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    ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު 
  ދިވެހިރާއްޖެ 

  
  

  ޚުލާޞާޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ 
  

 :  HC-A/374/2015 ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

 :   އިސްތިއުނާފު ކުރިފަރާތް

/ ޏ.ފުވައްމުަލއް * ދާއިމީ އެޑްރެސް: ޙަސަން ަފރީދުނަން:  *  ކަަރްނކާއާގެ، ހޯަދނޑު

.ޑީ *  : އައި / ޏ.ފުަވއްމުލައް  އެޑްރެސް:މިހާރުގެ*A277363ނަންބަރު ކަަރންާކއާގެ، ހޯަދނޑު

 
 ްތައްއިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތ:  

 :   -* ދާއިމީ އެޑްރެސް:  ޕޮްރެސިކއުޓަރ ެޖެނރަލްގެ އޮީފްސ* ނަން
 

 
  ި1437ޞަފަރު 05ޚް:ސްޓްރީ ކުރެވުނު ތާީރރަޖ  :ް1438 ޛުލްޤަޢިދާ 18 ނިމުނު ތާރީޚ  

  2017 އޯގަސްޓް 10              2015ޮނވެމަްބުރ17                 
  

                       
  ު1054: ނަންބަރު  ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފުކުރެވުނ/JC/2010)   1112/Cr-C/2010( 

 ިކޯޓު ކުރިިމނަލް  :ކޯޓު ންމެވި ނ 

  ެޤްަސދުގައި މީހަކު މުެރން  ބާވަތް: މައްސަލައިގ 

 :ް2010ޖޫނ22ްހުށަހެޅުނު ތާރީޚ  ު2015މެއި  13ނު ތާރީޚް: ނިމ  

 : ނޑިޔާރުންގެ މަޖްލީސް  މަްއސަލަ ެބލި ފަ

 ުނޑިޔާރު އޒ.ޢަބްދ ނޑިޔާރު އޒ.ޢަލީ ސަމީރު، ފަ ނޑިޔާރު އޒ.ޢަބްދުއްރައޫފު އިބްރާހީމް هللا ފަ   ޙަމީދު، ފަ
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 :ާދަޢުވާގެ ޚުލާޞ 

ޤަިޟްއާޔ ) Cr-C/2010 )1054/JC/2010/1112ގެ ނަްނބަރު ކޯޓު ުކރިިމނަލްމިއީ، 

ވާގޮތް ޝަރުޢީ އަދި ާޤނޫީނ ހަމަތާަކއެްއގޮތް ނުވާކަަމށްބުނެ އެމައްަސލަ އިސްިތުއާނުފ ނިމިފައި

/ ޏ.ފުވައްމުލައް ަޙަސން ފަރީދުގެއާ ކަރަްނކާ ކޮށްިދނުން އެދި  ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަހއިކޯަޓްށ  ގެ

.   ހުށަހެޅުމުން ބެލެވިފައިވާ ޤަިޟއްޔާެއެކވެ
  

  ފާަރތަކީ، ްޕޮރިސިކއުަޓރ ެޖނެރަލްގެ އޮީފހެވެ. މިޤަޟިއްޔާަގއި އިސްިތުއާނފު ރަްއދުވާ

  

 

  :ްފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައ 
  

ެގ ޤަޟިއްޔާ ) Cr-C/2010 )1054/JC/2010/1112ގެ ނަްނަބރު ކޯޓު ުކރިިމނަލް  - 01

 27ޙަަސން ަފރީުދ އިުތރު ބަޔަކާިއއެކު،  ،ިނމުނު ގޮތުގެ ިރޕޯޓަށް ބެިލއިރު، ެއޤަިޟއްޔާއަކީ ޝަރީޢަތް

އެހަިއކަްށހަިއިއރު، ޏ.ފުވައްމުލައް ޫދޑިގަން ޮބޑުފަންނުމަާގިއ  21:30ދުވަހުގެ  2010ޖެނުައރީ 

/ ކެުއފިނިގެ ކުރިަމތީގައި ހްުނަނ ފަޅުގޭގެ  ބަާހރުމަގާ ގުޅޭ ހަތަރު އަގޮޅިއަށް ގޮސް ޏ.ފުވައްމުލައް

/ ދޫޑިގަން، ާއސްާމނުގެ ޢަބްދު ޝުހާދުެގ  هللاފާުރުބރިމަތީަގއި ތިބި މީހުންގެ ތެެރއިްނ ޏ.ފުވައްމުލައް

މެއާއި ދިމާލްުނ ަކނާތު އަރިަކށްޓަށް މީނާގެ ަކނާުތގައި އޮތް ވަޅި އެއްފަަހުރ ަހރާލިަތްނ ދުށްކަމަްށ 

/ ދޫޑިގަން، ރީޫބ  ގދ.ފަެރްސާމތޮޑާ، މާތޮޑާއަވަށް ހީނާާމގެ މުޙައްމުަދ ޝަރީފްާއިއ، ޏ.ފުވައްުމލައް

ޝުހާދަށް ިލބުނު އަނިޔާައށް ބޭސްފަުރާވ هللا މުޙައްމަދު ޝާދް ުބނާީތއާއި، މިޙަމަާލގެ ަސބުަބްނ ޢަބްދު 

ޝުާހދު ނިޔާވެފަިއވާތީ، ަޙސަްނ ފަރީުދެގ هللا ދުވަހު ޢާބްދު  2010ޖެނުއަރީ  28ކުރަުމން ދިަނކޮށް 

މައްޗަށް ަޤޞްދުގައި މީހަކު ަމާރލުުމގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ދައުލަތުގެ ފަރާުތްނ ހުށަހެޅުމުްނ ބެލެުވުނ 

 މަްއސަލަެއްއަކން އެނގޭކަާމއި،

  

 2010ޖެނުއަރީ  27ދެންަފހެ، "ުޙުކމްކުރައްވާފައިވަނީ، ކޯޓުން  ުކރިިމނަލް އިަގއި ްއސަލަ އެމަ

ހައިިއރު، ޏ.ފުވައްމުލައް ދޫޑިގަން ބޮޑުފަންނުމަާގއި ބަހާރުމަގާ ގުޅޭ ހަތުަރ އަގޮޅި އަށް  21:30ދުވަހުގެ 

ތީގައި ހުްނަނ ފަޅުގޭގެ ޙަަސން ަފީރދު އިުތރު ބަޔަކާިއެއކު ގޮސް، ޏ.ފުވައްމުލައް،ކެއުފިނިގެ ކުިރމަ 

ޝުހާދުެގ هللا ފާުރުބރިމަތީަގއި ިތބި މީުހންގެ ތެރެިއްނ ޏ.ފުވައްމުަލއް / ދޫޑިަގން ާއްސާމުނގެ ޢަބްދު 
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މެއާއި ދިމާލްުނ ަކނާތު ައރަިކށްޓަށް ޙަަސްނ ަފީރދުގެ ކަނާތުަގއި އޮތް ވަިޅ އެއްފަހަރު ަހރާލިަތްނ 

ނާމާގެ މުޙައްމަދު ޝަރީފްއާއި، ޏ.ފުވައްމުލަްއ / ދޫޑިގަން، ދުށްކަމަށް ގދ.ފަެރްސމާޮތޑާ، މާތޮޑާއަަވށް ހީ

ުޝހާދަށް ލިުބނު އަނިޔާއަށް هللا ޫރބީ މުަޙއްަމދު ޝާޛް ބާުނތީއާއި، މިޙަމަލާގެ ސަބަބުން ޢަްބދު 

ޝުާހދު ނިޔާވެފައިވާީތ ކަމަށުްބނެ، هللا ދުވަހު ޢަބްދު  2010ޖެނުައރީ  28ބޭސްަފރުވާ ކުރަުމން ަދނޮިކށް 

ގެ ޙަަސން ފަރީދުގެ މަްއޗަށް ދައުލަުތން ކޮށްފައިވާ ޤަޞްދުގައި މީހަކު އާ ކަަރންކާޏ.ފުވައްމުލަްއ/ 

ހާއުިރ  09:30މަރާލުމުގެ ުކށުގެ މިދަޢުވާ ޝަރީޢަުތްނ ބެލިބެލުމްުނ، ޙިާދާސ ިހނގިކަމަށް ުބނާ ރޭގެ 

ަބސް ދީަފިއ ޙާދިސާ ހިނގިކަމަށް ބުާނ ތަނަށް ގޮސްަފއި ނުާވނެކަމަށާއި، ަޙަސްނ ފަރީދާއި ދެކޮޅަށް ހެކި

ތިބި މީހުންަނށް ަޙސަން ފަރީދު ފެުނނަސް ޭނނގޭެނކަމަްށބުނެ، ދަުއލަތުންކޮްށފައިވާ ޤަސްުދގައި މީަހުކ 

މަރާލުމުގެ ުކށުގެ ދަޢުވާއަށް ޙަަސން ފަރީދު ިއްނާކުރުކާރިއރު، ޙާދިސާ ިހނގިތަނަށް ަޙަސން ފަރީުދ 

ޝުހާދުގެ ގަޔަށް  ަޙަސން ަފީރުދ هللا ބްދު ދިޔަކަާމއި، ޙަސަން ަފީރދަކީ ާކކުކަްނ ެއނގޭކަމާިއ، ޢަ

ވަޅިޖެހިކަމާއި، ވަޅިޖެހި މަންޒަރު ފެނިފައިވާަކން، ދައުލަތުެގ ފަރާުތން ހުށަހެޅިެހިކްނގެ ހިެކބަުހން 

ޖެނުައީރ  28ޝުހާދަްށ ލިބުނު ައިނޔާއަށް ޭބސްަފރުވާ ކުރަުމްނ ދަނިކޮށް، هللا އެނެގން އޮުތމާއި، ޢަބްދު

