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 އަމ ރ  ކޯޓ  
 

 
 

 HC-A/45/2019 :ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ   •
 299/9CHT/201/6B-95: ބަރ  އަމ ރ  ނަން  •
 ރާ އަޙްމަދ  އަދީބ  ޢަްބދ ްލޣަފޫރ  / ހ.ސާމަ  އަމ ރަށް އެދި ހ ށަހެޅި ފަރާތް: •
            މޯލްޑިވްސް ކަރެްކޝަަނލް ސަރވިސް   އަމ ރ  ރައްދ ވާ ފަރާތް: •
 2019ޖަނަވަރީ  28ރީޚް: ތާ  •
 / ހ.ސާމަރާ  އަޙްމަދ  އަދީބ  ޢަބްދ ލްަޣފޫރ  ފަރާތް: އިސްތިއ ނާފްކ ރާ  •
 . ދިވެހި ދަޢ ލަތް )މޯލްޑިްވްސ ޕޮލިސް ސަރވިސް(1: ފަރާތް  އިސްތިއ ނާފް ރައްދ ވާ  •

 ދިވެހި ދަޢ ލަތް )މޯލްޑިްވްސ ކަރެކްޝަަނލް ަސރވިސް( .2                    
        

ރާ / އަޙްމަދ  މަޤަޟިއްޔާ އިސްތިއ ނާފ ކ ރ މަށް ހ.ސާ Cv-C/2017/3355ސިވިލް ކޯޓ ގެ ނަންބަރ           

ޤަޟިއްޔާގައި  HC-A/45/2019ޢަބްދ ލްޣަފޫރ ގެ ފަރާތ ްނ ހ ށަހެޅ މ ން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓ ގެ ނަންބަރ  އަދީބ  

މަދ  އަދީބ  ޙްއަވާ ބަލިހާލަތާއި ގ ޅިގެން، ދިމާވެފައިށް އަޙްމަދ  އަދީބ  ޢަބްދ ލްޣަފޫރަ އެމައްސަލަ ބަލަމ ންދާ ހިނދ ،

ލިޔ ން ދޫކޮށްފައިވާ ޑަކްޓަރ ންގެ ފަރާތ ން ބަާޔންކޮށް ނެ ފަރާތެއްކަމ ގައި ދާފ ާރނައަށް ނ ަރއްކާވެޢަބްދ ލްޣަފޫރަކީ 

ބަލިހާލަތ  ވަރަށް  އަޙްމަދ  އަދީބ  ޢަބްދ ލްޣަފޫރ ގެ ،އަދި ކަންކަން މިހިނދ ގައި ވަމ ންދާ ގޮތަށްބަލާިއރ  ،ފަރާތެއްކަމާއި

ގެ ވަގ ތެއްގައި އަޙްމަދ  އަދީބ  ޢަބްދ ްލޣަފޫރ  ވަނަ ދ ވަހ ގެ ރޭނގަޑ  2019ޖަނަވަރީ  24މިގޮތ ން  ސީރިއަސްކަމާއި،

ބަންދ ގައި ހ ްނނަވާ ތަަނށް ޭހނެތިގެން ވެއްޓިފައިވާކަމާއި، ިއސްތިއ ނާފ ކ ރެވިމިވާ މައްސަލައިގައި ވަގ ތީ އަމ ރެއް 

ޅ ކަން ފ ރާނައަށް ނ ރައްކާވެދާނެކަމަށް ފާ އަޙްމަދ  އަދީބ  ޢަބްދ ލްޣަފޫރ ގެނ ނެރިފިނަމަ، އިސްތިއ ނާފ ކ ާރ 

ބޮޑ ގޮތެއްގައި ފެންަނން އޮަތީތ، މިޤަޟިއްޔާގައި ބަލަމ ންާދ މައްސަލައިގައި ޙ ކ މެއް ކ ރަންދެން ގޭަބންދ ގައި 

ށާއި، އަޙްމަދ  އަދީބ  ބަހައްޓައިދިނ ަމށް އެދި އަޙްމަދ  އަދީބ  ޢަބްދ ލްޣަފޫރ ގެ ފަރާތ ން ހ ށަހެޅި ސަބަބ ތަކ ގެ މައްޗަ 

ންޖެހޭ ތްކ ރަރ މ ގައި ޝަރީޢަތ ގެ ފަރާތ ން ރިޢާޔައް ނެއަމ ރެވަގ ތީ  އި،ލިޔ ންތަކ ގެ މައްޗަށާޢަބްދ ލްޣަފޫރ ގެ މެޑިކަލް 
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 ،ނ  ހިނދ  ނަށް އިއްިތފާޤ ވެވ މިޤަޟިއްޔާ ބަަލމ ންދާ ފަނޑިޔާރ ން ޢާޔަތް ކ ރ މަށްފަހ ،މ ގެ މައްޗަށް ރިކަންކަ

 ،ކަނޑައަޅަންދެން މިކޯޓ ން ވަކިގޮތަކަށްޤަޟިއްޔާގައި  HC-A/45/2019ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓ ގެ ނަންބަރ  

 ގެ ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްމޯލްޑިވްސް  ހ.ސާމަރާ / އަޙްމަދ  އަދީބ  ޢަބްދ ލްޣަފޫރ  ގޭ ބަންަދށް ބަަދލ ކ ރ މަށް

 އަންގާ އަމ ރ ކޮށްފީމެވެ. ކަމާއިބެހޭ އެންމެހާ ފަރާތްތަކ ގެ މައްޗަށް ދައ ލަތ ގެ މައްޗަށާއި، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ސަރވިސް ކެރެކްޝަނަލްމޯލްޑިވްސް 
 އަޙްމަދ  އަދީބ  ޢަބްދ ލްޣަޫފރ  / ހ.ސާމަރާ ކޮޕީ: 

 އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް  "
 ''  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

 އެފައަރޒް  ހޯމް''  މިނިސްޓްރީ އޮފް
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