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  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު 
  ދިވެހިރާއްޖެ 

  
  

  ޚުލާޞާޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ 
  
 :2011 ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ/HC-A/164 

  ިދިވެހި ދައުލަތް :ފަރާތް  އިސްތިއުނާފުކުރ (  (ޕްޮރިސިކއުަޓރ ެޖނެރަލްެގ އޮފީސް
   

  ިއިސްތިއުނާފު ރައްދުވ :   ފަރާތް

:       ޢަބްދުއްލަޠީުފ މުޙައްމަދު ނަން:) * 1( / ޑެއިލީ ބުލޫ  * ދާއިމީ އެޑްރެސް  ޏ. ފުވައްމުލައް

:  A009827  :* އައި ޑީ ކާޑު ނަންބަރު       މ. ހަވީރީފަންނު  * މިހާރުގެ އެޑްރެސް
: ޢަލީ ޝާހް، *      A092898ޗްހަުއްސ. އައިކާުޑ ނަނަްބރު ގއ. ވިިލނގިލި/ ބީ ވަކީލު

:           ަޙަސން ޢަީލ  ނަން:* ) 2(  3033މ.މ.ޚ.ދ ންަނަބރު  * ދާއިމީ އެޑްރެސް

: A026776  :* އައި ޑީ ކާޑު ނަންބަރު       ހ. ފެްނނާގެ * މިހާރުގެ އެޑްރެސް
: އަޙްމަދު ަޒނީުނ އާދަމް *      A068395. އައިކާުޑ ނަްނބަރު 14-01 2ގ. މާލެހިޔާ ، ވަކީލު
  

 : :        2011 ޖުލައި 06 ހުށަހެޅުނު ތާރީޚް  2014 އޮގަްސޓް 17 * ނިމުނު ތާރީޚް
  

 ު539   : އިސްތިއުނާފުކުރެވުނު ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ/Cr-C/2011 
  ުކްރިިމނަލް ކޯޓު  :ނިންމެވިކޯޓ 
  :ްމަްސތުވާއެއްެޗއް ވިޔަފާިރުކރުަމށްޓަކައި ައތުގައި ެބހެއްޓުން މަނާުކެރވިފައިވާ ޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތ 
 : :  *          2011މެއި  10 ހުށަހެޅުނުތާރީޚް   2011ޖޫން  14ނިމުނު ތާރީޚް

                 
  ްނޑިޔާރުންގެ މަޖިލިސ  :މައްސަލަ ބެލި ފަ

ނޑިާޔުރ ޢްަބދު  ނޙަމީުދ، هللا ފަ ނޑިާޔުރ ޢަ، ޢަލީ ސަމީރު  ޑިާޔރު ފަ  އްބާސް ޝަރީފްފަ
 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 :ާދަޢުވާގެ ޚުލާޞ 

ޤަޟިއްާޔ ެއކޯޓުްނ ިނންމަވާފައިވީަނ ޝަރުީޢ Cr-C/2011/539 ްކިރިމނަލް ކޯޓުގެ ނަްނަބުރ ، އީމި

 ގައިދިވެިހރާއްޖޭެގ ހަިއކޯޓު ނުވަތަ ާޤޫނީނ އުޞޫލުަތކާިއ ޚިލާފަށް ކަަމށްުބނެ، ދަުއަލތުގެ ފަރާތުްނ އެޤަިޟއްޔާ 

.ިއސްތިއުނާފު ކުރުުމްނ ބެލި    ޤަޟިއްާޔެއެކވެ

/ ޑެއިލީ ބުލޫމިޤަޟިއްޔާަގއި އިްސތިއުނާފީ ދަޢުާވ ރައްދުވަީނ  ޢަބްދުްއލަީޠުފ  ޏ. ފުވަްއމުލައް

   އަެށވެ. ޙަަސން ޢަލީ 3033މ.މ.ޚ.ދ ަނންބަރު ާއއި،  މުޙައްމަދު

  

 :ްފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައ  
ާއިއ  ޢަބްދުއްަލޠީފު މުޙައްަމދު ގައިޤަޟިްއޔCr-C/2011ާ/539 ކްރިިމަނލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  - 01

ހާއިރު،  19:40ދުވަހުގެ  2010ޑިސެްމބަރު  12 ގެ މައްޗަށް ަދއުލަތުން ކޮްށފައިވާ ދަޢުވާއަކީ،ަޙަސން ޢަލީ

ފުލައިޓުން އެޮރންްޖ ބުލޫމްސްެގ ނަންމަތީގައި ދިވެިހާރއްޖެއަށް ގެނަިއ  103ނަްނަބރު ޫޔއެލް 

ނޑުަތެކއްގެ ތެރެިއްނ  ނޑެ 3ފޮށިގަ އްގައި މްަސތުވާތަކެތި ުހރިކަމުގެ ަމޢުލޫމާތު މޯލްޑިވްްސ ޕޮިލސް ފޮށިގަ

ނޑާިއ ަޙވާުލވަނީ ޮކންަފރާތެއްތޯ  ފުލުހުން  3ަމސްުތވާތަކެތި ފެުނނު  ،ސަރިވްސއަށް ލިބުމާިއ ގުޅިގެން ފޮށިގަ

ނޑުަތްއ ހާއިރު، ހުޅުލެިއންުފރި [ިމިރ] ޯދނީގައި މިފޮށިގަ 01:10ދުވަހުގެ  2010ިޑސެމްބަުރ  14ބެލުމަށް 

 3 މި ، ަޙަސން ޢަލީއާއި  ޢަބްުދްއލަޠީފު މަުޙްއމަދު، މާލެ ގެންޮގްސ މާލޭގެ ެދުކނު ހާބަރު ޓީ ޖެޓީއަށް ބޭުލމުން

ނޑާއި ޙަާވލުވެ، މި  ނޑު  3ފޮށިގަ ކާރުެގ  5387އޭ ީޕ 1ގެ ނަންަބރު އޭބީޢަބްުދއްަލޠީފު މުަޙއްަމދުފޮށިގަ

ޢަބްދުއްލަީޠފު ށް ފުލުހުންގެ ޭބކަލުްނ ެއތަނަށް ޮގްސ ޑިކީައށް ެއުރވުމަށްފަހު ެއތަުނންދާްނ އުޅެިނކޮ

ކުާރެގ  5387އޭ ީޕ 1ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސް ަނނަްބުރ އޭބީ ޙަަސން ޢަލީއާިއ މުޙައްމަދު 

ނޑު ެބލިއިރު މި  3ޑިކީގަިއ ުހިރ  ނޑުެގ ތެރެިއން  3ފޮށިގަ ނުޑްނ  1ފޮށިގަ ަނންަބުރ ޖަހާފަިއުހިރ ފޮށިގަ

ގާްރްމ  85.2980ގްރާމް ޓެޓްާރހައިްޑޯރެކނަބިޯނލާއި،  354.6002ލޯފިންަގނޑުގައި ފެނުނު ެދ ސެ 

ނޑުގަިއ  2ކެނަިބނޯލް ުހިރކަމަށާއި،  ނުޑގެ ތެެރއިން ފެނުނު ެސލޯފިްނގަ ނަްނަބުރ ޖަހާފައިުހިރ ފޮށިގަ

ންަނަބުރ  3ގާުރމް ކެަނބިނޯްލ ހުރިކަމަާށިއ،  51.1862ޓެޓްާރހައިޑްޯރެކަނބިޯނލާއި،  ގްރާމް 166.7210

ނޑުގައި  ނޑުގެ ތެެރިއން ެފނުނު ދެ ެސލޯފިންގަ ގާުރްމ  338.8582ޖަހާފައިުހިރ ފޮށިގަ

 ،ގުރާމް ކެނަިބނޯލް ުހިރކަމަށް ތަކެތީގެ ތަޙްލީލު ިރޯޕޓުން ދަްއކާތީ  86.7600، ޓެޓްރާަހއިްޑޯރކެަނިބނޯާލއި
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) ގެ  77/17ޤާޫނނު ަންނަބރު  ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާއި، ޙަާވލާީދ  02(މަސްތުވާ ތަެކއްޗާ ބެޭހ ޤާޫނނު

ގެ މައްަޗށް މަނާުކރެިވފައިވާ މަސްުތވާ ަޙަސން ޢަލީއި ޢަބްދުއްލަީޠފު މުޙައްމަދާ އެމާއްދާގެ (ރ) ގެ ދަށުން، 

  ކަމާއި؛ގެ ދަޢުވާ އެްއޗެއް ވިަޔފާރިކުރުމަށްަޓކައި އަތުގައި ބެެހއްޓުމުގެ ުކށު

ފް މުަޙްއމަދާއި، ޠީ/ ޑެިއީލބްލޫ ޢަބްދުްއލަޏ. ފުވަްއމުލައް، އެޤަޟިްއޔާގައި ުޙކުްމ ުކަރއްވާފައިވަނީ 

ޙަަސން ޢަލީގެ މައްޗަށް ަދުއލަތުގެ ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ މާަނ  3033މާލޭ މުނިސިަޕލްޓީގެ ޚާްއޞަ ދަފްތުަރ 

ކުރުމަށްަޓކަިއ އަތުގައި ެބހެއްޓުމުގެ ުކށުގެ ދަޢުވާ ޝަރީޢަުތން ބެިލ ކުރެވިފައިވާ މަސްތުާވއެްއެޗއް ވިޔަާފރި 

ނޑަަކްށ އެދުވަހުގެ  2010ޑިސެްމަބުރ  14ބެލުުމން،  ) ާމޭލ  1:10ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި (ގާތްގަ ހާއިރު

ވާ ަމްސތުވާ ފް މުޙައްމަދާިއ ޙަަސން ޢަީލ ގޮސް ހަވާލުވި މަނާ ުކެރވިފައިޠީދެުކނު ާހަބުރ ޓީޖެޓީއަށް ޢަބްދުއްލަ 

ނަޑކީ  3ތަކެްއޗާއި ޭމވާ ހުރި  ) ފޮށި ގަ ދުވަހު ވައިގެ މަގުން އިންޑިޔާިއްނ  2010ޑިސެމަްބުރ  12(ތިން

ދިވެހި ރާއްެޖއަށް އެެތރެ ުކރި ަތކެިތަކން މިމަްއަސާލގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ދަޢުވާގެ ސީާޣއިްނާނިއ މިމަްއސަލާަގއި 

ނޑުގައި ުހިރ ަމާނ ޙާޟިރު ުކެރވުނު އެންމެހާ ފަރާތްަތުކގެ ބަ ުހން އެނެގން ޮއތް ހިނދު، އެފޮށިގަ

ފް މުޙައްމަދާިއ ަޙަސން ޢަލީގެ ޠީކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާ ަތެކތި ދިވެހިރާްއޖެއަށް ެއެތެރވެފައިވަނީ ަޢބްދުއް ލަ

އެނގުމާއި ޢިލްމުގެ ތެރެއިންަކން ަޝީރޢަތަށް ާސިބތުވާވަރުގެ ެއއްވެސް ހެްއކެއް ޤަރީާނެއއް ދައުލަތުެގ 

ފް މުޙައްމަާދއި ަޙަސން ޢަީލގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ނުވަަތ ޠީރާުތން ހުަށހަޅާފައި ނުާވތީއާއި، ަޢްބދުލް ލަފަ

ނޑުތައް ެގްނގޮސްފައިަވނީ ކޮންގޮތަުކްނަކން މިމަްއަސލާގައި ހުށަެހޅިފައިވާ ެއްނމެހާ ޙި ާޔޒަތުގެ ަދށަށް އެފޮށިގަ

ބަުހން ެއނގެން އޮްތިއުރ ލިޔެިކޔުްނތަުކންާނއި، މިމައްސަލާގައި ޙާިޟރު ުކެރވުނު އެންެމާހ ފަރާތްަތކުގެ 

