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ެ
ޞާ ެ
ެ ެެޝަރީޢަތްެނިމުނުގޮތުގެެޚުލާ ެ
 ޤަޟިއްޔާެނަންބަރު2012/SC-A/27ެ:
ސް
 ދަޢުވާކުރާެފަރާތްެ:އެޓަރނީޖެނެރަލްގެެއޮފީ ެ
ލެ
ވާލިބޭެފަރާތްެ:ޙުސައިންެރިޝީފްެޠާހާެ،ހެ.ސޯސަންެެ/މާ ެ
 ދަޢު ެ
ން
ފާެއަނބުރާެހޯދުމާއިެ،ވަޒީފާއާެގުޅޭެއެހެނިހެންެޙައްޤުތައްެހޯދު ެ
 މައްސަލައިގެެބާވަތްެ:ވަޒީ ެ
ން
 މައްސަލަެއައިގޮތްެ:އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެެހުއްދައަށްެއެދޭެފޯމު ެ
 ހުށަހެޅުނުެތާރީޚްެ23.08.2012ެ:
 ރަޖިސްޓަރީެކުރެވުނުެތާރީޚު109.10.2012ެ:ރއެތހ09.0090ގފ.21
ންެެ 2014
 ނިމުނުެތާރީޚްެ2ެ:ޖޫ ެ
 މައްސަލަެނިންމިެގަޑި12:40ެ:
 މައްސަލަެބެލިެފަނޑިޔާރުންގެެމަޖިލިސް:
ދުﷲެ ،ފަނޑިޔާރު ެޑރެ .އަޙުމަދު ެޢަބްދުﷲ ެދީދީެ ،ފަނޑިޔާރުެ
ފަނޑިޔާރު ެޢާދަމް ެމުޙައްމަދު ެޢަބް ެ
ން ެ
އަޙުމަދުެމުޢުތަޞިމްެއަދުނާ ެ
ޔާ
އިސްތިއުނާފުެކުރެވުނުެޤަޟިއް ެ
 ނަންބަރު2012/HC-A/85ެ:
 ނިންމެވިެކޯޓުެ:ދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓު
 ހުށަހެޅުނުެތާރީޚް02.12.2010ެ:
 ނިމުނުެތާރީޚްެ26.12.2011ެ:
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އް ެ
ފާހަގަކުރެވުނުެނުކުތާތަ ެ
ެ -1މިއީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2012/HC-A/85ޤަޟިއްޔާގެ ެޙުކުމްެ
ބިނާވެފައިވަނީ ެޝަރީޢަތާ ެނުވަތަ ެޤާނޫނާ ެޚިލާފްވާގޮތަށްކަމަށްބުނެ ެއެޓަރނީ ެޖެނެރަލްގެ ެއޮފީހުގެ ެފަރާތުންެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގައި ެއިލްތިމާސްކުރުމުން ެބެލެވިފައިވާ ެޤަޟިއްޔާއެކެވެެ .މި ެޤަޟިއްޔާގައިެ
ފަންގިފިލާ)ެޙުސައިންެރިޝީފްެ
ދަޢުވާެލިބުނީެހެ.ސޯސަންެެ01ވަނަެފަންގިފިލާެ(މެ.މެއިންޒްެެ04ވަނަެ ެ
ޠާހާއަށެވެެ ެ.
ެ -2ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެ ެެ 2012/HC-A/85ޤަޟިއްޔާގެ ެޝަރީޢަތްެ
ނިމުނުގޮތުގެ ެރިޕޯޓަށް ެބެލިއިރުެ ،އެ ެޤަޟިއްޔާއަކީެ ،ސިވިލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ1582/CV-C/2010
ވާގޮތް ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެހަމަތަކާ ެއެއްގޮތްނުވާ ެކަމަށްބުނެ ެއެ ެޤަޟިއްޔާެ
ޤަޟިއްޔާ ެނިމިފައި ެ
އިސްތިއުނާފް ެކޮށްދިނުން ެއެދި ެހެ .ސޯސަން ެެ /ކެ .މާލެ ެޙުސައިން ެރިޝީފް ެޠާހާގެ ެފަރާތުންެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓަށްެހުށަހެޅުމުންެއެެކޯޓުންެބައްލަވާެނިންމަވާފައިވާެޤަޟިއްޔާއެއްކަންެއެނގެއެވެެ ެ.
ެ -3ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެ ެެ 2012/HC-A/85ޤަޟިއްޔާގެ ެދަށުންެ
އިސްތިއުނާފް ެކުރެވުނު ެސިވިލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 1582/CV-C/2010ޤަޟިއްޔާގެ ެޝަރީޢަތްެ
ނިމުނުގޮތުގެ ެރިޕޯޓަށް ެބެލިއިރުެ ،އެ ެޤަޟިއްޔާއަކީ ެއަކީ ެހެ .ސޯސަން ެެ /ކެ .މާލެ ެޙުސައިން ެރިޝީފްެ
ޠާހާެ ،މޯލްޑިވްސް ެޕޮލިސް ެސަރވިސްގައި ެޗީފް ެއިންސްޕެކްޓަރެއްގެ ެވަޒީފާގައި ެއުޅެމުންދަނިކޮށްެ
ޘާބިތުނުހިފޭެ ،ޙަޤީޤަތާ ެޚިލާފު ެތުހުމަތެއްގެ ެގޮތުގައި ެއަންހެންކުއްޖަކާއެކު ެގަދަކަމުން ެބަދުއަޚުލާޤީ ެޢަމަލުެ
ހިންގިކަމުގެ ެތުހުމަތުކޮށްެ ،އެ ެތުހުމަތުގެ ެމައްޗަށް ެފުލުސް ެއޮފީހުގައި ެެ 08އޯގަސްޓް ެެ 2010ގައިެ
ހައްޔަރުކޮށްެ ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 48ވަނަ ެމާއްދާގައިވާ ެގޮތުގެމަތިން ެހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ެޤާނޫނީެ
ޤާޟީއެއްގެ ެކުރިމައްޗަށް ެޙާޟިރުކުރުމުން ެއެ ެކުށްެ
މަށް ެެ 08އޯގަސްޓް ެެ 2010ގައި ެ ެ
ހަމަތަކުންތޯ ެބެލު ެ
ބަހައްޓަންޖެހޭފަދަެޤާނޫނީެ
ށްފަހުެ،ހައްޔަރުގައިެ ެ
ކުރިކަމަށްބުނެެހުށަހެޅިެހެއްކާއިެޤަރީނާއަށްެޤާޟީެބެއްލެވުމަ ެ
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ހަމައެއްނެތްކަމަށް ެކަ ނޑައަޅުއްވައި ެޙުސައިން ެރިޝީފް ެޠާހާ ެދޫކޮށްލެއްވުމުންެ ،ވަގުތުން ެފުލުސް ެއޮފީހުގެެ
ޟީެދޫކޮށްލެއްވިެނަމަވެސްެވަޒީފާއިންެވަކިކުރާނެކަމުގެެ
ންގޮސްެތުހުމަތުކުރިެކުށުގައިެޤާ ެ
މައިެމަރުކަޒަށްެގެ ެ
ގެ ެެ 37ވަނަެމާއްދާގެެ(ހ)ެއާއިެ(ށ)ެއާއިެ(ނ)ެއަދިެޤާނޫނުއަސާސީގެެެ20
އިންޒާރުދީ ،ޤާނޫނުއަސާސީ ެ
ވަނަެމާއްދާއިންެލިބިގެންވާެޙައްޤުތަކާއިެފުލުހުންގެެޤާނޫނާއިެޤަވާޢިދުގައިެޙުސައިންެރިޝީފްެޠާހާެވަޒީފާެ
ނިގުޅައިގަނެެ،ޑިސިޕްލިނަރީެބޯޑަށްެޙުސައިންެރިޝީފްެޠާހާގެެމައްސަލަެ
އަދާކުރުމަށްެލިބިފައިވާެޙައްޤުތައްެ ެ
ފޮނުވަނީކަމަށްބުނެެ ،ފުލުސް ެއޮފީހަށް ެނުވަދެވޭގޮތަށް ެގެއަށް ެފޮނުވާލުމަށްފަހުެ ،އޭގެ ެއެތައް ެދުވަހެއްގެެ
ފަހުން ެޑިސިޕްލިނަރީ ެބޯޑަށް ެޙާޟިރުކުރުމަށްފަހުެ ،ޑިސިޕްލިނަރީ ެބޯޑުން ެޙުސައިން ެރިޝީފް ެޠާހާއާމެދުެ
ނެތިެ ،އަދި ެތުހުމަތުކުރި ެމައްސަލައާ ެގުޅިގެން ެކޯޑް ެއޮފްެ
ތުހުމަތުކުރި ެކުށުގެ ެމައްޗަށް ެސުވާލުކުރުމެއް ެ
ކޮންޑަކްޓާއި ެކޯޑް ެއޮފް ެއެތިކްސްއާ ެޚިލާފުވިކަމުގެ ެއެއްވެސް ެހެއްކެއް ެޤަރީނާއެއް ެދެއްކުމަކާ ެނުލައި ެއަދިެ
ތުހުމަތުކުރިެކުށްެޘާބިތުވިެގޮތެއްެދެއްކުމަކާނުލައިެ،މިެމައްސަލައިގައިެޙުސައިންެރިޝީފްެޠާހާެކޯޑްެއޮފްެ
އޭ ެބުނެެ،
ކޮންޑަކްޓާއި ެކޯޑް ެއޮފް ެއެތިކްސްއާ ެޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް ެޑިސިޕްލިނަރީ ެބޯޑަށް ެޤަބޫލުކުރެވޭތީ ެ
ޑިސިޕްލިނަރީެއަދިެއިދާރީެކުށްތަކާއިެއެކުށްތަކަށްެއަދަބުދިނުމާބެހޭެޤަވާޢިދުގެެެ07ވަނަެމާއްދާގެ ެ(ހ)ެގެެ
(ެ )1އާ ެޙަވާލާދީ ެފުލުހުންގެ ެވަޒީފާއާބެހޭ ެޤަވާޢިދުގެ ެެ 24ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ށ) ެގެ ެދަށުން ެވަޒީފާއިންެ
ވަކިކުރަން ެނިންމީކަމަށް ެެ 14ސެޕްޓެމްބަރ ެެ 2010ގައި ެޑިސިޕްލިނަރީ ެބޯޑުން ެއަނގަބަހުން ެބުނެެ
ޙުސައިން ެރިޝީފް ެޠާހާ ެގެއަށް ެފޮނުވާލުމަށްފަހުެ ،ވަޒީފާއިން ެވަކިކުރި ެތާރީޚެއްގެ ެގޮތުގައިެެެެެެެެެެ
ެ 14ސެޕްޓެމްބަރ ެެ 2010ގެ ެތާރީޚް ެޖަހައިެ 29ެ ،ސެޕްޓެމްބަރ ެެ 2010ގައި ެމިނިސްޓަރ ެއޮފް ެހޯމްެ
އެފެއާޒް

ެމުޙައްމަދު

ެޝިހާބު

ެސޮއިކޮށް،

ެމޯލްޑިވްސް

ެޕޮލިސް

ެސަރވިސްގެ

ެނަންބަރުެ

ެ 171/VKL/2010/82ވަޒީފާއިންެވަކިކުރިކަންެއަންގާެލިޔުމުންެޙުސައިންެރިޝީފްެޠާހާއަށްެއަންގައިެ،
ސީގެެެ 20ވަނަެ
ޤާނޫނުއަސާސީގެެެ 37ވަނަެމާއްދާގެެ(ހ)ެއާއިެ(ށ) ެއާއިެ(ނ)ެއާއިެއަދިެޤާނޫނުއަސާ ެ
ގެ ެވަޒީފާއާބެހޭ ެޤަވާޢިދުގެ ެެ 24ވަނަ ެމާއްދާގެެ
މާއްދާއިން ެލިބިގެންވާ ެޙައްޤުތަކާ ެޚިލާފަށްެ ،އަދި ެފުލުހުން ެ
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(ށ) ެގައި ެ"ޤަވާޢިދާ ެޚިލާފު ެޢަމަލެއް ެކޮށްފިކަން ެޘާބިތުވާ ެޙާލަތެއްގައި" ެނޫނީ ެވަޒީފާއިންެ
ވަކިނުކުރެވޭނެކަމަށްެއޮންނަެއޮތުމާއި ،އަދިެފުލުހުންގެެޤާނޫނާެޤަވާޢިދުގައިެޙުސައިންެރިޝީފްެޠާހާެވަޒީފާެ
މަށް ެބުނެެ،
އަދާކުރުމަށްެލިބިފައިވާެޙައްޤުތަކާެޚިލާފަށްެޙުސައިންެރިޝީފްެޠާހާެވަޒީފާއިންެވަކިކޮށްފައިވާކަ ެ
ޙުސައިން ެރިޝީފް ެޠާހާ ެވަޒީފާއިން ެވަކިކޮށްފައިވަނީ ެޤާނޫނާ ެޚިލާފަށްކަމަށާއިެ ،އަދި ެޙުސައިން ެރިޝީފްެ
ޠާހާ ެހުރި ެވަޒީފާ ެއަނބުރާ ެދިނުމަށާއިެ ،އަދި ެވަޒީފާއިން ެވަކިކުރުމުގެ ެކުރިން ެނުދީހުރި ެމުސާރައާއިެ،
ވަޒީފާއިންވަކިކޮށް ެއަލުން ެވަޒީފާދޭ ެދުވަހާ ެހަމައަށް ެދޭންޖެހޭ ެމުސާރައާއި ެޢިނާޔަތް ެދިނުމަށާއިެ،
މެދުކެނޑިފައިވާެދުވަސްތައްެޚިދުމަތުގެެމުއްދަތުގެެގޮތުގައިެގުނޭނެކަމަށާއިެ،މަޤާމުގެެކުރިއެރުންެލިބުމުގައިެ
ވާ ެގޮތަށްެމެދުކެނޑުނުެމުއްދަތުެގުޅުވައިދޭންޖެހޭކަމަށާއިެ،ފުލުހުންގެެޤާނޫނާއިެޤަވާޢިދުގައިެ
ކަނޑައެޅިފައި ެ
ޙުސައިން ެރިޝީފް ެޠާހާ ެވަޒީފާ ެއަދާކުރުމަށް ެލިބިފައިވާ ެޙައްޤުތައް ެލިބިގެންވާކަމަށް ެކަނޑައަޅައިދިނުމަށްެ
އެދިގެންނާއިެ ،އަދި ެޙުސައިން ެރިޝީފް ެޠާހާއަށް ެވަޒީފާއިން ެލިބިގެންވާ ެހުރިހާ ެޙައްޤުތައް ެލިބިގެންވާެ
ކަމަށާއިެ ،އެހުރިހާ ެޙައްޤުތައް ެޙުސައިން ެރިޝީފް ެޠާހާއަށް ެދިނުމަށް ެމޯލްޑިވްސް ެޕޮލިސް ެސަރވިސްެ
(މިނިސްޓްރީ ެއޮފް ެހޯމް ެއެފެއާޒް) ެއަށް ެއަންގައި ެއަމުރުކޮށްދިނުމަށް ެއެދި ެމޯލްޑިވްސް ެޕޮލިސްެ
ސަރވިސްއަށް ެރައްދުވާގޮތަށް ެދިވެހި ެދައުލަތުގެ ެމައްޗަށް ެޙުސައިން ެރިޝީފް ެޠާހާ ެދަޢުވާކުރުމުންެ
އިވާ
ބެލެވިފަ ެ

ެޤަޟިއްޔާއެއްކަން

ެސިވިލް

ެކޯޓުގެ

ެއިސްވެ

ެއިޝާރާތްކުރެވުނު

ރުެެެެެެެ
ެނަންބަ ެ

ެ1582/CV-C/2010ޤަޟިއްޔާގެެޝަރީޢަތްެނިމުނުގޮތުގެެރިޕޯޓުންެއެނގެއެވެެ ެ.
-4

ެސިވިލް

ެކޯޓުގެ

ެއިސްވެ

ެއިޝާރާތްކުރެވުނު

ެއެ

ެކޯޓުގެ

ރުެެެެެެެ
ެނަންބަ ެ

ވަނީ ެެ 06އޯގަސްޓް ެެ 2010ވަނަ ެދުވަހުގެ ެފަތިހުެ ،މިެ
ެ 1582/CV-C/2010ޤަޟިއްޔާ ެނިންމަވާފައި ެ
މައްސަލައިގައި ެއިޝާރާތްކުރެވިފައިވާ ެއަންހެންކުއްޖާ ެމާވެޔޮ ެމިސްކިތް ެކައިރީގައި ެހުއްޓާ ެފުލުހުންގެެ
ނަންބަރު ެެ S5241ކާރަށް ެއޭނާ ެގަދަކަމުން ެއަރުވައިގެންެ ،އޭނާ ެއޮރިޔާންކޮށްެ ،އޭނާއާމެދު ެގަދަކަމުންެ
މައްސަލައިގައި ެޙުސައިން ެރިޝީފް ެޠާހާ ެވަޒީފާއިންެ
ބަދުއަޚުލާޤީ ެޢަމަލު ެހިންގާފައިވާކަމަށް ެތުހުމަތުކުރެވޭ ެ ެ
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ވަކިކުރިެކުރުމުގައިެމޯލްޑިވްސްެޕޮލިސްެސަރވިސްެއިންެތަބާވާންޖެހޭެއިޖުރާއަތަކާެޚިލާފުވެފައިވާކަމާމެދުެ،
ދެފަރާތުގެ ެމެދުގައި ެދެބަސްވުމެއް ެމި ެމައްސަލައިގައި ެއުފެދިފައިނުވާކަން ެއެނގެން ެއޮވެފައިެ ،ޙުސައިންެ
ރިޝީފް ެޠާހާގެ ެމައްޗަށް ެކުރެވިފައިވާ ެކުށުގެ ެތުހުމަތަކީ ެއޭނާ ެވަޒީފާއިން ެވަކިކުރެވޭވަރުގެ ެ"އެކަށީގެންވާެ
ތުހުމަތެއް"ެކަމުގައިެބެލެވޭެމިންވަރަށްެމަދަނީެމިންގަނޑަށް ެހެކިެލިބިފައިވާކަމަށްެބުނެެޤާނޫނުެނަންބަރުެ
(ެ 5/2008ފުލުހުންގެ ެޤާނޫނު) ެއިން ެބާރުލިބިގެން ެހަދާފައިވާ ެ"ޑިސިޕްލިނަރީ ެއަދި ެއިދާރީ ެކުށްތަކާއިެ،
އެކުށްތަކަށްެއަދަބުެދިނުމާބެހޭެޤަވާޢިދު" ެގެެެ 07ވަނަެމާއްދާގެެ(ހ)ެގެެ(ެ)1ވަނަެނަންބަރާެޙަވާލާދީެ،
ހަމަެއެެޤާނޫނުގެެދަށުންެބާރުލިބިގެންެހަދާފައިވާެފުލުހުންގެެ"ވަޒީފާއާބެހޭެޤަވާޢިދުގެ"ެެ24ވަނަެމާއްދާގެެ
(ށ)ެގެެދަށުންެޙުސައިންެރިޝީފްެޠާހާެވަޒީފާއިންެވަކިކޮށްފައިވަނީެޤާނޫނާއިެޤަވާޢިދާެޚިލާފަށްެކަމުގައިެ
ބެލެވޭނެ ެތަނެއް ެނެތްކަމަށްޓަކައި ެޙުސައިން ެރިޝީފް ެޠާހާގެ ެދަޢުވާގައި ެއެދިފައިވާ ެފަދައިން ެޙުސައިންެ
ރިޝީފް ެޠާހާއަށް ެއަނބުރާ ެވަޒީފާ ެދިނުމަށް ެއަންގާނެތަނެއް ެނެތްކަމަށް ެޙުކުމްކުރައްވައި ،އަދި ެވަޒީފާއިންެ
ވަކިކުރުމުގެ ެކުރިން ެނުދީވާކަމަށްބުނާ ެމުސާރަ ެހޯދުމުގެ ެމައްސަލަ ެވަކި ެމައްސަލައެއްގެ ެގޮތުގައިެ
ހުށަހެޅުމުން ެބަލައިދެވޭނެކަން ެޙުސައިން ެރިޝީފް ެޠާހާއަށް ެއަންގަވައި ެޙުކުމް ެކުރައްވާފަކަން ެއިސްވެެ
އިޝާރާތްކުރެވުނުެސިވިލްެކޯޓުގެެނަންބަރުެެ 1582/CV-C/2010ޤަޟިއްޔާގައިެކުރައްވާފައިވާެޙުކުމަށްެ
ބެލުމުންެއެނގެއެވެެ ެ.
ެ -5ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުންެ ،ސިވިލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ1582/CV-C/2010
ޤަޟިއްޔާ ެއިސްތިއުނާފުކޮށް ެބެއްލެވިެ ،ހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2012/HC-A/85ޤަޟިއްޔާެ
ޗަށް ެކުރެވިފައިވާ ެތުހުމަތަކީ ެއޭނާެ
ނިންމަވާފައިވަނީ ެހެ .ސޯސަން ެޙުސައިން ެރިޝީފް ެޠާހާގެ ެމައް ެ
އަދާކުރަމުންދިޔަެފުލުހުންގެެވަޒީފާއިންެވަކިކުރެވޭވަރުގެެއެކަށީގެންވާެތުހުމަތެއްކަމުގައިެބެލެވޭެމިންވަރަށްެ
މަދަނީ ެމިންގަނޑުން ެހެކިލިބިފައިވާތީެ ،ޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 5/2008ފުލުހުންގެ ެޤާނޫނު) ެއިން ެބާރުެ
ލިބިގެންެހަދާފައިވާެ"ޑިސިޕްލިނަރީެއަދިެއިދާރީެކުށްތަކާއިެ،އެެކުށްތަކަށްެއަދަބުެދިނުމާބެހޭެޤަވާޢިދު"ެގެެ
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ެ 07ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގެ ެ(ެ )1ވަނަ ެނަންބަރާ ެޙަވާލާދީެ ،ހަމަ ެއެ ެޤާނޫނުގެ ެދަށުން ެބާރުލިބިގެންެ
ޝީފްެ
ހަދާފައިވާެފުލުހުންގެެ"ވަޒީފާއާބެހޭެޤަވާޢިދު"ެގެެެ 24ވަނަެމާއްދާގެެ(ށ)ެގެެދަށުންެޙުސައިންެރި ެ
ޠާހާ ެވަޒީފާއިން ެވަކިކޮށްފައިވަނީ ެޤާނޫނާއި ެޤަވާޢިދާ ެޚިލާފަށް ެކަމުގައި ެބެލެވޭނެ ެތަނެއް ެނެތްކަމަށްޓަކައިެ
ޙުސައިން ެރިޝީފް ެޠާހާގެ ެދަޢުވާގައި ެއެދިފައިވާ ެފަދައިން ެޙުސައިން ެރިޝީފް ެޠާހާއަށް ެއަނބުރާ ެވަޒީފާެ
ދިނުމަށް ެއަންގާނެތަނެއް ެނެތްކަމަށް ެސިވިލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 1582/CV-C/2010ޤަޟިއްޔާގައިެ
ކުރައްވާފައިވާ ެޙުކުމުގެ ެއެބައި ެބާޠިލްކުރައްވައިެ 16ެ ،އޯގަސްޓް ެެ 2012ވަނަ ެދުވަހުން ެފެށިގެން ެެ15
(ފަނަރަ)ެދުވަހުގެެތެރޭގައިެޙުސައިންެރިޝީފްެޠާހާެމޯލްޑިވްސްެޕޮލިސްެސަރވިސްގައިެއަދާކުރަމުންދިޔަެ
ޓެމްބަރެެ 2010އިންެފެށިގެންެ
އިންެރިޝީފް ެޠާހާެއަށްެދިނުމަށާއިެ 14ެ،ސެޕް ެ
ފަންތީގެެވަޒީފާއެއްެޙުސަ ެ
ޙުސައިން ެރިޝީފް ެޠާހާ ެވަޒީފާއިން ެވަކިވެފައިވާކަމަށް ެނުބެލުމަށާއި ެެ 14ސެޕްޓެމްބަރ ެެ 2010ދުވަހުންެ
ފެށިގެން ެޙުސައިން ެރިޝީފް ެޠާހާގެ ެވަޒީފާ ެއަނބުރާ ެދިނުމާ ެހަމައަށް ެޙުސައިން ެރިޝީފް ެޠާހާއަށްެ
ންވާެމުސާރައާއިެޢިނާޔާތްތައްެެ16އޯގަސްޓްެެ2012ވަނަެދުވަހުންެފެށިގެންެެ30ދުވަހުގެެތެރޭގައިެ
ލިބިގެ ެ
ޙުސައިންެރިޝީފްެޠާހާއަށްެރައްދުކުރުމަށާއިެ،ޚިދުމަތްެމެދުކެނޑިފައިވާެދުވަސްތައްެޚިދުމަތުގެެމުއްދަތުގެެ
ވާގޮތަށް ެމެދުކެނޑުނު ެމުއްދަތުެ
ގޮތުގައި ެގުނުމަށާއިެ ،މަޤާމުގެ ެކުރިއެރުން ެލިބުމުގައި ެކަނޑައެޅިފައި ެ
ގުޅުވައިދިނުމަށް ެމޯލްޑިވްސް ެޕޮލިސް ެސަރވިސްއަށް ެއަންގަވައި ެޙުކުމް ެކުރައްވާފަކަން ެއިސްވެެ
އިޝާރާތްކުރެވުނު ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2012/HC-A/85ޤަޟިއްޔާގައި ެއެ ެކޯޓުންެ
ކުރައްވާފައިވާެޙުކުމުގެެއިބާރާތަށްެބެލުމުންެއެނގެއެވެެ .
އ ެކޯޓުންެ
ެ -6ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2012/HC-A/85ޤަޟިއްޔާގައި ެ ެ
ކުރައްވާފައިވާ ެޙުކުމް ެބިނާވެގެންވަނީ ެޝަރީޢަތާ ެނުވަތަ ެޤާނޫނާ ެޚިލާފުވާގޮތަށް ެކަމަށްބުނެ ެއެޓަރނީެ
މާބެހޭގޮތުން ެވާހަކަެ
ޑު ެ(ެ 08އަށް) ެސަބަބެއް ެހުށަހަޅައި ެއެކަންކަ ެ
ތުން ެމައިގަނ ެ
ޖެނެރަލްގެ ެއޮފީހުގެ ެފަރާ ެ
ދައްކާފައިވެއެވެެ.އޭގެެތެރެއިންެ ެ:
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ފުރަތަމަ ެސަބަބަކީ ،ބެލެންސް ެއޮފް ެޕްރޮބަބިލިޓީޒްގެ ެމިންގަނޑުން ެހެކިެ

ން މަދަނީެއަދިެ
ވަޒަންކުރުމުގައިެ ،އެެމިންގަނޑުެއެޕްލައިކުރައްވާފައިވަނީެރަނގަޅަށްކަމަށް ެނުވުމާއިެމިގޮތު ެ
އިދާރީ ެފިޔަވަޅެއް ެއެޅުމުގައި ެކަމެއް ެސާބިތުވާކަމަށް ެނިންމަނީ ެމައްސަލައިގައި ެހުށަހަޅާފައިވާ ެއެންމެހައިެ
ހެކިތަކާއިެޤަރީނާތަކަށާއިެވަށައިގެންވާެކަންކަމަށްެރިޢާޔަތްކޮށްެބަލާއިރުެބޮޑަށްެބުރަވެވޭެގޮތެއްެ(ބެލެންސްެ
ށް ެވީނަމަވެސްެ ،ހައިކޯޓުން ެމި ެމައްސަލައިގައި ެހެކިެ
އޮފް ެޕްރޮބަބިލިޓީޒް) ެގެ ެމައްޗަށް ެބިނާކޮށްގެންކަމަ ެ
ވަޒަންކުރެއްވުމުގައި ެރިޝީފް ެޠާހާއާ ެއިދިކޮޅަށް ެލިބިފައިވާ ެހެއްކާއި ެޤަރީނާއަށާއި ެވަށައިގެންވާ ެއެންމެހައިެ
ތީެ،މައްސަލައިގެެނަތީޖާެ
ކަންކަމުގެެމައްޗަށްެއެކަށީގެންވާެމިންވަރަށްެބަލަންޖެހޭެބެލުންތައްެބައްލަވާފައިނުވާ ެ
ވުންެ ެ.
ނިކުމެފައިވާގޮތްެރަނގަޅުނު ެ


ދެވަނަ ެސަބަބަކީެ ،ހެކި ެވަޒަންކޮށް ެބޮޑަށް ެބުރަވެވޭ ެގޮތެއް ެކަނޑައެޅުއްވުމުގައިެ

މަށާއިެ
ބަލަންޖެހެނީެހުށަހެޅިފައިވާެއެންމެހައިެހެއްކާއިެޤަރީނާއާއިެވަށައިގެންވާެކަންކަމަށްެޖުމްލަގޮތެއްގައިކަ ެ
ނަމަވެސް ެއެ ެގޮތަށް ެނުބައްލަވައި ެވަކިވަކި ެކަންކަމަށް ެބައްލަވައި ެގޮތެއް ެކަނޑައަޅުއްވާފައިވާތީެ ،ހެކިެ
ވަޒަންކުރުމުގެެމިންގަނޑުެއެޕްލައިކުރައްވާފައިވަނީެރަނގަޅަށްކަމަށްެނުވުންެ ެ.


