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ޞާެ
ޝަރީޢަތްެނިމުނުގޮތުގެެޚުލާ ެ

ެ

 ޤަޟިއްޔާެނަންބަރު2012/SC-A/22ެ:
ލެ
 ދަޢުވާކުރާެފަރާތްެ :އޯނަސްެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑްެ،ހެ.ނޫރާނީހިޔާެ/މާ ެ
 ދަޢުވާެލިބޭެފަރާތްެ :ޕްރޮސިކިއުޓަރެޖެނެރަލްގެެއޮފީސް
ން
 މައްސަލައިގެެބާވަތް :ހައިކޯޓުގެެނިންމުންެރިވިއުކުރު ެ
މު
 މައްސަލަެއައިގޮތް :އިސްތިއުނާފްކުރުމުގެެހުއްދައަށްެއެދިެހުށަހަޅާެފޯ ެ
 ހުށަހެޅުނުެތާރީޚްެ01ެ:އޯގަސްޓްެ2012
 ރަޖިސްޓްރީކުރެވުނުެތާރީޚްެ28ެ:އޯގަސްޓްެ2012
 ނިމުނުެތާރީޚްެ25ެ:މާރޗްެެ 2013
 މައްސަލަެނިންމިެގަޑި15:05ެ:
ދުﷲެ
ސް :ފަނޑިޔާރު ެޢަބްދުﷲ ެސަޢީދުެ ،ފަނޑިޔާރު ެޢަބް ެ
 މައްސަލަ ެބެލި ެފަނޑިޔާރުންގެ ެމަޖިލި ެ
ދު
ޢަރީފްެ،ފަނޑިޔާރުެޢަލީެޙަމީދުެމުޙައްމަ ެ
ެ

އިސްތިއުނާފުކުރެވުނުެޤަޟިއްޔާެ :
 ނަންބަރުެ HC-RM/2012/06(NR)ެ:
 ނިންމެވިެކޯޓުެ:ދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓު ެ
 ހުށަހެޅުނުެތާރީޚްެ12ެ:ޖުލައިެެ ެ2012
 ނިމުނުެތާރީޚްެ23ެ:ޖުލައިެެ 2012
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 މައްސަލައިގެެޚުލާޞާ:
ެ

މިެމައްސަލައަކީެެގެ.ޗާނދަނީމާގެެއިސްމާޢީލުެޝުޖާޢުެއަތުންެއަނބުރާ ެދައްކާގޮތަށްެ
ހެ.މިރިހިެ،ޙުސައިންެޝަރީފްެދަރަންޏަށްެނަގާފައިވާެ(ެUSD 5,173,961.21ފަސްމިލިއަންެއެއްލައްކަެ
ހަތްދިހަ ެތިންހާސް ެނުވަސަތޭކަ ެފަސްދޮޅަސް ެއެކެއް ެޕޮއިންޓު ެދޭއް ެއެކެއް ެޔޫއެސް ެޑޮލަރު) ެނުދެއްކިެ
އޮތުމުން ެމި ެދަރަނި ެދެއްކުމަށް ެމއެ .އަތަމާގޭެ ،އިބްރާހީމް ެޢަބްދުއްލަޠީފު ެޖާމިނުވެ ެމި ެފައިސާ ެދައްކާނެެ
ންެ
ގޮތަކާމެދުެގެ.ޗާނދަނީމާގޭެ ،އިސްމާޢީލުެޝުޖާޢު ެއާއިެމއެ.އަތަމާގޭެ ،އިބްރާހިމްެޢަބްދުއްލަޠީފްއާ ެތި ެ
ވުނު ެއެއްބަސްވުމުގައި ެލިޔެ ެސޮއިކޮށް ެމިެ
މީހުންގެ ެމެދުގައި ެެ 01ނޮވެމްބަރ ެެ 2008ވަނަ ެދުވަހު ެވެ ެ
ފައިސާގެެތެރެއިންެ(ެUSD 818,608.13އަށްލައްކަެއަށާރަހާސްެހަސަތޭކަެއަށެއްެޕޮއިންޓުެއެކެއްތިނެއްެ
ޔޫއެސް ެޑޮލަރު) ެދެއްކުމަށްފަހުެ ،ބާކީ ެނުދެއްކިވާ ެ(ެ USD 4,355,353.08ހަތަރު ެމިލިއަން ެތިންލައްކަެ
ފަންސާސްފަސްހާސް ެތިންސަތޭކަ ެފަންސާސްތިނެއް ެޕޮއިންޓު ެސުމެއް ެއަށެއް ެޔޫއެސް ެޑޮލަރު) ެދެއްކުމަށްެ
އިތުރުގޮތަކަށްެއެއްބަސްވެެ ،މި ެފައިސާެެ 9ޗެކަކަށްެބަހާލައިެމިެެ 9ޗެކްެއޭގައިވާެތާރީޚްތަކުގައިެފައިސާެ
ބުންެ
ބޭންކުގައި ެފައިސާނެތުމުގެ ެސަބަ ެ
ލިބޭނެހެން ެއިޝޫކުރުމަށްފަހު ެމި ެޗެކްތައް ެއޭގައިވާ ެތާރީޚްތަކުގައި ެ ެ
ބައުންސްވާން ެފެށުމުންެ ،މި ެބައުންސްވި ެޗެކްތަކުގެ ެމައްސަލަ ެމޯލްޑިވްސް ެޕޮލިސް ެސަރވިސްއަށްެ
ހުށަހެޅުމުންެ ،ބައުންސް ެޗެކްގެ ެތެރެއިން ެފުރަތަމަ ެތިން ެޗެކްގެ ެމައްސަލަ ެތަޙްޤީޤުކުރުމަށްފަހުެ ެ ،ކޯޓަށްެ
ރުޙަލާގައިެފައިސާދައްކައިެ،ބާކީެހަެޗެކްވެސްެބައުންސްވެެއަދިެ
ހުށަހެޅުމުންެއެެތިންެޗެކަށްެޝަރީޢަތުގެެމަ ެ
އޭގައިވާ ެފައިސާއިން ެއެއްވެސް ެމިންވަރެއްެ ،ފައިސާ ެލިބެންވާފަރާތަށް ެލިބިފައި ެނުވަނިކޮށް ެޕްރޮސިކިއުޓަރެ
އާެ
މި ެނިންމުން ެޤާނޫނުއަސާސީ ެ
ލް ެޗެކްބައުންސްވުމުގެ ެކުށުގެ ެދަޢުވާ ެނުކުރުމަށް ެނިން ެ
ޖެނެރަ ެ
ޑްގެ ެފަރާތުންެ
ށް ެއެދި ެއޯނަސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެ ެ
އެއްގޮތްނޫންކަމަށް ެބުނެެ ،މި ެމައްސަލަ ެބަލައިދިނުމަ ެ
ޓުގެެ
އެ ކޯ ެ
ޖޭގެ ެހައިކޯޓަށް ެހުށަހެޅި ެމައްސަލަ ެބަލައިނުގަތުމަށް ެރަޖިސްޓްރަރ ެނިންމި ެނިންމުން ެ ެ
ދިވެހިރާއް ެ
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ރި މައްސަލާގައި ،ދުސްތޫރީެ
ންމުންެމުރާޖަޢާކު ެ
ނަންބަރު ެ ) HC-RM/2012/06(NRރަޖިސްޓްރަރގެެނި ެ
އެ މައްސަލައަކީ ެދައުލަތުގެ ެއިދާރާއަކުން ެނިންމި ެނިންމުމެއްެ
މައްސަލަ ެހުށަހަޅާ ެފޯމުން ެހުށަހަޅާފައިވާ ެ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ

އާ
ެޤާނޫނުއަސާސީ ެ

ެޚިލާފުވިކަމަށް

ެބަޔާންކޮށް

ެހުށަހަޅާފައިވާެ

މައްސަލައަކަށްވެފައިެ ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 144ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގައިވާ ެޤާނޫނެއް ެނުވަތަ ެޤާނޫނެއްގެެ
ބައެއް ެޤާނޫނުއަސާސީއާ ެޚިލާފުވާނަމަ ެއެ ެޚިލާފުވީ ެމިންވަރު ެއެއީ ެބާޠިލު ެއެއްޗެއް ެނުވަތަެ
ބާޠިލުކަމެއްކަމުގައިެކަނޑައެޅުންެފިޔަވައިެއެެމާއްދާގައިެބުނެފައިވާ ެދެންހުރި ެކަންތައްތައްެތަޠްބީޤްކުރުމުގެެ
ރެއިންެދައުލަތުގެެއިދާރާއަކުންެނެރޭެއަމުރެއްެނުވަތަެ
އުޞޫލެއްެކަނޑައަޅައިެދުސްތޫރީެމައްސަލަތަކުގެެތެ ެ
އެއިން ެއިދާރާއެއްގެ ެމުވައްޒަފަކުެކުރާކަމެއް ެނުވަތަ ެނިންމާ ެނިންމުމެއް ެޤާނޫނުއަސާސީއާ ެޚިލާފުވާނަމަ ެއެެ
ންެ
ޚިލާފުވާ ެމިންވަރު ެއެއީ ެބާޠިލުކަމެއްކަމުގައި ެކަނޑައެޅުމުގެ ެމައްސަލަތަކުގައި ެފުރަތަމަ ެޖުރިސްޑިކްޝަ ެ
ލިބިގެންވަނީ ެކަމާބެހޭ ެދަށުކޯޓަކަށް ެކަން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ2008/SC-J/03
އި
މި ެނިންމުމުގަ ެ
އިޖްރާއީ ެގޮތުން ެނިން ެ

ރުެެެެ
އަޅާފައިވާތީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަ ެ
ކަނޑަ ެ

 (MISL) 95-VR/PRIV/2012/42ދަޢުވާ ެފޯމް ެބާޠިލުކުރިކަން ެއަންގާ ެއެންގުމުގައި ެެ 8ޖުލައިެ
ލުގެންނަން ެޖެހޭ ެތަނެއް ެނެތްކަމަށްެ
ެ 2012ގައި ެހައިކޯޓުގެ ެރަޖިސްޓްރަރ ެނިންމާފައިވާ ެނިންމުމަށް ެބަދަ ެ
ކަނޑައަޅައި ެހައިކޯޓުން ެނިންމި ެނިންމުން ެރަނގަޅު ެނޫންކަމަށް ެބުނެ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގައިެ
އިސްތިއުނާފުެކުރުމުންެބެލެވިފައިވާެމައްސަލައެކެވެެ .
