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 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު 

 ދިވެހިރާއްޖެ 

 
 ޚުލާޞާ ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ  

 
 

 : މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލިސް 
 ޙަމީދު هللا ފަނޑިޔާރު ޢަބްދު 

 ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ސަމީރު 
 ފަނޑިޔާރު މުޙައްމަދު ފައިޞަލް

 

 

             

   
 
  

 
 
 

 HC-A/352/2017 ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު:   •
 ދިވެހި ދައުލަތް )ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް(  އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތް:   •

 ދ.ކުޑަހުވަދ  މުޙައްމަދު ތައުފީޤު، ތާޖު/   އިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތް:   •
 ޒިނޭކުރުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް:   •

 ތާރީޚް: ނިމުނު  
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 : ތާރީޚް   ރަޖިސްޓްރީކުރެވުނު ހައިކޯޓުގައި ޤަޟިއްޔާ  
   3814  ޛުލްޤަޢިދާ  15
  2017   އޮގަސްޓް 07

------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
 

 މައްސަލަ:   އިސްތިއުނާފުކުރެވުނު  •
 ޤަޟިއްޔM8C/2017ާ/05  :ނަންބަރު  •
   ކޯޓުނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ކުޑަހުވަދ  މެޖިސްޓްރޭޓް   :  ތަން ނިންމި  •
 ޒިނޭކުރުން ބާވަތް:   •
 2017މެއި   08  : ނިމުނު ތާރީޚް  •   2017ޖަނަވަރީ   18 ތާރީޚް:   ހުށަހެޅުނު  •
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މި ރައުޔަށް ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ސަމީރާއި، ފަނޑިޔާރު މުޙައްމަދު ފައިޞަލު    ،ޙަމީދުގެ ރައުޔުهللا ފަނޑިޔާރު ޢަބްދު 

 ތާއީދުކުރައްވައެވެ. 

 ދަޢުވާގެ ޚުލާޞާ:  •

ކޯޓު  ،މިއީ މެޖިސްޓްރޭޓް  ކުޑަހުވަދ   ދެކުނުބުރީ  ނަންބަރުނިލަންދެއަތޮޅު   M8C/2017/05  ގެ 

ނި  ޤަޟިއްޔާ ޝަރުޢީންމަވާއެކޯޓުން  ހަމަތަކާ    ފައިވަނީ  ކަމަށްށް އެއްގޮތަޤާނ ނީ  އެ    ނ ން   ޤަޟިއްޔާބުނެ 

ފައިވާ  ލާހުށަހެޅުމުން ބަ   ށްފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ    ރުމަށް އެދި އިސްތިއުނާފު ކު

 ޤަޟިއްޔާއެކެވެ. 

 . ކީ، ދ. ކުޑަހުވަދ / ތާޖު، މުޙައްމަދު ތައުފީޤެވެރައްދުވާ ފަރާތަ އިސްތިއުނާފުޔާގައި ޤަޟިއް މި

 

 ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައް:  •

ނަންބަރު    - 1 ކޯޓުގެ  މެޖިސްޓްރޭޓް  ކުޑަހުވަދ   ދެކުނުބުރީ   M8C/2017/05ނިލަންދެއަތޮޅު 

ށ. ގޮއިދ / ނ އަލި، ފާޠިމަތު ޝަމީމާއާއެކު ޒިނޭކުރިކަމަށް ،  ދ. ކުޑަހުވަދ / ތާޖު، މުޙައްމަދު ތައުފީޤު  ،ޤަޟިއްޔާއަކީ

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި   ގައި،   2016އޭޕްރިލް    13މަވެސް ފާޠިމަތު ޝަމީމާ  އިންކާރުކުރި ނަ 

ޝަމީމާ  ފާޠިމަތު  ކުއްޖާއަކީ،  އަންހެން  ތައުފީޤާ   ،ވިހާފައިވާ  ހިންގައި   މުޙައްމަދު  ޢަމަލު  ބަދުއަޚްލާޤީ  އެކު 

 އި ކުއްޖާގެ ޑީ.އެން.އޭ އާ  ނާތީއާއި، އަދި އެޒިނޭކުރުމުގެ ސަބަބުން ލިބިފައިވާ ކުއްޖެއްކަމަށް ފާޠިމަތު ޝަމީމާ ބު 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނ ނުލްޢުޤ ބާތު( ގެ    09/ 2014މުޙައްމަދު ތައުފީޤުގެ ޑީ.އެން.އޭ އާ ދިމާވާތީ، ޤާނ ނު ނަންބަރު  

ވަނަ ނަންބަރާ ޙަވާލާދީ އެމާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން މުޙައްމަދު ތައުފީޤުގެ މައްޗަށް  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  411

 އުލަތުން ކުޅަ ޒިނޭކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއާ ގުޅިގެން، އެކޯޓުން ބަލާފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެއްކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. ދަ

ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ކުޑަހުވަދ  މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  އިސްތިއުނާފުކުރެވިފައި މިވާ    - 2

05/M8C/2017   ިޤަޟިއްޔާގައި ޙުކުމްކުރައްވާފައިވަނީ، ]ދެންފަހެ، މި މައްސަލައަށް ލިބިފައިވާ ބަޔާންތަކާއ



  HC-A/352/2017 ޟިއްޔާ ނިމުނު ޮގތުެގ ޚުލާޞާ ޤަ

 
 

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

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

4 

ޕުޅުން ދ. ކުޑަހުވަދ  ރަލްގެ ފަރާތްފާހަގަކުރެވޭ ނުކުތާތަކުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ދައުލަތުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެ

ތާޖު މުޙައްމަދު ތައުފީޤު ށ. ގޮއިދ  ނ އަލި ފާޠިމަތު ޝަމީމާއާއެކު ޒިނޭކުރިކަމަށް ކުރާ މިދަޢުވާއަށް މުޙައްމަދު 

ނަންބަރު   )އައިޑީކާޑު  ދައުލަތުން  A210912ތައުފީޤު  ސާބިތުކުރުމަށް  މިދަޢުވާ  އިންކާރުކޮށްފައިވާކަމާ،   )

( A210912ން، ދ. ކުޑަހުވަދ  ތާޖު މުޙައްމަދު ތައުފީޤު )އައިޑީކާޑު ނަންބަރު  ހުށަހެޅުއްވި ހެއްކާއި ޤަރީނާއި

ޙުކުމްކޮށް  މަތިން  މިގޮތުގެ  ކަނޑައަޅައި  ސާބިތުނުވާކަމުގައި  މިދަޢުވާ  ކުށުގެ  ޒިނޭކުރުމުގެ  ކުޅަ  މައްޗަށް  ގެ 

 ން އެނގެން އޮވެއެވެ. ޕޯޓުމިޤަޟިއްޔާ ނިންމީއެވެ.[ މިފަދައިންކަން އެ ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރި

 ޤަޟިއްޔާ  M8C/2017/05ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ކުޑަހުވަދ  މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު    -3

 ފަރާތުން އެ   ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެބުނެ  ޚިލާފަށް ކަމަށް ޝަރުޢީ ޤާނ ނީ ހަމަތަކާ    ނިންމަވާފައިވަނީކޯޓުން    އެ

ހައިކޯޓުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މެދު  ތާތަކާފާހަގަކޮށް، އެނުކު  ތައް އިސްތިއުނާފުކުރަމުން، އަންނަނިވި ނުކުތާ   ޤަޟިއްޔާ

 ،އެއީ  ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދައްކާފައިވެއެވެ.

ނުކުތާއަކީ،   • ޤާނ ނުއަސާސީގެ  ފުރަތަމަ  ޖުމްހ ރިއްޔާގެ  )އ( 51ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( 411)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނ ނުލްޢުޤ ބާތު( ގެ    2014/09އުޞ ލާއި، ޤާނ ނު ނަންބަރު  ގައިވާ  

 އާ ޚިލާފަށް މައްސަލަ ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ފާހަގަކުރި ނުކުތާއެވެ.

