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ވަނަ މާއްދާ،  49ައދި  48)ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ  2016/12ޤާނޫުނ ނަންބަރު  -ކޯޓު އަމުރު  -ޖިނާއީ 

އަމުރުގައި އޮންނަންވާ މުއްދަތު  -އަމުރު އޮންނަންވާ ގޮތް ކޯޓު  -ކޮޅަށް ބަޔާންނުދިނުމުގެ ޙައްޤު އަމިއްލަ ނަފްސާދެ

  ކްޓްރިން އޮފް ނެސެސިޓީޑޮ -ސުވާލުކުރުން -ތަޙުޤީޤު  -ކޯޓު އަމުރުގެ ދަށުން ހޯދާ ތަކެތީގެ ަތފްޞީލް  -ކަނޑައެޅުން 
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ފަނޑިޔާރު ޢަލީ އަދި  ފަނޑިޔާރު ޙުސްނުއްސުޢޫދު) ފަނޑިޔާރު ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދުގެ ރައުޔު 

 ތާއީދު ކުރައްވާފައި( ރަޝީދު ޙުސައިން 

 

 ތަޢާރުފު 

އިސްތިއުނާފު  ޤަޟިއްޔާ HC-A/188/2019 ރުމިއީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަ .1

 "ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ")މީގެފަހުން  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސްކުރުމަށްޓަކައި 

 ،ހުށަހެޅުމުން ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ( ކުރާ ފަރާތް" އިސްތިއުނާފުނުވަތަ "

)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު  ޢަލީهللا ޢަބްދު ،/ މާލެ 4133ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 

 )"ޢަލީهللا  ފަރާތް" ނުވަތަ "ޢަބްދުވާ)މީގެ ފަހުން "އިސްތިއުނާފު ރައްދު A038288) ނަންބަރު 

 މައްސަލައެކެވެ.ގޮތަށް، މި ކޯޓުން ބެލި އިސްތިއުނާފީ  ގެ މައްޗަށް ރައްދުވާ

 ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި 

ދިވެހި ވަނަ އަހަރު  2018ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭނުންކުރުމަށް ސައުދީ ސަރުކާރުން  .2

 ކާރަކީ  S600 (Mercedes Benz S600)ހަދިޔާކޮށްފައިވާ މާސެޑީޒް ބެންޒް ސަރުކާރަށް 

އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ ނަން މަތީގައި ރާއްޖެ އެތެރެކޮށްފައިވާ ކާރެއްގެ ގޮތުގައި ދެއްކުމަށް މޯލްޑިވްސް 

އެ ސަރވިސްގެ  ،ސްކޮށްފައިވަނީއިން ޑިކްލަރޭޝަން ފޯމުތައް ޕްރޮސެކަސްޓަމްސް ސަރވިސް

هللا ޢަބްދު  4133އެއަރޕޯޓު ޑިވިޝަނުގެ ހެޑްގެ ޙައިސިއްޔަތުން ކ.މާލެ / ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 

ށް ތުހުމަތު ކަމަ ފައިދާއެއް ހޯދާދިނުމަށް ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖައިޒްނުފޫޒު އޭނާގެ މަޤާމުގެ  ،ޢަލީ
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ބޭނުންކުރާ މޯބައިލް ފޯނުތަކާއި، ފޯނުތަކުގެ ޢަލީ هللا ޢަބްދު ކުރެވުނެވެ. އަދި އެ ތުހުމަތާ ގުޅިގެން،

އެ  )ޑޭޓާ( އާއި، މަޢުލޫމާތުހުރިހާ ކާޑުތަކާއި، އެ ތަކެތީގެ  ބޭނުންކުރާ ސިމްކާޑުތަކާއި، މެމޮރީ

ފޯނުތަކުން ކޮށްފައިވާ އެންމެހައި މުވާސަލާތީ މުޢާމަލާތްތައް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ 

ކޮރަޕްޝަން -އެންޓި ،)ހޯދުމަށް( ކުރުމަށް ފޮރެންސިކް ޑައިރެކްޓްރޭޓް މެދުވެރިކޮށް އެކްސްޓްރެކްޓް 

)ފޯނުތަކާއި، އެ ފޯނުތަކުގެ ބޭނުންކުރާ ސިމްކާޑުތަކާއި، ކޮމިޝަނުން ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި މަޢުލޫމާތު 

ންގަރޕްރިންޓް، ލޮކް ކޯޑް، ލޮކް ޕެޓަރން، ފި  ،މެމޮރީކާޑުތަކާއި، އެ ތަކެތީގެ ޕިން ނަންބަރު

ޢަލީގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ هللا ގްނިޝަން( އެ ފަރާތަށް ދިނުމަށް ޢަބްދުރިކޮފޭޝިއަލް 

)މީގެ ފަހުން  ( ކޯޓު އަމުރުނ2019ްފެބްރުވަރީ  28) J/ECA/2019/45-145 ނަންބަރު

  އަމުރުކޮށްފައިވެއެވެ. "ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ކޯޓު އަމުރު"(

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން 

އެ މައްސަލަ  ،ންއަމުރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރެވުމު  ކޯޓުކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ  .3

އަމުރަކީ އެ ކުމް ކޮށްފައިވަނީ، ޙު ގައިޤަޟިއްޔާ HC-A/188/2019ކޯޓުގެ ނަންބަރު ހައިބެލި 

އި މައްސަލަ ތަކާ ޚިލާފަށް ނެރެފައިވާ އަމުރެއް ކަމުގައި ހައިކޯޓުގައަދި ޤާނޫނީ އުސޫލުޝަރުޢީ 

 ށެވެ.އަމުރު ބާޠިލްކޮއެ  ،ކަނޑައަޅައި އަޣްލަބިއްޔަތުންބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ 

 އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް  ނިންމާފައިވަނީ ހައިކޯޓުން އިސްވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް  .4

ޤަޟިއްޔާ ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުން އެނގެން  HC-A/188/2019ބިނާކޮށްކަން އެ ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

 ވެ.އޮވެއެ
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ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ  .4.1
1

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤުގެ   49 

ނުދިނުމުގެ ޙައްޤުގެ ތެރޭގައި، ެއ  ދާއިރާގެ ނުވަތަ އަމިއްލަ ނަފްސާދެކޮޅަށް ބަޔާން

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ޙާލަތުގެ ދާއިރާއިން ބޭރުން، ވަކި އެއްޗެއް  48ޤާނޫނުގެ 

ތަ ތަޅުދަނޑިއެއް ނުވަތަ ޕާސްވަރޑެްއ އޮތް ތަނެއް ނުވަތަ ވަކި ތަނެއް ހުޅުވޭނެގޮތް ނުވަ

ން ންޓެއްކަނުވަތަ ތަނެއް ހުޅުވޭނެ ނަންބަރުތަކެއް ނުވަތަ ވަކި އެކައުންޓެއް އެއީ އެކައު

ޢަލީ هللا މި މައްސަލައިގައި ޢަބްދު، މަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތި އާއިބުނެދޭންޖެހުން ނުހިމެނޭކަ 

ކުރެވިފައިވާ މުޢާމަލަތަކީ،މި އާއި މުޙައްމަދު ޝިޙާމްއާ ދެމެދު ވައިބަރއިން 

ޢަލީއާ ގުޅުވާލެވޭނެ هللا މައްސަލައިގައި ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅޭ މާއްދީ ހެއްކާއި ޢަބްދު 

ން ކްރިމިނަލް ކޯޓު ޢަލީގެ ފޯނާއި ފޯނުގެ ޕާސްވޯޑްތައް ލިބިދިނުމަށް،هللا ގޮތެއްކަމުން ޢަބްދު 

ދަށުން މި ހައްޤު ދާގެ ވަނަ މާއް 49ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ ކޮށްފައިވާ އަމުރަކީ، 

ހައިކޯޓުގެ  އަށް ބެލުމުން އެނގޭކަމާއި އަދި މިކަން)ރ( ހަނިކުރެވިފައިވާކަން އެ މާއްދާގެ 

ޤަޟިއްޔާ A/334-HC/2017ނަންބަރު 
2
ކަން ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  

 ؛3

އެދި ހުށަހެޅި ފޯމުގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ކޯޓު އަމުރަށް  .4.2
4
 12ކޯޓު އަމުރަށް އެދިފައިވަނީ  

އަމުރުގެ ދަށުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ކޯޓު )ބާރަ( ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ކަމުގައި ވީހިނދު، 

މި  )ތިރީސް( ދުވަހުގެ މުއްދަތު ކަމާއި، 30ތަކެތި ހިފެހެއްޓުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވަނީ 

)އަށާރަ( ދުވަސް  18ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން އެދުނު މުއްދަތަށްވުރެ -މުއްދަތަކީ އެންޓި

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ކޯޓު އަމުރުގެ ދަށުން ތަކެތި ހިފެހެއްޓުމުގެ  ،އިތުރު މުއްދަތެއް ކަމުން

                                                           
 )ޖިނާީއ އިޖުާރއަުތގެ ޤާޫނނު( 2016/12 ޤާނޫނު ނަންަބރު  1

 ރިޔާޒު هللا ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަްލގެ އޮީފސް ވ. ޢަބްދު  2

 ިއވާ ގޮތް.ދިވެހިާރްއޖޭގެ ަހއިކޯޓުގެ ރިޕޯުޓގެ ައޣްލަބިއްޔަތު ަރއުުޔގެ ފާހަގަުކރެވުނު ުނކުތާތަކުގެ )ށ( ގައި ިއބާރާތްޮކށްފަ  3

 ަށހަޅާ ފޯމް"ށް ހު" ކޯޓު އަމުރަށް ެއދި ފަނޑިޔާރަ J/ELF/2019/45-145ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންަބރު   4
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ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވ. މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ދީފައިވާ މުއްދަތަކީ ހުއްދަ 
5
ގިައ  

ހުއްދަވާ މިންވަރަށްވުރެ  ގެ ޤާއިދާގެ ދަށުންޟަރޫރަތު ފައިވާން ފާހަގަކޮށް ސުޕްރީމް ކޯޓު

ކުރުމަކީ ފަނޑިޔާރަށް ލިބިގެންވާ އިތުރު މުއްދަތު  ފަދައިންއެ ރު މުއްދަތެއް ކަމަށާއި،އިތު

 ބާރެއްކަމަށް ބަލާނެ ޤާނޫނީހަމައެއް ނެތްކަން؛

ޢަލީގެ هللا ޢަބްދު އަމުރަކަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވަނީކޯޓު ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން -އެންޓި .4.3

ޓުމަށާއި، ނު ހިފެހެއްޢަލީގެ ފޯ هللا ލައާ ގުޅިގެން ޢަބްދުމައްސަ ކުރެވޭ ތުހުމަތު މައްޗަށް

އި ލޮކް އެ ފޯނުން އަދި އެ ފޯނުގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް އެޕްލިކޭޝަނެއް ހުޅުވުމަށްޓަކަ

ޕްރިންޓެއް ނުވަތަ ފޭޝަލް ރިކޮގްނިޝަން  އް، ލޮކް ކޯޑެއް، ފިންގަރއެޕެޓަރން

 ކޮރަޕްޝަން -އެންޓި ،އިރުގެން އޮންނަނމަށްކަން އެ ވާނަމަ، އެތަކެތި ހޯދުބޭނުން 

ން ކޮ އިޢަލީގެ ކޮން ފޯނެއްކަމާهللا ކޮމިޝަނުން ހިފެހެއްޓުމަށް އެދިފައިވަނީ ޢަބްދު 

هللا ޢަބްދު  ކޯޓު އަމުރަށް އެދުނުއިރު އެދިފައިވަނީ ސިމްކާޑެއްކަން އެނގެން ނެތްކަމާއި،

މަކަށް ޢަލީގެ ފޯނު ހޯދައި، އެ ފޯނުގައިވާ އެޕްލިކޭޝަންތަކުގެ އެނަލިސްސްއެއް ހެދު

  ފުރުޞަތު ފޯނަށް ވުރެ ގިނަ ފޯނު ގެންގުޅުމުގެ އެއް ފަާރތަކުން އެއް ،އޮތުމުން އެނގެން

ރާތުން ޞިލްވާނީ ތަޙްޤީޤު ކުރާފަމިފަދައިން ނެރޭވޭ އަމުރުގެ މަޤްޞަދު ޙާ  އޮންނާތީ،

 ، ކަމުގައިވާތީ އަމުރަށް އެދުމުންހޯދުމަށް އެދެނީ ކޮން ފޯނެއްކަން އެނގޭނެހެން 

 އެޢަލީގެ "މޯބައިލް ފޯނުތަކާއި" هللا އިސްތިއުނާފުކުރެވޭ ކޯޓު އަމުރުގައި ޢަބްދު

 ނަންބަރު، ޕިންރީކާޑުތަކާއި، އެ ތަކެތީގެ  ބޭނުންކުރާ ސިމްކާޑުތަކާއި، މެމޮފޯނުތަކުގައި

ދިނުމަށް ރަން، ފިންގަރޕްރިންޓް، ފޭޝަލް ރިކޮގްނިޝަން ލޮކް ޕެޓަ ،ލޮކް ކޯޑު

 އަމުރުކޮށްފައިވަނީ ރަނގަޅަށް ނޫންކަން؛

                                                           
 ޤަޟިއްޔާ  A/19-SC/2010ދިވެހިާރްއޖޭގެ ސުްޕރީމް ކޯުޓގެ ނަްނބަރު   5
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 ޝަރީއަތްކުރުމާބެހޭ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުތަކުގައި ކޯޓުން ނެރޭ އަމުރު  .4.4

ވަނަ މާއްދާގެ  212އަދި އެ ގަވާއިދުގެ  ހިނދު، ފައިވާހިމަނާ ގެ ނަމޫނާ އޮންނާންވީ ގޮތު 

ކުރުމަށް ތަންފީޒުބެލުމުން، އެފަދަ އަމުރު ނެރުމަށާއި ( އަށް 1)ނ( ގެ )

 ގަވާއިދުގައި ހިމަނާފައިވާއިސްތިއުނާފު މި ކުރެވޭ އަމުރު އޮތީ އަދި  ޙަވާލާދީފައިވުމުން،

އަމުރުތަކަށް ޤާނޫނީ ބާރުދީފިނަމަ އެ ނޫންގޮތަށް އޮންނަ  ،ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށް ނޫންކަމުން

 އަދި  އެކަމުން ޤާނޫނީ ނުރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެއް ނުކުތުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއްކަން؛

 ޤީޤަށް ބަޔާންކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ޙާޟިރުކޮށްފައިވަނީ ތަޙް -ލީ އެންޓިޢަ هللاޢަބްދު .4.5

ރެވޭ އިސްތިއުނާފު މިކުއޮޅުވާލައިގެން،  ޙާޟިރުކޮށްފައިވަނީ އޭނާންކަމާއި، ނެގުމަށް ނޫ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ޤާނޫނީ  53ޤާނޫނުއަސާސީގެ އި، އަމުރު ތަންފީޒުކުރުމަށް ކަމަށާ

ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވެއްޖެ ކޮންމެ ހިނދެއްގައި ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަކީ 

ގެ އަމުރެއް ކޮންމެ މީހަކަށް ޙައްޤެއްކަމުގައިވާ ހިނދު، މީހަކު ބަލާފާސް ކުރުމު 

ތަންފީޒުކުރުމުގެ ކުރިން އެފަދަ ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ލިބިދޭންޖެހޭގޮތަށް އެ މާއްދާ 

މާނަކުރުމަކީ ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމެއްކަމުން، ކޯޓުތަކުން ނެރޭ އަމުރު 

ތަންފީޒުކުރުމުގެ ކުރިން ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ލިބެންޖެހޭގޮތަށް އެ މާއްދާ މާނަކުރުމަކީ 

ރާތުން ކޮރަޕްޝަނުގެ ފަ-އެންޓި ،ކަމަށް ޤަބޫލުނުކުރެވޭ ނަމަވެސްމަޤްޞަދުދާގެ މާއް

 ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ ނަމުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރެވިފައި މިވާ ކޯޓު ޢަލީ ޙާޟިރުކުރީهللا ޢަބްދު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީއަތުގެ އެ ކޮމިޝަނުން ކަމަށް  އަމުރު ތަންފީޒުކުރުމަށް

 އިއަމުރު ތަންފީޒުކުރުމުގަ  ކޯޓު ތީ،ވާބުނެފައި މަޖިލީހުގައި 

 ކޮށްފައިވަނީ ރަނގަޅަށް ނޫންކަން.ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ޢަމަލު-އެންޓި
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 ދީފައިވާ ރައްދު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ ނުކުތާތަކާއި އެ ނުކުތާތަކަށް 

އްޔާ ނިންމާފައިވަނީ ޝަރުޢީ އަދި ޤަޟި HC-A/188/2019ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  .5

ރޮސިކިއުޓަރ މަށް އެދި ޕް އެ ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފުކުރު ،ތަކާ ޚިލާފަށް ކަމަށްބުނެއުސޫލު ޤާނޫނީ 