އްެ :
ފާހަގަކުރެވުނުެނުކުތާތަ ެ
އިެ ،ހުށަހަޅާފައިވާ ެލިޔުންތަކަށާއިެ،
މުން ެދައްކާފައިވާ ެވާހަކަތަކަށާ ެ
މި ެމައްސަލާގައި ެޚަޞް ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީ ެއާއި ެކަމާބެހޭ ެޤާނޫނުތަކާއި ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީެ
ވެެ
މްެކޯޓަށްެއަންނަނިވިެކަންތައްތައްެފާހަގަކުރެވިފައި ެ
އުޞޫލުތަކަށްެރިޢާޔަތްކުރާއިރުެ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީ ެ
އެވެެ .
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(ހ) ެފުރަތަމަކަމަކީެ ،މި ެމައްސަލައިގެ ެމައުޟޫއަކީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޕްރޮސިކިއުޓަރެ
ޖެނެރަލް ެކުށުގެ ެދަޢުވާއެއް ެނުކުރުމަށް ެނިންމާފައިވާ ެނިންމުމެއް ެޖުޑިޝަލް ެރިވިޔުކުރުމުގެެ
ޅިެ
މަށްވެފައިެ ،ޤާނޫނުއަސާސީގައި ެޕްރޮސިކިއުޓަރ ެޖެނެރަލްގެ ެމަސްއޫލިއްޔަތު ެކަނޑައެ ެ
މައްސަލައެއްކަ ެ
ބަޔާންވެފައިވާގޮތަށާއި ެމިނިވަން ެދީމިޤްރާޠީ ެމުޖްތަމަޢުތަކުގައި ެއަދި ެތަފާތު ެޖޫރިސްޑިކްޝަންތަކުގައިެ
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ެޖެނެރަލްގެެފަންކްޝަންެކަނޑައެޅިފައިެއޮންނަ ެގޮތުގެ ެމައްޗަށްެބަލާއިރުެ،ޕްރޮސިކިއުޓަރެ
ތުގެތެރޭގައި ެހިމެނޭެ ،ދައުލަތް ެތަމްޘީލުކޮށް ެކުށުގެ ެތުހުމަތުކުރުމާއި ެއަދިެ
ޖެނެރަލްގެ ެމަސްއޫލިއްޔަ ެ
އަމަންޢާންމާއި ެނިޒާމު ެރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައިެ ،މުއްތަހަމަށް ެއަދަބުދިނުމަށްއެދި ެދަޢުވާކުރުމަކީ ެދައުލަތުގެެ
ތަންފީޒީ ެބާރުގެ ެތަންފީޒީ ެޠަބީއަތުގެ ެފަންކްޝަންތަކަކަށްވާއިރުެ ،ޖިނާއީ ެކުށުގެ ެތަޙްޤީޤާގުޅިގެންެ
ގެެ
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ެޖެނެރަލް ެއަދާކުރާ ެމަސްއޫލިއްޔަތުތަކަކީ ެޤަޟާއީ ެ(ޖުޑީޝަލް) ެޠަބީޢަތު ެ
ތަކެއްކަން ެއެނގޭކަމާެ ،ހަމަ ެއެއާއެކު ެވަކިފަރާތަކަށް ެބުރަނުވެެ ،ދައުލަތުގެ ެ ެއެއްވެސްެ
މަސްއޫލިއްޔަތު ެ
އިނުވެ އެއްވެސްެފަރާތަކުންެކުރިމަތިކޮށްފާނެެބިރަކަށްެނުވަތަެފިއްތުމަކަށްެނުވަތަެ
ގެެދަށުގަ ެ
ބާރެއްގެެނުފޫޒެއް ެ
ޖަވާބުދާރީކުރުމަކަށް ެޖެހިލުމެއްނެތިެ ،ފުރިހަމަ ެމިނިވަންކަމާއި ެމުސްތަޤިއްލުކަމާއެކު ެދައުލަތް ެނުވަތަެ
މުޖްތަމަޢުގެ ެނަމުގައި ެޖިނާއީ ެކުށުގެ ެދަޢުވާކުރުމާއި ެއެކުށް ެސާބިތުކުރުމަކީ ެޕްރޮސިކިއުޓަރ ެޖެނެރަލްގެެ
ންެ
މަސްއޫލިއްޔަތެއްކަމަށް ެވީހިނދުެ ،ދައުލަތުގެ ެފަރާތުން ެކުށުގެ ެދައުވާކުރުން ެނުވަތަ ެޕްރޮސިކިއުޝަ ެ
ންެ،
މަސައްކަތް ެހިމެނިފައިވަނީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކްރިމިނަލް ެޖަސްޓިސް ެނިޒާމުގެ ެތެރޭގައިކަމާެ ،އެހެންކަމު ެ
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ެޖެނެރަލް ެކުށުގެ ެދައުވާކުރުމަށްެނުވަތަ ެކުށުގެ ެދައުވާކުރާނެ ެތަނެއްނެތްކަމަށް ެކަނޑައަޅައިެ
އްެ
ނިންމާ ެނިންމުމަކީ ެޕްރޮސިކިއުޓަރ ެޖެނެރަލްގެ ެއޮފީހުގެ ެ(އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް) ެއިދާރީ ެނިންމުމެ ެ
ނޫންކަމާއި ެ ެޕްރޮސިކިއުޓަރ ެޖެނެރަލް ެނިންމާ ެޖިނާއީ ެއިޖްރާއާތުގެ ެމިފަދަ ެނިންމުންތައް ެހިމެނިފައިވަނީެ
އިދާރީ ެޤާނޫނުގެ ެދާއިރާގައި ެނޫންކަން ެސާފުކޮށް ެއެނގެން ެއޮންނަކަމާއި ެޕްރޮސިކިއުޓަރ ެޖެނެރަލް ެނިންމާެ
ޖިނާއީ ެއިޖްރާއާތުގެ ެއެއްވެސް ެނިންމުމެއް ެރިވިޔުކޮށް ެބެލުމަކީ ެއިދާރީ ެނުވަތަ ެމަދަނީ ެމައްސަލަ ެބެލުމުގެެ
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އިޚްތިޞާޞް ެލިބިފައިވާ ެކޯޓުތަކުގެ ެއިޚްތިޞާޞްގެ ެތެރޭގައި ެހިމެނޭ ެކަމެއްނޫންކަން ެއެނގެން ެއޮންނަެ
ކަމާއި ެޕްރޮސިކިއުޓަރ ެޖެނެރަލްއަށް ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެދަށުން ެދައުލަތުގެ ެނަމުގައި ެދަޢުވާކުރުމާ ެގުޅިގެންެ
ވާ ެއިޚްތިޞާޞްތަކާއި ެބާރުތަކަކީ ެޖުޑިޝަލް ެޠަބީޢަތުގެ ެފަންކްޝަނެއްކަން ެއެނގޭތީެ
ޙަވާލުކުރެވިފައި ެ
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ެޖެނެރަލް ެދަޢުވާއެއް ެކުރުމަށް ެނުވަތަ ެނުކުރުމަށް ެނިންމާ ެނިންމުމެއް ެޖުޑިޝަލްެ
ރިވިޔުކުރެވޭނީ ެއިދާރީ ެނިންމުންތައް ެރިވިޔުކުރެވޭ ެއުޞޫލުން ެނޫންކަމާއި ެއަދި ެޖިނާއީ ެދަޢުވާއެއްކުރުމަށްެ
ނުވަތަ ެނުކުރުމަށް ެނިންމާނިންމުމުގެ ެމުސްތަޤިއްލުކަމަށް ެއަސަރުކުރާގޮތަކަށް ެނޫންކަން ެސާފުކޮށް ެއެނގެންެ
އޮންނަެއޮތުމެވެެ .
