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  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު 

 ދިވެހިރާއްޖެ 

 
 

 ޚުލާޞާ ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ 
 HC-A/292/2018 ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: •
  އިސްތިއުނާފު ކުރިފަރާތް: •
 ގެ / ކ.މާލެ މއ. ކިނބިގަސްދޮށު ދާއިމީ އެޑްރެސް:  *  އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫން ނަން: *
 މ. ސްނޯރޯސް / ކ.މާލެ   ހާރުގެ އެޑްރެސް:މި  *  A000003-:އައި.ޑީ.ކާޑު ނަންބަރު  *

 
 :ތައް އިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތް  •

 އޮފީސް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެއެޑްރެސް: މިހާރުގެ * ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ނަން:  *
 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ދާއިމީ އެޑްރެސް:* -:އައި.ޑީ.ކާޑު ނަންބަރު  *

 
 1440ޞަފަރު  16   ނިމުނު ތާރީޚް • 3914ޛުލްޙިއްޖާ   26ކުރެވުނު ތާރީޚް: ރަޖިސްޓްރީ  •

 2018 އޮކްޓޯބަރ 25              2018 ސެޕްޓެމްބަރ 06                    
 
 Cr-C/2017/602  :ނަންބަރު  ޤަޟިއްޔާ  އިސްތިއުނާފުކުރެވުނު  •

 ކުރިމިނަލް ކޯޓު :ކޯޓު ންމެވި ނި  •

 ޝަޚްޞު އޮޅުވާލުން  ބާވަތް: ޔާގެ ޤަޟިއް  •

 2018 ޖޫން 27ނިމުނު ތާރީޚް:  • 2017 ޖޫން  21ހުށަހެޅުނު ތާރީޚް:  •
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 ދަޢުވާގެ ޚުލާޞާ: •
 

ނިމިފައިވާގޮތް  ޤަޟިއްޔާ Cr-C/2017/602ގެ ނަންބަރު ކުރިމިނަލް ކޯޓުމިއީ، 

ކ. މާލެ ކޮށްދިނުން އެދި  ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކާއެއްގޮތް ނުވާކަމަށްބުނެ އެމައްސަލަ އިސްތިއުނާފު

ގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން މއ. ކިނބިގަސްދޮށުގެ، އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫން /

 ބެލެވިފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެކެވެ. 

 
 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހެވެ. ޤަޟިއްޔާގައި އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތަކީ  މި  
 

 

 ނުކުތާތައް:  ފާހަގަކުރެވުނު   •

 
ނިމުނު ގޮތުގެ  ޤަޟިއްޔާ Cr-C/2017/602ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  -01

އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫން، ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ  ،ޤަޟިއްޔާއަކީ ރިޕޯޓަށް ބެލިއިރު، އެ

ފް މޯލްޑިވްސްގެ ދުވަހު، ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮ 2017މާރޗް  22މެމްބަރުކަމުން ވަކިކޮށްފައިވަނިކޮށް، 

މުސްތަޝާރު އަދި ކައުންސިލްގެ ހުއްދަނެތި، އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫން ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް 

ވާހަކަ ދައްކާފައިވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ީލްކޮށްތަމްޘީ ެ ޕާޓމޯލްޑިވްސްގެ ދިދައާއި ލޯގޯ ބޭނުންކޮށްގެން އ

( ވަނަ ނަންބަރުގެ 1ަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )ވ 312)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( ގެ  9/2014

(iii) ( ެގެ 2އާއި، އެ މާއްދާގ )(i) ( ެގ )( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން 2އާ ޙަވާލާދީ، އެ މާއްދާގެ )ނ

ހުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީ ުވާކޮށްޢއަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫންގެ މައްޗަށް ޝަޚްޞު އޮޅުވާލުމުގެ ދަ

 ވާ މައްސަލައެއްކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، ހުށަހަޅާފައި  ފަރާތުން
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ދައުލަތުން މާލެ / މއ. ކިބިގަސްދޮށުގެ، "ދެންފަހެ،  އެމައްސަލާގައި ނިންމަވާފައިވަނީ

( ގެ މައްޗަށް ކުޅަ ޝަޚްޞު އޮޅުވާލުމުގެ A000003އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫން )އައިޑީކާޑު ނަންބަރު 

، އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫން ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް ކުށުގެ މިދަޢުވާ ޝަރީޢަތުން ބެލި ބެލުމުން 

ދުވަހު ރާއްޖޭގައި  2017މާރޗް  22މޯލްޑިވްސްގެ މެމްބަރުކަމުން ވަކިކޮށްފައި ވަނިކޮށް، 

ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ބައެއް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން މޫކައި ސްއިޓްސްގައި ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސެއްގައި 

ގެ މުޞްތަޝާރު އަދި ކައުންސިލުގެ ހުއްދަނެތި އަޙްމަދު ފާރިސް ލްޑިވްސް ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯ 

ބޭނުންކޮށް އެ ޕާޓީ ތަމްޞީލްކޮށް ވާހަކަ  ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ދިދައާއި ލޯގޯމައުމޫން 

އްޖޭގެ ދައްކާފައިވާތީ ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ހެކިންގެ ހެކިބަހުންނާއި، ލިބިފައިވާ ޤަރީނާއިން ދިވެހިރާ

ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، މީހަކު  51ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ކުށެއްކޮށްފިކަން އެކަށީގެންވާ ޝައްކެތްނެތް މިންވަރަށް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

( ވަނަ ނަންބަރުގެ 1ގެ )ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  312)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( ގެ  9/2014

(iii) ( ެގެ 2އާއި، އެ މާއްދާގ )(i)  ްއާއި ދަށުން، ޝަޚްޞު އޮޅުވާލުމުގެ ކުށުން އަޙްމަދު ފާރިސ

މައުމޫން ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި ކުށުގެ އުޤޫބާތެއްގެ ގޮތުން ބުނެވިދިޔަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ 

މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން، މާލެ / މއ.  ވަނަ 1002( ވަނަ ނަންބަރާއި، އެ ޤާނޫނުގެ 2)

)ސައުވީސް( ދުވަހުގެ  24)ހަތަރެއް( މަހާއި،  04ކިނބިގަސްދޮށުގެ، އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫން 

ޙުކުމްކޮށް" މައްސަލަ ނިންމަވާފައިވާކަން އެ ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމަށް 

  . ރިޕޯޓަށް ބެލުމުން އެނގެންއޮވެއެވެ

 
ނިމިފައިވާގޮތް  ޤަޟިއްޔާ Cr-C/2017/602ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  -02

ކ. މާލެ  ބުނެ އެޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފުކޮށްދިނުން އެދި  ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކާ އެއްގޮތްނުވާކަމަށް
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 ހަޅާ ( ނުކުތާއެއް ހުށަހަތާވީސް ) 27 ފަރާތުން  ގެމއ. ކިނބިގަސްދޮށުގެ، އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫން  /

 ހަކަދައްކާފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ހުށަހެޅި:އެނުކުތާތަކާމެދު ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވާ 

 

ވަނަ  17އަސާސީގެ ޤާނޫނުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ،  •

މަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ކަވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ތަފާތުކުރުމުގެ ތެރެއިން ދަޢުވާ އުފުލާފައިވާ 20މާއްދާއާ 

 ނުކުތާ. 

