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 ވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު ދި 

 ދިވެހިރާއްޖެ 
 

 ގޮތުގެ ޚުލާޞާ  ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު 
 
 

  ާ5142016 :ނަންބަރު ޤަޟިއްޔ/HC-A/ 
 

 :ްއިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތ  

   
 :ްއިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތ  

 
 

  ް1439 ރަބީޢުލްއައްވަލް 17 * ނިމުނު ތާރީޚް:     1438 މުޙައްރަމް 05  :ރަޖިސްޓްރީ ތާރީޚ     
    2017ޑިސެންބަރު    05                2016އޮކްޓޯބަރު   06                

 
 

  ު148ނަންބަރު:  ޤަޟިއްޔާ   އިސްތިއުނާފުކުރެވުނ/Cr-C/2015 

  ިކޯޓު ކްރިމިނަލް: ކޯޓު ނިންމެވ 
  :ްކުރުން ބިސް ޓްރެފިކްކެނެމައްސަލައިގެ ބާވަތ 
  :ް2016ޖޫން  29* ނިމުނު ތާރީޚް:            2015މާރިޗް  03ހުށަހެޅި ތާރީޚ 
 
 

  :ްމައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލިސ 

ނޑިޔާރު ޢަބްދު   ނޑިޔާރު ޝުޖާޢު ޢުޘްމާން  ޝުޢައިބު ޙުސައިން ޒަކަރިއްޔާ،ޣަނީ މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ލްފަ  ފަ
 )ރިޔާސަތު(

 

 ބްރެޑްލީ ހ.   ދާއިމީ އެޑްރެސް:*    ޒާމް ނަޢީމްއަހުނަން:  *
 ބްރެޑްލީ ހ.   މިހާރުގެ އެޑްރެސް:*   A073894 ކާޑު ނަންބަރު: * އައިޑީ 

   ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ދާއިމީ އެޑްރެސް:  *  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް * ނަން: 
  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް  އެޑްރެސް:* މިހާރުގެ   * އައިޑީ ކާޑުނަންބަރު:  
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  ާދަޢުވާގެ ޚުލާޞ: 
 

ޤަޟިއްޔާ ނިމިފައިވާ ގޮތް ޝަރުޢީ އަދި  Cr-C/2015/148ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ކްރިމިނަލްމިއީ 

ގެ ޒާމް ނަޢީމް އަހުހ. ބްރެޑްލީ ޔާ ިއސްތިއުނާފު ކުރުމަށް އެދި ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފުކަމަށް ބުނެ އެޤަޟިއް

 ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން ބެލިފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެކެވެ.

 

 ވެ.ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހެފަރާތަކީ  މިޤަޟިއްޔާގައި ދަޢުވާރައްދުވާ 

 

 
 
 

 :ްފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައ 

 

އްޔާއަކީ ބަލާއިރު އެޤަޟި ޤަޟިއްޔާއަށް Cr-C/2015/148ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ކްރިމިނަލް (1

އޯގަސްޓް  28 ޒާމް ނަޢީމް އާއި، މާލެ / ގ. ތަބުރުގެ މުޙައްމަދު ބިޝާރު އިސްމާޢީލްމާލެ / ހ. ބްރެޑްލީ އަހު

ފުޅާ  ،އެހައިކަންހާއިރު، މިމީހުންގެ ތެރެއިން މުޙައްމަދު ބިޝާރު އިސްމާޢީލް 09:30ދުވަހު  2013

ރަގް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ޑު ދާއިރާއެއްގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު މޯލްޑިވްސް

ލިޖެންސަށް ލިބުމާގުޅިގެން މުޙައްމަދު ބިޝާރު އިސްމާޢީލް އަތުލައިގަތުމަށްޓަކައި ހިންގުނު އިންޓެ

އާ ޒާމް ނަޢީމްމަސްތުވާތަކެތި އަހު މުޙައްމަދު ބިޝާރު އިސްމާޢީލް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ،އޮޕަރޭޝަނުގައި

އިރު، އެހައިކަންހައި 21:18ދުވަހުގެ އެ، ލޫމާތު ފުލުހުންނަށް ލިބިފައިވަނިކޮށްކަމުގެ މަޢުޙަވާލުކުރަންދާ

މާޢީލް ސައްޔިދުކިލެގެފާނުމަގުގައި ހުންނަ އޭ.ޖޭ އެމްޕޯރިއަމް ފިހާރަކައިރީގައި މުޙައްމަދު ބިޝާރު އިސް 

މުޙައްމަދު  ،ގޮސް އެތަނުގައި މަޑުކުރިވަގުތުމް، އިތުރު މީހަކާއެކު އެތަނަށްޒާމް ނަޢީމަޑުކޮށްގެން ހުއްޓާ އަހު

)ހަތަރެއް( ފިލްމު  04ތެރެއިން ފެނުނު ނޫކުލައިގެ ކޮތަޅުގެ  ޒާމް ނަޢީމްއާ ޙަވާލުކުރިއަހު ،ބިޝާރު އިސްމާޢީލް

ބިސް ހުރިކަމަށް އެތަކެތީގެ ތަޙުލީލް ރިޕޯޓުން ދައްކާތީ، ޤާނޫނު ގްރާމް ކެނެ 126.6282ދަޅުގައި ހުސްކުރި 

ޙަވާލާދީ، އެ މާއްދާގެ އްދާގެ )ހ( އާ މާވަނަ  106)މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤަނޫނު( ގެ  2011/17ނަންބަރު 

ގެ މުޙައްމަދު ބިޝާރު ޒާމް ނަޢީމް އާއި، މާލެ / ގ. ތަބުރު އަހު )ނ( ގެ ދަށުން، މާލެ / ހ. ބްރެޑްލީ



 HC-A/451/2016 ޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާސާ ޤަ

 3316471ފެކްސް: ، 3325029ފޯން: ، ދިވެހިރާއްޖެ، މާލެ، އާބުރުޒުހިނގުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް
 www.highcourt.gov.mvވެބްސައިޓް:     info@highcourt.gov.mvއީމެއިލް:

3 

ނޑު ފުލުހުން  ޒާމް ނަޢީމްގެއަހު، ރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއާއިރެފިކްކުލްގެ މައްޗަށް ކެނަބިސް ޓުމާޢީ އިސް ހަށިގަ

ރ. 52385/-ބަލައި ފާސްކުރަމުންދަނިކޮށް، އޭނާ ލައިގެންހުރި ޖިންސްގެ ކަނަތްފަރާތު ޖީބުން ފެނުނު 

ރެއްގެ ދަށުން މުޙައްމަދު ބިޝާރު )ފަންސާސް ދެހާސް ތިންސަތޭކަ އަށްޑިހަ ފަސްރުފިޔާ( އާއި، ކޯޓުއަމު

ރ -/1030500ކޮޓަރިން ފެނުނު އިސްމާޢީލް ދިރިއުޅޭ ގ.ތަބުރުގެ ފުލުހުން ބަލައި ފާސްކުރިއިރު، އޭނާ ދިރިއުޅޭ 

)ފަސްދޮޅަސް ހަހާސް ތިންސަތޭކަ  USD66333)އެއްމިލިއަން ތިރީސްހާސް ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ( އާއި، 

)ދުއިސައްތަ ސިންގަޕޯރ  SG200)ތިންސަތޭކަ ޔޫރޯ( އައި،  300ތިރީސް ތިން ޔޫއެސް ޑޮލަރު( އާއި، 

މުޙައްމަދު ބިޝާރު އިސްމާޢީލް މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ  ޒާމް ނަޢީމްއާއި،އަކީ އަހުޑޮލަރ(

ދަޢުވާކުރުމުން ބެލުނު  ދައުލަތުންދައުލަތަށް ނަގައިދިނުމަށް އެދި   ފައިސާކަމަށް ބެލެވޭތީ އެފައިސާ

 ،މައްސަލައެއްކަމާއި

ޒާމް އުލަތުން މާލެ / ހ. ބްރެޑްލީ އަހުދެންފަހެ، ދަ " އެޤަޟިއްޔާގައި ޙުކުމް ކުރައްވާފައިވަނީ

ބިސް ޓްރެފިކްކުރުމުގެ އިސްމާޢީލްގެ މައްޗަށް ކުޅަ ކެނެ ނަޢީމްއާއި، މާލެ / ގ. ތަބުރުގެ މުޙައްމަދު ބިޝާރު 

އެހައިކަންހާއިރު، މިމީހުންގެ  09:30ދުވަހު  2013އޯގަސްޓް  28ކުށުގެ މިދަޢުވާ ޝަރީޢަތުން ބެލުމުން، 

ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު  ،ތެރެއިން މުޙައްމަދު ބިޝާރު އިސްމާޢީލް