(ށ) ެދެވަނަކަމަކީެ ،ވަކި ެފަރާތަކަށް ެބުރަނުވާ ެމުސްތަޤިއްލު ެޕްރޮސިކިއުޓަރ ެޖެނެރަލްގެެ
މުން ެޙިމާޔަތްކުރުމާއި ެރޫލް ެއޮފް ެލޯެ
މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ެދިވެހިރާއްޖޭގައި ެއަސާސީ ެޙައްޤުތައް ެޤާނޫނުގެ ެޙުކު ެ
ނެގެހެއްޓުމާއި ެޖިނާއީ ެޢަދްލުގެ ެނިޒާމް ެކަށަވަރުކޮށްދިނުމުގައި ެޤާނޫނުއަސާސީން ެޔަޤީންކަން ެދޭ ެއަސާސީެ
މަސްއޫލިއްޔަތެއްކަންެ ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 220ވަނަ ެމާއްދާއާއި ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 223ވަނަ ެމާއްދާގެެ
ނައްޞުތަކުން ެއެނގެން ެއޮތުމުގެ ެއިތުރަށްެ ،އެ ެމަސްއޫލިއްޔަތު ެއަދާކުރަންވާނީ ެޤާނޫނުއަސާސީ ެއާއިެ
ނުއަސާސީގެ ެެ 220ވަނަެ
ވާ ެގޮތުގެމަތިންކަމަށް ެޤާނޫ ެ
ރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުން ެފާސްކުރާ ެޤާނޫނާ ެއެއްގޮތް ެ
ޓަރ ެޖެނެރަލަކީ ެއޭނާގެެ
މާއްދާގެ ެ(ށ)ގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި ެއެ ެމާއްދާގެ ެ(ނ) ެގައި ެޕްރޮސިކިއު ެ
ފައިވާ ެބާރުތައް ެބޭނުންކުރުމުގައި ެއެއްވެސް ެމީހަކުެ
މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ެއަދާކުރުމުގައްޔާއި ެއޭނާއަށް ެލިބި ެ
ގާގޮތަށްެކަންކުރާެ،އަދިެއެއްވެސްެމީހެއްގެެނުވަތަެއެއްވެސް ެފަރާތެއްގެެ
ނުވަތަެއެއްވެސްެފަރާތަކުންެއަން ެ
ންނުވާނެ ެކަމަށާއި ެޕްރޮސިކިއުޓަރ ެޖެނެރަލްގެ ެމަސްއޫލިއްޔަތުެ
ނުފޫޒެއްގެ ެދަށުގައިވާ ެމީހަކަށް ެވެގެ ެ
އަދާކުރަންވާނީ ެއަދި ެބާރުތައް ެބޭނުންކުރަންވާނީެ ،އެއްވެސް ެފަރާތަކަށް ެޖެހިލުންވުމެއްނެތިެ ،ވަކިފަރާތަކަށްެ
މަންފާއެއް ެހޯދައިދިނުމެއްނެތި ެތަޢައްޞުބުން ެއެއްކިބާވެ ެހުރެ ،ބަންޑާރަ ެނައިބު ެކަނޑައަޅާ ެމައިގަނޑުެ
އޭނާގެ ެމަސައްކަތުގެ ެއަސާސް ެބޭނުންކުރަންވާނީ ެހަމަހަމަކަމާއިެ،
ސިޔާސަތުތަކާ ެއެއްގޮތަށްކަމަށާއި ެއަދި ެ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު |ތީމުގެ |އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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މަށް ެބަޔާންވެފައި ެއޮތުމުންެ ،ޖިނާއީ ެދަޢުވާ ެއުފުލުމަކީ ެހަމައެކަނިެ
ރީވުމުގެ ެމައްޗަށް ެކަ ެ
ޖަވާބުދާ ެ
ގެ ެއިޚްތިޞާޞެއްކަމާއި ެޖިނާއީ ެދަޢުވާ ެއުފުލުމުގެ ެބާރާއި ެއިޚްތިޔާރުެ
ލް ެ
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ެޖެނެރަ ެ
ގެމަތިންެއަދިެއެއްވެސްެ
ސީ ެއާއި ެޤާނޫނާ ެއެއްގޮތްވާގޮތު ެ
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ެޖެނެރަލް ެބޭނުންކުރާނީެޤާނޫނުއަސާ ެ
އެހެންފަރާތަކުންެއެެއިޚްތިޔާރުތަކާއިެބާރުެޤައިދުކުރުމެއްނެތިކަންެއެނގެންެއޮންނަެއޮތުމެވެެ .
ންވަނަކަމަކީެ ،ޖިނާއީ ެކުށެއްކަމަށް ެތުހުމަތުކުރެވޭ ެޢަމަލުތަކާ ެގުޅިގެންެ
(ނ) ެތި ެ
އްެ
ށްތޯ ެބެލުމާއިެ ،ހެކިތަ ެ
ބަލާބެލުންތަކާއިެ ،ހިންގާ ެތަޙްޤީޤުތައް ެބަލައިެ ،އެކަން ެހިންގަނީ ެޤާނޫނާ ެއެއްގޮތަ ެ
ޖަމާކުރުމާއިެ ،އެ ެހެކިތަކުގެެޞައްޙަކަންެކަށަވަރުކުރުމާެއަދިެހެކިތައްެދިރާސާކޮށްެހެކިތައް ެވަޒަންކުރުމާއިެ
ދަޢުވާކުރެވޭވަރަށްެހެކިތައްެހުރިނަމަެއެކަންެކަނޑައަޅައިެޖިނާއީެދަޢުވާކުރުމާއިެޖިނާއީ ެކުށުގެ ެދަޢުވާއެއްެ
ކުރެވޭވަރަށް ެހެއްކާ ެޤަރީނާ ެލިބިފައިނުވާނަމަ ެދަޢުވާކުރެވެން ެނެތްކަން ެކަނޑައެޅުމަކީ ެޕްރޮސިކިއުޓަރެ
ޖެނެރަލްގެެއަސްލުެމަސްއޫލިޔަތުެތެރޭގައިެހިމެނޭެކަންތައްތަކެއްކަންެއެނގެންެއޮންނަެއޮތުމެވެ.
(ރ) ެހަތަރުވަނަކަމަކީެ ،ކުށެއްގެ ެދައުވާއެއް ެކުރާނެ ެތަނެއް ެނެތްކަމަށް ެޕްރޮސިކިއުޓަރެ
ޖެނެރަލްެނިންމާެނިންމުންެބިނާކުރަންވާނީެޤާނޫނީ ެސަބަބުތަކުގެެމައްޗަށްެނުވަތަ ެމައުޟޫޢީ ެސަބަބުތަކުގެެ
ބުެ
ނޫނަކުން ެނުވަތަ ެއިސްލާމީ ެޝަރީއަތުގައި ެއަދަ ެ
ށްކަމާެ ،އެގޮތުން ެހުށަހެޅިފައިވާ ެވާޤިޢާއަކީ ެޤާ ެ
މައްޗަ ެ
ޢުވާެނުކުރުމަށްެނިންމާނިންމެއްނަމަެއެނިންމުންެއެބިނާވަނީެޤާނޫނީެސަބަބުގެެ
ކަނޑައަޅާެކުށަކަށްެނުވާތީެދަ ެ
ދަޢުވާެ
މައްޗަށްކަމާއިެމުއްތަހަމުގެެމައްޗަށްެދަޢުވާއެއްކުރެވޭވަރަށްެހެއްކެއްެނުވަތަެޤަރީނާއެއްވެސްެނެތަތީެ ެ
ވަނީެމައުޟޫޢީެސަބަބުގެެމައްޗަށްކަންެއެނގެންެއޮންނަެ
ނިންމެއްނަމަެއެނިންމުންެއެެބިނާ ެ
ނުކުރުމަށްެނިންމާ ެ
އޮތުމެވެެ .
