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ެ
ޞާ ެ
ޝަރީޢަތްެނިމުނުގޮތުގެެޚުލާ ެ
 ޤަޟިއްޔާެނަންބަރު2011/SC-A/41ެ:
ލި
 ދަޢުވާކުރާެފަރާތްެ:މުޙައްމަދުެސަޢީދުެ،ސޯފާެ/ގއެ.ވިލިނގި ެ
ވާލިބޭެފަރާތްެ:ނަޞީރުެޢަލީެ،ގަދަގެެ/ގއެ.ވިލިނގިލިެ
 ދަޢު ެ
 މައްސަލައިގެެބާވަތްެ:މިލްކުވެރިކަންެސާބިތުކުރުންެ
ން ެ
 މައްސަލަެއައިގޮތްެ:އިސްތިއުނާފުެކުރުމުގެެހުއްދައަށްެއެދިެހުށަހަޅާެފޯމު ެ
 ހުށަހެޅުނުެތާރީޚްެ12ެ:އޮކްޓޯބަރެ2011
 ރަޖިސްޓްރީކުރެވުނުެތާރީޚްެ23ެ:އޮކްޓޯބަރެެ 2011
 ނިމުނުެތާރީޚްެ07ެ:ފެބްރުއަރީެެ 2013
 މައްސަލަެނިންމިެގަޑި14:40ެ:
 މައްސަލަެބެލިެފަނޑިޔާރުންގެެމަޖިލިސް:
ފަ ނޑިޔާރުެއަޙްމަދުެމުޢުތަޞިމްެޢަދުނާނު ،ފަނޑިޔާރުެޢަބްދުﷲެސަޢީދުެ،ފަނޑިޔާރު ެޑރެ.އަޙްމަދުެ
ޢަބްދުﷲެދީދީެ
ޔާ
އިސްތިއުނާފުެކުރެވުނުެޤަޟިއް ެ
 ނަންބަރު2008/HC-A/89ެ:
 ނިންމެވިެކޯޓުެ:ދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓު
 ހުށަހެޅުނުެތާރީޚްެ24ެ:މާރޗްެ2008
 ނިމުނުެތާރީޚްެ27ެ:ޖޫންެެ 2011
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ޞާ ެ
މައްސަލައިގެެޚުލާ ެ
މިެޤަޟިއްޔާއަކީެދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިެކޯޓުގެެނަންބަރުެެ 2008/HC-A/89ޤަޟިއްޔާގެެ
ޙުކުމާ ެމެދު ެހިތްހަމަނުޖެހިގެން ެގއެ .ވިލިނގިލި ެެ /ސޯފާ ެމުޙައްމަދު ެސަޢީދު ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމްެ
ރާތަކީެ
ކޯޓުގައި ެއިލްތިމާސް ެކުރުމުން ެބެލިފައިވާ ެޤަޟިއްޔާއެކެވެެ .މި ެޤަޟިއްޔާގައިެ ،ދަޢުވާ ެރައްދުވާ ެފަ ެ
ގއެ .ވިލިނގިލިެެ /ގަދަގެ ެނަޞީރު ެޢަލީެއެވެެ.ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެެނަންބަރު ެެ2008/HC-A/89
ޤަޟިއްޔާއަކީެގއެ.ވިލިނގިލީެކޯޓުގެެނަންބަރުެެ 11/P2C/2008ޤަޟިއްޔާެނިންމަވާފައިވާގޮތްެޝަރުޢީެ
އަދިެޤާނޫނީެހަމަތަކާެއެއްގޮތްނުވާކަމަށްެބުނެެގއެ.ވިލިނގިލިެެ/ސޯފާެމުޙައްމަދުެސަޢީދުެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ހައިކޯޓަށްެއިސްތިއުނާފުެކުރުމުންެބެލިފައިވާެޤަޟިއްޔާއެކެވެެ .
އް
 ފާހަގަެކުރެވުނުެނުކުތާތަ ެ
މިމައްސަލައާ ެގުޅިގެން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހުގައިެ
ދައްކާފައިވާ ެވާހަކަތަކަށާއިެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2008/HC-A/89ޤަޟިއްޔާގެެ
ޝަރީޢަތް ެނިމުނު ެގޮތުގެ ެރިޕޯޓަށާއި ެގއ.ވިލިނގިލީ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 11/P2C/2008ޤަޟިއްޔާގެެ
ޝަރީޢަތް ެނިމުނު ެގޮތުގެ ެރިޕޯޓަށާއިެ ،މިމައްސަލައާ ެގުޅިގެން ެހުށަހެޅިފައިވާ ެލިޔެކިޔުންތަކަށް ެބަލާއިރުެ
އަންނަނިވިެކަންތައްތައްެފާހަގަކުރެވެއެވެެ .
