c
ކުރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ
ދިވެހިރާއްޖެ
 ރިޕޯޓު ނަންބަރު145-A/2017/06:



ޤަޟިއްޔާ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ
 ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު477/Cr-C/2017 :
 ޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތް :ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތަށް ޤަޞްދުގައި ހުރަސްއެޅުން.
 ހުށަހެޅި ތާރީޚު12.04.2017 :

 ނިމުނު ތާރީޚު:

09.07.2017

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް :ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުގެ ފޯމު ނަންބަރު/356 :ކރކ793/2017/
 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުގެ ވަކީލު :ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓަރ އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ އަކްބަރު

 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް:




 ނަން :ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟް

 ދާއިމީ އެޑުރެސް :މާލެ /ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ1714

 ދ.ރ.އ ކާޑު ނަންބަރުA058064 :

 އުފަން ތާރީޚު15.04.1969 :

 ބައްޕަ  /މަންމަގެ ނަން :ޙުސައިން މަނިކު


 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ވަކީލު:
 ނަން :ޢަލީ ޒާހިރު

 ދާއިމީ އެޑުރެސް :ޏ.ފުވައްމުލައް-މިސްކިތްމަގު  /މާހުގެ
 ނަން :މަސްތޫރު ޙުސްނީ

 ދާއިމީ އެޑުރެސް :ސ.ހިތަދޫ  /ފިތުރޯނުގެ
 ނަން :ޙިސާން ޙުސައިން

ރ
 ދާއިމީ އެޑުރެސް :މާލެ  /މ.ނޫހި ު

 ދ.ރ.އ ކާޑު ނަންބަރުA080104 :

 ދ.ރ.އ ކާޑު ނަންބަރުA036582 :

 ދ.ރ.އ ކާޑު ނަންބަރުA034621 :

ހވީރީހިނގުން  ، 20210ފޯން 3332633 :ފެކްސް 3344086 :ވެބްސައިޓްwww.criminalcourt.gov.mv :
ކްރިމިނަލް ކޯޓު ަ ،

 ނަން :ނޫރުއްސަލާމް އަބޫބަކުރު

 ދާއިމީ އެޑުރެސް :ހދ.ކުޅުދުއްފުށި  /ޕެޝާވަރު
 ނަން :ނަދީމް އިބްރާހީމް

 ދާއިމީ އެޑުރެސް :މާލެ  /ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ7006

 ދ.ރ.އ ކާޑު ނަންބަރުA104523 :

 ދ.ރ.އ ކާޑު ނަންބަރުA023222 :

 ދަޢުވާގެ ޚުލާސާ:
ވ
އ ާ
މިއީ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ ،1714ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟްގެ މައްޗަށް ހުށަހަޅާފަ ި
މގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއެކެވެ.
ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތަށް ޤަޞްދުގައި ހުރަސްއެޅު ު

ޅމުން ދައުލަތުގެ ވަކީލް ވިދާޅުވަނީ ،ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟް  27މާރޗު  2017ވަނަ ދުވަހުގެ
މިދަޢުވާ ހުށަހަ ަ

 21:39އެހައިކަންހާއިރު ،މީނާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވުނު ޖިނާއީ މައްސަލައެއްގެ ތަޙުޤީޤަށް ،ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ އަމުރެއްގެ
ހރި މަޢުލޫމާތު
ދަށުން މީނާގެ ފޯނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެދަށަށް ގެންގޮސް ،ކޯޓު އަމުރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ފޯނުގައި ު
ސާފުކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ފުލުހުން ފޯނުގެ ލޮކްކޯޑު ޖަހައި ،ފޯނު ހުޅުވައިދިނުމަށް މީނާގެ ކިބައިން އެދުމުން ،ފޯނު ހުޅުވޭނެ ލޮކް
ކޯޑު ޖަހައި ،ފޯނު ހުޅުވައިދީފައިނުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 9/2014ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( ގެ  532ވަނަ މާއްދާގެ
)ހ(އާއި ޙަވާލާދީ އެމާއްދާގެ )ނ(ގެ ދަށުން ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟްގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ މުވަ ް
އޒަފެއްގެ މަސައްކަތަށް
ޤަޞްދުގައި ހުރަސްއެޅުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ކުރައްވާ ކަމުގައެވެ.

 ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައް:
 .1ދައުލަތުން ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ ،1714ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟްގެ ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 9/2014ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( ގެ  532ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(އާއި ޙަވާލާދީ އެމާއްދާގެ )ނ(ގެ ދަށުން ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފެއްގެ
މަސައްކަތަށް ޤަޞްދުގައި ހުރަސްއެޅުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ކޮށްފައިވާ ކަމާއި މިދަޢުވާ ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟްގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވަނީ،

 27މާރިޗު  2017ވަނަ ދުވަހުގެ  21:39އެހައިކަންހާއިރު ،މީނާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވުނު ޖިނާއީ މައްސަލައެއްގެ
ތަޙުޤީޤަށް ،ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ އަމުރެއްގެ ދަށުން މީނާގެ ފޯނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެދަށަށް ގެންގޮސް ،ކޯޓު އަމުރުގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ފޯނުގައި ހުރި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ފުލުހުން ފޯނުގެ ލޮކްކޯޑު ޖަހައި ،ފޯނު

ހުޅުވައިދިނުމަށް މީނާގެ ކިބައިން އެދުމުން ،ފޯނު ހުޅުވޭނެ ލޮކް ކޯޑު ޖަހައި ،ފޯނު ހުޅުވައިދީފައިނުވާތީކަމަށް ދައުލަތުން
ބުނެފައިވާކަން؛

 .2ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 9/2014ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( ގެ 1106ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ލުއި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތައް

ދިނުމުގެ ގޮތުން ،މިދަޢުވާ މައުޟޫޢީ ގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ކުރީގައި ދަޢުވާއަށް އިޢުތިރާފްވެއްޖެ ނަމަ ޢަބްދުﷲ

ރިޔާޟްއަށް ލިބިގެންދާނެ ލުއިތައް ކި ަ
ޔއިދިނުމަށް  13އޭޕްރީލް  2017ވަނަ ދުވަހު ،މައްސަލައިގެ އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުން

އށް އިޢުތިރާފްވެއްޖެނަމަ ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟްއަށް ލިބިގެންދާނޭ ލުއިތައް ޢަބްދުﷲ
ބޭއްވުނު ކަމާއި އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމުގައި ދަޢުވާ ަ
ރިޔާޟްއަށް ސާފުކޮށްދެވުނު ހިނދު ،ދަޢުވާ އިޢުތިރާފްވާން ބޭނުން ނުވާކަމަށް ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟްގެ ފަރާތުން އެދުވަހުގެ

ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ބުނެފައިވާކަމާއި ،ދަޢުވާއަށް ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ގޮތުން އެދުވަހުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދަޢުވާ
ސާފުވެއްޖެ ކަމަށާއި ދަޢުވާއަށް އިންކާރު ކުރާކަމަށް ބުނެފައިވާކަން؛

ހވީރީހިނގުން  ، 20210ފޯން 3332633 :ފެކްސް 3344086 :ވެބްސައިޓްwww.criminalcourt.gov.mv :
ކްރިމިނަލް ކޯޓު ަ ،

 .3މުޅި މައްސަލަ ބިނާކޮށްފައިވަނީ ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟްގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ އަމުރެއް ތަންފީޛު

ނުކޮށްގެންކަމަށް ޝަރީޢަތަށް ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި ލޮކްކޯޑު ދިނުމަށް ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟްގެ ފަރާތުން ފުލުހުންގެ ކިބައިން ފުރުޞަތަކަށް

އެދިފައި އޮއްވައި އެފުރުޞަތު ދިނުމަކާއި ނުލައި ފުލުހުން މައްސަލަ ތަޙްޤީޤް ކުރުމަށްފަހު ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް

ފޮނުވާފައިވަނީ ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟްއަށް އެނގުމަކާވެސް ނުލާކަމަށް ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟްގެ ފަރާތުން ޝަރީޢަތުގެ ބުނާ ބުނުމަށް

ރިޢާޔަތްކުރުމާއެކު ،ފުލުހުންނަށް ލޮކްކޯޑު ދިނުމަށް ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟްއަށް އިތުރު ފުރުޞަތެއް ދިނުމުގެ ގޮތުން  20އޭޕްރީލް

 2017ވަނަ ދުވަހު ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހެއް ބާއްވާ ،އެފުރުޞަތު ދެވުނުކަމާއި ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟްއަށް ދެވުނު ފުރުޞަތުގައި ފޯނު
ނ ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟްގެ
ހުޅުވިދާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ދެކޯޑެއް ފުލުހުންނާއި ހިއްޞާކުރިކަމާއި އެގޮތުން ހިއްސާކުރި ދެވަނަ ކޯޑު ް

ފޯނު ހުޅުވުނުކަމަށް އެދުވަހު ފުލުހުންގެ ފޮރެންސިކް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ފަރާތުން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ހާޟިރުވި މޯލްޑިވްސް

