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 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު 

 ދިވެހިރާއްޖެ 
 

 

 ޚުލާޞާ ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ 
 
  ު2011 :ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ/HC-A/49  
  ިފަރާތް  އިސްތިއުނާފުކުރ:  

 ކ. މާފުށި ޖަލު  އެޑްރެސް:މިހާރުގެ *        މުޙައްމަދު ނަބީލް ނަން:  *
 /މާލެރީފް ގ. އެޑްރެސް: ދާއިމީ *  A125048އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު: * 
  އަލްއުސްާތޛް ޢަލީ ޝާހް  ވަކީލު: *

 
  ިދިވެހި ދައުލަތް )ޕްޮރސިކިއުޓަރ ެޖނެލަރުގެ އޮީފސް( ފަރާތް: އިސްތިއުނާފު ރައްދުވ   

 
 :ް2015ބަުރ ނޮވެން 25 * ނިމުނު ތާރީޚް:           2011ފެބުރުއަރީ  23 ހުށަހެޅުނު ތާރީޚ                     

 
 ު585 : އިސްތިއުނާފުކުރެވުނު ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ/Cr-C/2010(2447/JC/2009)   
 :ްކްރިމިނަލް ޯކޓު ނިންމެވިކޯޓ 
  :ްޤަޞްދުގައި މީހަކު ަމރާލުން ޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތ 
  ު2010ނޮެވމްބަރު  22ޚް: ނިމުނު ތާރީ  *             2009ޑިސެމްބަރު  08 ތާރީޚް: ހުށަހެޅުނ 

          
  ްނޑިޔާރުންގެ މަޖިލިސ  :މައްސަލަ ބެލި ފަ

ނިޑޔާރު ަޢބްދު ނޙަމީދު، هللا ފަ ނިޑޔާރު  ،އްރަޫއފު އިބްރާހީމްޢަބްދު ޑިާޔރު ފަ  ،ޢަލީ ސަމީރުފަ
ނޑިާޔރު ޢަބްދު ނިޑޔާރު ޝުޖާޢު ޢުޘްމާން، ފަ  ދީދީ.هللا ފަ
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 :ާދަޢުވާގެ ޚުލާޞ 

ޤަޟިއްޔާ ެއކޯޓުްނ  Cr-C/2010 (2447/JC/2009)/585ގެ ނަންބަރު ކޯޓުކްރިމިނަލް މިއީ، 

މުޙައްމަުދ  /ާމލެ،ގ. ރީފް ާޤނޫީނ އުޞޫުލތަކާ ޚިލާފުވާ ކަމަށް ބުނެ ތް ޝަުރޢީ ނުވަތަ ނިންަމވާފަިއާވ ގޮ

 ލާފައިވާ ޤަިޟއްޔާއެވެ.އިްސތިއުނާފު ކުުރމުން ބަގައި އެަޤޟިއްޔާ ިދވެހިރާއްޖޭގެ ހަިއކޯޓުބީލް ނަ

 ދައުލަތެެވ.  އިސްިތުއާނފީ ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާަތކީ ޤަޟިއްާޔަގއިމި

 
 :ްފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައ 

 އަކީ، ޤަޟިއްޔާ Cr-C/2010 (2447/JC/2009)/585ރިމިނަލް ކޯޓުެގ ނަންބަރު ކް -01

هللا އެހައިކަށްހައިއިރު، ސ. ހުޅުދޫ ލިލީމާގެ ޢަބްދު 23:00ދުވަހުގެ  2009މާރޗް  08މުޙައްމަދު ަނބީލް 

ހިފަިއެގްނ  އިންޗި ުހްނަނ ވަރުގެ ކަޓަރެއް 06ފަރުޙާދުގެ ަގއިގާ ޖަހައި މާރާމާރީ ިހްނގުމަށް، ދިގުިމނުަގއި 

هللا ކަިއރިއަށް ގޮސް، އިތުރު ބަަޔކާއި އެކު، ބޮންޑް ސްޓްީރޓް ފިހާރަކަިއރިއަށް ޢަބްދު  މ. ީސނުކަަރންކާއާގެ

ފަރުހާދު ހޯުދމަށް ދިޔަ މަގުމަތީަގއި ނަލަހިޔާ ހޮޓަލުގެ ކަންމަީތަގއި މަޑުކޮށްަލއިގެން ތިއްބާ، ނަލަިހޔާ ަކއިރިްނ 

ފަރުހާދު ިހނގާަފއި ަދިނކޮށް އޭނާ ަމޑުކުރުވައި، އޭނާ ގޮަވއިެގްނ هللا މަޖީދީމަގުްނ ހުޅަނގުން ިއރަށް ޢަބްދު

 ފަރުހާދު، މުޙައްމަދު ނަބީލްެގ ކޮްއކޮهللا ސޯސަން ްސޓޯރު ކުރިމަތީގައި ޮއންނަ ޔޫ.އެން.ޕާކަށްގޮސް، ޢަބްދު 

ނުބެހޭކަމަްށ  ލުުކރުން، އައިމިނަތު ިނއުމާއާ ބެހެންތޯ މުޙައްމަދު ނަީބލް ސުވާ ގ.ރީފް އާއިމިނަތު ިނއުމާއާ 

ަގއިގާ އަުތންާނިއ  ދުގެހާފަރުهللا ފަރުހާދު ބުނުުމްނ، މުޙައްމަދު ނަބީލް ާއއެކު ދިޔަ މީުހްނ، ޢަބްދުهللا ޢަބްދު

ދުވެފައި ޮގސް  ދު ހާފަރުهللا ފައިން ތަަޅިއ މާރާމާރީ ިހންގާަފއިވާީތާއއި، މިމީހުްނެގ ކިބައިން ަސލާމަތްވެ، ޢަބްދު

هللا ނަގައި ޢަްބދު ވައިގަތުުމން، މުޙައްމަދު ނަބީލްގެ ޖީބުގަިއ އޮތް ކަޓަރު ޕާރކުގެ އިުރމަތީ މަގުން ނުކުމެ ދުއް

هللا ދުގެ ަގޔާ ދިމާއަށް އެއްލައި، ޭއނާެގ ބުރަކަްއޓަށް ހަރާލާފައިވާތީ އާއި، މިޙަމަލާގެ ަސބަބުން ޢަބްދުހާފަރު

ފަރުހާދު هللا ދުޢަބް ގައި 2009މާރޗް  09ފަރުހާދަށް ިލބުނު އަިނޔާައށް ބޭސްފަރުވާ ކުރަމުން ދަނިކޮށް 

ގެ މައްަޗށް ޤަޞްދުަގއި މީހަކު މަރާލުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ދައުލަތުގެ ފަާރތުްނ މުޙައްމަދު ނަބީލް، ނިޔާވެފައިވާތީ

 ހުށަެހޅުމުން ބައްލަވާފައިވާ މައްސަލަެއއްަކމާއި؛

 2009މާރޗް  08ދެންަފހެ، ގ. ރީފް މުަޙއްމަދު ނަބީުލ ]، އެ ޤަިޟއްާޔގައި ޙުކުމް ުކރައްވާަފއިަވނީ 

ދުގެ ަގއިގާ ޖަހައި މާރާާމީރ ހާ ފަރުهللا އެހައިކަށްހައިިއރު، ސ. ހުޅުދޫ ލިލީމާގެ ޢަބްދު 23:00ދުވަހުގެ 
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ކައިިރއަށް  ިހފައިގެން މ. ސީނުކަަރްނކާއާގެ އިންޗި ހުންނަ ވަރުެގ ކަޓަރެއް 06ހިްނގުމަށް، ދިގުިމނުަގއި 

ފަރުހާދު ހޯދުމަށް ިދަޔ هللا ރިއަށް ޢަބްދުކައި ގޮސް، އިތުުރ ބަޔަކާއި އެކު، ބޮންޑް ސްޓްރީޓް ފިހާރަ

މަގުމަތީަގއި ނަލަިހޔާ ހޮޓަލުގެ ކަންމަީތގައި މަޑުކޮްށލައިގެން ތިްއބާ، ނަލަހިާޔ ކައިރިން މަޖީދީމަުގްނ 

ފަރުހާދު ިހނގާަފއި ަދިނކޮށް އޭނާ ަމޑުކުރުވައި، އޭނާ ގޮވަިއގެން ޯސަސްނ هللا ހުޅަނގުން ިއރަށް ޢަބްދު

ފަރުާހދު، މުޙައްމަދު ނަބީލްގެ ކޮއްކޮ ގ.ރީްފ هللا ނަ ޫޔ.ެއން.ާޕކަށްގޮސް، ަޢބްދުސްޓޯރު ކުިރމަތީގައި އޮން 

އާއިމިނަތު ިނއުމާ އާއި ބެހެންތޯ މުޙަްއމަދު ނަބީލް ސުވާލުކުރުުމން، އައިިމަނތު ނިއުމާ ާއއި ނުބެހޭކަަމްށ 

ަގއިގާ  ދުގެހާރުފަهللا ފަރުހާދު ބުނުުމން، މުޙައްަމދު ނަބީލް އާއި އެކު ދިޔަ މީހުން، ޢަބްދުهللا ޢަބްދު

هللا ވެގެން ޢަްބދު އަތުްނނާއި ަފއިން ތަޅައި މާރާމާރީ ިހްނގަން ފެށުުމްނ، މިމީހުްނެގ ކިބައިން ސަލާމަތްާވން 

ދުވެފައި ގޮސް ާޕކުގެ އިރުމަީތ މަގުން ނުުކމެގެން ުދްއވައިގަތުުމން، މުޙައްމަދު ަނބީލްގެ ޖީބުަގއި  ދު ހާފަރު

ދުެގ ގަޔާ ދިމާައށް އެއްލައި، އޭނާގެ ބުަރކައްޓަށް ހަރާލުމުގެ ސަބަުބްނ ހާފަރުهللا އޮތް ކަޓަރެއްނަަގއި ޢަބްދު

هللا ދުވަހު ޢަބްދު 2009މާރޗް  09ފަރުހާދަށް ލިބުުނ އަނިޔާއަށް ބޭސްފަރުވާ ުކރަމުން ދަނިޮކށް هللا ޢަބްދު

ވިާދުޅެވ، ފަރުހާދު ަމރާލާފައިާވ ކަމަށް هللا ފަރުހާދު ނިާޔވެފަިއވާތީ، މުޙައްމަދު ަނބީލު ގަްސތުގަިއ ޢަބްދު

ވާ ޢުދައުލަތުން މުޙައްމަދު ަނބީލުގެ މަްއަޗށް ކުރައްވާަފއިވާ ގަްސުތގައި ީމހަުކ މަރާލުމުެގ ކުށުގެ ދަ 

ވާއަްށ އިންކާރު ކުރާކަމަށް ބުނިކަމުގައި ވިަޔސް، ގަސްުތަގިއ ޢުޝަރީޢަތުން ބެލިއިރު، މުޙައްމަދު ނަބީލު ދަ

ކޮްށފައިވާ މާރާމާރީގެ ާވަގއި ބަޔާންޢުިއްނކާރުކުރާ ކަމަށާއި، ދަ ވާަގއި އެބުނާ ާވހަކަޔަށްޢުމީހަކު މެރިކަމަށް ދަ

ވާއަށް ަޖވާބުދާރީ ވަމުން ޝަރީޢަތުގައި ދިފާޢީ ވަކީލު ބުނެފައި، ޢުބައެއް ކަންކަމަށް އިޢްތިރާފުވާ ކަމަށް ދަ

ވިަޔސް، ވާއަްށ މުޙައްމަުދ ނަބީލު ިއންކާރު ކުރާަކމަށް ދިފާޢީ ވަކީލު ބުނި ކަމުަގިއ ޢުދަ ފަހުން ުމޅި 

މިމައްސަލައަީކ ތޫނުެއއްޗަކުން މީހަކަށް ހަމަލާދީ މީަހކު މަރާލުމުެގ ކުށުގެ މަްއސަލައަކަށް ާވއިރު، މިބާވަުތެގ 

މައްސަލަތަުކަގއި ޝަރީޢަތުގައި އިޢްތިާރފު ވުމަށްފަހު، އެއިޢްތިރާފަކީ ޝަރުޢީ ހަމަތަކުން ބަލާއިރު ރުޖޫަޢ 

ގަިއަގއި  ދު ނަބީލުާއއި އޭނާއާއި އެކުގައި ިދަޔ މީހުން ފަުރހާދުގެވެވޭނެ އިޢްިތރާފަކަށް ނުުވމާއި، މުޙައްމަ

ވެގެން ފަރުހާދު ދުއްަވއިގަތުމުން މުަޙއްމަުދ  ތަޅައި އަނިާޔކުރަން ފެށުމުން އެމީުހންެގ ކިބައިން ސަލާމަތްާވން 

ރަކައްޓަށް ހެުރުނަކްނ ނަބީލާއި އޭނާއާއި އެކުަގިއ ތިބިމީހުްނެގ ތެރެއިން ެއކަކު އެއްލި ކަޓަރެއް ފަރުހާދުެގ ބު

ެހއްކެއްގެ ހެކިބަުހްނ އެގެން އޮުތމާއި، މުޙަްއމަދު  ނަބީްލ  ދައުލަތުން ހުށައެޅި ހެކިންގެ ތެރެއިން ތިން
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މުޙައްމަދު ނަބީުލ  ،ފަރުހާދުާއއި ދިމާލަށް ކަޓަރު އެއްލިިއުރ މުޙައްމަދު ނަބީލްގެ ކޮްއކޮ އާމިނަތު ނިއުމާ 

ަކޓަރު ނަގަިއ ފަރުހާދުާއިއ ދިމާއަށް ެއއްލަްނ އުޅުުމްނ  ެގ ޖީބުގައި އޮތްކައިރީަގއި ުހރިކަމަށާއި، ނަބީލު

ާމ އުޅުނު ަކމަށާއި، ނަމަވެސް ނަބީުލ ކުރިއަށް ޖެހިލާފައި ަކޓަރު ޢުނަބީލުގެ އަުތގައި ހިފަހަްއޓަން ނި

ތަހްީގުގގައި ބުނި  މާޢުޮގސް ފަރުހާުދެގ ބުރަކައްޓަށް ހެރުނު ަމންޒަރު ދުށް ަކމަށް ނި އެއްލިކަމަށާއި، އެކަޓަރު

ކަމުގައި ވިަޔސް، ތަްހގީަގށް ދިން ބަޔާނަށް ިއންކާުރ ކުރާކަމަށް ނިޢުމާ ޝަީރޢަތުގައި ބުުނމުން، ނިޢުާމ 

މާ ތަހްީގގުަގއި ސޮއިޮކށް އިނގިލިެގ ޢުތަހްީގުގގައި ބުނެފައިވާ ަބސް، ހެއްކެްއ ކަމުގައި ުނބެލެވުަނސް، ނި

މާ ތަހްގީގަްށ ބަޔާން ިދްނއިރު ަނގާފައިވާ ވީޑިއޯ ެރކޯޑިން ައޑުައަހިއ ޢު ނިޝާްނ ޖަާހފައިވާ ބަާޔްނ ކިޔައި، ނި

ލަން ަދތި ކަންތައްަތކެްއ ކޮށްން، އާންމުކޮށް ހެިކބަސްދޭ ހެިކންާނއި ތަފާުތ، އަދި ރިާޢޔަތް ނުކޮށް ދޫމުބެލު

ނޑު އެއްަބފާ މާޢުމަދު ނަބީަލކީ އާމިނަތު ނިއްއެކަްނތައްތަކަކީ؛ ދައުވާލިބޭ މުޙަ، ފާހަގަވެފައި ވުމާއި ގެ އެްއބަ

މާ ަބޔާްނ ޢުމާގެ ބައްޕަގެ ޙާޟިުރަގއި ނިޢުާމ ތަހްީގގުގަިއ ބަޔާން ިދުނމަށްފަހު، ނި ޢުބޭބެކަމަށް ވުމާއި، ނި

މާ ބަޔާނުަގިއ ސޮއިކޮށް އިނގިލީގެ ިނޝާްނ ޢު މާެގ ބައްޕަ ވެްސ އެބަޔާން ކިޔުމުން، ނިޢުކިޔައި ނިމުުމން، ނި

ަބޔާުނގައި ސޮއިކޮްށ އިނގިލީގެ ނިޝާންެޖހި މަންޒަުރ ީވިޑއޯއިން ފެްނަންނ  މާގެ ބައްޕަވެސްޢުޖެހުމުން، ނި 

މާ ތަހްގީގަށް ބަޔާން ޢުމާގެ ބައްޕަ ޝަރީޢަތުގަިއ ބުނެފައިވުާމއި، ނިޢުއޮތުމާއި، މިކަން މިގޮތަށް ހިނގިކަން ނި 

ޓަރު ނަގާފައި އެއްަލްނ މާގެ ބޭބެ ކަޢުދިންިއރު ނަާގފައިވާ ވީިޑޯއބަލާއިރު، "ފަރުހާދު ދުްއވައިގަތުމުން ނި 

މާ ބޭބެ ހިފަހައްޓަން ުއޅުނު ކަމަާށިއ، ނަމަެވސް ބޭބެ ތަންކޮެޅއް ކުރިއަށް ޖެހިލާފައި ަކޓަރު ޢުއުެޅނިކޮށް ނި 

މާ ޢުއެއްލި ކަމަށާއި، ބޭބެ އެކަޓަރު އެއްލުމުން އެކަޓަރު ގޮސް ހެރުނީ ފަރުހާުދެގ ބުރަކައްޓަށް ކަމަށް" ނި

ން ބުނާ މަންޒަރު ީވޑިއޯއިން ފެންނަން އޮުތމާއި، އެހާިދސާަގއި ކަްނތަްއ އަތުގެ ިއޝާރާތުން ދައްަކމު

ަތހްީގގުަގއި ިކޔައިދިން ޮގތާއި، ހެކިަބސް ދިން ހެކިންގެ ހެިކބަހުގެ  މާޢުހިނގައިިދަޔ ގޮތްކަމަްށ ނި

ްނއިރު އަޞްލުތަކުަގއި ފުށުއެރުެމއް ނެތްކަމާިއ، އެހާދިާސަގއި ފަރުހާުދ މަރުވެފަިއ ވާކަން އެބަޔާން ދި 

މާ ތަހްގީގަްށ ބަޔާން ިދްނއިރު، ޢުމާއަށް ެއނގިަފއިވާ ޙާލުގައި، ހާިދސާ ހިގިތާ ާމގިަނއިެރއް ުނވަީނސް ނިޢުނި

މާ ބުނުަމކީ ޢުއޭނާގެ އެއްަބނުޑ ެއއްބަފާ ބޭބެ، ފަރުހާދުގެ ގަޔަްށ ކަޓަރު ހެރިަކމަށް، ހަގީގަާތއި ޚިލާފަށް ނި

މާާއއި ނަބީލުެގ ބަްއަޕ ޢުމާ ބަޔާން ދިންިއުރ ނިޢުނުވުމާއި، ނި ސަލާމަތްބުއްިދއަށް ޤަބޫލު ކުރެވޭ ކަމަކަށް

އެތަުނގައި އެވާހަކަ އަުޑައހަން އިނދެ، ބަޔާން ރަނގަޅަށް ކިަޔއި، ބަޔާނުަގއި ސޮއި ކުރިއިުރ، އޭނާގެ އުަފްނ 
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ލިޔެފަިއ އޮތް  މާ ނުުބނަީނސް، އެާވހަކަޢުދަރިފުޅު މުަޙއްމަދު  ނަީބލު، ފަރުހާުދެގ ަގޔަށް ކަަޓރު ހެރިކަމަްށ ނި

ާމ ޢުބަޔާުނގައި އޭނާ ސޮއި ކުރުމަކީ ސަލާމަތްބުއްދިއަްށ ޤަބޫލު ކުރެވޭ ކަމަކަށް ނުވުާމއި، ާއމިނަތު ނި

މާ ބުނެފަިއވާއިރު، އެފަދަ ވާަހކަތަކެއް ޢުާވހަަކތަކެއް ކަމަށް ޝަރީޢަތުަގއި ނި ތަހްީގުގގައި ބުނެފައި ަވީނ ދޮގު

ެބހޭގޮތުން ަތްހގީުގގައި، ޭއނާެގ ބައްަޕެގ ޙާޟިރުަގިއ ބުނަްނ ޖެހުނީ  އޭނާގެ އެއްަބނުޑ ެއއްބަފާ ބޭބެޔާއި

މާ ަޝރީޢަތުގައި ބުނެފައި ނުވާީތ، މިބުނެވިިދޔަ ކަންަތއްަތކަށް ރިޢާޔަްތކޮށް ބަލާއިރު، ޢުކީއްެވގެންަކްނ ނި

މާ ތަހްީގަގްށ ޢުމާ ތަހްގީުގަގއި ސޮއިކޮށް އިނގިލިގެ ިނޝާން ޖަހާަފއިވާ ބަޔާނާިއ، އާމިނަތު ނިޢުއާނިމަތު ނި

ބަޔާން ދިްނިއރު ނަގާފަިއާވ ވީޑިއޯ ރެކޯޑިންއަކީ ެއއްވެސް ބުރަަދނެއް ނެތް އެްއޗެކޭ ބުނެވެން ނެތުމުްނ، 

ޢަދުލު އިްނސާފުގެ ހަމަަތކުގެ މައްޗަްށ ބުރަވެ، މިއާއިމެދު ަޝރީޢަތުން ގޮެތއް ނިންަމްނ ޖެހޭކަން ަޤބޫލު 

ގެ ނިޝާން ޖަހާފައިާވ ބަޔާާނއި، އާމިނަުތ ގަިއ ޮސިއކޮށް އިނގިލީ މާ ަތްހގީގު ޢުުތ ނިމިނަކުރެވުުނ ިހނދު، އާ

ނިޢުމާ ތަްހގީގަށް ބަޔާން ދިންިއރު ަނާގފައިވާ ވީޑިއޯ ރެކޯޑިންއަކީ މިމައްސަލާގަިއ ހެކިބަސްދިްނ ތިން ހެިކްނެގ 

ނޑަައަޅއި، ޢަބް، ހެކިބަހާއި ުގިޅފައިވާ ފަރުހާދުގެ ގަިއާގ هللا ދުއެހެިކންގެ ހެކިބަަހށް ބާރުދޭ ޤަރީނާެއއް ކަމަށް ކަ

ަނބީލުއާއި އޭނާއާއި އެކު ތިބި މީހުން ތަޅައި އަނިޔާ ކުރަން ފެށުމުން ފަރުހާދު ދުއްަވއިަގތުމުްނ  މުޙައްމަދު

ނަބީލުާއއި އޭނާއާއި އެކު ތިބި މީހުން ދުވަމުްނ ގޮސް މުޙައްމަދު ނަބީުލެގ  މުޙަްއމަދުފަރުހާދުގެ ފަހަތުން 

ފަރުހާުދާއއި ދިމާއަްށ އެއްލި ކަމަާށއި، އެކަޓަރު ފަރުހާދުެގ ބުރަކައްޓަށް ެހުރުނ  ޖީބުގައި އޮތް ކަޓަރެއް ަނަގއި

ކަމަށް މުޙައްމަދު ނަބީލު ތަހްގީުގަގިއ ބުނި ކަމުގައި ވިޔަސް، ތަހްގީގު ބަޔާނަށް ިއްނކާރު ކުރާކަމަށް 

ނެަތސް، މުޙައްމަދު ަނބީލް ޝަރީޢަތުގަިއ ބުނުމުން، ތަހްޤީޤަށް ދިން ބަާޔނަކީ އިޢްތިރާފެއް ކަމަށް ބެލެވެން 

ގެ ނިާޝްނ ތަހްޤީުޤގައި ޮސއިކޮށް އިނިގލީ، ޝަރީޢަތުގަިއ ތަހްގީގު ބަޔާާނއި ބެހޭގޮތުން ބުނި ާވހަކަތަކާއި

ޖަހާފައިވާ ބަޔާން ކިަޔއި، މުޙައްމަދު ނަބީލު ތަްހގީގަށް ބަޔާން ދިންިއރު ަނާގފައިވާ ީވޑިޯއ ރެކޯޑިން ަބލައި 

ކޮށް ދޫކޮއްލަން ދަތި ަކްނތައްތަކެއް ާފހަގަ ކުރެވިަފއި ވުާމއި، އެކަންތަްއތަކަކީ؛ އަޑުއަހާއިރު، ރިޢާޔަތް ނު 

މުޙައްމަދު  ނަބީލް ތަހްީގގުަގއި ބަޔާްނ ދީފައިވަނީ އެއްވެސް މަޖުބޫރު ކަމެއްނެތި އަމިއްަލ އިޚްތިޔާރުަގިއ 

ކޮށް އި ތަހްގީގު ބަާޔނުަގއި ސޮ  ކަމަށް މުޙައްމަދު  ނަބީްލ ޝަރީޢަތުަގއި ބުނެފައި ވުމާއި، މުޙަްއމަދު ނަބީލު

އިނގިލީގެ ިނޝާންޖެީހ އޭނާ ބިުރގެންފައި ުހރި ވަރުން ބަޔާން ނުކިޔާ ކަމަްށ ބުނެފައިވާިއރު، މުޙައްަމުދ 

ނަބީލު، ފަރުހާދުގެ ގައިގަިއ ތަޅައިގަތުަމށް ރާަވއިެގްނ ބަޔަކު ޮގަވއިގެން ގޮްސ މުޙައްމަދު ަނބީލްއާއި އޭާނާއިއ 
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ގަިއަގއި ތަޅައި އަނިޔާކުރަން ެފށުމުން ފަރުާހދު ދުއްަވިއަގތުމުން މުޙަްއމަދު  ފަުރހާދުގެ އެކުގައި ިދަޔ މީހުން

ނަބީލުގެ ޖީބުގަިއއޮތް ތިަލއިގެ ފުޅާިމުނގައި ެއއްިއންޗި އަދި ިދުގމިނުަގއި ަހިއންޗި ހުްނަނވަރުގެ ކަޓަރެއް 

ޓަށް އެކަޓަރު ހެރުނު ަކމަށް މުޙައްމަދު ނަަގއި ފަރުހާދުއާއި ދިމާައށް އެއްލި ކަމަށާއި، ފަރުހާދުގެ ބުރަަކއް

ނަބީލް ތަްހީގގުަގއި ބުނާތަނާއި، ތަްހގީގު ބަޔާން ަވރަށް ިގނައިުރ ވަންދެން ކިޔާތަން ވީިޑޯއއިން ެފންަންނ 

އޮތުމާއި، އެހާދިާސގައި ފަރުހާދު މަރުވެފައި ވާކަްނ އެބަޔާްނ ދިންިއރު މުޙައްމަދު ނަބީަލށް އެނގިފަިއާވ 

އްމަދު ނަބީުލ އެއްވެސް ަމޖުބޫރު ކަމެއްނެތި އަިމއްަލ އިޚްތިޔާުރަގއި ެއވަުގތު ތަހްގީގަށް ަބާޔްނ ޙާލުގައި، މުޙަ 

ނުމަކީ ސަލާމަތް ބުއްިދ ދިންިއރު، ައމިއްލަ ނަްފސު ކުށްވެރިޮކށް އެފަދަ ބަސްތަކެއް ހަޤީޤަތާއި ޚިލާފަށް ބު

މާައށް ކަޓަރު އެއްލުމުގެ ކުިރން، އެހާިދސާގަިއ ކުރާ ކަމަކަށް ނުވުާމއި، މުޙައްމަުދ ނަބީލު ފަރުހާދާއި ދިޤަބޫލު

ކަންތައް ހިނގައިިދޔަ ގޮްތކަމަށް ނަބީުލ ތަހްީގގުގަިއ ކިޔައިދިން ގޮތާއި، ހެކިބަސް ދިން ެހކިންގެ ހެކިބަުހެގ 

 އަޞްލުތަކުަގއި ފުށުއެރުެމއް ނެތުާމއި، މުޙައްމަދު ނަބީލު އަމިްއލަ ނަފްސު ކުށްވެރިކޮށް ތަހްީގުގގައި އެފަދަ 