ތިންވަނަ ެސަބަބަކީެ ،ވަޒީފާއިން ެވަކިކޮށްފައިވަނީ ެއިންޞާފުވެރިކަމާ ެއެކުގައިކަންެ

ނުވަތަެނޫންކަންެކަނޑައެޅުމުގައިެ،މައްސަލަެބަލާެޓްރައިބިއުނަލްެނުވަތަެކޯޓުންެބަލަންޖެހެނީެ،މައްސަލަެ
ބަލާ ެފަނޑިޔާރުންނަށް ެއަމިއްލައަށް ެފެންނަ ެގޮތުގެ ެމައްޗަށް ެނޫންކަމާއިެ ،ބަލަންޖެހޭނީެ ،މައްސަލައާެ
ގުޅޭގޮތުންެލިބިފައިވާެހެއްކާއިެޤަރީނާއާއިެވަށައިގެންވާެކަންކަމުގެެމައްޗަށްެބަލައިެ،ވަޒީފާއިންެވަކިކުރުމަކީެ
އެ ެޙާލަތުގައި ެރީޒަނަބަލް ެއެމްޕްލޯޔަރަކު ެ(ނުވަތަ ެހަމަވިސްނުން ެވިސްނޭ ެވަޒީފާދޭ ެފަރާތެއް) ެއެޅުންެ
އެކަށީގެންވާެ(ރީޒަނަބަލް)ެފިޔަވަޅުތަކުގެެތެރޭގައިެހިމެނޭެފިޔަވަޅެއްތޯެނުވަތަެނޫންތޯެކަމަށްވާއިރުެ،އަދިެ
ވަޒީފާދޭެފަރާތުންެއެެފިޔަވަޅުެއެޅިއިރުެއެެފަރާތަށްެލިބިފައިވާެހެއްކާއިެޤަރީނާއާއިެމުވައްޒަފުގެެފަރާތުންެ
އޭނާގެެދިފާޢުގައިެހުށަހެޅިެކަންކަމުގެެމައްޗަށްެބަލާއިރުެއެެޙާލަތުގައިެމުވައްޒަފުެވަޒީފާއިންެވަކިކުރުމަކީެ
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ރީޒަނަބަލް ެއެމްޕްލޯޔަރަކު ެއެޅުން ެއެކަށީގެންވާ ެފިޔަވަޅުތަކުގެ ެތެރޭގައި ެހިމެނޭ ެކަމެއްނަމަެ ،އެ ެނިންމުންެ
ބަދަލުކުރުމަކީ ެމައްސަލަ ެބަލާ ެކޯޓުގެ ެދައުރެއް ެނޫން ެނަމަވެސްެ ،ބެލެންސް ެއޮފް ެޕްރޮބަބިލިޓީޒް ެގެެ
މިންގަނޑުން ެހައިކޯޓުން ެގޮތެއް ެނިންމެވުމުގައިެ ،ރީޒަނަބަލް ެއެމްޕްލޯޔަރުގެ ެއޮބްޖެކްޓިވް ެމިންގަނޑުގެެ
ލަެ
ބަދަލުގައިެފަނޑިޔާރުންނަށްެފެނިވަޑައިގަންނަވާެގޮތެއްގެެމައްޗަށްެ،ސަބްޖެކްޓިވްެމިންގަނޑަކަށްެމައްސަ ެ
ބައްލަވާފައިވުންެ ެ.


ހަތަރުވަނަ ެސަބަބަކީެ ،ހައިކޯޓަށް ެމައްސަލަ ެހުށަހެޅުމާއި ެމަޢުޟޫއީގޮތުންެ

ހައިކޯޓުންެމައްސަލަެބެއްލެވުމުގައިެހައިކޯޓުގެެޤަވާޢިދުގެެެ 27ވަނަެމާއްދާއާއިެެ44ވަނަެމާއްދާއާއިެ45ެ،
ށް ެޢަމަލުކުރައްވާފައިވާ ެކަމަށާއި ެމިގޮތުން ެމި ެމައްސަލަ ެސިވިލް ެކޯޓުގައި ެބައްލަވައިެ
ވަނަ ެމާއްދާއާ ެޚިލާފަ ެ
ން ެކަމަށްވެފައި ެމައްސަލަެ
ގޮތެއް ެކަނޑައަޅުއްވާފައިވަނީ ެބެލެންސް ެއޮފް ެޕްރޮބަބިލިޓީޒްގެ ެމިންގަނޑު ެ
ޙަލާކަމަށްވެފައިެ،މިެމައްސަލައިގައިެކަމުގެެޙަޤީޤަތްެ
ރު ެ
ޢީގޮތުންެބެލުމުގެެމަރުޙަލާއަކީެދަށުކޯޓުގެެމަ ެ
މައުޟޫ ެ
ސާބިތުވެއްޖެކަމަށް ެސިވިލްެކޯޓުން ެނިންމަވާފައިވަނީެ ،ޤާނޫނުެނަންބަރު ެ(ެ 24/76ހެއްކާބެހޭ ެޤާނޫނު)ެގެެ
ެ 6ވަނަ ެމާއްދާގައިވާ ެގޮތުގެމަތިންެ ،ރިޝީފް ެޠަހާގެ ެމައްޗަށް ެތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ ެޢަމަލު ެއޭނާެ
ޒްގެެ
ހިންގާފައިވާކަމަށް ެސިވިލް ެކޯޓުގައި ެމައްސަލަ ެބެއްލެވި ެޤާޟީއަށް ެބެލެންސް ެއޮފް ެޕްރޮބަބިލިޓީ ެ
މިންގަނޑުންެޤަބޫލުކުރެވިގެން ެކަމަށާއިެއެހެންކަމުންެ،ދަށުކޯޓުންެމައްސަލަެނިންމެވުމުގައިެޤާނޫނީެގޮތުންެ
ށް ެވީހިނދުެ ،އެ ެމިންގަނޑުން ެމައްސަލަ ެބެއްލެވުމުގައި ެހެކިެ
ބައްލަވާފައިވާ ެމިންގަނޑު ެރަނގަޅުކަމަ ެ
ވަޒަންކުރައްވާފައިވަނީ ެރަނގަޅަށް ެނޫންކަމަށް ެބަލައިެ ،ހައިކޯޓުން ެއަލުން ެހެކި ެވަޒަންކުރައްވާފައިވަނީެ،
ހައިކޯޓުގެ ެޤަވާޢިދުގެ ެެ 45ވަނަ ެމާއްދާގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާެ ،މަޢުޟޫއީގޮތުން ެމައްސަލަ ެބެލުމުގައިެ
ހައިކޯޓުން ެޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ެއުޞޫލާ ެޚިލާފަށްކަމަށްވުމާއި ެމިގޮތުންެ ،އެ ެމައްސަލަ ެއަލުން ެބެއްލެވުމަށްެ
ދަށުކޯޓަށްެތަޙުވީލުކުރެއްވުމުގެެބަދަލުގައިެހައިކޯޓުންެމަޢުޟޫޢީގޮތުންެއަލުންެމައްސަލަެބައްލަވާފައިވުންެ ެ.
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ފަސްވަނަ ެސަބަބަކީެ ،ހައިކޯޓުގެ ެޤަޟިއްޔާ ެނިމުނުގޮތުގެ ެޚުލާސާގެެ

"ފާހަގަކުރެވުނުެނުކުތާތައް"ެމިެސުރުޚީގެެދަށުގައިވާެެ3ވަނަެނަންބަރުގެެ(ބ)ެގައިެ،ހައިކޯޓުގެެޤަވާއިދުގެެ
ެ 45ވަނަ ެމާއްދާގައިވާ ެއުޞޫލާ ެޚިލާފަށް ެމުޅި ެމައްސަލައިގެ ެޙަޤީޤަތްތައް ެހައިކޯޓުން ެއަލުންެ
ވަޒަންކުރައްވައިެ،ސިވިލްެކޯޓުގެެޝަރީޢަތްެނިމުނުގޮތުގެެރިޕޯޓުގައިެފާހަގަކުރައްވާފައިނުވާެއަދިެހައިކޯޓުގެެ
ޝަރީއަތުގެެމަޖިލީސްތަކުގައިެއެކަންކަމުގެެމައްޗަށްެވާހަކަދައްކާފައިނުވާެ،މައްސަލައިގެެެޙަޤީޤަތްތަކާެގުޅޭެ
ތްތަކާެ
ކަންކަމުގެ ެމައްޗަށް ެބައްލަވައި ެހައިކޯޓުން ެޙުކުމްކުރައްވާފައިވުމުގެ ެސަބަބުންެ ،މައްސަލައިގެ ެޙަޤީޤަ ެ
އުލަތަށްެގެއްލިފައިވުންެ .
ގުޅޭެއެެކަންކަމުގައިެޖަވާބުދާރީވުމުގެެފުރުޞަތުެދަ ެ


ހަވަނަ ެސަބަބަކީެ ،ހައިކޯޓުގެ ެޤަވާޢިދުގެ ެެ 27ވަނަ ެމާއްދާގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާެ،

ފު ެނުކުތާތައް ެހުށަހެޅުމުގެ ެފުރުޞަތު ެދެއްވާފައިވާެ
އިސްތިއުނާފުކުރެވޭ ެޙާލަތްތަކާ ެޚިލާފަށްެ ،އިސްތިއުނާ ެ
ސަބަބު ެބަޔާންކުރައްވާފައި ެނުވުމާއި ެމިގޮތުންެ ،އިސްތިއުނާފު ެނުކުތާތަކުގެ ެގޮތުގައި ެމައްސަލައިގައިެ
ޤަތްތަކާ ެގުޅޭ ެކަންކަން ެހިމަނާފައި ެހުރުމުންެ ،އަދި ެހައިކޯޓުގެ ެޤަވާޢިދުގެ ެެ 27ވަނަ ެމާއްދާގައިެ
ޙަޤީ ެ
އިެ
ންމުމެއް ެހައިކޯޓުގައި ެއިސްތިއުނާފު ެކުރެވޭ ެޙާލަތްތަކުގެ ެތެރޭގަ ެ
ބަޔާންކޮށްފައިވާެ ،ސިވިލް ެކޯޓުގެ ެނި ެ
އިެ
ނުހިމެނޭ ެކަންކަން ެއިސްތިއުނާފު ެނުކުތާގެ ެގޮތުގައި ެހުށަހަޅާފައިވުމާއި ެއިސްތިއުނާފު ެމަރުޙަލާގަ ެ
މައްސަލައަށްެމަޢުޟޫޢީ ެގޮތުންެދައުލަތުންެޖަވާބުދާރީވާންެޖެހޭނެކަންެނުވަތަެނުޖެހޭނެކަމާމެދުެހައިކޯޓުންެ
ކާެ
ތުގައި ެމައްސަލައިގެ ެޙަޤީޤަތްތަ ެ
ފު ެނުކުތާގެ ެގޮ ެ
ވަގުތުން ެގޮތެއް ެކަނޑައަޅުއްވައި ެނުދެއްވައިެ ،އިސްތިއުނާ ެ
ގުޅޭގޮތުންެކަންކަންެފާހަގަކުރުމުގެެފުރުޞަތުެދެއްވާފައިވާެސަބަބުެބަޔާންކުރައްވާފައިނުވުންެ ެ.


ހަތްވަނަ ެސަބަބަކީެ ،ހައިކޯޓުގެ ެޤަވާޢިދުގެ ެެ 44ވަނަ ެމާއްދާއަށް ެބަލާއިރުެ،

ކީެ
ހައިކޯޓުން ެމައްސަލަ ެބަލާނީ ެދަށުކޯޓުގައި ެނުވަތަ ެޓްރައިބިއުނަލްގައި ެހުށަހެޅި ެހެކިތަކާއި ެދިފާޢުތަކަ ެ
އަސާސްކަމުގައި ެބަލައިގެންކަމަށް ެވީނަމަވެސްެ ،ސިވިލް ެކޯޓުގައި ެރިޝީފް ެޠާހާގެ ެދިފާޢުގައި ެހުށަހެޅުމުގެެ
ކޮށްފައިނުވާ ެކަންކަން ެއިސްތިއުނާފު ެމަރުޙަލާގައި ެހުށަހަޅަން ެފުރުޞަތުެ
ފުރުޞަތު ެލިބި ެފާހަގަ ެ
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ތިއުނާފުކުރި ެފަރާތުންެހުށަހަޅާފައިވާެއިސްތިއުނާފު ެނުކުތާތައްެފިޔަވައިެ،އިތުރުެ
ދެއްވާފައިވުމާއިެއަދި ެއިސް ެ
ތިއުނާފު ެކުރި ެފަރާތަށްެ
އާ ެހުށަހެޅުންތަކެއް ެމައްސަލައިގެ ެތެރެއިން ެހުށަހެޅުމުގެ ެފުރުޞަތު ެއިސް ެ
ދެއްވާފައިވުމާއިެ ،އެފަދައިން ެއާ ެހުށަހެޅުންތަކެއް ެމައްސަލައިގެ ެތެރެއިން ެހުށަހެޅި ެނަމަވެސް ެއެެ
ނަމަވެސް ެހައިކޯޓުގެެ
ނުކުތާތަކަކީ ެބަލައިދެވޭނެ ެނުކުތާތަކެއް ެނޫންކަމުގައި ެދައުލަތުން ެފާހަގަކޮށްފައި ެވީ ެ
ޤަވާޢިދުގެެެ 47ވަނަެމާއްދާގެެ(ށ)ެގެެދަށުންެއެެނުކުތާއަށްެރިޢާޔަތްކޮށްެގޮތެއްެކަނޑައެޅުއްވުމެއްނެތިެ
މައްސަލައިގައިެޙުކުމްެކުރައްވާފައިވުންެ ެ.


އަށްވަނަ ެސަބަބަކީެ ،ފަނޑިޔާރުންގެ ެޤާނޫނުގެ ެެ 5ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ށ) ެއަށްެ

