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ެ
ޞާ ެ
ޝަރީޢަތްެނިމުނުގޮތުގެެޚުލާ ެ
 ޤަޟިއްޔާެނަންބަރު2014/SC-A/34ެ:
ޑް
 ދަޢުވާކުރާެފަރާތްެ:އޯނަސްެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެ ެ
ގެ
 ދަޢުވާެލިބޭެފަރާތްެ.1ެ:މުޙައްމަދުެމަނިކުެ،މެ.ވިލާދޮށު ެ
ލާ ެ
ެ.2ޝަމްޢޫންެމުޙައްމަދުެ،މއެ.އަތަމާވި ެ
ސް
ެ.3ޕްރޮސިކިއުޓަރެޖެނެރަލްގެެއޮފީ ެ


މައްސަލައިގެެބާވަތްެ:އެކައުންޓުގައިެފައިސާެނެތިެޗެކުދޫކޮށްެއެެޗެކުގައިވާެޢަދަދަށްެފައިސާެނުދެއްކުން.

 މައްސަލަެއައިގޮތްެ:އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެެހުއްދައަށްެއެދިެހުށަހެޅުމުގެެފޯމުންެ
 ހުށަހެޅުނުެތާރީޚްެ08ެ:ޖުލައިެ2014
 ރަޖިސްޓްރީެކުރެވުނުެތާރީޚްެ24ެ:ޖުލައިެެ2014
 ނިމުނުެތާރީޚްެ17ެ:ސެޕްޓެމްބަރެެ 2015
 މައްސަލަެނިންމިެގަޑި16:20ެ:
ދުﷲ ެޢަރީފްެ ،ފަނޑިޔާރު ެއާދަމްެ
 މައްސަލަ ެބެލި ެފަނޑިޔާރުންގެ ެމަޖިލިސްެ :ފަނޑިޔާރު ެޢަބް ެ
ދީ
ދުﷲެދީ ެ
ދުﷲެ ،ފަނޑިޔާރުެޑރެ.އަޙްމަދުެޢަބް ެ
މުޙައްމަދުެޢަބް ެ
ޔާ
އިސްތިއުނާފުެކުރެވުނުެޤަޟިއް ެ
 ނަންބަރު2013/HC-A/170ެ:
ގެެހައިކޯޓު
 ނިންމެވިެކޯޓުެ:ދިވެހިރާއްޖޭ ެ
 ހުށަހެޅުނުެތާރީޚްެ20ެ:މެއިެ2013
 ނިމުނުެތާރީޚްެ26ެ:ޖޫންެެ 2014
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ޞާ
ގެެޚުލާ ެ
މައްސަލައި ެ
މިއީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2013/HC-A/170ޤަޟިއްޔާެ ،އެ ެކޯޓުންެ
ނީ ެއުޞޫލުތަކާ ެޚިލާފަށްކަމަށް ެބުނެެ ،އޯނަސް ެޕްރައިވެޓްެ
ބަލައި ެނިންމާފައިވަނީ ެޝަރްޢީ ެއަދި ެޤާނޫ ެ
ޑުގެެފަރާތުންެ ެދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުގައިެއިލްތިމާސްެކުރުމުންެބެލިފައިވާެޤަޟިއްޔާއެކެވެެ.
ލިމިޓެ ެ
މި ެޤަޟިއްޔާގައި ެދަޢުވާ ެރައްދުވާ ެފަރާތަކީ ެމެ .ވިލާދޮށުގެެ ،މުޙައްމަދު ެމަނިކު ެއާއި ެމއެ .އަތަމާވިލާެ،
ޝަމްޢޫނުެމުޙައްމަދުެއާއިެޕްރޮސިކިއުޓަރެޖެނެރަލްގެެއޮފީސްެއެވެެ ެ.
ލް ެކޯޓުގެެ
ބުނެވިދިޔަެހައިކޯޓުގެެނަންބަރު ެެ 2013/HC-A/170ޤަޟިއްޔާއަކީެ،ކްރިމިނަ ެ
ނަންބަރު ެެ 66/Cr-C/2013ޤަޟިއްޔާ ެއެ ެކޯޓުން ެނިންމާފައިވަނީ ެޝަރްޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެއުޞޫލުތަކާެ
ގެ ެފަރާތުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގައިެ
ޚިލާފަށް ެކަމަށްބުނެެ ،ދިވެހި ެދައުލަތުގެ ެޕްރޮސިކިއުޓަރ ެޖެނެރަލް ެ
ރުެ
އިސްތިއުނާފުކުރުމުން ެބަލައި ެނިންމާފައިވާ ެޤަޟިއްޔާ ެއެކެވެެ .އަދި ެބުނެވިދިޔަ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަ ެ
އިެެެ
ދޮށުގޭ ،މުޙައްމަދު ެމަނިކާ ެ
ެ 2013/HC-A/170ޤަޟިއްޔާގައި ެދަޢުވާ ެރައްދުވާ ެފަރާތަކީ ެމެ .ވިލާ ެ
މއެ.އަތަމާވިލާެ،ޝަމްޢޫންެމުޙައްމަދުެއެވެެ .
ބުނެވިދިޔަެހައިކޯޓުގެެނަންބަރުެެ 2013/HC-A/170ޤަޟިއްޔާއަށްެއޯނަސްެޕްރައިވެޓްެ
ލިމިޓެޑުގެެފަރާތުންެތަދައްޚުލްވެފައިވެއެވެެ .
ެ

