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 އިސްތިއުނާފު ކުރެވުނު ޤަޟިއްޔާ 
 

2019/HC-A/637 
 

 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް   އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތް 
މއ.  ،ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللا ޢަބްދު  ޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސްޕްރޮސިކިއު

 ކާމިނީހުޅަނގުގެ، މާލެ 
ސީނިއަރ ޕަބްލިކް  ޤާނޫނީ ވަކީލު:

ޕްރޮސިކިއުޓަރ އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު 
މުޙައްމަދު، ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓަރ އަލްއުސްތާޛާ 

މަރްޔަމް ޝަހުމާ، ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓަރ 
 އަޙްމަދު ނައުފަލް އަލްއުސްތާޛް

 -ސިޔާޒުهللا ޤާނޫނީ ވަކީލު: އަލްއުސްތާޛް ޢަްބދު 
ޑރ.މުޙައްމަދު ޖަމީލް  ،ޗެމްބާރސް އިކުއިޓީ
އަލްއުސްތާޛް  ،ސަލްޓަން  ޗެމްބަރސް  -އަޙްމަދު

 ދަ ލީގަލް ޕާޓްނާސް އެލްއެލްޕީ  –ޢަލީ ޝާޙް 

   
       

ކަފާލާތުން ދޫޮކށްލުްނ  -ޣައިރު ޤާނޫނީ ޢަމަލު – ގުޅިފަިއވާ ކުށް މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ ކުށާ –މަނީ ލޯންޑްރިންގ  –ޖިނާއީ 
 –ޤާނޫނީ އިންޒާރު  –ންފަސްކުރުޖޫރިމަނާގެ އަދަބު ތަންފީޛުކުރުން  –ޖަލު ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން ފަސްކުރުން  –

ކުން ތަޙްޤީޤުކުރުމުެގ ޤާޫނނު ތަންީފޛުކުރާ އެހެން އިދާާރއަ – ޖޮއިްނޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން  – ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ ބާރު
އިބްތިދާއީ އަޑު  –ދަޢުވާއާ ގުޅޭ ލިޔުންތައް ޙަވާލުކުރުން  –ދަޢުވާ ސާފުކޮށްދިނުން  -އިޚްތިޞާޞް ލިބޭ ކުށްތައް 

ކުށުގެ ޢަަމީލ  –ކުށުގެ ނިޔަތުެގ ރުކުން  –ކުށުގެ ޢަމަލުެގ ރުކުން  –އެހުމަށްފަހު ޝަރީަޢތްތައް ފެށުުމގެ މުއްދަތު 
އިކުއިޒިޝަން  –އިކުއިޒިޝަން ކޮސްޓް  –ކުށްކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ ފައިސާ ނުވަތަ މުދާ  -އާ ހުރިގުޅުން ރާއި ނަތީޖާޞުންޢު

ހެކި ހުށަހެޅި ކަންކަން ފިޔަވާ  –ޤާޟީންގެ މަޖިލިސް ކަނޑައެޅުން  –ކޮސްޓުގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ 
ދަޢުވާގައި ކުށުގެ ޢަމަލުގެ  –ދިފާޢީ ހެކިތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުން  –ން އެހެން ކަންކަން ސާބިތުކުރުމަށް އެ ހެކި ބޭނުންކުރު

ޖޫރިމަނާގެ އަދަބު  –ޖޫރިމަނާކުރުމުގައި ދިވެހި ފައިސާގެ ބަދަލުގައި  ބޭރުގެ ފައިސާ ބޭނުންކުރުން  –ތަފުސީލު ހިމެނުން 
ދައުލަތަށް ލިބެންެޖޭހ  –ލިޕް ޗެކް ޑިޕޮސިޓް ސް –މަނީ ލޯންޑްރިންގ ކުށުގެ ނިޔަތުގެ ރުކުންތައް  –މަތިކުރުން 

ދިފާޢީ ހެކިންެގ  –ޝަފަީހ ހެކިންގެ  ހެކިބަސް ބަލައިގަުތން  -ހެކިބަސް ބަލައިގަތުން  –ފައިސާއެއްކަން ކަނޑައެޅުން 
ޖިނާީއ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ  -ވަނަ މާއްދާ  68، 61، (އ) 51، 20، 17ާޤނޫުނއަސާސީގެ  –ހެކިބަސް ބަލައިގަތުން 

، 15ޤާނޫނުލްއުޫޤބާތުގެ ،  (ށ) 156، (1()ހ) 155، 118، 116، (2()ނ) 107، 106، 84، (ބ) 82، 76، (ހ) 5

ވަނަ މާއްދާ ( ށ) 55، 8، 7، 5މަނީ ލޯންޑްރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު  -، 28، 22
 –ވަނަ މާއްދާ  40، ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު ވަަނ މާއްދާ 06ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނު  –( ހ) 45ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ  –

މާނަކުރުމުގެ ހަމަތަްއ  –ވަނަ މާއްދާ ( 1) (ށ) 05ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު  –ަވނަ މާއްދާ  68އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޤާނޫނު 
 ވަނަ މާއްދާ 05މަނިޓަރީ ޤަވާޢިދު  –( ނ) 20، (ހ) 12ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނު 



 

 ފިހުރިސްތު 

 1 ރައުޔު ޒާހިރުގެ ޢަލީ މަޙާޒު ފަނޑިޔާރު

 1 ގޮތް  ހިނގާފައިވާ ކަން މައްސަލައިގައި

 2 ރިޕޯޓުތައް އޮޑިޓް ގުޅޭ ސީއާ.އާރް.ޕީ.އެމް.އެމް

 3 މުޢާމަލާތް  ދިނުމުގެ ކުއްޔަށް ވޮޑަމުލާ.ގއ

 4 ޖަމާވުން  ފައިސާ އެކައުންޓަށް އެފްގެ.އޯ.އެސް

 4 މަސައްކަތެއް  ކުރި ހޯދުމަށް ފައިސާއެއް ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ޔާމީން هللاޢަބްދު

 6 ޖަމާވުން  ފައިސާ  އެކައުންޓަކަށް ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ޔާމީން هللاޢަބްދު

 8 ކުރުން  އިންވެސްޓް ކުރުމާއި ދައުރު ފައިސާ

 9 އެންގުން  ޖަމާކޮށްފައިވާކަން ފައިސާ އެފުން.އޯ.އެސް

 10 ޖަމާކުރުން  ފައިސާ އެކައުންޓަށް އެ ހުޅުވުމާއި އެކައުންޓް އެސްކްރޯ

 11 ފެށުން  ތަޙްޤީޤު  ޑްރިންގގެލޯން މަނީ

 12 ގޮތް  ކޮށްފައިވާ ރުމާފަ ދައުވާ

 13 ގޮތް  ނިންމި މައްސަލަ  ކޯޓުން ކްރިމިނަލް

 17 ގޮތް  ނިންމި މައްސަލަ ހައިކޯޓުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 18 ހުށަހެޅުމެއް  ދެ ހުށަހަޅާފައިވާ ބޭރުން ނުކުތާތަކުގެ އިސްތިއުނާފީ ކޯޓަށް ސުޕްރީމް

 19 ހުށަހެޅުން  އެދި ދޫކޮށްދިނުމަށް ކަފާލާތުން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ޔާމީން هللاޢަބްދު

 20 ރައްދު  ދީފައިވާ އޮފީހުން ޖެނެރަލްގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ

 22 ޤާނޫނު  ދޫކުރުމުގައި ކަފާލާތުން މީހަކު ތަންފީޛުކުރާ  ޙުކުމެއް ޖިނާއީ

 25 ފަސްކުރުން  ތަންފީޛުކުރުން ޙުކުމް ޖަލު

 27 ފަސްކުރުން  ންފީޛުކުރުންތަ  އަދަބު ޖޫރިމަނާގެ

 28 ނުކުތާތައް ކޮށްފައިވާ  އިސްތިއުނާފު ކޯޓުގައި ސުޕްރީމް ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 34 ރައްދު  ދީފައިވާ ނުކުތާތަކަށް އިސްތިއުނާފީ

 42 ދަތިތައް  ކުރިމަތިވި ކުރުމުގައި ދިރާސާ މައްސަލަ

 43 ކަންކަން  ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ގޮތެއް ޝަރީޢަތުން



 

 47 ނުކުތާތައް  އިސްތިއުނާފީ ގުޅޭ މަރުޙަލާއާ އިބްތިދާއީ ދަޢުވާކުރުމާއި ތަޙްޤީޤާއި

 47 ގެންދިއުން  ކުރިއަށް ތަޙްޤީޤު

 50 ގެންދިއުން  ކުރިއަށް ބަލައިގަނެ ދަޢުވާއެއް ލާފައިވާއުފު ތެރެއިން ކުރުމުގެ ތަފާތު

 52 ނުދެވުން  ސާފުކޮށް ދަޢުވާ ނެތުމާއި ތަފުސީލުތައް ޢުވާގައިދަ

 56 ގެންދިއުން  ކުރިއަށް މަރުޙަލާ  އިބްތިދާއީ ނުލިބި ލިޔުންތައް ގުޅޭ ދަޢުވާއާ

 60 ފެށުން  ޝަރީޢަތް ވަގުތުން އިނިންމަ  އަޑުއެހުން އިބްތިދާއީ

 65 ނުކުތާތައް  އިސްތިއުނާފީ ގުޅޭ ޙުކުމްކުރުމާ ވަޒަންކުރުމާއި ހެކި މަޖިލިހާއި ޤާޟީންގެ

 66 ކަނޑައެޅުން  މަޖިލިސް ޤާޟީންގެ

 68 މާއްދާ  ވަނަ 28 މާއްދާއާއި ވަނަ  22 ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ

 72 ބޭނުންކުރުން  ހެކި ސާބިތުކުރުމަށް ކަންކަން އެހެން ފިޔަވައި ކަންކަން ހުށަހެޅި ހެކި

 74 ނެތުން  އެނގެން ގޮތް ރިޢާޔަތްކުރި ހެކިތަކަށް ދިފާޢީ

 78 ޖޫރިމަނާކުރުން  ފައިސާއަކުން ބޭރު ބަދަލުގައި ފައިސާގެ ދިވެހި

 81 އޮތުން  މަތިކޮށްފައި އަދަބު ރިމަނާގެޖޫ

 84 ނުކުތާތައް  ނާފީއިސްތިއު  ރުކުނާގުޅޭ ނިޔަތުގެ ކުށުގެ ލޯންޑްރިންގ މަނީ

 86 މާއްދާތައް  ޤާނޫނުގެ

 91 ދޭހަ  ކުރެވޭ މާއްދާއިން ންތި

 95 ދެނެގަތުން  އޮތްކަން ޙާލަތެއް ޝައްކުކުރެވޭ

 99 ކުރުން  ތަޙްޤީޤު ކުށް ލޯންޑްރިންގގެ މަނީ

 99 ؟ފައިސާއެއްތަ ހޭލިބެންޖެ ދައުލަތަށް

 106 ބަލައިގަތުން  ހެކިބަސް ހެކިންގެ ޝަފަހީ

 109 ބުރަދަން  ލިބޭ ހެކިބަހުން ދީފައިވާ ހެކިން ޝަފަހީ

 109 ހެކިބަސް ރަޝީދުގެ މުޢައްވިޒު

 111 ހެކިބަސް  ޒިޔާތުގެ هللاޢަބްދު  ޢަބްދުލްޣަފޫރާއި އަދީބު އަޙްމަދު

 113 ޢިބާރާތް  ނުގައިވާބަޔާ މާލީ

 116 ޢިބާރާތް  ސިޓީގައިވާ ކޮމިޝަނުގެ ކޮރަޕްޝަން-ންޓިއެ



 

 118 ކުރުން  ތަޠްބީޤު ޤާނޫނު ޕާޓީގެ ސިޔާސީ

 120 ޢަމަލުކުރުން  އެއްބަސްވުމަށް އެސްކްރޯ

 121 ހޯދުން  ޙަޤީޤަތް ޑޮލަރުގެ އެމެރިކާ މިލިޔަން އެއް

 123 ގޮތް  ފެންނަ ނިންމަން މައްސަލަ

 125 ރައުޔު ގެޒާހިރު އަޒްމިރާލްދާ. ޑރ ފަނޑިޔާރު

 125 ރައުޔު  އިބްރާހީމްގެ މުޙައްމަދު. ޑރ ފަނޑިޔާރު

 125 ޙުކުމް 
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ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަދި  ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު) ފަނޑިޔާރު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރުގެ ރައުޔު

 ތާއީދު ކުރައްވާފައި( މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް

 

 ތަޢާރުފު 

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ )ދިވެހި هللا ޢަބްދު  މއ. ކާމިނީހުޅަގުގެ މި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރާ  .1

( މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލާފައިވަނީ މަނީ A054800ޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު ރައް

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ސާބިތުވާކަމަށް هللا ލޯންޑްރިންގގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއެވެ. މި ދަޢުވާ ޢަބްދު

މުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން އަދި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ މި ނިން 1ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

 ތާއީދުކޮށްފައިވެއެވެ.

ކޮށް ނިންމި އެ މިއީ މި މައްސަލައިގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޙުކުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ތާއީދު .2

ފައިވަނީ ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ޤަޟިއްޔާ އެ ކޯޓުން ނިންމާ  HC-A/637/2019ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ރީމް ކޯޓުގައި ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އެ ޤަޟިއްޔާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްهللا ބްދުނޫންކަމުގައި ބުނެ، ޢަ

 އިސްތިއުނާފު ކުރުމުން ބެލި މައްސަލައެވެ.

 މައްސަލައިގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތް 

މި މައްސަލައިގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތް ދެ މަރުޙަލާގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގައި  .3

މަނާފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް، މި މައްސަލައިގައި އަހުރެންގެ ރައުޔު ތަރުތީބު ކުރުމަށްޓަކައި ތަފުސީލުކޮށް ހި

                                                           
 ޤަޟިއްޔާ  C/2019-Cr/60ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަްނބަރު  1



2021/SC-A/30  [2021] SC 110 

2 
 

 ގޮތް  ހިނގާފައިވާ މައްސަލައިގެ މައިގަނޑު ހާދިސާތައް ވަކިވަކިން އެނގޭނެހެން މި މައްސަލައިގައި ކަން 

 ބަޔާންކުރަން ގަސްދުކުރަމެވެ.

 އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީއާ ގުޅޭ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުތައް 

-C)ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން  .4

ގެ މާލީ މުޢާމަލާތްތައް އޮޑިޓްކޮށް ދިނުމަށް އެދި ( އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީމީގެ ފަހުން ) 2(0509/2011

ގެ  2015 ބަރުއޮކްޓޫ 27އިން  2013ބަރ ންނޮވެ  17ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން އެދިފައިވާތީ 

ނިޔަލަށް އެ ކުންފުނީގެ މާލީ މުޢާމަލާތްތައް ހުރި ނެތް ގޮތް ދެނެގަތުމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން 

 04 ޑިޓް ރިޕޯޓު ޢާންމުކޮށްފައިވަނީމި އޮ 3އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީގެ ޚާއްޞަ އޮޑިޓެއް ކޮށްފައިވެއެވެ.

 ގައެވެ. 2016ރީ ވަފެބްރު 

އިވާ އެއްކަމަކީ، ރަށްރަށާއި، ފަޅުތަކާއި ބިންތައް ކުއްޔަށް ދީގެންނާއި އަދި އެ މި އޮޑިޓުން ފާހަގަކުރެވިފަ .5

ނޫންވެސް ގޮތްގޮތުން އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީއަށް ލިބުނު ފައިސާގެ ތެރެއިން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ 

ރުފިޔާ(  ބިލިޔަން 1.22މިލިޔަން ޑޮލަރު ) 79.37އެކައުންޓުތަކަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ ފައިސާއިން ޖުމުލަ 

 70.17ހޯދަންޖެހޭ  5އަދި މި ފައިސާގެ ތެރޭގައި އެސް.އޯ.އެފުން  4ދައުލަތަށް ހޯދަން ޖެހިފައިވާކަމެވެ.

 6މިލިޔަން ޑޮލަރު ހިމެނޭކަން މި ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ.

                                                           
 ވެ.އިންަސއްތަ ހިްއސާ އޮްނނަ ކުންފުންެޏކެ 100ވަނަ ދުވަހު ރަިޖސްޓްރީ ކޮށްފަިއވާ ަސރުކާުރގެ  14ޖުލައި  2011މިއީ  2
 (1620ފެބުރުަވރީ  04) 2016-SPE-(D)01ރިޕޯޓު ނަންބަރު  3

ށްފައި ެއވަނީ "ިއސްވެ )އބމ މި ގޮތަށް ބަޔާންކޮ  4ސަފުހާ ، ވަނަ ނަްނބަރު  1ުކގެ ޚުލާާސގެ ޑިޓްަގއި ފާހަގަުކެރވުނު ކަންތައްތަޅ. އޮ، އބމ 4

 ބަޔާންކުރި ަމްސދަރަށް" ަހވާލާ ދިުނމުެގ ގޮތުންެނވެ.(
 (C-2012/0650އެސް.އޯ.އެފް ޕްަރއިވެޓް ލިމިޓެޑް )ަރިޖސްޓްރީ ނަްނބަރު  5

 4ސަފުހާ ، ވަނަ ނަްނބަރު  3ާސގެ ަގއި ފާހަގަުކެރވުނު ކަންތައްތަުކގެ ޚުލާޅ. އޮޑިޓް، އބމ 6
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 ގއ.ވޮޑަމުލާ ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ މުޢާމަލާތް 

ށް ހިންގުމަށް ޔުނައިޓެޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް ހޮޓެލްސް ގއ. ވޮޑަމުލާގައި ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓެއް ތަރައްގީކޮ .6

 01)ޔުނައިޓެޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް( އަށް އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީން  7ގްރޫޕް ކޮމްޕެނީ ޑަބްލިޔު.އެލް.އެލް

ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. ޔުނައިޓެޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް އިން މި ހުށަހެޅުން ގަބޫލުކޮށް ގައި  2015އޮކްޓޯބަރ 

 ވާ އަންގާރަ ދުވަހާ ހަމައަށް އެ  06އޮކްޓޯބަރ  2015ގުޅިގެން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ  މި މުޢާމަލާތާ 

 8ކުންފުނީގެ ރާއްޖޭގެ ބޭންކް އެކައުންޓަށް ލިބޭނެ ގޮތް ހަދާނެ ކަން އަންގާފައިވެއެވެ.

ތީ، ގއ. ވޮޑަމުލާއާ ގުޅިގެން ޔުނައިޓެޑް އިންޓަރނޭޝަނަލްއިން އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީއަށް އިޖާބަ ދީފައިވާ .7

އެކަން އެ ކުންފުންޏަށް އަންގައި މި މުޢާމަލާތާ ގުޅިގެން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އެ ކުންފުންޏާ 

މުޢާމަލާތު ކުރާނީ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީކަމުގައި އަންގާފައިވެއެވެ. އަދި މި މުޢާމަލާތާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ 

އިކުރެވޭ ވޮޑަމުލާ ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމާއި، އޮފް ޓޫރިޒަމާއި އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީއާ ދެމެދު ސޮ

އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީއާއި ުޔނައިޓެޑް އިންޓަރނޭޝަނަލްއާ ދެމެދު ސޮއިކުރެވޭ ސޭލް އެންޑް ޕާޗޭސް 

 9އެގްރިމެންޓްގެ ޑްރާފް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމުން ޔުނައިޓެޑް އިންޓަރނޭޝަނަލްއަށް ފޮނުވާފައިވެއެވެ.

އެ ރަށާ ގުޅޭ  10ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ މުޢާމަލާތާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކޮށް ގއ. ވޮޑަމުލާ  .8

ޙައްޤުތައް ޔުނައިޓެޑް އިންޓަރނޭޝަނަލްއަށް ބަދަލުކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި މި މުޢާމަލާތާ ގުޅިގެން ވޮޑަމުލާގެ 

 ރިކާ ޑޮލަރު()އެއްމިލިޔަން އެމެ -/US$1,000,000ގެ ގޮތުގައި ހެޑް ލީސް އިކުއިޒިޝަން ޕޭމަންޓް 

                                                           
 ވެ.އެ )FC-009/2015(ިޖސްޓްރީ ކޮށްަފިއވާ ކުންފުންޏެެކވެ. ރަިޖސްޓްރީ ނަްނބަަރކީ ރަ-މިއީ ާރއްޭޖގައި ރީ 7
އޮކްޓޫބަރު  AFS/PRIV/2015-152 (02/4826 ޔުނައިޓެޑް އިންަޓރނޭޝަނަލް ހޮޓެލްްސ ގްރޫޕް ކޮމްޕެނީ ަޑބްލިޔު.އެލް.އެލް ގެ ނަންަބރު 8

 ( ސިޓީ 2015
ބްލިޔު.އެލް.އެލްައށް ގައި މިިނސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިަޒމް އިން ޔުަނއިޓެޑް އިްނޓަރނޭޝަނަލް ހޮޓެލްސް ްގރޫޕް ކޮމްޕެީނ ޑަ 2015އޮކްޓޯބަރ  04 9

 ފޮނުވާފަިއވާ ީއެމއިލް.
ގައި ސޮއިކޮށްަފިއވާ  2015ރު އޮކްޓޫބަ 08ެދމެދު ޮވޑަމުލާ ކުއްޔަށް ދިނުާމުގޅޭ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަްމާއއި އެމް.އެްމ.ޕީ.އާރ.ީސއާ  10

 2015އޮކްޓޫބަރު  08 ާއދެެމދު އެްއބަްސވުާމއި ެއމް.ެއމް.ޕީ.ާއރ.ސީ ާއިއ ޔުނައިޓެޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް ހޮޓެލް ގްރޫޕް ކޮމްެޕނީ ޑަބްިލއު.އެލް.އެލް
 ސް އެްގރީެމންޓް.ގައި ޮސއިކޮށްަފއިވާ ސޭލް އެންޑް ޕަރޗޭ 
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ލިބިފައިވާކަން އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީން ޔުނައިޓެޑް އިންޓަރނޭޝަނަލްއަށް އަންގާފައިވެއެވެ. މި 

 11ގައެވެ. 2015އޮކްޓޯބަރ  08ކަމެއް ނިމިފައިވަނީ  ޓްރާންސެކްޝަންގެ ހުރިހާ

 އެސް.އޯ.އެފްގެ އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާވުން 

މް.ޕީ.އާރް.ސީއާއި ޔުނައިޓެޑް އިންޓަނޭޝަނަލްއާ ދެމެދު ގއ. ވޮޑަމުލާ ކުއްޔަށް ދިނުމަށް އެމް.އެ .9

ސޮއިކުރެވުނު އެއްބަސްވުމާ ގުޅިގެން އެ ރަށާ ގުޅިގެން އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީއަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ 

 އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީއަށް ލިބިފައިވާކަން ޔުނައިޓެޑް އިންޓަރނޭޝަނަލްއަށް އަންގާފައިވަނިކޮށް 

ގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި އެސް.އޯ.އެފްއިން ހުޅުވާފައިވާ އެ ކުންފުނީގެ  2015އޮކްޓޯބަރ  11

)އެއްމިލިޔަން  -/US$1,000,000އެކައުންޓަށް  ޔޫއެސްޑޮލަރ 1101-701832-002ނަންބަރު 

ކޮމާޝަލް ބޭންކްގެ  މޮރިޝަސްމި ފައިސާ ޖަމާކޮށްފައިވަނީ  12އެމެރިކާ ޑޮލަރު( ޖަމާކޮށްފައިވެއެވެ.

އެކައުންޓުން ދޫކޮށްފައިވާ ޗެކަކުންނެވެ. މި ޗެކްގެ ނަންބަރެއްގެ   0000000000048593 ނަންބަރު

އެވެ. ނަމަވެސް މި  0495402ގޮތުގައި އެސް.އޯ.އެފްގެ އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓްގައިވާ ނަންބަރަކީ 

ތުގައެވެ. މި މި ނަންބަރުގެ ގޮ 0494502ޗެކް ނަންބަރު ޗެކް ޖަމާކުރި ސްލިޕްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ 

މީހެކެވެ.  ކޮށްފައިވަނީ އިޝްފާހް ނަމަކަށް ކިޔާ ސްލިޕްގައިވާ އިތުރު މަޢުލޫމާތަށް ބަލާއިރު، މި ޗެކް ޖަމާ

 13އެވެ. 94451A0މީހާގެ އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރަކީ  އެ

 ފައިސާއެއް ހޯދުމަށް ކުރި މަސައްކަތެއް  ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ޔާމީން هللا ޢަބްދު 

އިން  2013ނޮވެމްބަރު  17ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަކީ، هللا ފުކުރާ ޢަބްދުމި މައްސަލަ އިސްތިއުނާ  .10

 އެވެ.ގެ ނިޔަލަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 2018ނޮވެމްބަރު  16ފެށިގެން 

                                                           
 ( ސިޓީ 2015ކްޓޯބަރ އޮ 08) AFS/PRIV/2015/4982-152އެމް.ެއމް.ޕީ.ާއރ.ީސގެ ނަންަބރު  11
 ގެ ސްޭޓޓްމަންޓްއެސް.އޯ.އެފް ޕްަރއިވެޓް ލިމިޓެްޑގެ ނަުމގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްިޑވްްސަގއި ހުުޅާވފައިވާ ޫޔއެސްޑޮަލރ އެކަުއންޓު 12
 ކަނާތްފަރާތު މަތީ ކަނުަގއި ލިޔެފައި  83ާވ ޑިޕޮސިޓް ސްލިޕް، ފޯލިއޯ ނަްނބަރު ގައި ފުރާފައި  2015އޮކްޓޯބަރ  11  13
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 "ފިނިފެންމާ" ގައި  ބުނާ ގޮތުން ރިޔާސީ ލޯންޗް ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްޔާމީން هللا ޢަބްދު .11

 ގޮއްވާލި ހާދިސާ ހިނގިފަހުން، އެއިރު، ގައި ގޮވުމެއް 2015ސެޕްޓެމްބަރު  28

ބްދުލްޣަފޫރަށް ޢައަޙްމަދު އަދީބް  ހ. ސާމަރާ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުރި

ޔާމީން  هللاފޯނުން ގުޅައި، އަޙްމަދު އަދީބް ޢަބްދުލްޣަފޫރުގެ އަތުގައި އެ ވަގުތު ހުރި ޢަބްދު

 މަށް އެދުނެވެ. ގެ ފައިސާއެއް ދިނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް 

އި ޚަރަދު ބުނާ ގޮތުން މި ފައިސާއަކީ ސިޔާސީ އެކި ކަންކަމުގަ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްޔާމީން هللا ޢަބްދު .12

. މި ފައިސާ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ދީފައިވާ ފައިސާއެވެهللا ކުރުމަށް އެކި ފަރާތްތަކުން ޢަބްދު

ލްޤައްޔޫމަށް ޔާމީން ޢަބްދުهللا ޢަބްދު  އަޙްމަދު ޢަބްދުލްޣަފޫރުގެ އަތުގައި ހުންނަނީ މި ފަދަ ފައިސާ

 ހަދަނީ އަޙްމަދު އަދީބް ޢަބްދުލްޣަފޫރު ކަމުގައިވާތީއެވެ.  ދީބަލަހައްޓައި

ދުލްޣަފޫރުގެ ގެ އަމިއްލަ ފައިސާ ހޯދުމަށް އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބް ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްޔާމީން هللا ޢަބްދު .13

 މިންވަރެއްކަން ހައިފައިސާގެ ޢަދަދަކީ ކި ކިބައިން އެދިފައިވަނީ ފޯނުން ކަމުގައި ބުނުމުގެ އިތުރަށް މި

އެއްކަން ފަދަ މި ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ދީފައިވާ ފައިސާهللا އަދި މިއީ ކޮން ފަރާތްތަކަކުން ޢަބްދު 

ން ތަފުސީލެއް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤުންނާއި ޝަރުޢީ މަރުޙަލާތަކު  އެއްވެސް ފައިސާގެ

 ސާފުވެފައިނުވެއެވެ.

ގެ ފައިސާ ހޯދުމަށް އަޙްމަދު އަދީބް ޢަބްދުލްޣަފޫރާ ފޯނުން ކުރި ބްދުލްޤައްޔޫމްޢަޔާމީން هللا ޢަބްދު .14

هللا މުޢާމަލާތުގައި އެ ފައިސާ ޖަމާކުރާނެ އެކައުންޓް ނަންބަރުވެސް ފޯނުން ކިޔައިދިން ކަމުގައި ޢަބްދު 

ފޫރު އިންކާރު މި ހުރިހައި ކަމަކަށް އަޙްމަދު ޢަބްދުލްޣަ ، ނަމަވެސް 14ބުނެއެވެ. ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ޔާމީން 

 15ކުރެއެވެ.

                                                           
 50، ސަފުހާ މަޙްޟަރު ބަާޔންގެ  2021ސެޕްޓެމްަބރ  27ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ  14
 02 ގައި ކްރިިމނަލް ކޯޓަށް ދީފައިވާ ބަާޔން، ސަފުހާ 2019އޮގަސްޓް  22ހ. ސާމަރާ، އަްޙމަދު ަޢދީބު ޢަްބދުލްަޣފޫރު  15
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ޔާމީން هللا ޢަބްދު ،އަޙްމަދު އަދީބް ޢަބްދުލްޣަފޫރު މި މުޢާމަލާތަށް އިންކާރު ކުރިނަމަވެސް .15

 16މުޙައްމަދު ޢައްލާމް ލަޠީފް މ. ސެސްނާ، ބުނާ ގޮތުން މިއީ ހިނގިކަމެކެވެ.  ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް 

ރުދޭކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. ސަބަބަކީ ފުލުހުންނަށް ދިން ބަޔާނުން މިކަމަށް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ބާ

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ފޯން ކޯލެއް هللا އަޙްމަދު އަދީބް ޢަބްދުލްޣަފޫރު ގާތުގައި އޭނާ ހުއްޓާ ޢަބްދު

އަޙްމަދު އަދީބް ޢަބްދުލްޣަފޫރަށް އައިކަމަށް އޭނާގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި މި ފޯނު ކޯލާ 

ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ އެކައުންޓަކަށް ފައިސާއެއް ޖަމާކުރުމަށް އަޙްމަދު އަދީބު ޔާމީން هللا ގުޅިގެން ޢަބްދު

ޢަބްދުލްޣަފޫރު ބުނިކަމަށް މުޙައްމަދު ޢައްލާމް ލަޠީފް މި ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. ދައުލަތުގެ ފަރާތުން 

ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި މުޙައްމަދު ޢައްލާމް ލަޠީފްގެ މި ބަޔާން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައި ދައުލަތުގެ 

ދައުލަތުން ހެކި ހުށަހަޅަންޖެހޭ މަރުޙަލާގައި ހުށަހަޅާފައިވާ  ،އޭނާ ހާޒިރުކޮށްދިނުމަށް އެދުނު ނަމަވެސް

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މުޙައްމަދު ޢައްލާމް ލަޠީފް ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައި  17ހެއްކެއް ކަމުގައި ނުވާތީ 

  ނުގަތުމަށް ނިންމާފައިވެއެވެ.

 ގެ އެކައުންޓަކަށް ފައިސާ ޖަމާވުން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ޔާމީން هللا ޢަބްދު 

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމާއި އަޙްމަދު އަދީބް ޢަބްދުލްޣަފޫރާ هللا ފައިސާއެއް ހޯދުމުގެ މުޢާމަލާތެއް ޢަބްދު  .16

ބުނާ ގޮތުން އެ  ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްޔާމީން هللا ދެމެދު ހިނގި ތާރީޚެއް އެނގެން ނެތްނަމަވެސް، ޢަބްދު 

މިކް ގެ ނަމުގައި މޯލްޑިވްސް އިސްލާ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްޔާމީން هللا ހިނގިފަހުން ޢަބްދު މުޢާމަލާތް

 9901-01-10002200-200 މިކް ބޭންކް( ހުޅުވާފައިވާ ނަންބަރުބޭންކްގައި )މީގެ ފަހުން އިސްލާ

ގައި މިއިން ކޮންމެ ދުވަހަކު )ފަސްލައްކަ އެމެރިކާ  2015އޮކްޓޯބަރ  15އަދި  13އެކައުންޓަށް 

)އެކެއް( މިލިޔަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ޖަމާވެފައިވެއެވެ. މި ފައިސާ  01ރު( ގެ މަގުން ޖުމުލަ ޑޮލަ

-7701އެސް.އޯ.އެފްގެ ނަންބަރު ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ހުޅުވާފައި އޮންނަ ޖަމާކޮށްފައިވަނީ 

                                                           
 މުޙަްއމަދު ަޢއްލާމް ލަޠީފަކީ މި ހާިދސާ ހިނިގއިރު އެސް.އޯ.އެފް ކުންފުީނެގ މެނޭޖިްނގ ޑިރެކްަޓރެވެ.  16
 4.3ފާހަގަ ކުެރވޭ ނުކުާތތައް، ، ޤަޟިއްޔާގެ ަޝރީޢަތް ނިުމނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު C/2019-Cr/60ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަްނބަރު  17
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 000248 ޗެކާއި، އެ އެކައުންޓުގެ ނަންބަރު 000247އެކައުންޓުގެ ނަންބަރު  701832-002

މިކް ބޭންކަށް ފައިސާ އިސްލާ، ޗެކުންކަން، އެސް.އޯ.އެފް.ގެ ބޭންކް އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓުންނާއި

ޖަމާކުރުމަށް ފުރާފައިވާ ޗެކް ޑިޕޮސިޓް ސްލިޕްތަކުން އެނގެއެވެ. އަދި މި ފައިސާ ޖަމާ ކޮށްފައިވަނީ 

 18އެވެ.އަޙްމަދު އިޝްފާހު ނަމަކަށް ކިޔާމީހެއްކަންވެސް މި ސްލިޕްތަކުން އެނގެ

هللا ގެ ފަރާތުން ފައިސާއެއް ހޯދުމަށް ޢަބްދު ބުނާ ގޮތުން އެސް.އޯ.އެފް ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްޔާމީން هللا ޢަބްދު .17

ޔާމީން هللا އެދިފައިނުވާނެއެވެ. އަދި އެސް.އޯ.އެފް ކުންފުނީގައި ޢަބްދު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްޔާމީން 

އަޙްމަދު  ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްމީން ޔާهللا އަދި ޢަބްދު 19ދަންނަ ބަޔަކުވެސް ނޫޅޭނެއެވެ. ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް 

އަދީބް ޢަބްދުލްޣަފޫރުގެ ފަރާތުން ހޯދުމަށް އެދުނު ފައިސާ ދޭނީ އެސް.އޯ.އެފްގެ ފަރާތުންކަން އަޙްމަދު 

ޔާމީން هللا އަދި އެސް.އޯ.އެފް ކުންފުންޏަކީ ޢަބްދު 20އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރު ބުނެފައިވެސް ނުވެއެވެ.

ޔާމީން هللا  ނޫންކަމުގައިއާއި، އެ ކުންފުނިން ޢަބްދުދަންނަ ކުންފުންޏެއް ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް

 ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްޔާމީން هللا ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާއެއް ނޯންނާނެ ކަމުގައިވެސް ޢަބްދު 

 ބުނެއެވެ.

ރުގެ މެދެއްހައި ވަނަ އަހަ  2016އަދި އެސް.އޯ.އެފްގެ ފަރާތުން ފައިސާއެއް ޖަމާވިކަން އެނގިފައިވަނީ  .18

ޔާމީން هللا މިޝަނުގެ އެއިރުގެ ރައީސް ޙަސަން ލުޠުފީ ޢަބްދުކޮރަޕްޝަން ކޮ-ންޓިހިސާބު، އެ

 ބުނެއެވެ. ޔޫމްޢަބްދުލްޤައްޔާމީން هللا ވާހަކަ ބުނުމުން ކަމުގައި ޢަބްދު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ގުޅައި އެ

                                                           
 2015އޮކްޓޯބަރ  13، ކަނާތްފަރާތު މަތީ ކަނުަގއި ލިޔެފައި 42ސްލިޕް، ފޯލިއޯ ނަްނބަރު  ގައި ފުރާފަިއާވ ޑިޕޮސިޓް 2015އޮކްޓޯބަރ  12 18

ސާ ހިނިގއިުރ، ެއސް.އޯ.އެފް . އިޝްފާހަކީ، މި ހާދި ކަނާތްފަރާތު މަތީ ކަނުަގއި ލިޔެފައި 41ގައި ފުރާަފިއވާ ޑިޕޮސިޓް ސްލިޕް، ފޯިލއޯ ނަންަބރު 

 ކުންފުނީގެ ކޮމްޕެނީ ސެކްރެޓަީރެއވެ.
ޔާމީން ޢަބްދުްލޤައްޫޔމް  هللا، ޢަބްދ01ުގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ދީފަިއވާ ބަޔާްނ، ސަފުހާ  2019ޖުލައި  21ޔާީމން ޢަބްދުްލަޤއްޔޫމް هللا ޢަބްދު 19

 02ގައި މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް ސަރވިްސއަށް ދީަފިއވާ ތަްޙޤީުޤ ބަޔާން، ސަފުހާ  2019ޖަނަވަރީ  08
 50ގެ މަޙްޟަރު ބަޔާން، ަސފުހާ  2021ސެޕްޓެމްބަރ  27ސުޕްީރމް ކޯޓުގެ އބމ.  20
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 ފައިސާ ދައުރު ކުރުމާއި އިންވެސްޓް ކުރުން 

 ގެ ނަންބަރުދުލްޤައްޔޫމްޢަބް ޔާމީން هللا މިކް ބޭންކްގައި އޮތް ޢަބްދު އިސްލާ .19

ށް ޖަމާވި އެއް މިލިޔަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު އެ އެކައުންޓުން އެކައުންޓަ  9901-01-10002200-200

 އެހެން ދެ އެކައުންޓަކަށް ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން ޓްރާންސްފަރ ކޮށްފައިވެއެވެ. 

ން ޔާމީهللا ންކްގައި ޢަބްދުފުރަތަމަ އެ ފައިސާ ޓްރާންސްފަރ ކޮށްފައިވަނީ، އެ ބޭ -19.1

ޖެނެރަލް  000-00022002-21-9011ގެ ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ ނަންބަރު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް 

އެއް މިލިޔަން  ކޮށްފައިވަނީ މި އިންވެސްޓްމަންޓް އެކައުންޓަށެވެ. މި އެކައުންޓަށް ޓްރާސްފަރ

 ންބަރު ނަ ގައި  2015އޮކްޓޯބަރ  07ރު އެ އެކައުންޓަށް ޖަމާވުމުގެ ކުރިން އެމެރިކާ ޑޮލަ

ސާސް( )ދުއިސައްތަ ފަން  250ޖަމާވެފައިވާ  އެކައުންޓަށް 9901-01-10002200-200

ލިޔަން )އެއްމި 1,118,000.00 ގައި ޖަމާވެފައިވާ 2016ޖޫން  07އަދި ،  ޑޮލަރާއިއެމެރިކާ 

 އިވާ ގައި ޖަމާވެފަ 2017ފެބްރުއަރީ  21އާއި  އެމެރިކާ ޑޮލަރ އެއްލައްކަ އަށާރަހާސް(

 ލަ ޖުމު  ޑޮލަރާއެކުއެމެރިކާ ޔަން ދެ ލައްކަ ނުވަދިހަ ފަސްހާސް( )އެއްމިލި 1,295,000.00

ރިކާ އެމެ )ތިން މިލިޔަން ހަތަރުލައްކަ ތޭރަހާސް ދުއިސައްތަ ފަންސާސް(  3,413,250.00

 އެވެ.ޑޮލަރެ

ގެ ލްޤައްޔޫމްޢަބްދު ޔާމީން هللا ންކްގައި ޢަބްދުދެވަނައަށް މި ފައިސާ ދައުރު ކޮށްފައިވަނީ އެ ބޭ  -19.2

އިންވެސްޓްމަންޓް  ޖެނެރަލް 000-00022002-51-9011ވާފައިވާ ނަންބަރު ނަމުގައި ހުޅު 

 ޕްލަސް އެކައުންޓަށެވެ.

 2017މާރޗް  14ކުރިން އިޝާރާތްކުރި ދެ އެކައުންޓަށްވެސް ފައިސާ ޓްރާންސްފަރ ކޮށްފައިވަނީ  .20

ށްފަހު ންކާ ވާހަކަ ދެއްކުމަގައެވެ. އަދި ފައިސާ އެންމެ ފަހުން ޓްރާންސްފަރކުރި ކުރުމަކީ، ބޭ 

އިންސައްތައެއް ފައިދާގެ ވަކި ޕޮލިސީއެއް ހަދައި އެ ފައިސާ ބޭނުންކޮށްގެން ބޭންކުން ކުރާ ވިޔަފާރިން 
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هللا ގޮތުގައި ލިބޭ ގޮތަށް ފައިސާ އިން އިންވެސްޓްކުރުމަށް ކުރި ޓްރާންސްފަރއެއް ކަމުގައި ޢަބްދު 

  21ބުނެއެވެ. ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްޔާމީން 

 ކޮށްފައިވާކަން އެންގުން އެސް.އޯ.އެފުން ފައިސާ ޖަމާ 

ފެށިގެން ޓޫރިޒަމްގެ ބޭނުމަށް އެކި ފަރާތްތަކަށް  މަހުން ފެބްރުއަރީ 2012އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީއިން  .21

ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްތަކާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ޤާނޫނުތަކާ ޚިލާފަށް ވަކި ބަޔަކަށް ފައިދާވާ ގޮތަށް 

ކާ ގުޅިގެން ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއާއި އެ ތަންތަން ޢަމަލު ކޮށްފައިވާ ކަމާއި، އެ މުޢާމަލާތުތަ

ކޮރަޕްޝަން -ދޫކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތަކެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ބެލެވޭ މައްސަލައެއް އެންޓި

ކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤު ކުރުމުގެ ތެރޭގައި، އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީގެ ފައިސާ އެސް.އޯ.އެފަށް ވަދެފައިވާ 

ގަ ކުރެވޭކަމާއި، އަދި އެސް.އޯ.އެފުން ދެ ދުވަހެއްގެ މަތިން އެއް މިލިޔަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ކަން ފާހަ

ގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާވެފައިވާކަން އެ ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްޔާމީން هللا ޢަބްދު

ޔާމީން هللا ގައި ސިޓީއަކުން ޢަބްދު 2018ފެބްރުއަރީ  21ކުރެވިފައިވާކަން އެ ކޮމިޝަނުން 

 22ބްދުލްޤައްޔޫމަށް އަންގާފައިވެއެވެ.ޢަ

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ބަލާ މައްސަލަ هللا މިޝަނުން ޢަބްދު ކޮރަޕްޝަން ކޮ-އެންޓި .22

އް ނިމެންދެން އެ ފައިސާއިން އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއް ނުކޮށް އެ ފައިސާ ބެހެއްޓޭނެ ގޮތެ

ނަށް ފެންނަ އިސާއާމެދު އަމަލުކުރަން އެ ކޮމިޝަހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެދިފައިވެއެވެ. އަދި އެ ފަ

ޓުންކަން އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ އެ ފައިސާ "އެސްކްރޯ އެކައުންޓް" އަކަށް ޖަމާކޮށްފައި ބެހެއް

އް އަންގައި ދިނުމަށް ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ފެންނަ ގޮތެهللا އަންގާފައިވެއެވެ. އަދި އެކަމާމެދު ޢަބްދު

 ވެއެވެ.ޝަނުން އެދިފައި ކޮރަޕްޝަން ކޮމި-އެންޓި

                                                           
 04ގެ މަޙްޟަރު ބަޔާން، ސަުފހާ  2021ސެޕްޓެްމބަރ  16ގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު 21

 ( ސިޓީ 2018ފެބުުރވަރީ  21) C4/MIS/2018/76-123 ކޮރަޕްޝަން ކޮިމޝަްނގެ ނަންަބރު-އެންޓި 22
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ދުވަހު  ގައި ފޮނުވި ސިޓީއަށް ޖެހިގެން އައި 2018ފެބްރުއަރީ  21  ކޮމިޝަނުން ކޮރަޕްޝަން-އެންޓި .23

މި  23ސިޓީއަކުން ޖަވާބުދީފައިވެއެވެ. ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްޔާމީން هللا ޢަބްދު (2018ފެބްރުއަރީ  22)

ގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާވެފައިވާ އެ ދުލްޤައްޔޫމް ޢަބް ޔާމީން هللا ޖަވާބުގައި އިސްލާމިކް ބޭންކްގައިވާ ޢަބްދު

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ތާއީދުކުރާ ފަރާތްތަކުން ސިޔާސީ هللا ފައިސާއަކީ، ސިޔާސީ ގޮތުން ޢަބްދު

މަސައްކަތްތަކަށް ދީފައިވާ ފައިސާ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ފައިސާ ބަލަހައްޓަމުން އައީ 

ރުކަމަށާއި، އެ ފައިސާ ހޯދުމަށްޓަކައި އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރާ އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫ 

މުޢާމަލާތު ކުރިކަމަށާއި، އެ ފައިސާ ޖަމާކޮށްފައިވާކަމަށް އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރު 

ބުނެފައިވާކަމަށާއި، އެ ފައިސާއަކީ ބޭންކަކުން ބޭންކަކަށް ޖަމާ ކޮށްފައިވާ ފައިސާއެއްކަމުގައިވާތީ އެއީ 

ކޮރަޕްޝަން -ކޮންތަނަކުން އައި ފައިސާއެއްކަން ބަލާފައި ނުވާނެކަން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި އެންޓި

ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް އެސްކްރޯ އެކައުންޓެއްގައި އެ ފައިސާ ބަހައްޓަން "ހުށަހަޅާ" 

އަދި އެކަމުގައި ފުރިހަމަ އެ ސިޓީގައި ބުނެފައިވެއެވެ.  ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްޔާމީން هللا ކަމަށް ޢަބްދު 

 އެއްބާރުލުން އެ ކޮމިޝަނަށް ދޭނެކަންވެސް އެ ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

 އެސްކްރޯ އެކައުންޓް ހުޅުވުމާއި އެ އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާކުރުން 

ގެ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ޔާމީން هللا ންކްގައި އޮތް ޢަބްދުއެސްކްރޯ އެކައުންޓެއް ހުޅުވައި އިސްލާމިކް ބޭ  .24

އެކައުންޓަށް ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން އެސް.އޯ.އެފުން ޖަމާކޮށްފައިވާ އެއް މިލިޔަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު އެ 

ޔާމީން هللا ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނާއި ޢަބްދު-އެސްކްރޯ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމަށްޓަކައި އެންޓި

 24ގައި އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރެވުނެވެ. 2018މާރޗް  25ޢަބްދުލްޤައްޔޫމާއެކު 

                                                           
 2018ފެބުރުަވރީ  22ްނގެ ަރއީސް އަލްާފޟިލް ޙަސަން ލުތުީފއަށް ރަޕްޝަން ޮކމިޝަކޮ-ޔާީމން ޢަބްދުްލަޤއްޔޫްމގެ ފަާރތުން އެންޓިهللا ޢަބްދު 23

 ގައި ފޮުނވާފަިއވާ ސިޓީ 
ްށ ތުހުމަތުކުެރވޭ ފައިާސ، )ކޮމިޝަނުން ބަލަމުްނދާ މަްއސަލައަކާ ގުުޅންހުރިަކމަ AGR-2008/01 ކޮރަޕްޝަން ކޮިމޝަްނގެ ނަންަބރު-އެންޓި 24

  ބެެހއްޓުމަށް ެވވޭ ެއްއބަްސވުްނ( އެއްަބސްުވން.މަްއސަލަ ނިމެްނދެން ެއސްކްރޯ އެކައުްނޓެއްަގއި
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ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމާއެކު ސޮއިކުރެވުނު އެއްބަސްވުމާ هللا ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނާއި ޢަބްދު-އެންޓި .25

ގެ އެކައުންޓަކަށް ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ޔާމީން هللا މިކް ބޭންކްގައި އޮތް ޢަބްދު އެއްގޮތަށް އިސްލާ

ޑިވްސްގައި ހުޅުވާފައިވާ ންކް އޮފް މޯލްބޭ، ރުއެއް މިލިޔަން އެމެރިކާ ޑޮލައެސް.އޯ.އެފުން ޖަމާކޮށްފައިވާ 

ގައި  2018ޖޫން  13 ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްޔާމީން هللا އެސްކްރޯ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވާކަން ޢަބްދު

 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވެއެވެ.-އެންޓި

 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމާއެކު ސޮއިކުރެވުނު އެއްބަސްވުމުގެ هللا ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނާއި ޢަބްދު-އެންޓި .26

މިކް ދަށުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ހުޅުވުނު އެސްކްރޯ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރަންޖެހޭނީ އިސްލާ

އެއް މިލިޔަން ގެ އެކައުންޓަކަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްޔާމީން هللا ބޭންކްގައި އޮތް ޢަބްދު 

ޖަމާކޮށްފައިވަނީ އެ  ޔޫމްޢަބްދުލްޤައްޔާމީން هللا ރު ނަމަވެސް، އެ އެކައުންޓަށް ޢަބްދު އެމެރިކާ ޑޮލަ

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަ ކުރެވިގެން އެ ކޮމިޝަނުން އެކަން -ފައިސާ ނޫންކަން އެންޓި

ޔާމީން هللا މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް އެންގިއެވެ. މި ފަދައިން އަންގާފައިވަނީ ޢަބްދު

ކަށް އެސް.އޯ.އެފުން އެއް މިލިޔަން މިކް ބޭންކްގައިވާ އެކައުންޓަގެ ނަމުގައި އިސްލާޢަބްދުލްޤައްޔޫމް 

ން ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން ހޯދަން ބޭނުންވާ ބައެއް ގެއެމެރިކާ ޑޮލަރު ޖަމާކޮށްފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅި 

މައުލޫމާތު އެ އިދާރާއާ ހިްއސާ ކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ކޮމިޝަނުން މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި 

 26ފޮނުވި ސިޓީއިންނެވެ.

 ގެ ތަޙްޤީޤު ފެށުން ގޑްރިން މަނީ ލޯން 

ކުރި ރަށްތަކާއި ފަޅުތަކާއި ގުޅިގެން ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ މެދުވެރިކޮށް ކުއްޔަށް ދޫ .27

ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާއަށް ޚިޔާނަތްތެރިވި ފަރާތްތަކުން އެ ފައިސާގެ ތެރެއިން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ 

ންކްގައި ހުޅުވާފައިވާ މިކް ބޭގެ ނަމުގައި އިސްލާޔޫމް ޢަބްދުލްޤައްޔާމީން هللا ފައިސާ ޢަބްދު 

                                                           
 ( ސިޓީ.2018ޖޫން  13) LA/2018/437-1ރައީސުްލޖުމްޫހިރއްޔާގެ އޮފީހުގެ ަނންަބރު  25
 ސިޓީ  B-123/171/2018/97ަނންަބރު  ން ފޮުނވާފަިއވާ ެއ ކޮމިޝަނުގެއެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮިމޝަނު އިގަ 2018ޖެނުއަރީ  27 26
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އެކައުންޓަކަށް ޖަމާކުރުމުން އެ ފައިސާ ލޯންޑަރކޮށް، އެ ފައިސާއާ ގުޅޭ ގޮތުން ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ 

 ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ޔާމީން هللا ފަރާތްތަކުން ހިންގި ތަޙްޤީޤުގައި ދައުލަތުގެ ރަސްމީ އިދާރާތަކަށް ޢަބްދު 

 ދީފައިވާކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭތީ އެ މައްސަލަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ދޮގު މައުލޫމާތު

 ތަޙްޤީޤު ކުރަން ފެށިއެވެ.

هللا މި ތަޙްޤީޤުގައި "ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަރާތާއި ސުވާލު ކުރުމުގެ ކުރިން ދެވޭ ޤާނޫނީ އިންޒާރު" ޢަބްދު  .28

މި ޤާނޫނީ އިންޒާރަށް ބަލާއިރު،  27ވެ.ގައެ 2019ޖެނުއަރީ  08ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ދީފައިވަނީ 

ކުށެއް ބަޔާންކޮށް އެ ކުށްތަކާ ގުޅޭ ޤާނޫނީ މާއްދާތަކަށް ޙަވާލާ  05މި ޤާނޫނީ އިންޒާރުގައި ތަފާތު 

ގެ ހަރަކާތެއް ނުވަތަ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށް ގދީފައިވެއެވެ. މި ކުށްތަކުގެ ތެރޭގައި މަނީ ލޯންޑްރިން 

 ހިމެނިފައިވެއެވެ.

 ކޮށްފައިވާ ގޮތް  ރުމާ ދައުވާ ފަ 

ޔާމީން هللا ޢަބްދު  ގެ މައްޗަށް ކުރެވުނު ތުހުމަތުތަކާ ގުޅިގެންޢަބްދުލްޤައްޔޫމްޔާމީން هللا ޢަބްދު .29

ގައި އެ  2019ފެބްރުއަރީ  13ދުވަސްވީ ފަހުން  36ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ޤާނޫނީ އިންޒާރު ދިންތާ 

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ތަޙްޤީޤުގެ ހޯދުންތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

ގެ މައްޗަށް މަނީ ލޯންޑްރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްޔާމީން هللا ޢަބްދު

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާ ޙަވާލާދީ އެ  53 28ގެ )މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ ޤާނޫނު(  ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު

 ރިންގގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ އުފުލިއެވެ. މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން މަނީ ލޯންޑް

 ރުކުނަކާއި،މި ދަޢުވާ ފަރުމާ ކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު ދަޢުވާގައި ހިމެނެނީ ނިޔަތުގެ އެންމެ  .30

ޖަމާވި ފައިސާއަކީ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ މެދުވެރިކޮށް  ރުކުނަކީނިޔަތުގެ  ރުކުނެވެ.ޢަމަލުގެ ދެ 

                                                           
، 2019ޖެނުއަރީ  08ްނޒާރު"، ބްދުްލަޤއްޔޫމަށް ދީަފއިވާ "ތުުހމަތުކުެރވޭ ފަރާާތއި ުސވާލު ކުރުުމގެ ކުރިން ެދވޭ ާޤނޫނީ އިޔާީމން ޢަهللا ޢަބްދު 27

14:30 
 2014/10ޤާނޫނު ނަްނބަރު  28
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ގުޅިގެން ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާކަން ކުއްޔަށް ދޫކުރި ރަށްތަކާއި ފަޅުތަކާ 

 އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޝައްކުކުރެވޭ ޙާލަތެއް އޮތްކަމަށް ދަޢުވާގައި އޮންނަ 

 ގެ ތެރެއިން، ރުކުނު އޮތުމެވެ. ޢަމަލުގެ ދެ 

ލަތުގައި އެ އްކުކުރެވޭ ހާކީ، އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޝަރުކުނަފުރަތަމަ  -30.1

ރި މަސްދުވަހަށް އެ ފައިސާއިން އިންވެސްޓްކު 36ފައިސާއިން މަންފާ ހޯދުމަށްޓަކައި 

 ކުރުމެވެ.

 އިސާއަކީ،ފައެ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޝައްކުކުރެވޭ ކީ، ރުކުނަދެވަނަ  -30.2

ށް ތުހުމަތު ންހުރި ފައިސާކަމަ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅު-އެންޓި

ޓުމަށް ކުރެވޭތީ އެ މައްސަލަ ނިމެންދެން އެސްކްރޯ އެކައުންޓެއްގައި އެ ފައިސާ ބެހެއް

ކައުންޓަށް އެއެއްބަސްވި ނަމަވެސް، އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފަށް އެހެން އެކައުންޓަކުން އެސްކްރޯ 

މިލިޔަން ން ޖަމާކުރި އެއްރު ޓްރާންސްފަރކޮށް، އެސް.އޯ.އެފުއެއް މިލިޔަން އެމެރިކާ ޑޮލަ

 ޑޮލަރުގެ އަސްލު އޮޅުވާލުމެވެ.

 ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް 

ގެ މައްޗަށް މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ޔާމީން هللا މި މައްސަލައިގައި ޢަބްދު  .31

هللا  ބުނުމަށްފަހު، ޢަބްދު އުފުލުމުން އެ ދަޢުވާ ސާފު ނުވާކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި މިފަދައިން

މިކް ބޭންކްގައި ހުޅުވާފައި އޮތް އެކައުންޓަކަށް ޖަމާވެފައިވާ ގެ ނަމުގައި އިސްލާ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ޔާމީން 

އަމިއްލައަށް ޖަމާކުރި ފައިސާއެއް  ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްޔާމީން هللا އެއްމިލިޔަން ޑޮލަރަކީ ޢަބްދު

ތުން ދައުވާ ސާބިތު ކުރުމަށް ހުށަހެޅި ހެކިތަކަކީ ތަޙްޤީޤު ނޫންކަމަށާއި، ދަޢުވާ ހުށަހެޅުމަށްފަހު ދައުލަ

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމާ ސުވާލު ކުރެވިފައިވާ ހެކިތަކަކަށް هللا މަރުޙަލާގައި އެ ހެކިތަކާމެދު ޢަބްދު

ޔާމީން هللا ޢަބްދުނުވާތީ އެ ހެކިތަކާމެދު އެއްޗެއް ބުނަން ނޭނގޭ ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި 



2021/SC-A/30  [2021] SC 110 

14 
 

ނަމަވެސް، މި ދަޢުވާގެ އަސްލަށް އިންކާރު ކުރާކަމަށާއި، ދިފާޢުގައި  29ނެފައިވެއެވެ.ބު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު 

 30ގެ ފަރާތުން އެދިފައިވެއެވެ.ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްޔާމީން هللا ހެކި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތަށް ޢަބްދު

ކައި، ވުމަށްޓަކްރިމިނަލް ކޯޓުން މި މައްސަލަ ނިންމުމުގައި، ދަޢުވާގައިވާ ކުށުގެ ޢަމަލު ފުރިހަމަ .32

ދެ ރުކުން މި  ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޢަމަލުގެ ރުކުނާއި ނިޔަތުގެ ރުކުނަކީ ކޮބައިކަން ބަޔާން ކޮށް، އެ

 ބުނެދީފައިވެއެވެ.  ކަމަށްސަލައިގައި ފުރިހަމަވާމައް

ތުމަށްޓަކައި ކުށުގެ ނިޔަތް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާގެ ކިބައިގައި އޮތްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ދެނެގަ  .33

 05ނޫނުގެ ޤާ ގޓުން މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުން ރުޖޫޢަވެފައިވަނީ މަނީ ލޯންޑްރިން ކްރިމިނަލް ކޯ

ން ޙަވާލާދޭ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ނަންބަރުތަކުގެ ތެރެއިން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތު

 ލައާ ގުޅޭ ( ވަނަ ނަންބަރަށެވެ. މި ގޮތުން އެ ދެ ނަންބަރުން މި މައްސ3ަ( ވަނަ ނަންބަރާއި )2)

 މުދަލެއްކަން "ވަކި މުދަލަކީ ނުވަތަ ފައިސާއަކީ ކުށްކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ، ނައްޞުގެ ގޮތުގައި އޮތް

މި  ތެއް އޮތުން"ނުވަތަ ފައިސާއެއްކަން އެކަށީގެންވާ ސަބަބުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޝައްކުކުރެވޭ ހާލަ 

ކުށްކޮށްގެން ދަލަކީ އިސާ ނުވަތަ މު ފަނޑިޔާރުން ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި މި ހާލަތުގައި ފަ ޢިބާރާތް

މާއި، ކުށް ކޮށްގެން ފައިސާއެއްކަން ނުވަތަ މުދަލެއްކަން ސާބިތުވެފައި އޮންނަން ނުޖެހޭނެ ކަ  ހޯދާފައިވާ

ކުރެވުން ފުދޭނެ ހޯދާފައިވާ ފައިސާ ނުވަތަ މުދާކަން އެކަށީގެންވާ ސަބަބުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޝައްކު

  ގަކޮށްފައިވެއެވެ.ކަމަށް ވެސް ފަނޑިޔާރުން ފާހަ

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމާ ދެކޮޅަށް هللا ކުށުގެ ނިޔަތުގެ ރުކުން ސާބިތުވާކަމަށް ނިންމުމުގައި ޢަބްދު .34

ހެކިތަކުން ފާހަގަ  ޝަފަހީޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކިތާބީ ހެކިތަނުންނާއި 

                                                           
 ރު ބަޔާން. ާޔމީން ޢަްބދުލްަޤއްޔޫމް ކްިރމިނަލް ކޯޓުަގއި ދައްކާަފިއވާ ވާހަކަތަުކގެ ަމޙްޞަهللا ގައި ޢަބްދު 2019އޭޕްރިލް  25 29
ަތކުގެ މަްޙޞަރު ބަާޔން. ގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުަގއި ަދއްކާފަިއވާ ވާހަކަ 2019ޖުލައި  21ސިޔާޒު، هللا ނަީސމާ މަްނޒިލް، ޢަްބދު ، ޅ. ނައިފަރު  30

 01ސަފުހާ 
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ފަނޑިޔާރުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. މި ގޮތުން  ކަމެއް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މައްސަލަ ބެލި 07ކުރެވޭ 

 ފާހަގަ ކޮށްފައިވާ ކަންކަން ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

ލިބެންޖެހޭ  ރަކީ ދައުލަތަށްއެއް މިލިޔަން އެމެރިކާ ޑޮލަމި މައްސަލައިގައި ވާހަކަ ދެކެވޭ  -34.1

ޔާމީން  هللاދު ފައިސާކަމާއި، އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ އެ ފައިސާ ދައުލަތަށް ދިނުންކަމަށް ޢަބް

ބު ރައީސް ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ އެއިރުގެ ނައި-ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް އެންގިކަމަށް އެންޓި 

 .މުޢައްވިޒު ރަޝީދު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ހެކިބަސް ދެމުން ބުނެފައިވާކަން

ންކްގައި ބޭ މިކް ގެ ނަމުގައި އިސްލާ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ޔާމީން هللا ދެ ދުވަހެއްގެ މަތިން ޢަބްދު  -34.2

ކިތަކުން ހެރު ޖަމާވެފައިވާކަން ކިތާބީ އެއް މިލިޔަން އެމެރިކާ ޑޮލައުންޓަކަށް އޮތް އެކަ

 އެނގޭކަން.

ކަމަށް ގުޅި  ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްޔާމީން هللا ވޮޑަމުލާގެ ފައިސާ ލިބުން ލަސްވެގެން ޢަބްދު ގއ.  -34.3

 ތު ހެކިބަސް ދެމުން ބުނެފައިވާކަން.ޒިޔާهللا ޢަބްދު

ޔާމީން هللا ބިގެން ލަސްވެގެން ޢަބްދުވޮޑަމުލާގެ އިކުއިޒިޝަން ކޮސްޓް ނުލިގއ.  -34.4

 ބުނެފައިވާކަން. ގުޅިކަމަށް އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރު ހެކިބަސް ދެމުން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް

އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރުގެ ޙަވާލުގައި  މި މައްސަލައިގައި ވާހަކަ ދެކެވޭ ފައިސާއަކީ -34.5

ފަރާތުން ބުނާއިރު،  ގެޢަބްދުލްޤައްޔޫމް  ޔާމީންهللا ޢަބްދުހުރި ކެމްޕެއިން ފައިސާ ކަމަށް 

 އަމިއްލައަށް މަންފާ ހޯދުމުގެ ނިޔަތުގައި އެ ފައިސާއިން މަންފާ ލިބޭ ގޮތަށް އިންވެސްޓް 

ކުރުމުގެ މާނައެއް ނެތްކަން. އަދި ސިޔާސީ ޕާޓީއަށް ލިބޭ ފައިސާ ޖަމާކުރަން ޖެހެނީ ޕާޓީގެ 

 ވަނަ މާއްދާގައި އޮންނަކަން. 40 31އެކައުންޓަށް ކަމަށް ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނުގެ 

ގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރި ފައިސާއަކީ ކުށްކޮށްގެން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްޔާމީން هللا ޢަބްދު -34.6

ފައިސާއަކީ ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ  ހޯދާއިފައިވާ ފައިސާ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށާއި، އެ

                                                           
 2013/04ޤާނޫނު ނަްނބަރު  31
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ންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ފައިސާކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށާއި، އެކަން ތަހްޤީޤު ކުރަމުން ދާކަމަށާއި، އެ

ކޮރަޕްޝަން -ގައި އެންޓި  2018ފެބްރުއަރީ  21ފައިސާ ދައުލަތާއި ޙަވާލުކުރުން ކަމަށް  އެ

ޔާމީން هللا ޢަބްދުސިޓީން  C4/MIS/2018/76-123ގެ ނަމްބަރު ކޮމިޝަން 

 އަންގާފައިވާކަން.ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްއަށް 

 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްއަށް  މްޢަބްދުލްޤައްޔޫޔާމީން هللا ގައި ޢަބްދު 2018ނޮވެމްބަރ  15 -34.7

ޔާމީން هللا އެފްގެ އެކައުންޓުން ޢަބްދު .އޯ.ހުށަހަޅާފައިވާ މާލީ ބަޔާނުގައި އެސް

އިސާއިން ފައާރް.ސީގެ .ޕީ.އެމް.ފައިސާއަކީ، "އެމް އެކައުންޓަށް ޖަމާވިގެ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް 

ށްކޮށްގެން ކުކީ ފައިސާއަ އެ ،ދިންކަމަށް އަދީބު ބުނާ ފައިސާ" ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވުމުން

ރެވޭކަން ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށްވެސް ޝައްކު ކުهللا ހޯދާއިފައިވާ ފައިސާ ކަމަށް ޢަބްދު

 އެނގޭކަން. ސާފުކޮށް

އްސަލަ ބެލި މި މައްސަލައިގައި ކުށުގެ ޢަމަލުގެ ރުކުން ފުރިހަމަވުމުގައި މައިގަނޑު ދެ ކަމެއް މަ .35

ކެވޭ ފައިސާއިން މި މައްސަލައިގައި ވާހަކަ ދެމަކީ، ފަނޑިޔާރުން ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ. ފުރަތަމަ ކަ 

ކޮރަޕްޝަން -ންޓިއެއިންވެސްޓްކޮށް މަންފާ ހޯދުމެވެ. ދެވަނަ ކަމަކީ،  ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްޔާމީން هللا ޢަބްދު

ލާފަށް އެ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމާ ދެމެދު ސޮއިކުރެވުނު އެއްބަސްވުމާ ޚިهللا ކޮމިޝަނާއި، ޢަބްދު

ން ފައިސާއެއް  އެސްކްރޯ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރަންޖެހޭ ފައިސާ ފިޔަވައި އެހެއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން

 އެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށް އޮޅުވާލާފައިވުމެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުގެ ކުރިން މި މައްސަލައިގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ  .36

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމާ ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅި هللا ޢަބްދު ޓަކައި ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ދަޢުވާ ސާބިތު ކުރުމަށް

ޔާމީން هللا ތަކީ، ޢަބްދުޒިޔާهللا ހެކިން ކަމުގައިވާ އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރާއި، ޢަބްދު ދެ ޝަފަހީ

މީހުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް އަދަބު ލިބިފައިވާ  ގެ ރިޔާސީ ދައުރުގައި އެ ދެޢަބްދުލްޤައްޔޫމް 

ތީއާއި، އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީއާ ގުޅުން ހުރި ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ ބައެއްކަމުގައިވާ
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މީހުންގެ ހެކި ބަހުގައި ޝައްކު އުފެދޭނެކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  މީހުން ކަމުގައިވާތީ އެ ދެ ދެ

 ޝަފަހީ ނަމަވެސް، އެ ދެ މީހުންގެ ހެކިބަހުގައި އުފެދޭ ޝައްކު މި މައްސަލައިގައި ލިބިފައިވާ

 ހެއްކާއި، ކިތާބީ ގިނަ ހެކިތަކުގެ ސަބަބުން ކުޑަކޮށްދޭ ކަން ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ.

ގެ ދުލްޤައްޔޫމްޢަބްޔާމީން هللا ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މި މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ޢަބްދު  .37

ރިންގ އަދި ނީ ލޯންޑްގޮތުން މަ  މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ކުށުގެ ޢުޤޫބާތެއްގެ

އެ ލާދީ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާ ހަވާ 53ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

ތަށް އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަ  05 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللا މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ޢަބްދު

ސާ ޙުކުމް އެ ފައި ރިމަނާކޮށް،ޖޫ (ން)ފަސް މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު 5,000,000 ޖަލަށްލުމާއެކު،

ވެނިއު ރެމޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް  )ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި 06ކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން 

އްސަލަ ށް އަންގައި ޙުކުމްކޮށް މަޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަهللا ކުމަށް ޢަބްދުއްއޮތޯރިޓީއަށް ދެ

 ނިންމާފައިވެއެވެ.

 ނިންމި ގޮތް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން މައްސަލަ 

ޔާމީން  هللاކްރިމިނަލް ކޯޓުން މައްސަލަ ނިންމާފައިވަނީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމުގައި ބުނެ ޢަބްދު .38

 ކޮށްފައިވެއެވެ. ގެ ފަރާތުން އެ މައްސަލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް 

 ޤަޟިއްޔާއިންނެވެ. HC-A/637/2019 ހައިކޯޓުން މި މައްސަލަ ބަލާފައިވަނީ އެ ކޯޓުގެ ނަންބަރު

ގެ ފަރާތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފު ކަމަށް ދެކޭ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްޔާމީން هللا ޢަބްދު .39

ސަބަބެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. މި ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި މި މައްސަލައިގެ  75

ޝަރީޢަތުގެ ކުރިއާއި ފަހުގެ މަރުޙަލާއާއި، އަދި ، ޢުވާ ކުރުމާއިތަޙްޤީޤު މަރުޙަލާއިން ފެށިގެން ދަ 

هللا އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ މަރުޙަލާގައި ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ޢަބްދު 

ދެ ފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކަތައް  ދެކޭ ތަފާތު ސަބަބުތައް ހިމެނެއެވެ. ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްޔާމީން 
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ށްފަހު ހައިކޯޓުން މި މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އަޑުއެހުމަ

 ނިންމުމަށް ތާއީދު ކޮށްފައިވެއެވެ. 

އްޔަތު ރައުޔުގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނިންމުމަށް ތާއީދުކުރުމުގައި ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އަޣްލަބި .40

ންސްކުރުން ނީ ލޯންޑްރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭމަ ފާހަގަ ކޮށްފައިވާ މައިގަނޑު ބަހުސަކީ، 

 އަސްލު ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، ކުށް ކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ މުދަލާއި ފައިސާގެ

ނީ ލޯންޑްރިންގެ ކުށް އޮޅުވާލުމާއި، ބޭނުންކުރުމާއި އަތުގައި ބެހެއްޓުންފަދަ ޢަމަލުތަކުން ފުރިހަމަވާ މަ 

 Predicate)ޑައެޅުމުގައި، މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ ކުށާ ގުޅިފައިވާ ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ކަނ

offence)  ެސާބިތުވާންޖެހޭނެ ކަން ނުވަތަ ނޫކަމެވެ. މި ޤާނޫނީ ބަހުސްގައި ހައިކޯޓުގ 

ނޑައެޅުމުގައި، ފަނޑިޔާރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ނިންމާފައިވަނީ އެފަދަ ކުށްތައް ސާބިތުވާކަމަށް ކަ 

 ސަބަބަކީ މަނީ  ކުށާ ގުޅިފައިވާކުށް ސާބިތުވާން ނުޖެހޭނެ ކަމުގައެވެ. މައިގަނޑުމަނީ ލޯންޑްރިންގގެ

އްދާގައި "ކުށް ވަނަ މާ  08ލޯންޑްރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

ނީ ވާ މަވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި  07ކޮށްގެން ހޯދާ މުދާ" މާނަކުރުމުގައި އެ ޤާނޫނުގެ 

ކުރުމުގެ  ށް މަޙްދޫދުކުށް ކޮށްގެން މުދާ ހޯދުމުގައި ހަވާލާދޭ ކު، ގެ ކުށާ ގުޅިފައިވާ ކުށަށްގޑްރިން ލޯން

ގައި ވަނަ މާއްދާގައި އެ ކުށަކީ "ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނެއްގައި ކުށެއް ކަމު  08ބަދަލުގައި 

އި ހައިކޯޓުގެ އޮތުން ކަމުގަކަނޑައަޅާފައިވާ އެއްވެސް ކުށެއް" މި ފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަ 

 ނިންމުމުގައި ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ.

 ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކުގެ ބޭރުން ހުށަހަޅާފައިވާ ދެ ހުށަހެޅުމެއް 

ޔާމީން هللا މި މައްސަލައިގައި ހައިކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމް އިސްތިއުނާފު ކުރަމުން ޢަބްދު .41

ސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކުގެ ބޭރުން އިތުރު ދެ ހުށަހެޅުމެއް ގެ ފަރާތުން އިޢަބްދުލްޤައްޔޫމް 

 ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ޔާމީން هللا ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. އެ ގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުމަކީ، ޢަބްދު 
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ކަފާލާތުގެ ދަށުން ދޫކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމެވެ. ދެވަނަ ހުށަހެޅުމަކީ، އިސްތިއުނާފު 

ފައިވާ މައްސަލައިގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމް ތަންފީޛު ކުރުން ފަސްކުރުމުގެ ކުރެވި

 އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމެވެ.

 ގޮތެއް ނިންމުމުގެ މި ދެ ހުށަހެޅުމަކީ، މި މައްސަލައިގައި ހުށަހެޅިފައިވާ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކާމެދު .42

ނިންމުމާމެދު  މެދު ގޮތެއް ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުންތަކެއް ކަމުގައިވާތީ މި ދެ ކުރިން އެ ދެ ނިންމުމާ 

ންމުމާމެދު ވަނަ ދުވަހު މި މައްސަލައިގައި ބޭއްވުނު އަޑުއެހުމުގައި މި ދެ ނި 2021އޮކްޓޯބަރ  04

ގެ ގޮތުން ނިންމި ގޮތް ހާމަކޮށްފައިވާނެއެވެ. ނަމަވެސް، އަހުރެންގެ މި ރައުޔު ފުރިހަމަކުރުމު

 ކުރަމެވެ.ތިއުނާފީ ނުކުތާތަކަށް ދިއުމުގެ ކުރިން އެ ނިންމުންތައް ނަކަލު ކޮށްލަން ގަސްތުއިސް

 ކަފާލާތުން ދޫކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅުން  ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ޔާމީން هللا ޢަބްދު 

ޔާމީން هللا ވަނަ ދުވަހު ޢަބްދު 2021މާރޗް  30ގެ ފަރާތުން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްޔާމީން هللا ޢަބްދު .43

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް  32ކަފާލާތުގެ އުސޫލުން ދޫކޮށްދިނުމަށް އެދި ސިޓީއެއް ޔޫމްޢަބްދުލްޤައް

ގެ ފަރާތުން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްޔާމީން هللا ފޮނުވާފައިވެއެވެ. ކަފާލާތުން ދޫކޮށްދިނުމަށް އެދި ޢަބްދު

ހަގަކޮށްފައިވަނީ ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމަށް ބަލާއިރު އެ ހުށަހެޅުމުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ފާ 

 އަންނަނިވި ކަންކަމެވެ.

ތީ މަރުޙަލާގެ މަޖިނާއީ މައްސަލައެއްގައި ދަށު މަރުޙަލާގެ ކޯޓަކުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމެއް އޭގެ  -43.1

ސިފަ  ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ ނަތީޖާއަކީ، އެ ޙުކުމަކުން ނިހާއީ ޙުކުމެއްގެ

ކަފާލާތަށް އެދޭ  ގައި ކުށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހާއުނިވެގެންދާނެ ކަމެއް ކަމުގައިވާތީ، އެ ހާލަތު 

ތުން ދޫކޮށް އިރު އެ އެދެނީ އެމީހަކީ ކުށުން ބަރީޢަވެގެންވާ މީހެއް ކަމުގައި ބަލައި ކަފާލާ

 ދިނުންކަން.

                                                           
 ( ސިޓީ 2021މާރިޗު  30) L/MIS/10-EC/2021ނަންބަރު  32
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ޤުތަކުގެ ވަނަ މާއްދާއިން ކަފާލާތަކީ އަސާސީ ޙައް  49ވަނަ މާއްދާއާއި  48ޤާނޫނުއަސާސީގެ  -43.2

 އަސާސީ ވަނަ މާއްދާގައިވާ 56 އެނގޭއިރު، ޤާނޫނުއަސާސީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޙައްޤެއްކަން 

 ޖެހޭނެކަން. ޙައްޤު ލިބިދިނުމުގެ ތެރެއިން ކަފާލާތުގެ ޙައްޤު ލިބިދެވެން

އްޤެއް ކަފާލާތަކީ ދުސްތޫރީ ޙައްޤެއްކަމާއި، ޤާނޫނެއް ހެދިފައި ނެތުމަކީ ދުސްތޫރީ ޙަ  -43.3

 ނިގުޅައިގަނެވިދާނެ ކަމެއް ނޫންކަން.

ހުންގެ ކިބައި ށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކު ދޫކޮށް ދިނުމުގައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭ މީކަފާލާތުން ކު -43.4

ބައިގައި ގެ ކި ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ޔާމީން هللا ފުރިހަމަވާންޖެހޭ އެންމެހައި ޝަރުޠުތައް ޢަބްދު

 ހަމަވާކަން.

 ކަން.ސީ ހައްޤެއްކަފާލާތުން ދޫކުރުމަކީ މިނިވަން ދީމިޤްރާޠީ ގައުމުތަކުގައިވެސް ލިބިދެވޭ އަސާ -43.5

 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ދީފައިވާ ރައްދު 

ށަހެޅުމާ ގުޅިގެން ކަފާލާތުން ދޫކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ހު ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللا ޢަބްދު .44

 ށްފައިވެއެވެ.ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ޖަވާބުދާރީވަމުން އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަ ކޮ 

ދާ ފަރާތްތަކަށް ގެ ދަށުން ދޫވުމަކީ، ޖިނާއީ ކުށެއް ސާބިތުވެ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަމުންކަފާލާތު -44.1

 ލިބިދެވޭ އަސާސީ ހައްޤެއް ނޫންކަން.

ސްތިއުނާފު ދަށު މަރުޙަލާގެ ކޯޓަކުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމެއް މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓެއްގައި އި -44.2

އެ މީހާގެ  އިޖުރާއަތެއް ފައުޅުވެ ކުރުމަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ 

ގެ ޙުކުމް މައްޗަށް އެ އިޖުރާއަތު ހިނގަން ފަށަންޖެހޭނެ ކަމެއް ނޫންކަމުން ޖިނާއީ ކުށެއް 

ޖުރާއަތެއް މީހަކު ކަފާލާތުން ދޫވުމަކީވެސް މި ފަދައިން ފައުޅުވެ ހިނގާނެ އި ތަންފީޛުކުރާ

 ނޫންކަން.

އްދާއަކީ ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ ވަނަ މާ 49ވަނަ މާއްދާއާއި  48ޤާނޫނުއަސާސީގެ  -44.3

މީހުންގެ މައްޗަށް ޝަރީޢަތުން ޙުކުމް ކުރުމުގެ ކުރިން ހިނގާނެ އިޖުރާއަތެއް ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
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 ތަކެއްދެ މާއްދާއަކަށް ވުމުން، މި ދެ މާއްދާއަކީ، މި ހުށަހެޅުމުގެ މައްޗަށް ހިނގާނެ މާއްދާ 

 ނޫންކަން.

ނާއީ ރަމުންދާ މީހަކު ކަފާލާތުގެ އުސޫލުން ދޫވުމަކީ، ޖިޖިނާއީ ޙުކުމެއް ތަންފީޛު ކު -44.4

 އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު ބަލައިގެންފައިވާ އިޖުރާއަތެއް ނޫންކަން އަދި އެ ޤާނޫނުން 

 ތަންޒީމުކޮށްފައިވާ ކަމެއްވެސް ނޫންކަން. 

ން ސޫލުން މީހުޖިނާއީ ޙުކުމެއް ތަންފީޛުކުރުމުގެ މަރުޙަލާގެ ކުރިންނާއި ފަހުން ކަފާލާތުގެ އު -44.5

ގައި އެކަމުގެ ދޫކުރާ ގައުމުތަކުގައި އެފަދައިން މީހުން ދޫކުރަނީ އެ ގައުމުތަކުގެ ޤާނޫނުތަކު 

 ތަފުސީލީ އިޖުރާއާތު ބަޔާން ކުރުމަށްފަހުގައިކަން.

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ކަފާލާތުން ދޫކުރުމާމެދު ހައިކޯޓުން ގޮތެއް هللا ޢަބްދު -44.6

ޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރުމަކާނުލައި އަލުން އެ ނިންމާފައިވާއިރު، އެ ނިންމުން ސުޕްރީމް ކޯ

ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅައި  ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގޮތެއް ނިމިގެން ދިއުމަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ 

ރިޢާޔަތް ކުރާއިރު، އެކަމުގެ ސަބަބުން ނުރަނގަޅު މެސެޖެއް  33ވަނަ މާއްދާއަށް  77ޤާނޫނުގެ 

 ފޯރުކޮށްދެވިދާނެ ކަމެއްކަން.

                                                           
އްަސލައެއް ިއސްތިޢުނާފުުކރާ "ކޯޓަކުން ނިންމާ ނިްނމުމަކަށް ޢަމަލުުކރުން ފަްސކުރުމަށް އެ ކޯޓަކުން ުނވަތަ އެ މަ އެ މާއްާދަގއި އޮްނނަނީ،   33

އި، ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާިއމުކުުރމުގެ ކޯޓަކުން ނާންގާހާ ހިނދަކު ކޮންމެ ކޯޓެއްގެ ނިްނމުމަކީ ވެރިކަން ިހންގާ ފަާރުތންނާއި، ރައްޔިުތންގެ ަމޖިލީހުްނނާ
ކާ ަހވާލުެވތިބި މީހުްނނާއި، ަދއުލަުތގެ މުައްއސަސާަތކުންނާއި، ދައުލަުތގެ ަމޤާމުތަ، ުމސްތަިޤއްލު ަމޤާމުތަުކގައި ތިބިމީުހންނާއި ، ނާއި ބާރުން 

ންުމމެކެވެ." މި ަތބާުވްނ ލާޒިމު ނި ސިފައިްނނާއި ފުލުހުްނގެ ަމއްޗަށް އެކުެލވިެގންވާ ސަލާމަތީ ިޚދުމަްތތަކުންާނއި ެއންމެހާ ަރއްޔިތުން އެ މައްޗަށް
 ފަދައިްނނެވެ.
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  ޙުކުމެއް ތަންފީޛުކުރާ މީހަކު ކަފާލާތުން ދޫކުރުމުގައި ޤާނޫނު ޖިނާއީ 

 35ވަނަ މާއްދާއަށް  49 34ވަނަ މާއްދާއާއި، 48ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  .45

ބަލާއިރު، ކަފާލާތުން ދޫކުރުން ހިމެނިފައިވަނީ ޝަރީޢަތުން ޙުކުމް ކުރުމުގެ ކުރިން ކުށްކުށަށް 

ން ބަންދުން ދޫކޮށްލެވޭ ހާލަތުގައި އެ މީހުން ދޫކުރުމުގައި ކޯޓުތަކުން ޢަމަލުކުރުމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހު

އޮތް އިޚްތިޔާރުތަކުގެ ތެރެއިން އިޚްތިޔާރެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މި ފަދައިން ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުން 

 ާޤނޫނުގެ ދަށުން އާއި އެ 36ދޫކުރުމާ ގުޅޭ ތަފުސީލީ އިޖުރާއަތު، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައި 

 ބަޔާންވެފައިވެއެވެ. 37ހެދިފައިވާ ޝަރީޢަތްކުރުމާބެހޭ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދުގައި 

ޖިނާއީ މައްސަލައެއްގައި ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ދަށު މަރުޙަލާގެ ކޯޓަކުން އިއްވާފައިވާ ޙުކުމެއް  .46

އިވާ ޙުކުމުގެ ބާރު ދަށްވާނެ އިސްތިއުނާފު ކުރުމަކީ، އޭގެ ޒާތުގައި އެ މީހާގެ މައްޗަށް އިއްވާފަ

ޙުކުމެއް ނޫނެވެ. އަދި އެ ޙުކުމަކީ ވުޖޫދުވެފައިނުވާ ޙުކުމެއް ކަމުގައި ބަލާނެ ޖާގަ އޮތްކަމެއްވެސް 

ނޫނެވެ. އަދި މިފަދަ ޙުކުމެއް މީހެއްގެ މައްޗަށް އިއްވުމުގެ ނަތީޖާއަކީ، އެ ޙުކުމް ތަންފީޛު 

                                                           
މީހަކާެމދު ޢަމަލުކުެރުވމުެގ  އެ ާމއްާދަގއި އޮްނނަނީ، ހައްަޔރުކުެރޭވ ހިނދު ުނވަތަ ބަްނދުކުެރވޭ ހިނދު، ތިރީަގއި ަބޔާންެވގެްނވާ ގޮުތގެމަތީން އެ  34

ވެ. އަދި ގިަނވެެގން ސަުއީވސް ތުން އެ ީމހަކަށް އަްނގާްނވާެނއެ އެ މީހަކު ހައްޔަރުކުެރވުނު ސަަބބު ަވގު )ހ( .ޙަްއޤު ކޮންމެ ީމހަކަށްމެ ލިިބގެްނވެެއވެ

ެއ  ހޯުދމުގެ ޙަްއޤު ލިިބގެްނވާކަން ޤާނޫނީ ވަކީެލއްގެ އެހީތެރިަކން )ށ(  .ގަިޑއިުރގެތެޭރަގއި ހައްަޔރުކުެރވުނު ސަަބބު ލިޔުމުން އެ މީހަކަށް ޭދންާވނެެއވެ
ރެވުނު ުނވަތަ ބަްނދުކުެރވުުނ އެ މީހަކު އެ ހައްޔަރު ކު  ތި ޤާނޫނީ ވަކީލެްއގެ އެހީެތިރކަން ހޯދައި،ައދި ލަސްކުރުެމއް ނެ  މީހަކަށް އަްނގާްނވާނެެއވެ.

ތިމާއަކީ ކާކުކަން އަންަގއިިދނުން  ()ނ .މަްއސަލަެއއް ނިމޭްނދެން ޤާނޫނީ ވަކީުލގެ އެހީތެރިކަން ދެމެެހއްޓުުމގެ ފުރުޞަތު އެ މީހަކަށް ފަހިކޮށްދޭން ވާނެެއވެ

ްނގަިއ، އެ ަޙއްޤު ލިިބގަުތމުެގ އެ މީހަކަށް އަ  ރު ެއހެން ެއއްެވސް މަޢުޫލމާތެއް ުނދީ ހަނުހުުރމަކީ އެ މީހަަކށް ލިބިގެްނވާ ަޙްއޤެއްކަންފިޔަވައި އިތު
އެ  ންތޯ ކަނަޑއެުޅމަށް،ތަުކގެ މަތީކުށެއްގެ ތުހުމަުތަގއި ބަްނދުކޮށްފަިއވާ މީހާ ބަްނދުކޮށްފައި ަވނީ ޤާނޫނީ ަހމަ )ރ( .ފުރުޞަތު އެ މީހަކަށް ޭދންާވނެެއވެ

ވެ. އަދި ޝަރުޠަާކއެކު ުނވަަތ މީހަކު ހައްަޔރުކުެރވުނުތާ ގިަނެވގެން ސަުއވީސް ގަިޑއިުރގެ ެތރޭަގއި، ަފނިޑޔާރެްއގެ ކުިރމައްަޗށް ހާިޒރުކުރާން ވާެނއެ
 " މި ފަަދއިންެނވެ..ިބގެްނވެެއވެރު އެ ފަނޑިޔާރަކަށް ލި އެ މީހަކު ދޫކޮށްލުަމށް، ނުވަތަ ބަްނދުަގއި ެބހެއްޓުމަށް އަުމރެްއ ނެރުުމގެ ބާ ޝަރުޠަކާ ނުލައި

 ހުިރމީހަކަށް ނުފޫޒެއް ފޯުރވުމަްށ ނުވަތަ ހެކިަބސް ދޭން އެ މާްއދާަގއި އޮންަނނީ، "އެ މީހަކާ ެމދު ތުހުމަތުކުެރވިފަިއވާ ަމއްސަލަެއްއގެ ހެކި ފޮރުވުމަށް 35
 ަބންުދން ދޫކޮށްަލއިފިަނަމ ފިަލއިފާނެ ކަަމށްޓަކައި، ުނވަތަ ުނެވދާނެ ކަމަށްޓަަކއި، ނުވަތަކަަމށްޓަކައި، ުނވަަތ ކޯޓަށް ހާޒިރު މަަސއްކަތްކޮށްފާނެ

 ރުުމގެ ކުރީން އެ މީހަކު ަބންުދަގއިޝަރީޢަުތން ޙުކުމްކު   މީހަކާެމދު ސަާލމަތަށް ނުަރއްކަލެއް ުކރިމަިތވެާދނެ ކަމަށްޓަކައި މެުނވީ، އެްއެވސް މުޖްަތމަޢުގެ

 ން ކޯޓަށް ހާޒިރުވާނޭަކން އުޫޞލުން ނުވަތަ ކޯޓުން ބޭނުްނވާ ގޮެތއްެގ މަތީ ެނއެވެ. ައދި ބަްނދުން ދޫކޮށްލާ ހިނދު ކަފާލާުތގެބަހައްަޓއިެގނެއް ުނވާ
 " މި ަފަދއިންެނވެ..ކަށަވަރުުކރުމަށް ކަނަޑައޅާ އެހެން ަޝރުޠުތަކެއް ކަނަޑއެިޅދާެނއެވެ

 ށް ވަނަ މާްއދާގެ ނިޔަލަ 69ވަނަ މާްއދާިއން  61ޤާނޫުނގެ  36
 ވަނަ މާްއދާގެ ނިޔަލަށް  31ވަނަ މާްއާދއިން  20ޤަާވއިުދގެ  37
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އިޖުރާއަތުތައް ހިންގުމުގައި އެ އިޖުރާއަތު ހިންގުމަށް ކުރުމަށްޓަކައި އެމީހެއްގެ މައްޗަށް ހިންގާ 

ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ޤާނޫނުއަސާސީގައި ލިބިދީފައިވާ އަސާސީ ޙައްޤުތައް ހިފެހެއްޓިފައިވާ މީހެއް 

ކަމުގައި ބެލެވުމެވެ. މި ހާލަތުގައި އެމީހެއްގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ޙުކުމް އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ 

 ރު އިޖުރާއާތެއް ހިނގާނީ ޤާނޫނުގައި އެ އިޖުރާއާތެއް ބަޔާންވުމުންނެވެ.މަރުޙަލާގައި އިތު

މުގެ ތެރޭގައި ޤާނޫނުއަސާސީއާއި، ޖިނާއީ އިޖުރާއާތުގެ ޤާނޫނާއި، މި ނޫންވެސް ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާ .47

ރަމުންދާ  ތަންފީޛު ކުދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަމަލު ކުރަމުންދާ ޤާނޫނުތަކަށް ބަލާއިރު، ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ޙުކުމް

ވާ ޙައްޤެއް ކަމުގައި މީހަކު ކަފާލާތުގެ އުސޫލުން ކޯޓުމެދުވެރިކޮށް ދޫވުމަކީ އެ ފަދަ މީހަކަށް ލިބިދީފައި

ގައި ބަޔާންވެފައި ބަޔާންކޮށް، އެ ފަދައިން މީހުން ދޫކުރުމުގައި ކޯޓުތަކުގެ ދައުރެއް އެއިން ޤާނޫނެއް

 ނުވެއެވެ.

ބްދުލްޤައްޔޫމްއާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ޔާމީން ޢަ هللا މި ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން ޢަބްދު .48

ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުން ޖިނާއީ ކުށެއް ސާބިތުވެފައިވާ މީހުން ކަފާލާތުގެ އުސޫލުން މިނިވަން 

ދީމިޤްރާތީ މުޖުތަމައު ތަކުގައިވެސް ދޫކުރަނީ އެ މުޖުތަމައުތަކުގައި އެކަމަށް ޤާނޫނު އެކަށައަޅައި، އެ 

 38ނުތަކުގައި ބަޔާވެފައިވާ އުސޫލުންކަން އެނގެއެވެ.ޤާނޫ 

ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު، އެ ދެ މާއްދާގައި ވާހަކަ  49ވަނަ މާއްދާއާއި  48ޤާނޫނުއަސާސީގެ  .49

ދެކެވެނީ ހައްޔަރު ކުރެވޭ މީހުންނާއި ބަންދުކުރެވޭ މީހުންގެ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭގޮތުންނާއި، ޝަރީޢަތުން 

 މީހަކު ބަންދުގައި ބެހެއްޓޭނެ ހާލަތްތަކާއި، ބަންދުގައި ނުބަހައްޓައި ޙުކުމެއް ކުރުމުގެ ކުރިން

ދޫކޮށްލާއިރު، ކޯޓަށް ލިބިގެންވާ އިޚްތިޔާރުތަކާ މެދުގައެވެ. މި މާއްދާތަކުގެ ތެރެއިން ކަފާލާތުގެ ވާހަކަ 

ން ޙުކުމެއް ވަނަ މާއްދާގައެވެ. އެ މާއްދާގައި ކަފާލާތު ހިމެނިފައިވަނީ ޝަރީޢަތު  49ބަޔާންވެފައިވަނީ 

                                                           
38 State of Rajasthan, Jaipur v. Balchand (1977) AIR 2477, State of Kerala vs Raneef (Asising out of 

Special Leave Petition (Crl.) No.7999/2010, State Through C.B.I vs Amaramani Tripathi, Case No: 

Appeal (crl.) 1248 of 2005, Kalyan Chandra Sarkar vs Rajesh Ranjan and Anr, Case No: Appeal (crl) 

1129 of 2004, El-Hilli and Melville v R (2015) NSWCCA 146, United States v. Provenanzo, 605 F.2d 85 

(1979), Dato’ Seri Anwar Ibrahim v PP (and Another Appeal) (2004) 2 AMR 161 
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ކުރުމުގެ ކުރިން ބަންދުގައި ހުރި މީހަކު ބަންދުން ދޫކޮށްލާ ހިނދު ކަފާލާތުން ދޫކުރުމަކީ ކޯޓަށް 

ލިބިގެންވާ އިޚްތިޔާރެއްކަން ބުނެދިނުމުގެ ގޮތުންނެވެ. އަދި ޤާނޫނުއަސާސީގެ މި ނޫން އެހެން 

ސް ޝަރީޢަތުން ޙުކުމެއް ކުރުމުގެ މާއްދާއެއްގައި ނުވަތަ ރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރާ އެހެން ޤާނޫނެއްގައިވެ 

 ފަހުން އެ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރާ މީހަކު ކަފާލާތުން ދޫކުރުމާބެހޭ އުސޫލެއް ބަޔާންވެފައިނުވެއެވެ.

މުގައި ޢާންމު ކަފާލާތުގެ އުސޫލުން ޖިނާއީ ޙުކުމެއް ތަންފީޛު ކުރަމުންދާ މީހަކު ދޫކުރުމަކީ، އެކަ .50

ށްޓަކައި ކަމާބެހޭ އެ މަސްލަހަތު ހިމާޔަތް ކުރުމަ ، ގައިވާނަމަމަސްލަހަތެއް އެކުލެވިގެންވާ ކަމެއްކަމު

ތިޒާމެއްނެތި، ކޯޓުގެ ޤާނޫނު ހެދުމަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ލިބިފައިވާ ބާރެކެވެ. މިފަދަ ޤާނޫނީ އިން

މުންދާ މީހަކު އަމުރަކުން ނުވަތަ ނިންމުމަކުން އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅައި ޖިނާއީ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަ

އި ލާތުގެ އުސޫލުން ދޫކުރުމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ ތެރޭގަ ކަފާ

 ކަމެއް ކަމުގައި ނުދެކެމެވެ. ގެ ދަށުން ކުރެވިދާނެޢަމަލުކުރެވުންދާ ޤާނޫނުތަކު 

ކަންމިހެން އޮތްއިރު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި، ޖިނާއީ ޙުކުމެއް  .51

ންދާ މީހަކު ކަފާލާތުގެ ދަށުން ދޫވުމަކީ، އެ ފަދަ މީހަކަށް ލިބިގެންވާ އަސާސީ ތަންފީޛުކުރަމު 

ޙައްޤެއްކަމުގައި ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަލާނެ ޖާގައެއް ނެތެވެ. އަދި ދުރާލައި ލިޔެވިފައިވާ ތަފުސީލީ 

ންވެސް އިޖުރާއަތެއް ނެތި ޖިނާއީ ޙުކުމެއް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ މީހަކު ކަފާލާތުގެ ދަށުން ނުވަތަ އެ ނޫ

އުސޫލެއްގެ ދަށުން އިސްތިއުނާފީ މަރުޙަލާގައި ދޫކުރުމަކީ، ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

އިންސާފުން ޝަރީޢަތްކުރެވުމުގެ މަބްދައާ އެއްގޮތަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް  40ހާމަކަމާއެކު  39ހަމަހަމަކަމާއި،

، އިވާ ތަފުސީލޫ އުސޫލެއްނެތިކަމުގައި އަހުރެން ނުދެކެމެވެ. އެހެނީ، މިފަދަ ދުރާލައި ލިޔެވިފަ

އިސްތިއުނާފީ މަރުޙަލާގައި ޖިނާއީ ޙުކުމެއް ތަންފީޒުކުރަމުންދާ މީހުން ކޯޓުތަކުން ދޫކުރަމުން 

ފަށައިފިނަމަ، އެކި މައްސަލަތަކުގައި އެކި ގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ދޮރު ހުޅުވިގެންދާނެއެވެ.  ވުމާއެކު، 

                                                           
 ވަނަ ާމއްދާ  20ޤާނޫުނއަާސސީގެ  39
 ވަނަ ާމއްާދގެ )ހ( 42ޤާނޫުނއަާސސީގެ  40
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ލްޤައްޔޫމް އެދިފައިވާ ފަދައިން ކަފާލާތުން ދޫކުރެވިދާނެ ޔާމީން ޢަބްދު هللا މި މައްސަލައިގައި ޢަބްދު

 ކަމުގައި އަހުރެން ނުދެކެމެވެ. 

 ޖަލު ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން ފަސްކުރުން 

ޤަޟިއްޔާ އެ ކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ  HC-A/637/2019ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  .52

ގެ ފަރާތުން އެ ޤަޟިއްޔާ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްން ޔާމީ هللا ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ނޫންކަމުގައި ބުނެ ޢަބްދު 

 Cr-C/2019/60ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރަމުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން ފަސްކުރުމުގެ އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް އެދި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ 

އެވެ.  ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާގައި ޢުޤޫބާތެއްގެ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެދިފައިވެ 21ގަވާއިދުގެ 

)ފަހެއް( އަހަރު ދުވަހަށް ޖަލަށް  05 ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްޔާމީން هللا ގޮތުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، ޢަބްދު

 )ފަސްމިލިޔަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު( އިން ޖޫރިމަނާކުރުމަށެވެ. -/5,000,000$ލުމާއެކު 

ޖަލު އަދަބާއި އެކު ޖޫރިމަނާ އަދަބު   ރު އެ ޙުކުމުގައިކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޙުކުމަށް ބަލާއި .53

ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ. ޖަލު އަދަބު ތަންފީޒުކުރުން ފަސްކުރުމުގެ އަމުރެއް ނެރެދެވިދާނެތޯ ބަލާއިރު، 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންވެފައިވާ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމުގެ އުސޫލުތަކުގެ  21ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ގަވާއިދުގެ 

ނާއީ މައްސަލައެއްގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަބެއް ތަންފީޛުކުރުން ފަސްކުރެވިދާނެކަން ތެރެއިން ޖި

ވަނަ މާއްދާއަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ  21ނުވަތަ ނޫންކަމަށް ބަލާއިރު، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ގަވާއިދުގެ 

އިދުގައި ލިބިދޭ ބާރު އިންތިޒާމު ކުރުމުގެ ގޮތުން ގަވާ 42ވަނަ މާއްދާއިން  77 41ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 

 ހިމަނާފައިވާ މާއްދާއެކެވެ.

                                                           
 2010/22ޤާނޫނު ނަްނބަރު  41
ިތއުނާފުުކރާ އެ މާްއދާަގއި ބަާޔންވެަފިއވަނީ "ކޯޓަކުން ނިންމާ ނިްނމުމަކަށް ޢަމަލުުކރުން ަފސްކުރުަމށް އެ ކޯޓަކުން ނުވަތަ އެ މަްއސަލަެއއް އިސް 42

ަޢދުލު އިންޞާފު ޤާިއމުކުުރމުގެ  ،ރަްއޔިތުްނގެ މަޖިލީހުްނނާއި  ،ކޯޓަކުން ނާންގާހާ ހިނދަކު ކޮންމެ ކޯޓެއްގެ ނިްނމުމަކީ ވެރިކަން ިހންގާ ފަާރުތންނާއި 
 ،ވާުލވެތިބި މީހުންާނއިަދއުލަތުގެ ަމާޤމުތަކާ ހަ ،ަދއުލަތުގެ ުމައއްަސާސތަކުންނާއި  ،މުްސތަިޤއްލު މަާޤމުތަުކގަިއ ތިބިމީހުްނނާއި  ،ބާރުްނނާއި 
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ގައި ޢަދުލު ދިވެހިރާއްޖޭ ،ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން .54

ރުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާ  ،އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި

ކަތްތައް ރުމާއި އެ ކޯޓުތަކުގެ އިޚްތިޞާޞްތަކާއި މަސައްހިމެނޭ ކޯޓުތައް ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކު

 2010ށާފައިވަނީ ހިންގުމުގެ އުޞޫލުތައް ބަޔާންކުރާ ޢާންމު ޤާނޫނެކެވެ. މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަ 

ސޫލުތަކަށް ވަނަ ދުވަހުގައެވެ. ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢާންމު އު 21އޮކްޓޯބަރ 

ވަނަ ދުވަހު ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު  02މެއި  2016ނިކޮށް، ޢަމަލުކުރަމުން ދަ

ޙާ އެއްގޮތަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤުކުރިއެވެ. އަދި އެ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު ފުރަތަމަ އިސްލާ

ރީޢަތް ގައެވެ. މިއީ ކޯޓުތަކުން ޝަ 2017ޖުލައި  02އެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށިފައިވަނީ 

ރީޢަތް ޝަލުކުރަމުން ދިޔަ އިޖުރާއަތުތަކުގެ ތެރެއިން ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގެ ކުރުމުގައި ޢަމަ

ރުމުގެ ޢާންމު ހިންގުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނެވެ. ވުމާއެކު، ޝަރީޢަތް ކު

ކު ވެ. ވުމާއެއުސޫލުތައް އެ ގޮތުގައި ވަނިކޮށް، އައު އުސޫލުތަކެއް މި ޚާއްޞަ ޤާނޫނު ތަޢާރަފުވިއެ

 ނެކެވެ.ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނަކީ ޖިނާއީ މައްސަލަތަކަށް މަޙްދޫދުވެފައިވާ ޚާއްޞަ ޤާނޫ

ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނާއި، އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ގަވާއިދުތަކުގައި ޖިނާއީ  .55

ނޑައަޅައި މައްސަލައެއްގައި ދަށު މަރުޙަލާގެ ކޯޓަކުން މީހެއްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ކަ 

ކޮށްފައިވާ ޙުކުމް އެއިގެ މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރުމުން އެ ޖިނާއީ ޙުކުމް 

ތަންފީޛުކުރުން ފަސްކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އިޖުރާއަތެއް ބަޔާންވެފައިނުވެއެވެ. އަދި މިފަދަ 

ންދާ އެނޫން ޤާނޫނެއްގައިވެސް އެހެން އިޖުރާއަތެއް ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގައި ޢަމަލުކުރެވެމު

ވަނަ މާއްދާ ކިޔަން ޖެހޭނީ ޖިނާއީ  21ބަޔާންވެފައިނެތެވެ. އެހެންކަމުން، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ގަވާއިދުގެ 

އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ މަފްހޫމުތައް ނުގެއްލޭނެ ގޮތަށްކަމުގައިވާއިރު، މިފަދައިން އެ މާއްދާ ކިޔާއިރު، 

                                                           

ންުމމެކެވެ." މި ސިފައިްނނާއި ފުލުހުްނގެ ަމއްޗަށް އެކުެލވިެގންވާ ސަލާމަތީ ިޚދުމަްތތަކުންާނއި ެއންމެހާ ަރއްޔިތުން އެ މައްޗަށް ަތބާުވްނ ލާޒިމު ނި
 ފަދައިްނނެވެ.
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ފައިވާ ޙުކުމެއް ތަންފީޛުކުރުން ފަސްކުރުމުގައި އެ މާއްދާއަކީ ޖިނާއީ މައްސަލައެއްގައި އިއްވާ

 ޢަމަލުކުރެވޭނެ މާއްދާއެއް ނޫނެވެ.

މިނަލް ކޯޓުގެ ޔާމީން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ކްރި هللا އެހެންކަމުން، މި މައްސަލައިގައި ޢަބްދު .56

ހުގެ ޖަލު ޙުކުމް އް( އަހަރު ދުވަ )ފަހެ 05ޤަޟިއްޔާއިން ކޮށްފައިވާ  Cr-C/2019/60ނަންބަރު 

 ތަންފީޒުކުރުން ފަސްކުރަން އަމުރުކުރާނެ ތަނެއްނެތްކަމަށް އަހުރެން ދެކެމެވެ.

 ޖޫރިމަނާގެ އަދަބު ތަންފީޛުކުރުން ފަސްކުރުން 

ސާއަށް ބަލާއިރު،  ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޙުކުމުގައި އަދަބެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޖޫރިމަނާގެ ފައި  .57

ކާ )ފަސް މިލިއަން އެމެރި $US 5000000.00ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް هللا އެ ޤަޟިއްާޔގައި ޢަބްދު

ޙުކުމް ކުިރ  ޑޮލަރު( އިން ޖޫރިމަނާކުރުމަށް ޙުކުމްކޮށް، އެ ފައިސާ ކްިރމިނަލް ކޯޓުގެ އެ ަޤޟިއްާޔަގއި

ންޑް ލަސް އިން)ހައެއް( މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މޯލްޑިވް  06( އިން ފެށިގެން 2019ނޮވެންބަރު  28ތާރީޚު )

 ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއަށް ދެްއކުަމށް އަމުރުކޮށްފައިެވެއވެ.

ާތއި، އެ ފައިާސ އެ ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ ދަްއކަންޖެހޭ ގޮ، ިރމަނާކުރާ ހާލަތުގައިޖިނާއީ އަދަބެްއގެ ގޮތުން ޖޫ .58

 މާއްދާަގއި ވަނަ 188ނުދައްކައިފި ހާލަތުަގއި އެ ަފިއސާ ހޯދުމުގެ އުސޫލުތަކަކީ ޖިާނއީ އިޖުރާއަުތގެ ޤާނޫނުގެ 

އުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ދަ ،ނުދައްކައިފިނަމަބަޔާންވެފަިއވާ އުސޫލުަތކެެކވެ. މި އުސޫލުތަކަށް ބަލާއިރު، ޖޫރިމަނާ 

ން އެ ފައިސާ ފައިސާ ނުދެއްކުމުން އެ ަފިއސާ ހޯދުމަށް ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތުން ޢަމަލުކުރާ އުސޫލު

 ަގއި ބަޔާންވެަފއިެވއެވެ. ދައުލަތަށް ނެގޭނެކަން އެ މާްއދާގެ )ނ(

ށް ކަނޑައެޅިފަިއ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުަގިއ ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ ނުދައްކާ ހާލަތުގައި އެ ފައިސާ ހޯދުމަ .59

ންމު އުސޫލުން އޮތް އުސޫލަކީ ދައުލަތަށް ދަްއކަންޖެހޭ ފައިސާއެއް ނުދެއްުކމުން އެ ފައިސާ ހޯދުމުގައި ޢާ

ގެ ނިޒާމުގެ ން އެ ފައިސާ ހޯދުމެވެ. މި ޢާންމު އުސޫލަކީ، މަދަނީ ޢަދުލުއަމަލުކުރާ ގޮތަށް އަމަލުކޮްށގެ

 ތެރެއިން އެ ފަދަ ފައިސާ ހޯދުމެވެ. 
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ވާ ވާހަކަތަކަށް ގެ ފަރާތުން ދައްކާަފއިޢަބްދުލްޤައްޔޫމްޔާމީން هللا ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާއާ ގުޅޭ ޮގތުން ޢަބްދު .60

ނގެެއވެ. ނަމަވެްސ މައްސަަލއެއް ހުށަހަޅާފަިއވާކަން އެބަލާއިރު، ސިވިލް ކޯޓަށް ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ ހޯދުމުގެ 

 މި މައްސަލައިގެ ތަފުސީެލއް ެއ ފަރާތަށް ލިބިފައިނުވާކަމުަގއި ބުނެފައިވެެއވެ. 

ޔޫމޫގެ ފަރާތުން ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައް هللا ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަްށ މި އަމުރު ނެރެދިނުމަށް އެިދ ޢަބްދު .61

އުާނފު ކުރެވިފަިއާވ ބަަލއި ދިރާސާކުިރއިރު އިސްތި ކަށްއި، ހުށަހަޅާފައިވާ ިލޔުންތަހުށަހަޅާފައިވާ ކަްނކަމަށާ

އްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގޮެތްއ ޤަޟިްއޔާއާ މެދު ދިވެހިރާ HC-A/637/2019ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

 ޟިއްޔާަގިއގެ ޙުކުމުަގިއވާޤަ Cr-C/2019/60ކަނޑައެޅުުމގެ ކުރިން ކްރިިމނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ްއ ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ ހޯދުމުގެ ގޮތުން ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަެއއްގެ ޝަރީޢަތް ހިންގައި ގޮތެ 

ށް ހުރަސް ކަނޑައަަޅއިފިނަމަ، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލަމުންދާ މި މައްސަލައިަގއި އިންސާފު ާގއިުމކުރުމަ

ނަށް ފެންނާތީ، ދެ ފަނިޑޔާރުން އެޅިދާނެކަމުަގއި އަހުރެންގެ ިއތުރުން މި މައްސަލަ ބެލުމުަގއި ބަިއވެިރވާ

ިއވާ ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ ހޯދުމުގެ ޤަޟިއްާޔގެ ޙުކުމުގަ  Cr-C/2019/60ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ރިމަނާގެ ފައިާސއެްއ ދެްއކުމަށް ކަނޑަައޅާފަިއވާ ޖޫ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްޔާމީން هللا އެ ޤަޟިްއޔާަގއި ޢަބްދު ، ގޮތުން

ިމ ، ގެންދިއުމަށާއިނަމަ ހުށަހެޅިފައިވާ ެއްއވެްސ މައްސަލައެއް ކުރިއަށް ނު ހޯދުމަށް ކޯޓަކަށް ހުށަހެޅިފައިވާ

 ނުވަތަ ދައުލަތުެގ ނޫންވެސް މި ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ ހޯދުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެިނއު އޮތޯރިޓީން 

ވަނަ މާއްދާެގ  21އިދުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ަގވާ  ،އެހެންވެސް އިދާާރއަކުން ެއްއެވސް މަސައްކަތެއް ނުކުރުމަށް 

ޗަށް މި ކޯޓުގެ )ނ( ދަށުން ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކަށާއި، ދައުލަތުގެ ކަާމގުޅުންހުރި އެންމެހައި އިދާރާތަކުގެ މައް 

  ނެރެފައިވާެނއެވެ.އަމުރު( 2021އޮްކޓޫބަރު  05) SC-B4/TF/03/2021ނަންބަރު 

 ކުތާތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކޮށްފައިވާ ނު 

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މި މައްސަލައިގައި ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ތާއީދުކޮށް  .62

ޔާމީން هللا މައްސަލަ ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުކަމަށް ދެކިގެން އެ މައްސަލަ ޢަބްދު

ސްތިއުނާފު ކޮށްފައިވެއެވެ. މި ގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިޢަބްދުލްޤައްޔޫމް 

ނުކުތާއެއް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. ތިރީގައި  22އިސްތިއުނާފުގައި ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ 
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އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތައް މި ބަޔާންކުރަނީ މި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ފެށުމުގެ ކުރިން 

އެ ނުކުތާތައް އިސްތިއުނާފީ އަޑުއެހުމުގައި ހުށަހަޅައި އަދި  ،އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތައް ތަރުތީބުކޮށް

 .ރައްދު ދީފައިވާ ތަރުތީބުންނެވެ

ރާއަތުގެ މި މައްސަލަ ފުލުހުން ތަޙްޤީޤު ކޮށްފައިވަނީ ޖިނާއީ އިޖު ،ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ -62.1

  ގުޅިގެން އެވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅި ނުކުތާއާ 76ޤާނޫނުގެ 

 މާއްދާގެ ވަނަ 05އެ ޤާނޫނުގެ  ،ވަނަ މާއްދާއާއި 76ކޯޓުން ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 

 ބުނެ )ހ( މި މައްސަލައިގައި މާނަކޮށް ތަޠުބީޤު ކޮށްފައިވަނީ ރަނގަޅަށް ނޫންކަމުގައި 

 ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.

ޢުވާއެއް ދަ  ،ގައި ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( 82ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ  -62.2

 ، ބުނާ ޢަމަލާއިކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާ ހިންގި ކަމަށް ،ގައި ކުށް ބަޔާންކުރުމުގެ އިތުރުން

 ، ކުށަކީއަދި އެ ،އޭނާ ކުށް ކުރި ކަމަށް ބުނާ ވަގުތާއި ތަން ބަޔާން ކުރަންވާނެ ކަމަށާއި

 ކުށެއް އްޗެއް ހިމެނޭނުވަތަ ވަކި އެ ،މީހަކާ ދެކޮޅަށް ހިންގުނު ކުށެއް ކަމުގައިވާނަމަ

ނެ ކަމަށް އެ މީހެއް ނުވަތަ އެ އެއްޗެއްގެ ތަފްޞީލުވެސް ބަޔާންކުރަންވާ  ،ކަމުގައިވާނަމަ

ޅި ނުކުތާއާމެދު މި ތަފުސީލުތައް ދަޢުވާގައި ހިމެނިފައިނުވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހެ ،ބުނެފައިވާއިރު

)ބ( މާނަކޮށް  ވަނަ މާއްދާގެ 82ހައިކޯޓުން ގޮތް ނިންމުމުގައި ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 

 ތަޠުބީޤުކޮށްފައިވަނީ ރަނގަޅަށް ނޫންކަމުގައި ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.

ނުއަސާސީގެ ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ މި މައްސަލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ނިންމުމުގައި ޤާނޫ  -62.3

މުގައި ބުނެ ކަވަނަ މާއްދާ ނުބައިކޮށް މާނަކޮށް ތަޠުބީޤު ކޮށްފައިވާ 20ވަނަ މާއްދާއާއި  17

 ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.

ހަތަރުވަނަ ނުކުތާއަކީ، ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި އިބްތިދާއީ  -62.4

ޔާމީން هللا މަރުހަލާ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ދައުވާއާގުޅޭ ގިނަ ލިޔެކިއުންތަކެއް ޢަބްދު
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ކަމުގެ ސަބަބުން އެ މަރުހަލާގައި އެ  ،ހަވާލު ނުކޮށް ކަމުގައިވާތީ އާޢަބްދުލްޤައްޔޫމް

ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހެޅުމަށް ހުރަސް އެޅިފައިވާ ކަމަށް ބުނެ 

ގެ ފަރާތުން ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅި ނުކުތާއާމެދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްޔާމީން هللا ޢަބްދު

ވަނަ  106ވަނަ މާއްދާއާއި  84ޤާނޫނުގެ  ހައިކޯޓުން ގޮތް ނިންމުމުގައި ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ

 މާއްދާ މާނަކޮށް ތަޠުބީޤުކޮށްފައިވަނީ ރަނގަޅަކަށް ނޫންކަމުގައި ބުނެ ފާހަގަ ކުރި ނުކުތާއެވެ.

