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2018/HC-A/75 

 

 
 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް   އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތް 
 އިބްރާހީމް ޚުޝާން، ގ. ހިލްމަްނ، މާލެ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ސީނިއަރ ޕަބްލިކް  ޤާނޫނީ ވަކީލު:
ޕްރޮސިކިއުޓަރ އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ރީޝާ، 
ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓަރ އަލްއުސްތާޛާ މަންޝަމް 

 ނަސީމް

އަލްއުސްތާޛް ޫނރުއްސަލާމް  ޤާނޫނީ ވަކީލު: 
 އަބޫބަކުރު، ލެގްޒަވީ ޗެމްބަރސް އެލް.އެލް.ޕީ

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ލުގެ އިންވެންްޓީރ މުދަ -އުޅަނދުފަހަރު ބަލައި ފާސްކުރުން  –މުދާ ހިފެހެއްޓުން  –ފާސްކުރުން  ބަލައި -ނާއީ ޖި

ިޖނާއީ  -ވަނަ މާއްދާ  613ޤާނޫުނލްޢުޤޫާބތުގެ  -ވަނަ މާއްދާ  44އަދި  40 ،20 ،17ޤާނޫނުއަސާސީގެ  -ޙަވާލުކުރުން 
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުްނ މަނާތަކެތީގެ ޤާނޫނުެގ  -ވަނަ މާއްދާ  36ވަނަ މާއްދާގެ )ފ( އާއި  35އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 

 ނަ މާއްދާގެ )ބ( ވަ 13ގެ ކުރުމުގެ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދުޕްރޮސިކިއުޓް  -ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(  05
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[2021] SC 70 
  

     
     

ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ރަޝީދު އަދި  ފަނޑިޔާރު ޙުސްނުއްސުޢޫދު) ފަނޑިޔާރު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރުގެ ރައުޔު
 ތާއީދު ކުރައްވާފައި( ޙުސައިން

 

 

 ތަޢާރުފު 

އިވަނީ ޤަޟިއްޔާ އެ ކޯޓުން ނިންމާފަ HC-A/75/2018މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  .1

ޔިތެއްކަން ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ނޫންކަމުގައި ބުނެ، އިބްރާހީމް ޚުޝާން ގ. ހިލްމަން، )ދިވެހި ރައް

ށަހެޅުމުން ( އެ ޤަޟިއްޔާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހA038866ުއަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު 

ނެރަލްގެ ޖެއިސްތިއުނާފު ރައްދުވަނީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ބެލުނު މައްސަލައެކެވެ. މި މައްސަލައިގައި

 އޮފީހަށެވެ.

 ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތް މައްސަލައިގައި 

)ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު  ގައި "ޑިމެންޝަން" ނަމަކަށް ކިޔާ ސަފާރީއެއް 2017ޑިސެމްބަރ  21 .2

C885B-10 10-T)  ިފުލުހުން ބަލައި ފާސްކުރިއެވެ. މި ސަފާރީ ބަލައި ފާސްކޮށްފައިވަނީ މ

ތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރަމުންދާކަމަށް ތުހުމަތު  ސަފާރީގައި ބަނގުރަލާއި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކޮށް އެ

 1ސަފާރީން ބަނގުރާ ފުޅިތަކެއް  ކުރެވުނު މައްސަލައަކާ ގުޅިގެންނެވެ. އަދި ބަލައި ފާސްކުރުމަށްފަހު

 ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދެވުނެވެ.

                                                           
ންެނވެ. ނަމަެވސް ހިފެހެއްޓި ތަކެީތގެ ބަނުގރާ ފުޅިތަެކއް ކަމުަގއި ލިޔެފަިއަވނީ ދެ މަުރޙަލާގެ ލިޔެކިޔުންތަުކގައި އެަފދައިން ބަޔާންކޮށްަފއި އޮތުމު  1

 ހިމެނޭކަން ފާަހގަކުަރމެވެ.ތެރޭަގއި ބަނުގރާ ދަުޅތަކާއި ފުޅިތަެކއް 
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 2ޑިމެންޝަން ސަފާރީއަކީ، ޓޫރިސްޓުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ އުޅަނދެކެވެ. .3

އިބްރާހީމް ޚުޝާންއެވެ. އަދި މި  މި އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތަކީ، މި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރާ

އްޖެއަށް ބަނގުރާ އެތެރެކޮށް އުޅަނދަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްއިން ދިވެހިރާ

 3ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ އުޅަނދެކެވެ. ވިއްކުމުގެ

ޤާނޫނާ ނީ ޑިމެންޝަން ސަފާރީން ބަނގުރާ ފުޅިތަކެއް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައިވަ .4

އްލުންވަމުން ގެއާއި، އެކަމުގެ ސަބަބުން ސަފާރީން ކުރަމުންދާ ވިޔަފާރިއަށް  ޚިލާފަށް ކަމުގައިވާތީ

އްސަލަ މަދާތީ، އެ ބަނގުރާ ފުޅިތައް ލިބިގަތުމަށްއެދި އިބްރާހީމް ޚުޝާން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް 

 ހުށަހެޅިއެވެ.

 މް ޚުޝާންއާ އެއްކޮޅަށެވެ. މި ނިންމުމުގައި،އިބްރާހީ 4ރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ ކްމި މައްސަލަ  .5

ގައި ޑިމެންޝަން ސަފާރީން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ބަނގުރާ ފުޅިތައް  2017ޑިސެމްބަރ  21

ގެންގޮސްފައިވަނީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމުގައިވާތީ، އެ ބަނގުރާ ފުޅިތައް އޭގެ ވެރިފަރާތް ކަމުގައިވާ 

ސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް އަމުރު ވަހަކަށް ޙަވާލުކުރުމަށް މޯލްޑިވްއިބްރާހީމް ޚުޝާންއާ ވީ އެންމެ އަ

 ކޮށްފައިވެއެވެ. 

 ހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ.ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ މި ނިންމުމަށް ވާސިލުވުމުގައި އަންނަނިވި ކަންކަން އެ ކޯޓުން ފާ .6

ނގުރާ ބަ އިބްރާހީމް ޚުޝާންއަކީ ޑިމެންޝަން ސަފާރީގެ ބާރގެ ބޭނުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް  -6.1

 އެތެރެކޮށް ގެންގުޅުމުގެ ހުއްދަ ދެވިފައިވާ ފަރާތެއްކަން.

ބްރާހީމް އިސަފާރީ ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ހާދިސާގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި  -6.2

 ޚުޝާން ހިމެނިފައި ނުވާކަން.

                                                           
 އެވެ. TAV 351ޓޫރިސްޓް އުޅަނުދގެ ރަިޖސްޓްރީ ނަްނބަރަކީ  2
 އަށް ދޫކޮށްފައިވާ ުހއްަދއެެކވެ. 2018ފެބްރުައރީ  27އިން  2017އޮގަސްޓް  27އެވެ. މިއީ  LL-0336/2017ކީ ހުއްަދއިގެ ަނންަބރަ 3
 ޤަޟިއްޔާިއންެނވެ. C/2017-001/Cr-MCކްރިމިނަލް ކޯޓުން މި މަްއސަލަ ބަލާަފއިަވނީ އެ ކޯޓުގެ ނަްނބަރު  4
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 ޤާނޫނުގެ ބަނގުރާ ފުޅިތައް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ -6.3

ވަނަ  13ގަވާއިދުގެ  އިޖުރާއަތުގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި ޕްރޮސިކިއުޓް ކުރުމުގެ 36

 މާއްދާގެ )ބ( އާ އެއްގޮތަށް ނޫންކަން.

ޖިނާއީ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތްތައް ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތެއްގެ މުދާކަން  -6.4

 ތުހުމަތާ ގުޅުވައިގެން ހިފެހެއްޓުމަކީ ކަށަވަރުވާ މުދަލެއް އެ މައްސަލައިގެ އެ

 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފު ކަމެއްކަން. 44ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް 

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މި މައްސަލަ ނިންމާފައިވާ ގޮތާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން މި މައްސަލަ  .7

 އި އިސްތިއުނާފު ކޮށްފައިވެއެވެ.ރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގަޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަ

ހައިކޯޓުން މި މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު މި މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން 

އަންނަނިވި ކޮށްފައިވެއެވެ. މިފަދައިން ބާޠިލުކުރުމުގައި އެ ކޯޓުން  ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނިންމުން ބާޠިލު

 ކަންކަން ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ.