 

ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ހިންގާފައިވާ ތަޙުޤީގެއްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ،  •

 ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާ. އުފުލާފައިވާ

 

ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( އާ ޚިލާފަށް  51ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ، •

ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމަވާފައިވާދިފާޢުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކިން ޙާޟިރު

 ނުކުތާ. 

 

ވަނަ މާއްދާއާ  116ޖިނާއީ އިޖުރާޢަތުގެ ޤާނޫނުގެ ހަތަރުވަނަ ނުކުތާއަކީ،  •

 ގޮސްފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާ. ޚިލާފަށް އަޑުއެހުންތައް ތާވަލްނުކޮށް ޝަރީޢަތްކުރިއަށް ގެން 
 

އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫންގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ ތާއަކީ، ފަސްވަނަ ނުކު  •

ހެކިންގެ ހެކިބަސް ސިއްރުން  2މައްސަލައިގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި 

ވަނަ  119ނެންނެގެވުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ ޖިނާއީ އިޖުރާޢަތުގެ ޤާނޫނުގެ 

 ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާ.  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އާ ޚިލާފަށްކަމަށް 149ހ( އާއި މާއްދާގެ )
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އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫންގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ  ހަވަނަ ނުކުތާއަކީ، •

ހެކިންގެ ހެކިބަސް ސިއްރުން  2މައްސަލައިގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި 

ވަނަ މާއްދާއާ  10ރީޢަތުގެ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށްކަމުން އެއީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ނަގާފައިވަނީ އިސްލާމީ ޝަ 

ބުނެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާ ޚިލާފަށްކަމަށް 149ވަނަ މާއްދާއާ ޖިނާއީ އިޖުރާޢަތުގެ ޤާނޫނުގެ  142

 ހުށަހެޅި ނުކުތާ. 

 

 131ވަނަ މާއްދާއާ  129ނާއީ އިޖުރާޢަތުގެ ޤާނޫނުގެ ޖި  ހަތްވަނަ ނުކުތާއަކީ، •

ވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ންގެ ތަޙުޤީޤު ބަޔާންތައް ސިއްރުކޮށްފައި ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ދައުލަތުގެ ހެކީ 

 ނުކުތާ. 

 

އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫން އާ ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅި ހެކިންގެ  އަށްވަނަ ނުކުތާއަކީ، •

ށަހަޅާފައިވާކަން ޝަރީޢަތުގައި ހެކިބަސް ސިއްރުކުރުމަށް ދައުލަތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ދޮގު މަޢުލޫމާތު ހު

ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް އެކަމަށް ފަނޑިޔާރު  42ހާމަވެފައިވާއިރުވެސް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާ. ރިޢާޔަތްކުރައްވާފައިނުވާ

 

ދައުލަތުގެ ހެކިން ޝަރީޢަތުގައި ދޮގު ހެކި ދީފައިވާކަން ނުވަވަނަ ނުކުތާއަކީ،  •

އެ ފަރާތްތަކުގެ ހެކިބަހަށް ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ބުރަދަން  ފާޅުވާއިރުވެސް

 ާކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާ. ދެއްވާފައިވ

 

ދިފާޢީ ހެކިންގެ ހެކިބަހުން ފާހަގަވާ ކަންކަން ޙުކުމް ދިހަވަނަ ނުކުތާއަކީ،  •

 ކުތާ.ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުއިއްވުމުގެ މަޖިލީހުގައި ފާހަގަކޮށްފައިނުވާ
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ހުށަހެޅި ކިތާބީ ހެއްކަށް މައްސަލަ ދިފާޢުގައި އެގާރަވަނަ ނުކުތާއަކީ،  •

ނިންމެވުމުގައި އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ރިޢާޔަތްކުރައްވާފައިނުވުމަކީ ހެއްކާއި ބެހޭ ޤާނޫނާއި، 

 ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާ. ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އާ ޚިލާފުކަމެއްކަމަށް  143ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫންގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ ނުކުތާއަކީ، ބާރަވަނަ  •

 15ވަނަ މާއްދާގެ އިތުރުން ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ  51މައްސަލައިގައި ކުށެއް ކުރިކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ވަނަ މާއްދާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑާ އެއްގޮތަށް ދައުލަތުގެ ހެކިންގެ ހެކިބަހުން 

ކަމަށް ދީފައިނުވާއިރު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ޙުކުމް ކުރެއްވުމުގައި އެކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރައްވާފައިނުވާސާބިތުކޮށް

 ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާ. 

 

އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫންގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ތޭރަވަނަ ނުކުތާއަކީ،  •

ޢުވާއެއްކަމުގައި ނުވާއިރު ދަޢުވާއަކީ ތަޖުރީމުކުރެވިފައިވާ ޢަމަލެއްގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދަ 

( އާ ޚިލާފަށް 2ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) 11ވަނަ މާއްދާއާ ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތުގެ  19ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާ. ދަޢުވާ އުފުލާފައިވާ

 

އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫންގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ދަޢުވާއަކީ ސާދަވަނަ ނުކުތާއަކީ،  •

މަލެއްގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދަޢުވާއެއްކަން ސާބިތުވާ ހެކިތަކަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުއްދަ ޢަ

 ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާ. ރިޢާޔަތްކުރައްވާފައިނުވާ

 

އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫންގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ފަނަރަވަނަ ނުކުތާއަކީ،  •

ވަނަ މާއްދާގެ  )ބ( އާ ޚިލާފަށް  51ށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަޢުވާއިން ބަރީޢަވުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރުމަ 
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ގޮސްފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ގެން  ށްއެކަށީގެންވާ ވަގުތާއި ވަޞީލަތް ލިބިދިނުމެއްނެތި ޝަރީޢަތްކުރިއަ

 ނުކުތާ. 

