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 ހައިކޯޓު  ގެ ދިވެހިރާއްޖޭ 
 ދިވެހިރާއްޖެ 

 ނިމުނުގޮތް  ޝަރީޢަތް 

 :ު2021  ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ/HC-A/146  
 :ްޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް    އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތ 
 :ްއސކ   އިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތ 
 :ްއް ބޭނުންކޮށްގެން ގަސްދުގައި މީހަކު މެރުން ތޫނު އެއްޗެ    މައްސަލައިގެ ބާވަތ 

 

 

 

 

 މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލިސް:
 ޙުސައިން މަޒީދު  ފަނޑިޔާރު
 މުޙައްމަދު ނިޔާޒް  ފަނޑިޔާރު
  ޙަސަން ޝަފީޢު  ފަނޑިޔާރު
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 ހައިކޯޓުގައި ޤަޟިއްޔާ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ތާރީޚް:
 3113 ރަމަޟާން 22

 3233މޭ  21
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 :އިސްތިއުނާފުކުރެވުނު މައްސަލަ 

  :ު33ނަންބަރ/Jv-C/2017 ާޤަޟިއްޔ 
  :ްޖުވެނައިލް ކޯޓުނިންމި ތަނ 
 :ްތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ގަސްދުގައި މީހަކު މެރުން    ބާވަތ 
 :ް3233އޮކްޓޫބަރު  21 ހުށަހެޅުނު ތާރީޚ  :ް3233ޖަނަވަރީ  22 ނިމުނު ތާރީޚ 

 

 

ޤާނޫނީގޮތުން ހާދިސާ ހިނގިއިރު  -ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ގަސްދުގައި މީހަކު މެރުން -ޖިނާއީ

، (ށ)ވަނަ މާއްދާގެ  52، ވަނަ މާއްދާ 3221ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(،  3325ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ  -ކުޑަކުއްޖެއް

( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  325ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނުގެ   -ވަނަ މާއްދާ 3ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ގަވާއިދުގެ 

ވަނަ  31-3ވަނަ ނަންބަރު،  1ވަނަ މާއްދާގެ  32،  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( 326، (ށ)އަދި 

ކުށް ކުރިއިރު  -ލޮލަށް ފެނުނު ހެކިންގެ ހެކިބަހާއި އިތުރު ހެކި ޤަރީނާ ގުޅުވާލުން -މާއްދާގެ )ށ(، )ނ(

އިސްލާމީ ޞްގެ މައްސަލަތަކުގައި )އަށާރަ( އަހަރު ފުރިހަމަވެފައިނުވާނަމަ، ޙައްދާއި ޤިޞާ 31އުމުރުން 

އިސްލާމްދީނުގެ ސުންނަތް ޖަމާޢަތުގެ ހަތަރު މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލަންޖެހުމާމެދު  ޖިނާއީޝަރީޢަތުގައި 

 މެދުގައި ޚިލާފުހުރުން މަޒުހަބުގެ ޢިލްމުވެރިންގެ 
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ޙަސަން ފަނޑިޔާރު  މުޙައްމަދު ނިޔާޒް އަދިޔަށް ފަނޑިޔާރު އު)މި ރަ، ޔުއު ފަނޑިޔާރު ޙުސައިން މަޒީދުގެ ރަ 

 ވާފައި(ތާއީދު ކުރައް ޝަފީޢު

 މައްސަލައިގެ ތަޢާރަފު 

ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް  Jv-C/2017/33މިއީ ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު   .3

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން ބެލި ޤަޟިއްޔާއެވެ. މި 

ޤަޟިއްޔާގެ  C/2017-33/Jvޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތަކީޤަޟިއްޔާގައި 

ޤާނޫނީގޮތުން  ،އަހަރު ފުރިފައިނުވާ)އަށާރަ(  31ރު ހިނގިއި ހާދިސާ ދަޢުވާގައި ބަޔާންކުރާ

