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DALAM MAHKAMAH RAYUAN MALAYSIA 

(BIDANGKUASA RAYUAN) 

[RAYUAN JENAYAH NO: B-05-124-05/2014 (AZE)] 

ANTARA 

ISMAYILOVA NAMID QIZI IRADA ... PERAYU 

DAN 

PENDAKWA RAYA ... RESPONDEN 

[Dalam Mahkamah Tinggi Malaya Di Shah Alam] 

Perbicaraan Jenayah No. 45A-74-04/2012 

Antara 

Pendakwa Raya 

Dan 

Ismayilova Namid Qizi Irada 

CORAM: 

MOHTARUDIN BAKI, HMR 

TENGKU MAIMUN TUAN MAT, HMR 

ZAKARIA SAM, HMR 
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ALASAN PENGHAKIMAN 

[1] Tertuduh/Perayu telah dipertuduh di bawah seksyen 39B(1)(a) 

Akta Dadah Berbahaya, 1952 (ADB) iaitu kesalahan mengedar 

dadah berbahaya jenis Methamphetamine seberat 2,212 gram. Di 

akhir perbicaraan, Perayu telah disabitkan dengan kesalahan dan 

hukuman mati mandatori telah dijatuhkan. Perayu merayu terhadap 

sabitan tersebut. 

[2]  Rayuan Perayu telah didengar dan ditolak sebulat suara. 

Pada asasnya kami bersetuju dengan keputusan hakim bicara. 

Berikut diturunkan alasan penghakiman kami.  

Fakta Ringkas Kes 

[3] Secara ringkas fakta yang berkaitan adalah seperti berikut: 

3.1. Pada 3.12.2011 jam lebih kurang 7.15 malam, Perayu 

telah ditahan oleh pegawai Kastam Mohammad 

Aminnudin bin Abu Bakar atas arahan Pegawai Kastam 

Kanan Elangovan a/l Rethnesamy (SP5) di Lapangan 

Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur. Hasil imbasan ke 

a tas  bagasi  yang dibawa oleh Perayu telah 

menunjukkan imej yang mencurigakan. 

3.2. Seterusnya SP5 telah membuka bagasi Perayu dan 

mendapati ruang sulit di dalam bagasi itu. Perayu 

kemudiannya dibawa ke bilik pemeriksaan CPP1. Ketua 
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Unit CPP1, iaitu Muhammad Hasrul bin Mohd Fauzi 

(SP6) telah dimaklumkan tentang tangkapan yang dibuat 

terhadap Perayu. Hasil pemeriksaan lanjut terhadap 

bagasi  Perayu didapati  pelapik  tepi  bagasi  tersebut 

tebal seolah-olah seperti terdapat satu ruang 

(compartment) khas. 

3.3. “Compartment” khas tersebut telah dibuka dengan 

menggunakan kuku kambing dan “screw driver”. 

Kemudian ianya dibuka dengan gergaji dan didapati di 

dalamnya bahan Kristal berwarna putih. SP6 telah 

memasukkan serbuk Kristal putih tersebut di dalam beg 

plastik lutsinar yang dibekalkan oleh Jabatan Kastam. 

SP6 juga telah membuat timbangan terhadap serbuk 

Kristal tersebut dengan menggunakan alat penimbang 

yang dibekalkan oleh Jabatan Kastam. Berat kasar yang 

diperolehi ialah seberat 2.95 kg. 

3.4. SP6 telah membuat penandaan terhadap semua barang 

kes dan kemudiannya telah menyerahkan Perayu 

bersama-sama barang kes kepada Pegawai Penyiasat, 

Zaini @ Zani bin Taib (SP7). Seterusnya, SP6 telah 

membuat laporan tangkapan (P26). Borang bongkar dan 

juga borang serah menyerah telah disediakan dan 

ditanda sebagai eksibit P18 dan P25. 
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3.5. Pada 8.12.2011, SP7 telah menghantar barang-barang 

kes yang disyaki dadah berbahaya ke Jabatan Kimia 

Malaysia. Ahli Kimia Zulkefli bin Mohd Edin (SP4), telah 

menjalankan analisa terhadap serbuk kristal yang 

disyaki dadah berbahaya di dalam bungkusan bertanda 

A1(3). Hasil analisa yang telah dibuat oleh SP4, 

mendapati bahawa serbuk kristal jernih tersebut adalah 

dadah  berbahaya  jenis  Methamhepatmine  di  mana 

berat bersihnya adalah 2,212 gram, iaitu sejenis dadah 

berbahaya yang tersenarai di bawah ADB 1952. 