ވަނަ  2 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ 107 ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ ، ފަސްވަނަ ނުކުތާއަކީ -62.5

ދުލްޤައްޔޫމަށް ޔާމީން ޢަބް هللا ކޮބައިކަން ޢަބްދުނަންބަރާ ޚިލާފަށް ދައުލަތުން ކުރާ ދަޢުވާއަކީ 

ށް ގެންގޮސް ސާފު ކޮށްދިނުމަކާނުލައި އިބްތިދާއީ މަރުހަލާ އާއި ޝަރީޢަތުގެ މަރުހަލާ ކުރިއަ

އްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅި ނުކުތާއާމެދު ދިވެހިރާބުނެ މައްސަލަ ނިންމާފައިވާ ކަމަށް 

މުގައި ބުނެ ށް ތަޠުބީޤު ކޮށްފައިވަނީ ރަނގަޅަކަށް ނޫންކަގޮތް ނިންމުމުގައި ޤާނޫނު މާނަކޮ 

 ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.

އާއި ގުޅުމެއް ހަވަނަ ނުކުތާއަކީ މި މައްސަލައިގައި ކުށުގެ ޢަމަލީ ޢުންޞުރާއި، ކުށުގެ ނަތީޖާ -62.6

އްޖޭގެ ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް މި މައްސަލަ ދިވެހިރާ  22ނެތްއިރު، ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތުގެ 

  ނިންމާފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.ހައިކޯޓުން

ކުރިއަށް  އިބްތިދާއީ މަރުޙަލާ އާއި ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާ އެއްކޮށް ،ހަތްވަނަ ނުކުތާއަކީ -62.7

ފެށުމުގެ  ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޝަރީޢަތް ،ގެންގޮސްފައިވުމާއި

ގެން ޢަތުގެ މަރުޙަލާ ފަށާފައިވުމާ ގުޅި ކުރިން ދޭންޖެހޭ މުއްދަތު ދިނުމެއްނެތި ޝަރީ

އާ ގުޅިގެން ގެ ފަރާތުން ފާހަގަ ކުރި ނުކުތާޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ޔާމީން هللا ހައިކޯޓުގައި ޢަބްދު 

 މާނަކޮށް ވަނަ މާއްދާ 118ވަނަ މާއްދާއާއި  116ހައިކޯޓުން ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 

 ނެ ފާހަގަ ކުރި ނުކުތާއެވެ.ތަޠުބީޤުކޮށްފައިވަނީ ރަނގަޅަށް ނޫންކަމުގައި ބު 
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ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މި މައްސަލަ ބެލި ޤާޟީންގެ މަޖިލިސް  ،އަށްވަނަ ނުކުތާއަކީ -62.8

ކޯޓުތަކުގެ  އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ކަމުގައި ހައިކޯޓުން ކަނޑައެޅުމުގައި

ނެ ފާހަގަ ބު ގައި ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ތަޠުބީޤު ކޮށްފައިވަނީ ރަނގަޅަށް ނޫންކަމު  45ޤާނޫނުގެ 

 ކުރި ނުކުތާއެވެ.

 ،ންނަކީހެކި ޝަފަހީމި މައްސަލައިގައި ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައިވާ  ،ނުވަވަނަ ނުކުތާއަކީ -62.9

 އިތުރުން ޢަދުލުވެރިކަން ގެއްލިފައިވާ އަދި ކުށުގެ ބައިވެރިން ކަމުގައި ބެލެވޭ ބައެއްގެ

އެ ހެކިންގެ  ، ބައެއްކަމުގައިވާއިރުޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމާ ޢަދާވާތްތެރިކަން އޮތް هللا ޢަބްދު

އިކޯޓުން ބުރަދަން އެ ހެިކންގެ ހެކިބަހަށް ހަ ،ހެކިބަހާ ކޮރޮބަރޭޓްކުރެވޭނެ ހެކިތަކެއް ނެތްއިރު

  ނުކުތާއެވެ.ދީފައިވަނީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ކަމުގައި ބުނެ ފާހަގަ ކުރި

އުލަތުން ހުށަހެޅި ކިތާބީ ހެކިތަކަށް )އެންޓި މި މައްސަލައިގައި ދަ ،ދިހަވަނަ ނުކުތާއަކީ -62.10

 2018ފެބްރުއަރީ  C4/MIS/2018/76 21-123ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު 

ނޮވެމްބަރ  2018އިން  01ޖެނުއަރީ  2014ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް هللا ސިޓީއާއި، ޢަބްދު

މާލީ ބަޔާނުގައިވާ  ގެ ނިޔަލަށް ތައްޔާރުކޮށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 11

ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް  06 43ޢިބާރާތް( ހައިކޯޓުން ބުރަދަން ދީފައިވަނީ ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 

 ކަމުގައި ބުނެ ފާހަގަ ކުރި ނުކުތާއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ވާހަކަ ދެކެވޭ އެސްކްރޯ އެކައުންޓުގެ  ،އެގާރަވަނަ ނުކުތާއަކީ -62.11

ކުރިއިރު ވެސް އެ އެއްބަސްވުމުގައި ލިޔެފައިވާ ސޮއި 2018މާރޗް  25އެގްރީމެންޓުގައި 

އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢަދަދަށް  ،އެކައުންޓުގައި ފައިސާ ނެތްކަން ސާބިތުވާކަމާއި

އެސްކްރޯ އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާކުރުމުން އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރެވުނީ ކަމަށް 

                                                           
 24/76ޤާނޫނު ނަްނބަރު  43
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ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ މި ވާޤިޢާއާ ގުޅުންހުރި  ބަޔާންކޮށް ހުށަހެޅި ނުކުތާއާމެދު

 ޙަޤީޤަތްތަކާ ޚިލާފަށް ކަމުގައި ބުނެ ފާހަގަ ކުރި ނުކުތާއެވެ.

 ،ދާއާއިވަނަ މާއް 40މި މައްސަލައިގައި ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނުގެ ، ބާރަވަނަ ނުކުތާއަކީ -62.12

ށްފައިވަނީ ތަޠުބީޤު ކޮ  ،ވަނަ މާއްދާ ހައިކޯޓުން މާނަކޮށް 68އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 

 ރަނގަޅަށް ނޫންކަމުގައި ބުނެ ފާހަގަ ކުރި ނުކުތާއެވެ.

ކައުންޓަށް ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ އެ هللاއި ޢަބްދު މި މައްސަލައިގަ ،ތޭރަވަނަ ނުކުތާއަކީ -62.13

ލަތަށް ގއ. ވޮޑުމުލާގެ އިކުއިޒިޝަން ކޮސްޓުގެ ގޮތުގައި ދައު  ،ޖަމާވެފައިވާ ފައިސާއަކީ

ކީ ގއ. އެ ފައިސާއަ ،ސާކަން އެއްވެސް ހެއްކަކުން ސާބިތުވާން ނެތްއިރުލިބެންޖެހޭ ފައި

ގައި ވޮޑަމުލާގެ އިކުއިޒިޝަން ކޮސްޓްގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާކަމު

ނެ ފާހަގަ ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ކަމުގައި ބު  06ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 

 ކުރި ނުކުތާއެވެ.

ދައުލަތުން ހެކި ހުށަހެޅި ސަބަބުތައް ނޫން އެހެން ސަބަބުތައް  ،ނުކުތާއަކީ ސާދަވަނަ -62.14

ދައުލަތުން  ،ސާބިތުކުރުމަށް އެ ހެކިތައް ބޭނުންކޮށްފައިވާކަން ސާފުކޮށް އެނގެން އޮތްއިރު

ހެކި ހުށަހަޅާފައިވާ ސަބަބުތައް ނޫން ސަބަބުތަކެއް ސާބިތުކުރުމަށް އެ ހެކިތައް 

ޔާމީން هللا ނގޭނޭ ހަރުދަނާ އެއްވެސް ހުއްޖަތެއް ޢަބްދު ބޭނުންކޮށްފައިވާކަން އެ 

ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ދެއްކިފައި ނުވާކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން  ނިންމާފައިވަނީ 

ވަނަ ނަންބަރުގެ  1ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ  5 44ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގެ 

 ކަމުގައި ބުނެ ފާހަގަ ކުރި ނުކުތާއެވެ.ތަރަހައިން ބޭރުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް 

ގެ ފަރާތުން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ޔާމީން هللا މި މައްސަލައިގައި ޢަބްދު  ،ފަނަރަވަނަ ނުކުތާއަކީ -62.15

ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ދިފާޢީ ހެކިތަކަށް ޝަރީޢަތުން ރިޢާޔަތް ކުރި ގޮތެއް އެނގެން 

                                                           
 2010/13ޤާނޫނު ނަްނބަރު  44
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ން ހުށަހެޅި ދިފާޢު ސާބިތުކޮށް ނުދެވުނު ގެ ފަރާތު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ޔާމީން هللا ޢަބްދު ،ނެތުމާއި

ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ދީފައިނުވާކަމަށް ބުނެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅި ނުކުތާއާ ގުޅިގެން އެ ކޯޓުން 

ވަނަ  155ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނިންމުމަށް ތާއީދުކޮށްފައިވަނީ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( މި މައްސަލައިގައި  156ގެ އެ ޤާނޫނު ،( އާއި 1މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

 މާނަކޮށް ތަޠުބީޤު ކޮށްފައިވަނީ ރަނގަޅަށް ނޫންކަމުގައި ބުނެ ފާހަގަ ކުރި ނުކުތާއެވެ.

ދުކޮށް މައްސަލަ ސޯޅަވަނަ ނުކުތާއަކީ މި މައްސަލަ ހައިކޯޓުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޙުކުމަށް ތާއީ -62.16

ހަގަ ކުރި ފާއާ ޚިލާފަށް ކަމުގައި ބުނެ ވަނަ މާއްދާ 28ނިންމާފައިވަނީ ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތުގެ 

 ނުކުތާއެވެ.

 މި މައްސަލައިގައި މަނީ ލޯންޑްރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް  ،ސަތާރަވަނަ ނުކުތާއަކީ -62.17

ނަ ވަ  7އެ ޤާނޫނުގެ  ،ވަނަ މާއްދާއާއި 5ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

ރުމުގެ ހަމަތައް ޤު ކޮށްފައިވަނީ މާނަކުވަނަ މާއްދާ ހައިކޯޓުން މާނަކޮށް ތަޠުބީ 8 ،މާއްދާއާއި

އްދާއާ މާވަނަ  68ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ،ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި 12ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

 ޚިލާފަށް ކަމުގައި ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.

 މި މައްސަލައިގައި މަނީ ލޯންޑްރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް  ،އަށާރަވަނަ ނުކުތާއަކީ -62.18

ގެ ހަމަތައް  ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު ހައިކޯޓުން މާނަކޮށްފައިވަނީ މާނަކުރުމު ފައިނޭންސްކުރުން

ތުގައިވާމީހާއަށް ކުށުގެ ތުހުމަ   ،ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި ޚިލާފަށް 12ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

ލުންވާ ގޮތަށް ފައިދާ ވާގޮތަށް މާނަކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާއަށް ގެއް

 ގައިބުނެ ފާހަގަ ކުރި ނުކުތާއެވެ.ކަމު
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 ވަޒަންކޮށް ތަޠުބީޤުކޮށްފައިވަނީ ނަވާރަވަނަ ނުކުތާއަކީ މި މައްސަލައިގައި ހައިކޯޓުން ހެކި  -62.19

މައްސަލައިގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ  45ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސްهللا ޢިމްރާން ޢަބްދު

 ރި ނުކުތާއެވެ.ޚިލާފަށް ކަމުގައި ބުނެ ފާހަގަ ކު ކަމާބެހޭ އުސޫލުތަކާ

ށް ކަނޑައެޅި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މި މައްސަލައިގައި ކުށް ސާބިތުވާކަމަ ،ވިހިވަނަ ނުކުތާއަކީ -62.20

ިއކޯޓުން ހަ ،މި މައްސަލައިގައި އެކަށީގެންވާ ޝައްކުތަކެއް ފެންނަން ހުރިއިރު ،ނަމަވެސް

ވަނަ  51 ސާސީގެ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޙުކުމަށް ތާއީދުކޮށް މައްސަލަ ނިންމާފައިވަނީ ޤާނޫނުއަ 

ބުނެ ފާހަގަ  ވަނަ މާއްދާއާއި ޚިލާފަށް ކަމުގައި 15ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ  ،މާއްދާގެ )އ( އާއި

 ކުރި ނުކުތާއެވެ.

 ،ބަރާއިވަނަ ނަން  05މި މައްސަލައިގައި މަނިޓަރީ ގަވާއިދުގެ  ،އެކާވީސްވަނަ ނުކުތާއަކީ -62.21

އްޖޭގެ މާއްދާގެ )ނ( ދިވެހިރާ ވަނަ  20މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

ގަ ކުރި ހައިކޯޓުން މާނަކޮށް ތަޠުބީޤު ކޮށްފައިވަނީ ރަނގަޅަށް ނޫންކަމުގައި ބުނެ ފާހަ

 ނުކުތާއެވެ. 

އަދަބު މަތި  މި މައްސަލައިގައި އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގައި ޖޫރިމަނާގެ ،ބާވީސްވަނަ ނުކުތާއަކީ -62.22

މުގައި ކޯޓުން  ޖަވާޒުތަކާއި އަދަބު މަތިކުރުކޮށްފައިވަނީ އެކަމުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ

 ތާއެވެ.ޢަމަލުކުރަމުން އަންނަ ޢާންމު ޢުރުފާ ޚިލާފަށް ކަމުގައި ބުނެ ފާހަގަ ކުރި ނުކު 

 އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކަށް ދީފައިވާ ރައްދު 

ބުގައި ކުގެ ޖަވާ ގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްޔާމީން هللا ޢަބްދު .63

 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން އަންނިވި ކަންކަން ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ.

                                                           
 ޤަޟިއްޔާ  A/51-SC/2018  ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ަނންަބރު 45
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ނެއް ވެސްޓިގޭޝަންއި ޖޮއިންޓް ދަށުން މާއްދާގެ ވަނަ 76 ޤާނޫނުގެ އިޖުރާއަތުގެ ޖިނާއީ -63.1

ންދާ ކުށަކީ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އެއް އިދާރާއިން ތަޙްޤީޤުކުރަމު ، ކުރިއަށް ގެންދަންޖެހޭނީ

ށެއް  ތަންފީޛުކުރާ އެހެން އިދާރާއަކުން ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބޭ ކުޤާނޫނު

، މަނީ ކަމުގައިވާ ހާލަތުގައި ކަމަށާއި، މި މައްސަލައަށް މި އުސޫލު ތަޠުބީޤު ކުރާއިރު

ލިސް ލޯންޑްރިންގގެ ކުށް ތަޙްޤީޤު ކުރުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވަނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮ

 ނުން ސާފު ކޮށް އެނގޭކަން.ކަން ޤާނޫ އަށް ސަރވިސް

މަނީ  ފައިވާ ގެ މައްޗަށް އުފުލާ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ޔާމީން هللاޢަބްދު  މައްސަލައިގައި މި -63.2

ވަނަ މާއްދާގައި  82ގެ ކުށުގެ ދަޢުވާގައި، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ ގލޯންޑްރިން 

ގޮތުން ކުށް ފެށިގެން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހައި ކަންކަން ފުރިހަމަވެފައިވާނެ ކަމަށާއި، މި 

އައި ތާރީޚާއި، ކުށް ކުރީ ކޮން ގޮތަކަށް ކަމާއި، ފައިސާ ޖަމާވި ގޮތާއި، ކުށުގެ ޢަމަލުގެ 

 46ތަފުސީލުތައް ހިމެނިފައިވާނެކަން.

 ދާ މާއް  ވަނަ  20 މާއްދާއާއި ވަނަ 17 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ހައިކޯޓުން މައްސަލައިގައި މި -63.3

ގެ ފަރާތުން ޔޫމް ޢަބްދުލްޤައްޔާމީން هللا ކަމުގައި ޢަބްދު ނުބައިކޮށް މާނަކޮށް ތަޠުބީޤުކޮށް ފައިވާ

هللا ބްދު ޢަބުނިނަމަވެސް އެ ފަދައިން އެ ދެ މާއްދާ މާނަކޮށް ތަޠުބީޤު ކޮށްފައިވާ ގޮތެއް 

.އާރްސީގެ ގެ ފަރާތުން ބުނެދެވިފައި ނުވާކަމަށާއި، އެމް.އެމް.ޕީޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ޔާމީން 

ކަށް ވެފައި، ގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލައަތުގެ މައްސަލައަކީ އެތައް ބައެއް ޚިޔާނާ

ތަޙްޤީޤު ތަކެއް  އެ މައްސަލައިގައި އެކި ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް އެކި ތުހުމަތު ކުރެވި އެތަކެއް

ޙްޤީޤު ނިމޭ އެއްފަހަރާ ހިނގަމުންދާ މައްސަލައަކަށް ވުމުން ތަޙްޤީޤު ނިމޭ މިންވަރަކުން ތަ 

މެއް ގެންގުޅުން ތަފާތު ކުރު  ކޮށްމަކީ، ހަމަހަމަކަން އެއް ފަރާތްމައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާ ކުރު

 ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެކަން.

                                                           
 މިއީ ިއސްތިުއނާފީ ފަްސވަނަ ނުކުތާގެ ޖަާވބުަގިއވެސް ަދއުލަތުން ފާަހގަ ކުރާ ކަންތަކެވެ. 46
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 އަށް ކުރި މަރުހަލާ އިބްތިދާއީ ގެންދިއުމުގައި  ކުރިއަށް މައްސަލަ ކޯޓުން ކްރިމިނަލް -63.4

 ޤައްޔޫމާ ހަވާލު ޔާމީން ޢަބްދުލް هللا  ޢަބްދު ލިޔެކިއުންތަކެއް ގިނަ ދައުވާއާގުޅޭ  ގެންގޮސްފައިވަނީ

ހަޅާ ނުކޮށް ކަމަށާއި، އެ ކަމުގެ ސަބަބުން އެ މަރުހަލާގައި ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަ

ގެ ބްދުލްޤައްޔޫމްޢަ ޔާމީން هللا ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހެޅުމަށް ހުރަސް އެޅިފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ޢަބްދު

އި ޖިނާއީ ންމުމުގަފަރާތުން ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅި ނުކުތާއާމެދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ގޮތް ނި 

ކޮށްފައިވަނީ ވަނަ މާއްދާ މާނަކޮށް ތަޠުބީޤު 106ވަނަ މާއްދާއާއި  84އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 

ވާލު ނުކުރެވި ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ޙަهللا ރަނގަޅަކަށް ނޫންކަމުގައި ބުނިނަމަވެސް، ޢަބްދު

 )އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު 56ވަނީ ފޯލިޔޯ ނަންބަރު 

123-B/171/2018/97  ެވާ ރިޕޯޓު( ވަނަ ނަންބަރުގައި ފާހަގަކޮށްފައި 06ސިޓީގ

ޕޯޓު ރިކަމަށާއި، އަދި އެކަން އެނގުނު ހިސާބުން އެ ރިޕޯޓު އެ ފަރާތާ ޙަވާލުކޮށް، އެ 

 ހުށަހެޅުމެއް ދިރާސާކޮށް އެ ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން ހެކިންނާ ސުވާލުކޮށް، ހުށަހެޅުމެއް އޮތްނަމަ އެ

ކޯޓުން ޝަރީޢަތުން ފަހި ކޮށްދީފައިވުމުން، މި ނުކުތާގައި ހައި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު 

 \ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފު ކަމުގައި ބެލެވޭނެ ހަމައެއް ނެތްކަން.

 22 ބާތުގެޤާނޫނުލްއުޤޫ ނެތްއިރު، ގުޅުމެއް  ނަތީޖާއާއި ކުށުގެ ޢުންޞުރާއި، ޢަމަލީ ކުށުގެ -63.5

هللا އި ޢަބްދުހައިކޯޓުން މި މައްސަލަ ނިންމި ކަމުގަވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ބަބެއް ބުނެ ގެ ފަރާތުން ބުނިނަމަވެސް، އެ ފަދައިން ބުނާ ޤާނޫނީ ސަ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްޔާމީން 

މުގައިވާތީ، ކަ ދީފައިނުވާކަމަށާއި، މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ ކުށަކީ، ޢަމަލުން ފުރިހަމަވާ ކުށެއް 

 ގޮތުން މަލުން ނުކުންނަ ވަކި ނަތީޖާއަކަށް ޤާނޫނީ އެ ކުށް ސާބިތުވުމުގައި އެ ކުށުގެ ޢަ 

 ބަލަން ނުޖެހޭނެކަން.

 މަރުޙަލާއާއި އިބްތިދާއީ މައްސަލައިގެ ދިޔައިރު، ކުރިއަށް މައްސަލަ މި ކޯޓުން ކްރިމިނަލް -63.6

ޔާމީން هللا ދު ޢަބްދުގެންދިއުމާމެ  ގެންދިޔަ ކުރިއަށް އެކުއެކީގައި މަރުޙަލާ ޝަރީޢަތުގެ
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ފަރާތުން އެއްވެސް އިޢުތިރާޟެއް އެ މަރުޙަލާގައި ހުށަހަޅާފައި ގެ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް 

هللا އިޖުރާއީ އައިބެއް ކަމުގައި ބެލިނަމަވެސް، އެ އައިބުގެ ސަބަބުން ޢަބްދު އީނުވާކަމަށާއި، އެ

ކަށް އުނިކަމެއް އައިސްފައި ނުވާތީ، ޙައްޤަގެ އެއްވެސް އަސާސީ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ޔާމީން 

 ,SC-A/108, 2020/SC-A/109/2020 ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

A/110-SC/2020  ިބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުން އެ އިޖުރާއަތު  47ޤަޟިއްޔާގައ

 ހިންގާފައިވާ ގޮތުގެ ސަބަބުން މި މައްސަލައިގެ ނިންމުމަށް އަސަރު ނުކުރާނެކަން.

ބެންޗް ންގެ ޔައިރު، މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުހިނގަމުންދި ކޯޓުގައި ކްރިމިނަލް މައްސަލަ މި -63.7

ގެ ފަރާތުން ޔޫމް ޢަބްދުލްޤައްޔާމީން هللا އެކުލަވާލެވިފައިވާ ގޮތާމެދު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ޢަބްދު

ޢަލީ ރަޝީދު  ކޮށްފައިވަނީ އެ މައްސަލަ ބެލި ޤާޟީންގެ މަޖިލީހުގައި ޤާޟީ ހަމައެކަނި ފާހަގަ

ބޭނުމުގައި  މުގެ ޙުސައިން ހިމެނިފައިވާތީ އިންސާފު އޭގެ އެންމެ މަތީ މިންވަރަށް ގާއިމުކުރު 

މުގައި ކަޤާޟީ ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން މައްސަލައިން ތަނާޒުލުވުން އެ ފަރާތުން އެދޭ ކަން 

ފައިވަނީ، ގެ ފަރާތުން ފާހަގަ ކޮށް ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ޔާމީން هللا ވިޔަސް، ހައިކޯޓުގައި ޢަބްދު 

ކަމާ  އެކްރިމިނަލް ކޯޓުން މި މައްސަލަ ބެލި ޤާޟީންގެ މަޖިލިސް އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ

އިވާއިރު، މި ގުޅިގެން އެ ކޯޓުން ޢަމަލުކުރުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ އުސޫލާ ޚިލާފަށް ކަމުގަ

ފަދައިން ފާހަގަ ނުކުތާގައި ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ ދަށު މަރުޙަލާގެ ކޯޓުގައި އެ ނުކުތާ އެ 

 ،އިކަމާއިމުގަންކަ އަކީ ހައިކޯޓުގެ މަރުޙަލާގައި ނެގިދާނެ ނުކުތާއެއް ނޫމި ނުކުތާކޮށްފައިނުވާތީ 

އި ބެލެވެން ކަންމިހެން އޮތުމުން މި ނުކުތާގައި ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފު ކަމުގަ

 ނެތްކަން.

 ހެކިންގެ  ޝަފަހީ ހުށަހެޅުނު  ދެކޮޅަށް ޢަބްދުލްޤައްޔޫމާ  ޔާމީން  هللاޢަބްދު  މައްސަލައިގައި  މި -63.8

ހެކިބަހަށް ޝަރީޢަތުން ބުރަދަން ޒިޔާތުގެ هللا ބް ޢަބްދުލްޣަފޫރާއި ޢަބްދު އަދީ  އަޙްމަދު ތެރެއިން

                                                           
 މަްއސަލަެއއް( ގައި ނިމިފަިއވާ 2020ޑިސެމްބަރ  29)ޢަލީ ޒުބައިރު އާއި އިތުރު ދެ މީހުން ވ. ޕްރޮސިިކއުޓަރ ެޖނެރަްލގެ އޮފީސް  47
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 48ޙުސައިން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް هللا ޢަބްދުދީފައިވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ 

މައްސަލައިގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމާބެހޭ އުސޫލުންކަމަށާއި، އަދި މުޢައްވިޒު ރަޝީދުގެ 

ޓުގައި ދެއްކިފައި ނުވާކަމަށް ހެކިބަސް ބަލައި ގަންނަން ނުޖެހޭފަދަ ހަރުދަނާ ޙުއްޖަތެއް ހައިކޯ

ތުގެ ހެކިބަހާމެދު ޒިޔާهللا އެ ކޯޓުން ނިންމާފައިވާއިރު، އަޙްމަދު އަދީބް ޢަބްދުލްޣަފޫރާއި، ޢަބްދު 

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް هللا ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ގޮތެއް ޢަބްދު

ކިބަސް ބަލައި ނުގަނެވޭނެކަމަށް ސުޕްރީމް ދެއްކިފައިނުވާކަން އަދި މުޢައްވިޒު ރަޝީދުގެ ހެ

 ކޯޓުގައި ދައްކާ ވާހަކަތަކަކީ ހައިކޯޓުގެ މަރުޙަލާގައި އެފަދައިން ދެއްކި ވާހަކަތަކެއް ނޫންކަން.

ކޮރަޕްޝަން -ޓިއެން ހިމެނޭ ތެރޭގައި ހެކިތަކުގެ ކިތާބީ  ހުށަހެޅި ދައުލަތުން  މައްސަލައިގައި  މި -63.9

ން ޔާމީهللا  ސިޓީއަށް ބަލާއިރު، އެ ސިޓީން ޢަބްދު ގެ 2018ފެބްރުއަރީ  21ކޮމިޝަނުގެ 

ރަކީ ކުށްކޮށްގެން އެއް މިލިޔަން އެމެރިކާ ޑޮލަގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް 

 ހޯދާފައިވާ ފައިސާކަން ދޭހަވާކަން. 

އިކުރިއިރު ވެސް އެ ސޮ 2018 މާރޗް 25 އެގްރީމެންޓުގައި އެކައުންޓުގެ އެސްކްރޯ -63.10

މުގައި ލިޔެފައިވާ އެކައުންޓުގައި ފައިސާ ނެތްކަން ސާބިތުވާއިރު، އެ އެއްބަސްވު 

އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢަދަދަށް އެސްކްރޯ އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާކުރުމުން 

އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރެވުނީ ކަމަށް ބަޔާންކޮށް ހުށަހެޅި ނުކުތާއާމެދު ހައިކޯޓުން 

هللا މި ވާޤިޢާއާ ގުޅުންހުރި ޙަޤީޤަތްތަކަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމެއްނެތި ކަމުގައި ޢަބްދު  ނިންމާފައިވަނީ 

ގެ ފަރާތުން ބުނިނަމަވެސް، ހައިކޯޓުން މި ނުކުތާގައި ނިންމާފައިވާ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ޔާމީން 

 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ބުނެދެވިފައި هللا ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ގޮތެއް ޢަބްދު 

، ބަހުސްގެ ބޭނުމަށް ބެލިނަމަވެސް، އެސްކްރޯ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރިއިރު، ނުވާކަމަށާއި 

ގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާވި އެއް މިލިޔަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު އެ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްޔާމީން هللا ޢަބްދު

                                                           
 ޤަޟިއްޔާ  A/01-SC/2012ރު ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ަނންބަ  48
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ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް އެނގޭކަން ސާބިތުވާ އެއްވެސް -އެކައުންޓުގައި ނެތްކަން އެންޓި

 ން.ހެއްކެއް ނެތްކަ

ނަ ވަ 68އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  ،މާއްދާއާއި ވަނަ 40 ޤާނޫނުގެ  ޕާޓީގެ ސިޔާސީ -63.11

هللا ނެ ޢަބްދުތަޠުބީޤު ކޮށްފައިވަނީ ރަނގަޅަށް ނޫންކަމުގައި ބު  ،މާއްދާ ހައިކޯޓުން މާނަކޮށް

ންކަމަކީ އެ ގެ ފަރާތުން ޤާނޫނީ ބަހުސެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރާ ކަޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ޔާމީން 

 ފަރާތުން ހައިކޯޓުގައި އެ ފަދައިން ފާހަގަ ކޮށްފައިވާ ކަންކަމެއް ނޫންކަން.

ގައި، މި ގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައެޅުމުޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ޔާމީން هللاޢަބްދު -63.12

 ،ފައިސާއަކީ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާވެފައިވާ هللاމައްސަލައިގައި ޢަބްދު

ކަން  އިކުއިޒިޝަން ކޮސްޓުގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގއ. ވޮޑުމުލާގެ

ގެން ސާބިތުކޮށް ދިނުން ޤާނޫނީ ގޮތުން ލާޒިމު ނޫންކަމަށާއި، އެ ފައިސާއަކީ ކުށްކޮށް

 ހޯދާފައިވާ ފައިސާކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ ހާލަތެއް އޮތުމުން ފުދޭނެކަން.

ހެން ސަބަބުތައް ސާބިތުކުރުމަށް އެ ހެކިތައް ކި ހުށަހެޅި ސަބަބުތައް ނޫން އެހެ ދައުލަތުން -63.13

ދައުލަތުން ހެކި ހުށަހަޅާފައިވާ ސަބަބުތައް  ،ބޭނުންކޮށްފައިވާކަން ސާފުކޮށް އެނގެން އޮތްއިރު

ނޫން ސަބަބުތަކެއް ސާބިތުކުރުމަށް އެ ހެކިތައް ބޭނުންކޮށްފައިވާކަން އެނގޭނޭ ހަރުދަނާ 

ލްޤައްޔޫމަށް ދެއްކިފައި ނުވާކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޔާމީން ޢަބްދު هللا އެއްވެސް ހުއްޖަތެއް ޢަބްދު

ވަނަ މާއްދާގެ  5 49ހައިކޯޓުން  ނިންމާފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގެ 

ގެ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްޔާމީން هللا ވަނަ ނަންބަރުގެ ތަރަހައިން ބޭރުން ކަމުގައި ޢަބްދު 1)ށ( ގެ 

ނުކުތާގައި ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ފަރާތުން ބުނިނަމަވެސް، ހައިކޯޓުން މި 

 ކަން ބޭނުންވާ އެންމެހައި ކަންގޮތެއް ބުނެދެވިފައިނުވާކަމަށާއި، ހެކިންގެ ފަރާތުން ސާފުކުރަން 

 ދަޢުވާ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޤާނޫނީ އެއްވެސް އަސާސެއް ނެތްކަން.

                                                           
 2010/13ޤާނޫނު ނަްނބަރު  49
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ޓަށް ހުށަހެޅި ގެ ފަރާތުން ކްރިމިނަލް ކޯމް ޢަބްދުލްޤައްޔޫޔާމީން هللا މައްސަލައިގައި ޢަބްދުމި  -63.14

ކޯޓުން މައްސަލަ ދިފާޢީ ހެކިތަކަށް ޝަރީޢަތުން ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި އެކަން ހައި

މަށް އަސަރު ބެލި ފަނޑިޔާރުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ދިފާޢީ ހެކިތަކުގެ ތެރެއިން ޙުކު

 ނެތްކަން ލް ކޯޓުން ރިޢާޔަތް ނުކޮށް ދޫކޮށްލާފައިކުރާފަދަ އެއްވެސް ހެއްކަކަށް ކްރިމިނަ 

 ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުން އެނގޭކަން.

 ބާބުގައި  ވަނަ 20 ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ މާއްދާއަކީ، ވަނަ 28 ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތުގެ -63.15

ންމާ އަދި ތަކާއި ކުށުގެ ޒި މިންގަނޑު އަސާސީ އުފުލުމުގެ ޒިންމާ ކުށުގެ" ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ކުށްކަމުގައި "ވާ ގެއްލުމުގެ ޒިންމާ އުފުލުމާ ގުޅޭ ދިފާޢު" ތަކުގެ ތެރެއިން ކުށުން ކުރިމަތި

ލެވޭ ޢަމަލުތައް" ބެލެވޭ ޢަމަލުގެ ޒާތަށާއި ޙާލަތްތަކުގެ މައްޗަށް ބުރަވެ ކޯޓުން ނުބަލާ ދޫކޮށް

ގެ ދުލްޤައްޔޫމް ޢަބްޔާމީން هللا ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާކަމާއި، މި މާއްދާގައިވާ ދިފާޢެއް ޢަބްދު

ންމާފައިވާ ރާތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަޅާފައިނުވާތީވެ، ހައިކޯޓުން މި ނުކުތާގައި ނިފަ

 ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފު ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެކަން.

ން ފައިނޭންސްކުރު ޓެރަރިޒަމަށް އަދި ލޯންޑްރިންގ މަނީ ޢަމަލުކުރަމުންދާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި -63.16

ލީހުން ފާސްކޮށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނަކީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖި 

ތަޞްދީޤުކޮށްފައިވާ ޤާނޫނެއް ކަމަށާއި، އެ ޤާނޫނު މާނަކުރަންޖެހޭނީ އެ ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދު 

ވަނަ މާއްދާއާއި އަދި  07ވަނަ މާއްދާއާއި،  05ނުގެއްލޭ ގޮތަށް ކަމަށާއި، އެ ޤާނޫނުގެ 

ވާމީ ކޮންވެންޝަންތަކާއި ބެސްޓް ޤު ވަނަ މާއްދާއަކީވެސް، ކަމާ ގުޅުންހުރި ބައިނަލްއަ 08

 50އެފް.އޭ.ޓީ.އެފްގެ ) ފައިނޭންޝިއަލް އެކްޝަން ޓާސްކް ފޯރސްޕްރެކްޓިސްތަކާއި، 

ހުށަހެޅުންތަކާ އެއްހަމަކޮށްހުރި މާއްދާތަކެއްކަމަށާއި، އެ ޤާނޫނުގައި ކުށާއި އަދަބު ބަޔާންވެފައި 

ވާކަން އަދި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފު ނު 61އޮތް އޮތުން ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

                                                           
 އަށްވުރެ ިގަނ ގައުމު ބަިއވެިރވެަފއިެވެއވެ. 200ަވރެމންޓަލް ބޮޑީއެެކވެ. މި ޖަމާޢަުތަގއި ގަ-މިއީ އިންޓަރ  50



2021/SC-A/30  [2021] SC 110 

41 
 

ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގައި ބަޔާންކުރާ މިންގަނޑުން އެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  51

 ކުށެއް ސާބިތުވުމަށްވެސް ހުރަހެއް ނެތްކަން.

هللا ޢިމްރާން ޢަބްދު ކޯޓުގެ ސުޕްރީމް ހުރަސްއަޅާފަދަ، ސާބިތުކުރުމަށް  ކުށް މައްސަލައިގައި މި -63.17

ޤަޟިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ "އެކަށީގެންވާ  51ނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެ

ޝައްކެއް ނެތް މިންވަރަށް ސާބިތުވުމަށް ހުރަސްއަޅާ ކޮންމެ ޝައްކެއް" ނެތްކަމާއި، މި 

ގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ކްރިމިނަލް ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްޔާމީން هللا މައްސަލައިގައި ޢަބްދު 

ޔާމީން هللا އިވަނީ، އަދި އެ ޙުކުމަށް ހައިކޯޓުން ތާއީދުކޮށްފައިވަނީ ޢަބްދުކޯޓުން ޙުކުމް ކޮށްފަ

 51ޢަބްދުލްޤައްޔޫމާ ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅުނު ހެކިތަކުން އޭނާ ކުށެއްކޮށްފިކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 52ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގައި ބުނާ އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ޝައްކެއް ނެތުމުން ކަން.

ވަނަ  5ގެ ގެ ގޮތުގައި ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާއަކީ މަނިޓަރީ ގަވާއިދު އްޢުޤޫބާތެ ކުށުގެ -63.18

ގެ ގންޑްރިންނަންބަރުގެ އިމުގެ ތެރެއަށް ވަންނަ ފައިސާއެއް ނޫންކަމުގައިވާތީއާއި، މަނީ ލޯ 

ރިމަނާ ޖޫ ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގި ފައިސާގެ ޢަދަދުން  53ޤާނޫނުގެ 

އިކޯޓުން ވަނަ މާއްދާއާ ގުޅިގެން ހަ 05، މަނިޓަރީ ގަވާއިދުގެ ތީއިވާ ކުރުމަށް ބަޔާންވެފަ

 ނިންމާފައިވަނީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމުގައި ނުބެލެވޭކަން.

 53ނޫނުގެ ގެ ޤާ ގލޯންޑްރިން  މަނީ ކަނޑައަޅާފައިވަނީ އަދަބު ޖޫރިމަނާގެ  މައްސަލައިގައި މި -63.19

ށް ތީ، އެއީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަ ވާ ކަމަށްވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބުނާ ހުދޫދުގެ ތެރޭގައި

 ކަނޑައެޅިފައިވާ ޖޫރިމަނާގެ ޢަދަދެއް ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެކަން.

                                                           
 ޤަޟިއްޔާ  A/51-SC/2018  ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ަނންަބރު 51
 ުބގައި ދައުލަތުން ފާަހގަުކރާ ކަންކަމެވެ.ވަނަ ނުކުތާގެ ަޖވާ 20އަދި  19މިއީ ިއސްތިުއނާފީ  52
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 މައްސަލަ ދިރާސާ ކުރުމުގައި ކުރިމަތިވި ދަތިތައް 

އްސަލައިގައި އަހުރެންގެ ކުރިމަތީގައި އޮތް މި މައްސަލައަކީ އިސްތިއުނާފީ މައްސަލައެކެވެ. މި މަ  .64

ންމުމުގައި ހައިކޯޓުން މި މައްސަލަ ނި ނީގޮތެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭމައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަހުެރން 

 މި މައްސަލަ ކަންކަން ދެނެގަތުމަށް ޤާނޫނާ ޚިލާފުވެފައިވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަމުގެ މައްޗަށެވެ. މި 

ޔުންތައް ގިނަ ލިދިރާސާ ކުރުމަށް އަހުރެން ފެށިއިރު، ފާހަގަ ކުރެވުނީ، މި މައްސަލައަކީ ނިސްބަތުން 

ހައިތަނަށް އެއްކަމެވެ. އަދި މި މައްސަލައިގައި ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ މިމައްސަލަ

ސަލައިގައި ހައިކޯޓުން ލިޔެފައިވާ އެންމެ ދިގު ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓެވެ. އަދި މި މައް

 ހުށަހެޅިފައިވާ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތައްވެސް ނިސްބަތުން ގިނަކަމެވެ.

ކާ ގުޅިގެން ތާތަކަށް ރުޖޫޢަވިއިރު، އެ ނުކުތާތަކުގައި ހައިކޯޓުން އެ ނުކުތާތަ އިސްތިއުނާފީ ނުކު .65

ވެ. އެއް ވާޤިޢާއަކާ ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތަކަކީ ކޮބައިކަން އެނގޭނެހެން ސާފުކޮށް ޙަވާލާ ދީފައިނުވެއެ

ތަނަށް މި  ގުޅޭ އެއް ނުކުތާއަށްވުރެ ގިނަ ނުކުތާ، ތަރުތީބެއްނެތި އިސްތިއުނާފު ފޯމުގެ އެތަން

އިވާ ތަރުތީބުން ވިއްސިވިހާލިވެފައިވެއެވެ. އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތައް އިސްތިއުނާފީ ފޯމުގައި ހިމަނާފަ

، ރެވިދާނެތީވެހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ޝަރީޢަތުގައި ދީފިނަމަ، މައްސަލައިގެ ވަގުތު އިގުތިސާދު ނުކު 

ރުމަށްފަހު އެ ކުތައް އަލުން ތަރުތީބު އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުގެ ޙައްޤު ނުގެއްލޭނެހެން އެ ނުކުތާ 

 މި އަހުރެންގެ  ނުކުތާތައް އެ ތަރުތީބުން ހުށަހަޅައި ޖަވާބު ދިނުމަށް ނިންމުނީ މި ސަބަބާހުރެއެވެ.

ޝަރީޢަތުން  ރައުޔުގައި އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކަށް ޙަވާލާ ދީފައިވަނީ އެ ނުކުތާތައް ހުށަހަޅަން 

 ފުރުސަތު ދިން ތަރުތީބުންނެވެ.

ތިއުނާފީ ނުކުތާތައް ބަޔާންކުރުމުގައި، އެ ނުކުތާތަކާމެދު ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ އިސް .66

ކިހިނަކުންކަމާއި، އެ ނިންމުން އޮތީ ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުގެ ކޮން ސަފުހާއެއްގައިކަމާއި، ވަކި ކަމަކަށް 

ނުވަތަ ރިޢާޔަތް ހައިކޯޓުން ރިޢާޔަތް ކޮށްފައިނުވާނަމަ، އެ ވާހަކައެއް ހައިކޯޓުގައި ދެއްކިކަން 

ކުރަންޖެހޭ ސަބަބު ސާފުކޮށް އެނގެން ވާނެއެވެ. އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއެއްގައި އެއްވެސް ކޯޓެއްގެ 
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ނިންމުމަކަށް ޙަވާލާދޭނަމަ ޙަވާލާ ދޭންވާނީ އެ ނިންމުމަކީ ކޮބައިކަން އެނގޭނެފަދައަކުންނެވެ. ބޭރު 

މިފަދައިން ޢަމަލު ކުރެވެންވާނެއެވެ. މިކަން ގައުމެއްގެ ކޯޓަކުން ނިންމާފައިވާ މައްސަލައެއްނަމަވެސް 

މި މޭރުމުން ހުންނަ ނަމަ، ހުރިހާ ފަރާތެއްގެ ވަގުތު ސަލާމަތް ކޮށް، މައްސަލަ ދިރާސާ ކުރުން ލުއި 

 ފަސޭހަވެގެންދާނެއެވެ.

ސްތިއުނާފީ މި އިސްތިއުނާފީ މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުމުގައި އިސްތިއުނާފީ ފޯމުގައި އި .67

އިވެއެވެ. ނަމަވެސް އް ހިމެނިފައިވާ އިމުން ބޭރުވެ އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުން ވާހަކަ ދައްކާފަނުކުތާތަ

ނުކުތާތައް  މި ކަންކަމަށް އަހުރެންގެ މި ރައުޔުގައި ބުރަދަނެއް ނުދެމެވެ. އެހެނީ އިސްތިއުނާފީ 

ރަހައިން ބޭރުނުވެ ކުގެ ތަލިޔުމުން ހުށަހެޅުމުގެ ބޭނުމަކީ، އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތަށް އެ ނުކުތާތަ

 ބޭރުން ވާހަކަ ވާހަކަ ދެއްކުމާއި ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމެވެ. އެ ނުކުތާތަކުން 

ނަމަވެސް، ދައްކާނަމަ، އިސްތިއުނާފީ އިންތަކާއި މިންތައް ނުހިފެހެއްޓޭނެއެވެ. ކަންމިހެން އޮތް

 އެއް ދެއްކުމަށް  ދައްކަން ބޭނުންވި ހުރިހާ ވާހަކަ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ދެ ފަރާތުން

ހުށަހެޅުނު  ސަބަބަކީ، މި މައްސަލައިގައި ހައިކޯޓަށް ލިޔުމުން ފައިވާނެއެވެ.ން ފުރުސަތު ދީކޯޓު

ހަނު ކުރުކޮށް ވާހަކަ ލިޔުންތަކާއި، ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުގައި ނު

ގެން ގޮސްދާނެ ން މައްސަލައިގެ ޚަޞްމުންގެ ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތަފުސީލުތައް ގެއްލި ދައްކާފައި ހުރުމު 

 ކަމަށް ފެންނާތީއެވެ.

 ޝަރީޢަތުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ކަންކަން 

ހުށަހެޅިފައިވާ މި މައްސަލައިގައި ހުށަހެޅިފައިވާ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކަށާއި، އެ ނުކުތާތަކުގެ  .68

ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު، އަހުރެން އެންމެ ފުރަތަމަ ގޮތެއް  ރައްދުގައި ދައުލަތުގެ

ކަނޑައަޅާނީ ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގެ ކުރިއަށް އަންނަ އިޖުރާއީ ކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން މި 

 އިސްތިއުނާފީ ފުރަތަމަ މައްސަލައިގައި ހުށަހެޅިފައިވާ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކާމެދުގައެވެ. މި ގޮތުން 
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 ނުކުތާއިން ފެށިގެން ފަސްވަނަ ނުކުތާގެ ނިޔަލަށް ހުރި ނުކުތާތަކާއި، ހަތްވަނަ ނުކުތާއާމެދު،

 އަހުރެންނަށް ފެންނަ ގޮތް ބަޔާން ކުރާނަމަވެ. 

ދެން ގޮތެއް ހު ޝަރީޢަތުގެ ކުރީގެ މަރުޙަލާއާ ގުޅޭ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކަށް ގޮތް ކަނޑައެޅުމަށްފަ  .69

ތުން އިސްތިއުނާފީ ރުޙަލާއާ ގުޅޭ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކާމެދުގައެވެ. މި ގޮކަނޑައަޅާނީ ޝަރީޢަތުގެ މަ 

ވަނަ  15 ވަނަ ނުކުތާއާއި، 14ވަނަ ނުކުތާއާއި،  16ވަނަ ނުކުތާއާއި،  06ވަނަ ނުކުތާއާއި،  08

 ވަނަ ނުކުތާއާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައަޅާނަމެވެ. 22ވަނަ ނުކުތާއާއި  21ނުކުތާއާއި، 

ލަކީ ކުށް ރީޢަތުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ މައިގަނޑު ކަމަކީ، ވަކި މުދަމި މައްސަލައިގައި ޝަ .70

ދަޢުވާކުރެވޭ މަނީ  ކޮށްގެން ހޯދާ މުދާކަން އެކަށީގެންވާ ސަބަބުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޝައްކުކުރެވިގެން

ކުށް"  ޅިފައިވާގު ކުށް ސާބިތުކުރުމުގައި "މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ ކުށާ  ،ލޯންޑްރިންގގެ މައްސަލަތަކުގައި

 ނުވަތަ ޕްރިޑިކޭޓް އޮފެންސް ސާބިތުވާންޖެހޭނެކަން ނުވަތަ ނޫން ކަމާމެދުގައެވެ.

ށްކޮށްގެން ކުމި ނުކުތާއާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުގައި އެކަށީގެންވާ ސަބަބުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް  .71

ން ނުވަތަ ނޫންކަން ކަހޯދާފައިވާ މުދަލެއްކަން ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ މީހާއަށް ޝައްކުކުރެވޭ ހާލަތެއް އޮތް

ޒަންކުރުމުގައި ޝަރީޢަތުން ވަޒަންކުރާނީ ކިހިނަކުންކަން ދެނެގަންނަންޖެހެއެވެ. އަދި މިފަދައިން ވަ

މެދު ގޮތެއް  ހެކި ހުންނަންޖެހޭނެ މިންވަރަކީ ކޮބައިކަންވެސް ދެނެގަންނަންޖެހެއެވެ. މި ނުކުތާއާ 

ނަ މާއްދާއާއި ވަ 07ވަނަ މާއްދާއާއި،  05ގެ ގެ ޤާނޫނުގކަނޑައެޅިގެން އަންނައިރު، މަނީ ލޯންޑްރިން

ވަނަ  17ވަނަ މާއްދާ މާނަކޮށް ތަޠުބީޤު ކުރުމާ ގުޅިގެން ފާހަގަކޮށްފައިވާ އިސްތިއުނާފީ  08

 ވަނަ ނުކުތާއާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައެޅިގެން ދާނެއެވެ.  18ނުކުތާއާއި 

ދު ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށްފަހު ކުށުގެ ނިޔަތުގެ ރުކުނާ ގުޅޭ އިސްތިއުނާފީ މައިގަނޑު ދެ ނުކުތާއާމެ  .72

އިސްތިއުނާފީ ދެން އަހުރެން ގޮތެއް ކަނޑައަޅާނީ މި މައްސަލައިގެ ހެކިތަކާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ 

ތެރޭގައި އެ ރުކުން ސާބިތުކުރުމަށް ހެކި ބޭނުންވާކަމަށް ކަނޑައެޅިއްޖެނަމަ، އޭގެނުކުތާތަކާމެދުގައެވެ. 

ތަކުގެ ތެރެއިން އެ ފަދަ ހެކިތަކާ ގުޅޭ އަންނަނިވި ތަރުތީބުން ބާކީ ހުރި މި އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާ
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ތުހުމަތު ބު އަހުރެން މި ބަލަނީ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައަޅާނަމެވެ. މި ތަރުތީ

 ބެލެވޭ ތަރުތީބަށެވެ. ކުރެވޭ ކުށުގެ ޢަމަލު ހިނގާފައިވާކަމަށް

 ޝަފަހީ ވާ  ދެކޮޅަށް ހެކިބަސް ދީފައިބްދުލްޤައްޔޫމާޢަ  ޔާމީން هللاޢަބްދު މައްސަލައިގައި މި -72.1

 ވަނަ ނުކުތާ  09ހެކިންނަކީ ޢަދުލުވެރި ބައެއް ނޫންކަމުގައި ބުނެ ފާހަގަ ކުރި އިސްތިއުނާފީ 

ނާ އެއްގޮތަށް މި މައްސަލައިގައި ހުށަހެޅުނު ކިތާބީ ހެކިތަކުން ހެކި ވަޒަންކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫ  -72.2

 ވަނަ ނުކުތާ  10ސްތިއުނާފީ ނޫންކަމުގައި ބުނެ ފާހަގަކުރި އި

ނީ ޤާނޫނާ ވަނަ މާއްދާ ތަޠުބީޤުކޮށްފައިވަ 40ގެ ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު މި މައްސަލައިގައި  -72.3

 ވަނަ ނުކުތާ  12ޚިލާފަށް ކަމުގައި ބުނެ ފާހަގަ ކުރި އިސްތިއުނާފީ 

އެ ށްފަހު، މިކް ބޭންކަށް ޖަމާވެފައިވާ ފައިސާއިން މުޢާމަލާތު ނުކުރުމަށް އެންގުމައިސްލާ -72.4

ނީ ޤާނޫނާ ކަށަވަރުކޮށްފައިވަ ގިއާފައިސާ އެސްކްރޯ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމަށް އެންގި ވާ

  ވަނަ ނުކުތާ 11ޚިލާފަށް ކަމުގައި ބުނެ ފާހަގަކުރި އިސްތިއުނާފީ 

ގެ ފަރާތުން ފާހަގަ ކޮށްފައިވާ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްޔާމީން هللا ވަނަ ނުކުތާގައި ޢަބްދު 13އިސްތިއުނާފީ  .73

ބުނާ ފައިސާ ދައުލަތުން ސީއަށް ލިބެންޖެހޭނެ ކަމުގައި  މައްސަލައިގައި އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.އެއްކަމަކީ، މި

މި ޝައްކު އިތުރަށް ކަށަވަރު  ދޭ ކަމެވެ.އެސް.އޯ.އެފްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާވިކަމާމެދު ޝައްކެއް އުފެ

ހުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ވެފައިވަނީ މި މައްސަލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅި ފަ

ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ފެނުމުން  53ތުގެ މައްސަލަ ޒިޔާهللا ވ. ޢަބްދު ގެ އޮފީސްޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ކަމަށެވެ. މި ރިޕޯޓުގައި ގއ. ވޮޑަމުލާގެ ފައިސާ ދެއްކުމަށް ވޮޑަމުލާ ކުއްޔަށް ދޫކުރި ފަރާތުން 

ވ.  ގެ އޮފީސްޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ބަރު، އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ޗެކްގެ ނަން 

އިގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ގޮތާއި، އެ ޗެކް 54ޒިޔާތުގެ މައްސަލަهللا ޢަބްދު

                                                           
 ޤަޟިއްޔާ  C/2017-Cr/744ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަްނބަރު  53
 އބމ. 54
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ތަފާތުތަކެއް  ގޮތާޖަމާވިކަމަށް ބުނާ އެސް.އޯ.އެފް.ގެ އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓްގައި ބަޔާންވެފައި އޮތް 

ށް ބެލުމުން އިސްތިއުނާފު ކުރެވިފައިވާ މި މައްސަލައިގައި އެ ޗެކް އެބަހުއްޓެވެ. އެ ތަފާތު އިތުރަ

هللا ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. ޢަބްދު ޑިޕޮޒިޓް ކުރިކަމަށް ބެލެވޭ ޑިޕޮޒިޓް ސްލިޕްގައިވާ ނަންބަރާއި، 

އިރު، ޑިޕޮސިޓް ވާކްރިމިނަލް ކޯޓުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނަންބަރާ ދިމާ  55އިގައިޒިޔާތުގެ މައްސަލަ

އިވާ ނަންބަރު އެސް.އޯ.އެފްގެ އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓްގައިވާ ނަންބަރާ ދިމާނުވާކަން ސްލިޕްގަ

 އެނގިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ވަނަ  20އަދި  19ނާފީ އުވަނަ ނުކުތާއާ މެދު ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުގައި އިސްތި 13ނާފީ އުއިސްތި .74

ޔާމީން هللا ބްދުވަނަ ނުކުތާ ޢަ 13ނުކުތާއާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައެޅިގެން ދާނެއެވެ. އަދި އިސްތިއުނާފީ 

 ރުތީބުން އެ ތަވަނަ ޕެރެގްރާފުގައިވާ  72މި ރައުޔުގެ ، ޢަބްދުލްޤައްޔޫމާ އެއްކޮޅަށް ނިމިއްޖެނަމަ

 ކުރެވިގެންދާ އި، އުސޫލުތައް ތަޠުބީޤުނަ ގޮތް ބަހުސްގެ ބޭނުމަށާނުކުތާތަކާމެދު އަހުރެންނަށް ފެން 

 . ބަޔާންކުރާނަމެވެ ގޮތް ބުނެދިނުމުގެ ގޮތުން

ފައިވެއެވެ. އެ ހެކިތަކުގެ ޅާމި މައްސަލައިގައި އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުން އައު ހެކިތަކެއް ހުށަހަ .75

އެންމެ  ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ތެރެއިން ޝަފަހީ ހެކިން ބަލައި ނުގަތުމަށް މި މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން

 ހެކިތައް ބަލައިގަންނަނަމަ، ބާކީ 56ފަހުން ބޭއްވުނު ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުމުގައި ނިންމާފައިވާނެއެވެ.

އެކަން އަދި ބަލައި ނުގަންނަނަމަ، އެކަމުގެ ސަބަބު އެ ެހއްކާ ގުޅޭ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއާމެދު ގޮތެއް 

 ނިންމުމުގައި އަހުރެން ހިމަނާނަމެވެ.

ށް މަތީގައި މި ބަޔާންކުރި ތަރުތީބުން މި މައްސަލައިގައި އަހުރެންގެ ރައުޔު ތަފުސީލުކޮ  .76

 ކަމެއް ށްފަހު، ޖުމުލަ ގޮތެއްގައި އަހުރެންނަށް މި މައްސަލައިން ފާހަގަ ކުރެވޭ ބަޔާންކުރުމަ

 ވެ.އޮވެއްޖެނަމަ، އެކަމެއް ބަޔާންކޮށް، މި މައްސަލަ ނިންމަން ފެންނަ ގޮތް ހާމަކުރާނަމެ 

                                                           
 އބމ. 55
 ދުވަހު ސުޕްީރމް ކޯޓުގައި ޭބްއވުނު އަުޑއެހުން  2021އޮކްޓޯބަރ  05 56
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 އިބްތިދާއީ މަރުޙަލާއާ ގުޅޭ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތައް  ތަޙްޤީޤާއި ދަޢުވާކުރުމާއި 

ޔާމީން هللا ބްދުކުރުމާއި، އިބްތިދާއީ މަރުޙަލާއާ ގުޅިގެން މި މައްސަލައިގައި ޢަ  ތަޙްޤީޤާއި، ދަޢުވާ .77

ކުތާތައް ނުނުކުތާއެއް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. އެ ހުރިހާ  07ގެ ފަރާތުން ޖުމުލަ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް 

 އެވެ.ހިމެނޭނެހެން ފަސް ކަމެއްގައި އަހުރެންނަށް ފެންނަ ގޮތް ތިރީގައި މި ބަޔާން ކުރަނީ 

 ޤު ކުރިއަށް ގެންދިއުން ތަޙްޤީ 

ގަކޮށްފައިވަނީ މި ފާހަ ގެ ފަރާތުން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްޔާމީން هللا އިސްތިއުނާފީ ފުރަތަމަ ނުކުތާގައި ޢަބްދު .78

ވަނަ  05ނޫނުގެ ވަނަ މާއްދާއާއި އެ ޤާ 76މައްސަލައިގައި ހައިކޯޓުން ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 

އިގައި މި މައްސަލަ ނީ ރަނގަޅަށް ނޫންކަމުގައެވެ. ސަބަބަކީ،މާއްދާގެ )ހ( މާނަކޮށް ތަޠުބީޤު ކޮށްފައިވަ

އް ކަމުގައިވާ އެހެން މައްސަލަތަކާ ޚިލާފަށް މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ ކުށާއި، އެ ކުށާ ގުޅިފައިވާ ކުށެ

ނީ ޖިނާއީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށް ހިމެނިފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން މި މައްސަލައިގައި ހިންގަންޖެހޭ

ގޭޝަނެކެވެ. ފަދައިން ޖޮއިންޓް އިންވެސްޓި ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ 76ނުގެ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫ

ން އެކަން ޖިނާއީ ނަމަވެސް، މި މައްސަލަ ހަމަ އެކަނި ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން ތަޙްޤީޤު ކޮށްފައި އޮތުމު 

 ކުރި ނާކޮށްވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފެވެ. އަދި މި ތަޙްޤީޤުގެ މައްޗަށް ބި 76އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 

ކޮށްފައިވާ ތަޙްޤީޤެއް ދަޢުވާއަކީ، އެ ދަޢުވާގައިވާ ކުށާ ގުޅިގެން ތަޙްޤީޤުގައި އެއްވެސް ވަރަކަށް ސުވާލު

 ނޫން ކަމަށެވެ.

