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ެ
ޞާ ެ
ޝަރީޢަތްެނިމުނުގޮތުގެެޚުލާ ެ
 ޤަޟިއްޔާެނަންބަރު2010/SC-A/24ެ:
ސް
 ދަޢުވާކުރާެފަރާތްެ:ޕްރޮސިކިއުޓަރެޖެނެރަލްގެެއޮފީ ެ
ގެ
 ދަޢުވާެލިބޭެފަރާތްެ:އާދަމްެޙަސަންެނެ.ވެލިދޫެެ/ޖަންބު ެ
ލަ
ގެެބާވަތްެ:އިސްތިއުނާފުެމައްސަ ެ
 މައްސަލައި ެ
ން
 މައްސަލަެއައިގޮތްެ:އިލްތިމާސްކުރުމުގެެހުއްދައަށްެއެދިެހުށަހަޅާެފޯމު ެ
 ހުށަހެޅުނުެތާރީޚްެ19ެ:އޯގަސްޓްެ2010
ޚްެ7ެ:ސެޕްޓެމްބަރެެ:2010
 ރަޖިސްޓްރީެކުރެވުނުެތާރީ ެ
 ނިމުނުެތާރީޚްެ13ެ:އޯގަސްޓްެެ 2012
 މައްސަލަެނިންމިެގަޑި11:40:
 މައްސަލަެބެލިެފަނޑިޔާރުންގެެމަޖިލިސް:
ފަނޑިޔާރު ެއާދަމް ެމުޙައްމަދު ެޢަބްދުﷲ ،ފަނޑިޔާރު ެޢަބްދުﷲ ެސަޢީދުެ ،ފަނޑިޔާރު ެޢަލީ ެޙަމީދުެ
ދު
މުޙައްމަ ެ
ޔާ
ފުެކުރެވުނުެޤަޟިއް ެ
އިސްތިއުނާ ެ
 ނަންބަރު2010/HC-A/87ެ:
 ނިންމެވިެކޯޓުެ:ދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓު
 ހުށަހެޅުނުެތާރީޚްެ19ެ:އޭޕްރީލްެ2010
 ނިމުނުެތާރީޚްެ20ެ:ޖޫންެ2010
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ޞާ
މައްސަލައިގެޚުލާ ެ
މިއީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓުގެެނަންބަރުެެ 2010/HC-A/87ޤަޟިއްޔާެނިންމާފައިވާގޮތްެ
އޮފީހުގެ ެފަރާތުންެ
ޝަރުޢީ ެނުވަތަ ެޤާނޫނީގޮތުން ެރަނގަޅުނޫން ެކަމަށްބުނެ ެޕްރޮސިކިއުޓަރ ެޖެނެރަލްގެ ެ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުގައިެއިލްތިމާސްކުރުމުންެބެލެވިފައިވާެޤަޟިއްޔާއެކެވެެ.
އް ެ
 ފާހަގަެކުރެވުނުެނުކުތާތަ ެ
-1

މިއީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2010/HC-A/87ޤަޟިއްޔާެ

ނީގޮތުން ެރަނގަޅުނޫން ެކަމަށްބުނެ ެޕްރޮސިކިއުޓަރ ެޖެނެރަލްގެެ
ނިންމާފައިވާގޮތް ެޝަރުޢީ ެނުވަތަ ެޤާނޫ ެ
އޮފީހުގެެފަރާތުންެދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުގައިެއިލްތިމާސްކުރުމުންެބެލެވިފައިވާެޤަޟިއްޔާއެކެވެެ.
-2