ސާރވިސްގެ ޕޮލިސް ކޯޕްރަލް ޢަލީ ނަޖީބާއި ޕޮލިސް ސްޓާރފް ސާރޖަންޓް އިސްމާޢީލް ޝަރީފް ބުނެފައިވާކަމާއި ކޮށްފައިވާ

ދަޢުވާއަށް

ބޭނުންވާ

މިންވަރަށް

މަޢުލޫމާތު

ސާފުވެއްޖެކަމަށް

އެދުވަހުގެ

ޝަރީޢަތުގެ

މަޖިލީހުގައި

ދައުލަތުގެ

ވަކީލު

ފާހަގަކޮށްފައިވާކަން؛

 .4ދަޢުވާލިބޭ ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟް ،ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ފުލުހުންނާއި ޙިއްޞާކުރި ލޮކްކޯޑުން ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟްގެ ފޯނު

ު
ހޅުވިފައިވާތީއާއި ދައުލަތުން ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ލިބިެއްޖެކަމަށް ދައުލަތުން ބުނާތީ ،މައްސަލައިގެ ބާވަތައް ރިޢާޔަތް ކޮށްދެއްވާ،
ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 9/2014ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު(ގެ  28ވަނަ މާއްދާއިން މައްސަލަ ބައްލަވާ ފަނޑިޔާރަށް

ރއަށް ގެންދާނެތަނެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ދެއްވުމަށް ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟްގެ
ލިބިދީފައިވާ ބާރުގެ ދަށުން މައްސަލަ އިތުރަށް ކު ި
ފަރާތުން އެދިފައިވާކަމަށް؛

ކށް މިމައްސަލަ އިތުރަށް
 .5ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 9/2014ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު(ގެ  28ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތް ޮ

ކުރިއަށް ގެންދާނެތަނެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ދިނުމަށް ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟްގެ ފަރާތުން އެދުނު އެދުމަށް ޝަރީޢަތުން ނަޒަރު

ކުރިއިރު ،ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތައް ހުރަސްއެޅުން ފަދަ ކުށްތަކުގައި ހުރަސްއެޅުމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ

ފަރާތުން ކުރާ ޢަމަލު ނުވަތަ ނުކޮށްދޫކޮށްލާ ޢަމަލު އެކަން ހިނގާތާ ދުވަސްތަކެއް ފަހުން ނިމުމަކަށް ގެންނަ ހާލަތަކީ ،ތުހުމަތު

ކުރެވުނު ކުށުގެ ވާޤިޢާ ވުޖޫދު ނުވާކަމަށް ބެލެވޭނެ ސަބަބެއްކަމަށް ނުވާތީ ،ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟް ޝަރީޢަތުގައި ހިއްސާކުރި

ޕިންކޯޑުން ފޯނު ހުޅުވިފައި އޮތުމަކީ އެކަމަށް އެކަނި ރިޢާޔަތްކުރާއިރު މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަކާއި ނުލައި މައްސަލާގައި
ގޮތެއް ކަނޑައެޅިދާނެކަމެއް ކަމަށް ޝަރީޢަތަށް ނުފެނު ކަމާއި މައްސަލައިގެ ބާވަތަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު ،ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟްގެ
މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށްފައިވާ ކުށުގެ ޠަބީޢަތަށް ބަލާއިރު ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރަން ހުރި މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސްއެޅިފައި

އޮތުމުގެ އިތުރަށް މައްސަލައިގެ ކޯޓު އަމުރެއް ހިމެނިފައި އޮތުމާއި ދެންނެވުނު ކޯޓު އަމުރު ތަންފީޛު ވެގެން ގޮސްފައިނުވާކަމަށް

މބާވަތުގެ ކޯޓުގެ އަމުރުތަކަކީ ނެރެވިދާނެ އަމުރުތަކެއްކަމާމެދު އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމުން ފެށިގެން
ދައުލަތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާތީއާއިި ،
ދިފާޢުން ސުވާލު އުފައްދާފައިވާތީއާއި ކޯޓު އަމުރު މާނަކުރުމުގައި ޚުޞޫމަތްތެރިކަމެއް ހިނގާފައިވާ ހިނދު ،މިމައްސަލައަކީ
ރޢަތަށް ނުފެނުނުކަން؛
މައުޟޫޢީ ގޮތުން ބެލުމަކާއި ނުލައި ދޫކޮށްލެވިދާނެ ބާވަތުގެ މައްސަލައެއްކަން ޝަ ީ

 .6ދަޢުވާއާއި އެކު ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ތަފްޞީލްކޮށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟްގެ

ފަރާތުން ފުރުޞަތަކަށް އެދުނު ހިނދު 07 ،ދުވަހުގެ ފުރުޞަތެއް ޝަރީޢަތުން ދެވުނުކަމާއި ދަޢުވާއަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް 23
އޭޕްރީލް  2017ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނަށް ހަމަ ޖެއްސި އަޑުއެހުން އެގޮތުގެ މަތިން އޮންނާނެކަމަށް  20އޭޕްރީލް  2017ވަނަ

ދުވަހު ބޭއްވުނު އަޑުއެހުމުގައިވެސް ޝަރީޢަތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާކަން؛

 .7މިމައްސަލަ އެންމެ ފުރަތަމަ ބަލަމުން ގެންދެވީ އެއްޤާޟީ ކަމާއި  26އޭޕްރީލް  2017ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން

މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދަވާނީ  03ޤާޟީންގެ ބެންޗަކުންކަމަށް ކޯޓުން ކަނޑައެޅިކަމާއި މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި މައްސަލަ ބަލާނީ

އެއްޤާޟީތޯ ނުވަތަ ޤާޟީންގެ ބެންޗަކުންތޯ ކަނޑައެޅުމުގައި މައްސަލައިގެ ބާވަތަށާއި ޙާލަތައް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު ،އަދި
ހވީރީހިނގުން  ، 20210ފޯން 3332633 :ފެކްސް 3344086 :ވެބްސައިޓްwww.criminalcourt.gov.mv :
ކްރިމިނަލް ކޯޓު ަ ،

މައްސަލައިގަ ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތައް ބަލާ ،މައްސަލައިގެ ޙުކުމަށް ވާޞިލްވުމުގައި ފުރަތަމަ މަރުހަލާގެ ކޯޓުންވެސް އިތުރު

ކަށަވަރުކަމެއް ދޭން ޖެހޭ ބާވަތެއްގެ މައްސަލައެއްކަމަށް ކޯޓަށް ފެންނަ ހިސާބުން މައްސަލަ ބެލުމަށް ޤާޟީންގެ ބެންޗެއް
އެކުލަވާލެވިދާނެ ކަމާއި ،ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައިގެ ޖަވާބުދާރީވުމަށް ބޭއްވުނު އަޑުއެހުމުގައިވެސް މައްސަލައިގަ ނެރިފައިވާ

ކޯޓުއަމުރުގެ ޝަރުޢިއްޔަތާއި މެދު ދިފާޢުން ސުވާލު އުފައްދާފައިވާތީއާއި ،އެކޯޓު އަމުރު މާނަކުރުމުގައިވެސް މައްސަލައިގެ

ގއި ނެރެފައިވާ ކޯޓުއަމުރު ނެރުއްވާފައިވަނީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ
ޚަޞްމުންގެ މެދުގައި ޚުޞޫމަތެއް އުފެދިފައިވާ ހިނދު ،މައްސަލާ ަ
އިސްޤާޟީ ކަމަށްވެފައި މައްސަލަ ބައްލަވަނީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީ ކަމަށް ނުވާހިނދު ،ދެންނެވުނު ކޯޓު އަމުރުގެ

ށ
ޝަރުޢިއްޔަތާއި މެދު ދިފާޢުން ސުވާލު އުފެއްދި ހިސާބުން ފެށިގެން ޤާޟީންގެ ބެންޗެއް އެކުލަވާ ލެވިގެން މިމައްސަލަ ކުރިއަ ް

ގެންދިއުމަކީ ،އަދުލު އިންސާފުގެ ހަމަތަކަށް ބަލާއިރު އެންމެ މަޞްލަޙަތު ހުރި ގޮތްކަމާއި ،ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010
)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކު(ގެ ޤާނޫނުގެ  58ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު ،އެކަމަކީ ސުޕީރިއާ ކޯޓުތަކުގެ އިސްޤާޟީއަށް ދީފައިވާ

ބާރުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއްކަން؛

 .8ޤާޟީންގެ ބެންޗް ކަނޑައެޅުނު ދުވަސްކަމުގައިވާ 26 ،އޭޕްރީލް  2017ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން މައްސަލައިގެ ޙުކުމަށް

ފައިސަލާކުރަނިވި ގޮތުގައި ޙުކުމެއް ކަނޑައެޅިފައި ނުވާކަމާއި އަދި އެދުވަހުގެ ކުރިން  23އޭޕްރީލް  2017ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު

އަޑުއެހުމުގައި މައްސަލައަ ް
ށ ޖަވާބުދާރީވެ ދެފަރާތައް ހެކި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ޝަރީޢަތުން ދީފައިވާ ކަން އެނގެން އޮންނައިރު،

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 9/2014ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު(ގެ  28ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު ދިފާޢުން އެދުނު ގޮތުގެ

މަތިން މައްސަލަ އިތުރަށް ބެލުމަކާއި ނުލައި ކުރިއަށް ގެންދާނެތަނެއް ނިންމެން ނެތްކަމަށް ނިންމި ނިންމުމަކީ  26އޭޕްރީލް
އސަލަ ބަލާނެ ޤާޟީންގެ
 2017ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްކަމާއި  26އޭޕްރީލް  2017ވަނަ ދުވަހު މަ ް

މަޖިލީހެއް އެކުލަވާ ލެވުމުން މިމައްސަލަ ބެލި  03ޤާޟީންމެ އޭގެ ކުރިން ބޭއްވުނު އަޑުއެހުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާނެކަމާއި
އިސްވެ ފާހަގަކުރެވުނު ފަދައިން މައްސަލައިގެ ބާވަތަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު މިމައްސަލައަކީ މައުޟޫއީ ގޮތުން ބަލާ ފައިސަލާ
ކުރެވެންޖެހޭ ބާވަތުގެ މައްސަލައެއްކަމަށް މައްސަލަ ބެލި  03ޤާޟީންމެ އިއްތިފާޤުވެފައިވާކަން؛

 23 .9އޭޕްރީލް  2017ވަނަ ދުވަހު ދަޢުވާއަށް ޖަވާބުދާރީ ވުމުގައި ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟްގެ ފަރާތުން ތަފްޞީލްކޮށް ވާހަކަ

ތކަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް ދައުލަތަށްވެސް
ދެއްކުމަށް ފުރުޞަތު ދެވިފައިވާކަމާއި ،ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟްގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ނުކުތާ ަ

ފުރުޞަތު ދެވިފައިވާކަމާއި ދެފަރާތައް ހެކި ހުށަހެޅުމަށް ދެވުނު ފުރުޞަތުގައި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ހެކި ޤަރީނާގެ ގޮތުގައި،
ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އިންސްޕެކްޓަރ ޙުސައިން ނަޢީމްއާއި ،ޕޮލިސް ސާރޖަންޓް މުޙައްމަދު ޝަފީޢުއާއި ،ޕޮލިސް ޗީފް ސްޓޭޝަން

އިންސްޕެކްޓަރ އަޙްމަދު އަޒުމަތު ޢަބްދުﷲއާއި ،ޕޮލިސް ސާރޖަންޓް ޢާރިފް ޢަލީ ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި އަދި ޤަރީނާގެ ގޮތުގައި،
ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  145-J(SMF)/2017/251ކޯޓު އަމުރާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްގެ ނަންބަރު

ށހަޅާފައިވާކަމާއި
 80/2017/MFR(B)Kމޯބައިލް ފޮރެންސިކް ރިޕޯޓާއި ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟްގެ ފޯނުގެ ޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑީ ހު ަ

ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟްގެ ފަރާތުން ދިފާޢީ ހެކި ޤަރީނާގެ ގޮތުގައި ތ.ތިމަރަފުށި  /ފަލަކް ،އަމީރު ޝާޙްއާއި ޕޮލިސް ސްޓާރފް

ސާރޖަންޓް އިސްމާޢީލް ވިރުދާންއާއި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  145-J(SMF)/2017/307އަމުރާއި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ
ނަންބަރު  145-J(SMF)/2017/290އަމުރު ހުށަހަޅާފައިވާކަން؛

 .10މިމައްސަލާގައި ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟްގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނެރެފައިވާ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު
J(SMF)/2017/251

145-

ކޯޓުއަމުރަކީ ،އެއަމުރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށް އެގޮތުގެ މަތިން

ނެރެވިދާނެ އަމުރެއްކަމާމެދު ސުވާލު އުފައްދާ ،ދިފާޢުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ޝަރީޢަތުން ބެލިއިރު ،ޤާނޫނު ނަންބަރު
) 22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކު ޤާނޫނު( އަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ޤާނޫނެއް ކަމާއި ،އެޤާނޫނު  77ވަނަ

މާއްދާގެ ނައްޞުގައި "ކޯޓަކުން ނިންމާ ނިންމުމަކަށް ޢަމަލުކުރުން ފަސްކުރުމަށް އެކޯޓަކުން ނުވަތަ އެމައްސަލައެއް އިސްތިއުނާފް

އގެ ނިންމުމަނީ ވެރިކަން ހިންގާ ފަރާތުންނާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުންނާއި ޢަދުލު
ކުރާ ކޯޓަކުން ނާންގާހާ ހިނދަކު ކޮންމެ ކޯޓެ ް
ހވީރީހިނގުން  ، 20210ފޯން 3332633 :ފެކްސް 3344086 :ވެބްސައިޓްwww.criminalcourt.gov.mv :
ކްރިމިނަލް ކޯޓު ަ ،

އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރުންނާއި މުސްތަޤިއްލު މަޤާމުތަކުގައި ތިބި މީހުންނާއި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުންނާއި ދައުލަތުގެ

ލވިގެން ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުންނާއި އެންމެހާ
މަޤާމުތަކާއި ހަވާލުވެ ތިބި މީހުންނާއި ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ މައްޗަށް އެކު ެ

ރައްޔިތުން އެމައްޗަށް ތަބާވުން ލާޒިމް ނިންމުމެކެވެ ".މިފަދައިން އޮންނަކަމާއި ޤާނޫނު އަސާސީ  142ވަނަ މާއްދާގައި "...

ފަނޑިޔާރުން ޢަމަލުކުރާނީ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ޤާނޫނަށެވެ ".....މިގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަ އޮތުމަށް ބަލާއިރު ޤާނޫނު
އަސާސީ އަބަދުވެސް ދެކެނީ ފަނޑިޔާރެއްގެ ނިންމުން އެހެން ގޮތަކަށް ސާބިތު ނުވާހާ ހިނދަކު އެނިންމުމެއް ޤާނޫނު އަސާސީއާއި

ދކޭ މީހާ އެނިންމުމެއް އިސްތިއުނާފް ކޮށްފައި ނުވާ ހާލަތެއްގައި ނުވަތަ
ޤާނޫނާއި އެއްގޮތް ވާގޮތުގެ މަތިން ނޫން ކަމަށް ެ
ފަނޑިޔާރެއްގެ ނިންމުމަށް ޢަމަލު ނުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ގޮތުން ހުއްދަ ސަބަބެއް ނެތްހާ ހިނދަކު ،ފަނޑިޔާރަކު ނިންމާފައިވާ
ނިންމުމެއް އެގޮތުގެ މަތިން ނިންމިދާނެ ކަމާ މެދު އެއްވެސް ފަރާތަކުން ސުވާލު އުފެއްދުމަކީ ޤާނޫނު އަސާސީގެ  142ވަނަ

މާއްދާއަށް ބަލާއިރު ޞައްޙަ ވެގެން ވާނޭ ކަމެއް ނޫންކަމާއި އެކަމަ ީ
ކ ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ

ޤާނޫނު(ގެ  77ވަނަ މާއްދާއަށް ކަނޑައެޅިގެން ޚިލާފު ޢަމަލެއްކަން؛

ތކުގައި ސާފުބަހުން ޕިންކޯޑު ދިނުމަށް އަމުރުކޮށްފައި ހުންނަކަމަށާއި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ
 .11ޕިންކޯޑު ދިނުމަށް އަންގާ އަމުރު ަ

ގ އަމުރެއް ނޫންކަމަށާއި އެކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް ކްރިމިނަލް
ނަންބަރު  145-J(SMF)/2017/251ކޯޓު އަމުރަކީ އެބާވަތު ެ

ކޯޓުގެ ނަންބަރު  145-J(SMF)/2017/307އަމުރާއި 145-J(SMF)/2017/290

އަމުރު ،ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟްގެ ފަރާތުން

ނ ނެރެފައިވާ
ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި އެކަމަށް ޝަރީޢަތުން ރިޢާޔަތްކުރިއިރު ،ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟްގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓު ް

އ
ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  145-J(SMF)/2017/251ކޯޓު އަމުރުގެ ޢިބާރާތުގައި " ......އެންމެހާ މައުލޫމާތު" މިގޮތަ ް