ވާހަކަތަކެއް ދައްކާފައި ވަނީ ކީއްވެގެން ކަމާއިެމދު ބުއްދި ޤަބޫލުކުރާ ސަބަބެއް ުމޙައްމަދު ނަީބަލްށ 

ޝަރީޢަތުގަިއ ދެއްކިފަިއ ުނވުމާއެކު، މިބުނެިވދިަޔ ކަންކަމުެގ މައްަޗށް ބުރަވެ ވިްސނުމުން، މުޙައްަމުދ  

ަބޔާާނއި، މުޙަްއމަދު ނަބީލު ތަހްގީގަށް ބަޔާން  ނަބީލުގެ ަތްހޤީޤުަގއި ޮސިއކޮށް އިނިގލިގެ ނިޝާން ޖަހާފައިވާ

ދިންިއރު ަނގާފައިވާ ީވިޑއޯ ރެކޯިޑްނއަކީ އެްއެވސް ބުރަަދެނއް ނެްތ ެއއްޗެކޭ ުބެނވެްނ ނެތުާމއި، 

ޝަރީޢަތުގައިވާ އިޢްތިާރފު ފިޔަވަިއ އެހެން އިޢްތިރާފުތަްއ ހެއްކެްއ ކަމުގަިއ ނުބެލެޭވެނ ކަމަްށ 

މައްަޗށް ރިޢާޔަތްކޮށް،  މާއްދާއިން ޭދހަާވއިރު، އިސްވެ ބަޔާން ކުރެވުނު ފަްސކަމުގެ ވަނަ 52ޤާނޫނުައސާސީގެ 

ކަންތަްއތަކެްއ ވަނަ ާމއްދާަގިއ ހިމެނޭ ތިން ޖުމްަލ ކިޔައި، ދިާރސާ ކުރުުމްނ  52ައސާސީގެ ޤާނޫނު

ޝަރީޢަތުެގ  ާހ ބުއްދި ސަލާމަތުްނުހރެވުާމއި، އެކަންތައްތަކަކީ؛ ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީފާހަގަކުރެވިފައި

މަޖްލީހުަގއިާވ އިޢްތިރާފު ފިޔަވައި، އެހެން އިޢްތިރާުފތަކަކީ ހެއްކެއްކަމުގައި ުނބެލެވޭނެކަމަްށ ޤާނޫނުައާސީސެގ 

ވަނަ ާމއްދާަގއި ހިމެނޭ ތިން ުޖމްލައިގެ ތެެރއިން ފުރަތަަމ ޖުމްލައިަގިއ ބަޔާްނވެެގންވާއިރު، ީމަހކު  52

ޖުބޫރު ކަމެއްެނތި ތަހްޤީުޤަގއި އިޢްތިރާފުވެ ބަޔާންިދްނކަން އެމީާހެގ އަމިއްލަ އިްޚތިޔާރުަގއި ެއއްެވސް މަ

އިޢްތިރާފުން ޝަރީޢަތުގަިއ ސާބިތުވެފަިއ، އޭނާގެ ބަޔާނަށް ެއހެން ހެކިތަކުން ބާރުލިބޭ ޙާލަތުގައި، އެަބޔާަންށ 

ވުމުން، ޤާނޫުނއަާސސީެގ އެއްވެސް ބުަރދަނެއް ނުދީ ދޫކޮށްލުމަކީ ސަލާމަތް ބުއްދިއަށް ޤަބޫުލކުރެވޭ ކަމަކަށް ނު
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މިމާއްދާެގ ިމޢިބާރާތުގައި ބުނާއެއްޗެްއ ޞަރީޙަކަމަށް ނުބެލެވޭތީ، މިޢިބާރާތަށް ޤަޟާީއ ަތފްސީރެއް ޭބނުްނާވ 

ކަމަށް ޤަބޫލު ކުރެވުމާއި، ބަލަމުންާދ މައްސަަލެއއްަގއި ާޤނޫނުައސާސީ މާނަކުރަްނ ޖެހިއްޖެ ނަމަ، 

ވަނަ ަމއްދާގެ )ށ( އިްނ  143ައސާސީ މާނަކުރުން، ާޤޫނުނއަސާސީގެ އެމައްސަަލއަާކއި ގުޅޭ ގޮތުން ާޤނޫނު

ދަށުކޯޓުތަކަށް އިޚްތިޔާުރދީފައި ވުމާިއ، ހެކީގެ ދަރަޖަތަކެްއ ވުމާއި، އޭގެ އެންެމ މަތީ ދަރަޖައަކީ 

ކަމާއި،  އިޢްތިރާފުކަމަށް ވުމާއި، ިއޢްތިރާފަކީ ހަމައެކަނި ޭއެގ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކުށް ސާބިތު ކުރެޭވ އެއްެޗއް

ަވަނ މާއްާދގައި ހިމެނޭ ތިްނ ޖުމްލައިގެ ތެރެއިްނ ފުަރތަމަ ޖުމްލަިއގައި އެބުަނީނ  52ޤާނޫނުައސާސީގެ 

އިޢްތިރާފުގެ ވާހަކަ ކަމަށްވާއިރު، ަޝީރޢަތުގައިވާ ިއޢްތިރާފު ފިޔަވައި އެހެން އިޢްތިރާފުތަްއ ހެއްކެއް ަކމުގައި 

ގެ މައްަޗށް ބިނާކޮށް ކުށް ސާބިތު ކުރެވޭނެ ެހއްކެއް ކަމުަގއި ނުބެލެވޭނެ ކަމަށް އެބުނަީނ، ހަމައެކަިނ އޭ

އެއިޢްތިރާފު ނުބެލެވޭނެ ވާހަކަ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެުވމާއި، ޝަރީޢަތުގައިވާ ިއޢްތިރާފު ފިޔަވައި، ެއހެްނ 

ަފެއއްަގއި އިޢްތިރާފުތަްއ ހެއްކެއް ަކމުގައި ނުބެެލވޭނެ ކަމަށް މިމާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއ މިވަނީ އެއްވެސް ސި

ަމށް ކަމަށް ޤަބޫލު ކުރެވޭިއރު، ތަހްީގގުަގއި ބަޔާން ިދީނ ތަހްޤީުޤގައި މަޖުބޫރުކުރުމުގެ ފުރުސަތެްއ އޮތަނުދިނު

އެއްވެސް މަުޖބޫރު ކަމެއްެނތި އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގަިއކަން އެމީެހއްގެ އިޢްތިރާފުން ޝަރީޢަަތށް ސާބިތުވެަފއި، 

ރުލިޭބ ޙާލަތުގައި، އެބަޔާނަްށ ޤަރީާނއެއްގެ ބުރަދަން ިދނުން މިމާއްާދއިން އެހެން ހެކިަތކަކުން އެބަޔާނަށް ބާ

މަނާ ނުކުރެޭވ ކަމަށް ޤަބޫލު ކުރެވުމާއި، މީހަކަށް ަމޖުބޫރުކޮށްގެްނ ބަޔާން ހޯުދމާއި ާޤނޫާނިއ ޚިލާފަށް ެހިކ 

ުޖމްލައިެގ ތެެރިއްނ  ނޭ ތިންހޯދުމަކީ ެއއްވެސް ފަރާތަކުން ކޮްށގެްނވާނެ ކަމެްއ ނޫން ކަމަށް ިމމާއްދާަގއި ިހމެ

ދެވަނަ ޖުމްލައިަގއި ބަޔާންވެފައި އޮތުުމން، ދެވަނަ ޖުމްލައިަގއި އެބުނާ ާވހަކައަކީ ފުރަތަމަ ޖުމްލަ ތަފްސީުރ 

ކުރުމުގައި ިރޢާޔަތް ކުރަްނޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ވުމުން، ޝަރީޢަތަށް ހުށަެއޅިފައިވާ ބަާޔނަކީ އެއްވެސް މަުޖބޫުރ 

ައމިއްލަ އިޚްިތޔާރުަގއި އެީމހަކު ދީފައިާވ ބަޔާެނއްކަމަށް ސާބިތުާވނަމަ، އެބަޔާނަށް ބުރަަދެންއ ކަމެއްނެތި 

ދިނުން މިމާއްދާއިން ުހަރސްާނޅާކަމަްށ މާނަކުރުމުެގ ޖާގަ އޮތުމާއެކު، މިބުނެވިދިޔަ ކަންަތއްތަކުގެ މައްޗަްށ 

ެވފައި، ޝަރީޢަތުގައި ަތްހގީގު ބަޔާނަްށ ވާލިބޭ މީާހ ތަހްޤީުޤަގިއ އިޢްތިރާފުޢުރިޢާޔަތްކޮށް ބަލައި، ދަ

އިންކާރުކުާރ ޙާލަތުގައި، އޭނާ ަތހްގީގުގަިއ ބަޔާން ދިނީ އެއްވެސް ަމޖުބޫރު ކަމެއްނެތި އަިމއްލަ 

އިޚްތިޔާރުގަިއކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައި، އެބަޔާނަށް ބާރުޭދ އެހެން ެހކިތަކެއް ނުަވތަ ޤާރީނާތަެކްއ 

ވަނަ މާްއދާއިން ުހަރސް  52ރީނާެއއްގެ ބުރަދަން ިދނުން ޤާޫނުނައސާސީގެ ހުރިނަމަ، ެއބަޔާނަށް ޤަ 
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ވަނަ މައްދާގެ )ށ( އިން ޝަރީޢަތަށް ލިބިގެންވާ ިއޚްތިޔާރުގެ ަދށުްނ  143ނާޅާކަމަށް، ޤާނޫނުައސާސީގެ 

އްމަދު ނަީބުލ ެގ ނިޝާން ޖަހާަފއިާވ ބަޔާާނއި، ުމޙަމާނަކޮށް، މުޙައްމަދު ނަބީުލ ތަހްީގުގގައި ސޮއިކޮށް ިއނގިލީ

ތަހްގީގަށް ބަޔާން ދިންިއރު ނަގާފަިއާވ ވީޑިއޯ ރެކޯޑިންއަކީ މިމައްސަާލގައި ހެކިބަސްދިްނ ތިން ހެކިްނެގ 

ނޑައަޅައި، މިބަާޔންކުރި ދެޤަރީނާ،  ހެކިބަހާއި ގުޅިފައިވާ، ެއެހކިންގެ ހެކިަބހަށް ބާރުދޭ ޤަރީނާއެއް ަކމަށް ކަ

އިވާ ވާހަކަަތކާއި، މިމައްސަލާަގއި ެހކިބަސް ދިްނ ތިން ހެިކްނެގ މުޙައްމަދު ަނބީލު ޝަރީޢަތުގައި ުބނެފަ

ހެކިބަހާއި ގުުޅމުން، ފަރުހާދުގެ ގައިގަިއ ތަޅައިގަތުަމށް މުޙައްމަުދ ނަބީލް ާރަވއިގެން ބަޔަުކ ގޮަވިއގެން ގޮްސ 

ކުރަން ފެށުމުން ގައިަގއި ތަޅައި އަނިޔާ މުޙައްމަދު ަނބީލްއާއި ޭއނާއާއި އެކުަގިއ ދިޔަ މީހުން ފަރުހާުދގެ 

ފަރުހާދު ދުްއވައިގަތުުމން، މުޙައްމަުދ ނަބީލުެގ ޖީބުން ެނިގ ތިލައިގެ ފުޅާމިުނގައި އެއްިއންޗި އަިދ 

ދިގުިމނުަގއި ހަިއންޗި ުހންނަވަރުގެ ކަަޓރެއް ފަރުހާދުއާއި ދިާމއަށް މުޙައްމަދު ަނބީލް އެއްލި ަކމާއި، ފަރުހާުދެގ 

ދު ަނބީލް އެއްިލ ކަޓަރުކަން ުމޙައްމަދު ނަބީލު ޝަރީޢަތުގަިއ ބުނެފައިވާ ބުރަކައްޓަށް ހެރިފަިއވަީނ މުޙައްމަ

ވާހަކަތަކާއި، ތިންހެިކންގެ ހެކިބަހާއި މިބަޔާން ކުރެވުނު ދެޤަީރާނއިން ސާބިތުާވތީއާއި، މެޑިކޯލީގަލް ރެކޯުޑން 

ކަށް ކަމާއި، ފަރުހާުދ އެގެން އޮްތގޮތުން ތޫުނއެއްޗެއް ެހރިފަިއ ހުރީ ފަރުހާދުގެ ބުރަކަށީގެ އެންެމ ތަނަ

މަރުވެފައި ވަނީ ބުރަކައްަޓށް ތޫުނއެްއެޗއް ހެިރގެން ފުއްޕާމޭ ތެެރއަށް ލޭ އެިޅގެްނ ނޭވާ ނުެލވިެގންކަާމއި، 

ބުރިވެފައި ވުމުެގ ސަބަުބްނ  އް އެހަމަލާގެ ަސބަބުން ފަރުހާދުގެ ފުްއޕާެމއަށް ލޭ ސަްޕލައިކުރާ ބޮެޑތި ލޭޮހޅިތަ

ގަްނދީ ހުވަިއ ކުރުމަށްފަހު هللا ޓަރު ޚަތިމްަގއި އަތްަލއިގެން ތެދުބުނުަމށް މާތްކަމަށް ފަރުާހދު ބެލި ޑޮކް 

ފަރުހާދު މަުރީވ މުޙައްމަދު ނަބީލް ކަޓަރުން ދިން ަހމަލާގެ هللا ޝަރީޢަތުގަިއ ބުނެފައި ވުމާއެކު، ަޢބްދު

ުކރިކަމަށް ސާބިތުާވ ސަބަބުންކަްނ ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވާތީާއއި، ކުށުގެ މާއްދީ ރުކުނަީކ ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާ 

ާވލިބޭ މުޙައްމަުދ ޢުޢަމަލާއި ނުކުމެފައިވާ ނަތީޖާއާއި ސަބަބުގެ ގޮތުން ގުޅިފައި އޮތުްނ ކަމުގައި ވާއިރު، ދަ

ނަބީލް ކުިރކަމަށް ސާބިތުވާ ޢަމަލަީކ، ބަޔަކު ގޮަވއިެގންގޮްސ ފަރުހާުދެގ ގަިއަގއި ތަޅައިގަތުމުން، 

ތުމުން މުޙަްއމަދު ނަބީލުެގ ޖީބުން ނެގި ތިލަިއެގ ފުޅާމިނުަގިއ ސަލާމަތްާވްނެވގެން ފަރުާހދު ދުއްަވއިގަ 

އެއްިއންޗި ައދި ދިގުިމނުަގއި ހަިއްނިޗ ހުްނނަަވރުގެ ކަޓަރެްއ ފަރުހާދުއާިއ ދިމާއަށް އެއްލައި އެަކޓަރު 

އި، ފަރުހާދު ފަރުހާދުގެ ަގޔަށް ހަރާުލްނ ކަމަށް ވުމާއި، ނުކުމެފައިވާ ނަތީޖާއަީކ ފަރުހާދު މަރުވުން ކަމަށް ވުމާ

މަރުވެފަިއވަީނ މުޙައްމަދު ނަބީލު ކަޓަރުން ދިން ހަމަލާގެ ސަބަބުްނ ކަމަށް ސާބިތުވެފައި ވުުމން، މުޙައްަމުދ 
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ނަބީލު ކުރިކަމަށް ސާބިތުާވ ޢަމަލާއި ުނކުމެފައިވާ ަނތީޖާއާއި ސަަބބުގެ ގޮތުން ގުޅިފައި އޮުތމުން، ކުށުެގ 

ކުށުގެ މަުޢނަީވ ރުކުްނ ފުރިހަމަވެަފއި ވޭތޯ ބަާލއިރު، މުޙަްއމަުދ ، މާއްދީ ރުކުްނ ފުރިހަމަ ެވފައިވާތީާއއި

ވާއަށް އިންކާރުކޮށް، އެހާދިާސާއއި ގުޅުެމއް އޮތްކަމަށް ެވސް އިންކާުރކޮށްފައި ވުމުން، ޢުނަބީލު މުިޅ ދަ

ނިަޔތަީކ ، ވުާމއިަނބީލު ނިޔަާތިއ ބެހޭގޮތުން އެއްޗެއް ުބނާނެ ޖާގަ ނެުތމާއި، އަިދ ބުނެފައި ވެްސ ނު މުޙައްމަދު

ފޮރުވިފައިވާ އެްއޗަކަށް ވުމާއި، ނިޔަތް ދެނެގަނެވޭނީ ބޭރުފުށުން ފެންނަ ކަންތައްތަކުން ކަމަށްވާއިރު، 

މުޙައްމަދު ަނބީލު ފަރުހާުދއަށް ހަމަާލ ދިނުމަށް ޭބނުން ކުރި އެްއޗަކީ ތޫުނ ަހތިޔާރަކަށް ުވމާއި، މީހަކު 

މަލާ ދީފައިާވއިރު، ެއހަިތޔާރަކީ ކުށްކުރި މީހާގެ ނިޔަތުގެ ބޭރުުފުށެގ މަރާލެވިދާފަަދ ހަތިޔާރަުކްނ މީހަކަށް ހަ 

ސިފަކަމަށް ޢިލްމުވެރިން ބުނެފައި ވުމާިއ، އެޙާލަތުގަިއ އެހެން ގޮަތކަށް ސާބިތު ނުާވހާ ހިނަދކު، މަރާލުމުެގ 

ނީ ރުިޅވެރިކަމެްއ ފަރުހާދަށް ހަމަލާ ދިهللا ގަސްތު އޮތްަކމަށް ބަލަން ޖެހޭތީއާއި، މުޙައްމަދު ަނބީލު ޢަބްދު

އޮެވގެން ހަަމލާދިނުމަށް ރާވަިއގެންކަން ބަޔާންކުރެވި ދިޔަ ހެކިތަކާއި ޤަރީާނތަކުން ސާބިތުެވފައި ވުމުން، 

ފަރުހާދަށް ހަމަލާދީ މަރާލާފައި ަވީނ ޤަސްތުަގއި ކަން ސާބިތުާވތީ، ގަސްތުަގިއ هللا މުޙައްމަދު ަނބީލު، ޢަބްދު 

ނަޑއަަޅއި، ތޫނުހަތިޔާރުން މީހުނަށް ހަމަާލ މީހަކު މެރުމުގެ ކުށުން މުޙައްމަދު  ނަބީލް ކުށްވެރިެވއްޖެ ކަމަށް ކަ

ދިނުމަކީ ިއސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ަކނަޑއެޅިގެން މަނާކޮށްފައިާވ ކަމެއް ކަމަށް ވުމާއި، ޝަރުޢީ އަމުރަކަްށ 

ްނ ވެގެން ވުާމިއ، ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާ  88ނުކިޔަމަންތެިރ ވުމަކީ ކުށެއްކަމަށް ޤާނޫނުލްުއޤޫބާތުެގ 

މިފަދަ ކުށުގެ ޢަމަލުގެ ސަބަބުން ީމހަކު މަރުވެްއޖެ ނަމަ، އެކުށް ކުރި މީހެއްގެ އަދަބަކީ ިއސްާލީމ 

ވަަނ މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާްނ ވެގެން ވުާމއި،  88ޝަރީޢަތުގަިއ އޮންނަ އަަދބު ކަމަށް ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތުގެ 

ރުމުގެ ކުށުގެ އަދަަބކީ މަރުވި މީހާގެ ވާރުަތެވރިންގެ ތެރެިއްނ އިސްލާމީ ަޝރީޢަތުގައި ަޤސްތުަގއި މީަހކު މެ

ފަރުހާުދެގ ވާރުތަވެިރްނ هللا އެކަކުވެސް ިއޢްތިރާޟް ުނކުރާނަމަ، ަމރަށް މަރުހިފުން ކަމަށް ުވމާއި، ޢަބްދު

މަީތްނ  ބޭނުްނވަނީ މަރަށް މަރުހިފުމަށް ކަމަށް އެމީހުން ބުެނފައިވުމާއެކު، އިސްލާމީ ަޝރީޢަތުގައިވާ ގޮތުގެ

މުޙައްމަދު ނަބީލަށް ދޭންޖެހޭ އަަދބަކީ މަރުެގ އަދަބު ަކމަށް ވުމުން، މުޙައްމަުދ ނަބީލު ެމރުމަށް 

 މިފަދަިއން ކަން އެ ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތް ިނމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓުން ެއނގެން އޮެވއެވެ.  ޙުކުމްކޮށްފީމެވެ.[
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 Cr-C/2010/585ކްރިމިނަލް ކޯޓުެގ ަނންބަރު  ބަޔާންކުެރވުނު ގޮތުެގ މަތީން އިްސވެ  -02

2447/JC/2009) ެަޤޟިއްާޔގައި ކުރައްވާފަިއާވ ޙުކުމް ޝަރުޢީ ( ޤަޟިއްާޔގައި ޙުކުމް ކުރެއްވުމުން، އ

އެ ޤަޟިއްޔާ އިްސތިއުނާުފ ަނބީލުގެ ފަރާތުން މުޙައްމަދު ނުވަތަ ޤާޫނީނ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފުވާ ކަމަށް ބުނެ، 

މެދު ހައިކޯޓުެގ ޝަރީޢަތުެގ މަޖިލީހުަގިއ ތަކާ ފާހަގަކޮށް ެއނުކުތާ ނުކުތާ )އެކާވީްސ( 21 ކުރަމުން،

 :ެއުނކުތާތަކަކީ ވާހަކަަދއްކާފައިެވއެެވ.

  ުމުޙައްމަދު ނަބީްލެގ މައްޗަްށ ަދއުލަތުްނ ކުަޅ ދަޢުވާއަްށ މުޙައްމަދު ަނބީލް  ރަތަމަ ނުކުތާއަކީ: ފ

މައްސަލަ ބައްލަވާ ނިންމެވުމުަގއި އަިދ މުޙައްމަދު ނަބީްލެގ  އިންކާރު ކޮްށފައިވާިއރު ޝަރީޢަތުން

 ވަކީލު ޝަީރޢަތުގައި ަދްއކާފައިނުވާ ާވހަކަތައް ދެްއކިކަމަށް ޝަރީޢަތް ނިމުުނ ގޮތުގެ ރިޯޕޓްގައި ިލޔެ 

މުޙައްަމދު ނަބީލްެގ ވާހަކަތަްއ ކަމަށާއި، އެއީ ޝަރީޢަތުގަިއވެފަިއާވ އިޢުތިރާފެއް ކަމަށް  އެއީ

ާވއިުރ ދައުލަުތްނ މުޙައްމަދު ނަބީލްގެ ަމްއޗަށް ކޮށްފައިވާ ަގސްުތަގއި މީހަކު ަމރާލުމުގެ ބުނެފައި

ޝަރީޢަތުގަިއ ބުނެަފއިވާ ކަާމއި، އެގޮުތްނ  ކުށުގެ ދަުޢާވއަށް މުޙައްަމދު ނަބީްލ އިންކާރުކުރާ ަކމަށް

ފަިއާވ ކަމާއި، ވަނަ ނުކުތާަގއިެވްސ އެކަން ާފހަގަކޮށް 3ޝަރީޢަތް ިނމުނު ގޮުތެގ ރިޕޯރޓްެގ 

ދައުލަތުން ކުޅަ ދަުޢވާއަްށ ޝަރީޢަތުގަިއ މުޙައްމަދު ނަބީލް އިޢުިތރާފުވި ނަމަ ދައުލަތުން ކުޅަ ދަުޢާވ 

ހެކިން ހުަށހަަޅްނ ދައުލަތަށް ފުރުޞަތު ދީފައިވާ ދިނުަމކީ މުޙައްމަދު ނަބީްލެގ  އިސާބިތު ކުރުމަށްޓަކަ

ޅިގެން އިންކާރު ކޮްށފައިވާ ކަމެްއކަން ެއގެން އޮްނަނ މައްޗަށް ަދުއލަތުން ކުޅަ ދަޢުވާއަށް ަކނަޑއެ 

ދުވަހު ަޝރީޢަތުގެ މަްޖލީހުަގިއ  2009ސެޕްޓެމްބަރު  20އަިދ މުޙައްމަދު ނަބީލްގެ ވަީކލު  ކަމަށާއި

ދަޢުވާާއިއ  ،ދީފައިވާ ބަާޔނުަގއި ބުނެަފއިވަނީ ދަުއލަތުން ކުޅަ ަދޢުވާއަށް ިއްނކާރު ކުރާ ކަމަށާއި

 އިގެ ލިޔުންަތއް ިދާރސާ ކުރަުމްނދާ ކަމަށާއި، މާރާމާރީެގ ތެރޭަގއި ުކދި ކުދި ގުިޅގެން މަްއސަލަ

ތަންކޮުޅ އެްއބަސްވާ ަތްނކޮޅުެވސް ެއބަހުރި ކަމަްށވާއިުރ މުޙަްއމަދު ނަބީްލެގ ވަކީލު ުބނިކަމަްށ 

ވަނަ ަންނބަރުގަިއވަީނ މާރާމާރީގެ ެތރޭގައި އެއްަބސްާވ  3ގެ ޝަރީޢަތް ިނމުނު ގޮުތެގ ރިޕޯޓު

ންކަން ކަމަށް ފާހަގަ ކޮށްފައިވުމަކީ ޙަޤީޤަތާއި ޚިލާފު ކަމެއް ކަމާއި މާރާމާރީއާއި ގުިޅގެން އެްއެވްސ ކަ

ކަމަކަށް އެްއބަސްވާކަމަށް ބުނެފައިނުވާިއރު، ކަމުގެ ޙަޤީޤަތާއި ިޚލާފަށް ވަކީުލ ބުނެފައިވާ ބުުންނ 
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ްނ ރައްވާފައިވާކަްނ އެގެން ޮއންނަ ޮއތު މާނަކޮށް ތަރުޖަމާކޮށް ވަކި ނަތީޖާއެއް ނެރުމަށް މަސައްކަތް ކު

 ކަމަށް ބުނެ ފާހަގަ ކުރި ނުކުތާއެވެ.