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2010/HC-A/87ގެ ެޤަޟިއްޔާގެެ

ޝަރީޢަތް ެނިމުނުގޮތުގެ ެރިޕޯޓަށްބަލާއިރު ެއެޤަޟިއްޔާއަކީެ ،ޖިނާއީކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ1069/JC/2009
ދިެެ
ޤަޟިއްޔާ ެއެކޯޓުން ެނިންމަވާފައިވާ ެގޮތާމެދު ެހިތްހަމަނުޖެހިގެން ެއެޤަޟިއްޔާ ެއިސްތިއުނާފު ެކުރުމަށް ެއެ ެ
ނެ .ވެލިދޫެެ/ޖަންބުގެ ެއާދަމް ެޙަސަންގެެފަރާތުން ެހުށަހެޅުމުންެބެލެވިފައިވާެޤަޟިއްޔާއެއްކަން ެއެނގެންެ
އޮންނައިރުެ ،ޖިނާއީކޯޓުގެ ެއިސްވެޙަވާލާދެވުނު ެޤަޟިއްޔާގެ ެޝަރީޢަތްނިމުނުގޮތުގެ ެރިޕޯޓަށް ެބަލާއިރުެ
އެޤަޟިއްޔާއަކީެ،ނެ.ވެލިދޫެެ/ޖަންބުގެެއާދަމްެޙަސަންެ(އައިޑެންޓިޓީެކާޑުެނަންބަރުެެ)A205125ގެެ
މައްޗަށްެޕްރޮސިކިއުޓަރެޖެނެރަލްގެެއޮފީހުގެެފަރާތުންެދަޢުވާކުރުމުންެއެކޯޓުންެބައްލަވައިެނިންމަވާފައިވާެ
އީކޯޓުގެ ެއިސްވެެޙަވާލާދެވުނުެޤަޟިއްޔާގައިެޕްރޮސިކިއުޓަރެޖެނެރަލްގެެއޮފީހުގެެ
ޤަޟިއްޔާއެއްކަމާއިެ،ޖިނާ ެ
ފަރާތުން ެއާދަމް ެޙަސަންގެ ެމައްޗަށް ެކޮށްފައިވާ ެދަޢުވާތަކަކީެ ،އާދަމް ެޙަސަން ެެ 10ފެބްރުއަރީ ެެ2009
ދުވަހުގެ ެެ 15:25އެހާކަންހާއިރު،ނެ .ވެލިދޫ ެޖަންބުގޭގައި ެމީނާ ެދިރިއުޅޭ ެކޮޓަރީގައި ެމަސްތުވާތަކެތިެ
ންގުޅޭކަމުގެ ެމަޢުލޫމާތު ެފުލުހުންގެ ެބޭކަލުންނަށް ެލިބުމާ ެގުޅިގެން ެފުލުހުންގެ ެބޭކަލުން ެމީނާ ެދިރިއުޅޭެ
ގެ ެ
ކޮޓަރިއަށްެދުރުވިއިރުެމީނާެއެވަގުތުެގޭގައިެނެތުމުންެމީނާގެެއެއްބަނޑުެއެއްބަފާެބޭބެގެެޙާޟިރުގައިެމީނާެ
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ދިރިއުޅޭ ެކޮޓަރި ެބަލާފާސްކުރެއްވިއިރުެ ،އެކޮޓަރި ެތެރޭގައިހުރި ެޑްރެސިންގ ެޓޭބަލްގެ ެތިރީ ެވަތްގަނޑެއްގެެ
ތެރެއިންެފެނުނުެރިހިކުލައިގެެމައްޗެއްެޖަހާފައިވާެދަޅެއްގެެތެރޭގައިެއޮތްެެ80ސެލޯފިންކޮޅުގައިެެ5.2075
އްޓެއްގެ ެތެރޭގައި ެއޮތްެ
ގްރާމް ެކެނަބިސްހުރިކަމަށާއިެ ،އެކޮޓަރި ެތެރޭގައިއޮތް ެކެމަލް ެލައިޓް ެސިނގިރެޓް ެފޮ ެ
ފިލްމު ެހުސްކުރި ެދަޅެއްގައި ެެ 8.0689ގްރާމް ެކެނަބިސްހުރިކަމަށް ެއެތަކެތީގެ ެތަޙްލީލް ެރިޕޯޓުންެ
ޙްލީލްކުރިއިރު ެކެނަބިސްއަށް ެޕޮޒިޓިވްވެފައިވާތީ ،ޤާނޫނު
ދައްކާތީއާއިެ ،މީނާގެ ެކުޑަކަމުދާތަކެތި ެނަގައި ެތަ ެ
ނަންބަރު (ެ17/77މަސްތުވާތަކެއްޗާއިބެހޭެޤާނޫނު)ެގެެެ2ވަނަެމާއްދާގެެ(ހ)ެގެެދަށުންެއާދަމްެޙަސަންގެެ
މައްޗަށް ެކޮށްފައިވާ ެމަނާކުރެވިފައިވާ ެމަސްތުވައެއްޗެއް ެވިޔަފާރީގެ ެބޭނުމަށް ެއަތުގައި ެބެހެއްޓުމުގެ ެކުށުގެެ
ޙަސަންގެެ
ވަނަ ެނަންބަރުގެ ެދަށުންެ ،އާދަމް ެ ެ
ދަޢުވާއާއިެ ،އަދި ެއެޤާނޫނުގެ ެެ 4ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގެ ެެ ެ 1
މައްޗަށްެކޮށްފައިވާެމަނާކުރެވިފައިވާެމަސްތުވާއެއްޗެއްެބޭނުންކުރުމުގެެކުށުގެެދަޢުވާއާއިެމިދަޢުވާތައްކަމާއިެ،
ޖިނާއީކޯޓުގެ ެޙަވާލާދެވުނު ެޤަޟިއްޔާ ެއެކޯޓުން ެނިންމަވާފައިވަނީ ެއާދަމް ެޙަސަން ެދިރިއުޅޭ ެކޮޓަރީގައިެ
ހާއިރު ެފުލުހުންނަށްލިބުނުެ
މަސްތުވާތަކެތިެގެންގުޅޭކަމަށްެެ 10ފެބުރުއަރީެެ 2009ވަނަެދުވަހުގެެެ ެ 15:25
ނާގެ ެބޭބެގެ ެޙާޟިރުގައި ެމިކޮޓަރި ެބަލާފާސްކުރިއިރުެ،
ޢުލޫމާތަކާ ެގުޅިގެން ެފުލުހުން ެއެކޮޓަރިއަށްގޮސް ެމީ ެ
މަ ެ
އެކޮޓަރި ެތެރެއިން ެމަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ެޝައްކުކުރެވޭ ެސެލޯފިންކޮޅުތަކެއް ެފެނިފައިވާކަމަށް ެހެކިންގެެ
ނާގެ ެކުޑަކަމުދާތަކެތި ެތަޙްލީލުކުރިއިރުެ،
މަށާއިެ ،މިސެލޯފިންކޮޅުތަކާއި ެމީ ެ
ހެކިބަހުން ެއެނގެންއޮތްކަ ެ
ސެލޯފިންކޮޅުތަކުގައި ެއެއްގުރާމަށްވުރެ ެގިނަ ެކެނަބިސްހުރިކަމަށް ެއެތަކެތީގެ ެތަޙްލީލު ެރިޕޯޓުން ެއެނގެންެ
އޮންނާތީކަމަށާއިެ ،މީނާގެ ެކުޑަކަމުދާތަކެތި ެކެނަބިސްއަށްެޕޮޒިޓިވްވެފައިވާކަންެއެތަކެތީގެ ެތަޙްލީލުެރިޕޯޓުންެ
ކަމަށާއި ެހެކިންގެެހެކިބަހުންނާއިެޤަރީނާތަކުގެެމައްޗަށްެބިނާކުރައްވައިގެންކަމަށްެވިދާޅުވެ،
އެނގެންއޮންނާތީ ެ
ޤާނޫނުެނަންބަރުެ(ެ 17/77މަސްތުވާތަކެއްޗާއިބެހޭެޤާނޫނު)ެގެެެ 02ވަނަެމާއްދާގެެ(ހ)ެއާއިެ(ށ)ެއާއިެ
އްެ
ެ 04ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގެ ެެ 01ވަނަ ެނަންބަރާއި ެޙަވާލާދެއްވައިެ ،މަނާކުރެވިފައިވާ ެމަސްތުވާއެއްޗެ ެ
ށްޓަކައިެއަތުގައިބެހެއްޓުމުގެެ
ބޭނުންކުރުމުގެެކުށުންނާއިެ،މަނާކުރެވިފައިވާެމަސްތުވާެއެއްޗެއްެވިޔާފާރިކުރުމަ ެ
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ކުށުން ެއާދަމް ެޙަސަން ެކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ެކަނޑައަޅުއްވައިެ ،މަނާކުރެވިފައިވާ ެމަސްތުވާއެއްޗެއްެ
ރީޢަތަށް ެސާބިތުވި ެފުރަތަމަ ެފަހަރުކަމަށްވާތީ ެމިކުށުގެެ
ބޭނުންކުރުމުގެ ެކުށް ެމީނާގެ ެމައްޗަށް ެޝަ ެ
ޗާބެހޭެޤާނޫނުގެެެ 04ވަނަެމާއްދާގެ ެ(ހ)ގެެދަށުންެ(ެ 05ފަހެއް)ެއަހަރުެ
އުޤޫބާތެއްގެގޮތުންެމަސްތުވާތަކެއް ެ
ނާގެ ެމައްޗަށް ެސާބިތުވި ެމަނާކުރެވިފައިވާ ެމަސްތުވާެ
ދުވަހުގެ ެމުއްދަތަށް ެއާދަމް ެޙަސަން ެޖަލަށްލުމަށާއި ެމީ ެ
ބާތެއްގެގޮތުން ެމަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭެ
އެއްޗެއް ެވިޔަފާރީގެ ެބޭނުމަށްޓަކައި ެއަތުގައި ެބެހެއްޓުމުގެ ެކުށުގެ ެޢުޤޫ ެ
ޤާނޫނުގެެެ 02ވަނަެމާއްދާގެެ(ރ)ެގެެދަށުންެއާދަމްެޙަސަންެއުމުރަށްެޖަލަށްލުމަށްެޙުކުމްކުރައްވާފަކަންެ
ޖިނާއީކޯޓުގެެމިބުނެވުނުެޤަޟިއްޔާގެެޝަރީޢަތްެނިމުނުގޮތުގެެރިޕޯޓުންެއެނގެއެވެެ.
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ނިންމަވާފައިވަނީ ެނެ .ވެލިދޫ ެެ /ޖަންބުގެ ެކޮޓަރިއެއްގެ ެތެރެއިން ެފެނުނުކަމަށްބުނާ ެމަސްތުވާ ެތަކެއްޗަކީެ
އާދަމް ެޙަސަންގެ ެތަކެތިކަން ެޝަރީއަތަށް ެސާބިތުވާކަމަށް ެޖިނާއީކޯޓުގެ ެނަންބަރުެ1069/JC/2009
ޤަޟިއްޔާގައި ެކަނޑައަޅުއްވައި ެކުރައްވާފައިވާ ެޙުކުމް ެބާޠިލުކަމަށް ެކަނޑައަޅުއްވައިެ ،އާދަމް ެޙަސަން،
މަނާކުރެވިފައިވާ ެމަސްތުވާއެއްޗެއް ެބޭނުންކުރުމުގެ ެކުށުން ެކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ެކަނޑައަޅުއްވައި ެއެކުށުގެެ
ޢުޤޫބާތެއްގެ ެގޮތުން ެޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 17/77މަސްތުވާތަކެއްޗާއިބެހޭ ެޤާނޫނު) ެގެ ެެ 04ވަނަ ެމާއްދާގެެ
އީެ
(ހ)ެގެެދަށުންެެ 05އަހަރުެދުވަހުގެެމުއްދަތަށްެނެ.ވެލިދޫެޖަންބުގެެއާދަމްެޙަސަންެޖަލަށްލުމަށްެޖިނާ ެ
ކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 1069/JC/2009ޤަޟިއްޔާގައި ެކުރައްވާފައިވާ ެޙުކުމަށް ެތާއީދު ެކުރައްވާފަކަންެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެއިސްވެ ެއިޝާރާތްކުރެވުނު ެޤަޟިއްޔާގެ ެޝަރީޢަތް ެނިމުނުގޮތުގެ ެރިޕޯޓުންެ
އެނގެއެވެ.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2010/HC-A/87ގެ ެޤަޟިއްޔާގައިެ

އެކޯޓުން ެކުރައްވާފައިވާ ެޙުކުމް ެބިނާވެފައިވަނީ ެޝަރީޢަތާ ެނުވަތަ ެޤާނޫނާ ެޚިލާފުވާ ެގޮތަށް ެކަމަށްބުނެެ
ން:
ޕްރޮސިކިއުޓަރެޖެނެރަލްގެެއޮފީހުގެެފަރާތުންެހަތަރުެސަބަބެއްެހުށަހަޅާފައިވެއެވެެ.އޭގެތެރެއި ެ
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ފުރަތަމަ ެސަބަބަކީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުން ެއާދަމް ެޙަސަންގެ ެމައްޗަށްެ

