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  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު 
  ދިވެހިރާއްޖެ 

  
  

  ޚުލާޞާ ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ 
  
 HC-A/233/2011 :ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ •

  :ފަރާތް  އިސްތިއުނާފުކުރި  •

  10103ހުޅުމާލެ ފްެލޓް : އެޑްރެސް  ދާއިމީ *     އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު   :ނަން  *

  މާލެ / ވަިޑނޮުޅގެ. ގ  :އެޑްރެސް މިހާރުގެ *         A059946:ނަންބަރ އައިޑީ ކާޑު  *

 A062039އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު ، ައޙްމަދު ފާއިޒުއަލްއުސްާތޛް  :ވަކީލު  *
  

   )ޕްޮރސިކިއުޓަރ ެޖނެލަުރގެ އޮީފސް( ދިވެހި ދައުލަތް :ފަރާތް  އިސްތިއުނާފު ރައްދުވި  •

 ރާބިޢު هللا ޢަބްދުައލްއުސްާތޛް އެސިސްޓަންޓް ޕަބްލިބް ޕްޮރސިކިއުޓަރ  :ވަކީލު  *
  ޢަބްދުއްސައްާތުރ ޢަބްދުލް ޙަމީދުައލްއުސްާތޛް  އެސިސްޓަންޓް ޕަބްލިބް ޕްޮރސިކިއުޓަރ :ވަކީލު  *
  

 2011ނޮވެމްބަރު  02 :ނިމުނު ތާރީޚް *      2011އޮކްޓޯބަރު   03 :ހުށަހެޅުނު ތާރީޚް  •

 
 ސަރުކާރު މުވަްއަޒފަކު މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭުންނކޮށްގެން ނާާޖއިޒު ފައިދާ ޯހދައިިދނުން  :މައްސަލައިގެ ބާވަތް  •

                 
ނޑިޔާރުންގެ މަޖިލިސް  •  :މައްސަލަ ބެލި ފަ

ނިޑޔާރު ަޢބްދު ނޑިާޔުރ  ޙަމީދު،هللا ފަ ނޑިޔާރު ، ޔޫސުފު ޙުސަިއންފަ  ޢަބްުދއްރައޫފު އިްބރާހީމް ފަ
 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 :ދަޢުވާގެ ޚުލާޞާ  •

ނީ ޝަރުޢީ ޤަޟިއްޔާ ެއކޯޓުން ިނންަމވާފަިއވަ  Cr-C/2010/567ަންނބަރު ގެކުރިިމަނލްކޯޓު ،މިއީ

އިސްާމޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު ، 10103ހުޅުާމލެ ފްލެޓް އަދި ާޤޫނީނ އުޞޫލުތަާކއި ޚިލާފަްށ ކަމަށްބުެނ 

  .ލާފައިވާ ަޤޟިއްާޔއެވެއެޤަޟިްއޔާ ދިވެިހރާއްޭޖެގ ހައިކޯޓަށް ިއސްތިުއނާފު ކުރުމުން ބަ

  .ދައުލަތެވެ  އިސްިތުއާނފީ ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާަތކީ ޤަޟިއްާޔަގއިމި

  

  :ނުކުތާތައް ފާހަގަކުރެވުނު  •
، އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދުއަކީ،  ޤަޟިއްޔާ Cr-C/2010/567 ަނންބަރު ގެކުރިމިނަލްކޯޓު - 01

މާލޭ މުިނިސޕަލްޓީގެ ޭވސްޓް މެނޭްޖމަންޓް ސެްކޝަންެގ ޑިެރކްޓަރެއްގެ ަމޤާމުގަިއ ުހިރއިރު، ައއިެލންްޑ 

" 5އުފުލި "ލޮޖިސްޓިކް ލިމިޓެޑް ކިޔާ ސިންަގޕޫުރގެ ކުންފުންެޏއް މެދުވެރިޮކށް އެސެކްޝަނަށް ެގަނއި 

ިއ ގުިޅގެން، ޭބންކަށް ހުށަަހޅަން ެޖހޭކަމަްށ ނަމަކަށް ކިާޔ އުޅަުދގެ ައގު އަދާކުރުަމށްޓަކައި، އެލްސީ ހުުޅވުމާ

ބުނެ ޕްރޮޓޮޯކލް އޮފް ޑެިލވަރީ އެްނޑް އެކްސެޕްެޓްނސް އޮފް ަދ ވެެސލްަގިއ ސޮއިކޮށް ިދނުމަށް އައިެލންްޑ 

ގެ ާގތުގައި ެއދުުމން، ވޭސްްޓ މެނޭޖްމަްނޓް ިއްސމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދުލޮޖިސްޓިކް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން 

ދުވަހު ްޕރޮޓޮކޯްލ  2008އޭޕްރީލް  28 އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދުަޅނދު ިލބުމުގެ ކުރިްނ، ސެކްޝަނަށް އެއު

ވޭްސޓް މެނޭޖްަމންޓް އޮފް ޑެިލވަީރ އެްނޑް ެއކްސެޕްޓެްންސ އޮފް ަދ ވެެސލްަގިއ ސޮއިކޮށްަފއިަވނީ 

ަޅނދު ވިއްކި ްށ އެުއޅަނުދ ނުލިބެީންސ އެުއޅަނުދ ލިބުނުކަމަްށ ހަދައި އެްލސީގެ ފަިއާސ އުސެކްޝަނަ

ގެ މައްޗަށް ަސރުކާރުގެ މުަވއްަޒަފުކ އިްސމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދުފަރާތަށް ހޯދައިދިނުުމގެ ޮގތުންކަމަށް ބެލެވޭތީ، 

މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮްށގެން ނާޖާިއުޒ ފައިދާ ހޯަދއިދިނުުމގެ ުކށުގެ ދަޢުވާ ދައުލަުތގެ ފަރާތުން ހުަށެހޅުމުްނ 

  އްަކމާއި؛ބައްލަވާފަިއވާ މައްސަލައެ 

އިްސވެދިޔަ ބަޔާންތަކަށާއި، ފާހަގަކުެރުވުނ [އެ ޤަިޟްއޔާަގއި ޙުކުމް ކުރައްާވފައިަވނީ، 

ގެ މަްއޗަްށ އިސްމާޢީްލ ޢަބްދުލްޙަމީދު 10103ހުޅުމާލެ ފްެލޓް ނުކުތާތަކަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، 

ިދނުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުާވ ޝަރީޢަތުން ބެލި ދައުލަުތންކުަޅ މަޤާމުގެ ުނފޫޒު ބޭުނންކޮށްގެްނ ނާާޖިއޒު ފައިދާ ޯހދައި

ެގ ޑިރެކްޓަރެްއެގ ޭވސްޓް މެނޭޖްމަންްޓ ސެކްޝަން މާލެ މުނިިސަޕލްޓީގެ  ިއސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު ބެލުމުން، 

ިކޔާ ިސްނގަޕޫުރގެ ކުންުފންެޏއް މެުދވެރިޮކށް  ލިމިޓެޑް ޕްރަިއވެޓް  އައިެލންޑް ލޮިޖސްިޓކްމަޤާމުގަިއ ުހރިއިރު، 
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ނަމަކަށް ކިޔާ އުަޅނުދެގ '' 5އުފުލި ''ށް ގަނެަފިއވާ ވޭްސޓް މެނޭޖްމަްނޓް ސެކްޝަނަނިިސޕަލްޓީގެ މާލޭ މު

ޕްރޮޓޮކޯލް ޮއފް އަުގ އަދާކުުރމަށްޓަކައި، އެލްސީ ހުުޅވުމާ ގުިޅެގްނ ބޭންކަށް ުހށަހަަޅންޖެޭހ ކަމަށް ބުނެ 

ގެ ާގުތްނ އިްސމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދުމަށް ގަިއ ސޮއިކޮށްިދނުޑެލިވަރީ އެްނޑް އެކްސެޕްެޓންސް އޮފް ދަ ވެސެލް 

ޭވްސޓް މެނޭޖްމަްނޓް ގެ ފަރާތުްނ އެދުމުން، މާލޭ މުނިިސޕަލްޓީގެ ލިމިޓެޑު ޕްރައިވެޓް އައިެލންޑް ޮލޖިސްޓިކް

ޕްޮރޓޮކޯލް އޮފް ޑެލިވަރީ އެްނޑް ވަނަ ދުވަހު  2008އޭޕްރީްލ  28ށް އެއުަޅނދު ިލބުމުގެ ކުރިްނ ސެކްޝަނަ

ޮސއިކޮށްފައިވާަކން ދަުއލަތުްނ ހުށަަހޅާފަިއވާ ިއސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު ގައި އޮފް ދަ ވެސެލް  އެކްސެޕްެޓްނސް

ޕްރޮޮޓކޯލް އޮފް ެޑލިވަރީ ެއންްޑ އެކްސެޕްެޓްންސ ލިޔެކިުއންތަކުން އެނެގްނ ޮއންަނއިރު، އިްސވެބުެނވިދިަޔ 

ޭވސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ން އެއުަޅނދު ސޮއިކުރުުމެގ ސަބަބު ިއސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދުަގއި އޮފް ދަ ވެސެލް

 ައއިލެްނޑް ލޮޖިސްޓިކް ްށ ލިބުމުގެ ކުރިން ުއަޅނުދގެ ައގު އެުއޅަނދު ވިއްިކ ފަރާތް ކަމަށްވާ ސެކްޝަނަ

ސޮއިކުުރމުގެ އިސްމާޢީްލ ޢަބްދުލްޙަމީދު ށް ލިބިފައިވުމާއި، ބުނެވިިދަޔ ލިޔުމުަގިއ ލިމިޓެޑަ ޕްރަިއވެޓް

ައިއލެންޑް ިއ ޭވސްޓް މެނޭްޖމަންޓް ސެްކޝަނާނަމަ ެއީއ މާލެ ުމިނސިޕަލްޓީެގ ކުރިންެވސް އޭަގއި ޮސއިޮކށްފި

ަވަނ މާއްދާާއއި، ޚިލާފަށް ކުރެޭވ  2.4ދެމެދު ކުރެވިފަިއވާ އެގްރީެމންޓުެގ  ލިިމޓެޑާ ްޕރައިވެޓް ލޮޖިސްޓިކް

ވޭ ހިނދު، މިަކމަކީ ށް އެނެގންެޖޭހނެ ކަމަށް ޝަރީޢަތަށް ޤަބޫލުކުރެިއސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދަކަމެއްކަން 

އެއިރު ހުިރ މަޤާމުގެ ޭބުނން ނަހަަމ ޮގތުގަިއ ހިފަިއގެްނ ެއހެްނ ފަރާތަކަށް ާނޖާއިުޒ އިސްމާޢީލް ަޢބްދުލްޙަމީދު 

ޤަްސތުގައި ކޮށްަފއިވާ ކަމެއްަކން ހުށަެހޅިަފއިާވ އިސްާމޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު ފައިދާއެއް ޯހދައިިދނުމަށްޓަކައި، 

ޢަަތށް ސާބިތުވާީތ، މަޤާމުެގ ުނފޫޒު ބޭުނންޮކށްގެްނ ނާޖާިއޒު ފައިާދއެްއ ހޯދަިއދިނުުމެގ ކިތާބީ ހެކިތަކުން ޝަރީ

ނޑަައޅައި މިކުުށެގ ޢުޤޫބާތެއްެގ ގޮުތން ާޤޫންނ ިއްސމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު ކުށުން  ކުށްވެިރވެއްޖެ ަކމަށް ކަ

ގެ ދަށުްނ ) ހ(ނަ މާއްދާގެ ވަ 12ގެ ) ކޮރަޕްޝަން ުހްއޓުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާޫނނު ( 2000/2ނަންބަރު 

މަސްދުވަުހެގ ) ހައެއް( 6އަހަރާިއ ) އެކެއް( 1 އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު 10103ހުޅުމާލެ ފްެލޓް 

މިފަދަިއން ކަން ެއ ަޤޟިއްާޔގެ ަޝރީޢަތް ނިުމުނ ގޮުތގެ ިރޕޯުޓްނ .] މުއްދަތަސް ައރުވާލުމަށް ުޙކުމްކޮށްފީމެވެ

  .އެނެގން ޮއެވއެވެ

 Cr-C/2010/567ަނންބަރު  ގެބަޔާންކުެރުވނު ޮގތުގެ މަތީން ކުރިިމނަލްކޯޓުއިްސެވ  - 02

 ގެ ފަރާުތންިއސްތިުއނާފު ކުރަމުން،ިއސްާމޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު ޤަޟިއްޔާޤަޟިއްާޔގަިއ ޙުކުމް ކުރެއްވުުމން، އެ 

  .ކަދައްާކފައިވެެއވެމެދު ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަުތގެ މަޖިލީުހަގއި ާވހަތަކާ  ފާހަގަކޮށް އެނުކުތާެއއް ނުކުތާ  ދިހަ
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ގެ ޝަީރޢަތް ނިމުުނ ޮގުތެގ ޤަޟިއްޔާ  Cr-C/2010/567 ގެ ނަންބަރުކުރިމިނަލްކޯޓު - 03

ހުަށހަޅާަފއިވާ  ގެ ފަރާުތންއިސްމާޢީްލ ޢަބްދުލްޙަމީދު ރިޕޯޓަށާއި، އެ ޤަޟިްއާޔ އިސްތިުއާނފު ކުރުމަށް

ފަރާތުން ހައިޯކުޓެގ  ގެއިްސމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދުދަުއލަތުގެ ފަރާތުންާނއި  ގުިޅެގންތަކާ އެނުކުތާ، ތަކަށާއިނުކުތާ

ަބލާއިރު ައްނަނނިވި  މައްސަލަާއއި ގުުޅންުހރި ިލއުންތަކަށް، އަާށއިޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުަގއި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަ

  .ކަންތައްަތއް ފާހަގަކުެރވެެއވެ

ެގ އިްސމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު ޤަޟިްއޔާަގއި  Cr-C/2010/567 ކުރިމިނަލްކޯޓުގެ ނަންބަރު )ހ(