Kes Prima Facie 

[4] Di akhir kes pendakwaan, hakim bicara telah memutuskan 

bahawa pihak pendakwaan telah berjaya membuktikan kes prima 

facie terhadap Perayu. Perayu telah dipanggil untuk membela diri. 

[5] Kes Pembelaan 

5.1. Perayu telah memberikan keterangan secara bersumpah. 

Menurut Perayu, beliau berasal dari Azerbaijan dan telah 

datang ke Malaysia untuk tujuan bercuti. Ini adalah kali 

pertama Perayu datang ke Malaysia. Perjalanan beliau 

telah diatur oleh seorang bernama Ilkham. Perayu telah 

diperkenalkan kepada Ilkham oleh Samah dan Namig. 

Ilkham telah memberikan wang kepada Perayu untuk 

bercuti di Malaysia dengan syarat Perayu membawa 

bagasi (P9) untuk diserahkan kepada seorang bernama 

Edik di Malaysia. 
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5.2. Perayu sepatutnya dijemput oleh Edik sebaik tiba di 

lapangan terbang KLIA. Perayu telah mengakui bahawa 

beliau telah membuka dan melihat isi kandungan beg 

tersebut dan mendapati beberapa pakaian lelaki dan 

pakaian sukan wanita, tetapi tidak memeriksa beg tersebut 

secara terperinci. Apabila tiba di KLIA Perayu telah 

diarahkan untuk mengimbas beg yang dibawa oleh 

Pegawai Kastam. Beliau kemudiannya telah dimaklumkan 

bahawa terdapat barang yang disyaki dadah di dalam beg 

tersebut. 

5.3. Perayu telah menafikan bahawa dia mengetahui 

kandungan bagasi P9 dan tidak mempunyai pengetahuan 

langsung tentang kewujudan dadah yang ditemui tersorok 

di rangka bagasi tersebut. Menurut Perayu, bagasi itu 

telah diberikan oleh Ilkham untuk dibawa ke Malaysia dan 

diserahkan kepada seorang bernama Edik. 

[6] Catatan hakim bicara telah memutuskan dengan menggunapakai 

anggapan di bawah seksyen 37(d) ADB 1952 bahawa pembelaan 

Perayu tidak menimbulkan keraguan munasabah ke atas kes 

pendakwaan. Perayu kemudiannya telah disabitkan sepertimana 

pertuduhan (muka surat 37 Rekod Rayuan Tambahan). Namun 

begitu, Yang Arif Pesuruhjaya Kehakiman tidak menyediakan Alasan 

Penghakiman untuk kes ini di peringkat akhir kes pendakwaan, 

mahupun di akhir kes pembelaan kerana beliau telah bersara dari 

perkhidmatan semasa Notis Rayuan kes ini telah difailkan. 
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Petisyen Rayuan 

[7]  Di peringkat rayuan di hadapan kami, peguam terpelajar 

Datuk N. Sivananthan hanya meneruskan dengan dua isu sahaja: 

( i)  Perayu menyatakan bahawa beg tersebut  telah 

diberikan oleh individu bernama Ilkham dan telah 

memberikan nombor  telefon I lkham di  dalam 

percakapan beramaran ‘D30’ .  Namun,  t iada 

penyiasatan dibuat  terhadap pemilik  nombor  telefon 

tersebut  yang merupakan pengedar sebenar .  

( i i )  Perayu t idak ada pengetahuan tentang dadah yang 

tersorok di  dalam beg beliau,  maka beliau adalah 

seorang “ innocent  carrier”.  