ޑިމެންޝަން ސަފާރީން ބަނގުރާ ފުޅިތަކެއް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ ހާދިސާގައި މާލެއިން  .8

ހަތް ފުޅި ބަނގުރަލާއެކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ބިދޭސީ މީހާއަކީ އެ ސަފާރީގައި މަސައްކަތްކުރާ ބާރ 

ފެނިފައިވަނީ ޑިމެންޝަން ސަފާރީގައި ހުރި ބްރޭންޑްގެ ބަނގުރާ  މޭން ކަމަށާއި، އޭނާ އަތުން

 އްޔަރު ކުރެވުނު ބިދޭސީ މީހާއާކަމުގައިވާތީ ސަފާރީން ފެނުނު ބަނގުރަލާއި، މި މައްސަލައިގައި ހަ

 .ގުޅުމެއް އޮތްކަން

ބަލައި އެ ބަނގުރަލަކީ އެހެނިހެން މުދަލެކޭ އެއްހަމައަކުން މަދަނީ ޠަބީޢަތުގެ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި  .9

ތަކެތީގެ ވެރިފަރާތް ކަމަށް ބުނާ ފަރާތް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުނުކޮށް އެ ފަރާތް ޖަވާބުދާރީ 

 ވާންނުޖެހޭ ގޮތަށް މި ބާވަތުގެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެކަން.
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ތުހުމަތާ  ޖިނާއީ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތް ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތެއްގެ މުދާ އެ .10

ވަނަ މައްދާއާ ޚިލާފުވާނެ ކަމެއް  44އެކަމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ، ގުޅިގެން ހިފެހެއްޓިދާނެ ކަމާއި

 ނޫންކަން.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މި މައްސަލަ ނިންމިއިރު މި މައްސަލައިގައި އިބްރާހީމް ޚުޝާންގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު  .11

އެއީ މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤުގެ ޅަފަތުގެ މަރުޙަލާ އެއްކަމާއި، މި  ކުރެވިފައިނުވި ނަމަވެސް،

މައްސަލައިގެ ފުލުހުންގެ ތަޙްޤީޤު ބިނާވެގެން ގޮސްފައިވަނީ އިބްރާހީމް ޚުޝާންގެ ޒިންމާގައި 

ތަކާމެދު ޢަމަލު ކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ މައްޗަށް ކަމުގައިވާތީ، ރަސްމީ ފުޅި  ހުންނަންޖެހޭ ބަނގުރާ

 އިބްރާހީމް ޚުޝާން އަށް މި މައްސަލައިގައި ތުހުމަތު ކުރެވި ސުވާލު ކުރެވިފައި ސިފައެއްގައި

ނެތުމަކީ، އެ ބަނގުރާ ފުޅިތައް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިއުމަށް ހުރަސް އަޅާ ކަމެއް 

 ނޫންކަން.

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރި ނުކުތާތައް 

ރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ނޫންކަމުގައި ބުނެ އިބްރާހީމް މި މައްސަލަ ދިވެހި .12

 ރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.ޚުޝާންގެ ފަރާތުން މައިގަނޑު ތިން ނުކުތާއެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕް

ޤާނޫނުގެ ހައިކޯޓުން މި މައްސަލަ ނިންމާފައިވަނީ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ  ،ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ -12.1

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ބ( އާއި )ޅ( އާއި )ކ(  36ވަނަ މާއްދާގެ )ފ( އާއި  35

 އާއި )ވ( އާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.

ވަނަ  17ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ، ހައިކޯޓުން މި މައްސަލަ ނިންމާފައިވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  -12.2

ފައިވާ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށް 20ނުކުރުމުގެ ޙައްޤާއި، ތަފާތު މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

މި ނުކުތާ  އްލިގެންދާނެ ގޮތަށް ކަމަށް ބުނެ ފާހަގަ ކުރި ނުކުތާއެވެ.ހަމަހަމަކަމުގެ ޙައްޤު ގެ
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ކަމެއް އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުން މައިގަނޑު ދެ ފާހަގަ ކުރަމުން މި ދެ މާއްދާއާ ޙަވާލާދީ 

 އެ ކަންކަން ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ.

ފުރަތަމަ ކަމަކީ، މައްސަލައިގެ ޚަޞްމެއްގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި  .1-12.2

މި މައްސަލައަކީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވާ ހުށަހެޅުމެއްނެތި، 

މަދަނީ ޠަބީޢަތުގެ މައްސަލައެއް ނަމަވެސް، މި ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގައި ބަދަލު 

ނުކުރެވޭނެ ކަމަށާއި، މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި މުދަލުގެ ވެރިފަރާތުގެ މައްޗަށް ޤަބޫލު 

ތުހުމަތެއް އެހައިތަނަށް ނެތްނަމަވެސް، އެ ފަރާތުން ކޯޓުގައި ޖަވާބުދާރީ ވާންޖެހޭނެ 

 ކަމުގައި ނިންމާފައިވުމެވެ.

ދެވަނަ ކަމަކީ، ބަނގުރަލުގެ ކުށާ ގުޅޭ އުސޫލުތައް ބެލުމުގައި މި  .2-12.2

ވަނަ މާއްދާ  613ނީ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ އްސަލައިގައި ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ މަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(  05ފިޔަވައި، ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުން މަނާތަކެތީގެ ޤާނޫނުގެ 

 އިވުމެވެ.ކަމަށް މި މައްސަލައިގައި ކަނޑައަޅާފަ

މާފައިވަނީ ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ، މި މައްސަލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ނިން  -12.3

ށް ބުނެ ފާހަގަ ކުރި ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ކަމަ 44ވަނަ މާއްދާއާއި  40ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 ނުކުތާއެވެ.

 އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކަށް ދީފައިވާ ރައްދު 

އިބްރާހީމް ޚުޝާންގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކާ ގުޅިގެން އަންނަނިވި ކަންކަން  .13

 ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.އޮފީހުގެ ނެރަލްގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެ

ހާލަތެއްގައި ޖިނާއީ )ތިނެއް(  3ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  36ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ  -13.1

މައްސަލައެއްގެ ތަޙްޤީޤުގައި ފުލުހުންނަށް މުދާ ހިފެހެއްޓިދާނެ ކަމަށާއި، އެ ޙާލަތްތަކުގެ 
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ހިފަހައްޓާފައިވަނީ ފުލުހުން ތަޙްޤީޤު ކުރަމުންދިޔަ ތެރެއިން މި މައްސަލައިގައި ބަނގުރާ 

މައްސަލައިގެ ހެއްކީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެއްޗެއްކަމުގައި ފެންނާތީކަން. އަދި ިމ 

މައްސަލައިގައި އެ ތަކެއްޗަކީ ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ގެންގުޅެ ކުށްކުރުމަށް ބޭނުންކުރަމުންދިަޔ 

 ށީގެންވާ ހެކި ލިބިފައިވާކަން.އާލާތެއްކަމަށް ބެލުމަށްވެސް އެކަ

ވަނަ މާއްދާގައި  17ހައިކޯޓުން މި މައްސަލަ ނިންމާފައިވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  -13.2

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  20ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަފާތު ނުކުރުމުގެ ޙައްޤާއި، 

 4ރާތުން ދާނެ ގޮތަށް ކަމަށް އިބްރާހީމް ޚުޝާންގެ ފަހަމަހަމަކަމުގެ ޙައްޤު ގެއްލިގެން 

ފާހަގަކުރި ނަމަވެސް، އެ ކަންކަން އިބްރާހީމް ޚުޝާންއާއި އެހެން ކަމެއް  އް(ހަތަރެ)

 ނުވާކަން. މީހުންނާ ތަފާތު ކޮށްފައިވަނީ ކިހިނެއްކަން ބުނެދެވިފައި

މި މައްސަލައިގައި ޑިމެންޝަން ސަފާރީއިން ބަނގުރާ ފުޅިތަކެއް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް  -13.3

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ އިމުގެ ތެރެއިން  36ގެންގޮސްފައިވަނީ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ މާއްދާއާ  44ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި  40ކަމުގައިވާތީ، އެކަމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމުގައި ނުބެލެވޭނެކަން.

 މުދަލުގެ ވެރިފަރާތް 

 36ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އެ ޤާނޫނުގެ  37އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ ޖިނާއީ  .14

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހިފެހެއްޓި މުދަލެއް ހިފަހައްޓާފައިވަނީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ނުވަތަ އެ 

ދި ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ މުދަލުން ބަރީޢަވުމުގެ ސަބަބުން ގެއްލުން ލިބޭ ކަމަށް ބުނެ އެ މުދާ ހޯދުމަށް އެ 

 ޙައްޤު، އެ މުދަލެއްގެ ވެރިފަރާތަށް ލިބިގެންވާ ކަމަށެވެ.

ޑިމެންޝަން ސަފާރީ ބަލައި ފާސްކުރި ހާދިސާގައި ހިފަހައްޓާފައިވާ ބަނގުރާ ފުޅިތަކުގެ ވެރިފަރާތަކީ  .15

ހެޅުމުގައި އިބްރާހީމް ޚުޝާންކަން ނުވަތަ ނޫންކަމަށް ބަލާއިރު، މި މައްސަލަ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަ
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ފަރާތުން ފާހަގަ ކޮށްފައިވަނީ، މި ބަނގުރާ ފުޅިތަކަކީ ޑިމެންޝަން ސަފާރީއަށް  އިބްރާހީމް ޚުޝާންގެ

ބަނގުރާ އިމްޕޯޓް ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ދީފައިވާ ހުއްދައިގެ ދަށުން 

ގައެވެ. އަދި މިކަން ސާބިތު ކުރުމަށް ކްރިމިނަލް އެތެރެކޮށް ރައްކާކުރެވިފައިވާ ބަނގުރާ ފުޅިތަކެއް ކަމު 

 ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެ ސަފާރީއަށް ބަނގުރާ އިމްޕޯޓު ކުރުމަށް ދީފައިވާ ހުއްދައިގެ ކޮޕީއެކެވެ. 

