c
ކްރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ

ދިވެހިރާއްޖެ

 475/Cr-C/2015ނަންބަރު ޤަޟިއްޔާއާއިގުޅޭ:

• ޙުކުމް
ދެންފަހެ ،ގދ .މަޑަވެލި  /ގާރޑްނިން އަޙްމަދު ޢަލީމް ޢަބްދުއްސައްތާރުއާއި ،ގދ .ތިނަދޫ  /ސަންޑޭ

މގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއާއި26 ،
ކކުރު ު
ތވާއެއްޗެއް ޓްރެފި ް
ޣައްސާން ޙަސަންގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުޅަ ޖަދުވަލު  2ގައިވާ މަސް ު
ރ
ހއިކަށްހައިއިރު ،ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އަމުރެއްގެ ދަށުން އަޙްމަދު ޢަލީމް ޢަބްދުއްސައްތާ ު
އޯގަސްޓް  2014ދުވަހު  20:45އެ ަ
ރމަށްޓަކައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން މީނާ ހުޅުމާލެ ފްލެޓް
ހޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު -02ޖީ 11-ބަލައި ފާސްކު ު
ދިރިއުޅޭ ު
ރ ސޯޓުގެ ވާތްފަރާތު
ކރިއިރު ،މީނާ ލައިގެން ހު ި
ނަންބަރު -02ޖީ 11-އަށް ގެންގޮސް މީނާގެ ހަށިގަނޑު ބަލައި ފާސް ު

މތީ ކުޑަޖީބުން ފެނުނު ) $06ހައެއް
ސޓުގެ ކަނާތްފަރާތު ކުރި ަ
ސތާރަހާސް ރުފިޔާ( އާއި އެ ޯ
ޖީބުން ފެނުނު 1700/-ރ ) ަ
މތީ ކުޑަޖީބުން ފެނުނު
ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު( އާއި 2.75/-ރ )ދެ ރުފިޔާ ހަތްދިހަ ފަސްލާރި( އާއި އެސޯޓުގެ ކަނާތްފަރާތު ކުރި ަ
ހހާސް އެ ް
ޔ(
އސަތޭކަ ފަންސާސް ރުފިޔާ( އާއި އެސޯޓުގެ ކަނާތްފަރާތު ފަހަތު ޖީބުން ފެނުނު 6/-ރ )ހަރުފި ާ
6150/ރ ) ައާއި އެސޯޓުގެ ކަނާތްފަރާތު ފަހަތު ޖީބުން ފެނުނު ވޮލެޓް ތެރެއިން ފެނުނު 15731/11ރ )ފަނަރަހާސް ހަތްސަތޭކަ
ޓ
އ އޮތް ފޮ ޯ
އލަމާރީގެ ވަތްގަނޑުގެ ތެރޭގަ ި
ރގައި ހުރި ަ
ރފިޔާ އެގާރަ ލާރި( އާއި މީނާ ދިރިއުޅޭ ކޮޓަ ީ
ތިރީސްއެއް ު
ދ
އަލްބަމެއްގެ ތެރެއިން ފެނުނު ) 3000WONތިންހާސް ވޮން( އާއި ) ¥1000އެއްހާސް ޔެން( އާއި ) 02ދޭއް( ސައު ީ
ރިޔާލް ) $05ފަސް ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު( އާއި މިއަލަމާރީގެ ވަތްގަނޑު ތެރެއިން ފެނުނު ލިންޗްޕިން ޖަހާފައިވާ ކޮތަޅުގެ
ތެރެއިން ފެނުނު ) $441ހަތަރު ސަތޭކަ ސާޅީސް އެއް ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު(އާއި 8040/-ރ )އަށްހާސް ސާޅީސް ރުފިޔާ( އާއި
ހހާސް ރުފިޔާ( އާއި އެވަތްގަނޑުގެ ތެރޭގައި އޮތް މީނާގެ ޕާސްޕޯރޓް
އެވަތްގަނޑުގެ ތެރެއިން ފެނުނު 10000/-ރ )ދި ަ
ސ ރުފިޔާ ފަންސަވީސް ލާރި(
ތެރެއިން ފެނުނު 800/-ރ )އަށްސަތޭކަ ރުފިޔާ( އާއި އެތަނުން ފެނުނު 21/25ރ )އެކާވީ ް
އގައި ހުރި ތިޖޫރީގެ ތެރެއިން ފެނުނު 125008/50ރ )އެއްލައްކަ ފަންސަވީސްހާސް އަށް
އާއި އެގޭގެ އެހެން ކޮޓަރިއެ ް
ގން ހޯދާފައިވާ
ރުފިޔާ ފަންސާސްލާރި( އާއި) $31 ،އެއްތިރީސް ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު( އަކީ މީނާ މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކޮށް ެ
ފައިސާކަމަށް ބެލެވޭތީ ،މިފައިސާ ދައުލަތަށް ނަގައިދިނުމަށް އެދޭ މައްސަލައާއި 26 ،އޯގަސްޓް  2014ދުވަ ު
ހ 17:55
އޅޭ ގ .ބްލޫވެސްޓްގެ ބަލައި ފާސްކުރިއިރު ،މީނާ
ރއްގެ ދަށުން ޣައްސާން ޙަސަން ދިރި ު
އެހައިކަށްހައިއިރު ،ކޯޓު އަމު ެ
ދިރިއުޅޭ ކޮޓަ ި
ކ ނުވަދިހަ ރުފިޔާ( އަކީ މީނާ
ރން ފެނުނު މީނާގެ ވޮލެޓް ތެރެއިން ފެނުނު 4790/-ރ )ހަތަރުހާސް ހަތްސަތޭ ަ
މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ ފައިސާކަމަށް ބެލެވޭތީ ،މިފައިސާ ދައުލަތަށް ނަގައިދިނުމަށް އެދޭ މައްސަލަ
ގ ގްރައުންޑް
ރހައުސް ެ
ޝަރީއަތުން ބެލިބެލުމުން ،ދައުލަތުން ކޮށްފައިވާ ދައުވާއަށް ޣައްސާން ޙަސަން އިޢުތިރާފްވެ ،ގ .ޕާކަ ު
ފްލޯގައި ހުރި ކޮޓަރިންނާ ި
އ ޣައްސާން ޙަސަން ދިރިއުޅޭ ގ .ބްލޫވެސްޓްގެ އިން ފެނިފައިވާ ތަކެއްޗަކީ ޣައްސާން ޙަސަން
ކތީގެ ޒިންމާ ނަގާފައިވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު 17/2011
ބޭނުންކުރުމަށް ގެންގުޅުނު އޭނާގެ ތަކެތިކަމަށް ބުނެ އެތަ ެ
)މަސްތުވާތަކެއްޗާ ބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ  116ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެދަށުން ޖަދުވަލު  2ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް

ރ
ބ ު
ގ ކުށުން ޣައްސާން ޙަސަން ކުއްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މިކުށުގެ އުޤޫބާތެއްގެގޮތުން ޤާނޫނު ނަން ަ
ކރުމު ެ
ޓްރެފިކް ު
ގ
ހ ެ
) 17/2011މަސްތުވާތަކެއްޗާ ބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ  116ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން ) 10ދިހައެއް( އަހަރު ދުވަ ު
ކށް،
މުއްދަތަށް ޣައްސާން ޙަސަން ޖަލަށްލުމާއެކު50000/- ،ރ )ފަންސާސް ހާސްރުފިޔާ( އިން ޣައްސާން ޙަސަން ޖޫރިމަނާ ޮ
ނލް ކޯޓް( ދެއްކުމަށް ޣައްސާން ޙަސަންއަށް
މިއަދުން ފެށިން ) 01އެކެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިކޯޓަށް )ކްރިމި ަ
ހ
ރހާސް ހަތްސަތޭކަ ނުވަދި ަ
އަންގައި ،މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން ޣައްސާން ޙަސަންގެ ވޮލެޓުން ފެނުނު 4790/-ރ )ހަތަ ު
ރުފިޔާ(

އަކީ

މީނާ

މަސްތުވާތަކެތި

ވިޔަފާރި

ކޮށްގެން

ހޯދާފައިވާ

ފައިސާނޫންކަން

މީނާއަށް

ޝަރީޢަތަށް

ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާތީ ،ބުނެވިދިޔަ ފައިސާއަކީ ޣައްސާން ޙަސަން މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ
ފައިސާކަން ޝަރީޢަތުން ކަނޑައަޅައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 17/2011މަސްތުވާތަކެއްޗާ ބެހޭ ޤާނޫ ު
ނ(ގެ  158ވަނަ
ނނުގެ  156ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ޣައްސާން ޙަސަން އަތުން ފެނިފައިވާ ބުނެވިދިޔަ
މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،އެ ޤާ ޫ
މއި ގުޅިގެން،
ކރު ާ
ފައިސާ ދިވެހި ދައުލަތަށް ނެގުމަށް އަންގައި މިދައުވާއަށް އަޙްމަދު ޢަލީމް ޢަބްދުއްސައްތާރު އިންކާރު ު

ދައުލަތުން މިދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައިހުށަހެޅިހެކިންގެ ހެކިބަހުން އަޙްމަދު ޢަލީމް ޢަބްދުއްސައްތާރުގެ މައްޗަށް މިދަޢުވާ

ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވާވަރަށް ހެކިޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީއާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ  51ވަނަ

މާއްދާގެ )އ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ގދ .މަޑަވެލި  /ގާރޑްނިން އަޙްމަދު ޢަލީމް ޢަބްދުއްސައްތާރުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުޅަ

ދ
މ ު
ޖަދުވަލު  2ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ކުށުގެ މިދައުވާ ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުނުވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،އަޙް ަ
ރމުގައި އެފުލެޓުން ފެނިފައިވާ
ޅމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު -02ޖީ 11-ބަލައި ފާސްކު ި
އޅޭ ހު ު
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