީހެއްގެ މަރު ހިމެނޭ މައްސަލައަކަށްވުމުން، އިސްމާޢީލް ރަޝީދު މުޖްތަމަޢުގެ ތެރެއަށް 

ދޫކޮށްފައި ހުރެއްޖެނަމަ އޭގެ ސަބަބުން މުޖްތަމަޢުގެ ހަމަޖެހުމާއި ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތި 
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ނޑައަޅާ ތަނެއްގައި އިސްމާޢީލް ރަޝީދު ވެދާނެކަމަށްޓަކައި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފްއަރޒުން ކަ

މަށް އެދިފައިވާކަން އެނގެންއޮންނަކަމެވެ.ބަންދުގައި ބަހައްޓަން އަމުރުކޮށް ދެއްވު 

އިސްތިއުނާފުކުރެވިފައިވާ މިވާ ކްރިމިނަލްކޯޓުގެ އަމުރު ނެރުނު ދެވަނަކަމަކީ،(ށ)

ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހެއްގެ ބަންދާމުެދ ލުތަކުގެ މައްޗަށްބަލާއިރު،ތާރީޚުގައި ޢަމަލުކުރެވެމުންދިޔަ އުސޫ

ނޑިޔާރު ބަލަންޖެހޭނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ވަނަ 49ގޮތެއް ނިންމުމުގައި ފަ

ނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް ޙާޟިރުކޮ  ށް ބަންދާމެދު މާއްދާއާއި [ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކުރެވޭ މީހުން ފަ

ސަބަބުންކުރެ ސަބަބެއް 5ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 7ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ޤަވާޢިދު] ގެ 

އެއިން ސަބަބެއް އޮތްކަން ނުވަތަ ނެތްކަމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ބާރު ލިބިދީފައިވަނީ ، އޮތްތޯކަމާއި

ނޑިޔާރަށްކަން ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ވަނަ މާއްދާއަށް ބެލުމުން 49(ރ) އަށާއި ވަނަ މާއްދާގ48ެފަ

؛އެނގެން އޮންނަކަމާއި

ވަނަ މާއްދާއާއި [ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކުރެވޭ މީހުން 49ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް ޙާޟިރުކޮށް ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ޤަވާޢިދު] ގެ  ވަނަ މާއްދާގެ 7ފަ

އެމީހަކާމެދު ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ މައްސަލައެއްގެ ހެކި ފޮރުވުމަށް ނުވަތަ ހެކިބަސްދޭން (ހ) އަށް ބަލާއިރު، 

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

މަތަށް ނުރައްކަލެއް ނުވަތަ ފިލާފާނެކަމަށް، ނުވަތަ ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފިނަމަ މުޖްތަމަޢުގެ ސަލާ

ނޑިޔާރަށް ފެނިއްޖެނަމަ، އެމީހަކު ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމުގެ އަމުރެއް ނެރުމުގެ ބާރު  ކުރިމަތިވެދާނެކަމަށް ފަ

ނޑިޔާރަށް ލިބިގެންވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި ؛ފަ

ތުހުމަތުކުރެވޭ ،ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތަށް މީހަކު ބަންދުކުރުމުގައ49ިޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް ކާފީ ހެކިތަކެއް ނެތްކަމުގައި ވިޔަސް، ޝައްކުކުރެވޭ ކުށުގެ ނުރައްކާތެރިކަމަކީ 

ކޮބައިކަމާއި، އަދި އެކުށް ތަޙްޤީޤުކުރުމުގައި ހުރީ ކިހާ މިންވަރެއްގެ އުނދަގޫތަކެއްތޯއާއި، އެކަމުގައި 

އިކަމާއި، ކުށުގެ ކުޑަބޮޑު މިނަކީ ދަދަކީ ކޮބައިކަމާއި، ކުށުގެ ޠަބީޢަތަކީ ކޮބަޢަހިމެނޭ މީހުންގެ 

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

ރައްކާވުމުގެ ބިރުއޮތީ ކިހާވަރެއްކަމާއި، އަދި ހެކިތަކާކުޅެ ހެކިތައް ނައްތާލުމުގެ ބިރު އޮތީ ކިހާ 
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ނޑިޔާރު ވަޒަން SC-A/19/2010ކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ވަރަކަށްކަން ފަ

ޤަޟިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ.