 ކުއްޖާއާމެދު އެމި ޤަޟިއްޔާގައި ނަން ބަޔާންކުރުމުގެ ބަދަލުގައި  ކުއްޖާގެ އެ  ވާތީ،ކަމުގައި ކުޑަކުއްޖެއް

 މިފަދައިންނެވެ. "ކުއްޖާ "ދަޢުވާލިބުނު ނުވަތަ " ކުއްޖާ އިސްތިއުނާފުރައްދުވާ " ނީޢިޝާރާތްކުރެވިފައިވާ

މި މައްސަލައިގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި ޝަރީޢަތް ކުރިއަށް ގެންދެވުނުއިރު،  .3

 އަހަރު ވަނީ ފުރިހަމަވެފައެވެ. )އެކާވީސް(  33އިސްތިއުނާފުރައްދުވާ ކުއްޖާގެ ޢުމުރުން 

 

 ފަސްފަހަތް މައްސަލައިގެ 

މަގުގައި ހުންނަ ލިޓަސް ސަރވިސް  ބީއެހާއިރު، މާލެ ހަދީ 33:35 ދުވަހު  3233ޖުލައި  23 .2

 އިންދާ، ފެންފިޔާޒުގެ، މުޙައްމަދު އަނަސް  ،ސެންޓަރ ކައިރީ މަގުމަތީގައި ހުރި ސައިކަލެއްގެ މަތީގައި ރ.މީދޫ

ސައިކަލުގައި އެތަނަށް ދިޔަ ވަގުތު، މުޙައްމަދު )ހަތަރެއް(  21އިތުރު ބަޔަކާއެކު  ކުއްޖާއިސްތިއުނާފުރައްދުވާ 

 ކުއްޖާ އިސްތިއުނާފުރައްދުވާ ދުވެފައި ގޮސް ލިޓަސް ސަރވިސް ސެންޓަރުގެ ތެރެއަށް ވަނުމުން،  އަނަސް 

ހިފައިގެން މުޙައްމަދު އަނަސްގެ ފަހަތުން އެތަނަށް ވަދެ،  ޅިތަކެއް ވަ )ތިނެއް( މީހުންނާއިއެކު  2އިތުރު 

އެހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން ލިބުނު އަނިޔާތަކަށް އޭ.ޑީ.ކޭ  ވާކަމަށާއި،އަށް ވަޅިން ހަމަލާދީފައި މުޙައްމަދު އަނަސް
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ފައިވާކަމަށް އެހާއިރު، މުޙައްމަދު އަނަސް ނިޔާވެ  33:55ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް، އެދުވަހުގެ 

 1ދައުލަތުން ބުނެއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ދަށު ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު ތަޙްޤީޤް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ބަލާއިރު،  .1

ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުން ފެށިގެން  3233އަށް ވަޅިން ޙަމަލާދީފައިވަނީ  މުޙައްމަދު އަނަސްމި ހާދިސާގައި 

ގައި ހިންގި ގުޅިގެން ބަދަލު ހިފުމުގެ ރޫހު ރޭގައި ހިންގަމުންއައި ސިލްސިލާ ގުރޫޕް މާރާމާރީތަކާމާލެތެ

"މަސްއޮޑި" ގްރޫޕު މީހުން "ވައިކަންމަތި" ގްރޫޕަށް ނިސްބަތްވާ މީހަކު އެއީ  މާރާމާރީއެއްގައެވެ. އެގޮތުން 

މަރާލިކަމަށް ބެލެވިގެން، އެކަމާގުޅިގެން ބަދަލުހިފުމުގެ ގޮތުން މުޙައްމަދު އަނަސް އަކީ "މަސްއޮޑި" ގުރޫޕަށް 

ވާ މީހެއްކަމަށް ބެލެވިގެން ހިންގި މާރާމާރިއެކެވެ. މުޙައްމަދު އަނަސް އަށް މި ހާދިސާގައި ނިސްބަތް 

ކަމަށް ތަޙްޤީޤަށް  ބައިވެރިވެގެންގުރޫޕުގެ މީހުން  "ވައިކަންމަތި"ގުރޫޕާއި  "ބޮސްނިއާ"ޙަމާލާދީފައިވަނީ 

 އެނގިފައިވެއެވެ.

ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތްތައް ހާދިސާ ހިނގިދުވަހުގެ އަދި މިޙަމަލާދިނުމުގައި ބައިވެރިވި ކަމަށް  .5

 ގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ސީސީޓީވީ ފުޓޭޖްތަކުން އެކިވަގުތުތަކުގައި ދަތުރުކުރި މަގުތަކާއި ރޫޓްތައް މި މައްސަލައި

ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހުގެ  3233ޖުލައި  23ހާދިސާ ހިނގިދުވަސް ކަމަށްވާ އެނގެން އޮވެއެވެ. އެގޮތުން 

ސައިކަލުގައި މ. ދިމިޝްޤު ހުންނަ މަގުންދާ  3މީހުން  1"ބޮސްނިއާ" ގްރޫޕަށް ނިސްބަތްވާ  ވަގުތެއްގައި

މަންޒަރު ފެނެއެވެ. ބުނެވުނު މ. ދިމިޝްޤު ގެއަކީ "ވައިކަންމަތި" ގްރޫޕު މީހުން އާންމުކޮށް އެއްވެއުޅޭ 

މީހުން "ކުއިޗް" ކެފޭ ހުންނަ ސަރަޙައްދު  1މި  ގެއެއްކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން

މީހުންނާއެކު "ބޮސްނިއާ"  1)ރަތްވިލާހިނގުން( އަށް ޖަމާވެ ގިނަވަގުތުތަކެއް އެތަނުގައި ހޭދަކުރިއެވެ. އަދި މި 

ކަތްތެރިވެފައިވާކަން އެނގެއެވެ. އަދި މި ފަރާތް ޙަރާ އެ ވަގުތުތަކުގައި ގްރޫޕް މީހުން ލީޑްކުރާ ފަރާތެއްވެސް

                                                           

 ޤަިޟއްޔާ ނިމުުނގޮުތގެ ރިޯޕޓު C/2017-33/Jv. ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ނަްނބަރު 1 
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ވީ ފުޓޭޖްތަކަށް އަރާފައިވެއެވެ. އޭގެ ފަހުން ހަމަ އެދުވަހުގެ ށް ފޯނުކުރާ މަންޒަރުވެސް ސީސީޓީ ގިނަ ޢަދަދަކަ

ސައިކަލަށް އެރި ކަމާއި މިމީހުން  3މީހަކު  1އިރާކޮޅުގެ ވަގުތެއްގައި "ބޮސްނިއާ" ގްރޫޕަށް ނިސްބަތްވާ 

ގްރޫޕް މީހުން ލީޑްކުރާ ފަރާތް މިމީހުންނާ މަޝްވަރާ "ބޮސްނިއާ"  ސައިކަލު މަތީގައި ތިއްބާވެސް ބުނެވުނު 

ހާއިރު ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު  32:23މީހުން އެއަށްފަހު ފެންނަނީ  1ސައިކަލަށް އެރި  3ކުރާ މަންޒަރު ފެނެއެވެ. 

ކޮށްގެންތިބިތަނެވެ. އަދި ފަތާ ޓްރެކް ކައިރީގައި ހުންނަ ޕެޓްރޯލް ޝެޑް ކައިރީގައި ކުޑައިރުކޮޅަކު މަޑު

މިމީހުން އެތަނަށް ދިޔުމުން ވެ. ސައިކަލުގައި ދިޔައީ މާފަންނުގައި ހުންނަ "ރާނބާ" ރެސްޓޯރަންޓަށެ ށްފަހު އެއަ

ނުމިދިލިގެ، އަފްރާޙް ޢަބްދުއްރައްޒާޤް ވެސް އެ ކ. މާލެ، މ. ލޮ"ވައިކަންމަތި" ގްރޫޕަށް ނިސްބަތްވާ 

