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a

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު 
ދިވެހިރާއްޖެ 

ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ 

 ު2012:ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ/HC-DM/08

 ިފަރާތް:މައްސަލަ ހުށަހެޅ

A147136* އައިޑީކާޑު ނަންބަރު: ޢަބްދުލްމާނިޢު ޙުސައިން   ނަން:* . 1

/ މާލެގ.ލަކްސްވިލާ* މިހާރުގެ އެޑްރެސް: / ހއ.އިހަވަންދޫއަންބަރީގެދާއިމީ އެޑްރެސް:* 

A019815* އައިޑީކާޑު ނަންބަރު: ޙުސައިން ޝާހިދު ނަން:* . 2

/ މާލެގ.ވޯޓްރޫޓްގެ* މިހާރުގެ އެޑްރެސް: / ސ.ހިތަދޫބާޒީގެދާއިމީ އެޑްރެސް:* 

A077969* އައިޑީކާޑު ނަންބަރު: ސިޔާޒު هللا ޢަބްދުނަން:* .3

/ މާލެހ.އޮށްކަފަގެ* މިހާރުގެ އެޑްރެސް: / ޅ.ނައިފަރުނަސީމާމަންޒިލްދާއިމީ އެޑްރެސް:* 

A011543* އައިޑީކާޑު ނަންބަރު: ނަޞީރު މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުނަން:* .4

ނޑުގެއެޑްރެސް:ދާއިމީ *  / މާލެ މ.ޑޭސްޓާރ* މިހާރުގެ އެޑްރެސް: / ގދ.ގައްދޫބޯޅަދަ

A079015* އައިޑީކާޑު ނަންބަރު: ޙަސަން ވަޙީދުނަން:* .5

/ މާލެމއ.އަންދަލުސް* މިހާރުގެ އެޑްރެސް: ރަންކޮކާގެ/ ހދ.ކުރިނބިދާއިމީ އެޑްރެސް:* 

 ްމައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތ:

ލަތް (އެޓާރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސްދައު:ނަން *-1
މާލެ / ވަނަ ފަންގިފިލ6ާވެލާނާގެ: މިހާރުގެ އެޑްރެސް * / މާލެ ވަނަ ފަންގިފިލ6ާވެލާނާގެ :ދާއިމީ އެޑްރެސް * 
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2015ބަރު ނޮވެނ30ް:* ނިމުނު ތާރީޚް 2012އޯގަސްޓް 08: ތާރީޚް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު * 

 ަބެލި  ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖްލިސް މައްސަލ:

ނޑިޔާރު ޢަބްދުއްރައޫފު އިބްރާހީމް ނޑިޔާރު ޢަބްދު، ފަ ނޑިޔާރު ޙަމީދު، هللا ފަ ،  ޢަލީ ސަމީރުފަ

ނޑިޔާރު  ނޑިޔާރު ޢަބްދު، ޝުޖާޢު ޢުޘްމާންފަ ދީދީ  هللا ފަ

ޚުލާޞާ:ދަޢުވާގެ 

ގެ ހާ ވާރިޘުން ބޭނުންވުމުން، ޤާތިލު ގެ ހުރިބައިން ޤިޞާޞް ހިފުމަށް މަޤްތޫލު ޤާތިލްގެ ކި މިއީ،

ނޑައަޅައި ޤާތިލް މެރުމަށް ނުވަތަ ޤިޞާޞް ހިފުމަށް ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން  ނޑިއްޖެ ކަމަށް ކަ ލޭގެ ހުރުމަތް ކެ

21(މަޢާފު ދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 2010/2ޙުކުމް ކުރި ނަމަވެސް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ކުމަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޙުޖަލު ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެ އަދަބުގެ ބާވަތް، އުމުރު ދުވަހުގެ

ވަނަ ނަންބަރުގައި 1ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ 5ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ދީފައިވުމާއި، އަދި ހަމަ އެޤާނޫނުގެ 

ނޑައެޅޭ ބަޔާންވެގެންވާ ކުށަށް، ޤިޞާޞް ހިފުމުގެ  ލަތުގައި، އެ އަދަބުގެ ބާވަތް ބަދަލު ކުރުމުގެ ޙާއަދަބު ކަ

ނޑައެޅިގެން އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާ ޚިލާފަށް ދައުލަތުގެ ޙާކިމަށް ފުރުޞަ ތު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އޮތުމަކީ، ކަ

ވަނަ މާއްދާއާއި، އެ 21ދީފައި އޮންނަ އިޚްތިޔާރެއް އަދި ފުރުޞަތެއް ކަމުގައިވާތީ، ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ 

ޝަރީޢަތާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވަނަ ނަންބަރަކީ އިސްލާމ1ީމާއްދާގެ (ހ) ގެ ވަނަ 5ޤާނޫނުގެ 

ނޑައަޅައި ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފު  ވަނަ މާއްދާގެ 5ވަނަ މާއްދާއާއި 21އެމާއްދާތައް (މާއްދާތަކެއްކަމަށް ކަ

ނިޢު ޢަބްދުލްމާ،އަންބަރީގެ/ އިހަވަންދޫ.ހއއެދި ކޮށްދިނުމަށް ލު ބާޠިވަނަ ނަންބަރު) 1(ހ) ގެ 

هللا ޢަބްދު ނަސީމާމަންޒިލް،/ ނައިފަރުޅ.އި،ބާޒީގެ، ޙުސައިން ޝާހިދުއާ/ހިތަދޫ ސ.އި،ޙުސައިންއާ
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ނޑުގެ/ ގައްދޫ .ގދއި،ސިޔާޒްއާ ޙަސަން ،ރަންކޮކާގެ/ ކުރިނބި .ހދއި،ނަޞީރު މުޙައްމަދުއާهللا ޢަބްދު،ބޯޅަދަ

ވެ.ޤަޟިއްޔާއެށް ހުށަހެޅި ދުސްތޫރީ މައްސަލަ ބެލެވުނު ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަވަޙީދުގެ

ލަތް (އެޓާރނީ ޖެނެރަލް) އެވެ.އި ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތަކީ ދައުމިމައްސަލާގަ

 ަކުރެވުނު ނުކުތާތައް:ފާހަގ

ގެ މައްޗަށް ތަކުއަންނަނިވި ސަބަބުފަރާތްތަކުން މައްސަލައިގެ ދަޢުވާ މިމައްސަލަ ހުށަހެޅި.1

ލީހުގައި ވާހަކަދައްކާފައިވެއެވެ. ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖި ޖޭގެގޮތުން ދިވެހިރާއްގުޅޭ ބިނާކޮށް، އެސަބަބުތަކާ 

މިގޮތުން ހުށަހެޅި:

ޢަތުގައި ގައި ޤިޞާޞް ހިފުން އިސްލާމީ ޝަރީ މަރުގެ މައްސަލަތަކު : ސަބަބަކީ (ހ) ފުރަތަމަ 

ނޑައަޅުއް ގެ އްޗަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، ޤާތިލު ގެ މަވާފައި ވަނީ "ޤަތުލް ޢަމްދު" ގައެވެ. ޤަތުލް ޢަމްދު ޤާތިލު ކަ

އެކީ އެއްކޮށް މަޢާފުކުރުމުގެ ކިބައިން ޤިޞާޞް ހިފުން ނުވަތަ ދިޔައިގައި ހިފުން ނުވަތަ ޤިޞާޞް އާއި ދިޔަ 

ގެ ކިބައިން ތޫލުގެ ވާރިޘުންނަށެވެ. އެހެނީ ޤާތިލުއްވާފައިވަނީ މަޤްމުޠުލަޤު ޙައްޤު އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ދެ

ވާރިޘުން ޤިޞާޞް ހިފުމަށް ގެ މަށް ބޭނުންވުމުންނެވެ. މަޤްތޫލު ޤްތޫލުގެ ހުރިހާ ވާރިޘުން އެކަޤިޞާޞް ހިފަނީ މަ

ހާ ވާރިޘުން ގެ  ހުރިޤްތޫލުބޭނުންވެއްޖެނަމަ އެކަން ޤާއިމްކޮށްދިނުމަކީ ޙާކިމުގެ މައްޗަށް ވާޖިބުވެގެންވާ ކަމެވެ. މަ

ނޑިބޭނުންވުމުން، ޤާތިލު  މެރުމަށް  ނުވަތަ ޤިޞާޞް ނޑައަޅައި ޤާތިލު އްޖެ ކަމަށް ކަގެ ލޭގެ ހުރުމަތް ކެ

ހިފުމަށް ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ކުރާ ޙުކުމެއް ބަދަލުކޮށް ޤާތިލަށް މަޢާފުދިނުމަކީ އެއްވެސް ޙައިޞިއްޔަތަކުން 

އަކަށް އަށް އަދި ދައުލަތުގެ ތަންފީޒީ އެއްވެސް މުއައްސަސާލްޖުމްހޫރިއްޔާދައުލަތުގެ ޙާކިމަށް ނުވަތަ ރައީސު

ޤު ޙައްޤު ލިބިގެންވަނީ ނުހިފުމުގެ މުޠުލަ ޤާތިލްގެ ކިބައިން ޤިޞާޞް ހިފުމާއިބާރެއް ނޫންކަމަށާއި،ލިބިގެންވާ 

ގެ ވާރިޘުންނަށްކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ސަބަބު.މަޤްތޫލު
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(މަޢާފު ދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ 2010/2ޤާނޫނު ނަންބަރު ކީ:ސަބަބަ(ށ) ދެވަނަ 

އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް، ސްޕްރީމް ކޯޓުން މާއްދާގައި "މި ޤާނޫނުގައިވަނަ 21ޤާނޫނު) ގެ 

