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 ވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު ދި 

 ދިވެހިރާއްޖެ 
 

 ގޮތުގެ ޚުލާޞާ  ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު 
 
 

 HC-A/67/2017 :ނަންބަރު ޤަޟިއްޔާ  •
 

  އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތް: •

   
  އިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތް: •

 
 

 4014 ރަބީޢުލްއައްވަލް 14  :* ނިމުނު ތާރީޚް     8143 ރަބީޢުލްއާޚިރު 12  ތާރީޚް: ކުރި ރަޖިސްޓްރީ  •
 2018 ނޮވެމްބަރު 22                  2017 ޖެނުއަރީ 10                     

 
 
 

 ޤަޟިއްޔާ  Cr-C/2016/211 ނަންބަރު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު: އަމުރު  އިސްތިއުނާފުކުރެވުނު  •

 ކޯޓު ކްރިމިނަލް: ކޯޓު ނިންމެވި  •
 ޓެރަރިޒަމުގެ ޢަމަލެއް ކުރަން އުޅުމާއި ބައިވެރިވުން މައްސަލައިގެ ބާވަތް:  •

 2016ޖޫން  09* ނިމުނު ތާރީޚް:           2016 މާރިޗް  10ހުށަހެޅި ތާރީޚް: 
 ލިސް ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖި  އްސަލަ ބެލި މަ  •

  މުޙައްމަދު ނިޔާޒު  ފަނޑިޔާރު           ޙުސައިން ޝަހީދުފަނޑިޔާރު         ޝުޖާޢު ޢުޘްމާން  ފަނޑިޔާރު އިސް 

 )ރިޔާސަތު(                                  

 ރަތްމަސްގެ/ ގއ. މާމެންދޫ   ދާއިމީ އެޑްރެސް:*  މުޙުތާޒް މުޙުސިން  ނަން: *
 ރަތްމަސްގެ/ ގއ. މާމެންދޫ   މިހާރުގެ އެޑްރެސް:*  A072016 * އައިޑީ ކާޑުނަންބަރު: 

 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް  ދާއިމީ އެޑްރެސް:  * ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް  * ނަން: 
 ޕްރޮސިިކއުޓަރ ޖެެނރަލްގެ އޮފީސް    * މިހާރުގެ އެޑްރެސް: -* އައިޑީ ކާޑުނަންބަރު:  
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 :ދަޢުވާގެ ޚުލާޞާ  •
 

ޝަރުޢީ ފައިވަނީ ކޯޓުން ނެރެ އެ ޤަޟިއްޔާ Cr-C/2016/211 ނަންބަރުކޯޓުގެ  ކްރިމިނަލްމިއީ 

 ރަތްމަސްގެ، ގއ.މާމެންދޫ/  ، އެދި ކުރުމަށްއިސްތިއުނާފުޤަޟިއްޔާ  ބުނެ އެޞޫލަކާ ޚިލާފަށްކަމަށް އުޤާނޫނީ  ނުވަތަ

ޤަޟިއްޔާގައި  މިއެކެވެ. ވާ ޤަޟިއްޔާބަލާފައިފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން ގެ މުޙުސިން  މުޙްތާޒު

    .ވެޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހެރައްދުވާ ފަރާތަކީ  އިސްތިއުނާފު

 
 
 

 ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައް: •

 

ކީ ޤަޟިއްޔާއަ އެބަލާއިރު، ޤަޟިއްޔާއަށް  Cr-C/2016/211 ނަންބަރު ކޯޓުގެ  ކްރިމިނަލް  -01

ދުވަހުގެ ރޭ  ދަންވަރު  2016ފެބުރުއަރީ  7އިތުރު ބަޔަކާއެކު،  މުޙުސިން ރަތްމަސްގެ/  މުޙްތާޒުގއ.މާމެންދޫ، 

ހާއިރު، ލޯންޗެއްގަ އދ. މާމިގިއްޔަށް ގޮސް، އދ. މާމިގިލި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓު  2:45

އި ބައްދަލުކޮށް، އދ. މާމިގިލި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ހުޅުވައިގެން އެތަނަށް ވަދެތިބެ އަޙްމަދު ނިހާނާ

amann.manol@gmail.com ީމެއިލް އެޑްރެހާއި އެއަށް ބޭނުންވާ ޕާސްވޯޑް އަޙްމަދު ނިހާނަށް -ގެ ނަމުގައި އ

ކޯޓުއަމުރެއްކަމަށް  މެއިލް އެޑްރެހަށްވަދެ "މާފުށީ އަމުރު"ގެ ނަމުގަވާ -ދީ، އެ ކޯޓުގެ ލެޕްޓޮޕުން އެ އީ

ބަދަލުތައް ގެނެސް، ދައްކުވައިދޭގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއް ޑައުންލޯޑުކޮށް، އެ ލިޔުމަށް ގެންނަން ބޭނުންވާ 

ޔާމީނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ހައްޔަރުކުރުމަށް ނެރެފައިވާ އަމުރެއްކަމަށް هللا ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލު ޢަބްދު

 ލިޔުމެއް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާތީއާ، މާލޭގެ ނީލޯފަރު ހިނގުމުގައި ހުރި ސައިކަލެއްގެ މަތީގައި ދައްކުވައިދޭގޮތަށް

ކ. މާފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް   ޔާމީނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ހައްޔަރުކުރުމަށް هللا ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލު ޢަބްދު

ވާ ސިޓީ އުރައެއް ބާއްވާ، ފުލުހުންނަށް ގުޅުވައިގެން ކޯޓުން ނެރެފައިވާ އަމުރެއްކަމަށް ދައްކުވައިދޭ ލިޔުމެއް ލާފައި

ޔާމީނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ހައްޔަރުކުރުމަށް ރާވާ هللا އެ ސިޓީއުރަ ނަގުވާ، ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލު ޢަބްދު

ގެ  ވަނަ މާއްދާ  4)ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ  2015/32އެކަންކުރަން އުޅެފައިވާތީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

)ހ(  ވަނަ މާއްދާގެ  6ނަންބަރާ،  2ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  5ވަނަ ނަންބަރާ،  2ވަނަ ނަންބަރާއި،  1)ހ( ގެ 
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އާއި ހަވާލާދީ، އެ މާއްދާގެ )ނ(ގެ ދަށުން މުޙުތާޒް މުޙުސިނުގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލެއް ކުރަން އުޅުމާއި 

ގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުރުމުން ސްގެ/ މުޙުތާޒް މުޙުސިން ގއ. މާމެންދޫ، އަލިމަބައިވެރިވުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ 

 ބެލެވުނު މައްސަލައެއްކަން އެނގޭކަމާއި

ގއ. މާމެންދޫ، އަލިމަސްގެ/  ހެއެ ޤަޟިއްޔާ ކުރިމިނަލް ކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފައިވަނީ "ދެންފަ

މުޙުތާޒް މުޙުސިންގެ މައްޗަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ދަޢުވާކުރި ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލެއް ކުރަން އުޅުމާއި ބައިވެރިވުމުގެ 

ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގަ  07ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ  2016ކުށުގެ މައްސަލަ ޝަރީޢަތުން ބެލިއިރު، 

ހުރި ސައިކަލެއްގެ މަތިން ފެނުނު ޞައްޙަނޫން ކޯޓުއަމުރަކީ، މުޙުތާޒް މުޙުސިނުގެ  އިރު ހިނގުމުގަމާލެ/ނީލޯފަ

ބައިވެރިވުމެއް އޮވެގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަމުރެއްކަން، މި މައްސަލައިގަ ހުށަހެޅިފައިވާ ހެކިތަކާއި ޤަރީނާތަކުން 

ހާއިރު މުޙްތާޒް މުޙުސިން  02:45ވަނަ ދުވަހުގެ  07ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ  2016އެނގެން ނެތްނަމަވެސް، 

އިތުރު ބަޔަކާއެކު ލޯންޗެއްގައި މާލެއިން ފުރައިގެން އދ. މާމިގިއްޔަށް ގޮސް، އދ. މާމިގިލި ކޯޓުގެ 

އިސްމެޖިސްޓްރޭޓާ ބައްދަލުކޮށް، އދ. މާމިގިލި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު އެ ދަންވަރު ހުޅުވައިގެން، ޤާނޫނީ އިންތަކުން 

ހައްޔަރުކުރުމަށް ކޯުޓ  ޔާމީނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުهللا ވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލު ޢަބްދު ބޭރުން ދި 

އަމުރެއް ތައްޔާރުކޮށް ނެރެން އުޅުނުކަން، މި މައްސަލައިގަ މުޙުތާޒް މުޙުސިންގެ ފަރާތުންނާއި ހެކިން ދައްކާފައިވާ 

އާއި، މިކަމަކީ ދަޢުލަތަށް ނުވަތަ ސަރުކާރަށް ނޭދެވޭ ނުފޫޒެއް ތުވާތީވާހަކަތަކުންނާއި، އެހިނިހެން ޤަރީނާތަކުން ސާބި 

ޔާމީނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ހައްޔަރުކޮށް ގަދަކަމުން ފޮރުވާ، هللا ފޯރުވުމަށާ، ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލު ޢަބްދު

ހެންބަޔަކާ ބައިވެރިވެގެން ރަހީނުކުރުމަށާ، އާއްމުންގެ މެދުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެއްދުމަށް މުޙުތާޒް މުޙުސިން އެ

)ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު(  2015/32ކުރަން އުޅުނު ޢަމަލެއްކަން އެނގެން އޮންނާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނަންބަރާ،  2ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  5ވަނަ ނަންބަރާ،  2ވަނަ ނަންބަރާއި،  1ވަނަ މާއްދާގެ  )ހ( ގެ  4ގެ 

ލެއް ކުރަން އުޅުމާއި ބައިވެރިވުމުގެ ކުށުން މުޙުތާޒު ދީ، ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި ހަވާލާ 6

ވަނަ މާއްދާގެ   6މުޙުސިން ކުށްވެރިވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މިކުށުގެ ޢުޤޫބާތެއްގެ ގޮތުން ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  

ލުމަށް ޙުކުމްކޮށް މިޤަޟިއްޔާ  )ސަތާރަ( އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށް  17)ނ(ގެ ދަށުން މުޙުތާޒު މުޙުސިން  

 ނިންމީއެވެ." މިފަދައިންނެވެ.
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 ފައިވަނީ އްވާކޯޓުން ނެރު  އެ ޤަޟިއްޔާ Cr-C/2016/211 ނަންބަރު ކޯޓުގެ  ކްރިމިނަލް -02

ގއ. މާމެންދޫ،  އިސްތިއުނާފުކުރަމުން، ޤަޟިއްޔާ ބުނެ އެ ޤާނޫނީ އުޞޫލަކާ ޚިލާފަށްކަމަށް ޝަރުޢީ ނުވަތަ

މެދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަކާނުކުތާއެ ނުކުތާ ފާހަގަކޮށް،  (އްހަތެ) 07 ،ފަރާތުން ގެއަލިމަސްގެ/ މުޙުތާޒް މުޙުސިން 

 ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިހުގައި ވާހަކަދައްކާފައިވެއެވެ.