އީެ
މަނާކުރެވިފައިވާ ެމަސްތުވާއެއްޗެއް ެވިޔާފާރީގެ ެބޭނުމަށް ެއަތުގައި ެބެހެއްޓުމުގެ ެކުށް ެސާބިތުވާކަމަށް ެޖިނާ ެ
ށްެ
ކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 1069/JC/2009ޤަޟިއްޔާގައި ެކަނޑައަޅުއްވާކުރައްވާފައިވާ ެޙުކުމް ެބާޠިލްކަމަ ެ
ންމެހެންެ
ކަނޑައެޅުއްވި ެޤަޟިއްޔާގައި ެމިމައްސަލައިގެ ެތަޙްޤީޤުގައި ެއާދަމް ެޙަސަނެކޭ ެއެއްފަދައިން ެކޮ ެ
މްެ
މް ެޙަސަނާ ެސުވާލުކޮށްފައިނުވާކަމަށާއިެ ،އިބްރާހި ެ
ދޫ ެޖަންބުމާގެ ެއިބްރާހި ެ
ތުހުމަތު ެކުރެވެންޖެހޭ ެނެ .ވެލި ެ
ޙަސަނަކީ ެއެތަޙްޤީޤުގައި ެހެކިވެރިއެއްގެ ެގޮތުގައި ެބަލައިެ ،ކުރިއަށް ެގެންގޮސްފައިވާތީއާއިެ ،މިތަޙްޤީޤަކީެ
ލިސް ެސަރވިސްގެ ެފަރާތުންކުރާ ެތަޙްޤީޤުތަކާ ެޚިލާފަށްެ
މިފަދަ ެއެހެން ެޙާދިޘާތަކާ ެގުޅިގެން ެމޯލްޑިވްސް ެޕޮ ެ
ތަޙްޤީޤަށް ެކޮންމެހެން ެލާޒިމްވާ ެއުޞޫލީ ެކަންތައްތަކެއް ެފުރިހަމަކުރެވެން ެއޮތްޙާލުގައިވެސް ެއެކަންތައްތައްެ
ފުރިހަމަނުކޮށްދޫކޮށްލާފައިވާ ެތަޙްޤީޤެއްކަމުގައިވާތީއާއިެ ،އާދަމް ެޙަސަން ެދިރިއުޅޭ ެނެ .ވެލިދޫ ެޖަންބުގެެ
ކޮޓަރިއަކީ ،އާދަމް ެޙަސަންއަށް ެޚާއްސަކުރެވިފައިވާ ެކޮޓަރިއެއްނޫން ެކަމަށާއިެ ،މިކޮޓަރީގެ ެތެރެއިންެ
ގެ ެވަތްގަނޑަކީވެސް ެއާދަމް ެޙަސަނުގެ ެބާރުގެެ
މަސްތުވާތަކެތި ެފެނުނު ެޑްރެސިންގ ެޓޭބަލް ެ
ދަށުގައިވާތަނަކަށްނުވާތީެ،އަދިެއެތަކެތިެފެނުމުގެެސަބަބުންެއާދަމްެޙަސަނެކޭ ެއެއްވަރަކަށްެޙިއްސާކޮށްގެންެ
އެކޮޓަރި ެބޭނުންކުރާ ެއިބްރާހިމް ެޙަސަނުގެ ެކުޑަކަމުދާ ެތަކެތި ެހޯދައިެ ،އެތަކެތި ެތަޙްލީލުކުރެވިފައިނުވާތީެ،
ޤުގެ ެމައްޗަށް ެބިނާކޮށް ެއެތަކެއްޗަކީެ ،އާދަމް ެޙަސަންގެ ެތަކެތިކަމަށް ެއެކަށީގެންވާ ެޝައްކެއްނެތްެ
އެތަޙްޤީ ެ
ށް ެނިންމާފައިވާއިރުެ ،އާދަމް ެޙަސަނެކޭ ެއެއްފަދައިން ެތުހުމަތުކުރެވޭ ެއިބްރާހިމްެ
މިންވަރަށް ެސާބިތުނުވާކަމަ ެ
ޙަސަނުގެ ެމައްޗަށް ެތަޙްޤީޤުނުކުރުންއެއީ ެއާދަމް ެޙަސަންގެ ެމައްޗަށް ެކުށް ެސާބިތުކުރުމަށް ެއޮތްެ
ސަބަބެއްކަމަށްެބައްލަވައިެމައްސަލަެނިންމަވާފައިެވާކަމަށްބުނެެހުށަހަޅާފައިވާެސަބަބެވެ.


ދެވަނަ ެސަބަބަކީެ ،މިމައްސަލައިގައި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގައިވެސް ެއަދިެ

ޖިނާއީކޯޓުގައިވެސްެނެ.ވެލިދޫެޖަންބުމާގެެއާދަމްެޙަސަންެދިރިއުޅޭެކޮޓަރިންެފެނުނުެމަސްތުވާތަކެއްޗާމެދުެ
ޙިއްޞާވާނެ ެނުވަތަ ެތުހުމަތު ެކުރެވޭނެ ެއިތުރު ެފަރާތެއް ެހުށަހަޅާފައިނުވާއިރު ެއާދަމް ެޙަސަންއާދެކޮޅަށްެ
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އޭނާގެ ެއެއްބަނޑުއެއްބަފާ ެބޭބެ ެއެއްވެސް ެޒާތީ ެތަޢައްޞުބެއްނެތި ެދީފައިވާ ެހެކިބަހަކީެ ،ވަރުގަދަެ
ހެކިބަހަކަށްވާއިރުެ ،ހައިކޯޓުން ެމައްސަލަ ެނިންމެވިއިރުެ ،މިކަމަށް ެރިޢާޔަތްނުކުރައްވައި ެމައްސަލަެ
ނިންމަވާފައިވުންކަމަށްބުނެެހުށަހަޅާފައިވާެސަބަބެވެ.


ތިންވަނަ ެސަބަބަކީެ ،މިމައްސަލަ ެދަށުކޯޓުން ެނިންމެވިއިރުެ ،ނެ .ވެލިދޫެ

ގެެ
ޖަންބުމާގޭގައި ެއާދަމް ެޙަސަން ެދިރިއުޅޭ ެކޮޓަރިން ެފެނުނު ެމަސްތުވާތަކެއްޗަކީެ ،އާދަމް ެޙަސަން ެ
ތަކެތިކަމަށް ެބަޔާންކޮށްދިނުމުގެ ެގޮތުން ެއާދަމް ެޙަސަނުގެ ެކުޑަކަމުދާތަކެތި ެމަސްތުވާތަކެއްޗަށްެ
ތީ ެރިޢާޔަތްކުރައްވާ ެމައްސަލަނިންމަވާފައިވާއިރުެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުންވެސް ެމައްސަލަެ
ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ެ
ނިންމެވިއިރުެ ،އާދަމް ެޙަސަންގެ ެމައްޗަށް ެމަނާކުރެވިފައިވާ ެމަސްތުވާއެއްޗެއް ެބޭނުންކުރުމުގެ ެކުށްެ
ތީ ެކަމަށްވެފައިެ ،އާދަމްެ
އިވާ ެ
ވްވެފަ ެ
ތި ެޕޮޒިޓި ެ
ސާބިތުވާކަމަށް ެކަނޑައަޅުއްވާފައިވަނީ ،އޭނާގެ ެކުޑަކަމުދާތަކެ ެ
ޑަެ
ޙަސަން ެދިރިއުޅޭ ެކޮޓަރިން ެފެނުނު ެމަސްތުވާތަކެއްޗާ ެގުޅޭނެ ެއެކަށޭނެ ެސަބަބެއްކަމަށް ެއޭނާގެ ެކު ެ
ކަމުދާތަކެތި

ެޕޮސިޓިވްވެފައިވުން

ެވީހިނދުކަމަށް

ެމިކަމަށް

ެރިޢާޔަތްނުކުރައްވައި

ެމައްސަލަެ

ނިންމަވާފައިވުންކަމަށްެބުނެފާހަގަކޮށްފައިވާެސަބަބެކެވެ.


ހަތަރުވަނަ ެސަބަބަކީެ ،ޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެޢުޞޫލުތަކާ ެޚިލާފަށް ެމައްސަލަެ

