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 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް 
 ދިވެހިރާއްޖެ 

 

 ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ         
 
 :2016 ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ/HC-A/566 
 :ްއިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތ  
  ހ. ސާމަރާ/ ކ. މާލެ * ދާއިމީ އެޑްރެސް:       ޣަފޫރު ޢަބްދުލް  ޙްމަދު އަދީބުއަ  ނަން: *

 ހ. ސާމަރާ/ ކ. މާލެ  * މިހާރުގެ އެޑްރެސް:        A023901 * އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރ:
 

 

  ްއިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތ:  

        އޮފީސްޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް * ދާއިމީ އެޑްރެސް:  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީސް  ނަން: *  
 ރަލް އޮފީސް ނެޖެޕްރޮސިކިއުޓަރ  * މިހާރުގެ އެޑްރެސް:              -ނަންބަރު:* އައިޑީ ކާޑު   
 
  ި4014ޟާން   މަ ރަ 25 * ނިމުނު ތާރީޚް:       8143 ރު ފަޞަ 13  ތާރީޚް:ސްޓްރީކުރެވުނު ރަޖ       

 2019  މެއި     30                     2016ނޮވެމްބަރު  13                   
 

  ު84 ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު:އިސްތިއުނާފުކުރެވުނ/Cr-C/2016 
  ެލް ކޯޓުނަމި ކްރިޓް:  ވިކޯ ނިންމ 
  ެޚިޔާނާތްތެރިވުން  ބާވަތް: މައްސަލައިގ 
 :ް2016 ޖޫން 23* ނިމުނު ތާރީޚް:          2016 ޖެނުއަރީ 26 ހުށަހެޅި ތާރީޚ 
 

  ްމައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލިސ : 

 ހީދު ން ޝަޙުސައި  ރުފަނޑިޔާ     ،ޝުޢައިބު ޙުސައިން ޒަކަރިއްޔާފަނޑިޔާރު    ،އިސްފަނޑިޔާރު ޝުޖާޢު ޢުޘްމާން  

 ()ރިޔާސަތު                                
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  ަޢުވާގެ ޚުލާޞާ:ދ 
 

ކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ  ޤަޟިއްޔާ އެ Cr-C/2016/84 ނަންބަރު ކޯޓުގެ ކްރިމިނަލް މިއީ

 އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރު  ސާމަރާކ. މާލެ / ހ.  ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކާއި ޚިލާފަށްކަމަށްބުނެ،

 ޤަޟިއްޔާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި  ފަރާތުން އެގެ  A023901)  ނަންބަރު:.ކާޑު)ދ.ރ

  ބަލާފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެކެވެ. ފުކުރުމުންއިސްތިއުނާ 

 ވެ.އެ ފީސްޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮރައްދުވާ ފަރާތަކީ  ގެ އިސްތިއުނާފު އްޔާޟިމި ޤަ

 
 :ްފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައ 
 

ގެ ޤަޟިއްޔާ Cr-C/2016/84 ނަންބަރު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ވޭރެ މިކުއިސްތިއުނާފު   -01

ދުވަހު، ކުރެއްދޫ ހޯލްޑިންގްސް  2014ޖޫން  04 ،އެޤަޟިއްޔާއަކީ ބެލިއިރު،  ރިޕޯޓަށްޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ

ފުމަށް އެކުއިޒިޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ރިސޯޓެއް ތަރައްޤީކުރުމުގެ ގޮތުން ޅ. މާބިންހުރާ ކުއްޔަށް ހި

 ދައްކާފަވާ  ލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަނަށްކޮސްޓުގެ ގޮތުގަ މޯ

US$5,000,000.00  ްޒިޔާތު ޙަވާލުވެފަ ވީނަމަވެސް، هللا މިލިޔަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު( ގެ ޗެކާ ޢަބްދު)ފަސ

ފަ ނުވާތީއާ، އަޙްމަދު އެ ފައިސާ މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަނަށް ލިބި 

ޙާމިދު އިސްމާޢީލް ޙިއްސާވާ ން އެޗެކު އިވެރިވެގެދު އިސްމާޢިލާ ދެމީހުން ބައަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރާއި ޙާމި

ގައި  2014ޖޫން  09މިލޭނިއަމް ކެޕިޓަލް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ބޭންކް އެކައުންޓަށް 

 68/10ބަރު ންއިސްމާޢީލް މުޢާމަލާތްކޮށްފައިވާތީ، ޤާނޫނު ނަ  ޖަމާކޮށްފައިވާތީއާ، އެ ފައިސާއިން ޙާމިދު 

ވަނަ މާއްދާގެ  132ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި  131ގެ  4ޕްޓަރ ބާތު( ގެ ޗެނޫނުލްޢުޤޫ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާ 

ޒިޔާތުގެ މައްޗަށް ދިހަހާސް ރުފިޔާއިން ފެށިގެން މަތީ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާއަށް هللا ދަށުން ޢަބްދު

 131ދީ، ވަނަ މާއްދާއާ ޙަވާލާ  13ވަނަ މާއްދާއާއި،  12މުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއާ، އެ ޤާނޫނުގެ ޚިޔާނާތްތެރިވު 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރާއި ޙާމިދު އިސްމާޢީލުގެ  132)ހ( އާއި ގެ ނަ މާއްދާ ވަ
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ބައިވެރިވުމުގެ ކުށުގެ  ތްތެރިވުމުގަ މައްޗަށް ދިހަހާސް ރުފިޔާއިން ފެށިގެން މަތީ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާއަށް ޚިޔާނާ

 އުފުލާފައިވާކަމާއި،  ދަޢުވާ 

އިސްވެ ބަޔާންވެދިޔަ ކަންކަމުގެ ދެންފަހެ،  "އިވާ ޙުކުމުގައި، ކޮށްފަ ބަލައިމައްސަލަ އެ          

ދު ފޫރާއި، މާލެ/ މ. ޝޫރާމަންޒިލް، ޙާމި ޣަ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މާލެ/ ސާމަރާ، އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލް 

ތްތެރިވުމުގެ ކުރި ޚިޔާނާ ން ދަޢުވާޒިޔާތުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތު  هللاބްދު ޢިސްމާއީލާއި، މާލެ/ ހ. އާހަމަ، ޢަ 

ކުށުގެ މައްސަލަ ޝަރީޢަތުން ބެލިއިރު، ކުރެއްދޫ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ރިސޯޓެއް ހަދާ ތަރައްޤީ 

މަށް އެކުއިޒިޝަން ކޮސްޓުގެ ގޮތުގައި މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ ކުރުމުގެ ގޮތުން ޅ. މާބިންހުރާ ކުއްޔަށް ހިފު

ޒިޔާތު هللا ފަސްމިލިޔަން އެމެރިކާ ޑޮލަރަށް ޢަބްދު ދެއްކި ޕަރޭޝަނަށްލޭޝަންސް ކޯއެންޑް ޕަބްލިކު ރި

ޢަބްދުލްޣަފޫރު އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގަ އަދީބު މި ޚިޔާނާތުގަ އަޙްމަދު  ޚިޔާނާތްތެރިވެފަވާކަމާ،

ޢަތަށް ކަން ޝަރީ މިޚިޔާނާތުގަ ޙާމިދު އިސްމާޢީލް ބައިވެރިވެފައިވަނީ މެދު މިންވަރަކަށް ކަމާ، މިބައިވެރިވެފަވާ

 4ގެ ޗެޕްޓަރު  )ދިވެހިރާއްޖެގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( 68/10ތުވާތީއާ، ޚިޔާނާތްތެރިވުމަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ސާބި

 2014/9ނާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން  131ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އާއި  149ގެ 

އްކަމަށް ވާތީއާ، މި ތިން މީހުން ށުން ކުށެމާއްދާގެ ދަވަނަ  215)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( ގެ 

ތީ، ޚިޔާނާތްތެރިވުމުގެ ކުށުން )ފަހެއް( ލައްކަ ރުފިޔާއަށްވުރެ ގިނަވާ 5ޚިޔާނާތްތެރިވި ފައިސާގެ ޖުމްލަ ޢަދަދު 

ކުރިން ވެރިވާކަމަށް ކަނޑައަޅާ، ޒިޔާތު ކުށްهللا ލްޣަފޫރާއި ޙާމިދު އިސްމާޢީލާއި، ޢަބްދުއަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދު

ގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( ގެ ދަށުން މިބާވަތުގެ ކުށަށް )ދިވެހިރާއްޖޭ 68/10 އައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ލުކުރަމުންޢަމަ 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު(  2014/9ބަރު ކަނޑައެޅޭނެ އަދަބަކީ، މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނު ނަން 

މަށްވާތީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަދަބެއްކަ ވުރެ ބޮޑުގަ މިބާވަތުގަ ކުށަށް ކަނޑައެޅިފަވާ އަދަބަށް 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މި ތިން މީހުންގެ މައްޗަށް ސާބިތުވި ކުށުގެ  59އަސާސީގެ 

 ވަނަ މާއްދާގެ  210)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( ގެ  2014/9ޤާނޫނު ނަންބަރު ޢުޤޫބާތެއްގެ ގޮތުން، 

ވަނަ މާއްދާގެ  1002ވަނަ ނަންބަރުގަވާ ހާލަތްތަކާއި ޙަވާލާދީ، އެޤާނޫނުގެ  3ނަ އަދި ވަ 2ވަނަ  1)ށ( ގެ 



 HC-A/566/2016 ާލސާަޚުަަިޟްއާޔަިނުމުނަޮގުތގެަޤަ 
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 8ޒިޔާތު هللا ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން، ޢަބްދު  1102ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އާއި  1001)ހ( އާއި 

ލުކުރަމުންދާ މިހާރު ޢަމައިތުރުން  މާއްދާތަކާ އޭގެ އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމަށާ، ބުނެވިދިޔަ 

 1002ވަނަ ނަންބަރާއި ޙަވާލާދީ އެޤާނޫނުގެ  1ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ  30ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 

މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމަށާ، އަހަރު ދުވަހުގެ  8ބްދުލްޣަފޫރު ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އަޙްމަދު އަދީބު ޢަ 

ވަނަ ނަންބަރާއި،  1ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ  210ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ރާއްޖޭގެ ންދާ ދިވެހިމިހާރު ޢަމަލުކުރަމު 

 2ވަނަ އަދި  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  1102ވަނަ ނަންބަރާއި  2ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ  30އެޤާނޫނުގެ 

 ހިރާއްޖޭގެ ވަނަ ނަންބަރުގަވާ ޙާލަތްތަކާއި ޙަވާލާދީ، މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ދިވެ 3އަދި  ވަނަ

ޙާމިދު ދުވަހުގެ މުއަދަތަށް  18މަހާ  9އަހަރާ  2ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން  1002ޢުޤޫބާތުގެ ޤާނޫނުލް 

ފައިވާކަން އެނގެން ޙުކުމްކޮށް  މިފަދައިން އިސްމާޢީލް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކޮށް، މިޤަޟިއްޔާ ނިންމީއެވެ."

 އޮވެއެވެ.

     ނަންބަރު ކޯޓުގެ ކްރިމިނަލް އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ގޮތުގެ މަތީން -02

 84/Cr-C/2016 ާލެ / ހ. ސާމަރާ އަޙްމަދު އަދީބު ކ. މާއި ގުޅިގެން ޙުކުމްކުރެއްވުމާ ގައިޤަޟިއްޔ 

 ތަކާ ނުކުތާ ށަހަޅައި އެ ނުކުތާއެއް ހުއް( ހައެ) 06 ،ސްތިއުނާފުކުރަމުންފަރާތުން އެމައްސަލަ އި ގެޢަބްދުލްޣަފޫރު 

 ލީހުގައި ވާހަކަދައްކާފައިވެއެވެ.ތުގެ މަޖި ޓުގެ ޝަރީޢަ ހައިކޯދިވެހިރާއްޖޭގެ މެދު 

ކުރެއްދޫ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިން ދީފައިވާ  :ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ  *                  

ޢަބްދުލްޣަފޫރުކަމަށް ޝަރީޢަތުން  ކޮށްފައިވަނީ އަޙްމަދު އަދީބުލުޗެކް މިލޭނިއަމް ކެޕިޓަލްއާ ޙަވާ

ކަމަށްވާއިރު، އަމްޖަދު އިސްމާޢީލްގެ  ހެކިބަހުގެ މައްޗަށް ބައްލަވައިގެން  ގެ ލްދު އިސްމާޢީ ނީ އަމްޖަ ނިންމަވާފައިވަ 

ޟިއްޔާއާއި ޤަ HC-A/120/2011ހެކިބަހަށް ރިޢާޔަތްކުރެއްވުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ޓުގެ ނަންބަރު ޖޭގެ ހައިކޯދިވެހިރާއްޤަޟިއްޔާއާއި،  HC-A/191/2013ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

2011/HC-A/58 .ެޤަޟިއްޔާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައި ނުވާކަމަށްބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވ 
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ސް ޕްރައިވެޓް ލްޑިންގްހޯކުރެއްދޫ  ޢަބްދުލްޣަފޫރުއަކީ އަޙްމަދު އަދީބުދެވަނަ ނުކުތާއަކީ:  * 

 ވައި ން ރާއި އެކަމުގަނާތްތެރިވުސާއަށް ޚިޔާ އެމް. އެމް. ޕީ.އާރު.ސީ އަށް ދެއްކި ފައި ލިމިޓެޑްއިން 

މަލުގައި ޢަކުށުގެ އެރު ޢަބްދުލްޣަފޫ ހިންގިމީހާކަމަށް ޙުކުމްގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވީނަމަވެސް، އަޙްމަދު އަދީބު

ޢުވާ ، ދަ ތީ ދައުލަތުން ޝަރީޢަތުގައި ހާމަކޮށްފައިނުވާ އްގައިކަންއެބައިވެރިވެފައިވަނީ ކޮން ދަރަޖަ

ނެ ބު ކަމަށް އިނުވާވާއަށް ބިނާކޮށް ދިފާޢު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިފަތުގެ ދަޢު ވާތީ ދައުލަސާފުވެފައިނު

 ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.