ނުކުތާއަކީ:  • ތައުފީޤުދައުލަތުން    ދެވަނަ  މުޙައްމަދު  ތާޖު،   / ކުޑަހުވަދ   ކުރި  ދ.  މައްޗަށް  ގެ 

އިންކާރު ކުރުމާ ގުޅިގެން ދައުލަތުން ދަޢުވާ ޘާބިތުކުރުމަށް    ފީޤުއުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއަށް މުޙައްމަދު ތަޒިނޭކުރު

ހެއްކާއި ޤަރީނާ ހުށަހަޅާފައިވާއިރު، ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ހެއްކާއި ޤަރީނާތަކަށް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ރިޢާޔަތް 

ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް  5ހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނ ނު( ގެ )ދިވެ 13/ 2010ނުކުރައްވައި، ޤާނ ނު ނަންބަރު 

 ވެ. އެމައްސަލަ ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ފާހަގަކުރި ނުކުތާ 

ނަންބަރު    - 4 ކޯޓުގެ  މެޖިސްޓްރޭޓް  ކުޑަހުވަދ   ދެކުނުބުރީ   M8C/2017/05ނިލަންދެއަތޮޅު 

 ތާތަކާއެނުކުހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާތަކަށާއި،  ގެ ފަރާތުން  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް  އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް  ،ޤަޟިއްޔާ
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މަޖިލީހު  ޝަރީޢަތުގެ  ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދެފަރާތުން    ،ގައިގުޅިގެން  ހިމެނޭ  ދައްކާފައިވާ މައްސަލައިގައި 

އަންނަނިވި    ،ބަލާއިރު  ޒަރަކުން ވިސްނާގެ މައްޗަށް ޝަރުޢީ ޤާނ ނީ ނަޔުންތަކު ޔެކިވާހަކަތަކަށާއި ހުށަހެޅިފައިވާ ލި

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.   ތައްތައްކަން

ނަންބަރު  ނި   - 4.1 ކޯޓުގެ  މެޖިސްޓްރޭޓް  ކުޑަހުވަދ   ދެކުނުބުރީ   M8C/2017/05ލަންދެއަތޮޅު 

ތައުފީޤު  ގައި،ޤަޟިއްޔާ މުޙައްމަދު  ތާޖު،  ކުޑަހުވަދ /  ފާޠިމަތު  ،  ދ.  ނ އަލި،  ގޮއިދ /  ޝަމީމާއާއެކު ށ. 

ރީޖަނަލް    ހދ. ކުޅުދުއްފުށި  ގައި،  2016އޭޕްރިލް    13މަވެސް ފާޠިމަތު ޝަމީމާ  ޒިނޭކުރިކަމަށް އިންކާރުކުރި ނަ

ހޮސްޕިޓަލުގައި ވިހާފައިވާ އަންހެން ކުއްޖާއަކީ، ފާޠިމަތު ޝަމީމާ މުޙައްމަދު ތައުފީޤުއާ އެކު ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު 

ކުއްޖާގެ ޑީ.އެން.އޭ   ލިބިފައިވާ ކުއްޖެއްކަމަށް ފާޠިމަތު ޝަމީމާ ބުނާތީއާއި، އަދި އެހިންގައި ޒިނޭކުރުމުގެ ސަބަބުން  

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނ ނުލްޢުޤ ބާތު(    09/ 2014އާއި މުޙައްމަދު ތައުފީޤުގެ ޑީ.އެން.އޭ އާ ދިމާވާތީ، ޤާނ ނު ނަންބަރު  

މުޙައްމަދު    ، ދައުލަތުންނ( ގެ ދަށުންޙަވާލާދީ އެމާއްދާގެ )  ވަނަ ނަންބަރ1ާވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  411ގެ  

 ޒިނޭ ކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާކޮށްފައިވެއެވެ. ތައުފީޤުގެ މައްޗަށް 

މުޙައްމަދު    - 4.2 ދަޢުވާއަށް  ކުށުގެ  ޒިނޭކުރުމުގެ  ކުޅަ  މައްޗަށް  ތައުފީޤުގެ  މުޙައްމަދު  ދައުލަތުން 

 ތައުފީޤު އިންކާރުކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ.  

ފާޠިމަތު ޝަމީމާއާއެކު ޒިނޭކުރިކަމަށް ބުނެ ކުރި   - 4.3 މުޙައްމަދު ތައުފީޤު، ށ. ގޮއިދ  ނ އަލި 

އާއި، އެދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށް ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ހެއްކާއި ތީފީޤު އިންކާރުކޮށްފައި ވާ ދަޢުވާއަށް މުޙައްމަދު ތައު

އި ކަނޑައަޅައި ދަޢުވާ ސާބިތުނުވާކަމުގަ  ގެ މައްޗަށް ކުޅަ ޒިނޭކުރުމުގެ ކުށުގެ އެމުޙައްމަދު ތައުފީޤު  ޤަރީނާއިން

މަތިން،   މެޖިސްޓްރޭނި އެގޮތުގެ  ކުޑަހުވަދ   ދެކުނުބުރީ  ނަންބަރު  ލަންދެއަތޮޅު  ކޯޓުގެ   M8C/2017/05ޓް 

 އެނގެން އޮވެއެވެ.  ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓުން  ޝަރީޢަތް ޤަޟިއްޔާގައި ޙުކުމް ކުރައްވާފައިވާކަން އެ ޤަޟިއްޔާގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގައިވާ އުޞ ލާއި،  51ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހ ރިއްޔާގެ ޤާނ ނުއަސާސީގެ  ]   - 4.4

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އާ ޚިލާފަށް މައްސަލަ    411)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނ ނުލްޢުޤ ބާތު( ގެ    09/ 2014ޤާނ ނު ނަންބަރު  
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ކަމަށް  ނުކުތާއާ  [ނިންމާފައިވާ  ފާހަގަކުރި  ] ބުނެ  ކުޑަހުއި،  ދ.  ތައުފީޤުގެ    / ވަދ ދައުލަތުން  މުޙައްމަދު  ތާޖު، 

މައްޗަށް ކުރި ޒިނޭކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއަށް މުޙައްމަދު ތަޢުފީޤް އިންކާރު ކުރުމާ ގުޅިގެން ދަޢުވާ ޘާބިތުކުރުމަށް 

ށް ދައުލަތުން ހެއްކާއި ޤަރީނާ ހުށަހަޅާފައިވާއިރު، ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ހެއްކާއި ޤަރީނާތަކަށް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަ 

ވަނަ މާއްދާއާ  5)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނ ނު( ގެ    13/ 2010ރިޢާޔަތް ނުކުރައްވައި، ޤާނ ނު ނަންބަރު  

  ؛ށް ޝަރީޢަތުން ނަޒަރުކުރާއިރުބުނެ ފާހަގަކުރި ނުކުތާތަކަ  [ޚިލާފަށް މައްސަލަ ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށް

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  411ޢުޤ ބާތު( ގެ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނ ނުލް   09/ 2014ޤާނ ނު ނަންބަރު    ()ހ 

ނަންބަރ1ާގެ   ދަށުން،    ވަނަ  ގެ  )ނ(  އެމާއްދާގެ  ތައުފީޤުޙަވާލާދީ  ކުޅަ މުޙައްމަދު  ދައުލަތުން  މައްޗަށް  ގެ 

ލް އޭޕްރީ  13ފާޠިމަތު ޝަމީމާ  ށ. ގޮއިދ  / ނ އަލި،  ޒިނޭކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާގެ އަސާސް ބިނާވެފައިވަނީ،  

ޒިނޭކުރުމުގެ   މުޙައްމަދު ތައުފީޤާ،  ދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ވިހެއި ކުއްޖާއަކީ ގައި، ހދ. ކުޅު   2016

ވިހެއި ކުއްޖާގެ ފާޠިމަތު ޝަމީމާ  ،  ސަބަބުން ލިބިފައިވާ ކުއްޖެއްކަމަށް، ފާޠިމަތު ޝަމީމާ ބުނާ ބުނުމުގެ މައްޗަށާއި 

އިސްތިއުނާފު މި ކުރެވޭ   ދިމާވާތީ އެ އަސާސްގެ މައްޗަށްކަން،ޑީ.އެން.އޭ އާއި މުޙައްމަދު ތައުފީޤުގެ ޑީ.އެން.އޭ އާ  

ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތް    M8C/2017/05ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ކުޑަހުވަދ  މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  

ޝަރީޢަތުގެ ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުންނާއި އަދި މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ  

 މަޖިލީހުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުން އެނގެން އޮވެއެވެ.

ކައިވެނީގެ ގުޅުމާ ނުލައި ފިރިހެނެއްގެ ޒަކަރުން ފާޅުވާ ހިސާބު އަންހެނެއްގެ    ،ޒިނޭކުރުމަކީ   )ށ(

]ޒިނޭކުރުން[ ކަމަށް ބުނެފައި ވަނީ،  ގައި ވާގޮތުން  1ފަރުޖުގެ ތެރެއަށް ވެއްދުމެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނ ނުލްޢުޤ ބާތު 

ފިރިހެނަކު އޭނާގެ އަނބިމީހާ ނުވަތަ އޭނާ ކުރި ރަޖުޢީ ވަރިއެއްގެ ޢިއްދައިގައި އިން އަންހެނާ ފިޔަވައި، އެހެން 

 .2އަންހެނެއްގެ ފަރުޖަށް އެ ފިރިހެންމީހާގެ ޒަކަރު ނުވަތަ ޒަކަރުގެ ކުޑަ މިންވަރެއް ނަމަވެސް ވެއްދުމަށެވެ 

 
 2014/9ޤާނ ނު ނަްނބަރު  1
 ަވނަ ނަްނބަރު.1ަވނަ މާއްދާެގ )ޅ( ެގ 411ެގ ޤާނ ނުލްޢުޤ ބާތު(  ދިެވހިރާއްޖޭެގ) 2014/9 ނަްނބަރު ޤާނ ނު 2
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  68ގެ   ސ ރަތު  ޤާންކީ ބޮޑުވެގެންވާ ފާފަތަކުގެ ތެރެއިން ހިމެނޭ ޙަރާމް ކަމެކެވެ. ފުރްޒިނޭއަ)ނ(  