މައްޗަށް ަދުއލަތުން ކޮށްަފއިަވނީ މަޤާުމގެ ނުފޫޒު ޭބނުންކޮްށެގން ނާޖާިއޒު ފަިއދާ ހޯދަިއދިުނމުގެ ކުށުގެ ދަޢުާވ 

   ؛ކަމާއި

އިންކާުރ ކޮށްފައިވާކަްނ އެޤަިޟއްާޔގެ ޝަރީޢަްތ ނިުމނު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު އެދަޢުވާައށް 

  .ގެ ރިޕޯރޓުން ެއގެން އޮެވއެވެ ގޮތު

ދަޢުވާ ސާބިތުކޮށްދިުނމަށްޓަކައި ެއންޓި ކޮރަްޕޝަން ކޮިމޝަންެގ ލެަޓރހެޑް ތަެކްއކަމަށް ބެލެވޭ ) ށ(

އާއި ) ނ(ވަަނ ާމއްދާގެ  6ކަރުދާސްތަކެްއގައި ހުށަަހާޅފައިހުރި ބަާޔންތަކަކީ ޖިާނއީ އިޖުާރއާުތގެ ަޤވާޢިުދެގ 

ލަަތއް ތަޙްޤީޤުުކރުމުގެ ބާރު ލިބިދީފައިވާ އިދާރާއަުކން ޤާޫނނީ ހަމަަތކުެގ ގެ ދަށުން ޖިާނީއ މައްސަ) ރ(

މަތީން ކޮށްފައިވާ ތަްޙޤީެޤއްގެ ބަާޔންަތކެއްކަން ސާިބތު ހެއްކާއެކު އޮުޅންފިލަން ނެތީސް، މިަދޢުވާއަކީ އިުޖާރީއ 

ނަޑއަުޅއްވާ  ފައިަވނީ ޖިާނއި އިޖްރާއާުތެގ ގޮތުން ކުިރައށް ގެންެދވިާދނެ ދަޢުވާެއްއ ކަމުގައި ޝަރީޢަތުން ކަ

ވަަނ މާއްދާ ާއިއ، އަިދ  20ަވނަ މާއްާދއާިއ  2ގަާވއިދާއި، އެންޓިކޮރަްޕޝަން ކޮިމޝަނުެގ ާޤޫނނުެގ 

ވަނަ މާއްދާއި ޚިާލފަށް ކަމަށް ބުެނ  205ވަނަ މާއްދާއާއި،  199 ،ވަަނ މާއްދާ އާއި  52ޤާޫނނުައސާީސގެ 

އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދުެގ ފަރާތުން ފާހަގަ ކޮށްފަިއވާ ނުކުތާައްށ ޝަރުޢީ އަދި ޤާޫނނީ ަހމަތަކުގެ މަތީްނ 

   ؛ޝަރީޢަތުން ނަޒަރުކުާރއިރު 

ގައި ) ހ(ނަ މާއްދާގެ ވަ 01ގެ ) ޢާންމު ގަާވއިދުތަކާެބހޭ ޤާޫނނު( 2008/6ޤާޫނނު ަންނބަރު 

ަތކުގެ ތެރެިއން ރަްއޔިުތންގެ މަޖިީލހުްނ ގަާވއިދު ޢަމަލުުކރަމުން ެގްނދާމިާޤނޫނަކީ، ދިވެހިާރއްޭޖގައި [

ފާސްކުރާ ާޤނޫނަުކން އެ ގަާވއިދެްއ ެހދުމުގެ ބާުރ ލިބިގެްނ ޫންނގޮތަކަށް ަހާދފައިވާ ަގވާިއދުތަކުގެ ތެެރިއްނ 

ރިއަށް ގެްނދިއުމަށާިއ، ޢާންމު ރައްޔިުތންނަށް ޚިދުމަތްދިނުަމށާއި، ޤާޫނނު ދައުލަުތގެ ިހންގުުމގެ ިނާޒމު ކު
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ނަޑއަަޅއި، އެަގާވއިދުަތއް ިހްނގުމަްށ ަވގުތީޮގތުްނ ޤާޫނީނ ބާރު  ތަންފީޒުކުރުަމށް މުިހންމު ގަާވއިދުަތއް ކަ

އެ ޤާޫނނަށް ަޢމަލު ، ިމފަދައިން ަބޔާންކުެރވިފަިއވާއިރު .] ލިބިދިނުމަށްަޓކައި އެކަށަައޅާފައިާވ ާޤނޫެނވެ

ކުރަންފަށާނީ، އެޤާޫނނު ފާސްވެ، ތަްޞދީޤުކޮށް ދިެވހި ސަރުކާރުެގ ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަުހން ފެިށެގްނ 

ަވނަ މާއްާދިއްނ އެނެގން އޮވެފައި، ެއޤާޫނނު ތަްޞދީޤުކޮށް ދިެވހި ސަރުކާުރގެ  10ކަމަށް އެާޤޫނނުެގ 

ޖިނާއީ އިޖްާރއާުތެގ ވަނަ ދުވަހު ކަމަށްވެފައި،  5ގަްސޓް އޯ 2008ގެޒެުޓގައި ޝާއިޢުކުރެިވފައިަވނީ 

ވަަނ  4ވަަނ ދުަވހުން ފެިށެގްނކަން ެއަގވާިއދުގެ  6އޯަގސްޓް  2008ށް ަޢމަލު ކުރަންަފށާނީ ދައިވާ ގަ

ކީ އިޝާރާތް ުކރެުވނު ާޤޫނނު ދައިވާ ގަޖިާނީއ އިޖްރާއާުތެގ މާއްދާގެ ސާފު ޢިބާރާތުން އެނެގން އޮުތމުން، 

ީކ ޤާޫނނީ ގޮުތްނ ދައިވާކުރެުވނު އިރު، ޢަމަލު ކުރަމުން ދިޔަ ަގވާއިެދއް ކަމަށް ނުވުުމން، އެގަ  ތަޞްދީޤު

ޖިނާއީ އެމަްއޗަށް ޢަމަލުކުރެވެން އޮތް ގަާވއިެދއްކަމަށް ބަލާނެ ޤާޫނނީ އަދި ޝަރުޢީ ހަމައެއް ެނތުމާއެކު، 

ުތން ިއސްތިުއނާފުކުރުމަށް ހުށަަހޅާފައިާވ ަޙާވލީ އިސްމާީޢލް ޢަބްދުލްޙަމީދުގެ ފަރާ ދާއިވާ ގައިޖްރާއާުތގެ 

އެނުކުާތތަކުެގ  ،ނުކުތާތަކީ ހަމަޖެހޭ އަާސސެްއގެ މައްޗަށް ބިނާކޮްށ ހުށަހަޅާފަިއވާ ނުކުތާތަެކއް ކަމަށްނުާވތީ

  މައްޗަށް ަޝރީޢަތުން ރިާޢޔަތް ކުރެެވްނ ނެތްކަމާއި؛

އެޮކމިޝަނުގެ ަނންަބުރ ލުމަށް ނިންމާފަިއވާކަން، މިަމއްސަލަ ބެ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން 

ކޮމިޝަނަްށ ހުށަހެޅޭ ަމއްސަލަތަުކގެ ތެރެއިން ކޮިމޝަނުން ބަާލނެ މައްސަަލތަކާއި ނުބަާލެނ [ 75/2008

ނަޑއަޅާ ކޮމިޓީެގ ޔައުމިއްޔާ   ވަނަ ނަންބަުރން 7ގެ ) 2008ނޮެވމްބަރު  20( ]މައްސަލަަތއް ބަލަން ކަ

މަްށޓަކައި ޕްޮރސިކިއުޓަރ ޖެނެރަްލގެ ޮއފީހަށް ޝަރީޢަތަށް ހުށަެހޅުޙްޤީޤުކުރުމަށްފަުހ ތަ، އެނެގން ޮއެވފައި

ވަނަ ދުަވހު ބޭއްުވނު އެކޮމިޝަނުގެ ެމންބަރުްނގެ ބައްދަލުވުމަުކްނ  28އޭޕްރީލް  2009 ފޮނުވުމަށް

ޓީއާއި، ސި) 2010ސެޕްޓެމްބަރު  C123 )23-/43/2010/196އެކޮމިަޝނުގެ ނަންބަުރ ނިންމާަފއިވާަކން 

އެކޮމިޝަުނެގ  ގެ އިތުުރްނ،ސިޓީ) 2010މާރޗް  A123 )15-/11/2010/196އެކޮމިޝަުނެގ ަނންބަރު 

އިން ވަރަށް ސާުފކޮށް ] ތަޙްޤީޤު ރިޕޯުޓ ދިރާސާކުުރމުގެ ބައްދަުލވުމުގެ ޔައުިމއްޔާ[ 24/2009ނަންބަރު 

  ން ޮއްނނަކަމާއި؛އެނގެ 

އަށް ަބލާއިރު އެކޮމިޝަްނެގ ) އެންޓި ޮކރަޕްޝަްނ ޮކމިޝަންެގ ާޤނޫނު( 2008/13ޤާޫނނު ަނންބަރު 

ުނވަަތ  ،ަގއި ކޮމިޝަުނގެ މެންބަރަުކ އެކަނި) ވ(ވަނަ ާމްއދާގެ  22ބާރުތައް ބަާޔންކުރަމުން، އެާޤނޫުނގެ 

ލައި ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ ާބރު ކޮމިޝަަނށް އެއަްށވުރެ ިގނަ މެންބަުރްނގެ ކޮމިޓީއެްއގެ ބެލުމުގެ ަދށުން މައްަސަލ ބަ
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ރަޕްޝަްނ މިމައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރުަމށް ިނންމާފައިަވނީ، ެއްނޓި ކޮ، ލިބިގެްނވާކަަމށް ބަޔާންކުެރވިފަިއވާއިރު 

ކޮމިޝަނުެގ ތިން ެމންބަރުްނ ާޙޟިރުވި ަބއްދަލުވުމަުކްނކަން ެއނެގން ޮއވެފައި، މިމައްސަަލއިަގިއ 

އުަޓރ ޖެނެރަްލެގ އޮފީހަށް ފޮނުވުމަށް ިންނމާފައިަވނީ ެއކޮމިޝަނުގެ ހަތަރު މެންަބރުން ދަޢުވާކުރުމަްށ ޕްރޮސިކި

ެއްނިޓ  މިަމއްސަލައަކީ، ހިމެނޭ ބައްަދލުވުމަކުން ަމއްސަލަ ދިާރސާކޮށް ބެލުމަށް ފަހުގައިަކން ެއނގެން އޮތުމުން 

އެކޮމިޝަުނގެ މެންބަުރްނގެ އާ އެްއގޮތަްށ ) ވ(ވަނަ މަްއދާގެ  22ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާޫނުނގެ 

އެްއެވސް ޮއޅުމެްއނެިތ ކޮމިޓީއަކުން ބަލައި، އެޮކމިޓީގެ ބެލުމުގެ ދަުށން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ތަްޙޤީެޤއްކަން 

ާއ ) ވ(ަވނަ މާއްާދގެ  22އެތަޙްޤީޤަކީ އެންޓި ކޮރަްޕޝަން ކޮިމޝަންެގ ާޤޫނނުެގ  ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވާތީ،

  ؛ ހަމަތަުކން ބެލެެވން ނެތްކަމާއިޝަރުޢީ އަދި ާޤނޫނީ އްކަމަށް ފައިވާ ތަޙްީޤޤެ ޚިލާފަށް ކޮށް

އިޝާރާތްކުެރވުނު ގޮުތގެ މަތީން ކޮމިޝަނުން ތަްޙޤީޤުކުރުމަށް ނިންމާ، އެިނންމުގެ ަމއްަޗށް ބިނާކޮށް، 

ީރނާައކީ ޯހދާފައިވާ ހެްއކާއި ޤަށް އެކިފަރާތްތަކުން ދީފައިވާ ަބާޔންތަކާއި، އެަތޙްޤީޤަ، ކޮށްފައިވާ ަތޙްޤީޤާއި 

ޣައިރު ާޤނޫީނ ހެކިތަކެއް ކަމަށް އިްސމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދުގެ ަފރާތުން ުބނެފައިީވނަމަެވސް،  އެހެކިތަަކކީ 

ަވަނ މާއްާދގައި ބުނާ ފަދަ ަޣއިރު ާޤޫނނީ ހެކިތަކެއް ަކމަށް ބެލެޭވެނ ޝަރުޢީ ައދި  52ޤާޫނނުައސާީސގެ 

   ؛ޤާޫނނީ ހަަމެއއް ނެތްކަމާއި 

ދިވެިހރާއްޖޭެގ ން އެނެގން ޮއވެފައި، ކަ 5ކޮމިޝަންގެ ެމްނބަރުންގެ ޢަަދދަކީ އެންޓި ކޮރަްޕޝަން 

އެންޓި ކޮރަޕްަޝްނ ( 2008/13ޤާޫނުނ ނަންބަރު ވަނަ މާއްދާ އާއި،  205ޖުމްހޫރިއްާޔެގ ޤާނޫުނއަާސސީގެ 

ބަުރްނގެ ވަނަ މާއްދާަގއި، ކޮމިޝަނުގެ ޖަްލސާއެއް ބޭްއޭވނީ ކޮމިޝަުނގެ މެން 20ގެ ) ކޮމިޝަންގެ ޤާޫނނު

ދެބައިކުޅަ ެއއްބަޔަށްުވރެ ގިނަ ެމންބަުރން ޙާޟިރުެވގެންކަމަާށއި، ކޮމިޝަނަށް އެއްެވސް ކަމެއް ނިންޭމީނ 

މިމައްަސަލ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެ ޯވޓުގައި ބައިެވރިވި މެންބަުރންގެ އަޣުލަބިއްޔަުތންކަމަށް ބުނެފައިވާިއރު، 

މެންބަރުން  3މިޝަުނން ބޭއްވި ަޖލްސާއަށް ެއކޮމިޝަނުގެ ބެލުމާއި ނުބެލުމާމެދު ގޮެތއް ިނންމުމަްށ އެކޮ

ޙާޟިރުވެފަިއވާކަން ެއނެގން އޮްތއިރު، މިމައްސަަލ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުަމްށ ޕްރޮސިކިުއޓަރ ޖެނެަރލްގެ 