 

އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫންއާ ދެކޮޅަށް އުފުލި ދަޢުވާއާ ސޯޅަވަނަ ނުކުތާއަކީ،  •

 ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާ. ރުމަށް ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް އިޢުތިރާޟްކޮށްފައިވާގުޅިގެން ހެކި ހާމަކު

 

އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫން ޕީޕީއެމް އިން ސަތާރަވަނަ ނުކުތާއަކީ،  •

ވަނަ  5ވަނަ މާއްދާއާ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގެ  42ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށް ނިންމާފައިވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ބުނެ ހުށަހެޅި  ޚިލާފަށް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވާންހުރި ހެކިތަކާ ދެކޮޅަށްކަމަށް ( އ1ާމާއްދާގެ )ށ( ގެ )

  ނުކުތާ.

 

އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫންގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް އަށާރަވަނަ ނުކުތާއަކީ،  •

 ޗަށްކަމަށް ނިންމަވާފައިވާ ނިންމެވުމުގެ އެއްބައި ބިނާކޮށްފައިވަނީ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅިފައިނުވާ ހެކީގެ މައް

 ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާ. 
 

އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫންގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ނަވާރަވަނަ ނުކުތާއަކީ،  •

ދަޢުވާގެ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ޙައިސިއްޔަތެއް ނެތް ފަރާތަކުންކަން ހެކި ޤަރީނާއިން 

 ވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާ. ނު ސާބިތުވާއިރުވެސް އެކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރައްވާފައި
 

އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫންގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅި ދަޢުވާގައި ވިހިވަނަ ނުކުތާއަކީ،  •

ޚުލާސާ ބަޔާން އިއްވި ވަގުތާއި ޙުކުމް ކުރުމާ ދެމެދު ހޭދަވި ވަގުތަށް ބަލާއިރު މައްސަލައިގެ ޙުކުމަކީ 



 HC-A/292/2018 ތުގެ ޚުލާޞާ ިޟއްޔާ ނިމުނު ގޮޤަ

 
 3316471 ފެކްސް:، 3325029 ފޯން:، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެނަންބަރު ދޮރާށީ،  3ތީމުގޭ ހިނގުން، އާބުރުޒު  ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް
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 142ވަނަ މާއްދާއާ  42ބެލެވޭތީ އެއީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ކުރިއާލައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޙުކުމެއްކަމުގައި

 އްކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާ. ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފު ނިންމުމެ

 

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އާ  143ޤާނޫނުއަސާސީގެ އެކާވީސްވަނަ ނުކުތާއަކީ،  •

ކަމަށް ބުނެ ޒަންކޮށްފައިވާޚިލާފަށް މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުގެ ނިންމުންތަކާ ޚިލާފަށް މައްސަލައިގެ ހެކި ވަ

 ހުށަހެޅި ނުކުތާ. 

 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާ ޚިލާފަށް  24ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތުގެ ބާވީސްވަނަ ނުކުތާއަކީ،  •

 ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާ. މައްސަލަ ނިންމާފައިވާ

 

 2017މާރިޗް  22އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫން އަކީ ތޭވީސްވަނަ ނުކުތާއަކީ،  •

 މެންބަރެއްކަން ޝަރީޢަތަށްވެސް ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައެޅުއްވުމަށްފަހުގައިވެސް ގައިވެސް ޕީޕީއެމް

މައްސަލައިގައި ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ނިންމަވާފައިވަނީ ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ ކަންކަމާ ޚިލާފަށްކަމުން 

ވަނަ  5ނޫނުގެ ވަނަ މާއްދާއާ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާ 142ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އާ  42މިއީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާ. ( އާ ޚިލާފަށްކަމަށ3ް( އާ )1މާއްދާގެ )ށ( ގެ )

 

ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް  22ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތުގެ ސައުވީސްވަނަ ނުކުތާއަކީ،  •

 ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާ. މައްސަލަ ނިންމާފައިވާ

 



 HC-A/292/2018 ތުގެ ޚުލާޞާ ިޟއްޔާ ނިމުނު ގޮޤަ

 
 3316471 ފެކްސް:، 3325029 ފޯން:، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެނަންބަރު ދޮރާށީ،  3ތީމުގޭ ހިނގުން، އާބުރުޒު  ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް
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ގެ މައްޗަށް ކުށް ޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫން އަ ފަންސަވީސްވަނަ ނުކުތާއަކީ،  •

ބުނެ ހުށަހެޅި  ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށްކަމަށް 28ސާބިތުވާކަމަށް ނިންމަވާފައިވާވަނީ ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތުގެ 

 ނުކުތާ. 

 

އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫންގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ސައްބީސްވަނަ ނުކުތާ،  •

 ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާ.  ޚިލާފަށްކަމަށް ވަނަ މާއްދާއާ  40ނިންމަވާފައިވާވަނީ ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތުގެ 

 SC-SJ/01/2018ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހަތާވީސްވަނަ ނުކުތާއަކީ،  •

ކަމަށް ބުނެ ނަންބަރު އަމުރާ ޚިލާފަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މައްސަލަ ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވާ

 ހުށަހެޅި ނުކުތާ. 

 
 

ނިމިފައިވާގޮތް  ޤަޟިއްޔާ Cr-C/2017/602ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  -03

ކ. މާލެ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކާ އެއްގޮތް ނުވާކަމަށްބުނެ އެޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފުކޮށްދިނުން އެދި 

ފަރާތުން އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ  ގެމއ. ކިނބިގަސްދޮށުގެ، އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫން  /

ގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދައްކާފައިވާ އެނުކުތާތަކާއި ގުޅި، ނުކުތާތަކަށާއި

ވާހަކަތަކަށާއި، މައްސަލައާއި ގުޅުންހުރި ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންތައްތައް 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 

ވަނަ  48ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ،)ހ( ފުރަތަމަ ކަމަކީ  

ދާގެ )ހ( ގައި މީހަކު ހައްޔަރުކުރެވޭ ހިނދު ނުވަތަ ބަންދުކުރެވޭ ހިނދު، ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ މާއް

އެހީތެރިކަން ހޯދުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާކަން އެމީހަކަށް އަންގަންވާނެކަމަށާއި، އަދި ލަސްކުރުމެއްނެތި 

 ބަންދުކުރެވުނު މައްސަލައެއް ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދައި، އެމީހަކު ހައްޔަރުކުރެވުނު ނުވަތަ

ނިމެންދެން ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ އެހީތެރިކަން ދެމެހެއްޓުމުގެ ފުރުޞަތު އެމީހަކަށް ފަހިކޮށްދޭންވާނެކަމަށާއި، 



 HC-A/292/2018 ތުގެ ޚުލާޞާ ިޟއްޔާ ނިމުނު ގޮޤަ
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ތިމާއަކީ ކާކުކަން އަންގައިދިނުން ފިޔަވައި އިތުރު އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ނުދީ ހަނުހުރުމަކީ އެމީހަކަށް 