ދަށަށް ނުވަތަ އެެދމީހުންގެ ިޙޔާޒަުތގެ ދަށަްށ ފް މުޙައްމަދާިއ ަޙަސން ޢަލީގެ ބެލުމުގެ ޠީލަ އްޢަބްދު

ނުޑަތއް ގޮސްފައިވަނީ އެފޮށިަގނޑުތަކުގައި ަމނާ ުކރެވިފަިއވާ މަސްތުވާތަކެިތ ހުރިކަްނ ޢްަބދުއްލަ  ފް ޠީ އެފޮށިގަ

މުޙައްމަާދއި ަޙސަން ޢަލީައށް އެނގިުހެރކަްނ ަޝރީަޢތަށް ސާބިތުވާ ހެްއކެއް ޤީަރާނެއއް ަދުއލަތުގެ ފަރާތުން 

ނޑުަތްއ ދިވެހިރާއްެޖއަށް ފޮނުވި ފަރާތާއި ުނަވތަ އެފަާރތަކާއި ގުޅްުނހުރި ، ށަހަޅާފައި ނުވާތީއާއި ހު ެއފޮށިގަ

ފް މުޙައްމަދު ނުަވތަ ޙަސަން ޢަލީވިއަސް މްަސތުވާތަެކއްޗާއި ގުޅުން ުހިރ ޠީ އެއްވެސް ފަރާތަާކއި ޢްަބދުއްލަ

ފައިވާކަން ޝަރީޢަތަށް ާސިބތުވާވަރުެގ އެއްވެސް ެހއްެކއް އެފަދަ މުޢާމަލާތެއް ޮކށް  ެވސް ާވަހކައެއް ދައްކާ އެއް

ފް މުޙައްމަާދއި ޙަަސން ޢަލީ އެތްިނ ޠީ ަޤރީާނއެއް ަދއުަލތުގެ ފަރާތުން ހުށަހަާޅފައިނުވާތީއާއި، ޢަބްދުއްލަ
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ނޑާއި ޙަވާލުވި ނަަމވެސް، ައިދ އޭގައި ަމނާުކރެވިަފއިވާ މަްސތުވާތަކެތި ހުރިނަަމވެސް، ިއްސެވ  ފޮށިގަ

ަތކެިތ ވިޔަފާިރުކުރމަށްޓަކައި ައތުގައި ެބހެްއޓުމުގެ ިއރު، ަމނާުކރެވިފައިވާ މަސްތުވާުވނު ަކްނތަްއތަކަށް ަބލާބުނެ

ފް މުޙައްމަާދއި ޙަަސން ޢަީލެގ އޮތްކަން ޝަރީޢަތަށް ޤަބޫުލކުރެވޭަވރުގެ ެހިކ ޠީއެއްވެސް ަޤޞްދެއް ޢަބްދުއްލަ

ަޙަސން ޢަލީގެ ަމއްޗަށް ދައުަލތުން ކުޅަ، މަނާކުރެވިަފިއވާ  ފް މުަޙްއމަދާއިޠީަޤރީާނ ނެތުުމން، ޢަްބދުްއލަ

 މަސްތުާވއެްއެޗއް ވިޔަފާރިކުރުމަށްޓަކައި އަތުގައި ބެެހއްޓުމުގެ ކުުށގެ ދަޢުވާ ޝަރީޢަތަށް ާސބިތުނުވާކަަމށް 

. ގެަކނަޑއަޅުއްވާކަން އެޤަިޟއްޔާ   ަޝރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޯޕރޓުން އެގެން އޮވެއެވެ

   

 Cr-C/2011/539ްކިރމިނަލް ކޯޓުގެ ންަނަބުރ މަތީން ބަާޔްނުކެރވުނު ގޮތުގެިއސްެވ  - 02

 )ާބރަ ( 12 ޤަިޟއްޔާ ިއސްިތއުނާފު ކުރަމުން،އެ ދައުލަތުގެ ފަާރތުންުކެރއްވުމުން، ގަިއ ޙުކުމް ޤަޟިއްޔާ

ެއއިގެ  އެވެ.މެދު ހަިއކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަަދއްކާަފއިވެތަކާ ފާހަަގކޮށް ެއުނކުތާ  ުނކުތާ

:   ތެެރއިން

  :ީފް މުަޙއްމަދާއި ަޙަސން ޢަލީގެ މައްޗަށް ދައުަލތުގެ ފަރާތުްނ ކުރި، ޠީޢަބްދުއްލަފުރަތަމަ ނުކުތާއަކ

މަނާކުރެވިަފިއވާ މަސްތުވާއެއްެޗއް ވިޔަފާިރުކރުމަށްަޓަކއި އަތުގައި ބެެހއްޓުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ބިާނކޮށްފަިއވަނީ 

ނޑުން ެފުނުނ  3އްމަދާިއ ަޙަސން ޢަލީ ތިބި ާކުރގެ ޑިކީ ތޭެރގައި ހުރި ފް މުޙަޠީޢަބްދުއްލަ  ) ފޮށިގަ (ތިން

ގްރާމް ކެަނބިނޯލް ާއއި ޓެޓްާރހަިއޑްރޯ ެކަނިބޯނލް ުހިރަކމަށް  1083.4236ެސލޯފިން ަގނުޑތަެކއްގައި 

ހުންގެ ަމއްަޗްށ އެތަކެތީގެ ތްަޙލީލް ިރޕޯރުޓން ދަްއކާފައިވާތީކަަމށް ވީއިރު، އަދި ދަުއލަތުން މިެދމީ

ފް ޠީމަނާކުރެވިަފިއވާ މަސްތުާވތަކެތި ދިވެިހާރއްޖެއަށް ެއތެެރުކިރކަމުެގ ދަޢުވާ އުފުލާފައިނުވާއިރު، ޢަބްުދްއލަ 

ނޑަކީ  3މުޙައްމަާދއި ަޙަސން ޢަީލ ޙަވާލުވި  ) ފޮށިގަ މަުގްނ  ދުވަހު ވައިގެ 2010 ޑިސެްމަބރު  12(ތިން

ނޑުތަުކގައި ުހިރ މަާނކުރެވިފައިާވ  ،ތަކެިތކަމަށާއި  އިންިޑޔާިއްނ ދިވެހިރާްއޖެއަށް އެތެރެވި ެއފޮށިގަ

ފް ުމޙައްމަާދއި ަޙަސން ޢަލީެގ އެނގުމާިއ، ޠީމަސްތުވާަތކެިތ ދިވެިހރާއްެޖައށް އެތެރެވެފައިވަނީ ޢަްބދުއްލަ

ދާޅުވެ، ޢިލްމުގެ ތެރެއްިނަކން ޝަރީޢަތަށް ާސބިތުވާވަރުގެ އެއްެވސް ެހއްކެއް ަޤީރާނ ލިބިފައިނުވާކަމަށް ވި

ެގ (ކ)އަށް 1.2ގެ ަންނބަރު ]ޖިާނއީ ަމްއސަލަަތކުގަިއ ޝަރީޢަްތ ހިންގުާމެބހޭ ޤަވާޢިދު[

. ަމްއސަަލ ނިްނމަވާފައިވުންރިޢާޔަްތުކެރްއވުމެއްނެތި،   ކަމަށް ބުނެ ފާހަގަ ކުރި ނުުކތާއެވެ
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 : ްއމަދާއި ަޙަސްނ ޢަލީގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ނުވަތަ މިެދމީހުންގެ ފް މުޙަ ޠީްއލަޢަބްދު ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ

ނޑު ހުރިކަން މިދެމީހުްނގެ ބަުހްނނާއި ައިދ  3ާޔޒަތުގެ ދަށުގައި މަްސތުވާތަކެތި ފެނުނު ޙި ) ފޮށިގަ (ތިން

ުތްނ ޔާަޒތާ ބެޭހ ގޮޙިމިމައްސަލާގަިއ ޙާިޟުރުކެރވުނު ެއްނމެހާ ފަރާތްތަުކެގ ހެިކަބހުން އެނެގން އޮްތއިރު، 

ޤަޟިއްޔާއިްނާނއި ދިވެހިރާްއޖޭގެ ސުްޕީރްމ  HC-A/24/2006ޢަމަލުުކަރންޖެހޭ ގޮތް ހަިއކޯޓުގެ ންަނބަރު 

ޤަޟިްއާޔއިން  SC-A/07/2010 ަންނަބރު، ޤަޟިއްޔާއާއި SC-A/08/2008ކޯޓުގެ ަންނަބރު 

 ،އާއި  ނަ މާްއދާގެ (ރ)ވަ 143ަކނޑައަޅުއްވާފައިވާިއރު، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫިރއްާޔގެ ޤާނުޫނައާސީސގެ 

ޚިލާފަށް މަތީ މުަރޙަލާގެ ކޯޓުތަުކން ނިންމަވާފައިވާ ނިންމެުވންަތކަށް ރިޢާޔަތް ކުރެއްވުެމއްެނތި، މައްސަަލ 

. ނިންމަވާފައިުވން  ކަމަށް ުބނެ ފާހަގަ ކުރި ުނކުތާއެވެ

 :ީުހރުަމީކ މަާނުކެރވިފައިވާ މަްސތުވާއެްއޗެްއ މީހެއްެގ އަތުގަިއ  ތިންވަނަ ނުކުތާއަކ

ަމނާކުރެވިަފއިވާ  ،އިސްތިްސާނެއއްނެތި، "ުމުޠލަޤު މަސްޢޫލްިއޔަތު" ޤާޫނނީ ގޮތުން ުއފުލަންޖެހޭ ުކށެއްކަާމއި

" އޫމަސްތުާވއެްއެޗއް މީހެއްގެ އަތުގައި ުހުރމަކީ ކުށުގެ މަސް  ލިްއޔަުތ އުފުލުމަށް ފުދޭ ކާފީ "ޤާޫނނީ ަޤީރނާ

ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)ގެ ަޞީރަޙ  2ަތކެްއޗާބެހޭ ާޤނޫުނ) (މަސްތުވާ 17/77 އެްއކަން ޤާޫނނު ަނންަބރު 

ނައްުޞން ަކނޑަެއޅިގެން އެނގެްނ ޮއްނނަކަާމއި، އެީމހެއްގެ އަތަްށ ލިބޭ އެްއޗެއްގައި މްަސތުވާތަެކތި ުހިރަކްނ 

 ނޭނޭގކަްނ ނުވަތަ އޭގަިއ ހުރި ެއއްެޗއް އޮޅިފައިވާކްަނ ާސބިުތކޮށްިދނުމަީކ އެމީަހކު ުކަރންޖެހޭ ކަމެްއަކން 

ޤަޟިއްާޔިއން ަކނޑައަުޅއްވާފައިވާއިރު، ދިވެިހރާއްޖޭގެ  SC-A/08/2008ދިވެިހރާއްޖޭެގ ުސްޕރީމް ކޯޓުގެ 

ވަނަ މާްއދާގެ (ރ) އާއި ޚިލާފަށް މަތީ މުަރޙަލާގެ ކޯޓުަތުކްނ  143ޖުމްޫހރިއްޔާެގ ޤާނޫުނައާސސީގެ 

 .ނުކުތާއެވެ ކުރި ހަގަފާ  ބުނެ ކަަމށްނިންމަވާފައިާވ ނިންމެވުންަތކަށް ިރޢާޔަތް ނުުކރައްވާ 

  ީނޑުތަކާއި ަޢްބދުލްލަ :ހަތަރުވަނަ ނުކުތާއަކ ފް މަުޙއްމަާދއި ަޙސަން ަޢީލ ޠީމްަސތުވާތަކެތި ހުރި ފޮށިގަ