ގެ ދުލްޣަފޫރު ބްޢަ  އަޙްމަދު އަދީބުއެމް. އެމް. ޕީ. އާރު.ސީ ގައި ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ:  * 

ގައި ތަކު ލާތްޢާމަމުޔަފާރީގެ ގާ ވި ރަސްމީ ޙައިސިއްޔަތެއް ނޯންނައިރު، އަދި އެމް. އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ އިން ހިން

ކަމަށް ށްވެރިވާރު ކު ޢަބްދުލްޣަފޫ އެއްވެސް ދައުރެއް ނޯންނައިރު، ޚިޔާނާތްތެރިވުމުގެ ކުށުން އަޙްމަދު އަދީބު

( އާ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ 215) ޤާނޫނޫލް އުޤޫބާތު ( ގެ  2014/9ނިންމާފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 އެވެ.ކުތާށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުޚިލާފަށްކަމަ

އަޙްމަދު ވުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި އަ ކުށުގެ ތުހުމަތުން ބަރީތަރުވަނަ ނުކުތާއަކީ: ހަ  * 

ދިނުމެއްނެތި މައްސަލަ  އްތަލަތް ސީ އަށް އެކަށީގެންވާ ވަގުތާއި އެކަށީގެންވާ ވަޢަބްދުލްޣަފޫރު އަދީބު

 ކުތާއެވެ.ހުށަހެޅި ނުމަށްބުނެ ށްކަ ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( އާ ޚިލާފަ 51ނިންމާފައިވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ލް ކޯޓަށް ޢަބްދުލްޣަފޫރުގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަ އަޙްމަދު އަދީބުފަސްވަނަ ނުކުތާއަކީ:  *           

ރުމާއި ތަޢުނުކު ކާމެދުއިގަތުމާއި، ހުށަހެޅިފައިވާ ހެއްހެކި ބަލަ އަދި ކިތާބީ ހީހުށަހެޅުނު ޤަޟިއްޔާގައި ޝަފަ

ކޯޓުގެ  ނަލްމުގައާއި، ހެކި ވަޒަންކުރުމުގައި ކްރިމި ލިބިދިނުގެ ފުރުޞަތުރުމުދިފާޢީ ހެކިން ޙާޟިރުކު

 ކޮށްދީފައިވާ ވަނަ މާއްދާގެ )އ( އިން ކަށަވަރު 51ފަނޑިޔާރުން ޢަމަލުކުރައްވާފައިވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 ޙައްޤަށް އުނިކަން އަންނަގޮތަށް ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.

ފުރިހަމަވެފައިނުވާއިރު، ޙުކުމް ކުރެއްވުމުގައި  ތަޙްޤީޤު  ލައިގެ މައްސަ ކީ: ތާއަ ހަވަނަ ނުކު  *        

 އެކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރައްވާފައިނުވާ ކަމަށްބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.
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ފަރާތުން ހުގައި ދެވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީދި ގުޅިގެން މިމައްސަލައާއި  -03

ނު ނިމު ޝަރީޢަތްގެ ޤަޟިއްޔާ  Cr-C/2016/84 ނަންބަރު  ކޯޓުގެ ކްރިމިނަލްއި، ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާ

ކަށް ތަން މައްސަލައާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުމި  ހުށަހެޅިފައިވާ   މި މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން ޝަރީޢަތަށް ތުގެ ރިޕޯޓަށާއި، ގޮ

ންމަން ނިސަލަ މައް، މިޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ނަޒަރަކުން ވިސްނައި ބެލިއިރު ލި ފަނޑިޔާރުން މި މައްސަލަ ބެ 

 މި ގޮތުން؛ އެވެ.އްގެ މައްޗަށް ޚިޔާލު ތަފާތުވެފައިވެޔެއުގައި ދެ ރަމެދު ންގެންނަ ގޮތާމެދު ފަނޑިޔާރުފެ
 

ޔު އުއި އެ ރަ ޔު( އާ އު ގެ ރަ  ޔާ ސައިން ޒަކަރިއް ޙު  ބު ޔު )ފަނޑިޔާރު ޝުޢައި އުރަ އަޤައްލިއްޔާ          
 ބިނާކުރެވިފައިވާ އަސާސްތައް؛

 

ޤަޟިއްޔާއަށް  Cr-C/2016/84ލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު މިނަ ކްރި މަކީ،ރަތަމަ ކަ ފު  )ހ(  

 ގެ )ދިވެހިރާއްޖޭ  68/10އެޤަޟިއްޔާގައި އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރުގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު  ބަލާއިރު،

އި ގެ )ހ( އާވަނަ މާއްދާ  131ވަނަ މާއްދާއާ ޙަވާލާދީ،  13ވަނަ މާއްދާއާއި،  12ގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( 

 އި މަތީ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާއަށް ޚިޔާނާތްތެރިވުމުގަހާސް ރުފިޔާއިން ފެށިގެން  ދަށުން ދިހަ  މާއްދާގެވަނަ 132

 ބައިވެރިވުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ އުފުލާފައިވާކަމާއި،  

 
 

ޖޫން  04ފައިވަނީ، ޢަބްދުލްޣަފޫރުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ  އަޙްމަދު އަދީބު ދަޢުވާ އެ   

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ރިސޯޓެއް ތަރައްޤީކުރުމުގެ ގޮތުން ޅ. މާބިންހުރާ  ލްޑިންގްސްރެއްދޫ ހޯކުދުވަހު  2014

ޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ންކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެކުއިޒިޝަން ކޮސްޓުގެ ގޮތުގަ މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެ 

هللا ޢަބްދު އިގެ ޗެކާ ކާ ޑޮލަރު()ފަސް މިލިޔަން އެމެރި US$5,000,000.00ކޯޕަރޭޝަނަށް ދައްކާފަވާ 

ޒިޔާތު ޙަވާލުވެފަ ވީނަމަވެސް، އެ ފައިސާ މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަނަށް 

ދެމީހުން ބައިވެރިވެގެން އެޗެކު ޙާމިދު  އާފޫރާއި ޙާމިދު އިސްމާޢިލްޣަލް އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލިބިފަ ނުވާތީއާ، 

ޖޫން  09އެކައުންޓަށް  ގެ ބޭންކް ންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު  މެނޭޖްމަމް ކެޕިޓަލްވާ މިލޭނިއައިސްމާޢީލް ޙިއްސާ 



 HC-A/566/2016 ާލސާަޚުަަިޟްއާޔަިނުމުނަޮގުތގެަޤަ 
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ދަޢުވާގެ  ންކަގައި ޖަމާކޮށްފައިވާތީއާ، އެ ފައިސާއިން ޙާމިދު އިސްމާޢީލް މުޢާމަލާތްކޮށްފައިވާތީ 2014

 ،އިސީޣާއިން އެނގެން އޮންނަކަމާ
 

އި ވާގަ ޢު ވާ ދައުފުލާފައި  ގެ މައްޗަށް ޢަބްދުލްޣަފޫރު ދައުލަތުން އަޙްމަދު އަދީބު

 އި ގޮތުގަ ރިހަމަ ފުއެންމެ ޢަބްދުލްޣަފޫރު އަޙްމަދު އަދީބު  ކުށް ކުރުމުގައި ގެޔާނާތު ޚި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ

އަހަރު )އަށެއް(  8ފޫރު އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަ ކަނޑައަޅައި، ކަމަށްތުވާބިޝަރީޢަތަށް ސާ ބައިވެރިވެފަވާކަން 

 ވެ.އެޤަޟިއްޔާގައި ޙުކުމްކޮށްފައި އޮންނަކަން އެނގޭކަމެ  ލަށްލުމަށްއްދަތަށް ޖަދުވަހުގެ މު

 

ސްމީ ރަ ގެ ޢަބްދުލްޣަފޫރު  އެމް. އެމް. ޕީ. އާރު.ސީ ގައި އަޙްމަދު އަދީބު  ކަމަކީ، ދެވަނަ )ށ(           

ސް ގައި އެއްވެޢާމަލާތްތަކުއިސިއްޔަތެއް ނޯންނައިރު، އަދި އެމް. އެމް.ޕީ.ާއރު.ސީ އިން ހިންގާ ވިޔަފާރީގެ މު ހަ

ވާކަމަށް ނިންމާފައިވަނީ ޢަބްދުލްޣަފޫރު ކުށްވެރި އް ނޯންނައިރު، ޚިޔާނާތްތެރިވުމުގެ ކުށުން އަޙްމަދު އަދީބު ދައުރެ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނެ  215ޤޫބާތު ( ގެ އު ) ޤާނޫނޫލް 2014/9ޤާނޫނު ނަންބަރު 

  ،ތްކުރާއިރުއަށް ރިޢާޔަ އިވާ ނުކުތާއަދީބުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފަ 

 

ވަނަ މާއްދާގެ  215( ގެ ތުޤޫބާ ޢު ޤާނޫނޫލްގެ ދިވެހިރާއްޖޭ) 2014/9 ޤާނޫނު ނަންބަރު              

އެމާއްދާގައި )ހ(ގައި އޮންނަކަމާއި،  ބަޔާންކުރެވިފައިބައިކަން ކޮ ޔާނާތަކީ ޚިބަލާއިރު އެމާއްދާގައި  އަށް)ހ( 

 ނުވަތަ   ނޫނީ އިލްތިޒާމެއްގެ ދަށުންޤާގެ ދަށުން ނުވަތަ ވުމެއްއެއްބަސް" އި ޚިޔާނާތާކީބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގަ

އަގެއް  ،ނީންޖެހޭ މަސްލަހަތެއް އޮންނަ ހާލަތުގައި، އަނެކާގެ މުދަލެއް މީހަކު ލިބިގަންނަ ޒިންމާއުފުލަ

 ލަ މުދަލުގެ އޭނާގެ އަމިއް އްރުފެއް ކުރުމަށްކަމުގައި ވެފައި،ޞައަދާކުރުމަށް ނުވަތަ އެ މުދަލުން ވަކި ތަ

އެ މުދަލަކުން އަދާކުރަން ޖެހޭ އަގު އަދާނުކުރުން ނުވަތަ އެއިން ، ތުގައި އެ މުދަލުން މުއާމަލާތްކޮށް ގޮ

 ،ކަމާއި "ކުރަންޖެހޭ ތަސައްރުފު ނުކުރުން



 HC-A/566/2016 ާލސާަޚުަަިޟްއާޔަިނުމުނަޮގުތގެަޤަ 
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ލްޣަފޫރުގެ އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދު  އިސްތިއުނާފްމިކުރެވޭ މައްސަލައަށް ބަލާއިރު، މިމައްސަލާގައި           

ގެ  1)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު(ގެ ޗެޕްޓަރ  81/1ޤާނޫނު ނަންބަރު: ޅިފައިވަނީ، ހެހުށައްޗަށް މަ

 މާއްދާއާ ޙަވާލާދީ، ޤާނޫނު ނަވަ 13ވަނަ މާއްދާ އާއި  12"ޢާންމު ތަފްސީލު"ތަކުގެ ދަށުން އަންނަ، 

ވަނަ 132 ގެ )ހ( އާއިނަ މާއްދާވަ 131ގެ  4ޓަރ ) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( ޗެޕ68/10ްނަންބަރު: 

ޚިޔާނާތްތެރިވުމުގައި އަށް މާއްދާގެ ދަށުން، ދިހަހާސް ރުފިޔާއިން ފެށިގެން މަތީގެ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާ

 ،އިމާކުށުގެ ދަޢުވާކަ ބައިވެރިވުމުގެ 
 

 ށްދީފައިވާ ންކޮވަނަ މާއްދާއަކީ، "ޢާންމު ތަފްސީލު"ގެ ގޮތުގައި ބަޔާ  12ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ          

 މާއްދާއާ  އުފައްދާކުށް ،ގައި ހިމެނޭ މާއްދާއެއްކަމާއި އެހެންކަމުން މިމާއްދާ ކިޔަން ޖެހޭނީ ތަކުގެ ތެރޭ ތަފްސީލު

އާ ގުޅުވާ ކިޔަންޖެހެނީ، ވަނަ މާއްދާ 12ވާ މައްސަލައިގައި، މި ގުޅުވައިގެންކަމާއި، އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅިފައި

އިން އުފައްދާ  )ނ( މާއްދާގެ  ވަނަ 149 އާއި (ނަ މާއްދާގެ )ހވަ 131ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 

ފްސީލަކީ، އެކަމެއް ތަވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ  12"ޚިޔާނާތްތެރިވުން" މިކުށް ކަމާއި، ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 

އި؛ މާއް ކަގޮތްތަ  ނުކުރުމުން ޤާނޫނު އަދަބެއް ކަނޑައަޅާ ކޮންމެ ކަމެއްގައި ބައިވެރިވެވޭތަވަނު ކުރުމުން 

 ފައިވަނީ؛ބަޔާންކޮށް އެމާއްދާގައި 

 -ކުށެއްގައި "ބައިވެރިވުން" އެއީ:

 ށް އިން ކަމަ ތަ މިހ. އެއްވެސް މާނައެއްގައި ކުށެއްކުރުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވުން، ފާޑު ކިޔައިދިނުން ނުވަ 

 ވަތަ ނުސީދާ ގޮތަކަށް އިޝާރާތް ކުރުމާއި،ނު  ދާސީ

 ރުމާއި،ކުއް ލެ އްވެސް ޢަމަ ޓަކައި އެގައި ބައިވެރިވުމަށްށ. އެކުށަކާމެދު، މީހަކާ ސައްލާކޮށް ކުށެއް 

 ނ. އެކުށެއް ކުރުމަށްޓަކައި، އެއްވެސް މާނައެއްގައި އެހީވެ ދިނުމެވެ.  