އް
ގަކުރެވުނުެނުކުތާތަ ެ
 ފާހަ ެ
މި ެމައްސަލާގައި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީއަށާއިެ ،ޤާނޫނުތަކަށާއިެ،
ދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓުގެެނަންބަރުެެ 2013/HC-A/170ޤަޟިއްޔާގެެޝަރީޢަތްެނިމުނުގޮތުގެެރިޕޯޓަށާއި،
ކްރިމިނަލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 66/Cr-C/2013ޤަޟިއްޔާގެ ެޝަރީޢަތް ެނިމުނުގޮތުގެ ެރިޕޯޓަށާއިެ،
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ވާެ
ންނާއިެ ،ދަޢުވާލިބޭ ެފަރާތުން ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހުގައި ެދައްކާފައި ެ
ދަޢުވާކުރާ ެފަރާތު ެ
ނީެ
ވާހަކަތަކަށާއި ،މިބާވަތުގެެމައްސަލަތަކާ ެގުޅޭެޢާންމުެޤާނޫނީެމަބްދައުތަކުގެެމައްޗަށްެޝަރްޢީ ެއަދިެޤާނޫ ެ
ނަޒަރަކުން ެބަލައި ެވިސްނިއިރުެ ،މި ެމައްސަލަ ެބެލި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެފަނޑިޔާރުންނަށްެ
އަންނަނިވިެކަންތައްތައްެފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެެ .
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ކްރިމިނަލް ެކޯޓުގެ ެއިސްވެ ެއިޝާރާތްކުރެވުނު ެނަންބަރު ެެ66/Cr-C/2013

ޤަޟިއްޔާއިންެބެލިފައިވާެމައްސަލައަކީެ ،މެ .ވިލާދަށުގޭ ،މުޙައްމަދުެމަނިކާއި ެ މއެ.އަތަމާވިލާެ ،ޝަމްޢޫންެ
ގެެ
މުޙައްމަދުގެ ެމައްޗަށް ެއެކައުންޓުގައި ެފައިސާނެތި ެޗެކުދޫކޮށް ެއެ ެޗެކުގައިވާ ެޢަދަދަށް ެފައިސާ ެނުދެއްކުމު ެ
ޝަމްޢޫނު ެމުޙައްމަދުގެ ެއަތުން ެޗެކުތަކަށް ެފައިސާ ެލިބެންވީެ
ކުށުގެ ެދަޢުވާއާއިެ ،މުޙައްމަދު ެމަނިކުއާއިެ ެ ،
ށްެެލިބެންޖެހޭ ެފައިސާ ެހޯދުމަށް ެއޯނަސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑުގެ ެފަރާތުން ެއިބްރާހިމް ެނާޞިރުެ
ފަރާތަ ެ
މުޙައްމަދު ެއެދޭ ެދަޢުވާ ެދައުލަތުގެ ެޕްރޮސިކިއުޓަރ ެޖެނެރަލްގެ ެފަރާތުން ެކްރިމިނަލް ެކޯޓަށް ެހުށަހެޅުމުންެ
މްޢޫންެމުޙައްމަދާެދެމީހުންގެެ
ން ެއެނގެންެއޮންނައިރުެ،މުޙައްމަދުެމަނިކާއިެ،ޝަ ެ
ބެލިފައިވާެމައްސަލައެއްކަ ެ
ކުގައިވާ ެޢަދަދަށް ެފައިސާެ
މައްޗަށް ެދައުލަތުން ެކުޅަ ެއެކައުންޓުގައި ެފައިސާނެތި ެޗެކުދޫކޮށްެ ،އެ ެޗެ ެ
ގެލެކްސީ ެއެންޓަރޕްރައިސަސް ެމޯލްޑިވްސް ެޕްރައިވެޓްެ
ނުދެއްކުމުގެ ެކުށް ެޘާބިތުނުވާކަމަށް ެކަނޑައަޅާެ ެ ،
ޑުގެެފަރާތުންެ،އޯނަސްެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑަށްެލިބެންޖެހޭެފައިސާއެއްެވާނަމަެއެެފައިސާއެއްެހޯދުމަށްެ
ލިމިޓެ ެ
ދަޢުވާކުރުމުގެެޙައްޤުެއޯނަސްެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑަށްެލިބިގެންވާކަމަށްެއަންގައިެކްރިމިނަލްެކޯޓުގެެބުނެވިދިޔަެ
މުނުގޮތުގެެ
ނަންބަރު ެެ 66/Cr-C/2013ޤަޟިއްޔާގައި ެޙުކުމްކޮށްފައިވާކަން ެއެ ެޤަޟިއްޔާގެ ެޝަރީޢަތް ެނި ެ
ރިފޯޓަށްެބެލުމުންެއެނގެންެއޮވެއެވެެެެެެެ.
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ބުނެވިދިޔަެކްރިމިނަލްެކޯޓުގެެނަންބަރުެެ 66/Cr-C/2013ޤަޟިއްޔާެއެ ެކޯޓުންެ