މެންބަރުްނ ޙާޟިރުވެަފއިކަން ެއނެގްނ  4އޮފީހަށް ފޮުނވުމަށް ނިްނމާފައިވާ ޖަްލސާއަށް އެކޮމިޝަނުެގ 

ނޫުނއަާސސީ އާއި، ާޤނޫުނގައި ބުނެަފިއވާ ޢަދަދަށް އިޝާރާތްކުެރވުނު ދެޖަްލސާއަށް މެްނބަރުްނ ޤާ  ،އޮތުމުން 

ޙާޟިރުވެފަިއވާކަން ޝަީރޢަތަށް ސާބިތުވެފައި، ިމމައްސަލަ ަބލާ ތަޙްޤީޤުޮކށް ޝަރީޢަތަށް ހުށަެހޅުަމށް 

ިއޝާރާތްކުރެުވނު ދެޖަލްާސައށް ، ނީޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮުނވުމަށް އެކޮިމޝަނުން ިންނމާފައިވަ 
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ން އެނެގންއޮތުުމން، މިމައްަސަލ ތަކުޙާޟިރުވި މެންބަރުްނގެ ިއއްތިފާޤުންަކްނ އެބައްދަލުުވންތަކުގެ ަޔުއމިއްޔާ

ވަނަ މަްއދާއާއި، ެއްނޓި  205ބެލުމަށް އެްނޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަުނން ިނންމާފަިއވަނީ ޤާޫނނުައސާީސގެ 

ަވނަ މާްއާދއާ ޚިލާފަށްކަމަށް ޤާޫނީނ ގޮތުންބަާލނެ އެްއވެސް ހަަމއެއް،  20ޤާޫނުނގެ  ކޮރަޕްޝަްނ ކޮމިޝަންގެ 

  ނެތްކަމާއި؛

ަގިއ އެންޓި ކޮަރޕްޝަން ކޮިމޝަނަކީ  )ށ(މާއްދާގެ  199ދިވެހި ޖުްމޫހރިއްާޔގެ ާޤޫނނުައސާީސގެ 

ެއންޓި ކޮރަޕްަޝްނ  ،ބަޔާންކޮށްފައިާވއިރުްށ އައްަސސާއެއްކަމަވަކި ފަރާތަކަށް ބުރަނުާވ މުސްތަޤިްއލު މު

ެއންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަކީ އަމިއްލަ ނަުމގައި ދަޢުވާުކރުމާިއ [ވަނަ މާްއދާަގއި  2ކޮމިޝަންގެ ޤާޫނުނގެ 

ްއޔަތު ލިބިފައިވާ ަވކި ސިދަޢުވާ ލިބިަގތުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވާ، އަމިއްލަ ނަުމގައި މުޢާމަާލތުކުރުމުގެ ަޙއި

ބަޔާންކޮްށފައިވާިއރު، މިއިން ެއއްެވްސ  މިފަދައިން .]ްނނަ މިިނވަން ާޤޫނީނ ޝަޚްޞެކެވެސިއްކަެއއް އޮ

ެއންޓި ކޮރަްޕޝަން ކޮމިަޝުންނ  މާއްދާއެްއގެ ސާފު ޢިބާރާތުންެވސް ައދި އެމާއްދާަތކުގެ މަފުހޫމަކުންެވސް

ލާލަތު ކުާރކަން ެގންކަމަށް ދައިއެކޮމިޝަުނެގ ސިއްކަ ަޖހަ ނެރޭ ޮކންމެ ނިންމުެމއް ުނވަތަ ބަާޔނެްއ ނެެރްނވާީނ 

   ؛ުތމުގެ އިތުުރންއެނެގން ނެ

ޓެްއގެ ކޮންމެ ޞަފްޙާއެއްަގއި ެއތަނެްއެގ އެްއވެސް ުމއައްަސސާއަުކން ނެރޭ ަބޔާެނއް ުނވަަތ ރިޕޯ

ްއ ުނވަތަ ަޤވާޢިދެްއވިަޔްސ ނެތުާމއިއެުކ، ރަސްމީ ިސްއކަ ޖަހާފައި އޮތުްނ ލާޒިުމކުރާ އެްއެވސް ާޤޫނނެ

ޞައްަޙ ަސލައިގާ ހުށަަހޅާފައިާވ ބަާޔނުެގ ގެ ގޮުތަގއި މިމައް ]ަތޙްޤީޤްކުރި ަފރާތުގެ ބަާޔން  މައްަސލަ[

ކަމާމެދު ސުވާލު ނުއުފެދުުމގެ އިތުުރން، އެބަޔާނަކީ ޞައްޙަ ނުަވތަ ޞައްޙަ ނޫން ބަާޔންެނއް ކަމަށް ބެިލ 

ށް އެކަުމން ައސަރުުކރާނެ ބަާޔެންއ ކަމުގަިއވީނަަމވެސް، މިމަްއސަލަިއގާ ުހށަހެޅިފަިއވާ ހެއްކާއި ޤަީރނާއަ

  ނޫންކަާމއި؛

މައްސަލަ ތަްޙޤީޤު ކުރާފަާރތުގެ ބަާޔނަީކ، މައްސަަލ ތަޙްޤީޤުކުރުަމށްފަހު، މަްއސަލައާމެދު ަމއްސަަލ 

ެއއީ ދައުލަުތްނ ދަޢުވާކުރުމުަގިއ  ،ތަޙްޤީޤުކުރި ފަރާތަށް ފެންނަ އެްއޗެއް ބަޔާންކޮށް ިލޔެފައިވާ ބަާޔނެއްކަމާއި 

ކޮންމެ ަދޢުވާއެއް ެވސް އެދަުޢާވކުރުމުގައި ނުވަަތ ނުުކރުމުގަިއ، ، އެއަށް ބަޯރސާވާ އެްއެޗއްޫނންކަމާއި

ނަޑއެިޅފައިވާ އުޫޞލުތަކާ އެއްޮގތަށް އެމަްއސަލައެއް ިދރާސާކުރުމަށްފަުހ،  ދައުލަުތން ބަރޯސާަވނީ، ކަ

   ؛ާވ ހެއްކާއި ަޤީރނާގެ ަމއްޗަްށ ކަމަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުްނ ބުނެފައިވާަކމާއިއެމައްސަަލއެްއގައި ލިބިފައި 



 HC-A/233/2011 ޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ ޤަ

  
  
  

  3316471 :ފެކްސް، 3325029 :ފޯން، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެނަންބަރު ދޮރާށީ،  3ތީމްގޭ ހިނގުން، އާބުރުޒު  ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު
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އެންޓި ކޮަރޕްޝަން ކޮިމޝަނަކީ ޖިނާއީ މަްއަސލަތަކުގައި ަދޢުވާކުރުމަށް ނުވަތަ ނުކުރުަމްށ 

ނަޑއެޅުުމެގ ބާރު ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް ކަމަށް ނުވާިއރު، ޖިނާއީ މައްސަލަތަުކގަިއ ދަޢުވާކުރުމާއި ނުކުރުމާެމދު  ކަ

ގޮތެއް ަކނަޑއެޅުުމގެ ބާުރ ޤާޫނނުައާސސީއާއި ޤާޫނނުން ލިބިދީފައިަވނީ ޕްޮރސިކިއުޓަރ ެޖނެރަލަށްކަުމްނ، މި 

ކުރުމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ނުވަތަ އެޫނން އިދާާރއަުކން ިނންމާަފއި ދަޢުވާމައްސަލަިއަގިއ 

މަްއސަލަިއގައި ދަޢުވާކުރުމުެގ ާބުރ ޭދ ބާރުގެ ަދށުން މިޫނނުްނ ލިބިނުިވނަަމވެްސ ޤާޫނުނއަާސސީއާިއ ޤާ 

  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ލިބިގެްނވާކަާމއި،

އެެހން ކަމުްނ އިސްިތއުާނފުކުރާ ފަރާތުން ފާަހގަކޮްށފައިވާ ފަަދިއން ިއސްމާީޢލް ޢަބްދުލްޙަމީދުެގ 

ފީހަށް ފޮނުވުމަށް އެްނޓި ކޮރަޕްޝަްނ ނެރަްލެގ އޮޖެމައްސަލަ ަޝރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކަިއ ޕްރޮސިކިއުަޓރ 

 ައދި ، ލިކަމުގަިއވީނަަމވެސް ބެކޮމިޝަނުން ނިންމާަފއިާވ ިނންމުމަކީ ޤާޫނާނއި ޚިލާފު ނިްނމުމެއް ކަމަށް 

އެްއވެސް ފަރާތަުކން ުނއެދުނު ކަމުގަިއވިޔަްސ ޖިނާއީ ޢަމަލެއް މީހަކު ހިްނގައިފިކަުމެގ  އެދަޢުވާކޮށްިދނުމަށް 

ިދވެހިާރްއޖޭެގ ަގއި ެއއް މައްސަލަ އެޕްޮރސިކިއުޓަރ ެޖނެރަލަށް ލިބިފައިވާ ބާުރެގ ދަށުްނ  ޖެނަމަތުހުމަތުކުރެިވއް

ިއްނ ވަަނ މާއްދާ 223ކޮންމެ ކޯޓެއްގައިމެ އެީމެހއްގެ މަްއޗަްށ ދަޢުވާކުރެިވދާނެކަން، ާޤނޫުނއަާސސީެގ 

ެގންެދވިދާެނ ދަޢުވާއެްއ ކަމަށް ސާފުކޮށް ެއނެގން އޮުތމުން، މިދަުޢވާއަކީ އިޖުާރއީ ގޮުތން ކުރިޔަށް 

ކުރިމިނަލްކޯޓުން ިނންމަވާަފއިަވނީ ޝަުރޢީ އަދި ޤާޫނނީ އުޞޫލުަތކާއި ޚިލާފަށް ކަމަށް ބެލެވެން ނެތްކަްނ 

  .އެނގެެއވެ

ވަނަ ަންނބަރުގައި، މި ދަޢުވާއާއި ގުިޅެގްނ  5ޝަރީޢަތަށް ފާހަގަ ކުރެއްުވނު ުނކުތާތަކުގެ  )ނ(

ބަޔާންތަްއ ެއންޓި ކޮރަްޕޝަން ކޮިމޝަންެގ ުމަވއްޒަފުންތަެކްއ ަނގާފައިުހީރ، އެންިޓ  ހުށަަހޅާފައިުހރި ތަޙްޤީޤު 

ގެ ދަށުން ބާރު ލިބިގެން ކަަމށް ޝަރީޢަތުން ) ރ(ވަނަ ާމއްާދގެ  22ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާޫނުނގެ 

ނަޑއަުޅއްާވފައިަވނީ  ާމނަ ކުރެްއވުުމަގިއ  )ރ(ވަނަ ާމްއދާގެ  22ާޤޫނނުެގ  ެއްނޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަްނގެކަ

  ،ވަރަށް ބޮޑު ުކށެއް ހަްއދަަވއިެގން ކަމަްށ ބުނެ ފާހަގަޮކށްފައިވާ ނުކުތާއަށް ބަލާިއރު

ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއަވީނ  )ރ(ވަނަ ާމއްދާެގ  22އެންޓި ކޮރަްޕޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާޫނނުގެ 

ކޮމިޝަުންނކުރަމުންދާ ތަޙްޤީޤަކާ ގުުޅންުހރި ކަމަށް ފެންނަ ލިޔެކިުޔންތަކާއި، ެއހެިނހެން ަތކެިތ [

ވަަނ މާއްދާަގިއވާ ފަރާތްަތކުގެ ެއންެމހައި ަތންަތނަށް ކޮިމޝަނުގެ  24ހޯދުމަށްޓަކަިއ މިޤާޫނުނެގ 

ހުިރ ލިޔެކިޔުންަތކާއި އެެހނިެހން ތަކެތި ބަލައި ތަޙްީޤުޤ  މުވަްއޒަފުްނޮގސް، އެތަންަތނާއި ެއތަންަތނުަގއި
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ިމފަދައިން ކަާމއި، މިމާއްާދގެ މިއަކުރަްށ ] ކުރުމާއި، ބޭނުްނެވއްޖެނަަމ އެތަކެތި ކޮމިޝަނަށް ގެަނުއން

ވެްސ ކުރެވޭނެ ކަމާއި، މިއަކުރު މާަނކުރުމުގައި ޭއގެ ކުރީގެ ައކުރުތަކަށް ނު ބަލާއިރު، މިއަކުރު  އެކަނި މާނަ

ގައި ބުެނފައިަވނީ ކޮމިޝަނަށް މީުހްނ ) ށ( ،)ހ(ވަނަ މައްާދެގ  22ބަލަން ޖެހޭަކމާއި، އެގޮުތން 

ގައި ބުނެފަިއަވނީ ތަޙްޤީޤުުކރާމީހުން އެެހން ) ރ(ޙާޟިރުކޮށްެގން ތަޙްޤީޤުުކރުމުގެ ާވހަަކ ކަމާއި، އަދި 

ަތނަކަށް ގޮްސެގން ަތޙްޤީޤުކުރުމުެގ ބާުރ  އެެހން ،ތަނަކަށް ޮގސްެގން ތަްޙޤީޤުކުރުމުެގ ވާހަކަކަމަށް ވެފައި

އެކޮމިޝަުނެގ މުވަްއޒަފުްނނަށް ލިބިދީަފއިާވއިރު، ެއކޮމިޝަނުގެ އެތެރޭަގއި ުކރާ ތަޙްޤީޤުަތއް ކުރުމުގެ ބާރު 

   ؛އެކޮމިޝަުނެގ މުވަްއޒަފުްނނަށް ލިބިެގްނ ނުވާކަމަށް ބަލާނެ ާޤނޫީނ ޝަރުޢީ ހަމައެްއނެތްކަމާއި

ަވނަ މާއްާދގަިއ ބުނެފައިވާ އެންެމހައި ަތންަތނަށް  24ކޮމިޝަންގެ ާޤޫނނުގެ އެންޓި ކޮރަްޕޝަން 

ކޮމިޝަނުގެ މުވަްއޒަފުްނޮގސް، އެތަންަތނާއި އެަތންަތނުަގއި ހުރި ލިޔެކިޔުްނތަކާއި އެެހނިެހްނ ތަކެތި ބަލިައ 