ވަނަ މާއްދާއަށް  76މި ނުކުތާގައި ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ  .79

ސްޓިގޭޝަނެއް ހިންގަންޖެހޭނީ، "ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ ވެން ބަލާއިރު، އެ މާއްދާގެ ދަށުން ޖޮއިންޓް އި

އެއް އިދާރާއިން ތަޙްޤީޤުކުރަމުންދާ ކުށަކީ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އެހެން އިދާރާއަކުން ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ 

އެވެ. މި އުސޫލު މި މައްސަލައަށް ތަޤުބީޤުކުރާއިރު، މި ، އިޚްތިޞާޞް ލިބޭ ކުށެއް ކަމުގައިވާނަމަ"

ޖޮއިންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަނެއް ހިންގަންޖެހޭނީ މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ ކުށް ތަޙްޤީޤު  މައްސަލައިގައި



2021/SC-A/30  [2021] SC 110 

48 
 

ކުރުމުގެ ބާރު ދެ އިދާރާއަށް ލިބިފައިވާނަމައެވެ. ނަމަވެސް، މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ކުށް ތަޙްޤީޤު ކުރުމުގެ 

 21 57ބާރު އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެން ނުވާކަން، އެންޓި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ 

 ވަނަ މާއްދާއަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮންނަ ކަމަށެވެ. 23ވަނަ މާއްދާއާއި 

 ޤާނޫނުގެ ތުގެވެސްޓިގޭޝަން ހިންގުމުގެ އުސޫލުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖިނާއީ އިޖުރާއަންޖޮއިންޓް އި  .80

 ގައި އޮތީ،ވަނަ މާއްދާ  76

 ތަޙްީޤުޤ ޞަ ބާވަތެއްގެ ޖިނާއީ"ފުލުހުން ތަޙްޤީޤުކުރަމުންދާ ިޖނާއީ މައްސަލައެއްގައި ވަކި ޚާއް

ވި އަންނަނި  ،ހިންގުމުގެ ބާރު ޤާނޫނަކުން ލިބިދީފައިވާ އިދާރާއެއްގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާނަމަ

 ދެގޮތުންކުރެ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރަްނވާނެއެވެ.

ދާރާއަށް )ހ( އެ ކުށުގެ އެ ބައިގެ ތަޙްޤީޤު އެ އިދާރާއަކުން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށްޓަކައި އެ އި

 ނުވަތަ  ؛ލަ ހުށަހެޅުންމައްސަ

އް )ށ( މި ޤާނޫނުގެ ަދށުން ަހދާ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ ޖޮއިންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަނެ 

 މި ފަދައިންނެވެ.  ހިންގިދާނެއެވެ."

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި އޮތީ  05އަދި މި ޤާނޫނުގެ 

ށީގެންާވ އެކަ ،ގެ މައްސަލަ"ދައުލަތުން ކުރާ ކޮންމެ ޖިާނއީ ދަޢުވާއެއްގައި އެކުލެވިގެންވާ ކުށު

 މި ފަދައިންނެވެ. މިންވަރަކަށް ތަޙްޤީޤުކުރެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ."

ގެ ކުށް ފުރިހަމަވުމުގައި، ގމަނީ ލޯންޑްރިންގގެ ކުށުގެ މައްސަލަތަކަށް ބަލާއިރު، މަނީ ލޯންޑްރިން  .81

. އަނެއްބައި ފަހަރު، އެ ބައެއް ފަހަރު މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ ކުށާ ގުޅިފައިވާ ކުށެއް ބޭނުންވެއެވެ

ކުށެއް ކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ މުދާ ނިސްބަތްވާ ކުށެއް ބޭނުންވެއެވެ. އަދި ބައެއް ހާލަތުގައި ރާއްޖެއިން 

ބޭރުގައި ހިނގާ މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ ކުށާ ގުޅިފައިވާ އެހެން ކުށެއްވެސް ތަޙްޤީޤު ކުރެވިފައި 

ތަކާ ޚިލާފަށް މަނީ ލަ، އެހެން ޖިނާއީ މައްސަ އޮންނަންޖެހިދާނެއެވެ. އެހެން ގޮތަކަށް ބުނާނަމަ

                                                           
 2008/13ޤާނޫނު ނަްނބަރު  57
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ކީ ހުރިހާ ހާލަތެއްގައި އެންމެ ކުށެއް ތަޙްޤީޤު ކޮށްގެން ތަޙްޤީޤު ފުރިހަމަ ކަ ލޯންޑްރިންގގެ މައްސަލަތަ

 ކުރެވިދާނެ މައްސަލަތަކެއް ނޫނެވެ.

ތަޙްޤީޤު ކުރާ  މި އުސޫލު މި މައްސަލައަށް ތަޠުބީޤު ކުރުމަށް ބަލާއިރު، ޢާންމު ޖިނާއީ މައްސަލަތައް .82

ވާ ބާރެކެވެ. އުސޫލުން މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ ކުށް ތަޙްޤީޤު ކުރުމުގެ ބާރަކީ، ފުލުހުންނަށް ލިބިގެން

އް މިލިޔަން އެގެ އެކައުންޓަކަށް ޖަމާވި ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްޔާމީން هللا އަދި މި މައްސަލައިގައި ޢަބްދު

ގެ ކުށް ކަމުގައި އި، އެ ކުށަކީ ކޮރަޕްޝަން ރަކީ ކުށް ކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ ފައިސާކަމަށާ އެމެރިކާ ޑޮލަ

ގެ ތަޙްޤީޤުގެ ދައުލަތުން ބުނެއެވެ. މި ހާލަތުގައި އުފެދޭ އެއް ސުވާލަކީ، މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ ކުށު

ޕްޝަންގެ ކުށް ތެރެއިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށް ތަޙްޤީޤު ކުރެވެންޖެހޭ ހެއްޔެވެ؟ އަނެއް ސުވާލަކީ ކޮރަ 

ޔެވެ؟ އަހުރެން މި ޑްރިންގގެ ކުށުގެ ތަޙްޤީޤަކީ ބާޠިލު ތަޙްޤީޤެއް ހެއްތަޙްޤީޤު ނުކުރާނަމަ މަނީ ލޯން

 މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ކުށް ސާބިތުވުމުގައި ގުޅިފައިވާ ކުށް ، ގެ ޖަވާބު ދޭނީތަކު ސުވާލު 

ފައިވާ އިސްތިއުނާފީ ގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާޢަބްދުލްޤައްޔޫމްޔާމީން هللا ސާބިތުވާންޖެހޭނެކަމަށް ބުނެ ޢަބްދު

 ވަނަ ނުކުތާއަށް ޖަވާބު ދިނުމަށްފަހުގައެވެ. 18އަދި  17

 ދެވަނަ ގެ ފަރާތުން ފާހަގަކުރާޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ޔާމީން هللا މި އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާގައި ޢަބްދު  .83

ތަޙްޤީޤުގައި  ނުކުތާއަކީ، މި މައްސަލައިގައި އޭނާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ ކުރެވިފައިވާ ކުށާ ގުޅިގެން

ގު މައުލޫމާތު ވެ. ސުވާލު ކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކަށް ދޮއެއްވެސް ސުވާލެއް ނުކުރާކަމަށެ 

މުގެ ކުރިން ދެވޭ ދީފައިވާ ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ކަމަށެވެ. މިކަން "ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަރާތާ ސުވާލުކުރު 

 ން އެނގޭ ކަމަށެވެ.އިޤާނޫނީ އިންޒާރު" 

 2019ޖެނުއަރީ  08ގި ތަޙްޤީޤުގައި ގެ މައްޗަށް ފުލުހުން ހިންޢަބްދުލްޤައްޔޫމްޔާމީން هللا ޢަބްދު .84

ގައި ދީފައިވާ ޤާނޫނީ އިންޒާރުގައި މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ ކުށާ ގުޅިގެން މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ މާއްދާއާ ޙަވާލާދީ އިންޒާރު ދީފައިވާކަން އެ އިންޒާރުން އެނގެއެވެ. އަދި ތުހުމަތު ކުރެވޭ  53

ގެ ކުށުގެ ވާހަކަ ހިމެނިފައިވެއެވެ. އަދި މި ގލޯންޑްރިންމައްސަލައިގެ ތަފުސީލުގައިވެސް މަނީ 
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ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އޭނާގެ ވަކީލުގެ ހާޒިރުގައި ސޮއިކޮށް އިނގިލީގެ هللا އިންޒާރުގައި ޢަބްދު

 ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ޔާމީން هللا ގައި ޢަބްދު 2019ޖެނުއަރީ  08ނިޝާން ޖަހާފައިވެއެވެ. އަދި 

އި މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ ކުށާ ގުޅިގެން ސުވާލުކުރެވިފައިވެއެވެ. މި ފުލުހުންނަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުގަ

މި ގޮތަށް ލިޔުމުން ހާމަކޮށް ފެންނަން ހުރިއިރު، މިކަން މި ބަޔާންކުރެވުނު ގޮތާ ޚިލާފަށް  އްވާޤިޢާތަ

ގެ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްޔާމީން هللا ހުރިކަން އެނގޭނެ ހެއްކެއް ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި ހައިކޯޓުގައި ޢަބްދު

އޮތީ މިފަދައިން ބުނާ ބުނުމެކެވެ. ކަން މިހެން އޮތް އިރު،  ތުން ހާމަކޮށްފައިނުވެއެވެ. ހަމައެކަނިފަރާ

 އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާގެ މި ބައިގައި ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭނެ ތަނެއް އޮތްކަމުގައި އަހުރެން ނުދެކެމެވެ.

 ރިއަށް ގެންދިއުން ތަފާތު ކުރުމުގެ ތެރެއިން އުފުލާފައިވާ ދަޢުވާއެއް ބަލައިގަނެ ކު 

ތާގައި ބުނަނީ ވަނަ ނުކު  03ގެ ފަރާތުން ފާހަގަކުރާ އިސްތިއުނާފީ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްޔާމީން هللا ޢަބްދު .85

ލައި، އެ ގެ މައްޗަށް މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ އުފުޢަބްދުލްޤައްޔޫމްޔާމީން هللا ޢަބްދު

ވަނަ  20އި ވަނަ މާއްދާއާ 17ސާސީގެ މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ޤާނޫނުއަ

ނަލް ކޯޓެކޭ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ހަމަހަމަ ކަމުގެ އުސޫލުން ބޭރުންކަމަށެވެ. އަދި މި ނުކުތާ ކްރިމި

ހައިކޯޓުން  އެއްފަދައިން ހައިކޯޓުގައިވެސް ފާހަގަ ކުރިކަމަށާއި، މި ނުކުތާގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ށް ރަނގަޅަ  ތަޠުބީޤު ކޮށްފައިވަނީ ނަ މާއްދާ މާނަކޮށްވަ 20ވަނަ މާއްދާއާއި  17ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 ނޫންކަމަށެވެ.

ގެ ފަރާތުން އްޔޫމްޢަބްދުލްޤަ ޔާމީންهللا މި ނުކުތާއާ ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ، ޢަބްދު .86

ށްފައި އޮތް ވަނަ މާއްދާ މާނަކޮށް ތަޠުބީޤުކޮ 20ވަނަ މާއްދާއާއި  17ހައިކޯޓުން ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނޫނީ ސަބަބެއް ތުން ރަނގަޅު ނޫންކަމުގައި ބުނިނަމަވެސް އެ ފަދައިން ރަނގަޅު ނޫންކަމަށް ބުނާ ޤާ އޮ

 ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވާކަމަށެވެ.

ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު، އެ މާއްދާގައި ވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދެވަނަ ބާބުގައި  17ޤާނޫނުއަސާސީގެ  .87

 މިނިވަންކަން ލިބިދިނުމުގައި ތަފާތު ކޮށްގެން ނުވާނެ ވާހަކައެވެ. މީގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހައްޤުތަކާއި 
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އަދި އެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު  ،ވަނަ މާއްދާގައިވަނީ، "ޤާނޫނުގެ ކުރިމަތީގައި 20އިތުރުން 

ން ޤާނޫނު  ،ހިންގުމުގައި ކޮންމެ މީހަކީ ވެސް ހަމަހަމަވެގެންވާ މީހެކެވެ. އަދި ޤާނޫނުގެ ރައްކާތެރިކަމާއި

 ލިބިދޭ މަންފާތައް ހަމަހަމަކަމާއެކު ލިބުމަކީ ހަމަ ކޮންމެ މީހެއްގެ ވެސް ޙައްޤެކެވެ." މި ފަދައިންނެވެ.

ފާތު ނުކުރުމުގެ ގެ ފަރާތުން ޤާނޫނުއަސާސީގައިވާ ހަމަހަމަ ކަމާއި ތަ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްޔާމީން هللا ޢަބްދު .88

ޓުގެ ނިންމުމަށް ނުކުތާއާ ގުޅިގެން އެ ކޯއުސޫލާބެހޭ ގޮތުން ހައިކޯޓުގައި ފާހަގަ ކުރި އިސްތިއުނާފީ 

އި ހުރި މީހެއްގެ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމާ އެއް ހާލަތެއްގަ هللا "ޢަބްދު އެ ނިންމުމުގައިވަނީ، ، ބަލާއިރު

އްޔޫމަށް ދެއްކިފައި ޔާމީން ޢަބްދުލްޤަهللا މައްޗަށް ދަޢުވާ ނުކޮށް ދޫކޮށްލާފައިވާކަމުގެ ޙުއްޖަތެއް ޢަބްދު

 Cr-C/2019/60ގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް  ޔާމީންهللا ނުވާތީ ޢަބްދު 

 20އްދާއާއި ވަނަ މާ 17ޤަޟިއްޔާގައި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ ދަޢުވާއަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

  ބެލެވޭނެ ޤާނޫނީ ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ތަފާތު ކުރުމުގެ ތެރެއިން އުފުލާފައިވާ ދަޢުވާއެއް ކަމުގައި

 ހަމައެއް ނެތްކަމަށެވެ." މި ފަދައިންނެވެ.

ވަނަ  20 ވަނަ މާއްދާއާއި 17މި ނުކުތާގައި ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމަށް ބަލާއިރު، ޤާނޫނުއަސާސީގެ  .89

 ވަޒަންކުރުމުގައި މާއްދާ މާނަކޮށްފައި ނުވެއެވެ. އަދި އެ މާއްދާ ތަޠުބީޤު ކުރެވޭނެ ހާލަތެއް އޮތްކަން

ގެ ފަރާތުން ޔޫމްޢަބްދުލްޤައްޔާމީން هللا ކަން އެނގޭނެ ހުއްޖަތެއް ޢަބްދުއެފަދައިން ތަފާތު ކޮށްފައިވާ 

 ން ނިންމާފައިވެއެވެ.ދެއްކިފައި ނުވާކަން ހައިކޯޓު 

ހައިކޯޓުން މައްސަލަތައް ބަލާނީ ދަށު ކޯޓުގައި ހުށަހެޅި ހެކިތަކާއި ދިފާޢުތަކަކީ އަސާސްކަމުގައި  .90

ގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ އުފުލުމުގައި ތަފާތު ބްދުލްޤައްޔޫމްޢަ ޔާމީން هللا ކަމުގައިވުމާއެކު، ޢަބްދު 58ބަލައިގެން

ކުރުމެއް ގެންގުޅެފައިވާނެކަން އެނގޭނެ ހެއްކެއް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަން ނުވަތަ 

ޔާމީން هللا ނޫންކަމަށް ބަލާއިރު، ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއްގެ ގޮތުގައި ޢަބްދު

މި ، ވަނަ މާއްދާ ފާހަގަކޮށް 20ވަނަ މާއްދާއާއި،  17ން ޤާނޫނުއަސާސީގެ ގެ ފަރާތު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް 

                                                           
 ވަނަ މާްއދާެގ )ހ( 32ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫުނގެ  58
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ތުގެ މައްސަލައިގައި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤުކޮށް ދަޢުވާ ކުރުމުގައި އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީގެ ޚިޔާނަ

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމާ ދެމެދު ތަފާތު ކޮށްފައިވާކަން هللا ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުންނާއި، ޢަބްދު

ނަމަވެސް އެ ހުށަހެޅުމުގައި މިކަން ސާބިތު ކުރުމަށް އެއްވެސް ހެއްކެއް  59ކޮށްފައިވެއެވެ.ފާހަގަ

 60ހުށަހަޅާފައިވާކަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުން އެނގެންނެތެވެ.

هللا ޢަބްދު  ހުންނާއިމީތުގެ މައްސަލައިގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީގެ އިތުރަށް އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީގެ ޚިޔާނަ .91

ލަތެއްގައި ތިބި ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަކީ އެއް ހަމައެއްގައި ތިބި ބައެއް ނޫންކަން ނުވަތަ އެއް ހާ

ރެވިފައިވާ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަކީ ދަޢުވާ ކުهللا ބައެއް ނޫންކަން ބަޔާކޮށް ދިނުމުގައި ޢަބްދު

ރި މީހެއްކަމުގައި މުގެ މަޤާމުގައި ހުހާދިސާގައިވާ ޢަމަލު ހިނގިއިރު ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަ

ން ޔާމީ هللا ހައިކޯޓުން ނިންމުމަކީ ޤާނޫނީ ގޮތުން ރަނގަޅު ނިންމުމެއް ނޫންކަމުގައި ޢަބްދު

އެވެ. މި ނުކުތާގައި ގެ ފަރާތުން ބުނިނަމަވެސް، އެ ފަދައިން ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިނުވެޢަބްދުލްޤައްޔޫމް 

ތިއުނާފީ ހައިކޯޓުން ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އެހެން އިސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާމުގެ ވާހަކަ 

އާމެދު ދައްކާފައިވާ ނުކުތާތަކާމެދު ފަނޑިޔާރަށް ފެންނަ ގޮތް ހާމަކުރުމުގެ ކުރިން ދެ ފަރާތުން އެ ނުކުތާ

 ވާހަކަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ. 

ނޫނީ ބަހުސެއްގެ ންމުމާމެދު ޤާކަން މިހެން އޮތުމާއެކު، މި ނުކުތާގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނި  .92

 .މައްޗަށް ބިނާކޮށް ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ތަނެއް އޮތްކަމުގައި އަހުރެން ނުދެކެމެވެ

 ނުދެވުން  ދަޢުވާ ސާފުކޮށް  ޢުވާގައި ތަފުސީލުތައް ނެތުމާއި ދަ 

ވަނީ މި ވަނަ ނުކުތާގައި ފާހަގަކޮށްފައި  2ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ފަރާތުން އިސްތިއުނާފީ هللا ޢަބްދު .93

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ މައްޗަށް އުފުލުނު މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ ކުށުގެ هللا މައްސަލައިގައި ޢަބްދު

ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންވަރަށް  82ދަޢުވާގައި، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 

                                                           
  ަމްޙޟަރު ބަޔާން.ޔާީމން ޢަބްދުްލޤައްޫޔމްގެ ވަކީލު ކްރިމިނަްލ ކޯޓުގައި ަދއްކާފަިއވާ ވާހަކަތަުކގެهللا ގައި ޢަބްދު 9201ޖުލައި  21 59
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ކަމުގެ ސަބަބުން އިބްތިދާއީ މަރުޙަލާގައި އަދި މި ކުށުގެ ޢަމަލުގެ ތަފުސީލުތައް ހިމެނިފައިނުވާކަމަށެވެ.

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ މައްޗަށް އުފުލުނު ދަޢުވާއަކީ ކޮބައިކަން ސާފުކޮށްދެވިފައި هللا ޢަބްދު

ވަނަ  82ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ  މި ނުކުތާގައި ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ  ނުވާކަމަށެވެ.

ށާގުޅޭ ތަފުސީލީ މަޢުލޫމާތު އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ދަޢުވާ ފޯމުގައި މާއްދާގެ )ބ( ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ކު

 61ހިމެނިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ވަނަ  82ނުގެ މި ނުކުތާގެ ރައްދުގައި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫ  .94

މެނިފައިވާނެ ހިލުތައް މާއްދާގެ )ބ( ގައި ބަޔާންކުރާ މިންވަރަށް ދަޢުވާގައި ކުށުގެ ޢަމަލުގެ ތަފުސީ

އަދި  02 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ 05ކަމަށެވެ. މި ގޮތުން ދަޢުވާގައި މަނީ ލޯންޑްރިންގ ޤާނޫނުގެ 

މަލުން ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ޢަ هللا ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ކުށުގެ ޢުންޞުރުތައް ޢަބްދު 03

ގައިވާ ކުށުގެ ޢަމަލު ކަމަށެވެ. އަދި ދަޢުވާ  ފުރިހަމަވާ ގޮތް ތަފުސީލުކޮށް ދަޢުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެ

ވިފައިވާނެކަމަށާއި، ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްއަށް ބުނެދެهللا ތަފުސީލުކޮށް އިބްތިދާއީ މަރުޙަލާގައި ޢަބްދު

 މި ނުކުތާގައި ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފު ނުވާކަމަށެވެ.

ށް ބަލާއިރު، އެ އަކުރުގައި އޮންނަނީ، ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( އަ 82ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ  .95

ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާ ހިންގި ކަމަށް ބުނާ  ،"ދަޢުވާއެއްގައި ކުށް ބަޔާން ކުރުމުގެ އިތުރުން

މީހަކާ  ،އޭނާ ކުށް ކުރި ކަމަށް ބުނާ ވަގުތާއި ތަން ބަޔާން ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އެ ކުށަކީ ،ޢަމަލާއި

އެ  ،ނުވަތަ ވަކި އެއްޗެއް ހިމެނޭ ކުށެއް ކަމުގައިވާނަމަ ،ގައިވާނަމަދެކޮޅަށް ހިންގުނު ކުށެއް ކަމު

މީހެއް ނުވަތަ އެ އެއްޗެއްގެ ތަފްޞީލުވެސް ބަޔާން ކުރަންވާނެއެވެ." މި ފަދައިންނެވެ. އަދި ދަޢުވާއަށް 

 ދަޢުވާ "ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ދަޢުވާއަކީ ކޮބައިކަން ،ޖަވާބުދާރީވުމަށް އެންގުމުގެ ކުރިން

އޭނާއަށް ދަޢުވާ ސާފުވެފައިނުވާނަމަ ދަޢުވާ ސާފުކޮށްދިނުމަށް"  ،ލިބޭ ފަރާތަށް އެނގޭތޯ ސުވާލުކޮށް

                                                           
 90ސަފުހާ ، 7.18ނު ނުކުތާ ފާހަގަުކރެވު ، ޤަޟިއްޔާ A/637-HC/2019ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތް، ަހއިކޯޓުގެ ަނންބަރު  61



2021/SC-A/30  [2021] SC 110 

54 
 

ވަނަ މާއްދާގެ  107މައްސަލަ ބަލާ ފަނޑިޔާރު އަންގަންވާނެ ކަމަށް ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 

 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވެއެވެ. 02)ނ( ގެ 

އް އޮންނަންވީ ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު، އެ މާއްދާގައި ދަޢުވާއެ  82ރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ ޖިނާއީ އިޖު .96

ގެ ޢަމަލަކީ، ގޮތް ބަޔާންކޮށްދީފައިއެވަނީ މީހެއްގެ މައްޗަށް އުފުލޭ ދަޢުވާގައި ބަޔާންކުރާ ކުށު

މީހެއްގެ މައްޗަށް އެކުރާ ޤާނޫނީ މާއްދާއާއި، ކުށުގެ އަދަބު ފަދަ، ނާކޮބައިކަމާއި، އެ ކުށުގެ ޢަމަލު މަ 

ނީ ކޮން ވާ އުފުލިފައިވާ ކުށަކީ ކޮބައިކަމާއި، އެ ދަޢުވާއިން ދިފާޢުވުމަށްޓަކައި ކުރެވޭޢު ދަ

މަށެވެ. އެހެން ކަންތައްތަކެއްކަން އެނގޭނެ ބީދައަކުން އެ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވުން ކަށަވަރު ކޮށްދިނު 

 51ނުއަސާސީގެ  ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ޤާނޫ ގޮތަކަށް ބުނާނަމަ، ކުށެއް ކުރިކަމުގެ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ

ން އެ ދަޢުވާ އޮތުމެވެ. ވަނަ މާއްދާއިން ކަށަވަރު ކޮށްދޭ އެންމެހައި ހައްޤުތައް ކަށަވަރުކުރެވޭނެ ފަދައަކު

ކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އަދި ދަޢުވާ ސާފު ނުވާކަމަށާއި، ދަޢުވާގައި ހުންނަ އުނިކަންކަން ފާހަގަކޮށް އެކަން

 އި އެކަށީގެންނުވާ ވަގުތު ހޭދަވިޔަ ނުދިނުމެވެ.އިބްތިދާއީ މަރުޙަލާގަ

. ވޮޑަމުލާގެ ގެ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ގއޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ޔާމީން هللا ސުވާލަކީ، ޢަބްދު .97

ދާގެ )ބ( ގެ ވަނަ މާއް 82ވާހަކަ ދަޢުވާގައި ހިމެނިފައި ނެތުމަކީ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 

ސަބަބުން ދަޢުވާއިން   އުނިކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ އަދި އެ ރަށުގެ ވާހަކަ ނެތުމުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ދަޢުވާގައިވާ 

 ދިފާޢުވުމަށް ހުރަހެއް ކުރިމަތިވި ހެއްޔެވެ؟

ގެ ތަފުސީލު ގެ މައްޗަށް އުފުލި ދަޢުވާ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްޔާމީން هللا ޢަބްދު މި މައްސަލައިގައި  .98

ލައިގައި ވާހަކަ ދެކެވޭ އެއްމިލިޔަން ޑޮލަރަކީ، މި މައްސަ  ބަޔާންށްފައިވާ ފޯމަށް ބަލާއިރު، އެ ފޯމުގައި

ނަމަވެސް، އެ ފައިސާ ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހެނީ ބަޔާންކޮށްފައިވީ ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ކަމުގައި 

ގއ. ވޮޑަމުލާގެ އިކުއިޒިޝަން ފައިސާއަށް ވާތީކަމުގައި ބުނެފައިނުވެއެވެ. ނަމަވެސް، އެއީ 

ރިކޮށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްތަކާއި ފަޅުތަކާ ގުޅިގެން ދައުލަތަށް އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ މެދުވެ 

ސާފުވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ކުށުގެ  ފޯމުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފައިސާކަން ދަޢުވާ 
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މިވެނި ، ޢަމަލު ހިންގިތަނާއި، ވަގުތަށް ބަލާއިރު، ދަޢުވާ ފޯމުގައި ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގިތަނަކީ

ނެއްކަމާއި، ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގާފައިވަނީ މި ވެނި ވަގުތަކު ކަމުގައި ދަޢުވާ ފޯމުގައި ތަ

 . ބަޔާންވެފައިނުވެއެވެ

ލު ހިންގި ކުށުގެ ޢަމަލުގެ ތަފުސީލުތައް ދަޢުވާ ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށް ދިނުމުގައި، ކުށުގެ ޢަމަ  .99

ވުރެ ގިނަ ކުށަކީ އެއްތަނަށް ވަކިތަނަކާއި، ވަގުތެއް ބަޔާން ނުކުރެވިދާނެއެވެ. މިސާލަކަށް އެ

އި ކުށުގެ ޢަމަލުގެ ތަންތަނުގައި ހިންގާފައިވާ ކުށަކަށްވުން ނުވަތަ އެއް ވަގުތަކަށްވުރެ ގިނަ ވަގުތުގަ

ގެ ޒާތުގައި އޭ ،ކީއެކިބައިތައް ފުރިހަމަވާ ޢަމަލެއް ކަމުގައިވެސް ވެދާނެއެވެ. އަދި ކުށުގެ ޢަމަލަ

އި ޖިނާއީ ސަބަބަށްޓަކަ ވާ ޢަމަލަކަށްވެސް ވެދާނެއެވެ. މިފުރިހަމަވުމަށް ވަކި ތަނެއް ބޭނުންނު 

 ކުށުގެ ތަފުސީލުތައް އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައި ދަޢުވާގެ ދިފާޢު ތައްޔާރުވުމަށް ބަލާއިރު، ދަޢުވާ ފޯމުގައި

 އުފުލިފައިވާ ހިމެނިފައި އޮތްގޮތުގެ ސަބަބުން ދިފާޢު ބިނާކުރުމަށް ހުރަސްއެޅޭނަމަ، ނުވަތަ ދަޢުވާ

ނެ މަރުޙަލާއެއް އެހެންވެސް ހައްޤެއް ދަޢުވާއާ ގުޅިގެން ގެއްލޭނަމަ، އެކަންކަން ފާހަގަ ކުރާ މީހާގެ

އްދާގައި ދަޢުވާ ވަނަ މާ  107ބަޔާންކޮށްދީފައިވެއެވެ. އެ މަރުޙަލާއަކީ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 

 ދައުލަތުގެ ދިނުމުގައިސާފުކޮށް ދިނުމަށް އޮންނަ މަރުޙަލާއެވެ. މި މަރުޙަލާގައި، ދަޢުވާ ސާފުކޮށް

ވާ ތަފުސީލު ދަޢު  ،ފަރާތުން ދައްކާ ވާހަކަ ފުށުއަރައިގެން ނުވާނެއެވެ. އެހެން ގޮތަކަށް ބުނާނަމަ

ނގާފައިވާ ގޮތް ކުރުމުގައި ވަކި ކަމެއް ހިނގާފައިވަނީ މިވެނި ގޮތަކަށް ކަމުގައި ބުނެ އެ ކަމެއް ހި

  ނުވާނެއެވެ.ބުނެދިނުމުގައި ދެ ފަހަރު ދެ ގޮތަކަށް ބުނެދެވިގެން

އެއް މިލިޔަން ގެ އެކައުންޓަކަށް ޖަމާވި ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްޔާމީން هللا މި މައްސަލައަށް ބަލާއިރު، ޢަބްދު .100

ޒިޝަން ފައިސާގެ އިރު ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ އަސާސަކީ އެއީ ގއ. ވޮޑަމުލާގެ އިކުއެމެރިކާ ޑޮލަ

ލަތުން މި މައްސަލައިގައި ދައްކާފައިވާ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާކަމުގައިވާތީކަން ދައު

ވާހަކަތަކުންނާއި، ދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކިތަކަށް ބަލާއިރު އެނގެއެވެ. މިކަމުގައި 

ފުށުއެރުމެއް ނުވަތަ ތަފާތެއް ދައުލަތުން ގެންގުޅެފައިނުވެއެވެ. އަދި މިފަދައިން ދަޢުވާ އިން 
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ވަގުތާއި، ތަނުގެ މަޢުލޫމާތުވެސް ދަޢުވާ ތަފުސީލުކޮށް ސާފުކޮށް  ދިފާޢުވެވޭނެ ފަދައިން ކުށްކުރި

 ން އެނގެއެވެ.ކު ދިނުމުގެ މަރުޙަލާގައި ދައުލަތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަ 

ން ޤާނޫނާ ޚިލާފު ކަންމިހެން އޮތުމުން މި ނުކުތާގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމު  .101

ލީހުގައި ދަޢުވާ . އަދި މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިކަމުގައި އަހުރެން ނުދެކެމެވެ

ންބަރެއް ވަނަ މާއްދާއިން ޙަވާލާދޭ އަކުރެއް، ނަ  05އުފުލުމުގައި މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ޤާނޫނުގެ 

ވެ. ސަބަބަކީ އެއީ ހިމަނާފައިނުވާކަމުގައި ބުނެ ފާހަގަ ކުރި ކަންކަމާމެދު އަހުރެން ގޮތެއް ކަނޑަނާޅަމެ 

ވާބުދާރީ ވުމަށް މި އިސްތިއުނާފީ ފޯމުގައި ހިމަނާފައިވާ ވާހަކަތަކެއް ނޫނެވެ. އަދި އެ ވާހަކަތަކަށް ޖަ 

 މައްސަލައިގެ އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތަށް އަންގާފައިވެސް ނުވާނެއެވެ.

 ދަޢުވާއާ ގުޅޭ ލިޔުންތައް ނުލިބި އިބްތިދާއީ މަރުޙަލާ ކުރިއަށް ގެންދިއުން 

ތާއަކީ، ޖިނާއީ ވަނަ ނުކު  04ގެ ފަރާތުން ފާހަގަކުރާ އިސްތިއުނާފީ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްޔާމީން هللا ޢަބްދު .102

ގުމުގެ ކުރިން ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ދަޢުވާއަށް ޖަވާބުދާރީވާން އެން 107އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 

ރުކުރަންވާނެ ށަވަކަ ދަޢުވާއާ ގުޅޭ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުމުގެ ކޮޕީ ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް ލިބިފައިވާކަން 

ދީ މި މައްސަލައިގައި ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ދަޢުވާއާ ގުޅޭ ގިނަ ލިޔުންތަކެއް އެ ފަރާތަށް ލިބިނު 

ކަމުގެ ސަބަބުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އިބްތިދާއީ މަރުޙަލާ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ 

ރަސް އެޅިފައިވާ ޅާ ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހެޅުމަށް ހުއެ ލިޔުންތަކާ ގުޅިގެން ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަ

ރިމަތިވެފައިވާ ކު ކަމަށެވެ. މި ނުކުތާއާ ގުޅިގެން މައްސަލައަށް އަސަރުކުރާވަރުގެ އިޖުރާއީ އައިބެއް 

ނުވާކަމަށް ގެ ފަރާތުން ދެއްކިފައިޢަބްދުލްޤައްޔޫމްޔާމީން هللا ކަމުގެ ހަރުދަނާ ޙުއްޖަތެއް ޢަބްދު

 84ނޫނުގެ ވަނަ މާއްދާ އާއި އެ ޤާ 106އި ޖިނާއީ އިޖުރާއާތުގެ ޤާނޫނުގެ ހައިކޯޓުން ނިންމުމުގަ

 ވަނަ މާއްދާ މާނަކޮށް، އަދި ތަޠުބީޤު ކޮށްފައިވަނީ ރަނގަޅަށް ނޫންކަމުގައެވެ.

ކަމުގެ  ،ވަނަ މާއްދާގައި އޮތީ، "ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ދަޢުވާ 84ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ  .103

)ފަހެއް(  5އެ ތާރީޚުން ފެށިގެން ލަސްވެގެން  ،ށް ބަލައިގެންފިނަމައިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވާ ކޯޓަ
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އެ ދަޢުވާއާއި ދަޢުވާއާގުޅޭ އެންމެހައި  ،ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް އެކަން އަންގައި

ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް ކޯޓުން ފޮނުވަންވާނެއެވެ." މި ފަދައިންނެވެ. އަދި އެ  ،ލިޔެކިޔުމުގެ ކޮޕީ

ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު، އެ މާއްދާގައިވަނީ އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމުން ހާސިލު  106 ޤާނޫނުގެ

ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެވެ. މި ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި، "ދަޢުވާއާއި ދަޢުވާއާގުޅޭ އެންމެހައި 

 ވެ.ލިޔެކިޔުމުގެ ކޮޕީ ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް ލިބިފައިވާކަން ކަށަވަރުކުރުން" ހިމެނިފައިވެއެ 

ރީމް ކޯޓުގައި ގެ ފަރާތުން ހައިކޯޓާއި ސުޕްޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ޔާމީން هللا މި ނުކުތާއާ ގުޅިގެން ޢަބްދު  .104

ލައިގައި ދައުލަތުގެ ނުލިބިވާ ލިޔުންތައް ކަމުގައި ފާހަގަ ކޮށްފައިވަނީ ދެ ލިޔުމެކެވެ. އެއީ، މި މައްސަ 

އެންޓި ، ޓޭޓްމަންޓާއިފްގެ އެކައުންޓް ސްފަރާތުން ކިތާބީ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ އެސް.އޯ.އެ

ވަނަ ނަންބަރުގައި  06ޓީގެ ސި B/171/2018/97-123ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު 

 ފާހަގަކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓެވެ.

މި ލިޔެކިޔުންތަކާމެދު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު، އެސް.އޯ.އެފްގެ  .105

ވަނަ  01ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ  131ޓް ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަން

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ޝަރީޢަތުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން ހާމަކުރުމުގެ  02ނަންބަރާއި 

އަދި މި ފަދައިން އެދުމާއެކު އެ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން އެ  62އަމުރަކަށް ދައުލަތުން އެދިފައިވެއެވެ.

ދު ގޮތެއް ކަނޑައަޅައި ނިމެންދެން އެ ލިޔުން ވަގުތީ ގޮތުން ދޫނުކުރުމަށް ޝަރީޢަތުން އަމުރާމެ

ނިންމައި އެކަން އިއުލާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ހެކި ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ދާއިމީ އަމުރެއް ނެރޭނީ 

މަށްފަހުގައި ޝަރީޢަތުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކުގައި އެކަމާ ގުޅިގެން އިތުރަށް މައުލޫމާތު ސާފުކުރު

މި ނުކުތާގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު  63ކަން އަންގާފައިވެއެވެ.

                                                           
هللا ަމދު ޢާލިމް ޢަބްދުލް ކޯޓުގައި ޭބއްުވނު ިއބްތިާދއީ އަުޑއެުހމުަގއި ޕަބްލިކް ޕްރޮސިިކއުޓަރ ުމަޙއްގައި ކްރިމިނަ 2019އެޕްރީލް  25 62

 11ދައްކާަފއިވާ ވާހަކަތަުކގެ މަްޙޟަރު ބަާޔން، ސަފުހާ 
 12އބމ. ސަފުހާ  63



2021/SC-A/30  [2021] SC 110 

58 
 

ދިރާސާކުރުމުން އެސް.އޯ.އެފްގެ އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓް ހާމަނުކުރުމުގެ ދާއިމީ އަމުރެއް ޝަރީޢަތުން 

އިތުރަށް އެ ސްޓޭޓްމަންޓާ  ނެރެދިންކަން ނުވަތަ ނޫންކަން އެ ރިޕޯޓުން އެނގެން ނެތެވެ. މީގެ

ގެ ފަރާތުން ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅާފައި ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްޔާމީން هللا ގުޅިގެން އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް ޢަބްދު 

ވެ. އަދި އެ ސްޓޭޓްމަންޓާބެހޭ ގޮތުން މައްސަލައިގެ ދެ ފަރާތުންމެ ތަފުސީލުކޮށް ޝަރީޢަތުގެ ވެއެ ނު

 ވެ.ވެއެމަރުޙަލާގައި ވާހަކަ ދައްކާފައި

ވަނަ ނަންބަރުގައި  06ސިޓީގެ  B/171/2018/97-123ޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު އެން .106

ފާހަގަކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު، އެ ރިޕޯޓު 

، އެ ރިޕޯޓު ެއ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމާ ޙަވާލުކުރެވިފައިނުވާކަން ޝަރީޢަތަށް އެނގުމާއެކުهللا ޢަބްދު

އެ ރިޕޯޓު ދިރާސާކުރުމަށް ވަގުތުދީ، އެ ރިޕޯޓާމެދު ހުށަހެޅުމެއް އޮތްނަމަ އެ އެފަދަ ، ފަރާތަށް ދޫކޮށް

 64ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ޝަރީޢަތުން ދީފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

ރުކުރާފަދަ ކަމެއް ނުވަތަ އިޖުރާއީ މި ނުކުތާގައި ހައިކޯޓުން ފާހަގަ ކޮށްފައިވާފަދަ މައްސަލައަށް އަސަ .107

ޢަލީ ޒުބައިރު އާއި އިތުރު ދެ މީހުން ވ. އައިބެއް އޮތްތޯ ބެލުމުގައި ގެންގުޅޭނެ ގާނޫނީ ޓެސްޓަކީ، 

ވަނަ  53މައްސަލައިގައި ފަނޑިޔާރު ޙުސްނުއްސުޢޫދުގެ ރައުޔުގެ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

މި ޓެސްޓް ތަޤުބީޤު ކުރުމަށްޓަކައި އިޖުރާއަތު ޤާނޫނުގައި  65ޓެވެ.ޕެރެގްރާފުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޓެސް

ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާއަތާއި، އެ އިޖުރާއަތު ފުރިމަވެފައިވާ ގޮތް ބަލަންޖެހެއެވެ. އެއަށްފަހު، އެ 

 އިޖުރާއަތު ފެތެނީ އަންނަނިވި ހާލަތުންކުރެ ކޮން ހާލަތަކަށްތޯ ބަލަންޖެހެއެވެ.

                                                           
 08 ސަފުހާގައި މުޢަްއވިުޒ ރަޝީދު ކްިރމިނަލް ކޯޓަށް ދީފަިއވާ ަބޔާން،  2019އޮގަސްޓް  04  64
ލި ފަނޑިޔާރުްނގެ މައްސަލައިަގއި، ަމްއސަލަ ބެ ]SC 70] 2021 އިްބރާހީމް ޚުޝާން ވ. ޕްރޮސިިކއުޓަރ ޖެެނރަލްގެ އޮފީސްމި ޓެސްޓަށް  65

 އިއްތިާފޤުން ާތއީދުކޮށްަފއެވެ.
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ކޮށް އެ ނޫން ޖުރާއީ ޤާނޫނުގައި ވަކިކަމެއް ކުރުން މަނާކޮށްފައި ވަނިއި ،ފުރަތަމަ ހާލަތަކީ -107.1

 ޤާނޫނީ ގޮތަކަށް އެކަންކުރުމެވެ. މިހާލަތުގައި ނުކުންނާނެ ނަތީޖާއަކީ އެކަމަކީ ޣައިރު

 ކަމަކަށްވުމެވެ. އަދި މިފަދަ ކަމެއް ފަހުން ޤާނޫނީ ކަމަކަށް ނުހެދޭނެއެވެ.

ންމެ ފުރިހަމައަށް އި އިޖުރާއަތު ބަޔާންވެފައިވާ ގޮތަށް އެ އިޖުރާއަތު ޤާނޫނުގަ ،ހާލަތަކީ ދެވަނަ -107.2

އެކު އެކަން އެ އިޖުރާއަތު ފުރިހަމަކޮށްފައި ނެތުމެވެ. އުނިކަންތަކާއެކު ނުވަތަ އައިބުތަކާ

ލާފު އުނިކަމަކަށް ކޮށްފައިއޮތުމެވެ. މި ހާލަތުގައި އެ އުނިކަމަކީ ޠަބީޢީ އިންސާފުގެ ހަމަތަކާ ޚި 

 އިޖުރާއަތު ގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި މި ހާލަތުގައި ފުރިހަމަ ނުކުރެވުނުނުވަތަ ޢައިބަކަށް ވެ

 ފުރިހަމަކޮށް އިސްލާހު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެއެވެ.

ގެ ފަރާތުން މި ނުކުތާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ދެ ލިޔުމާ ގުޅިގެން ކަން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްޔާމީން هللا ޢަބްދު .108

.އެފްގެ އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓް ޤާނޫނުގައި ބުނާ ވަގުތުގައި ހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު، އެސް.އޯ

އެ ލިޔުން ފަހުން ދޫކޮށް، އެ ލިޔުމާމެދު ދެ ފަރާތުން ވާހަކަ ދައްކައި ، ދޫކޮށްފައިނުވެއެވެ. ނަމަވެސް 

އެ ރިޕޯޓު ދޫނުކުރެވި އޮތްކަން ، ޖަދަލުކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި އެންޓި ކޮރަޕްޝަނުގެ ރިޕޯޓަށް ބަލާއިރު

މާއެކު، އެ ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ ވަގުތުދީ، ހުށަހެޅުމެއް ނުވަތަ ފާހަގަ ކުރަން ބޭނުންވާ އެނގު 

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް هللا އެންމެހައި ކަންކަން ފާހަގަ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ޝަރީޢަތުން ޢަބްދު 

ންޖެހޭ އިޖުރާއަތު ވުމާއެކު، މި ދެ ލިޔުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަ  66ފައިވާކަން އެނގެއެވެ.ދީ

 އުނިކަންކަމާއެކު ނަމަވެސް، ޠަބީޢީ އިންސާފުގެ ހަމަތަކާ އެއްގޮތަށް ފުރިހަމަ ވެފައިވާކަން އެނގެއެވެ.

                                                           
ލް ކޯަޓށް ހާޒިރު ކުެރވުނު ރިމިނަދައުލަތުން ހުށަެހޅި ޝަފަހީ ެހއްކެއް ަކމުަގއިވާ މުޢަްއވިޒް ަރޝީދު އެންމެ ުފަރތަމަ ހެކިބަސް ދިނުަމށް ކް 66

 B/171/2018/97-123މިޝަުނގެ ނަްނބަރު ކޮރަޕްޝަން ކޮ -ވަނަ ުދވަހު ެއސް.އޯ.އެްފގެ އެަކއުންޓް ސްޓޭޓްމަންާޓިއ، އެންޓި 04އޮގަސްޓް  2019

 ޙަވާލުުކރުމަށްފަުހ، އެ ދެ ލިޔުން ަފއިުނވާތީ،ާޔމީން ޢަްބުދލްޤައްޫޔމާ ަޙވާލު ކުރެވިهللا ވަނަ ނަންަބުރގައި ފާަހގަޮކށްފައިވާ ރިޕޯޓު ޢަބްދު 06ސިޓީގެ 
ީހ ހެކިން އެންމެ ފުރަަތމަ އެ ދެ ލިޔުމާ ުގިޅގެން ހެކިންނާ ުސވާުލ ކުރުމުގެ ފުުރސަތު ޭދނެކަން އެ ުދވަުހ ޝަރީޢަތުން އަްނގާަފއިެވެއވެ. ޝަފަ

 ދެ ިލޔުން ޙަވާލު ކުުރމަށްފަހު ޢައްިވޒް ރަީޝދުގެ އެވެ. ައދި މިހާޒިރުކުެރވުނީ މި ުދވަހުަގެއވެ. އަދި ެއންމެ ފުރަަތމަ ހެކިބަސް ެނގިަފއިަވނީ މު 
 ގައެވެ. 2019އޮަގސްޓް  22ދެން ހެކިަބސް ނެުގމަށްޓަކައި ަޝރީޢަުތގެ އަުޑއެހުެމއް ޭބްއވިފަިއވަނީ 
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ކަންމިހެން އޮތުމުން، މި ނުކުތާގައި ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފު ކަމުގައި  .109

 އަހުރެން ނުދެކެމެވެ.

 އި ވަގުތުން ޝަރީޢަތް ފެށުން އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުން ނިންމަ 

ތާގައި ވަނަ ނުކު 07ގެ ފަރާތުން ފާހަގަ ކުރާ އިސްތިއުނާފީ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްޔާމީން هللا ޢަބްދު .110

ނީކަމަށް އިޢުލާން ފާހަގަކުރަނީ، މި މައްސަލައިގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުންތައް ނިމު 

އްސަލަ ކުރިއަށް ރުޙަލާ ފެށުނީ ކަމުގައި އިޢުލާންކޮށް މަ ކުރުމަށްފަހު، ހަމަ އެ ދުވަހު ޝަރީޢަތުގެ މަ

މާއްދާއާ  ވަނަ 118ވަނަ މާއްދާއާއި  116ގެންދިޔަ ގެންދިއުމަކީ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 

ގެން ޖިނާއީ އްކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މި ނުކުތާއާ ގުޅި އަތެޚިލާފަށް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ އިޖުރާ

ވަނަ  51ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ޤާނޫނުއަސާސީގެ  140 އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ

ށީގެންވާ ވަގުތު މާއްދާގެ )ބ( ގައިވާ ފަދައިން ކުށުން ބަރީޢަވުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި އެކަ 

ށް ލި ފަނޑިޔާރުންނަ ހައިކޯޓުގައި މި މައްސަލަބެޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ލިބިދީފައިވާ ކަމަށް هللا ޢަބްދު

ލާފު ކަމުގައި ބެލެވޭތީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ޝަރީޢަތް ފެށުމުގައި ޢަމަލު ކޮށްފައިވާ ގޮތް ޤާނޫނާ ޚި 

 ބެލެވެން ނެތްކަމަށް ހައިކޯޓުން ނިންމި ނިންމުން ރަނގަޅު ނޫންކަމަށެވެ.

ޟޫޢަށް ސަލައިގެ މައުމި ނުކުތާއާ ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ މި އިޖުރާއީ އައިބަކީ މައް .111

މީން ޔާ هللا އަސަރުކުރާފަދަ އިޖުރާއީ އައިބެއް ނޫންކަމަށާއި، އަދި މި ކަމުގެ ސަބަބުން ޢަބްދު

 ގެ އަސާސީ ޙައްޤަކަށް އުނިކަމެއް އައިސްފައިނުވާކަމަށެވެ.ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް 

ން ގެ ފަރާތުމްޢަބްދުލްޤައްޔޫ ޔާމީން هللا ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ ކުރިން ވަގުތު ދިނުމާބެހޭ ގޮތުން ޢަބްދު .112

 116ޤާނޫނުގެ  ފާހަގަކުރާ ޤާނޫނީ މާއްދާތަކުގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ މާއްދާއަކީ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ

 . ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އެވެ 118ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އެވެ. ދެވަނަ މާއްދާއަކީ އެ ޤާނޫނުގެ 

އި އޮންނަނީ އެ އަކުރު ގަ، ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް ބަލާއިރު 116ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ  .113

 އަންނިވި ފަދައިންނެވެ. 
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ތް ކަަމށް މި ޤާޫނނުގެ "ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ުހށަހެޅިފައިވާ ދަޢުވާއައިގެން ކުރިައށްދާނެ ަތނެއް އޮ

ަގއިވާ މި ޤާނޫނުގެ ސާދަވަނަ ބާބު ،ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގެ ދަށުން ފަނޑިޔާރު ނިންމައިފިނަމަ  115

ށް މުއްދަތެްއ ށުމުެގ ކުރިން ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހެޅުމަގޮތުގެމަތިން ޝަރީޢަތް ފެ

ްއވާނެ ބާމައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުންތައް  ،އެ މުއްދަތުން އުނިނުވާ ގޮތަށް ،ކަނޑައަޅައި

ކޯޓުން ަކނޑައަޅައި  ،ދައުލަތާއި ދަުޢވާ ލިބޭ ފަާރތާ މަޝްވަާރކުރުމަށްފަހު ،ދުވަސްތައް

 ރަންވާނެއެވެ."ތާވަލުކު

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި އޮތީ،  118އަދި އެ ޤާނޫނުގެ  .114

ރީސް( ދުވަހުގެ )ތި 30ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ  ،"ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ އެންމެހައި ހުށަހެޅުމެއް

 116ނުގެ މި ޤާނޫ ،ކުރިން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ އަޑުއެހުންތައް ބާއްވާނެ ގޮތެއް

 މި ފަދައިންނެވެ.ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ތާވަލުކުރާިއރު ފަނޑިޔާރު ނިންމަންވާނެއެވެ." 

ތުގެ ޤާނޫނުގެ މި ނުކުތާއާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގައި ހައިކޯޓުން ފާހަގަ ކޮށްފައިވާ ޖިނާއީ އިޖުރާއަ  .115

 އަޑުއެހުން ޝަރީޢަތުގެ ވަނަ މާއްދާއަކީ، ދަޢުވާއަށް އިންކާރުކުރާ މީހުންގެ މައްސަލަތަކުގައި 140

 )ހ( ގައިވަނީ ތާވަލު ކުރުމާގުޅޭ އުސޫލުތައް ބަޔާން ކޮށްފައިވާ މާއްދާއެވެ. މި ގޮތުން މި މާއްދާގެ

ބޭ މީހުންގެ ތިއިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމުގައި ދަޢުވާއަށް އިންކާރުކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން ބަންދުގައި 

ދުވަހުގެ  70ން ޢުވާލިބޭ މީހާއަށް ލިބޭތާ ގިނަވެގެމައްސަލަތަކުގައި، އެ މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ދަ 

އްގައި ނެތް ތެރޭގައި  ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުން ބާއްވަން ވާނެކަމަށެވެ. އަދި )ށ( ގައިވަނީ ބަންދެ

 90 ގިނަވެގެން މީހުންގެ މައްސަލަތަކުގައި، އެ މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ދަޢުވާލިބޭ މީހާއަށް ލިބޭތާ

 90ދަތަކާއި ދުވަހުގެ މުއް 70ޢަތުގެ އަޑުއެހުން ބާއްވަން ވާނެކަމަށެވެ. ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޝަރީ

  ،ނީވަދުވަހުގެ މުއްދަތެއް )ހ( އާއި )ށ( ގައި ބަޔާންކުރުމަށްފަހު، އެ މާއްދާގެ )ނ( ގައި 

މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކުރާ ޙާލަތުގަިއ  ،"މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް

މައްސަލައިގެ އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުން ބާއްވާ ތާރީޚުން ފެިށގެން ނުވަތަ ަދޢުވާއާގުޅޭ ލިޔެކިޔުްނ  ،ފިޔަވައި
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އެ މައްސަލަެއއްގެ  ،)ތިރީސް( ދުވަސް ހަމަވުމުގެ ކުރިން 30ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް ލިބޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 މި ފަދައިންނެވެ.  ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުން ބާއްވައިެގންނުވާނެއެވެ."

އިގެ ޝަރީޢަތުގެ މި އަކުރުގައި އެ ޙަވާލާދީފައިވާ މާއްދާގެ )ރ( ގައި އޮތީ ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާ މައްސަލަ

އި އެކަމަށް މި މާއްދާ އަޑުއެހުން މި މާއްދާގައިވާ މުއްދަތުތަކަށްވުރެ އަވަހަށް ބޭއްވުމަށް އެދޭ ހާލަތުގަ

 ހުރަސްނާޅާ ވާހަކައެވެ.

ލާއިރު ބަ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް  118އްދާގެ )ހ( އާއި ވަނަ މާ 116ކުރިން މި ބަޔާންކުރެވުނު  .116

އަޅަންވާނީ ދެ އަޑުއެހުންތައް ބާއްވާނެ ދުވަސްތައް ކަނޑަ ޝަރީޢަތުގެ، ކީފާހަގަކުރެވޭ ފުރަތަމަކަމަ

 ހުށަހެޅުންތައް، ފަރާތާ މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހުގައިކަމެވެ. ދެވަނަ ކަމަކީ ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ 

މުއްދަތު  ދުވަސްކުރިން ހުށަހަޅަންޖެހޭކަމެވެ. ނަމަވެސް، މި މާއްދާގައި 30މުގެ ޝަރީޢަތް ފެށު 

ވަނީ ޤާނޫނުގެ ގުނުމުގައި އަމަލު ކުރާނެ އުސޫލެއް ބަޔާންވެފައި ނުވެއެވެ. އެ އުސޫލު ބަޔާންވެފައި 

 ވަނަ މާއްދާގައެވެ. 141ވަނަ މާއްދާއާއި  140

ލާއިރު، އެ ގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ބަސްމަގަށް ބަވަނަ މާއްދާ  140ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ  .117

ތައް ޝަރީޢަތަށް މީހުންނާއި، ބަންދުން ދޫވެފައި ތިބޭ މީހުންގެ މައްސަލަ މާއްދާގައި ބަންދުގައި ތިބޭ

ކަން އެނގެނީ އެ ތާވަލު ކުރުމަށް ދީފައިވަނީ އެންމެ ލަސްވެގެން އެކަން ކުރަންޖެހޭނެ މުއްދަތެވެ. މި

މަށްފަހު އެ ( ގައި "ލިޔުންތައް ލިބޭތާ ގިނަވެގެން" މި ފަދައިން ބަޔާންކުރުމާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ

ބާރާތުގައި ވަނީ ހާލަތާ ގުޅޭ މުއްދަތު ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމުންނެވެ. އަދި މި މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ޢި 

 ޢުވާ ލިބޭ ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުން، މައްސަލަ ބަލާ ފަނޑިޔާރު އަވަސްކުރަން ބޭނުންވިނަމަވެސް، ދަ

އެހުން ބޭއްވުން ދުވަސް ހަމަވުމުގެ ކުރިން ޝަރީޢަތުގެ އަޑު 30ފަރާތުން އެކަމަށް އެއްބަސްނުވާނަމަ، 

ވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ލައިގެ އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުން ބާއް މަނާކޮށްފައެވެ. އަދި މި މުއްދަތު ގުނާނީ މައްސަ

ކަމުގައި މި  ބޭ ތާރީޚުން ފެށިގެންވާއާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް ލި ޢުނުވަތަ ދަ 

 މާއްދަގައި ބަޔާންވެފައިވެއެވެ. 
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ރިން ދިނުން ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކަށް ހިނގާ މުއްދަތު ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ ކު .118

އިވަނީ ޤާނޫނުގެ ވަނަ މާއްދާއިން ލާޒިމުކުރާ މުއްދަތުގައި ނުހިމެނޭނެކަން ބަޔާންކޮށްފަ  140ޤާނޫނުގެ 

ތަކަށް ހޭދަވާ ވަނަ މާއްދާގައެވެ. ނަމަވެސް މިފަދައިން ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން 141

 އެ މާއްދާއިން މުއްދަތު ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ ކުރިން ދިނުން ލާޒިމު މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭކަން

ޢަތް ފެށުމުގެ ންގެ ޝަރީ ހަނިކޮށްފައިވަނީ ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންނާއި، ބަންދުން ދޫވެފައި ތިބޭމީހު 

އާއެވެ.  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( 140ކުރިން ދޭންޖެހޭ ލާޒިމު މުއްދަތު ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ދުވަސް  30ވާ ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައި  140، މިކަމުގެ ސަބަބުން ނުކުންނަ ނަތީޖާއަކީ

ވާ މުއްދަތު މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ހޭދަގުނުމުގައި ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކާ

ނަ މާއްދާގެ ވަ 140ހިމެނުމަށް ޤާނޫނު ހުރަސްނާޅާ ކަމެވެ. މިކަން އިތުރަށް ކަށަވަރު ވެގެންދަނީ 

ދުމަށް ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ މުއްދަތު އަވަސްކުރުމަށް އެ 141)ރ( އާއި 

 ންނެވެ. ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާއަށް ދީފައިވާ އިޚްތިޔާރު

ޔާރު މި ބަހުސްގެ ޚުލާޞާއަކީ، ކިތަންމެ އަވަހަށް ޝަރީޢަތް ފެށުމަށް މައްސަލަ ބަލާ ފަނޑި .119

އިގެ ލިޔުންތައް އެކަމަށް ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން އިއުތިރާޟު ކުރާނަމަ، އެ މައްސަލަ  ،ބޭނުންވިނަމަވެސް

ބާއްވާ ތާރީޚުން  އީ އަޑުއެހުންދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް ޙަވާލުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން، ނުވަތަ އިބްތިދާ

މުގެ އިޚްތިޔާރު ދުވަސް ހަމަވުމުގެ ކުރިން މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުންތައް ފެށު 30ފެށިގެން 

ޢަތް ފެށުން މައްސަލަ ބަލާ ފަނޑިޔާރަށް ލިބިގެން ނުވާކަމެވެ. ނަމަވެސް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ޝަރީ

ން ހަށްވުރެ އަވަހަށްވެސް ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުދުވަ 30އަވަސްކުރުމަށް ބޭނުންވާނަމަ، މި 

 ފެށިދާނެކަމެވެ.