 :ީަމތު ކުރެވޭ ީމހާ ބުއްދި ަސލާމަތުްނ ހްވަނަ ާމްއދާގައި ތު 52ޤާނޫުނއަސާސީގެ  ދެވަނަ ނުކުތާއަކ

 ލީުހގައިވާ އިޢުިތރާފު ފިޔަާވ އެހެން ިއޢުތިރާފުތަކަކީ ހެއްކެއް ކަމުގައިހުރެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖި

މީހަކަްށ މަޖުބޫރު ކޮށްގެން ބަާޔްނ ހޯދުމާއި ާޤނޫާނއި ޚިލާފަށް ހެކި ހޯދުމަީކ  ،ނުބެލެވޭނެ ކަމާއި

އެއްވެސް ފަާރތަކުން ކޮށްގެންވާނެ ކަމެްއނޫން ކަމާއި، އެގޮތަށް ޯހދާ ބަޔާންތަާކއި ހެކި ޝަރީޢަތަްށ 

މުޙައްމަުދ ނަބީލްެގ މައްޗަށް ުކަޅ  ޤަބޫލު ކޮށްގެން ނުވާނެ ަކމަށްބުނެ އަުމރު ކޮށްފައިާވއިރު ދަުއލަތުން

ަމރުހަލާަގއި ުމޙައްމަދު  ޤީޤުދަޢުވާއަށް ުމޙައްމަދު ނަީބލް އިންކާރު ކުރި ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭަގިއ ތަޙް

ނީ ގޮތުން މުޙައްަމދު ނަބީލަްށ ސާ ނަބީލަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ައސާސީ ޙަްއުޤތައް ލިބިދީފައިނުވުމާއި، ނަފު

ބަޔާނެއްގަިއ ސޮއި ކުރުވާަފއިވުާމއި، ތަޙްޤީޤަށް  3ެގ މަތިްނ ތަފާތު ފަަހރެއް 3މަޖުބޫރު ކޮށްގެްނ 

ީދ ކަލެއަށް އޮތް ހަމައެކަިނ ގޮތަކީ މިވެނި ގޮަތަކްށ  ވެއްދުމުގެ ކުރިން ސިގިޭރޓާއި ތަފާތު ބުއިންތައް

 ީނ ގޮތުން ނިކަމެތިޮކށް ސާލާަގއި ނަފު ޙަކިޔާދީ ބަޔާުނގައި ސޮއި ކުރުން ކަމަްށ ބުނެ ތަޙްީޤޤު މަރު

ބަލިކަށިކޮށްލުމަށްޓަކާ ެއތައް ވާހަކަެއއް ދައްާކ އެމީހުން ބުިނ ގޮތަކަށް ހެދުުމްނ  ،ބިރުގަްނނަވާ

ސަލާމަތްާވެނ ކަމަށް ބުނެ އެފަދަ އެތައް ކަމެްއ ހިްނގާފައިވުންފަދަ ަސބަބުތައް ހިމެނޭިއުރ 

ކޮށް އެކަްނތައްތަަކީކ އެކަންތަްއތަކުގެ މައްޗަްށ މުޙައްމަދު ނަބީލް ފާޅުަގއި އިންާކރު ކޮށްފައިވަނި

ަލތަކަށް ބައްލަވާ އެކަންަތްއތަކަށް ޝަީރޢަތުން ޞީދައުލަތުގެ ަދޢުވާ ސާބިުތ ކުރެވެން އޮތް ވަ

ވަނަ މާއްދާ ިނޔާުކރާ ގޮތުން ެއއްެވްސ  52ައދި ާޤނޫުނއަާސސީެގ  ،ަމށާއިބުރަދަނެއް ދެއްވާފަިއވާކަ

ޝަރީޢަަތށް ޤަބޫލު ުނކުރެވޭއިރު ޮކށްފަިއާވ  ބޫރު ކޮށްގެްނ ހޯދާ ހެކި އަދި ބަޔާންަތއްގޮތަކުން މަޖު 

ަވަނ  52އިންކާރަކަށް ބެލުމެއްނެތި ތަޙްޤީޤު ބަޔާންތަކަށް ބުރަދަން ދިނުމަީކ ޤާނޫުނއަސާސީގެ 

 ކަމަށް ބުނެ ފާހަގަ ކުރި ނުކުތާއެވެ. މާއްދާއާއި ިޚލާފު ކަމަކަށްވާ

  :ީޔާކުރާ ގޮތުން ހެކިން ާޙޟިރު ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( ނި 51ޤާނޫނުައސާސީގެ ތިންވަނަ ނުކުތާއަކ

ަކމަށްވާއިުރ ައދި އެފަރާތްަތކާއި ސުވާުލ ކުރެެވންޖެޭހނީެވސް  ހަށްލީކުރަންޖެހެނީ ޝަރީޢަތުގެ މަޖި

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށްެވސް ައދި މުޙައްމަުދ ނަބީލަށްެވްސ އަދި  ،ލީހުަގއި ކަމަށްވާއިރު ޝަރީޢަތުގެ މަޖި
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ނިޑާޔރެއްގެ ކުރިަމތީގައި މައްސަ ނޑިޔާރަށްވެސް ނުފެންނަ ތަނެްއަގއި ހުރެގެން އަދި ފަ ލަ ބެއްލެވި ފަ

މާއްދާގެ )ކ( ގެ ރޫާހއި ޚިލާފު  ަވނަ  51ވާ ކުރުެމއްނެތި ހެކިބަްސ ނެގުމަކީ ާޤނޫުނއަާސސީ ގެ ހު

ން ކަމަށް ބުެނ ވާފައިވު ކަމަކަށްވާއިުރ އެފަދަ ބުނުންތަކުގެ ަމްއޗަށް ރިޢާޔަްތ ކުރައްވާ ަމއްސަލަ ިންނމަ

 ފާހަގަ ކުރި ނުކުތާއެވެ.

 :ީމަތު ކުރެވޭ ފަރާތަށް ޤާނޫނީ ވަކީެލއްެގ އެހީ ހޯދާ ލިބިގަތުމަކީ ކުށުެގ ހްތު ހަތަރުވަނަ ނުކުތާއަކ

މުޙައްމަދު  ށްމަތެްއގައިވާ ކޮންމެ ީމހަކަށްމެ ލިބިގެންވާ ައާސސީ ޙައްޤަަކށްވާއިރު އަިދ އެކަމަހްތު

ދެމުން ދިޔައިުރ އެޙައްުޤްނ މުޙައްމަުދ ނަބީލް ަގސްތުަގއި ަމޙުރޫމްކޮށް ނަބީލް ެކނޑިނޭޅި އެ

ބޭނުްނގޮތަކަްށ ތަޙްޤީޤު ބަްއޓަންކޮށް ތަޙްޤީޤުަގއި ފުުލހުން ކޮށްފައިވާ ކަންަތއްަތކުގެ މަްއޗަށް ރިޢާޔަްތ 

 ކަމަށް ބުނެ ފާހަގަ ކުރި ނުކުތާއެވެ. ކުރައްވާ މަްއސަލަ ނިންަމވާފައިވާ

 ާދައުލަތުގެ ފަރާތުން ހުަށަހޅާފައިވާ ހެކިން ތަޙްޤީޤުަގއި ބުނެފައިާވ ުބުންނ  އަކީ:ފަސްވަނަ ނުކުތ

ލީހުަގއި މުޙައްމަދު ތަކުގައި ބޮެޑތި ޝައްކުތަކެއް ހުރިއިުރ އަދި އެިއްނ ފަރާތަކުން ޝަރީޢަތުގެ މަޖި

ދީފައިވާ ބަާޔންަންށ ޔާނެްއ ީދފައިުނވާއިރު އެފަރާތްތަކުްނ ތަޙްޤީޤަށް ބަ ނަބީލާއި ދެޮކޅަށް ެއއްެވސް 

ކަމަށް ބުނެ ފާހަަގ  ންދެއްވާ މައްަސލަ ނިންަމވާފަިއވު ން ލީހުަގއި ދޭ ބަޔާނުގެ ބުރަދަޝަރީޢަތުގެ މަޖި

 ކުރި ނުކުތާއެވެ.

 :ީހެކިބަހަކީ އެމީހަކަށް އެގިހުރި ެއއްެޗއް އެގި ހުރި މިންވަަރކަށް ނުވަތަ ފެނުުނ  ހަވަނަ ނުކުތާއަކ

ލީހުގަިއ ކިޔާދީ އިުވުނ އެއްެޗއް ިއވުނު ގޮތަކަްށ ޝަރީޢަތުގެ މަޖި ވަތައެއްޗެއް ފެނުނު ގޮތަކަށް ނު

ދައުލަތުން ުހަށހަޅާފައިވާ ެއއްެވސް  އިސިފަކޮށްދީ ބުނެދިނުންކަމަްށވާއިރު ދަުޢާވ ސާބިތުކުރުމަށްޓަކަ

 ،ހެއްކަކު ތަޙްޤީޤު ބަާޔނުގެ ާވހަކަ ފިޔަވާ އިތުުރ އެއްެވްސ ވާހަކަެއްއ ބުނެފައި ނުާވއިރު 

ރާތްތަކުްނ ބުނި ަތޙްޤީޤު ބަާޔނުެގ ާވހަކައަކީ އިސްާލމްދީުނގައި މިހާބޮޑު ުއގޫބާެތްއ އެފަ

ނަޑއެޅިފައިވާ މަްއސަލަެއއް ސާބިތު ުކރުމަށް ބޭުންނ ކުރެވިދާނެ ހަރުދަނާ ވަ  ، ލަތަކަށް ނުާވއިރު ޞީކަ

ބައްލަވާ ެއއަްށ  ޝަރުޢީ އަިދ ޤާނޫނީ ހަަމ ތަކާއި ޚިލާފަށް އެފަރާތްތަކުގެ ބަހަކީ ހެކި ބަހެްއކަމަށް

 މަށް ބުެނ ފާހަގަކުރި ނުކުތާއެވެ.ނިންަމވާފަިއވާކަ ބުރަދަނެއް ެދއްވާ މަްއސަލަ 
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 :ީބައްލަވަންޖެހޭ މައްސަލަ ތަަކކަށް  ންޖިނާއީ މައްސަލަތަަކކީ މަދަނީ ިމންަގނޑު  ހަތްވަނަ ނުކުތާއަކ

އްެނިތ ސާބިތު ކުރަންޖެހޭ ނުާވއިރު އަިދ އެފަދަ މަްއސަލަތަކަކީ ެއކަށީގެންވާ ިމންަވރެއްގެ ޝައްކެ

 ްޕރީމް ކޯޓުގެ ަނންބަރު ރާއްޖޭެގ ސުށްވާއިުރ އަިދ ދިެވހި މައްސަލަތަކަކަ 

2008/SC-C/03  ީނަްނބަރު ޤަޟިއްޔާގެ ެދަވަނ ނުކުތާަގިއ ޖިނާއީ ަމއްސަލަެއއް އިސްލާމ

ބަާޔްނ  ނެތް ިމންަވރެއްކަމުަގއިެއއްޝަރީޢަތުގަިއ ސާބިތު ާވންޖެހޭނީ ެއއްވެސް ަޝއްކެއް ސުބުހަ

ކޮށްފައިވާއިުރ މިމައްސަަލ ނިންަމވާފަިއވަނީ ބޮޑެތި ޝައްކުތައް ދަމަހައްޓާ ެއޝައްކުތައް ފިލުވުމަްށ 

 ަމށް ބުނެ ފާހަަގކުރި ނުކުތާއެވެ.އެކަށީެގންވާ މަސައްކަތެއް ނުކުރަްއވާކަ

 :ީކިްނ ޤާޫނީނ ހުށަހަޅާަފއިވާ ހެ އިދައުލަތުން ކުޅަ ދަޢުވާ ސާިބތުކުރުމަށްޓަކަ އަށްވަނަ ނުކުތާއަކ

ތުގައިވެސް ުމޙައްމަދު ޢަޝަރީ އަދި ހަމަތަކުގެ މަތިން ަނގާފައިވާ އެއްވެސް ތަޙްޤީޤު ބަާޔނެއްގައިވެސް

ނަބީލް އެްއެވސް އިރަކު އެއްވެސް މީަހކަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ުނަވތަ އެޫނންެވސް އެފަދަ އެއްޗެްއ 

ރު އަދި މުަޙއްމަދު ނަބީްލ  އެއިން ެއއްެވސް ބޭނުންކޮްށގެްނ ހަމަލައެއް ީދފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައިނުވާއި 

ނަޑއެޅިގެން އިންާކރު ކުރަމުން ދިޔައިރު  އެއިން ެއއްެވްސ ކަމަކަށް ނުބައްލަވާ  ،ކަމެއް ކުރިކަމަށް ކަ

ކަންތައްތަެކއް ގެނެްސ އެެގނައި  ނެތް  އެކަންކަން ދޫކޮށް މުޅި މައްސަލައިގައިވެސް ފެންނަން

 ން ކަމަށް ބުނެ ފާހަަގކުރި ނުކުތާއެވެ.ތިމާދުވެ މަްއސަލަ ނިންާމފައިވު ޢު ކަންތައްތަުކެގ މައްޗަށް އި

 :ީން ެއެގްނ އޮންނަ ޮއތުމުގެ އަނިޔާ ލިބުނު ފަރާތުގެ މަުރެގ ޚުލާސާ ިރޕޯޓު ނުވަވަނަ ނުކުތާއަކ

މައްޗަާށއި، މެޑިކަލް އަިދ ހޮސްޕިޓަްލ ޓްރީޓްމަންޓް ޕްރޮސީޖަރއަށް ބަލާއިުރ އަްނނަިނިވ ކަންކަމީ 

ލް ވުމަށް ިނހާޔަތަށް ުމިހއްމު ބޭނުންެތރި ކަންކަމަްށ ވާއިރު ޞި ދަ މައްަސލައެްއގައި ަނތީޖާއަށް ވާމިފަ

ން ކަމަށް ބުނެ ފާހަގަކުރި އެއިން އެްއެވސް ކަމަކަށް ޝަރީޢަތުން ރިޢާޔަތް ކުރައްވާފައި ނުވު 

 ނުކުތާެއވެ. 

ނުިއުރ އިންާސެންއގެ )ހ( މައްަސލައިަގއި އަނިޔާ ލިުބުނ ފަރާތް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެްނދެވު 

 ހޭުހންަނންޖެޭހ އެންމެ މަތީ މިންަގނޑަށް ހޭހުރިކަމަށް މެޑިކަލް ރިޯޕޓުން ެއގެން އޮންނަ އޮުތްނ.    

)ށ( އަނިާޔ ލިބުނު ފަރާތް އޮްޕރޭޝަން ޮކށްފައިވަނީ އެކްސްރޭ ނުވަތަ ސްކޭަނުކްނ 

 ދެނެގަތުމެއް ނެތިކަމަށްވުން.    ދެެނގަްނނަންެޖހޭ ކަންތައްަތކާއި ބްލެޑް ސާްނޕަލް ތަްއ ތަޙްލީލުކޮށް



  HC-A/49/2011 ޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ ޤަ
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އިން ަސއްތަ ރިސްކްފްރީ ޮއޕްރޭޝަނަކަްށ ުނވާއިރު އަނިާޔ  100)ނ( އެްއެވސް އޮަޕރޭަޝނަކީ 

ލިބުނު ފަރާްތ އޮޕަރޭަޝަނކަށް ގެންެދިވފައިވަނީ ޢާއިލާގެ ުހއްަދެނތި ޢާއިލާގެ ފަރާތުން ފުިރހަމަ ކުރަންެޖހޭ 

 އެންެމހާ ލިެޔކިޔުންތައް ުފރިހަމަ ނުކޮްށކަން. 

ތުގެ މޭ ފަތްޖެހިފައިވާ ކަަމށް ބުނާއިރު އެކަމަކީ އެއްވެސް ތަޙްލީެލއް )ރ( އަނިޔާ ލިބުނު ފަރާ

 ނުކޮށް ެއގޭެނ ނުވަތަ ދެެނގަެނޭވނެ ކަމެއްކަން ނުވާަކން.   

)ބ( އޮޕަރޭޝަން ތިއޭޓަރުގެ ރިޕޯްޓ ލިބިފައި ނުވާ ހާލު އެއަށް ބެއްެލވުމެއްނެތީްސ އަދި 

ރާތުގެ މަރުގެ ޙަޤީޤީ ސަބަބު ދެނެގަތުމަކީ ކުރެވޭނޭ ކަަމކަށް ޕެތަލޮޖިސްޓިކްގެ ރިޕޯޓް ެނތީސް އަިނޔާ ލިބުނު ފަ

 ނުވާކަން.  

)ޅ( އަިނާޔ ލިބުނު ަފރާތައް ލިބިަފއިވާ އަނިާޔެގ ތަފްޞީލު ޝަރީޢަތަށް ޙާޟިރު ކުރެވުުނ 

 ޑޮކްޓަރަށް ތަފްޞީލު ކޮށްދެވިފައި ުނުވމުން، އަިނާޔ ލިބުނު ފަރާތުގެ ހަިށަގނޑަށް މާއްދީގޮތުން ލިބިދީފަިއވާ 

 ޔިތާ ިހެނިވ ފަރާތެއްެވްސ ޝަރީޢަތަށް ޙާޟިރު ކުރައްވާފައި ނެްތކަން.  އްއަިނޔާތައް ެދނެގަތުަމށް މަ

)ކ( އަނިޔާ ލިބުނު ފަރާްތ ފަރުވާދިން ހޮސްޕިޓަލްގެ މެޑިކަލް ޓްރީޓްމަންޓް ޕްޮރސީޖަރ އޮތްކަން 

 ފުކުރަްއވާފަިއނުވާކަން.ނުވަތަ ނެތްަކން ެދނެގަތުމެއްނެތި އެިއްނ އެއްެވސްކަެމއް ޝަރީޢަތުން ސާ

)އ( އަނިޔާިލބުނު ފަރާތް ކޮށްފައިވާ އޮަޕރޭޝަނަކީ ހޭނައްތާަލއިެގްނ ކޮށްފައިވާ ޮއޕަރޭޝަެނއްަކްނ 

ޤަބޫލުކުރެވޭަކމާއި، ިއްނސާނަކު ހޭަނއްތާލާީނ ެއމީހަކާ ުގޭޅގޮތުްނ މެިޑކަލީ ބަލަްނޖެހޭ ކަންަތއްތަްއ 

އޮޕަރޭަޝެނއްަގއިެވސް ީމހުން މަރުވުަމކީ ނުވެނުދާަކމެއްޫނންކަމާިއ، ބެލުމަށްފަހުަގއިކަމާއި، ކިތަންމެ އާަދއިެގ 

 ކަމަށް އެފަދަ ޙާލަތްތަކުގައި އެީމހަކު މަރުވާ މަރުވުމުގެ ަސބަބަކީ އެމީހެއްގެ ބަލިކަމަށް ބުނުމަކީ ހަމަޖެހޭކަމެއް

މެއްނެތި ކޮށްަފއިާވ ކަެމއްކަމާއި، ިމޙާލަތުގައި އަނިޔާލިބުނު ފަރާތް މަރުވެފަިއވަނީ ތަޙްލީލުކުރު ނުވާނެ

 އޮޕަރޭޝަނެްއގެ ސަބަބުންަކމަށް ބުނުމުެގ އިޙްތިމާލު ޮއތްކަން.

 :ީވަނަ މާއްދާއަށް ަޤޟާއީ ތަފްީސރެއް ބޭުނންާވކަމަށާއި،  52ޤާނޫނުައސާސީގެ  ދިހަވަނަ ނުކުތާއަކ

މާއްާދ ވަނަ މާއްާދ މާނަކުރަންެޖހިފައިވާކަން ފާހަގަކޮށް އެ  52މިމައްސަލަިއަގއި ޤާނޫނުައސާސީގެ 

ވަނަ މާއްާދެގ ރޫޙާ ޚިލާފަށްކަމާއި،  143ތަރުޖަމާކޮށް މާނަކޮށްފައިވަނީ ާޤނޫނުައސާީސެގ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ނިޔާކުރާގޮތުން ކޯޓަކުން ބަލަމުންާދ މައްސަލަެއއްަގިއ  143ޤާނޫނުައސާސީގެ 
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ންކަާމއި، އެބާރު ޤާނޫނުައސާީސ މާނަކުރުމަީކ މައްސަލަ ބައްލަވާ ަފނޑިޔާރަށް ލިބިގެންވާ ބާެރއްނޫ

ނޑިޔާރުގެ އަްޣލަބިއްޔަުތްނ ނުވަަތ  ލިބިގެްނަވީނ ކޯޓަށްކަމަށްވާއިރު، ްކރިމިނަލް ކޯޓުން ފަ

ނިޑޔާުރންެގ އިއްތިފާުޤްނ ނުވަތަ ަފނޑިޔާުރންގެ ަމޝްވަރާގެ މަތިން އެކަން ކުރައްވާފަިއުނވާއިރު،  ފަ

ވަަނ މާއްދާެގ  52ައސާީސެގ ކަމެއް ކޮށްފައިވާކަން އެނގެން ެނތްއިރު، ާޤނޫނު އަދި ެއއިން 

ތަފްސީރަކަށްދާން ނުޖެހޭ ާޙލަތެއްަގއި މައްސަލަިއަގއި އެފަދަގޮތަކަްށ ޝަރީޢަތުން ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަީމ 

ނޫންކަާމއި، އެކަމަކީ  މިހާތަނަށް ްކރިމިނަލް ކޯޓުން ޢަމަލުކުަރއްވާފައިވާ ޮގތެއް އަދި ުއޞޫލެއްެވސް

 ވާކަމަށް ބުނެ ފާހަަގކުރި ނުކުތާއެވެ. ށްޤާނޫނުައސާސީގެ ރޫޙާ ޚިލާފުކަމަކަ

 :ީމިމައްސަލަިއަގއި އަިނޔާލިބުނު ފަރާތުެގ ހަށިަގނުޑެގ އެތެރެިއންނާ އަިދ  އެގާރަވަނަ ނުކުތާއަކ

މުޙައްމަދު ނަބީލުގެ ހަިށަގނޑުގެ އެެތރެއިްނނާ ބޭރުން ެނުގނު ެއއްެވްސ  ިއ،ބޭރުން ެނުގުނ ސާމްޕަލްއާ 

އްެވސް ސާމްޕަލެއްގެ ނަތީޖާ ދިމާެވފައިނުވާއިރު، އަދި މައްސަަލއިަގއި ސާމްޕަލެއްގެ ޑީ.ެއން.އޭ ފަދަ އެ

މަތުކުރެޭވ އެހެން މީެހއްގެ ހަިށަގނޑުން ެނގުނު ސާމްޕަލާ މަްއސަލަިއގައި އަނިޔާ ލިބުނު ފަރާތުެގ ޙްތު

ހަށިަގނޑުްނ ެނގުނު ސާމްޕަލް ީޑ.އެްނ.ޭއ ިދމާވެފައިާވއިރު، އެއިން އެއްވެސް ަކމަކަށް 

 ްނ ކަމަށް ބުނެ ފާހަގަކުރި ުނކުތާއެވެ. ރައްވާފައި ނެތުރިޢާޔަތްކު

  :ީބަޔާންަތކަށް ބަލާއިރު، މ. ބްލޫކޮެލޖް/ ޢަލީ  މައްސަލަިއގައި ިލބިފައިވާ ތަޙްޤީޤުބާރަވަނަ ނުކުތާއަކ

ދުވަހު ތަޙްީޤޤަށް ދީފައިވާ ބަޔާުނގައި ާމރާމާރީ ހިްނިގ ޕާކް ގޯޅީގަިއ އޮްތ  2009މާރޗް  10ރަޒީން 

ޕިކަޕެއްގެ ކަިއރީގައި ައިނާޔ ލިބުނު މީހާގެ ގަަޔށް ޖީއެކްސް ތަޙްީޤޤް ބަޔާންތަކުން ެއނގޭ ޮގތުގައި 

ދުވަހުގެރޭ  2009އޭޕްރީްލ  08 އި،ަހކު ވަޅި ހެިރކަމަށް ބުނެފައިވާ ުބނުމާޙުސައިްނ ޢާލިމް ކިޔާ މީ

މަުދ މަޢީޝް އަޙްާޔނުަގިއ ޙުސައިން ާޢލިމާ، މ.ރޭއަިލވާގޭ/ އިބްރާހީމް ނައުފަލް ތަޙްޤީޤަށް ދީފައިވާ ބަ

މާރާމާރީ  ޢަލީ ރަޒީން މީނާ އިބްރާީހމް ނައުފަލް އަިނޔާ ލިބުުނ މީހާގެ ަގިއގައި ތަޅާ، އި އަޙްމީމުއާ

ހިްނގިވާހަކަ ދެއްކިކަމާއި، އަިނޔާ ލިބުުނ މީހާގެ ގަަޔށް ޙުސައިްނ ޢާލިމް ތިްނފަހަރު ވަޅިެޖހިކަމަށް 

ްނ ޙުސައިްނ ާޢލިމް ބުނެފައިވާކަމަށް ބުާނ ބުނުމަށް ރިޢާޔަތްކުރުމެއްނެިތ މަްއސަލަ ނިންަމވާފަިއވު 

 ކަމަށް ބުނެ ފާހަގަކުރި ުނކުތާއެވެ.
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 :ީފުޅާ މިނުަގއި ެއްއ އިންޗި ުހންނަވަރުގެ ކަަޓރެއް ެއއްލަިއގެން ީމހަކު ލައިގެން  ތޭރަވަނަ ނުކުތާއަކ

ހުންނަ ހެދުާމ، ހަންގަޑާ، މަހާ، ކަށިަގނުޑ ފަޅާލާަފއި ހަިށަގނޑުގެ ތެެރއަށް ހެރޭނެކަމީ ސަލާމަްތ 

ލާޞާ ބުއްދިއަށް ަޤބޫލުކުރެވޭނެ ކަމެއް ކަމަށް ނުވާިއރު، އަދި އަިނޔާިލބުނު ފަރާތުެގ މަރުގެ ޚު

ރިޕޯޓުަގއި އަިނޔާލިބުުނ ފަރާތުެގ ވާތު ފުއްޕާމޭެގ ިތރީ ލޯބު އިރަިއެގންޮގސްފައިވާކަމަށް 

ބުނެފައިާވއިުރ، އެހާ ދުުރމިނުަގއި ހުެރގެން މީހަކު ކަޓަރެއް އެްއލައިގެން އެަފދަ ބޮޑު އަިނޔާއެއް 

ކަމަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމެއްނެިތ  އެއްވެސް ީމަހކަށް ލިބުމަކީ ވުން ނާިދރުކަމަކަށްވާއިރު، މިއިން އެްއެވސް

ން ކަމަށް ބުެނ އަދި މިކަމުގައި ކަމުގެ މާހިރެއްގެ ބަހެއް ހޯދުމަކާ ނުލައި މަްއސަލަ ނިންަމވާފައިވު

 ފާހަގަކުރި ުނކުތާއެވެ.

  :ީިއަގިއ އަނިޔާ ިއގައި ިލބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން ެއނގޭ ގޮުތގައި މައްސަލަމައްސަލަސާދަވަނަ ނުކުތާއަކ

ތަށް ހަމަލާދިުނމުގައި އެަތްއ ބަޔަކު ބައިވެރިވާއިރު، އަދި އޭގެ ތެރެއިން ގިނަ ބައެްއެގ ލިބުނު ފަރާ

މަތު އުފުލޭިއރު، އަދި ެއފަރާތްތައް ތަޙްޤީޤަށް ޙާޟިރުކުރެވިަފއިނުވާިއރު، ފުރިހަމަުނާވ ހް މައްޗަށް ތު

ކޮށް އެދަޢުވާ ަދއުލަުތްނ ބަލިކަށި ތަޙްޤީޤުގެ ަމއްަޗށް ބިނާކޮށް މުޙައްމަދު ަނބީލްގެ މައްަޗށް ދަޢުވާ

އެދިފައިވާ ގޮތުގެމަީތްނ ދައުލަތުްނ އެދުނުާހޮގތަކަށް ޝަރީޢަތް ބައްޓަންކޮށް މައްސަލަިއަގއި 

 ން ަކމަށް ބުނެ ފާހަގަކުރި ނުުކތާއެެވ.ސާބިތުވާކަމަްށ ޙުކުމްކުރައްވާފައިވު

  :ީާވ ބައެއް ާވހަކަތަްއ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުަގއި އުފަންވެ ދައްކާފައިނު ފަނަރަވަނަ ނުކުތާއަކ

ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުަގއި ދެކެވުުނ ާވަހކަތަކުގެ ގޮުތގައި އުފަންކުރުވާ އެކަްނ ޝަރީޢަތް ިނމުނުގޮުތެގ 

ރިޕޯޓުަގއި ފާހަގަކޮށްފައި އޮތުމަކީ ޝަރީޢަތުން މިމައްސަލަިއަގިއ ޢަދުލު އިންސާފު ާޤިއމުކުރަން 

 ބުނެ ފާހަގަކުރި ުނކުތާއެވެ. މަށްމާލުވެފަިއވާ ކަމެއްކަްނ ޤަބޫލުކުރެޭވކަޙްއި

  :ީދައުލަތުން ެހއްކެއްގެ ގޮތުަގިއ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅާަފއިވާ ގ.ރީފް އައިމިނަތު ސޯޅަވަނަ ނުކުތާއަކ

މާ ފުލުސް އޮފީހަްށ ޢުއަހަރުގެ ކުޑަ އަންހެން ކުއްަޖކަށްވެފައި އައިމިނަތު ނި 16މާ އަކީ ޢުނި

ރި ރޭވުެމއްގެ ދަށުން މިނިަވންކަމާ ޙައްޤުތައް ެގއްލިފަިއާވ ޙާޟިރުކޮށްފައިވަނީ އަނިާޔވެރިކަމާ ހީަލތްތެ

ޙާލުގައިކަމަށްވާއިރު، އެ ޢުމުރުގެ ކުްއޖަކު އެފަދަ ޙާލަތެއްަގއި ފުލުސް އޮީފހަށް ޙާޟިުރކުރުމުން 

ޤާނޫނާ ޚިާލފަށް ބެލެނިވެރިެއއްގެ ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ވަގުތުން ަތޙްޤީޤްކޮށް، ސުވާލުކޮްށ 
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ން ކަމަށް ބުނެ ފާހަގަ ުކިރ އެަފދަ ބަޔާނަކަްށ ޤަީރނާއެްއެގ ބުރަދަން ީދފައިވު ، ބަޔާންނަގާފަިއވާއިރު

 ނުކުތާއެވެ.

