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ުހްއދައާމެދު ަހއިކޯުޓގެ ަފނޑިޔާރުްނގެ ިނންމުން ުމރާޖަޢާކޮށް  އިސްތިއުާނފުކުރުުމގެ
 ނިމުނުގޮތް 

:ނަންބަރު   2021/SC-HCL/15 

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފޯމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު  .1

 SC-L/95/2021 ފޯމު ނަންބަރު:
2021 އޭޕްރިލް 14 ހުށަހެޅުނު ތާރީޚު:  

 މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  .2

:ފުރިހަމަ ނަން   ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް  

:ޢާންމު ނަން   ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް  

:ދާއިމީ އެޑްރެސް  މާލެ ވަނަ ފަންގިފިލާ،  12ހ. ވެލާނާގެ    

:މިހާރުގެ އެޑްރެސް   ވަނަ ފަންގިފިލާ، މާލެ  12ހ. ވެލާނާގެ  

 ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ނިންމުމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު  .3

 ޤަޟިއްޔާގެ ދަޢުވާ ބާޠިލުކުރި ރިޕޯޓު HC-A/104/2021 ނިންމުމުގެ ނަންބަރު:

 2021 އޭޕްރިލް 07 ނިމުނު ތާރީޚު: 2021 އޭޕްރިލް 01 ހުށަހެޅުނު ތާރީޚު:

 ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ  .4

 ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ކްރިމިނަލް މިއީ،  -4.1

145-B3(771,772,773,774,775,776,777-2020)/PD/2021/02  ްކޯޓު އަމުރުނ

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި، ބަނދަރު، ޢަލީ ވަޙީދު )ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު 
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A080847 ްމަނާކުރުމަށް ނެރެފައިވާ އަމުރު ބާޠިލު ކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ( ފުރުނ

ރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް އެދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ދިވެހި ކަނޑައަޅައި ދިނުމަށް

ޝަރުޢީ ނިންމާފައިވަނީ  ޤަޟިއްޔާ HC-A/104/2021ބެލުނު އެ ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ހުށަހެޅުމުން

ހައިކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނެ،   ޤާނޫނީ ހަމަތަކާ އަދި

 ރުމަށް ހުށަހެޅިއެވެ.ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޤަޟިއްޔާ އެ

، ނިންމާފައިވަނީ  އްޔާޤަޟި HC-A/104/2021ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  -4.2

އާއި، ޣައިރު ނާފު ރައްދުވާ ފަރާތް މި ވަގުތު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް ސާފުކުރެވިފައި ނުވާތީ އިސްތިއު

ޠިލުކަމަށް ހާޒިރުގައި ޝަރީޢަތް ހިންގުމަކީ ކުރެވޭނެ ކަމެއްކަމުގައި ނުވާތީ، ދަޢުވާ ފޯމު ބާ

 ކަނޑައަޅައެވެ.

ލިޔެކިޔުންތަކަށް  ހުށަހަޅާފައިވާހައިކޯޓުގެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް އެދި ސުޕްރީމް ކޯޓަށް  -4.3

 ބެލުމުން އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަވެއެވެ.

ނިންމާފައިވަނީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް  ޤަޟިއްޔާ HC-A/104/2021ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  .1-4.3

ބުނެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައިގަނޑު ނުކުތާއަކީ، 

 ފާތިޙު އިބްރާހިމް  ޤަޟިއްޔާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ  HC-A/104/2021ބަރު ހައިކޯޓުގެ ނަން

ތަރުޖަމާކޮށް، ތަތުބީޤުކޮށްފައިވަނީ  1އޮފީސް ޤަޟިއްޔާ  ޖެނެރަލްގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ. ވ

ވަނަ މާއްދާއާއި،  42ވަނަ މާއްދާއާއި،  51ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާކަން އެނގެން  69ވަނަ މާއްދާއާއި،  67

 އޮވެއެވެ.