ރާ ތަޙްޤީޤަށް ބޭުންނވާ ތަޙްޤީޤު ކުުރމުގެ ބާރު ާޤނޫުނން ލިބިީދފައިވާިއރު، އެބާރު ލިބިފައިވާ ފަރާތަުކން ކު

މީހުން ކޮިމޝަނަށް ާޙޟިރުކުރުމުެގ ބާރުވެްސ ިލބޭނެ ކަމީ ާޤނޫީނ ޝަރުީޢ އުޞޫލުތަުކެގ އިތުުރން ަސލާމަތް 

  މާއި؛ަޤބޫލުކުރާ ކަމެއް ކަ ެވސްބުއްދި

މިމައްސަާލގަިއ ނަގާފަިއާވ ބަޔާންތަކަކީ، މިމައްސަލަ ބެލުމަށް އެންޓި ކޮރަްޕޝަން ކޮމިަޝުންނ 

ގެ ދަުށްނ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރުަމްށ ) ރ(ވަނަ މައްދާގެ  22ެއ ކޮމިޝަނުެގ ޤާޫނުނގެ ، ނިންަމއި

އެކޮމިޝަުނެގ މުވަްއޒަފަކާ ޙަވާލުކޮށް، އެމިކޮޝަުނން ހިްނގި ތަޙްޤީޤެްއގަިއ ަނގާފަިއާވ ބަޔާންތަެކްއކަްނ 

ެއންޓި ، އެބަާޔންތަކަކީ، މިމައްސަލަާއިއ ގުިޅެގން ހުށަެހޅިފައިާވ ލިޔެކިޔުުމން ޝަރީަޢތަށް ސާބިުތވާތީ

 އިވާ ަބޔާންަތކެއްކަމަށް ބެެލޭވނެ އާ ިޚލާފަށް ަނގާފަ) ވ(ަވނަ މާްއާދގެ  22ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާޫނުނގެ 

ާޤޫނުނެގ  އެންޓި ކޮރަްޕޝަން ކޮމިޝަންގެހަމައެްއވިޔަސް ެނތުމާއެކު، ކުރިމިނަލްކޯޓުން ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ 

  .ކުރަްއވާަފއިަވނީ ަރގަަޅށް ނޫންކަމަްށ ބެލެވެން ެނތް ކަން ެއނގެެއވެމާނަ ) ރ(ވަނަ މާްއދާގެ  22

ކުރިމިނަލްކޯޓުން މިމައްސަލަ ނިންަމަވއި ކުރައްވާފަިއާވ ޙުކުމްގެ ލިޔުމަކީ ދިެވހިރާއްޭޖެގ  )ރ(

ނަޑއެިޅެގން ޚިލާފް ލިޔުމެއްކަމުަގިއވާތީ 56ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫުނގެ  ަމއްަޗްށ އެ ޙުުކމަކީ އޭގެ ، ވަނަ ާމއްދާާއ ކަ

ޢަމަލުކުރެވި ތަންފީޒު ކުެރވިެގން ުނާވނެ ަޞއްޙަޫނން ޙުކުމެްއ ކަމަށް ބުނެ ފާަހގަ ކުރި ނުކުތާައްށ 

   ޝަރީޢަތުން ނަޒަރު ކުާރިއރު،
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ަގިއ ) ހ(ަވަނ މާއްދާެގ  56ގެ )ދިވެހިާރއްޖޭގެ ކޯޓުަތކުގެ ާޤޫނނު( 2010/22ޤާޫނނު ނަްނބަރު 

ނަޑއަޅައި ަޤރާރު  ކުރާ ކޮންމެ ރަސްމީ ލިޔުމެްއގައި ެއކޯޓެއްގެ ިސއްކަ ޖަހަްނާވނެ ސުޕީިރއާކޯޓުތަކުން ކަ

  ކަމަށާއި އަދި އެ ސިއްކަާއިއ ނުލައި އެ ިލޔުމެއް ޞައްަޙ ނުާވނެކަމަްށ ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، 

މިމައްސަލަ އިސްތިުއނާުފ ކުރުމަށްޓަކައި ިއސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދުގެ ަފރާތުން ދިެވހިރާއްޭޖެގ 

 ޤަޟިްއޔާގެ  Cr-C/2010/567ުހށަހަޅާފަިއވާ ކުރިމިނަލްކޯޓުން ދޫކޮށްފަިއވާ އެކޯޓުގެ ނަންބަރު ހައިކޯޓަށް 

އެކޯޓުގެ ސިއްަކ  ރިޕޯޓުގެ ހަަމ ކޮންމެ ގަޑެއްަގިއވެސް  ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮުތެގ ރިޕޯޓަށް ބަލާއިރު،

 56ދިވެހިާރްއޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ާޤނޫުނގެ ޖަހާފައިވާަކްނ އެރިޕޯޓަށް ބެލުމުން ޝަީރޢަތަށް ސާބިތުވާތީ، އެިރޕޯޓަކީ 

ހަަމއެްއ  ވަނަ މާްއދާަގއި ބުނާ ފަދަ ޞައްޙަ ރިޕޯޓެއް ޫނންަކމަށް ޝަރީޢަތުން ބަލާނެ ޝަރުޢީ އަދި ޤާޫނނީ

  ނެތްއިރު،

ވަނަ ަނންބަުރގެ ދަުށން، ޙުކުމުގަިއ  3ގެ ) ށ(ވަނަ ާމއްާދެގ  43ދިވެިހރާއްޖެ ކޯޓުތަކުގެ ާޤނޫުނގެ 

، ގައި ޙުުކމްކުރި ުނވަަތ ިނންމުްނ ނިންިމ ަފނޑިޔާރު ުނވަަތ ނިާޔވެިރޔާެގ ސޮިއނެތުަމކީނުވަަތ ނިްނމުމު

ދިެވިހރާއްޖޭގެ ހަިއކޯޓުގައި ިއސްތިުއނާފުކުރެވިާދނެ ާޙލަތެއްކަމަށްާވއިރު،  އެޙުކުމެއް ނުވަތަ ިންނމުމެއް

ކުރެއްވި ަފނޑިޔާުރގެ ޮސާޔިއ ޤަޟިއްާޔގެ ޙުކުމުގައި އެޙުކުމް  Cr-C/2010/567ކުރިމިނަލްކޯޓުގެ ނަންބަުރ 

އެކޯޓުގެ ިސްއކަ އޮތްކަްނ މިމައްސަލާިއ ގުިޅެގން ަދުއލަތުގެ ފަރާުތން ިދވެިހރާްއޖޭގެ ަހއިކޯޓަށް ހުށަަހޅާަފއިާވ 

 ާވީތ،ޤަޟިއްާޔގެ ޙުކުމުގެ ކޮީޕން ޝަރީޢަަތށް ސާބިތު Cr-C/2010/567ކުރިމިނަލްކޯޓުގެ ނަންބަުރ 

ވަނަ މާއްާދާއ  56ފަިއވާ ޙުކުމްގެ ލިޔުމަކީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާޫނުނގެ މިމައްސަލަ ިނންމަަވއި ކުރައްވާ

  .ޚިލާފް ލިޔުމެއް ކަމަށް ބަލާނެ ޝަރުޢީ އަދި ާޤނޫނީ ހަމައެްއނެތްަކން ެއނެގެއވެ

ގެ މަްއޗަށް ކުށް ސާބިތުވާ ަސބަބުތައް ކަމަށް ވިދާުޅވެ ޙުކުމުގަިއ އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު )ބ(

ބަޔާންކުރަްއާވފައިވާ ުހރިާހ ސަބަބަކީވެސް ޝަރީޢަަތށް ހުށަެހޅުުނ އެކިއެކި ިހސާބުކިތާބުތަކާ ލިޔެކިޔުްނަތކުން 

ކަމަށް ބުެނ  އެނގި ކަށަަވރުާވންހުރި ަޙޤީޤަތްތަކާ ުމޅީން ޚިލާުފ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ހިމެޭނ ސަބަބުތަކެއް

އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދުގެ ފަރާތުްނ އިސްތިުއާނފު ކުރަމުން ދިވެިހރާްއޖޭގެ ަހއިކޯޓުގެ މަޖިލީުހަގިއ 

  ފާހަގަކޮށްފަިއވާ މިނުކުާތައށް ޝަރީޢަތުން ބަލާއިރު،

 ސިންަގޕޫރަށް ިދޔައީ އުަޅނދާ ހަާވލުވުމަށްކަން ދަތުރު  2008އޭޕްރީލް  28އިސްމާޢިލް ަޢބްދުލްޙަމީދު 

އިްސމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދުގެ ަފރާތުން ހައިޯކޓުގެ ޝަރީަޢތުގެ  ކަމަށްޚަރަދު ދީފަިއވާ ސަބަބުްނ އެނޭގނެ 
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ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގެ ހުއްަދއިގެ ިތރީގައި ބުރެެކޓެއްގެ ތެޭރަގއި ޖަހާފަިއަވީނ  މަޖިލީހުަގއި ބުނެފައިާވއިރު 

ކަމަށްވެަފއި، އެލިޔުމަީކ ކާކު ލިޔެފައިވާ ިލޔުމެްއކަްނ  މިެހން "ލޭންިޑން ުކރާފްޓް ބަލައިގަތުމަށް ކުިރ ދަރު"

އެނެގން ނެިތފައި، އަދި ފައިސާ ޚަރަދުުކރުމުގެ ުހއްަދ ލިޔެފައިވާ އުސާާމގެ ލިުޔމާ އެލިޔުުމަގއި ތަފާތުތަކެްއ 

 ދަުވހު  2008މެއި  28ފަިއަވނީ އެފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަށް ހުއްދަދީ ،ހުރިކަން ެއނގެން އޮތުުމެގ އިތުރުން

ރީަޚށްވުރެ މާފަުހގެ ތާރީޚަކަްށވުމުްނ މިދަުތރަކީ، އުަޅނާދ ގެ ތާ 2008އޭޕްރީްލ  28ތާރީޚަކީ އެ ކަމަށްވާއިރު،

ޤާޫނނީ ވިަޔސް ހަމަެއއް  ޝަރީޢަތުން ބަލާނެ ޝަރުޢީ އަދި ހަވާުލވުުމގެ ގޮތުން ކޮށްަފއިވާ ދަތުެރްއ ކަމަށް

   ؛ނެތް ކަމާއި

ދުވަހު ެއންޓި ކޮރަޕްަޝްނ ކޮމިޝަނަްށ ދީފަިއާވ  2009މާރްޗ  8އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު 

ުއަޅނދު ާރއްޖެައށް ފޮނުވުމަްށ ފުރުމުގެ ކުރިން ުއަޅނުދގެ ފަިއނަލް  އެބަާޔނުަގއި ބަޔާނަށް ބަާލއިރު،

އިްނސްޕެކްަޝން ކުރުމަށްޓަކައި އިންިޖިނއަރެއް ޭވްސޓް މެނޭޖްމަްނޓްގެ ފަރާތުްނ ފޮނުވިކަމެްއ އިސްމާޢީލް 

އުޅަނދާ ަޙވާލުވުަމށް ޭވސްްޓ އި، އުަޅނުދ ރާއްޖެއަށް ފޮނުވުމަށް ފުރުމުގެ ކުރިްނ ނޭނގެކަމަށާދަށް ޢަބްދުލްޙަމީ

ޮކޅުެވްއޓީގެ ، ކަަމށާއި ށް ނޭނގޭއިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދަމެނޭޖްމަންުޓެގ ފަރާތުން ެއއްެވސް މީހަުކ ދިޔަކަމެއް 

ޑެލިވަީރަގއި  ހުށަަހޅަންެޖހޭކަމަްށބުނެ ޕްރޮޓޮކޯލްއަގު އަދާކުުރމަށް އެލްީސ ހުޅުވުމާ ގުިޅެގން ބޭންކަށް 

އެ ިލޔުްނ ބޭންކަށް ުހށަހެޅި ނަަމެވސް ުއަޅނުދެގ ސޮއިކޮށްިދނުަމށް އައިެލންްޑ ލޮޖިސްޓިކުން ެއދުނީާމ 

 ޫނނީ  ސްޓް މެޭނޖްމަންޓުން ޙަވާލުވުުމންއުޅަނުދ ރާއްޖެއަްށ ފޮނުވައި ވޭފައިނަލް ިއްނސްޕެކްޝަންޮކށް 

އެފަރާތަށް ނުލިބޭނޭކަްނ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓުގެ ައޙްމަދު ޙަލީމާއި، މުޙައްމަދު ފިޒާނާ ުގަޅިއ  އެލްީސގެ ފައިސާ

 އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު ކަމަށް ބުނެފައިވާިއރު، އެބަޔާަނކީ ސޮއިކޮށް އެ ލިޔުްނ ދޫކުރިޔަީޤން ކުރުމަށްފަހު 

ވަަނ  29އޯގަްސޓް  2011 ިއސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު ،ކަމަށްން ީދފައިވާ ބަާޔެނއް މިމައްސަލަާއިއ ގުިޅގެ 

  ދުވަހު ކުރިިމނަލްކޯޓުގެ ޝަރީޢަތަށް ދީފައިވާ ބަާޔނުަގއި ބުނެަފއިވާަކން ެއނގެްނޮއވެފައި؛

ވަނަ ުދވަުހ ދީފަިއާވ  25އޭޕްރީލް  2011އަޙްމަދު ޙަލީމު ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް 

ަޅނުދގެ ފަިއަނލް އު ކުންުފްނޏަށް ފައިާސ ލިބޭނީ ނަމަެވސްީރގައި ޮސއިކުރި ބަޔާުނގައި ްޕރޮޓޮކޯލް ޑެިލވަ

އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީުދ ކުރުމުން ކަމަށް  ޙަވާލު  ސްޓް މެނޭްޖމަންޓް ސެކްޝަނާއުަޅނދު ވޭކޮށް އިްނސްޕެކްޓް

