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  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު 

  ދިވެހިރާއްޖެ    

   ގޮތުގެ ޚުލާޞާ  ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު 
 

  ު2019 :ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ/HC-A/141   
  ިފަރާތް: އިސްތިއުނާފުކުރ 
 * :    މާލެ /  ކާމިީނހުަޅނުގގެ.މއ * ދާއިމީ އެޑްރެސް:           ޔާމީްނ ޢަބްދުލްޤަްއޔޫމްهللا ޢަބްދު ނަން

  މާލެ /ޫދވެހި .ހ :މިހާރުގެ އެޑްރެސް *      A054800: ނަންބަރު  * އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު  
  

 :ްއިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތ 
 *:   ވެލާނާގެ / މާލެ ދާއިމީ އެޑްރެސް:*             ރަްލގެ އޮީފސްޕްރޮސިކިއުޓަރ ެޖނެ ނަން

  ގެ / މާލެވެލާނާ :މިހާރުގެ އެޑްރެސް *                     -  :ނަންބަރު  ސްޓްރީ ރަޖި *
  

 :ް1440ޖުމާދަލްއާޚިރާ  16 ރަޖިސްޓްރީކުރެވުނު ތާރީޚ 
  2019 ވަރީ  ފެބުރު 21                   

  ް1440 ރަޖަބު 21: ނިމުނު ތާރީޚ    

 2019 މާރިޗު 28              
  

  :ުއިސްތިއުނާފު ކުރެވުނު ކޯޓު އަމުރ 
 I(60-2019)/167/2019/01-145ނަންބަރު:  *

  2019 ފެބުރުވަރީ 18* ނިންމެވި ތާރީޚް:               ކޯޓު ކުރިމިނަލްނިންމެވި ކޯޓު:  *

* :   ކޯޓު އަމުރު މައްސަލައިގެ ބާވަތް

  ާޙުކުމްކުރީ  ބަލައި  މިޤަޟިއްޔ: 
  ޙުސައިން ޝަހީދު ފަނޑިޔާރު ޙަސަން ޢަލީ       ފަނޑިޔާރު      ޢުޘްމާންޝުޖާޢު  އިސްފަނޑިޔާރު

                )ރިޔާސަތު(                              
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 :ާދަޢުވާގެ ޚުލާޞ  

އެ ޯކޓުން  އަމުރު ކޯޓު I(60-2019)/167/2019/01-145ގެ ނަންބަރު ކޯޓު ކުރިިމނަލް، މިއީ 

 އެދި ކުރުމަށް އިސްތިުއނާފު  އަމުރު  އެކަމަށްބުނެ ށްޚިލާފަ ޤާޫނނީ އުޞޫލުތަކާޝަރުޢީ އަދި  ނެރުްއވާފަިއަވނީ

ފަރާުތން ިދވެހިާރްއޖޭގެ ަހއިކޯޓަށް ހުށަެހޅުުމްނ ގެ ޔާީމްނ ޢަބްދުލްޤަްއޔޫމްهللا ޢަްބދުކާމިީނހުަޅނުގގެ، .މއ

.ލާބަ   ފައިވާ ަޤޟިއްޔާއެެކވެ

.ރަްލގެ އޮފީހެ ޕްރޮސިކިުއޓަރ ޖެނެފަރާަތކީ  ަރއްދުވާ މިޤަޟިއްާޔަގއި ދަޢުވާ   ވެ

  

  ަކުރެވުނު ނުކުތާތައް  ފާހަގ: 

  

ްށ އަމުރަ ކޯޓު   I(60-2019)/167/2019/01-145ކޯޓުގެ ނަންބަުރ  ކުރިމިނަލް -1

ހުަށހެޅިފަިއވާ ަމނީ ލޯްނޑްިރްނގގެ ަމއްސަަލއިގެ އިުތރުްނ، މޯލްޑިވްްސ މާރކެޓިންގ  ،އަމުރަކީއެ  އިރު،ލާބަ

ިއްނ ދައުލަތަްށ ލިބެންޖެޭހ ގިނަ ޢަަދދެއްގެ ފަިއސާއަށް އެންޑް ޕަބްިލކް ރިލޭޝަްނސް ކޯޕަރޭޝަން 

ކިންނަށް ުނފޫުޒ ޚިޔާނާތްތެިރެވފައިވާ މަްއސަލައާ ުގިޅގެން ފުުލހުްނ ތަޙްޤީޤު ުކރަމުންދާ ަމްއސަލަިއގެ ހެ 

ފޯރުވާފަިއވާކަން ފުލުުހްނ މެދުވެރިކޮްށ ޕްރޮސިކިުއޓަރ ޖެނެރަްލގެ އޮފީުހން ހުށަަހޅާފައިާވ އިންޓެލިެޖްނސް 

 މީނާ އިތުރަްށ ކުރުމުގެ އިޙްތިމާލު އޮތްކަމަށް ބެލެވޭތީ، މައުލޫމާތާއި ހެކިތަކުން ެއނގޭތީ، މިަފދަ ކަމެއް

: ވަަނ މާއްދާއާއި،  49ޤާޫނނުައސާީސގެ  ) ެގ  2016/12ޤާޫނނު ަނންަބރު  60(ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ާޤނޫނު

ަވނަ  13ަގވާިއދުގެ ވަނަ ަނންބަރާއި، ޝަރީަޢތްކުރުމާބެހޭ ޖިނާއީ އިޖުާރއަތުގެ  1(ށ) ގެ  ވަނަ ާމއްާދގެ 

 ނެރުްއވާފައި އަމުރުކޮށް ވަނަ ަނންބަަރށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބަންދުގަިއ ބެހެއްޓުަމށް  2މާއްދާގެ (ހ) ގެ 

.އަމު  ރެއްަކން އެނެގން ޮއްނނަކަމެވެ
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އެ ކޯޓުްނ  ކޯޓު އަމުރު I(60-2019)/167/2019/01-145ކޯޓުގެ ނަްނބަރު  ކުރިމިނަލް -2

 އެދި  ކަމަށް ބުނެ އެ އަުމުރ އިސްތިުއނާުފ ކުރުމަށްށްނެރުްއވާފަިއަވނީ ޝަރުޢީ އަދި ާޤނޫނީ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަ

 ،އިހުށަހަޅަ  ނުުކތާ  )ތިނެއް( 03ފަރާުތން  ގެޢަބްދުލްޤައްޔޫމްޔާމީްނ هللا ޢަބްދުކާމިީނހުަޅނުގގެ، .މއ

ެއޮގތުން  .ގޮުތން ދިވެިހރާއްޭޖެގ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުަގއި ވާހަކަ ދައްކާަފއިެވއެވެ  ގުޅޭ ތަކާއެނުކުތާ

   ؛ހުށަަހޅާފައިވާ 
 

  ަބަޔާންކޮށްފަިއާވ ފަދަ ހެއްކަށް ވަނަ މާއްދާަގއި  49ޤާނޫނު އަާސީސެގ ނުކުތާއަކީ، ފުރަތަމ

ޙާލަުތަގއި އެފަދަ ާޙލަތެއް އޮތްަކމަށް ބަޔާންޮކށް އިންޓެލިެޖންްސ  ނުފޫޛު ފޯރުުވމުގެ ޢަމަލެްއ ހިނގާފައި ނުވާ