ލިޖެންސަށް ލިބުމާގުޅިގެން މުޙައްމަދު ބިޝާރު އިސްމާޢީލް އިންޓެ ގުރވިސްގެ ޑުރަމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަ

މަސްތުވާތަކެތި  އަތުލައިގަތުމަށްޓަކައި ހިންގުނު އޮޕަރޭޝަނުގައި މުޙައްމަދު ބިޝާރު އިސްމާޢީލް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ

 21:18ވަހުގެ ލޫމާތު ފުލުހުންނަށް ލިބިފައިވަނިކޮށް، މިދު ކަމުގެ މަޢުރަންދާޙަވާލުކުއާ ޒާމް ނަޢީމްއަހު

އެހައިކަންހާއިރު، ސައްޔިދުކިލެގެފާނުމަގުގައި ހުންނަ އޭ.ޖޭ އެމްޕޯރިއަމް ފިހާރަކައިރީގައި މުޙައްމަދު ބިޝާރު 

ޒާމް ނަޢީމް، އިތުރު މީހަކާއެކު އެތަނަށް ގޮސް އެތަނުގައި މަޑުކުރިވަގުތު މާޢީލް މަޑުކޮށްގެން ހުއްޓާ އަހުއިސް

ޒާމް ނަޢީމްގެ ޙަވާލުކުރިކަމާއި، މިކޮތަޅު އަހު ނަޢީމްއާ ކޮތަޅެއް ޒާމްހުއަ، މުޙައްމަދު ބިޝާރު އިސްމާޢީލް

ބިތުވާތީއާއި، މުޙައްމަދު ސާ ހިޔާޒަތުގެ ދަށުން ފެނިފައިވާކަން ހެކިންގެ ހެކިބަހުންނާއި ގުޅިފައިވާ ޤަރީނާތަކުން 

)ހަތަރެއް( ފިލްމް ހުސްކުރި   04 ޒާމް ނަޢީމް އާ ޙަވާލުކުރި ކޮތަޅުގެ ތެރެއިން ފެނުނު ހުއަ، އިސްމާޢީލްބިޝާރު 

ބިސް ން ދައްކާތީ، ކެނެ ބިސް ހުރިކަމަށް އެތަކެތީގެ ތަޙުލީލް ރިޕޯޓުރާމް ކެނެގު  126.6282ދަޅުގައި 
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އްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ޒާމް ނަޢީމް ކުށްވެރިވެމަދު ބިޝާރު އިސްމާޢީލްއާއި އަހުކުރުމުގެ ކުށުން މުޙައްޓްރެފިކް

ވަނަ  108)މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤަނޫނު( ގެ  2011/17ން ޤާނޫނު ނަންބަރު ކުށުގެ އުޤޫބާތެއްގެ ގޮތު މި

ޒާމް ނަޢީމް އާއި، މާލެ / ދަށުން، މާލެ / ހ. ބްރެޑްލީ އަހު އްދާގެ )ހ( އާއި ޙަވާލާދީ، އެ މާއްދާގެ )ނ( ގެމާ

އްކަ ރުފިޔާ( އިން ރ )އެއްލަ-/100,000 ގ. ތަބުރުގެ މުޙައްމަދު ބިޝާރު އިސްމާޢީލް އުމުރަށް ޖަލަށްލުމާއެކު 

)އެކެއް( މަސްދުވަހުގެ  01(ން ފެށިގެން 2016ޖޫން  29ޖޫރިމަނާކުރުމަށް ޙުކުމްކޮށް، މިފައިސާ މިއަދު )

ޒާމް އި އަހުތެރޭގައި މިކޯޓަށް )ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް( ދައްކާ ޚަލާސްކުރުމަށް މުޙައްމަދު ބިޝާރު އިސްމާޢީލް އާ

ނޑު ފުލުހުން ބަލައި ގެން އަހުގައި، މިމައްސަލައާ ގުޅި އަށް އަންނަޢީމު ޒާމް ނަޢީމްގެ ހަށިގަ

-/52385ފަރާތުގެ ފަހަތު ޖީބުން ފެނުނު ޒާމް ނަޢީމް ލައިގެންހުރި ޖީންސުގެ ކަނާތް އަހު ފާސްކުރަމުންދަނިކޮށް،

މުޙައްމަދު ބިޝާރު ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން، ރ. )ފަންސާސް ދެހާސް ތިންސަތޭކަ އަށްޑިހަ ފަސްރުފިޔާ(އާއި، 

ދިރިއުޅޭ  ދިރިއުޅޭ ގ.ތަބުރުގެ ފުލުހުން ބަލައި ފާސްކުރިއިރު، މުޙައްމަދު ބިޝާރު އިސްމާޢީލް އިސްމާޢީލް

 USD66333ރ )އެއްމިލިއަން ތިރީސްހާސް ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ( އާއި، -/1030500ކޮޓަރިން ފެނުނު 

ސަތޭކަ ޔޫރޯ( އައި، )ތިން  300)ފަސްދޮޅަސް ހަހާސް ތިންސަތޭކަ ތިރީސް ތިން ޔޫއެސް ޑޮލަރު( އާއި، 

SG200 ަޒާމް ނަޢީމް އާއި، ކުން ލިބުނު ފައިސާއެއްކަން އަހު)ދުއިސައްތަ ސިންގަޕޯރ ޑޮލަރ( އަކީ ކޮން ގޮތ

)މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ  2011/17މުޙައްމަދު ބިޝާރު އިސްމާޢީލްއަށް ބުނެދެވިފައނުވާތީ، މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ޒާމް ނަޢީމްއާއި، މުޙައްމަދު ބިޝާރު އިސްމާޢީލު ށުން އަހުއްދާގެ )ހ(ގެ ދަ މާވަނަ  160ޤާނޫނު(ގެ 

ނޑައަޅައި، މިފައިސާ ދައުލަތަށް  ނެގުމަށް މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ ފައިސާކަމަށް ކަ

  މިފަދައިންނެވެ." މިޤަޟިއްޔާ ނިންމީމެވެ.، އަމުރުކޮށް

 

 ނިންމާފައިވަނީ ކޯޓުން  އެ ޤަޟިއްޔާ Cr-C/2015/148ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ކްރިމިނަލް (2

 ޒާމް ނަޢީމްގެ އަހު އިސްތިއުނާފުކުރަމުން، ޤަޟިއްޔާ ބުނެ އެ ޚިލާފަށްކަމަށް ތަކާޤާނޫނީ އުޞޫލު ޝަރުޢީ ނުވަތަ

މެދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ ތަކާ ނުކުތާއެ ފާހަގަކޮށް،  ހަތަރެއް(  ނުކުތާ) 04 ،ފަރާތުން

 ވާހަކަދައްކާފައިވެއެވެ.މަޖިލިހުގައި 
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 ،ީބިސް ޒާމު ނަޢީމުގެ މައްޗަށް ކުޅަ ކެނެ ދައުލަތުން ހ.ބްރެޑްލީ އަހު ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކ

ޒާމް ނަޢީމުގެ ހިޔާޒަތުގެ ދަށުން ފެނުނު މަތިން ފެނުނު ކޮތަޅެއް އެއީ އަހުދަޢުވާގައި، މަގު  ކުށުގެ  ޓްރެފިކްކުރުމުގެ

ކޮތަޅަކީ މަގުމަތިން ފެނުނު  ޤަޟިއްޔާގައި ފެނުނު ކަމަށް ބުނާކަނޑައަޅުއްވާފައިވާއިރު މިއެއްޗެއްކަމަށް 

ޒާމް ށްވާތީ އެފެނުނު ކޮތަޅަކީ އަހުއެއްޗެއްކަމަށާއި އެތަނަކީ ޢާންމުންވެސް ހިނގާބިގާވެ އުޅޭ މަގުމަތި ކަމަ 

ހެއްގެ މިލްކުން ނުވަތަ އެމީހެއްގެ އަތުން ނަޢީމުގެ ހިޔާޒަތުން ފެނުނު އެއްޗަކަށް ނުވާނޭ ކަމަށާއި ހިޔާޒަތަކީ އެމީ

ނޑުން ނުވަތަ އެމީހަކު ފިޔަވައި އެހެން މީހަކަށް ބާރުނުފޯރުވޭ ގޮތަށް ހުންނަ އެމީހަކު  ނުވަތަ އެމީހެއްގެ ހަށިގަ

ނޑި އޮންނަ އެމީހެއްގެ ކޮޓަރިން ނުވަތަ އެފަދަ އަލަމާރިއަކުން ފެނުނު އެއްޗަކަށްވާން  އަތުގައި އެކަނި ތަޅުދަ

 HC-A/212/2009ޤަޟިއްޔާއިންނާއި ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  SC-A/07/2010ކަން ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ޖެހޭ

އެނގެން އޮންނަ ހިނދު ބަޔާންކުރެވުނު ޤަޟިއްޔާތަކުގައި ނިންމަވާފައިވާ ނިންމުމަށް ބަލާއިރު ޤަޟިއްޔާއިންވެސް 

ނަޢީމުގެ ފިންގަރ ޕްރިންޓްވެސް ނެތްއިރު އަދި އެކޮތަޅުގައި ޒާމް އޮތް ކޮތަޅެއް އެކޮތަޅުގައި އަހު މަގުމަތީގައި

މަސްތުވާތަކެތި ހުރިކަމަށްބުނަ ފިލްމު ހުސްކުރި ދަޅުތަކުގައިވެސް އަހްޒާމް ނަޢީމުގެ ފިންގަރ ޕްރިންޓްވެސް 

ށްކަމަށް ނެތްއިރު ޙަވާލާދެވޭ ޤަޟިއްޔާގައި ހިޔާޒަތުގެ މާނަ ކޮށްފައިވަނީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުޞޫލަތަކާ ޚިލާފަ

 ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.

