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g
ޓު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯ 

ދިވެހިރާއްޖެ 

ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ 

 ު2010:ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ/HC-A/103

 ިފަރާތް:އިސްތިއުނާފު ކުރ

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް * ނަން: 

ޑެޕިއުޓީ ޕްރޮސިކިއުޓަރޖެނެރަލް އޒ. ޙުސައިން ޝަމީމް * ވަކީލު: 

އޒ. އަޙްމަދު ތަޢުފީޤް އ. ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓަރ * ވަކީލު: 

:ްއިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތ

ޕެރިމްރޯޒް/ ހދ. ވައިކަރަދޫ * ދާއިމީ އެޑްރެސް: އަޙްމަދު ޝާހް* ނަން:

ވ. ހައުލާމަންޒިލް/ މާލެ * މިހާރުގެ އެޑްރެސް: A138658* އައި.ޑީ.ކާޑު ނަންބަރު:

4059ޙަސީން، މމޚ ދަފްތަރު ނަންބަރު هللا ޢަބްދު އޒ. * ވަކީލް: 

 :ް1433ޝައްވާލ09ުނިމުނު ތާރީޚް:*1431މާދަލްއޫލާޖ20ުރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ތާރީޚ

2012އޯގަސްޓ201027ްމެއި 02

 :ު526އިސްތިއުނާފު ކުރެވުނު ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ/JC/2008

 ުޖިނާއީ ކޯޓު : ނިންމިކޯޓ

:ްމާރާމާރީ ހިންގުން ޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތ

:ް2009ނޮވެމްބަރ 15ނިމުނު ތާރީޚް:*2008މާރޗް 10ހުށަހެޅުނު ތާރީޚ
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:ާދަޢުވާގެ ޚުލާޞ

ނިމިފައިވާގޮތް ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ޤަޟިއްޔJC/2008ާ/526ކޯޓުގެ ނަންބަރު ޖިނާއީމިއީ، 

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އެދި އިސްތިއުނާފު ކޮށްދިނުމަށް ޤަޟިއްޔާހަމަތަކާ އެއްގޮތްނުވާކަމަށްބުނެ، އެ

އެކެވެ.ޤަޟިއްޔާބެލެވިފައިވާހުށަހެޅުމުން ހައިކޯޓަށްދިވެހިރާއްޖޭގެފަރާތުން އޮފީހުގެ

އެވެ. ހދ. ވައިކަރަދޫ/ ޕެރިމްރޯޒް، އަޙްމަދު ޝާހްޤަޟިއްޔާގައި، މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަކީ މި

:ްފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައ

ނިމިފައިވާގޮތް ޝަރުޢީ އަދި ޤަޟިއްޔJC/2008ާ/526ޖިނާއީކޯޓުގެ ނަންބަރު .1

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޤާނޫނީ ހަމަތަކާ އެއްގޮތްނުވާކަމަށްބުނެ، އެޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު ކޮށްދިނުމަށްއެދި 

ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށްޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ

ރިޕޯޓަށް ބެލިއިރު، ގެ ނިމުނުގޮތުޤަޟިއްޔJC/2008ާ/526ޖިނާއީކޯޓުގެ ނަންބަރު .2

ދުވަހުގެރޭ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި މާލޭ 2007އޭޕްރީލް 12އަކީ، އެޤަޟިއްޔާ

ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ހުރި ސ. ހިތަދޫ ނާޒުކީގޭ ޙުސައިން ޞަލާޙްގެ ގައިގައި ހދ. 

ހިތަދޫ ހަރީފީގެ އަޙްމަދު އަނިލްއާއި، ކަމަށް ސ. ރޯޒް އަޙްމަދު ޝާހް ޖެހިތަން ދުށްވައިކަރަދޫ/ ޕެރިމް

ޞަލާޙްގެ ބަނޑުގައި ،ގދ. ތިނަދޫ ސަކީނާމަންޒިލް އިބްރާހީމް ނާޝިދު ބުނާތީއާއި އަޙްމަދު ޝާހް

ވަނަ މާއްދާގެ 126ޢުޤޫބާތުގެ ބުނާތީ، ޤާނޫނުލްޙަސަން ނަޒީފް ޖެހިކަމަށް ސ. ހިތަދޫ ގުލްކަނދުގޭ

ރީ ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ދައުލަތުން ކުރުމުން ބެލެވިފައިވާ ދަށުން އަޙްމަދު ޝާހްގެ މައްޗަށް މާރާމާ

ޤަޟިއްޔާއެއްކަން އެނގެންއޮވެއެވެ.