(ބ) ެފަސްވަނަކަމަކީެ ،ބުނެވިދިޔަފަދަ ެ ެޤާނޫނީ ެސަބަބުތައް ެޖިނާއީ ެޤާނޫނީ ެމަބާދީެ
ތަކުގައިެކަނޑައެޅިފައިވާެގޮތުގެެމައްޗަށްެވިސްނާއިރުެ،ކަމާބެހޭ ެކޯޓަށްެޖިނާއީެދަޢުވާެހުށަހެޅުމަކާނުލައި،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު |ތީމުގެ |އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ން ެއޮތޯރިޓީން ެކަނޑައެޅިދާނެ ެޤާނޫނީ ެސަބަބުތަކުގެެ
ކުށުގެ ެދަޢުވާކުރާނެތަނެއް ެނެތްކަމަށްެ ،ޕްރޮސިކިއުޝަ ެ
ނުގައި ެދަޢުވާކުރުމުގެެޝަރުޠުތައްކަމަށް ެބަޔާންކޮށްފައިވާެޝަރުޠެއްެ
ތެރޭގައިެ ،މިސާލަކަށްެއިޖްރާއާތުގެ ެޤާނޫ ެ
އުނިވުންެ ،ނުވަތަ ެއިޖްރާއާތުގެ ެޤާނޫނުގައި ެދަޢުވާކުރުމަށް ެވަކި ެމުއްދަތެއް ެކަނޑައަޅައިފައިވާނަމަ ެއެެ
ޢުވާެލިބޭފަރާތްެނިޔާވުންެފަދަެސަބަބުތައްެހިމެނޭކަމާއިެ،ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާެ
މުއްދަތުެފާއިތުވުންެ،ނުވަތަެދަ ެ
ވޭ ެޢަމަލަކަށް ެނުވުން ެނުވަތަ ެއެކަމަކީ ެކުރިން ެއަދަބުދެވޭެ
ޘާ ެއަކީ ެނުވަތަ ެކަމަކީ ެއަސްލުގައި ެއަދަބުދެ ެ
ޙާދި ެ
ކުށުގެ ެޢަމަލެއްކަމުގައި ެވިޔަސްެ ،ފަހުން ެހެދުނު ެޤާނޫނުގެ ެދަށުން ެމިހާރު ެއަދަބުދެވޭ ެޢަމަލެއްކަމުގައިެ
ޙާ ެ(ޖެނެރަލްެ
ތަ ެއަސްބާބުލް ެއިބާ ެ
ނުވުންެ ،ނުވަތަ ެކުށުގެ ެރުކުންތަކުގެ ެތެރެއިން ެރުކުނެއް ެމަދުވުން ެނުވަ ެ
ދަެ
ންފަ ެ
ލުގެ ެދަށުން ެޖިނާއީ ެއަދަބު ެދިނުމުން ެއިސްތިޘްނާވެފައިވާ ެއަމަލަކަށްވު ެ
އެކްސެޕްޝަންސް) ެއުޞޫ ެ
ޤާނޫނީެސަބަބުތަކަކީެޢުޤޫބާތުގެެޤާނޫނަށްެރުޖޫޢަވާެސަބަބުތައްކަންެއެނގެންެއޮންނަެއޮތުމެވެެ .
(ޅ) ެހަވަނަކަމަކީެ ،ޕްރޮސިކިއުޝަން ެއޮތޯރިޓީންެ ،ކުށުގެ ެދަޢުވާކުރާނެ ެތަނެއްނެތްކަމަށްެ
ނިންމާ ެނިންމުން ެބިނާކުރާ ެމައުޟޫޢީ ެސަބަބުތަކަކީ ެކަންހިނގާފައިވާގޮތުގެ ެޙަޤީޤަތްތައް ެނުވަތަ ެވާޤިޢާތަކާެ
ޢުވާގެ ެހެކިތަކުގެ ެތެރެއިން ެހޯދޭކަންތައްތައްކަމާއި ެމިފަދަ ެކަންތައްތަކުގެ ެތެރޭގައިެ
ގުޅޭކަންތައްތަކާއިެ ،ދަ ެ
ވުންެ،
ހަމަ ެޙަޤީޤަތުގައިވެސް ެހިނގާފައިވާކަމެއް ެނޫންކަން ެސާބިތު ެ
ހިނގިކަމަށް ެތުހުމަތުކުރެވޭ ެވާޤިޢާއަކީ ެ ެ
ވިފައިވާެފައިސާެއެ ެފައިސާގެެވެރިފަރާތުގެެއަތުންެފެނުން،
ށް ެތުހުމަތުކުރެ ެ
ވަގަށްނަގާފައިވާކަމަ ެ
(މިސާލަކަށްެ ެ
މަރާލެވިފައިވާކަމަށް ެޝައްކުކުރެވިފައިވާ ެމީހާ ެދިރިހުރިކަން ެފާޅުވުންެ ،ފޯޖްކުރެވިފައިވާކަމަށް ެބުނެފައިވާެ
ލިޔުމަކީެޞައްހަ ެލިޔުމެއްކަންެސާބިތުވުން) ެނުވަތަެތުހުމަތުކުރެވޭެމީހާެކުށުގެެޢަމަލުެހިންގާފައިނުވާކަމަށްެ
ހެކި ެލިބުންެ ،ނުވަތަ ެއޭނާއާ ެދެކޮޅަށް ެހުރި ެހެކިތައް ެނަފީވުންެ ،ނުވަތަ ެލިބިފައިހުރި ެހެކިތަކަކީ ެކުށްެ
ރާެ
ރުގެ ެހެކިތަކެއްނޫންކަން ެދައްކައިދޭ ެހެކިތަކެއް ެޤާއިމްވެފައިވާކަމަށް ެތަޙްޤީޤުކު ެ
ސާބިތުކުރުމަށް ެފުދޭވަ ެ
ންފަދަެމައުޟޫޢީެސަބަބުތައްކަންެއެނގެންެއޮންނައޮތުމެވެެ .
ފަރާތަށްެނުވަތަެޕްރޮސިކިޓަރެޖެނެރަލްއަށްެފެނު ެ
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ނަކަމަކީެ ،ބަޔާންވެދިޔަ ެޖިނާއީެޤާނޫނީެމަބާދީތަކަށްެރިޢާޔަތްކުރާއިރުެ ،ކުށުގެެ
(ކ) ެހަތްވަ ެ
ސިކިއުޓަރ ެޖެނެރަލް ެނިންމާނިންމުން ެއޮންނަންވާނީ ެއެކަމަށް ެކަނޑައެޅިފައިވާެ
ޢުވާއެއްނުކުރުމަށް ެޕްރޮ ެ
ދަ ެ
ޔުމަކުންކަމާއި ެއެ ެލިޔުމުގައި ެޕްރޮސިކިއުޓަރ ެޖެނެރަލް ެނުވަތަ ެޕްރޮސިކިއުޓަރެ
ފޯރމަލިޓީއާ ެއެއްގޮތަށް ެލި ެ
ޖެނެރަލް ެކަނޑައަޅާ ެފަރާތެއްގެ ެސޮއި ެއޮންނަންވާނެކަމާއިެ ،އެ ެލިޔުމަކީ ެސާފު ެޞަރީޙަ ެއިބާރާތުންެ
ޢުވާނުކުރުމަށްެ
ދަ ެ
ށްވާންޖެހޭނެކަމާއިެ ،އެ ެލިޔުމުގައި ެއެ ެމުއްތަހަމެއްގެ ެމައްޗަށް ެ ެ
ލިޔެފައިވާ ެލިޔުމަކަ ެ
ވާނުކުރުމަށްެ
އި ެއަދި ެދަޢު ެ
ނިންމާފައިވާ ެމުއްތަހަމަކީ ެކޮބައިކަން ެކަނޑައަޅައި ެބަޔާންވެފައިވާންވާނެކަމާ ެ
ނިންމާފައިވަނީ ެތުހުމަތުވެފައިވާ ެކޮން ެވާޤިއާއަކާ ެގުޅިގެންކަން ެސާފުކޮށް ެއެނގެން ެއޮންނަންވާނެކަމާއި ެމިެ
ށްފަހުގައި ެކަން ެއެނގެންެ
ނިންމުން ެނިންމަންވާނީ ެތަޙްޤީޤުގެ ެއިޖްރާއެއް ެނުވަތަ ެއިޖްރާއާތުތަކެއް ެނިމުމަ ެ
އޮންނަެއޮތުމެވެެ ެ.
ގެމަތިން ެދަޢުވާކުރާނެ ެސަބަބެއް ެނެތްކަމަށްެ
ނަކަމަކީެ ،ބުނެވިދިޔަ ެގޮތު ެ
(އ) ެއަށްވަ ެ
ށްލެވުމާއިެ،
ކަނޑައެޅުމުގެ ެޤާނޫނީ ެނަތީޖާތަކަކަށްވާނީެ ،ބަންދުގައި ެހުރި ެމުއްތަހަމެއްނަމަ ެދޫކޮ ެ
ތަސައްރުފުކުރުން ެމަނާވެފައިވާ ެމުދަލެއް ެހުރިނަމަ ެނުވަތަ ެމުޢާމަލާކުރުން ެމަނާވެފައިވާ ެމުޢާމަލާއެއްވާނަމަެ
އެކަން ެނިމުމަކަށްއައުންކަމާއިެ ،ހިފެހެއްޓިފައިވާ ެއެއްޗެއް ެހުރިނަމަ ެއެއެއްޗަކާ ެމެދު ެއަމަލުކުރަންވާގޮތުގެެ
ށްެ
ދަޢުވާކުރާނެ ެތަނެއްނެތްކަމަ ެ
ފައިސަލާކުރެވުމާއިެ ،އަދި ެމީގެތެރެއިން ެއެންމެ ެމުހިންމު ެޤާނޫނީ ެނަތީޖާއަކީ ެ ެ
ގެ) ެބާރުެ
ޓާގެ ެ(ކަނޑައެޅިނިޔާ ެ
އްޔަތަކީ ެރެސް ެޖުޑިކާ ެ
ގެ ެޙުއްޖިއްޔަތުކަމާއި ެމި ެޙުއްޖި ެ
ނިންމާފައިވާ ެނިންމުމު ެ
ލިބޭ ެޙުއްޖިއްޔަތެއްކަމާެ ،އެހެންކަމުންެ ،ޕްރޮސިކިއުޓަރ ެޖެނެރަލް ެކުށުގެ ެދަޢުވާއެއްކުރާނެ ެތަނެއްނެތްކަމަށްެ
ން ެނުކުރެވޭނެކަމާެ ،ނަމަވެސް ެއިތުރު ެހެކިތަކެއްެ
ސް ެއުޞޫލެއްގެގޮތު ެ
ނިންމާފައިވާ ެދަޢުވާއެއް ެފަހުންވެ ެ
އްެ
ށްދޭ ެއިތުރު ެހެއްކެއް ެނުވަތަ ެހެކިތަކެ ެ
ބިފައިވާ ެހެކި ެވަރުގަދަކޮ ެ
ފެންމަތިވެއްޖެނަމަ ެނުވަތަ ެކުރިން ެލި ެ
ސްނާޅާކަމާއި ެމިކަމަށްވެސްެ
ފާޅުވެއްޖެނަމަ ެއަލުން ެމައްސަލަ ެކުރިއަށް ެގެންދިއުމަކަށް ެމި ެއުޞޫލު ެހުރަ ެ
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އް ެކަނޑައެޅިފައިވުމަކީ ެޖިނާއީ ެމަބާދީތަކުގައި ެޤާއިމްވެފައިވާ ެއުޞޫލެއްކަންެ
ޤާނޫނަކުން ެވަކި ެމުއްދަތެ ެ
އެނގެންއޮވެެއެވެެ .