 މީހަކަށް އަންގައި، އެ ޙައްޤު ލިބިގަތުމުގެ ފުރުޞަތު އެމީހަކަށް ދޭންވާނެކަމަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤެއްކަން އެ

ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫން، ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް )ޕީ.ޕީ.އެމް( ގެ 

އެއްވެސް ނެތި ނަމާއި ދިދައާއި ލޯގޯ އެ ޕާޓީގެ މުސްތަޝާރުގެ ހުއްދަނެތި އަދި ކައުންސިލްގެ ހުއްދަ

ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލާގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ހިންގި ތަޙުޤީޤު 

ހިނގާދިޔަގޮތަށް ބަލާއިރު، މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ކުށެއްގެ 

ޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން އަޙްމަދު ފާރިސް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު ފޯމަށާއި މޯލް

މައުމޫންއާ ސުވާލުކުރެވުނު ވަގުތު ނަގާފައިވާ ވީޑިއޯ ރެކޯޑިންގ އަށާއި، އަދި މައްސަލާގައި އަޙްމަދު 

ފާރިސް މައުމޫންގެ ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫންއަށް 

ވަނަ މާއްދާއިން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ އިސްވެ  48ހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމް

ޙަވާލާދެވުނު އެންމެހާ ޙައްޤުތައް ލިބިދީފައިވާކަން އެނގެންއޮންކަމާއި، އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫންގެ 

 ހުއްދަނެތި މައްޗަށް ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް )ޕީ.ޕީ.އެމް( ގެ މުސްތަޝާރު އަދި ކައުންސިލްގެ

ލްކޮށް ވާހަކަދައްކާފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް ޘީ ގޯ ބޭނުންކޮށްގެން އެ ޕާޓީ ތަމްއެ ޕާޓީގެ ނަމާއި ދިދައާއި ލޯ

އެ  އެ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކޮށްދިނުމަށް އެދި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވަނީ

އިވާ ފަރާތެއްނޫންކަމަށް ބުނެ އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫންގެ އްޔަތު ލިބިފަޘިމައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ޙައި

ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު، މީހެއް ކުށެއް ކޮށްފިކަން ނުވަތަ ކުށެއްކުރާކަމުގެ ނުވަތަ ކުށެއް ކުރަން 

އުޅޭކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބޭ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް، އެކުށާ ގުޅޭ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ ބާރު 

 ބިފައިވާ އިދާރާއަށް އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅިދާނެކަން އެނގޭކަމެވެ.  ލި

 

ވަނަ މާއްދާގައި  223ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  )ށ( ދެވަނަކަމަކީ،

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ބާރުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ޖިނާއީ ކުށްތަކާއި ގުޅިގެން 
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ތަޙުޤީޤުކުރާ އެކިއެކި އިދާރާތަކުން ވާތަކާބެހޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމާއި، ޢު ހިރާއްޖޭގައި ކުރާ އެންމެހާ ދަދިވެ

ވާއެއް އުފުލަންޖެހޭކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ކަނޑައެޅުމާއި،ޖިނާއީ ޢު ހުށަހަޅާ ހެއްކާއި ޤަރީނާ ވަޒަންކޮށް ދަ

ވާ ޢު ދަ  ވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ކޯޓެއްގައިމެމައްޗަށް ދި  މުގެ ތުހުމަތުކުރެވިއްޖެ ކޮންމެ މީހެއްގެ ކުށެއްކޮށްފިކަ

އުފުލުމުގެ ބާރާއި، ޖިނާއީ ކުށެއްކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ އަމަލުތަކާއި ގުޅިގެން ބަލާ ބެލުންތަކާއި ހިންގާ 

ތަޙުޤީޤުތައް ބަލައި އެކަންކަން ހިންގަނީ ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުމާއި، ޤާނޫނުއަސާސީގެ އެންމެހާ 

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ، ޤާނޫނާއި، އެންމެހައި ފަރުދުންގެ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން ނެގެހެއްޓުމަކީ ހަމަތަކާއި

ކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭކަންކަން ކަން އެނގެންއޮންނައިރު، ޖެނެރަލްގެ ބާރުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތަ

އަށް އަމުރުކުރުމުގެ ބާރު އަށް މައްސަލައެއް ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް ތަޙުޤީޤުކުރާ އިދާރާޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ލިބިގެންވަނީ ތަޙުޤީޤުކުރާ އިދާރާއަކަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން، އެ އިދާރާއިން އެ މައްސަލަ 

ބަލައިނުގެންފިނަމަ ނުވަތަ މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤު އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިނުވާކަމަށް 

ނަމަ، އެކަމުގެ ޝަކުވާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ

ކުށެއްކުރާކަމުގެ ނުވަތަ ނުވަތަ ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ، ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކުން މީހަކު ކުށެއްކޮށްފިކަން 

އަޙްމަދު ފާރިސް  އަށް ލިބިއްޖެނަމަކަމާއި،ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްކުށެއް ކުރަންއުޅޭކަމުގެ މައުލޫމާތު 

ގެ މައްޗަށް ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް )ޕީ.ޕީ.އެމް( ގެ މުސްތަޝާރު އަދި ކައުންސިލްގެ މައުމޫން 

ލްކޮށް ވާހަކަދައްކާފައިވާކަމަށް ޘީ ހުއްދަނެތި އެ ޕާޓީގެ ނަމާއި ދިދައާއި ލޯގޯ ބޭނުންކޮށްގެން އެ ޕާޓީ ތަމް

ޤަޟިއްޔާއިން ޝަޚްޞު އުޅުވާލުމުގެ  Cr-C/2017/602ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ތުހުމަތުކޮށް 

ދައުވާކޮށްފައިވާއިރު، ސިޔާސީ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން ހިންގާފައިވާ މިފަދަ ބައެއް ހަރަކާތްތަކާއި 

ފަރާތުން ދައުވާ އުފުލާފައިނުވާކަމަށް އަޙްމަދު ފާރިސް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެއަމަލުތަކުގެ މައްޗަށް 

ވާއިރު، އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫންގެ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ މީހުންގެ މައުމޫންގެ ފަރާތުން ބުނެފައި

މައްޗަށް ޝަޚްޞު އޮޅުވާލިކަމުގެ ތަޙްޤީޤެއްކޮށް ތަޙްޤީޤީ އިދާރާއަކުން ދައުވާކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

އް ތަޙުޤީޤީ އަދި އެފަދަ ކުށެއް ކޮށްފައިވާކަމުގެ މައްސަލައެޖެނެރެލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިނުވާކަމަށާއި، 
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ޕްރޮސިކިއުޓަރ ށް ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމަށް އެ އޮފީހަ ޝަކުވާއެއް އެއްވެސްގެން އިދާރާއަކުން ނުބަލައި 

އޮފީހުގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިހުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު، ޖެނެރަލްގެ 

ވާ ޢު ފަރާތުން ޝަޚްޞު އޮޅުވާލުމުގެ ދަ ރ ޖެނެރަލްގެޕްރޮސިކިއުޓަ އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫންގެ މައްޗަށް

ވަނަ މާއްދާއާ  20ވަނަ މާއްދާއާއި  17އުފުލާފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 ކަމެވެ.ޤާނޫނީހަމައެއް ނުވާޚިލާފަށްކަމަށް ބަލާނެ 

ރާގޮތް އިންސާފުވެރިކަން ކޯޓުތަކުން މައްސަލަ ބެލުމުގައި ޢަމަލުކު ،)ނ( ތިންވަނަކަމަކީ    

ދެނެގަންނާނީ މައުޟޫއީ މިންގަނޑަކުންކަމާއި، އެ މިންގަނޑަކީ މައްސަލައިގެ ޚަސްމުންވެސް ހިމެނޭގޮތުން 

ޝަރީއަތް ހިންގިފައިވަނީ އިންސާފުންކަން އަދި ޢާއްމު ފަރުދުންގެ ނަޒަރުގައިވެސް 

ތް ހިންގިކަމާމެދު ސުވާލުއުފެދޭނެ އަދި ކަށަވަރުކުރެވިފައިއޮތުންކަމާއި، މިހެންވެ އިންސާފުން ޝަރީއަ

އެކަމުގައި ހުރަހަކަށްވެދާނެ އެއްވެސްކަމެއް ނުވަތަ ޝައްކެއް އޮވެއްޖެނަމަ އެކަމަކުން ދުރުވުމަކީ ޢަދާލަތު 

ޤާއިމުކުރުމަށް ނުހަނު މުޙިއްމުކަމެއްކަމަށާއި، "ހަމައެކަނި ޢަދާލަތު ޤާއިމުވުމުން ނުފުދޭކަމާއި ޢަދާލަތު 

އިޙްސާސްވުމާއެކު އެކަން ފެންނަންވާނެ" ކަމީ ޝަރީޢަތްކުރުމުގައި ޤާއިމުވެ އަދި އެއަށް  ޤާއިމުވާކަން

ފަނޑިޔާރުންގެ ޢަމަލުކުރަމުން އަންނަ އެއް މަބްދައުކަމުގައިވާއިރު، އެ މިންގަނޑުން ޝަރީޢަތް ހިންގުމަކީ 

ނޑަކުން ޝަރީޢަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ބުރަވެ މައުޟޫޢީ މިންގަ 

އިޖުރާއާތުތައް ހިންގުމުގެ އިތުރަށް މައްސަލައިގެ ވަށައިގެންވާ އެންމެހައި ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބަލައި ޢަދުލު 

އިންސާފުގެ އެންމެހައި ހަމަތަކާއި އުސޫލުތައް ދެމެހެއްޓޭނެ ގޮތެއްގެ މައްޗަށް މައްސަލަ ހިންގުންކަމަށް 

ޤަޟިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  HC-A/312/2018ނަންބަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ 

 އެނގެންއޮވެއެވެ. 
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)ޖިނާއީ އިޖުރާއާތުގެ  12/2016 ޤާނޫނު ނަންބަރު   )ރ( ހަތަރުވަނަ ކަމަކީ،            

 ގެ )ހ( ގައި ވަނަ މާއްދާ 119ޤާނޫނު( ގެ 

 ޅަންޖެހޭ ހުށަހެޅުންތަކެކެވެ.ހުށަހެޅުންތަކަކީ ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ ކުރިން ހުށަހަ "އަންނަނިވި

ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާހިނދަކު، ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ ކުރިން މި

ދޫކޮށްލީކަމުގައި  އެއިން ހުށަހެޅުމެއް ހުށަނާޅައިފިނަމަ، އެކަންކަން ހުށަހެޅުމަށް އޮތް ފުރުޞަތު

 ބެލެވޭނެއެވެ."

ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް ޙިމާޔަތް "( ވަނަ ނަންބަރުގައި 5، އެ އަކުރުގެ )ންކޮށްފައިވާކަމާއިބަޔާމިފަދައިން  

ވަނަ  149ޤާނޫނުގެ އިރު، ބުނެވުނު ހިމެނިފައިވާކަން އެނގެންއޮންނަ "ލިބިދެވޭގޮތަށް ހެކިބަސް ނެގުން 

 މާއްދާގެ )ށ( ގައި 

ވަނަ  119 "މިމާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ފަދައިން ހެކިބަސް ނެގުމަށް އެދޭ ފަރާތަކުން މިޤާނޫނުގެ

 މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެކުރިން އެކަމަށް އެދެންވާނެއެވެ."

 129)ޖިނާއީ އިޖުރާއާތުގެ ޤާނޫނު(   12/2016 ޤާނޫނު ނަންބަރުއަދި ، ބަޔާން ކޮށްފައިވާކަމާއިކަމަށް 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގައި 

ނަމަ، އަންނަނިވި ލިޔެކިޔުމާއި، ފޮޓޯއާއި، "ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން ލިޔުމުން އެދިއްޖެ

ވީޑިއޯއާއި، ޑޭޓާއާއި، ޢިމާރާތްތަކާއި، ތަންތަން ބަލައި، ފޮޓޯ ނަގައި، ކޮޕީ ހެއްދުމުގެ 

 ފުރުޞަތު، ދައުލަތުން ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް ދޭންވާނެއެވެ.

އި ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް މުހިންމު  ކުރުމުގަރުދިފާޢު ތައްޔާ  އެ އެއްޗެއްސަކީ، -1

 ކަމަކަށްވުން؛ ނުވަތަ 

ސަކީ، ދައުލަތުގެ މައިގަނޑު ދަޢުވާގައި ޝަރީޢަތުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް އްއެ އެއްޗެ -2

 ތަޤަޞްދުކުރާ ތަކެތި ކަމަށްވުން؛ ނުވަ 
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ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުގެ އަމިއްލަ އެއްޗެއް ނުވަތަ އޭނާ ހޯދާފައިވާ އެ އެއްޗެއްސަކީ  -3

 އެއްޗެއް ކަމުގައިވުން."