 ،ީކޮތަޅު  މަސްތުވާތަކެތި ހުރިކަމަށް ބުނާ މިޤަޟިއްޔަގައި ބަޔާންކުރާ ދެވަނަ ނުކުތާއަކ

ށް ދައްކާފައިނުވާ ކަމަށާއި އެތަކެތި ނެގީ ޒާމް ނަޢީމަ އަހުއޮތްތަނުން ނަގާފައި އޭގައި ހުރި އެއްޗެއް ތުހުމަތުކުރެވޭ 

ޔާ މީހެއްކަމުގައި އޭނާ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ބުނެފައިވާ ކަމާއި އަދި އޭނާ ދިނީ ޢަބްދުއްރަޙްމާނު ރަފީޢު ކި

އެނގެން ނެތްކަމަށާއި  އައިސީއެއްގެ އަތަށް ކަމަށް ބުނާއިރު އެއީ ކޮން އައިސީއެއްކަން ޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑީއިން

ވާތަކެތި ދިޔަގޮތް އެނގެންނެތުމުން ލީލު ކުރުމަށް ލެބޯޓަރީއާއި ހަމައަށް އެކޮތަޅުގައި ހުރި މަސްތު އަދި ތަޙު

މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށްބުނާ ތަކެތީގެ ޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑީ އާމެދު ސުވާލު އުފެދިފައިވާ ކަމަށްބުނެ ހުށަހެޅި 

 ނުކުތާއެވެ.
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   ،ީބަޔާންކުރެވުނު ޤަޟިއްޔާގައި ދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށް ހެކިބަސް ތިންވަނަ ނުކުތާއަކ

ދީފައިވާ ހެކިންގެ ހެކިބަހުގައި ބޮޑެތި ފުށުއެރުންތަކެއް ހުރިކަމަށާއި މިގޮތުން މިޤަޟިއްޔާގައި ބަޔާންކުރެވޭ 

ން ހެކިންގެ ދިލްކުޝާ ގޯޅިން ހައްޔަރު ކުރެވުނީ ކިތައްމީހުންކަ ގުޅިގެން އެކަން ހިނގިކަމަށް ބުނާހާދިސާއާއި 

އަތަށް ކޮތަޅެއް ދިން  ޒާމް ނަޢީމުއަހުހެކިބަހުން ސާފުނުވާ ކަމަށާއި އަދި ބިޝާރު ކިޔާ މީަހކު ތުހުމަތު ކުރެވޭ 

ކޮތަޅުކަން ހެކިންގެ  ކޮތަޅަކީ ބިޝާރު ދިންކަމަށް ބުނާ ން ފެނުނުހެއްކަކު ބުނާއިރު ދިލްކުޝާ ގޯޅި ކަމަށް

 ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ. ހެކިބަހުން ސާބިތުކޮށް ނުދެވޭކަމަށްބުނެ
 

   ުލައިގެން ހުރި ޖިންސުގެ ކަނާތް ފަރާތު  ޒާމް ނަޢީމްއަހު ވަނަ ނުކުތާއަކީ، ހަތަރ

ރ. )ފަންސާސް ދެހާސް ތިންސަތޭކަ އަށްޑިހަ ފަސްރުފިޔާ( އަކީ އޭނާ އަކީ 52385/-ފަހަތު ޖީބުން ފެނުނު 

ވުމުން އެއީ ކްލަބުގެ ފައިސާ ކަމަށްވާއިރު، އަދި ޓީ.ސީ ސްޕޯރޓްސް މެނޭޖަރ ކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުރި މީހަކަށް 

މިފެނުނު ފައިސާއަކީ އެފަދަ މަޤާމެއްގައި ހުރި މީހެއްގެ އަތުގައި ހުރުން އެކަށީގެންވާ އަދަދެއްކަމަށް ބުނެ 

 ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.

 
 

ދެ ފަރާތުން ހުގައި ގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލި މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭ  (3      

ފައިވާ ލިޔެކިއުންތަކަށް ބަލާއިރު، އާ ގުޅޭ ގޮތުން ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅާދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި މި މައްސަލަ

 އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 

 

ގައި ޤަޟިއްޔާ Cr-C/2015/148ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ކްރިމިނަލް ( ފުރަތަމަ ކަމަކީ،3.1)

ޒާމް ގޮތުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު، އަހު މުގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅުނު ދަޢުވާއަށާއި އެ ޤަޟިއްޔާ ނިމިފައިވާއަހުޒާމު ނަޢީ

ގެ ދަށުން މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު() 2011/17ގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ނަޢީމު

ރުކުރެވުނު އިރު ލައިގެން ގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަބިސް ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ދަޢުވާއާއި، އަޙުޒާމް ނަޢީމު މި ކުށު ކެނެ

ރ. )ފަންސާސް ދެހާސް ތިންސަތޭކަ އަށްޑިހަ -/52385ފެނުނު ސުގެ ކަނާތްފަރާތު ފަހަތު ޖީބުން ންހުރި ޖީ
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އެ ފައިސާ ދައުލަތަށް އަކީ މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ ފައިސާކަމަށް ބެލެވޭތީ ފަސްރުފިޔާ( 

 ،ދަޢުވާކުރުމުން ބެލުނު މައްސަލައެއްކަމާއިނެގުމަށް އެދި 

ދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ، ޒާމް ނަޢީމު އިންކާރުކުރުމުންމި ދަޢުވާއަށް އަހު

ޗަށް ބަލައި، ގެ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅި ހެކިތަކާއި ޤަރީނާތަކުގެ މައް ޓުފީހުގެ ފަރާތުން ކްރިމިނަލް ކޯޖެނެރަލްގެ އޮ 

ޒާމް ނަޢީމްއާ ޙަވާލުކުރަންދާކަމުގެ މައުލޫމާތު ހުޢަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި އަ މުޙައްމަދު ބިޝާރު އިސްމާޢީލް ގިނަ

އެހައިކަންހާއިރު،  21:18ދުވަހުދުވަހުގެ  2013އޯގަސްޓް  28ލިބިފައިވަނިކޮށް،  ފުލުހުންނަށް

ސައްޔިދުކިލެގެފާނު މަގުގައި ހުންނަ އޭ.ޖޭ އެމްޕޯރިއަމް ފިހާރަ ކައިރީގައި މުޙައްމަދު ބިޝާރު އިސްމާޢީލް 

ޙައްމަދު ބިޝާރު މު އެތަނަށް ގޮސް މަޑުކުރިވަގުތު ޒާމް ނަޢީމާއި އިތުރު މީހަކު ކޮށްގެން ހުއްޓާ އަހުމަޑު

ގެ ހިޔާޒަތުގެ ދަށުން ޒާމް ނަޢީމުއެ ކޮތަޅު އަހުޒާމް ނަޢީމްއާ ކޮތަޅެއް ޙަވާލުކުރިކަމާއި، އިސްމާޢީލް އަހު

  04 ތެރެއިން ފެނުނު ކޮތަޅުއެ  ބިތުވާތީއާއިސާފެނިފައިވާކަން ހެކިންގެ ހެކިބަހުންނާއި ގުޅިފައިވާ ޤަރީނާތަކުން 

ން ރާމް ކެނަބިސް ހުރިކަމަށް އެތަކެތީގެ ތަޙުލީލް ރިޕޯޓުގު  126.6282ދަޅުގައި މް ހުސްކުރި )ހަތަރެއް( ފިލް

ޤާނޫނު ނަންބަރު އްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ޒާމް ނަޢީމް ކުށްވެރިވެބިސް ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ކުށުން އަހުދައްކާތީ، ކެނެ 

