
 HC-A/322/2016 ޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާސާ ޤަ

 
 3316471: ފެކްސް ، 3325029: ފޯން ، ދިވެހިރާއްޖެ /މާލެ ، އާބުރުޒުހިނގުން ، ހައިކޯޓް ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 www.highcourt.gov.mv: ވެބްސައިޓް    info@highcourt.gov.mv:އީމެއިލް

1 

g 

 

   ޓު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯ

 ދިވެހިރާއްޖެ 

 ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ 

  :ު2016ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ/HC-A/322 

  ިފަރާތް: އިސްތިއުނާފު ކުރ 

 މާލެ ކ. / މއ.ުކރިީކލަގެ* ދާއިމީ އެޑްރެސް:            އަޙްމަދު ފަޔާޟް ޢަލީ ރިޟާ * ނަން:
 /މއ.ކުިރކީަލގެ  * މިހާރުގެ އެޑްރެސް:          A059426 އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:  *
          މާލެކ.

  ްތައް އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތ:  

 / ކ.ާމލެ  ހ. ވެލާނާގެ * މިހާރުގެ އެޑްރެސް:    އުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ޕްރޮސިކި ނަން: *  
 ކ.މާލެ  / ހ. ވެާލނާގެ : *  ދާއިމީ އެޑްރެސް   

   

  ް1440ޛުލްޤައިދާ  20 * ނިމުނު ތާރީޚް:    1437ޛުލްަޤއިދާ  01 :ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ތާރީޚ 
 2019ޖުަލިއ   23                 2016އޮަގސްޓް  04                    

 
  ު230ނަންބަރު:  ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު ކުރެވުނ/Cr-C/2016 
  :ުކޯޓު  ކުރިމިނަލްނިންމެވި ކޯޓ 
  :ްޢަދުލު ިއންސާފު ާޤއިމުކުރުމަށް ުހރަސެްއޅުން ޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތ 
  ި2016 ޖޫން 19 ނިމުނު ތާރީޚް:                2016މާރިޗު  15 ތާރީޚް: ހުށަހެޅ 
  ަބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލިސް މައްސަލ: 

 ަފނޑިޔާރު މުޙައްަމދު ނިޔާޒް    ފަނޑިޔާރު ަޙސަން ޢަލީ  ޝުޖާޢު ުޢްޘމާން އިސްަފނޑިޔާރު 
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 :ާދަޢުވާގެ ޚުލާޞ 

ޝަރުޢީ  ާވފައިާވޮގތްނިންމަ ޤަޟިއްޔާ  Cr-C/2016/230ގެ ަންނބަރު ކޯޓު ކުރިމިނަލްމިއީ، 

މއ.  އެދި، ކ.މާލެ / ކުރުމަށްއިސްިތުއނާފު  ަޤޟްިއޔާއެ ުއޞޫުލަތކާ ޚިލާފަށްކަަމށް ުބނެ،އަދި ޤާނޫނީ 

ަފރާުތން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަހިއކޯަޓށް ުހށަެހޅުމުން ެބލިަފިއާވ ގެ ައޙްމަދު ފަާޔޟް ޢަލީ ރިޟާ ކީަލގެ،ކުރި 

 ޤަޟިއްާޔެއެކވެ.

 

 ވެ.ޕްޮރސިކިއުޓަރ ޖެނެރަްލގެ އޮީފހެފަރާްތަތކީ، މިޤަޟިއްޔާގައި އިްސތިއުާނުފ ރައްދުވާ 

 

 :ްފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައ 

ޝަރީަޢތް ިނމުނު ގޮތުެގ  ޤަޟިއްޔާގެ Cr-C/2016/230ކޯޓުގެ ަނންބަުރ  ކުރިމިަނލް -01

މއ.ުކރީިކލަގެ ައޙްމަދު ފަޔާޟް  / މާލެކ.ައޙްމަދު ތިހާްމއާއި،  ،މިއީ ސ.ފޭދޫ / ބުްލބުްލގެރިޕޯޓަށް ެބލިއިރު، 

 08:00ވަނަ ދުވަހުގެ  2015ސެޕްޓެމްބަރު  28 މޫސާ ޒަމީރު، 617ލެ / ދަފްތަރު ލީ ރާިޟާއިއ، މާ ޢަ

ހިާއރު، ރިޔާސީ ލޯންޗުޮކުޅ "ފިިނފެންމާ" މާލޭގެ ިޢްއުޒއްދީން ފާލަމާ ާގތްކުރި ަވގުތު ލޯންުޗޮކޅުގެ ތެރެއިްނ 

ެއްއޗެއް ގޮަވިއ، ލޯްނޗުޮކުޅން ދަތުރުކުިރ ފަާރތްަތަކށް ައނިޔާެވ، ލޯންުޗޮކަޅށް ެގްއލުންިވ ޙާދިާޘާއިއ ުގޅިގެްނ 

މީހުންގެ ތެެރިއން ައޙްމަދު ފަޔާޟް ޢަީލ ރިޟާ ެއސަރަަޙއްދަށް ގޮްސ، ެއތަުނގައި ހަަރާކތްތެރިވަމުންދިޔަ މި

ަޢމުރު މަޢުރޫފުހިންގައި ެއތަްނ މީނާގެ ކޮންޓްޯރލްގެ ދަަށްށ ގެަނއުމަށްފަހު ކުށުގެ ެވިށ  ށްސިފިައންގެ ޭބަކލުްނނަ

ތައް ެއަކށީގެންވާ ޮގތުގައި ައާޅފައިުނވާީތާއިއ، ައޙްމަދު ައޙްމަދު ރްައާކތެިރކޮށް ެބލެހެއްޓުމަށް ައަޅންޖެހޭ ފިޔަަވޅު 

ފަޔާޟް ޢަލީ ރިޟާގެ އަމުރަށް މިމީހުންގެ ތެެރިއން ައޙްމަދު ތިހާމާްއިއ، މޫސާ ަޒމީރު ލޯންުޗކޮަޅށް ައރަިއ، 

ެއްއވެސް ކުުށގެ ެވށިން ަތެކތި ެނގުމުގައި ކަމާއި ގުޅުންހުިރ ވަޞީަލތްތައް ބޭުނންުކުރމަކާއި ުނލައި، 

ކުުށގެ ެވށިްނ ނަަގިއގެްނ  ްއޗެހިރްައާކތެިރކަމެއް ނެިތ ަމްއސަލައިގެ ެހީކގެ ޮގތުަގިއ ބޭނުްނކުރެވިދާެނ އެ 
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ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  530)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫުނލްޢުޤޫާބތު( ގެ  2014/9ގެންގޮސްފިައވާީތ، ޤާނޫނު ނަންބަުރ 

( ގެ ދަށުން ައޙްމަދު ފަޔާޟް ޢަލީ ރިާޟއާއި،ައޙްމަދު ވަނަ ނަްނބަރާިއ ޙަވާލާދީ، އެާމއްދާގެ )ށ 02ގެ 

ށް ހުރަްސއެޅުމުގެ ޢަދުލު ިއންސާފު ާޤިއމުކުރުމަަދއުލަތުން ުއފުާލަފިއވާ ތިހާމްއިާއ، މޫސާ ޒަމީރުގެ މައްޗަށް 

 ިއ،ކުުށގެ ދަޢުވާާއިއ ުގޅިގެން ބެލުނު ަމއްސަަލެއްއކަމާ 

ދު ދައުލަތުން ސ.ފޭދޫ / ބުލްބުލްގެ އަޙްމަ  ދެންފަހެ،"ުޙކުމް ޮކްށފައިވަީނ،  ަގއި މިޤަޟިއްޔާ

މޫސާ ޒަމީރުގެ  617ދަފްތަރު  ފަޔާޟް ޢަލީ ރިޟާއާއި، މާލެ/ މމޚލަގެ އަޙްމަދު ތިހާމްއާއި، މާލެ / މއ.ކުރިކީ 

ވާ ޝަރީޢަތުން ބެލިބެލުމުން، އަޙްމަދު މަށް ހުރަސްއެޅުމުގެ ކުށުގެ މިދަޢު ދުލު އިންސާފު ޤާއިމުކުރު މައްޗަށް ކުޅަ ޢަ 

 08:00ވަނަ ދުވަހުގެ  2015 ސެޕްޓެމްބަރ 28އި، މޫސާ ޒަމީރު، ތިހާމްއާއި، އަޙްމަދު ފަޔާޟް ޢަލީ ރިޟާއާ

ހާއިރު، ރިޔާސީ ލޯންޗުކޮޅު "ފިނިފެންމާ" މާލޭގެ ޢިއްޒުއްދީން ފާލަމާ ގާތްކުރި ވަގުތު ލޯންޗުކޮޅުގެ ތެރެއިން 

ނިޔާވެ، ލޯންޗުކޮޅަށް ގެއްލުންވި ހާދިޘާއާއި ގުޅިގެން އެއްޗެއް ގޮވައި، ލޯންޗުކޮޅުން ދަތުރުކުރި ފަރާތްތަކަށް އަ 