(ހ) ެފުރަތަމަ ެކަމަކީެ ،މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ2008/HC-A/89
ޤަޟިއްޔާއިން ެކުރައްވާފައިވާ ެޙުކުމަކީ ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެހަމަތަކާއި ެޚިލާފަށް ެކުރައްވާފައިވާ ެޙުކުމެއްެ
ކަމަށްބުނެ ެގއެ .ވިލިނގިލިެ /ސޯފާ ެމުޙައްމަދު ެސަޢީދުެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓަށް ެއިލްތިމާސްެކުރިެ
މައްސަލައެއްކަމާއިެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2008/HC-A/89ޤަޟިއްޔާ ެނިމުނު ެގޮތުގެެ
ލީ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 11/P2C/2008އެ ެކޯޓުންެ
ރިޕޯޓަށް ެބެލިއިރު ެއެ ެޤަޟިއްޔާއަކީ ެގއ.ވިލިނގި ެ
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ނިންމާފައިވާ ެގޮތާއި ެމެދު ެމި ެބުނި ެމުޙައްމަދު ެސަޢީދު ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓަށް ެހުށަހެޅި ެމައްސަލައެއްެ
ކަމާއި ެގއ.ވިލިނގިލީ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 11/P2C/2008ޤަޟިއްޔާއަކީ ެކޭބަލްވެބް ެމޯލްޑިވްސްެ
ކޮމްޕެނީއިންެހިންގާފައިވާެގއެ.ވިލިނގިލީެސޯފާގޭެގޯތިތެރޭގައިެހުރިެކޮންޓްރޯލްެރޫމާއިެގުޅިގެންެމިހާރުެ
ވިލިނގިލީގައި ެއަޅާފައި ެއޮތް ެކޭބަލް ެނެޓްވޯކަކީ ެެ 18މީހެއްގެ ެނަން ެލިޔެވި ެއެމީހުންގެ ެމެދުގައިެ29ެ ،
ސެޕްޓެމަބަރ ެެ 2004ގައިެ ،ވެފައިވާ ެއެއްބަސްވުމެއްގައި ެވާގޮތަށް ެގއެ .ވިލިނގިލީ ެގަދަގޭ ެނަޞީރުެ
ޢަލީއާއި ެބުލޫހައުސް ެމުޙައްމަދު ެއިޤްބާލް ެފިކުރީ ެއާއި ެއެދުރުގޭ ެޢަލީ ެޝަމީމުއާއި ެވާނާ ެއަޙްމަދުެ
ޙަސަންދީދީއާއި ެދިނަށަ ެމުޙައްމަދު ެމަޞީހުއާއި ެއިރުވަރު ެއިބްރާހީމް ެއިސްމާޢީލް ެއާއި ެލިފަދޫ ެލަޠީފުެ
މުޙައްމަދުއާއިެބަގީޗާގޭެއިބްރާހީމްެޢަލީއާއިެގޮންގަލިެމުޙައްމަދުެޝަރީފުއާއިެމިެެ9މީހުންެބައިވެރިވެގެންވާެ
މިޑްސް ެކޭބަލް ެނެޓްވޯކްގެ ެގޮތުގައި ެހިންގި ެނެޓްވޯކުގެ ެމިމީހުންގެ ެތަކެއްޗާއި؛ ެގއެ .ވިލިނގިލީ ެސޯފާެ
އޒަން ެއިބްރާހީމް ެވަޙީދުއާއި ެލެ .މާވަށު ެބޭސްގޭ ެޢަލީ ެމުޙައްމަދުއާއި ެގއެ.
މުޙައްމަދު ެސަޢީދުއާއި ެއަ ި
ޙްމަދު ެޒާހިރުއާއި ެއެރަށު ެއަންބަރީގޭ ެއަންވަރު ެމޫސާއާއި ެހަމަ ެއެގޭ ެނާޒިމްެ
ވިލިނގިލީ ެމިއުޒިކީގޭ ެއަ ެ
މޫސާއާއި ެވިޜަން ެބުޝްރީ ެމުޙައްމަދުއާއި ެއަންނާރުމާއާގޭ ެތަމްހީދު ެތުއްތުއާއި ެމޫނިމާވިލާ ެއިސްމަތުެ
ނިޒާރުއާއި ެމި ެެ 9މީހުން ެބައިވެރިވެގެން ެގއެ .ވިލިނގިލީ ެސޯފާގޭގައި ެހިންގި ެނެޓްވޯކުގެ ެތަކެއްޗާއި؛ެ
އްޗަކީެ،މިބުނިެެ 18މީހުންެމިލްކުވެރިވިެނެޓްވޯކެއްކަމުގައިެބުނެެމިނެޓްވޯކުގެެތަކެތީގެެ
މިދެނެޓްވޯކުގެެތަކެ ެ
މިލްކުރެވެރިކަންެސާބިތުކޮށްެމިނެޓްވޯކްެހިންގައިގެންެލިބިފައިވާެސޯފާގޭެމުޙައްމަދުެސަޢީދުގެެއަތުގައިެހުރިެ
ށް
ކެތިންެލިބިގެންވާެބައިެހޯދުމަ ެ
(ެ13680/ތޭރަހާސްެހަސަތޭކަެއައްޑިހަ)ެރުފިޔާެއިންނާއިެ،ނެޓްވޯކުގެެތަ ެގއެ .ވިލިނގިލީ ެގަދަގޭ ެނަޞީރު ެޢަލީ ެދައުވާކޮށް ެހުށަހަޅާފައިވާ ެމައްސަލައެއްކަމާއި ެމި ެމައްސަލައިގެެ
ދަޢުވާެރައްދުވާެފަރާތަކީެގއެ.ވިލިނގިލީެސޯފާެމުޙައްމަދުެސަޢީދުެކަމެވެ.
