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  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު 

 ދިވެހިރާއްޖެ    

 
 

 ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ 
 

 HC-A/364/2018 ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: •
  ފަރާތް: އިސްތިއުނާފުކުރި  •
 މާލެ  /5-ފްލެޓް ނަންބަރ ބީ 1ގ. ރެހެންދި  * ދާއިމީ އެޑްރެސް: މީދު މުޙައްމަދު ޙަ ޢަލީ ނަން:  *

 މާލެ  /5-ފްލެޓް ނަންބަރ ބީ 1ގ. ރެހެންދި * މިހާރުގެ އެޑްރެސް:   A069951 * އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:
 

 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް : އިސްތިއުނާފުރައްދުވި ފަރާތް  •

 
    1440 ޞަފަރު 10 ރަޖިސްޓްރީކުރެވުނު ތާރީޚް: •

   2018 އޮކްޓޯބަރ 24                   
 1440 ބީޢުލްއާޚިރުރަ  27  : ނިމުނު ތާރީޚް  •

 2018   ޑިސެންބަރު 05               
                        

 Cr-C/2018/241ނަންބަރު:  ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފުކުރެވުނު  •

 ކުރިމިނަލް ކޯޓު ނިންމެވި ކޯޓް: •

  ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމަށް ހުރަސްއެޅުން  ބާވަތް: ޤަޟިއްޔާގެ  •
 2018ޖޫން  13 ތާރީޚް:ނިމުނު *  2018ރޗް މާ 14 * ހުށަހެޅުނު  ތާރީޚް:

 

 މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލިސް:  •

 ޙަސަން ޢަލީފަނޑިޔާރު     ، ޙުސައިން ޒަކަރިއްޔާ އައިބުޝުރު ފަނޑިޔާ     ،ރުލީ ސަމީޢަފަނޑިޔާރު 
 ()ރިޔާސަތު                                
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 ޢުވާގެ ޚުލާޞާ:ދަ  •

 ނިންމާފައިވަނީ އެކޯޓުން ޤަޟިއްޔާ  Cr-C/2018/241ނަންބަރު  ގެކޯޓު ރިމިނަލްކްމިއީ،  

ގ. ރެހެންދި  އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް ޤަޟިއްޔާޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނެ، އެ

ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް  ގެމީދު މުޙައްމަދު ޙަ ޢަލީ  މާލެ  /05-ފްލެޓް ނަންބަރު ބީ  1

 ޔާއެކެވެ.ފައިވާ ޤަޟިއްލާ  ބަހުށަހެޅުމުން

 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހެވެ.މިޤަޟިއްޔާގައި އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތަކީ 

 

 ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައް: •
 

ގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ޤަޟިއްޔާ Cr-C/2018/241ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  -01

 03:29ނަ ދުވަހުގެ ވަ 2018ރުވަރީ ފެބް 06ޢީދު، ސަهللا ޢަބްދުރިޕޯޓަށް ބެލިއިރު އެޤަޟިއްޔާއަކީ، 

ތުހުމަތުކުރެވުނު ހާއިރު، މީނާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ތެރޭގައި ހުއްޓައި، މީނާގެ މައްޗަށް 

އިވާ ސަރުކާރު ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ބަދަލުކުރުމަށް އިތުރު ބަޔަކާ ނޫނީގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފެދިފަޤާ

މަށްޓަކައި، ކި މީސްމީހުން ބޭނުންވާގޮތްގޮތަށް ކުރުތުގެ ޙުކުމްތައް އެއްކަތްކޮށް، ޝަރީޢަގުޅިގެން މަސަ

އެމީސްމީހުންގެ އަތުން ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ނަގައި، ފަނޑިޔާރުންގެ މަސައްކަތަށް ނުފޫޒު 

ސްއަޅާފައިވާ ، ޤާނޫނު ހިންގުމަށާއި، ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ހުރަފޯރުވައި

ފުލުހުން  ދަށަށް ގެންގޮސް، މީނާގެ މޯބައިލް ފޯނު ދިނުމަށް ލުހުންގެ ބެލުމުގެސަލައާ ގުޅިގެން، ފުމައް

މް ކޯޓުގެ ޢިމާރާތުގެ ހުރިހާ އެދުމުން، އެފޯނު މީނާ ފުލުހުންނަށް ދީފައިނުވާތީއާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީ

 މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވުނު އެފޯނުގައި މީނާގެފައިނުވާތީއާއި، ނި ފެ ތަނެއް ފުލުހުން ބަލާފާސްކުރިއިރު، އެފޯނު 

ކާ ޤާނޫނީގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފެދިފައިވާ ސަރުކާރު ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ބަދަލުކުރުމަށް އިތުރު ބަޔަ 

 ޝަރީޢަތުގެ ޙުކުމްތައް އެކި މީސްމީހުން ބޭނުންވާގޮތްގޮތަށް ކުރުމަށްޓަކައި،ގުޅިގެން މަސައްކަތްކޮށް، 
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ނަގައި، ފަނޑިޔާރުންގެ މަސައްކަތަށް ނުފޫޒު  ތުގައި ފައިސާ ތުން ރިޝްވަތުގެ ގޮ އެމީސްމީހުންގެ އަ

 ފޯރުވައި، ޤާނޫނު ހިންގުމަށާއި، ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ހުރަސްއަޅާފައިވާ 

ލުމުގެ ވަނީ އެހެކި ނައްތާ މައްސަލައާ ގުޅޭ ހެކި ހުންނާނެކަމަށް ބެލެވޭތީއާއި، މީނާ އެފޯނު ދީފައިނު

 03:29ވަނަ ދުވަހުގެ  2018ފެބްރުވަރީ  06ދު މުޙައްމަދު، ، ޢަލީ ޙަމީއާއިކަމަށް ބެލެވޭތީ މަޤުޞަދުގައި

ގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވުނު ހާއިރު، މީނާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ތެރޭގައި ހުއްޓައި، މީނާ 

ލުކުރުމަށް އިތުރު ބަޔަކާ  ޚިލާފަށް ބަދަ ސަރުކާރު ޤާނޫނާޤާނޫނީގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފެދިފައިވާ 

ގޮތަށް ކުރުމަށްޓަކައި، ގޮތް ވާ ކޮށް، ޝަރީޢަތުގެ ޙުކުމްތައް އެކި މީސްމީހުން ބޭނުން ގުޅިގެން މަސައްކަތް

ގައި ފައިސާ ނަގައި، ފަނޑިޔާރުންގެ މަސައްކަތަށް ނުފޫޒުފޯރުވައި، އެމީސްމީހުންގެ އަތުން ރިޝްވަތުގެ ގޮތު 

ވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ގެ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ހުރަސްއަޅާފައި ، ދައުލަތުންގުމަށާއިޤާނޫނު ހި

ފޯނު މީނާ ދަށަށް ގެންގޮސް، މީނާގެ މޯބައިލް ފޯނު ދިނުމަށް ފުލުހުން އެދުމުން، އެ  ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ

ނެއް ފުލުހުން ހުރިހާ ތަ ޢިމާރާތުގެފުލުހުންނަށް ދީފައިނުވާތީއާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ 

ގޮތުން  ނީއެފޯނު ފެނިފައިނުވާތީއާއި، އެފޯނުގައި މީނާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވުނު ޤާނޫ ،ބަލާފާސްކުރިއިރު

ލާފަށް ބަދަލުކުރުމަށް އިތުރު ބަޔަކާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފެދިފައިވާ ސަރުކާރު ޤާނޫނާ ޚި 

މީހުން ބޭނުންވާގޮތްގޮތަށް ކުރުމަށްޓަކައި،  އެކި މީސްޙުކުމްތައް މަސައްކަތްކޮށް، ޝަރީޢަތުގެ

ންގެ އަތުން ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ނަގައި، ފަނޑިޔާރުންގެ މަސައްކަތަށް ނުފޫޒު އެމީސްމީހު

އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ހުރަސްއަޅާފައިވާ ދައުލަތުގެ  ފޯރުވައި، ޤާނޫނު ހިންގުމަށާއި،

ނައްތާލުމުގެ ހުންނާނެކަމަށް ބެލެވޭތީއާއި، މީނާ އެފޯނު ދީފައިނުވަނީ އެހެކި ކި ހެ އާ ގުޅޭއްސަލަމަ

ވަނަ ދުވަހުގެ  2018ފެބްރުވަރީ  05، މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު، އާއި  މަޤުޞަދުގައިކަމަށް ބެލެވޭތީ 

މަތުކުރެވުނު ތުހުށް އިރު، މީނާ ދިރިއުޅޭ މާލެ/ މ.އެންދެރިމާގެ ތެރޭގައި ހުއްޓައި، މީނާގެ މައްޗަހާ 23:49

އުފެދިފައިވާ ޤާނޫނީ ވެރިކަން ވައްޓާލުމަށް ރައްޔިތުންގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ބަޔަކު ރާވައިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

، އަދި އިތުރު މެންބަރުންތަކަކަށް ރިޝްވަތުގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންތަކަކަށް ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި ފައިސާދީ
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އި، ފަނޑިޔާރުންގެ މަސައްކަތަށް ނުފޫޒު ފޯރުވައި، ވަކިގޮތަކަށް ލައާއްސަގޮތުގައި ފައިސާދޭން އުޅޭ މަ

 މްތައް ނެރުމަށް ފަނޑިޔާރުންނަށް ރިޝްވަތުދިން މައްސަލައާ ގުޅިގެން، މީނާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ޙުކު

ގެ މޯބައިލް ފޯނު ދިނުމަށް ފުލުހުން އެދުމުން، އެފޯނު މީނާ ފުލުހުންނަށް ދަށަށް ގެންގޮސް، މީނާ

ތީއާއި، އެފޯނުގައި ފެނިފައިނުވާ ތީއާއި، މާލެ/ މ.އެންދެރިމާގެ ފުލުހުން ބަލާފާސްކުރިއިރު، އެފޯނު ނުވާ ފައިދީ

އި އުފެދިފައިވާ ޤާނޫނީ މީނާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވުނު ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ބަޔަކު ރާވައިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގަ

ންތަކަކަށް ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި ފައިސާދީ، އަދި ބަރު މެންވެރިކަން ވައްޓާލުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ

އިތުރު މެންބަރުންތަކަކަށް ރިޝްވަތުގެގޮތުގައި ފައިސާދޭން އުޅޭ މައްސަލައާއި، ފަނޑިޔާރުންގެ 

ކުމްތައް ނެރުމަށް ފަނޑިޔާރުންނަށް ރިޝްވަތުދިން މަސައްކަތަށް ނުފޫޒު ފޯރުވައި، ވަކިގޮތަކަށް ޙު 

އެފޯނު ދީފައިނުވަނީ އެހެކި ނައްތާލުމުގެ ށް ބެލެވޭތީއާއި، މީނާ ކަމަނާނެމައްސަލައާ ގުޅޭ ހެކި ހުން

 530)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތު( ގެ  9/2014މަޤުޞަދުގައިކަމަށް ބެލެވޭތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

( ވަނަ ނަންބަރާ ޙަވާލާދީ، އެމާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ޢަދުލު އިންޞާފު 2) ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ

ސަޢީދުއާއި، ކ.މާލެ/ هللا ސ.މީދޫ / އަލިވާގެ ޢަބްދު  މަށް ހުރަސް އެޅުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާކުރުއިމުޤާ

 ގަސްދޮށުގެ މައުމޫން ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދުއާއި، ކ.މާލެ/ ކިނބި 05-ފްލެޓް ނަންބަރު ބީ  1ގ.ރެހެންދި 

 ކަމާއި، ނގޭން އެ ކުރުމުން ބެލެވުނު މައްސަލައެއްކަ ދައުލަތުން މައްޗަށް ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ 

ޤަޟިއްޔާގައި ކުރިމިނަލް ކޯޓުން ޙުކުމް ކުރައްވާފައިވަނީ، "ދެންފަހެ، ޕްރޮސިކިއުޓަރ އެ

هللا ދު ދަޢުވާ ފޯމުން، ސ.މީދޫ/ އަލިވާގެ ޢަބް  2018/433ކރކ//166  ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ނަންބަރު

ބިގަސްދޮށުގެ .ކިނ މއޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދާއި 05-ފްލެޓް ނަންބަރު ބީ 1ސަޢީދުއާއި ގ.ރެހެންދި 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ( ގެ  2014/9ން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު މައުމޫ

( ގެ ދަށުން މިކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު ވަނަ ނަންބަރާ ޙަވާލާދީ އެމާއްދާގެ )ށ 2ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  530

ގެ މިދަޢުވާއަށް ޝަރީޢަތުން ބެލިއިރު، ޤާނޫނީ ގޮތުން ކުށު  މުގެޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމަށް ހުރަސްއެޅު

ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ބަދަލުކުރުމަށް އިތުރު ބަޔަކާއި ގުޅިގެން  އި އުފެދިފައިވާ ސަރުކާރުދިވެހިރާއްޖޭގަ
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 ކުމްތައް އެކިމީސްމީހުން ބޭނުންވާ ގޮތްގޮތަށް ކުރުމަށްޓަކައި އެމީސްމީހުންގެ މަސައްކަތްކޮށް ޝަރީޢަތުގެ ޙު

 ފޯރުވައި ޤާނޫނު ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި ފައިސާނަގައި ފަނޑިޔާރުންގެ މަސައްކަތަށް ނުފޫޒުން އަތު

 06މަތު ކުރުމަށް ހުރަސްއަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ތުހު ތައްހިންގުމަށާއި ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން މަސައްކަތް 

 ޢަލީ ޙަމީދު އާއިޢީދުސަهللا އެހައިކަށްހައިއިރު ޢަބްދު  03:29ވަނަ ދުވަހުގެ  2018ފެބްރުވަރީ 

ށް ބަޔަކު ރާވައިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފެދިފައިވާ މުޙައްމަދުގެ މައްޗަށް ކުރެވުނުކަމާއި، ޤާނޫނާ ޚިލާފަ 

ރުންތަކަކަށް ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި ފައިސާދީ ޤާނޫނީ ވެރިކަން ވައްޓާލުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަ

ގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ދޭން އުޅޭ މައްސަލައާއި ފަނޑިޔާރުންގެ ވަތު ރިޝްއަދި އިތުރު މެންބަރުންތަކަކަށް 

ށް ނުފޫޒުފޯރުވައި ވަކި ގޮތަކަށް ޙުކުމްތައް ނެރުމަށް ފަނޑިޔާރުންނަށް ރިޝްވަތުދިން މަސައްކަތަ 

 23:49ވަނަ ދުވަހު  2018ފެބްރުވަރީ  05ން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ މައްޗަށް މައްސަލައާއި ގުޅިގެން މައުމޫ

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް  ރު، ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާކަމާއި މިތުހުމަތާ ގުޅިގެން މިތިން ފަރާތްހާއިކަށްއެހައި

 ބުނެދީފައި ގެންގޮސް މިތިން ފަރާތުގެ މޯބައިލް ފޯނު ދިނުމަށް ފުލުހުން އެންގުމުން ފޯނު އޮތްތަނެއް

މާއި މިތިން ފަރާތުންވެސް ވާކަ އި ނު ނުވާކަމާއި ފޯނު ފުލުހުންނަށް އޭގެ ފަހުން ވިޔަސް ފޯރުވައިދީފަ

މުންދިޔަކަމާއި މިތިން ފަރާތުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވުނު އެދުވަހުގެ އެވަގުތާ ހަމަޔަށް ފޯނު ގެންގުޅެ 

 ފަރާތުގެ ފޯނުގައި ހުންނާނެކަން ޝަރީޢަތަށް ބުނެވިދިޔަ މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި ހެކިތަކެއް މިތިން 

ވަރުކުރެވިފައިވާތީއާއި މީހަކު ހައްޔަރުކުރުމަށް ނުވަތަ މީހެއްގެ ކަށަން ހެކިބަސްދީފައިވާ ހެކިންގެ ބަހު

އްޗަށް ދަޢުވާއެއް އުފުލުމަށް ނުވަތަ މީހަކު ދިފާއެއް ހުށަހެޅުމަށް ހުރަސްއެޅުމުގެ މަޤުޞަދުގައި މަ

ކި ދީ ހެ ވިޔަސް މައްސަލައަކާ ގުޅުންހުރި މާއްޅިދާނެ ހެއްކެއްކަމުގައި ވިޔަސް އަދި ނު ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެ

ހެދުމާއި ދޮގުހެކި ބެހެއްޓުމާއި ދޮގު އި ފޮރުވުމާއި ފާހަގަނުވާނެ ގޮތް ނެތިކޮށްލުމާއި ބަދަލުކުރުމާ 

 530ޢުޤޫބާތު( ގެ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލް 2014/9މަޢުލޫމާތުދިނުމަކީ ކުށެއް ކަމަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ގެ )ހ( އާ ޙަވާލާދީ އެމާއްދާގެ އްދާއެމާ ވަނަ ނަންބަރުން އެނގެން އޮންނާތީ 2ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ 

ޢަލީ  05-ފުލެޓް ނަންބަރު ބީ 1ސަޢީދުއާއި ގ.ރެހެންދި هللا )ށ( ގެ ދަށުން ސ.މީދޫ އަލިވާގެ ޢަބްދު



 HC-A/364/2018 ިޟއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ ޤަ

 
 3316471 ފެކްސް:، 3325029 ފޯން:، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެނަންބަރު ދޮރާށީ،  3ގޭ ތީމުހިނގުން، ޒު އާބުރު ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް
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ޤައްޔޫމު ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމަށް ޙަމީދު މުޙައްމަދާއި މއ.ކިނބިގަސްދޮށުގެ މައުމޫން ޢަބްދުލް

ރަޖައިން ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އެކުށުގެ ނަ ދަވަ 4ހުރަސްއެޅުމުގެ ކުށުން ޖިނާޔަތުގެ 

ވަނަ  1002ޢުޤޫބާތު( ގެ ލް )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު 2014/9ގޮތުން ޤާނޫނު ނަންބަރު  ޢުޤޫބާތެއްގެ

هللا ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ސ.މީދޫ އަލިވާގެ ޢަބްދު  6މަހާއި  7 އަހަރާއި 1މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން 

ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދާއި މއ.ކިނބިގަސްދޮށުގެ  05-ފުލެޓް ނަންބަރު ބީ 1 ންދިސަޢީދުއާއި ގ.ރެހެ

ތުގެ މައްޗަށް މިޤަޟިއްޔާއިން ލުމަށް ޙުކުމްކުރުމާއެކު، މިތިން ފަރާ ޖަލަށް  މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް 

 ގަށް ވާ މަ ނު ކުށާއި އެކުށުގެ ވަށައިގެންވާ އެންމެހާ ކަމަކަށާއި މިކަންކަން ހިނގާފައި ބިތުކުރެވު ސާ

މު ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަކުން ޝަރީޢަތުން ބެލިއިރު، އިޝާރާތްކުރެވުނު ފަދަ ހައިސިއްޔަތާއި މަޤާ

ންނަށް ބުނެދިނުމުގެ މިޢަމަލުތަކަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދީނީ ނަޞޭހަތްދީ ޝަރުޢީ ޙުކުމްތައް މީހުހިންގާފައިވާ 

ތަކުން ކުރުން ލާއިޤުވެގެން ނުވާނެ ފަރާ ތް ހުއްދައާއި ޤާނޫނީ ގޮތުން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮ

ވާލިބުނު އެއްވެސް ޢު ޝާރާތްކުރެވުނު ފަދަ ހުއްދަތައް މިމައްސަލާގައި ދަޢަމަލުތަކެއްކަމަށް ވީހިނދު މިއި

އިސިއްޔަތު އެފަރާތްތަކުގެ ކިބައިން ގެއްލިފައިވާތީ، މިއިން ލޫކީ ހަފަރާތަކަށް އޮތުމުގެ އަޚްލާޤީ އަދި ސު 

 ހައިސިއްޔަތުން ވެހިރާއްޖޭގައި ދީނީ ނަޞޭހަތްދިނުމުގެ ހުއްދައާއި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ދި ކަށްއެއްވެސް ފަރާތަ 

ނިމުމުން  މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތަކުން ދޫކޮށްފައިވާނަމަ މިޙުކުމް ތަންފީޛުކޮށް

ން އެއްވެސް ހުއްދައެއްގެ ދަށުން އެއިން އެހުއްދައަކާ މެދު ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން ވަކި ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންދެ

 1007)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު ޢުޤޫބާތު( ގެ  2014/9ނޫނު ނަންބަރު އެއްވެސް ޢަމަލެއް ނުކުރުމަށް، ޤާ

هللا ސ.މީދޫ އަލިވާގެ ޢަބްދު  ފައިވާ ބާރުގެ ދަށުން،އިން އަދަބު ކަނޑައަޅާ ކޯޓަށް ލިބި  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(

ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދާއި މއ.ކިނބިގަސްދޮށުގެ  05-ންބަރު ބީ ނަ ލެޓްފު 1ސަޢީދުއާއި ގ.ރެހެންދި 

މައުމޫން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމަށް އަންގައި އަމުރުކޮށް، މިއިން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދީނީ 

 ތުގެ ދައާއި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިޞިއްޔަތުން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދައުލަނަޞޭހަތްދިނުމުގެ ހުއް

، މިކަނޑައެޅުނު އަމުރުގެ ފާއިލިއްޔަތު ދެމެހެއްޓުމުގެ މަޤްޞަދަށް މަ ކަމާބެހޭ ފަރާތަކުން ދޫކޮށްފައިވާނަ
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ޤަޟިއްޔާ ނިންމީމެވެ." ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި ޖެއިޝާރާތްކުރެވުނު ހުއްދަތައް މިނިޔާގެ ބާރުން ބާޠިލްވެއް

 މިފަދައިންނެވެ.