ޙުކުމަށް ކުރައްވާފައިވާ ޤަޟިއްޔާގައJC/2008ި/526ޖިނާއީކޯޓުގެ ނަންބަރު .3

ގައި ޙުކުމް ކުރައްވާފައިވަނީ މިފަދައިންނެވެ. ބެލިއިރު އެޤަޟިއްޔާ

ހދ. ވައިކަރަދޫ/ ޕެރިމްރޯޒް އަޙްމަދު ޝާހްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުރައްވާފައިވާ "

ދުވަހުގެރޭ މަސްތުވާތަކެތީގެ 2007އޭޕްރީލް 12މާރާމާރީހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ޝަރީޢަތުން ބެލިއިރު، 

ޙުސައިން ޞަލާޙްގެ މައްސަލައެއްގައި މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިހުރި ސ. ހިތަދޫ/ ނާޒްކީގެ
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ގައިގައި އަޙްމަދު ޝާހް ޖަހައި މާރާމާރީ ހިންގިތަން ދުށްކަމަށް ދައުވާ ސާބިތުކުރުމަށް ދައުލަތުން ހުށަހެޅި 

ތިން ހެކިންގެ ތެރެއިން ދެމީހަކު ހެކިބަސްދީފައިވީކަމުގައި ވިޔަސް، އަޙްމަދު ޝާހް ދަޢުވާއަށް 

ޖެހިކަމަށް ތަޙްޤީޤުގައި ބުނެފައިވަނީ ޖަލު އިގައި އަޙްމަދު ޝާހްއިންކާރުކޮށްފައިވުމާއި، ޙުސައިން ޞަލާޙްގެ ގަ

ގައިގައި އަޙްމަދު ބަލަހައްޓަންތިބި ފުލުހުންނާއިމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިފައިހުރުމުން ކަމަށާއި، ޙުސައިން ޞަލާޙް

ބަންދުގައި ޝާހް ނުޖަހާކަމަށް ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ތިންވަނަ ހެކި ބުނެފައިވުމާއި، ތިން ހެކިންވެސް ތިބީ

ކަމަށްވުމާއި، އަޙްމަދު ޝާހްއަކީ ޖަލު ބަލަހައްޓަން އެވަގުތު އިސްވެހުރި މީހާއަށްވުމާއި، ޖަލުގައި 

ޖަލުބަލަހައްޓަންތިބޭ މީހުންނާއިމެދު ހިތްހަމަނުޖެހުމެއް އޮތުމަކީ ހައްޔަރުކޮށްފައިތިބޭ މީހުންގެ ހިތުގައި

ބެލުމުގެ ދަށުގައި ޖަލުގައި ހައްޔަރު ކޮށްފައިތިބި ދެމީހުންގެ އެކަށީގެންވާ ކަމަކަށްވުމާއި، އަޙްމަދު ޝާހުގެ 

އަޙްމަދު ޝާހްގެ މައްޗަށް ބަހުގެ އިތުރުން، އިތުރުއެއްވެސް ހެއްކެއް ޤަރީނާއެއް މިމައްސަލާގައި ނެތުމާއިއެކު،

އަޙްމަދު ވާދައުލަތުން ކުރައްވާފައިވާ ދައުވާ އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް ސާބިތުނުވާތީ، މިދަޢު

ޝާހްގެ މައްޗަށް ސާބިތުނުވާކަމަށް ޙުކުމްކޮށްފީމެވެ." މިފަދައިންނެވެ.

ނިމިފައިވާ ގޮތް ޝަރުޢީ އަދި ޤަޟިއްޔJC/2008ާ/526ޖިނާއީކޯޓުގެ ނަންބަރު .4

) (ހަތަރެއ4ްޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުންނޫންކަމަށްބުނެ،ޤާނޫނީ ހަމަތަކާއެއްގޮތް 

ނުކުތާއެއް ހުށަހަޅައި އެނުކުތާތަކާ ބެހޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަ 

ދައްކާފައިވެއެވެ.

ދުވަހު 2007އޭޕްރީލް 12ގައި ދަޢުވާލިބޭ އަޙްމަދު ޝާހް، މިމައްސަލާ (ހ) ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ:

ހިތަދޫ ނާޒުކީގެ ޙުސައިން ޞަލާޙްގެ ގައިގައި ޖަހައި، މާރާމާރީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ސ. 

. ހިތަދޫ ގުލްކަނދޫގޭ ޙަސަން ނަޒީފް ހިންގިތަން ދުށްކަމަށްބުނެ، ސ. ހިތަދޫ ހަރީފީގެ އަޙްމަދު އަނިލްއާއި ސ

ވާކަމަށް ބުނެ އި ހެކިބަސް ދީފައިވާއިރު، އެހެކިންގެ ހެކިބަހުގެ މައްޗަށް ބުރަދަން ނުދެއްވައި މައްސަލަ ނިންމަވާފަ

ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.

ގެ ނަޒީފް މިމައްސަލާގައި ހެކިބަސްދީފައިވާ އަޙްމަދު އަނިލްއާއި ޙަސަން (ށ) ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ،

މީހުންކަމަށްވެފައި، ނުވަނީ، އެދެމީހުންނަކީ އެވަގުތު ބަންދުގައި ތިބި ދެހެކިބަސް ޝަރީޢަތަށް ޤަބޫލުކުރެވިފައި 

ށް އަ ށް ހުރި އަޙްމަދު ޝާހްމުގައި އެވަގުތު އެންމެ އިސްކޮދަޢުވާލިބެނީ ޖަލު ބެލެހެއްޓުގައި މިމައްސަލާ 

