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 ވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު ދި 

 ދިވެހިރާއްޖެ 
 

 ގޮތުގެ ޚުލާޞާ  ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު 
 
 

  ާ3882017 :ނަންބަރު ޤަޟިއްޔ/HC-A/ 
 

 :ްއިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތ  

   
 :ްއިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތ  

 
 

  ް9143ރަބީޢުލްއަްއވަލް  17 * ނިމުނު ތާރީޚް:     1438 ޛުލްޙިއްޖާ 05  :ރަޖިސްޓްރީ ތާރީޚ     
   2017  ޑިސެންބަރު 05                2017 އޮގަސްޓް  27                 

 
 

  ު19ނަންބަރު:  ޤަޟިއްޔާ   އިސްތިއުނާފުކުރެވުނ/N2C/2016 

  ިކޯޓު  ފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓްކޮޅުމަޑުލު ވިލު: ކޯޓު ނިންމެވ 
  :ްއަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުން މައްސަލައިގެ ބާވަތ 
  :ް2017އޭޕްރީލް  06* ނިމުނު ތާރީޚް:            2016ސެޕްޓެމްބަރ  18ހުށަހެޅި ތާރީޚ 
 
 

  :ްމައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލިސ 

ނޑިޔާރު  ނޑިޔާ     ޢަބްދުލްޣަނީ މުޙައްމަދުފަ ނޑިޔާރު     ސައިން ޒަކަރިއްޔާޙު  އައިބުޝުރު ފަ  ޙަމީދުهللا ޢަބްދުފަ
 )ރިޔާސަތު( 

 
 

 އޯޝަންރީޑް  ދާއިމީ އެޑްރެސް:*    ޙުސައިން ޖަބީންނަން:  *
 ފުށި ތ. ވިލު   މިހާރުގެ އެޑްރެސް:*   A048617 ކާޑު ނަންބަރު:* އައިޑީ 

   ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ދާއިމީ އެޑްރެސް:  *  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް * ނަން: 
  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް  އެޑްރެސް:* މިހާރުގެ   * އައިޑީ ކާޑުނަންބަރު:  
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  ާދަޢުވާގެ ޚުލާޞ: 
 

ޤަޟިއްޔާ  N2C/2016/19ގެ ނަންބަރު ކޯޓު ފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓްކޮޅުމަޑުލު ވިލު  ،މިއީ          

ޔާ އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް އެދި އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފުކަމަށް ބުނެ އެޤަޟިއްނިމިފައިވާ ގޮތް ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ 

ގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން ބެލިފައިވާ / އޯޝަންރީޑް، ޙުސައިން ޖަބީން ތ. ވިލިފުށި

 ޤަޟިއްޔާއެކެވެ.
 

 ވެ.ޖެނެރަލްގެ އޮފީހެޕްރޮސިކިއުޓަރ ފަރާތަކީ  މިޤަޟިއްޔާގައި ދަޢުވާރައްދުވާ            
 

 

 :ްފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައ 
 

ޤަޟިއްޔާއަށް  N2C/2016/19ގެ ނަންބަރު ކޯޓު  ފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓްކޮޅުމަޑުލު ވިލު  (1

ފުށީ އޯޝަންރީޑް ލް އޮފީހުގެ ފަރާތްޕުޅުން ތ. ވިލު ދައުލަތުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރައެޤަޟިއްޔާއަކީ  ،ބަލާއިރު

 ،ދަޢުވާކުރުމުން ބެލުނު މައްސަލައެއްކަމާއިޙުސައިން ޖަބީންގެ މައްޗަށް އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުމުގެ ކުށުގެ 
 

ދެންފަހެ، އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގައި " އެޤަޟިއްޔާގައި ޙުކުމް ކުރައްވާފައިވަނީ

ގެ އޮފީހުގެ ފަރާތްޕުޅުން ހުރުމާއެކު، ދައުލަތުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ބަޔާން ކުރެވުނު ކަންކަން އެގޮތުގެމަތިން 

ޙުސައިން ޖަބީންގެ މައްޗަށް އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ  ،އޯޝަންރީޑް /ފުށި ތ. ވިލު 

 12:15ވަހު ދު  2015އޭޕްރީލް  20ހުށަހެޅުމުން އެ ދަޢުވާ މިކޯޓުން ބެލިބެލުމުން ދަޢުވާލިބޭ ޙުސައިން ޖަބީން 

ފަރާތަށް ބަދަރާއި ދިމާއަށް އޮންނަ މަތީގައި ހުންނަ ބުރުގެ ހުޅަނގު ފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ކުރިހާއިރު ތ. ވިލު

ފުށީ ސައިޓްގެ ފަރާތުން، އެމަގު ލެވަލް ކުރުމަށް ގެ ވިލު މަގުގައި މޯލްޑިވްސް  ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން

އުފުރާ އެއްލާލާފައިވަކަމަށް ޙުސައިން ޖަބީން އިންކާރުކުރިނަމަވެސް  )ދޭއް( ދަނގަޑުބުރި 02ޖަހާފައިވާ 