ށްެ
ދީތަކަ ެ
ވަވަނަކަމަކީެ ،ތަފާތު ެޖުރިސްޑިކްޝަންތަކަށާއި ެޖިނާއީ ެއިޖްރާއާތުގެ ެމަބާ ެ
(ވ) ެނު ެ
ނިންމުންެ
ބަލާއިރުެ ،ޕްރޮސިކިއުޓަރ ެޖެނެރަލް ެކުށުގެ ެދަޢުވާކުރާނެތަނެއް ެނެތްކަމަށް ެނިންމާ ެ ެ
މުރާޖަޢާކުރެވޭގޮތްތަކެއް ެހުންނަކަމާއި ެއޭގެ ެތެރޭގައިެ ،ޕްރޮސިކިއުޓަރ ެޖެނެރަލްގެ ެމަސްއޫލިއްޔަތާއި ެބާރުގެެ
ތެރެއިން ެއެ ެނިންމުން ެމުރާޖަޢާކޮށް ެބަދަލުކުރުން ެހިމެނޭކަމާއިެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެެ
މި ެއުޞޫލަށްެ
އި ެމި ެއުޞޫލު ެބަޔާންވެފައިވާކަމާއިެ ެ ،
ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 223ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(އ) ެގަ ެ
އަމަލުކުރުމުގައި ެއެންމެ ެހަމަޖެހޭގޮތަކީ ެމި ެމުރާޖަޢާކުރުމަށްވެސް ެވަކި ެމުއްދަތެއް ެޤާނޫނީގޮތުންެ
ޢާކުރެވޭެ
ކަނޑައެޅިފައި ެއޮތުންކަން ެފާހަގަކުރެވޭކަމާއިެ ،ޕްރޮސިކިއުޓަރ ެޖެނެރަލްގެ ެނިންމުން ެމުރާޖަ ެ
ވާެ
ޅިފައި ެ
ނިންމާފައިވާ ެމައްސަލައާެގު ެ
އަނެއްގޮތަކީެެޕްރޮސިކިއުޓަރެޖެނެރަލްެދަޢުވާކުރާނެެތަނެއްނެތްކަމަށްެ ެ
ޢުވާ ެއޮތްފަރާތުންެ ،ޖިނާއީ ެމައްސަލަތައް ެބެލުމުގެ ެއިޚްތިޞާޞްއޮންނަ ެއަދިެ
މުގެ ެދަ ެ
މަދަނީ ެޙައްޤެއް ެހޯދު ެ
ދަެ
ރުންކަމާއިެ ،އެފަ ެ
މިފަދަ ެއިސްތިއުނާފު ެބެލުމުގެ ެއިޚްތިޞާޞް ެލިބިގެންވާ ެކޯޓެއްގައި ެއިސްތިއުނާފްކު ެ
ބަލައިެ ،ސާބިތުކުރެވެންެ
ތޯ ެ ެ
ޢަމަލެއްއޮތް ެ
ކޯޓަކުން ެއެ ެޠަޢުނު ެބަލައިގަތުމަށްފަހުެ ،ސާބިތުކުރެވެންއޮތް ެކުށުގެ ެ ެ
ޢަމަލަށް ެތަޠްބީޤުކުރެވޭ ެޤާނޫނުގެ ެމާއްދާއަކީ ެކޮބައިކަންެ
މާއި ެއަދި ެކުށުގެ ެއެ ެ ެ
އޮތީ ެކުށުގެ ެކޮންޢަމަލެއްކަ ެ
ކަނޑައަޅައިެ ،ކަމާބެހޭ ެކޯޓަށް ެމައްސަލަ ެއިޙާލާކުރުމުގެ ެއުޞޫލުކަމާއި ެމިފަދަ ެއިސްތިއުނާފެއްގައިެ
ވާނުކުރަންެނިންމާފައިވާެނިންމުމަށްެކޯޓުންެތާއީދުކޮށްފިނަމަެ ،ޕްރޮސިކިއުޓަރެ
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ެޖެނެރަލްެދަޢު ެ
ސް ެއިތުރު ެސަބަބެއްެ
ޖެނެރަލް ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެސަބަބުތަކަށް ެތާއީދުކުރުން ެފިޔަވައި ެއެއްވެ ެ
އިނުގަތުމަށް ެކަނޑައަޅައި ެނިންމުމުގެ ެއުޞޫލަކީ ެޕްރޮސިކިއުޓަރެ
ބަޔާންކުރުމަކާނުލައި ެއިސްތިއުނާފް ެބަލަ ެ
ލްގެ ެނިންމުން ެއިސްތިއުނާފުކުރެވޭ ެއުޞޫލުގެ ެގޮތުގައި ެބައެއް ެޖުރިސްޑިކްޝަންތަކާއި ެޖިނާއީެ
ޖެނެރަ ެ
ފިޤްހުގައި ެއިސްތިޤްރާރުވެފައިވާ ެގޮތެއްކަން ެއެނެގެންއޮންނަކަމާއި ެމި ެއުޞޫލުތަކަށް ެރިޢާޔަތްކުރާއިރުެ ،މިެ
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ޢުވާކުރުމަށް ެނުވަތަ ެނުކޮށްެ
ކިއުޓަރ ެޖެނެރަލްގެ ެމައްޗަށް ެވަކި ެކުށެއްގެ ެދަ ެ
އުޞޫލުގައިވެސް ެޕްރޮސި ެ
ދޫކޮށްލުމަށްެކޯޓުެއަމުރުެނެރޭެއުޞޫލަށްެބުރަނުވެވޭކަންެފާހަގަކުރެވޭކަމެވެެ ެ.