Dapatan Kami 

[8] (i) Percakapan beramaran Perayu (D30) 

Peguam terpelajar telah berhujah bahawa pembelaan 

Perayu bukanlah satu penafian semata-mata, ini kerana 

percakapan beramaran Perayu (Eksibit D30) dirakam 

pada 8.12.2011 iaitu lima hari selepas tangkapan, 

Perayu telah memberi maklumat mengenai individu yang 

bernama Ilkham. Perayu telah menyatakan bahawa beg 

yang mengandungi dadah telah diberikan oleh Ilkham 

untuk diserahkan kepada Edik apabila beliau tiba di 

Malaysia. 
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[9] Peguam Perayu telah merujuk kepada muka surat 134 Rekod 

Rayuan Jilid 2, di mana pegawai penyiasat (SP7) mengakui bahawa 

Perayu ada memberi nama Ilkham dan nombor telefon Ilkham yang 

telah disimpan di dalam telefon bimbit beliau. Justeru, peguam 

Perayu menghujahkan bahawa SP7 gagal menyiasat mengenai 

Ilkham, walaupun maklumat mengenai nombor telefon Ilkham telah 

diberikan oleh Perayu kepada SP7. Menurut peguam Perayu, 

kegagalan untuk menyiasat perkara ini tidak dipertimbangkan oleh 

hakim bicara. 

[10]  Peguam juga telah berhujah bahawa SP7 semasa 

pemeriksaan balas  di  muka surat  134 Rekod Rayuan Ji l id  2 telah 

menyatakan bahawa beliau tidak dapat menjalankan penyiasatan ke 

a tas  nombor  telefon yang diberikan oleh Perayu kerana ia 

merupakan nombor telefon Azerbai jan.  Siasatan lanjut  terhadap 

Samah dan Namig juga t idak dibuat  oleh SP7 kerana mereka 

berada di  luar  negara .  SP7 mendapati  t iada alasan yang kukuh 

untuk membuat siasatan lanjut  terhadap mereka.  Peguam Perayu 

berhujah bahawa Perayu telah memberikan jawapan secara  jujur  

semasa pemeriksaan balas  di  muka surat  29 Rekod Rayuan 

Tambahan dan SP7 sepatutnya menyiasat  tentang Samah serta 

Namig sekurang-kurangnya dengan pihak kedutaan Azerbai jan.  

[11]  Sementara itu,  Timbalan Pendakwa Raya (TPR) telah 

berhujah bahawa Perayu tidak memaklumkan kepada pegawai 

tangkapan tentang kewujudan Ilkham yang telah memberikan beg 

P 9  u n t u k  d i s e r a h k a n  k e p a d a  E d i k ,  w a l a u p u n  b e l i a u  b o l e h  
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memahami dan bertutur Bahasa Inggeris .  Hal  ini  hanya 

dimaklumkan semasa percakapan beramaran direkodkan, iaitu lima 

(5) hari  selepas tarikh tangkapan. 

[12] Kami bersetuju dengan hujahan TPR dan mendapati bahawa 

walaupun nama Ilkham disebut dalam percakapan beramaran 

Perayu, tetapi Perayu gagal menyatakan butiran lanjut berkenaan 

penama Ilkham seperti nama penuh dan alamat Ilkham di negara 

beliau supaya polis boleh membuat siasatan lanjut terhadap individu 

ini. Kami juga merujuk kepada kes Public Prosecutor v. Adetunji 

Adeleye Suli [1993] 3 CLJ 113, di mana Mahkamah Agung 

memutuskan bahawa percakapan beramaran Perayu tidak 

seharusnya menjadi  asas untuk membebaskan tertuduh di  dalam 

sesuatu kes: 

“In the same way, in a case where the onus lies on an accused to rebut a 

statutory presumption, a voluntary out of court statement by the accused, 

and this would include a cautioned statement which is wholly exculpatory 

should not be made the foundation of an order of acquittal, especially at 

the close of the case for the prosecution, since, at that stage, the 

accused not having given evidence himself ,  his explanations could not 

be tested by cross-examination.” 

[13] Di dalam kes Teng Howe Sing v. PP [2009] 3 CLJ 733 

Mahkamah Persekutuan telah menerimapakai prinsip yang 

diputuskan di dalam kes PP v. Badrulsham bin Baharom [1988] 2 

MLJ 585: 
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“[30] … on this point we would like to refer the case of PP v. 