ވާ ލިބޭ ފަރާތުން އެދިއްޖެނަމަ، ޢުދަ ކަން އެނގޭކަމާއި، މީގެ އިތުރުން ށްފައިވާ ބަޔާންކޮ  މިފަދައިން

ވާލިބޭ ޢު އް ދަ ދުކުރާ އެންމެހައި ހެކީންގެ ނަމާއި އެޑްރެސް ހިމެނޭ ލިސްޓެ ޞް ޤަ ދައުލަތުން ހުށަހަޅަން 

 2/20161ޤާނޫނު ނަންބަރު އެ މާއްދާގެ )އ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  ފަރާތަށް ދޭންވާނެކަމަށް 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދައުލަތުން ހާމަކުރަންޖެހޭ ހެކި ހާމަނުކުރުމަށް  129)ޖިނާއީ އިޖުރާއާތުގެ ޤާނޫނު( 

ނުވަތަ ވަކި މިންވަރަކަށް އެކަނި ހާމަކުރުމަށް ނުވަތަ ހެކި ހާމަކުރުން ފަސްކުރުމަށް އެދި ކޯޓަށް 

 އަށް ބެލުމުން އެނގޭކަމާއި، ވަނަ މާއްދާ 131ގެ ހުށަހެޅިދާނެކަން އިސްވެ ބުނެވުނު ޤާނޫނު

ވާލިބޭގޮތަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޢުދަ އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫންގެ މައްޗަށް              

ވާ އުފުލާފައިވަނީ ޢު ޤަޟިއްޔާއިން ދަ Cr-C/2017/602ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު އޮފީހުގެ ފަރާތުން 

 21ގެ ޤާނޫނު( އަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން )ޖިނާއީ އިޖުރާއާތު 12/2016 ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ކުރިމިނަލް ކޯޓަށް ގައިކަމާއި، އަދި އޭރު އަމަލުކުރަންދިޔަ އުޞޫލުގެ ދަށުން މައްސަލަ 2017ޖޫން 

މައްސަލާގައި ހިމެނޭ ސިއްރު ހެކީންގެ ބަޔާންތަކާއި، އެ ފަރާތްތަކަކީ ކޮންބައެއްކަން  ހުށަހެޅުނުއިރު

ޔުމެއް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ހާމަނުކުރުމަށް އެދިފައިވާނޭކަމަށް ދައުލަތުން ހާމަވާނެ އެއްވެސް ލި

ފެށުނީ )ޖިނާއީ އިޖުރާއާތުގެ ޤާނޫނު( އަށް ޢަމަލުކުރަން  12/2016 ޤާނޫނު ނަންބަރު  ބުނެފައިވާކަމާއި،

މަ އެނގެންއޮންނައިރު، ކުރިމިނަލް ކޯޓުން އެ މައްސަލާގެ އެންމެ ފުރަތަ ކަން ގައި 2017ޖުލައި  2

)ޖިނާއީ އިޖުރާއާތުގެ ޤާނޫނު( އަށް ޢަމަލުކުރަން   12/2016ޤާނޫނު ނަންބަރު އަޑުއެހުމެއް ބާއްވާފައިވަނީ

އަދި ކުރިމިނަލް ކޯޓުގައި މައްސަލާގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިސްތައް ކުރިއަށް  ފެށުމުގެ ފަހުންކަމާއި،

ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )ޖިނާއީ އިޖުރާއާތުގ12/2016ެ ޤާނޫނު ނަންބަރު ގެންގޮސްފައިވަނީ 

އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންކަމާއި، މިކަން މައްސަލާގެ ޝަރީޢަތްތައް ހިނގާދިޔަ ގޮތަށާއި، 

 މައްސަލާގައި ދެފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުން އެނގޭކަމާއި، 
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މާއްދާގެ  119 )ޖިނާއީ އިޖުރާއާތުގެ ޤާނޫނު( ގެ 12/2016 ޤާނޫނު ނަންބަރު              

ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ މަށް ހުށަހެޅުމަކީ ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް ޙިމާޔަތް ލިބިދެވޭގޮތަށް ހެކިބަސް ނެގު ދަށުން 

ހުށަނާޅައިފިނަމަ،  ންޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ ކުރިން އެ ހުށަހެޅުއަދި  މެއްކަމާއިކުރިން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުށަހެޅު

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ށްލީކަމުގައި ބެލެވޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ހުށަހެޅުމަށް އޮތް ފުރުޞަތު ދޫކޮ ންއެކަ

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން މައްސަލާގެ ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ ކުރިން އެފަދަ ހުށަހެޅުމެއް 

ހެކި ހާމަނުކުރުމަށް ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  131ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމާއި، އަދި އެ ޤާނޫނުގެ 

ވެސް  މިންވަރަކަށް އެކަނި ހާމަކުރުމަށް ނުވަތަ ހެކި ހާމަކުރުން ފަސްކުރުމަށް އެދި ނުވަތަ ވަކި

އެފަދަ އަމުރަކަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ގެ ފަރާތުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުހުށަހަޅާފައިނުވާކަމާއި، 

އެ  ކުރަންދިޔަ އުޞޫލުގެ ދަށުންއޭރު އަމަލު ހެޅުނުއިރުމައްސަލަ ކުރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަމި އެދިފައި ނުވަނީ، 

 ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި  ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެމައުލޫމާތު ހާމަނުކުރުމަށް އެދިފައިވާތީ

 12/2016 ޤާނޫނު ނަންބަރު ބުނެފައިވީ ނަމަވެސް، ފަރާތުން ގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހު

  )ށ( ގައި މާއްދާގެވަނަ  212)ޖިނާއީ އިޖުރާއާތުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން މި ،ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކުމި"

 އެވެ."ތާ ގުޅޭ އެންމެހާ އުޞޫލުތައް ބާޠިލްވީޢާންމު ޖިނާއީ އިޖުރާއައަމަލުކުރަމުންދިޔަ 

 12/2016 ރު ޤާނޫނު ނަންބައަދި އިސްވެ ބަޔާން ކުރެވުނު  އި،ކަމާމިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ  

 )ނ( ގައި، ވަނަ މާއްދާގެ 212)ޖިނާއީ އިޖުރާއާތުގެ ޤާނޫނު( 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ޖިނާއީ ކުށް ކަނޑައެޅުމުގެ ޚާއްޞަ ޤާނޫނެއްގައި " 

ޤާނޫނަށް ، މިކަމެއް ކުރުމުގެ ޚާއްޞަ އުޞޫލުތައް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޙާލަތުގައި ފިޔަވައި ވަކި

ޢަމަލުކުރަންވާނީ މި ޤާނޫނާއި މި  އަންނަނިނިވި ކަންކަމުގައިފެށުމަށްފަހު ޢަމަލުކުރަން

 ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ޤަވާޢިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ."
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( 5މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ) އެ އިރު،މިގޮތަށް ބަޔާން ކޮށްފައިވާ

މިހެން އޮތުމުން، ޖިނާއީ  ؛"ޖިނާއީ މައްސަލައެއްގެ ޝަރީޢަތް ހިންގުމުގައި "ތުގައި ވަނަ ކަމެއްގެ ގޮ