( ސަބަބެއް އްހައެ ) 6ޑު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައިގަނޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން 

 އެއީ: .ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ  3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  211ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ  .5.1

ނަމޫނާއާ ކަނޑައެޅިގެން އެއްގޮތަށް ކޯޓު އަމުރު އޮންނަންވާނެކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

އި ފަނޑިޔާރު މުޙައްމަދު ފައިސަލް އަދި ފަނޑިޔާރު ޙުސައިން ގަހައިކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާ

ގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، "(އަޣްލަބިއްޔަތު ރައުޔުފަހުން " ޝަހީދުގެ ރައުޔު )މީގެ

މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 
6

ޚިލާފަށް އާ  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( 15 

 ؛ ށް ބުނެ ހުށަހެޅި ސަބަބު ކަމަ

هللا ޢަބްދު ލިބިގަތުމަށް އެދެނީ  ކޯޓު އަމުރު މެދުވެރިކޮށް ،އަޣްލަބިއްޔަތު ރައުޔުގެ )ނ( ގައި .5.2

ޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޢަލީގެ ކޮން ފޯނެއްކަން ބަޔާންކުރަން

ވަނަ މާއްދާއާއި، ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގެ  142
7

 ،ޚިލާފަށްކަމަށާއި ވަނަ މާއްދާއާ 5 

ވަނަ  25މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  އަދި އެގޮތަށް މާނަކޮށްފައިވަނީ،

ވަނަ މާއްދާއަށް  36ވަނަ މާއްދާ އާއި  2ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ  ،މާއްދާއާއި

 ށް ބުނެ ހުށަހެޅި ސަބަބު؛ކަމަރިޢާޔަތްކުރުމަކާ ނުލައި

                                                           
 )ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު( 2011/4ޤާނޫނު ނަންަބރު    6

 )މާނަކުރުުމގެ ހަމަަތއް ބަޔާންުކރުުމގެ ޤާޫނނު( 13/2010ޤާނޫނު ނަންަބރު   7
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މަށް  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން އޮޅުވާލާފައިވާކަ -މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤުގައި އެންޓި .5.3

މަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ނިންމާފައިވަނީ މާނަކުރުމުގެ ހަ ގައި ގެ )ބ( އަޣްލަބިއްޔަތު ރައުޔު

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަދި  202ޤާނޫނުއަސާސީގެ ، ގެ )ހ( އާއިވަނަ މާއްދާ 3ޤާނޫނުގެ 

 ށް ބުނެ ހުށަހެޅި ސަބަބު؛ޚިލާފަށް ކަމަ )ށ( އާ 

ފައިވާ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރު މުއްދަތަކަށް ކޯޓު އަމުރު ދިއަމުރުގައި އެ ކޯޓު .5.4

ވަނަ މާއްދާާއ  36ދޫނުކުރެވޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 

 ށް ބުނެ ހުށަހެޅި ސަބަބު؛ ޚިލާފަށް ކަމަ

އޭގެ ، މާއި ކަ ޟަރޫރަތު ހުއްދަކުރާ މިންވަރަށްވުރެ އިތުރަށް އަމުރު ނެރެފައިވަނީ ކޯޓު .5.5

އަޣްލަބިއްޔަތު ރައުޔުގެ )ނ( ގައި ނަތީޖާއަކީ ކޯޓު އަމުރު މުޠުލަޤަށް ބާޠިލުވުންކަމަށް 

ވަނަ  77ވަނަ މާއްދާއާ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ  68ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 ށް ބުނެ ހުށަހެޅި ސަބަބު.ޚިލާފަށް ކަމަ މާއްދާއާ 

ޤަޟިއްޔާ ނިންމާފައިވަނީ ޝަރުޢީ  HC-A/188/2019ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  .6

ނުވަތަ ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ 

 )ހަތެއް( ނުކުތާއެއް  7ޢަލީގެ ފަރާތުން މައިގަނޑު هللا ސަބަބުތަކަށް ރައްދުދިނުމުގެ ގޮތުން ޢަބްދު 

 ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

ދުގެ ޖަދުވަލު ގަވާއިބެހޭ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ  ޝަރީޢަތްކުރުމާ  އޮންނަންވާނީ އަމުރު ކޯޓު  .6.1

އެ ނޫން ފޯމެޓަކަށް އަމުރު  ގައިވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށް ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވުމުން 13

ނެރުމަކީ އެ ގަވާއިދުގައި ލާޒިމުކޮށްފައިވާ ކަމަކާ ޚިލާފުވުން ކަމުގައިވާތީ، އެ ނަމޫނާއާ 

 އަމުރު ނެރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންނުވާކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ޚިލާފަށް

 ؛ނިންމާފައިވަނީ ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ކަމަށްބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާ
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އަމުރު ހޯދުމަށް ހުށަހެޅި ފޯމުގައިވަނީ އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާފަރާތުގެ ފޯނު )އެންމެ  ކޯޓު .6.2

،  އެ އަމުރުގައި ހޯދަން އެދޭ ވަކި ފޯނެއްގެ ފޯނެއް( ހިފެހެއްޓުމަށްކަން އެނގޭއިރު

ނެރެފައިވުމަކީ އެކަމުގެ  ތަފްޞީލް ބަޔާންކުރުމަކާ ނުލައި "ފޯނުތައް" ހިފެހެއްޓުމަށް އަމުރު

 އިސްތިއުނާފު ތީޖާއަކީނަގެ އޭއި، އާކަމުގައިވާތީ ނެތި ނެރެފައިވާ އަމުރެއް ޟަރޫރަތެއް

ޙައްޤުތައް ޟަރޫރަތެއް ނެތި ހިފެހެއްޓުން ރައްދުވާ ފަރާތުގެ އަސާސީ އެހެނިހެން 

ވަނަ މާއްދާއާއި  69ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ،ހުއްދަކުރުން ކަމުގައިވާތީ

 ވަނަ މާއްދާގެ އަލީގައި ޞައްޙަ ނިންމުމެއްކަން އެނގޭކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާ؛ 68

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް -ންޓިދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި އެ .6.3

އަމާޒުކޮށް ފަނޑިޔާރުން ކުރި ސުވާލުތަކުގެ ތެރެއިން، އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުން 

އަމުރު ދެއްކުމުން ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ  ޟިރުވެ، ކޯޓުޙާށް ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަ-އެންޓި

ހޯދަން ބޭނުންވާ ފޯނުކަން އެނގޭތޯ ކުރެވުނު ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި  ކޮރަޕްޝަންއިން -އެންޓި

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ކުރިން  IMEIއިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ފޯނުގެ 

 IMEIއަމުރުގެ ދަށުން ޙަވާލުކުރި ފޯނަކީ އެ ފޯނުކަން ފޯނުގެ  ބަލާފައިވާ ކަމަށާއި، ކޯޓު

ކޮރަޕްޝަން -މަށް ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި އެންޓި ކަ  ބަލައިގެން ޔަޤީންކުރެވުނު

އަމުރަށް އެދި ހުށަހެޅިއިރު ހޯދަން ބޭނުންވާ ފޯނަކީ  ބުނެފައިވާތީ، ކޯޓު ނުންކޮމިޝަ

ކަމަށް ނުވަތަ ބެލުމުގެ ފުރުޞަތު އެވަގުތު ނެތް ކަމަށް ބުނުމަކީ  ކޮބައިކަން ނޭނގޭ

  ؛ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާ ކަމަށް  ޙަޤީޤަތަކާ ޚިލާފު އޮޅުވާލުމެއް 

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތް ޙާޟިރުކޮށްފައިވަނީ -އެންޓި .6.4

ތަޙްޤީޤަށް ކަމަށް ބުނިނަމަނަމަވެސް، އަމުރު ތަންފީޒުކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި އެކަން 
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 ކޮރަޕްޝަނުން -އެފަރާތަށް ނާންގާކަން އެނގޭއިރު، އަމުރު ތަންފީޒުކުރުމުގައި އެންޓި

 ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ހެޔޮނިޔަތެއްގައި ނޫންކަންއެނގޭ ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާ؛

ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( ގައި "މި މާއްދާގެ ދަށުން  36ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ  .6.5

ހިފަހައްޓާފައިވާ އެއްޗެއް ވަކި މުއްދަތަކަށް ހިފެހެއްޓުމަށް އަމުރުކުރުމަށް ކަމާބެހޭ ކޯޓަކަށް 

އްވެސް ބާރަކަށް އުނިކަމެއް ނާންނާނެއެވެ." މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމަކީ ލިބިދޭ އެ

ކޯޓު އަމުރަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އެދޭ މުއްދަތަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ކޯޓު އަމުރު 

ދިނުމަށް ބާރު ލިބިދެވޭގޮތަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ 

 ނުކުރެވޭނެ ކަމަށާއި އެފަދައިން މާނަ ކުރާކަމަށްވާނަމަ އެއީ ޖިނާއީ ފަދައިން މާނަ

ގޮތަށް ޤާނޫނުތައް މާނަކުރުމުގެ ޢާއްމު މަފްޙޫމްކަމަށްވާ ތުޙުމަތުކުރެވޭ މީހާއަށް މަންފާވާ 

 ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާ؛ ލާވެސް ޚިލާފުކަމެއްސޫޤާނޫނު މާނަކުރުމުގެ އު

ރިޢާޔަތްކޮށް ކޯޓު އަމުރަށް އެދުމުން، އަމުރު  އަށްވަނަ މާއްދާ 52ޤާނޫނުއަސާސީގެ  .6.6

ނެރުމުގައި ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ލާޒިމު އިޖުރާއަތާ ޚިލާފުވާނަމަ، އެ ކޯޓު އަމުރު 

މުރާޖައާކުރަން ނުވަތަ އިސްތިއުނާފީ މަރުޙަލާގައި ފަރުވާއަށް އެދުމުގެ ބަދަލުގައި އަމުރު 

ލާފު ހެކި ކަމުގައި ބެލެވޭނެކަމަށާއި، އެފަދަ ހެކި ތަންފީޒުކޮށް ހޯދާ ހެކި އެއީ ޤާނޫނާ ޚި 

ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފުކަމެއް ކަމަށް ބުނެ  52ބަލައިގަނެ ރިޢާޔަތްކުރުމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 ހުށަހެޅި ނުކުތާ؛ އަދި 

ސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުގެ މޯބައިލް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ކޯޓު އަމުރުގެ ދަށުން އި .6.7

ފޯނުތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ސިމްކާޑުތަކާއި، މެމޮރީކާޑުތާކައި، އެ ތަކެތީގެ ޕިން ، ފޯނުތަކާއި

ގްނިޝަން ރޮކޮނަންބަރު، ލޮކް ކޯޑު، ލޮކް ޕެޓަރން، ފިންގަރޕްރިންޓް، އަދި ފޭޝަލް 

ދިނުމަށް އަމުރުކޮށްފައިވަނީ އަމިއްލަ ނަފްސާ ދެކޮޅަށް ބަޔާން ނުދިނުމުގެ ޙައްޤާއި، 
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ގަނެވޭނެ ގޮތަށް އަދި މިނިވަން ބައެއް ޑިމޮކްރެޓިކް ޅައިހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު ނިގު

 ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާ. ށްޚިލާފަ ލާ އުސޫމުޖުތަމަޢުތަކުގައި ޢަމަލުކުރާ 

 ގޮތް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ކަންކަން 

 މި މައްސަލައިގައި ގޮތް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ މައިކަނޑު ކަންކަމަކީ: .7

ނޫންކަމުން އެ ނަލް ކޯޓުގެ ކޯޓު އަމުރު އޮތީ ޤާނޫނުގައި ބުނާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށް ކްރިމި .7.1

ނުޖެހޭނެ ކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ރަނގަޅަށްކަން ނުވަތަ  ދޭން އަމުރަށް ޤާނޫނީ ބުރަދަން

 ނޫންކަން؛

ން ކޮޢަލީގެ هللا ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ކޯޓު އަމުރު މެދުވެރިކޮށް ލިބިގަތުމަށް އެދެނީ ޢަބްދު .7.2

  ؛ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ރަނގަޅަށްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ޖެހޭނެފޯނެއްކަން ބަޔާންކުރަން 

އިރު، އަމުރުގެ ދަށުން ހިފަހައްޓަން ބޭނުންވި ތަކެއްޗާއި މަޢުލޫމާތު، އަމުރަށް އެދުނު ކޯޓު .7.3

ކަމަށް،  ދޫނުކުރެވޭނެ އަމުރަށް އެދުމުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރު މުއްދަތަކަށް 

އަދި ކޯޓު އަމުރު ނެރެފައިވަނީ ޟަރޫރަތު ހުއްދަކުރާ މިންވަރަށްވުރެ އިތުރަށްކަމުގައި ވުމުން، 

 ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ރަނގަޅަށްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން؛ އެ އަމުރު މުޠުލަޤަށް ބާޠިލުވާ

 އަދި

ކަމަށް   އޮޅުވާލާފައިވާ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން-މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤުގައި އެންޓި .7.4

 ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ރަނގަޅަށްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން؛ މިއެވެ.
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 ކޯޓު އަމުރު އޮންނަ ގޮތް 

ރަޕްޝަން ކޮ-މި މައްސަލައިގައި ސުވާލު އުފެދިފައިވާ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ކޯޓު އަމުރަކީ އެންޓި .8

ހުމަތަކާއި ޢަލީގެ މައްޗަށް ކުރެވުނު ތުهللا ޤީޤެއްގައި ޢަބްދު ކޮމިޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ތަޙް 

މްކާޑުތަކާއި، ޢަލީ ބޭނުންކުރާ މޯބައިލް ފޯނުތަކާއި، ފޯނުތަކުގެ ބޭނުންކުރާ ސި هللا ގުޅިގެން، ޢަބްދު 

ށްފައިވާ އެންމެހައި މެމޮރީ ކާޑުތަކާއި، އެ ތަކެތީގެ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތު )ޑޭޓާ( އާއި، އެ ފޯނުތަކުން ކޮ

މުރަކަށް އަކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ލިބިގަތުމަށް އެދި ކޯޓު -އެންޓިތީ މުޢާމަލާތްތައް މުވާސަލާ

 ހުށަހެޅުމުން، ނެރެފައިވާ އަމުރެކެވެ.

ކޯޓު އަމުރު ނެރުމުގައި އަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް ކަމުގައި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަ ގޮތަށް  .9

ނަ މާއްދާގެ )ނ(ވަ  212އަތުގެ ޤާނޫނުގެ ރާޖިނާއި އިޖު ،ބަލާއިރު
8

ގެ  ވަނަ ނަންބަރު (1ގެ ) 

އެ އަމުރަށް އެދުމުގައި އަދި އެ އަމުރު ކޯޓުން  ،އަލީގައި، ކޯޓު އަމުރު ހޯދަންޖެހޭ ޙާލަތުގައި

މާބެހޭ ޖިނާއީ ކުރުމުގައި އަމަލުކުރަންޖެހެނީ ޝަރީޢަތްކުރުތަންފީޒުނެރުމުގައި އަދި އެ އަމުރު 

ވަނަ  49އިދުގެ ގަވާމާބެހޭ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޝަރީޢަތްކުރުއިދަށެވެ. އަދި ގަވާއިޖުރާއަތުގެ 

 އިދާރާތަކަށް ކޯޓު އަމުރެއް ހޯދައިގެން މެނުވީ ނުކުރެވޭނެ  ކުރާތަންފީޒުމާއްދާގެ )ށ( ގައި "ޤާނޫނު 

އޮންނަންވާނީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގައި ކޯޓުން ނެރޭ އެހެނިހެން އަމުރުތައް ކަމަށް ޤާނޫނުގައި

ގައިވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށެވެ" މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމުން،  13ދުގެ ޖަދުވަލު މި ގަވާއި

ޤަޟިއްޔާގެ އަޣްލަބިއްޔަތު ރައުޔުގެ )ރ( ގައި  HC-A/188/2019ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

                                                           
ްއގައި ވަކި ަކމެއް ކުުރމުގެ ގައި ޮއންނަނީ "ޖިނާއީ ކުށް ކަނަޑއެުޅުމގެ ޚާްއޞަ ޤާޫނނެ ނަ މާްއާދގެ )ނ(ވަ 212ައތުގެ ޤާނޫުނގެ ޖިނާއި އިުޖރާ   8

ވި ކަްނކަމުަގއި ޢަމަލުކުރަްނވާނީ މި ޚާްއޞަ އުސޫލުތަެކއް ކަނަޑއަަޅއިދީަފިއވާ ޙާލަުތގައި ފިަޔވައި، މި ޤާޫނނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށްަފހު އަންަނނި

 ދާ ަގާވއިދުތަުކގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ގޮތުެގމަިތން..." ކަމުގަެއވެ.ޤާނޫާނއި މި ާޤނޫނުގެ ދަށުން ހަ 
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ވަނަ  13ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، ކޯޓުން ނެރޭ އެފަދަ އަމުރުތައް އޮންނަންވާނީ އެ ގަވާއިދުގެ 

ދުވަލުގައިވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށް ކަމަށް ބަލަންޖެހެއެވެ.ޖަ
9
  

ޓު އަމުރަކަށް ކުރާ އިދާރާއަކުން ކޯތަންފީޒުމީގެ މާނައަކީ، އެފަދައިން ހެއްކެއް ހޯދުމަށް ޤާނޫނު  .10

ވާ ނަމޫނާ ނުވަތަ އެދޭ ޙާލަތުގައި، ކޯޓުން އަމުރު ނެރެފައިވަނީ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގައި ހިމަނާފައި

 ނަމޫނާއާ ތޯއެވެ؟ އަދިއޭ އެއްގޮތަށް ކަމުގައި ނުވާނަމަ، އެ އަމުރުގެ ބާރު ނުހިނގާނެފޯމަޓާއި 

ސަބަބުން ޤާނޫނީ  އެއްގޮތަށް ނެރޭ އަމުރުތަށް ނޫން އަމުރުތަކަށް ޤާނޫނީ ބުރަދަންދީފިނަމަ، އެކަމުގެ

 ކަމެއްތޯއެވެ؟ އް ނިކުތުމަކީ އެކަށީގެންވާނުރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެ

އިޖުރާއަތުގެ  މާބެހޭ ޖިނާއީ ޢަތްކުރުޝަރީ ،ކޯޓުގެ އަޣްލަބިއްޔަތު ރައުޔުގައިދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައި .11

ން އަމުރުތަކުގެ ގައިވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކުރާ އަމުރު ނޫން އެހެ 13އިދުގެ ޖަދުވަލު ގަވާ

ޤާނޫނީ ރެފިނަމަ ޤާނޫނީ ބާރު ހިނގުމާމެދު، އަދި ޖަދުވަލުގައިވާ ގޮތް ނޫން ގޮތަކަށް ކޯޓު އަމުރު ނެ 

ޔާންކުރުމުގެ ބަނުރަނގަޅު ނަތީޖާ ނިކުމެދާނެ ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އެ ކަމުގައި އެހެން 

 ނުވެއެވެ. ން، އެއްވެސް ތަފްޞީލެއް ދީފައި އިތުރު

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް ޙަވާލާދީ، ކޯޓު  49އިދުގެ ގަވާމާބެހޭ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޝަރީޢަތްކުރު .12

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގައި ކޯޓުން  ކަމަށް ޤާނޫނުގައި  މެނުވީ ނުކުރެވޭނެ އަމުރެއް ހޯދައިގެން

ގައިވާ ފަދައިން ކަމުގައި ބުނުމުގެ މާނައަކީ،  13އޮންނަންވާނީ ޖަދުވަލު  ނެރޭ އެހެނިހެން އަމުރުތައް

 ކޯޓުން ނެރޭ އަމުރުގައި ހުންނަ ފޮންޓު އަދި ފޯމެޓް އެގޮތުގައި އޮންނަންވާނެ ކަމުގައި ބުނެ

ވަނަ  15މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ޙަވާލާދީފައިވާ ވުމެއް ކަމުގައި ނުދެކެވެ. 

މާއްދާގެ )ށ( ގައި "ޤާނޫނެއްގައި ފޯމެއްގެ ނަކަލު ހިމަނައި، އެ ފޯމު ފުރުމަކީ އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން 

                                                           
ލު ތަޠުބީޤުުކރުމުން ސޫުމގެ އު ރާ ޢާްނމު މާަނއަށް ބެލުމާނަުކރުުމގެ ހަމަަތއް ބަޔާންުކރުުމގެ ޤާޫނނުަގއި ބަޔާންކުމިއީ، މިކަން ާމނަކުުރމަށް   9

 ނިކުންނަ ނަތީާޖެއވެ.
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ތުން ތަޢާރުޒުނުވާ ބަދަލުތަކާއެކު، ލާޒިމުކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމުގައިވާނަމަ، އެ ފޯމުގެ ނަކަލާ، އުސޫލީގޮ 

ކޯޓުން ނެރޭ އަމުރު އެ ފޯމު ފުރުމަކީ ކުރެވިދާނެ ކަމެކެވެ." މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން، 

ކަމަށް ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާ  ގައިވާ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށް 13އޮންނަން ޖެހޭނީ ޖަދުވަލު 

މަޢުލޫމާތާއި ޙަވާލާދީ ބުނެފައިވާ ބުނެމެއްކަމުގައި  ކަނޑައެޅުމަކީ ކޯޓު އަމުރުގައި ހުންނަންވާ

  .ބަލާނަމެވެ

ގައިވާ ނަމޫނާއާ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ  13އިދުގެ ޖަދުވަލު ގަވާމާބެހޭ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޝަރީޢަތްކުރު .13

ގައިވާ އަމުރުގައި ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތުގެ ތެރެއިން ބައެއް  13ކޯޓު އަމުރާ އަޅާ ކިޔުމުން، ޖަދުވަލު 

ކޯޓު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އަދި މަޢުލޫމާތު، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ކޯޓު އަމުރުގައި މަދުކަން ފާހަގަވެއެވެ. 

މޫނާގައި ނުހިމެނޭ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ހިމަނާފައިވާކަންވެސް ފާހަގަވެއެވެ. އެހެންކަމުން، އަމުރުގައި، ނަ

ބުނެވުނު ނަމޫނާއާއި އަމުރުގައި ހިމެނިފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި ނުހިމަނާވާ މަޢުލޫމާތު އެނގޭނެ ތާވަލެއް 

ސްގެ ޖަހާފައި އެވަނީ ހިމަނަމެވެ. ހެޔޮ ފާހަގަ ޖަހާފައި އެވަނީ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ނަމައެވެ. އަދި ރަ

 މަޢުލޫމާތު ނުހިމެނޭ ނަމައެވެ. 

 ކޯޓު އަމުރު  ނަމޫނާ  މަޢުލޫމާތުގެ ތަފްސީލު 

   ގުޅޭ މަޢުލޫމާތުއަމުރާއި   (1)

 9 9 އަމުރުގެ ބާވަތް 

 9 9 އަމުރަށް އެދުނު ފަރާތް 

 9 9 އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތް 

 9 9 ޙަވާލާދޭ ފޯމު ނަންބަރު  

 9 9 މައްސަލައިގެ ބާވަތް 

   މީހާގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ   (2)

 9 8 ފުރިހަމަ ނަން  

 9 8 އެޑްރެސް ދާއިމީ  
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 ކޯޓު އަމުރު  ނަމޫނާ  މަޢުލޫމާތުގެ ތަފްސީލު 

 9 8 އުޅޭ އެޑްރެސް މިހާރު  

 9 8 އައި.ޑީ ކާޑު ނަންަބރު /ޕާސްޕޯޓު  

 9 8 ޖިންސު 

 9 8 އުމުރު / އުފަން ތާރީޚް  

 9 8 ހޯދަން ބޭުނންވާ މަޢުލޫމާތާއި ލިެޔކިޔުމާއި ތަކެތީގެ ތަފްޞީލު   (3)

 9 8 މައްސަލައިގެ ތަފްޞީލު  (4)

ސަބަބު   (5)
10

 9 9 

 9 9 ލިބިފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާ   (6)

 9 9 ޙަވާލާދޭ ޤާނޫނުގެ މާއްދާއާއި ކުށް  (7)

މުއްދަތު  (8)
11

 9 9 

މައްސަލަ ބަލާ އިދާރާ / ސެކްޝަން  (9)
12

 9 9 

   ބަލާ މީހާގެ މަޢުލޫމާތު މައްސަލަ   (10)

                                                           
ގަިއވާ ނަމޫާނަގއި، ައުމރުަގއި ބަޔާންުކރަްނޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ިހަމނާފަިއވާިއރު، "ަސބަބު" ގެ ގޮުތގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ އިާބރާތަށް  13ޖަދުވަލު   10

ރޭަގއި ހިަމނާފަިއވާ "ހޯދަން އެްއވެސް އިތުރު ތަްފސީލެއް ދީަފއިުނާވކަން ފާހަގަެވެއވެ. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޯކޓު އަމުުރގައި ިހމަނާަފއިވާ މަޢުޫލމާތުގެ ތެ

ންަނން ނެތަތީ، ބޭނުްނވާ ަސބަބު" ގެ ދަުށގައި ބަާޔންޮކށްފައިަވނީ ޤާނޫނު ަތންފީޒުކުރާ އިާދރާިއން އަުމރު ހޯދަން އެދޭ ަސބަެބވެ. ެއޫނންގޮތަކަށް ފެ

 ގައިވާ ނަޫމނާަގއި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ "ސަަބބު" ކަުމގައި ބަލަެމވެ. 13މިއީ ަޖުދވަލު 

 ގަިއވާ ނަމޫާނަގއި، ައުމރުަގއި ބަޔާންުކރަްނޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ިހަމނާފަިއވާިއރު، "ުމއްދަތު" ގެ ގޮުތަގއި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ އިާބރާތަށް 13ލު ޖަދުވަ  11

ނެ މުްއދަތު" ގެ އެްއވެސް އިތުރު ތަްފސީލެއް ދީަފއިުނާވކަން ފާހަގަެވެއވެ. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޯކޓު އަމުުރގައި ިހމަނާަފއިވާ "އަުމރުގެ ާބރު ހިނގާ 

ކުރަްނޖެހޭ  (execute)ދަށުަގއި ބަޔާންޮކށްފަިއވަނީ އެ އަުމރު ނެރޭ ަވގުތުން ފެިށގެން އެ ވަގުެތއް ަހމަ ވުުމގެ ކުރިްނ، ައމުރު ތަންފީޒު 

 އޮތީ "އަުމރު ނެރޭ ަވގުުތން މުްއދަތެވެ. ުހސޫމާތް އުފެދިަފއިވާ ކްިރިމނަލް ކޯޓުގެ ކޯޓު އަމުުރގައި، އަުމރުގެ ބާރު ހިނގާނެ ުމއްަދތުގެ ދަށުަގއި

ޓުުމގެ )ހަތްދިހަ ދޭއް( ަގޑިިއރު" މިފަދަިއންެނވެ. އަދި ަހމަ އެހެްނމެ، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ކޯޓު އަުމރުަގއި ހިަމނާފަިއވާ "ތަކެތި ހިފެހެއް 72ފެށިގެން 

އެ ައމުުރގެ ދަުށން ހޯދާ ތަކެތި ެއފަރާތުގެ ބެލުުމގެ ދަުށގައި ހުއްަދިއގެ މުްއދަތު" ގެ ދަށުަގއި ބަާޔްނކޮށްފައިަވނީ ޤާނޫނު ތަންީފޒުކުރާ އިާދާރއިން 

ތީ "މޯަބއިލް ބެހެއްޓޭނެ އެންމެ ދިގު މުްއދަތެވެ. ކްިރމިނަލް ކޯޓުގެ ކޯޓު އަމުުރަގއި، ތަކެތި ހިފެހެއްޓުުމގެ ހުްއދަިއގެ ުމއްަދތުގެ ދަުށގައި އޮ

)ތިރީސް( ދުވަސް"  30 ގެެނވޭ ުދވަހުން ފެިށެގން ށްޝަން ކޮމިަޝންެގ ބެލުމުގެ ދަށަކޮރަޕް -ފޯނުތަކާއި، ިސމް ކާޑު ތަކާއި، މެޮމރީ ކާޑުތައް އެންޓި

ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  13މިފަަދއިންެނވެ. ައދި އެހެންަކމުން، އެޫނންގޮތަކަށް ފެންަނން ނެތަތީ، ކްިރމިނަްލ ކޯޓުގެ ކޯޓު އަމުރުަގއި ނަޫމނާގެ ޖަުދަވލު 

 ."މުްއދަތު" ހިމެނޭ ަކމުަގއި ބަލަެމވެ

ީޤޤު ކުރާ ފާރާތް" ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ކޯޓު އަމުުރަގއި ޭބނުންކޮށްފަިއވަނީ މި އިާބރާތެއް ޫނނެވެ. ކޯޓު އަމުުރގައި އޮންނަނީ "މަްއސަލަ ތަޙް  12

ާމއި އަދި އިާދރާގެ ނަ  ީޤޤު ކުރާ ފާާރތް" ގެ ދަުށން ކޯޓު އަމުުރގައި ިހމަނާފަިއވަނީ ަތޙްީޤުޤކުރާމިފަަދއިންެނވެ. އެހެން ަނަމވެސް، "މަްއސަލަ ތަޙް

ަކއްެޗއް ކަމުަގއި ކަމާބެހޭ ސެްކޝަްނގެ ތަފްސީލެވެ. ެއެހންކަމުން، ަނމޫާނގަާއއި ައމުުރގައި ބޭުނންކޮށްފަިއވާ އިާބރާތް ތަފާތު ނަަމެވސް، މިއީ ހަމަ އެ

 ބަލަެމވެ.
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 ކޯޓު އަމުރު  ނަމޫނާ  މަޢުލޫމާތުގެ ތަފްސީލު 

 8 9 ނަން  

 8 9 ސަރވިސް ނަންބަރު 

 8 9 މަޤާމު 

 8 9 ސޮއި 

   ހުއްދަ ދިން ވެރިއެއްގެ މަޢުލޫމާތު  (11)

 8 9 ނަން  

 8 9 ސަރވިސް ނަންބަރު 

 8 9 މަޤާމު 

 8 9 ސޮއި 

 9 9 އިތުރު ބަޔާން  (12)

   އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު   (13)

 9 9 ތާރީޚް 

 9 8 ގަޑި 

ޤާޟީގެ ނަން  
13 8 9 

 9 9 ޤާޟީގެ ސޮއި 

 9 9 ސިއްކަ  

 

 13އިދުގެ ޖަދުވަލު ގަވާމާބެހޭ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޝަރީޢަތްކުރު މަތީގައިވާ ތާވަލަށް ބެލުމުން،  .14

ހިމަނާފައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ކޯޓު އަމުރުގައި ގައި ހިމަނާފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ ތެރެއިން ގައިވާ ނަމޫނާ 

ވެ. ވެރިޔާގެ މަޢުލޫމާތުކަން އެނގެއެ ދިން ހުއްދަ ނުވަނީ ހަމައެކަނި މައްސަލަ ބަލާ މީހާގެ މަޢުލޫމާތާއި

ޤީޤުކުރާ އެހެންވެސް އިދާރާއެއްގައި މައްސަލަ ބަލާ ބުނެވުނު މަޢުލޫމާތަކީ ފުލުހުން ނުވަތަ ތަޙް

                                                           
ަފއިނުވާަކން ފާހަަގވެެއވެ. ަނމޫނާަގއި ޮއންނަނީ "ާޤޟީ" ގަިއވާ ނަމޫާނަގއި ާޤޟީގެ ނަން ިހމަނަްނޖެހޭ ކަުމގެ އިާޝރާތެއް ކޮށް 13ޖަދުވަލު   13

 މިފަަދއިން ލިޔެފަިއވާ ތަނުގެ ދިމާ މާީތަގއި ޤާޟީ ޮސއިުކރުމަެށވެ. 
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މީހާގެ އަދި އެކަމަށް ހުއްދަދިން މީހާގެ މަޢުލޫމާތެވެ. މިއީ، ކޯޓުގައި މައްސަލަ ބަލާ ފަނޑިޔާރުގެ 

ފަރާތެއްގެ ހިޔާލާއި ރުހުން ނުވަތަ ހުއްދަ  ރުމުގައި އެތަފްސީލެއް ނުވަތަ ފަނޑިޔާރު އަމުރު ނެ

މި މަޢުލޫމާތަކީ އާންމު އުސޫލުން، ކޯޓު އަމުރުގައި ހޯދަންޖެހޭ ބަޔަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ނޫނެވެ. އަދި 

ކުރާ އިދާރާއިން ތަންފީޒުއިރު، ޤާނޫނު ރަށް އެދި ހުށަހަޅާކޯޓު އަމު އީމިހިމަނާ މަޢުލޫމާތެއް ނޫނެވެ. 

ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި އޮންނަ މަޢުލޫމާތު ކަމުގައިވެފައި، ކޯޓު އަމުރުގައި "ޙަވާލާދޭ ފޯމު ނަންބަރު" 

އެ މަޢުލޫމާތަކީ އަމުރުގައި ، އޮންނަކަމުން  ހިމަނާފައި (ނުވަތަ އަމުރަށްއެދި ހުށަހެޅި ފޯމުގެ ނަންބަރު)

  މަޢުލޫމާތެވެ. ން އޮތްސާފުވާލިޔެކިޔުމުން  ހަވާލާދީފައިވާ

އިދުގެ ގަވާމާބެހޭ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ އެއާއެކު، މަތީގައިވާ ތާވަލަށް ބެލުމުން، ޝަރީޢަތްކުރުހަމަ  .15

ކްރިމިނަލް  ،ގައިވާ ނަމޫނާގައި ކޯޓު އަމުރުގައި ހިމަނަން އޮތް މަޢުލޫމާތުގެ އިތުރުން 13ޖަދުވަލު 

ތެރޭގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާގެ ހުމަތު ކުރެވޭ މީހާގެ މަޢުލޫމާތު )މީގެ ތު( 1ކޯޓުގެ ކޯޓު އަމުރުގައި )

ފުރިހަމަ ނަމާއި، ދާއިމީ އެޑްރެހާއި، މިހާރު އުޅޭ އެޑްެރާހއި، ޕާސްޕޯޓު / އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރާއި، 

( ހޯދަން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތާއި ލިޔެކިޔުމާއި ތަކެތީގެ 2ޖިންސާއި، އުމުރު / އުފަން ތާރީޚް( އާއި، )

( ފަނޑިޔާރުގެ 5ގަޑި އާއި؛ ) ]އަމުރު ނެރުނު [( 4)، ލާއި( މައްސަލައިގެ ތަފްޞ3ީތަފްޞީލާއި، )

ލުން ކޯޓު އަމުރުގައި ހިމަނަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތެވެ. އުސޫނަން ހިމެނެއެވެ. މި މަޢުލޫމާތަކީ އާންމު 

ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާގެ މަޢުލޫމާތާއާއި، ކޯޓު އަމުރު އަދި މީގެ ތެރެއިން ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް، 

ނުންވާ މަޢުލޫމާތާއި ލިޔެކިޔުމާއި ތަކެތީގެ ތަފްޞީލަކީ، އެ މަޢުލޫމާތާއި މެދުވެރިކޮށް ހޯދަން ބޭ

 ނުލައި މިފަދަ އަމުރެއް ފުރިހަމަވާނެ އަމުރުކަމުގައި ނުދެކެމެވެ. 

 ވަނަ  9އުޔުގެ ގްރާފްގައިވާ ކަންކަން އެހެން ހުރުމުން، މި ރަވަނަ ޕެރެ 15 އަދި 14 ޔުގެރައު މި .16

ވަނަ  13އިދުގެ ގަވާމާބެހޭ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޝަރީޢަތްކުރުވާ ފަދައިން، ޕެރެގްރާފްގައި 

 ޖަދުވަލުގައިވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށް އަމުރު ނެރެފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން އެ އަމުރުގެ ބާރު ނުހިނގާނެ
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ހުމަތު މޫނާގައިވާ ގޮތަށް އަމުރު ނެރެފިނަމަ، )ތުއެއީ ނަކަމުގައި ބެލުމަކީ ހަމަޖެހޭ ކަމަކަށް ނުވެއެވެ. 

ކުރެވޭ މީހާގެ މަޢުލޫމާތާއި އަމުރުގެ ދަށުން ހޯދަން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތާއި ލިޔެކިޔުމާއި ތަކެތީގެ 

 ނުހުންނާނެ  ތަކެއް ހިމެނޭގޮތުން( އަމުރުގައި ހިމަނާންޖެހޭ މުހިންމު މަޢުލޫމާތު ތަފްޞީލު

މަކަށް ވާނެތީއެވެ. ކުރުމަކީ މުސްތަހީލު ކަ  ތަންފީޒުކަމުގައިވާތީއާއި، އެ މަޢުލޫމާތާއި ނުލައި އަމުރު 

ބުރުލެއް އަރާނަމަ، އެކަމެއް މެދުވެރިވާނީ، އަމުރުގެ ޤާނޫނީ ބާރު ހިނގުމަށް ކޯޓު ޙާލަތުގައި  މި

ވާ ގަވާއިދުގައި ނުވަތަ އެކަމުގެ ސަބަބުން ޤާނޫނީ ނުރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެއް ނިކުތުމުގެ އިހްތިމާލު އޮތީ 

  އަމުރު ނެރުމުންނެވެ.  ގައިވާ ގޮތަށްނަމޫނާ

ރާ ޢާންމު މާނައަށް ބެލުމުގެ މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުއެހެންކަމުން،  .17

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(  49އިދުގެ ގަވާ މާބެހޭ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެލުގެ އަލީގައި، ޝަރީޢަތްކުރުސޫއު

ވަނަ ޖަދުވަލުގައިވާ  13ކޯޓުން ނެރޭ އަމުރުތައް އޮންނަންވާނީ އެ ގަވާއިދުގެ އަށް ޙަވާލާދީ، 

ދު ހާސިލުވާކަމެއް ޞައީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ މަޤްބެލުމަކީ ޖިނާނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށް ކަމަށް 

ކަމުގައި ނުދެކެމެވެ.
14
އިދުގެ ގަވާސަބަބަށްޓަކައި ޝަރީޢަތްކުރުމާބެހޭ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ  އަދި މި 

 ކުރަންޖެހޭކަމުގައިވެސް ދެކެމެވެ.  ޞްލާޙުނަ ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު އިވަ  13

ށް  ޤީޤަތަކީ، ކޯޓު އަމުރުގައި ހުންނަންވާނެ ކަމަޙަކަން މިހެން އޮތްނަމަވެސް، ކަމުގެ  .18

 މަޢުލޫމާތު، ވަނަ ޖަދުވަލުގައިވާ ހުރިހާ  13އިދުގެ ގަވާކުރުމާބެހޭ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޝަރީޢަތް

އޮޅުމެއް  ގެ ޒާތުން، އިޖުރާއީއޭކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ކޯޓު އަމުރުގައި ނެތްކަމެވެ. އަދި މިއީ، 

(procedural error) .ެކަމުގައި ދެކެމެވ 

                                                           
ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގައި، "ކޮންމެ ޤާނޫނަީކވެސް، އެ ޤާޫނުނ  12)މާނަކުރުުމގެ ހަމަތައް ބަޔާންުކރުުމގެ ޤާނޫނު( ގެ  13/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު   14

ިއ،  ުކރީަގއި ިހނަގއިދިޔަަކެމއް ަރނަގޅުކުުރމަށްޓަކައި، ުނވަތަ ެއ ޒަމާުނގަިއ ިދމާވި އުނިަކމެްއ، ުނވަތަ ހުސްކަެމއް ފޫެބްއދުމަށްޓަކައެކުލަވާލުުމގެ

 ރުފުކޮށްފަިއވާ ޤާޫނނެއްަކމަށް..." ަބލަންވާނެކަަމށް ބަޔާންކޮށްަފއިެވެއވެ.ތަޢާ
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ޤަޟިއްޔާގައި ފަނޑިޔާރު މުޙައްމަދު ނިޔާޒުގެ ރައުޔު  HC-A/188/2019ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  .19

)މީގެފަހުން "ތަފާތުވި ރައުޔު"( ގެ )ނ( ގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ފަދައިން، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ 

އޭގެ ޒާތުގައި، އެފަދަ އޮޅުމެއްގެ ސަބަބުން، ޤާނޫނު ހިންގުމުގައި ދިމާވާ ކޮންމެ އިޖުރާއީ އޮޅުމަކީ 

ޖުރާައތާއި ގުޅިގެން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ނިއުޅާލާންޖެހޭ ސަބަބެއް ނޫނެވެ. އެ އިޖުރާއަތާއި އެ އި

ފަދަ ކުރަންޖެހޭ ބާޠިލު  އޮޅުމަކާއި ވިދިގެން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އެ މިފަދަ އިޖުރާއީ އޮޅުމަކީ

ގެންގުޅޭ މިންގަނޑަށް ބަލާއިރު، ސީރިއަސް ނުވަތަ ނޫންކަން ކަނޑައެޅުމުގައި އްކަން އިޖުރާއީ އޮޅުމެ

ގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ޢަދުލުވެރިކަން ގެއްލޭފަދަ އޭއިޖުރާއީ އޮޅުމެއް ހިނގާފައިވާ ނަމަވެސް، 

ޖިލީހުން ކަނޑައަޅާފައިވާ  މެދުވެރިވެފައި ނުވާނަމަ، އިޖުރާއަތާއި ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަ ޙާލަތެއް

އިޖުރާއީ އޮޅުމެއްގެ ސަބަބުން ކޯޓުތަކަށް ޢަދުލުވެރި  ،ޞަދަކީގޮތުން ހާޞިލުކުރަން އޮތް މަޤް

އަމުރުތައް ނެރުމަށް ލިބިދީފައިވާ އިޚްތިޞާޞް ގެއްލިގެންދާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ނުބެލުމެވެ.
15
  

ގައިވާ  13ދުގެ ޖަދުވަލު ގަވާއިޝަރީޢަތްކުރުމާބެހޭ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ އަދި މިހެންކަމުން،  .20

 ހުއްދަ ދިން ނަމޫނާގައި ހިމަނާފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ ތެރެއިން މައްސަލަ ބަލާ މީހާގެ މަޢުލޫމާތާއި 

ޖުރާއީ އޮޅުމެއްގެ އިވެރިޔާގެ މަޢުލޫމާތު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ކޯޓު އަމުރުގައި ހިމަނާފައި ނުވުމަކީ، އެ 

 ކަމުގައި ފަދަ އޮޅުމެއް ބާރަށް އުނިކަމެއް އަންނަގެ އޭސަބަބުން، އެ އަމުރުގެ ޞައްޙަކަމާއި، 

 އަހުރެން ނުދެކެމެވެ.

 

 

                                                           
ވަނަ މާްއދާގެ )ށ( ަގއި، ަޝރުޢީ ކޯޓުތަކުގެ ބާުރ  12)މާނަކުރުުމގެ ހަމަަތއް ބަޔާންކުުރމުެގ ޤާޫނނު( ގެ  2011/4 ޤާނޫނު ނަްނަބރު  15

ުކަގއިެވްސ ވާނެ ކަަމށް ބަޔާންކޮށްފަިއެވއެވެ. އަދި މިއީ ދުނިޭޔގެ އެެހން ަޤއުމުތަކަނޑުވާލުމަީކ، ޤާޫނނަކުން ކުާރނެކަެމއް ނޫންކަުމަގއި ބަލަން 

 Rއާއި                   UKHL 49 R v Soneji [2005]އާއި  UKSC 65 R v Guraj [2016]ލެކެވެ. މިސާލަކަށް ސޫބަލަިއގެންަފއިވާ އު
[2005] UKHL 50 v Knights . 
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 ކޯޓު އަމުރުގެ ދަށުން ލިބިގަނެވޭ ތަކެއްޗާއި މަޢުލޫމާތު 

 މަށް ހިފެހެއްޓުކޯޓު އަމުރު މެދުވެރިކޮށް ޢަލީގެ މައްޗަށް ކުރެވުނު ތުހުމަތާއި ގުޅިގެން هللا ޢަބްދު .21

ފިންގަރޕްރިންޓް،  އެދިފައިވަނީ އޭނާގެ ފޯނާއި ފޯނުގެ ޕިން ނަންބަރު، ލޮކް ކޯޑު، ލޮކް ޕެޓަރން،

ކޮގްނިޝަން ކަމަށްވާއިރު، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ކޯޓު އަމުރުން ހިފެހެއްޓުމުގެ ހުއްދަ އަދި ފޭޝަލް ރި

ސިމްކާޑުތަކާއި، ޢަލީގެ މޯބައިލް ފޯނުތަކާއި، ފޯނުތަކުގައި ބޭނުންކުރާ هللا ދީފައިވަނީ ޢަބްދު

މެމޮރީކާޑުތާކައި، އެ ތަކެތީގެ ޕިން ނަންބަރު، ލޮކް ކޯޑު، ލޮކް ޕެޓަރން، ފިންގަރޕްރިންޓް، އަދި 

ގްނިޝަން ކަމަށާއި، ފޯނުތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ސިމްކާޑުތަކާއި، މެމޮރީކާޑުތަކަކީ ފޯނާއި ކޮ ރިފޭޝަލް 

އެއްފޯނަށް ވުރެ ގިނަ ފޯނު އޮވެދާނެ  ވަކި ކުރެވޭ އެއްޗެއް ކަމުގައިވާތީއާއި، މީހެއް އަތުގައި 

ޢަލީގެ ކޮން هللا ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ހިފެހެއްޓުމަށް އެދެނީ ޢަބްދު -އެންޓިކަމަށްޓަކައި، 

ޖެހޭނެކަމުގައާއި، އަދި ވަކި ފޯނެއް ބަޔާންކުރުމަކާއި ނުލައި މޯބައިލް  ފޯނެއްކަން ބަޔާންކުރަން

އި، އެ ތަކެތީގެ ޕިން ނަންބަރު، ކާ ސިމްކާޑުތަކާއި، މެމޮރީކާޑުތާފޯނުތަކާއި، ފޯނުތަކުގައި ބޭނުންކުރާ

ކޮގްނިޝަން ދިނުމަށް ރިލޮކް ކޯޑު، ލޮކް ޕެޓަރން، ފިންގަރޕްރިންޓް، އަދި ފޭޝަލް 

އަމުރުކޮށްފައިވަނީ ރަނގަޅަށް ނޫންކަމަށް އިސްތިއުނާފު ކުރެވުނު މައްސަލައިގެ ހައިކޯޓުގެ 

 ފަނޑިޔާރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތު ރައުޔުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

 ވުމަށްޓަކައި، ހޯދުމަށް އެދެނީ ކޮން ފޯނެއްކަން  ޞައްޙަކޯޓު އަމުރު މި ނުކުތާއާއި ގުޅިގެން،  .22

ތަޙްޤީޤު ކުރާ އިދާރާއިން ބަޔާންކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޣްލަބިއްޔަތު ރައުޔުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ 

ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދުތައް  ،ކޮން ޤާނޫނީ ބިނާއެއްގެ މައްޗަށްކަން ނޭނގޭކަމަށާއި

ކުރާ އިދާރާއަށް ތަންފީޒުނު ކުރުމަށް ޤާނޫ ތަންފީޒުލުކުރުމަށްޓަކައި، ބަލާ ފާސްކުރުމުގެ ބާރު ޞިހާ

މާނަކުރުމުގެ ބޭނުންވާ ސީދާ އަދި ނުސީދާ ބާރުތައް ލިބިގެންވާކަމުން، ހައިކޯޓުގެ އެ ނިންމުމަކީ 

ވަނަ  2ވަނަ މާއްދާއާއި، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ  25ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 
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ކަމުގައި އިސްތިއުނާފު ނިންމުމެއް ނިންމާފައިވާ ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކުރުމެއްނެތި  36މާއްދާއާއި 

 ކުރާ ފަރާތުން ބަޔާންކުރެއެވެ. 

ޢަލީގެ ފަރާތުން ބަޔާންކުރަނީ ފޯނާއި ފޯނުގެ ޕިން ނަންބަރު، ލޮކް هللا އެހެން ނަމަވެސް، ޢަބްދު .23

ގްނިޝަން ހޯދުމަށް އެދުމުން، އެއަށް ކޮރިކޯޑު، ލޮކް ޕެޓަރން، ފިންގަރޕްރިންޓް، އަދި ފޭޝަލް 

 ނުލައި، ވަކި ވަކިން ހިފަހައްޓާނެ ތަކެތި ތަފްޞީލުކުރުމަކާއިވުރެ އަމުރުގެ ދާއިރާ ފުޅާކޮށް، 

ޢަލީގެ މޯބައިލް ފޯނުތަކާއި، ފޯނުތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ސިމްކާޑުތަކާއި، މެމޮރީކާޑުތާކައި، هللا ޢަބްދު

އެ ތަކެތީގެ ޕިން ނަންބަރު، ލޮކް ކޯޑު، ލޮކް ޕެޓަރން، ފިންގަރޕްރިންޓް، އަދި ފޭޝަލް 

ލަތުގެ ވާޖިބު(ވަނަ މާއްދާ )ދައު 18ގްނިޝަން ދިނުމަށް އަންގާފައިވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ކޮރި
16
 

ވަނަ މާއްދާ )ހަމަހަމަކަން( 20އާއި، 
17
ވަނަ މާއްދާ )ޒާތީ ދިރިއުޅުން( 24އާއި،  

18
އާއި ޚިލާފަށް  

)ޙައްޤެއް ނުވަތަ މިނިވަންކަމެއް ވަނަ މާއްދާ  69 ކަމަށާއި، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ

(ނިގުޅައިގަނެވޭފަދަ ގޮތަކަށް ޤާނޫނުއަސާސީ މާނަނުކުރުން 
19

 އާއެއްގޮތަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް 

 ކަމަށެވެ. 