މާގެ ދާއޫދު މުޙައްމަދު އާއި، ފުށީ ނިރޮޅުފައިވާ ހެކިންގެ ތެރެއިން ތ. ވިލު މިމައްސަލައަށް ހެކިބަސް ދީ

ނޑުނޫގެ މުޢާވިޔަތު ޢާވިލު ތ. ފުށީ ހާއިރު ތ. ވިލު 12:15ދުވަހު  2015އޭޕްރީލް  20ސިފް ގެ ބަހުން ފުށީ ކަ

އަށް އޮންނަ މަގުގައި ފަރާތަށް ބަދަރާއި ދިމާމަތީގައި ހުންނަ ބުރުގެ ހުޅަނގު ކައުންސިލް އިދާރައިގެ ކުރި

ފުށީ ސައިޓްގެ ފަރާތުން، އެމަގު ލެވަލް ކުރުމަށް ޖަހާފައިވާ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ ވިލު ރޯޑް  މޯލްޑިވްސް
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ޙުސައިން ޖަބީން އުފުރާ އެއްލާލާފައިވާކަމަށް ޝަރީޢަތަށް )ދޭއް( ދަނގަޑުބުރި ތ. ވިލިފުށި އޯޝަންރީޑް  02

ވަނަ މާއްދާގެ  88ގެ  3)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތު( ގެ ޗެޕްޓަރ  66/1ސާބިތުވާތީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑައަޅައި މިކުށުގެ އުޤޫބާތެއްގެ ގޮތުން ހަވާލާ  ވެރިވެއްޖެކަމަށް ޙުސައިން ޖަބީން ކުށް)ހ( ގެ ދަށުން  އިވާ ދީފަކަ

ވަނަ ދުވަހުން  2017އޭޕްރީލް  06ފުށި އޯޝަންރީޑް ޙުސައިން ޖަބީން މިއަދު ޤާނޫނުގެ ދަށުން ތ. ވިލު 

" .މިޤަޟިއްޔާ ނިންމީމެވެ ބަންދުކުރުމަށް ޙުކުމްކޮށް  )ހަޔެއް( މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ގޭގައި 06ފެށިގެން 

 މިފަދައިންނެވެ. 
 

ކޯޓުން  އެ ޤަޟިއްޔާ N2C/2016/19ގެ ނަންބަރު ކޯޓު ފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓްކޮޅުމަޑުލު ވިލު (2

ތ.  އިސްތިއުނާފުކުރަމުން، ޤަޟިއްޔާ ބުނެ އެ  ޤާނޫނީ އުޞޫލަކާ ޚިލާފަށްކަމަށް  ޝަރުޢީ ނުވަތަ  ނިންމާފައިވަނީ 

މެދު ތަކާނުކުތާ އެ ފާހަގަކޮށް،  (  ނުކުތާފަހެއް) 05 ،ފަރާތުން ގެވިލިފުށި އޯޝަންރީޑް ޙުސައިން ޖަބީން 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިހުގައި ވާހަކަދައްކާފައިވެއެވެ.
 

 

   ،ީގަންދީ ހުވާކޮށް هللا ޔަކު އިގެ ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ހެކިވެރިމި މައްސަލަފުރަތަމަ ނުކުތާއަކ

ނޑައެޅިގެން ހުވާކުރުމަކާ ނުލައި، ކުރިން އޭނާ ދީފައިވާ ހެކިބަހުގެ މައްޗަށްރިޢާޔަތްނުކޮށް،  ދީފައިވާ  ހެކިބަހާ ކަ

ބުނެ ހުށަހެޅި  ނަގައި އެމައްޗަށް ބިނާކޮށް މައްސަލަ ނިންމާފައިވާކަމަށްއިދިކޮޅަށް ދެވަނަފަހަރަށް އޭނާގެ ހެކިބަސް 

 ނުކުތާއެވެ.

  ،ީއ( އާ  1.2ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ޝަރީޢަތް ހިންގުމާބެހޭ ޤަވާއިދުގެ  ދެވަނަ ނުކުތާއަކ(

 ކަމަށްބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ. ފައިވާޚިލާފަށް މައްސަލަ ހިންގާ 

   ،ީވ(  1.2ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ޝަރީޢަތް ހިންގުމާބެހޭ ޤަވާއިދުގެ ތިންވަނަ ނުކުތާއަކ(

 .އާ ޚިލާފަށް މައްސަލަ ހިންގާފައިވާ ކަމަށްބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ
 

   ުހެކީން ހުށަހެޅުމަށް ބޭނުންވާކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ދިފާޢީ  ވަނަ ނުކުތާއަކީ، ހަތަރ

އިން އެއްވެސް ބުނެ ހެކީންގެ ނަންތައް ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅާފައިވީނަމަވެސް، ސަބަބު ބަޔާންކުރުމެއްނެތި އޭގެތެރެ

 ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ. މަށް ހެއްކަކު ޝަރީއަތަށް ހާޟިރުނުކޮށް މައްސަލަ ނިންމަވާފައިވަކަ
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   ްމައްސަލައަކީ އަޑުއެހުންތައް ސިއްރުކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ވަނަ ނުކުތާއަކީ، ފަސ

ވަނަ  24ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ،ނު މީހުން ނުވައްދައި ދުމައްސަލައަކަށް ނުވާއިރުވެސް، އަޑުއަހަން ވަންނަން އެ

ޅި ބުނެ ހުށަހެ ކުރިއަށް ގެންދާފައިވާކަމަށް މައްދާގެ )ހ( އާއި ޚިލާފަށް، މައްސަލައިގެ ބައެއް އަޑުއެހުންތައް

 ނުކުތާއެވެ.