 

 2ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  5ގެ  2015/32ޤާނޫނު ނަންބަރު ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ،  •

ހެއްޓުން" ތަޖްރީމްކޮށްފައިވާ ޢަމަލަކީ"ގަދަކަމުން މީހަކު ފޮރުވުން ނުވަތަ ރަހީނެއްގެ ގޮތުގައި މީހަކު ހިފެގައި 

ކަމަށްވާއިރު އިސްތިއުނާފު ކުރާފަރާތުން އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢަމަލުކަމުގައިވާ "ގަދަކަމުން މީހަކު 

އް ކުރަން އުޅުނުކަން ދަލީލުކޮށްދޭ  ކަން" ނުވަތަ އެއިން ޢަމަލެ ހެއްޓިފޮރުވިކަން ނުވަތަ ރަހީނެއްގެ ގޮތުގައި ހިފެ

ހެއްކެއް ނެތްތަނުގައި އަދި ކިއެއްތަ އެއިން ޢަމަލެއް ކުރިކަމަށް ދައުލަތުން ތުހުމަތުވެސް ކޮށްފައި ނެތީސް އެ 

 )ހ( އާއި ޚިލާފަށް ވަނަ މާއްދާގެ 59ކަނޑައަޅުއްވާފައިވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ މާއްދާގެ ދަށުން ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް 

 .އެވެބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާ  ކަމަށް

ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  51ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ، •

 ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ. މިންގަނޑަށް ކުށް ސާބިތު ވެފައި ނެތް

 SC-A/36/2011ގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ދިވެހިރާއްޖޭ ވަނަ ނުކުތާއަކީ،ތިން  •

އާއި ޚިލާފަށް  ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( 51އަދި ޤާނޫނުއަސާސީގެ   އުޞޫލާ ޚިލާފަށް،ކަނޑައަޅާފައިވާ  އިންޤަޟިއްޔާ

ކަމަށްބުނެ  ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ދިފާޢުގައި ހުށަހެޅި މުހިއްމު ހެއްކެްއ ޙާޟިރުކުރުމެއްނެތި މައްސަލަ ނިންމާފައިވާ

  ހެޅި ނުކުތާއެވެ.ހުށަ

ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބައެއް ހެކީންނަކީ ޢަދުލުވެރި ހެކީން ، ވަނަ ނުކުތާއަކީ ހަތަރު  •

ނޫންކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ފާޅުވެގެންވާ ސަބަބުތަކެއް ހުރުމާއެކުވެސް އެ ހެކީންގެ ހެކިބަހަށް މައްސަލަ ބެއްލެވި ޤާޟީ 

ޤަޟިއްޔާއާ ޚިލާފަށް  SC-A/36/2011ނަންބަރު ޕްރީމް ކޯޓުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުރިޢާޔަތްކުރެއްވި ކުރެއްވުމަކީ 

  ކުރައްވާފައިވާ ކަމެއްކަމަށްވުން ކަމަށްބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.
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ދައުލަތުން އިސްތިއުނާފު ކުރާފަރާތުގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް  ވަނަ ނުކުތާއަކީ،ފަސް   •

ޢުވާ ހިންގައި ހެކިބަސް ނަގާފައިވަނީ އެކުއެކުގައި އެއް އަުޑ އެހުމެއްގަިއ ދަ 3ތިން ޤަޟިއްޔާއަކުން ހުށަހެޅި 

ދިފާޢުވުމަށް ފުރުސަތު ލިބިފައި ކަމުން ހުރިހާ ޤަޟިއްޔާއެްއގެ ޝަރީޢަތް ހިންގާފައި ނުވާތީވެ، ހުރިހާ ދަޢުވާތަކުން 

ދުލުއިންސާފާއި ޝަރީޢަތްކުރުމުގެ މާއްދާއާއި ޢަ 42ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( އާއި  51ނުވާތީ، އެކަމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 ފު ޙުކުމެއް އަސާސީ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފު ކަމެއްކަމަށް ވުމުން ޝަރީޢަތަކުން އިއްވާފައިވާ ޙުކުމަކީ ޤާނޫނާއި ޚިލާ 

 އެވެ.ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާކަމަށް 

މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ޚިލާފަށް ވަނަ  42ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ހަވަނަ ނުކުތާއަކީ، •

 ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.ހާމަކަމެއް ހަމަހަމަ ކަމެއް ނެތި މައްސަލަ ނިންމާފައިވުން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( އާއި ޚިލާފަށް ދަޢުވާއިން  51ޤާނޫނުއަސާސީގެ ހަތްވަނަ ނުކުތާއަކީ،  •

 ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.މައްސަލަ ނިންމާފައިވާދިފާޢުވުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަގުތާއި ފުރުޞަތު ނުދީ 

ޤަޟިއްޔާ ނިމިފައިވާގޮތް  Cr-C/2016/211 ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ނަންބަރު -03

ޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފުކޮށްދިނުމަށް އެދި ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކާއި އެއްގޮތަށް ނޫންކަމަށް ބުނެ އެ ޤަ

ގއ.މާމެންދޫ، ރަތްމަސްގެ/ މުޙުތާޒު މުޙުސިން ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާތަކަށާއި އެ ނުކުތާތަކާއި ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭހެ 

ގެ މަޖިލީހުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި، މައްސަލައާއި ގުޅުން ހުރި ލިޔެކިޔުންތަކުގެ މައްޗަށް ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތު 

 ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 

ގއ. މާމެންދޫ، އަލިމަސްގެ/ މުޙުތާޒް މުޙުސިންގެ މައްޗަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން  ކަމަކީ، ފުރަތަމަ  )ހ(

 2016ޒަމްގެ ޢަމަލެއް ކުރަން އުޅުމާއި ބައިވެރިވުމުގެ ކުށުގެ މައްސަލަ ޝަރީޢަތުން ބެލިއިރު، ދަޢުވާކުރި ޓެރަރި

ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގަ މާލެ/ނީލޯފަރު ހިނގުމުގަ ހުރި ސައިކަލެއްގެ  07ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ 

އިވެރިވުމެއް އޮވެގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މުޙުތާޒް މުޙުސިނުގެ ބަ މަތިން ފެނުނު ޞައްޙަނޫން ކޯޓުއަމުރަކީ، 

ވަނަ  2016 އަމުރެއްކަން، މި މައްސަލައިގަ ހުށަހެޅިފައިވާ ހެކިތަކާއި ޤަރީނާތަކުން އެނގެން ނެތްނަމަވެސް،

މާލެއިން ހާއިރު މުޙްތާޒް މުޙުސިން އިތުރު ބަޔަކާއެކު ލޯންޗެއްގައި  02:45ވަނަ ދުވަހުގެ  07އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ 

ފުރައިގެން އދ. މާމިގިއްޔަށް ގޮސް، އދ. މާމިގިލި ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓާ ބައްދަލުކޮށް، އދ.މާމިގިލި 
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މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު އެ ދަންވަރު ހުޅުވައިގެން، ޤާނޫނީ އިންތަކުން ބޭރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ 

އްޔަރުކުރުމަށް ކޯޓު އަމުރެއް ތައްޔާރުކޮށް ނެރެން އުޅުނުކަން، މި ޔާމީނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ހަهللا އަލްފާޟިލު ޢަބްދު

 ނިހެން ޤަރީނާތަކުން މުޙުތާޒް މުޙުސިންގެ ފަރާތުންނާއި ހެކިން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުންނާއި، އެހެ އި މައްސަލައިގަ

ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ މިކަމަކީ ދަޢުލަތަށް ނުވަތަ ސަރުކާރަށް ނޭދެވޭ ނުފޫޒެއް ފޯރުވުމަށާ،  އާއި،ސާބިތުވާތީ

ޔާމީނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ހައްޔަރުކޮށް ގަދަކަމުން ފޮރުވާ، ރަހީނުކުރުމަށާ، އާއްމުންގެ މެދުގައި هللا ޢަބްދު  އަލްފާޟިލް

ބިރުވެރިކަން އުފެއްދުމަށް މުޙުތާޒް މުޙުސިން އެހެންބަޔަކާ ބައިވެރިވެގެން ކުރަން އުޅުނު ޢަމަލެއްކަން އެނގެން 

 1ވަނަ މާއްދާގެ  )ހ( ގެ  4)ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ  2015/32ނަންބަރު އޮންނާތީ، ޤާނޫނު 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި  6ނަންބަރާ،  ވަނަ 2ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  5ވަނަ ނަންބަރާ،  2ވަނަ ނަންބަރާއި، 

މުޙުސިން ކުށްވެރިވާކަމަށް ލެއް ކުރަން އުޅުމާއި ބައިވެރިވުމުގެ ކުށުން މުޙުތާޒު ވާލާދީ، ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަ ޙަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(ގެ ދަށުން މުޙުތާޒު  6ކަނޑައަޅައި، މިކުށުގެ ޢުޤޫބާތެއްގެ ގޮތުން ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  

 ނަންބަރު ފައިވާކަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ލުމަށް ޙުކުމްކޮށް )ސަތާރަ( އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށް 17މުޙުސިން 

211/Cr-C/2016 ްއޮންނަކަމެވެ ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް ބެލުމުން އެނގެން ޔާގެޤަޟިއ. 