(ށ) ެދެވަނަ ެކަމަކީެ ،މިމައްސަލާގައި ެގއެ .ވިލިނގިލީ ެކޯޓުން ެޙުކުމްކުރައްވާފައިވަނީެ،
ގެ ެގޯތިތެރޭގައިެ
ޙަވާލުވެގެން ެހިންގާފައިވާ ެގއެ .ވިލިނގިލީ ެސޯފާ ެގޭ ެ
ކޭބަލްވެބް ެމޯލްޑިވްސް ެކޮމްޕެނީން ެ ެ
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މުން ެގެންދިޔަ ެކޭބަލް ެޓީވީގެެ
މިހާރު ެއެހުރި ެކޮންޓްރޯ ެރޫމާއި ެގުޅިގެން ެ ގއެ .ވިލިނގިލީގައި ެޚިދުމަތް ެދެ ެ
ނެޓްވޯކަކީ ެއިސްވެ ެފާހަގަކުރި ެއެއްވަނަ ެނުކުތާގައި ެބުނާ ެެ 18މީހުންގެ ެނަން ެލިޔެެ 29ެ ،ސެޕްޓެމްބަރުެ
ެ2004ގައިެ،ވެފައިވާެއެއްބަސްވުމުގެެދަށުންެމިޑްސްެކޭބަލްެނެޓްވޯކުއާއިެސޯފާެގޭގައިެހިންގިެނެޓްވޯކުގެެ
ތަކެތި ެއެއްކޮށްެ ،އެއް ެނެޓްވޯކެއްގެ ެގޮތުގައިވާ ެނެޓްވޯކްކަމާއި ެމިނެޓްވޯކުގައި ެހިމެނިގެންވަނީ ެމިނިސްޓްރީެ
އޮފް ެޖަސްޓިސްގެ ެއަގު ެކޮމިޓީއިން ެއަގުކުރެއްވި ެއަގުރިޕޯޓުގައިވާ ެއެންމެހާ ެތަކެއްޗާއިެ ،ސާމާނާއިެ
ވަޞީލަތްތަކާއި ެމިނެޓްވޯކް ެހިންގައިގެން ެލިބިފައިވާެ ،މުޙައްމަދު ެސަޢީދުގެ ެއަތުގައި ެހުރި ެެ13680/-
ކަ ެއައްޑިހަ) ެރުފިޔާއަކީެ
(ތޭރަހާސް ެހަސަތޭކަ ެއައްޑިހަ) ެރުފިޔާކަމާއި ެމި ެ(ެ 13680/-ތޭރަހާސް ެހަސަތޭ ެ
މިނެޓްވޯކުގެ ެމިލްކުވެރިންގެ ެޙައްޤެއްކަމާއިެ ،މިނެޓްވޯކުގެ ެމިލްކުވެރިކަމުގައި ެގއެ .ވިލިނގިލީ ެގަދަގޭެ
ނަޞީރު ެޢަލީއާއި ެބުލޫހައުސް ެމުޙައްމަދު ެއިޤްބާލް ެފިކުރީއާއި ެއެދުރުގޭ ެޢަލީ ެޝަމީމުއާއި ެވާނާ ެއަޙްމަދުެ
ޙަސަންދީދީއާއި ެގޮންގަލި ެމުޙައްމަދު ެޝަރީފުއާއި ެއިރުވަރު ެއިބްރާހީމް ެއިސްމާޢީލްއާއި ެބަގީޗާގޭ ެއިބްރާހީމްެ
ޢަލީއާއި ެދިނަށަ ެމުޙައްމަދު ެމަޞީހުއާއި ެލިފަދޫ ެލަޠީފު ެމުޙައްމަދުއާއި ެއައިޒަން ެއިބްރާހީމް ެވަޙީދުއާއިެ
ސޯފާެ
އއި ެވިޜަން ެބުޝްރީ ެމުޙައްމަދުއާއި ެއަންނާރުމާއާގޭ ެތަމްހީދު ެތުއްތުއާއި ެ ެ
މިއުޒިކީގެ ެއަޙްމަދު ެޒާހިރު ާ
މުޙައްމަދު ެސަޢީދު ެހިމެނިގެންވާކަން ެހުށަހެޅިފައިވާ ެލިޔުންތަކުންނާއި ެހެކީންގެ ެހެކިބަހުން ެޝަރީއަތަށްެ
ސާބިތުވާކަމަށާއިެ ،ގއ.ވިލިނގިލީ ެގަދަގޭ ެނަޞީރު ެޢަލީއާއި ެބުލޫހައުސް ެމުޙައްމަދު ެއިޤްބާލް ެފިކުރީއާއިެ
އެދުރުގޭ ެޢަލީ ެޝަމީމުއާއި ެވާނާ ެއަޙްމަދު ެޙަސަންދީދީއާއި ެގޮންގަލި ެމުޙައްމަދު ެޝަރީފުއާއި ެއިރުވަރުެ
އިބްރާހީމް ެއިސްމާޢީލް ެއާއި ެބަގީޗާގޭ ެއިބްރާހީމް ެޢަލީއާއި ެދިނަށަ ެމުޙައްމަދު ެމަޞީހުއާއި ެލިފަދޫ ެލަޠީފުެ
މުޙައްމަދުއާއި ެއައިޒަން ެއިބްރާހީމް ެވަޙީދުއާއި ެމިއުޒިކީގޭ ެއަޙްމަދު ެޒާހިރުއާއި ެވިޜަން ެބުޝްރީެ
ތަމްހީދު ެތުއްތުއާއިެ ،މި ެެ 13މީހުން ެމިނެޓްވޯކުގެ ެމިލްކުރެވިކަމުގައިެ