ޓުންެކުރިންެކޮށްފައިވާެޙުކުމަށްެރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނީެބައްލަވަމުންެ
ރިޢާޔަތްކުރާއިރުެ،މައްސަލަެބައްލަވާެކޯ ެ
ގެެ
ށްވެފައިެ،އެެއުޞޫލާެޚިލާފަށް ،ރިޝީފްެޠާހާ ެ
ގެންދަވާެމައްސަލައާެއެއްފަދަެމައްސަލަތަކުގެެޙުކުމަށް ެކަމަ ެ
މައްސަލަެސިވިލްެކޯޓުންެނިންމެވުމުގެެކުރިންެތަފާތުެތުހުމަތެއްގެެމައްޗަށްެބިނާކުރެވިގެންެސިވިލްެކޯޓަށްެ
ން ެހައިކޯޓުގެެޤަޟިއްޔާ ެނިމުނުގޮތުގެެ
ހުށަހަޅާފައިވާެމައްސަލަތަކެއްގެެޙުކުމަށް ެރިޢާޔަތްކުރެއްވުމާއި ެމިގޮތު ެ
ޚުލާސާގެެ"ފާހަގަކުރެވުނުެނުކުތާތައް"ެމިެސުރުޚީގެެދަށުގައިވާެެ 3ވަނަެނަންބަރުގެެ(ޅ)ެގައިެ،ރިޝީފްެ
މުމުގެ ެކުރިންެ ،މި ެމައްސަލައިގައި ެބައިވެރިވިކަމަށްެ
ޠާހާ ެހުށަހެޅި ެމައްސަލަ ެސިވިލް ެކޯޓުން ެނިން ެ
ތުހުމަތުކުރެވިގެން ެވަޒީފާއިން ެވަކިކުރި ެމީހުންގެ ެތެރެއިން ެހުޝާމް ެހަމީދާއި ެޢަލީ ެރަޝީދުގެ ެމައްޗަށްެ
ބިތުނުވާކަމަށް ެއަދި ެއެމީހުންނަށް ެއަނބުރާ ެފުލުހުންގެ ެވަޒީފާ ެދިނުމަށް ެސިވިލް ެކޯޓުންެ
ތުހުމަތުތައް ެސާ ެ
ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަމަށް ެފާހަގަކުރައްވާފައިވާކަމާއިެ ،ނަމަވެސް ެމި ެމައްސަލައާ ެގުޅިގެން ެމޯލްޑިވްސްެ
ޕޮލިސް ެސަރވިސްގެ ެވަޒީފާއިން ެވަކިކުރެވިފައިވާ ެއެކި ެމީހުންގެ ެމައްޗަށް ެކުރެވިފައިވަނީ ެތަފާތު ެއެކިެ
ތުހުމަތުތަކެއްކަމަށްވެފައިެ ،އަދި ެއެކިމީހުންގެ ެމައްޗަށް ެލިބިފައިވާ ެހެކިބަހާއި ެހެއްކާއި ެޤަރީނާވެސްެ
ތަފާތުވީހިނދުެ ،އެމީހެއްގެ ެމައްސަލައިގައި ެކޯޓުން ެޙުކުމްކުރެއްވުމުގައި ެބައްލަވާނީ ެއެމީހަކާ ެގުޅޭގޮތުންެ
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ލިބިފައިވާ ެހެކިބަހާއި ެހެއްކާއި ެޤަރީނާއާއި ެއެމީހަކު ެވަޒީފާއިން ެވަކިކުރުމުގައި ެޢަމަލުކުރެވިފައިވާެ
ޢިޖުރާއަތްތަކަށްެކަމަށްވުންެ ެ.
އ ެކޯޓުންެ
ެ -7ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2012/HC-A/85ޤަޟިއްޔާގައި ެ ެ
ކުރައްވާފައިވާ ެޙުކުމް ެބިނާވެފައިވަނީ ެޝަރީޢަތާ ެނުވަތަ ެޤާނޫނާ ެޚިލާފުވާގޮތަށްކަމަށް ެބުނެ ެއެޓަރނީެ
ޖެނެރަލްގެެއޮފީހުގެެފަރާތުންެހުށަހަޅާފައިވާެސަބަބުތަކުގެެމައްޗަށާއިެ،މިެމައްސަލައާެގުޅިގެންެޝަރީޢަތުގެެ
އާ ެގުޅިގެން ެޝަރީޢަތުގެެ
މަޖިލީހުގައި ެދެފަރާތުން ެދައްކާފައިވާ ެވާހަކަތަކުގެ ެމައްޗަށާއިެ ،މި ެމައްސަލަ ެ
މަޖިލީހަށްެހުށަހެޅިފައިވާެމިެމައްސަލައާގުޅޭެއެންމެހައިެލިޔެކިއުޔުންތަކަށާއިެ،އެޓަރނީެޖެނެރަލްގެެއޮފީހުގެެ
ފަރާތުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެމި ެޤަޟިއްޔާގެ ެދަށުން ެއިލްތިމާސްކޮށްފައިވާ ެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ހައިކޯޓުގެ ެއިސްވެ ެއިޝާރާތްކުރެވުނު ެޤަޟިއްޔާގެ ެޝަރީޢަތް ެނިމުނުގޮތުގެ ެރިޕޯޓުގެ ެމައްޗަށާއި ެއަދިެ
ހައިކޯޓުގެ ެމި ެބުނެވުނު ެޤަޟިއްޔާގެ ެދަށުން ެއިސްތިއުނާފްކުރެވުނު ެސިވިލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރުެެެ
ެ 1582/CV-C/2010ޤަޟިއްޔާގެ ެޝަރީޢަތް ެނިމުނުގޮތުގެ ެރިޕޯޓުގެ ެމައްޗަށް ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީެ
ނަޒަރަކުން ެބެލިއިރުެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުން ެމި ެމައްސަލަ ެބެލި ެފަނޑިޔާރުންގެ ެމަޖިލީހަށްެ
އަންނަނިވިެކަންތައްތައްެފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެެ ެ.
ެ(ހ) ެފުރަތަމަ ެކަމަކީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީއާ ެއެއްގޮތްވާެ
ތުގެމަތިންެދިވެހިރާއްޖޭގައިެޢަދުލުެއިންޞާފުެޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައިެއުފެދިފައިވާެއެންމެހައިެކޯޓުތަކުންނާއިެ
ގޮ ެ
ޓްރައިބިއުނަލްތަކުންެ ،މައްސަލަތައްބަލައި ެނިޔާ ެކަނޑައަޅާއިރުެ ،ޢަދުލުވެރިކަމާއި ެއިންޞާފުވެރިކަމާއެކުެ
ޝަރީޢަތް ެކުރެވުމަކީެ ،ކޮންމެމީހަކަށްމެ ެލިބިގެންވާ ެއަސާސީ ެޙައްޤެއްކަން ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 42ވަނަެ
ވާެ
މާއްދާއިންެއެނގެންއޮވެފައި ެއަދިެއިދާރީެހިންގުމުގެެދާއިރާއިންެކޮންމެެމީހަކާމެދުވެސްެޤާނޫނާެއެއްގޮތް ެ
ގޮތުގެމަތިންެޢަދުލު ެއިންޞާފުގެެހަމަތަކާެއެއްގޮތަށް ެކަންކުރެވުމަކީެކޮންމެެމީހަކަށްމެެލިބިގެންވާެއަސާސީެ
ޙައްޤެއްކަން ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 43ވަނަ ެމާއްދާއިން ެރަނގަޅަށް ެއެނގެން ެއޮތުމުން ެދައުލަތުގެ ެތަފާތުެ
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އިދާރާތަކުން ެއެތަންތަނުގެ ެޤާނޫނީ ެވާޖިބުތަކާއި ެމަސްއޫލިއްޔަތުތައް ެއަދާކުރުމުގެގޮތުން ެކުރާ ެކޮންމެކަމަކީެ
އަދިެއަޅާެކޮންމެެފިޔަވަޅަކީެ،ޢަދުލުެއިންޞާފުގެެހަމަތަކާެއެއްގޮތްވާ ެގޮތުގެމަތިންެކުރެވޭެކަމެއްކަމުގައިެ
ނުވަތަ ެއެޅޭ ެފިޔަވަޅެއް ެކަމުގައިވުން ެލާޒިމްވެގެންވާކަމާއިެ ،ޢަދުލު ެއިންޞާފުގެ ެހަމަތަކާ ެއެއްގޮތްވާެ
ލުެ
ގޮތުގެމަތިންމެނުވީެ ،އެއްވެސް ެފަރުދަކާމެދު ެނުވަތަ ެފަރާތަކާމެދު ެޢަމަލުކޮށްގެން ެނުވާނެކަމާއި ެޢަދު ެ
ންެ
ތަކަކާމެދު ެދައުލަތުގެ ެއިދާރާއަކު ެ
އިންޞާފުގެ ެހަމަތަކާ ެޚިލާފަށްެ ،އެއްވެސް ެފަރާތަކާމެދުެ ،ނުވަތަ ެފަރާތް ެ
ކުރާކަމަކީެއަދިެއަޅާފިޔަވަޅަކީެ،ޤާނޫނުއަސާސީގެެނަޒަރުގައިެމުޅިންެބާޠިލުވާނެެ،އަދިެއެއަށްެޢަމަލުކުރުންެ
ހުއްދަވާނޭ ެކަމެއްކަމުގައި ެނުވަތަ ެފިޔަވަޅެއްކަމުގައި ެނުވާނެކަމާއި ެމި ެކަންކަން ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެމިެ
އިޝާރާތްކުރެވުނުެނައްޞުތަކުންވެސްެއެނގެންއޮންނަކަމެވެެ ެ.
ެ(ށ) ެދެވަނަ ެކަމަކީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެދީނަކީ ެއިސްލާމްދީންކަމާއި ެއަދި ެއިސްލާމްދީނަކީެ،
ނުގެ ެމައިގަނޑު ެމަޞްދަރުކަން ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 10ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެއިންެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޤާނޫ ެ
ކާެ
ލުެއިންޞާފުގެެހަމަތަ ެ
ސާފުކޮށްެއެނގެންެއޮތްހިނދުެ،ޢަދުލު ެއިންޞާފުގެެހަމަތައްެނެގެހެއްޓުމަށާއިެޢަދު ެ
ޢަމަލުކުރުމަށް ެއިސްލާމްދީނުގައި ެއަމުރުކުރައްވައި ެއަންގަވާފައިވާ ެއެންގެވުންތަކާެ
އެއްގޮތްވާ ެގޮތުގެމަތިން ެ ެ
އެއްގޮތްވާ ެގޮތުގެމަތިން ެޢަމަލުކުރުމަކީ ެއިސްލާމީ ެދައުލަތެއްގެ ެއަފުރާދުންނާއި ެޖަމާޢަތްތަކާއި ެއެންމެހައިެ
މުއައްސަސާތަކުގެ ެމައްޗަށް ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެނައްޞުންވެސް ެލާޒިމްވެގެންވާ ެކަމެއްކަން ެއެނގޭހިނދުެ،
ކީރިތި ެޤުރުއާނުގެ ެއައްނިސާއު ެސޫރަތުގެ ެެ 135ވަނަ ެއާޔަތުގައި ެޢަދުލު ެއިންޞާފު ެޤާއިމުކުރުމުގައިެ
ލުވެރިވުންެދޫކޮށްެއަމިއްލައެދުމަށްެތަބާނުވުމަށްެ،ކީރިތިެﷲެއެންމެހައިެ
ދެމިތިބޭބަޔަކުެކަމުގައިވުމަށާއިެޢަދު ެ
މުއުމިނުންނަށްެއަންގަވައިެއަމުރުކުރައްވާފައިވާ ެކަމާއިެ،އަދިެކީރިތިެޤުރުއާނުގެެއަލްމާއިދާެސޫރަތުގެެެ08
ވަނަ ެއާޔަތުގައި ެﷲ ެއަށްޓަކައިެއެކަލާނގެ ެހައްޤުތައްެފުރިހަމައަށްެޤާއިމުކުރާބަޔަކުެކަމުގައިވުމަށާއި ެއަދިެ
ބަޔަކުެމީހުންނާމެދުެއުފެދިފައިވާެރުޅިވެރިކަމެއްެއެއީެޢަދުލުވެރިެނުވުމުގެެމައްޗަށްެބާރުއަޅާެކަމެއްކަމުގައިެ
އިންޞާފުގެެހަމަތައްެނިޔާކުރާެއުޞޫލުގެެމަތިންެޢަމަލުކުރުމަށްެކީރިތިެﷲެއެންމެހައިެ
ނުހެދުމަށާއިެޢަދުލުެ ެ
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މުއުމިނުންނަށްެއަންގަވައިެއަމުރުކުރައްވާފައިވާ ެކަމާއި ،އަދިެކީރިތި ެޤުރުއާނުގެެއައްނަޙްލު ެސޫރަތުގެެެ90
ވަނަެއާޔަތާއިެއަލްއަޢްރާފްެސޫރަތުގެެެ 29ވަނަެއާޔަތުގައިެހުރިހާެކަމެއްގައިވެސްެޢަދުލުވެރިވުމަށްެކީރިތިެ
ޢަދުލުވެރިކަމަކީ ެއިސްލާމީ ެއަޤީދާ ެއެމައްޗަށްެ
ﷲ ެއަމުރުކުރައްވައި ެއަންގަވާފައިވާކަން ެއެނގެންއޮތުމުން ެ ެ
މެ ެމުހިންމު ެއެއް ެވެލިއުކަމާއި ެމުސްލިމުންެ
ޤާއިމުވެފައިވާ ެޤިޔަމުގެ ެ(ވެލިއުތަކުގެ) ެތެރޭގައި ެހިމެނޭ ެއެން ެ
ލު ެއިންޞާފުގެ ެމަތިވެރިެ
ނިންމާ ެނިންމުންތަކާއި ެއަދި ެއެބައިމީހުންގެ ެމުޅި ެސުލޫކު ެބިނާވާންޖެހޭނީ ެޢަދު ެ
އަސާސުގެ ެމައްޗަށްކަމާއި ެޢަދުލު ެއިންޞާފުގެ ެހަމަތަކުންބޭރުން ެހަވާ ެނަފްސު ެދައްކާ ެމަގަށް ެތަބާވުމަކީެ،
ގޮތެއްގައި ެއެނގެން ެއޮތުމުންެ،
މުސްލިމުން ެކުރުން ެހުއްދަވެގެންވާނޭ ެކަމެއްނޫންކަން ެސާފުކަން ެބޮޑު ެ
ދައުލަތުގެެމުއައްސަސާތަކުންެއެެތަންތާނގެެމުވައްޒަފުންނާމެދުެސުލޫކީގޮތުންެތައުދީބީެފިޔަވަޅުެއަޅަންޖެހޭެ
އިެ
ޙާލަތެއް ެމެދުވެރިވެއްޖެނަމަވެސް ެއެކަންކުރަންޖެހޭނީ ެއެކަމަކީެ ،ތަޢައްސުފީ ެ(އާބިޓްރަރީ) ެގޮތެއްގަ ެ
އަޅާފިޔަވަޅެއް ެނޫންކަން ެކަށަވަރުކުރުމާއެކު ެޢަދުލު ެއިންޞާފުގެ ެހަމަތަކާ ެއެއްގޮތްވާ ެގޮތުގެމަތިންކަންެ
ސީގެެމިެބަޔާންކުރެވުނުެމާއްދާއަށާއިެއަދިެދިވެހިރާއްޖޭގެެޤާނޫނުގެ ެމައިގަނޑުެމަޞްދަރުެއެެ
ޤާނޫނުއަސާ ެ
މައްޗަށް ެބިނާވެގެންވާ ެއިސްލާމީ ެޝަރީޢަތުގެ ެމި ެބަޔާންކުރެވިދިޔަ ެނައްޞުތަކަށް ެބެލުމުންވެސް ެސާފުކޮށްެ
އެނގެންއޮންނައޮތުމެވެެ ެ.
ެ(ނ) ެތިންވަނަކަމަކީެ ،ދުނިޔޭގެ ެއެކިއެކި ެޤައުމުތަކުގެ ެޤަޟާއީސުލްޠާ ެ(ޢަދުލުއިންޞާފުެ
ރުޙަލާގެެކޯޓުތަކުންެނިމޭެމައްސަލަތައްެ
ޤާއިމުކުރުމުގެެބާރު) ެއެތުރިފައިވާގޮތުގެެމައްޗަށްެބަލާއިރުެ،ދަށުެމަ ެ
ފުކުރުމުގެ ެޙައްޤުލިބިދީފައިވާ ެމައިގަނޑު ެސަބަބަކީެ،
ރުޙަލާގެ ެކޯޓުތަކުގައި ެއިސްތިއުނާ ެ
އެއަށްވުރެ ެމަތީ ެމަ ެ
ފުރަތަމަެމަރުޙަލާގެެކޯޓުގެެޙުކުމްެޞައްޙަނޫންކަމަށްެބެލެވިދާފަދަެސަބަބެއްެނުވަތަެސަބަބުތަކެއްެހުރުމުންެ
އެެޙުކުމުގައިެކުށެއްެނުވަތަެޢައިބެއްެއޮވެދާނެކަމުގެެއިޙްތިމާލުެއޮންނާނެތީެޢަދުލުެއިންޞާފުެއޭގެެއެންމެެ
ފުޅާ ެމާނައިގައި ެލިބިދިނުމުގެ ެމަފްހޫމް ެނިޔާކުރަނީ ެއެ ެޙުކުމުގައި ެއެއްވެސް ެޢައިބެއްނެތްެ ،ޤާނޫނީ ެގޮތުންެ
ސަލާމަތްތެރި ެޙުކުމެއްކޮށްެ ،ދަށު ެމަރުޙަލާގެ ެކޯޓުގެ ެޙުކުމުގައިވާ ެޢައިބު ެނުވަތަ ެކުށް ެރަނގަޅުވެގެންެ
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އަލުން ެބަލައި ެއެ ެކޯޓުގެ ެޙުކުމް ެއަލުންެ
ދިއުމުގެ ެއުންމީދުގައި ެދަށުމަރުޙަލާގެ ެކޯޓުގައި ެކުރެވުނު ެދަޢުވާ ެ ެ
މުރާޖަޢާކުރުމަށްެމަގުފަހިކުރުމަށްެކަމަށްވެފައިެ،އަދިެމިެބާވަތުގެެކުށެއްެނުވަތަެޢައިބެއްެދަށުެމަރުޙަލާގެެ
ކޯޓުގެެޙުކުމުގައިެއޮތުމުގެެއިޙްތިމާލުެއޮތުމަށްެދިމާވާެމައިގަނޑުެސަބަބަކީެ،ދަށުެމަރުޙަލާގެެކޯޓުންެބަލާެ
ޓުން ެއެ ެބެލެވެނީ ެއެންމެ ެފުރަތަމަ ެފަހަރުގައިކަމަށްވުމުން ެއެ ެދަޢުވާގެ ެއެންމެހާެ
ދަޢުވާ ެއެ ެކޯ ެ
އުންޞުރުތަކެއްެރަނގަޅުކަމަށްެސާފުވެގެންެނުދިއުމަކީެއެކަށީގެންވާެކަމެއްކަމަށްވުމުންެނުވަތަެއެެދަޢުވާގެެ
ޙުކުމް ެއައިއިރު ެޞައްހަ ެމަގުން ެޤާނޫނުގެ ެޙުކުމް ެރަނގަޅަށް ެސާފުވެގެން ެނުދިއުމަކީ ެއެކަށީގެންވާެ
އްެ
ކަމެއްކަމަށްވުމުންނާއި ެއަދި ެފުރަތަމަ ެމަރުޙަލާގެ ެކޯޓުންކުރާ ެޙުކުމް ެޢާންމުގޮތެއްގައި ެކުރަނީ ެއެ ެ
ޤާޟީކަމަށްވުމުން ެއޭނާގެ ެތަޖްރިބާ ެމަދުވުމަކީ ެއެކަށީގެންވާ ެކަމެއްކަމަށްވުމާއި ެފުރަތަމަ ެމަރުޙަލާގެެ
ކޯޓަށްވުރެ ެމަތީ ެމަރުޙަލާއެއްގެ ެކޯޓެއްގައި ެމަދުވެގެން ެތިން ެފަނޑިޔާރުންގެ ެމައްޗަށް ެއެކުލެވޭެ
ފަނޑިޔާރުންގެެމަޖިލީހަކުންެދެވަނަެފަހަރަށްެދަޢުވާއާއިެއޭގެެއެންމެހައިެއުންޞުރުތަކެއްެދެވަނަެފަހަރަށްެ
ބެލުމުން ެސަލާމަތްތެރި ެޞައްޙަ ެރަނގަޅު ެޙުކުމެއް ެނެރުމުގެ ެއިޙްތިމާލް ެބޮޑުވެގެންދިއުމާއި ެއަދިެ
މީގެއިތުރުން ެމަތީ ެމަރުޙަލާގެ ެކޯޓެއްގައި ެއިސްތިއުނާފްކޮށްގެން ެދެވަނަ ެފަހަރަށް ެދަޢުވާ ެބަލައި ،ދަށުެ
މަރުޙަލާގެ ެކޯޓުން ެނެރުނު ެޙުކުމަށް ެތަޢީދުނުކުރުމުގެ ެއިޙްތިމާލު ެއޮންނާނެކަން ެދަށުމަރުޙަލާގެ ެކޯޓުގައިެ
ބެލުމަށްެ
ދަޢުވާ ެބަލާ ެޤާޟީއަށް ެއެނގިފައިއޮތުމުން ެއެއީ ެދަށު ެމަރުޙަލާގެ ެކޯޓުން ެމައްސަލަ ެރަނގަޅަށް ެ ެ
އިތުރުެއަޙައްމިއްޔަތެއްދިނުމަށްެމަގުފަހިކުރުވާެ،އަދިެދަށުކޯޓުގެެޙުކުމްެޞައްޙަެރަނގަޅުެޙުކުމަކަށްެވެގެންެ
ދިއުމަށްޓަކައި ެބަލަންޖެހޭ ެއެންމެހައި ެބެލުންތައް ެ ެބެލުމަށް ެބާރުލިބޭނެ ެކަމެއް ެކަމަށްވުމާއި ެއަދި ެމީގެެ
ޓްތައް)ެ
އިތުރުން ެފުރަތަމަެމަރުޙަލާގެެކޯޓަށްެހުށަހެޅުނު ެދަޢުވާެދެވަނަ ެފަހަރަށްެބެލުމަކީެވާޤިއާތައް ެ(ފެކް ެ
ވަޒަންކުރުމުގައިވެސް ެއެއްބާވަތެއްގެ ެމައްސަލަތަކުގައި ެޝަރީޢަތުން ެހަރުދަނާ ެޤަޟާއީ ެއުޞޫލުތަކެއްެ
އެކަށައެޅިގެންދިއުމަށް ެމަގުފަހިކޮށްދޭނެ ެކަމެއްކަމަށް ެވުމާއި ެމި ެއެންމެހައި ެކަންކަމަކީެ ،މައްސަލަތައްެ
އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ެމައިގަނޑު ެމަޤްޞަދުތައްކަން ެއެނގެން ެއޮންނައޮތުމުގެ ެއިތުރުން ެދަށު ެމަރުޙަލާގެެ
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ކޯޓަކުން ެކުރާ ެޙުކުމެއްެ ،އިސްތިއުނާފީ ެކޯޓުގައި ެއިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ެސަބަބުން ެނުކުންނަ ެމައިގަނޑުެ
ނަތީޖާތަކުގެ ެތެރެއިން ެއެންމެ ެމުހިންމު ެއެއް ެނަތީޖާއަކީެ ،ދަށުކޯޓަށް ެހުށަހެޅިފައިވާ ެދަޢުވާއަކީ ެޖިނާއީެ
ދަޢުވާއެއްކަމަށްވިއަސް ެނުވަތަ ެމަދަނީ ެދަޢުވާއެއްކަމަށްވިއަސް ެއެ ެދަޢުވާ ެއިސްތިއުނާފީ ެކޯޓުންެ
ޢާ ެ(ފެކްޓް)ެތަކާއިެޤާނޫނުެތަޠުބީޤުކޮށްފައިވާެގޮތާއިެމިެ
ޢުވާގައިެހިމެނޭެވާޤި ެ
ބެލުމަށްޓަކައިެދަށުެކޯޓުގެެދަ ެ
ން ެއިސްތިއުނާފީެކޯޓަށްެމުޅިެ
ން ެއިސްތިއުނާފީެނުކުތާތަކުގެެޙުދޫދުގެެތެރެއި ެ
އެންމެހައިެކަންތައްެހިމެނޭގޮތު ެ
ދަޢުވާ ެއަލުން ެހުށަހެޅިގެން ެދިއުންކަމާއި ެމިގޮތުން ެދަށުކޯޓުން ެކޮށްފައިވާ ެޙުކުމް ،އިސްތިއުނާފީ ެކޯޓުގައިެ
އިސްތިއުނާފް ެކުރެވިގެންދިއުމާއެކުެ ،ފުރަތަމަ ެމަރުޙަލާގެ ެކޯޓަށް ެއެ ެދަޢުވާ ެހުށަހެޅިގެން ެދިޔަވަގުތުންެ
ފެށިގެންެއެެދަޢުވާެބެލުމަށްެއެެކޯޓަށްެޤާނޫނީެގޮތުންެލިބިގެންވާެހުރިހާެބާރުތަކެއްެއިސްތިއުނާފީެކޯޓަށްެ
އުޞޫލެއްގެ ެގޮތުން ެލިބިގެންވާކަމާއި ެމީގެ ެތެރޭގައި ެއެ ެދަޢުވާގެ ެއެންމެހައި ެވާޤިއާތައް ެބެލުމާއިެ ،އަދިެ
ކަމެއް ެޡާބިތުކުރުމަށްޓަކައި ެއިސްތިއުނާފީ ެކޯޓަށް ެފެންނަ ެއެންމެހައި ެއިޖުރާޢާތުތަކެއް ެފުރިހަމަކުރުމާއިެ
މެނޭ ެއެންމެހައި ެވާޤިއާތައްެ
ހުށަހެޅިފައިވާ ެއެންމެހައި ެލިޔެކިއުންތަކުގައްޔާއި ެޚަޞްމުންގެ ެދިފާއުތަކުގައި ެހި ެ
ޢާތަކެއްގެ ެމައްޗަށްެ ،އެ ެކޯޓުންެ
އަލުން ެބަލައި ެވަޒަންކުރުމާއި ެއޭގެފަހުން ެދަޢުވާގެ ެއެންމެހައި ެވާޤި ެ
ތަޠުބީޤުކުރުން ެޞައްޙަކަމަށްފެންނަ ެޤާނޫނީ ެޤާޢިދާ ެތަޠުބީޤުކުރުމާއި ެއަދި ެއިސްތިއުނާފު ެކުރުމުގެެ
ތަޞައްވަރު ެބިނާވެފައިވަނީ ެއިސްތިއުނާފީ ެކޯޓަށްެ ،ފުރަތަމަ ެމަރުޙަލާގެ ެކޯޓުން ެކުރި ެޙުކުމްެ ،ދަށުެ
މަރުޙަލާގެެކޯޓުންެނެރުމުގެެކުރިންެ،ދަށުކޯޓަށްެހުށަހެޅުނުެދަޢުވާ ެއެއޮތްެޙާލަތުގައިެއިސްތިއުނާފީެކޯޓަށްެ
ނަގުލުވެގެންދިއުމުގެ ެމައްޗަށްކަމާއި ެމީގެ ެނަތީޖާއެއްގެގޮތުން ެފުރަތަމަ ެމަރުޙަލާގެ ެކޯޓަށް ެހުށަހެޅިފައިވާެ
އކާއިެއާެދިފާޢުތައްެއިސްތިއުނާފީެކޯޓަށްެހުށަހެޅުމުގެެފުރުޞަތުވެސްެހުޅުވިގެންެ
ދަޢުވާއާެގުޅޭގޮތުންެއާެހެ ް
ދާނެކަމާއި ެއެހެނީ ެއިސްތިއުނާފުގެ ެމައިގަނޑު ެމަޤުޞަދަކީެ ،ދަށުމަރުޙަލާގެ ެކޯޓުންކުރި ެޙުކުމާމެދުެ
ހިތްހަމަނުޖެހޭ ެފަރާތަށްެ ،ދަށުމަރުޙަލާގެެކޯޓަށްެހުށަހެޅުމަށްެނުކުޅެދުނު ެއާހެއްކެއްެފަހުންެލިބިފައިވާނަމަެ،
ދަޢުވާއާ ެގުޅިގެންެ
އެހެކި ެއިސްތިއުނާފީ ެކޯޓަށް ެއަލުން ެހުށަހެޅުން ެތަމްކީނުކުރުމާއިެ ،އަދި ެދަށު ެކޯޓުގެ ެ ެ
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ކަމެއް ެހަނދާންނެތިގެން ެނުވަތަ ެދަށު ެކޯޓަށް ެކަމެއް ެހުށަހެޅިއިރުެ ،ގޯހެއް ެހުށަހެޅިފައިވާނަމަ ެއެ ެކަމެއްެ
ފުކުރުމުގައިެ،ދަށުެމަރުޙަލާގެެ
ދެނެގަނެެރަނގަޅުކުރުމަށްެމަގުފަހިކުރުމާއިެ ،އަދިެމީގެެއިތުރުންެއިސްތިއުނާ ެ
ކޯޓުގެެޙުކުމްެ،ކުށެއްގެެސަބަބުންެނުވަތަ ެނޭނގުމުގެެސަބަބުންެ،ނުވަތަެއިހްމާލެއްގެެސަބަބުންެރަނގަޅުެ
ނޫންކަމަށްބުނެ ެޝަކުވާކުރުމުގެ ެމާނަވެސް ެހިމެނިގެންވާކަމާއި ެމި ެއެންމެހައި ެކަންކަމަކީ ެއިސްތިއުނާފީެ
ކޯޓުން ެމައްސަލަ ެބެލުމުގައި ެއެ ެކޯޓަށް ެލިބިގެންވާ ެބާރުތައްކަން ެމައްސަލަތައް ެއިސްތިއުނާފު ެކުރުމާެ
ތުންެހުރިެޤާނޫނީެއުޞޫލުތަކާއިެހަމަތަކަށްެބެލުމުންެއެނގެންހުރިއިރުެ،އަދިެޤާނޫނުއަސާސީގެެެ56
ބެހޭގޮ ެ
ވަނަ ެމާއްދާގައި ެ"ޖިނާއީ ެމައްސަލަތަކުގައްޔާއި ެމަދަނީ ެމައްސަލަތަކުގައި ެއިއްވާ ެޙުކުމުތަކާއި ެނެރޭ ެކޯޓުެ
އަމުރުތައްެއިސްތިއުނާފަށްެެހުށަހެޅުމުގެެޙައްޤުެމައްސަލައާެގުޅުންހުރި ެކޮންމެެމީހަކަށްމެެލިބިގެންވެއެވެެ".
މިފަދައިން ެބަޔާންކޮށްފައިއޮންނަ ެއޮތުމަށް ެބަލާއިރު ެރައްޔިތުންގެ ެއަސާސީ ެޙައްޤެއްގެ ެގޮތުގައިެ
ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެމި ެމާއްދާގައި ެއިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ެޙައްޤު ެކަނޑައަޅާފައި ެމިވަނީ ެފުރަތަމަ ެމަރުޙަލާގެެ
ޢާތަކާއި ެހެކި ެވަޒަންކޮށްފައިވާ ެގޮތާއިެ
ޞުރުތަކާއި ެވާޤި ެ
ޢުން ެ
ކޯޓުން ެކުރި ެޙުކުމާގުޅޭ ެދަޢުވާގެ ެއެންމެހައި ެ ެ
ޤާނޫނު ެތަޠްބިޤުކޮށްފައިވާ ެގޮތާއި ެމި ެއެންމެހައި ެކަންތައްތައް ެހިމެނޭގޮތުން ެއިސްތިއުނާފީ ެކޯޓުން ެބަލައިެ