ުޝހާުދގެ هللا ނިޔާވެފައިވާކަން ދައުަލުތން ހުަށހަޅާަފއިވާ ޢަބްދު ޝުހާދުهللا ދުވަހު، ޢަބްދު  2010

މަރުފޯުމން ެއނގެން ޮއތުމުން، ޤަސްދުަގއި މީހަކު މަރާލުމުގެ ކުުށން ަޙަސްނ ފަރީދު ކުށްެވިރވެއްޖެ ކަަމްށ 

) ޝުހާދުގެ ަބއްޕަ (މަުޙއްަމދު ުޙަސިއންهللا ުޝހާދުގެ ވާރުަތވެިރންކަމަށްާވ ޢަބްދު هللا ަކނަޑއަޅާ، ޢަްބދު 

) ޭބނުންަވނީ ެއދެމަިފިރންގެ ަދރިފުޅު ޢަބްދު  ޝުހާދުގެ هللا އާއި އޭނާެގ މަންމަ (ަޚދީޖާ މަުޙއްަމދު

) އާއި هللا މަރާލިީމހާގެ ކިބައިން ިޤޞާޞް ހިފަންަކން، ޢްަބދު ޝުހާުދގެ ބައްޕަ (މުޙައްމަދު ުޙަސިއން

) ެގ ަބޔާނަްށ ެބލުމުން އެނެގން ޮއތުމާއި ަޝރުޢީ ުނވަތަ ޤާޫނީނ ، އޭނާގެ ަމންަމ (ޚަދީޖާ މުޙައްމަދު

ވަނަ މާްއދާެގ  88ގޮތުން ކޮށްފައިވާ އަުމަރަކށް ނުކިޔަަމންތެރިވުމަކީ ުކށެއްކަމަށް ާޤނުޫނލް ުއޫޤބާތުގެ 

(ހ) ގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވުމާއި، އެމާއްދާގެ (ރ) ގައި މިފަދަ ކުށުގެ ޢަމަލުގެ ސަަބުބން މީަހުކ 

ިއްސލާމީ ޝަރީަޢތުގައި ަކނަޑއެޅިފައިވާ އަދަބެއްކަމަްށ  މަރުވެއްެޖނަަމ، އެކުށުްކިރ މީހެއްގެ ައދަބަކީ

/ ަކަރްނކާ 88ބުނެަފއިވާތީ، ޤޫާނނުްލ އުޤޫބާތުގެ  ެގ އާ ވަަނ ވަނަ ާމްއދާގެ (ރ) ގެ ދަށުން ޏ.ުފވައްމުލައް

.   ަޙަސން ފަރީުދ މެުރމަށް ުޙުކމްކޮށް މަްއަސލަ ނިންމީމެވެ." މިފަދައިްނނެވެ

  

ނިިމފައިވާގޮތް ޝަރުޢީ  ަޤޟިއްޔާ Cr-C/2010/1112ގެ ނަްނަބުރ ޯކޓު ުކރިިމނަލް - 02

/ އާަކަރންކާ އަދި ޤާޫނީނ ހަމަތަާކ ެއއްގޮތް ނުާވަކމަށްބުެނ އެަމްއސަލަ އިްސތިއުނާފުކޮށްިދނުްނ އެިދ  ގެ
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ެބހޭގޮތުން  ަތކާއިނުކުތާ ހުށަހަޅާ އެުނކުތާ (ފަހެއް) 5ަފރާުތން  ޏ.ފުވައްމުލައް ޙަަސން ފަރީދުގެ

.ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހަިއކޯ  އެގޮތުން ހުށަހަާޅފައިވާ؛ ޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖްލީހުގައި ވާހަކަ ދަްއކާަފއިވެއެވެ

 

  ަޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ެހިކންގެ ހެިކބަސް ައޑުއެުހމެއްނެތި، ، ނުކުތާއަކީފުރަތަމ

އްސަަލ ހަމަެއކަނި ތަޙްީޤޤަށް ދީަފއިވާ ބަާޔން ޞައްހަަކމަށް ބުނި ުބނުމުގެ މައްޗަށް ެއކަނި ަބއްލަވައި މަ

ޤަޟިއްޔާާއިއ،    HC-A/335/2009ނިންމަވާފައިަވނީ ދިވެިހާރއްޖޭގެ ހަިއކޯޓުގެ ނަންބަރު 

2012/HC-A/122  2008ޤަޟިްއޔާއާއި، ނަްނަބުރ/HC-A/171  ޤަޟިްއޔާަގިއ

 ނުކާުތއެވެ. ަކނަޑއަޅުއްވާފައިވާ އުޞޫލާ ޚިލާފަށް ކަަމށުްބނެ ހުށަެހޅި

  

 :ީތަކާ ގުޅޭގޮތުން ަޙސަން ަފރީުދގެ ފަރާތުން ހުށަެހިޅ ހެކިންެގ ބަޔާން ދެވަނަ ނުކުތާއަކ

ަޝީރޢަތުގެ މަޖިލީހުަގއި އިއްވާފައި ވީނަމަވެސް، ެއަބޔާަނށް ރިޢާޔަްތުކަރއްވާފައި ުނވާކަމާއި،  ބަޔާން

ޝަރީޢަތް ިނމުނު ގޮތުގެ ިރޕޯޓުގައި އެބަާޔން ހިމަުނއްވާފައި ނުވާކަމާއި، ެއބަާޔން ހުށަހެޅުނުކަްނެވްސ 

. ފާހަގަކޮށް  ފައި ނުވާކަމަްށުބެނ ހުށަހެޅި ުނުކތާއެވެ

 
 ުތިންވަނަ ނ: ވަނަ ާމްއދާގައި ުބނެަފއިވާ އުޞޫލްުނ ާޤޫނނީ  53ޤާނޫުނައސާސީގެ  ކުތާއަކީ

 ވަކީލެއްގެ ފުރުޞަތު ިލިބދީފައިނުވާ ަކމަށްބުނެ ހުަށހެޅި ނުުކތާއެވެ.

 
 : ހެކިަބހަްށ އަނިޔާިލބުނުފަރާތެްއ ޙާިޟުރކޮށް، ޭއނާގެ  ހަތަރުވަނަ ނުކުތާއަކީ

ޤަޟިއްާޔިއްނ  HC-A/28/2014ރިޢާޔަްތކަުރއްވާފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހަިއކޯޓުގެ ނަްނަބުރ 

ނަޑއަޅުއްވާފައިވާ އުޞާޫލއި، ދިވެިހާރއްޖޭގެ ހައިޯކޓުގެ ނަްނަބުރ  ޤަޟިއްޔާާއިއ،  HC-A/58/2011ކަ

ލާފަށްކަްށބުެނ ހުށަހެިޅ ޤަޟިއްޔާއާ ޚި  HC-A/191/2013އަދި ދިވެިހާރއްޖޭގެ ހަިއޯކޓުގެ ނަނަްބުރ 

 .  ނުކުތާއެވެ

 
  : ދިފާއީ ހެިކން ޙާިޟުރކުރުެމއްނެތި މަްއަސލަ ިނންަމވާފައިވަީނ ފަސްވަނަ ނުކުތާއަކީ

ޤަޟިއްޔާިއން ަކނޑަައޅުއްވާފައިވާ  SC-A/36/2011ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސުްޕީރްމ ކޯޓުގެ ނަނަްބރު 

.  އުޞޫލާ ިޚލާފަށްކަމަށްބުނެ ހުށަހެޅި ނުުކތާއެވެ
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ިނމިފައިވާގޮތް ޝަުރީޢ  ޤަޟިއްޔާ Cr-C/2010/1112ގެ ނަްނބަރު ކޯޓު ރިިމނަލްކު   - 03

/ އާަކަރންކާ ިއްސތިއުނާުފކޮްށިދނުން އެދި  ަޤޟިއްޔާއްގޮތް ނުވާަކމަށްބުެނ އެއަދި ާޤޫނީނ ހަމަތަކާ އެ  ގެ

 ،ށައިަތކަށް ހުށަަހޅާފައިވާ ނުކުތާަފރާުތން ިއްސތިއުނާފު ުކރުމަޏ.ފުވައްމުލަްއ ަޙަސން ފަރީދުގެ 

ގުޅިގެން ދިވެިހރާއްޖޭގެ ަހއިކޯޓުގެ ަޝރީޢަތުގެ މަިޖލީހުގައި ަދްއކާފައިވާ ވާަހކަަތކަށާއި،  ކާއި އެުނކުތަ 

.  މަްއސަލަާއއި ގުޅުންހުރި ިލޔެކިޔުންތަކަްށ ބަލާިއރު ައންނަިނވި ކަނަްތއްތައް ފާހަގަކުރެވެއެވެ

 

ްލ  ކޯޓުގެ  ނަްނަބުރ ިއސްތިުއނާުފކުރެވިފައިމިވާ  ކުރިމިނަ  (ހ) ފުރަތަމަކަމަކީ، 

1112/Cr-C/2010  ްަޤޟިއްޔާގައި ދައުލަތުގެ ފަރާތުްނ ބަޔާްނުކރާ ޙާިދާސ ސިފަކޮށްީދފައިވާ ގޮތަށ 

ެދއަވަށެއްގެ ގުޫރޕެއްގެ ތެރޭގަިއ ހިނގާފައިާވ މާރާާމރީެއްއގައި ަޙަސްނ  ބަލާއިރު، ިމއީ ޏ.ފުވައްުމލަކުގެ

هللا ޫދޑިގަްނ، ާއސްމާނުެގ ޢަބްދު އްގެ ަސަބުބން އެރަށު ފަރީދު ބައިވިެރވެ ަޙަސްނ ފަރީދު ކުަޅ ޢަމަލެ

ޝުހާދުގެ ިނޔާވެފައިވާތީ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ކުރާ ދަޢުވާއެއްކަާމއި، މިމަްއަސލައާއި ގުޅިގެްނ ފުލުހުންެގ 