މުޙައްމަދުއާއި ެއަންނާރުމާއާގޭ ެ ެ
ހިމެނިގެންވަނީ ެއެއްބަސްވުމުގައި ެހިމެނޭ ެެ 18މީހުން ެޝާމިލްވާ ެގޮތުގައި ެކަމަށް ެމިމީހުން ެބުނެފައިވާތީެ
މިނެޓްވޯކުން ެމި ެެ 13މީހުންކުރެ ެކޮންމެ ެމީހަކަށް ެމިލްކުވެގެންވަނީ ެެ 1/18ބައިކަމާއި ،މިނެޓްވޯކުގެެ
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އަގަކީެެ 912656.40ރުފިޔާެ(ނުވަލައްކަެބާރަހާސްެ
އަގެއްކަމުގައިެއަގުކޮމެޓީންެކަނޑައަޅާފައިވާެޝަރުޢީެ ެ
ހަސަތޭކަެފަންސާސްެހަެރުފިޔާެސާޅީސްެލާރި)ެކަމާއިެމިެ(ެ912656.40ނުވަލައްކަެބާރަހާސްެހަސަތޭކަެ
މުޙައްމަދުެސަޢީދުެއަތުގައިވާެ
ފަންސާސްެހަެރުފިޔާެސާޅީސްެލާރި)ެރުފިޔާއާއިެނެޓްވޯކްެހިންގައިގެންެލިބިެ ެ
(ެ 13680.00ތޭރަހާސް ެހަސަތޭކަ ެއައްޑިހަ) ެރުފިޔާގެ ެޖުމުލައަށްވާ ެ(ެ 926336.40ނުވަލައްކަެ
ސައްބީސްހާސްެތިންސަތޭކަެތިރީސްެހަެރުފިޔާެސާޅީސްެލާރި)ެއިންެެ1/18އަށްވާނީެެ51463.13ރުފިޔާެ
(ފަންސާސްެއެއްހާސްެހަތަރުެސަތޭކަެފަސްދޮޅަސްެތިންެރުފިޔާެތޭރަެލާރި)ެކަމާއިެ،ބައިކުރެވޭެއެއްވެސްެ
އެއްޗެއް ެއޭގެ ެޒާތުން ެބައިކުރެވޭނީ ެއޭގެ ެބޭނުން ެކުރެވޭ ެބޭނުމުގެ ެއަޞްލު ެގެއްލިނުދާނޭގޮތުގެެ
މައްޗަށްކަމާއިެ،މިނެޓްވޯކުގެެތަކެތި ެއޭގެ ެޒާތުން ެބައިކުރުމަކީ ެއޭގެ ެއަޞްލު ެގެއްލިދާނޭ ެކަމެއްކަމުގައިވާތީެ
މިނެޓްވޯކުން ެއެމީހުންނަށް ެލިބޭ ެބައި ެވަކިކޮށްދިނުމަށް ެއެދިފައިވާ ެެ 13މީހުންގެ ެބައި ެއޭގެ ެޒާތުންެ
ވަކިކޮށްދެވެން ެނެތްކަމަށާއި ެމި ެެ 13މީހުންނަށް ެމިނެޓްވޯކުން ެލިބެންވާ ެމިންވަރު ެލިބިދެވެން ެއަންނަނީެ
މުންެމިެ
އެމިންވަރަށްވާެފައިސާއިންެކަމާއިެމިެެ13މީހުންނަށްެލިބެންވާެބައިެމުޙައްމަދުެސަޢީދުއަށްެޖެއްސު ެ
ެ 13މީހުންކުރެ ެކޮންމެ ެމީހަކަށް ެލިބެންވާ ެެ 1/18އަށްވާ ެ ެެ 51463.13ރުފިޔާ ެ(ފަންސާސް ެއެއްހާސްެ
ހަތަރު ެސަތޭކަ ެފަސްދޮޅަސްެތިންެރުފިޔާ ެތޭރަ ެލާރި) ެއަކީ ެގއެ .ވިލިނގިލީ ެސޯފާެމުޙައްމަދު ެސަޢީދުގެެ
އަތުންެމިެެ 13މީހުންކުރެެކޮންމެެމީހަކަށްެލިބެންވާެފައިސާއެއްކަމަށްެކަނޑައަޅައިފައިވާކަމާއި ،ބުނެވިދަޔަެ
ގޮތުގެ ެމައްޗަށް ެމުޙައްމަދު ެސަޢީދުގެ ެއަތުން ެގަދަގޭ ެނަޞީރު ެޢަލީއާއި ެބުލޫހައުސް ެމުޙައްމަދު ެއިޤްބާލްެ
ފިކުރީއާއި ެއެދުރުގޭ ެޢަލީ ެޝަމީމުއާއި ެވާނާ ެއަޙްމަދު ެޙަސަންދީދީއާއި ެގޮންގަލި ެމުޙައްމަދު ެޝަރީފުއާއިެ
އިރުވަރު ެއިބްރާހީމް ެއިސްމާޢީލް ެއާއި ެބަގީޗާގޭެއިބްރާހީމް ެޢަލީއާއި ެދިނަށަެމުޙައްމަދު ެމަޞީހުއާއި ެލިފަދޫެ
ޙްމަދު ެޒާހިރުއާއި ެވިޜަން ެބުޝްރީެ
ލަޠީފު ެމުޙައްމަދުއާއި ެއައިޒަން ެއިބްރާހީމް ެވަޙީދުއާއި ެމިއުޒިކީގެ ެއަ ެ
ންޖެހޭެ