  :ީަވަނ މާއްދާގެ )ށ( ގަިއ ިދވެހިާރއްޖޭަގިއ ިހންާގ  42ޤާނޫނުައސާސީގެ ސަތާރަވަނަ ނުކުތާއަކ

އެކުގައިކަމަށް  އިކަމާއެންެމހާ ަޝރީޢަތެއް ިހްނގަްނވާނީ ޢަުދލުވެރިކަމާއެުކ ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހި ާހމަ

އަސާސީގަިއ ބަޔާްނެވެގންާވ އެންެމހާ ޙައްުޤތަްއ ޤާޫނުނއަާސސީަގއި އަިދ ޤާޫނނު، ބުނެފައިާވއިރު

ވަަނ  17ބަޔާްނވެެގްނާވ ގޮތުގެމަީތްނ އެއްވެސް ަތފާތުކުރުމެއް ނެތި ލިބިިދުނމަށް ޤާނޫނުައސާސީގެ 

ާޤނޫުނ ިހންގުމުގަާއއި، ޤާނޫނުގެ ުކރިމަތީގަިއ  މާއްދާަގއި ުބނެފަިއވާއިރު، އަދި އެމީެހއްެގ މައްޗަށް 

އަދި ޤާޫނުނެގ ރައްކާތެރިކަމާ ޤާނޫނުން ލިބިދޭ މަންފާ އެއްެވސް ތަފާތުކުރުމެއްެނތި ހަމަހަމަކަމާއެކު 

، 12ަވަނ މާއްާދގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާއިރު، ާޤނޫނުލްުއޤޫބާތުެގ  20ލިބިދިނުމަށް ޤާނޫނުައސާސީގެ 

ދާގައި ބަާޔްނވެެގންވާ އެއްވެސް ކަމަކުްނ ޝަރީޢަތުްނ ރިޢާޔަތްކުރުމެއްނެިތ ވަނަ މާއް  14އަދި ، 13

ން ކަމަށް ރީ ޙަްއުޤތަކާއި، އުޫޞލުތަކާއި ޚިލާފަށް މައްސަލަ ބައްލަވާ ނިްނމަވާފައިވު ބުނެވިިދޔަ ުދސްތޫ

 ބުނެ ފާހަގަުކރި ނުކުތާއެވެ.

  :ީމާެގ ބަްއަޕ ޢުތެޭރގައި އައިިމަނތު ނި ދައުލަތުން ުހށަހަޅާފައިވާ ހެކިންގެއަށާރަވަނަ ނުކުތާއަކ

މާގެ ބެލެިނެވރިއެްއެގ ޢު އިބްރާހީމް ަރޝީދު ހިމެިނފައިުނވާއިރު، އިބްރާހީމް ރަޝީދަކީ އައިމިނަތު ނި

ގޮތުަގއި ޯކޓަށް ޙާޟިރުކުރި ފަާރތަކަށްވެފައި، ދައުލަުތްނ ހުށަހަޅާަފއިނުވާ ހެްއކެއް އަދި 

ކުރުވި ފަރާަތކާ ސުވާލުުކރުމަކީ ޖިނާީއ މައްސަލަަތކުގަިއ ބެލެނިެވރިއެްއ ގޮުތގައި ޯކޓަށް ޙާޟިރު

ަދއުލަތުން ހުށަަހޅާފައިނުވާ ހެއްކަކާ ، ޖިނާީއ ކޯޓުަގއި ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުޫޞލަކަށް ުނވާތީއާއި

ދިވެިހރާއްޭޖެގ ޤާނޫނު  ،ސުވާލުކުރުމަްށ ދައުލަތަްށ ފުރުޞަތު ދިނުމަކީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާ

ރު، އެކަންަކްނ ޝަރީޢަތުްނ ކުރައްާވ މައްސަލަިއެގ ނަތީޖާ ަވކިގޮތަކަށް ނިޔާކުރާކަމަަކށް ުނވާއި

 ން ަކމަށް ބުނެ ފާހަގަކުރި ނުުކތާއެެވ.ނެރުމަށް މަަސއްކަތް ކުރަްއވާފައިވު

  :ީނަވީ ރުކުން ފުރިހަަމެވގެްނ ޢުޖިނާއީ މައްސަަލަތކަކީ ކުށުގެ މާއްދީ ރުކުނާ، މަނަވާރަވަނަ ނުކުތާއަކ

ވޭެނ މައްސަލަަތކަކަށް ނުާވއިރު، މިމަްއސަލަިއގައި ކުށުގެ ރުކުންތަްއ ޫޤބާތް ދެޢު މެނުވީ 

ފުރިހަމަވެފަިއނުާވއިރު، ކުށުގެ ރުކުންތައް ފުިރހަމަވެފައިވާަކމަށް ޝަީރޢަތުން ބަްއލަވާފައިވާ 
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ަމށް ބުނެ ފާަހގަކުރި މިންަގނޑަކީ އެކަށީެގންުނާވ އަދި ބުއްިދއަށް ޤަބޫުލުނކުރެވޭ މިްނަގނޑަކަްށވާކަ

 ކުތާއެވެ.ނު

  :ީމަރުގެ މަްއސަލަައކަށްވެފައި، ިޤޞާސް ހިަފްނޖެހޭ  މަްއސަލައަކީ ހުށަހަޅާފައިވާ ވިހިވަނަ ނުކުތާއަކ

ވި ފަރާތުެގ އެންމެހާ ވާރުތަވެީރްނ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގަިއ ޤިޞާސް ހިފަްނ ޙާލަތުގައި ިނޔާ

ރުމަކީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް ބޭނުންކަން ޞަރީޙަ ޢިބާރާތުން ނުބުނާާހހިނދަކު، މެރުމަށް ޙުކުމްކު

ފަރުހާދުެގ هللا ވެފައިވާ ސ.ުހުޅދޫ/ ލިލީމާގޭ ޢަބްދުހުއްދަކުރާކަަމކަށްނުާވއިރު، މައްސަލަިއގައި ިނޔާ 

ވާރުތަވެރިާޔ އަދި ބައްޕަ ސ.ުހޅުދޫ/ ލިލީމާގޭ މުޙައްަމދު ފާކިރުެގ ބަހެއް ޝަރީޢަތަްށ 

ާޞސް ހިފަން ބޭުންނކަން ނުވަތަ ނޫންަކްނ ފަރުހާދުގެ މަރާ ގުޭޅގޮތުން ޤިهللا ލިބިފައިނެތްިއރު، ޢަބްދު

ޝަރީޢަތުގަިއ ބުނެފައިނެތީސް، އެކަމުގައި ޝައްކު އުފެދިފައިވާިއރު، މެރުމަްށ 

 ކަމަށް ބުނެ ފާަހގަކުިރ ނުކުތާއެވެ.ޙުކުމްކުރައްާވފައިވާ

  :ީމަްށ ނިންމަވާފައިވާކަޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ުއޞޫލުތަކާއި ޚިލާފަށް މައްސަލަ އެކާވީސްވަނަ ނުކުތާއަކ

 ބުނެ ފާހަގަުކރި ނުކުތާއެވެ.

 
( (Cr-C/2010 2447/JC/2009/585ުގިޅގެން ކްރިމިނަްލ ކޯޓުގެ ނަްނބަރު  މައްސަލައާ މި -03

ޝަރުީޢ އަދި ޤާނޫނީ  ންަމވާފަިއވަނީގެ ޝަރީޢަތް ިނމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށާއި، އެ ޤަޟިްއާޔ ނިޤަޟިއްޔާ 

އިސްތިުއާނފު ކުރުމަށް ހުށަަހޅާފަިއާވ ނަބީލުގެ ފަރާތުްނ  ކަމަށްބުނެ މުޙަްއމަދު ޚިލާފަށް އުޞޫލުތަކާ

ނުކުތާަތކާ ގުިޅގެން މައްސަާލގައި ހިމެނޭ ފަރާްތތަކުން ަހއިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީުހަގިއ  އެތަކަށާއި، ނުކުތާ

ޅިފައިވާ ިލޔެކިޔުންތަކަްށ ޝަރުޢީ އަދި މިމައްސަލަާއ ގުޅޭ ގޮތުން ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެ، އި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާ

ނިޑޔާރުންނަށް ައންަނނިވި ކަންތައްަތއް ާފަހަގ  ޤާނޫނީ ނަަޒރަކުން ބެލިހިނދު، ދިވެިހރާއްޖޭެގ ހަިއކޯޓުގެ ފަ

 ކުރެވިފަިއވެއެވެ.

މުޙައްމަދު ަޤޟިއްާޔގައި Cr-C/2010 (2447/JC/2009 )/585ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ަނންބަރު  )ހ(

 ؛ަމްއޗަށް ދައުަލތުން ކޮށްފައިަވނީ ޤަޞްުދަގއި މީހަކު މަާރލުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ކަމާއިނަބީލުގެ 

ވަަނ  08މާރޗް  2009އެދަޢުވާ މުަޙއްމަދު ނަބީލުގެ މައްަޗށް ކޮށްފައިވަނީ، މުޙައްމަދު ނަބީލް 

ހައި މާރާާމރީ ޖަ ަގއިދުގެ ަގއިހާފަރުهللا އެހައިކަށްހައިިއރު، ސ. ހުޅުދޫ ލިލީމާގެ ޢަބްދު 23:00ދުވަހުގެ 
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އިންޗި ުހްނަނ ވަރުގެ ކަޓަރެއް ހިފަިއގެން ބަޔަކު ގޮވަިއގެން ޮގސް،  06ދިގުމިނުގައި ، ހިްނގުމަށް ރާވައި 

ތަަޅއި މާރާމާރީ ހިްނަގްނ  އިފަރުހާދުގެ ގައިގަهللا މަދު ަނބީލުއާއި އޭނާއާއި އެކުަގިއ ދިޔަ މީހުްނ ޢަބްދުއްމުޙަ

ފަރުހާދު ދުްއަވއިގަތުމުން، މުަޙއްމަދު ނަބީްލެގ هللا ްތވާްނ ެވގެން ޢަބްދުމީހުންގެ ކިބައިން ސަލާމައެ ފެށުމުން، 

ފަރުހާދުގެ ބުރަކައްަޓްށ هللا ޢަބްދުދުެގ ަގޔާ ދިމާައށް އެއްލައި، ހާފަރުهللا ަނަގއި ޢަބްދު ޖީބުގައި އޮްތ ކަޓަރު

ދަށް ލިބުނު އަނިާޔއަްށ ފަރުހާهللا ޙަމަލާގެ ސަަބބުން ޢަބްދުާއއި، އެ އެކަޓަރު ހަާރލާފައިވާކަމަްށ ތުހުމަތު ކުރެވޭތީ

ކަން ެއނެގްނ ފަރުހާދު ނިޔާވެފައިވާތީهللا ދުަވހު ޢަބްދުވަނަ  09މާރޗް  2009ބޭސްފަރުވާ ކުރަމުން ދަނިޮކށް 

 އިންކާރު ކޮށްފައިވާކަްނ އެނގެން ޮއވެއެވެ. ަނބީލްމުޙައްމަދު އޮންނަިއރު، އެދަޢުވާައށް 

ވަުގުތ އޭނާގެ މައްޗަށް އެ ހައްަޔރު ކުިރއިރު  ަމދު ނަބީލްއްމުޙަ  އާ ގުިޅގެންމިމައްސަލަ )ށ(

ތުހުމަތުކުރެޭވ މައްސަަލައކީ ކޮބައިކަމާއި، ގެންެދޭވ ތަާނއި، ަހނުހުރުމުގެ ޙައްޤުލިބިެގްނާވ ކަމާއި، ާޤޫނީނ 

ަގޑިއިރު ެތރޭަގއި  24ވަކީލެއްގެ އެީހތެރިކަން ހޯުދމުގެ ފުރުަސުތ އޮތްކަްނ ެއންގިފައިވާކަާމއި، ހައްޔަުރ ކުރިތާ 

 މޯލްޑިވްސް ޕޮިލސް ސަރިވސްގެ  މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހުަށެހޅިފައިވާ ލިޔުމުން އެކަންކަން ައްނާގފައިވާކަން

  ްނނަކަމާއި؛އެގެން އޮ]ހައްަޔރު ކުެރވޭ މީާހގެ މަޢުލޫމާތު ފޯމް[ އިން  TD015114ނަންބަރު 

 ެމދު ޮގތް ންދާމަށް ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށް ބަމެދު ޮގތެއް ނިންމު ބަންދާެގ މަދު ނަބީލްއްމުޙަ

މުޙައްމަދު  ،ސަބަަބކީ ާވފައިވާބަންުދގައި ބަަހއްޓަން ަފނިޑޔާރު ިނންމަ މުޙައްމަދު ނަބީލް ަފއިާވިއރު،ނިންމާ

-MDބަރު ންއިޢްތިރާފުވެަފއި ވާތީކަން ޖިނާއީ ކޯޓުެގ ނަ  މިމަްއސަލައިގާ ހިމެނޭ މާރާމާރީ ހިންގިކަމަށް ނަބީލް

 ނެގން ޮއްނނަކަމާއި؛އެ ތަކުންކޯޓު އަމުރު  2755 ,2343 ,2009/1923

ޕްީރްލ އޭ 2009ޭބނުްނ ކަމަށް ބުނި ނަމަެވސް،  ޤާނޫނީ ވަކީެލއްގެ އެހީެތިރކަން މުޙައްަމދު ނަބީލް

ެގ ކުރިއަށް ގެްނދިުޔމުގައި މުޙަްއމަދު ނަބީލް ތަޙްޤީޤުދުވަހު ވަކީލުގެ ޣައިރު ޙާޟިރުގައި  ވަނަ 08

 08އޭޕްރީްލ  2009މޯލްޑިްވްސ ޕޮލިސް ަސރވިސްގެ ތަޙްޤީޤަށް  ކަްނ ުމޙައްމަދު ނަީބލްއިޢްތިރާޟެްއ ނެތް

 ން ެއނެގްނ އޮވެެއެވ.ބަޔާނު ވަނަ ުދަވހު ދީފައިވާ

ގެ މައްޗަށް ދަުއލަތުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ޤަޞްދުަގއި މީހަކު މަރާލުމުގެ ުކުށެގ މުޙައްމަދު ނަބީލް )ނ(

އާމިނަތު ިނޢުާމ  މާލެޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި ގ.ރީފް/ދައެ  ދަޢުވާއަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ިއންކާުރކުރުމުން،

އދ. ، އިބްރާހީމް ސާމިން ާއއި ،އާއި، ރ.ައނގޮޅިތީމް/ ިފާޔތޮށިގެ ފާތިަމތު ޔަސްފާާއިއ، މ. ވެންޫކވަ/މާލެ
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މ. މޫންީބްންސ  ޙަސަން ާޝމިލް އާއި، ،އަޙްމަުދ ނަބީޙްއާއި، މ.މުނިޔާމަންޒިލް/މާލެ  ،މާމިގިލި/ ލިަވޕޫލް

އާއި މިމީްސ  ޢުބައިދުهللا ޢަބްދު ޑރ. 6099ދަފްތަރު  ޞައްޚާާމލޭމުނިިސޕަލްޓީގެ ލް މުޙަްއމަދު އާއި، ނާއި

  ؛ުހށަހަޅާފައިވާަކމާއި ގެ ގޮުތގައިހެކިން މީހުން 

ަގިއ ތަޙްޤީޤު ބަޔާނާިއ މުޙައްމަދު ނަބީލާ ޤީޤު ޙްަމދު ނަބީލްެގ ތައްމީގެ އިތުރުން މުޙަ

ަގިއ ޙްީޤޤުތަ އާމިނަތު ނިޢުމާ ެގ ކޮްއކޮއާިއ، މުޙައްމަދު ނަބީލްގވީިޑއޯ ރެކޯޑިން ސުވާލުކުެރުވނުއިުރ ނަގާަފއިވާ 

މިމައްަސަލާއ ކޯާޑއި، ފަރުހާދުގެ ެމޑިކޯލީގަލް ރިهللا ޢަބްދު ާއއި، ބަޔާން ދިންިއރު ަނގާފައިާވ ވީޑިއޯ ރެކޯޑިން

ރުވެފަިއާވކަން ައންގަިއދޭ ފަރުހާުދ މަهللا ފޯނު ކޯލްތަެކއްެގ ތަފްޞީލާއި، ޢަބްދު ގުޅުންުހރި ަފރާތްތަކެއްެގ 

 ވާކަާމއި؛ހުށައަޅާފައި [މުރލޫމާތު ފޯޢުމަރުވާީމުހްނގެ މަ]

ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ހެިކންގެ ގޮުތަގއި ހުށަަހޅާފައިާވ ފަރާތްތައް ޙާޒިރުކޮށް އޯޑިއޯ ކޮންފަެރްންސ 

ވަނަ ދުވަުހ  08ޗް މާރ 2010މެދުވެރިކޮށް ބަޔާން ނަަގިއދިނުމަށް އެިދފައިވާކަން ދައުލަތުގެ ފަރާތުން 

މިމައްސަލައާ ގުިޅގެން ދީފައިވާ ބަާޔުންނ އެނގެން ޮއންަނއިރު ެއގޮތުގެ މަތީން ހެކިބަސް ެނުގމަށް ދަޢުވާލިބޭ 

 ފަރާތުން އިްޢތިރާޟްކޮށްފައިނުވާކަން ެއނެގން ޮއެވެއވެ. 

މި މައްސަލައާ ުގިޅގެން ދައުލަުތެގ ދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމުގެ ގޮތުން ހުށަަހޅާފައިވާ ހެކިންކުރެ،  )ރ(

ހެކިބަސް ދެމުން ަދއުލަތުގެ ފަރާުތްނ ކުރި ުސާވލުތަކާ  ޝަރީޢަތުގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ  ފާސްފާތިމަތު ޔަ

ެނ ކަމަށާއި، އެބަާޔނަކީ ކަްނ ދީފައިވާ  ށް ބަާޔން ޙްީޤޤަމިމައްަސލައިގެ ތަ ާފތިމަތު ޔަްސފާ ،ގުިޅގެން

  ؛ށް ބުނެފަިއވާކަމާއިިދޔަޮގތަްށ ދީފައިވާ ތެުދ ބަޔާނެއް ަކމަހިގާ

ފަރުހާދުގެ ަގއިގާ ަތާޅ هللا ޢަބްދު އެބަޔާނުގައި  ބަލާއިރު،ށް ބަޔާނަތަޙްޤީޤަށް ދީފައިވާ ފާތިމަތު ޔަްސފާ 

ރެވެނީ މުޙަްއމަދު ނަބީލްާއއި ޢަލީ ަރޒީންާއިއ ފާ އަށް ފާަހގަކުސްމާރާމާރީ ިހްނގި މީުހންގެ ތެރެއިްނ ފާިތމަތު ޔަ

ފަރުހާދުެގ ގައިގާ އެީމހުން ތަޅާ ާމރާމާރީ ިހންަގްނ هللا އިސްމާޢީލް ޝުޢާއުއާ ިތންމީހުން ކަމަށާއި، ޢަބްދު

هللا ބްދުދަނިކޮށް ޢަ ދިމާައށް ދުވެފައި މަގުން މަޖީދީމަގާ ފަރުހާދު ދުވެފައި ޕާކުގެ އިރުމަތީ هللا ފެށުމުން ޢަބްދު

ދިމާއަށް އެާޕކުތެރޭގައި ިތބި މީހުންގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް މީހަުކ ވަޅިެއއް ފާޑުގެ އެއްޗެްއ  އާ ފަރުހާދު

އިންިޗ  06ކުލައިގެ ދިގުިމނުަގއި ގާތްަގނޑަކަްށ  މިބުނެވުނު ވަޅިފާޑުގެ ެއއްޗަކީ ސިްލަވރ އެއްލިކަމަށާއި،
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ފަރުހާދުގެ ަގއިގާ ޖެުހނުކަެމއް هللا ޢަބްދުހުްނަނވަރުެގ އެއްޗެއް ކަަމށާއި، މިބުެނވުުނ ވަޅިފާޑުގެ އެތިން 

 ވާކަމާއި؛ފާ ބުނެފައި ސްއޭާނއަށް ަޔގީން ުނވާކަމަްށ ފާތިމަތު ޔަ

ެހކިބަސް  ަޝރީޢަތުގައިކްރިމިނަްލ ކޯޓުގެ  އަޙްމަދު ނަީބޙްދައުލަތުން ުހށަހަޅާފައިވާ ހެކިންކުރެ، 

 ށް ބަާޔން ޙްޤީޤަމިމައްސަލައިގެ ތަ  މަުދ ނަބީޙްއަޙް ،ދެމުން ދަުއލަތުގެ ފަރާތުްނކޮށްފައިވާ ުސވާލުތަކާ ުގިޅގެން 

  ށް ބުނެފައިާވއިރު،ދިަޔގޮތަށް ދީފައިވާ ތެދު ބަޔާނެއް ކަމަ ދީފައިާވނެ ކަމަށާއި، އެބަާޔނަކީ ކަން ހިގާ

هللا ޢަބްދުަގއި ]....ބަޔާނު ތަޙްޤީޤަށް ދީފައިވާ އަޙްމަދު ނަީބޙް މޯލްޑިްވސް ޕޮިލްސ ސަރވިްސގެ 

ފަރުހާދުެގ ަގއިާގ އެކިަތްނތަނުަގއި އެީމހުންގެ އަތުްނާނިއ هللا ވެގެން ޢަބްދު ިބ މީހުންފަރުހާދު ވަާށލައިގެން ތި

ފަރުހާދުެގ ގައިގާ ަތާޅ މާރާމާރީ ހިންގި މީުހްނގެ هللا ރާމާރީ ހިްނގަން ފެށި ކަމަށާއި، ޢަބްދުފައިން ތަޅާ މާ

އިސްމާޢީލް ޝުޢާއު ހިމެޭނ  ތެރޭގައި އިބްރާހިމް ނަވްަފލްއާއި، މުަޙއްމަދު ނަބީލްއާއި، ޢަލީ ރަޒީންއާއި،

ފަރުހާދު ދުވެފައި ޮގްސ ޕާކުގެ އިުރމަތީ ފަރާތުަގއި ޮއންނަ ގޯޅިތެރެއަށް ުނކުމެ، هللا ކަމަށާއި، ދެން ޢަބްދު

އެތަުނގައި ޮއތް ޕިކަޕެއް )ރ. ނަމްބަުރ ނޭނގޭ( ކައިރިއަށް ިދުއމުން އިްސެވދެންނެވުނު ިދހަވަރަކަށް ީމހުްނ 

ފަރުހާދުގެ ގަިއާގ އެމީހުންގެ އަތުްނނާއި ަފއިން އަނެއްކާވެސް ަތަޅިއ هللا ދުދުވެފައި އެތަނަށް ޮގސް ޢަބް

ފަރުހާދު ދުވެފަިއޮގސް މަޖީދީމަަގްށ هللا މާރާމާރީ ިހްނގަން ފެށުުމްނ އެމީުހންގެ ކިބައިން ސަާލމަތްވެގެން ަޢބްދު

ށް ުދްއވައިގަތް ވަުގތު ފަރުާހދު މަޖީދީމަަގށް ނުކުތުމަްށފަހު އެމަުގެގ އިރަهللا ނުކުތް ކަމަށާއި، އަދި ަޢބްދު

ފަރުހާދުާއއި ދިމާއަށް ވަޅިއެއް ފާަޑށް هللا ޢަބްދުއް ފާހަގަެއއް ުނކުރެވޭ( މެކަމީުހންގެ ެތރެއިން މީހަުކ )ކާކުއެ

ދެން ިއސްެވ ދެްނެނުވުނ ފަރުހާދުގެ ގައިގާ އެ އެިތްނ ޖެުހނުކަމަށާއި، هللا އޮތް ެއއްެޗްއ އެއްލުމުން، ޢަބްދު

ދިމާލުން ެއްއެޗއް ދަމަިއަގންނަނިކޮށް ޭއާނ ދުށް  ފަރުހާދުެގ ބުރަކައްޓާهللا ޢަބްދު ސްއެތި ެއއްލިީމހާ ުދވެފައިގޮ 

 ދިމާއިން އޭނާ ަލއިެގްނހުރި ޓީޝާޓުން ފޭދިެގްނ ލޭ  ފަރުހާދުގެ ބުރަކައްޓާ هللا ެއވަގުުތ ޢަބްދުކަމަށާއި، 

 ބުެނފައިވާކަމާއި؛ އަޙްމަދު ނަބީޙް ކަމަށްއައިސްފައިހުްއޓާ އޭނާ ދުށް 

ކްރިމިަނލް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގަިއ ހެކިަބްސ  ޙަސަން ާޝމިލްދައުލަތުން ުހށަހަޅާފައިވާ ހެކިންކުރެ، 

މިމައްސަލައިގެ ަތޙްޤީޤަށް ބަާޔްނ  ހަސަން ޝާމިލްދެމުން ދައުލަތުގެ ފަރާތުްނ ކުރި ސުވާލުތަކާ ގުޅިގެން 

  ،ބަޔާނެއް ކަަމށް ބުނެފައިާވއިރު ދީފައިާވނެ ކަމަށާއި، އެބަާޔނަކީ ކަން ހިގާދިަޔގޮތަށް ދީފައިވާ ތެދު



  HC-A/49/2011 ޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ ޤަ

 
 

 
 3316471 ފެކްސް:، 3325029 ފޯން:، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެނަންބަރު ދޮރާށީ،  3ތީމްގޭ ހިނގުން، އާބުރުޒު  ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު

 www.highcourt.gov.mvވެބް ސައިޓް:     info@highcourt.gov.mvއީމެއިލް:

22 

هللا ަޢބްދުގައި، ]...ބަާޔނު  ތަޙްޤީޤަށް ީދފައިވާ ސަން ާޝމިލް މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެޙަ

ފަރުހާދުގެ ަގއިގެ ެއކިތަންތަނުގަިއ ތަޅާ މާރާާމީރ هللا ެވގެން ޢަބްދު  ފަރުހާދު ވަާށލައިގެން ތިިބ މީހުން

، މެިޅތެރެއަށް ނުކު ދުވެފައިގޮސް ޕާކުގެ އިރުަމތީ ފަރާތުގަިއ އޮންނަ ގޯފަރުހާދު هللا ހިްނގިކަމަށާއި، ދެން ޢަބްދު

)ރ.ނަމްބަރު ނޭނގޭ( ކަިއރިއަށް އޭނާައށް ދެވުނުަތާނހެން ިއސްެވދެންނެވުނު ިދަހ އެތަނުގައި އޮތް ޕިކަޕެއް 

ފަިއްނ ފަރުހާދުގެ ގައިގާ އެމީުހންގެ ައތުްނނާއި هللا ވަރަކަށް މީހުން ދުވެފަިއ އެތަނަށް ގޮސް ޢަބްދު

ފަރުާހދު هللا އަެނއްކާެވްސ ތަޅައި މާާރމާރީ ހިްނަގްނ ފެށުމުން ެއމީހުންގެ ކިބައިން ސަލާަމތްވެގެން ޢަްބދު

ފަރުހާދު މަޖީދީމަގަށް ުނކުތުމަށްފަހު އެމަގުގެ އިަރށް هللا ދުވެފައިގޮްސ މަޖީދީމަގަށް ނުކުތްކަމަށާއި، ޢަބްދު

ފަރުހާުދާއިއ هللا އް ފާހަގައެއް ނުކުރެވޭ( ޢަބްދުކަމެ)ކާކުއެމީުހންގެ ެތރެއިން މީހަކު ދުއްަވއިަގތް ވަގުތު 