އިސްމާޢީލް ރަޝީދުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މި މައްސަލާގައި ތިންވަނަކަމަކީ،(ނ)

ރަޝީދު މި ޢަމަލުގައި އިސްމާޢީލް، އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކި ޤަރީނާއަށް ބަލާއިރު

ބައިވެރިވިކަމަށް، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބިފައިވާ ސިއްރު މަޢުލޫމާތާއި އަދި 

އާއި، މި ޢަމަލު ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ ފޫޓޭޖްއަންގައިދޭ މި ޢަމަލު ހިންގުމުގައި އިސްމާޢީލް ރަޝީދު ބައިވެރިވާކަން 

މަތުކުރެވޭ އެހެންފަރާތްތަކާއި އިސްމާޢީލް ރަޝީދާއި އޮންނަ ގުޅުން ހިންގުމުގައި ބައިވެރިވިކަމަށް ތުހު 

MF/160542މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ނަންބަރު: ދައްކުވައިދޭ ކޯލް ޗާޓް ހުށަހަޅާފައިވާކަން 

[ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމް] އިން އެނގެންއޮތުމުން، 

ތުހުމަތު އުފެދޭމިންވަރުގެ ހެކި ޤަރީނާ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް އިސްމާޢީލް ރަޝީދުގެ މައްޗަށް

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން ސަރވިސްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި، 

އިސްމާޢީލް ރަޝީދުގެ މައްޗަށް ، ވާ ސަބަބަކީއިސްމާޢީލް ރަޝީދު އިތުރަށް ބަންދުގައި ބަހައްޓަންބޭނުން 

ކުރެވޭ މައްސަލައަކީ ޤަސްދުގައި މީހަކު މަރާލުމުގެ މައްސަލައަކަށްވާތީ، މުޖުތަމަޢުގެ ސަލާމަތާއި ތުހުމަތު

ނޑައަޅައި ތަނެއްގައިކަން އެނގެން  އޮންނައިރު،ރައްކާތެރި ކަމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން ކަ

މިއަމުރު ނެރުނު ތަހުޤީޤު ގެމައްސަލައި އިސްމާޢީލް ރަޝީދުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ 

ކަމާއި،ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުން އެނގެން އޮންނަކުރަމުންދާކަންތާރީޚުގައިވެސް

އިސްމާޢީލް ރަޝީދުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މި މައްސަލާގެ ޒާތާއި ބާވަތަށް ބަލާއިރު، 

ތޫނުހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ ހިންގުމުގެ ޤަސްދުގައި މީހުން މެރުމާއި، ޓެރަރިޒަމާއި އަދި 

ކުށްތަކަކީ އެކުށްތަކުގެ ޒާތާއި ބާވަތުން މުޖުތަމަޢުގެ ޞުލްޙަ މަސަލަސްކަމާއި އަމަންއަމާންކަމަށް އަދި 

މުޖުތަމަޢަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ލިބެމުންދާ ކުށްތަކެއްކަމާއި، ޤަސްދުގައި މީހުން މެރުމަކީ، އިސްލާމީ 

ނޑައެޅިފައިވާ އަދި މިކުށަކީ ެއންމެ ބޮޑެތި ކުށްތަކުގެ ގިންތީގައި ހިމެނޭ ޖިނާޔަތުގެ ޝަރީޢަތުގަ އި ހައްދު ކަ

ނޑައަޅައި ބަޔާންކޮށްފައި ވާކަން އެނގެންއޮންނައިރު، ކުށެއް ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތުގައި ކަ
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ގޮތެއް ނިންމުމަށްޓަކައި ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކުރެވިފައިވާ މީހާގެ ބަންދާމެދު

ނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް ޙާޟިރުކުރެވޭ މީހާއަކީ މުޖުތަމަޢުގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާތެރިވެދާނެ  ފަ

ނޑިޔާރަށް ފެންނަ ޙާލަތްތަކުގައި އެމީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭނީ އެމީހެއްގެ ފަރާތުން  މީހެއްކަމަށް ފަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު ފޯރުވޭނެ ފަދަ ތަނެއްގައި ކަމަށްމުޖުތަމަޢަށް ނުރައްކާތެރިކަމެއް ނު

2012/HC-A/260 ު2013ޤަޟިއްޔާއާއި ނަންބަރ/HC-A/35ިނޑައަޅުއްވާފައިވާ ޤަޟިއްޔާގައ ކަ

އުޞޫލަށް ބެލުމުން އެނގެންއޮންނަކަމެވެ. 

މުރު ދަށުން ކޯޓު އJ/MD/2017/3690ަ-145ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ވީމާ، 

ނޑައަޅައި ތަނެއްގައި އިސްމާޢީލް ރަޝީދު ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުން ކަ

އަމުރުކުރައްވާފައިވަނީ ޝަރުޢީ ޤާނޫނީ އުޞޫލަކާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބަލާނެ ތަނެއް އޮތްކަމަކަށް މިޤަޟިއްޔާ 

ނޑިޔާރުންގެ  ނޑިޔާރަކަށް ނުފެނުނެވެ.ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި ބެލި ފަ މަޖިލީހުގެ އެއްވެސް ފަ

:ްޙުކުމ

ކްރިމިނަލް ،ންދެންފަހެ، އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ކަންތައްތައް އެގޮތުގެ މަތިން ހުރުމު 

ގެ އިސްމާޢީލް ރަޝީދުކޯޓު އަމުރު އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް J/MD/2017/3690-145ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ތަކުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެއަމުރަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ޝަރުޢީ އަދި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާ

ނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުގެ  ޤާނޫނީ ސަބަބެއް ނެތްކަމަށް މިޤަޟިއްޔާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި ބެލި ފަ
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