 ދީ، އެ މާއްދާގެ )ނ( ގެއްދާގެ )ހ( އާއި ޙަވާލާމާވަނަ  108)މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤަނޫނު( ގެ  2011/17

ރ )އެއްލައްކަ ރުފިޔާ( -/100,000 ޒާމް ނަޢީމް އުމުރަށް ޖަލަށްލުމާއެކު ދަށުން، މާލެ / ހ. ބްރެޑްލީ އަހު

ޒާމް ނަޢީމް ލައިގެންހުރި ޖިންސުގެ ކަނާތް އަހުޒާމް ނަޢީމް ހައްޔަރުކުރެވުނު އިރު، އަހު އިން ޖޫރިމަނާކޮށް،

އަކީ،  ރ. )ފަންސާސް ދެހާސް ތިންސަތޭކަ އަށްޑިހަ ފަސްރުފިޔާ(-/52385ފަރާތުގެ ފަހަތު ޖީބުން ފެނުނު 

ޤާނޫނު ނަންބަރު ޒާމް ނަޢީމް މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ ފައިސާކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އަހު

ށް ނެގުމަށް މިފައިސާ ދައުލަތަގެ ދަށުން ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  160)މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު(ގެ  2011/17

  އެގޮތުގެމަތިންކަން އެނގޭކަމެވެ. ، އަމުރުކޮށް

 
 

ސް ބިޒާމު ނަޢީމުގެ މައްޗަށް ކުޅަ ކެނެ ބްރެޑްލީ އަހު  ދައުލަތުން ހ. ކަމަކީ، ދެވަނަ ( 3.2)

އް ހުރި ކޮތަޅަކީ ފިލްމު ހުސްކުރި ދަޅުތަބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސްތުވާތަކެތި އަޅާފައިވާ  ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ދަޢުވާގައި



 HC-A/451/2016 ޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާސާ ޤަ

 3316471ފެކްސް: ، 3325029ފޯން: ، ދިވެހިރާއްޖެ، މާލެ، އާބުރުޒުހިނގުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް
 www.highcourt.gov.mvވެބްސައިޓް:     info@highcourt.gov.mvއީމެއިލް:
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ޒާމް ނަޢީމުގެ ހިޔާޒަތުގެ އެއީ އަހުއާންމުން ހިނގާބިނގާ އުޅޭ މަގެއްގެމަތިން ފެނިފައިވާ ކޮތަޅަކަށް ވާއިރު، 

ނޑައަޅުއްވަ ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު އި ޙިޔާޒަތު މާނަކޮށްފައިވަނީ، ދަށުން ފެނުނު އެއްޗެއްކަމަށް ކަ

2010/SC-A/07  ު2009ޤަޟިއްޔާއިންނާއި ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރ/HC-A/212  ްޙިޔާޒަތު  ޤަޟިއްޔާއިންވެސ

 އި،ޤާނޫނީ އުޞޫލަތަކާ ޚިލާފަށްކަމަށާޝަރުޢީ އަދި މާނަކޮށްފައިވާ ގޮތާ ތަފާތުކޮށް، 

 

ގައި ބަޔާންކުރާ މަސްތުވާތަކެތި ހުރިކަމަށް ބުނާ ކޮތަޅު ބިންމަތީގައި އޮއްވައި މިޤަޟިއްޔާ

މަށާއި، އެ ކޮތަޅު ނެގުމަށްފަހު އޭގައި ހުރި އެއްޗެއް އެތަނުން އެކޮތަޅު ނެގީ ޢަބްދުއްރަޙްމާނު ރަފީޢު ކަ

ށް ދައްކާފައިނުވާނެ ކަމަށާއި، އެ ކޮތަޅު ނެގުމަށްފަހު ދިނީ އައިސީ އަތަށް ކަމަށް ޒާމް ނަޢީމައަހުތުހުމަތުކުރެވޭ 

އޮފް ޗެއިން އެ ތަކެތި ޙަވާލުކުރިކަން  އާޢަބްދުއްރަޙްމާނު ރަފީޢު ބުނާއިރު އެއީ ކާކުކަން އަދި އެމީހާ

ކޮތަޅުގައި ހުރި  ކުރުމަށް ލެބޯޓަރީއާއި ހަމައަށް އެލީލު ތަޙުއެނގެން ނެތުމުގެ އިތުރުން އެ ތަކެތި  ކަސްޓަޑީއިން

އާމެދު ތަކެތީގެ ޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑީ ބުނާ މަސްތުވާތަކެތި ދިޔަގޮތް އެނގެންނެތުމުން މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް

  ކަމަށާއި، ސުވާލު އުފެދިފައިވާ

ހެކިބަހުގައި ބޮޑެތި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ހުށަހެޅި ހެކިންގެ ތުކުރުމަށް ދަޢުވާ ސާބި 

އަތަށް ކޮތަޅެއް ދިން ކަމަށް ހެއްކަކު  ޒާމް ނަޢީމުއަހުބިޝާރު ކިޔާ މީހަކު އަދި ފުށުއެރުންތަކެއް ހުރިކަމަށާއި 

ޝާރު ދިންކަމަށް ބުނާ ކޮތަޅުކަން ހެކިންގެ ބިމު އަތަށް އަހުޒާމު ނަޢީބުނާއިރު ދިލްކުޝާ ގޯޅިން ފެނުނު ކޮތަޅަކީ 

 ކިބަހުން ސާބިތުކޮށް ނުދެވޭކަމަށާއި،ހެ

ރ. )ފަންސާސް ދެހާސް 52385/-ޖީބުން ފެނުނު ގެ ނަޢީމު  ޒާމް އަހުއޭގެ އިތުރުން، 

ތިންސަތޭކަ އަށްޑިހަ ފަސްރުފިޔާ( އަކީ އެފަދަ މަޤާމެއްގައި ހުރި މީހެއްގެ އަތުގައި ހުރުން އެކަށީގެންވާ 

 އަހުޒާމު ނަޢީމުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކަކީ މިއީކަން އެނގޭކަމެވެ.އަދަދެއްކަމަށް ބުނެ 

 

 

ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ޒާމް ނަޢީމުގެ މައްޗަށް ޕްރޮސިއަހު ކަމަކީ، ވަނަ ތިން ( 3.3)

ބިސް ދަށުން ކެނެ ( ގެ 2011/17ތުން ކޮށްފައިވާ ދަޢުވާއަކީ މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަންބަރު ފަރާ



 HC-A/451/2016 ޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާސާ ޤަ

 3316471ފެކްސް: ، 3325029ފޯން: ، ދިވެހިރާއްޖެ، މާލެ، އާބުރުޒުހިނގުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް
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ފެނުނު  އޭނާގެ އަތުންޒާމް ނަޢީމު މި ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރެވުނު އިރު ރެފިކްކުރުމުގެ ދަޢުވާއާއި، އަހުޓް

އަކީ މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކޮށްގެން ރ. )ފަންސާސް ދެހާސް ތިންސަތޭކަ އަށްޑިހަ ފަސްރުފިޔާ( -/52385

ށް އެ ފައިސާ ދައުލަތަށް ހޯދާފައިވާ ފައިސާކަމަށް ބެލެވޭތީކަމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ބަޔާންކޮ

 ،ދަޢުވާއެއްކަމާއިކޮށްފައިވާ ނެގުމަށް އެދި 

 

ގައި  1)މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤަނޫނު( ގެ ޖަދުވަލު  2011/17ބިސްއަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ނެކެ

"ޓްރެފިކްކުރުން" މަސްތުވާތަކެތި ، އިހިމެނިފައިވާ މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބާވަތެއްކަމާ

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުާރ  144މީހަކު، މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ، ޕެޑްލަރަކަށް ނުވާ 

ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ކަމެއް ފުރިހަމަވާގޮތަށް މަސްތުވާތަކެތިން މުޢާމަލާތުކުރުމަށެވެ. ނުވަތަ ޕެޑްލަރަކަށް ހުރެ، މި 

އްދާގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ދެ ކަމެއް ފުރިހަމަވާގޮތަށް މަސްތުވާތަކެތިން ވަނަ މާ 144ޤާނޫނުގެ 

 ، މުޢާމަލާތުކުރުންކަމަށްވާއިރު

ނޑައަޅައި ވަނަ މާއްދާގައި  108ކުރުމަކީ މި ޤާނޫނުގެ ބިސް ޓްރެފިކްކެނެ ކުށެއްކަމަށް ކަ

 100000/-ހެއްގެ އަދަބަކީ ޢުމުރަށް ޖަލަށްލުމާއެކު ތަޖުރީމްކޮށްފައިވާ ޢަމަލެއްކަމާއި، އެފަދަ ކުށެއް ކޮށްފި މީ

)ދިހަމިލިއަން( ރުފިޔާއާއި ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން  10000000/-)އެއްލައްކަ( ރުފިޔާއިން ފެށިގެން 

 ޖޫރިމަނާކުރުންކަން އެނގޭކަމެވެ.