މިމީހުންގެ ތެރެއިން އަޙްމަދު ފަޔާޟް ޢަލީ ރިޟާ އެސަރަހައްދަށް ގޮސް، އެތަނުގައި ޙަރަކާތްތެރިވަމުންދިޔަ 

ވެށި ބޭކަލުންނަށް އަމުރުމަޢުރޫފުހިންގައި އެތަން މީނާގެ ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށަށް ގެނައުމަށްފަހު ކުށުގެ  ސިފައިންގެ 

ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި އަޅާފައިނުވާތީއާއި، އަޙްމަދު ފަޔާޟް 

ޢަލީ ރިޟާގެ އަމުރަށް މިމީހުންގެ ތެރެއިން އަޙްމަދު ތިހާމްއާއި، މޫސާ ޒަމީރު ލޯންޗުކޮޅަށް އަރައި، މައްސަލައިގެ 

 ތަކެތި ނަގައިގެން ތަޙްލީލު ކުރުމަށްޓަކައި ހުޅުލެއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ތަޙްޤީޤީ ހެކީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ 

އިދާރާއެއްގެ މަޝްވަރާއާއި، ބެލުމުގެ ދަށުން ނޫންކަން ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ހެކިންގެ ހެކިބަހުންނާއި، ޤަރީނާތަކުން 

ވަނަ މާއްދާގެ  530ނުލްޢުޤޫބާތު( ގެ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫ  2014/9ޢަތަށް ސާބިތުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު ޝަރީ 

ވަނަ ނަންބަރާއި ޙަވާލާދީ އެމާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން އަޙްމަދު ފަޔާޟް ޢަލީ ރިޟާއާއި، އަޙްމަދު  02)ހ( ގެ 

ތިހާމްއާއި، މޫސާ ޒަމީރު، އަދުލު އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމަށް ހުރަސްއެޅުމުގެ ކުށުން ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް 

ފަޔާޟް ޢަލީ ރިޟާގެ މައްޗަށް މިސާބިތުވި ކުށުގެ ޢުޤޫބާތެއްގެ ގޮތުން ޤާނޫނު ނަންބަރު  ކަނޑައަޅައި، އަޙްމަދު 

ވަނަ ނަންބަރާއި، މިމާއްދާގެ  02)ހ( ގެ  ވަނަ މާއްދާގެ  530)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( ގެ  2014/9
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)ށ( އާއި ޙަވާލާދީ، މި އާއި މިމާއްދާގެ  (ii)( ގެ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ) 1102)ށ( އާއި މިޤާނޫނުގެ 

އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް  02ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އަޙްމަދު ފަޔާޟް ޢަލީ ރިޟާ  1002ޤާނޫނުގެ 

ޖަލަށްލުމަށާއި، އަޙްމަދު ތިހާމްއާއި، މޫސާ ޒަމީރުގެ މައްޗަށް ސާބިތުވި ކުށުގެ ޢުޤޫބާތުގެއްގެ ގޮތުން ބުނެވި ދިޔަ 

ވަނަ  1104ވަނަ ނަންބަރާއި، މިމާއްދާގެ )ށ( އާއި، މިޤާނޫނުގެ  02 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  530ޤާނޫނުގެ 

ގެ )ހ( އާއި ޙަވާލާދީ، 1109ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި،  1108ވަނަ ނަންބަރާއި،  03މާއްދާގެ )ރ( ގެ 

 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް  24މަހާއި  04ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އަޙްމަދު ތިޙާމްއާއި، މޫސާ ޒަމީރު، 1002މިޤާނޫނުގެ 

ޖަލަށްލުމަށް މިމައްސަލަ ބެލި ޤާޟީންގެ މަޖިލީހުގެ އިއްތިފާޤުން ކަނޑައަޅާ މިގޮތުގެ މަތީން ޙުކުމްކޮށް 

 މިފަދިައންނެވެ. މިޤަޟިއްޔާ ނިންމީއެވެ."

 

 Cr-C/2016/230 ކޯޓުެގ ަނންބަރު ކުރިމިނަލް މަތިން  ޮގތުގެ   އިސްެވ  ަބޔާންކުރެުވނު -02

އެަމއްސަަލ  ފަާރތުންގެ މއ. ކުިރީކަލގެ / އަޙްމަދު ފަޔާޟް ަޢލީ ރިޟާ ުގޅިެގން ގައި ުޙކުމްުކރެއްުވމާއިޤަޟިއްޔާ 

އި ބެޭހގޮުތްނ ަތކާ އެުނުކތާ އި،( ުނކުތާ ހުށަަހޅަ ހަތަރެއް) 04 ިއކޯޓުގައި އިްސތިއުނާުފުކރުމަށްދިވެހިާރއްޖޭގެ ހަ

  އެޮގުތން ހުށަަހާޅފަިއާވ؛ ަދްއކާަފިއވެއެެވ.ލީުހގައި ވަާހކަ ޖޭގެ ަހިއކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިދިވެހިރާއް

 

މައްަޗށް ޢަދުުލ އިންާސފު ޤާއިމުުކރުމަްށ  އަޙްމަދު ފަޔާޟް ޢަލީ ރިޟާފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ؛ 

ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ގެ  530ހުރަސް އެޅުމުގެ ުކށް ސާިބތުާވކަމަށް ކަނޑައަުޅްއވާަފިއވަނީ ޤާނުޫނލްޢުޤޫާބތުގެ 

ަބޔާންކުރާ ކޮން ޢަމަލެއް ކޮްށގެންކަްނ ޝަރީަޢތުގެ ެއްއވެސް މަރުހަާލެއްއަގިއ  ނަްނބަރުަގއި ވަނަ  2

 ުނާވކަމަށް ބުެނ ހުށެަހޅި ުނުކތާއެވެ.ބަޔާްނކޮްށފައި

ލޯންޗް ހާދިޘާ ހިނިގދުވަހު އެސަރަަހއްދުަގިއ އަްޙމަދު ފަޔާޟް  "ފިނިފެންމާ" ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ؛

އިރު، ަރާކތްތެިރވެ، އަމުރު ހިްނގާފިައާވކަން ހެިކްނގެ ެހކިަބހުން ެއނގޭ ޢަލީ ރާިޟގެ އިތުުރން އެެހން ސިފިައން ހަ
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ނީ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ފައިނުވަ ށް ެރްއވުމުގައި ެހކިްނގެ ެހކިަބަހށް ފުރިހަަމައށް ރިާޢޔަްތކޮ މައްސަަލިއގައި ުޙކުމް ކު

 ހުށެަހޅި ނުުކތާެއެވ.ޟިއްޔާެގ ނިންމުމާ ޚިލާަފށްކަަމށް ުބނެ ޤަ SC-A/34/2011ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ނަްނބަރު 

ވަނަ ާމްއދާގެ )ރ( ގެ  1104ަކނަޑެއޅުމުގައި  ޤާނޫުންލޢުޤޫބާތުެގ  އަދަބުތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ؛ 

ވަނަ މާއްާދއަްށ  1109ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ާއިއ،  1108( އާއި، ޤާނޫުނލްޢުޫޤބާތުގެ 3)

 ެއވެ.ރިޢާޔަްތޮކށްަފިއނުވާކަމަށް ބުނެ ހުށަެހޅި ނުުކތާ 

ކޯޓަްށ ހުށަހެުޅުނ  ކުރިމިނަލްއަޙްމަދު ފަޔާޟް ޢަލީ ރިޟާގެ މައްޗަށް ކުތާއަކީ؛ ހަތަރުވަނަ ނު 

ޤަޟިއްާޔގައި ޝަަފޙީ އަދި ކިާތބީ ހެިކ ބަަލިއގަތުމާއި ުހށަެހޅިަފިއވާ ެހްއކާމެދު ތަުޢނުކުރުަމިއ، ދިފާޢީ ހެިކން 

ޔާރުން ގެ ފަނޑި ކޯޓު ލްކުރިިމނަޙާޟިުރކުރުމުގެ ފުރުަޞުތ ލިބިދިނުމުގައްާޔިއ ެހިކ ވަޒަްނުކރުމުގައި 

ވަނަ ާމއްދާގެ )އ( ާއިއ، ދިވެހިާރއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަްނބަރު  51ޢަމަލުކުަރްއވާަފިއވަނީ ޤާޫނނުއަސާސީގެ 

2011/SC-A/36 ާަފްށކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ުނުކތާއެވެ.ޤަޟްިއޔިާއން ކަނަޑައާޅފައިވާ ުއޞޫލާއި ިޚލ 

ެގ ޝަރީަޢތް ނިމުނުގޮތުެގ ޤަޟިއްޔާ  Cr-C/2016/230ކޯޓުގެ ަނންބަރު  ކުރިމިނަލް -03

 ފަރާުތންގެ ީކލަގެ / ައޙްމަދު ފަޔާޟް ޢަލީ ރިޟާމއ. ުކރިކުރުމަށް ިއސްތިއުނާފު  ޤަިޟްއޔާއެ ރިޕޯޓަށާއި،

ެއުނކުާތަތކާއި ުގޅިެގްނ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަހިއކޯުޓެގ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި  ،ހުށަަހޅާަފިއވާ ނުކުާތަތކަާށއި 