  ގާތުަގއި ބުިނ ކަން ަހނާދނެއް ނުވާ ަކމަށް ބުނެފަިއވާއިރު، 
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ވަނަ ދުަވހު އެންޓި ޮކރަޕްޝަން ޮކމިޝަނަށް ީދފައިާވ  06އޭޕްރީލް  2009މުޙައްމަދު ފިޒާން 

ބަޔާުނގައި، ޕްރޮޓޮކޯލް އޮފް ޑެލިވަރީ އެްނޑް އެކްސެްޕޓެންްސގަިއ ސޮއިކުރުާމ ގުޭޅގޮުތްނ ޭއުރ 

މުޙައްމަދު ިފާޒާނ  ،ިއސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދުވޭސްޓްެމނޭޖްމަންޓު ސެްކޝަން ހިްނުގމާ ޙަވާުލވެ ހުްނެނވި 

ވަާރނުކުރާ ކަމަށާއި، އަދި ޑޮކިއުެމންޓްަގއި ސޮިއކުރި ނަމަެވްސ އުަޅނދަށް ދައްކަންެޖހޭ ފައިސާ ުއޅަނުދ މަޝް

ވިއްކި ުކންުފންޏަށް ލިޭބީނ އުަޅނުދ ފައިނަްލ ިއްނސްޕެކްޓްކޮށް އުަޅނދާ ވޭްސޓް މެނޭޖްމަްނޓް ސެކްޝަުންނ 

އިސްމާޢީލް ށް ދަންަނވާފަިއުނާވނެ ކަމަށް ބުނެފަިއވުމުން،  އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދަޙަވާލުވުުމން ކަމަށް 

ގައި ޮސއިކުރިއިރު ެއއުަޅނދާ ޙަާވލުވުމަށް ޭވސްޓް މެނޭޖްމަންްޓ ޕްރޮޓޮކޯލް އޮފް ޑެލިވަރީ ޢަބްދުލްޙަމީދު 

ިއސްާމޢީލް  ަޙވާލުވެަފއިުނާވކަންެއސެކްޝަްނެގ ފަރާތުން ސެކްޝަުންނ ިނންމާފަިއުނވާކަމާއި އަިދ އުަޅނާދ 

 ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވުުމގެ އިތުރުން، ުކރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަަތށް ހުށަހެޅިަފިއވާ  ޢަބްދުލްޙަމީދުގެ ބަހުން

ގެ ސިޓީްނާނއި، ) 2008ނޮވެމްބަރު  F/13/2008/75 )04-99ވޭސްެމނޭޖްަމންޓް ސެކްޝަންގެ ނަންބަުރ 

ޝަރީޢަަތްށ  ންގެ ސިޓީ) 2008އޮކްޓޯބަރު  F/13/2008/72 )26-99ނަންބަރު އެސެކްޝަްނެގ 

  ؛ސާބިތުވާކަމާއި 

ވަނަ ދުަވާހ  1ވަނަ ައަހރުގެ މެއި ަމހުގެ  2008ވަނަ އަހަުރގެ ިޑެސމްބަރު މަހުްނ ފެށިގެން  1993

ޖެހެންެދން ޭވސްޓް މެނޭޖްަމންޓް ސެކްަޝނުަގއި ިއސްާމޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު ވަޒީާފ އަދާކޮށްފަިއވާ ކަމާއި، އޭގެ 

ވަނަ އަހަުރގެ ޯއގަސްޓް  2008ފެާއޒްގެ ނައިބަަކށް ބަދަލުކުރުމާ ގުިޅެގން ފަހުން ިމިނސްޓްރީ އޮްފ ހޯމް އެ

ހަމައަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާްޒގެ ަނއިބުގެ ަވޒީާފގައި އިސްާމޢީލް  ވަނަ ދުަވހާ  7މަހުގެ 

ިއސްާމޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާުޒގެ ނައިަބކަށް ހުރިއިުރވެސް، ޙަމީދު ހުރިކަމާއިލްޢަބްދު

 2009މާރްޗ  8، ހުރީ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަން ިހންގުާމ ޙަވާުލވެެގންަކން ިއސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު

ވަނަ އަހަރުގެ އޯަގްސްޓ  2008ދުވަހު އެންިޓ ކޮރަޕްޝަްނ ކޮމިޝަނަށް ދީފައިވާ ބަޔާުނން ެއެގްނ އޮތުމުން، 

ހުީރ ޭވސްޓް މެނޭްޖމަންޓް ސެްކޝަާނ އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު ހަމައަްށ  ވަަނ ުދވަހާ  7މަހުެގ 

  ަކމާއި،ޙަވާލުެވެގންަކން ޝަރީޢަަތށް ސާބިތުވާ

ގެ ތާީރޚުގައި ވޭސްްޓމެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަުނެގ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ިއސްމާޢީލް  1ޖޫން  2008

ވާަފއިވާ ެއބޭންކުގެ ަނންބަުރ އިން ފޮނު. ޢަބްދުލްޙަމީދަށް އެޑްރެްސކޮށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

3035/554/08/2008/BML ްދުވަުހގެ މުއްދަުތަގއި  5ެއސިޓީގައި ބުނެަފިއވާ ފަދަިއްނ  ،ސިޓީއަށ
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ްނ ިހންގުމާ ަޙވާލުެވ ުހރެަކްނ ޖަބާވާބުދީފައިނުަވނީ، އިްސމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު ޭވްސޓްމެނޭޖްމަންްޓ ސެކްޝަ

  ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވާިއރު؛

ސިޓީގައި  ގެ 2008ޖޫން  1ތް ކުރެވުުނ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްްސ ޕލކ ގެ އިްސވެ އިާޝރާ

ގައި ޭވސްޓްމެނޭޖްަމންޓް ސެކްަޝނުގެ  2008ޖޫން  10ބުނެ  ކަމަށް އިްޢތިރާޟުނުކުރާ ބުނެފައިވާ ަކންކަމަށް 

މޯލްޑިްވްސ ބޭންކް އޮފް  ސޮިއކޮށް އިްސމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު ސިޓީން  F/VST/2008/41-99:ނަންބަރު

  ޕލކ އަށް  ޖަވާބު ދީފަިއވާކަން އެނެގން އޮތުުމގެ އިތުރުން،

ގައި އެލްީސގެ ފައިސާ ުއޅަނދު ވިއްކިފަާރތާ ޙަވާލުކުރެވުުނއިރު ިއސްމާީޢްލ  2008ޖޫން  16

ޢަބްދުލްޙަމީދަކީ، ވޭސްޓްެމނޭޖްމަްނ ެސކްޝަން ިހްނގުމާ ަހވާުލެވހުރި ެއންމެ އިސްފަރާތްަކން ެއނގޭކަާމއި، 

ޕްޮރޓޮކޯލް އޮފް ޑެލިވަރީ ެއންޑް [ަޅނދާ ަޙާވލުވުމުެގ ކުީރން އެްލީސެގ ފައިސާ ިވއްކިފަރާތަށް ލިބުނީ އު

ިއސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު ސޮިއ  ގަްނނަ ަފރާތުގެ ަހއިިސއްޔަުތން، ަގއި] އެކްސެޕްެޓްނސް އޮފް ދަ ވެސެލް 

ށްފައިވަނީ، ފައިާސދޫކުރުމާ މެދު އިޢުތިރާޟެްއ ބޭންކުން އެފައިސާ އުަޅނދު ވިއްކިފަރާތަށް ދޫކޮކުރުމުންކަމާިއ، 

އޮތްކަން ުނވަތަ ޫނންަކން، ބޭންކުްނ އެދިފައިާވ ގޮތުގެ ަމތީން، ވޭްސޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަުންނ 

 2008ޖޫން  18 ،ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަުނެގ ފަރާތުން ވެަފއި،އަްނގާފަިއނުާވތީކަން އެނެގން އޮ

 F99-/40/2008/13ނޭންްސ އެންޑް ޓްރެޒަރީއަށް ޮފނުވާަފއިވާ ަނންބަރު ދުވަހު ިމިނސްޓަރީ އޮފް ފި

ސިޓީގައި، ިއސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު ޮސއިކޮށްފައި ޮއތުމުން، ިއްސވެ އިޝާރާްތކުރެވުުނ ތާީރޚުތަކުގަިއވެްސ 

ޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދުކަން ެއނގޭކަާމއި، ވޭސްޓްެމނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަނުގެ އެްނމެ އިސްެވިރއަކަށް ހުރީ އިސްމާ

އެލްސީގެ ފައިސާ  ދައްކާފައިަވނީ މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮޯތރިޓީ މެދުވެިރކޮށް ކަމުގައިވާީތ އަދި އެެހންެމ 

ަވަނ  29ޖޫން  2008 އެފައިސާ ޭބްނކް ޗާރޖާއެުކ މޯލްޑިްވސް މަނިޓަރީ އޮޯތރިޓީގެ އެކަުއންޓަށް ޖަމާކުރުމަށް

ިއސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދުކަން އެަފއިސާ ޖަމާުކރުމަށް ހުއްަދދީފައިވާ ިލުޔމުން ެއނެގްނ ހުއްދަދީފަިއަވނީ 

  އޮްނނަކަމާއި؛

އުަޅނުދގެ ައގު ުއޅަނދު ވިއްކި ފަރާަތށް ލިބިފައިާވކަމަށް ޙުކުމުގައި ބަާޔންޮކށްފައިަވނީ، ދަޢުވާަގއި 

އަޞްލު އަަގކީ އެލްސީަގިއ  ބުނާ އުަޅނދުގެ އެލްީސގެ އަގަށް ނިސްބަތްކޮްށ ކަމާއި، އުަޅނުދގެ

ގެ ަމއްޗަށް ދައުަލތުން ދަުޢވާކޮށްފައިަވނީެވްސ އިްސމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދުބަޔާންކޮށްފަިއވާ ައގުކަމަްށވާއިރު، 
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އެލްީސގެ ފައިސާ އުަޅނދު ވިއްކިފަރާތަްށ ހުއްދަޫންނޮގތުގައި ހޯަދިއދީފައިވާތީ ކަމަށް ވުމުން، ކުރިމިނަލްކޯުޓެގ 

  ކަމާއި، ިއވާ ައަގކީ އެއަގު ކަަމށް ބަލަންޖެހޭ ޙުކުމުގައި ބުނެފަ

ޮޑލަރަީކ އުަޅނުދގެ އަގަށް .އެސް.ޔޫ) އެއްލައްކަ ަފސްހާސް( 105000އަދި ފަުހން އިތުރުކުރެުވުނ 

 75%އިތުރުކުރެުވުނ ބައެއްކަމާއި، އެބައި އެްލސީަގއި ހިެމނިފަިއނުވާކަާމއި، އިތުުރ ކުރެވުުނ މިފައިާސގެ 

ިވއްކިފަރާތަށް ޙަވާލުކުރެވިަފއިވާަކން ހުަށހެޅިފަިއވާ ިލޔުންތަުކން ެއނޭގއިރު، ިއތުރު  ށްވާ ފައިާސ އުޅަނދުއަ

ކޯުޓެގ ކުރިމިނަލްހަވާުލނުކޮްށ ހިފަހައްޓާފަިއވާކަން ިލޔުްނތަކުން ެއނެގން އޮތުުމން  15%ކުރެވުނު އެަފއިާސގެ 

  ިތ ސާފުކޮށް އެނެގން ޮއްނަނކަމާއި، ޅުމެްއނެޙުކުމުގައި ބަާޔންކުރެވިަފއިާވ އަގަކީ އެްލސީގެ އަގުަކްނ އޮ

މާލެ މުިނސިޕަލްޓީެގ ވޭސްޓް ެމޭނޖްމަންޓް ެސކްޝަނާއި ސިްނގަޕޫުރެގ އައިެލންްޑ ލޮޖިސްޓިކް  

ަވނަ ުދވަހު ޮސއި ކުރެވިފަިއވާ  19ޖުލައި  2007ގަތުމާ ބެޭހޮގތުން  5ޕްރަިއވެޓް ިލމިޓެޑާއި ދެެމދު އުފުލި 

ވުމުަގއި ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަުނެގ ފަރާތުން ސޮއިކޮށްފަިއަވީނ އެއްބަްސވުމަްށބަލާއިރު، އެއެއްބަސް 

  ޑިރެކްޓަރު ިއސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު ކަމާއި؛ 

ގައި، އެއްަބސްވުުމގައި ސޮއިކުާރ  2.3ްސުވމުގެ ބައެއްއެއްބަްސވުމުެގ މާއްދާތަކަްށ ބަލާއިރު، 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަުގެގ  2.1މިއެއްބަސްވުުމގެ ދުވަުހގެ ތެޭރަގއި ވިއްކާފަާރތަށް  14ދުވަުހން ފެިށގެން 

ދުވަުހގެ ތެޭރަގިއ  14ގައި އުަޅނދު ޙަާވލުކުރާތާ  2.4ަކމާއި، އަދި ކުރަްނވާނެކަމަްށ ބުނެފައިވާއަދާ %50

ގައި،  3.1ިއރު، ބުނެފައިވާ  އަށްވާ ފައިސާ ިވއްާކ ފަރާތަށް އަދާކޮށް ިންނމަންާވނެކަމަށް  50%ބާކީ 

ނޑައަޅާަފއިވާ ބަނދަރުދުވަހުގެ ތެރޭަގއި އުަޅނދު ެގްނދި 90ަގއި ސޮއިކުރާާތ ޓުކޮންޓްރެކް  )މާލެ( އުމަށް ކަ

ތަށް މިއުަޅނދާ ގަްނނަ ފަރާ އަދި ކަމާއި، ލާޒިމުކުރާކަމަށް ބުނެފައި ިދއުމަްށ ވިއްކާފަރާަތށްއުަޅނުދ ގެން އަށް

ފިޭކޝަން ލިްސޓުގަިއވާ ހުިރާހ ޙަވާލުެވޭވނީ، އުަޅނދު މާލެ ެގނެްސ، އުަޅނުދެގ ޓެކްނިކަލް ސްޕެސި

  އި،ެއނގޭކަމާ ިއން  3.3ދުވަސްަފހުންަކން ެއއްބަސްުވމުގެ  7ލިޔުންަތއް ަގންނަފަރާތާ ަޙވާލުކުރާތާ 