 

 

ކެނެބިސް ޒާމު ނަޢީމުގެ މައްޗަށް ކުޅަ ބްރެޑްލީ އަހު ދައުލަތުން ހ. ކަމަކީ، ވަނަ ( ހަތަރު 3.4)

އް ހުރި ކޮތަޅަކީ ފިލްމު ހުސްކުރި ދަޅުތަބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސްތުވާތަކެތި އަޅާފައިވާ  ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ދަޢުވާގައި

ޒާމް ނަޢީމުގެ ހިޔާޒަތުގެ އެއީ އަހުއާންމުން ހިނގާބިނގާ އުޅޭ މަގެއްގެމަތިން ފެނިފައިވާ ކޮތަޅަކަށް ވާއިރު، 

ނޑައަޅުއްވަދަށުން ފެނުނު އެއްޗެއްކަމަށް  ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު އި ޙިޔާޒަތު މާނަކޮށްފައިވަނީ، ކަ

2010/SC-A/07  ު2009ޤަޟިއްޔާއިންނާއި ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރ/HC-A/212   ްޙިޔާޒަތު ޤަޟިއްޔާއިންވެސ

އްގެ ހިޔާޒަތަކީ އެމީހެ އި،ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުޞޫލަތަކާ ޚިލާފަށްކަމަށާމާނަކޮށްފައިވާ ގޮތާ ތަފާތުކޮށް، 



 HC-A/451/2016 ޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާސާ ޤަ

 3316471ފެކްސް: ، 3325029ފޯން: ، ދިވެހިރާއްޖެ، މާލެ، އާބުރުޒުހިނގުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް
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ނޑުން ނުވަތަ އެމީހަކު ފިޔަވައި އެހެން މީހަކަށް  މިލްކުން ނުވަތަ އެމީހެއްގެ އަތުން ނުވަތަ އެމީހެއްގެ ހަށިގަ

ނޑި އޮންނަ އެމީހެއްގެ ކޮޓަރިން ނުވަތަ އެފަދަ  ބާރުނުފޯރުވޭ ގޮތަށް ހުންނަ އެމީހަކު އަތުގައި އެކަނި ތަޅުދަ

ޤަޟިއްޔާއިންނާއި  SC-A/07/2010ން ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު އަލަމާރިއަކުން ފެނުނު އެއްޗަކަށްވާން ޖެހޭކަ 

އްވާ މަގުމަތީގައި އޮ، ކަމަށްބުނެއެނގެން އޮންނަޤަޟިއްޔާއިންވެސް  HC-A/212/2009ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ތަކެތި މަސްތުވާހުރި ކޮތަޅުގައި  އަދި އެ ކޮތަޅުގައި ނެގި، މި މައްސަލާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ، 

 ނެތުމުން،ޒާމް ނަޢީމުގެ ފިންގަރ ޕްރިންޓްވެސް އަހުފިލްމު ހުސްކުރި ދަޅުތަކުގައިވެސް  ހުރިކަމަށްބުނާ އަޅާފައި

ޤަޟިއްޔާގައި ހިޔާޒަތުގެ މާނަ ކޮށްފައިވަނީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުޞޫލަތަކާ  އިސްތިއުނާފުކުރެވިފައި މިވާ 

 ވާހަކަތަކުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު،  ޒާމު ނަޢީމުގެ ފަރާތުން ދައްކާފައިވާއަހުޚިލާފަށްކަމަށް ބުނެ 

ނޑުގައި  "މަސްތުވާއެއްޗެއް އަތުގައި ހުރުން" ކަމަށް ބެލެވޭނީ، މީހެއްގެ އަތުގައި ނުވަތަ ހަށިގަ

މަސްތުވާއެއްޗެއް މާއްދީގޮތުން ހުންނަ ހުރުމާއި، މީހެއްގެ ކޮންޓްރޯލުގެ ދަށުގައިވާ ތަނެއްގައި ނުވަތަ އެއްޗެއްގައި 

ދާގައި ވަނަ މާއް  9ންނަ ހުރުން ހިމެނޭގޮތުންކަމަށް މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނުގެ މަސްތުވާ އެއްޗެއް ހު

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގޭއިރު،

މީހެއްގެ އަތުގައި މަސްތުވާތަކެތި ހުރިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިގެން އެމީހެއްގެ ހަށިގަނޑާއި ހެދުން 

ބަލައި ފާސްކުރުމަށް ފުލުހުން ދިއުމުން އަތުގައި ނުވަތަ ހެދުމުގައި ހުރި މަސްތުވާތަކެތި ބިންމައްޗަށް 

ވިޔަސް، އެއީ އެމީހެއްގެ އަތުން ފެނުނު  ވައްޓާލުމުން އެތަކެތި ފުލުހުން ނެގިއިރު ހުރީ ބިންމަތީގައި ކަމަށް

ހުށަހެޅިފައިވާ އެއްޗެއް ނޫންކަމަށް ބެލެވޭނެ ޙާލަތެއްނޫންކަމާއި، އެ ތަކެތި ބިންމައްޗަށް ވައްޓާލީ އެމީހާކަން 

ނަމަ އެއީ އެމީހެއްގެ އެއްޗެއްކަން ނުވަތަ އެމީހެއްގެ އަތުން ފެނުނު ހެކިތަކާއި ޤަރީނާތަކުން ސާބިތުވާ 

ނޑައެޅިދާނެކަމާއި، އެގޮތަށް ނިންމާ ނިންމުމަކީ އެއްޗެއްކަމަ  SC-A/07/2010ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ށް ކަ

އުޞޫލަކާއި ގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައި ޤަޟިއް HC-A/212/2009  ޤަޟިއްޔާއިންނާއި ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު

 ނުވަތަ ނިންމަވާފައިވާ ނިންމެވުމަކާ ފުށުއަރާކަމެއްނޫންކަމާއި،

ންކޮށްފައިވާފަދައިން ފިލްމު ތަކެތި ހުރީ މި މައްސަލާގައި ބަޔާ ން މަސްތުވާއަދި މީހަކު ދި

އި ކޮތަޅަކަށް ލާފައިކަމަށްވެފައި، އެ ކޮތަޅު ދިނުމާއެކު ފުލުހުން އެ ކޮތަޅާ ހުސްކުރި ދަޅުތަކަކަށް އަޅާފަ



 HC-A/451/2016 ޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާސާ ޤަ

 3316471ފެކްސް: ، 3325029ފޯން: ، ދިވެހިރާއްޖެ، މާލެ، އާބުރުޒުހިނގުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް
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ފުލުހުން ނަގައި  ޙަވަލުވިމީހާގެ ފަހަތުން ދާންފެށުމުން އެ ކޮތަޅު ބިންމައްޗަށް ވައްޓާލުމުން، އެ ކޮތަޅު

ތަޙުލީލުކުރާ ޙާލަތުގައި އެކޮތަޅުތެރޭގައިވާ ދަޅުތަކުން އެމީހެއްގެ އިނގިލީގެ ނިޝާން ނުފެނި ހިނގައިދާނެކަމާއި، 

އަދި އެ ތަކެތި އަޅާފައިވާ ކޮތަޅުގެ ބާވަތުން އެ ކޮތަޅުންވެސް އިނގިލީގެ ނިޝާން ނުލިބި ހިނގައިދާނެކަމާއި، 

އެކަނި ބިނާކޮށް އެއީ އެމީހަކު ބިންމައްޗަށް ވައްޓާލި އެއްޗެއް ނޫންކަމަށް  ނަމަވެސް އެސަބަބުގެ މައްޗަށް

ނޑައަޅަންޖެހޭ ސަބަބެއްނޫންކަން     ވެ.ފާހަގަކުރެވޭކަމެކަ

 
 

ކޮތަޅު  މަސްތުވާތަކެތި ހުރިކަމަށް ބުނާ ގައި ބަޔާންކުރާމިޤަޟިއްޔާ ( ފަސްވަނަ ކަމަކީ،3.5)

ށް ދައްކާފައިނުވާ ކަމަށާއި އެތަކެތި ޒާމް ނަޢީމަ އަހުއޭގައި ހުރި އެއްޗެއް ތުހުމަތުކުރެވޭ ތަނުން ނެގުމަށްފަހު  އޮތް