ވަނަ ާމއްާދާއއި  49ރިޕޯރޓަކަށް ބިނާކޮށް ބަްނދުގައި ެބހެްއޓުމަށް ކަނަޑއަޅާފަިއުވން ޤާޫނނު ައާސސީގެ 

.ަކމަށް ބުނެ ުހށަހެޅި ނުކުތާ ޚިލާފުވްުނ   އެވެ
 

  ،ީ145ކޯޓުގެ ަނންބަުރ  ކުރިމިނަލްދެވަނަ ނުކުތާއަކ-I(60-2019)/167/2019/01 

ޯކޕަރޭޝަްނ ިއން  އަމުރުަގއި ަބޔާންކޮށްފަިއާވ "މޯލްިޑްވސް މާކެޓިްނގ ެއންްޑ ޕަބްލިކް ރިޭލޝަންސް

" އަކީ ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ދައުލަތަށް ިލބެންޖެހޭ ިގަނ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާއަށް ިޚޔ ާނާތްތެރިވެފައިވާ މައްސަލަ

މައްސަލަ ނޫންކަމުގައިވާތީ، ހިނގަމުންދާ މައްސަލަެއއްގެ ތެރެއިން ކަމާ ގުޅުމެއްނެތް އެހެން މައްސަލައަކަށް 

ެހިޅ ނެ ހުށަ ުކަމަށް ބ ވަނަ މާއްދާއާއި ޚިލާފުވުން 49ރިޢާޔަތްކޮށް އަމުރު ނެރުއްވާފައިވުން ޤާނޫނު އަސާސީގެ 

.  ނުކުތާެއވެ

 ،ީ2010ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ނަންބަރު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިންވަނަ ނުކުތާއަކ/SC-A/19 

ަޤޟިއްޔާގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަރާތް ބަންދުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަސާސްތަކާއި ޚިލާފްވާތީ 

.  ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ
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 ކޯޓު އަމުރު އިސްތިުއނާފު  I(60-2019)/167/2019/01-145ޯކޓުގެ ނަންބަުރ  ކުރިމިނަލް - 3

ފަރާުތން ދިެވހިާރްއޖޭގެ ހައިކޯުޓެގ  ގެޔާމީްނ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللا ޢަބްދުކާމިނީުހޅަނުގގެ، .މއ އެދި ކުރުމަށް

އި ުގޅިެގން ިދވެިހރާއްޖޭގެ ހަިއކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުެގ ތަކާއެުނކުތާ، ށާއިތަކަުހށަހެޅި ނުކުތާ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް

ެގ ދަްއކާފައިވާ ާވަހކަތަކަށާއި ހުށަހެޅިފަިއވާ ލިޔެކިޔުްނތަކު މައްސަާލގަިއ ހިމެނޭ ެދފަރާތުން  މަޖިލީހުަގއި

 އިުރ، މިމައްސަަލ ބެލުމުގަިއ ބައިވެރިިވ ލިަޝރުޢީ އަދި ޤާޫނނީ ަނަޒރަކުން ވިްސނާ ބެ މައްޗަށް

 .ހައިކޯޓުގެ ަފނޑިާޔރުްނނަްށ އަްނަނނިވި ކަންތައްަތއް ފާހަގަކުެރވިފައިެވއެވެ  ދިވެިހރާއްޭޖގެ 

  

ކޯޓު  I(60-2019)/167/2019/01-145ކޯޓުެގ ނަންބަުރ  ކުރިމިނަލް ،ކަމަކީފުރަތަމަ  3.1

ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ މައްސަލައިގެ އިތުރުން،  ކުރިމިނަލްއަމުރަށް ބަލާއިރު އެއަމުރަކީ، 

މޯލްޑިވްސް މާރކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން އިން ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ގިނަ 

ައިގެ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާއަށް ޚިޔާނާތްތެރިވެފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ތަޙްޤީޤު ކުރަމުންދާ މައްސަލ

ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކިންނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާފައިވާކަން ފުލުހުން މެދުވެރިކޮށް ޕްރޮސކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން 

އިންޓެލިޖެންސް މަޢުލޫމާތާއި ހެކިތަކުން އެނގޭތީ، މިފަދަ ކަމެއް މީނާ ިއތުރަށް ކުރުމުގެ އިޙްތިމާލު އޮތްކަމަށް 

(ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު)  2016/12ާއާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު ވަނަ މާއްދ 49ބެލެވޭތީ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 13ވަނަ ނަންބަރާއި، ޝަރީޢަތްކުރުމާބެހޭ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދުގެ  1ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ  60ގެ 

(ދިވެހިާރްއޖޭގެ  2013/14ާޤނޫުނ ަނންަބރު  ،ވަނަ ނަންބަރަށް ރިޢާޔަތްކޮށް 2ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ 

ވަަނ ަނންބަުރގައި ބަާޔންޮކށްފައިވާ ފަަދ  2ަވނަ މާއްާދގެ (ހ) ގެ  4ޖަލުތަކާއި ެޕރޯލްގެ ޤާޫނުނ) ގެ 

.ރިމާންޑް ޖަެލއްަގއި،   ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް އަމުރުކޮށް ނެރުއްވާފައިވާ އަމުރެއްކަން އެނގެން އޮންނަކަމެވެ
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__________________________________________________________________  
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މީހަކު ގެ ދަށުން  (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) 2016/12ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މަކީދެވަނަކަ  3.2

ާއި، އޭގެތެރޭގައި ެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންވެގެންވާކަމހައްޔަރުކުރާ ޙާލަތުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތްތަކެއް އ

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)  42ޤާނޫނުގެ  އެހައްޔަރުކުރެވޭ މީހާއަށް ދޭންޖެހޭ ޤާނޫނީ އިންޒާރު ދިނުން ހިމެނޭކަމަށް 

"ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތާއި  ާ މައްސަލައިގައި އިން އެނގެން އޮންނަކަާމއި، އެގޮތުން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިމިވ

"   ޤާނޫނީސުވާލް ކުރުމުގެ ކުރިން ދެވޭ  އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ފުލުހުން ދީފައިވާކަމަށް އިންޒާރު

ހުށަހަޅާފައިވަނީ  އެކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހެޅުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި ޝަރީޢަތުން އެދުމުން، ބުނެފައިާވތީ

އި، ާެއްކަމއިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާަތށް ދީފައިވާ އިންޒާރ ވަނަ ދުވަހުގެ ތާރީޚުގައި 15ޑިސެމްބަރު  2018

)  5މިއިންޒާރަށް ބަލާއިރު ހަވާލާދޭ ޤާނޫނާއި ކުށް ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ  (ފަހެއް

ޯމލްޑިްވސް މާރކެޓިންގ ެއްނޑް ކުށް ކަމާއި، އޭގެތެރޭގައި މަނީ ލޯންޑްރިންގ ގެ ކުށް ހިމެނިފައިވީނަމަވެސް، 

ކޯޕަރޭަޝން އިްނ ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ގިަނ ޢަދަެދއްގެ ަފއިާސއަްށ ޕަބްލިކް ިރލޭޝަންްސ 

ޚިޔާނާތްތެިރެވފައިވާ މަްއސަލައާ ގުިޅގެން ފުުލހުްނ ތަޙްޤީޤު ުކރަމުންދާ ަމްއސަލަިއގެ ެހކިންނަށް ުނފޫުޒ 