ކޯޓަކުން ނުވަތަ ހައިކޯޓުން މީހެއްގެ ކަނޑައަޅައިފި ހިނދެއްގައި ނުވަތަ ދަށުމީހެއްގެ މައްޗަށް މަރުގެ ޙުކުމް 

ފި ހިނދެއްގައި، އެ ޙުކުމް ނިސްބަތްވާ ސްޕްރީމް ކޯޓުން ދަމަހައްޓައިމަރުގެ ޙުކުމް މައްޗަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ 

އިންސާނިއްޔަތުގެ ހަމަތަކަށް ، ލަޙަތަށާއިޞްމީހާ ހުރި ޙާލަތަށާއި، ކަމާގުޅޭ ޝަރުޢީ އުޞޫލުތަކަށާއި، ދައުލަތުގެ މަ

ބަލައި، އޭނާގެ ޙުކުމް، ޢުމުރު ދުވަހަށް ޖަލުގައި ބަންދުކުރުމަށް ބަދަލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ރައީސުލް 

މިޤާނޫނުން ލިބިގެންވާ" ކަމަށާއި "އެހެން ނަމަވެސް، އެ ބަދަލު ގެނައުމަށްފަހު، އެ އަށް ޖުމްހޫރިއްޔާ

ޙުކުމަކީ، މިޤާނޫނުގެ އެއްވެސް މާއްދާއެއްގެ ދަށުން މަޢާފު ދެވިގެންވާނެ ޙުކުމެއް ނޫން" ކަމަށް ބަދަލުގެނެވުނު 

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި "ދިވެހި 10ޤާނޫނުއަސާސީގެބަޔާންކޮށްފައިވީ ހިނދު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

ކަމަށާއި "އަދި އިސްލާމް ދީނަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުގެ މައިގަނޑު ދައުލަތުގެ ދީނަކީ އިސްލާމް ދީން"

މަޞްދަރު" ކަމަށާއި އަދި މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި "ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިސްލާމް ދީނުގެ އަޞްލަކާ ޚިލާފު އެއްވެސް 

އް ނުހެދޭނެ" ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަ ކަމާއި، އިސްލާމީ އުޞޫލަކީ މަޤްތޫލުގެ ހުރިހާ ވާރިޘުން ޤާނޫނެ

މެރުމަށް ނުވަތަ ޤިޞާޞް ހިފުމަށް ޑިއްޖެ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ޤާތިލުގެ ލޭގެ ހުރުމަތް ކެނބޭނުންވުމުން، ޤާތިލު

ފުދިނުމުގެ ބާރު، އެއްވެސް ޙައިޞިއްޔަތަކުން ދައުލަތުގެ ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ކުރާ ޙުކުމެއް ބަދަލުކޮށް ޤާތިލަށް މަޢާ

އަކަށް ލިބިގެން ޙާކިމަށް ނުވަތަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަދި ދައުލަތުގެ ތަންފީޒީ އެއްވެސް މުއައްސަސާ

21(މަޢާފު ދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނު)ގެ 2010/2ާޤޫނުނ ަންނަބުރ ، ނުވުންކަމަށްވުމުން

މާއްދާއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ދީފައި އޮންނަ ބާރަކީ ކަނޑައެޅިގެން އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާ ވަނަ

ފުށުއަރާގޮތަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ދީފައި އޮންނަ ބާރެއްކަމަށް ވާތީ، އެ މާއްދާ އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ލާފު މާއްދާއެއްކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ވަނަ މާއްދާއާ ކަނޑައެޅިގެން ޚ10ިޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ސަބަބު.
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ވަނަ މާއްދާގައި 268ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ :(ނ) ތިންވަނަ ސަބަބަކީ 

ގައި ބަޔާންވެގެންވާ ގޮތުގެ މަތީން" ތައް ހަދާން ވާނީ މި ޤާނޫނުއަސާސީ "ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހަދާ އެންމެހާ ޤާނޫނު

ޤާނޫނުއަސާސީން ލާޒިމްކުރާ އެންމެހައި ކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެ" ކަމަށާއި،ކަމަށާއި، "މި 

ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފުވާ ގޮތަށް ހަދާ ކޮންމެ ޤާނޫނެއް، ނުވަތަ ޤާނޫނަކުން ބައެއްވިޔަސް ވާނީ ބާޠިލް "މި

ނުހިނގާނެ" ކަމަށާއި، "މި އެއްޗަކަށް" ކަމަށާއި، "އަދި އެފަދަ ޤާނޫނެއް، ނުވަތަ ޤާނޫނެއްގެ ބައެއްގެ ބާރެއް

ބަރު ންކޮށްފައިވީހިނދު، ޤާނޫނު ނަން ކަމެއް" ކަމަށް ބަޔާ ރާ ކޮންމެ ކަމަކީ ބާޠިލު ށް ކުޚިލާފަ ޤާނޫނުއަސާސީއާ

ވަނަ މާއްދާއަކީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތިާއ 21(މަޢާފު ދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނު)ގެ 2010/2

އަކީ އާ ޚިލާފު މާއްދާއެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށް، އެ މާއްދާޤާނޫނުއަސާސީދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

މާއްދާއެއްކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ޤާނޫނީ ބާރު ލިބިގެން ނުވާ ބާޠިލުވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، 268ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

.ސަބަބު

(މަޢާފު ދިނުމާއި އަދަބު 2010/2ޤާނޫނު ނަންބަރު :ސަބަބަކީ (ރ) ހަތަރުވަނަ 

ވަނަ 4ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި "ތިރީގައި ބަޔާންވެގެން އެވަނީ، މި ޤާނޫނުގެ 5ގެ ނު)ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫ

ގެ ދަށުން ކުށް މަޢާފުކޮށްދެވިގެން ނުވާނެ، ނުވަތަ އެ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން އަދަބު މާއްދާގެ (ހ)

އެއްގެ ދަށުން ކުށް މަޢާފުދެވިގެން ނުވާނެ ފަސްކުރެވިގެން ނުވާނެ، ނުވަތަ މިޤާނޫނުގެ އެހެންވެސް މާއްދާ

ގެ ވަނަ މާއްދާގެ (ނ)4ކުށްކުށް" ކަމަށާއި "އެހެންނަމަވެސް، އެ ކުށްކުށުގެ އަދަބުގެ މުއްދަތު މި ޤާނޫނުގެ 

ގެ ދަށުން، އަދަބުގެ ބާވަތް ލުއިކޮށްދިނުމަކަށް ނުވަތަ ދަށުން، ކުރުކޮށް ދިނުމަކަށް ނުވަތަ އެ މާއްދާގެ (ރ)

ގެ އެހެންވެސް މާއްދާއެއްގެ ދަށުން ލުއިކޮށްދިނުމަކަށް މިޤާނޫނު ހުރަހެއް ނާޅާ" ކަމަށް މިޤާނޫނު 

ފައި އޮތުމުން، މީހަކު ހަކު މުރެމުގެ ކުށް" ބަޔާންކޮށް ) ވަނަ ނަންބަރުގައި "މ1ީއްދާގެ (ބަޔާންކުރުމަށްފަހު، އެ މާ

ނޑައެޅިއްޖެނަމަ، މި މާ އްދާގެ ދަށުން އެއަދަބުގެ ބާވަތް ބަދަލު މެރުމުގެ ކުށަށް ޤިޞާޞް ހިފުމުގެ އަދަބު ކަ

ގެ ހާ ވާރިޘުން ބޭނުންވުމުން، ޤާތިލު ންނަ ހިނދު، މަޤްތޫލުގެ ހުރިކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އޮ
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ނޑައަޅައި ޤާތިލް މެރުމަށް ނުވަތަ ޤިޞާޞް ހިފުމަށް ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ކުރާ  ނޑިއްޖެކަމަށް ކަ ލޭގެ ހުރުމަތް ކެ

މަޢާފުދިނުމުގެ ބާރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިގެންވުމަކީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާ ށް ލުކޮށް ޤާތިލަބަދަޙުކުމެއް

ނޑައެ (މަޢާފު ދިނުމާއި އަދަބު 2010/2ޤާނޫނު ނަންބަރު ޅިގެން ޚިލާފުކަމެއް ކަމަށް ބަޔާންކޮށް،ކަ

ނޑައަޅަން ބާޠިލްބަރު، ) ވަނަ ނަން 1އްދާގެ (ހ) ގެ (ވަނަ މ5ާލުއިކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  ކަމަށް ކަ

ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮންނަކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ސަބަބު.ޖެހޭކަމަށް 

އި، މައްސަލަ ގައި ދަޢުވާ ބިނާކުރި ސަބަބުތަކަށާހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން މައްސަލާމިމައްސަލަ -3

ޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ ދިވެހިރާއް މައްސަލަ ރައްދުވާ ދައުލަތުގެ ފަރާތުންނާއި މި ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން 

މިމައްސަލަ މައްޗަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ ކަތަކަށާއި، މައްސަލައާ ގުޅިގެން ވާ ވާހަލީހުގައި ދައްކާފައިމަޖި

ވިސްނައި ބެލިއިރު، އަންނަނިވި ން އަދި ޤާނޫނީ ނަޒަރަކުޝަރުޢީ ބެލި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން 

.ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ދަޢުވާއަކީ، މަރުގެ މައްސަލަތަކުގައި މި : ފުރަތަމަ ކަމަކީ (ހ)

ލު ތި ޤާ، ލަތުގައިޙާލުގެ ހުރިހާ ވާރިޘުން ބޭނުންވާ ތޫ ހިފުމަށް މަޤް(މަރަށް މަރު) ބައިން ޤިޞާޞް ގެ ކި ލު ތިޤާ

(މަޢާފު 2010/2ކުރި ނަމަވެސް، ޤާނޫނު ނަންބަރު ހިފުމަށް ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ޙުކުމްމެރުމަށް ނުވަތަ ޤިޞާޞް 

