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  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު 
  ދިވެހިރާއްޖެ 

  
  ޚުލާޞާޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ 

  
  
 ު2015 :ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ/HC-A/277 

  ިތް ފަރާ  އިސްތިއުނާފުކުރ : 

.ުތނޑި، ިޒއުރިކު * ދާއިމީ އެޑްރެސް:  ަޝީކުބ                هللا ޢަބްދު* ނަން:   ލ.ގަން

.ުތނޑި، ިޒއުރިކު * މިހާރުގެ އެޑްރެސް:             A150061* އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:   ލ.ގަން

  
 : ) އިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތް   ދިވެހި ދައުަލތް  (ޕޮްރިސިކއުޓަރ ެޖެނރަލްެގ އޮފީސް

 

 :ް2015ނޮވެްނަބުރ  23 ރަޖިސްޓްރީކުރެވުނު ތާރީޚ        :   2017ން ޖޫ 08 * ނިމުނު ތާރީޚް

 

 ު632  : އިސްތިއުނާފުކުރެވުނު ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ/Cr-C/2012  
 :ްކުރިިމނަލް ކޯޓް  ނިންމެވިކޯޓ 
  :ްމަނާުކެރވިފައިވާ މަްސތުވާއެއްެޗއް ވިޔަފާިރުކރުަމށްޓަކައި ައތުގައި ެބހެއްޓުްނ ޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތ 
 : :              2012ސެްޕޓެމަްބރ  18 ހުށަހެޅުނުތާރީޚް    2015މެއި  06* ނިމުނު ތާރީޚް

        

  ިނޑިޔާރުންގެ މަޖިލިސް  މައްސަލަ ބެލ  :ފަ
ނޑިޔުާރ ޢްަބދު  ނޙަމީުދ، هللا ފަ ނޑިޔާރު ، ްއަރއޫފު އިްބރާހީމްޢަބްދު ޑިާޔރު ފަ  ޢަލީ ސަީމރު ފަ

 -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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 :ާދަޢުވާގެ ޚުލާޞ 

ިނންމަވާފައިވީަނ ޝަރުީޢ ޤަޟިއްާޔ ެއކޯޓުްނ Cr-C/2012/632 މިއީ، ުކިރިމނަލް ކޯޓުގެ ަންނަބުރ 

/ޒިުއިރކު  .ުތނޑި ޝަކީބުގެ ފަރާުތްނ هللا ޢަބްދު  ،ނުވަތަ ޤާޫނނީ އުޞޫލުަތކާ ޚިލާފަްށ ކަމަށްބުނެ، ލ.ގަން

 އެޤަޟިްއޔާ ދިވެިހރާއްޖޭެގ ހަިއކޯޓުގައި ިއސްތިއުނާފު ުކރުުމން ބެިލ ޤަޟިއްާޔެއކެވެ.

) މިޤަޟިއްޔާަގއި ިއސްިތއުާނފީ ދަޢުވާ ރައްދުވަނީ ިދެވހި ދަ އުލަތް (ްޕޮރސިކިއުޓަރ ޖެެނަރލްގެ އޮފީސް

  އެވެ. 

  

 :ްފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައ  
.ުތނޑި،  ،ޤަޟިްއޔާައކCr-C/2012ީ/632 ުކރިމަިނލް ކޯޓުގެ ނަނަްބރު  - 01 - 1 ލ.ގަން

/ އަްޙމަދު ޙަނިފްާއއި ލ.ގަން.ތުނޑި، ޒިުއިރކު /ޢަބްދު  ނޑި، ެއދީވާިލ/ هللا ދިއްގަލި ޝަކީބުއާިއ ލ.ގަން،ތު

ނޑި ިއރުމަތި ފަރާުތ  12:30ދުވަހުގެ  2010ނޮވެމަްބރ  15މަޢުޞޫމް މޫސާ،  އެހަިއކަްނހަިއުރ، ލ.ގަން،ތު

މާތު ލިބިގެްނ ފުލުހުން އެަސރަޙައްދު ަބލަމުން ަދިނޮކށް ވަލުތެރޭގައި މަސްތުވާތަެކިތ ޭބނުްނުކާރަކމުގެ މަޢުލޫ

ލ.ގަން،ުތނީޑ އިރުމަތީަފާރތު ހޭޅިފަށުކައިރީަގއި މިތިންމީހުން މަްސތުވާތަކެިތަކމަށް ޝައްކުުކރެވޭ އެްއެޗްއ 

ބަްނދުުކަރން ތިއަްބއި ުފުލހުން ފެނުުމން މިތިން މީހުން ދުވެަފއި އެ ަސަރޙައްުދން ފިުލމުން، މިމީހުން 

ގްރާްމ  13.2498ފިލްމް ުހްސކުިރ ަދޅުގައި  01ތިބިަތން ބަލައި ފާސްުކުރމުގައި އެތަނުން ފެުނނު 

ގްރާމް ކެެނބިނޯލް ހުރިކަަމށް އެތަކަތީގެ ތަޙްލީްލ ިރޕޯޓްުނ  1.5369ޓެޓްރާަހއިްޑޯރކެަނިބނޯްލއާއި 

އިްޑޯރެކނަިބނޯްލާއިއ ގްރާމް ޓެޓްރާހަ  0.0691ސެލޯފިން ކޮޅުގައި  01ދައްކާީތއާއި، އެތުަނން ފެނުނު 

 04ގާްރމް ެކނިެބޯނލް ހިުރކަމަްށ އެތަކެތީގެ ތަޙްލީލް ިރޯޕޓުން ދަްއކާީތއާއި، އެަތުނން ފެނުނު  0.0172

ގާްރމް ެކެނބޯިނލް ހިުރކަމަްށ  0.0172ގްރާމް ޓެޓްރާަހއިްޑޯރެކނަބިނޯްލއާއި  0.0471ަރބަރު ޕެކެުޓގައި 

ގްރާމް  0.0471ރަބަރު ެޕކެޓުގައި  04އި، އެތުަނން ފެނުނު އެތަކެތީގެ ތްަޙލީލް ރިޕޯޓުން ދަްއކާތީއާ 

/ހެރޮިއންާއއި  އެސިޓައިލްމޯިފން ުހިރކަމަށް އެތަެކތީގެ ތަޙްލީލް  06ގްރާމް  0.0489ޑައިއެސިޓައިްލމޯފިން

) ގެ  77/17ިރޕޯޓުން ަދްއކާތީ، ޤާޫނުނ ަނނަްބުރ  ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ާއ  2(މަސްތުވާތަކެްއޗާެބހޭ ޤާނޫނު
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ޝަކީބުއާއި، މަޢުޞޫމް މޫސާގެ ަމއްަޗްށ هللا ދީ އެާމއްދާގެ (ރ) ދަށުން އަޙްަމދު ޙަނީފްާއިއ ޢަބްދު ޙަވާލާ

މަނާުކރެވިަފިއވާ މަސްތުވާ އެއްޗެއް ވިޔަފާިރުކރުަމށްޓަކައި އަުތގައި ބެހެއްުޓމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާކުރުމުން 

  ؛ބައްލަވާފައިވާ ޤަޟިއްާޔއެއް ކަމާއި 

/ އަްޙމަދު ަޙނީެދންފަެހ، ދަޢުލަތުްނ ލ.ގަން  އެ ޤަިޟއްާޔ ިނންމަވާފަިއވަނީ ފްއާިއ .ުތނޑި، ދިއްގަލި

.ުތނިޑ، ޒިއުރިުކ / ޢަބްދު / މަޢުޞޫމް މާޫސގެ ަމްއޗަށްކުޅަ هللا ލ.ގަން ނޑި، އެދީވިލާ ޝަކީބުއާިއ ލ.ގަން،ތު

ވާ ޝަރީަޢތްުނ މަނާކުރެވިަފިއވާ މަސްތުވާ އެްއޗެއް ވިަޔފާިރުކރުމަށްަޓކައި އަތުގަިއ ބެެހއްޓުމުގެ ކުށުގެ މިަދޢު