  ކަމުގެ ކުށް ހިަމނާފަިއނުވާަކްނ ފާހަގަކުރެޭވކަމާއި، ފޯރުވާފަިއވާ

މޯލްޑިވްްސ މާރކެޓިްނގ އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިމިވާ ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ކޯޓު އަމުރުގައި ހިމެނޭ 

އެންޑް ޕަބްިލކް ރިލޭޝަްނސް ކޯޕަރޭޝަން ިއްނ ދައުލަތަްށ ލިބެންޖެޭހ ގިނަ ޢަަދދެއްގެ ފަިއސާއަށް 

ފުލުހުްނ ލިޔުމުްނ ދީަފިއާވ އަދި ތުހުމަތުކުރެޭވ ކުށްތައްކަމަށް ޚިޔާނާތްތެިރެވފައިވާ މަްއސަލައާ ގުިޅގެްނ 

(ޖިނާއީ  2016/12 ޤާނޫނު ނަންބަރު އެކަމުގެ ހެކި ހުރިނަމަ، އިްނޒާުރގައި ހިމެނޭ ކަންަކމާއި ގުިޅެގން 

ހައްޔަރުކުރެވިދާނެ ކަމާއި، މިގޮތުން ހައްޔަރުކުރެވޭ ފަރާތުގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ގެ ދަށުން  އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު)

ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް ހާޟިރުކުރަން ޖެހޭކަމާއި،  ގައިގަޑި އިރު ތެރޭ 24ގިނަވެގެން ނިންމުމަށް 

މޯލްޑިވްސް މާރކެޓިންގ އެންޑް ޕަްބލިކް ނަމަވެސް އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިމިވާ ކޯޓު އަމުރުގައި ހިމެނޭ 
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ޚިޔާނާތްތެރިވެފައިވާ ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން އިން ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާއަށް 

ކުށުގެ  ކަމުގެމައްސަލައާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ތަޙްޤީޤު ކުރަމުންދާ މައްސަލައިގެ ހެކިންނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާ

. ުތަތާއަނެވި އިޖުރންތުހުމަތުގައި ފުލުހުން މިދެ   އް ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާކަމެވެ

  

:  ކުރިމިނަލްތިންވަނަ ކަމަކީ،  3.3 ކޯުޓ  I(60-2019)/167/2019/01-145ކޯޓުެގ ަނންބަރު

އަމުރަށް ބަާލއިރު، މައްަސލައިގެ ާބވަަތކީ "މަނީ ޯލންޑްިރްނގ" ކަމާއި، މިމައްސަލައާ ގުިޅެގން ެނރުްއވާަފއިާވ 

ެދްނނެިވ "މަނީ ޯލންޑްިރްނގ" ެގ އިސްވެ " ކަމާއި،ން އަމުރުަގއިަވީނ "ޙުކުމް ކުރެެވންެދން ބަންދުކުރު

ޟިއްޔާެއއްަކމާއި، ރަޖިސްޓްރީ ުކރެވިފަިއވާ ޤަ  ގައި ވަކި ޤަޟިއްާޔއެްއގެ ގޮތުަގއިޯކޓު ކުރިމިނަލްލައަކީ މައްސަ

ުގިޅެގްނ  ކާއިއްޔާެއއްގެ ގޮުތގަިއ ކުރިއަށް ގެންެދވޭ މައްސަލަތަކުަގިއ އެ ޤަޟިއްޔާއަމިގޮތުން ވަކި ޤަޟި

ގޮެތއް ިނންމޭނީ ހަމަެއކަނި  ގެ ޝަީރޢަތުގެ ތެރެިއންއެއް އެޤަޟިްއޔާ ޭބއްވޭ އަޑު އެހުމެްއގެ ެތރެއިން ުނވަަތ 

އިސްިތއުނާފުކޮށްފަިއމިާވ  ކަާމއި، ނަމަެވސްިހމެނޭ ކަމަކާއި މެދުގައި ގެ މަޢުޟޫއުަގއިއެއް އެ ޤަޟިްއޔާ 

ޔާމީން ޢަބްދުލްަޤއްޔޫމު ބަންުދަގިއ هللا ބްދުޢަ ،ުގގެނކާމިނީުހޅަމއ. ކ.މާލެ / ، އަމުރުންކޯޓުޯކޓުގެ  ކުރިމިނަލް

މޯލްޑިްވސް މާރކެޓިންގ  މައްސަަލއިގެ އިތުުރްނ،  ހުށަެހޅިފައިވާ ަމީނ ލޯންޑްިރންގ ގެ" ބަހައްޓާފައިަވނީ 

އެންޑް ޕަބްިލކް ރިލޭޝަްނސް ކޯޕަރޭޝަން ިއްނ ދައުލަތަްށ ލިބެންޖެޭހ ގިނަ ޢަަދދެއްގެ ފަިއސާއަށް 

ންނަށް ުނފޫުޒ ނާތްތެިރެވފައިވާ މަްއސަލައާ ގުިޅގެން ފުުލހުްނ ތަޙްޤީޤު ުކރަމުންދާ ަމްއސަލަިއގެ ެހކިޚިޔާ

ކޯޓު  I(60-145-167/2019/01/(2019ކަމުގެ ތުހުަމތުކަމަށް ކުރިމިނަލް ކޯޓުެގ ނަންބަރު  ފޯރުވާފަިއވާ

  މަނީ ޯލންޑްިރްނގ ެގ މައްސަަލިއގެނަކަާމއި، އެެހންަކމުން ކޯޓަށް ހުށަެހޅިފަިއވާ އަމުރުން ެއނގެްނޮއން

މޯލްިޑްވްސ ެތރެއިްނ މިަމއްސަލަާއއި ގުޅުެމއްނެްތ ެއެހން މަްއސަލައެއްކަމަްށވާ  ޝަރީޢަތުގެ އަޑުހުުމގެ

މާރކެޓިންގ ެއންޑް ަޕބްލިކް ރިލޭޝަންްސ ކޯޕަރޭޝަްނ ިއން ަދއުލަތަްށ ލިބެންޖެޭހ ިގނަ ޢަަދެދްއެގ 
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ފައިސާއަށް ިޚޔާނާތްެތރިވެަފއިވާ މަްއސަަލއާ ގުިޅެގން ފުލުހުން ތަްޙޤީޤު ކުރަމުްނދާ މައްސަލަިއގެ ހެކިްނނަްށ 

ޝަރީޢަަތށް ންުދގައި ެބހެއްުޓމަށް އަމުރު ނުކުރެޭވނެކަަމށް ަކމުެގ ކުށުގެ ތުހުަމތުގަިއ ބަނުފޫޒު ފޯުރާވފައިވާ

.   ޤަބޫލުކުރެުވުނކަމެވެ

 

          ކޯޓުގެ ަނންަބރު  ުކރިމިނަލްތިުއނާފުކޮށްފައިމިވާ އިސް ހަތަރުވަނަ ކަމަކީ، 3.4

145-I(60-2019)/167/2019/01 ު17ފެބުރުވަރީ  2019 ގާފައިާވ ގޮތަށްބަލާިއރު،ނކަންހި ަގއި އަމުރ 

 A1/145/2019/147-196ޕްރޮިސކިއުޓަރ ޖެެނރަލް އޮފީުހެގ ނަންބަުރ ޯކޓަށް  ކުރިމިނަލްވަނަ ދުަވހު 