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބަނގުރާ  އިބްރާހީމް ޚުޝާންގެ ފަރާތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ  .16

ހުއްދައިން އެނގެނީ، ޑިމެންޝަން ސަފާރީއަށް ބަނގުރާ އެތެރެކުރުމުގެ ހުއްދައެއް  5އެތެރެކުރުމުގެ 

ދީފައިވާކަމާއި، އެ ހުއްދައިގެ ދަށުން ބަނގުރާ އެތެރެކުރެވޭ މިންވަރެވެ. މި ހުއްދައިން ޑިމެންޝަން 

ހީމް ސަފާރީން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދެވުނު ބަނގުރަލުގެ މިލްކުވެރި ފަރާތަކީ އިބްރާ

 ނުކުރެއެވެ.  ކަން ދަލާލަތެއްޚުޝާން

ނަންޖެހޭނެ ވުމާއެކު، މި ވާޤިޢާއަކީ މި މައްސަލައިގައި ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުގައި ސާފުވެފައި އޮން .17

ލައިގައި ގޮތެއް އަދި މި ވާޤިޢާއަކީ އަލުން ކަށަވަރުކޮށް، މި މައްސަ ވާޤިޢާއެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ.

 ގުޅިގެން މުގައިވާތީ، މި މައްސަލައިގެ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކާއެއް ކަވާޤިޢާ ކަނޑައަޅަންޖެހޭ

ކުތާތަކުގައި ގޮތް އަދި އެ ނު ތިރީގައިވާ ކަންކަމުގައި ގޮތެއް ކަނޑައެޅުން މުހިންމުކަމުގައި ދެކެމެވެ.

ސާފުކޮށް ލުތައް ކަނޑައެޅިދާނެ ޤާނޫނީ އުސޫ އެ ނުކުތާތަކުގައި ކަނޑައެޅުމުގައި ބަހުސްގެ ބޭނުމަށާއި، 

 ގޮތުން އިބްރާހީމް ޚުޝާންއަކީ މުދަލުގެ ވެރިފަރާތްކަމުގައި ބަލާނަމެވެ. ދިނުމުގެ

 މުދާ ހިފެހެއްޓުން 

އިސްތިއުނާފީ ފުރަތަމަ ނުކުތާގައި އިބްރާހީމް ޚުޝާންގެ ފަރާތުން މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި  .18

ހު، އެ ސަފާރީން ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ، މި މައްސަލައިގައި ޑިމެންޝަން ސަފާރީ ބަލައި ފާސްކުރުމަށްފަ

 6ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ބަނގުރާ ފުޅިތަކެއް ގެންގޮސްފައިވަނީ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައި 

                                                           
5 0336/2017-No: LL  
 2016/12ޤާނޫނު ނަްނބަރު  6
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ތިރީގައި މިވަނީ ޖިނާއީ މައްސަލައަކާ  އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އިޖުރާއަތުތަކާ ޚިލާފަށް ކަމުގައެވެ.

ނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައިވާ ޤާނޫނީ ބައެއް ގުޅިގެން މުދާ ހިފެހެއްޓުމުގައި ޢަމަލު ކުރުމަށް ޖި 

 އުސޫލުތަކެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ )ފ( ބުނާ ގޮތުން އުޅަނދެއްގައިވާ މުދަލެއް  35ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ  .19

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުދާ  36ނީ އެ ޤާނޫނުގެ ހިފަހައްޓާނަމަ، ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭ 

މި އިޖުރާއަތަށް ބަލާއިރު، ކޯޓު އަމުރެއްގެ  7ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭ ޢާންމު އިޖުރާއަތަށެވެ.ހިފެހެއްޓުމުގައި 

ދަށުން ތަނެއް ނުވަތަ އުޅަނދެއް ބަލައި ފާސްކުރުމަށްފަހު، މުދަލެއް ހިފަހައްޓައި، ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ 

 8ގައެވެ.ލަތުހާތިން އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި މުދާ ބެހެއްޓޭނީ އަންނަނިވި 

 ޗެހި ބޭނުންކުރުމަށް.ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ތަޙްޤީޤެއްގައި އެ އެއް -15.1

 .ބޭނުންކުރުމަށްޖިނާއީ ކުށެއްގެ ޝަރީޢަތުގައި ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި އެ އެއްޗެހި  -15.2

ގެންވާ ހެކި އެ އެއްޗަކީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ހޯދާފައިވާ އެއްޗެއް ކަމުގައި ބެލުމުގައި އެކަށީ  -15.3

 ޤީ ވެރިފަރާތް ހޯދުމަށް.ލިބިފައިވާނަމަ، އެ އެއްޗެއްގެ ޙަޤީ

ފެހެއްޓޭ މުދަލުގެ އަށް ބަލާއިރު، އެ މާއްދާގެ ދަށުން ހި ވަނަ މާއްދާ 36ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ  .20

ލާޒިމެއް ނޫނެވެ.  ވެރިފަރާތަކީ، ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ތުހުމަތު އެ ފަރާތުގެ މައްޗަށް އޮތް ފަރާތަކަށްވުން

ގައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ފަރާތުގެ ކިބައިހިފެހެއްޓުމުގައި، މުދަލުގެ ވެރިއެ މާއްދާގެ ދަށުން މުދަލެއް އަދި 

 ނޫނުގައި ނުވަތަ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާ  ވެސް އެ މާއްދާގައިނުވަތަ ސިފައެއް  އެހެން ޝަރުޠެއް

 ވެފައިނުވެއެވެ. ބަޔާން

                                                           
ތިންަވނަ އިސްލާުހން  ގައި އެ ޤާނޫނަްށ ގެނެުވނު 2020ސެޕްޓެމްަބރ  22ަވނަ މާްއދާގެ ބަެއއް އަކުުރތަކަށް  36ޖިނާއީ ިއޖުާރއަުތގެ ޤާޫނނުގެ  7

ވަނަ މާްއދާަގިއވާ އުސޫލުތަކަށް ަޙވާލާ ދިުނުމގައި ރިޢާަޔްތކޮށްފައިަވނީ މި ަމއްސަލަ ދަށު  36ބަދަލު ައއިސްަފިއވެެއވެ. ނަަމވެްސ، ިމ ޤަޟިއްާޔަގއި 
 ދެ މަުރޙަލާަގއި ކުިރއަށް ދިަޔއިުރ، އެ މާްއދާ އެްނމެ ފުރަތަމަ ޤާނޫުނަގއި އޮްތ ގޮތަށެވެ.

 ަވނަ މާްއދާގެ )ޅ( 36 ިއޖުާރއަުތގެ ޤާޫނނުގެ ޖިނާއީ 8
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މުގައި އެ މުދަލުގެ މުދާ ހިފެއްޓު  ދަށުން ހިފަހައްޓާވަނަ މާއްދާގެ  36ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ  .21

ކޮޕީއެއް، މުދަލުގެ ވެރިފަރާތަށް، ނުވަތަ ވެރިފަރާތް އިންވެންޓްރީ އެކުލަވާލުމަށްފަހު އެ އިންވެންޓްރީގެ 

ނެތް ޙާލަތެއްގައި ވެރިފަރާތުގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ ފަރާތަށް ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާގެ 

މިކަމުގެ ތަފުސީލު އިތުރަށް   )ބ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.އޮފިސަރު ދޭންވާނެކަމުގައި އެ މާއްދާގެ

ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގައެވެ.  13 9ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، ޕްރޮސިކިއުޓްކުރުމުގެ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

 48މި އަކުރުގައި ބަޔާންވެފައިވާ ގޮތުން ހިފެހެއްޓޭ މުދަލުގެ އިންވެންޓްރީ، ބަލައި ފާސްކުރެވުނުތާ 

ތް ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި މުދަލުގެ ވެރިފަރާތަށް ނުވަތަ ވެރިފަރާތުގެ މަސްލަހަތު ހިމާޔަ )ސާޅީސް އަށެއް(

 ކޮށްދެވޭނެ ފަރާތަކަށް ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ ފަރާތުން ދޭންވާނެއެވެ.

ނެ ލު ކުރަންޖެހޭތަކެތި އެއިގެ ވެރިފަރާތާ ޙަވާ  ހިފެހެއްޓުމުގެ ބޭނުން ނިމުމަކަށް އައުމުން އެ މުދާ .22

އަތުގެ ޤާނޫނުގެ ސީލީ އިޖުރާއަތުތައް، ޖިނާއީ އިޖުރާ ކަމުގައިއާއި، އެކަމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ތަފު

 )ކ( ގައި ބަޔާންވެފައިވެއެވެ. ވަނަ މާއްދާގެ 36

ހިފެހެއްޓި އަކުން ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  36ޤާނޫނުގެ  އަތުގެޖިނާއީ އިޖުރާ .23

ޢަވުމުގެ ސަބަބުން ހިފަހައްޓާފައިވަނީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ، ނުވަތަ އެ މުދަލުން ބަރީ މުދަލެއް 

ގެ ދަލެއް މުގެއްލުން ލިބޭ ކަމަށް ބުނެ އެ މުދާ ހޯދުމަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު، އެ 

ދަ ހުށަހެޅުންތަކާ ފައެ ވެރިފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި މި ފަދައިން މުދާ ހޯދަން އެދި ހުށަހެޅުމާއި، 

ނަ މާއްދާގައި ވަ  37ގުޅިގެން ކޯޓުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތު، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 

 ބަޔާންވެފައިވެއެވެ.