ދުވަހުެގ  2010ނޮވެމަްބުރ  15ޝަީކުބއާއި މަޢުޞޫމު ޫމސާ، هللا ބެިލބެލުމުން، އަޙްމަދު ަޙނީފްއާިއ ޢްަބދު

ނޑި ިއރުަމތިފަރާތު ވަލުެތރޭގައި ަމްސތުވާތަކެިތ ބޭނުންުކާރކަމުެގ  12:30 އެހައިކަންަހިއރު، ލ.ގަން،ތު

ނީޑ ިއރުމަތިފަރާތު ހޭޅިފަށުކަިއީރގައި މަޢުލޫމާތު ލިބިގެން ފުުލުހން ެއަސރަޙަްއދު ބަލަމު  ން ދަިނކޮށް ލ.ަގން،ތު

މި ތިން މީުހން މަސްތުވާަތކެިތކަަމށް ޝައްުކކުރެވޭ ެއއްޗެްއ ަބންުދުކަރން ތިއްަބއި ފުލުހުްނަނށް ފެނުުނކަާމއި، 

ްސކުރި ިއުރ މި މުީހންނަްށ ފުލުހުން ފެނުމުން ދުވެފައިޮގސް ފިލާފައިވާކަމާއި، ފުލުހުން ެއަސރަހައްދު ބަލާފާ

ަރަބރު ެޕކެްޓ ފެނިފައިވާަކމަށް ދައުލަތުން  04ސެލޯފިން ކޮޅާއި،  01އެތަުނން ފިލްމް ހުްސުކރި ދަޅަކާއި، 

ޝަކީބުއާއި، މަޢުޞޫމު ޫމާސ هللا ބުނެަފއިވީަނަމވެސް، މި ދަޢުވާއަށް އަޙްމަދު ަޙނީފްއާއި، ޢަބްދު 

ލަުތން ުހށަހެޅި ހެިކްނގެ ހެކިބަުހްނ ލ.ގަން،ުތނިޑ އިްނާކުރކޮށްަފއިވާތީ، ދަޢުވާ ާސބިުތކުރުމަށްޓަކައި ދައު

ިއރުމަތިފަރާުތ ވަލުތެރޭ ަސަރަޙއްދުގަިއ މި ތިްނ މީހުން ަމްސތުވާތަކެިތަކމަށް ޝައްުކުކރެވޭ ެއއްެޗްއ 

ބަްނދުުކަރްނ ތިއްަބއި ފެިނފައިވާތީއާއި، ފުލުހުން ެއަސރަހައްުދ ބަާލފްާސުކރި ިއރު އެތަުނން ިފލްމް ުހސްުކިރ 

ރަަބރު ެޕކެޓް ފެނިފައިވާަކްނ އެނގެން ޮއންާނތީއާއި، މިފެނުނު ަތެކިތ  04ސެލޯިފން ޮކޅާއި،  01އި، ދަޅަކާ

ގްރާމް ކެަނިބްސ ހިުރކަން އެނެގން އޮްނނާތީ،  15.1376ތަޙްލީްލުކިރ ިއރު، އެތަެކތީގެ ަބުރދަުނގައި 

 77/17ުނ ނަންަބުރ ހެިކންގެ ެހިކބަުހންާނ ގުޅިފައިވާ ަޤރީނާަތކުެގ މައްޗަްށ ބިާނޮކްށ ޤާނޫ

) ގެ  ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން މާަނކުރެވިފައިވާ މަްސތުވާއެްއޗެްއ  2(މަސްތުވާަތެކއްާޗބެހޭ ޤާޫނނު

ަޝކީބުާއއި، މަޢުޞޫމު هللا ވިޔަފިާރކުރުމަށްަޓކައި އަުތގައި ބެެހއްޓުމުގެ ކުށުން އަޙްމަދު ަޙީނފްއާއި، ޢަބްދު 

މި ުކށުގެ ޢުޤޫބާތެއްެގ ގޮތުން ބުނެިވދިޔަ ޤޫާނނުގެ ުބނެވިދިަޔ  މޫާސ ުކއްވެރިވެއްޖެ ކަަމށް ަކނޑައަަޅއި

ނޑި / ޒިއުިރކު،  / ިދއްގަލި، އަޙްމަުދ ޙަނީފްއާިއ ލ.ަގން.ތު މާއްދާއިގެ (ރ) ގެ ދަށުން ލ.ގަްނ.ުތނޑި



  HC-A/277/2015ޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ ޤަ

  
  
  

:، މާލެ، ދިެވހިރާއްޖެނަންަބރު ދޮރާީށ،  3ތީމްގޭ ހިނގުްނ، އާބުރުޒު  ،ދިވެިހރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު   3316471 ފެކްސް:، 3325029 ޯފން
:   www.highcourt.gov.mvވެބް ސައިޓް:     info@highcourt.gov.mvއީމެއިލް

4 

/ ެއދީވިލާ، މަޢުޞޫމް މޫސާ އުުމރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުަމށް هللا ޢަބްދު  ޝަކީބްއާއި، ލ.ގަން.ުތނޑި

.] މިފަދައްިނަކން އެޤަޟިއްޔާ ޝަރީޢަތް ިނމުނު ގޮތުގެ ިރޯޕރޓުން ެއގެން ޙު  ކުމްކޮށް ިމޤަޟިއްޔާ ިނންމީއެވެ

.   އޮވެއެވެ

  

 Cr-C/2012/632އިސްެވ ބަާޔްނުކރެުވނު ގޮތުގެ މަތީން ކްރިިމނަލް ކޯޓުގެ ަނނަްބުރ  - 02

ރުޢީ ުނވަތަ ޤާނޫނީ އުޞޫލާ ޚިާލފަށް ޤަޟިއްޔާގަިއ ޙުކުމް ުކެރއްވުމުން، ެއޤަޟިއްޔާ ނިންމަވާފައިވަީނ ޝަ

) ުނުކތާ ފާހަގަކޮްށ  05ޝަކީބުގެ ފަރާުތން ިއްސތިއުނާފު ކުރުމަށް هللا ކަމަށް ުބެނ ޢަބްދު (ފަހެއް

: . އޭެގ ތެެރއިން    -އެުނކުތާަތކާެމދު ހަިއކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަަދއްކާަފއިވެއެވެ

 : ޤަޟިއްޔާާއިއ  SC-A/01/2012ޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންަބުރ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސް  ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ

ޤަޟިްއޔާގައި ަކނަޑއަޅުއްވާފައިވާ ފަދައިްނ ާޤނީޫނ  HC-A/206/2013ދިވެިހރާއްޖޭެގ ހައިކޯޓުގެ ނަްނަބރު 

ގޮތުން ޞަްއޙަ ދަލީލުަތާކއި ަޤރީނާަތެކއްކަމަށް ކަށަަވުރނުވާހިނުދ ކުށް ސާބިުތވާކަމަށް ިންނމާފައިވުމާ އަދި 

ވަނަ މާއްދާގެ (އ) ގައިވާ ގޮތަށް، އެމިންވަރަށް ދައުލަުތން ެހކި އަދި ދަޢުވާގެ  51ައާސީސގެ ޤާޫނނު

އުންުޞުރތަްއ ާސިބތުކޮްށދީފައި ނުވާިހނދު، ކުްށ ާސބިތުވާަކމަށް ނިންަމވާފައިވާކަމަށް ބުނެ ފާަހގަުކިރ 

.  ުނކުތާއެވެ

  :ީ2008ަހއިކޯޓުގެ ަނންަބުރ  ދިވެހިރާއްޖޭގެދެވަނަ ނުކުތާއަކ/HC-A/171     ިޤަޟިްއޔާ ާއއ

