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ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު452/Cr-C/2015 :

• ޙުކުމް
ދ
ދެންފަހެ ،ސ.ހުޅުދޫ  /އިރުވައި ،އަޙްމަދު އުނައިސް ،އާއި މާލެ  /ގ.ފެރެސްލައިޓް ،އިބްރާޙީމް ރަޝީ ު
އާއި ސ.ހުޅުދޫ  /އޮސްޓްރޭލިއާ ،އިބްރާޙީމް ޢިބާދުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުޅަ ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ ހިންގުމުގައި
ދ
އ އިބްރާޙީމް ޢިބާ ު
ބައިވެރިވުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ޝަރީޢަތުން ބެލިބެލުމުން ،އަޙްމަދު އުނައިސްއާއި އިބްރާޙީމް ރަޝީދުއާ ި
އިތުރުބަޔަކާއިއެކު 01

ހ
މެއި  2015ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރުގެ ވަގުތެއްގައި މާލޭގައި ކުރަމުންދިޔަ މުޒާހަރާއާ ގުޅިގެން އެދުވަ ު

ދނީމަގު އިސްކަންދަރު ސްކޫލް ކައިރިއަށް އެއްވެ މުޒާހަރާކުރަމުންދިޔަ ބަޔަކު
 22:00އާއި  22:30އާދެމެދުގެ ވަގުތެއްގައި ޗާން ަ
ރކާތްތެރިވި ޕޮލިސް ސަރޖަންޓް ޢަބްދުއްރަޙްމާނު ޙުސައިން ޗާންދަނީމަގުން
ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އެވަގުތު އެސަރަހައްދުގައި ހަ ަ
ނ
މން ޙުސައިން ބިންމައްޗަށް ވައްޓާލުމު ް
ދެކުނުން އުތުރަށް ދުވެފައިދަނިކޮށް މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން މީހަކު ޢަބްދުއްރަޙް ާ
މިމީހުންގެ ތެރެއިން އިބްރާޙީމް ޢިބާދު ،ޢަބްދުއްރަޙްމާން ޙުސައިން އަތުގައި އޮތް މުގުރު ގަދަކަމުން އަތުލުމަށްފަހު އެމުގުރުން
ނ
ޢަބްދުއްރަޙްމާން ޙުސައިންގެ ގައިގައި ޖަހާފައިވާތީއާއި ،މިމީހުންގެ ތެރެއިން އިބްރާހީމް ރަޝީދުގެ އަތުގައި އޮތް ކޯނަކު ް
އއި ،މިމީހުންގެ ތެރެއިން އަޙްމަދު އުނަސްގެ އަތުގައި އޮތް ހެލްމެޓަކުން
ޢަބްދުއްރަޙްމާން ޙުސައިންގެ ގައިގައި ޖަހާފައިވާތީ ާ
ނ
ޢަބްދުއްރަޙްމާން ޙުސައިންގެ ގައިގައިޖެހުމަށްޓަކައި ޢަބްދުއްރަޙްމާނު ޙުސައިންއާ ދިމާލަށް އެހެލްމެޓް ހޫރާލުމުން އެހެލްމެޓު ް
ނ
ޢަބްދުއްރަޙްމާން ޙުސައިންގެ ގައިގައި ޖެހިފައިވާތީއާއި މިހާދިސާއާ ގުޅިގެން ޢަބްދުއްރަޙްމާން ޙުސައިންއަށް އަނިޔާވެފައިވާކަ ް
އޭނާގެ މެޑިކޯ ލީގަލް ރިޕޯޓުން އެނގެން އޮންނާތީ ދައުލަތުން އަޙްމަދު އުނައިސްއާއި އިބްރާޙީމް ރަޝީދުއާއި އިބްރާޙީމް ޢިބާދުގެ
ގޅިގެން،
މައްޗަށް ކުޅަ މިދަޢުވާއަށް ދަޢުވާލިބޭ އަޙްމަދު އުނައިސްއާއި އިބްރާހީމް ރަޝިދުއާއި އިބްރާހީމް ޢިބާދު އިންކާރުކުމާއި ު
ހކިޤަރީނާތަކުން އަޙްމަދު އުނައިސްގެ މައްޗަށް މި ދަޢުވާ ޝަރީޢަތަށް ސާބިތު
ދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށް ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ެ
ވާވަރަށް ހެކިޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމުހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ  51ވަނަ މާއްދާގެ )އ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް
ސ.ހުޅުދޫ  /އިރުވައި ،އަޙްމަދު އުނައިސް ،މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުޅަ ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ ހިންގުމުގައި
ދގެ
ބައިވެރިވުމުގެ ކުށުގެ މިދަޢުވާ ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައި ނުވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،އިބްރާޙީމް ރަޝީދު އާއި އިބްރާޙީމް ޢިބާ ު
ށ
ޗށް ދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހެޅި ހެކި ޤަރީނާތަކުން ،އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް މިދަޢުވާ އެދެމީހުންގެ މައްޗަ ް
މައް ަ
ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު  17/2010ބިރުދެއްކުމާއި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާއި ތޫނުއެއްޗެހި ގެންގުޅުން
ކށްގެން
މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް  1ވަނަ އިސްލާޙް ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ  9ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން ހަތިޔާރެއް ބޭނުން ޮ

މާރާމާރީ ހިންގުމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ކުށުން މާލެ  /ގ.ފެރެސްލައިޓް ،އިބްރާޙީމް ރަޝީދު އާއި ސ.ހުޅުދޫ  /އޮސްޓްރޭލިއާ،
ޅއި ،މިކުށުގެ އުޤޫބާތެއްގެގޮތުން ޤާނޫނު ނަންބަރު  17/2010ބިރުދެއްކުމާއި
އިބްރާޙީމް ޢިބާދު ކުއްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަ ަ
ގ  9ވަނަ މާއްދާގެ
ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާއި ތޫނުއެއްޗެހި ގެންގުޅުން މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް  1ވަނަ އިސްލާހް ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު ެ
)ހ( އާއި ޙަވާލާދީގެ އެމާއްދާގެ )ށ(ގެ ދަށުން މާލެ  /ގ.ފެރެސްލައިޓް ،އިބްރާޙީމް ރަޝީދު އާއި ސ.ހުޅުދޫ  /އޮސްޓްރޭލިއާ،
އިބްރާޙީމް ޢިބާދު ) 07ހަތެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކޮށް މިޤަޟިއްޔާ ނިންމީމެވެ.
 07އޯގަސްޓް 2016
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