ޢަލީގެ އެއް ފޯނު ހޯދުމަށް هللا ކޯޓު އަމުރަށް އެދިފައިވަނީ ޢަބްދު  ޢަލީ ބުނާގޮތުން،هللا ޢަބްދު .24

ވަކި  ކަމުގައިވާއިރު، އެއަށް ވުރެ ގިނަ ފޯނު ހޯދުމަށް އަމުރު ނެރުމަކީ، އަދި ހޯދުމަށް ބޭނުންވާ 

                                                           
ބާުބގައި ބަޔާްނވެެގންވާ  ވަނަ މާްއާދގަިއ ބަޔާންކޮށްފައި ޮއންނަނީ "މި ޤާނޫުނައސާީސއާ ެއއްގޮތަށް ަޢމަލުކުރުާމއި، މި 18ޤާނޫނުައސާީސގެ   16

 ޙަްއޤުތަކާއި މިިނވަންކަން ިޙމާޔަތްކޮށް، ކުރިެއރުުވމަކީ ަދއުލަތުގެ ާވިޖބެކެވެ." ިމފަދައިްނނެވެ.

ާދގަިއ ބަޔާންކޮށްފައި ޮއންނަނީ "ޤާނޫުނގެ ކުރިމަީތގަިއ، ައދި އެ މީެހއްގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު ހިްނގުުމަގއި ކޮންމެ ވަނަ މާއް  20ޤާނޫނުައސާީސގެ   17

ދި ޤާނޫުނގެ ަރއްކާތެރިކަާމއި، ޤާނޫުނން ލިބިދޭ މަންފާަތއް ހަަމހަމަކަާމއެކު ިލބުމަކީ ހަމަ ކޮްނމެ މީެހއްގެ މީހަކީ ވެސް ަހމަހަަމެވގެްނވާ މީހެެކވެ. އަ

 ސް ަޙްއޤެކެވެ." މިަފަދއިންެނވެ.ވެ

ދޮާރއި، ައނެކުންނާ ވަނަ މާްއާދގަިއ ބަޔާންކޮށްފައި ޮއންނަނީ "ކޮްނމެ މީެހއްގެ ޒާތީ އަދި ާޢއިލީ ދިިރއުުޅމާިއ، ޮގވަތި ގެ  24ޤާނޫނުައސާީސގެ   18

ޮކންމެމީހަުކމެ، ައނެކުްނގެ މި ބުެނވުނު ަޙއްޤުތަކަށް ޙުުރމަތްތެރިކޮށް ހަމަ  ކުރާ ޒާތީ މުާއޞަލާތުތަކަކީ ޙުުރމަތްެތިރވެެގންވާ ކަންަކމާއި ތަންަތނެވެ.

 ހިތާންވާެނެއވެ." މިފަަދއިންެނވެ.

ނީ "މި ޤާނޫުނައސާީސގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ެއްއވެސް ަޙއްޤަކަށް ުނވަތަ ވަނަ މާްއާދގަިއ ބަޔާންކޮށްފައި ޮއންނަ 69ޤާނޫނުައސާީސގެ   19

ލިބޭނޭަފދަ ޢަމަލެއްކުުރުމގެ، ނުަވތަ އެފަދަ ަޢމަލެްއގައި ބަިއވެިރވުުމގެ ަޙްއޤު ެއއްެވސް ީމހަކަށް ނުވަތަ ަޖމާޢަތަކަށް މިނިަވންކަމަކަށް ުއނިކަެމއް 

ނުައާސސީަގއި ހިމެނޭ އެްއވެސް ާމއްާދއެއް މާނަކޮށް ނުަވތަ ތަރުަޖމާކޮްށެގނެއް ނުާވނެެއވެ." ނުވަތަ ަދއުލަތަށް ލިބޭނޭަފދަ ގޮތަކަށް ިމ ޤާނޫ

 ންެނވެ.މިފަަދއި
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ޢަލީގެ މޯބައިލް ފޯނުތަކާއި، ފޯނުތަކުގައި هللا ނުވާގޮތަށް ޢަބްދު  ވަކި ތަކެތީގެ ތަފްޞީލު ސާފު

ކައި، އެ ތަކެތީގެ ޕިން ނަންބަރު، ލޮކް ކޯޑު، ލޮކް ތަބޭނުންކުރާ ސިމްކާޑުތަކާއި، މެމޮރީކާޑު

ޤާނޫނުއަސާސީއިން  ދިނުމަށް އެންގުމަކީ ކޮގްނިޝަން ރިޕެޓަރން، ފިންގަރޕްރިންޓް، އަދި ފޭޝަލް 

ޙައްޤަށާއި ޤާނޫނުން ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންވުމުގެ  ޒާތީ މިނިވަންކަމުގެޢަލީއަށް ލިބިގެންވާ هللا ޢަބްދު

ރައްކާތެރިކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް ދައުލަތުގެ  ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން ބުރޫއަރާގޮތަށް، އަދި އެ ޙައްޤަށް

 ކޮށްފައިވާ ކަމެކެވެ.އަކުން މައްޗަށް އޮންނަ އިލްތިޒާމާއި ޚިލާފުވާ ފަދަ

ތަކެތި  ޢަލީގެهللا ( ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ކޯޓު އަމުރުގެ ދަށުން ހިފެހެއްޓުނު ޢަބްދު 1އެހެންކަމުން، ) .25

ހިފެހެއްޓުނު ގޮތުން އޭނާގެ އަސާސީ ޙައްޤެއް ނުވަތަ މިނިވަންކަމަކަށް އުނިކަން އައިސްފައިވޭތޯ 

 ޢަލީގެ هللا ޢަބްދު އެދިފައިވާ ތަކެތީގެ އިތުރުންހޯދުމަށް ( ކޯޓު އަމުރަށް އެދުމުގައި 2އާއި، )

ކުރެވިދާނެކަމެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަމާއި،  ހޯދުމަށް އަމުރު ނެރުމަކީ  ތަކާއި އެނޫންވެސް ތަކެތިފޯނު 

( ކޯޓު އަމުރުގައި ހޯދަން ބޭނުންވާ އެތި ނުވަތަ މަޢުލޫމާތު ތަފްޞީލުކުރަންޖެހޭނީ ކިހާ 3)

 .ހޭ ކަމުގައި ދެކެމެވެލާލަން ޖެމިންވަރަކަށް ކަމުގެ މައްޗަށް ބަ

 އަސާސީ ޙައްޤެއް ނުވަތަ މިނިވަންކަމެއް ހަނިވިތޯ؟

ޢަލީގެ ތަކެތި ހިފެހެއްޓުނު ގޮތުން هللا ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ކޯޓު އަމުރުގެ ދަށުން ހިފެހެއްޓުނު ޢަބްދު .26

هللا ބްދުޢައޭނާގެ އަސާސީ ޙައްޤެއް ނުވަތަ މިނިވަންކަމަކަށް އުނިކަން އައިސްފައިވާކަމަށް ބުނެ 

މިގޮތުން،  ޢަލީގެ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުތާއާއި ގުޅޭ ގޮތުން އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަވެއެވެ.

އޭނާގެ ޒާތީ  ،ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ 24ޢަލީގެ ފަރާތުން، ޤާނޫނުއަސާސީގެ هللا ޢަބްދު

ވަނަ މާއްދާގެ   49ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ ޤާނޫނުއަސާސީންނާއި ދިރިއުޅުމުގެ ޙައްޤަށާއި، 

 އިސްފައިވާކަމުގައި ބުނެއެވެ. އަ ކަން ނިއުށް ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤަ  އިން އޭނާއަށް ލިބިގެންވާ
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ކަން ނުވަތަ ޢަލީ ބަޔާންކުރާ ފަދައިން އޭނާގެ އަސާސީ ޙައްޤަކަށް އުނިކަން އައިސްފައިވާهللا ޢަބްދު .27

އި ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ އި މާނަކުރުމުގަ ރިން، އެފަދަ ޙައްޤެއް ލިބިދިނުމާ ނޫންކަމުގެ މައްޗަށް ބެލުމުގެ ކު

 ކަންކަމަށް އަލިއަޅުވާލާނަމެވެ. މިގޮތުން އަންނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮންމެ އަސާސީ ޙައްޤަކީވެސް، ޤާނޫނުއަސާސީއާ  .27.1

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ޤާނޫނަކުން، މިނިވަން، ނުވާ ގޮތެއްގެމަތީން، ތަޢާރުޟު 

ދީމިޤްރާޠީ މުޖްތަމަޢެއްގައި މިފަދަ ޙައްޤެއް ނުވަތަ މިނިވަންކަމެއް ހިފެހެއްޓިދާނެކަމަށް 

ވަނަ މާއްދާގެ  16ޤަބޫލުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހިފެހެއްޓިދާނެ ޙައްޤެއްކަން ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

)ހ( ގައި 
20
     ށްފައިވެއެވެ.ސާފު ބަހުން ބަޔާންކޮ 

ކޮށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދެވަނަ ޞައަސާސީ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން މާނަކުރުމުގައި ޚާއް  .27.2

ކަމުން،މާއްދާތައް އެކުގައި ކިޔަންޖެހޭ ބާބުގައި ހިމެނޭ
21

ޙައްޤުތައް މާނަކުރުމުގައި  

ވަނަ މާއްދާ ތަޠުބީޤު ކުރާއިރު، އެފަދައިން ޙައްޤެއް  69ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ހަނިކުރެވިފައިވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ރައްޔިތުންގެ 

                                                           
 ަޙްއޤުތަކާއި ިމނިަވންކަން ވަނަ މާްއާދގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްަފއި އޮްނނަނީ "މި ބާުބގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ެއންމެަހއި 16ޤާނޫނުައސާީސގެ   20

ެދއެވެ. ައދި ިމއިން ެއްއވެސް ޮކށްލަކާ ޚިލާފު ނުާވޭނ ގޮތުެގމަތީން ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ލިިބގެްނވާކަން މި ާޤނޫުނއަާސސީ ކަށަވަރުސްއިސްލާްމދީުނގެ އަ 

މަީތން، ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުން ުނވާ ޮގތެްއގެޙަްއޤެްއގެ ުނވަތަ މިިނވަންަކމެްއގެ ެއްއވެސް ިމންަވރެއް ހިފެެހއްޓޭނީ މި ޤާޫނނުއަާސީސއާ ތަޢާރުޟު

ަކމެްއގެ ެއއްެވސްިމންަވރެއް ގެ ުނވަތަ މިިނވަންފާސްކުރާ ާޤނޫނަކުންެނވެ. ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ފާސްުކރާ ާޤނޫނަކުން ެވސް އެއިން ޙަްއެޤއް

ށް ަޤބޫލުކުރެވޭ ިމންަވރަކަެށވެ." ހިފެހެއްޓޭނީ، ިމނިަވން، ީދމިްޤރާޠީ މުްޖތަމަޢެްއގައި މިފަދަ ަޙްއޤެއް ުނވަތަ މިިނވަންކަެމއް ހިފެެހއްޓިދާނެަކމަ

 މިފަަދއިންެނވެ.

ވަނަ މާްއާދގެ  69ވަނަ މާްއދާާއއި  68ވަނަ މާްއދާާއއި  16ޤާޫނނުައސާީސގެ އަސާސީ ަޙްއޤުތަކާއި މިނިަވންކަން ާމނަކުރުުމގަިއ،   21

ވަން އެްކސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ބޭންކް އޮފް މެލޭޝިޔާ ވ. މުހިންމުަކމާިއ، ަޙއްޤުތަާކއި މިިނވަންަކން މާނަކުުރމުަގއި ބުެނވުނު މާްއދާތައް ތަޠުބީޤުުކރާ ގޮތް 

 ޤަޟިއްޔާަގއި ަބޔާންކޮށްފަިއވެެއވެ. A/40-SC/2018)ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަްނބަުރ  ލިމިޓެޑްއެންޑް ހާފް ިޑގްރީ މޯލްިޑްވސް ޕްރަިއެވޓް 
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ށް މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ޤާނޫނަކުން ކަމުގައިވާނަމަ، އެއީ އެ ޙައްޤުގެ ދާއިރާ ހަނިކުރުމަ 

އޮތް ހުއްދަ ގޮތެކެވެ.
22
  

އެއިރެއްގައި ޢަމަލުކުރާ ޖިނާއީ ކުށާއި އަދަބު ކަނޑައަޅާ ޤާނޫނުތަކުގެ  ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި .27.3

ލުކުރުމަށް އޮންނަނީ، ޢާންމު އި މެދު ޢަމަމީހުންނާ ށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭކު ޖިނާއީދަށުން، 

ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. ލުން،ސޫއު
23

އަދި އެ ޤާނޫނުގައި  

މު ތަންތަނާއި އަމިއްލަ ތަންތަން ބަލައި ން ޢާ )މިނޫން ކަންކަން ހިމެނޭ ގޮތުން( 

ލުތައް ސޫފެހެއްޓުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުމުދާ ހި ވަނުމުގައާއި، އެ ތަންނަށް  އި،މުގަފާސްކުރު

އެހެންކަމުން، މީހެއްގެ މައްޗަށް ކުށެއްގެ ތުހުމަތު ކުރެވިއްޖެނަމަ، ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އޭނާ އާއި އޭނާގެ އަމިއްލަ ތަންތަނާއި މުދާ ބަލައި ފާސްކޮށް، 

ގޮތުގެ މުދާ ހިފެހެއްޓުމަކީ "ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން" ނުވަތަ "ހުއްދަ ކޮށްފައިވާ 

 ކުރެވޭކަމެއް ކަމުގައި ބަލަންޖެހެއެވެ. މަތިން" 

 ތީ ދިރިއުޅުމުގެ ޙައްޤުޒާ)ހ( 

ންފީޒުކުރާ އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އޭނާއަށް ކެތި ޤާނޫނު ތަ ޢަލީގެ ތަهللا ޢަބްދު .28

ކަމަށް  ށްވަނަ މާއްދާއިން ލިބިދީފައިވާ ޒާތީ ދިރިއުޅުމުގެ ޙައްޤާއި ޚިލާފަ  24ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ހެން ފަރާތަކުން ޢަމަލުކޮށްގެން އެކަން މީހެއްގެ ޙައްޤެއް އުނިވާގޮތަށް އެ ހިނދު،ޢަލީ ބުނާهللا ޢަބްދު

                                                           
ރިުއޅުުމގެ ަޙއްޤު ވަނަ މާްއދާގެ ދަށުްނވެސް، ާޒތީ ދި  17އިންޓަރނޭަޝނަލް ކޮވެނަންޓް އޮން ސިވިލް ެއންޑް ޕޮލިޓިކަލް ރައިޓްްސގެ   22

 CCPR General) ްއވާކަން އެ މާްއާދއާުގޅޭ ގޮތުްނ ނެރެފަިއވާ ޖެެނރަލް ކޮމެންޓްލިބިދިުނމުަގއި ާޤނޫނު ހުްއދަކުރާ އިސްިތސްނާތަކެ
Comment No. 16: Article 17 (Right to Privacy), The Right to Respect of Privacy, Family, Home and 

Correspondence, and Protection of Honour and Reputation)  .ެއިން އެނގެން ޮއވެެއވ 

ޤާނޫުނއަާސސީގެ  ،އްޔާ( ގައިޟިޤަ A/18-SC/2014)ސުްޕރީމް ކޯޓުގެ ނަންަބރު  ކިއުޓަރ ޖެނެރަްލގެ އޮީފސް ވ ޙުސަިއން ޞަބާހުސިޕްރޮ  23

އި ހު ޯހދާފަިއވާ ހުރިހާ ެހއްކާވަނަ މާއްާދއަށް ެވސް ަޙވާލާީދ، ކޯޓު އަމުެރއް ހޯުދމަކާއި ނުލައި އަިމއްލަ ތަނަކަށް ވަދެ ބަލާ ފާސްކުުރމަށްފަ 24

 . ވަނަ މާްއދާ ހުްއދަ ކުރާ ގޮތަށް ޯހދާފަިއވާ ެހކި ނޫންކަމުަގއި ކަނަޑއަޅާަފއިެވެއވެ 47ޤަރީާނއަކީ ާޤނޫނުައސާީސގެ 
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ޖުމްލަކޮށް، މިވެނި ޙައްޤާއި ހިލާފުވެއްޖެކަމުގައި ބުނުކަމުން  ޝަރުޢީ ކޯޓަކަށް ހުށަހަޅާނަމަ،

ނާނަމަ، އެ ޙައްޤުގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ނުފުދެއެވެ. ޒާތީ ދިރިއުޅުމުގެ ޙައްޤާއި ޚިލާފުވެއްޖެ ކަމަށް ބު 

( ޒާތީ 4( ގޮވަތި ގެދޮރު، ނުވަތަ )3( ޢާއިލީ ދިރިއުޅުން، )2( ޒާތީ ދިރިއުޅުން، )1ހިމެނޭ )

މުވާސަލާތް، މި އިން )މަދުވެގެން( ކޮންމެވެސް އެއް ކަމަކާއި އެ ބުނާ ބުނުން ގުޅުވަން ޖެހެއެވެ.
24
 

ޔާންކޮށްފައިވާ އެހެންވެސް ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެ އަދި ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކުގައި ބަ

އެހެންނަމަވެސް، ޒާތީ ދިރިއުޅުމުގެ  ޚިލާފުވުން އުފެދެނީ ކިހިނަކުންކަން ހުށަހަޅާދޭން ޖެހެއެވެ.