ގެ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ޔާމީން هللا ވަނަ މާއްދާއަކީ މި ނުކުތާގައި ޢަބްދު  140ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ  .120

ވަނަ މާއްދާއާއި  116ފަރާތުން ސުވާލު އުފައްދާ މާއްދާއެއް ނޫންކަމުގައި ބުނިނަމަވެސް، އެ ޤާނޫނުގެ 

ނުވާތީއާއި،  ވަނަ މާއްދާގައި ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ ކުރިން މުއްދަތު ގުނާނެ ގޮތެއް ބަޔާންވެފައި 118
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ވަނަ މާއްދާކަމުން، މި މާއްދާތަކަކީ  141ވަނަ މާއްދާއާއި  140އެކަން ބަޔާންވެފައިވާ މާއްދާއަކީ 

 ވަކިވަކިން މާނަކޮށް، އެއިން ނަތީޖާއެއް ނެރެވޭނެ މާއްދާތަކެއް ނޫނެވެ.

ޚުން ފެށިގެން ކުތާގައި ހައިކޯޓުން ފާހަގަ ކޮށްފައިވަނީ، މި މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ލިބުނު ތާރީމި ނު .121

ދުވަހަށްވުރެ، ދިގު މުއްދަތެއް ހޭދަވެފައިވާތީ މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ފެށުމުގައި އިޖުރާއީ ގޯހެއް  30

( ގައި ބުނާ ފަދައިން ވަނަ މާއްދާގެ )ހ 116ސުވާލަކީ އެހެންކަމުގައިވާނަމަ،  67ނެތްކަމަށެވެ.

ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުންތައް ތާވަލު ކުރުމުގައި މަޝްވަރާ ނުކުރުންވެސް އެންމެ ރަނގަޅު ހެއްޔެވެ؟ 

މި ސުވާލުގެ ޖަވާބަކީ މަޝްވަރާ ކުރަންވާނެއެވެ. މި މަޝްވަރާ ކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ ދެ ފަރާތުގެ 

އްކަން، ދެން އޮތީ ކޮން ކަމެއްކަން ދެ ޙައްޤުތައްމެ ކަށަވަރުކޮށް، މައްސަލައިގައި ދެންވާނީ ކިހިނެ

ފަރާތަށްމެ އެނގުމާއި ފެނުމުގެ ތެރެއިން ހާމަކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދިއުމެވެ. އަދި ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް 

 އްޤަކަށް އެއްވެސް އުނިކަމެއް ލިބުނަ ނުދިނުމެވެ.ޙަދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ މީހާގެ އަސާސީ 

ޔާމީން هللا ތަށް ބަލާއިރު، މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ޢަބްދުމި މައްސަލައިގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮ .122

ގައެވެ. އަދި މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން  2019ފެބްރުއަރީ  17ޢަބްދުލްޤައްޔޫމާ ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ 

ގައި ބޭވުނު އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމުގައި، އިބްތިދާއީ މަރުޙަލާ  2019ޖުލައި  21ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި 

 68އެ އަޑުއެހުމުގައި ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާ ފެށުނީކަން އިޢުލާންކޮށް،، ން ކުރުމަށްފަހުނިމުނީކަން އިޢުލާ

ދަޢުވާ ހުށަހަޅައި، ދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށް ހެކި ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. އަދި ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާ ފެށުމުން 

ޑުއެހުމަށް ތައްޔާރުވެގެން ގެ ފަރާތުން ހާޒިރުވީ އިބްތިދާއީ އަޢަބްދުލްޤައްޔޫމްޔާމީން هللا އެ ދުވަހު ޢަބްދު

ކަމަށާއި، ދިފާޢީ ހެކިންގެ ނަންތަކާއި ދިފާޢު ބިނާކޮށްގެން އަންނަ ދުވަހު ޝަރީޢަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސް 

އަދި އެ ފުރުސަތު  69ގެ ފަރާތުން އެދިފައިވެއެވެ.ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްޔާމީން هللا ދިނުމަށް ޢަބްދު 

                                                           
 58-57 ، ސަުފހ7.3ާނު ނުކުތާ ޤަޟިއްޔާ، ފާހަގަކުެރވު A/637-HC/2019ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތް، ަހއިކޯޓުގެ ަނންބަރު  67

 ސަފުހާ ވަނަ  79ގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ޭބްއވުނު ިއބްތިާދއީ އަުޑއެުހމުގެ މަޙްަޟރު ބަޔާްނ،  2019ޖުލައި  21 68
ހަކަަތކުގެ މަްޙޟަރު ބަާޔން. ސިާޔޒު ދައްކާަފިއވާ ވާهللا ގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ޭބްއވުނު ިއބްތިާދއީ އަުޑއެުހމުަގިއ ޢަބްދު 2019ޖުލައި  21 69

 .ސަފުހާ ވަނަ 94
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ގައި  2019އޮގަސްޓް  04އް ދިނުމަށްފަހު ދުވަހުގެ މުއްދަތެ 05ޝަރީޢަތުން ދިނުމަށްޓަކައި 

މައްސަލައިގެ އިތުރު ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުމެއް އޮންނާނެކަން އިޢުލާންކޮށް އެ ދުވަހުގެ އަޑުއެހުން 

ނިންމާފައިވެއެވެ. މި ދުވަހުގައި ޝަރީޢަތް ފެށުމުގައި ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައިވާ ވަކި 

ގެ ފަރާތުން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްޔާމީން هللا އް ޢަބްދު ތަކާ ޚިލާފުވެގެން ވަކި ކަމެއިޖުރާއަ

ގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ  2019ޖުލައި  21ހުށަހަޅާފައިނުވެއެވެ. 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ފަދައިން މަޝްވަރާ ނުކުރުމުގެ ސަބަބުން އިޖުރާއީ  116ޤާނޫނުގެ 

ގެ ޙައްޤެއް އުނިވާ ގޮތަށް ޝަރީޢަތުން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްޔާމީން هللا ޢަބްދުއައިބެއް ކުރިމަތިވިނަމަވެސް، 

ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ކަމުގައި އަހުރެންނަށް ނުފެނެއެވެ. މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ތާވަލު ކުރެވުމާއި، 

ތުން މި ފަދަ އެންމެހައި ކަންކަން ޝަރީޢަ، ދެން އޮންނަ އަޑުއެހުމެއްގައި އޮންނާނީ ކޮންކަމެއްކަމާއި

ދުވަސް ހަމަވެފައިވުމުން،  30 ނުތާދިޔައީ އިޢުލާން ކުރަމުންނެވެ. އަދި މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ލިބު 

ވަނަ މާއްދާގައި )ނ( ގެ ދަށުން ޝަރީޢަތް ފެށުމަށް ހުރަހެއް  140ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 

ގެ ޤައްޔޫމް  ޢަބްދުލް ޔާމީން هللا ބްދުއޮތްކަމުގައި އަހުރެން ނުދެކެމެވެ. ނަމަވެސް، ޝަރީޢަތް ފެށުމުގައި ޢަ

ޙައްޤެއް، ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ދިފާޢުވުމުގެ ޙައްޤަށް އުނިކަމެއް އައިސްފައިވާކަން ފާހަގަވިނަމަ، 

 އަހުރެންގެ މި ރައުޔު ތަފާތުވީހެވެ.

ން ޤާނޫނާ ޚިލާފު ކަންމިހެން އޮތުމުން މި ނުކުތާގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމު .123

 ކަމުގައި އަހުރެން ނުދެކެމެވެ.

 ޙުކުމްކުރުމާ ގުޅޭ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތައް  ހެކި ވަޒަންކުރުމާއި  ޤާޟީންގެ މަޖިލިހާއި

ކުމް ކުރުމުގައި ހާއި، ހެކިވަޒަންކުރުމާއި، ޙުމި މައްސަލަ ބެލުމަށް އެކުލަވާލެވުނު ޤާޟީންގެ މަޖިލި .124

 07ޑު ގެ ފަރާތުން މައިގަނލްޤައްޔޫމް ޢަބްދުޔާމީން هللا ހުރި އައިބުތަކެއް ފާހަގަކޮށް ޢަބްދު

 ހުރެންގެ ރައުޔެވެ.ޅާފައިވެއެވެ. ތިރީގައި މިވަނީ އެ ނުކުތާތަކާމެދު އައިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއެއް ހުށަހަ
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  ކަނޑައެޅުން ޤާޟީންގެ މަޖިލިސް 

ނީ ގަކޮށްފައިވަ ގެ ފަރާތުން ފާހަޢަބްދުލްޤައްޔޫމްޔާމީން هللا ވަނަ ނުކުތާގައި ޢަބްދު 08އިސްތިއުނާފީ  .125

އިވާ ގޮތާމެދު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މި މައްސަލަ ބަލައި ޙުކުމްކުރި ޤާޟީންގެ މަޖިލިސް އެކުލަވާލެވިފަ

ވަނަ  45ޤާނޫނުގެ  ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅި އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާގައި އެ ކޯޓުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ

 ށެވެ.މަ ގަޅަށް ނޫންކަމާއްދާގެ )ހ( ތަޠުބީޤު ކޮށްފައިވަނީ ރަނ

ގައި އިސްތިއުނާފު ވަނަ މާއްދާއަކީ އިޖުރާއަތެއް ބާޠިލުކަމުގައި ބުނެ ހައިކޯޓު  45ތަކުގެ ޤާނޫނުގެ ކޯޓު .126

 ވި ޢިބާރާތެވެ. ކުރެވޭނެ ހާލަތު ބަޔާންކުރާ މާއްދާއެކެވެ. މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އޮންނަނީ އަންނަނި 

ޠިލުކަމަްށ ބާއިޖުރާއަތެއް "ޙުކުމްކުރުމުގެ ކުރިއަށް ނުވަތަ ނިންމުން ނިންމުމުގެ ކުރިއަްށ އައި 

ރެއްކޮށްފައިވާ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރެވޭނީ އެ އިޖުރާއަތުގެ ނުކުތާއަކީ ޙުކުމަށް ސީދާ އަސަ

ކުތާއެއް މައްސަލަ ބެލި ދަށު ކޯޓުގައި ނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަލްގައި އެ ނު ،ނުކުތާއަކަށްވެފައި

 ލާފައިވާނަމައެވެ."އެ ނުކުތާއަށް ަނޒަރުނުކޮށް ދޫކޮށް ،ފާހަގަކުރުމުން

ގަ ކޮށްފައިވަނީ، ގެ ފަރާތުން ފާހަ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ޔާމީން هللا މި ނުކުތާގެ ތަފުސީލަށް ބަލާއިރު، ޢަބްދު  .127

ނެ ޙާލަތެއް މި މައްސަލަ އެންމެ ފުރަތަމަ އެ ކޯޓުން ބެލި ޤާޟީއަށް މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭ

ހަކީ، މަޖިލި ބެލުމަށް އެކުލަވާލެވުނު ޤާޟީންގެމެދުވެރިވުމުން އެ އަށްފަހު، އެ ކޯޓުން މައްސަލަ 

 ،އިތަނާޒުލުވުމާ ،)މައްސަލަ ޙަވާލުކުރުމާއި 01/2015ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އުޞޫލު ނަންބަރު 

 13( އާއި ވަނަ މާއްދާގެ )ށ 11ނެގުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު( ގެ  ،ލުކުރުމާއިވީތަޙު 

އް ކަމުގައެވެ. އެކުލަވާލާފައިވާ ބާޠިލު ޤާޟީންގެ މަޖިލިހެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( އާ ޚިލާފަށް

 ޔާމީން هللا ޢަބްދު އަދި މިކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން މިކަމަކީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި

މެއް ކަމުގައިނުވާތީ، ގެ ފަރާތުން ފާހަގަ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮވެމެ، ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަޢަބްދުލްޤައްޔޫމް 

ނާފީ ނުކުތާއެއްގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއު 45ތަކުގެ ޤާނޫނުގެ ކޯޓު

 ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަމުގައި އެ ކޯޓުން ނިންމާފައިވެއެވެ.
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ގާފައިވާ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މި މައްސަލަ ބެލި ޤާޟީންގެ މަޖިލިސް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ގޮތާމެދު ކަންހިނ .128

ގައި އެ ކޯޓުގައި އޮތް އަޑުއެހުމުގައި މި މައްސަލަ ބެލި  2019ޮނެވްމަބުރ  17، ގޮތަށް ބަލާއިރު

ޤާޟީންގެ މަޖިލީހުގައި އެއިރު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން ހިމެނޭއިރު، އެ 

ވާކަމުގައި ބުނެ، އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން މީޑިއާގައި ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން ވާހަކަ ދައްކާފައި 

ޔާމީން هللا ޤާޟީންގެ މަޖިލީހުގައި ޤާޟީ ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން ހިމެނިފައިވުމާމެދު ޢަބްދު

މި އިޢުތިރާޟުގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ  70ގެ ފަރާތުން އިޢުތިރާޟެއް ހުށަހެޅިއެވެ.ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް 

ނެގުމުގައި  ،ލުކުރުމާއިވީތަޙު  ،ތަނާޒުލުވުމާއި ،)މައްސަލަ ޙަވާލުކުރުމާއި 01/2015އުޞޫލު ނަންބަރު 

ގެ ފަރާތުން އެދުވަހު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ޔާމީން هللا ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު( ގެ ވާހަކައެއް ޢަބްދު 

ފާހަގަކޮށްފައި ނުވެއެވެ. އަދި އެ ދުވަހު މި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ނިމުނުކަން އިޢުލާންކޮށް 

 71ފައިވެއެވެ.

هللا  ޢަބްދު ގައި 2019ނޮވެމްބަރ  26ގެ އަޑުއެހުން ނިމުނުކަން އިޢުލާންކުރުމުގެ ފަހުން، ޝަރީޢަތު  .129

އްސަލަ )މަ 01/2015ގެ ފަރާތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އުޞޫލު ނަންބަރު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްޔާމީން 

ގެ ވާހަކަ   އުޞޫލު(ނެގުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ،ލުކުރުމާއިވީތަޙު  ،ތަނާޒުލުވުމާއި  ،ޙަވާލުކުރުމާއި

ކްރިމިނަލް  ބަޔާންކޮށް މައްސަލަ ބެލި ޤާޟީންގެ މަޖިލީހާމެދު ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ހިއްސާކޮށް

ޒަފަކު ސޮއިކޮށް، ކޯޓަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވާފައިވާ ކަމުގައްޔާއި، މި ސިޓީގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ މުވައް

ލައާ މިއީ މައްސަ ފައިވާ ކަމުގައްޔާއި،ތާރީޚާއި ގަޑި ލިޔެފައިވުމުން މި ސިޓީ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ލިބި

ހޭނެކަމަށްވެސް ގުޅުންހުރި ސިޓީއެއްކަމުން މި ސިޓީ ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގައި ހިމެނެން ޖެ 

 ގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ. ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ޔާމީން هللا މި ކޯޓުގައި ޢަބްދު

                                                           
ކަތަުކގެ މަްޙޟަރު ބަޔާން، ގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުަގއި ޭބްއވުނު ޝަރީަޢތުގެ މަޖިލިުހަގއި ަދއްކާފަިއވާ ވާހަ 2019ނޮވެްމބަރު  17 ،ޢަލީ ޝާޙު 70

 02ސަފުހާ 
މު ދެއްކި ާވހަކަތަކުގެ އްޔޫާޔމީން ޢަްބދުލްޤަ هللا ގައި ކްރިިމނަލް ކޯޓުގައި ޭބއްވުނު ަޝރީޢަުތގެ މަޖިލިުހގައި ަޢބްދު 2019ނޮވެމްބަރު  17 71

 02މަޙްަޟރު ބަޔާްނ، ސަފުހާ 
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އެކަމުގެ މައްޗަށް  ން ން އިޢުލާން ކުރުމުޖިނާއީ މައްސަލައެއްގެ ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުން ނިމުނުކަ .130

ދައްކާ ، އަންނާނެ ނަތީޖާއަކީ، އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކާއި

އަދި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ އިސްތިސްނާއީ ދެ ހާލަތެއްގައި މެނުވީ ވާހަކަތަކަށް ނިމުމެއް އައުމެވެ. 

މެވެ. މި ދެ އިސްތިސްނާއީ ހާލަތުގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ހާލަތަކީ، ދެން އެ މައްސަލަ ހުޅުވިގެން ނުދިއު 

 72މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ ހާލަތެއް މައްސަލަ ބަލާ ފަނޑިޔާރަށް ކުރިމަތިވުމެވެ.

ދެވަނަ ހާލަތަކީ ކުރިން ލިބިފައިނުވާ އައު ހެއްކެއް ލިބުނުއިރު، އެ ހެކި ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމަކީ 

ލު އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމުގައި ފަނޑިޔާރަށް ޤަބޫލު ޢަދު

  73ކުރެވުމެވެ.

ޤާޟީންގެ  ގެ ފަރާތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ބެލިޢަބްދުލްޤައްޔޫމްޔާމީން هللا ޢަބްދު .131

ގެ ސަމާލުކަމަށް  ކްރިމިނަލް ކޯޓުހާ ގުޅޭ ގޮތުން ހައިކޯޓުގައި ފާހަގަ ކުރި ނުކުތާ އެފަދައިން މަޖިލި

ރުމަށްފަހު ގެނައުމަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއަކީ، މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ނިމުނުކަން އިޢުލާންކު

އި އަހުރެން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއަކަށްވާތީ، އެ ސިޓީއަކީ ޝަރީޢަތަށް ހުށެޅިފައިވާ ސިޓީއެއްކަމުގަ

ހުން ނިމުނުކަން ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައި އަޑުއެ ނުދެކެމެވެ. އަދި އެ ސިޓީގައިވާ ކަންކަމަކީ،

ދަންޖެހޭފަދަ އިޢުލާން ކޮށްފައިވާ މައްސަލައެއްގެ އަޑުއެހުން އަލުން ހުޅުވައިގެން ކުރިއަށް ގެން

 ހައިކޯޓުން ކަންކަމެއް ކަމުގައިވެސް އަހުރެން ނުދެކެމެވެ. ކަންމިހެން އޮތް އިރު، މި ނުކުތާގައި

 ން ޤާނޫނާ ޚިލާފު ކަމުގައި އަހުރެން ނުދެކެމެވެ.ނިންމާފައިވާ ނިންމު

 ވަނަ މާއްދާ  28ވަނަ މާއްދާއާއި  22ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 

ގެ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ޔާމީން هللا ވަނަ ނުކުތާގައި ޢަބްދު 16ވަނަ ނުކުތާއާއި،  06އިސްތިއުނާފީ  .132

ނަ މާއްދާގައިވާ ދިފާޢު ވަ 28ވަނަ މާއްދާއާއި  22ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވަނީ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 

                                                           
 ވަނަ މާްއދާ  152ޖިނާއީ ިއޖުާރއަުތގެ ޤާޫނނުގެ  72
 ވަނަ މާްއދާގެ )ނ( 151 ޖިނާއީ ިއޖުާރއަުތގެ ޤާޫނނުގެ 73
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ވަނަ  20ފާހަގަކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ ދެ ނުކުތާއެވެ. ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ މި ދެ މާއްދާއަކީ އެ ޤާނޫނުގެ 

ބާބުގައި ހިމެނޭ "ކުށުގެ ޒިންމާ އުފުލުމުގެ އަސާސީ މިންގަނޑުތަކާއި، ކުށުގެ ޒިންމާ އަދި ކުށުން 

ފާޢުތައް" ކުގެ ތެރެއިން ދެ ދިފާޢެއް ބަޔާންކުރާ ދެ ކުރިމަތިވާ ގެއްލުމުގެ ޒިންމާ އުފުލުމާގުޅޭ ދި

 މާއްދާއެވެ.

މި އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާގެ ތަފުސީލަށް ދިއުމުގެ ކުރިން ފާހަގަކުރެވުނު ކަމަކީ، މިއީ މި މައްސަލައިގައި  .133

ގެ ފަރާތުން ނަގާފައިވާ ދިފާޢުތަކެއް ނޫނެވެ. ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ޔާމީން هللا ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ޢަބްދު 

ދި މިއީ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތާ ޙަވާލާދީ ނެގޭނެ ދިފާއެއްވެސް ނޫނެވެ. މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ ޤާނޫނަކީ އަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ މައްޗަށް އިސްކަން  18ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 

ދަށުން ހުށަހެޅޭ ލިބިގެންވާ ޤާނޫނެކެވެ. ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ މައްޗަށް އިސްކަން ލިބޭ ޤާނޫނުތަކުގެ 

ދަޢުވާތަކުގައި ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގައިވާ އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން ހިނގާނީ، އެ އުސޫލުތައް ހިނގުމަށް 

ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު ނުވަތަ އިސްކަންލިބޭ ޤާނޫނުން ހުއްދަކުރާ އުސޫލުތައް އެކަންޏެވެ. މި މޭރުމުން 

ފާޢު" ތަކާއި، "މަޢާފުލިބެނިވި ދިފާޢު" ތަކާއި، ބަލާއިރު، ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގައިވާ "ހުއްދަކުރެވިގެންވާ ދި

"ދަޢުވާކުރުމަށް ހުރަހަކަށްވެދާނެ ދިފާޢު" ތައް މެނުވީ އެހެން ދިފާޢެއް މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ ޤާނޫނުގެ 

 74ދަށުން އުފުލޭ ދަޢުވާތަކުގައި ދިފާޢެއްގެ ގޮތުން ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

هللا ވަނަ މާއްދާއާ ގުޅިގެން ޢަބްދު 22 ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މި ދެ ނުކުތާގެ ތެރެއިން .134

ގެ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ، މި މައްސަލައިގައި ދަޢުވާ ކޮށްފައިވާ ކުށަށް ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްޔާމީން 

ބަލާއިރު، އެ ކުށަކީ ޕްރިޑިކޭޓް އޮފެންސް ނުވަތަ މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ ކުށާ ގުޅިފައިވާ 

މަލީ ޢުންޞުރާއި ނަތީޖާއާ ގުޅުމެއް އޮންނާނެކަމަށެވެ. ނަމަވެސް، މި ގައިވާތީ، ޢަ ކަމު ކުށެއް

                                                           
ނަންބަުރަގއިވާ އިސްލާހު.  ވަނަ  01ވަނަ އިސްލާހު ެގނަުއުމގެ ޤާނޫުނގެ  01)ދިވެހިރާްއޖޭގެ ޤާނޫނުލްުޢޤޫބާތު( އަށް  2014/09ޤާނޫނުަނންަބރު  74

ްލޢުޤޫބާުތން އިސްަކންލިބޭ ވަނަ ާމއްާދއަށް )ރ( އިުތރު ކުރެިވ، ިއސްކަންލިބެިނވި ާޤނޫނުތަާކއި، ޤާޫނނު 18މި އިސްލާުހަގއިަވނީ އެ ޤާޫނނުގެ 

ވަނަ  16ޖުލައި  2015ށާފަިއަވނީ،  ޢަމަލުކުަރން ފަޤާނޫނުތަުކގެ ދަުށން ހުށަހެޅޭ ދަުޢވާތަަކށް ހިނގާނެ ުއސޫލުަތއް ބަޔާންކޮށްަފއެެވ. މި އިސްލާހަށް
 ދުވަުހަގއެވެ.
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ގެ މައްޗަށް އުފުލުނު ދަޢުވާއަކީ، ނަތީޖާއަށް ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްޔާމީން هللا މައްސަލައިގައި ޢަބްދު 

ބަލަންނުޖެހޭ ކުށެއްކަމުގައި ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ ކުށުގެ ޠަބީއަތަށް ނުބަލައި ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް 

 ށެވެ.ކަމަ

ކުށަކީ ޢަމަލުގެ ނަތީޖާގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ ކުށެއްކަން )ރިޒަލްޓް ކްރައިމް( ނުވަތަ ނަތީޖާއާ  .135

ގުޅުމެއް ނެތް ހަމައެކަނި ޢަމަލުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ ކުށެއްކަން )ކޮންޑަކްޓް ކްރައިމް( އެނގޭނީ 

އަދި ކުށުގެ ޠަބީޢަތްވެސް  75.އެ ކުށް ޤާނޫނުގައި ތަޖުރީމުކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ބަލައިގެންނެވެ

ދެނެގަންނާނީ އެ ކުށް ޤާނޫނުގައި ތަޖުރީމުކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ބަލައިގެންނެވެ. މި އުސޫލުން ބަލާއިރު، 

ންގގެ ގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކޮށްފައިވާ ދަޢުވާއަކީ، މަނީ ލޯންޑްރިޢަބްދުލްޤައްޔޫމްޔާމީން هللا ޢަބްދު

( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ 3ނަންބަރާއި )( ވަނަ 2) ގެ (ހ) ވަނަ މާއްދާގެ  05ޤާނޫނުގެ 

ކޮށްފައިވާކަމަށް ބެލެވިގެން ކޮށްފައިވާ ދަޢުވާއެއް  ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްޔާމީން هللا ކުށުގެ ޢަމަލު ޢަބްދު

ކަމުގައިވާއިރު، އެ ދެ އަކުރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށުގެ ޢަމަލު ފުރިހަމަވުމުގައި ހަރުފަތެއް ނުވަތަ 

ވަތަ މަރުޙަލާއެއް ނުވަތަ މަރުޙަލާތަކެއް ގިރާކޮށް ވަކި ނަތީޖާއަކަށް ވާސިލުވުމެއް ހަރުފަތްތަކެއް ނު 

 ހިމެނިފައިނުވާކަން، ޤާނޫނުގެ ނައްޞަށް ބެލުމުން ސާފުކޮށް އެނގެއެވެ.

 ބަލާއިރު، ގެ ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަށްޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ޔާމީން هللا މި ނުކުތާގައި ޢަބްދު .136

ދެކެމެވެ. ވުމާއެކު  ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ސަބަބެއް ބުނެދެވިފައިވާ ކަމުގައި އަހުރެން ނު ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން

ނެއް މި ނުކުތާގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭނެ ތަ

 އޮތްކަމުގައިވެސް އަހުރެން ނުދެކެމެވެ.

ގެ ފަރާތުން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްޔާމީން  هللاވަނަ މާއްދާއާ ގުޅިގެން ޢަބްދު 28ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ  .137

ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ފާހަގަކުރާ ކަމަކީ، މި ނުކުތާއާ ގުޅިގެން ހައިކޯޓުން 

                                                           
75 Janet Loveless, Complete Criminal Law Text, Cases, and Materials, Oxford University Press, 2012, Page 
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ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އާއި )ނ( އާ ޙަވާލާދީ އެ  28ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުގައި ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 

ނުކުތާއަށް ގޮތެއް ނިންމުމުގައި އެ ދެ އަކުރުގައިވާ ކަންކަމަށް ކޯޓުގައި ފާހަގަކުރި އިސްތިއުނާފީ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އާއި )ނ( އަށް ބަލާއިރު، މި  28ރިޢާޔަތްކޮށްފައިނުވާ ކަމެވެ. މި ގޮތުން 

ގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރާ ކުށުން ދައުލަތަށް ލިބޭނެ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްޔާމީން هللا މައްސަލައިގައި ޢަބްދު

ގެ ފަރާތުން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްޔާމީން هللا އްލުމެއް ނެތި، އަދި އުނިކަމެއްނެތްކަން ޢަބްދުއެއްވެސް ގެ

ފާހަގަކުރެއެވެ. ސަބަބަކީ މި މައްސަލައިގައި ލޯންޑަރ ކުރިކަމަށް ބުނާ ފައިސާގެ ޢަދަދަށް ދައުލަތުގެ 

ގޮތެއް  މަސްލަހަތަށް ފަހިވާ ގޮތަށް ފައިސާތަކެއް ހިފެއްޓިފައިވުމެވެ. އަދި މި ނުކުތާގައި

ގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާވި ފައިސާއަކީ، ދައުލަތުގެ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްޔާމީން هللا ކަނޑައެޅުމުގައި ޢަބްދު

ފައިސާކަން ހައިކޯޓުން ކަނޑައެޅީ ކޮން އަސާސެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެންކަންވެސް ހައިކޯޓުގެ 

 ތުން ފާހަގަކުރެއެވެ.ގެ ފަރާޢަބްދުލްޤައްޔޫމްޔާމީން هللا ނިންމުމުން އެނގެން ނެތްކަން ޢަބްދު 

އްޗަށް ދަޢުވާ ގެ މަ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ޔާމީން هللا މި ނުކުތާގައި ހައިކޯޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ، ޢަބްދު .138

 ނޫންކަން ކޮށްފައިވާ ކުށުގެ ޢަމަލަކީ ޢާންމު އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ހުއްދަ ކުރެވިގެންވާ ޢަމަލެއް

އެކަނި  ން އެނގެން އޮތުމުގެ މައްޗަށްވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް ބެލުމު 28ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 

މުގައި ބަލާނެ ބެލިނަމަވެސް މި މައްސަލައަކީ ކޯޓުން ބެލުމަކާ ނުލައި ދޫކޮށްލެވޭނެ މައްސަލައެއް ކަ

 ޤާނޫނީ ހަމައެއް ނެތްކަމަށެވެ. 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުގައިވާ ދެ ނަންބަރާއި، ދެ އަކުރުގައި ވަނީ  28ޤާނޫނުލްޢުޤުބާތުގެ  .139

މުގައި ބެލެވޭ ޢަމަލުގެ ޒާތަށާއި ޙާލަތްތަކުގެ މައްޗަށް ބުރަވެ ކޯޓުން ނުބަލާ ދޫކޮށްލެވޭ ކުށްކަ

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ  02ޢަމަލުތަކެއް ބަޔާންކޮށްފައެވެ. މި ޢަމަލުތައް ބަޔާންކުރުމުގައި )ހ( ގެ 

، އަދި )ށ( ޢަމަލު ނިންމުމަށްފަހު "ނުވަތަ" ބޭނުން ކުރުމަށްފަހު )ށ( ގައިވާ ޢަމަލު ބަޔާންކޮށް

ގައިވާ ޢަމަލު ބަޔާންކުރުމަށްފަހު "ނުވަތަ" ބޭނުން ކޮށްފައިވުމުން )ހ( އަކީ ެއ ޢަމަލުތަކުގެ ޢާންމު 

ތަޢުރީފު ބަޔާންކުރާ މާއްދާކަމާއި، އަދި )ހ( ގެ ފަހަތަށް އައިސްފައިވާ ދެ ނަންބަރު އެކުއެކީގައި 
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ށްފައިވަނީ ކުށުގެ ޢަމަލުގެ ވަކިވަކި ކިޔުނުނަމަވެސް، އެއިގެ ފަހަތަށް ދެ އަކުރުގައި ބަޔާން ކޮ 

ތަޢުރީފުތައް ކަން އެނގެއެވެ. ވުމާއެކު )ހ( އާ ޙަވާލާދީ ހައިކޯޓުން މި މާއްދާގައި ގޮތެއް 

ކަނޑައަޅާފައިވުމަކީ، ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފުކަމެއް ކަމުގައި ބުނުމަކީ އަސާސެއް އޮތް ވާހަކައެއް 

ހުސެއްގެ ތެރެއިން ގޮތެއް ނިންމަންޖެހޭ ނުކުތާއެއް ކަމުގައި ނޫނެވެ. ވުމާއެކު މި ނުކުތާއަކީ ޤާނޫނީ ބަ

 ނުދެކެމެވެ.

 ހެކި ހުށަހެޅި ކަންކަން ފިޔަވައި އެހެން ކަންކަން ސާބިތުކުރުމަށް ހެކި ބޭނުންކުރުން 

ވަނަ  14އިސްތިއުނާފުކުރި  ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްޔާމީން هللا ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ޢަބްދު .140

އުލަތުން ހެކި ހުށަހެޅި ކަންކަން ފިޔަވައި އެހެން ކަންތައްތަކެއް ސާބިތުކުރުމަށް ނުކުތާއަކީ، ދަ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ހެކި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. މިކަން ހައިކޯޓުގައި 

ދަނާ ފާހަގަކުރުމުން އެ ކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ މިފަދައިން ހެކި ބޭނުންކޮށްފައިވާކަން އެނގޭނެ ހަރު

ގެ ފަރާތުން ހައިކޯޓަށް ދެއްކިފައި ނުވާކަމަށެވެ. ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ޔާމީން هللا އެއްވެސް ޙުއްޖަތެއް ޢަބްދު

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ  05 76މިފަދައިން ހައިކޯޓުން ނިންމި ނިންމުމަކީ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގެ 

 އެވެ. ވަނަ ނަންބަރުގެ އިމުން ބޭރުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް ކަމުގަ 01

ފިޔަވައި އެހެން  މި ނުކުތާއާ ގުޅިގެން ދައުލަތުން ބުނެފައިވަނީ، ދައުލަތުން ހެކި ހުށަހެޅި ކަންކަން .141

 ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ޔާމީންهللا ކަންތައްތަކެއް ސާބިތުކުރުމަށް ބޭނުން ކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ޙުއްޖަތެއް ޢަބްދު 

ންޖެހޭ ތަނެއް މް ކޯޓުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅަހައިކޯޓުގައި ދެއްކިފައިނުވާއިރު، މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީ 

 އޮތްކަމުގައި ނުދެކޭ ކަމަށެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވަނީ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު  05 77ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގެ  .142

އަދާކުރުމުގައި ފަނޑިޔާރުން ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެ ކަންކަމެވެ. މި ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ކަމަކަށް 

                                                           
 2010/13ޤާނޫނު ނަްނބަރު  76

 އބމ 77
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ވަނަ ނަންބަރުގައި އޮތީ، "މައްސަލައިގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާ" މި  01 އަކުރުގެ އެ

 ފަދައިންނެވެ.

هللا ން ޢަބްދު މި ނުކުތާ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ތަފުސީލުކުރަމުން މި މައްސަލައިގައި ދައުލަތުގެ ފަރާތު .143

ތުން ހުށަހެޅި ހެކިން ދައުލަ  ފަހީޝަޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމާ ދެކޮޅަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި 

ރަދަން ދީފައިވާ އެ ސަބަބުގެ ބޭރުން މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުން އެ ހެކިންގެ ހެކިބަހުން ބު ، ސަބަބާއި

ރާތުން ފާހަގަކުރުމުން ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ފަهللا އެވެ. މިފަދައިން ޢަބްދު އިވެކަންކަން ފާހަގަ ކޮށްފަ

ހިރާއްޖޭގެ މުމުގައި އަހުރެން ބެލީ މި ވާހަކަތައް މި މޭރުމުން ދިވެމި ނުކުތާއާމެދު ގޮތެއް ނިން

ހުގައި ހައިކޯޓުގައި ދައްކާފައިވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަމަށެވެ. ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީ

ށް މި މައްސަލަ ދައްކާފައިނުވާނަމަ، ނުވަތަ ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިފައިނުވާނަމަ، އެކަން ހައިކޯޓަ

  ކުރި ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަމަށެވެ.އިސްތިއުނާފު

މި ނުކުތާއާ ގުޅިގެން ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގައި ހިމެނިފައިވާ މަޙްޟަރު  .144

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ هللا ހައިކޯޓަށް މި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރަމުން ޢަބްދު  78ބަޔާންތަކާއި،

ދައުލަތުން ހެކި ހުށަހެޅި ކަންކަން ފިޔަވައި އެހެން  79،ފައިވާ އިސްތިއުނާފު ފޯމުގައިފަރާތުން ހުށަހަޅާ

ކަންތައްތަކެއް ސާބިތުކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މި މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުން އެ ހެކި ބޭނުން 

ފަނޑިޔާރުންގެ  ކޮށްފައިވާކަން އެނގޭނެ އެއްވެސް ވާހަކައެއް ހިމެނިފައިނުވެއެވެ. ވުމާއެކު ހައިކޯޓުގެ

ކުރިމަތީގައި ބަހުސް ނުކުރެވޭކަމެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއެއްގައި ފާހަގަކުރި 

ނަމަވެސް، އެކަމަކީ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއެއްގެ ގޮތުގައި ބަހުސްކޮށް ގޮތް ކަނޑައެޅޭނެ ކަމެއް ކަމުގައި 

                                                           
 02، ސަފުހާ 2020މާރްޗ  03ހައިކޯޓުގެ ަމޙްަޟރުބަޔާްނ،  78
 43އިސްިތއުނާފު ކުުރމަށް އެދި ަހއިކޯޓަށް ހުށަހަޅާަފއިވާ ފޯުމ، ސަފުހާ  79
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 80ށްފައިވާ އިސްތިއުނާފީ އުސޫލާ ޚިލާފު ކަމެކެވެ.އަހުރެން ނުދެކެމެވެ. އެހެނީ އެއީ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮ 

 ވުމާއެކު މި ނުކުތާ އަހުރެން ބަލައި ނުގަންނަމެވެ.

ކިބަހުގެ ބަހުސްގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ބެލިނަމަވެސް، ހެކިވެރިޔަކު ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދޭ ހެ .145

ތަ ފެނުނު، ވުނު، ނުވަ އަސާސަކަށް ވާނީ ހުވައި މަތީގައިހުރެ، އެ ހެކިވެރިޔަކަށް އެ ވާޤިޢާއެއް އި

ން ފަހަރެއްގައި ނުވަތަ ނަގައި ގަނެވުނު ގޮތެއް ޙަޤީޤަތާ އެއްގޮތަށް ކިޔައި ދިނުމެވެ. މި ކިޔައިދިނު 

ރަށް ވުރެ ވައެ ހެކިވެރިޔަކު ހުށަހެޅި ސަބަބުން ބޭރަށްވެސް ގޮސްދާނެއެވެ. އަދި އެ ސަބަބު ފުދޭ 

ށްވެސް ހެކިބަސް ކު ހުަށހެޅި ސަބަބާ ދިމާ އިދިކޮޅަކުރުވެސް ވެދާނެއެވެ. އަދި ކިއެއްތަ އެ ހެކިވެރިޔަ

ކޮށް، ޠަޢުނުކުރުމުގެ ދީފާނެއެވެ. މުހިންމު ކަމަކީ އިންސާފުގެ ހަމަތަކާއެއްގޮތަށް އެ ހެކިވެރިޔާއާ ސުވާލު

ސް އެ ހެކިބަހުން ފުރުސަތު މައްސަލައިގެ ޚަޞްމުންނަށް ލިބިދީފައި ވުމެވެ. މި ހުރިހައި ހާލަތެއްގައިވެ

ހަވުން އި އޮތް މައްސަލައިގައި ފަނޑިޔާރަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ގޮތް ނުވަތަ ދޭހަވާ ދޭކުރިމަތީގަ

ވުންދާ ޤާނޫނުތަކުން ބަޔާންކުރެވެންވާނެއެވެ. މިކަމަށް ރާއްޖޭގެ ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގައި ޢަމަލުކުރެ 

 އެއްވެސް ހުރަހެއް އޮތްކަމުގައި އަހުރެން ނުދެކެމެވެ.

 ރި ގޮތް އެނގެން ނެތުން ދިފާޢީ ހެކިތަކަށް ރިޢާޔަތްކު 

ވަނަ ނުކުތާގައި  15ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި އިސްތިއުނާފީ هللا ޢަބްދު .146

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ފަރާތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ދިފާޢީ هللا ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ، ޢަބްދު

މަށް ވާސިލުވިއިރު ރިޢާޔަތްކޮށްފައިނުވާ ހެކިތަކަށް އެ ކޯޓުގައި މައްސަލަބެލި ފަނޑިޔާރުން ޙުކު

ކަމަށެވެ. އަދި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން ޙުކުމަށް ވާސިލުވެފައިވަނީ ދައުލަތުގެ ދަޢުވާއަށާއި، 

ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކިތަކަށާއި، ހީވި ހީތަކެއްގެ މައްޗަށެވެ. ނަމަވެސް މިކަންކަން ހައިކޯޓުގައި 

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ފަރާތުން ކްރިމިނަލް هللا ޓުން ނިންމާފައިވަނީ، ޢަބްދު ފާހަގަކުރުމުން އެ ކޯ

                                                           
ށަހެޅި ހެކިތަކާއި ދިފާޢުތަކަކީ އިސްިތއުނާފީ ޢާންމު އުސޫލަކީ، ޤާނޫުނގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބުނެަފއިުނވާނަަމ، އަަބދުެވސް ދަށު ަމުރޙަލާަގއި ހު 80

 އަާސސްކަުމގައި ބަލަިއގެން ކުިރއަށް ިދއުެމވެ.
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ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ދިފާޢީ ހެކިތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހި ރިޢާޔަތްކޮށްފައި ނުވާ ހަރުދަނާ އެއްވެސް ކަމެއް 

ނިންމާފައިވާ  ނަމަވެސް މިއީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް  81ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމުގައި ބެލެވެން ނެތްކަމަށެވެ.

 ނިންމުމެއް ކަމަށެވެ.

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ފަރާތުން ސުޕްރީމް هللا މި ނުކުތާ އިތުރަށް ތަފުސީލު ކުރަމުން ޢަބްދު .147

ކޯޓުގައި ބުނެފައިވަނީ، ހައިކޯޓުން މި ނުކުތާގައި ނިންމި ނިންމުން ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ ނަންބަރާ ޚިލާފު ކަމަށެވެ. އެހެނީ  02ދި އަ 01ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގެ  156

ދަޢުވާލިބޭ މީހާގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި ޙުކުމްކުރާއިރު، އެ ޙުކުމުގައި، "ދެ 

ކުށުގެ ޢަމަލު ހިނގާފައިވާ ގޮތާ ގުޅޭގޮތުން ޝަރީޢަތަށް  ،ފަރާތުން ހުށަހެޅި ހެއްކަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު

އެ ދިފާޢު އޭނާއަށް  ،"ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން ދިފާޢެއް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ 82،އި"ފާހަގަކުރެވޭ ކަންކަމާ

ނުކުތާއާ  ބަޔާންކުރުން ލާޒިމެވެ. އަދި މި 83ސާބިތުކޮށްނުދެވުނު ކަމަށް ފަނޑިޔާރު ނިންމި ސަބަބުތައް"

ދައުލަތުގެ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  137ވަނަ މާއްދާއާއި  129ގުޅިގެން ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 

ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ބައެއް ހެކިތައް ހާމަނުކޮށް ސިއްރުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، މި ކަމުގެ ސަބަބުން 

 ށެވެ.މަ ގެ ދިފާޢު ބިނާކުރުމުގައި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވި ކަޢަބްދުލްޤައްޔޫމްޔާމީން هللا ޢަބްދު

ޔާމީން هللا ނެފައިވަނީ، ޢަބްދުގުޅިގެން ޖުމުލަ ގޮތެއްގައި ބު  ކުތާއާދައުލަތުގެ ފަރާތުން މި ނު  .148

ގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ހުރިހާ ދިފާޢީ ހެކިތަކަށް މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުން ރިޢާޔަތްކުރި ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް 

ގޮތް ތަފުސީލުކޮށް ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަމަށް ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން 

ވަނަ މާއްދާއާއި  129ނުކުތާއާ ގުޅިގެން ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ  ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، މި 

                                                           
ތް ނިމުނު ގޮުތގެ ރިޕޯުޓގެ ވަނަ ނުކުތާ، ހައިކޯޓުގެ ަޝރީޢަ 7.71ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތް ިނމުނު ގޮތުގެ ިރޕޯޓުގެ ފާހަގަކުެރވުނު ނުކުތާތަުކގެ  81

 ވަނަ ސަފުހާ. 214
 ( ވަނަ ނަންަބރު 1ވަނަ މާްއދާގެ )ށ( ގެ ) 156ޖިނާއީ ިއޖުާރއަުތގެ ޤާޫނނުގެ  82
 ( ވަނަ ނަންަބރު 2ވަނަ މާްއދާގެ )ށ( ގެ ) 561ޖިނާއީ ިއޖުާރއަުތގެ ޤާޫނނުގެ  83
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ޔާމީން هللا ވަނަ މާއްދާ ފާހަގަކުރި ނަމަވެސް، އެއީ އެ ފަދައިން ހައިކޯޓުގައި ޢަބްދު 137

 ގެ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ މާއްދާތަކެއް ނޫންކަމުގައެވެ.ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް 

 ނަންބަރުތަކަށް ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށަށް ތަރުތީބުވެފައި ހުރި 156ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ  .149

ނިންމާ ހާލަތުގައި  ބަލާއިރު، އެ ނަންބަރުތަކުގައި ބަޔާންވެފައި ހުރި ކަންކަމަކީ، ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް

ކޮށް ވެ؟ އެއީ ޢާންމު ޙުކުމުގައި ހިމަނަންޖެހޭނެ ކަންކަމެވެ. ސުވާލަކީ މިތަނުގައި ޙުކުމަކީ ކޮބައިހެއްޔެ

ރިޕޯޓު" ނުވަތަ  މަށްފަހު ދޫކުރާ "ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެމުފެންނަ ކޯޓުތަކުން މައްސަލަ ބަލައި ނިން 

ނަ އަރިމަތީ ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގައި" "ޙުކުމް" މި ގޮތަށް ލިޔެ ދަށު ރޮނގު ދަމާ ފަވާފައި އޮން

މައްސަލައިގެ   ޙުކުމަކީ، އެ ސުރުޚީގެ ދަށުގައި އޮންނަ އެއް ޖުމުލައިގެ ޢިބާރާތް ހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ

މަށް ނުވަތަ ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރު ވާސިލުވި ސަބަބުތަކާއި، އެ ސަބަބުތަކުން ވާސިލުވެވުނު ނިންމު

ކުމަކީ، ފަހުން މި ނިންމުންތަކަށް ޖުމުލަ ގޮތެއްގައި މުޚާޠަބުކުރާ ގޮތް ހެއްޔެވެ؟ އަހުރެން ބުނާނީ ޙު

ލުވެވުނު ޔާރު ސަބަބުތަކާއި، އެ ސަބަބުތަކުން ވާސިބުނި ގޮތަށް މައްސަލައިގެ ނިންމުމަށް ފަނޑި

ވެ. މިކަމަށް ކަމުގައެ  ބު ކުރެވޭ ގޮތްއި މުޚާޠަނިންމުމަށް ނުވަތަ ނިންމުންތަކަށް ޖުމުލަ ގޮތެއްގަ

 އަންނަނިވި ޙުއްޖަތްތައް އަހުރެން ދައްކަމެވެ.

 ރިޕޯޓުގައި  ގޮތުގެ  ނިމުނު  ޝަރީޢަތް މާއްދާގައިވަނީ ވަނަ  181 ޤާނޫނުގެ  އިޖުރާއަތުގެ  ޖިނާއީ -149.1

 މި " ނަންބަރުގައި ވަނަ 06 ގެ( ހ) މާއްދާގެ މި. މަޢުލޫމާތެވެ އަސާސީ ހިމަނަންޖެހޭ

ކުރާ ( ގައި ބަޔާންށ) މާއްދާގެ ވަނަ 156 ނުވަތަ ގައި( ށ) މާއްދާގެ ވަނަ 155 ޤާނޫނުގެ

ން އެ މައްސަލައިގައި ކޮށްފައިވާ ޙުކުމް" މި ފަދައި  ،މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭގޮތުން

އްދާއާއި މާވަނަ  155ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. މި އަކުރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެ ޤާނޫނުގެ 

ތުގެ ގޮވަނަ މާއްދާގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ، ޢާންމު ގޮތެއްގައި ޝަރީޢަތް ނިމުނު  156

 ރިޕޯޓުތަކުގައި، ފާހަގަ ކުރެވޭ ނުކުތާތަކުގައި ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތެވެ.
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 ސަބަބުތަކަކީ، ވާސިލުވި ނިންމުމަށް އެ. ނިންމުމެކެވެ ބިނާވާ މައްޗަށް ގެސަބަބުތަކު  ޙުކުމަކީ، -149.2

 ންމުމެއް ނި ނުވަތަ ޙުކުމެއް އެއްކަމަކީ، އެނގޭ އެއްޗެއްކަން ނުކުރެވޭނެ  ވަކި ނިންމުމާ  އެ

އް ޤާނޫނާ ކުރެވޭ ހާލަތުގައި އެ ޙުކުމް ނުވަތަ ނިންމުން ބިނާކުރި ސަބަބުތަ އިސްތިއުނާފު

 16ގެ ޤާނޫނުގެ ލުކުރެވޭ ސަބަބުތަކެއް ހުރުމުން ފުދޭކަމެވެ. މިކަން ކޯޓުތަކު ޚިލާފުކަމަށް ޤަބޫ

 ވަނަ މާއްދާއަށް ބެލުމުން އެނގެއެވެ. 43ވަނަ މާއްދާއާއި، 

 ކަންކަން ވަނަ މާއްދާގައި ހިމެނޭ 156މާއްދާއާއި  ވަނަ 155 ޤާނޫނުގެ  އިޖުރާއަތުގެ ޖިނާއީ -149.3

އަލުން އެ ، ވޭ ނުކުތާތަކުގައި ހިމެނުމަށްފަހުޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ ފާހަގަކުރެ

ތަކުރާރު  ބައިތައް "ޙުކުމް" ގެ ނަމުގައި އަރިމަތީ ސުރުޚީއެއްގެ ދަށުން އަލުން ލިޔުމަކީ

ރާރުކުރުމުން ކުރުމެކެވެ. އަދި ދިގު އެއް ޖުމުލައެއްގައި ހުރިހާ ސަބަބުތަކެއް މަހާލައި ތަކު

ވެ. އަދި މި ވަތަ ބުރަދަނެއް ލިބިގެންވެސް ނުދެއެ އެކަމަށް އިތުރު ޤާނޫނީ ބާރުވެރިކަމެއް ނު 

ކެވެ. އެހެނީ ފަދައިން ތަކުރާރުކުރުމަކީ މިއީ ކޯޓުކުގެ ނިންމުންތަކުގެ ޠަބީޢަތާ ޚިލާފުކަމެ 

ނަށް ފަހުމުވާ ކޯޓުތަކުގެ ނިންމުންތަކަކީ، ސާފުކޮށް، އެ ނިންމުންތައް މުޚާޠަބުކުރެވޭ މީހުން

  އެއްޗެކެވެ. އުސޫލަކުން ލިޔެވިފައި ހުންނަންވާނެ

 ޝަރީޢަތް  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކޯޓުން ކްރިމިނަލް  މައްސަލަގައި މި  ގުޅިގެން  ނުކުތާއާ މި -149.4

ޔާމީން هللا އެންމެ ފުރަތަމަ ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަކީ، ޢަބްދު ،ބަލާއިރު ރިޕޯޓަށް ގޮތުގެ ނިމުނު

ޢަކީ ކޮބައިތޯ ގެ ފަރާތުން ސާފުކޮށް ދިފާޢެއް ހުށަހަޅާފައި ނުވެއެވެ. ދިފާޢަބްދުލްޤައްޔޫމް 

ގެ ފަރާތުން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ޔާމީން هللا ޢަބްދު ، ތަކުރާރުކޮށް ޝަރީޢަތުން ސުވާލު ކުރުމުން

ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ އިޖުރާއީ ބައެއް ކަންކަމާއި، މައްސަލައިގައި ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ހެކިންނާ 

އި ގޮތް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގުޅިގެން ފާހަގަ ކުރާ ކަންކަމެވެ. މި ކަންކަމަކީ، ވަކި މަރުޙަލާއެއްގަ

ކަންތައްތަކެއް ކަމަށާއި، ދިފާޢުގައި ހުށަހަޅަނީ ކޮން ހެކިތަކެއް ތޯ ޝަރީޢަތުން ސުވާލު 

ގައި  މޯލްޑިވްސް  2016ސެޕްޓެމްބަރ  08ކުރުމުން ދިފާޢުގައި ޝަފަހީ ހެއްކަކާއި، 
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ގެ ނަންބަރު މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން )އެމް.އެމް.އޭ( ނެރެފައިވާ ނޫސްބަޔާނަކާއި، ސިވިލް ކޯޓު 

C/2017-Cv/705 .ެ84ޤަޟިއްޔާ ހުށަހަޅާފައިވެއެވ 

ތީގައި މިދެންނެވި ހެކިތަކުން ޝަފަހީ ހެކި ހާޒިރު ނުކުރެވުނުކަމާއި، ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު މަ .150

705/Cv-C/2017  ްޤަޟިއްޔާއަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުން ރިޢާޔަތްކުރި ގޮތް ޝަރީޢަތ

ނަމަވެސް،  85މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުން ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ.ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގައި 

އެމް.އެމް.އޭގެ ނޫސްބަޔާނަށް ރިޢާޔަތްކުރި ގޮތެއް ފާހަގަކޮށްފައިނުވެއެވެ. ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، 

 ،ފަނޑިޔާރުން ޙުކުމުގައި ހިމަނަންޖެހެނީ، ދެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ހެއްކަށް ޖުމުލަކޮށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު

ށުގެ ޢަމަލު ހިނގާފައިވާ ގޮތާ ގުޅޭގޮތުން ޝަރީޢަތަށް ފާހަގަކުރެވޭ ކަންކަމެވެ. އެމް.އެމް.އޭގެ ކު

ގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅި ދަޢުވާގައި ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ޔާމީން هللا ނޫސްބަޔާނަށް ބަލާއިރު، ދައުލަތުން ޢަބްދު 

އި އެ އިދާރާގެ ދައުރެއް ނުވަތަ ބުނާ ކުށުގެ ޢަމަލު ފުރިހަމަވުމުގައި ނުވަތަ ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގުމުގަ

ބައިވެރިވުމެއް ނުވަތަ އެ ނޫސް ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވާ ކަންކަމުންކުރެ ކަމެއް އެ ދަޢުވާގައި 

ވުމާއެކު މިއީ ކުށުގެ ޢަމަލު ހިނގާފައިވާ ގޮތާ ގުޅޭ ގޮތުން ރިޢާޔަތް ކުރެވިދާނެ  86ހިމެނިފައިނުވެއެވެ.

ބަޔާންވެފައި ނެތުމަކީ، ޙުކުމުގެ ކުރިއަށް އައި  ރި ގޮތް ކުތްހެއްކެއް ނޫނެވެ. އަދި އެ ހެއްކަށް ރިޢާޔަ

އިޖުރާއީ އައިބެއް ކަމުގައި ނުދެކެމެވެ. ވުމާއެކު، މި ނުކުތާގައި ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން 

 ޤާނޫނާ ޚިލާފު ކަމުގައި އަހުރެން ނުދެކެމެވެ.

 ދިވެހި ފައިސާގެ ބަދަލުގައި ބޭރު ފައިސާއަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން 

ވަނަ  21ގެ ފަރާތުން މި ކޯޓުގައި ފާހަގަކުރި އިސްތިއުނާފީ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްޔާމީން هللا ބްދުއްޢަ .151

ނުކުތާގައި ބުނަނީ، މި މައްސަލައިގައި ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި ޖޫރިމަނާކުރުމުގައި ކްރިމިނަލް 

                                                           
 04 ބަޔާްނ، ސަފުހާ ގައި ގއ. ވިިލނގިލި ބީޗްަހއުސް ޢަލީ ޝާހް، ްކރިިމނަލް ކޯޓުގައި ެދއްކި ވާހަކަތަުކގެ މަްޙޟަރު 2019އޮގަސްޓް  04 84
 ވަަނ ނުކުތާ. 09ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޝަރީަޢތް ނިމުނު ޮގތުގެ ރިޕޯޓުގެ ފާަހގަ ކުެރވުނު  85

 67ނަ ޕެރެްގރާފުަގއި )ސަފުހާ ވަ 7.8 ނޫސް ބަޔާނަކީ ކުުށގެ ޢަމަލާ ުގޅުެމއް ނެތް ހެއްެކއްކަން ހައިކޯުޓގެ ޝަރީަޢތް ނިމުނު ގޮުތގެ ރިޕޯުޓގެ މި 86
 އަށް( ވަކި ނުކުތާެއއްގެ ގޮުތގައި ފާަހގަ ކޮށްފަިއވެެއވެ. 69އިން 
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އޮތުން ޤާނޫނާ ޚިލާފު ކޯޓުން ދިވެހި ރުފިޔާގެ ބަދަލުގައި އެމެރިކާ ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައި 

ކަމަށެވެ. އަދި މި ކަން ހައިކޯޓުގައި ފާހަގަކުރުމުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މި ކަމުގައި ނިންމާފައިވާ 

ވަނަ މާއްދާއާއި މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް  05ނިންމުމަށް ހައިކޯޓުން ތާއީދުކޮށް މަނިޓަރީ ގަވާއިދުގެ 

ނަކޮށް ތަޠުބީޤު ކޮށްފައިވަނީ ރަނގަޅަށް ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( މާ  20 87ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

 ނޫންކަމަށެވެ.