ބަލައި ެނިންމާފައިވަނީ ެޝަރްޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެއުޞޫލުތަކާ ެޚިލާފަށްކަމަށް ެބުނެެ ،އެ ެޤަޟިއްޔާެ
އެެ
އިސްތިއުނާފުކުރުމަށްެޕްރޮސިކިއުޓަރ ެޖެނެރަލްގެެފަރާތުންެހައިކޯޓަށްެހުށަހެޅުމުންެބަލައިެނިންމާފައިވާެ ެ
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ކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2013/HC-A/170ޤަޟިއްޔާގެ ެޙުކުމަށް ެބަލާއިރުެ ،ކްރިމިނަލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރުެ
ކުތަކަށް ެފައިސާ ެހޯދުމަށް ެދަޢުވާކުރުމުގެ ެޙައްޤު ެއޯނަސްެ
ެ 66/Cr-C/2013ޤަޟިއްޔާގައި ެހިމެނޭ ެޗެ ެ
ޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑަށްެލިބިގެންވާކަމަށް ެނިންމާފައިވާެނިންމުމަށްެތާއީދުކޮށްެ ،އެެޤަޟިއްޔާގައިެ ެދައުލަތުންެ
ކުދޫކޮށް ެއެ ެޗެކުތަކުގައިވާ ެޢަދަދަށްެ
މުޙައްމަދު ެމަނިކުގެ ެމައްޗަށް ެހުށަހެޅިެ ،އެކައުންޓުގައި ެފައިސާނެތި ެޗެ ެ
ނިންމުމަށް ެތާއީދުކުރުމާއެކުެ ،އެެ
ގެ ެކުށް ެޝަރީޢަތަށް ެޘާބިތުނުވާކަމަށް ެނިންމި ެ ެ
ފައިސާ ެނުދެއްކުމު ެ
ށް ެއެކައުންޓުގައި ެފައިސާނެތި ެޗެކުދޫކޮށް ެއެ ެޗެކުގައިވާެ
ޤަޟިއްޔާގައި ެޝަމްޢޫނު ެމުޙައްމަދުގެ ެމައްޗަ ެ
މްޢޫންެ
ޢަދަދަށް ެފައިސާ ެނުދެއްކުމުގެ ެކުށް ެޘާބިތުނުވާކަމަށް ެނިންމި ެނިންމުން ެބާޠިލުކޮށްެ ،ދައުލަތުން ެޝަ ެ
މުޙައްމަދުގެެމައްޗަށްެހުށަހެޅިެ ،އެކައުންޓުގައި ެފައިސާނެތިެޗެކުދޫކޮށް ެއެ ެޗެކުތަކުގައިވާެޢަދަދަށް ެފައިސާެ
ނުދެއްކުމުގެެކުށުންެޝަމްޢޫންެމުޙައްމަދުެކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށްެކަނޑައަޅައިެ،އެެކުށުގެެޢުޤޫބާތެއްގެެގޮތުންެ
ނޫނު) ެގެެެ 39ވަނަެ
ޤާނޫނުެނަންބަރުެ(ެ 16/95ފައިސާއަށްެބަދަލުކުރެވޭެގޮތުގައިެގެންގުޅޭެލިޔުމާބެހޭެޤާ ެ
ށްެ
މާއްދާގެ ެ(ށ) ެގެ ެދަށުން ެޝަމްޢޫނު ެމުޙައްމަދު ެ(ެ 6ހައެއް) ެމަސްދުވަހުގެ ެމުއްދަތަށް ެއަރުވާލުމަ ެ
ހައިކޯޓުގެ ެބުނެވިދިޔަ ެނަންބަރު ެެ 2013/HC-A/170ޤަޟިއްޔާގެ ެޙުކުމުގައި ެކަނޑައަޅައިފައިވާކަންެ
އެނގެންެއޮވެއެވެ.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެބަޔާންވެދިޔަ ެނަންބަރު ެެ2013/HC-A/170