ނ
ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަ އޮތުމުން ،ފޯނު ހުޅުވުމަށް ބޭނުންވާ އެންމެހާ މައުލޫމާތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޕިންކޯޑު ދިނުން އެއަމުރު ް
ނލް ކޯޓުން
ލާޒިމްވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި ނަމަވެސް ލޮކްކޯޑުގެ ލަފްޒު ބަޔާންކޮށްފައިވެސް ބައެއް އަމުރުތައް ކްރިމި ަ
ނެރެފައިވާކަމާއި ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟްގެ މައްޗަށް ނެރުނު އަމުރުގައި ލޮކްކޯޑު ލަފްޒު ނެތުމުން ،ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟްއަށް މިކޯޓު އަމުރު
މާނަކުރުމުގައި އޮޅުމެއް އެރުމުގެ ސަބަބުން ،ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށްފައިވާ ކުށުގެ ޖިނާޢީ ޤަޞްދު
ފުރިހަމަވެފައިވޭތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ މިކަމަކީ ،ޝަރީޢަތުން އެއާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައަޅަން ޖެހޭ ކަމެއްކަން؛
 .12ދަޢުވާލިބޭ ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކޮށްފައިވަނީ ކޯޓުއަމުރެއް ތަންފީޛު ކުރުމަށް ހުރަސްއަޅައިގެން
ޢވާކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނު ތަންފީޒު ކުރަން ހުރި މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތައް
ރޔާޟްގެ މައްޗަށް ދަ ު
ނޫންކަމާއި ޢަބްދުﷲ ި
ޔ
ޤަޞްދުގައި ހުރަސްއެޅުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާކަން ދައުލަތުގެ ދަޢުވާ ސީޣާއަށް ބެލުމުން އެނގޭކަމާއި ،މިޤަޟިއްޔާ ބަލާ ނި ާ
ތ
ކަނޑައެޅުމުގައި ޝަރީޢަތުން ބަލަން ޖެހޭނީ ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށްފައިވާ ކުށުގެ ރުކުންތައް ސާބިތުވޭތޯ ނުވަ ަ
ނޫންތޯ ކަމާއި އެހެން ނަމަވެސް އެދަޢުވާ އެގޮތައް ބެލުމުގައި މައްސަލާގައި ނެރެފައިވާ ކްރިމިނަލްކޯޓުގެ އަމުރާއި މެދު
ފއިވާ ދަޢުވާއިން ބޭރުން ކަމަކަށް ފަރުވާ ކުރުން
ޝަރީޢަތުން ކޮންމެހެން ފާހަގަކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް ފާހަގަކުރުމަކީ ހުށަހެޅި ަ
ނކަން؛
ކަމުގައި ނުބެލެވޭ ެ
 .13ދަޢުވާލިބޭ ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟްގެ އަތުން ،ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟްގެ ފޯނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނައުމަށް ދިޔަ
އވާ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އިންސްޕެކްޓަރ )ސނ  (2356ޙުސައިން ނަޢީމާއި ޕޮލިސް ސާރޖަންޓް )ސނ (3011
ފުލުހުންކަމުގަ ި
ހކިބަހުން ޢަބްދުﷲ
މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ޝަރީޢަތުގެ މަޖލީހަށް ހާޟިރުކޮށް ހެކިބަސް ނެގިފައިވާކަމާއި އަދި އެދެފުލުހުންގެ ެ
މގެ ދަށަށް އެރޭ
ފލުހުންގެ ބެލު ު
ބލުމުގެ ދަށަށް ގެނައުމަށްފަހުގައި ،ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟްވެސް ު
ރިޔާޟްގެ ފޯނު ފުލުހުންގެ ެ
ގެންދެވުނު ކަމާއި ،އެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރު ކުރެވުނުކަމަށް ނުވަތަ ބަންދުކުރެވުނުކަމަށް މާނަކުރެވެމުންދަނީ އެމީހަކު ކުށުގެ
ގ
ޓވޭ ހިސާބުންކަން ،ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކުރެވޭ މީހުން ފަނޑިޔާރެއް ެ
ވެށިން ނުވަތަ އެނޫން ތާކުން ވިޔަސް ހުއް ު
ކުރިމައްޗަށް ހާޟިރުކޮށް ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ގަވާއިދުގެ  03ވަނަ ނަންބަރުގެ )ށ( އަށް ބެލުމުން އެނގޭކަމާއި
ގ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދެވިފައިވަނީ ކުށެއް ކުރަމުން ދިޔަ ދަނޑިވަޅެއްގައި ނޫންކަމާއި ޢަބްދުﷲ
ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟް ފުލުހުން ެ
ށއް ކުރަމުން ދަނިކޮށް އަތުލައިގަނެވިއްޖެ ހިނދެއްގައި
ރިޔާޟަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރެއް ކަމުގައި ވީހިނދު ،ކު ެ
ހވީރީހިނގުން  ، 20210ފޯން 3332633 :ފެކްސް 3344086 :ވެބްސައިޓްwww.criminalcourt.gov.mv :
ކްރިމިނަލް ކޯޓު ަ ،

މެނުވީ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އެދުމަކަށް ކޯޓުން ދޫކޮށްފައިވާ އަމުރެއްގެ ދަށުން ނޫން ގޮތަކަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ
މެމްބަރަކު ހައްޔަރުކުރުން ޤާނޫނީ ގޮތުން ޞައްޙަ ވެގެން ނުވާނެކަން ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 5/2013ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ
ށ
ފ ް
ކމާއި އެމާއްދާގެ އިޖުރާއަތާއި ޚިލާ ަ
އިމްތިޔާޒްތަކާއި ބާރުތަކުގެ ޤާނޫނު( ގެ  13ވަނަ މާއްދާއިން އެނގެން އޮންނަ ަ
ރައްޔިތުންންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރަކު ހައްޔަރުކުރެވިގެން އެމައްޗަށް ތަރުތީބުކުރެވޭ ހަމަ ކޮންމެ ކަމެއް ބާޠިލް ވެގެންވާނެކަން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  189/HC-A/2017ޤަޟިއްޔާއަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮންނަކަމާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ  52ވަނަ މާއްދާގައި "...ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ހެކި ހޯދުމަކީ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކޮށްގެން
ނ
ވާނެކަމެއް ނޫނެވެ .އަދި އެގޮތައް ހޯދާ ބަޔާންތަކާއި ހެކިތައް ޝަރީޢަތަށް ޤަބޫލުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ ".މިފަދައި ް
ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން؛
ފ ސްޓޭޝަން އިންސްޕެކްޓަރ )ސނ  (1606އަޙްމަދު
 .14ދައުލަތުގެ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ޕޮލިސް ޗީ ް
އަޒުމަތު ޢަބްދުﷲ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ހެކިބަސް އަދާކުރަމުން ،ފޯނު ފުލުހުންނަށް ދިނުމާއި މެދު ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟް ދެކޮޅު
ހަދާފައިނުވާކަމަށާއި އެއްބާރުލުން ދިންކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް ލޮކްކޯޑު ދިނުމާއި މެދު އެއީ ކޯޓު އަމުރު އޮތްގޮތުން ކުރަން ޖެހޭ
ކަމެއް ނޫންކަމަށް ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟް ބުނަމުން ގެންދިޔަކަމަށާއި ކޯޓުން ދެވަނަ އަމުރެއް ލިބޭތޯ ބެލުމުން ،އިތުރު އަމުރެއް
ނުދިންކަމަށާއި ކޯޓުއަމުރުގެ އިބާރާތް އޮތްގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލޮކް ކޯޑު ދޭން ޖެހޭނެކަމަށް އަންގާފައިވާކަމަށް ތަޙްޤީޤްގައި
އވަފާނަމޭ
ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟް ގާތުގައި ބުނެފައިވާކަމަށާއި އެގޮތައް ބުނުމުން ،އެންމެ ރަނގަޅޭ ހަނދާނުގައި ހުރިވަރަށް ކިޔައި ދެ ް
ނނަށް
ކމަށް ބުނެ  03ކޯޑެއް ފުލުހު ް
ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟް ބުނިކަމަށާއި އަދި އެހެން ބުނުމަށްފަހު ޢާންމުގޮތެއްގައި ޖަހާ  03ކޯޑު ަ
ނ
ދިން ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެއިން ކޯޑުތަކުން ފޯނު އަންލޮކް ކުރެވިފައި ނުވާކަމަށާއި ޢާންމުކޮށް ފޯނު ހުޅުވާ އުޅެ ީ
ފިންގަރޕްރިންޓް

ޖަހައިގެންކަމަށް

ޢަބްދުﷲ

ރިޔާޟް

ބުނިކަމަށާއި

ކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި ނަމަވެސް އަމުރު ހޯދުމަށް އެދި ލިޔުމުން