Badrulsham bin Baharom [1988] 2 MLJ 585, wherein Lim Beng Choon 

J at page 591 said that:  

… so we are le f t  wi th  nothing more than the bare  oral  assert ion of 

the accused that it was Noor Azlan who asked him to collect the bag on  

behalf of the former and that the accused himself had no knowledge of  

the contents  of  P3.  I f  that  the case,  one would hardly  imagine that  he 

would not have told either PW3 or PW5 at the railway station at  Alor  

Setar at the time of his arrest that P3 belonged to Noor Azlan instead of 

saying that  there was nothing in  P3. 

[31] In Badrulsham’s case, the court was of the view that the failure of 

the accused to inform the raiding officers that the white plastic beg 

belonged to Noor Azlan at the time of his arrest and only revealing this 

information during the interrogation two hours after his arrest, goes 

some way to support the case for prosecution.” 

[14] (ii) Pembelaan “Innocent Carrier” 

Perayu di dalam kes ini telah menyatakan bahawa beg yang 

mengandungi dadah telah diberikan oleh seorang bernama Ilkham 

dan menyatakan beliau tidak mengetahui beg tersebut 

mengandungi dadah. Kami berpendapat adalah tidak munasabah 

untuk Perayu bersetuju untuk datang ke Malaysia atas arahan orang 

yang baru dikenalinya. Di dalam keterangan Perayu, beliau 

mengakui hanya mengenali Ilkham sehari sebelum berlepas ke 

Malaysia. Pertemuan antara Perayu dan Ilkham dikatakan berlaku 

s ec a r a  keb e tu l an  s ah a j a .  ( r u j uk  muka  su r a t  16  dan  17  Rekod  
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Rayuan Tambahan). Apatah lagi segala pembelanjaan ditanggung 

oleh Ilkham. 

[15] Perayu juga telah menyatakan tujuan beliau datang ke 

Malaysia adalah untuk bercuti selain menyerahkan beg P9 kepada 

Edik dan beliau hanya akan tinggal di Malaysia selama 2 hari sahaja 

(rujuk muka surat 30 Rekod Rayuan Tambahan). Perayu juga tidak 

tahu apakah pekerjaan Ilkham, tidak tahu bagaimana beliau boleh 

menghubungi Ilkham, tidak tahu alamat Ilkham, tidak pernah 

berjumpa dengan Edik, tidak tahu apakah pekerjaan Edik dan 

bagaimana beliau boleh menghubungi Edik (rujuk muka surat 32 

Rekod Rayuan Tambahan).  Maka persoalannya adalah apakah 

motif Perayu untuk bersetuju menyerahkan bagasi P9 kepada 

seorang yang bernama Edik sedangkan Perayu tidak mengenali 

Edik, malah Perayu juga telah menerima USD600 sebagai wang 

upah daripada Ilkham. Tambahan pula adalah jauh lebih murah 

sekiranya Ilkham menghantar beg tersebut kepada Edik melalui 

khidmat kurier. 

[16]  Perayu didapati gagal memeriksa isi  kandungan beg yang 

telah diberikan oleh Ilkham kepada beliau. Sebagai seorang yang 

munasabah, Perayu sepatutnya memeriksa beg tersebut dengan 

lebih teliti lagi kerana beliau hanya mengenali Ilkham untuk tempoh 

waktu yang sangat singkat dan hubungan mereka juga bukan 

berdasarkan kepercayaan. Semasa disoal balas, Perayu telah 

memberitahu Mahkamah bahawa beliau telah menamatkan 

pelajaran di  Medical  College. Oleh yang demikian, Perayu adalah 
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seorang yang berpendidikan dan boleh memahami serta bertutur 

Bahasa Inggeris. Sebagai seorang yang berpelajaran,  Perayu 

sepatutnya telah mengesyaki niat Ilkham yang baru dikenali 

mengarahkan beliau menyerahkan beg P9 kepada Edik. Beliau 

juga tidak memberitahu pegawai tangkapan bahawa beg yang 

mengandungi dadah adalah bukan miliknya secara serta-merta 

walaupun beliau boleh berkomunikasi dalam Bahasa Inggeris.  

[17] Sehubungan dengan ini, kami berpandukan kepada kes PP v. 

Badrulsham bin Baharom [1988] 2 MLJ 585. 