ސިޓީ ފޮނުާވފައިވާކަމާއި، އެސިޓީަގިއވަނީ "މޯލްިޑވްސް މާރެކޓިންގ އެްނޑް ޕަބްލިކް ރިލޭަޝްންސ 

) ެގ ފައިސާގެ ޚިޔާނާތާ ގުިޅގެ .އާރު.ސީ .ޕީ ން މޯްލޑިްވސް ޕޮލިްސ ސަރިވސްިއްނ ކޯޕަރޭޝަން (އެމް.އެމް

ޔާމީން ޢަބްދުްލޤައްޔޫމް ނުޫފުޒ هللا ޢަބްދު ،ކުރައްވަުމން ގެްނދަވާ ތަްޙޤީޤަށް ކ.މާެލ / މއ.ކާިމނީުހޅަނުގގެ

ފޯރުވަމުންދާަކމުގެ އިންޓެިލޖެންސް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާތީ، އެފަރާްތ ބަންދުގައި ބަހައްޓަންެޖޭހކަމަށް މިއޮފީހަްށ 

ބަންދާމެދު ގޮެތއް ކަނޑަެއުޅމަށްޓަކައި ޝަރީޢަތުގެ އަޑުެއހުމެއް ވެަވޑަިއގެްނެނވި އެންމެ ައަވްސ ފެންނާތީ، 

"ފުރުޞަތެއްެގ ތެރޭގައި  ަވަނ  18ފެބްރުއަރީ  2019ކަމާއި، މިސިޓީއާ ގުިޅެގން  ތާވަލުކޮށްދެްއުވން އެދި

ެއ ، ގެ އަުޑއެހުމެއް ބާްއވާފަިއވާކަމާއިޝަރީޢަތު ކޯޓުގައި ކުރިމިނަްލ ދުވަހު ބަްނާދމެދު ގޮތެއް ކަނޑަެއޅުމަށް 

) ގެ  2013/14ޤާޫނނު ަނންބަރު  ޝަރީޢަތުގެ އަޑުެއހުމުަގއި   4(ދިވެިހރާއްޖޭގެ ޖަުލތަކާއި ޕެރޯްލގެ ާޤނޫނު

ވަނަ ަނންބަރުަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ފަދަ ރިމާންޑް ޖަލެްއަގއި، ކ.މާލެ /  2ވަނަ ާމއްާދެގ (ހ) ގެ 

ކަްނ ާޔމީން ޢަބްުދލްޤައްޔޫްމ ބަންދުކުރުމަްށ އަމުރުކުަރއްވާފަިއވާهللا ދުމއ.ކާމިީނހުަޅނުގގެ، ަޢބް

  ފަިއވާ ލިުޔންތަުކން ެއނެގން އޮްނނަކަމާއި، މިމައްސަލަިއަގއި ހުށަެހޅި
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ެދ ކުށެއްކަމާިއ،  ނާފުޮކށްފައިމިވާ ޯކޓު އަމުރަްށ ބަލާއިރު، އެއަމުުރގަިއ ހިމެެނނީއިސްތިއު 

ައި ަނީ ލޯންޑްރިންގގެ މައްސަލައިގމަމއްސަލައެއްކަމުގައިވާ ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ  ކުރިމިނަލްފުރަތަމަ ކުށަކީ 

މޯލްޑިވްސް މާރކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް  ދެވަނަ ކުށަކީ،، ގެ ކުށްކަމާއިމުހެކިންނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވު ހިމެނޭ

ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާއަށް ޚިޔާނާތްތެރިވެފައިވާ ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން އިން 

ހެކިންނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާފައިވާކަމުގެ  ްދާ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭމައްސަލައާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ތަޙްޤީޤު ކުރަމުނ

ކޯޓަށް  ކުރިމިނަލްޤު ނިމި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީ ުށުގެކ މީގެތެރެއިން މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ، ކުށްކަމާއި

ވަނަ  22ގެ (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު)  2016/12ޤާނޫނު ނަންބަރު މިކުށަކީ  ފައިވާކަމާއި،ހުށަހަޅާ

މޯލްޑިވްސް ަދި އ ،ަމާއިކުށެއްކހިމެނޭ  ބޮޑެތި ކުށް ތަކުގެ ތެރޭގައިމާއްދާގައި ބާޔާންކޮށްފައިވާ ޖިނާއީ 

ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން އިން ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާއަށް މާރކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް 

 ވެސްޚިޔާނާތްތެރިވެފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ކުރަމުްނދާ ތަޙްޤީޤު ނުނިމޭ ކަމަށާއި، ނިމޭނެ ދުވަހެއް

މިމައްސަލައިގެ ހައިކޯޓުގެ ކަމަށް ގޭ ން ނޭނައިވާ ހިސާބެއްވެސް ބުނެދޭސްފތަޙުޤީޤު ގޮ، އެނގިފައިނުވާކަމަށާއި

 ،ފައިވާއިރުގެ ފަރާތުން ޖަވާބުދެއްވާޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދައުލަތުގެ އިތުރުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރިވސް

"ޖިނާއީ ގައިވަނީ  )ހ(ގެ ވަނަ މާއްދާ 94ގެ (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު)  2016/12ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ބަންދުކުރެވިފައިވާ މީހެއްނަމަ،  60ލިބޭ ފަރާތަކީ މި ޤާނޫނުގެ ކުށެއްގެ ދަޢުވާ 

 30ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް ފުަރތަމަ ހާޒިރުކުރެވޭތާ  58އޭނާ މި ޤާނޫނުގެ 

" ކަމާއި(ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އޭނާގެ މައްޗަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ދަޢުވާ  ، އުފުލަންވާނެ

) ގައިވަނީ "މިމާއްދާގެ (ށ) ގައި ބ( ވަނަ މާއްދާގެ 94(ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ާޤނޫނު) ގެ  2016/12

ކުށަކީ ޖިނާީއ ބޮޑު ކުށެއް ކަމުގައިވެފައި، އެމައްސަލައިގެ ބާވަތުން ބަޔާންކުރާ މީހަކު ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ 

ގެ ތެރޭގައި އެ މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤު ފުރިހަމަކުރެވިދާނެ މައްސަލައެއް އެ އަކުރުގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތު
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އި މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ސަބަބު ަކަމުގައިނުވާނަމަ، އެ މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤު ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކ

. އެހެންނަމަވެސް، އެފަދައިނ ް އިތުރުކޮށްދޭ މުއްދަތު، ބަޔާންކޮށް ޕްރޮިސކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ

. އަދި އެ މީހެއްގެ މައްޗަށް  45 ) ދުވަހަށްވުރެ އިތުރުވެގެންނުވާނެއެވެ )  45(ސާޅީސްފަހެއް (ސާޅީސްފަހެއް

" ކަމާއި، އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިމިވާ ކޯޓު އަމުރުގައި  ެސްނަމަވ ދުވަސް ހަމަވުމުގެ ކުރިން ދަޢުވާ އުފުލަންވާނެ

އެންްޑ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން އިން ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ގިނަ  ހިމެނޭ މޯލްޑިވްސް މާރކެޓިންގ

މުއްދަތު  ޢަދަދެއްގެ ފައިސާއަށް ޚިޔާނާތްތެރިވެފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ކުރަމުންދާ ތަޙްޤީޤުގެ