ހުގައި ދެ ފަރާތުން ގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިމި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭ (3        

ފައިވާ ލިޔެކިއުންތަކަށް ބަލާއިރު، އާ ގުޅޭ ގޮތުން ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅާދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި މި މައްސަލަ

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.އަންނަނިވި ކަންތައްތައް 

 

ގެ ކޯޓު  ފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓްކޮޅުމަޑުލު ވިލު އިސްތިއުނާފުކުރެވިފައިމިވާ  )ހ( ފުރަތަމަ ކަމަކީ،

 12:15ދުވަހު  2015އޭޕްރީލް  20މައްސަލައަކީ، އަށް ބަލާއިރު އެ ޤަޟިއްޔާ N2C/2016/19ނަންބަރު 

ފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ކުރިމަތީގައި ހުންނަ ބުރުގެ ހުޅަނގުފަރާތަށް ބަދަރާއި ދިމާއަށް އޮންނަ ހާއިރު ތ. ވިލު

ން އެ މަގު ލެވަލް ކުރުމަށް ތު ފުށީ ސައިޓުގެ ފަރާޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ ވިލުމަގުގައި މޯލްޑިވްސް ރޯޑް 

އެއްލާލާފައިވާ ކަމަށް  ޙުސައިން ޖަބީން އުފުރައިފުށީ އޯޝަންރީޑް ތ. ވިލު )ދޭއް( ދަގަނޑުބުރި  02ޖަހާފައިވާ 

 ނުކިޔަމަންތެރިވުމުގެ  ފުށީ އޯޝަންރީޑް ޙުސައިން ޖަބީންގެ ގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އަމުރަށްތ. ވިލު  ބަޔާކޮށް

 ،ސައިން ޖަބީން އިންކާރުކޮށްފައިވާކަމާއިޙުނު މައްސަލައެއްކަމާއި  އެދަޢުވާއަށް ދަޢުވާކުރުމުން ބެލު 

 ހާއިރު ތ.ވިލުފުށި  12:15ދުވަހު  2015ލް އޭޕްރީ 20 ،ޔާގައި ޙުކުމް ކޮށްފައިވަނީއެ ޤަޟިއް

ގެ ކުރިމަތީގައި ހުންނަ ބުރުގެ ހުޅަނގު ފަރާތަށް ބަދަރާއި ދިމާއަށް އޮންނަ މަގުގައި ކައުންސިލް އިދާރާ

ވާ ލެވަލް ކުރުމަށް ޖަހާފައިގެ ފަރާތުން، އެމަގު ފުށީ ސައިޓުޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ ވިލު މޯލްޑިވްސް  ރޯޑް 

ޝަރީޢަތަށް ފުށި އޯޝަންރީޑް ޙުސައިން ޖަބީން އުފުރާ އެއްލާލާފައިވާކަމަށް )ދޭއް( ދަނގަޑުބުރި ތ. ވިލު  02

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ  66/1ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވާތީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ހާޟިރުކުރެވުނު ހެކިންގެ ހެކިބަހުން 

ވެރިވެއްޖެކަމަށް ( ގެ ދަށުން ޙުސައިން ޖަބީން ކުށް ވަނަ މާއްދާގެ )ހ 88ގެ  3ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތު( ގެ ޗެޕްޓަރ 

ނޑައަޅައި މިކުށުގެ އުޤޫބާތެއްގެ ގޮތުން ހަވާލާ  ޙުސައިން  ،ފުށި އޯޝަންރީޑްދީފައިވާ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ތ. ވިލު ކަ
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 ގައިބަންދުކުރުމަށް މުއްދަތަށް ގޭ)ހަޔެއް( މަސްދުވަހުގެ  06ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން  2017އޭޕްރީލް  06ޖަބީން 

ނޑައަޅައިކަން  އެނގެން އޮންނަކަމެވެ. ކަ
 

ޙުސައިން ޖަބީންގެ ފަރާތުން  އެދި އިސްތިއުނާފުކުރުމަށްއެޤަޟިއްޔާ  )ށ( ދެވަނަ ކަމަކީ،

ނޑު ށަހަހު ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ އެމައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް އެކޯޓުގަ ގޮތެއްގައި ޅާފައިވާ ނުކުތާތަކުގައި މައިގަ

ޚިލާފަށް ޝަރީޢަތް ކުރިއަށް  އިގެންދިޔުމުގައި ޝަރީއަށް ހިންގުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އިޖުރާތުތަކާކުރިއަށް 

  ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކެއް ކަމާއި  އެގޮތުން ބަލާއިރު،