ނެގީ ޢަބްދުއްރަޙްމާނު ރަފީޢު ކިޔާ މީހެއްކަމުގައި އޭނާ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ބުނެފައިވާ ކަމާއި އަދި އޭނާ 

ން ޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑީއިން އެނގެން ދިނީ އައިސީއެއްގެ އަތަށް ކަމަށް ބުނާއިރު އެއީ ކޮން އައިސީއެއްކަ

ނެތްކަމަށާއި އަދި ތަޙުލީލު ކުރުމަށް ލެބޯޓަރީއާއި ހަމައަށް އެކޮތަޅުގައި ހުރި މަސްތުވާތަކެތި ދިޔަގޮތް 

އެނގެންނެތުމުން މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށްބުނާ ތަކެތީގެ ޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑީ އާމެދު ސުވާލު އުފެދިފައިވާ 

 ޢީމުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ނުކުތާގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު،އަހުޒާމު ނަކަމަށްބުނެ 

ފަހު ބިންމަތީގައި އޮތް މަސްތުވާތަކެތި ޒާމު ނަޢީމު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނައުމަށްއަހު

ޒާމު ނައީމުއާއެކު ހުރި މީހާއާއި ފުލުހުން މަށް ބެލެވުނު ކޮތަޅު ނަގައި އަހުޒާމު ނަޢީމުއާއި އަހުހުރިކަ

ޒާމު ނަޢީމުމެންގެ އެއްޗެއް ނޫންކަމަށް ބުނެފައިވާކަން އެ ތަނުގައި އެވަގުތު ތިބި ން އެއީ އަހުސުވާލުކުރުމު

 ފުލުހުންގެ ހެކިބަހުން އެނގޭކަމާއި، އެ ކޮތަޅު ބިންމަތިން ނެގީ ޕޮލިސް ލާންސް ކޯޕްރަލް ޢަބްދުއްރަޙުމާން ރަފީޢު 

ޒާމުއަށް ދައްކައި ކޮތަޅުގައި ހުރި ތަކެތި އަހު ކަމަށްވާއިރު، އެގަޑީގައި ވާރޭ ވެހެން ފެށުމުގެ ސަބަބުން، އެ

ސުވަލުކޮށްފައިވަނީ ފުލުހުންގެ މަރުކަޒަށް ގެންދިއުމަށްފަހުގައިކަން އަބްދުއްރަޙުމާނު ރަފީޢުގެ ހެކިބަހުން 

 އެނގޭކަމާއި، 

 އަދި މަސްތުވާތަކެތި ހުރިކަމަށް ބުނާ ކޮތަޅު ބިންމަތިން ނެގީ ޢަބްދުއްރަޙުމާނު ރަފީޢު ކަމަށާއި،

އަދި ޢަބްދުއްރަޙުމާނު ރަފީޢު އެ ކޮތަޅު ޙަވަލުކުރީ "އައި ސީ" އާ ކަަމށް ޢަބްދުއްރަޙުމާނު ރަފީޢު 



 HC-A/451/2016 ޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާސާ ޤަ

 3316471ފެކްސް: ، 3325029ފޯން: ، ދިވެހިރާއްޖެ، މާލެ، އާބުރުޒުހިނގުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް
 www.highcourt.gov.mvވެބްސައިޓް:     info@highcourt.gov.mvއީމެއިލް:

12 

ބުނެފައިވާއިރު، ޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑީ ރިޕޯޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތަށް ބަލާއިރު، މި ޙާދިސާގައި އަތުލައިގަނެވުނު 

ތުން އެކަން ޒާމު ނަޢީމުގެ ފަރާ މުން، އަހުކަން އެނގެންނެތުއ ސީ" ކިޔާ މީހަކާ ޙަވާލުވެފައިވާ ތަކެތި "އަ

 ވެސް ޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑީ ފޯމުން ތަޙުލީލު ކުރުމަށް ލެބޯޓަރީއާއި ހަމައަށް ދިޔަގޮތް ފާހަގަކޮށް، އަދި އެ ތަކެތި 

އަހުޒާމު ނަޢީމުގެ ފަރާތުން އެ ޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑީ އާމެދު ސުވާލު އުފެދިފައިވާ ކަމަށްބުނެ ، އެނގެންނެތުމުން

އެނގޭއިރު، ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އެ ކަންކަމުގެ ވާހަކަދައްކާފައިވާކަންކްރިމިނަލް ކޯޓުގައިވެސް ކުތާގެ މައްޗަށް ނު

 މައްޗަށް ބައްލަވާފައިވާކަން އެނގެން ނެތްކަމާއި،

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި، އަތުލައިގަނެވޭ މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ 

ނޑައަޅަނީ އެ ތަކެތީގެ ތަޙުލީލު ރިޕޯޓުގެ ނަތީޖާގެ މައްޗަށް ތަކެއްޗަކީ މަސްތުވާ  ތަކެތިކަމަށް ޝަރީޢަތުން ކަ

ބިނާކޮށްކަމާއި، އަދި ތަޙުލީލު ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސްތުވާ ތަކެއްޗަކީ ތުހުމަތުކުރެވޭފަރާތުގެ އަތުން 

ކުށުގެ ވެށިން ގެނެވޭ މީހުންނާއި ، ނީކަށަވަރުކުރައްވަ ޝަރީޢަތުން  ނެވުނުތަކެތިކަން ދަނެގަނެ އެކަންއަތުލައިގަ 

ތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭގޮތުން ތައްޔާރުކުރެވޭ ފޯމުތަކުގައިވާ މަޢުލޫމާތާއި، އަތުލައިގަނެވޭ ތަކެތީގެ "ޗެއިން 

މައިން އޮފް ކަސްޓަޑީ ފޯމު" ގައި ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު، ކުށުގެ ވެށިން އެތަކެތި ނެގުމާ ހަ

ނިމިގެން އައުމާ ހަމައަށް ޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑީގެ ކޮށް އަށް އެ ތަކެތި ފޮނުވައި ތަޙުލީލުފެށިގެން ލެބޯޓަރީ

ނޑި ގުޅިގެން   ގޮސްފައިވާނަމަކަމާއި،  ސިލްސިލާ މެދު ނުކެ

 "މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ މައްސަލަތަކުގައި ހެކީގެ ގޮތުގައި ހިފެހެއްޓޭ އެއްޗެއްސާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ 

ކުގައި ހެކީގެ ގޮތުގައި ހިފެހެއްޓޭ ތަކެތީގެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު" އަށް ބަލާއިރު، މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ މައްސަލަތަ

ތެރެއިން މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް ގެންދަންވާނީ، ނުވަތަ އެކަކު އަތުން 

ފަރާތުގެ ވަނަވަރު އަދި ހަވާލުކުރެވޭ ތާރީޚާއި ފަރާތާއި، ޙަވާލުވާ  ކުރާއަނެކަކު އަތަށް ބަދަލުކުރަންވާނީ، ޙަވާލު

ވަނަ މާއްދާއިން  23އެ ގަވާއިދުގެ  ކުރުމަށްފަހުގައިކަން އި ފުރިހަމަގަޑި، ޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑީ ފޯމުގަ

 އެނގޭކަމާއި،   

އަތުލައިގަނެވޭ މީހުންނާއި ތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތު ފޯމާއި ޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑީ ފޯމާއި ތަޙުލީލު 

ނޑިފައިވާނަމަ، ތަޙުލީލު ރިޕޯޓުގައިވާ  މަޢުލޫމާތު ދިމާނުވާނަމަ ނުވަތަ ޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑީގެ ސިލްސިލާ މެދުކެ
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ގެ އަތުން އަތުލައިގަނެވުނު ތަކެތިކަން ވޭ މީހާރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސްތުވާ ތަކެއްޗަކީ ތުހުމަތުކުރެ

ނޑަނޭޅެނެކަން ފާހަގަކުރެވޭއިރު،  މި މައްސަލާގައި އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ޝައްކެއްނެތި ސާބިތުވާކަމަށް ކަ

ކުރީ ތަކެތި ނެގި ފަރާތަކީ ޢަބްދުއްރަޙުމާނު ރަފީޢުކަމާއި އެތަކެތި ޢަބްދުއްރަޙުމާނު ރަފީޢު ޙަވާލު  އަތުލައިގަނެވުނު

"އައި ސީ" އާ ކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު، ޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑީ ފޯމުން އެކަން އެނގެން ނެތްކަމާއި، ޗެއިން އޮފް 

ގައި ޢަބްދުއްރަޙުމާނު  21:25ވަނަ ތާރީޚުގެ  2013އޮގަސްޓް  28ކަސްޓަޑީ ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުން، 