ވަހުގެ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެ އަދަބުގެ ބާވަތް، އުމުރު ދު 21ދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 

ވަނަ 5އްޔާއަށް ދީފައިވުމާއި، އަދި ހަމަ އެޤާނޫނުގެ ކުމަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިޖަލު ޙު

ޤިޞާޞް ހިފުމުގެ އަދަބު ، "ކުށަށް މީހަކު މެރުމުގެ "ނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންވެގެންވާ، ވަ 1މާއްދާގެ (ހ) ގެ 

ނޑައެޅޭ  އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އޮތުމަކީ، ރަކުރުމުގެ ފުރުޞަތުއެއަދަބުގެ ބާވަތް ބަދަލުތުގައި، ޙާލަ ކަ

ނޑައެޅިގެން އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާ ޚިލާ  އް އަދި ފުރުޞަތެއް އޮންނަ އިޚްތިޔާރެފަށް ދައުލަތުގެ ޙާކިމަށް ދީފައިކަ

ވަނަ ނަންބަރަކީ 1މާއްދާގެ (ހ) ގެވަނ5ަވަނަ މާއްދާއާއި،21ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ، ކަމުގައި ދެކިގެން
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ނޑައަޅައިޚިލާފުޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެ ، މާއްދާތަކެއްކަމަށް ކަ

ކަން އެނގެން ދަޢުވާއެއްހުށަހަޅާފައިވާދުސްތޫރީ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި އެދިކޮށްދިނުމަށް ދެމާއްދާ ބާޠިލު

އޮންނަކަމެވެ.

ޤާނޫނު ނަންބަރު (މަޢާފު ދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނު ކަމަކީ: ށ) ދެވަނަ (

އެވަނީ، މިޤާނޫނުގެ ގެންތިރީގައި ބަޔާންވެ "ވަނީ، (ހ) އެމާއްދާގެ ބަލާއިރު،ވަނަ މާއްދާއަށް 5) ގެ 2010/2

ގެ ދަށުން އަދަބު (ށ)ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކުށް މަޢާފުކޮށްދެވިގެން ނުވާނެ، ނުވަތަ އެމާއްދާގެ 4

ށްދެވިގެން ނުވާނެ ޤާނޫނުގެ އެހެންވެސް މާއްދާއެއްގެ ދަށުން ކުށް މަޢާފުކޮފަސްކުރެވިގެން ނުވާނެ ނުވަތަ މި

ގެ ދަށުން، ވަނަ މާއްދާގެ (ނ)4އެހެންނަމަވެސް، އެކުށްކުށުގެ އަދަބުގެ މުއްދަތު މިޤާނޫނުގެ ކުށްކުށެވެ.

ނުވަތަ މިޤާނޫނުގެ އެމާއްދާގެ (ރ) ގެ ދަށުން، އަދަބުގެ ބާވަތް ލުއިކޮށްދިނުމަކަށްކުރުކޮށް ދިނުމަކަށް ނުވަތަ 

1" މިފަދައިންކަމާއި އެއަކުރުގެ ށް މިޤާނޫނު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.އެހެންވެސް މާއްދާއެއްގެ ދަށުން ލުއިކޮށްދިނުމަކަ

ވަނަ 2އެއަކުރުގެ ކަމާއި އަދިއިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ " މިފަދަ މީހަކު މެރުމުގެ ކުށްވަނަ ނަންބަރުގައި، "

ވަނަ ނަންބަރަށް؛7ނަންބަރުން ފެށިގެން 

ނޑައެޅިފައިވާޙައްދުޝަރީޢަތުގައިއިސްލާމީ) 2( ،ކުށްކަ

،ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށް) 3(

،ކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމުގެ ކުށްކުޑަކުއްޖަ) 4(

ގްރާމަށްވުރެ ގިނަ ޢަދަދަކަށް މަސްތުވާތަކެތި ) ސާދަ (14އެއްވެސް ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން )5(

ނޑައެޅިފައިވާ  ،ކުށްހުރެގެން ޢުމުރަށް ޖަލަށްލުމަށް އަދަބު ކަ

،އަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ކުށްގަދަކަމުން ބަދު) 6(
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ކަމާއި،ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިފަދައިން،ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގުމުގެ ކުށްންސުން އެއްޖި) 7(

އަށް ވަނަ މާއްދ4ާއެޤާނޫނުގެ ޙަވާލާދީފައިވާ ގައި ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ 5ޤާނޫނުގެ ވުނު ކުރެ އިސްވެ ބަޔާން

ކަށް ބަހާލެވިފައިވާ ތިއަގިން ) ފަހެއް(5ށްދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށްދެވޭ ގޮތްމަޢާފުކޮބަލާއިރު، އެޤާނޫނުގެ ދަށުން 

-:އެއީކަމާއި، 

ނޑައަޅާފައިވާ އަދަބު މަޢާފުކޮށްދިނުން؛މީހަކު ކުރި ކުށަކާ ގުޅިގެން އޭނާގެ )ހ( މައްޗަށް ކަ

ނޑައަޅާފައިވާ އަދަބު ތަންފީޒުކުރުން ވަކި ށ( ) މީހަކު ކުރި ކުށަކާ ގުޅިގެން އޭނާގެ މައްޗަށް ކަ

މުއްދަތަކަށް ފަސްކޮށްދިނުން؛

ނޑައަޅާފައިވާ އަދަބުގެ މުއްދަތު ކުނ( ރުކޮށް ) މީހަކު ކުރި ކުށަކާ ގުޅިގެން އޭނާގެ މައްޗަށް ކަ

ދިނުން؛

ނޑައަޅާފައިވާ އަދަބަކީ، އެކުށާ ގުޅިގެން ރ( ) މީހަކު ކުރި ކުށަކާ ގުޅިގެން އޭނާގެ މައްޗަށް ކަ

ނޑައެޅުމަށްވެސް ޤާނޫނުގައި ފުރުސަތު ލިބިގެންވާ ކުށެއްކަމުގައިވާހިނދު، އޭގެ  އެއަށްވުރެ ލުއި އަދަބުތަކެއް ކަ

އަދަބުގެ ބާވަތް ބަދަލުކޮށްދިނުން؛ތެރެއިން ލުއިވާބާވަތެއްގެ އަދަބަކަށް، އޭނާގެ

ނޑައަޅާފައިވާ އަދަބަކީ، ވަކި ޢަދަދެއްގެ ބ( ) މީހަކު ކުރި ކުށަކާ ގުޅިގެން އޭނާގެ މައްޗަށް ކަ

ކޮށްދީ، އެ ފައިސާ ދެއްކުމުން އޭނާ ޢަ ފައިސާ ދެއްކުން ކަމުގައިވާހިނދު، އެ އިލްތިޒާމު އުފުލުމުން އޭނާ ބަރީ

ކަން އެނގޭއިރު، ،ފައިސާގެ ޢަދަދު ކުޑަކޮށްދިނުންދައްކަންޖެހޭމިނިވަންކޮށްދިނުން؛ ނުވަތަ 

ނުދެވޭނެ ކުށް" މާއްދާއަކީ "މަޢާފު ވަނ5ަޤާނޫނުގެ މަޢާފު ދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ 

"މީހަކު މެރުމުގެ ކުށް" ވަނަ ނަންބަރުގައި 1(ހ) ގެ އެމާއްދާގެއެގޮތުން ބަޔާންކުރާ މާއްދާކަން އެނގޭކަމާއި،

އަދަބު ތަންފީޒުކުރުން އަދި އެކުށުގެ ކަމާއިނުދެވޭނެއަދަބު މަޢާފުކޮށްގެ އެކުށު މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، 

ރިޢާޔަތްކޮށް ބެލުމުން އެނގެން ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) އަށ4ްކަން އެޤާނޫނުގެ ފަސްނުކުރެވޭނެ
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ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށްތަކަކީ ގެ (ހ) ވަނަ މާއްދ5ާމަޢާފުނުދެވޭނެ ކުށްކަމަށް އެޤާނޫނުގެ ،ނަމަވެސްއޮތް

ލުއި ކުރުކޮށް ދިނުން ނުވަތަ އަދަބުމާއްދާގެ (ނ) އާއި (ރ) ގެ ދަށުން އަދަބުގެ މުއްދަތުވަނަ 4އެޤާނޫނުގެ 

ޝަރީޢަތުގެ މިކޯޓުގެ މި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން ދެވިދާނެކަން އެނގޭއިރު، ކަށް ބަދަލުކޮށް ބާވަތަ

ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ 5ޤާނޫނުގެ ބަލާއިރު، އިސްވެ ބުނެވުނު މަޖިލީހުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް 

ދެކެނީ،އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފުވާކަމަށް ނަންބަރު، 

ލަތުގައި ޙާ ހިފުމަށް އެދޭން ޤިޞާޞް ޘުއިން މަޤްތޫލުގެ ވާރިގެ ކިބަމީހަކު މެރުމުގެ ކުށުގައި ޤާތިލުދުގައިޞްޤަ

ނޑައަޅާފައިހިފުމަށް އެމީހަކު މެރުމަށް/ ޤިޞާޞް  ގެ ދަށުން އަދަބުގެ ބާވަތް އެމާއްދާވީނަމަވެސް،ޙުކުމް ކަ

، އިރުއެނގޭކަން ދޭތީލިބިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ތު ޞަ ބަދަލުކުރުމުގެ ފުރު

ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ 5ޤާނޫނުގެ މަޢާފުދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށް ދިނުމުގެ 

ކުށެއް ތެއްބާވަ ހުރިހާ ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމުން، މީހަކު މެރުމުގެ ގޮތަށް ނަންބަރުގައި "މީހަކު މެރުމުގެ ކުށް" މި