ނަ މާއްދާގައި ވަ 05މި ނުކުތާގެ ރައްދުގައި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ މަނިޓަރީ ގަވާއިދުގެ  .152

ވަނަ  53ނުގެ ގެ ޤާނޫ ގކޯޓުތަކުން ކުރާ ޖޫރިމަނާގެ ވާހަކަ ހިމެނިފައިނުވާކަމަށާއި، މަނީ ލޯންޑްރިން 

 ހިންގުމުގައި ގެ ނައްޞުގައި ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެ ގޮތް ބަޔާންކުރުމުގައި "ކުށުގެ ޢަމަލުމާއްދާގެ )ށ( 

އްސަލައިގައި ބޭނުންކުރި ފައިސާ" އިން ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެ ކަމުގައި ސާފުކޮށް ބުނެފައިވުމުން، މި މަ

ން ކްރިމިނަލް ވުމު ލޯންޑަރކުރި ފައިސާއަކީ އެމެރިކާ ޑޮލަރު ކަމުގައި ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްޔާމީން هللا ޢަބްދު

ނާ ޚިލާފު ކޯޓުން ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ ކަނޑައެޅުމުގައި އެމެރިކާ ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާ ކުރުން ޤާނޫ

 ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެކަމަށެވެ.

 05ވާއިދުގެ ގެ ފަރާތުން މި ނުކުތާގައި ފާހަގަކުރާ، މަނިޓަރީ ގަޢަބްދުލްޤައްޔޫމްޔާމީން هللا ޢަބްދު .153

ޔަފާރިއެއްގެ ވިދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރާ ހުރިހާ " ،ދާގައި އޮންނަނީވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު އެ މާއް

ފަދަ ތަކެތީގެ  ހުރިހާ އެއްޗެއްގެ އަގާއި، މަސައްކަތުގެ އަގާއި، ޚިދުމަތުގެ އަގާއި، ފީ އާއި، ކުލި 

. އަގު ކަމެކެވެއަގު އަދާކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ ރުފިޔާ ފިޔަވައި އެހެން ފައިސާއެއް ބޭނުންކުރުމަކީ މަނާ 

މުގައެވެ." ކުރުމަށް ފައިސާގެ އިތުރަށް ބޭންކް ޓްރާސްފަރ އާއި ޗެކްވެސް ހިމެނޭނީ ފައިސާ ކައަދާ

 މި ފަދައިންނެވެ.

                                                           
 2011/4ޤާނޫނު ނަންަބރު   87
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ޔާމީން هللا އަށް ޢަބްދު 88ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( 20މި ނުކުތާގައި މާނަކުރުމުގެ ހަމަތަކުގެ ޤާނޫނުގެ  .154

ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް  05ގެ ގެ ފަރާތުން ޙަވާލާ ދީފައިވަނީ މަނިޓަރީ ޤަވާޢިދު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް 

ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައި އޮތުމަކީ މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ޖޫރިމަނާކޮށްފައި އޮތް 

އޮތުމެއްކަން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ. ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމެއް ޤާނޫނުން ބާރުލިބިގެން ހަދާފައިވާ 

ނުމަށްޓަކައި އެ ނިންމުމެއް ޤާނޫނާ ޚިލާފުވިކަމަށް ބެލެވިދާނެ ޤާނޫނުގެ ބޭ ، ޤަވާޢިދަކާ ޚިލާފުވުމަކީ

ސަބަބެކެވެ. ކޮންމެހެން އެ ނިންމުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ޤާނޫނަކާ ޚިލާފުވިކަން 

 އިސްތިއުނާފީ ބޭނުމަށް ފާހަގަކުރުން މުހިންމެއް ނޫނެވެ. 

ރިމަނާގެ ވާހަކަ ޖޫ ރު، އެ މާއްދާގައި ކޯޓުތަކުން ކުރާ ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއި 05މަނިޓަރީ ގަވާއިދުގެ  .155

)ށ( ގެ  ވަނަ މާއްދާގެ 53ގެ ޤާނޫނުގެ ގހިމެނިފައިނުވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، މަނީ ލޯންޑްރިން

ނުންކުރި ބޭނައްޞުގައި ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެ ގޮތް ބަޔާންކުރުމުގައި "ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގުމުގައި 

ގެ ގންޑްރިން ނެކަން ބަޔާން ކޮށްފައި ވެއެވެ. މީގެ އިތުރަށް މަނީ ލޯފައިސާ" އިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭ

އިވާ ކުށް" ޤާނޫނަށް ބަލާއިރު، އެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާން ވެފައިވާ "މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ ކުށާ ގުޅިފަ

 ކޮށްގެން ހޯދާ ތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކުރާ ކުށްތައް ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރަށް ކުށް 

ން ފާހަގަ ގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއިން ބޭރުން ލިބޭ ނުވަތަ ހޯދާ ފައިސާ ނުވަތަ މުދާ ހިމެނޭކަ މުދަލު 

ންކުރި ފައިސާއިން ކުރެވެއެވެ. ވުމާއެކު، ކުށުގެ ޢުޤޫބާތެއްގެ ގޮތުން ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގުމުގައި ބޭނު 

ގެ މަފްހޫމުތައް ޤާނޫނު  ވަނަ މާއްދާއިން ދީފައިވަނީ، އެ 53ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެ ޤާނޫނުގެ 

ކުށުގެ ޠަބީޢަތަށް  ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ދެމެހެއްޓުމަށާއި، ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ

ވާ ނިންމުން ބަލައިގެންކަން ސާފުކޮށް އެނގެއެވެ. ވުމާއެކު މި ނުކުތާގައި ހައިކޯޓުން ނިންމާފައި

 ޤާނޫނާ ޚިލާފުކަމުގައި އަހުރެން ނުދެކެމެވެ.

                                                           
 " މިެހންެނވެ..ވާާލދެިވެގންެވއެވެއެ ޤާނޫުނގެ ދަުށން ަހދާފަިއވާ ަގވާިއދުތަކަްށވެސް ޙަ ،ޙަވާާލޭދ ފަހަރުތަކުަގއި "ޤާނޫނަށް، މި އަކުުރގައި އޮތީ 88
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 ރިމަނާގެ އަދަބު މަތިކޮށްފައި އޮތުން ޖޫ 

ނީ، މި ފާހަގަކޮށްފައިވަ  ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްޔާމީން هللا ވަނަ ނުކުތާގައި ޢަބްދު 22އިސްތިއުނާފީ  .156

މުގައި ޤާނޫނުގައި މައްސަލައިގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގައި ޖަލުގެ އަދަބު ކަނޑައެޅު

ރިމަނާގެ އަދަބު މެ ދަށް މިންވަރު އިޚްތިޔާރުކުރުމަށްފަހު،  ޖޫ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖަލު އަދަބުގެ އެން

ކަނޑައެޅިފައިވާ  ކަނޑައެޅުމުގައި އެންމެ މަތީ ޢަދަދު އިޚްތިޔާރުކޮށްފައިވަނީ އެކަމުގައި ޤާނޫނުގައި

 އެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާ އިންތަކާ ޚިލާފަށް ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ ކޯޓުތަކުން ޢާންމު ގޮތެއްގައި އަދަބު ކަނޑަ

އިކޯޓުގައި އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޖޫރިމަނާގެ އަދަބެއްކަމަށެވެ. މި ކަންކަން ހަ

 މައްސަލައަކީ މިފާހަގަކުރުމުން އެ ކޯޓުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަށް ތާއީދުކޮށް، 

ބްދުލްޤައްޔޫމަކީ ޔާމީން ޢަهللا އިޢުތިރާފުގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެފައިވާ މައްސަލައެއް ނޫންކަމަށާއި، ޢަބްދު 

ސް ޒިންމާއާ އިގެ އެންމެ ކުށުގެ ޢަމަލު ހިނގިއިރު، ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާއަށް ރައްކާތެރިވުމު 

ންޖެހޭ މަޤުބޫލު ޙަވާލުވެ ހުރި ފަރާތްކަމުގައިވާތީ، ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ޖޫރިމަނާ މަދުކުރަ 

 ވެ.ޓުން ނިންމާފައިވަނީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށެޙުއްޖަތެއް ދެއްކިފައިނުވާކަމަށް ހައިކޯ

ނަލް ކޯޓުން އަދަބު މި ނުކުތާގެ ރައްދުގައި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ މި މައްސަލައިގައި ކްރިމި  .157

ރުމަށް ކުވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ޖޫރިމަނާ  53ކަނޑައަޅާފައިވަނީ މަނީ ލޯންޑްރިންގ ޤާނޫނުގެ 

މާފައިވާ ނިންމުން ތެރެއިން ކަމުގައެވެ. އަދި މި ނުކުތާގައި ހައިކޯޓުން ނިން ހުއްދަކޮށްފައިވާ އިމުގެ

ރީމް ކޯޓުގައި ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ސުޕްهللا ޤާނޫނާ ޚިލާފު ކަމުގައި ބަލާނެ ހުއްޖަތެއް ޢަބްދު 

 ބުނެދެވިފައިނުވާ ކަމުގައެވެ.

އްދާގެ )ށ( ވަނަ މާ 53ޤާނޫނުގެ މި މައްސަލައިގައި އަދަބު ކަނޑައަޅާފައިވަނީ މަނީ ލޯންޑްރިންގ  .158

ތެއް އިޚްތިޔާރު ގެ ދަށުންނެވެ. އެ މާއްދާއިން އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގައި އަންނަނިވި ދެ ގޮތުންކުރެ ގޮ 

 ނެކަން އެ އަކުރަށް ބެލުމުން އެނގެއެވެ.ކުރެވިދާ 
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( އެއްމިލިއަން ) 1,000,000/- ރުފިޔާއާއި( އެއްލައްކަ) 100,000/- ގޮތަކީ ފުރަތަމަ -158.1

 އަހަރާ( ރަފަނަ) 15 އަހަރާއި( ފަހެއް) 5 ޖޫރިމަނާކުރުމާއެކު ޢަދަދަކުން  ދެމެދުގެ ރުފިޔާއާ

 .ޖަލަށްލުމެވެ މުއްދަތަކަށް ދެމެދުގެ

ޑަރކުރި ފައިސާގެ ޢަދަދު )ލޯން ބޭނުންކުރި  ހިންގުމުގައި ޢަމަލު ކުށުގެ ގޮތަކީ، ދެވަނަ -158.2

 5ކުރުމާއެކު ދަކުން ޖޫރިމަނާ )ފަހެއް( ގުނައަށްވުރެ އިތުރުނުވާ ޢަދަ  5ފައިސާގެ ޢަދަދު( ގެ 

 )ފަނަރަ( އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ. 15)ފަހެއް( އަހަރާއި 

އެ ކޯޓުން  ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މައްސަލަ ނިންމާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު، އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގައި .159

 ލޯންޑަރ އެނގެއެވެ. އެއީ ބުރަވެފައިވަނީ މި ދެންނެވި ދެ ގޮތުގެ ތެރެއިން ދެވަނަ ގޮތަށް ކަން

 ކުރުމުގައި ބޭނުންކުރި ފައިސާގެ ޢަދަދުން ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައި އޮތުމުންނެވެ.

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ދީފައިވާ  53ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގައި މަނީ ލޯންޑްރިންގ ޤާނޫނުގެ  .160

އި ބޭނުންކުރި ގައިޚްތިޔާރުތަކުގެ ތެރެއިން ދެވަނަ އިޚްތިޔާރަށް ބަލާއިރު، ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގުމު 

 ނައްޞުގައި ގުނައަށްވުރެ އިތުރުނުވާ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރުން ޤާނޫނުގެ 05ފައިސާގެ ޢަދަދުގެ 

ކަން އެނގެއެވެ. އޮތުމުން އެއީ ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅޭ އަދަބު އެންމެ މަތި ކުރެވޭނެ މިންވަރު 

ށްކަން އެ އަހަރު ދުވަހަ 15ށް ލެވޭނީ ޖަލު އަދަބަށް ބަލާއިރު، އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ޖަލަ

އެޅުމުގައި މާއްދާއިން އެނގެއެވެ. މި މާއްދާގެ ނައްޞުން އިތުރަށް އެނގިގެންދަނީ، އަދަބު ކަނޑަ

  އަދަބެއް ކަމެވެ.ޖޫރިމަނާގެ އަދަބާއި ޖަލު އަދަބަކީ ވަކި ނުކުރެވޭނެ އެކުއެކީގައި ކަނޑައަޅަންޖެހޭނެ

ޅޭ އަދަބުގެ މިންވަރު މަތިކޮށް ދަށްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޤާނޫނުން ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ކަނޑައެ .161

ލިބިދީފައިވާ ހާލަތްތަކުގައި އަދަބު މަތިކޮށް ދަށްކުރުމުގައި ބަލާ ކަންތައްތަކެއް މީގެ ކުރިންވެސް 

ުކްށ ަތުކާރުރ ، ރާއްޖޭގައި ޢަމަލު ކުރެވެމުން ދިޔަ ބައެއް ގާނޫނުތަކުގައި ވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި
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މަޤާމުގެ  91ކުޑަކުދިން ލައްވައި ކުށް ކުރުވުމާއި، 90ޖަމާޢަތް ހަދައިގެން ކުށް ކުރުމާއި، 89ިއ،ުކުރމާ 

ކުށް ކުރުމުގައި ހަތިޔާރު  93ވަކި ވަގުތެއްގައި ކުށް ކުރުމާއި، 92ބޭނުން ހިފައިގެން ކުށް ކުރުމާއި،

ވެ. މުހިންމުކަމަކީ، ކުށުގެ ސަބަބުން ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބުންފަދަ ކަންކަން ހިމެނެއެ 94ގެންގުޅުމާއި،

އަދަބު މަތި ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރެއް ޤާނޫނުން ލިބިދީފައި އޮތްނަމަ، އެ އިޚްތިޔާރުގެ ބޭނުން ހިފާ 

ސަބަބު ފަނޑިޔާރު ބަޔާންކުރުމެވެ. އަދި އެ އިޚްތިޔާރު ބޭނުންކުރުމުގައި އިންސާފުގެ ހަމަތަކުން 

 އެއްކިބާ ނުވުމެވެ.

 އެއް ބާވަތަށްވުރެ ޑައަޅާފައި ނުވާ ހާލަތުގައި، ކުށެއް ސާބިތުވުމުންޤާނޫނުގައި އެހެން ވަކި ގޮތެއް ކަނ .162

ކަނޑައެޅޭ އަދަބުގެ  ،ގިނަ ބާވަތުގެ އަދަބު އެކުއެކީގައި ކަނޑައެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޤާނޫނު ދޭ ހާލަތުގައި

ރުކޮށެވެ. ތުން އެއްވަބާވަތްތަކުން ކަނޑައެޅޭ އަދަބު މަތިކޮށް ދަށް ކުރަންވާނީ އަދަބުގެ ބާވަތުން ނިސްބަ

 އަދަބު ބޮޑު މިސާލަކަށް ޖަލުގެ އަދަބާ އެކު ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ހާލަތުގައި ޖޫރިމަނާގެ 

 ކުރާނީ ޖަލު އަދަބު ބޮޑު ކުރެވޭ ނިސްބަތުން ހަމަ ހަމަކޮށެވެ. 

 އަހުރެންގެ ކުރިމަތީގައި މި އޮތް މައްސަލައަށް ބަލާއިރު، ޖަލު އަދަބުގެ މިންވަރު ޤާނޫނުގައި ބުނާ  .163

އެންމެ ދަށް މިންވަރަށް ކަނޑައެޅުމަށްފަހު، ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ  ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ އެންމެ މަތީ 

މިންވަރަށް ކަނޑައެޅި ސަބަބެއް މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުން ފާހަގަކޮށްފައި ނުވެއެވެ. އަދި ޖޫރިމަނާގެ 

ސް، ދެ ބާވަތުގެ އަދަބު އަދަބު ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ މިންވަރުގެ ތެރޭގައި ހިފެހެއްޓިފައި ވީނަމަވެ 

އަދި އެގޮތަށް  ދެ އަދަބު ނިސްބަތުން ހަމަހަމަ ނުކުރެވޭނަމަ، ،އެކުއެކީގައި ކަނޑައެޅޭ ހާލަތުގައި

                                                           
)މަސްތުވާތަކެއްާޗބެހޭ  2011/17ޤާނޫނު ނަްނބަރު  ވަނަ މާްއދާ، )މި ޤާނޫުނވަނީ 09)މަސްތުވާަތކެތީގެ ޤާޫނނު( ގެ  77/17ޤާނޫނު ނަްނބަރު  89

 ލުުކރަން ފެށުާމއެކު ުއވާލެވިަފއެވެ.(ޤާނޫނު( އަށް ޢަމަ
 އބމ 90
 އބމ 91
 އބމ 92
 ވަނަ މާްއދާ  142ކުރީގެ ޤާޫނނުލްޢުޫޤބާތުގެ  93
 ވަނަ ާމއްދާ  85އބމ.  94
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ޤާނޫނު ދީފައިވާ އިޚްތިޔާރުގެ  ނިންމި އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ފަނޑިޔާރުންނަށް ބުނެދެވިފައިނުވާނަމަ،

 ނޫންކަމަށް ބުނުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތެވެ. ފުވެރިކަމާއެކު ހަމަހަމަ ކަމާއި، އިންސާ ހިފާފައިވަނީ ބޭނުން 

އެހެނީ ޤާނޫނު ދޭ ކޮންމެ އިޚްތިޔާރެއްގެ ބޭނުން ފަނޑިޔާރުން ހިފަންވާނީ ހަމަހަމަކަމާއި އިންސާފުގެ 

 އަސާސްތަކާ އެއްގޮތަށެވެ.

ރިމަނާގެ އަދަބު ޖޫކަންމިހެން އޮތުމުން މި މައްސަލައިގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގައި  .164

ދި މި ނުކުތާގައި މަތިކޮށްފައިވަނީ، ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ކަމުގައި އަހުރެން ނުދެކެމެވެ. އަ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ، ޖޫރިމަނާގެ އަދަބު މަތި ކުރެވޭނެ ކަމުގައި ހައިކޯޓުން ދައްކާފައިވާ ހުއްޖަތްތަކަކީ

ބަލައި ނުގަންނަމެވެ.  މުގައިނުވާތީ، އެ ކަންކަން އަހުރެން އެފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުއްޖަތްތަކެއް ކަ 

އި އަހުރެން ވުމާއެކު، މި ނުކުތާގައި ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ޤާނޫނާ އެއްގޮތް ކަމުގަ

 ނުދެކެމެވެ.

 ނާފީ ނުކުތާތައް މަނީ ލޯންޑްރިންގ ކުށުގެ ނިޔަތުގެ ރުކުނާގުޅޭ އިސްތިއު 

ގެ ފަރާތުން ޔޫމްޢަބްދުލްޤައްޔާމީން هللا ޢަބްދު ށްލުކޮ އެންމެ ތަފުސީ ގައިމި މައްސަލައިގައި އެއްކަމެއް .165

ނީ ލޯންޑްރިންގގެ މަ ގެ މައްޗަށް އުފުލިފައިވާ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ޔާމީން هللا ވާހަކަ ދައްކާފައިވަނީ، ޢަބްދު 

ވަނަ  16ދި އަ 13ކުށުގެ ނިޔަތުގެ ރުކުނާ ގުޅިގެންނެވެ. މި ވާހަކަ ދައްކާފައިވަނީ އިސްތިއުނާފީ 

 ނުކުތާގައެވެ.

ގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ޔާމީން هللا  ނިޔަތުގެ ރުކުނާ ގުޅިގެން ޢަބްދުކުށުގެ .166

އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ، ވަކި މުދަލަކީ ކުށް ކޮށްގެން 

ރެވޭ ޙާލަތެއް އޮތްކަމަށް ހޯދާފައިވާ މުދަލެއް ކަމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޝައްކުކު

ބުނެ ކުރާ ދަޢުވާތަކުގައި، އެ މުދަލަކީ ކޮން ކުށެއް ކޮށްގެން ހޯދި މުދަލެއްކަން ސާބިތުކޮށް ދޭންޖެހޭނެ 

ކުށް، ނުވަތަ ޣައިރު ޤާނޫނީ  ގެ ކުށާ ގުޅިފައިވާގކަމުގައެވެ. އަދި މިއާ ޚިލާފަށް މަނީ ލޯންޑްރިން 
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ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށާއި، މަނީ ޢަމަލު ސާބިތުކޮށް ދޭން ނުޖެހޭނެކަމަށް 

ވަނަ މާއްދާ ކިޔަން ޖެހޭނީ  08ވަނަ މާއްދާއާއި،  07ވަނަ މާއްދާއާއި  05ލޯންޑްރިންގގެ ޤާނޫނުގެ 

ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާއަށް ފައިދާ ވާގޮތަށް ކަމުގައެވެ. މި ނުކުތާ އިތުރަށް ތަފުސީލު ކުރަމުން އަންނަނިވި 

 ގެ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްޔާމީން هللا ޢަބްދު  ކަންކަން 

 ،ގައިވެސްމުޖުތަމަޢުތަކު  ދީމިޤްރާޠީ މިނިވަން ޙަވާލާދީ މާއްދާއާ ވަނަ 68 ޤާނޫނުއަސާސީގެ -166.1

 ،މެނުވީ  ގެންސާބިތުވެ ކުށް  ގުޅިފައިވާ  ކުށާ  ގެ ގލޯންޑްރިން  މަނީ  ނުވަތަ އޮފެންސް  ޕްރިޑިކޭޓް

 ފައިވާ ނިންމާ  ކޯޓުތަކުން  ގައުމުތަކުގެ އެކި ނުވާކަން ސާބިތު  ކުށް ލޯންޑްރިންގގެ މަނީ

 އެނގޭކަމަށް ބުނި ބުނުން. ނިންމުންތަކުން

 ބޭނުމަށް  ނުގެޤާނޫ  ލޯންޑްރިންގެ މަނީ މުދަލެއްކަމަށް ހޯދާފައިވާ ކޮށްގެން ކުށް މުދަލަކީ ވަކި -166.2

 ގެ ގންޑްރިންލޯ މަނީ ށްފައިވާބަޔާންކޮ މާއްދާގައި ވަނަ 07 ޤާނޫނުގެ އެ މުދަލަކީ އެ ،ބެލެވޭނީ

 . ކަމުގައިވާނަމަކަން ކުށެއް ހިމެނޭ ލިސްޓްގައި ކުށްތަކުގެ ގުޅިފައިވާ  ކުށާ

هللا ށް ޢަބްދުގެ ޤާނޫނުގައި ބުނާ މަނީ ލޯންޑަރ ކުރުމުގެ މަފްހޫމުގެ ތެރެއަ ގލޯންޑްރިން މަނީ -166.3

 ގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރާ ޢަމަލު ނުފެތޭކަން.ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ޔާމީން 

އި ކަނޑައަޅައި އްޗަށް ބިނާކޮށް ޝައްކުކުރެވޭ ހާލަތެއް އޮތްކަމުގަމަ ސަބަބެއްގެ  ކަށީގެންވާއެ -166.4

 ން.ވަނަ )އ( ގެ މަޤްޞަދާ ޚިލާފު ކަމެއްކަ  51ކުށް ސާބިތުކުރުމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ފައިވަނީ ން ފާހަގަކޮށް މި ނުކުތާއަށް ޖުމުލަ ގޮތެއްގައި ދައުލަތުން ދީފައިވާ ރައްދަށް ބަލާއިރު، ދައުލަތު .167

ދޭ މާއްދާތަކަށް ޙަވާލާ  ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްޔާމީން هللا މި ނުކުތާގައި މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ ޤާނޫނުން ޢަބްދު

އިވާ ކުށް ގެ ކުށާ ގުޅިފަގބަލާއިރު، މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ ކުށް ސާބިތުވުމުގައި، މަނީ ލޯންޑްރިން 

ންމުމަށް ބަދަލެއް ނި ޓުން ނިންމާފައިވާ ސާބިތުވުން ލާޒިމެއް ނޫންކަމުގައެވެ. އަދި މި ނުކުތާގައި ހައިކޯ

 ގެންނަންޖެހޭނެ ތަނެއް ނެތްކަމުގައެވެ.
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ޓުވުމުގެ ރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރެވޭ މަނީ ލޯންޑްރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުން ހުއް .168

އޭ.ޕީ.ޖީ( ) ގްރޫޕް ޤާނޫނަށް ބަލާއިރު، މި ޤާނޫނު އެކަށައަޅާފައިވަނީ، ދިވެހިރާއްޖެއަކީ އޭޝިއާ ޕެސިފިކް 

ޢިއްޔާގެ މައިގަނޑު ގެ މެމްބަރު ގައުމެއް ކަމުގައިވެފައި، މި ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖަމް ގއޮން މަނީ ލޯންޑްރިން

މަށްޓަކައި މަޤުޞަދު ކަމުގައިވާ މަނީ ލޯންޑްރިންގ އާއި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސް ކުރުން ހުއްޓުވު

މެންޑޭޝަނާއި ރިކޮ 40އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ  ފައިނޭންޝިއަލް އެކްޝަން ޓާސްކް ފޯސް )އެފް.އޭ.ޓީ.އެފް(

ފް.އޭ.ޓީ.އެފްގެ އެޚާއްޞަ ރިކޮމެންޑޭޝަންތައް ރާއްޖޭގައި ތަންފީޛުކޮށް ޢަމަލު ކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ.  09

އދ. ގެ ދެ  ރިކޮމެންޑޭޝަންތަކަށް ބަލާއިރު، މަނީ ލޯންޑްރިންގ ކުށެއް ކަމުގައި ކަނޑައަޅަންޖެހޭނީ

އެނާ ( ވVienna Conventionިތެރޭގައެވެ. ފުރަތަމަ ކޮންވެންޝަނަކީ ) ކޮންވެންޝަނެއްގެ އިމުގެ

. ( ޕަލެރމޯ ކޮންވެންޝަނެވPalermo Conventionެކޮންވެންޝަނެވެ. ދެވަނަ ކޮންވެންޝަނަކީ )

 މިއީ މި މައްސަލައިގެ ޚަޞްމުންގެ މެދުގައި ޚިލާފެއް ނެތްކަމެކެވެ.

ހުން އެކަށައަޅާ މަޖިލި މެއް އުފުލުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ ގޮތުން އުފުލަންޖެހޭ އިލްތިޒާ .169

އުމުތަކުގެ ކަމާބެހޭ ޤާނޫނެއް ކިޔުމުގައި، އެ ޤާނޫނުގެ ނައްޞާއި، އެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތް އެހެން ގަ

 ޤާނޫނުތަކާއި، އެ ޤާނޫނާ ގުޅޭ ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުޢާހަދާތަކަށް ބެލިދާނެއެވެ. 

 ޤާނޫނުގެ މާއްދާތައް 

ފަރާތުން  ނާފު ކުރާ ދު ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ އަހުރެން ބަލަނީ އިސްތިއު މި ނުކުތާއާމެ  .170

ންޑްރިންގ އަދި ޙަވާލާދޭ ޤާނޫނުގެ މާއްދާތަކަށެވެ. މި ގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ މި ބަލާލަނީ މަނީ ލޯ

ދާއަކީ މަނީ މާއް ވަނަ މާއްދާއަށެވެ. މި 05ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

 ންނަނިވި ޢިބާރާތެވެ.ލޯންޑްރިންގއަކީ ކޮބައިކަން ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ މާއްދާއެވެ. މި މާއްދާގައި އޮތީ އަ

 :ކަމަށް ބުެނފައިއެވަނީ" މަނީ ލޯންޑްރިންގ" .5 މަނީ ލޯންޑްރިންގ
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ރުކުރުމުގެ އްސިވަކި މުދަލަކީ ޣައިރު ޤާނޫނީ ޢަމަލަކުން ހޯދާފައިވާ މުދަލެއްކަން  (1) (ހ)  

 ގުޅިފައިވާ ނުވަތަ އޮޅުވާލުމުގެ މަޤްޞަދުގައި، ނުވަތަ މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ ކުށާ

ތެްއ ކުށެއް ކުރުމުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތަކަށް ޙައްޤުވާ އަދަބުން އެފަރާ

ދަލެއްކަން މު މިންޖުކޮށްދިނުމަްށޓަކައި، އެ މުަދލަކީ ކުށް ކޮށްގެން ހޯާދފައިވާ 

ކަމަްށ ދަލަީކ ކުށް ކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ ުމދަލެއްއެނގިހުރެ، ނުވަތަ އެ މު

އެއްވެސް ، އެކަށީގެންވާ ސަބަބުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޝައްކުކުރެވޭ ޙާލަތުގައި

ގެނައުމަށް؛  ފަރާތަކުން އެ މުދަލެއް ބަދަލުކުރުން ނުވަތަ އެ މުދަލަށް ބަދަލެއް

 ނުވަތަ 

ެއ  ވަތައްކަން އެނގިހުރެ، ނުވަކި މުދަލަކީ ކުށްކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ މުދަލެ (2)   

ބަބުެގ ސަމުދަލަކީ ކުށް ކޮށްެގން ހޯދާފަިއވާ މުދަލެއް ކަމަށް އެކަީށގެންާވ 

 މުދަލެއްގެ އެމައްޗަށް ބިނާކޮށް ޝައްކުކުރެވޭ ޙާލަތުގައި، އެއްވެސް ފަރާތަކުން 

ތަން، އަސްލު، ނުވަތަ އެ މުދަލެއް ލިބުނު ގޮތް، ނުވަތަ އެ މުދަލެްއ ހުރި

ންދެވޭ މުދަލެއް ބަދަލުކުރެޭވ ފަރާތެއް، ނުަވތަ އެ މުދަލެްއ ގެނުވަތަ އެ 

ން އެއްވެސް ތަނެއް، ނުަވތަ އެ މުދަލުގެ ވެރިަފރާތް، ނުވަތަ އެ މުދަލާ ގުޅޭގޮތު 

 ވަތަފަރާތަކަށް ލިބިދޭ ޙައްޤެއް ސިއްރުކުރުން ނުވަތަ އޮޅުވާލުމަށް؛ ނު 

ވަތަ ވަިކ ނުއްކަން އެނގިހުރެ، ވަކި މުދަލަކީ ކުށް ކޮށްެގން ހޯާދފައިވާ މުދަލެ (3)   

ބަބުެގ ސަމުދަލަކީ ކުށް ކޮށްެގން ހޯދާފަިއވާ މުދަލެއް ކަމަށް އެކަީށގެންާވ 

 މުދަލެއް އެމައްޗަށް ބިނާކޮށް ޝައްކުކުރެވޭ ޙާލަތުގައި، އެއްވެސް ފަރާތަކުން 

 ހޯދުން ނުވަތަ އަތުގައި ެބހެއްޓުްނ ނުވަތަ ބޭނުންކުރުމަްށ؛ ނުވަތަ 

ރުމުގައި ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢަމަލެއް ކު( 3)އަދި ( 2)، (1)ދާގެ މި މާއް (4)   

ުނން ނުވަަތ އެހީތެރިވެދިނުން ނުވަތަ އެފަދަ ޢަމަލެއް ކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދި

ންގުމުގައި ހި އެފަދަ ޢަމަލެއް ކުރުމަށް ހިތްވަރުދިނުން ނުވަތަ އެއިން ޢަމަލެއް 

ށް ރޭވުން، ތަ އެފަދަ ޢަމަލެއް ކުރުމަ އެއްވެސް ސިފައެއްގައި ބައިވެރިވުން ނުވަ

 .ނުވަތަ އެފަދަ ޢަމަލެއް ކުރަން އުޅުމަށް
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މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ ުކށާ ުގޅިފައިވާ ކުށް ކުރާ ފަރާތަކީެވސް މަނީ   (ށ)  

ކަިއ ލޯންޑްރިންގގެ ކުށް ކުރި ފަރާތެއް ކަމުގައި މި ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށްޓަ

 .ބެލޭނެއެވެ

ނަ މާއްދާއަށް ވަ 05ޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނުގެ މަނީ ލޯންޑްރިންގ އަދި ޓެރަރި .171

 ބަލާއިރު އަހުރެންނަށް އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 

 މަލުތަކަކީ ޢަ  ހަރަކާތްތަކާއި ލޯންޑްރިންގގެ މަނީ ނުވަތަ ކޮބައިކަން ލޯންޑްރިންގއަކީ މަނީ -173.1

 ންބަރުގެ ނަ  ވަނަ 3 ނަންބަރުން ވަނަ 1 ގެ( ހ) މާއްދާގެ އެ އެވަނީ  ބުނެދީފައި ކޮބައިކަން

 ގެ ނަންބަރު ވަނަ 03 ނަންބަރުން ވަނަ 01 އެވަނީ ނަންބަރުގައި ވަނަ 04. ނިޔަލަށެވެ

 ތެރެއިން ގެޢަމަލުތަކު  ނުވަތަ ހަރަކާތްތައް ލޯންޑްރިންގގެ މަނީ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނިޔަލަށް

 .ޢަމަލުތަކެވެ ހަރަކާތްތަކާއި ފުރިހަމަނުވާ މުޅިން

 މުދާ  ކުރެވޭ ނިސްބަތް  ޢަމަލަށް ވަތަނު  ހަރަކާތް ގެގލޯންޑްރިން  މަނީ  ،ބަލާއިރު މާއްދާއަށް މި -173.2

 ޤާނޫނީ  އިރުޣަ" ،ޢިބާރާތަކީ ފުރަތަމަ. ބޭނުންކޮށްފައިވެއެވެ ޢިބާރާތެއް ދެ  ސިފަކުރުމުގައި

 ،ރާތަކީޢިބާ ވަނަދެ . ޢިބާރާތެވެ އޮންނަ ބަޔާންކޮށްފައި ކަމަށް" މުދަލެއް ހޯދާފައިވާ ޢަމަލަކުން

 ދެ  މި . ޢިބާރާތެވެ އޮންނަ ބަޔާންކޮށްފައި ކަމަށް" މުދަލެއް ހޯދާފައިވާ ކޮށްގެން  ކުށް"

 މި  ކަން ކޮބައި ތަކަކީ" ކުށް  ގުޅިފައިވާ ކުށާ ގެގލޯންޑްރިން  މަނީ" ތެރެއިން  ޢިބާރާތުގެ 

 ކީއަ" ދާ މު ހޯދާ ކޮށްގެން  ކުށް " އަދި . ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ މާއްދާގައި ވަނަ 07 ޤާނޫނުގެ 

 ޤާނޫނު މި  ،ވުމާއެކު. ބަޔާންކޮށްދީފައިވެއެވެ މާއްދާގައި ވަނަ 08 ޤާނޫނުގެ މި  ކޮބައިކަން 

 ވާންޖެހޭނެ ރައްކާތެރި މާނަކުރުމަށް ދީފައިވާ ޤާނޫނުގައި ޢިބާރާތްތަކަށް މި މާނަކުރުމުގައި

 . ޤަބޫލުކުރަމެވެ ކަމުގައި

އްވެއެވެ. އެއީ ޢިބާރާތެ ދިފައިނުވާ އް މާނަކުރުމެ ވަކި  ޤާނޫނުގައި މާއްދާގައި މި  އިތުރުން  މީގެ  -173.3

"ޣައިރު ޤާނޫނީ ޢަމަލަކުން ހޯދާފައިވާ މުދާ" އެވެ. މި ޢިބާރާތް މާނަކުރުމުގައި 
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ވަނަ މާއްދާއަށެވެ. ކުރު ގޮތަކަށް  08ވަނަ މާއްދާއާއި  07ރުޖޫޢަވާންޖެހޭނީ ޤާނޫނުގެ 

ރު ޤާނޫނީ ޢަމަލަކީ، ބުނާނަމަ، މި ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ޤާނޫނު ހުއްދަ ނުކުރާ ޣައި

ޤާނޫނުގައި ކުށެއް ކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޢަމަލުތަކެވެ. ސަބަބަކީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި 

ނުވަތަ ޤާނޫނުގައި މަނާކޮށްފައިނުވާ ކޮންމެ ކަމެއް ކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ކޮންމެ 

 ވަނަ މާއްދާއިން ލިބިދީފައިވެއެވެ. 19ރައްޔިތަކަށްމެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

އި މި ޤާނޫނުގެ ގެ ހަރަކާތެއް ނުވަތަ ޢަމަލެއް ބަޔާންކުރުމުގައި، މި މާއްދާގަގލޯންޑްރިން  ނީމަ -173.4

ންކޮށްފައިވާ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާ 07އެހެން އެއްވެސް މާއްދާއަކަށް އަދިވަކިން ޚާއްޞަކޮށް، 

 ."މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ ކުށާ ގުޅިފައިވާ ކުށްތައް" ކަށް ޙަވާލާދީފައެއް ނުވެއެވެ

ނަ މާއްދާއަށް ވަ 07ލޯންޑްރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނުގެ  މަނީ .172

 ބަލާއިރު އެ މާއްދާގައި އޮތީ އަންނަނިވި ޢިބާރާތެވެ. 

މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ 

 ކުށާ ގުޅިފައިވާ ކުށް 

ގައި ކުށް ނުމި ޤާނޫ ،މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ ކުށާ ގުޅިފައިވާ ކުށް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ" .7

ބިގަނެވިދާެނ ލި ކޮށްގެން ހޯދާ މުާދ ކަމުގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ މުދަލެއް ުކށް ކުރާ ފަރާތަށް 

ބޭރުގައި ކުރާ  އަންނަނިވި ކުށްތަކުގެ ތެރެއިން ކުށަކަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ދިވެިހރާއްޖެއިން

ށަކީ މަނީ ނގާ ކުދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހި ،ކުށްތައްވެސް ހިމެނެއެވެ. އެހެްނނަމަވެސް

އެ  ،ލޭނީބެލޯންޑްރިންގގެ ކުށާ ގުޅިފައިވާ ކުށެއް ކަމުގައި މި ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި 

 ޢަމަލެއް އެ ޢަމަލު ހިންގި ޤަުއމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުށެއް ަކމުގައި ބެލެވޭ ،ޢަމަލަކީ

ހިރާއްޖޭގެ ދިވެއެއީ އެ ޢަމަލު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ިހނގައިފިނަމަ  ،ކަމުގައިވުމުގެ އިތުރުން

 ޤާނޫނުގެ ދަށުންވެސް ކުށެއް ކަުމގައި ބެލެވޭ ޢަމަލެއް ކަމުގައިވާަނމައެވެ.

 ؛ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށް (ހ)  

 ؛ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުމުގެ ކުށް )ށ(  

 ؛މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ކުށް )ނ(  

 ؛މީހުން ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ކުށް )ރ(  
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 ؛ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ކުށްހަތިޔާރު  )ބ(  

 ؛ކޮއިން ނުވަތަ ނޫޓު ކައުންޓަރީފޓްކުރުމުގެ ކުށް )ޅ(  

 ؛އިންސައިޑަރ ޓްރޭޑިންގގެ ކުށް )ކ(  

 ؛ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށް )އ(  

 ؛ށްއޯގަނައިޒްޑް ކްރިމިނަލް ގްރޫޕްތައް މެދުވެރިކޮށް ހިންގޭ އެންމެހައި ކު )ވ(  

)ވ( ގެ ނިޔަަލށް ހުިރ އަކުރުތަކުގައި މި މާއްދާގެ )ހ( އިން ެފިށގެން  )މ(  

ހެން ޖިނާއީ ބޮޑު ކުށެއް ަކމުގައި އެ ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށްތަކުގެ ިއުތރުން

 ޤާނޫނެއްގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޮންމެ ކުށެއް.

މި މާއްދާގެ )ހ( އިން ެފިށގެން )ވ( ގެ ނިޔަަލށް ހުިރ އަކުރުތަކުގައި  )ފ(  

ހެން ޖިނާއީ ބޮޑު ކުށެއް ަކމުގައި އެ ،ުތރުންބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށްތަކުގެ އި 

 ޤާނޫނެއްގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޮންމެ ކުށެއް.

މި މާއްދާއަށް ބެލުމުން މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ ކުށާ ގުޅިފައިވާ ކުށްތަކަކީ ވަކި ކުށްތަކެކެވެ. މި ކުށްތައް  .173

ވަނަ  05އް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަކިކޮށްފައި އެ ވަނީ މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ ހަރަކާތްތައް ނުވަތަ ޢަމަލުތަ

ވަނަ ނަންބަރާއި އެ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ބޭނުމަށްޓަކައެވެ. އަދި މި ކުށްތަކަކީ،  01މާއްދާގެ )ހ( ގެ 

ވަކި ކުށްތަކެއްކަން ބަޔާންކޮށް ލިސްޓްކުރި ނަމަވެސް، މިފަދައިން ވަކިކޮށް، ހަނިކުރެވޭނީ ރާއްޖޭގައި 

ކުށުގެ އަމަލުތަކަށް އެކަންޏެވެ. އެކަން އެނގެނީ، ރާއްޖެއިން  ކުރާ ކުށްތަކަށް ނުވަތަ ރާއްޖޭގައި ހިނގާ

މި މާއްދާ  ،ގެ ކުށާ ގުޅިފައިވާ ކުށްތަކަކީ ކޮބައިކަން ބުނެދިނުމުގައިގބޭރުގައި ހިނގާ މަނީ ލޯންޑްރިން

އެ ޢަމަލު ހިންގި ޤައުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުށެއް ކަމުގައި ބެލެވޭ  ،ފެށުމުގައި "...އެ ޢަމަލަކީ

އެއީ އެ ޢަމަލު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިނގައިފިނަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،އް ކަމުގައިވުމުގެ އިތުރުންޢަމަލެ

ޤާނޫނުގެ ދަށުންވެސް ކުށެއް ކަމުގައި ބެލެވޭ ޢަމަލެއް ކަމުގައިވާނަމައެވެ." މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި 

ގެ ގނީ ލޯންޑްރިން އޮތުމުންނެވެ. އެހެން ގޮތަކަށް ބުނާނަމަ، ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހިނގާ މަ 
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ޢަމަލެއްގައި، މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ ކުށާ ގުޅިފައިވާ ކުށަކީ، މި މާއްދާގައި ލިސްޓް ކުރެވިފައިވާ 

 ނުވެދާނެއެވެ. ކުށަކަށް

ނަ މާއްދާއަށް ވަ 08މަނީ ލޯންޑްރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނުގެ  .174

އި އޮތީ އަންނަނިވި ށް ކޮށްގެން ހޯދާ މުދާ" ގެ ތަޢުރީފެވެ. އެ މާއްދާގަބަލާއިރު އެ މާއްދާގައި އޮތީ "ކު

 ޢިބާރާތެވެ.

ށެއް ކަމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ާޤނޫނެއްގައި ކު ،"ކުށް ކޮށްގެން ހޯދާ މުދާކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ

  ނުސީދާކަނޑައަޅާފައިވާ އެއްވެސް ކުށެއް ކުރުމުގެ ސަބަބުން ސީދާ ގޮެތއްގައިވިޔަސް ނުވަތަ

ހޯދާ ފައިާސ  ލިބޭ ނުަވތަ ،ދިވެހިރާއްޖެއިން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުން ،ގޮތެއްގައިވިޔަސް

ދަލުކޮްށފައިާވ ނުވަތަ މުދަަލށެވެ. މީގެ ތެރޭގައި އެފަދަ ފައިސާ ނުވަތަ މުަދލުން ހޯދާ ނުވަތަ ބަ

 އެ މުދާ އިންވެސްޓްކޮށްގެން ލިބޭ މުދާވެސް ހިމެނެއެވެ." ،މުދަލާއި

ގެ ވަނަ މާއްދާއިން ސާފުކޮށް އެނގޭ އެއްކަމަކީ، ރާއްޖޭ  08ގެ ޤާނޫނުގެ ގޑްރިން މަނީ ލޯން .175

މަ އެ މުދަލަކީ ޤާނޫނެއްގައި ކުށެއް ކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކުށެއް ކޮށްގެން މުދަލެއް ހޯދައިފިނަ 

ވަނަ  07ކީ އެ ކުށަ ކުށް ކޮށްގެން ހޯދި މުދަލެއް ކަމުގައި ބެލެވޭނެކަމެވެ. މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި

 އެވެ.ހެނުޖެކަށްނަންބަރުގެ އަކުރުތަކުގައި ލިސްޓްކުރެވިފައިވާ ކުށަކަށް ވާ 

 ތިން މާއްދާއިން ކުރެވޭ ދޭހަ 

ވަނަ މާއްދާ  08ވަނަ މާއްދާއާއި،  07ވަނަ މާއްދާއާއި،  05ގެ ޤާނޫނުގެ ގމަނީ ލޯންޑްރިން .176

ނުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ކުށް ކޮށްގެން ގެ ޤާނޫ ގއެކުއެކީގައި ކިޔާލުމުން އެނގިގެންދަނީ، މަނީ ލޯންޑްރިން 

ހޯދާ މުދަލާ ގުޅިގެން އުފެދޭ ތުހުމަތު ތަކާއި، އުފުލޭ ދަޢުވާތަކާއި، ކުށް ސާބިތުކުރުމުގައި މުދަލާ 

ވަނަ މާއްދާގެ އަކުރުތަކުގައި ލިސްޓް ކުރެވިފައިވާ "މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ  07ގުޅޭ ކުށް، އެ ޤާނޫނުގެ 

 ނުޖެހޭނެކަމެވެ. ހަމައެކަނި ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނެއްގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކުށާ ގުޅިފައިވާ" ކުށްތަކަށް ވާން

ކުށެއް ކަމުގައި އެ ކުށް ވުމުން ފުދޭނެކަމެވެ. މި ފަދައިން މަނީ ލޯންޑަރ ކުރެވޭ ކުށްތައް ފުޅާ 
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އިތުރުން،  96ޕަރލެމޯ ކޮންވެންޝަންގެ  95ވަނަ ރިކޮމެންޑޭޝަނާއި، 03ކުރުމަކީ، އެފް.އޭ.ޓީ.އެފް ގެ 

ސްބަރގް ސްޓްރާ 97ސޯ ކޮންވެންޝަނާއި،މި މަޢުޟޫޢުގައި އަމަލުކުރެވޭ ވޯގައުމުތަކުގައި  ޔޫރަޕްގެ

 ގައިވެސް ބާރުއަޅާފައިވާ ކަމެކެވެ.  98ކޮންވެންޝަން 

ސުވާލަކީ، މިއީ ދުނިޔޭގެ އެހެން ގައުމުތަކުގައި، ނުވަތަ މިނިވަން ދީމިޤްރާޠީ ގައުމުތަކުގައިވެސް  .177

ވާލަށް އަހުރެންދޭނެ ކުރު ޖަވާބަކީ، އާނއެކެވެ. މިކަން މިކަން އޮންނަ ގޮތް ހެއްޔެވެ؟ މި ސު

އެފް.އޭ.ޓީ.އެފްގެ ރިކޮމެންޑޭޝަންތަކަށް އިޖާބަ ދިނުމުގެ ގޮތުން ގައުމުތަކުން އެކަށައަޅާފައިވާ 

ޤާނޫނުތަކުން ސާފުކޮށް އެނގެއެވެ. ޖުމުލަކޮށް ބަލާއިރު، މި މައުޟޫޢުގައި އެކަށައަޅާފައިވާ ޤާނޫނުތައް 

ބެހެއެވެ. ފުރަތަމަ ބަޔަކީ، މަނީ ލޯންޑަރކުރެވޭނީ ވަކި ޚާއްޞަ ކުށްތަކަކުން ކަމުގައި ދެ ބަޔަކަށް 

 Predicate offence) އެ ގައުމުތަކުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައުމުތަކެވެ. ނުވަތަ 

)approach .ެއި ފަދައިން ގާނޫނެއްގައި ކުށެއް ކަމުގަ ދެވަނަ ބަޔަކީ ރާއްޖެ 99ގެންގުޅޭ ގައުމުތަކެވ

                                                           
95 3rd Recommendation stated as “Money laundering offence: Countries should criminalise money 

laundering on the basis of the Vienna Convention and the Palermo Convention. Countries should 

apply the crime of money laundering to all serious offences, with a view to including the widest 

range of predicate offences.” 
96 Convention Against Transnational Organized Crime, 2000 (the Palermo Convention) 
97 Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds 

from Crime and on the Financing of Terrorism (WarSaw Convention 2005), Art 1 (e). 
98 Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds 

from Crime and on the Financing of Terrorism (CETS 141), Art 1 (e). 
99 China, (Anti-Money Laundering Law, 2006, Art. 1; Art. 2), Costa Rica (Law on Narcotics, 

Psychotropic Substances, Drugs of Unauthorized Use, Related Activities, Money Laundering and 

Terrorist Financing, 1998, Art. 15; Art. 15 bis; Art 68; Art. 69; Art. 77(g)), Finland, (Act on Preventing 

and Clearing Money Laundering and Terrorist Financing, 2017; Criminal Code, AML Art. 2; Art. 3), 

India (The Prevention of Money Laundering Act, 2003, Art. 2; Art. 3) Indonesia, (Law on Prevention 

and Eradication of Criminal Money Laundering, 2010, Art. Art. 1(1), (9); Art.2; Art.3; Art.4; Art.5; 

Art.6; Art.7; Art.17), Japan (Act on Punishment of Organized Crimes and Control of Crime Proceeds; 

Anti-Money Laundering Law, 1999, Art. 2; Art. 3), Malaysia, (Anti-Money Laundering, Anti-

Terrorism Financing Law, 2001, Art. 2-4), Pakistan (Anti-Money Laundering Act, 2010, Art. 2; Art. 3), 

Swaziland (The Money Laundering (Prevention) Act, 2001, Art. 2; Art. 3), United States (Money 

Laundering Suppression Act (1994)) 
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 All crime) ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޮންމެ ކުށަކާ ގުޅިގެންވެސް މަނީ ލޯންޑަރ ކުރެވޭ ނުވަތަ 

)approach .ެ100ގެންގުޅޭ ގައުމުތަކެވ 

ގެ ފަރާތުން ހައިކޯޓާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްޔާމީން هللا ޢަބްދު .178

ންޑްރިންގގެ ކުށާ ގުޅިފައިވާ ކުށް ސާބިތު ކުރުމަށްފަހު ތަކުރާރުކޮށްފައިވާ އެއް ވާހަކައަކީ، މަނީ ލޯ

ގެ ކުށެއް ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑަނާޅާ ގމެނުވީ ދުނިޔޭގެ އެހެން ގައުމުތަކުގައިވެސް މަނީ ލޯންޑްރިން

ކަމަށެވެ. ކުރިމަތީގައި މި އޮތް މައްސަލައަށް ނިސްބަތްކޮށް ބުނާނަމަ، މުދާ ހޯދާފައިވަނީ ކޮން ކުށެއް 

ކަނޑައެޅުމަށްފަހު މެނުވީ ކުށް ކޮށްގެން ހޯދި މުދަލެއް ލިބިގަތްކަމުގައި ކަނޑަނޭޅޭނެއެވެ.  ކޮށްގެންކަން

މި ނުކުތާ ތަފުސީލު ކުރަމުން އިނގިރޭސި ވިލާތާއި، ސިންގަޕޯރގެ ކޯޓުތަކުން މި މައުޟޫޢުގައި 

ން ނިންމާފައިވާ ނިންމާފައިވާ މައްސަލަތަކަށް ހަވާލާ ދީފައިވެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ސިންގަޕޯރ ހައިކޯޓު 

101Ang Jeanette v Public Prosecutor  ްމައްސަލައާއި، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ހައުސް އޮފ

R v. Anwoir މައްސަލައާއި، ކޯޓް އޮފް އެޕީލްއިން ނިންމާފައިވާ  102R v Montilaލޯޑްސްގެ 

103Others&  ، ،ީއުސްއަލި ގެ ފަރާތުން އެންމެ ބޮޑަށްޢަބްދުލްޤައްޔޫމްޔާމީން هللا ޢަބްދު މައްސަލައަކ 

 ކެވެ.ތަ މައްސަލަ ކުރި

ގެ ފަރާތުން މި ނުކުތާގައި ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްޔާމީން هللا މި ދެންނެވި މައްސަލަތަކަށް ޙަވާލާދީ، ޢަބްދު .179

އަހުރެން  ށްކޮށް ބުނަމުން އަންނަ އައުމަގުޅިފައިވާ ކުށް ސާބިތުކުރުމަކީ ލާޒިމުކަމެއް ކަމުގައި ތަކުރާރު

                                                           
100 United Kingdom, (Proceeds of Crime Act 2002, as amended 2015, Art. 327-329; Art. 340), Australia 

(Criminal Code; Anti-Money Laundering and Counter Terrorism Financing Act, 2006, CC Division 

400; AML Sect. 5), Ireland (Criminal Justice (Money Laundering and Terrorist Financing) Act 2018, 

Art. 7; Art. 8; Art. 11), Italy (Anti Money Laundering Law, 2017, Art. 2), Saudi Arabia (Anti-Money 

Laundering Law, 2012, Art. 1; Art. 3; Art. 4) South Africa, (Financial Intelligence Centre Act, 2001, Art 

1), Spain (Law on Prevention of Money Laundering and Financing of Terrorism, 2010, Art. 1), Sweden 

(The Money Laundering and Terrorist Financing (Prevention) Act, 2017, Sect. 6) Uganda, (The Anti-

Money Laundering Act, 2013; and the 2017 Amendment, Sect. 1; Sect. 2; Sect. 3; Sect. 4; Sect. 5; Sect 

116), Vietnam (Law on Prevention of Money Laundering, 2012, Art. 4) 
101 [2011] SGHC 100 
102 [2004] UKHL 50 
103 [2008], EWCA Crim 1354. 
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ައިދ ިމ ަމުއޫޟުޢަގިއ ެއޫންނ ، އެއިން އެއްވެސް މައްސަލައެއްގައި ސަބަބަކީ އެއްބަހެއް ނުވަމެވެ.

އެއް ކުށަށްފަހު  ބަލަމުންދާ މައްސަލައިގެ ތެރޭގައިވެސް، ގައި ކުން ނިންމާފައިވާ މައްސަލަތަކު ަގުއުމތަ 

ނުވެއެވެ. ނުވަތަ އެ ހާދިސާއާގުޅޭ އެހެން މައްސަލައެއްގައި  ނިންމާފައި ވާކަމަށްއަނެއް ކުށް ސާބިތު

ޕްރިޑިކޭޓް އޮފެންސް ސާބިތުވުމަށްފަހު، ދެވަނަ މައްސަލައިގައި ޕްރޮސީޑްސްއާ ގުޅިގެން ލޯންޑަރ 

ކުށް ކޮށްގެން ހޯދާ މުދަލާ ގުޅޭ ، ކުރުމުގެ ކުށް ސާބިތުކޮށްފައި ނުވެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް

ށް ހިނގިކަމާއި، ކުށް ކޮށްގެން ހޯދި މުދާ ނިސްބަތްވާ ކުހެކީގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް މައްސަލަތަކުގައި 

ހޯދި މުދަލަކީ އެ ކުށުގެ ސަބަބުން ލިބުނު އެއްޗެއްކަން ސާބިތު ކުރެވޭ ގޮތް އެ މައްސަލަތަކުން 

 ނުހަނު ސާފުކޮށް ފެނެއެވެ.

ރެވޭނީ ގެ ފަރާތުން، މަނީ ލޯންޑަރ ކުޢަބްދުލްޤައްޔޫމްޔާމީން هللا ކަން މިހެން އޮތްއިރު ޢަބްދު .180

ތަކުގެ ތެރެއިން ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށް  07 ގެ ޤާނޫނުގެގހަމައެކަނި މަނީ ލޯންޑްރިން 

އެއީ  ހެނީވެ. އެގެ ޤާނޫނާ ފުށުއަރާ ބުނުމެކެ ގކުށަކާ ގުޅިގެންކަމަށް ބުނާ ބުނުމަކީ މަނީ ލޯންޑްރިން

ރަނގަޅަށް ސޫލު ޢަމަލުކުރަމުން އަންނަ އުދުނިޔޭގެ އެހެން ޖުރިސްޑިކްޝަންތަކުގައި މި މައުޟޫޢުގައި 

  ބުނުމެކެވެ.ތި ބުނާ  ކުށް ބެލުމެއްނެ

ޔާމީން هللا ބްދުމި އުސޫލުތައް އަހުރެންގެ ކުރިމަތީގައި މި އޮތް މައްސަލައަށް ތަޤުބީޤުކުރާއިރު، ޢަ .181

މަނީ  ،ރިންގައި ނުވަތަ އެ ދަޢުވާ ކުރުމުގެ ކުގެ މައްޗަށް އުފުލިފައިވާ ދަޢުވާ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް 

އް ޝަރީޢަތަށް ނުވަތަ ޤާނޫނާ ޚިލާފު ޢަމަލެ  މަކީ،ލޯންޑްރިންގގެ ކުށާ ގުޅިފައިވާ ކުށް ސާބިތު ކުރު

ށް ސާބިތު ކު ފައިސާ ހޯދިކުރާ ކަމެއް ނޫނެވެ. ސުވާލަކީ، ޤާނޫނު ލާޒިމު  ސާބިތުވެފައި އޮތުމަކީ

ހިނަކުން ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައަޅާނީ ކި މަނީ ލޯންޑަރ ކުރުމުގެ ނުކޮށް ދަޢުވާގައި ބުނާ

 ރަނީއެވެ.ހުރެން ތިރީގައިވާ ފޮޅުވަތްތަކުގައި މި ތަފުސީލު ކު ހެއްޔެވެ؟ އެ ސުވާލުގެ ޖަވާބު އަ
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 ޝައްކުކުރެވޭ ޙާލަތެއް އޮތްކަން ދެނެގަތުން 

ންގގެ ކުށާ މަނީ ލޯންޑްރި ،ދަޢުވާގައި ނުވަތަ އެ ދައުވާކުރުމުގެ ކުރިންމަތީގައި ބުނިފަދައިން  .182

 ތުވެފައި އޮތުމަކީ ޝަރިއަތަށް ސާބި  ގުޅިފައިވާ ކުށް ސާބިތު ކުރުމަކީ،  ނުވަތަ ގާނޫނާ ޚިލާފު އަމަލެއް

 ކޮށްގެން ގެ ޤާނޫނުގައި ބުނެފައިވާ "ކުށްގމަނީ ލޯންޑްރިން  ޤާނޫނު ލާޒިމު ކުރާ ކަމެއް ނޫނެވެ.

އޮތްކަމަށް  ޙާލަތެއް" ހޯދާފައިވާ މުދަލެއް ކަމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޝައްކުކުރެވޭ

ވަތަ ވާގިއާތަކެއް ށް  ގަބޫލުކުރެވޭނޭ ކަމަށް ބެލެވޭ ސަބަބުތަކެއް ނުލޯންޑަރިންގގެ ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތަ

ކުށެއް  ހުރިކަމަށް އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް ސާބިތުވާނަމަ މަނީ ލޯންޑަރިންގގެ

 ސާބިތުކުރުމަށް އެވަރުން ފުދެއެވެ.