 

 

                                                           
 ވަނަ ދުަވހުަގެއވެ. 01އޮކްޓޯބަރ  2017މި ގަާވއިދަށް ޢަމަލު ކުަރން ފަށާފަިއވަނީ ، R/2017-76ގަވާިއދު ނަްނބަރު   9
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 ހިފެހެއްޓި ސަބަބު  ބަނގުރާފުޅިތައް 

ގައި ޑިމެންޝަން ސަފާރީ ބަލައި ފާސްކޮށްފައިވަނީ އެ ސަފާރީގައި  2017ޑިސެމްބަރ  21 .24

ށް ތުހުމަތު ކަމަތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރަމުންދާ  ރަލާއި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކޮށް ގެންގުޅެ އެބަނގު

ޑިސެމްބަރ  18ކުރެވޭ މައްސަލައެއްގައި ކަން އެ އުޅަނދު ބަލައި ފާސްކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން 

މި  އަމުރުން އެނގެއެވެ. J/BF/2017/634-1450ގައި ނެރެފައިވާ އެ ކޯޓުގެ ނަންބަރު  2017

 05 10ގެ އަމުރުގައި ޙަވާލާދީފައިވާ ކުށްތަކުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުން މަނާތަކެތީގެ ޤާނޫނު

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޚާއްޞަ ހުއްދައެއް ލިބިގެން މެނުވީ ގެނައުން މަނާތަކެތި ގެނައުމާއި، 

 ގެންގުޅުމުގެ ކުށް ހިމެނިފައިވެއެވެ.

އިރު، ހެކީގެ ގޮތުގައި އިގައި ފުލުހުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ބަލާމި މައްސަލަ .25

ބަލައި  ތަކެއްޗާއި ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ތަޙްޤީޤަށް އެ އެއްޗެއް ބޭނުން ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ

ވަނަ މާއްދާ ހުއްދަކުރާ  36ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ  ފާސްކުރުމަށްފަހު ތަކެތި ހިފެހެއްޓުން

ސަފާރީ ބަލައި ފާސްކުރުމުން  އަދި މި ހާދިސާގައި 11ނެފައިވާކަން ފާހަގަވެއެވެ.ކަމުގައި ބު 

ހުއްދަކުރެވިފައިވާ މިންވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ސަފާރީގައި ބަނގުރާ ހުރިކަމަށާއި، ބަނގުރަލުގެ ވިޔަފާރި 

މުންދަނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ކަމުގައި ފުލުހުން ކްރިމިނަލް އެ ސަފާރީގައި ކުރަ

ތަޙްޤީޤު ، އަދި މިއީ އެ ތަޙްޤީޤުގެ އެންމެ ޅަފަތުގެ މަރުޙަލާ ކަމުގައިއާއިކޯޓުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. 

ހެއްޓޭނެ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ހިފަހައްޓާފައިވާ ތަކެތި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހިފެ

 12އިންތިޒާމެއް ކަނޑައަޅައި ދިނުމަށް ފުލުހުން ކޯޓުގައި އެދިފައިވެއެވެ.

                                                           
 75/4ޤާނޫނު ނަްނބަރު  10
ލޫޠު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ަދްއކާފައިވާ ވާހަކަތަކުގެ ގައި ޕޮލިސް ޗީފް އިނިސްޕެކްޓަރ ޔޫސުފް  2017ޑިސެްމބަރު 27 މި މައްސަަލިއގައި  11

 މަޙްަޟރު ބަޔާން.
 އބމ. )ިއސްވެ ބުެނވުނު މަްޞދަރު( 12
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ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ކުރިއަށް ދިޔައިރު، ޑިމެންޝަން ސަފާރީން ބަނގުރާ ފުޅިތަކެއް  .26

ކުށެއްގެ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދެވުނު ހާދިސާގައި އިބްރާހީމް ޚުޝާންގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ 

އަދި މިފަދަ ތުހުމަތެއް އޮތުމަކީ ޤާނޫނު ލާޒިމުކުރާ ނުވެއެވެ.  ތުހުމަތު ކުރެވޭކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައި

ވަނަ މާއްދާއާއި އެ މާއްދާގެ  36މީގެ އިތުރަށް ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ ކަމެއްވެސް ނޫނެވެ. 

އެއްކޮށް ކިޔައިލުމުން މުދާ ހިފަހައްޓާ )ޅ( ގެ ދަށުން މުދާ ހިފެހެއްޓުން ހުއްދަކުރާ ސަބަބުތައް 

ވަގުތު ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުންނަކީ ކޮބައިކަން ކަނޑައެޅުމާއި، އެ ފަދަ މީހަކު ހުރިނަމަ ހައްޔަރު 

ކުރުން ނުވަތަ ބަންދުކުރުން، ނުވަތަ ހައްޔަރަކަށް ނުވާގޮތަށް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނައުމުގެ 

 އޮތުން ލާޒިމެއް ނޫނެވެ. ފުރިހަމަވެފައި އިޖުރާއަތުފަދަ އިޖުރާއަތެއް

މި  ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ފުލުހުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު ކަން މިހެން އޮތުމާއެކު، .27

ގައި ޑިމެންޝަން ސަފާރީން ބަނގުރާ ފުޅިތަކެއް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިއުން މައްސަލައި

 މުގައި އަހުރެން ދެކެމެވެ.އް އޮތްކަހުއްދަކުރާ ސަބަބެޤާނޫނު 

 ހިފަހައްޓާ މުދަލުގެ އިންވެންޓްރީ ޙަވާލުކުރުން 

ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ އަމުރެއް ތަންފީޛު ކުރުމުގައި ހިފަހައްޓާ  .28

ވަނަ  36އެ ޤާނޫނުގެ  މުދަލުގެ އިންވެންޓްރީ ތައްޔާރުކުރުމާ ގުޅޭ އުސޫލުތައް ބަޔާންވެފައިވަނީ

 މާއްދާގެ )ރ( އާއި )ބ( ގައެވެ. އެ ދެ އަކުރުގައި ބަޔާންވެފައިވަނީ  އަންނަނިވި އިބާރާތެވެ.

ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ކޯޓު އަމުރެއް ތަންފީޛުކުރުމުގައި ހިަފހައްޓާ ުމދަލުގެ އިންވެންޓަރީއެއް، ކޯޓު ައމުރު  )ރ(

ވެ. އެކަން ކުރަންވާނީ، ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާގެ އެހެން ތަންފީޛުކުރާ އޮފިސަރު އެކުލަވާލަންވާނެއެ

އޮފިސަރަކާއި، މުދަލުގެ ވެރިފަރާތުގެ ނުވަތަ ވެރިފަރާތް ނެތް ޙާލަތެއްގައި ވެރިފަރާތުގެ މަޞްލަޙަތު 

 ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ ފަރާތެއްގެ ހާޒިރުގައެވެ.
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ރިފަރާތަށް، ނުވަަތ އިންވެންޓަރީގެ ކޮޕީއެއް، މުދަލުގެ ވެމި މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން ހިފެހެއްޓޭ މުދަލުގެ  )ބ(

ތަންފީުޛކުރާ  އޭނާ ނެތް ޙާލަތެއްގައި ވެރިފަރާތުގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ ފަރާތަށް ޤާޫނނު

 އިދާރާގެ އޮފިސަރު ދޭންވާނެއެވެ.

 

ލާއިރު އެ ( އަށް ބަ ވަނަ މާއްދާގެ )ބ 36އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ ޖިނާއީ މަތީގައި ބަޔާންކުރެވުނު  .29

ތުގެ މަސްލަހަތު ޓްރީ މުދަލުގެ ވެރިފަރާތާ ނުވަތަ ވެރިފަރާ ންއަކުރުގައި ހިފަހައްޓާ މުދަލުގެ އިންވެ 

. ނަމަވެސް، ހިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ ފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރުމަށް ވަކި ވަގުތެއް ބަޔާން ކޮށްފައިނުވެއެވެ

)ސާޅީސް  48ވުނުތާ ވާލުމަށްފަހު، ބަލައި ފާސްކުރެމިފަދައިން ހިފަހައްޓާ މުދަލުގެ އިންވެންޓްރީ އެކުލާ 

 ހިމާޔަތް ކޮށްދެވޭނެ ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި މުދަލުގެ ވެރިފަރާތަށް ނުވަތަ ވެރިފަރާތުގެ މަސްލަހަތުއަށެއް( 

ވަނަ މާއްދާގެ  13ފަރާތަކަށް ދޭންވާނެ ކަމުގައި، "ޕްރޮސިކިއުޓް ކުރުމުގެ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދު" ގެ 

 ން ވެފައިވެއެވެ.)ބ( ގައި ބަޔާ

ޤާނޫނުގައި ހިފެހެއްޓޭ މުދަލުގެ އިންވެޓްރީއާމެދު ޢަމަލުކުރުމަށް ލިޔެވިފައި ހުރި އިޖުރާއަތުތައް މި  .30

ކޮށްފައިވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަމަށް ބަލާއިރު ދެ ބަސްވުމެއް ނެތް ވާޤިޢާއަކީ، މި  މައްސަލައަށް ތަޠުބީޤު

ހެއްޓުނު މުދަލުގެ އިންވެންޓްރީ ފެފާސްކުރުމަށްފަހު، ހިމައްސަލައިގައި ޑިމެންޝަން ސަފާރީ ބަލައި 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  36ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ ކުރެވިފައިވަނީ  ތައްޔާރު