(ތިނެއް) 3(މަރު) ގެ قتلއިސްލާމީ ޖުމްހޫރު ޢިލްމްވެރިންގެ އަރިހުގައި ކަން އެނގޭއިރު، ހިމެނޭ

-އެއީ:ވައްތަރެއްވާކަމާއި،

،(ޤަޞްދު މަރު)العمدالقتلޢަމްދު ލުތުޤަ)1(

ދު މަރާ ވައްތަރު ޤަތުލު)(ޤަޞްالعمدشبھالقتلލު ޝިބްހު ޢަމްދު ތުޤަ)2(

ކަން އެނގޭއިރު،) (ކުށަކުން، އޮޅިގެން މީހަކު މަރުވުންالخطأالقتلޤަތުލު ޚަޠައު )3(

މަރުގެ ބުނެފައިވާ މަރުގެ ވައްތަރުތަކަކީ އެފަދަގައ3ިއާއި 2ތެރެއިން ވައްތަރުތަކުގެ މަރުގެބުނެވިދިޔަ 

ކަމަށް ޖުމްހޫރު ޢިލްމުވެރިން އެއްބަސްވެފައިވާކަން މަރުގެ ވައްތަރުތަކެއް ޤިޞާޞް ނުހިފޭނެ ން އަދަބެއްގެ ގޮތު

ކަމާއި، (ޤަޞްދު މަރު)العمدالقتلވަނީ ބުނެފައިމި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ދަޢުވާގައި އެނގޭއިރު، 

ބާޠިލްކޮށްދިނުމަށް ގެ ކުށް)ވަނަ ނަންބަރު (މީހަކު މެރުމު 1ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ 5އެޤާނޫނުގެ އަދި 

މެރުމަށް ނުވަތަލުތިޤާ އަދަބެއްގެ ގޮތުން ޤަޞްދުގައި މީހަކު މެރުމުގެ ކުށުގެ ވެސް،ން އެދެނީތަކު އެފަރާތް



HC-DM/08/2012ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ

3316471: ފެކްސް، 3325029: ފޯން ، ދިވެހިރާއްޖެ، މާލެ، ދޮރާށީނަންބަރ3ުތީމުގޭ، ހިނގުންއާބުރުޒު،ހައިކޯޓްދިވެހިރާއްޖޭގެ
www.highcourt.gov.mv: ސައިޓްވެބinfo@highcourt.gov.mvް:އީމެއިލް

10

ނޑައެޅޭ ޙުކުމެއްގެ ޝަރީޢަތުން ޤިޞާޞް ހިފުމަށް  މާއްދާގެ ކޮށްދިނުމުގެ ފުރުސަތު އެބަދަލުއަދަބުގެ ބާވަތް ކަ

1ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ 5ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ އެނގޭއިރު، ލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އޮތުމުންކަން ދަށުން ރައީސު 

ނޑައެޅޭ އަދަބަ ގައިވާ "މީހަކު މެރުމު  ނޑައެޅޭ / މެރުން ހިފުޞްޤިޞާހަމައެކަނި ކީގެ ކުށް" ގައި ކަ މަށް ކަ

ނޫންކަން އެމާއްދާއަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮންނަކަމެވެ.އަދަބު 

ފަރާތްތަކުން ބާޠިލްކޮށް ދިނުމަށް އެދިފައިވާ މި މައްސަލަ ހުށަހެޅިވަނަ ކަމަކީ:ނ) ތިން (

މާއްދާއަށް ބަލާއިރު،ވަނަ 21ގެ ) 2010/2(ޤާނޫނު ނަންބަރު މަޢާފުދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނު

ވީނަމަވެސް، ސުޕްރީމް ކޯޓުން މީހެއްގެ މައްޗަށް މިޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި"ވަނީއެމާއްދާގައި 

ނޑައަޅައިފި ހިނދެއްގައި، ނުވަތަ ދަށު ކޯޓަކުން ނުވަތަ ހައިކޯޓުން، މީހެއްގެ މައްޗަށް  މަރުގެ ޙުކުމް ކަ

ނޑައަޅާފައިވާ މަރުގެ  ހިނދެއްގައި، އެޙުކުމް ނިސްބަތްވާ މީހާ ހުރި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ދަމަހައްޓައިފިޙުކުމްކަ

ތަށާއި، އިންސާނިއްޔަތުގެ ހަމަތަކަށް ބަލައި، ޙަ ލަޞްލުތަކަށާއި، ދަޢުލަތުގެ މަޞޫލަތަށާއި، ކަމާގުޅޭ ޝަރުޢީ އުޙާ

އިޚްތިޔާރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އޭނާގެ ޙުކުމް، އުމުރު ދުވަހަށް ޖަލުގައި ބަންދުކުރުމަށް ބަދަލުކުރުމުގެ

އެހެންނަމަވެސް، އެބަދަލު ގެނައުމަށްފަހު، އެބަދަލުގެނެވުނު ޙުކުމަކީ، މިޤާނޫނުގެ . މިޤާނޫނުން ލިބިގެންވެއެވެ

ކަމާއި،އެނގޭކަންމިފަދައިން." އެއްވެސް މާއްދާއެއްގެ ދަށުން މަޢާފު ދެވިގެންވާނެ ޙުކުމެއް ނޫނެވެ

އުމުރު ދުވަހަށް ޖަލުގައި ޙުކުމެއް،މަރުގެ ގޮތުގެމަތިން ވާ މާއްދާގައިއިސްވެ ބުނެވުނު 

އެކުގައިކަމާއި، ޝަރުޠުތަކަކާ ލިބިދީފައިވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށްބަންދުކުރުމަށް ބަދަލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު

އެޙުކުމް ނިސްބަތްވާ ބަދަލުކޮށް ދިނުމުގައި، ދުވަހުގެ ޖަލުގައި ބަންދުކުރުމަށްޙުކުމެއް އުމުރުމަރުގެއެގޮތުން، 

ންސާނިއްޔަތުގެ ތަށާއި، އިޞްލަޙަލުތަކަށާއި، ދަޢުލަތުގެ މަޞޫލަތަށާއި، ކަމާގުޅޭ ޝަރުޢީ އުޙާމީހާ ހުރި 

މާއްދާ ބާޠިލްކޮށްދިނުމަށް ބުނެވިދިޔަ އްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން މި މަ،ންވާނެކަން އެނގޭއިރުހަމަތަކަށް ބަލަ

ނޑު ސަބަބަކީ، އެ ން އެދޭ ޘު ލުގެ ވާރިތޫހިފުމަށް މަޤް (މަރަށް މަރު)ގެ ކިބައިން ޤިޞާޞްތިލު ޤާ ދި ހުށަހެޅި މައިގަ
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ނޑައަޅާފައިވަނިކޮށްވެސް، ޝަރުޢީ އުލަތުގައި ޤިޞާޞް ހިފުމަށް ކޯޙާ / ހިފުމަށް ޤިޞާޞްލާ ޚިލާފަށްޞޫޓުން ކަ

ނޑައަޅާފައިވާ މެރުމަށް  ޙުކުމަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ޖަލު އްޙުކުމެކަ

އެމާއްދާގެ އެނގޭއިރު، އެފަރާތްތަކުން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުން ލިބިދީފައިވާތީކަން 

ލިބިދީފައިވަނީ މަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އިޚްތިޔާރު ކަށް ބަދަލުކޮށްދިނު އަދަބަ މަރުގެ ޙުކުމެއް ޖަލުގެދަށުން 

ނޑައެޅުމަށްފަހު، އެޝަރުޠަކުގައިވާ ގޮތުގެމަތިންކަން އެނގޭކަމާއި، އެގޮތުން  ޝަރުޠުތަކެއް ކަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދީފައިވާ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން މަރުގެ ޙުކުމެއް އުމުރު ދުވަހުގެ ޖަލުގައި 

އެގޮތަށް ހިނދު،ކަން އެނގޭ"ލުތައް ޞޫރުޢީ އުކަމާގުޅޭ ޝަ"ބަލަންޖެހޭ އެއްކަމަކީބަދަލުކުރުމުގައި ބަންދުކުރުމަށް

ޚިލާފަށް ގޮތާ އެކަމެއް އޮތް ލުގައި ޞޫޝަރުޢީ އުއަދި ކުރާ ނުހުއްދަ ލުޞޫޝަރުޢީ އުއަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމަށް 

އެމާއްދާގެ ނައްޞުން ކަން ލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިނުދޭއިޚްތިޔާރު ރައީސުއަދަބު ބަދަލުކުރުމުގެ ޙުކުމުގެ މަރުގެ 

އެނގޭކަމާއި،ސާފުކޮށް 

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ކުށެއްގެ އަދަބެއްގެ ގޮތުން ހިރާއްޖޭގެ ޖިނާއީ ޢަދުލް ނިޒާމުގައި ދިވެ

ނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން މެރު ނޑައަޅާފައިވާ ކުށްތަކަށް އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ކަ އަދަބު ކަނޑައެޅޭ މަށް ކަ

ނޑައެޅިފައިވާ ކުށްތައް ހިމެނޭކަ ކުށެއްގެ އަދަބެއްގެ ގޮތުން އަދި ކުށްތަކާއި، ން ޤާނޫނުގައި މަރުގެ އަދަބު ކަ

ނޑައަޅާފައިވާ ކުށްތަކަށް ބަލާއިރު، މާއި، އެނގޭކަ  މި މިގޮތުން ޤާނޫނުގައި ކުށުގެ އަދަބެއްގެ ގޮތުން މެރުމަށް ކަ

36) ގެ 81/1ނަންބަރު ކުރެވެމުން ދިޔަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު (ޤާނޫނު މައްސަލަ ހުށަހެޅިއިރު ޢަމަލު 

ޝަރީޢަތް ނުވަތަ ޤާނޫނާ ޚިލާފު ގޮތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ފުރާނަފުޅަށް ގެއްލުމެއް މާއްދާގައިވަނީ، "ވަނަ

ވަނަމާއްދާގައިވަނީ، "ދިވެހިރާއްޖެއިން 37މިފަދައިންކަމާއި، އެޤާނޫނުގެ ދީފި މީހެއްގެ އަދަބަކީ މެރުމެވެ." 