2013/HC-A/276  ްޤަޟިއްޔާގައި ަކނަޑއަޅުއްވާފައިވާ ޝަރީޢަތުގައި ެހިކވިެރންދޭ ހެިކަބހަށް ބުރަަދނ

.  ދޭންޖެހޭ ުއޞޫލާއި ިޚލާފަށް ކުށް ާސިބތުވާކަމަށް ނިންމަވާަފއިވާ ކަމަށް ބުނެ ފާހަގަުކރި ުނކުތާއެވެ

  : ވަނަ މާއްދާއިާއ ދިވެހިާރއްޖޭެގ ސްޕްީރްމ  18ގެ  77/17 ޤާނޫނު ންަނަބރު ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ

ނަޑއަޅުއްވާފިައާވ  2ޤަޟިއްޔާގެ ފާހަގަުކރެުވނު  SC-A/31/2011ކޯޓުގެ ނަްނަބރު  ވަނަ ުނުކތާގައި ކަ

 މުނާޤަޝާ ކުރުމުގެ އުޫޞލާ ޚިލާފަށް ޝަރީޢަތް ކުރިައށް ގެންަދވާ ކުށް ސާިބތުވާކަމަށް ިނންމަވާފައިވާަކމަށް 

.ބުނެ ފާ   ހަގަކުރި ުނކުތާއެވެ

  :ީ2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ްސޕްރީމް ޯކޓުގެ ނަްނބަރު ހަތަރުވަނަ ނުކުތާއަކ/SC-A/24  ޤަޟިްއާޔާއިއ

ވަނަ މާއްދާގައި ހިޔާޒަުތ ުނވަތަ  141މިހާރު ޢަަމލުކުރެވެމްުނދާ މަސްތުވާަތކެްއާޗބެހޭ ޤޫާނނުގެ 



  HC-A/277/2015ޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ ޤަ

  
  
  

:، މާލެ، ދިެވހިރާއްޖެނަންަބރު ދޮރާީށ،  3ތީމްގޭ ހިނގުްނ، އާބުރުޒު  ،ދިވެިހރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު   3316471 ފެކްސް:، 3325029 ޯފން
:   www.highcourt.gov.mvވެބް ސައިޓް:     info@highcourt.gov.mvއީމެއިލް
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ނަޑައޅުއްވާފައި ވާ އުޞޫާލ ޚިލާފަްށ ކުްށ ާސބިތުވާކަަމްށ މަސްތުާވއެްއެޗއް އަތުްނ ފެުނންކަަމށް ކަ

. ނިންމަވާފައިާވކަމަށް  ބުނެ ފާހަގަކުރި ުނކުތާއެވެ

  :   ,HC-A/265/2009ދިވެހިާރއްޖޭގެ ހަިއކޯޓުގެ ނަްނަބުރ ފަސްވަނަ ނުކުތާއަކީ

 2009/HC-A/212, 2008/HC-A/202  ެޤަޟިއްޔާގައި ަމްސތުވާ އެއްޗެްއ އަތުން ެފނުންކަަމށް ަބލާނ

ނަޑއަޅުއްވާފައިވާ އުޞޫލާ ޚިާލފަށް ކުށް ާސިބތުާވކަމަްށ ނިންމަވާފައިވާކަމަށްޤާޫނނީ ހަ ުބެނ  ަމަކމަށް ކަ

.  ފާހަގަކުރި ުނކުތާއެވެ

 

ަޤޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނުޮގތުގެ Cr-C/2012/632 ކްރިމަިނލް ކޯޓުެގ ނަްނަބރު  - 03

ތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާަތކަާށއި، ަޝކީބުގެ ފަރާهللا ިރޕޯޓަށާއި ެއޤަޟިއްޔާ ިއްސތިުއނާފުކުރުމަށް ޢަްބދު 

 ތާަތކާ ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ ފަރާުތން ހަިއކޯޓުެގ ޝަރީޢަތުެގ މަޖިލީހުގައި ދައްކާފައިާވ ވާހަކަަތކަާށއިކުއެނު 

 މައްސަލައާ ުގޅުންހުރި ލިެޔކިޔުންަތކަށް ބަލާިއރު ައްނނަނިވި ކަންަތއްތައް ފާހަަގކުރެވެއެެވ.

ޤަޟިްއޔާގައި ދައުލަުތްނ ޤާނޫނު ނަންަބުރ Cr-C/2012/632 ަބރު ކްރިިމަނލް ކޯޓުގެ ނަން (ހ)

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ޙަވާލާދީ އެމާއްާދގެ (ރ) ދަށްުނ  2(މްަސތުވާތަެކއްާޗއިެބހޭ ޤާޫނުނ)ގެ  77/17

ގެ ަޝކީބްގެ މަްއަޗށް މަނާކުރެވިފައިވާ ަމސްުތވާ އެއްެޗއް ވިޔަފިާރކުރުަމށްޓަކައި ައުތގައި ބެެހއްޓުމުهللا ޢަބްދު 

/ޢަބްދު  ނޑި، ޒިއުރިކު .ތު /ައޙްމަދު ަޙީނފްއާއި ލ.ަގން .ުތނޑި، ދިއްގަލި هللا ކުށުގެ ދަޢުވާކޮށްފައިވަނީ، ލ.ގަން

/މަޢުޟޫމު މާޫސ،  ނިޑ، އެދީވިލާ އެހައިަކްނ  12:30ދުވަހުގެ  2010ނޮވެމަްބރ  15ޝަކީބުއާއި ލ.ގަން،ތު

ެކިތ ބޭނުްނުކާރަކމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިގެން ހައިރު، ލ.ަގން،ުތނިޑ އުިރމަތިފަރާުތ ވަލުތެރޭގަިއ މަސްތުވާތަ

ނޑީ ިއރުަމތިފަރާތު ހޭިޅފަށުކައިރީގަިއ މިތިން މީުހްނ  ފުލުހުން ެއަސަރަޙއްދު ބަލަުމން ދަިނކޮށް ލ.ގަން،ތު

ފުލުހުން ެފުނމުން މިތިން މީހުން ދުވެަފިއ  ،މަސްތުވާަތކެިތކަމަށް ޝަްއުކުކރެވޭ ެއްއެޗއް ބަންުދުކަރން ތިްއބައި 

ފިލްމް ުހްސކުިރ  01ެއަސަރޙައްުދްނ ފިލުމުން، މިމީހުްނ ިތބި ަތން ބަލައި ާފްސުކރުުމގައި އެަތނުްނ ފެނުުނ 

ގްރާމް ެކނެބިނޯލް ުހިރކަމަށް އެަތެކތީގެ  1.5369ގްރާްމ ޓެޓްރާަހއިޑްރޯ ެކނަބިނޯްލއާއި  13.2498ދަޅުގައި 

ގްރާްމ ޓެޓްާރހަިއޑްރޯ  0.0691ސެލޯިފން ކޮޅުގައި  01 އެތަނުްނ ފެނުނު، ޓުން ދައްކާީތއާއިތަޙްލީލް ިރޕޯ 

ގްރާމް ކެެނބިނޯލް ހިުރކަަމށް އެތަކެތީެގ ތަޙްލީލް ިރޕޯޓުން ދައްާކތީއާއި އެަތުންނ  0.0172ކެނަިބނޯްލއާިއ 
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ގްރާމް ެކެނބިނޯލް  0.0172ިއ ގްރާމް ޓެޓްރާަހއިްޑރޯ ކެަނިބނޯލްއާ 0.0471ަރަބރު ެޕކެުޓގައި  04ފެނުނު 

ގާްރްމ  0.0471ަރބަރު ެޕކެޓުގައި  04 އެތުަނން ފެނުނު، ހުރިކަަމށް އެތަކެތީގެ ތަޙްީލލް ިރޕޯޓުން ދައްކާތީއާއި 

/ެހރޮިއންާއއި  އެސިޓައިލްމޯިފން ުހިރކަމަށް އެތަެކތީގެ ތަޙްލީްލ  06ގްރާމް  0.0489ަޑއިއެސިޓައިްލމޯފިން

