c
ކުރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ
ދިވެހިރާއްޖެ

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު:

941/Cr-C/2016

ުމ
 ޙުކ ް
ގ
ދެންފަހެ ،ކ.މާލެ  /ގ.ސެމިޓޯން ،އިބްރާހީމް ޝަރީފްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުޅަ ،ވައްކަންކުރުމު ެ
ހ
ކުށުގެ މިދަޢުވާ ޝަރީޢަތުން ބެލިބެލުމުން ،އިބްރާހީމް ޝަރީފް ،އިތުރު ބަޔަކާއިއެކު 28 ،ސެޕްޓެމްބަރ  2013ވަނަ ދުވަ ު
ހ.ފިލިތެޔޮ  A3އިން ) E6300 NEC VERSAސީރިއަލް ނަންބަރު (114540220139 :ލެޕްޓޮޕަކާއިWD ،
ޅކުލައިގެ މެކިޓޮޝް
ބްރޭންޑުގެ  ITBގެ ކަޅުކުލައިގެ ހާޑަކާއި WD ،ބްރޭންޑުގެ  GB365ގެ ރަތްކުލައިގެ ހާޑަކާއި ،އަ ި
ސންގ ގެކެލްސީ  GT-S6500Dމޯބައިލް ފޯނު ގެއްލިފައިވަނިކޮށް14 ،
ބްރޭންޑުގެ  GB128ގެ ހާޑަކާއި ،ސެމް ަ
އ ހިފައިގެން
އޮކްޓޯބަރ  2013ވަނަ ދުވަހުގެ  16:40ހާއިރު ،އިވްނިގް ގްލޯރީ ކައިރީން މީނާ އިތުރު މީހަކާއިއެކު ދަބަހެ ް
ދަނިކޮށް އެވަގުތު މާލެތެރެ ޕެޓްރޯލްކުރަން އުޅުނު ފުލުހުންނަށް ފެނިގެން ،މީނާ ހުއްޓުވައި ،މީނާގެ އަތުގައި އޮތް ދަބަހުގައި
ހުރީ ކޮންއެއްޗެއްތޯ ފުލުހުން ސުވާލުކުރުމުން ،އެދަބަހުގައި އޮތީ މީނާ މީހެއްގެ އަތުން ގަނެފައިވާ ދެލެޕްޓޮޕްކަމަށް ބުނުމުން،
މނާ ފުލުހުންގެ
ކކުރެވިގެންީ ،
މނާ ވަގަށްނަގައިގެން ގެންގުޅޭ ދެ ލެޕްޓޮޕްކަމަށް އެވަގުތު ފުލުހުންނަށް ޝައް ު
އެތަކެއްޗަކީ ީ
ކރިއިރު ،އެދަބަހުގައި ހ.ފިލިތެޔޮ  A3އިން ގެއްލިފައިވާ
ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސް ،މީނާގެ އަތުގައި އޮތް ދަބަސް ބަލާފާސް ު
ލެޕްޓޮޕް ) E6300 NEC VERSAސީރިއަލް ނަންބަރު (114540220139 :ފެނިފައިވާތީއާއި ،މީނާއަށް އެލެޕްޓޮޕް
ޝރީފް އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމުގައާއި
ަ
ލިބުނުގޮތެއް ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާތީކަމަށް ބުނެ ދައުލަތުން ކުޅަ މިދަޢުވާއަށް އިބްރާހީމް
ގ އަމިއްލަ އިޢުތިރާފުން އިބްރާހީމް ޝަރީފް
ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ކުށަށް އިޢުތިރާފުވެފައިވާތީ ،އިބްރާހީމް ޝަރީފް ެ
ވައްކަންކޮށްފައިވާކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވާ ީ
ހރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( ގެ ޗެޕްޓަރ 4
ތ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 10/68ދިވެ ި
ރމުގެ ކުށުން
ނކު ު
ރފް ވައްކަ ް
ގެ  131ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ،ކ.މާލެ  /ގ.ސެމިޓޯން ،އިބްރާހީމް
ޝ ީ
ަ
މށް ކަ ނޑައަޅައި ،މިކުށުގެ ޢުޤޫބާތެއްގެ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ  59ވަނަ
ޖކަ ަ
ކުށްވެރިވެއް ެ
ރއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު(ގެ  10ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އަށް
ރ ) 9/2014ދިވެހި ާ
މާއްދާގެ )ހ( އާއި ،ޤާނޫނު ނަންބަ ު
ޤނޫނު ނަންބަރު ) 9/2014ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާ ޫ
ރިޢާޔަތްކޮށްާ ،
ނނުލްޢުޤޫބާތު(ގެ  211ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  01ވަނަ
ނަންބަރާއި ،މިޤާނޫނުގެ  210ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ  5ވަނަ ނަންބަރާއި ،މިޤާނޫނުގެ  1104ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ 01
ވަނަ ނަންބަރާއި ،މިޤާނޫނުގެ  1106ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އާއި ޙަވާލާދީ ،މިޤާނޫނުގެ  1002ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން،
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ށ
ޝރީފް ) 02ދޭއް( މަހާއި ) 12ބާރަ( ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކޮ ް
ަ
ކ.މާލެ  /ގ.ސެމިޓޯން ،އިބްރާހީމް
މިޤަޟިއްޔާ ނިންމީމެވެ.
ނޔާކަނޑައެޅީ
މިޤަޟިއްޔާބަލާ ި
ޟ
ޤާ ީ
ތާރީޚް  29ނޮވެންބަރު 2016
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