ނިންމާފައިވުންކަމަށްބުނެެހުށަހަޅާފައިވާެސަބަބެކެވެެ.
ެ -5ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެ2010/HC-A/87ގެޤަޟިއްޔާގެ ެޙުކުމްެ
ބިނާވެފައިވަނީެ ،ޝަރީޢަތާ ެނުވަތަ ެޤާނޫނާ ެޚިލާފްވާގޮތަށްކަމަށްބުނެ ެޕްރޮސިކިއުޓަރ ެޖެނެރަލްގެ ެއޮފީހުގެެ
ލައާގުޅިގެން ެޝަރީޢަތުގެެ
ފަރާތުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމްކޯޓަށް ެހުށަހަޅާފައިވާ ެސަބަބުތަކަށާއިެ ،މިމައްސަ ެ
ށްެ
މަޖިލީހުގައި ެދެފަރާތުން ެދައްކާފައިވާ ެވާހަކަތަކަށާއިެ ،މިމައްސަލައާ ެގުޅިގެން ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހަ ެ
ހުށަހެޅިފައިވާ ެމިމައްސަލައާގުޅޭ ެއެންމެހައި ެލިޔެކިޔުންތަކާއި ެބަޔާންތަކަށާއި ެޕްރޮސިކިއުޓަރ ެޖެނެރަލްގެެ
އޮފީހުގެ ެފަރާތުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެމިޤަޟިއްޔާގެ ެދަށުން ެއިލްތިމާސްކޮށްފައިވާ ެހައިކޯޓުގެެ
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އިސްވެ ެއިޝާރާތްކުރެވުނު ެޤަޟިއްޔާގެ ެޝަރީޢަތް ެނިމުނުގޮތުގެ ެރިޕޯޓަށާއި ެއަދި ެހައިކޯޓުގެ ެމިބުނެވުނުެ
ޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 1069/JC/2009ގެ ެޤަޟިއްޔާގެެ
ޤަޟިއްޔާގެ ެދަށުން ެއިސްތިއުނާފުކުރެވުނު ެޖިނާއީ ެކޯ ެ
ޝަރީޢަތް ެނިމުނުގޮތުގެ ެރިޕޯޓުގެ ެމައްޗަށް ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެނަޒަރަކުން ެބެލިއިރުެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ސުޕްރީމްެކޯޓުންެމިމައްސަލަބެލިެފަނޑިޔާރުންގެެމަޖިލީހަށްެއަންނަނިވިެކަންކަންެފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެެ ެ.
ހެ -ފުރަތަމަކަމަކީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2010/HC-A/87ގެެ
ޤަޟިއްޔާގައި ެކުރައްވާފައިވާ ެޙުކުމްތަކުގެ ެތެރެއިން ެޕްރޮސިކިއުޓަރ ެޖެނެރަލްގެ ެއޮފީހުގެ ެފަރާތުންެ
ނީެެެެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެމިޤަޟިއްޔާގެ ެދަށުން ެއިލްތިމާސްކޮށްެ ،ބަލައިދިނުމަށް ެއެދިފައިވަ ެ
ނެ .ވެލިދޫ ެެ /ޖަންބުގެ ެކޮޓަރިއެއްގެ ެތެރެއިން ެފެނުނުކަމަށް ެބުނާ ެމަސްތުވާއެއްޗަކީ ެއާދަމް ެޙަސަންގެެ
ތަކެތިކަން ެޝަރީޢަތަށް ެސާބިތުވާކަމަށް ެޖިނާއީ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރުެ 1069/JC/2009ޤަޟިއްޔާގައިެ
ކަނޑައަޅުއްވާ ެކުރައްވާފައިވާ ެޙުކުމް ެބާޠިލުކަމަށް ެކަނޑައަޅުއްވައި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެެ
ރުެ 2010/HC-A/87ގެ ެޤަޟިއްޔާގައި ެކުރައްވާފައިވާ ެޙުކުމް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުންެ
ނަންބަ ެ
ކުރައްވާފައިވަނީ ެޝަރީޢަތާ ެނުވަތަ ެޤާނޫނާ ެޚިލާފުވާ ެގޮތަށްކަމަށްބުނެ ެޕްރޮސިކިއުޓަރ ެޖެނެރަލްގެ ެއޮފީހުގެެ
ފަރާތުން ެހުށަހަޅާފައިވާ ެނުކުތާކަން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެމިބުނެވުނު ެޤަޟިއްޔާ ެއިލްތިމާސްކުރުމުގެެ
ހުއްދައަށްއެދި ެޕްރޮސިކިއުޓަރ ެޖެނެރަލްގެ ެއޮފީހުގެ ެފަރާތުން ެހުށަހަޅާފައިވާ ެނަންބަރު ެެ2010/SC-L/46
ގެ ެފޯމަށާއި ެއަދި ެމިމައްސަލައާ ެގުޅިގެން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހުގައިެ
ޕްރޮސިކިއުޓަރެޖެނެރަލްގެެއޮފީހުގެެފަރާތުންެދައްކާފައިވާެވާހަކަތަކަށްެބެލުމުންެއެނގެންއޮންނަެއޮތުމެވެެ .
އީ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 1069/JC/2009ގެޤަޟިއްޔާގައިެެެެެެ
ށެ -ދެވަނަކަމަކީެ ،ޖިނާ ެ
ނެ.ވެލިދޫެޖަންބުގެެއާދަމްެޙަސަންގެެމައްޗަށްެޤާނޫނުެނަންބަރުެ(ެ 17/77މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭެޤާނޫނު)ެ
ލިފައިވާެމަނާކުރެވިފައިވާެމަސްތުވާެއެއްޗެއްެވިޔަފާރީގެެބޭނުމަށްެ
ވަނަެމާއްދާގެެ(ހ)ެގެެދަށުންެއުފު ެ
ގެެެ ެ2
އަތުގައި ެބެހެއްޓުމުގެ ެކުށުގެ ެދަޢުވާއާމެދު ެއާދަމް ެޙަސަން ެތަޙްޤީޤުގައާއި ެޝަރީޢަތުގައި ެކޮށްފައިވަނީެ
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އިންކާރުކަން ެމައްސަލައާ ެގުޅިގެން ެއޭނާގެ ެފަރާތުން ެޝަރީޢަތަށާއި ެތަޙްޤިޤަށް ެދީފައިވާ ެބަޔާންތަކުންެ
އެނގެންެއޮންނަކަމެވެެ ެ.
ނެ -ތިންވަނަކަމަކީެ،ޖިނާއީ ެކޯޓުގެެނަންބަރުެެ 1069/JC/2009ގެޤަޟިއްޔާގައިެއާދަމްެ
ޙަސަންގެެމައްޗަށްެޤާނޫނުގެެނަންބަރުެ(ެ 17/77މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭެޤާނޫނު)ެގެެެ 2ވަނަެމާއްދާގެެ(ހ)ެ
ގެ ެދަށުން ެޕްރޮސިކިއުޓަރ ެޖެނެރަލްގެ ެއޮފީހުގެ ެފަރާތުން ެކޮށްފައިވާ ެމަނާކުރެވިފައިވާ ެމަސްތުވާއެއްޗެއްެ
ވިޔަފާރީގެ ެބޭނުމަށް ެއަތުގައި ެބެހެއްޓުމުގެ ެކުށުގެ ެދަޢުވާ ެއާދަމް ެޙަސަންގެ ެމައްޗަށް ެޕްރޮސިކިއުޓަރެ
ޖެނެރަލްގެ ެއޮފީހުގެެފަރާތުންެކުރަންޖެހުނު ެސަބަބެއްކަމަށް ެޖިނާއީ ެކޯޓުގެެމިބުނެވުނު ެޤަޟިއްޔާގެެދަޢުވާެ
ޞީޣާގަ ެއާއި ެއަދި ެމިމައްސަލައާ ެގުޅިގެން ެޕްރޮސިކިއުޓަރ ެޖެނެރަލްގެ ެއޮފީހުގެ ެފަރާތުން ެޝަރީޢަތަށްެ
ދީފައިވާެބަޔާންތަކުގައިެބުނެފައިވަނީ ެެ 10ފެބްރުއަރީެެ 2009ވަނަ ެދުވަހުގެެެ 15:25އެހާކަންހާއިރުެނެ.
ވެލިދޫ ެޖަންބުގޭގައި ެއާދަމް ެޙަސަން ެދިރިއުޅޭ ެކޮޓަރީގައި ެމަސްތުވާތަކެތި ެގެންގުޅޭކަމުގެ ެމަޢުލޫމާތުެ
ފުލުހުންގެެބޭކަލުންނަށްެލިބުމާެގުޅިގެންެފުލުހުންގެެބޭކަލުންެމީނާެދިރިއުޅޭެކޮޓަރިއަށްެދުރުވިއިރުެ،މީނާެ
އެވަގުތު ެގޭގައި ެނެތުމުން ެމީނާގެ ެއެއްބަނޑު ެއެއްބަފާ ެބޭބެގެ ެޙާޟިރުގައި ެމީނާ ެދިރިއުޅޭ ެކޮޓަރިބަލާެ
ފާސްކުރިއިރު ެއެކޮޓަރި ެތެރޭގައި ެހުރި ެޑްރެސިންގ ެޓޭބަލެއްގެ ެތިރީ ެވައްގަނޑެއްގެ ެތެރެއިން ެފެނުނުެ
ރިހިކުލައިގެ ެމައްޗެއް ެޖަހާފައިވާ ެދަޅެއްގެ ެތެރޭގައި ެއޮތް ެެ 80ސެލޯފިން ެކޮޅުގައި ެެ 5.2075ގްރާމްެ
ކެނަބިސް ެހުރުމާއިެ ،އަދި ެއެކޮޓަރި ެތެރޭގައި ެއޮތް ެކެމަލް ެލައިޓް ެސިނގިރެޓް ެފޮއްޓެއްގެ ެތެރޭގައި ެއޮތްެ
ފިލްމު ެހުސްކުރި ެދަޅެއްގައި ެެ 8.0689ގްރާމް ެކެނަބިސް ެހުރިކަމަށް ެއެތަކެތީގެ ެތަޙްލީލް ެރިޕޯޓުންެ
ދައްކާފައިވުމާއިެ ،އަދި ެއާދަމް ެޙަސަންގެ ެކުޑަކަމުދާތަކެތި ެނަގައި ެތަޙްލީލްކުރިއިރުެ ،ކެނަބިސްއަށްެ
ޕޮޒިޓިވްވެފައިވުމާއިެ ،މިތިން ެސަބަބުކަން ެޕްރޮސިކިއުޓަރ ެޖެނެރަލްގެ ެއޮފީހުގެ ެފަރާތުން ެޝަރީޢަތުގައިެ
ދައްކާފައިވާެވާހަކަތަކަށްެބެލުމުންެއެނގެންެއޮތުމެވެެ ެ.
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ރެ -ހަތަރުވަނަކަމަކީެ ،ޖިނާއީ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 1069/JC/2009ގެޤަޟިއްޔާގައިެ
އާދަމް ެޙަސަންގެ ެމައްޗަށް ެއުފުލިފައިވާ ެދަޢުވާގައި ެނެ .ވެލިދޫ ެޖަންބުގޭގައި ެއާދަމް ެޙަސަން ެދިރިއުޅޭެ
ކޮޓަރިން ެެ 10ފެބްރުއަރީ ެެ 2009ވަނަ ެދުވަހު ެފެނުނުކަމަށް ެބުނާ ެމަސްތުވާތަކެތި ެތަޙްލީލްކުރެވުނުެ

މޯލްޑިވްސް ެޕޮލިސް ެސަރވިސްގެ ެނަންބަރު ެ–DR/2009/00415

)ެ (2009/02/23) FSD (Dގެެ

ކެތިކަމަށްެޝައްކުކުރެވޭެތެޔޮ ެފާޑުގެެއެއްޗެއްެއެތެރޭގައިެ
ލެބޯޓްރީެތަޙްލީލްެރިޕޯޓަށްެބަލާއިރުެ،މަސްތުވާތަ ެ
ހުރި ެެ 01ދަޅު ެކެމެރާ ެފިލްމުގައިވާ ެތަކެތި ެތަޙްލީލުކުރިއިރުެ ،އެތަކެތީގައި ެެ 8.0689ގްރާމް ެކެނަބިސްެ
ހުރިކަމަށާއިެ ،އަދި ެމަސްތުވާތަކެތި ެކަމަށް ެޝައްކުކުރެވޭ ެކަޅުކުލައިގެ ެތެޔޮ ެފާޑުގެ ެއެއްޗެއް ެހުރި ެެ80
ސެލޯފިންކޮޅު ެތަޙްލީލުކުރިއިރު ެއޭގައި ެެ 5.2075ކެނަބިސް ެހުރިކަމަށް ެއެތަކެތީގެ ެތަޙްލީލްގެ ެނަތީޖާއިންެ
ދައްކާކަމަށްެއެރިޕޯޓުންެއެނގެންެއޮތުމަކީެ،ހަމައެކަނިެއެރިޕޯޓުގެެމައްޗަށްެބަލައިގެންެއެތަކެތިެއެއީެއާދަމްެ
އިވާެ
ޙަސަން ެއަތުން ެނުވަތަ ެހަމައެކަނި ެއާދަމް ެޙަސަން ެބޭނުންކުރާ ެތަނަކުން ެނުވަތަ ެއެއްޗަކުން ެފެނިފަ ެ
ތަކެތިކަން ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެހަމަތަކުގެމަތިން ެސާބިތުވާކަމަށް ެބެލެވޭނެ ެލިޔުމެއްނޫންކަމާއިެ ،އެހެނީެ
އެރިޕޯޓުގެ ެދަށުން ެތަޙްލީލް ެކުރެވުނު ެތަކެތި ެއެއީ ެއާދަމް ެޙަސަންގެ ެއަތުން ެފެނިފައިވާ ެތަކެތިކަންެ
ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 51ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(އ) ެގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެއުޞޫލުގެ ެމަތިން ެސާބިތުވުމަށްޓަކައިެ
އެތަކެއްޗާއި ެއޭނާއާ ެހުރިގުޅުމަކީ ެކޮބައިކަމާ ެމިގޮތުން ެއެތަކެތި ެއެއީ ެއާދަމް ެޙަސަންގެ ެއަތުން ެނުވަތަެ
ހަމައެކަނި ެއޭނާގެ ެޙިޔާޒަތުގެ ެނުވަތަ ެކޮންޓްރޯލުގެ ެދަށުގައިވާ ެތަނަކުން ެނުވަތަ ެއެއްޗަކުން ެފެނުނުެ
ވާގޮތުގެެ
ތަކެތިކަން ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 51ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(އ) ެގައި ެކަނޑައެޅިފައިވާ ެއުޞޫލާ ެއެއްގޮތް ެ
ބިތުކޮށްދޭންޖެހޭނެކަންެއެނގެންެއޮންނަކަމެވެެ .
މަތިންެދަޢުވާކުރާެފަރާތުންެޝަރީޢަތަށްެސާ ެ
އީ ެކޯޓުގެ ެއިސްވެ ެއިޝާރާތްކުރެވުނު ެޤަޟިއްޔާގެ ެދަޢުވާގައިެ
ބެ -ފަސްވަނަކަމަކީެ ،ޖިނާ ެ
ބުނާެމަސްތުވާތަކެތިެއެކޮޓަރިއަކުންެފެނުނުކަމަށްެބުނާެނެ.ވެލިދޫެޖަންބުގޭގައިެހުރިެކޮޓަރިެފުލުހުންެެ10
ފެބްރުއަރީ ެެ 2009ދުވަހުެ ،ބަލާ ެފާސްކޮށްފައިވަނީ ެއާދަމް ެޙަސަންގެ ެޣައިރު ެޙާޟިރުގައިކަން ެދައުލަތުގެެ
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ބަހުންނާއި ެއާދަމް ެޙަސަންގެ ެބަހުން ެއެނގެން ެއޮތްއިރުެ ،އާދަމް ެޙަސަންއަށް ެފުލުހުން ެއެތަކެތިެ
ދައްކާފައިވަނީ ެއެދުވަހުެ ،އާދަމް ެޙަސަން ެއެރަށު ެޕޮލިސް ެސްޓޭޝަނަށް ެގެންގޮސް ެއެތަނުންކަން ެއާދަމްެ
ޙަސަންގެެބަޔާންތަކުންެއެނގެންެއޮންނައިރުެ،އެކޮޓަރިެޕޮލިހުން ެބަލާެފާސްކޮށްފައިވަނީެއާދަމްެޙަސަންގެެ
ޣައިރު ެޙާޟިރުގައިކަން ެއާދަމް ެޙަސަންގެ ެބޭބެ ެނެ .ވެލިދޫ ެޖަންބުގޭ ެއިބްރާހިމް ެޙަސަނުގެ ެބަހުންނާއިެ،
އެދުވަހުެއެކޮޓަރިެބަލައިެ،ފާސްކުރިކަމަށްެބުނާެފުލުހުންގެެބޭކަލުންެމިމައްސަލައާެގުޅިގެންެޖިނާއީ ެކޯޓުގެެ
ންތަކުންވެސްެއެނގެންއޮންނަކަމެވެެ ެ.
ޝަރީޢަތުގެެމަޖިލީހަށްެދީފައިވާެބަޔާ ެ
ޅެ-ހަވަނަކަމަކީެ،ޖިނާއީެކޯޓުގެެއިސްވެެއިޝާރާތްކުރެވުނުެޤަޟިއްޔާގެެދަޢުވާގައިެބުނާެ،
މަސްތުވާތަކެތި ެއެކޮޓަރިއަކުން ެފެނުނުކަމަށް ެބުނާ ެނެ .ވެލިދޫ ެޖަންބުގޭގައި ެހުރި ެކޮޓަރިެ ،ފުލުހުން ެެ10
ފެބްރުއަރީެެ2009ދުވަހުެ،ބަލާެފާސްކުރުމަށްޓަކައިެނެ.ވެލިދޫެޖަންބުގެއަށްެގޮސްފައިވަނީެއާދަމްެޙަސަނާެ
އެ އްބަނޑުެއެއްބަފާެ،އާދަމްެޙަސަންގެެބޭބެެނެ.ވެލިދޫެޖަންބުގެެއިބްރާހިމްެޙަސަންެ،ނެ.ވެލިދޫެޕޮލިސްެ
ސްޓޭޝަނަށް ެފޯނުން ެގުޅައިެ ،ކުރި ެރިޕޯޓަކާ ެގުޅިގެންކަން ެމިމައްސަލައާ ެގުޅިގެން ެނެ .ވެލިދޫ ެޖަންބުގެެ
ށް ެދިޔަކަމަށްބުނާ ެފުލުހުންގެެ
އިބްރާހިމް ެޙަސަންގެ ެބަހުންނާއި ެއަދި ެއެދުވަހުެ ،އެގެ ެބަލާ ެފާސްކުރުމަ ެ
ދެބޭކަލުންެކަމުގައިވާެގއެ.ދާންދޫެެ/ކުބުރުގެެމުޙައްމަދުެޢަލީެއާއިެނެ.ވެލިދޫެެ/ކެތިެޢަބްދުﷲެމުޖުތަބާެ
ދޫެ
މިމައްސަލައާ ެގުޅިގެން ެދީފައިވާ ެބަޔާންތަކުން ެއެނގެންއޮންނައިރުެ ،އެދުވަހުެ ،ފުލުހުން ެނެ .ވެލި ެ
ޖަންބުގެއިންެބަލާެފާސްކުރިކަމަށްބުނާެކޮޓަރީގައިެދިރިއުޅެނީެހަމައެކަނިެއާދަމްެޙަސަން ެނޫންކަމާއިެ،އަދިެ
އެކޮޓަރީގައިެއާދަމްެޙަސަންއާއެކުެއާދަމްެޙަސަންގެެބޭބެެއިބްރާހިމްެޙަސަންވެސްެދިރިއުޅޭކަންެމިދެފަރާތުގެެ
ބަހުން ެއެނގެން ެއޮންނައިރުެ ،ބުނެވުނު ެކޮޓަރި ެބުނެވުނު ެދުވަހުެ ،ފުލުހުން ެބަލާ ެފާސްކޮށްފައިވަނީ ެއާދަމްެ
ޙަސަންގެ ެޣައިރު ެޙާޟިރުގައިކަން ެއާދަމް ެޙަސަނާއި ެދައުލަތުގެ ެބަހުންނާއި ެއަދި ެއާދަމް ެޙަސަންގެ ެބޭބެެ
އިބްރާހިމް ެޙަސަންގެ ެބަޔާންތަކުން ެއެނގެންއޮންނައިރުެ ،ފުލުހުންގެ ެބޭކަލުން ެއެދުވަހުެ ،އެކޮޓަރިންެ
ގުތެއްގައިެއާދަމްެ
ސަނަށްެދައްކާފައިވަނީެ،އެދުވަހުގެ ެހަވީރުގެެވަ ެ
ފެނުނުކަމަށްބުނާެމަސްތުވާތަކެތިެއާދަމްެޙަ ެ
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ޙަސަން ެއެ ެރަށުގެ ެޕޮލިސް ެސްޓޭޝަނަށް ެހާޟިރުކޮށްެ ،އެތަނުން ެކަން ެއާދަމް ެޙަސަންގެ ެބަޔާންތަކުންެ
އެނގެންެއޮންނައިރުެ،އެކޮޓަރިންެފެނުނުކަމަށްެބުނާެމަސްތުވާތަކެތިެއެކޮޓަރިންެފުލުހުންެނެރުމުގެެކުރިންެ
ގުތުެ
އެތަކެތި ެއެއީ ެއާދަމް ެޙަސަންގެ ެތަކެތިތޯ ެސުވާލުކުރުމަށްޓަކައި ެއެކޮޓަރި ެފުލުހުން ެބަލާ ެފާސްކުރި ެވަ ެ
ގެެ
ން ެމިމައްސަލައި ެ
އާދަމް ެހަސަން ެއެތަނަށް ެގެނައުމަށް ެފުލުހުން ެއެއްވެސް ެމަސައްކަތެއް ެކޮށްފައިވާކަ ެ
ޝަރީޢަތަށްެލިބިފައިވާެބަޔާންތަކުންެއެނގެންނެތްކަމެވެެ .
އީ ެކޯޓުގެ ެއިސްވެ ެއިޝާރާތްކުރެވުނު ެޤަޟިއްޔާގެ ެދަޢުވާގައި ެބުނާެ
ެކެ -ހަތްވަނަކަމަކީެ ،ޖިނާ ެ
މަސްތުވާތަކެތި ެއެކޮޓަރިއަކުން ެފެނުނުކަމަށްބުނާ ެނެ .ވެލިދޫ ެޖަންބުގޭގައި ެހުރި ެކޮޓަރިއަކީ ެއެއްވެސްެ
ގޮތަކަށް ެބަންދުކުރެވިފައިވާ ެކޮޓަރިއެއްނޫން ެކަމާއިެ ،އަދި ެއެކޮޓަރިން ެފެނުނުކަމަށް ެބުނާ ެމަސްތުވާތަކެތިެ
އެތަނުގައިެހުރިކަމަށްބުނާެ،ޑްރެސިންގެޓޭބަލްގެެތިރީެވަތްގަނޑަކީެތަޅުނުލާެހުރިެވަތްގަނޑެއްކަމާއިެ،އަދިެ
އެކޮޓަރިންެފެނުނުކަމަށްބުނާެމަސްތުވާތަކެތިެއެތަނެއްގައިެހުރިކަމަށްބުނާެޑްރެސިންގެޓޭބަލަކީެ،ހަމައެކަނިެ
އާދަމް ެޙަސަން ެބޭނުންކުރުމަށް ެޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ެޑްރެސިންގ ެޓޭބަލެއްނޫންކަމާއިެ ،އަދި ެއެކޮޓަރިންެ
ށްބުނާ ެމަސްތުވާތަކެއްޗަކީެ ،އާދަމް ެޙަސަން ެގެންގުޅޭ ެނުވަތަ ެއާދަމް ެޙަސަންގެ ެތަކެތިކަމަށްެ
ފެނުނުކަމަ ެ
އެކޮޓަރީގައި ެއާދަމް ެހަސަނެކޭ ެއެއްފަދައިން ެދިރިއުޅޭެ ،އާދަމް ެޙަސަންގެ ެބޭބެ ެއިބްރާޙިމް ެޙަސަންެ
ނެފައިނުވާކަމާއިެ
މިމައްސަލައާއި ެގުޅިގެން ެތަޙުޤީޤަށާއި ެޝަރީޢަތަށް ެދީފައިވާ ެއެއްވެސް ެބަޔާނެއްގައި ެބު ެ
މިކަންކަންެއާދަމް ެޙަސަންގެެބޭބެެެ،އިބްރާޙިމްެޙަސަންެމިމައްސަލައާއިެގުޅިގެންެތަޙުޤީޤަށާއިެޝަރީޢަތަށްެ
ޔާންތަކުންެއެނގެންެއޮންނަކަމެވެެ .
ދީފައިވާެބަ ެ
ެއެ -އަށްވަނަކަމަކީެ ،ޖިނާއީ ެކޯޓުގެ ެއިސްވެ ެއިޝާރާތްކުރެވުނު ެޤަޟިއްޔާގެ ެދަޢުވާގައި ެބުނާެ
މަސްތުވާތަކެތިެ،އެކޮޓަރިއަކުންެފެނުނުކަމަށްބުނާެނެ .ވެލިދޫެޖަންބުގޭގައިެހުރިެކޮޓަރިއަކީެ،ހަމައެކަނިެއެެ
ކޮޓަރީގައި ެއާދަމް ެޙަސަން ެދިރިއުޅޭ ެކޮޓަރިއެއް ެނޫންކަމަށްވެފައިެ ،މިމައްސަލައިގައި ެހެކިންގެ ެގޮތުގައިެ
އީެ
ހުގެ ެބަޔާންތަކަށް ެބަލާއިރު ެޖިނާ ެ
ޝަރީޢަތަށް ެޙާޟިރުކޮށް ެބަޔާން ެނަގާފައިވާ ެމީހުންގެ ެހެކިބަ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު |ތީމުގެ |އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ކޯޓުގެބުނެވުނުެދަޢުވާގައިެބުނާެމަސްތުވާތަކެތިެފެނިފައިވަނީެ،ބުނެވުނުެކޮޓަރީގައިހުރިެ،ހަމައެކަނިެއާދަމްެ
ޙަސަންއަށް ެޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ެތަނަކުން ެނުވަތަ ެހަމައެކަނި ެއާދަމް ެޙަސަން ެބޭނުންކުރާ ެއެއްޗެއްގެެ
ތެރެއިންެނުވަތަެއެތަކެއްޗަކީެއާދަމްެޙަސަންެގެންގުޅޭެނުވަތަެއާދަމްެޙަސަންެއެތަކެތީގެެމައްޗަށްެއެއްވެސްެ
ކޮންޓްރޯލެއްެނުވަތަެބާރުވެރިކަމެއްެއޮތްެތަކެތިކަންެނުވަތަެއެތަކެއްޗަކީެއާދަމްެޙަސަންގެެތަކެތިކަންެނުވަތަެ
އާދަމް ެޙަސަންގެ ެޙިޔާޒަތުގެެދަށުގައިވާ ެތަކެތިކަން ެޝަރުޢީެއަދި ެޤާނޫނީ ެހަމަތަކުގެެމަތިން ެސާބިތުވުމަށްެ
ހެކިެލިބޭފަދަެހެކިބަހެއްެދެވިފައިނުވާކަންެއެބަޔާންތަކަށްެބެލުމުންެއެނގެންެއޮންނަކަމެވެެ .
ގެެ
އީ ެކޯޓުގެ ެއިސްވެ ެއިޝާރާތްކުރެވުނު ެޤަޟިއްޔާގައި ެއާދަމް ެޙަސަން ެ
ެވެ -ނުވަވަނަކަމަކީެ ،ޖިނާ ެ
މައްޗަށްެދަޢުވާެއުފުލިފައިވަނީެއޭރުެޢަމަލުކުރެވެމުންދިޔަެޤާނޫނުެނަންބަރުެ(ެ17/77މަސްތުވާތަކެއްޗާެބެހޭެ
ޤާނޫނު)ގެ ެދަށުން ެކަމަށްވެފައިެ ،އެޤަޟިއްޔާގައި ެއޭނާގެ ެމައްޗަށް ެއުފުލިފައިވަނީެ ،މަނާކުރެވިފައިވާެ
މަސްތުވާއެއްޗެއް ެވިޔަފާރީގެ ެބޭނުމަށް ެއަތުގައި ެބެހެއްޓުމުގެ ެކުށުގެ ެދަޢުވާއާއި ެމަނާކުރެވިފައިވާެ
މަސްތުވާއެއްޗެއް ެބޭނުންކުރުމުގެ ެކުށުގެ ެދަޢުވާއާއި ެމި ެދެދަޢުވާކަމަށްވެފައިެ ،އަދި ެމީގެ ެތެރެއިންެ
މަނާކުރެވިފައިވާ ެމަސްތުވާ ެއެއްޗެއް ެވިޔަފާރީގެ ެބޭނުމަށް ެއަތުގައި ެބެހެއްޓުމުގެ ެކުށް ެއެޤާނޫނުގައިެ
ށްެ
ކަނޑައެޅިފައިވަނީ ެއެޤާނޫނުގެ ެެ 2ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގައި ެކަމަށްވެފައި ެއަދިމީހަކުެ ،އެކުށް ެކޮށްފިކަމަ ެ
ބަލަންޖެހޭ ެމިންގަނޑު ެކަނޑައެޅިފައިވަނީ ެއެޤާނޫނުގެ ެެ 2ވަނަމާއްދާގެ ެ(ށ) ެގައިކަމަށްވާއިރުެ،
ތުވާެ