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން  12ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ  ތްތައް،ގޮ  ވޭވެ މިފަދައިންކަމާއި، ކުށެއްގައި ބައިވެރި        

ވަނަ  12 ދަޢުވާ ކުރެވިފައިވަނީ މީގެތެރެއިން ށްއްޗަގެ މަ ޢަބްދުލްޣަފޫރު  އަދީބުއަޙްމަދު ކޮށްދީފައި ވާއިރު، 

މުގެ އެކުށެއް ކުރުމަށްޓަކައި، "އެއްވެސް މާނައެއްގައި އެހީވެދިނު" ،މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކުރާ



 HC-A/566/2016 ާލސާަޚުަަިޟްއާޔަިނުމުނަޮގުތގެަޤަ 
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ކޮށްދީފައިވާކަމާއި، ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން 13، އެހީވެގެން ކުށްވެރިވާނެ ގޮތް ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ކަމާއިން ށުދަ

ކުށެއްކުރުމާ "އެހީވެގެން" މީހަކު ކުށްވެރިވާނީ، އެކުށެއް ރޭވުމުގައި ބައިވެރިވުން، އޮންނަނީ؛ އި ދާގައެމާއް

ހަވާފަދަ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ކުރުމުން ނުވަތަ މަށް ފަސޭއުޅަނުވަތަ ރޭވުމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިހުރެ އެކުށް ކު

ކުށެއް ރޭވުމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިހުރެ އެތަ ނުވަ  އް ރޭވުމުގައިމާއި، އެކުށެ" މިފަދައިންކަކޮށްދިނުމުންނެވެ.

ން ތު ގޮ  ކުޅައުމަށް ފަސޭހަވާނެފަދަ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ކުރުން ނުވަތަ ކޮށްދިނުމަކީ އެކުށެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ

ގެ މައްޗަށް ލްޣަފޫރުބްދުޢަ  އަޙްމަދު އަދީބު ކަމާއި މިމައްސަލައިގައި ތެރިވެ ދެވޭނެ ގޮތްތައްކަން އެނގޭއެހީ

 ދަޢުވާއެއްކަމަށްވާއިރު، ޚިޔާނާތްތެރިވުމުގެ ކުށުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ޢުވާއަކީއިވާ ދަޅިފަށަހެހު
 

ހީވެ އްގައި އެނައެމާ މަށް އެއްވެސް  އެކުށް ކުރުންތު ޚިޔާނާތްތެރިވުމުގެ ކުށުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ގޮ        

 ރުން ވަގުތު ހުގައި އެނުވަތަ އެތަނު ން، އުޅު ކުރުން ނުވަތަ އި މަސައްކަތްވެވުނު ތަނުގަޚިޔާނާތްތެރި  ދިނުމަށް،

  HC-A/457/2016މިއީ ޤާނޫނީ ގޮތުން ލާޒިމު ކަންކަން ނޫންކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

 ވިފައިވާކަމާއި،އި ބަޔާންކުރެ ގަޔާޤަޟިއް
 

ވަނީ،  ފައިރެވި ލްޣަފޫރުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ ކުމިމައްސަލައިގައި އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދު            

އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގައި  އެހެންކަމުން،، އިޚިޔާނާތުގެ ކުށްކުރުމުގައި އެހީތެރިވި ބައިވެރިއެއްގެ ގޮތުގައިކަމާ

މަސައްކަތްކުރި މީހެއްތޯ ނުވަތަ އޮތްތޯ ނުވަތަ އެތަނުގައި ސިއްޔަތެއް ޣަފޫރުގެ ހައިލްދު އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބް

މައްޗަށް އުފުލިފައިވާ ޚިޔާނާތްތެރިވުމުގެ  އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރުގެ މިއީ ތަނާއި ގުޅުން އޮތް މީހެއްތޯއެ

ރީޢަތަށް ސާބިތުކޮށްދޭންޖެހޭ އި ގުޅިގެން ޝަ ށާކު އެކުށް ކުރުމަށް އެހީވެ ދިނުމުގެ ބައިވެރިވުމުގެ ގޮތުން ކުށުގައި

ޤަޟިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ޓުގެމިކޯކަންކަމުގެ މައްޗަށާއި  އިސްވެބުނެވިދިޔަން ކަންތައްތަކެއް ނޫންކަ

އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރުގެ ގައި އި އެހެންކަމުން މިމައްސަލާ އުސޫލަށް ބަލާއިރު އެނގެން އޮންނަކަމާ

ވަނަ  215) ޤާނޫނޫލް އުޤޫބާތު ( ގެ  2014/9ޤާނޫނު ނަންބަރު ދަޢުވާއާ ގުޅިގެން  ހުށަހެޅިފައިވާ މައްޗަށް



 HC-A/566/2016 ާލސާަޚުަަިޟްއާޔަިނުމުނަޮގުތގެަޤަ 
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ންޖެހޭ ޒިންމާއުފުލަ  ނުވަތަ  ނޫނީ އިލްތިޒާމެއްގެ ދަށުންޤާ  ވިފައިވާ ފަދަކުރެޔާންގައި ބަމާއްދާގެ )ހ( 

 ތުމަކީ ލާޒިމް ކަމެއްނޫންކަން އެނގެން އޮންނަކަމެވެ.މަސްލަހަތެއް އޮ

 

ޔާނާތުގެ މިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ޚި 5އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީއަށް ލިބެންޖެހޭ  ކަމަކީ، ވަނަ ތިން )ނ(       

 ލްޣަފޫރުގެ އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރުގެ ބައިވެރިވުން އޮތް ގޮތާއިމެދު އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުދު ޙްމަމިދަޢުވާގައި، އަ 

ޢަމަލުކުރައްވާފައިވަނީ  ންކްރިމިނަލް ކޯޓު ރުމުގައިކުންޒަހެކި ވަ ގައި އަދި މިމައްސަލާ  އިއުފައްދަސުވާލުފަރާތުން 

މިމައްސަލާގައި ، ކޮށްފައިވާއިރުގަފާހަޚިލާފަށްކަމަށް  އާ  ގެ )އ(ވަނަ މާއްދާ  51ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 ކުރާއިރު، ނަޒަރުހުށަހެޅިފައިވާ ހެކިތަކާއި ޤަރީނާއާއި މުޅިމައްސަލައިގެ ވަށައިގެންވާ ހަޤީޤަތްތަކަށް 

ދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރުގެ މައްޗަށް މިޤަޟިއްޔާގައި ދަޢުވާ ކުރެވިފައިވަނީ އަޙްމަދު އަ           

ވަނަ މާއްދާގެ  131ވަނަ މާއްދާއާ ޙަވާލާދީ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ  13ދާއާއި އްމާ ވަނަ  12ލްޢުޤޫބާތުގެ ޤާނޫނު

މާއި، އޮންނަކަ  ންގެގެ ކުށުގައި ބައިވެރި ވުމުގެ ގޮތުން އެހީވެގެންކަން އެނ)ހ(ގެ ދަށުން ޚިޔާނާތު 

 ފައިވާއިރު،ށްކޮ  ގޮތެއް ބަޔާން 03ނޑު ވަނަ މާއްދާގައި ކުށެއްގައި ބައިވެރިވެވޭ މައިގަ 12ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 

ބީޤުކޮށްފައިވަނީ އެމާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "އެކުށެއް ތަޠު  އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރުގެ މައްޗަށް

އި އެހީވެ" ދީގެން ބައިވެރިވުންކަމާއި، އެހީވެދީގެން ކުށްވެރިވާނެ ގޮތް ނައެއްގަމާ ސްކުރުމަށްޓަކައި، އެއްވެ

ޔާނާތުގެ ކުށްކުރުމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ކުށް ޚިދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމާއި، އްމާވަނަ  13ނުޢުޤޫބާތުގެ ޤާނޫ 

ތަކަށް އެހީވިކަން ދައުލަތުން ގޮ  ރެއިންތެ ގޮތްތަކުގެވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  13ސާބިތުކޮށްދިނުމުގައި 

އެކުށެއް ރޭވުމުގައި  ކީ ކައި، މިގޮތުން އެގޮތްތަޝަރީޢަތަށް ސާބިތުކޮށްދޭންޖެހޭނެކަން އެނގޭކަމާ

ބައިވެރިވެފައިވުން،  އެކުށެއް ރޭވުމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިހުރެ އެކުށް ކުޅައުމަށް ފަސޭހަވާފަދަ އެއްވެސް ޢަމަލެއް 

ޢުލޫމާތު ލިބިހުރެ އެކުށް ކުޅައުމަށް ފަސޭހަވާފަދަ އެއްވެސް ޢަމަލެއް މުގެ މަވު ރޭ ކުރުން، އެކުށެއް

އެކުށެއް ރޭވުމުގައި ބައިވެރިވުން" އެއީ، "   އެމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރުއިންކަން އެނގެން އޮންނަކޮށްދިނު
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އިވެރިވެގެންނަމަ، ގައި ބަމުވު ކުށެއްގައި ބައިވެރިވެވޭ ގޮތެއްކަމާއި، ކުށެއްގައި ބައިވެރިވީ އެކުށެއް ރޭ

 ؛ކީ ކަށްދޭންޖެހޭ ކަންތައްތަބައިވެރިވުމުގެ ޢަމަލާއި ގުޅޭ ގޮތުން، ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުކޮ

ކަން އެއެކު ބައިވެރިވުމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ މީހާ، އިތުރު މީހަކާ ނުވަތަ ބަޔަކާ -1

 ރޭވިކަން.

 .މެއްކަންވު ރޭއެރޭވި ރޭވުމަކީ، އެހީތެރިވެދިން ކަންތައް ކުރަން ރޭވި -2

 ލިކަން. ކޮށް އެކަން ކުރުމަށްޓަކައި، އެރޭވުމާއި ގުޅިގެން ކަމެއް ކުރުން ނޫނީ ނުކޮށް ދޫ -3

ކަމާއި ޖެހޭނެރޭވުމުގެ ޢަމަލުގެ އިތުރުން، އޭނާގެ ނިޔަތްވެސް ސާބިތުކޮށްދޭން ،އި މިއީ ކަމާ

ގެ ކުށުގެ ވެރިވުމު  ބައިއިޔާނާތުގަޚި އިސްތިއުނާފް މިކުރެވޭ ޤަޟިއްޔާގައި އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރާއި އެކު

ބަރު މެވި ނަން ން ނިން މިކޯޓުއި ލަބަ މައްސަލަ ތިއުނާފުކުރި ގެ ފަރާތުން އިސްހާމިދު އިސްމާޢީލްދަޢުވާ ސާބިތުވި 

2016/HC-A/457  ިވާކަމާއި، ޤަޟިއްޔާގައިވެސް މިކަން މިފަދައިން ފާހަގަކޮށްފައ 
 

ގެ ގެ ކުށު ޔާނާތުގައި ބައިވެރިވުމުޚިމައްޗަށް ފޫރުގެ ޣަ ލްއަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދު                  

ޑުން ރިސޯޓެއް ލިމިޓެ ލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓްހޯ ދޫދުވަހު ކުރެއް 2014ން ޖޫ 04، މިދަޢުވާ އުފުލާފައިވަނީ 

ޑިވްސް  މޯލްތަރައްޤީކުރުމުގެ ގޮތުން ޅ. މާބިންހުރާ ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެކުއިޒިޝަން ކޮސްޓުގެ ގޮތުގަ

އި ޗެކާ ގެ  ޑޮލަރު ބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަނަށް ދައްކާފަވާ ފަސް މިލިޔަން އެމެރިކާއެންޑް ޕަގ ން މާކެޓި

ޝަންސް  ރިލޭ، އެ ފައިސާ މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކްވާލުވެފަ ވީނަމަވެސް ޙަ  ތުޒިޔާهللا ޢަބްދު

ރިވެގެން  ބައިވެމީހުންލްއާ ދެއިސްމާޢި ދުމިއަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރާއި ޙާ އަޙްމަދު ކޯޕަރޭޝަނަށް ލިބިފަ ނުވާތީއާ، 

ންކް ބޭގެ ޑުރައިވެޓް ލިމިޓެޕް ކެޕިޓަލް މެނޭޖްމަންޓް އެޗެކު ޙާމިދު އިސްމާޢީލް ޙިއްސާވާ މިލޭނިއަމް

 ނައިރު،ގައި ޖަމާކޮށްފައިވާތީކަން އެނގެން އޮން  2014ޖޫން  09އެކައުންޓަށް 

ޤީޤަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި ތަޙު ޒިޔާތުهللا ޢަބްދުވި ތު ބިޔާނާތުގެ ކުށް ސާމިމައްސަލާގައި ޚި             