ނޑުަތކުގަިއ ުހރީ ީސާދ ޮކންއެްއެޗްއަކްނ  ޙަވާލުވެފައިވަނީ އޭގައި ހުިރ އެްއެޗއް ބަާލފައި ޫންނކަމަށާއި، ފޮިށގަ

ެނަކން ޝަރީޢަތަށް ޙާިޟުރުކރި އެންެމހާ ަފާރތްތަކުގެ ވާަހކަަތކުން އިނގްެނ މިދެމީހުްނުކެރ މީހަކަށް ޭނނގޭ

ނުޑަތކުގައި ުހީރ މަސްތުވާަތކެިތ ންޫނކަމަށް މިދެމީހުން ުބާނ އޮްނަނކަމަށް ފާހަގަކުރައްާވފައި ވާިއރު، އެފޮށިގަ

ތުރުްނ ަދުއލަތުން ހުށަެހިޅ ބުުނން ފިޔަާވ މިދެމީހުންެގ ފަރާުތން ެއއްވެސް ެހއްެކއް ހުަށހަޅާފައި ނުވުމުގެ އި

ހެިކންވެސް އަދި ަޝރީައތުން ޙާިޟުރ ުކރެއްވި ހެކިންެވސް ިމދެމީހުްނނަށް އޭގައި ހުރީ މަސްތުވާަތކެިތަކްނ 
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ބަާޔްނތަުކން ިއނގެން އޮްތިއރު، އެަކންތައްަތކަށް ރިޢާަޔްތ  ،ނޭނޭގނެަކމަަކށް ުބނެފައިުނވާކަން ސާފުކޮށް

، ަޙަސން ޢަލީެގ އެނގުމާއިއި ފް މަުޙއްމަދާ ޠީފައިވުމާއި، އަދި ޢްަބދުއްލަުނުކރައްވާ ަމްއސަލަ ނިންމަވާ

ނުޑތަކަށް މީަހުކ ލާފައިވާ މަްސތުވާތަކެިތަކން ޝަރީައަތށް ސާބިތުވާވުަރގެ ެއއްެވްސ ޢި ލްމުގެތެރެއިން ފޮށިގަ

ވާއިރު، ހަގަުކަރއްވާފައިނަލް ޯކޓުން ފާޙެްއެކއް ަޤީރނާެއއް ދަުއަލތުގެ ފަރާުތން ހުށަހަޅާފަިއ ުނވާކަމަށް ކްރިމި 

ނގުމުގެ ތެރޭގަިއ ނުވާތަކެިތކަން ާސިބތުކޮށްިދުނމަީކ އެދެފަރާުތެގ އެއެތަެކއްަޗކީ އެދެފަރާުތގެ 

 ،ޤަޟިއްޔާިއްނާނއި SC-A/08/2008ލިްއޔަެތއްަކން ދިވެިހާރއްޖޭގެ ުސޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަނަްބރު އޫމަސް 

ޚިލާފަށް ކްރިމިނަލް ކޯުޓްނ  ދެޤަޟިްއޔާއާ  މި، އޮތްިއރުނެގން ޤަޟިއްޔާިއން އެ SC-A/07/2010ނަްނބަރު 

 ،ވަނަ ާމއްދާގެ (ރ)ާއއި 143ރިްއާޔގެ ޤާޫނނުައާސސީގެ ހޫ މައްސަލަ ނިންމާފައިވަީނ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމް

ޚިލާފަށް މަީތ މަުރޙަާލގެ ކޯޓުތަކުން ިނންމަވާފައިވާ ނިންމެުވންަތަކށް ރިޢާޔަތް ނުުކަރއްާވކަަމށް ބުނެ ފާަހގަ 

 ރި ނުުކތާެއވެ.ކު 

 :ީވަނަ ނުކުތާަގިއ  11މިމައްސަލައިެގ ޝަރީއަްތ ނިމުނުގޮުތގެ ރިޕޯޓުގެ  ފަސްވަނަ ނުކުތާއަކ

ރޭގައި ހުްނނަ ދިވެހިރާްއޖެއަށް އެެތެރުކރުްނ މަނާ ތަެކްއަޗީކ އްޖެއަށް އެތެރެާވ މުދާތަކުގެ ތެދިވެިހރާ

ަސރަަޙއްދުގެ ތެރޭގައި ހުރި މީހަކާ ގުޅުންުހިރ  ގާުނައާސީސގެ ާބުރ ހިނދިވެިހރާއްޖޭެގ ޖުމްހިޫރއްާޔގެ ޤާނޫ

ފަރާުތެގ ދަ ަކންަތއްތަކުގަިއ ދަޢުވާކުރާއެފަ ،އެްއޗެްއަކްނ ޝަރީޢަތަށް ާސބިުތކޮށްިދނުަމކީ

ލިްއޔަެތއްކަމަށާއި، މިމައްސަލާގަިއ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން މިކަްނތައްތަްއ ސާބިުތކޮްށދެވިފައިނުވާަކަމްށ އޫމަސް 

ނޑުތަްއ ުހީރ ޢަބްދުްއލަ  ،ވާިއރުފާހަގަުކރައްާވފައި ފް މުަޙއްަމދާިއ ޠީމިމައްސަލާގައި މަސްތުވާަތކެިތ ފެނުުނ ފޮށިގަ

އިރު، ައދި އެަތކެްއަޗކީ މިދެީމހުންގެ ތަކެތި ޫންނަކން ުތގެ ދަށުގައިަކމަށްވީޔާޒަޙިަޙސަން ޢަލީެގ ބެލުމުގެ ުނވަތަ 

ނެގްނ އެހުރި ަތކެިތކަން ކީ މިދެމީހުންނާ ގުޅުންަތެކއްޗައެ ،މިދެމީހުްނނަްށ ސާބިތު ޮކށްދެވިފައިނުުވމުން

.ށް ރިޢާޔަްތ ކުރައްވާފަިއނުވުން މިަކމަ ،އޮތްއިރު   ަކމަށް ބުނެ ާފހަގަ ކުރި ުނކުތާއެވެ

 :ީވަނަ ނުކުތާަގިއ  13މިމްައސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ިނމުނު ގޮތުގެ ިރޕޯޓުގެ  ހަވަނަ ނުކުތާއަކ

ނޑުގައި ހުރި މަސްތުވާަތކެްއޗަކީ ިމދެމީުހްނ  03ޙަވާލުވި ފް މުޙައްމަާދިއ ަޙަސން ަޢލީ ޠީޢަބްދުއްލަ  ފޮށިގަ

އެަތކެްއާޗެމުދ  ަމތު ުކރެވުނުިއރު،ހުުކރި ަފރާތަށް ތުކެިތކަމަށް މިމަްއސަލަ ތަޙްޤީޤުބައިވެރިވެގްެނ އެތެެރުކރި ތަ

ވުންކަމަށް ެދޭކަކަމްށ މާލު ހްމީހަކު ަތޞަްއރަފު ުކރޭތޯ ަބލާފައި ނުވުމީ ކަމާބެހޭ ފަރާތްަތކުން އި މިދެމީހުްނުކރެ 
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:، މާލެ، ދިެވހިރާއްޖެނަންަބރު ދޮރާީށ،  3 ގެތީމުހިނގުްނ، އާބުރުޒު  ،ދިވެިހރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު   3316471 ފެކްސް:، 3325029 ޯފން
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ްފ ޠީ ފާހަގަުކރައްާވފައިވާިއރު، ަކމާބެހޭ ަފރާްތތަުކން ވަިކަކމެއް ކުރުމީ ނުވަތަ ުނުކުރމީ މިމައްސަާލގައި ޢަބްދުްއލަ

މުޙައްމަާދއި ަޙސަން ޢަީލ ކުށެްއ ުނުކާރަކމަށް ދަީލލު ކޮށްދޭކަަމކަށް ނުވާއިުރ، ވަކި މުއައްަސސާައުކން ަވިކ 

 ،މިމަްއަސލާގައި ުކށް ާސބިތުވުމާިއ ނުވަތަ ކުށް ސާިބުތ ނުވުާމ ގުޅިފައިވާ ކަމަކަްށ ނުވާިއރު  ކަމެއް ުނުކުރމަކީ

. އެނޫން ގޮތަަކށް މައްސަލާަގއި ެހކި ވަަޒންުކަރއްވާފަިއވުން  ކަމަށް ބުނެ ާފހަގަ ކުރި ުނކުތާއެވެ

 : ނަ ުނކުތާގައި، ވަ 14 ިރޕޯޓުގެ މިމްައސަލައިގެ ޝަރީއަތް ިނމުނު ގޮތުގެ ހަތްވަނަ ނުކުތާއަކީ

މިދެމީހުްނުކެރ މީހެއްގެ އަތުގައި މަނާުކރެވިފައިވާ މްަސތުވާތަކެތި ބެެހއްޓުމުގެ ޤަޞްދެއް ޮއތްކަމަށް ބެެލޭވެނ 

ގެ ޢަމަލުންކަމަށްވެފައި، ވޭނީ ެއމީހެއްގަނެީމހެްއެގ ޤަޞްދު ދެނެ ،ތަނެއް ނެތްަކމަށް ފާހަގަކަުރއްވާފައިވާއިރު 

ޤަޟިއްޔާަގއިެވސް ޤަްޞދާ ގުޅިގެންވެސް  SC-A/08/2008ކޯޓުގެ ަނންބަރު  ވެިހާރއްޖޭގެ ސުްޕީރމް އަދި ދި

ކޮށް ބަާޔންކޮށްފައިވާިއރު، ޙަ ޝަރީޢަތުން ބަަލންޖެހޭ ަކންކަމާ، އެަކންަކން ބަަލންޖެހޭގޮތްތަްއ ވަރަށް ަޞރީ 

ޤަޞްދެއްނެްތކަމަށް ކްރިިމނަްލ ފު މުޙައްމަާދިއ ަޙަސން ޢަލީ މަސްތުވާަތެކތި ބެެހއްޓުމުގެ އެއްވެސް ޠީޢަބްދުއްލަ 

ކޯޓުްނ ިނންަމވާފައިވަނީ ޝުަރއީ އަިދ ޤާޫނނީ ުއޞޫލުަތާކއި ިޚލާފަށްކަމާއި، އަދި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޖުމްޫހިރއްޔާގެ 

ޚިލާފަށް މަތީ މުަރަޙލާގެ ކޯޓަުކްނ  ،ވަަނ މާއްދާގެ (ރ)ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާގޮތާއި 143ޤޫާނނުއަާސީސގެ 

 ކަމަްށ ބުނެ ާފހަގަ ކުިރ ނުުކތާެއވެ.ަމކަށް ރިޢާޔަތް ުނކުރައްވާ ނިންމަވާފައިާވ ނިންމު

 : ފު މުޙައްމަދުގެ ޯފނަށް ިއންިޑޔާގެ ަންނަބަރުކން ފޮުނވާފައިުހިރ ޠީޢަބްދުއްލަ އަށްވަނަ ނުކުތާއަކީ

.ެއސް ތަެކއްގަިއ  .އެމް ނުޑތަކަށް ިއާޝރާތްޮކށްފައިާވިއރު  ،3 ،2 ،1އެސް  މިަންނަބުރތައް ޖަހާފަިއވާ ފޮށިގަ

ނޑުގައިެވސް  03މުޙައްމަާދިއ، ޙަަސން ޢަލީގެ އަތުން ފެުނުނ  ފްޠީޢަބްދުއްލަ   ،3 ،2 ،1ފޮށިގަ

ނުޑން ަމސްތުވާތަކެތި ފެނު ނެގްނ ނުކަމަށް ހެިކންގެ ހެކަިބުހން އެ ޖަހާފައިވާކަާމއި، އަދި ެއތިން ފޮށިގަ