މުޙައްމަދުއާއި ެއަންނާރުމާއާގޭ ެތަމްހީދު ެތުއްތުއާއިެ ،މި ެެ 13މީހުންކުރެ ެކޮންމެ ެމީހަކަށް ެދޭ ެ
ެ 51463.13ރުފިޔާ ެ(ފަންސާސް ެއެއްހާސް ެހަތަރު ެސަތޭކަ ެފަސްދޮޅަސް ެތިން ެރުފިޔާ ެތޭރަ ެލާރި)ެ
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ދިނުމަށްޓަކައި ެކޮންމެ ެމީހަކަށް ެދޭންވާ ެފައިސާއިން ެއެމަހަކަށް ެޖެހޭވަރު ެއެމަހަކު ެދައްކަމުންގޮސް ެެ2008
ފެބުރުއަރީެެ 26ވަނަެދުވަހުންެފެށިގެންެ(ެ 4ހަތަރެއް)ެމަސްދުވަހުގެެތެރޭގައިެމިފައިސާެގއެ .ވިލިނގިލީެ
ކޯޓަށްެދައްކައިެޚަލާސްކުރުމަށްެމުޙައްމަދުެސަޢީދުއަށްެއަންގައިފައިވާކަމާއިެމުޙައްމަދުެސަޢީދުެދައްކަންޖެހޭެ
ފައިސާ ެދައްކައި ެޚަލާސްކުރުމުން ެމި ެެ 13މީހުންނަށް ެލިބިގެންވާ ެބައި ެމުޙައްމަދު ެސަޢީދު ެއަށްެ
މިލްކުވާނޭކަމަށް ެކަނޑައަޅައި ެމުޙައްމަދު ެސަޢީދުގެ ެޣައިރުޙާޟިރުގައި ެޙުކުމްކުރައްވާފައިވާކަމާއި،
ގއ.ވިލިނގިލީ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 11/P2C/2008ޤަޟިއްޔާގައި ެކުރައްވާފައިވާ ެޙުކުމަކީ ެޤާނޫނާެ
ޤަވާޢިދާއި ެއެއްގޮތަށް ެކުރައްވާފައިވާ ެޙުކުމެއްކަމަށާއި ެއަދި ެއެޙުކުމަށް ެތާޢިދުކޮށް ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރުެ
ެ2008/HC-A/89ޤަޟިއްޔާެނިންމަވާފައިވާކަމެވެ.
(ނ) ެތިންވަނަ ެކަމަކީެ ،ގއެ .ވިލިނގިލީ ެސޯފާ ެގޯތިތެރޭގައި ެހުރި ެކޮންޓްރޯލް ެރޫމް ެއާެ
ރުެެެ
ގުޅިފައިވާ ެކޭބަލް ެނެޓްވޯކްގެ ެމައްސަލައަކީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގައި ެއެ ެކޯޓުގެ ެނަންބަ ެ
ެ 2006/HC-A/253ޤަޟިއްޔާއިން ެވެސް ެބަލާ ެނިމިފައިވާ ެމައްސަލައެއްކަމަށް ެމުޙައްމަދު ެސަޢީދުގެެ
ވެބްެ
ބުނުމަށް ެބަލާއިރުެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2006/HC-A/253ޤަޟިއްޔާއަކީ ެކޭބަލް ެ
މޯލްޑިވްސްެއިންެދެެކަމެއްެޙާޞިލްެކުރުމުގެެބޭނުމުގައިެހުށަހަޅާފައިވާެދަޢުވާެއެއްކަމާއިެއޭގެ ެތެރެއިންެ
ފުރަތަމަކަމަކީ ެޖޭސެޓް ެނެޓްވޯރކާ ެގުޅިގެން ެގއެ .ވިލިނގިލީ ެސޯފާގޭގައި ެހިންގި ެކަމަށްބުނާ ެކޭބަލްެ
ވޯކާއިެގއެ .އަތޮޅުގައިެހިންގިކަމަށްބުނާެމިޑްސްެކޭބަލްެނެޓްވޯރކާއިެމިެނެޓްވޯރކްެތަކަކީެކޭބަލްވެބްެ
ނެޓް ެ
މޯލްޑިވްސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑްގެ ެމިލްކު ެނެޓްވޯރކްތަކެއްކަން ެސާބިތުކުރުން ެކަމާއި ެދެވަނަކަމަކީ ެއެެ
ދަޢުވާގައިެބުނެފައިވާެެ2006/8/25ދުވަހުންެފެށިގެންެެ10ސެޕްޓެމްބަރުެެ2006ދުވަހުގެެނިޔަލަށްެކޭބަލްެ
ޓީވީެނެޓްވޯކުތައްެހިންގައިގެންެލިބިފައިހުރިެފައިސާެމުޙައްމަދުެސަޢީދުގެެކިބައިންެކޭބަލްވެބްެމޯލްޑިވްސްެ
ޕވޓެލޓޑެއަށްެނަގައިެދިނުންކަމެވެ.