ނޑުނޫގެ މުޢާވިޔަތު ކަމުގައިވާ ތ.ވިލުއުލަތުން ހުށަހެޅި ހެއްކެއް މި މައްސަލައިގެ ދަ             ފުށީ/ ކަ

ކާ ރިޢާޔަތްނުކޮށް، ހުވާކުރުމަ ގަންދީ ހުވާކޮށް ދީފައިވާ ހެކިބަހުގެ މައްޗަށްهللا ފު ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި އާސި

ދެވަނަފަހަރަށް އޭނާގެ ހެކިބަސް ނަގައި  ކިބަހާއި ކަނޑައެޅިގެން އިދިކޮޅަށްހެނުލައި، ކުރިން އޭނަ ދީފައިވާ 

 އާގުޅިގެން ބަލާއިރު،ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާ އެމައްޗަށް ބިނާކޮށް މައްސަލަ ނިންމާފައިވާކަމަށް

ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގައި ހިމަނާފައިވާ މަޙުޟަރު އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭ ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތް 

ވަނަ ދުވަހު  2017އެޕްރީލް  03ފެންނަން އޮތީ މުޢާވިޔަތު އާސިފު ބަޔާންތަކަށް ބަލާއިރު މިމައްސަލައިގައި 

ޝަރީޢަތަށް ދީފައިވާ މަހުޟަރު ބަޔާނެއްކަމާއި އެބަޔާނުގައި އެޤަޟިއްޔާއާ ގުޅިގެން ހެކިންކުރާ ހުވާ ކުރުމަށްފަހު 

 ،ކޯޓަށް ދީފައިވާ ހެކިބަހެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި

ދުވަހު ބޭއްވުނު ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް  2017އޭޕްރީލް  02އާ ގުޅިގެން ނަމަވެސް މި މައްސަލަ          

އި، އެ ދުވަހުގެ ކަމަށާ ފަރާތުގެ ހެކިބަސް ނަގަފާއިވާހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި މުޢާވިޔަތު އާސިފު ހާޟިރުކޮށް އެ 

ޙުސައިން ޖަބީންގެ އަތުގައި ދަނޑި ކޮޅެއް  ،ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި މުޢާވިޔަތު އާސިފު ހެކިބަސް އަދާކުރަމުން

އެއްޗެއް އޮތްކަމަށާއި އެއީ ދަގަނޑު ބުރިއެއް ނޫންކަން ޔަޤީންކޮށް ދަންނަވަން އެނގޭކަމަށާއި   ކަހަލަ

 03ދީފައިވަނިކޮށް ބުރިއެއް އުފުރާލަނިކޮށް ނުފެންނަކަމަށް ބުނެ ހެކިބަސް  ދަޢުވާގައިވާ ފަދައިން ދަނގަޑު

މަޖިލީހަށް މުޢާވިޔަތު އާސިފު ހާޟިރުކޮށް އެފަރާތުގެ ދުވަހު ބޭއްވުނު ޝަރީޢަތުގެ  ވަނަ 2017އޭޕްރީލް 

 އުލަތުން އެދިފައިމުއާވިޔަތު އާސިފުގެ ހެކިބަސް ދެވަނަ ފަހަރަށް ނެގުމަށް ދަގިކަމަށާއި ހެކިބަސް ނެ 

ވިޔަތު އާސިފު ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް މުޢާ  2017އޭޕްރީލް  03ނުވާނެކަމަށާއި، 



 HC-A/833/2017 ޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާސާ ޤަ
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ގުމަށްކަމަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުންވެސް އިސްނެ ގާފައިވަނީ ޝަރީޢަތުގެނަ ހެކިބަސް ހާޟިރުކޮށް އެފަރާތުގެ 

 ،ތުގެ މަޖިލީހުގައި ބުނެފައިވާކަމާއިހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަ

ނެ އުސޫލެއް ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާޝަރީޢަތުން އިސްނަގައިގެން ހެކިން ހާޟިރު          

ނޑައެޅިފައިނުވާކަމާއި ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅޭ ހެކިންގެ  ގޮތަށް ބަލާއިރު، ެހކިބަސް ނެގުމުގައި ޢަމަލުކުރާ، ކަ

ނުލިބިއްޖެނަނަމަ އިތުރުހެކިން ތިބިކަމަށްވާނަމަ އިތުރު  ތެރެއިން ޝަރީޢަތަށް ހާޟިރުކުރެވޭ ހެކިންގެ ހެކިބަސް 

ނޑިޔާރަށް އޮންނަކަމާއިހެޅުމަށް އެންގުމުގެ އިޚްތިޔާހެކިން ޝަރީޢަތަށް ހުށަ ކުރިން ދީފައިވާ ހެކި  ހެއްކަކު، ރު ފަ

ށް ހެކިބަސް ނެގުމަކީ ޝަރުޢީ ހާޟިރުކޮ ސާފުކުރުމުގެ ގޮތުން ހެކިވެރިޔާކަމެއް އިތުރުބަހުގައި ނުހިމެނޭ 

 މަނާ ކުރާކަމެއް ނޫންކަމާއި،  ލުތައްޞޫއު

ވުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ  ޙުސައިން ޖަބީންގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުޅަ އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރި          