ގައި ގެ މައްޗަށް ޖަލުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ތިބޭ މީހުންގެ ހިތްތަކުގައި ޢާންމުގޮތެއް ކަމަށްވާތީއާއި، އަޙްމަދު ޝާހް
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ކަމެއް އޮތް މީހަކު، އެކަކު އަނެކަކުގެ މައްޗަށް ރުޅިވެރިކަން އޮންނާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީއާއި، އެފަދަ ރުޅިވެރި

ދޭ ހެކިބަހާމެދު ޝައްކު އުފެދޭކަމަށާއި، އެދެމީހުންގެ ބަހަށް ބާރުދޭ ޤަރީނާއެއް ހުށަހެޅިފައި ނެތަތީ، 

ވާކަމަށް ނު އެދެމީހުންގެ ބަހުގެ މައްޗަށް ބަލައި، އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއް ނެތް މިންވަރަށް ކުށް ސާބިތު 

މަކީ ތިއްބު ތުން، ބަންދުގައި މީހުން ބޭ ޤާނޫނީ ނިޒާމު ހަމަޖެހިފައި އޮތް ގޮގެދިވެހިރާއްޖޭ ނިންމެވިއިރު،

ފުލުހުންގެ ޖަލު ބެލެހެއްޓުމާ ޙަވާލުވެހުރި މީހާގެ އިޚްތިޞާޞުގައި ހިމެނޭ ކަމަކަށްނުވާތީއާއި، ޖަލުގައި 

ލުތަކަކީ ލިޔެވި، އެމައްޗަށް ކުރަންޖެހޭ ގޮތްތަކާއި އުޞޫ ބަންދުކޮށްފައިތިބޭ މީހުންނާމެދު މުޢާމަލާތު 

ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ އުޞޫލުތަކަށްވާތީއާއި، ވަކިވަކި ފުލުހުންނަށް، އެއުޞޫލުތައް ފަހަނައަޅައި، ނުވަތަ 

އެއުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް، ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައިތިބޭ މީހުންނާމެދު ލަފާކޮށް ނުވަތަ ނުލަފާކޮށް ނަމަވެސް، ވަކި 

ފެންނަ ގޮތެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، އެއްވެސް ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ފުރުސަތެއް ފަރުދީ ގޮތުން ފުލުހަކަށް

ޝާހްއާއި ނޯންނާނެތީއާއި، މިމައްސަލާގައި ހެކިބަސް ދީފައިވާ ދެމީހުންނާއި މައްސަލައިގައި ދަޢުވާލިބޭ އަޙްމަދު 

އި، އެދެމީހުންނަކީ ވައްށަވަރުނުކުރަދެމެދު ޝަޚްޞީ ރުޅިވެރިކަމެއް، ނުވަތަ ޒާތީ ޙަސަދައެއް އޮތްބައެއްކަން ކަ 

އާމެދު ޢާއްމު ރުޅިވެރިކަމެއް އޮތުން އެކަށީގެންވާ ދެމީހުންކަމަށް ބައްލަވާފައިވުމާއި، އަޙްމަދު ޝާހް

މިބެއްލެވުމަކީ ހަމައެކަނި ހީއެއް ކަމަށް ބެލެވެން އޮތްއިރު، ހެކިދޭ ދެމީހުންގެ ހެކިބަހަށްވުރެ ހީގެ މައްޗަށް 

އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކަށް ގައި ގެންގުޅުއްވި އުޞޫލަކީ ޝަރުޢީރެއްވުމުން، ހެކި ވަޒަންކުރުމުބުރަވެ ޙުކުމެއް ކު 

ބަލާއިރު ރަނގަޅު އުޞޫލަކަށް ނުވާކަމަށްބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.

ސަކީނާމަންޒިލް މިމައްސަލާގައި ތަޙްޤީގަށް ބަޔާން ދީފައިވާ ގދ. ތިނަދޫވަނަ ނުކުތާއަކީ،ތިން ) ނ(

އެކޭ ނަޒީފްވާ އަޙްމަދު އަނިލްއާއި ޙަސަންބަސް ދީފައިވެސް، މިމައްސަލައިގައި ހެކި ދަކީ ޝި އިބްރާހީމް ނާ

އެއްފަދައިން، ޖަލުގައި އެވަގުތު ބަންދުވެފައި ހުރި މީހެއްކަމަށްވާއިރު، އިބްރާހީމް ނާޝިދު ޝަރީޢަތުގެ 

އެއް ޙާލަތެއްގައި ތިބި އިތުރު ދެމީހުންގެ ބަޔާނަށް ދެއްވައި، އޭނާއެކޭ މަޖިލީހުގައި ދީފައިވާ ބަޔާނަށް ބުރަދަން 

ބުރަދަން ނުދެއްވި ނުދެއްވުމަކީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކާ ޚިލާފު ކަމެއްކަމަށް ބެލެވޭކަމަށްބުނެ ހުށަހެޅި 

ނުކުތާއެވެ.