ގައި ކުއިޒިޝަން ކޯސްޓްގެ ގޮތުއެ އްޔަށް ހިފުމަށްހުރާ ކުމާބިން ގައި ޅ.ޚު ތާރީ  2014ޖޫން  04

)ފަހެއް( މިލިޔަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ޗެކާ ޙަވާލުވެފައިވާކަމަށާއި،  5އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ އަށް ދައްކާފައިވާ 
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هللا ޢަބްދުގައި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުފައިވާއިރު ލްޣަފޫރާއި ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ ޢަބްދު   އަދީބުދުމައެޗެކު އަޙް 

 ކަމާއި،ށްފައިވާބަޔާނަށް އިންކާރު ކޮއެ ތުޒިޔާ

ގައި ކުރެއްދޫ ހޯލްޑިންގްސް  2014ޖޫން  04ޅ. މާބިންހުރާގައި ރިސޯޓެއް ހެދުމަށް           

ކަމާއި، ޅ. މާބިންހުރާ ކުއްޔަށް ދިނުމާބެހޭ ލިޔެކިޔުންތަކުގައި ދީފައިވާ ކުއްޔަށް ށް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް އެރަ

ކަމަށްވާއިރު،  ން ސޮއިކޮށްފައިވަނީ އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރު ތު ރާރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ފަޓުއަ

 ރާތް ކަމުގައިވާ ފަގި ހިން ލުމަ ޔާނަތުގެ ޢަ ޚިގެ ފަރާތުން ސޮއިކޮށްފައިވަނީ މިމައްސަލައިގައި  ސީ.އާރު.ޕީ.އެމް.އެމް

ރަށް ޓުއަރިޒަމް އެ ރުއިތަށް ބަލާންގާފައިވާ ގޮ މުޢާމަލާތް ހި މި ކަން އެނގެން އޮންނައިރު، ޒިޔާތުهللا ޢަބްދު

މިނިސްޓްރީން އެމް.އެމް.ޕީއާރުސީއަށް ލިބިދިނުމާއި، އެމް އެމް.ޕީއާރުސީން އެރަށް އެހެންފަރާތަށް ވިއްކާލުމާއި، 

މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޗެކެއްދިނުމާއި، މިހުރިހާ މުޢާމަލާތެއް  5ދާކުރުމަށް ސްޓު އަކޮ  ންއިޒިޝައެރަށުގެ އެކު

ހެއްގެ ތެރޭގައި ކަމަށްވެފައި ބުނެވިދިޔަ ޗެކް އެމް.އެމް.ޕީއާރުސީގެ އެކައުންޓު ވަދުފައިވަނީ ހަމަ އެންމެ ކޮށް

 ން އެނގޭކަމާއި،އްކަ އޮތްކަމެ އް ތެކައުންޓަކަށް ޖަމާވެދިޔަ ދިޔުމަކީ އޭގައި ނުރަނގަޅު ނިޔަނޫން އެހެން އެ

 އިވާކަމާއި،ފަވާގައި ފާހަގަކުރައްއްޔާޤަޟި HC-A/518/2016 ންބަރުނަ މިކަން މިފަދައިން މިކޯޓުގެ

ދިނުމަށްޓަކައި އެކުއިޒިޝަން އަގުގެ ގޮތުގައި ކުރެއްދޫ ހޯލްޑިންގްސް  ޅ. މާބިންހުރާ ކުއްޔަށް          

ގައި އެމް.އެމް.ޕީއާރުސީ  2014ޖޫން  04ގޭގޮތަށް ލަރު ނެމިލިއަން ޑޮ 5 ގެ އެކައުންޓުން ލިމިޓެޑު  ޕްރައިވެޓް

ސް ޕަކްލިކް ގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްމެނޭޖްމަންޓް  ލް ޓަމިލޭނިއަމް ކެޕި ،ޗެކު އަށް ދޫކޮށްފައިވާ 

ގައި  2014ޖޫން  09އެކައުންޓަށް  7701700925002ލިމިޓެޑުގައި ހުޅުވާފައި އޮންނަ ނަންބަރު 

ވާހިރުވާދީ މިމައްސަލާގައި ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ހާޟިރުކުރެވުނު ރ. ކިނޮޅަސް/ ޖަ  ފައި އޮންނައިރު،ށްކޮ ޖަމާ

އެއްޕަސެންޓް ހިއްސާ އޮންނަ މިލޭނިއަމް އަމްޖަދު އިސްމާޢީލްގެ ގެ ހެކިބަހަށް ބަލާއިރު މާޢީލް ސްއިއަމްޖަދު 

ޑޮލަރު ޖަމާވިކަން މިލިއަން  5ހުގަ މަ ންވަނަ އަހަރު ޖޫ 2014ކެޕިޓަލް މެނޭޖްމަންޓުގެ އެކައުންޓަށް 

ބުނީ އަޙްމަދު އަދީބު  އިގަ  އިސްމާޢީލުގެ ކައިރީއެނގޭކަމަށާއި، އެފައިސާ ޖަމާކުރި ވާހަކަ އަމްޖަދު

ލަރު އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރު ބުނި ޢަބްދުލްޣަފޫރު ފޯނުން ގުޅާފަ ކަމަށާއި އަދި އެފަސް މިލިއަން ޑޮ 



 HC-A/566/2016 ާލސާަޚުަަިޟްއާޔަިނުމުނަޮގުތގެަޤަ 
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ގޮތުން އެކުންފުނީގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު ނި ކަމަށާއި އެކަމާ ބެހޭށްދިނުމަށް އޭނާ ބުކޮދުއްގޮތަށް ހަދާފައި ރަ

ން އެފައިސާ ޖަމާވެފައި ހުރިތޯ ބެލުމަށް ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު ބުނުމުން މު ކުރުރާއާ މަޝްވަ މަދު ނިޡާމްއަހް

ޙްމަދު އަދީބު ކަމަށާއި އަދި އަރިހުއެކަން ބެލިއިރު މިލޭނިއަމް ކެޕިޓަލް މެނޭޖްމަންޓުގެ އެކައުންޓުގައި އެފައިސާ 

ކުންފުނީގައި  ން ޑޮލަރުލިއަމި ން އޭގެތެރެއިން އެއްޢަބްދުލްޣަފޫރު އެ ކުންފުންޏަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ހުރުމު

ބެހެއްޓުމަށްފަހު ބާކީހުރި ހަތަރު މިލިއަން ޑޮލަރަށް ޗެކް ހެދުމަށް އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރު ބުނުމުން 

ސީދާ  ދިންކަމަށާއި އެޗެކްތަކާ ޙަވާލުވީ  ގޮތަށް ޗެކް ހަދާފައި ހަތަރު ޗެކް ދުލްޣަފޫރު ބުނިބް ޢަ އަޙްމަދު އަދީބު 

 ދީފައިވާކަމާއި،ދުލްޣަފޫރުކަމަށް އަމްޖަދު އިސްމާޢީލު ހެކިބަސް ބް  ޢައަޙްމަދު އަދީބު

 ޡާމް ނި  މަދުޙްއަ މަޤާމުގައި ހުރި ޖެނެރަލް މެނޭޖަރުމިލޭނިއަމް ކެޕިޓަލް މެނޭޖްމަންޓުގެ             

ރޭގައި މަހުގެ ތެ  ޖޫން އަހަރުވަނަ 2014ހެކިބަހަށް ބަލާއިރު، މިޤަޟިއްޔާއާ ގުޅިގެން ޝަރީއަތަށް ދީފައިވާ 

ކަމަށާއި ން އެނގޭރިކަޕިޓަލް މެނޭޖްމަންޓުގެ އެކައުންޓަށް ފަސް މިލިޔަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ޖަމާކު ކެމިލޭނިއަމް

ލިއިރު ބެންޓް  ބުނުމުން ކަމަށާއި އަދި ކުންފުނީގެ އެކައު ހަކަވާއެ އެކަން އެނގުނީ އަމްޖަދު އިސްމާޢީލު 

އް ރު ޗެކެ ހަތަކުރިފަރާތުން ބޭނުންވި ގޮތަށް އިސާ ޖަމާއަދި އެފަ މަށާއި ހުރި ކަ އެކައުންޓުގައި އެފައިސާ

މް ނިއަލޭ މިފޫރު ދުލްޣަހަދާފައި ދިންކަމަށާއި އެހަތަރު ޗެކުގައި ސޮއިކުރީ އޭނާ ކަމަށާއި އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބް 

ޑޮލަރު  މިލިއަންއްލިއެ ރެއިންކުންފުނިން ނެގި ފައިސާއަށް އެފަސް މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ތެ ކެޕިޓަލް މެނޭޖްމަންޓު

 ވާއިރު،ނެފައިބުނެގެންކަމަށް ހެކިބަސް ދެމުން ބު އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރު، ށާއި އެއީކެނޑިކަމަ 
 

މިލިއަން ޑޮލަރު މިލޭނިއަމް  05ދަޢުވާގައި ބުނާ ރު، އިލާބުނެވިދިޔަ ޝަފަހީ ހެކިތަކަށް ބަ          

 ވެރިވުން އޮތްކަމާއި ގެ ބައިޢަބްދުލްޣަފޫރު އަދީބު ދު ޙްމައަ ރުމުގައިމާކުޖަ  ޓަށްކެޕިޓަލް މެނޭޖްމަންޓްގެ އެކައުން

މަށް ކަ ވާއިއެންގިގޮތުގެ މަތިން މުޢާމަލާތްކޮށްފަ އަދި ޖަމާކުރި ފައިސާއިން އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރު

 ގުޅުވައިދޭ ދަލާލަތުކޮށްދޭ  ފަދައިން ހެކިބަހުގައި ފާހަގަކޮށްގައިވާކަންތައް އެ ގެ އެހެކިން ،ބައްޔިނާ ލިބިގެންދާއިރު

  ޤަރީނާތައް މިޤަޟިއްޔާއާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅިފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،ހެއްކާ 
 



 HC-A/566/2016 ާލސާަޚުަަިޟްއާޔަިނުމުނަޮގުތގެަޤަ 
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ން ޑޮލަރު ލިއަމި  4ޗެކްތަކެއް މެދުވެރިކޮށް  ގެޓު މިލޭނިއަމް ކެޕިޓަލް މެނޭޖްމަންމިގޮތުން              

ކިތާބީ  ޅިފައިވާށަހެއިވާކަން ހު ޖަމާކޮށްފައެކައުންޓަށް ގެ ލިމިޓެޑު މޮންޓިލިއަން އިންޓަނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް

 އެނގެން އޮންނައިރު،  ހެކިތަކުން

 ޓް ޕްރައިވެ ލްއިންޓަރނޭޝަނަ މިލިއަން ޑޮލަރު ޖަމާކުރެވުނު މޮންޓިލިއަން 04ބުނެވިދިޔަ    

 ކުންފުނި އެ ،އްކަމާއިކުންފުންޏެ އުފެއްދި ގައި 2010 ފެބުރުއަރީ 25 ،އަކީ(މޮންޓިލިއަން ) ލިމިޓެޑު

 މަރާ ސާ .އިންސައްތަ ޙިއްޞާ އޮތީ، ހ 50ދާރުންކަމާއި، އޭގެތެރެއިން ޙިއްސާ 03 ތިބީ އްދިއިރުފެއު

ފޫރަށް ޢަބުދުލްޣަ އަދީބު އަޙްމަދު ،ސާމަރާ.ހ، އިންސައްތަ ޙިއްސާ އޮތީ 35އާދަމް އަށްކަމާއި  ޢަބްދުލްޣަފޫރު

ޅުން ގޮތުން ގު ތިމާގެ ކަމުގެ އާފޫރުމަދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަ ޙް އައިންސައްތަ ޙިއްސާ އޮތީ،  15ކަމާއި އަދި 

 50 ،ކީ އުސުލްމާލަރަ އެކުންފުނީގެ  ،އަށް ކަމާއިޙުސައިން ޝާހިދު  ،ނިޔާމަ  ކިނޮޅަސް .ރފަރާތެއްކަމަށްވާ އޮތް

 35 ލްޣަފޫރުގެޢަބުދު އަދީބު އަޙްމަދު ކަމާއި،  .ރ5000 އެކުލެވޭ މައްޗަށް ޙިއްސާގެ 100 ގެޔާ ދިވެހިރުފި

 ކަމާއި ކުރެވިފައި ބަދަލު އާދަމްއަށް ޢަބުދުލްޣަފޫރު ،ގައިވަނީ  2012 މާރޗް 27 އިންސައްތަ ޙިއްސާ

 އޭޕްރީލް  20 ފަހުން އޭގެ އާދަމްއަށް ކަމާއި  ޢަބުދުލްޣަފޫރު އޮތީ ޙިއްސާ 85 ކުންފުނީގެ އެހެންކަމުން

 ނިޔާމަ  ،ސްނޮޅަކި.ރ ،ޙިއްސާ 85 މްގެއާދަ  ޢަބުދުލްޣަފޫރު ،ބައްދަލުވުމުން  ކުންފުނީގެ ބޭއްވުނު  ގައި 2013

 15 ތްއޮ ނަމުގައި ޙުސައިންގެ ދުހިޝާ ނިޔާމަ ،ކިނޮޅަސް.ރ ކުރުމަށާއި ބަދަލު ޙުސައިންއަށް ޝާހިދު

 ގައި  2014 އޭޕްރީލް 24 ،ނިންމައި ބަދަލުކުރުމަށް ޙުސައިންއަށް  ސަޢީދު  ،ފެހިވިނަ  ކިނޮޅަސް،ރ ،ޙިއްސާ