ނޑައަޅުއްވާފައިވަނީ ހެކިންގެ ހެކިބަހުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށްކަމަށްވާއިރުސާބިތުވާ މިޤަޟިއްޔާއާ ، ކަމަށް ކަ

އެފަރާތުގެ ހެކިބަސް ކުރިން ދީފައިވާ އިރު ފައިވާހެކިވެރިޔާ ހެކިބަސް ދެވަނަ ފަހަރަށް ނެގި ގުޅިގެން ބުނެވިދިޔަ

 ހެކިބަހާ މުޅިން ތަފާތުކޮށް ދީފައިވާކަން މިމައްސަލާގައި ދެފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުން އެނގެން 

ނެވުނު ހެކިވެރިޔާ ދެވަނަ ފަހަރަށް ޝަރީޢަތަށް ހާޟިރުކުރެވިފައިވަނީ ކުރިން ދީފައިވާ ބު ކަމާއި، އޮންނަ

ޝަރީޢަތުގައި ދެފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ތުން ނޫންކަން ހެކިބަހުގައި ނުހިމެނޭ އިތުރުކަމެއް ސާފުކުރުމުގެ ގޮ 

ށްފައިވަނީ ހެކިބަސް ބުނެވުނު ހެކިވެރިޔާގެ ބަސް ޝަރީޢަތަށް ނެގުމުގައި ޢަމަލުކޮ އެގެންއޮތުމުން ވާހަކަތަކުން 

 އޮންނަކަމެވެ. ކަން އެނގެންށްފަ ޚިލާ  ނެގުމުގައި ޢަމަލުކުރާ އުޞޫލާ
 

)އ( އަދި  1.2ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ޝަރީޢަތް ހިންގުމާބެހޭ ޤަވާއިދުގެ  :ވަނަ ކަމަކީ ތިން ( ނ)        

ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން  ހުށަހެޅިއިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން )ވ( އާ ޚިލާފަށް މައްސަލަ ހިންގާފައިވާ ކަމަށްބުނެ 

 ބަލާއިރު،

ކޮށްފައިވަނީ ންގެ )އ( ގައި ބަޔާ 1.2މައްސަލަތަކުގައި ޝަރީއަތް ހިންގުމާބެހޭ ޤަވާއިދުގެ ޖިނާއީ        

ނިމުމުން، ފުރަތަމަ ދައުލަތުގެ  ދައުލަތުގެ ވަކީލާއި، ދަޢުވާ ލިބޭމީހާ ހުށަހަޅާހެކި ހުށަހަޅައި، އެއަށް ޖަވާބުދީ

ވަކީލަށް، ދެން ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ދަޢުވާއާއި ހުށަހެޅުނު ހެކިތަކާއިމެދު އެފަރާތަކުން ދެކޭގޮތް 



 HC-A/833/2017 ޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާސާ ޤަ
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 ގެ )ވ( ގައި  1.2އެ ޤަވާއިދުގެ  އަދިކަމަށާއި  ޚުލާސާކޮށް، ބަޔާންކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ޤާޟީ ދޭންވާނެ

ން ދެކޭގޮތް ޚުލާޞާކޮށް ބަޔާންކޮށް ނިމުމުން ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތް އަޑުއެހުން ދަޢުވާއާއިމެދު ދެފަރާތު

 ނެކަމަށްކަމާއި،ރަންވާ ނިމުނީކަމަށް ޤާޟީ އިޢުލާނު ކު

ދަޢުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ހެކިންނާއި ސުވާލުކުރުމާއި، އެމީހަކު ބޭނުން ހެކީން އަދި          

ޓުގައި އެދުމާއި އެ ހެކީންނާ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ސުވާލުކުރުމުގެ ޝަރީޢަތަށް ހާޟިރުކޮށްދިނުމަށް ކޯ

ކަމުގެ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ކުރި ޙައްޤަކީ ކުށެއް

ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ޤާނޫނުއަސާސީން  ،ސް ކޮށްދީފައިވާ ޙައްޤެއްކަމާއިވަނަ މައްދާގެ )ކ( އިން ތަނަވަ 51

ޙައްޤެއްގެ އެއްވެސް މިންވަރެއް ހިފެހެއްޓޭނީ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ތަޢާރަޟްނުވާ ގޮތެއްގެމަތީން ރައްޔިތުންގެ 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި 16މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ޤާނޫނަކުން ކަމަށް ޤާނޫނު އަސާސީގެ 

މި މައްސަލާގައި ދަޢުލަތުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ހެކިންގެ ހެކިބަސް ނަގައި ނިމުމަށްފަހު ެއ           

ހެކިބަހާ ބެހޭގޮތުން ޙުސައިން ޖަބީންގެ ފަރާތުން ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ޙުސައިން ޖަބީން އަށް 

ށް ބޭނުންވާކަމަށްބުނެ ހެކިންގެ ފަރާތުން ދިފާޢީ ހެކިން ހުށަހެޅުމަ ދި ޙުސައިން ޖަބިންގެމަށާއި އަކަ ދީފައިނުވާ