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ރުެެެ
(ރ) ެހަތަރުވަނަ ެކަމަކީެ ،އިސްވެބުނި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަ ެ
ެ 2006/HC-A/253ޤަޟިއްޔާގެ ެޙުކުމަށް ެބަލާއިރުެ ،ދަޢުވާ ެވެވޭ ެކޭބަލް ެނެޓްވޯރކަކީ ެގއ ެވިލިނގިލީެ
އިެ
ޢީދުގެެއެކަނިެމިލްކެއްކަމަށްެއަދިެމުޙައްމަދުެސަޢީދުގެެއަތުގައިހުރިެއެެޤަޟިއްޔާގަ ެ
ސޯފާެމުޙައްމަދުެސަ ެ
ޢީދުގެެއެކަނިެޙައްޤެއްެކަމަށްެނުވަތަެެ 18މީހެއްގެެނަންެހިމަނައިެ29ެ،
ބުނާެފައިސާއަކީެމުޙައްމަދުެސަ ެ
ސެޕްޓެމްބަރުެެ 2004ގައިެ،އެކުލަވާލިެއެއްބަސްވުމަކީެޢަމަލުެކުރެވެންެނެތްެލިޔުމެއްކަމަށްެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ހައިކޯޓުންެކަނޑައަޅަފައިެނުވާކަންެއެެޤަޟިއްޔާގެެޙުކުމަށްެބެލުމުންެއެނގެންެއޮންނަެކަމެވެެ .
(ބ) ެފަސްވަނަ ެކަމަކީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެ2006/HC-A/253
ޤަޟިއްޔާއިންެނިންމަވާފައިވަނީެގއެ.ވިލިނގިލީެސޯފާގޭގައިެހިންގިެކަމަށްބުނާެކޭބަލްެނެޓްވޯރކާއިެގއެ.
އަތޮޅުގައި ެހިންގިކަމަށްބުނާ ެމިޑްސް ެކޭބަލް ެނެޓްވޯރކާއިެ ،މި ެނެޓްވޯރކް ެތަކަކީ ެކޭބަލްވެބް ެމޯލްޑިވްސްެ
ޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑްގެ ެމިލްކު ެތަކެތި ެނޫންކަންެ ،ވަރަށް ެޞަރީޙަކޮށް ެއެނގެން ެއޮތްކަމަށާއިެ ،ގއެ.
ވިލިނގިލީެކޯޓުގެެނަންބަރުެެ 11/P2C/2008ޤަޟިއްޔާގައިެނިންމަވާފައިވަނީެއެެނެޓްވޯރކްގެެތަކެއްޗަކީެ
ކޭބަލް ެ ވެބް ެމޯލްޑިވްސްގެ ެހިއްސާދާރުންގެ ެއަމިއްލަތަކެތިކަން ެ(އެއީ ެކުންފުނި ެވަކި ެޤާނޫނީ ެޝަޚުސަކަށްެ
ވީމާެކުންފުނީގެެތަކެތިެނޫންކަމަށް)ެފާހަގަކުރެވުމުގެެއިތުރުންެ،ހައިކޯޓުގެެނަންބަރުެ2006/HC-A/253
ތާގެެ(ނ)ެގައިެެ29ސެޕްޓެމްބަރެެ2004ވަނަެދުވަހުެގއެ.ވިލިނގިލީެސޯފާގޭެ
ޤަޟިއްޔާގެެެ5ވަނަެނުކު ެ
ނެޓްވޯރކުގެ ެހިއްސާދާރުންނާއިެ ،މިޑްސް ެކޭބަލް ެނެޓް ެވޯރކުގެ ެހިއްސާދާރުންނާއި ެއެއްވެގެން ެޖުމްލަ ެެ18
މީހުން ެސޮއިކޮށްފައިވާ ެއެއްބަސްވުމެއްގައިެ ،ހެކިން ެސޮއި ެކުރާތަނުގައި ެއެއްކަހަލަ ެދެ ެސޮއި ެކޮށްފައިެ
އޮތުމާއިެ ،އެލިޔުމުގައި ެހިއްސާދާރުންނޭ ެބުނާ ެެ 18މީހުންގެ ެތެރެއިން ެެ 3މީހަކު ެ(އަންވަރު ެމޫސާެ،
މުޙައްމަދު ެއިޤްބާލު ެފިކުރީ ެއަދި ެމުޙައްމަދު ެމަސީޙު) ެސޮއިކޮށްފައި ެނެތުމުން ެއެލިޔުމަކީ ެޝަރުޢީ ެއަދިެ
ޤާނޫނީ ެހަމަތަކުގެ ެމަތިން ެޞައްޙަ ެލިޔުމެއް ެނޫންކަމަށް ެބުނެފައިވީ ެނަމަވެސްެ ،ހަމަ ެއެޤަޟިއްޔާގެެ
މަކީ ެޢަމަލު ެނުކުރެވޭނެ ެއެއްބަސް ެވުމެއްކަން ެކަނޑައަޅުއްވާފައި ެނުވާކަންެ
ޙުކުމުގައި ެއެ ެއެއްބަސްވު ެ
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މައްސަލަ ެބެލި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެފަނޑިޔާރުންނަށްވެސް ެއަދި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެެ
ފަނޑިޔާރުންނަށްވެސްެފާހަގަެކުރެއްވުމުގެެއިތުރުންެ،ގއެ.ވިލިނގިލީެކޯޓުގެެނަންބަރުެ11/P2C/2008
ޤަޟިއްޔާގައި ެމުޙައްމަދު ެއިޤުބާލު ެފިކުރީއާއި ެމުޙައްމަދު ެމަސީޙުގެ ެފަރާތުން ެއެ ެއެއްބަސްވުމަކީ ެޞައްޙަެ
އެއްބަސްެވުމެއްކަމަށްެބަޔާންކުރުމުގެެއިތުރުންެ،އެެއެއްބަސްވުމުގައިެސޮއިނުކުރާެމީހުންެސޮއިނުކޮށްެއޮތީެ
އެމީހުން ެއެވަގުތު ެރަށުގައި ެނެތުމުން ެކަމަށާއިެ ،އެހެން ެނަމަވެސް ެމި ެދެ ެނެޓްވޯރކު ެގުޅުވާލުމާއި ެބެހޭެ
ކަންތައްތައް ެޒަމާނުގެ ެޓެކްނޮލޮޖީ ެބޭނުންކޮށްވަނީ ެފޯނުގެ ެޒަރީއާއިން ެއެފަރާތަށް ެއެއްބަސްވާކަންެ
ޙަސަންެ
ހާމަކޮށްފައިވާކަމަށް ެބުނެފައިވާކަން ،އެ ެޤަޟިއްޔާގައި ެމުޙައްމަދު ެއިޤްބާލު ެފިކުރީއާއި ެއަޙްމަދު ެ ެ
ދީދީއާއިެއިބްރާޙިމްެޢަލީެއާއިެއިބްރާޙިމްެއިސްމާއިލްއާއިެޢަލީެޝަމީމްެއަދިެމުޙައްމަދުެޝަރީފުގެެފަރާތުންެ
ދީފައިވާެބަޔާންތައްެބެލުމުންެއެންގެންެއޮވެފައިެ،ގއެ.ވިލިނގިލީެސޯފާގޭގެެނެޓްވޯރކާއިެމިޑްސްެކޭބަލްެ
ޓްވޯރކެއްެ
ން ެފަހުންެސޯފާެގައިެއެއްމެދުެނެ ެ
ނެޓްވޯރކްެގުޅިގެންެމިެދެެނެޓްވޯރކުގެެތަކެތިެއެއްކޮށްލައިގެ ެ
ހިންގިކަން ެއެނގޭކަމަށް ެބުނާ ެ(ެ 18އަށާރަ) ެމީހެއްގެ ެހެކިބަސް ެގއެ .ވިލިނގިލީ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރުެ
 11/P2C/2008ޤަޟިއްޔާގައި ެހިމެނިފައިވާކަން ެފާހަގަކުރެވިެ ،އަދި ެެ 29ސެޕްޓެމްބަރ ެެ 2004ގައިެ
ސޮއިކޮށްފައިވާެއެއްބަސްވުމުގައިެއަންވަރުެމޫސާެސޮއިކޮށްފައިެނުވާނެކަމާއިެދެެނެޓްވޯރކްެއެއްކޮށްލިކަންެ
އެނގިފައި ެނުވާކަމަށް ެގއެ .ވިލިނގިލީ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެ11/P2C/2008

ޤަޟިއްޔާގެ ެޝަރީޢަތުގެެ

މަޖިލީހުގައިެބުނިނަމަވެސްެ،މިެދެެނެޓްވޯރކްެއެއްކޮށްގެންެސޯފާެގޭގައިެހިންގާެބަލަހައްޓައިެ،އޭގެެނަފާެ
ޙާޞިލްކުރަމުންެގެންދިޔައިރުގައިެއެއިންެއެއްވެސްެކަމަކާއިެމެދުގައިެދަޢުވާއެއްެޝަކުވާއެއްނުކޮށްެއަންވަރުެ
މޫސާެހުރިެހުރުމާއިެ،އަދިެސޯފާގޭގައިެހިންގިެނެޓްވޯރކުގައިވާެއަންވަރުެމޫސާގެެހިއްސާގެެމިންވަރެއްވެސްެ
އެނގޭނީ ެމުޙައްމަދު ެސަޢީދަށްކަން ެއަންވަރު ެމޫސާ ެބުނެފައިވުމާއި ެއެއްބަސް ެވުމެއްގައި ެއަންވަރު ެމޫސާގެެ
ނަން ެލިޔެވިގެންވާ ެެ 29ސެޕްޓެމްބަރ ެެ 2004ގައި ެވެފައިވާ ެއެއްބަސްވުމުގައި ެމުޙައްމަދު ެސަޢީދުެ
ސޮއިކޮށްފައިެއޮތްއޮތުމުންެ،މިކަމަކީެއަންވަރުެމޫސާއަށްެވެސްެއެނގިެމައުރިފާެވެގެންވާެގޮތުގައިެހިނގާެ
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ގޮސްފައިވާ ެކަމަކަށްވާތީ ެމިގޮތުން ެމި ެއެއްބަސްވުމުގައި ެއަންވަރު ެމޫސާއަށް ެވެސް ެވަނީ ެޟިމްނީގޮތުންެ
އެއްބަސްވެވިފައިކަންެއަންވަރުެމޫސާެޢަމަލުކޮށްފައިވާެގޮތުންެއެނގެންެއޮންނަކަންެގއެ.ވިލިނގިލީެކޯޓުގެެ