ލަުތން ހުަށހެޅުމުން، ފޮނުވާަފިއާވ އޮންނާތީ، ިމދެްނނެވި އްެސ.އެްމ.ެއްސ ރިޕޯޓު ަޤީރނާެއއްގެ ގޮތުގައި ދައު

އެއްެވސް މެސެެޖއްގައި ަމްސތުވާތަެކއްޗާއި ގުޅުންުހިރ އެއްެވްސ ވާހަަކއެއް ަބާޔންވެފައި ނެްތކަމަށާއި، އެަފަދ 

ގެ ޝަީރޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ އިުބނެފައި ނުާވަކމަށް މިމައްސަލަ ކަަމކަށް ިއޝާރާތްާވކަަހލަ އެއްވެސް ވާހަކަެއއް

ވަނަ ނުުކތާގައި ފާހަގަކުރައްވާ، ަދއުލަތުން ހުަށހެޅި ެއސް.ެއމް.އެސް ރިޯޕޓަށް އެއްެވްސ  08ިރޕޯޓުގެ 

.ުބރަދަނެއް ެދއްވާފައި ނުުވން  ކަަމށް ުބެނ ފާހަގަ ކުރި ނުުކތާއެވެ



  HC-A/164/2011ޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ ޤަ

  
  
  

:، މާލެ، ދިެވހިރާއްޖެނަންަބރު ދޮރާީށ،  3 ގެތީމުހިނގުްނ، އާބުރުޒު  ،ދިވެިހރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު   3316471 ފެކްސް:، 3325029 ޯފން
:   www.highcourt.gov.mvވެބް ސައިޓް:     info@highcourt.gov.mvއީމެއިލް
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 :ީފު މުޙައްމަާދއި، ަޙސަން ޠީުކިރ ފަާރތާއި ައބްދުްއލަމައަްސލާގައި ުމދާ އެެތރެ  ނުވަވަނަ ނުކުތާއަކ

ުކިރން އެްއވެސް ަވރަކަްށ ފޯނުގެ މުޢާމަލާތެއް ހިނގާފައިނުވާަކްނ އިނެގން ޮއތުމުގެ އިުތރުން،  މީގެ އި ޢަލީއާ

ފު މުޙައްަމދާއި، ަޙަސްނ ޢަލީގެ އަތްމައްޗަށް ިދުއާމ ޠީމުދާ އެތެރެިވ ދުވަހުން ެފށިގެން އެަތެކތި ޢަްބދުއްލަ

ުމދާ އެތެރެ ކުރި ަފރާތަްއ ގުޅާފައިވާަކްނ  ހަމައަށް ދުާވލާ ރޭަގނޑުގެ ެއިކއެކި ަވގުތުތަކުގައި މިދެމީހުން

ނގެްނ އޮތުމުްނާނިއ، މިދެމީހުންގެ އަުތން ފެުނނު ފޮށިަގނުޑތައް މިދެމީުހްނ ނުކޯުލތަކުެގ ިދާރސާ ރިޯޕޓުން އެ ފޯ

ނގެްނ ޮއްނނާތީ، ަދއުލަތުން އެރިޯޕޓު ކަތްޮކށްފައިވާކަްނ ެއިރޕޯޓްުނ އެ ހޯދުމަށް ަވަރށް ބަޮޑށް މަަސއް 

ކުރުާމއި ެމެސޖްކުރުަމކީ ޝުަރއީގޮތުްނވެސް އަދި ޤޫާނނީ ގޮތުްނެވްސ ން، ފޯނުުތގައި ހުށަހެޅުމުަޤރީާނއެއްގޮ

ުކާރ ފޯނުަތކުގައި ުނވަތަ މެސެްޖތަކުގައި ކުުށގެ ޢަމަލެއް ހިންގުމާ ގުޅުންުހިރ އެްއެވްސ  ،ކުަށކަށް ނުވާތީ

 ،ދަ ވާހަަކެއއްވެސް ެދެކވިފައި ނުވާަނމަވާހަކަެއއް ެދކެވިފައިނުާވަނމަ ުނވަތަ އެފަދަކަމަަކށް އިޝާރާތެއްާވފަ

ފޯނު ކޯލުަތާކއި ެމސެޖްތަަކކީ އޭގެޒާތުަގއި މީހަކު ުކށެއްުކިރަކން ނުވަތަ ކުށެްއުކރުމުގައި ީމހަކު ބައިެވިރވިަކްނ 

ވަނަ ނުކުތާަގއި ފާހަގަުކރައްަވިއ،  09ދަލީލުކޮށްޭދެނ ެއއްޗެއް ޫނންކަމަށް ޝަރީޢަތް ނިމުުނގޮތުގެ ރިޕޯުޓގެ 

ކަމަށް ުބެނ ޕޯަޓކީ ެއއްވެސް ުބރަަދނެއް ނެްތ ެއއްޗެއްގެ ގޮތުގައި ްކރިިމަނލް ކޯުޓން ަކނަޑއަޅުއްވާފައިވުން އެރި

.  ފާހަގަ ުކރި ނުކުތާއެވެ

 :ީްތ ޢަގެ ޝީަރައތް ހިންގެވުމުގައި ޖިނާއީ މަްއަސލަތަކުަގިއ ޝަރީއިމައަްސލަ ދިހަވަނަ ނުކުތާއަކ

ކަމަށް ުބެނ އާއި ޚިލާފަށް ްކިރމިނަލް ކޯޓުން ޢަމަުލ ުކރައްވާފަިއވުން ގެ (ކ) 1.2ދުގެ ޢިހިންގުމާބެހޭ ޤަވާ

.  ފާހަގަ ުކރި ނުކުތާއެވެ

 : ވަނަ ނުކުތާަގިއ  01ްތ ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ ޢަމިމައްސަލައިެގ ޝަރީ އެގާރަވަނަ ނުކުތާއަކީ

ޢަލީގެ މައްަޗށް  ފު މުޙައްމަދާިއ، ޙަަސންޠީްޕޮރިސކިއުަޓރ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ަޢބްދުްއލަ

މަނާކުރެވިަފިއވާ މަސްުތވާއެއްެޗއް ވިޔަފިާރކުރުަމށްޓަކައި ައތުގައި ބެެހއްޓުމުގެ ދަޢުވާކޮށްފައިވުުމްނ 

ަކނޑައެޅިގެން ފެްނަނން ހުރި ަކންތަްއތަކެއްގެ މްައޗަށަްބލާ ދިވެހި އުއްމަތުެގ ޙަްއޤުގައި ދަޢުވާގެ ިސފަ 

މާލުެވފައިވާކަމަށާިއ، ހްކިއުޓަރ ެޖެނަރލްގެ ފަރާތުްނ ވަރަށް ޮބަޑށް އިަރނގަޅަށް ަބޔާްނކޮށްިދުނުމގައި ޕޮްރސި 

ވާ ލިެޔކިުއންަތަކށް ބަާލިއރު މިމައްސަލާގަިއ ތުޙުމަުތުކެރވޭ އެހެން ަބޔަުކ ތިިބަކްނ މިމައްސަލާަގއި ހުަށހެޅިފައި

ފައިވުމީ ޕްރިޮސިކުއަޓރ މަތުން ަބީރއަވާގޮތަށް ދަޢުވާ ބައްޓަްނކޮށްހުއޮުތމުން، އެބަަޔކު ކުށުގެ ތު  ނެގންއެ



  HC-A/164/2011ޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ ޤަ

  
  
  

:، މާލެ، ދިެވހިރާއްޖެނަންަބރު ދޮރާީށ،  3 ގެތީމުހިނގުްނ، އާބުރުޒު  ،ދިވެިހރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު   3316471 ފެކްސް:، 3325029 ޯފން
:   www.highcourt.gov.mvވެބް ސައިޓް:     info@highcourt.gov.mvއީމެއިލް
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ޖެެނރަލް ުނވަތަ ޕްޮރިސކިއުަޓރ ެޖނެރަލްގެ ަދށުން ަމސަްއކަްތކުރާ އެެހން ަބޔަކު ދަޢުވާުކރުމުަގިއ 

ގޮުތގައި ޭބުންނުކުރްނކަމަްށ ޤަޫބލުކުަރއްވާކަަމްށ ފައިވާ ާބރާިއ އިޚްތިާޔުރ ނަހަމައަެބއިމީުހންަނށް ލިބި

ބުޭރން އެކޯުޓން ޢަމަުލ ލިްއޔަތުތަާކއި ާބރުަތކުގެ އިުމގެ އޫގެ މަސް ފާހަގަުކރައްާވފައިވަނީ ްކިރމިނަލް ކޯޓު

ޤަޟިއްާޔާއވްެސ  HC-A/126/2008ކުރައްވާފައިުވމުގެ އިތުުރން، ދިވެހާިރއްޖޭގެ ހަިއޯކޓުގެ ނަްނަބރު 

.ޚިލާފަށް   ކަމަށް ބުނެ ާފހަގަ ކުރި ނުުކތާއެވެ

 : ުނކުތާގައި، ވަނަ  02ނިމުނުގޮތުގެ ރިޯޕޓުގެ މައްސަލައިެގ ޝަރީޢަްތ މި  ބާރަވަނަ ނުކުތާއަކީ

ތަށް ހުށަހެޅުމަްށ ޢަމައްސަލައިގެ ލިޔެިކުއންތަުކގެ ތެރެިއން ބަެއއް ލިޔުްނތައް މަދުކަަމށާއި، އެލިޔުްނތައް ޝަރީ 

އެންމެ ފަހުން ޝަީރަޢުތްނ  ،ތަކުރުާރޮކށް އެންގުމުންވެސް ދައުލަުތން ތަފާތު ަބހަނާތައް ދަްއކާ ހެިދކަަމާށއި

ިއުރ އެލިުޔންތަުކގެ ތެޭރގައި މްައސަލަާއ ގުޅުންހުރި ެދެހއްެކއްގެ ަބޔާން ޔުންަތްއ ހުށަހެޅިއިންޒާރުިދނުުމން ލި 

އޮތްކަމަާށއި، ދައުލަތުްނ މިގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފަިއވަނީ ވަކިކަމެއް ޝަރީޢަތަށް ފޮރުވުމުގެ ޤަޞްދުގަިއަކމަްށ 

ކަަމށް ބުނެ ހަީޤޤަތާ ޚިލާފު ވާހަކަެއއް  ވާފަިއވާ ވާހަކައަީކވެސް އެއްވެްސ ބުަރަދެނއް ެނތްވިދާޅުވެ ފާހަގަުކރައް

.  ފާހަގަ ުކރި ނުކުތާއެވެ

 

ޝަރީޢަތް ިނމުނު ގޮތުގެ  ަޤޟިއްޔާގCr-C/2011ެ/539 ްކރިިމނަލް ކޯޓުެގ ނަްނބަރު  -03

އެނުާތތަާކިއ  ފަރާތުްނ ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާަތަކށާއި، ަދއުަލތުގެިރޕޯޓަށާއި ެއޤަޟިއްޔާ ިއސްތިުއނާފުކުރުމަށް 

ހަިއކޯޓުގެ ޝަީރޢަތުގެ މަޖިލީހުގަިއ  ގެ ފަރާުތންަޙަސން ޢަލީނާއި ަފރާުތން ގެ ޢަބްދުއްލަޠީފު މުޙައްމަދު ގުޅިގެން

ތަްއ މަްއސަލަާއިއ ގުޅުންުހިރ ލިޔެިކޔުްނތަކަށް ބަލާިއރު އަްނނަިނވި ކަްނަތއް  ދައްކާފައިވާ ވާހަކަަތކާއި

.   ފާހަގަކުރެވެެއވެ

) ގެ  77/17ޤާނޫނު ނަްނބަރު  )ހ( ވަނަ ާމއްދާގެ (ށ) އާިއ  02(މަސްތުވާ ތަކެއްޗާ ބެހޭ ާޤޫނނު