ޢަލީގެ ފަރާތުން هللا ޙައްޤު ގެއްލިފައިވާކަމަށް ބުނުމުގެ އިތުރުން، މިފަދަ ތަފްޞީލެއް ޢަބްދު 

 ހުށަހަޅާފައި ނުވެއެވެ.

ށް ބުރޫ ކަޢަލީގެ ފަރާތުން އޭނާއަށް ޤާނޫނުއަސާސީން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ޙައްޤުތަކަهللا ޢަބްދު .29

މަ ހައަރާފަދައިން ޢަމަލުކޮށްފިކަމުގައި ބުނެ، ޤާނޫނީ ހުއްޖަތާއެކު އެކަން އެފަދައިން 

ގެ ފޯނުތަކާއި، ޢަލީ هللا އަދި ޢަބްދު ،ކޯޓަށް ދައްކާދެވިފައި ނުވާތީޙަޤީޤަތުގައިވެސް ހިނގާފައިވާކަން 

ބަރު، ލޮކް ކޯޑު، ފޯނުތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ސިމްކާޑުތަކާއި، މެމޮރީކާޑުތާކައި، އެ ތަކެތީގެ ޕިން ނަން

ފައިވަނީ ގްނިޝަން ދިނުމަށް އަންގައި ހޯދާކޮރިލޮކް ޕެޓަރން، ފިންގަރޕްރިންޓް، އަދި ފޭޝަލް 

ހޯދާފައިވާ ކޯޓު  އިން ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިގެންޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ

ރެއްގެ ދަށުން އެ ޢަލީގެ ރުހުމަކާއި ނުލައި ކޯޓު އަމުهللا އަމުރެއް މެދުވެރިކޮށް ކަމުގައިވާތީ، ޢަބްދު 

ދައަކުން ކޮށްފައިވާ ހައްޤަކަށް އުނިކަން އަންނަ ފަ  ޒާތީ ދިރިއުޅުމުގެޢަލީގެ هللا ތަކެތި ހޯދުމަކީ ޢަބްދު 

 ލެވެއެވެ.ޢަމަލެއްކަމުގައި ނުބެ

 ބަޔާނެއް ނުދިނުމުގެ ޙައްޤު ޙައްޤާއި އަމިއްލަ ނަފްސާއި ދެކޮޅަށް )ށ( ހަނުހުރުމުގެ 

                                                           
ިހންުމވަީނ ޙަްއޤުގެ ާދިއރާ މުއެއީ މަީތގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންަކމުގެ ތެެރއިން ކޮން ކަމަާކއި ވެަފއިވާ ިޚލާފުވުެމއްކަން ބަޔާންުކރުން   24

އި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ޙަްއުޤގެ ވަނަ މާްއާދގަ 24ޅުުމގައި ރިޢާޔަތްކުރަްނޖެހޭ ކަްނކަން ތަފާތުވާކަމުްނނެވެ. ިމސާލަކަށް، ާޤނޫނުައސާީސގެ ކަނޑައެ 

 . ކަްނކަން ތަފާތެވެ ޭޭޖެހޭދާިއރާގެ ެތރޭަގއި ހިެމނޭ ޮގވަތި ެގދޮާރއި ުގޅުން ހުރި ކަމަާކއި ުމވާސަލާާތއި ގުުޅންހުރި ކަެމްއގައި ބަަލން
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ޝަން ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ކޮރަޕް-އެންޓި ،ޢަލީގެ ފަރާތުން ދެން ފާހަގަކޮށްފައިވަނީهللا ޢަބްދު .30

ގެ ދަށުން ވަނަ މާއްދާ 49 އަދި 48  ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެއޭނާއަށް  ޢަމަލުކުރި ގޮތުން،

ލިބިދޭ ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤާއި އަމިއްލަ ނަފްސާއި ދެކޮޅަށް ބަޔާނެއް ނުދިނުމުގެ ޙައްޤަށް އުނިކަން 

ލިބިފައިވާކަމަށެވެ.
25

ޢަލީގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ، ޖިނާއީ هللا މިކަން ތަފްޞީލުކުރަމުން ޢަބްދު 

ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤުގެ ދާއިރާގެ ނުވަތަ  ،އި )ރ( ގަވަނަ މާއްދާގެ   49  އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(  48އަމިއްލަ ނަފްސާދެކޮޅަށް ބަޔާންނުދިނުމުގެ ޙައްޤުގެ ތެރޭގައި، އެ ޤާނޫނުގެ 

ގައިވާ ޙާލަތުގެ ދާއިރާއިން ބޭރުން، ވަކި އެއްޗެއް އޮތް ތަނެއް ނުވަތަ ވަކި ތަނެއް ހުޅުވޭނެގޮތް 

ޕާސްވަރޑެއް ނުވަތަ ތަނެއް ހުޅުވޭނެ ނަންބަރުތަކެއް ނުވަތަ ވަކި ނުވަތަ ތަޅުދަނޑިއެއް ނުވަތަ 

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ކޯޓު އަމުރުން  އެކައުންޓެއް އެއީ އެކައުންޓެއްކަން ބުނެދޭންޖެހުން ނުހިމެނޭކަމުން،

ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު ޢަލީއަށް ލިބިގެންވާ ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު ހަނިކޮށްފައިވަނީ هللا ޢަބްދު

34A/3-HC/2017  ާޤަޟިއްޔ
26
ކަމުން، މިހެން ކަމަށެވެ. ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާއި ޚިލާފަށް 

ޢަލީއާމެދު ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހަނުހުރުމުގެ هللا ޢަބްދު

 ޙައްޤުގެ ހުދޫދުގެ ތެރެއިންކަން ނުވަތަ ނޫންކަމަށް ބަލަންޖެހެއެވެ. 

ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައިވާ ކޮންމެ މީހަކަށްމެ، އެ މީހެއްގެ އަމިއްލަ ނަފްސާ ދެކޮޅަށް ބަޔާނެއް  .31

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި  48ނުގެ ކަމަށް ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫ ނުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ 

ބަޔާންކޮށްފައި އޮވެއެވެ.
27
ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ، އޭނާގެ ފަރާތުން ވަކި ނުކުތާގައި  ޢަލީ މިهللا ޢަބްދު 

                                                           
ޢަީލގެ هللا ބްދުއިސްތިުއނާފުކުރާ ފަރާުތން ހުށަހަޅާަފއިވާ އިސްިތއުނާފީ ނުކުތާތަުކގެ ތެޭރގަިއ މި ނުކުތާ ހިމެނިފައި ުނެވއެވެ. ެއހެްނނަމަެވސް، ޢަ   25

 ކުރެވޭ ހައިކޯުޓގެ ފަރާތުން ިއސްތިުއނާފީ ނުކުތާތަކަށް ަރްއދުެދމުން، ޭއނާގެ ަހްއޤު ހަނިކުެރވިފަިއާވކަމަށް ބުނެަފއިެވެއވެ. އަދި އިސްިތއުާނފު

 ޤަިޟއްޔާަގިއވެސް ިމނުކުތާާއއި ުގޅޭގޮުތން ގޮތް ކަނޑަައޅާަފއިެވެއވެ. 

 ރިޔާޒު هللا ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަްލގެ އޮީފސް ވ. ޢަބްދު  26

ވަނަ މާްއާދެގ )ނ( އިން، މީހަކު ަހއްޔަރުުކރެވޭ ިހނދު ުނވަތަ ބަްނދުކުެރވޭ ހިނދު، ިތާމއަކީ ކާކުކަން އަްނގަިއދިނުްނ  48ޤާނޫުނއަާސސީގެ   27

ގައި، ތިާމާއ ވަނަ މާއްާދގެ )ނ(  51ފިޔަވަިއ، އިތުރު ެއހެން އެްއެވސް މަޢުލޫމާތެއް ނުދީ ހަުނހުުރމުގެ ފުުރޞަތު ލިބިދެެއވެ. އަދި ާޤނޫުނއަާސސީގެ 

ގެްނވާ ޙަްއޤެްއ ދެކޮޅަށް ނުަވތަ އަިމއްލަ ނަފްސާދެޮކަޅށް ޝަރީޢަތުަގއި ބަޔާނެއް ުނދިނުމަކީ ކުށެއް ކުރިކަުމގެ ދަުއވާ އުފުލިފަިއވާ މީހުންނަށް ލިބި 

 ކަމުަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިެވެއވެ.  
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އެއްޗެއް އޮތްތަނެއް ނުވަތަ ވަކި ތަނެއް ހުޅުވޭނެގޮތް ނުވަތަ ތަޅުދަނޑިއެއް ނުވަތަ ޕާސްވާރޑެއް 

ނުވަތަ ތަޅެއް ހުޅުވޭނެ ނަންބަރުތަކެއް ނުވަތަ ވަކި އެކައުންޓެއް އެއީ ކޮން އެކައުންޓެއްކަން 

 ބުނެދޭން ނުޖެހޭނެކަމަށެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ(  49ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ ޢަލީގެ ފަރާތުން ޙަވާލާދީފައިވާ هللا ޢަބްދު .32

ޙައްޤުގެ  ނުވަތަ އެ ނުވާ ހަނުހުރުމާއި އަމިއްލަ ނަފްސާ ދެކޮޅަށް ބަޔާން ދިނުން ކަމުގައިއަކީ 

ވެ. ޖިނާއީ އެއް ޙާލަތެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ  ކަންކަން ނުހިމެނޭ ތަރަހައިގެ ތެރޭގައި 

 :ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބުނަނީ  49އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 

"ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤުގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި، ނުވަތަ އަމިއްލަ ނަފްސާ ދެކޮޅަށް ބަޔާން ނުިދނުމުެގ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތުެގ  48ޙައްޤުގެ ތެރޭގައި، މި ޤާޫނނުެގ 

ދާއިރާއިން ބޭރުގައި، ވަކި އެއްޗެއް އޮތްތަނެއް ނުވަތަ ވަކި ތަނެއް ހުޅުވޭނެގޮތް ނުވަަތ 

ތަޅުދަނޑިއެއް ނުވަތަ ޕާސްވާރޑެއް ނުވަތަ ތަޅެއް ހުޅުވޭނެ ނަންބަރުތަކެއް ނުަވތަ ވަކި 

 އެކައުންޓެއް އެއީ ކޮން އެކައުންޓެއްކަން ބުނެދޭން ޖެހުމެއް ނުހިެމނެއެވެ."

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދާއިރާގެ ތެރެއަކީ ކޮބައިކަމުގެ މައްޗަށް  48ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ  .33

 :އެ އަކުރުގައި އޮންނަނީ ބަލާއިރު، 

"އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮަތކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާިހނދަުކ، މާއްދީ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި 

ހުށަހެޅެން އޮތް ހަމައެކަނި ގޮތަކީ، އެ އެއްޗެއް، ކުށުގެ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެއްޗެއް 

ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާއާ ގުޅުވުމަްށޓަކައި، އޭނާގެ އަތުލިޔުމުގެ ސާމްޕަލެއް ނުވަތަ އިނގިލީގެ 

ނިޝާން ނުވަތަ ހަށިގަނޑުގެ ޭބރުން ނެގޭ ސާމްޕަލެއް ނުވަތަ ހަށިގަނޑުގެ ތެރެއިން ނެގޭ 

، އެ އެއްޗެއް އޭނާގެ އަތުން ހޯދަން އެދޭ ޙާލަތުގައި، އެއިން ސާމްޕަލެއް ހޯދުން ކަމުގައިވެފައި

ސާމްޕަލެއް ނުދިނުމަކީ، އަމިއްލަ ނަފްސާ ދެކޮޅަށް ބަޔާނެއް ނުދިުނމުގެ މާނައިގައި ހިމެނިގެންާވ 

 " ކަމެކެވެ.
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 މިފަދައިންނެވެ. 

މެއް ހިމެނޭނީ،  ތެރޭގައި ކަ އަމިއްލަ ނަފްސާ ދެކޮޅަށް ބަޔާނެއް ނުދިނުމުގެ މާނައިގެއެހެންކަމުން،  .34

ޝަރީޢަތަށް  އެ ޙައްޤުގެ ދާއިރާއިން ރައްކާތެރިކަން ލިބޭނީ ކުށުގެ ތުހުމަތާއި ގުޅިގެން ނުވަތަ 

އޭނާގެ  ގޮތަކީ ހަމައެކަނިހުށަހަޅަންޖެހޭ މާއްދީ ހެއްކެއް ތުހުމަތުގައިވާ މީހާއާއި ގުޅުވެން އޮތް 

ސާމްޕަލެއް  ން ނުވަތަ ހަށިގަނޑުގެ ބޭރުން ނެގޭ އަތުލިޔުމުގެ ސާމްޕަލެއް ނުވަތަ އިނގިލީގެ ނިޝާ 

އެހެން ، ތުގައިކަމުގައިވާނަމަ އެވެ. އެ ޙާލަ ނުވަތަ ހަށިގަނޑުގެ ތެރެއިން ނެގޭ ސާމްޕަލެއް ހޯދުން

 ،ހާއަށް ހަނުހުރެ ނަމަ، ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީޤާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާ 

ޕަލް ދިނުމަށް ބަޔާން ނުދިނުމުގެ ގޮތުން، އެ މަޢުލޫމާތު ނުވަތަ ސާމް ޅަށްދެކޮ އަމިއްލަ ނަފްސާއި

 އްކާތެރިކަމެކެވެ. އިންކާރުކުރެވިދާނެއެވެ. އެއީ ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާއަށް ޤާނޫނުން ލިބިދޭ ރަ

ޢަލީގެ ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤަށާއި އަމިއްލަ  هللاޢަބްދު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ކޯޓު އަމުރުގެ ސަބަބުން .35

ލީ ޢަهللا ކޮޅަށް ބަޔާން ނުދިނުމުގެ ޙައްޤަށް އުނިކަން އަތުވެއްޖެ ކަމުގައި ޢަބްދުނަފުސާއި ދެ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ކޯޓު އަމުރުން ހޯދުމަށް އެދި، އަދި ހޯދާފައިވާ ތަކެއްޗާއި މަޢުލޫމާތަކީ ބުނާއިރު، 

ހަމައެކަނި މާއްދީ  މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވުނު ކުށާއި ގުޅުވާދޭ ޢަލީގެ هللا ޢަލީ އާއި ޢަބްދުهللا ޢަބްދު

هللا ޢަލީ އާއި ޢަބްދު هللا ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ކޯޓު އަމުރު ނެރުނު އިރުވެސް ޢަބްދުހެކި ނޫންކަމާއި، 

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ކިބައިގައި -ޢަލީގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވުނު ކުށާއި ގުޅުވާދޭ ހެކި އެންޓި

އެނގެއެވެ. ލިޔެކިޔުމަށް ބެލުމުން ހުރިކަން
28

ހޯދުނު ތަކެއްޗާއި  ކޯޓު އަމުރުން އެހެންކަމުން، 

އަށް ލިބިގެންވާ ހަނުހުރުމުގެ ޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، އޭނާޢަލީ ބަهللا ޢަބްދު ހޯދާފައިވަނީ މަޢުލޫމާތު

                                                           
ޢަލީާއއި ުމޙަްއމަދު ިޝޙާްމއާ ެދމެދު هللا ގައި ޢަްބދު )ށ( ރެުވނު ނުކުތާތަކުގެއަްޣލަބިއްޔަތު ަރއުުޔގެ ފާހަގަކު ރިޕޯޓުގެ  ދިވެހިާރްއޖޭގެ ަހއިކޯޓު  28

ކޮރަޕްޝަން ކޮިމޝަނުން މަޢުޫލމާތުދީަފއިވާ ަކމަށް -ވަިއބާރއިން ކޮށްަފއިވާ މުާޢމަލާތްތައް ެއނގޭ ފޮޓޯ ރިޕޯޓެއް އެކުަލވާލާފަިއވާކަމަްށ އެންޓި

 ބަޔާންކޮށްފަިއެވއެވެ.
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 ފަދައަކުން  އަންނަޙައްޤަށް އުނިކަން  ގެއަމިއްލަ ނަފްސާ ދެކޮޅަށް ބަޔާނެއް ނުދިނުމު ޙައްޤާއި 

 އޮތް ކަމުގައި ނުދެކެމެވެ.  ޖާގަ  ކަމުގައި ބެލުމުގެ

 ހޯދުމަށް އެދުނު ތަކެއްޗަށްވުރެ ގިނަ ތަކެތި ކޯޓު އަމުރުގައި ހިމަނާފައިވުން 

ފޯނުތަކުގެ މައްޗަށް  އޭނާގެ އޮތް އޮތުން ޢަލީގެ ފޯނު ހޯދުމަށްهللا ޢަބްދުދެން އުފެދޭ ސުވާލަކީ،  .36

ނުވަތަ ސުވާލުއުފެދޭ ގޮތަކަށްތޯ އެވެ. އެއީ ރަނގަޅަށް  ހުއްދަ ނޫންޤާނޫނީ ގޮތުން  ކޯޓުން ފުޅާކުރީ

 ކޮށްފައިވާކަމެއް ނޫންކަމުގައި އިސްތިއުނާފުކުރެވުނު ޤަޟިއްޔާގެ އަޣްލަބިއްޔަތު ރައުޔުގައި 

 ވެ. ވެއެ ފާހަގަ  ކާއި ހަވާލާދިނުމެއް ނެތިކަންރަބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނީ އެއްވެސް މަސްދަ

ޖިނާއީ ތަޙްޤީޤަކާއި ގުޅިގެން ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން )ވަކި ޙާލަތްތަކެއްގައި ކޯޓުގެ  .37

އަމުރެއް ހޯދުމަކާއި ނުލައި ނުވަތަ ކޯޓު އަމުރަކާއެކު( ބަލައި ފާސްކޮށް، ހެކި ހޯދައި، އެ ތަކެތި 

ކަށް ޤާނޫނުން ކުރާ އިދާރަތަ ތަންފީޒުރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ ބާރާއި ޒިންމާ ޤާނޫނު 

ޤީޤަށް މަޢުލޫމާތު ލިބޭ މިންވަރަކުން ކުށާއި ތުހުމަތުކުރެވޭ މަތިކޮށްފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން، ތަޙް

 މީހާއާ ގުޅުވޭ ހެކި ހޯދުމަކީ އެ އިދާރާތަކުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ބަލަންޖެހެއެވެ.