މަސްތުވާތަކެތީގެ ެވިޔަފާރި ެކުރުމަށްޓަކައި ެއަތުގައި ެބެހެއްޓީކަމަށް ެބަލަންޖެހެނީ ެމަނާކުރެވިފައިވާ ެމަސް ެ
އި ެހުރެއްޖެނަމަކަންެއެޤާނޫނުގެެެ 2ވަނަެމާއްދާގެެ(ށ)ެ
އެއްޗެއްެއެއްގުރާމަށްވުރެެގިނައިންެމީހެއްގެެއަތުގަ ެ
އިން ެސާފުކޮށް ެއެނގެން ެއޮތުމުންނާއި،އަދި ެމަނާކުރެވިފައިވާ ެމަސްތުވާއެއްޗެއް ެބޭނުންކުރުމުގެ ެކުށްެ
ނަ ެނަންބަރުގައި ެކަމަށްވުމުންނާއި ެއަދިެ
ކަނޑައެޅިފައިވަނީ ެއެޤާނޫނުގެ ެެ 4ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގެ ެެ 1ވަ ެ
މިދެކުށަށްެބުނެވުނު ެޤާނޫނުގައިެކަނޑައެޅިފައިވަނީެމުޅިން ެތަފާތުެދެެއުޤޫބާތްކަންެބުނެވުނު ެޤާނޫނުގެެެ2
ވަނަެމާއްދާގެެ(ރ)ެއިންނާއިެއަދިެއެޤާނޫނުގެެެ4ވަނަެމާއްދާގެެ(ނ)ެއިންެރަނގަޅަށްެއެނގެންެއޮތުމުންެ
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ނުގެެ
ކޮށްފައިވާ ެމުޅިން ެތަފާތު ެދެކުށްކަންސާފުކޮށް ެއެނގެން ެއޮންނައިރުެ ،އެޤާނޫ ެ
މިއީ ެއެޤާނޫނުގައި ެބަޔާން ެ
ެ 18ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގައި ެ"މަސްތުވާއެއްޗެއް ެމީހަކު ެބޭނުން ެކޮށްފައިވާކަން ،ނުވަތަ ެބޭނުންކޮށްފައިވާެ
މަސްތުވާއެއްޗެއްގެެބާވަތްެ،ނުވަތަެމަސްތުވާއެއްޗެއްެބޭނުންކޮށްފައިވާެމިންވަރު ެދެނެގަތުމަށްެސައިންޓިފިކްެ
އުސޫލުގެމަތިން ެބަލަންޖެހޭ ެބެލުންތައް ެބެލުމަށް ެބޭނުންވާ ެތަޢުލީމީ ެފާހާއި ެތަޖުރިބާ ެ ެލިބިފައިވާ ެމީހަކުެ،
މިއިން ެކަމެއް ެބެލުމަށްފަހުެ ،އެކަމާބެހޭ ެގޮތުން ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހުގައި ެދޭބަޔާނަކީެ ،އެކަމެއްެ
ރީނާއެކެވެެ ".މިފަދައިން ެބަޔާންކުރުމަށްފަހުެ ،މިއަކުރުގައި ެމިބުނާެ
ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި ެލިބޭ ެހަރުދަނާ ެޤަ ެ
ގޮތުގެމަތިންެޝަރީޢަތުގެެމަޖިލީހަށްެމީހަކުދޭެބަޔާންެއެއީެމަނާކުރެވިފައިވާެމަސްތުވާެއެއްޗެއްެވިޔަފާރީގެެ
ބޭނުމަށް ެއަތުގައި ެބެހެއްޓުމުގެ ެކުށް ެސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި ެލިބޭ ެހަރުދަނާ ެޤަރީނާއެއް ެނުވަތަެ
ޤަރީނާއެއްކަމަށްވިއަސް ެއެމާއްދާގެެއެއަކުރުގައިެނުވަތަެއެޤާނޫނުގެެއެއްވެސްެމާއްދާއެއްގައިެބަޔާންކޮށްފައިެ
ނުވުމުން ެމިމައްސަލައާއިގުޅިގެން ެދައުލަތުގެ ެފަރާތުން ެހުށަހަޅާފައިވާ ެއާދަމް ެޙަސަންގެ ެޔޫރިން ެތަޙުލީލްެ
ކުރެވުނު ެލެބޯޓަރީ ެތަޙުލީލް ެރިޕޯޓަކީ ެހަމައެކަނި ެއެ ެރިޕޯޓުގެ ެމައްޗަށް ެބަލައިެ ،ޖިނާއީ ެކޯޓުގެ ެއިސްވެެ
ޙަވާލާދެވުނު ެޤަޟިއްޔާގައި ެއާދަމް ެޙަސަންގެ ެމައްޗަށްެމަސްތުވާ ެތަކެއްޗާބެހޭ ެޤާނޫނުގެެެ 2ވަނަ ެމާއްދާގެެ
(ހ) ެގެ ެދަށުން ެދަޢުލަތުގެ ެފަރާތުން ެކޮށްފައިވާ ެމަނާކުރެވިފައިވާ ެމަސްތުވާއެއްޗެއް ެވިޔަފާރީގެ ެބޭނުމަށްެ
މުގެެކުށްެ،ޤާނޫނުެއަސާސީގެެެ 51ވަނަެމާއްދާގެެ(އ) ެގައިެބަޔާންކޮށްފައިވާެއުޞޫލުގެެ
އަތުގައިެބެހެއްޓު ެ
މަތިން ެސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި ެހެއްކެއް ެނުވަތަ ެޤަރީނާއެއްގެ ެގޮތުގައި ެބޭނުންކުރެވިދާނެ ެފަދަ ެރިޕޯޓެއްެ
ކަމުގައިެބެލެވެންެނެތްކަމެވެެ .
މެ -ދިހަވަނަކަމަކީ ެޖިނާއީ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 1069/JC/2009ގެޤަޟިއްޔާގައި ެއާދަމްެ
ންެ
ޙަސަންގެމައްޗަށް ެދައުލަތުގެ ެފަރާތުންކޮށްފައިވާ ެއިސްވެ ެބަޔާންކުރެވިދިޔަ ެދެދަޢުވާގެ ެތެރެއި ެ
ކުށުގެ ެދައުވާ ެސާބިތުކޮށްފައިވަނީ ެއޭނާ ެދިރިއުޅޭ ެކޮޓަރީގައިެ
މަސްތުވާއެއްޗެއް ެބޭނުންކުރުމުގެ ެ ެ
ބޭކަލުންނަށްެލިބުމާގުޅިގެންެފުލުހުންގެެބޭކަލުންެއޭނާެ
މަސްތުވާތަކެތިެގެންގުޅޭކަމުގެެމަޢުލޫމާތުެފުލުހުންގެެ ެ
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ދިރިއުޅޭ ެކޮޓަރި ެބަލައި ެފާސްކުރިކުރުމުންެ ،އެ ެކޮޓަރި ެތެރޭގައި ެހުރި ެޑްރެސިންގ ެޓޭބަލެއްގެ ެތިރީެ
ވަތްގަނޑެއްގެ ެތެރެއިން ެފެނުނު ެރިހި ެކުލައިގެ ެމައްޗެއް ެޖަހާފައިވާ ެދަޅެއްގެ ެތެރޭގައި ެއޮތް ެެ80
ސެލޯފިންކޮޅުގައި ެެ 5.2075ގްރާމް ެކެނަބިސް ެފެނިފައިވާތީއާއިެ ،އެ ެކޮޓަރި ެތެރޭގައި ެއޮތް ެކެމަލް ެލައިޓްެ
ސިނގިރޭޓް ެފޮއްޓެއްގެ ެތެރޭގައިއޮތް ެފިލްމް ެހުސްކުރި ެދަޅެއްގައި ެެ 8.0689ގްރާމް ެކެނަބިސް ެހުރިކަމަށްެ
އެތަކެތީގެ ެތަޙްލީލް ެރިޕޯޓުން ެދައްކާތީއާއިެ ،މީނާގެ ެކުޑަކަމުދާތަކެތި ެނަގައި ެތަޙްލީލް ެކުރެއްވިއިރުެ
ކެނަބިސްއަށް ެޕޮޒިޓިވްވެފައިވާތީ ެމި ެއެންމެހައި ެމާއްދީ ެހެކިތަކާއި ެޤަރީނާތަކުގެ ެމައްޗަށް ެބަލައި ެމައްސަލަެ
ބެލިެފަނޑިޔާރަށްެއޭނާެމަނާކުރެވިފައިވާެމަސްތުވާއެއްޗެއްެބޭނުންކޮށްފައިވާކަމަށްެެޤަބޫލުކުރެވިފައިވާތީކަމާެެ
އަށާއިެކޯޓަށްެހުށަހެޅޭެ
އަދި ެމިކުށް ެސާބިތުކޮށްފައިވަނީ ެެޤާނޫނުެނަންބަރުެ(ެ 24/76ހެއްކާބެހޭ ެޤާނޫނު) ެ ެ
ނޫނު ެނަންބަރު ެެ17/77