ލުތަކާ ޚިލާފަށް މައްސަލަ އަދި ޤާނޫނީ އުޞޫ ޝަރުޢީ (ރ) ހަތަރުވަނަ ނުކުތާއަކީ، 

ނިންމަވާފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.
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ޤަޟިއްޔާ JC/2008/526ޖިނާއީކޯޓުގެ ނަންބަރު ގުޅިގެން މިމައްސަލައާއި .5

ތަކާ ށާއި، އެނުކުތާތަކަހުށަހެޅި ނުކުތާޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުންއިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް 

ގުޅޭގޮތުން، މިމައްސަލާގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުން ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދައްކާފައިވާ 

ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ނަޒަރަކުން ވިސްނައި ވާހަކަތަކަށާއި، މައްސަލައާއި ގުޅުންހުރި ލިޔެކިޔުންތަކަށް 

ނޑިޔާރުންނަ،ބެލިއިރު ށް އަންނަނިވި ކަންތައްތައް މިމައްސަލަ ބެލި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަ

ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި މާލޭ ،ދުވަހުގެރ2007ޭއޭޕްރީލް 12،(ހ) ފުރަތަމަކަމަކީ 

ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ހުރި ސ. ހިތަދޫ ނާޒުކީގޭ ޙުސައިން ޞަލާޙްގެ ގައިގައި ހދ. ވައިކަރަދޫ/ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އަޙްމަދު ޝާހްގެ 126ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ،ޖެހިކަމަށް ބުނެޕެރިމްރޯޒް އަޙްމަދު ޝާހް 

ކޮށްފައިވާކަމާއި،މާރީ ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ދައުލަތުން މައްޗަށް މާރާ

ޤަޟިއްޔާގައި ބައްލަވައި ނިންމަވާފައިވަނީ، އެ JC/2008/526އެމައްސަލަ ޖިނާއީކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ހެކިންގެ ވާ ސާބިތުކުރުމަށް ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ތިން ޢުދަޢުވާއަށް އަޙްމަދު ޝާހް އިންކާރުކޮށްފައިވާއިރު، އެ ދަ 

ޖެހިކަމަށް ތެރެއިން ދެމީހަކު ހެކިބަސްދީފައިވީކަމުގައި ވިޔަސް، ޙުސައިން ޞަލާޙްގެ ގައިގައި އަޙްމަދު ޝާހް

ތަޙްޤީޤުގައި ބުނެފައިވަނީ ޖަލު ބަލަހައްޓަންތިބި ފުލުހުންނާއިމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިފައިހުރުމުން ކަމަށާއި، 

ހެޅި ތިންވަނަ ހެކި ޖަހާކަމަށް ދައުލަތުން ހުށަ ގައިގައި އަޙްމަދު ޝާހް ނުޙުސައިން ޞަލާޙް

ންނާއި، ތިން ހެކިންވެސް ތިބީ ބަންދުގައި ކަމަށްވުމާއި، އަޙްމަދު ޝާހްއަކީ ޖަލު ބަލަހައްޓަން ބުނެފައިވުމު

އެވަގުތު އިސްވެހުރި މީހާއަށްވުމާއި، ޖަލުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިތިބޭ މީހުންގެ ހިތުގައި ޖަލުބަލަހައްޓަންތިބޭ 

ގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ންނާއިމެދު ހިތްހަމަނުޖެހުމެއް އޮތުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމަކަށްވުމާއި، އަޙްމަދު ޝާހްމީހު 

ގައި ޖަލުގައި ހައްޔަރު ކޮށްފައިތިބި ދެމީހުންގެ ބަހުގެ އިތުރުން، އިތުރުއެއްވެސް ހެއްކެއް ޤަރީނާއެއް މިމައްސަލާ

ތުން ހުށަހެޅި މާރާމާރީ ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ދައުލަ ގެ މައްޗަށް ނެތުމާއިއެކު، އަޙްމަދު ޝާހް

ނޑައަޅުއްވައި އެގޮތުގެ މަތީންސާބިތުނުވާކަމަށް ކަން އެނގޭކަމެވެ.ކަ

ދައްކާފައިވާ ،އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅައިމިމައްސަލަ (ށ) ދެވަނަ ކަމަކީ،

މައްޗަށް ދައުލަތުން ހުށަހެޅި މާރާމާރީ ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ގެ ކަތަކަށް ބަލާއިރު، އަޙްމަދު ޝާހް ވާހަ 

ބުނެ، ނޫންކަމަށް ތަށް ޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކާއެއްގޮސާބިތުނުވާކަމަށް ޖިނާއީ ކޯޓުން ނިންމަވާފައިވަނީ ޝަރު

މާރާމާރީ ، ޙުސައިން ޞަލާޙްގެ ގައިގައި ޖަހައި ،އަޙްމަދު ޝާހްފައިވާ ސަބަބަކީ،މިމައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކޮށް 
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ނަޒީފް ހިންގިތަން ދުށްކަމަށްބުނެ، ސ. ހިތަދޫ ހަރީފީގެ އަޙްމަދު އަނިލްއާއި ސ. ހިތަދޫ ގުލްކަނދޫގޭ ޙަސަން 

ހެކިބަސް ދީފައިވާއިރު، އެހެކިންގެ ހެކިބަހުގެ މައްޗަށް ބުރަދަން ނުދެއްވައި މައްސަލަ ނިންމަވާފައިވުންކަން 

އެނގޭކަމާއި،

އުލަތުގެ ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު، ދައުލަތުން ހުށަހެޅި މިނުކުތާއާ ގުޅޭގޮތުން ދަ

ޙުސައިން ޞަލާޙުގެ ، އަޙްމަދު ޝާހް،ގޮތަށް ހެކިބަސް ދީތަހުޤީޤު ބަޔާނާ އެއްތިން ހެކިންކުރެ ދެ ހެއްކަކު 

ގެ މައްޗަށް ކުށް ހެކިބަހުން އަޙްމަދު ޝާހްއެ ދެހެކިންގެ، ކަމަށް ބުނެފައިވުމުންދުށްގައިގައި ޖެހިތަން

ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކުރެވޭ ސާބިތުވާނެކަމަށް ދައުލަތުން ދެކޭކަމަށާއި، އަދި މިޙާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ 

ށްވެފައި، އެތަނުގައި އެވަގުތު ބަންދުކޮށްފައި ތިބިމީހުން ފިޔަވައި އިތުރު ބަޔަކު ތަނެއްގައިކަމަމީހުން ބަލަހައްޓާ

ދައުލަތުން ނެތުމުން، އިސްތިސްނާއެއްގެ ގޮތުގައި ދައުލަތުން ހުށަހެޅި މިހެކިންގެ ހެކިބަސް ޤަބޫލުކުރެވޭނެކަމަށް 

ޤަޟިއްޔާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި JC/734/2005ދެކޭކަމަށާއި، މިކަމަށް ޖިނާއީ ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

HC-A/281/2009(ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު މެވުމުން އިސްތިއުނާފުކުރެވުމުން، ހައިކޯޓުން ނިންމަވާފައިވާ ނިން

ކަމަށާއި، އިސްތިސްނާއީގޮތެއްގައި މުޖުތަމަޢުގެ ސަލާމަތާ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި، ބާރުލިބިދޭ ޤަޟިއްޔާއިން)

އެވަގުތު ހެކިބަސްދޭން ތިބި ފަރާތްތަކަކީ ފާޙިޝް ޢަމަލު ހިންގާފައިވާ އަންހެނުންތަކެއްކަމަށްވާއިރު، އެމީހުންގެ 

ކަމަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ވާ ހެކިބަސް ޤަބޫލުކުރެވޭނެކަމަށް، ހައިކޯޓުން އެޤަޟިއްޔާގައި ނިންމަވާފައި

ކަމާއި، ބުނެފައިވާ

ކަށް ޖަވާބުދިނުމުގެ ގޮތުން އަޙްމަދު މިނުކުތާއާ ގުޅޭގޮތުން ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަ

ގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅުނު މާރާމާރީ އަޙްމަދު ޝާހް ގެ ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު،ޝާހް

. ތިނަދޫ ގދ، ހެޅި ތިން ހެކިންކުރެގެ ފަރާތުން ހުށަ ގެ ދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށް ދައުލަތު ހިންގުމުގެ ކުށު

ޙުސައިން ޞަލާޙުގެ ގައިގާ ގަހައި ، އަޙްމަދު ޝާހްނާޝިދުގެ ބަހަށް ބަލާއިރު، ސަކީނާމަންޒިލް އިބްރާހީމް

ނެފައިވަނީ އުފެދިފައިއޮތް ރުޅިވެރިކަމެއްގެ މާރާމާރި ހިންގިތަން ދުއްކަމަށް މިމައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤުގައި ބު 

އަނެއް ދެ ބުނެފައިވާކަމަށާއި، އިބްރާހީމް ނާޝިދުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ސަބަބުންކަމަށް ޖިނާއީ ކޯޓު 

ޤަބޫލުނުކުރެވޭ، މަދު އަނިލް ޝަރީޢަތަށް ދީފައިވާ ހެކިބަހުގައިވެސް ކިންކުރެ ސ. ހިތަދޫ ހަރީފީގެ އަޙް ހެ

ތެޅިތަން ޙުސައިން ޞަލާޙުގެ ގައިގައި، އަޙްމަދު ޝާހްއް ވާހަކަތައް އެބަހުރިކަމަށާއި، އެގޮތުން، ދިމާނުވާ ބައެ

ކަމަށް ފެންލައިޓުންމަދު އަނިލް ހުރި ގޮޅީގައި) ހުރި ފާޚާނާގެ ފެނިފައިވަނީ އެތަނުގައި (އަޙްއަށްއަޙްމަދު އަނިލް

އެތަނުން ފެންނާނީ އުނަގަނޑުން ތިރިކަމަށާއި އެހެންކަމުން އެތަނުން ފުރިހަމައަށް ، ބުނެފައިވާކަމަށާއި

ދީފައި އެވަނީ އެމީހުންނަކީ އާ އިދިކޮޅަށް ހެކިބަސްދިން މީހުން ހެކިބަސްއަޙްމަދު ޝާހްނުފެންނާނެކަމަށާއި، 

އަކީ އެވަގުތު އެޖަލު ޝާހްއަޙްމަދުއެވަގުތު ތަޙުޤީޤަށް ޖަލުގައި ބަންދުކުރެވިފައިވާ ބަޔަކަށްވުމުންނާއި 
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ޙުސައިން ޞަލާޙުގެ ، ބެލެހެއްޓުމުގައި އިސްކޮށްހުރިމީހާކަމުން، އުފެދިފައިވާ ރުޅިވެރިކަމެއްގެ ސަބަބުންކަމަށާއި

މާރާމާރީ ހިންގިކަމުގެ މައްޗަށް އިތުރު އެއްވެސް ހެއްކެއް އަދި އަޙްމަދު ޝާހްގައިގައި ޖަހައި 

ހައިކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާގައި ،މުގައާއި، އަދި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅިޤަރީނާއެއްވިޔަސް ދެއްކިފައިނުވާކަ

ގެ ޙާލަތު ތަފާތުކަމަށާއި، ހައިކޯޓު ފައިވާ ހެކިންގެ ޙާލަތާއި މިޤަޟިއްޔާގައި ހެކިބަސްދީފައިވާ ހެކިންގެބަޔާންކޮށް

ޢަމަލުހިންގަމުންދިޔަ އެޤަޟިއްޔާގައި ހިމެނޭ ހެކިންގެ ހެކިބަހާމެދު ބުނެފައިވަނީ އެހެކިންނަކީ ފާޙިޝް

ބަޔަކުނަމަވެސް އެހެކިބަސް އިސްތިސްނާއީ ގޮތެއްގައި ޤަބޫލުކުރީ އެނޫން ބަޔަކު ހެކިބަސްދޭން ނެތުމުން 

ގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވާއިރު،އަޙްމަދު ޝާހް މުޖުތަމަޢުގެ ސަލާމަތަށްޓަކައި އިސްތިސްނާއީ ގޮތެއްގައި ކަމަށް 

އި، އަދި ބަޔާންކުރެވިދިޔަ ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުގެ މައްޗަށް ބަލަމިނުކުތާއާ ގުޅޭގޮތުން ދެފަރާތުން 

ކުށް ގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ހުށަހެޅި މާރާމާރީ ހިންގުމުގެ އަޙްމަދު ޝާހް ހެކިބަހުގެ މައްޗަށް ބުރަވެ ގެކިން ދެހެ

ން ނިންމެވި ނިންމެވުމުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު،ސާބިތުނުވާކަމަށް ޖިނާއީ ކޯޓު 

ހެކިބަހަކީ ހެއްކެއްގެ 3ގައި ހެކިބަސް ދީފައިވާ ޤަޟިއްޔJC/734ާ/2005ގެ ނަންބަރު ޖިނާއީ ކޯޓު 

ޤަޟިއްޔާގައި HC-A/281/2009ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު ޝަރީޢަތަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ހެކިބަހެއްކަމުގައި 

ނޑައެޅިފައިވާ  ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ނިންމަވާފައިވަނީ، އެމީހުންނަކީ އިސްލާމްދީނުގައި ބޮޑެތި ފާފަކަމުގައި ކަ

އެމައްސަލައިގެ ހިމެނޭ ހަށިވިއްކުމުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވެފައިވާ ބަޔަކުކަން އެނގެން އޮތްނަމަވެސް، 

ންގޮތަކަށް އެމައްސަލަ ބާވަތުން، އެމީހުން ނުވަތަ އެމީހުންނާ ބައިވެރިވެފައިވާ އެހެންބައެއްގެ ހެކިބަހުން ނޫ

ގެ ތެރޭގައި ތިބީ މުޅިންވެސް ކަމަށްވާތީކަމަށާއި، ކުށުގެ ވެށީ ކަމެއްރުމަކީ މުސްތަޙީލު ސާބިތުކުތަށްޝަރީޢަ 

ޢަދުލުވެރިކަން ގެއްލިފައިވާ ފާސިޤުން ކަމުގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ބަޔަކު ކަމުގައި ވެފައި އެނޫންބަޔަކު އެފަދަ 

ރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ހެކިބަސް ކުތަނެއްގައި ނެތް ޙާލަތުގައި، ޢަދުލުވެރިކަން ގެއްލިފައިވާކަމަށް ތުހުމަތު

މަޞްލަޙަތައްޓަކައި އިސްތިސްނާ ގޮތެއްގައި ހުއްދަވެގެންވާ ތުން ޤަބޫލުކުރުމަކީ މުޅި މުޖުތަމަޢުގެ ޝަރީޢަ 

،ހަގަކޮށްފައިވާއިރުއެޤަޟިއްޔާގައި ފާކަމެއްކަމުގައި

އެފާސިޤުމީހާ ންފާސިޤުންގެ ހެކިބަސް ޤަބޫލުނުކުރެވޭ ސަބަބަކީ، އެމީހާގެ ފާސިޤުކަމުގެ ސަބަބު 

ދޮގުހަދާފާނެކަމަށް ބެލެވުންކަމަށާއި، އެހެންކަމުން އެފަދަ މީހަކު އެހަދަނީ ތެދުކަން އެނގޭނަމަ، އެމީހާ 

އި، އެމީހާއަކީ ފާސިޤެއްނަމަވެސް އޭނާގެ ބަސް ތެދުކަން ވޭ ބެލެވުން ނަފީވެގެންދާނެކަމަށާދޮގުހަދާފާނެކަމަށް ބެލެ

ތެދުކަމަށް ދަލީލުކޮށްދޭ ޤަރީނާތަކެއް ހުރެ، އޭނާ އެކަމުގައި އެހަދަނީ އެނގޭނެ ގޮތަކީ އެމީހާ އެހަދަނީ 

ޤަބޫލުކުރެވި ހިތްހަމަޖެހުން ލިބުން ކަމާއި، މިހާލަތުގައި ފާސިޤުންގެ ހެކިބަސް ޝަރީޢަތަށް ތެދުކަމަށް 

މުން ކަމާއި، އެހެންކަ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭކަމުގައި ފިޤްހު އިލްމުވެރިން ބަޔާންކުރައްވާފައިވާކަން އެނގޭ

ކުރެވުމުން ބެލެވުނު، ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފJC/734ު/2005ބަޔާންކުރެވިދިޔަ ޖިނާއީ ކޯޓުގެ ނަންބަރު 



HC-A/103/2010ޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާސާ ޤަ
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ޤަޟިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހެކިންނާއި އެހެކިންގެ ހެކިބަސް HC-A/281/2009ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ޤަބޫލުކުރެވުނު ޙާލަތާއި، އިސްތިއުނާފުކުރެވިފައި މިވާ މައްސަލާގައި ތަފާތުތަކެއްހުރިކަން އެނގޭކަމާއި، 

ގައި ފައިވާ ޙާދިސާ ހިނގިތަނަކީ ކުށުގެ ތުހުމަތު މައްސަލާގައި ބަޔާންކޮށް އިސްތިއުނާފުކުރެވިފައި މިވާ 

ރުން އިތުރު ފުލުހުންވެސް ގެ އިތުއަޙްމަދު ޝާހްހައްޔަރުކޮށްފައިތިބި އެތައްބަޔަކު ތިބި ތަނެއްކަމާއި، އެތަނުގައި 

ތިބިކަން އެނގޭކަމާއި،

ހެޅިފައިވާ ކުށުގެ ދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށް ދައުލަތުގެ ގެ މައްޗަށް ހުށަ އަޙްމަދު ޝާހް ސް ނަމަވެ

ކަމާއި، އިތުރު އެއްވެސް ހެއްކެއް އަދި ޤަރީނާއެއްވިޔަސް ތިނެއް) ހެއްކަކު(3ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވަނީ 

ގެ ހެކިބަސް ހެކިންކުރެ އިބްރާހީމް ނާޝިދު 3ތަށް ހުށަހެޅި، ދެއްކިފައިނުވާއިރު، ހުށަހެޅުނު މި ޝަރީޢަ 

ޖެހިތަން އަޙްމަދު ޝާހްގެ ގައިގައި ލިބިފައިނުވާކަމާއި، ޙުސައިން ޞަލާޙުއާ އިދިކޮޅަށް އަޙްމަދު ޝާހް

ޤަށް އަކީވެސް ޖަލުގައި ތަޙުޤީ ތަޙުޤީޤުގައި ބުނެފައިވަނީ އިބްރާހީމް ނާޝިދު ކަމަށް އިބްރާހީމް ނާޝިދުދުށް

އަކީ ޖަލު ބަލަހައްޓަން އެވަގުތު އިސްކޮށްހުރި މީހާކަމުން އަޙްމަދު ޝާހްބަންދުކުރެވިފައިވާ މީހަކަށްވެފައި 

އަނެއް ކަމަށާއި،ނާޝިދު ބުނެފައިވާކަން އެނގޭއި އިބްރާހީމް ކަމުގައުފެދިފައިވާ ރުޅިވެރިކައްގެ ސަބަބުން 

ކަމާއި، އާއި، ސ. ހިތަދޫ/ ގުލްކަނދުގޭ ޙަސަން ނަޒީފްމަދު އަނިލްންނަކީ، ސ.ހިތަދޫ/ ހަރީފީގެ އަޙްދެހެކި 

ބުނެފައިވާކަން ކަމަށް މިދެހެކިންގެ ހެކިބަހުގައިން ޞަލާޙުގެ ގައިގާ ޖެހިތަން ދުށްޙުސައި ، އަޙްމަދު ޝާހް

އަޙްމަދު ޤަށް ބަންދުކުރެވިފައިވާ ދެމީހުންކަމާއި، ސް މިދެމީހުންނަކީ އެއިރު ތަޙުޤީ އެނގެންއޮތްކަމާއި، ނަމަވެ 

އާ އިދިކޮޅަށް ހެކިބަސްދިން އަޙްމަދު ޝާހް ން އެވަގުތު ހުރި އިސްމީހާކަމުންނާއި، އެމީހުން ބަލަހައްޓައަކީ ޝާހް

އެޙާދިސާ ، އާ ގާތްކަމެއްއޮތް ދެމީހުންކަން އެނގޭއިރުޙުސައިން ޞަލާޙުންނަކީ، އަނިޔާލިބުނުކަމަށްބުނާ ދެމީހުމި 

އާ އިދިކޮޅަށް އަޙްމަދު ޝާހްހިނގާފައިވާ ގޮތަށާއި މައްސަލައިގެ ވަށައިގެންވާ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު 

ވެރިކޮށްކަމުގައި އާމެދު ރުޅިވެރިކަމެއްނެތި، ޢަދުލު އަޙްމަދު ޝާހްހެކިބަސްދިން ދެމީހުން ހެކިބަސް ދީފައިވަނީ 

ބާރު ލިއްބައިދީ، އެއީ ބެލުމުގައި އެކަށީގެންވާ މިންވަރުގެ ޝައްކުތަކެއް ހުރިކަމާއި، އަދި އެ ހެކިބަސްތަކަށް 

ދެއްކިފައިނުވާކަން ޢަތަށް އެއްވިޔަސް ހުށަހެޅި، ޝަރީނާ ކި ނުވަތަ ޤަރީއިތުރު ހެތެދުކަމަށް ބަލަންޖެހޭފަދަ 

އެނގޭކަމެވެ.

ބަޔާންކުރެވިދިޔަ ސަބަބުތައް އެފަދައިން ހުރުމުން، މަސްތުވާތަކެތީގެ ކީ، (ނ) ތިންވަނަ ކަމަ 

ކީގެ ޙުސައިން ޞަލާޙްގެ ޔަރުކޮށްފައިހުރި ސ. ހިތަދޫ/ ނާޒުމައްސަލައެއްގައި މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ހައް

ވާ ސާބިތުކުރުމަށް ދައުލަތުން މީހުންކަމަށް ބުނެ ދަޢު ގައިގައި އަޙްމަދު ޝާހް ޖަހައި މާރާމާރީ ހިންގިތަން ދުށް 

ހުށަހެޅި ތިން ހެކިންގެ ތެރެއިން ދެމީހަކު ހެކިބަސްދީފައިވީކަމުގައި ވިޔަސް، އަޙްމަދު ޝާހް ދަޢުވާއަށް 
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އިންކާރުކޮށްފައިވުމާއި، ޙުސައިން ޞަލާޙްގެ ގައިގައި އަޙްމަދު ޝާހްޖެހިކަމަށް ތަޙްޤީޤުގައި ބުނެފައިވަނީ ޖަލު 

ހުންނާއިމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިފައިހުރުމުން ކަމަށާއި، ޙުސައިން ޞަލާޙްގައިގައި އަޙްމަދު ބަލަހައްޓަންތިބި ފުލު

ޝާހް ނުޖަހާކަމަށް ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ތިންވަނަ ހެކި ބުނެފައިވުމާއި، ތިން ހެކިންވެސް ތިބީ ބަންދުގައި 

ހާއަށްވުމާއި، ޖަލުގައި ކަމަށްވުމާއި، އަޙްމަދު ޝާހްއަކީ ޖަލު ބަލަހައްޓަން އެވަގުތު އިސްވެހުރި މީ

ގައި ޖަލުބަލަހައްޓަންތިބޭ މީހުންނާއިމެދު ހިތްހަމަނުޖެހުމެއް އޮތުމަކީ ތަކު އްޔަރުކޮށްފައިތިބޭ މީހުންގެ ހިތް ހަ

ގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ޖަލުގައި ހައްޔަރު ކޮށްފައިތިބި ދެމީހުންގެ ވާ ކަމަކަށްވުމާއި، އަޙްމަދު ޝާހްއެކަށީގެން

ގެ މައްޗަށް ނެތުމުން، އަޙްމަދު ޝާހް ވިޔަސްރީނާއެއްޤައަދިރުއެއްވެސް ހެއްކެއްބަހުގެ އިތުރުން، އިތު

ދައުލަތުން ހުށަހެޅި މާރާމާރީ ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ސާބިތުނުވާކަމަށް ޖިނާއީ ކޯޓުން ނިންމަވާފައިވަނީ 

ފެންނަކަމަށް މިމައްސަލަ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުޞޫލަކާ ވިޔަސް ޚިލާފަށް ކަމަށް ބަލާނެތަނެއް އޮތްކަމަށް ނު 

ނޑިޔާރުންނަށް އެއްބަސް ވެވިފައިވެއެވެ.  މިކޯޓުގައި ބެލި ފަ

ުކުމް:ޙ -

އަޙްމަދު ހދ. ވައިކަރަދޫ/ ޕެރިމްރޯޒްދެންފަހެ، ބަޔާންކުރެވިދިޔަ ސަބަބުތައް އެފަދައިން ހުރުމުން، 

އްކެއްނެތް މިންވަރަށް ސާބިތުނުވާކަމަށް ގެންވާ ޝަވާ ދަޢުވާ އެކަށީފައިގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކޮށް ޝާހް

ނޑައަޅުއްވައި، ޖިނާއީކޯޓުގެ ނަންބަރު  ޤަޟިއްޔާގައި ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމަށް މިމައްސަލަ JC/2008/526ކަ

ނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ތާއީދުކޮށްފީމެވެ. މިކޯޓުގައި ބެލި ފަ

:މިޤަޟިއްޔާ ބަލައި ނިޔާކަނޑައެޅީ 

އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު ޝަރީފުއަޙްމަދު ޝުޢައިބު ޙުސައިން ޒަކަރިއްޔާ 

ނޑިޔާރު)         ނޑިޔާރު)ޑިޔާރު)       ފަނއިސް((ފަ (ފަ


