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ހައިކޯޓު  /ދެކުނު ގޮފި
ސ.ހުޅުދޫ  -މީދޫ

ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ
 ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ2015/HC-S-A/03 :
 އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތް:
* ނަން :ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
* އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރ- :

ސ
އފީ ް
ގ ޮ
ރލް ެ
ނ ަ
ޖ ެ
އޓަރ ެ
ސކި ު
ރ ި
ޕ ޮ
* ދާއިމީ އެޑްރެސްް :
* މިހާރުގެ އެޑްރެސް :ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

 އިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތް:
* ނަން :މުޙައްމަދު މުޝްޢަލް އިބްރާހީމް * ދާއިމީ އެޑްރެސް :ރޯޝަނީވިލާ  /ފުނާޑު ،ޏ .ފުވައްމުލައް
* އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރA166737 :

* މިހާރުގެ އެޑްރެސް :ގަންޖާމިގެ  /ފުނާޑު ،ޏ .ފުވައްމުލައް

* ރަޖިސްޓްރީކުރެވުނު ތާރީޚް 17 :ރަބީޢުލްއައްވަލް 1437

* ނިމުނު ތާރީޚް 26 :ރަބީޢުލްއައްވަލް 1437

 28ޑިސެމްބަރ 2015

2016

06

ޖެނުއަރީ

 އިސްތިއުނާފުކުރެވުނު އަމުރު ނަންބަރުR1C-CA/89/2015 :
 ނިންމެވިކޯޓު :ޏ .ފުވައްމުލަކު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
 މައްސަލައިގެ ބާވަތް :ކޯޓު އަމުރު
 ހުށަހެޅި ތާރީޚް 17 :ޑިސެމްބަރ 2015

* ނިމުނު ތާރީޚް 06 :ޖެނުއަރީ 2016

-------------------------------------------------------------------------------- ----

ހައިކޯޓު /ދެކުނު ގޮފި .ބަހާއުއްދީނު މަގު ،ސ .ހުޅުދޫ – މީދޫ .ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯނު ،6894701 ،6894700 :ފެކްސް6894702 :
އީމެއިލްinfosouthern@highcourt.gov.mv :

ވެބް ސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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 ދަޢުވާގެ ޚުލާޞާ:
މިއީ ،ފުވައްމުލަކު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  RIC-CA/89/2015ކޯޓު އަމުރު
ނެރުއްވާފައިވަނީ ޝަރުޢީ ނުވަތަ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ކަމަށްބުނެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ
ފަރާތުން އެ އަމުރު އިސްތިއުނާފު ކުރުމުން ބަލާފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެކެވެ.
ޕްރޮސިކިއުޓަރ

ޖެނެރަލްގެ

އޮފީހުންކުރި

މި

އިސްތިއުނާފީ

ދަޢުވާ

ރައްދުވާ

ފަރާތަކީ

ޏ.ފުވައްމުލައް ،ފުނާޑު /ރޯޝަނީވިލާ ،މުޙައްމަދު މުޝްޢަލް އިބްރާހީމް (ދރ .ކާޑް ނަންބަރު )A166737
އެވެ.

 ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައް:
- 01

އިސްތިއުނާފު

މިކުރެވޭ

ފުވައްމުލަކު

މެޖިސްޓްރޭޓް

ކޯޓުގެ

ނަންބަރު

 RIC-CA/89/2015ކޯޓު އަމުރަށް ބަލާއިރު ،އެ އަމުރަކީ ޏ.ފުވައްމުލައް ،ފުނާޑު /ރޯޝަނީވިލާ،
މުޙައްމަދު މުޝްޢަލް އިބްރާހީމް ،މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅޭކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކުރެވިފައިވާއިރު،
އޭނާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކޮށްދެއްވުން އެދި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ގެ ނަންބަރުTD07660:
"ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކުރެވޭމީހުން ބަންދުކުރިތާ  24ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް
ޙާޟިރުކޮށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމް" އިން ހުށަހެޅުމުން ނެރުއްވާފައިވާ އަމުރެއްކަމާއި ،މުޙައްމަދު މުޝްޢަލް
އިބްރާހީމް އިތުރަށް ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ނުފެންނަކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވައި ،އެއަމުރުގެދަށުން އޭނާ ބަންދުން
ދޫކޮށްލުމަށް އަމުރު ކުރައްވާފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ.
-02

ފުވައްމުލަކު

މެޖިސްޓްރޭޓް

ކޯޓުގެ

ނަންބަރު

 RIC-CA/89/2015ކޯޓު އަމުރަކީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކާއި ޚިލާފަށް ނެރުއްވާފައިވާ އަމުރެއް
ކަމަށްބުނެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމުގައި
 03ނުކުތާއެއް ފާހަގަކޮށް އެ ނުކުތާތަކާމެދު ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދައްކާފައިވެއެވެ.

ހައިކޯޓު /ދެކުނު ގޮފި .ބަހާއުއްދީނު މަގު ،ސ .ހުޅުދޫ – މީދޫ .ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯނު ،6894701 ،6894700 :ފެކްސް6894702 :
އީމެއިލްinfosouthern@highcourt.gov.mv :

ވެބް ސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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* ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ :ފުވައްމުލަކު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަމްބަރު R1C-CA/89/2015
އަމުރަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމުހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  49ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ނެރުއްވާފައިވާ
އަމުރެއްކަމަށްބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާއެވެ.
* ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ :ފުވައްމުލަކު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަމްބަރު R1C-CA/89/2015
އަމުރު ނެރުއްވާފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަމްބަރު  2010/SC-A/19ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތް
ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓްގެ  9ވަނަ ނުކުތާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކަށް ރިޢާޔަތް ކުރެއްވުމަކާއިނުލައި
ނެރުއްވާފައިވާ އަމުރެއްކަމަށްބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާއެވެ.
* ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ :ފުވައްމުލަކު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަމްބަރު R1C-CA/89/2015
އަމުރަކީ" ،ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކުރެވޭ މީހުން ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް ޙާޟިރުކޮށް ބަންދާމެދު
ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ޤަވާއިދު" ގެ  7ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި ޚިލާފަށް ނެރުއްވާފައިވާ އަމުރަކަމަށްބުނެ
ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާއެވެ.
 -03ފުވައްމުލަކު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަމްބަރު  R1C-CA/89/2015އަމުރަށާއި ،އެ
އަމުރު އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާތަކަށާއި،
އެނުކުތާތަކާއި ގުޅިގެން ދެފަރާތުން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކައަށާއި ،މައްސަލައާއި
ގުޅުންހުރި ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ޝަރީޢަތަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
 3.1ފުރަތަމަ ކަމަކީ :ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހެއްގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގައި
ފަނޑިޔާރު ބަލަންޖެހޭނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  49ވަނަ މާއްދާއި "ކުށެއްގެ
ތުހުމަތުގައި ބަންދުކުރެވޭ މީހުން ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް ޙާޟިރުކޮށް ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުގެ
ޤަވާޢިދު" ގެ  7ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ( 5ފަހެއް) ސަބުންކުރެ ސަބެއް އެމީހެއްގެ
ކިބާގައި ފުރިހަމަވެފައިވޭތޯކަމާއި،

ހައިކޯޓު /ދެކުނު ގޮފި .ބަހާއުއްދީނު މަގު ،ސ .ހުޅުދޫ – މީދޫ .ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯނު ،6894701 ،6894700 :ފެކްސް6894702 :
އީމެއިލްinfosouthern@highcourt.gov.mv :