                                                           
 ޤަޟިއްޔާ  A/44-SC/2019ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަްނބަރު   1
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145-B3(771,772,773,774,775,776,777-2020)/PD/2021/02  ުކޯޓު އަމުރ 

އްސަލައެކެވެ. އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ހުށަހަޅާފައިވާ މަ

 އުފުލާފައިވާ މައްޗަށްގެ ވަޙީދު  މި އަމުރަކީ، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ޢަލީ 

ޕޯޓް ޖިންސީ ކުށުގެ ދަޢުވާތަކަކާ ގުޅިގެން ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ޢަލީ ވަޙީދުގެ ޕާސް

ރެފައިވާ ނެޕާސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓުމަށް ވަނަ ދުވަހު،  10ރީ ފެބުރުއަ 2021ހިފެހެއްޓުމަށްފަހު، 

 މުރެވެ. އަމުރާޖަޢާކޮށް ޕާސްޕޯޓް ދޫކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމާ ނެރެފައިވާ  އަމުރު

އިވަނީ، ޢަލީ ވަޙީދު ދިރިއުޅޭ ނިންމާފަ ޤަޟިއްޔާ HC-A/104/2021ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  .3-4.3

ފައިވާ އެޑްރެހުން އެޑްރެސްގެ ގޮތުގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ހައިކޯޓަށް ދީ

 ބަޔާންކޮށް ޢަލީ ވަޙީދާ ގުޅޭނެ ކަމަށް ، ޓަށް ހާޟިރުވުމުގެ އަމުރު ރައްދުވެފައި ނުވާތީއާއިކޯ

ބަރުންނާއި އްސާކޮށްފައިވާ ފޯނު ނަން ގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން އެ ކޯޓާ ހިޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ވަގުތު  ދު މިވަޙީ  ކުރެވޭނެގޮތް ވެފައިނުވާތީ، ޢަލީވެރިކޮށް ޢަލީ ވަޙީދާ މުޢާމަލާތު އީމެއިލް މެދު

 ންގުމަކީ ނުވުމުންނާއި، ޣައިރު ހާޒިރުގައި ޝަރީޢަތް ހި ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް ސާފުކުރެވިފައި

 ގެން އޮވެއެވެ.ކޮށްކަން އެނމުގައި ނުވާތީ ދަޢުވާ ފޯމު ބާޠިލު ކުރެވޭނެ ކަމެއްކަ ޤާނޫނީ ގޮތުން

ފޮނުވުމުން އެ އަމުރު ލިބޭ ޖިނާއީ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން މީހަކަށް ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް އަމުރު  .4-4.3

ކޮންމެ މީހަކު އެ އަމުރުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ތާރީޚުގައި، އެ އަމުރުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަޑިއަށް 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި  174ކަމަށް ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ  ކޯޓަށް ހާޒިރުވާންވާނެ 

ކޮށްފައިވަނީ، ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ  ޔާންމި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަ ކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ބަޔާން

ނުވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ  އަމުރު ރައްދުވެ، މަޤްބޫލު ޢުޛުރެއް ނެތި އަމުރުގައިވާ ގަޑިއަށް ހާޒިރު

އަމުރު ބަލައިނުގެންފިނަމަ، ކޯޓުގެ އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވީ ކަމަށް ބަލައި އޭނާއާމެދު ފިޔަވަޅު 
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އަދި ހާޒިރުނުވި މީހަކީ ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތް ންވާކަމަށެވެ. ޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެއެޅުމުގެ އި

ކަމުގައިވާނަމަ އެ ފަރާތް ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މި 

 ލިބިދީފައިވެއެވެ. މާއްދާއިން ކޯޓަށް

ށްފައިވަނީ، ބަޔާންކޮ ވަނަ މާއްދާގައި  90ވާއިދުގެ ތުގެ ގަ ޖިނާއީ އިޖުރާއަ ޝަރީޢަތްކުރުމާބެހޭ .5-4.3