ޤަޟިއްޔާނިމިފައިވާ ގޮތް ޝަރުޢީ  Cr-C/2018/241ރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ކް -02

 1ގ. ރެހެންދި އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކާއެއްގޮތް ނުވާކަމަށްބުނެ އެޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފުކޮށްދިނުން އެދި 

 އި ( ނުކުތާ ހުށަހަޅަނުވައެއް) 09ފަރާތުން އްމަދުގެ މީދު މުޙަޙަމާލެ ޢަލީ  /05-ފްލެޓް ނަންބަރު ބީ 

އްކާފައިވެއެވެ. ރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަ ދަހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަވެދި އެނުކުތާތަކާ ބެހޭގޮތުން 

 އެގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ؛
 

ނޫނު ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ޣައިރު ޤާނޫނީ ބަންދެއްގައި ބަހައްޓައިގެން، ޤާ ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ، •

ކަނޑައަޅާފައިވާ އިން ދާ އްވަނަ މާ 9ގެ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު( 2010/13ނަންބަރު 

ޤީޤަކާއި ދަޢުވާއަކާއި ޝަރީޢަތެއްގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ރާއަތާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ ތަޙުއިޖު

 ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ. ނެ ބު ކަމަށްޤަޟިއްޔާ ނިންމާފައިވާ  Cr-C/2018/241ނަންބަރު 

 

އްލި ނުރައްކަލުގެ ކު ،ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 2018މާރޗް  21ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ،  •

ޢުލާނުކުރުމުގެ ޤަރާރުގެ ދަށުން ހަނިކުރެވުނު ޙައްޤުތައް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ޙާލަތު އި 

މަށްފަހު، ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަކީ ޤާނޫނު ހަނިކުރެވެންޖެހޭ ޟަރޫރަތެއް ނެތްކަމަށް ދައުލަތުން ކަނޑައެޅު

ވަނަ މާއްދާއިން ލިބިދީފައިވާ  12ނޫނު( ގެ ޤާ ގެ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުން  2010/13ނަންބަރު 

މާރޗް  21އިރު، އެއިމްތިޔާޒް ދިނުމަކާ ނުލައި އެމާއްދާއާ ޚިލާފަށް އިމްތިޔާޒު ލިބެންޖެހޭނެ ފަރާތަކަށްވާ

 ންދުގައި ބަހައްޓައިގެން، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ބަ  2018

 241/Cr-C/2018  ްބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ. ކަމަށްކަމަށް މާފައިވާން ނި ޤަޟިއްޔާއަށ 

 



 HC-A/364/2018 ިޟއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ ޤަ

 
 3316471 ފެކްސް:، 3325029 ފޯން:، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެނަންބަރު ދޮރާށީ،  3ގޭ ތީމުހިނގުން، ޒު އާބުރު ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް
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 149ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި  147ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ  ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ، •

 ސްނަގައިގެން، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް މައްސަލައިގެ ހެކިބަ 

 241/Cr-C/2018 ަނުކުތާއެވެ.ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ށް މަޤަޟިއްޔާ ނިންމާފައިވާކ  

 

)ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤާނޫނު(  2008/9ޤާނޫނު ނަންބަރު  ހަތަރުވަނަ ނުކުތާއަކީ،  •

ވަނަ މާއްދާއާ  81ޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު( )ޖިނާއީ އި 2016/12ވަނަ މާއްދާއާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު  17ގެ 

ފީހުގެ ދަޢުވާ ފޯމެއް ބަލައިގަނެ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އޮ  ލްޚިލާފަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަ

ކަމަށްބުނެ ހުށަހެޅި ޤަޟިއްޔާ އެމާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްނުކޮށް ނިންމާފައިވާ Cr-C/2018/241ނަންބަރު 

 ނުކުތާއެވެ.
 

ށްފަހު ޝަރީޢަތް ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް ނިމުމަކީ، ފަސްވަނަ ނުކުތާއަ  •

)ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ  2016/12ނުން ޤާނޫނު ނަންބަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދި  30 ދުފެށުމާ ދެމެ

ވަނަ މާއްދާއިން ލާޒިމުކޮށްފައިވާއިރު، އެފުރުސަތު ލިބިދިނުމަކާ ނުލައި އެމާއްދާއާ  118ޤާނޫނު(ގެ 

ހެޅި ށަހުކަމަށްބުނެ ޤަޟިއްޔާ ނިންމާފައިވާ   Cr-C/2018/241ލާފަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ޚި

 ކުތާއެވެ.ނު

 

ކުށުން ދިފާޢުވުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަސީލަތާއި ފުރުސަތު ލިބިނުދީ، އަދި  ،ހަވަނަ ނުކުތާއަކީ   •

ތެރިކަން ނުލިބޭގޮތަށް ޝަރީޢަތުގެ ދިފާޢީ ހެކީން ޙާޟިރުކޮށްދެއްވުމެއް ނެތި އަދި ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ އެހީ

ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( އާއި )ކ( އާ ޚިލާފަށް  51 ގެބައެއް އަޑުއެހުންތައް ހިންގަވައި، ޤާނޫނުއަސާސީ 

 ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.ޤަޟިއްޔާ ނިންމާފައިވާކަމަށް ބުނެ   Cr-C/2018/241ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ކުށުގެ  530ތުގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާ ހަތްވަނަ ނުކުތާއަކީ، •

ވެސް ފުރިހަމަވެފައި ނުވާކަން ދައުލަތުގެ ބަހުން ސާފުކޮށް ރުއިކުރި ޢުންޞުރުތައް މައްސަލާގައި ދަޢުވާ 



 HC-A/364/2018 ިޟއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ ޤަ
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ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ކުށުގެ  24ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ އެނގެން އޮއްވައި، އަދި 

ވަނަ މާއްދާގެ  51 ސާބިތުވި ގޮތެއް ބަޔާންކޮށްދިނުމެއް ވެސް ނެތި، ޤާނޫނުއަސާސީގެ ނިޔަތުގެ ޢުންޞުރު

 ޤަޟިއްޔާ ނިންމާފައިވާ  Cr-C/2018/241( އާ ޚިލާފަށް ނިންމާފައިވާ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު )އ

 ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.މަށް ކަ

 
ދަޢުވާކުރެވޭ ޙާލަތްތަކުގައި އަދަބު އެއް ހާދިސާއަކާ ގުޅިގެން ގިނަ  އަށްވަނަ ނުކުތާއަކީ، •

ވަނަ  1006ޢާޔަތްކުރެއްވުމެއް ނެތި ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ރި ކަނޑައެޅުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ކަންކަމަށް

ބުނެ ކަމަށް ޤަޟިއްޔާ ނިންމާފައިވާ   Cr-C/2018/241ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ޚިލާފަށް  މާއްދާއާ

 ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.

 

އަދަބާއެކު އިތުރު އަމުރު ކުރުމުގައި ކޯޓަށް ދީފައިވާ ބާރުގެ ވަނަ ނުކުތާއަކީ، ނުވަ  •

އްދާއާ ޚިލާފަށް ކްރިމިނަލް ވަނަ މާ 1007 ބޭރު ނިންމުންތަކެއް ނިންމައި ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ންދު ޙުދޫ

 .ކަމަށްބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ ޤަޟިއްޔާ ނިންމާފައިވާ  Cr-C/2018/241ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

 

ޤަޟިއްޔާނިމިފައިވާ ގޮތް ޝަރުޢީ  Cr-C/2018/241ރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ކް -03

 1ގ. ރެހެންދި އެއްގޮތް ނުވާކަމަށްބުނެ އެޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފުކޮށްދިނުން އެދި  ނޫނީ ހަމަތަކާޤާ ދިއަ

ކުތާތަކަށާއި ނުރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ގެ ފަ މީދު މުޙައްމަދުޙަމާލެ ޢަލީ  /05-ފްލެޓް ނަންބަރު ބީ 

އި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި، ގައެނުކުތާތަކާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހު

 ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި ލިޔެކިޔުންތަކުގެ މައްޗަށް

 

ޤަޟިއްޔާއަށް  Cr-C/2018/241ނަންބަރު  ކޯޓުގެ ރިމިނަލްކް ،(ކަމަކީ  ފުރަތަމަ ) .3.1

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ  9/2014ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ކީބަލާއިރު، އެޤަޟިއްޔާއިން ހުށަހެޅުނު ދަޢުވާއަ



 HC-A/364/2018 ިޟއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ ޤަ

 
 3316471 ފެކްސް:، 3325029 ފޯން:، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެނަންބަރު ދޮރާށީ،  3ގޭ ތީމުހިނގުން، ޒު އާބުރު ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް
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( ވަނަ ނަންބަރާ ޙަވާލާދީ، އެމާއްދާގެ )ށ( ގެ 2ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 530ޤޫބާތު( ގެ ޢުޤާނޫނުލް 

ޢަލީ  05-ފްލެޓް ނަންބަރު ބީ 1، ކ.މާލެ/ ރެހެންދި އިސަޢީދުއާهللا ސ.މީދޫ/ އަލިވާގެ ޢަބްދު ދަށުން 

ޢަދުލު  އ.ކިނބިގަސްދޮށުގެ މައުމޫން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ މައްޗަށް،މޙަމީދު މުޙައްމަދުއާއި، ކ،މާލެ/ 

 ،ކުށުގެ ދަޢުވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއިއިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމަށް ހުރަސް އެޅުމުގެ 
 

ވާ ދަޢުވާގެ ސީޣާއަށް ބަލާއިރު، އެދަޢުވާ އެގޮތުގައި ޢަލީ އިދައުލަތުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފަ

ޢަލީ  ،ހާއިރު 03:29ވަނަ ދުވަހު  2018ފެބްރުވަރީ  06 ޗަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީގެ މައްމީދު މުޙައްމަދުޙަ

މައްޗަށް  މީދު މުޙައްމަދުގެޙަ ޢަލީ  ،ޙަމީދު މުޙައްމަދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޕްރީމްކޯޓުގެ ތެރޭގައި ހުއްޓައި

ކުރުމަށް ށް ބަދަލު ފަނޫނާ ޚިލާ ތުހުމަތު ކުރެވުނު ޤާނޫނީ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފެދިފައިވާ ސަރުކާރު ޤާ

ކުމްތައް އެކި މީސްމީހުން ބޭނުންވާ ގޮތްގޮތަށް އިތުރު ބަޔަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކޮށް، ޝަރީޢަތުގެ ޙު

ގޮތުގައި ފައިސާ ނަގައި، ފަނޑިޔާރުންގެ މަސައްކަތަށް  ކުރުމަށްޓަކައި އެމީސްމީހުންގެ އަތުން ރިޝްވަތުގެ

ނިހެން މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ހުރަސް އަޅާފައިވާ ގެ އެހެތު ށާއި ދައުލަ ނުފޫޒުފޯރުވައި ޤާނޫނު ހިންގުމަ 

މީދު މުޙައްމަދުގެ މޮބައިލް ފޯނު ޙަޢަލީ  ،ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސް ،ޅިގެންމައްސަލައާ ގު 

ޓުގެ ލުހުން އެދުމުން، އެފޯނު ފުލުހުންނަށް ދީފައިނުވާތީއާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޕްރީމް ކޯދިނުމަށް ފު

ފާސްކުރިއިރު، އެފޯނު ފެނިފައިނުވާތީއާއި، އެފޯނުގައި ޢަލީ  ހުރިހާ ތަނެއް ފުލުހުން ބަލައިތުގެ ރާޢިމާ

ގައި އުފެދިފައިވާ ސަރުކާރު ގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވުނު ޤާނޫނީ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭ  މީދު މުޙައްމަދު ޙަ

، ޝަރީޢަތުގެ ޙުކުމްތައް އެކި ކޮށްތްމަސައްކަޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ބަދަލުކުރުމަށް އިތުރު ބަޔަކާ ގުޅިގެން 

އެމީސްމީހުންގެ އަތުން ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި ފައިސާ  ،ޓަކައިމީސްމީހުން ބޭނުންވާ ގޮތްގޮތަށް ކުރުމަށް

ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން  ،ފޫޒު ފޯރުވައި، ޤާނޫނު ހިންގުމަށާއި ނަގައި، ފަނޑިޔާރުންގެ މަސައްކަތަށް ނު 

ޢަލީ ހުންނާނެ ކަމަށް ބެލެވޭތީއާއި، ފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅޭ ހެކި އަޅާ ހުރަސްމަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް 

އެފޯނު ދީފައިނުވަނީ އެހެކި ނައްތާލުމުގެ މަޤުޞަދުގައި ކަމަށް ބެލެވޭތީކަމަށް  ޙަމީދު މުޙައްމަދުގެ
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 ން ގެ ނން އެމީދު މުޙައްމަދު އިންކާރުކުރާކަޙަކޮށްކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، މިދަޢުވާއަށް ޢަލީ ބަޔާން

 އޮންނަކަމެވެ.