)ޖިނާއީ  12/2016 ޤާނޫނު ނަންބަރު މަލުކުރަންވާނީ ޢަ  ޝަރީޢަތް ހިންގުމުގައިމައްސަލަ ތަކުގެ

ކިބަސް ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް ޙިމާޔަތް ލިބިދެވޭގޮތަށް ހެކަމާއި، އިޖުރާއާތުގެ ޤާނޫނު( އަށް ކަން އެނގޭ

ވަނަ  149އަދި  119މަށް ހުށަހެޅުމީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން އެ ޤާނޫނުގެ ނެގު 

ދަށުން ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ ކުރިން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުށަހެޅުމެއް ކަމުގައިވާއިރު، އެފަދަ )ށ( ގެ މާއްދާގެ 

ޖިނާއީ އިޖުރާއާތުގެ ޤާނޫނު( ގެ ބޭނުމަށް )12/2016 ޤާނޫނު ނަންބަރު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާފައިނުވުމީ 

އަދި މައްސަލާގެ ހެކި ހާމަ ނުކުރުމަށް ނުވަތަ އެ ޙައްޤު ދައުލަތުން ދޫކޮށްލީކަމުގައި ބަލަންޖެހޭކަމާއި، 

ވަކި މިންވަރަކަށް އެކަނި ހާމަކުރުމަށް ނުވަތަ ހެކި ާހމަކުރުން ފަސްކުރުން އެދި ރައްކާތެރި އަމުރަކަށް 

ނުވާއިރު، ހުށަހަޅާފައިވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  131އެ ޤާނޫނުގެ ރަލްގެ ފަރާތުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެ

ހެކިންގެ ތައް އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫންއަށް ސިއްރުކޮށް، ބަޔާން  ކުރިމިނަލް ކޯޓުން މައްސަލާގެ ތަޙުޤީޤު

( ގައި )ޖިނާއީ އިޖުރާއާތުގެ ޤާނޫނ12/2016ު ޤާނޫނު ނަންބަރު ނަގާފައިވަނީ  ހެކިބަސް ސިއްރުން

 ވެ. ކަނޑައެޅި ބަޔާންވެގެންވާ އިސްވެ ބުނެވުނު އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށްކަމެ

 

)ޖިނާއީ އިޖުރާއާތުގެ ޤާނޫނު(  12/2016 ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ވަނަ ކަމަކީ ފަސް ( ބ) 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި  116ގެ 

 މި ތަނެއް އޮތްކަމަށް ދައުވާލިބޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ދައުވާއާގެން ކުރިއަށްދާނެ "

ޤާނޫނުގެ  މިވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ދަށުން ފަނޑިޔާރު ނިންމައިފިނަމަ،  115ޤާނޫނުގެ 

ސާދަވަނަ ބާބުގައިވާގޮތުގެ މަތިން ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ ކުރިން ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ 

 ން އުނިނުވާގޮތަށް،އެ މުއްދަތު  މުއްދަތެއް ކަނޑައަޅައި،ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހެޅުމަށް 

ވާލިބޭ ފަރާތާ ޢު ދައުލަތާއި ދަ މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުންތައް ބާއްވާނެ ދުވަސްތައް، 

 އެވެ." ކޯޓުން ކަނޑައަޅައި ތާވަލުކުރަންވާނެމަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު، 
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ޤަޟިއްޔާއާ ގުޅިގެން  Cr-C/2017/602ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  މިފަދައިން

ތާވަލުކުރުމުގައި ލައިގެ ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުންތައް ކުރިއާލައި ތާވަލުކޮށްފައިނުވާކަމާއި، އަދި މައްސަ

އާ މަޝްވަރާ ކޮށްފައިނުވާކަމަށް އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫންގެ ފަރާތުން އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫން 

ނީ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެ ޤަޟިއްޔާގެ ބައެއް އަޑުއެހުންތައް ތާވަލުކޮށްފައިވަ ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު، 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިހުގައި ދައުލަތުން  އިޖުރާއާތުތަކާ އެއްގޮތަށްނޫންކަމަށް 

 ބުނެފައިވާކަން އެނގެންއޮވެއެވެ. 

ވަނަ މާއްދާގައި  42ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ވަނަ ކަމަކީ،ހަ ( ޅ)

ކަށްމެ އިންޞާފުން ޝަރީޢަތްކުރެވުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާކަމަށް އޮންނަކަމާއި އަދި ކުށެއް ކޮންމެ މީހަ

 ކުރިކަމުގެ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ކުށުން ބަރީއަވުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި 

ޔާރުކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެ މީހަކު އިޚްތި އެކަށީގެންވާ ވަގުތާއި ވަޞީލަތްތައް ލިބިދޭންވާނެކަމާއި، އަދި

ވަނަ  51އެހީގައި ކުށުން ބަރީއަވުމަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ކުރިންވެސް ފާހަގަކުރެވުނު ފަދައިން މާއްދާގެ )ބ( އާއި )ޅ( އަށް ބެލުމުން އެނގެންއޮންނަކަމާއި، 

ލާގެ ލިޔެކިޔުންތައް ހޯދުމަށް ތަކުރާރުކޮށް އެދިފައިވީނަމަވެސް، އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫންގެ ފަރާތުން މައްސަ

އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫންގެ މައްޗަށް ތިރާޒްކޮށްފައިވާކަމަށާއި، ޢުއެ ލިޔުންތައް ދިނުމަށް ދައުލަތުން އި

 ވާއިން ބަރީއަވުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިދީފައިވާ ޙައްޤުތައް ޢުއުފުލާފައިވާ ދަ 

ލިބިދިނުމެއްނެތި މައްސަލަ ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވާކަމަށް އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫންގެ ފަރާތުން 

ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތުގެ  Cr-C/2017/602ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު، 

ށް އެދިފައިވާކަމަށާއި، އަޑުއެހުންތަކުގައި އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫންގެ ފަރާތުން އެ ފުރުޞަތަށް ތަކުރާރުކޮ 

އަޑުއެހުންތައް ގެ އިއި، އަދި މައްސަލަތިރާޒްކޮށްފައިނުވާނެކަމަށާޢު އެ ފުރުޞަތު ދިނުމަށް ދައުލަތުން އި

ގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ދައުލަތު އަރުވާލައިގެންކަމަށް  ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އަވަސް

     ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ކަން ފާހަގަކުރެވެންއޮތުމުން، ބުނެފައިވާ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިހުގައި 
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602/Cr-C/2017  ިދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީއަތުގެ މަޖިލިސްތައް ކުރިއަށްގެންދިއުމުގައ

ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( އަދި )ޅ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށުން  51ގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ

އެ މީހަކު ތާއި ވަޞީލަތްތައް ލިބިދިނުމާއި، ޤުކަތްކުރުމަށްޓަކައި އެކަށީގެންވާ ވަ ބަރީއަވުމަށް މަސައް

އިޚްތިޔާރުކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލަކާ މަޝްވަރާކޮށް ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީގައި ކުށުން ބަރީއަވުމަށް 

 ތައް އެ ޙައްޤު ކުރިމިނަލް ކޯޓުން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ޙައްޤު އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫންއަށް ލިބިދިނުމުގައި 

 ހަނިކޮށްފައިވާކަން ސާފުކޮށް އެނގެންއޮންނަކަމެވެ. 