ގެ ދަށުން މައްސަލަ ހިންގުމަށްޓަކައި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމަށް އެ ޤަވާޢިދު 

ޅޭ އެޑްރެސް އުނުކުރެވިއްޖެނަމަ، ނުވަތަ  ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ކޮށްގެންވެސް ހާޒިރު

ސުމަށްފަހު ވޭނެގޮތް ހަމަޖެއްނުކުރެވިއްޖެނަމަ، އޭނާ ހާޒިރުކުރެ ނޭނގުމުގެ ސަބަބުން ހާޒިރު

އި މައްސަލަ ނުވަތަ އުޅޭ އެޑްރެހެއް ސާފުކުރުމަށްފަހު، އެ މައްސަލަ އަލުން ހުށަހެޅުމަށްޓަކަ

މަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވާލުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވާކަ 

 ކަނޑައަޅައެވެ.

 ޓަށް ހާޒިރު ތަށް ބަލާއިރު، ޢަލީ ވަޙީދު ހައިކޯދަޢުވާ ފޯމު ބާޠިލުކުރި ރިޕޯޓުގައިވާ މަޢުލޫމާ .6-4.3

މުރު އަކުރުމަށްޓަކައި އޭނާ ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސްގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ އެޑްރެހަށް ކޯޓު 

ހާއި ފޯނު ނަންބަރުން ޢަލީ ވަޙީދާ މެއިލް އެޑްރެ-ފޮނުވިކަމަށާއި، ކޯޓާ ހިއްސާކޮށްފައިވާ އީ

. މީގެ ނގެއެވެޢާމަލާތު ކުރެވިފައި ނުވާކަން އެސް މު މުޢާމަލާތު ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރި ނަމަވެ

އި، ދައުލަތުގެ ންނާއިތުރުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ޢަލީ ވަޙީދުގެ ފަރާތުން ޖާމިނުވެފައިވާ ފަރާތު 

 ޢަލީ ވަޙީދު  ފަރާތުން ޢަލީ ވަޙީދު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް ސާފުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރިނަމަވެސް،

ޕޯޓުގައި އް ސާފުކުރެވިފައި ނުވާކަންވެސް އެ ރިގުޅޭނެ ނަންބަރެ ދިރިއުޅޭ އެޑްރެހެއް އަދި

 ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
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މި މައްސަލަ ބާތިލުކޮށްފައިވަނީ ދަޢުވާ ފޯމު ބާޠިލުކުރި ރިޕޯޓުގައި އިތުރަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ،  .7-4.3

ޖިނާއީ  ޤަޟިއްޔާގައި 2އޮފީސް  ޖެނެރަލްގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ. ވ ފާތިޙު އިބްރާހިމް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ 

ކުށެއްގެ ދައުވާ އުފުލުމަށްފަހު ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ދަޢުވާއާ ގުޅިގެން ނިންމާ އެއްވެސް ނިންމުމެއްގެ 

އަޑުއެހުން ޣައިރު ހާޒިރުގައި ނުނިންމޭނެކަމަށް އެ ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައި އޮތުމުންކަމަށެވެ. 

 3އޮފީސް ޤަޟިއްޔާގައި  ޖެނެރަލްގެ ޓަރޕްރޮސިކިއު. ވ ފާތިޙު އިބްރާހިމް  ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ

ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ދަޢުވާ އުފުލުމަށްފަހު، އެ ދަޢުވާއާ ގުޅިގެން ނިންމާ 

އެއްވެސް ނިންމުމެއް އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ޣައިރު ހާޒިރުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސް 

ނާއީ ޖި، ކޮށްފައިނުވާތީ  ޤާނޫނުގައި ބަޔާންމައްސަލަ ނިންމޭނެ އުޞޫލެއް ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ 

ވާލިބޭ ޢު ނިންމާ އެއްވެސް ނިންމުމެއް ދަ އުފުލުމަށްފަހު، އެ ދަޢުވާއާ ގުޅިގެން ކުށެއްގެ ދަޢުވާ

 ގެންދެވޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅައެވެ.މީހާގެ ޣައިރު ހާޒިރުގައި ކުރިއަށް ނު

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން މި މައްސަލައިގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި  .8-4.3

ބުނެފައިވަނީ، މި މައްސަލައިގައި ޢަލީ ވަޙީދު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާފައިވަނީ، އޭނާގެ މައްޗަށް 

ގެ ދަޢުވާތަކެއް އުފުލިފައިވާކަން އެނގޭ ހާލު، އޭނާއާ ގުޅޭނެ ގޮތެއް، އަދި ފުރައިގެން ދާތަނު 

ތަފުސީލެއް ކޯޓަށް ނުވަތަ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ހިއްސާކުރުމަކާ ނުލައެވެ. އަދި އޭނާއާ ގުޅޭނެ 

މަޢުލޫމާތެއް މި މައްސަލައިގައި އޭނާއާ ޖާމިނުވި ފަރާތާވެސް ހިއްސާކޮށްފައި ނުވާކަމުގައި 

ޙީދުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ބުނެފައިވެއެވެ. ކަންމިހެން އޮތުމުން، ޢަލީ ވަ 

ހާޒިރުގައި ޝަރީޢަތް ކުރެވުމުގެ ޙައްޤު އޭނާއަށް ލިބިގެންވާ ފަދައިން އޭނާ އަދާކުރަންޖެހޭ 

އޭނާއާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު މަސްއޫލިއްޔަތަކީވެސް އެ ޙައްޤާ ވަކި ނުކުރެވޭނެ ދެ އަސާސްކަމުގައިވާތީ، 

 ވަޙީދު އޭނާގެ ހިއްސާނުކުރުމަކީ، އިންސާފަށް ހުރަސްއެޅުންކަމަށާއި، މި ހާލަތުގައި ޢަލީ

                                                           
 އބމ. 2
 އބމ. 3
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ހާޒިރުގައި ޝަރީޢަތް ކުރުމުގެ ޙައްޤު ދޫކޮށްލީ ކަމުގައި ބަލަންޖެހޭނެކަމަށެވެ. އަދި މި ކަމުގެ 

މިސާލެއްގެ ގޮތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ޙައްޤު ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ ފަރާތަކުން ދޫކޮށްލުމުން އެކަމުގެ 

 އެވެ.ވެ  ކޮށްދީފައި މައްޗަށް އަންނަ ޤާނޫނީ ނަތީޖާތައް ބަޔާން

ޑުއެހުންތައް ޢަލީ މި އަޑުއެހުމުގައި މި މައްސައިގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ އަ ،މީގެ އިތުރަށް .9-4.3

ޔާ ލިބުނު ވަޙީދުގެ ޣައިރު ހާޒިރުގައި ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ ނަމަ، މި މައްސަލައިގައި އަނި 

މުގެ އަމުރު ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤު ހިމާޔަތް ނުކުރެވޭނެކަމަށާއި، ޢަލީ ވަޙީދު ފުރުން މަނާކުރު

ޢަލީ ޓަކައި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދިއުމަށް ނެރެފައިވާ އަމުރުގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ބާޠިލުކޮށް 

ންނަންޖެހޭ ވަޙީދުގެ ޕާސްޕޯޓު ދޫކޮށްފައިވާ މުއްދަތެއް ނުވަތަ އެނބުރި ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަ

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދު ޢަލީ ވަޙީދުގެ ޣައިރު ހާޒިރުގައި އެ އަމުރާމެމުއްދަތެއް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާތީ، 

ޅޭނެ ޤާނޫނީ އިތުރަށް އެ މަ، މި މައްސަލައިގައި ކޯޓުތަކުންހައިކޯޓުން ގޮތެއް ކަނޑަނޭޅިއްޖެނަ