ގެ މަްއޗަށް ދައުލަުތން ުކޅަ ަޙަސން ޢަލީއި ޢަބްދުްއލަޠީފު މުޙައްމަދާ  ޙަވާލާދީ އެާމއްދާގެ (ރ) ގެ ދަށުން

މަނާކުރެވިަފިއވާ މަސްތުާވ އެއްޗެްއ ވިޔަފިާރކުރުމަށްަޓކައި އަތުގައި ބެހެއްޓުުމގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއަްށ 

ކްރިިމނަލް ކޯުޓގެ  އިްނާކުރޮކށްފައިވާކަްނ، މިއިސްތިުއނާފުކުރެވޭ ަޙަސން ޢަލީިއ ޢަބްދުއްަލޠީފު މުޙައްމަދާ 



  HC-A/164/2011ޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ ޤަ

  
  
  

:، މާލެ، ދިެވހިރާއްޖެނަންަބރު ދޮރާީށ،  3 ގެތީމުހިނގުްނ، އާބުރުޒު  ،ދިވެިހރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު   3316471 ފެކްސް:، 3325029 ޯފން
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ޢަބްދުްއލަީޠފު ގައި  2011މެއި  11ޝަރީޢަުތގެ މަޖިލީހަްށ  އްާޔގެޤަޟCr-C/2011ި/539 ނަްނބަުރ 

. ަޙސަން ަޢލީާއއި  މުޙައްމަދު   ދީފައިވާ ަބޔުާނން ެއނެގން އޮވެއެވެ

  

މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން މޯލްޑިްވްސ ޕޮލިސް ަސރިވސްގެ ަތްޙޤީޤުގައި ޢްަބދުއްލަޠީފު މުޙައްމަާދ  )ށ(

ޭބނުން ޭބނުްނޮކށްފައިވާކަން ޢަބްދުްއލަޠީފު މުޙައްމަދު މޯލްޑިވްސް ޮޕިލްސ  ސުވާުލކުރުުމްނ ހަނުހުރުުމގެ ޙައްޤު

  ގައި ދީފައިވާ ބަާޔނުން ެއނެގްނ އޮންަނކަމާިއ؛ 15ޑިސެްމަބރު  2010ސަރިވސްގެ ތަޙްޤީޤަށް 

ތުެގ ޒަޔާޙި ދެމީހުންގެ އެ ފް މުަޙއްމަދާިއ، ަޙަސްނ ޢަލީގެ ބެލުުމގެ ދަށުގައި، ނުވަތަ ޠީޢަބްދުއްލަ 

ނޑު ހުރިަކމާއި،  03ފެނުނު  ަކމަށް ޝައްުކުކރެވޭ ތަކެތި  ދަށުގައި ަމްސތުވާތަކެތި ) ފޮށިގަ ތަެކްއާޗ އެ (ތިން

ދެީމހުން ތިިބ ާކރުެގ ޑިކީގެ ެތެރައްށ އެަތެކތި އެވާލުވުމަށްފަހު ޙަ ތަެކްއޗާ އެ އަދި  ،ވާލުވިކަމާއިޙަ ދެމީުހން އެ

ަފރާުތން ޝަީރަޢތުގެ މަޖިލީހުގައި ދަްއކާފައިާވ  ންގެދެމީހު އެ ދެމީުހން އަމިއްލަައށްަކން އެެއރުވީވެްސ 

. ެހިކބަުހން ހެކިންގެ ފައިވާ މިމަްއަސލާގައި ޙާޟިުރކުރެވި، ާނއިވާހަކަަތކުން    ަޝީރޢަތަށް ސާބިުތވެއެވެ

  

ުފ ޠީ ޢަބްދުއްލަމިމައަްސލައާއި ގުޅިގެން ދައުލަުތގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކިަތކަށް ބަލާއިރު، ) ނ(

.އެމް.ެއސް ތަކެއްަގއި   ،3 ،2 ،1މުޙައްމަދުގެ ފޯަނށް އިންޑިޔާގެ ންަނބަރަކުން ޮފނުވާފައިުހރި ެއސް

.ެއްސ ފޮނުވާފައިަކން ަދއުަލތުގެ ފަރާުތްނ ހުށަހަޅާފަިއވާ  މިނަްނަބުރތަްއ ޖަހާފައިވާ .އެމް .އެްމ.ެއްސ އެސް އެސް

އާއި ެދމީހުން ތިބި ކާރުގެ ިޑކީެގ އި، ަޙަސްނ ޢަލީމަދާ މުޙައް ފްޠީޢަބްދުއްލަން އެނގެން އޮވެަފިއ، ިރޕޯޓު

ނޑުގައިެވސް  03 ތެެރއިން ފެުނނު ަމސްތުވާތަކެތި ހުރި ން އޮތުމުްނ ނގެއެަކން ޖަހާފައިވާ ،3 ،2 ،1ފޮށިގަ

ނޑިާއ ގުޅުންހުރިކަަމްށ  އިޝާރާްތުކެރވުނު ެއްސ.ެއމް.އެސް އާިއ ާކރުގެ ޑިީކގެ ތެެރއިން ފެނުނު ތިން ފޮށިގަ

  އި؛ބެލެވޭކަމާ 

 އި ފު މުޙައްމަާދއި، ަޙަސްނ ޢަލީއާޠީބްދުްއލަޢަ ުކިރ ފަރާާތއި ުމދާ އެެތރެ  ހިެމނޭ ަގއިއިމައްސަލަމި

ނެގްނ އެކުރެވިފައިވާކަން  ފޯނުެގ މުޢާމަލާތެއްކުރިން އެއްވެސް ވަަރަކށް  މައްސަލައިާގ ހިމެނޭ ވާޤިޢާގެމި

ފު ޠީ ުމދާ އެތެރެވި ދުވަހުން ފެިށގެން އެަތކެިތ ޢަބްދުއްލަ  ނެްތކަމާއި، ެއހެްނނަމަެވސް، މިމައްސަަލިއގާ ހިމެނޭ

ދެީމުހްނ އެަޙސަން ޢަލީގެ އަތްމައްޗަްށ ދިއުމާ ހަަމައށް ދުވާލާ ރޭަގނޑުގެ ެއކިެއކި ވަގުތުތަކުގައި ، މުޙައްމަާދއި



  HC-A/164/2011ޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ ޤަ

  
  
  

:، މާލެ، ދިެވހިރާއްޖެނަންަބރު ދޮރާީށ،  3 ގެތީމުހިނގުްނ، އާބުރުޒު  ،ދިވެިހރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު   3316471 ފެކްސް:، 3325029 ޯފން
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ިރޕޯޓުން  ޝަންއެގްޒަިމނޭ ނުފޯ ދައުލަތުެގ ފަރާތުން ުހށަހަޅާފައިވާ މުދާ އެތެރެ ކުރި ފަރާތަްއ ގުޅާފައިވާކަން

  ްނނަކަާމއި؛ ނގެން އޮ އެ

އެ ފޮށިތަކެްއގެ ތެެރއިްނ މިމަްއސަަލއިގާ ހިމެޭނ މަސްތުވާތަކެތި ެފނިފަިއވާ ފޮށިތައް ާރްއެޖ 

ަންނބަރަުކްނ ފޯނު ފު މުޙައްަމދުގެ ފޯނަށް އިންިޑޔާގެ ޠީޢަބްދުއްލަ ގެެނސްފައިަވނީ އިންިޑޔާިއން ކަމަށްވާިއރު، 

.އެމް މަދާއި، ަޙަސްނ މުޙައް  ފްޠީޢަބްުދްއލަ ،ޖަހާފައިުހުރމާއި 3 ،2 ،1.އެސް ތަެކއްގަިއ ފޮނުވާފައިުހިރ ެއސް

ނޑުގައިެވސް  03 އާއި ދެމީހުން ިތބި ާކރުގެ ޑިކީގެ ތެެރއިން ފުެނނު މަސްތުވާތަކެތި ުހރިޢަލީ  ،2 ،1ފޮށިގަ

މުާދ ެއތެރެވި ުދވަހުން ފެށިގެން ެއތަެކިތ  ކަްނ ެއނގެްނ އޮތުމާއި، މިމައްސަލައިާގ ހިމެނޭ ޖަހާފައިވާ  ،3

ަޙަސން ޢަލީގެ އަތްމައްޗަށް ދިއުާމ ހަމަައށް ދުވާލާ ރޭަގނޑުގެ ެއިކެއިކ ، ފު މުަޙއްމަދާއި ޠީޢަބްދުއްލަ 

އެނެގން ޮއންަނިއރު، ިމ ވާޤިޢާގެ ުކިރްނ  ުކިރ ފަރާތައް ގުޅާފައިވާކަން ދެމީހުން މުދާ އެެތރެ އެވަގުތުތަކުގައި 

ގުޅާ ނުވަތަ އެްއެވްސ  ަޙަސްނ ޢަލީ، ފު މުޙައްމަދާއިޠީޢަބްދުއްލަ ަކށް މުދާ އެެތެރުކރި ފަރާަތށް އެފަދަ ގޮތަ

 ފްޠީ ޢަބްދުއްލަ ،މުޢާމަލާތްކޮްށފައިވާކަން ެއނގެްނ ނެުތމާއި، ގުޅިފައިވާ މިޤަރީާނ ތަކުގެ މައްޗަށްބަލާއިރު

އި ފޮށިގަނޑާ  03އާއި ދެީމހުން ިތބި ކާރުގެ ިޑކީެގ ތެެރއިން ފެނުނު މުޙައްމަާދއި، ަޙަސން ޢަލީ

ނުޑަތކުގައި ހިުރ ތަކެއްާޗ  އާ ގުޅުންުހިރކަމަްށ މުޙަްއމަދާއި، ަޙަސން ޢަލީ ފްޠީޢަބްދުއްލަ އެފޮށިގަ

ނޑުަތކާއި އެދެމީހުން ަޙވާލުވެފައިވަނީ އެތަކެއްޗާ ޙަވާލުވުމުގެ ޤަޞްދާއި  ިނޔަތް ދަލާލަތުުކާރިއރު، އެ ފޮށިގަ

ނުޑގައި ުހރިަތެކއަްޗީކ  ިއ ކަާމއި،އޮވެ، މަޖްޫބުރކަމެްއ ެނތި ައމިއްލަ އިޚްިތޔާރުގަ އެ ތިްނ ފޮށިގަ

 03ގެ އެނގުާމއި ޢިލްމުގެ ތެރޭގައިވާ ަތކެިތކަމަށް ެބލެވޭއިރު، ެއ ޢަބްދުއްަލޠީފް މުޙައްމަާދއި، ަޙސަން ޢަލީ

ނޑުގައިުހިރ ތަެކއްަޗކީ  ގެ އެނގުމާއި ޢިލްމުގެ ެތރޭގިައާވ ަމދާއި، ަޙަސްނ ޢަލީމުޙައް ފްޠީޢަބްދުްއލަ ފޮށިގަ

ގެ ފަރާުތްނ ޢަބްދުއްލަީޠފް މުޙައްމަާދއި، ަޙަސްނ ޢަލީތަކެތި ނޫްނަކން ސާބިތުވާފަދަ އެއްވެސް ހެްއކެްއ 

ޢަބްދުއްލަީޠްފ އެ ތަކެތީގެ ޒިންާމ އުފުލާނެ އެހެން ފަރާތެްއ  ާޤޫނނީ ގޮތުން، ހުށަހަޅާފައިނުވުމުގެ އިތުުރން

.ޙައްމަާދއި، ޙަަސން ޢަލީމު   ެގ ފަރާުތން ެދއްކިފަިއނުާވަކން ެއނގެއެވެ

  

 ،ުމަޙއްމަދާއި ފްޠީމިމައަްސލައާ ގުޅިގެން ުހށަހެޅިފައިވާ ތަޙްީލުލ ރިޕޯޓަށް ަބލާިއރު، ޢަބްުދއްލަ )ރ(