ފަރުހާދުެގ ަގއިގާ އެއްިލ އެތިްނ ޖެުހުނ هللا ދިމާއަށް ވަޅިއެއް ފާޑަްށ އޮތް ެއއްެޗްއ އެއްލުމުން، ޢަބްދު

ދިމާުލްނ  ފަރުހާދުގެ ބުަރކައްޓާهللا ޢަބްދު ދެން އިސްވެ ދެންނެވުނު ެއތި އެއްލިީމާހ ދުވެފައިގޮސް  ކަމަށާއި،

ފަރުހާދުގެ ބުރަކައްާޓ ދިމާއިން ޭއާނ هللا އެވަގުތު ޢަބްދުޗެއް ދަަމއިަގންނަނިކޮްށ އޭނާ ދުްށ ކަމަށާއި، އެއް 

 ޙަސަން ޝާމިްލ ބުނެފައިވާަކމާއި؛ ކަމަށް ދުށް ލައިގެންުހރި ޓީޝާޓުން ފޭދިެގން ލޭައިއސްފައިުހއްޓާ

ާފ ސް ފާތިމަތު ޔަ ނުމުންފުރުސަތު ދިފާއާއި ސުވާުލކުރުމަށް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ވަކީލަށް ސްފާތިމަތު ޔަ

ފާތިަމތު  ،ތަޙްޤީޤަށް ިދންބަާޔނަކީ ކަންިހނގާދިަޔޮގތަށް ދީފައިާވ ތެދު ބަޔާެނއްކަމަށް ފާތިމަތު ޔަސްފާ ބުނާތީ

ށް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ވަކީުލ ބުނެފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަިއރު، ހަމަ ކުރާނެ ސުވާލެްއ ނެތްކަމައާ ފާސްޔަ

އަްޙމަދު  ނުމުންއާއި ސުާވލުކުރުމަށް ަދޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ވަކީލަްށ ފުރުސަތު ދި ައޙްމަދު ނަބީޙް އެފަދައިން 

ބުނާތީ  ތަޙްޤީޤަށް ދިންބަާޔނަކީ ކަންިހނގާދިަޔގޮތަށް ދީފައިވާ ތެުދ ބަޔާނެއްކަަމށް އަޙްމަދު ނަބީޙް ނަބީޙް

ގެ ވަކީލު ުބނެފަިއވުމުގެ އިތުރަށް، ަޙސަްނ ށް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތު ކުރާެނ ސުވާެލއް ެނތްކަމައާ އަޙްމަދު ނަީބޙް

ކުާރެނ  ޙަސަން ޝާމިލްއާއާއި ސުވާލުކުރުމަްށ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ވަީކލަށް ފުރުސަތު ދިނުމުްނ ޝާމިލް

ބުނެފަިއާވކަން  ްކރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީުހަގއި ސުވާެލއް ެނތްކަމަށް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ވަކީލު

 ކަމާއި؛އެނެގން ޮއންނަ

މިތިްނ  ،އާއިަޙސަން ޝާމިލް، ާއއިއަްޙމަދު ނަބީޙް، އާއި ފާސް ާފތިމަތު ޔައިސްވެ ބަާޔންކުރެވުނު 

ފަރުހާުދެގ هللا ޙައްމަދު ނަބީލްއާއި މުޙައްމަދު ަނބީލާއެކުގައި ިތބި މީހުން ަޢބްދުމުމީހުންގެ ހެިކބަހަށް ބަލާިއރު، 



  HC-A/49/2011 ޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ ޤަ

 
 

 
 3316471 ފެކްސް:، 3325029 ފޯން:، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެނަންބަރު ދޮރާށީ،  3ތީމްގޭ ހިނގުން، އާބުރުޒު  ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު

 www.highcourt.gov.mvވެބް ސައިޓް:     info@highcourt.gov.mvއީމެއިލް:

23 

ދު ނަބީލާއެކުަގިއ ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު ވަިޅެއއް ގަިއގައި ަތަޅއި މާރާމާރި ހިްނގިކަމާއި، މުޙައްމަ

ފަރުހާދުގެ ބުރަކަށީަގއި ޖެހުނުކަާމއި، هللا އާ ދިމާލަށް އެއްލުމުން ޢަްބދުފަރުހާދު هللا ޢަބްދުފާޑަށް އޮތް ެއއްެޗއް 

 ން ލޭ ލައިގެންުހރި ޓީޝާޓުން ފޭދިގެ ފަރުހާދުهللا ަޢބްދުދިމާއިން  ފަރުހާދުގެ ބުރަކައްޓާ هللا އެވަގުތު ޢަބްދު

 ފެނިފައިާވކަން އަޙްމަުދ ނަބީޙްާއއި ޙަސަން ާޝމިލްގެ ބަުހްނ ޝަރީޢަތަްށ ސާބިތުާވިއރު، އައިސްފައިހުްއޓާ

ފަރުހާދު އާއި ިދމާއަށް އެޕާުކތެރޭގައި ތިިބ މީހުންގެ ެތރެއިން ޮކންމެވެސް މީހަކު ވަޅިއެއް ފާޑުގެ هللا ބްދުޢަ

 ފާގެ ބަހުން ެއެގްނ އޮވެެއެވ.ސްފާތިމަތު ޔަ ންއެއްޗެއް ެއްއލިކަ

ދައުލަތުގެ ފަރާތުްނ މުޙައްމަދު ނަބީލުގެ މައްޗަށް ހުަށހެޅި ދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމުެގ ގޮތުްނ  )ބ(

 ޝަރީޢަތުގެ  ޢުބައިދު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ هللا ކްރިމިނަލް ޯކޓަށް ހުށަހަާޅފައި ހެކިްނ ކުރެ، ޑރ. ޢަބްދު

ފަރުހާދު هللا ޢަބްދު....  ،ަގއިޖަވާބު  ގެސުވާލުތަކު  ށްފައިވާ ކޮެގ ފަރާތުްނ ދައުލަތު  މަޖިލީހުަގއި 

ޕްރެަޝރވަނީ ވަރަްށ ދަށަށް ގޮްސފައި ކަމަށާއި،  ފަރުހާދުގެ ލޭގެهللا ޢަބްދުއައި.ޖީ.އެމް.ެއޗަށް ގެެނުވުނއިރު 

ފަރުހާދުައށް هللا ޢަބްދުކީ އެރޭ އޮންޯކލްގައި ުހރި އޮޕަރޭޝަންުކރާ ޑޮކްޓަރަށްވެފައި ޢުބައިދަهللا ޑރ. ޢަބްދު

ފަރުހާދު ބަލަން ެއންިގ ކަމަށާއި، ޭއުރ هللا ޢަބްދުލިބިފައިވާ ައނިޔާގެ ސަބަބުން ހާލަތު ީސރިއަްސވަމުންދާތީވެ 

ފަރުހާދުެގ ބްލަްޑ هللا ޢަބްދުފަރުހާދުެގ ހާލަުތ އޮތީ ވަރަްށ ސީރިައސްެވފައި ކަމަށާއި، ސަބަބަކީ هللا ޢަބްދު

ސެންޓޭޖްވެްސ އޮތީ ވަރަްށ ޕަ ދި އޮކްސިޖަން ެސޓުރޭޝަން ޕްރެޝަރ ޮއތީ ވަރަށް ދަށުގައިކަމަާށއި، އަ

ފަރުހާދު ބެލީ އިމަރޖެްނީސ ރޫމްގައިކަަމށާއި، هللا ޢަބްދުޢުބައިދު ފުރަތަމަ هللا ދަށްވެފައިކަަމށާއި، ޑރ. ޢަބްދު

ކޮށް ޞަފަރުހާދުގެ ފުްއާޕމޭ، ޚާއްهللا ޢަބްދުފަރުހާދު ބެލިބެލުމުން އެނގުނީ هللا ަޢބްދުއިމަރޖެްނީސ ރޫމްގައި 

 ފަރުހާދަށް هللا ޢަބްދު ަކމަށާއި،ދާފަރާތުން ފަތްޖެހި، އޭެގ ސަބަބުން ނޭވާލާން ވަަރށްބޮޑަށް އުނދަޫގވަމުންވާތް

ފަރުހާދަށް ތޫނުއެއްޗަކުން ދެވިފައިވާ ަހމަލާއެއްގެ ސަބަބުންކަމަށާއި، هللا ޢަބްދުވަީނ މައްސަަލ ދިމާވެފައި އެ

ފަރުހާދު އޮަޕޭރޝަން ތިއޭަޓރަށް هللا ޢަބްދުޢުބައިދު ނިްނމީ ވީހާވެްސ އަަވހަކަށް هللا ޑރ. ޢަބްދުވުމާއެކު 

ދޭތެރެއަްށ އެޅިފަިއހުރި ލޭތައް ނުެނިގއްޖެ ކަމަށްާވަނަމ އެގެްނދަންކަމަާށއި، ސަބަބަކީ ފުއްޕާމެއާ އަރިކައްޓާއި 

ފަރުހާދަށް ތޫނުއެއްޗަުކްނ هللا ޢަބްދު އި،ށާފަރުހާދުެގ ފުއްާޕމޭ ފަތްޖެހި ނޭާވލުމަށް ަދތިވާެނތީކަމަهللا ޢަބްދު

ވަީނ  އް ފަރުހާދުގެ ފުއްޕާެމައށް ސަޕްލަިއކުރާ ބޮޑެތި ލޭހޮޅިތަ هللا ޢަބްދުވެފައިވާ އެައނިޔާގެ ސަަބބުން 

ޢުބައިުދ هللا ޑރ. ޢަބްދު ފަރުހާދު މަރުވީ އެައނިޔާގެ ސަބަބުންކަމަށްهللا ޢަބްދުބުރިވެފައި ކަމަށާއި، 
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ވަނަ ދުަވހު ީދފައިވާ ބަޔާުންނ  17ޖޫން  2010ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިހަށް ބުނެފައިވާަކްނ ކްރިމިނަލް 

ފަރުހާދުގެ ބުރަކަށީގެ ެއންމެ ތަނަކަށްކަމާއި، هللا އެނގެން ޮއންނައިރު، ޫތުނއެއްޗެއް ެހިރފައި ހުރީ ޢަބްދު

ުދ ތިން ެސްނޓި ފަރުހާދުގެ ވާތްަފރާތު ބޮނބިފަޅީގެ ަފސްވަނަ މޭކަށްޓާިއ ހަވަނަ މޭަކށްޓާއި ދެމެهللا ޢަބްދު

މީޓަރުގެ ޒަަޚމެއް ހުރިކަާމއި، ޒަޚަމް ުހރީ މަތިން ިތރިއަށް ކަތިޮކށް ފުންމިުނަގއި ތިްނ ެސންޓިމީޓަރަށްުވެރ 

 ފަރުހާދުގެ މެޑިކޯލީގަލް ރެކޯުޑން ެއގެން ޮއންަނއިރު،هللا ބޮޑުކޮންކަން ޢަބްދު

ށް ކްރިމިނަްލ ކޯޓުގެ އާ ސުވާލުުކރުމުގެ ފުުރސަތު ދަޢުާވލިބޭ ފަރާތަޢުބައިދުهللا ޑރ. ޢަބްދު 

އާ ކުރާނެ ުސާވލެއް ނެތްކަަމށް ދަޢުވާލިބޭ ޢުބައިދުهللا ޑރ. ޢަބްދުޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުަގއި ދިނުުމން، 

 ފަރާތުގެ ވަީކލު ބުނެފައިާވކަން ެއނެގްނ އޮވެެއެވ.

 ިތރާުފން މަރުޙަލާގަިއ ކުށަށް އިޢުތިރާފުވުމަށްފަހު ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީުހގައި ެއއިޢު ޤުޤީތަޙް )ޅ(

ރުޖޫޢަވެއްެޖަނމަ ނުވަތަ އެކުށުގެ ޢަަމލަށް އިންކާުރކުރާ ޙާލަތްތަކުގައި އެީމެހއްގެ މައްޗަްށ ހުށަެހޅިފަިއާވ 

މަތު ކުރެވިފައިވާ ކުްށ ހުއެެހނިހެން ހެކިތަކާއި ޤަރީނާތަކުގެ މައްޗަށް ބަލާ، އެމީހާެގ މައްޗަށް ތު

ކުން އެމީހެްއެގ މައްަޗށް ސާބިތުވާފަދަ އަިދ މާއްދާގެ )އ( ަގއިާވ މިންަގނޑުތަ ވަނަ  51ޤާނޫނުައސާސީގެ 

އެމީހަކު ތަޙުޤީުގގައި ދީަފއިވާ ބަާޔނުެގ މައްޗަށް ބާރުލިއްބައިދޭ ފަދަ ހަރުދަާނ ހެއްކާއި، ޤަރީނާ ލިބިފަިއވާަނަމ 

އަިދ ، އެހެކިތަކާއި ޤަރީނާތަކުގެ މައްޗަށް ބިާނކޮށް އެމީހެއްގެ މަްއޗަށް ޝަރީޢަތުން ކުށްސާބިތުކުރެވިާދނެކަމާއި

ތިާރފުން ރުޖޫޢަުވމާއި، އެރުޫޖޢަވުން ބިނާުކރި ޢުއިޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުަގއި އިޢުތިރާފުން ރުޖޫޢަވެއްެޖަނމަ އެ

ނިޑޔާަރށް ލިބިގެްނވާ މައްސަލަ ަބލާ ކީ ސަބަބުތައް ަވޒަންކޮށް ތަްޤޔީމު ކުރުމަ  އް ކަމަށްވާއިރު،ބާރެ ފަ

ތަޙްޤީޤުގެ ަމރުޙަލާގައި ުމއްތަހަމް މަްޖބޫރު ކަމެއްެނތި ދޭ ބަޔާެނއްަގއި ކުށަކާމެދުވާ އިޢުިތރާފު ނުަވަތ 

އެކުށެއްެގ ަޢމަލު ިހންިގޮގތް ބަޔާންކޮްށދީފައިވާ ގޮާތއި، އެކަމުގެ މައްޗަްށ ބާުރ ލިއްބައިޭދ ގުޅިފަިއާވ ިއތުރު 

ތަުޙޤީގު މަރުޙަލާގައި ކުށްކުިރކަމުގެ މަްއަޗށް ެވވޭ އިޢުިތރާފަީކ  އެހެނިެހން ެހކިތަކާއި ޤަީރނާތަކެއް ހުރެއްޖެނަމަ

މައްސަލަ ާސބިތުކުރުމަށް ލިބޭ ހަރުަދާނ ޤަރީާނއެްއެގ ގޮުތގައި ަބލައިަގނެވިާދެނކަން ދިެވހިރާއްޖޭގެ ސުޕްީރމް 

 ނަކަމާިއ؛ޤަޟިއްާޔގެ ަޝރީޢަތް ނިމުުނގޮތުގެ ޚުލާާޞއިން އެނެގްނ އޮން  SC-A/18/2009ކޯޓުގެ ަނންބަރު 

އިސްތިުއނާފު މިކުރެވޭ މަްއސަލަިއގައި ުމޙައްމަދު ނަބީލްގެ މައްޗަްށ ހުށަެހޅުުނ ދަޢުވާއަށް ްކރިމިނަްލ 

ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުަގއި އިންާކރުކޮށްފައިވާިއރު މިމައްސަަލއާ ގުިޅގެން މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރިވްސެގ 
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ދީފައިވާ ބަާޔނުަގއި އިްޢތިރާފުވެފަިއާވކަން ެއނެގްނ  ފަރާތުން ކުރި ތަޙްޤީުޤގައި މުޙައްަމދު ނަބީލް

 އޮްނނަކަމާއި؛

ގ.ރީްފ އާމިނަތު ިނޢުމާއަކީ ]، ގައި ޙްޤީޤަށް ދީފައިވާ ބަޔާނަށް ބަލާއިރު އެބަާޔނު މަދު ަނބީލް ތައްމުޙަ

ބޮންްޑ ''ހުންނަ ކަމަށާއި، އާމިަނތު ނިޢުމާއަކީ މަޖީދީމަގުަގއި  މަދު ަނބީލްގެ އެއްަބނޑު އެއްބަފާ ކޮއްކޮއްމުޙަ

ފިހާރަިއގައި ަވޒީފާ އަދާކުިރ ކުއްޖެއް ކަމަށާއި، އާމިނަުތ ނިޢުމާ އެފިހާރައިގާ ުއޅުނުއިރު، އާމިނަުތ  ''ސްޓްރީޓް

ގައި ކަމަށާއި، އާމިނަތު ނިޢުާމ  23:00ނިޢުމާ ފިހާަރއިން ނިމެީނ ކޮންމެ ދުވަެހއްގެވެްސ ރޭަގނޑު 

ހާއިރު  23:00އެފިހާރައަށް ކޮންމެ ދުަވަހކު ރޭަގނޑު  އިބަލަމާ ފިހާރައިން ިނމޭ ގަޑިއަށް، އާމިނަތު ިނޢު

ަމދު އްހާއިރު މުޙަ 23:00ވަނަ ުދވަހުގެޭރ  05މާރޗް  2009ޮގތުްނ އެމަދު ަނބީލް ދާކަމަށާއި، އްމުޙަ

ްނ މަދު ނަބީލްގެ ރައްެޓްއސެއްކަމަށްވާ މ.ސީނުކަަރްނކާގޭަގއި ުއޭޅ މ.ބްލޫލޭކްލޮޖް ޢަލީ ރަޒީއްނަބީލްއާއި، ުމޙަ

ފިހާރައަށް ދިޔުުމްނ،  ''ބޮންޑް ސްްޓރީޓް'' އި'( ާއިއ ދެމީހުން އާމިނަތު ނިުޢމާ ބަލަ'ޕޮއްޑި')ވަނަމަކަށް '

ނަބީަލށް  މުަޙއްމަދުކުއްޖެއް  ފިހާރައިން ާއމިނަތު ނިޢުމާ ނިކުމެފަިއ ފިހާރަކުރިަމތިގައި ހުިރ ފިރިހެން 

هللا )ފުލުހުންގެ ތަޙްީޤޤުން ެއނުގނުގޮުތަގއި ސ.ުހޅުދޫ/ ލިލީމާގެ ޢަބްދު ''ފަރޭ''ދައްކާފައި، އެކުއްޖާއަކީ 

ފަރުހާދު( ނަަމކަށް ކިޔާ ކުއްޖެއްކަމަށާއި، އާމިނަތު ނިުޢމާ ފިހާރައިާގ އިންނަ ވަުގތު އެކުއްޖާ ފިހާރައަށް ަވދެ، 

މަދު ަނބީލް އްމުޙަ މަތިްނ ިހނގާަފއި ދާއިރުވެސް ފޮިށ ހަދާކަމަށް އާމިނަތު ނިުޢމާއަށް ޖެްއސުންކޮށް މަގު

އެބުިނ ކުއްޖާއާ ިދމާއަށް އެްއެވްސ އާމިނަތު ނިޢުމާ ނަމަވެްސ  ގާތުަގއި އާމިނަތު ނިޢުާމ ބުނި ކަމަށާއި،

ާއއެކީ އެފިހާަރއިގާ އާމިނަތު ނިޢުމާނުބުނާކަމަާށއި، އަދި އޭގެ އިރުކޮެޅްއ ފަހުން މަދު ނަބީްލ އްމުޙަ އެއްޗެއް 

ގެ ަތޙްޤީޤުން އެނގުނު ގޮތުގަިއ ރ.ައނޮގިޅތީމް/ ފިނިފެންމާގެ ފާޠިަމުތ މަސައްކަތްކުިރ ޔަސްފާ )ފުލުހުން 

އާއި ާފޠިމަތު ޔަސްާފއާިއ އާމިނަތު ނިޢުމާ ާއއި، ޢަލީ ރަޒީްނއާަމދު ނަބީލްއްމުޙަޔަސްފާ( ފިާހރައިން ނިކުުތމުން 

ޔަްސފާ ގެއަށްލާްނ މީހުން ހިނގާފައި ދިޔައީ މާފަްނުނގައި ުހންނަ ލެކިއުޓް ފިހާރަ ކައިރިން ފާޠިމަތު  04

އާމިނަުތ އާިއ ޢަލީ ރަޒީންއާއި މަުދ ނަބީލް އްމުޙަވެެގންކަމަށާއި، އެހިސާބަށް ފާޠިމަތު ޔަްސފާ ގެންގޮސްަފއި 

ެމްނ ދިރިއުޅޭ މ. މަދު ނަބީލްއްމުޙަ މީހުން މަޖީދީަމގުން އިރަށް ހިނގާފައި ދިޔައީ  03ާއިއ ނިޢުމާ 

މަދު ނަބީްލ އްހާއިރު މުޙަ  19:30ވަނަ ދުވަހުގެރޭ  08ރޗް މާ 2009އަސަރީގެއަށް ކަމަށާއި، ........ ....... 

ފަރޭ ިހފައިފިކަމަށާއި،  ިމއަދު ގެ ުއރަމަތީގައި]އޭނާގޭަގއި ުއެޅިނކޮށް، އާމިަނތު ނިޢުމާ ެގއަށް އަިއސް، 
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ކަމުން ޢަލީ ާގތުގައި އާިމަނތު ނިޢުމާ ބުނިކަމަށާއި، ެއހެންގެ މަުދ ނަބީލްއްމުޙަ [ދެމިކަަމށް ވެސްއަތުަގއި ހިފާ 

ގެ ަގޔަށް ެއއްކަަލ ފަރޭ އާމިނަުތ ނިޢުމާަގއި ]ގާތު  ގެަރޒީން ޢަލީ ަމދު ނަބީލް ޮގސް، އްރަޒީްނ ުއޅޭެގއަށް މުޙަ

މަދު ަނބީލް އްމުޙަ [ދިމާކޮްށ އޭނާައށް ަހމަލާ ދޭން އި ގޮސް ަފރޭއާގަ 23:00ރޭ މި އަތްފޯރުަވއިފި ކަމަށާއި،

ކަމުގައިވާ ަވަނމަކަށް ''ޖިންނި'' )ފުލުުހްނެގ މަދު ނަބީލްެގ ރައްޓެހިންއްބުނިކަމަށާއި، އަދި އެއަްށފަހު މުޙަ

ތަޙްޤީޤުން އެނގުނު ގޮުތަގއި މއ. ިވނަަގނޑު އަްޙމަދު މައީޝް އަހްމީމް( އަށާއި، ަވަނމަކަށް ''ފިސްޓް'' 

ެގ ދު ނަބީލް މައްމުޙަ )ފުލުހުންެގ ަތޙްޤީޤުން ެއނގުނު ގޮތުގަިއ ގ.ޝޭޑީގްަރއުންްޑ އިްސމާޢީލް ޝޫޢާއު( އަށް 

 މ.ސީނުކަރަންާކާއގެ  އަށް ޢަލީ ރަޒީން އުޅޭ 23:00]ިމރޭ  ގުޅާފައިމޯބައިލް ފޯނުން  7593009ނަމްބަރު 

އިސްމާޢީލް ޝުޢާއު ގާތުަގއި ެވގެން އުޅޭ ގޮްތ  ބުނިކަމަށާއި، މަދު ނަބީލްއްުމޙަންަންއޗޭ[ ކައިރިއަށް އަ 

މަުދ އްމުޙަޙްމަދު މައީޝް އަހްމީމްގެ ގާުތގައި އެާވހަކަ ކިޔައިދިން ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އަމަދު ަނބީލް އްމުޙަ

އާއި ދެމެދުގެ  22:15އާއި  21:30ނުުބާނކަމަށާއި، މިދެންނެވި ދެީމުހންަނށް ގުޅުަމށްފަހު އެޭރެގ ނަބީލް 

ާއިއ ދެމީހުްނ ''ބޮންޑް ސްްޓރީޓް'' ފިހާަރއަށް ޮގސް ]މިރޭ މަުދ ނަބީލް އްމުޙަވަގުެތްއގައި ޢަލީ ރަޒީްނާއއި 

އާއި ޢަލީ މަުދ ނަބީލްއްމުޙަބުނެަފއި މަދު ނަބީލް އްމުޙައަންނާނީ ޢަލީ ރަޒީންކަމަްށ[  ބަލައިއާމިނަތު ނިޢުމާ 

ހާއިރު ޢަލީ ރަޒީން އުޅޭ މ. ސީނުކަރަންކާގެާއެގ  23:00ރަޒީންއާއި ެދމީހުން ިދޔަކަމަށާއި، ދެްނ އެރޭގެ 

އާއި ިއސްާމޢީލް ޝުޢާއު އާއި އަޙްަމދު  ރަޒީން ަޢލީދިޔައިރު އެތަުނގައި މަދު ނަީބލް އްުމޙަކައިރިއަށް 

)ފުލުުހންެގ ތަޙްޤީުޤްނ ގެ ަރއްޓެހިްނކަމުގައިވާ ވަނަމަކަށް ''ފައްލޮ'' މަދު ނަބީލް އްމުޙަ މައީޝް ައްހމީމްއާއި، 

 )ފުލުުހންެގ ތަޙްޤީުޤން އާއި، ވަނަަމކަށް ''ޖީ.އެްކސް'' (މ. ރޭައލިވާެގ އިބްާރހީމް ަނވްފަލް އެނގުނު ގޮުތގައި 

ވަނަމަކަށް ''ައފޫ''  ،ޏ. ފުވައްމުަލއް/ ިދގުާވނޑު، ަވއިލެޓްމާގެ ުޙސައިން އާިލމް( އާއި އެނގުނު ގޮުތގައި

މީުހްނ  07މއ.ޕާރިސވްވިލާ އަފްަޒލް ރަޝީދު( އާއި ޝާމް އާއި  )ފުލުހުންގެ ަތޙްޤީޤުން އެނގުނު ގޮތުގައި 

ައިދ  އިންޗި 01ބީލް ދިޔައީ ތިލަިއެގ ފުޅާމިނުަގިއ މަދު ނައްކައިިރއަށް މުޙަ މ.ސީނުކަަރްނކާއާގެ ތިބިކަމަށާއި،

ހުްނަނވަރުެގ ކަޓަރެއް )ސިލްވަރ ކުލަިއގެ( ހިފަިއެގންކަމަށާއި، ކަޓަރު ގެންިދަޔީއ  އިންޗި 06ދިގުިމނުަގއި 

ކައިިރައށް  މ.ސީނުކަރަންާކއާގެ ފަރުހާދު ގައިގާ އަޅަން ޖެހިްއޖެނަމަ އެޅުމުގެ ބޭނުމުަގިއ ކަމަށާއި،هللا ޢަބްދު

 ޢަލީ ރަޒީން ''ބޮންޑް ސްޓްރީޓް'' ފިހާރަ ކައިރިައށް  އާމިނަތު ނިޢުމާ ބަލައި، ދިޔުމުން މަދު ަނބީލް އްމުޙަ

އިސްމާޢީްލ ޝުޢާއު ާއިއ  ާއއި މަދު ނަބީލްއްމުޙަ ދިޔަތާ ކުަޑއިރުކޮެޅއް ފަހުން  ޢަލީ ރަޒީން ދިޔަކަމަށާއި، 
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ޙުަސއިން އާލިމްއާިއ އަފްޒަްލ ރަޝީދު ާއިއ  އަޙްމަދު މަީއޝް އަހްމީމްއާއި، އިބްާރހީމް ަނވްފަލްއާއި،

ފަރުހާދު ހޯދުމަްށ هللا ފިހާރަ ކައިރިއަށް ަޢބްދު ''ބޮންޑް ސްޓްީރޓް'' މީހުން އެކުގައި، 07ޝާމްއާއި 

ކައިިރންލާފަިއ  ''ނަލަހިޔާ ހޮޓަލު'' ގޮްސ ''ނަަލހިާޔ ހޮޓަލުގެ'' ކަންމަތީަގއި ަމޑުކޮށްލައިެގްނ ތިއްބާހިނގާފައި 