ބޭރުގައި ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި މީހަކު ވެރިކަމަށް، މިނިވަންކަމަށް ނުވަތަ އިސްތިޤްލާލަށް އުނިކަމެއް 

މީހުންގެ ގޮތުން ވިޔަސް) ން ނުވަތަ އަތުވެދާފަދަ ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ބައެއް (ޞަރަހައްދީ ގޮތު

ޤާނޫނު މިފަދައިންކަމާއި،ބާރުން ނެއްޓިދާފަދަ ޢަމަލެއް ކުރި މީހެއްގެ އަދަބަކީ މެރުމެވެ."ވެރިކަމުގެދިވެހި 
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ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގިައ 6(ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 90/10ނަންބަރު 

މީގެ އިތުރުން ދަބަކީ މެރުމެވެ." ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށެއްގެ ސަބަބުން މީހަކު މަރުވެއްޖެނަމަ، އެކުށްކުރި މީހާގެ އަ

ން މަނާކުރުމުގެ ގުޅު(ބިރުދެއްކުމާއި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާއި ތޫނު އެއްޗެހި ގެން 2010/17ނަންބަރު ޤާނޫނު

ވަނަ މާއްދާގައ5ި) ގ2014/41ެވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު 1ޤާނޫނު) އަށް 

ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ޤަޞްދުގައި މީހަކު މެރުމުގެ ކުށުން ކުށްވެރިވެއްޖެ މީހެއްގެ އަދަބަކީ މެރުންކަމަށް 

އެނގޭކަމާއި، 

ނޑައެޅިފައިވާ ކުށްތަކުގެ އިތުރުން ކުރެވިދިޔަބަޔާން ޤާނޫނުތަކުގައި މެރުމުގެ އަދަބު ކަ

ނޑައެޅިފައިވާ ގޮތު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުތަކުގައި ގެ އަދަބު ދެވޭނެކަމަށް ގެމަތިން މަރުއިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ކަ

ވަނަމާއްދާގައި، 64ޢުޤޫބާތުގެ ޤާނޫނުލް މި މައްސަލަ ހުށަހެޅި އިރު ޢަމަލު ކުރެވެމުން ދިޔަ ބަލާއިރު،ކުށްތަކަށް

ތުގެ ފަރާތުން ކުށްނުކުރާ މީހަކު ހިންގާ ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ޝަރީޢަ ދޮގު ހެކިދިނުމުގެ ސަބަބުން އެވަގުތަކު "

ނޑައެޅި އެޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމަށްފަހު އެހެކިވެރިޔާގެ ހެކި ޤަޞްދުގައި ދިން ދޮގު  މެރުމަށް ނިޔާ ކަ

އަދަބަކީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް އެކަމަށް ހުއްދަކުރާ އެންމެ ބޮޑު ހެއްކެއްކަމަށް ސާބިތު ވެއްޖެނަމަ އެހެކިދިންމީހާގެ 

ތުން ކުރާ ގެ (ރ) ގައި، "މިފަދަ (ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީގޮ ވަނަމާއްދ88ާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ޤާ އަދި އަދަބެކެވެ."

މީހެއްގެ އަދަބަކީ ތެރިވުން) ކުށުގެ ޢަމަލުގެ ސަބަބުން މީހަކު މަރުވެއްޖެނަމަ އެކުށްކުރި އަމުރަކަށް ނުކިޔަމަން 

ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު ދިވެހިރާއްޖޭގެ މުންދާ އަދި މިހާރު ޢަމަލުކުރެވެ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި އޮންނަ އަދަބެކެވެ."

ދަރަޖައިގައި، ވަނ1ަގެ ދަށުން ދެވޭ އަދަބު ދަރަޖަކުރުމުގައި ޖިނާޔާތުގެ ) 2014/9(ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑައެޅުން ހިމެނޭކަމާއި، އަދި  ނޑައެޅިގައިވާ ކުށެއް އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި މެރުމުގެ އަދަބު ކަ ޤިޞާޞް ކަ

ނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް މީހެއްގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ،  އެމީހެއްގެ ކަ

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެކަމަކަށް އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައިވާ މައްޗަށް ކަނޑައަޅަންވާނީ 

އިރު،އެނގޭބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި 1205ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ އަދަބުކަމަށް
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ކުރެވިފައިވަނީ އިބާރާތްމާއްދާވަނ21ަމަޢާފު ދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

ނޑައެޅޭ ޤާނޫނުތަކާއި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު  ކުށްތައްވެސް ހިމެނޭ މަރުގެ އަދަބު ކަ

ން ނުވަތަ އިސްލާމީ ޝަރުޢީ ކަން އެމާއްދާއަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮތުމުން ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތި ގޮތަށް

ޙުކުމަކަށް މީހެއްގެ ޙުކުމް ޢުމުރު ދުވަހުގެ ޖަލު މެރުމަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވާ ކުގައިވާ ގޮތުގެމަތިންއުޞޫލުތަ

،ކަމާއިއެމާއްދާގެ ދަށުން ލިބިދީފައިވާކަމަށް މާނަ ކުރެވޭރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ބަދަލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު

ގެ ކިބައިން ޤިޞާޞް ހިފުމަށް ނުވަތަ ތިލު ޤަސްދުގައި މީހަކު މެރުމުގެ ކުށުގައި ޤާ

މުގެ ބާރު ލިބިދީފައިވަނީ ) މަޢާފުކުރުމަޢާފުދިނުމާއެކު ދިޔަ (ބަދަލު) ލިބުމަށް ނުވަތަ ބަދަލެއްނެތި (ދިޔައެއްނެތި

ންނަށް ޘު ލުގެ ވާރިޚްތިޔާރުކުރުމުގެ ޙައްޤަކީ މަޤްތޫންނަށްކަން އެނގޭކަމާއި، މިއިން ގޮތަކަށް އިޘު ލުގެ ވާރިމަޤްތޫ 

ން ދުނިޔޭގައި ތިބިނަމަ، އިސްލާމީ ދައުލަތުގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ ޘުވާރިލިބިގެންވާ ޙައްޤެއްކަމާއި، އަދި އެއީ 

ބުނެވިދިޔަ ގޮތުގެމަތިން ލުތަކަށް ބެލުމުން އެނގޭއިރު، ޞޫޝަރުޢީ އު އަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤެއްނޫންކަން (ޙާކިމާ) 

ގެ ޖަލުގެ އުމުރު ދުވަހުމަރުގެ ޙުކުމް ކުރުމުގައި،ވަނަ މާއްދާ މާނަ 21ކަންކަން ހުރުމުން އެޤާނޫނުގެ 

ޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދީފައިވަނީ، ޤަޞްދުގައި ރައީސުލްގެ އިޚްތިޔާރު އެމާއްދާގެ ދަށުން ބަދަލުކުރުމުއަދަބަކަށް 

ނޑައަޅާފައިވާ ޙުކުމް/ މެރުމަށް ހިފުމަށް ޤިޞާޞްގެ ކިބައިން މީހަކު މެރުމުގެ ކުށުގެ އަދަބެއްގެ ގޮތުން ޤާތިލު  ކަ

ކަމެވެ.ޤަބޫލުކުރެވޭ ކުގައިކަމަށް ލަތްތަޙާލަތްތައް ނޫން އެހެން ޙާ

އިސްލާމީ ފުރިހަމަ މިނިވަންކަން ލިބިގެންވާ، ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ވަނަ ކަމަކީ:ރ) ހަތަރު (

ޖުމްހޫރީ އަދި ޔުނިޓަރީ ޠީ މިޤްރާއަމިއްލަ ވެރިކަންކުރާ ދީ ، ފައިވާކުރެވި ލުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާޞޫއު

ނޑު މަޞްދަރުކަމާއި، އިސްލާމް ދީނުގެ ދީނަކީ ދައުލަތެއްކަމާއި، އިސްލާމް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުގެ މައިގަ

ޖޭގައި ނުހެދޭނެކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ލާފު އެއްވެސް ޤާނޫނެއް ދިވެހިރާއްއަޞްލަކާ ޚި

ގެ ޤާނޫނުއަސާސީ ކޮށް އެނގޭކަމާއި، ސާފުމާއްދާއަށް ބެލުމުންވަނ10ަމާއްދާއާއި ވަނ2ަޤާނޫނުއަސާސީގެ 
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ރުމުގައި ދެވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން ކޯޓުތަކާއި ޓްރައިބިއުނަލްތަކުން މާނަކު

ލުތްައ އުޞޫއުޞޫލުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެމުޖްތަމަޢުތަކުން ޤަބޫލުކުރާޠީ ހުޅުވިގެންވާ ދީމިޤްރާ

ދާތަކަށް ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަނަގަހައްޓަންވާނެކަމަށާއި އަދި ދިވެހިރާއްޖެ 

ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދެވަނަ ކަމާއި، ވަނަމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 68ޤާނޫނުއަސާސީގެ ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެކަމަށް

ދީނުގެ އަޞްލަކާ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަސާސީ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން ލިބިދީފައިވަނީ އިސްލާމް

ދީނުގެ އަޞްލުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި، އެބާބުގައި ފުނުވާނޭ ގޮތެއްގެ މަތީންކަމާއި، އިސްލާމް ޚިލާ 

ށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ރައްޔިތުންގެ ކަމެއް ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާންކޮބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙައްޤެއް ނުވަތަ މިނިވަން

(ހ) އާއި (ށ) އިން ވަނަ މާއްދާގެ 16މަކަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ޤާނޫނަކުން ހިފެހެއްޓު

ހުރަސްނާޅާކަން އެނގޭކަމާއި، ދިރިހުރުމުގެ ޙައްޤާއި އަމިއްލަ މިނިވަންކަމާއި، ނަފްސު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޙައްޤު 

ގެމަތީން މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތު ވަނ16ަކޮންމެ މީހަކަށްމެ ލިބިގެންވާކަމާއި، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ހަދާފައިވާ ޤާނޫނަކާ އެއްގޮތަށް މެނުވީ އެއްވެސް މީހެއްގެ ކިބައިން، އެއިން ޙައްޤެއްގެ ނުވަތަ މިނިވަންކަމެއްގެ 

މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަނ21ަޤާނޫނުއަސާސީގެއެއްވެސް މިންވަރެއް ނިގުޅައިގަނެވިގެނެއް ނުވާނެކަމަށް 

ކަން އެނގޭއިރު،

ނޑައެޅޭ ގޮތަށް ބަލާއިރު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖިނާއީ ޢަދުލް ނިޒާމުގައި މަރުގެ އަދަބު  އިސްލާމީ ކަ

ނޑައަޅާފައިވާ ކުށްތަކާއި  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ޝަރީޢަތުގައި ކުށެއްގެ އަދަބެއްގެ ގޮތުން މެރުމަށް ކަ

ނޑައެޅިފައިވާ ކުށްތައް ހިމެނޭކަމާއި،  ނުވަތަ އިސްލާމީ ޤާނޫނުގައި ، މިގޮތުންޤާނޫނުގައި މަރުގެ އަދަބު ކަ

ނޑައަޅާފައިވާ ކުށްތައް މިރިޕޯޓުގެ ރުމަށްކުށުގެ އަދަބެއްގެ ގޮތުން މެޝަރީޢަތުގައި  / ޤިޞާޞް ހިފުމަށް ކަ

މަތިން ހުރިކަން އެނގޭއިރު، ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ (ތިންވަނަ ކަން)(ނ) ގ3ެފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ

ޙައްޤަކާނުލައި މެރުމަކީ ހުރުމަތްތެރި ކުރައްވާފައިވާ ނަފްސެއް هللا މާތްއިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި 

ނޑައެޅިގެން هللا ޙައްޤަކާނުލައި މީހުން މެރުމަކީ މާތް ޖިނާޔަތުގެ އެންމެ މަތީ ދަރަޖައިގެ ކުށެއްކަމާއި،  ޙަރާމް ކަ
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هللا ވަނަ އާޔަތުގައި މާތ93ްގެ سورة النساء ކީރިތި ޤުރުއާނުގެބަޔާންކުރައްވައި ކުރައްވާފައިވާ ކަމެއްކަމަށް

ُھ َوَمْن َیْقُتْل ُمْؤِمًنا ُمَتَعمًِّدا َفَجَزاُؤُه َجَھنَُّم َخاِلًدا ِفیَھا َوَغِضَب اللَُّھ َعَلْیِھ َوَلَعَنُھ َوَأَعدَّ َلކުރައްވާފައިވަނީ،ވަޙީ

ދަންނާށެވެ! ފަހެ، އެމީހާގެ ޖަޒާއަކީ ނަރަކައެވެ. މާނައީ: "އަދި، ޤަޞްދުގައި މުއުމިނަކު މަރާމީހާَعَذاًبا َعِظیًما

ތް ލެއްވިއެވެ. އަދި، އެމީހާގެ މައްޗަށް ކޯފާ ލައްވައި ލަޢުނަهللا ދި އެތާނގައި ދެމިހުންނަނިވި ގޮތުގައެވެ. އަ

ބޮޑުވެގެންވާ ޢަޒާބު އެމީހާއަށް ތައްޔާރު ކުރެއްވިއެވެ."

َأنَُّھ َمْن َقَتَل َنْفًسا ވަޙީ ކުރައްވާފައިވަނީ،هللا އާޔަތުގައި މާތްވަނ32ަގެ سورة المائدةއަދި

اَس َجِمیًعاِبَغْیِر َنْفٍس َأْو َفَساٍد ِفي اْلَأْرِض َفَكَأنََّما َقَتَل النَّاَس َجِمیًعا َوَمْن َأْحَیاَھا َفَكَأنََّما َأْحَیا النَّ

އެއް އުފައްދައިގެން ނޫންގޮތަކަށް، ނަފްސެއް މަރައިފި މާނައީ:"ނަފްސެއް މަރައިގެން ނުވަތަ ބިމުގައި ފަސާދަ

މީހަކު، އެންމެހާ މީސްތަކުން މެރިފަދައެވެ. އަދި ނަފްސެއް ދިރުވައިފި މީހާ (އެބަހީ: ނުމަރައި ދުނިޔޭގައި 

ފި މީހާ) އެންމެހާ މީސްތަކުން ދިރުވިފަދައެވެ." މިފަދައިންކަމާއި،ބަހައްޓައި

ރުމަތްތެރިކުރައްވާފައިވާ ނަފްސެއް ޙައްޤަކާނުލައި މަރައިފިމީހަކަށް އޮތް ޢުޤޫބާތް ޙުهللا މާތް

َیاَأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا ُكِتَب ވަޙީކުރައްވާފައިވަނީ،هللا މާތްވަނަ އާޔަތުގައި 178سورة البقرةބަޔާން ކުރައްވައި،

َفاتَِّباٌعَشْيٌءَأِخیِھِمْنَلُھُعِفَيَفَمْنِۚباْلُأْنَثىَٰواْلُأْنَثىِٰباْلَعْبِدَواْلَعْبُدِباْلُحرِّاْلُحرَُّۖعَلْیُكُم اْلِقَصاُص ِفي اْلَقْتَلى 

މާނައީ ِلیٌمَأَعَذاٌبَفَلُھَذِٰلَكَبْعَداْعَتَدىَٰفَمِنُۗكْم َوَرْحَمٌة َربِِّمْنَتْخِفیٌفَذِٰلَكِۗبِإْحَساٍنِإَلْیِھَوَأَداٌءِباْلَمْعُروِف

ލު ކުރެވޭ މީހުންނާއިމެދު ޤިޞާޞް ހިފުން ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ފަރުޟު ތު "އޭ އިމާންވި މީސްތަކުންނޭ! ޤަ

ކުރައްވައިފިއެވެ. މިނިވަނަކަށް މިނިވަނެކެވެ. އަޅަކަށް އަޅެކެވެ. އަންހެނެކަށް އަންހެނެކެވެ. ފަހެ އެމީހާގެ މަރުވި 

މަޢާފް ކުރެވުނު މީހާ ދަންނާށެވެ. އެމީހާގެ ކިބައިން ހެޔޮ ގޮތުގައި މަރުގެ ގެ ބައެއް ޞާޞްއަޚާގެ ފަރާތުން ޤި

އެކު އެދިޔަ އަދާކުރުން ހުއްޓެވެ. އެހެނީ ޙްސާންތެރިކަމާކުރި ފަރާތަށް އި ށް އެދުން ހުއްޓެވެ. އަދި މަޢާފުދިޔައަ

. އަދި ރަޙްމަތެކެވެ. އެއަށްފަހު ތިޔަބައިމީހުންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ ފަރާތުން ތިޔަބައި މީހުންނަށް ދެއްވި ލުޔެކެވެ

ވެ". މިފަދައިންކަމާއި،ބު ހުއްޓެދާވާތްތެރިވެއްޖެ މީހާއަށް ވޭންދެނިވި ޢަޒާޢަދެކޮޅުވެރިވެ 
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َوَلُكْم ِفي اْلِقَصاِص ކުރައްވާފައިވަނީ،ޙީވަ هللا އި މާތްވަނަ އާޔަތުގ179ަގެسورةއަދި އެ 

މާނައީ، "އަދި ޤިޞާޞް ހިފުމުގައި ތިޔަބައިމީހުންނަށް (ވަރަށްބޮޑު) َتتَُّقوَنَحَیاٌة َیا ُأوِلي اْلَأْلَباِب َلَعلَُّكْم 

މިފަދައިން ވުމަށްޓަކައެވެ."ވެރި ! (އެއީ) ތިޔަބައިމީހުން ތަޤްވާ ދިރުމެއްވެއެވެ. އޭ ބުއްދީގެ އަހުލުވެރިންނޭވެ

ކަމާއި،

ކީރިތި ބާރުވެރިކަމެއް ދެއްވާފައިވާކަމަށް هللا ނަށް މާތްލުގެ ވާރުތަވެރިންމައްޗަށް މަޤްތޫގެޤާތިލު

َوَال َتْقُتُلوْا ކުރައްވާފައިވަނީ،ވަޙީهللا މާތްބަޔާންކުރައްވައި ވަނަ އާޔަތުގައި 33ގެ اإلسراُءُسورُةޤުރުއާނުގެ 

ِلَوِلیِِّھ ُسْلَطـنًا َفَال ُیْسِرف فِّى اْلَقْتِل ِإنَُّھ َكاَن َمْنُصوًراالنَّْفَس الَِّتى َحرََّم اللَُّھ ِإالَّ ِبالَحقِّ َوَمن ُقِتَل َمْظُلوًما َفَقْد َجَعْلَنا

ރުމަތްތެރިކުރައްވާފައިވާ ނަފްސެއް ޙައްޤުއަކާ ލައިގެންމެނުވީ ނުމަރާށެވެ! ޙުهللا މާނައީ، " އަދި ތިޔަބައިމީހުން، 

ން، އެމީހާގެ ވަލީވެރިޔާއަށް، އަދި އަނިޔާގެ ގޮތުގައި، މަރައިލެވޭމީހާ (ދަންނާށެވެ!) ފަހެ، ހަމަކަށަވަރު

ނުކުރާހުރިކަމެވެ! ހަމަކަށަވަރުން، ބާރެއް ދެއްވީމެވެ. ފަހެ، ޤަތުލުކުރުމުގައި އޭނާ އިސްރާފުތިމަންރަސްކަލާނގެ

،މިފަދައިންކަމާއިއެވަލީވެރިޔާއަކީ ނަޞްރުލިބިގެންވާ މީހެއްކަމުގައި ވިއެވެ."

َوَكَتْبَنا َعَلْیِھْم ِفیَھا ވަޙީކުރައްވާފައިވަނީ، هللا ގައި މާތްވަނަ އާޔަތ45ުالمائدةُسورُةއަދިވެސް 

َفَمْنْۚلُجُروَح ِقَصاٌص َأنَّ النَّْفَس ِبالنَّْفِس َواْلَعْیَن ِباْلَعْیِن َواْلَأْنَف ِباْلَأْنِف َواْلُأُذَن ِباْلُأُذِن َوالسِّنَّ ِبالسِّنِّ َوا

"އެ ތައުރާތުގައި މާނައީوَنالظَّاِلُمُھُمَفُأوَلِٰئَكاللَُّھَأْنَزَلِبَماَیْحُكْمَلْمَمْنَوَۚلُھَكفَّاَرٌةَفُھَوِبِھَتَصدََّق

ނޑައެޅުއްވީ މަންރަސްކަލާނގެ ޤިޞާޞްގެ އުޞޫލުއެއުރެންގެ މައްޗަށް ތި  މެވެ. ހަމަކަށަވަރުން، ނަފްސަކަށް ކަ

ކަންފަތަކަށް ކަންފަތެކެވެ. ދަތަކަށް ދަތަކެވެ. ޒަޚަމް ތަކަކީ ކެވެ. ލޮލަކަށް ލޮލެކެވެ. ނޭފަތަކަށް ނޭފަތެކެވެ. ނަފްސެ

ން ބާވައިލެއްވި ޙުކުމު هللا ވެ. އަދި ޤިޞާޞް ހުރިކަމެކެވެ. ފަހެ، އެކަން މަޢާފުކޮށްފިމީހާއަށް އެއީ ކައްފާރާއެކެ

،ކަމާއިމިފަދައިންން އެއީ ހަމަ އަނިޔާވެރިންނެވެ". އެއުރެމް ނުކުރާ މީހާ ދަންނާށެވެ! ފަހެ، ޙުކު

ޙުރުމަތްތެރިކުރައްވާފައިވާ ނަފްސެއް މެރުން ހުއްދަނުވާކަން هللا އަދި ތިންކަމެއްގައި މެނުވީ މާތް

َلا َیِحلُّ َدُم اْمِرىٍء ُمْسِلٍم َیْشَھُد َأْن َلا ِإَلَھ ِإلَّا اُهللا َوَأنَّ ޙަދީސް ކުރައްވާފައިވަނީ،ރަސޫލާބަޔާންކުރައްވައި ކީރިތި 

ِإلَّا ِبِإْحَدى َثَلاٍث: النَّْفُس ِبالنَّْفِس، َوالزَّاِني اْلُمْحَصُن، َوالتَّاِرُك ِلِدیِنِھ اْلُمَفاِرُق ِلْلَجَماَعةُمَحمًَّدا َرُسوُل اِهللا، 
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ގެ ޙައްޤު ރަސޫލާކަމަށް هللا ގެ ކަށަކުޅަދުންވަންތަކަން ޤަބޫލުކުރާ އަދި މުޙައްމަދުގެ ފާނަކީ "هللاމާނައީ: 

މެނުވީ މެރުން ހުއްދަވެގެން ނުވެއެވެ. އެއީ ޤަޞްދުގައި މީހަކު މެރި ޤަބޫލުކުރާ މީހަކު ތިން ސަބަބަކާހުރެ 

އެވެ." މީހާއާއި، ޒިނޭކުރި މުޙްޞަނު މީހާއާއި،އަދި ދީނުން ބޭރުވެ ޖަމާޢަތާ ވަކިވެދާމީހާ (މުރުތައްދުވި މީހާ) 

ކަމާއި،މިފަދައިންކަން އެނގޭ

ސުންނަތުން ލިބޭ ދަލީލުތަކުން ނާއި ކީރިތި ރަސޫލާގެ ކީރިތި ޤުރުއާވުނު ބަޔާންކުރެ އިސްވެ

ޙައްޤަކާ ނުލައި ފައިވާ ކަމެއްކަމާއި، މެރުމަކީ އިސްލާމް ދީނުގައި ޙަރާމްކުރައްވާ މީހަކު ދުގައި ޞްޤަޙައްޤަކާނުލައި 

ޤިޞާޞް ހިފުމަށް ނުވަތަ މަރަށް މަރު ކަމާއި، ޢުޤޫބާތަކީ ޤިޞާޞް (މަރަށް މަރު ) މީހެއްގެ ފިމަރައިމީހަކު 

އެނގެން އޮންނަކަމެވެ.ވާރުތަވެރިންނަށްކަން މަރާލެވުނު މީހާގެ ހިފުމުގެ ބާރު ލިބިދީފައިވަނީ 

މިނިވަން އިސްލާމީ އުސޫލުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ ދިވެހިރާއްޖެއަކީވަނަ ކަމަކީ:ފަސް ) ބ(

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިދައުލަތުގެ ދީނަކީ އިސްލާމް ދީންކަމާއި، އި، ދަޢުލަތެއްކަމާދިމިޤްރާތީ 

ލާފު ޤާނޫނެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނެހެދޭނެކަން އި، އިސްލާމްދީނާއި ޚިދަރުކަމާޤާނޫނުގެ މައިގަޑު މަޞް 

ރީޙަކޮށް އެނގެން ޞަވަނަ މާއްދާއިން 10އާއި ވަނަ މާއްދ02ާޤާނޫނުއަސާސީގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

ކުށަށް އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އަދަބުކަނޑައެޅުމުގައި ދުގައި މީހަކު މެރުމުގެޞް ގައޮތްއިރު، 

ގެ ކިބައިން ޤިޞާޞް/ މަރަށް ޤާތިލު އެގޮތުން، ކަމާއި، ) އަށް ބާރެއް ލިބިދީފައިވާންތޫލުގެ ވަލީވެރިޔާ (ވާރިޘުމަޤް

ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ން، ނުވަތަ މަޢާފުކުރުން، މި ލަށް މަޢާފުދިނު ތިލިބުމާއެކު ޤާ ޔަ (ބަދަލު) ދިނުވަތަ، މަރު

ންނަށް ނަމަވެސް ވާރިޘުކަމާއި، ބާރެއްލުގެ ވާރުތަވެރިންނަށް ލިބިދީފައިވާ އިޚްތިޔާރުކުރުމުގެ ބާރަކީ މަޤްތޫކަމެއް 

ލިބިދީފައިވާ ޤިޞާޞް ހިފުމުގެ ބާރުގެ ބޭނުންކުރަންވާނީ ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުގައި އެބާރު 

ނޑައަޅާފައިވާ  ން އަމިއްލަ އަމިއްލައަށް ޞޫލުތަކުގެ ތެރެއިންކަމާއި ވާރިޘުއުޤަވާޢިދާއި ތަންފީޒުކުރުމަށް ކަ

ގެން ނުވާކަން އެނގޭކަމާއި، އެބާރުގެ ބޭނުންކުރުން އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ހުއްދަވެ 
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ތިބިނަމަ، ޤިޞާޞް ހިފޭނީ މީހުން އެކަކަށްވުރެ ގިނަ މަރާލެވުނު މީހާގެ ވާރުތަވެރިންގެ ގޮތުގައި 

ގޮތެއް ޤިޞާޞް ހިފުމާމެދުއެއިން މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ކަމާއި ން ޤިޞާޞް ހިފުމަށް އެދޭނަމަރިޘުވާއެހުރިހާ 

ރުތަވެރިންގެ ތެރެއިން މީހަކު ޤިޞާޞް ހިފުމަށް ބޭނުން ނުވެއްޖެ ނުވަތަ ވާލަތެއްގައި ޙާ ނުނިންމިއްޖެ 

ޞްދުގައި މީހަކު މެރުމުގެ ކުށް ޝަރުޢީ ހަމަތަކުގެ ޤަކަމާއި، ގެ ކިބައިން ޤިޞާޞް ނުހިފޭނެޤާތިލު ހިނދެއްގައި 

ން އެދޭ ރިޘުވާހުރިހާ މަރާލެވުނު މީހާގެ ލުގެ) ކިބައިން ޤިޞާޞް ހިފުމަށް ވެއްޖެ މީހެއްގެ (ޤާތި މަތިން ސާބިތު

ޤިޞާޞް (މަރަށް މަރު) ހިފުމަށް، ިހިނދެއްގައސަބަބެއްނެތް ޝަރުޢީ އެކަމަށް ހުރަސްއެޅޭފަދަ އަދި ލަތުގައި، ޙާ

މައްޗަށް ލާޒިމްވާ ފަދައިން އެފަދަ ޙުކުމެއް ތަންފީޒުކުރުން ރެއްގެފަނޑިޔާއެމައްސަލަ ބައްލަވާ ޙުކުމްކުރުން 

ކަން ޝަރުޢީ އުޞޫލުތަކަށް ބެލުމުން އެނގެން ނެއިސްލާމީ ދައުލަތުގެ ޙާކިމާގެ މައްޗަށްވެސް ލާޒިމްވެގެންވާ 

އޮންނަކަމެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކީ ދައުލަތާއި، ސަރުކާރާއި އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަނަ ކަމަކީ:ހަ ) ޅ(