 

)ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤާނޫނު(  2008/9ޤާނޫނު ނަންބަރު ، (ކަމަކީ  ދެވަނަ ) .3.2

ވަނަ މާއްދާއާ  81ނު( )ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫ  2016/12ވަނަ މާއްދާއާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު  17ގެ 

ބަލައިގަނެ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ މެއް ވާ ފޯ ޚިލާފަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ދަޢު 

މީދު ޙަކަމަށްބުނެ ޢަލީ  ނުވާއްވާފައިކުރަޤަޟިއްޔާގައި އެމާއްދާއަށް ރިޢާޔަތް Cr-C/2018/241ނަންބަރު 

 އަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު،ތާކުމުޙައްމަދުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ނު
 

ވަނަ މާއްދާއަށް  17 ގެ ނު()ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤާނޫ  2008/9ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމާއި އޭނާއަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން ކަމެއް ބަލާއިރު، 

ންގުން އޭނާގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ހިހިންގުމުގައި އޭނާގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން އެ ކަމެއް 

ކަމަށާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އެހެން މީހަކާ  ކުރެވިދާނެ ލުހަވާއެހެން މީހަކާ ނުވަތަ އެހެން ބަޔަކާ 

 ހަވާލުކުރާ ކަމެއް، ހަވާލުކުރަންވާނީ، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ލިޔުމުން ދޭ ނުވަތަ އެހެން ބަޔަކާ

 އެހުއްދައިގައިވާ މިންވަރަށްކަމަށް އެމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، ،ހުއްދައެއްގެ ދަށުން
 

ޖިނާއީ ވަނަ މާއްދާގައި،  81)ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު(  1620/12ރު ބަންޤާނޫނު ނަ 

މައްސަލައެއްގެ ދަޢުވާ، އެފަދަ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވާ ކޯޓަކަށް ހުށަހަޅަންވާނީ، މި 

ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ،ށްނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ތައްޔާރުކުރާ ފޯމު މެދުވެރިކޮގާ

ގެ ނަމާއި ސޮއި އެ ފޯމުގައި، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ނުވަތަ އޭނާ ކަނޑައަޅާ ފަރާތެއް ކަމާއި،ޖެނެރަލް 

 މީހަކު އެ ފޯމުގައި ސޮއިކުރާނަމަ، އެ ންއަދ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ފިޔަވައި އެހެ ކަމާއި،އޮންނަންވާނެ

ދަދީގެންކަން ކަނޑައެޅިގެން ބަޔާންކޮށްފައި އްހު މީހަކު އެކަން ކުރަނީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް 

 ވާ ކަމާއި، އޮންނަންވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި
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މީހަކު އެދަޢުވާފޯމުގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ފިޔަވައި އެހެންފަރާތެއް ސޮއިކުރާނަމަ   

މާއްދާގެ މަޤްޞަދު  ޔަދި ނެވިއެކަންކުރަނީ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ހުއްދަ ދީގެންކަން ކަށަވަރުކުރުމުން ބު 

ޤަޟިއްޔާއިން އެނގޭކަމާއި،  HC-A/182/2018ޙާސިލްވާނެކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ޢަމަލުކުރަންފެށުމާއެކު ޕްރޮސިކިއުޓަރ  )ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު(އަށް 2016/12ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ރާނެ ފަރާތްތައް ކަނޑައަޅައި އެފަރާތްތަކަށް ކުއިސޮގައި ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ދަޢުވާ ފޯމުތަކު

އޮފީހުގެ  ގެ އި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްމުގެ ހުއްދަދީ އެކަން ކޯޓުތަކަށް ކުރިއާލަދަޢުވާފޯމުތަކުގައި ސޮއިކުރު

( ސާކިއުލާއިން އަންގާފައިވާތީ   2017ޖުލައި  02) PGB/CIR/2017/3-196ނަންބަރު 

ގެ މައްޗަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން އުފުލާފައިވާ މި ދު މައް މުޙަ މީދު ޙަ މިޤަޟިއްޔާގައި ޢަލީ 

ގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ފިޔަވައި އެހެންފަރާތަކުން ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ދަޢުވާފޯމު

 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް އެ މާއްދާގެ މަޤުޞަދު ޙާޞިލު 81އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު(  )ޖިނާއީ 2016/12

 ތަށްކަމަށް ބަލާނެ ސަބަބެއްނެތްކަމެވެ.ވާގޮނު

 

ފަނޑިޔާރަކު އޭނާގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބު ، (ކަމަކީ  ވަނަ )ތިން  .3.3 

ކާއި ގުޅިގެން ނުވަތަ ކުރި ޙުކުމަކާއި އަދާކުރުމުގައި، ދިން ރައުޔުއަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ކުރި އަމުރަ

ވެގެންވާ އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ އުޞޫލުތަކުގެ ބޭރުން، ޔާން ބަ ގުޅިގެން، ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުގައި

 ގޮތުން ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންވެގެންވާ ނުވަތަ ފަނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކާގުޅޭ

ޤާނޫނު  ސް ފަރާތެއްގައި އެފަނޑިޔާރަކު ޖަވާބުދާރީއެއް ނުކުރެވޭނެކަމަށްވެއުޞޫލުތަކުގެ ބޭރުން އެއް 

 ވަނަ މާއްދާގައި  9ގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު( ގެ)ދިވެހިރާއްޖޭ 2010/13 ރުބަނަން 

 ރެވިފައިވާކަމެވެ.ބަޔާންކު

        

ޟިއްޔާ ޤަ Cr-C/2018/241ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ވަނަ ކަމަކީ، ހަތަރު  .3.4          
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ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް  149 އިވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާ 147ނިންމެވުމުގައި ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 

 ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާއަށް ޙައްމަދުގެ މީދު މުޙަނަގާފައިވާކަމަށްބުނެ ޢަލީ  މައްސަލައިގެ ހެކިބަސް 

 ރިޢާޔަތްކުރާއިރު،

ވަނަ މާއްދާގައި  147 އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު( އީ)ޖިނާ 2016/12ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ބަސް ނަގަންވީ ގޮތުގެ އިޖުރާއަތުކަމާއި، މިގޮތުން މިމާއްދާގެ )ހ( ހެކި އިބަޔާންކޮށްފައިވަނީ މައްސަލައިގަ

ނާއީ މިޤާނޫނުގައި ނުވަތަ އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާހިނދަކު، ޖި، ގައި

ރީޢަތުގެ ވިފައިވާ ޝަޅުވާލެ ކޮންމެ މައްސަލައެއްގައިވެސް ހެކީންގެ ހެކިބަސް ނަގަންވާނީ، ޢާންމުކޮށް ހު

ވައި މަތީގައި އެމީހުންނާ ޖިލީހެއްގައި، ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް އެމީހުން ޙާޟިރުކޮށް، ހު މަ

އަކީ ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް ދާވަނަ މާއް 149އެޤާނޫނުގެ ، ސުވާލުކޮށްގެންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު

އި، މިގޮތުން ހެކިބަސް  މާއްދާކަމާ ނެކަމަށްބުނާންވާ ޙިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން ލިބޭ ގޮތަށް ހެކިބަސް ނަގަ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  147ކަމަށް މިޤާނޫނުގެ ންން ހާޟިރުކޮށްގެނަގަންވާނީ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ހެކީ

)ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  76/24 ނަންބަރު ނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، ޤާނޫ 

މީހުން ޙިމާޔަތްކޮށް، ރައްކާތެރި ކުރެވޭނެ ގޮތަށް ހެކިބަސް ހެކިބަސް ދޭ ޤާނޫނުގައިދި އެޙާލަތްތަކުގައި، އަ 

 ތިޔާރު ފަނޑިޔާރަށް ގޮތަކަށް ހެކިބަސް ނެގުމުގެ އިޚު ގުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިންނެ

މަށް އެދޭ ކިބަސް ނެގުން ހެ)ހ( ގައިވާ ފަދައި ވަނަ މާއްދާގެ  149ލިބިގެންވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ ކުރިން  119ޤާނޫނުގެ އެރާތަކުން ފަ

މިމައްސަލައިގައި  ކޮށްފައިވާ ކަމާއި،ންވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާ 149 އެކަމަށް އެދެންވާނެކަމަށް 

ކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރަކަށް ން ހެކި ރައްށުމުގެ ކުރިތް ފެ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަ

މާއި، އަދި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިމައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ހެކި ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އެދިފައިވާކަ 

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތަކަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮންނަކަމެވެ. ފައިވާކަންއަމުރެއް ނެރެ
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ބޮޑެތި ކުށްތަކުގެ ތުހުމަތުގައި ދަޢުވާކުރެވޭ މައްސަލަތަކާ  އީޖިނާ، (ނަ ކަމަކީ ވަ )ފަސް  .3.5

ން ކަ ތިމާލު ފާޅުގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ ކަމުގެ އިޙު ގުޅިގެން ހެކިބަސްދޭ ހެކިންގެ ނަފްސަށް ނުވަތަ މުދަލަށް

ވާނަމަ ހެއްކެއްކަމުގައި އްމު ބޮޑުގޮތެއްގައި ފެންނަން އޮވެފައި، އެހެކިންގެ ހެކިބަހަކީ މައްސަލައަށް މުހި

އް ޙާޟިރަކަށް ނުގެނެސް، ހެކިބަސް އި ހެކިވެރިޔާ އެކަކު އަނެކަކަށް ފެންނަ ގޮތުން އެމުއްތަހަމާ

 ނޭނގޭގޮތަށް ހެކިބަސް ނެގިކަމުގައިވީ ނަމަވެސް ޝަރީޢަތް މުއްތަހަމަށް އަދާކުރަނީ ކާކުކަން 

އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެކަމަށް ފަނޑިޔާރަށް ފެންނަ ޙާލަތުގައި ހެކިބަސްދޭ ހެކިންގެ 

ޤަޟިއްޔާގައި  HC-A/163/2013އް ސިއްރު ކުރެވިދާނެކަމަށް މިކޯޓުގެ ނަންބަރު ޢުލޫމާތުތަމަ

ވާ ވަކި ޙާލަތްތަކެއްގައި އެކަމުގެ ކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، މިހެންކަމުން ބަޔާންވެގެން ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ 

ޟަރޫރަތްތެރިކަމަށް ބަލައި ސިއްރު ހެކިންގެ ހެކިބަސްނެގުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމް 

ށް އިސްތިސްނާ އެހެންނަމަވެސް ސިއްރު ހެކިބަސް ނެގެނީ ވަރަ ،މަށާއިބަލައިގެންފައިވާ ޖާއިޒު ކަމެއްކަ

ކުރިކަމަށް ހުށަހެޅޭ  ކުގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ވަކި ބާވަތެއްގެ ކުށްތަކެއްޙާލަތްތަކެއްގައި، ޖިނާއީ ބޮޑެތި ކުށްތަ 