އިވާ މުދަލެއް ކަމަށް ގެ ޤާނޫނުގައި ބުނެފައިވާ "ކުށް ކޮށްގެން ހޯދާފަލޯންޑްރިންގ މަނީވީމާ،  .183

އެކަށީގެންވާ ސަބަބުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޝައްކުކުރެވޭ ޙާލަތެއް" އޮތްކަން ކަނޑައަޅާނީ ކިހިނަކުން 

ޤާނޫނުގައި އޮތް ޢިބާރާތް  104ހެއްޔެވެ؟ އެ ފަދައިން ކަނޑައަޅާނީ ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުގައިވާ ފަދައިން 

ބާރާތުގައިވާ ވަކިވަކި ބައިތައް ވަކިވަކިން ކިޔައިގެން އެކުއެކީގައި ކިޔައިގެން ހެއްޔެވެ. ނުވަތަ އެ ޢި

ހެއްޔެވެ. އަހުރެން "ކުށް ކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ މުދަލެއް ކަމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް 

ޝައްކުކުރެވޭ ޙާލަތެއް އޮތްކަން" މި ޢިބާރާތް ކިޔާނީ ފަހުން މި ބުނި ގޮތަށް ޢިބާރާތް ވަކިވަކި 

 ކިވަކިން ކިޔައިގެންނެވެ. ބައިތައް ވަ

 މައްޗަށް ބިނާކޮށް  ހޯދާފައިވާ މުދަލެއް ކަމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބުގެކޮށްގެން ކުށް" އޮތީ، ޤާނޫނުގައި .184

 މެނެއެވެ.ހިންމު ތިން ބައެއް ހިޝައްކުކުރެވޭ ޙާލަތުގައި..." މިހެންނެވެ. މި ޢިބާރާތުގައި މު

                                                           
ވަނަ  109 ގޮތުގެ ިރޕޯޓުގެ ވާ ނިްނމުްނތަކުގައި މިަފަދއިން ފާހަގަކޮށްަފިއވެެއވެ. ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތް ިނމުނުހެކި ވަޒަންކޮށް، ނިްނމާަފއި 104

އް ހިމެނޭ ސަުފހާތަކުން މިކަން ވަނަ ސަފުހާފަދަ ަޝއްކުކުެރވޭ ހާަލތެއް އޮތްަކމަށް ނިންމާަފިއވާ ނިންުމންތަ  158ވަނަ ސަފުހާާއއި  157ސަފުހާާއއި 
 އެނގެެއވެ.
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 މާއްދާގައި  ވަނަ 08 ޤާނޫނުގެ ،މުދަލަކީ އެ. މުދަލެވެ ހޯދާ ކޮށްގެން ކުށް ބަޔަކީ ފުރަތަމަ -184.1

 މި. މުދަލެވެ ހޯދާ ކޮށްގެން ކުށެއް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނުގައި ރާއްޖޭގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ބަޔާންކޮށް މިންވަރަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ޝަރީޢަތަށް ވާޤިޢާ މި ނުވަތަ ކުށެއްކަން ކޮން ކުށަކީ

 އެ  ،ހިމަނާފައިވާނަމަ  ކަންތައްތަކެއް ވަކި  ދަޢުވާގައި ގައިސިފަކުރުމު ކުށް މި . ދޭންވާނެއެވެ

 ޝަރީޢަތަށް  ބިނާކޮށް މައްޗަށް  ހެކީގެ ހިނގާފައިވާކަން މަގުން އެ ކަންތައްތައް 

 ޝައްކެއް  އެކަށީގެންވާއެ މުދަލަކީ ކުށް ކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ މުދާކަން . ބުނެދެވެންވާނެއެވެ

އެ މުދަލަކީ ކުށްކޮށްގެން  އަދި. ނުކުރެއެވެ  ޒިމެއްލާ ޤާނޫނު ސާބިތުވުން  މިންވަރަށް ނެތް 

ލާޒިމެއް  ޤާނޫނު އޮތުންވެސް ސާބިތުވެފައި މައްސަލައެއްގައިހޯދާފައިވާ މުދާކަން އެހެން 

 ފަދައިން ނިންމާފައިވާ  ހައިކޯޓުން ،ކަމަކީ މުހިންމު ފާހަގަކުރުން  ތަނުގައި މި. ނުކުރެއެވެ

 ހަމައެކަނި  ކުށަކީ ނުވަތަ ޢަމަލު ޤާނޫނީ  ޣައިރު ބިނާވެފައިވާ ކުށް  ލޯންޑްރިންގގެ  މަނީ 

 105.ނޫންކަމެވެ ކަމެއް ފުދޭނެ ބަޔާންކޮށްދިނުމަކުން ފަރާތުން ދަޢުވާކުރާ

 އެހެނިހެން  ،ވަޒަންކުރާނީ ސަބަބު މި. ވަޒަންކުރުމެވެ ސަބަބު އެކަށީގެންވާ ،ބަޔަކީ ދެވަނަ -184.2

މި ހެކި ދެ . ބިނާކޮށެވެ މައްޗަށް  ހެކީގެ އުސޫލުން ވަޒަންކުރާ ޝަރީޢަތުން ސަބަބުތައް

ގޮތަކަށް ހުރެދާނެއެވެ. ފުރަތަމަ ގޮތަކީ، އެ ފައިސާ ނުވަތަ މުދަލާ ގުޅުންހުރި ސީދާ 

ހެއްކެވެ. މި ފަދަ ހެކިތަކުގެ ތެރޭގައި ކުށް ކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ ވަކި ފައިސާއެއް ނުވަތަ 

ން އެނގޭނެ ހެކިތައް ހިމެނެއެވެ. މަސައްކަތް ކުރިކަހޯދުމަށް މުދަލެއް ހޯދަން އެދުން، ނުވަތަ 

ދެވަނަ ގޮތަކީ ނުސީދާ ހެއްކެވެ. މި ހެކިތަކުގެ ތެރޭގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާގެ މާލީ 

ހާލަތާއި، އާމްދަނީ ލިބެން ހުރި ނެތްގޮތާއި، އޭނާގެ އަރަންޏާއި ދަރަނި ހުރި ނެތް ގޮތާއި، 

ވުރެ އާދަޔާ ޚިލާފަށް ނަފާ ވިޔަފާރިއެއް ކުރާނަމަ، އެފަދަ އެހެން ވިޔަފާރީގެ ނަފާއަށް

އިތުރުވެފައި ވުމާއި، ލިބޭ އާމްދަނީއަކީ ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ އާމްދަނީއެއްނަމަ ޓެކްސް 

                                                           
 ވަނަ ސަފުހާ 264އިކޯޓުގެ ަޝރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ިރޕޯޓުގެ ހަ 105
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 ތަ ނޫންކަން އެނގޭނެފަދަ ހެކި ނުވަތަ ގަރީނާ ނުވަތަ އެފަދަ މަޢުލޫމާތު ދައްކާފައިވާކަން ނުވަ 

ޑު ދެ ގޮތުން ކުރެ ގޮތަކަށް މައިގަނ  ގޮތަކަށް ބުނާނަމަ، މި ބަޔާންކުރިހިމެނެއެވެ. ކުރު

ނުވަތަ އެ ގޮތްވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް ހުށަހަޅާ ހެކިތަކުން ތުހުމަތުކުރެވޭ  މީހާއަށް ލިބިފައިވާ 

މުދާ ނުވަތަ ފައިސާއަކީ، ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށް ފިޔަވައި އެނޫން ދެވަނަ ގޮތަކުން ލިބިފައިވާ 

ރެއްގައިވެސް އެކަށީގެންވާ ފަހަ 106އެއްޗެއް ނޫންކަން ޝަރީޢަތަށް ބުނެދެވެންވާނެއެވެ.

 ޚިޔާލީ  ނުވަތަ މައްޗަށް ހީވުމެއްގެ އާދައިގެ ސަބަބު ބުނެދިނުމަކީ ހެކިތަކުން ބާރުނުލިބޭ،

 107.ބުނެދިނުމަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ  ބުނެދޭ  ޝަރީޢަތަށް  ބިނާކޮށް މައްޗަށް  ތަސައްވުރެއްގެ 

. މިއީ ކުރިން މި ދެންނެވުނު ދެބައިގެ ޝައްކު ކުރެވޭ ހާލަތް ވުޖޫދުވުމެވެ ބަޔަކީ، ތިންވަނަ -184.3

 ހެކިތައް ހުރިހާ ބުނި މި  ނަތީޖާއެވެ. މި ނަތީޖާ ނުކުންނަކަން ވަޒަންކުރާނީ، ކުރިން

 އެއްތަންކޮށް ޖުމުލަކޮށް ބަލައިގެންނެވެ. މި ގޮތުން އެ ހެކިތަކަށް ބުރަދަން ދޭ ދިނުމުގައި 

ޞައްޙަ މަގަކުންކަމަށް  ށް އެ ފައިސާ ނުވަތަ މުދާ ލިބުނީތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާއަ

ޢާންމު  މަށް ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާކަމަށްއޮތްކަޝައްކުކުރެވޭނެ އެކަށޭނެ ހާލަތެއް 

                                                           
 R v. Anwoir އަހަރު ވަނަ 2008 އެޕީްލއިން އޮފް މި އުސޫލުން އިނގިޭރސިވިލާުތަގއި ެއންމެ ފުރަަތމަ ނިްނމާފަިއވާ ެއއް ަމއްަސލައަކީ، ކޯޓް  106

& Others (2008), EWCA Crim 1354. ިއެޕީލް  ފަހުން ހަމަ މި އުސޫލުން ސްކޮޓްލެންޑް ކޯޓް އޮފް މައްސަަލއެވެ. މި ަމްއަސލަ ނިންމ

އެ މައްސަަލއިަގއި ކަނަޑއަޅާަފިއާވ  HM Advocate v. Ahmad (2009), HCJAC 60 Appeal No. XC261/06އިން 
irresistible inference ެއަދި ިމ އުސޫލުތައް ސިްނގަޕޫރު ހައިކޯޓުން   .ގެ އުސޫލުތައް ތަޠުބީޤު ކޮށްފަިއވެެއވAng Jeanette v Public 

Prosecutor[2011] SGHC 100  ެނަލް އެޕީލްެގ ައދި މި އުސޫލުަތއް ހޮްނގްކޮންެގ ކޯޓް އޮފް ފައި. މައްސަލަިއގައި ތަުޠބީޤު ކޮށްަފިއެވއެވ

HKSAR v Yan Suiling (2012) 15 HKCFAR 146 at [47]. ިމައްސަލަާއއHKSAR v Li Kwok Cheung George 

(2014) 17 HKCFAR 319.  ،ިމަްއސަލަާއއHKSAR v Pang Hung Fai (2014) 17 HKCFAR 778  ިމައްސަލަ އާއHKSAR 

v Yeung Ka Sing, Carson, FAMC 28 & 29/2015, unrep., 14 August 2015. ެމައްސަލަަތކުގައި ތަޠުީބޤު ކޮށްފަިއވެެއވ .
ހޮންގކޮްނގެ ކޯޓް އޮފް ަފއިނަލް  ވެިހރާްއޭޖގެ ހައިކޯޓުގެ ިނންުމމުަގއި ޙަވާާލދީފަިއވާހޮންގްކޮްނގެ ކޯޓް އޮފް ަފއިނަލް އެޕީްލގެ މި ނިންުމންތަކަކީ، ދި 

ން މައްސަަލއިަގއި ކަނަޑއަޅާަފއިވާ ކަާމބެހޭ އުސޫލުތަކު  .Oei Hengky Wiryo v HKSAR (No 2) (2007) 10 HKCFAR 98އެޕީލްގެ 
އްކާިއ، އެ މައްސަަލއިގެ ަވށަިއގެްނވާ މުިހންމު ކަމަީކ، ކޮންމެ ކަމަކީ، ހުށަހެޅިަފއިވާ ހެ . މެވެހިޖުރަކޮށް ނިްނމާފަިއވާ ނިންުމން ތަކެްއކަންވެސް ފާަހގަކުރަ 

 . އެންެމހައި ކަންކަަމށް ބަލަިއ، ޝައްކު ކުރުމަށް އެކަީށގެްނވާ ހާލަތެއް އޮތްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ވަޒަންުކރުެމވެ
107 Da Silva v R [2006] EWCA Crim 1654. 
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ގޮސްފިނަމަ، ޝައްކު ކުރެވޭ ހާލަތެއް ވުޖޫދުވީ ވިސްނުމުން ވިސްނާއިރު ކަނޑައެޅިގެން 

 ކަމުގައި ބަލަންވާނެއެވެ.

ކާ ވާހަކަތަކާއި، ންކުރުމުގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާ ދައްމަތީގައި މި ބުނި ކަންކަން ޝަރީޢަތުން ވަޒަ  .185

ން ވަޒަންކުރުމުގައި އެ މީހާގެ ދިފާޢު ބިނާކުރާ ގޮތް ސަމާލުކަން ދީގެން ވަޒަންކުރަންވާނެއެވެ. މިފަދައި

ދު އެކި އެ ފަރާތުން ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅާ ހެކިތަކާއި، އެ ފައިސާ ނުވަތަ މުދާ ލިބުނު ގޮތާމެ

ންޖެހޭ އެންމެ އްކާ ވާހަކަތައް ހުރި ނެތް ގޮތަށް ބަލަންވާނެއެވެ. މި ފަދައިން ބަލަ މަރުޙަލާގައި ދަ

ށް ދަށް އަމުހިންމު ސަބަބަކީ، ޤާނޫނުގައި ކުށުގެ ނިޔަތުގެ ރުކުނުގެ މިންގަނޑު ޝައްކުގެ ދަރަޖަ

 ކޮށްފައި އޮންނަ އޮތުމެވެ.

ރިހަމަވުމަށްޓަކައި ފުނާ ގުޅޭ ވާޤިޢާތައް މި ތަނުގައި ވާހަކަ މިދެކެވޭ ހެކިތަކަކީ، ކުށުގެ ނިޔަތުގެ ރުކު .186

ވަތަ ފައިސާ އާމެދު ބޭނުންވާ ހެކިތަކެވެ. މި ހެކިތައް ވަޒަންކުރުމާއި، ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާ އެ މުދާ ނު 

ރިނެތް ގޮތް ހުބުނާ ބުނުން ވަޒަންކުރުމުގައި ދައުލަތުން އުފުލާފައިވާ ދަޢުވާގައިވާ ތަފުސީލުތައް 

 . ޝަރީޢަތުން ބަލަންވާނެއެވެ

މަތީގައި ބުނެވުނު ކުށުގެ ނިޔަތުގެ ރުކުނާ ގުޅޭ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް އަހުރެންގެ ކުރިމަތީގައި މި އޮތް  .187

މައްސަލައަށް ތަޠުބީޤު ކުރުމުގައި އަހުރެން އިޚްތިޔާރު ކުރާނީ މި މައްސަލައިގައި ވާހަކަ ދެކެވޭ ކުށް 

މަ އަހުރެން ގޮތެއް ނިންމާނީ މި ހިނގާފައިވާކަމަށް ބެލެވޭ ތަރުތީބެވެ. އެ ގޮތުން އެންމެ ފުރަތަ

ގެ ކުށާއެކު ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށް ތަޙްޤީޤު ކުރެވެން ގމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤު ކުރުމުގައި މަނީ ލޯންޑްރިން

ޖެހޭނެކަން ނުވަތަ ނޫންކަމާއި، ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށް ތަޙްޤީޤު ނުކުރާނަމަ މި މައްސަލައިގައި 

ވަނަ ޕެރެގްރާފުގައި  82އެޅިދާނެކަމާމެދު މި ރައުޔުގެ ކަނޑަހިންގާފައިވަނީ ބާޠިލު ތަޙްޤީޤެއް ކަމުގައި 

ޔާމީން هللا އަހުރެން އުފެއްދި ދެ ސުވާލާ މެދުގައެވެ. އަދި އެ އަށްފަހު މި މައްސަލައިގައި ޢަބްދު

ރަކީ އެއް މިލިޔަން އެމެރިކާ ޑޮލަގެ އެކައުންޓަށް ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން ޖަމާވި ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް 
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ވަނަ  13ޖެހޭ ފައިސާކަން ކަށަވަރު ނުވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅިފައިވާ އިސްތިއުނާފީ ދައުލަތަށް ލިބެން 

 ނުކުތާއާމެދު އަހުރެން ގޮތެއް ނިންމާނަމެވެ.

 މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ ކުށް ތަޙްޤީޤު ކުރުން 

އި ވޭ މައްސަލަތަކުގަކުށް ކުރުމުގެ ސަބަބުން ފައިސާއެއް ނުވަތަ މުދަލެއް ލިބުމުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ ކުރެ .188

ދޭ ހެކިތަކެއް ހޯ ވާޤިޢާ ސާބިތުކުރެވޭނީ އެ ކުށް ތަޙްޤީޤުކޮށް  ކުށުގެ އެ މުދާ ނުވަތަ ފައިސާ ލިބުނު

މަވެސް ނަމައްޗަށެވެ. މި މައްސަލައިގައިނަމަ، ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށް ތަޙްޤީޤު ކުރެވިގެންނެވެ. 

ގެ ރެވިފައި އޮތުމުޙްޤީޤު ކުށް ތަ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށް ތަޙްޤީޤު ނުކޮށް ހަމައެކަނި މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ ކު

ދެކެމެވެ. ސަބަބަކީ، މުޅި ތަޙްޤީޤު ބާޠިލުވާނެ ކަމުގައި އަހުރެން ނު މައްޗަށް ބިނާކޮށް މި މައްސަލައިގެ

ޙްޤީޤު ކޮށްފައިވާ ތަޙްޤީޤު ކުރެވިފައިވާ ބަޔަކީ، ތަޙްޤީޤު ކުރުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވާ އިދާރާއަކުން ތަ

 ނަޖީއާއަކަށް  އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ތަޙްޤީޤު ނުކުރެވުމުގެމުޅި މައްސަލައަށް ބަލައި ބައެކެވެ.

ވާ ސާބިތު ނުވުން ވެގެންދާނީ، ދަޢުވާ ކުރުމަށް ހުރަސްއެޅުމާއި، އަދި ދަޢުވާ ކުރާ ޙާލަތުގައި އެ ދަޢު 

 ނުވަތަ ސާބިތު ނުވުމުގެ އިޙްތިމާލު ބޮޑުވެގެން ދިއުމެވެ.

 ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއެއްތަ؟

ގަ ކޮށްފައިވަނީ ގެ ފަރާތުން ފާހަ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ޔާމީން هللا ވަނަ ނުކުތާގައި ޢަބްދު  13ނާފީ އިސްތިއު .189

ތަށް ލިބެންޖެހޭ މި މައްސަލައިގައި އޭނާގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާވެފައިވާ އެއްމިލިޔަން ޑޮލަރަކީ ދައުލަ

ންޓަށް އެކައު ވެ. އަދި މިކަން މި ގޮތުގައި ވަނިކޮށް އޭނާގެވާކަމެފައިސާއެއްކަން ކަށަވަރުނު 

ހޭ ފައިސާކަމުގައި ޖަމާވެފައިވަނީ ގއ. ވޮޑަމުލާގެ އިކުއިޒިޝަން ކޮސްޓްގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ލިބެންޖެ

 ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމުގައެވެ.

ގެ އެކައުންޓަށް ލްޤައްޔޫމް ޢަބްދުޔާމީން هللا މި ނުކުތާއަށް ރައްދު ދެމުން ދައުލަތުން ބުނެފައިވަނީ ޢަބްދު .190

ފައިސާކަން ދައުލަތުން ސާބިތުކޮށް ދޭން އިކުއިޒިޝަން ޖަމާވެފައިވާ ފައިސާއަކީ ގއ. ވޮޑަމުލާގެ 
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ނުޖެހޭނެކަމުގައެވެ. އަދި އެއީ ކުށް ކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ ފައިސާކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ ހާލަތުގައި ހުރި 

ކުރާ މިންވަރަށް އެކަން ސާބިތުކުރެވުނީ ކަމުގައެވެ. ފައިސާކަން ސާބިތު ވުމުން ޤާނޫނުގައި ބަޔާން

 އަދި މިކަމުގައި ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ގޮތް ޤާނޫނާ ޚިލާފުކަމުގައި ބަލާނެ ހަމައެއް ނެތްކަމުގައެވެ.

މި ނުކުތާގައި ހައިކޯޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ، މި ފައިސާއަކީ ގއ. ވޮޑަމުލާއާ ގުޅުންހުރި ފައިސާކަން  .191

ދޭން ނުޖެހޭކަމަށެވެ. ކުށް ކޮށްގެން ހޯދި ފައިސާކަން އެކަށީގެންވާ ސަބަބުގެ މައްޗަށް ސާބިތު ކޮށް

 108ބިނާކޮށް ޝައްކު އުފެދޭ ހާލަތެއް އޮތުމުން ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށް ފުދުނީކަމުގައެވެ.

ޖެހެނީ މި ދެ ފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކަތަކުގެ ތަފުސީލަށް ދިއުމުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ބަލަން މި .192

ވާގައި މި ގެ މައްޗަށް އުފުލި ދަޢު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްޔާމީން هللا އިގައި ދައުލަތުން ޢަބްދުމައްސަލަ

ވަނީ ރާ ގުޅޭ ވާޤިޢާ ގެނެސްފައި އެއް މިލިޔަން އެމެރިކާ ޑޮލަމައްސަލައިގައި ވާހަކަދެކެވޭ 

އި، އެ ހެކިތަކާ ކިހިނަކުންކަމެވެ. ދެން އެއަށްފަހު އެ ވާޤިޢާ ސާބިތު ކުރުމަށް ދައުލަތުން ހުށަހެޅި

 ހެކިތަކަށް ޝަރީޢަތުން ބުރަދަން ދީފައިވާ ގޮތަށް ބަލާނަމެވެ.

ށުގެ ދަޢުވާގައި ގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުރި މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ ކު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްޔާމީން هللا ޢަބްދު .193

ންގ އެންޑް ރާމެދު ބުނެފައިވަނީ، "... ޑޮލަރަކީ މޯލްޑިވްސް މާކެޓިއެއް މިލިޔަން އެމެރިކާ ޑޮލަ

ރި ރަށްތަކާއި ލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން )އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ( މެދުވެރިކޮށް ކުއްޔަށް ދޫކު ޕަބް

ސަބަބެއްގެ މައްޗަށް  ފަޅުތަކާ ގުޅިގެން ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާކަން އެކަށީގެންވާ

 ބިނާކޮށް ޝައްކުކުރެވޭ ހާލަތުގައި..." މި ފަދައިންނެވެ.

ސާބިތުކުރުމަށް ދައުލަތުން ހުށަހެޅި  އްވާއާއި، ދަޢުވާގައިވާ ވާޤިޢާތަ ބަލާއިރު ދަޢުމި ދަޢުވާއަށް .194

ލިބިގަތްކަމަށް ބުނާ  ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްޔާމީން هللا ކަންކަމުން މި ބުނަނީ، މި މައްސަލައިގައި ޢަބްދު

ކުރާ ކުށެއް ކުރި ފައިސާއަކީ ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއެއް ކަމަށެވެ. ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނެއްގައި ބަޔާން

ޔާމީން هللا ގެ ޢަމަލެއްގެ ގޮތުން ޢަބްދުގފަރާތަކީ، އެސް.އޯ.އެފް ކަމަށެވެ. މަނީ ލޯންޑްރިން 

                                                           
 ވަނަ ޞަފުޙާ. 108ވަނަ ނުކުތާ،  7.25ޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ިރޕޯޓު، ފާހަގަކުެރވޭ ހައިކޯޓުގެ ަޝރީ 108
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ކޮށްފައިވަނީ ދެ ޢަމަލެއް ކަމުގައެވެ. އެ ދެ ޢަމަލަކީ ފައިސާގެ އަސްލު އޮޅުވާލުމާއި،  ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް 

ކީ، ޤާނޫނުގައި ބުނާ ކުށެއް ކުރުމުގެ އެ ފައިސާ ބޭނުންކުރުމެވެ. މި ދެ ޢަމަލަށް ބޭނުންވާ ނިޔަތަ

ތެރެއިން އެސް.އޯ.އެފަށް މި ފައިސާ ލިބިފައިވާކަމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް 

 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ޝައްކުކުރެވޭ ހާލަތެއް އޮތުމެވެ.هللا ޢަބްދު

ކުރުމަށް ދައުލަތުން " މި ވާޤިޢާ ސާބިތުގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާކަން ދަޢުވާގައިވާ "ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ .195

ޓެޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް ގިނަ ކިތާބީ ހެކިތަކެއް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. މި ކިތާބީ ހެކިތަކުގެ ތެރޭގައި ޔުނައި

އަށް ދޫކުރި އިން ގއ. ވޮޑަމުލާގެ އިކުއިޒިޝަން ކޮސްޓްގެ ފައިސާ ދެއްކުމަށް އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީ

ޕޮޒިޓް ސްލިޕާއި، ގައިވާ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމުގެ ގޮތުން ލިޔެފައިވާ ޑިޗެކް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް 

 002-701832-7701ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި އެސް.އޯ.އެފްގެ ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ ނަންބަރު 

ގެ މަރުޙަލާގައި މިކަންކަމުން އެނގިގެންދަނީ ކްރިމިނަލް ކޯޓު އެކައުންޓުގެ ސްޓޭޓްމަންޓް ހިމެނެއެވެ.

 ހެކި ހުށަހަޅައި ޢުވާގައި އެ ފައިސާއަށް ދީފައިވާ ސިފަކުރުން އެ ގޮތަށް ސާބިތުކުރުމަށް ދައުލަތުންދަ

ންހުރި ފައިސާކަން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމެވެ. އެހެން ގޮތަކަށް ބުނާނަމަ، އެއީ ގއ. ވޮޑަމުލާއާ ގުޅު

 ސާބިތުކުރުމަށް ދައުލަތުން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމެވެ.

ރަކީ ދައުލަތަށް އެއް މިލިޔަން އެމެރިކާ ޑޮލަ ގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާވި ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްޔާމީން هللا ޢަބްދު .196

ގެ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ޔާމީން هللا ލިބެންޖެހޭ ފައިސާކަން ކަށަވަރުނުވާ އެއް ސަބަބެއްގެ ގޮތުގައި ޢަބްދު

 މޮރިޝަސް އި، ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ އެއްކަމަކީ، މި ފައިސާ ޖަމާކުރި ޑިޕޮސިޓް ސްލިޕްގަ 

އެކައުންޓުން ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ޗެކް   0000000000048593 ކޮމާޝަލް ބޭންކްގެ ނަންބަރު

 11ނަންބަރާއި، މި މައްސަލައިގައި ހުށަހަޅާފައިވާ އެސް.އޯ.އެފްގެ އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓްގައި 

މުޢާމަލާތުގެ ތަފުސީލުގައި ގައި އެ ކައުންޓަށް ޖަމާވި އެއްމިލިޔަން ޑޮލަރުގެ  2015އޮކްޓޯބަރ 

ގެ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ޔާމީން هللا ހިމެނިފައިވާ ޗެކް ނަންބަރު ދިމާ ނުވާކަމަށެވެ. އަދި މި ޗެކަކީ ޢަބްދު

މި މައްސަލައިގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ލިޔުމެއް ނޫންކަމުގައްޔާއި، މި ފަދައިން 
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ޕްރޮސިކުޓަރ މުލާއާ ގުޅިގެން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ދިމާ ނުވާކަން ކަށަވަރުވެފައިވަނީ ގއ. ވޮޑަ

މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގައި މި  109ޒިޔާތު هللا ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޢަބްދު

ޗެކްގެ ނަންބަރު ލިޔެފައިވަނީ އިސްތިއުނާފު ކުރެވިފައިވާ މި މައްސަލައިގައި ހުށަހެޅުނު ޑިޕޮސިޓް 

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ކް ނަންބަރު އޮތް ގޮތަށް ކަމުގައިވުމުންނެވެ. ނަމަވެސް ސްލިޕްގައިވާ އެ ޗެ

މައްސަލަ ނިމިފައިވަނީ އިސްތިއުނާފު ކުރެވިފައިވާ މި މައްސަލަ  110ޒިޔާތުهللا އޮފީސް ވ. ޢަބްދު

ގައި  2020ޑިސެމްބަރ  07ގައި އިސްތިއުނާފު ކުރިފަހުން 2019ޑިސެމްބަރ  17ހައިކޯޓުގައި 

 ޒިޔާތުގެ މައްސަލައިގެ ވާހަކަ އެ ގޮތަށް ހައިކޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާނެ ކަމަށެވެ.هللا ދުކަމުން ޢަބް 

އްކާފައިވާ ގެ ފަރާތުން ދަޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ޔާމީން هللا މި ނުކުތާއާ ގުޅިގެން ހައިކޯޓުގައި ޢަބްދު .197

ކް މި ޗެގެ ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު، އެސް.އޯ.އެފްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާވި އެއްމިލިޔަން ޑޮލަރު

އިސާއެއްކަން ފަމައްސަލައިގައި ފެންނަން ނެތްކަމަށާއި، އަދި އެ ފައިސާއަކީ ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ 

ޔަން އެމެރިކާ އެއް މިލި ކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި މި މައްސަލައިގައި  އެނގޭނެ ހެއްކެއް ނެތްކަން ފާހަގަ 

 2015ކްޓޯބަރ އޮ  11ވާ ޗެކް ނަންބަރާއި، ރު ޖަމާކުރުމަށްޓަކައި ފުރާފައިވާ ޑިޕޮސިޓް ސްލިޕްގައި ޑޮލަ

ޢާމަލާތާ ގުޅޭ ރުގެ މުއެއް މިލިޔަން އެމެރިކާ ޑޮލަގައި އެސް.އޯ.އެފްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާވެފައިވާ 

ތެރޭގައި  ތަފުސީލުގައި ހިމެނިފައިވާ ޗެކް ނަންބަރު ދިމާނުވާކަން މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމުގެ 

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ކަމުގައިވާތީއާއި، ޗެކް ނަންބަރު ކަށަވަރު  އަތު ލިޔުމުން ލިޔެފައިވާ ސްލިޕެއް  ޑިޕޮސިޓް ސްލިޕަކީ .198

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ކުރެވޭ ގޮތަކީ އެ ޗެކް ނަންބަރު ފެނުމުން ކަމުގައިވާތީ، 

މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ފުރިހަމަ ރިޕޯޓު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން  111ޒިޔާތު هللا ޢަބްދު

ޔާމީން هللا ވެ. މިފަދައިން ހޯދަން ޖެހުނީ މި މައްސަލައިގައި ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ޢަބްދުހޯދުނެ

                                                           
 ޤަޟިއްޔާ  C/2017-Cr/744ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަްނބަރު  109
 އބމ. 110
 އބމ. 111
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ގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންތަކާއި ލިޔެކިޔުންތައް ހިމެނިފައިނުވުމުގެ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް 

މަށް ބަރޯސާ ނުވުމުގެ އިތުރަށް އެ ރިޕޯޓުގައިވެސް ޗެކް ނަންބަރު އޮތީ ލިޔެފައިވާތީ ހަމައެކަނި އެ ލިޔު

 ގޮތުންނެވެ.

މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް  112ޒިޔާތު هللا ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޢަބްދުކްރިމިނަލް ކޯޓުން  .199

ނިމުނު ގޮތުގެ ފުރިހަމަ ރިޕޯޓު ހޯދައި ދިރާސާކުރުމުން އެނގިގެން ދިޔައީ، އެ މައްސަލައިގައި 

ކޮށްފައި އޮތީ، އިސްތިއުނާފު ކުރެވިފައިވާ މި ޒިޔާތުގެ މައްޗަށް ޚިޔާނަތުގެ ދަޢުވާهللا ޢަބްދު

އެއް މައްސަލައިގައި ވާހަކަ ދެކެވޭ ވޮޑަމުލާގެ މުޢާމަލާތާ ގުޅިގެން އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީއަށް ލިބެންޖެހޭ 

ޒިޔާތު ޙަވާލުވެ، އެ ޗެކް އެ ކުންފުންޏަށް ލިބިފައިނުވާތީ هللا ރުގެ ޗެކާ ޢަބްދުމިލިޔަން އެމެރިކާ ޑޮލަ

ޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކިތާބީ ހެކިތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެވެ. އަދި މި ދަ 

 އި އެއްބަސްވުންތަކާ އެއްބަސްވުންތަކާއި، ޑިޕޮސިޓް ސްލިޕަކީވެސް މި މައްސަލައިގައި ހުށަހެޅިފައިވާ

، ރުގެ ޗެކްގައިވާ ނަންބަރުއެއް މިލިޔަން އެމެރިކާ ޑޮލަޑިޕޮސިޓް ސްލިޕްކަމެވެ. އަދި އެ މައްސަލައިގައި 

ޔާމީން هللا ގައިމެ ހުށަހެޅިފައިވާ ޑިޕޮސިޓް ސްލިޕްގައިވާ ނަންބަރާ ދިމާވާއިރު، ޢަބްދުދެ މައްސަލައި

ގައި އެސް.އޯ.އެފްގެ އެކައުންޓަށް  2015އޮކްޓޯބަރ  11ލައިގައި، ގެ މައްސަ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް 

ކް ރުގެ މުޢާމަލާތާ ގުޅޭ ތަފުސީލުގައި ހިމެނިފައިވާ ޗެއެއް މިލިޔަން އެމެރިކާ ޑޮލަޖަމާވެފައިވާ 

އެވެ. މިއީ ޑިޕޮސިްޓ  0494502އެވެ. އެ ޗެކްގައި އޮތް ނަންބަރަކީ،  ނަންބަރު ދިމާނުވެ

 އެވެ. 0495402ސްލިޕްގައިވެސް އޮތް ނަންބަރެވެ. އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓްގައި އޮތީ 

ޗެކްގެ ނަންބަރުގެ މި ފުށުއެރުމަށް ބަލާއިރު، މި ފުށުއެރުމަކީ، މި މައްސަލަ ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި  .200

އިކޯޓުގައި ކުރިއަށް ދިޔައިރު ފާހަގަ ކުރެވެންޖެހޭނެފަދަ ފުށުއެރުމެވެ. އެހެނީ އެ ދެ މަރުޙަލާގައި ހަ

މި މައްސައިގެ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން ޗެކް ފެންނަން ނެތް ނަމަވެސް، ޗެކްގެ ނަންބަރު ޑިޕޮސިޓް 

. ކަންމިހެން އޮތް އިރު، ސްލިޕާއި، އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓްގައި ޗެކްގެ ނަންބަރު އޮތީ ތަފާތު ކޮށެވެ
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ގައި ޖަމާވެފައިވާ ފައިސާއަކީ ގއ. ވޮޑަމުލާގެ  2015އޮކްޓޯބަރ  11އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓުގައި 

އިކުއިޒިޝަން ކޮސްޓްގެ ގޮތުގައި ޔުނައިޓެޑް އިންޓަރނޭޝަލްއިން އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ އަށް ދޫކުރި 

ޚުދު މި ޝައްކު ފިލުވައި  ޝައްކު އުފެދެއެވެ.ޗެކުން ޖަމާވެފައިވާ އެއްމިލިޔަން ޑޮލަރުކަމާމެދު 

ގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ބޭއްވުނު  2021ނޮވެމްބަރ  18ން ދައުލަތުން މި މައްސަލައިގައި ނުލެވޭކަ

ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުމުން ސާފުވެއެވެ. އަދި އެ ދުވަހުގެ އަޑުއެހުމުން މި ޗެކް ނަންބަރުގެ ފުށުއެރުމަކީ، 

ކުރިއިރުވެސް ދައުލަތަށް އެނގިފައިވާ މަޢުލޫމާތެއްކަން އެނގިގެން  މި މައްސަލައިގައި ދަޢުވާ 

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި هللا އަދި ޢަބްދު  ގޮސްފައިވެއެވެ.

މި ފުށުއެރުން ފާހަގަ ކުރުމުން މި ނުކުތާއަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ސާފުކޮށް ވާހަކަ 

ނަތީޖާއަކީ، އާޚިރު މި ޝައްކުގެ ކަންމިހެން އޮތްއިރު  ންވެސް ފާހަގަ ކުރަމެވެ.ދައްކާފައިނުވާކަ 

ޖަމާވެފައިވާ ފައިސާއަކީ ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއެއްކަމާމެދު ސުވާލު އެސް.އޯ.އެފްގެ އެކައުންޓަށް 

ން ދައްކާފައިވާ އުފެދުމެވެ. މި ސުވާލަށް މި މައްސަލައިގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ހެކިތަކުންނާއި ދެ ފަރާތު 

 ވާހަކަތަކުން އަހުރެންނަށް ޖަވާބެއް ނުލިބެއެވެ.

ކަންމިހެން އޮތްއިރު، ދައުލަތުގެ ދަޢުވާގައި މި ފައިސާއަކީ ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާކަމަށް  .201

ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމުން މި ވާޤިޢާ މިފަދައިން ކަށަވަރު ކުރެވެންޖެހޭނެއެވެ. ކުށުގެ ވާޤިޢާ ކަށަވަރު 

މެއްނެތި، ލިބިފައިވާ ފައިސާއަކީ އެ ކުށް ކުރުމުގެ ސަބަބުން ލިބިފައިވާ ފައިސާކަމަށް ކުރު

ޖުމުލަކޮށް ކުށް ޝައްކުކުރެވޭ ހާލަތުގެ އެކަށޭނެކަން ވަޒަން ނުކުރެވޭނެއެވެ. ވުމާއެކު، މި ނުކުތާގައި 

 113މާފައިވާ ނިންމުން ހައިކޯޓުން ނިން ކޮށްގެން ހޯދި ފައިސާއެއްކަން ޝައްކު ކުރެވުމުން ފުދޭ ކަމުގައި 

 ޤާނޫނާ އެއްގޮތްކަމުގައި އަހުރެން ނުދެކެމެވެ.

ވަނަ ނުކުތާގައި، މި މައްސަލައިގައި އެސް.އޯ.އެފްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާވެފައިވާ  13އިސްތިއުނާފީ  .202

ރަކީ ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާކަމާމެދު ފާޅުކަންބޮޑު ޝައްކެއް އެއް މިލިޔަން އެމެރިކާ ޑޮލަ

                                                           
 ވަނަ ސަފުހާ 264ހައިކޯޓުގެ ަޝރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ިރޕޯޓުގެ  113
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ވަނަ ނުކުތާއާމެދު ގޮތެއް  20އަދި  19ން މި މައްސަލައިގައި ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްތިއުނާފީ އުފެދުމު 

ޔާމީން هللا ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ތަނެއް އޮތްކަމުގައި އަހުރެން ނުދެކެމެވެ. އެހެނީ އެ ދެ ނުކުތާގައި ޢަބްދު

ވާ ޝައްކެއްނެތި ކުށް ގެ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ، މި މައްސަލައިގައި އެކަށީގެން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް 

ސާބިތުވުމަށް ޤާނޫނުގައި އޮންނަ މިންވަރަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކިތަކުން ކުށް 

ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ هللا ޢިމްރާން ޢަބްދު ސާބިތު ނުވާކަމުގައްޔާއި، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ 

ބިތުވުމުގައި އުފެދޭ ޝައްކުގެ މަންފާ މައްސަލައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ކުށް ސާ 114އޮފީސް 

 ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަރާތަށް ލިބިދޭންޖެހޭނެ ކަމުގައެވެ.

ވަނަ  2 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ 05ގެ ޤާނޫނުގެ ގދައުލަތުން މި މައްސަލައިގައި މަނީ ލޯންޑްރިން .203

ނާ ވާޤިޢާ ބުވަނަ ނަންބަރާ ޙަވާލާދީ ކުށް ތަސައްވުރު ކޮށް، އެ ކުށް ހިނގިކަމަށް  03ނަންބަރާއި 

ދާފައިވާ މުދަލެއް އެފަދައިން ހިނގިކަމާމެދު ޝައްކު އުފެދިފައިވުމުން، އެއިގެ ފަހަށް ކުށް ކޮށްގެން ހޯ 

އި ދެ މަރުޙަލާއިން ކަމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޝައްކުކުރެވޭ ޙާލަތެއް އޮތްކަމުގަ

ޅާފައިވާ އަންނަނިވި ގެ ފަރާތުން ހުށަހަބްދުލްޤައްޔޫމްޢަޔާމީން هللا ބުރަވެފައިވާ ހެކިތަކާ ގުޅިގެން ޢަބްދު

ވިދާނެއެވެ. ވެ ނެތިވެސް މި މައްސަލައިގެ ނިންމުމަށް ވާސިލު  ނުކުތާތަކާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމެއް

ބީޤުކުރާ ގޮތް އި، ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް ތަޤުބަހުސްގެ ބޭނުމަށާ ކުރިން އިޝާރާތްކުރި ގޮތަށް ނަމަވެސް

މަވެ. އެހެނީ ކުރާނަ އެ ނުކުތާތަކާމެދު އަހުރެންނަށް ފެންނަ ގޮތް ބަޔާން ގޮތުންސާފު ކޮށްދިނުމުގެ 

ގައިވިޔަސް މި ކަމު  ބަހުސްގެ ބޭނުމަށްޓަކައި އެ ހުރިހައި ނުކުތާތަކެއް ދައުލަތާ އެއްކޮޅަށް ނިމުނު

ރާތް މައްސަލައިގައި ކުށުގެ ވާޤިޢާގައި އުފެދޭ ޝައްކުގެ މަންފާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަ

ނުކުތާތަކަށް  ވުމާއެކު އަންނަނިވި އިސްތިއުނާފީ ޙްރޫމުކުރެވޭނެ ކަމުގައި އަހުރެން ނުދެކެމެވެ.މަ

 ވަކިވަކިން އަހުރެން އަލިއަޅުވާލަމެވެ.

                                                           
 ޔާ ޤަޟިއް A/51-SC/2018  ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ަނންަބރު 114
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 ފާހަގަ  ބުނެ ނޫންކަމަށް  ބައެއް ޢަދުލުވެރި ހެކިންނަކީ  ޝަފަހީ ހުށަހެޅުނު  މައްސަލައިގައި މި -203.1

 .ނުކުތާ ވަނަ  09 އިސްތިއުނާފީ ކުރި

هللا ޢަބްދު  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށްތެރެއިން ހެކިތަކުގެ ކިތާބީ ހުށަހެޅުނު އްސަލައިގައިމަ މި -203.2

ންޓި ކޮރަޕްޝަން ހުށަހެޅި މާލީ ބަޔާނުގައިވާ ކަމާގުޅޭ ޢިބާރާތާއި، އެ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްޔާމީން 

ޓީއާ ގުޅިގެން ފާހަގަކުރި ސި C4/MIS/2018/76-123ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު 

 ކުތާ.ވަނަ ނު 10އިސްތިއުނާފީ 

ސާއެއްކަމާމެދު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާވި ފައިސާއަކީ ކޮން ފައި ޔާމީން هللاޢަބްދު -203.3

ގެ ޤާނޫނު  ސިޔާސީ ޕާޓީގެޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކި ވާހަކަތަކުގެ މައްޗަށް هللا ޢަބްދު

 .ތާވަނަ ނުކު 12ވަނަ މާއްދާ ތަޠުބީޤު ކުރި ގޮތާމެދު ފާހަގަކުރި އިސްތިއުނާފީ  40

މިކް ސްލާގެ ނަމުގައި އިޢަބްދުލްޤައްޔޫމް  ޔާމީން هللاޢަބްދު ކޮމިޝަނުން ކޮރަޕްޝަން އެންޓި -203.4

މުޢާމަލާތް  ރުންއެއް މިލިޔަން އެމެރިކާ ޑޮލަބޭންކްގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓަށް ޖަމާވި 

ގި ރުމަށް އެންނުކުރުމަށް އެންގުމަށްފަހު، އެސްކްރޯ އެކައުންޓެއް ހުޅުވައި އެ ފައިސާ ޖަމާކު

 ވަނަ ނުކުތާ. 11އެންގުމާ ގުޅިގެން ފާހަގަކުރި އިސްތިއުނާފީ 

 ޝަފަހީ ހެކިންގެ ހެކިބަސް ބަލައިގަތުން 

ގެ ފަރާތުން ފާހަގަކުރަނީ މި ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ޔާމީން هللا ވަނަ ނުކުތާގައި ޢަބްދު  09އިސްތިއުނާފީ  .204

 ހުށަހެޅި ޝަފަހީ ހެކިންގެ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމާ ދެކޮޅަށްهللا މައްސަލައިގައި ދައުލަތުން ޢަބްދު

ހެކިބަސް ބަލައިގަނެ ބުރަދަން ދިނުމުގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތް ރަނގަޅުކަމުގައި 

ހައިކޯޓުން ނިންމި ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުކަމުގައެވެ. މި ނުކުތާ އިތުރަށް ތަފުސީލުކުރަމުން 

ޒިޔާތަކީ هللا ވާ އަޙްމަދު އަދީބު އަބްދުލްޣަފޫރާއި ޢަބްދުބުނެފައިވަނީ މި މައްސަލައިގައި ހެކިބަސްދީފައި

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމާމެދު ޢަދާވަތްތެރިކަން އޮތް ދެމީހުން ކަމުގައިވާތީ އެ ދެމީހުންގެ هللا ޢަބްދު

ހެކިބަސް ގުޅުވައިލެވޭ އެހެން ގަރީނާތަކެއް ނެތި ބަލައި ނުގަނެވޭނެކަމުގައެވެ. އަދި މި މައްސަލައިގައި 
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ފައިވާ މުޢައްވިޒު ރަޝީދު ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ހެކިބަސް ދެމުން ދޮގު ހަދާފައިވާއިރު، ހެކިބަސް ދި 

އެއީ ޢަދުލުވެރިކަމާއެކު ހެކިބަސް ދީފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ނުބެލެވޭނެ ކަމަށެވެ. ކަންމިހެން އޮތް އިރު 

 115 އޮފީސް ޙުސައިން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެهللا ޢަބްދު މި ހެކިވެރިންގެ ހެކިބަހަކީ 

މައްސަލައިގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝަފަހީ ހެކިންގެ ހެކިބަސް ބަލައިގަތުމުގެ އުސޫލާ 

 އްކަމުގައެވެ.ޚިލާފަށް ބަލައި ބުރަދަން ދީފައިވާ ހެކިބަހެ

ބްދުލްޣަފޫރާއި، މި ނުކުތާއަށް ރައްދު ދެމުން ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ އަޙްމަދު އަދީބް ޢަ .205

ބޭ އިތުރު ހެކިތަކެއް ޒިޔާތުގެ ހެކިބަހަށް ބުރަދަން ދީފައިވަނީ އެ ދެ މީހުންގެ ހެކިބަހަށް ބާރުލިهللا ބްދުޢަ

ހަދާފައިނުވާކަން،  ހުރުމުންކަމަށެވެ. އަދި މި މައްސަލައިގައި މުޢައްވިޒު ރަޝީދު ހެކިބަސް ދެމުން ދޮގު

އިވާ ފަންޓި ކޮރަޕްޝަނަށް ދީއެ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްޔާމީން هللا ގައި ޢަބްދު  2017ފެބްރުއަރީ  07

ޓުން ނިންމާފައިވާ ބަޔާނުން ސާފުކޮށް އެނގޭކަމަށެވެ. އަދި ޝަފަހީ ހެކިންގެ ހެކިބަހާބެހޭ ގޮތުން ހައިކޯ

ގެ ފަރާތުން މްޢަބްދުލްޤައްޔޫޔާމީން هللا ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުކަމުގައި ބެލެވޭނެ ހުއްޖަތެއް ޢަބްދު

 ކަމުގައެވެ. ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައި ނުވާ

ޔާމީން هللا ޒިޔާތަކީ ޢަބްދުهللا ޝަފަހީ ހެކިންގެ ތެރެއިން ޢަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރާއި ޢަބްދު  .206

ކްރިމިނަލް  ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްޔާމީން هللا ޢަބްދުލްޤައްޔޫމާމެދު ރުޅިވެރިކަން އޮންނާނެ ބައެއްކަން ޢަބްދު

މިކަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން  116ވެއެވެ.ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ތަފުސީލާއެކު ކިޔައިދީފައި

މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުން ފާހަގަކޮށް، އެ ދެމީހުންގެ ހެކިބަހުގައި ޝައްކު އުފެދޭކަން ފާހަގަކޮށް، 

ހެއްކަކާއި، ކިތާބީ ގިނަ ހެކިތަކެއް  ޝަފަހީއެހެން ނަމަވެސް، އެ ދެމީހުންގެ ހެކިބަހަށް ބާރުދޭ 

މުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް މި ޝަފަހީ ހެއްކަކީ ހުރުމުން އެ ޝައްކުތައް ކުޑަކޮށްދޭ ކަ 

ކާކުކަމެއް އަދި ގިނަ ކިތާބީ ހެކިތަކަކީ ކޮބައިކަމެއް އަދި އެ ދެހެކިންގެ ހެކިބަހާއި މި ބުނި އިތުރު 

                                                           
 ޤަޟިއްޔާ  A/01-SC/2012ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ަނންަބރު  115
 05ސަފުހާ    ަބޔާން.ޔާީމން ޢަބްދުްލޤައްޫޔމް ކްރިިމނަލް ކޯޓުގަިއ ދައްކާފަިއވާ ާވހަކަތަކުގެ ަމޙްަޟރުهللا ގައި ޢަބްދު 2019ޖުލައި  21 116
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ހެކިތައް ގުޅުވައިލެވެނީ ކިހިނަކުންކަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުން 

 ޒިޔާތު އާއި އަޙްމަދު އަދީބު هللا ވެ. މި ފަދައިން ފާހަގަކޮށްފައިނުވާއިރު، ޢަބްދުފާހަގަކޮށްފައިނުވެއެ 

ގެ ހެކިބަހުގައި އުފެދޭ ޝައްކު ފިލައިދަނީ ކިހިނަކުންކަން ދެނެ ނުގަނެވެއެވެ. އަދި ރު ފޫޣަބްދުލް ޢަ

މިކަން މި މޭރުމުން އޮތްއިރު، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން މި ނުކުތާގައި ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަށް 

 ސީލު ކޮށްދިނުމެއްނެތި ހައިކޯޓުން ތާއީދުކޮށްފައިވެއެވެ.ތަފު

މުން މި މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުމުގައި ދައުލަތާ ސުވާލުކުރު  .207

ންގައިދޭ ތާވަލެއް ދެހެކިންގެ ހެކިބަހަށް ބާރުލިބޭ އެހެން ހެކިތަކަކީ ކޮބައިކަމާއި، ބާރު ލިބޭ ގޮތް އަ 

ކަމަށް ދައުލަތުން ހެޅިއެވެ. އަހުރެންނަށް މި ތާވަލަށް އަދި މި ހެކި ގުޅުވައިލެވޭ ގޮތްޝަރީޢަތަށް ހުށަ

ދަށު  އިލެވޭ ގޮތްނީ، މި ހެކި ގުޅުވަމި ގޮތަށް ބުރަވުމަށް ދަތިވަ ބުނާ ގޮތަށް ބުރަވުމަށް ދަތިވެއެވެ. 

ތުމެވެ. އަދި އި ނެމަރުޙަލާއިން މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުން އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ތަފުސީލުކޮށްފަ

ކޮށްދޭ ދިނުމަށް މިފަދަ އެއްވެސް ތަފުސީލެއްނެތި، ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އެ ހެކިތައް ގުޅޭ ގޮތް ބަޔާން 

ބްދުލްޣަފޫރާއި، ޢަކަންމިހެން އޮތްއިރު، އަޙްމަދު އަދީބު  ބަރޯސާވުން ރައްކާތެރިކަމުގައި ނުދެކެމެވެ.

އިވާ ނިންމުމަކީ ބާރުލިބޭކަމަށް ހައިކޯޓުން ނިންމާފަ ޒިޔާތުގެ ހެކިބަހަށް އެހެން ހެކިތަކުންهللا ޢަބްދު

 ދެކެމެވެ.ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްކަމުގައި އަހުރެން ނު

ޔާމީން هللا ބްދުމުޢައްވިޒު ރަޝީދުގެ ހެކިބަހަށް ބަލާއިރު، އެ ހެކިބަސް ބަލައި ނުގަނެވޭނެކަމަށް ޢަ  .208

ނަލް ކޯޓުގެ ގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ސަބަބަކީ މުޢައްވިޒު ރަޝީދު ކްރިމި ހައިކޯޓު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް 

ގެ ފަރާތުން މްޢަބްދުލްޤައްޔޫ ޔާމީން هللا ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދޮގު ހަދާފައިވާތީކަމުގައި ޢަބްދު

އީސް އޮފީހުގައި ބުނެއެވެ. މި ފަދައިން ދޮގު ހެދިކަމަށް ފާހަގަ ކޮށްފައިވަނީ، މުޢައްވިޒު ރަޝީދު ރަ 

 ނޫންކަމުގައިވާތީ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމާ ބައްދަލުކުރިކަމަށް ބުނިނަމަވެސް، އެއީ ޙަޤީޤަތެއްهللا ޢަބްދު

 ގެ ފަރާތުން ބުނެއެވެ.ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްޔާމީން هللا ކަމުގައި ޢަބްދު
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ފެބްރުއަރީ  07މިކަމަށް ބަލާއިރު، ހައިކޯޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ، މުޢައްވިޒު ރަޝީދުގެ ހެކިބަހަށް  .209

އެންޓި ކަރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުން  ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްޔާމީން هللا ގައި ޢަބްދު  2017

ބާރުލިބޭ ކަމަށެވެ. އެ ބަޔާނުގައި އެ ބަޔާން ނެގީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައިކަމަށް ބުނެފައިވާ 

 ކުރެވެނީ، މުޢައްވިޒު ކަމަށެވެ. މި ނުކުތާގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތް އިތުރަށް ބަލާއިރު ފާހަގަ

ޔާމީން هللا ރަޝީދު ދޮގުހެދިކަމަށް ބުނާ ބުނުން ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ހެއްކެއް ޝަރީޢަތަށް ޢަބްދު

ގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމެވެ. އަދި އެ ފަދަ ހެއްކެއް ހޯދުމަށް ކުރި މަސައްކަތުން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް 

ގެ ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ޔާމީން هللا ޢަބްދު ހެއްކެއް ލިބިފައިނުވާކަން ހައިކޯޓުގައި

ވުމާއެކު، މި ހާލަތުގައި މުޢައްވިޒު ރަޝީދު ދޮގެއް ހެދިކަން  117ވާހަކަތަކުން އެނގެން އޮވެއެވެ.

އެނގޭނެ ގޮތެއް ނެތްއިރު، މި ނުކުތާގައި ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފު ކަމުގައި 

 މެވެ.އަހުރެން ނުދެކެ 

 ޝަފަހީ ހެކިން ދީފައިވާ ހެކިބަހުން ލިބޭ ބުރަދަން 

ކުން ސާބިތު ޝަފަހީ ހެކިންގެ ހެކިބަސް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ ކުށުގެ ނިޔަތުގެ ރު .210

ބިތުކުރުމަށް ކުރުމަށްޓަކައެވެ. ތިރީގައި މި ބަލާލަނީ، ޝަފަހީ ހެކިންގެ ހެކިބަހުން އެ ރުކުން ސާ

 ށް ހެކިބަސް ލިބޭކަން ނުވަތަ ނޫންކަމަށެވެ. ބޭނުންވާ މިންވަރަ 

 މުޢައްވިޒު ރަޝީދުގެ ހެކިބަސް 

މުޢައްވިޒް ރަޝީދުގެ ހެކިބަހާމެދު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން ފާހަގަ ކޮށްފައިވަނީ، "ދައުވާލިބޭ  .211

ވި ފަރާތުގެ އެކައުންޓަށް އެސް.އޯ.އެފް އިން ޖަމާކުރި އެއްމިލިޔަން ޑޮލަރަކީ ކޮން ގޮތަކުން ޖަމާ 

ފައިސާކަމާއި، އެ ފައިސާއަކީ ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ކަމަށާއި، އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ އެ 

                                                           
 26ސަފުހާ އިސްިތއުނާފު ކުުރމަށް އެދި ަހއިކޯޓަށް ހުށަހަޅާަފއިވާ ފޯުމ،  117
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ފައިސާ ދައުލަތަށް ދިނުން ކަމަށް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް އެންގިކަމަށް އެ އިރު އޭ.ސީ.ސީގެ ނައިބު 

 118ންނެވެ.ރައީސް މުޢައްވިޒް ރަޝީދު ހެކިބަސް ދެމުން ބުނެފައިވާކަމާއި..." މިފަދައި

މުޢައްވިޒު ރަޝީދު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ދީފައިވާ ހެކިބަހަށް ބަލާއިރު، އެ ހެކިބަހުގައި މި މައްސަލައިގައި  .212

މި  119ގެ އެކައުންޓަކަށް ޖަމާވި ކަމަށާއި،ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްޔާމީން هللا ވާހަކަ ދެކެވޭ ފައިސާ ޢަބްދު

ގެ ގާތުގައި ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްޔާމީން  هللاފައިސާއަކީ ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާކަމުގައި ޢަބްދު

ނަމަވެސް މި ހެކިބަހާ ގުޅިގެން ދެ ދުވަސްމަތިން ތަކުރާރުކޮށް މުޢައްވިޒު  120ބުނިކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

ރަޝީދު ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު އެ ފައިސާއަކީ ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއެއް ކަމުގައި 

އުރުކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މައްޗަށް ބަލައި މުޢައްވިޒު ރަޝީދަށް ގަބޫލު ކުރެވޭ ބުނެފައިއެވަނީ ފައިސާ ދަ

މައްޗަށް ބުނެފައިވާ ބުނުމެއްކަން އެނގެއެވެ. އެހެން ގޮތަކަށް ބުނާނަމަ، މިއީ ހަރުދަާނ  121ގޮތުގެ 

ކަން މައްޗަށް ބިނާކޮށް ބުނެފައިވާ ބުނުމެއް ނޫންކަން އެނގެއެވެ. މި ނުވަތަ ހެކިތަކެއްގެ ވާޤިޢާތަކެއް

ގެ އެކައުންޓަށް ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ޔާމީން هللا ކަށަވަރުވަނީ، މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޢަބްދު

އެކުންފުންޏެއްގެ ދެ ޗެކަކުން ފައިސާ ޖަމާވި އެސް.އޯ.އެފް ކުންފުނިން ފައިސާ ޖަމާކޮށްފައިވަނީ 

ޤީޤަތް އެ އެއްމިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ޙަ 122ނުވާކަމަށާއި، ކީއްވެގެންކަން ތަޙްޤީޤު ކޮށްފައި

އަދި އެސް.އޯ.އެފް ކުންފުނިފަދަ އަމިއްލަ ކުންފުނިތައް ތަޙްޤީޤު ކުރުމުގެ  123ހޯދިފައިނުވާކަމަށާއި،

 މުޢައްވިޒު ރަޝީދު ޚުދު  124ނޫންކަމަށް  ވެސްބާރަކީ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވާ ބާރެއް

 ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ދީފައިވާ ހެކިބަހުން ފެންނަން އޮތުމެވެ.