ތަޙުޤީޤު ިރޕޯޓުގައި ބަޔާްނކޮށްފައިާވ ގޮތުން މިމާރާާމީރއަކީ މިމައްަސަލ ފަރާތުން ތަްއޔާރުޮކށްފައިވާ 

ުއނާްފކުރާ ޙަަސން ފަރީދުގެ އެްއަބނޑު ެއއަްބފާ ކޮއްކޮ މުޙައްމަދު ޢަލީ، ދޫޑިގަން އަވަުށެގ އިސްތި

ގަތުމުން ެޕއްގެ ަބޔަުކ އޭނާގައިގަިއ ތަޅާފިހާަރއެްއަކިއރިން ލާފަިއ އެަކނި ަސއިކަލުގައި ަދނިޮކށް ގްރޫ

ިހނގާފައިވާ ބަދަލުހިފުމެްއކަަމްށ  އެވާހަކަ ގެއަށް އަިއސް ަޙސަން ަފރީަދށް ކިަޔއިިދުނމުން މީގެ ަބދަލުގައި

ތަޙުީޤޤަށް ެބލެވޭކަމަށް ެއިރޕޯޓުގައި ާފހަގަކޮށްފައިާވކަްނ ެއނގެްނ ޮއންަނއިރު، މިމައްސަަލާއއި ގުޅޭގޮތުްނ 

މިތީާރޚުގައި ަޙސަން ފަރީުދގެ ފަރާތުްނ ތަޙްީޤޤަށް ީދފައިވާ ބަާޔުނގައި އޭާނއަްށ  2010ޖެނުައީރ  30

" ކަމަށާއި، ިމމަްއސަލައިގެަޔނީ "ޢާއްމުކޮށް ަވނަމަަކށް ކި  ަފރީދު ބޭުނންަވީނ  ތަޙްީޤޤުގައި ަޙަސން ގެިރްނޕޯ

ހަނު ުހންަންނކަމުގައި ުބެނ މިމައްސަލަާއއި ގުޅިގެން އިުތރު ެއއްވްެސ ވާހަކަެއްއ ތަްޙޤީޤުގަިއ ދައްކާފައި 

.   ނުވާަކން ެއނގެން އޮްނަނަކމެވެ

  

ޓުގައި ހިނގާދިޔަ ގޮތުގެ މައްޗަށް ފެންަންނުހިރ ިރިމނަލް ކޯމިމައަްސލަ ކު  (ށ) ދެވަނަކަމަކީ،

ލިޔުންތަކުގެ އަލީގައި ބަާލއިރު، ަޙސަްނ ފަރީދުގެ މައްޗަށް ދައުަލތުގެ ފަރާތުްނ ހުށަހެޅި ަޤްސދުގައި މީަހުކ 

ކޯުޓގައި ޭބއްވި ަޝީރަޢްތ  އަޑުެއހުން ކްރިިމނަލް 5މެރުމުގެ ކުުށގެ ދަޢުވާއާއި ގުޅިގެން ޖުމްލަ 

މާއި، މިގޮތުން ަޙަސްނ ފަރީދުގެ މަްއޗަށް ޤަސްުދގަިއ މީހަކު މަރާލުމުގެ ުކށުގެ ދަޢުާވ ހިންގާފައިވާކަ 

މިދުވަހުކަާމއި، މިދުވަހު ދައުލަތުގެ ފަރާުތން ދަޢުާވ  2010ޖުލައި  18ދައުލަތުގެ ފަރާުތން އުފުާލފައިވަނީ 

މަށާއި، ދަޢުވާއަްށ ހުށަހެޅުމުްނ ަޙަސްނ ފަރީދުެގ ފަރާުތްނ ުބނެފައިަވނީ ދަޢުާވ ސާފުވެއްެޖކަ 
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އްިނާކުރުކާރަކމަށާއި މަްއަސލައިގައި ުކރިައށްދާން ޭބނުންަވީނ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީެތިރކަާމިއ 

އޮގްަސްޓ  18އެކުގައިކަމަްށ ބުނެ އެފަދައިްނކަމާއި، މައްސަލައިގެ ދެވަނަ އަުޑ އެހުން ބޭްއވިފައިވަނީ 

ގެ ފަރާތުން ުބެނފައިވަނީ ިމދަޢުވާއަށް ޭއާނ މިދުވަުހކަމާއި، މިދުވަހުވްެސ ަޙަސްނ ފަރީދު 2010

 2011ެއްޕރީލް  07އްިނާކރުުކާރަކމުގައިކަމާއި، މައްސަަލިއގެ ތިންވަނަ އަޑުެއހްުނ ބޭްއވިފައިވަނީ 

މިތާީރޚުގަިއަކމާއި، މިދުވަހު ޙަަސން ފަރީދުގެ ފާަރތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުގައި ުބނެފައިަވނީ މީާނެގ 

ވަކީލެއްގެ ެއހީެތރިކަމެއް ބޭުންނކަމަށް  ޤާޫނނީދަޢުވާގައި ުކރީގެ މަޖިލްިސތަކުގައި  މައްޗަށް ުހަށހެޅުނު

ބުިނނަމަެވސް ަސުރކާރުެގ ފަރާުތންވެސް އަދި ައމިއްލަގޮތުންެވސް ވަކީލެއްެގ އެހީެތިރކަްނ ބޭުންނނުާވީތ 

ޝަރީޢަތުގެ މަޖްލީހުަގިއ  ވަކީލަާކއި ުނލައި މައްސަަލ ުކރިޔަށް ގެންގޮސްދިނުަމށާއި މައްސަަލއާއި ގުޅިގެން

އަމިއަްލއަށްކަމަްށބުނެ އެފަދައިންކަމާއި، އަދި މިމައްސަލައިަގއި ޙަަސްނ މީނާގެ ފަރާުތން ވާހަކަ ަދއްކާނީ 

ފަރީދުގެ ަފާރތުންވެްސ ހެކި ހުށަހަަޅްނ ހިުރކަމަްށ ބުނެ ނަްނތަކެއް ުހށަަހޅާފައިވާކަމާއި، މިދުވަހުގެ 

ުތން މިަދޢުވާއާއި ގުޅިގެން ހުަށހަޅަން ަޤްސުދކުރާ ހެިކްނަނީކ ޮކބަިއަކްނ އަޑުއެހުމުގައި ދައުލަތުގެ ފަރާ

ވަަނ އަޑުއެުހްނ  4ބަާޔންކޮށް ައދި ަޤރީނާެގ ގޮތުގައި ލިޔުންަތއް ހުަށހަޅާފައިވާކަާމއި، މަްއސަލައިގެ 

ގެ ފަރާުތްނ ގައި ކަމާއި، މިދުވަހުގެ އަޑުެއހުމުގައި އޮތީ ދައުަލތު 2011ސެޕްެޓމްބަރ  18ބޭއްވިފައިވަީނ 

ހުށަހެޅި ެހިކންގެ ެހކިަބސްނެުގންކަާމއި، މިގޮތުން ހެކިންގެ ެހކިބަހާިއ ގުޅިގެން ަޙަސްނ ފަީރދުއަށްެވްސ 

އެެހކިންާނިއ ސުވާުލުކުރމުގެ ފުުރސަތު ދެވިފައިވާކަން ެއނގޭކަމާއި، ަމްއަސލައިގެ ަފހު ައޑުއެުހްނ 

ެއހުމުގައި އޮތީ ަދުއލަތާިއ ަޙަސން ަފރީުދެގ ގައި ިމދުވަހުގެ އަޑު 2013މާރިުޗ  14ބޭއްވިފައިވަީނ 

ކޯޓުްނ ޝަީރަޢްތ  ފަރާތުން ުޚލާސާ ަބޔާްނ ހުަށހެޅުންަކން ެއނގަޭކމާއި، މިމައްަސލައިގައި ދަށު

ހޫިރްއޔާެގ ށް ބަލާއިރު، ިދވެހާިރއްޖޭގެ ޖުމްހިންގާފައިާވ އިޝާރާްތުކރެުވނު އިުޖާރއާތުތަކުގެ މައްޗަ

(ކ) ގައިވާ އެންމެހައި ަޙްއޤުތަކެއް ަޙަސްނ ފަރީދަްށ  ،(ޅ) ،ގެ (ބ)ވަނަ މާއްދާ 51ޤާޫނނުައާސީސގެ 

ވަނަ މާއްާދގައި ބަާޔްނުކާރ  53ލިބިދީފައިާވަކން ެއނގެން އޮނަްނކަމާއި، މީގެ އިތުރްުނ ާޤނޫުނައާސީސގެ 

މާއި، އުސޫުލން ވީަކލެއް ހޯދުމަށް ަޙސަން ފަރީދަްށ ލިިބ އޮތް ޙައްޤު ޝަރީޢަުތްނ މަޙްރޫމް ކޮްށފައިނެްތކަ

އެފުުރަސތު ަޙަސން ަފީރދު އަމިއްަލައށް ދޫކޮށްީލަކން ަޙަސްނ ފަރީދުގެ ފަާރތުން ދަުށކޯަޓށް ދީފައިވާ 

.   ބަާޔންަތކުން އެނޭގކަމެވެ
  

ަޙަސން ަފރީދުގެ މައްޗަްށ ަދުއލަތުގެ ފަރާތުން އުފުލާފަިއވާ ަޤސްދުގަިއ (ނ) ތިންވަނަކަމަކީ، 

  ަޙަސން ފަރީދު ިއންާކުރޮކށްފަިއވާތީ މިދަޢުވާ ާސބިުތކުރުމަްށ މީހަކު މަރާުލމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއަށް 
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ދައުލަތުގެ ފަރާުތން ހަުށެހޅި ހެކިންގެ ހެކަިބސް ނެގިފައިވަނީ ސިއްރު ެހިކންގެ ގޮތުގައި ކަމާއި، މިގޮތުްނ 