އިން ޖަބީން އަށް ދީފައިނުވާކަމަށް ށް ހުށަހަޅާފައިވީ ނަމަވެސް އެ ފުރުސަތު ޙުސަނަންތައް ޝަރީއަތަ

 މިމައްސަލައިގައި ދެފަރާތުން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުން އެނގެންއޮތްއިރު،

ނާއި ސުވާލުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ޙުސައިން ޖަބީންއަށް ދިނުމަށާއި ދަޢުލަތުން ހާޟިރުކުރި ހެކިން           

ގެ ވެސް ދަށުކޯޓު އަދި މައްސަލާގައި ދިފާއުގައި ވާހަކަދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމަށް ދަޢުލަތުގެ ފަރާތުން 

  ކަމާއި،ވާ ދިފައިވާނެކަމަށް ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދައުލަތުން ބުނެފައިގައި އެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހު

ން އިއަދި މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ދައުލަތުން ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅި ހެކިތަކާމެދު ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ޙުސަ

ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ  ޢުވާއާއިމެދު ދެފަރާތުން ދެކޭގޮތް ޚުލާޞާކޮށް ދަޖަބީންއަށް ދީފައިނުވާކަން އެނގެން އޮންނައިރު 

ފުރުސަތުވެސް ޝަރީޢަތުން ނުދެއްވައި މައްސަލާގައި ޙުކުމް ކުރައްވާފައިވާކަން އެނގެން އޮތްއިރު، ބުނެވިދިޔަ 

 ފާހަގަކުރައްވާފައިނުވާކަމާއި،  ވެސްސަބަބައެއްވެސް ރިޕޯޓުގައި ފުރުޞަތުތައް ޝަރީޢަތުން ދެއްވާފައިނުވާ
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 1.2ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ޝަރީޢަތް ހިންގުމާބެހޭ ޤަވާއިދުގެ  ،އަކީއެހެންކަމުން މިމައްސަލަ           

ވަނަ މައްދާގެ )ކ( އާއި  51ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ )އ( އަދި )ވ( އާ ޚިލާފަށް އަދި 

 އޮންނަކަމެވެ.ޚިލާފަށް ޝަރީޢަށް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވާ މައްސަލައެއްކަން އެނގެން 
 

މައްސަލައަކީ އަޑުއެހުންތައް ސިއްރުކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ  ހަތަރުވަނަ ކަމަކީ،)ރ( 

ވަނަ  42މައްސަލައަކަށް ނުވާއިރުވެސް، އަޑުއަހަން ވަންނަން އެދުނު މީހުން ނުވައްދައި ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި މައްދާގެ )ހ( އާއި ޚިލާފަށް، މައްސަލައިގެ ބައެއް އަޑުއެހުންތައް ކުރިއަށް ގެންދާފައިވާ

 އާ ގުޅިގެން ބަލާއިރު ނުކުތާ

އާންމުކޮށް ހުޅުވައިލެވިގެން ބާއްވާ، އަޑުއެހުމެއްގައި އިންސާފުން ޝަރީޢަތް ކުރެއްވުމުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އިން  42ޙައްޤަކީ ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 އްޤެއްކަމާއި، ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ޙަ

ނޑިޔާރަށް ލިބިޢާންމުކޮށް ހުޅުވައި ނުލައި ޝަރީއަތްކުރިއަށްގެންދިއުމު            ނީ        ގެންވަގެ އިޚްތިޔާރު ފަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަބަބުތަކުންކުރެ ސަބަބަކަށްޓަކައިކަމަށް  42ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ގެ އަޚްލާގީ ޢު މުޖުތަމަ ،ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަބަބުތަކަކީއެމާއްދާ ، ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރުޤާނޫނުއަސާސީގައި 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ  މަންއަމާންކަމަށް ޤާއިމްކުރުން ނުވަތައަގެ ޢު ހިފެހެއްޓުން ނުވަތަ މުޖުތަމަ އުޞޫލުތައް

ލަޙަތު ސަލައެއްގައި ކުޑަކުދީން މަޞްދި ހުށަހެޅިފައިވާ މައްއަ އެރިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައިށް ބުރޫސަލާމަތަ

ލަޙަތު ނިޔާ ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްގެ މަޞް ހިމާޔަތްކުރުން ނުވަތަ  މީހަކު ކުރި ކުށެއްގެ ސަބަބުން އަ

ފު އިގެން ޝަރީޢަތް ހިންގައިފިނަމަ، އަދުލު އިންޞާ ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން އަދި ޢާންމުކޮށް ހުޅުވައިލަ 

ޢަތްކުރިއަށް ޢާންމުކޮށް ހުޅުވައި ނުލައި ޝަރީހަކުން މިންޖުވުމުގެ ގޮތުން ޤާއިމުކުރުމަށް އެޅިދާނެ ހުރަ

 ،ގެންދެވިދާނެކަމާއި

އެހެންގޮތަކަށް ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބުނެވިދިޔަ ސަބަބުންތަކުން ކުރެ ސަބަބަކަށްޓަކައި އެމާއްދާ         