ކަށަވަރުކޮށްެއިންޞާފުެޤާއިމުކުރުމުގެެމަޤްޞަދުގައިކަންެޤާނޫނުއަސާސީގެެމިެމާއްދާގެެނައްޞަށާއިެއަދިެ
އި ެ
ޤާނޫނުއަސާސީގެެެ69ވަނަެމާއްދާއަށްެރިޢާޔަތްކޮށްެބެލުމުންެސާފުކޮށްެއެނގެންއޮންނާތީެއާ ެ
އަދިެމީގެެއިތުރުންެޤާނޫނުެނަންބަރުެ(ެ 22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެެކޯޓުތަކުގެެޤާނޫނު)ެގެެ
ެ31ވަނަެމާއްދާެ(ހ)ެގައިެހައިކޯޓަކީެދަށުކޯޓުތަކުންެނިންމާެއެންމެހައިެނިންމުންތައްެއިސްތިއުނާފުކުރެވޭެ
ކޯޓުކަމަށާއިެއަދިެހަމަެމިެމާއްދާގެެ(ށ)ެގައިެޤާނޫނަކުންެއިސްތިސްނާެނުކުރާހާެހިނދަކުެދަށުކޯޓުތަކާއިެ
ޓުގައިެކަމަށާއިެއަދިެހަމަެ
ޓްރައިބިއުނަލްތަކުންެނިންމާެއެންމެހައިެނިންމުންތައްެއިސްތިއުނާފުކުރާނީެހައިކޯ ެ
މިބުނެވުނުެޤާނޫނުގެެެ 36ވަނަެމާއްދާގައިެދަށުކޯޓުތަކުންެނިންމާެމައްސަލަތަކުގެެތެރެއިންެއިސްތިއުނާފަށްެ
ހުށަހެޅޭެނިންމުންތައްެބެލުމުގެެއިޚްތިޞާސްެހައިކޯޓަށްެލިބިގެންވާކަމަށާއިެއަދިހަމަެމިެއިޝާރާތްކުރެވުނުެ
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ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގައި ެހައިކޯޓުން ެމައްސަލަތައް ެބަލާނީެ
ޤާނޫނު ެނަންބަރު ެެ 22/2010ގެ ެެ ެ 32
ދަށުކޯޓުގައިެހުށަހެޅިެހެކިތަކާއިެދިފާޢުތަކަކީެއަސާސްކަމުގައިެބަލައިގެންކަމަށްެބަޔާންކުރުމަށްފަހުެ،ހަމަެމިެ
ތުެ
މާއްދާގެެ(ށ)ެގައިެމިެމާއްދާގެެ(ހ)ެގައިެއެހެންެބުނެފައިެއޮތުމަކީެދަށުކޯޓުގައިެހުށަހެޅުމުގެެފުރުޞަ ެ
ލިބިފައިނުވާ ެހެކިެ،އިސްތިއުނާފުގެ ެމަރުޙަލާގައިެހުށަހެޅުމަށް ެހުރަސްއަޅާނެ ެކަމެއް ެނޫންކަމަށް ެކަނޑައެޅިެ
ބަޔާންވެފައި ެއޮންނައޮތުމުގެ ެމައްޗަށް ެބަލާއިރު ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެދުސްތޫރީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެނިޒާމުގައިވެސްެ
މާގުޅޭެދަޢުވާގެެއެންމެހައިެ
ޤު ެލިބިދީފައިވަނީެފުރަތަމަެމަރުޙަލާގެެކޯޓުންކުރިެޙުކު ެ
އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެެޙައް ެ
ޢުންޞުރުތަކާއި ެވާޤިޢާތަކާއި ެހެކިވަޒަންކޮށްފައިވާ ެގޮތާއި ެޤާނޫނު ެތަޠްބިޤުކޮށްފައިވާ ެގޮތާއި ެމިއެންމެހައިެ
ކަންތައްތައްެހިމެނޭގޮތުންެއިސްތިއުނާފީެކޯޓުންެބަލައިެނަޒަރުކޮށްެއިންޞާފުެއޭގެެއެންމެެފުރިހަމަގޮތުގައިެ
ޤާއިމުކުރުމުގެެމަތިވެރިެމަޤްޞަދުގައިކަންެއެނގެންެއޮންނާތީެމިެބަޔާންކުރެވިދިޔަެދުސްތޫރީެއަދިެޤާނޫނީެ
ނައްޞުތަކަށާއިެޤާނޫނީެއުޞޫލުތަކުގެެމައްޗަށްެރިޢާޔަތްކޮށްެބެލުމުންެ ެ،
މި ެމައްސަލަ ެއިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ެގޮތުން ެދައުލަތުގެ ެފަރާތުން ެހުށަހަޅާފައިވާެ
ނުކުތާތަކުގައިެމިެމައްސަލައާެގުޅިގެންެދަށުކޯޓަށްެހުށަހެޅިފައިވާެހެއްކާއިެޤަރީނާތައްެޝަރުޢީެއަދިެޤާނޫނީެ
ބީޤުވާކަން ެނުވަތަ ެނޫންކަން ެބަލައި ެހައިކޯޓުން ެއެ ެހެކިތަކާއި ެޤަރީނާތައްެ
އުޞޫލުތަކަށް ެކިހާވަރަކަށް ެތަޠް ެ
އަލުންބަލައިެވަޒަންކުރުމުގެެބާރުެހައިކޯޓަށްެލިބިގެންނުވާކަންެދޭހަވާފަދަެގޮތަކަށްެދައްކާފައިވާެވާހަކަތަކަކީެ،
ޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެހަމަތަކާ ެއެއްގޮތަށް ެހުށަހެޅިފައިވާ ެހުށަހެޅުންތަކެއްކަމަށް ެބެލެވޭނެތަނެއް ެނެތްކަންެ
އެނގެންއޮންނަކަމެވެެ ެ.
(ރ) ެހަތަރުވަނަ ެކަމަކީެ ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 142ވަނަ ެމާއްދާގައި ެޤާނޫނޫއަސާސީ ެއާއިެ
ޤާނޫނުގައި ެވަކި ެގޮތަކަށް ެކަނޑައަޅާފައިނުވާ ެކަންކަން ެނިންމުމުގައި ެއިސްލާމީ ެޝަރީޢަތުގައި ެއެކަމެއްެ
ކަނޑައަޅާފައިވާގޮތަށް ެފަނޑިޔާރުން ެރިޢާޔަތްކުރަންވާނެކަމަށް ެކަނޑައަޅައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާއިރުެ،
ދިވެހިރާއްޖޭގައިެ،ޤާނޫނުެނަންބަރުެ(ެ24/76ހެއްކާބެހޭެޤާނޫނު)ެގެެނަމުގައިެޤާނޫނެއްެއޮތްކަމުގައިވިޔަސްެ
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އެ ެޤާނޫނަކީެ ،ޝަރީޢަތުން ެކަންކަން ެސާބިތުކުރުމުގެ ެވަސީލަތްތަކުގެ ެތެރޭގައި ެހިމެނޭ ެއިޤްރާރާއިެ
ބައްޔިނާއާއިެ ،ހުވަޔާއިެ ،ޤަރީނާއާއިެއަދިެމިެނޫންވެސްެވަސީލަތްތައްެތަފްޞީލުކޮށްެބަޔާންކުރެވިެ،އެއަށްެ
އިެ
ޢަމަލުކުރެވޭ ެމައިގަނޑު ެއުޞޫލުތަކާއި ެދާއިރާތައް ެތަފްޞީލުކޮށް ެބަޔާންކުރެވިފައިވާ ެޤާނޫނެއްކަމުގަ ެ
ނުވެފައިެ ،ފުލުހުންގެ ެޑިސިޕްލިނަރީ ެބޯޑުން ެރިޝީފް ެޠާހާއާމެދު ެމި ެމައްސަލައިގައި ެތުހުމަތު ެކޮށްފައިވާެ
ވާޤިޢާ ެސާބިތުވާކަން ެނުވަތަ ެނޫންކަން ެމި ެމައްސަލަ ެސިވިލް ެކޯޓުންނާއި ެއަދި ެމައްސަލަެ
އިސްތިއުނާފުކުރެވުނުެދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓުންެބައްލަވައިެނިންމެވުމުގައިެއަސާސަކަށްެބައްލަވާފައިވަނީެމިެ
މައްސަލައާ ެގުޅިގެން ެޝަރީޢަތަށް ެހުށަހެޅިފައިވާކަމަށްބުނާ ެޤަރީނާތައްެ ،އެ ެކޯޓުތަކުން ެވަޒަންކުރިކުރުމުގެެ
މައްޗަށްކަން ެމަދަނީ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 1582/CV-C/2010ޤަޟިއްޔާ ެއާއި ެއަދި ެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ހައިކޯޓުންެމިެމައްސަލަެއިސްތިއުނާފުކޮށްެބެއްލެވިެއެެކޯޓުގެެނަންބަރުެެ 2012/HC-A/85ޤަޟިއްޔާގެެ
ޝަރީޢަތްެނިމުނުގޮތުގެެރިޕޯޓުންެއެނގެންެއޮންނާތީެ،ޤާނޫނުއަސާސީގެެެ 274ވަނަެމާއްދާގައިެއިސްލާމީެ
ޝަރީޢަތް ެމާނަކޮށްފައިވާ ެގޮތުގެ ެމައްޗަށް ެރިޢާޔަތްކޮށް ެއިސްލާމީ ެޝަރީޢަތުގައި ެޤަރީނާއިން ެކަންކަންެ
ސާބިތުވާކަމަށް ެބެލުމުގައި ެއިސްލާމީ ެޝަރީޢަތުގެ ެޢިލްމުވެރިންގެ ެތެރެއިން ެޖުމްހޫރު ެޢިލްމުވެރިންެ
ކަނޑައަޅައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެހަމަތަކާއި ެއުޞޫލުތަކަށް ެމި ެމައްސަލަ ެބަލައި ެނިންމުމުގައި ެނަޒަރުކޮށްެ
ބަލަންޖެހޭކަމާއި ެމިގޮތުން ެއިސްލާމީ ެޝަރީޢަތުގެ ެޢިލްމުވެރިން ެޢިލްމީ ެނަޒަރަކުން ެބައްލަވައިެ ،ޤަރީނާއަށްެ
ފުތަކެއް ެކަނޑައަޅާދީފައިވާ ެކަމާއި ެމިގޮތުން ެޢިލްމުވެރިން ެޤަރީނާއަށް ެދީފައިވާ ެތަފާތުެ
ޢިލްމީ ެތަޢުރީ ެ
ތަޢުރީފުތަކަށްެނަޒަރުކޮށްެބަލާއިރުެޝަރުޢީެދަލީލެއްގެެނައްޞެއްގެެނުވަތަެއިޖުތިހާދެއްގެެނުވަތަެﷲެގެެ
ގެެ
އަޅުންގެ ެތެރެއިން ެއެކަލާނގެ ެއެދިވޮޑިގެންފި ެމީހަކަށް ެތަނަވަސްކޮށް ެމިންވަރުކުރައްވާ ެފަހުމެއް ެ
ންެ ،ފޮރުވިެ ،ވަންހަނާވެފައިވާ ެމަޖުހޫލުކަމެއްގެ ެމައްޗަށް ެދަލީލުކުރާކަމަކީ ެޤަރީނާއެއްގެ ެގޮތުގައިެ
ވަސީލަތު ެ
ބެލެވިދާނެ ެކަމެއްކަމާއިެއަދި ެޢިލްމުވެރިންގެެނަޒަރުގައިެޤަރީނާެ ،އެކަމެއްގެ ެމައްޗަށް ެދަލީލުކުރާ ެކުރުމުގެެ
ބާރުގަދަކަމާއިެ ،ބަލިކަށިކަމުގެ ެމިންވަރަށްބަލައި ެޤަރީނާ ެމައިގަ ނޑު ެހަތަރު ެބަޔަކަށް ެބެހިގެންވާކަމާއި ެއޭގެެ
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ކަމަށްެބެލޭެ
ތެރެއިންެފުރަތަމަެބާވަތަކީެޔަޤީންކަންެޙާޞިލްކޮށްދެނިވިެމިންވަރަކަށްެއޭގެެދިލާލަތުެވަރުގަދަ ެ
ބާވަތަކީ ެއެކަމެއް ެހިނގާފައިވާކަމަށް ެހީގެ ެމައްޗަށް ެބިނާކޮށް ެބޮޑަށް ެބުރަވެވޭެ،
ޤަރީނާކަމާއި ެދެވަނަ ެ ެ
ނަމަވެސްެއޭގެެދިލާލަތުެޔަޤީނުގެެދަރަޖައަށްެވާޞިލުކޮށްނުދޭެޤަރީނާކަމާއިެ،ތިންވަނަެބާވަތަކީެއެކަމެއްގެެ
މައްޗަށް ެބާރުލިބޭެ ،ނުވަތަ ެއެކަމެއް ެނަފީކުރާ ެފަދަ ެކަމެއްނެތްެ ،ހަމައެކަނި ެއާދައިގެ ެހީއެއްގެ ެމައްޗަށްެ
ށްދޭ ެޤަރީނާކަމާއި ެއަދިެ
ދަލީލުކޮށްދޭ ެޤަރީނާކަމާއިެ ،ހަތަރުވަނަ ެބާވަތަކީ ެބަލިކަށި ެހީގެ ެމައްޗަށް ެދަލާލަތުކޮ ެ
މީގެއިތުރުންެޤަރީނާއަކީެ،ކަންކަންެސާބިތުކުރުމުގެެވަސީލަތެއްކަމުގައިެބެލެވިދާނެކަމަށްެދެކެވަޑައިގަންނަވާެ
އިސްލާމީ ެޝަރީޢަތުގެ ެޖުމްހޫރު ެޢިލްމުވެރިން ެޤަރީނާއަށް ެޢަމަލުކުރެވޭނެ ެދާއިރާތައްވެސް ެކަނޑައަޅައިެ
ރީނާއަކީ ެސާބިތުކުރުމުގެ ެވަސީލަތެއްކަމުގައި ެބަލައި ެއެއަށް ެޢަމަލުކުރުމުގައިެ
ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރުެ ،ޤަ ެ
މައިގަނޑުެދެެޝަރުތެއްެކަނޑައަޅައިެބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއިެއޭގެެތެރެއިންެފުރަތަމަެޝަރުތަކީެޤަރީނާއަކީެ
ބޮޑަށްެބުރަވެވޭެހީގެެމައްޗަށްެއެކަމެއްެހިނގާފައިވާކަމުގެެމައްޗަށްެސަލާމަތްެބުއްދިއަށްެބުރަދަންލިބެނިވިެ
ގޮތުގެމައްޗަށް ެދަލީލުކޮށްދެނިވިކަމަށްވުން ެލާޒިމުވެގެންވުމާއި ެދެވަނަ ެޝަރުތަކީެ ،އެއް ެޤަރީނާ ެއަނެއްެ
ޤަރީނާއާ ެފުށުއަރާ ެތަޢާރުޟު ެނުވުންކަމާއި ެމިގޮތުން ެދެ ެޤަރީނާއެއް ެއޭގެ ެއެއްޤަރީނާެ ،އަނެއް ެޤަރީނާއާެ
ކީވެސްެ ،ކަމެއް ެސާބިތުކުރުމަށް ެއެކަށީގެންވާ ެޞައްޙަެ
ތަޢާރުޟުވެ ެފުށުއަރާނަމަ ެއޭގެ ެއެއްޤަރީނާއަ ެ
ޤަރީނާއެއްކަމުގައި ެނުބެލެވޭނެކަމާއި ެމިކަންކަން ެއިސްލާމީ ެޝަރީޢަތުގައިެ ،ކަންކަން ެސާބިތުކުރުމަށްޓަކައިެ
ކަނޑައެޅިފައިވާެހަމަތަކާއިެޤަވާޢިދުތަކަށްެބެލުމުންެއެނގެންެއޮންނައޮތުމެވެެ.
ެ(ބ) ެފަސްވަނަ ެކަމަކީެ ،ހައިކޯޓަށް ެމައްސަލަ ެހުށަހެޅުމާއިެ ،މައުޟޫޢީގޮތުން ެހައިކޯޓުންެ
މައްސަލަ ެބެއްލެވުމުގައި ެހައިކޯޓުގެ ެޤަވާޢިދުގެ ެެ 27ވަނަ ެމާއްދާއާއި ެެ 44ވަނަ ެމާއްދާއާއި ެެ 45ވަނަެ
މާއްދާއާ ެޚިލާފަށް ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2012/HC-A/85ޤަޟިއްޔާއިން ެމައްސަލަ ެނިންމެވުމުގައި ެއެެ
ކޯޓުން ެޢަމަލުކުރައްވާފައިވާކަމަށް ެދައުލަތުގެ ެފަރާތުން ެމި ެމައްސަލަ ެއިލްތިމާސްކުރުމަށްއެދި ެހުށަހަޅާފައިވާެ
ކަންކަމުގެ ެތެރޭގައި ެފާހަގަކޮށްފައިވާއިރުެ ،ބުނެވުނު ެހައިކޯޓުގެ ެޤަޟިއްޔާއިން ެމައްސަލަ ެނިންމެވުމުގައިެ
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ހައިކޯޓުގެ ެޤަވާޢިދުގެ ެބަޔާންކުރެވިދިޔަ ެމާއްދާތަކާ ެޚިލާފަށް ެހައިކޯޓުން ެޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ެދައުލަތުގެެ
ފަރާތުންެދެކެނީެމައްސަލަެއަލުންެބެއްލެވުމަށްެދަށުކޯޓަށްެތަޙުވީލުކުރުމުގެެބަދަލުގައިެ،ހައިކޯޓުގެެނަންބަރުެ
ެ 2012/HC-A/85ޤަޟިއްޔާއިން ެމައްސަލަ ެބައްލަވައި ެނިންމެވިއިރުެ ،ސިވިލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރުެ
ވާެ
ެ 1582/CV-C/2010ޤަޟިއްޔާއަށްެހުށަހެޅިފައިވާެމައްސަލައާެގުޅިގެންެއެެޤަޟިއްޔާއަށްެހުށަހެޅިފައި ެ
ހެކިތައް ެހައިކޯޓުން ެވަޒަންކޮށްެ ،ދަށުކޯޓަށް ެހުށަހެޅިފައިވާ ެމައްސަލަ ެމައުޟޫޢީގޮތުން ެބައްލަވައިެ
ނިންމާފައިވާތީ ެއެ ެސަބަބަށްޓަކައިކަން ެދައުލަތުގެ ެފަރާތުން ެމި ެނުކުތާއާގުޅިގެން ެފާހަގަކޮށް ެހުށަހަޅާފައިވާެ
ކަންތައްތަކަށް ެބެލުމުން ެއެނގެން ެއޮންނައިރުެ ،އިސްވެ ެފާހަގަކުރެވުނު ެނުކުތާތަކުގެ ެެ 7ވަނަ ެނަންބަރުގެެ
ންވަނަެނުކުތާގައިެބަޔާންކޮށްފައިވާެދުސްތޫރީެއަދިެޤާނޫނީެއަސާސްތައްެއެގޮތުގެެ
ދަށުންެފާހަގަކޮށްފައިވާެތި ެ
މަތިން ެހުރުމާއެކު ެދަށުކޯޓަކަށް ެހުށަހެޅިފައިވާ ެދަޢުވާއަކާ ެގުޅިގެން ެއެ ެކޯޓަށް ެހުށަހެޅިފައިވާ ެދަޢުވާއާެ
ގުޅޭގޮތުންެއެެކޯޓުންެއެެމައްސަލަެމައުޟޫޢީެގޮތުންެނުވަތަެޢިޖުރާއީގޮތުންެނަމަވެސްެބައްލަވައިެނިންމާެ
ނިންމުންތައް ެއިސްތިއުނާފު ެކުރުމަށް ެކަމާބެހޭ ެފަރާތަކުން ެހައިކޯޓަށް ެހުށަހެޅުމުންެ ،ދަށުކޯޓުން ެއެެ
މައްސަލައިގައި ެނިންމާފައިވާ ެނިންމުންތަކުގެ ެތެރެއިން ެއިސްތިއުނާފުކުރި ެފަރާތުން ެއިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާެ
ނުކުތާތަކުގެެޙުދޫދުގެެތެރެއިންެ،ދަށުކޯޓަށްެހުށަހެޅިފައިވާެއެެދަޢުވާގައިެހިމެނޭެއެންމެހައިެކަންކަމާއިެއަދިެ
ޤިޢާތަކާއި ެއެކަންކަމާ ެގުޅޭ ެޤާނޫނީ ެނުކުތާތައް ެހިމެނޭގޮތުންެ
އެ ެމައްސަލައިގައި ެހިމެނޭ ެއެންމެހާ ެވާ ެ
ދަށުކޯޓުން ެބައްލަވައި ެޙުކުމްކޮށްފައިވާ ެމައްސަލަ ެމަޢުޟީގޮތުން ެއަލުން ެބަލައި ެއިންޞާފު ެޤާއިމުކުރުމަކީެ،
ހައިކޯޓުން ެއިސްތިއުނާފުން ެމައްސަލަ ެބެލުމުގައި ެދުސްތޫރީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެގޮތުން ެއެ ެކޯޓަށް ެލިބިގެންވާެ
ބާރެއްކަން ެސާފުކޮށް ެއެނގެން ެއޮތުމުންނާއި ެއަދި ެހައިކޯޓުގެ ެޤަވާޢިދުގެ ެތެރެއިން ެމި ެނުކުތާއާ ެގުޅިގެންެ
ދައުލަތުގެ ެފަރާތުން ެފާހަގަކޮށްފައިވާ ެމާއްދާތަކަކީ ެދަށުކޯޓުން ެނިންމާފައިވާ ެނިންމުމެއްެ ،ހައިކޯޓަށްެ
ވެންއޮތީެ،ދަށުކޯޓުންެއެެ
އިސްތިއުނާފުކޮށްެބަލާބެލުމުގައިެ،އެެމައްސަލައިގައިެޢަދުލު ެއިންޞާފުެޤާއިމުކުރެ ެ
އުޟޫޢީގޮތުން ެބަލައި ެވަޒަންކޮށްގެންކަމަށް ެއެ ެކޯޓަށްެ
މުމާގުޅޭ ެއެންމެހައި ެކަންކަން ެމަ ެ
ނިންމާފައިވާ ެނިން ެ
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ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ ެއެކަމެއް ެބެލުމަށް ެހުރަސްއެޅޭފަދަ ެގޮތަކަށް ެހުރި ެމާއްދާތަކެއް ެނޫންކަން ެއެ ެމާއްދާތަކަށްެ
ޔއިން ެމައްސަލަ ެބަލައިެ
ބެލުމުން ެއެނގެން ެއޮންނާތީ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2012/HC-A/85ޤަޟިއް ާ
ނިންމެވިއިރުެ ،ސިވިލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 1582/CV-C/2010ޤަޟިއްޔާއަށް ެހުށަހެޅިފައިވާ ެހެކިތައްެ
ހައިކޯޓުން ެވަޒަންކޮށް ެބައްލަވައި ެދަށުކޯޓަށް ެހުށަހެޅިފައިވާ ެމައްސަލައާގުޅޭ ެދަޢުވާ ެމައުޟޫޢީގޮތުންެ
ބައްލަވައި ެނިންމަވާފައިވަނީ ެހައިކޯޓުގެ ެޤަވާޢިދުގެ ެެ 27ވަނަ ެމާއްދާއާ ެެ 44ވަނަ ެމާއްދާއާ ެެ 45ވަނަެ
މާއްދާއާެޚިލާފަށްކަމަށްެބެލެވޭނެތަނެއްެނެތުމެވެެ ެެ.
ެ(ޅ) ެހަވަނަ ެކަމަކީެ ،އިންޞާފުން ެޝަރީޢަތްކުރެވުމުގެ ެޙައްޤަކީ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ42
ވަނަެމާއްދާއިންެކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާެއަސާސީެޙައްޤެއްކަމަށްވެފައިެއަދިެދިވެހިރާއްޖޭގެެމުޅިެޤާނޫނީެނިޒާމުެ
އެެމައްޗަށްެބިނާވެފައިވާެމައިގަނޑުެމަޞްދަރަކީެއިސްލާމްދީންކަންެޤާނޫނުއަސާސީގެެެ10ވަނަެމާއްދާއިންެ
އިެ
ށް ެއިސްލާމީ ެޝަރީޢަތުގެ ެމަ ެ
ލު ެއިންޞާފު ެޤާއިމްކޮށް ެނެގެހެއްޓުމަ ެ
އެނގެންއޮވެފައިެ ،ޢަދު ެ
މަޞްދަރުކަމުގައިވާ ެކީރިތި ެޤުރުއާނުގެ ެއެތައްތަނެއްގައި ެއަންގަވާފައިވާކަން ެއިސްވެ ެއިޝާރާތްކުރެވުނުެ
ކީރިތިެޤުރުއާނުގެެނައްޞުތަކުންެސާފުކޮށްެއެނގެންެއޮވެފައިެ،އަދިެމީގެެއިތުރުންެޤާނޫނުއަސާސީގެެެ43
ވަނަެމާއްދާގެެ(ނ)ެގައިެއިދާރީގޮތުންެއަޅާެފިޔަވަޅެއްގެެސަބަބުންެއެއްވެސްެމީހެއްގެެޙައްޤަކަށްެނުވަތަެ
އެއްވެސް ެބައެއްގެ ެޙައްޤަކަށްެ ،ނުވަތަ ެމުޖްތަމަޢުގެ ެޙައްޤަކަށް ެއުނިކަމެއް ެލިބިއްޖެކަމަށް ެފެނިއްޖެނަމަެ
އެކަމެއްެކޯޓަށްެހުށަހެޅުމުގެެޙައްޤުެއެމީހަކަށްެނުވަތަެއެެބަޔަކަށްެނުވަތަެއެކަމުންެސީދާގޮތެއްގައިެއަސަރުެ
ފޯރާފާނޭ ެކޮންމެ ެމީހަކަށްމެ ެލިބިގެންވާކަމަށް ެކަނޑައެޅި ެބަޔާންވެފައި ެއޮންނައިރުެ ،އަދި ެޤާނޫނުއަސާސީގެެ
ެ 141ވަނަެމާއްދާއިންެޢަދުލު ެއިންޞާފުެޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައިެރާއްޖޭގައިެއުފެދިފައިވާެހުރިހާެކޯޓުތަކަކުންެ
ވާ ެގޮތުގެމަތިން ެލިބިދިނުމަކީެ
ލު ެއިންޞާފު ެއެންމެެފުރިހަމަ ެމާނައިގައި ެޤާނޫނުއަސާސީއާއި ެޤާނޫނުގައި ެ
ޢަދު ެ
އެެކޯޓުތަކަށްެޤާނޫނުއަސާސީންެލިބިދީފައިވާެބާރުތަކެއްކަންެއެނގެންއޮތުމުންެދައުލަތުގެެމުއައްސަސާއަކުންެ
ފަރުދަކާމެދު ެއަޅާ ެފިޔަވަޅެއްގެ ެސަބަބުން ެއަދި ެއެ ެފިޔަވަޅަކީެ ،ތައުދީބީގޮތުން ެއެޅިގެން ެގޮސްފައިވާެ
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ފިޔަވަޅެއްކަމަށްވިއަސް ެއެކަމާމެދު ެހިތްހަމަނުޖެހިގެން ެކަމާބެހޭ ެފަރާތަކުންެ ،އެ ެފިޔަވަޅު ެއޭނާއާމެދުެ
އަޅާފައިވާގޮތް ެބަލައިދީ ެޢަދުލު ެއިންޞާފު ެހޯދާދިނުމަށްއެދި ެކަމާބެހޭ ެކޯޓަށް ެނުވަތަ ެޓްރައިބިއުނަލަކަށްެ
ހަމަޖެހިފައިވާ ެއުޞޫލުތަކުގެމަތިން ެއެފަދަ ެމައްސަލައެއް ެހުށަހެޅުމުންެ ،އެ ެކޯޓެއްގެ ެއިޚްތިޞާޞްގެެ
ލު ެއިންޞާފުގެެހަމަތަކާެ
ތެރެއިންެއެެކަމެއްެފުރިހަމައަށްެބަލައިެ،އޭނާއާމެދުެއެެފިޔަވަޅުއަޅާފައިވަނީެޢަދު ެ
އުޞޫލުތަކާ ެއެއްގޮތްވާގޮތުގެ ެމަތިންތޯ ެފުރިހަމައަށްބަލައި ެވަޒަންކޮށް ެޙުކުމްކުރުމުގެ ެބާރު ެއެ ެކޯޓަށްެ
ޤާނޫނުއަސާސީއިން ެލިބިދީފައިވާކަން ެސާފުކޮށް ެއެނގެން ެއޮތުމުންނާއި ެއަދި ެމީގެ ެއިތުރުން ެއިސްވެެ
ންވަނަ ެނުކުތާގައިެ
ރުގެ ެދަށުން ެފާހަގަކޮށްފައިވާ ެތި ެ
ފާހަގަކުރެވުނު ެނުކުތާތަކުގެ ެެ 7ވަނަ ެނަންބަ ެ
ބަޔާންކޮށްފައިވާެދުސްތޫރީެއަދިެޤާނޫނީެއަސާސްތައްެއެގޮތުގެެމަތިންެހުރުމާއެކުެދަށުކޯޓަކަށްެހުށަހެޅިފައިވާެ
އީގޮތުންެނުވަތަެއިޖުރާއީގޮތުންެނަމަވެސްެބައްލަވައިެ
ދަޢުވާއަކާެގުޅިގެންެއެެކޯޓުންެއެެމައްސަލަެމައުޟޫ ެ
ނިންމާ ެނިންމުންތައް ެއިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ެކަމާބެހޭ ެފަރާތަކުން ެހައިކޯޓަށް ެހުށަހެޅުމުންެ ،ދަށުކޯޓުން ެއެެ
މައްސަލައިގައިެނިންމާފައިވާެނިންމުންތަކުގެެތެރެއިންެއިސްތިއުނާފުެކުރިފަރާތުންެއިސްތިއުނާފުެކޮށްފައިވާެ
ނުކުތާތަކުގެ ެޙުދޫދުގެ ެތެރެއިންެ ،ދަށުކޯޓުން ެއެ ެދަޢުވާގައި ެބަލާ ެނިންމާފައިވާެ ،އެ ެދަޢުވާގައި ެހިމެނޭެ
އެންމެހައި ެކަންކަމާއިެއަދިެއެެމައްސަލާގައިެހިމެނޭެއެންމެހައިެވާޤިޢާތަކާއިެއަދިެއެެދަޢުވާއާގުޅޭެޤާނޫނީެ
ނުކުތާތައްެހިމެނޭގޮތުންެދަށުކޯޓުންެބައްލަވައިެޙުކުމްކޮށްފައިވާެއެެމައްސަލަެމައުޟޫޢީގޮތުންެއަލުންެބަލައިެ
އިންޞާފު ެޤާއިމުކުރުމަކީ ެހައިކޯޓުން ެއިސްތިއުނާފީ ެއުޞޫލުން ެމައްސަލަބަލާ ެނިންމުމުގައި ެދުސްތޫރީެ