ކުށާއި ތުހުމަތުކުރެވޭ  ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގައި، އެޤީޤުގެ ޚާއްޞަކޮށް ތަޙް ،ޤީޤެއް ކުރާއިރުނާއީ ތަޙްޖި .38

އެނގިފައި އަދި އެ ހެކިތައް ހުންނާނީ ކޮންތާކުކަން ވަކި ވަކި ހެކިތަކަކީ ކޮބައިކަން  މީހާއާ ގުޅުވޭ

 ޤީޤަށް ލިބޭ މަޢުލޫމާތުގެ ތެރެއިން ދެނެގަނެވޭ ކަންކަމެވެ. އެއީ ތަޙްއޮތުމަކީ މުސްތަހީލުކަމެކެވެ. 

ލުން ކޮންމެ މީހަކުވެސް ގެންގުޅޭނީ އެއް ފޯނު ނަމަވެސް، ބައެއް މީހުން އެއް ސޫ ޢާންމު އުއަދި،  .39

ފޯނަށް ވުރެ ގިނަ ފޯނު ގެންގުޅެއެވެ. އަދި މީހަކު ގެންގުޅެނީ ކިތައް ފޯނުކަން ނޭނގޭނަމަ، ނުވަތަ 

ހެކި ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށާއި ގުޅޭ  ،ކަން އެނގޭނަމަމީހަކު އެއް ފޯނަށް ވުރެ ގިނަ ފޯނު ގެންގުޅޭ އެ

 މެކެވެ. އެކަށީގެންވާ ކަ   ހޯދުމަށް އޭނާގެ ފޯނުތައް ހޯދުމަކީ
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ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން އަމިއްލަ  ،ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި 34ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ  .40

( ވަނަ 3ލިބިދޭ އިތުރު ބާރުތަކުގެ ) ކުރާ އިދާރާއަށްތަންފީޒުގައި ޤާނޫނު ތަނެއް ބަލައި ފާސްކުރުމު 

ނަންބަރުގައި، "ހެކީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެއްޗެއް ނުވަތަ ކުށްކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ މުދަލެއް 

އެތަނުގައި ހުރިކަމަށްވާނަމަ، އެ އެއްޗެއް އެ އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނައުން" ހިމެނިފައިވާތީ، 

ތަނުގައިވާ  އެއަމުރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ނޫން  ،ސްކުރުމުގައިކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ބަލާ ފާ

އެހެންވެސް އެއްޗެއް އެއީ ހެކީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެއްޗެއް ނުވަތަ ކުށްކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ 

އިދާރާގެ ބެލުމުގެ  އެނަމަ، އެ އެއްޗެއް އޮތް ސަބަބެއްއެކަށީގެންވާ ބެލެވިދާފަދަ  މުދަލެއް ކަމުގައި

 ދަށަށް ގެންދިއުމުގެ ބާރު ލިބިދެއެވެ. 

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -އިސްތިއުނާފު ކުރެވުނު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ކޯޓު އަމުރުގެ ދަށުން އެންޓި .41

އަލީ ކުރިކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވުނު ކުށާއި هللا ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ ތަކެއްޗާއި މަޢުލޫމާތަކީ ޢަބްދު 

 ތަކެއްޗާއި އެ ތްތަކެއް އޭނާގެ ފޯނުން ކޮށްފައިވާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިގެން، އެގުޅޭ މުޢާމަލާ 

މެއް ކަމާއި، އެކަން ކޮށްފައިވަނީ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު ގަތު ތަކެތީގައިވާ މަޢުލޫމާތު ލިބިގަތް 

 ން އެނގެއެވެ.ބަޔާންކުރާ އިޖުރާއަތުގެ ތެރެއިން، ކޯޓު އަމުރަކާއި އެކުކަން މައްސަލައިގެ ވާޤިޔާތަކު 

އެހެންކަމުން، މި މައްސަލައިގައި، އަމުރަށް އެދުނު އިރު "ފޯނު" މިފަދައިން އޮތުމަކުން، "ފޯނުތައް"  .42

ތަކެއްޗަކީ ކޯޓު  އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިއުމުގެ އެއްވެސް ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތެވެ. އަދި އެ

ކުރާ އިދާރާއިން ތަންފީޒުމަވެސް، ޤާނޫނު އަމުރުގައި އެކަން އެހެން އޮތްނަމަވެސް، އަދި ނެތް ނަ 

ފަރާތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދެވޭނެ ތަކެއްޗެވެ. މިސަބަބަށް އެކަނި ބެލި  ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، އެ

ކޯޓު އަމުރުގައި ފޯނުތައް ބެލުމުގެ ނަމަވެސް، ކޯޓުގައި ފޯނެއް ލިބުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވަނިކޮށް، 

ލީގޮތުން އެއްވެސް ފުށުއެރުމެއް އޮތްކަމެއް ނޫނެވެ. އެއީ، ސޫހިމަނާފައިވުމަކީ، އުދަށަށް ގެންދިއުން 
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އަމުރުގައި ބަޔާންކޮށްފައި  ،ކުރާ އިދާރާއަށްތަންފީޒު ޤާނޫނު  ކޮށްފައިވާ ތަކެއްޗަކީއަމުރުގައި ބަޔާން 

 އިވާތީއެވެ. ލިބިގަނެވޭނެ ތަކެތި ކަމުގަނެތްނަމަވެސް، 

 ތަފްޞީލު ކޯޓު އަމުރުގައިވާ ތަކެތީގެ 

އިލް ފޯނުތަކާއި،  ދަށުން ހިފަހައްޓަން އެދޭ ވަކި ފޯނެއް ބަޔާންކުރުމަކާއި ނުލައި މޯބައަމުރުގެ ކޯޓު .43

ބަރު، ލޮކް ކޯޑު، ފޯނުތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ސިމްކާޑުތަކާއި، މެމޮރީކާޑުތާކައި، އެ ތަކެތީގެ ޕިން ނަން 

ވަނީ ދިނުމަށް އަމުރުކޮށްފައި ކޮގްނިޝަންލޮކް ޕެޓަރން، ފިންގަރޕްރިންޓް، އަދި ފޭޝަލް ރި 

 ރަނގަޅަށް ނޫންކަމަށް އަޣްލަބިއްޔަތު ރައުޔުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

އަމުރުގެ ދަށުން ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ތަކެއްޗަކީ ކޮބައިކަން ސާފުވާންޖެހޭ ކަމުގައިބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ  .44

ޕެރެގްރާފްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، ޖިނާއީ  ވަނަ 40ގެ މި ރައުޔުމިނުކުތާއަށް ބަލާއިރު، 

( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން، ކޯޓު އަމުރެއްގެ 3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 34އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 

އަމުރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ނޫން އެތަނުގައިވާ އެހެންވެސް  ،ދަށުން ބަލާ ފާސްކުރުމުގައި

ރެވިދާނެ އެއްޗެއް ނުވަތަ ކުށްކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ މުދަލެއް ކަމުގައި ބޭނުންކު އެއްޗަކީ ހެކީގެ ގޮތުގައި

އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިއުމުގެ  އޮތްނަމަ، އެ އެއްޗެއް އެ ބެލެވިދާފަދަ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް

ވަރެއްގެ ންވާތީ، ކޯޓު އަމުރުގައި އެކަށީގެންވާ މިން ބިގެކުރާ އިރާދާއަށް ލިތަންފީޒުބާރު ޤާނޫނު 

މިސާލަކަށް އަހުމަދުގެ ކޮމްޕިއުޓަރުތައް ނުވަތަ އައިމިނަތުގެ ނޯޓުފޮތްތައް،  –ލު ހިމެނޭނަމަ ޞީތަފް

މިފަދައިން ހިމެނުން އެއީ އަމުރުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ފުދޭ މިންވަރެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ. އަދި ތަކެތީގެ 

 01ނުވަތަ  ،ފޯނުގެ ހުދު ކުލައިގެ  10އެޕަލް  01މިސާލަކަށް  -ލު ހިމެނުމުގައި ޞީތަފް
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ހިމެނުމަކީ ޤާނޫނުގެ ތަސައްވުރުކަމުގައި ނާނޯ މެމޮރީ ކާޑު، މިފަދައިން  256GBޓަން ކިންގްސް

ނުދެކެމެވެ.
29
  

 ކޯޓު އަމުރުގެ ދަށުން ތަކެތި ހިފެއްޓޭނެ މުއްދަތު 

ކޯޓުގެ  ކަނޑައެޅުނުއިރު، އެއިސްތިއުނާފު ކުރެވިފައިވާ ހައިކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާއަށް ގޮތް  .45

ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވ. މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ފަނޑިޔާރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތު ރައުޔުގައި، 
30
 

 އެކަމަށް  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، ޟަރޫރަތުގެ ޤާއިދާގެ ދަށުން ހުއްދަވާ އެއްވެސް ކަމަކީ

އަދި ފައިވެއެވެ. ށް ންކޮ ން ކަމުގައި ބަޔާނޫކޮންމެހެން ބޭނުންވާ މިންވަރަށްވުރެ ފުޅާ ކުރެވޭނެ ކަމެއް 

އެދި  މަށްކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ކޯޓު އަމުރެއް ނެރެދިނު -އެންޓި މިގޮތުން އެ ރައުޔުގައި،

 12ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމުގައި، އެ ފޯމުގެ ދަށުން ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ ތަކެތި ހޯދުމަށް އެދިފައިވަނީ 

 30ތަކެތި  ވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ކަމުގައި ނަމަވެސް، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ކޯޓު އަމުރުން އެ)ބާރަ( ދު

ބުނެވުނު ޤާއިދާއާއި ޚިލާފަށް   )ތިރީސް( ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހިފެހެއްޓުމުގެ ފުރުޞަތު ދީފައިވަނީ

ތަކެތި ހިފެހެއްޓުމަށް އެދިފައިވާ ޟަރޫރަތުގެ ޤާއިދާގެ ދަށުން އަދި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  ކަމުގައި

މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ ބާރަކީ ފަނޑިޔާރަށް ތަޤްދީރީ ގޮތުން ލިބިގެންވާ ބާރެއް ކަމަށް ބެލޭނެ 

                                                           
 އި،އާ Cassady v. Goering, 567 F.3d 628 (10th Cir. 2009)ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް އޮފް އެމެރިާކގެ މަްއސަލަތަކަށް ބަލާއިުރ،   29

, 568 F.3d 684 (9th Cir. 2009)United States v. SDI Future Health, Inc.  ،ިއާއUnited States v. Falon, 959 
F.2d 1143 (1st Cir. 1992) ުތުގެ ޤާނޫނުތަކުްނެވސް މުން، މިއީ އެަޤއުުމަގއިެވސް ޢަމަުލކުރާ ގޮތް ކަން އެނެގއެވެ. ައދި ިއނިގރޭިސވިލާއަށް ބެލ

 ލުަކން ސާފެވެ.ސޫަޤއުުމަގއިެވސް ގެްނުގޅެނީ ިމއުއެ

ސަަލިއގައި ުސވާލު މައްސަލައަށް ބަާލއިރު، އެ ަމއް Groh v. Ramirez, 540 U.S. 551 (2004)އިސްިތއުނާފު ަރއްުދވާ ފަރާތުން ހުށަަހާޅފައިވާ 

ސް، އެަފަދއިން އެ އެހެންަނމަވެ  އުފެދުނު އަުމރުގެ ދަުށން ބަލާ ފާސްކޮްށ މުދާ ހިފަހައްޓާފަިއވަނީ ާޤނޫާނއި ޚިާލފަށް ކަމުގައި ކޯޓުން ނިންމާަފިއވެެއވެ.

ޓްގައި، ކޯޓު އަުމުރގެ ދަށުްނ އި، އެއަށް ބާރު ިދނުުމގެ ގޮތުން ހުށަެހޅި އެފަެޑވި  މާމަްއސަލަިއގައި ނިްނމާަފއިވަީނ، ކޯޓު އަމުރަށް ހުށަެހޅި ހުށަހެޅު 

ުތރުްނ، ައމުރު ތަންފީުޒ އިހޯދަން ބޭނުްނވާ ތަކެީތގެ ާބވަތްަތއް ަބޔާންކޮށްފަިއވީ ނަަމެވސް، ކޯޓު ައމުުރގައި އެތަފްޞީލުަތއް ިހމަނާަފއި ުނވުުމގެ 

 ނގެން ޮއވެެއވެ.އަުމރަށް އެދި ހުަށހެޅި ހުށަެހޅުން ުނވަތަ ެއފަޑެވިޓްެވސް ހިމަނާަފއި ުނވާތީކަން އެ ކުރިިއރު އަުމރާއެކު ބަޔާންކުެރވުނު 

 ޤަޟިއްޔާ. A/19-SC/2010ދިވެހިާރްއޖޭގެ ސުްޕރީމް ކޯުޓގެ ނަްނބަރު   30
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މިހެންކަމުން އަދި އަޣްލަބިއްޔަތު ރައުޔުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  ވެސް އެށްޤާނޫނީ ހަމައެއް ނެތްކަމަ 

 ގެ ޤާއިދާއަކީ ކޮބައިކަމުގެ މައްޗަށް ބަލާލާނަމެވެ. ނުކުތާއާއި ގުޅިގެން، ޟަރޫރަތު މި

 doctrine of)ނުވަތަ ޑޮކްޓްރިން އޮފް ނެސެސިޓީ   ޟަރޫރަތުގެ ޤާއިދާޖުމްލަކޮށް ބުނާނަމަ،  .46

necessity)  ީވަށައިގެންވާ ކަންކަމާއި މެދުވެރިވާ ޙާލަތުގެ ގޮތުން އަދި އިންސާނަކު އަކ

ކުރިކަމަކާއި ނުލައި، ވަކި ގޮތަކަށް ކަންކުރުމަށް މަޖުބޫރުވާ ޙާލަތުގައި ބޭނުންކުރާ މަބްދަޢުއެކެވެ. 