އެެހންކަމުން އުަޅނދާ ަހާވލުވެޭވނީ، ުއޅަނދު މާެލެގނެސް، ުއޅަނދުގެ ޓެކްނިކަލް ސްޕެސިިފކޭޝަން 

ދުވަސް ފަުހންކަން ުއަޅނދު ގަތުމަށްޓަކައި  7ހަވާުލކުރާތާ،  ލިސްޓުގަިއާވ ހުރިހާ ލިުޔންތައް ަގްނަނފަރާތާ

  ކަމާއި؛ސޮއިކުެރވިފަިއވާ އެއްަބސްުވމުގެ ސާފު ޢިބާރާތުން ަޝރީޢަތަށް ސާބިތުވާ

ގައި ުއޅަނުދ މާޭލ ބަނދަރަްށ ެގެންސ  2007އޮކްޓޯބަރު  19އެއްބަްސވުމުަގއި ާވގޮުތްނ 

ުއޅަނުދ މާޭލ ބަނދަރަްށ ެގނެސްފަިއަވީނ އިރު،  ޓް ސެްކޝަނާ ޙަާވލުކުރަންޖެހޭ ވޭސްޓްެމނޭޖްމަން
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އެއްބަްސވުމުަގއި ބަާޔންކުެރވިފަިއވާ ޮގާތ ޚިލާފަށް، ުއޅަނުދ މާލޭ ބަދަރަށް ެގްނނަންެޖހޭ ތާީރޚަށްވުރެ، ެއްއ 

މެނޭޖްަމްނޓް ސެކްޝަނުެގ ަނންަބރު ްޓ ގައިކަން ޭވސް 2008އޮކްޓޯބަރު  23އަހަރު ަފުހން، 

72/13/2008/-F99 ީ2/2009/123/2ނިސިޕަލްޓިގެ ނަންބަރު މާލޭ މު ނާއި، ންސިޓ-A99  ީްނ ސިޓ

މިުއޅަނދު މާެލ ގެނައުުމެގ މާކުރިން މިއުަޅނދު ޭވސްޓްމެނޭޖްަމންޓް އެހެން ަނމަވެސް  އެނގޭކަމާއި،

ގައި  2008އޭްޕރީލް  28ސެކްޝަނަށް ލިބި ވޭސްޓްެމނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަުނން އުަޅނދާ ަހާވލުވިކަމަށް ބުނެ 

 ބްދުލްޙަމީދު ލް ޮއފް ޑެލިވަީރ އެްނޑް ެއކްސެޕްޓެްންސ އޮފް ަދ ވެސަްލަގިއ އިސްމާޢީްލ ޢަޕްރޮޓްކޯ

 ިއާވކަން ެއނެގްނ އޮްނނަކަމާިއ،ސޮއިކޮށްފަ

ެއއްބަސްވުުމެގ ދަށުން ދޭ ވޮރަންިޓެގ މުއްދަތަކީ އެގައި  5.6ެއއްަބސްވުުމގެ އިޝާރާތްކުެރވުނު 

ަގިއ  2008އޭްޕރީލް  28 ވެފައި،ދުަވސްކަމަށް  180 އުަޅނދު ަޙވާލުކުރާ ުދވަުހން ފެިށގެން 

ވޭސްޓްެމނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަނަށް އުަޅނދު ލިބި އުޅަދާ ެއެސކްޝަނުން ަޙވާލުެވއްޖެކަަމށް އިސްމާޢީލް 

 ށުމުެގ ނަތީޖާެއއްެގ ގޮތުން ފެ ންޓީެގ މުއްދަތު ގުެނންޢަބްދުލްޙަމީދު ސޮއިކުރުުމން، އެާތރީުޚން ފެިށގެން، ވޮރަ 

ގައި އުަޅނުދ މާލޭ ބަނަދރަށް ެގނަިއިއރު ވޮަރންޓީެގ މުއްދަތު ަހމަވާްނ ބާކީ ޮއީތ  2008ބަރު އޮކްޓޯ 23

ޝަރީޢަތަށް ހުށަެހޅިފައިާވ ލިޔެކިޔުމުްނ އެނގޭކަމާިއ، މިކަންކަްނ އެގޮުތގެ ަމތީްނ  ުދވަސްަކން 2މެ އެން

މުގައި ބަޔާންކުރަްއާވފައިވާ ސަބަަބކީ ކުރިމިނަލްކޯޓުން ިމމައްސަލަިއގާ ކުރައްވާފަިއާވ ޙުކުއެނެގން އޮުތމުން، 

ޝަރީޢަތަށް ހުށަެހޅުނު ެއކިއެކި ހިސާުބކިތާބުތަކާ ލިޔެކިޔުންތަުކްނ އެނގި ކަަށވަުރވާްނހުރި ޙަޤީޤަތްތަކާ ޚިލާފު 

  .ކަމަށް ޝަރުޢީ އަދި ޤާޫނނީ ަހމަތަކުން ބެލެވެން ނެތް ަކން ެއނެގެއވެ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ހިެމނޭ ަސބަބުތަކެއް

ގެ މަްއޗަށް ްޕރޮިސކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އުުފލާފައިމިވާ ަދޢުވާިއްނ މާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދުއިސް )ޅ(

ބަރީޢަވުމަށްޓަކައި ހެކިވެިރން ޝަރީޢަތަށް ހާޒިރުކޮށް، ހެކިވެރީްނާނ ސުވާލުކުރުަމށް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިީލހުަގިއ 

ާވކަމަށް ބުނެ ފާހަގަކޮށްފަިއާވ އެދުމުްނވެްސ މި ފުރުޞަތު ޝަރީޢަތުން ުނދެްއވަިއ މައްސަލަ ނިންަމވާފައި 

އިސްމާީޢްލ ނުކުތާއާއި، ދައުލަުތގެ ފަރާތުން ހުށަެހޅުނު ަބއެްއ ހެކިްނނާިއ ސުވާލުކުުރމުގެ ފުރުަޞތު 

އަށް ލިބިުނދީ މިމައްަސލަ ނިންަމވާަފއިވާކަމަށް ުބނެ ހުަށހަޅާަފއިވާ ނުކުތާައށް ޝަރީޢަތުން  ޢަބްދުލްޙަމީދު

  ނަޒަރުކުާރއިުރ،

އާދަމާއި، هللا މެންބަރުްނެގ ތެރެއިން ަޢލީ ރަޝީދު އާއި ޢަބްދު 03ކޮރަްޕޝަން ކޮމިޝަނުގެ އެންޓި 

ިމމީސްމީުހން ޝަރީޢަތަށް ޙާޟިރުކޮށް ސުވާލު ކުަރން ބޭުނންަވނީ މިމައްަސަލިއާގ  ،ޙަސަން ލުުތފީ އާއި
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ަޝރީޢަތަްށ  ކޮށްފައިވާ ތަޙްޤީޤަކީ އެންޓިކޮރަްޕޝަން ކޮމިޝަނުން ިހންގާަފއި ތަޙްޤީޤެއް ޫނންކަން

ކަމަށް އިސްމާޢީްލ ޢަބްދުލްޙަމީދުގެ ފަރާުތން ަހއިކޯޓުގެ ޝަރީޢަުތގެ މަޖިލީުހަގއި  ސާބިތުކޮށްދިުނމަށް

ކޮންމެ ކަމަކީ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިަހށް ހެކިން ޙާޟިރުކޮށްެގްނ ހެކިންގެ ެހކިބަހުގެ މަްއޗަށް  ބުނެފައިާވއިުރ،

ބެޭހ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކަާށއި، ސާބިތުކުރުމުގެ ޢާންުމ ބަލައިެގން ސާބިތުކުރާކަމެއް ޫނންކަްނ ހެއްކާ

   ؛މަބްދައުތަކުްނ އެނގޭ ކަމާއި

ޮގތުން ކަމާބެހޭ ރަސްމީ އިދާރާއަކުން ޫދކުރާ ރަސްމީ ލިޔުމަކީ، ކަން ހިނގިޮގުތެގ  ކަމަކާގުޅޭ

ޮކމިޝަނުން ަބލަން  އެހެންކަުމްނ މިމައްސަލަައކީ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ،ހެއްކެއްކަުމަގއި ބެލެވޭނެ އެްއޗެއްކަމާއި 

ނިންމާަފއިާވ މައްސަަލެއއްކަމާއި އަިދ މައްސަަލ ބެލުމަށްފަހު ޝަރީޢަތަށް ހުށަެހޅުމަްށ ޕްރޮސިކިުއޓަރ 

ެއންޓި ޖެނެރަްލގެ އޮފީހަށް ފޮުނވުމަށް ިންނމާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ދައުލަތުގެ ފަާރތުން ހުށަަހާޅފައިވާ 

ގެ ދެ ޔައުމިްއާޔއިން ެއްއވެްސ އޮޅުމެްއނެތި، މިމައްސަލަާއިއ ެގ ސިޓީއާއި ެއކޮމިޝަނުކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން 

މެދު ޢަމަލު ކުރަން ިންނމާފައިވާ ގޮްތ ސާފުކޮށް އެނެގން އޮުތމުން، ަރްސމީ ލިޔުމަކުްނ ސާބިތުވާކަެމއް 

ހަަމ އެފަދަ ަރސްމީ ލިޔުަމކުން ކަމަށްާވތީ،  ،ޮގތަކަށް ސާބިތު ކުރެޭވނީ އެެހން އެސާބިތުވާ ގޮތްޫނން

ެއންޓި ޮކރަޕްަޝްނ މާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދުގެ ފަރާުތްނ ހެކިްނގެ ގޮތުަގއި ާޙޟިރުކުރުމަށް އެދިފަިއާވ އިސް

އާދަމާިއ، ޙަސަން ުލތުފީ ޝަރީޢަތަްށ هللا މެންބަރުން ކަމުގަިއާވ ޢަލީ ރަޝީދު އާއި ޢަބްދު 3ެގ ކޮމިޝަނުން 

  މަޖިލީހަކަށް ނުފެްނނަކަމާިއ، ުރްނގެޙާޟިރުކުރަްނޖެހޭ ކަމަށް މިމައްސަލަ ބެިލ ހައިކޯޓުގެ ަފނިޑޔާ

މިމައްސަލަާއިއ ގުިޅެގން ދައުލަުތގެ ފަރާތުން ކުިރމިނަލްކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ުހށަހެިޅ 

ޙާޟިރު ކުރެވުުނ ދުަވްސ  ޝަރީޢަތުެގ މަޖިލީހަށްެގ ކުިރމިނަލް ކޯޓުހެކިްނގެ ތެެރއިން ޢަލީ ރަޝީދު 

ޙާިޟރު ކުރެުވނު ހެކިްނގެ ތެެރއިން ޢަލީ ަރޝީދު ފިޔަަވިއ  ވަނަ ދުވަހު 25އޭޕްރީލް  2011 ކަމުގަިއވާ

ދެން ޙާޟިުރކުރެވިފަިއވާ ހުރިހާ ހެކިްނނާ ިއސްމާީޢލް ޢަބްދުލްޙަމީދުގެ ފަރާުތން ުސވާލުޮކށްފައިވާަކްނ 

ުޓްނ މިމައްސަލަާއިއ ގުޅިެގން ިއސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދުގެ ފަރާތުން ހުަށހަޅާފަިއވާ ޝަރީޢަތް ނިމުުނގޮތުގެ ިރޕޯ

އެނެގން އޮުތމުން، ހަމަ އެކަނި ޢަލީ ރަޝީދު އާިއ އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދުގެ ފަރާތުން ސުވާލުކުެރވިފައި 

  ނުަވނީ ޝަީރޢަތުން އެފުުރޞަތު ދެއްވާަފއިވާ ނުާވތީކަމަށް ބެލެވެްނ ނެތްކަމާއި،

ދީފައިވާ ރަޝީދު، ިއރާސްމިކް ައލީ . އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދުގެ ވަކީލު ައޙްމަދު ފާއިަޒށް، މއ

އުަޅނުދގެ ކަަމށް ބުނެ ަހއިކޯޓުގެ ަޝރީޢަތަށް ހުަށހަޅާފަިއވާ ަބޔާނަށް ބަާލިއރު، އެބަޔާުނގައި ބަޔާނެއް 
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 18މަސައްކަތް ނިންމުމަށްަފުހ ފައިނަލް ިއންްސޕެކްޝަްނއަށް އިންިޖޭނރަކު ފޮނުވަިއދިނުމަށް އެުކންފުިނން 

ރު ވޭސްޓް ެމޭނޖްމަންޓް ެސކްޝަނުގެ ިޑރެކްޓަރަކަށް ހުރި ދުވަހު ސިޓީ ފޮުނވުން، އޭ 2008ފެބްރުއަރީ 

ޓުކޮްށ ިއންްސޕެކްޝަްނ ކޮންޑަކް އެ، ޢަލީ ރަޝީދު ގާތު އެާވަހކަ ވިދާުޅވިކަމަށާއި ،އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު

އެކު ޢަލީ އުަޅނދާ ޙަާވލުވުމަށްޓަކައި، އިންޮޑނޭިޝޔާއަށް ވަަޑިއގެްނެނވި ދަުތރުގައި، ިއްސމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދާ

  ؛ރަޝީދު ދިަޔކަމަށް ބުނެފައިާވއިރު

ދުވަހު ެއންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ދީފައިވާ ބަާޔނުަގއި،  2009ޖެނުއަރީ  19ޢަލީ ރަޝީދު، 

އުަޅނދު ބަނދެ ނިމުމަށްަފހު ފައިނަލް އިްނސްޕެކްޓުކުރުމަށް ވޭްސޓް މެނޭޖްމަްނޓް ސެކްޝަނުގެ ފަރާުތްނ 

 25ޔާއަށް ިދޔަކަން ޭއނާައށް ނޭގެ ކަަމށް ބުނެފައިާވކަން ެއނެގްނ އޮވެފައި، އެްއވެސް ބޭފުޅަކު އިްނޑިޭނޝި

ދުވަުހ ކުރިމިނަްލކޯޓުގެ ޝަީރޢަތުގެ މަޖިީލހުަގއި ހެކިަބސްދެމުން، ޢަލީ ރަޝީދު  2011އޭޕްރީލް 