  މީހަުކ ހިެކަބްސދީފައިވާއިރު، 7މިމައްސަލަާއިއ ގުޅިގެން ޖުމްލަ 

/ ދޫޑިގަން ަހތަރު އަނގޮޅި ަގިއ ދީފައިވާ ހިެކަބހު 1ހެކިވެރިޔާ   މީނާ ޏ.ުފވައްމުލައް

ަސއިކަލެއް އަިއކަމަށާއި، އެމީުހންގެ ތެރޭގައި ަޙަސން ަފީރުދ  2ކަންމަްއޗަށް މަޑުކޮށްލިަތނުން 

ނަޑކަށް  އިްނޗި ހްުނނަވަުރގެ ވަޅިެއްއ  6ހުރިކަަމާށއި، އޭނާގެ ަކނާައތުގައި ތިލައިގެ ދިގުމިނުގައި ގާތްގަ

ށާއި، މީާނ ސަިއކަުލްނ ފުންމާގެން ފޭބުމަށްފަހު ދުވެފައި މުޙައްމަދު ަރީޒްނ އާ ދިމާލަްށ އޮއްވާ ދުށަްކމަ

ކަނާއަތުގައި އޮތް ވަޅި މުޙައްމަދު ަރީޒންގެ ަބނޑަށް އެއްަފހަރު ަހރާލުމަށްފަުހ މުޙައްމަދު ހާމްގެ މެޔަށް 

އި ިދމާއަށް ވަޅިެހރުމުްނ ޝުހުާދ ޝުހާދުެގ ަބނޑާهللا އެއްފަހަރު ަވޅި ހަރާލިަތްނ ދުށްކަމަށާއި، އަދި ޢަބްދު 

ިމަކން ިހނގާދިަޔ  ހަޅޭއްލަވައިގަތުމަށްފަހު ދުއްަވއިގަތްތަްނ ދުށްކަމަށް ުބނެފައިވާކަން އެނގެން އޮންނައިރު،

  ގޮތުގެ ތަފްީސލު ބަާޔނެއް ތަޙްީޤޤަށް ީދފައިވާކަން ެއނގޭކަާމއި،

  

/  2ހެކިވެރިޔާ  ދޫިޑގަން ެކއުފިިނގެ ެތޭރަގިއ ދީފައިވާ ެހިކބަހުގައި މީނާ ޏ.ފުވައްމުލަކު

ޒާިހުރއާިއ ަޙަސން ަފީރދު ސައިކަެލްއގައި ގޮްސ ހަތަރުއަނގޮިޅ هللا ހުްނނަ ޖޯލިަފތިމަތީގައި ިއންދާ ަޢބްދު 

އިްނ ޝުހާުދގެގަޔަށް ވަޅި ެހރިަތން ދުށްކަމަށް ުބނެފައިވަާކްނ ެއނެގްނ  ގެން މަގުމަތީގައި މަޑުކޮށް

  ތްަފސީލު ބަާޔެނއް ތްަޙޤީޤަށް ދީފައިވާކަން އެނޭގކަމާއި، މިކަން ހިނގާދިޔަ ގޮތުގެ އްޮނނައިރު،

  

މީހުަކ  04ދީފައިވާ ހިެކބަހުގައި، މީނާވެސް ެކުއފިނިގެ ފާރުަމތީގައި އިންާދ  3ހެކިވެރިޔާ 

ފަރީދު ގޮސް ޝުހާދުގެޔަާށއި، ރަީޒންެގ  ަސއިކަލުގައި އައިތަން ދުްށކަމަށާއި، ުޝހާދު ާފރުމަީތގައި ަޙަސން

ގެ ގަޔަށް ވަޅިހެރިތަން ުދށްކަމަްށ ުބެނފައިވާކަްނ ެއނގެން އޮންަނއިރު، މިަކްނ ހިނގާިދަޔ ގަޔަށާއި، ހާމް 

  ގޮތުގެ ތަފްީސލު ބަާޔނެއް ތަޙްީޤޤަށް ީދފައިވާކަން ެއނގޭކަާމއި،

  

ދީފައިވާ ެހކިބަހުގައި ަޙަސން ފަރީުދ ޝުހާދުގެ ގަޔަށާއި، ަރޒީންގެ ގަޔަާށިއ  4ހެކިވެރިޔާ 

މިކަން ިހނާގދިޔަ ގޮތުގެ  ރިތަން ދުށްކަމަށް ބުނެފައިވާަކްނ އެނގެން އޮންނައިރު،ހާމްގެ ގަޔަށް ވަޅިހެ

  ތަފްސީލު ަބާޔނެއް ަތޙްީޤަޤށް ދީފައިވަާކން ެއނގޭކަާމއި،

  

ދީފައިވާ ހެިކބަހުަގއި މީނާވެސް ެކއުފިނިގެ ޖޯލީގައި އިންދާ މިމަންޒަރު ަވރަްށ  5ހެކިވެރިޔާ 

ކަާމިއ އަދި ަޙަސން ފަރީދު ޝުހާދުގެ ގަޔަށް ވަޅިޖެހިތަން ރީތިކޮްށ ގާތުން ފެނިފައިވާކަމަށް ުބނެފައިވާ



  HC-A/374/2015 ޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާޤަ
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ިމކަްނ ިހނގާިދޔަ ގޮތުގެ ތަފްސީލު ަބޔާެނއް ތްަޙޤީަޤްށ  ފެނުުނކަމަށް ުބނެަފއިވަާކްނ އެނގެން ޮއނަްނިއރު،

  ދީފައިވާަކން އެނޭގކަމާއި،

ށް ވަޅި ހެރިަތްނ ަރޒީނު ޝުާހުދ އަދި ހާމްގެ ގަޔަދީފައިވާ ހެކިބަހުގައި  6ހެކިވެރިޔާ 

މީހުްނވެސް ވަޅި ގެނައިކަމަށާއި، އައީ ވަޅި ފޮރުވައިެގްނކަމަށާއި، އެްނެމ  4ދުށްކަމަާށއި މާރާމާީރ ިހްނގި 

ފުރަތަމަ ހަަމލާދިނީ ަރީޒްނގެ ގަޔަށްކަމަށާއި، ެދން ވަޅި ޖެހީ ޝުހާދުގެ ގަޔަށްކަމަާށއި ަޙަސން ަފީރުދ 

އެނެގން އޮްނނަިއރު، ިމަކން ިހނގާދިަޔ ގޮތުގެ ތަފީްސލު ަބޔާެންއ  ވަޅިޖެހިތަން ދުށްކަމަށް ުބނެފައިވާކަން

  ތަޙްީޤޤަށް ީދފައިވާކަން ެއނގޭކަާމއި،

  

ދީފައިވާ ހިެކބަހުަގިއ މީނާއަށްވެްސ މިމާރާާމީރގެ މަންަޒުރ ަރނގަަޅްށ  7 ހެކިވެރިޔާ 

ގެ ގަޔަށް ވަޅި ޖެހިކަމަްށ ފެނުުނކަމަށާިއ، ފުރަތަމަ ވަޅިޖެހީ ރަީޒންގެ ަގޔަށްކަމަށާއި އެއަްށފަހު ުޝހާދު 

ބުނެަފއިވާަކްނ އެނގެން ޮއންަނއިރު، މިކަން ހިނގާިދޔަ ގޮތުގެ ތަފްސީލު ބަާޔެނއް ތަޙްީޤޤަްށ ދީފައިވަާކްނ 

  އެނގޭކަާމއި،

  

އިޝާރާްތކުެރވުނު ހެކިންެގ ހެިކަބްސތަުކގެ މައްޗަްށ ަބލާިއރު، މިމައަްސލައިގައި ހެކިްނދީފަިއާވ 

ފުެނުނކަަމްށ  ީރްއޗަށް ފަރީުދ ވަޅިހެރިތަްނ ަވަރށް ޝުހާދުގެ ގަޔަށް ަޙަސން هللا ހިެކަބސްތުަކްނ ޢަބްދު 

ހުރިހާ ހެކިެވިރންެވސް ވަރަށް ަޔީޤންަކމާއިެއކު ުބެނފައިވާކަމާއި، އަދި ަޙަސްނ ފަރީދު ެއަބއެއްގެ ގަޔަްށ 

ަކން އެނެގްނ ވަޅިޖެހުމުން އަިނޔާވި މީހުންގެ ނަްނަތއްވެސް އެްއވެސް ޚިލާެފއްނެތި ެހިކްނ ބުނެފައިވާ 

އްޮނނައިރު، މިމާރާމާރީ ިހންގުމުގައި ެއންމެ ގަިނ މީހުންގެ ގަޔަށް ވަޅިހެރީވްެސ ަޙަސން ފަރީުދަކމަްށ 

އެމީުހންގެ ފަރާުތން ަތްޙީޤޤަށް ދީފައިާވ ަބޔާންަތކުަގއި އަިދ ަޝރީޢަތަްށ ދީފައިވާ ެހކަިބްސތަުކަގިއ 

ޝުހާދުގެ މެޑިކޯލީގަްލ هللا ޢަބްދުއެކު ހުށަަހާޅފައިވާ  ބުާނަކން ފާަހގަުކރެވެން ޮއންަނއިރު، ިމމަްއސަލަާއއި

ނަޑކަށް ޝުހާދަށް ލިބިފައިވާ ައިނޔާތަކުގެ ތަްފީސލުގައި ދިުގމިނުގައި ގާތް هللا ރިކޯޑަްށ ބެުލމުން ޢަބްދު   5ގަ

ނަޑކަްށ  ސމ ތޫނު އެްއޗެްއ ފުންކޮްށ މޭގެ ކަާނއަްތ ފަރާތަްށ  3ސމ އާިއ ފުޅާމިނުގައި ގާތްގަ