ވެބް ސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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އެގޮތުން ،އެމީހަކާމެދު ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ މައްސަލައެއްގެ ހެކި ފޮރުވުމަށް ނުވތަ ހެކިބަސްދޭން
ހުރި މީހަކަށް ނުފޫޒެއް ފޯރުވުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފާނެކަމަށް ،ނުވަތަ ކޯޓަށް ހާޒިރު ނުވެދާނެކަމަށް ،ނުވަތަ
ފިލާފާނެކަމަށް ،ނުވަތަ ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފިނަމަ މުޖްތަމަޢުގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެދާނެކަމަށް
ފަނޑިޔާރަށް ފެނިއްޖެނަމަ ،އެމީހަކު ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމުގެ އަމުރެއް ނެރުމުގެ ބާރު ފަނޑިޔާރަށް ލިބި
ގެންވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،
އިސްތިއުނާފު މިކުރެވޭ ފުވައްމުލަކު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަމްބަރު R1C-CA/89/2015
އަމުރަކީ ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ގެ ނަންބަރު" TD07660:ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކުރެވޭމީހުން
ބަންދުކުރިތާ  24ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް ޙާޟިރުކޮށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމް"
ހުށަހެޅުމުން ،މުޙައްމަދު މުޝްޢަލް އިބްރާހީމް ގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވުނު ކުށުގެ ތަޙްޤީޤު ނިމިފައިވާކަމަށް
ވިދާޅުވެ ،އެސަބަބަށްޓަކައި އޭނާ އިތުރަށް ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ނުފެންނަކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވައި އޭނާ
ބަންދުން ދޫކޮށްލުމަށް ކޮށްފައިވާ އަމުރެއްކަން އެނގެން އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
 -3.2ދެވަނަ ކަމަކީ :ޤާނޫނުއަސާސީގެ  49ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތަށް މީހަކު ބަންދުކުރުމުގައި،
ތުހުމަތުކުރެވޭ

ކުށް

ސާބިތުކުރުމަށް

ކާފީ

ހެކިތަކެއް

ނެތްކަމުގައިވިޔަސް،

ޝައްކުކުރެވޭ

ކުށުގެ

ނުރައްކާތެރިކަމަކީ ކޮބައިކަމާއި ،އަދި އެ ކުށް ތަޙްޤީޤުކުރުމުގައި ހުރީ ކިހާ މިންވަރެއްގެ އުނދަގޫތަކެއްތޯއާއި،
އެކަމުގައި ހިމެނޭ މީހުންގެ އަދަދަކީ ކޮބައިކަމާއި ،ކުށުގެ ޠަބީޢަތަކީ ކޮބައިކަމާއި ،ކުށުގެ ކުޑަބޮޑު މިނަކީ
ކޮބައިކަމާއި ،އެކުށަށް ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދަބަކީ ކޮބައިކަމާއި ،ޝައްކުކުރެވޭ މީހާ ފިލައިފާނެ ކަމުގެ
ބިރުއޮތީ ކިހާވަރަކަށްކަމާއި ،އަދި ހެކިތަކާކުޅެ ހެކިތައް ނައްތާލުމުގެ ބިރު އޮތީ ކިހާ ވަރަކަށްކަން ފަނޑިޔާރު
ވަޒަންކުރަން ޖެހޭނެކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  2010/SC-A/19ޤަޟިއްޔާގައި
ބަޔާންކުރައްވާފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި،
މިޤަޟިއްޔާއާ ގުޅިގެން ދެފަރާތުންމެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކައަށާއި،
ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ބެލިއިރު ،މުޙައްމަދު މުޝްޢަލް އިބްރާހީމް ހައްޔަރުކުރެވިފައިވަނީ މަސްތުވާތަކެތި
ހައިކޯޓު /ދެކުނު ގޮފި .ބަހާއުއްދީނު މަގު ،ސ .ހުޅުދޫ – މީދޫ .ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯނު ،6894701 ،6894700 :ފެކްސް6894702 :
އީމެއިލްinfosouthern@highcourt.gov.mv :

ވެބް ސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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އެތެރެކުރަން އުޅޭ ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ކަމަށް ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ގެ ނަންބަރުTD07660:
"ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކުރެވޭމީހުން ބަންދުކުރިތާ  24ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް
ޙާޟިރުކޮށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމް" ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،
އެގޮތުން މުޙައްމަދު މުޝްޢަލް އިބްރާހީމް އާއި ޏ.ފުވައްމުލައް/ހޯދަޑު ،ގަރާޑީގެ ފަރުހާނު
ޢަބްދުލްޙަމީދު އާއި ދެމީހުން ،މާލެ އާއި ފުވައްމަލަކާއި ދެމެދު ދަތުރުކުރާ "ހަވާސް" ނަމަކަށް ކިޔާ ބޯޓުން
ބޭލުމަށް ދިޔަ ފޮށިގަނޑެއްގެ ތެރެއިން ،މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއް އަޅާފައިހުރި ފިލްމް
ހުސްކުރި ދަޅެއް ފެނިފައިވާކަމަށް ޙަވާލާ ދެވުނު ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
 -3.3ތިންވަނަ ކަމަކީ :ފުވައްމުލަކު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަމްބަރު R1C-CA/89/2015
އަމުރު އިސްތިއުނާފު ކުރަމުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކައަށް ބަލާއިރު،
މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅުނުކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އެއް ޙާދިސާއަކާއި ގުޅިގެން ދެމީހަކު ހައްޔަރު
ކުރެވިފައިވާއިރު ،އޭގެ ތެރެއިން ފަރުހާނު ޢަބްދުލްޙަމީދުގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު  10ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އިތުރު
ކޮށްދެއްވުމަށްފަހު ،މުޙައްމަދު މުޝްޢަލް އިބްރާހީމްގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކޮށްދެއްވާފައި ނުވާކަމަށާއި،
މުޙައްމަދު