ކޯޓުން

ދެވަނަ

އަމުރެއް

ހޯދުމަށް

މަސައްކަތް

ކޯޓަށް ހުށަހެޅިކަމެއް ނުވަތަ ނޫންކަން ނޭނގޭކަމަށާއި،

މައްސަލާގައި ކޯޓު އަމުރެއް އޮތުމުން ހަނު ނުހުރެވޭނަކަމަށް ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟަށް އަންގާފައިނުވާނެކަމަށް ބުނެފައިވާކަން؛
ގ
ތ ެ
ވ ޕޮލިސް ސަރޖަންޓް )ސނ  (2671ޢާރިފް ޢަލީ ޝަރީޢަ ު
 .15ދައުލަތުގެ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައި ާ
މަޖިލީހުގައި ހެކިބަސްއަދާކުރަމުން ،ޢާރިފް ޢަލީއާ ފޯނު އެންމެ ފުރަތަމަ ޙަވާލުކުރީ އެސްއޯ ފުލުހެއް ކަމަށާއި ،އޭރު ފޯނު އޮތީ
އޮންކޮށް ކަމަށާއި ،ފޯނަށް އޭރުވެސް ކޯލްތައް އަންނަމުންދިޔަ ަ
ކމަށާއި ،ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟް ތަޙްޤީޤު ރޫމަށް ގެނެސް ފޯނުގެ
ލޮކްކޯޑު ދިނުމަށް އެންގުމުން ލޮކްކޯޑު ދިނުމަށް ކޯޓު އަމުރުގައި ނެތްކަމަށް ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟް ބުނިކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ކޯޓު
އ "އެންމެހާ މަޢުލޫމާތު" ކަމަށް އޮތުމުން ލޮކްކޯޑު ދޭންޖެހޭނެކަމަށް ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟް ގާތުގައި ތަކުރާރުކޮށް
އަމުރުގަ ި
މންވެސް ލޮކްކޯޑު ދީފައިނުވާ ކަމަށާއި ،ލޮކްކޯޑު ދޭންނުޖެހޭ ސަބަބެއްކަމަށް ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟް ފާހަގަކުރަމުން ދިޔައީ ކޯޓު
ބުނު ު
ށ
އަމުރުގައި ލޮކްކޯޑު ދިނުމަށް ސްޕެސިފިކްކޮށް ބުނެފައިނެތުން ކަމަށާއި ،މައްސަލައާ ގުޅިގެން އިތުރު ކޯޓު އަމުރެއް ހޯދުމަ ް
ކޯޓުގައި

އެދިފައިނުވާނެ

ކަމަށާއި،

މައްސަލައާ

ގުޅިގެން

ތަޙްޤީޤަށް

ބަޔާނެއްދީފައިވާނެ

ކަމަށާއި،

ތަޙްޤީޤު

ޓީމުގައި

މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ ހަތަރު ފުލުހެއް ކަމަށާއި ،އިސްކޮށް ހުންނެވީ އަޙްމަދު ޢަޒުމަތު ޢަބްދުﷲ ކަމަށާއި ،ކޯޓުގައި އިތުރު
އަމުރެއް ހޯދުމަށް އެދުނީ ކޮން ބައެއްކަމެއް އެނގިފައިނުވާ ކަމަށާއި ،އިތުރު ކޯޓު އަމުރެއް ހޯދުމަށް ތަޙްޤީޤު ޓީމުގައި
ނ
މަޝްވަރާކުރެވުނު ކަމަށާއި ،ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟް ތަޙްޤީޤަށް ކޯޑުތަކެއް ހިއްސާކުރި ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އެކޯޑުތަކުން ފޯ ު
ހުޅުވިފައިނުވާ ކަމަށާއި ،ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟްއަށް ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު ދީފައިވާނެ ކަމަށާއި ،މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ
ތަޙްޤީޤަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި އައު ކޯޓު އަމުރެއް ހޯދުމަށްކޯޓުގައި އެދުނުކަމަށް އޮތް ވާހަކައަކީ ރަނގަޅު ވާހަކައެއް ނޫން
ށ
ތގައި ބުނިކަމަ ް
ކަމަށާއި ،އަދި ކޯޓު އަމުރާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުނުކޮށްފިނަމަ ވަކި ގޮތެއްވާނެކަމަށް ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟްގެ ގާ ު
ބަޔާނުގައި އޮތްނަމަ އެޢިބަރާތަކީވެސް ދޮގު ޢިބަރާތެއް ކަމަށާއި ،ތަޙްޤީޤުގައިވެސް ޝަރީޢަތުގައިވެސް މިދެނީ ތެދު މަޢުލޫމާތު
ކަމަށާއި ،ތަޙްޤީޤު ބަޔާނުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީވެސް ބަޔާން ރަނގަޅަށް ކިޔުމަށްފަހުކަމަށް ބުނެފައިވާކަން؛
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ކްރިމިނަލް ކޯޓު ަ ،

ހ
ޝ ް
ާ
 .16ދަޢުވާލިބޭ ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟްގެ ފަރާތުން ދިފާޢީ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ތ.ތިމަރަފުށީ  /ފަލަކް އަމީރު
ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ހެކިބަސްދެމުން ،އަބްދުﷲ ރިޔާޟްގެ ފޯނު މެއިންޓެއިންކޮށް ބަލަހައްޓަނީ އަމީރު ޝާހް ކަމަށާއި،
ވ ގޮތަށްކަމަށާއި ،ފޯނު
ނނާނީ ޢާންމުކޮށް ފިންގަރޕްރިންޓް ބޭނުންކޮށްގެން ހުރިހާކަމެއް ކުރެ ޭ
ފޯނުގެ ސެޓަޕް ހަދާފައި ހު ް
ނ
ލތުގައި ނުވަތަ ސޮފްޓްވެއަރ އަޕްޑޭޓްކުރަން ޖެހިއްޖެ ޙާލަތުގައި ނޫނީ ލޮކްކޯޑު ޖަހަ ް
ނިއްވާލާފައި ހުޅުވަންޖެހޭ ޙާ ަ
ނކަމަށާއި ،ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟްގެ ފޯނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔައިރު އަމީރު ޝާހް ހުރީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި
ނުޖެހޭ ެ
ކަމަށާއި ،ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ރާއްޖެ އައުމަށް ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟް މެސެޖުކޮށްފައި ބުނި ކަމަށާއި ،ރާއްޖެ އައުމުން ޢަބްދުﷲ
ރިޔާޟް ހަނދާނުގައި ހުރި އެއްވެސް ކޯޑަކުން ފޯނު ނުހުޅުވޭކަމަށް ބުނުމުން އަމީރު ޝާހު ހަނދާނުގައި ހުރި ފަސް ނަންބަރެއް
ޓްރައިކޮށްލުމަށް ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟަށް ދީފައިވާނެކަމަށް ބުނެފައިވާކަން؛
ޖންޓް )ސނ (1778
ދﷲ ރިޔާޟްގެ ފަރާތުން ދިފާޢީ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅި ޕޮލިސް ސަރ ަ
 .17ދަޢުވާލިބޭ ޢަބް ު
ޢ
އިސްމާޢީލް ވިރުދާން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ޙާޟިރުކުރެވިފައިވާކަމާއި ،ނަމަވެސް ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟްގެ ދިފާ ީ
ލ ވިރުދާން އިޢުތިރާޟްކޮށްފައިވާކަމާއި ،ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅޭ ހެއްކެއް
ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ހެކިބަސްދިނުމަށް އިސްމާޢީ ް
ބސްދިނުމަށް އިންކާރުކޮށްފި ޙާލަތެއްގައި ހެކިބަސްދިނުމަށް މަޖުބޫރުކުރުމުގެ ގޮތުން އެންގުމެއް އެންގޭނެ
ޝަރީޢަތުގައި ހެކި ަ
ލ
ޤާނޫނީ ނުވަތަ ޝަރުޢީ ހަމައެއް ނެތްކަމަށް މައްސަލަ ބެލި ޤާޟީންނަށް އިއްތިފާޤުވެވިފައިވާކަމާއި ،ނަމަވެސް އިސްމާޢީ ް
ވިރުދާން އަކީ މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤުގައި އެންމެ އިސްކޮށް ޙަރަކާތްތެރިވެފައިވާ އެއްފަރާތްކަން ހުށަހެޅިފައިވާ ބަޔާންތަކަށާއި،
ހެކިންގެ ހެކިބަހަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮތްއިރު ،ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ވެސް އިސްމާޢީލް ވިރުދާން ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި
ދ
މހާރުވެސް ވަޒީފާއަދާކުރަމުން ާ
މއި ،އަދި އިސްމާޢީލް ވިރުދާންއަކީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގައި ި
ހުށަހަޅާފައިނުވު ާ
ލ
ފަރާތަކަށްވުމާއި ،ހުށަހެޅިފައިވާ ދަޢުވާއަކީވެސް އެމުއްސަސާގެ ދައުރަށް ހުރަސްއެޅުނުކަމަށް ބުނާ ދަޢުވާއަކަށްވާއިރު ،އިސްމާޢީ ް
ވިރުދާން ހެކިބަސް ދިނުމަށް އިޢުތިރާޟުކުރިކުރުމަކީ ،ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ މަސްލަޙަތަށް އެކަން މާނަކުރެވެންޖެހޭކަމެއްކަން؛

 .18މިމައްސަލާގައި ދައުލަތުންނާއި ދިފާޢުން ހުށަހެޅިން ހެކިންގެ އިތުރަށް ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔެލިޔުންތަކަށާއި

ޝަރީޢަތުގައި ހެކިބަސްދިން ހެކިންގެ ބަހަށާއި މައްސަލައިގެ ހާދިސާ ހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ރިޢާޔަތްކުރުމާއެކު ޢަދުލުއިންސާފަށް
ވާސިލްވުމަށްޓަކައި ޝަރީޢަތަށް ކޮންމެހެން ޙާޟިރުކުރަންޖެހޭކަމަށް ޝަރީޢަތަށް ފެނުނު އިތުރު ފަރާތްތައް ޝަރީޢަތަށް
ޙާޟިރުކުރެވުނުކަމާއި އެގޮތުން ޝަރީޢަތަށް ޙާޟިރުކުރެވުނު ޕޮލިސް ސަރޖަންޓް )ސނ  (3033މުޙައްމަދު އަދުހަމް ޝަރީޢަތުގެ

މަޖިލީހުގައި ހެކިބަސްދެމުން ،މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤުގައި މުޙައްމަދު އަދުހަމް ބައިވެރިވެފައިވަނީ ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟްގެ ބަޔާން
ނެގުމުގެ ގޮތުން އެކަނިކަމަށާއި ބަޔާން ނެގުމުގައި އިސްކޮށް ސުވާލުކޮށްފައިވާނީ މުޙައްމަދު އަދުހަމު ކަމަށާއި ތަޙުޤީޤުގައި

ދޭންޖެހޭ އެންމެހާ ޙައްޤުތަކެއް ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟަށް ދީފައިވާނޭކަމަށާއި ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟްގެ ފޯނު ފްލައިޓް މޯޑަށްލުމަށްޓަކައި

ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟަށް ހުއްދަދިނުމުން ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟް ފޯނު ނިވާލީކަމަށް ޢަލީ ޢާރިފް މަޢުލޫމާތު ދިންކަމަށާއި ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟް
ތަޙުޤީޤަށް ކޯޑުތަކެއް ހިއްސާކުރިކަމަށާއި ނަމަވެސް އެކޯޑުތަކުން ފޯނު ހުޅުވިފައިނުވާކަމަށް މުޙައްމަދު އަދުހަމް ބުނެފައިވާކަން؛

 .19ޝަރީޢަތުގެ ބޭނުމަށް ޙާޟިރުކުރެވުނު ފަރާތެއްކަމުގައިވާ ޕޮލިސް ކޯޕްރަލް ޢަލީ ނަޖީބު )ސނ  (3023ޝަރީޢަތުގެ

މަޖިލީހުގައި ހެކިބަސް ދެމުން ،ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟް ތަޙުޤީޤަށް ޙާޟިރުކުރުމުން ކޯޓު އަމުރުގެ ޢިބާރާތްއޮތްގޮތުން ލޮކް ކޯޑު

ދޭންނުޖެހޭކަމަށް ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟް ފާހަގަކުރިކަމަށާއި އިތުރު ކޯޓު އަމުރެއް ހޯދުމަށް ފުލުހުންގެ ފަރާތުން އިސްމާޢީލް ވިރުދާން
ކން ފޯނު
ކޯޓުގައި އެދުނުކަމަށް އެނގިފައިވާކަމަށާއި ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟް ތަޙްޤީޤަށް ކޯޑުތަކެއް ހިއްސާކުރިކަމާއި ނަމަވެސް އެކޯޑުތަ ު

ހުޅުވިފައިނުވާކަމަށް ބުނެފައިވާކަން؛

 .20ކޯޓު އަމުރުގެ ޢިބާރާތްއޮތްގޮތުން ލޮކްކޯޑު ދޭންނުޖެހޭކަމަށް ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟް ބުނުމުން އިތުރު ކޯޓު އަމުރެއް ހޯދުމަށް

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި އެދުނުކަމަށް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ހެކިބަސްދިން ހުރިހާ ފުލުހުންމެ ތަޙްޤީޤަށް ދީފައިވާ ބަޔާންތަކުގައި
އޮތްނަމަވެސް ޝަރީޢަތުގައި ހެކިބަސް އަދާކުރި ގިނަ ފުލުހުން ،އެފަދަކަމެއް ކުރިކަން އެނގިފައިނުވާކަމަށް ބުނެފައިވާކަމާއި

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ މެމޯ ނަންބަރު /2017/02ޖޭ ) 09މޭ  (2017އަށް ބެލުމުންވެސް އެކަން އިތުރަށް ކަށަވަރުވާކަމާއި ނަމަވެސް
ހވީރީހިނގުން  ، 20210ފޯން 3332633 :ފެކްސް 3344086 :ވެބްސައިޓްwww.criminalcourt.gov.mv :
ކްރިމިނަލް ކޯޓު ަ ،

ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ހެކިބަސް އަދާކުރި ޕޮލިސް ސަރޖަންޓް މުޙައްމަދު އަދުހަމް އެފަދަ ކޯޓު އަމުރެއް ހޯދުމަށް ހުށަހެޅިކަން
އެނގިފައިވާކަމަށާއި އެކަމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވީ އި ް
ސމާޢީލް ވިރުދާންކަމަށް ބުނެފައިވާކަމާއި ނަމަވެސް އިސްމާޢީލް ވިރުދާން

ރޔާޟްގެ
ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ޙާޟިރުވެ ދިފާޢީ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ހެކިބަސްދިނުމަށް އިޢުތިރާޟުކޮށްފައިވާކަމާއި ޢަބްދުﷲ ި

ފޯނު ފްލައިޓް މޯޑަށްލުމަށް ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟްގެ އަތަށް ފޯނުދިނުމުން ،ފޯނު ނިއްވާލިކަމަށް ޢަލީ ޢާރިފް ،ބުނިކަމަށް ކޯޕްރަލް ޢަލީ
ގ މަޖިލީހުގައި ބުނެފައިނުވާކަމާއި ޢަލީ ޢާރިފް
ނަޖީބް ބުނެފައިވާއިރު ،ޢަލީ ޢާރިފް އެފަދަ އެއްވެސް ވާހަކައެއް ޝަރީޢަތު ެ

ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ހެކިބަސްދެމުން ޢަލީ ޢާރިފްގެ ތަޙުޤީޤު ބަޔާންތަކުގެ ބައެއް ޢިބާރާރްތަކުގައި ހުރި ވާހަކަތަކަކީ ތެދު
ނޫންކަމަށް ބުނެފައިވާކަމާއި ނަމަވެސް ތަޙުޤީޤާއި ޝަރީޢަތުގައިވެސް ދެމުންމިދަނީ ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު ،ފުލުހުން
ތަޙުޤީޤަށް ދީފައިވާ ބަޔާންތަކާއި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު ،ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟްގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ

ދަޢުވާގައި އެކަށީގެންވާ ޝައްކުތަކެއް އުފެދިފައިވާކަން؛

ތމަ
 .21ދަޢުވާލިބޭ ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އަމުރު ދެއްކުމުން ތަޙްޤީޤުގައި ޕިންކޯޑުދޭން ނުޖެހޭނެކަމަށް ފުރަ ަ

ބުނެފައިވަނީ ،އެކޯޓުއަމުރު އޮތްގަޮތުންކަމަށާއި ޕިންކޯޑު ދިނުމަށް އަމުރުކުރުމުން ކޯޓުން އަންގާ ނެރޭ ކޯޓު އަމުރުތަކުގައި ޕިންކޯޑު

ދިނުމަށް ސީދާގޮތުން އަންގާފައި ހުންނަކަމަށާއި ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟްގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ އަމުރު އޮތީ އެގޮތަށް ނޫންކަމަށް

ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟްގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވާކަމާއި ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟް އެގޮތަށް ތަޙްޤީޤުގައިވެސް ބުނެފައިވާކަން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް

ހެކިބަސްދިން އެންމެހާ ފުލުހުންގެ ބަހުން އެނގެން އޮންނަކަމާއި އިތުރު ކޯޓު އަމުރެއް ހޯދުމަށް ފުލުހުން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް

ހުށަހަޅާފައި ނުވާކަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ މެމޯ ނަންބަރު /2017/02ޖޭ ) 09މޭ  (2017އިން އެނގެން އޮންނަކަމާއި ނަމަވެސް
ހންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރެވުނުކަމެއް ކަމަށާއި ،މިބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގައި ކޯޓުން ދޭ އަމުރުތައް އެކިގޮތަށް
އެކަމަކީ ފުލު ު
ގ
ހުންނަ ކަމަށާއި ،އެކަން ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟަށް އެންގުމުން ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟް ޕިންކޯޑުގެ ގޮތުގައި ނަންބަރުތަކެއް ފުލުހުން ެ
ތަޙްޤީޤަށް ހިއްސާކުރި ކަމާއި ،އެހެން ނަމަވެސް ،އެއިން ކޯޑަކުން ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟްގެ ފޯނު ހުޅުވިފައިނުވާކަމާއި ،އެގޮތަށް
އެކަން ދިމާވެފައިވަނީ ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟްގެ ފޯނަކީ ޢާންމުކޮށް ފިންގަރޕްރިންޓް ބޭނުންކޮށްގެން ހުޅުވާއުޅޭ ފޯނަކަށްވާތީއާއި،
ފނެއްކަމަށްވާތީ ،ފޯނު
ވ ލޮކްކޯޑު ޖަހަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ސެޓިންގ ހަދާފައިވާ ޯ
ސިސްޓަމް އަޕްޑޭޓްކުރުން ފަދަ ކަންކަމަށް މެނު ީ
ގ
ހުޅުވޭނެ ސީދާ ލޮކްކޯޑު ހަނދާނަށް ގެނައުމުގައި ދިމާވި ދަތިތަކަކުންކަމަށް ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟްގެ ފަރާތުން ބުނާކަމާއި ޝަރީޢަތު ެ
ގ
މަޖިލީހުގައި ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟަށް ދެވުނު އިތުރު ފުރުޞަތުގައި ޝަރީޢަތުގެ ކުރިމަތީގައި ފުލުހުންނަށް ހިއްޞާކުރި ކޯޑުތަކު ެ
ތެރެއިން ކޯޑަކުން ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟްގެ ފޯނު ހުޅުވިފައިވާކަމާއި ،ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟްގެ ފޯނުގެ ސެޓިންގއާ ގުޅިގެން ތަޙްޤީޤާއި
ޝަރީޢަތުގައި ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟް ބުނެފައިވާ ބުނުންތަކަށް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ހެކިބަސްއަދާކުރި ތ.ތިމަރަފުށީ  /ފަލަކް
އަމީރު ޝާހުގެ ހެކިބަހުން އިތުރު ކަށަވަރުކަމެއް ލިބިފައިވާކަން؛
 .22ދައުލަތުން ޤަރީނާއެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ މޮބައިލް ފޮރެންސިކް ރިޕޯޓަށް ބަލާއިރު ،މިރިޕޯޓު ދައުލަތުން
ވސްގެ ފޮރެންސިކް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ލެބޯޓްރީގައި ބޭނުންކުރާ އެއްވެސް އާލާތަކަށް
ނ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރ ި
ހުށަހަޅާފައިވަ ީ
ގުޅުމުން

ފޯނުގައި

ހިމެނޭ

އެއްވެސް

މުޢާމަލާތެއް

ބަދަލުނުވާނެކަން

ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ

ގޮތުންކަމަށް

ދައުލަތުން

ލ
ފާހަގަކޮށްފައިވާކަމާއި ،ނަމަވެސް މިރިޕޯޓަށާއި ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރި ޕޮލިސް ސްޓާރފް ސަރޖަންޓް )ސނ  (1924އިސްމާޢީ ް
ޝަރީފް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ދީފައިވާ ހެކިބަހަށް ބަލާއިރު ،މިރިޕޯޓަކީ ލެބޯޓްރީގައި ބޭނުންކުރާ އާލާތްތައް ތަޙްލީލުކުރެވި
އެމައްޗަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓެއް ނޫންކަން އެނގެން އޮތްހިނދު ،މިމައްސަލަ ބެލުމުގައި މިރިޕޯޓަށް ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ފަދަ
ސަބަބެއް ދައުލަތަށް ދެއްކިފައިނުވާކަން؛
ށ
ދއުލަތުގެ ހެކިންގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކީން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ހެކިބަސްއަދާކޮށްފައިވާ ގޮތާއި ،ތަޙްޤީޤަ ް
ަ .23
ދީފައިވާ ބަޔާންތަކުގައި ބޮޑެތި ފުށުއެރުންތަކެއް ހުރިއިރު ،ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟްގެ ފޯނުގެ ލޮކްކޯޑުގެ ގޮތުގައި ފުލުހުންނާ ޙިއްސާކުރި
ކޯޑުތަކުން ފުލުހުންގެ ތަޙްޤީޤުގައި ފޯނު ހުޅުވިފައި ނުވާ ސަބަބުގެ ގޮތުގައި ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟްގެ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ
ވ ދިފާޢީ ހެކިތަކަށް ނަޒަރުކޮށް ބަލާއިރު ،ޤާނޫނު
ކަންކަމަށާއި ،އެކަމާ ގުޅިގެން ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައި ާ
ހވީރީހިނގުން  ، 20210ފޯން 3332633 :ފެކްސް 3344086 :ވެބްސައިޓްwww.criminalcourt.gov.mv :
ކްރިމިނަލް ކޯޓު ަ ،

ނަންބަރު ) 9/2014ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު(ގެ  532ވަނަ މާއްދާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރަން ހުރި
މުވައްޒަފަކަށް ޤަޞްދުގައި ހުރަސްއެޅުމުގެ ކުށުގެ ނިޔަތުގެ މިންގަނޑުކަމުގައިވާ ޤަޞްދުގެ މާނައިގެ ގޮތުގައި ،އެޤާނޫނުގެ 24
ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އިން ކަނޑައަޅާ ޤަރާރުކޮށްފައިވާ އުޞޫލުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު ،ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟްގެ މައްޗަށް
ދޢުވާގެ ކުށުގެ ނިޔަތް ޤަޞްދުގެ މިންގަނޑުން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިނުވާކަން؛
ހުށަހަޅާފައިވާ ަ
ބދުﷲ ރިޔާޟްގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅުނު ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރަން ހުރި މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތަށް
 .24ދަޢުވާލިބޭ ޢަ ް
ހރަސްއެޅުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުނު ހިނދު ،ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް ލިބިގެންވާ އެކަށީގެންވާ
ދގައި ު
ޤަޞް ު
އަވަސްމިނުގައި ޝަރީޢަތްކުރެވުމުގެ ޙައްޤު އެފަރާތަށް ލިބިދިނުމަށް ޝަރީޢަތުން ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާކަމާއި ،ޝަރީޢަތް ފެށިގެން
ގ
ނިމުމާ ހަމައަށްވެސް އެކަށީގެންވާ ފުރުޞަތާއި ވަސީލަތް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް ތަނަވަސްކޮށްދީފައިވާކަމާއި ،ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟް ެ
ގއި
ތންފީޒުކުރަން ހުރި މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތަށް ޤަޞްދު ަ
މައްޗަށް  12އޭޕްރީލް  2017ވަނަ ދުވަހު ހުށަހެޅުނު ޤާނޫނު ަ
އ
ހުރަސްއެޅުމުގެ ކުށުގެ މިދަޢުވާގެ ޚުލާޞާ ބަޔާން ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި  19މެއި  2017ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު އަޑުއެހުމުގަ ި
ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟް އިތުރު ފުރުޞަތަކަށް އެދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޯމުލާފާވާނެކަމަށް ފާހަގަކުރުމުން ،އެކަން
ދ
ކަށަވަރުކޮށް  3ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޝަރީޢަތަށް އެންގުމަށް ދައުލަތަށް އެންގުނުކަމާއި ،ނަމަވެސް އިތުރު ފުރުޞަތު ދިނުމާމެ ު
ސ ސަރވިސްއިން އިތުރު ކަންތައްތަކެއް ސާފުކުރުމަށް ހުރީތީ ،އެކަންކަން
ގޮތެއް ނިންމުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލި ް
ސާފުކުރުމަށްފަހު އިތުރު ފުރުސަތާމެދު ނިންމާގޮތެއް އަންގާނެކަމަށް  24މެއި  2017ވަނަ ދުވަހު ،ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނަރަލް
އޮފީހުގެ ނަންބަރު1/145/2017/1051 :އޭ 196-ސިޓީއިން މިކޯޓަށް އަންގާފައިވާކަމާއި ،އިތުރު ފުރުޞާމެދު ނިންމި ގޮތް
ރ
ތރީޚް އައިއި ު
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ކޯޓަށް އަންގާފައިވަނީ 11 ،ޖޫން  2017ވަނަ ދުވަހުކަމާއި ،އެ ާ
ހ
ޖ ޭ
ލ ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗްގެ އިސްފަނޑިޔާރު ހުރީ ޗުއްޓީގައިކަމާއެކު ،އެފަހުން އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަވާން ެ
މައްސަލަ ބަ ާ
ކމެއް ފުރިހަމަވެ ،މައްސަލާގެ ޙުކުމާއި ހަމައަށް ވާސިލުވެފައިވަނީ ޤަބޫލުކުރެވޭ އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްކަން؛
އެންމެހާ ަ
ވ
ދ ޤާނޫނުގެ ލުއި ދަޢު ާ
ޤނޫނެއްގެ މާޟީގައި ހިނގާފައިވާ ކަމެއްގެ މައްޗަށް ތަޠްބީޤުކުރުމާއި ،ފަހުން ހެ ޭ
 .25ފަހުން ހެދޭ ާ
އ
ލިބޭ ފަރާތަށް ދިނުމުގެ ދުސްތޫރީ މަބްދައު ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ  59ވަނަ މާއްދާގަ ި
ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި އެގޮތުން ޤާނޫނަކުން ކަނޑައަޅާ އިޖުރާއާތެއްގެ ސަބަބުން ލިބޭ ލުއިވެސް މާޟީގައި ހިނގާފައިވާ ކަންކަމާ
ލޙަތަށް ފަހިވާ ޙާލަތުގައި ލިބިދެވެންޖެހޭނެކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޕުރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު
ގުޅިގެން މުއްތަހަމުގެ މަޞް ަ
 2011/Sc-A/23ޤަޟިއްޔާއަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮންނަކަން؛
 .26ޖިނާއީ ތަހްޤީގުތަކުގައި ފޯނުގެ ލޮކްކޯޑު ދިނުމަށް އަންގާ އެންގުންތަކަށް ތަބާނުވުމަކީ ،ޤާނޫނު އަސާސީގެ  48ވަނަ
މާއްދާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ،ތިމާއަކީ ކާކުކަން އަންގައިދިނުން ފިޔަވައި ހަނުހުރުމުގެ ހައްޤުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭކަމެއްކަމާއި،
އެކަމަކީ ޤާނޫނު އަސާސީގެ  16ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތަށް ފާސްކުރެވިފައިވާ ޤާނޫނަކުން ބާރުލިގެން މެނުވީ ހަނިކުރެވޭނެ ކަމެއް
ނޫންކަން ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟްގެ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް ،ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟްގެ މައްޗަށް ކޯޓު އަމުރަކުން އެގޮތަށް
އަންގައި އަމުރުކުރިއިރު ،ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު ނުވަތަ އަމިއްލަ ނަފުސާ ދެކޮޅަށް ބަޔާނެއް ނުދިނުމުގެ ޙައްޤާ ގުޅޭ އުޞޫލުތައް
ތަރުތީބުކުރެވި ތަންޒީމުކުރެވިފައިވާ ޤާނޫނެއް ނެތުމަކީ ،އެސަބަބަށްޓަކައި ޤާނޫނީ ހުސްކަމެއް ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގައި
އުފެދެންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ޝަރީޢަތަށް ނުފެންނަ ހިނދު ،ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ  10ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު ،ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟްގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ އަމުރަކީ ،ޤާނޫނީ ގޮތުން ޞައްޙަ ނޫން
އަމުރެއްކަމުގައި އެއަމުރު ނެރެވުނުއިރު ބަލާނެ ޤާނޫނީ ހަމައެއް ނެތްކަން؛
 .27ނަމަވެސް ދެންނެވުނު އަމުރު ނެރެފައިވާ ތާރީޚްގެ ފަހުން ،ޤާނޫނު އަސާސީގެ  48ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ސލުތައް ތަންޒީމުކުރެވިފައިވާ ޤާނޫނު ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 12/2016ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު(
ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤާ ގުޅޭ އު ޫ
އަށް  2ޖުލައި  2017ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އަމަލުކުރަން ފަށާފައިވާކަމާއި ،ޤާނޫނު އަސާސީގެ  59ވަނަ މާއްދާއިން
ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަހުން ހެދޭ ާ
ޤނޫނުގެ ލުއި މުއްތަހަމަށް ދިނުމުގެ ދުސްތޫރީ މަބްދަޢަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު 2 ،ޖުލައި  2017ވަނަ
ހވީރީހިނގުން  ، 20210ފޯން 3332633 :ފެކްސް 3344086 :ވެބްސައިޓްwww.criminalcourt.gov.mv :
ކްރިމިނަލް ކޯޓު ަ ،

