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ކުރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު145/Cr-C/2017:
 ޙުކުމް:
ދެންފަހެ ،ނ.ލަންދޫ  /ފާގަތި އަޙްމަދު މަޢުރޫފްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުޅަ ،އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ
މައްޗަށް ހުއްދަނޫން ގޮތެއްގައި ބާރު ހިންގުމުގެ ކުށުގެ މިދަޢުވާ ޝަރީޢަތުން ބެލި ބެލުމުން ،އަޙްމަދު ަ
މޢުރޫފް 20
ސެޕްޓެމްބަރު  2016ދުވަހު 02:13 ،އެހައިކަށްހައިއިރު ގ.އެއަރކޫލްގޭގެ ދެވަނަ ފަންގިފިލާގައި ދިރިއުޅޭ ރަސްމާދޫ /
ވެސްޓްހައުސް ޢަބްދުﷲ ޝަހީމްގެ ވޮލެޓާއި ،ސިޓިޒަން ބްރޭންޑްގެ ގަޑިއަކާއި ،ސަމްސަންގް ގެލެކްސީގެ އެސް ) 7އައި
އެމް އީ ނަންބަރު (358430071755620 :މޯބައިލް ފޯނަކާއި ސަމްސަންގް ގެލެކްސީގެ އެސް ) 7އައި އެމް އީ
އ ޕީ 8ލައިޓް ބްރޭންޑްގެ ފޯނަކާއި )އައި އެމް އީ ނަންބަރު:
ނަންބަރު (358430073712405 :މޯބައިލް ފޯނަކާއި ،ހުއާވެ ި
ބރޭންޑްގެ މޯބައިލް ފޯނެއް ގެއްލިފައިވަނިކޮށް މިތަކެތި
 (867258020789182މޯބައިލް ފޯނަކާއި ،މައިކްރޯ މެކްސް ް
ގން  21ސެޕްޓެމްބަރު  2016ވަނަ ދުވަ ު
ވަގަށްނަގާފަވަނީ މީނާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވި ެ
ހ  1:55އެހައިކަށްހައިއިރު ،ކޯޓު
މނާ ލައިގެންހުރި ސޯޓުގެ ޖީބު ތެރެއިން ފެނުނު
ކރިއިރުީ ،
ރކޮށް ފުލުހުން މީނާ ބަލައިފާސް ު
އަމުރެއްގެ ދަށުން މީނާ ހައްޔަ ު
ދވަނަ ފަންގިފިލާއިން ގެއްލިފައިވާ ޢަބްދުﷲ ޝަހީމްގެ ވޮލެޓުގައި ހުރި ޢަބްދުﷲ ޝަހީމްގެ
ވޮލެޓުގައި ގ.އެއަރކޫލްގޭގެ ެ
އައި.ޑީ ކާޑާއި ،ލައިސަންސް ކާޑާއި ،އިސްލާމިކް ބޭން ު
ކގެ ކޭޝް ކާޑާއި ،ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ވިސާ ކްރެޑިޓް ކާޑާއި،
ޔލް ބިން ޝަހީމްގެ އައިޑީ
ދ އަކް ަ
ސ ޑެބިޓް ކާޑާއި ،ގ.އެއަރކޫލް މުޙައްމަ ު
ޕރެ ް
ނ އެކްސް ް
ވިސާ ޑެބިޓް ކާޑާއި ،އެމެރިކަ ް
ކާޑާއި ،ގ.އީގަލްނެސްޓް އާމިނަތު ނިޝާދާގެ އައި.ޑީ ކާޑާއި ،ލައިސަންސް ކާޑާއި ،ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ވިސާ ޑެބިޓް
އޙްމަދު މަޢުރޫފްގެ
ވކަމަށްބުނެ ،ދައުލަތުން ަ
ކާޑާއި ،ޢަލީ ސިރާޖުގެ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ވިސާ ޑެބިޓް ކާޑު ފެނިފައި ާ
މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ މިދަޢުވާއަށް ،މީނާ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވެފައިވާ އިޢުތިރާފުގެ މައްޗަށް ބަލައި ،މިކުށް މީނާގެ
ރއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތު( ގެ  211ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ
މައްޗަށް ސާބިތުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 9/2014ދިވެހި ާ
ދަށުން ،އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން ގޮތެއްގައި ބާރު ހިންގުމުގެ ކުށުން އަޙްމަދު މަޢުރޫފް
ޖކަ ަ
ކުށްވެރިވެއް ެ
މށް ކަނޑަޅައި ،މިކުށުގެ ޢުޤޫބާތެއްގެ ގޮތުން ،ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  210ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ  05ވަނަ
ނަންބަރާއި 1104 ،ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (1ވަނަ ނަންބަރާއި  1104ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އާއި  1106ވަނަ މާއްދާގެ
)ށ( އާއި ޙަވާލާދީ ،މިޤާނޫނުގެ  1002ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ،ނ.ލަންދޫ  /ފާގަތި އަޙްމަދު މަޢުރޫފް ) 03ތިނެއް( މަސް
ޤޟިއްޔާ ނިންމީއެވެ.
މކޮށް ،މި ަ
ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކު ް
މިޤަޟިއްޔާ ބަލާ ނިޔާ ކަނޑައެޅީ
ޟ
ޤާ ީ
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