.ިރޕޯޓުން ަދްއކާީތކަން އެ   ަދޢުވާގެ ޞީޣާއަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮެވއެވެ

ަޝީކްބގެ މައްޗަށް ދަޢުލަތްުނ ހުށަހެޅި ަމނާކުރެވިަފިއވާ މަސްތުވާ އެްއޗެއް هللا ޢަބްދު (ށ)

ވިޔަފިާރކުރުމަށްަޓކައި އަުތގައި ބެހެއްުޓމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއަށް ކުރިިމނަލް ކޯުޓގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގަިއ 

ގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފަިއވަނީ އިްނާކުރކޮށްަފއިވާތީ، މިދަޢުވާ ާސބިުތކުރުމަށް ަދއުލަތުގެ ފަރާތުން ހެކީ 

/ ުމަޙއްމަދު ލަތީފް (މޯލްޑިވްްސ ޕޮިލްސ ސަރިވސްގެ ާލްނސް ޯކޕްރަލް ސ.ނ   2645ލ.މާމެންދޫ، މިުރނގު

/ އަޙްަމދު އާތިފް، (މޯލްޑިވްސް ޕޮިލްސ ަސރިވްސގެ ކޮްނސްޓަބަްލ  އާއި، ލ.ާމމެންދޫ،ތަރިިވދާގެ

/ ިއސްމާޢ3359ީސ.ނ. ލް ިނޡާމް (މޯލްޑިވްްސ ޕޮިލްސ ަސރިވްސެގ ) އާއި، ލ.ފޮނަދޫ، ހަރުމަލްގެ

) އާއި، ލ.ގަން، މަތިމަރަދޫ، ފަޒާ ޢަލީ މުްސޠަފާ (މޯލްޑިްވސް ޮޕލިސް 2852ޮކްނސްޓަަބްލ ސ.ނ.

) ގެ އިުތުރން ފެނުުނ ަތކެތީެގ ތަޙްލީލް ިރޕޯޓް ަޤީރނާއެއްގެ ގޮތުގަިއ 4060ސަރިވސްެގ ކޮްންސޓަަބްލ 

  މާިއ،ހުށަހަޅާފައިވާކަން ެއނގެްނ އޮްނަނކަ

މި މައްސަަލއާ ގުޅިގެން ދަޢުލަތުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ެހކިންގެ ެތރެިއން ޮކްންސަޓބަލް ޢަލީ 

ނޑީ ިއރުމަތީ ފަާރތަށް ިދޔައީ އަެސރަޙަްއދުގައި  މުޞްތަފާއާިއ ލާްނސް ޯކްޕރަލް ުމަޙއްަމދު ލަޠީފް ލ.ގަން ތު

/ ބަންުދުކަރން ތިިބކަުމގެ މަޢުލޫމާތު ިލބިގެްނކަމަށާއި، ެއީމުހްނ  ބަަޔކު ަމްސތުވާތަކެތި ޭބނުްނުކަރން

ަޝކީބްއާއި، އަޙްމަދު ަޙނީްފއާއި މަޢުޫޞމް ޫމސާ ެއަސަރޙައްދުގަިއ هللا ެއަސަރޙައްަދްށ ދިޔަިއުރ ޢަބްދު 

ޝަކީބު ތިބީ އެަތނުްނ ފެނުނު މަްސތުވާތަކެތިަކމަށް ޝައްުކކުރެވޭ هللا ތިިބކަމަށާއި، އަޙްމަދު ަޙީނފްއާއި ޢަބްދު 

އެްއޗެހިތަށް ަކިއީރަކމަށާއި، މަޢުސޫްމ މޫސާ ުހީރ ކުޑަ ަތންކޮެޅއް ުދުރގައިކަމަށާއި، ެއިތްނ  އެްއޗެިހ އަޅާފައިވާ

މީހުންނަށް ިމދެމީހުން ެފުނމުން، ދުވެ ފިލީކަމަށާއި، އަދި ފަހުން ޕޮިލސް ސްޭޓޝަނަށް ގުޅައި އެމަޢުލޫާމތު 

ޢާޠިފް ާއއި ކޮންސްަޓބަލް ިއސްމާީއްލ  ދީ، އިތުރަްށ ެބކަްޕ ޭބުނންކަަމށް ބުުނމުން، ކޮްންސޓަބަލް އަޙްަމދު

ެސލޯފްިނ  01ފިލްމް ުހްސކުިރ ދަޅާއި،  01ނިޡާމް ެއަސަރަޙއްދަށް ައއިކަމަާށއި، ިމ މީހުްނނަްށ އެތަނުން 

   ؛ަރަބރު ޕެކެޓް ފެނުުނކަމަށް ބުނެފައިވާަކްނ އެނގެން ޮއންނަކަމާއި 04ކޮޅާއި، 
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ލް އަޙްމަުދ އާޠިފްގެ ހެިކބަހަށް ބަާލއިރު މި ޮކްނސްޓަަބްލ އިސްމާޢީްލ ނިޡާމް ާއއި ކޮްންސޓަބަ

މައްސަލައިެގ މަޢުލޫމާތު އެދެމީުހންނަށް ިލބުީނ އެދުވަހު ޕެޓޯްރލަށް ބޭރަށް ިނކުެމ އުޅެނިޮކްށ ލ.ގަން 

ނޑިއާއި ަމތިމަރަދޫ ަބިއކުރި މަގުގެ ފަރާތު ަޖންގަލީ ސަރަޙައްުދަގއި މްަސތުވާަތކެިތ ބަްނދުކޮްށ އޭެގ  ތު

މުގެ މައުޫލމާތު ޕޮިލްސ ސްޓޭަޝުނން ގުޅާފައި ިދުނންކަމަާށއި، އެ ަސަރަޙއްަދށް އްެނެމ ވިޔަފިާރ ުކާރކަ

ފުރަތަމަ ދިަޔއީ އެެހން ަބއެްއކަމަށާއި، އެމީހުން ިދޔައީ ެއސަަރޙައްަދށް ފަުރތަމަ ދިޔަ ފުލުހުން ބެަކެޕްއ 

ޕެކެޓްާއއި، ެސލޯފިން ކޮޅެއް  04، ބޭުނންވެގެން ބުނުުމްނކަމަާށއި، އެ ަސރަޙައްުދން ފިްލމް ހުްސކުރި ދަޅަކާއި

ފެނުުނކަމަށާިއ، އެތަކެތި ެޕްކކޮށް ސްޭޓޝަނަށް ގެްނދެވުނުކަމަާށއި، އެ ސަރަަޙްއދުގައި ކުޑަ ިއުރކޮޅެއް ުކިރްނ 

ބަަޔކު އުޅެަފއި ުހިރކަމުެގ ނިޝާންތަްއ ފެންަނން ުހިރކަމަށާއި، މިގޮތުން ިފަޔވަޅުަތކާއި، ޭދއް ނުވަަތ ތްިނ 

އޭގެ އިުތުރން އެތަުންނ ަބޔަުކ ދުެވ ފިލަން ަމސަްއކަތް ޮކްށފައި  ޕެއް ެފނިފައިވާަކމަށާއި،ފައިވާނާއި ޮތތް

  ؛ހުރިގޮތަށް ިނޝާންތައް ފެންަނން ުހިރަކމަށް ބުނެަފިއވާކަމާއި

މިހަަތރު މީހުންގެ ެހކިަބަހށް ބަލާިއރު، އެފަރާްތތަކުްނ ހެިކަބސް ީދފައިވަނީ ހަަމއެަކނި އެަފާރތްތަުކްނ 

ށް ަބޔާެނއް ދީފަިއވާނެކަމަށް ުބނެ ެއަކނި ނޫްނކަާމއި، އެއާިއ ިޚލާފަށް މި މަްއަސލައިގެ ެހިކަބްސ ތަޙްީޤޤަ