 13ހާޒިރުގައި ކަމެވެ. ވެރިފަރާތްކަމުގައިވާ އިބްރާހީމް ޚުޝާންގެ ފަދައިން އުޅަނދުގެ

ނަމަވެސް ހިފެހެއްޓުނު މުދަލުގެ އިންވެންޓްރީގެ ކޮޕީ މުދަލުގެ ވެރިފަރާތަށް ނުވަތަ އެ ފަރާތުގެ  .31

މަސްލަހަތު ހިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ ފަރާތަކަށް ހަވާލު ކޮށްފައިވަނީ "ޕްރޮސިކިއުޓް ކުރުމުގެ އިޖުރާއަތުގެ 

ގަޑިއިރު އަށެއް( )ސާޅީސް  48ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  13 ގެގަވާއިދު" 

ފަހުންނެވެ. މި ކަމާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި ފުލުހުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު، 

                                                           
 ތިްނވަނަ ނުކުތާ ނުކުާތތަކުގެ ގެ ފާަހގަ ކުރެވުނު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ރިޕޯޓު  13
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އިންވެންޓްރީގެ ކޮޕީ އިބްރާހީމް ޚުޝާންއާ ހަވާލުކުރުމަށް ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާ މުހުލަތުގެ ތެރޭގައި 

ހުލަތުގައި އެކަން ނުކުރެވިވަނީ އިބްރާހީމް ޚުޝާންއަށް ނަމަވެސް އެ މު، މަސައްކަތް ކުރިކަމަށާއި

 މަށްފަހު ގުޅޭނެކަމަށް ބުނެ އޭނާ ދީފައިވާ ނަންބަރަށް އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން ގުޅުމަށް މަސައްކަތް ކުރު

ރު ހޯދުމަށްފަހު އެ ލިސްޓް ނަންބަމޮބައިލް އަދި އިބްރާހީމް ޚުޝާންގެ ބައްޕަގެ  14ނުގުޅުމުން ކަމަށެވެ.

)ސާޅީސް އަށެއް(  48ލުކުރި ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައިވެއެވެ. ސުވާލަކީ، ބަލައިފާސްކޮށް ނިމުނުތާ ޙަވާ 

ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އިންވެންޓްރީގެ ކޮޕީ މުދަލުގެ ވެރި ފަރާތަށް ޙަވާލު ނުކުރެވޭ ހާލަތުގައި، މުދާ 

 ހިފެހެއްޓިފައިވަނީ ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ކަމުގައި ބެލިދާނެ ހެއްޔެވެ؟

ޢަލީ ޒުބައިރު އާއި އިތުރު ދެ މި ހާލަތުގައި ބޭނުންކުރާނެ ޤާނޫނީ ޓެސްޓްވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ  .32

ޑިޔާރު ޙުސްނުއްސުޢޫދުގެ ފަނ 15ޤަޟިއްޔާގައި މީހުން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބަޔާންކޮށްފައެވެ. މި ޓެސްޓް ތަޤުބީޤު ކުރުމަށްޓަކައި އިޖުރާއަތު ޤާނޫނުގައި އިރައުޔުގަ

 ލަންޖެހެއެވެ.ރެ ހާލަތަކަށް ފެތޭތޯ ބަ ދެ ހާލަތުންކުތިރީގައިވާ އިބާރާތަށް ބެލުމަށްފަހު 

ކޮށް އެ ނޫން ފުރަތަމަ ހާލަތަކީ، އިޖުރާއީ ޤާނޫނުގައި ވަކިކަމެއް ކުރުން މަނާކޮށްފައި ވަނި -32.1

ޤާނޫނީ  ކީ ޣައިރުގޮތަކަށް އެކަންކުރުމެވެ. މިހާލަތުގައި ނުކުންނާނެ ނަތީޖާއަކީ އެކަމަ

 ކަމަކަށްވުމެވެ. އަދި މިފަދަ ކަމެއް ފަހުން ޤާނޫނީ ކަމަކަށް ނުހެދޭނެއެވެ.

ންމެ ފުރިހަމައަށް ޖުރާއަތު ޤާނޫނުގައި އިޖުރާއަތު ބަޔާންވެފައިވާ ގޮތަށް އެ ދެވަނަ ހާލަތަކީ، އި -32.2

އެކު އެކަން އެ އިޖުރާއަތު ފުރިހަމަކޮށްފައި ނެތުމެވެ. އުނިކަންތަކާއެކު ނުވަތަ އައިބުތަކާ

ލާފު އުނިކަމަކަށް ކޮށްފައިއޮތުމެވެ. މި ހާލަތުގައި އެ އުނިކަމަކީ ޠަބީޢީ އިންސާފުގެ ހަމަތަކާ ޚި

 އިޖުރާއަތު ނުވަތަ ޢައިބަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި މި ހާލަތުގައި ފުރިހަމަ ނުކުރެވުނު

 ފުރިހަމަކޮށް އިސްލާހު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެއެވެ.

                                                           
ދިވެިހރާްއޖޭގެ ަހއިކޯޓުަގއި ަދއްކާފަިއވާ ވާހަަކތަކުގެ މަުޙޟަރު ބަޔާން. މި މައްސަަލއާ ުގިޅގެން ސްޓޭޝަން ިއންސްޕެކްޓަރ ުޙސަިއން މަޢުރޫފު  14

 ވަނަ ޞަުފޙާ  30ޤަިޟއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ 
 ޤަޟިއްޔާ  A/108,109,110-SC/2020ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ަނންަބރު  15
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ހު، ރުމަށްފަސަލައަށް ބަލާއިރު، ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ޑިމެންޝަން ސަފާރީ ބަލައި ފާސްކުމި މައް .33

ކުރެވިފައިވެއެވެ.  ރުތައްޔާވެރިފަރާތުގެ ހާޒިރުގައި މުދަލުގެ އިންވެންޓްރީ  މުދާ ހިފަހައްޓައި، އުޅަނދުގެ 

ރިފަރާތަށް ވެ މުދަލުގެ ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި)ސާޅީސް އަށެއް(  48ނަމަވެސް އެ އިންވެންޓްރީގެ ކޮޕީ 

ވެއެވެ. މިފަދައިން ނުވަތަ ވެރިފަރާތުގެ މަސްލަހަތު ހިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ ފަރާތަކަށް ރައްދުކުރެވިފައި ނު 

ތަށް އެއިގެ ކޮޕީ ރައްދުކުރެވިފައި ނުވަނީ، މުދަލުގެ ވެރިފަރާގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާ މުހުލަތުގައި 

ނަމަވެސް ވެ. ކޮށް، އެކަން ނުވުމުގެ ސަބަބުންކަން އެނގެއެ ޙަވާލު ކުރަން އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތް

ރާތުގެ ބައްޕައާ އެ މުހުލަތުގެ ފަހުން ޖެހިގެން އައިދުވަހު އެ އިންވެންޓްރީގެ ކޮޕީ އުޅަނދުގެ ވެރިފަ 

 ނަމަވެސް ކަން މިހެން އޮތުމުން މި އިޖުރާއަތަކީ އައިބަކާއެކުފުލުހުން ޙަވާލުކޮށްފައިވެއެވެ. 

 އިވާ އިޖުރާއަތެއް ކަމުގައި އަހުރެން ދެކެމެވެ. ފުރިހަމަކުރެވިފަ

 އިޖުރާއަތު ހިންގުމުގައި ހަމަހަމަ ކުރުމާއި ތަފާތު ނުކުރުން 

 20 16ވަނަ މާއްދާއާއި، 17އިސްތިއުނާފީ ދެވަނަ ނުކުތާގައި އިބްރާހީމް ޚުޝާން ޤާނޫނުއަސާސީގެ  .34

މި ގޮތުން ފާހަގަ ގުޅުވައިގެން މައިގަނޑު ދެ ކަމެއް ފާހަގަ ކޮށްފައި ވެއެވެ.  17މާއްދާއާ ވަނަ

 ދެ ކަންތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.ކޮށްފައިވާ 

މައްސަލައިގެ ޚަޞްމެއްގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމެއްނެތި، މި މައްސަލައަކީ ކްރިމިނަލް  -32.1

ކޯޓުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވާ މަދަނީ ޠަބީޢަތުގެ މައްސަލައެއް ނަމަވެސް، މި ބާވަތުގެ 

                                                           
ަވންކަން، މި ާބުބގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ގޮުތގެމަީތން ެއްއވެްސ  )ހ( ަގިއވަނީ، "މި ާބބުަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޙަްއޤުތަާކިއ މިނިވަނަ ާމއްާދގެ 17 16

ނުވަތަ އުފަްނވީ ގޮތަކުން ތަފާތުކުުރމެްއނެތި ކޮންމެ މީަހކަށްމެ ލިބިެގންެވއެވެ. މި ޙަްއޤުތަާކިއ މިނިވަންަކން ލިބުުމގަިއ، އެ މީެހްއެގ ނަސްލަށް، 
ރަށް، ނުވަތަ ިޖސްމާނީ ުނވަތަ ނަްފސާނީ ނުުކޅެުދންެތރިކަމަކަށް، ުނވަތަ އެ މީެހއްެގ ޤަުއމަށް، ުނވަތަ ކުލަޔަށް، ުނވަތަ ިޖންސަށް، ުނވަތަ ޢުމު 

 މި ނޫްނެވްސ ސިޔާސީ ުނވަތަ އެނޫްނވެސް ވިްސނުމަަކށް، ނުވަތަ މާލީ ފުދުްނތެރި ކަަމށް، ުނވަތަ ިނސްބަްތވާ ޢާއިާލއަށް ުނވަތަ އުަފންރަށަށް، ނުވަތަ
ެނއެެވ." އަދި މި ާމއްާދގެ )ށ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިަވނީ، "ުމޖުތަމަުޢގެ ޢާްއމު ޙާލަތަްށވުރެ ނިަކމެތިކަެމއް ލިބިފަިއާވ ކަމަކަށް ބަލައި ތަފާތުކޮްށގެން ުނވާ

ަކްނ ވަތަ ަރއްކާތެރިމީހަކަށް، ނުަވތަ ބަޔަކަށް، ނުވަތަ އިްޖތިމާޢީ ގޮތުން ާޚއްޞަ ަރއްކާތެރިަކމެްއ ލިބިދޭންޖެހޭ ބަޔަކަށް އެހީތެިރެވދިނުަމށްޓަކައި، ނު
  ލިބިދިުނމަށްޓަކައި ކުރާ ކަންަތއްތަކަކީ ިމ މާއްާދގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ަފދަ ތަފާތުކުރުެމއް ކަުމގަެއއް ުނވާނެެއވެ." 