ނޑުގެ ެތެރއިން 3އަތުން ފެނުނު  ޢަލީގެ ަޙަސން ނޑުން  1 ފޮށިގަ ނަްނަބުރ ޖަހާފައިުހިރ ފޮށިގަ



  HC-A/164/2011ޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ ޤަ

  
  
  

:، މާލެ، ދިެވހިރާއްޖެނަންަބރު ދޮރާީށ،  3 ގެތީމުހިނގުްނ، އާބުރުޒު  ،ދިވެިހރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު   3316471 ފެކްސް:، 3325029 ޯފން
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ނޑާިއ،  ނަްނަބުރ ޖަހާފައިުހރި ފޮށިަގނޑުގެ ތެެރިއްނ  2މަސްތުވާަތކެިތކަމަށް ޝަްއކުވާ ދެ ެސލޯފިންގަ

ަނނަްބުރ ޖަހާަފއިުހރި ފޮށިަގނޑުގެ ެތެރިއްނ  3މަސްތުވާަތކެިތކަމަށް ޝަްއކުވާ ސެލޯފިންަގނޑަކާއި، އަދި 

ނޑު ޯހދިފައިވާަކން  /  މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ަސރިވސްގެމަސްތުވާަތކެިތކަމަށް ޝަްއކުވާ ދެ ސެޯލފިންގަ ުޔނިޓް

[ކުށުގެ ވެށިން ގެނެވޭ މީހުންނާއި ަތކެތީގެ މަޢުލޫމާތު  DED/EDIF/2010/2303 ނަްނަބރު ސްޓޭަޝން

 [   އިން ެއނގެން ޮއްނަނކަމާއި، ފޯމް

: އެތަކެިތ ަތްޙލީލު [ެލބޯޓްރީ ިހދުަމތަށް އެދޭ  ކަން  22041ކުރުމުގަިއ ދެވިފައިވާ ޕީއެލް ަނންަބަރކީ

] އިންފޯ މޯލްޑިްވްސ އެ ޕީެއލް ނަްނބަރުެގ ތަކެތި ތަޙުލީލު ުކރުމުްނ ނުކުތް ނަތީޖާ ( އެނެގން އޮްތއިރު، މު

ޑިސެްމަބރ  FSD(D)-DR/2010/1527  )26ޕޮިލސް ަސރވިސްގެ ފޮެރްނިސކް ޑިާޕރްޓމެންޓްގެ ނަްނަބރު 

ޖަހާފައިުހރި ފޮށިަގނުޑން ފެނުުނ ެދ ނަްނަބުރ  1) އަށް ބަާލިއުރ، ަތޙްލީްލ ިރޯޕރޓް ލެބޯޓްރީ )2010

ގާްރމް ެކަނބިނޯލް  85.2980ގާްރމް ޓެްޓރާހައިްޑޯރކެަނިބނޯލާއި،  354.6002ެސލޯފިންަގނޑުގައި 

  ؛އިހުރިކަމާ 

ނޑުގައި  2 ނޑުގެ ތެރެއިން ެފުނނު ސެލޯފިންގަ ގްރާްމ  166.7210ނަްނަބރު ޖަހާފައިހުރި ފޮށިގަ

  ؛އިގާުރމް ެކނިަބޯނލް ހިުރކަމާ 51.1862ޓެޓްރާަހއިްޑޯރކެަނިބނޯާލއި، 

ނޑުގެ ތެރެއިްނ ފެނުނު ެދ ސެލޯިފންަގނޑުގައި  3 ގުރާްމ  338.8582ނަްނަބުރ ޖަހާފައިހުިރ ފޮށިގަ

   ؛އެ ރިޕޯޓުން އެނގެން އޮްތއިރު ހިުރކަން ގާުރމް ެކނިަބޯނލް 86.7600، ޓެޓްރާަހއިްޑޯރކެަނިބނޯާލއި

ކޮްށފައިވާ މަސްތުވާ އެއްެޗއްެގ ބާވަތް، ން، ނުަވތަ ޭބުނންްނކޮށްފަިއވާކަމަސްތުވާ އެްއޗެއް މީަހުކ ބޭނު 

ނުވަތަ މްަސތުވާ އެއްޗެްއ ބޭުނންޮކށްފައިވާ މިންވުަރ ދެނެގަތުމަށް ސަިއްނޓިފިކް އުޫސލުގެ މަތީން ބަަލންެޖޭހ 

ތަްޖރިބާ ިލބިފައިވާ މީހަކު، މިއިްނ ކަމެއް ބެލުމަށްފަހު، އެަކާމ  ،ބެުލންަތއް ެބލުމަށް ޭބނުންވާ ތަޢުލީމީ ފާހާއި

ލިބޭ ަހުރދަނާ  ،ކުރުަމށްޓަަކއި އި ދޭ ަބޔާނަކީ، ެއކަެމއް ސާބިތު ބެހޭގޮުތން، ޝަރީޢަތުެގ މަޖިލީހުގަ

) ގެ 77/17 ަޤރީާނއެްއކަަމށް، ޤާނޫނު ނަްނބަރު ވަަނ މާއްދާގެ (ހ)  18 (މަސްުތވާ ތަކެއްޗާއިބެހޭ ޤާޫނނު

  އިވާކަމާއި؛ ފަޔްާނޮކށްއި ބަގަ

  އަދި އެމާްއާދގެ (ށ) ގައި މިމާއްދާގެ (ހ) ގައިވާފަދަ ތަޢުލީމީފާސް ލިބިފައިވާ މީަހކު، 

   ؛މަސްތުާވއެްއެޗއްގެ ބާވަތާއި ނަން އަދި
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  މަސްތުާވއެްއެޗއް ސިފަޮކށްދޭ ދިނުމާއި ައދި އޭގެ ަބުރދަން އަދި؛

އް އެްއޮކްށފައިވާނަމަ އެއެްއޗެއްގެ ބާވަތާއި، ނަްނ އަދި މަސްތުާވއެްއެޗއްގެ ތެރެައށް އެހެން ެއްއޗެ

  އެމަސްތުވާެއްއޗެއް ބަަހއްޓާފައިވާ އެތި އަިދ؛

މަސްތުވާއެްއެޗއް ތަޙްލީުލުކެރވުނު ގޮތާިއ، އޭގެ ނަތީޖާއާ ބެހޭގޮުތން ޝަރީޢަުތގެ މަޖިލީހުަގއި ދޭ 

   ،ަމށް ބުނެަފއިވާތީ އާއިބަާޔަނީކ އެަކމާބެހޭގޮުތްނ ޝަރީޢަތަށް ޤަބޫުލކުރެވޭެނ ބަާޔނެްއކަ

އެ މާއްދާގެ (ހ) އިާއ (ށ) ގައި ަބާޔްނ ކޮށްފައިވާ، ބަާޔން ޭދ ީމހަީކ އެފަދަ ތަޙްލީުލކޮށް ލިޔްުނ 

ވާންވާެނކަަމށް އެ މާއްާދގެ (ނ) ގައި  ެހލްތުން ލިބިފައިވާ މީަހކަށް ދޫކުރުމުގެ ުހއްދަ ިމިންސޓްރީ އޮފް 

ތަކެތި ަތޙްީލލުުކރުމުގަިއ ޢަމަލު ފެުނނު  އަތުން އި، ަޙަސްނ ޢަލީގެފް މުޙައްމަދާ ޠީ ޢަބްދުއްލަބުނެަފއިވާތީ، 

މޯލްޑިްވްސ ކޮށްފައިވާ، ކޮށްފައިވާގޮތާއި، އެަތކެްއޗާ ބެހޭގޮުތްނ މަޢުލޫމާތު ސާުފކުުރމަށްޓަކައި، އެ ތަޙްލީލު 

ޝަރީޢަތުގެ ހައިކޯޓުގެ ) 2279ޕޮިލސް ސަރވިސްގެ ަސރޖެންޓް ިއްބާރހީމް ރަމީުޒ (ާސރިވްސ ނަްނަބުރ 

  މަޖިލީހަށް ާހިޒުރކޮށް ބެިލބެލުުމން،

 FSD(D)-DR/2010/1527  )26(ަނންަބރު ހުަށހެޅިފައި އޮްނނަ  ގެންމައްސަލަާއ ގުޅިމި

މިތަެކިތ  ކަމަށާއިލޫމާތުތަަކކީ ތެދު މަޢުރިޕޯޓުގަިއވާ މަޢުލޫމާތު ަތޙްީލލް  ލެބޯޓްރީ ))2010ިޑސެމްބަރ 

ެކނިަބްސގެ ދެާބވަތެއްކަމަށްާވ ޓެޓްރާހަިއޑްޯރކެނަިބނޯލް އަދި  ކަމަށާއިމީުޒ ިއްބާރހީމް ރަތަޙުލީލުުކރި ފަރާަތކީ 

ވަނަ ދުވަހު އިްބރާހީމް ަރމީޒް  25ޖޫން  2013ކަމަށް މިަމްއސަލަާއއި ުގޅިގެން ކެނަިބނޯލް ުހިރކަމަށް ަދްއކާ 

  ބުނެފަިއވާކަން އެނގްެނ ޮއްނނަކަާމއި؛ދިވެިހރާއްޖޭެގ ހަިއކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ީދފައިވާ ބަާޔުނގައި 

މީަހކު ޭބނުްނ ކޮށްފަިއވާކަްނ ނުވަތަ ބޭުނން ޮކށްފައިވާ  އް ަމްސތުވާ އެއްޗެއިބްާރީހމް ަރމީޒަީކ 

ޭބުނންޮކށްފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި  އްބާަވތް ނުވަތަ މަސްތުވާ ެއއްޗެ  މަސްތުވާ ެއއްެޗއްގެ

(މަސްުތވާ ތަކެއްޗާިއެބޭހ  77/17 ާޤނޫނު ނަްނަބރު  ،ބެުލންތައް ބެލުަމށް ހޭފިކް އުޞޫލުން ަބލަންޖެަސިއންޓި

) ގެ  ކަން މިަމްއސަލައާ ގުޅިގެން އްިބާރީހްމ ޝަރުތު ހަމަވާ މީހެއް  އިވާވަނަ މާއްދާގައި ުބެނފަ 18ޤާޫނނު

ންަތކުން އެނެގްނ ރަީމޒުގެ ފާަރތުންނާއި ދަުއލަތުގެ ފަރާތުން ދިވެިހރާްއޖޭގެ ހައިކޯަޓށް ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔު

ިއްބާރހީމް ރަީމުޒ  ،އަތުން ފެނުުނ ތަކެއްޗާ ބެހޭ ގޮތުން ފް މުޙައްމަދާއި، ަޙަސން ަޢލީގެޠީޢްަބދުއްލަ ،އޮތުމުން 

  ދީފައިވާ ބަާޔނަކީ ޝަރީަޢތުން ަބލައިަގނެވޭނެ ަހުރަދނާ ަޤރީނާެއްއކަން ެއނގެެއވެ.
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 03އާއި ދެމީހުން ިތިބ ާކރުގެ ިޑކީގެ ތެެރއިން ފެނުނު ފް މުޙަްއމަދާއި، ަޙަސން ަޢލީޠީޢަބްދުްއލަ )ބ(

ނޑުގައި ުހރި ަމްސތުވާ ތަކެތީެގ ބަރުަދނުގަިއ  ގުރާމް ުހރިަކން އެަތކެތީގެ ތަޙްީލލު  1083.4236ފޮށިގަ

  ިރޕޯޓްުނނާއި ހެިކންގެ ަބހުން ޝަރީޢަަތށް ާސބިތުވާއިރު؛

) 77/17 ޤާޫނނު ަންނަބރު ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި  2ގެ (މަސްތުވާ ތަކެއްޗާިއެބހޭ ޤާޫނނު