ނޑުގެ   )ވަނަ ކަށިަގނޑާއި ދެމެދު  6ވަނަ ކަށިަގނޑާއި  5(ކިހިލިފަތިާއ ދިމާލްުނ މޭކަށިގަ

ރަްމއަށް އަިނޔާވެފައިވާކަާމިއ، ޒަޚަމްވެފައިާވކަމާއި މޭގެ މަސްަގނޑު ފޫއަޅުވައި ކަނާއަތު ފުއްާޕމެއާއި ޑައިފް 

ނޑަށް ގެއްލުމުގެ ަސބަބުން  މޭގެ ކަނާއަްތ ފަރާތަށާއި ަބނޑުގެ ެތެރއަށް ވަރަށް ބައިވެުރ ލޭަޖމާވެ ހަށިގަ

.   މަރުވެފައިވާަކމަށް އެލިޔުުމގައި ފާހަގަކޮްށފައިވާކަން ެއނގެން އޮްނަނކަމެވެ
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ުއަލތުގެ ފަރާތުްނ ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންަތްއ މިމްައސަލަާއއި ގުޅިގެން ދަ(ރ) ހަތަރުވަނަކަމަކީ، 

ުޝާހދުގެ މެޑިކޯ ލީގަލް ރިކޯާޑއި އޭނާގެ ަމުރާސިބތުުކިރ ލިޔުމާއި ެމދު ޙަސަްނ هللا ކަމުގައިވާ ޢަބްދު 

ފަރީދުގެ ަފާރތުން ސުވާެލއް އުފައްދާަފއިނެތްކަމާއި، މިމްައސަަލއާއި ގުޅިގެން ހިެކަބސްީދފައިވާ ހެިކްނ 

ސްދިނުމުން އެެހކިބަާހއި ގުޅިގެން ަޙަސން ަފީރދުގެ ފަރާތުްނ ހެކިެވރްިނާނއި ޢާއްމުޮކްށ ދަށުކޯޓުގައި ހިެކބަ 

ކުރިމަތިކޮށްަފއިވާ ސުވާލުަތަކކީ، ަޙަސްނ ފަީރދު ޙާިދާސ ހިނގިަތނަށް ިދޔަީއ ަސިއކަލެއްގަިއތޯއާއި، އެީއ 

ތޯ އާއި މި ުސވާލުތައަްކްނ ކޮންކުަލއެއްެގ ކޮން ްބޭރންޑެއްގެ ަސިއަކލެއްތޯާއއި، ވަޅިޖެހީ ކޮްނ އަތަކުން 

އެނެގން ޮއްނނައިރު، ިމުސވާލުތަކުގެ ޖަވާބުގައި ަބެއއްެހކިވެރިން އެކަން ަހނާދންެނތްކަމަށް އަދި ަބެއްއ 

ހެކިެވިރން ެއކަނަްކން އެަފރާތްަތުކން ތަޙްޤީޤަށް ދީފައިވާ ބަާޔނުގައި ކިަޔއިީދަފއިވާނޭކަމަށް ބުނެފައި އޮްނަނ 

ށް ަޙަސްނ ފަރީދު ވަޅިްނ ޙަމަލާދިންަތން ދުށްކަމަްށ އެެހކިެވިރްނ ދީފައި އޮްތ ޝުހާދަ هللا އޮތުމަކީ ަޢްބދު

ހިެކަބސް ަނފީވެގެންދާވުަރގެ ކަންތައްަތކެއް ނޫްނކަާމއި، އަދި މިފަދައިން އެަފރާތްަތުކން ބުނެ ތަްޙީޤުޤ 

ުރ       ބަާޔނަށް ަޙވާލާދިނުމީަކ ދިވެިހރާްއޖޭގެ ހަިއޯކޓުްނ މީގެ ުކިރްނ ިނންމާފައިވާ ަންނބަ 

2009/HC-A/335  ިފަަދ ޤަޟިއްޔާތަކުގައި ަކނަޑއަޅާފައިވާ ުއޫސލުްނ ޭބރުންީދފައިވާ ެހކިަބހެްއކަމުަގއ

  ބެލެވެްނނެތްަކމާއި، 

  

މިމްައސަަލ ިއސްިތުއާނފުުކރަމުްނ ަޙސަން ަފީރުދގެ ފަރާުތްނ ދިވެިހރާއްޭޖގެ ހަިއކޯޓުގަިއ  

އުފައްދާަފއިާވ ިކބަސްިދން ފަރާތްަތކުގެ ހިެކބަާހއިމެުދ ދައްކާަފއިވާ ވާހަކަަތުކގައި ދަށުކޯޓުގައި ހެ 

ސުވާލުތަކުގެ ތެރޭގައި ެހިކންެވރިންގެ ެހިކބަހުގައި ފުށުެއރްުނތައް އަެބުހިރކަމަާށއި މިގޮތުން ހެކިެވިރްނެގ 

ނަޑށް ވަޅި ޖެހިކަމަށް ުބނެފައިވާއިރުهللا ތެެރއިން ބަެއއް ފަރާތްަތުކން ަޙސަން ަފރީދު ޢްަބދު  ، ޝުހާދުގެ ބަ

ބަެއއް ެހކިވިެރން ބުނެފައިވަނީ ވަޅިދަމާލީކަމަށާއި ވަޅި ހެރީކަމަށް ބުނެަފއިުނވާކަމަށާއި، އަދި ވަިޅ 

ހެރިގޮތުގެ ތަރުތީބު ކިަޔިއދިނުމުގައިެވްސ ހެކިެވިރންެގ ފުށުއުެރންތަްއ ުހިރކަމަށާއި، މީގެ އިުތުރން 

މަށް ބުެނ މިފަދަކަންތައްތަެކއްަކން ެއނެގްނ ކަނާއަުތން ީމހެއްގެ ކަނާުތ ައރިކައްޓަްށ ވަޅިއެއް ުނޖެހޭެނކަ

ކޯޓުގައި ހެިކަބްސދިން ހުރިހާ ފަރާތްަތުކްނ  އްޮނނައިރު، އިާޝރާްތުކެރވުނު ފަދައިްނ މިމަްއސަލަިއގައި ދަށު

ޝުހާދުގެ ގަޔަށް ވަޅި ހެރިަތން ދުްށކަމަށް ސާފުކޮށް ޔަޤީްނކަމާިއ هللا އެފަރާްތތަކަްށ ަޙަސން ފީަރދު ޢަބްދު 

ިއވާކަން އެނގެން ޮއްނނަިއުރ، ހެކިެވިރންެގ ހެިކބަހުގައި ހުރިކަަމށް ަޙަސން ފަރީދުގެ ފަރާުތްނ އެކު ުބނެފަ

ޝުާހދުގެ ގަޔަށް ވަޅިހެރިކަމަްށ އެފަރާތްަތުކން ދީފައިާވ هللا އުެބނާ ޚިލާފުތަަކކީ މިމަްއަސލައިގައި ޢަބްދު 

ތްުނ މީހެްއގެ ކަާނއަުތ އަރިަކއްަޓްށ ހިެކަބސް ނަީފވާވަރުގެ ަކްނކަމެއް ޫންނަކމާއި، މީގެ އިތުރުްނ ކަާނއަ



  HC-A/374/2015 ޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާޤަ

  
  3316471 ފެކްސް:، 3325029 ޯފން:، މާލެ، ދިެވިހރާއްޖެނަންބަރު ދޮރާީށ،  3ތީމުގޭ ހިނގުްނ، އާބުރުޒު  ،ދިވެިހރާއްޖޭެގ ހައިކޯޓް

  www.highcourt.gov.mvޓް: ވެބް ސައި    info@highcourt.gov.mvއީމެއިލް:

10

ވަޅި ނުހުރޭެނކަމަށް ަޙަސން ަފރީދު ުބނެފައިވީނަމަވެސް ެއކަމަކީ ޙަަސން ަފީރދު ބުާނ ުބުންނ ފިޔަަވިއ 

  އިތުރަށް ެއަކމަކީ ނުވާެނަކމެއަްކން ާސބިތުކޮށްދެވިފަިއވާ ޙުއްޖަތްަތެކއް ހުށަހަޅާފަިއވާކަމެއް ޫނންކަމާއި، 

  

ހެިކަބްސދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެެރއިން ެއއްފަރާތަކީ އަިނާޔިލުބުނ  މިމަްއސަލައިަގއި

ުޝާހދުގެ ތިމާގެ މީހެްއކަަމާށިއ هللا ފަރާތެއްކަމަާށއި ައދި ހެިކންެގ ތެެރއިްނ އެްއ ފަރާތަކީ ނިޔާވި ަޢްބދު 

ސް ަސްއަޙ މިހެންކަމުން މިފަރާތްތަކުެގ ހެކިބަހުގެ ޢަދުލުވެރިކަްނ ގެއްލިފައިވާތީ އެފަރާތްަތކުގެ ހެިކބަ 

ފަރީދުެގ ފަރާުތްނ ދިވެހާިރްއޖޭގެ ހައިޯކޓުގެ ޝީަރޢަތުގެ މަޖިލީހުގަިއ  ނުވާެނކަމަްށ ަޙސަން 

ފާހަގަކޮށްފިައވާއިރު، މިަމއްސަލަ ާސިބތުވެފައިވަނީ ހަމައެކަނި ެއދެފަރާުތން ުބނެފައިވާ ުބުނމުގެ މައްޗަްށ 

ން ފަރީދާއި ދެޮކޅަށް ހެކިަބްސދީފައިވާއިރު، މީހަކު ޙަސަ  7އަެކނި ޫންނަކމާއި، މިމައްސަލައިގައި ޖުމްލަ 