ިއުނާފުކޮށްފައިމިވާ ކޯޓު އިސްތ އަދި މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފައިވާކަމެއްވެސްދިނުމަށް އެދިފައިވާކަމެއް އިތުރުކޮށް

.    އަމުރާއި ގުޅިގެން ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގެން ނެތްކަމެވެ

  

ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ މައްސަލައިގެ  ކުރިމިނަލް ފަސްވަނަ ކަމަކީ، - 3.5

އިތުރުން، މޯލްޑިވްސް މާރކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން އިން ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ގިނަ 

ައިގައި ޢަދަދެއްގެ ފައިސާއަށް ޚިޔާނާތްތެރިވެފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ތަޙްޤީޤު ކުރަމުންދާ މައްސަލ

ލިބިފައިވޭތޯ  ފޫޒު ފޯރުވާފައިވާކަމުގެ ހެކިނު އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުންހިމެނޭ ހެއްކަކަށް ނުވަތަ ފަރާތަކަށް 

ުވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުން ސުވާލުކުރުމުން، މިމައްސަލައިގެ އިސްތިއުނާފު ރައްދ

އަދި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤު ކުރާ ފަރާތް ކަމުގައިވާ ޯމލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ގެ  ފަރާތްކަމުގައިވާ ދައުލަތުން

ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ މައްސަލައިގެ ޝަފަހީ  ކުރިމިނަލްއިވަނީ މަޢުލޫމާތުދެއްވާފަފަރާތުން 

ލިބިފައި ް ަރެއްގެ ހެއްކެއންވނުފޫޒު ފޯރުވާފައިވާކަމުގެ އެއްވެސް މި އިސްތިއުާނފުކުރާ ފަރާތުންހެއްކަކަށް 

މޯްލޑިވްސް މާރކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން އިން ދައުލަތަށް  ނަމަވެސް ނެތްކަމަށާއި،

ފުލުހުން ތަޙްޤީޤު ކުރަމުންދާ ލިބެންޖެހޭ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާއަށް ޚިޔާނާތްތެރިވެފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން 
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ުގެ ހެކި ފޯރުވަމުންދާ ކަމ ން ނުފޫޒުމައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ހެއްކަކަށް އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ ފަރާތު

ރު، ވާަރާތުން އިންކާރުކޮށްފައިފ ާނފުކުރާލިބިފައިވާކަމަށް އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުން ބުނިބުނުމަށް އިސްތިއު

އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިމިވާ ކޯޓު އަމުރުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް ބަންދުކޮށްފައިވަނީ އިސްވެދެންނެވި 

ފުލުހުން މެދުވެރިކޮށް  މަށްއިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ނުފޫޒުފޯރުވާކަ ހެކިންނަށްދެމައްސަލައިގައި ހިމެނޭ 

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ހުށަހަޅާފައިވާ އިންޓެލިޖެންސް މަޢުލޫމާތާއި ހެކިތަކުން އެނގޭތީކަމަށް 

ކޯޓު އަމުރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  I(60-2019)/167/2019/01-145ކޯޓުގެ ަނންބަރު  ކުރިމިނަލް

  ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި،

ކުށެއްގެ ުތހުމަތުަގއި ބަންދުކޮށްފަިއވާ މީާހ ބަންދުކޮށްފަިއވަީނ ާޤޫނާނ އެްއގޮްތވާ 

ވާ ޤާޫނީނ ގޮތުގެމަީތންަކން ުނވަތަ ނޫންަކން ކަނޑަެއޅުުމގަިއ، ދިވެހިރާްއޖޭގެ ކޯޓުތަކުން ތަޠުބުީޤޮކށްފައި

)  2016/12އުޞޫލަކީ، ާޤނޫުނ ަނންބަުރ  ަވަނ  1ވަަނ މާއްދާެގ (ށ) ގެ  60(ޖިނާއީ އިުޖރާއަތުެގ ާޤޫނނު

އެމީެހއްެގ ، ޮއެވމެކުެގ ތެރެިއން ސަބަބެއް ަވނަ ނަންބަުރަގއި ބަާޔންކުާރ ސަބަބުތަ 4ނަންބަުރން ެފށިގެްނ 

މަށް ހެއްޓު ސް މިންަވރެްއގެ ހެކި ހުެރއްެޖނަމަ، ބަންުދގައި ބެ މައްޗަށް އެ ަމއްސަލަިއަގއި ތުހުމަތުކުރެޭވ ކޮންމެވެ 

  އި،އަމުރުކުރެވިާދނެކަމާ

)  (ޖިނާއީ އިޖުރާއަުތގެ  2016/12ޤާޫނނު ަންނބަރު  ވަނަ މާްއދާގެ (ށ) ެގ  60ޤާޫނނު

  ޙާލަތަކީ؛ 4ބަްނުދގައި ބެެހއްޓުމަށް އަމުރު ކުރެވިާދނެ ދަށުން 

އޭާނއާމެުދ ތުޙުމަތުކުރެވިފަިއވާ މައްސަލަިއެގ ެހކި ޮފރުވުމަށް ުނވަތަ ެއ   ) 1(

މައްސަލަިއަގިއ ހެކިބަސް ދޭން ހުރި މީަހކަށް ނުފޫޒެްއ ފޯރުވުމަށް އޭނާ މަަސއްަކތްކޮށްފާނެ ކަމަށް ބެލެވުްނ؛ 

 ނުވަތަ 

 އޭނާ ކޯޓަށް ހާޒިުރުނވެދާެނ ކަމަށް ބެލެވުން؛ ުނވަތަ   ) 2(
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 ށް ބެލެވުން؛ ުނވަތަ އޭނާ ފިލަިއފާނެ ކަމަ  ) 3(

އޭނާ ބަްނދުން ދޫކޮްށލައިފިނަމަ މުޖުތަމަޢުގެ ސަލާމަަތށް ނުރައްަކލެްއ   ) 4(

  ކަމާއި، ކުރިމަތިވެާދެނ ކަމަށް ބެލެވުން.

 މަީނ ލޯންޑްިރްނގ މައްސަލަިއެގ ހެކިންަނށް އިސްތިުއނާފުޮކށްފައިމިވާ ކޯޓު އަމުރުގަިއ ހިމެނޭ 

ނެތްކަމަށް ދައުލަތުެގ ފަރާތުންާނިއ މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރވިްސގެ ފަރާުތްނ  ނުފޫޒު ފޯރުާވފައިވާކަމުގެ ހެކި

)  2016/12ޤާޫނނު ަނންބަރު ދިވެިހރާއްޭޖެގ ހައިކޯޓުަގިއ ބުނެފައިވާީތ،   60(ޖިނާއީ އިޖުރާައުތގެ ާޤނޫނު

ިރްނގ މައްސަލަިއަގއި ހިމެނޭ ެހކިންނަށް ނުޫފޒު މަީނ ލޯންޑްދަށުން  ާމއްާދގެ  ވަނަ 1ވަނަ ާމއްާދެގ (ށ) ގެ 

.ފޯރުވާފަިއވާކަމަށް ބަޔާންޮކށް ބަންދުކުުރމުގެ   އަމުރު ނެެރވެން ނެްތކަމަށް ޝަރީޢަތަށް ޤަބޫލުުކރެުވނުކަމެވެ

 