ކުގެ އާއި ުގޅުންުހރި ިލެޔކިޔުްނތަ ދައްާކފައިާވ ވާަހަކތަަކާށިއ، ަމއްސަލަ މައްސަަލިއގައި ހިމެޭނ ފަާރތްތަކުްނ 

ަޔތްކުރި ލުވުމަށް ިރޢާއިުރ، މިޤަޟިއްާޔގެ ޙުކުމަށް ވާޞިމައްަޗށް ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ނަޒަަރކުން ވިސްނާ ެބލި 

 ާފތުެވފައިެވެއވެ. މިގޮތުްނ؛ޔާުރންގެ މެދުގައި ޚިާޔލުތަސަބަބުަތކާއިމެދު ފަނޑި
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 ގެ ރަޢުޔާއި އެރަޢުޔު ބިނާކުރި ސަބަބު؛ޝުޖާޢު އުޘްމާނު އަދި ފަނޑިޔާރު ޙަސަން ޢަލީ ފަނޑިޔާރު އިސް ފުރަތަމަ: 

ޝަރީޢަްތ  ޤަޟިއްާޔގެ Cr-C/2016/230ކޯޓުގެ ަނންބަރު  ކުރިމިނަލްފުރަތަމަކަމަކީ،  -3.1

ައޙްމަދު ތިހާމްއާއި، ކ.މާލެ / މއ.ކުރިކީަލގެ  ،ސ.ފޭދޫ / ުބްލބުލްގެ މިއީ ނިމުނު ޮގތުގެ ރިޕޯޓަށް ބެލިއިުރ، 

ވަަނ  2015ސެޕްޓެމްބަރު  28މޫސާ ޒަމީރު،  617ައޙްމަދު ފަޔާޟް ޢަލީ ރިޟާާއިއ، މާލެ / ދަފްތަރު 

ާހިއރު، ރިޔާސީ ލޯްނުޗޮކޅު "ފިިނެފންމާ" މާލޭެގ ިޢްއުޒްއދީްނ ފާލަމާ ގާތްކުިރ ވަުގތު  08:00ދުވަހުގެ 

ޗުޮކޅުގެ ެތރެިއން ެއްއޗެއް ގޮަވއި، ޯލންުޗޮކޅުން ދަުތރުކުރި ަފރާތްަތަކށް ައނިޔާެވ، ލޯްނުޗކޮަޅށް ެގްއުލންިވ ލޯން

ޙާދިޘާއިާއ ުގޅިެގން މިމީހުންގެ ތެެރިއން އަޙްމަދު ފަޔާޟް ޢަލީ ރިޟާ އެސަަރަޙއްދަށް ގޮސް، ެއތަނުަގިއ 

 މަޢުރޫފުހިންގައި އެތަން މީނާގެ ކޮންޓްޯރލްގެ ދަަށށް ހަރަާކތްތެިރވަމުންދިޔަ ސިފައިންގެ ބޭަކލުންަނށް ޢަމުރު 

ގެނައުމަށްަފހު ުކށުގެ ވެިށ ރްައކާތެިރޮކށް ބެެލހެއްުޓމަށް އަަޅންޖެހޭ ފިޔަަވުޅތައް އެކަީށގެްނވާ ގޮތުަގިއ 

ސާ ައޅާަފިއނުާވތީއިާއ، ައޙްމަދު ފަޔާޟް ޢަލީ ރިޟާގެ ައމުރަށް މިމީހުންގެ ތެރެއިން ައޙްމަދު ތިހާމްއާއި، މޫ

ޒަމީރު ލޯންުޗޮކަޅށް އަރައި، ުކށުގެ ވެށިން ަތކެތި ނެުގމުގައި ކަމާއި ުގޅުންހުިރ ަވޞީލަްތތައް ބޭނުންކުރުަމާކިއ 

ނުލަިއ، އެއްވެސް ަރްއކާތެިރކަމެއް ނެތި ަމއްސަލައިގެ ެހކީގެ ޮގތުގައި ޭބނުންކުރެވިދާނެ ެއްއޗެހި ކުުށގެ ވެިށްނ 

ަވނަ  530)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫުންލޢުޤޫބާތު( ގެ  2014/9ްނބަރު ނަގައިެގން ގެްނގޮސްފައިވާތީ، ޤާޫނނު ނަ

ަވނަ ނަްނބަރާިއ ޙަވާލާދީ، އެާމއްދާގެ )ށ( ގެ ަދށުްނ އަޙްމަދު ފަޔާޟް ޢަީލ  02މާއްދާގެ )ހ( ގެ 

ްށ ރިޟާާއިއ،ައޙްމަދު ތިހާމްއާިއ، މޫސާ ޒަމީރުގެ މައްޗަށް ދައުަލތުން ުއފުާލފައިވާ ޢަުދލު އިންސާފު ާޤއިމުކުރުމަ

 ހުރަސެްއޅުމުގެ ކުުށގެ ދަޢުާވއާއި ުގޅިގެން ެބުލނު މައްަސަލެއްއކަމާއި،

މިމައްސަލައިގައި "ފިިނފެންާމ" ލޯްނުޗކޮަޅށް ެގްއލުްނވި ހާދިާޘއާއި ގުޅިގެން ައޙްމަދު ފަޔާޟް ޢަީލ 

ރުމަޢުރޫފުހިްނަގިއ ރިޟާ އެސަރަހައްަދށް ގޮސް، ެއތަނުގައި ޙަަރކާްތތެރިވަުމންދިޔަ ސިފިައންގެ ބޭަކުލްނނަށް އަމު

ެއތަން މީާނގެ ކޮންޓްޯރލްގެ ދަށަށް ެގަނއުމަށްަފހު ކުށުގެ ވެށި ަރްއާކތެިރޮކށް ެބލެހެއްުޓމަށް އަަޅންޖެހޭ ފިަޔަވޅުަތްއ 

ެއަކށީގެްނވާ ޮގތުަގއި ައޅާަފިއނުވާީތާއިއ، އަޙްމަދު ފަާޔޟް ޢަލީ ރިޟާގެ އަމުރަށް މިމީހުންގެ ތެރެއިން އަޙްމަުދ 

ސާ ޒަމީރު ޯލންުޗކޮަޅށް އަަރިއ، ަމއްސަަލިއގެ ެހކީގެ ޮގތުގައި ބޭުނންުކރެވިދާނެ ތަކެތި ނަަގިއގެްނ ތިހާމްއިާއ، މޫ
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ތަްޙލީލު ުކރުމަށްަޓަކިއ ުހުޅެލއަްށ ގެްނގޮސްފައިަވނީ ތަޙްޤީޤީ އިދާާރއެއްގެ މަޝްަވރާާއިއ، ބެލުމުގެ ަދށުން 

ނާތަކުން ޝަރީަޢަތށް ސާބިތުާވތީ، ޤާނޫނު ަނންބަުރ ނޫްނކަން ދުައަލތުން ހުަށހެިޅ ހެކިންގެ ެހިކބަހުްނނާއި، ަޤރީ

ވަނަ ނަންބަާރއި ަޙވާލާދީ  02ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  530)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުްލޢުޤޫބާތު( ގެ  2014/9

އެާމއްދާގެ )ށ( ެގ ދަށުްނ އަޙްމަދު ފަޔާްޟ ަޢލީ ރާިޟާއިއ، ައޙްމަދު ތިހާްމާއިއ، މޫސާ ޒަމީރު، އަުދުލ 

މުކުރުމަށް ހުަރސެްއޅުމުގެ ކުުށން ކުްށވެރިވެއްެޖކަމަށް ކަނަޑައަޅިއ، ައްޙމަދު ފަޔާޟް ޢަލީ ރިޟާެގ ިއންސާފު ޤާއި

)ދިވެިހރާއްޖޭެގ ޤާނޫުނލްޢުޤޫާބތު(  2014/9މައްަޗށް މިސާބިުތވި ކުުށގެ ޢުޤޫބާެތްއގެ ޮގތުްނ ޤާނޫުނ ނަންބަުރ 

ަވނަ ާމއްދާގެ  1102 )ށ( އާއި މިޤާނޫނުގެ ަވނަ ނަްނބަރާިއ، މިމާއްދާގެ 02ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ގެ  530ގެ 

ަވނަ މާއްދާގެ ދަށުން ައޙްމަދު  1002ާއިއ މިމާއްދާގެ )ށ( އާއި ަޙާވާލދީ، މި ޤާނޫނުގެ  (ii)( ގެ 1)ހ(ގެ )

އަަހރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމަށް މިމައްސަލަ ެބލި ޤާޟީންގެ މަޖިލީހެުގ  02ފަޔާޟް ޢަލީ ރިޟާ 

  ފައިާވކަން އެނެގން އޮްނނަކަމެވެ.ާޅ މިޮގތުގެ މަތީން ުޙކުމްކޮށް ިއއްތިފާޤުން ަކނޑައަ 

 

ައޙްމަދު ގައި ޤަޟިއްޔާ  Cr-C/2016/230ކޯުޓގެ ނަންަބރު  ކުރިމިނަލްދެވަނަ ކަމަކީ،  -3.2

ޢަދުުލ އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމަްށ ަދއުަލތުްނ މައްަޗށް  ގެ އްމީހެ ތިން ފަޔާޟް ޢަލީ ރިާޟ ހިމެނޭގުޮތން 

ގެ މައްޗަށްވެްސ މިކުށް ސާބިތުާވކަމަށް މީހުންހުރަސެްއޅުމުގެ ުކށުގެ ދަުޢވާ ުއފުލާަފިއާވކަމާއި، މިިތން 

ތެެރިއން ޫމސާ ޒަމީރުގެ މައްޗަށް ކުރިިމނަލް ކޯޓްުނ ކުަރްއވާަފިއވާ  ކަނަޑައަޅިއ ުޙކުމްކުަރްއވާަފިއވާއިރު، ޭއގެ

ޖޭގެ ަހިއޯކޓުން ާބޠިުލޮކށްަފިއާވކަމިާއ، އަދި އަޙްމަދު ތިހާމްގެ މައްަޗށް ކުރިމިނަްލ ކޯޓުްނ ޙުކުމް ދިވެިހރާއް

 ކުަރްއވާަފިއވާ ޙުކުމަށް ދިެވހިާރއްޖޭގެ ހިައކޯޓުން ާތއީދުކޮށް މައްސަލަ ނިންމާަފިއވާަކމެވެ.