މުޝްޢަލް

އިބްރާހީމްގެ

ބަންދާމެދު

ގޮތެއް

ނިންމުމުގައި،

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ޤާނޫނުއަސާސީގެ  49ވަނަ މާއްދާއަށާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2010/SC-A/19
ޤަޟިއްޔާއާއި ނަންބަރު 2011/SC-A/33 :ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އުޞޫލުތަކަށް ރިޢާޔަތް
ކުރައްވާފައި ނުވާކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާތީ ،އެކަންތައްތަކަށް ޝަރީޢަތުން ރިޢާޔަތްކޮށް ބެލިބެލުމުން،
މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ގުޅުންހުރި ކުށްތަކަކީ ،އެކުށްތަކުގެ ބާވަތުން މަޖުތަމަޢަށް
ލިބެމުންދާ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކަށްޓަކައި ،މުޖުތަމަޢަށް ނުރައްކާތެރިކަން ބޮޑު ކުށުގެ ޢަމަލުތަކެއްގެ ގޮތުގައި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2011/SC-A/33 :ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައި ވާކަން
އެނގެން އޮތުމުގެ އިތުރުން ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ  49ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތަށް މީހަކު ބަންދުކުރުމުގައި،
ޝަރީޢަތުން

ރިޢާޔަތްކުރަންވީ

ކަންތައްތަކާއި

މިންގަޑުތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ސުޕްރީމް

ކޯޓުގެ

ހައިކޯޓު /ދެކުނު ގޮފި .ބަހާއުއްދީނު މަގު ،ސ .ހުޅުދޫ – މީދޫ .ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯނު ،6894701 ،6894700 :ފެކްސް6894702 :
އީމެއިލްinfosouthern@highcourt.gov.mv :

ވެބް ސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :

ނަންބަރު
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 2010/SC-A/19ޤަޟިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށް ދެއްވާފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި ،އެހެންކަމުން އެކަންތައްތަކަށް
ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން ރިޢާޔަތްކުރާއިރު ،މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ގުޅުންހުރި
ކަމަށް

ތުހުމަތުކުރެވޭ

ފަރާތެއްގެ

ތަޙްޤީޤު

މައްސަލައެއްގެ

ފުރިހަމަވެފައިވާކަމަށް

ފަނޑިޔާރަކަށް

ޤަބޫކުކުރެވުމަކީ ،ހަމައެކަނި އެސަބަބަށްޓަކައި އޭނާ ބަންދުން ދޫކޮށްލުމަށް ފުދޭ ސަބަބެއްކަމަށް ބެލެވެން
ނެތްކަމާއި،
ކުށެއްގެ

ތުހުމަތުގައި

ބަންދުކުރެވިފައިވާ

މީހާގެ

ބަންދާމެދު

ގޮތެއް

ނިންމުމަށްޓަކައި

ފަނޑިޔާރުގެ ކުރިމައްޗަށް ޙާޟިރުކުރެވޭ މީހާއަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  49ވަނަ އާއި "ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި
ބަންދުކުރެވޭ މީހުން ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް ޙާޟިރުކޮށް ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުގެ ޤަވާޢިދު" ގެ 7
ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ( 5ފަހެއް) ސަބުންކުރެ ސަބެއް ފުރިހަމަވެފައިވާ މީހެއްތޯ ބަލައި،
އެމަޖިލީހުގައި އެމީހެއްގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައަޅުއްވަން ޖެހޭނީ ،އެސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ޝަރުޢީ އަދި
ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން ރިޢާޔަތްކޮށްގެންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
 -3.4ހަތަރުވަނަ ކަމަކީ :ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2010/SC-A/19
ޤަޟިއްޔާ އަށާއި ،އެކޯޓުގެ ނަންބަރު  2010/SC-A/20ޤަޟިއްޔާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،އިސްތިއުނާފު
ކުރެވިފައިމިވާ ބަންދު އަމުރުތައްފަދަ އަމުރުތައް އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭ މަޖިލީސްތަކަށް ކޯޓުން ކުރިން
އެންގުމަކާނުލައި،