ޤަޟިއްޔާގެ ެޙުކުމް ެބިނާވެފައިވަނީ ެޝަރްޢީ ެނުވަތަ ެޤާނޫނީ ެއުޞޫލުތަކާ ެޚިލާފަށްކަމަށް ެބުނެެ ،އެެ
ޤަޟިއްޔާގައި ެތަދައްޚުލްވި ެފަރާތެއް ެކަމުގައިވާ ެއޯނަސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑުގެ ެފަރާތުން ެއެ ެޤަޟިއްޔާެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުގައި ެއިލްތިމާސްކޮށްފައިވާެއިރުެ،އޯނަސްެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑަށްެއެެޤަޟިއްޔާެ
ސުޕްރީމް ެކޯޓުގައި ެއިލްތިމާސް ެކުރުމުގެ ެ"ޞިފަތު" ެ(ެ )capacityއިޖްރާއީގޮތުން ެލިބިގެންވޭތޯ ެޤާނޫނީެ
ނަޒަރަކުންެބެލިއިރުެއަންނަނިވިެކަންތައްތައްެފާހަގަކުރެވެއެވެ.
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(ހ)ެފުރަތަމަެކަމަކީެ،ޖިނާއީެކުށެއްެކޮށްފިކަމުގެެތުހުމަތުކުރެވޭެކޮންމެެމީހެއްގެެމައްޗަށްެ
ކަމާބެހޭެކޯޓުގައިެޖިނާއީެދަޢުވާކުރުމާއި ،ޖިނާއީެމައްސަލަތަކުގައިެކޯޓުންެއިއްވާެޙުކުމްެއިސްތިއުނާފުކުރަންެ
ހުށަހެޅުމުގެ ެބާރު ެލިބިގެންވާ ެފަރާތަކީ ެޕްރޮސިކިއުޓަރ ެޖެނެރަލްކަން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެެ
ޤާނޫނުއަސާސީގެެެ223ވަނަެމާއްދާގެެ(ނ)ެއާއިެ(ވ)ެއިންެސާފުކޮށްެއެނގެންެއޮންނަެއޮތުމެވެެ .
ނޫނުއަސާސީގެެެ 223ވަނަެމާއްދާގެެ
(ށ)ެދެވަނަެކަމަކީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާ ެ
އިތުރުން ެޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 9/2008ޕްރޮސިކިއުޓަރ ެޖެނެރަލްގެ ެޤާނޫނު) ެގެ ެެ 15ވަނަ ެމާއްދާގައިެެެެ
ރުތައް ެބަޔާންކުރެވިގެންވާ ެގޮތުގެ ެމައްޗަށް ެބަލާއިރުެ،
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ެޖެނެރަލްގެ ެމަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ެބާ ެ
ޖުމްލަގޮތެއްގައި ެޕްރޮސިކިއުޓަރ ެޖެނެރަލްގެ ެއިޚްތިޞާޞްގެ ެތެރޭގައި ެޝާމިލުވެގެންވަނީ ެޖިނާއީ ެކުށްތަކާެ
ގުޅިގެން ެދަޢުވާތައް ެކުރުމާއިެ ،ދަޢުވާތަކާބެހޭ ެތަފާތު ެކަންކަން ެބެލެހެއްޓުމާއިެ ،ޖިނާއީ ެކުށްތަކާ ެގުޅިގެންެެ
ންެޤާނޫނުއަސާސީންނާއިެޤާނޫނުންެޕްރޮސިކިއުޓރެޖެނެރަލްއާެޒިންމާކުރެވިފައިވާެ
ހިންގާެތަޙްޤީގުތަކާެގުޅިގެ ެ
ތަފާތުެމަސްއޫލިއްޔަތުތައްެއަދާކުރުންކަންެއެނގެންެއޮންނަެއޮތުމެވެ.
(ނ) ެތިންވަނަ ެކަމަކީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކޯޓުތަކުގެ ެއިޚްތިޞާޞްތައް ެޤާނޫނު ެނަންބަރުެ
(ެ 22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫނު) ެގައި ެކަނޑައެޅިގެންވާ ެގޮތުގެ ެމައްޗަށް ެނަޒަރުކުރާއިރު،
ޤާނޫނުގައި ެކުޑަކުދިންކަމަށް ެބުނާ ެކުދިން ެކުރާ ެކުށްކުށުގެ ެމައްސަލަތައް ެފިޔަވައިެ ،މީހުން ެކުރާ ެޖިނާއީެ
ސްނާކޮށްފައިނުވާ ެއެންމެހައި ެމައްސަލަތައްެ
ކުށްކުށުގެ ެމައްސަލަތަކުގެ ެތެރެއިން ެއެހެން ެޤާނޫނަކުން ެއިސްތި ެ
ބެލުމުގެެއިޚްތިޞާޞްެކްރިމިނަލްެކޯޓަށްެލިބިގެންވާކަމަށްެޙަވާލާދެވުނުެދިވެހިރާއްޖޭގެެކޯޓުތަކުގެެޤާނޫނުގެެ
ވެގެންވާެއިރުެ،ކްރިމިނަލްެކޯޓުގެެޢާންމުެއިޚްތިޞާޞަކީެޖިނާއީެމައްސަލަތަކާެބެހޭެ
ޖަދުވަލުެެ2ގައިެބަޔާން ެ
ސްނާގޮތަކަށް ެ"ކްރިމިނަލްެކޯޓުންެބަލާެ
ދަޢުވާތައް ެބެލުންކަންެއެނގެންެއޮންނަކަމާެ،އެހެންނަމަވެސްެއިސްތި ެ