                                                           
 ވަނަ ނަންަބރު  01ވަނަ ނުކުތާގެ )ބ(  09ރިމިނަލް ކޯޓުގެ ަޤޟިއްޔާ ިނމުނު ޮގތުގެ ރިޕޯޓުގެ ފާަހގަ ކުެރވޭ ކް 118
 02ާހ ސަފު  ގައި މުޢައްިވޒު ރަޝީދު ްކރިމިނަލް ކޯޓުަގއި ަދއްކާފަިއާވ ވާހަކަތަކުގެ ަމޙްަޟރު ބަޔާން. 2019އޮގަސްޓް  04 119
 05އބމ. ސަުފހާ  120
 18އބމ. ސަފުހާ  121
 25ސަފުހާ އބމ.  122
 25. ސަފުހާ އބމ 123
 26އބމ. ސަފުހާ  124
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ގެ އެކައުންޓަށް ޔޫމް ޢަބްދުލްޤައްޔާމީން هللا މިހެން އޮތްއިރު، މުޢައްވިޒް ރަޝީދުގެ ހެކިބަހަކީ ޢަބްދުކަން .213

ވޭ ހެކިބަހެއް ޖަމާވެފައިވާ ފައިސާއާމެދު ޝައްކެއް އުފެއްދުމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ގާއިމުކުރެ

މަށް ބުނެ ކަބުރަނުވެވޭނެ ކަމުގައި އަހުރެން ނުދެކެމެވެ. އަދި މުޢައްވިޒް ރަޝީދުގެ ހެކިބަހަށް 

ޑިއޯކަމަށް ބުނާ އޯ ގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ، މުޢައްވިޒް ރަޝީދުގެ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްޔާމީން هللا ޢަބްދު

އްގެ ރިޕޯޓު އަޑާއި އެ ކްލިޕްގެ ޞައްޙަކަމާމެދު އެއްވެސް ތަހުޤީޤީ އިދާރާއެ އޯޑިއޯ ކްލިޕްގައިވާ

އަހުރެން  ގައިރިޢާޔަތްކުރެވިދާނެ ހެއްކެއް ަކމު ގައިއެއީ މި މައްސަލައި  ހުށަހަޅާފައިނުވާ ހިނދު،

 ނުދެކެމެވެ.

 ޒިޔާތުގެ ހެކިބަސް هللا އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރާއި ޢަބްދު 

އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރު ހެކިބަސް ދެމުން އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީގެ ފައިސާ މާރުކޮށްގެން އެ  .214

هللا ޙަވާލުކޮށްފައި ހުންނާނެކަމަށާއި، އަދި އެ ފައިސާ ޢަބްދު  ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށްهللا ފައިސާ ޢަބްދު

 ވޮޑަމުލާގެ ، ބުނެގެން އެކިތަންތަނަށް ގެންގޮސްފައި ހުންނާނެ ކަމަށާއި ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްޔާމީން 

އެންގިކަމަށާއި، ވޮޑަމުލާގެ  ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްޔާމީން  هللاއެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރަން ޢަބްދު 

ބުނިކަމަށް  ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްޔާމީން هللا ލިބިގެން ލަސްވެގެންވެސް ޢަބްދުއިކުއިޒިޝަން ކޮސްޓް ނު 

އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރު ހެކިބަސް ދެމުން ބުނިކަމުގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން 

 125ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ހަގަ ކޮށްފައިވަނީ، ޒިޔާތުގެ ހެކިބަހާ ގުޅޭ ގޮތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން ފާهللا އަދި ޢަބްދު  .215

ހެކިބަސް ދެމުން  126"ގއ. ވޮޑަމުލާގެ ފައިސާ ލިބުން ލަސްވެގެން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ގުޅިކަމަށް"

 ޒިޔާތު ބުނެފައިވާ ކަމަށެވެ.هللا ޢަބްދު

                                                           
  ވަނަ ނަންަބރު 04ވަނަ ނުކުާތގެ )ބ(  09ޤަޟިއްޔާ ިނމުނު ގޮުތގެ ރިޕޯުޓގެ ފާަހގަ ކުރެވޭ  125
 ވަނަ ނަންަބރު  03ވަނަ ނުކުާތގެ )ބ(  09ޤަޟިއްޔާ ިނމުނު ޮގތުގެ ރިޕޯުޓގެ ފާަހގަ ކުރެވޭ  126
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ތަކީ ޔާޒިهللا މިކަން މި ގޮތަށް ފާހަގަ ކުރުމަށްފަހު، އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރާއި ޢަބްދު .216

 ކީ މީހުންނަ  މައްސަލަތަކުގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ ދެ މީހުންކަމަށާއި، އެ ދެއެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީގެ 

ފައިވާ ގެ "ވެރިކަމުގައި" ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް އަދަބު ލިބި ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްޔާމީން هللا ޢަބްދު

 ފަނޑިޔާރުން ބައެއްކަމުގައިވާތީ އެ ދެމީހުންގެ ހެކިބަހުގައި ޝައްކު އުފެދޭ ކަމަށް މައްސަލަ ބެލި

 ޝައްކު ށްފައިވެއެވެ. އަދި މި މައްސަލައިގައި ލިބިފައިވާ އެހެނިހެން ހެކިތަކުން މި ފާހަގަކޮ 

 ކުޑަކޮށްދޭކަންވެސް ފަނޑިޔާރުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ފެދުމާމެދު މި ގެ ހެކިބަހުގައި ޝައްކު އުފެދޭ އުޒިޔާތު هللا އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރާއި، ޢަބްދު  .217

ދޭ ހާލަތުތަކަށް ލާއެއްގައި ދެ ބަސްވުމެއް ނެތެވެ. އަދި އެ ޝައްކު ުއފެމައްސަލައިގެ އެއްވެސް މަރުޙަ

 ބަލާއިރު، އެ ޝައްކު އުފެދޭނެކަމުގައި އަހުރެން ދެކެމެވެ.

ކޮށްފައިވާ ކަންކަން ނަމަވެސް މި މައްސަލައިގައި އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރުގެ ހެކިބަހުގައި ފާހަގަ .218

ރިމިނަލް ކޯޓުގެ ކް ދޭ އިތުރު އެއްވެސް ހެއްކެއް ނުވަތަ ގަރީނާއެއް އެގޮތަށް ހުރިކަމަށް ދަލާލަތު ކޮށް

ލަސްވެގެން  ފަނޑިޔާރުން ފާހަގަކޮށްފައިނުވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، ގއ. ވޮޑަމުލާގެ ފައިސާ ލިބުން 

ނަލް ކޯޓުގެ ޒިޔާތަށް ގުޅިކަން ދޭހަވާ ހެއްކެއް ކްރިމިهللا ޢަބްދު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްޔާމީން هللا ޢަބްދު

ރިޕޯޓުތަކުން  ނުވެއެވެ. އަދި ދެ މަރުޙަލާގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ  ކޮށްފައި  ން ފާހަގަފަނޑިޔާރު

ހެކިބަހުން  ގެޒިޔާތުهللا ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރާއި، ޢަބްދު

ފާހަގަ ނުކުރެވެއެވެ.  ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ބާރުލިބޭ ނުވަތަ ގުޅުވައިލެވޭ ހެކިތަކެއް އަހުރެންނަށް

ކީ އެ ހެކިބަހަށް ގެ ހެކިބަހަޒިޔާތު هللا އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރާއި، ޢަބްދު، ކަންމިހެން އޮތް އިރު

ބުރަދަނެއް ދިނުން  ބާރު ލިއްބައިދޭ އެހެން ހެއްކެއް ނުވަތަ ގަރީނާއެއް ނެތް ހާލަތުގައި އެ ހެކިބަހަށް

  ނުދެކެމެވެ.ރައްކާތެރި ހެކިބަހެއް ކަމުގައި އަހުރެން

ޒިޔާތާއި، އަޙްމަދު އަދީބް ޢަބްދުލްޣަފޫރުގެ ހެކިބަސް هللا މި ތަނުގައި އަހުރެން ފާހަގަކުރަމެވެ. ޢަބްދު .219

ގުޅުވައިލެވޭކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޙަވާލާދީފައިވާ 
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ޕޯޓަކީ މި މައްސަލައިގެ އެއްވެސް ރި TR-2017/275އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު 

އެހެން  127ފަރާތަކުން ވަކި ކަމެއް ސާބިތުކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ރިޕޯޓެއް ނޫނެވެ.

ނަމަވެސް، އެ ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން ހެކިންނާ ސުވާލުކޮށް އެ ރިޕޯޓާ ޙަވާލާދީ މައްސަލައިގެ ވާޤިޢާތައް 

ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި ހައިކޯޓުގެ މައްސަލަ ނިންމި ގޮތުގެ  ންކަ ކަށަވަރު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ

ރިޕޯޓުން ފާހަގަވެއެވެ. މިއީ ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން މިކަން ހިނގަންވާނެ ގޮތެއް ނޫނެވެ. އެ ރިޕޯޓާ 

ގުޅިގެން ހެކިންނާ ސުވާލުކުރަން ބޭނުންވާނަމަ އެކަމަށް އެދޭ ފަރާތަކުން އެ ރިޕޯޓު ޝަރީޢަތަށް 

އެވެ. ކަންމިހެން އޮތްއިރު، އެ ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން ދެ ފަރާތުންމެ ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކީ، ހުށަހެޅެންވާނެ

 އިސްތިއުނާފީ ހަމަތަކުގެ މަތިން އަހުރެން ގޮތެއް ނިންމުމުގައި ބުރަވާނެ ވާހަކަތަކެއް ނޫނެވެ.

 ޢިބާރާތް  ވާ ނުގައި މާލީ ބަޔާ 

ކުން ކްރިމިނަލް ދެ ކިތާބީ ހެއްކަޤައްޔޫމް ޢަބްދުލްޔާމީން هللا ވަނަ ނުކުތާގައި ޢަބްދު  10އިސްތިއުނާފީ  .220

ވެއެވެ. މި ގޮތުން ކޯޓާއި ހައިކޯޓުން ހެކި ވަޒަންކޮށްފައިވަނީ ރަނގަޅަށް ނޫންކަމުގައި ފާހަގަކޮށްފައި 

ހުށަހެޅި މާލީ  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްއަށް  ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްޔާމީން هللا ފާހަގަކުރާ ފުރަތަމަ ކަމަކީ ޢަބްދު

ގައި އެންޓި  2018ފެބްރުއަރީ  21 ހެކި ވަޒަންކުރި ގޮތެވެ. ދެވަނަ ކަމަކީ ބަޔާނުގައިވާ ޢިބާރާތުން

 C4/MIS/2018/76-123ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ފޮނުވިކަމަށް ބުނާ އެ ކޮމިޝަނުގެ ނަމްބަރު 

 ސިޓީއިން ހެކި ވަޒަންކުރި ގޮތެވެ.

ނޑިޔާރުން މާލީ ބަޔާނުގައިވާ ޢިބާރާތާ ގުޅިގެން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މައްސަލަ ބެލި ފަ .221

ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ، "އެސް.އޯ.އެފްގެ އެކައުންޓުން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާވި ފައިސާއަކީ 

އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީގެ ފައިސާއިން ދިންކަމަށް އަދީބު ބުނާ ފައިސާކަމަށް އެ ބަޔާނުގައި 

އިސާކަމަށް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން އެ ފައިސާއަކީ ކުށް ކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ ފަ

                                                           
 ެއވެ.ހާގަ ވަނަ ސަފު 141 އެ ރިޕޯޓުގެ ްށފަވެސް ވެެއވެ. މިކަން ފާަހގަކޮށްފަިއވަނީ ަގއި ފާހަގަކޮމިކަން ހައިކޯޓުގެ ރިޕޯޓު 127
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މި ނުކުތާގައި ހައިކޯޓުން  128ޝައްކު ކުރެވޭނެކަން ސާފު ކޮށް އެނގެން އޮތްކަމަށެވެ.

ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ، މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމުން އެ ފައިސާއާމެދު ޝައްކު އުފެދޭ ހާލަތެއް 

 129ވުޖޫދުވާ ކަމަށެވެ.

ވަނަ  3.2އިރު، އެ ޢިބާރާތް ހިމެނިފައިވަނީ އެ ބަޔާނުގެ މާލީ ބަޔާނުގައިވާ ޢިބާރާތަށް ބަލާ .222

 މި ސުރުޚީގެ  ނަންބަރުގައިވާ "ދާންހުރި ފައިސާ" މި ސުރުޚީގެ ދަށުން ބަޔާންކުރި ތަފުސީލު ގައެވެ.

ރަތަމަ ފުތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި "ފައިސާ ދޭންޖެހޭ ފަރާތް" މި ސުރުޚީގެ ދަށުގައި ލިޔެފައިވާ 

ންނެވެ. އެ މް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ އިން ދިންކަމަށް އަދީބު ބުނާ ފައިސާ" މިހެފޮޅުވަތުގައި ވަނީ،"އެ

.ސީ.ސީގެ ފޭވަރގައި ފޮޅުވަތުގެ ތިރީގައި އޮތް ބްރެކްޓްގައި އިތުރަށް ލިޔެފައި އޮތީ، "މި ފައިސާވަނީ އޭ

ންމެ ވަލުގެ އެއޮތް ބީ.އެމް.އެލް އެސްކްރޯ އެއްގައި" މިހެންނެވެ. މި ތަފުސީލު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތާ 

 ސުރުޚީގެ ދަށުގައި ވާތްފަރާތަށް އޮތް ކޮލަމުގައި އޮތީ "ދެއްކި ފައިސާގެ ޢަދަދު" މިހެން ލިޔެފައެވެ. މި

އިކޯޓުން ފަހުން އެއް މިލިޔަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ވިޔަ އަކުރުން ލިޔެފައިވެއެވެ. ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި ހަ

 ނުވެއެވެ.މި ބުނި ބްރެކެޓްގައިވާ ޢިބާރާތުގެ ވާހަކަ ބަޔާންކޮށްފައި 

ވަނީ މާލީ ގެ ފަރާތުން ހައިކޯޓާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ބުނެފައި ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްޔާމީން هللا ޢަބްދު .223

ގެ ދުލްޤައްޔޫމް ޢަބްޔާމީން هللا ބަޔާނުގައި އެ އޮތީ އެސް.އޯ.އެފުން އިސްލާމިކް ބޭންކްގައި އޮތް ޢަބްދު 

ފުސީލުކޮށް ން ބްރެކެޓްގައި ތައެކައުންޓަށް ޖަމާކުރި ފައިސާގެ ވާހަކައެއް ނޫންކަމުގައެވެ. އެކަ

ދިންކަމަށް ބުނާ  ބަޔާންކޮށްފައި އެއޮތީ ކަމުގައެވެ. އަދި އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީގެ ފައިސާއިން އަދީބު 

ންދާ ފައިސާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ އެވަގުތު އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ބަލަމު 

ޔާނުގައި މިވާ ބައަދި ބަޔާނުގައިވާ މި ޢިބާރާތުން  މައްސަލައިގެ ވާހަކަ ބަޔާންކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

 ފައިސާއަކީ ކުށެއް ކޮށްގެން ލިބިފައިވާ ފައިސާއެއްކަން ދޭހަ ނުވާކަމަށެވެ.

                                                           
 ވަނަ ނަންަބރު  07ވަނަ ނުކުާތގެ )ބ(  09ޤަޟިއްޔާ ިނމުނު ޮގތުގެ ރިޕޯުޓގެ ފާަހގަ ކުރެވޭ  128
 ވަނަ ޞަފުޙާ. 158ވަނަ ނުކުތާ،  7.46ހައިކޯޓުގެ ަޝރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ިރޕޯޓުގެ  129
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މާލީ ބަޔާނުގައިވާ ޢިބާރާތަކުން މާނަ ނަގާނަމަ އެ ބަޔާނުގައިވާ ހުރިހާ ޢިބާރާތްތަކަށް  .224

ގައި ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ  2018މްބަރ ނޮވެ  15ބަލަންޖެހޭނެކަމުގައި ދެކެމެވެ. މާލީ ބަޔާނަކީ 

ބަޔާނެކެވެ. މި ބަޔާނުގައިވާ ތާރީޚުގެ ކުރިން މި މައްސަލައިގައި އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނާއި، 

ޔާމީން هللا ޢަބްދު  130ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމާ ދެމެދު ސިޓީތަކެއް ބަދަލުކޮށް،هللا ޢަބްދު

ވެއެވެ. އެ ހިސާބަށް ކަންތައް ވެފައިވާ ގޮތުގެ ގެ ބަޔާނެއް އެ ކޮމިޝަނުން ނަގާފައިޢަބްދުލްޤައްޔޫމް 

ގައިވާ ޢިބާރާތްތަކަށް ބަލާއިރު، މާލީ ބަޔާނުގައިވާ ޢިބާރާތުން  3.2ވާޤިޢާތަކަށް ބަލައި، މާލީ ބަޔާނުގެ 

ފައިސާއިން ދިންކަމަށް ބުނާ  ގެސީ.ދެ މާނައެއް ދޭހަވެއެވެ. ފުރަތަމަ މާނައަކީ، "އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް

ހުރީ "އޭ.ސީ.ސީގެ ފޭވަރގައި އޮތް ބީ.އެމް.އެލްގެ" އެކައުންޓެއްގައެއް ނޫނެވެ.  ފައިސާ" އެ ވަގުތު

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމާ هللا މިކް ބޭންކްގައެވެ. މި މާނަ މިނެގެނީ ޢަބްދު އެ ފައިސާ ހުރީ އިސްލާ

ރި ދެކޮޅަށެވެ. މާލީ ބަޔާނުގައިވާ ޢިބާރާތުން ނެގޭ ދެވަނަ މާނައަކީ، އެސްކްރޯ އެކައުންޓެއްގައި ހު

ންކް އޮފް ފައިސާއަށް އިޝާރާތްކޮށް ބްރެކެޓްގައި ލިޔެފައިވާ އިބާރާތުން މި ފައިސާއަކީ، ބޭ 

މޯލްޑިވްސްގައި ހުޅުވި އެސްކްރޯގައިވާ ފައިސާކަން ދޭހަވެއެވެ. މިކަމަށް "ދެއްކި ފައިސާ" ގެ 

ފައިސާގެ ސިފައެއް  ޢަދަދަކަށް އެއް މިލިޔަން އޮތުމުން މިކަމަށް އިތުރަށް ބާރުލިބެއެވެ. އެހެނީ ދެއްކި

އިސްލާމިކް ބޭންކްގެ އެކައުންޓެއްގައި ހުރި އެއްމިލިޔަން ފައިސާއަކަށް ނިސްބަތް ނުކުރެވޭނެއެވެ. މި 

 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމާ އެއްކޮޅަށެވެ.هللا މާނަ މި ކުރެވެނީ ޢަބްދު

ބަޔާނުގައިވާ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމާ ދެކޮޅަށް މާލީ هللا ދެ މާނަ ދޭހަވާއިރު، ޢަބްދު  ންމި ފަދައި  .225

ޢިބާރާތުގެ މާނަކުރުން ބޭނުންކުރާނަމަ، އެކަމަށް އިތުރު ހެއްކެއް ނުވަތަ ގަރީނާއެއް ބޭނުންވާނެ 

                                                           
( ސިޓީ އާއި، ރަީއސުލްޖުމްޫހރިއްާޔގެ އޮފީުހގެ 2018ރީލް އެޕް 03) 124B/MIS/2018/-123ޕްޝަން ކޮިމޝަްނގެ ނަންަބރު ކޮރަ-އެންޓި 130

 މިޝަްނގެ ނަންަބރު ކޮރަޕްަޝން ކޮ-އެންޓި، ( ނޯޓާއ2018ިއެޕްރީލް  12) LA/2018/328-1ނަންަބރު 
 123-B/MIS/2018/138 (16  ްސިޓީ.2018އެޕްރީލ ) 
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ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމާ ދެކޮޅަށް ނެގޭ هللا ކަމުގައި ދެކެމެވެ. މާލީ ބަޔާނުގައިވާ ޢިބާރާތުން ޢަބްދު 

 ގެން އެބަ ތަފުސީލު ކުރަމެވެ.ޅިމާނައަށް ބުރަދަން ނުދެވޭ ސަބަބު ޖެހިގެން އޮތް ނުކުތާއާ ގު

 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ސިޓީގައިވާ ޢިބާރާތް -ންޓި އެ 

ގަ ކޮށްފައިވާ ގެ ފަރާތުން ފާހަޢަބްދުލްޤައްޔޫމްޔާމީން هللا ވަނަ ނުކުތާގައި ޢަބްދު 10އިސްތިއުނާފީ  .226

ތެވެ. ބާރާގެ ސިޓީގައިވާ ޢި  2018ފެބްރުއަރީ  21ދެވަނަ ލިޔުމަކީ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ 

 އެމެރިކާ އެއް މިލިޔަންގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާވި ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ޔާމީން هللا އެ ޢިބާރާތުން ޢަބްދު

ދާފައިވާ ހޯރަކީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ބީދައިން ކުށް ކޮށްގެން ޑޮލަ

ރާތުން ބުނެއެވެ. ގެ ފައްޔޫމް ޢަބްދުލްޤަޔާމީން هللا ފައިސާކަން ބެލެވޭނެ ޢިބާރާތެއް ނެތްކަމުގައި ޢަބްދު 

ކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނާ ކަންމިހެން އޮތްއިރު މި ނުކުތާގައި ހައިކޯޓުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނިންމުމަށް ތާއީދު

 ޚިލާފަށެވެ.

ވާލިބޭ ފަރާތުގެ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އެ ސިޓީއާ ގުޅިގެން ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ، "އެސް.އޯ.އެފްއިން ދަޢު  .227

 އެ  ،ކަމަށާއި  ފައިސާއަކީ ކުށްކޮށްގެން ހޯދާއިފައިވާ ފައިސާ ކަމަށް ބެލެވޭއެކައުންޓަށް ޖަމާކުރި

 ،ރަމުން ދާކަމަށާއިކުއެކަން ތަހްޤީޤު  ،ފައިސާއަކީ ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށާއި

އި އެންޓި ގަ 2018ފެބްރުއަރީ  21އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ އެފައިސާ ދައުލަތާއި ޙަވާލުކުރުން ކަމަށް 

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް ސިޓީއިން  C4/MIS/2018/76-123ބަރު ން ނަކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުންގެ 

 އަންގާފައިވާކަމާއި.." މިފަދައިންނެވެ.

މި ސިޓީގައިވާ ތިން ޕެރެގްރާފަށް ބަލާއިރު، ފުރަތަމަ ޕެރެގްރާފުގައިވަނީ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީގެ  .228

 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤު ކުރުމުގައި އެންޓި

ގެ އެކައުންޓަކަށް ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ޔާމީން هللا ތެރޭގައި އެސް.އޯ.އެފުން ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން ޢަބްދު 

ރު ޖަމާކޮށްފައިވާ ކަމެވެ. ދެ ވަނަ ޕެރެގްރާފުގައި އޮތީ، މި ފައިސާއިން އެއް މިލިޔަން އެމެރިކާ ޑޮލަ 

 ނުކޮށް ބެހެއްޓޭނެ ގޮތެއް ހަމަޖައްސައި ދިނުމަކީ އެ ކޮމިޝަނުގެ އެދުމެއް ކަމަށެވެ. އަދި މުޢާމަލާތެއް
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ސާ ޖަމާކޮށްފައި އެ ފައިސާއާމެދު އަމަލުކުރުމަށް ފެންނަ ގޮތަކީ އެސްކްރޯ އެކައުންޓަކަށް އެ ފައި

ސާ ޖަމާކުރުމާމެދު މަށެވެ. ތިންވަނަ ޕެރެގްރާފުގައި އޮތީ އެސްކްރޯ އެކައުންޓަކަށް ފައިންކަ ބެހެއްޓު

ފެންނަ ގޮތެއް އެ ކޮމިޝަނަށް އެންގުމަށެވެ. މުޅި ސިޓީގައި، "ވެދުންސަލާމާއި އިޙްތިރާމާ ދެމެދު" 

ފަށް ލިބިފައިވާ ފައިސާއެއްކަމުގައި .އެއޮތް ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު، އެ ފައިސާއަކީ ކުށް ކޮށްގެން އެސް.އޯ

ނުފެނުނެވެ. އަދި، މި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤު ކޮށް ދަޢުވާ އެ ސިޓީގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާތީ އަހުރެންނަށް 

ކުރުމާ ހަމައަށްވެސް އެ ފައިސާގެ އަސްލު ހޯދިފައިނުވާކަމާއި، އެ ފަދައިން ތަޙްޤީޤު ކުރުމުގެ ބާރު 

ލިބިގެންވާކަމަށް ޤަބޫލުނުކުރާކަން، އެ ކޮމިޝަނުން ޝަރީޢަތުގައި ހެކިބަސް ދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ 

ވެ. އަދި މިކަން މިފަދައިން އޮތްކަން އެސްކްރޯ އެއްބަސްވުމުން ސާފުކޮށް ހެކިބަހުން އެނގެއެ

 އެނގެއެވެ.

ހެއްގެ ގާތުގައި އަހުރެންވެސް އެއްބަހެވެ. ތަޙްޤީޤީ އިދާރާއަކުން ޖިނާއީ ކުށެއް ބަލަމުން ދާކަން މީ .229

 ބުނުމުން ކޭބުނުމުން އަދި އެ ބަލަމުންދާ ކުށަކީ އެ މީހާއާ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ގުޅުންހުރި ކުށެ

ބޭނުމަށް  އްދާގެމާ  ގެޤާނޫނު ދަޢުވާ ބިނާކޮށްފައިވާ ޝައްކެއް ވާނެއެވެ. ސުވާލަކީ އެ އުފެދޭ ޝައްކަކީ 

ވަތަ ޝައްކުގެ ނު ފުދޭ ޝައްކެއް ހެއްޔެވެ؟ އަހުރެންގެ ޖަވާބަކީ ޝައްކެއް އުފެދޭ ތޯ ބެލުމުގެ ކުރިން 

، އެ މުދާ ހޯދި ކުރަންޖެހެއެވެ. އެ ކަމަކީއެކަށޭނެކަން ވަޒަންކުރުމުގެ ކުރިން އެހެން ކަމެއް ވަޒަން 

ޤިޢާތައް ހުރީ ވާގޮތް ޤާނޫނުގައި ބުނާ ކުށަކަށް ނިސްބަތް ކުރެވޭކަން ނުވަތަ ނޫންކަމެވެ. އެ ކުށުގެ 

މާލު އެބަ އޮތް ކިހިނަކުން ހެއްޔެވެ؟ ދިމާވާ ކަމެއްގެ ސަބަބުން އެ ވާޤިޢާތައް ބަދަލުވުމުގެ އިޙްތި 

 ހެއްޔެވެ؟ 

ނުގުޅުވައި ކުށް ކުރިކަމާމެދު އުފެދޭ ޝައްކުގެ އެކަށޭނެކަން ޙަޤީޤަތުގައި  ކާވޭ ކުށާކުރިކަމަށް ބެލެ  .230

ނުކުރެވޭނެއެވެ. އެފަދައިން ޝައްކުގެ އެކަށޭނެކަން ޝަރީޢަތުން ވަޒަންކޮށްފިނަމަ ނުކުންނާނެ ވަޒަން 

ންޑްރިންގގެ ނަތީޖާއަކީ، މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ ކުށް ސާބިތުވާފަހުން ފެންމަތިވާ ކަންކަމުން މަނީ ލޯ
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ކުށުން ކުށްވެރިވާކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މީހާ ދޫވުމުގެ އިޙްތިމާލު ބޮޑުވެގެން ދިއުމެވެ. އެކަށީގެންވާ 

 ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް ކުށް ސާބިތުވާކަމާމެދު ފާޅުކަންބޮޑު ޝައްކުތަކެއް އުފެދިގެން ދިއުމެވެ.

هللا . ޢަބްދުށް ތަޠުބީޤު ކުރަމާ ހިނގާށެވެމި ދެންނެވި ކަންކަން ބަހުސްގެ ބޭނުމަށް މި މައްސަލައަ .231

ރުޙަލާއިންވެސް މަ ގެ މައްޗަށް މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ތިން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްޔާމީން 

ކީ، ޤާނޫނީ ރައެއް މިލިޔަން އެމެރިކާ ޑޮލަ ނިމުނު ފަހުން، ކުށް ސާބިތުވުމުގައި ވާހަކަ ދެކެވުނު 

ނގިގެން ބްދުލްޤައްޔޫމަށް ލިބުން ޙައްޤު ފައިސާއެއްކަން އެޔާމީން ޢަهللا ގޮތުން ޞައްޙަ، ޢަބްދު

ލާ ގުޅޭ ކުށުގެ ޢަމަ  ދިޔައީއެވެ. ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ހުރިހާ މަރުޙަލާއެއްގައި ކަނޑައެޅިގެން ދިޔައިރު،

ގައި ހަމައެކަނި އެއްވެސް ވާޤިޢާއެއް ކަށަވަރެއް ނުކުރެވެއެވެ. ތަޙްޤީޤެއް ނުކުރެވެއެވެ. މި ޙާލަތު 

ށް ބިނާކޮށް ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް އުފެދޭނެ އާދައިގެ ޝައްކަކީ އެ ޝައްކުގެ މައްޗަهللا ޢަބްދު

 ނަގައިގަނެވޭނެ ޝައްކަކަށް  (Irresistible Inference)ދެކޮޅުނުހެދޭނެ ހުއްޖަތްތަކެއް 

 ނުވާނެއެވެ.

ތާއި، އެންޓި ބާރާކަންމިހެން އޮތުމުން ކުށުގެ ވާޤިޢާ ކަށަވަރު ކުރުމެއްނެތި، މާލީ ބަޔާނުގައިވާ ޢި  .232

ޔާމީން هللا ބްދުކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއާއި، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ރިޕޯޓުތަކުން ޢަ

ވަތުގެ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ޝައްކެއް ކުރެވޭނެކަމަށް ބަލައި ހެކިވަޒަންކުރުމަކީ، އެއީ މި ބާ 

ކިބަހެއް ކަމުގައި ވަޒަންކޮށްފައިވާ ހެމައްސަލަތަކުގައި ހެކި ވަޒަންކުރެވޭ ޤާނޫނީ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް 

ން ޤާނޫނާ އެއްގޮތް އަހުރެން ނުދެކެމެވެ. އަދި މި ހެކިތަކާބެހޭ ގޮތުން ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމު

 ކަމުގައި އަހުރެން ނުދެކެމެވެ.

 ތަޠްބީޤު ކުރުން  ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު 

 40ގެ ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު އިގައި ބުނާ ގޮތުން މި މައްސަލަ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްޔާމީން هللا ޢަބްދު .233

ވަނަ މާއްދާ ދެ މަރުޙަލާއިންވެސް ތަޠުބީޤު ކޮށްފައިވަނީ ރަނގަޅަށް ނޫންކަމުގައެވެ. އެހެނީ އަޙްމަދު 

އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރުގެ އަތުގައި ހުރި ފައިސާއަކީ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ދީފައި ހުރި ފައިސާއެއްކަމުގައި 
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ން ބުނެދިނުމުގައި އެއްވެސް މަރުޙަލާއެއްގައި "ސިޔާސީ ޕާޓީ" މި ނުވަތަ އެ ފައިސާއަކީ ކޮބައިކަ

 ބޭނުންކޮށްފައިނުވާނެއެވެ. ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްޔާމީން هللا ލަފުޒުވެސް ޢަބްދު 

 ވަނަ މާއްދާގައި އޮތީ އަންނަނިވި ޢިބާރާތެވެ. 40ގެ ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު  .234

ރަންވާނެއެވެ. އަދި ބަލަހައްޓާނެ ވަކި މީހަކު ޢައްޔަންކު އެ ޕާޓީއެއްގެ ފައިސާގެ ކަންކަން ،"ކޮންމެ ޕާޓީއަކުންވެސް

ސާބުތަކާއި ޕާޓީން ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޕާޓީއަށް ލިބޭ ފައިސާއާއި ތަކެތީގެ ހި 40އެމީހަކު މި ޤާނޫނުގެ 

 ކުރާ ޚަރަދުގެ ހިސާބުތައް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ."

ޅިގެން ގުވަނަ މާއްދާއާ  40ގެ  ޕާޓީގެ ޤާނޫނު ސިޔާސީކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނިންމުމަށް ބަލާއިރު،  .235

 ލިޔެފައިވަނީ، 

ވާލުގައި ހުރި ކެމްޕެއިން ޙަ"ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާވެފައިވާ ފައިސާއަކީ އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރުގެ 

 ފައިސާއިން މަންފާ ނިޔަތުގައި އެ އަމިއްލައަށް މަންފާ ހޯދުމުގެ  ،ފައިސާ ކަމަށް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ބުނެފައިވާއިރު

ޓީގެ އެކައުންޓަްށ ޕާ ޕާޓީއަށް ިލބޭ ފައިސާ ޖަމާކުރަން ޖެހެނީ  ،ލިބޭ ގޮތަށް ިއންވެސްޓްކުރުމުގެ މާނައެއް ނެތްކަމާއި

.." ،މާއިކަވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންވެގެންވާ  40)ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު( ގެ  2013/04ކަމަށް ޤާނޫނު ނަމްބަރު 

 ނެވެ.މި ފަދައިން 

 ޕާޓީގެ  ޖަމާކުރަންޖެހޭނީ ފައިސާ ލިބޭ ޕާޓީއަށް މާއްދާގައި ވަނަ 40 ގެސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު .236

ދާގެ )ހ( ގެ މާއް ވަނަ 41 އޮތީ ވާހަކައެއް އެފަދަ. ބަޔާންވެފައިނުވެއެވެ ކަމުގައި އެކައުންޓަކަށް

 އެ  ،އާއިއާމްދަނީ ލިބޭ ޕާޓީއަކަށް މި ނަންބަރަށް ބަލާއިރު، "ކޮންމެ ވަނަ ނަންބަރުގައެވެ. 02

" .ންވާނެއެވެބަލަހައްޓަ ލިޔެ އުސޫލުން އަންނަނިވި ،ހިސާބުތައް ތަފްޞީލު ޚަރަދުގެ ކުރާ ޕާޓީއަކުން

ވެފައި އޮތީ، ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާން 02މި ފަދައިން އެ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރުމަށްފަހު، 

ބެލެހެއްޓުން"  ،ކޮށްޖަމާ ފައިސާ  ޕާޓީގެ  ކައުންޓަށްއެ އެ ހުޅުވައި އެކައުންޓެއް ބޭންކު ނަމުގައި "ޕާޓީގެ

 މި ފަދައިންނެވެ.

ވާހަކަ ދެކެވޭ  އްޗަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު،އަދި މި މައްސަލައިގައި އަހުރެންގެ ކުރިމަ .237

ޔާމީން هللا ޢަބްދު ކީ، ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުންރައެއް މިލިޔަން އެމެރިކާ ޑޮލަ
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ޔާމީން هللا ފައިސާއެއްކަމުގައި ޢަބްދު"ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ" ށް ދީފައިވާ ދުލްޤައްޔޫމަ ޢަބް 

ނުވަތަ އެއްވެސް މާނައެއްގައި އެއީ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ލިބޭ  131ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ބުނެފައިނުވެއެވެ.

ޙަލާތަކުގައި ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު އެކި މަރުهللا އާމްދަނީއެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނެ ޢިބާރާތެއް ޢަބްދު 

 40ގެ ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު  ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުން ދޭހައެއް ނުވެއެވެ. ކަންމިހެން އޮތް އިރު،

 ތަޠުބީޤުކުރެވޭނެ ކަމުގައި އަހުރެން ނުދެކެމެވެ.ވަނަ މާއްދާ 

 އެސްކްރޯ އެއްބަސްވުމަށް ޢަމަލުކުރުން 

މާރޗް  25ފާހަގަކުރަނީ  ޤައްޔޫމްޢަބްދުލްޔާމީން هللا ވަނަ ނުކުތާގައި ޢަބްދު  11އިސްތިއުނާފީ  .238

ސާ ފައިގައި އެސްކްރޯ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރިއިރު އެއްބަސްވުމުގައި ލިޔެފައިވާ  2018

މާރޗް  14ފައިވާ މިކް ބޭންކްގައިވާ އެކައުންޓްގައި ފައިސާ ނެތްކަން ދަޢުވާ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާއިސްލާ

މަލުކުރުމުގެ . މި ހާލަތުގައި އެއްބަސްވުމަށް ޢަގެ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓުން ސާބިތުވާކަމަށެވެ 2017

ކަމުގައި  ކުރެވުނީގޮތަށް ޢަމަލުއްރު ޖަމާކުރުމުން އެއްބަސްވުމާ އެއެއް މިލިޔަން އެމެރިކާ ޑޮލަގޮތުން 

ޢާތަކަށް ބަލަންވާނެއެވެ. ނަމަވެސް، މި ނުކުތާގައި ހައިކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމާފައިވަނީ މި ވާޤި 

 ބެލުމެއްނެތިއެވެ.

ކުތާގައި ހައިކޯޓުން ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ނިންމާފައިވަނީ ކޮން ކަމެއްކަން ސާފެއް ނޫނެވެ. އެހެނީ މި ނު .239

މި މައްސަލަ ފެންމަތިވެ ތަޙްޤީޤު ކުރަން ފެށިފައިވަނީ އެސްކްރޯ އެކައުންޓަށް، އެސްކްރޯ 

ން އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކުރި ފައިސާ ފިޔަވައި އެހެން ފައިސާއެއް ޖަމާކުރުމާ ހަމައިންކަ

ގެ ތާރީޚުގެ  2017މަރޗް  14މައްސަލައިގެ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލުމުން އެނގެއެވެ. ދަޢުވާ ފޯމާއެކު 

އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓް ހުށަހަޅާފައި އޮތުމަކީ، އެ ތާރީޚުގައި އެ ސްޓޭޓްމަންޓް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން 

                                                           
ޔާީމން ޢަބްދުްލޤައްޫޔމު ދީފަިއވާ ބަާޔނުަގއި ބުނެފަިއވަނީ "މި هللا މިަޝނަށް ޢަްބދުކޮކޮރަޕްޝަން  -ގައި އެންޓި 2017 ފެބްރުއަރީ 07 131

ިއސާެއވެ." މި ފަަދއިންެނވެ. ފަ ފައިާސއަކީ އަުޅގަނޑަށް ސިާޔސީ ގޮތުްނ ތާއީދުކުަރްއވާ ފަރާތްތަކުްނ، އަުޅގަނުޑގެ ސިޔާސީ މަަސއްކަތަށް ދީަފއިވާ 

ބުތަކުގެ ކެމްޭޕންތަކަށް ގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ަސރވިްސއަށް ދީަފއިވާ ބަޔާުނގައި އެ ަފއިާސއަކީ، "ރިާޔސީ ިއންތިޚާ  2019ޖެނުައރީ  08އަދި 
 އަުޅގަނޑު ޚަަރދުކުރަން އެކި ފަރާތްތަުކން އަުޅގަނޑަށް ދީފަިއވާ ފަިއސާ" ކަަމށެވެ.
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ކަމެއް މި   ބަލާނެ އިތުރުކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާކަމުގައި ބެލެވޭ ކަމެއް  ނޫނެވެ. އަދި މިފަދައިން

މައްސަލައިން އަހުރެންނަށް ފާހަގަ ނުކުރެވެއެވެ. ވުމާއެކު، މި ނުކުތާގައި ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭނެ 

 ތަނެއް އޮތްކަމުގައި ނުދެކެމެވެ.

 ރުގެ ޙަޤީޤަތް ހޯދުން އެއް މިލިޔަން އެމެރިކާ ޑޮލަ 

އެއްމިލިޔަން  ގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާވިމްޢަބްދުލްޤައްޔޫޔާމީން هللا މި މައްސަލައަށް ބަލާއިރު، ޢަބްދު  .240

ސާ ޖަމާވެފައިވަނީ ޑޮލަރަކީ ކޮން ގޮތަކުން ޖަމާވެފައިވާ ފައިސާއެއްކަން ކަށަވަރެއް ނުވެއެވެ. އެ ފައި

އި އެ ކުންފުންޏާ މި މައްސަލައިގައި ކުރެވިފައިވާ ތަޙްޤީޤުގައެސް.އޯ.އެފް ކިޔާ ކުންފުންޏަކުންނެވެ. 

އިރާންވީ، ހައަދި އަހުރެން  ކަމުގައި ނުބެލެވެއެވެ.ތުގައި ކޮށްފައިވާގުޅޭ ތަޙްޤީޤެއް އެދެވޭ ގޮ 

މަށް ބޭނުންކުރި އެސް.އޯ.އެފް ކުންފުންޏަކީ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީގެ މައްސަލައިގައި މަނީ ލޯންޑަރކުރު

ކަށް  އިސްފަރާތްތަ އެންމެ ވަރުހުރި އާލާތްކަމަށް ދައުލަތުން ތަކުރާރުކޮށް ބުނުމަށްފަހު، އެ ކުންފުނީގެ

ޖަމާކުރުމުގެ   ދަޢުވާވެސް ނުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ވާހަކަ ބުނުމުންނެވެ. މީގެ އިތުރަށް މި ފައިސާ 

ރިމިނަލް ކޯޓުން މުޢާމަލާތާ ގުޅިގެން ފައިސާ ޖަމާކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ދެ މީހުންގެ ހެކިބަސް ކް

އި ބަލައި އެ ހެކިންގެ ދާނެ ހާލަތެއްކަމުގަނަގާފައިނުވުމަކީ މި މައްސަލައިގައި ލިބިފައިވާ ހެކި ބަލިކަށިވެ 

ޓުން ބުރަދަނެއް ހެކިބަސް އެކޯޓުން ނަގައި މައްސަލަ ނިންމުމުގެ ކުރިން އެ ހެކިންގެ ހެކިބަހަށް އެ ކޯ

ޓުން އެކަމުގައި ހޯދަން ދައުލަތުން މަސައްކަތް ކޮށްފައިނުވެއެވެ. މި ފަދައިން މަސައްކަތްކޮށް، އެ ކޯ 

ގޮތުގައި ފާހަގަ   އިސްތިއުނާފީ މަރުޙަލާގައި ދައުލަތަށް ފަހި ނުކުތާއެއްގެކާމިޔާބުނުވިނަމަ، އެކަން

 ކުރެވުނީހެވެ.

هللا  ބުނާ ގޮތުން އެ ކުންފުންޏަކީ ޢަބްދު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްޔާމީން هللا ޢަބްދު އެސް.އޯ.އެފް ކުންފުންޏަކީ  .241

ކުންފުނިން  ، އެކަންމިހެން އޮތްނަމަވެސް  132ދަންނަ ކުންފުންޏެއް ނޫނެވެ. ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު

                                                           
 02ގައި ދިފަފަިއވާ ބަޔާްނ، ސަފުހާ  2019ޖެނުައރީ  08ށް ޔާީމން ޢަބްދުްލަޤއްޔޫމް ފުލުުހންގެ ިއދާާރއަهللا ޢަބްދު 132
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މި  ވަނީ އިންވެސްޓްކޮށްފައެވެ.ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ޔާމީން هللا ޢަބްދު  ހިމަނައިގެން ފައިސާ ޖަމާކުރި

ފަދައިން އިންވެސްޓްކޮށްފައިވަނީ މި ފައިސާއަކި އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރު ދިން ފައިސާއެއްކަމަށް 

މިއީ މި ފައިސާއާމެދު  133ޔޫމު ބުނިނަމަވެސް ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްهللا ޤަބޫލުކޮށްގެން ކަމުގައި ޢަބްދު

ފައިސާގެ  މިމި ފައިސާއިން އިންވެސްޓްކުރިއިރު،  ،އެހެނީ ކަންތައް ކުރަންޖެހޭ ގޮތެއް ނޫނެވެ.

މި ފައިސާއާމެދު ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ތަޙްޤީޤު އަދި  ޙަޤީޤަތާމެދު ވަނީ ސުވާލު އުފެދިފައެވެ.

ކުރުމަކީ، ތަޙްޤީޤު އިދާރާތަކުން ޤާނޫނީ އިމުގެ  އިންވެސްޓް ކުރާކަން އެނގިހުރެ، މި ފައިސާއިން

ދައުލަތުގެ ފަރުވާލެއް ނުބަހައްޓައި،   ތަޙްޤީޤުތަކަށާއި، ބަލާބެލުންތަކަށް ތެރެއިން ކުރާ

އެއްބައިވަންތަކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ޤާނޫނުއަސާސީން މަތިކޮށްފައިވާ 

ނެރުމުގެ ބަދަލުގައި ތިމާގެ އަމިއްަލ  135ޤާނޫނުގެ ވެރިކަން ކުރިއަށް  ،ބެލުމެއްނެތި  134ޒިންމާއަށް 

  މަންފާ އިސްކުރުމުގެ ޢަމަލެއް ކަމުގައި ބެލެވޭ ޢަމަލެކެވެ.

ޓަށް ޖަމާވެފައިވާ ގެ އެކައުންޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ޔާމީން هللا މި މައްސަލައިގައި ޢަބްދު ކަންމިހެން އޮތުމުން،  .242

 ދެކެމެވެ. އަދި ލުމުގެ ފުރުސަތު އަދިވެސް އޮތްކަމުގައި ގީގަތް ބެ ރުގެ ހައެއް މިލިޔަން އެމެރިކާ ޑޮލަ 

، އެ ފައިސާއިން އެ ފައިސާއާއި ،އެ ފައިސާއަކީ ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއެއްނަމަ މި ބެލުންތަކުން

 ހޯދުމުގެ ހައްގު ނެހެންހިމެނޭ އެއްއިންވެސްޓްކުރުމުގެ ސަބަބުން ފައިދާއެއް ލިބިފައިވާނަމަ، އެ ފައިދާ

ސާ ހޯދުމުގައި . ނަމަވެސް މިފަދައިން މި ފައި އަހުރެން ދެކެމެވެ ވެސްދައުލަތަށް ލިބިގެންވާކަމުގައި 

ވަނަ މާއްދާއިން  60އިސްތިއުނާފު ކުރެވިފައިވާ މައްސަލައިގެ ކުށުގެ ޢަމަލާ ގުޅިގެން ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ވެސް ފާހަގަ  ނުވާނެކަން  ގެންޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ލިބޭ ޙައްޤަށް އުނިކަމެއް އައިސްهللا ޢަބްދު

 ކުރަމެވެ.

                                                           
 އބމ 133
 ވަނަ މާްއާދގެ )ހ( 119ޤާނޫުނއަާސސީގެ  134
 ވަނަ މާްއާދގެ )ނ( 115ޤާނޫުނއަާސސީގެ  135
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 މައްސަލަ ނިންމަން ފެންނަ ގޮތް 

 ނިންމާފައިވާ އަހުރެންގެ ރައުޔުގައި ތަފުސީލުކުރި ކަންކަމުގެ އަލީގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން .243

ށް ކޭތީ އެކަންކަމަނިންމުންތަކުގެ އަންނަނިވި ކަންކަން ނިންމާފައިވަނީ ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ކަމުގައި ދެ 

 އަހުރެން ތާއީދު ކުރަމެވެ.

 ،އުފުލައި ދަޢުވާ  ކުށުގެ  ލޯންޑްރިންގގެ މަނީ  މައްޗަށް ގެޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ޔާމީން  هللاޢަބްދު -243.1

 ވަނަ  17 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ގެންގޮސްފައިވަނީ ކުރިއަށް ޝަރީޢަތް  މައްސަލައިގެ އެ

 .ނިންމުން ވާ ނިންމާފައި ނެތްކަމަށް ބެލެވެން  ކަމުގައި ޚިލާފަށް  މާއްދާއާ  ވަނަ  20 މާއްދާއާއި

 ،ދަޢުވާގައި ގެ ކުށު ލޯންޑްރިންގގެ މަނީ  އުފުލުނު މައްޗަށް ޤައްޔޫމްގެޢަބްދުލް  ޔާމީން هللاޢަބްދު -243.2

 ވަރަށް މިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި( ބ) މާއްދާގެ ވަނަ 82 ޤާނޫނުގެ އިޖުރާއަތުގެ ޖިނާއީ

 .ނިންމުން ނިންމާފައިވާ ހިމެނިފައިވާކަމަށް ތަފުސީލުތައް ޢަމަލުގެ ކުށުގެ

 ނުލިބުނު  ތައްލިޔެކިޔުން ހުރިހާ މައްސަލައިގެ ކުރިން އެންގުމުގެ ޖަވާބުދާރީވުމަށް ދަޢުވާއަށް -243.3

 ،ބަލާއިރު ގޮތަށް ކަންހިނގާފައިވާ މައްސަލަގައި ލިޔުންތަކާއި، ނުލިބިވާ ނަމަވެސް

ނާ ޙުއްޖަތެއް ރުދަ ރާއީ އައިބެއް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމުގެ ހަ އިޖު  އަސަރުކުރާވަރުގެ  މައްސަލައަށް 

ނިންމާފައިވާ  ގެ ފަރާތުން ދެއްކިފައިނުވާކަމަށް ހައިކޯޓުންޢަބްދުލްޤައްޔޫމްޔާމީން هللا ޢަބްދު

 ނިންމުން.

 ރާއަތުގެ އިޖު ޖިނާއީ ފެށުން އަޑުއެހުން ޝަރީޢަތުގެ ދުވަހު ނިންމި  އަޑުއެހުން އިބްތިދާއީ -243.4

 ނޫންކަމުގައި ހައިކޯޓުން ނިންމި ނިންމުން. ޚިލާފު ޤާނޫނާ

 ނާ ޤާނޫ އެކުލަވާލާފައިވަނީ  މަޖިލިސް ޤާޟީންގެ  ބެލި  މައްސަލަ މި ކޯޓުން މިނަލްކްރި -243.5

 .ނިންމުން ނިންމި ކަމުގައި އެއްގޮތަށް

 ބޭނުންކުރިކަން  ހެކި ސާބިތުކުރުމަށް ކަންކަން އެހެން ފިޔަވައި ކަންކަން ހުށަހެޅި ހެކި -243.6

 ށް ނިންމި ނިންމުން.ނެތްކަމަ  އެނގެން
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( ށ) އްދާގެމާ ވަނަ 156 ޤާނޫނުގެ އިޖުރާއަތުގެ ޖިނާއީ ގޮތް ތްކުރި ރިޢާޔަ ހެކިތަކަށް ދިފާޢީ -243.7

 .ނިންމުން ނިންމި ނޫންކަމުގައި ޚިލާފު

 އްގޮތަށް އެ  ޤާނޫނާ ކޮށްފައިވަނީ ޖޫރިމަނާ ފައިސާއަކުން  ބޭރު ބަދަލުގައި  ފައިސާގެ  ދިވެހި -243.8

 .ނިންމުން ނިންމި ކަމުގައި

ކުށް ތަޙްޤީޤު  މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ  ކުރިނަމަވެސް، މަތީގައި ބުނެވިދިޔަ ކަންކަމަށް އަހުރެން ތާއީދު .244

ހައިކޯޓުން  ނެތަނެއް ނެތްކަމުގައިޖެހޭރިއަށް ގެންދަން ކުރުމުގައި ޖޮއިންޓް އިވެސްޓިގޭޝަނެއް ކު

 ހައިކޯޓުން  އްއުސޫލުތަ ޤާނޫނީ ގުޅޭ ކުށާ ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ނޫންކަމުގައްޔާއި،

 ނުވަތަ  ބައިކަންކޮ  ޢަމަލަކީ ޤާނޫނީ ޣައިރު ބިނާވެފައިވާ  ކުށް ންގގެލޯންޑްރި މަނީ ،އެކަށައެޅުމުގައި

ނިންމާފައިވަނީ  ށްފުދޭނެކަމަ ދިނުމުން ބަޔާންކޮށްހަމައެކަނި  ފަރާތުން ކުރާ ދަޢުވާ  ކޮބައިކަން  ކުށަކީ

 ންޑްރިންގގެ ލޯ މަނީ މައްޗަށް ގެޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ޔާމީން هللاބްދުޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ނޫންކަމަށާއި، ޢަ 

އެޅުމަށް ކަނޑަ ކަމުގައި  ޚިލާފަށް  ޤާނޫނާ ވަޒަންކޮށްފައިވަނީ ހެކި  ނިންމުމުގައި ސާބިތުވާކަމަށް  ކުށް

މް މައްސަލައިގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި، ހައިކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ޙުކު ވުމާއެކު، ފެނެއެވެ.

 ންޖެހޭނެ ކަމުގައި ދެކެމެވެ.ބާޠިލުކުރަ 

އެއް މިލިޔަން ވާ ގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާވެފައިޢަބްދުލްޤައްޔޫމް  ޔާމީންهللا އަދި މި މައްސަލައިގައި ޢަބްދު .247

އްނަމަ، އެ ރުގެ ހަގީގަތް ބަލައި، އެ ފައިސާއަކީ ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއެއެމެރިކާ ޑޮލަ

އެ ފައިދާ  ވާނަމަ،ފައިސާއާއި، އެ ފައިސާއިން އިންވެސްޓްކުރުމުގެ ސަބަބުން ފައިދާއެއް ލިބިފައި 

 ނަށް ފެނެއެވެ.ހޯދުމުގެ ހައްގު ދައުލަތަށް ލިބިގެންވާކަމުގައި ކަނޑައަޅަން އަހުރެން  ނެހެންހިމެނޭ 

މި މައްސަލައިގައި، އެސް.އޯ.އެފްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާވި ފައިސާއާމެދު އުފެދޭ ސުވާލުތައް އިސްވެ  .248

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމާ هللا ދު ބަޔާންކުރެވިއްޖެއެވެ. އެ ވާހަކަތައް ތަކުރާރުކުރާކަށް ނެތީމެވެ. އަދި ޢަބް

ދެކޮޅަށް ހެކިބަސް ދިން ޝަފަހީ ދެ ހެކިންނަކީ އެމީހުންގެ ހެކިބަހަށް ބުރަދަނެއް ދިނުމަށްޓަކައި 

އިތުރު ހެކި ބޭނުންވާ ދެމީހުންކަމުގައިވާއިރު، އެފަދަ ހެކިތަކެއް މި މައްސަލައިގައި 
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ޔާމީން هللا ވި ފައިސާގެ އަސްލު ޙަޤީޤަތް ޢަބްދުހުށަހެޅިފައިނުވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، އެކައުންޓަށް ޖަމާ 

ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް އެނގޭނެ ހެކިތަކެއް ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅިފައިހުރިނަމަ، ނުވަތަ މަނީ ލޯންޑްރިންގ 

 136އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސް ކުރުން ހުއްޓުވުމުގައި ބޭންކް ތަކުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގަވާއިދާ 

އިދާރާތަކުގައި ރެކޯޑުކުރެވިފައި  މާލީމަލުކޮށްފައިވާ އިޖުރާއަތުގެ ތެރޭގައި އެއްގޮތަށް ބޭންކްތަކުން ޢަ

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމާ ދެކޮޅަށް هللا ހެކި ޢަބްދު ޒާތުގެ މި ބުނެވުނުކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ  ހުންނާނެ

 ހުށަހެޅިފައިވީނަމަ، އަހުރެންގެ މި ރައުޔު ތަފާތުވީހެވެ.

 ގެ ރައުޔު ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު 

 ރައުޔަށް އަހުރެން ތާއީދުކުރަމެވެ. ފަނޑިޔާރު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރުގެމި މައްސަލައިގައި  .249

 ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމްގެ ރައުޔު 

 ރައުޔަށް އަހުރެން ތާއީދުކުރަމެވެ. ފަނޑިޔާރު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރުގެމި މައްސަލައިގައި  .250

 

 ޙުކުމް 

މި މައްސަލައިގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޔާންވެދިޔަ ކަންކަން އެ ގޮތުގެމަތިން ހުރުމާއެކު، ދެންފަހެ، އިސްވެ ބަ

ޤަޟިއްޔާއާއި، އެ ޤަޟިއްޔާއަށް ތާއިދުކޮށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން  Cr-C/2019/60ނަންބަރު 

އަޅައި، މި ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމް ބާޠިލުކަމަށް ކަނޑަ HC-A/637/2019ނިންމާފައިވާ އެ ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

އެއް ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާވެފައިވާ هللا މައްސަލައިގައި މއ. ކާމިނީހުޅަގުގެ ޢަބްދު 

ހަޤީޤަތް ހޯދައި އެ ފައިސާއަކީ، ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއެއްނަމަ، އެ  މިލިޔަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ 

                                                           
 R/2015-08ގަާވއިދު ަނންަބރު  136
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ޙައްޤު  ހޯދުމުގެ އިވާނަމަ، އެ މަންފާއެއްފައިސާއިން އިވެސްޓްކޮށްގެން މަންފާއެއް ލިބިފަ ފައިސާއާއި، އެ

 އިއްތިފާޤުން ކަނޑައަޅައި ޙުކުމް ކޮށްފީމެވެ. ލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެދައުލަތަށް ލިބިގެންވާ ކަމުގައި މި މައްސަ

 މި ޤަޟިއްޔާ ބަލައި ޙުކުމް ކުރީ:

   

 މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް  ޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރުމަ އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު

  )ރިޔާސަތު( 

 