ޕްރޮސިކިއުޓަރ

ޖެނެރަލްގެ

އޮފީހުގެ

ޕްރޮސިކިއުޓަރުންނާއެކު

އެމައްސަލައެއް

ތަޙްޤީޤުކުރަމުންދާ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސްސަރވިސްގެ އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރެއް ޝަރީޢަތަށް ޙާޟިރުވުމަކީ
ޢާންމުކޮށް އެކަން ހިނގަމުން އަންނަ އުޞޫލުކަމުގައިވާއިރު،
ފުވައްމުލަކު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްތިއުނާފު ކުރެވިފައިމިވާ އަމުރު ،ނެރުއްވި މަޖިލީހުގައި
ކަންހިނގާދިޔަގޮތާއި ،ޙާދިސާ ހިގާދިޔަގޮތާއި ،މައްސަލާގެ ތަޙްޤީޤު ކުރިއަށް ގޮސްފައިވާ މިންވަރު ،ޝަރީޢަތުން
ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންވެފައިވާއިރު ،އެކަންކަމާބެހޭގޮތުން ޝަރީޢަތަށް މަޢުލޫމާތެއް ދެވޭފަދަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް

ހައިކޯޓު /ދެކުނު ގޮފި .ބަހާއުއްދީނު މަގު ،ސ .ހުޅުދޫ – މީދޫ .ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯނު ،6894701 ،6894700 :ފެކްސް6894702 :
އީމެއިލްinfosouthern@highcourt.gov.mv :

ވެބް ސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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ސަރވިސް ކަމާބެހޭ އެއްވެސް ފަރާތެއް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރުންނާއެކު މިކޯޓުގެ
ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ހާޟިރުވެފައި ނުވާކަމާއި،
މުޙައްމަދު މުޝްޢަލް އިބްރާހީމްގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ ތުހުމަތާއި ގުޅޭ ޙާދިސާ
ހިގާދިޔަގޮތް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ސިފަކުރާގޮތާއި ،މުޙައްމަދު މުޝްޢަލް އިބްރާހީމް އެ
ޙާދިސާ ސިފަކުރާގޮތް ތަފާތުކަމާއި ،އަދި އޭނައާއެކު އެތުހުމަތުގައި ހައްޔަރު ކުރެވުނު ފަރުހާނު ޢަބްދުލްޙަމީދު
އަދިވެސް ހުރީ ބަންދުގައިކަމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ބުނަމުންދާއިރު ،އެކަމާ
މުޙައްމަދު މުޝްޢަލް އިބްރާހީމް އިންކާރުކޮށް ،ފަރުހާނު ޢަބްދުލްޙަމީދު ވެސް ހުރީ ބަންދުގައި ނޫންކަމަށް
މުޙައްމަދު މުޝްޢަލް އިބްރާހީމް ބުނާކަމާއި ،އަދި އިސްތިއުނާފު ކުރެވިފައިމިވާ ފުވައްމުލަކު މެޖިސްޓްރޭޓް
ކޯޓުގެ އަމުރުގައި ބަޔާންކުރާ ޙާދިސާއަށްފަހުވެސް މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ގުޅޭ އެހެން ކުށެއްގެ ތުހުމަތު މުޙައްމަދު
މުޝްޢަލް އިބްރާހީމް ގެ މައްޗަށް ކުރެވިފައިވާކަމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން މިކޯޓުގެ
ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ބުނެފައިވިޔަސް ،އެ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ބަޔާންކުރެވުނު ކަންކަމާއި ގުޅުންހުރި
ލިޔުންތައް ހުށަހެޅުމަށް މިކޯޓުން ފުރުޞަތު ދިނުމުން އެއިންކަމަކާގުޅޭ އެއްވެސް ލިޔުމެއް މިކޯޓަށް
ހުށަހަޅާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި ،އަދި މުޙައްމަދު މުޝްޢަލް އިބްރާހީމްގެ ކުށުގެ ރެކޯޑް އަންގައިދޭ
ލިޔުން ހުށަހެޅުމަށް އެންގުމުން އެލިޔުންވެސް ހުށަހަޅާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
 -3.5ފަސްވަނަ ކަމަކީ :ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން އިސްތިއުނާފު
ކޮށްފައިވާ ފުވައްމުލަކު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަމްބަރު  R1C-CA/89/2015އަމުރަކީ 2015 ،ވަނަ
އަހަރުގެ މާރޗް މަހުގެ  04ދުވަހު ނެރުއްވާފައިވާ އަމުރެއްކަމާއި ،ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ
ފަރާތުން އެ އަމުރު އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް  2015ވަނަ އަހަރުގެ މާރޗް މަހުގެ  08ދުވަހު ހުށަހެޅި
ކަމުގައިވިޔަސް ،އެއަމުރާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް މިކޯޓަށް ފުރުޞަތު ތަނަވަސްވިއިރު ،އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެ
ދިގު މުއްދަތެއް ފާއިތުވެގޮސްފައިވާތީ ،އެސަބަބަށާއި ،މަތީގައި ބަޔާންކުރެވުނު އެންމެހައި ސަބަބުތަކަށް