ކާ ެގުޅިގެންެބަދަލުެހޯދުމަށްެއެދިެ،އެ ެކުށުގެެދަޢުވާއާއެކުެހުށަހެޅޭެމައްސަލަތައް"ެ
ކުށްތަކުގެެތެރެއިންެކުށަ ެ
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ބެލުމުގެެއިޚްތިޞާޞްެކްރިމިނަލްެކޯޓަށްެލިބިގެންވާކަމަށް ެޙަވާލާދެވުނުެދިވެހިރާއްޖޭގެެކޯޓުތަކުގެެޤާނޫނުގެެ
ޖަދުވަލުެެ2ގައިެބަޔާންކޮށްފައިވާކަންެއެނގެންެއޮންނަކަމެވެެ ެެެ.
(ރ) ެހަތަރުވަނަ ެކަމަކީެ ،އެއްވެސް ެސަބަބަކާހުރެ ެހޯދުމަށް ެހުށަހެޅޭ ެމަދަނީ ެބަދަލުެ
ރުޙަލާގައިެލިބިގެންވަނީެކަމާބެހޭެމަދަނީެ
ނަގާދިނުމުގެެއިޚްތިޞާޞްެޢާންމު ެއުޞޫލެއްގެެގޮތުންެފުރަތަމަެމަ ެ
އެެ
މައްސަލަތައް ެބެލުމުގެ ެއިޚްތިޞާޞް ެލިބިގެންވާ ެކޯޓަށް ެކަމުގައި ެވީނަމަވެސް ެޖިނާއީ ެކުށަކާގުޅިގެން ެ ެ
އީެ
ކުށުގެެސަބަބުންެލިބޭެމަދަނީެގެއްލުމުގެެބަދަލު ެނަގާދިނުމުގެެމައްސަލަތައްެބެލުމުގެެއިޚްތިޞާޞް ެޖިނާ ެ
ކަމާއި ،އެފަދަެ
މައްސަލަބަލާެކަމާބެހޭެކޯޓަށްެއިސްތިސްނާގޮތަކަށް ެތަފާތުެޖުރިސްޑިކްޝަންތަކުގައި ެލިބިގެންވާ ެ
މައްސަލަތައްެޖިނާއީެކޯޓަށްެހުށަހެޅުމުގެެޙައްޤުެގިނަ ެޖުރިސްޑިކްޝަންތަކުގައިެޕްރޮސިކިއުޓަރ ެޖެނެރަލްގެެ
ށްވެސް ެލިބިގެންވާކަން ެއެނގެން ެއޮންނައިރުެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައިެ
އިތުރުން ެމަދަނީ ެބަދަލު ެހޯދުމަށް ެއެދޭފަރާތަ ެ
ޖިނާއީ ެކުށަކާގުޅިގެން ެމަދަނީ ެބަދަލު ެހޯދުމަށް ެކްރިމިނަލް ެކޯޓަށް ެސީދާ ެހުށަހެޅުމުގެ ެޙައްޤު ެއެ ެބަދަލުެ
ތްކަމާެ،އަދިެއެފަދަެޕްރެކްޓިސްެއެއްެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ހޯދުމަށްެއެދޭެފަރާތަށް ެލިބިދޭެޤާނޫނީެނައްޞެއް ެނެ ެ
ޖިނާއީެއިޖްރާއާތުގެެނިޒާމުގައިެޤާއިމުވެފައި ެނުވާކަމާއިެ،އިސްވެެބަޔާންކުރެވުނުެދިވެހިރާއްޖޭގެެކޯޓުތަކުގެެ
ކާ ެގުޅިގެންެބަދަލުެހޯދުމަށްެ
ޤާނޫނުގެެޖަދުވަލުެެ 2ގައި ެ"ކްރިމިނަލްެކޯޓުންެބަލާެކުށްތަކުގެެތެރެއިންެކުށަ ެ
އެދި ެއެ ެކުށުގެ ެދަޢުވާއާއެކު ެހުށަހެޅޭ ެމައްސަލަތައް" ެބެލުމުގެ ެއިޚްތިޞާޞް ެއެ ެކޯޓަށް ެލިބިގެންވާކަމަށްެ
ށްެ
ބަޔާންކުރެވިފައި ެއޮތުމުންެ ،ކުށަކާ ެގުޅިގެން ެބަދަލު ެހޯދުމަށް ެއެދި ެމައްސަލަ ެކްރިމިނަލް ެކޯޓަ ެ
ލްެ
ހުށަހަޅަންޖެހެނީެއެ ެކުށާގުޅިގެންެހުށަހަޅާ ެޖިނާއީ ެދަޢުވާއާ ެއެކުކަންެއެނގޭކަމާ ،ޖިނާއީެދަޢުވާެކްރިމިނަ ެ
ކޯޓަށްެހުށަހެޅުމުގެެއަޞްލީެއިޚްތިޞާޞްެލިބިގެންވާެފަރާތަކީެޕްރޮސިކިއުޓަރ ެޖެނެރަލްކަމާެ ،އެހެންކަމުންެެ
ޖިނާއީެކުށަކާެގުޅިގެންެއެއާއެކުެހުށަހެޅޭެމަދަނީެބަދަލުގެެބައިެ،މަދަނީެބަދަލުެލިބެންވާެފަރާތުންެއެބަދަލުެ
ހޯދުމަށް ެއެދޭނަމަެ ،ޖިނާއީ ެކުށުގެ ެދަޢުވާއާއެކު ެމަދަނީ ެބަދަލު ެހޯދުމުގެ ެމައްސަލަ ެޕްރޮސިކިއުޓަރެ
ޖެނެރަލްގެ ެއޮފީހުން ެކަމާބެހޭ ެކޯޓަށް ެހުށަހަޅާކަން ެމި ެމައްސަލާގައި ެޕްރޮސިކިއުޓަރ ެޖެނެރަލްގެ ެފަރާތުންެ
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ދައްކާފައިވާ ެވާހަކަތަކުންނާއިެ ،ޕްރޮސިކިއުޓަރ ެޖެނެރަލްގެ ެއޮފީހުން ެޖިނާއީ ެދަޢުވާއާއެކު ެމަދަނީ ެބަދަލުެ
ހޯދުމުގެެމައްސަލަެކޯޓަށްެހުށަހެޅުމުގައިެޢަމަލުކުރާެއިޖްރާއާތަށްެބެލުމުންެއެނގެންެއޮންނަެއޮތުމެވެެ .
(ބ) ެފަސްވަނަ ެކަމަކީެ ،ޖިނާއީ ެދަޢުވާއަކާ ެގުޅިގެން ެކަމާބެހޭ ެޖިނާއީ ެކޯޓަށް ެހުށަހެޅުންެ