 

 ޤަޟިއްޔާގައި   Cr-C/2016/211 ނަންބަރު ކޯޓުގެ ކްރިމިނަލްކަމަކީ،  ދެވަނަ )ށ(  

 ދެކަމެއް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ދަޢުލަތުން ޓަކައި ސާބިތުކުރުމަށް  ދަޢުވާ ކޮށްފައިވާ މައްޗަށް މުޙުސިނުގެ މުޙުތާޒު

 ކޯޓަށް  މާމިގިލީ. އދ ދަންވަރު ރޭ ދުވަހުގެ ވަނަ 2016 ފެބްރުއަރީ 7 ކަމަކީ، ދެ އެ ކަމާއި، ސާބިތުކުރަން

 އަމުރެއް  ކޯޓު ނޫން ޞައްޙަ ކުރުމަށް  ހައްޔަރު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ޔާމީން هللاޢަބްދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ގޮސް

 ދަންވަރު  ރޭ ދުވަހުގެ  ވަނަ  2016 ފެބްރުއަރީ 7 ކުރިކަމާއި، މަސައްކަތް ސިން މުޙު މުޙުތާޒު ތައްޔާރުކުރުމަށް

 ލިބިފައިވާ، ފުލުހުންނަށް އަތުން މީހެއްގެ ކިޔާ ސިރާޖް ހުރި މަގުގައި ނީލޯފަރު އެހާކަންހާއިރު 3:30

 ނެރެފައިވާ  ކޯޓުން މެޖިސްޓްރޭޓް މާފުށި.ކ ކުރުމަށް ހައްޔަރު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ޔާމީން هللاޢަބްދު  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

 ކޯޓު ނޫން ޞައްޙަ  ބަޔާންކުރެވުނު ލިޔުމެއްކަމާއި، ތައްޔާރުކުރި މުޙުސިން މުޙުތާޒު އަމުރަކީ  ކޯޓު ނޫން ޞައްޙަ

މިކަން ސާބިތު ކުރުމުގެ ގޮތުން  އޮންނަކަމާއި، އެނގެން ންކަންކުރަ  ސާބިތު މުޙުސިންކަން މުޙުތާޒު ދިނީ އަމުރު
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 ދަޢުވާއަށް  ކުށުގެ  ބައިވެރިވުމުގެ އުޅުމާއި ކުރަން ޢަމަލެއް ޓެރަރިޒަމުގެ  ކުރި ދައުލަތުން މައްޗަށް  މުޙުސިންގެ މުޙުތާޒު

 ،ހެކިންނަކީ ހުށަހެޅި ދައުލަތުން ސާބިތުކުރުމަށް ދަޢުވާ އެ ،އިންކާރުކުރުމުން ފަރާތުން މުޙުސިންގެ މުޙުތާޒު

 ،އާއި ( ތިނެއް)3 ނަންބަރު ހެކިވެރިޔާ ،އާއި( ދޭއް)2 ނަންބަރު ހެކިވެރިޔާ ،އާއި( އެކެއް)1 ނަންބަރު ހެކިވެރިޔާ

 ،އާއި( ހައެއް)6 ނަންބަރު ހެކިވެރިޔާ ،އާއި( ފަހެއް)5 ނަންބަރު ހެކިވެރިޔާ ،އާއި( ހަތަރެއް)4 ނަންބަރު ހެކިވެރިޔާ

 ޕޮލިސް ،ރަޝީދުއާއިން ޙަމްދޫ  ންޑެންޓްސްޕްރި ޗީފް ،މުސްލިމްއާއި އަޙްމަދު ޕޮލިސް އޮފް ޕެކްޓަރސްއިން ޗީފް

 ކޮންސްޓަބަލް ޕޮލިސް ،ޝާއިމްއާއި އަޙްމަދު /ޝޭޑީސައިޑް ،މާމިގިލީ. އދ ،މުޙައްމަދާއި މިޔާޒް ޖަންޓްރސާ ސްޓާފް

 ،ނަދީމާއި އާދަމް ސަރޖަންޓް ސްޓާފް ޕޮލިސް ،ރަޢޫފާއި ޤާސިމް  ސަރޖަންޓް  ސްޓާފް ޕޮލިސް ،އިނާޒާއި هللاޢަބްދު

 ސަރޖަންޓް ޕޮލިސް ،ޝަރީފާއި އިސްމާއީލް ސަރޖަންޓް  ޕޮލިސް  ،ވަޙީދާއި މަދުމުޙައް /ނަރުގިސްމާގެ  ،ދިއްދޫ. ހއ

 ބެލުމުން ރިޕޯޓަށް ނިމުނުގޮތުގެ ޤަޟިއްޔާ Cr-C/2016/211 ނަންބަރު ކޯޓުގެ ކްރިމިނަލް ކަން  ސަލީމް  މުޙައްމަދު

 އޮންނަކަމެވެ.  އެނގެން

ޤާނޫނު ނަންބަރު މުޙްތާޒް މުޙްސިންގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ ކުރެވިފައިވަނީ،  )ނ( ތިންވަނަ ކަމަކީ،

އާ ޙަވާލާދީ އެމާއްދާގެ )ނ(ގެ ދަށުން  (ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  6ގެ  (ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) 2015/32

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގައި އޮންނަނީ؛6ކަމާއި، 

 ކުރަން އުޅުމަކީ މިޤާނޫނުގައި "ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލެއް" ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކުރުމަކީ ނުވަތަ 

 އެއްވެސް ސިފައެއްގައި ބައިވެރިވުމަކީ ނުވަތަ އެފަދަ ކަމެއް ކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުމަކީ ނުވަތަ 

 ކުށެކެވެ.

 )ނ(ގައި އޮންނަނީ؛ވަނަ މާއްދާގެ 6މިފަދައިންކަމާއި، އަދި 

ނުވަތަ އެފަދަ ކަމެއް ކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުމުގެ  ކުރަން އުޅުމުގެމިމާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ކަމެއް 

)ވިހި( އަހަރާ  20)ސަތާރަ( އަހަރާއި  17އަދަބަކީ  އެއްވެސް ސިފައެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެނުވަތަ 

 ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށް ލުމެވެ. 

ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލެއް މާއި، އެހެންކަމުން، މުޙައްތާޒް މުޙްސިންގެ މައްޗަށް ކުރެވިފައިވާ ދަޢުވާއަކީ، މިދަފައިންކަ 

ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލެއް ކުރަން ކުރުމުގެ ދަޢުވާ ނޫންކަމާއި، މުޙްތާޒް މުޙްސިންގެ މައްޗަށް ކުރެވިފައިވާ ދަޢުވާއަކީ، 

ކުށުގެ ދަޢުވާކަން، ދަޢުވާގެ  (participation)ބައިވެރިވުމުގެ  ލެއްގައިޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަ (attempt)އުޅުމާއި 
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ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ 4ސިޣާއިން އެގެން އޮންނަކަމާއި، މިދަޢުވާ ބިނާކޮށްފައިވަނީ، ބަޔާންވެދިޔަ ޤާނޫނުގެ 

 ން އެގެން އޮންނަކަމާއި، ވަނަ ނަންބަރާއި ޙަވާލާދީކަ 2ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ 5ވަނަ ނަންބަރާއި އަދި 2ނަންބަރާއި 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(އަކީ 4ގެ  (ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) 2015/32 :ނަންބަރު ޤާނޫނު 

ން ކޮށްފައިވާ ބަޔާ (mens rea)ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށުގެ ނިޔަތުގެ ރުކުން އިސްތިއުނާފް ކުރި ފަރާތުގެ މައްޗަށް ޘާބިތުވި 

 އެއަކުރުގައިވަނީ؛  އަކުރުކަމާއި،

މަޤްޞަދުތަކުގެ ތެރެއިން މަޤްޞަދެއް "މިޤާނޫނުގައި "ޓެރަރިޒަމް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އަންނަނިވި 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލެއް 5ގޮތުން މިޤާނޫނުގެ  ހާސިލުކުރުމުގެ

 ކުރުމަށެވެ.

 ދައުލަތަށް ނުވަތަ ސަރުކާރަށް ނޭދެވޭ ނުފޫޒެއް ފޯރުވުމަށް؛ (1)

 ޢާންމުންނަށް ބިރުދެއްކުމަށް ނުވަތަ ޢާންމުންގެ ބައެއްގެ މެދުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެއްދުމަށް؛ (2)

 ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ސިޔާސީ، ދީނީ ނުވަތަ ވަކި ފިކުރެއް ކުރިއެރުވުމަށް.  (3)

 (ވަނަ ނަންބަރާއި ޙަވާލާދީ ކުރެވޭ 2(ވަނަ ނަންބަރާއި )1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ )4އެހެންކަމުން، މިޤާނޫނުގެ 

ދަޢުވާގައި، ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާ ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލެއް ކުރަން އުޅުންކަމަށް ނުވަތަ ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލެއްގިައ 

ނެ ކުރާ ދަޢުވާގައި، ދައުލަތަށް ނުވަތަ ސަރުކާރަށް ނޭދެވޭ ނުފޫޒެއް ފޯރުވުމަށް އަދި ޢާންމުންނަށް ބައިވެރިވިކަމަށް ބު 

ދު އެމީހާގެ ކިބައިގައި އޮތްކަން ގެ ބައެއްގެ މެދުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެއްދުމުގެ މަޤްޞަ ބިރުދެއްކުމަށް ނުވަތަ އާންމު 

ދައުލަތުން ސާބިތު ކޮށްދޭން ޖެހޭނެކަމާއި، ނިޔަތުގެ ރުކުން ސާބިތު ކޮށްދޭން ނުޖެހޭނީ، މުޠްލަޤް މަސްއޫލިއްޔަތު 

 ގެ ( ޤާނޫނު މަނާކުރުމުގެ ޓެރަރިޒަމް) 2015/32 ނަންބަރުޤާނޫނު އުފުލާންޖެހޭ ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށްތަކުގައި ކަމާއި، 

އުފުލާންޖެހޭނެ  (strict liability)ގައި ބަޔާން ކުރަނީ، މުޠްލަޤު މަސްއޫލިއްޔަތު (ށ) މާއްދާގެ ވަނ4ަ

 ޙާލަތްތައްކަމާއި އެއަކުރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ؛ 

ރައްކާތެރި ހަތިޔާރު ނުވަތަ ނު  މަޤްޞަދެއް ނެތް ނަމަވެސް،މިމާއްދާގެ )ހ(ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ވަޒަން ނުވަތަ ގޮވާތަކެތި ނުވަތަ ފަނާކުރަނިވި މާއްދާ ހިމެނޭ އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން މިޤާނޫނުގެ 

ޓެރަރިޒަމްގެ  މިޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދަށްޓަކައި ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢަމަލެއް ހިންގުމަކީ 5

 މާނާއިގައި ހިމެނޭ ކަމެކެވެ. 
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ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(އާ ޙަވާލާދެވިފައިވާ މައްސަލައެއް 4އިސްތިއުނާފް ކުރެވިފައިވާ މިމައްސަލައަކީ، ބަޔާންވެދިޔަ 

 ނޫންކަމުން، ތުހުމަތުކުރެވުނު ކުށުގެ ނިޔަތުގެ ރުކުން ދައުލަތުން ސާބިތުކޮށްދޭން ޖެހޭނެ ކަމާއި، 

  (actus reus)ކުށުގެ ޢަމަލުގެ ރުކުނާއި  ޘާބިތުވި ޓެރަރިޒަމްގެމުޙްތާޒް މުޙްސިންގެ މައްޗަށް 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ 5ގެ  (ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) 2015/32ނަންބަރު ޤާނޫނު މާއްދާއަކީ، ގުޅޭ 

 ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވަނީ؛ވަނަ ނަންބަރު 2ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ހ(ގެ 5(ވަނަ ނަންބަރު ކަމާއި، 2)

ވަނަ މާއްދާގައި 4)ހ( މިޤާނޫނުގައި "ޓޭރަރިޒަމްގެ ޢަމަލު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މިޤާނޫނުގެ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޤްޞާދުތަކުގެ ތެރެއިން މަޤްޞަދެއް ހާސިލުކުރުމުގެ ގޮތުން އަންނަނިވި 

 ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމެއް ކުރުމަށެވެ. 

 ގަދަކަމުން މީހަކު ފޮރުވުން ނުވަތަ ރަހީނެއްގެ ގޮތުގައި ހިފެހެއްޓުން؛( 2)

ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށަކީ، ދައުލަތަށް ނުވަތަ ޘާބިތުވި މިފަދައިންކަމާއި، އެހެންކަމުން، މުޙްތާޒް މުޙްސިންގެ މައްޗަށް 

ޢާންމުންގެ ބައެއްގެ މެދުގައި ސަރުކާރަށް ނޭދެވޭ ނުފޫޒެއް ފޯރުވުމަށް؛ އަދި ޢާންމުންނަށް ބިރުދެއްކުމަށް ނުވަތަ 

 ގަދަކަމުން މީހަކު ފޮރުވަން އުޅުމާއި ގަދަކަމުން މީހަކު ފޮރުވުމުގައި ބައިވެރިވުމާއި އަދި  ބިރުވެރިކަން އުފެއްދުމަށް

ރަހީނެއްގެ ގޮތުގައި ހިފެއްޓުމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ކުށްކަން އެގެން  ހިފަހައްޓަން އުޅުމާއިރަހީނެއްގެ ގޮތުގައި 

ކުށުގެ ޢަމަލުގެ ރުކުން ސާބިތު ކޮށްދިނުމުގައި މީހަކު ގަދަކަމުން ފޮރުވަން ނުވަތަ ރަހީނެއްގެ  ވީމާ،ކަމާއި، އޮންނަ

ކަން ވިގޮތުގައި ހިފަހައްޓަން އުޅުނުކަން ސާބިތު ކޮށްދޭންޖެހޭނެކަމާއި އަދި މީހަކު ގަދަކަމުން ފޮރުވަން ބައިވެރި 

 ހޭނެ ކަން އެގެން އޮންނަކަމެވެ. ބައިވެރިވިކަން ސާބިތުކޮށްދޭންޖެ ތުގައި ހިފެހެއްޓުމުގައިނުވަތަ ރަހީނެއްގެ ގޮ 

ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލެއް ކުރަން  ޘާބިތުވި މައްޗަށް މުޙްތާޒް މުޙްސިންގެ ކަމަކީ، ހަތަރުވަނަ ( ރ)

ތަފާތު ވަކި  ކުށް މިއީ  (participation) މުގެ ޒަމްގެ ޢަމަލެއްގައި ބައިވެރިވުއަދި ޓެރަރި (attempt)އުޅުމާއި 

ވަނަ މާއްދާގެ 4)ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ  2015/32ނަންބަރު ޤާނޫނު ދެކުށެއް ކަމާއި، އެހެންކަމުން، 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ކުރާ 5އަދި އެޤާނޫނުގެ   (mens rea))ހ(ގައި ބަޔާން ކުރާ ކުށުގެ ނިޔަތުގެ ރުކުނާއި 

ސާބިތު ކޮށްދިނުމުގެ އިތުރުން، ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލެއް ކުރަން އުޅުން  (actus reus)ކުށުގެ ޢަމަލުގެ ރުކުން 

(attempt)  ްއާއި ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލެއްގައި ބައިވެރިވުނ(participation)  ިސާބިތުކޮށް ދެ ކުށާއި ގުޅިގެން މ

 ޘާބިތު ކޮށްދިނުމަކީ، ޕްރޮސިކިއުޝަންގެ ޒިންމާއެއްކަމާއި،ދޭންޖެހޭ އުންސުރުތައް 
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ޤާނޫނު ނަންބަރު:  ބަލާއިރު،މައްޗަށް  (participation)ގެ ޢަމަލެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ޓެރަރިޒަމް

"...އެއްވެސް  އްދާގެ )ހ(ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީވަނަ މ6ާ)ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ގެ  2015/32

ރެ އަށްވުސިފައެއްބައިވެރިވެވިދާނެ  ގައިޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލެމިފަދައިން ކަމަށްވާތީ، ސިފައެއްގައި ބައިވެރިވުން..." 

)ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު(އަށް ބަލާއިރު،  2015/32ޤާނޫނު ނަންބަރު: ފަ ވާކަން އެގޭ ކަމާއި، ގިނަ ސި 

 "ހިތްވަރުދިނުން"ކަމާއި އަދި ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ވަކި ކުށެއް 7އެއީ، އެޤާނޫނުގެ  (conspiracy)"ރޭވުން" 

(encourage/induce)  ެޓެރަރިޒަމްގެ އެހެންކަމުން،  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ވަކި ކުށެއްކަމާއި، 8އެއީ އެޤާނޫނުގ

މިޤާނޫނުގެ ދާ ގޮތުން ނުވަތަ ނުސީދާ ގޮތުން ހިތްވަރު ދިނުމަކީ ޢަމަލެއް ރޭވުމާއި ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލަކަށް ސީ

ވަކި ކުށްތަކެއްކަން އެގެން އޮތްއިރު، އިސްތިއުނާފް ކުރި ފަރާތް، ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލެއްގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ދަށުން 

ގެ މައްސަލައެއްގައި ޖިނާއީ ކުށުދަޢުވާގައި ބަޔާންކޮށްދޭން ޖެހޭ ކަމާއި، އެހެނީ، ސިފައެއް ޕްރޮސިކިއުޝަނުން 

އް ހުންނައިރު، އިސްތިއުނާފް ކުރި ފަރާތުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވުނު ބައިވެރިވެވޭ ތަފާތު ގޮތްތައް ނުވަތަ ސިފަތަ

ކުށުގައި އޭނާ ބައިވެރިވި ގޮތެއް ޕްރޮސިކިއުޝަނުން ބަޔާން ނުކުރާހާހިނދު، އެނާ އެކުށުގައި ބައިވެރިވީ މިވެނި 

އިސްތިއުނާފް ކުރެވިފައިވާ  ރަގަޅު ގޮތެއް ނޫންކަމާއި،ޢަތުން ބުނުމަކީ ޤާނޫނީ ހަމައަކުން ވެނި ގޮތަކަށޭ ޝަރީއެ

އެކަކަށްވުރެ ގިނަމީހުން އެއްމަޤްޞަދެއް އޮވެގެން މައްސަލައިގެ ބޭނުމަށް، ޝަރީޢަތުން ބަލާއިރު ދޭހަވާން އޮތީ، 

މިއީވެސް ޖިނާއީ ކުށެއްގައި  (common purpose) ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލެއް ހިންގަން އުޅުނުކަން ކަމާއި،

 ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ވާޤިޢާއަށް ބަލާއިރު، ފެންނަންނަން އޮންނަނީ؛ ބައިވެރިވެވޭނެ ގޮތެއްކަމާއި،

 ދުވަހުގެ  2016 ފެބުރުއަރީ  7 ،ބަޔަކާއެކު  އިތުރު  މުޙުސިން  މުޙްތާޒު   /ރަތްމަސްގެ  ،މާމެންދޫ.ގއ

ހާއިރު، ލޯންޗެއްގަ އދ. މާމިގިއްޔަށް ގޮސް، އދ. މާމިގިލި މެޖިސްޓްރޭޓް  2:45ދަންވަރު   ރޭ

ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓު އަޙްމަދު ނިހާނާއި ބައްދަލުކޮށް، އދ. މާމިގިލި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު 

މެއިލް އެޑްރެހާއި -ގެ ނަމުގައި އީ amann.manol@gmail.comހުޅުވައިގެން އެތަނަށް ވަދެތިބެ 

މެއިލް އެޑްރެހަށްވަދެ -އެއަށް ބޭނުންވާ ޕާސްވޯޑް އަޙްމަދު ނިހާނަށް ދީ، އެ ކޯޓުގެ ލެޕްޓޮޕުން އެ އީ

"މާފުށީ އަމުރު"ގެ ނަމުގަވާ ކޯޓުއަމުރެއްކަމަށް ދައްކުވައިދޭގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއް 

އީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލު ޑައުންލޯޑުކޮށް، އެ ލިޔުމަށް ގެންނަން ބޭނުންވާ ބަދަލުތައް ގެނެސް، ރަ

ޔާމީނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ހައްޔަރުކުރުމަށް ނެރެފައިވާ އަމުރެއްކަމަށް ދައްކުވައިދޭގޮތަށް ލިޔުމެއް هللا ޢަބްދު

ތައްޔާރުކޮށްފައިވާތީއާ، މާލޭގެ ނީލޯފަރު ހިނގުމުގައި ހުރި ސައިކަލެއްގެ މަތީގައި ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ 
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ކ. މާފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން    ނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ހައްޔަރުކުރުމަށް ޔާމީهللا އަލްފާޟިލު ޢަބްދު

ނެރެފައިވާ އަމުރެއްކަމަށް ދައްކުވައިދޭ ލިޔުމެއް ލާފައިވާ ސިޓީ އުރައެއް ބާއްވާ، ފުލުހުންނަށް 