 

މައްޗަށް ޢަދުލު ިއންސާުފ ޤާއިމުކުރުމަްށ  އަޙްމަދު ފަޔާޟް ޢަލީ ރިޟާ  ވަނަ ކަމަކީ،ތިން  -3.3

ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ގެ  530ހުރަސް އެޅުމުގެ ުކށް ސާިބތުާވކަމަށް ކަނޑައަުޅްއވާަފިއވަނީ ޤާނުޫނލްޢުޤޫާބތުގެ 

ވަނަ ނަންަބރުގައި ަގިއ ބަޔާންކުރާ ޮކްނ ޢަމަެލްއ ޮކށްގެްނަކން ޝަރީަޢތުެގ ެއްއވެސް މަރުހަާލެއްއަގިއ  2

 ުނާވކަމަށް ބުެނ ހުށެަހޅި ުނުކތާއަށް ަބާލިއރު،ބަޔާްނކޮްށފައި
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 2ަވނަ މާއްާދގެ )ހ( ގެ  530)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާޫނނުްލޢުޤޫބާތު( ގެ  2014/9ޤާނޫނު ނަންަބރު 

ވަނަ ނަންބަރުަގިއވަނީ " ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅިދާނެ ެހްއކްެއކަމުގައި ވިޔަސް އަދި ނުވިޔަސް މައްސަލަައކާ ގުޅުްނ 

ެނިތކޮްށލުމިާއ، ބަދަލުކުރުާމއި، ފޮރުވުމިާއ، ފާހަަގނުވާނެ ޮގތް ހެދުމިާއ، ދޮގު ހެކި ބެހެއްޓުާމިއ،  ހުރި މާއްދީ ހެކި

 ދޮގު މަޢުލޫމާތު ދިނުން" ަކމާއި،

މި މާއްދާގެ ނައްޞައް ބަލިާއުރ، މި މާއްދާަގިއ ބުެނަފިއވާފަދަ ޢަމަލެއް ކުރާމީހާ އެކުރާ ޢަމަުލ 

މީަހކު ަހްއޔަުރކުރުމަށް، ނުވަތަ މީހެއްގެ މައްަޗށް ދަޢުވާ އުުފލުމަށް، ނުަވތަ  ކުަށަކށްަވނީ، އެމީހާ އެ ޢަަމލުުކރީ،

މީހަކު ދިފާޢެްއ ހުށަެހޅުމަްށ ހުރަސްއެޅުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ުނވަތަ ެއިއްނކަމެއް ހުއްުޓވުމުގެ މަޤްޞަދުގިައ، 

 ެއނގިހުރެ އެ ޢަމަުލކުރުމުްނކަން ެއނެގން އޮންަނިއރު،

ގައި ހިމެޭނ ޤަޟިއްޔާ Cr-C/2016/230 ުކރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަުރ އިްސތިއުނުާފޮކށްަފއިމިވާ 

ހާދިސާގައި ކަން ހިނާގަފިއވާގޮތް ކަމަށް އެަމއްސަަލިއގައި ހުށަެހިޅފައިވާ ެހިކވެިރންގެ ބަާޔންަތަކށް ބަާލިއރު 

ެއްއވެސް ުނަރްއކަލެއް ީކ، ިރާޔސީ ލޯންުޗޮކޅު "ިފނިފެންާމ" ގައި ޢަަމލައަޙްމަދު ފަޔާޟް ޢަލީ ރިޟާ ކުރި ކާަނލް 

ސިފިައންގެ ޔުނިފޯުމެއޅި އެންމެ ރުވައި ެޗކް ކުރުމަށް  ގެ ީއޯއޑީ ޓީމް ލޯންްޗޮކަޅށް އަ ހުރިތޯ އެމް.އެން.ޑީ.އެފް 

ސިފައިްނގެ އެސް.ޕީ.ީޖ އަޙްމަދު ފަޔާޟް ޢަލީ ރިޟާ ައށް ެއންެގވުމުން،  ،ޑިފެްނސް ފޯސް ޗީފް އޮފް މަތީ ވެރިޔާ 

 ީޗފް ޮއފް ިޑފެންސް ފޯސްގެ ީއޯއޑީ ޓީމަށްއަޙްމަދު ފަޔާޟް ޢަލީ ރިޟާ، ަޔތުން ގެ ކޮމާންޑަރުގެ ޙައިިސއް 

ކަމާއި، މިފަދަ ޙާލަތެއްަގިއ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެގޮތް ލިޔުމުން  ތަްނީފުޒކުރުމްަށ އަމުރުކުރުން ެއންުގންއެ 

ްތތުަކގެ ހެިކބަހުން އެނގެން ެއުކލަާވލެވިަފިއނުާވަކން މިމައްަސލައިގެ ަދުށކޯޓުގެ ޝަީރޢަތުަގއި ހެކިބަސްދިން ަފރާ 

ފަާރްތތަަކކީ ީއޯއީޑ ޓީމްގައި ހިމެނޭ އަޙްމަދު ފަޔާޟް ަޢލީ ރިޟާ ެއންގި  ލޯްނޗުޮކުޅ ެޗކުކުރުމަށް ޮއންނައިުރ، 

ައޙްމަދު ފަޔާޟް ަޢލީ ިރޟަާއށްވުރެ ޮބަޑށް މިފަދަ ހާދިސާއެއްަގިއ ކަްނކަން ުކރާނެގޮްތ އެނޭގނެ ެއކަމުެގ 

އަޙްމަދު ފަޔާޟް ޢަލީ ރިޟާގެ ާހިޒރުަގިއ  ލޯންުޗޮކޅު ެޗްކކުރީ  ީއޯއޑީ ޓީމުންމީހުން ކަމަްށެވފައި،  ތަޖުރިބާހުރި

ންަނކަމާިއ، އެނެގން އޮން ން ދީފައިވާ ހެިކބަހު ނޫްނކަން މިމައްސަަލއާ ުގޅިެގން ދަށުކޯޓުގެ ޝަރީަޢތުގައި ހެކިެވރި
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ވަނަ  2ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  530ޢުޤޫާބތު( ގެ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާޫނނުލް 2014/9ޤާނޫނު ނަންބަރު  އަދި 

ނަންބަުރގައި ަބޔާންކޮްށފައިާވފަދަ؛ ޝަރީަޢތަށް ހުށަެހޅިާދނެ ހެްއެކްއކަމުގައި ވިޔަސް އަދި ނުވިޔަސް މައްަސަލައކާ 

ެހިކ ގުުޅން ހުރި ާމއްދީ ެހކި ެނތިކޮށްލުާމިއ، ބަދަލުކުރުާމިއ، ފޮރުވުމާއި، ފާހަަގނުވާނެ ގޮތް ހެދުމާއި، ދޮގު 

ބެހެއްޓުމިާއ، ދޮގު މަޢުލޫމާތު ދިނުންފަދަ ޢަމަލެއް ުކރުމަށް ައޙްމަދު ފަޔާޟް ޢަލީ ރިޟާ ީއޯއޑީ ޓީމަށް 

މިމައްސަލަިއަގިއ   ޢަީލ ރިޟާ ޮކށްަފއިވާކަމަށް ފައިުނވާއިރު، އެަފދަ ޢަމަލެއް ައޙްމަދު ފަާޔޟްއަމުުރކޮށް 

މިދެންނެވިފަދަ ޢަމަލެއް އަްޙމަދު ފަޔާޟް ޢަލީ ރިާޟ  ެނފައިުނވާއިރު،ހެކިބަސްދިން އްެއވެސް ހެކިވެިރައުކ ބު

 .ކޮްށފައިާވކަްނ އެއްވެސް ަޝްއެކްއނެތް މިންަވރަށް ސާބިތުވާން ނެތްކަމެވެ

 