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ      پ  ڀ     ڀ    چ  ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.هللا އާޔަތުގައި މާތްވަނަ    69އާއި،  

 چٿ  ٿ    ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ      ڦ  ڦ  ٺٿ  ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ   

 އަދި.  މީހުންނެވެ  ނަހަދާ  ގޮވާ  އަޅުކަންކޮށް އާ އެކު އެހެން އިލާހަކަށްهللا އަދި އެބައި މީހުންނަކީ މާތް  ]  މާނައަކީ:

  ނުކުރާ   ޒިނޭ  އަދި.  މީހުންނެވެ ނުކުރާ  ޤަތުލު   ނ ނީ  ގޮތެއްގައި  ޙައްޤު   ފުރާނައެއް  ކުރައްވާފައިވާ ހުރުމަތްތެރި هللاމާތް

  ޢަޛާބު  ދުވަހު،  ޤިޔާމަތް  މީހަކަށް  އެ.  ކުރާނެއެވެ  ބައްދަލު  ޢުޤ ބާތާއި  އެކަމުގެ އް ކޮށްފި މީހާކަމެ  އެއިން .  މީހުންނެވެ

 އެ  ތެރޭގައި  ޢަޛާބު  އެ  ހާލު  ކުރެވިގެންވާ  ނިކަމެތި ލިބި  ތިކަންއިހާނެ  އަދި.  ދާނެއެވެ  ވެގެން  އިތުރު  ދެގުނައަށް

 [ .ދެމިހުންނާނެއެވެ މީހަކު

ޒިނޭކުރުމަކީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ޙައްދު ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެކެވެ. އެކަން ކީރިތި ޤުރުއާނާއި 

هللا ވަނަ އާޔަތުގައި މާތް 32ސ ރަތުގެ    اإلسراء  ކުރައްވައި  ޒިނޭ ޙަރާމް މާތް ރަސ ލާގެ ސުންނަތުން ސާބިތުވާކަމާއި،  

އަދި ތިޔަބައިމީހުން ޒިނޭއާ  ]މާނައީ:      چگ  گ  ژ  ژ  ڑڑ  ک     ک      ک  ک   چ  ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.  

ގޮތުން   މަގެއްގެ  އަދި  ވެއެވެ.  ފާފައެއްކަމުގައި  ބޮޑުވެގެންވާ  ހުތުރުކަން  އެއީ  ހަމަކަށަވަރުން  ނުވާށެވެ!  ގާތް 

 [ ތައް ހާދަހާ ނުބައިވެގެންވެއެވެ.އެކަން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނ ނުގެ މައިގަނޑު މަޞްދަރަކީ އިސްލާމްދީން ކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،    )ރ(

ޙައްދުކަނޑައެޅިފައިވާ    ޒިނޭ ކުރުމުގެ ކުށަކީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި އެކުށަށް ވަކި ޢުޤ ބާތްތަކެއް ބަޔާންވެގެން އޮތް 

ތުގައި ކަނޑައެޅި ބަޔާންވެގެންވާ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ކުށެއްކަމާއި، ޒިނޭކުރުމުގެ ކުށާ ގުޅޭ ގޮތުން އިސްލާމީ ޝަރީޢަ

ޒިނޭގެ ޙައްދު ކަނޑައެޅުމުގައި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި އެކުށް ކުރާ މީހުން ދެ ބަޔަކަށް ބެހިގެންވާކަމަށް    ބަލާއިރު،

ކައިވެއް މުޙްޞަނުންނަކީ،  މުޙްޞަނުންކަމާއި،  ޣައިރު  މުޙްޞަނުންނާއި  އެއީ  ޏެއްކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، 

ކައިވެންޏެއް   ޣައިރު މުޙްޞަނުންނަކީ  )ޖިމާޢުވުން( ހިންގާފައިވާ މީހުންކަމާއި، އަދި  ގުޅުން  ކަމުގެ  އަނބިފިރި 
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ތަފާތުތަކެއްވާކަން  ކަނޑައެޅުމުގައި  އަދަބު  ސާބިތުވެ،  ކުށް  ޒިނޭގެ  މައްޗަށް  އެމީހުންގެ  މީހުންކަމާއި،  ނުކުރާ 

 އެނގޭކަމާއި،  

ވަނަ އާޔަތުގައި  02ގެ   النور سورةނަށް ހުރި ޢުޤ ބާތް ބަޔާންކުރައްވައި، ޒިނޭކުރާ މީހުން  އެގޮތުން، 

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿٿ  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ           ڤ  ڦ  چ  ވަޙީކުރައްވާފައިވަނީ: هللا މާތް

ފިރިހެނާއާއި   چڦ  ڦڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ޒިނޭކުރާ  އަންހެނާއާއި،  ]ޒިނޭކުރާ  މާނައަކީ 

މާތް  ޖަހާހުށިކަމެވެ.  ޙައްދު  އެތިފަހަރުން  ސަތޭކަ،  ގައިގައި  މީހަކުމެ  ކޮންމެ  އާޚިރަތް هللا ދެމީހުންކުރެ  އަށާއި 

ށް އޯގާތެރި ގެ ޙުކުމް ތަންފީޒްކުރުމުގައި އެ ދެމީހުންނަهللاދުވަހަށް ތިޔަބައިމީހުން އީމާންވާކަމުގައި ވަނީނަމަ މާތް 

 ނުވާހުށިކަމެވެ. އަދި އެމީހުންނަށް އަދަބު ދެވޭތަނަށް މުއުމިނުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު ޙާޟިރުވާހުއްޓެވެ.[  

ބަޔާންކުރަމުން،   ޢުޤ ބާތު  މުޙްޞަނުންގެ  ޣައިރު  އިމާމް    ت صام  بن  عبادةޒިނޭކުރި  ކިބައިން  ގެ 

ِمائٍَة ثُمَّ نَفْ اْلبِْكُر بِاْلبِْكِر  މުސްލިމް ރިވާކުރެއްވި ހަދީޘްފުޅު ) މާނައަކީ ]ބިކުރުވެރި ދެމީހަކު )އެބަހީ (   َسنٍَة  يُ َجْلدُ 

ގައިގާ   މީހެއްގެ  ކޮންމެ  އެއިން  ޒިނޭކޮށްފިނަމަ  އަންހެނަކު(  ފިރިހެނަކާއި  ޖިމާޢުވެފައިނުވާ   100ކައިވެނިކޮށް 

ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ފޮނުވާލާށެވެ.  )އެބަހީ )އެކެއް( އަހަރު    01)އެއްސަތޭކަ( އެތިފަހަރުން ޖެހުމަށާއި އެދެމީހުން  

 އަރުވާލާށެވެ([. 

ތެރޭގައި    )ބ( ވަސީލަތްތަކުގެ  ސާބިތުކުރުމުގެ  ޝަރީޢަތަށް  ކަންކަން  ޝަރީޢަތުގައި  އިސްލާމީ 

 އެވެ. )ދޭއް( ގޮތަކުން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުކުރެވެ  2ހިމެނެއެވެ. ޒިނޭ ކުރިކަން    )ހެކިބަސް(  އިޤްރާރާއި ބައްޔިނާ

)ހަތަރެއް( ފިރިހެނުންގެ ހެކިބަހުންނެވެ.   4އިޢުތިރާފުންނާއި، މަދުވެގެން    އިޤްރާރު ނުވަތަ   ކުރި މީހާގެއެއީ ޒިނޭ

ނޭގެ ޙައްދު ޤާއިމުކުރެވޭނީ، ޢަދުލުވެރި ހަތަރު ހެކިވެރިން، ދެ މީހަކު ޒިނޭ ކުރިތަން، ހަމަ ލޮލުން ޔަޤީންކަމާއެކު،  ޒި

هللا ވަނަ އާޔަތުގައި މާތ15ްނިސާ ސ ރަތުގެ    ންނެވެ.ބަސް ދީގެ ނެ ހެކިއޭގެ ހުރިހާ ތަފްޞީލަކާއެކު ފެނުނުކަމަށް ބު

މާނައަކީ:     چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پڀ  ٹچ   ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.