މު ޔާމީނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫهللا ގުޅުވައިގެން އެ ސިޓީއުރަ ނަގުވާ، ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލު ޢަބްދު

 ..."ރާވާ އެކަންކުރަން އުޅެފައިވާތީ ހައްޔަރުކުރުމަށް 

ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލެއް ކުރުމުގައި އެހީތެރިވެ  "ރޭވުން" މިއީމިފަދައިންކަމާއި، ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލެއް ކުރުމަށް 

ހަމަތައް ބަޔާން ކުރާ ޢާންމު ޖިނާއީ ޤާނޫނުގެ ދިނުން ނުވަތަ ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލެއްގައި ބައިވެރިވުން ކަމުގައި 

 2015/32ކުރިން ބަޔާން ކުރިހެން ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލެއް ކުރުމަށް ރޭވުމަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު:  ގޮތުން ބެލެވުނަސް،

ވަނަ މާއްދާއިން އުފަންކުރުވާ ވަކި ކުށެއް ކަމަށްވާތީ، ޓެރަރިޒަމްގެ  07 )ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ގެ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި ޙަވާލާދީ އެމާއްދާގެ )ނ(ގެ ދަށުން ދަޢުވާ  06އި އެޤާނޫނުގެ ޢަމަލެއް ރޭވުމުގެ ކުށުގަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލެއް ކުރުމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ  06އެޤާނޫނުގެ ނުކުރެވޭނެ ކަމާއި، 

އެބައިވެރިވި ސިފައަކާއި ގުޅިގެން ދަޢުވާއެއް ކުރާނަމަ، އެބައިވެރިވި ސިފައެއް ދައުލަތުން ބަޔާންކޮށްދީ 

ސާބިތުކޮށްދޭންޖެހޭ އުންސުރުތައް ސާބިތު ކޮށްދޭންޖެހޭނެކަމާއި، އިސްތިއުނާފް ކުރެވިފައި މިވާ މައްސަލައިގައި، 

އެއީ މުޙްތާޒް މުޙްސިންގެ މުޙްތާޒް މުޙްސިން "އިތުރު ބަޔަކާއެކު" މިފަދައިން ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ކުރުމަށް ބަލައިގެން، 

ދައުލަތުން ޝަރީޢަތުން ގޮތެއް ނިންމާނަމަ، ޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކުށުގައި ބައިވެރިވި ގޮތް ކަމުގައި ދެކިގެން މައް

ސާބިތުކޮށްދޭންޖެހޭ  ރަރިޒަމްގެ ޢަމަލެއް ހިންގިކަންގުޅިގެން ޓެބަޔަކާއި ސާބިތު ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި، 

މުއްތަހަމު ކަމާއި އަދި ތީ ކަމުގައި ނުވާނެ ކުރި ކަމެއް ބައިވެރިވެގެންކަމަކީ  އެކަކު އެކަނި ކުރާކަމާއި، ސަބަބަކީ، 

ދައުލަތުން ޓެރަރިޒަމްގެ އެޢަމަލު ހިންގުމުގައި ހިމެނޭކަން ރެ ގިނަމީހުން ކަށްވުހިމެނޭގޮތުން އެކަ

 (common intention)އެންމެންގެ މެދުގައި އެއްމަޤްޞަދެއް ސާބިތުކޮށްދޭންޖެހޭނެކަމާއި، ހަމައެއާއިއެކު، އެ

އިސްތިއުނާފް ކުރެވިފައިވާ ، ވަކި ކުށެއް ކުރުމަށްޓެރަރިޒަމްގެ  އެއީނެ ކަމާއި، ހޭ އޮތްކަން ސާބިތުކޮށްދޭންޖެ

ގަދަކަމުން ފޮރުވުން ނުވަތަ ، ޢަބުދުލްޤައްޔޫމް  ޔާމީންهللا މިމައްސަލައިގައި، އެއީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބުދު

އަދި ން ސާބިތުކޮށްދޭންޖެހުން ކަމާއި، އެއެންމެންގެމެދުގައި އޮތްކަ ރަހީނެއްގެ ގޮތުގައި ހިފެއްޓުމުގެ މަޤްޞަދު 

ސާބިތު ކޮށްދޭންޖެހޭނެކަމާއި،  ކުރިކަމެއްޙާޞިލުކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި  އޮތް އެމަޤްޞަދުއެއެންމެންގެ މެދުގައި 

މަތު ކުރާ ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލަކީ، ކަމަށް ތުހުވިފައިވާ މައްސަލައިގައި، މުޙްތާޒް މުޙްސިން ބައިވެރި އިސްތިއުނާފް ކުރެވި 
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 ފޮރުވުން ނުވަތަ ރަހީނެއްގެ ގޮތުގައި ހިފެހެއްޓުން ގަދަކަމުން ޔާމީނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު هللا ޢަބްދު ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ 

ދައުލަތުން ނުވަތަ ކުރަން އުޅުނުކަން މިއިން އެއްވެސް ކަމެއް އެއްވެސް މީހަކު ކުރިކަން ކަމަށްވީއިރު، 

ބަޔާންކޮށްދީފައި ނެތްކަމާއި، ހުށަހެޅުނު ދަޢުވާއަށް ބަލާއިރުވެސް އެދަޢުވާގެ ސީޣާގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮތީ، 

..." މިޢިބާރާތްކަމާއި، ހައްޔަރުކުރުމަށް ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ޔާމީން  هللاޢަބްދު  އަލްފާޟިލު  ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ"...

އަދި ރަހީނެއްގެ ގޮތުގައި ހިފެހެއްޓުން  (forced disappearance)ގަދަކަމުން މީހަކު ފޮރުވުން 

(kidnap/abduction) ީކަން ދެއްކުމާއި ފަދަދަ ގަ ބަލާއިރު، ބާރުގެ ބޭނުން ކުރުމާއި ޒާތަށް އެ ކުށްކުށުގެ، މިއ

ގިނަފަހަރަށް ކުށުގެ ބައިވެރިން ފިޔަވައި އެހެންމީހުންނާއި އަދި އަނެކާގެ ނުރުހުމުގައި އަނިޔާވެރިކަން ހިމެނިގެން، 

ގެން އޮންނާނެ ކަމާއި، އެއެކުށް ކުށުގެ ވަކިވަކި އުންސުރުތަކަށް ބަލައިފިނަމަ ކުރާ ކުށްތަކެއްކަން ސިއްރުން، 

ހެޅި ޙަޤީޤަތްތަކަށް ބަލާއިރު، އެގެން އޮންނަނީ، ޣައިރު ޤާނޫނީ އަމުރެއް މެދުވެރިކޮށް، ދައުލަތުން ހުށަ ނަމަވެސް 

ކަމާއި މިއީ ޖިނާއީ ކުށުގެ ކަން އަދި ފުލުހުންގެ އިދާރާ މެދުވެރިކޮށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޙައްޔަރު ކުރަން އުޅުން

ވަނަ  (2ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ) 05ގެ ނަމަވެސް، ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު  ކަމުގައި ބެލިޢަމަލެއް

ން މީހަކު ފޮރުވުން ނުވަތަ ރަހީނެއްގެ މު ގެ ގޮތުގައި ބަޔާން ކުރާ ގަދަކަ ނަންބަރުގައި "ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލެއް"

 މާއި؛ނޫންކަން ދަޢުވާގައި ބަޔާންކުރާ ވާޤިއާ ތަކުން އެގެން އޮންނަކަ  ގޮތުގައި ހިފެއްޓުން

ކުރަން  ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލެއްއިސްތިއުނާފް ކުރާ މުޙްތާޒް މުޙްސިންގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެފައިވާ 

   ނޫނުގެ ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށެއް ކުރަން އުޅުމަކީ، ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާ ކުށަށް ބަލާއިރު،  (attempt) މުގެއުޅު

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އިން އުފަންކުރާ ވަކި ކުށަކަށްވުމާއެކު، ދަޢުވާ ކުރެވޭނީ، އަސްލު ކުށާއި ގުޅުވައިގެންކަމާއި،  06

ގަދަކަމުން މީހަކު ފޮރުވުން ޢަމަލަކީ، އަސްލު މިގޮތުން އިސްތިއުނާފްކުރެވިފައިވާ ދަޢުވާގައި، ބަޔާންކުރާ ޓެރަރިޒަމްގެ 

ނުވަތަ ރަހީނެއްގެ ގޮތުގައި ހިފެހެއްޓުން ކަމަށްވާތީ، މިކުށްކުރަން އުޅުމުގެ ދަޢުވާ ބިނާވެގެންދާނީ، ގަދަކަމުން 

ނުވަތަ ރަހީނެއްގެ ގޮތުގައި ހިފަހައްޓަން އުޅުމުގެ ކުށުގެ މައްޗަކަމާއި، އެހެންކަމުން، މީހަކު ފޮރުވަން އުޅުން 

ޔާން ކުރާ ވާޤިޢާތަކަށް ބަލާއިރު، މުޙްތާޒް މުޙްސިން ކުރަން އުޅުނު ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލަކީ، މިދަޢުވާގައި ބަ

ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ ނުވަތަ  ން އުޅުމާއި ފޮރުވަގަދަކަމުން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު  ޔާމީންهللا ޢަބްދު ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ 
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އްޓަން އުޅުންކަމާއި، އެހެންކަމުން، ޓެރަރިޒަމްގެ ހަހިފަޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ރަހީނެއްގެ ގޮތުގައި  ޔާމީންهللا ޢަބްދު

  ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި؛މިޢަމަލު ކުރަން އުޅުންކަން ސާބިތު ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ދައުލަތުން ސާބިތުކޮށްދޭންޖެހޭ 

ޔާމީން ޢަބުދުލްޤައްޔޫމް ގަދަކަމުން ފޮރުވުމުގެ ނުވަތަ هللا ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބުދު  -1

 އްޓުމުގެ ނިޔަތުގައި؛ރަހީނެއްގެ ގޮތުގެ ހިފެހެ

ޔާމީން ޢަބުދުލްޤައްޔޫމް ގަދަކަމުން ފޮރުވުމުގެ ގޮތުން ނުވަތަ هللا ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބުދު  -2

 އެއްވެސް ކަމެއް ކުރިކަން.އްގެ ގޮތުގައި ހިފެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން ނެރަހީ