ޯލންޗް ހާދިާޘ ހިނގިދުވަހު އެސަރަހައްުދގައި އަޙްމަދު  "ފިިނފެންމާ" ވަނަ ކަމަކީ،ހަތަރު  -3.4

ފަޔާޟް ޢަލީ ރިޟާެގ އިުތރުން އެހެްނ ސިފައިން ހަަރކާތްތެރިެވ، އަމުރު ހިންގާަފިއވާަކން ެހކިްނގެ ެހކިަބހުްނ 

ވަީނ ެއނޭގިއރު، މައްސަލައިަގިއ ޙުކުމް ކުރްެއވުމުގައި ެހކިްނގެ ެހކިަބހަށް ފުރިހަމަައށް ރާިޢޔަްތޮކށްަފިއނު

ޤަޟިއްޔާގެ ނިންމުމާ ިޚލާފަްށކަމަށް ބުނެ ހުށެަހޅި  SC-A/34/2011ކޯޓުގެ ނަްނބަރު  ދިވެހިާރއްޖޭގެ ސުޕްރީމް

 ނުުކާތައށް ަބލާއިރު،

ޮގުތގެ ރިޕޯޓުގެ  ޤަޟްިއޔާގެ ޝަރީަޢތް ނިމުނު SC-A/34/2011ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަްނބަރު 

 ެހިކަތާކިއ އްސަަލތައް ނިްނުމމުގައި ހުށަެހޅޭޖިނާއީ މަ " ަވނީވަނަ ނަންބަުރގައި 6ފާހަގަކުރެުވނު ުނުކތާތަކުގެ 

ވަކި ެހިކަތަކކަށް ުނވަަތ  -ފިޔަވައި (presumption of Law)ާޤނޫނީ ޤަރީނާ  - ދަލީލުަތުކގެ ތެެރިއން

ވެގެން ނުާވކަމާއި، ހުށަެހޅޭ ދަީލލުަތކުގެ ތެެރިއްނ ން ަފނޑިޔާރުްނގެ މްައޗަށް ާލިޒމްދަލީލުަތަކަކށް ބުަރވު

ފަނޑިޔާަރށް ޤަޫބލުކުރެޭވ ދަލީުލަތކާއި ެއ ދަީލލުތަކުްނ ކުރެޭވ ިއސްިތންތާޖުަތުކގެ މައްަޗށް ުބރަވެހުެރ، ޔަޤީާނ 

ވެގެން މެނުވީ ކުެށްއ ސާބިތުެވއްޖެ ކަމަށް ޖިނާއީ  (convince)ގާތްކުރާ މިންވަަރަކށް އިުޤތިނާޢު 

ބްދެައްއަކްނ ފާަހަގކުރެެވެއވެ." ަލެއްއގައި ޙުކުްމކޮްށގެން ނުާވެނކަމީ އިސްތިުޤރާރުވެފަިއާވ ޖިނާއީ މަމައްސަ

 މިފަދައިން ކަމިާއ، 
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ޭނ ހިމެގައި ޤަޟިއްޔާ Cr-C/2016/230އިްސތިއުނުާފުކރެވިަފއިމިވާ ުކރިމިނަލް ކޯޓުގެ ަނންބަރު 

މޫސާ ިއތުރުްނ މިމައްަސލައިަގިއ ހިމެނޭ  ަކމަށް، އޭާނގެފަރާްތތަަކށް އަމުުރކުީރ އަްޙމަދު ފަޔާްޟ ޢަީލ ރިޟާ 

އެފަާރްތތަަކށް އަމުރުުކރީ ޒަމީރާއި އަޙްމަދު ތިހާމުެވސް ދަށުކޯޓުގެ ޝަރީޢަުތެގ މަޖިލީހުގައި ބުެނފަިއާވތީ، 

ސުޕްރީމް ެހކިްނގެ ހެކިަބހަށް ރިާޢޔަތްކުރެއްވުމުގައި ައޙްމަދު ފަޔާޟް ަޢލީ ރިާޟކަމަށް ަކނަޑެއުޅްއވުމުގެޮގުތން 

 ނެ ހަމައެއްެންތަކމެވެ.ޔާއާ ޚިާލފުެވފައިާވަކމަށް ބެލެވޭ ކޯޓުގެ އިސްވެ ިއޝާރާްތކުިރ ޤަޟިއް

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ(  1104ކަނަޑެއޅުމުގައި  ޤާޫނނުލްޢުޤޫާބތުގެ  އަދަބު  ،ވަނަ ކަމަކީފަސް  -3.5

ވަނަ މާއްާދއަށް  1109ަވަނ މާއްދާގެ )ށ( ާއިއ،  1108( އާއި، ޤާނޫުންލޢުޤޫބާތުގެ 3ގެ )

 ރިޢާޔަްތޮކށްަފިއނުވާކަމަށް ބުނެ ހުށަެހޅި ނުުކާތައށް ަބލާއިުރ،

 "ކުށްެވރިޔާ ކުށުގެ ޢަމަލު ިހންގީ:

( އެކުށް ކުރުމަށް އެަކީށގެންވާ ވަަރށް ތައްޔާުރވުމަކާއި ުނލައި، ވަަރށް ުކޑަ ަވގުތު ޮކެޅްއެގ 1)
 ތެރޭގައި ކަމަށްެވފަިއ، 

( ކުށްވެރިާޔގެ ޢާންމު ސުލޫާކނުުގޅޭ އާދަޔާ ޚިލާުފ ޙާަލތެއްަގިއަކން ދަޭހކޮށްޭދ ވަގުެތްއގަިއ 2)
 ،ކަމަށްެވފައި

ގެ ކުިރން ޤާނޫނިާއ ގަާވއިދަށް ޙުރުމަތްެތރިޮކށް ހިތަމުން ައިއ ( ކުށްވެރިާޔައީކ އެ ުކްށ ކުރުމ3ު)

މީހްެއކަމަށްާވނަމަ، ޭއނާގެ މްައަޗށް ދަޢާުވކުެރވިފައިވާ ުކްށތަުކގެ އަދަބުގެ ދަރަޖަ، އަަދބު ކަނަޑެއޅުމުގެ އަސާސީ 

ގޮތުން އަދަުބގެ ދަރަޖަ ދަރަޖަ ދަށްކުރުމުގެ އިްޚތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެްނވެއެވެ. މި 2ނުވަތަ  1މިންގަނޑަްށވުރެ  

 ކޯޓުން ދަށް ކުަރންވާނީ ެއީއ ިއންޞާފުވެިރގޮތް ކަމަށް ކޯޓަށް ފެންނަ ނަމެައވެ." މިފަދައިން ކަާމިއ، 

އިްސތިއުނުާފޮކށްަފއިމިވާ ަޤޟްިއޔާގެ ޝަރީަޢތް ނިމުުނގޮތުގެ ިރޕޯޓުގައި ފާހަަގުކރެުވނު ުނކުތާަތުކެގ 

 2014/9ަވނަ ނަްނބަރަްށ ަބާލއިރު، ައޙްމަދު ފަޔާޟް ޢަލީ ރިާޟގެ މްައޗަށް ާޤނޫނު ަނންބަރު  17

ޮކށްަފިއވާ ބާަވތުގެ ކުުށގެ ެރޯކެޑްއ ވަނަ ާމއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާން  1104)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫުނލްޢުޫޤބާތު( ގެ 
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ވަނަ ނަންބަރަށް ރިާޢޔަތް ކުަރްއވާަފިއނެްތކަމަްށ  3ޮއްތކަމަށް ބަޔާްނޮކށްަފިއވުމުން މިދެންނެވި މާއްދާގެ )ރ( ގެ 

 2014/9ބެލެވެން ނެްތކަމާއި، ނަަމވެސް އޭާނގެ މައްޗަށް ައދަބު ކަނަޑެއޅުްއވުމުގައި ޤާނޫނު ނަނަްބރު 

ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ގައި ބުނާފަަދ، ކުްށވެރިޔާ ކުޅަ ކުށުގެ ޢަމަާލއި،  1108 ޤާޫނނުްލޢުޤޫބާތު( ގެ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ކުުށގެ ބާަވާތިއ، ެއކުށް ުކރި ޙާަލތަށް ރިޢާަޔްތކުރާއިުރ، ުހއްދަ ކުރެވިަފިއވާ ދިާފޢުގެ ާޙލަެތްއ ފުރިހަމަވުމާ 

 1109އަދި  ،ދަރަޖަ ދަށްުކރެވޭެނކަމާއި  2ޑަށްުވރެ ކައިިރވެަފިއވާނަމަ، އަދަބު ަކނަޑެއޅުމުގެ އަސާސީ މިންަގނ

ވަނަ މާއްދާގައި ުފރިހަމަުނވާ މަޢާފު ލިބެިނވި ދިފާެޢްއގެ ސަބަބުން އަދަބުގެ މިްނވަރު ދަށްވާން ވާނެކަމަށް 

 ބަޔާންެވފައިީވނަމަވެސް މިކަންކަމަްށ ރިޢާަޔތް ުކރައްވާަފިއނުާވކަން ަޝރީޢަަތށް ފާަހގަކުެރޭވކަމެވެ.