ކުށެއްގެ ތުހުަމތުގަިއވާ މީެހއްގެ ބަންާދިއމެދު ގޮތެއް ނިންމުުމގަިއ  ވަނަ ކަމަކީ،ހަ 3.6

ަވަނ މާއްދާ އާިއ  49ެގ ޤާޫނނުައސާީސގެ ުޖމްހޫރިްއޔާފަނޑިޔާުރ ބަލަންޖެޭހ ަސބަބުތަްއ ދިެވހިރާއްޭޖގެ 

ވަނަ ާމއްާދގެ (ށ) ަގިއ  60 ގެތުގެ ާޤނޫުނ)އަ (ޖިނާއީ އިޖުރާ 2016/12ޤާޫނނު ަންނބަރު 

ިއވާކަމާއި، ެއ ސަބަބުތަކުން ކުރެ ަސބަބަކަށްޓަކައި މެނުވީ އެްއވެސް ީމހަކާިއމެދު ޝަރީޢަުތްނ ބަޔާންކޮށްފަ

ެގ ާޤޫނުނ ޖުްމހޫރިްއޔާޙުކުމެއް ކުރުމުގެ ކުިރން އެމީހަކު ބަްނދުގަިއ ބަހަްއޓައިެގން ނުާވނެކަްނ ދިެވިހރާއްޖޭެގ 

  ވަނަ މާްއދާގައި ބަާޔްނވެެގްނވާކަމާއި،  49އަސާީސގެ 

ަވނަ މާްއދާއާއި އެްއޮގތަށް މީހަކު  49ގެ ާޤޫނނުައސާީސގެ ޖުމްހޫރިްއޔާ ދިވެިހރާއްޭޖެގ 

ކުރެވޭ ކުށުެގ ާކފީހެކި ެނތްކަމުގަިއވިަޔސް، ތުހުމަތު ބަންދުކުރުމުަގއި ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް 

 ިމންަވރަށާއި ެއކަމުގައި ހިެމޭނ  ކުރުމުގަިއ ހުރި އުނދަގޫތަކުގެތެރިަކމަށާއި އަދި އެކުށް ތަޙްޤީޤުނުރައްކާ

މީހުްނގެ އަަދދަށާއި ކުށުެގ ޠަބީޢަތަށާއި، ކުށުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށާއި، އެ ކުށަށް ޤާނޫުނގަިއ ކަނޑައަޅާަފިއާވ 
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އި، ައދި ހެކިތަކާއި ކުޅެ އަދަބަށާއި، ޝައްކުކުރެޭވ މީހާ ފިލައި ރައްކާވުުމގެ ބިރު އޮތީ ކިހާ މިްނވަރަަކށް ކަމާ

ތާލުމުގެ ބިުރ އޮތީ ކިާހމިންަވރަކަށްކަން ފަނޑިާޔރު ރިޢާޔަތްޮކށް ވަަޒން ކުރަންޖެޭހނެަކްނ ހެކިތައް ނައް 

  އެނެގން ޮއްނނަކަމާއި،

ކުށެއްގެ ުތހުމަތުަގއި ހައްަޔރުކުރެޭވ މީހުްނެގ ބަންދާއިެމދު ގޮތެްއ ނިންމުމަްށޓަކަިއ 

ގޮތަކަށް ިނންމިާދނެކަން ޤާޫނނު ނަންަބުރ  4ފަނޑިޔާެރްއެގ ކުރިމައްޗަްށ ހާޒިރުކުރުުމން ޭއާނގެ ބަންދާއިމެުދ 

) ގެ އަ(ޖިނާއީ އިުޖރާ 2016/12 ަވނަ މާްއދާގެ (ހ) އަށް ބެލުމުްނ އެނގޭކަމާިއ،  60ތުެގ ާޤޫނނު

   ؛ގޮތަކީ 4ބަޔާްނވެދިޔަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ 

 ނުވަތަ ؛އޭނާ ަބންދުަގއި ބެހެއްޓުމުެގ އަމުރެއް ެނރެދިުނން - 1

 ުނވަތަ  ؛ނެތި ދޫކޮށްލުންއެްއވެސް ަޝރުޠެްއ  - 2

 ނުވަތަ ؛އޭނާ ކަފާލަުތގެ ދަުށން ޫދކޮށްލުން - 3

 ކަމެެވ. ؛އޭނާ ޝަުރަޠކާއިއެކު ބަްނދުން ދޫކޮށްުލން - 4

ކުށެއްގެ ުތުހމަތުގަިއވާ ީމހާެގ ބަންާދިއމެދު ގޮެތއް ނިންމުމަްށ ުހށަހެޅުުމން ޭއނާެގ ބަންާދިއ 

ަކށް ނިންމުުމަގއި އެމީެހއްގެ މައްޗަށް ުތުހމަތުކުރެވޭ ކުުށެގ މެދު އިްސވެ ބަޔާްނވެދިޔަ ގޮތްތަކުގެ ެތރެއިން ގޮތަ

ތަށާއި، ކުށްކުރުމުގަިއ އަިނޔާެވރިކަން ހިެމނޭ ަނމަ ބާވަތަށާއި، ުކށުގެ ކުޑަ ޮބޑުމިނަށާއި، ުކށް ކޮށްފައިާވ ޙާލަ

އޭާނެގ ކުށުގެ ެރކޯޑަށާއި، ކޯޓަށް ، އެކަމަށާއި، އޭާނއާއި ދެޮކޅަށް ހުަށހެިޅފައިވާ ހެީކެގ ބުރަދަނަާށއި

 2016/12ހާޒިުރވުމުަގިއ ވޭުތވެދިަޔާތގަިއ ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮަތށް ރިޢާޔަތްުކރަްނވާނެަކން ޤާޫނނު ަންނބަރު 

  ވަނަ މާއްާދއިްނ އެނގޭކަމާއި،  59(ޖިނާއީ އިޖުާރއަތުގެ ޤާޫނުނ) ގެ 
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ޭއނާައްށ ދު ގޮެތއް ނިންެމވުުމގައި، ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ަހއްަޔރުކުރެވިފަިއާވ މީހާގެ ބަންދާމެ

އޭނާ ބަންދުން ދޫޮކށްލައިފިނަމަ އެ  ނިސްބަތްކުެރުވނު ކުށް ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މިްނވަރަށް ހެކި ުހރެފައި،

މައްސަލަިއެގ ހެކި ފޮރުވުމަށް ުނވަަތ ހެކިބަސް ދޭން ހުރި މީހަކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމަްށ މަސައްކަްތ 

ތަ ޯކޓަށް ހާޒިުރ ނުެވދާެނ ކަމަށް، ުނވަތަ ފިލައިފާނެ ަކމަށް، ުނވަަތ މުޖުތަމަޢުެގ ކޮށްފާނެކަމަށް، ުނވަ

ސަލާމަތަށް ުނރައްކަލެއް ުކރިމަތިވެާދނެަކމަށް ބެލެވި ެއކަން ފަނިޑާޔރަށް ޤަބޫލުުކރެވިއްެޖނަމަ، އޭާނގެ މަްއޗަށް 

ބަްނުދގައި ބެެހއްޓުމަށް ފަނޑިާޔުރެގ ތުހުމަތުކުރެިވފައިވާ ކުށުެގ މައްސަލަިއގެ ޝަރީޢަްތ ނިމެންެދްނ އޭނާ 