އަދި ށް ވަންނަތަން ފެނެއެވެ. ރެސްޓޯރަންޓް ކުރިމަތީ ހުރި ގެއަކުން ނުކުމެގެން އެ ރެސްޓޯރަންޓަ

"ބޮސްނިއާ"  މީހަކު ސައިކަލަށް އަރުވައިގެން 3ރެސްޓޯރަންޓުގައި ކުޑައިރުކޮޅަކު މަޑުކުރުމަށްފަހު އެތަނުން 

ސިމާޙް މޫސާ އާއި ތ. ކިނބިދޫ، ގުލްފާމްގެ،  3316ކ. މާލެ، ދަފްތަރު ނަންބަރު ދރ  ގްރޫޕަށް ނިސްބަތްވާ

 ސައިކަލުގައި  3މި ދެމީހުން  ސަރީހިޔާ ގެއަށެވެ. އެއަށްފަހު އަނެއްކާވެސް މުޙައްމަދު ސާޒް ދިޔައީ މ. އަ

 އެ ރެސްޓޯރެންޓުގައި ކުރިން މިމީހުންނާއެކު ގޮސް ތިބި ހަމަ އެ ގުރޫޕުގެ  "ރާނބާ" ރެސްޓޯރަންޓަށް ގޮސް

އަޙްމަދު  ވަށް. އަތިރީގެ، މުޙައްމަދު އަނަސް އާއި ޅ. ކުރެންދޫ، އަސުރުމާގެ،ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ، މާތޮޑާއަ

 1ގައި ބުނެވުނު މ. އަސަރީހިޔާ ގެއިން  33:21އެރޭގެ  ގޮވައިގެން އައީ މ. އަސަރީހިޔާ ގެއަށެވެ. ޒަޔާން

މީހަކު ނުކުންނަ މަންޒަރު ސީސީޓީވީ ކެމެރާއިން ފެނެއެވެ. އެގޮތުން ފެންނަ ކަމަށް ބެލެވޭ ފަރާތްތަކަކީ 

ދު ޒަޔާން، އަފްރާޙް ޢަބްދުއްރައްޒާޤް އާއި މާލެ، އިސްވެ ބުނެވުނު ސިމާޙް މޫސާ، މުޙައްމަދު ސާޒް، އަޙްމަ

މ. ދިމިޝްޤު، ޢުޘްމާން ޝަރީފް އާއި ސ. ފޭދޫ، ވެސްޓަންވިލާ، ޙަސަން މަޙްފޫޡް އާއި މި މައްސަލައިގައި 

ނަމަވެސް މި  އެވެ.هللا އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ކުއްޖާ  އާއި ލ. ގަން/ ތުނޑި. ނަންނާރިގެ، ޖުނައިހު ޢަބްދު 

ކުރިން ބަޔާންކުރެވުނު މުޙައްމަދު އަނަސް މ. އަސަރީހިޔާ ގެއިން ނުނިކުންނަކަން ސީސީޓީވީ މީހުންނާއެކު 

 ފުޓޭޖުން އެނގެއެވެ. 
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ސައިކަލުގައި ދަތުރުކުރީ ލިޓަސް ސަރވިސް  1މީހުން އެގެއިން ނުކުމެގެން  1އިސްވެ ބުނެވުނު  .6

ގޮތުން ކަޅު ކުލައިގެ ވޭވް ސައިކަލު ދުއްވަން އިނީ  ސީސީޓީވީ ފުޓޭޖުން ފާހަގަކުރެވުނު  ސެންޓަރާ ދިމާލަށެވެ.