މެން ޮގްސ މަދު ނަބީލްއްފެނިގެްނ މުޙަ ހިނގާަފއި ދަިނކޮށް ފަރުހާދުهللا ހުޅަނގުން ިއރަށް ޢަބްދުމަޖީދީމަގުން 

 ފަރުހާދުهللا ޢަބްދު ،މެންާނއެކު ައންާނށޭ[ ބުުނމަށްފަހުމަދު ނަބީލްއް މުޙަ ފަރުހާދުގެ ގާުތގައި ]هللا ޢަބްދު

 ކައިިރައށް ދިޔަކަމަާށއި، އެފިހާރަ ފިހާރަ  ''ބޮންްޑ ސްޓްރީޓް''ގޮަވއިގެން ާއމިނަތު ނިޢުމާ މަސައްކަތްުކރި 

މެްނ މަދު ނަީބލްއްފަރުހާދު ގޮަވއިގެން ުމޙަهللا ކައިރިއަށް ދިޔައިރު އެަތުނގައި އާމިަނުތ ނިޢުމާ ނެުތމުން، ޢަބްދު

 .... ..... ކު( އަށް ަކމަށާއި،ރުކ )ޔޫ.އެން ޕާ ރކުރިމަތީގަިއ އޮންނަ ޕާ ''ސޯސަން ސްޓޯރުމަގު ''ދީ މަޖީ ދިޔައީ 

 [އާމިނަތު ިނޢުމާއާ ބެހެްނތޯ ]ފަރުހާދު ބޭންދުމަށްފަހު، هللا ޓެްއގައި ޢަބްދުށްކަށްގޮްސ އެތަުނގައި ހުރި އަރއެޕާ

އާިމނަތު ]ހެން ެއހުމުން އެމަދު ނަބީލް އް މަދު ނަބީލް ެއހިކަމަށާއި، މުޙައްމުޙަ ާގތުަގއި  ފަރުހާދުهللا ޢަބްދު

ފަރުހާުދ ބުނި ކަމަާށއި، هللا ޢަްބދުގާތުަގއި ދު ނަބީލް މައް މުޙަ [ނިޢުމާ ުނދަންނަ ކަމަށާއި، އޭާނއާ ނުބެޭހކަމަށް

ަމދު ނަބީލް ފޯނުކޮށް އާިމަނތު ނިޢުމާ ގޮވަިއގެން ޔޫ.އެން. އްއެހެންކަމުން ޢަލީ ރަޒީްނެގ މޯބައިލް ފޯނަށް މުޙަ

ގުޅިާތ  ަމދު ނަބީލްއްމުޙައަށް ޢަލީ ރަީޒން .... ..... ....  ަމދު ނަބީލް ުބނިކަމަށާއި،އްކަށް ައުއމަށް މުޙަރޕާ

ައިއކަމަށާއި، އެިއރު އެމީހުްނާނއެކު  ޢަލީ ރަޒީންގޮވަިއގެން ޕާރކަށް ާއމިނަތު ނިޢުާމ ކުޑައިރުކޮެޅއްގެ ފަހުން 

ޢަލީ ރަޒީންއާއި އާމިނަތު ނިޢުމާއާއި ފާތުަމުތ ވެސް އެަތަނށް އައިކަމަާށއި، ......... ........، ފާޠިމަތު ޔަްސފާ

هللا ކައިރިއަށް އައުމުން ޢަބްދު މެްނެގ މަުދ ނަބީލްއްކުެތރެއަށް ވަދެގެން މުޙަޔަސްފާާއއި ތިން މީހުން ެއކުގައި ޕާ

[ އެކޭ ނއާ]]މަދު ނަީބލް އެހުމުން، އްފަރުހާދު ަދްއކާފައި "މީާނ ބެހޭތޯ'' ާއމިނަތު ނިޢުމާ ގާތުގަިއ ުމޙަ

ދުެވެގްނ އާމިނަތު ިނޢުމާ ބުނިކަމަށާއި، އާމިނަތު ނިޢުމާ މިހެްނ ބުނުމުްނ "ުނބެހެމޭ" ކިާޔފައި ތެ

ތްފަރާުތ އަ ފަރުހާދުގެ ވަهللا ފަރުހާދު މަސައްކަތްކުރުމުން، ޢަބްދުهللا ދުއްަވއިަގްނނަން ެވެގްނ ޢަބްދު

ަމުދ އް ފަރުހާދުގެ މޭމަތީގައި މުޙަهللا މަދު ނަބީލްގެ ކަނާތުން ޖެހިކަމަށާއި، އަދި ޢަބްދުއްކަންފަތްމަތީަގއި މުޙަ

ޒީންާއއި ިއްސމާޢީލް ޝުޢާއުއާިއ ޙުސައިން ޢާލިމްާއިއ ނަބީލްގެ ަކާނތު ފައިން ެޖހިކަމަށާއި، ދެން ޢަލީ ރަ 

ފަރުހާދުގެ ގައިގާ ތަޅާ މާާރމާރީ ިހންަގްނ هللا ފަިއްނ ޢަބްދު މީހުްނ ެއމީހުންގެ އަުތންާނއި 04ޝާމްއާއި 

ްނ ގެ ކުމެކުެގ އިރުމަތީ މަގުން ނިރފަރުހާދު ދުވެފައިގޮސް ޕާ هللا ދެން ޢަބްދު ..... ....... .....  ފެށިކަމަށާއި،



  HC-A/49/2011 ޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ ޤަ

 
 

 
 3316471 ފެކްސް:، 3325029 ފޯން:، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެނަންބަރު ދޮރާށީ،  3ތީމްގޭ ހިނގުން، އާބުރުޒު  ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު
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 06އިންޗި އަދި ދިގުިމނުަގއި  01މަުދ ނަބީލްގެ ީޖބުގައި އޮތް )ތިލައިެގ ފުާޅމިނުަގއި އްމުޙައްަވއިަގތުމުން، ދު

)ތިަލ ހުުޅވުނު ަވރެއް  ހުޅުވާފައި  ސިލްވަރ ކުަލއިގެ( ކަޓަރު ެނުގމަށްފަހު ކަޓަރުގެ ތިލަ  ،އިންޗި ހުްނަނވަރުގެ

ަނބީލް އެކަޓަރު އެއްލިކަމަާށއި، އެވަގުތު ކަޓަރުގޮސް، އޭގެ މަދު އްފަރުހާުދއާ ދިމާއަށް މުޙަهللا ޢަބްދު ނޭނގޭ(

ފަރުހާުދެގ ބުރަކަށީގަިއ ކަޓަރު ހަުރލާފައި ހުއްޓާ هللا ޓަށް ވަދެ، ޢަބްދު ށްފަރުހާދުެގ ބުރަކަهللا ތިލަ ޢަބްދު

 މަދު ނަބީްލއާ ދިމާއަށް އެނބުރުމަށްަފހު އްފަރުހާދު މުޙަهللا މަދު ަނބީލް ދުށް ކަމަށާއި، ދެްނ ޢަބްދުއްމުޙަ

ފަރުހާދުެގ ބުރަކަށި ކަޓަރާއެކު ޖެހި ކުރިއަށްވުރެވެްސ هللا ފަހަތަށް ދިަޔވަގުތު ެއތަުނގައި އޮތް ޭވނުަގއި ޢަބްދު

 ފަރުހާދުهللا ކަމަާށއި، އެވަގުތު ޢަބްދުންފަރުހާދުގެ ބުރަކަށްޓަށް ވަهللا ޢަބްދުބޮޑަށް )ފުންކޮށް( ކަޓަރުގެ ތިލަ 

ޓަރު ނެއްިޓގެން ިބންމަްއޗަށް ެވއްޓުނުކަމަށާއި، އަދި ެއވަުގތު ފަރުހާދުގެ ބުރަކަށިން ކަهللا ތެޅިގަތުމުން ޢަބްދު

ލައިެގްނުހރި  ފަރުހާދުهللا ފަރުހާދުގެ ބުރަކަށިން ލޭައްނަނމުން ދިޔަކަަމށާއި، މިލޭތަްއ އެވަގުތު ޢަބްދުهللا ޢަބްދު

 ހުރި ކަަމށާއި،ޓީޝާޓްގެ މަތިން ފޭދިެގްނ މަތިން ފެްނނަން ހުދާއި ގަދަ މުށިކުލައިގެ ހުރަހަށް ޮރނގުދަމާފައިވާ 

ދެން މަީޖދީމަގުން އިަރށް ތިރިން ަލއިެގްނ ހުރީ ކަޅުުކލަ ފާޑުގެ ޖިންެސއް ކަމަާށއި،  ފަރުހާދުهللا ޢަބްދުއެރޭ 

ވައިގަްތ ފަރުހާދުެގ ފަހަތުން ޢަލީ ރަޒީްނެވސް ދުއް هللا ފަރުހާދު ދުވެފައި ދާންފެށުމުން ޢަބްދުهللا ޢަބްދު

ހަމައަްށ ނުކުތްކަމަށާއި،  އި މަޖީީދމަގާރުހާދުެގ ފަހަތުން ދުވެފަފަهللا މަދު ނަބީލްވެސް ޢަބްދުއްކަމަށާއި، މުޙަ

ޝް އަޙްމީމްއާއި ދެމީުހްނެގ އީދުވެފައިދަމުން އަފްޒަލް ަރޝީދު ނުވަަތ އަޙްމަދު މަ އަދި މުޙައްަމދު ނަބީލް

ދުގެ ފަހަުތްނ ފަރުހާهللا މަދު ނަބީލް ބުނިކަމަށާއި، ޢަބްދުއް މުޙަްއޗޭ[ ކަޓަރު ނަގަ]ތެރެއިން ީމަހކަށް ގޮވާފަިއ 

ހަމަޖެިހގެން ނުދުވެ ިހނާގފަިއ  ،މަދު ަނބީލް ދުއްަވއިގަތުމުން، އިްބރާހީމް ނަޢުފަލް އޭނާއާއި އަރާހަމަކޮށްއްމުޙަ

މަދު ަނބީލް ގެއަށް ދިޔައީ ކަމަާށިއ، އްމަޖީީދމަގުން އިރަްށ ހިނގާފައި މުޙަ ،އަަވހަށް ެގައށް ދާށޭ ބުުނމުން

..... ހިސާބަްށ ދިޔަ ކަމަށް ަޖންބުމަާގއި ުގޅުނު  އިއެކު ަމޖީދީމަގާމަދު ނަީބލް އާއްއިބްރާހީމް ަނޢުފަލްވެސް ުމޙަ

 [ ބުނެފައިވާަކން އެނގެން އޮްނނަކަމާއި؛
ކަޓަރު އެއްލިކަމަށާއި، އެވަގުތު  މުޙަްއމަދު ނަބީލް ފަރުހާދުއާ ިދމާއަށް هللا ޢަބްދު ،އެހެންކަމުން

ފަރުހާދުގެ ބުރަަކށީގައި ކަޓަުރ هللا ޢަބްދުޓަށް ވަދެ، ށް ފަރުހާދުގެ ބުރަކަهللا ކަޓަރުގޮސް، އޭގެ ތިަލ ޢަބްދު

ދިމާައށް  އާމުޙައްމަދު ަނބީލް ،ފަރުހާދުهللا ދުށް ކަމަށާިއ، ޢަބްދު ހަރުލާފައި ުހއްޓާ މުޙައްަމދު ނަބީލް

އެކު ޖެހި ގެ ބުރަކަިށ ކަޓަރާފަރުާހދުهللا ަޢބްދުއެނބުރުމަށްަފހު ފަހަތަށް ދިޔަވަގުތު ެއތަނުަގއި ޮއްތ ޭވނުަގއި 
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މުޙައްަމދު  ަކމަށް ންފަރުހާދުގެ ބުރަކަްށޓަށް ވަ هللا ަޢބްދުކުރިއަށްވުެރެވސް ބޮޑަށް )ފުންކޮށް( ކަޓަރުގެ ތިަލ 

ވަނަ ދުވަުހ  08 އޭޕްރީލް 2009ނަބީލް މިމަްއސަލައާ ުގިޅގެން މޯލްޑިވްްސ ޕޮލިސް ަސރވިސްގެ ތަޙްޤީޤަށް 

އިޢްިތރާފުވެފައިވާކަން  ސާފު ޢިބާރާތުން ދު ނަބީލް މުަޙއްމަ ދީފައިވާ ބަާޔނުަގއި ބުނެ އެކަންކަމުގެ މައްޗަށް

 އެނެގން ޮއންނައިރު، 

މުޙައްމަދު ަނބީލްގެ މައްަޗށް ދައުލަތުެގ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ދަޢުާވއަށް އިންކާުރ ކުރުމުން އެދަުޢާވ 

ފައިވާ ހެްއކާިއ ސާބިތުކުރުމުެގ ގޮތުން ދަުއލަތުގެ ފަރާތުން ކްރިމިނަްލ ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ

 ާއއި،ބަޔާންިދންއިރު ނަގާަފއިވާ ވީޑިއޯ ރެކޯޑިން ޤީޤަށްޙްތަ މަދު ނަބީލްއްޙަމުޤަރީނާތަުކެގ ތެރެއިން، 

 މަދު ަނބީލުއާއްޙަގޮތުން މު ގެ ނިޝާން ޖަާހފައިވާ ބަޔާާނބެހޭޤީޤުގައި ސޮއިކޮްށ އިނގިލީ ޙްމަދު ަނބީލް ތައްމުޙަ

 ،ބަާޔްނ ދިންކަމަށާއި  މުޙައްމަދު ނަބީލް ތަޙްީޤޤަށް، މުންުސާވލު ކުރުޝަރީަޢތުގައި ކްރިމިނަލް ޯކޓުގެ 

ގެ ުމޙައްމަދު ނަީބލްބަާޔނުގެ ިތރީަގިއ އެވަނީ އެބަޔާުނގައި ސޮއިކޮށް އިނގިލީގެ ިނޝާންޖެހިކަަމށާއި، 

 ތަޙްީޤޤުަގއި  ،ސޮއިކަމަށާއި، ބަޔާން ވަކިގޮތަކަށް ިދުނމަށް މުޙައްމަދު ނަބީލަށް މަޖުބޫރުކޮށްފައި ުނވާކަމަާށއި

ެއ  ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުަގއި ސާފުކޮށް ބުނެފައިވީނަމަވެސް، ބަޔާންދީފަިއވަނީ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގަިއކަމަށް

ބަާޔަންށ އެބިރުގެންފައި ހުރި ވަރުން ބަާޔްނ ނުކިޔާކަމަާށއި،  ބަޔާުނގައި ސޮއިކުރީ ުމޙައްމަދު ނަީބލް

 ކަން އެނެގން ޮއްނނަކަމާއި؛ފައިވާމަދު ނަބީލް ބުނެއްމުޙަށް އިންކާރުކުރާަކމަ

މުޙައްމަދު ަނބީލް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުަގއި ތަޙްޤީޤު ބަޔާނާެބހޭ ގޮތުން ދައްކާފަިއާވ 

ގެ ިނޝާން ޖަހާަފއިވާ ބަޔާނާިއ، މުޙައްމަދު ނަބީލު ތަޙްޤީޤަށް ތަޙްޤީޤުަގއި ސޮއިކޮށް ިއނިގލީ، ވާހަކަތަކާއި

 އިވާ ވީޑިއޯ ރެކޯޑިންގއަށް ބަާލއިރު،ބަޔާންިދންއިުރ ނަގާފަ 
ބަޔާްނ ީދފައިވަނީ ެއއްވެްސ މަޖުބޫރު ކަމެއްނެިތ އަމިއްލަ އިްޚތިޔާރުަގއި މުޙައްމަދު ަނބީލް ތަޙްޤީަޤށް 

 މުޙައްމަދު ަނބީލް ވާއިރު، އަދި ުބނެފައި  މަޖިީލުހގައި ޝަރީޢަތުގެމުޙައްމަދު ނަބީލް ކްރިމިނަލް ޯކޓުގެ ކަމަށް 

ބިރުގެންފަިއ ހުރި ވަރުން ބަޔާން ނުކިޔާ ކަމަްށ  ބަާޔނުަގއި ސޮިއ ކުރީ މުޙައްމަދު ނަބީލް  ތަޙްޤީޤު

ނަީބލް މުޙައްމަދު ޓަށް ހެރުނު ާވހަކަ ށްމަދު ނަބީލް އެްއލި ކަޓަރު ފަރުހާދުގެ ބުރަކައްބުނެފައިާވއިުރ، މުޙަ

ިއްނ ަނގާފައިވާ ވީޑިއޯ ރެކޯޑިްނގ ނަބީްލ ބަޔާން ިދންއިރުމުަޙއްމަދު ަގއި ކިޔައިދިން މަންޒަރު، ޤުޤީޙްތަ

  ؛ފެންނަކަމާއި 
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ފަރުހާދާއި ިދމާއަްށ هللا މުޙައްމަދު ނަބީލްގެ ޖީބުގަިއ އޮތް ކަޓަރެއް ނަގަިއ ޢަބްދުއެގޮތުން 

ފަރުހާދު ތެޅިގަތުުމްނ هللا ޓަށް އެކަޓަރު ހެރުުނކަމަށާއި، ޢަބްދުށްފަރުހާދުގެ ުބރަކަهللا އެއްލިކަމަށާިއ ޢަބްދު

މުޙަްއމަދު ނަބީލް ޖީބުން ކަޓަރު ނެގިގޮާތއި ކަޓަރު  ،މަށް މުޙައްމަދު ނަީބލް ބުނެފައިާވކަމާއިއެކަޓަރު ވެްއޓުނުކަ

ފަރުާހަދްށ هللا ފަރުހާދުއާއި ދިމާައށް އެއްލިގޮާތއި، އެކަޓަރުގޮސް ެހރުުނ ގޮތާއި، ޢަބްދުهللا ހުޅުވާފައި ޢަބްދު

ނަބީލް ކިޔައިދޭތަާނއި މުޙައްމަދު ނަބީްލ  ވީގޮާތއި، ކަޓަރަށް ވީގޮްތ އަތުން ހަަރކާތް ދައްކަމުން މުޙައްމަދު 

އް އިޝާާރތްކުރެވުނު ވީޑިއޯ ރެކޯޑިްނގއިން ފެންަންނ ބަޔާން ކިޔާަތނާއި ޮސއިކޮށް އިނގިލީގެ ނިޝާން ޖަާހތަ

 އޮތުމުގެ އިތުރުން؛
ފަރުހާދުެގ ގަިއގައި ތަޅަިއގަތުމަށް ރާވަިއގެން ަބޔަކު ގޮވަިއގެން ޮގްސ هللا ޢަބްދު ، މުޙައްމަދު ަނބީލް

ފަރުހާދުގެ ގަިއގައި ތަަޅިއ هللا އާއި މުަޙއްމަދު ނަބީލްއާއެކުަގއި ިދޔަ މީހުން ޢަބްދުމުޙައްމަދު ަނބީލް

ގެ ޖީބުގަިއ އޮތް ތިލަިއެގ ފަރުހާދު ދުްއވައިގަތުމުން މުޙައްމަދު ނަބީލްهللا އަިނޔާކުރަްނ ފެށުމުން ޢަބްދު

 ފަރުހާދުއާهللا ގެ ކަޓަރެްއ ނަގައި ޢަްބދުއިންޗި ުހްނަނަވރު 06އިންޗި އަދި ދިގުިމުނގައި  01ފުޅާމިުނގައި 

ޓަށް އެކަޓަރު ހެރުުނ ކަމަށް މުޙައްމަދު ނަބީްލ ށްފަރުހާދުގެ ބުރަކަهللا ޢަބްދު ،ދިމާއަށް އެްއލިކަމަށާއި

 ކަާމއި؛ތަޙްޤީޤުަގއި ބުނާަތނާއި ބަޔާން ަވރަށް ިގނައިރު ވަންެދން ކިޔާތަން ވީޑިޯއިއން ފެންނަ
ްށ ފަރުހާދު މަރުވެފައިވާކަން މުޙައްމަުދ ނަބީލަ هللا ޢަބްދު ބަޔާންިދްނއިރު،  ތަޙްޤީަޤށް މުޙައްމަދު ަނބީލް

 އެނގިފަިއވާކަމާއި، ެއއްެވސް މަޖުބޫުރ ކަމެއްނެިތ އަމިއްލަ އިްޚތިޔާރުަގއި ަބޔާންދިންިއރު، އަމިއްަލ ަނފްސް

ުމެގ ރާ ކަމެއްކަމަށް ނުވުކުށްވެރިކޮށް އެފަދަ ބަސްަތކެއް ހަޤީޤަާތ ޚިލާފަށް ބުނުމަކީ ސަާލމަތް ބުއްދި ޤަބޫލުކު

ންެޖހުނު ަގއި އެަފދަ ވާހަކަތަެކއް ދައްކަޤުޤީޙް ކުްށވެރިކޮށް ތަ އަމިއްލަ ނަފްސް ުމޙައްމަދު ނަީބލްއިތުރަށް، 

 މަޖިލީހުގައި  ޝަރީޢަތުގެކްރިމިަނލް ކޯޓުގެ  މަދު ނަީބލްއްޙަމުއެކަށީގެން މަޤްބޫލު ަސބަބެއް 

އެއްވެްސ މަޖުބޫރު ކަމެއްނެތި ައމިްއަލ  މަދު ނަބީލް ޙައްމުކު، ހާމަކޮށްދީފައިވާކަން އެނގެން ނެތުާމއެ

 ތަޙްީޤޤަށް  ގެ ިނޝާން ޖަހާަފއިވާ ބަޔާނާިއ، މުޙައްމަދު ނަބީލްަގިއ ސޮއިކޮށް ިއނިގލީޤުޤީޙްއިޚްތިޔާރުގަިއ ތަ

ހެކިބަާހިއ މިމައްސަލަިއަގިއ ހެކިބަސްދިން ތިން ހެިކންގެ އަކީ، ގބަޔާންިދންއިުރ ނަގާަފއިވާ ވީޑިއޯ ރެކޯޑިން

ގުޅިފަިއވާ، އެހެކިންގެ ެހކިބަހަށް ބާރުދޭ ޤަރީނާެއްއ ކަމަށްވާއިުރ، އެއީ ަދުއލަތުން މުޙަްއމަދު ނަބީްލެގ 
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މައްޗަްށ ހުަށހަޅާފައިވާ ަދޢުވާ ސާބިުތކުރުމަށް ލިބިފައިވާ ހަރުދަނާ ޤަރީާނެއއްެގ ގޮތުގަިއ ޝަރީޢަތުްނ 

 އް އޮްތކަމަކަށް ނުބެލެވެއެވެ.ބެލުމުގައި ަޝރުޢީ ނުވަތަ ޤާނޫނީ ޮގތުްނ ހުރަހެ 

ދައުލަތުގެ ފަރާތުން މުޙައްމަދު ަނބީލުގެ މައްަޗށް ހުށަހެޅި ދަޢުވާ ސާބިުތކުރުމަށް ހުށަހަޅާފަިއާވ  )ކ(

ެގ މުޙައްމަދު ނަީބލްއިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ެހކިންގެ އިުތުރން، ހެއްކެްއެގ ގޮތުގައި ދައުލަތުން ުހަށހަޅާފައިވާ 

 ގެ ފަރާތުން ކޮށްަފއިވާ ދައުލަތު  މަޖިލީހުަގއި ޝަރީޢަތުގެކްރިމިނަްލ ކޯޓުގެ  އާ މާ އާމިަނތު ނިއުކޮއްކޮ 

 އާމިނަތު ނިުޢމާއާ  ،ނުމުގެ ގޮތުން ދައްކާފައިވާ ާވހަކަތަކަށް ޖުމްލަ ގޮތެއްަގއި ބަލާއިރުޖަވާބު ދި ސުވާލުތަކަށް

ބަާޔުނަގިއ  އެކަމަށާއި، ނަަމެވސް  ަގއި ސުވާލު ކުެރުވނުއިރު ޭއނާެގ ބައްޕަ އެާތގައި ޙާޟިރުވެ ނެތް ޤުޤީޙްތަ

ގެ ބައްަޕ ޙާޟިރުވެ އިންކަމަށާއި، ބަޔާން ދިީނ ހާސްވެފައި ހުރެެގންކަމަާށިއ، އާމިނަުތ ިނޢުމާސޮއިކުރިިއުރ 

 ،އެއްވެްސ ގުޅުެމއް ނެތްކަމަށާއި އާމިނަތު ނިޢުމާއާ ބަޔާުނގައި ވަނީ ދޮގު ާވަހކަތަކެއްކަމަށާއި އެހާދިާސއާ 

އާމިނަުތ ނިޢުމާގެ ބައްޕަގެ ޙާޒިުރގައި ކްރިިމަނލް  ނުހުންނާނެަކމަށް ާއމިނަތު ނިޢުމާ އި ތާގަ  ހާދިސާ ިހނގި

ވަނަ ުދަވހު އާމިނަުތ ނިޢުމާ ީދފައިވާ ބަާޔނުގަިއ  02ޖޫން  2010ކޯޓުގެ ޝަީރޢަތުގެ މަޖިީލހަށް 

 ބުނެފައިވާކަާމއި؛

ކްރިމިނަލް ކޯޓުެގ  މާޢުާއމިނަތު ނިއަހަރު ފުރިަފއިވާ ކުއްޖަަކށް ނުވާތީ  18އަކީ މާޢު އާމިނަތު ނި

ެގ ބައްޕަ ގ.ރީފް/މާެލ އިބްރާހީްމ އާމިނަުތ ނިޢުމާޝަރީޢަތުެގ މަޖިލީހަށް ޙާޟިރުކުރެވިފަިއވަީނ 

އާމިނަތު ިނޢުމާގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީުހަގއި ދިން ހެިކބަހާ ގުިޅެގްނ  އާމިނަތު ނިުޢމާރަޝީދުއާއެުކގައި ކަމާއި، 

ެގ ދައުލަތު  އާމް ރަީޝދުއިްބރާހީގުިޅެގން،  ފުރުސަތެއް ިދނުމަށް ދައުލަތުން އެދުމާބައްޕައާ ުސާވލު ކުރުމުގެ 

ިއބްރާހީމް ަރޝީުދ  ،ސުވާލުތަކުގެ ޖަވާބުަގއި ށްފައިވާ ކޮ ފަރާތުން ކްިރމިނަލް ކޯޓުެގ ޝަރީޢަތުެގ މަޖިލީހުގައި 

އިބްާރހީްމ ވާުލ ކުރިކަން ާޙޟިރުވުމުގެ ކުރިން އާިމަނތު ނިޢުމާާއ ސު )މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިްސއަށް(

 ެގ ޙާޟިރުގައިވެސް ސުވާުލކުރި ކަމަށާއި، އާމިނަތު ިނޢުމާ އިބްރާީހމް ރަޝީދުށް ެއގިފައިވާ ކަމަށާއި، ރަޝީދަ

ބަޔާން ކިޔާަފއި ޭއގައި ސޮއިކުރުުމްނ އިބްރާހީމް ރަޝީދުެވްސ އެބަޔާނުގަިއ ސޮއިކުރިަކމަށާއި، އިބްރާހީމް 

ބަޔާން އިބްރާހީްމ ރަޝީދު ބެލިކަމަށާއި، އެހެން ނަަމެވސް ރަނަގަޅށް ރަޝީދު ޮސއިކުރުމުގެ ކުރިން އެ

 ކަމާއި؛ ވާްށ އިބްރާހީމް ރަޝީދު ބުެނފައިކަމަ ގޭނނުކިޔާތީ ޭއގައިވާ ެއއްޗެއް ނޭ
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ބެލިއިުރ،  ގށް ބަޔާން ިދންއިރު ަނގާފައިވާ ވީޑިއޯ ރެކޯޑިން ޤަޤީޙްތަ އާމިނަތު ިނޢުމާ ،އެހެންކަމުން

ބަޔާްނ ކިޔާތަާނއި، ޮސއިކުރި ތަނާިއ،  ގައި ސުވާލުުކރި ތަާނއި، އާމިނަުތ ނިުޢމާޤު ޤީ ޙްއާމިނަުތ ނިުޢމާއާ ތަ

އާމިނަތު ނިުޢމާގެ ބައްޕަ އިބްރާހީމް ަރޝީދު ބަޔާނުގެ ަގނޑަކަްށފަހު ަގނޑެްއ ކިޔުމަށްފަހު ސޮއިކުރާަތްނ 

 ނަކަމާއި؛އެވީިޑއޯއިން ފެން

ތަޙްޤީުޤަގއި ޮސއިކޮށް އިނގިލީގެ ިނޝާން ަޖހާފައިވާ ބަޔާނަްށ ބެލިއިރު ެއބަޔާނުގަިއ  އާމިނަުތ ނިުޢމާ

ެގ ަގޔަްށ އަަރއިގަނެ ތަޅަިއ މާރާާމރީ ފަރުހާދުهللا ޢަބްދުފަރުހާުދ ވަށާލަިއގެން ތިބި މީހުްނ هللا ޢަބްދު ].... 