(މ) ެދިހަވަނަކަމަކީެ ،ޤާނޫނު ެނަންބަރު ެެ 16/95ފައިސާއަށް ެބަދަލުކުރެވޭގޮތުގައިެ
ގެންގުޅޭ ެލިޔުމާބެހޭ ެޤާނޫނުގެ ެެ 39ވަނަ ެމާއްދާގައި ެޗެކްބައުންސްވުމުގެކުށް ެކަނޑައަޅާފައިވާ ެނައްޞަށްެ
މުޠްލަޤު ެޤާނޫނީ ެޤަރީނާއިން ެސާބިތުކުރެވޭ ެކުށެއްކަންެ
ބަލާއިރުެ ،މިއީ ެސްޓްރިކްޓް ެލައެބިލިޓީގެެ ،ނުވަތަ ެ ެ
ޠުތައް ެނުވަތަެ
އެނގެން ެއޮންނަކަމާއި ެއެހެންކަމުން ެމި ެބާވަތުގެ ެކުށްކުށުގައި ެޤާނޫނުގައި ެބުނެފައިވާ ެޝަރު ެ
ރުމަކާނުލައި ެ(ކުށުގެ ެމަސްއޫލިއްޔަތުެ
މަޢުނަވީ ެރުކުން ެސާބިތުކު ެ
މަވެފައިވާނަމަެ ،އިތުރަށް ެ ެ
ރުކުންތައް ެފުރިހަ ެ
ގައިެ
ށް ެސާބިތުކުރެވޭނެކަމާއި ެޤާނޫނު ެ
އުފުލުމުގެެއަހްލިއްޔަތުެއެމިހެއްގައިެހުރި)ެކޮންމެެމީހެއްގެެމައްޗަށްެކު ެ
ޓީ)ެ
މަނުވާކަން ެސާބިތުކުރުމަކީ ެމި ެބާވަތުގެ ެ(ސްޓްރިކްޓް ެލައެބިލި ެ
އް ެފުރިހަ ެ
ބަޔާންވެފައިވާ ެރުކުންތަ ެ
ޢުވާ ެލިބޭެފަރާތުގެ ެޒިންމާއެއްކަމާއިެސްޓްރިކްޓް ެލައެބިލިޓީެކުށްތައްެފިޔަވައި ެޖިނާއީެކުށްެ
ކުށްތަކުގައި ެދަ ެ
ކުންެ
ގެވެސް ެމާއްދީ ެރުކުނާއި ެމަޢުނަވީ ެރު ެ
ސާބިތުކުރުމުގެ ެޢާންމު ެއަދި ެއަޞްލު ެއުޞޫލަކީ ެކޮންމެ ެކުށެއް ެ
ޓީގެ ެއުސޫލުން ެޖިނާއީ ެކުށްެ
ކޮށްދިނުންކަމާއި ެސްޓްރިކްޓް ެލައެބިލި ެ
ކުށުގެ ެދަޢުވާކުރާފަރާތުން ެސާބިތު ެ
ން ެއަދި ެހަމަޔާ ެއިންޞާފުގެެ
ޘްނާ ެޙާލަތެއްގައި ެމެނުވީ ެޤާނޫނީ ެގޮތު ެ
ސާބިތުކުރުމަކީ ެވަރަށް ެނާދިރު ެއިސްތި ެ
މެ ެހަމަޖެހޭގޮތެއް ެނޫންކަމާއި ެސްޓްރިކްޓް ެލައެބިލިޓީގެ ެއުސޫލުން ެޖިނާއީ ެކުށްެ
އުޞޫލުން ެބަލާއިރުެ ،އެން ެ
ނުވާތީެއެކަންެއިސްތިޘްނާެގޮތެއްގައިވެސްެ
ސާބިތުކުރުމަކީެެއަސާސީެފަރުދީެޙައްޤުތަކަށްެރައްކާތެރިކަމަކަށްެ ެ
ވެެ
ޖުތަމަޢެއްގައި ެވަކި ެބާވަތެއްގެ ެޖިނާއީ ެކުށުގެ ެނުރައްކާތެރި ެޙާލަތެއް ެޢާންމު ެ
ހުއްދަކުރެވެނީ ެމު ެ
ލުެ
މަށްޓަކައި ެޖިނާއީ ެކުށް ެސާބިތުކުރުމުގެ ެޢާންމު ެއުޞޫ ެ
ފެތުރިފައިވުމުންެ ،އެ ެޙާލަތު ެހުއްޓުވު ެ
ށްފިނަމަެ ،އެ ެކުށުގެ ެނުރައްކަލުން ެމުޖްތަމަޢުގެ ެޢާންމު ެމަޞްލަޙަތު ެޙިމާޔަތްކުރުމުގައި ެދައުލަތްެ
ބޭނުންކޮ ެ
ޞޫލުެ
ވެދާނެކަމަށް ެޤަބޫލުކުރެވޭ ެސަބަބުތައް ެހުރުމުން ެއެކަނިކަމާއި ެމި ެއު ެ
ނުވަތަ ެމުޖްތަމަޢު ެފެއިލް ެ
އޓުވުމަށް ެގަދައަޅައިެ
ދެކޮޅުޖެއްސެނީ ެހަމައެކަނި ެމިފަދަ ެޟަރޫރީ ެޙާލަތަކާގުޅިގެންކަމާއިެ ،ހު ް
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މަސައްކަތްކުރެވެމުންދާ ެއެފަދަ ެކުށެއްގެ ެޙާލަތު ެޢާންމުވެފައި ެއޮތުން ެހުއްޓިއްޖެކަމަށް ެޤަބޫލުކުރެވުމާއެކުެ،
ލުގެ ެދަށުންެ ެ ،އެކަށީގެންވާ ެޝައްކެއްނެތި ެޖިނާއީ ެކުށްެ
ސާބިތުކުރުމަށް ެގެނެވޭ ެހެކިތަކާބެހޭ ެޢާންމު ެއުޞޫ ެ
ސާބިތުވާވަރަށް ެހެކި ެލިބިފައިވާކަން ެނުވަތަ ެނޫންކަން ެވަޒަންކުރުމަށް ެޤާޟީއަށް ެލިބިދޭ ެއިޚްތިޔާރުތައްެ
ން ެމިފަދަ ެމުޠްލަޤު ެޤާނޫނީ ެޤަރީނާއިން ެކުށް ެސާބިތުކުރުމަށް ެ(ސްޓްރިކްޓްެ
ޤައިދުނުކުރެވޭނޭގޮތުގެމަތި ެ
ދާެ
ންމެ ެއަވަސް ެފުރުޞަތެއްގައި ެޤާނޫނުހަ ެ
ޤާނޫނުގައި ެބަޔާންވާ ެނައްޞުތައް ެވީއެ ެ
ލައެބިލިޓީގެ ެއުޞޫލުން) ެ ެ
ފަރާތުން ެއިޞްލާހުކުރުމަކީ ެއިސްލާމީ ެޝަރީއަތާއި ެޤާނޫނުއަސާސީ ެއާއި ެއިންސާނީ ެޙައްޤުތަކާ ެބެހޭެ
ކުށްެ
ބައިނަލްއަޤްވާމީ ެމުޢާހަދާތަކުން ެއިންސާނުންގެ ެފަރުދީ ެ ެޙައްޤުތަކަށް ެދީފައިވާ ެގެރެންޓީތަކާއި ެޖިނާއީ ެ ެ
ދީގެެދަށުންެލާޒިމްވާކަމެއްކަންެއެނގެންެއޮންނަެއޮތުމެވެެެ.
ސާބިތުކުރުމުގެެޢާންމުެމަބާ ެ
ކްބައުންސްވުމުގެ ެކުށުގެ ެމައްސަލައަށްެ
(ފ) ެއެގާރަވަނަކަމަކީެ ،ބުނެވިދިޔަ ެއުޞޫލުގެ ެމަތިން ެޗެ ެ
ކްބައުންސްވުމަކީ ެޗެކުން ެމާލީ ެމުޢާމަލާކުރުމުގެ ެއިތުބާރު ެގެއްލުމާއި ެމަކަރާއި ެޙީލަތަށްެ
ބަލާއިރުެ ،ޗެ ެ
ޞޫލުންެ
ށްވާތީެ ،ޗެކްބައުންސްވުމުގެ ެކުށް ެހިމެނިފައިވަނީ ެސްޓްރިކްޓް ެލައެބިލިޓީގެ ެއު ެ
މަގުފަހިވެދާނެކަމަކަ ެ
ކްެ
ނެގޯޝިއެބަލް ެއިންސްޓްރޫމެންޓެއްކަމާއި ެޗެ ެ
ސާބިތުކުރެވޭ ެކުށުގެ ެޢަމަލެއްގެ ެގޮތުގައިކަމާއި ެޗެކަކަކީ ެ ެ
ށްދޭެ
ށް ެފައިސާ ެއަދާކުރުންެކަށަވަރުކޮ ެ
ދޫކުރެވެނީ ެޤާނޫނީ ެރިކުއަރމެންޓަކަށްޓަކައި ެނުވަތަ ެޗެކްގައިވާ ެޢަދަދަ ެ
ންވާފަރާތަށްެ
ޗެކްގައިެބަޔާންކޮށްފައިވާެތާރީޚްގައިެއެ ެޗެކުންެފައިސާލިބެ ެ
ހަރުދަނާެހެއްކެއްގެެގޮތުގައިކަމާއިެ ެ
ޗެކުގައިވާ ެޢަދަދަށް ެފައިސާ ެލިބުން ެޙައްޤުވާނެކަމާއިެ ،ޗެކެއް ެދޫކުރުމުގައި ެޗެކް ެދޫކުރާފަރާތުގެެ
އެެޢަދަދަށްެފައިސާެހުރިކަންެ
އެެފަރާތުގެެއަމިއްލަެއެކައުންޓުގައިެ ެ
އެެޗެކްގައިވާެޢަދަދަށްެ ެ
މަސްއޫލިއްޔަތަކީެ ެ
ކަށަވަރުކޮށްދިނުންކަމާއިެ ،އެކައުންޓްގައި ެޗެކްގައި ެބުނެފައިވާ ެޢަދަދަށް ެފައިސާ ެނެތުމަކީ ެޗެކްެ
ބައުންސްވުންކަމާ ެއަދި ެއެއީ ެޗެކާ ެގުޅިގެން ެއުފުލަންޖެހޭ ެޒިންމާއާ ެޚިލާފުވުންކަން ެއެނގެން ެއޮންނަެ
އޮތުމެވެެ .