 އެކަން ނާކާމިޔާބުވިކަމާއި؛ -3

 ނާކާމިޔާބުވީ، އެކަން ކުރަން އުޅުނު މީހާގެ އެގުމާއި ފެނުމުން ބޭރުން ދިމާވި މިނިވަން އެކަން  -4

 އެހެން ކަމެއްގެ ސަބަބުންކަން އަދި 

 ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެ ފަހު ކުށް ކުރުމަށް އެކުރިކަމަކީ، އެކަން ނުހުއްޓުވިނަމަ، އަޞްލު -5

ރުމާއި އެކަމަކީ، އަޞްލު ކުށް ކު ދި އަ ކަމުގައިވުންއެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީކަންތައް ނުވަތަ 

 ކޮށްދެނިވި ކަމެއް ކަމުގައިވާކަން.ގާތް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް

ތަފާތު  (preparation)ތައްޔާރު"ވުމަކީ "ކުށެއް ކުރަން  "ކުށެއްކުރަން އުޅު" މާއިމިކަންތައްތައް ހިމެނޭކަމާއި، 

 ދުވަހުގެ  2016 ފެބުރުއަރީ 7 ،ބަޔަކާއެކު އިތުރު މުޙުސިން މުޙްތާޒު  /ރަތްމަސްގެ  ،މާމެންދޫ .ގއދެކަމެއްކަމާއި، 

 އިސް  ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް މާމިގިލި. އދ ،ގޮސް މާމިގިއްޔަށް. އދ ލޯންޗެއްގަ ،ހާއިރު 2:45 ދަންވަރު  ރޭ

 ވަދެތިބެ ށްއެތަނަ  ހުޅުވައިގެން ކޯޓު މެޖިސްޓްރޭޓް މާމިގިލި. އދ ،ބައްދަލުކޮށް ނިހާނާއި އަޙްމަދު މެޖިސްޓްރޭޓު

amann.manol@gmail.com ެނިހާނަށް  އަޙްމަދު ޕާސްވޯޑް ބޭނުންވާ އެއަށް އެޑްރެހާއި މެއިލް -އީ ނަމުގައި ގ 

 ކޯޓުއަމުރެއްކަމަށް  ނަމުގަވާ ގެ"އަމުރު މާފުށީ" އެޑްެރހަށްވަދެ މެއިލް-އީ އެ ލެޕްޓޮޕުން ކޯޓުގެ އެ ،ދީ

 ،ގެނެސް ބަދަލުތައް ބޭނުންވާ ގެންނަން  ލިޔުމަށް  އެ ،ޑައުންލޯޑުކޮށް ލިޔުމެއް އްޔާރުކޮށްފައިވާ ތަ ދައްކުވައިދޭގޮތަށް

 އަމުރެއްކަމަށް  ނެރެފައިވާ ހައްޔަރުކުރުމަށް ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ޔާމީނު هللاޢަބްދު އަލްފާޟިލު ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ

 މަތީގައި  ސައިކަލެއްގެ ހުރި ހިނގުމުގައި ނީލޯފަރު މާލޭގެތައްޔާރުކުރުމާއި، އަދި  ލިޔުމެއް ދައްކުވައިދޭގޮތަށް

 މެޖިސްޓްރޭޓް  މާފުށީ. ކ   ހައްޔަރުކުރުމަށް  ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ޔާމީނު  هللاޢަބްދު  އަލްފާޟިލު ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ



 HC-A/67/2017 ޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާސާ ޤަ

 3316471ފެކްސް: ، 3325029ފޯން: ، ދިވެހިރާއްޖެ، މާލެ، އާބުރުޒުހިނގުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް
 www.highcourt.gov.mvވެބްސައިޓް:     info@highcourt.gov.mvއީމެއިލް:
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 ފުލުހުންނަށް  ،ބޭއްވުމާއި އެއްއުރަ ސިޓީ ލާފައިވާ ލިޔުމެއް ދައްކުވައިދޭ އަމުރެއްކަމަށް  ނެރެފައިވާ ކޯޓުން

ހެއްޓުމުގެ ހިފެނުވަތަ ރަހީނެއްގެ ގޮތުގައި މުގެ ފޮރުވު ގަދަކަމުން މީހަކުނެގުވުމަކީ،  ސިޓީއުރަ އެ ގުޅުވައިގެން

ސަބަބަކީ، ވާންޖެހޭ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައްތޯ ޝަރީޢަތުން ބަލަންޖެހޭކަމާއި، ޓެރިޒަމްގެ ޢަމަލު ހިންގުމަށް 

އުޅުނު ފަރާތްކަމަށް ދަޢުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މިޙާލަތުގައި އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަރާތަކީ، މިކުށް ކުރަން

އިސްތިއުނާފް ކުރި ފަރާތަކަށް  ފަރާތަކަށްވުމާއިއެކު، އަސްލު ކުށް ކުރާނެ ފަރާތްކަމަށްވެސް ނިސްބަތްވެގެންދަނީ

އަދި ތަށް ސާބިތުކޮށްދެވިފައި ނެތްކަމާއި ނަމަވެސް، މިއިން އެއްވެސް ކަމެއް ދައުލަތުން ޝަރީޢަކަމަށްވާތީ ކަމާއި، 

އި، ޤާނޫނާއި އެއްގޮތަށް ނުވަތަ ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށްވިޔަސް، ދަށު ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގައި މިކަންކަމަށް ބެލިފައި ނެތްކަމާ 

މުރެއް މެދުވެރިކޮށް، އެއަމުރު ދައުލަތުގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން ފުލުހުނާއި ޙަވާލުކުރުމަކީ، ކޯޓު އަ

ވަނަ ނަންބަރުގައި 2ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ 5)ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ގެ  2015/32ޤާނޫނު ނަންބަރު: 

ޢަތުން މަށް ކުރާނެ ކަމެއްތޯ ޝަރީގެ ގޮތުގައި ހިފެހެއްޓުބަޔާންކުރާ ގަދަކަމުން މީހަކު ފޮރުވުމަށް ނުވަތަ ރަނީހެއް

ސާފުކުރަންޖެހޭކަން އެގެން އޮންނައިރު، ދަށުކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގައި މިއިން އެއްވެސް ކަމަކަށް ބެލިފައި ނެތްކަން 

 އެގެން އޮވެއެވެ. 

-Cr/211ނަންބަރު  ކޯޓުގެ  މުޙުތާޒު މުޙުސިންގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް  ކަމަކީ، ވަނަ ފަސް  (ބ)

C/2016 ާޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލެއް ކުރަން އުޅުމާއި ބައިވެރި އިން ސާބިތުވެފައިވާކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ޤަޟިއްޔ"

ކުރެވުނު ތުހުމަތު ވުމުގެ ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް އެ ޤަޟިއްޔާ ނިންމާވާފައިވާއިރު، މުޙުތާޒު މުޙުސިން މައްޗަށް 

އްކަމަށް ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ހައްޔަރުކުރުމަށް ކޯޓު އަމުރެهللا ކަމުގައިވާ "ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލު ޢަބްދު 

ދައްކައިދޭ ޞައްޙަ ނޫން ލިޔުމެއް މުޙުތާޒު މުޙުސިން ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވުނު ކަން ސާބިތު 

އާއި  3އައި ސިއްރު ހެކި ނަންބަރު  1ކުރުމަށްޓަކައި ދަޢުލަތުން ހުށަހެޅި ހެކިން ކަމުގައިވާ ސިއްރުހެކި ނަންބަރު 

 މުޙުތާޒު މުޙުސިން އދ. މާމިގިލީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ވަންކަމާއި އަދި ބުނެފައިވަނީ 6ސިއްރުހެކި ނަންބަރު 

ނުންވާކަމަށް ބުނުމުން ބެނުންވާ އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރެއްގެ ނަމާއި ރިފަރެންސް ނަންބަރެއް ބޭ ކޯޓު އަމުރަކަށް 

ބުނެފައިވަނީ  6ކި ނަންބަރު އާއި ސިއްރު ހެ 3އެ މައުލޫމާތު ދިންކަމަށް ބުނެފައިވާކަމާއި، ސިއްރު ހެކި ނަންބަރު 

 މާލެއިން ކޯޓުއަމުރެއް ލިބިފައިވާކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި 
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ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި ހުށަހެޅި ޤަޟިއްޔާ  Cr-C/2016/211ނަންބަރު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ންޓް މުޙައްމަދު ސަލީމް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ފޮރެންސިކް ރިޕޯޓު ތައްޔާރު ކުރި ފަރާތް ކަމުގައިވާ ޕޮލިސް ސަރޖަ 

ހެކިބަސްދެމުން ބުނެފައިވަނީ ފުލުހުންނަށް ލިބިފައިވާ ކ.މާފުށި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ލެޓަރ ހެޑްގައި ހަދާފައިވާ 

އި މާއި، އެ ޑޮކިއުމަންޓުގަނޫން ޑޮކިއުމަންޓެއްކަ ޞައްޙަ، ޞައްޙަ ނޫން ކޯޓު އަމުރު އޭނާ ތަޙްލީލު ކުރިކަމަށާއި

ތައްގަނޑަކީ ސްކޭންކޮށްގެން ހަދާފައިވާ ތަތްގަނޑެއްކަމާއި، އެ ޑޮކިއުމަންޓުގައި ކޮށްފައިވާ ސޮޔަކީ އަސްލު 

 އޮންނަކަމާއި  ސޮޔެއްކަމަށް ހެކިބަސް ދީފައިވާކަން އެނގެން

އަދި  4ނަންބަރު އާއި ސިއްރު ހެކި  3އާއި، ސިއްރު ހެކި ނަންބަރު  1އެގޮތުން ސިއްރު ހެކި ނަންބަރު 

ބަހަށް މުޙައްމަދު ސަލީމު ދީފައިވާ ހެކި ފޮރެންސިކް ރިޕޯޓު ތައްޔާރު ކުރި ފަރާތްކަމުގައިވާ ޕޮލިސް ސަރޖަންޓް

ފެނުނު ޞައްޙަ ނޫން ކޯޓު އަމުރުގައި ނޫކުލައިގެ ގަލަމަކުން  ބަލާއިރު ގ.ލައިނޫފަރު ގޯޅީގައި ހުރި ސިރާޖް އަތުން

އިވާކަމަށް ފޮރެންސިކް ރިޕޯޓު ތައްޔާރު ކުރި ފަރާތުން ބުނެފައިވުމާއި، ސިއްރު ހެކި ތަތްގަނޑު މަތީގައި ސޮއިކޮށްފަ