ގަތީ ާޕކުގެ ފަރުހާދު ުދއްަވއިهللا ފަރުހާދު ެއތަނުން ދުްއވައިގަތް ކަމަާށއި، ޢަބްދުهللا ހިްނގަން ފެށުމުން ޢަބްދު

ފަރުހާދު ދުއްަވއިަގތުމުން، އާމިނަތު ނިޢުމާެގ ބޭބެ މުޙައްމަުދ هللا ދިމާލަށް ކަމަށާއި، ޢަބްދު އިރުން ޮއްނަނ މަގާ

ހުރެފައި ބޭބެގެ ޖީބުން )ކޮން  (ކައިީރގައި )އަތް ަދމާލީމާ ޖެހޭހާ ހިސާބުގައި ވަރަށް އާމިަނތު ނިޢުމާއާ ނަބީލް

 10އް ބުނެދޭކަްށ ޭނނގޭ( ވަޅިއެްއ ފާޑަްށ އޮތް ތޫނު އެއްޗެއް )ގާްތަގނޑަކަށް ިދގުމިނުގަިއ ޖީބަކުން ކަމެ

ކުރެޭވ ގޮތުން ސިލްވަރކުލައިގެ ކަޓަރެއް( ނެގި ކަމަށާއި، އޭތި އޮީތ ބޭެބ ލަފާވަރަކަށް އިންޗި ުހްނނަވަުރގެ، 

ގުތު ޭބބެގެ އަތުަގިއ އޭނާ )މުޙައްމަދު ނަބީލު( ެގ ކަނާތުގަިއ ކަމަށާއި، ބޭބެ އެ އެތި ެނިގ ވަ

ބޭބެެގ ވުެރ ކުރިއަށް ެޖހިލާފައި،  ( އާމިނަތު ިނޢުމާއަށްހިފަހައްަޓންެވގެން އުޅުުމްނ، ބޭބެ )މުޙައްމަދު ނަބީލް

ފަރުހާދުއާިއ ދިމާލަށް އެްއލި ކަމަށާއި، އާމިނަތު ނިޢުމާގެ ބޭބެ އެއްލި އެތި ގޮްސ هللا އަތުަގއި އޮތް އެތި ޢަބްދު

ނުޑހުާޅ ދިމާލަށް ކަމަށާއި، ޢަބްދު ރުހާުދ ބުރަކަށީގެ ކަނާތްފަهللا ހެރުނީ ޢަބްދު  ފަރުހާދުގެ هللا ފަރާުތ ކޮ

ދުްށ  ފަރުހާދުގެ ޓީޝާޓުގެ ެއއްބައިަގއި ޭލ ހުއްޓާ އާމިނަތު ނިޢުމާهللا ޓަށް އެއެތި ެހރުމުން ޢަބްދުށްބުރަކަ

ށްފައި އޮތް ވޭެންއެގ ޕާކުކޮ ،ފަހުރާދު ހުރީ ޕާކުެގ އިރުން ޮއންނަ ަމގުަގއި هللا އެއިރު ޢަބްދު ކަމަށާއި،

 ފަރުހާދުهللا ޓަށް އިސްވެެދންނެވުނު އެތި ހެރުމުްނ ޢަބްދުށްފަރުހާުދެގ ބުރަކަهللا ކައިރީަގއި ަކމަށާއި، ޢަބްދު

هللا ފަރުހާދުގެ ފަހަތުްނ އިސްވެެދންނެވުނު ޢަބްދުهللا އަދި ޢަބްދު ،ދުވެފައި މަީޖދީމަގުން އިަރށް ދިޔަކަމަށާއި

ތައް ދުއްަވއިަގތް ކަމަށާއި، އަިދ އެވަގުތު އާމިނަތު ނިޢުާމެގ ބޭބެ )މުޙައްމަދު ވަާށލައިގެން ތިިބ މީހުން ފަރުހާދު

( އެާތކައިރީަގއި ުހރި މީހަކާިއ ދިމާލަށް އަތުން އިޝާރާތުން އެަތނުަގއި އޮްތ ޭވނުެގ ަދށަށް ނަބީލް

ެގ ދަށުން ގެ ދަށް ބަލާފަިއ ވޭނުއިޝާރާތްކޮްށ ކޮންމެެވްސ އެްއޗެކޭ ބުނި ކަމަށާއި، ދެްނ އެީމހާ ޭވނު 

ކޮންމެެވސް އެއްޗެއް )ީހާވގޮތުްނ ވަޅިެއއް( ނެގި ަކމަށާއި، އެައށްފަހު އާިމަނތު ނިޢުމާެގ ބޭބެ )މުޙައްމަދު 
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ފަރުހާދުގެ ފަހަތުން މަޖީދީަމގުން އިރަށް ދުވެފައި ިދަޔ ކަމަށާއި، ދެން އާމިނަުތ هللا ( ެވްސ ޢަބްދުނަބީލް

 ކަަމށް ބުނެފައިާވކަން ެއނެގްނ އޮްނނައިރު،  ޔައީނިޢުމާެވސް މަޖީދީމަގުން ިއރަށް ހިނގާަފއި ދި

ޢާންމު އުޞޫލެއްގެ ޮގތުްނ ޝަރީޢަތުން ރިޢާޔަތްކުރަންވާނީ ހެިކވެރިން ޝަރީަޢތުގައި ދޭ ެހކިބަހާިއ 

ދައްކާ ވާހަަކތަކުގެ މައްަޗށްކަމާއި، ތަޙްޤީޤުަގއި ީދފައިވާ ބަާޔުނގައި ބުނެަފއިވާ ާވހަކަތަކާ ޚިލާފުގޮތަކަށް 

 ހެިކ ބަހެއްގެ ޮގތުގައި ބެލޭނީަޝރީޢަތުން  ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުަގއި ހެކިވެިރއަކު ވާހަކަ ދައްަކއިފިނަމަ

ތަޙްޤީޤުަގއި ދީފައިވާ ބަޔާނަްށ  އާމިނަތު ނިޢުމާ، ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުަގއި ބުނެފައިވާ ަބހަށް ކަމަށް ވުމާއެކު

ަތޙްޤީޤުަގއި ުބނެފައިވާ ބަްސ ނުވަތަ ދަްއކާފައިވާ ާވަހކަތައް ހެއްެކްއެގ  އާމިަނތު ނިޢުމާ ،އިންކާރު ކުުރމުން

 ކަމާއި؛ތުަގއި ނުބެލެވޭނެގޮ

ތަޙްޤީޤުަގއި ސޮއިކޮްށ އިނިގލީެގ ނިޝާން ޖަހާފައިވާ ަބޔާުނގައި ަދްއކާފައިވާ  އާމިނަތު ނިޢުމާ

ވާހަކަތަކުގެ މައްޗަށް ަޝރީޢަތުން އިްޢތިބާރެއްދީ އެމައްޗަށް އެއްވެސް ިމންަވރަކަށް ރިޢާަޔތްކުރެވިދާނެޯތ 

 އިރު؛ބެލުމުގެ ގޮތުން، ޝަރީޢަތުން ަނޒަރުކުރާ 

 ،ކަމާއިއިބްާރހީމް ރަޝީދުގެ ހާިޟރުަގއި ްށ ބަޔާން ދިނީ ޭއނާގެ ބައްޕަޤަޤީޙްތަ އާމިނަތު ނިުޢމާ

ުޑަތްއ ނއާމިނަތު ނިޢުމާގެ ބަްއޕަ އިބްރާހީްމ ރަޝީދު ބަޔާނުގެ ގަ  ،ބަޔާން ކިޔައި ނިމުުމން  އާމިނަތު ނިޢުމާ

ނޑެއް ކިޔާކަމާއި، އާމިނަތު ނިޢުމާ އާމިަނުތ  ،ބަޔާުނގައި ޮސއިކޮށް އިނގިލީގެ ނިާޝްނ ޖެހީ ަގނޑަކަށްފަުހ ގަ

ސޮއިކޮށް ިއނގިލީގެ ނިާޝްނ ބަޔާުނގައި  އި، އާމިނަތު ނިޢުމާބަްއޕަ ބަޔާން ކިޔައި ނިމުމުްނ ކަމާ ގެނިޢުމާ

ާއމިނަތު ނިުޢމާގެ ބައްަޕ އިބްރާހީްމ ރަޝީދު ބަޔާުނގައި ސޮއިކޮށް އިނގިލީގެ ިނޝާން  ،ޖެހުމުން

ތަޙްޤީޤަށް ބަޔާންިދްނއިރު ަނގާފައިވާ ވީޑިއޯ ެރކޯޑިންގ އަްށ ބެލުމުން އެނެގްނ  އާމިނަތު ިނޢުމާ ން ޖަހާފައިވާކަ 

ކްިރމިނަލް ކޯޓުެގ މިގޮަތށް ހިނގިަކްނ އާމިނަތު ިނޢުމާގެ ބައްަޕ އިބްރާހީމް ރަޝީދު  ކަންމިކަންއޮވެފައި، 

 އި؛ަގއި ބުނެފަިއވާކަމާގެ މަޖިލީހުޝަރީޢަތު

ގަިއ އާމިނަތު ނިޢުމާ ދައްާކފަިއާވ ޤީޤަްށ ބަޔާންިދްނއިރު ނަގާފައިވާ ީވޑިއޯ އާމިނަތު ނިުޢމާ ތަޙް

ޮދންބެ )މުޙައްމަދު ފަރުހާދު ދުްއވައިގަތުމުން هللا ޢަބްދުބަލާއިރު، ާއމިނަތު ނިޢުާމ ބުނެފައިަވީނ ވާހަކަތަކަށް 

ހިފަަހއްޓަން އުޅުުނ  ބެދޮންނަގާަފިއ އެއްލަން އުޅެނިކޮށް އާމިނަތު ނިޢުމާ ޖީބުން ވަިޅ )ކަޓަރު(  ނަބީލް(

އެްއިލ  މުޙައްމަދު ނަބީލް) ށާއި،އެއްލި ކަމަ  ތަންކޮޅެްއ ކުރިއަށް ެޖހިލާފައި ވަޅި  ޮދްނބެކަމަށާއި، ނަމަވެސް 
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ރާތުްނ އާމިނަތު ިނޢުމާ ދައްކާތަން ޝާވަޅީގެ )ކަޓަރުގެ( ތިލަޔާއި މުއްަގނޑާއެުކ ދިގުމިން ހުރިވަރު އަުތެގ އި

ެއވަިޅ އެްއލުމުން އެަވިޅޮގްސ  ޮދންބެއި، ށާެގ ކަާނއަތުަގއި ކަމަ ދޮންބެއެވަޅި އޮތީ  ،ނަކަާމއި(ވީޑިޯއއިން ފެން

ައިދ  ނަކަާމއި،ޓަށް ކަމަށް އާމިަނތު ނިޢުމާ ބުނާ މަންޒަރު ވީޑިޯއއިން ފެންށްފަރުހާދުެގ ބުރަކަهللا ޢަބްދު  ނީހެރު

ނޑުހުޅާިއ ދިމާލަށްކަމަށް  ފަރުހާދުެގ ބުރަކަށީގެ ކަނާތްهللا ޢަބްދު އަތުން އިާޝރާތްކޮށް ވަިޅހެރުނީ  ފަރާތު ކޮ

 ނަކަާމއި؛އާމިނަތު ނިުޢމާ ބުނާ މަްނޒަރު ވީޑިއޯިއން ފެން 

ދިމާއަށް ކަޓަރު އެއްލުމުގެ ކުރިން އެހާިދސާަގިއ ކަންތައް  ފަރުހާދާ هللا ޢަބްދު ،މުޙައްމަދު ަނބީލް

ަބސް ދިން ހެކިންގެ ހެކިބަުހަގިއ ހިނގައިިދޔަ ގޮތްކަމަށް އާމިނަތު ނިޢުާމ ތަޙްޤީޤުގަިއ ކިޔައިދިން ގޮތާއި، ހެކި

 ޖަވްހަރީ ުނަވތަ އުޞޫލީ ެއއްެވސް ފުށުެއރުމެއް ނެތްަކމާއި؛
هللا ހާދިސާ ިހނިގތާ މާިގނައިެރއް ނުވަނީްސ އާމިނަތު ިނޢުމާ ތަޙްޤީަޤށް ބަޔާްނދީފައިާވ ކަމާއި، ޢަބްދު

ކަމާއި، އާމިނަތު ިނޢުމާ ދީފައިވާ ފަރުހާދު މަުރވެފައިވާކަން ބަޔާންިދންއިުރ އާމިނަތު ިނޢުމާއަށް އެނގިފައިވާ

ފަރުހާދުގެ ަގޔަށް ކަޓަރު هللا ޢަްބދު، ބަޔާުނގައި ާއމިނަތު ނިޢުމާގެ އެއްަބނުޑ އެއްބަފާ ބޭބެ މުޙައްމަދު ނަބީލް

ޤަތާއި ިޚލާފަށް އާމިަނތު ނިޢުމާ ބުނުމަކީ ސަލާމަތް ބުއްދިއަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަމެއްކަމަށް ހެރިކަމަށް، ޙަޤީ

މުޙައްމަދު ަނބީލްގެެވސް ބައްޕަ އިބްރާީހމް  ،ތު ނިޢުާމ ބަޔާންިދްނިއރު އާމިނަތު ނިޢުމާ ާއއިނުާވއިރު، ާއމިނަ

ބަޔާން ަރނަގޅަށް ކިަޔއި ބަާޔނުަގިއ ، ރަޝީދު އެަތނުަގއި އާިމަނތު ނިޢުމާެގ އެާވހަކަ އަުޑއަހަން އިނދެ 

ފަރުހާދުެގ ގަޔަށް ކަަޓުރ هللا ޢަބްދު  ،ސޮއިކުރިިއރު، އިބްރާހީމް ރަޝީދުގެ ުއފަން ދަރިފުުޅ މުޙައްމަދު ނަބީލް

އެާވަހކަ ލިޔެފަިއ އޮތް ބަާޔނުަގއި އިބްރާހީމް ަރީޝުދ ، ހެރިކަމަށް އާމިނަުތ ިނޢުމާ ނުބުނަނީސް 

 ސޮއިކުރުމަކީެވސް ސަލާމަްތ ބުއްދިއަށް ަޤބޫލުކުރެވޭ ކަމެއް ކަމަށް ނުވުމުގެ އިތުރުން؛
 ޝަރީޢަތުގެ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ާވހަކަތަކެއް ކަމަށް  ފަިއވަނީ ދޮގުދައްކާަގއި އާމިނަތު ނިޢުމާ ތަޙްޤީޤު

ނޑު އެްއބަާފ  ދޮގު އާމިނަތު ނިޢުމާ ބުނެފައިާވއިރު، އެފަދަމަޖިލީހުަގއި  ާވހަކަތަކެއް އާމިނަުތ ނިޢުމާގެ ެއއްބަ

ގެ ބައްޕަެގ އާިއ މުޙައްމަދު ނަބީލުަގިއ، އާމިނަުތ ނިޢުމާޤުޤީޙްބެހޭގޮތުްނ ތަ މުޙައްމަދު ނަބީލްއާ  ބޭބެ

ެގ ފަރާތުން ކްރިމިނަލް ކޯުޓެގ އާމިނަތު ނިޢުމާ ފަދަ އެކަށީގެން މަޤްބޫލު ސަބަބެއް  ެޖހޭދައްކަން ޙާޟިރުގައި

ަގިއ ސޮއިކޮށް އިނގިލީގެ ިނޝާން ާއމިނަތު ނިޢުާމ ތަޙްޤީޤުގެ މަޖިލީހުަގއި ފާހަގަކޮށްފައި ނުވުުމން، ޝަރީޢަތު

ބަޔާން ިދންއިުރ ަނާގފައިވާ ވީިޑޯއ ރެކޯޑިްނައކީ، އާމިނަތު ނިޢުމާ ތަޙްޤީޤަްށ ޖަހާފައިާވ ބަޔާާނއި، 
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މިމައްސަލަިއަގއި ހެކިބަސްދިން ތިްނ ހެކިންގެ ހެކިބަހާއި ގުޅިފައިވާ، ެއހެކިންގެ ެހކިބަހަށް ބާރުދޭ 

ތަކެއްޗަށްވާިއރު، އެއީ ަދުއލަތުން މުޙަްއމަދު ނަބީްލެގ މައްޗަށް ހުަށހަޅާފައިވާ ަދޢުވާ ސާބިތުުކރުމަށް ލިބިފައިާވ 

ރީާނއެްއެގ ގޮތުގަިއ ޝަރީޢަތުން ބެލުމުގައި ޝަރުޢީ ުނަވތަ ާޤނޫީނ ގޮތުްނ ުހރަެހއް އޮތްކަމަަކށް ޤަ

 ނުބެލެެވއެެވ.

އިސްވެ އިޝާރާތްކުރެވުނު އެންމެހައި ހެކި ަޤރީނާތަކާއި ެއހެކިތަކުން ޙާސިލުވާ ނަީތޖާައްށ  (އ)

މަދު ނަބީލް ރާވަިއގެްނ ބަޔަކު ގޮަވއިެގްނ ޮގްސ އްފަރުހާދުގެ ގައިގަިއ ތަޅަިއގަތުމަްށ މުޙަهللا ޢަބްދު ،ބެލުމުން

ގަިއގައި ަތަޅިއ  ފަރުހާދުގެهللا މުޙައްމަދު ަނބީލްއާއި މުޙައްމަދު ނަބީލްއާއެކުަގއި ިދޔަ މީހުން ޢަބްދު

ފަރުހާދު ދުްއވައިގަތުމުން ުމޙައްމަދު ނަބީލްގެ ޖީބުްނ ނެގި ތިަލިއެގ هللا އަިނޔާކުރަްނ ފެށުމުން ޢަބްދު

ދިާމއަށް  ހާދުއާފަރުهللا އިންޗި ުހްނަނވަރުގެ ކަޓަރެްއ ޢަބްދު 06އިންޗި އަދި ދިގުިމުނގައި  01ފުޅާމިުނގައި 

ޓަށް ހެރިފައިަވީނ މުޙައްމަދު ނަބީލް އެއްިލ ށްފަރުހާދުެގ ބުރަކަهللا އެއްލި ކަމާއި، ޢަބްދު  މުޙައްމަދު ަނބީލް

هللا ގެ ެއންމެ ތަނަކަްށކަމާއި، ޢަބްދުގެ ބުރަކަށީފަރުހާދުهللا ޢަބްދުމާއި، ތޫނުެއއްެޗްއ ހެރިފައި ުހރީ ކަޓަރުކަ

ފަރުހާދުގެ ާވތްފަރާތު ބޮނބިފަޅީގެ ފަސްވަނަ މޭކަށްޓާއި ހަވަނަ މޭކަށްޓާއި ދެމެދު ތިން ސެންޓި މީޓަރުެގ 

ޒަޚަމެއް ހުިރކަމާއި، ޒަޚަމް ހުރީ މަތިން ތިރިައށް ކަތިކޮށް ފުންމިުނަގއި ތިން ސެންޓިމީޓަރަށްވުެރ 

 އް ލޭހޮޅިތަ  ަސޕްލައިކުރާ ޮބޑެތިލޭ ފަރުހާދުގެ ފުްއޕާެމއަށް هللا ަޢބްދުސަބަބުން  ބޮޑުކޮންކަމާއި، އެޙަމަލާގެ 

މަރުވެފައިވާކަްނ، ފަރުހާދު هللا ޢަބްދުފުއްާޕމޭގެ ތެރެއަްށ ލޭ އެޅި ނޭވާ ނުެލުވމުގެ ސަބަބުން  ބުރިވެ

 ؛އެނޭގކަމާއިޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވުމަށް ފުދޭ ހެކި ދަުއލަތުގެ ފަރާތުން ޝަރީޢަަތށް ހުށަަހޅާފައިވާކަން 

މުޙައްމަދު ަނބީލްގެ މަްއަޗށް ދައުލަުތެގ ފަރާތުްނ ުއފުލި ދަޢުވާައކީ ޤަސްދުގަިއ މީހަކު މަާރލުމުެގ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ(  88ވަނަ މާއްދާއާއި ާޤނޫުނލްޢުޤޫބާތުގެ  142ާޤނޫުނއަާސސީެގ  ،ކުށުގެ ދަޢުވާކަމަށްވާއިރު 

ނަޑއަޅަ ންެޖހޭނީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގަިއ މަރުގެ ކުށަށް އަށް ރިޢާަޔތްކުރުމުން، މަރުގެ ކުަށށް ކަ

ނޑައެޅިފަިއވާ އަދަބުކަްނ އެނގޭކަމާއި؛  ކަ
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އިސްލާމީ ޝަރީޢަތްކަމަށް ޤާނޫނުައސާީސގައި ުބނެފަިއވަނީ، ކީރިތި ޤުރުއާނާއި، ސުްނނަތުަގިއާވ 

ލުއްސުއްނަިތ އަހް  މިނޫްނެވސް ކަންތައްތަކާ ުގޅިފައިވާ ،އާއި  ާވލުއްޝަޚްޞިްއޔާއަލްއަޙް ، ޖިނާއީ، މަދަނީ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ިއްނ  274ވަލްޖަމާޢަތުެގ ޢިލްމުވެރިްނ ބުރަވެވަަޑިއގަްނނަވާ ގޮަތށްކަން ޤާޫނުނއަސާސީގެ 

 ؛އެނގޭކަމާއި

ޢާންމުކޮށް މީހަކު މަރުެވދާފަދަ ހަތިާޔރަކުން ، ގަސްތު މަރަކީ ނުވަތަ  قتُل عمُدޝަރުޢީ އިޞްޠިލާޙުގައި 

އި ބޭނުންކުެރވިދާނެ އެްއަޗކުން މީހެްއެގ ހަށިަގނޑަްށ ނުވަތަ ގުނަވަނަކަށް ޙަަމާލ ނުވަތަ ހަތިާޔރެއްގެ ގޮތުގަ 

ދިނުމުގެ ަސބަބުން ނުވަަތ ކުޑަ ކައްޓެއްފަދަ ވަީސލަތެއް ބޭުންނ ކޮށްގެން ީމހެއްގެ މަރުަވޅަކަށް ޙަމަލާ 

  ކަމާއި، 1ން އެމީހާ މަރުުވން ދިނުުމގެ ސަަބބު

ކުނެއް ފުިރަހމަވުްނ އިްސލާމީ ޝަރީޢަތް ލާޒިމްކުާރކަމާއި، ރު  03)ަގސްތު މަރު( ގައި  قتُل عمُد

 އެއީ؛ 

( މަރާލެވުނު މީާހއަކީ، ދިރިހުރި އަިދ ލޭ އޮހޮުރވުން މަނާކުެރިވފައިވާ )ލޭ ުހއްދަކުރެވިފައިވާ ުނާވ( 1)

 މީހެއްކަމުަގއިވުމާއި؛ 

 ކަމަށްވުމާއި؛( އެމީހާ މަރުވީ ޤާތިލް ުކރި ޢަމަލުގެ ނަތީޖާެއއްގެ ގޮތުން 2)

  2( ޤާތިލް ކުޅަ ޢަމަލަކީ އެމީހާ މަާރލުމުގެ ނިޔަުތގައި ކުޅަ ޢަމަލެއްކަމުގައިވުމާއި، މިތިން ރުކުން 3)

 ؛ކަމާއި

ކީ މުޙައްމަދު ފަރުހާދަهللا ޢަބްދުއެގޮތުން ބަާލއިރު، މުޙަްއމަދު ނަބީްލެގ ޙަމަލާގެ ސަބަބުން މަރުވި 

ރި ދުިނޭޔގައި ހުރި ިއންސާނެއްކަާމމެދަކު އެްއެވސް ޝައްކެްތ ނަބީލް އޭނާައށް ޙަމަލާ ދިނުމާ ހަަމއަްށ ދި

ނޑިފައިވާ މީހަކަށްނުވާތީ، ފަރުހާދަهللا ޢަބްދުނެތްކަމާއި، އަދި   قتُل عمُدކީ އެހާތަނަށް ލޭގެ ޙުރުމަތް ކެ

 ފުރަތަމަ ރުކުްނ ފުރިހަމަވެފައިވާކަމާއި؛ ފުރިހަަމ ވާންެޖހޭ ގައި )ގަސްތު މަރު(

                                                 
 (6/221) للدكتور وهبت الزحيلى ٠الفقه اإلسالمى وأدلته 1
 (2/12) ة عبد القادر عودالدكتور . مى مقارنا بالقانون الوضعىالتشريع الجنائى اإلسال(. 6/224) للدكتور وهبت الزحيلى ٠الفقه اإلسالمى وأدلته 2
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ބުރިެވ  އް ފުއްޕާމެައށް ލޭ ސަްޕލައިކުރާ ބޮޑެތި ލޭހޮޅިތަ މަރުވެފައިވަނީ  ފަރުހާދުهللا ޢަބްދު އަދި

 ފަރުހާދު هللا ަޢބްދު ،ކަްނ އެނގެން އޮންނާތީފުއްޕާމޭގެ ެތރެއަށް ލޭ އެޅި ނޭވާ ނުެލވުމުގެ ސަބަބުން

ޭއނާގެ ބުރަަކށްޓަށް ތޫުނއެއްޗަކުން ޙަމަލާ ދިުނމުގެ ނަތީާޖއެްއެގ  މުޙައްމަދު ނަބީލްމަރުވެފަިއވަީނ 

ފުރިަހމަވާންެޖހޭ ެދވަނަ  ގައި )ގަސްތު މަރު( قتُل عمُدގޮތުންކަމާމެަދކު ޝައްކެތް ނެތްކަމާއި، އެހެންކަުމްނ 

 ރުކުންެވސް ފުރިހަމަވެަފއިާވކަމާއި؛

ާޤތިލް ކުޅަ ޢަމަލަކީ ނަ ރުކުން ކަމުގަިއވާ، ގައި ފުރިހަަމވާންެޖހޭ ތިންވަ )ގަސްތު މަރު( قتُل عمُد

އެމީހާ މަރާުލމުގެ ނިަޔުތގައި ކުޅަ ޢަމަލެއްކަން ދެެނގަތުމަްށ އިސްލާީމ ޝަރީޢަތުގައި އަދި ޖިނާީއ 

ޤާނޫނުތަކުަގއިވެސް ަކނޑައެޅިފަިއވާގޮަތކީ އެމީހާ ަމރާލުމަށް ބޭުނންކުރި ަވީސލަތާއި އެޢަަމލު ހިްނގުމަްށ ރޭވި 

 ؛ކަމާއި 3ލާ އަމާޒުކޮްށފައިވާ ަތނާއި، ޙަމަލާދީފައިވާ ގޮތަށް ބެުލން ރޭވުމާއި، ޙަމަ 

އެގޮތުން ބަާލއިރު، މުޙައްަމދު ނަބީލް މުޅި ދަޢުާވއަްށ އިންކާރުކޮށް، އެހާދިާސއާ ގުޅުެމއް އޮްތކަމާމެދު 

ފަރާތުްނ  ގެމުޙައްމަދު ނަީބލްވެސް އިންާކރުކޮށްފައިވުާމއެކު، މުޙައްމަދު ނަބީލްެގ ނިޔަާތއި ބެހޭގޮތުން 

ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުަގއި އެއްވެސް ވާަހކައެއް ަދއްކާފައިވާކަްނ އެނގެން ނެތްަކމާއި، ަގސްުތ ނުވަތަ ނިަޔތަކީ 

هللا ފޮރުވިފައިވާ އެއްޗަކަށްވެަފއި، ިނޔަތް ދެެނގަެނވޭނީ ބޭރުފުށުން ފެންަނ ކަންަތްއތަކުން ކަމަށްވާއިރު، ޢަބްދު 

هللا ދިނީ ުރޅިވެރިަކމެއް އޮވެގެން، ޙަމަލާދިނުަމށް ރާވަިއެގްނކަމާއި، ޢަބްދު ފަރުހާދަށް ުމޙައްމަދު ނަީބލް ޙަމަލާ

ފަރުހާދަށް ުމޙައްމަދު ނަީބލް ޙަމަލާ ދިނީ މީހަކު ަމރާލެވިދާފަދަ ތޫނު ހަިތޔާަރކުން ކަމާއި، އެހަިތޔާރަކީ 

ކަށް ސާބިތު ުނާވހާ އެާޙލަތުގަިއ ެއހެން ގޮތަ 4،ކުށްކުރި މީހާގެ ނިޔަތުގެ ބޭރުފުށުގެ ސިފަކަމަށް ވުމާއެކު

ހިނދަކު، ަމރާލުމުގެ ަގްސތު އޮތްކަމަށް ބަލަން ޖެހޭތީ، ގަސްތު މަރުގައި ފުިރހަމަވާންޖެހޭ ތިންވަނަ ރުކުން 

 ފުރިހަމަ ވެަފއިވާަކން ެއނގެއެވެ.