ހުއްދަވެގެންވާ ެމަދަނީ ެމައްސަލައަކީ ެޖިނާއީ ެކުށުގެ ެސަބަބުން ެނުވަތަ ެއޭގެ ެނަތީޖާއެއްގެ ެގޮތުން ެލިބޭެ
ގެއްލުމުގެ ެމަދަނީ ެބަދަލު ެހޯދުމުގެ ެމައްސަލައަކަށް ެވުމީ ެމިޒަމާނުގެ ެތަފާތު ެޖުރިސްޑިކްޝަންތަކުގައިެ
އިސްތިޤްރާރުވެފައިވާ ެޢާންމު ެއުޞޫލެއްކަން ެއެނގެން ެއޮންނައިރުެ ،ކްރިމިނަލް ެކޯޓުގެ ެއިސްވެެ
އިޝާރާތްކުރެވުނު ެނަންބަރު ެެ 66/Cr-C/2013ޤަޟިއްޔާއިން ެކޮށްފައިވާ ެޖިނާއީ ެދަޢުވާއާއެކުެ
ހުށަހަޅާފައިވާ ެމަދަނީ ެޙައްޤު ެހޯދުމުގެ ެމައްސަލައަކީ ެޙަޤީޤަތުގައި ެމަދަނީ ެބަދަލު ެހޯދުމުގެ ެމައްސަލައެއްެ
ގޭ،
ނޫންކަމާެ ،އެހެނީ ެކްރިމިނަލް ެކޯޓުގެ ެބުނެވިދިޔަ ެޤަޟިއްޔާއިން ެކޮށްފައިވާ ެދަޢުވާއަކީ ެމެ .ވިލާދަށު ެ
މުޙައްމަދު ެމަނިކާއި ެ މއެ .އަތަމާވިލާެ ،ޝަމްޢޫން ެމުޙައްމަދުގެ ެމައްޗަށް ެއެކައުންޓުގައި ެފައިސާނެތިެ
ކުެ
ޗެކުދޫކޮށް ެއެ ެޗެކުގައިވާ ެޢަދަދަށް ެފައިސާ ެނުދެއްކުމުގެ ެކުށުގެ ެދަޢުވާކަމާއިެ ،އެ ެދަޢުވާއާއެ ެ
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ެޖެނެރަލްގެ ެފަރާތުން ެހުށަހަޅާފައިވާެ ،ބުނެވިދިޔަ ެޗެކުތަކަށް ެފައިސާ ެލިބެންވީެ
ނީެ
ކުތަކަށްެލިބެންވާެފައިސާެހޯދުމަށްެއެދޭ ެމަދަ ެ
ފަރާތްކަމުގައިވާެއޯނަސްެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑުގެެފަރާތުންެޗެ ެ
ވާެ
ށް ެލިބެން ެ
ކުތަކަ ެ
މައްސަލައަކީ ެއޭގެެޒާތުގައިެމަދަނީެބަދަލުެހޯދުމުގެެމައްސަލައެއްެނޫންކަމާެ،ސަބަބަކީެޗެ ެ
ކުތައް ެބައުންސްވުމުގެ ެކުރިން ެއުފެދޭ ެދަރަންޏެއްގެ ެފައިސާ ެކަމާއިެ ،އެެ
ޙަޤީޤަތުގައިެ ،އެ ެޗެ ެ
ފައިސާއަކީ ެ ެ
ފައިސާެއަކީެއެއްވެސްެޙާލެއްގައިެޗެކު ެބައުންސުވުމުގެެކުށުގެެސަބަބުންެނުވަތަެއޭގެެނަތީޖާއެއްގެެގޮތުންެ
ކަން ެއެނގެން ެއޮންނައިރުެ ،ކްރިމިނަލް ެކޯޓުގެ ެއިސްވެެ
ޙައްޤުވާ ެފައިސާއެއް ެނުވަތަ ެމަދަނީ ެބަދަލެއް ެނޫން ެ
އިެެެ
އިޝާރާތްކުރެވުނު ެނަންބަރު ެެ 66/Cr-C/2013ޤަޟިއްޔާއިން ެމެ .ވިލާދަށުގޭ ،މުޙައްމަދު ެމަނިކާ ެ
މއެ .އަތަމާވިލާެ ،ޝަމްޢޫން ެމުޙައްމަދުގެ ެމައްޗަށް ެކޮށްފައިވާ ެއެކައުންޓުގައި ެފައިސާނެތި ެޗެކުދޫކޮށް ެއެެ
ޑުގެ ެފަރާތުންެ
ޗެކުގައިވާ ެޢަދަދަށް ެފައިސާ ެނުދެއްކުމުގެ ެކުށުގެ ެދަޢުވާއާއެކުެ ،އޯނަސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު |ތީމުގެ |އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ބުނެވިދިޔަ ެޗެކުތަކަށް ެލިބެންވާ ެފައިސާ ެހޯދުމަށް ެއެދޭ ެމަދަނީ ެމައްސަލަ ެޕްރޮސިކިއުޓަރ ެޖެނެރަލްގެެ
ފަރާތުންެކްރިމިނަލްެކޯޓަށްެހުށަހެޅިެހުށަހެޅުންެޞައްޙަކަމަށްެބަލާނެެޤާނޫނީެއަސާސެއްެނެތްކަމާއިެ ،އަދިެ
އެ ެމަދަނީ ެމައްސަލައަކީ ެކްރިމިނަލް ެކޯޓުގެ ެބުނެވިދިޔަ ެނަންބަރު ެެ 66/Cr-C/2013ޤަޟިއްޔާއިންެެ
ބެލުނު ެކުށުގެ ެމައްސަލައާ ެގުޅިގެން ެބަދަލު ެހޯދުމަށް ެއެދި ެހުށަހެޅޭ ެމައްސަލައަކަށް ެނުވާތީެ ،އެ ެމަދަނީެ
ލްެކޯޓަށްެލިބިގެންވާެއިޚްތިޞާޞެއްެނޫންކަންެއެނގެންެއޮންނަެއޮތުމެވެެ ެ.
މައްސަލަެބެލުމަކީެކްރިމިނަ ެ
(ޅ) ެހަވަނަ ެކަމަކީެ،ޗެކަކީެމަދަނީެއަދި ެތިޖާރީ ެމުޢާމަލާތްތަކާ ެގުޅިގެން ެއުފެދޭ ެދަރަނިެ
ވަސީލަތަކަށްެވުމުގެެއިތުރުން ެއެއީ ެދަރަނި ެޘާބިތުެކުރުމަށްެ
އަދާކުރުމުގެެވަސީލަތްތަކުގެެތެރެއިން ެމުހިއްމު ެ ެ
ރެވޭ
ބޭނުންކު ެ