 

އަޙްމަދު ފަޔާޟް ޢަލީ ރިޟާގެ މައްޗަށް ކުރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަެހޅުުނ ވަނަ ކަމަކީ، ހަ  -3.6

ިއ، ދިފާޢީ ހެިކން ޅިަފިއވާ ެހްއކާމެދު ތަުޢނުކުރުމާ ޤަޟިއްާޔގައި ޝަަފޙީ އަދި ކިާތބީ ހެިކ ބަަލިއގަތުމާއި ުހށަހެ 

ިމނަލް ކޯޓުގެ ފަނިޑޔާރުން ޙާޟިުރކުރުމުގެ ފުރުަޞުތ ލިބިދިނުމުގައްާޔިއ ެހިކ ވަޒަްނުކރުމުގައި ކުރި

ވަނަ ާމއްދާގެ )އ( ާއިއ، ދިވެހިާރއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަްނބަރު  51ޢަމަލުކުަރްއވާަފިއވަނީ ޤާޫނނުއަސާސީގެ 

2011/SC-A/36  ،ުޤަޟިއްޔިާއން ަކނަޑައޅާަފިއވާ ުއޞޫލާއި ޚިލާަފްށކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ުނކުާތައށް ބަާލިއރ 

ޤަޟްިއޔާގައި ފާހަަގުކރެވޭ ުނކުާތަތކުގެ )ށ(  SC-A/36/2011ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ަނންބަުރ 

ގައިވަީނ، "ފަނިޑޔާުރ )ޤާޟީ( ގެ އިްޤތިނާުޢ )ޤީާޟއަށް ޤަޫބލުކުރެުވން( ކަނަޑެއޅުމުަގިއ ފަނިޑޔާރަްށ ިލޭބ 

 ިއޚްތިާޔރު ލިބިގެްނވީނަމަވެސް ެހކި މިނިވަން ިއޚްިތޔާރީ ބާރުގެ ދަށުން ވަކި ެހިކބަހެއްގައި ިހފުމާއި ދޫކޮށްލުމުގެ

ވަޒަންކުރުމުގެ ިއޚްތިޔާީރ ާބރު ެއ ެހކިބަުހގެ ައުޑެއހުމަކާުނލައި ޤާީޟައށް ިލބިގެްނ ނުވާެނކަްނ އެނޭގކަާމިއ 

ކޯޓުން އަޑުާނހައި އޮތް ެހކިބަސް ަތެކްއގެ ައންދާާޒެއއް ނުަވތަ ލަަފއެއް ުނކުެރވޭެނކަމާ އަދި އަމުދުން އެ 

ފާޢުވާ ފަރާުތްނ ައޑުއަަހން އެދޭ ެހކިބަަހަކށް ވެއްޖެނަމަ އެ ހެކިބަހުެގ ައޑުއެހުަމކާުނލައި ނިންމާ ހެކިބަަހކީ ދި

ނިންމުމަކީ ދިފާޢުވުމުގެ ަޙްއޤަށް ބުރޫއަާރނެ ކަމްެއކަާމއި ޤާނޫނީ ޮގތުން ެހިކންނާ ސުވާލުކުރުމަށްފަުހގައި މެނުީވ 

ކޯަޓށް ނުިލބޭެނކަމާއި، ަމއްސަލައިގައި ސާިބތުާވގޮްތކަމަްށ  ހެކިބަހާމެދު ކޯޓުން ދެޭކގޮްތ ކަނަޑެއޅުމުގެ ަޙއްޤު
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ފަނޑިޔާަރށް ކުިރން ޤަބޫލުކުރެިވފައި އޮްތގޮްތ، ައުޑނޭހި އޮތް ހެކިބަހެއް ައުޑއެހުމުން ބަދަުލވާޮގތްވުމަކީ 

 ެއަކށީގެްނާވކަމްެއަކން އެނެގން އޮންނަ ޮއތުމެވެ." ކަމިާއ،

އި ުހށަަހޅާަފިއވާ ފަާރތްަތކުގެ ެތެރިއްނ ޝަރީޢަަތށް މިމައްސަލައިގައި ދިާފޢީ ެހކިްނގެ ގޮުތގަ 

ހިާޒުރކޮށްަފިއނުވާ ފަރާްތަތްއ ހިާޒރުނުކުރެުވނު ސަބަބުެގ ގޮތުގަިއ އިްސތިއުާނުފކޮްށފައިމިވާ ކުރިމިނަލް ކޯޓުެގ 

 13ޤަޟިއްޔާގެ ޝަީރޢަތް ނިމުނުގޮތުެގ ރިޕޯޓުގެ ފަހާގަކުރެުވނު ުނުކތާަތކުެގ  Cr-C/2016/230ނަންބަރު 

ހެކިން ހުށަހެޅި އިރު ހެކިން ހުށަހަޅާ ބޭނުމުގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "، ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަާޔްނކޮްށފައިވަނީ

ނުވަތަ ަވނަވަރު ުހށަެހޅިއިުރ ު ސަބަބުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު ހާޟިރުކުރަން ނުޖެހޭ ފަރާތްތަކާއި ހެކިންގެ މަޢުލޫމާތ

ބޭނުްނވާ އަސާސީ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަަމކޮށްަފއި ނުވާީތާއިއ، އަދި ދަޢުާވލިބޭ  ޝަރީޢަތަށް އެފަާރތެއް ޙާިޟރުކުރުމަށް

ފަރާްތތަުކން ުހށަަހޅާަފިއވާ ބައެއް ެހކިން ޙާޟިުރކުަރން ބޭނުން ނޫްނކަމަށް ދަުޢވާިލބޭ ފަާރތްަތކުން ޝަރީަޢތުގެ 

 ޮއންަނކަމާއި، އެހެްނކަމުން، މަޖިލީހުގައި ބުނުމާއި ުގޅިެގން ޙާޟިރުކުރެިވފާ ނުވާ ަފރާތް" ތައް ކަން ެއނެގން

މިދެންނެވި ސަބަުބަތކަްށ ަބލާއިރު، ދިފާީޢ ެހކިންގެ ޮގތުަގިއ ހުަށހަާޅފައިާވ ެހކިަތކުެގ ތެެރިއން ަޝރީޢަަތްށ 

ޤަޟިއްޔާގެ  SC-A/36/2011ހިާޒުރކޮށްަފިއނުާވ ފަާރތްަތްއ ހާޒިުރކޮްށފައިުނވަނީ ސުްޕރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަުރ 

ގައި ާފހަކުރްައވާަފިއވާ ފަދަ ފަނިޑޔާރު )ޤާޟީ( ގެ އިޤްތިނާޢު )ޤާޟީއަށް ޤަޫބލުކުރެވުން( އިސްވެދެްނނެވި ުނކުތާ 

ކަނަޑެއޅުމުގައި ފަނިޑޔާރަްށ ލިބޭ މިނިވަން ިއޚްިތޔާރީ ބާރުގެ ދަށުން ެއަކނިނޫްނކަާމިއ، ނަމަވެސް އެ ެހކިން 

ބުަތުކެގ މައްޗަށް ިބާނކޮްށކަްނ ޝަރީޢަތަށް ހާޒިރުޮކްށަފިއނުވަނީ ޤަބޫލުކުެރވޭފަދަ ެއަކށީގެްނވާ ސަބަ

ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީަޢތް ނިމުނުޮގތުެގ  Cr-C/2016/230އިްސތިއުނުާފޮކށްފައިމިވާ ުކރިމިނަލް ކޯޓުގެ ަނންބަރު 

ަވނަ ަނންބަރަށް ބެލުމުން އެނގެން ޮއންާނތީ ސުޕްރީމް ކޯުޓގެ ަނންބަުރ  13ރިޕޯޓުގެ ަފހާގަުކރެުވނު ނުުކތާތަުކގެ 

2011/SC-A/36 ްާޔގައި ފާހަަގުކރެވޭ ުނުކތާަތކުގެ )ށ( އިްސތިއުާނފުޮކށްަފއިމިވާ ޤަޟިއްާޔައްށ ޤަޟިއ

 ތަުޠބީޤުނުކުރެޭވކަމެވެ.
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 ދެވަނަ: ފަނޑިޔާރު މުޙައްމަދު ނިޔާޒުގެ ރަޢުޔާއި އެރަޢުޔު ބިނާކުރި ސަބަބު؛

ާޤއިމުކުރުމްަށ އިންސާފް  އަހްމަދު ފަޔާޟް ޢަލީ ރިޟާގެ މްައޗަށް ޢަދުލުފުރަތަމަކަމަކީ، )ހ( 

 2ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  530ހުރަސް އެޅުމުގެ ކުށް ސާިބތުާވކަމަށް ކަނޑައަާޅަފިއަވީނ ޤާނޫނުލްޢުޤޫާބތުގެ 

ވަނަ ނަންބަުރގައި ބަޔާންކުރާ ޮކން ޢަމަެލްއ ޮކށްގެްނަކން ޝަރީޢަތުެގ އްެއވެސް މަރުަޙާލއެއްަގިއ 

ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ(ގެ 530ކުާތއަށް ބަލާއިުރ، ޤާނޫުނލްޢުޤާޫބތުގެ ފައިވާ ނު ކަމަށް ުބނެ ހުަށހަޅާ  ބަޔާްނކޮްށފައިުނވާ

 ވަނަ  ނަންބަުރގައި ބަޔާްނ ކޮްށފައިަވނީ؛ 2

.)ހ( މީހަކު ހައްޔަރުކުރުމަށް، ނުވަތަ މީހެއްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާއެއް އުފުލުމަށް، ނުވަތަ މީހަކު 530

ދިފާޢެއް ހުށަހެޅުމަށް ހުރަސްއެޅުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ނުވަތަ އެއިން ކަމެއް ހުއްޓުވުމުގެ 

 މަޤްޞަދުގައި، އެނގިހުރެ، އަންނަނިވި ޢަމަލުކުރާ މީހާ އެކުރަނީ ކުށެކެވެ. 