                                                 
 (2/79) ة الدكتور عبد القادر عود. التشريع الجنائى اإلسالمى مقارنا بالقانون الوضعى(. 6/259) للدكتور وهبت الزحيلى ٠الفقه اإلسالمى وأدلته 3
4
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އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ ޢުޫޤބާތުގެ ފަލްސަފާއަށް ބަލާއިރު، ިއސްލާމީ ޝަރީޢަތުަގިއ )ވ( 

ނަޑއެޅިފައިވާ  އެއްޮގތްވާގޮތުގެ ަމތީން، އެތަބީޢަތް އެންެމ  ތަކަކީ، އިންސާުނންގެ ތަބީޢަތާޢުޤޫބާތްކަ

ނަޑއެުޅއްިވ އެއްެޗއްކަާމއި، އިސްލާީމ ޝަރީޢަތުަގއި  ފުރިހަމައަށް އެނިގވޮޑިެގންވާ މާތް ަރސްކަލާނގެ ކަ

ނަޑއެުޅއްވު  ނުރައްކާތެރިކަން ބޮޑުކަމުްނ، އެކުށުގެ ، މުގެ ޙިކުމަތަކީބައެއްކަހަލަ ކުށްތަކަށް ބޮޑެތި އަދަބު ކަ

 މުޖުތަމަޢުގެ އަޚުލާޤު ުފނޑުފުޑުވެ ފަސާދައާއި ހަަމުނޖެހުން ފެތުުރން ުހއްޓުުވްނކަން ެއނގޭަކމާއި؛ 

ރުމަތްތެރި ކުރަްއާވފައިވާ ނަފްސެއް ޙަްއޤަކާނުލައި ެމރުާމއި، ތޫނު ަހތިޔާރުްނ ޙުهللا ާމތް ،އެގޮތުން

ދަ ބޮޑެތި ލާއިންސާނީ ޖަީރމާތަކަކީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ޖިނާަޔތުެގ މީހުންނަށް ބިރުދައްކާ ޙަމަލަދިނުން ފަ

އެންމެ މަތީ ދަރަޖައިގެ ުކށްތައްކަމާއި، ގަސްުތގައި ީމހުން މެރުމަީކ މީސްތަކުންެގ މެދުގައި ޢަދާވަތްތެރިކަާމިއ 

  ؛ާދނެކަމެްއކަމާއިރުިޅވެރިކަމާިއ ލޭއޮހޮުރުވްނ ފެތުރި، މުޖުތަމަޢުގައި ބިރުވެރިަކން ފެތުރިެގން ިހނގައި

 އެންމެ މީހަުކ މެރުމަކީވެްސ އެންމެަހއި މީސްތަކުން ަމރާލުމާ އެއްަފދަކަމެއްކަމަށާއި، އަދި ެއަނފްސެއް

އްޓުމަކީ އެންެމހަިއ މީސްތަކުްނ ދިރުވުމާ އެއްފަދަ ކަެމއްކަމަށް ކީރިތި ނުމަރާ ދޫކޮްށލުމަކީ ނުވަަތ ބެހެ

پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ     ) ޙީކުރައްވާފައިވަނީ ވަهللا މާތް  ޤުރުާއނުަގއި ބަޔާންކުރަްއާވ، 

މާނައަކީ: ]ނަްފސެއް މަަރއިގެން،  5( ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤڤ

ނުވަތަ ބިުމަގއި ފަސާދަެއްއ އުފައްދަިއގެން ޫނންގޮތަަކށް، ނަފްސެްއ މަރައިފި މީހަކު، އެންެމހާ މީސްތަކުން 

މެރިފަދައެެވ. އަދި އެ ނަފްސެއް ދިުރަވއިފި މީހާ )އެބަހީ: ނުަމރައި ދުިނޔޭަގއި ބަހައްޓަިއފިމީހާ( އެްނމެހާ 

 ދައެވެ.[ މިފަދައިންަކމާއި؛މީސްތަކުން ިދރުވިފަ

ކޮންމެ މީހަަކށްމެ ދިރިހުުރމުގެ ޙަްއޤާިއ އަމިއްލަ ިމނިަވންކަމާއި ނަފްސު ަރްއކާތެރި ކުރުމުގެ ޙަްއުޤ 

ވަނަ ާމއްދާަގއި ބަާޔންކޮށްފައިާވއިރު،  21ލިބިގެްނވާކަަމށް، ދިވެިހރާއްޖޭގެ ޖުމްޫހރިއްޔާގެ ާޤނޫނުައސާސީގެ 
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ނިވަން ކަމަްށ ހަމަ ކޮންމެ މީހަކުވެސް ރައްކާތެރިވެ އެޙައްޤުތަކާިއ މިނިަވންކަަމށް އަނެުކންގެ ަޙއްޤުތަކާއި މި 

 ވަނަ ާމއްާދަގއި ބަޔާންކޮްށފައިވާކަމާއި؛ 67އިޙްތިރާމްކުރަން ޖެހޭނެކަމަށް ޤާނޫނުައސާީސގެ 

ނަްށ ޙަމަލާ ިދުނމަކީ އިސްލާީމ ޝަރީޢަތުަގއި މަާނ ކުަރއްވާފައިވާ ަކމެއްކަްނ ން ތޫނު ހަތިޔާރުން ީމހު

ރިވާކުެރއްވި ކަމަށް ބުޚާރީގައި ާވރިދު ވެެގްނާވ ބަޔާންކުރަްއާވ މާތް ނަބިއްޔާގެ އަިރުހްނ 

މާނައަކީ ]ައހަރުމެންގެ މައްޗަށް ހަިތާޔރު އުފުލައިފި  6 (ޙަދީސެއްގަިއވަނީ )

މީހަކީ އަހަުރމެންގެ ތެެރިއންވާ މީެހއް ނޫެނވެ.[ މިފަދައިން ކަމާިއ، މިޙަދީސްަގއި ހަތިޔާރު އުފުލުން ކަމަށް 

ޙިމާޔަތް  ،ކަމަށާއިބަޔާންކުރަްއާވފައި އެވަނީ މުސްލިމުްނަނށް ޙަމަލާދިުނމަށާއި ބިރުެދއްކުމަށް ހަިތޔާރު އުފުުލްނ 

)ޞަޙީޙުލް ބުޚާރީގެ ޝަރަޙަ( ގަިއ  ދިނުމުގެ ގޮތުން ހަތިާޔރު އުފުލުްނ ނޫންކަމަްށ ފަތްޙުލްބާރީ

 7ބަޔާްނވެެގްނާވކަމާއި؛

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގަިއ ގަސްތުަގިއ މީހަކު މެރުމުގެ ކުށުެގ އަދަބަކީ މަރުގެ އަދަބުަކމާއި އަދި 

އަްނގަަވއި، އާޚިަރތުގައި އެމީަހކަށް هللا ގެންވާ ޢަޛާބު ެދއްވާނެ ކަމަްށ މާތްއާޚިރަތުަގއި ވެސް އޭާނއަްށ ބޮޑު ވެ 

گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  چ  ވަޙީކުރައްވާފައިވަނީهللا ހުރި ޢަޛާބު ބަޔާން ކުރަްއވައި މާތް

 މުއުިމނަކު ަގސްުތގައި ، އަދި މާނައަކީ ]8 چڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ

، هللاއެމީާހެގ ޖަޒާއަކީ ނަަރކަޔެވެ. އެާތނގައި ދެމިުހންނަނިވި ގޮުތަގއެވެ. އަދި، ، ަފހެ (ަދންާނށެވެ!)މަރާމީހާ 

 ބޮުޑވެެގންވާ ޢަޛާބު އެީމހާއަށް ތަްއާޔރު ކުރެއްިވއެވެ.[، ިވއެެވ. ައދިލަޢުނަްތލެއްއެމީާހގެ މަްއޗަށް ކޯފާލައްވައި 

ހެއްެގ މައްޗަށް ުދިނެޔމަތީގަިއ ޙުރުމަތްތެރި ކުރަްއވާފައިވާ ނަްފސެއް ޙަްއޤަކާނުލައި ަމރަިއފި މީهللا މާތް

ނޑައެޅިފަިއވާ ޢުޤޫބާތަކީ ކޮބައިކަން ަބޔާންކުަރއްވަމުން ކީރިިތ ުޤރުއާުނަގއި ާމތް چ ވަޙީކުރައްވާފަިއަވނީ: هللا ކަ

ڈ  ژ  ژ  ڑ           ڑ  ک  ک  کک  گ    گ  گ  گ  ڳ   ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  

                                                 
6  
7  
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9 چے  ے  ۓ  ۓ ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ    ھ 
މާނައަކީ: ]ޭއ  

އީމާްނވެއްެޖ މީސްތަކުންނޭވެ! ޤަތުުލކުރެވޭ މީުހންނާެމދު ިޤޞާޞްހިފުްނ ތިޔަބައިީމހުންގެ މައްޗަްށ 

ފަރުޟުކުރައްވައިފިެއވެ. މިނިަވނަކަށް މިނިވަނެކެވެ. އަޅަކަށް ައޅަކެވެ. އަްނހެނަކަށް ައްނހެނެެކވެ. ފަހެ، 

އެއް މާފުކުރެވުނު މީާހ )ދަންނާެށެވ!( ފަހެ، އެމީހާެގ އެމީހާގެ )މަރުވި( އަޚާެގ ފަރާތުން ޤިޞާޞްގެ ބަ

ކިބައިން ެހޮޔގޮތުަގއި މަރުގެ ދިޔައަށް )ވާރުތަެވރިޔާ( އެދުން ުހްއޓެވެ. އަދި ިއޙްސާންތެރިކަާމއެކު މާފުކުިރ 

ތުން ފަރާތަށް )މާފުކުރެވުނުީމހާ( އެދިޔަ ައދާކުރުން ުހއްޓެެވ. އެއީ ތިޔަަބއިމީުހންގެ ެވރިރަސްކަާލނގެ ޙަޟްރަ

)ތިޔަބައިމީުހްނނަށް( ދެްއިވ ލުޔެކެވެ. އަދި ރަޙްމަެތކެވެ. އެައށްފަހު، ދެކޮޅުވެރިވެ ޢަދާވާތްތެރިވެއްޖެ ީމހާ 

  ؛)ދަންނާށެވެ!( ފަހެ، އެމީާހއަށް ވޭންެދނިވި ޢަޛާބު ހުްއޓެވެ.[ މިފަަދއިންކަމާއި 

 ڭ  ڭ  ڭ  ۇچިއވަނީ ވަޙީ ކުރައްވާފަهللا ކީރިތި ޤުރުާއނުގެ ެއހެން ާއޔަތެްއގައި މާތް އަދި 

10چۇۆۆۈ
މާނައަކީ: ]ައދި ޤިޞާޞްހިފުމުގައި ިތޔަބައިމީުހންަނށް )ވަރަށްބޮޑު(  

ދިރުމެއްެވއެވެ. އޭ ބުއްދީގެ އަހުުލވެރިންނޭވެ! )އެއީ( ތިޔަބައިމީހުން ތަްޤވާވެިރވުމަށްޓަކައެވެ.[ 

 ؛މިފަދައިންކަާމއި

ވާރުތަވެިރންނަްށ ބާރުވެރިކަމެއް ދެއްވާަފއިވާކަްނ އަދި އަިނޔާވެިރގޮތުަގއި މަރާލެވިފަިއާވ މީހާގެ 

گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ   چވަޙީކުރަްއވާފަިއވަނީ، هللا ޤުރުއާުނގައި މާތް  ތިބަޔާންކުރަްއާވ ކީރި

މާނައަކީ: ]ައިދ ތިޔަބައިމީުހން  11چہ ھھ ں  ں  ڻ ڻ ڻ ڻۀۀہ ہہ

ލައިެގންމެނުވީ ނުމަރާެށެވ! އަދި އަނިޔާވެިރގޮތުގަިއ ޙުރުމަތްތެރި ކުރައްވާފައިވާ ނަފްސެއް ޙައްޤަާކ هللا މާތް

މަރާލެވޭ މީހާގެ ވަލީވެިރާޔއަށް، ހަމަަކށަވަރުން ތިމަން ރަސްކަާލނގެ ބާުރެވރިކަމެއް ދެއްވީމެެވ. ފަހެ، 

                                                 
 ވަނަ އާޔަތް  178ގެ  سورة البقرة 9

 ވަނަ އާޔަތް  179ގެ  البقرةسورة  10
 ވަނަ އާޔަތް  33ގެ  ُسورُة اإلسراُء 11
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ޤަތުލުކުރުމުަގއި އޭނާ ިއސްރާފު ނުުކރާ ހުށިކަމެެވ. ހަމަކަށަވަރުން ެއ ވަީލެވރިޔަކީ، ަނޞްރު ލިބިެގްނާވ 

  ؛ކަމުަގއިިވއެވެ.[ ިމފަދައިންކަމާއި  މީހެއް

ނުަވތަ  ،ވަޙީކުރައްވާފަިއާވ ބާރުވެރިކަމަކީ، ޤާތިލުގެ ކިބައިން ިޤޞާޞްހިފުމާއި هللا މި އާޔަތުަގިއ މާތް

ޤާތިލުގެ ކިަބއިން ިދޔަ ައތުލުމަށް ފަުހ ޞުލްޙަވެރިވުމާއި، ނުަވތަ ޤާތިލަށް ޢަފޫކުރުމުގެ ބާރު މަރާލެުވުނ 

 ؛މީހާގެ ވާރުަތވެރިންނަށް ިލބިދީފައިުވންކަމާއި

އެެހންކަމަށްުވމާއެކު، ބުނެވިދިޔަ ގޮތްަތކުގެ ތެރެއިން ވާިރޘުްނ އެދޭގޮތަކަްށ މަރާލި މީހާއާމެުދ 

ިއ ގަ ޤަޟިއްޔާ ( (Cr-C/2010 2447/JC/2009/585ކްިރމިނަލް ކޯޓުެގ ނަންބަރު  ރަންޖެހޭނެތީ،ޢަމަލުކު

ކޮބަިއކަން ދެ ހެިކންގެ ހެކިބަހުން ސާބިތު ކުރެވިފައިވާ ކަމާއި، އެގޮތުން ގެ ވާިރޘުންނަކީ ފަރުހާދުهللا ޢަބްދު

މަދު ފާކިރުއާިއ އްދޫ/ ލިލީމާގެ މުޙަ ފަރުހާދު މަރާލިިއރު ވާރުތަވެިރންަނށް ތިބީ އޭނާގެ ބައްަޕ ސ.ހުޅުهللا ޢަބްދު

 هللاޢަބްދު ، ން ފަރުހާދު މަރާލިަފހުهللا ފަރުހާދުެގ މަންަމ ސ.ހުޅުދޫ/ އަބްލަޣީގެ ަމރީނާކަމާއި، ޢަބްދުهللا ޢަބްދު

ފަރުހާދުގެ ބައްޕަ މުޙައްަމދު ފާކިރު މަރުވެފަިއވާކަމާއި، މުޙައްަމދު ފާކިރު މަރުވުމުގެ ކުރިން މިމައްަސލަާއ 

ގުިޅގެން މޯލްޑިވްސް ޕޮިލސް ސަރވިސްގެ ތަްޙޤީަޤށް ދީފައިވާ ބަޔާުނގައި ަދޢުވާލިބޭ މީުހންގެ ަމއްަޗްށ ކުށް 

ތު އަތުެވއްޖެ ނަމަ ޭބނުްނވަނީ މަަރށް މަރު ހިަފށް ސާބިތުެވގެްނ މަރަށް މަުރ )ޤިޞާޞް( ހިފަންޖެޭހ ޙާލަ

މަރުގެ ދިޔަ ަނގަން ޖެހޭ ޙާލަތެއް އަޔަސް މަރުގެ ދިޔަ ނަގަން ބޭުންނ ނުވާ ކަމަށް ބުނެފައިވާކަން  ،ކަމަށާއި

ފަރުހާުދ هللا އެނގެން އޮުތމުގެ އިތުުރްނ، މުޙައްމަދު ފާކިރު ނިާޔވުމުން މުޙަްއމަދު ފާކިރުގެ ޙައްޤު )ޢަބްދު

ލައި( މުޙަްއމަދު ފާކިރުެގ ތިބި ތިން ދަރިން ކަުމަގއިވާ ސ.ހުުޅދޫ/ ލިލީމާގެ، ފިލްޒާ ފާކިރުއާއި، ފުޫރޝާ ނު

ފަރުހާދުގެ ވާރުތަވެިރންނަށް ިތބީ هللا ފާކިރުއާއި، ިއބްރާހިމް މުސާޢިދުއަށް ލިބިދެވޭނެ ކަމާއި، އެގޮތުން ޢަބްދު

هللا ރާހިމް މުސާޢިދާއި މިހަތަރު މީުހްނކަމާއި، ޢަބްދު މަރީނާާއއި ފިލްޒާ ފާކިރުާއއި ފުރޫޝާ ފާކިރުއާއި ިއބް

ފަރުހާދުގެ ާވރިސުންކުރެ ހަމަ ހުރިހާ އެންެމންވެްސ ބޭނުންވަނީ މަރަށް މަރު )ޤިޞާޞް( ހިފަންޖެހޭ ާޙލަތު 

 އަތުެވއްޖެ ަނމަ މަރަށް މަރު )ޤިޞާޞް( ހިފަން ކަްނ އެނގެން ޮއވެއެވެ.
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އި ބަޔާންުކރެވުނު ެއންމެހައި ކަންަތްއތަކަށް ޝަރުޢީ އަދި މަތީގަިއ ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގަ، މާވީ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަުރ ޤާނޫނީ ހަމަަތކުގެ މަތިން ރިޢާޔަތްކޮށް ބަލާއިރު، މުޙައްމަދު ނަބީލްގެ މައްޗަށް 

585/Cr-C/2010 2447/JC/2009) ) ާއި ދައުލަތުން ކުަޅ ަގސްތުަގއި ީމހަކު މަރާލުުމެގ ގަޤަޟިއްޔ

އާއި ޭއނާއާ އެކު ިތބި މީހުން ތަޅަިއ މަދު ނަބީލްއްފަރުހާދުގެ ަގއިގަިއ މުޙަهللا ަޢބްދުޢުވާ ބައްލަވައި، ކުށުގެ ދަ

ފަރުހާދުގެ ފަހަތުން މުޙައްަމުދ هللا ފަރުހާދު ދުްއވައިގަތުމުން ޢަބްދުهللا އަިނޔާ ކުރަން ފެށުމުްނ ޢަބްދު

ގެ ޖީބުން ނެގި ތިަލއިގެ ފުޅާިމުނގައި ނަބީލްއާއި ޭއނާއާ އެކު ިތބި މީހުން ދުވަމުން ގޮްސ މުޙައްމަދު ނަބީލް

މުޙައްަމުދ  ފަރުހާދުާއ ދިާމއަށްهللا ޢަބްދުިއންިޗ ުހންނަވަރުގެ ކަޓަރެްއ  06އިންިޗ އަދި ދިގުމިުނގައި  01

ފަރުހާދު މަރުވެފަިއވަީނ هللا ލާފަިއާވކަމާއި، ޢަބްދުފަރުހާދުެގ ަގޔަްށ ހަރާهللا ޢަބްދުއެކަޓަރު  ،ެއއްަލއި ނަބީލް

ފުއްޕާެމއަށް ލޭ ަސްޕލައިކުރާ ބޮޑެތި  ފަރުހާދުގެهللا ުކްނ ޙަމަލާދިނުމުގެ ސަބަބުްނ ޢަބްދުށް ތޫނުއެއްޗަޓަށްބުރަކަ

މަދު އް ފަރުހާދު މަރުވީ މުޙަهللا ފުްއޕާމޭ ތެރެއަށް ލޭ އެިޅގެން ނޭާވ ނުލެިވެގންކަމާއި، ޢަބްދު ،ބުރިވެ އްލޭހޮޅިތަ 

ގަސްުތަގއި މީހަކު މަރާލުމުގެ ކުުށްނ  ،ސާބިތުާވތީ ނަބީލް ކަޓަރުން ދިން ހަމަލާގެ ސަބަބުްނކަން ޝަރީޢަތަށް

ނަޑއަުޅއްަވއި، ޢަބްދު ގެ ާވރުތަވެރިން ބޭނުްނވަނީ މަަރްށ ފަރުހާދުهللا މުޙައްމަދު ަނބީލް ކުށްވެރިވެއްޖެ ކަމަށް ކަ

މަރުގެ ށް ދޭންެޖހޭ އަދަބަކީ މަދު ަނބީލައްމުޙަމަރު ހިފުންަކމަށްވާތީ، ިއސްލާމީ ޝަީރޢަތުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން 

މެރުމަށް އެަޤޟިއްާޔގައި ުކރައްވާަފއިާވ ޙުކުމަކީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާޫނީނ މުޙަްއމަދު ނަބީލް އަދަބު ކަމަްށވުމުން، 

ހަމަތަކާއި ެއއްގޮްތާވގޮތުެގމަތިން ކުރަްއވާފައިވާ ޙުކުމެއްކަމުގައި ދިވެިހރާއްޭޖެގ ހައިކޯޓުގަިއ މިޤަޟިއްާޔބެލި 

ނިޑޔާުރންެގ މަޖިލީހުގެ ުހރިހާ ފަ   ނޑިާޔރުްނނަށް ެއއްވެސްޚިލާފެްއެނތި އިއްތިފާޤު ވެވިަފއިެވއެެވ.ފަ

 

 :ްޙުކުމ 

މުޙައްމަދު ގ.ރީފް/މާލެ، ، ހުރުމުން  ދެންފަހެ އިސްވެ ބަާޔްނކުރެވުނު ަކްނތައްތައް ެއގޮތުގެ މަތިން

ިއ ގަ ޤަޟިއްޔާ ( (Cr-C/2010 2447/JC/2009/585ކްރިމިަނލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ނަބީލްގެ މަްއޗަށް 
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ފަރުހާދުގެ ަގިއަގއި هللا ޢަބްދުދައުލަތުން ކުޅަ ގަސްުތަގއި މީހަކު މަރާލުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ބައްލަަވއި، 

ފަރުާހދު هللا އަިނޔާކުަރްނ ފެށުމުން ަޢބްދު ،އެކު ތިބި މީހުން ަތަޅއިމުަޙއްމަދު ނަބީލްއާ އާއިމަދު ަނބީލްއްމުޙަ

ެއކު ތިބި މީހުްނ އާއި މުޙައްަމދު ނަބީލްއާފަރުހާދުގެ ފަހަތުން މުޙައްމަދު ނަބީލް هللا ޢަބްދު ،ދުއްަވއިަގތުމުން

 06ިއންިޗ އަިދ ދިގުިމނުގަިއ  01ގެ ޖީބުން ނެިގ ތިލައިެގ ފުާޅމިނުަގއި މުަޙއްމަދު ނަބީލް  ،ދުވަމުން ޮގސް

هللا ޢަބްދުއެކަޓަރު  ،އެއްލައި  ބީލް މުޙަްއމަދު ނަ ފަރުހާދުއާ ިދމާއަށްهللا ޢަބްދުއިންޗި ހުްނަނވަރުގެ ކަޓަެރއް 

ުކްނ ޓަށް ތޫނުެއއްޗަށްފަރުހާދު މަރުވެފަިއވަީނ ބުރަކަهللا ލާފައިވާކަމާއި، ޢަބްދުފަރުހާދުގެ ގަޔަށް ހަރާ 

ފުްއާޕޭމ  ،ބުރިވެ އްފުއްޕާެމއަށް ލޭ ސަްޕލައިކުރާ ބޮޑެތި ލޭހޮޅިތަ  ފަރުހާދުގެهللا ޙަމަލާދިނުމުެގ ސަބަބުން ޢަބްދު

މަލާގެ ޙަމަދު ނަބީލް ކަޓަރުން ދިން އްފަރުހާދު މަުރީވ މުޙަهللا ނޭވާ ުނލެވިެގންކަމާއި، ޢަބްދު ،ތެރެއަށް ލޭ އެޅި

ގަސްުތގައި މީހަކު މަރާލުމުގެ  ،ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވާތީ ހުށަހެޅިފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރީާނއިން ސަބަބުންކަން 

ނޑައަުޅއްަވއި، ޢަބް ގެ ވާރުަތވެރިން ބޭުންނވަީނ ފަރުހާދުهللا ދުކުށުން މުޙަްއމަދު ނަބީލް ކުށްވެރިެވއްެޖ ކަމަށް ކަ

ްށ ދޭންޖެޭހ ައދަބަކީ މަދު ނަބީލައް މުޙަމަރަށް މަރު ހިފުންކަމަށްާވތީ، އިސްލާީމ ޝަރީޢަތުަގއިވާ ގޮތުގެ މަތީން 

މެރުަމށް އެޤަިޟްއޔާަގއި ކުރަްއވާފައިވާ ޙުކުމަކީ ޝަރުޢީ އަިދ މުޙައްމަދު ނަބީލް މަރުގެ ައދަބު ކަމަށްވުމުން، 

ހަަމތަކާ އެއްގޮްތވާގޮތުގެ މަތިން ކުރަްއވާފައިވާ ޙުކުމެއްކަމުގަިއ ދިވެިހރާްއޖޭގެ ަހއިކޯުޓަގިއ  ޤާނޫނީ

ނޑިާޔުރންަނށް އެއްވެސް ޚިލާފެއްނެތި ިއއްިތފާޤު  ނިޑާޔރުންގެ މަޖިލީހުގެ ުހރިާހ ފަ މިޤަޟިއްޔާެބލި ފަ

 ( ޤަޟިްއޔާަގއި (Cr-C/2010 2447/JC/2009/585ކްރިމިނަްލ ކޯޓުގެ ނަންބަުރ ވެވިފައިވާތީ، 

ނިޑޔާުރްނެގ  ކުރައްވާފަިއާވ ޙުކުމަށް ބަދަލުގެނެވެން ެނތްކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަހއިކޯޓުގައި މިޤަޟިއްޔާ ެބލި ފަ

ނަޑއަަޅއި ޙުކުމްކޮށްފީމެވެ.  އިއްތިފާޤުން ކަ

 

 

 

 

 

 



  HC-A/49/2011 ޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ ޤަ

 
 

 
 3316471 ފެކްސް:، 3325029 ފޯން:، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެނަންބަރު ދޮރާށީ،  3ތީމްގޭ ހިނގުން، އާބުރުޒު  ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު
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