ގައި އެތަކެތި  13:20ވަނަ ދުވަހުގެ  2013ސެޕްޓެމްބަރު  04ކުށުގެ ވެށިން އެތަކެތި ނެގުމަށްފަހު، ރަފީޢު 

ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ޕޮލިސް ކޯޕްރަލް ޙަސަން ޝުޖާޢުއާކަމާއި، އަދި އޭގެ ފަހުން އެތަކެއްޗާ ޙަވާލުވި ފަރާތެއް 

ޓަޑީ ފޯމުން ނުވަތަ ފަރާތްތަކެއް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު ޗެއިން އޮފް ކަސް

  ހަގަކުރެވޭކަމެވެ. އެނގެން ނެތްކަން ފާ

 
 

      ނަންބަރު  ފުކުރެވިފައި މިވާ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެއިސްތިއުނާ  ( ހަވަނަ ކަމަކީ،3.6)

148/Cr-C/2015  ިދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށް ހެކިބަސް ދީފައިވާ ހެކިންގެ ހެކިބަހުގައި ހުށަހެޅުނު ޤަޟިއްޔާގައ

ގުޅިގެން އެކަން ހާދިސާއާއި  މިމމައްސަލާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތުން އެބޮޑެތި ފުށުއެރުންތަކެއް ހުރިކަމަށާއި 

ކަމަށާއި އަދި  ގޯޅިން ހައްޔަރު ކުރެވުނީ ކިތައްމީހުންކަން ހެކިންގެ ހެކިބަހުން ސާފުނުވާ ހިނގިކަމަށް ބުނާ

އަތަށް ކޮތަޅެއް ދިން ކަމަށް ހެއްކަކު ބުނާއިރު ދިލްކުޝާ  ޒާމް ނަޢީމުއަހުބިޝާރު ކިޔާ މީހަކު ތުހުމަތު ކުރެވޭ 

ގޯޅިން ފެނުނު ކޮތަޅަކީ ބިޝާރު ދިންކަމަށް ބުނާ ކޮތަޅުކަން ހެކިންގެ ހެކިބަހުން ސާބިތުކޮށް ނުދެވޭކަމަށްބުނެ 

 ށަހެޅި ނުކުތާގެ މައްޗަށް ބެލިއިރު،ޒާމު ނަޢީމުގެ ފަރާތުން ހުއަހު

މުގެ ބަހަށް ތުހުމަތު ކުރެވުނު އަހުޒާމް ނަޢީ  ދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހެޅި ހެކިންގެ ބަހަށާއި،

ބަލާއިރުވެސް، އަހުޒާމު ނަޢީމު ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު އެދިމާ ބިންމަތިން ފުލުހުން ކޮތަޅެއް ނަގާފައިވާކަން އެނގެން 

ކޮތަޅަކީ އަހުޒާމު ނަޢީމު ވައްޓާލި ކޮތަޅެއްކަމާމެދު އަހުޒާމު ނަޢީމު އިންކާރުކޮށްފައިވުމުން، އޮތްނަމަވެސް، އެ 

ނޫންތޯ  ދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހެޅުނު ހެކިތަކާއި ޤަރީނާތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ސާބިތުވޭތޯ ނުވަތަ

 ބަލަންޖެހޭ ކަމެއްކަން އެނގޭއިރު،
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ޒާމް ނައީމް އާއި ކޮތަޅެއް ޙަވާލުކުރާތަން ފެނުނުކަމަށް ހުބިޝާރު އިސްމާޢީލް އަމުޙައްމަދު 

ރަލް އަޙްމަދު ފަޟީލް ކޯޕްހެކިންކުރެ ތުން ހުށަހެޅި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާ ބުނެފައިވަނީ 

 ކަމާއި،  މުޙައްމަދު

ޒާމް ނައީމް ހައްޔަރުކުީރ ދު ޝަމްއޫންގެ ފަހަތުން ގޮސް އަހުޒާމް ނައީމް އާއި މުޙައްމަހުއަ

 ހައްޓައި ަހއްޔަރުކުީރ ހިފަ މުޙައްމަދު ޝަމްއޫން ޕޮލިސް ލާންސް ކޯޕްރަލް އަބްދުއްރަޙްމާން ރަފީއު ކަމާއި، 

ހުށަހެޅި ހެކިންކުރެ ތުން ކަން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާހަސީބުލްއަބްދުޕޮލިސް ލާންސް ކޯޕްރަލް 

 ހުށަހެޅި ހެކިންކުރެ ތުން އެނގެން އޮތްއިރު، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާމި ދެ ފުލުހުންގެ ބަހުން 

ދީފައިވާ  އާއި ލާންސް ކޯޕްރަލް އަޙުމަދު މާނިޢު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައިލް ސަފީލްލާންސް ކޯޕްރަލް އިސްމާޢީ 

ޒާމު ފިޔަވައި އަދި އަހުފައިވާކަމާއި، ހެކިބަހުގައި، އަޙުޒާމު ނަޢީމުއާއެކު އިރުތު މީހަކު އެތަނުން ނުދެކޭކަމަށް ބުނެ

 އިތުރު މީހަކު ފުލުހުން އެތަނުން ނުގެންދާކަމަށްވެސް އަޙުމަދު މާނިޢުގެ ހެކިބަހުގައި ބުނެފައިވާކަމާއި، 

ޒާމު ނަޢީމު ހުއްޓުވައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ޢަބްދުއްރަޙުމާނު ރަފީޢުކަމަށްވާއިރު، އަހުއަދި   

މް ޢީ ޒާމް ނަ ވަގުތު އަދި އޭގެފަހުންވެސް އަހު ހައްޔަރުކުރުމުގެ ކުރިން އަދި ހައްޔަރުކުރެވުނުމް ޢީ ޒާމް ނަހުއަ

ވާކަމަށް އަދި އެ ކޮތަޅު ވައްޓާލި ތަނެއްވެސް ފެނިފައިނު  ށާއި،ނުވާކަމައަތުން މަސްތުވާއެއްޗެއް ފެނިފައި

ކޮތަޅު އަހްޒާމް ނައީމް ވައްޓާލިތަން  ބުނެފައިވާކަމާއި، ނަމަވެސް އެ  ގައިގެ ހެކިބަހުޢުއަބްދުއްރަޙްމާން ރަފީ 

ސީބް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ޙަލް ބްދުޢަ ބުނެފައިވާއިރު  ޢުރަފީ ހަސީބު ބުނިކަމަށް އަބްދުއްރަޙްމާންލްދުއްކަމަށް އަބްދު

ން ވައްޓާލީއޭ ބުނަ  މް ކޮތަޅުޢީ ޒާމް ނަކަމާއި ނަމަވެސް އަހުށްލާއިރު، ކޮތަޅު ވެއްޓުނުތަން ދު ދީފައިވާ ހެކިބަހަށް ބަ 

 އިރު، ބުނެފައިވާޢަބްދުލްޙަސީބު ޒާމް ނައީމް އަތުން އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުދެކޭކަމަށް އި އަހުށާނުކެރޭނެކަމަ

ނޑަކަށް މު ހުށް ބަލާއިރު، އެ ކޮތަޅު އޮތީ އަހުޒާމު ނަޢީމި ހެކިންގެ ހެކިބަހަ  4ރިތަނާ ގާތްގަ

މު އެ ކޮތަޅު އަހުޒާމު ނަޢީ ފޫޓު ދުރުގައިކަމަށް މި ހެކިންގެ ހެކިބަހުން އެނގެން އޮންނަމަވެސް،  ވަރަކަށް 

ހެއްކަކު  ޒާމު ނަޢީމުގެ އަތުން އެކޮތަޅު ވެއްޓުނުތަންވެސް ފެނިފައިވާކަމަށް އެއްވެސް އަހުވައްޓާލިތަން ނުވަތަ 

 އިރު، ޞަރީޙަކޮށް، ސާފުކޮށް ހެކިބަސްދީފައިނުވާކަން އެނގޭ
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ނ. ވެލިދޫ މިރިހިމާގެ  ހެކިންކުރެ ޒާމް ނަޢީމުގެ ފަރާތުން ދިފާޢީ ހެކީގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅިހުއަ

އްރަޙުމާނު ދުބް ޢަހެކިބަހަށް ބަލާއިރު، އަހުޒާމު ނަޢީމު ހައްޔަރުކުރިއިރު، މުޙައްމަދު މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްރަޙުމާނު 

ހުޒާމު ނަޢީމު އެއްވެސް އެއްޗެއް އެއްލައިނުލާކަމަށާއި، އި، އެވަގުތު އަހުރީ އަހުޒާމު ނަޢީމުގެ ކުރިމަތީގައި ކަމަށާ