ދެމުން ަޝރީޢަތުގެ ފަރާތުން ުކރިމަިތކުރުވި ސުވާުލތަކަށް އެަފާރތްތަުކން ޖަވާބުދީ އެަފާރްތތަކަށް އެހާދާިސ 

ްތތަކުން ދީފަިއވާ ހެކަިބހަީކ ދިވެހިާރއްޭޖގެ ފެނުނު ގޮތަްށ ދީފައިވާ ެހކަިބްސކަން ެއނގެން އޮުތުމން، އެފަރާ

ޤަޟިއްޔާަގިއ  HC-A/276/2013ޤަޟިްއޔާއާއި ނަްނަބރު  HC-A/171/2008ހަިއކޯޓުގެ ނަްނަބރު 

.   ަކނަޑއަޅާފައިވާ އުޞޫލުތަާކ އެއްގޮތަށް ދީފައިވާ ެހކިަބްސ ަކން ެއނގެއެވެ

  

ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ  ޤަޟިއްޔާގެ Cr-C/2012/632ކުރިމަިނލް ކޯޓުެގ ނަްނަބރު  (ނ)

 15ވަަނ ަންނަބރުގަިއ ހާިދާސ ިހނގާފައިވަނީ  12ވަަނ ައދި  11ިރޕޯޓުގެ ފާަހގަ ުކރެވުުނ ނުުކތާތަކުެގ 

ވަނަ ައހަރުކަމަށް ަބޔާްނކޮށްފައިަވނީ ލިޔުމުގެ ކުަށކުންކަމަްށ ބެލެވޭކަާމއި، މި ޤަޟިްއޔާގެ  2009ނޮވެމްބަރ 

ހުަށހެޅިފައިވާ ހުިރހާ ލިޔުންަތކެއްގެ މައްަޗށް ބެލިއިރު، މިމައްސަލައިަގިއ  ުޙކުމްގައި އަދި މި މަްއަސލައިގައި

. 2010ނޮވެމަްބރ  15ހާދިސާ ިހނާގފައިވަނީ    ގައި ަކން ޚިލާފެްއެނތި އެނގެން އޮެވއެވެ



  HC-A/277/2015ޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ ޤަ

  
  
  

:، މާލެ، ދިެވހިރާއްޖެނަންަބރު ދޮރާީށ،  3ތީމްގޭ ހިނގުްނ، އާބުރުޒު  ،ދިވެިހރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު   3316471 ފެކްސް:، 3325029 ޯފން
:   www.highcourt.gov.mvވެބް ސައިޓް:     info@highcourt.gov.mvއީމެއިލް
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ފިލްމް ުހްސކުރި  01މި މްައސަލައާ ުގޅިގެން ލ.ގަން ުތނޑި ަސރަޙައްުދްނ ފެނިފައިވާ  (ރ)

ަރބަުރ ެޕެކޓް  04ގްރާމް ެކނެބިނޯލް،  1.5369ގްރާްމ ޓެޓްރާަހއިްޑޯރކެނަިބނޯްލ އާއި  13.2498ދަޅުގައި 

/ ެހރޮއިްނއާއި  0.0471ގައި  ލްމޯފިންާއއި ެއިސޓައި-06ގާްރމް  0.0489ގްރާމް ަޑއިއެސިަޓއިްލ މޯފިން

ގްރާްމ  0.0691ސެލޯފިންކޮޅުގައި  01ގާްރމް ެއސިަޓއިލްޮކޑެިއން އަދި ެއަސަރަޙއްދުން ެފުނނު  0.0183

ގްރާމް ކެނަބިނޯލް ހިުރަކން މޯްލިޑވްސް ޕޮިލްސ ސަރިވްސގެ  0.0172ޓެޓްރާަހއިްޑޯރކެަނިބނޯލް ާއއި 

ްޓީރ ތަޙްލީލް ިރޕޯޓަށް ބެލުުމްނ ) ގެ ލެބ2011ޯފެބުްރައރީ  FSD(D)-DR/2011/129 )01ނަްނަބރު 

   ؛އެނގެން ޮއްނނަކަާމއި

)ގެ  77/17ޤާޫނނު ަންނބަރު  ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި  18(މަސްތުވާތަކެްއާޗބެހޭ ޤާނޫނު

މަސްތުވާަތކެްއޗާ ގުޅޭ ގޮތުން އެތަެކިތ ސަިއންޓިފިކް އުޞޫލުގެ މަތިން ަބލަންޖެޭހ ެބުލންތަްއ ެބލުަމްށ 

ތަޖުރިބާ ލިިބފައިވާ މީހުަކ، ޝަރީޢަުތގެ މަޖިލީހުގައި ދޭ ބަާޔނަކީ، އެކަެމްއ  ބޭުނންވާ ތަޢުލީމީ ފާހާއި

ސާބިުތުކރުމަްށޓަކަިއ ލިބޭ ަހރުަދނާ ަޤީރނާެއއްކަމަްށ ބަާޔންވެގެން އޮްނނަކަމާއި، އަދި އެމާްއދާގެ (ށ) ގިައ 

އެެއްއެޗއް ސިަފޮކށްދޭ ، ނަާމއިއެފަދަިއން ކުރެވޭ ތަޙްލީުލ ިރޕޯޓެއްގަިއ ަމސްތުވާ އެއްޗެއްގެ ާބވަތާއި، 

ދިނުމާއި، ޭއގެ ަބރުަދނާިއ، މަްސތުވާއެއްެޗއްގެ ެތެރއަށް ެއހެްނ އެއްޗެއް އެްއކޮށްފައިވާ ަނމަ، އެއެްއޗެއްގެ 

ބާވަތާއި، ަނން އަދި އެ މަސްތުވާއެްއެޗއް ބަަހއްޓާފައިވާ އެއްޗާއި، މަސްތުވާެއްއޗެއް ަތޙްލީުލ ުކރެވުނު ޮގާތިއ 

  ؛ހޭ ގޮތުން ޝަރީޢަތަށް ަޤޫބލުުކރެވޭ ަބާޔނެްއކަމަށް ޮއންަނކަާމއިާޔަނކީ ެއކަަމކާ ބެ އޭގެ ނަތީޖާ ހިމެނޭ ބަ

ސެލޯފިންކޮުޅ  01ރަަބރު ޕެކެްޓއާިއ  04ފިލްމް ހްުސކުިރ ދަޅާިއ،  01މި މްައސަލާަގއި ފެުނނު 

.އެްޗ.ީސ ައކީ ެކެނިބްސ ެއކުލެވޭ  ތަޙްލީްލ ުކިރއިރު މި އެްއޗެިހން ެފނުުނ ެކެނބިޯނލް މާއްދާެއްއކަން  އާއި ޓީ

ކަމެާބހޭ ާމިހުރންގެ ބަުހްނ އެނގެން އޮންަނކަާމއި، އެގޮތުން މޯްލޑިވްްސ ޕޮިލްސ ަސރވިސްގެ ޮފެރްނިސްކ 

.ސީ މެނުައލްއިްނ ވެސް ކެެނިބނޯލް ާއިއ  .ޑީ .އޯ .ެއން ސަރިވްސ ަޑއިރެކްްޓރޭޓުން ޢަމަލުކުަރްއވަމުން ގެންަދވާ ޔޫ

.އެްޗ.ސީއަީކ ެކނިެބސް އެުކލެވޭ މާްއދާ ަކން ަދއުަލތުގެ ފަރާުތްނ ދިވެިހރާއްޭޖގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުެގ ޓީ

މަޖިލީހުގައި ބުނެަފއިވާަކްނ ެއނގެން ޮއންަނކަާމއި، އެެހންކަމުން މި މައްސަަލިއގައި ހުަށހެޅިފައިާވ މޯލްޑިވްްސ 