 މޮންޓިލިއަންގެ  ންޙުސައި ސަޢީދު  ،ންއިންފެށިގެ  2013 އޭޕްރީލް 24 އަދި އެގޮތަށް ކުރެވިފައިވާކަމާއި އެކަން

ޖެހިގެން ހަމަ ގޮތުގައި ޑިރެކްޓަރެއްގެ ކުންފުނީގެ ޙުސައިން  ޝާހިދު އަދި ޑިރެކްޓަރަކަށް މެނޭޖިން

އަޙްމަދު އަދީބު  ވަނީ ކުރެވިފައިމިލިއަން ޑޮލަރު ޖަމާ 04ބުނެވިދިޔަ  ،ސްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނައިރުގޮ

 ވެސް އެނގެން އޮންނަކަމާއި،ކަންސްލަޙަތު އޮތް ކުންފުންޏަކަށްގެ މަ ޢަބްދުލްޣަފޫރު 

 އެކުންފުނީގެ ،ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ބަލާއިރު މިލޭނިއަމް ކެޕިޓަލް މެނޭޖްމަންޓުދަޢުވާގައިބުނާ 

 ޝޫރާމަންޒިލް .ންސައްތަ ޙިއްސާ އޮންނަ މއި 99ޙިއްސާ ދާރުން ކަމާއި، އެއީ  02 ،ޙިއްސާދާރުންނަކީ 
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އިސްލާޢިލް  އަމްޖަދު ޖަވާހިރުވާދީ ،ކިނޮޅަސް ،އިންސައްތަ ޙިއްސާ އޮންނަ ރ 1އާއި  ސްމާޢީލްއި  ޙާމިދު

 ،ސްކިނޮޅަ.ގައި، ރ2015ރީ ޖެނުއަ 22 ،އްސާ ޙި 40 ،ތެރެއިން ޙިއްސާގެ 99 އިސްމާޢީލްގެ  ކަމާއި، ޙާމިދު

 ގޮތުގައި  ދާރުންގެ ޙިއްސާ ގެކުންފުނީ އެހާތަނުން ކުރެވިފައިވާކަމާއި، ބަދަލު ޙުސައިން އަށް ޝާހިދު ،ނިޔާމަ

މިލޭނިއަމް ، ކަމާއި ޙުސައިން ޝާހިދު އިސްމާޢީލްއާއި ހެކިބަސްދީފައިވާ އަމްޖަދު  އާއި ޢިސްމާޢީލް  ޙާމިދު  ،ތިބީ 

ޙްމަދު އަދީބު ސުރެ، ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރުކަން ލިބެންދެން، އައުފެދުނީއް މަންޓްމެނޭޖް ކެޕިޓަލް

އޮޕަރޭޝަނަލް މަޤާމެއްގައި އުޅުނު ފަރާތެއްކަން ހުށަހެޅުނު ހެކިތަކުން  ޢަބުދުލްޣަފޫރަކީ، އެމް.ސީ.އެމްގެ

ތްގޮތް އާ ގުޅުން އޮޓަނޭޝަނަލް މޮންޓިލިއަން އިން އިއާ މިލޭނިއަމް ކެޕިޓަލް މެނޭޖްމަންޓުއެނގެން އޮންނައިރު 

 ހާމަވެގެންދާކަމާއި، 

ރު، ފައިވާއިސް ނެގި ކިބަޙުސައިންގެ ހެ ޝާހިދު ،ނިޔާމަ  ،ކިނޮޅަސް .ރޅިގެން މިޤަޟިއްޔާއާ ގު

ލިޔަން މި  5އި، ތިމާގެ މީހެއްކަމާޢާއިލީގޮތުން ގެ އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރު ޝާހިދު ޙުސައިންއަކީ،

ޓެޑް ވެޓް ލިމި ރައިއާރު.ސީ ާއ މޮންޓިލިއަން އިންޓަނޭޝަނަލް ޕްކީ، އެމް.އެމް.އެމް.ޕީ.ޑޮލަރުގެ މިމުޢާމަލާތަ 

، އިމަށާ ވިޔާފާރީގެ މުޢާމަލާތަކާއި ގުޅިގެން ލިބުނު ޗެކެއްކަ ދެމެދު ކުރެވުނު އާ )މޮންޓިލިއަން(

އިންއަށް ލިބުނީ ސަމިލިޔަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ އެ ޗެކު، ޝާހިދު ޙު 5އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީއަށް ލިބެންޖެހޭ 

 ސެއް އްޓެއްރައެޗެކު ޝާހިދު ޙުސައިންގެ ކަމަށާއި  .އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ އިސްމުވައްޒަފެއްގެ އަތުންއެމް

ހިދު ޝާ ވާނީށްފައި އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮ  ގެ (މިލޭނިއަމް ކެޕިޓަލް މެނޭޖްމަންޓު ) މެދުވެރިކޮށް، އެމް.ސީ.އެމް 

 ފައި ރު ވިއްކާ ކުން ޑޮލަޗެކްތަ އެނަގާފައި އް ތަޗެކުމާޢީލްގެ އަތުން ސްއިއަމްޖަދު އި އެއަށްފަހު ޙުސައިންކަމަށާ

ންޓިލިއަން މޮ ފޫރުދުލްޣަ ޢަބް އަޙްމަދު އަދީބު  ގާފައިވާކަމަށާއިޝާހިދު ހުސައިން ހިން އެކަން ހިންގަންޖެހޭ ގޮތަށް

ތުގެ ރާނެ ގޮއް ކުކަމެ އެކުންފުނީގެ އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއްގައި އުޅެ އެއްވެސް އިން ހިއްސާ ދޫކޮށްލި ފަހުން

  ވާއިރު،ހެކިބަސްދީފާރުޝާދު ދީފައި ނުވާނެކަމަށް ބުނެ އި

 އިންސައްތަ ޙިއްސާ އޮންނަ ފަރާތެއް  85ޝާހިދު ޙުސައިންއަކީ، މޮންޓިލިއަންގެ 

އިންސައްތަ ޙިއްސާގެ  99ގައި އޮތް ޙާމިދު އިސްމާޢީލްގެ  (ލްމިލޭނިއަމް ކެޕިޓަ)ކަމަށްވާއިރު، އެމް.ސީ.އެމް
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 ޝާހިދު ހުސައިން ފައިވަނީ  ބަދަލު ކުރެވި ގައި  2015ޖެނުއަރީ  22 އިންސައްތަ ޙިއްސާ 40ން ތެރެއި

އެމް.ސީ.އެމްގެ ފަރާތުން ދިން ޗެކުތައް ހިފައިގެންގޮސް މޮންޓިލިއަންގެ  އަށްކަން އެނގެން އޮންނައިރު،

 5، ކުން އެނގެން އޮންނައިރުއެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވަނީ، ޝާހިދު ޙުސައިންކަން ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔުންތަ

ޓަނޭޝަނަލް އެމް.އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ އާ މޮންޓިލިއަން އިން  މިމުޢާމަލާތަކީ، ޗެކުގެ  މިލިޔަން ޑޮލަރުގެ

 ދެމެދު ކުރެވުނު ވިޔާފާރީގެ މުޢާމަލާތަކާއި ގުޅިގެން ލިބުނު ޗެކެއް  އާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް )މޮންޓިލިއަން(

(ގެ އެކައުންޓަށް ލްމިލޭނިއަމް ކެޕިޓަމްގެ)ރު، އެޗެކު، އެމް.ސީ.އެކަމަށް ޝާހިދު ޙުސައިން ބުނާއި

ށް އެކައުންޓަ  މިލިޔަން ޑޮލަރު މޮންޓިލިއަން 4ތެރެއިން ކުރުމަށްފަހު، އެމް.ސީ.އެމްގެ ޗެކުތަތަކުން އޭގެޖަމާ

ގެ ހެކި އިންޝާހިދު ޙުސަ އަދި  ޝާހިދު ހުސައިންގެ ހެކިބަހުން އެނގެން ނެތްކަމާއި، ޖަމާކުރަންޖެހުނު ގޮތެއް

ތް މިލިޔަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ޗެކާއި ގުޅޭ މުޢާމަލާ 5.ސީއަށް ލިބެންޖެހޭ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރުއިރު، ށް ބަލާބަހަ

 ،ންނަކަމާއި އެނގެން އޮ ވެސް ންގެ މަސްލަޙަތު އޮތްކުންފުންޏަކަށްކަ އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރު  ގޮސް ނިމެނީ

ޔާނަށް ބަވާ ޤީޤަށް ދީފައިތަޙު ޒިޔާތުهللا ބިތުވި ޢަބްދުޔާނާތުގެ ކުށް ސާމިމައްސަލައިގައި ޚި

ނާގެ ރީޤަތްތައް ންކުރެވިފައިވާ ހަޤީޤައެބަޔާނުގައި ބަޔާށްފައިވީނަމަވެސް އިންކާރު ކޮނާ އޭޝަރީޢަތުގައި 

ވިދިޔަ ޔާންކުރެ ވާ ބަމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅިފައި، ގޮތުގައި ބަލައިގަނެވިދާނެކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި

، ލާއިރުންކޮށް ބަ ވަޒަ  ވާ ކަންތައްތައްއްސަލައިގައި ވަށައިގެން މަ ޤަރީނާތަކާއި ތަކާއިޝަފަހީ އަދި ކިތާބީ ހެކި 

ރިވުމުގެ ކުށް   ބައިވެމުގައިކުށް ކުރު ނާތުގެޔާޚިއަދީބުޢަބްދުލްޣަފޫރުގެ މައްޗަށް ދަޢުލަތުން އުފުލާފައިވާ އަޙްމަދު 

އި، ންނަކަމާގެން އޮހުށަހެޅިފައިވާކަން އެނހެކި  ސާބިތުވާ ވަރަށް ކެއް ނެތިޝައްއެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ 

 ށް ކު ނާތުގެ ޔާ ޚި ދު އަދީބުޢަބްދުލްޣަފޫރުގެ މައްޗަށް ހެކި ވަޒަންކޮށް އަޙްމަ  ންކަމުން މިޤަޟިއްޔާގައިއެހެ

 ދާގެ )އ(ނަ މާއް ވަ  51ޤާނޫނުއަސާސީގެ ސާބިތުވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ  ކުރުމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ކުށް

 ވެ.ތްކަން އެނގެން އޮންނަކަމެކަމަށް ބަލާނެ ތަނެއްނެ ރާ މިންގަޑާއި ޚިލާފަށްގައި ބަޔާންކު

 



 HC-A/566/2016 ާލސާަޚުަަިޟްއާޔަިނުމުނަޮގުތގެަޤަ 

 
 3316471 ފެކްސް:، 3325029ފޯން: ، ޒު ހިނގުން، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެއާބުރު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް

 www.highcourt.gov.mvވެބް ސައިޓް:     info@highcourt.gov.mvއީމެއިލް:

17 

 ކު ވާ ޗެ ން ދީފައި ޑުކުރެއްދޫ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެ ކަމަކީ، ތަރުވަނަ ހަ  )ރ(          

އިވަނީ ންމަވާފަނި ތުން ޢަކަމަށް ޝަރީ ފޫރުޢަބްދުލްޣަ  އަޙްމަދު އަދީބު މިލޭނިއަމް ކެޕިޓަލްއާ ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ 

ބަހަށް ގެ ހެކިމާޢީލްމްޖަދު އިސްކަމަށްވާއިރު، އަ ހުގެ މައްޗަށް ބައްލަވައިގެންހެކިބަ ގެއިސްމާޢީލް  ޖަދުމްއަ

ޤަޟިއްޔާއާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ  HC-A/120/2011ރިޢާޔަތްކުރެއްވުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

 ރު ބައްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަން ޤަޟިއްޔާއާއި، ދިވެހިރާ HC-A/191/2013ންބަރު ހައިކޯޓުގެ ނަ 

2011/HC-A/58 ިއަށް ފައިވާ ނުކުތާނެ ހުށަހަޅާބު ނުވާކަމަށްބުނެ ޤަޟިއްޔާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައ

 ރިޢާޔަތްކުރާއިރު،

ފު އުނާ އިސްތި އިސްވެބުނެވިދިޔަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާތަކާއި ޙަވާލާދީ           

 މީހުންގެ  ފަދަ ގާތްތިމާގެލައިގަތުމުގައި ތުހުމަތު އުފެދޭބަ  ނީ ޝަރީޢަތުން ހެކިބަސްކުރާފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވަ 

 ހެކިބަސް ބަލައިނުގަތުމާއި ގުޅޭ އުޞޫލުގެ މައްޗަށްކަމާއި،

 ރު،ލާއިތަށް ބަ ހެކިބަސް ބަލައިގަތުމުގައި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮ           

ޔަށް އުގެ ރަރުންމްހޫޖުކުރާ ސަބަބެއްކަމާއި، މިގޮތުން ކިބަސް ބަލައިގަތުން މަނާ ގާތްތިމާގެ ކަމުގެ ގުޅުމަކީ ހެ

ކިބަސް ހެދޭ ކޮޅަށްއެއް ދޭ ހެކިބަހާއި ދަރިން މައިންބަފައިންނާއިއެއްކޮޅަށްބަލާއިރު މައިންބަފައިން ދަރިންނާއި 

ން ތު ލައިގަބަ ބަސް ބަބުން ހެކިގާތްތިމާގެ ކަމުގެ ގުޅުމުގެ ސަ   އެނގޭކަމާއި،ބަލައިގަތުން ހުއްދަ ނުވާނެކަން