ވަރަކަށް ފޫޓު  12ނުވަތަ  15ފުލުހުން ބިންމަތިން ނެގި ކޮތަޅު އޮތީ އަހުޒާމް ަހއްޔަރުކުރި ހިސާބާއި 

 ދުރުގައިކަމަށް މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްރަޙުމާނުގެ ހެކިބަހުގައި ބުނެފައިވާކަމާއި، ދިފާޢީ ހެކިންކުރެ، މ. ތަންތާރަ 

އެކު ދިދަފަތި ހައްޔަރުކުރެވުނީ އަހުޒާމު ނަޢިމްއާއަހުޒާމް ނަޢީމު މުޙައްމަދު ޝަމްޢޫނުގެ ހެކިބަހަށް ބަލާއިރު، 

ދަނިކޮށްކަމަށާއި، ހައްޔަރު ކުރުމަށްފަހު ބިންމަތީގައި އޮތް ކޮތަޅެއް ދައްކައި  ދެމުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން

ވަރަކަށް ފޫޓު ދުރުގައިކަމަށާއި، އެކޮތަޅަކީ އެމީހުންގެ އެއްޗެއް  15ފުލުހުން ސުވާލުކުރިކަމަށައި، އެކޮތަޅު އޮތީ 

މު ޢީ ހިފަހައްޓާފައި ހުރިއިރު މުޙައްމަދު ޝަމްޢޫނަށް އަހުޒާމު ނަ ބުނެފައިވާނެކަމަށާއި، އަހުޒާމު  ނޫންކަމަށް 

ކިބަސް ދީފައިވާކަން ރަނގަޅަށް ފެންނަކަމަށާއި، އަހުޒާމު ނަޢީމު އެއްވެސް އެއްޗެއް އެއްލައިނުލާކަމަށް ބުނެ ހެ

   އެނގެންއޮންނަކަމެވެ.

 

ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި މުއްތަހަމުގެ މައްޗަށް ކޯޓަށް ދަޢުވާ ހުށަހަޅައި  ( ހަވަނަ ކަމަކީ،3.6)        

ހުގެ ޒިންމާއެއްކަމާއި، ހުށަހެޅޭ ރާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީއެދަޢުވާއެއް ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ ދަޢުވާކު

ދަޢުވާއެއް ސާބިތުވާކަމަށް މައްސަލަ ބައްލަވާ ކޯޓަށް ކަނޑައެޅުއްވޭނީ އެ މައްސަލައެއްގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް 

ކުގައި ފިޔަވައި މައްސަލަތަޙުދޫދު އާއި ޤިޞާސްގެ ހެކިތަކާއި ޤަރީނާތަކުގެ މައްޗަށް ބައްލަވައި،  ހެޅޭހުށަ

މައްސަލަތަކުގައި އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތް ދު އާއި ޤިޞާސްގެ ޙުދޫ އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއް ނެތް މިންވަރަށް، އަދި 

  މިންވަރަށް އެ މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވާނަމަ ކަމާއި، 

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފިހުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ހެކިން ހެކިބަސް އަދާކުރުމުގައި ހުންނަ          

މެނެންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ނުހިމެނި ނަ މަޢުލޫމާތުގެ ފުށުއެރުމާއި، ހިންފުށުއެރުންތަކާއި، ހުށަހެޅޭ ލިޔުންތަކުގައި ހު 

ތުކުރެވޭ ފަރާތަށް ކުށުގެ ތުހުމަ ،އެފަދަ މަޢުލޫމާތު އުނިވުމުގެ ސަބަބުން، ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ ކުށުގެ ޢަމަލު
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އެ ދަޢުވާއެއް  ވަރުގެ ޝައްކުތަކެއް ހުރިނަމަ،ތަ އެކަމުގައި އެކަށީގެންވާ މިންނިސްބަތްނުކުރެވޭނަމަ ނުވަ 

ނޑައެޅުމުގެ ޖާ   ގައެއް ނޯންނާނެކަން އެނގޭއިރު،މުއްތަހަމުގެ މައްޗަށް ސާބިތުވާކަމަށް ކޯޓުން ކަ

 ދަޅުތަކެއް  މައްސަލާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ، މަސްތުވާތަކެތި އަޅާފައިވާ ފިލްމުހުސްކުރި  މި

މް ވައްޓާލި ކޮތަޅެއް ކަމުގެ މައްޗަށް ހަރުދަނާ އަދި ސާފު ހެކިބަހެއް ޢީޒާމް ނަ ކޮތަޅަކީ އަހުހުރިކަމަށް ބުނާ 

ނެގުމަށްފަހު ތަޙުލީލުކޮށް ތަކެތި އަތުލައިގަނެވުނު ނގެން އޮތުމުންނާއި، ލިބިފައި ނުވާކަން އެޝަރީޢަތަށް 

ގެ އަތަށް ނިމިގެން ދިއުމާ ހަމައަށް، އެތަކެތި އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް އަދި އެކަކުގެ އަތުން އަނެކަކު

ޗެއިން ނެތުމުން،  ބަދަލުވަމުން ގޮސްފައިވާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑީ ފޯމުގައި ބަޔާންކުރެވިފައި 

މި މައްސަލާގައި ހުށަހެޅުނު ން އެނގެން ނެތުމުން، ސިލްސިލާކޮށް ގުޅިގެން ގޮސްފައިވާކަ  އޮފް ކަސްޓަޑީ

ރިޕޯރޓް"  ތަޙުލީލު"މަސްތުވާތަކެތީގެ  K(e)/DR/2013/1498މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ނަންބަރު 

ޒާމް ނަޢީމު ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު އެދިމާ މަގުމަތިން ނެގިކަމަށް ބުނާ ށްފައިވާ މަސްތުވާތަކެއްޗަކީ އަހުގައި ބަޔާންކޮ 

 އުފެދުމުގެ ފުރުޞަތުއޮތްކަމާއި، ތަކެތިކަމާމެދުވެސް ޝައްކު

ފުކުރެވިފައި މިވާ ކްރިމިނަލް އެގޮތަށް ހުރުން، އިސްތިއުނާ ން، ވުމާއެކު، ބަޔާންކުރެވިދިޔަ ކަންކަ

އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ޝައްކެއްނެތި ، ޤަޟިއްޔާގައި ހުށަހެޅުނު ދަޢުވާ Cr-C/2015/148ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ށް އަޙުޒާމް ނަޢީމުގެ މައްޗަށް ސާބިތުވާންނެތްކަމާއި، އެހެންކަމުން، އެ ޤަޟިއްޔާގައި ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމަ 

ނޑިޔާރުންނަށް އެއްބަސްވެވިފައިވެއެވެ.  ބަދަލުގެންނަންޖެހޭކަމަށް، މި މައްސަލަ މި ކޯޓުގައި ބެލި ފަ

 

  ްޙުކުމ 

ބިސް ކެނެ އިސްވެ ބަޔާންކުރެވިދިޔަ ސަބަބުތައް އެފަދައިން ހުރުމުން، ދެންފަހެ،  

ނޑައަޅުއްވައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު ކުރުމުގެ ކުށް އަހުޓްރެފިކް  2011/17ޒާމް ނަޢީމުގެ މައްޗަށް ސާބިތުވާކަމަށް ކަ

/ އެ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން، މާލެ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި ޙަވާލާދީ،  108)މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤަނޫނު( ގެ 

 ރުފިޔާ( އިން ޖޫރިމަނާކޮށް، ރ )އެއްލައްކަ -/100,000ޒާމް ނަޢީމް އުމުރަށް ޖަލަށްލުމާއެކު ހ. ބްރެޑްލީ އަހު

ރ. -/52385ޖީބުން ފެނުނު މް ލައިގެންހުރި ޖިންސުގެ ޒާމް ނަޢީ އަހުޒާމް ނަޢީމް ހައްޔަރުކުރެވުނު އިރު، އަހު



 HC-A/451/2016 ޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާސާ ޤަ
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ޒާމް ނަޢީމް މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކޮށްގެން ކީ، އަހުއަ )ފަންސާސް ދެހާސް ތިންސަތޭކަ އަށްޑިހަ ފަސްރުފިޔާ(

 160)މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު(ގެ  2011/17ފައިސާކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު ހޯދާފައިވާ 

ނަންބަރު  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މިފައިސާ ދައުލަތަށް ނެގުމަށް އަމުރުކުރައްވައި، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ

148/Cr-C/2015  ިލަ މި ކޯޓުގައި ބެލި ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމުގެ މިބައި، މި މައްސަޤަޟިއްޔާގައ

ނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ބާޠިލުކޮށް އެގޮތުގެމަތިން ޙުކުމްކޮށްފީމެވެ.   ފަ

  
 
 

  
 
 