 ) ގެ ލެބޯޓްރީ ަތޙްީލލް 2011ފެބްރުައީރ  FSD(D)-DR/2011/129 )01ޕޮިލސް ަސރވިސްގެ ަންނަބރު 

.   ިރޕޯޓަކީ ަހުރދަނާ ޤީަރާނެއއްކަމަށް ބަލަންޖެޭހަކން އެނގެެއވެ



  HC-A/277/2015ޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ ޤަ

  
  
  

:، މާލެ، ދިެވހިރާއްޖެނަންަބރު ދޮރާީށ،  3ތީމްގޭ ހިނގުްނ، އާބުރުޒު  ،ދިވެިހރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު   3316471 ފެކްސް:، 3325029 ޯފން
:   www.highcourt.gov.mvވެބް ސައިޓް:     info@highcourt.gov.mvއީމެއިލް
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އެމީހެއްގެ ިޙޔާަޒތުގެ ދަށުގައި ުހއްާޓ ފެްނަނ މަސްތުވާތަކެީތގެ ޒިންާމ އެމީަހުކ (ބ) 

އުފުލަންެޖހޭަކމާއި، ޝަުރޢީ އަދި ޤާޫނނީ ހަމަަތކުެގ މަތީން އެފަދަ މަސްތުވާތަކެތީގެ ިޒްނމާ އުފުލަންެޖހޭ 

ެދއްކޭ ނަމަ ެއތަކެްއޗާމެުދ ޖަވާބުާދރީވެ، އެތަކެތީގެ ޒިންމާ އުފުަލންޖެޭހނީ އެަތކެތި އެީމހެްއެގ ފަރާތެއް ނު

 SC-A/07/2010ޙިާޔޒަތުގެ ަދށުގައި ހުއްާޓ ފެނުނު މީާހކަން، ދިެވހިާރއްޖޭގެ ސުްޕރީމް ކޯޓުގެ ނަންަބުރ 

ޟިއްާޔއިން އެނެގްނ ޤަ HC-A/212/2009ޤަޟިއްާޔއާއި، ދިވެހިާރްއޖޭގެ ހައިޯކޓުގެ ނަންަބރު 

  ؛އޮްނަނކަމާއި

ދިވެިހރާއްޖޭެގ ސުްޕރީްމ ކޯޓާއި، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހައިކޯޓުެގ ބަާޔންުކެރވިދިޔަ ޤަިޟއްޔާަތކުގައި 

ފާހަގަކުރައްާވފައިވާ ކަްނަކމުގެ މައްޗަށް ބަލާިއރު، ެއމީހެއްގެ ޙިާޔޒަތުގެ ދަށުްނ މަސްތުވާތަެކތި ފެނިފައިވާއިރު، 

ގެ ެއއްެޗއޫްންނކަަމށާއި ނުވަތަ އެތަެކއްަޗީކ އެެހން މީެހްއގެ ނުވަތަ ިމވެނި މީެހއްގެ އެތަކެިތ އެީއ އެމީހާ

ތަކެިތކަމަށް ުބނާ ުބނުމަުކްނ، ނުވަތަ އެހްެނމީަހކު އެަމްސތުވާތަެކއްަޗކީ އޭނާެގ އެއްޗެއްކަމަށް ބުނެ، އެަތކެީތގެ 

ާކފައިވާ ވަގުތާއި، ޙާލަާތިއ އަދި އެކަުމގައި ޒިންމާ އުފުުލމުގެ ގޮތުން އެފަރާުތން ަދއްކާފަިއވާ ވާހަކަތައް ދައް

ވަށައިގެންވާ ކަްނކަމުގެ ަމއްޗަްށ ބަަލއި، ަނޒުަރކުރުެމއް ނެތި، ަހމައެަކނި އެފަދައިްނ ުބނެާލ ބުނެލުަމކީ ެއ 

ބުނުމުގެ މަްއޗަށް ެއަކނި ބިާނކޮށް އެަތކެތި އެމީހެްއގެ ޙިޔާޒަތުގެ ދަށުން ފެނުނު ީމހާ ނުވަތަ ެއބަެއއްެގ 

ޒަތުގެ ދަށުން އެަތކެިތ ފެނުނު މީހުން އެަމސްތުާވތަކެްއޗާމެދު އުފުލަންޖެހޭ ޒިންާމއިން ަބީރއަވެވޭނެ ަކމެއް ޙިޔާ 

ޤަޟިްއޔާގައި ބަާޔްނުކރައްާވފައިވާކަން  HC-A/109/2014ނޫްނކަމަށް ިދވެހާިރއްޖޭގެ ހަިއކޯޓުގެ ނަންަބުރ 

  ؛އެނގޭކަާމއި

ތުގައި ހުންާނނެ ތަފާތު ޙާލަްތތައް ބަޔާްނކޮށްަފިއ އެޤަޟިްއޔާގައި، މަސްުތވާތެަކތި މީހެއްގެ އަ

 constructive)ާއއި މަޢުނަވީ ހިޔާޒަތު  (actual possession)އޮްނަނކަމާއި، އެގޮތުން  ަޙީޤޤީ ޙިޔާަޒތު 

possession) ި؛ގެ ޙާލަތަީކ ކޮބަިއކަން ަބޔާްނކޮށްފައިވާަކމާއ  

ގެ ޙާަލތަކީ ތިމާގެ ީސދާ އަތުަގިއ ުނވަތަ ލަިއގެންހުރި  (actual possession)ޙަީޤޤީ ޙިާޔޒަތު 

އެްއޗެއްގައި ނުވަތަ އަުތަގއި އޮތް އެްއޗެއްެގ ތެރޭަގއި ނުވަތަ ެއހެން ީމހެއްެގ ކޮންްޓޯރލްެނތް، ީސދާ ިތމާގެ 

ބެލުމާއި ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށުގައިުހިރ ތަނެއްގަިއ މަސްތުވާަތކެތި ުހުރްނކަމާއި، މިަމއްސަލައިަގިއ ކްަނ 

  ؛ަޝކީބްގެ މައްޗަށް މިޙާލަތު ތަތީްބޤު ުނކުރެވޭނެކަާމއިهللا ހިނގާފައިވާ ގޮތުގެ މައްަޗށް ބަލާިއރު، ޢަބްދު 
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ގެ ޙާލަތަކީ މަނާުކރެވިަފިއވާ މަސްތުާވއެްއޗެްއ (constructive possession)މަޢުނަވީ ޙިާޔޒަތު 

ިތ ތިމާ ުހިރތަނުގައި ުހިރަކމަށް ގައި ނެތްނަމަެވސް، އެަތކެ (actual possession)ތިމާގެ ޙަީޤީޤ ިޙޔާަޒތު 

ނުވަތަ ތިމާގެ އެްއޗެއް ތެރޭގައި އެަތެކތި ުހިރކަްނ އެނގުމާެއކު، އެއެއްޗެއްގެ މައްޗަްށ ެއމީހާގެ ޮކންޓްރޯްލ 

އޮތުްނކަމާއި، މިޙާލަތުގަިއ މަސްތުވާަތކެތި އަތުގައި ހުީރކަމަްށ ބެލެވޭެނކަާމއި، އެތަނުަގއި ަމސްތުވާތަެކިތ 

މުގެ މާނައިގެ ތެރޭގަިއ އެއެްއޗެއް ހުރިަކން ެއނގުމުގެ އިތުުރން، އެއީ ަމނާކުރެވިަފއިވާ ހުރިަކން ެއނގު

މަސްތުވާ ެއއްެޗއްކަން އެނގިފައިވުން ވެސް ހިެމޭނކަމާއި، މިަކންކަމަކީ ެއަކންަކން ިހނގާފައިވާ ގޮތުގެ 

އެއެްއޗެއްގެ މައްޗަށް ކޮންޓޯްރްލ ، ެދނެގަނެވޭެނ ކަްނކަންކަމާއިމައްޗަާށއި ެއަކމުގައި ވަށައިގެންވާ ަކްނކަމުން 