) ގެ  އިޖުރާައތުގެ(ޖިނާއީ  2016/12މައްޗަށް ާލިޒމުކޮށްފައިވާކަން ާޤޫނނު ނަންބަުރ  ަވަނ  60ާޤޫނނު

 I(60-2019)/167/2019/01-145 ރު (ށ) އިން އެނެގން ޮއްނނައިުރ، ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ަނންބަމާއްދާގެ

 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޫޔމް هللا ކ. މާލެ / މއ. ކާމިީނުހަޅނުގގެ، ޢަބްދު ިއވާއަމުރުގެ ދަށުން ބަްނުދކުރެވިފަކޯޓު

ކުރިކަމަށް ތުހުމަތު ކުެރުވނު ކުާށގުޭޅ އެްއވެްސ ހެއްކެްއ މިައދާ ހަމަޔަްށ ލިބިފައިނެްތކަމަށް ހައިޯކޓުެގ 

ކުރާ މޯލްޑިްވސް ޕޮިލސް ސަރިވްސެގ ޝަރިޢަތުގެ މަޖިލިހުަގއި ދައުލަުތގެ ފަރާތުްނނާއި ިމ މައްސަލަ ތަޙުޤުީޤ

  ފަރާތުން ތަުކރާރުކޮށް ބުެނފައިވާކަމެެވ. 

  

ޖިނާއީ އިޖުާރއަުތގެ ާޤޫނނަށް ބަލާއިރު، ތަްޙޤީޤު މަރުޙަާލއާއި ަޝރީޢަުތެގ ކަމަކީ،  ވަނަ ހަތް 3.7

ވިފައި ޮއްނނަ މަރުޙަލާއަކީ ޤަބޫލުކުރެވޭަފދަ ވަކި ުމއްދަތެްއގެ ތެރޭގައި ނިްނމަންޖެޭހގޮތަްށ ތަރުތީބުކުރެ

މުއްަދތަކީ ޕްރޮސިިކުއޓަރ  ެއގޮުތން، ތަޙުީޤުޤ ިނންމާ ަދޢުވާކުރުމަށް ކަނޑަެއޅިފަިއވާ ،މަރުޙަލާތަކެއްކަމާއި

ފަނޑިޔާެރއްެގ ޙާލަުތަގއި  އިތުރުކޮށްދީފަިއނުވާ ތަޙްޤީޤުކުރުމުެގ މުއްދަތު ޖެނެރަްލގެ ޮއފީހުން އެިދެގން ކޯޓްުނ

އިސްިތއުނާފުކޮށްފަިއމިާވ ދުވަހުެގ މުއްދަތެއްކަމާއި،  30ުކރިމައްޗަށް ފުރަތަމަ ހާިޒރުކުރެވޭ ދުަވހުން ފެށިެގްނ 

މޯލްޑިވްސް މާރކެޓިންގ އެންޑް  ާ،ެއްއ މައްސަލަކަމުގަިއވ ެދމައްސަލަިއގެ ތެރެއިންކޯޓު އަމުރުގައި ހިމެނޭ 



 HC-A/141 14/2019 ޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ ޤަ
 

 

__________________________________________________________________  
:، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެނަންބަރު ދޮރާށީ،  3ތީމުގޭ ހިނގުން، އާބުރުޒު  ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް :، 3325029 ފޯން   3316471 ފެކްސް

: :     info@highcourt.gov.mvއީމެއިލް ވެބް ސައިޓް www.highcourt.gov.mv 

ން ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާއަށް ޚިޔާނާތްތެރިވެފައިވާ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން އި

ުޤ މަރުޙަލާަގއި އޮްތ މައްސަލަެއއްަކމާއި، ތަުޙީޤޤު ިނންަމްނޖެހޭކަމަށް ޖިނާީއ ތަޙުޤީމައްސަލައަކީ 

 ަކމަށްނިޭމނެ މުްއދަެތއް ޭނނގޭ އިޖުރާއަުތގަިއ ވަކި ުމްއދަތެއް ބަާޔންކޮށްފައިީވަނމަވެސް، ަތޙުޤީޤު

މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް ސަރިވސް ިއްނ  ދިވެިހރާއްޭޖެގ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުަގއި ދައުލަުތން ައދި

މަނީ ޖަވާބުދެްއވާފައިވާކަމާއި، އިސްތިުއާނފުޮކށްފައިމިވާ ައމުރުގަިއ ހިެމނޭ ެދަވނަ މައްސަލަ ަކމުގަިއވާ 

ިމހެންކަުމން ޝަރީޢަަތްށ ، ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްކަމާއި ކުރިމިނަލްލޯންޑްރިންގގެ މައްސަލައަކީ، 

ބަންދުކުެރޭވ ނުވަތަ ޙުކުެމއް ކުރެވެްނެދން  ހުށަެހޅިފައިާވ މައްސަލަައކާއި ގުިޅގެްނ ަޝރީޢަތް ނިމެްނދެން

ފަދަ އެކަށީެގްނާވ އުސޫލު ކަނަޑއެޅިފަިއަވނީ ޝަރީޢަތުގެ އަޑުެއހުންަތްއ މެދުނުކެނިޑ ކުރިއަށްގޮްސ ޤަބޫލުކުރެވޭ

ަގއިކަްނ އި އެކުއެކީމުއްދަތުެގ ެތރޭގަިއ މައްަސލަ ިނންމުމަްށ ޤާޫނުނގަިއ ކަނޑަެއޅިފަިއވާ ުއސޫލާިއ އިންިތޒާމާ

          ންަބރުނަ ކޯޓުގެ  ކުރިިމނަލްއިސްިތުއނާފުކުރެވިފަިއވާ ނަމަެވްސ  ކަމާއި،އެނެގން އޮްނނަ

145-I(60-2019)/167/2019/01 ުމަްއސަލައާ ގުިޅެގްނ  ަގއި ހިެމނޭ މަނީ ޯލންްޑރިްނގކޯޓު އަމުރ

ަމްއސަލަިއގެ ިއތުރު  ްލ ކޯޓަށް ާހޟިރުކުރުން ފިޔަވާރިމިނައިސްތިުއނާފުުކރާ ފަރާތް ބަންދުކުރުމަްށ ކު

  .ިވފައިުނވާކަން ފާހަގަކުެރވޭކަމެވެއެްއވެސް ައުޑއެހުމެއް ބޭއް 

  

 މިޤަޟިއްޔާ އިސްވެ ބަާޔްނކުރެވުނު ަކްނކަން އެފަދަިއން ހުރުުމން،  ވަނަ ކަމަކީ،އަށް 3.8

ަމނީ ރިމިނަްލ ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފަިއވާ ކުރުްނނަށް ެއއްބަސްެވުވނީ، ދިވެިހރާއްޭޖެގ ހައިކޯޓުގަިއ ބެލި ފަނޑިޔާ

ުކެރވޭ މިްނވަުރެގ ހެއްކެްއވެްސ ކަމަށް ތުހުމަތުލޯންޑްިރްނގ ގެ މައްަސލަިއގެ ހެިކންނަްށ ނުފޫޒު ފޯުރވާފަިއވާ

މިހާތަނަށް ިލބިފައިނުވާކަަމށް ދައުލަުތގެ ފަރާތުންާނއި މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރިވސްގެ ފަރާުތްނ ދިވެހިާރއްޭޖެގ 