Di mana di muka surat 591 dinyatakan: 

“… so we left with nothing more than the bare oral assertion of the 

accused that i t was Noor Azlan who asked him to collect the bag on 

behalf of the former and that the accused himself  had no knowledge of 

the contents of P3. If that be the case, one would hardly imagine that he 

would not have told either PW3 or PW5 at the railway station at Alor 

Setar at the time of his arrest that P3 belonged to Noor Azlan instead of 

saying that there was nothing in P3.” 

[18] Kami membuat kesimpulan bahawa pembelaan tiada 

pengetahuan tentang dadah atau ‘innocent carrier’ adalah tidak 

berasas kerana Perayu adalah orang yang telah membawa beg P9 

semasa tiba di KLIA, pakaian di dalam beg tersebut adalah milik 

Perayu, dan doktrin “willful blindness” terpakai di dalam kes ini 

kerana Perayu memilih untuk tidak memeriksa beg yang diberikan 

oleh individu yang baru dikenali. Perayu dengan itu tidak boleh 

s e w e n a n g - w e n a n g n y a  m e n y a t a k a n  b a h a w a  b e l i a u  t i d a k  
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mengetahui beg P9 yang dibawanya mengandungi dadah. Maka 

Perayu adalah pengedar dadah yang sebenar pada masa kejadian. 

[19] Selain daripada isu-isu di atas, Peguamcara terpelajar juga 

berhujah bahawa kegagalan hakim bicara untuk menyediakan 

alasan penghakiman telah memprejudiskan Perayu kerana hakim 

bicara tidak menyatakan di mana-mana bahagian di dalam Rekod 

Rayuan mengapakah beliau telah memanggil Perayu untuk 

memasukkan pembelaan dan seterusnya telah mensabitkan 

Perayu. Setelah meneliti Rekod Rayuan, adalah diakui bahawa 

hakim bicara tidak menyediakan alasan penghakiman beliau kerana 

beliau telahpun bersara dari perkhidmatan. 

[20] Kami berpendapat, ketiadaan alasan penghakiman di dalam 

kes ini tidak memprejudiskan Perayu. Perkara yang penting adalah 

untuk Perayu tahu tentang pembelaan yang akan dikemukakan oleh 

beliau sekiranya beliau diarahkan untuk memasukkan 

pembelaannya dan seterusnya memastikan pembelaan tersebut 

dapat menimbulkan keraguan ke atas kes pendakwaan: Rujuk kes 

Mahkamah Persekutuan Ahmad Najib Aris v. PP  [2009] 2 CLJ 800. 

[21]  Meskipun tiada sebarang alasan penghakiman disediakan 

oleh hakim bicara,  terdapat dapatan fakta (pada muka surat  37, 

Rekod Rayuan Tambahan) berhubung elemen pengetahuan yang 

sekaligus membentuk milikan dadah di  pihak Perayu ( jagaan 

dan/atau kawalan serta pengetahuan) apabila hakim bicara telah 

bersandarkan  kepada  anggapan  pe rundangan  d i  bawah  Seksyen  
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37(d) ADB 1952.  Elemen “pengedaran” pula boleh dibuktikan 

berdasarkan fakta kes yang dibuktikan bahawa perbuatan Perayu 

tergolong di bawah Seksyen 2 ADB 1952 iaitu perbuatan 

membawa (carrying) dan menyorok (concealing). 

[22]  Kami berpuashati  bahawa sabitan hakim bicara adalah 

selamat kerana terdapat  keterangan yang overwhelming .  

[23] Dengan alasan-alasan di atas, kami sebulat suara menolak 

rayuan Perayu sebagai tidak bermerit .  Justeru sabitan dan 

hukuman hakim bicara disahkan dan dikekalkan. 

(MOHTARUDIN BAKI) 

Hakim, 
Mahkamah Rayuan Malaysia. 

Bertarikh: 12 FEBRUARI 2016 

Kaunsel: 

Bagi pihak perayu - N Sivananthan 

Suite 1, L17-01, PJX Tower 

No. 16A, Persiaran Barat, 

46050 Petaling Jaya, Selangor 

Bagi pihak responden - Mohd Fairuz Johari, Timbalan Pendakwa 

Raya; Jabatan Peguam Negara 