)އެބަހީ:  މީހުންނާމެދު  ގެނެސްގަންނަ  ފާފަ  ބޮޑުވެގެންވާ  ހުތުރުކަން  ތެރެއިން  އަންހެނުންގެ  ]ތިޔަބައިމީހުންގެ 
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ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން (  ދު، އެ ކުރިކަންތައް އެ ބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައިޒިނޭކުރާ މީހުންނާމެ

 އެކަނބަލުންގެ މައްޗަށް ހެކިކުރާށެވެ.[   ،ހަތަރު ހެކިން

ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  چ   ވަޙީކުރައްވާފައިވަނީ،هللا ވަނަ އާޔަތުގައި މާތް 13އަދި ނ ރު ސ ރަތުގެ  

އެބައިމީހުން      چڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   މައްޗަށް  ]އެކަމުގެ  ހެކިން    4މާނައަކީ: 

ހެއްޔެވެ ކީއްވެގެން  ހިނދު؟ ނުގެނައީ  ނުގެނައި  ހެކިން  )އެކަންދެނެހުރި(  އެބައިމީހުން  ފަހެ  ފަހެ  ގެ  هللا، 

 ޙަޟްރަތުގައި އެބައިމީހުންނީ ހަމަ ދޮގުހަދާ މީހުންނެވެ.[ 

ރަސ ލު ޢުބާދަތުގެފާނު  ބުނު  އެކު هللاސަޢުދު  އަނބިމީހާއާ  ]އަޅުގަނޑުގެ  ދެންނެވިއެވެ.  ގެފާނަށް 

ނަމަ   ފެނިއްޖެ  ތަން  އުޅެމުންދާ  ބީއްސާ    4ފިރިހެނަކު  ވެސް  އަތް  ގައިގައި  އޭނާގެ  ގެނެވެންދެން  ހެކިން 

  3ގެފާނު އާދޭހޭ ވިދާޅުވިއެވެ.[ هللاއެ ހިނދު ރަސ ލު؟ ތޯއެވެ ނުލަންވީ 

ދޭނެ   މައްޗަށް    ފިރިހެނުން  އް(ހަތަރެ)  04ހެކިބަސް  މީހުންގެ  ދެއްކި  ވާހަކަ  އެ  ނަމަ  ނެތް 

އެތިފަހަރެވެ. ނ ރު   )އަށްޑިހަ(  80އެއީ    ވާޖިބުވާނެއެވެ.ކުރުމުގެ ޙައްދު  ބިތުވެ، ޤަޛްފުޤަޛްފުކުރުމުގެ ކުށް ސާ

ڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ   گ    گ  چ   : ނީފައިވަ ވަޙީކުރައްވާ هللا ވަނަ އާޔަތުގައި މާތ4ްސ ރަތުގެ  

އަބުރުވެރި ޢިއްފަތްތެރި އަންހެނުންނާއި ޒިނޭއާ ]މާނައަކީ: '    چڱ  ں   ں  ڻ  ڱڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  

ފަހު ޒިނޭ ކުރިކަމުގެ މައްޗަށް ހަތަރު ހެކީން ނުގެނައިނަމަ، އެބައި  ށްމަތިކޮށް )ޤަޛްފުކޮށް( އުޅޭ މީހުން، އެއަ

އްދު ތިޔަބައި މީހުން ޖަހާށެވެ. އަދި ދުވަހަކުވެސް އެބައި ޙަ މީހުން )އެއިން ކޮންމެ މީހަކު( އަށްޑިހަ އެތިފަހަރުން 

ޙު ދީނުގެ  މީހުންނީ  ބައި  އެ  ޤަބ ލުނުކުރާށެވެ.  މީހުން  ތިޔަބައި  ހެކިބަހެއް  ކިޔަމަންވުމުގެ  މީހުންގެ  ކުމްތަކަށް 

 .[ ދާއިރާއިން ބޭރުވެގެންވާ މީހުންނެވެ

 
 . ރިާވކުރެއްީވ މުސްލިމް، އަލްބައިހަޤީ، އަބޫ ދާއޫދު.    :  3
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ވާކަމާއި،    )ޅ( ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރުޠުތަކެއް  ޤާއިމުކުރުމުގައި  ޙައްދު  ކިބައިން  މީހާގެ  ޒިނޭކުރާ 

   :އެގޮތުން ޒިނޭކުރި މީހަކީ 

 ؛ބުއްދި ސަލާމަތުން ހުރި މީހަކު ކަމުގައިވުން -1

 ؛ބާލިޣުވެފައިވުން -2

 ؛ބ ރު ކަމެއްނެތި( ޒިނޭކުރުން މީހެއްގެ އިޚްތިޔާރުގައި )އެއްވެސް މަޖުއެ -3

 ކަމަކީ ޙަރާމްކަމެއްކަން އެނގުން. މި ޝަރުޠުތައްކަމާއި،   އެ -4

ޒިނޭގެ  މައްޗަށް  އެމީހެއްގެ  އުނިވެއްޖެނަމަ  ޝަރުޠެއް  ސާބިތުކޮށް  މިއިން    އަދަބު   ކުށް 

 އުސ ލުތަކަށް ބެލުމުން އެނގެއެވެ. ނެކަން ޝަރުޢީ ޤާއިމުނުކުރެވޭ

ޤާނ ނަކީ،    (ކ )  މައިގަނޑު  ކަނޑައެޅިފައިވާ  އަދަބު  ކުށާއި  ނިޒާމުގައި  ޤާނ ނީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ކަމާއި، ޤާނ ނުލްޢުޤ ބާތުގެ އިތުރުން ޚާއްޞަ ކުށްތަކަށް ޚާއްޞަ ޤާނ ނުތަކެއްވެސް  4ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނ ނުލްޢުޤ ބާތު

ޢަމަލުކުރެވެމުންދާކަ  ނަންބަރު  ހެދި  ޤާނ ނު  އެގޮތުން،  ގޯނާކުރާ    12/ 2009މާއި،  ޖިންސީ  )ކުޑަކުދިންނަށް 

)ބިރުދެއްކުމާއި   2010/17މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުޞ ލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނ ނު( އާއި، ޤާނ ނު ނަންބަރު  

  17/ 2011ނު ނަންބަރު  ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާއި ތ ނު އެއްޗެހި ގެންގުޅުން މަނާކުރުމުގެ ޤާނ ނު( އާއި، ޤާނ  

)މީހުން ޓްރެފިކްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނ ނު(    2013/12)މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނ ނު( އާއި، ޤާނ ނު ނަންބަރު  

ނަންބަރު   ޤާނ ނު  ނަންބަރު    2013/13އާއި،  ޤާނ ނު  އާއި،  ޤާނ ނު(  ޓޯޗަރ  )މަނީ   10/ 2014)އެންޓި 

ފައިނޭންސްކުރު ޓެރަރިޒަމަށް  އަދި  ޤާނ ނު ނަންބަރު  ލޯންޑްރިންގ  އާއި،  ޤާނ ނު(  ހުއްޓުވުމުގެ   17/ 2014ން 

)ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނ ނު( އަކީވެސް ކުށާއި އަދަބު ކަނޑައެޅުމާ ގުޅޭ ޤާނ ނު ތަކެއްކަމާއި، ބަޔާންވެދިޔަ ޚާއްޞަ  

 
 2014/9 ނަްނބަރު ޤާނ ނު  4
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ޤާނ ނުލްޢުޤ ބާތު  އިސްކަން ލިބިގެންވާ ޤާނ ނުތަކެއްކަން، އ5ެޤާނ ނުތަކަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ގެ  6ޤާނ ނު ގެ މައްޗަށް 

 ؛ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އިން އެނގެން އޮންނަކަމާއި 18

އަދަބު   އުފުލި  ދަޢުވާ  ކުށެއްގައި  ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  ކަނޑައަޅައި  ޤާނ ނެއްގައި  ޚާއްޞަ 

މަތިންކަމާއި، ގޮތުގެ  ޤާނ ނެއްގައިވާ  އެ  ދަށުން  ޤާނ ނުގެ  ޚާއްޞަ  އެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ   ކަނޑައެޅެންޖެހޭނީ 

ދަޢުވާއެއްގައިވެސް،    7ޤާނ ނުލްޢުޤ ބާތު  ދަށުން ހުށަހެޅޭ  ޤާނ ނެއްގެ  ޚާއްޞަ  އިސްކަން ލިބިގެންވާ  މައްޗަށް  ގެ 

ވަނަ ބާބާއި )މަޢާފު ލިބެނިވި ދިފާޢު(، އަދި  50ވަނަ ބާބާއި )ހުއްދަކުރެވިގެންވާ ދިފާޢު(،  40ޤާނ ނުލްޢުޤ ބާތުގެ  

ދާނެ ދިފާޢު( ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢާންމު ދިފާޢުތަކުގެ ފައިދާ، ދަޢުވާލިބޭ ވަނަ ބާބުގައި )ދަޢުވާކުރުމަށް ހުރަހަކަށްވެ 60

 ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އިން އެނގެން އޮވެއެވެ. 18މީހާއަށް ލިބިގެންވާކަން ޤާނ ނުލްޢުޤ ބާތުގެ 

ވަނަ ނަންބަރުން  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  411ގެ  8ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނ ނުލްޢުޤ ބާތު   ޒިނޭގެ ކުށް  (އ ) 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވެސް ކަނޑައަޅާފައި 27  9ފައި ވާއިރު، ހަމަ އެ ކުށް ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނ ނުގެ ކަނޑައަޅާ

އޮންނައިރު،   އެނގެން  ކަނޑައަޅާފައިވާކަން  އަދަބު  ކުށަށް  ޒިނޭގެ  ޤާނ ނުގައިވެސް  ދެ  ބުނެވިދިޔަ  ވާކަމާއި، 

ޤާނ ނުލްޢުޤ ބާތު  ނަޒަރުކ18ުގެ  10ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މާއްދާއަށް  މައްސަލަތަކުގައި  ވަނަ  ކުށުގެ  ޒިނޭކުރުމުގެ  ރުމުން 