ރީޢަތަށް ހުށަހެޅިދާނެ ހެއްކެއްކަމުގައި ވިޔަސް އަދި ނުވިޔަސް މައްސަލައަކާ ގުޅުން ހުރި ( ޝ2ަ)

މާއްދީ ހެކި ނެތިކޮށްލުމާއި، ބަދަލު ކުރުމާއި، ފޮރުވުމާއި، ފާހަގަނުވާނޭ ގޮތް ހެދުމާއި، ދޮގު ހެކި 

 ބެހެއްޓުމާއި، ދޮގު މަޢުލޫމާތު ދިނުން؛ ނުވަތަ 

އެާމއްދާގެ )ހ(ގެ  ައކީ ޮކބާަކން (actus reus)ގައި ަބޔާން ކުރާ ުކށުގެ ޢަމަލު މާއްދާގެ )ހ(މިމިފަދައިންެނވެ. 

އިްސތިއުނާފް ުކރި ައޙްމަދު  ކޮްށފައިވާ ކަމާއި،  (ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާނ5ް(ވަނަ ނަންބަރުން ެފށިެގން )1)

(ވަނަ ަންނބަރުގެ ދަށުން ކަމަށްވާީތ، 2ދަޢުވާ ުއފުާލފައިަވނީ މިމާއްދާގެ )ހ(ގެ )މައްަޗށް  ފަޔާޟް ޢަލީ ރިޟާގެ

ޝަރީަޢތަށް )ަހެއްއ( ޢަމަލެއް ބަޔާްނކޮްށަފިއާވ ކަމިާއ، އެއީ 06ެއައކުަރށް ަބލާއިުރ، ެއައުކރުގައި ތަާފުތ 

 ؛ްއދީ ހެކިހުށަެހޅިދާނެ ެހްއެކްއކަމުަގިއ ވިޔަސް އަދި ުނވިޔަސް މައްަސަލައކާ ުގޅުން ހުރި މާ 

 ނެތިކޮށްލުން. (1)

 ބަދަލު ކުރުން. (2)

 ރުވުން.ފޮ (3)

  ގޮތް ހެދުން.ފާހަގަނުވާނޭ  (4)

 ދޮގު ހެކި ބެހެއްޓުން.  (5)

 . ދޮގު މަޢުލޫމާތު ދިނުން (6)
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ކުރުަމކީ، ނުވަތަ ެއްއޢަމަަލށްވުެރ ގިަނ ޢަމަލުވިޔަސް ތެެރިއން ޢަމަެލްއ  ކަމިާއ މީގެ )ަހއެއް( ޢަމަލު  06މި 

ވަނަ ނަންބަރުގެ )ށ(ގައި ަބޔާން ުކރާ ކުުށގެ ޢަމަުލ ހިންގުީނ 2މާއްދާގެ )ހ(ގެ ަވަނ 530ޤާނޫނުލްޢުޤޫާބތުގެ 

ކަމާއި، އިްސތިއުާނފް ކުރާ ައޙްމަދު ފަޔާޟް ަޢލީ ރިޟާގެ މްައޗަށް ަދުއލަތުްނ ކޮްށފައިވާ ދަުޢވާގައި ޭއނާއާ 

 ގުޅޭ ބައިގައި ބަޔާން ޮކށްަފިއވަނީ؛

ގޮސް، އެތަނުގައި  ރިޟާ އެސަރަޙައްދަށްދު ފަޔާޟް ޢަލީއަޙްމަ...މިމީހުންގެ ތެރެއިން "

ވަމުން ދިޔަ ސިފައިންގެ ބޭކަލުންނަށް އަމުރުމަޢުރޫފު ހިންގައި އެތަން މީނާގެ ޙަރަކާތްތެރި

ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށަށް ގެނައުމަށްފަހު ކުށުގެ ވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2014/09ޤާނޫނު ނަންބަރު: ނުވާތީ... އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި އަޅާފައި 

ރާ ޙަވާލާދީ، އެމާއްދާގެ )ށ(ގެ ވަނަ ނަންބަ 02ނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ވ530ަޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު(ގެ 

މައްޗަށް ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމަށް ހުރަސްއެޅުމުގެ ފަޔާޟް ޢަލީ ރިޟާގެ ދަށުން...އަޙްމަދު 

 ކުށުގެ ދަޢުވާ..." 

ންެނވެ. މިދަޢުވާގެ ސީޣަާއށް ބަލާއިުރ، މިދަޢުވާ ެއަބއެއްގެ މްައޗަށް ަރއްދު ޮކށްަފިއވާ އަެނއް ދެމީހުންނާއި މިފަދައި

ޚިލާަފށް، ައޙްމަދު ފަޔާޟް ޢަލީ ރިޟާގެ މައްޗަށް  ތުހުމަތު ކުރާ ކުށުގެ ޢަމަަލީކ،"... އެސަރަޙައްަދށްގޮސް، 

ބޭަކލުނަްނށް އަމުރުމަޢުރޫފު ހިްނގައި ެއތަން މީާނގެ ކޮންޓްޯރލްެގ ެއތަނުަގއި ޙަަރާކްތތެރިވިވަުމން ދިޔަ ސިފައިްނގެ 

ދަށަށް ގެނައުަމްށފަހު ުކށުެގ ވެށި ރައްާކތެިރޮކށް ބެލެެހއްޓުމަށް ައޅަންޖެހޭ ފިަޔވަުޅތައް ެއކަށެީގންވާ ޮގތުަގިއ 

ަވަނ 02އްދާގެ )ހ(ގެ ަވަނ މ530ާމިޢަމަލަކީ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާުތެގ  ައޅާަފިއ ުނވާތީ..." ަކން ެއގެން ޮއތްއިުރ،

ނަންބަުރގައި ަބޔާންކުރާ ަޢމަލު ަތކުގެ ތެރެއިްނ ޢަމަެލްއތޯ ަބލަންޖެހޭ ކަމާއި، ިމގޮތުން ބަާލިއރު، އެާމއްދާެގ 

އްކަުމަގިއ ވިޔަސް އަދި  ނުވިޔަްސ ދާނެ ެހްއކެ ގައި ބަޔާން ޝަރީަޢތަށް ހުށަހެޅިަވނަ ނަްނަބރު 02)ހ( ގެ 

، ފޮރުުވން، ކުރުން  ބަދަލު، ނެތިކޮްށލުން  (physical evidence)މައްސަަލައކާ ގުުޅން ހުިރ މާއްދާ ެހކި 

މިއިްނ ކޮންމެ ކަމަީކ، މުއްތަހަމު  ދިނުން މަޢުލޫމާތު ދޮގު އަދި  ެބހެއްޓުން ެހކި ޮދގު ،ހެދުން ގޮތް ފާހަގަނުވާނޭ

ގެްނ ނފުރިހަމަ ނުވާނެ ކުށްެއަކން އެ (actus reus)ެއކަމެއް ުކރުމުން މެނުވީ ެއުކށުގެ ޢަމަލު ޭއނާ އަމިއްލަައށް 

ޮއންަނކަމާއި، މިނަްނބަރުގެ ދަށުން، ަބޔާން ކުރާ ކަމެއް ކުރުމަށް އެީހތެރިވެ ދިުނން، ުނވަތަ މަގުަފހި ޮކށްދިނުްނ، 
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ން ޮގަތުކން އެެހން މީަހކު ލައްވާ ެއަކން ކުރުވުަމކީ މިނަްނބަރުގެ ހެުނވަތަ ހިްތވަރު ދިުނން ނުަވތަ ެއނޫންވެސް އެ 

ަކންަތުކގެ ެތރެއިްނ   06މިނަންބަރުގެ ދަށުން ބަޔާން ކުރާ ދަށަށް ފެތިެގންދާނެ ކަމެއް ނޫްނކަން ެއގެން ޮއތްއިރު، 

ރުަތކުގެ ތެރޭގިައ ައޙްމަދު ފަޔާޟް ަޢލީ ިރޟާ ކުިރކަމެއް ސާިބުތކޮށްެދވިގެން މެނުީވ ކުށުެގ އަާސސީ ުއންސު

ހިމެނޭ ކުުށގެ ޢަމަލުގެ ުރުކން ސާބިތު ުނވާެނކަމިާއ، ައޙްމަދު ފަޔާޟް ޢަލީ ރިޟާގެ މައްަޗށް ަދއުަލތުްނ 