ެއއްގުރާމަށްވުެރ ގިނަިއްނ މީހެއްގެ އަތުގައި ުހރެއްޖެނަަމ ބެލޭނީ މަނާކުރެވިަފިއވާ މަސްތުާވއެްއޗެއް 

ބަާޔންކުރެވިަފއިވާކަމާއި، އަިދ ހަމަ އެާމްއދާގެ  މަސްތުވާަތކެީތގެ ވިޔަފާިރުކރުމަށްަޓކަިއ އަތުގައެިބހެްއޓީކަމަށް

ެޗއް ވިޔަފާރީެގ ބޭނުމަށް ގެންގުޅުމާއި އަތުގައި ބެހެއްޓުަމކީ މަނާކަެމްއކަަމށް (ހ) ގައި މަސްތުާވއެއް 

  ބުނެަފއިވާކަާމއި؛  

މަާނކުރެވިފައިވާ މަސްުތވާއެއްޗެއް ީމހެއްގެ އަތުަގއި ުހރުަމކީ އިސްިތސްާނެއއްނެތި، އެެހންކަމުން، 

 މަނާކުރެވިފައިވާ މަްސތުވާއެްއޗެއް  އި،ްއަކމާޮގތުން އުފުލަންޖެހޭ ކުށެޤާނޫނީ  ]ލިްއޔަތު އޫމުޠުލަޤު ަމސް [

 ެއްއކަން ޤާޫނނު ަންނަބރު އުފުލުމަށް ާކފީ ޤާނޫނީ ަޤީރނާ ލިްއޔަތުއޫމީހެއްގެ އަުތގައި ހުރުމަީކ ކުށުގެ މަސް 

77/17 ( ޑައެިޅގެން ގެ ޞަރީޙަ ަނއްޞުން ަކނ ވަނަ ާމއްދާގެ (ށ) 2ގެ (މްަސތުވާ ތަކެްއޗާއިބެހޭ ާޤޫނނު

ާއއި ދެމީުހން ތިބި ކާުރގެ ޑިކީގެ ތެރެިއްނ ފް މުޙައްމަދާއި، ަޙސަން ޢަލީޠީުދއްލަ ޢަބްުތމުން، އެނގެން އޮ

ފް ުމޙައްމަދާއި، ަޙަސްނ ޠީޢްަބުދއްލަފެނުުނަކން ޝަރީޢަތަްށ ާސބިތުވާ ަމްސތުވާތަެކއްާޗމެދު ާޤނޫނީ ގޮތުން 

. ޢަލީ   ޒިންމާާވންޖެޭހކަން ޝަރީޢަަތށް ާސބިތުވެއެވެ

  

ކޯޓަށް އެ ޤަޟިްއޔާ Cr-C/2011/539 ްކރިމިަންލ ކޯޓުގެ ނަންަބރު މިއިްސތިއުނާުފުކރެޭވ  )ޅ(

ގިައ  2011ޖޫން  14ގައި ކަމާއި، އަދި އެ މައަްސލަ ނިމިފަިއވަނީ  2011 އޭޕްރީލް 10ހުށަހެޅިފައިވަނީ، 

ގައި ާޤޫނުނ  2011ޑިސެްމަބުރ  31ކަމާއި، މިަމއްސަލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަހއިކޯޓުގަިއ ިހނގަމުންަދިނޮކށް 

) ަތޞްދީޤުުކރެުވމާއެކު، މިއްިސިތުއނާފުުކެރޭވ  2011/17ނަްނބަުރ  (މަސްތުވާަތކެްއޗާ ބެޭހ ޤާޫނނު

(މަސްތުާވ ތަކެއްާޗ ެބހޭ  77/17ޤޫާނނު ަނނަްބުރ މައްސަލައިަގިއ އެޤާޫނނެއްެގ ދަށުްނ ދަުޢވާުކރެވިފައިވާ 

(   އުާވލެވިފައިވާކަްނ އެނގެން ޮއންަނކަާމއި؛ ޤާޫނނު
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ދަށުން ްޕޮރިސކިއުަޓރ ޖެނަރަްލެގ  ޤަޟިއްޔާގCr-C/2011ެ/539  ކްރިިމނަލް ޯކޓުގެ ނަްނަބރު 

 77/17ާޤނޫުނ ނަްނބަރު  ،ގެ މައްޗަށް ކޮްށފައިވާ ދަޢުވާއަކީަޙަސން ޢަލީއި ޢަްބދުއްލަޠީފު ުމޙައްމަދާ ފަރާުތން 

) ގެ  ން ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާއި ޙަވާލާީދ އެމާއްދާގެ (ރ) ގެ ދަށު  02(މަސްތުވާ ތަކެްއޗާ ެބހޭ ޤާޫނނު

މަނާކުރެވިަފިއވާ މަސްތުވާ އެްއޗެއް ވިަޔފާިރުކރުމަށްަޓކައި އަތުގަިއ ެބހެއްޓުންަކން ެއނެގން އޮްނނަިއރު، އަިދ 

އެޤާނޫނެއްެގ ދަށުން ދަޢުާވުކރެވިފައިވާ ޤާޫނނު އުވާެލވިފައިވާއިރު، މިިއސްތިުއނާުފުކރެވޭ މަްއަސލައިގައި ހިމެނޭ 

) ގެ ަދށުން  2011/17ނު ނަނަްބރު ކަަމކީ މިާހުރ ޢަމަލުކުރެެވމުންދާ، ޤާނޫ  (މަސްތުވާަތކެްއޗާ ބެހޭ ޤާޫނނު

ނަޑއެޅިދެާނ ޢަމަލެއްޯތ ބަލާިއރު،  ތަޖްރީމް ުކރެވޭ   އަދި އަަދުބ ކަ

) 2011/17ޤާޫނނު ަންނބަރު  ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި،  106ގެ (މަސްުތވާތަކެްއޗާބެޭހ ޤާޫނނު

  ޓްރެފިްކކުރުަމކީ ކުށެްއަކމަށް ބަާޔްނކޮށް، ެއކުުށގެ އަދަަބކީ، ޢުމުރަްށ ޖަލަށްލުމާެއކު  ކެނަިބސް 

) ރުފިޔ100ާ'000/- ) ރުފިާޔއ10ާ'000'000/-ފެށިގެްނ  ިއންރ. (އެއްަލްއކަ ދެމެދުެގ  އި ރ. (ދިހަމިލިއަން

  ؛ޢަދަދަުކން ޖިޫރަމާނުކުރން ކަމަށް އެާމްއދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާްނކޮްށފައިވާކަމާއި

ވަަނ މާއްދާގައި ބަާޔްނކުރާ ަކންކަމުެގ  142ޕެޑްަލަރަކށް ނުވާމީަހުކ، އެާޤޫނނުގެ  ޓްރެފިްކުކރުަމކީ

ތެެރއިްނ ކަެމއް ފުރިހަަމާވގޮތަށް މަސްތުވާތަކެތިން ުމޢާމަލާތް ުކުރން ނުވަތަ ެޕޑްަލރަކަްށ ުހރެ، އެ ާޤޫނނުެގ 

ކަެމއް ުފރިހަމަވާގޮތަށް ަމސްތުވާތަެކތިން މުޢާމަާލުތ  ވަނަ ާމއްދާގައި ބަޔާންުކާރ ކަްނަކމުގެ ތެެރއިްނ ދެ 142

ވަނަ މާއްދާއިން އެނގޭކަާމއި، އަދި [ޕެޑްަލުރ] އަކީ މަސްތުވާތަކެިތްނ  17އެޤާނޫނުގެ  ކުރުމަްށަކން

  ވަނަ މާއްދާއިން ެއނގޭކަމާއި؛ 20މުޢާމަލާތްކުރާ، މަސްތުވާަތެކއްޗަށް ދެވިިހފާފައިވާ މީާހަކން އެާޤޫނނުެގ 

ވަަނ މާްއދާއަްށ ބަާލިއރު، އެމާއްދާގައި، [މި ޤޫާނުނގައި އެެހން ގޮތަކަްށ  142ޤާޫނނުގެ އަދި އެ 

ނިވި ަކްނކަމުގެ ތެރެއިން ބަާޔްނކޮށްފަިއނުވާހާހިނަދުކ، މަސްތުާވތަކެިތން ުމޢާމަލާތުުކރާ މީހަކު، ައްނނަ

.] ީމހެްއކަަމށް ެބލެވޭނެެއވެ ޓްރެިފކްުކރާކޮށްިފަކމަށް ސާބިުތކުރެވޭނަމަ، އޭނާއަކީ ަމސްތުވާތަކެިތ ކަމެއް 

) ކަމެއް ބަާޔްނކޮށްފަިއވާއިރު އެ ެއގަާރކަންަތއް ބަާޔްނކޮށްފަިއވާ   11މިފަދައިން ަބޔާްނކޮށް ޖުްމލަ  (އެގާރަ

ްޓެރފިކްުކރާ މީހެއްކަމަށް ބެެލވޭ މިންވަަރްށ މިޤާނޫނުގަިއ ަކނަޑއަޅާފައިާވ އަުކުރތަކުގެ ތެެރއިްނ (ފ) ގައި، [

ފް މުޙައްމަާދއި، ޠީ ޢަބްދުއްލަމިފަދައިން ަބާޔންކޮށްފައިވާިއރު،  ތުވާތަކެތި އަތުގައި ުހުރން]؛މިންަވރަށް މަސް

ނޑުގައި ހުރި  03 ހުއްޓާ ފެނިފައިވާ ުތގެ ދަށުގައިޒަ ޔާޙިދެމީުހންގެ އަތުން ުނވަތަ އެ ަޙަސން ޢަީލގެ  ފޮށިގަ
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ޯމލްޑިވްސް ޕޮިލސް ސަރިވސްގެ ޮފެރްނިސްކ ުހިރކަން ގުރާްމ  1083.4236މަސްތުވާ ަތެކތީގެ ބަރުަދުނގައި 

ތަޙްލީްލ  ލެބޯޓްރީ )2010ޑިސެމްަބރ  FSD(D)-DR/2010/1527 )26ޑިާޕރޓްމެންްޓގެ ނަްނަބރު 

 2011/17ޢަމަލު ޤޫާނނު ަންނބަރު މި ފް މުޙައްމަާދއި، ަޙަސން ޢަީލގެޠީޢްަބދުއްލަ ތީ،ިރޕޯޓުން ާސބިތުވާ

) ގެ    ވަނަ މާއްާދގެ (ފ) އަށް ފެތިގެންދާކަމާއި؛ 142(މަސްތުވާަތެކއްާޗބެހޭ ޤޫާނނު

 2011/17މި ޢަމަލަކީ ޤާނޫނު ނަްނބަރު  ޢަބްދުއްަލޠީފް މުޙައްމަދާއި، ަޙސްަނ ޢަލީގެކަމުން އެެހން

) ދަށުްނ މަނާކޮށްފަިއވާ މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެިފކް ުކުރްނަކން އެނގޭަކމާއި،  (މަސްތުވާަތެކއްާޗބެހޭ ާޤނޫނު

- ފެށިގެން    އިން ރ. (އެއްލައްަކ) ުރފިޔ100ާ'000/-ަރށް ޖަލަށްލުމާެއކު އެކުށުގެ އަަދބަކީ، ޢުމު 

) ރުފިޔާއ10ާ'000'000/  106 ގެޤާނޫނުދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޫޖރިމަާނުކރުންަކން، އެ  އި ރ. (ދިހަިމލިއަން

  ވަނަ މާއްދާެގ (ނ) އިން އެނޭގކަމާއި؛ 

 77/17ޤާނޫނު ނަްނަބުރ  ،ފައިވާ ދަޢުވާއަކީގެ މަްއޗަށް ކޮށް ޙަަސްނ ޢަލީ އި ޢަބްދުއްަލޠީފު މުަޙއްމަދާ