 ގެ ދަށުން ކަން އެނގެން އޮވެއެވެ.  11ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނ ނު ދަޢުވާކޮށް އަދަބު ކަނޑައަޅަން ޖެހޭނީ،  

ގެ ދަށުން، މިމައްސަލައިގައި  12ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނ ނު އިސްވެ ބަޔާންކުރެވި ދިޔަ ގޮތުގެ މަތިން،    )ވ( 

ގައި ހައިކޯޓުގައި   2019ނޮވެންބަރު    17ސަރީޢަތުން ދައުލަތާ ސުވާލުކުރުމުން،  ؟ އްވެތޯ ދަޢުވާކޮށްފައިނުވަނީ ކީ

ގެ ދަށުން މިމައްސަލައިގައި ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނ ނު ބޭއްވުނު ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދައުލަތުން ބުނެފައިވަނީ،  

 
 2014/9 ނަްނބަރު ޤާނ ނު  5
 2014/9 ނަްނބަރު ޤާނ ނު 6

 2014/9 ނަްނބަރު ޤާނ ނު 7
 2014/9 ނަްނބަރު ޤާނ ނު 8
 2014/17 ނަްނބަރު ޤާނ ނު 9

 2014/9 ނަްނބަރު ޤާނ ނު 10

 2014/17 ނަްނބަރު ޤާނ ނު 11
 2014/17 ނަްނބަރު ޤާނ ނު 12
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ބަޔާންކުރަނީ   އެޤާނ ނުގައި  އި ވީނަމަވެސް ގައި ޒިނޭގެކުށް ބަޔާންކޮށްފަޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނ ނު ދަޢުވާކޮށްފައިނުވަނީ،  

މިންގަނޑުން ބުނާ  އެކަނި  ޒިނޭގެކުށް  އިސްލާމީޝަރީޢާގައި  ޙާލަތް  ކުށުގެ ސާބިތުކުރެވިދާނެ  ޖިންސީ  ކަމާއި، 

ޒިނޭގެކުށްއުތަ  ޤާނ ނުގައި އަންނަ  އަދަބެއް  މިވާ   އިސްތިއުނާފުކުރެވިފައިކަމާއި،  ނުވާ  ބަޔާންކޮށްފައި  ޒީރީ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން،  411ގެ  13ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނ ނުލްޢުޤ ބާތު   މައްސަލައިގައި ދަޢުވާކުރެވިފައިވަނީ،

 ހައްޔަރުގައި އިނުމުގެ ޤަރީނާ ފަދަ  ހަތަރު ހެކިންނާއި ކުށްކުރި މީހާގެ އިޢުތިރާފުން ނ ންގޮތަށް، ޑީ.އެން.އޭ އާއި

)ދޭއް( ޤާނ ނުގައި   2ނޭގެކުށް ސާބިތުކުރުމަށް އޮންނަ މިންގަނޑުގެ ދަށުންކަމަށާއި، ޙަވާލާދީފައިވާ  ޤަރީނާތަކުން ޒި 

ގައި ބަޔާންކުރަނީ އެހެން ޒިނޭގެ  14ޒިނޭގެ ކުށަށް އެއްނަމެއް ދީފައިއޮތް ނަމަވެސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނ ނުލްޢުޤ ބާތު 

އެށެއްކަމާއި،  ކު ދެވިފައިއޮތަސް  ތަފާތު  ނަންކިއްއެއްނަމެއް  ސާބިތު  އަދި  ލަތްތަކުން  ޙާޔާ  ތަކަކުން  މިންގަނޑު 

 އެވެ. ތީކަމަށް ޖަވާބު ދީފައިވެއް ކަމަށް ދައުލަތުން ޤަބ ލުކުރާކުރެވިދާނެ ކުށެ

ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގެ  411ގެ  15ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނ ނުލްޢުޤ ބާތު ބަޔާންކުރި ފަދައިން،    ކުރިން   )މ(

ޤާނ ނުގައި، ]ޒިނޭކުރުން[ ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ ފިރިހެނަކު އޭނާގެ އަނބިމީހާ ގޮތުން އެ    ވަނަ ނަންބަރުގައިވ1ާ

އަންހެނެއްގެ ފަރުޖަށް އެ ޢި ވަރިއެއްގެ  ޢީނުވަތަ އޭނާ ކުރި ރަޖު އްދައިގައި އިން އަންހެނާ ފިޔަވައި، އެހެން 

  ފިރިހެންމީހާގެ ޒަކަރު ނުވަތަ ޒަކަރުގެ ކުޑަ މިންވަރެއް ނަމަވެސް ވެއްދުމަށެވެ.

ގައި ]ޒިނޭކުރުން[ ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ، ދެމަފިރިން ކަމުގައި ނުވާ ދެމީހުންގެ  16ންސީ ކުށުގެ ޤާނ ނު ޖި

މެދުގައި، ފިރިހެނަކު އޭނާގެ ކުރިމަތިފަރާތް އަންހެނެއްގެ ކުރިމަތިފަރާތަށް ކިތަންމެ ކުޑަ މިންވަރަކަށް ނަމަވެސް 

ވަނަ  411ގެ  18ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނ ނުލްޢުޤ ބާތު ގެ ކުށަކީ  . އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައިވެސް ޒިނޭކުރުމ17ުވެއްދުމަށެވެ 

 
 2014/9 ނަްނބަރު ޤާނ ނު 13
 2014/9 ނަްނބަރު ޤާނ ނު 14

 2014/9 ނަްނބަރު ޤާނ ނު 15

 2014/17 ނަްނބަރު ޤާނ ނު 16
   .ަވނަ މާއްދާެގ )ފ( 69)ޖިންސީ ކުށުެގ ޤާނ ނު( ެގ  2014/17 ނަްނބަރު ޤާނ ނު 17
 2014/9 ނަްނބަރު ޤާނ ނު 18
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ގޮތުގެ މަތިން،    ވަނަ މާއްދާގެ )ފ( ގައިވ69ާގެ  19އި، ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނ ނު ވަނަ ނަންބަރ1ާމާއްދާގެ )ޅ( ގެ  

 އެކުށް ތަޖުރީމުކުރެވޭ މާނައިގެ ތެރޭގައިވާ ކުށެއްކަން އެނގެއެވެ. 

 ދީނެވެ. އަދި އިސްލާމް ދީނަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނ ނުގެ  ދިވެހި ދައުލަތުގެ ދީނަކީ އިސްލާމް  )ފ(

 20މައިގަނޑު މަޞްދަރެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިސްލާމްދީނުގެ އަޞްލަކާ ޚިލާފު އެއްވެސް ޤާނ ނެއް ނުހެދޭނެއެވެ.

ލްވާނެއެވެ.  ޤާނ ނެއް ނުވަތަ ޤަވާޢިދެއް ވިޔަސް އިސްލާމްދީނުގެ އަޞްލަކާ ޚިލާފުވާނަމަ އެ ޚިލާފުވާ މިންވަރެއް ބާޠި

ޤާނ ނުލްޢުޤ ބާތު  )411ގެ  21ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މާއްދާގެ  ގެ  ހވަނަ  ނަންބަރުގ1ަ(  ކުށުގެ އްޔާއި،  ވަނަ  ޖިންސީ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޒިނޭގެ ކުށަކީ ކުރިން ބަޔާންކުރި ފަދައިން އިސްލާމީ    ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައ27ި  ގ22ެޤާނ ނު 

ޝަރީޢަތުގައި ޙައްދު ކަނޑައެޅިފައިވާ އެންމެ ބޮޑެތި ފާފަތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކުށެކެވެ. ޒިނޭގެކުށް ސާބިތުކުރުމަށް  

ޤުރުއާނާ  ކީރިތި  ޢުޤ ބާތް  ކަނޑައެޅިފައިވާ  އެކުށަށް  ހަމަތަކާއި  މިންގަޑާއި  ސުންނަތުން  އޮތް  މާތްރަސ ލާގެ  އި 

ޝަރީޢަތުގައި   އިސްލާމީ  އެހެންކަމުން،  ޚިލާފެއްނެތެވެ.  ނުވަތަ  ދެބަސްވުމެއް  ފިޤުހީ  އެކަމުގައި  ސާބިތުވެއެވެ. 