ހައިކޯޓު /ދެކުނު ގޮފި .ބަހާއުއްދީނު މަގު ،ސ .ހުޅުދޫ – މީދޫ .ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯނު ،6894701 ،6894700 :ފެކްސް6894702 :
އީމެއިލްinfosouthern@highcourt.gov.mv :

ވެބް ސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :

8

2015/HC-S-A/03

ސ
ަޤ ި
ލ ާ
ގތ ެގ ޚ ާ
ޔ ނިމނ ޮ
ޟ ްއ ާ

މިޤަޟިއްޔާ ނިންމުމުގައި ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެމަތިން ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނެކަމަށް މިޤަޟިއްޔާބެލި
މިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ.

ޙުކުމް
ދެންފަހެ ،އިސްވެ ބަޔާންކުރެވިދިޔަ އެންމެހައި ކަންތައްތަކަށް ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ
މަތިން ރިޢާޔަތްކުރާއިރު ،ފުވައްމުލަކު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަމްބަރު  R1C-CA/89/2015އަމުރުގެ ދަށުން
މުޙައްމަދު މުޝްޢަލް އިބްރާހީމް ބަންދުން ދޫކޮށްލާފައިވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  49ވަނަ މާއްދާއާއި "ކުށެއްގެ
ތުހުމަތުގައި ބަންދުކުރެވޭ މީހުން ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް ޙާޟިރުކޮށް ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުގެ
ޤަވާޢިދު" ގެ  7ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އެއްގޮތަށްކަމަށްނުވާތީ ،އެއަމުރު ބާޠިލްކަމަށް ކަނޑައެޅުމާއެކު ،މަތީގައި
ބަޔާންކުރެވުނު ސަބަބުތަކަށް ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން ރިޢާޔަތްކޮށް މުޙައްމަދު މުޝްޢަލް
އިބްރާހީމް ،މިހާރު މިޤަޟިއްޔާގެ ދަށުން ބަންދުކުރުމަށް އަމުރުކުރާނެ ޖާގައެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައި،
މިޤަޟިއްޔާ ބެލި މިކޯޓުގެ ހުރިހާ ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ޙުކުމް ކޮށްފީމެވެ.

މިޤަޟިއްޔާ ބަލާ ޙުކުމް ކުރީ:

ފަނޑިޔާރު ޝުޢައިބު ޙުސައިން ޒަކަރިއްޔާ

އިސްފަނޑިޔާރު ޢަބްދުލްޣަނީ މުޙައްމަދު

ފަނޑިޔާރު އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު

(ރިޔާސަތު)

ހައިކޯޓު /ދެކުނު ގޮފި .ބަހާއުއްދީނު މަގު ،ސ .ހުޅުދޫ – މީދޫ .ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯނު ،6894701 ،6894700 :ފެކްސް6894702 :
އީމެއިލްinfosouthern@highcourt.gov.mv :

ވެބް ސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :

