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ެ
ެ

ޞާ ެ
ޝަރީޢަތްެނިމުނުގޮތުގެެޚުލާ ެ
 ޤަޟިއްޔާެނަންބަރު2016/SC-JC/06ެ:
ސް
 ދަޢުވާކުރާެފަރާތްެ:ޕްރޮސިކިއުޓަރެޖެނެރަލްގެެއޮފީ ެ
ލެ
ވާެލިބޭެފަރާތްެ:ޙުސައިންެހުމާމްެއަޙްމަދުެ،ހެ.ލޮބީެެ/މާ ެ
 ދަޢު ެ
މުމަކީ ެނިހާއީެ
 މައްސަލައިގެ ެބާވަތްެ :ހެ .ލޮބީ ެޙުސައިން ެހުމާމް ެމެރުމަށް ެހައިކޯޓުން ެނިންމި ެނިން ެ
ން
ޙުކުމެއްކަންެކަށަވަރުކުރުމަށްެހުށަހަޅާެހުށަހެޅު ެ
 މައްސަލަެއައިގޮތްެ :ހައިކޯޓުގެ ެޙުކުމަކީެނިހާއީ ެޙުކުމެއްކަން ެކަށަވަރުކުރަންޖެހޭެޖިނާއީ ެމައްސަލަތައްެ
ން
އިލްތިމާސްކުރުމުގެެހުއްދައަށްެއެދިެހުށަހަޅާެފޯމު ެ
 ހުށަހެޅުނުެތާރީޚްެ21ެ:ފެބްރުވަރީެ2016
ސްޓްރީކުރެވުނުެތާރީޚްެ03ެ:މާރިޗްެ2016
 ރަޖި ެ
 ނިމުނުެތާރީޚްެ24ެ:ޖޫންެެ 2016
 މައްސަލަެނިންމިެގަޑި2:20 :
 މައްސަލަ ެބެލި ެފަނޑިޔާރުންގެ ެމަޖިލިސްެ :އުއްތަމަ ެފަނޑިޔާރު ެޢަބްދުﷲ ެސަޢީދުެ ،ފަނޑިޔާރުެ
ދުﷲެ،
ޢަބްދުﷲ ެޢަރީފްެ ،ފަނޑިޔާރު ެޢަލީ ެޙަމީދު ެމުޙައްމަދުެ ،ފަނޑިޔާރު ެއާދަމް ެމުޙައްމަދު ެޢަބް ެ
ދީ ެ
ފަނޑިޔާރުެޑރެ.އަޙްމަދުެޢަބްދުﷲެދީ ެ
ޔާ ެ
ފުކުރެވުނުެޤަޟިއް ެ
އިސްތިއުނާ ެ
 ނަންބަރު2014/HC-A/180 :
 ނިންމެވިެކޯޓުެ:ދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓު
 ހުށަހެޅުނުެތާރީޚްެ03ެ:ސެޕްޓެންބަރުެ2014
 ނިމުނުެތާރީޚްެ07ެ:ސެޕްޓެންބަރުެ2015
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
ވެބްސައިޓް | URL: www.supremecourt.gov.mv :ފެކްސް | Fax: + 960 3008554 :ފޯންTel: + 960 3009990 :
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އްެެެ ެ
ނުެނުކުތާތަ ެ
ެ ފާހަގަކުރެވު ެ
ެ-1މިއީެ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުގެެނަންބަރުެެ2015/14/SCސަރކިއުލަރެގައިވާެ
ގޮތުގެމަތިން ެނިހާއީ ެޙުކުމެއްކަން ެކަށަވަރު ެކުރަންޖެހޭ ެމައްސަލައެއްކަމަށް ެޕްރޮސިކިއުޓަރ ެޖެނެރަލްގެެ
އޮފީހަށް ެފެންނާތީެ ،ކްރިމިނަލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 1158/Cr-C/2012ޤަޟިއްޔާއިން ެހެ .ލޮބީެެެ
ޙުސައިން ެހުމާމް ެއަޙްމަދު ،މެރުމަށް ެކޮށްފައިވާ ެޙުކުމަކީ ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެހަމަތަކާ ެއެއްގޮތްވާެ
ގޮތުގެމަތިން ެކޮށްފައިވާ ެޙުކުމެއްކަމުގައި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ2014/HC-A/180
ޤަޟިއްޔާއިން ެނިންމާފައިވާ ެނިންމުމަކީ ެނިހާއީ ެޙުކުމެއްކަމަށް ެކަނޑައަޅައި ެދިނުމަށް ެއެދި ެޕްރޮސިކިއުޓަރެ
ޖެނެރަލްގެ ެއޮފީހުގެ ެފަރާތުންެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2014/HC-A/180ޤަޟިއްޔާެ
އިލްތިމާސްކޮށްދިނުން ެއެދި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓަށް ެހުށަހެޅުމުން ެބެލެވިފައިވާ ެޤަޟިއްޔާއެކެވެެެެެ.
މިެޤަޟިއްޔާގައިެދަޢުވާެލިބުނީެހެ.ލޮބީެޙުސައިންެހުމާމްެއަޙްމަދުެއަށެވެެ ެ.
ެ -2ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2014/HC-A/180ޤަޟިއްޔާގެ ެޝަރީޢަތްެ
ނިމުނުގޮތުގެ ެރިޕޯޓަށް ެބެލިއިރުެ ،އެ ެޤަޟިއްޔާއަކީެ ،ކްރިމިނަލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެެ1158/Cr-C/2012
ގޮތް ެނުވާކަމަށް ެބުނެެ ،އެ ެޤަޟިއްޔާެ
ތް ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެހަމަތަކާ ެއެއް ެ
ޤަޟިއްޔާ ެނިމިފައިވާ ެގޮ ެ
ން ެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ގެ ެފަރާތު ެ
ދު ެ
ން ެއެދިެހެ.ލޮބީެެ/ކެ.މާލެެ ،ޙުސައިންެހުމާމްެއަޙްމަ ެ
އިސްތިއުނާފުެކޮށްދިނު ެ
ހައިކޯޓަށްެހުށަހެޅުމުންެބެލެވިފައިވާެޤަޟިއްޔާއެކެވެެ .
ެ -3ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2014/HC-A/180ޤަޟިއްޔާގެ ެދަށުންެ،
ށްެ
އިސްތިއުނާފުެކުރެވުނުެކްރިމިނަލްެކޯޓުގެެނަންބަރުެެ1158/Cr-C/2012ޤަޟިއްޔާެނިމުނުގޮތުގެެރިޕޯޓަ ެ
ކުެެެެެެެ
ޙްމަދު ެއިތުރު ެބަޔަކާއެ ެ
ލެެ ،ޙުސައިން ެހުމާމް ެއަ ެ
ބެލިއިރު ،އެ ެޤަޟިއްޔާއަކީެ ،ހެ .ލޮބީ ެެ /ކެ .މާ ެ
ރެ .އުނގޫފާރުެ ،ގުލްފާމުގެެ ،ޑރެ .އަފްރާޝީމް ެޢަލީ ެ(ދ.ރ ެކާޑު ެނަންބަރު ެެ )A059949އަށްެ
ޙަމަލާދިނުމަށް ެރާވައިެ ،އެގޮތުން ެެ 01އޮކްޓޯބަރު ެެ 2012ދުވަހު ެެ 23:30އާއި ެެ 02އޮކްޓޯބަރު ެެ2012
ވަގުތެއްގައި ެޙުސައިން ެހުމާމް ެއަޙްމަދު ެއިތުރުބަޔަކާއެކުެ ،ހެ .ފުންވިލުެ
ދުވަހުގެ ެެ 02:00އާ ެދެމެދުގެ ެ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ށްގޮސް
ގެއަ ެ

ެޑރ.

ެއަފްރާޝީމް

ެޢަލީއަށް

ެތޫނު

ެއެއްޗަކުން

ެޙަމަލާދީ

ތީެެެެެެެެެެ،
ެމަރާލާފައިވާ ެ

ދުގެ ެމައްޗަށް ެޤަޞްދުގައި ެމީހަކު ެމަރާލުމުގެ ެކުށުގެ ެދަޢުވާ ެޕްރޮސިކިއުޓަރެ
ޙުސައިން ެހުމާމް ެއަޙްމަ ެ
ޖެނެރަލްގެެއޮފީހުގެެފަރާތުންެކުރުމުންެއެެކޯޓުންެބަލާފައިވާެޤަޟިއްޔާއެއްެކަމާއިެ ،
ދުގެެ
ކްރިމިނަލްެކޯޓުންެއެ ެޤަޟިއްޔާެނިންމާފައިވަނީެހެ.ލޮބީެެ/ޙުސައިންެހުމާމް ެއަޙްމަ ެ
މައްޗަށްެދައުލަތުންެކުރިެޤަޞްދުގައިެމީހަކުެމަރާލުމުގެެކުށުގެެދަޢުވާެޝަރީޢަތުންެބެލިއިރުެ،ދަޢުވާެލިބޭެ
ދުގެ ެމައްޗަށް ެމި ެދަޢުވާ ެހުށަހެޅުމާއެކު ެޝަރީޢަތުގެ ެފުރަތަމަ ެއަޑުއެހުމުގައިެ
ޙުސައިން ެހުމާމް ެއަޙްމަ ެ
ރު ެެ 2012ދުވަހުގެ ެެ 23:30އާއިެ
ޙުސައިން ެހުމާމް ެއަޙްމަދު ެދަޢުވާއަށް ެއިންކާރު ެކުރިއިރުެ 01ެ ،އޮކްޓޯބަ ެ
ެ 02އޮކްޓޯބަރު ެެ 2012ދުވަހު ެެ 02:00އާ ެދެމެދުގެ ެވަގުތެއްގައިެ ،މީނާ ެއިތުރު ެބަޔަކާއެކު ެހެ .ފުންވިލުެ
ގެއަށްގޮސް ެޑރެ .އަފްރާޝީމް ެޢަލީއަށް ެތޫނު ެއެއްޗަކުން ެހަމަލާދީ ެޑރެ .އަފްރާޝީމް ެޢަލީ ެމަރާލާފައިވާެ
ކަމަށް ެބުނެ ެެ 22މެއި ެެ 2013ދުވަހު ެބޭއްވުނު ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހުގައި ެއިޢުތިރާފު ެވެފައިވާތީ ެއާއިެެެ،
އަދިެެ 07ޑިސެންބަރުެެ 2012ދުވަހުެކްރިމިނަލްެކޯޓުގެެމުއްދަތުެމަޖިލީހުގައިވެސްެދަޢުވާއަށްެއިޢުތިރާފުވެެެ
ދިެެެެެެެ
ޑރެ .އަފްރާޝީމް ެޢަލީ ެމަރާލިކަމަށް ެޙުސައިން ެހުމާމް ެއަޙްމަދު ެއެއްބަސްވެފައިވާތީ ެއާއިެ ،އަ ެ

ެ 22މެއި ެެ 2013ވަނަ ެދުވަހުގެ ެފަހުން ެބޭއްވުނު ެޝަރީޢަތުގެ ެއަޑުއެހުން ެތަކުގައިެެެެެެެެެެ،
ެ 07ޑިސެންބަރު ެެ 2012ދުވަހު ެކްރިމިނަލް ެކޯޓުގެ ެމުއްދަތު ެމަޖިލީހުގައި ެޑރެ .އަފްރާޝީމް ެޢަލީެ
ލުހުން ެބިރު ެދެއްކުމުގެެ
މަރާލުމުގައި ެބައިވެރިވި ެކަމަށް ެބުނެފައިވަނީ ެމި ެމައްސަލަ ެތަޙްޤީޤްކުރި ެފު ެ
ޙްމަދަށްެ
ސަބަބުންކަމަށް ެޙުސައިން ެހުމާމް ެއަޙްމަދު ެބުނާއިރު ެއެފަދަ ެއެއްވެސް ެކަމެއް ެޙުސައިން ެހުމާމް ެއަ ެ
ޝަރީޢަތަށްެސާބިތުކޮށްދެވިފައިެނުވާތީެ،އެ ެއިޢުތިރާފަކީެއެއިންެރުޖޫޢަވެވޭެފަދަެސަބަބެއްެދެއްކިފައި ެނެތްެ
އިޢުތިރާފެއް ެކަމަށާއިެ 22ެ ،މެއި ެެ 2013ވަނަ ެދުވަހު ެބޭއްވުނު ެޝަރީޢަތުގެ ެއަޑުއެހުމުގައިެެެެެެެެެ
ޑރެ .އަފްރާޝީމް ެޢަލީއަށް ެތޫނު ެއެއްޗަކުން ެހަމަލާދީ ެޑރެ .އަފްރާޝީމް ެޢަލީ ެމަރާލާފައިވާކަމަށް ެބުނެެ
ދު ެވެފައިވާ ެއިޢުތިރާފަކީެ ،އެ ެއިޢުތިރާފުންވެސް ެރުޖޫޢަވެވޭފަދަ ެސަބަބެއްވެސްެ
ޙުސައިން ެހުމާމް ެއަޙްމަ ެ
ޙުސައިން

ެހުމާމް

ޙްމަދަށް
ެއަ ެ

އި
ެސާބިތުކޮށްދެވިފަ ެ

ެނުވާ

ެޞައްޙަ

ެއިޢުތިރާފެއް

ެކަމަށާއިެެެެެެެެެެ،
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ދުެ
ޑރެ .އަފްރާޝީމް ެޢަލީއަށް ެތޫނު ެއެއްޗަކުން ެހަމަލާދީ ެމަރާލުމުގައި ެޙުސައިން ެހުމާމް ެއަޙްމަ ެ
ދު ެޝަރީޢަތުގައިެވެފައިވާެއިޢުތިރާފުގެެއިތުރުންެދައުލަތުންެ
އިވާ ެކަމަށްެޙުސައިންެހުމާމްެއަޙްމަ ެ
ބައިވެރިވެފަ ެ
ދު ެއެ ެނުރައްކާތެރި ެޢަމަލު ެހިންގުމުގައި ެބައިވެރިެ
ހުށަހެޅި ެހެކިންގެ ެހެކިބަހުން ެޙުސައިން ެހުމާމް ެއަޙްމަ ެ
ވެފައިވާކަމަށްެޤަބޫލުކުރެވޭެމިންވަރަށްެހެކިބަސްެލިބިފައިވާތީެ،ބުނެވިދިޔަެކަންތައްތަކުގެެމައްޗަށްެބިނާކޮށްެ،
ދުގެ ެމައްޗަށް ެސާބިތުވާކަމަށް ެކަނޑައަޅައިެ،
ޤަޞްދުގައި ެމީހަކު ެމަރާލުމުގެ ެކުށް ެޙުސައިން ެހުމާމް ެއަޙްމަ ެ
އްގެ ެލޭ ެޙައްޤަކާ ެނުލައި ެއޮހޮރުވުމަކީ ެމަނާކަމެއްކަން ެކީރިތި ެޤުރުއާނުގެ ެނައްޞުންނާއިެެެ،
އިންސާނެ ެ
ފްރާޝީމް ެޢަލީގެ ެލޭ ެއޮހޮރުވާލަންޖެހޭ ެފަދަ ެއެއްވެސްެ
އަ ެ
ރަސޫލާ ެ(ސ) ެގެ ެސުންނަތުން ެއެނގޭއިރު ެޑރެ ެ .
ސަބަބެއް ެނެތުމުންނާއިެ ،ޑރެ .އަފްރާޝީމް ެޢަލީގެ ެވާރިޘުންގެ ެތެރެއިން ެދުނިޔޭގައި ެތިބި ެބާލިޣުވެފައިވާެ
ށްވާތީ ެއާއި ެބާލިޣުނުވާ ެކުޑަ ެދަރިންެެެެ
ނުންވަނީ ެމަރަށް ެމަރު ެހިފުންކަމަ ެ
ބުއްދި ެސަލާމަތުން ެތިބި ެއެންމެން ެބޭ ެ
ޑރެ .އަފްރާޝީމް ެޢަލީގެ ެތިބިކަމުގައި ެވީނަމަވެސް ެއެ ެކުދިންގެ ެޙައްޤުގައި ެޤިޞާޞްއާމެދު ެގޮތެއްެ
ކަނޑައެޅުމަކީެޑރެ.އަފްރާޝީމްެޢަލީގެެވާރިޘުންގެެތެރެއިންެބާލިޣުވެެބުއްދިެސަލާމަތުންެހުރިެމީހުންނަށްެ
ކުރެވިދާނެެކަމެއްކަމަށްެމާލިކީެމަޛުހަބުގެެޢިލްމުވެރިންެވިދާޅުވެފައިވާތީެ،އިސްލާމީެޝަރީޢަތުގައިވާެގޮތަށްެ
ދުގެ ެމައްޗަށް ެސާބިތުވި ެމި ެކުށުގެ ެޢުޤޫބާތަކީ ެމަރަށް ެމަރުކަމަށްެ
ބަލާއިރު ެޙުސައިން ެހުމާމް ެއަޙްމަ ެ
އި ެ
ކަނޑައަޅައިެ،ޙުސައިންެހުމާމްެއަޙްމަދުެމެރުމަށްެޙުކުމްކޮށްފައިެކަމާ ެ
މިކަންކަން ެއިސްވެ ެއިޝާރާތްކުރެވުނު ެކްރިމިނަލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރުެެ1158/Cr-C/2012
ޤަޟިއްޔާެނިމުނުގޮތުގެެރިޕޯޓުންެއެނގެއެވެެ ެ.
ެ -4ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުންެ ،އެ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2014/HC-A/180ޤަޟިއްޔާެ
ށްެެެެ
ނިންމާފައިވަނީެ ،ކްރިމިނަލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 1158/Cr-C/2012ޤަޟިއްޔާ ެއިސްތިއުނާފުކުރުމަ ެ
ހެ .ލޮބީ ެޙުސައިން ެހުމާމް ެއަޙްމަދު ެ(ދ.ރ ެކާޑު ެނަންބަރު ެެ )A369533ހުށަހެޅުމުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ހައިކޯޓުންެބަލާފައިވާެއެެޤަޟިއްޔާގައިެފާހަގަކުރެވުނުެނުކުތާތަކުގައިެބަޔާންކުރެވުނުެއެންމެހައިެކަންތައްތައްެ
ގެ ެމަތިން ެރިޢާޔަތްކޮށްެެެެ،
އެފަދައިން ެހުރުމާއެކުެ ،އެކަންތައްތަކަށް ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެހަމަތަކު ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ކްރިމިނަލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 1158/Cr-C/2012ޤަޟިއްޔާގައިެ ،ޑރެ .އަފްރާޝީމް ެޢަލީ ެޤަޞްދުގައިެ
ދުގެެމައްޗަށްެސާބިތުވާކަމަށްެކަނޑައަޅައިެ،އެ ެކުށުގެެޢުޤޫބާތެއްގެެ
މަރާލުމުގެެކުށްެޙުސައިންެހުމާމްެއަޙްމަ ެ
ދު ެމެރުމަށް ެކްރިމިނަލް ެކޯޓުން ެޙުކުމްކޮށްފައިވަނީ ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީެ
ގޮތުން ެޙުސައިން ެހުމާމް ެއަޙްމަ ެ
ހަމަތަކާ ެއެއްގޮތަށް ެކަމަށް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެއެ ެޤަޟިއްޔާ ެބެލި ެފަނޑިޔާރުންގެ ެމަޖިލީހުގެެ
ނުގޮތުގެެ
އިއްތިފާޤުން ެޙުކުމް ެކޮށްގެންކަން ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2014/HC-A/180ޤަޟިއްޔާ ެނިމު ެ
ރިޕޯޓަށްެބެލުމުންެއެނގެއެވެެ ެ.
ެ -5ކްރިމިނަލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 1158/Cr-C/2012ޤަޟިއްޔާއިން ެހެ .ލޮބީެެެ
ޙުސައިން ެހުމާމް ެއަޙްމަދު ،ޤަޞްދުގައި ެމީހަކު ެމަރާލުމުގެ ެކުށުން ެކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ެކަނޑައަޅައިެ،
ދު ެމެރުމަށް ެކޮށްފައިވާ ެޙުކުމަށް ެތާއީދުކޮށް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރުެ
ޙުސައިން ެހުމާމް ެއަޙްމަ ެ
ެ 2014/HC-A/180ޤަޟިއްޔާއިން ެކްރިމިނަލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 1158/Cr-C/2012ޤަޟިއްޔާއިންެ
ޤާނޫނީ ެއަދި ެޝަރުޢީ ެގޮތުން ެޞައްޙަ ެޙުކުމެއްކަމަށް ެކަނޑައަޅައި ެނިންމާފައިވާެ
ކޮށްފައިވާ ެޙުކުމަކީ ެ ެ
ނިންމުމަކީެ ،ނިހާއީ ެޙުކުމެއްކަން ެކަށަވަރުކޮށްދިނުން ެއެދި ެޕްރޮސިކިއުޓަރ ެޖެނެރަލްގެ ެއޮފީހުގެ ެފަރާތުންެ
ކޮށްފައިވާެއިލްތިމާސްެބިނާކުރާެނުކުތާތަކުގެ ެގޮތުގައިެމައިގަނޑުެެ 05ނުކުތާއެއްެދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެ
ކޯޓުގެެމިެޤަޟިއްޔާގައިެހުށަހަޅައިެއެކަންކަމާެބެހޭގޮތުންެވާހަކަެދައްކާފައިެވެއެވެެ.އޭގެތެރެއިންެ ެ:


ފުރަތަމަ ެނުކުތާއަކީެ ،ކްރިމިނަލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ1158/Cr-C/2012

ޤަޟިއްޔާެ،އެެކޯޓުންެނިންމާފައިވަނީެދަޢުވާެލިބޭެފަރާތްކަމުގައިވާެޙުސައިންެހުމާމްެއަޙްމަދުގެެއިޢުތިރާފުގެެ
މައްޗަށާއިެމައްސަލައިގައިެލިބިފައިވާެހެކިންގެެބަހާއިެއެހެނިހެންެޤަރީނާތަކުގެެމައްޗަށްެބިނާކޮށްގެންެކަމަށްެ
ވީހިނދުެ ،ޙުސައިން ެހުމާމް ެއަޙްމަދު ެމި ެމައްސަލައިގައި ެވެފައިވާ ެއިޢުތިރާފަކީ ެޞައްޙަ ެއިޢުތިރާފެއްކަމާއިެ
މައްސަލައިގައިެލިބިފައިވާެއެހެނިހެންެހެކިެޤަރީނާެސާބިތުކުރުމުގެެވަސީލަތެއްގެެގޮތުގައިެބޭނުންކޮށްފައިވަނީެ
ދުގެ ެމައްޗަށްެ
އެ ެހެކިތަކުން ެޙުސައިން ެހުމާމް ެއަޙްމަ ެ
ށް ެކަމާއި ެ ެ
ޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެއުޞޫލުތަކާ ެއެއްގޮތަ ެ
ޤަޞްދުގައިެމީހަކުެމަރާލުމުގެެކުށްެއެއްވެސްެޝުބުހާއެއްެނެތްެމިންވަރަށްެސާބިތުވާކަންެކަށަވަރުކުރުން.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
ވެބްސައިޓް | URL: www.supremecourt.gov.mv :ފެކްސް | Fax: + 960 3008554 :ފޯންTel: + 960 3009990 :
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ދެވަނަ ެނުކުތާއަކީެ ،ކްރިމިނަލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ1158/Cr-C/2012

ޙްމަދަށްެ
ޤަޟިއްޔާގެެޝަރީޢަތްެއެެކޯޓުގައިެހިންގުނުއިރުެ،މައްސަލައިގައިެދަޢުވާ ެލިބޭެޙުސައިންެހުމާމްެއަ ެ
ޤާނޫނުއަސާސީގެެެ 51ވަނަެމާއްދާގެެ(ބ)ެއާއިެ(ޅ)ެއާއިެ(ކ)ެއިން ެކަނޑައަޅާފައިވާެކުށުންެބަރީއަވުމަށްެ
މަސައްކަތް ެކުރުމުގެ ެޙައްޤާއި ެޤާނޫނީ ެވަކީލަކު ެއިޚްތިޔާރުކުރުމުގެ ެޙައްޤާއި ެޝަރީޢަތަށް ެޙާޟިރުކުރާެ
ހެކިންނާ ެސުވާލުކުރުމުގެެޙައްޤާއިެބޭނުންެހެކިންެޝަރީޢަތަށްެޙާޟިރުކޮށްދިނުމަށްެކޯޓުގައި ެއެދުމުގެެޙައްޤުެ
ޙްމަދަށްެލިބިދީފައިވާކަންެކަށަވަރުކުރުން.
ޙުސައިންެހުމާމްެއަ ެ


ތިންވަނަ ެނުކުތާއަކީެ ،ކްރިމިނަލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ1158/Cr-C/2012

ޙްމަދުގެ ެމައްޗަށް ެޤަޞްދުގައި ެމީހަކު ެމަރާލުމުގެ ެކުށް ެސާބިތުވާކަމަށްެ
ޤަޟިއްޔާއިން ެޙުސައިން ެހުމާމް ެއަ ެ
ކަނޑައަޅުއްވައި ެއެ ެކުށުގެ ެޢުޤޫބާތެއްގެ ެގޮތުން ެމެރުމަށް ެޙުކުމް ެކޮށްފައިވާއިރުެ ،އިސްލާމީ ެޝަރީޢަތުގައިެ
މަނާކުރާ ެސަބަބެއް ެޙުސައިން ެހުމާމް ެއަޙްމަދުގެ ެކިބައިގައި ެފުރިހަމަވެފައި ެނެތްކަންެ
ޤިޞާޞްހިފުން ެ ެ
ކަށަވަރުކުރުން.


ހަތަރުވަނަ ެނުކުތާއަކީެ ،ކްރިމިނަލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ1158/Cr-C/2012

ޤަޟިއްޔާގައި ެޙުސައިން ެހުމާމް ެއަޙްމަދު ެޑރެ .އަފްރާޝީމް ެޢަލީއަށް ެހަމަލާ ެދީފައިވަނީެެެެެެެެެެ
ޑރެ .އަފްރާޝީމް ެޢަލީ ެމަރާލުމުގެ ެޤަޞްދުގައިކަމަށްެކަނޑައަޅައިފައިވަނީ ެޝަރުޢީ ެހަމަތަކުގެ ެމަތިންކަންެ
ކަށަވަރުކުރުން.


ފަސްވަނަ ެނުކުތާއަކީެ ،ކްރިމިނަލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ1158/Cr-C/2012

ޙްމަދުގެ ެކިބައިން ެޤިޞާޞްހިފުމަށް ެކަނޑައެޅުއްވުމުގައިެެެެެެެެެ
ޤަޟިއްޔާއިން ެޙުސައިން ެހުމާމް ެއަ ެ
ޑރެ.އަފްރާޝީމްެޢަލީގެެވާރުތަވެރިންގެެބަސްެނަންގަވާފައިވަނީެޤާނޫނީެއަދިެޝަރުޢީެހަމަތަކާެއެއްގޮތްވާެ
ގޮތުގެމަތިންކަންެކަށަވަރުކުރުންެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
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ެ -6ކްރިމިނަލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 1158/Cr-C/2012ޤަޟިއްޔާއިން ެހެ .ލޮބީެެ
ޙްމަދު ެމެރުމަށް ެކޮށްފައިވާ ެޙުކުމަށް ެތާއީދުކޮށް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރުެ
ޙުސައިން ެހުމާމް ެއަ ެ
ެ 2014/HC-A/180ޤަޟިއްޔާއިންެ ،ކްރިމިނަލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 1158/Cr-C/2012ޤަޟިއްޔާއިންެ
ކޮށްފައިވާ ެޙުކުމަކީ ެޤާނޫނީ ެއަދި ެޝަރުޢީ ެގޮތުން ެޞައްޙަ ެޙުކުމެއްކަމަށް ެކަނޑައަޅައި ެނިންމަވާފައިވާެ
ލްގެ ެއޮފީހުގެ ެފަރާތުންެ
ށްދިނުން ެއެދި ެޕްރޮސިކިއުޓަރ ެޖެނެރަ ެ
ނިންމުމަކީެ ،ނިހާއީ ެޙުކުމެއްކަން ެކަށަވަރުކޮ ެ
ކޮށްފައިވާ ެއިލްތިމާސް ެބިނާކުރާ ެނުކުތާތަކުގެ ެގޮތުގައި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެމި ެޤަޟިއްޔާގެެ
ޝަރީޢަތަށް ެހުށަހަޅާފައިވާ ެނުކުތާތަކުގެެމައްޗަށާއިެ،މިެމައްސަލައާ ެގުޅިގެން ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހުގައި ެދެެ
ފަރާތުން ެދައްކާފައިވާ ެވާހަކަތަކުގެ ެމައްޗަށާއިެ ،މި ެމައްސަލައާ ެގުޅިގެން ެޝަރީޢަތަށް ެހުށަހެޅިފައިވާެެެެެެ
މި ެމައްސަލައާ ެގުޅޭ ެއެންމެހައި ެލިޔެކިޔުންތަކާއި ެބަޔާންތަކުގެ ެމައްޗަށާއިެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެެ
ނަންބަރު ެެ 2014/HC-A/180ޤަޟިއްޔާގެ ެޝަރީޢަތް ެނިމުނުގޮތުގެ ެރިޕޯޓުގެ ެމައްޗަށާއިެެެެެެެެެ،
މި ެބުނެވުނު ެޤަޟިއްޔާގެ ެދަށުން ެއިސްތިއުނާފުކޮށް ެބެލެވުނު ެކްރިމިނަލްެ
އަދި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެ ެ
ކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 1158/Cr-C/2012ޤަޟިއްޔާގެ ެޝަރީޢަތް ެނިމުނުގޮތުގެ ެރިޕޯޓުގެ ެމައްޗަށް ެޝަރުޢީެ
އަދި ެޤާނޫނީ ެނަޒަރަކުން ެބެލިއިރުެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެފަނޑިޔާރުންނަށް ެއަންނަނިވިެ
ކަންތައްތައްެފާހަގަކުރެވިފައިެވެއެވެެ .


ފުރަތަމަެކަމަކީެ،ކްރިމިނަލްެކޯޓުގެެނަންބަރުެެ1158/Cr-C/2012ޤަޟިއްޔާގައިެ

ޢުވާއާ ެގުޅިގެންެެެެ
ދުގެ ެމައްޗަށް ެއުފުލިފައިވާ ެއިސްވެ ެބަޔާންކުރެވިދިޔަ ެދަ ެ
ޙުސައިން ެހުމާމް ެއަޙްމަ ެ
ކްރިމިނަލް ެކޯޓުންެެ 20ޖަނަވަރީ ެެ 2013ދުވަހުެބޭއްވުނުެމި ެދަޢުވާގެެފުރަތަމަެއަޑުއެހުމުގައިެދައުލަތުންެ
ޙުސައިން ެހުމާމް ެއަޙްމަދުގެ ެމައްޗަށް ެކޮށްފައިވާ ެޤަސްދުގައި ެމީހަކު ެމެރުމުގެ ެކުށުގެ ެދަޢުވާ ެރަނގަޅަށްެ
ސާފުވެއްޖެކަމަށް ެބުނެ ެޙުސައިން ެހުމާމް ެއަޙްމަދު ެބަޔާންދީފައިވާކަން ެއެނގެން ެއޮތުމުން ެފުރަތަމަވެސްެ
ން ެފަށާފައިވަނީ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 51ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގައިެ
ކްރިމިނަލް ެކޯޓުން ެމި ެދަޢުވާ ެބަލަ ެ
ދުގެ ެމައްޗަށް ެބުނެވުނު ެޤަޟިއްޔާގެ ެދަށުންެ
އިން ެހުމާމް ެއަޙްމަ ެ
ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ެގޮތުގެމަތިން ެޙުސަ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
ވެބްސައިޓް | URL: www.supremecourt.gov.mv :ފެކްސް | Fax: + 960 3008554 :ފޯންTel: + 960 3009990 :
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ޙްމަދަށް ެރަނގަޅަށް ެސާފުވާގޮތަށްެ
ޢުވާގައި ެބުނާ ެކުށަކީ ެކޮބައިކަން ެޙުސައިން ެހުމާމް ެއަ ެ
އުފުލިފައިވާ ެދަ ެ
އަންގައިެބަޔާންކުރުމަށްފަހުެކަންެއެނގެންެއޮންނައޮތުމެވެ.


ދެވަނަެކަމަކީެ،ކްރިމިނަލްެކޯޓުގެެނަންބަރުެެ 1158/Cr-C/2012ޤަޟިއްޔާގައިެ

ލާފައިވާ ެދަޢުވާގެ ެފުރަތަމަ ެއަޑުއެހުމުގައި ެދައުލަތުންެ
ގެ ެމައްޗަށް ެއުފު ެ
ދައުލަތުން ެޙުސައިން ެހުމާމް ެއަޙްމަދު ެ
ދުގެ ެމައްޗަށް ެކޮށްފައިވާ ެޤަޞްދުގައި ެމީހަކު ެމެރުމުގެ ެކުށުގެ ެދަޢުވާ ެރަނގަޅަށްެ
ޙުސައިން ެހުމާމް ެއަޙްމަ ެ
ސާފުވެއްޖެކަމަށްެބުނެެއެެދަޢުވާއަށްެއެެދުވަހުެއާއިެއަދިެެ22މެއިެެ2013ވަނަެދުވަހުގެެކުރިންެބޭއްވުނުެ
އެެދަޢުވާގެެޝަރީޢަތުގެެއަޑުއެހުންެތަކުގައިެޙުސައިންެހުމާމްެއަޙްމަދު ެދަޢުވާއަށްެއިންކާރުެކޮށްފައިވާކަންެ
އެނގެންެއޮތްނަމަވެސްެއެެދަޢުވާެބެލުމަށްޓަކައިެކްރިމިނަލްެކޯޓުންެެ22މެއިެެ2013ވަނަެދުވަހުެބޭއްވުނުެ
ޝަރީޢަތުގެެމަޖިލީހަށްެޙުސައިންެހުމާމްެއަޙްމަދުެދީފައިވާެބަޔާނުގައިެޙުސައިންެހުމާމްެއަޙްމަދުގެެމައްޗަށްެ
ޢުވާގައި ެބުނާ ެޙާދިޘާެ ،ކުރިންވެސް ެކިޔައިދީފައި ެވާނެކަމަށާއި ،އެކަން ެހިނގާދިޔަގޮތްެ
އުފުލިފައިވާ ެމި ެދަ ެ
ތަޙްޤީޤުެމަރުޙަލާެހިނގަމުންެދިޔައިރުެ 07ެ،ޑިސެންބަރުެެ 2012ވަނަެދުވަހުެކްރިމިނަލްެކޯޓުގެެމުއްދަތުެ
މަޖިލީހަށް ެޤާޟީގެ ެކުރިމަތީގައި ެތެދަށް ެކިޔައިދީ ެފުލުހުންނަށް ެތެދުބަޔާނެއް ެދީފައިވާނެ ެކަމަށާެ ،އަދިެ
ދައުލަތުން ެއޭނާގެ ެމައްޗަށް ެކުރި ެމި ެދަޢުވާއަށް ެއިޢުތިރާފުވެ ެޑރެ .އަފްރާޝީމް ެޢަލީ ެމަރާލިކަމަށްެ
އިެެެެެެެ
ށް ެދީފައިވާ ެބަޔާނުގަ ެ
އެއްބަސްވާ ެކަމަށާއިެ ،ތަޙްޤީޤު ެމަރުޙަލާގައި ެކޯޓުގައި ެމުއްދަތު ެމަޖިލީހަ ެ
ބުނެފައިވާ ެބުނުމަކީ ެތެދެއްކަމަށާއިެ ،އަދި ެއެެ
ޑރެ .އަފްރާޝީމް ެޢަލީ ެމަރާލުމުގައި ެބައިވެރިވިކަމަށް ެ ެ
ވާ ެވާހަކަތަކެއް ެކަމަށާއިެ،
ބަޔާނުގައިވާ ެހުރިހާ ެވާހަކަތަކަކީ ެމި ެޙާދިޘާ ެހިނގާ ެދިޔަގޮތަށް ެކިޔައިދީފައި ެ
ވޭތުވެދިޔަެއަޑުއެހުންތަކުގައިެމިެމައްސަލައަށްެއިންކާރުކުރީެއޭގެެސަބަބުންެޢާއިލާއަށްެއިތުރުެއުނދަގުލެއްެ
ކުރިމަތިވެދާނެތީ ެކަމަށް ެބުނެ ެކްރިމިނަލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 1158/Cr-C/2012ޤަޟިއްޔާގެ ެދަށުންެ
ށްެެެ
ދުގެ ެމައްޗަށް ެއުފުލިފައިވާ ެޤަސްދުގައި ެމީހަކު ެމެރުމުގެ ެކުށުގެ ެދަޢުވާ ެބެލުމަ ެ
ޙުސައިން ެހުމާމް ެއަޙްމަ ެ
ެ 22މެއިެެ 2013ވަނަެދުވަހުެބޭއްވުނުެއެެޤަޟިއްޔާގެެޝަރީޢަތުގެެމަޖިލީހުގައިެޞަރީޙަބަހުންެޙުސައިންެ
ހުމާމްެއަޙްމަދުެއިޤުރާރުވެފައިވާކަންެއެނގެންެއޮންނަކަމެވެެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
ވެބްސައިޓް | URL: www.supremecourt.gov.mv :ފެކްސް | Fax: + 960 3008554 :ފޯންTel: + 960 3009990 :
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ތިންވަނަ ެކަމަކީެ 07ެ ،ޑިސެންބަރު ެެ 2012ވަނަ ެދުވަހު ެކްރިމިނަލް ެކޯޓުގެެ

ދުގެ ެއަމިއްލަ ެރުހުމާއިެ
ބަންދުގެ ެމުއްދަތުގެ ެމަޖިލީހަށް ެޤާޟީ ެކުރިމަތީގައި ެޙުސައިން ެހުމާމް ެއަޙްމަ ެ
އިޚްތިޔާރުގައިެދީފައިވާކަމަށްެޙުސައިންެހުމާމްެއަޙްމަދުެބުނާެބަޔާނުގައިެޑރެ.އަފްރާޝިމްެޢަލީެމަރާލުމަކީެ
ޙުސައިން ެހުމާމް ެއަޙްމަދަށް ެބަޔަކު ެމީހުން ެރުފިޔާ ެދޭނަމޭ ެކިޔައިގެން ެޙުސައިން ެހުމާމް ެއަޙްމަދު ެލައްވާެ
ންެ
ން ެނޫ ެ
ދިން ެކަމަށާއި ެހަމަލާދިނީ ެމަރާލަ ެ
ކުރުވި ެކަމެއް ެކަމަށާއިެ ،ޑރެ .އަފްރާޝީމް ެޢަލީއަށް ެހަމަލާ ެ
ލާ ެދިންފަހުން ެޑރެ .އަފްރާޝީމް ެޢަލީ ެމަރުވިކަން ެއެނގުނު ެކަމަށާއިެ ،އަދި ެމިކަންެ
ކަމަށާއިެ ،ހަމަ ެ
ރޭވިގޮތާއިެ ،ޑރެ .އަފްރާޝީމް ެޢަލީއަށް ެޙަމަލާދީފައިވާ ެގޮތް ެވަރަށް ެތަފްޞީލުކޮށް ެޙުސައިން ެހުމާމްެ
ދުގެ ެފަރާތުން ެކިޔައިދީފައިވާ ެކަމާއިެ ،މިގޮތުން ެމި ެޙާދިޘާ ެހިނގުމުގެ ެކުރިން ެކަން ެހިނގާދިޔަެ
އަޙްމަ ެ
ގޮތްތަކާއިެ ،އަދި ެޙާދިޘާ ެހިނގުމުގެ ެކުރިން ެރާއްޖެތެރެއަށް ެދިޔަ ެވާހަކަ ެއާއިެ ،މި ެޢަމަލު ެހިންގުމަށްޓަކައިެ
ެ 25ސެޕްޓެންބަރުެެ 2012ހާތާެމާލެެއައިެވާހަކަ ެއާއިެ،މިެޢަމަލުެހިންގުމުންެފައިސާެލިބޭނެކަމަށްެބުނެެ
ބަޔަކުެމީހުންެދެއްކިެވާހަކަެތަކާއިެ،މިެޢަމަލުެހިންގިކަމަށްެބުނާރޭެހެ.ފުންވިލުެގެއަށްެދިޔަގޮތާއިެ ،ޑރެ.
ޙަމަލާދިން ެގޮތާއިެ ،ޙަމަލާ ެދިނުމަށްފަހު ެޙުސައިން ެހުމާމް ެއަޙްމަދު ެޢަމަލުކުރިެ
އަފްރާޝީމް ެޢަލީ ެއަށް ެ ެ

ގޮތްވެސް ެވަރަށް ެތަފްޞީލުކޮށް ެޙުސައިން ެހުމާމް ެއަޙްމަދު ެކިޔައިދީފައި ެވާކަމާއިެ ،މިގޮތުން ެމި ެބަޔާނުގައިެެެެެެެެެެ
ޑރެ.އަފްރާޝީމްެޢަލީެދިރިއުޅޭ ެގެއަށްެެ 1އޮކްޓޯބަރުެެ 2012ވަނަެދުވަހުގެެރޭގެެވަގުތެއްގައިެއިތުރުެދެެ
މީހަކާއެކު ެދެ ެސައިކަލެއްގައި ެދިޔަކަމަށާއިެ ،ޙުސައިން ެހުމާމް ެއަޙްމަދު ެގޮސްވަނީ ެޑރެ .އަފްރާޝީމް ެޢަލީެ
ލު ެގެއަށް ެކަމަށާއިެ ،އެގޭތެރެއަށް ެވަދެ ެއެގޭތެރޭގައި ެހުރި ެސިޑިކައިރީގައިެ
ދިރިއުޅޭ ެހެ .ފުންވި ެ
މަޑުކޮށްލައިގެން ެހުރިކަމަށާއިެ ،އޭގެ ެފަސްވަރަކަށް ެމިނިޓް ެފަހުން ެޑރެ .އަފްރާޝީމް ެޢަލީ ެއެ ެގެއަށްެ

ންެެެެެެެެެެ
ނަވަރުގެެކަތިވަޅިއެއްެހޫރާލުމު ެ
ވަންކަމަށާއިެއެެވަގުތުެޑރެ.އަފްރާޝީމްެޢަލީއާެދިމާލަށްެެ08އިންޗިެހުން ެ
ޑރެ .އަފްރާޝީމް ެޢަލީއަށް ެސިހުން ެލިބި ެސަލާމަތްވުމަށް ެއަތްނެގި ެކަމަށާއިެ ،އަތުގައި ެކަތިވަޅިންެ
ލީގެ ެކަރުގައި ެކަތިވަޅިން ެޖެހިކަމަށާއިެ ،ޖެހީ ެކަރާއިެ
ން ެޑރެ .އަފްރާޝީމް ެޢަ ެ
ޖެހުނުކަމަށާއިެ ،އޭގެފަހު ެ
ކަނދުރާއާ ެދެމެދު ެހިސާބުން ެކަރުގެ ެކަނާތް ެފަރާތުގައި ެކަމަށާއިެ ،އޭގެފަހުން ެކަތިވަޅިން ެޖެހީ ެބޮލުގައިެ
ވާނެެކަމަށާއިެ،
ށް ެޖަހާފައި ެ
ނު ެކަމަށާއިެ،ކަތިވަޅިންެދެ ެބުރަ ެ
ކަމަށާއިެ،ބޮލުގެެބައެއްެފަޅައިގެންެގޮސްެވެއްޓު ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
ވެބްސައިޓް | URL: www.supremecourt.gov.mv :ފެކްސް | Fax: + 960 3008554 :ފޯންTel: + 960 3009990 :
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މިހެން ެޙަމަލާ ެދިނުމުގެ ެސަބަބުން ެޑރެ .އަފްރާޝީމް ެޢަލީ ެގޭތެރެއަށް ެވެއްޓިފައި ެއޮއްވާެެެެެެެެ
ދު ެޑރެ .އަފްރާޝީމް ެޢަލީ ެއަތުގައި ެހިފާ ެދަމާހަލާފައި ެސިޑިދަށަށް ެގެންދަންެ
ޙުސައިން ެހުމާމް ެއަޙްމަ ެ
އުޅުނުކަމަށާއިެ ،އޭރު ެޑރެ .އަފްރާޝީމް ެޢަލީ ެގައިން ެލޭފައިބަމުން ެދިޔަކަމަށާއިެ ،އެއްވެސް ެޙަރަކާތެއްެ
ންެެެެެ
މި ެބަޔާ ެ
މި ެބަޔާނުގައި ެބުނެފައިވާއިރުެ ެ ،
ނެތްކަމަށް ެޙުސައިން ެހުމާމް ެއަޙްމަދުގެ ެފަރާތުން ެދީފައިވާ ެ ެ
ެ 22މެއިެެ 2013މިެތާރީޚުގައިެބޭއްވުނުެކްރިމިނަލްެކޯޓުގެެނަންބަރުެެ 1158/Cr-C/2012ޤަޟިއްޔާގެެ
ޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހުގައި ެއިއްވުމުން ެއެއީ ެތެދު ެބަޔާނެއް ެކަމަށާއިެ ،އެ ެބަޔާނުގައި ެވަނީ ެކަންހިނގާ ެދިޔަެ
ގޮތްކަމަށްެބުނެެއެެބަޔާންެދިންކަމަށާއިެއެެބަޔާނުގައިވާެއެންމެހައިެވާހަކަތަކަށްެޙުސައިންެހުމާމްެއަޙްމަދުެ
ނުގައިެެެެެެެެ
ެ 22މެއި ެެ 2013ވަނަ ެދުވަހު ެކްރިމިނަލް ެކޯޓުގައި ެއިޤުރާރު ެވެފައިވާއިރު ެއެ ެބަޔާ ެ
ހާފައިވާކަންެއެނގެންެއޮންނަކަމެވެ.
ޙުސައިންެހުމާމްެއަޙްމަދުެސޮއިކޮށްެއިނގިލީގެެނިޝާންެޖަ ެ


ހަތަރުވަނަ ެކަމަކީެ ،މި ެމައްސަލައާ ެގުޅިގެން ެފެންނަންހުރި ެލިޔެކިޔުންތަކުގެެ

މައްޗަށް ެބަލާއިރުެ ،ޙުސައިން ެހުމާމް ެއަޙްމަދު ެވަނީ ެކްރިމިނަލް ެކޯޓުގެ ެފަނޑިޔާރެއްގެ ެކުރިމަތީގައިެެެެ
ޑރެ.އަފްރާޝީމްެޢަލީއަށްެޙަމަލާދިންކަމަށްެއެއްފަހަރަށްވުރެެގިނަެފަހަރުެއިޤުރާރުވެފައިެކަމާއިެ،މިގޮތުންެ
ދުގެެމައްޗަށްެތުހުމަތުެކުރެވުނުެކުށާ ެގުޅިގެންެއޭނާގެެތަޙުޤީޤުެކުރިއަށްެދިޔައިރުެ،
ޙުސައިންެހުމާމްެއަޙްމަ ެ
ެ 07ޑިސެންބަރު ެެ 2012ވަނަ ެދުވަހުެ ،އޭނާގެ ެބަންދުގެ ެމުއްދަތު ެއިތުރު ެކުރުމަށްޓަކައި ެކޯޓަށްެ
ޙާޟިރުކުރުމުންެއެެމަޖިލީހުގައިެޙުސައިންެހުމާމްެއަޙްމަދުެވަނީެޑރެ.އަފްރާޝީމްެޢަލީއަށްެޙަމާލާދިނުމަށްެ
ރޭވިގޮތާެ ،އަދިެއެކަންެޢަމަލީގޮތުންެހިނގާދިޔަގޮތްެވަރަށްެތަފްޞީލުކޮށްެބަޔާންކޮށްެކުށަށްެއިޢުތިރާފްވެފައިެ
ކަމާއިެ ،އަދި ެހަމަ ެއެގޮތަށް ެކްރިމިނަލް ެކޯޓުގެ ެއިސްވެ ެއިޝާރާތްކުރެވުނު ެއެ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރުެެ
ެ 1158/Cr-C/2012ޤަޟިއްޔާގެ ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހަށް ެެ 22މެއި ެެ 2013ވަނަ ެދުވަހުެެެެެެ
ދު ެދީފައިވާ ެބަޔާނުގައިވެސް ެއެ ެޤަޟިއްޔާގައި ެއޭނާގެ ެމައްޗަށް ެއުފުލިފައިވާެ
ޙުސައިން ެހުމާމް ެއަޙްމަ ެ
ށް ެެ 07ޑިސެންބަރު ެެ 2012ވަނަ ެދުވަހު ެކްރިމިނަލްެ
ދަޢުވާއަށް ެސާފުބަހުން ެއިޤުރާރުވެފައި ެވުމުގެ ެއިތުރަ ެ
ކޯޓުގެ ެމުއްދަތު ެމަޖިލީހަށް ެޙުސައިން ެހުމާމް ެއަޙްމަދު ެދީފައިވާ ެބަޔާނަކީ ެތެދު ެބަޔާނެއްކަމަށް ެސާފުބަހުންެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
ވެބްސައިޓް | URL: www.supremecourt.gov.mv :ފެކްސް | Fax: + 960 3008554 :ފޯންTel: + 960 3009990 :
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ެ22މެއިެެ2013ވަނަެދުވަހުެކްރިމިނަލްެކޯޓުގެެޝަރީޢަތުގެެމަޖިލީހުގައިެޙުސައިންެހުމާމްެއަޙްމަދުެބުނެެ،
ދުގެ ެމައްޗަށް ެއުފުލިފައިވާ ެޤަޞްދުގައި ެމީހަކު ެމަރާލުމުގެ ެކުށުގެ ެދަޢުވާއަށްެ
ޙުސައިން ެހުމާމް ެއަޙްމަ ެ
ޙުސައިން ެހުމާމް ެއަޙްމަދު ެސާފުބަހުން ެއިޤުރާރުވެފައިވާކަން ެބަޔާންވެދިޔަ ެގޮތުގެމަތިން ެއެނގެން ެއޮތްއިރުެ،
ެ 22މެއި ެެ 2013ވަނަ ެދުވަހު ެކްރިމިނަލް ެކޯޓުގެ ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހުގައި ެމައްސަލަ ެބެލި ެޤާޟީެ
ތަކުރާރުކޮށްެޙުސައިންެހުމާމްެއަޙްމަދު ެކުށަށްެވެފައިވާެއިޤުރާރުއާެގުޅިގެންެސުވާލުކޮށްފައިެވާއިރުެ،އެއިންެ
ގެެ
އެއްވެސް ެފަހަރަކު ެޙުސައިން ެހުމާމް ެއަޙްމަދު ެއެފަދައިން ެއިޤުރާރުވަނީ ެއޭނާއަށް ެކުރިމަތިވި ެމަޖުބޫރެއް ެ
ސަބަބުން ެނުވަތަ ެއެނޫން ެސަބަބެއް ެއޮވެގެންކަމަށް ެބުނެ ެއެކަން ެފަނޑިޔާރުގެ ެސަމާލުކަމަށް ެގެނެސްފައިެ
ނުވާކަމާއިެ ،އެއާ ެޚިލާފަށް ެއެ ެދުވަހު ެޙުސައިން ެހުމާމް ެއަޙްމަދު ެބުނެފައިވަނީ ެޙުސައިން ެހުމާމް ެއަޙްމަދު،
ޑރެ.އަފްރާޝީމްެޢަލީއަށްެޙަމަލާދިންކަމަށްެއިޢުތިރާފުވެެމައްސަލައާެގުޅިގެންެއިތުރަށްެދައްކާނެެވާހަކައެއްެ
ނެތްކަމަށްެކަމުގައިކަންެއެނގެންެއޮންނައިރުެ ،ތުހުމަތުެކުރެވޭެމީހާެބުއްދިެސަލާމަތުންެހުރެެ،ޝަރީޢަތުގެެ
ކީ ެޝަރީޢަތުން ެއެއަށް ެޢަމަލު ެކުރަންޖެހޭ ެޞައްޙަ ެއިޢުތިރާފެއް ެކަމާ ،އަދިެ
މަޖިލީހުގައިވާ ެއިޢުތިރާފަ ެ
ޝަރީޢަތަށްެޤަބޫލުކޮށްގެންެނުވާނެެއިޢުތިރާފަކީެމަޖުބޫރުެކޮށްގެންނާއިެޤާނޫނާެޚިލާފަށްެހޯދާެއިޢުތިރާފުކަންެ
ރުެ
ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 52ވަނަ ެމާއްދާއިން ެސާފުކޮށް ެއެނގެން ެއޮންނައިރު ެކްރިމިނަލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަ ެ
ލިފައިވާެޤަޞްދުގައިެމީހަކުެ
ދުގެެމައްޗަށްެއުފު ެ
ެ 1158/Cr-C/2012ޤަޟިއްޔާގައި ެޙުސައިންެހުމާމްެއަޙްމަ ެ
މެރުމުގެެކުށަށްެެ 07ޑިސެންބަރު ެެ 2012ވަނަ ެދުވަހާއިެއަދި ެެ 22މެއިެެ 2013ވަނަެދުވަހު ެކްރިމިނަލްެ
ދުގެ ެއަމިއްލަ ެރުހުމާއިެ
ކޯޓުގެ ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހުގައި ެޤާޟީގެ ެކުރިމަތީގައި ެޙުސައިން ެހުމާމް ެއަޙްމަ ެ
އިޚްތިޔާރުގައި ެއެއްވެސް ެމަޖުބޫރު ެކަމެއްނެތި ެއޭނާގެ ެނަފްސުގެ ެމައްޗަށް ެވެފައިވާ ެއިޢުތިރާފުތަކަކީެ
ޝަރީޢަތަށްެޤަބޫލުކުރެވޭެޞައްޙަެއިޢުތިރާފުތަކެއްކަންެޤާނޫނުއަސާސީގެެެ 52ވަނަެމާއްދާއަށްެރިޢާޔަތްކޮށްެ
ބެލުމުން ެއެނގެން ެއޮންނާތީ ެއާއި ެއަދި ެމީގެއިތުރުން ެޝަރުޢީ ެނަޒަރަކުން ެބަލާއިރުެ ،ޝަރީޢަތުގެެ
މަޖިލީހުގައި ެޤާޟީގެ ެކުރިމަތީގައި ެމީހަކުވާ ެއިޢުތިރާފުން ެރުޖޫޢުވުމާ ެގުޅޭގޮތުން ެއިސްލާމީ ެފިޤުހުގައިެ
ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ެކަންކަމަށް ެބަލާއިރު ެއެފަދަ ެއިޢުތިރާފު ެޤަބޫލުކުރުމާއި ެނުކުރުމުގައި ެދެ ެޙާލަތެއްވާކަމާއިެ
ތްﷲގެ ެޙައްޤު ެއެކުލެވޭ ެކަމެއްގައިވެވޭ ެއިޢުތިރާފު ެކަމާއި ،މީގެެ
މިގޮތުން ެފުރަތަމަ ެޙާލަތަކީ ެހަމައެކަނި ެމާ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
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ކަ ނޑައެޅިފައިވާ ެޒިނޭފަދަ ެކުށްތައް ެކަމާއި ެދެވަނަ ެޙާލަތަކީެ
މިސާލަކީ ެއިސްލާމީ ެޝަރީޢަތުގައި ެޙައްދު ެ ެ
ގެެދަރިއެއްގެެޙައްޤެއްެއެކުލެވޭެކަމެއްގައިެވެވޭެއިޢުތިރާފުކަމާއިެމީގެތެރެއިންެފުރަތަމަެބަޔާންކުރެވުނުެ
އާދަމު ެ
ޢުވެއްޖެނަމަެއެކަމުގެެމައްޗަށްެބުރަދަނެއްެދެވިދާނެކަމަށްެއިސްލާމީެފިޤުހުެ
ޙާލަތުގައިެވެވޭެއިޢުތިރާފުންެރުޖޫ ެ
ޢިލްމުވެރިން ެވިދާޅުވާ ެކަމާއިެ ،ނަމަވެސް ެޤިޞާޞްގެ ެމައްސަލަތައް ެފަދަ ެއާދަމުގެ ެދަރިއާގެ ެޙައްޤުެ
އެކުލެވިގެންވާ ެކަމެއްގައި ެމީހަކުވާ ެއިޢުތިރާފުން ެރުޖޫޢުނުވެވޭނެކަން ެއިސްލާމީ ެޝަރީޢަތުގެ ެފިޤުހުެ
މިެ
ޢިލްމުވެރިން ެލިޔުއްވާފައިވާ ެއިސްލާމީ ެފިޤުހު ެފޮތްތަކުން ެއޮޅުމެއްނެތި ެސާފުކޮށް ެއެނގެން ެއޮތުމުން ެ ެ
މައްސަލައިގައި ެޙުސައިން ެހުމާމް ެއަޙްމަދުގެ ެމައްޗަށް ެއުފުލިފައިވާ ެކުށަށް ެކްރިމިނަލް ެކޯޓުގެ ެޤާޟީގެެ
ންބަރު ެެ 2012ވަނަ ެދުވަހު ެއާއި ެއަދި ެެ 22މެއި ެެ 2013ވަނަ ެދުވަހުެެެެެ
ކުރިމަތީގައި ެެ 07ޑިސެ ެ
ދުެވެފައިވާެއިޢުތިރާފުތަކަކީެޝަރުޢީެއަދިެޤާނޫނީެހަމަތަކުގެމަތިންެބަލާއިރުެޞައްޙަެ
ޙުސައިންެހުމާމްެއަޙްމަ ެ
ތުމާއި ެއަދި ެބަޔާންވެދިޔަ ެކަންކަމުގެ ެމައްޗަށްެ
ރަނގަޅު ެއިޢުތިރާފުތަކެއް ެނޫންކަމަށްބެލެވޭނެ ެތަނެއް ެނެ ެ
ރިޢާޔަތްކޮށްެބެލުމުންެމިެމައްސަލައިގައިެހިމެނޭެކުށަށްެޙުސައިންެހުމާމްެއަޙްމަދުެވެފައިވާެއިޢުތިރާފުތަކުންެ
ށްެެެެެ
ރުޖޫޢަވުމަށް ެދައްކާފައިވާ ެވާހަކަތަކަކީ ެހަރުދަނާ ެރަނގަޅު ެއަސާސްތަކެއްގެ ެމައްޗަށް ެބިނާކޮ ެ
ޙުސައިން ެހުމާމް ެއަޙްމަދުގެ ެފަރާތުން ެދައްކާފައިވާ ެވާހަކަތަކެއް ެކަމުގައި ެބެލެވޭނެ ެހަރުދަނާ ެސަބަބުތަކެއްެ
ޙުސައިންެހުމާމްެއަޙްމަދުގެެފަރާތުންެދެއްކިފައިނުވާކަންެއެނގެންެއޮތުމެވެެ.


ރޭެެެެެެ
ފަސްވަނަ ެކަމަކީެ ،މި ެމައްސަލައިގައި ެޙަވާލާދެވޭ ެޙާދިޘާ ެހިނގި ެ

ދު ެހުރިތަން ެސާބިތުކޮށް ެދިނުމަށްޓަކައި ެއޭރު ެޙުސައިން ެހުމާމް ެއަޙްމަދާއެކީެ
ޙުސައިން ެހުމާމް ެއަޙްމަ ެ
ދުގެެފަރާތުންެހުށަހެޅިކަންެ
އުޅުނުކަމަށްެބުނާެބައެއްގެެނަންތަކެއްެހެކިންގެެގޮތުގައިެޙުސައިންެހުމާމްެއަޙްމަ ެ
ގެންެ
ނުގޮތުގެެރިޕޯޓުންެއެނ ެ
ކްރިމިނަލް ެކޯޓުގެެނަންބަރުެެ 1158/Cr-C/2012ޤަޟިއްޔާގެެޝަރީޢަތްެނިމު ެ
ދުގެެފަރާތުންެހުށަހެޅިެހެކިންެޝަރީޢަތަށްެޙާޟިރުކުރާނެެހަރުދަނާެ
އޮތްނަމަވެސްެ ،ޙުސައިންެހުމާމްެއަޙްމަ ެ
ން ެކްރިމިނަލް ެކޯޓުން ެނިންމާފައިވާ ެސަބަބަކީެ
އަސާސެއް ެނެތްކަމަށް ެބަލައިެ ،އެ ެހެކިން ެޙާޟިރު ެނުކުރަ ެ
ޙްމަދަށްެދިންެފުރުޞަތުެއޭނާެއަމިއްލައަށްެދޫކޮށްލުމަށްފަހުެ،
ދިފާޢީ ެހެކިެހުށަހެޅުމަށްެޙުސައިންެހުމާމްެއަ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ެ 22މެއި ެެ 2013ވަނަ ެދުވަހުެ ،މި ެމައްސަލަ ެއެ ެކޯޓުން ެބެލި ެޤާޟީގެ ެކުރިމަތީގައިެެެެެެެެެެ،
ދުގެ ެމައްޗަށް ެއުފުލިފައިވާ ެމި ެދަޢުވާއަށް ެޞަރީޙަ ެބަހުން ެއެއްވެސް ެޝައްކެތްެ
ޙުސައިން ެހުމާމް ެއަޙްމަ ެ
ނުވަތަ ެޝުބުހާއެއް ެނެތް ެމިންވަރަށް ެއިޢުތިރާފުވެފައި ެވާތީ ެއެ ެސަބަބަށްޓަކައިކަން ެކްރިމިނަލް ެކޯޓުގެެ
ނުގޮތުގެ ެރިޕޯޓުން ެއެނގެން ެއޮންނަ ެއޮތުމުގެެ
ނަންބަރު ެެ 1158/Cr-C/2012ޤަޟިއްޔާގެ ެޝަރީޢަތް ެނިމު ެ
ވެދިޔަ ެފަދައިން ެތުހުމަތު ެކުރެވޭ ެމީހާ ެބުއްދި ެސަލާމަތުން ެހުރެ ެޝަރީޢަތުގެެ
އިތުރުންެ ،ކުރިންވެސް ެބަޔާން ެ
ހުގައިވާ ެއިޢުތިރާފަކީ ެޝަރީޢަތުން ެއެއަށް ެޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ެޞައްޙަ ެއިޢުތިރާފެއް ެކަމާއިެ ،އަދިެ
މަޖިލީ ެ
ޝަރީޢަތަށް ެޤަބޫލުކޮށްގެން ެނުވާނެ ެއިޢުތިރާފަކީ ެމަޖުބޫރުކޮށްގެންނާއި ެޤާނޫނާ ެޚިލާފަށް ެހޯދާ ެއިޢުތިރާފުކަންެ
ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 52ވަނަ ެމާއްދާއިން ެސާފުކޮށް ެއެނގެން ެއޮންނައިރު ެކްރިމިނަލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރުެ
ދުގެެމައްޗަށްެއުފުލިފައިވާެޤަޞްދުގައިެމީހަކުެ
ެ 1158/Cr-C/2012ޤަޟިއްޔާގައިެޙުސައިންެހުމާމްެއަޙްމަ ެ
މެރުމުގެެކުށަށްެެ 07ޑިސެންބަރުެެ 2012ވަނަެދުވަހުެޤާޟީގެެކުރިމަތީގަ ެއާއިެ ،އަދިެެ 22މެއިެެ2013
ދުގެެއަމިއްލަެރުހުމާއިެ
ރިމަތީގައިެޙުސައިންެހުމާމްެއަޙްމަ ެ
ވަނަެދުވަހުެޝަރީޢަތުގެެމަޖިލީހުގައިެޤާޟީގެެކު ެ
އިޚްތިޔާރުގައި ެއެއްވެސް ެމަޖުބޫރު ެކަމެއްނެތި ެއޭނާގެ ެނަފްސުގެ ެމައްޗަށް ެވެފައިވާ ެއިޢުތިރާފުތަކަކީެ
ޝަރީޢަތަށްެޤަބޫލުކުރެވޭެޞައްޙަެއިޢުތިރާފުެތަކެއްކަންެޤާނޫނުއަސާސީގެެެ52ވަނަެމާއްދާއަށްެރިޢާޔަތްކޮށްެ
ތީ ެއާއި ެއަދި ެމީގެއިތުރުން ެޤިޞާޞްގެ ެމައްސަލަތައް ެފަދަ ެއާދަމުގެ ެދަރިއެއްގެެ
ބެލުމުން ެއެނގެން ެއޮންނާ ެ
ޟީގެެ
ޙައްޤުެއެކުލެވޭެކަމެއްގައިެއިޢުތިރާފުގެެޝަރުޠުތައްެފުރިހަމަވާެގޮތުގައިެޝަރީޢަތުގެެމަޖިލީހުގައިެޤާ ެ
ކުރިމަތީގައި ެމީހަކު ެއަމިއްލަ ެއިޚްތިޔާރުގައި ެއެއްވެސް ެމަޖުބޫރުކަމެއް ެނެތިވާ ެއިޢުތިރާފުން ެރުޖޫޢުެ
ނުވެވޭނެކަން ެއިސްލާމީ ެޝަރީޢަތުގެ ެފިޤުހު ެޢިލްމުވެރިން ެމިކަމާ ެގުޅިގެން ެހާމަކުރައްވާފައިވާ ެފިޤުހުގެެ
އަޙްކާމްތަކުން ެއެނގެން ެއޮންނާތީ ެއާއި ެއަދި ެހެކިން ެކޯޓަށް ެޙާޟިރުކުރުމަކީ ެވަކި ެހަމަތަކެއްގެ ެމަތިންެ

ޝަރީޢަތަށް ެހުށަހެޅޭެ ،އަދި ެވަކި ެހަމަތަކެއްގެ ެމަތިން ެކޯޓުން ެބަލައިގަނެވޭ ެކަމެއްކަމަށްވެފައިެެެެެެެެެެ
މި ެއުޞޫލުތަކަށް ެބެލުމެއްނެތި ެމައްސަލައެއްގެ ެޚަޞްމަކު ެކޯޓަށް ެޙާޟިރުކުރަން ެބޭނުންވާ ެކޮންމެ ެމީހަކުެ
ކޯޓަށް ެޙާޟިރުކޮށް ެއެ ެމީހެއްގެ ެބަޔާން ެނެގުންެކޯޓުގެެމައްޗަށް ެލާޒިމުކޮށްފައި ެނުވާކަން ެޤާނޫނުއަސާސީގެެ

ެ 51ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ކ) ެއިން ެރަނގަޅަށް ެއެނގެން ެއޮތުމުންެ ،މައްސަލައާ ެގުޅިގެންެެެެެެެެެެ
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ޙުސައިން ެހުމާމު ެއަޙްމަދުގެ ެވަކީލުގެ ެފަރާތުން ެކޯޓަށް ެޙާޟިރުކޮށްދިނުމަށް ެއެދިފައިވާ ެހެކިން ެދަށުކޯޓަށްެ
ޙާޟިރުކުރާނެ ެއަސާސެއް ެނެތްކަމަށް ެބަލައި ެއެ ެފަރާތްތައް ެޝަރީޢަތަށް ެޙާޟިރުކޮށްފައި ެނުވަނީ ެޝަރުޢީެ
އަދިެޤާނޫނީެހަމަތަކާެޚިލާފަށްކަމަށްެބެލެވޭނެެތަނެއްެނެތުމެވެ.


ހަވަނަެކަމަކީެ ،ކްރިމިނަލްެކޯޓުގެެނަންބަރުެެ 1158/Cr-C/2012ޤަޟިއްޔާގައިެ

ށްެ
ފުލިފައިވާ ެދަޢުވާގައި ެބުނާ ެޤަޞްދުގައި ެމީހަކު ެމަރާލުމުގެ ެކު ެ
ޙުސައިން ެހުމާމް ެއަޙްމަދުގެ ެމައްޗަށް ެއު ެ
އެެ
ޙުސައިން ެހުމާމް ެއަޙްމަދުގެ ެމައްޗަށް ެސާބިތުވާކަމަށް ެކްރިމިނަލް ެކޯޓުގެ ެއިސްވެ ެއިޝާރާތް ެކުރެވުނު ެ ެ
ކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 1158/Cr-C/2012ޤަޟިއްޔާ ެއާއި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުން ެއެ ެޤަޟިއްޔާެ
ތުން ެބަލާފައިވަނީެ
އިސްތިއުނާފުކޮށް ެބެލި ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2014/HC-A/180ޤަޟިއްޔާގެ ެޝަރީޢަ ެ
ދު ެކްރިމިނަލް ެކޯޓުގެ ެޤާޟީގެެ
ހަމައެކަނިެ ،ބަޔާންކުރެވިދިޔަ ެދެ ެތާރީޚުގައި ެޙުސައިން ެހުމާމް ެއަޙްމަ ެ
ތަކުގެ ެމައްޗަށް ެއެކަނި ެނޫންކަމާއިެ ،އަދި ެކިއެއްތަ! ެކްރިމިނަލް ެކޯޓުގެެ
ކުރިމަތީގައި ެވެފައިވާ ެއިޢުތިރާފު ެ
ބުނެވުނުެޤަޟިއްޔާގައިެޙުސައިންެހުމާމްެއަޙްމަދުގެެމައްޗަށްެއުފުލިފައިވާެޤަޞްދުގައިެމީހަކުެމެރުމުގެެކުށްެ
ދުގެެމައްޗަށްެސާބިތުވާކަމަށްެކްރިމިނަލްެކޯޓުންނާއިެއަދިެދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓުންެ
ޙުސައިންެހުމާމްެއަޙްމަ ެ
ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ެޙުސައިން ެހުމާމް ެއަޙްމަދު ،ބަޔާންކުރެވި ެދިޔަ ެދެ ެތާރީޚުގައި ެޤާޟީގެ ެކުރިމަތީގައިެ
ނާތަކުގެެ
ވެފައިވާެއިޢުތިރާފުެތަކުގެެއިތުރުންެމިެމައްސަލައާއެކުެދައުލަތުގެެފަރާތުންެހުށަހެޅިެހެއްކާއިެޤަރީ ެ
މައްޗަށް ެރިޢާޔަތްކޮށްގެން ެކަމާއި ެމިގޮތުން ެމި ެމައްސަލައިގައި ެދައުލަތުގެ ެފަރާތުން ެސާބިތުކޮށް ެދިނުމަށްެ
ބޭނުންވީެ ،ޙުސައިން ެހުމާމް ެއަޙްމަދު ،ޑރެ .އަފްރާޝީމް ެޢަލީއަށް ެޙަމަލާދިނުމަށް ެރޭވިކަމާއިެެެެެެެެ،
ެ 01އޮކްޓޯބަރު ެެ 2012ވަނަެދުވަހުގެެރޭެެ 23:30އާއިެެ 02އޮކްޓޯބަރު ެެ 2012ވަނަެދުވަހުގެެެ 2:00އާެ
ލު ެގެއަށްެގޮސްފައިވާ ެކަމާއިެ،
ދެމެދުގެެވަގުތެއްގައިެޙުސައިންެހުމާމްެއަޙްމަދު ެއިތުރުެބަޔަކާއެކުެހެ.ފުންވި ެ
ދު ެތޫނު ެއެއްޗަކުން ެޙަމަލާދީފައިވާ ެކަމާއިެ ،އަދި ެމިެ
ޑރެ .އަފްރާޝީމް ެޢަލީއަށްެ ،ޙުސައިން ެހުމާމް ެއަޙްމަ ެ
ޙަމަލާގެެސަބަބުންެޑރެ.އަފްރާޝީމްެޢަލީެމަރުވެފައިވާެކަމާއިެމިކަންތައްތައްކަންެއެނގެންެއޮންނައިރުެ،މިެ
ދަޢުވާ ެސާބިތުކުރުމަށް ެދައުލަތުގެ ެފަރާތުން ެޝަފަވީ ެހެކިންގެ ެގޮތުގައި ެހުށަހެޅި ެެ 06މީހެއްގެ ެހެކިބަސްެ
ނެގިފައިވާ ެކަމާއި ެއެއީ ެހެކި ެނަންބަރު ެެ 01އާއިެ ،ހެކި ެނަންބަރު ެެ 03އާއިެ ،ހެކިނަންބަރު ެެ 04އާއިެެެ،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
ވެބްސައިޓް | URL: www.supremecourt.gov.mv :ފެކްސް | Fax: + 960 3008554 :ފޯންTel: + 960 3009990 :
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މި ެހެކިވެރިން ެމިެ
ހެކި ެނަންބަރު ެެ 05އާއިެ ،ހެކި ެނަންބަރު ެެ 06އާއިެ،އަދި ެހެކި ެނަންބަރު ެެ 07ކަމާއި ެ ެ
ނަލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ1158/Cr-C/2012
މައްސަލައިގެ ެޝަރީޢަތަށް ެދީފައިވާ ެހެކިބަސްތައް ެކްރިމި ެ
ޤަޟިއްޔާއާއި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2014/HC-A/180ޤަޟިއްޔާގައި ެފާހަގަކޮށްފައިވާެ
އްގައި ެބެލުމުން ެމި ެހެކިބަސްތަކަކީެ ،ޙުސައިންެ
ކަމާއި ެމިފަރާތްތަކުން ެދީފައިވާ ެހެކިބަސްތަކަށް ެޖުމްލަގޮތެ ެ
ދު ެޑރެ .އަފްރާޝީމް ެޢަލީއަށް ެޙަމަލާދިންކަމަށް ެބުނެެ ،ޙުސައިން ެހުމާމް ެއަޙްމަދު ެވެފައިވާެ
ހުމާމް ެއަޙްމަ ެ
ގެންެއޮންނަކަމެވެެ.
އިޢުތިރާފުތަކަށްެއިތުރުެކަށަވަރުކަމެއްެގެނެސްދެނިވިެހެކިތަކެއްކަންެއެނ ެ


ހަތްވަނަެކަމަކީެ،މިެދަޢުވާެސާބިތުކުރުމަށްެދައުލަތުންެހުށަހެޅިެހެކިންގެެތެރެއިންެ

ބޫލުނުކުރެވޭނެ ެފަރާތެއްކަމަށްެެެެެެެ
ހެކި ެނަންބަރު ެެ 1އަކީެ ،ފާސިދުވެފައިވާެ ،އަދި ެހެކިބަސް ެޤަ ެ
ނާގެ ެކުށުގެެ
ކްރިމިނަލްެކޯޓުގައިެމިެމައްސަލަެހިނގިއިރުެޙުސައިންެހުމާމުގެެފަރާތުންެފާހަގަކޮށްފައިވާތީެއޭ ެ
އެ ެކޯޓުން ެބެލިބެލުމުން ެއޭނާއަކީ ެހެކިބަސްެ
ވާ ެކަމާއި ެމިގޮތުން ެ ެ
ރިކޯޑު ެކްރިމިނަލް ެކޯޓުން ެސާފުކޮށްފައި ެ
އެެ
ޤަބޫލުނުކުރެވޭ ެފަދަ ެކުށެއް ެޝަރީޢަތަށް ެސާބިތުވެ ެރެކޯޑެއް ެއޮތް ެފަރާތެއްކަން ެއެނގިފައި ެނުވާކަމަށް ެ ެ
ކޯޓުންެފާހަގަކޮށްފައިވާކަންެއެނގެންެއޮންނަކަމެވެ.


އަށްވަނަ ެކަމަކީ ،ބަޔާންކުރެވިދިޔަ ެހެކިންގެ ެހެކިބަހުގެ ެއިތުރަށްެ ،މި ެމައްސަލައާެ

ށްެމިެ
މުންެލިބޭެޤަރީނާތަކުގެެމައްޗަ ެ
ތަށްެހުށަހެޅިފައިވާެމާއްދީެހެކިތަކާއިެއެހެނިހެންެކަންކަ ެ
ގުޅިގެންެޝަރީޢަ ެ
އިވާެ
މައްސަލަ ެބެލިެދަށުކޯޓުންނާއިެހައިކޯޓުންެޝަރުޢީެއަދިެޤާނޫނީެހަމަތަކުގެެމަތިންެބަލައި ެވަޒަންކޮށްފަ ެ
ގެެ
ގިެކުށުގެެޢަމަލާއިެއޭނާ ެ
ދުެއަނިޔާވެރިެގޮތުގައިެހިން ެ
ކަމާއިެއަދިެމީގެއިތުރުންެޑރެ.އަފްރާޝީމްެޢަލީއާެމެ ެ
މަރުވުމާ ެޢިލާޤާ ެސަބަބިއްޔާގެ ެގުޅުމުން ެޝަރުޢީ ެހަމަތަކުގެމަތިން ެއެއްވެސް ެއޮޅުމެއްނެތި ެގުޅިފައިވާކަންެ
އިތުރަށް ެކަށަވަރުކުރެވިފައިވާ ެކަމާއިެ ،އެގޮތުންެ ،ޑރެ .އަފްރާޝީމް ެޢަލީއަށް ެޙަމަލާދިން ެރޭ ެއޭ.ޑީ.ކޭެ
ހޮސްޕިޓަލުން ެބެލި ެޑޮކްޓަރގެ ެފަރާތުން ެތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ެމެޑިކޯ ެލީގަލް ެރިކޯޑް ެޝަރީޢަތަށްެ
ންެެ
ހުށަހެޅިފައިވާއިރުެ ،އެ ެރިކޯޑު ެތައްޔާރުކުރި ެޑޮކްޓަރގެ ެބަސް ެޝަރީޢަތުން ެހޯދާފައިވާ ެކަމާއިެ ،މިގޮތު ެ
ލީގެެހަށިގަނޑު ެބެލިެޑޮކްޓަރެ،ޑރެ.އަފްރާޝީމްެޢަލީެހޮސްޕިޓަލަށްެގެންދިޔައިރުެ،
ޑރެ.އަފްރާޝީމްެޢަ ެ
ވާ ެކަމަށާއިެ
ދިރިހުރިކަމުގެެއެއްވެސްެނިޝާނެއްެފެންނަންެނެތް ެކަމަށާއިެ،ބޮޑެތިެގިނަެޒަޚަމުތަކެއްެލިބިފައި ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
ވެބްސައިޓް | URL: www.supremecourt.gov.mv :ފެކްސް | Fax: + 960 3008554 :ފޯންTel: + 960 3009990 :

ސަފްޙާ  22ގެ 16

ރުވެފައިވަނީ ެމި ެޒަޚަމުތަކުގެެ
އެއީ ެމީހަކު ެމަރުވެދާފަދަ ެޒަޚަމުތަކެއް ެކަމަށާއި ެޑރެ .އަފްރާޝީމް ެޢަލީ ެމަ ެ
ންދީފައި ެވުމުންެ،މެޑިކޯެލީގަލްެރިކޯޑުގައިވާެ
ސަބަބުންކަމަށްެބުނެެއެ ެފަރާތުންެޝަރީޢަތުގެެމަޖިލީހަށްެބަޔާ ެ
ކަންކަންެއިތުރަށްެކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާެކަންެރަނގަޅަށްެއެނގެންެއޮންނަކަމެވެ.


ވަވަނަެކަމަކީެ،ކްރިމިނަލްެކޯޓުގެެނަންބަރުެެ 1158/Cr-C/2012ޤަޟިއްޔާގެެ
ނު ެ

އިން ެހުމާމް ެއަޙްމަދަށްެ
ޝަރީޢަތް ެއެ ެކޯޓުގައި ެހިންގުނުއިރުެ ،މައްސަލައިގައި ެދަޢުވާ ެލިބޭ ެޙުސަ ެ
ޤާނޫނުއަސާސީގެެެ 51ވަނަެމާއްދާގެެ(ބ)ެއާއިެ(ޅ)ެއާއިެ(ކ)ެއިންެކަނޑައަޅާފައިވާެކުށުންެބަރީއަވުމަށްެ
މަސައްކަތް ެކުރުމުގެ ެޙައްޤާއި ެޤާނޫނީ ެވަކީލަކު ެއިޚްތިޔާރު ެކުރުމުގެ ެޙައްޤާއިެ ،ޝަރީޢަތަށް ެޙާޟިރުކުރާެ
ހެކިންނާެސުވާލުކުރުމުގެެޙައްޤާއިެ،ބޭނުންެހެކިންެޝަރީޢަތަށްެޙާޟިރުކޮށްދިނުމަށްެކޯޓުގައިެއެދުމުގެެޙައްޤުެ
މަދަށް ެލިބިދީފައިވާކަން ެކްރިމިނަލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ1158/Cr-C/2012
ޙުސައިން ެހުމާމް ެއަޙް ެ
ޤަޟިއްޔާގެެޝަރީޢަތްެނިމުނުގޮތުގެެރިޕޯޓުގައިެފާހަގަކޮށްފައިވާެނުކުތާތަކުންެސާފުކޮށްެއެނގެންެއޮތުމުންެ
ރުޙަލާގެެކޯޓުންެއެެމައްސަލަެނިންމާފައިވަނީެޤާނޫނުއަސާސީގެެެ 51ވަނަެމާއްދާގެެ(ބ)ެއާއިެ(ޅ)ެ
ދަށުެމަ ެ
އާއި ެ(ކ) ެއިން ެކަނޑައަޅާފައިވާ ެއެންމެހައި ެޙައްޤުތައް ެޙުސައިން ެހުމާމް ެއަޙްމަދަށް ެލިބިދީގެންކަންެ
ކަށަވަރުވާކަންެއެނގެންެއޮންނަކަމެވެ.


ދިހަވަނަ ެކަމަކީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 142ވަނަެ

މާއްދާއަށް ެރިޢާޔަތްކޮށް ެކްރިމިނަލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 1158/Cr-C/2012ޤަޟިއްޔާގެ ެދަޢުވާގައިެ،
ޚްގައިެ
ޙުސައިން ެހުމާމް ެއަޙްމަދު ،ޑރެ .އަފްރާޝީމް ެޢަލީ ެމަރާލާފައިވާކަމަށް ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެތާރީ ެ
ޢަމަލުކުރެވެމުންދިޔަ ެޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 1/66ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޤާނޫނުލް ެއުޤޫބާތު) ެއަށް ެބަލާއިރުެ ،މަރުގެެ
ކުށަށް ެކަނޑައަޅަންޖެހޭނީ ެއިސްލާމީ ެޝަރީޢަތުގައި ެމަރުގެ ެކުށަށް ެކަނޑައެޅިފައިވާ ެއަދަބުކަން ެއެނގެންެ
ވާެ
ދުގެެމައްޗަށްެކްރިމިނަލްެކޯޓުގެެބުނެވުނުެޤަޟިއްޔާގެެދަށުންެއުފުލާފައި ެ
އޮތްއިރުެ،ޙުސައިންެހުމާމްެއަޙްމަ ެ
މަށް ެވީހިނދުެ ،އިސްލާމީ ެޝަރީޢަތުގައިެ
ދަޢުވާއަކީ ެޤަޞްދުގައި ެމީހަކު ެމަރާލުމުގެ ެކުށުގެ ެދަޢުވާކަ ެ
ކަނޑައެޅިފައިވާ ެގޮތުގެމައްޗަށް ެރިޢާޔަތްކުރާއިރު ެ"قتل ެعمد" ެއަކީ ެ"ޢާންމުކޮށް ެމީހަކު ެމަރުވެދާފަދަެ
އްގެ ެސަބަބުން ެއެ ެމީހާ ެމަރުވުން"ެ
ވަސީލަތެއް ެބޭނުންކޮށްގެން ެއަނިޔާވެރިވުމުގެ ެޤަޞްދުގައި ެހިންގި ެޢަމަލެ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
ވެބްސައިޓް | URL: www.supremecourt.gov.mv :ފެކްސް | Fax: + 960 3008554 :ފޯންTel: + 960 3009990 :
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ކަން ެއެނގެން ެއޮންނައިރުެ ،އެކަން ެފުރިހަމަވުމަށް ެއިސްލާމީ ެޝަރީޢަތުގައި ެކަނޑައެޅިފައިވާ ެރުކުންތަކާއިެ
ދުގެ ެމި ެކުށުގެ ެޢަމަލުގައި ެފުރިހަމަވެފައިވާކަން ެސާފުކޮށް ެއެނގެންެ
ޝަރުޠުތައް ެޙުސައިން ެހުމާމް ެއަޙްމަ ެ
އޮތުމުންެ ،ކްރިމިނަލް ެކޯޓުގެ ެބަޔާންވެ ެދިޔަ ެޤަޟިއްޔާގެ ެދަށުން ެޙުސައިން ެހުމާމް ެއަޙްމަދުގެ ެމައްޗަށްެ
އުފުލިފައިވާ ެޤަޞްދުގައި ެމީހަކު ެމެރުމުގެ ެކުށުގެ ެދަޢުވާ ެސާބިތުކުރުމުގެ ެގޮތުން ެދައުލަތުގެ ެފަރާތުން ެމިެ
ށްެ
މައްސަލައިގެ ެޝަރީޢަތަށް ެހުށަހަޅާފައިވާ ެއިސްވެ ެބަޔާންކުރެވިދިޔަ ެހެކިތަކާއި ެޤަރީނާތަކުން ެކު ެ
ސާބިތުވާކަމަށް ެކަނޑައަޅާފައިވަނީ ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެހަމަތަކާ ެއެއްގޮތްވާ ެގޮތުގެމަތިން ެކަމާއިެެެެެ،
ދުެ
ޢުވާއަށްެޙުސައިންެހުމާމްެއަޙްމަ ެ
ދުގެެމައްޗަށްެކޮށްފައިވާެމިެދަ ެ
އަދިެދައުލަތުންެޙުސައިންެހުމާމްެއަޙްމަ ެ
ވެފައިވާ ެއިޢުތިރާފުތަކުންނާއި ެމި ެއިޢުތިރާފުތައް ެކަށަވަރުކޮށްދޭ ެދަލީލުތަކެއްގެ ެގޮތުގައި ެމި ެމައްސަލައިގެެ
ޝަރީޢަތަށް ެދައުލަތުގެ ެފަރާތުން ެހުށަހަޅާފައިވާ ެހެކިތަކުންނާއި ެޤަރީނާތަކުން ެޙުސައިން ެހުމާމް ެއަޙްމަދުެ
ލީެ
ކުރިއާލައި ެރާވައިގެން ެسبق ެاإلصراروالترصىد ެ(ެ )premeditationއާއެކު ެޑރެ .އަފްރާޝީމް ެޢަ ެ
ތުގައި ެމަރާލާފައިވާކަން ެއެއްވެސް ެޝައްކެއް ެނުވަތަ ެޝުބުހާއެއް ެނެތްމިންވަރަށްެ
އަނިޔާވެރި ެގޮ ެ
ސާބިތުކުރެވިފައިވާ ެކަމާއި ެއެހެންކަމުން ެދައުލަތުން ެޙުސައިން ެހުމާމް ެއަޙްމަދުގެ ެމައްޗަށް ެކޮށްފައިވާެ
ޤަސްދުގައި ެމީހަކު ެމަރާލުމުގެ ެކުށް ެއެއްވެސް ެޝުބުހާއެއް ެނުވަތަ ެޝައްކެއް ެނެތް ެމިންވަރަށް ެޙުސައިންެ
ތުވެފައިވާކަންެއެނގެންެއޮންނަކަމެވެެެ.
ހުމާމްެއަޙްމަދުގެެމައްޗަށްެސާބި ެ


ދާެ
އެގާރަވަނަ ެކަމަކީެ ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 21ވަނަ ެމާއްދާ ެއާއި ެެ 142ވަނަ ެމާއް ެ

ނޫނުލްއުޤޫބާތު) ެއަދި ެޤާނޫނު ެނަންބަރު ެެ9/2014
އާއި ެޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 1/66ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޤާ ެ
ންެ
(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު) ެގައި ެބަޔާންވެފައިވާ ެގޮތުގެ ެމައްޗަށް ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެނަޒަރަކު ެ
ބަލާއިރުެމީހަކުެމެރުމުގެެކުށަކީެޖިނާޔަތުގެެއެންމެެބޮޑެތިެކުށްތަކުގެެތެރެއިންެކުށެއްެކަމާއިެއަދިެމިެކުށަކީެ
ތެރެއިން ެކުށެއް ެކަމާއިެ،
ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ެދަށުން ެއެންމެ ެބޮޑެތި ެއަދަބުތައް ެކަނޑައަޅަންޖެހޭ ެކުށްތަކުގެ ެ ެ
ވިފައިވާ ެނަފްސެއް ެޙައްޤަކާ ެނުލައި ެމެރުމަކީ ެމާތްﷲ ެޙަރާމްކުރައްވައިފައިވާ ެއެންމެެ
އަދި ެޙުރުމަތްތެރި ެކުރެ ެ
ބޮޑެތިެކުށްތަކުގެެތެރެއިންެކުށެއްެއަދިެބޮޑެތިެފާފަތަކުގެެތެރެއިންެފާފައެއްެކަންެކީރިތިެޤުރުއާނާއި ެކީރިތިެ
ޢުން ެސާބިތުވެފައިވާ ެކަމާއި ެއެގޮތުން ެއަންނަނިވި ެއާޔަތްތަކުން ެލިބޭެ
ރަސޫލާ ެ(ސ) ެގެ ެސުންނަތާއި ެއިޖްމާ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
ވެބްސައިޓް | URL: www.supremecourt.gov.mv :ފެކްސް | Fax: + 960 3008554 :ފޯންTel: + 960 3009990 :
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َ َّ َ َّ ُ َّ
َّ
َ َۡ ُ ْ ۡ
َۡ ّ َ َ ُ َ َ ۡ ُ ٗ َ َ
ونا فل ۡد
ٱّلل إَِل ة ِٱۡل ِق ونو كتِل نظل
މެނޭކަމެވެَ " ެ .1ެ .وَل تل ُتلوا ٱنلَّف َس ٱل ِت حرم
ދަލީލު ެހި ެ

َج َع ۡل َيا ل َِو ِ ّلًِۦ ُش ۡل َطَٰ ٗيا فَ ََل ي ُ ۡۡسف ّّف ۡٱل َل ۡتل إىَّ ًُۥ ََك َن َن ُ
يص ٗ
ރއު ެސޫރަތުގެެެ 33ވަނަެ
ورا" (އަލް ެއިސް ާެ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ّللاެحزمةެތެރިކުރައްވާފައިވާެوفسއެއްެحقއަކާެލައިގެންމެނުވީެނުމަރާށެވެ!ެ
އާޔަތް)ެ"(އަދިެތިޔަބައިމީހުންَ ،ه
އަދި ެއަނިޔާގެގޮތުގައި ،މަރައިލެވޭމީހާ ެ(ދަންނާށެވެ!) ެފަހެ ،ހަމަކަށަވަރުން ،އެ ެމީހާގެ ެولىވެރިޔާއަށް،
ތިމަންރަސްކަލާނގެެބާރެއްެދެއްވީމެވެެ.ފަހެ ،قتلކުރުމުގައިެއޭނާެإسزاف ެނުކުރާހުށިކަމެވެ!ެހަމަކަށަވަރުންެ،

ٗ َ ُٓ
ۡ ۡ ۡ
އެ ެولىވެރިޔާއަކީ ،وصزލިބިގެންވާ ެމީހެއް ެކަމުގައިވިއެވެَ "ެ .2ެ ").و َنو َيل ُتل ُمؤن ِٗيا ُّن َت َع ّ ِهدا ف َج َزاؤهُۥ

َ َّ َ
َ َ َ َ َّ ُ َ َ ۡ َ َ َ َ ُ َ َ َ َّ َ ُ َ َ ً َ
ٗ
އނިސާއުެސޫރަތުގެެެ93
ضب ٱّلل عليًِ ولعيًۥ وأعد لۥ عذاةا ع ِظيها" ެ(އަ ް
ج َهي ُم خ َٰ ِ ِٗلا فِيها وغ ِ
ވަނަ ެއާޔަތް) ެ"އަދި ،قصدގައި ެمؤمهއަކު ެމަރާމީހާ ެ(ދަންނާށެވެ!) ެފަހެ ،އެމީހާގެ ެޖަޒާއަކީ ެނަރަކަޔެވެެ.
ّللا ،އެމީހާގެ ެމައްޗަށް ެކޯފާލައްވައި ެلعىة ެލެއްވިއެވެެ .އަދި،
އެތާނގައި ެދެމިހުންނަނިވި ެގޮތުގައެވެެ .އަދިَ ،ه
ބޮޑުވެގެންވާެعذابެއެމީހާއަށްެތައްޔާރުެކުރެއްވިއެވެެ".


ބާރަވަނަ ެކަމަކީެ ،ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގައި ެމީހަކު ެމެރުމުގެ ެކުށަށް ެއަދަބުެ

ކަނޑައަޅަންޖެހެނީ ެއިސްލާމީ ެޝަރީޢަތުގައިވާ ެގޮތުގެމަތިންކަމަށް ެބަޔާންވެފައިވާ ެކަމާއިެ ،އެގޮތުންެ ،މީހަކުެ
އިެ
ޤަޞްދުގައި ެމަރާލުމުގެ ެކުށަށް ެއިސްލާމީ ެޝަރީޢަތުގައި ެކަނޑައެޅިފައިވާ ެއުޤޫބާތަކީ ެޝަރީޢަތުގަ ެ
ކަނޑައެޅި ެބަޔާންވެފައިވާ ެޝަރުޢީ ެހަމަތަކުގެ ެމަތިން ެޤިޞާޞްހިފުންކަން ެކީރިތި ެޤުރުއާނުގެ ެޞަރީޙަެ
ކުންނާއިެއަދިެކީރިތިެރަސޫލާ ެ(ސ) ެގެ ެސުންނަތާއި ެދަންނަބޭކަލުންގެ ެއިޖްމާޢުން ެސާބިތުވާކަންެ
ނައްޞުތަ ެ

َ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ
އެނގެން ެއޮންނަކެމެވެެ .އެގޮތުން ެއަންނަނިވި ެއާޔަތުން ެލިބޭ ެދަލީލު ެހިމެނެއެވެَٰٓ "ެ .
يأيها ٱَّلِيو ءانيوا

ۡ َ ۡ َ ۡ ُ ُّ ۡ ُ ّ َ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ ۡ ُ َ ۡ ُ َ َ َ ۡ ُ َ
ُ َ َ َۡ ُ
ك ُم ۡٱلل َص ُ
ىث ى فهو ع ِ َ
ىث ة ِٱۡل َٰ
اص ِّف ٱللتل ٱۡلر ة ِٱۡل ِر وٱلعتد ة ِٱلعت ِد وٱۡل َٰ
ِف ُلۥ ن ِۡو
نتِب علي
ِ

َ
َ ۡ ۡ ُ َّ َ ٞ
ٌَََٓ َ
ۡ َ َٰ َ َٰ َ َ ۡ َ ٞ َ ۡ َ َ ۡ ُ ّ َّ ّ ٞ
ۡ
ۡ
َ
َ
ُ
ۡ
ٱع َت َدىَٰ
وف وأداء إِلًِ بِإِحسو ذل ِم َتفِيف نِو ربِكم ورۡحث ۗ ٞفه ِو
أخِيًِ َشء فٱت ِتاع ة ِٱلهعر ِ

َۡ َ َ َ ََُ َ َ ٌ َ
اب أ ِل ٞم" ެ(އަލް ެބަޤަރާ ެސޫރަތުގެ ެެ 178ވަނަ ެއާޔަތް) ެ"އޭ ެإيمانވެއްޖެެ
بعد ذَٰل ِم فلًۥ عذ
މީސްތަކުންނޭވެ!ެقتلކުރެވޭެމީހުންނާމެދުެقصاصހިފުންެތިޔަބައިމީހުންގެެމައްޗަށްެفزض ެކުރައްވައިފިއެވެެ.
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މިނިވަނަކަށް ެމިނިވަނެކެވެެ .އަޅަކަށް ެއަޅެކެވެެ .އަންހެނަކަށް ެއަންހެނެކެވެެ .ފަހެ ،އެމީހާގެ ެ(މަރުވި) ެأخއާގެެ
ފަރާތުން ެقصاصގެ ެބައެއް ެމާފުކުރެވުނު ެމީހާ ެ(ދަންނާށެވެ!) ެފަހެ ،އެމީހާގެ ެކިބައިން ެހެޔޮގޮތުގައި ެމަރުގެެ
ދިޔައަށް ެ(ވާރުތަވެރިޔާ) ެއެދުން ެހުއްޓެވެެ .އަދި ެإحسانތެރިކަމާއެކު ެމާފުކުރި ެފަރާތަށް ެ(މާފުކުރެވުނުމީހާ)ެ
ށް) ެދެއްވިެ
އެދިޔަެއަދާކުރުންެހުއްޓެވެެ.އެއީެތިޔަބައިމީހުންގެެވެރިރަސްކަލާނގެެحضزةންެ(ތިޔަބައިމީހުންނަ ެ
ލުޔެކެވެެ .އަދިެرحمةއެކެވެެ.އެއަށްފަހު ،ދެކޮޅުވެރިވެެعداوةތެރިވެއްޖެެމީހާެ(ދަންނާށެވެ!) ެފަހެ ،އެމީހާއަށްެ
ވޭންދެނިވިެعذابެހުއްޓެވެެ".