ން ެއޮތުމުން ެވަޒީފާއިންެ
ގޮތުންނާއި ެޤާނޫނީގޮތުން ެހައިކޯޓަށް ެލިބިގެންވާ ެބާރެއްކަން ެސާފުކޮށް ެއެނގެ ެ
ވެރިކަމާެއެކުގައިކަންެނުވަތަެނޫންކަންެކަނޑައަޅައިދިނުމަށްެކަމާބެހޭެފަރާތަކުންެ
ވަކިކޮށްފައިވަނީެއިންޞާފު ެ
ކަމާބެހޭ ެކޯޓަށް ެމައްސަލަ ެހުށަހެޅުމުން ެމުވައްޒަފަކާމެދު ެއޭނާތަބާވާ ެއިދާރާއިން ެއަޅާފައިވާ ެޑިސިޕްލިނަރީެ
ފިޔަވަޅުއެޅުމަށްޓަކައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެއެންމެހައި ެޙައިޘިއްޔަތުތަކާއި ެސަބަބުތައް ެ(އޭގެތެރޭގައި ެއެެ
އިދާރާއިން ެހެއްކާއި ެޤަރީނާގެ ެގޮތުގައި ެބަލާފައިވާ ެއެންމެހައި ެބެލުންތައްވެސް ެހިމެނޭގޮތުން) ެކޯޓުންެ
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ބެލިއިރުެ،އެެމުވައްޒަފަކާމެދުެއޭނާެތަބާވާެއިދާރާއިންެއަޅާފައިވާެފިޔަވަޅުެއަޅާފައިވަނީެޢަދުލުެއިންޞާފުގެެ
ހަމަތަކާ ެއުޞޫލުތަކާ ެއެއްގޮތަށް ެނޫންކަމަށް ެފެނިއްޖެނަމަ ެއޭނާއާމެދު ެޑިސިޕްލިނަރީ ެގޮތުން ެފިޔަވަޅުެ
އެޅުމަށްެނިންމިެނިންމުންެރަނގަޅުނޫންކަމަށްެކަނޑައެޅުމުގެެބާރަކީވެސްެޢަދުލު ެއިންޞާފުެޤާއިމުކުރުމުގެެ
ތުންެ
ތެރެއިން ެކޯޓުތަކަށް ެލިބިދީފައިވާ ެބާރެއްކަން ެއެނގެންއޮންނައިރުވެސް ެމުވައްޒަފަކާމެދު ެޑިސިޕްލިނަރީގޮ ެ
ނިންމުން ެބަދަލުކުރުމުގެ ެބާރު ެއެ ެމައްސަލަބަލާ ެކޯޓުގެެ
ފިޔަވަޅުއަޅަން ެއޭނަ ެތަބާވާ ެއިދާރާއިން ެނިންމާ ެ
ފަނޑިޔާރަށް ެނުވަތަ ެފަނޑިޔާރުންނަށް ެލިބިގެންނުވާ ެކަމަށް ެދޭހަވާގޮތަށް ެދައުލަތުގެ ެފަރާތުން ެމިެ
މައްސަލައާ ެގުޅިގެން ެހުށަހަޅާފައިވާ ެއިލްތިމާސް ެނުކުތާތަކުގައި ެދައްކާފައިވާ ެވާހަކަތައް ެޝަރުޢީ ެއަދިެ
ޤާނޫނީެހަމަތަކާެއެއްގޮތްވާކަމަށްެބެލެވެންނެތްކަމެވެެ ެ.
ދެެ
ނަ ެކަމަކީެ ،ދުނިޔޭގެ ެއެކިއެކި ެޤައުމުތަކުގެ ެޤަޟާއީ ެނިޡާމްތަކުގައި ެ ެ
ތްވަ ެ
ެ(ކ) ެހަ ެ
ދަރަޖައިގައިެނިންމާފައިވާެޙުކުމްތައްެ(ދަށުމަރުޙަލާގެެކޯޓުންނާއިެއިސްތިއުނާފީެކޯޓުންެބަލާެނިންމާފައިވާެ،
ޤަޟިއްޔާތަކުގެެޙުކުމްތައް)ެސުޕްރީމްެކޯޓުގައިެއިލްތިމާސްކުރުމުގެެއިންތިޒާމްެހަމަޖެހިފައިވަނީެއެެޙުކުމްެ
ޤާނޫނާ ެއެއްގޮތްވަނީ ެކިހާ ެމިންވަރަކަށްތޯ ެބެލުމުގެ ެފުރުޞަތު ެލިބިދިނުމަށްކަމާއިެ ،މި ެގޮތުން ެސުޕްރީމްެ
ކޯޓަށް ެއިލްތިމާސްކުރުމަށް ެހުށަހެޅޭ ެޤަޟިއްޔާތަކުގެ ެޙުކުމް ެދަށުކޯޓުންނާއި ެއިސްތިއުނާފީ ެކޯޓުންެ
ނެރުމަށްޓަކައި ެތަބާވެފައިވާ ެމައުޟޫޢީ ެޤާނޫނީ ެޤާޢިދާތަކަށާއި ެއިޖުރާއީ ެޤާނޫނީ ެޤާޢިދާތައް ެއެ ެޙުކުމުގައިެ
ތަޠްބިޤުކޮށްފައިވަނީ ެޤާނޫނުގެ ެޞައްޙަ ެމަގުންތޯ ެބެލުމުންއެއީ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުން ެއެފަދަ ެމައްސަލަތައްެ
ބެލުމުގައިެކަށަވަރުކުރަންޖެހޭެމައިގަނޑުެއަސާސްކަމާއިެއެހެންކަމުންެއާންމުެޤާޢިދާއަކީެސުޕްރީމްެކޯޓުގައިެ
މައްސަލައެއް ެއިލްތިމާސްކުރުމަކީެ ،އެ ެމައްސަލައިގައި ެވާޤިއާތައް ެއަލުންބަލައި ެރިވިއުކުރުން ެނޫންކަމާއިެ
ނީެ
ރެވޭ ެ
އެހެނީ ެއިލްތިމާސްގެ ެމަގުން ެސުޕްރީމް ެކޯޓަށް ެމައްސަލަ ެހުށަހެޅުމުން ެއިފްތިރާޟްކު ެ
(އެސިއުމްކުރެވޭނީ) ެމި ެމަގުން ެސުޕްރީމް ެކޯޓަށް ެހުށަހެޅިފައިވާ ެމައްސަލައިގެ ެމައުޟޫއު ެބެލި ެކޯޓުތަކުންެ
ޢާތައް ެބަޔާންކޮށްފައިވާނީެ
(ދަށުމަރުޙަލާގެ ެކޯޓުންނާއި ެއިސްތިއުނާފީ ެކޯޓުން) ެބަލާފައިވާ ެދަޢުވާގެ ެވާޤި ެ
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ރަނގަޅަށްކަމުގެ ެމައްޗަށްކަމާއިެ ،ސުޕްރީމް ެކޯޓުގައި ެއިލްތިމާސްކޮށްެ ،ދަށުމަރުޙަލާގެ ެކޯޓުންނާއިެ
ޢުވާެ
ދަ ެ
ޢުނުކޮށްެސުޕްރީމްެކޯޓަށްެހުށަހެޅުމުންެސުޕްރީމްެކޯޓުންެއެ ެ
ނާފީެކޯޓުންކޮށްފައިވާެޙުކުމަށްެތަ ެ
އިސްތިއު ެ
ބެލުމުގެެމައިގަނޑުެދާއިރާެބިނާވެފައިވަނީެދަށުކޯޓުންނާއިެއިސްތިއުނާފީެކޯޓުންެޤާނޫނުެތަޠުބީޤުކޮށްފައިވާެ
ލަތުެ
ޤާޢިދާއާއަކީެއެއަށްެޤާޢިދުތަކެއްެނެތްެމުޠު ެ
ގޮތްެރިޤާބާކޮށްެބެލުމުގެެމައްޗަށްކަމާއިެނަމަވެސްެމިއާންމުެ ެ
ޤާޢިދާއެއް ެނޫންކަމާއި ެމިގޮތުން ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގައި ެއިލްތިމާސްކުރެވޭ ެމައްސަލަތަކުގައި ެދަށުކޯޓުންނާއިެ
ބާގެެދައުރުެސުޕްރީމްެކޯޓުންެ
ވަނީެރަނގަޅަށްތޯެބެލުމުގެެރަޤާ ެ
އިސްތިއުނާފީެކޯޓުންެޤާނޫނުެތަޠްބީޤުކޮށްފައި ެ
އަދާކުރުމުގެެއިތުރުންވެސްެމައްސަލައިގެެއަޞްލުެމައުޟޫޢުެބެލިެދަށުކޯޓާއިެއިސްތިއުނާފީެކޯޓުގެެޤާޟީންެ
މައްސަލައިގެ ެވާޤިއާތަކުގެ ެ(ފެކްޓްތަކުގެ) ެކަންތަކާގުޅޭ ެގޮތުން ެއެމީހުންގެ ެބާރުތައް ެބޭނުންކުރުމުގެެ
އިލްތިޒާމް ެރިޤާބާކޮށް ެމޮނިޓަރކުރުމުގެ ެދައުރަކީވެސް ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެމުހިންމު ެމަސްއޫލިއްޔަތެއްކަމާއިެ
އެހެނީ ެމައްސަލައިގެ ެމައުޟޫލު ެބެލި ެޤާޟީ ެއަށް ެލިބިގެންވާ ެބާރުތަކަށްވެސް ެއިންތަކެއްެ
ކަނޑައެޅިފައިވާކަމާއި ެއެއީ ެއެ ެއިންތައް ެކަނޑައަޅާފައިވަނީ ެޤާނޫނު ެކަމަށްވުމާއެކު ެއެއިންތަކަށް ެޤާނޫނީެ
ތަބީޢަތު ެލިބިގެންވުމާއެކު ެމިފަދަ ެޙައިޘިއްޔަތު ެލިބިގެން ެމައްސަލައިގެ ެމައުޟޫއު ެބެލި ެޤާޟީ ެއޭނާއަށްެ
ލިބިގެންވާ ެބާރުތަކަށް ެއިލްތިޒާމުވި ެމިންވަރު ެސުޕްރީމް ެކޯޓުން ެރިޤާބަ ެކުރާއިރުެ ،އެ ެރިޤާބާ ެގުޅިފައިވަނީެ
ވާޤިއާތަކާކަމުގައި ެވީނަމަވެސް ެއެ ެރިޤާބާއަކީ ެއަޞްލުގައި ެޤާނޫނީ ެރިޤާބާއެއްކަމާއިެ ،މި ެބާވަތުގެެ
ކަންކަމުގައި ެސުޕްރީމް ެކޯޓުން ެރިޤާބާގެ ެދައުރު ެއަދާކުރުމުގައި ެމައިގަނޑު ެދެކަމެއް ެހިމެނޭކަމާއިެ ،އޭގެެ
ތެރެއިން ެއެއްކަމަކީ ެމައްސަލައިގެ ެމައުޟޫއު ެބެލި ެކޯޓުތަކުން ެއެ ެމައްސަލައިގައި ެހިމެނޭ ެކަންކަންެ
ގުޅެފައިވާ ެމިންގަނޑުތައް ެރިޤާބާކުރުންކަމާއި ެދެވަނަކަމަކީ ެމައްސަލައިގެ ެމައުޟޫއުެ
ސާބިތުކުރުމުގައި ެގެން ެ
ބެލި ެކޯޓުތަކުން ެޙުކުމަކާ ެހަމައަށް ެވާޞިލްވުމަށްޓަކައި ެބަޔާންކުރަންޖެހޭ ެސަބަބުތައް ެއެކަށީގެންވާެ
މިންވަރަކަށް ެތަފްޞީލުކޮށް ެބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ެނުވަތަ ެނޫންކަން ެރިޤާބާ ެކުރުންކަމާއި ެމީގެ ެތެރެއިންެ
ފުރަތަމައަށްެމިެބުނެވުނުެކަންތައްެރިޤާބާެކުރުމުގެެގޮތުންެސުޕްރީމްެކޯޓުންެބަލާބެލުމުގައިެމައްސަލައިގެެ
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މައުޟޫޢުެބެލިެކޯޓުގެެޤާޟީެޘާބިތުކުރުމުގެެމިންގަނޑުތައްެވަޒަންކުރުމުގައިެބަލަންޖެހޭެބެލުންތައްެނުބެލިެ
ނުވަތަ ެގޯހެއް ެހެދިފައިވާކަން ެސުޕްރީމް ެކޯޓަށް ެފެނިއްޖެނަމަެ،
އޭގެ ެމިންތައް ެފަހަނައަޅާގޮސްެ ،ނުބައެއް ެ ެ
އެކަން ެޞައްޙަމަގަށް ެގެނެސް ެއިންޞާފު ެޤާއިމުކުރުމަކީ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެމަސްއޫލިއްޔަތެއްކަމާއިެ
މިކަންކަން ެމި ެބަޔާންކުރެވުނު ެގޮތުގެމަތިން ެއެނގެންއޮތުމުގެ ެއިތުރުން ެޤާނޫނު ެނަންބަރު ެެ22/2010
(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫނު) ެގެ ެެ 16ވަނަ ެމާއްދާގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާެ ،ހައިކޯޓުގެ ެޙުކުމްތަކާއިެ
ފުކުރުމަށް ެއެދިެ
ނިންމުންތައް ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގައި ެއިލްތިމާސްކުރެވޭ ެޙާލަތްތަކުގެ ެތެރޭގައި ެއިސްތިއުނާ ެ
ލާފަށްކަމަށް ެޤަބޫލުކުރެވޭެ
ހުށަހަޅާފައިވާ ެހައިކޯޓުގެ ެޙުކުމް ެނުވަތަ ެނިންމުން ެބިނާކުރެވިފައިވަނީ ެޤާނޫނާ ެޚި ެ
ސަބަބުތަކެއް ެހުރުން؛ ެނުވަތަ ެޤާނޫނު ެތަޠްބީޤުކުރުމުގައި ެނުވަތަ ެޤާނޫނު ެމާނަކުރުމުގައިެ
ކުށެއްހެދިފައިވާކަމަށްެޤަބޫލުކުރެވޭެސަބަބުތަކެއްެހުރުންެެހިމެނިގެންވާކަންެއެނގެންެއޮތުންކަމުގައިވިއަސްެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 141ވަނަ ެމާއްދާގައި ެޢަދުލު ެއިންޞާފު ެޤާއިމުކުރުމުގެެ
އެންމެ ެއިސްފަރާތަކީ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުކަމަށާއިެ ،އަދި ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 145ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ނ) ެގައިެ
ޤާނޫނުއަސާސީއާއިެޤާނޫނުެމާނަކުރުމުގައިެ،އަދިެޝަރީޢަތުންބަލާެއެނޫންވެސްެމައްސަލަތަކުގައިެސުޕްރީމްެ
ކޯޓުން ެނިންމާ ެނިންމުމަކީ ެއެންމެ ެފަހުގެ ެނިންމުންކަމަށާ ެއަދި ެޤާނޫނު ެނަންބަރު ެެ22/2010
(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫނު) ެގެ ެެ 3ވަނަ ެމާއްދާގައި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކޯޓުތަކުން ެބަލާ ެހުރިހާެ
މައްސަލަތަކެއްވެސް ެނިންމަންވާނީ ެޤާނޫނުއަސާސީއާއި ެޤާނޫނުތަކާ ެއެއްގޮތްވާ ެގޮތުގެމަތިން ެއިސްލާމީެ
ޝަރީއަތާ ެއެއްގޮތްވާ ެގޮތުގެމަތިން ެކަމަށާއި ެއަދި ެހަމަ ެބުނެވުނު ެޤާނޫނުގެ ެެ 4ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގައިެ
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ެޢަދުލު ެއިންޞާފު ެޤާއިމުކުރުމުގެ ެއެންމެ ެއިސްފަރާތަކީ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުކަމަށާއި ެއަދި ެހަމަެ
ނޫނުތައް ެމާނަކުރުމުގައާއިެ
މި ެބުނެވުނު ެޤާނޫނުގެ ެެ 4ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ށ) ެގައި ެޤާނޫނުއަސާސީއާއި ެޤާ ެ
ޝަރީޢަތުންބަލާ ެއެ ެނޫންވެސް ެމައްސަލަތަކުގައި ެސުޕްރީމް ެކޯޓުން ެނިންމާ ެނިންމުމަކީ ެއެންމެ ެފަހުގެެ
ނިންމުންކަމަށްެކަނޑައަޅައިެބަޔާންކޮށްފައިެއޮންނައޮތުމަށާއިެ،ޢަދުލުެއިންޞާފުެޤާއިމުކޮށްެދެމެހެއްޓުމަށާއިެ
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އަދި ެޢަދުލު ެއިންޞާފު ެގެ ެނިޒާމުގެ ެއިތުބާރު ެދެމެހެއްޓުމުގެ ެގޮތުން ެޤާނޫނު ެނަންބަރު ެެ22/2010
(ދިވެހިރާއްޖޭގެެކޯޓުތަކުގެެޤާނޫނު)ެގެެެ22ވަނަެމާއްދާގެެދަށުންެސުޕްރީމްެކޯޓަށްެލިބިދީފައިވާެބާރުތަކުގެެ
މައްޗަށާއި ެއަދި ެ(ެ 22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫނު) ެ ެގެ ެެ 18ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގައިެ
ތުން ެމައްސަލަ ެބެލުމުގައި ެސުޕްރީމް ެކޯޓަށް ެލިބިދީފައިވާ ެއިޚްތިޔާރުތަކާއި ެބާރުތަކަށްެ
މައުޟޫޢީ ެގޮ ެ
ރިޢާޔަތްކޮށްެބެލުމުންެދަށުކޯޓަކުންެނިންމާފައިވާެމައްސަލައެއްެދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓުގައިެއިސްތިއުނާފުކޮށްެ
ށް ެއިލްތިމާސްކުރުމުންެ ،އެެ
ބަލައި ެނިންމުމުން ެއެ ެމައްސަލައެއް ެކަމާބެހޭ ެފަރާތަކުން ެސުޕްރީމް ެކޯޓަ ެ
މައްސަލައިގައި ެޤާނޫނު ެޠަތްބީޤުކޮށްފައިވަނީ ެރަނގަޅަށްތޯ ެނުވަތަ ެނޫންތޯ ެބެލުމަށް ެސުޕްރީމް ެކޯޓަށްެ
ލު ެއިންޞާފު ެޤާއިމުކޮށްެ
ލިބިގެންވާ ެރިޤާބާގެ ެދައުރުގެ ެއިތުރުންވެސް ެމިފަދަ ެމައްސަލައެއްގައިވެސް ެޢަދު ެ
ލު ެއިންޞާފުގެ ެނިޒާމުގެ ެއިތުބާރު ެދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ެއެ ެމައްސަލައިގައި ެހިމެނޭ ެއެންމެހައިެ
ޢަދު ެ
ވަޤާއިއުތައް ެއޭގެ ެތެރޭގައި ެމައްސަލަ ެޘާބިތުކުރުމަށްޓަކައި ެދަށުކޯޓުންނާއި ެހައިކޯޓުން ެތަބާވެފައިވާެ
މިންގަނޑުތައްެހިމެނޭގޮތުންެސުޕްރީމްެކޯޓުންެބަލައިެރިޤާބާކުރުމަކީެ،ދުސްތޫރީެގޮތުންނާއިެޤާނޫނީެގޮތުންެ
ސުޕްރީމްެކޯޓަށްެލިބިގެންވާެބާރެއްކަންެއެނގެންއޮންނަެއޮތުމެވެެ ެެެެެެެެ.
ެ(އ) ެއަށްވަނަ ެކަމަކީެ ،ސިވިލްކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 1582/CV-C/2010ޤަޟިއްޔާގައިެ
ޢުވާލިބޭ ެފަރާތްކަމުގައިވާެ
ޙުސައިން ެރިޝީފް ެޠާހާ ެކޮށްފައިވާ ެދަޢުވާގެ ެޖަވާބުގައި ެއެ ެޤަޟިއްޔާގައި ެދަ ެ
މޯލްޑިވްސް ެޕޮލިސް ެސަރވިސް ެތަމްޘީލްކުރަމުންެ ،އެޓަރނީ ެޖެނެރަލްގެ ެއޮފީހުގެ ެފަރާތުން ެދައްކާފައިވާެ
ޢުވާކުރާެޙުސައިންެރިޝީފްެޠާހާެމޯލްޑިވްސްެޕޮލިސްެސަރވިސްގެެޗީފްެ
ވާހަކަތަކުގެެމައްޗަށްެބަލާއިރުެ،ދަ ެ
އިންސްޕެކްޓަރެއޮފްެޕޮލިސްގެެވަޒީފާގައިެހުއްޓާެެ 14ސެޕްޓެމްބަރެެ 2010ދުވަހުެ،މޯލްޑިވްސްެޕޮލިސްެ
ސަރވިސްގެެފަރާތުންެޙުސައިންެރިޝީފްެޠާހާެއެެމަޤާމުން ެވަކިކޮށްފައިވާކަމާއި ެއަދި ެޙުސައިންެރިޝީފްެ
ޠާހާެވަޒީފާއިންެވަކިކުރިެސަބަބާއިެއަދިެއެެދަޢުވާއާމެދު ެއެޓަރނީެޖެނެރަލްގެެއޮފީހުގެެފަރާތުންެދެކޭގޮތްެ
ބަޔާންކުރަމުން ެދައްކާފައިވާ ެވާހަކަތަކުގެ ެމައްޗަށް ެބަލާއިރު ެޙުސައިން ެރިޝީފް ެޠާހާ ެމޯލްޑިވްސް ެޕޮލިސްެ
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ސަރވިސްެގެެވަޒީފާއެއްގައިެހުރެެއަންހެންެކުއްޖަކާމެދުެގަދަކަމުންެބަދުއަޚުލާޤީެޢަމަލުެހިންގާފައިވާކަމަށްެ
ތުހުމަތުކުރެވިގެން ެއެ ެމައްސަލަ ެމޯލްޑިވްސް ެޕޮލިސް ެސަރވިސްއިން ެތަޙްޤީޤްކުރުމަށްފަހުެ ،ތަޙްޤީޤަށްެ
ލިބިގެންވާ ެހެއްކާއި ެޤަރީނާތަކުގެ ެމައްޗަށް ެރިޢާޔަތްކޮށް ެއޭނާ ެއެކަމުގައި ެބައިވެރިވިކަމަށް ެމޯލްޑިވްސްެ
ޕޮލިސްެސަރވިސްއަށްެޤަބޫލުކުރެވުމާއިެމިކަމަކީެފުލުހުންގެެކޯޑްެއޮފްެކޮންޑަކްޓާއިެފުލުހުންގެެކޯޑްެއޮފްެ
ޢުވާކުރާ ެޙުސައިން ެރިޝީފް ެޠާހާ ެވަޒީފާއިންެ
ން ެދަ ެ
އެތިކްސްއާ ެކަނޑައެޅިގެން ެޚިލާފުކަމެއްކަމަށް ެވުމު ެ
ވަކިކޮށްފައިވަނީެޤާނޫނުެނަންބަރުެ(ެ 5/2008ފުލުހުންގެެޤާނޫނު)ެގެެެ 17ވަނަެމާއްދާގެެ(ނ)ެގެެދަށުންެ
ގެެ
ބާރުލިބިގެންެހަދާފައިވާެ"ޑިސިޕްލިނަރީެއަދިެއިދާރީެކުށްތަކާއިެ،އެކުށްތަކަށްެއަދަބުދިނުމާބެހޭެޤަވާޢިދު"ެ ެ
ެ 7ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގެ ެެ 1ވަނަ ެނަންބަރާ ެޙަވާލާދީެ ،ފުލުހުންގެ ެވަޒީފާއާބެހޭ ެޤަވާޢިދުގެ ެެ 24ވަނަެ
ކީެ،އެެ
މާއްދާގެެ(ށ)ެގެެދަށުންެކަމަށާއި ،ވުމާއެކުެދަޢުވާކުރާެފަރާތަށްެލިބިފައިވާކަމަށްެބުނެފައިވާެގެއްލުމަ ެ
ގެއްލުމަށް ެދައުލަތުން ެއެއްވެސް ެސިފައެއްގައި ެއެއްވެސް ެމިންވަރަކަށް ެޒިންމާވާންޖެހޭ ެގެއްލުމެއްކަމަށްެ
ދައުލަތުން ެނުދެކޭކަމަށްބުނެ ެޙުސައިން ެރިޝީފް ެޠާހާ ެކޮށްފައިވާ ެމި ެދަޢުވާއަށް ެއިންކާރުކުރާކަމަށްެ
އެވާހަކަތަކުގައިެދައުލަތުގެެފަރާތުންެބުނެފައިވާކަންެއެނގެންއޮންނަކަމެވެެ ެ.
ެ(ވ)ެނުވަވަނަ ެކަމަކީެ،ޤާނޫނުެނަންބަރުެ(ެ 5/2008ފުލުހުންގެެޤާނޫނު)ެގެެެ 17ވަނަެ
މާއްދާގެ ެ(ނ) ެގެ ެދަށުން ެބާރުލިބިގެން ެމޯލްޑިވްސް ެޕޮލިސް ެސަރވިސްއިން ެއެކުލަވާލާފައިވާ ެފުލުހުންގެެ
ން ެވަޒީފާއިންެވަކިކުރެވޭެ
ބަލާއިރުެއެެމާއްދާއަކީެ،ފުލުހު ެ
"ވަޒީފާއާބެހޭެޤަވާޢިދު"ެގެެެ 24ވަނަެމާއްދާއަށްެ ެ
ޙާލަތްތައް ެބަޔާންކުރާ ެމާއްދާކަމާއިެ ،ޙުސައިން ެރިޝީފް ެޠާހާ ެމޯލްޑިވްސް ެޕޮލިސް ެސަރވިސްގައިެ
އަދާކުރަމުންއައި ެވަޒީފާކަމުގައިވާ ެޗީފް ެއިންސްޕެކްޓަރ ެއޮފް ެޕޮލިސް ެސަރވިސްގެ ެވަޒީފާއިން ެެ14
ސެޕްޓެމްބަރެެ 2010ގައިެއެސަރވިސްގެެފަރާތުންެވަކިެކޮށްފައިވަނީެފުލުހުންގެެ"ވަޒީފާއާބެހޭެޤަވާޢިދު"ެ
ލަތުގެެފަރާތުންެބުނެފައިވާއިރުެ،ފުލުހުންގެެ"ވަޒީފާއާބެހޭެ
ގެެެ24ވަނަެމާއްދާގެެ(ށ)ެގެެދަށުންކަމަށްެދައު ެ
ޤަވާޢިދު"ެގެެެ24ވަނަެމާއްދާގެެ(ށ)ެގައިެބުނަނީެ"މޯލްޑިވެސްެޕޮލިސްެސަރވިސްއިންެކުރާެތަޙްޤީޤަކުންެ
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ލީލަކުން ެމުވައްޒަފަކު ެޤާނޫނާއި ެނުވަތަ ެޤަވާޢިދާއި ެޚިލާފު ެޢަމަލެއް ެކޮށްފިކަން ެފުލުހުންގެެ
ނުވަތަ ެތަޙް ެ
ތަޙްޤީޤަށް ެސާބިތުވާ ެޙާލަތެއްގައިެ ،އެކުޅަ ެޢަމަލެއްގެ ެސަބަބުން ެމޯލްޑިވްސް ެޕޮލިސް ެސަރވިސްފަދަެ
ސަލާމަތީެޚިދުމަތްދޭެމުއައްސަސާއެއްގައިެ،އެފަދަެމީހަކުެއިތުރަށްެވަޒީފާގައިެބެހެއްޓުމަކީެއޭގެެސަބަބުންެ
އެހެން ެމުވައްޒަފުންނަށާއި ެމުއައްސަސާގެ ެމައްޗަށް ެޢާންމު ެރައްޔިތުންކުރާ ެއިތުބާރު ެކުޑަވެދާނެ ެނުވަތަެ
ބުރޫއަޅާފާނެ ެކަމެއްކަމަށް ެޑިސިޕްލިނަރީ ެއަދި ެއިދާރީ ެކުށްތަކަށް ެއަދަބު ެކަނޑައަޅާ ެބޯޑުން ެނުވަތަެ
ކޮމެޓީއިން ެހުށަހެޅުމުން" ެމިފަދައިން ެކަން ެއެ ެމާއްދާއަށް ެބެލުމުން ެއެނގެން ެއޮތުމުން ެފުލުހުންގެެ
"ވަޒީފާއާބެހޭ ެޤަވާޢިދު" ެގެ ެެ 24ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ށ) ެގެ ެދަށުން ެފުލުހަކު ެވަޒީފާއިން ެވަކިކުރެވޭނީެ
މަ ެކަމަކީެ ،މޯލްޑިވްސް ެޕޮލިސްެ
މައިގަނޑު ެދެ ެކަމެއް ެފުރިހަމަވެގެންކަމާއި ެއޭގެތެރެއިން ެފުރަތަ ެ
ން ެއެ ެފުލުހަކު ެޤާނޫނާއި ެނުވަތަ ެޤަވާޢިދާ ެޚިލާފުެ
ކު ެ
ސަރވިސްއިންކުރާ ެތަޙްޤީޤަކުން ެނުވަތަ ެތަޙްލީލަ ެ
ޢަމަލެއްކޮށްފިކަންެފުލުހުންގެެތަޙްޤީޤަށްެސާބިތުވުމާއިެ،ދެވަނަެކަމަކީެ،ޤާނޫނާއިެޤަވާޢިދާެޚިލާފަށްެފުލުހަކުެ
އެ ެޢަމަލަކީ ެއެ ެޢަމަލެއްގެ ެސަބަބުން ެއެފަދަ ެމީހަކުެ
ޢަމަލުކޮށްފިކަން ެފުލުހުންގެ ެތަޙްޤީޤަށް ެސާބިތުވާ ެ ެ
އިތުރަށްެވަޒީފާގައިެބެހެއްޓުމަކީެއެހެންެމުވައްޒަފުންނަށާއިެމުއައްސަސާގެެމައްޗަށްެޢާންމުެރައްޔިތުންެކުރާެ
އިތުބާރު ެކުޑަވެދާނެ ެނުވަތަ ެއެ ެއިތުބާރަށް ެބުރޫއަރާފާނެކަމެއްކަމަށް ެޑިސިޕްލިނަރީ ެއަދި ެއިދާރީ ެކުށްތަކަށްެ
އަދަބުެކަނޑައަޅާެބޯޑުންެނުވަތަެއެެކޮމިޓީއިންެހުށަހެޅުންކަމާއިެމިެކަންކަންެއިސްވެެއިޝާރާތްކުރެވުނުެ
ފުލުހުންގެ ެ"ވަޒީފާއާބެހޭ ެޤަވާޢިދު" ެގެ ެެ 24ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ށ) ެއަށް ެބެލުމުން ެއެނގެންއޮތުމުންެ،
ވަތަެ
މޯލްޑިވްސްެޕޮލިސްެސަރވިސްއިންެއެެސަރވިސްގައިެވަޒީފާއަދާކުރާެފުލުހަކާމެދުެކުރާެތަޙްޤީޤަކުންެނު ެ
ލީލަކުންެއޭނާެޤާނޫނާެޤަވާޢިދާެޚިލާފުެޢަމަލެއްެކޮށްފިކަންެސާބިތުވާކަމަށްެބަލަންޖެހޭނީެ،ޝަރުޢީެއަދިެ
ތަޙް ެ
ޤާނޫނީ ެހަމަތަކުގެ ެމަތިން،