ހެކިތަކާބެހޭ ެޢާންމު ެއުޞޫލުގެ ެދަށުން ެކަން ެއެނގެން ެއޮންނައިރު،ޤާ ެ
(މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ެޤާނޫނު) ެގެ ެެ 2ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ށ) ެގައި ެ"މަނާކުރެވިފައިވާ ެމަސްތުވާއެއްޗެއްެ
އެއްގްރާމަށްވުރެެގިނައިންެމީހެއްގެެއަތުގައިެހުރެއްޖެނަމަެބެލޭނީެވިޔަފާރިކުރުމައްޓަކައިެއަތުގައިެބެހެއްޓީެ
ކަމަށެވެެ ".މިފަދައިން ެ ެއޮތުމުން ެމިއީ ެސްޓްރިކްޓް ެލައެބިލިޓީ ެނުވަތަ ެޤާނޫނީ ެމުޠްލަޤު ެޤަރީނާއިންެ
މިމާއްދާގެ ެމިއަކުރުގައި ެބަޔާންވެގެންވާ ެހަމައިގެ ެމަތިން ެނޫނީ ެސާބިތުނުވާ ެކުށެއްކަން ެއެނގޭކަމާއިެެ
މިމާއްދާގެ ެމިއަކުރުގައި ެމީހެއްގެ ެއަތުގައި ެމަސްތުވާއެއްޗެއް ެހުރެއްޖެނަމަ ެކަމަށް ެއޮތުމުން ެމިމާއްދާގެ ެމިެ
އްެ
ބިތުކުރުމުގެ ެޝަރްޠު ެފުރިހަމަވަނީ ެމުއްތަހަމުގެ ެ ެޙިޔާޒަތުގައި ެމަސްތުވާއެއްޗެ ެ
އަކުރުގައިވާ ެކުށް ެސާ ެ
ހުރިކަން ެސާބިތުވުމުން ެކަމާއި ެޙިޔާޒަތުގައި ެއޮތްކަން ެސާބިތުވަނީ ެމުއްތަހަމުގެ ެމާއްދީ ެކޮންޓްރޯލްދަށުގައިެ
މަސްތުވާއެއްޗެއް ެއޮތްކަން ެސާބިތުވުމުންކަން ެއެނގޭއިރުެ ،މިމައްސަލާގައި ެފެނިފައިވާ ެމަސްތުވާތަކެތިެ
އދި ެއެތަކެއްޗަކީ ެއާދަމްެ
ފެނިފައިވާ ެކޮޓަރިއަކީ ެމުއްތަހަމު ެއެކަނި ެވަދެ ެއުޅޭ ެކޮޓަރިއަކަށް ެނުވާތީ ެއާއި ެ ަ
އާދަމްެޙަސަންގެެބޭބެެއިބްރާހިމްެޙަސަންެ(ކުށުގެެރިޕޯޓްކުރިެމީހާ)ެވެސްެބުނެފައިެ
ޙަސަންގެެތަކެތިކަމަށް ެ ެ
ކީ ެއާދަމް ެޙަސަން ެގެ ެމާއްދީ ެކޮންޓްރޯލުގައި ެއޮތް ެއެއް ެއެއްޗެއްކަން ެސާބިތުކުރެވޭނީެ
ނުވުމުން ެއެތަކެއްޗަ ެ
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އިތުރުެހެކިތަކާއިެއިތުރުހެއްކާެޤަރީނާލިބިގެންކަންެއެނގޭތީެއާދަމްެޙަސަންގެެކުޑަކަމުދާތަކެތީގެެތަޙްލީލުންެ
ކެނަބިސްއަށް ެޕޮޒިޓިވްވުމަކީ ެއާދަމް ެޙަސަން ެދިރިއުޅޭ ެކޮޓަރިބަލައި ެފާސްކުރިއިރު ެފެނިފައިވާެ
މަސްތުވާތަކެއްޗަކީެއާދަމްެޙަސަންގެެހިޔާޒަތުގައިެވާއެއްޗެއްކަންެސާބިތުކުރެވޭެވަރުގެެކާފީެހެއްކެއްކަމަށްެ
އްޗާބެހޭެޤާނޫނު)ެގެެެ 2ވަނަެމާއްދާގެެ(ށ)ެގައިވާެ
ނުބެލެވޭތީެެޤާނޫނުެނަންބަރު ެ(ެ 17/77މަސްތުވާތަކެ ެ
ޤާނޫނީެޤަރީނާެއެމާއްދާގެެއެއަކުރުގައިވާގޮތުގެ ެމަތިންެސާބިތުވެފައިެވާކަމަށްެބެލެވެންެނެތްކަންެއެނގެންެ
އޮންނަެއޮތުމެވެެ .
ޔަެ
ފެ -އެގާރަވަނަކަމަކީެ ،އިސްވެ ެބަޔާންކުރެވިދިޔަ ެކަންކަން ެއިސްވެ ެބަޔާންކުރެވިދި ެ
ގޮތުގެމަތިން ެހުރުމާއެކު ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުން ެމިމައްސަލަ ެބެލި ެފަނޑިޔާރުންނަށްެ
އިއްތިފާޤުވެވިފައިވަނީެނެ.ވެލިދޫެޖަންބުގޭެކޮޓަރިއެއްގެެތެރެއިންެފެނުނުކަމަށްެބުނާެމަސްތުވާެތަކެއްޗަކީެ
އާދަމް ެޙަސަންގެ ެތަކެތިކަން ެޝަރީޢަތަށް ެސާބިތުވާކަމަށް ެޖިނާއީ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ1069/JC/2009
ވާ ެކުރައްވާފައިވާެޙުކުމްެބާޠިލްކަމަށްެކަނޑައަޅުއްވައި ެދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓުގެެ
ޤަޟިއްޔާގައިެކަނޑައަޅުއް ެ
ންނަންޖެހޭެ
ނަންބަރު ެެ 2010/HC-A/87ގެ ެޤަޟިއްޔާގައި ެކުރައްވާފައިވާ ެޙުކުމާ ެބެހޭ ެބަޔަށް ެބަދަލު ެގެ ެ
ށްެދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުންެމިމައްސަލަެބެލިެ
ނޫނީެސަބަބެއްެވިޔަސްެނެތްކަމަ ެ
ފަދަެޝަރުޢީެއަދިެޤާ ެ
ފަނޑިޔާރުންނަށްެއިއްތިފާޤުވެވިފައިވުމެވެެ .
ޙުކުމްެ :
އިސްވެދިޔަެސަބަބުތަކާއިެފާހަގަކުރެވުނުެނުކުތާތަކުގެެމައްޗަށްެރިޢާޔަތްކޮށްެބަލާއިރުެ،ނެ.
ވެލިދޫ ެޖަންބުގެ ެކޮޓަރިއެއްގެތެރެއިން ެފެނުނުކަމަށް ެބުނާ ެމަސްތުވާތަކެއްޗަކީ ެނެ .ވެލިދޫ ެޖަންބުގެ ެއާދަމްެ
އީކޯޓުގެެނަންބަރުެެ 1069/JC/2009ޤަޟިއްޔާގައިެ
ޙަސަންގެެތަކެތިކަންެޝަރީޢަތަށްެސާބިތުވާކަމަށްެޖިނާ ެ
ކަނޑައަޅުއްވައި ެކުރައްވާފައިވާ ެޙުކުމް ެބާޠިލްކަމަށް ެކަނޑައަޅުއްވައި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެެ
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ރުެ 2010/HC-A/87ގެ ެޤަޟިއްޔާގައި ެކުރައްވާފައިވާ ެޙުކުމަކީ ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެހަމަތަކާެ
ނަންބަ ެ
ން ެމި ެމައްސަލަ ެބެލިެ
ރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓު ެ
އެއްގޮތަށް ެކުރައްވާފައިވާ ެޙުކުމެއްކަމަށް ެދިވެހި ެ
ފަނޑިޔާރުންނަށް ެއިއްތިފާޤުވެވުނު ެހިނދު ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2010/HC-A/87ގެެ
ޔާންކުރެވިދިޔަެޙުކުމާެބެހޭެބައިެރަނގަޅުކަމަށް ެދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެ
ގަޟިއްޔާގައިެކުރައްވާފައިވާެމިެބަ ެ
ކޯޓުންެމިެމައްސަލަެބެލިެފަނޑިޔާރުންގެެއިއްތިފާޤުންެކަނޑައަޅައިފީމެވެެ .
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