ހަމަހަމަެވގެްނވާ މީހެކެވެ. "ޤާނޫުނގެ ކުރިމަީތގަިއ، އަދި އެ މީެހއްގެ ަމއްޗަށް ޤާނޫނު ހިްނގުުމގައި ކޮންމެ މީހަކީ ެވްސ ، ވަނަ މާއްދާަގިއވަނީ  20 17
 އަދި ޤާނޫުނގެ ަރއްކާތެރިކަާމއި، ޤާނޫުނން ލިބިދޭ މަންފާަތއް ހަަމހަމަކަާމއެކު ިލބުމަކީ ހަމަ ކޮްނމެ މީެހއްެގެވސް ޙަްއެޤކެވެ."
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މައްސަލަތަކުގައި ބަދަލު ޤަބޫލު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށާއި، މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި މުދަލުގެ 

ރިފަރާތުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތެއް އެހައިތަނަށް ނެތްނަމަވެސް، އެ ފަރާތުން ކޯޓުގައި ޖަވާބުދާރީ ވެ

 ހޭނެ ކަމުގައި ނިންމާފައިވުމެވެ.ވާންޖެ

 އްސަލައިގައި ދެވަނަ ކަމަކީ، ބަނގުރަލުގެ ކުށާ ގުޅޭ އުސޫލުތައް ބެލުމުގައި މި މަ -32.2

އްޖެއަށް މާއްދާ ފިޔަވައި، ދިވެހިރާވަނަ  613ނީ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ

އި ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ކަމަށް މި މައްސަލައިގަ 05ގެނައުން މަނާތަކެތީގެ ޤާނޫނުގެ 

 އިވުމެވެ.ކަނޑައަޅާފަ

 އްސަލަ ހިންގުމުގެ އިޖުރާއަތާގުޅޭ އުސޫލުތައް މަ 

ހަކަތަކަށް ބަލާއިރު، ވާމި ނުކުތާއާ ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދައްކާފައިވާ  .35

މަށް އެދި ހުށަހަޅާ މިއީ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ތެރެއިން ހިމެނިގެންވާ އިޖުރާއަތެއް ނަމަވެސް، މުދާ ހޯދު

، މުދަލުގެ ކަމުގައިވާތީ  މައްސަލަތަކެއްހިމެނޭ  ޙައްޤުތަކެއްމި ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކަކީ މަދަނީ 

އުމަށް އިޢުތިރާޟު ވެރިފަރާތް ކޯޓަށް ހާޒިރުނުކޮށް މިފަދަ މައްސަލަތަކުގެ އަޑުއެހުން ކުރިއަށް ގެންދި

 ނުކުރާކަމުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މި ކަމާގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން މައްސަލަ ބެއްލެވި ފަނޑިޔާރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތު ރައުޔުގައި  .36

ރަލާއި ގުޅިގެން އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަމާގުޅޭ ޤާނޫނީ ބައެއް އުސޫލުތައް ބަނގު

ބަޔާންކުރުމަށްފަހު، "ބަނގުރަލަކީ އެހެނިހެން މުދަލެކޭ އެއްހަމައަކުން އެއީ މަދަނީ ޠަބީޢަތުގެ 

މަޖިލީހަށް  އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައި، އެ ތަކެތީގެ ވެރިފަރާތްކަމަށް ބުނާ ފަރާތް ޝަރީޢަތުގެ

ކަމުގައި  18ނެ"ށް މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭހާޒިރުނުކޮށް އެ ފަރާތް ޖަބާބުދާރީ ވާން ނުޖެހޭ ގޮތަ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

                                                           
 ފުރަތަމަ ނުކުތާ  ނުކުތާތަކުގެ އަޣްލަބިއްޔަތު ރައުުޔގެ ފާހަގަ ުކރެވުނު  18
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ޓުގައި ހުށަހެޅި އިކޯޓުން މައްސަލަ ބަލާނީ ދަށު ކޯޢާންމު އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހަ .37

މި މައްސަލައަށް ބަލާއިރު، މި މައްސަލަ  19 ބަލައިގެންނެވެ.ހެކިތަކާއި ދިފާޢުތަކަކީ އަސާސްކަމުގައި

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދިޔައިރު، މުދަލުގެ ވެރިފަރާތުން ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ވަކި ފަރާތެއް 

ފަރާތުން އިޢުތިރާޟު ކޮށްފައިނުވެއެވެ.  އޮފީހުގެ ހާޒިރުވެފައިވާތީ އެކަމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ

އަދި މި މައްސަލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރަމުންވެސް އެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން  މި 

 ނުކުތާ ފާހަގަ ކޮށްފައިނުވެއެވެ.

ާޤޫނާނ ، ހެއްޓުމާއިޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންވެފައިވާ ބަލައި ފާސްކުރުމަށްފަހު މުދާ ހިފެ .38

ކުގައި، މުދަލުގެ އެދޭ މައްސަލަތަ ިޚާލަފްށ ުމާދ ިހަފަހްއާޓަފިއވާ ަކުމަގިއ ެދިކެގްނ ެއ ުމާދ ޯހުދަމށް 

 ނިސްބަތުން ވަކި މުދަލަކަށް ޚާއްޞަކޮށް އިޖުރާއަތެއް ހިމެނިފައިނުވެއެވެ.

 އެދޭ ފަރާތަކީ، ށް ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މުދާ ހޯދުމަ ވަނަ މާއްދާ  37ޤާނޫނުގެ  ގެއަދި ޖިނާއީ އިޖުރާއަތު  .39

އްސަލަތަކުގައި މަ މައްސަލައިގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަރާތަށްވުން ލާޒިމުނުވާއިރު، މުދާ ހޯދުމަށް އެދޭ 

 ގެންދިއުމާ މަދަނީ މައްސަލަތަކެކޭ އެއްފަދައިން ބަދަލު ހަމަޖައްސައިގެން މައްސަލަތައް ކުރިއަށް

ގައި ނުދެކެމެވެ. ލާޒިމު ކުރެވިދާނެ ކަމެއް ކަމު  ޚިލާފަށް، ސީދާ މުދަލުގެ ވެރިފަރާތް ހާޒިރުކުރުމަކީ

ޒިރުކުރަން ނަމަވެސް އިންސާފަށް ވާސިލުވުމަށްޓަކައި، މުދަލުގެ ވެރިފަރާތް ކޮންމެހެން ކޯޓަށް ހާ

ން ކުރުމަށް ޖެހިއްޖެނަމަ، ޝަރީޢަތަށް މީހުން ހާޒިރުކުރުމުގެ ޢާންމު އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން އެކަ

 އޮތްކަމުގައިވެސް ނުދެކެމެވެ. ހުރަސްއަޅާ ޤާނޫނީ ސަބަބެއް 

 ބަނގުރަލުގެ ކުށާ ގުޅޭ އުސޫލުތައް 

ވާ ހަމަހަމަކަމާއި ތަފާތު ނުކުރުމުގެ ޙައްޤާ ގުޅިގެން އިބްރާހިމް ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައި .40

ދެވަނަ ނުކުތާއަށް ބަލާއިރު، އެ ނުކުތާގައި ފާހަގަ ކޮށްފައިވަނީ  ޚުޝާންގެ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ

                                                           
 ވަނަ މާްއާދގެ )ހ( 32ދިވެިހރާްއޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫުނގެ  19
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ބަނގުރަލުގެ ކުށާ ގުޅޭ އުސޫލުތައް ބެލުމުގައި މި މައްސަލައިގައި ރިޢާޔަތް ކުރަންޖެހޭނީ 

 20ގެ ވަނަ މާއްދާ ފިޔަވައި، ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުން މަނާތަކެތީގެ ޤާނޫނު  613ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ކަމަށް މި މައްސަލައިގައި ކަނޑައަޅާފައިވުމެވެ. 05

ށް ބަލާއިރު، ބަނގުރަލުގެ ކުށާގުޅޭ އުސޫލުތައް ބެލުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނީ މި ނުކުތާއަ .41

ގެ 21ވަނަ މާއްދާ ފިޔަވައި، ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުން މަނާތަކެތީގެ ޤާނޫނު  613ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 

ޖެއަށް ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ކަމަށް ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުގައި ބުނެފައިނުވެއެވެ. އަދި ދިވެހިރާއް 05

ފާހަގަ ކުރެވުނު  އަޣްލަބިއްޔަތު ރައުޔުގެ ،ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( 05ގެނައުން މަނާތަކެތީގެ ޤާނޫނުގެ 

ބަނގުރަލަކީ ރާއްޖެއަށް  ،ހަމައެކަނި ބަޔާންވެފައިވަނީނުކުތާތަކުގެ ފުރަތަމަ ނުކުތާގައި، 

އެއްޗެއްކަން ބަޔާން  ލެވިފައިވާ ހިފެހެއްޓުންތަކެއްޤާނޫނުގައި އެތެރެކުރުމާއި، މުޢާމަލާތު ކުރުމުގައި 

 ކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

ޑައަޅަންޖެހޭ ކަން މިހެން އޮތުމާއެކު، މި ނުކުތާގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގޮތެއް ކަނ .42

 ތަނެއް އޮތްކަމުގައި އަހުރެން ނުދެކެމެވެ.