ޒިނޭކުރުމުގެ ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް އޮތް މިންގަނޑާއި އުޞ ލުތަކާއި ހަމަތަކުގެ ބޭރުން އެކުށް ސާބިތުކޮށް ޢުޤ ބާތެއް 

 ވިޔަސް ކަނޑަނޭޅޭނެކަން އެނގެއެވެ.ނުވަތަ އަދަބެއް

ވަނަ ނަންބަރާއި ޙަވާލާދީ  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  411ގެ  23ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނ ނުލްޢުޤ ބާތު   - 4.5

އެމާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން، ދައުލަތުން މުޙައްމަދު ތައުފީޤުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ޒިނޭކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާގެ  

  އުފީޤާ ވިހެއި ކުއްޖާއަކީ، މުޙައްމަދު ތަ  ގައި  2016އޭޕްރިލް    13ފާޠިމަތު ޝަމީމާ  އަސާސް ބިނާވެފައިވަނީ،  

ބުނު  ބުނާ  ފާޠިމަތު ޝަމީމާ  ކުއްޖެއްކަމަށް،  ލިބިފައިވާ  ވިހެއި   ،މާއިޒިނޭކުރުމުގެ ސަބަބުން  ޝަމީމާ  ފާޠިމަތު 

 އެނގެން އޮންނައިރު، ކަން މައްޗަށް މުގެކުއްޖާގެ ޑީ.އެން.އޭ އާއި މުޙައްމަދު ތައުފީޤުގެ ޑީ.އެން.އޭ އާ ދިމާވު 

 
 2014/17 ނަްނބަރު ޤާނ ނު 19
 މާއްދާ  ަވނ10ަ ޤާނ ުނއަސާސީެގ ޖުމްހ ރިއްޔާެގ ދިެވހިރާއްޖޭެގ 20
 2014/9 ނަްނބަރު ޤާނ ނު 21
 2014/17 ނަްނބަރު ޤާނ ނު 22
 2014/9ނަްނބަރު ޤާނ ނު  23
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ފާޠިމަތު  އުފުލާފައިވާ ޒިނޭކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ހަމަ އެކަނި    މުޙައްމަދު ތައުފީޤުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން

ފާޠިމަތު ޝަމީމާ ޑީ.އެން.އޭ ގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައެޅިއްޖެނަމަ،    ،ބުނާ ބުނުމާއިޝަމީމާ  

ފަރާތާ މެދު(   ގެ ނަޞަބާ ގުޅޭގޮތުން )އެބަހީ ކުއްޖާގެ ޝަރުޢީ ބަލަދުވެރިވިހެއި ކުއްޖާ   ގައި   2016އޭޕްރިލް    13

އަންނާނެކަމާއި،  ތަރައްޠުބުވެގެން  މައްޗަށް  އެކަމުގެ  އެތައްކަމެއް  ޤާނ ނީ ގޮތުން، ސާފުވާންޖެހޭ  އަދި  ޝަރުޢީ 

މިމައްސަލައިގައި ޝަރީޢަތުން ނިންމާ ނިންމުމެއްގެ ސަބަބުން މައްސަލައިގައި ނުހިމެނޭ މައުސ މް ކުޑަ ކުއްޖެއްގެ 

އެކުއްޖާ މަޞްލަހަތަށް  މެދުވެރިގެން  ޙައްޤަށާއި  އެތައްކަމެއް  ފަދަ  އިޢާދަނުކުރެވޭ  ޙަޔާތުގައި  މުޅި  ދުނިޔަވީ  ގެ 

 ދާނެކަމީ ދެބަސްވެވެން ނެތް ޙަޤީޤަތެކެވެ. 

ން މުޙައްމަދު  އުލަތުމުޙައްމަދު ތައުފީޤުގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅުނު ދަޢުވާއަށް އޭނާ އިންކާރުކޮށްފައިވެއެވެ. ދަ

ޒިނޭގެ  ކުރި  މައްޗަށް  ގޮތުން    ތައުފީޤުގެ  ސާބިތުކުރުމުގެ  ގޮތުގައި   4ދަޢުވާ  ހެކިންގެ  ފިރިހެނުން  )ހަތަރެއް( 

ބުނެ ހުށަހަޅާފައިނުވެއެވެ.   ޒިނޭކުރިކަމަށް  ތައުފީޤުއާއެކު  މުޙައްމަދު  ޝަމީމާ  އިޢްތިރާފަކީ   ،ފާޠިމަތު  ވެފައިވާ 

ހެކިބަހެކެ  ދީފައިވާ  އިޢްތިރާފުވެ  މައްޗަށް  ނަފުސުގެ  އަމިއްލަ  އަނެކާ  ފާޠިމަތު ޝަމީމާގެ  މައްޗަށް  އެކަމުގެ  ވެ. 

ސާބިތުކުރުމަށް   ކުށް  ޒިނޭގެ  ގޮތުން  ޝަރުޢީ  ބިނާކޮށް  މައްޗަށް  ހެކިބަހުގެ  އޭނާގެ  ޙާލުގައި  އިންކާރުކުރާ 

 ހެކިންގެ ނިޞާބު ހަމައެއް ނުވާނެއެވެ. ކަނޑައެޅިފައިވާ މިންގަނޑުން 

ތެއް ނުވަތަ ޤަރީނާއެއްގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއްގެ ޙުއްޖަ   އޭ.އެން.އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ޑީ

ނީ އޭގައި ޝަރުޢީ ގޮތުން މުހިންމު ޝަރުޠުތަކެއް ފުރިހަމަވެގެން ކަމުގައި މުސްލިމު ފިޤުހުވެރިން ބޭނުން ކުރެވޭ

އޭ ތަޙުލީލުގެ ނަތީޖާ ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ނަބިއްޔާގެ ސުންނަތުގެ  .އެން.ބަޔާން ކޮށްފައިވެއެވެ. އެއިގެ ތެރޭގައި ޑީ

 ކަނޑައެޅިގެން ޚިލާފުވެގެން ނުވާނެއެވެ. އެއީ ޝަރުޢީ ނުޞ ޞްތައް އިހުމާލުވެގެން ހިގައިދާނެތީއެވެ.  އަޞްލަކާ 

ކީ ޝަރުޢީ ގޮތުން ޞައްޙަ ކައިވެންޏެއްގެ  ވިހެއި ކުއްޖަ  ގައި   2016އޭޕްރިލް    13ފާޠިމަތު ޝަމީމާ  

ޝަރީޢަތާއި ޤާނ ނީ ހަމަތަކުގެ މަތީން    މަތީގައި ތިބެ، ޞައްޙަ ވަޠުއެއް ވުމަށްފަހު، ކައިވެނި ރ ޅިފައިވީނަމަވެސް

 ދަރި ލައްވާ މުއްދަތުގައި ވިހައިފައިވާ ކުއްޖެކެވެ. 
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މި މައްސަލައިގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ޑީ.އެން.އޭ ތަޙްލީލުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޒިނޭގެ ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް  

އަކީ އޭނާގެ ޝަރުޢީ ޤާނ ނީ ހަމަތަކުން އެ ފާޠިމަތު ޝަމީމާ ވިހެއި ކުއްޖާ  ކީކުރެވޭ ކަމަކަނޑައެޅިއްޖެނަމަ އެ  

ކުއްޖާގެ ބައްޕަކަމަށް ބެލުން ލާޒިމުވާ ފަރާތަކީ އެކުއްޖާގެ ބައްޕަ ނ ންކަމަށް ކަނޑައެޅުމެވެ. އެއީ ޝަރުޢީ އަދި 

 ޤާނ ނީ ގޮތުން ނަސަބު ނަފީކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ނައްޞުތައް އިހުމާލުކޮށްލުމެކެވެ.

ތަކުގެ ތެރޭގައި އިޢުތިރާފުވާ މީހާގެ  އިޢުތިރާފެއް ޞައްޙަވުމުގެ ޝަރުޠު  ވެވޭ ޒިނޭ ކުރިކަމަށް    - 4.6

ހު ސަލާމަތުން  ބާލިޣުވެފައިވުމާއި،  ބުއްދި  އެކު  އިޚުތިޔާރުގައިވެފައިވާ ރުމާ  އަމިއްލަ  އެއިޢުތިރާފަކީ 

ރުމުން  ޙައްދު ޤާއިމުކުވެއްޖެނަމަ ޒިނޭގެއިޢުތިރާފުން ރުޖ ޢަ އެވެ. ޒިނޭގެ ކުށަށްވާ  އިޢުތިރާފެއްކަމުގައި ވުން ހިމެނެ

ޙައްދު    ދުރުހެލިވާންޖެހޭނެއެވެ. ކުށަކީ  އެއްވެސް ޒިނޭގެ  އެއިޢުތިރާފުގައި  ހިނދު،  ކުށަކަށްވީ  ކަނޑައެޅިފައިވާ 

ކީރިތި    ، އެއް އެކުލެވިގެންވާނަމަ ޙައްދު ޤާއިމުކުރުމުން ދުރުހެލިވާންޖެހޭކަން ޝައްކެއް ޝުބުހަ

]ބަސްފުޅު    ޙަދީޘް ގެ  

މާނައަކީ، ]ތިޔަބައިމީހުންނަށް ކުޅަދާނަވެގެންވީ މިންވަރަކުން    24[

ޤާއިމުކުރުން ދުރަށްލާށެވެ. ފަހެ އެކަމުގައި އޭނާއަށް ބޭރަށް ނުކުމެވޭނެ ގޮތެއް މުސްލިމުންގެ މައްޗަށް ޙައްދުތައް  

އޮތް ނަމަ އޭނާ ދ ކޮށްލާށެވެ. ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން އަދަބުދިނުމުގައި އިމާމާއަށް ހެދޭ ކުށަށް ވުރެ މާފުދިނުމުގައި  

ފުޅެއްކަމަށްވާ  ޘްރިހުން ރިވާވެފައިވާ ހަދީ ގެ އަ ،  އިމާމާއަށް ހެދޭ ކުށުގެ ހެޔޮކަން ބޮޑުވެގެންވެއެވެ.[ އާއި

َ  ْلُحدُودَ ا اإْدفَعُو] َ  َوَجْدتُمْ  ما    މި ދެ ހަދީޘުން އެނގެއެވެ. [َمْدفَعَا لَها

އިތުރުން ދަލީލް    ،މީގެ  މިކަމަށް  ޙަދީޘުންވެސް  އަންނަނިވި  ރިވާވެފައިވާ  އަރިހުން  ގެ 

ލިބެއެވެ. އެޙަދީޘްގެ މާނައިގައިވަނީ، ]ސަލާމާއި ޞަލަވާތްލެއްވި އިތުރު އެކަލޭގެފާނު މިސްކިތުގައި ވަޑައިގެން 

]އޭ   ދެންނެވިއެވެ.  އައިސް  އަރިހަށް  އެކަލޭގެފާނުންގެ  މާޢިޒު  ރަސ ލާهللا އިންނަވަނިކޮށް  ތިމަން  ގެ  އެވެ! 