 ،ތީކަމާއިރާނެކިބަހުގެ ސަބަބުން އޭގެ ލާބަ އެދެފަރާތައް ފޯމަނާކުރާކުރެވިފައިވާ މަޤުސަދަކީ އެފަދަ ހެ

ން ގެ ގޮތުލެއްޞޫމައިންބަފައިން އެމީހުންގެ ދަރިންނާއި އެއްކޮޅަށް ޝަރީޢަތުގައިދޭ ހެކިބަހަކީ ޢާންމު އު

ޤަރީނާ  ސްބަ އެފަދަ ހެކި ހެއް ނޫންކަމުގައި ވީނަމަވެސް،ކުން ބަލައިގަންނަ ހެކިބަހެކިބަހުގެ ދަރަޖައިގައި ކޯޓުތަ

ކަން މެއް ނޫންވާ ކަދަރަޖައިގައި ބަލައިގަތުމަކީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލާއި ތަޢާރަޟް

 މާއި،ކަން އޮންނަނގެ އެތަކުން ކޯޓުން ނިންމަވާފައިވާ ނިންމުން ރާއްޖޭގެ ހައިމިބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގައި ދިވެހި

ބަލައިގަތުމުގައި  ކަށް ބަލާއިރު ޝަރީޢަތުން ހެކިބަސްއިސްވެބުނެވިދިޔަ ޝަރުޢީ ހަމަތަ           

ހެކިބަސް ދޭ  ގާތްތިމާގެ މީހުންގެ ހެކިބަސް ހެކިބަހުގެ ދަރަޖައިގައި ބަލައިގަތުން މަނާވެފައިވަނީ އެއްކޮޅަށް 



 HC-A/566/2016 ާލސާަޚުަަިޟްއާޔަިނުމުނަޮގުތގެަޤަ 

 
 3316471 ފެކްސް:، 3325029ފޯން: ، ޒު ހިނގުން، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެއާބުރު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް

 www.highcourt.gov.mvވެބް ސައިޓް:     info@highcourt.gov.mvއީމެއިލް:

18 

ދެކޮޅަށްދޭ ހެކިބަސް ޝަރީޢަތަށް ބަލައިގަތުމަކީ ހެންކަމުން އެފަރާތްތަކާ ލަތުގައިކަން އެނގޭކަމާއި، އެޙާ

   ބުނެވިދިޔަ އުޞޫލާ ފުށުއަރާނެ ކަމެއްނޫންކަން އެނގޭކަމާއި،

 Cr-C/2016/84ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ބަޔާންކުރެވިދިޔަ ޝަރުޢީ ހަމަތަކުގެ އަލީގައި           

އި ވުމުގަނޑައެޅުއް ކަ ކަމަށްފައިވާ ދަޢުވާ ސާބިތުވާ ޗަށް ކޮށްމައް ދުލްޣަފޫރުޢަބް ޙްމަދު އަދީބުގައި އައްޔާޤަޟި

މުގެ ވާފައިވު ކުރައްށް ރިޢާޔަތްހެކިބަހައާ އަޙްމަދު ނިޡާމްގެ އަމްޖަދު އިސްމާޢީލްރ. ކިނޮޅަސް/ ޖަވާހިރުވާދީ 

 މައްޗަށް ބަލާއިރު،

ތުން މުގެ ގޮ ކުރު ތުން ހުށަހެޅި ދަޢުވާ ސާބިގެ މައްޗަށް ދައުލަތުލްޣަފޫރުޢަބްދު  އަދީބުޙްމަދުއަ          

ކިންގެ ތްތައް ހެފަރާއެސްމާޢީލް އާއި އަޙްމަދު ނިޡާމް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާއިރު، ހެކިންގެ ގޮތުގައި އަމްޖަދު އި

 ގެ ޖްމަންޓް މެނޭއަމް ކެޕިޓަލް މިލޭނިމިލިއަން ޑޮލަރު  05ހުށަހަޅާފައިވަނީ ދަޢުވާގައި ބުނާ ގޮތުގައި 

 ލްޣަފޫރު ޢަބްދު  ށާއި އަދި ޖަމާކުރި ފައިސާއިން އަޙްމަދު އަދީބުމާކުރިކަން ސާބިތުކުރުމަޖަ އެކައުންޓަށް 

ސްތިއުނާފް އިރާތުން ފަތުގެ އެންގިގޮތުގެ މަތިން މުޢާމަލާތްކޮށްފައިވާކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުންކަމަށް ދަޢުލަ

 ،ޔާންތަކުން އެނގެން އޮންނައިރުށް ދީފައިވާ ބަމިކުރެވޭ ޤަޟިއްޔާއަ
         

ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ  އެކުޣަފޫރާއަދީބު އަބްދުލްއެޤަޟިއްޔާގައި އަޙްމަދު  ކީސްމާޢީލްއައި މްޖަދު އަ          

 ތިންފަރާތުގެ ތެރެއިން މ. ޝޫރާމަންޒިލް ޙާމިދު އިސްމާޢީލުގެ އެއްބަނޑު އެއްބަފާކޮއްކޮ ކަމާއި އަމްޖަދު 

ސ.ފޭދޫ/  އަދި ފަރާތެއްކަމާއި،މަންޓްގެ ހިއްސާ އޮންނަ މިލޭނިއަމް ކެޕިޓަލް މެނޭޖް ކީ އިސްމާޢީލް އަ

އި މެނޭޖަރެއްގެ ވަޒީފާގައި ހުރި މިލޭނިއަމް ކެޕިޓަލް މެނޭޖްމަންޓްގަ ދު ނިޡާމްއަކީއަޙްމަ  ރާސްމިކްއި

ބުނެވުނު ބަސް ހޯދާފައިވަނީ ހެކި  ނިޡާމްގެ އާއި އަޙްމަދު މައްސަލާގައި އަމްޖަދު އިސްމާޢީލު މި ފަރާތެއްކަމާއި 

 އެނގެން އޮންނައިރު،ކަން ޅިގެން ގުއާ މަންޓްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާވެފައިވާ ފައިސާލޭނިއަމް ކެޕިޓަލް މެނޭޖް މި

ދަޢުވާގައި ބުނާ މައްސަލައިގައި ދަޢުވާކުރެވިފައިވަނީ  ޙާމިދު އިސްމާޢީލުގެ މައްޗަށް މި ޝޫރާމަންޒިލްމ.

އަޙްމަދު  އާޖަދު އިސްމާޢީލުއަމް  މާއި،ޖަމާވެފައިވާތީކަ އެކައުންޓަށް  މެނޭޖްމަންޓްގެ އަމް ކެޕިޓަލް މިލޭނިފައިސާ 

އެނގެން  ވެސް އެފަރާތުގެ މަސްލަޙަތު އޮތް ކުންފުންޏަކާ ގުޅިގެން ދެވޭ ހެކިބަހެއްކަން ހެކިބަހަކީޡާމްގެ ނި
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 މަސްލަޙަތު އޮތް ކުންފުންޏަށް  ން އެފަރާތުގެއެ ހެކިބަހުގެ ސަބަބު  ދީފައިވަނީސްހެކިބަން މިފަރާތު އޮންނައިރު 

އަމްޖަދު އިސްމާޢީލުގެ  އިރު،އެނގެން އޮންނަ އެނގިހުރެކަން ވެސްނާނެކަން ންއޮ އަސަރުފޯރުމުގެ ފުރުޞަތު

ހެކިބަހުގައި ހާމިދު އިސްމާޢީލްއަށް މިލޭނިއަމް ކެޕިޓަލް މެނޭޖްމަންޓްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާވިކަމަށް ބުނާ 

 އިސްމާޢީލްއަކީ އަމްޖަދުދީފައިވީނަވެސް، ގިފައިނުވާކަމަށް ބުނެ ހެކިބަސްމަޢުލޫމާތު އެނފައިސާއާ ގުޅޭ 

މަކީ ކަމަށްވު މިދު އިސްމާޢީލުއާ ގާތްތިމާގެ ކަމުގެ ގުޅުން އޮތްފަރާތެއްމިމައްސަލައިގައި ދަޢުވާލިބޭ ޙާ

 ސާބިތުކުރުމުގައި ލާފައިވާ ދަޢުވާއަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފު އެސަބަބައްޓަކައި

މާއި  އޮންނަކަ އެނގެންން ކަ ސަބަބެއް ނޫންލައިގަތުން ނަފީކުރާނެ ހެކިބަސް ބަ ގެސްމާޢީލް އަމްޖަދު އި

އަމްޖަދު އިސްމާޢީލުއާއި އަޙްމަދު ނިޡާމްގެ ހެކިބަސް ބަލައިގަނެފައިވަނީ ބުނެވިދިޔަ  އެހެންކަމުން

  އެނގެން އޮންނަކަމެވެ.މަށް ބަލާނެ ސަބަބެއް ނެތްކަންޞޫލާ ޚިލާފަށްކަ ޤަޟިއްޔާތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އު

 

ކުރެއްދޫ ހޯލްޑިންގްސް  ޢަބްދުލްޣަފޫރުއަކީ ދީބުއަޙްމަދު އަ ކަމަކީ، ފަސްވަނަ )ބ(               

ން ރާވާ އެމް. އެމް. ޕީ.އާރު.ސީ އަށް ދެއްކި ފައިސާއަށް ޚިޔާނާތްތެރިވުމުގައި އެކަ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިން

 ޢަބްދުލްޣަފޫރު އެކުށުގެ ޢަމަލުގައި ޙްމަދު އަދީބުއްވާފައިވީނަމަވެސް، އަމީހާކަމަށް ޙުކުމްގައި ކަނޑައަޅުހިންގި 

ބައިވެރިވެފައިވަނީ ކޮން ދަރަޖައެއްގައިކަން ދައުލަތުން ޝަރީޢަތުގައި ހާމަކޮށްފައިނުވާތީ، ދަޢުވާ 

މަށް ބުނެ ޅުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިފައިނުވާކަ  ދިފާޢު ހުށަހެސާފުވެފައިނުވާތީ ދައުލަތުގެ ދަޢުވާއަށް ބިނާކޮށް 

 އާ ގުޅިގެން ބަލާއިރު،ތާހުށަހެޅި ނުކު

ގެ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ ޢަބްދުލްޣަފޫރު އަޙްމަދު އަދީބުއާ ގުޅިގެން މިނުކުތާ              

ކުށުގައި ބައިވެރިކަމަށް ބްދުލްޣަފޫރު އިސްތިއުނާފް މިކުރެވޭ ޤަޟިއްޔާގައި ޙުކުމްކުރުމުގައި އަޙްމަދު އަދީބު ޢަ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ(  30 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( ގެ 2014/9ބަރު ޅާފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަން ކަނޑައަ

ކުށުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ދަރަޖައާ  ޢަބްދުލްޣަފޫރު އަޙްމަދު އަދީބުކަމަށްވާއިރު ވަނަ ނަންބަރާއި ޙަވާލާދީ  1ގެ 
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ނެ ފާހަގަކޮށްފައިވާ ދައްކާފައިނުވާކަމަށް ބު ރީޢަތުގައި އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދަޢުލަތުން ޝަ ގުޅޭގޮތުން

 ނުކުތާއެއްކަމާއި،

ބު ގެ މައްޗަށް އަދައިސްތިއުނާފް ކުރެވިފައިވާ މައްސަލައިގައި އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރު             

 68/10ރު ންބަޢުވާކުރެވުނު ޤާނޫނު ނަ ގެ މައްޗަށް ދަ ކަނޑައެޅިފައިވަނީ އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރު

ކުރަމުންދާ ލުމިހާރު ޢަމަ ޑައެޅޭނެ އަދަބަކީ،ނޫނުލްޢުޤޫބާތު( ގެ ދަށުން މިބާވަތުގެ ކުށަށް ކަނ)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާ 

 ޑައެޅިފަވާ މިބާވަތުގަ ކުށަށް ކަނ އި)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( ގަ 2014/9ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  59އަސާސީގެ ނުގެ ޤާނޫޖުމްހޫރިއްޔާ ބެއްކަމަށްވާތީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެށްވުރެ ބޮޑު އަދަ އަދަބަ

 ކަން  ކްރިމިނަލް )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( ގެ ދަށުން 2014/9ޤާނޫނު ނަންބަރު  ށްކޮއަށް ރިޢާޔަތް

 އެނގެން އޮންނަކަމާއި،ށް ބަލާއިރު ކުމަ ޙުކޮށްފައިވާ ޤަޟިއްޔާގައި  Cr-C/2016/84ކޯޓުގެ ނަންބަރު: 

ގެ )ރ( ނަމާއްދާވަ 30)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( ގެ  2014/9ޤާނޫނު ނަންބަރު             

ކުގެ ތެރެއިން ދައުރުތަ   އިވާއަށް ބަލާއިރު ކުށްކުރި މީހާއާ ބައިވެރިވި މީހާގެ ދައުރަކީ، އެމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފަ 

ތިންކަން ތުގެ މަވާ ގޮ އިއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފަބައިވެރިވުން، ދަރަޖަކުރާނީ އެމާވާނަމަ، އޭނާގެ ދައުރެއްކަމުގައި 

ހާ މީއިންތިޒާމުކުރި  އޭނާއަކީ އެކަންބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ ވަނަ ނަންބަރުގައި  1(ގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު )ރ