އޮތްކަމަްށ ެބލެވޭނީ، ެއެއއްެޗއް ތިމާ ބޭުނންވެއްެޖ ނަމަ ނެގޭގޮތަށް ނުވަތަ ިތމާގެ ޙަީޤޤީ ޙިޔާަޒތުގެ ދަށަްށ 

އެއެްއޗެއް ެގނެވޭ ގޮތަށް ހުރުާމއި، ނުވަތަ އެއެްއޗެއް އޮތް ތަނުގެ މައްޗަްށ ތިމާގެ ކޮންޓްރޯލާއި ާބުރ 

  ؛ްނކޮށްފައިވާ ކަމާއި ޔާ އޮތުމުްނކަމަްށ ބަ

މީގެ އިތުުރްނ، މަސްތުވާތަކެތި ފެުނުނ ތަނަކީ ެއަކކަށްވުރެ ގިަނމީހުން އުޅޭަތނެއް ނަމަ، ނުވަތަ 

މަސްތުވާަތކެިތ ފެނުނު ަތނުގައި ެއަކަކށްވުރެ ގިަނަބޔަކު ިތބި ަނމަ، އެފެުނުނ ތަކެްއޗާިއ އެތަނުގައި ުހިރ 

ަމށްޓަކައި، އެީމހާއަށް އެަތކެިތ ހިުރަކން ެއނގޭކަމާއި ެއތަކެތީގެ މަްއޗަށް މީހެއްގެ އަުތގައި ހުރިަތެކތިކަމަށް ބެލު

ކޮންޓޯްރލް ޮއތްަކން ެބލުމަށްޓަކައި، އެީމހާގެ ލޯމަށްަޗށް އެތަެކިތ ފެންނަްނ ުހުރްނ، ނުވަތަ އެީމހާގެ އްެއޗެްއެގ 

ލުތައް ުހުރްނ ފަދަ އިތުުރ ތެެރއިން ފެުނން، ނުވަތަ ހައްޔަރުުކުރުމގައި ޝައްުކުކރެވޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ޢަމަ

ަޤރީނާަތެކއް ހުނަްނން ޖެހޭެނކަމަްށ އިސްވެ އިޝާރާތް ކުރެުވުނ ދިވެހާިރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުެގ ޤަޟިއްާޔަގއި 

  ؛ބަާޔްނކޮށްފަިއ އޮްނަނކަން އެނގޭިއރު 

 12:30ގެ  2010ނޮވެމަްބރ  15މި މްައސަަލއިގެ ކަްނިހނގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާިއރު، 

ލ.ގަްނ ުތނޑީ ިއރުމަތީަފރާުތ ވަލުތެރޭގިައ މަސްތުވާތަެކިތ ޭބނުްނުކާރކަމުގެ މަޢުލޫމާތު އެހަިއަކންހަިއުރ، 

ަޝީކްބއާއި، އިތުުރ ދެމީހުންާނއެކު ަމސްުތވާ هللا ލިބިގެން ުފލުހުން ެއަސރަޙައްދަށް ިދޔައިރު ޢަބްދު 

ފުލުުހން ފެނުމާެއުކ ދުވެ ޝަކީބަށް އެهللا ތަކެިތކަމަށް ޝައްކު ުކެރވޭ އެއްޗެއް ބަްނދުުކރަން ތިިބކަމާއި، ޢަބްދު 

ފިލިކަމާއި، ެއއިރު ެއަސަރަޙއްދު ަބލައިާފްސކުރި ުކރުުމން ަމސްތުވާަތކެިތކަމަށް ަޝއްކު ުކރެވޭ އެްއޗެއް ުހިރ  

ސެލޯފިން ކޮޅު ފެނިފައިވާކަާމއި، އަދި ފަހްުނ  01ަރަބރު ަޕކެޓާއި،  04ފިލްމް ުހްސކުރި ަދޅާއި،  01
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އިރު އެމީުހންނަށް ވެސް އެަތުނގައި ބަާޔންވެދިޔަ މަސްުތވާތަކެތި ކަަމްށ ީސނަށް އިތުރު ދެ ފުލުުހން އައި 

هللا ޝައުްކކުރެވޭ ަތކެތި ހުްއޓާ ފެނިފައިވާކަމާއި، މި މައްސަލައިގަިއ މަސްތުވާަތކެތި ފެނިފަިއވަނީ ޢަބްދު 

ރިަކމުެގ ޝަކީބްމެން ތިބި ތަުންނަކމާއި، ެއަސަރަޙއްދުގައި ކުޑަ ިއުރކޮެޅއް ުކިރން ބަަޔކު އުޅެފައި ހު 

ނިޝާްނތަާކިއ އެތަނުގައި ތިބި މީުހންެގ ތަކެިތކަމަްށ ބެލެވޭ، ޭދއް ނުވަތަ ިތން ފައިވަާނާކއި ތޮތްެޕްއ އޮތް 

ކަމާއި، އޭގެ އިތުރުން އެތަުނން ބަަޔކު ދުވެ ފިލަން ަމަސއްަކތް ކޮށްފައި ހުރިގޮތަށް ހުރި ނިާޝންަތްއ 

  ؛ފެންަނން ުހިރކަން ެހކިންެގ ހެކިބަހުން ެއނގޭިއރު

ޝަކީބަްށ هللا ޝަކީބް އެަތނުގައި ުހިރތަން ދެ ުފލުހުންނަށް ފެނިފައިވުމާއި، ޢަބްދު هللا ޢަބްދު 

އެދެފުލުހުން ފެނުމުން ދުެވ ފިލަން ަމަސްއކަްތކޮށްފައިވުމުން ޭއާނގެ ޢަމަލުތަްއ ހުރީ ކުށްެއގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ 

ަޝީކްބއާިއ هللا ެވސް އެވަގުތު ޢަބްދު ފަދަ ގޮތަކަށްކަމަށްވާިއރު، އަދި ީސަނށް ދިޔަ ފުލުހުންގެ ެހކިަބހުން

އިތުރު ދެީމަހކު ވެގެން ދިޔައީ ަމްސތުވާތަކެތި ަބންުދުކރުމުެގ މަސަްއކަްތކުރަުމން ަކމަށް އެމީުހންގެ 

ޢަމަލުތަކާއި ތަނުގެ ޙާަލާތއި ފެުނނު ތަކެތިްނ ދޭަހވާކަމަށް ުބެނފައިވުމާއި، އެތަކެތި ުހިރ ގޮތާއި ައދި 

ާށއި އެތަަނށް ދިޔަ ފުލުހުްނނަށް މަްނަޒުރ ފެނުނު ގޮުތގެ މައްޗަށް ބާިނކޮށް ދީަފއިާވ އެތަނުގައި ހުރި ަތކެްއޗަ

 15ަޝކީބް އިުތރު ެދމީހުްނނާެއކު هللا ހެިކބަހުގެ ަމއްޗަާށއި، އެުފލުހުންގެ ަތްޙޤީޤް ަބާޔނަްށ ބަލާއިރު، ަޢބްދު 

ނޑީ އިރުމަތީ ފަާރތު ވަ 12:30ގެ  2010ނޮވެމްބަރ  ލުތެރޭގަިއ ތިބި ަތނުްނ ހާކަން ހާިއރު، ލ.ަގން ތު

  ؛ޝަކީބްގެ ިޙާޔޒަތުގައި ުހރި ތަކެިތަކމަށް ބަލަންޖެހޭ ކަާމއިهللا ފެނިފައިވާ މަސްތުވާަތެކއްަޗކީ ޢަބްދު 

ނިޑޔާރު ބަަލންޖެހޭ  ޖިނާއީ މަްއަސލައެއް ޝަރީޢަުތްނ ސާބިތުާވަކމަށް ަކނަޑއެޅުމުގައި ފަ