ެހަރުދަނާ

ެދަލީލެއްކަން

ސް
ެވެ ެ

ެއެނގެން

ރު،
ެއޮންނައި ެ

ެޤާނޫނު

ރުެެެެެެެެެެެ
ެނަންބަ ެ

(ެ 16/95ފައިސާއަށް ެބަދަލުކުރެވޭ ެގޮތުގައި ެގެންގުޅޭ ެލިޔުމާބެހޭ ެޤާނޫނު) ެގެ ެެ 39ވަނަ ެމާއްދާގައިެ
ކުދޫކޮށް ެއެ ެޗެކުގައިވާ ެޢަދަދަށްެ
ގެމަތިން ެއެކައުންޓުގައި ެފައިސާނެތި ެޗެ ެ
ކަނޑައަޅައި ެބަޔާންވެގެންވާ ެގޮތު ެ
ކީެއޭގެޒާތުގައި ެއެޗެކުތަކުންެޘާބިތުވާެދަރަނިެއަދާކުރަންޖެހޭެފަރާތުންެ،
ފައިސާެނުދެއްކުމުގެެކުށްެޘާބިތުވުމަ ެ
އޭގެެއިދިކޮޅުެޘާބިތުކޮށްެނުދެވޭހައިެހިނދަކުެ،އެެދަރަނިެއަދާކޮށްފައިެނުވާކަމުގެެހަރުދަނާެދަލީލެއްކަމުގައިެ
ވާހިނދުެ ،އެފަރާތުން ެއެ ެދަރަނި ެއަދާކުރުމުން ެބަރީއުއް ެޒިންމާ ެނުވެވޭނެކަމާެ ،އެހެންކަމުން ެއެ ެޗެކުންެ
ޘާބިތުވާ ެދަރަނި ެޙައްޤުވާ ެފަރާތައް ެއެފަރާތުގެ ެޙައްޤު ެހޯދުމަށް ެކަމާބެހޭ ެމަދަނީ ެމައްސަލަތައް ެބެލުމުގެެ
ލިބިގެންވާ ެކޯޓުގައި ެދަޢުވާކޮށް ެބައުންސްވެފައިވާ ެޗެކުތަކަށް ެލިބެންވާ ެފައިސާެ
ޢާންމު ެއިޚްތިޞާޞް ެ ެ
ލިބިގަތުމުގެެޙައްޤުެލިބިގެންވާކަމާއިެ،ޖިނާއީެކުށަކާގުޅިގެންެނަގައިދެވޭެމަދަނީެގެއްލުމުގެެބަދަލާއިެޚިލާފަށްެ
ބައުންސްވެފައިވާެޗެކުތަކަށްެލިބެންވާެފައިސާއަކީެކޮންމެހެންެޗެކްެބައުންސްވުމުގެެކުށާެގުޅިގެންެނުވަތަެއެެ
ކުށް ެޘާބިތުވުމުގެ ެނަތީޖާއެއްގެ ެގޮތުން ެޙައްޤުވާ ެފައިސާއެއް ެނޫންކަމާެ ،އެހެންކަމުން ެބައުންސްވެފައިވާެ
ޗެކަކަށް ެފައިސާ ެލިބެންޖެހޭ ެމުއްދަތުގައި ެލިބިފައިނުވާކަން ެޘާބިތުކުރުމުގެ ެއެންމެހައި ެވަސީލަތްތަކުންެ
ކަމާބެހޭ ެމަދަނީ ެމައްސަލަބެލުމުގެ ެޢާންމު ެއިޚްތިޞާޞް ެލިބިގެންވާ ެކޯޓުގައި ެޘާބިތުކުރުމުގެ ެޙައްޤު ެއެެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު |ތީމުގެ |އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ޗެކުން ެފައިސާ ެޙައްޤުވާ ެފަރާތަށް ެލިބިގެންވާކަމާެ ،އަދި ެއެ ެޙައްޤު ެލިބިގެންވަނީ ެކޮންމެހެން ެޗެކްެ
ބައުންސްވުމުގެެޖިނާއީެކުށްެޘާބިތުވުމުގެެމައްޗަކަށްެނޫންކަމާއިެ،ޗެކްެބައުންސްވުމުގެެޖިނާއީެކުށުގެެދަޢުވާެ
އުފުލިފައިެނުވުމަކީެ،އަދިެއެހެންމެ ެއެެކުށުގެެދަޢުވާެޘާބިތުެނުވުމަކީވެސްެ،އެެޗެކުންެޙައްޤުވާެފައިސާެ
ހޯދުމުގެެމަދަނީެދަޢުވާކުރުމަށްެހުރަސްއަޅާެކަމެއްެނޫންކަންެއެނގެންެއޮނަންެކަމެވެެ .
ެ(ކ) ެހަތްވަނަ ެކަމަކީެ ،އިސްވެ ެބަޔާންކުރެވުނު ެނުކުތާތަކުގައި ެބަޔާންވެގެންވާެ
ބަލާއިރުެ،ކްރިމިނަލްެކޯޓުގެެބުނެވިދިޔަެނަންބަރުެެ66/Cr-C/2013
އުޞޫލުތަކުގެެމައްޗަށްެރިޢާޔަތްކޮށްެ ެ
އި ެ މއެ .އަތަމާވިލާެ ،ޝަމްޢޫން ެމުޙައްމަދުގެެ
ޤަޟިއްޔާއިން ެކޮށްފައިވާެ ،މެ .ވިލާދަށުގޭ ،މުޙައްމަދު ެމަނިކާ ެ
ކުދޫކޮށް ެއެ ެޗެކުގައިވާ ެޢަދަދަށް ެފައިސާ ެނުދެއްކުމުގެ ެކުށުގެެ
ށް ެއެކައުންޓުގައި ެފައިސާނެތި ެޗެ ެ
މައްޗަ ެ
ކުތަކަށްެފައިސާެލިބެންވީެ
ދަޢުވާއާއެކުެ ،ޕްރޮސިކިއުޓަރ ެޖެނެރަލްގެެފަރާތުން ެހުށަހަޅާފައިވާެ،ބުނެވިދިޔަެޗެ ެ
ކުތަކަށްެލިބެންވާެފައިސާެހޯދުމަށްެއެދޭެމަދަނީެ
ފަރާތްކަމުގައިވާެއޯނަސްެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑުގެެފަރާތުންެޗެ ެ
މައްސަލައަކީެޙަޤީޤަތުގައި ެމަދަނީެބަދަލުެހޯދުމުގެެމައްސަލައެއްެކަމުގައިެނުވާއިރުެ،އެެމަދަނީެމައްސަލަެ
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ެޖެނެރަލްގެ ެފަރާތުން ެކްރިމިނަލް ެކޯޓުގެ ެބުނެވިދިޔަ ެނަންބަރު ެެ66/Cr-C/2013
މަެ
ޤަޟިއްޔާއާއެކު ެހުށަހަޅާފައިވާ ެވުން ެޤާނޫނީގޮތުން ެޞައްޙަކަމަށް ެބަލާނެ ެތަނެއް ެނެތްކަމާެ ،އަދި ެހަ ެ
އެއާއެކުެ ،ކްރިމިނަލް ެކޯޓުން ެއެ ެކޯޓުގެ ެބުނެވިދިޔަ ެނަންބަރު ެެ 66/Cr-C/2013ޤަޟިއްޔާގައި ެއޯނަސްެ
ޑުގެެވަކީލުެޚަޞްމެއްގެެގޮތުގައިެކޯޓަށްެޙާޒިރުެކުރުވައިެއެެމަދަނީެމައްސަލަެއެެކޯޓުގައިެ
ޕްރައިވެޓްެލިމިޓެ ެ
ބަލާފައިވަނީ ެއިޖްރާއީ ެގޮތުން ެޞައްޙަ ެގޮތަކަށް ެނޫންކަން ެއެނގެން ެއޮންނައިރުެ ،އޯނަސް ެޕްރައިވެޓްެ
ލިމިޓެޑަކީ ެކްރިމިނަލް ެކޯޓުގެ ެބުނެވިދިޔަ ެނަންބަރު ެެ 66/Cr-C/2013ޤަޟިއްޔާގައި ެހިމެނޭެ
ޚަޞްމެއްކަމުގައިެބަލާނެެޤާނޫނީެއަސާސެއްެނެތްކަންެއެނގެންެއޮންނަކަމެވެެ .
-4