ބުނެފައިވަނީ އދ. މާމިގިލީ ކޯޓުން އަމުރެއް ލިބޭނެގޮތެއް ނެތްކަމާއި މާލެއިން  6އާއި ސިއްރު ެހކި  3ނަންބަރު 

އާއި  1ން ސިއްރު ހެކި ނަންބަރު ފައިވާކަމާއި، މުޙުތާޒު މުޙުސިން އދ.މާމިގިލިން މާލެ ނާންނަކަލިބި  އަމުރެއް

އާއި ސިއްރު ހެކި  4ރު ސިއްރު ހެކި ނަންބަ އިއާ 3އާއި ސިއްރު ހެކި ނަންބަރު  2ސިއްރު ހެކި ނަންބަރު 

ކޯޓު އަމުރުގައި  ބުނެފައިވާއިރު މުޙުތާޒު މުޙުސިން ޞައްޙަ ނޫން 6އާއި ސިއްރު ހެކި ނަންބަރު  5ނަންބަރު 

ނާދެވޭނެކަން އެނގެންއޮނަކަމާއި، އަދި ޞައްޙަ ނޫން ކޯޓު އަމުރު އދ. މާމިގިލިން  ސޮއިކުރުމަށް އެގަޑީގައި މާލެ 

ބުނެފައިވާކަން އެނގެން އޮންނައިރު ޞައްޙަ  6އާއި ސިއްރު ހެކި ނަންބަރު  3ނުލިބޭކަން ސިއްރު ހެކި ނަންބަރު 

ޔޫމު ހައްޔަރުކުރުމަށް މުޙުތުާޒ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައް هللا ނޫން ކޯޓު އަމުރެއް ނެރެގެން ރައީސުލް ޖުމުހޫރިއްޔާ ޢަބްދު

ވަނަ މާއްދާގެ  51ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ފައިވަނީ މުޙުސިން މައްޗަށް ސާބިތުވާކަމަށް ނިންމާ 

   ގޮތާއި ޚިލާފަށް ކަމަށް ބަލަންޖެހޭކަމެވެ.)އ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ޝަރީޢަތުގެ  ޤަޟިއްޔާގެ Cr-C/2016/211ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ކަމަކީ،  ވަނަ ހަ  (ޅ)

އަޑުއެހުމުގައި ދެފަރާތަށްވެސް ހެކިން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ދީފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، އިސްތިއުނާފުކުރާ 

ފުރުޞަތުގައި ހުށަހެޅި  ހެކި ހުށަހަޅަން ފުރުޞަތު ދީފައިވާކަމާއި، އެފަރާތުން ދަޢުވާއިން ދިފާއުވުމަށްޓަކައި 
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  އަޙްމަދު ސަޢުދީ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ޙާޟިރުކުރުމަށްތެރެއިން ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް  ހެކިންގެ

 Cr-C/2016/211ނަންބަރު  ކޯޓުގެ  ކްރިމިނަލް  އެދިފައިވާކަމާއި،   މުޙުސިންގެ ފަރާތުން  މުޙުތާޒު

 ޕޮލިސް އަޙްމަދު ސަޢުދީ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ޤަޟިއްޔާގެ ރިޕޯޓަށް ބަލާއިރު ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ދިފާޢު ހުށަހަޅައި ދިފާއު ސާބިތުކުރުމުގެ ޙައްޤަކީ  ޙާޟިރުކޮށްފައި ނުވާކަން އެނގޭކަމާއި،

ނާގެ އަސާސީ ޙައްޤެއްކަމާއި، ދައުލަތުން ހުށަހަޅާ އޭނާއަށް ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކުން ލިބިދީފައިވާ އޭ

ހެކިޤަރީނާއަށް ބަލާއިރު ދަޢުވާ ސާބިތުވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްކަމަށް ޝަރީޢަތަށް ފެންނަ މައްސަލަތަކުގައި ހެކިބަސް 

ނެގުނު މައުޟޫޢާ ގުޅޭ ކަމެއް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުކުރުމުގެ ގޮތުން ދިފާޢުން ހުށަހަޅާ ހެކިން ޝަރީޢަތަށް 

ޒިރުކުރުމަކީ ޝަރީޢަތުން މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއްކަމާއި، އެގޮތުން ހުށަހެޅޭ ހެކިންގެ ތެރޭގައި ވަކި ހުވަޔެއް ހާ

ކޮށްގެން ދައުލަތުގެ މަޤާމުތަކާ ޙަވާލުވެ ތިބޭ ފަރާތްތަކުން، މަޤްބޫލު ޢުޒުރެއް ދެއްކުމަކާ ނުލައި، ހެކިބަސްދިނުމުން 

 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ މަޞްލަޙަތުގައި މާނަކުރެވެންޖެހޭ ކަމެއްކަމާއި، އެފަދަ މަނާވެގެންނަ ޙާލަތުގައި، އެކަމަކީ

ޤަރީނާއަށާއި  ޙާލަތެއްގައި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް މަޞްލަޙަތު ދިނުމުގައި އޭނާގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅިފައި ހުރި ހެކި 

ޢަތުން ރިޢާޔަތްކޮށް ބަލައި، އެފަރާތަށް ހެކިބަސްދިނުމުން މަނާވެގަންނަ ދިފާޢީ ހެކި ހުށަހަޅާފައިވާ ސަބަބުތަކަށް ޝަރީ

އެކަމުގެ މަޞްލަޙަތު ލިބިގެންދާނެ މިންވަރު ކަނޑައެޅުމަކީ ޝަރީޢަތްކުރާ ފަނޑިޔާރަށް ކުރެވިދާނެކަމެއްކަން، ޠަބީޢީ 

 އިޤަޟިއްޔާގަ SC-A/36/2011ރު ޕްރީމްކޯޓުގެ ނަންބަދިވެހިރާއްޖޭގެ ސު  އިންސާފުގެ ހަމަތަކުން އެނގޭކަމާއި،

 ށްފައިވަނީ ބަޔާންކޮ 

ފަނޑިޔާރު )ޤާޟީ( އިޤްތިނާޢު )ޤާޟީއަށް ޤަބޫލުކުރެވުން( 

ލިބެގެން ގައި ހިފުމުގައި ކަނޑައެޅުމުގައި ފަނޑިޔާރަށް ލިބޭ މިނިވަން އިޚްތިޔާރީ ބާރުން ވަކި ހެކި ބަހެއް

ވީނަމަވެސް ހެކި ވަޒަން ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރީ ބާރު އެ ހެކިބަހުގެ އަޑުއެހުމަކާއި ނުލައި ޤާޟީއަށް 

ލިބިގެން ނުވާނެކަން އެނގޭކަމާއި ކޯޓަކަށް އެ ކޯޓުން އަޑު ނާހާ އޮތް ހެކި ބަސްތަކެއްގެ އަންދާޒާއެއް 

ހަކީ ދިފާޢުވާ ފަރާތުން އަޑުއަހަން އެދޭ ނުވަތަ ލަފައެއް ނުކުރެވޭނެކަމާއި، އަދި އަމުދުން އެ ހެކިބަ

ހެކި ބަހަކަށް ވެއްޖެނަމަ އެ ހެކި ބަހުގެ އަޑުއެހުމަކާނުލައި ނިންމާ ނިންމުމަކީ ދިފާޢު ވުމުގެ ޙައްޤަށް 

ބުރޫއަރާނެ ކަމެއްކަމާއި ޤާނޫނީ ގޮތުން ހެކިންނާއި ސުވާލުކުރުމަށް ފަހުގައި މެނުވީ ހެކިބަހާއި މެދު 

ކޯޓަށް ނުލިބޭނެކަމާއި، އަޑު ނޭހި އޮތް ހެކި ބެހެއްގެ އަޑު އެޅުމުގެ ޙައްޤު ކޯޓުން ދެކޭގޮތް ކަނޑަ

 ނޭހުމުން ބަދަލުވާގޮތް ވުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެއްކަން އެނގެންއޮންނަ އޮތުމެވެ.
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ޤަޟިއްޔާގެ ރިޕޯޓަށް ބެލިއިރު ޑެޕިއުީޓ  Cr-C/2016/211އެހެންކަމުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ނަންބަރު 

ނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަޙްމަދު ސަޢުދީ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ޙާޟިރު ކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އެއްވެސް ކޮމިޝަ

 51ނުއަސާސީގެ މިމައްސަލަ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ހިނގާދިޔައިރު ޤާނޫއޮންނާތީ،  އިނުވާކަން އެނގެންކަމެއްކޮށް ފަ

  ކަށަވަރުކޮށްދެވިފައިވާކަން އެނގެން ނެތްކަމެވެ.އިން ލިބިދޭ ޙައްޤު މުޙްތާޒު މުޙްސިނަށް ވަނަ މާއްދާގެ )ކ(

 ޤަޟިއްޔާގެ  Cr-C/2016/211ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ނަންބަރު ކަމަކީ،  ވަނަ ހަތް  (ކ)

އަކީ  2ރު ހެކި ނަންބަރު ސިއްއާއި  1ދަޢުވާ ސާބިތު ކުރުމަށްޓަކައި ދަޢުލަތުން ހުށަހެޅި ސިއްރު ހެކި ނަންބަރު 

ހެކީން ނޫންކަމަށް މުޙުތާޒު މުޙުސިންގެ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ބަލާއިރު ބަޔާންވެދިޔަ  2ޢަދުލުވެރި 

 ވާ ސާބިތުވެފައި  އްއަޅާފައިވާ ބޮޑެތި ފާފަތަކަށް އަރައިގަނެ އެއިން ކަމެދެހެކީންނަކީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ކަނޑަ

 ޕްރީމް ނެތްކަމާއި އަދި ޢަދުލުވެރިކަން ގެއްލިފައިވާ ފަރާތެއްކަން އެނގެންނެތުމުން ސު ފަރާތެއްކަމަށް އެނގެން

އަދި  1ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ޝަރުޠު ސިއްރު ހެކި ނަންބަރު  SC-A/01/2012ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ނެތްނަމަވެސް ޤާނޫނަކުން ހުއްދަކޮށްފައިވާ   އެނގެން އްލިފައިވާކަންގެ ކިބައިން ގެ 2ސިއްރުހެކި ނަންބަރު 

އުލަތުން ހުށަހަޅާ އިސްތިސްނާއީ ޙާލަތެއްގައިވެސް ސިއްރު ހެކި ޝަރީޢަތަށް ބަލައިގަންނަންވާނީ އެކަމަށް އެދި ދަ

ސަބަބުތަކާ ގުޅިގެން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް ޠަޢުނުކުރުމުގެ ފުރުސަތުދީ ދެފަރާތުން ދައްކާ ވާހަކަ ރަނގަޅަށް 

ވަޒަންކުރެވި، ޤާނޫނުގައި ބުނާ އިސްތިސްނާއީ ޙާލަތު ވުޖޫދުވެއްޖެކަން ދައުލަތުން ސާބިތުކޮށްދީފި ހިނދެއްގައި، 

ބުތައް ބަޔާންކުރެވިގެންކަމާއި، ނަމަވެސް މިމައްސަލާގައި ހެކިބަސްދިން ބައެއް ޝަރީޢަތުން އެގޮތަށް ނިންމާ ސަބަ

ފަރާތްތައް ސިއްރުކުރެވިފައިވަނީ ކޮން ސަބަބުތަކަކަށްޓަކައިކަން މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓުން 

 އެނގެން ނެތްކަމެވެ.   