ނީ ޢާންމުކޮށް އަމުރުތަކާއި ޙުކުމްތައް އިއްވަންވާ ކޯޓުންތަކުން ނެރޭ ހުރިހައި ކޯޓުން ކަނޑައަޅައިފައިނުވާނަމަ 

 ،މަޖިލީހެއްގައިކަމަށް އެމާއްދާގެ )ރ( އިން އެނގެން އޮންނައިރު ހުޅުވައިލެވިފައިވާ
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ގުޅިގެން  ކަތަކަށް ބަލާއިރު މިމައްސަލައާމިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ދެފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަ  

އަޑުއެހުންތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އަޑުއަހާމީހުންގެ ހާޟިރުގައިކަން އެނގޭކަމާއި،  ބޭއްވުނު ބައެއް

އެހެންނަމަވެސް އަޑުއެހުމަށް ވަނުމަށް ނަންނޯޓުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުން ބޭރުކޮށް 

އޮތްއިރު މިމައްސަލައިގެ ޝަރީޢަށް މިމައްސަލައިގެ ބައެއް އަޑުއެހުންތައް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވާކަން އެނގެން

ނޑިޔާރު ނިންމާފައިވާކަން މިމައްސަލައިގެ  ޢާންމުކޮށް ހުޅުވައި ނުލައި ކުރިއަށްގެންދިޔުމަށް މައްސަލަ ބެއްލެވި ފަ

ރިޕޯޓަށާއި މައްސަލައިގެ ދެފަރާތުން ދައްކަފައިވާ ވާހަކަތަކުން އެނގެން ނެތުމުން މިމައްސައިގެ ޝަރީޢަތް 

ފަށްކަން ވަނަ މާއްދާގައ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޞޫލާ ޚިލާ  42ޤާނޫނު އަސާސީގެ ސްފައިވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮ 

 އެނގެން އޮންނަކަމެވެ.
 

އެކުރި  އެ ކުށެއް ކުރި މީހާއަށް ޙުކުމް ކުރުމާ ދެމެދު،، ކުށެއް ކުރުމާއި ކަމަކީ، ފަސްވަނަ ( )ބ

އަދަބަށް ޤާނޫނަށް އަންނަ ބަދަލަކުން ލުޔެއް ދީފައިވާނަމަ، އެމީހަކަށް ދޭންވާނީ ފަހުން ހެދުނު  ށެއްގެކު

ގައި  2015ޖުލައި  16މާއްދާއާއި  59ޤާނޫނުއަސާސީގެ އަދަބެއްކަމަށް ދިވެހިޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ޤާނޫނުގައިވާ

ވަނަ މާއްދާގެ  10)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތު( ގެ  9/2014 ޤާނޫނު ނަންބަރު  ޢަމަލުކުރަންފެށިފައިވާ

 ،ކަމާއި)ރ( އިން އެނގެން އޮންނަ 

ކުރިއިރު  ސައިންގެ ޖަބީންގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުޅަ ދަޢުވާއަކީ އެކުށްޙުމިމައްސަލައިގައި 

އިގެ މައްސަލަ މި، މަށްވާއިރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާކަޢަމަލު ކުރަމުންދިޔަ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވު 

ޤަޟިއްޔާގައި  ވާތީ މިފައިއުޤޫބާތަށް ޢަމަލުކުރަންފެށިހުން ޢަމަލުކުރަންފެށުނު ޤާނޫނުލްއިރު ފަޝަރީޢަތް ހިންގުނު

ނޑައެޅުމުގައި ދިވެހިޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ގައި  2015ޖުލައި  16މާއްދާއާއި  59ޤާނޫނުއަސާސީގެ އަދަބު ކަ

ވަނަ މާއްދާގެ  10ޤޫބާތު( ގެ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްއ9/2014ު ޤާނޫނު ނަންބަރު  ޢަމަލުކުރަންފެށިފައިވާ

 ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތު  ދަޢުވާކޮށްފައިވާ ކުށުގެ މިޢަމަލަކީ މިހާރުގެ ،ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޞޫލަށް ރިޢާޔަތްކޮށް)ރ(

ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭނެކަން އެނގެން އަދަބާ ގުޅޭގޮތުން ކުރެވިފައިވާ ޢަމަލެއްތޯއާއި އަދި ދަށުން ތަޖުރީމް 

 ،އޮންނައިރު



 HC-A/833/2017 ޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާސާ ޤަ
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މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ ، މިމައްސަލާގައި ދަށުކޯޓުން ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތަށްބަލާއިރު         

ފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދައްކާ  ފަރާތުން ހައިކޯޓުގެ

ޙުސައިން ޖަބީންއަށް އިތުރު ފުރުޞަތެއް ދިނުމަށް އޭނާގެ ފަރާތުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގައި 

 06 ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް އެކަމާބެހޭއެދިފައިވާތީ އޭނާއަށް އިތުރު ފުރުޞަތެއް ދިނުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް 

އެ ދުވަހުގެ  ޝެޑިއުލްކުރެވިފައިވާތީ އެމައްސަލައިގެ ހުކުމް ކުރުން  އަށް 14:00ގެ ވަނަ ދުވަހު 2017އެޕްރީލް 