ކަންކަން ެސާބިތުކުރުމަށް ެޝަރީޢަތާއި ެއަދި ެޤާނޫނުގައި ެކަނޑައެޅިފައިވާެ

ހަމަތަކާއިެއުޞޫލުތަކާެއެއްގޮތްވާެގޮތުގެމަތިންކަންެއެނގެންއޮންނަކަމެވެެ ެ.
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ވަނަ ެކަމަކީ ،ފުލުހުންގެ ެ"ޑިސިޕްލިނަރީ ެއަދި ެއިދާރީ ެކުށްތަކާއި ެއެކުށްތަކަށްެ
ެ(މ) ެދިހަ ެ
އަދަބުދިނުމާބެހޭެޤަވާޢިދު"ެގެެެ 7ވަނަެމާއްދާއަށްެބަލާއިރުެ،އެެމާއްދާއަކީެފުލުހުންގެެޑިސިޕްލިނަރީެއަދިެ
ރާ ެމާއްދާކަމާއި ެމިގޮތުން ެއެ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގެ ެދަށުން ެބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ެއެެ
އިދާރީ ެކުށްތައް ެބަޔާންކު ެ
ޤަވާޢިދުގެ ެމަޤްޞަދަށްޓަކައި ެޑިސިޕްލިނަރީ ެކުށްތަކުގެ ެގޮތުގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެކުށްތައްކަމާއިެ ،އަދި ެއެެ
ޤަވާޢިދުގެެެ 7ވަނަެމާއްދާގެެ(ށ)ެގެެދަށުންެއެެޤަވާޢިދުގެެމަޤްޞަދަށްޓަކައިެބަޔާންކޮށްފައިވަނީެއިދާރީެ
ކުށްތަކުގެ ެގޮތުގައި ެކަނޑައަޅާފައިވާ ެކުށްތައްކަމާއި ެއަދި ެއެ ެޤަވާޢިދުގެ ެެ 8ވަނަ ެމާއްދާއަށް ެބަލާއިރު ެއެެ
ވާެ
މާއްދާއަކީެ ،ޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 5/2008ފުލުހުންގެ ެޤާނޫނު) ެގެ ެެ 67ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ށ) ެގައި ެ
ގޮތުގެމަތިން ެޑިސިޕްލިނަރީ ެއަދި ެއިދާރީ ެކުށްތަކަށް ެކަނޑައެޅޭ ެއަދަބުތައް ެބަޔާންކުރާ ެމާއްދާކަމާއިެ ،އެެ
މާއްދާގައި ެޑިސިޕްލިނަރީ ެއަދި ެއިދާރީ ެކުށްތަކަށް ެކަނޑައެޅޭ ެއަދަބުތަކުގެ ެގޮތުގައި ެތަފާތު ެެ 7އަދަބުެ
ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި ެއޭގެ ެތެރޭގައި ެވަޒީފާއިން ެވަކިކުރުން ެހިމެނޭކަމާއި ެމި ެކަންކަން ެއިސްވެެ
އިޝާރާތްކުރެވުނު ެފުލުހުންގެ ެ"ޑިސިޕްލިނަރީ ެއަދި ެއިދާރީ ެކުށްތަކާއި ެއެ ެކުށްތަކަށް ެއަދަބު ެދިނުމާބެހޭެ
އެނގެންެއޮންނަކަމެވެެ .
ޤަވާޢިދު"ެގެެެ7ވަނަެމާއްދާއާއިެެ8ވަނަެމާއްދާއަށްެބެލުމުންެ ެ
ރަވަނަެކަމަކީެ،ޤާނޫނުެނަންބަރުެ(ެ5/2008ފުލުހުންގެެޤާނޫނު)ެގެެެ07ވަނަެ
ެ(ފ)ެއެގާ ެ
މާއްދާގެެ(ހ)ެގެެދަށުންެފުލުހުންގެެކޮންމެެމީހެއްގެެމައްޗަށްެވާޖިބުވެގެންވާެކަންކަންެބަޔާންކޮށްފައިވާއިރުެ
އެެމާއްދާގެެ(ހ)ެގެެެ 11ވަނަެނަންބަރުންެއެއްވެސްެޙާލެއްގައިެ،އެއްވެސްެމީހަކާމެދުެއަނިޔާވެރިެނުވަތަެ
އިހާނެތި ެނުވަތަ ެއިންސާނިއްޔަތާ ެޚިލާފު ެނުވަތަ ެރަޙުމްކުޑަ ެގޮތަކަށް ެފުލުހުންގެ ެމީހަކު ެޢަމަލުނުކުރުމާއިެ،
މީހަކުލައްވާ ެއެފަދަ ެގޮތަކަށް ެޢަމަލުނުކުރުވުމާއިެ ،އެހެން ެމީހަކުވެސް ެއެފަދަ ެގޮތަކަށް ެޢަމަލުކުރިޔަެ
ނުދިނުމާއިެމިކަންކަމަކީެފުލުހުންގެެކޮންމެެމީހެއްގެެމައްޗަށްވެސްެވާޖިބުގެންވާެކަންތައްތަކެއްކަންެއެނގެންެ
އޮންނައިރު ެއަދި ެ"ދިވެހި ެފުލުހުންގެ ެކޯޑް ެއޮފް ެކޮންޑަކްޓް" ެގެ ެެ 6ވަނަ ެމާއްދާގައި ެފުލުހުންނަކީ ެޤައުމީެ
ޚިދުމަތުގައި ެތެދުވެރިެ ،ވަފާތެރި ެބަޔަކަށް ެވާންޖެހޭނެކަމަށާއި ެފުލުހުންގެ ެޑިއުޓީގައާއި ެޑިއުޓީއިންެ
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ކަމެއްގައިވެސް ެއިޚްލާސްތެރިެ
ބޭރުގައިވެސް ެފުލުހުންނަކީ ެއަމިއްލަ ެނަފްސަށް ެތެދުވެރިެ ،ކުރާ ެކޮންމެ ެ ެ
ބަޔަކަށް ެވާންޖެހޭނެކަމަށާއި ެފުލުހުންކުރާ ެކޮންމެ ެޢަމަލެއްގެ ެސަބަބުން ެތިމާގެ ެތެދުވެރިކަމާއިެ
ފުވެރިކަމާމެދުެސުވާލު ެއުފެދޭފަދަެއެއްވެސް ެކަމެއްެކޮށްގެންެނުވާނެކަމަށްެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެކަމާއިެ
އިންޞާ ެ
އަދި ެހަމަ ެމިބުނެވިދިޔަ ެ"ދިވެހި ެފުލުހުންގެ ެކޯޑް ެއޮފް ެކޮންޑަކްޓް" ެގެ ެެ 7ވަނަ ެމާއްދާގައި ެފުލުހުންނަކީެ
އަމިއްލަ ެދިރިއުޅުމުގައިވެސް ެރައްޔިތުންނަށް ެހެޔޮގޮތުގައި ެނަމޫނާއަކަށްވާންޖެހޭނެ ެބައެއްކަމާއިެ ،އިސްލާމްެ
ހަމަެކުރުމަށްެ
ދީނުގެެހަމަތަކުގައިެފުރިހަމައަށްެހިފެހެއްޓުމާއިެ،ތެދުވެރިކަމާއިެވަފާތެރިކަމާއެކު ެޒިންމާެފުރި ެ
މަސައްކަތް ެކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ެބަޔާންކޮށްފައިވާއިރުެ ،މި ެމައްސަލައާ ެގުޅިގެން ެދައުލަތުގެ ެފަރާތުންެ
ޝަރީޢަތަށް ެހުށަހަޅާފައިވާ ެނަންބަރު ެ"ެ DBMF/2010/101ޑިސިޕްލިނަރީ ެބޯޑަށް ެމައްސަލަ ެހުށަހަޅާެ
ފޯމް" ެއަށް ެބަލާއިރުެ ،އެ ެފޯމްގައިވާ ެނަންބަރު ެެ DC/2010/148ގެ ެމައްސަލައިގެ ެދަށުން ެޙުސައިންެ
ރިޝީފް ެޠާހާގެ ެމައްޗަށްެހުށަހެޅިފައިވާެމައްސަލައަކީ ެެ 2010އޯގަސްޓްެެ 05ވަނަެދުވަހުގެެރޭ ެފަތިހުގެެ
ވަގުތެއްގައި ެގދެ .ތިނަދޫެ /ސަކީނާމަންޒިލްެ ،އާމިނަތު ެޒިޔާދާ ެމާވެޔޮ ެމިސްކިތް ެކައިރީގައި ެހުއްޓާެ
ކަށް ެއަރުވައިގެން ެކިޑްނެޕްކޮށްގެންގޮސް ެއާމިނަތު ެޒިޔާދާއާމެދު ެގަދަކަމުން ެބަދުއަޚުލާޤީެ
ގަދަކަމުން ެކާރަ ެ
ލާގައި ެހިމެނޭ ެކުށަކީ ެމަޤާމުގެެ
ބުނާ ެމައްސަލަކަމާއި ެއެ ެމައްސަ ެ
ޢަމަލު ެހިންގިކަމަށް ެތުހުމަތުކުރެވޭކަމަށް ެ ެ
ނުފޫޒުގެެބޭނުންކޮށްގެންެޖިނާއީެކުށެއްގެެޢަމަލުެހިންގިކަމުގެެކުށާއިެޑިސިޕްލިނަރީެއަދިެއިދާރީެކުށްތަކަށްެ
މި ެކުށްތައްކަމަށްެ
ގެ ެެ 01އަދިެެ 02ގައިެބުނާެކުށާއިެ ެ
ދުގެެެ 7ވަނަެމާއްދާގެެ(ހ)ެ ެ
އަދަބުދިނުމާބެހޭެޤަވާޢި ެ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ެކަމާއި ެމިކަންކަން ެމި ެއިޝާރާތްކުރެވުނު ެފޯމަށް ެބެލުމުން ެއެނގެން ެއޮތްހިނދު ެސިވިލްެ
ކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 1582/CV-C/2010ޤަޟިއްޔާގައި ެޙުސައިން ެރިޝީފް ެޠާހާ ެގެ ެފަރާތުން ެކޮށްފައިވާެ
ދަޢުވާއަށް ެޖަވާބުދާރީވުމުގެ ެގޮތުން ެއެޓަރނީ ެޖެނެރަލްގެ ެއޮފީހުގެ ެފަރާތުން ެޝަރީޢަތުގައި ެދައްކާފައިވާެ
ވާހަކަތަކަށް ެބަލާއިރު ެމޯލްޑިވްސް ެޕޮލިސް ެސަރވިސް ެގައި ެޙުސައިން ެރިޝީފް ެޠާހާ ެއަދާކުރަމުންދިޔަެ
ވަޒީފާއިން ެއޭނާ ެވަކިކޮށްފައިވަނީެ ،ޙުސައިން ެރިޝީފް ެޠާހާ ެމޯލްޑިވްސް ެޕޮލިސް ެސަރވިސްގެެ
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ވަޒީފާއެއްގައިހުރެ ެއަންހެން ެކުއްޖަކާމެދު ެގަދަކަމުން ެބަދައަޚުލާޤީ ެޢަމަލު ެހިންގާފައިވާކަމަށްެ
ތުހުކަތުކުރެވިގެން ެއެ ެމައްސަލަ ެމޯލްޑިވްސް ެޕޮލިސް ެސަރވިސްއިން ެތަޙްޤީޤު ެކުރުމަށްފަހު ެތަޙްޤީޤަށްެ
ލިބިފައިވާ ެހެއްކާއި ެޤަރީނާތަކުގެ ެމައްޗަށް ެރިޢާޔަތްކޮށް ެޙުސައިން ެރިޝީފް ެޠާހާ ެއެ ެޢަމަލުގައިެ
ބައިވެރިވިކަމަށް ެމޯލްޑިވްސް ެޕޮލިސް ެސަރވިސްއަށް ެޤަބޫލުކުރެވޭތީ ެކަމަށާއިެ ،ޙުސައިން ެރިޝީފް ެޠާހާގެެ
މައްޗަށް ެތުހުމަތުކުރެވުނީ ެއެއްވެސް ެގޮތަކުން ެއަންހެން ެކުއްޖަކާމެދު ެގަދަކަމުން ެބަދުއަޚުލާޤީ ެޢަމަލުެ
ހިންގުމުގެެތުހުމަތުެނޫންކަމަށާއިެޙުސައިންެރިޝީފްެޠާހާގެެމައްޗަށްެތުހުމަތުކުރެވުނީެޙުސައިންެރިޝީފްެ
ޠާހާގެ ެދަށުން ެމަސައްކަތްކުރާ ެބަޔަކަށް ެއެކަންކުރަން ެހިތްވަރުދީ ެއެކަންކުރަން ެއަންގާފައިވާތީކަމަށާއިެ
ޙުސައިން ެރިޝީފް ެޠާހާގެ ެމި ެޢަމަލަކީ ެފުލުހުންގެ ެކޯޑް ެއޮފް ެކޮންޑަކްޓާއި ެއަދި ެކޯޑް ެއޮފް ެއެތިކްސްއާެ
ކަނޑައެޅިގެން ެޚިލާފު ެކަމެއް ެކަމަށާއިެ ،ޙުސައިން ެރިޝީފް ެޠާހާ ެފުލުހުންގެ ެވަޒީފާއިން ެވަކިކުރީ ެޤާނޫނުެ
ނަންބަރު ެ(ެ 5/2008ފުލުހުންގެ ެޤާނޫނު) ެގެ ެެ 17ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ނ) ެގެ ެދަށުން ެޤާނޫނީ ެބާރުލިބިގެންެ
ވަނަެ
ހަދާފައިވާެ"ޑިސިޕްލިނަރީެއަދިެއިދާރީެކުށްތަކާއިެ،އެެކުށަތަކަށްެއަދަބުދިނުމާބެހޭެޤަވާޢިދު"ެގެެެ ެ 7
މާއްދާގެ ެ(ހ) ެގެ ެެ 1ވަނަ ެނަންބަރާ ެޙަވާލާދީެ ،ހަމަ ެއެ ެޤާނޫނުގެ ެދަށުން ެބާރުލިބިގެން ެހަދާފައިވާެ
ފުލުހުންގެ ެ"ވަޒީފާއާބެހޭ ެޤަވާޢިދު" ެގެ ެެ 24ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ށ) ެގެ ެދަށުން ެކަމަށް ެދައުލަތުގެ ެފަރާތުންެ
ނު"ެގެެެ 17ވަނަެމާއްދާގެެ
ބުނެފައިވާކަންެއެނގެންެއޮތުމުންެއިސްވެެއިޝާރާތްކުރެވުނުެ"ފުލުހުންގެ ެޤާނޫ ެ
(ނ) ެގެ ެދަށުން ެއެކުލަވާލެވިފައިވާ ެއިސްވެ ެއިޝާރާތްކުރެވުނު ެ"ޑިސިޕްލިނަރީ ެއަދި ެއިދާރީ ެކުށްތަކާެ ،އެެ
ކުށްތަކަށް ެއަދަބުދިނުމާބެހޭ ެޤަވާޢިދު" ެގެ ެެ 7ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގެ ެެ 1ވަނަ ެނަންބަރަށާއި ެއަދި ެހަމަެ
ވިފައިވާެއިސްވެެއިޝާރާތްކުރެވުނުެފުލުހުންގެެ"ވަޒީފާއާބެހޭެޤަވާޢިދު"ެ
ބުނެވުނުެޤާނޫނުގެެދަށުންެއެކުލަވާލެ ެ
ގެ ެެ 24ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ށ) ެއަށް ެރިޢާޔަތްކޮށް ެޙުސައިން ެރިޝީފް ެޠާހާ ެވަޒީފާއިން ެވަކިކުރަންޖެހޭނީެ،
ޙުސައިން ެރިޝީފް ެޠާހާގެ ެދަށުން ެމަސައްކަތްކުރާ ެބަޔަކަށްެ ،ދައުލަތުން ެމި ެމައްސަލާގައި ެބުނާެ
އަންހެންކުއްޖާެ(ގދެ .ތިނަދޫ ެެ/ސަކީނާމަންޒިލްެ ،އާމިނަތު ެޒިޔާދާ) ެއާމެދުެބަދުއަޚުލާޤީެޢަމަލު ެހިންގަންެ
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ހިތްވަރުދީެއެކަންކުރަންެ ،ޙުސައިން ެރިޝީފުެޠާހާގެެދަށުގައިެމަސައްކަތްކުރާެބަޔަކަށްެޙުސައިންެރިޝީފްެ
ތިންެސާބިތުވާެޙާލަތެއްގައިކަންެ
ޠާހާ ެއަންގާފައިވާކަންެ،ޝަރުޢީެއަދިެޤާނޫނީެހަމަތަކާެއެއްގޮތްވާެގޮތުގެެމަ ެ
އެނގެންެއޮންނަކަމެވެެ .
އޔާގައިެ
ެ(ދ)ެބާރަވަނަ ެކަމަކީެ،ސިވިލްެކޯޓުގެެނަންބަރު ެެ 1582/CV-C/2010ޤަޟި ް
ލަތުގެެ
ދައުލަތުގެ ެމައްޗަށް ެޙުސައިން ެރިޝީފް ެޠާހާ ެކޮށްފައިވާ ެދަޢުވާއަށް ެޖަވާބުދާރީވުމުގެ ެގޮތުން ެދައު ެ
ފަރާތުން ެދައްކާފައިވާ ެވާހަކަތަކުގައި ެމޯލްޑިވްސް ެޕޮލިސް ެސަރވިސްގައި ެޙުސައިން ެރިޝީފް ެޠާހާެ
އަދާކުރަމުންދިޔަެވަޒީފާއިންެޙުސައިންެރިޝީފްެޠާހާެވަކިކުރަންޖެހުނުެސަބަބަކީެ،ޙުސައިންެރިޝީފްެޠާހާގެެ
ގުމަށްެ
ދަށުން ެމަސައްކަތްކުރާ ެމުވައްޒަފުންތަކަކަށް ެއަންހެން ެކުއްޖަކާމެދު ެބަދުއަޚުލާޤީ ެޢަމަލު ެހިން ެ
ދަށުން ެމަސައްކަތްކުރާ ެބަޔަކަށްެ
ހިތްވަރުދީެ ،އަދި ެމި ެޢަމަލު ެހިންގުމަށް ެޙުސައިން ެރިޝީފު ެޠާހާގެ ެ ެ
ލަތުގެ ެފަރާތުން ެބުނެފައިވާއިރުެ ،ޙުސައިން ެރިޝީފްެ
ޙުސައިން ެރިޝީފް ެޠާހާ ެއަންގާފައިވާތީކަމަށް ެދައު ެ
ޠާހާގެެމައްޗަށްެތުޙުމަތުެކުރެވުނުެ،ޙުސައިންެރިޝީފްެޠާހާގެެދަށުންެމަސައްކަތްކުރާެމުވައްޒަފުންތަކަކަށްެ
އަންހެންެކުއްޖަކާމެދުެބަދުއަޚުލާޤީެޢަމަލުެހިންގުމަށްެހިތްވަރުދީެމިެޢަމަލުެހިންގުމަށްެޙުސައިންެރިޝީފްެ
ޠާހާެއަމުރުކުރިކަންެސާބިތުކޮށްދިނުމަށްެހެކީގެެގޮތުގައިެސިވިލްެކޯޓުގެެނަންބަރުެެ1582/CV-C/2010
ފަރާތުން ެހުށަހަޅާފައިވަނީެ -1ެ :އާމިނަތު ެޒިޔާދާ ެތަޙްޤީޤަށް ެދީފައިވާ ެބަޔާނުގެެ
ޤަޟިއްޔާގައި ެދައުލަތުގެ ެ ެ
ކޮޕީއާއިެ -2ެ،ޙުސައިންެރިޝީފްެޠާހާެތަޙްޤީޤަށްެދީފައިވާކަމަށްެބުނާެބަޔާނުގެެދެލިެކޮޕީެއާއިެތަޙްޤީޤަށްެ
ދީފައިވާކަމަށްބުނާ ެބަޔާނުގެ ެސީޑީއާއިެ -3ެ ،ޙާދިޘާ ެހިނގިކަމަށްބުނާ ެވަގުތު ެޙުސައިން ެރިޝީފް ެޠާހާެ
ކޮށްފައިވާ ެފޯނުކޯލު ެރެކޯޑުތަކުގެ ެތަފްޞީލާއިެ -4ެ ،ޙުސައިން ެރިޝީފް ެޠާހާގެ ެވަޒީފާ ެބަޔާނާއިެ،
ޑިސިޕްލިނަރީެބޯޑުގެެނިންމުމުގެެކޮޕީއާއިެމިެލިޔުންތަކާއިެތަކެތިކަންެއެނގެންެއޮންނައޮތުމެވެެ ެ.
އޔާގައިެ
ެ(ތ)ެތޭރަވަނަ ެކަމަކީެ ،ސިވިލްެކޯޓުގެެނަންބަރުެެ 1582/CV-C/2010ޤަޟި ް
ޢަވުމަށް ެހެކީގެެގޮތުގައިެ
ރީ ެ
ޙުސައިންެރިޝީފްެޠާހާގެެފަރާތުންެކޮށްފައިވާ ެދަޢުވާެނުވަތަެމައްސަލައިންެބަ ެ
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ދައުލަތުގެެފަރާތުންެއެެޤަޟިއްޔާގެެޝަރީޢަތަށް ެހުށަހަޅާފައިވާެގދެ.ތިނަދޫެސަކީނާެމަންޒިލްެއާމިނަތުެ
ސްގެެތަޙުޤީޤަށްެދީފައިވާކަމަށްެބުނާެބަޔާނުގައިެެ2010އޯގަސްޓްެެ06
ޒިޔާދާެ،މޯލްޑިވްސްެޕޮލިސްެސަރވި ެ
ވަނަ ެދުވަހުގެ ެރޭ ެގެ ެފަތިހުގެ ެވަގުތެއްގައި ެއާމިނަތު ެޒިޔާދާ ެމާލޭ ެމާވެޔޮ ެމިސްކިތްެކުރިމައްޗަށް ެއޮންނަެ
ގޯޅިގަނޑުގެ ެކަންމައްޗަށް ެހުރި ެފިހާރަކައިރީ ެބަހައްޓާފައިހުރި ެސައިކަލެއްގެ ެމަތީގައި ެއިންދާެ ،އެސްެ
އަކުރުޖެހި ެކަޅު ެކުލައިގެ ެކަޅު ެބިއްލޫރި ެޖަހާފައިވާ ެކާރެއްގައި ެތިބިބަޔަކު ެއައިސް ެއާމިނަތު ެޒިޔާދާގެެ
ނުރުހުމުގައި ެގަދަކަމުން ެސައިކަލުން ެބާލައިގެން ެއެ ެމީހުން ެތިބި ެކާރަށް ެއަރުވައި ެއާމިނަތު ެޒިޔާދާގެެ
ނުރުހުމުގައި ެއާމިނަތު ެޒިޔާދާެއާމެދު ެބަޔަކު ެގަދަކަމުންެބަދުއަޚުލާޤީެޢަމަލު ެހިންގާފައިވާކަމަށްެބުނެފައިވީެ
ނަމަވެސް ެއެކަމުގައި ެޙުސައިން ެރިޝީފް ެޠާހާ ެއެއްވެސް ެގޮތަކަށް ެޢަމަލީގޮތުން ެބައިވެރިވެފައިވާކަން ެއަދިެ
އެރޭ ެއޭނާއާމެދު ެބަދުއަޚުލާޤީ ެޢަމަލު ެހިނގިކަމަށްބުނާ ެކާރުގެ ެތެރޭގައި ެޙުސައިން ެރިޝީފް ެޠާހާ ެއިންކަންެ
ޢިބާރާތެއް ެބުނެފައި ެނުވާކަމާއި ެއަދި ެއެރޭ ެއޭނާއާމެދު ެބަދު ެއަޚުލާޤީެ
އެނގޭފަދަ ެއެއްވެސް ެބަހެއް ެނުވަތަ ެ ެ
ޢަމަލުެހިންގުމަށްެއެެކާރުގައިެތިބިެއެއްވެސްެމީހަކަށްެނުވަތަެބަޔަކަށްެޙުސައިންެރިޝީފްެޠާހާެހިތްވަރުދީެ
އެކަންކުރަން ެއެމީހުންނަށް ެޙުސައިން ެރިޝީފް ެޠާހާ ެއަންގާފައިވާކަން ެއެނގޭފަދަ ެއެއްވެސް ެވާހަކައެއްެ
ނުވަތަ ެޢިބާރާތެއްވިޔަސް ެއާމިނަތު ެޒިޔާދާގެ ެއެބަޔާނުން ެއެއްވެސް ެމިންވަރަކަށް ެއެނގެން ެނެތްކަންެ
އެބަޔާނަށްެބެލުމުންެއެނގެންެއޮންނަކަމެވެެ ެ.
ެ(ލ)ެސާދަވަނަ ެކަމަކީެ،ސިވިލްެކޯޓުގެެނަންބަރުެެ 1582/CV-C/2010ޤަޟިއްޔާގައިެ
ޙުސައިންެރިޝީފްެޠާހާގެެފަރާތުންެކޮށްފައިވާެދަޢުވާއިންެބަރީޢަވުމަށްެހެކީގެެގޮތުގައިެދައުލަތުގެެފަރާތުންެ
މަށްބުނާެ
އެ ެޤަޟިއްޔާގެ ެޝަރީޢަތަށް ެހުށަހަޅާފައިވާެ ،ޙުސައިން ެރިޝީފް ެޠާހާ ެތަޙްޤީޤަށް ެދީފައިވާ ެކަ ެ
ބަޔާނުގެ ެދެލިކޮޕީއަށްބަލާއިރުެ ،އެ ެބަޔާނަކީެ ،އެ ެބަޔާނުގެ ެއެއްވެސް ެތަނެއްގައި ެޙުސައިން ެރިޝީފް ެޠާހާެ
ސޮއިކޮށްފައިވާ ެބަޔާނެއް ެނޫންކަމާއި ެއަދި ެެ 2010އޯގަސްޓް ެެ 06ވަނަ ެދުވަހުގެ ެރޭ ެނުވަތަ ެއެނޫންެ
ދުވަހެއްގައިެނަމަވެސްެޙުސައިންެރިޝީފްެޠާހާގެެޙަވާލުގައިވާެނުވަތަެއޭނާގެެޙަވާލުގައިެނެތްެވެހިކަލަކަށްެ