ކަ ފިޔަވަޅެއް ނެތްކަން ދޭހަވާ މޭރުމަކުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ވާހަ

 ދައްކާފައިވެއެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ(  51ގެ އެ މީހެއްގެ ހާޒިރުގައި ޝަރީޢަތް ކުރެވުމަކީ، ޤާނޫނުއަސާސީ .10-4.3

ގެ ދަށުން ކުށެއްގެ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ލިބިދީފައިވާ ޙައްޤެކެވެ. މިއީ އަސާސީ 

ޙައްޤަކަށްވުމުން މި ޙައްޤުގެ އެއްވެސް މިންވަރެއް ހިފެހެއްޓޭނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ 

މީހެއްގެ ހާޒިރުގައި  އްޤުތަކެކޭ އެއްފަދައިން އެއަދި އެހެނިހެން އަސާސީ ޙަ 4ޤާނޫނަކުންނެވެ.

ޝަރީޢަތް ކުރެވުމުގެ ޙައްޤަށް އުނިކަމެއް ލިބޭނެފަދަ ޢަމަލެއް ކުރުމުގެ ނުވަތަ އެފަދަ ޢަމަލެއްގައި 

ބައިވެރިވުމުގެ ޙައްޤު އެއްވެސް މީހަކަށް ނުވަތަ ޖަމާޢަތަކަށް ނުވަތަ ދައުލަތަށް ލިބޭނޭފަދަ 
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 ހިމެނޭ އެއްވެސް މާއްދާއެއް މާނަކޮށް ނުވަތަ ތަރުޖަމާކުރުމަކީ ގޮތަކަށް ޤާނޫނުއަސާސީގައި 

 5ޤާނޫނުއަސާސީގެ ސާފު، ޞަރީޙަ ނައްޞުން މަނާކޮށްފައިވާ ކަމެވެ.

ޖިނާއީ  ކަންމިހެން އޮތުމުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ޤާނޫނެއްގައި .11-4.3

ރީޢަތުގެ ގުޅިގެން ހިންގޭ އިސްތިއުނާފީ ޝަމައްސަލައެއްގައި ކޯޓަކުން ނެރެފައިވާ އަމުރަކާ 

 މަ، އެކަންއި ކުރިއަށް ގެންދާނަ މަޖިލީހެއް އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ޣައިރު ހާޒިރުގަ

އެވެ. މިއީ ހުއްދަކޮށްފައި އޮންނަންވާނެ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ޤާނޫނަކުން

 ނެވެ.ނޫ ކަމެއް  ޤާނޫނުއަސާސީ ހުއްދަކޮށްފައިވާދާތަކެއް މާނަކޮށްގެން ކުރުން ޤާނޫނީ މާއް

 ޅިގެން ޑުއެހުމުގައްޔާއި، މި މައްސަލައާ ގުގުޅިގެން ބޭއްވުނު އަ އާމައްސަލަމި އަދި  .12-4.3

ސްތިއުނާފު އިޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު، 

ލިސް ކުރިއަްށ ރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިރައްދުވާ ފަރާތުގެ ޣައިރު ހާޒިރުގައި ދިވެހި

ގެ މާއްދާއެއް ކަމަށް ބަޔާންކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ޤާނޫނެއް  ގެންދެވޭނެ

 ނުވެއެވެ. ކޮށްފައި ފާހަގަ

މީހަކު އިޚްތިޔާރުކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީގައި ކުށުން ބަރީޢަވުމަށް  އަދި މި ހާލަތަކީ، އެ .13-4.3

މީހަކު އިޚްތިޔާރުކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލަކާ މަޝްވަރާކުރުމުގެ  މަސައްކަތްކުރުމުގެ ޙައްޤާއި، އެ

އަޅައި ކިޔޭނެ ހާލަތެއް  ސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތާ ފުރުސަތު ލިބިދިނުމަށް ޤާނޫނުއަސާ