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ރުެެެެ
ެ(ދ) ެބާރަވަނަކަމަކީެ ،ހެ .މިރިހިެ ،ޙުސައިން ެޝަރީފް ެ(ދ.ރ.އ ެކާރޑް ެނަންބަ ެ
ެ )A-058888ގ.ޗާނދަނީމާގޭެ ،އިސްމާޢީލު ެޝުޖާޢު ެ(ދ.ރ.އ ެކާރޑް ެނަންބަރުެެ)A-034857އަތުންެ
ތިންހާސްެ
އަނބުރާދައްކާގޮތަށް ެނަގާފައިވާ ެ(ެ USD 5,173,961.21ފަސްމިލިއަން ެއެއްލައްކަ ެހަތްދިހަ ެ ެ
ނުވަސަތޭކަެފަސްދޮޅަސްެއެކެއްެޕޮއިންޓުެދޭއްެއެކެއްެޔޫއެސްެޑޮލަރު)ެދެއްކުމުގެެގޮތުންެދީފައިވާޗެކްތައްެ
ވި މައްސަލާގައި ެޙުސައިން ެޝަރީފުގެ ެމައްޗަށް ެޖިނާއީ ެކޯޓުގެެ
ކް ބައުންސް ެ
ބައުންސްވުމާގުޅިގެންެ ،ޗެ ެ
ނަންބަރު ެެ 1474/JC/2008ޤަޟިއްޔާއިން ެމައްސަލަ ެބެލެމުންދާތީ ެޙުސައިން ެޝަރީފުގެ ެމައްޗަށް ެކުށްެ
ވުމުގެކުރިންެއިސްމާޢީލުެޝުޖާޢަށްެމިެދަރަނިެދެއްކުމަށްެމއެ.އަތަމާގޭެ ،އިބްރާހީމްެޢަބްދުއްލަޠީފުެ
ސާބިތު ެ
ޖާމިނުވެ ެމި ެފައިސާ ެދައްކާނެ ެގޮތަކާމެދު ެގެ .ޗާނދަނީމާގޭެ ،އިސްމާޢީލު ެޝުޖާޢު ެއާއި ެމއެ .އަތަމާގޭެ،
ން ެމީހުންގެ ެމެދުގައި ެެ 01ނޮވެމްބަރ ެެ 2008ވަނަ ެދުވަހު ެވެވެނުެ
ޠީފް ެއާއި ެތި ެ
އިބްރާހިމް ެޢަބްދުއްލަ ެ
އެއްބަސްވުމުގައި ެލިޔެ ެސޮއިކޮށްފައިވާ ެމި ެއެއްބަސްވުމުގެ ެދަށުންެ ،މި ެފައިސާގެ ެތެރެއިންެ
(ެ USD818,608.13އައްލައްކަ ެއަށާރަހާސް ެހަސަތޭކަެއަށެއް ެޕޮއިންޓު ެއެކެއްތިނެއް ެޔޫއެސް ެޑޮލަރު)
ދެއްކުމަށްފަހުެބާކީނުދެއްކިވާެ(ެUSD 4,355,353.08ހަތަރުެމިލިއަންެތިންލައްކަެފަންސާސްެފަސްހާސްެ
ށްެ
ތިންސަތޭކަ ެފަންސާސް ެތިނެއް ެޕޮއިންޓު ެސުމެއް ެއަށެއް ެޔޫއެސް ެޑޮލަރު) ެދެއްކުމަށް ެއިތުރުގޮތަކަ ެ
ންެ
ޚުތަކުގައި ެފައިސާ ެލިބޭނެހެ ެ
މި ފައިސާ ެެ 9ޗެކަކަށް ެބަހާލައި ެމި ެެ 9ޗެކް ެއޭގައިވާ ެތާރީ ެ
އެއްބަސްވެ ެ ެ
މއ.އަތަމާގޭެ ،އިބްރާހިމް ެޢަބްދުއްލަޠީފުގެ ެޙިއްޞާއޮތް ެއަތަމާ ެމެރިން ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑުން ެއިސްމާޢީލްެ
ށްފަހު ެމި ެޗެކްތައް ެއޭގައިވާެ
ޝުޖާޢުގެ ެޙިއްޞާ ެއޮންނަ ެއޯނަސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑަށް ެއިޝޫކުރުމަ ެ
ބަބުން ެބައުންސްވާން ެފެށުމުން ެމި ެބައުންސްވި ެޗެކްތަކުގެެ
ތާރީޚްތަކުގައި ެބޭންކުގައި ެފައިސާނެތުމުގެ ެސަ ެ
ސްޗެކްގެެތެރެއިންެފުރަތަމަ ެތިންެޗެކްގެެ
މައްސަލަެމޯލްޑިވްސްެޕޮލިސްެސަރވިސްއަށްެހުށަހެޅުމުންެ ،ބައުން ެ
އެެ
ން ެކޯޓަށްެހުށަހެޅުމުން ެ ެ
މައްސަލަ ެތަޙްޤީޤުކުރުމަށްފަހު ެދަޢުވާކުރުމަށް ެޕްރޮސިކިއުޓަރ ެޖެނެރަލްގެ ެފަރާތު ެ
ތިން ެޗެކަށް ެޝަރީޢަތުގެ ެމަރުޙަލާގައި ެފައިސާދައްކައި ެބާކީ ެހަ ެޗެކްވެސް ެބައުންސްވެ ެއަދި ެއޭގައިވާެ
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ވެޓްެ
އިނުވާކަމަށް ެއޯނަސް ެޕްރައި ެ
ފައިސާއިން ެއެއްވެސް ެމިންވަރެއް ެފައިސާ ެލިބެންވާ ެފަރާތަށް ެލިބިފަ ެ
އާއިެ
މަންޓްތަކަކީެޙުސައިންެޝަރީފްެއާއިެއިސްމާޢީލްެޝުޖާޢު ެ
ލިމިޓެޑްގެެފަރާތުންެބުނާއިރުެ،މިެހުރިހައިެޕޭ ެ
އިބްރާހިމް ެޢަބްދުއްލަޠީފާ ެދެމެދު ެސޮއިކުރެވިފައިވާ ެއެއްބަސްވުމަށް ެފައިސާ ެދެއްކުމުގެ ެގޮތުން ެއިބްރާހިމްެ
ން ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑުންެ
ޢަބްދުއްލަޠީފުގެ ެފަރާތުން ެދައްކާފައިވާ ެފައިސާތަކެއްކަމަށާއި ެއަތަމާ ެމެރި ެ
ދޫކޮށްފައިވާެނަންބަރުެެ406152ޗެކާއިެނަންބަރުެެ406153ޗެކާއިެނަންބަރުެެ406154ޗެކާއިެނަންބަރުެ
ެ 406155ޗެކާއި ެނަންބަރު ެެ 406156ޗެކާއި ެނަންބަރު ެެ 406157ޗެކްތަކަކީ ެއިބްރާހިމް ެޢަބްދުއްލަޠީފުެ
ސޮއިކޮށް ެދޫކޮށްފައިވާ ެޗެކްތަކެއްކަމާއި ެއެ ެޗެކްތައްވަނީ ެބައުންސްވެފައިކަން ެއިބްރާހީމް ެޢަބްދުއްލަޠީފުގެެ
އިެ،
ފަރާތުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓަށް ެހުށަހަޅާފައިވާ ެބަޔާނާއި ެލިޔުންތަކުން ެއެނގެން ެއޮންނައޮތުމާ ެ
މް ެޢަބްދުއްލަޠީފު ެދޫކޮށްފައިވާ ެޗެކްތަކަކީ ެއޭނާގެ ެމިނިވަން ެއިޚްތިޔާރުގައި ެއޭނާެ
މއެ .އަތަމާގޭެ ،އިބްރާހީ ެ
ށްވާއިރު ،އެ ެޗެކްތަކުގައިވާެޢަދަދަށްެފައިސާެއަދާކުރުމަކީެއިބްރާހީމްެ
ލިޔެެސޮއިކޮށްެދޫކޮށްފައިވާެޗެކްތަކަކަ ެ
ޢަބްދުއްލަޠީފުގެ ެޒިންމާއެއްކަން ެއެނގޭކަމާއި ެއިބްރާހިމް ެޢަބްދުއްލަޠީފު ެލިޔެ ެސޮއިކޮށް ެދޫކޮށްފައިވާެ
ންޖެހޭ ެފައިސާތަކެއްކަމަށް ެއެ ެޗެކްެ
ޗެކްތަކަކީ ެއިބްރާހިމް ެޢަބްދުއްލަޠީފް ،އިސްމާޢީލް ެޝުޖާޢަށް ެއަދާކުރަ ެ
ތަކުން ެހެކި ެލިބެން ެއޮތްކަން ެފާހަގަކުރެވިފައިވުމުގެ ެއިތުރަށް ެޤާނޫނު ެނަންބަރު ެެ 16/95ފައިސާއަށްެ
ސްވުމުގެެ
ބަދަލުކުރެވޭގޮތުގައިެގެންގުޅޭެލިޔުމާބެހޭެޤާނޫނުގެެެ39ވަނަެމާއްދާގައިެބަޔާންވެފައިވާެޗެކްެބައުން ެ
އުންސުރުތައްެސްޓްރިކްޓްެލައެބިލިޓީގެެއުޞޫލުންެފުރިހަމަވެފައިވާކަންެއެނގެންެއޮންނައޮތުމެވެެ .