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އަންހެންެކުއްޖަކު ެއަރުވައިގެން ެބަދުއަޚުލާޤީެޢަމަލު ެހިންގާފައިވާކަންެނުވަތަ ެއެ ެބާވަތުގެ ެކަމެއް ެކުރުމަށްެ
ރުދީ ެއަދި ެއެފަދަ ެކަމެއްކުރުމަށް ެއެއްވެސް ެމީހަކަށްެ
ޙުސައިން ެރިޝީފް ެޠާހާ ެއެއްވެސް ެފަރާތަކަށް ެހިތްވަ ެ
ޙުސައިން ެރިޝީފް ެޠާހާ ެއަންގާފައިވާކަން ެއެނގޭ ެއެއްވެސް ެޢިބާރާތެއް ެނުވަތަ ެބަހެއް ެއެ ެބަޔާނުގައިެ
އައިސްފައިވާނުވާ ެކަން ެއެ ެބަޔާނަށް ެބެލުމުން ެއެނގެން ެއޮންނައިރު ެެ 2010އޯގަސްޓް ެެ 06ވަނަ ެދުވަހުެ
ން އަންހެންެކުއްޖަކުެއަރުވައިެއޭނަެއޮރިޔާންކޮށްެޙުސައިންެ
ރަޖިސްޓްރީެނަންބަރުެެS5241ކާރަށްެގަދަކަމު ެ
ރިޝީފްެޠާހާެދިރިއުޅޭެގެެކައިރިއަށްެއެއްލާލުމުގައިެޙުސައިންެރިޝީފްެޠާހާެއެއްވެސްެގޮތަކަށްެބައިވެރިެ
ވެފައި ެނުވާކަމަށާއި ެއަދި ެއެފަދަކަމެއް ެމީހަކު ެކުރަނިކޮށްވެސް ެޙުސައިން ެރިޝީފް ެޠާހާ ެނުދެކޭ ެކަމަށްެ
އެބަޔާނުގައިެލިޔެފައިވާކަމާއިެމިކަންކަންެމިބަޔާނަށްެބެލުމުންެއެނގެންެއޮންނައޮތުމުންެމިބަޔާނަކީެ2010ެ،
އޯގަސްޓުެެ 06ވަނަެދުވަހުގައިެއާމިނަތުެޒިޔާދާެނަމަކަށްެކިޔާެއަންހެންެކުއްޖަކާމެދުެބަދުއަޚްލާޤީެޢަމަލުެ
ހިންގުމުގައިެނުވަތަެއޭނާއާެމެދުެއެއްވެސްެއިހާނެތިެޢަމަލެއްެހިންގުމުގައިެޙުސައިންެރިޝީފްެޠާހާެޢަމަލީެ
ގޮތުންެބައިވެރިވެފައިެވާކަންެނުވަތަެއެފަދަެޢަމަލެއްެކުރުމަށް ެޙުސައިންެރިޝީފްެޠާހާެއެއްވެސްެމީހަކަށްެ
ނުވަތަ ެބަޔަކަށް ެހިތްވަރުދީ ެއެފަދަ ެކަމެއްކުރުމަށް ެޙުސައިން ެރިޝީފް ެޠާހާ ެއެއްވެސް ެފަރާތަކަށް ެއަންގާެ
އަމުރުކޮށްފައިވާ ެކަމުގެ ެމައްޗަށް ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެހަމަތަކުގެ ެމަތިން ެހެކި ެނުވަތަ ެޤަރީނާ ެލިބޭެ
ބަޔާނެއްކަމަށްެބަލަންޖެހޭެބަޔާނެއްެނޫންކަންެއެނގެންެއޮންނަެކަމެވެެ ެ.
ރަވަނަ ެކަމަކީެ 2010ެ ،އޯގަސްޓް ެެ 06ވަނަ ެދުވަހުގެ ެފަތިހު ެގދެ .ތިނަދޫެ
ެ(ގ) ެފަނަ ެ
ސަކީނާ ެމަންޒިލް ެއާމިނަތު ެޒިޔާދާެ ،ރަޖިސްޓްރީ ެނަންބަރު ެެ S5241ކާރަށް ެގަދަކަމުން ެއަރުވައި ެއޭނާެ
އާމެދު ެގަދަކަމުން ެބަދުއަޚްލާޤީ ެޢަމަލު ެހިންގުމުގައި ެޙުސައިން ެރިޝީފް ެޠާހާ ެބައިވެރިވެފައި ެނުވާކަމަށްެ
މައްސަލައާ ެގުޅިގެން ެދައުލަތުގެ ެފަރާތުން ެޝަރީޢަތުގައި ެބުނެފައިވާއިރުެ ،އަދި ެޙުސައިން ެރިޝީފް ެޠާހާގެެ
ތުެ
މައްޗަށްެތުހުމަތުެކުރެވިފައިވަނީ ެޙުސައިންެރިޝީފް ެޠާހާ ެގެ ެދަށުން ެމަސައްކަތްކުރާ ެބަޔަކަށް ެެއާމިނަ ެ
ޒިއާދާެއާެމެދުެގަދަކަމުންެބަދުއަޚްލާޤީެޢަމަލުެހިންގުމަށްެހިތްވަރުދީެއެކަންކުރަންެޙުސައިންެރިޝީފްެޠާހާެ
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ން ެމި ެމައްސަލައާ ެގުޅިގެން ެޝަރީޢަތަށް ެދީފައިވާ ެބަޔާންތަކުގައިެ
އަންގާފައި ެވާތީކަމަށް ެދައުލަތުގެ ެފަރާތު ެ
ބުނަމުންދާއިރުެ S5241ެ ،ރަޖިސްޓަރީ ެނަންބަރު ެކާރުގައި ެތިބިކަމަށް ެދައުލަތުން ެބުނާއެއްވެސް ެފަރާތަކަށްެ
އާމިނަތުެޒިއާދާެއާމެދުެބަދުއަޚްލާޤީެޢަމަލުެހިންގުމަށްެހިތްވަރުދީެއަދިެއެފަދަެޢަމަލެއްެކުރުމަށްެޙުސައިންެ
ނުވާކަމަށްެ
ރިޝީފް ެޠާހާ ެއަންގާފައިވާކަން ެއެނގޭ ެނުވަތަ ެދޭހަވާ ެއެއްވެސް ެކޯލެއް ެރިކޯޑްކުރެވިެ ،ނެގިފައި ެ
އިެ
ދައުލަތުގެެފަރާތުންެބުނެފައިވާތީއާއިެދިވެހިރާއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީގެެެ 24ވަނަެމާއްދާގަ ެ
ން ެކަމަށާއި ެއަދިެ
ވާކަންކަ ެ
ކޮންމެ ެމީހަކުމެ ެއަނެކުންނާ ެކުރާ ެޒާތީ ެމުވާޞަލާތުތަކަކީ ެޙުރުމަތްތެރި ެވެގެން ެ
މިކަންކަމަކީ ެކޮންމެ ެމީހަކުމެ ެޙުރުމަތްތެރިކޮށް ެހިތަންވާނެ ެކަންތައްތަކެއްކަމަށް ެސާފު ެބަހުން ެކަނޑައަޅައިެ
ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ެއަދި ެއެކަމަކީެ ،ރައްޔިތުންގެ ެއަސާސީ ެޙައްޤެއްކަން ެޤާނޫނުއަސާސީންެ
ލަތުގެެ
އެނގެންއޮންނައިރު"ެ ،ފޯނުކޯލް" ެރެކޯޑުތަކުގެ ެތަފްޞީލުގެ ެގޮތުގައި ެމި ެމައްސަލައާ ެގުޅިގެން ެދައު ެ
ފަރާތުން ެހުށަހަޅާފައިވާ ެލިޔުމާމެދު ެޙުސައިން ެރިޝީފް ެޠާހާ ެޝަރީޢަތުގައި ެދައްކާފައިވާ ެވާހަކަތަކަށްެ
ބަލާއިރުެ 06ެ ،އޯގަސްޓް ެެ 2010ވަނަ ެދުވަހުގެ ެފަތިހު ެއާމިނަތު ެޒިޔާދާގެ ެނުރުހުމުގައި ެއެރުވިކަމަށްބުނާެ
ދުެ
ކާރުގައި ެތިބިކަމަށް ެދައުލަތުންބުނާ ެބައެއް ެމީހުންގެ ެފޯނަށް ެޙުސައިން ެރިޝީފް ެޠާހާ ެގުޅާފައިވާ ެކަމާމެ ެ
ނުވާކަން ެޙުސައިން ެރިޝީފް ެޠާހާގެ ެބަހުން ެއެނގެން ެއޮތްެ
ޙުސައިން ެރިޝީފް ެޠާހާ ެއިންކާރުކޮށްފައި ެ
ނަށް ެއެވަގުތު ެގުޅަން ެޖެހުނު ެސަބަބަކީ ެއެ ެމީހުންނަކީެ
ނަމަވެސްެ ،ޙުސައިން ެރިޝީފް ެޠާހާ ެއެމީހުން ެ
ޙުސައިން ެރިޝީފް ެޠާހާގެ ެސެކިއުރިޓީ ެބެލެހެއްޓުމާ ެއެވަގުތު ެޙަވާލުގެ ެތިބި ެމީހުން ެކަމަށް ެޙުސައިންެ
މާެ
ރިޝީފް ެޠާހާ ެބުނެފައިވާއިރުެ ،އެ ެމީހުންނަކީ ެޙުސައިން ެރިޝީފް ެޠާހާގެ ެސެކިއުރިޓީ ެބެލެހެއްޓު ެ
ޢުތިރާޒުކޮށްފައިނުވާއިރުެ ،އަދި ެއެެ
ޙަވާލުވެތިބި ެބައެއްނޫންކަމާމެދު ެދައުލަތުގެ ެފަރާތުން ެޗެލެންޖުކޮށް ެއި ެ
މީހުންނަކީ ެޙުސައިން ެރިޝީފް ެޠާހާގެ ެދަށުގައި ެމަސައްކަތްކުރާ ެބައެއްކަމަށް ެދައުލަތުގެ ެފަރާތުންވެސްެ
ބުނެފައިވާއިރު ެއެ ެމީހުންނަށް ެޙުސައިން ެރިޝީފް ެޠާހާ ެގުޅަންޖެހުމަކީ ެއެކަށީގެންވާ ެކަމެއްކަމަށްވާއިރުެ
ކީެ،ހަމައެކަނިެ
ދައުލަތުންބުނާެފަރާތްތަކާެއެވަގުތުެޙުސައިންެރިޝީފްެޠާހާގެެފޯނުންެގުޅާފައިެއޮންނައޮތުމަ ެ
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އޭގެ ެމައްޗަށް ެބަލައިގެން ެއާމިނަތު ެޒިޔާދާ ެއަރުވައިގެން ެގެންދިޔަކަމަށްބުނާ ެކާރުގައި ެތިބި ެފަރާތްތަކަށްެ
ދީެ
އާމިނަތު ެޒިޔާދާ ެއާމެދު ެއިހާނެތިކޮށް ެހިތައި ެއަދި ެއޭނާއާމެދު ެބަދުއަޚުލާޤީ ެޢަމަލު ެހިންގުމަށް ެހިތްވަރު ެ
އެކަންކުރުމަށްެޙުސައިންެރިޝީފްެޠާހާގެެދަށުގައިެމަސައްކަތްކުރާެބަޔަކަށްެއަންގާފައިވާކަމުގެެމައްޗަށްެހެކިެ
ނުވަތަ ެޤަރީނާލިބޭ ެކަމެއްކަމަށް ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެހަމަތަކުގެމަތިން ެބަލަންޖެހޭފަދަ ެސަބަބެއްނޫންކަންެ
އެނގެންއޮންނަކަމެވެެ .
ޅަވަނަެކަމަކީެ،ސިވިލްެކޯޓުގެެނަންބަރުެެ1582/CV-C/2010ޤަޟިއްޔާގައިެ
ެ(ޏ)ެސޯ ެ
ރީޢަވުމަށް ެހެކީގެ ެގޮތުގައި ެދައުލަތުގެ ެފަރާތުން ެއެެ
ޙުސައިން ެރިޝީފް ެޠާހާ ެކޮށްފައިވާ ެދަޢުވާއިން ެބަ ެ
ޤަޟިއްޔާގެެޝަރީޢަތުގެެމަޖިލީހަށްެހުށަހަޅާފައިވާެޙުސައިންެރިޝީފްެޠާހާގެެވަޒީފާެބަޔާނަށްެބަލާއިރުެ،އެެ
ބަޔާނަކީެ ،އާމިނަތު ެޒިޔާދާއާމެދު ެގަދަކަމުން ެބަދުއަޚުލާޤީ ެޢަމަލު ެހިންގުމަށް ެޙުސައިން ެރިޝީފް ެޠާހާގެެ
ދަށުގައި ެމަސައްކަތްކުރާ ެފަރާތަކަށް ެޙުސައިން ެރިޝީފް ެޠާހާ ެހިތްވަރުދީ ެއަދި ެއެފަދަ ެޢަމަލެއް ެކުރުމަށްެ
ޙުސައިންެރިޝީފްެޠާހާގެެދަށުގައިެމަސައްކަތްކުރާެފަރާތަކަށްެޙުސައިންެރިޝީފްެޠާހާެއަންގާފައިވާކަމުގެެ
މައްޗަށް ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެހަމަތަކުގެމަތިން ެހެކި ެނުވަތަ ެޤަރީނާވިޔަސް ެލިބޭ ެލިޔުމެއްނޫންކަންެ
އެނގެންއޮންނަކަމެވެެ ެ.
ެ(ސ) ެސަތާރަވަނަކަމަކީެ ،ސިވިލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ1582/CV-C/2010
ރީޢަވުމަށްޓަކައި ެދައުލަތުގެ ެފަރާތުންެ
ޤަޟިއްޔާގައި ެޙުސައިން ެރިޝީފް ެޠާހާ ެކޮށްފައިވާ ެދަޢުވާއިން ެބަ ެ
ޝަރީޢަތަށްެހުށަހަޅާފައިވާެޑިސިޕްލިނަރީެބޯޑުގެެނިންމުމުގެެގޮތުގައިެހުށަހަޅާފައިވާެލިޔުމަށްެބަލާއިރުެމިެ
ލިޔުމުގައި ެބުނާ ެމައްސަލަ ެޑިސިޕްލިނަރީ ެބޯޑުން ެތަޙްޤީޤުކޮށް ެބެލުމަށްފަހުެ ،ޑިސިޕްލިނަރީ ެބޯޑުން ެނިންމިެ
ގޮތުގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ެޗީފް ެއިންސްޕެކްޓަރ ެއޮފް ެޕޮލިސް ެޙުސައިން ެރިޝީފް ެޠާހާ ެގެ ެމައްޗަށްެ
ހުށަހެޅިފައިވާެމައްސަލައިގެެބާވަތަށާއިެހުށަހެޅިފައިވާެކަންތައްތަކަށްެބަލާއިރުެ2010ެ،އޯގަސްޓްެެ06ވަނަެ
ގެ ެފަތިހު ެގދެ .ތިނަދޫ ެެ /ސަކީނާމަންޒިލް ެއާމިނަތު ެޒިޔާދާ ެމާވެޔޮ ެމިސްކިތް ެކައިރީގައި ެހުއްޓާެ
ދުވަހު ެ
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 S5241ރަޖިސްޓަރީ ެނަންބަރު ެކާރަށް ެގަދަކަމުން ެއަރުވާެ ،އޭނާ ެލައިގެން ެހުރި ެހެދުން ެބާލުވާެ،
ހިންގާފައިވާެޢަމަލުގައިެބައިވެރިވިކަމަށްެތުހުމަތުކުރެވުނުެއެންމެހައިެފަރާތްތަކުންެބޯޑަށްެޖަވާބުދާރީވުމުގައިެ
ތުހުމަތުކުރެވުނު ެެ 04މީހުން ެދައްކާފައިވާ ެވާހަކަތަކުން ެފުށުއަރާ ެގިނަ ެކަންތައްތަކެއް ެހުރުމާއިެ ،ކަމުގެެ
އަޞްލު ެއޮޅުވާލަންެމަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމަށް ެޑިސިޕްލިނަރީ ެބޯޑަށް ެޤަބޫލުކުރެވިފައިވާތީއާއިެ،ތަޙްޤީޤުކުރިެ
ފަރާތުން ެހުށަހަޅާފައިވާ ެހެއްކާއި ެޤަރީނާތަކަށް ެރިޢާޔަތްކޮށް ެބަލާއިރުެ ،ޗީފް ެއިންސްޕެކްޓަރ ެއޮފް ެޕޮލިސްެ
ޙުސައިން ެރިޝީފް ެޠާހާ ެފުލުހުންގެ ެކޯޑް ެއޮފް ެކޮންޑަކްޓާއިެ ،އަދި ެކޯޑް ެއޮފް ެއެތިކްސްއާެ
ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް ެޑިސިޕްލިނަރީ ެބޯޑަށް ެޤަބޫލުކުރެވޭތީެ ،ޑިސިޕްލިނަރީ ެއަދި ެއިދާރީ ެކުށްތަކާއި ެއެެ
ލާދީެ،ފުލުހުންގެެ
ކުށްތަކަށްެއަދަބުދިނުމާބެހޭެޤަވާޢިދުގެެެ 7ވަނަެމާއްދާގެެ(ހ)ެގެެެ 1ވަނަެނަންބަރާެޙަވާ ެ
ވަޒީފާއާބެހޭ ެޤަވާޢިދުގެ ެެ 24ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ށ) ެގެ ެދަށުން ެފުލުހުންގެ ެވަޒީފާއިން ެވަކިކުރަންެ
ނިންމީކަމަށްކަމުގައިކަން ެޑިސިޕްލިނަރީ ެބޯޑްގެ ެނިންމުމުން ެއެނގެން ެއޮތުމުން ެރިޝީފް ެޠާހާއާމެދު ެއެެ
ނިންމުމުގެ ެދަށުން ެއެޅުމަށް ެފެންނަކަމަށް ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެފިޔަވަޅު ެއެޅުމަށް ެޑިސިޕްލިނަރީ ެބޯޑުންެ
ނިންމާފައިވަނީ ެމައިގަނޑު ެތިން ެސަބަބެއްގެ ެމައްޗަށް ެރިޢާޔަތްކޮށްގެންކަމާއި ެއޭގެތެރެއިން ެފުރަތަމަެ
ސަބަބަކީެ ،ތުހުމަތުކުރެވުނު ެެ 04މީހުން ެދައްކާފައިވާ ެވާހަކަތަކުން ެފުށުއަރާ ެގިނަ ެކަންތައްތަކެއްެ
ހުރުންކަމާއިެދެވަނަެސަބަބަކީެކަމުގެެއަޞްލުެއޮޅުވާލަންެމަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމަށްެޑިސިޕްލިނަރީެބޯޑަށްެ
ޤަބޫލުކުރެވުންކަމާއިެ ،ތިންވަނަ ެސަބަބަކީެ ،ތަޙްޤީޤުކުރި ެފަރާތުން ެހުށަހަޅާފައިވާ ެހެއްކާއި ެޤަރީނާތަކަށްެ
ފުލުހުންގެ ެކޯޑް ެއޮފް ެކޮންޑަކްޓާ ެއަދި ެކޯޑް ެއޮފްެ
ރިޢާޔަޔްކޮށް ެބެލިއިރުެ ،ޙުސައިން ެރިޝީފް ެޠާހާ ެ ެ
އެތިކްސްއާ ެޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް ެޑިސިޕްލިނަރީ ެބޯޑަށް ެޤަބޫލުކުރެވުންކަމާއި ެމިތިން ެސަބަބުކަމާއި ެމީގެެ
ތެރެއިން ެފުރަތަމަ ެސަބަބު ެބިނާކޮށްފައިވަނީ ެތުހުމަތު ެކުރެވުނު ެފަރާތްތަކުން ެދައްކާފައިވާ ެވާހަކަތަކުގައިެ
ފުށުއަރާ ެގިނަ ެކަންތައްތަކެއް ެހުންނަހުރުމުގެ ެމައްޗަށްކަމަށްވާއިރުެ ،ތަޙްޤީޤަކަށް ެނުވަތަ ެޝަރީޢަތަކަށްެ
ނަމަވެސް ެގެނެވޭ ެފަރާތްތަކެއް ެއޭގެ ެއެކަކު ެބުނާ ެއެއްޗެއްެ ،އަނެކަކު ެބުނާ ެއެއްޗަކާ ެކަނޑައެޅިގެންެ
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ފުށުއަރާެ ،ތަޢާރުޟުވެގެންދިއުމަކީެ ،ޝަރުޢީ ެމިންގަނޑުން ެބަލާއިރުެ ،އޭގެ ެމައްޗަށް ެބަލައި ެކަމެއްެ
ބަލަންޖެހޭެޝަރުޢީެއަދިެޤާނޫނީެހަމައެއްނޫންކަމާއިެދެވަނަެސަބަބުެބިނާކޮށްފައިވަނީެކަމުގެެ
ސާބިތުވާކަމަށްެ ެ
އަޞްލު ެއޮޅުވާލަން ެތަޙްޤީޤަށް ެގެނެވުނު ެފަރާތްތަކުން ެމަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމަށް ެޑިސިޕްލިނަރީ ެބޯޑަށްެ
ޤަބޫލުކުރެވޭ ެކުރެވުމުގެ ެމައްޗަށް ެކަމަށްވާއިރުެ ،ޤާނޫނީ ެނަޒަރަކުންބަލާއިރުެ ،ތަޙްޤީޤެއްގައި ެތަޙްޤީޤުކުރާެ
ވާެ
ފަރާތުން ެބަލަންޖެހޭ ެމައިގަނޑު ެއަސާސުތަކަކީ ،ޤާނޫނުގައި ެކަނޑައެޅިފައިވާ ެޢިޖުރާއަތުތަކާ ެއެއްގޮތް ެ
ގޮތުގެމަތިން ެއެ ެތަޙްޤީޤެއްގައި ެހޯދަން ެބޭނުންވާ ެކަންކަމާ ެގުޅޭ ެހެކިތައް ެހޯދައި ެއެ ެހެކިތައް ެޖަމާކޮށްެ
އޭގެފަހުން ެއެހެކިތަކަކީ ެއެ ެތަޙްޤީޤެއްގައި ެތުހުމަތުކުރެވުނު ެފަރާތަކާމެދު ެޖިނާއީ ެގޮތުން ެނުވަތަެ
މަވެސް ެފިޔަވަޅު ެއެޅުމަށް ެއެކަށޭނަ ެކާފީ ެހެކިތަކެއްތޯ ެކަނޑައެޅުމަށްޓަކައިެ ،އެ ެހެކިތައްެ
ތައުދީބީގޮތުން ެނަ ެ
ވަޒަންކުރުންކަމަށްވާއިރު ،ކަމެއްގެ ެއަޞްލު ެއޮޅުވާލަން ެބަޔަކު ެމަސައްކަތް ެކުރާކަމަށްބުނެ ެތަޙްޤީޤެއްގެެ
ދަށުން ެހޯދަން ެބޭނުންވިކަންތައް ެއެބައެއްގެ ެމައްޗަށް ެސާބިތުވާކަމަށް ެބެލުމަކީެ ،ޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީެ
މިންގަނޑުން ެބަލާއިރު ެއޭގެ ެމައްޗަށް ެބަލައި ެކަމެއް ެސާބިތުވާކަމަށް ެބަލަންޖެހޭ ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީެ
ހަމައެއްނޫންކަމާއި ެތިންވަނަ ެސަބަބު ެބިނާކޮށްފައިވަނީ ެތަޙްޤީޤުކުރި ެފަރާތުން ެހުށަހަޅާފައިވާ ެހެއްކާއިެ
ޤަރީނާތަކަށްެބެލިއިރުެ،ޙުސައިންެރިޝީފްެޠާހާެފުލުހުންގެެކޯޑްެއޮފްެކޮންޑަކްޓާއިެކޯޑްެއޮފްެއެތިކްސްއާެ
ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށްެޑިސިޕްލިނަރީެބޯޑަށްެޤަބޫލުކުރެވޭެކުރެވުމުގެެމައްޗަށްވާއިރުެ،ޑިސިޕްލިނަރީެބޯޑުގެެއެެ
ނިންމުމަށް ެވާޞިލްވުމަށްޓަކައި ެފާހަގަކޮށްފައިވާ ެކަންކަމަށްބަލާއިރުެ ،އެ ެތަޙްޤީޤަށް ެގެނެވުނު ެއެއްވެސްެ
މީހެއްގެެބަހުންެމިެތަޙްޤީޤުގައިެބަޔާންކުރެވޭެއަންހެންެމީހާއާމެދުެބަދުއަޚުލާޤީެޢަމަލެއްެނުވަތަެއިހާނެތިެ
މަށްެނުވަތަެއެެއަންހެންމީހާއާމެދުެއެފަދަެ
ޢަމަލެއްެހިންގުމުގައިެޙުސައިންެރިޝީފްެޠާހާެބައިވެރިވެފައިވާކަ ެ
ޢަމަލެއް ެހިންގުމަށްެ ،ޙުސައިން ެރިޝީފް ެޠާހާ ެހިތްވަރުދީ ެއެފަދަ ެކަމެއް ެކުރުމަށް ެއޭނާގެ ެދަށުގައިެ
ވާކަމަށް ެފާހަގަކޮށްފައިނުވާކަމާއިެ ،އަދިެ
މަސައްކަތްކުރާ ެއެއްވެސް ެމީހަކަށް ެއަންގަވާފައިވާކަމަށް ެބުނެފައި ެ
ޑިސިޕްލިނަރީެބޯޑުގެެމިެނިންމުންެބިނާކޮށްފައިވަނީެއާމިނަތުެޒިޔާދާއާމެދުެބަދުެއަޚުލާޤީެޢަމަލުެހިންގުމަށްެ
