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803/Cr-C/2015

ދެންފަހެ ،ފ.ބިލެތްދޫ  /ފިނިފެންމާގެ ،އަޙްމަދު ފަޒީމާއި ށ.ފުނަދޫ  /އަލިތަރި ،އަޙްމަދު ޙަސަނާއި މާލެ /
ގ
ޔ ،12-03 1މުޙައްމަދު ފަޠާން ޢުޘްމާނުގެ މައްޗަށް ދައުލަތު ެ
ހ.އައި.އެން.ހައުސް މުޙައްމަދު ނިޡާމާއި މާލެ  /ގ.މާލެހި ާ
ނ
ށގެ މައްސަލަ ޝަރީޢަތުން ބެލިއިރު 2014 ،ވަ ަ
ފަރާތުން ދަޢުވާކުރި ،ޖަދުވަލު 2ގައިވާ މަސްތުވާ އެއްޗެއް ޓުރެފިކުކުރުމުގެ ކު ު
އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ  24ވަނަ ދުވަހުގެ  16:00ހާއިރު ،މުޙައްމަދު ފަޠާން ޢުޘްމާން ށ.ފުނަދޫއަށް މަސްތުވާތަކެތި
ފޮނުވަން އުޅޭކަމަށް ފުލުހުންނަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގަ އެކަންތައް ބެލިއިރު25 ،
ނ
ނޮވެމްބަރު  2014ދުވަހުގެ  10:00ހާއިރު ،މުޙައްމަދު ފަޠާން ޢުޘްމާނާއި މުޙައްމަދު ނިޡާމާއި ދެމީހުންވެސް ފުލެޓު ތެރެއި ް
ނިކުމެގެން ގޮސް އެތާ ކައިރީގަ ހުރި "އަވިސްތާ ކެފޭ" އަށް ވަންކަމާ ،އޭރު މުޙައްމަދު ނިޡާމުގެ އަތުގަ ކޮތަޅެއް އޮތްކަމާ،
ބ
މުޙައްމަދު ފަޠާން ޢުޘްމާނާއި ،މުޙައްމަދު ނިޡާމް "އަވިސްތާ ކެފޭ" އަށް ވަދެ އަޙްމަދު ފަޒީމާއި އަޙްމަދު ޙަސަން ތި ި
އގެން ދިޔަ ކޮތަޅު އެތާ މޭޒުމަތީގަ ބެހެއްޓިކަމާ ،އެކޮތަޅު ތެރެއިން
މޭޒުކައިރިއަށް ދިޔަކަމާ ،މުޙައްމަދު ނިޡާމް ހިފަ ި
މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް ބެލެވޭ އެއްޗެއް ހުރި  17ރަބަރު ޕެކެޓު ފެނިފައިވާކަން ހެކިންގެ ބަހުން އެނގެން އޮންނާތީއާ ،އެތަކެތި
ތަޙްލީލުކުރިއިރު އޭގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ޖަދުވަލު  2ގެ ނަންބަރު  9ގައިވާ ބާވަތެއްކަމަށްވާ އަލްޕުރޮޒޯލަމް
ގ
މ ެ
ހުރިކަމާއި ،އޭގެ ބަރުދަނުގަ  11.2479ގުރާމު ހުރިކަން އެތަކެތީގެ ތަޙްލީލު ރިޕޯޓުން އެނގެން އޮންނާތީއާ ،ފުލުހުންގެ ބެލު ު
ދަށަށް މުޙައްމަދު ނިޡާމް ގެންގޮސް މުޙައްމަދު ނިޡާމުގެ ހަށިގަނޑު ބަލާފާސްކުރިއިރު ،މުޙައްމަދު ނިޡާމް ލައިގެން ހުރި
ޖިންސުގެ ޖީބުން މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ބެލެވޭ އެއްޗެއްހުރި ރަބަރު ޕެކެޓެއް ފެނިފައިވާކަން ހެކިންގެ ބަހުން އެނގެން އޮންނާތީއާ،
އެ ޕެކެޓުގައި ހުރި ތަކެތި ތަޙްލީލުކުރިއިރު އޭގައި އަލްޕުރޮޒޯލަމް ހުރިކަމާ ،އޭގެ ބަރުދަނުގައި  0.0792ގުރާމު ހުރިކަން ތަޙްލީލު
މ
ރިޕޯޓުން އެނގެން އޮންނާތީއާ ،މުޙައްމަދު ނިޡާމް ގެންގުޅުނު ކޮތަޅު ނުވަތަ އެކޮތަޅު ތެރޭގަ ހުރި އެއްޗަކާމެދު އަޙްމަދު ފަޒީ ް
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ނުވަތަ އަޙްމަދު ޙަސަން ނުވަތަ މުޙައްމަދު ފަޠާން ޢުޘްމާނު އެކަށީގެންވާ ތަޞައްރުފެއްކޮށް ،އެކޮތަޅަކީ ނުވަތަ އޭގަ ހުރި
ޢޘްމާނުގެ ތަކެތިކަމަށް ބެލެވޭނެ ޢަމަލެއް އެތިން
ތަކެއްޗަކީ އަޙްމަދު ފަޒީމް ނުވަތަ އަޙްމަދު ޙަސަން ނުވަތަ މުޙައްމަދު ފަޠާން ު
މީހުންކުރެ މީހަކު ކޮށްފަވާކަން ހެކިންގެ ބަހުންނާއި އެހެން ގޮތަކުންވެސް އެނގެން ނެތުމުން ،އެތަކެއްޗަށް ޒިންމާވާން ޖެހޭ ހަމަ
އތުން ފެނުނު،
އެކަނި ފަރާތަކީ މުޙައްމަދު ނިޡާމު ކަމަށް ވާތީއާ ،މުޙައްމަދު ނިޡާމް ގެންގުޅުނު ކޮތަޅުންނާއި މުޙައްމަދު ނިޡާމުގެ ަ
ޖަދުވަލު  2ގައިވާ މަސްތުވާތަކެތީގެ ބާވަތެއްކަމަށްވާ އަލްޕުރޮޒޯލަމް އަކީ އެތަކެތި ގެންގުޅުމުގެ ހުއްދަ އޮވެގެން މުޙައްމަދު ނިޡާމް
ގެންގުޅުނު ތަކެތިކަން އެނގެން ނެތުމުންނާއި ،މުޙައްމަދު ނިޡާމަށް ނިސްބަތްވާ ގޮތަށް ފެނުނު އަލްޕުރޮޒޯލަމުގެ މިންވަރަކީ
ޑޮކްޓަރަކު ޢާއްމުކޮށް އެއްފަހަރު ލިޔެދޭ މިންވަރަށްވުރެ ގިނަ މިންވަރަކަށްވާތީއާއި ،އެތަކެއްޗާ ގުޅޭ ޕުރިސްކުރިޕުޝަނެއް
މުޙައްމަދު ނިޡާމުގެ އަތުގަ އޮތްކަން އެނގެން ނެތުމުން ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 17/2011މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު(ގެ 142
ގއިވާ މަސްތުވާ އެއްޗެއް ޓުރެފިކުކުރުމުގެ ކުށުން
ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އާއި  118ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާ ޙަވާލާދީ ،ޖަދުވަލު ަ 2
ތން ބަލާފާސްކުރިއިރު އެތަނުގައި ހުރި
މުޙައްމަދު ނިޡާމް ކުށްވެރިވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މުޙައްމަދު ފަޠާން ޢުޘްމާން ދިރިއުޅޭ ަ
ކަބަޑެއްގެ ތެރެއިން ފެނުނު 4.2005 ،ގުރާމު އަލްޕުރޮޒޯލަމް ހުރި ޕެކެޓަކީ މުޙައްމަދު ފަޠާން ޢުޘްމާނުގެ އެއްޗެއްކަން
ކަނޑައެޅިގެން އެނގެން ނެތުމުން ،އަޙްމަދު ފަޒީމާއި ،އަޙްމަދު ޙަސަނާއި ،މުޙައްމަދު ފަޠާން ޢުޘްމާނުގެ މައްޗަށް ޖަދުވަލު 2
ތ ނުވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މުޙައްމަދު ނިޡާމްގެ މައްޗަށް
ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ޓުރެފިކުކުރުމުގެ ކުށް ޝަރީޢަތަށް ސާބި ު
ގ
ބނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  118ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(ގެ ދަށުން ) 10ދިހައެއް( އަހަރު ދުވަހު ެ
ސާބިތުވި ކުށުގެ ޢުޤޫބާތެއްގެ ގޮތުންު ،
މުއްދަތަށް މުޙައްމަދު ނިޡާމް ޖަލަށްލުމާއެކު50,000/- ،ރ) .ފަންސާސްހާސް( ރުފިޔާއިން މުޙައްމަދު ނިޡާމް ޖޫރިމަނާކުރުމަށް
ކަނޑައަޅައި ،މުޙައްމަދު ނިޡާމް ދައްކަންޖެހޭ ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ މިއަދުން ފެށިގެން ) 01އެކެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި
ކުރިމިނަލް ކޯޓަށް ދެއްކުމަށް މުޙައްމަދު ނިޡާމަށް އަންގައި ،މިގޮތުގެ މަތިން ޙުކުމްކޮށް ،މިޤަޟިއްޔާ ނިންމީއެވެ.

މިޤަޟިއްޔާ ބަލައި ނިޔާކަނޑައެޅީ

އިސްޤާޟީ
ތާރީޚް 24 :މެއި 2017
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