ރެވޭ ބައެއް ޤައުމުތަކުގައި ބޭނުންކުބަލާނަމަ، ނެސެސިޓީއަކީ ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން 

ޢެކެވެ. ޖިނާއީ ކަންކަމުގެ ބޭރުން، ޤާނޫނީ އެހެން ދާއިރާތަކުގައިވެސް )މިސާލަކަށް ޓޯޓް( މި ދިފާ 

މަބްދަޢު  މަބްދަޢު ބޭނުންކުރެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެއިން ކޮންމެ ދާއިރާއެއްގެ ތެރެއިން އެ

 ތަފާތުތަކެއް ހުރެއެވެ. ޙާލަތްތަކުގައި  އިތަޠުބީޤުކުރާ ގޮތާ

އްސަލައަކީ ޖިނާއީ މައްސަލައެއްގައި ނެރެފައިވާ އަމުރަކާއި ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކުރެވޭ މަ .47

ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް ކަމުގައިވާއިރު، އެ މައްސަލައިގެ އަޣްލަބިއްޔަތު ރައުޔުގައި ޟަރޫރަތުގެ 

އަށް ޙަވާލާދީފައިވަނީ ފަނޑިޔާރުގެ ނިންމުމާއި ގުޅުވައެވެ. އެއީ، ޟަރޫރަތުގެ ޤާއިދާގެ ދަށުން  ޤާއިދާ

ހުއްދަވާ އެއްވެސް ކަމަކީ ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ މިންވަރަށްވުރެ ފުޅާ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަމުގައި 

  ދީފައިވާކަމަށް ބުނެއެވެ. ބުނެ، ކޯޓު އަމުރަށް އެދިފައިވާ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރު މުއްދަތެއް ފަނޑިޔާރު

ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން، ފަނޑިޔާރަށް އަމުރު ނެރުމުގައި ލިބިދީފައިވާ ބާރުގެ ތެރެއިން،  .48

އަމުރު ނެރުމަށް އެދޭ މުއްދަތަށް ވުރެ މަދުން ނުވަތަ އިތުރަށް އަމުރުގެ މުއްދަތު ކަނޑައެޅުމަކީ 

ޖިނާއީ ޤާނޫނުތަކުގައި އެ ނިންމުން ނިންމުމުގައި އީ ފަނޑިޔާރަށް ލިބޭ އިޚްތިޔާރީ ބާރެކެވެ. އެ

ފަނޑިޔާރު ރިޢާޔަތްކުރަން ޖެހޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ މައްޗަށާއި، އެ މައްސަލައިގެ 

ވަށައިގެންވާ ކަންކަމަށް ބެލުމަށްފަހު ފަނޑިޔާރު ކަނޑައަޅާ ކަނޑައެޅުމެކެވެ. ފަނޑިޔާރަށް ެއ 

)ދިހައެއް(  10މީހެއްގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު  މިސާލަކަށް، ކަމުގައި ބަލާނަމަ، އިޚްތިޔާރު ލިބިގެން ނުވާ
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)ފަހެއް( ދުވަހަށް މަދު  5މީހެއްގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު  ދުވަހަށް އިތުރުކުރަން އެދުމުން، އެ

 )ސާދަ( ދުވަހަށް އިތުރު ނުކުރެވޭނެއެވެ.  14ނުކުރެވޭނެއެވެ. ނުވަތަ އެ މުއްދަތު 

ޢަލީގެ ތަކެތި ހިފަހެއްޓުނީ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ކަމުގައިވާތީ، އަމިއްލަ هللا ދު ޢަބްމީގެ އިތުރުން،  .49

މުދާ ހިފެހެއްޓުމާއި ގުޅިގެން ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްޗެއްގެ މައްޗަށް 

ގެ )ޅ( ދާވަނަ މާއް 36ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނަށް ބަލާއިރު، އެ ޤާނޫނުގެ ބެލުން މުހިންމެވެ. 

ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ތަޙްޤީޤެއްގައި އެ ހިފަހައްޓާ އަމިއްލަ އެއްޗެްއސަކީ ގައި، ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން 

އަދި  ،މަށްއްކެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުއެއްޗެހި ބޭނުންކުރުމަށާއި ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ޝަރީޢަތުގައި ހެ

ބެލުމުގެ ދަށުގައި ބެހެއްޓިދާނެ އެއްޗެހި ކުރާ އިދާރާގެ ތަންފީޒުނިމެންދެން ޤާނޫނު  އެކަންކަން

ޓި ބޭނުން ނިމުމަކަށް އައުމާއެކު ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ހިފެހެއްޓޭ އެއްޗެއް ހިފެހެއް ކަމުގައި 

މަނާ އެއްޗެއް  އެ އެއްޗަކީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގެންގުޅުން)

ކުރާ އިދާރާއިން އެ އެއްޗެއް އެ އެއްޗެއްގެ ވެރިފަރާތާ އަނބުރާ ތަންފީޒުޤާނޫނު  ކަމުގައިނުވާނަމަ(

ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( ގައި އޮވެއެވެ. ކަން މިހެން އޮތް  36ޙަވާލުކުރަންވާނެ ކަމުގައި އެ ޤާނޫނުގެ 

ނަމަވެސް، ހިފެހެއްޓިފައިވާ އެއްޗެއް، ވަކި މުއްދަތަކަށް ހިފެހެއްޓުމަށް އަމުރުކުރުމަށް ކަމާބެހޭ 

ލިބިދޭ އެއްވެސް ބާރަކަށް އުނިކަމެއް ނާންނާނެ ކަމުގައި ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ ކޯޓަކަށް 

 އަދި މިހެންކަމުން، ކޯޓު އަމުރެއްގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ވ( ގައި ސާފު ބަހުން ބަޔާންކުރެއެވެ.  36

ޑިޔާރަށް ކަނޑައެޅުމަކީ ފަނހިފެހެއްޓުމަށް އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް ދަށުން ހިފަހައްޓާ މުދަލެއް، 

ކުރާ އިދާރާއިން އެތަކެތި ހިފަހައްޓަން އެދުނީ ތަންފީޒުއެއީ، ޤާނޫނު ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރީ ބާރެކެވެ. 

އެވެ.މެއެއަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތަކަށް ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް 
31 

                                                           
މަކީ ކުށުގެ ތުުޙމަުތގަިއވާ މީާހއަށް ފައިާދއަކަށް އަމުރެްއގެ ދަުށން ހިފަހައްޓާ މުދާ ހިފެހެއްޓުާމމެދު ފަނޑިާޔރަށް އެކަީށގެްނވާ މުްއދަތެއް ިދނު  31

ތަކެއްޗަކީ ހެއްެކއްގެ ގޮތުަގއި ޭބނުންކުރުަމށް އަދި އެކަންކަން ނިެމންެދން ޤާނޫނު ތަންފީޒުުކރާ ިއދާާރެގ  ވުމަީކވެސް އެަކށިގެްނވާ ކަމެެކވެ. އެހެީނ، އެ
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ހެއްޓުމާއި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ޖިނާއީ އަދުލުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން މުދާ ހިފެ .50

ރަކީ ކޮބައިކަން ގުޅޭގޮތުން ވަކި ތަރުތީބެއް އެކުލަވާލެވި، އެކަމާއި ގުޅިގެން ފަނޑިޔާރުގެ އިޚްތިޔާ

ޤުކުރަންޖެހޭ ށް ތަޠުބީއަދި މިކަމުގެ މައްޗަ  ،ގުޅޭރަތުގެ ޤާއިދާ މިކަމާއި ޟަރޫއެނގެން އޮތްއިރު، 

 ޙާލަތެއް މެދުވެރިވާ ކަމުގައި އަހުރެން ނުދެކެމެވެ. 

 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން އޮޅުވާލާފައިވޭތޯ؟-އެންޓި 

ގެ އި، ތަޙްޤީޤު ޢަލީއަށް ފޯނުން ގުޅަهللا ކޮށްފައިވަނީ ޢަބްދުތަންފީޒު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ކޯޓު އަމުރު .51

 އެ ޙާޟިރުވުމަށް އެންގި އެންގުމަކާއި ގުޅިގެންކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް -ބޭނުމަށް އެންޓި 

ރީ ޟިރުކުޙާ ލީ ޢަهللا ކުރުމަށް ޢަބްދު ތަންފީޒުއަމުރު  ،ށާއިޝަނަށް ޙާޟިރުވުމުން ކަމަމިކޮ

ތުން ޝަންގެ ފަރާ ކޮރަޕްޝަން ކޮމި-ށް އެންޓިނަމުގައި އޮޅުވާލައިގެންކަމަ  ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ

ގައިވާނަމަވެސް،  ބާރެއް ކަމުއެ ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވާކުރުމަކީ ޒުައުމުރ ަތްނފ  ، ށާއިބުނެފައިވާކަމަ

 ކަށްވެސް ގޮތް ނޫންގޮތްތަކުރި ތަންފީޒުއަދި މިޙާލަތުގައި އަމުރު 

ނަލް ކޯޓުގެ ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތުމުން، ކްރިމިތަންފީޒުކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް އަމުރު -އެންޓި

އެ އަމުރު  ،އިކުރީ ނުނިޔަތް އޮވެގެންކަމާކުރުމުގައި އެ ކޮމިޝަނުން ޢަމަލުތަންފީޒުކޯޓު އަމުރު 

އި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިއުނާފު ކުރެވުނު މައްސަލައިގައިސް ،ކޮށްފައިވަނީ ރަނގަޅަށް ނޫންކަމުގައިތަންފީޒު

 ވެ.ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ބިނާވި އަޣްއަލިއްޔަތު ރައުޔުގެ )ބ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެ 

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން -ނުކުތާގައި، އެންޓި ހައިކޯޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ މި .52

 ނަށް ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަ -ނަމުގައި އޮޅުވާލިކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައި އެވަނީ، އެންޓި ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ

ޢަލީއާ އެއްވެސް هللا ކުރި ދުވަހު(، ޢަބްދު ތަންފީޒު ޢަލީ ޙާޟިރުކުރެވުނު ދުވަހު )އަމުރު هللا ޢަބްދު

                                                           
ތި އަނބުރާ ރަްއުދ ބެލުުމގެ ދަުށގައި ބެެހއްޓިދާނެ ތަކެތި ކަމުަގއި ުވމުން، ހިެފހެއްޓުނު ތަކެީތގެ ބޭނުން ުނނިމޭކަަމށް އެ އިާދރާިއން ުބނާނަމަ، ތަކެ

 އްިޓދާނެ ޙާލަެތއްެވސް ުވޖޫުދވުން އެކަީށގެްނވާީތއެވެ. ނުކޮށް ބެހެ
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ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން ސުވާލުކުރުމުން، ސުވާލެއް ކުރެވުނުތޯ 

ކިއުޓަރ ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ބަޔާންކުރުމުން ކަމުގައި ޕްރޮސި އެ ދުވަހު ސުވާލުނުކުރާ ކަމުގައި އެ

ނުކުރާނަމަ،  ސުވާލު  ދުވަހު އެޢަލީއާއި هللا ޢަބްދުއަދި ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި  ޔާރުންޤީޤު ބޭނުމަށްތޯވެސް ފަނޑިޢަލީ ޙާޟިރުކުރެވުނީ ތަޙްهللا ޢަބްދު

ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ސުވާލުކުރިކަމުގައި ޕްރޮސި
32 

ލައި އަމުރު ނުންގައި، ކޮމިޝަނަށް ޙާޟިރުވުމުން ސުވާލެއް ކުރުމަކާއި ތަޙްޤީޤަށް ޙާޟިރުވުމަށް އަ  .53

ރު، ތަޙްޤީޤުކުރުމާއި ކުރުމަކީ އޮޅުވާލުންކަމުގައި އަޣްލަބިއްޔަތު ރައުޔުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާއިތަންފީޒު

ންކަމުގައި ސުވާލުކުރުމަކީ ދެކަމެއް ކަމުގައާއި، ތަޙްޤީޤުކުރުމަކީ ހަމައެކަނި ސުވާލުކުރުން ނޫ

 ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ބަޔާންކުރެއެވެ. ޕްރޮސި

ލާއިރު، ރަދީފުގައިނުކުތާއަށް ބަ  މި .54
33

ތަޙްޤީޤުގެ މާނައަކަށް އޮންނަނީ "ކަމެއްގެ ޙަޤީޤަތް ހޯދައި  

ޤާނޫނީ ރަދީފުގައި" އެވެ. ބަލާބެލުން
34
ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ މާނާގައި އޮންނަނީ "ކަމެއްގެ ޙަޤީޤަތް ހޯދާ  

ރާ ދިރާސާ" މިފަދައިންނެވެ. އެހެންކަމުން، ތަޙްޤީޤުކުރުމަކީ ކަމެއްގެ ބަލާބެލުން ނުވަތަ އެކަމަށް ކު

ހަޤީޤަތް ހޯދަން ކުރާ ހުރިހާ ކަމަކާއި، ބަލާ ހުރިހާ ބެލުމަކާއި، ކުރާ ހުރިހާ ދިރާސާއެއް އޭގެތެރޭގައި 

 ހިމެނޭ ކަމެއްކެވެ. 

( 1ކީ ") މާނައަސުވާލުކުރުމަކީ ކޮބައިކަމުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު، ރަދީފުގައި ސުވާލުކުރުމުގެ  .55

ގައި ( އެއްޗެއް އެހުން" ކަމު 2) ؛އަނެކެއްގެ ފަރާތުން ޖަވާބަކަށް އެދި އެއްޗެއް ބުނުން

 މެއްކަން ސާފެވެ.ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން، އެއީ ހަމައެކަނި ވަކި ކަމަކަށް ޙަވާލާދޭ ދިނު 

                                                           
 )59:00(ގައި ބޭްއވުނު ޝަރީަޢތުގެ އަޑުެއހުން  2019އެޕްރީލް  10ދިވެހިާރްއޖޭގެ ަހއިކޯޓުަގއި   32

33  Radheef.com 

 މޯލްޑިވްސް ލޯ އިްނސްޓިޓިއުޓް އިން ނެރެފަިއވާ ާޤނޫނީ ަރދީފު )އެޕްލިކޭަޝން(   34
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ވާލުކުރުން ރުމުގެ ތެރޭގައި ސުމަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަޢުރީފުތަކަށް ބެލުމުން ތަޙްޤީޤު ކު .56

ޤީޤުގެ ތަ ތަޙް ނުވަ ޤީޤަތް ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ކަމުގެ ޙަހިމެނޭކަން ސާފެވެ. އަދި 

ހާގެ ކިބައިން މީ ހެކި ހޯދުން ހިމެނޭތީ، ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން، ކުށުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ ތެރޭގައި 

 މެކެވެ. ހޯދުމަކީ ތަޙްޤީޤުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަ ތަކެތިހެކީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ 

ކުރާ އިދާރާތަކަށް ތަންފީޒުޖިނާއީ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވަނީ، ޤާނޫނު  .57

ކަމުގައިވެފައި،
35

ޤީޤުގެ މާނައިގެ ތެރޭގައި ސުވާލުކުރުމާއި ހެކި ހޯދުން އަދި މިނޫންވެސް ތަޙް 

ކުރަންޖެހޭ އެހެނިހެންކަންކަން ހިމެނޭކަމުން، ހައިކޯޓުގެ އަޣްލަބިއްޔަތު ތަޙްޤީޤީ މަރުޙަލާގައި 

ކޮރަޕްޝަން -ޢަލީ އެންޓިهللا ރައުޔުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ފަދައިން، ތަޙްޤީޤު ބޭނުމަށް ޢަބްދު

ކުރުމުގެ ގޮތުން އޭނާގެ އަތުން އަމުރުގައިވާ ތަކެތި ތަންފީޒުކޮމިޝަނަށް ޙާޟިރުކޮށް، ކޯޓު އަމުރު 

އިވަނީ އޮޅުވާލައިގެންކަމުގައި ނުވަތަ ނުނިޔަތެއް އޮވެގެންކަމުގައި ބަލާނެ ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް ހޯދާފަ

 އަހުރެންނަކަށް ނުފެނެއެވެ.  

 ނަތީޖާ 

 HC-A/188/2019ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ކޯޓު އަމުރު ބާޠިލުކުރުމަށް  .58

ގެ މައްޗަށް ނިންމާފައިވަނީ މިމައްސަލައިގައި އިސްތިއުނާފު ކުރެވުނު ނުކުތާތަކު  ޤަޟިއްޔާގައި

ކޮށްފައިވާ ކަންކަމާއި ޔުގައި ފާހަގަކަމުގައިވެފައި، ހައިކޯޓުގެ އެ ނިންމުން ބިނާވި އަޣްލަބިއްޔަތު ރައު

 އަޣްލަބިއްޔަތު ހައިކޯޓުގެ އަލީގައި،ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ އަހުރެން މި ރައުޔުގައި  ގުޅިގެން

އްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ދިވެހިރާދެކޭތީ، ރައުޔުގައި ޤާނޫނު ތަޠުބީޤުކުރުމުގެ އުނިކަންތަކެއް ހުރިކަމުގައި 

 ދެކެމެވެ.އެ ނިންމުން ބާޠިލުކުރަންޖެހޭކަމުގައި 

                                                           
 ވަަނ މާއްާދގެ )ށ(.   5ުތގެ ޤާނޫުނގެ ޖިނާއީ ިއޖުާރއަ  35
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 ފަނޑިޔާރު ޙުސްނުއްސުޢޫދުގެ ރައުޔު 

 ރައުޔަށް އަހުރެން ތާއީދުކުރަމެވެ. ފަނޑިޔާރު ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދުގެމި މައްސަލައިގައި  .59

 ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިންގެ ރައުޔު 

 ރައުޔަށް އަހުރެން ތާއީދުކުރަމެވެ. ފަނޑިޔާރު ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދުގެމި މައްސަލައިގައި   .60

 ޙުކުމް 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ އިސްވެ ބަޔާން ވެދިޔަ ކަންކަން އެގޮތުގެމަތިން ހުރުމާއެކު،  ދެންފަހެ،

ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމް ބާޠިލްކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މި   HC-A/188/2019ނަންބަރު

 ޙުކުމްކޮށްފީމެވެ. ،ކަނޑައަޅައި މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން

 މި ޤަޟިއްޔާ ބަލައި ޙުކުމް ކުރީ:

   

   

 ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން  ޝުޖޫން މުޙައްމަދު ޢާއިޝާ  ޙުސްނުއްސުޢޫދު 

  )ރިޔާސަތު( 

 