އަނެއްފަރާތަށް  މ ނުފުޅު  އެކަލޭގެފާނު  އިތުރު  ޞަލަވާތްލެއްވި  ސަލާމާއި  އެހިނދު  ޒިނޭކޮށްފީމެވެ.[، 

 
 438 ޞަފްޙާ،  2ޮވލިއަމް  ، سنن ترمذی  24
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ރަސ ލު  މާޢިޒުއަނެއްކާވެސް  ދެން،  "އޭ  هللاއަނބުރާލެއްވިއެވެ.  ދެންނެވިއެވެ.  އައިސް  ކުރިފުޅުމައްޗަށް  ގެ  هللاގެ 

ވެސް މ ނުފުޅު އަނެއްފަރާތަށް އަނބުރާލެއްވުމުން، މިގޮތަށް  ރަސ ލާއެވެ. ތިމަން ޒިނޭކޮށްފީމެވެ.[ ދެން އަނެއްކާ

ނަފްސުގެ މައްޗަށް ހަތަރު ފަހަރު   ދެން އޭނާގެމާޢިޒު ހަތަރު ފަހަރު އިތުރު އެކަލޭގެފާނަށް ދަންނަވައިފިއެވެ.  

އޭނާ  ؟[ ހެކިދިނުމުން، ސަލާމާއި ޞަލަވާތްލެއްވި އިތުރު އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. ]ތިބާ މޮޔައީ ހެއްޔެވެ

ހެއްޔެވެ މުޙްޞަނެއް  ]ތިބާއީ  ކުރެއްވިއެވެ.  ޙަދީޘް  ދެން  ]ނ ނެކެވެ.[  ދެންނެވިއެވެ. ؟[ ދެންނެވިއެވެ.  އޭނާ 

ދެން ގެންގޮސް  ]އާދޭހެވެ.[  ]މީނާ  ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.  އެކަލޭގެފާނު  އިތުރު  ޞަލަވާތްލެއްވި  ސަލާމާއި   

އިތުރު  ޞަލަވާތްލެއްވި  ސަލާމާއި  ބޭކަލުން  އަޞްޙާބު  ރަޖަމްކުރެއްވުމަށްފަހު  މާޢިޒު  ރަޖަމްކުރާށެވެ.[ 

، ވޭންއަޅައި، މަރުވެދާނެހެން އެކަލޭގެފާނުންގެ އަރިހަށް އައިސް ދެންނެވިއެވެ. ]މާޢިޒު ގައިގައި ހިލަތަކުން ޖެހި

ހީވުމުން، އޭނާ ދުއްވައިގަތުމުން ތިމަންމެން އޭނާގެ ފަހަތުންގޮސް އޭނާގެ ގައިގައި އޭނާ މަރުވަންދެން ތެޅީމެވެ.[  

ދ ކޮށްނުލެއްވީ   އެހިނދު ސަލާމާއި ޞަލަވާތްލެއްވި އިތުރުކަލޭގެފާނު ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ. ]ތިޔަބައިމީހުން އޭނާ 

 ؟[ކީއްވެތޯއެވެ. 

ވެވަޑައިގެންފައިވާ   އިއްތިފާޤު  ޢިލްމުވެރިން  ފިޤްހު  އިސްލާމީ  ބިނާކުރައްވައި  މައްޗަށް  މިހަދީޘްގެ 

ގޮތުގައި، ޒިނޭގެ ކުށަށްވާ އިޢުތިރާފަކީ، އެ އިޢުތިރާފުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކަނޑައެޅޭ ޙުކުމް ތަންފީޒުކޮށް ނިމުމުގެ 

ދި ޢަމަލުކުރާ ގޮތަކުން ނުވަތަ ކުރާ އިޝާރާތަކުން ނުވަތަ ބުނާ  ކުރިން ރުޖ ޢަވުން ހުއްދަ އިޢުތިރާފެއްކަމާއި، އަ

އޭނާ   ގަތުމުން  ދުއްވައި  އޭނާ  ކުރަންފެށުމުން  ރަޖަމް  މާޢިޒު  ރުޖ ޢަވެވިދާނެކަމަށް  އެއިޢުތިރާފުން  ބަހަކުން 

ލިބޭކަމަށް ޢިލްމުވެރިން  ޅުން ދަލީލް  ބަސްފު  ޘްޙަދީ  ގެ  ކީރިތި  ؟ ދ ކޮށްނުލެއްވީ ކީއްވެތޯ

 އެއްބަސްވެފައިވެއެވެ.

އިސްލާމްދީނުގައި އިންސާނީ ދަރިފަސްކޮޅުވަނީ މަތިވެރިކުރައްވާފައެވެ. އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި    - 4.7

އެންމެ   ވެގެންވާ  ޚާއްޞަ  އުންމަތުގައި  އިސްލާމީ  ވެއެވެ.  ދެއްވާފައި  މަޤާމެއް  ޚާއްޞަ  އިންސާނާގެ ނަސަބަށް 

ކީ ނަސަބެވެ. ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް އޭނާއަކީ ކާކުގެ ކާކުކަން ބުނެދެވެއެވެ. ނަސަބު ނުވަތަ  މުހިންމު އެއްކަމަ
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)އަބުރު( ޙިމާޔަތްކުރުމަކީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ އެންމެ މަތިވެރި ފަސް މަޤުޞަދުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ   ޢިރްޟު

 .ކަމެކެވެ

ނިޔާކު ޙާލަތު  މަފްހ މަކީ  ނަސަބުގެ  ބަލާއިރު،  ގޮތުން  ދެމެދަށް  ޝަރުޢީ  މީހެއްގެ  ދެ  ގޮތުން  ރާ 

އިތުރުވެގެންދާ ޙުކުމެކެވެ. އެއިގެ މާނައަކީ، ޝަރުޢީ ކައިވެނީގެ ގޮތުން ގުޅިފައިވާ ގުޅުމަކުން، އުފަންވާ ދަރީގެ 

ކަމެކެވެ.  ކުރައްވާފައިވާ  މަތިވެރި  އިސްލާމްދީނުގައި  މިއީ  ނިސްބަތްވުމެވެ.  އަށް  ބައްޕަ  އެކުއްޖާގެ  ނިސްބަތް 

ڱڱ  ں  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  چ   ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.هللا ވަނަ އާޔަތުގައި މާތ5ްސ ރަތުގެ  އަލްއަޙްޒާބު  

ھ   ھ  ے  ے  ۓۓ  ہ  ہ  ھ  ھ   ۀہ  ہ  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ں  

ގެ  ّللاَ އެ ދަރިން އެއުރެންގެ ބަފައިންނަށް ނިސްބަތް ކުރާށެވެ! އެގޮތް  ]މާނައީ    چۇ ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   

ގެ  دينވެރިކަން ބޮޑެވެ. އެ ދަރިންގެ ބަފައިން ތިޔަބައިމީހުންނަށް ނޭނގޭނަމަ، ފަހެ، އެއީ   عدلގައި   حضرة

އިމީހުންނަށް ނޭނގިގެން  ންނެވެ. އަދި ތިޔަބައިމީހުންގެ އެހީތެރިންނެވެ. އަދި ތިޔަބަ أخ ފަރާތުން ތިޔަބައިމީހުންގެ  

)ކުށުން( ކުރެވުނު ކަމެއްގެ ފާފައެއް ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަކަށް ނެތެވެ. އެހެނެއްކަމަކު، ފާފަވެރިކަން އޮންނާނީ  

ވަންތަ ކަލަކު  رحيمކުޅަ ކަމަކާ މެދުގައެވެ. އަދި ގިނަގިނައިން ފާފަފުއްސަވާ،   قصد ތިޔަބައިމީހުންގެ ހިތްތައް  

 [.ވޮޑިގެން ވެއެވެ ّللاَ ކަމުގައި  

ރަސ  ކީރިތި  ޙަދީއަދި  ވެއެވެ.  ޘް ލާ  އެމީހާއަކީ  ]ކުރައްވާފައި  ހުރެ،  ނ ންކަން އެނގި  ބައްޕަ  އެއީ 

 ޘް ނު ޙަދީއަދި ވެސް އިތުރު އެކަލޭގެފާ  25[ ންވެ އެވެ.ސުވަރުގެ ޙަރާމް ވެގެ   ބައްޕަކަމުގައި ޤަބ ލުކޮށްފި މީހާއަށް

 މީހުން އެއްކިބާވެ ނުގަންނާށެވެ. ތިޔަބައި މީހުންގެ ބަފައިންނަށް ނިސްބަތްވުމުން ތިޔަބައި  ] ކުރައްވާފައި ވެއެވެ.  