) ގެ (މަސްތުވާ ަތކެްއޗާ ެބހޭ ޤާނޫ  ޙަވާލާދީ އެމާއްދާގެ (ރ) ގެ ދަުށްނ  ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާ 02ނު

ެއނގެން ޮއްނަނއިރު،  މަނާކުރެވިަފިއވާ މަސްތުާވ އެއްޗެްއ ވިޔަފާިރުކރުަމށްޓަކައި އަުތގައި ެބހެއްޓުންކަން

  ވަނަ މާއްާދގެ (ރ) ިއްނ އެނގެން ޮއވެއެވެ. 2ުމރަށް ަޖލަށްލުްނކަން އެޤާނޫނުގެ އެކުށުގެ ައދަަބކީ ޢު

  

ޖިނާއި ކުށް ާސިބތު ކުރުމާއި އަދަބު ަކނަޑއެޅުމުގަިއ އިސްތިްޤާރރުވެފައިވާ މްަބދައުތަަކްށ  )ކ(

ބަލާިއރު، ޢާންމު އުޫޞެލއްގެ ގޮތުްނ އަލަން ަޢމަލުކުަރންފެޭށ ޖިނާީއ ާޤނޫެންއ އެާޤނޫަނށް ޢަމަލުުކރަން 

ގޮތުގެ މަތީން ޢަމަުލުކރެވޭނީ އަަލށް ފެށުމުގެ ކުރްިނ ިހނގާފަިއވާ ވާޤީޢާއެއްގެ މައްޗަށް ުނިހންގޭެނކަާމއި، އެ

ޢަމަލުުކަރްނ ފެށޭ ޖިާނއީ ޤާނޫަނީކ މުއްތަހަމަްށ ބޮޑަްށ ަމޞްހަލަތު ޯގްސ ާޤނޫނަަކށް ވެއްޖެކަމާއި، 

އެއާޚިލާފަްށ އަލަށް ޢަމަލުުކރަން ފެށޭ ޤާނޫަނީކ މުއްތަަހމުގެ ޙައްުޤގައި އޭަނައށް ބޮޑަށް ފަހިވާ 

ާމޟީގައި ިހނގާފައިވާ ވާޤިޢާައކަްށ ހިންގިދާނަެކްނ ެއނގޭކަމާއި،  ޤާޫނނެްއކަމުަގއިވާނަމަ އެޤާޫނނު

ޫނނު ތަޠްބީްޤކުރުމުެގ އެެހންަކމުްނ މުއްތަހަމަްށ ބޮޑަށް ަމޞްލަހަތު ަރނގަޅު ނުވަތަ ބޮޑަށް ފަހިވާ ޤާ

ނޑައެޅިފައިނުވާ، ައކީމަބްދައު  ެގ ާބުރ ަކނޑައެޅި ނިޔާ  ުނވަތަ ފައިޞަލާކުރުވަނިވި ިނހާއީ ޙުކުެމްއ ކަ

ކޮށް  )retrospectiveކޮންމެ ވާޤިޢާއެއްގެ މައްޗަށް ރަޖްީޢ (ލިބިފައިވާ ރެސްޖުިޑކާޓާ ުޙކުމަކަްށނުާވ 
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ވަަނ  59ތަޠީްބޤްުކރެިވދާނެ ަމބްދަުއ އެްއކަމާއި، މިމަބްދައު ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫުނައާސީސގެ 

  ؛މާއްދާގައި ާޝމިލްވެ ބަާޔްނވެގެންވާކަމާއި

ގެ މައްޗަށް ކުރެިވފައިވާ ކުށުގެ މިދަޢުވާ ަޙަސން ޢަލީ، ޢަބްދުްއލަޠީފު ުމަޙްއމަދާއިން ބަާލއިރު، އެގޮތު

އެދެމީުހންގެ މައްޗަށް އުުފލުނު ފަހުން އެ ދަޢުވާގެ މައްޗަށް ތަޠްބީުޤުކރެވޭ ާޤނޫނު އުވާލާފައިވުމާއި އެޤާނޫުނެގ 

ޢަމަލުުކރަްނ ފެށިފައިވާ ޤާޫނނުގެ ދަުށން ައިއސްަފއިވާ ދަށުން ތަޖްީރމްކުރެވިފައިވާ ކުށުގެ މަްފހޫމަށް ފަުހްނ 

ގެ ަމއްޗަށް ކޮށްފިައާވ ަޙސަން ޢަލީއި ބްުދްއލަޠީފު މުޙައްމަދާބަދަާލއި މިެއންމެަހއި ކަްނކަމަށް ބަލާއިރު، ޢަ 

) ެގ  77/17ޤާޫނނު ނަްނބަރު  ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާއި ޙަވާާލދީ  02(މަސްތުވާ ތަކެއްޗާ ބެޭހ ޤާޫނނު

ަމނާުކރެވިފައިވާ މަސްތުވާ ެއއްެޗއް ވިަޔފިާރކުރުމަށްަޓކައި އަތުަގއި އެމާއްދާގެ (ރ) ގެ ަދށުން 

ގެ މައްޗަށް އަދަބު ަކނޑައެޅުމުގައި، ަޙަސްނ ޢަލީ، އްަމދާއިޢަބްުދއްލަޠީފު މުޙަމުެގުކށުގެ ދަޢުވާގައި ބެހެއްޓު

(މްަސތުވާ ތަެކްއޗާ  77/17ޤާނޫނު ަނނަްބރު އަށް ބޮޑަށް ފަހިވަނީ ަޙަސން ޢަލީ ، ޢަބްދުއްަލޠީފު މުޙައްމަދާއި 

) ގެ  ދަށުން އަަދުބ  (ށ) އާއި ަޙވާލާދީ އެމާއްދާގެ (ރ) ގެ  (ހ) އާއި ވަނަ ާމއްދާގެ 02ބެހޭ ާޤޫނނު

ނިޑޔާރުންގެ ަމޖިލީހުން ެދެކއެވެ.ަކނޑަ    އެޅުްނަކމަށް މިމަްއަސލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ެބލި ފަ

   

 :ްޙުކުމ  

-Cr/539ކްރިިމނަލް ކޯުޓގެ ންަނަބރު ، ިއސްވެ ފާހަގަކުރެުވނު ަކްނަކން އެގޮތަށް ހުރުމުން، ދެންފަހެ

C/2011   ާއިްސތިއުނާފުުކރަުމން ްޕޮރިސިކއުޓަރ ޖެެނރަލްގެ ޮއފީހުގެ ފަރާުތން ހުަށހަޅާފައިާވ  ޤަޟިއްޔ

ިމ މަްއަސލަ ދިވެިހރާއްޖޭެގ ގައި ކުރައްވާފައިާވ ުޙކުމް ުނކުތާތަކުގެ މައްޗަށް ިބާނކޮށް، އެ ަޤޟިއްޔާ

ދުވަހުގެ  2010ސެްމަބރު ޑި  12ބާޠިްލުކރުމާއެކު،  ހަިއކޯޓުގައި ބެލި ަފނިޑާޔރުންގެ މަޖިީލހުގެ އިއްތިާފޤުން

ފުލައިޓުން އޮރެންޖް ބުޫލމްސްގެ ަންނމަތީގައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނަިއ  103ހާއިރު، ަނނަްބުރ ޔޫއެލް  19:40

ނޑުަތެކއްގެ ތެރެިއްނ  ނޑެއްގައި މްަސތުވާތަކެތި ުހރިކަމުގެ ަމޢުލޫމާތު މޯލްޑިވްްސ ޕޮިލސް  3ފޮށިގަ ފޮށިގަ

ނޑާިއ ޙަާވލުވަނީ ކޮންފަރާތެްއތޯ ފުުލުހްނ  3ަމްސތުވާތަކެތި ެފނުުނ  ،ސަރިވްސއަށް ލިބުމާިއ ގުޅިގެން ފޮށިގަ

[ިމރި] ޯދީނގައި  ުހޅުލެއިންފުރި، ހާއިރު  01:10ދުވަހުގެ ދަންވަރު  2010ޑިސެްމބަުރ  14ބެލުމަށް 

ނޑުތައް މާލެ ގެްނގޮސް މާލޭގެ ދެކުނު ހަާބުރ ޓީ ޖެޓީއަށް ބޭލުމުން،  / މިފޮށިގަ  ޑެއިލީ ުބލޫ ޏ. ފުވައްމުލައް
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 3 މި، ޙަސަން ޢަލީ 3033ނަްނަބުރ  ލެ މުިނިސޕަލްޓީގެ ޚާއްަޞ ދަފްތަރުމާއާއި  ޢަބްދުއްަލޠީފު މުޙައްމަދު

ނޑާއި ޙަާވލުވެ، މި  ނޑު  3ފޮށިގަ ކާރުެގ  5387އޭ ީޕ 1ގެ ނަންަބރު އޭބީޢަބްުދއްަލޠީފު މުަޙއްަމދުފޮށިގަ

ވާތީއާއި، ެއތަކެތި ާކުރގެ ޑިކީއަށް އެރުވުމަށްަފުހ ޑިކީައށް މިދެމީހުން ެއުރވިކަން ަޝީރޢަތަށް ާސިބތު

ފުލުހުންގެ  ަޙަސން ޢަލީއާއި ޢަބްުދްއލަޠީފު މަުޙްއމަދުއެތަުނންާދްނ އުޅެނިކޮްށ ފުލުހުން އެތަނަށް ޮގްސ 

ނުޑ ބެިލއިރު 03ކާރުގެ ޑިީކގައި ުހިރ  ،ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސް ނޑު 03 ،ފޮށިގަ  ން ެފުނނު ފޮށިގަ

އެނގެން ކެތީގެ ތަޙްލީލު ިރޯޕޓުން ތައެ ން ުހިރކަ  ގާުރމް 1083.4236ގެ ަބުރަދނުގައި މަސްތުވާ ަތކެތީ

ވަަނ މާްއދާގެ (ހ) އާިއ (ށ)  02(މްަސތުވާ ތަެކްއޗާބެހޭ ޤާޫނުނ) ގެ  77/17ާޤނޫުނ ަންނަބުރ ، ތީއޮްނނާ

މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާ ެއއްެޗްއ  ަޙަސން ޢަލީިއ ޢަްބދުއްލަޠީފު މުޙައްމަދާ އަށް ރިޢާަޔތްކޮށް 

އެުކުށގެ ޢުޤޫބާތެްއގެ  ،ވިޔަފިާރކުރުމަށްަޓކައި އަުތގައި ެބހެއްުޓމުގެ ކުުށން ކުށްވެރިވެއްެޖކަަމށް ަކނޑައަޅައި

(ރ) ގެ ދަށުން،   ވަަނ މާއްދާގެ 02ބެހޭ ާޤނޫުނ) ގެ (މްަސތުވާ ތަެކްއޗާ 77/17ްނަބރު ޤާނޫނު ނަ  ،ގޮތުން

ަންނަބުރ  މާލެ މިުނިސޕަލްޓީގެ ާޚްއޞަ ދަފްތަރު ޢަްބދުއްަލޠީފު މުަޙއްަމދު އާިއ  ،/ ޑެިއލީ ުބލޫޏ. ފުވައްމުލައް

އުމުރަށް ޖަލަށްލުމަށް މިމައްސަލަ ދިވެިހރާއްޖޭެގ ހައިކޯުޓްނ ބެލި  އާއި ދެމީހުން  ަޙަސން ޢަލީ  3033

. ނޑިާޔުރންެގ މަޖިލީހުގެ އިއްތިފާޤުން ުޙކުމްޮކށްފީމެވެ   ފަ

  

  

  