ނަންބަރުެ 11/P2C/2008ޤަޟިއްޔާގެެޝަރީޢަތްެނިމުނުެގޮތުގެެރިޕޯޓުންެއެނގެންެއޮތުމުންެ،އެކޯޓުންެ
މި ެެ 18މީހުންގެ ެނަން ެލިޔެވިގެންވާ ެއެއްބަސް ެވުމަކީ ެސައްޙަ ެއެއްބަސްވުމެއްކަމަށް ެބިނާކުރެއްވިެ
ބިނާކުރެއްވުމަކީ ެޤާނޫނީ ެއަދި ެޝަރުޢީ ެގޮތުން ެސައްޙަ ެނިންމެވުމެއްކަމަށް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެެ
މަޖިލީހަށް ެފާހަގަ ެކުރެވޭ ެކުރެވުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެފަނޑިޔާރުންނަށްވެސް ެފާހަގަކުރެވޭެ
ކަމެވެެ .
(ޅ)ެހަވަނަެކަމަކީެ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓުގެެނަންބަރުެެ 2008/HC-A/89ޤަޟިއްޔާެ
އެެކޯޓުންެނިންމާފައިވަނީެދިވެހިރާއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީެގެެެ 143ވަނަެމާއްދާގެެ(ރ)ެއާެ
ތާތައް ެއެގޮތަށްެ
ކުރި ެނުކު ެ
ޚިލާފަށް ެކަމަށް ެމުޙައްމަދު ެސަޢީދު ެބުނާ ެބުނުމަށް ެބަލާއިރުެ ،އިސްވެ ެފާހަގަ ެ
ހުރުމުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2008/HC-A/89ޤަޟިއްޔާގެ ެޙުކުމަކީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީެގެެެ 143ވަނަެމާއްދާގެެ(ރ)ެއާެޚިލާފަށްެކުރައްވާފައިވާެޙުކުމެއްެކަމަކަށްެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުގެެމިެމައްސަލަބެލިެފަނޑިޔާރުންނަށްެނުފެނުނުެކަމެވެެ .
ެ(ކ)ެހަތްވަނަެކަމަކީެ،އިސްވެެފާހަގަެކުރެވުނުެނުކުތާެތަކުގެެމައްޗަށާއިެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ސުޕްރީމް ެކޯޓަށް ެމި ެމައްސަލަ ެއިލްތިމާސް ެކުރުމުގައި ެމުޙައްމަދު ެސަޢީދު ެހުށަހެޅި ެނުކުތާތަކާއި ެދެއްކިެ
ދުވިެ
ވާހަކައިގެ ެމައްޗަށާއިެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓަށް ެމުޙައްމަދު ެސަޢީދު ެހުށަހެޅި ެމައްސަލަ ެރައް ެ
ނަޞީރު ެޢަލީ ެދެއްކި ެވާހަކަތަކުގެ ެމައްޗަށާއި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ2008/HC-A/89
ޤަޟިއްޔާގެ ެނިންމުމުގެ ެމައްޗަށް ެބަލާއިރުެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2008/HC-A/89ގެެ
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ންޖެހޭފަދަ ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެސަބަބެއް ެއޮތްކަމަކަށް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމްެ
ނިންމުން ެބަދަލުކުރަ ެ
ކޯޓުގައިެ،މިެމައްސަލަބެލިެފަނޑިޔާރުންނަށްެނުފެނުމެވެ.
ޙުކުމް:
އިސްވެ ެފާހަގަކުރެވުނު ެކަންތައްތައް ެއެގޮތުގެ ެމަތީން ެހުރުމުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެެ
ނަންބަރުެެ2008/HC-A/89ޤަޟިއްޔާގެެޙުކުމަކީެޝަރުޢީެއަދިެޤާނޫނީެހަމަތަކުގެެމަތިންެކުރައްވާފައިވާެ
ޙުކުމެއްެކަމަށްެކަނޑައަޅާެޙުކުމްެކުރަމެވެެ .
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