ހުށަެހޅި ދަޢުާވައށް ބަާލިއުރ، ބަާޔންވެދިޔަ ނަންބަުރގެ ދަުށން އަޙްމަދު ފަޔާްޟ ަޢލީ ރިޟާ ކުރި ެއްއވެސް 

ކޯުޓގެ ޝަރީޢަުތގެ މަޖިލީހުގައި ެއކަން ާސފުޮކށް ދިނުމަށް އެދުމުން،  ދަށުމެއް ބަޔާްނޮކށްފައި ނެްތަކމާއި، ކަ

ޕްރޮސިކިއުަޝނަށް ެއކަން ސާފުޮކށް ދެވިފައިެނތް ކަާމިއ، ީއޯއޑީ ޓީމް ލޯްންޗކޮޅަށް އެުރވުމާއި ީއޯއީޑޓީން ޯލންޗް 

ނަ ނަންބަުރގެ ދަަށްށ ވަ 02ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(ގެ 530ކޮަޅްށ އަރުަވން ޖެހުުނ ސަބަބު ެއީއ ޤާނޫުނލްޢުޤޫާބތުގެ 

ވަދެގެންދާ ކަްނަތްއތައް ޫންނކަމާއި އެހެނީ، ޕްރޮިސިކުއޝަނުން ބަާޔން ކުރާ ެއަކްނކަމަކީ ައޙްމަދު ފަޔާޟް ޢަލީ 

ރިޟާ ެއހެން ަބޔަކު ަލްއވާ ކުރުވިކަމަށް ތުހުމަތު ކުރާ ކަްނަތްއތަެކްއކަމާއި ނަމަވެސް ޤާނޫނުލްޢުޤޫާބތުެގ 

ބަރުގައި ބަާޔން ކުރާ ކުުށގެ ޢަމަަލކީ ސީދާ މުއްތަހަމުގެ ޢަމަލުން ފުރިހަމަވާ ނަން 02ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 530

ވަނަ ނަންބަުރގެ ދަށުްނ 2ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ 530ކަްނަތްއތަެކްއަކން އެެގން ޮއތުމުން، ޤާނޫނުލްޢުޤޫާބތުގެ 

ިއ ޮކށްަފިއވާ ދަޢުާވައީކ އެާމއްދާގެ )ށ(އާ ަޙވާލާީދ ޢަދުލު ިއންޞާފު ޤާއިުމކުރުމަށް ހުރަސްއެޅުމުގެ ުކށުގަ

 އެާމއްދާގެ ދަށުން އަޙްމަދު ފަޔާޟް ޢަލީ ރިޟާގެ މައްަޗށް ުކރެވިދާނެ ދަޢުާވެއްއ ޫނންކަމެވެ.  

އަޙްމަދު ފަޔާޟް ޢަލީ ރިޟާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ ކުެރވިފައިަވނީ، )ށ( ދެވަނަކަމަކީ، 

ށުން ކަމަްށވާތީ، "ިފނިފެންާމ" ލޯްނޗް (ވަަނ ނަންބަރުގެ ދ2ަަވަނ މާއްދާގެ )ހ(ގެ )530ޤާނޫނުލްޢުޤޫާބތުގެ 

ހާދިޘާ ހިނގިދުވަހު އެސަަރހައްަދށް އަޙްމަދު ފަޔާޟް ޢަލީ ރިޟާ ގޮސް، އެސަަރްއަޙއްދުގެ ޮކންޓްރޯލް ޭއާނ 

ައިދ ަވުގތު ެއތަނުަގއި ތިބި ސިަފިއންގެ މައްަޗށް އަމުރު މައުރޫފް ިހންގިތޯ ުނވަތަ ނޫންތޯ އެ ެނގިތޯ އާއި ޭއނާގެ 

ގައި ސިފައިްނގެ އެހެން ބަަޔކު އަމުރު މަޢުރޫފް ހިންގަން ިތބިތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ަބލައި ޝަރީަޢތަށް އެަސރަަޙއްދު

ސާބިތު ކުރުަމކީ ައޙްމަދު ަފޔާޟް ަޢލީ ރިާޟގެ މައަްޗށް އުުފލިަފިއވާ މިދަޢުާވާއއި ުގޅުން އޮްތކަމެއް ނޫްނކަމާއި 
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 superior)ފާޢުގެ ޮގތުގައި ނެގި، ސްީޕރިއަރ ޯއަޑރ އެއީ މިދަޢުވާ ރައްދުވާ ދެްނތިބި ދެމީހުން އެމީުހންގެ ދި

order)  ެގުޅިަފިއވާ ކަމެއް ކަން ެއގެން ޮއެވެއވެ.ދިފާޢާގ  

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 2014/9 ނަްނބަރު ޤާނޫނުބަޔާންވެިދޔަ ކަްނަކން އެހެން ުހުރމުން، ވީމާ،        

ަނންބަުރގެ ދަށުްނ، ެއމާއްދާގެ )ށ( އާ ަޙވާލާދީ،  ވަނަ 02 ގެ ( ހ) ާމއްދާގެ ވަނަ 530 ގެ( ޤާނޫނުލްޢުޤޫާބތު

ައޙްމަދު ފަޔާޟް ަޢލީ ރިާޟގެ މްައޗަށް ޮކށްފަިއވާ ޢަުދލު ިއންޞާފު ާޤއިމު ކުރުމަށް ހުރަސް އެޅުމުގެ ދަޢުާވައކީ، 

ގެ ްކރިމިނަލް ކޯޓުައޙްމަދު ފަޔާޟް ަޢލީ ރިާޟގެ މައްަޗށް ކުެރވިދާނެ ދަުޢާވއެއް ޫންނކަން ެއގެން ޮއުތމުން،  

ގެ ކޮްށފައިވާ ުޙކުމުައޙްމަދު ފަޔާޟް ަޢލީ ރިޟާެގ މައްަޗށް  ިއން ޤަޟިއްޔާ Cr-C/2016/230ނަންބަުރ: 

 ކުަރންޖެހެއެވެ. ާބޠިލު  ބައި

އިސްވެ ާފަހގަކުރެވުނު ުނުކތާަތކުގައި ަބޔާންުކރެވުނު ކަްނަތްއތަްއ ެއގޮތުގެ މަތިން އެެހްނކަމުން،  

ގެ ނަްނބަުރ ކޯޓު  ކުރިމިނަލް ،ަހިއކޯޓުގައި ބެިލ ފަނޑިޔާުރން  ދެެކނީ  ދިެވހިާރއްޖޭގެހުރުމުން، މިމައްސަލަ 

230/Cr-C/2016  ޤަޟިއްާޔިއން ކ.މާލެ / ކުިރީކލަގެ، ައޙްމަދު ފަޔާޟް ޢަލީ ރިޟާ ގެ މައްަޗްށ

 ކުަރްއވާަފިއވާ ޙުކުމަށް ބަަދލުގެްނނަން ޖެޭހކަމަށެވެ.
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 :ްޙުކުމ 

ދެންފަހެ، އިްސވެ ބަޔާްނުކރެވުނު ކަްނަކން ެއފަދައިްނ ހުރުމުން، އިސްިތުއނާފުޮކްށަފއިމިާވ 

އަޙްމަދު ފަޔާޟް ޢަލީ ކ.މާލެ / ކުިރކީަލެގ، ޤަޟިއްޔިާއން  Cr-C/2016/230ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްާދެގ  530ގެ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫުނލްޢުޤޫާބތު(  2014/9ޤާނޫނު ނަންބަރު ރިޟާގެ މައްަޗށް 

އަދުލު ިއންސާފު ޤާއިުމކުރުމަށް ވަނަ ނަްނަބރާއި ޙަވާލާދީ އެާމއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން  02)ހ( ގެ 

)ދިވެހިރާއްޖޭެގ  2014/9ޤާނޫނު ންަނބަރު  ހުރަސެްއޅުމުގެ ކުުށން ކުްށވެރިެވއްޖެކަމަށް ަކނަޑައަޅިއ،

ވަނަ ަނންބަރާިއ، މިމާއްދާެގ )ށ( އާއި މިޤާނޫުނެގ  02ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ެގ  530ޤާނޫނުލްޢުޤޫާބތު( ެގ 

ވަަނ  1002އާއި މިމާއްދާގެ )ށ( ާއއި ޙަވާލާީދ، މި ޤާނޫނުގެ  (ii)( ގެ 1ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ(ގެ ) 1102

މުއްދަތަށް ޖަަލށްލުމަްށ ުކރައްވަާފިއާވ  ައަހރު ދުވަހުގެ 2މަދު ފަޔާޟް ަޢލީ ރިޟާ ޙްއަ  މާއްދާގެ ދަުށން

ާބޠިުލޮކްށ މިމައްސަލަ ބެލި ދިވެިހރާއްޖޭގެ ހިައކޯުޓގެ ފަނިޑޔާރުންގެ ިއްއތިފާޤުްނ  ޙުކުމުގެ ެއބައި

 ޙުކުްމކޮްށފީމެެވ.

 

 
  