 ރަޖައަކަށް ދަންމާގެ ޒި ގެ މަ، އޭނާހާ ކަމުގައިވާނަ އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވި މީ  ނުވަތަ އެކަމާގުޅޭ ކަންތައްތަކުގައި

      މާއި،ން އެނގެން އޮންނަކަވެދިން ކުށްކުރުމުގެ ދަރަޖަކަވާނީ އޭނާ އެހީތެރި

ވަނަ ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ބޭއްވުނު  2016ޖޫން  04މިމައްސަލާއާގުޅިގެން             

ގައި ދަރަޖައާ ގުޅޭގޮތުން ގައި އަދަބާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދެއްކުމުޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދައުލަތުން މިމައްސަލާ 

ފަރާތުން އެމަޖިލީހުގައި އަދަބާއި  ޢަބްދުލްޣަފޫރުގެ ދީބު އަ އަޙްމަދު  ގައިދައްކާފައިވާއިރު މިމައްސަލާހަކަވާ

ވެސް އެނގެން ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކައި މިކުށުގެ ދަރަޖައާ ގުޅޭގޮތުން ރައްދުދީ ވާހަކަ ދައްކާފައިވާކަން ގުޅޭ 

 އޮންނަކަމާއި،
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 ންގްސް ހޯލްޑި ލައިގެ ޙުކުމްކުރެއްވުމުގައި ކުރެއްދޫއްސަ މަ ކުރެވިފައިވާ އިސްތިއުނާފް            

. މާބިންހުރާ ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެކުއިޒިޝަން ޅ ގޮތުން ކުރުމުގެ  ތަރައްޤީ ހަދާ ރިސޯޓެއް ލިމިޓެޑުން ޕްރައިވެޓް

ން ޕަރޭޝަނަށް ދެއްކި ފަސްމިލިޔަ މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކު ރިލޭޝަންސް ކޯ ކޮސްޓުގެ ގޮތުގައި މޯލްޑިވްސް

މި ޚިޔާނާތުގަ އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރު ، އިރިވެފަވާކަމާޒިޔާތު ޚިޔާނާތްތެهللا އެމެރިކާ ޑޮލަރަށް ޢަބްދު

ތުގެ ކުށް ސާބިތުވި ޔާނަގައި ޚިމިމައްސަލައި  ށް ކަނޑައަޅައިބައިވެރިވެފަވާކަމަ އި އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގަ

ދަބު އަ މައްޗަށް މިމައްސަލައިގައި ދުލްޣަފޫރުގެބު ޢަބްއަޙްމަދު އަދީ ރަޖައިގައި ދަ އްއެ އާޒިޔާތުهللا ޢަބްދު

 )ރ( މާއްދާގެ ވަނަ 30 ގެ( ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 2014/9 ނަންބަރު ޤާނޫނުވަނީ ކަނޑައަޅާފައި 

ގެ އިވެރިވުމުގެ ޒިންމާ ކުށުގެ ބައިވެރިވިމީހާގެ ދައުރަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބަ ،އުސޫލުން  އެމާއްދާގައި ބުނާ ޙަވާލާދީ

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 2014/9މަދު އަދީބުގެ ޢަބްދުލްޣަފޫރުގެ ދައުރަކީ ކަމާއި، މިމައްސަލާގައި އަޙްރެވިގެންދަރަޖަ ކު

 ކަމަށްވާއިރު އެ   ދަރަޖަ ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 1)ރ(ގެ  މާއްދާގެ ވަނަ 30 ގެ( ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު

 ވާ ހެއްކާއިތަކާއި މިމައްސަލައިގެ ހުށަހެޅިފައިންވާ ހަޤީގަތް ސަލައިގެ ވަށައިގެދަރަޖަ ދެވިފައިވަނީ މިމައް 

ވާކަން ވެފައި ފުރިހަމަ އަށް ބައިވެރި  ޢަބްދުލްޣަފޫރު އަދީބު  ޤަރީނާއަށް ބަލާއިރު މިމައްސަލާގައި އަޙުމަދު

މާއި އޮންނަކައެނގެން  އިސްތިއުނާފް މިކުރެވޭ ޤަޟިއްޔާއަށް ބެލުމުން ން ކަންޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވުމާ ގުޅިގެ

ގެ މައްޗަށް އަދަބު ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ޤާނޫނާ  ޢަބްދުލްޣަފޫރު ބުއަދީ  އަޙްމަދުމުން މިޤަޟިއްޔާގައި އެހެންކަ

 ޚިލާފަށްކަމަށް ބަލާނެ ސަބަބެއް ނެތްކަން އެނގެން އޮންނަ ކަމެވެ.

އަޙްމަދު  ޤަޟިއްޔާގައި 6C/201-Cr/84 ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ކަމަކީ،ހަވަނަ  )ޅ(             

 ގެ މައްޗަށް ޢީލްލް ޙާމިދު އިސްމާމަންޒިރާމ. ޝޫ ތު އާއިޒިޔާهللا ޢަބްދު ހ. އާހަމައާއެކު  ބު ޢަބްދުލްޣަފޫރުއަދީ

 ޑައަޅާފައިވާ ކަނތުވާކަމަށް ސާބިކުށް ތެރިވުމުގެ ޔާނާތް ޚިގެ މައްޗަށް ތު ޒިޔާهللا ޢަބްދު ޢުވާ އުފުލާފައިވާއިރު،ދަ

އި، އަދި ވާކަމާފައިރައްވާކޮށް ޙުކުމް ކުދުއިން ތާއީއްޔާޤަޟި  HC-A/518/2016ޓުގެ ނަންބަރު މިކޯ ބަޔަށް

ގެ ޢީލް ޙާމިދު އިސްމާޤަޟިއްޔާގައި   Cr-C/2016/84ނަންބަރު ކޯޓުގެ ކްރިމިނަލްއިސްތިއުނާފް މިކުރެވޭ 

ޓުގެ ނަންބަރު މިކޯ ބަޔަށް ނޑައަޅާފައިވާކަ  ވާކަމަށްކުށް ސާބިތު ގެ ވެރިވުމުޔާނާތުގައި ބައި ޚި މައްޗަށް 
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2016/HC-A/457 ިކޯޓުގެ  ކްރިމިނަލް ކުރެވޭއުނާފުއިސްތި އިރު،ދުކޮށްފައިވާތާއީ ގައިއްޔާޤަޟ 

ޖުރާއީ  އަދި އިއުޞޫލުތަކާއިޝަރުޢީ  ނީވަ އިފަސް ގޮން ކުރިއަށް ގެ ޤަޟިއްޔާ  Cr-C/2016/84ނަންބަރު

ފައި ކަނޑައެޅި ވެސްތަކުން ޤަޟިއްޔާ ސްވެބުނެވިދިޔަ އި ންވަރުކުރެވިގެންކަހޭ ބެލުންތައް ކަށަބަލަންޖެ ގޮތުން

 ،މާއިއޮންނަކަން އެނގެން އޮންނަކަ 

ސަލާގައި ، މި މައްމުން އެފަދައިން ހުރުއިސްވެ ފާހަގަކުރެވިދިޔަ ކަންކަން  ން މު ހެންކައެ          

ވޭ  މިކުރެ އުނާފްތިސްއި ގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވާކަމަށްޣަފޫރުޢަބްދުލް  އަދީބު އަޙްމަދު  އަޅުގަނޑު ދެކެނީ،

ނޫނީ ޤާޢީ އަދި ރުޝަނީ ފައިވަ އްވާ ޅުކަނޑައަ ޤަޟިއްޔާގައި  Cr-C/2016/84ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

 ޑުން ޓް ލިމިޓެރައިވެކުރެއްދޫ ހޯލްޑިންގްސް ޕް ،މަށާއިނެތްކަ  ސަބަބެއް ބަލަންޖެހޭ ޚިލާފަށްކަމަށް ސޫލުތަކާއު

 ތުގައި ގޮ  ސްޓުގެކޮ ޝަންއެކުއިޒި ހިފުމަށް ކުއްޔަށް މާބިންހުރާ. ރިސޯޓެއް ހަދާ ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ގޮތުން ޅ

 ށް ޑޮލަރަ  ރިކާއެމެ ފަސްމިލިޔަން ދެއްކި ޕަރޭޝަނަށްކޯ ންސްލޭޝަ ރި ޕަބްލިކު އެންޑް މާކެޓިންގ މޯލްޑިވްސް

 ރީޢަތަށް ޝަން ފަވާކަބައިވެރިވެ  ގޮތުގަ  ފުރިހަމަ  ންމެއެ  ޢަބްދުލްޣަފޫރު އަދީބު އަޙްމަދު  މުގައިވު ޚިޔާނާތްތެރި

 މުއްދަތަށް  ދުވަހުގެ އަހަރު( އަށެއް) 8 ޢަބްދުލްޣަފޫރު އަދީބު އަޙްމަދު ،ކަނޑައަޅައި  ކަމަށްތުވާސާބި

 އެބަޔަށް  ޙުކުމުގެ ކޮށްފައިވާގައި ޤަޟިއްޔާ Cr-C/2016/84 ނަންބަރު ކޯޓުގެ ރިމިނަލްކު ލަށްލުމަށްޖަ

 މުގައެވެ.ނެތްކަ ސަބަބެއް  ންޖެހޭބަދަލުގެންނަ 

ސައިން ޙު އާއި ފަނޑިޔާރު  ޝުޖާޢު ޢުޘްމާން  ފަނޑިޔާރު އިސް ޔު )އު އަޣުލަބިއްޔަތު ރަ              

  ބިނާކުރެވިފައިވާ އަސާސްތައް؛ޔު އުޔު( އާއި އެރަ އު ގެ ރަ ޝަހީދު 

 
 Cr-C/2016/84 ނަންބަރު ރިމިނަލް ކޯޓުގެކު ކުރެވިފައިމިވާ ނާފްއިސްތިއު)ހ(              

ދުވަހު، ކުރެއްދޫ  2014ޖޫން  04 ބެލިއިރު، އެ ޤާޟިއްޔާގައި  ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް ޤަޟިއްޔާ

ޤީކުރުމުގެ ގޮތުން ޅ. މާބިންހުރާ ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ރައްހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ރިސޯޓެއް ތަ



 HC-A/566/2016 ާލސާަޚުަަިޟްއާޔަިނުމުނަޮގުތގެަޤަ 
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 ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަނަށް ދައްކާފަވާ ން ކޮސްޓުގެ ގޮތުގަ މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑްޒިޝައެކުއި

US$5,000,000.00 ެޒިޔާތު ޙަވާލުވެފަ ވީނަމަވެސް، هللا ރިކާ ޑޮލަރު( ގެ ޗެކާ ޢަބްދު)ފަސް މިލިޔަން އެމ

ލިބިފަ ނުވާތީއާ، އަޙްމަދު  ނަށް ލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަސާ މޯއެ ފައި

 ރާއި ޙާމިދު އިސްމާޢިލާ ދެމީހުން ބައިވެރިވެގެން އެޗެކު ޙާމިދު އިސްމާޢީލް ޙިއްސާވާ އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫ

ގައި  2014ޖޫން  09ޓަށް އުންމިލޭނިއަމް ކެޕިޓަލް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ބޭންކް އެކަ

ވަނަ  12ގެ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( 68/10ންބަރު  ނަ ޖަމާކޮށްފައިވާތީކަމަށްބުނެ ޤާނޫނު

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އަޙްމަދު  132ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި  131ވަނަ މާއްދާއާ ޙަވާލާދީ،  13މާއްދާއާއި، 

ތެރިވުމުގަ ނާތްސް ރުފިޔާއިން ފެށިގެން މަތީ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާއަށް ޚިޔާހަހާއަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރުގެ މައްޗަށް  ދި

  ގެން އިސްތިއުނާފް ކުރެވިފައިވާ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ބައިވެރިވުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއާ ގުޅި 

84/Cr-C/2016 ާށް ތަކަ އާއި ގުޅިގެން ދެފަރާތުން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަޤަޟިއްޔ

ގެ ކުރިން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ލުމު ށް އިސްތިއުނާފީ ކޯޓުން ބެއަބަލައި، މިދަޢުވާގެ މައުޟޫ 

 މުރު" ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ކޯޓު އަ( "ދިވެހިރާއްޖޭގ2018ެފެބުރުއަރީ  01) SC-SJ/01/2018 ބަރުނަން 

( 2018ފެބުރުއަރީ  06) SC-SJ/03/2018 އަށާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު

 ރެވެއެވެ.އަށް ބެލިއިރު،  އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަ ކުރު"އަމު ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ކޯޓު "ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 

 SC-SJ/01 (01/2018 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ކަމަކީ، ( ފުރަތަމަ 1) 

  ؛އިވަނަ ނަންބަރުގަ 05 ގެ "މުރު ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ކޯޓު އަ( "ދިވެހިރާއްޖޭގ2018ެފެބުރުއަރީ 

ސީއާއި، ޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާކަށްސިޔާސީ އެކި އެކި ސަބަބުތަ

 މުޢާހަދާތަކާ ދިވެހިރާއްޖޭ ބައިވެރިވެފައިވާ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއިބެހޭ ބައިނަލް އަޤްވާމީ

ދަޢުވާ މައްޗަށް ބިނާކޮށް  ކުގެކަނޑައެޅިގެން ޚިލާފަށް ހިންގާފައިވާ ޖިނާއީ ތަޙްޤީޤުތަ

ލާފަށް ޤާނޫނީ އިޖުރާއާތުތަކާ ޚި  ށް ނުފޫޒު ފޯރުވައިގެންގެއަ އުފުލާ ފަރާތަށާއި ފަނޑިޔާރު 