ކިބައިންެ
ތޭރަވަނަެކަމަކީެ،އަނިޔާވެރިެގޮތުގައިެޤަޞްދުގައިެމީހަކުެމަރާލިެޤާޠިލްގެެ ެ

މަށްފަހު ެޞުލްޙަވެރިވުމާއިެ ،ނުވަތަ ެޤާޠިލަށްެ
ޤިޞާޞްހިފުމާއި ެނުވަތަ ެޤާޠިލްގެ ެކިބައިން ެދިޔަ ެއަތުލު ެ
ޢަފޫކުރުމުގެ ެބާރުެ ،މަރާލެވުނު ެމީހާގެ ެ ެވަލީވެރިޔާއަށް ެލިބިދީފައިވާކަން ެކީރިތި ެޤުރުއާނުގެ ެޞަރީޙަެ
ނައްޞުން ެ(އަލް ެއިސްރާ ެސޫރަތުގެ ެެ 33ވަނަ ެއާޔަތުން) ެދަލީލު ެލިބެން ެއޮންނައިރު ،މި ެމައްސަލައިގެެ
ޢަލީގެެވާރިޘުންެއޭނާެ،މަރާލިެޤާޠިލުންނާމެދުެޢަމަލުކުރަންެބޭނުންވާެގޮތްެ
ޝަރީޢަތުގައިެޑރެ.އަފްރާޝީމްެ ެ
ސާފުކުރުމުގެ

ެގޮތުން

ެކްރިމިނަލް

ެކޯޓުގެ

ެނަންބަރު

ެ1158/Cr-C/2012

ެޤަޟިއްޔާގައިެެެެެެެެެެ

ންނަކީ ެކޮބައިތޯ ެބަލައި ެއެ ެމީހުންގެ ެބަސް ެހޯދާފައިވާ ެކަމާއިެ ،މިގޮތުންެ
ޑރެ .އަފްރާޝީމް ެޢަލީގެ ެވާރިޘު ެ
ޑރެ .އަފްރާޝީމް ެޢަލީގެ ެވާރިޘުންގެ ެތެރެއިން ެބާލިޣުވެެ ެ ،ބުއްދި ެސަލާމަތުން ެހުރި ެއެންމެހައި ެވާރިޘުންެ
ބޭނުންވަނީ ެޑރެ .އަފްރާޝީމް ެޢަލީ ެމަރާލި ެމީހެއްގެ ެނުވަތަ ެބައެއްގެ ެކިބައިން ެޤިޞާޞްކަން ެއެނގެންެ
އޮންނައިރު ެޑރެ .އަފްރާޝީމް ެޢަލީގެ ެވާރިޘުންގެ ެތެރޭގައި ެހިމެނޭ ެބާލިޣުނުވާ ެކުޑަކުދިން ެތިބިކަމުގައިެ
ވީނަމަވެސް ެއެ ެކުދިންގެ ެޙައްޤުގައި ެޤިޞާޞްއާމެދު ެގޮތެއް ެކަނޑައެޅުމަކީ ެޑރެ .އަފްރާޝީމް ެޢަލީގެެ
ވާރިޘުންގެ ެތެރެއިން ެބާލިޣުވެ ެބުއްދި ެސަލާމަތުންހުރި ެމީހުންނަށް ެކުރެވިދާނެ ެކަމެއްތޯ ެޤާނޫނުއަސާސީގެެ
ެ 274ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގައި ެއިސްލާމީ ެޝަރީޢަތްކަމަށް ެއެ ެޤާނޫނުގައި ެބުނެފައިވާ ެގޮތުގެ ެމައްޗަށްެ
ތަރު ެމަޛުހަބު ެކަމުގައިވާެ
ޢަތުގެ ެއިސްލާމީ ެފިޤުހުގެ ެހަ ެ
ރިޢާޔަތްކޮށް ެމިކަމުގައި ެއަހްލުއް ެސުންނަތި ެވަލްޖަމާ ެ
ވާގޮތުގެެ
ޙަންބަލީެމަޛުހަބުގެެޢިލްމުވެރިންެބުރަ ެ
ޢީ ެމަޛުހަބާއިެ ެ،
ޙަނަފީެމަޛުހަބާއިެ،މާލިކީެމަޛުހަބާއިެ،ޝާފި ެ
ންބަލީެމަޛުހަބުެބުރަވެފައިވަނީެ ،މަރާލެވުނުެމީހާގެެ
ށް ެބަލާއިރުެ ،މީގެ ެތެރެއިންެޝާފިޢީެމަޛުހަބާއިެޙަ ެ
މައްޗަ ެ
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ންގެ ެތެރޭގައި ެބާލިޣުނުވާ ެކުޑަކުއްޖަކު ެހުރިނަމަެ ،އެ ެކުއްޖާ ެބާލިޣުވެ ެތަޞައްރުފު ެފުދެންދެންެ،
ވާރިޘު ެ
ޘުންގެ ެތެރޭގައިެ
ރާލެވުނު ެމީހާގެ ެވާރި ެ
ޤާޠިލުގެ ެކިބައިން ެޤިޞާޞްހިފުން ެފަސްކުރުމަށް ެކަމުގައިވިޔަސްެ ،މަ ެ
ބާލިޣުނުވާ ެކުއްޖަކު ެހުރިނަމަވެސް ެއެ ެމީހުންގެ ެތެރޭގައި ެތިބި ެބާލިޣުވެ ެތަޞައްރުފު ެފުދިފައިވާ ެމީހުންެ
ޤިޞާޞްހިފުމަށްެއެދޭ ެއެދުމާ ެގުޅިގެން ެޤިޞާޞްހިފުމަށް ެޤާޟީ ެޙުކުމްެކޮށްފިނަމަެއެ ެސަބަބަށްޓަކައި ެއެެ
ޙަންބަލީ ެމަޛުހަބުގެ ެފިޤުހުވެރިން ެބުރަވެފައިވާކަމާއިެ،
ޙުކުމް ެބާޠިލެއް ެނުކުރެވޭނެކަމަށް ެޝާފިޢީ ެމަޛުހަބާއި ެ ެ
ޙަނީފާއާއިެ ،އަލްއިމާމު ެމާލިކުގެ ެރައުޔަކީެ ،ޤިޞާޞްއަކީެ ،އަނިޔާވެރި ެގޮތުގައިެ
އަދި ެއަލްއިމާމު ެއަބޫ ެ ެ
ތުގައި ެލިބިގެންވާެ
ޤަޞްދުގައިެމަރާލެވުނުެމީހާގެެވާރިޘުންގެ ެތެރެއިންެކޮންމެެވާރިޘަކަށްމެެ ،މުސްތަޤިއްލުެގޮ ެ
ޙައްޤެއްކަމަށް ެވުމާއިެ ،މަރާލެވުނު ެމީހާގެ ެވާރިޘުންގެ ެތެރޭގައި ެހިމެނޭ ެބާލިޣުވެފައިވާ ެމީހުންެ ،ޤާޠިލުގެެ
ސްެ
ބޭނުންނަމަެ ،އެ ެމީހުންގެ ެތެރޭގައި ެބާލިޣުނުވާ ެކުޑަކުއްޖަކު ެހުރިކަމުގައި ެވިއަ ެ
ކިބައިން ެޤިޞާޞްހިފަން ެ ެ
ލްގެ ެކިބައިން ެޤިޞާޞްހިފުން ެފަސްކުރަން ެނުޖެހުންެ
އޭނާ ެބާލިޣުވެ ެތަޞައްރަފު ެފުދެންދެން ެޤާޠި ެ
ކަމަށްވީހިނދުެ ،މިގޮތުގެމަތިން ެޙަނަފީ ެމަޛުހަބާއި ެމާލީކީ ެމަޛުހަބުގެ ެފިޤުހުގައި ެއިސްތިޤުރާރުވެފައިވާ ެމިެ
އުޞޫލާ ެއެއްގޮތްވާ ެގޮތުގެމަތިން ެޢަމަލުކުރުންެ ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 274ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެއާެ
އެއްގޮތްވާކަންެއެނގެއެވެެ.


ސާދަވަނަ ެކަމަކީެ ،ހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2014/HC-A/180ޤަޟިއްޔާ ެމިެ

ކޯޓުގައި ެއިލްތިމާސްކުރުމަށް ެޤާނޫނީގޮތުން ެކަނޑައެޅިފައިވާ ެމުއްދަތު ެފަހަނައަޅައި ެދިޔައިރުވެސްެެެެ،
ޙުސައިން ެހުމާމް ެއަޙްމަދުގެ ެފަރާތުން ެއެ ެޤަޟިއްޔާ ެމި ެކޯޓުގައި ެއިލްތިމާސްކޮށްފައި ެނުވުމަކީެެެެ،
ގެ ެފަރާތުން ެއެ ެޤަޟިއްޔާގެ ެޙުކުމް ެޤަބޫލުކޮށްފައިވާކަމުގެ ެމައްޗަށް ެދަލީލުކުރާެ
ޙުސައިން ެހުމާމް ެއަޙްމަދު ެ
ހަރުދަނާެޤަރީނާއެއްކަންެފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމެވެ.


ރަވަނަ ެކަމަކީެ،ޕްރޮސިކިއުޓަރެޖެނެރަލްގެެފަރާތުންެދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެ
ފަނަ ެ

ކޯޓަށްެހުށަހަޅާފައިވާެމިެމައްސަލައަކީެ،ކްރިމިނަލްެކޯޓުގެެނަންބަރު ެެ 1158/Cr-C/2012ޤަޟިއްޔާއިންެ
ެ 16ޖަނަވަރީ ެެ 2014ގައި ެކޮށްފައިވާ ެޙުކުމް ެއިސްތިއުނާފުކުރެވުނު ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރުެ
ެ 2014/HC-A/180ޤަޟިއްޔާއިންެ ،އެެޤަޟިއްޔާގެެޙުކުމަށްެތާއީދުކޮށްެ،ނިންމާފައިެއޮތުމާއެކުވެސްެއެެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ދުގެެފަރާތުން ެއެެޤަޟިއްޔާ ެއިސްތިއުނާފުނުކޮށް ެއޮވެެ،
ޤަޟިއްޔާގައި ެދަޢުވާެލިބޭެޙުސައިންެހުމާމްެއަޙްމަ ެ
އިސްތިއުނާފުގެ ެމުއްދަތު ެފަހަނައަޅައި ެދިއުމަށްފަހުެ ،އެ ެމައްސަލައަކީ ެނިހާއީ ެޙުކުމެއްކަންެ
ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް ެއެދިެ،ޕްރޮސިކިއުޓަރެޖެނެރަލްގެެފަރާތުންެދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓަށްެހުށަހެޅުމާެ
ގުޅިގެންެކްރިމިނަލްެކޯޓުގެެނަންބަރުެެ 1158/Cr-C/2012ޤަޟިއްޔާގެެޙުކުމަށްެތާއީދުކޮށްެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
އިވާފައިވާ ެޙުކުމަކީ ެނިހާއީ ެޙުކުމެއްކަން ެކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ެބެލެވިފައިވާެ
ހައިކޯޓުން ެކޮށްފަ ެ
މައްސަލައަކަށްވާއިރުެ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުންެމިެމައްސަލާގައިެކަންހިނގާފައިވާެގޮތުގެެމައްޗަށާއިެ
މިެބާވަތުގެެމައްސަލަތަކުގައިެޢަމަލުކުރަންޖެހޭެޝަރުޢީެއަދިެޤާނޫނީެހަމަތަކުގެެމައްޗަށްެވިސްނާެބެލިއިރުެ،
ކްރިމިނަލްެކޯޓުގެެނަންބަރުެެ 1158/Cr-C/2012ޤަޟިއްޔާގައިެކޮށްފައިވާެޙުކުމަށްެތާއީދުކޮށް ެހައިކޯޓުގެެ
ނަންބަރު ެެ 2014/HC-A/180ޤަޟިއްޔާއިން ެކޮށްފައިވާ ެޙުކުމް ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެހަމަތަކާެ
ޚިލާފުކަމަށް ެބެލެވޭނެ ެތަނެއް ެނެތްކަމަށް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެފަނޑިޔާރުންނަށް ެއިއްތިފާޤުެ
ޤީޤުކުރުމުގަެއާއިެއެެކުށުގެެއަދަބުެ
ވެވުނުެހިނދުެ،މިެމައްސަލައަކީެ،ޤަޞްދުގައިެމީހަކުެމެރުމުގެެކުށްެތަޙް ެ
ތަންފީޛުކުރުމުގައި ެއަމަލުކުރަންވީ ެގޮތުގެ ެޤަވާޢިދު ެނަންބަރު ެެ 27(ެ 2014/R-33އެޕްރީލް ެެ )2014ގައިެ
ކަނޑައެޅި ެބަޔާންވެފައިވާ ެއަޙްކާމުތަކާ ެއެއްގޮތްވާ ެގޮތުގެމަތިން ެތަންފީޛުކުރަންޖެހޭ ެމައްސަލައެއްކަންެ
ފާހަގަކުރެވިފައިވުމެވެ.
ެ

މް ެ
ޙުކު ެ
އިސްވެެދިޔަެސަބަބުތަކާއިެފާހަގަކުރެވުނުެނުކުތާތަކުގެެމައްޗަށްެރިޢާޔަތްކޮށްެބެލިއިރުެ ،
ކްރިމިނަލްެކޯޓުގެެނަންބަރުެެ1158/Cr-C/2012ޤަޟިއްޔާގައިެޑރެ.އަފްރާޝީމްެޢަލީެ،
ދުގެ ެމައްޗަށް ެސާބިތުވާކަމަށްެ
ޤަޞްދުގައި ެމަރާލުމުގެ ެކުށް ެހެ .ލޮބީ ެެ /މާލެ ެޙުސައިން ެހުމާމް ެއަޙްމަ ެ
ކަ ނޑައަޅައިެ ،އެ ެކުށުގެ ެޢުޤޫބާތެއްގެ ެގޮތުން ެޙުސައިން ެހުމާމް ެއަޙްމަދު ެމެރުމަށް ެޙުކުމް ެކޮށްފައިވަނީެ
ޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެހަމަތަކާ ެއެއްގޮތަށްކަމަށް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ2014/HC-A/180
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ޤަޟިއްޔާއިން ެކޮށްފައިވާ ެޙުކުމަކީެ ،ޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެހަމަތަކާ ެއެއްގޮތްވާ ެގޮތުގެމަތިން ެކޮށްފައިވާެ
ޙުކުމެއްކަން ެއެނގެން ެއޮންނާތީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2014/HC-A/180ޤަޟިއްޔާގައިެ
ށްެ
ކޮށްފައިވާ ެޙުކުމަކީ ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެހަމަތަކާ ެއެއްގޮތްވާ ެގޮތުގެމަތިން ެކޮށްފައިވާ ެޙުކުމެއްކަމަ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުގެެފަނޑިޔާރުންގެެއިއްތިފާޤުންެކަނޑައަޅައިެޙުކުމްެކޮށްފީމެވެެ .
ެ
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