ކްރިމިނަލްެކޯޓުގެެބުނެވިދިޔަެނަންބަރުެެ66/Cr-C/2013ޤަޟިއްޔާގައިެއޯނަސްެ
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ގޮތުން ެޞައްޙަ ެއަސާސެއްގެ ެމައްޗަށް ެކަމުގައި ެނުވާއިރުެ ،އަދި ެއެ ެޤަޟިއްޔާގައި ެޖިނާއީ ެދަޢުވާއާއެކުެ
ހުށަހެޅުނު ެމަދަނީ ެމައްސަލަ ެކްރިމިނަލް ެކޯޓުގައި ެބަލާފައިވަނީ ެއެ ެކޯޓުގެ ެއިޚްތިޞާޞުން ެބޭރުގައިެ
ކަމަށްވާއިރުެ ،އެ ެޤަޟިއްޔާ ެއިސްތިއުނާފުކުރެވުނު ެހައިކޯޓުގެ ެބުނެވިދިޔަ ެނަންބަރު ެެ2013/HC-A/170
އިވާ ެވުންވެސް ެއިޖްރާއީގޮތުންެ
ޑުގެ ެފަރާތުން ެތަދައްޚުލްވެފަ ެ
ޤަޟިއްޔާގައި ެއޯނަސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެ ެ
ޔަެ
ޞައްޙަވާނެ ެޤާނޫނީ ެއަސާސެއް ެނެތްކަމާެ ،އަދި ެހަމައެހެންމެ ެހައިކޯޓުން ެކްރިމިނަލް ެކޯޓުގެ ެއިސްވެދި ެ
ޤަޟިއްޔާގައިެކުށުގެެދަޢުވާއާއެކުެހުށަހެޅުނު ެމަދަނީެމައްސަލަެއިސްތިއުނާފީ ެނަޒަރަކުންެބަލާފައިވާެވުންެ
ޞައްޙަވާނެެއިޖްރާއީެއަދިެޤާނޫނީެއަސާސެއްެނެތްކަންެއެނގެންެއޮންނަކަމެވެެ.
ެ

ޙުކުމްެ ެ:
އިސްވެެބަޔާންވެދިޔަެސަބަބުތައްެއެގޮތުގެެމަތިންެހުރުމާއެކުެ،ކްރިމިނަލްެކޯޓުގެެނަންބަރުެ
ެ66/Cr-C/2013ޤަޟިއްޔާގެެދަށުންެޕްރޮސިކިއުޓަރެޖެނެރަލްގެެފަރާތުންެކޮށްފައިވާެޖިނާއީެދަޢުވާއާއެކުެ
އެެޖިނާއީެދަޢުވާގައިެހިމެނޭެޗެކުތަކުގައިެބުނާެފައިސާެހޯދުމަށްެއޯނަސްެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑުގެެފަރާތުންެ
އެދޭ ެމަދަނީ ެމައްސަލަވެސް ެޕްރޮސިކިއުޓަރ ެޖެނެރަލްގެ ެފަރާތުން ެކްރިމިނަލް ެކޯޓަށް ެހުށަހަޅާފައި ެއޮތްެ
ރުެެ
އޮތުމާއިެ ،އަދި ެއެ ެހުށަހެޅުމާއި ެގުޅިގެން ެކްރިމިނަލް ެކޯޓުގެ ެއިސްވެ ެއިޝާރާތް ެކުރެވުނު ެނަންބަ ެ
ޟއްޔާ ެއިސްތިއުނާފު ެކުރެވުނު ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރުެ
އޔާގަ ެއާއިެ ،އަދި ެއެ ެޤަ ި
ެ 66/Cr-C/2013ޤަޟި ް
ެ 2013/HC-A/170ޤަޟިއްޔާގައިެއޯނަސް ެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑްެޚަޞްމެއްގެެގޮތުގައިެޙާޒިރުކުރުވައިެއެެ
ތްެ
ޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެއުޞޫލުތަކާ ެއެއްގޮ ެ
މަދަނީ ެމައްސަލަ ެއެ ެދެ ެޤަޟިއްޔާގައި ެބެލި ެބެލުމަކީ ެޝަރް ެ
ކީެ
އިޖްރާއާތެއް ެނޫންކަމަށް ެކަނޑައެޅުމާއެކުެ ،އެ ެސަބަބުތަކަށްޓަކައިެ ،އޯނަސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑަ ެ
ގެެ
ކްރިމިނަލް ެކޯޓުގެ ެބުނެވިދިޔަ ެނަންބަރު ެެ 66/Cr-C/2013ޤަޟިއްޔާ ެއާއިެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓު ެ
ބުނެވިދިޔަ ެނަންބަރު ެެ 2013/HC-A/170ޤަޟިއްޔާގެ ެޚަޞްމެއްކަމުގައި ެބަލާނެ ެޝަރްޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީެ
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އަސާސެއްެނެތުމާއެކު ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓުގެެނަންބަރުެެ 2013/HC-A/170ޤަޟިއްޔާެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
މިެ
ސުޕްރީމްެކޯޓުގައިެއިލްތިމާސްެކުރުމުގެެ"ޞިފަތު" ެއޯނަސްެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑަށްެލިބިގެންެނުވާކަމަށްެ ެ
މައްސަލަެބެލިެސުޕްރީމްެކޯޓުގެެފަނޑިޔާރުންގެެއިއްތިފާޤުންެކަނޑައަޅައި ،މިެމައްސަލަެމައުޟޫޢީގޮތުންެ
ސުޕްރީމްެކޯޓުގައިެބަލާނެެތަނެއްެނެތްކަމަށްެކަނޑައަޅައިެޙުކުމްެކޮށްފީމެވެ.
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