  ؛ޙަ ބަޔާނެއްކަމަށް ުބނެފަިއވުމުގެ އިތުރުން އެންޓިކޮރަްޕޝަން ކޮމިޝަނަށް ދީަފއިވާ ބަާޔނަީކ ޞައް

ދުވަުހ އެންިޓ ކޮރަޕްޝަްނ ޮކމިޝަނަށް ިއސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު ދީފައިާވ  2009މާރޗް  8

 އުަޅނދު ާރއްޖެއަށް ފޮނުވުމަށް ުފރުމުގެ ކުިރން ުއޅަނުދގެ ފައިަންލ އިންްސޕެްކޝަން  ،ބަޔާުނގައި

އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދަްށ  މެނޭޖްމަންްޓެގ ފަރާތުން ފޮނުވިކަމެއް ށްޓަކައި އިންިޖނިައރެއް ޭވސްޓްކުރުމަ

އުަޅނދު ރާއްޖެައށް ފޮނުވުަމށް ފުރުމުެގ ކުރިން ުއޅަނދާ ަޙާވލުވުމަށް ޭވސްޓް  ނޭނގޭ ކަަމށާއި،

ކަމަށް  ޭނނގޭ ށް އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދަމެނޭޖްމަންުޓެގ ފަރާތުްނ އެްއވެްސ މީހަކު ދިޔަކަމެއް 

ުބނެ ަހއިކޯޓުެގ ޝަރީޢަތަށް އިސްމާޢީްލ ޢަބްދުލްޙަމީުދެގ ޢަލީ ރަޝީދުގެ ބަާޔނެއްކަމަށް ބުނެފައިވުުމްނ، 

ފަރާތުން ހުަށހަޅާފަިއވާ ަބޔާނަކީ ޝަުރޢީ އަދި ޤާޫނނީ ހަމަތަުކެގ މަތީން އެަމއްޗަށް ރިޢާަޔތްކުރެވޭނެ ަބޔާެންއ 

  .  ކަމަށް ބެލެވެންެނތްކަން ެއނެގެއވެ

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ ނާާޖއިޒު ފަިއާދ  12ކޮރަޕްޝަން ުހއްޓުވުމާއި ަމނާުކރުމުގެ ާޤޫނުނގެ  )ކ(

ހޯދުްނ ުނވަަތ ހޯދައިިދނުުމގެ ކުށުެގ ަތފްސީރަކީ މަާޤމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކުރުމަްށ ކުޅަ ޢަމަުލގެ މުޤާބިުލަގއި 

ބޭނެ ަމންފާއެއް ަކނަޑއެޅިފަިއ އޮުތްނ ށް ުނވަތަ ގުުޅންުހރި ފަރާތަކަށް ލިއިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދަ

ށް ލިބުނު ނުވަތަ ިއސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދަކަމުގަިއވެފައި، ދަޢުވާގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޢަމަލުގެ ސަބަބުން 

ލިބެންއޮތް ަމންފާއެްއވެްސ އޮތްކަން ސާބިތުކޮށްދެިވފައިުނވާއިރު، މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭުންނކޮށްގެން ނާާޖިއުޒ 
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ގެ މައްޗަްށ ސާބިތުވާކަމުގައި ިނންަމާވފައިވާކަމަށް ބުެނ އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދުދިނުުމގެ ކުށް ފައިދާ ހޯދައި 

  އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދުެގ ފަރާތުން ުހށަހަޅާފަިއވާ ނުކުތާއަށް ޝަރީޢަތުން ނަޒަރުކުާރއިުރ،

ަވނަ މާއްާދެގ  12ެގ ) ކޮރަޕްޝަްނ ހުއްުޓވުމާިއ މަނާކުރުުމެގ ާޤނޫނު( 2000/2ޤާޫނނު ަނންބަރު 

ސަރުކާރުގެ ނުވަތަ ަސުރކާރު ބައިވެިރވާ ފަރާތެއްެގ މުވައްޒަފަުކ، އޭނާގެ ަވޒީފާ އަދާކުރާ [ގައި ) ހ(

އޮފީހަކުން ނުވަަތ ަތަނކުން ކުރާަކމަކުން ނުަވތަ ކުރާކަމަކާ ުގޅިެގން ނުވަަތ މުަވއްޒަފެްއގެ ަވޒީާފ 

ގާުމގެ ނުފޫޒު ބޭުނންކޮށްެގން ނާޖާިއޒު ފައިދާއެއް ހޯދުާމިއ، ބޭނުންކޮްށގެްނ ނުވަތަ ެއ މުވައްޒަފެްއގެ މަ

އިސްމާޢީްލ ޢަބްދުލްޙަމީދުގެ މަްއަޗްށ މިފަދައިްނ ބަޔާންކޮްށފައިވާކަމާއި، .] ހޯދައިިދނުމަީކ ކުށެކެވެ

މަވުުމގެ ފުރިހަ ިމމާއްދާަގއި ުބނެފަިއވާ ކުށް  ،ާމއްާދގެ ދަުށން ަކމަށްވެފައިމިާޤޫނނުގެ މިދަޢުވާކުރެވިަފއިަވނީ 

   މެދު ޝަރީޢަތުން ަނޒަރުުކރާއިރު އެުޢްނޞުރުތަކަކީ،ޢުންޞުރުތަކާ 

  މުަވއްޒަަފކަށްވުމާއި؛  ގެ ުނވަތަ ަސރުކާރު ބައިެވރިވާ ފަރާތެްއގެސަރުކާރު  ،ކުށްކުރާ މީހަކީ

  ހޯަދއިދިނުާމއި؛  ޯހދުްނ ނުވަތަ ނާޖާިއޒު ފަިއދާއެއް

ޭއނާ މަސައްކަތްކުާރ އޮފީހުން ކުރާ ކަމަކުން ނުަވަތ ހޯދައިދީަފއިަވނީ  ހޯދީ ނުަވތަ ނާޖާިއޒު ފައިދާ

   މަކާ ގުޅިެގން ކަމަްށވުމާއި، މިޢުްނޞުރުތައް ަކމާއި،ކުރާ ކަ

ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންިގއިރު، ިއސްމާޢީްލ މި އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެިވފައިވާ

ގުާމ ޙަވާުލވެހުިރ ެއންެމ އިްސވެިރޔާކަން މިމަްއސަަލާއިއ ޢަބްދުލްޙަމީދަކީ ވޭސްޓް ެމނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަން ިހން

ބަުހްނ  ގެއިސްމާީޢލް ޢަބްދުލްޙަމީދުގުިޅެގން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ުހށަހެޅިފަިއވާ ލިޔެކިޔުމުްނާނއި 

  ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވާކަމާިއ،

ރާތުން ިއސްމާޢީލް އުަޅނދު ގަުތމުގެ މުޢާމަާލތް ކުރެވިފަިއވަީނ ޭވންޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަުނގެ ފަ

ސޮއިކުެރިވފައިާވ  ޢަބްދުލްޙަމީދުއާއި، ިސްނގަޕޫުރގެ އަިއލެންޑް ލޮިޖސްޓިކް ޕްަރއިވެޓް ލިމިެޓޑާއި ދެމެދު 

  އެއްބަްސވުމެްއގެ ދަުށން ކަމާއި، 

އުަޅނދު ވިްއކި ފަރާތަށް އުަޅނުދގެ ައގު އެއްބަްސުވމުގަިއވާ ގޮުތމަތީން ޙަްއުޤ ުނަވނީސް އެފަިއާސ 

 ލިބިފައިވަނީ ުއޅަނދު ވޭްސޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަނަށް ލިބި، އެ ސެކްޝަނުން އުަޅނދާ  އެފަރާތަށް

ސެްކޝަނަށް ލިިބއްޖެކަމަށް ބުނެ ުއަޅނާދ ޙަވާލުވިކަުމގެ ލިޔުުމގަިއ އުަޅނދު އެ  ،ޙަވާލުވުުމގެ ކުރިން

ޝަރީޢަތަްށ  އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު ސޮއިކުރުުމންކަން ިއްސވެ އިޝާާރތްކުރެވުނު ގޮތުގެ މަީތން
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ވަަނ މާއްާދގަިއ ބުނާ ކުުށގެ  12ސާބިތުވާިއރު، ކޮރަޕްަޝްނ ހުއްުޓވުމާިއ މަނާކުރުުމގެ ާޤޫނުނެގ 

  ؛މިޢަމަލުތަކުން ފުރިހަަމވެފަިއވާކަމާއި ޢުންޞުރުތަްއ އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދުގެ

 އެފަާރތާ  ނުވަތަ  އެޢަަމލެއް ކުރި ފަރާތަށް މަޤާމުގެ ނުޫފޒު ބޭނުންކުުރމަށް ކުޅަ ޢަމަލުގެ މުޤާބިލުގައި

ނަޑއެޅިަފއި އޮތު ަޓކައި، މަކީ އެކުށުގެ ުޢްނޞުރުތައް ުފރިހަމަވުމަށްގުުޅންުހރި ަފރާތަކަށް ލިބޭނެ ަމންފާއެްއ ކަ

ގެ މައްޫޠޤުްނނާއި އަދި ަމފްހޫމުްނވެްސ ވަނަ ާމއްދާ  12ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުާމއި މަނާކުރުމުގެ ޤާޫނުނގެ 

ދަުޢވާަގއި ބަޔާންކޮްށފައިާވ ގެ މަްއޗަށް އުފުލާަފއިވާ އިސްާމޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދުނުުވމުން،  ރާ ކަމަކަށްދަލާލަތުކު

ލިބުނު ނުވަތަ ލިެބްނއޮްތ  ނުވަަތ އޭނަޔާ ގުުޅންހުރި ފަރާަތކަށް ޢަމަލުގެ ސަަބބުން އިސްމާީޢލް ޢަބްދުލްޙަމީދަށް

ެގ ނުފޫޒު ޭބުނންކޮށްެގން ާނޖާއިޒު ފައިާދ ހޯދައިިދނުުމެގ މަޤާމުއެއް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުކޮށްދިުނމަކީ، މަންފާ

  ކުރާ ކަމެއް ޫނންކަން އެނެގން ޮއެވފައި،ސާބިތުުވމަށް ޤާޫނނީ ހަމަތަކުން ާލޒިމު ކުށް

އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދުގެ މަްއޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވިފަިއވާ ކުށް ކުރުމުގެ ިނޔަތާމެދު ަޝރީޢަތުެގ 

ހާ ކުރާ ޢަމަލާއި، އެޢަމަާލ ގުުޅްނހުރި އެންެމހައި ަކންކަމުން އެީމހެްއގެ ިނޔަްތ ހަމަތަކުން ިވސްާނއިރު، މީ 

  ދެެނގަެނޭވނެ ކަމާއި،

ނަޑއަޅާ ަބޔާން ކޮ  އުަޅނުދ ވޭސްޓް މެޭނޖްމަންޓް ށްފަިއވާ ގޮުތގެ މަތީންއެގޮުތން އެްއބަސްވުުމގައި ކަ

މެނޭޖްމަންުޓެގ ފަރާތުން ުއޅަނދާ ަޙވާުލިވ  ވޭސްޓް އިސްމާީޢލް ޢަބްދުލްޙަމީދު ސެކްޝަނަށް ލިބުމުގެ ކުރިން،

ްއޔަތުންކަމަްށެވފައި، އެމަާޤމުގައި ިއްސމާޢީލް ސި ލިޔުުމގައި ޮސއިޮކށްފައިަވނީ، އޭާނގެ މަޤާުމގެ ޙައި ކަމުގެ

ޢަބްދުލްޙަމީދު ނެތްނަމަ އެލިޔުުމގައި އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދަށް ސޮއިކުުރމުގެ ފުރުޞަތު ތަނަަވްސވެެގން 

  ؛މާއިނުާދނެކަ

އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު އެލިޔުުމގައި ސޮއިކުރީ ުއަޅނދާ ޙަވާުލިވކަމުގެ ލިޔުްނ ބޭންކަށް ހުށަހަަޅން، 

އުަޅނދު ިވްއކިފަރާތުން ބޭނުްނެވގެން، އެާވހަކަ އިްސމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު ގާުތގައި ބުނުުމްނކަން ހުށަެހިޅފައިާވ 

ރާުތން އެިލޔުްނ ހޯދަނީ ޮކންބޭނުެމއްަގިއކަން އިސްާމޢީލް ލިޔުންތަުކްނ އެނގޭކަމާިއ، އުަޅނުދ ވިއްކިފަ

ޙަމީދު އެލިޔުމުަގއި ސޮއިކޮށްފައިވުުމން، ެއލްސީގެ ފަިއާސ ލްޢަބްދުލްޙަމީދަށް އެނިގހުެރ، އިސްމާޢީލް ޢަބްދު

ިއ އުަޅނދު ިވްއކިފަރާތަށް ލިބިފައިވަނީ ުއޅަނދާ ަޙވާުލވި ކަމުގެ ިލޔުމުަގއި ިއސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު ސޮ

ލިބުމުެގ  އަިއެލންޑް ލޮޖިްސޓިކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ކުރުމުގެ ނަީތއެްއގެ ގޮުތްނކަމާއި، އެފައިސާ

ކަމަށްވުމުން، މިމުޢާމަލާތުގެ ވަށަިއެގްނާވ  އަސާސަކީ ިއސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު ެއލިޔުމުަގއި ޮސއިކުރި ކުރުން 
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އްަޔތާިއ، ސިޙައި ސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދުގެ އަމިއްލަ އިއެންެމހައި ކަންކަމަށް ޝަރީޢަތުން ަނޒަރުކުރުން 

އެެހން ގޮތަކަްށ ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުުނާވހާ ހިނދެްއަގއި ޝަރީޢަތަްށ ، އްޔަތަށް ބަލާއިރުސިމަޤާމުގެ ޙައި 

ތަޞައްރުފު ފުދިފައިވާ މީހެްއގެ ގޮުތގައި  އެނޭގވަުރގެ ކީ އެކަމުގެ ނަތީާޖ ިއްސމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދަ ބެލެވޭނީ