އި ހިމެނޭ އިވާ މީހުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ތެރޭގަދަޢުވާ އުފުލިފަނޫނެވެ. ސަބަބަކީ ކުށެއް ކުރިކަމުގެ 

މީހެއްގެ "އިޚްތިޔާރު" އޮތުން އެ  ޤާނޫނީ ވަކީލުންނާ ގުޅޭ ޙައްޤުތައް ބަޔާންކުރުމުގައި އެ
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އެ ނޫން ހާލަތްތަކުގައި ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ އެހީތެރިކަން މާއްދާގައި ލާޒިމުކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި 

 6ޠުކޮށްފައިވެއެވެ.ލިބިގަތުމުގައިވެސް، ލިބިގަންނަ މީހާ އެފަދަ އެހީއަކަށް ބޭނުންވުން ޝަރު

މީހެއް ހާޒިރުގައި ޝަރީޢަތް ކުރެވުމުގެ ޙައްޤަކީ އެ ޙައްޤު ބޭނުންކުރުން  މިއާ ޚިލާފަށް އެ .14-4.3

އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ އިޚްތިޔާރަށް ދޫކޮށްލެވިފައިވާ ޙައްޤެއް ނޫނެވެ. އަދި އެ ޙައްޤަކީ ކުއްލި 

 7ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައިވެސް ހިފެހެއްޓޭނެ ޙައްޤެއް ނޫނެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން މި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ޢަލީ ވަޙީދުގެ ޣައިރު ހާޒިރުގައި  .15-4.3

ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ ނަމަ، ނުކުމެދާނެކަމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފެންނަ 

ކުރުމުގެ ނަތީޖާތަކަށް ބަލާއިރު، މި މައްސަލައިގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ޢަލީ ވަޙީދު ފުރުން މަނާ

 ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދިއުމަށް ކްރިމިނަލް ނެރެފައިވާ އަމުރުގައި ޢަލީ ވަޙީދު އަމުރު ބާޠިލުކޮށް 

ޅައި، ޖާމިނުވާ ފަރާތުގެ އިޤުރާރުގެ މައްޗަށް ނުވާނެ ފަރާތެއް ހުށަހަދީފައިވަނީ ޖާމި  ކޯޓުން ހުއްދަ 

ވަނަ  26ތުގެ ގަވާއިދުގެ ނާއީ އިޖުރާއައެނގެއެވެ. މިކަމަކީ، ޝަރީޢަތް ކުރުމާބެހޭ ޖި ކަން

ހުއްދަ ކަމެކެވެ. އަދި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އަމުރުގައި އެ އަމުރުގެ މުއްދަތެއް  މާއްދާގެ ދަށުން 

 ނުވަތަ ޢަލީ ވަޙީދު އެނބުރި ރާއްޖެ އަންނަންޖެހޭ ތާރީޚެއް ބަޔާންވެފައި ނުވިނަމަވެސް، 

ން ނުވާނެ މީހަކު ދެއްކުމުޢަލީ ވަޙީދު ފުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވަނީ އޭނާގެ ފަރާތުން ޖާމި 

ކަމުގައިވެފައި، ޖާމިނުވާ މީހާގެ އިޤުރާރަކީ ޝަރީޢަތް ކުރުމާބެހޭ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

އިޤުރާރެއް ކަމުގައިވާތީ، އެ އިޤުރާރުގެ މުއްދަތު  މާއްދާގެ ދަށުން ބާރުލިބިފައިވާ ވަނަ 26

ފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވާނެއެވެ. އަދި އެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން ޢަލީ ވަޙީދު ފުރުމަށް ކޯޓުން ހުއްދަކޮށް 

އްޖެނަމަ، ޢަލީ ވަޙީދު ނުވަތަ އެ މުއްދަތު ހަމަނުވިނަމަވެސް، އެ އިޤުރާރާ ޚިލާފުވެ ހަމަވުމުން
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