އެެހކަިބހާއި ގުޅޭ އިތުރު ޤަރީނާަތއްެވސް ހުށަހެިޅފައިވާަކމާއި، މީގެ އިތުުރން މިފާަރތްަތކުން ދީަފއިވާ 

ހިެކބަހަކީ އެެހިކބަސް ެއގޮތުގައި ދިުނމުން އެަފރާްތތަކަށް ާލބަެއއް ލިބިާދެނަކމުގައި އުއްީމދުގައި އަިދ 

ާދނެކަުމގެ ިބަރށްޓަކައި ދީަފއިވާ ހިެކބަެހއްކަާމއި މެުދ ސުވާލު ުއފެއްދުމުގެ ޖާގަ ލިބިދާނެީތ ގެއްލުމެއްވެ

ދިން ހެކިަބެހއްކަާމއިމެދު ޝައްކު އުެފދޭ ފަދަ ުޙްއޖަތްތަކެްއ ަޙަސން ަފރީދަށް ދެއްކިފަިއ ނެތްިއުރ 

ެމއް ބަާޔންކޮށްދެިވފައިނުވަާކްނ ހިެކަބސްދިން ހެކިެވރިންެގ ޢަދުލުވެިރަކމާއިމެދު ަޝއްކު އުފެދެްނ އޮތްކަ

.   އެނގޭކަމެވެ

  

އެކިއެކި މަްއަސލަތަކާއި ގުިޅގެން މަްއސަލާގައި ހިމެނޭ ފަރާްތތަކުްނ (ބ) ފަސްވަނަކަމަކީ، 

ހުށަހަޅާ ހެކިތަކާއި ދަލީުލތައް ޝަީރަޢތުގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުުރސަުތ ކޯޓުން ފަހިކޮށްދިނުމީަކ 

ކަެމއަްކން އެނގެން އޮތްިއުރ، ޖިާނއީ މަްއސަލަަތްއ ނިންމުމުަގއި، ހުށަހެޅޭ ކޯޓުތަކުން ުކަރންެޖހޭނެ 

ހެކިަތާކއި ދަލީލުތަކުގެ ތެެރއިން، ާޤނޫނީ ަޤީރނާ ފިޔަވައި، ވަކި ެހކިތަަކަކކަށް ނުވަތަ ދަލީލުތަަކަކްށ 

ވަަޒްނުކރުމަށްފަުހ  ބުރަވުްނ ަފނޑިޔާރުންެގ ަމއްޗަށް ލާޒިްމ ނުވާކަމަށާއި، ހުށަހެޅޭ ދަލީލުތައް ތަްޤީޔމުކޮށް

ނޑިާޔަރށް ޤަބޫުލުކރެވޭ ދަލީލުތާަކއި، އެ ދަލީލުތަުކން ކުރެވޭ އިސްތިްނތާޖު ތަކުގެ މަްއޗަށް ުބަރވެހުރެ،  ފަ

ޔަީޤނާ ގާތުްކރާ މިންވަރަްށ އިޤްތިނާޢު ވެގެން މެނުވީ ކުށެއް ާސިބތުވެއްޖެކަމަްށ ޖިނާއީ ަމްއސަލައެއްަގިއ 

ސްތިްޤރާރުވެފައިވާ ޖިނާއީ މަބްދައެއްކަްނ އެނެގްނ އޮންަނަކަމްށ ޙުކުމެއް ކޮށްގެންނުާވނެކަމީ އި 

ޤަޟިއްޔާގައި ބަާޔްނޮކށްފައިވާއިރު، ޖާިނީއ  SC-A/23/2011ޯކޓުގެ ނަންަބުރ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ުސޕްރީމް

މަްއސަލަެއއްަގއި ޝަރީޢަަތށް ހުށަހެޅޭ ހެކިަތާކއި ޤީަރނާަތކުގެ ތެެރއިން މަްއަސލައާއި ގުޅުންހުރީ ޮކްނ 

ހެކިަތެކއްކަމާއި، ހެކި ހުށަހެޅެނީ ކޮންކަެމއް ާސބިުތކުރުމުެގ ބޭނުމުގަިއކަން މަްއަސލަ ބައްލަާވ 
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  3316471 ފެކްސް:، 3325029 ޯފން:، މާލެ، ދިެވިހރާއްޖެނަންބަރު ދޮރާީށ،  3ތީމުގޭ ހިނގުްނ، އާބުރުޒު  ،ދިވެިހރާއްޖޭެގ ހައިކޯޓް

  www.highcourt.gov.mvޓް: ވެބް ސައި    info@highcourt.gov.mvއީމެއިލް:

11

ނޑިާޔަރކު ވަޒަްނުކރުމްަށފަހު ޝަރީޢަތުން ބަލައިގަނެވިދާނެ ހެކިތަކާއި ަބލަިއނުގަނެވޭނެ ެހކިތައް ައިދ  ފަ

ނޑިޔާރުެގ ތަޤްދީރީ ބާރުގެ ތެރެިއްނ ޝަރީޢަތަށް ޙާޟިރުުކެރޭވނެ ހެިކންނާިއ ޙާިޟރުުނުކރެޭވނެ ހެިކްނ ފަ

ނަޑއެޅިދެާނކަމަށް ބަާޔންކޮށް ދިވެިހާރއްޖޭގެ ހައިޯކޓުގެ ަނންަބުރ  ަޤޟިއްޔާގަިއ  HC-A/192/2011ކަ

ހެކި ބަަލއިގަތުމާއި އެެހިކތައް ވަޒަްނުކރުާމިއ ގުޅޭގޮތުން ުއސޫެލއް ޤާއިުމުކަރއްވާފައިވާކަްނ އެނޭގކަމާިއ، 

ކޯޓުެގ ޤަޟިއްޔާަތކުގައި ފާހަގުަކރައްވާފަިއާވ  ދިވެިހާރއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ިއސްވެ އިޝާރާްތކުރެވުނު

ކަންކަމަާށއި، ޝަރީޢަތަްށ ހުށަހެޅޭ ހެިކަބްސތަްއ ބަލައިގަތުާމ ގުޅޭގޮތުން ދިވެހާިރއްޭޖގެ ހައިކޯުޓން 

ހެޅޭ ޤާއިުމކޮށްފަިއވާ ުއސޫލުތަކަށް ބެުލުމން، މައްަސލައެއް ާސިބތުކުރުމަށްަޓަކއި ޝަރީޢަަތށް ހުށަ

ނަޑައޅާ، އެެހިކންގެ ހެިކަބްސ  ހެކިތަކުގެ ެތެރއިން ބަަލިއގަނެވޭނެ ހިެކންާނއި ަބލަިއނުގަނެވޭނެ ެހކިން ކަ

ތެެރއިްނ ަޝރީޢަތަށް ާޙޟުިރުކަރންެޖހޭ ެހިކންާނިއ ގެ ޝަރީޢަތުން ޤަބޫުލުކރުާމިއ ުނުކުރން ައދި ހެކިން

ނަޑއެޅުމަކީ  މަްއސަަލ ބަލާ ަފނޑިޔާރުގެ ތަްޤދީރީ ާބުރގެ ޙާިޟުރުކަރްނނުޖެހޭ ެހިކްނނާމެދު ގޮތެްއ ކަ

ތެެރއިން ަކނޑައެޅޭ ކަނަްކން ކަމަށްވެަފއި އެނިްނމުްނ ިބާނކުިރ ަސަބބުަތކުގަިއ ޝަރުޢީ ައދި ޤާނޫނީ 

ހަމަތަކުގެ މަތިން ެއަކށީގެންވާ ަސަބބެއްާވނަަމ އަެކމަީކ ޝަރުީޢ އަދި ޤާނޫީނ ައްސަލާކިއ 

  އެނގޭކަމާއި، ޚިލާފުވްުނކަުމގައި ނުެބލެވޭނެކަން 

  

މިދެްނނެވުނު ޤާޫނނީ ަމބްދައުގެ އަލީގައި އިސްތިުއނާފަށް ހުށަހެޅިފައިިމވާ މަްއސަލަިއގައި ަކްނ 

ހިނގާފައިވާގޮތަށް ބަލާއިރު، މިމައަްސލަިއގައި ޙަވާލާެދވޭ ޙާދިސާ ހިނގި ވަގުތުގައި ޙަސަްނ ފަރީދު ުހީރ 

ށް ޮގސްފައިނުވާނެަކްނ ާސބިުތކޮްށދިނުމަށްޓަަކިއ އޭނާގެ ގޭގައި ަކމަށާއި ާޙިދސާ ހިނގިކަމަށް ުބނާަތނަ

މީހުންގެ ަނންތަކެއް ޙަސަްނ ފަރީުދގެ ފަރާުތްނ  ކަމަްށބުނެ ހެކީންގެ ގޮތުގައި ޙާިޟުރުކަރން އެދޭ

ދަށުކޯޓަށް ުހށަހެޅިަކން ެއނގެން ޮއްނނަކަމާއި، ެއެހްނނަމަެވސް ަމްއސަލައާއި ގުޅިގެން ަޙަސން ަފރީދާިއ 

ފަރާތުން ހުށަހެޅި އެންެމހައި ހެކި ަޤީރނާތުަކން ާޙިސލުކެުރުވނު ނަތީާޖއަށް ބަލާިއުރ  ދެކޮޅަށް ދައުލަތުގެ

ޝުހާދަށް ވަޅިން ޙަމަލާިދްނކަން ާސިބތުވާ މިންވަރަށް ހެކި ހުށަހަޅާަފއި އޮތުުމން هللا ަޙަސން ަފރީުދ ޢަބްދު 

ދިނުމަށް ެއދި ހުށަހެިޅ އަދި ެހިކން ޙާިޟރުކޮށްެގން ަޙަސން ފަރީދުގެ ަފާރތުން ަޝރީަޢތަށް ާސބިތުޮކށް