 ވަނަ މާއްދާ  44ވަނަ މާއްދާއާއި  40ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

މި  ވަނީ،ހު ނުކުތާގައި އިބްރާހީމް ޚުޝާންގެ ފަރާތުން ފާހަގަ ކޮށްފައިއިސްތިއުނާފީ އެންމެ ފަ .43

ވަނަ  44އި ވަނަ މާއްދާއާ 40މައްސަލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ނިންމުމުގައި ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތް ކޮށްފައި ނުވާކަމުގައެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ  ބުނެފައިވަނީ،މި ނުކުތާ ތަފުސީލު ކުރަމުން އިބްރާހީމް ޚުޝާން  .44

ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދެވުނު ބަނގުރާ ފުޅިތަކަކީ، މި މައްސަލައިގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ 

ތަކެއްޗަށް ނުވެފައި، ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މި މައްސަލައިގައި ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމާ )ބިދޭސީންގެ( 

                                                           
 75/4ޤާނޫނު ނަންަބރު   20
 އބމ.  21
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ޝާންގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ތުހުމަތެއް ކޮށްފައިނުވާތީ، މި ބަނގުރާ ހަމައަށްވެސް އިބްރާހީމް ޚު 

ވަނަ މާއްދާގައި  41ގެ ފުޅިތައް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީ

ރުމާއި، މުޢާމަލާތްކުރުމުގެ ޙައްޤު އިބްރާހީމް ޚުޝާންގެ ކުބަޔާންކޮށްފައިވާ މުދާ ހޯދުމާއި، މިލްކު 

. އެހެނީ އެ ބަނގުރާ ފުޅިތައް އިން ގެއްލުވާލުމަށްފަހު އެ މާއްދާގެ )ށ( އާ ޚިލާފަށް ކަމަށެވެކިބަ

ށަށް ގެންދެވިފައިވަނީ އެ އަކުރުގައި ބުނާފަދައިން ޤާނޫނެއްގައި ބަޔާންވެފައިވާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަ 

 ނޫނެވެ. މީގެ އިތުރަށް ންވެސްކުގޮތުގެމަތިންނެއް ނޫނެވެ. ނުވަތަ ކޯޓަކުން ކުރި ޙުކުމެއްގެ ދަށަ

މީހެއްގެ މުދާ ދައުލަތަށް ނެގިގެން ނުވާނެ ކަމަށް އެ މާއްދާގެ  އެ މީހަކު ކުރި ކުށެއްގެ ބަދަލުގައި

)ރ( ގައި އޮންނަ އޮތުމަށްވެސް މި މައްސަލަ ނިންމުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ރިޢާޔަތް 

. އަދި އިބްރާހީމް ޚުޝާންގެ މައްޗަށް މި ކޮށްފައި ނުވާކަމުގައި އިބްރާހީމް ޚުޝާން ބުނެއެވެ

މައްސަލައިގައި ތުހުމަތެއް ކޮށްފައިނުވާއިރު، އިބްރާހީމް ޚުޝާންގެ މުދަލެއް އެހެން މީހެއްގެ މައްޗަށް 

ވަނަ މާއްދާގެ ނައްޞާވެސް  44ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތަކާ ގުޅިގެން ހިފެހެއްޓުމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 ޚިލާފު ކަމެއް ކަމުގައެވެ.

މި ނުކުތާއަށް ރައްދު ދެމުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ބުނެފައިވަނީ ޑިމެންޝަން ސަފާރީ  .45

ގެންގޮސްފައިވަނީ، ޖިނާއީ ފުޅިތައް ބަލައި ފާސްކުރުމަށްފަހު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ބަނގުރާ 

ކަމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ކަމުގައިވާތީ، މި ވަނަ މާއްދާގެ އިމުގެ ތެރެއިން 36އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެ  44ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި  40

 ކަމަށެވެ.

 ނަ މާއްދާގައި ބަޔާންވެފައިވަނީ އަންނަނިވި ޢިބާރާތެވެ.ވަ 40ޤާނޫނުއަސާސީގެ  .46

މުދާ ހޯދުމާއި މުދާ 

 ގެންގުޅުމުގެ ޙައްޤު 

ހޯދުމާއި، މިލްކުކުރުމާއި، ވާރުތަކުރުމާއި، ދިނުމާއި، މުދަލުްނ މުދާ  (ހ) .40

 .މުޢާމަލާތުކުރުމުގެ ޙައްޤު ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްމެ ލިބިގެންވެއެވެ
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ފަހެ، . ގެންވާނޭ ތަކެއްޗެއް ނޫނެވެވިމީސްމީހުންގެ މުދަލަކީ ނިގުޅައިަގނެ (ށ)

ޮކްށފައިވާ  ބަޔާންޢާންމުވެގެންވާ މަްނފާއަކަށްޓަކައި، ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅި

ނުވީ މެގޮތެއްގެމަތީން، އަދި އެކަަމށްަޓކައި ކޯޓަކުން ކުރާ ޙުކުމަކުން 

ަގއިގެނެއް ނަމީހެއްގެ ރުހުންނެތި ދައުލަތަށް  އެއްވެސް މީހެއްގެ މުދަލެއް އެ 

ން އަދި މީހެއްގެ ުމދަލެއް ދައުލަތަށް ނަާގންވާީނ ކޯޓު. ނުވާނެއެވެ

 މުދަލެއްގެ ވެިރފަރާތަށް ކަނޑައަޅާ ޢަދުލުވެރި ބަަދލެއް އެ

 .ދިނުމަށްފަހުގައެވެ

ުލ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ހޯދައިފައިވާ މުދަލާއި، ދުޝްމަނުންގެ ުމދާ، ބަދަ (ނ)

ކަްށ ދިނުމަކާ ނުލައި ދައުލަތަށް ެނގުމަށް ޙުކުމްކުރުމުގެ ބާރު ކޯޓުތަ

ރަހެއް ލިބިދޭފަދަ ޤާޫނނެއް ހެދުމަކަށް މި މާއްދާގެ އެއްވެސް ބައެއް ހު

 .ނާޅައެވެ

ަފއިގެނެއް މީހަކު ކުރި ކުށެއްގެ ބަދަލުގައި އެ މީހެއްގެ މުދާ ދައުލަތަށް ހި (ރ)

 .ނުވާނެއެވެ

 

 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންވެފައިވަނީ، އަންނަނިވި ޢިބާރާތެވެ. 44ޤާނޫނުއަސާސީގެ  .47

ތީން ތަޙުޤީުޤ ގޮތުގެމަ މައްޗަށް ޤާނޫނުގައިވާ ކުށްކުށުގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުްނގެ .44 ޝަޚްޞީ  ޒިންމާ 

 ކުށް ސާބިތުވެގެން ޙުކުމް ،ޝަރީޢަތް ކުރުމުގައްޔާއި ،ހިންގުމުގައްޔާއި

ވާޖިބަކަްށ  ތަންފީޛުކުރުމުގައި އެނޫން މީހެްއގެ ޤާނޫނީ ޙައްޤަކަށް ނުވަތަ ޤާނޫނީ

 ހުރަސް އަޅައިގެނެއް ނުވާނެއެވެ.

 

ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު، އެ ދެ މާއްދާގައި  44ވަނަ މާއްދާއާއި  40ޤާނޫނުއަސާސީގެ  .48

ބަޔާންވެފައިވަނީ މުދަލާ ގުޅޭ އަސާސީ ޙައްޤުތަކެކެވެ. އެ ޙައްޤުތަކަކީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން 
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އީ މި މައްސަލައަށް ބަލާއިރު، ޖިނާ 22ފާސްކުރާ ޤާނޫނަކުން ހަނި ކުރެވިދާނެ ޙައްޤުތަކެކެވެ.

އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައިވާ ބަލައި ފާސްކުރުމަށްފަހު މުދާ ހިފަހައްޓާ އުސޫލުތަކަކީ، ކުރިން ބުނެވިދިޔަ 

ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދެ މާއްދާގައިވާ އަސާސީ ޙައްޤުތައް ވަކި ހާލަތެއްގައި ހަނިކޮށް އިންތިޒާމު ކޮށްފައިވާ 

 ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކެކެވެ. 