މިދެްނނެވި މައްސަލަިއަގިއ ހިމެނޭ ެހކިންނަށް ުނފޫޒު  ާއއި، މީގެއިތުުރންހައިކޯޓުަގއި ޖަވާބުދެްއވާފައިވާތީ 
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ރިމިނަލް ކޯޓުގެ ުކ، ީުތެގ ފަރާތުން ުހށަހަޅާފަިއވާ ލިޔެކިޔުްނތަކުންެވސް ެއނގެން ނެތަތލަފޯރުވާފަިއވާކަން ދައު

ރިމިނަލް ޯކޓަށް ކުކޯޓު އަމުރުަގއި ބަޔާންޮކށްފައިވާ  I(60-2019)/167/2019/01-145 ނަންބަރު

 ކަމަށް ފުލުހުން މެުދވެިރކޮށްެހކިންނަށް ނުޫފޒު ފޯރުވާފަިއވާމަނީ ލޯްންޑރިްނގ ގެ ަމއްސަލަިއގެ ހުށަެހޅިފައިާވ 

 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހުން ހުށަަހޅާފައިާވ އިންޓެލިެޖންސް މަޢުޫލމާތާއި ހެކިތަކުން އެނޭގތީ،

، އިާދއާވަނަ މާއް 49މިފަދަކަމެއް މީނާ އިތުރަްށ ކުރުމުގެ ިއޙްތިމާލު އޮތްކަމަށް ބެލެވޭތީ، ޤާޫނނުައސާީސގެ 

ވަނަ  1ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ  60(ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ  2016/12ޤާނޫނު ނަންބަުރ 

ވަނަ  2ަވނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  13ނަންބަރާއި، ޝަރީޢަތްކުރުމާބެހޭ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

. ކުރައްވާފަިއވާ ައމުރު ގައި ބެެހއްޓުމަށްންދު ބަ ،ނަންބަރަށް ރިޢާޔަތްކޮށް   ބާޠިލުކުރުމަށެވެ

  

  :ޙުކުމް 

 ކޯޓުގެ ނަންބަރު ކުރިމިނަލްް، ދެންފަހެ، ިއސްވެ ބަާޔްނކުރެވުނު ަކްނކަން އެފަދަިއން ހުރުުމނ

145-I(60-2019)/167/2019/01  ާަމނީ ކޯޓަށް ހުަށހެޅިފަިއވާ  ކުރިިމަނލްކޯޓު އަމުރުަގިއ ބަޔާންކޮށްަފއިވ

ކަމަށް ފުލުހުން މެދުވެރިކޮށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ލޯންޑްިރްނގ ގެ މައްަސަލއިގެ ހެިކްނަނށް ނުފޫޒު ފޯރުވާފަިއވާ

މިަފދަކަމެއް މީނާ  ޖެނެރަްލގެ ޮއފީހުން ހުށަަހޅާފައިވާ ިއްނޓެލިޖެންސް މަޢުލޫމާތާއި ހެކިތަކުން ެއނގޭތީ،

ި، ޤާނޫނު ނަންބަރު އދާއާވަނަ މާއް 49ުނއަާސސީެގ އިތުރަށް ކުުރމުގެ އިޙްތިާމލު އޮތްކަމަްށ ބެލެވޭތީ، ާޤނޫ

ވަނަ ނަންބަރާއި،  1ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ  60(ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ  2016/12

ވަަނ ނަންބަރަށް  2ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  13ޝަރީޢަތްކުރުމާބެހޭ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

ކޯޓުގެ ނަންަބުރ  ކުރިމިނަލްހެއްޓުމަށް ކުރައްވާަފއިވާ އަމުރުގެ އެަބއި ބާޠިލުކޮށް، ެބަންދުގައި ބ ،ރިޢާޔަތްކޮށް

145-I(60-2019)/167/2019/01  ާމޯލްިޑވްސް މާރެކޓިންގ ެއްނޑް ކޯޓު އަމުރުގައި ބަޔާންކޮްށފައިވ
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__________________________________________________________________  
:، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެނަންބަރު ދޮރާށީ،  3ތީމުގޭ ހިނގުން، އާބުރުޒު  ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް :، 3325029 ފޯން   3316471 ފެކްސް

: :     info@highcourt.gov.mvއީމެއިލް ވެބް ސައިޓް www.highcourt.gov.mv 

ޕަބްލިކް ިރލޭޝަންްސ ކޯޕަރޭަޝން އިްނ ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ގިަނ ޢަދަެދއްގެ ަފއިާސއަްށ 

ޚިޔާނާތްތެިރެވފައިވާ މަްއސަލައާ ގުިޅގެން ފުުލހުްނ ތަޙްޤީޤު ުކރަމުންދާ ަމްއސަލަިއގެ ެހކިންނަށް ުނފޫުޒ 

ހުން ުހށަހަޅާފަިއވާ އިންޓެލިެޖްންސ ކަމަށް ފުލުހުްނ މެދުވެރިކޮށް ޕްރޮސިކިއުަޓރ ޖެނެރަލްެގ އޮފީވާފަިއވާފޯރު

މިަފދަކަމެއް މީާނ އިތުރަށް ކުރުމުގެ އިްޙތިމާލު އޮތްކަމަށް ބެލެވޭތީ،  މަޢުލޫމާތާއި ހެިކތަކުން ެއނގޭތީ،

 60(ޖިނާއީ ިއޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ  2016/12ޤާނޫނު ނަންބަރު އި، ދާއާވަަނ މާއް 49ޤާޫނނުައސާީސގެ 

ވަނަ  13ަ ނަންބަރާއި، ޝަރީޢަތްކުރުމާބެހޭ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދުގެ ވަނ 1ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ 

ށް ކުރައްވާަފއިވާ އަމުރުގެ ދަުށްނ ންދުަގއި ބެެހއްޓުމަބަ ،ވަނަ ނަންބަރަށް ރިޢާޔަތްކޮށް 2މާއްދާގެ (ހ) ގެ 

        ްނބަރު ދުވަސްކަމާއި، ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަ 30ބަންދުަގއި ބެހެއްޓޭނެ އެންމެ ިދުގ މުއްދަތަކީ 

145-I(60-2019)/167/2019/01 ުމާރިްޗ  18ދުވަސް ހަމަވާ ާތރީޚަކީ  30ލާލުމްުނ އަމުރަށް ބަ ކޯޓ

ކ.ާމލެ / ، މުއްދަތު މިާހރު ހަމަވެަފއިވާތީ މި ،އަކަށް ކަމާއި 15:54ވަަނ ދުވަުހެގ  2019

ޢަބްދުލްޤައްޔޫްމ ބަންދުަގއި އިތުރަށް ބެެހއްޓޭނެ ސަބަބެއްނެތަތީ، ކ.މާލެ  ޔާމީންهللا ޢަބްދު، މއ.ކާމިީނހުަޅނުގގެ

ްއޔޫމް ބަންުދްނ ދޫކޮށްލުމަށް އަމުރުކޮށް، މިޤަޟިއްޔާ ެބލި ޔާމީން ޢަބްދުލްޤަهللا ޢަބްދު، މއ.ކާމިީނހުަޅނުގގެ  /

.   ދިވެިހރާއްޭޖެގ ހައިކޯޓުގެ ަފނޑިާޔރުްނގެ އިއްތިފާުޤން ޙުކުމްކޮށްފީމެވެ

  

  

  

  

                      

      