 ގެންފި މީހާ( ފަހެ، ބައްޕައިންގެ ކިބައިން އެއްކިބާވެ.އެބަހީ ބައްޕަ ނ ން މީހަކަށް ނަސަބު ނިސްބަތް ނުކުރާށެވެ)

  26[ އިސްލާމްދީނުން ބޭރުވެއްޖެއެވެ.

 
 6766އަލްބުޚާރީ،  25
 216އަލްއަޞްފަހާނީ،  26
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)ހައެއް(    06ދަރި ލެއްވުމުގެ އެންމެ ކުރު މުއްދަތަކީ، ކާވެނިކުރި ވަގުތުން ފެށިގެން، ހިޖުރީގޮތުން  

މަރުވި  ފިރިމީހާ  ނުވަތަ  ފެށިގެން،  ވަގުތުން  ވަރިކުރި  މުއްދަތަކީ  ދިގު  އެންމެ  ލެއްވުމުގެ  ދަރި  މަސްދުވަހެވެ. 

 27)އެކެއް( އަހަރު ދުވަހެވެ.  01ފެށިގެން ހިޖުރީގޮތުން ވަގުތުން  

 މާނައަކީ، ]ދަރި ލައްވާނީ ތަންމައްޗަށެވެ[   28[د للفراشولل اކީރިތި ރަސ ލާ ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ. ]

ތަންމަތި: މި ބަހުގެ މުރާދަކީ ޞައްޙަ ކައިވެންޏެވެ. ކައިވެނީގެ ރުކުންތަކާއި ޝަރުތުތަކާ އެއްގޮތްވާ  

ދެމަފިރިންނަށް   އެ  ދަރި،  ލިބޭ  ދަށުގައި  ހިޔާވަހިކަމުގެ  ކައިވެނީގެ  މި  ކޮށްގެން،  ކައިވެންޏެއް  މަތީން  ގޮތުގެ 

 ނިސްބަތްވާނެއެވެ. 

ނ އަލި،    - 4.8  / ގޮއިދ   ކުޅުދުއްފުށީ    ގައި،  2016އޭޕްރިލް    13ފާޠިމަތު ޝަމީމާ  ށ.  ހދ. 

ކޮށްފައިވާ   މާ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނ ނީ ހަމަތަކުގެ މަތިންރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ވިހެއި ކުއްޖަކީ، ފާޠިމަތު ޝަމީ

)ވަރިކޮށް ރ ޅި  ކައިވެންޏެއް  ޤާނ ނު   ފައިވީ (  ޞައްޙަ  ޝަރީޢަތާއި  ދަރިލެއްވުމުގެ ގަނަމަވެސް  ބަޔާންކުރާ  އި 

 ، ފާޠިމަތު ޝަމީމާގެ ފިރި ހދ. ކުޅުދުއްފުށި/ ކަމަރާގެ، އަސްޢަދު އިސްމާޢީލް   ކެވެ.މުއްދަތުގައި ވިހާފައިވާ ކުއްޖެ

ވަރިކޮށްފައިވަނީ،   ޝަމީމާ  ވަގުތެއްގ21ަ  ބަރުން ޑިސެ   2015ފާޠިމަތު  ރޭގެ  ދުވަހުގެ  އަސްޢަދު   އެވެ.ވަނަ 

އަނބިފިރި  ،އިސްމާޢީލް އެންމެފަހުން  ފާޠިމަތު ޝަމީމާއާ  ކުރިން  ވަރިކުރުމުގެ  ގުޅުން ފާޠިމަތު ޝަމީމާ  ކަމުގެ 

އަސްޢަދު    ގައި  2016މާރޗު    27  އެވެ. މިކަން ކަން ވަނަ ދުވަހު 15އޮގަސްޓް މަހުގެ    2015ހިންގާފައިވަނީ،  

  ވެއެވެ. އިސްމާޢީލް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުން އެނގެން އޮ 

ށ. ގޮއިދ / ނ އަލި، ފާޠިމަތު    ބުނެވިދިޔަ ތާރީޚްތަކުގައިވާ ޙަޤީޤަތްތަކުގެ މައްޗަށް ނަޒަރުކުރުމުން،

އަކީ، އަސްޢަދު ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ވިހެއި ކުއްޖާގައި،    2016އޭޕްރިލް    13ޝަމީމާ  

ނަފީކުރުމު ދަރި  މައްޗަށް  އެކަމުގެ  ބުނެ  ނ ންކަމަށް  ކުއްޖެއް  ޤާނ ނީ އިސްމާޢީލުގެ  ޝަރުޢީ  ގޮތުން،  ގެ 

  ގުޅޭ   ން ނުކުރާހާ ހިނދަކު، ފާޠިމަތު ޝަމީމާ ވިހެއި ކުއްޖާގެ ނަސަބުއި ލިޢާ ހަމަތަކުގެމަތީން ޝަރުޢީ ކޯޓެއްގަ

 
 ވަނަ މާއްދާ.52ެގ  2000/4ޤާނ ނު ނަންބަރު   27
   رواه البخاري ، في صحيح البخاري ، عن أبي هريرة 28



  HC-A/352/2017 ޟިއްޔާ ނިމުނު ޮގތުެގ ޚުލާޞާ ޤަ

 
 

 
 3316471 ފެކްސް:، 3325029  ފޯން:، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެނަންބަރު ދޮރާށީ،  3ީތމުގެ ހިނގުން،  އާބުރުޒު  ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު
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ފަރާތަކީ ނުވަތަ ކުއްޖާގެ ބައްޕައަކީ ހދ. ކުޅުދުއްފުށި/ ކަމަރާގެ، އަސްޢަދު އިސްމާޢީލްކަން ޝަރުޢީ އަދި ޤާނ ނީ 

 ތަކުގެ މަތިން ބަލަންޖެހެއެވެ.ހަމަ

ންކުރުން ފިޔަވައި އިތުރު އެހެން މަގެއް ދައްކާފައި  އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ދަރި ނަފީކުރުމަށް ލިޢާ

އްޖަތެއް ނ ންކަމަށް އިސްލާމީ ޖުމްހ ރު ފިޤުހު ޙުނުވެއެވެ. ނަސަބު ސާބިތުކޮށް ނަފީކުރުމުގައި، ޑީ.އެން.އޭ އަކީ  

ހޯ ފިރިހެނަކު  ނިސްބަތްވާ  ދަރިން  ލިބޭ  ޒިނޭކޮށްގެން  އަދި  ވަޑައިގަންނަވައެވެ.  އެއްބަސްވެ  ދުމަށް  ޢިލްމުވެރިން 

މަތީ  އެންމެ  ފަތުވާދޭ  އިސްލާމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކަމަށް  ޙަރާމްކަމެއް  ނ ން  ހުއްދަ  ހެދުމަކީ  ޓެސްޓު  ޑީ.އެން.އޭ 

 . 29މަޖިލިހުން ކަނޑައަޅައިފައިވެއެވެ

ދެކެނީ އެހެންކަމުން،   ފަނޑިޔާރުން  ބެލި  ހައިކޯޓުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ނިލަންދެއަތޮޅު    މިމައްސަލަ 

ގައި އެކޯޓުން ކުރައްވާފައިވާ  ޤަޟިއްޔާ  M8C/2017/05ދ  މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ދެކުނުބުރީ ކުޑަހުވަ

 ދަލު ގެންނަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތްކަމަށެވެ. ބަ  ޙުކުމަށް

 

 ކުމް: ޙު  •

 ، ންއެގޮތުގެ މަތިން ހުރުމު   ކަންބަޔާންކުރެވުނު ކަން  ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގައި  އިސްވެ  ދެންފަހެ،

ނަންބަރު   ކޯޓުގެ  މެޖިސްޓްރޭޓް  ކުޑަހުވަދ   ދެކުނުބުރީ  ޤަޟިއްޔާގައި   M8C/2017/05ނިލަންދެއަތޮޅު 

ކަނޑައަޅައި،  ނެތްކަމަށް  ސަބަބެއް  ގެންނަންޖަހޭ  ބަދަލު  ޙުކުމަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ    މިޤަޟިއްޔާ  ކުރައްވާފައިވާ 

 ފީމެވެ.ޙުކުމްކޮށްއިއްތިފާޤުން  ލީހުގެމަޖި   ފަނޑިޔާރުންގެއި ބެލި  ހައިކޯޓުގަ

 

 

 
 ( 2018ޖަނަވަރީ  16)  1439ރަބީޢުލްއާޚިރު  29 . (01/2018/466)ނަންބަރު  4އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލިސް، ފަތުާވ ަނންބަރު  29