ނެތް ކަމަށް  ނުވަތަ ަޤޞްދު މިޢަމަލު ހިްނގުުމަގއި އިސްމާޢީްލ ޢަބްދުލްޙަމީދުގެ ކުށް ކުރުމުގެ ނިޔަތް  ،ކަމުން

  .ޝަރީޢަތުން ބެލެވެން ނެްތކަން ެއނެގެއވެ

ކުމްކުރުން ކަމަްށ ޝަރީޢަތުގެ ައޑުެއހުންަތއް ިނންމަވާެލްއވިކަމަށާއި، ެދްނ ޮއންާނީނ ޙު )އ(

ޝަރީޢަތުން އިޢްލާން ކުެރއްވުމަށްފަހު ުޙކުމް ކުރެއްުވމަށްޓަކައި ބޭއްުވނު ޝަީރޢަތުގެ މަޖިލީހުަގއި ޝަީރޢަތުގެ 

  އަޑުެއހުމުގެ ަބއެއް ކުރިއަށް ގެްނދަވާފަިއާވކަމަށް ބުނެ ުހށަހަޅާފަިއވާ ނުކުތާއަށް ޝަރީޢަތުން ނަޒަރު ކުާރިއރު،

 އިން) ރ(ވަަނ މާއްދާގެ  22ގެ ) ދިވެހިރާްއޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާޫނނު( 2010/22ޤާޫނނު ަނންަބރު 

ދުމަށްޓަކައި، ސްޕްރީމްކޯޓަްށ ހުށަެހޅިފަިއވާ މަްއސަލަައކާ ނުވަތަ ަކމަކާގުޅޭ ގޮުތން ކަމެްއގެ ތެދު ޙަޤީޤަްތ ހޯ

ުގޅުްނހުރި ކޮްނެމ  ބޭނުްނވާ ުސވާލެއް، ކޮްނމެ ސިފައެްއަގއިިވޔަސް، ޮކންމެ ަވގުތެްއގަިއވިަޔސް، މައްސަލައާ

ހެކިވެިރއަކާ، ނުވަތަ ޚަްޞމުން ކުރެ ޚަޞްމަކާ ކުރުމުގެ ބާރު ކޯޓަށް ލިބިދީފައިވާަކން އެނގެން ޮއވެފަިއ، 

ޯކޓަށް ހުށަހެިޅފައިވާ މައްަސލައަކާ ނުވަަތ ހައި އިން) ރ(ވަނަ މާއްދާގެ  48އިޝާރާތްކުެރވުނު ާޤޫނނުެގ 

ދުމަށްަޓކައި، ބޭުންނވާ ުސވާެލއް، ކޮންމެ ިސފައެއްަގއިިވަޔސް، ހޯ ކަމަކާގުޅޭ ޮގތުން ކަމެްއެގ ތެދު ޙަީޤަޤތް

ކޮންމެ ަވގުެތއްަގއިިވޔަސް، މައްސަަލާއ ގުުޅްނހުރި ކޮންމެ ހެކިެވރިއަކާ، ުނަވތަ ޚަޞްމުްނ ކުރެ ޚަޞްމަކާ 

ދަުށްނ  ވަނަ މާއްދާގެ 72ކުރުމުގެ ބާރު ކޯޓަށް ލިބިދީފައިވާަކން އެނެގން އޮުތމުގެ އިތުުރްނ، އެޤާޫނނުެގ 

ކޯޓަށް ޙާޟިރު ކުރާ މީހުްނނާ ކޯޓުން ބޭުންނާވ ސުވާެލއް ކުރުމާއި، ކޯޓަށް ހުށަހަަޅންޖެހޭ ިލޔުެމްއ 

ންާނއި، ޝަރީަޢތުެގ ހުށަެހޅުމަށް އެްނގުމުެގ ާބރު ކޯޓުތަކަށް ލިބެގންވާަކމަށް ބަޔާްނ ކުރެވިފަިއ އޮތުމު 

ކަމެްއ ސާފުކުރަްނ ބޭނުްނވެއްެޖނަމަ އެކަމެްއ  އަޑުެއހުން ިނމުނުކަމަށް ިއޢްލާންކުރުމަްށފަހު، ޝަރީޢަތުން

ދިވެިހރާއްޖޭގެ ްސޕްރީމްކޯޓާއި، ދިވެހިާރްއޖޭެގ ، ސާފުކުރުމަށްޓަކައި އަޑުެއހުން ބާްއާވ ސުވާލުކުުރމަކީ

ހައިކޯޓުްނވެްސ ޢަމަލުކުރައްވަުމން ެގންދާ އުޫޞލަކަށްވެފައި، ިއންޞާފު ޤާއިުމ ކުރެއްވުމަށްަޓކައި، 

ޝަރުޢީ އަދި ޤާޫނީނ އުޞޫލުން ބޭރުން ކުރަްއާވ ގޮތަށް ަޢމަލުކުރައްވާަފއިވާ ކުރެްއުވމަކީ، ދަށުކޯޓުންެވްސ އެ

  .ކަމެއްކަމަށް ބެލެެވން ނެތްަކން ެއނެގެއވެ
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އުަޅނދު ަގތުުމެގ ވީމާ، އިްސެވފާހަގަ ކުރެުވނު ނުކުތާތަުކގައި ބަާޔންުކރެުވނު ކަންަކމަށްބަލާއިރު، 

ެމނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަުނެގ ފަރާތުން އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދުއާއި،  މުޢާމަލާތް ކުރެވިފަިއވަީނ ވޭންޓް

ވަަނ ދުަވުހ  19ޖުލައި  2007ސިްނގަޕޫުރެގ އައިެލންްޑ ލޮޖިސްޓިކް ޕްރަިއވެްޓ ލިމިޓެޑާިއ ދެމެދު 

   ސޮއިކުެރވިފަިއވާ އެއްަބސްުވމެއްގެ ދަުށްނ ކަމާއި،

 އި އެއްބަްސވުމުގަ ުހގެ ތެޭރަގއި ިވއްކާފަރާތަށް ދުވަ 14އެއްބަްސވުމުަގއި ސޮއިކުާރ ދުވަުހން ފެިށގެްނ 

 50%ދުވަުހގެ ތެރޭގައި ބާކީ  14އުޅަނދު ަޙވާލުކުރާތާ ކަމާއި، ކުރަންާވނެއަދާ 50%ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އަުގގެ 

ދުވަުހެގ  90ގައި ޮސއިކުރާތާ ޓުކޮންޓްރެކްއި، ތަށް އަދާކޮށް ނިންަމންާވނެކަމާއަށްވާ ފަިއސާ ވިއްކާ ފަރާ

ނޑަައޅާފައިާވ ބަނދަރުުއަޅނދު ެގންދިތެރޭގަިއ   ދިއުމަްށ ވިއްކާފަރާަތށް ުއަޅނުދ ެގން އަށް )މާލެ( ުއމަށް ކަ

ަތށް މިއުަޅނާދ ޙަވާލުެވޭވީނ، އުޅަނުދ މާލެ ގެެނސް، އުަޅނދުގެ ަގންނަ ފަރާށްފަިއވާކަމާއި، ލާޒިމުކޮ

 ުދަވސް  7ޙަވާލުުކރާތާ  ޓެކްނިކަލް ސްޕެސިފިޭކޝަން ލިްސޓުގަިއވާ ހުިރހާ ލިުޔންަތއް ަގްނނަފަރާތާ

  މާއި، މިކަންކަން ެދފަރާތުގެ މެުދގައި ސޮއިކުެރވިފައި ެއއްބަސްވުުމން ެއނގޭކަާމއި، ފަހުންކަ

ގައި ުއޅަނުދ މާޭލ ބަނދަރަްށ ެގެންސ  2007އޮކްޓޯބަރު  19އެއްބަްސވުމުަގއި ާވގޮުތްނ 

ބަނދަރަްށ ެގނެސްފަިއަވީނ  ުއޅަނުދ މާލޭ އިރު،  ޓް ސެްކޝަނާ ޙަާވލުކުރަންޖެހޭ ވޭސްޓްެމނޭޖްމަން

ީރޚަށްވުރެ، ެއްއ އެއްބަްސވުމުަގއި ބަާޔންކުެރވިފަިއވާ ޮގާތ ޚިލާފަށް، ުއޅަނުދ މާލޭ ބަދަރަށް ެގްނނަންެޖހޭ ތާ

މިއުަޅނދު މާެލ އެހެްނ ނަމަވެސް  މާއި،ގައިކަ 2008އޮކްޓޯބަރު  23 ެގ ތާރީޚެއް ކަމުގަިއވާއަހަރު ފަހު 

ޭވސްްޓމެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަނަްށ ލިބި ވޭްސޓްމެނޭޖްމަންްޓ ސެކްޝަުނން  ގެަނއުމުގެ ާމކުރިން މިުއަޅނދު

ގައި ޕްރޮޓްކޯލް އޮފް ޑެލިވަރީ ެއންްޑ އެކްސެޕްޓެްންސ  2008އޭޕްރީލް  28އުަޅނދާ ަހާވލުވިކަމަށް ބުނެ 

ވިއްިކ  އުޅަނދުއިވާަކން އެނެގްނ އޮންނަކަމާިއ، ސޮއިކޮށްފަ ބްދުލްޙަމީދުއޮފް ދަ ވެސަލްަގއި ިއސްމާޢީލް ޢަ

ފަރާތަށް އުަޅނުދގެ ައގު އެއްބަްސވުމުަގއިވާ ގޮތުމަީތން ޙަްއޤު ުނވަީނސް އެފައިސާ އެފަރާަތށް ލިބިފައިަވީނ 

ުއަޅނދު  ،ަޙވާލުވުުމގެ ކުރިން އުަޅނދު ޭވްސޓް މެނޭޖްމަްނޓް ސެކްޝަނަށް ލިބި، އެ ސެކްޝަުންނ އުޅަނދާ

ޑެލިވަރީ ެއްނޑް އެކްސެޕްެޓންސް އޮފް ދަ ވެސަްލގައި ޕްޮރޓްކޯލް އޮފް ސެކްޝަަންށ ލިބިއްޖެކަމަށް ބުނެ އެ

ގެ ނަތީޖާެއއްގެ ގޮތުންަކން ެއނެގން އޮތުުމން، ސޮއިކުރުމު  މަޤާމުގެ ހަިއސިއްޔަުތން އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު

މަޤާމުގެ ނުފޫުޒ ވަަނ މާއްދާަގިއ ބުނެފައިާވ  12ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުާމއި މަނާކުރުމުެގ ޤާޫނނުެގ 



 HC-A/233/2011 ޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ ޤަ

  
  
  

  3316471 :ފެކްސް، 3325029 :ފޯން، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެނަންބަރު ދޮރާށީ،  3ތީމްގޭ ހިނގުން، އާބުރުޒު  ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު
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ށް އިސްމާޢީްލ ޢަބްދުލްޙަމީދުގެ މަްއޗަްށ ސާބިތުވާަކން ބޭނުންކޮްށގެްނ ނާޖާިއޒު ފައިދާެއއް ހޯަދއިދިނުުމގެ ކު 

 .އެްއވެސް ޮއުޅމެއްނެތި އެނގެެއވެ

ޤަިޟއްާޔގައި ިއސްމާޢީްލ  Cr-C/2010/567ކުރިމިނަްލކޯޓުގެ ަނންބަރު އެެހންކަމުްނ 

ޙުކުމަށް ބަދަލު ގެްނަންނޖެހޭ ޝަރުޢީ އަދި ޤާޫނީނ ސަބަބެއް އޮތް ޢަބްދުލްޙަމީދުގެ މައްޗަށް ކުރައްވާފަިއާވ 

ނިޑޔާރަކަށް އެްއބަހެއް ުނެވުވނެވެ    .ކަމަކަށް މިމައްސަލަ ިދވެިހރާއްޖޭގެ ހަިއކޯޓުން ބެލި މަޖިލީހުގެ ެއއްެވސް ފަ

  

  :ޙުކުމް  •

ކުރިމިނަލްކޯޓުެގ  ދެންފަހެ، ިއސްވެ ފާަހގަުކރި އެންެމހަިއ ނުކުތާ ތަކުގެ މަްއޗަށް ރިޢާޔަތްކުރުްނ،

ަމޤާމުގެ ނުޫފޒު ބޭުނންޮކށްގެްނ ނާާޖއިޒު ަފއިާދއެްއ ޤަިޟއްާޔގައި،  Cr-C/2010/567ނަންބަުރ 

އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު ކުށްވެރިވެއްޖެ ކަމަްށ  10103ހުޅުމާލެ ފްލެޓް  ،ހޯދައިިދނުުމެގ ކުށުން

ނަޑއަޅު  ކޮރަޕްޝަން ުހއްޓުމާިއ މަނާކުރުުމެގ ( 2000/2ަނންބަރު ކުށުގެ ުޢޤޫބާތެއްެގ ގޮުތން ާޤޫނން އެ އްާވ،ކަ

) ހައެއް( 6އަހަރާިއ ) އެކެއް( 1ދަުށްނ އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު  ވަނަ މާއްދާގެ 12ގެ ) ޤާޫނނު

ުކރައްވާަފއިވާ ޙުކުމަކީ ޝަރީޢަތާއި ާޤޫނނާ ޚިލާފަށް ކުރިމިނަލްކޯުޓްނ  ައރުވާލުމަށް ށްމަސްދުަވހުގެ މުއްދަތަ

ނޑިޔާރަަކްށ ކުރައްވާ ފަިއާވ ޙުކުމެއްކަމަށް މިމައްސަަލ ދިެވހިރާއްޭޖގެ ހައިކޯޓުްނ ބެލި މަޖިީލހުެގ އެްއެވްސ ފަ

ޤަޟިއްާޔގެ ޙުކުމަށް މިމައްސަަލ  Cr-C/2010/567ކުރިމިނަލްކޯޓުގެ ަނންބަރު އެއްބަްސވެވިަފއި ނުވާތީ، 

ނޑިާޔރުްނގެ އިްއިތފާޤުން ތާއީ   .ުދކޮށްފީމެވެބެލި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ަހއިޯކޓުގެ ފަ

  

  

  