ދަޢުވާކުރުމުގައި އެއް ހާދިސާއަކާ ގުޅުވައިގެން ގިނަ ދަޢުވާކުރުމަކީ ޖިނާއީ ، ކަމަކީ  ވަނަ އަށް  (އ)

ވަނަ މާއްދާއިން ތަޢާރަފުކޮށްފައިވާ  94)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( ގެ  2014/9ޤާނޫނު ނަންބަރު 

އަތެއް ޤާނޫނެއްގައި އުޞޫލެއްކަމާއި، ގިނަ ދަޢުވާކުރެވޭ ޙާލަތްތަކުގައި، ޝަރީޢަތް ގެންދަންޖެހޭ ތަފުސީލު ވަކި އިޖުރާ

ބަޔާންވެގެންނުވާނަމަ ޢަދުލު އިންސާފުގެ ހަމަތަކާ އެއްގޮތްވާނެ ގޮތުގެ މަތީން އެދަޢުވާތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަކީ 

މައްސަލަ ބަލާ ފަނޑިޔާރަށް ކުރެވިދާނެކަމެއްކަމާއި، އެއް ހާދިސާއަކާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ ގިނަ ދަޢުވާތައް އެކުއެކީގައި 
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ގޮސް އެކުއެކީގައި ޝަރީޢަތް ހިންގައި ހެކިބަސް ނެގުމަކީ މައްސަލައިގެ ޙަޤީޤަތަށް ވާޞިލުވުމަށާއި ކުރިޔަށް ގެން 

އެއް ދަޢުވާއަށް ވުރެ ގިނަ ދަޢުވާއަށް އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގައި ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތީން ކަންކުރުމަށް ފަނޑިޔާރަށް 

ތުގެ މަޖިލީސްތަކުގައި އެއްކަމެއް ތަކުރާރުވެދިއުމުގެ ފަސޭހަވެގެންދާނެކަމަކަށްވީހިނދު، އަދި އެކަމަކީ ޝަރީޢަ

ސަބަބުން ގެއްލިގެންދާނެ ވަގުތު ސަލާމަތްވެގެންދާނެކަމަކަށްވީހިނދު، އެއްދަޢުވާއަށްވުރެ ގިނަ ދަޢުވާ އެއްފަހަރާ 

ފައިވާނަމަ، ކުރެވޭ ޙާލަތުގައި ކޮންމެ ދަޢުވާއަކާ ގުޅިގެން ޖަވާބުދާރީވުމަށް އެކަށީގެންވާ ފުރުސަތު ޝަރީޢަތުން ދީ

ކޮންމެ ދަޢުވާއަކާ ގުޅިގެން ވަކި އަޑުއެހުންތަކެއް ބާއްވައި ތަފާތު ޝަރީޢަތްތަކެއްގެ ގޮތުގައި އެދަޢުވާތައް ކުރިޔަށް 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( އާ ޚިލާފުކަމެއްކަމުގައި ނުބެލެވޭނެކަމެވެ. 51ނުގެންދިއުމަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ކޯޓުތަކުން މައްސަލަ ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާގޮތް އިންސާފުވެރިކަން ، ކަމަކީ  ވަނަ ނުވަ  (ވ) 

ދެނެގަންނާނީ މައުޟޫޢީ މިންގަނޑަކުންކަމާއި އެމިންގަނޑަކީ މައްސަލައިގެ ޚަސްމުންވެސް ހިމެނޭ ގޮތުން އަދި 

އި އޮތުންކަމާއި، މިހެންވެ ޢާއްމު ފަރުދުންގެ ނަޒަރުގައިވެސް ޝަރީޢަތް ހިންގިފައިވަނީ އިންސާފުންކަން ކަށަވަރުވެފަ

އިންސާފުން ޝަރީޢަތް ހިންގިކަމާމެދު ސުވާލުއުފެދޭނެ އަދި އެކަމުގައި ހުރަހަކަށްވެދާނެ އެއްވެސް ކަމެއް ނުވަތަ 

ހަމައެކަނި "ޝައްކެއް އޮވެއްޖެނަމަ އެކަމަކުން ދުރުވުމަކީ ޢަދާލަތު ޤާއިމުކުރުމަށް ނުހަނު މުހިއްމުކަމެއްކަމާއި 

ކަމީ  "ދޭކަމާއި ޢަދާލަތު ޤާއިމުވާކަން އިޙްސާސްވުމާއެކު އެކަންފެންނަންވާނެނުފުމުން ޢަދާލަތު ޤާއިމުވު

ކަމުގައިވާއިރު، އެމިންގަނޑުން  ޝަރީޢަތްކުރުމުގައި ޤާއިމުވެ އަދި އެއަށް ޢަމަލުކުރަމުން އަންނަ އެއް މަބްދައު

ނޫނާ އެއްގޮތަށް ބުރަވެ މައުޟޫޢީ ޝަރީޢަތް ހިންގުމަކީ ފަނޑިޔާރުންގެ މަސައްކަތުގައި ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާ 

މިންގަނޑަކުން ޝަރީޢަތްކުރުމުގެ އިޖުރާއާތުތައް ހިންގުމުގެ އިތުރަށް މައްސަލައިގެ ވަށައިގެންވާ އެންމެހައި 

ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބަލައި ޢަދުލު އިންސާފު ގެ އެންމެހައި ހަމަތަކާއި އުސޫލުތައް ދެމެހެއްޓޭނެ ގޮތެއްގެ މައްޗަށް 

ޤަޟިއްޔާގައި  HC-A/312/2018ށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު ންގުންކަން އެނގޭކަމަމައްސަލަ ހި

 ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަމާއި،

މިމައްސަލަ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް  ބަލާއިރު، މައްޗަށް ގޮތުގެ ހިނގާފައިވާ ކަން މިމައްސަލައިގައި

 ހިންގާފައިވަނީ މިފާހަގަކުރެވުނު ފަދައިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ބަލައިގަނެ މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް 

 ޒު ޙައްޤުތަކުން މުޙްތާ ގިނަ ފުން ޝަރީޢަތްކުރުމާގުޅޭ ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ އިންސާ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކުން 



 HC-A/67/2017 ޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާސާ ޤަ

 3316471ފެކްސް: ، 3325029ފޯން: ، ދިވެހިރާއްޖެ، މާލެ، އާބުރުޒުހިނގުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް
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ތުން އުފުލާފައިވާ ޓެރަރިޒަމްގެ  މުޙްސިންގެ މައްޗަށް ދައުލަމުޙްތާޒުމުޙްސިން މަޙްރޫމްކޮށްގެން ކަމަށްވާތީއާއި، 

ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވާ މިންވަރަށް ލެއް ކުރަން އުޅުމާއި ބައިވެރިވުމުގެ ކުށުގެ މާއްދީ ރުކުނާއި މަޢުނަވީ ރުކުން ޢަމަ 

ޤަޟިއްޔާއިން މުޙްތާޒު މުޙްސިންގެ  Cr-C/2016/211ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ހެކިޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ، 

ޒަމްގެ ޢަމަލެއްކުރަން އުޅުމާއި ބައިވެރިވުމުގެ ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމަށް ބަދަލު މައްޗަށް ޓެރަރި

 ފައިވާކަމެވެ.  ފަނޑިޔާރުންނަށް އިއްތިފާޤުވެގެންނަންޖެހޭކަމަށް މިމައްސަލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި ބެލި

 

 :ޙުކުމް 

-Cr/211  ނަންބަރު ދެންފަހެ، އިސްވެދިޔަ ސަބަބުތައް އެފަދައިން ހުރުމުން ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ 

C/2016 ިޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ  2015/32ޤާނޫނު ނަންބަރު އެކޯޓުން ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމުގައި،  ޤަޟިއްޔާގައ(

 2ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  5ންބަރާ، ވަނަ ނަ  2ވަނަ ނަންބަރާއި،  1ވަނަ މާއްދާގެ  )ހ( ގެ  4ޤާނޫނު( ގެ 

ލެއް ކުރަން އުޅުމާއި ބައިވެރިވުމުގެ ކުށުން ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި ހަވާލާދީ، ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަ 6ވަނަ ނަންބަރާ، 

ވަނަ  6މުޙުތާޒު މުޙުސިން ކުށްވެރިވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މިކުށުގެ ޢުޤޫބާތެއްގެ ގޮތުން ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ 

ކުރައްވާފައިވާ  )ސަތާރަ( އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށް ލުމަށް 17)ނ(ގެ ދަށުން މުޙުތާޒު މުޙުސިން  މާއްދާގެ  

ބާތިލުކުރަންޖެހޭކަމަށް މިޤަޟިއްޔާބެލި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް އިއްތިފާޤުވެވިފައިވާތީ  ޙުކުމް 

ގެ ގއ.މާމެންދޫ، ރަތްމަސް/ މުޙުތާޒު މުޙުސިނު     ޔާގައިޤަޟިއް Cr-C/2016/211ނަންބަރު ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ 

ނޑިޔާރުންގެ ލި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަލުކޮށް އެގޮތުގެ މަތީން މިޤަޟިއްޔާބެޠި މައްޗަށް ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމް ބާ

  .އިއްތިފާޤުން ޙުކުމްކޮށްފީމެވެ

 

 