ދުވަހު ،އަމަލުކުރަން ފަށާފައިވާ ޤާނޫނު ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 12/2016ޖިނާއީ އިޖުރާޢާތުގެ ޤާނޫނު(އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ
އިޖުރާއާތުތައް މިމައްސަލައިގެ މައްޗަށް ތަޠްބީޤުކުރުމުން ،ދަޢުވާލިބޭފަރާތަ ް
ށ ލިބިދޭންޖެހޭ ޤާނޫނީ ލުޔެއް އޮތްތޯ ޝަރީޢަތުން
ރނާއަށް ބަލާއިރު،
ނަޒަރުކުރިއިރު ،މައްސަލައިގައި ދެފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި ،ހުށަހެޅިފައިވާ އެންމެހާ ހެކި ޤަ ީ
ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟްގެ ފޯނުގެ ލޮކްކޯޑު ދިނުމަށް ފުލުހުންނަށް އެންގި އެންގުމަކީ އޭނާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވުނު އެހެން ކުށަކާ
ގ
ގުޅިގެން ހެކި ހޯދުމަށް އަންގާފައިވާ އެންގުމެއްކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 12/2016ޖިނާއީ އިޖުރާއަތު ެ
ލއިރު ،ފޯނުގެ ލޮކްކޯޑް ދިނުމުން
ޤާނޫނު( ގެ  48ވަނަ މާއްދާއާއި  49ވަނަ މާއްދާއިން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ އުޞޫލުތަކަށް ބަ ާ
މަނާވެގެންނަ ކޮންމެ ޙާލަތަކީ ހަނުހުރުމުގެ ހައްޤުން އިސްތިސްނާކުރެވިފައިވާ ހާލަތެއް ނޫންކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،
ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތާއި ދެކޮޅަށް އިތުރު ހެކި ނެތް ޙާލަތެއްގައި ފޯނުގެ ލޮކްކޯޑު ދިނުމުން މަނާވެގަތުމަކީ ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤުގެ
އންނާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު
ނުވަތަ ތިމާއާ ދެކޮޅަށް ބަޔާނެއް ނުދިނުމުގެ ޙައްޤުގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއްކަން އެނގެން ޮ
) 12/2016ޖިނާއީ އިޖުރާޢާތުގެ ޤާނޫނު( ގެ  48ވަނަ މާއްދާއާއި 49 ،ވަނަ މާއްދާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު
އަސާސީގެ  59ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު ،ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށްފައިވާ ކުށުގެ ޢަމަލުކަމަށް ބުނާ
ވާޤިއާއި ގުޅިގެން އެފަރާތުގެ މައްޗަށް އަދަބު ކަނޑައަޅާނެ ޤާނޫނީ އަސާސެއްވެސް މިހާރު ނެތްކަން.

 ޙުކުމް:
ދެންފަހެ 27 ،މާރިޗް  2017ވަނަ ދުވަހުގެ  21:39އެހައިކަށްހާއިރު ،ދައުލަތުން ދަފްތަރު ނަންބަރު
 1714ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟްގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވުނު ޖިނާއީ މައްސަލައެއްގެ ތަޙުޤީޤަށް ،ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ އަމުރެއްގެ ދަށުން
ރ
ބލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސް ،ކޯޓު އަމުރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ފޯނުގައި ހު ި
ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟްގެ ފޯނު ފުލުހުންގެ ެ
މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ފުލުހުން ފޯނުގެ ލޮކްކޯޑު ޖަހައި ،ފޯނު ހުޅުވައިދިނުމަށް އެދުމުން ،ފޯނު ހުޅުވޭނެ ލޮކް ކޯޑު
ވތީ ކަމަށްބުނެ ،ދައުލަތުން ދަފްތަރު ނަންބަރު  1714ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟްގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު
ޖަހައި ،ފޯނު ހުޅުވައިދީފައިނު ާ
ނަމްބަރު ) 9/2014ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( ގެ  532ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި ޙަވާލާދީ އެމާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން
ކޮށްފައިވާ ،ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތަށް ޤަޞްދުގައި ހުރަސްއެޅުމުގެ ކުށުގެ މިދަޢުވާ ޝަރީޢަތުން ބެލިއިރު،
ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟްގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވުނު މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤު ހިންގާފައިވަނީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 5/2013ރައްޔިތުންގެ
މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒުތަކާއި ބާރުތަކުގެ ޤާނޫނު( ގެ  13ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށްކަމަށްވާތީ ،މައްސަލައިގައި ދައުލަތުން
ޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  52ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު ޝަރީޢަތަށް
ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކިޤަރީނާއަކީ ދިވެހިޖުމްހޫރިއް ާ
ބަލައިގަނެވޭނެ ހެކިތަކަކަށް ނުވާތީއާއި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ހެކިބަސްއަދާކުރި އެންމެހާ ފުލުހުންގެ ހެކިބަހުގައި ގިނަ
ނ
ފުށުއެރުންތަކެއް ހުރީތީއާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 12/2016ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ  48ވަނަ މާއްދާއާއި  49ވަ ަ
ރ
މާއްދާއާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  59ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު ދަޢުވާލިބޭ ދަފްތަރު ނަމްބަ ު
 1714ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ދަޢުވާކޮށްފައިވާ ކުށުގެ ވާޤިޢާގެ މައްޗަށް އަދަބު ކަނޑައަޅާނެ ތަނެއް ނެތަތީ،
ހރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  51ވަނަ މާއްދާގެ )އ( އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ އެކަށީގެންވާ ޝައްކެތް ނެތް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމް ޫ
ތން ޤާޟީންގެ އިއްތިފާޤުން
މިންވަރަށް މިދަޢުވާ ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުނުވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މައްސަލަ ބެލި ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ި
ޙުކުމްކޮށްފީމެވެ.
މިޤަޟިއްޔާބަލާ ނިޔާކަނޑައެޅީ
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