މައްސަލަތަކަކަށް ވުމުގެ އިތުރަށް، ސިއްރު ހެކިބަސްދޭ މީހާގެ ހެކިބަސް ނެތި ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމު 

ގެ އަދި ފާޅުގައި ހެކިބަސް ދީފިނަމަ އެހެކިބަސް ދޭ މީހެއް  ނުކުރެވޭ ފަދަ ޙާލަތެއް ކުރިމަތިވާ ހިނދު

ތިމާލު ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި އޮންނަ ހިނދުގައި ށް ގެއްލުން ލިބިދާނެކަމުގެ އިޙު ނަފްސަށް ނުވަތަ މުދަލަކަ

އެކަނިކަމާއި، އަދި މިފަދައިން ސިއްރު ހެކިބަސްދެވޭ ޙާލަތުގައި، ހެކިބަސްދެނީ ކާކުކަން ކުށުގެ 

ހުރުން ލާޒިމްވާ ޝަރުތުތަކާއި،  ގެ ކިބައިގައިގޮތެއް ނެތަތީ ހެކިން ތުގައިވާ މީހާއަށް ދެނެގަނެވޭނެތުހުމަ

ދޭ ހެކިބަހަކީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކުން ޝަރީޢަތަށް ބަލައިގަނެވޭނެ ފަދަ ނަޒާހަތްތެރި  ހެކިން

ސްނެގުމަށް އެކަން މައްސަލަ ބައްލަވާ ހެކިންގެ ފަރާތުން ނެގިފައިވާ ހެކިބަހެއްކަން ޝަރީޢަތުގެ އަމިއްލަ އި

 04 ދެކޮޅަށް އާއްމަދުޙަ  މު ކުރަންޖެހޭނެކަން އެނގޭކަމާއި، މިމައްސަލައިގައި ޢަލީ ޙަމީދުރުފަނޑިޔާރު ކަށަވަ

ވާކަން ފައިލާ އެފަރާތްތަކުގެ ނަޒާހަތްތެރިކަން ޝަރީޢަތުން ބަފައިވާއިރު ގާނަ ހެކިބަސް ސިއްރު ފަރާތެއްގެ 

 އެނގެންނެތްކަމެވެ.
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ށްފަހު ޅުންތައް ނިމުމަ ހުށަހެހަޅާހުށަ ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން  ،(ކަމަކީ  ހަވަނަ ) .3.6    

)ޖިނާއީ  2016/12ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދިނުން ޤާނޫނު ނަންބަރު  30ޝަރީޢަތް ފެށުމާ ދެމެދު 

 ވަނަ މާއްދާއިން ލާޒިމުކޮށްފައިވާއިރު، އެފުރުސަތު ލިބިދިނުމަކާ ނުލައި 118އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު(ގެ 

ކަމަށްބުނެ ޤަޟިއްޔާ ނިންމާފައިވާ   Cr-C/2018/241 ބަރުނަން އެމާއްދާއާ ޚިލާފަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ

 މީދު މުޙައްމަދުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާއަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު،ޙަޢަލީ 
 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި  118)ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު(ގެ  2016/12ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ދުވަހުގެ ކުރިން  30އް ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ ށަހެޅުމެހު މެހާޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ އެން

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި މައްސަލާގެ އިބްތިދާއީ  140ހުށަހަޅަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު އެޤާނޫނުގެ 

ން ކިޔުން ދަޢުވާ ލިބޭފަރާތަށް ލިބޭ ތާރީޚު ޔެއަޑުއެހުން ބާއްވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ނުވަތަ ދަޢުވާއާ ގުޅޭ ލި

)ތިރީސް( ދުވަސް ހަމަވުމުގެ ކުރިން އެމައްސަލައެއްގެ ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުމެއް  30ގެން ށި ފެ

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(ގައި  140ގެން އޮތުމުން އެޤާނޫނުގެ ބާއްވައިގެންނުވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނ

ލާގެ އިބުތިދާއީ  މައްސަގައި ނުމުބަލާއިރު އެމާއްދާގައި ބުނާ މުއްދަތު ގު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢިބާރާތަށް 

ދަޢުވާއާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުން ދަޢުވާލިބޭފަރާތަށް ލިބޭ ތާރީޚުން  ތައަޑުއެހުން ބާއްވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ނުވަ

 ފެށިގެން މިދެގޮތުންކުރެ ކޮންމެ ގޮތަކަށްވެސް މުއްދަތު ގުނިދާނެކަމަށް މިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

181،182/2018/HC-A ްއެނގެން އޮންނަކަމާއި،ކަންއިވާފަކުރެވި ޤަޟިއްޔާގައި ބަޔާނ  

މިމައްސަލާގައި ފުރަތަމަ އިބްތިދާއީ  މިމައްސަލާގައި ކަންހިގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު،    

 ދައުލަތުން  މިމައްސަލާގައިއި ވަނަ ދުވަހުގައި ކަމާ 2018އޭޕްރީލް  10އަޑުއެހުން ބޭއްވިފައިވަނީ، 

 24ޢުވާލިބޭފަރާތަށް ދޫކުރަން ނިންމެވި ލިޔުންތައް ތުން ދަ ރާ ގެ ފަޝަރީޢަތު ށަހެޅި ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން ހު

ޝަރީޢަތުގެ  ނަމަވެސް،ދުވަހު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދުއާ ހަވާލުކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮން  2018އޭޕްރީލް 

 2018 މެއި 08 ހުށަހަޅާފައިވަނީ ޅާ ހުށަހެޅުންހަ އޭގެ ރައްދުގައި ހުށަ ތަކާއިހުށަހެޅުން ޅާކުރިން ހުށަހަ

މި މައްސަލައިގެ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި  އަދި އެއަޑުއެހުމުގެ ފަހުން ކަން އެނގޭކަމާއި،ހު ނަ ދުވަވަ



 HC-A/364/2018 ިޟއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ ޤަ

 
 3316471 ފެކްސް:، 3325029 ފޯން:، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެނަންބަރު ދޮރާށީ،  3ގޭ ތީމުހިނގުން، ޒު އާބުރު ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް

 www.highcourt.gov.mvވެބް ސައިޓް:     info@highcourt.gov.mvއީމެއިލް:

16 

އިރު، ގައި ކަމަށްވާ 2018މެއި  29ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ ޝަރީޢަތުގެ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުން 

ފައިވަނީ ޝަރީޢަތް ންމަވާ  ނި ގޮތެއްށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމަށް ޝަރީޢަތުން ހުޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ދަޢުލަތުން 

 އަޅައި ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެންމެހައި ހުށަހެޅުން ހުށަ ،އިރުއަޑުއެހުމުގައި ކަމަށްވާއެ ފެށި 

 ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު މިކުރެވޭ ން އެނގެން އޮތުމުން ކައެއަޑުއެހުމުގައި ފައިވަނީވެސްނިމި 

)ޖިނާއީ  2016/12ނު ނަންބަރު ޤާނޫ ފައިވަނީށް މަލުކޮޢަ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ދިއުމުގައިން ކުރިއަށްގެ

ނުވާނެ މަޤުޞަދު ހާސިލު  ބޭނުމަށް އެމާއްދާގެ ގެވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  118ގެ  އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު(

 ފަދައަކުން ކަމަށް ބަލަންޖެހޭކަމެވެ.

 

ރުސަތު ކުށުން ދިފާޢުވުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަސީލަތާއި ފު، (ކަމަކީ  ހަތްވަނަ ) .3.7         

ގެ ބައެއް އަޑުއެހުންތައް ތުއި އަދި ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ އެހީތެރިކަން ނުލިބޭގޮތަށް ޝަރީޢަ ށާލިބިދީފައިނުވުމަ

ނުކުތާއާ  ފައިވާކަމަށްބުނެ ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދުގެ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާރިއަށް ގެންގޮސްކު ންގަވައިހި

 ގުޅިގެން ބަލާއިރު،
 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި، މީހަކު  48ރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫ

ދުމުގެ ޙައްޤު އެހީތެރިކަން ހޯ ވަކީލެއްގެ ބަންދުކުރެވޭ ހިނދު، ޤާނޫނީ ހައްޔަރުކުރެވޭ ހިނދު ނުވަތަ

ލިބިގެންވާކަން އެމީހަކަށް އަންގަންވާނެކަމަށާއި، އަދި ލަސްކުރުމެއްނެތި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން 

ކީލުގެ ވަ ދައި، އެމީހަކު ހައްޔަރުކުރެވުނު ނުވަތަ ބަންދުކުރެވުނު މައްސަލައެއް ނިމެންދެން ޤާނޫނީ ހޯ

ށް ފަހިކޮށްދޭންވާނެކަމަށް ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ރުސަތު އެމީހަކަ އްޓުމުގެ ފުއެހީތެރިކަން ދެމެހެ

ކުށުން ބަރީއަވުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި ކުށެއް ކުރިކަމުގެ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ ކޮންމެ މީހަކަށްމެ 

ކު އި، އަދި އެމީހަ ންވާނެކަމަށާޝްވަރާކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދޭ މައެމީހަކު އިޚްތިޔާރުކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލަކާ 

އިޚްތިޔާރުކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީގައި ކުށުން ބަރީއަވުމަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާކަމަށް 

  ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( އަދި )ޅ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، 51ސާސީގެ ޤާނޫނުއަ
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ގެ އެހީއަކަށް ޤާނޫނީ ވަކީލެއް)ހ( ގައި،  ވަނަ މާއްދާގެ 53އަސާސީގެ ނުމީގެ އިތުރުން ޤާނޫ 

ށް ބޭނުންވެއްޖެ ކޮންމެ ހިނދެއްގައި އެފަދަ އެހީ ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ލިބިގެންވާކަމަ 

ޙައްޤެއްކަމުގައިވާއިރު  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، ބުނެވުނު ޙައްޤަކީ މުއްތަހަމުގެ މަސްލަޙަތާއި ސީދާ ގުޅިފައިވާ

ޝަރީޢަތް ހިންގުމަށްޓަކައި ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާއަށް ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ގެ ހަމަތަކުން ލު އިންސާފުޢަދު

 ޝަރީޢަތުން ފަހިކޮށްދޭންޖެހޭނެކަން އެނގޭކަމާއި، އަދި އެހީތެރިކަން ހޯދައި ދެމެހެއްޓުމުގެ ފުރުސަތު

 ނެކަމާއި؛ އިވެސް ވާންޖެހޭތެއްކަމުގަންވާ ވަގުތާއެކު ދެވޭ ފުރުސަގެ މިގޮތަށް ދެވޭ ފުރުސަތަކީ އެކަށީ
 

މިމައްސަލާގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު، މިމައްސަލާގައި  

ވަނަ  2018މެއި  29ހަޅަންޖެހޭ އެންމެހައި ހުށަހެޅުން ހުށައަޅައި ނިމިފައިވަނީ ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަ

އެއަޑުއެހުމަކީ  ، އޮންނައިރުގައިކަން އެނގެންއަޑުއެހުމު ބޭއްވުނުޑުގެ ވަގުތެއްގައި ގަރޭނދުވަހު 

 ، އެ އޮންނަކަމާއި  އެނގެން ންވެސް މިމައްސަލާގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ބޭއްވުނު ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުންކަ

ން އެހެންތާރީޚަކަށް ހުލަތު ހުރި ގޮތުން އެއަޑުއެޙާ މީދު މުޙައްމަދު ބަލިޙަ އަޑުއެހުން ބޭއްވިފައިވަނީ ޢަލީ 