ވައިލެޓްކުލައިގެ އެވެ. ފަހަތުގައި އިނީ އަފްރާޙް ޢަބްދުއްރައްޒާޤްއެވެ. އެ ސައިކަލުގެ ސިމާޙު މޫސާ 

ޙަސަން މަޙްފޫޡް އެވެ. އެ ސައިކަލުގެ ފަހަތުގައި އިނީ ޢުޘްމާން އެކްސައިޓަރ ސައިކަލު ދުއްވަން އިނީ 

ން ހުރި ކަޅުކުލައިގެ ވޭވް ސައިކަލު ދުއްވަން އިނީ މުޙައްމަދު ސާޒް އެވެ. މި ސައިކަލުގެ ޝަރީފް އެވެ. ދެ 

هللا ފަހަތުގައި އިނީ އަޙްމަދު ޒަޔާން އެވެ. އަދި ރަތް ކުލައި ޖީ.އެން ސައިކަލު ދުއްވަން އިނީ ޖުނައިހު ޢަބްދު 

 .އިނީ އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ކުއްޖާއެވެއެވެ. މި ސައިކަލުގެ ފަހަތުގައި 

މީގެ އިތުރުން ސީސީޓީވީ ފުޓޭޖަށް ބަލާއިރު، ލިޓަސް ސަރވިސް ސެންޓަރަށް ވަންނަން ދިޔައީ  .3

މީހުންނެވެ. މިގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ ލިޓަސް ސަރވިސް  1ސައިކަލުގެ ފަހަތުގައި ތިބި  1ހަމައެކަނި މި 

ޖީ.އެން ސައިކަލުގެ  ގެލައި ސެންޓަރަށް ވަދެ މުޙައްމަދު އަނަސް އަށް ވަޅިން ޙަމަލާދިން ފާރާތަކީ ރަތް ކު

މީހުންވެސް  2ފަހަތުގައި އިން އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ކުއްޖާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި އެއަށްފަހު ދެންތިބި 

ވަދެ މުޙައްމަދު އަނަސްއަށް ވަޅިން ޙަމަލާދޭ މަންޒަރު ފެނެއެވެ. މީގެ ތެރެއިން އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ކުއްޖާ 

ޙަމަލާދިން ވަގުތުގައި މޫނު ނިވާކޮށްގެން ތިބި ނަމަވެސް މުޅި ސީސީޓީވީ ފުޓޭޖަށް  އާއި  ޢުޘްމާން ޝަރީފް

އަދި މިޢަމަލު ހިންގުމަށްފަހު ހ. ބެލުމުން އެއީ އެފަރާތްތައްކަން ތަޙްޤީޤަށް ކަށަވަރުކުރެވިފައިވެއެވެ. 

 ވިފައިވެއެވެ.ސައިކަލު ދަތުރުކުރި ރޫޓުވެސް ސީސީޓިވީ ފުޓޭޖުން ފާހަގަކުރެ  1ރޯޒަންޑޭލްއަށް މި 

 )ބިރުދެއްކުމާއި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާއި  3232/33ޤާނޫނު ނަންބަރު  ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ބުނެވުނު .1

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާ ޙަވާލާދީ، އެމާއްދާގެ )ނ(  25ތޫނު އެއްޗެހި ގެންގުޅުން މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

މައްޗަށް ދައުލަތުން ތޫނުއެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ޤަޞްދުގައި  ގެކުއްޖާ އިސްތިއުނާފުރައްދުވާ  ގެ ދަށުން،
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އެ ދަޢުވާ ޖުވެނައިލް ކޯޓުގައި ބަލާފައިވަނީ ޖުވެނައިލް ކޯޓުގައި ކުރިއެވެ. މެރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ  މީހަކު

 2ޤަޟިއްޔާގައެވެ. C/2017-33/Jvނަންބަރު 

 

 ސަބަބުތައް ކޯޓުގެ ޙުކުމް ބިނާކޮށްފައިވާ މައިގަނޑު ޖުވެނައިލް 

ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމް ބިނާކޮށްފައިވަނީ އަންނަނިވި  C/2017-33/Jvޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު   .3

 3މައިގަނޑު ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށެވެ.

 ދަޢުވާއަށް އިންކާރުކޮށްފައިވުން. ކުއްޖާދަޢުވާލިބުނު  .3.3

ހެކިންނަށް މުޙައްމަދު އަނަސްއަށް ޙަމަލާދިން  1ހުށަހެޅި  ދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށް ދައުލަތުން .3.3

ކޮން ބައެއްކަން  ނަކީމަންޒަރު ފެނުނުކަމަށް ބުނެ ހެކިބަސް ދިން ނަމަވެސް، ޙަމަލާދިން މީހުން

 ނޭނގޭކަމަށް ބުނެފައިވުން.