 ެހިކން ްކިރމިނަލް  ކަންކަުމގެ މައްޗަށް ބެލުމުން މިާޙލަތުގައި ަޙސަން ފަރީދުގެ ަފާރތުން ހުަށހެޅި ދިފާޢީ

ޯކޓުން ިނންމެވި ނިންމެވުމުގައި ޤާޫނީނ އަދި ޝަރުޢީ އަސްަލާކިއ  ކޯޓަށް ޙާިޟުރނުުކރުމަްށ ކްރިމިނަލް

.ފުށުއެރުެމއްާވކަމުގައި ބެލެވެން ނެތް    ކަމެވެ
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މިމައަްސލައާިއ ގުޅިގެން ަޙަސްނ ފަރީާދއި ެދކޮޅަށް ިލބިފައިވާ އެންެމަހިއ  (ޅ) ހަވަނަކަމަކީ،

ހެކި ޤަީރނާަތކާިއ އެެހކިަތކުްނ ާޙިސުލވާ ނަތީޖާއަްށ ބެލުުމން ޏ.ފުވައްމުަލްއ/ދޫޑިގަން، ާއސްާމނުގެ 

ލީގޮތުން ބައިވެރިފަިއވާކަން ައިދ ުޝހާދަށް ޙަަމާލދީ އޭނާ މާަރލުމަށް ަޙަސން ަފީރުދ ޢަމަهللا ޢަބްދު 

ުޝހާދު މަރުވެފައިވާކަން، ަޝރީޢަަތށް ސާބިތުވުމަށް ފުދޭ ެހިކ ދައުަލުތެގ هللا މިޙަމަލާގެ ަސބަބުްނ ޢަބްދު 

  ފަރާުތން ަޝރީޢަތަށް ހުަށހަޅާފައިވާކްަނ އެނގޭކަމާއި،

  

 1205ތުގެ މިހާރު ޢަަމލުކުރަުމންދާ ޤާނޫނުލްޢުޫޤބާ  ވަނަ ާމއްދާާއއި  142ޤާނޫނުައާސީސގެ 

ވަަނ މާއްާދެގ  88ޤާޫނނުލްޢުޤޫބާުތގެ  ވަނަ މާއްދާެގ (ހ) އަށާިއ މިޙާިދާސ ިހނގާދިޔަ ޢަަމލުކުރަުމންދިޔަ 

މަރުގެ ކުށަްށ ަކނަޑއަޅަންޖެޭހނީ ިއސްާލމީ ޝަީރއަތުގައި ަމރުގެ ކުަށްށ  އަްށ ބެލުމުން، (ރ)

 ުދގެ މައްޗަށް ދައުލަތުގެ ފަރުާތން އުުފލި މިގޮތުން ަޙަސން ަފރީ ަކނޑައެޅިފައިވާ އަދަބުކަްނ އެނގޭކަމާއި،

قتُل ދަޢުވާއަކީ ޤަްސދުގައި މީހަކު މަރާލުމުެގ ދަޢުވާކަމާއި، ޝަރުޢީ ިއްސތިލާޙުގައި ގަސްދުަމރު ނުވަތަ 

ޢާންމުކޮށް ީމހަކު ަމރުވެާދފަދަ ހަތިާޔަރކުްނ ނުވަތަ ހަތިާޔެރއްގެ ގޮތުގައި ބޭުނންުކެރިވާދެނ އަކީ   عمدُ 

އްގެ ހަށިަގނޑަްށ ނުވަަތ ގުނަވަނަކަްށ ޙަމަލާ ިދުނމުގެ ަސަބބުްނ ނުވަތަ ކުޑަ ކައްޓެއްފަަދ އެްއޗުަކން ީމހެ

  ން ެއމީހާ މަރުވުްނ ކަމާއި، ޅަކަށް ަހމަލާ ދިނުމުގެ ަސަބބު ވަސީލަެތއް ޭބނުން ކޮށްެގްނ މީހެއްގެ މުަރވަ

  

ްތ ރުުކެނއް ފުރިހަމަުވްނ އިސްލާީމ ޝަރީޢަ 03(ޤަޞުދު މަުރ) ގަިއ  قتُل عمدُ 

ދިިރހުރި ައިދ ލޭ އޮހޮރުުވން މަާނކުރެިވފައިވާ (ލޭ ، ނު މީހާައކީ ) މަރާލެވ1ުލާޒިމުްކރާކަާމއި، އެއީ؛ (

) . ) މީހެއްކަމުގަިއ ވުން ުކރި ޢަމަލުގެ  (murderer)) އެމީހާ ަމުރވީ ޤާތިލް 2ހުއްަދކުރެވިަފއިވާ ނުވާ

މީހާ މަރާލުމުގެ ިނޔަތުގައި ުކަޅ ) ޤާތިލް ުކޅަ ޢަމަލަކީ އ3ެނަތީޖާެއއްގެ ގޮތުން ކަމަްށވުން. (

. މިތިްނ ރުުކން  ކަމާއި،   ޢަމަލެއްކަމުަގއިވުން

  

هللا ުޝހާަދށް ޙަމަލާިދުނމާއި ހަމައަްށ ޢަބްދު هللا ަޙަސްނ ފަރީދު ޢްަބދު އެގޮތުން ބަާލއިރު،

 هللاޝުހާދަކީ ިދރި ުދިނޔޭގަިއ ުހރި ިއްނާސެނއްކަމާިއ މެދު ޝަްއކެްތނެތްކަާމއި، އަދި އެާހަތނަށް ޢަބްދު 

) قتُل عمدُ ޭލގެ ުޙރުމަތް ެކނޑިފައިވާ މީހަކަށްނުވާތީ، ޝުހާދަކީ   ފުރިަހމަ ވާންެޖހޭ  ގައި (ޤަޞުދު މަރު

ފުރަތަމަ ުރކުން (ަމރާެލވުނު މީހާައކީ، ދިރިުހިރ އަދި ލޭ އޮހޮރުވުްނ މަނާކުރެިވފައިވާ (ޭލ 

) ފުރިަހމަވާކަމާއި،  ) ިއްނސެާނއްކަމުގަިއ ވުން   ހުއްަދކުރެވިަފއިނުވާ
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ޝުހާދުގެ މެއާއި ދިމާލުން ަކނާައުތ هللا ޢްަބދު ުޝހާުދ މަރުވެފައިަވނީ، هللا ޢަްބދު ދި އަ

 ެހރި އަރިަކށްޓަށް ވަޅިން ހަމަާލދިނުުމން އެަހމަލާގެ ސަަބުބން ފުއްޕާމެާއއި ޑައިފްރަްމ އަށް ތޫނުެއއްޗެއް 

ނޑުގެ ެތެރއަްށ ވަރަށް ަބިއވަރު ނަޑްށ  ޒަޚަމްެވ އަިނޔާވުމާއި މޭގެ ކަނާއަތް ަފރާތަާށއި ބަ ލޭޖަމާެވ ހަށިގަ

ގައި ބަާޔްނކޮްށފައިވުމުގެ ީލގަލް ރޯެކޑު ޝުާހުދގެ މެޑިކޯهللا ޢްަބދުގެއްލުން ވުމުގެ ަސބުަބްނ ކަމަށް 

ބު ތަްފސީްލ ބަާޔްނުކާރ "ަމުރބަިލ ނުވަތަ ަސބަ  ާސބިތު ުކުރމުގެ ލިޔުމުގައި އިތުރުން ުޝހާދުގެ މަރު

 Deep penetrating injury of right lung by“ ޝުާހދު މަރުވެފައިވަނީهللا ބައިގައި ޢަްބދު

sharp object” ) މިފަދައިން ބަާޔްނވެފައިއޮތުމުްނ ( ތޫނު އެއްަޗުކން ކަާނއަތު ފުްއޕާމެއަށް ައިނޔާވުން

ނޑަށް ތޫނު އެއްޗަކުން هللا ޢަބްދު   ދިން ޙަމަލާަތކެއްގެ ަސބަުބން ުޝހާދު މަރުވެފައިވަނީ ޭއނާެގ ހަށިގަ

هللا ަމުރވެފައިވަނީ ަޙަސން ަފރީުދ ޢަބްދު ޝުހާދު هللا ޢަބްދު ެއނގޭތީ،  ލިުބނު ޒަޚަމްތަކުގެ ަސަބުބން

 ޝުހާދަށް ަވޅިން ޙަަމާލ ދިނުމުގެ ނަތީޖާެއއްގެ ގޮތުންކަމާމެަދކުެވސް އެްއވެސް ޝަްއކެްތނެތްކަާމއި،

) قتُل عمدُ އެެހންކަމުން    ފުރިހަަމވާންޖެހޭ ދެވަނަ ުރކުންވެސް  (އެމީާހ މަރުވީ ޤާިތލް ގައި (ޤަޞުދު މަރު

) ފުރިހަަމވެފައި ވާކަމާއި،   ކުރި ޢަމަލުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ކަމަްށވުން

  

ޤާތިލް ުކަޅ ގައި ފުރިހަަމވާންޖެހޭ ތިްނވަނަ ުރުކން ކަމުގައިވާ،  (ޤަޞުދު މަރު) قتُل عمدُ 

ައިދ ޢަމަލަކީ އެީމހާ މަާރލުމުެގ ނިޔަތުަގއި ކުޅަ ޢަމަލެއްކަްނ ެދނެގަތުމަށް އިސްލާީމ ޝަރީޢަތުަގއިވެސް 

ނަޑއެޅިފައިވާގޮތަކީ ެއމީހާ ަމރާލުަމށް ޭބނުްނކުިރ ވަސީލަތާިއ މަރާލުަމްށ  ޖިނާއީ ޤާނޫނުތަކުގައިެވްސ ކަ

  ރޭވި ރޭވުމާއި، ޙަމަލާދީފަިއވާ ތަނާއި، ަޙމަލާދީފައިވާ ގޮތަށް ބެލުްނ ކަމާއި،

  

ފަދަ ޫތުނ ޝުހާަދށް ަޙަސން ފަރީދު ޙަމަލާީދފައިވަނީ ، މީހަކު ަމރާެލވިދާهللا އެގޮތުން ޢަބްދު

 ުޝާހދު هللا ޢަބްދު ިނޔަތަީކ  ހަތިޔާެރްއ ބޭނުްނކޮށްގެންަކން ެއނޭގކަާމއި، މިހެންަކމުން ަޙަސްނ ފަރީދުގެ

 قتُل عمدُ މަރާުލްނކަމާެމދަކުެވްސ އެއްެވސް ޝައްކެތް އުފެދޭނެ ޖާގައެްއ ނެތްކަާމއި، އެހެންކަުމން 

(ޤާިތލް ކުޅަ ޢަަމލަކީ އެމީހާ މަރާލުުމެގ  ފުިރަހމަވާންޖެހޭ ިތންވަނަ ރުުކްނ ވެސް  ގައި (ޤަޞުދު ަމުރ)

. ) ފުރިހަމަ ވެފައިވާކަން ފާަހގަކުރެވެއެވެ   ނިޔަތުގައި ުކޅަ ޢަމަލެއްަކމުގައިވުން

  

 ޝުހާދުގެ هللا ޯކޓުަގއި ހިނގާިދަޔިއރު ޢަބްދު  މިމްައަސލަ ކްިރމިނަލް (ކ) ހަތްވަނަކަމަކީ،

ޝުާހުދެގ هللا ޢަބްދު  ެއނގެން ޮއްނނަިއރު، ވާކަންީމހުންެގ ަބްސ ހޯދާފައިވާރިުޘްނނަީކ ކޮބައިތޯ ބަަލއި އެ

/ުރޚާމުގެ މުަޙއްމަުދ ުޙަސއިްނ އާއި ަމްނަމ  ވާރިުޘންގެ ތެެރއިްނ ޭއނާެގ ބައްޕަ ޏ.ފުވައްމުލައް
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ުޝހާދުގެ هللا ޏ.ފުވައްމުލަްއ/ާއސްމާނުގެ ޚަދީޖާ ުމަޙްއމަދު ުބނެފަިއވަނީ އެދެީމހުންވެްސ ޭބުނންވަނީ ަޢބްދު 

  ށްަމުރ ހިފުންކަްނ އެނގެން ޮއްނނަކަމެވެ. ޤާތިލުގެ ކިަބިއން ަމރަ

  

ވީމާ، މަތީގައި ފާހަގަުކރެވުނު ނުުކާތތަކުގައި ބަާޔނުްކރެވުނު އެންެމހައި ކަންތައްަތަކްށ 

 ދައުލަުތން ަޙަސން ަފީރދުގެ މައްޗަްށ ޝަރުޢީ އަިދ ޤާޫނނީ ހަަމތަކުގެ މަތިްނ ރިޢާަޔތްކޮްށ ބަލާިއުރ، 

 ކްރިިމނަލް ކޯޓުެގ ނަްނަބރު ހަކު މަރާލުުމގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ޤަޞްދުގައި މީ ފަރާތުން ަދޢުވާކުޅަ

(1054/JC/2010) 1112/Cr-C/2010  ޤަޟިއްޔާިއން ބަްއލަވައި މިދަޢުވާއަށް ޙަސަން ަފީރުދ

ޙާިދސާ ހިނގިތަނަށް ަޙަސން ފަރީުދ ދިޔަކަމާއި، ަޙަސން ފަރީދަކީ ކާުކަކްނ އްިނާކރުުކިރަނމަވެސް މި 

ހާދުގެ ގަޔަށް  ަޙަސން ފަރީދު ވަޅިޖެހިކަާމއި، ވަޅިޖެހި މަންަޒުރ ޝުهللا އެނގޭކަާމއި، ޢަބްދު

ޝުހާދަްށ هللا ފެނިފައިވާަކްނ، ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ުހށަހެޅިހިެކންެގ ހެކަިބުހން އެނެގން އޮުތމާއި، ޢަބްދު

ުޝާހުދ هللا ދުވަހު، ޢަބްދު  2010ޖެނުައީރ  28ލިުބނު ައނިާޔއަށް ބޭސްަފރުވާ ކަުރުމްނ ދަިނކޮށް، 

ޝުހާދުގެ މުަރފޯމުން ެއނގެން އޮތުުމްނ، ަޤސްދުގަިއ هللا ފައިވާަކން ދަުއލަތުްނ ހުށަހަޅާފަިއވާ ޢަބްދު ނިޔާވެ

ޝުހާދުގެ هللا މީހަކު މަރާުލމުގެ ކުށުްނ ަޙަސން ފަރީދު ކުށްވެރިވެއްޖެ ކަަމށް ަކނަޑައޅާ، ޢަބްދު 

) އާިއ އޭهللا ވާރުތަެވިރންަކމަށްވާ ޢަބްދު ނާގެ މަންމަ (ޚަދީާޖ ޝުހާދުގެ ބައްޕަ (މުޙައްމަދު ުޙަސިއން

) ބޭުނންަވނީ އެދެމަފިރިންެގ ދަރިފުޅު ޢަބްދު  ޝުާހދުގެ މަރާލިީމހާގެ ކިަބއިްނ ޤިޞާޞް هللا މުޙައްމަދު

) ގެ هللا ހިފަްނކަން، ޢަބްދު  ) އާިއ އޭނާގެ މަްނމަ (ޚަދީޖާ މުޙައްމަދު ޝުާހދުގެ ބައްޕަ (މުޙައްމަދު ުޙަސިއން

ނުވަތަ ޤާނޫނީ ގޮތުން ކޮށްފަިއވާ އަމަުރަކްށ  ބަާޔނަށް ެބލުމުން އެނގެން އޮތުމާއި، ޝުަރޢީ 

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވުމާއި،  88ނުކިޔަަމންެތިރވުމަކީ ކުށެއްކަމަށް ޤާނޫުނލް އުޤޫބާުތގެ 

އެމާއްދާގެ (ރ) ގައި މިފަދަ ކުށުގެ ޢަމަލުގެ ަސަބބުން މީހަކު މަރުެވއްޖެނަމަ، ެއުކށްކުރި ީމހެްއގެ އަދަަބީކ 

ވަނަ ވަަނ  88މީ ަޝރީޢަތުގައި ަކނަޑއެޅިފައިވާ އަދަބެއްކަމަށް ބުނެަފއިވާތީ، ާޤޫނނުްލ އުޤޫާބތުގެ އިސްލާ

އެޤަޟިއްޔާަގިއ ގެ ަޙސަން ފަރީުދ މެރުމަށް އާމާއްދާގެ (ރ) ގެ ދަށުން ޏ.ފުވްައމުލައް/ ކަަރންކާ 

ތިން ުކަރއްވާފައިާވ ކުރައްވާފައިާވ ޙުކުަމީކ ޝަރުީޢ އަދި ޤާނޫނީ ހަަމަތކާއި ެއއްގޮތްވާގޮތުގެމަ

ނޑިާޔުރންގެ މަޖިީލހުގެ ހުރިާހ  ޙުކުމެއްކަމުގައި ދިވެިހާރއްޖޭގެ ހައޯިކޓުގައި ިމޤަޟިއްޔާބެިލ ފަ

ނޑިޔުާރްނނަށް ެއއްެވސް  . ފަ   ޚިލާފެއްނެިތ އިއްތިފާޤު ެވވިފައިވެއެވެ
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  ޙުކުމް:

ގިައ  1112/Cr-C/2010 (JC/2010/1054)ރިިމނަލް ކޯޓުގެ ަނންަބުރ ކު ދެންފަހެ، 

/ ަކރަންކާ ިއްސތިއުާނފުުކރުަމށް އެކޯުޓން ުކރައްވާފައިވާ ޙުކުމް  ގެ ަޙަސން ފަރީުދ އާޏ.ފުވައްމުލައް

ހުށަހެޅުމުން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހައިކޯުޓން ބަލާފައިވާ މިޤަޟިއްޔާގައި ިއސްވެ ފާހަގަކުރެުވނު ނުުކތާތަކުަގިއ 

ުހރުމާއެކު، އެކަންތައްތަކަްށ ޝަުރޢީ އަދި ޤާޫނީނ ބަާޔްނުކރެވުުނ އެްނމެހައި ކަްނތައްަތއް އެފަދިައން 

         ރިިމނަްލ ޯކޓުގެ ަނންަބރު ކު ހަމަތަކުގެމަތިން ރިޢާޔަތްކޮށްަބާލއިރު، 

(1054/JC/2010) 1112/Cr-C/2010 ،ިދޫޑިަގން އާސްާމުނގެ ޢްަބދު  ޤަޟިއްާޔގައ/ هللا ޏ.ފުވައްމުލައް

ނޑައަޅުއްވައި، އެކުުށގެ  ީރދުގެަޙަސން ފަ ަޤޞްދުގައި މަރާުލމުގެކުށް  ޝުހާދު މައްޗަްށ ސާބިތުވާކަމަށް ކަ

ިރިމނަލް ކޯޓުން ުޙކުމް ުކަރްއވާފައިވަނީ ޝަރުީޢ އަދި ެމރުމަށް ކު  ަޙސަން ފަރީދުޢުޤޫބާތެއްގެ ގޮތުން 

ނިޑާޔުރންގެ މަޖިލީހުެގ  ޤާޫނނީ ހަމަތަކާިއ ެއއްގޮތަށްކަމަށް ދިެވހިރާއްޭޖގެ ަހއިކޯޓުގެ މިަޤޟިއްާޔބެލި ފަ

.އި   އްތިފާޤުން ުޙކުމް ކޮށްފީެމވެ

  

  

    

  
 