ޕްރީމް ބެލެނިވެރިކަމުގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ދަށުން ސު ކޮށްފައިވާ ޙުކުމް ތަކުގެ މައްޗަށް



 HC-A/566/2016 ާލސާަޚުަަިޟްއާޔަިނުމުނަޮގުތގެަޤަ 
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ސަލަތަކަކީ ޤާނޫނީ އެމައްކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބެލިއިރު، 

ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ތުގެ ފަރާުތން ގޮތް ރީޢަހަމަތަކުގެ މަތިްނ އަލުން ަބލައި ޝަ

ކަށްވާތީ، އެ މަްއސަލަތަކާމެދު ޝަރުޢީ ހަމަތަކުެގ މަތިން އަލުން ގޮތެއް މައްސަލަތަކަ

އި ތަކާއާއި މިފަރާތްހ.ސާމަރާ އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބުދުލްޣަފޫރު،.... -4ދެން:...ކަނޑައެޅެން

ވާގޮތުގެ މަތިން ބެލެވޭެނ ގޮތްބެހޭ މައްސަލަތައް ޤާނޫނުއަާސސީއާއި ޤާނޫނުތަކާ އެއް

 ށްޓަކައި ވަގުތުން ދޫކޮށް މިނިވަން ކުރުމަްށ އަމުރު ކުރުމާއެކު...އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަ

 SC-SJ/03 (06/2018 ން ކޮށްފައިވާ ކުރުމާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރުމިފަދައިން ބަޔާ 

 ވަނަ ނަންބަރުގައި؛1ގެ ކޯޓު އަމުރު"ގެ ކޯޓު ( "ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމ2018ްފެބުރުއަރީ 

ކޯޓު އަމުރުގައި  SC-SJ/01/2018 ޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރުދިވެހިރާއް

ކުރެވިފައިާވ  ވަނަ ނަންބަރުަގއި ބަޔާން 5ގެ ތެރެއިްނ އެއަމުރުގެ ހިމެނިފައިވާ ބަިއތަކު

ފަރާތްތައް އެއި ށްޓަކަސުމަބެހޭ މައްސަލަތައް ައުލން ބެލޭނެ ިއންތިޒާމް ހަމަޖެއް ތްތަކާފަރާ

 ބާޠިލު ބަޔަކީ، އަދި .....މިދެރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބަޔާއިވަގުތުން ދޫކޮށް މިނިވަންކު

 ނޑައަޅައި،...ބައިތަކެއް ކަމަށް ކަ

  އްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރުވެހިރާދިމިފަދައިން ބަޔާން ކޮށްފައި އޮތް އޮތުމަށް ބެލިއިރު، 

2018/SC-SJ/01 (01 ުދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ކޯޓ2018ުރުއަރީ ފެބ" ) ެވަނަ  05 އަމުރު"ގ

( 2018ފެބުރުއަރީ  06) SC-SJ/03/2018 އެކީގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ނަންބަރު

 ފައިވާ މެނި ހި އަމުރުގައިއެން ބާޠިލުކޮށްފައި ނެތްކަމާއި، "މުރުޓު އަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ކޯ"

 ފަރާތްތަކާބެހޭ  ކުރެވިފައިވާ ބަޔާން  ނަންބަރުގައި ވަނަ 05 އަމުރުގެއެބާޠިލު ކޮށްފައިވަނީ،  ތެރެއިން ބައިތަކުގެ

 މިނިވަންކުރުމަށް  ދޫކޮށް  ވަގުތުން  އެފަރާތްތައް  ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި އިންތިޒާމް  ބެލޭނެ  ލުން އަ  މައްސަލަތައް

  ރު ހެންކަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބައެ ،އި އެކަނިކަމާއިބަ ކަނޑައަޅާފައިވާ

2018/SC-SJ/01 (01  ީދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ކޯޓު އަމ2018ުފެބުރުއަރ" ) ެވަނަ  05ރު"ގ

 ޙަކަން އެގޮތުގައި ދެމިގެން ދާނެކަމެވެ. ޞައް ބާޠިލުކުރި ބައި ފިޔަވައި ދެންހުރި ބައިތަކުގެ ނަންބަރު
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ތިއުނާފަށް ހުށަހަޅާފައި އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބުލްޣަފޫރުގެ ފަރާތުން އިސް   ،މަކީ ( ދެވަނަކަ 2)

އަށް ޚިޔާނާތްތެރިވުމުގަ ބައިވެރިވުމުގެ ކުށުގެ މިވާ ދިހަހާސް ރުފިޔާއިން ފެށިގެން މަތީ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާ

( 2018ރީ ރުއަފެބު 01) SC-SJ/01/2018 ގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރުރާއްޖޭ ދިވެހި މިމައްސަލައަކީ 

ގެ ބާޠިލު ނުވެ އޮތް ބައިގައި ބަޔާން ވަނަ ނަންބަރު 05ރު"ގެ "ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ކޯޓު އަމު

އަސާސީއާއި، ނޫނުސިޔާސީ އެކި އެކި ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާ ކޮށްފައިވާ ފަދައިން، 

އެޅިގެން ޚިލާފަށް ޤުތަކާއިބެހޭ ބައިނަލް އަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކާ ކަނޑަޙައްދިވެހިރާއްޖޭ ބައިވެރިވެފައިވާ އިންސާނީ 

ފުލާ ފަރާތަށާއި ފަނޑިޔާރުގެއަށް ނުފޫޒު ދަޢުވާ އު ހިންގާފައިވާ ޖިނާއީ ތަޙްޤީޤުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް 

ކަމުގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ވެރި ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ ޙުކުމް ތަކުގެ މައްޗަށް ބެލެނި ތުތަކާޤާނޫނީ އިޖުރާއާ ފޯރުވައިގެން

ބަލާފައިވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ބެލެވެން  ލަތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްޅިފައިވާ މައްސަ ދަށުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެ

ފެބުރުއަރީ  SC-SJ/01 (01/2018 ނަކަމާއި، އެހެނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރުއޮން

ށް ވަކި ޤަޟިއްޔާތަކަނަންބަރުގައި ވަކި  05ޓު އަމުރު"ގެ ގެ ކޯ( "ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު 2018

ކަމާއި މިގޮތުން އަޙްމަދު އަދީބު  ޙަވާލާދިނުމުގެ ބަދަލުގައި، ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ ދަޢުވާ ރައްދުވި ފަރާތްތަކެއް

ށް އުފުލިފައިވާ އްޗަނިފައިވާއިރު، އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބުދުލްޣަފޫރުގެ މަހިމެ ޢަބުދުލްޣަފޫރުގެ ނަން މިއަމުރުގައި

ދަދެއްގެ ފައިސާއަށް ޚިޔާނާތްތެރިވުމުގަ ބައިވެރިވުމުގެ ކުށުގެ މިދަޢުވާއާ ދިހަހާސް ރުފިޔާއިން ފެށިގެން މަތީ ޢަ 

ހިންގާފައިވާ  ޒު ފޯރުވައިގެން ނުފޫ ދަޢުވާ އުފުލާ ފަރާތަށާއި ފަނޑިޔާރުގެއަށް  ހިންގާފައިވާ ޝަރީޢަތަކީ ގުޅިގެން 

ރިމިނަލް ލެއް އޮތްކަމަށްބަލައި ކުއިޙުތިމާލު އޮތްކަމާއި، އިސްވެ ބުނެވުނުފަދަ އިޙްތިމާގެ  ވުމު ކަމަށްޝަރީޢަތެއް 

މަދު އަދީބު ޢަބުދުލްޣަފޫރާއި ގުޅޭ ގޮތުން ނިންމުން އިން އަޙްޤަޟިއްޔާ Cr-C/2016/229 ނަންބަރު ކޯޓުގެ

 ރުމުން ބެލެވުނު މި ކޯޓުގެ ނަންބަރު ފުކުމަދު އަދީބު ޢަބުދުލްޣަފޫރުގެ ފަރާތުން އިސްތިއުނާއަޙް  ބިނާވެފައިވާ ބައި

2016/HC-A/567  ި229 އްޔާގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރުޤަޟ/Cr-C/2016 ާއަޙްމަދު އިން ޤަޟިއްޔ 

އަދި ޝަރުޢީ ޤާނޫނީ  ޔަކީއެބަ  ގުޅޭ ގޮތުން ނިންމުން ބިނާވެފައިވާ ބައި ބާޠިލުކޮށް، ޢަބުދުލްޣަފޫރާއި އަދީބު

ޤާނޫނީ އަދި  ބަޔާމެދު އެ ވާތީ،ބަޔަކަށް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ގޮތް  ންލައި ޝަރީޢަތު ން ބަ މަތިން އަލު ހަމަތަކުގެ 
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)ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2010/22ޤާނޫނު ނަންބަރު   ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި،ހަމަތަކުގެ މަތިން އަލުން ގޮތް ޝަރުޢީ

ލުކުރުމަށް  އެމައްސަލަ ޙްވީ އެބައި ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ތަ އްމާދާގެ )ށ( ދަށުން މާ ނަވަ  46ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު(ގެ 

 ނިންމާފައިވާކަމާއި، އިސްތިއުނާފު ކުރެވިފައިވާ މިމައްސަލަ ކުރިމިނަލް ކޯޓަށް ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާގުން

  ހެޅި ނިމިފައިވަނީ އިސްވެ ބުނެވުނު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ހުށަ

229/Cr-C/2016 ާކަމެވެ. ންނައާ ދާދި އެކުއެކީގައިކަން އެގެން އޮޤަޟިއްޔ 

 

  ންބަރު ނަ  ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފައިމިވާ އިސްތިއުނާފް ކުރެވި ( ތިންވަނަ ކަމަކީ،3)    

84/Cr-C/2016 ާއިގެ ބަޅޭ ގޮތުން ނިންމުން ބިނާވެފައިވާ ގު ޢަބުދުލްޣަފޫރާއި އަދީބު އަޙްމަދުއިން ޤަޟިއްޔ

 ށް ކަމަ ތެއް  ޝަރީޢަ ހިންގާފައިވާ ގެން އުފުލާ ފަރާތަށާއި ފަނޑިޔާރުގެއަށް ނުފޫޒު ފޯރުވައި ދަޢުވާ  ޝަރީޢަތަކީ

ޅަންޖެހޭ އަކަނޑަ  ގޮތް ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން އަލުން ބަލައި ޝަރީޢަތުގެ ފަރާތުންލު އޮތަތީ، ވުމުގެ އިޙުތިމާ 

 ކަމެވެ. ން އޮންނަގެ ތެރޭގައި މިމައްސަލަ ހިމެނިގެންވާކަން އެގެމައްސަލަތަކު

         

ލަބިއްޔަތަށް ޣުއަސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ މިމައް އެހެންކަމުން، ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެމަތިން             

ން އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބުދުލްޣަފޫރާއި އިޔާޤަޟިއް Cr-C/2016/84 ނަންބަރު ރިމިނަލް ކޯޓުގެކުވުނީ އެއްބަސްވެ 

ގެ މަތިން ހަމަތަކު  ނޫނީޤާ ލުކޮށް، އެބަޔަކީވާ ބައި އެޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމުން ބާޠިގުޅޭ ގޮތުން ނިންމުން ބިނާވެފައި

ޝަރުޢީ  ނޫނީ އަދިބަޔާމެދު ޤާއެ  ވާތީ،ބަޔަކަށް އަޅަންޖެހޭ ކަނޑަ ގޮތް  ބަލައި ޝަރީޢަތުގެ ފަރާތުންއަލުން

ރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ދިވެހި) 2010/22ޤާނޫނު ނަންބަރު ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި،  މަތިން އަލުން ގޮތެއްހަމަތަކުގެ 

 .ކަމަށެވެ ޖެހޭނެކޯޓަށް ތަޙްވީލުކުރަން  ކުރިމިނަލް އެބައި ވަނަ މާއްމާދާގެ )ށ( ދަށުނ46ް ޤާނޫނު(ގެ
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 :ްޙުކުމ 
 ންބަރު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަރުމުން، ދެންފަހެ ބަޔާންވެދިޔަ ސަބަބުތައް އެހެން ހު              

84/Cr-C/2016 ާއަޅައި ކަނޑަ ތުވާކަމަށްށް ކުށް ސާބިގެ މައްޗަދުލްޣަފޫރު ޢަބް  އަދީބު ދުއަޙްމަ  ގައިޤަޟިއްޔ

އި ލުން ބަލަތިން އަމަ ހަމަތަކުގެއަދި ޝަރުޢީ ޤާނޫނީ  އެބަޔަކީ، ކޮށްބާޠިލު ބައި ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމުގެ އެ

އަލުން  ކުގެ މަތިންހަމަތަ ޝަރުޢީ ޤާނޫނީ އަދި  ބަޔާމެދުއެ  ވާތީ،ބަޔަކަށް ނޑައަޅަންޖެހޭ ކަގޮތް  ންޝަރީޢަތު 

ވަނަ  46 ގެ ()ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު 2010/22 ޤާނޫނު ނަންބަރުކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި،  ގޮތް

ޔާބެލި މިޤަޟިއް ޓުގައިކޯޖޭގެ ހައިދިވެހިރާއް ލުކުރުމަށްކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ތަޙްވީ ބައިއެ ދަށުން ގެ މާއްދާގެ )ށ( 

 މެވެ.ކުމްކޮށްފީ ޙު ފަނޑިޔާރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން

 

 