އެފުރުޞަތު  އެ ފަރާތުން ލިޔުމުން ކޯޓުގައި އެދިފައި ވަނިކޮށް  ޙައްމަދު ގެމީދު މުޙަލީ ޢަ  ށްދިނުމަށް ކޮފަސް

އަޑުއެހުމުގައި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ދަޢުވާ ހުށަހެޅުމުގެ އެ ދެއްވުމަކާއި ނުލައިކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، 

އިރު ދިފާޢީ ހެކި  ހުށަހަޅާފައިވާންގެ ތަފްސީލްދައުލަތުން ހުށަހަޅާ ހެކި ށްއިތުރަށް ދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަ

މީދު މުޙައްމަދަށް ޝަރީޢަތުން އެންގިކަމާއި އެއަޑުއެހުމަށް ޢަލީ ޙައަޑުއެހުމަށް ޢަލީ  އެ ށްހުށަހެޅުމަ

ލުންކަމަށް ކީމީދުގެ ފަރާތުން ހާޟިރުވި ވަކީލުންނަކީ އެންމެފުރަތަމަ ބޭއްވުނު އަޑުއެހުމަށް ހާޟިރުވި ވަޙަ

މީދު ޙައަޑުއެހުމުގެ ރެކޯޑިންގ އަޑުއަހައިގެންކަމަށް ޢަލީ  ކުރިން ބޭއްވުނު ހުށަހެޅޭނީ ނުވާތީ ދިފާޢު

އި ނުލައި ހެކި ުހށަހެޅުމަށް ޝަރީޢަތުން މުޙައްމަދުގެ ފަރާތުން އެދުނު ނަމަވެސް އެފުރުސަތު ދެއްވުމަކާ

،  ހުށަހެޅިކަމާއި އަޑުެއުހމުގައިއުގައި ހުށަހަޅާ ހެކި އެ ފާއެންގުމުން ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދުގެ ފަރާތުން ދި 

ގައި  2018މެއި  30އެދުވަހުގެ އަޑުއެހުމުގައި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ދެން އޮންނާނީ ޖެހިގެން އަންނަ 

ންނާމެދު ދައުލަތުން ބުނާ އެއްޗެއް އެހުމުގައި އޮންނާނީ ދިފާޢުން ހުށަހަޅާ ހެކިއެއަޑު ކަމަށާއި
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 މާލާފައިވަނީ ނިން އަޑުއެހުން ރޭގެ އުލާންކޮށް އެއި  ޝަރީޢަތުން ގައި ހެކިބަސްނެގުންކަމަށްހުބެލުމަށްފަ

 ކަމާއި، ގައި 11:30ރޭގަނޑު 

ވަނަ ދުވަހުގެ ވެސް  30އި މެ 2018މައްސަލައިގެ ދެވަނަ އަޑުއެހުން ބޭއްވިފައިވަނީ    

ކިބަސް ން ހުށަހެޅި ހެކިންގެ ހެތު ކީ ދައުލައެރޭގެ އަޑުއެހުމަ ،ކަން އެނގެން އޮންނައިރުގައިރޭގަނޑު 

މީދު ޙަ އްވުނު އަޑުއެހުމެއްކަމަށްވާއިރު، އެކަމާގުޅޭ ގޮތުން ވަކީލުންނަށް ޢަލީ ގުޅޭގޮތުން ބޭ އިނެގުމާ

 މީދު ޙަ  ހާޟިރުކުރުމުގެ ކުރިން ޢަލީ ން ލިބިފައިނުވާތީ ހެކިފުރުޞަތު އްކުމަށްއާ ވާހަކަދެ މުޙައްމަދު

ވަނިކޮށް ބޭއްވުނު ތުގައި އެދިފައިރާތުން ޝަރީޢަ ވަކީލުންގެ ފަ ކަށްރުޞަތަފު ގެ ބައްދަލުކުރުމު މުޙައްމަދުއާ

ޞަތު ފުރު ބިނާކުރުމަށް  މައްސަލަ ހިނގަމުންދާގޮތުން މުވައްކިލާއި ބައްދަލުކޮށް ދިފާޢު އަޑުއެހުމެއްކަމާއި،

 ،އިރުޒުލުވެފައިވާނާމައްސަލައިން ތައަޑުއެހުމުގައި  އެމީދު މުޙައްމަދުގެ ވަކީލުން ޙަޢަލީ  ކަމަށްބުނެނުލިބޭ

އަދި މިދުވަހުގެ  ކަމާއިވާރެއިން ބައެއް ހެކިންގެ ހެކިބަސް ނަގާފައިއި ހެކިންގެ ތެގެ އަޑުއެހުމުގައެރޭ

އަޑުއެހުމެއް  ގައި 9:15ހުގެ ރޭގަނޑު ދުވަ 2018މެއި  31އަޑުއެހުމުގައި ޖެހިގެން އަންނަ 

  ށްފައިވާކަމާއި،އިޢުލާނުކޮ  އޮންނާނެކަމަށް

 

 އި ކަމާއި ގަ 2018ޖޫން  10ބޭއްވިފައިވަނީ   ތިންވަނަ އަޑުއެހުންގެ މައްސަލައި   

ށް އަޑުއެހުމަ  އެ އެދުވަހުގެ އަޑުއެހުމުގައިވެސް ހެކިންގެ ތެރެއިން ބައެއް ހެކިންގެ ހެކިބަސް ނަގާފައިވާއިރު،

އިރު އަޑުއެހުމެއް އޮތްކަމެއް އަދި ބޭއްވެނީ ކޮން ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު ޖަލުން ޙާޟިރުކުރި

ޙާލަތުހުރިގޮތުންނާއި ވަކީލަކާއި  ބަލި ފައިނުވާތީލަކު ހަމަޖެއްސިގެ ސަބަބުން ވަކީށް ނޭގުމު ރީޢަތެއްކަމެ ޝަ

ވަކީލަކާއިއެކު ޖަވާބުދާރީވުމަށް  ނުލައި ހެކިވެރިންނާއި ސުވާލުކޮށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް އުޛުރުވެރިވެ 

ކިންގެ ހެކިބަސް ހުމުގައި ދިފާއީ ހެއެއަޑު އެމާއި، މީދުގެ ފަރާތުން އެދިފައިވާކަޙަ ފުރުޞަތަކަށް އަލީ 

ނުނަގާ ގޮތަށް  ގެ ހެކިބަސް އޮތްކަމަށް ޝަރީޢަތަށް ނުފެންނާތީ ދިފާޢީ ހެކިން ންޖެހޭ ސަބަބެއްނަގަ 
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ންނަ އަޑުއެހުމެއްގައި އޮންނާނީ ޚުލާޞާ ބަޔާން ހުށަހެޅުންކަމަށް ކުރިއަށް އޮޝަރީޢަތުން ކަނޑައަޅައި 

 ކުރިކަމާއި، ޝަރީޢަތުން އިޢުލާނު

ކަމާއި  ވަނަ ދުވަހު 2018ޖޫން  13ވަނީ އްވިފައި އިގެ އަޑުއެހުމެއް ބޭއަށްފަހު މައްސަލައެ 

އަދަބާއި ބެހޭ ގޮތުން މަށާއި މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ބަޔާން ހުށަހެޅު   އަޑުއެހުމަކީބޭއްވުނު އިއެދުވަހުގަ

ޑުއެހުމެއްކަމާއި، އަދައުލަތާއި އެޤަޟިއްޔާގެ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތްތަކުން ވާހަކަ ދެއްކުމަށް ބޭއްވުނު 

ޙަމީދު ޢަލީ  ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކުމަށްއަދަބާއި ހެޅުމަށާއި  ހުށަލާސާ ބަޔާންއެއަޑުއެހުމުގައި ޚު

ކީލަކު ހަމަޖައްސައި ޚުލާސާ ބަޔާން ތައްޔާރުކުރުމަށް ލިބުނު ވަ ފުރުޞަތު ދީފައިވީނަމަވެސް،ށް މުޙައްމަދުއަ

ލީ ޢަ ށް އެކު ޚުލާސާ ބަޔާން ތައްޔާރުކުރުމަލަކާކީވަގުތު ކުޑަވުމުގެ ސަބަބުން ތައްޔާރުވެވިފައިނުވާތީ ވަ 

 އެފުރުޞަތު ދެއްވުމަކާއި ނުލައި އެ  ފައިވާކަމާއި ނަމަވެސްތަށް އެދިޞައްމަދުގެ ފަރާތުން ފުރުޙަމު  މީދު ޙަ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިމައްސަލައިގެ  އެހެންކަމުން އޮންނަކަމާއި، ންއަޑުއެހުމުގައި ޙުކުމްކޮށްފައިވާކަން އެނގެ 

ލީ ހަމީދު މުޙައްމަދަށް ޢަ ،ލާއިރުއިވާ ގޮތަށް ބަ އަމަލުކޮށްފަރިއަށް ގެންދިއުމުގައި  ކުތްޝަރީޢަ

އިންސާފުވެރިގޮތެއްގައި ތު ޞަ ފުރުމިމައްސަލައިގައި ކުށުން ދިފާޢުވުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަސީލަތާއި

 ފޯރުކޮށްދެވިފައިވާކަމުގައި ބެލެވެންނެތްކަމެވެ.

 

ވާނީ، ށް ކަނޑައަޅަންއްޗަށް ޖިނާއީ ކުށެއް ސާބިތުވާކަމަ ގެ މައްމީހެ، (ކަމަކީ  ވަނަ އަށް ) .3.8

ރަށް އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއްނެތް މިންވަރު ޙާސިލުވެ، ކުށެއް ކޮށްފިކަމަށް ޔަޤީނާ ގާތްކުރާ މިންވަ

އިޤްތިނާޢުވުމުންކަމާއި، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން މައްސަލައިގެ ޙާދިސާ ސިފަކޮށް ދަލީލު 

ނު ނަތީޖާއާމެދު ޝައްކު ލުތަކުން ނެރެވު މައްސަލަ ބަލާ ފަނޑިޔާރަށް އެދަލީތުންގޮ  ޤާއިމުކުރި

ނުވާނަމަ، އުފެދިފައިވާ ޝައްކަކީ، އުފެދިފައިވާނަމަ ނުވަތަ ޔަޤީނާ ގާތްކުރާ މިންވަރަށް އިޤްތިނާޢުވެފައި 

ރުކުނާގުޅޭ ގޮތުން  ނަވީ ޢު ކުށުގެ މާއްދީ ރުކުނާ ގުޅޭގޮތުން އުފެދިފައިވާ ޝައްކެއްކަމުގައި ވިޔަސް، އަދި މަ

ވިޔަސް، އަދި ޖިނާއީ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލުމާ ގުޅޭގޮތުން އުފެދިފައިވާ އްކެއްކަމުގައިއުފެދިފައިވާ ޝަ
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އެ ޝައްކު އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ފިލާގޮސް، ޔަޤީނާ ގާތްކުރާ މިންވަރަށް ޝައްކެއްކަމުގައިވިޔަސް، 

ށް ގެ މައްޗަށް ކު މުވެފައި ހުރެގެން މެނުވީ އެމީހެއްޤާއި އްއިޤްތިނާޢުވެވޭ ފަދަ ހަރުދަނާ ދަލީލުތަކެ

 މާއި،ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައެޅިގެން ނުވާނެކަ

 

މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށްފައިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު މީދު މުޙައްމަދުގެ ޙަދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޢަލީ 

 ނަންބަރަށް ވަނަ 2 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  530)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( ގެ  2014/9

ކުރަނީ ]މީހަކު ހައްޔަރުކުރުމަށް، ނުވަތަ މީހެއްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާއެއް އްދާގައި ބަޔާންބަލާއިރު، ބުނެވުނު މާ

ކު ދިފާޢެއް ހުށަހެޅުމަށް ހުރަސްއެޅުމުގެ މަޤްސަދުގައި ނުވަތަ އެއިންކަމެއް އުފުލުމަށް، ނުވަތަ މީހަ

އްސަލައަކާ އަދި ނުވިޔަސް މަހެޅިދާނެ ހެއްކެއްކަމުގައި ވިޔަސް ހުށަ ހުއްޓުވުމުގެ މަޤްސަދުގައި، ޝަރީޢަތަށް

ގޮތް ހެދުމާއި، ދޮގު ހެކި ގުޅުންހުރި މާއްދީ ހެކި ނެތި ކޮށްލުމާއި، ބަދަލުކުރުމާއި، ފޮރުވުމާއި، ފާހަގަނުވާނެ

 ބެހެއްޓުމާއި، ދޮގު މަޢުލޫމާތު ދިނުމަކީ ކުށެއްކަމަށް[ ބަޔާންކޮށް އެފަދައިންކަމާއި،

 

ޗަށް ދައުލަތުން އުފުލާފައިވާ ޙައްމަދުގެ މައް މީދު މު ޙަ ޔަ މާއްދާގެ ދަށުން ޢަލީ ވިދިނެ ބު 

 06މިދަޢުވާ އުފުލާފައިވަނީ، ދައުލަތުން މީދު މުޙައްމަދުގެ މައްޗަށް ޙަ ޢަލީ ދަޢުވާގެ ޞީޣާއަށް ބަލާއިރު، 

ވެހިރާއްޖޭގެ ދު ދި މައެހައިކަށްހައިއިރު، ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައް 03:29ވަނަ ދުވަހު  2018ފެބްރުވަރީ 

ތުހުމަތު ކުރެވުނު ޤާނޫނީ ގޮތުން ލީ ހަމީދު މުޙައްމަދުގެ މައްޗަށް ހުއްޓައި ޢަގައި ކޯޓުގެ ތެރޭ ސްޕްރީމް

އިވާ ސަރުކާރު ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ބަދަލުކުރުމަށް އިތުރު ބަޔަކާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފެދިފަ

ޓަކައި ހުން ބޭނުންވާ ގޮތްގޮތަށް ކުރުމަށް މީސްމަސައްކަތްކޮށް، ޝަރީޢަތުގެ ޙުކުމްތައް އެކި މީ 

ންގެ އަތުން ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ނަގައި، ފަނޑިޔާރުންގެ މަސައްކަތަށް ނުފޫޒުފޯރުވައި އެމީސްމީހު

ޤާނޫނު ހިންގުމަށާއި ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ހުރަސް އަޅާފައިވާ މައްސަލައާ 

ބައިލް ފޯނު ދިނުމަށް ފުލުހުން މޮ  މުޙައްމަދުގެ ޢަލީ ހަމީދުލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސް ބެ  ގެގުޅިގެން ފުލުހުން 



 HC-A/364/2018 ިޟއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ ޤަ
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ގެ ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ޢިމާރާތުގެ ހުރިހާ ތަނެއް ، ދިވެހިރާއްޖޭއެދުމުން، އެފޯނު ފުލުހުންނަށް ދީފައިނުވާތީއާއި 

މުޙައްމަދުގެ މައްޗަށް  ޙަމީދުލީ ޢައެފޯނުގައި  ފުލުހުން ބަލައިފާސްކުރިއިރު، އެފޯނު ފެނިފައިނުވާތީއާއި،

ނީ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފެދިފައިވާ ސަރުކާރު ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ބަދަލުކުރުމަށް މަތުކުރެވުނު ޤާނޫ ތުހު

ޔަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކޮށް، ޝަރީޢަތުގެ ޙުކުމްތައް އެކި މީސްމީހުން ބޭނުންވާ ގޮތްގޮތަށް އިތުރު ބަ

ރުންގެ މަސައްކަތަށް  ނަގައި، ފަނޑިޔާއަތުން ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި ފައިސާ  ގެން ކުރުމަށްޓަކައި އެމީސްމީހު 

ތައް ކުރުމަށް ހުރަސް އަޅާފައިވާ ނުފޫޒު ފޯރުވައި، ޤާނޫނު ހިންގުމަށާއި ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން މަސައްކަތް

ތުގައި އެދުމުން ގާ ދުމީދު މުޙައްމަޙަހުރެދާނެކަމަށް ބެލެވޭތީ، ފޯނު ދިނުމަށް ޢަލީ  މައްސަލައާ ގުޅޭ ހެކި

މީދު މުޙައްމަދު ޙަދެއްކި ނުދެއްކުމަކީ ބުނެވުނު މާއްދާގެ ދަށުން ޢަލީ މަށްބުނެ ފޯނު ނު ފޯނު ދީފައިނުވާކަ 

މުޙައްމަދު މީދު ޙަޢަލީ އެހެންނަމަވެސް މުގައި ބަލައިގެންކަން އެނގޭކަމާއި؛ ކުޅަ ކުށުގެ ޢަމަލެއްކަ

ނީ ފެނިފައިނުވަ ން ރާއްޖޭގެ ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ޢިމާރާތުވެހިދި ފުލުހުންނާއި ޙަވާލުކޮށްފައިނުވަނީ އަދި 

އުލަތުގެ ކޮންފޯނެއްކަން ބަޔާންކޮށް އެފޯނާއި ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް މިމައްސަލަ ހުށަހެޅިއިރު ދަ

 2014/9ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިނުވުމުގެ އިތުރަށް މިދަޢުވާ މިގޮތުގައި ކުރެވިފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ ނަންބަރުގައި ހިމެނޭ  2( ގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ 530އްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( ގެ ހިރާވެ)ދި

 ޙަ ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިނެތްކަމާއި، ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ކޮންކަންތައްތަކެއް ކޮށްގެންކަމަށް ސަރީ
 

ކީ ފޯނުގެ ނަ ފޯ  މީހަކު ފޯނެއް ގެންގުޅުމަކީ އެކަމުގެ ޒާތުގައި ކުށެއްނޫންކަމާއި، މިގޮތުން

ލާތުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ވަސީލަތަކަށްވާއިރު އަނެކުންނާކުރާ ޒާތީ ނާއި ޒާތީ މުއާސަބޭނުންކޮށްގެން އަނެކުން 

 24ރިވެގެންވާ ޙައްޤެއްކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ މުއާސަލާތުތަކަކީ ޙުރުމަތްތެ 

ދެކޮޅަށް  ގައި އެމީހަކާއިކޮޅަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައެއްދެ އިއޮތުމަށާއި އެމީހަކާއޮތް ވަނަ މާއްދާގައި 

މުން މީހަކު ގެންގުޅޭ ހުރިހެކި އެމީހަކު ދެއްކުން މަޖުބޫރު ނުކުރެވޭނެކަމަށް ބަޔާންކުރާ އަސާސް އަށް ބެލު 

ންގުޅޭ ގެ  ފޯނެއް ގެއްލިގެން ނުވަތަ ފެންނަންނެތިގެން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ސަބަބެއް މެދުވެރިވެގެން އެމީހަކު

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2014/9ޓަކައި ޤާނޫނު ނަންބަރު އެކަނި އެސަބަބަށްފޯނެއް ދެވެންނެތުމަކީ ހަމަ 
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ވަނަ ނަންބަރަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ކުށެއްކަމުގައި  2ގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 530ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( ގެ 

 ނުބެލެވޭނެކަމެވެ.

 

 މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ ކުށް  ގެ ދު މީދު މުޙައްމަޙަޢަލީ  ،(ނުވަވަނަ ކަމަކީ ) .3.9

ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ދަށުކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކި ޤަރީނާތަކާ ބުނެވުނު ހެކިތައް  ސާބިތުކުރުމަށް

ޝަރީޢަތުގެ ފަރާތުން ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު،  ބުނެވުނު  ރުމުގައިވަޒަންކު

ސަލައިގެ ޙުކުމަށް ތެރެއިން މިމައް ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކިތަކުގެ ގެދަޢުވާއާ ގުޅިގެން ދައުލަތު 

ސްގެ ޕޮލިސް ޗީފް  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިވާސިލުވުމަށް ޝަރީޢަތުގެ ފަރާތުން ބުރަވެފައިވަނީ 

ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން  ސްޓޭޝަން އިނިސްޕެކްޓަރ މުޙައްމަދު ސާމިޙްއާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ

މީހެއްގެ ތިން ގައި ހެކިބަސްދީފައިވާ ންގެ ގޮތުން ހެކި ސިއްރުރ އިސްމާޢީލް ވިރުދާން އާއި ޓަކްއިންސްޕެ

މިމައްސަލަ ނިންމަވަމުން ދަށުކޯޓުން ކަން އްޗަށް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ދީފައިވާ ހެކިބަހުގެ މަ ފަރާތުން 

ފައިވާ ކަންކަމަށް ށް ފާހަގަކޮ އިގަ)ށ( އަދި )ހ(  ވަނަ ނަންބަރުގެ 6ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ނުކުތާތަކުގެ 

 ންނަކަމާއި، ލުމުން އެނގެން އޮބެ

 

ސަލައިގެ މިގޮތުން މިމައްސަލައިގައި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ހެކި ވަޒަންކުރައްވާ މައް

އާ ދެކޮޅަށް  ފައިވަނީ ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދުޙުކުމަށް ވާސިލުވުމަށް ދަށުކޯޓުން ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ

މީދު މުޙައްމަދު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ކިބަހުން ޢަލީ ޙަތަކުން ދީފައިވާ ހެފައިވާ ފަރާތް ސްދީ ބަހެކި

އް ބުނެދީފައިނުވާކަމާއި އަދި އޭގެ ފަހުންވެސް ގެންގޮސް ފޯނު ދިނުމަށް އެންގުމުން އެފޯނު އޮތްތަނެ 

 ދިޔަކަން  ގުޅެމުން ން  ގެފޯނެއް  ޙަމީދު މުޙައްމަދު ޢަލީ ، ފުލުހުންނަށް ފޯނު ފޯރުވައިދީފައިނުވާކަމާއި 

ފޯނުގައި  ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދުގެނު ހެކިބަސްތަކުގެ މައްޗަށް ބެލުމުން ންކަމުން ބުނެވުއެނގޭކަމަށާއި، މިހެ

 ވެވޭ ކަމަށް ފާހަގަކުރި ފާހަގަކުރުންކަމާއި،ގުޅޭ ހެކި ހުންނާނެކަމަށް ޝަރީޢަތަށް ބުރަމައްސަލައާ 
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ރިކަމަށް ގެންގުޅުނު ފޯނެއްގައި އެފަދަ ހެކި ހު މުޙައްމަދުޢަލީ ޙަމީދު އެހެންނަމަވެސް، 

ފައިނެތްއިރު ނީ ކޮންކޮން ސަބަބުތަކެއް ހުރެގެންކަން މިމައްސަލައިގައި ދަށުކޯޓުން ފާހަގަކުރައްވާބުރަވެވު

އެކަމުގެ މައްޗަށް ބުރަވެވޭ އިތުރު އެއްވެސް ހެއްކެއް އަދި ޤަރީނާއެއްވިޔަސް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން 

ގެން ދަށުކޯޓަށް ހެކިންގެ ގޮތުގައި މައްސަލައާއި ގުޅިޅާފައިވާކަން އެނގެން ނެތްކަމާއި، މި ހަޓަށް ހުށަދަށުކޯ

ކަށް ބެލުމުން އެހެކިބަސްތަކުން ހަމައެކަނި ދެނެގަނެވެން ޙާޟިރުކުރެވުނު ފަރާތްތަކުން ދީފައިވާ ހެކިބަސްތަ 

، އް ބުނެދެވިފައިނުވާކަން އެކަނިކަމާއިނެނެއް ވީތަ އަތުގައި އޮތްކަމަށް ބުނާ ފޯ ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދުގެ އޮތީ 

( ވަނަ މާއްދާގެ )ހ 530)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( ގެ  2014/9ޤާނޫނު ނަންބަރު  އެމިންވަރަކީ،

އި ގެންގުޅުނުކަމަށް ބުނާ ފޯނެއްގަޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު ވަނަ ނަންބަރަށް ރިޢާޔަތްކޮށް  2ގެ 

 51ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ކި ނައްތާލީކަން ޤުކުރަމުންދާ މައްސަލައެއްގެ މާއްދީ ހެޤީޙު ހުން ތަ ހުރިކަމަށްބުނާ، ފުލު

ން ސާބިތުވާ މިންވަރުގެ ހެކި ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގައި ބުނާ އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއްނެތް މިންގަނޑު 

 ކަމުގައި ބެލެވެންނެތްކަމެވެ.