ރަވަނަކަމަކީެ ،ޤާނޫނު ެނަންބަރު ެެ 16/95ފައިސާއަށް ެބަދަލުކުރެވޭގޮތުގައިެ
(ތ) ެތޭ ެ
ގެންގުޅޭ ެލިޔުމާބެހޭ ެޤާނޫނުގެ ެެ 39ވަނަ ެމާއްދާގައި ެޗެކްބައުންސްވުމުގެ ެކުށުގެ ެއުންސުރުތައްެ
ކޮށްފައިވާގޮތަށްެބަލާއިރުެެ،އެެޤާނޫނުގައިވާ ެގޮތުގެމަތިންެޗެކަކަށްެފައިސާެނެގުމަށްެ،އެ ެޗެކުގައިވާެ
ބަޔާން ެ
ތާރީޚުން ެފެށިގެން ެެ 6މަސް ެދުވަހުގެ ެތެރޭގައި ެބޭންކަށް ެހުށަހެޅުމުންެ ،ޗެކް ެދޫކުރި ެއެކައުންޓްގައިެ
ޢަދަދަށް ެފައިސާ ެލިބޭނެގޮތް ެހަމަޖައްސައިދީފައިނުވުމުގެެ
ފައިސާނެތުމުގެ ެސަބަބުން ެނުވަތަ ެއެ ެޗެކުގައިވާ ެ ެ
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ސަބަބުން ެއެ ެ ޗެކަށް ެފައިސާދެވެންނެތްކަން ެއެ ެޗެކް ެހުށަހެޅި ެފަރާތަށް ެބޭންކުން ެއަންގާދުވަހުން ެފެށިގެންެެ
އެެ
ވީ ެފަރާތުންެ،އެ ެޗެކްގައިވާެޢަދަދަށްެފައިސާދިނުމަށްެ ެ
ެ 1މަސް ެދުވަހުގެެތެރޭގައިެ،ޗެކަށްެފައިސާލިބެން ެ
ޗެކްެދޫކުރިެފަރާތަށްެލިޔުމަކުންެެއެންގުމުންެ،އެެއެންގުންެއަންގާެދުވަހުންެފެށިގެންެެ7ދުވަހުގެެތެރޭގައިެ
އެެޗެކްގައިވާެޢަދަދަށްެފައިސާނުދީފިނަމަެ،އެ ެޗެކްެދޫކުރިފަރާތް ެކުށްވެރިވާނެ ެއެވެެ.މިގޮތުންެޗެކެއްދޫކުރީެ
ކުންފުންޏެއްެނުވަތަެއެނޫންވެސްެޖަމާޢަތެއްގެެފަރާތުންެކަމަށްވާނަމަެ،ކުށްވެރިވާނީެއެެކުންފުންޏެއްެނުވަތަެ
ންމެެއިސްކޮށްހުރިެމީހަކުެނުވަތަެއެެޗެކެއްގައިެސޮއިކުރިމީހަކުެނުވަތަެބައެކެވެެ.
ޖަމާޢަތެއްެހިންގުމުގައިެއެ ެ
ން ެމި ެކުށުގެ ެއެންމެހައިެ
ދާގައިވާ ެރުކުންތައް ެފުރިހަމަވުމު ެ
މި ެމާއް ެ
މި ެފަދައިން ެމި ެމާއްދާގައި ެއޮންނާތީ ެ ެ
ރުކުންތައްެފުރިހަމަވާނެކަންެއެނގެންެއޮންނައޮތުމެވެެ .
އިެ
ށް ެބަދަލުކުރެވޭގޮތުގަ ެ
ރު ެެ 16/95ފައިސާއަ ެ
ނު ެނަންބަ ެ
(ލ) ެސާދަވަނަކަމަކީެ ،ޤާނޫ ެ
ވާ ެބުނެވިދިޔަ ެރުކުންެ
ގެންގުޅޭ ެލިޔުމާބެހޭ ެޤާނޫނުގެ ެެ 39ވަނަ ެމާއްދާގައި ެބަޔާންވެފައި ެ
ސްވުމުގެ ެކުށުގެ ެދިފާއެއްގެ ެގޮތުން ެޗެކްގައިވާ ެފައިސާއަކީެ
ކްބައުން ެ
ވެފައިވުމާއެކުވެސް ެޗެ ެ
ފުރިހަމަ ެ
ކްބައުންސްވުމުގެ ެކުށުން ެއޭގެޒާތުގައިެ
ފްގެ ެފަރާތުން ެބުނާބުނުމަކީ ެޗެ ެ
ރިބާއެއްކަމަށް ެއިބްރާހީމް ެޢަބްދުއްލަޠީ ެ
ބަރީއަކޮށްދޭ ެދިފާއެއްނޫންކަން ެމި ެމާއްދާއިން ެސާފުކޮށް ެއެނގެން ެއޮތުމާއި ެރިބާއަކީ ެޖިނާއީ ެކުށުގެެ
ހޭެ
ތުގައި ެބަލައި ެތަޙްޤީޤުކުރަންޖެ ެ
ށްވާއިރުެ ،އެ ެމައްސަލައަކީ ެވަކި ެމައްސަލައެއްގެ ެގޮ ެ
އަމަލަކަ ެ
ތުެ
މި ެމައްސަލާގައިެރިބާގެ ެކުށުގެެޢަމަލެއްެހިނގައިފިކަމަށްެތުހުމަތެއްކުރެވިެއެ ެތުހުމަ ެ
މައްސަލައެއްކަމާއިެ ،
މީހަކަށްެނުވަތަެބަޔަކަށްެނިސްބަތްކުރެވިެކުށުގެެތަޙުޤީޤެއްެނުވަތަެޖިނާއީެޝަރީއަތެއްެހިންގިފައިނުވާއިރުެ،
ންނެތްކަމެވެެ .
ކްދޫކުރިެފަރާތްެބަރީއަވެވިދާނެެޙުއްޖަތެއްެކަމަށްެބެލެވެ ެ
އެއީެޗެކްބައުންސްވުމުގެެކުށުންެޗެ ެ
ގެެ
(ގ) ެފަނަރަވަނަކަމަކީެ ،ބުނެވިދިޔަ ެބައުންސްވެފައިވާ ެޗެކްތަކުގައި ެހިމެނޭ ެފައިސާ ެ
އެެ
އިއޮތްެޢަދަދުކަމަށްެ ެ
ޢަދަދަކީެއެެއެޗެކްތަކަށްެފައިސާެލިބެންވީފަރާތަށްެއެޗެކްތަކުގައިެސޮއިކުރިފަރާތްެދަރަ ެ
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ވާެ
އެެޗެކްތަކުގައިެސޮއިކުރިފަރާތުންެއޭގައި ެ
އެެޗެކްތަކަކީެ ެ
ޗެކްތަކަށްެފައިސާެލިބެންވީފަރާތްެބުނަމުންދާއިރުެ ެ،
ށްޓަކައި ެދޫކޮށްފައިވާ ެޗެކްތަކަކަށްވުމުން ެއެ ެޗެކްތަކުގައިވާ ެއެ ެޢަދަދަކީ ެއެެ
ޢަދަދަށް ެފައިސާ ެދިނުމަ ެ
ރު ،މިއީ ެއެ ެޗެކްތަކުގައިެ
ށްވާއި ެ
ޗެކްތަކުގައިެސޮއިކުރި ެފަރާތްެދަރާއޮތްެޢަދަދެއްކަންެދައްކައިދޭެޤަރީނާތަކަކަ ެ
ޢީެ
ސޮއިކުރި ެފަރާތްކަމުގައިވާ ެއިބްރާހީމް ެޢަބްދުއްލަޠީފު ެދައްކަން ެނުޖެހޭ ެޢަދަދެއްކަން ެކަމާބެހޭ ެޝަރު ެ
ކޯޓަކަށް ެހުށަހަޅައި ެސާބިތުކޮށްދީފައި ެނުވާތީ ެބައުންސްވި ެޗެކްތަކުގައިވާ ެފައިސާގެ ެޢަދަދު ެދެއްކުމުގެެ
އިބްރާހީމްެޢަބްދުއްލަޠީފުެބަރީއަވެފައިވާކަމަށްެބެލެވެންެނެތްކަމެވެެ .
ޒިންމާއިންެ ެ
ޙުކުމްެ ެ:
އިސްވެ ެބަޔާންކުރެވުނު ެސަބަބުތައް ެއެގޮތަށް ެހުރުމުންެ ،އަތަމާ ެމެރިން ެޕްރައިވެޓްެ
ފު ެއޯނަސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑަށް ެދޫކޮށްފައިވާެ
ލިމިޓެޑްގެ ެފަރާތުން ެއިބްރާހީމް ެޢަބްދުއްލަޠީ ެ
ޗެކްތައްބައުންސްވުމުގެ ެކުށުގެ ެޒިންމާ ެއާއި ެދަރަނީގެ ެޒިންމާއިން ެއެ ެޗެކްތައް ެދޫކުރިފަރާތް ެޤާނޫނީެ
ހަމަތަކުގެ ެމަތިން ެބަރީއަވެފައިވާކަމަށް ެބެލެވޭނެ ެސަބަބެއް ެނެތްކަމަށާއި ެޗެކްތައްބައުންސް ެވުމުގެ ެކުށުގެެ
ލަށްެހުށަހެޅުމަކީެ
ދަޢުވާެނުއުފުލުމަށްެނިންމައިފައިވާެނިންމުންެމުރާޖަޢާކުރަންެއެދިެޕްރޮސިކިއުޓަރ ެޖެނެރަ ެ
މަށްެމިެމައްސަލަބެލިެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
މި ެމައްސަލާގައިެ ެއޯނަސް ެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑަށް ެކުރެވިދާނެެކަމެއްކަ ެ
ސުޕްރީމްެކޯޓުގެެފަނޑިޔާރުންގެެއިއްތިފާޤުންެކަނޑައަޅައިެމައްސަލަެނިންމީއެވެެ .
ެ
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