ސިފައިންގެ އެންމެ މަތީ ވެރިޔާކަމާއި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވެރިކަން ހިންގަންވާނީ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި 

ނޫނުއަސާސީ ދަމަހައްޓައި ދިފާޢުކޮށް، ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ޤާ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތީންކަމާއި، 

މާއްދާއަށް ބެލުމުން އެނގޭކަމާއި، 106ހިތުންމަތީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެމިހުންނަންވާނެކަން ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ޔަތު ބަޔާންކޮށްފައި އި މަސްޢޫލިއްވަނަ މާއްދާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ބާރުތަކ115ާޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ޙުކުމްކޮށްފައިވާ، އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ އިތުރު ފުރުޞަތެއް އޮންނައިރު، އެމާއްދާގެ (ޒ) ގައި، ޖިނާއީކުށްތަކުގައި

ނެތް މީހުންގެ ތެރެއިން، ވަކިވަކިފަރުދުންގެ ކުށަށް ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން މަޢާފު ދިނުމާއި، އަދަބު 

ދިފައިވަނީ،ލުއިކޮށްދިނުން، ހިމެނިފައިވާކަން އެނގޭއިރު، މި މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތްތަކުން ބާޠިލްކޮށްދިނުމަށް އެ

ވަނަ މާއްދާއާއި 21ގެ ) 2010/2(ޤާނޫނު ނަންބަރު އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމާއި މަޢާފުކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނު
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ލިބިދީފައިވާ ބާރު، ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް 1ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ 5އެޤާނޫނުގެ 

،ކަން އެނގޭކަމާއިޞޫލާއި ޚިލާފުވާކަމަށް ދެކިގެންއު ރުޢީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި އިސްލާމީ ޝަ

ނޑު މަސްދަރަކީ އިސްލާ މްދީންކަމާއި އަދި އިސްލާމް ދީނުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުގެ މައިގަ

ދިވެހި ވަނަމާއްދާއިން އެނގޭއިރު، 10ގެ ނުހެދޭނެކަން ޤާނޫނުއަސާސީއެއްވެސް ޤާނޫނެއް އަޞްލަކާ ޚިލާފު

ދައުލަތެއްކަމާއި، މިދައުލަތުގެ އެންމެ އިސްފަރާތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ދައުލަތަކީ އިސްލާމީ

ލަތުގެ ޤާނޫނާއި އިސްލާމީ އުއަކީ ދަ ) ވަލިއްޔުލް އަމުރު(ދައުލަތުގެ އެންމެ އިސް ފަރާތް އިސްލާމީ އެނގޭކަމާއި، 

ކަމާއި، އެފަރާތާއި ޒިންމާއާ ހަވާލުވެފައިވާ ފަރާތްރީތި އުޞޫލުތައް ދެމެހެއްޓުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލުމުގެ

،އެނގޭއިރުބާރެއްކަން ހަވާލުކުރައްވާފައިވާ هللا ގޮތުގައި މާތްހަވާލުކުރެވިފައިވާ ބާރަކީ އަމާނާތެއް

ނޑައެޅޭނީދުގައި މީހަކު މަރައިފިމީހެއްގެ މައްޗަށް ޞްޤަ ޤަޞްދުގައި މީހަކު މަރުގެ އަދަބު ކަ

ލަތުގައި،ޙާ ޝަރީޢަތެއްގައި ސާބިތުވާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީން އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ ހަމަތަކާއިމެރިކަން 

ކަމާއި އެފަދަ ވެރިން މަރަށް މަރު ހިފަން ބޭނުންކަމުގައި ވާނަމަވާރުތަމީހާ)ގެ ހުރިހާ ލު (މަރާލެވުނު ތޫ މަޤް

އަދަބު ލަށް ތިޤާގައި މީހަކު މެރި ޙާލަތެއްގައި އެގޮތަށް ޙުކުމްކުރަންޖެހޭނެކަން އެނގޭއިރު، ޤަޞްދު

ނޑައެޅުމުގައި ދިޔައަށް އެދުމާއެކު މަޢާފު ދިނުން ނުވަތަ ދިޔައަށް އެދުމެއްނެތި  މަރާލެވުނު ޢާފް ދިނުމަކީ މަކަ

ފާޤުވާކަން ރިން އިއްތިއިސްލާމީ އުންމަތުގެ ޖުމްހޫރު އިލްމްވެރިންނަށް ލިބިގެންވާ ބާރެއްކަމަށް ވެވާރުތަމީހާގެ 

އޮންނަކަމެވެ.އެނގެން 

5ގެ ) 2010/2(ޤާނޫނު ނަންބަރު މަޢާފް ދިނުމާއި ޢަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނުވީމާ، 

މަރުގެ ތިން ވައްތަރެއް މާއި، ކުށް" ކަރުގައިވަނީ "މީހަކު މެރުމުގެ) ވަނަ ނަންބ1ަވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (

ހިމެނޭއިރު، ޤިޞާޞް (މަރަށް މަރު) ގެ އަދަބު ކަނޑައެޅެނީ ހަމައެކަނި ޤަޞްދުގައި މީހަކު މެރުމުގެ ކުށުގައި 
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ވަނަ 21ޤާނޫނުގެ އަދި އެއާއި، މަށް އަދަބު ކަނޑަނޭޅޭނެތީކަމަށްވެފައި، އެނޫން މަރުގެ ކުށުގައި ޤިޞާޞް ހިފު

ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ޙުކުމަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ބާރު ރައީމާއްދާގެ ދަށުން މަރުގެ ޙުކުމް އުމުރު ދުވަހުގެ ޖަލު 

އިންސާނިއްޔަތުގެ ހަމަތަކަށާއި، ކަމާގުޅޭ ޝަރުޢީ ، ލަތަށާއިޙާާއެޙުކުމް ނިސްބަތްވާ މީހާގެ ލިބިގެންވަނީ

ން އެނގެން އޮތުމުގެ އިތުރަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖިނާއީ ޢަދުލުނިޒާމުގެ ތެރެއިން ލުތަކަށް ބެލުމަށްފަހުގައިކަޞޫއު

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި މަރުގެ އަދަބު ދިނުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށްތަކުގެ އިތުރަށް މަރުގެ އަދަބު ދިނުމަށް 

ށްފައިވަނީ ހަމައެކަނި ޤިޞާޞް ޤާނޫނުގައި ކުށްތަކެއް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި، މިމާއްދާގައި ބަޔާންކޮ

ހިފުމުގެ އަދަބު މަޢާފުކޮށްދިނުން ނޫންކަމާއި، އެމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަރުގެ އަދަބުގެ ތެރޭގައި ޤާނޫނުގައި 

މަރުގެ އަދަބު ދިނުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށްތައްވެސް ހިމެނޭކަން އެނގޭކަމާއި، 

ވަނަ 21ވަނަ ނަންބަރާއި، އެޤާނޫނުގ1ެ(ހ) ގެ ވަނަ މާއްދާގ5ެއެހެންކަމުން އެޤާނޫނުގެ

މަރުގެ އަދަބު ކަނޑައެޅޭ ކުށްތަކާއި އަދި ކަނޑައެޅިގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޠިލްކުރެވިއްޖެނަމަ، ޤާނޫނުގައިމާއްދާ ބާ

ގައި އަދަބު މަޢާފުކޮށް ދިނުމާއި ޤިޞާޞް ހިފުމަށްނޫން ގޮތުގައި އަދަބު ކަނޑައެޅޭ މަރުގެ މައްސަލަތަކު

ލިބިދޭ ބާރުވެސް ށްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ(ޙާކިމާ) އަލުއިކޮށްދިނުމާއި، އަދަބުގެ ބާވަތް ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް

މަޢާފް ދިނުމާއި މި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން އެދިފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފެންނާތީ، ންދާނެކަމަށް އުނިވެގެ

) ވަނަ 1ދާގެ (ހ) ގެ (ވަނަ މާއ5ްގެ ) 2010/2(ޤާނޫނު ނަންބަރު ޢަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މުން އެދެމާއްދާއަކީ މްލަގޮތެއްގައި ބެލުގެ އިބާރާތަށް ޖުވަނަ މާއްދ21ާނަންބަރާއި އެޤާނޫނުގެ 

މި މާއްދާތަކެއް ކަމަކަށް ޚިލާފުއެޅިގެންއާއި އިސްލާމީ ޝަރުޢީ އުޞޫލާ ކަނޑަޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ

ކޯޓުގެ އެއްވެސް ފަނޑިޔާރަކަށް ނުފެންނަކަމެވެ.އިޤަޟިއްޔާ ބެލި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހަ
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ދަބު ދިނުމާއި ޢަމަޢާފުދެންފަހެ، އިސްވެބަޔާންކުރުވު ކަންކަން އެގޮތަށް ހުރުމާއެކު،

) ވަނަ ނަންބަރާއި 1ދާގެ (ހ) ގެ (ވަނަ މާއ5ްގެ ) 2010/2(ޤާނޫނު ނަންބަރު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނު

ވަނަ މާއްދާ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާ 21ޤާނޫނުގެ އެ

ކޮށްދިނުމަށްއެދި މި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން ވާކަމަށް ބުނެ އެދެމާއްދާ ބާޠިލުޚިލާފުކަނޑައެޅިގެން 

ނެތްކަމަށް ކަމަށް ކަނޑައަޅާނެ ތަނެއް ދެމާއްދާ ބާޠިލުއްޗަށް ބިނާކޮށް އެފާހަގަކޮށްފައިވާ ސަބަބުތަކުގެ މަ

މިޤަޟިއްޔާ ބެލި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ކަނޑައަޅައި އެގޮތުގެމަތިން 

ޙުކުމްކޮށްފީމެވެ.