 އް ކަށް ހުށައެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީޢަތްތަތަޝަރުޢީ ކޯޓުވަނަ ކަމަކީ، ތް ( ހަ އ)

 ޔާރުންގެ މައްޗަށް ލާޒިމުވެގެންވާ ކަމާއި،ފަނޑި ހިންގުން  އި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ތަކާއިޖުރާއީ އުޞޫލު

މި ޤާޢިދާއަށް ނަޒަރު ކުރާއިރު، ކަމެއްގެ " إذا سقط األصل سقط الفرع"  ތަކުގެ ތެރެއިންފިޤްހީ ޤާޢިދާ 

އަޞްލު ނެތިގެން ގޮސްފިނަމަ، އެކަމެއްގެ ފަރުޢުގައިވާ ކަންތައްތައްވެސް ނެތިގެން ދިޔައީ ކަމަށް 

ވި ޙުކުމަކަށް ބަލަންޖެހޭ ކަމާއި، އެގޮތުން ބަލާއިރު، މައްސަލައެއްގައި ޝަރީޢަތުން ފައިޞަލާ ކުރަނި

ވާޞިލްވުމުގެ ކުރިން، އެމައްސަލައެއްގައި ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއާތުތަކާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވޭތޯ 

ފުރިހަމަ ނުކޮށް، އެއާއިވިދިގެން ތަޠްބީޤް  ތައްތައްއިޖުރާއީ ކަންޝަރީޢަތުން ކަށަވަރު ކުރަންޖެހޭކަމާއި، 

ާނޫނުތަކާއި، ޤަވާޢިދުތަކާއި އެއްގޮތަށް ކުރިޔަށް ކުރެވޭ ޤާނޫނީ އެންމެހާ ކަންކަން، ޤ

ގެންގޮސްފައިވީނަމަވެސް، އިޖުރާއާތު ފުރިހަމަ ނުކުރުމުގެ ސަބަބުން އެހުރިހާކަމެއްވެސް ހިމެނިގެންދާނީ 

ބާޠިލްކަމެއްގެ މައްޗަށް ތަރުތީބުވެގެން  ް ބަލަންޖެހޭ ކަމާއި،ބާޠިލް ކަންތަައްތަކެއްގެ ގޮތުގައިކަން ޝަރީޢަތުނ

      ނަންބަރު ން ނިންމާފައިވާމިކޯޓު މަށް މީގެ ކުރިން ނަ ކޮންމެ ކަމަކީ ބާޠިލްކަމެއްކައަން

2011/HC-I-SH/01 ާ2013ނަންބަރު  އާއިޤަޟިއްޔ/HC-A/211 ާފަދަ އެތައް ޤަޟިއްޔ

 ކަނޑައަޅާފައިވާކަމާއި، މައްސަލައެއްގައި

     ރު ންބަ ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަ އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫންގެ މައްޗަށް    

602/Cr-C/2017 ަގެ ޝަރީޢަތްތައް ހިންގާ ކުރިއަށް އި ޤަޟިއްޔާއިން ބަލާފައިވާ މައްސަލ 



 HC-A/292/2018 ތުގެ ޚުލާޞާ ިޟއްޔާ ނިމުނު ގޮޤަ

 
 3316471 ފެކްސް:، 3325029 ފޯން:، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެނަންބަރު ދޮރާށީ،  3ތީމުގޭ ހިނގުން، އާބުރުޒު  ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް

 www.highcourt.gov.mvވެބް ސައިޓް:     info@highcourt.gov.mvއީމެއިލް:
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި، ޤާނޫނުތަކާއި، ޖިނާއީ އިޖުރާއާތުގެ ގެންގޮސްފައިވަނީ 

ޙައްޤުތަކުން ން ޝަރީޢަތްކުރުމާގުޅޭ އިންޞާފު ޙަވާލާދެވުނު  މި ޤަޟިއްޔާގައި ޤާނޫނުން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ 

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުންނާއި ރޫމްކޮށްގެންކަން މި މައްސަލާގައި ޙުމަ

މައްސަލާގެ ޝަރީޢަތް ހިނގާދިޔަގޮތަށާއި، މައްސަލާގެ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބެލުމުން އެނގެންއޮތުމުން، 

ޤަޟިއްޔާއިން އެ މައްސަލާގެ ޝަރީޢަތް  Cr-C/2017/602 ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު

ކުރިއަށްގެންގޮސް މައްސަލަ ނިންމާފައިވަނީ ބާޠިލް އިޖުރާއާތުތަކެއްގެ މައްޗަށްކަން އެނގެންއޮންނާތީއާއި، 

،  ތުމުން ބާޠިލްކަމެއްގެ މައްޗަށް ތަރުތީބުވެގެން އަންނަ ކޮންމެ ކަމަކީ ބާޠިލްކަމެއްކަން އެނގެންއޮ

ޤަޟިއްޔާގައި އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫންގެ މައްޗަށް  Cr-C/2017/602 ކޯޓުގެ ނަންބަރު ކުރިމިނަލް

ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭނެކަމަށް މި  ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމަށްޚްޞު އޮޅުވާލިކަމުގެ ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ޝަ

 ކަމެވެ. މައްސަލަ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި ބެލި ފަނޑިޔާރުންނަށް އިއްޠިފާޤުވެވިފައިވާ

 

 
 

 ޙުކުމް: •
 

ކުރިމިނަލް ދެންފަހެ، އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު  ސަބަބުތައް  އެގޮތުގެ  މަތިން ހުރުމުން، 

ޚްޞު ޝަ އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫންގެ މައްޗަށް ގައި ޤަޟިއްޔާ Cr-C/2017/602ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

އި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގަ މަށް ބާޠިލްކަ  ފައިވާ ޙުކުމް ށް ކޮ އިކަނޑައަޅަ އޮޅުވާލިކަމުގެ ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް 

 ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ކަނޑައަޅައި ޙުކުމްކޮށްފީމެވެ.މިމައްސަލަ ބެލި 

 

 

 