ކުރާ ސަބަބެއް ގެ ހައިކޯޓުން ފާހަގަ ކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނު ހުއްދަމި ނުކުތާއާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭ .49

މަށާއި، އެފަދަ ކަ އޮތްނަމަ، ބަލައިފާސް ކުރުމަށްފަހު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް މުދާ ގެންދެވިދާނެ 

 .ސަބަބެއް މި މައްސަލައިގައި ވުޖޫދުގައި އޮތްކަމަށެވެ

ވަނަ  44ދާއާއި ވަނަ މާއް  40ޤާނޫނުއަސާސީގެ  އިން،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ފަދަ .50

މެންޝަން ސަފާރީ މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި މި ނުކުތާގައި ޝަރީޢަތުގެ ކުރިމަތީގައި އޮތް ސުވާލަކީ، ޑި 

ނީ ޤާނޫނުގައިވާ ބަލައި ފާސްކުރުމަށްފަހު ފުލުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ބަނގުރާ ފުޅިތައް ގެންގޮސްފައިވަ 

ޅިތައް ފުލުހުންގެ ގެ ސުވާލެވެ. މި ސުވާލުގެ ޖަވާބަކީ އެ ބަނގުރާ ފުނުވަތަ ނޫންކަމުގޮތުގެމަތިންކަން 

 18މި ރައުޔުގެ  ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ކަމަށެވެ. މިކަމުގެ  ތަފުސީލު

 ވިއްޖެއެވެ. ޔާން ކުރެބަ ތަފުސީލުކޮށް ވަނަ ޕެރެގްރާފުގެ ނިޔަލަށް 33ވަނަ ޕެރެގްރާފުން ފެށިގެން 

 ޤާނޫނު ބުނާ ހާލަތު ނެތި ދިއުމުން މުދާ ޙަވާލުކުރުން 

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ބޭއްވުނު ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުމުގައި ޑިމެންޝަން ސަފާރީ ބަލައި  .51

ތައް ގެންދިޔަ ހާދިސާގައި ތުހުމަތު ކުރެވުނު ފުޅި  ފާސްކުރުމަށްފަހު އެ ސަފާރީގައި ހުރި ބަނގުރާ

އި، އަދި އެނޫން ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށްވެސް ދަޢުވާ ނުކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ބިދޭސީންނާ

ތަކެތި ފުލުހުން ދޫކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި، އެއީ ޖިނާއީ  ނަމަވެސް އަދިވެސް އެ ނިންމާފައިވީ

                                                           
 ވަނަ ާމއްާދގެ )ށ( 16ޤާނޫނުައާސސީގެ  22
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ކަމެއް ކަމުގައި އިބްރާހީމް ޚުޝާންގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި މިއީ  އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފު

 އިސްތިއުނާފީ ފުރަތަމަ ނުކުތާއާ ގުޅިގެންވެސް އެ ފަރާތުން ފާހަގަ ކޮށްފައިވާ ކަމެކެވެ.

ތަކެތި އެއިގެ ވެރިފަރާތާ ޙަވާލު ކުރަންޖެހޭނެ  މުދާ ހިފެހެއްޓުމުގެ ބޭނުން ނިމުމަކަށް އައުމުން އެ .52

 މި ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( ގައި ބަޔާންވެފައިވެއެވެ. 36އި ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ ކަމުގަ

ކަމާގުޅިގެން ޝަރީޢަތުން ކުރި ސުވާލުތަކުގެ ޖަވާބުންނާއި، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން 

ގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު، ޑިމެންޝަން ސަފާރީ ބަލައި ފާސްކުރި ހާދިސާއާ ގުޅި 

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވުނު ބިދޭސީންގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ރާއްޖެއަށް 

ގައި ފުލުހުންނަށް އަންގާފައިވާކަން  2018ޖެނުއަރީ  02ނާދެވޭނެ ގޮތަށް ޑިޕޯޓްކުރުމަށް 

 ޖިނާއީ ދަޢުވާއެއްކޮށް މީގެ އިތުރުން މި ހާދިސާގައި އިބްރާހީމް ޚުޝާންގެ މައްޗަށް 23އެނގިފައިވެއެވެ.

ކުށް ސާބިތު ކުރެވިދާނެކަމަށް ނުފެންނާތީ އިބްރާހީމް ޚުޝާންގެ ބައި އަނބުރާ ފުލުހުންނަށް ފޮނުވުމަށް 

 24ގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ނިންމާފައިވާކަން އެނގިފައިވެއެވެ. 2018އޭޕްރިލް  08

ފެހެއްޓުމުގެ ބޭނުން ފާސްކުރުމަށްފަހު ހިފަހައްޓާ މުދާ، ހި ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ބަލައި  .53

 14 ރައުޔުގެ  ކަމުގައިވާއިރު، މި ރިފަރާތަށްނިމުމުން އެ މުދާ ޙަވާލު ކުރަންޖެހޭނީ އެ މުދަލުގެ ވެ

އިގައި ވާހަކަ ބަޔާންކުރި ފަދައިން މި މައްސަލަ ވަނަ ޕެރެގްރާފުގެ ނިޔަލަށް 17ވަނަ ޕެރެގެރާފުން 

މުދާ އަނބުރާ ، ލުގެ ވެރިފަރާތަކީ އިބްރާހީމް ޚުޝާންކަން ސާބިތު ނުވެއެވެ. ވުމާއެކުދެކެވޭ ބަނގުރަ

  ކަމުގައި ދެކެމެވެ.ވާންޖެހޭނެ  މުދަލުގެ ވެރިފަރާތް ކަށަވަރު ޙަވާލުކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ކުރިން

ފުލުހުން  މި މައްސަލައިގައި ސްކުރެވުނު ކަންކަމުގެ އަލީގައި،މަތީގައި ތަފުސީލުކޮށް ބަހު .54

ކޮށްފައިނުވާތީ،  ހިފަހައްޓާފައިވާ ބަނގުރަލުގެ ވެރިފަރާތަކީ ކޮބައިކަން ދަށު ދެ މަރުޙަލާއިން ކަށަވަރު 

ޤަޟިއްޔާގައި ކޮށްފައިވާ  MC-001/Cr-C/2017މި މައްސަލައިގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

                                                           
 ސިޓީ  A1/171/2018/2-196ޕްރޮސިކިއުަޓރ ޖެެނރަލްގެ އޮފީުހގެ ަނންބަރު  23
 ސިޓީ A1/171/2018/1655-196ޕްރޮސިކިއުަޓރ ޖެެނރަލްގެ އޮފީުހގެ ަނންބަރު  24
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އިވާ ޙުކުމް ޤަޟިއްޔާގައި ކޮށްފަ  HC-A/75/2018ޙުކުމާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

( ދަށުން ށވަނަ މާއްދާގެ ) 18 25 ފެނެއެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ ބާޠިލު ކުރުމަށް

ކަށަވަރުކޮށް،  ވެރިފަރާތަކީ ކޮބައިކަން ބަނގުރަލުގެ  މި މައްސަލަ ހައިކޯޓަށް ތަޙްވީލު ކުރުމަށްފަހު،

މި މައްސަލައިގައި އެ  ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކުގެ ތަރަހައިގެ ތެރޭގައި މި މައްސަލައިގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ

 އަހުރެން ދެކެމެވެ. ކަމުގައި ކޯޓުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ 

 

 ފަނޑިޔާރު ޙުސްނުއްސުޢޫދުގެ ރައުޔު

 .ތާއީދުކުރަމެވެ އަހުރެން ރައުޔަށް ފަނޑިޔާރު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރުގެ މައްސަލައިގައި މި .55

 

 ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިންގެ ރައުޔުފަނޑިޔާރު 

 .ތާއީދުކުރަމެވެ އަހުރެން ރައުޔަށް ފަނޑިޔާރު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރުގެ މައްސަލައިގައި މި .56

 

 ޙުކުމް 

މި މައްސަލައިގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ކަންކަން އެ ގޮތުގެމަތިން ހުރުމުން، ދެންފަހެ، އިސްވެ ބަޔާންވެދިޔަ 

ޤަޟިއްޔާގައި ކޮށްފައިވާ ޙުކުމާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  MC-001/Cr-C/2017ނަންބަރު 

2018/HC-A/75   ަކީ ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ ޙުކުމްތަކެއް ޤަޟިއްޔާގައި ކޮށްފައިވާ ޙުކުމ

 2010/22ކުރުމާއެކު، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ބާޠިލުކަމުގައި ކަނޑައަޅައި އެ ދެ ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމް 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އާ ޙަވާލާދީ މި މައްސަލައިގައި މައުޟޫޢީ  18ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު( ގެ )

                                                           
 2020/22ޤާނޫނު ނަްނބަރު  25
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ގޮތުން އަލުން ބަލަންޖެހޭކަމަށް ކަނޑައެޅި ނުކުތާ ބެލުމަށް އަންގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް މައްސަލަ 

އްޔާ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުގެ އިއްތިފާޤުން ތަޙްވީލު ކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މި ޤަޟި

 ޙުކުމް ކޮށްފީމެވެ.

 މި ޤަޟިއްޔާ ބަލައި ޙުކުމް ކުރީ:

   

   

 ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން  މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު ޙުސްނުއްސުޢޫދު 

  )ރިޔާސަތު( 

 