ންވަރެއްގެ ަޝްއކެްއެނތި ޝަރީަޢަތށް ސާބިތުުވްނކްަނ މިންަގނަޑކީ، އެމީަހކު ުކެށއްކޮށްިފަކްނ ެއކަށީގެންާވ މި

ވަނަ ާމއްާދގެ (އ) އަްށ ބެލުުމން ެއނގޭއިރު، ިޖނާީއ  51ދިވެިހރާއްޖޭެގ ޖުމްޫހރިްއާޔގެ ޤޫާނނުއަާސސީގެ 

ނޑިާޔރު ތަޤްީޔްމ  މައްސަލަަތްއ ާސބިުތުކުރމަށްޓަކައި ުހށަހެޅޭ ހެކިަތކާއި ދަލީލުަތއް މައަްސަލ ަބލާ ފަ

(evaluation)  ަޮކްށ ވަޒަްނުކރުމަްށ ފަހު، އެަފނޑިޔާރަށް ޤަޫބުލުކރެވޭ ހެކިތަާކިއ ދަލީުލތަކުްނ ނުުކންނ

ވެގެން ެމނުވީ ކުށެްއ  (convince)ނަތީޖާަތކުގެ މައްޗަށް ުބަރވެހުރެ، ަޔީޤނާ ގާތްުކރާ މިންވަރަށް ިއޤުތިނާޢު 

ެނަކމީ "ަޤީރަނތުލް ަބާރާއ" ސާބިތުވެއްެޖަކމަށް ޖިނާީއ މައްަސަލއެއްގައި ުޙކުމް ކޮށްގެން ނުވާ

(presumption of innocence)  ްގެ ޢާންމު ާޤޫނނީ މަްބދައުެގ އެންމެ މުިހންމު ެއއް ާޚއްޞިއްޔަުތކަނ



  HC-A/277/2015ޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ ޤަ

  
  
  

:، މާލެ، ދިެވހިރާއްޖެނަންަބރު ދޮރާީށ،  3ތީމްގޭ ހިނގުްނ، އާބުރުޒު  ،ދިވެިހރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު   3316471 ފެކްސް:، 3325029 ޯފން
:   www.highcourt.gov.mvވެބް ސައިޓް:     info@highcourt.gov.mvއީމެއިލް
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އެނގެން ޮއްނނަކަަމށާއި، ޖިނާއީ ދަޢުވާއެއް ސާބިތުާވކަމަށް ަކނަޑއަޅައި ކޯޓުްނ ކުާރ ުޙުކްމ ިބނާވާންެޖޭހީނ 

ދަީލލުތަކާއި ަޤީރނާަތކެއްގެ މައްޗަށްަކްނ ިދވެހާިރއްޖޭގެ ްސްޕރީްމ ކޯުޓގެ އަބަދުެވސް ާޤނޫނީ ގޮުތން ޞައްޙަ 

 3ޤަިޟއްޔާެގ ޝަރީޢަތް ނިމުުނ ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ ާފހަގަ ުކރެުވުނ ނުކުތާަތކުެގ   SC-A/01/2012ނަްނަބރު 

  ؛އަށް ބެލުުމން ެއނގެން އޮްނނަަކމާއި 4އަދި 

ަޝީކުބގެ މައްޗަށް ކުށް ާސބިތުުކރުމަްށ هللا އި، ޢަްބދުއިސްތިުއނާފަްށ ހުށަހެޅިފައި މިވާ މައްސަލައިގަ

ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ހުަށެހޅި ހެކިންެގ ހެކިބަހަާށިއ ކުށުގެ ވެށިން ފެނިފައިާވ މަސްތުވާަތކެތީގެ ތަޙްީލލް 

ިރޕޯޓަށާއި، މި މައްސަަލއިގައި ހިމެޭނ ފަރާތްތަކުްނ މޯލްޑިްވްސ ޕޮލިސް ަސރިވްސއަށް ދީފައިވާ ތްަޙީޤުޤ 

 77/17ަތކަށާއި، ިއސްވެ ަބޔާްނކުރެުވނު އެންެމހާ ަކްނކަްނ އެގޮތަްށ ހުރުމާއެކު، ޤާޫނުނ ަނންަބުރ ބަާޔން

) ގެ  هللا ވަނަ މާއްާދގެ (ހ) އާ ޙަވާލާދީ އެާމއްދާގެ (ރ) ދަށުން ޢަްބދު  2(މަސްތުވާަތެކއްާޗއިެބހޭ ާޤނޫނު

ްށޓަކަިއ އަތުގައި ބެހެއްޓުމުގެ ުކށުގެ ޝަކީބްގެ މައްޗަށް މަނާުކރެވިފައިވާ ަމްސތުވާ އެްއޗެއް ވިޔަާފިރކުރުމަ

ދަޢުވާ އެކަީށގެންވާ މިންވެަރއްގެ ޝަްއކެްއނެިތ ޝަރީޢަތަށް ާސިބތުވާކަމަށް މި ޤަޟިއްޔާ ބެލި ދިވެިހާރއްޖޭގެ 

. ނޑިާޔުރްނަނށް އިއްތިފާޤު ވެވިފައިވެއެވެ   ހަިއކޯޓުގެ ފަ

ނޑިޔާުރްނ ެދެކނީ، ްކިރމިަނލް ކޯޓުެގ  އެެހންަކމުން، މި ޤަޟިްއޔާ ބެިލ ދިެވހިރާއްޖޭގެ ަހއިކޯޓުގެ ފަ

ޝަކީބްގެ މައްޗަށް މަާނކުރެވިފައިވާ މަސްތުާވއެްއެޗްއ هللا ޤަިޟއްާޔގައި ޢަބްދު  Cr-C/2012/632ނަްނަބުރ 

ަކނަޑއަޅްުއވައި، ކުރަްއވާފައިވާ ުޙުކމަީކ ވިޔަފިާރކުރުމަށްަޓކައި އަުތގައި ބެެހއްޓުމުގެ ކުށް ސާބިތުވާަކމަްށ 

.   ޝަރުޢީ ައދި ޤާޫނނީ ހަމަަތކާ ެއއްގޮތަށް ުކރައްވާފައިާވ ުޙކުމެްއކަމަެށވެ

  

  

 :ްޙުކުމ  

  ިއސްވެ ފާހަގަކުރެވުނު ަކންކަން އެޮގތަށް ހުރުުމްނ، ކިުރމިނަްލ ކޯޓުގެ ނަްނަބރު، ދެންފަހެ

632/Cr-C/2012  ޒިއިުރކުޤަޟިއްޔާގައި ުކރައްވާފައިާވ / ނޑި ، ޙުކުމް ިއްސތިއުނާުފުކރުމަށް ލ.ގަން.ތު

هللا ަޝކީބުގެ ފަރާުތން ހުަށހަޅާފައިވާ ުނކުތާަތކުގެ މަްއޗަްށ ބިނާކޮށް، އެ ޤަޟިްއާޔގައި ޢަބްދު هللا ޢަބްދު 

ޝަކީބުގެ މައްޗަށް ުކަރްއވާފައިވާ ޙުުކމަށް ބަދަުލ ގެންަނންެޖހޭ ަޝރުޢީ ޤާނޫނީ ަސެބއްެނތްކަަމށް މި 



  HC-A/277/2015ޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ ޤަ

  
  
  

:، މާލެ، ދިެވހިރާއްޖެނަންަބރު ދޮރާީށ،  3ތީމްގޭ ހިނގުްނ، އާބުރުޒު  ،ދިވެިހރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު   3316471 ފެކްސް:، 3325029 ޯފން
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ނިޑާޔުރންގެ މަޖިލީހުގެ އިއްތިފާުޤން ަކނޑަައަޅިއ ޤަޟިއްާޔ ދި ވެިހރާއްޖޭެގ ހަިއކޯޓުގައި ބެލި ފަ

.   ުޙކުމްކޮށްފީެމވެ

  