ވެސް އެ ފުރުޞަތު ނަމަ  ،އިއެދިފައިވާނެކަމަށާކޯޓުގައި މަށް ދައުލަތުން ލަސްކޮށްދިނު ގެ ފަހަށް 14:30

އްވާފައިވަނީ މައްސަލައިގެ އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ މިޤަޟިއްޔާގައި ޙުކުމް ކުރަ ކަމަށާއި، އަދިދެއްވާފައިނުވާ 

ގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އްކުމުގެ ފުރުޞަތުވެސް މައްސަލާކުރިން މައްސަލާގެ އަދަބާ ގުޅިގެން ވާހަކަ ދެ

ގެ ޙުސައިން ޖަބީނު މިޤަޟިއްޔާގައި  ،ޝަރީޢަތުން ދިނުމަކާއި ނުލައިކަމަށް ބުނެފައިވާކަން އެނގެން އޮތުމުން

ނޑައެޅުމުގައި ދިވެހިބިތުވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި އެކުށުގެ ސާމައްޗަށް ދައުލަތުން ކުޅަ ދަޢުވާ  ރާއްޖޭގެ އަދަބު ކަ

ޤާނޫނު  ގައި ޢަމަލުކުރަންފެށިފައިވާ 2015ޖުލައި  16 ،މާއްދާއާއި 59ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

ނޑައަޅުއްވާފައިވާ ވަނަ މާއްދާގެ )ރ(  10 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތު( ގެ 9/2014 ނަންބަރު  ގައި ކަ

 އުޞޫލަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާކަން އެނގެންނެތްކަމެވެ.
 

މި މައްސަލަ މި އިސްވެ ފާހަގަކުރެވިދިޔަ ކަންކަން އެފަދައިން ހުރުމުން،  ކަމަކީ، ހަވަނަ ( ޅ) 

ނޑިޔާރުން ދެކެނީ،  ގައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭ  (Fair trial)ޢަދުލުވެރި ޝަރީޢަތެއް ކޯޓުގައި ބެލި ފަ

އިޖްރާއާތުތަކެއް ފުރިހަމަނުކުރައްވައި، މުއްތަހަމަށް ދިފާޢުވުމުގެ ފުރުޞަތު ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން 

ޚިލާފަށް، އަދި ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް ޝަރީޢަތުން ނޑައެޅިފައިވާ އިޖްރާއާތުތަކާއި ކަ

 ޤާނޫނުއަސާސީގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޙައްޤުތަކެއް ޙުސައިން ޖަބީނުއަށް ތަނަވަސްކޮށްނުދީ،ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަށް 

ވަނަ މާއްދާގެ )ކ(  51ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ޝަރީޢަތް ހިންމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނޑައަޅުއްވާފައިވާ އު 59ވަނަ މާއްދާއާއި އަދި  42އާއި  ޞޫލުތަކާއި، އަދި މި މައްސަލަ ވަނަ މާއްދާގައި ކަ

ދަށުކޯޓުގައި ހިނގިއިރު، ޢަމަލުކުރެވެމުންދިޔަ، ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ޝަރީޢަތް ހިންގުމާބެހޭ ޤަވާޢިދުގައިވެސް 

ނޑައެޅިފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް،   N2C/2016/19ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓްކޮޅުމަޑުލު ވިލުކަ



 HC-A/833/2017 ޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާސާ ޤަ

 3316471ފެކްސް: ، 3325029ފޯން: ، ދިވެހިރާއްޖެ، މާލެ، އާބުރުޒުހިނގުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް
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ކުމް ޙުކުރައްވާފައިވާ  ގައިޤަޟިއްޔާއި ނިންމާފައިވާކަން އެނގެން އޮތުމުން، އެ ޢަތް ހިންގަޝަރީ ޤަޟިއްޔާގެ

 ބާޠިލް ކުރަންޖޭކަމަށެވެ.

  ްޙުކުމ 

 66/1ދެންފަހެ، އިސްވެދިޔަ ސަބަބުތައް އެފަދައިން ހުރުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ދަށުން ތ. ވިލިފުށި  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ 88ގެ  3)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތު( ގެ ޗެޕްޓަރ 

ނޑައަޅުއްވައި  ،އެ ކުށުގެ އުޤޫބާތެއްގެ ގޮތުން  ،އޯޝަންރީޑް ޙުސައިން ޖަބީން ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަ

)ހަޔެއް(  06ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން  2017އޭޕްރީލް  06ހަވާލާދީފައިވާ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޙުސައިން ޖަބީން 

ނޑައަޅުއްވައި،މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ގޭގައިބަންދުކުރުމަ  ކޯޓުގެ  ފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ވިލުކޮޅުމަޑުލު  ށް ކަ

ޤަޟިއްޔާގައި ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމް މި މައްސަލަ މި ކޯޓުގައި ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ  N2C/2016/19ނަންބަރު 

 އިއްތިފާޤުން ބާޠިލުކޮށް އެގޮތުގެމަތިން ޙުކުމްކޮށްފީމެވެ.

 

 

 

 

  
 