 

 
 

ޤަޟިއްޔާގައި  Cr-C/2018/241ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ، (ކަމަކީ  ދިހަވަނަ ) .3.10

މައްޗަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު  މީދު މުޙައްމަދުގެޙަޢަލީ އިރު އެޙުކުމުގައި ވާ ޙުކުމަށް ބަލާއެކޯޓުން ކުރައްވާފައި

ވަނަ ނަންބަރާ  2ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  530ހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ( ގެ )ދިވެ 2014/9

، ޖިނާޔަތުގެ ޤާއިމުކުރުމަށް ހުރަސްއެޅުމުގެ ކުށުން ފުލު އިންޞާ ޙަވާލާދީ އެމާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ޢަދު

ކުށުގެ ޢުޤޫބާތެއްގެ ވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވައި، އެ ކުށްވެރި މީދު މުޙައްމަދުޙަ ޢަލީ ވަނަ ދަރަޖައިން  4

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  1002)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( ގެ  2014/9ގޮތުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ޙައްމަދު ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކުރެއްވުމުގެ މީދު މު ޙަށް ޢަލީ ދުވަހުގެ މުއްދަތަ 6މަހާއި  7ހަރާއި އަ 1ދަށުން 

ދައުލަތުގެ މީދު މުޙައްމަދު  ޙަ ޢަލީމާއްދާގެ )ހ( އާއި ޙަވާލާދީ  ވަނަ  1007އިތުރަށް ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 



 HC-A/364/2018 ިޟއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ ޤަ
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ނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޤާ ހުއްދައާއިކަމާބެހޭ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ދީނީ ނަޞޭހަތްދިނުމުގެ 

އް އްދަދީފައިވާނަމަ އެހުއްދަތައް ބާތިލުކޮށް އެހުއްދަތަކުގެ ދަށުން އެއްވެސް ޢަމަލެއްކަތްކުރުމުގެ ހުމަސަ

 ނުކުރުމަށް އަންގައި އަމުރުކޮށްފައިވާއިރު،

 

ރެއްކަމަށް މު ބެލެވޭނެ އަބުނެވުނު މާއްދާގެ ދަށުން ކޯޓުން ކުރާ އަމުރަކީ އަދަބެއްގެ ގޮތުގައި  

ނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އަދި މިމާއްދާގެ ވަ  1007ޤޫބާތުގެ ވާންވާނެކަމަށް ޤާނޫނުލްޢު 

ރާނަމަ އެފަދަ އަމުރެއް ކުރަނީ ކޮންކަމެއް ޙާސިލުކުރަންކަން އަދި އެފަދަ އަމުރެއް ދަށުން އަމުރެއްކު

ޢަލީ ސަލައިގައި ޖެހޭކަން އެނގެން އޮންނައިރު، މިމައްންފާހަގަކުރަ  ކުރެވެނީ ކީއްވެގެންކަން ޝަރީޢަތުން

ކުރުމުގެ ގޮތުން މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ބުނެވުނު އަމުރަކީ ކޮން މަޤްސަދެއް ޙާސިލުހަމީދު މުޙައްމަދުގެ 

މުރަކީ ކޮށްފައިވާ އަމުރެއްކަން މިމައްސަލަ ނިންމެވުމުގައި ޝަރީޢަތުން ފާހަގަކޮށްފައިނެތް އިރު ބުނެވުނު އަ

ޑައެޅުނު އަދަބުގެ ބާވަތަށް ބަލާއިރު އަދަބެއްގެ ގެން ޙުކުމް ކަނމައްޗަށް ސާބިތުވެ  ހަމީދު މުޙައްމަދުގެ ޢަލީ

 ކަން އެނގެން އޮތްކަމެވެ.ގޮތުގައި ބެލެވޭފަދަ އަމުރެއްނޫން

 

 

ގެ ވީމާ، އިސްވެދިޔަ ސަބަބުތައް އެފަދައިން ހުރުމުން މިމައްސަލަބެލި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު

ޟިއްޔާގައި އެކޯޓުން ޤަ  Cr-C/2018/241ރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ދެކެނީ ކްންފަނޑިޔާރު

ވަނަ  530އްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ( ގެ )ދިވެހިރާ 2014/9ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމުގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

މުކުރުމަށް އިއިންޞާފު ޤާވަނަ ނަންބަރާ ޙަވާލާދީ އެމާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ޢަދުލު  2މާއްދާގެ )ހ( ގެ 

ކަމަށް  ކުށްވެރިވެއްޖެ މީދު މުޙައްމަދު ޙަ ޢަލީ ދަރަޖައިން ވަނަ  4ނާޔަތުގެ ހުރަސްއެޅުމުގެ ކުށުން، ޖި 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު(  2014/9ޢުޤޫބާތެއްގެ ގޮތުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު އެކުށުގެ  އި،ކަނޑައަޅަ

ށްލުމަށް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަ  6މަހާއި  7 އިއަހަރާ 1 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން 1002ގެ 

ދައާއި ޤާނޫނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދީނީ ނަޞޭހަތްދިނުމުގެ ހުއް މީދު މުޙައްމަދުއަށްޙަޢަލީ އެކު، މާކުރު ޙުކުމް



 HC-A/364/2018 ިޟއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ ޤަ
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 ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތަކުން ދޫކޮށްފައިވާނަމަ 

އިދާރާއިން ވަކި ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންދެން އެއިން  ކާމެދު ކަމާބެހޭކުމް ތަންފީޛުކޮށް ނިމުމުން އެހުއްދައަޙުމި

އަންގައި  މީދު މުޙައްމަދުއަށްޙަޢަލީ ޢަމަލެއް ނުކުރުމަށް، އެއްވެސް ހުއްދައެއްގެ ދަށުން އެއްވެސް 

ޞޭހަތްދިނުމުގެ ހުއްދައާއި ޤާނޫނީ ނަ ދީނީދިވެހިރާއްޖޭގައި މީދު މުޙައްމަދުއަށް ޙަ ޢަލީ އަމުރުކޮށް، 

ޔަތުން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތަކުން ދޫކޮށްފައިވާނަމަ، ކީލެއްގެ ހައިސިއްވަ

ނެވުނު އަމުރުގެ ފާއިލިއްޔަތު ދެމެހެއްޓުމުގެ މަޤްޞަދަށް އިޝާރާތްކުރެވުނު ހުއްދަތައް އެޙުކުމުގެ ބާރުން ބު

ބަޔަށް ބަދަލު ކުމުގެ އެރައްވާފައިވާ ޙުކު އި ކުރިމިނަލް ކޯޓުން ކަނޑައަޅަ ށްކަމަބާޠިލްވެއްޖެ

 ގެންނަންޖެހޭނެކަމުގައެވެ.

 

 ޙުކުމް:

ރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ކް ،އެފަދައިން ހުރުމުން ދެންފަހެ، އިސްވެދިޔަ ސަބަބުތައް

241/Cr-C/2018  ާ2014/9ނު ނަންބަރު ނޫ ޤަޟިއްޔާގައި އެކޯޓުން ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމުގައި، ޤ 

ވަނަ ނަންބަރާ ޙަވާލާދީ އެމާއްދާގެ  2ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  530ގެ( ގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު )ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ވަނަ ދަރަޖައިން  4އެޅުމުގެ ކުށުން، ޖިނާޔަތުގެ  އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމަށް ހުރަސް )ށ( ގެ ދަށުން ޢަދުލު 

ޤާނޫނު ނަންބަރު ތެއްގެ ގޮތުން، އެކުށުގެ ޢުޤޫބާ އި،މަށް ކަނޑައަޅަކަމީދު މުޙައްމަދު ކުށްވެރިވެއްޖެ ޙަޢަލީ 

 7އަހަރާއި  1 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން 1002)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( ގެ  2014/9

ގައި އްޖޭ ރާމީދު މުޙައްމަދުއަށް ދިވެހިޙަ ޢަލީ  މާއެކު،ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކުރު 6މަހާއި 

ކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދައުލަތުގެ ދައާއި ޤާނޫނީ ވަދީނީ ނަޞޭހަތްދިނުމުގެ ހުއް

 މިޙުކުމް ތަންފީޛުކޮށް ނިމުމުން އެހުއްދައަކާ މެދު ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން ކަމާބެހޭ ފަރާތަކުން ދޫކޮށްފައިވާނަމަ

ށް، ޢަލީ ޢަމަލެއް ނުކުރުމަ  ހުއްދައެއްގެ ދަށުން އެއްވެސް އްވެސްއެވަކި ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންދެން އެއިން 

ދީނީ  މީދު މުޙައްމަދުއަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައިޙަމީދު މުޙައްމަދުއަށް އަންގައި އަމުރުކޮށް، ޢަލީ ޙަ



 HC-A/364/2018 ިޟއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ ޤަ

 
 3316471 ފެކްސް:، 3325029 ފޯން:، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެނަންބަރު ދޮރާށީ،  3ގޭ ތީމުހިނގުން، ޒު އާބުރު ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް
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ނަޞޭހަތްދިނުމުގެ ހުއްދައާއި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދައުލަތުގެ 

ފާއިލިއްޔަތު ދެމެހެއްޓުމުގެ މަޤްޞަދަށް ނެވުނު އަމުރުގެ ފަރާތަކުން ދޫކޮށްފައިވާނަމަ، ބު ބެހޭ މާކަ

ގެ އަޅުއްވައި ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމު ކަމަށް ކަނޑައިޝާރާތްކުރެވުނު ހުއްދަތައް އެޙުކުމުގެ ބާރުން ބާޠިލްވެއްޖެ

ޤުން އިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާގެ ހަޖޭބާތިލުކޮށް އެގޮތުގެ މަތީން މިޤަޟިއްޔާބެލި ދިވެހިރާއްއެބައި 

 ފީމެވެ.ޙުކުމްކޮށް

 

 
 

 