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ރިޝީފް ެޠާހާ ެއަންގާފައިވާކަމުގެ ެމައްޗަށްކުރެވޭ ެތުޙުމަތެއްގެ ެމައްޗަށް ެބިނާކޮށްގެންކަން ެމި ެރިޕޯޓުގެެ
ގެެ
ފާހަގަކުރެވުނުެނުކުތާތަކުގެެެ 20ވަނަެނަންބަރުންެސާފުކޮށް ެއެނގެންއޮތުމުން ެހަމައެކަނި ެތުހުމަތުތަކެއް ެ
މައްޗަށް ެބިނާކޮށް ެއެއްވެސް ެބާވަތެއްގެ ެކުށެއް ެމީހަކު ެކޮށްފައިވާކަމަށް ެބެލުމަކީ ެއަބުރާއި ެޝަރަފުެ
ޙިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި ެއިސްލާމީ ެޝަރީޢަތުގައި ެކަނޑައެޅި ެބަޔާންވެފައިވާ ެޤަވާޢިދުތަކާ ެއުޞޫލުތަކާ ެއަދިެ
ހޫމާެއަދިެ
ޤާނޫނުއަސާސީގެެެ 33ވަނަެމާއްދާގައި ެކަނޑައަޅާފައިވާެއަބުރުރައްކާތެރި ެކުރުމުގެެޙައްޤުގެެމަފް ެ
ދިފައިވާެ"އިންޓަނޭޝަނަލްެެ
އިންސާނީެޙައްޤުތައްެޙިމާޔަތްތެރިކޮށްެއެެޙައްޤުތައްެކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައިެއުފެ ެ
ކޮންވެނަންޓް ެއޮން ެސިވިލް ެއެންޑް ެޕޮލިޓިކަލް ެރައިޓްސް ެ(އައި.ސީ.ސީ.ޕީ.އާރ)" ެފަދަ ެބައިނަލްއަޤުވާމީެ
ޞޫލުތަކާެޚިލާފުކަމެއްކަންެއެނގެންެއޮންނާތީެމިެކަންކަމުގެެ
މުއާޙަދާެތަކުގައިެކަނޑައެޅިެބަޔާންވެފައިވާެއު ެ
މައްޗަށްެރިޢާޔަތްކޮށްެބެލުމުންެޑިސިޕްލިނަރީެބޯޑުންެރިޝީފްެޠާހާއާެމެދުެއަޅާފައިވާެފިޔަވަޅުެއަޅާފައިވަނީެ
މެވެެ .
ވޭނެތަނެއްެނެތު ެ
ޝަރުޢީެއަދިެޤާނޫނީެހަމަތަކާެއެއްގޮތަށްކަމަށްެބެލެ ެ
(ޑ)ެއަށާރަވަނަ ެކަމަކީެ،ސިވިލްެކޯޓުގެެނަންބަރުެެ 1582/CV-C/2010ޤަޟިއްޔާގައިެ
ރިޝީފްެޠާހާެކޮށްފައިވާެދަޢުވާއިންެބަރީޢަވުމަށްޓަކައިެހެކީގެެގޮތުގައިެދަޢުލަތުގެެފަރާތުންެހުށަހަޅާފައިވާެ،
ޙުސައިންެރިޝީފްެޠާހާެތަޙްޤީޤަށް ެދީފައިވާކަމަށްބުނާެބަޔާނުގެެސީޑީއަށްެބަލާއިރުެ،އެެސިޑީގެެއެއްވެސްެ
ހިސާބެއްގައި ެޙުސައިން ެރިޝީފް ެޠާހާގެ ެދަށުން ެމަސައްކަތްކުރާ ެމުވައްޒަފުންތަކަކަށް ެއަންހެންކުއްޖަކާމެދުެ
ހާެ
ބަދުއަޚުލާޤީ ެޢަމަލު ެހިންގުމަށް ެހިތްވަރުދީެ ،މިފަދަ ެޢަމަލެއް ެހިންގުމަށް ެޙުސައިން ެރިޝީފް ެޠާ ެ
އަމުރުކުރިކަން ެއެނގޭ ެނުވަތަ ެއެފަދަ ެގޮތަކަށް ެޙުސައިން ެރިޝީފް ެޠާހާ ެޢަމަލުކޮށްފައިވާކަން ެދޭހަވާފަދަެ
ޢިބާރާތެއް ެނުވަތަ ެބަހެއް ެއައިސްފައިނުވާކަން ެއެސީޑީއަށް ެބެލުމުން ެއެނގެން ެއޮތުމުން ެއެެ
އެއްވެސް ެ ެ
ރާ ެމުވައްޒަފުންތަކަކަށް ެއަންހެންެ
ސީޑީގައިވާ ެވާހަކަތަކަކީ ެޙުސައިން ެރިޝީފް ެޠާހާގެ ެދަށުން ެމަސައްކަތްކު ެ
ކުއްޖަކާމެދުެބަދުއަޚުލާޤީެޢަމަލުެހިންގުމަށްެހިތްވަރުދީެމިފަދަެޢަމަލެއްެހިންގުމަށްެޙުސައިންެރިޝީފްެޠާހާެ
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އަމުރުކުރިކަމުގެ ެމައްޗަށް ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެހަމަތަކުގެމަތިން ެހެކި ެނުވަތަ ެޤަރީނާ ެލިބޭެ
ވާހަކަތަކެއްކަމަށްެބެލެވޭފަދަެވާހަކަތަކެއްނޫންކަންެއެނގެންއޮންނައޮތުމެވެެ ެ.
(ޒ) ެނަވާރަވަނަ ެކަމަކީ ެެ 06އޯގަސްޓް ެެ 2010ވަނަ ެދުވަހުގެ ެރޭ ެބަޔަކު ެމީހުންެ
ގަދަކަމުން ެގދެ .ތިނަދޫ ެސަކީނާމަންޒިލް ެއާމިނަތު ެޒިޔާދާ ެކާރަކަށް ެއަރުވައިގެން ެއޭނާއާމެދު ެގަދަކަމުންެ
ބަދުއަޚުލާޤީެޢަމަލުެހިންގުމަށްފަހުެ،އޭނާގައިގައި ެއެއްވެސްެއެއްޗެއްެނެތްެޙާލަތެއްގައިެފަރީދީެމަގުގެެވާތްެ
ފަޅީގެެޕޭވްމަންޓްެމަތީގައިެހުރިެވެލިެބަސްތާތަކެއްގެެމައްޗަށްެވައްޓާލާފައިެދިޔަފަހުންެއާމިނަތުެޒިޔާދާެއެެ
ންެ
ޙާލުގައިވަނިކޮށް ެފަނަރަ ެނުވަތަ ެވިހި ެވަރަކަށް ެމިނެޓް ެފަހުން ެމީހަކުއައިސް ެއާމިނަތު ެޒިޔާދާ ެއޮރިޔާ ެ
ނިވައިކުރުމަށް ެކަޅުކުލައިގެ ެޓީޝާޓެއް ެދިނުމުން ެއެ ެޓީޝާޓް ެއެ ެވަގުތު ެލީކަމަށް ެއާމިނަތު ެޒިޔާދާެ
މޯލްޑިވްސް ެޕޮލިސް ެސަރވިސްއަށް ެދީފައިވާ ެ ެބަޔާނުގައި ެބުނެފައިވީނަމަވެސް ެއާމިނަތު ެޒިޔާދާ ެމިގޮތަށްެ
ބުނެފައިމިވަނީެ،އޭނާއާމެދުެހިންގުނުކަމަށްެއޭނާގެެބަޔާނުގައިެބުނާެބަދުއަޚުލާޤީެޢަމަލުެހިންގިެބަޔަކުެއެެ
ޢަމަލު ެހިންގާ ެނިމުނުފަހުންކަން ެއޮޅުމެއް ެނެތްގޮތެއްގައި ެއޭނާގެ ެބަޔާނުން ެސާފުވާން ެއޮތްއިރުެ ،މިެ
މައްސަލައާ ެގުޅިގެން ެޙުސައިން ެރިޝީފް ެޠާހާ ެޝަރީޢަތުގައި ެދައްކާފައިވާ ެވާހަކަތަކުގައި ެެ 06އޯގަސްޓްެ
ެ 2010ވަނަެދުވަހުގެެރޭެފަތިހުގެެވަގުތެއްގައިެޙުސައިންެރިޝީފްެޠާހާެއުޅޭެގޭގައިެޓީވީެބަލަންެއިންދާެ
ބޭރުން ެއަޑުގަދަވެގެން ެބެލްކަންޏަށް ެނުކުމެ ެބޭރު ެބެލިއިރު ެޙުސައިން ެރިޝީފް ެޠާހާ ެދިރިއުޅޭ ެގެެ
ރޔާންެ
ކުރިމަތީގައިެއަންހެންެކުއްޖަކުެއޮރިޔާމުންެހުއްޓާެފެނިގެންެޙުސައިންެރިޝީފްެޠާހާެއެެކުއްޖާެއޮ ި
ރުމަށްޓަކައި ެކަޅު ެޓީޝާޓެއް ެހިފައިގެން ެއައިސް ެދިންކަމަށް ެބުނެފައިވާ ެބުނުމަށް ެބަލާއިރުެ ،މީހަކުެ
ނިވާކު ެ
އޮރިޔާން ެހާލުގައި ެމަގުމަތީގައި ެހާލުގައި ެޖެހިފައިވާކަން ެއެނގޭހިނދުެ ،އޭނާ ެއޮރިޔާން ެނިވާކޮށްދިނުމަށްެ
ކުޅަދާނަވެގެންވީ ެކޮންމެ ެމީހަކުެ ،އެ ެޙާލަތުގައި ެއެފަދަ ެމީހަކަށް ެއެހީތެރިވުމަކީ ެއިސްލާމީ ެރިވެތި ެއަޚްލާޤުެ
އެކަމަށްެބާރުއަޅާެކަމެއްކަމަށްވުމާއި ެއަދިެމީގެެއިތުރުންެޤާނޫނުެނަންބަރުެ(ެ 5/2008ފުލުހުންގެެޤާނޫނު)ެ
ގެ ެެ 7ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގެ ެެ 7ވަނަ ެނަންބަރުގައި ެއެހީތެރިކަން ެބޭނުންވެފައިވާ ެކޮންމެ ެފަރުދަކަށްެ
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އެހީތެރިވެދިނުމަކީ ެފުލުހުންގެ ެވާޖިބުތަކުގެ ެތެރޭގައި ެހިމެނޭ ެކަމެއްކަމަށް ެބަޔާންކޮށްފައިވުމުންެ06ެ ،
އޯގަސްޓްެެ 2010ވަނަެދުވަހުގެެރޭެފަތިހުގެެވަގުތެއްގައިެރިޝީފްެޠާހާެދިރިއުޅޭެގޭގައިެއިންދާެބޭރުންެ
އަޑުގަދަވެގެންެބެލިއިރުެ،ޙުސައިންެރިޝީފްެޠާހާެދިރިއުޅޭެގޭެކުރިމަތީގައިެއަންހެންެކުއްޖަކުެއޮރިޔާމުންެ
ސް ެއެެކުއްޖާއަތަށް ެދިންކަމަށްެ
ހުއްޓާ ެފެނިގެން ެއެެކުއްޖާ ެއޮރިޔާން ެނިވާ ެކުރުމަށްޓަކައި ެޓީޝާޓެއްގެންގޮ ެ
ރިޝީފް ެޠާހާ ެބުނާ ެބުނުމަކީެ ،ރިޝީފް ެޠާހާ ެއެ ެކުއްޖާއާމެދު ެބަދުއަޚުލާޤީ ެޢަމަލު ެހިންގާފައިވާކަމުގެެ
މައްޗަށްެނުވަތަެ،ރިޝީފްެޠާހާގެެދަށުގައިެމަސައްކަތްކުރާެބަޔަކަށްެ،އެފަދަެޢަމަލެއްެހިންގުމަށްެހިތްވަރުދީެ
އެފަދަ ެޢަމަލެއް ެހިންގުމަށް ެޙުސައިން ެރިޝީފް ެޠާހާ ެއަންގާފައިވާ ެކަމުގެ ެމައްޗަށް ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީެ
ހަމަތަކުގެެމަތިންެހެކިެނުވަތަެޤަރީނާެލިބޭކަމެއްކަމަށްެބެލެވޭނެެހަމައެއްެނެތުމެވެެ ެެ.
(ޓ) ެވިހިވަނަކަމަކީެ ،މި ެމައްސަލައާ ެގުޅިގެން ެޝަރީޢަތުގައި ެދެ ެފަރާތުން ެދައްކާފައިވާެ
ވާހަކަތަކަށް ެބަލާއިރުެ 6ެ ،އޯގަސްޓް ެެ 2010ވަނަ ެދުވަހުގެ ެރޭ ެގދެ .ތިނަދޫ ެސަކީނާމަންޒިލް ެއާމިނަތުެ
ޒިޔާދާއާމެދުެގަދަކަމުންެބަދުއަޚުލާޤީެޢަމަލުެއެކާރެއްގެެތެރޭގައިެހިނގުނުކަމަށްެމިެމައްސަލައިގައިެބުނެވޭެ
ކާރުގެ ެތަޅުދަނޑި ެއެ ެޢަމަލު ެހިނގިކަމަށް ެބުނާ ެރޭ ެއޮތީ ެރިޝީފް ެޠާހާގެ ެއަތުގައި ެނޫންކަންެ
އެނގެންއޮތްކަމުގެ ެއިތުރުން ެޑިސިޕްލިނަރީ ެބޯޑުން ެމައްސަލަ ެނިންމުމުގައި ެފާހަގަކޮށްފައިވާެ
މެވެެ ެ.
އޮތީެރިޝީފްެޠާހާގެެއަތުގައިެނޫންކަންއެނގެންެއޮންނަކަ ެ
ނުކުތާތަކުންވެސްެއެކާރުގެެތަޅުދަނޑިެ ެ
(ޔ) ެއެކާވީސްވަނަ ެކަމަކީެ ،މި ެމައްސަލައާ ެގުޅިގެން ެދައުލަތުގެ ެފަރާތުން ެދައްކާފައިވާެ
ވާހަކަތަކަށް ެބަލާއިރުެ 06ެ ،އޯގަސްޓް ެެ 2010ވަނަ ެދުވަހުގެ ެރޭ ެގދެ .ތިނަދޫ ެސަކީނާމަންޒިލް ެއާމިނަތުެ
ޒިޔާދާއާމެދުެބަޔަކުެއޭނާގެެނުރުހުމުގައިެ،ކާރެއްގެެތެރެއަށްެލައިގެންެހިންގިކަމަށްބުނާެބަދުއަޚުލާޤީ ެޢަމަލުެ
ހިންގުމަށް ެރިޝީފް ެޠާހާގެ ެދަށުގައި ެމަސައްކަތްކުރާ ެބަޔަކަށް ެހިތްވަރުދީ ެއަދި ެއެ ެއަންހެންމީހާއާމެދު ެއެެ
ޢަމަލު ެހިންގުމަށްެޙުސައިންެރިޝީފްެޠާހާ ެއެެމީހުންނަށް ެއަންގާފައިވާކަމަށްެދައުލަތުންެދެކޭެމައިގަނޑުެ
ޤީޤަށް ެދީފައިވާކަމަށްބުނާ ެބަޔާނުގައިެ ،އޭނާއާމެދު ެއެރޭ ެއެ ެކާރުގައިެ
ސަބަބަކީެ ،އެ ެއަންހެންމީހާ ެތަޙް ެ
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ހިންގުނުކަމަށްބުނާ ެބަދުއަޚުލާޤީ ެޢަމަލު ެހިންގިމީހުންގެ ެފޯނުތަކަށް ެމީހަކު ެގުޅައި ެއޭނާއާމެދުެ
ތުެ
ޢަމަލުކުރަންވީގޮތްެކިޔައިދީހަދާކަމަށް ެއެ ެމީހުން ެދެއްކި ެވާހަކަތަކުންެއޭނާއަށް ެއެނގިފައިވާކަމަށް ެއާމިނަ ެ
ޒިޔާދާ ެގެ ެބަޔާނުގައި ެއޭނާ ެވާހަކަދައްކާފައިވާތީ ެއެ ެސަބަބަށްޓަކައިކަން ެމައްސަލައާ ެގުޅިގެން ެދައުލަތުގެެ
ފަރާތުންެދައްކާފައިވާެވާހަކަތަކަށްެބެލުމުންެއެނގެންއޮތްއިރުެ،އާމިނަތުެޒިޔާދާގެެބަޔާންެނިންމަމުންެއޭނާެ
ންވާކަމަށްކަން ެއެ ެބަޔާނުންެ
ބުނެފައިވަނީ ެއޭނާއާމެދު ެއެކަން ެހިންގި ެމީހުންނާމެދު ެދަޢުވާކުރަން ެއޭނާ ެބޭނު ެ
އެނގެންއޮތުމުން ެއެ ެޢަމަލުގައި ެއެއްވެސް ެގޮތެއްގައި ެބައިވެރިވާކަމަށް ެތުހުމަތުކުރެވޭ ެކޮންމެ ެމީހަކުމެވާނީެ
ޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެހަމަތަކުގެމަތިން ެބަލާއިރު ެއޭނާގެ ެޚަޞްމަކަށްކަމާއި ެއެހެންކަމުން ެއޭނާއަކީ ެމިެ
މައްސަލައިގައިެމުސްތަޤިއްލުެހެކިވެރިއެއްކަމުގައިެބެލެވިދާނެެމީހެއްކަމަށްެނުބެލެވޭނެކަންެއެނގެންއޮތުމުންެ
ގެެ
އެކަމުގައިެތުހުމަތުކުރެވޭެމީހެއްގެެމައްޗަށްެޝަރުޢީެއަދިެޤާނޫނީެހަމަތަކުގެމަތިންެއެކަންެސާބިތުވާވަރު ެ
ކާފީެހެއްކާއިެޤަރީނާެނެތިެހަމައެކަނިެއޭނާގެެއެބުނުންއެއީެއޭނާގެެޚަޞްމެއްގެެމައްޗަށްެއޭނާގެެބަޔާނުގައިެ
ބުނެފައިވާ ެޢަމަލު ެހިންގިކަމުގެ ެމައްޗަށް ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެހަމަތަކުގެ ެމަތިން ެހެކި ެނުވަތަ ެޤަރީނާެ
ދުެ
ލިބޭނެ ެބުނުމެއްކަމަށް ެނުބެލެވޭނެތީ ެއާމިނަތު ެޒިޔާދާ ެގެ ެބަޔާނުގައި ެބުނާ ެއެ ެވާހަކަތަކަކީ ެއެނާއާމެ ެ
ބުނެވުނު ެދުވަހުގެ ެރޭ ެހިންގުނުކަމަށްބުނާ ެބަދުއަޚުލާޤީ ެޢަމަލު ެހިންގުމަށް ެޙުސައިން ެރިޝީފް ެޠާހާގެެ
ދަށުގައި ެމަސައްކަތްކުރާ ެބަޔަކަށް ެއެ ެކަންކުރުމަށް ެހިތްވަރުދީ ެއަދި ެއޭނާއާމެދު ެއެ ެޢަމަލު ެހިންގުމަށް ެއެެ
މުގެެމައްޗަށްެހެކިެ
މީހުންނަށްެޙުސައިންެރިޝީފްެޠާހާެއަންގާފައިވާކަމަށްެޝަރުޢީެހަމަތަކުގެމަތިންެޘާބިތުވު ެ
ނުވަތަ ެޤަރީނާ ެލިބޭނެ ެވާހަކަތަކެއްކަމުގައި ެބެލެވޭނެ ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެހަމައެއް ެނެތްކަން ެއެނގެންެ
އޮންނަކަމެވެެ ެ.
(ޕ) ެބާވީސްވަނަ ެކަމަކީެ ،ޑިސިޕްލިނަރީ ެބޯޑުގެ ެނިންމުން ެހިމެނޭ ެރިޕޯޓުގައިެ
ފާހަގަކޮށްފައިވާ ެނުކުތާތަކަށް ެބަލާއިރުެ ،އެ ެރިޕޯޓުގައިބުނާ ެއަންހެންކުއްޖާއާމެދު ެއޭނާގެ ެނުރުހުމުގައިެ
ޕޓުގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާެ
ހިންގުނުކަމަށްބުނާ ެބަދުއަޚުލާޤީ ެޢަމަލު ެހިންގުމުގެ ެތުހުމަތުގައި ެގެނެވުނު ެއެ ެރި ޯ
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އެއްވެސް ެފަރާތެއްެ ،އަންހެންކުއްޖަކާމެދު ެބަދުއަޚުލާޤީ ެޢަމަލު ެހިންގުމަށް ެޙުސައިން ެރިޝިފް ެޠާހާ ެއެެ
ގާފައިވާކަން ެނުވަތަ ެއެފަދަ ެޢަމަލެއް ެއޭނާ ެއާމެދު ެހިންގުމަށް ެޙުސައިން ެރިޝީފް ެޠާހާގެެ
އަން ެ
މީހުންނަށް ެ ެ
ފަރާތުން ެއެ ެމީހުންނަށް ެއަންގާފައިވާކަންކަމަށް ެބުނާކަމަށް ެފާހަގަކޮށްފައިނުވާކަން ެއެ ެރިޕޯޓަށް ެބެލުމުންެ
އެނގެންއޮންނަކަމެވެެ ެ.
(ޖ) ެތޭވިސްވަނަ ެކަމަކީެ ،މަދަނީ ެމައްސަލަތަކުގައި ެހުށަހެޅޭ ެހެކިތަކާއި ެދަލީލުތައްެ
ބިލިޓީ" ެގެެ
ވަޒަންކުރުމުގައި ެކޮމަންލޯ ެޖުރިސްޑިކްޝަންތަކުން ެރިޢާޔަތްކުރާ ެ"ބެލެންސް ެއޮފް ެޕްރޮބެ ެ
މިންގަނޑުންވެސް ެމައްސަލައެއްގައި ެހުށަހެޅޭ ެހެކިތައް ެވަޒަންކޮށް ެތަޤްޔީމްކުރުމަކީ ެމައްސަލަ ެބަލާެ
ފަނޑިޔާރެއްގެެނުވަތަެފަނޑިޔާރުންގެެއިޚްތިޔާރީެބާރުތެރޭގައިެހިމެނޭެކަމެއްކަމުގައިެވާހިނދުެ،ހައިކޯޓުގެެ
ޙަވާލާދެވުނު ެނަންބަރު ެެ 2012/HC-A/85ޤަޟިއްޔާގައި ެދައުލަތުގެ ެފަރާތުން ެމައްސަލަ ެޘާބިތުކުރުމަށްެ
ހުށަހަޅާފައިވާ ެދަލީލުތަކާއި ެހެކިތައް ެވަޒަންކުރުމުގައި ެހައިކޯޓުން ެބުނެވިދިޔަ ެޘާބިތުކުރުމުގެ ެމިންގަނޑާއިެ
ޚިލާފަށްެހެކިެވަޒަންކޮށްފައިވާކަންެ،ހުށަހެޅިފައިވާެލިޔެކިއުންތަކުންނާއިެ،ދައުލަތުގެެފަރާތުންެޝަރީޢަތުގެެ
ވާ ެވާހަކަތަކުން ެއެނގެން ެނެތްކަމާއި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރުެ
މަޖިލީހުގައި ެދައްކާފައި ެ
ެ 2012/HC-A/85ޤަޟިއްޔާގެ ެދަށުން ެއިސްތިއުނާފު ެކުރެވުނު ެސިވިލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރުެެެެ
ެ 1582/CV-C/2010ޤަޟިއްޔާ ެއިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ެޙުސައިން ެރިޝީފް ެޠާހާ ެހުށަހަޅާފައިވާެ
ނުކުތާތަކުގައިެމިެބުނެވުނުެސިވިލްެކޯޓުގެެދަޢުވާގެެދަށުންެއޭނާެއެދިފައިނުވާެއާެދަޢުވާއެއްެބަލައިދިނުމަށްެ
ޓުެޤަވާޢިދު"ެގެެެ47ވަނަެމާއްދާގެެ(ށ)ެގެެދަށުންެހައިކޯޓުންެ
އެދިފައިނުވާކަންެއެނގެންެއޮތުމުންެ"ހައިކޯ ެ
އްނެތްކަންެއެނގެންއޮންނަމެވެެ ެ.
އިސްނަގައިގެންެކަމެއްެކަނޑައަޅަންޖެހޭނެެތަނެ ެ
ެ
ެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
ވެބްސައިޓް | URL: www.supremecourt.gov.mv :ފެކްސް | Fax: + 960 3008554 :ފޯންTel: + 960 3009990 :

ސަފްޙާ  44ގެ 44

މް ެ
ޙުކު ެ
އިސްވެ ެބަޔާންކުރެވިދިޔަ ެސަބަބުތަކާއި ެފާހަގަކުރެވުނު ެނުކުތާތަކުގެ ެމައްޗަށް ެރިޢާޔަތްކޮށްެ
ން ެ
ބެލުމު ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2012/HC-A/85ޤަޟިއްޔާގައި ެކުރައްވާފައިވާެ
ޙުކުމް ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެހަމަތަކާ ެއެއްގޮތްވާކަން ެއެނގެންއޮންނާތީ ެއެ ެޤަޟިއްޔާގައި ެކުރައްވާފައިވާެ
ޙުކުމް ެރަނގަޅުކަމަށް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުން ެމި ެމައްސަލަ ެބެލި ެފަނޑިޔާރުންގެ ެމަޖިލީހުގެެ
އިއްތިފާޤުންެޙުކުމްކޮށްފީމެވެެ ެ.
ެ
ެ

ެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
ވެބްސައިޓް | URL: www.supremecourt.gov.mv :ފެކްސް | Fax: + 960 3008554 :ފޯންTel: + 960 3009990 :