ހާއިރު  32:22ހެކިންގެ ހެކިބަހުން ހާދިސާ ހިނގި ދުވަހުގެ ހެނދުނު  2ދިފާޢުން ހުށަހެޅި  .3.2

 3:22ދިރިއުޅޭ ހުޅުމާލެ ފްލެޓަށް ދިޔަކަމާއި އެރޭގެ ދަންވަރު  ކުއްޖާއްޓެހިންނާއެކު ދަޢުވާލިބުނު ރަ

ވަންދެން ހުޅުމާލޭގައި ހުރިކަމަށް ބުނެފައިވުމާއި، މިއިން އެއްވެސް ވަގުތެއްގައި ހެކިންގެ ލޯމަތިން 

 ގެއްލިފައިނުވާކަމަށް ބުނެފައިވުން. ކުއްޖާދަޢުވާލިބުނު 

މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޤަރީނާގެ ގޮތުގައި ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ރިޕޯޓުތަކަކީ ސައްހަ ރިޕޯޓުތަކެއް  .3.1

ކުރި   ކުއްޖާދަޢުވާލިބުނު  އެ ރިޕޯޓުތަކުން ފެންނަން ހުރި ކަންކަމަކީ ކަމުގައި ވީނަމަވެސް، 

 ކަމެއްގެ ސަބަބުން ފާޅުވި ޙަޤީޤަތްތަކެއްކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައި ނުވުން.

                                                           

 ޤަިޟއްޔާ ނިމުުނގޮުތގެ ރިޯޕޓު C/2017-33/Jv. ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ނަްނބަރު 2 
 ޤަިޟއްޔާ ނިމުުނގޮުތގެ ރިޯޕޓު C/2017-33/Jv. ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ނަްނބަރު 3 
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މީހުން  1ގައި  33:21އަސަރީހިޔާއިން ނެގުނު ސީސީޓީވީ ފުޓޭޖުން، ހާދިސާ ހިނގިރޭ  މ. .3.5

 އެގެއިން ނިކުމެގެން ސައިކަލުތަކުގައި ލިޓަސް ސަރވިސް ސެންޓަރާ ދިމާލަށް ދިޔައިރު މޫނު 

އެފުޓޭޖުން  ކަންކުއްޖާދަޢުވާލިބުނު ފަހަތުގައި އިނީ  ނިވާނުކޮށް ތިބިކަމާއި، ޖީއެން ސައިކަލުގެ

 ނު ސީސީޓީވީ ފުޓޭޖުން ޙަމަލާދިން ނެގު އެނގެން އޮތް ނަމަވެސް، ލިޓަސް ސާރވިސް ސެންޓަރުން

ނު ނިވާކުރި މަންޒަރު މޫ  މީހުން މޫނުނިވާ ކޮށްގެން ތިބިކަން އެނގެން އޮތުމުންނާއި އަދި އެމީހުން

 ންއޮންނާތީ،ޓޭޖެއް ނެތުމުން ފްޓޭޖުގެ ކޮންޓިނިއުޓީ ގެއްލިފައިވާކަން އެގެފެންނަ ފު

 އިވަނީ، މ.އަސަރީހިޔާއިން ނެގުނު ޅިން ޙަމަލާ ދީފަވަ މުޙައްމަދު އަނަސްއަށް އެންމެ ފުރަތަމަ 

 ދަޢުވާލިބުނު ފެނުނުއިރު ޖީ.އެން ސައިކަލު ފަހަތުގައި މޫނު ނިވާނުކޮށްއިން  ޓޭޖުން ސީސީޓީވީ ފު

 ވުން.ނު  ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުކޮށްދެވިފައި ކަންކުއްޖާ

 ކުއްޖާއާދަޢުވާލިބުނު  ،ންނަ މީހާއިމޭޖް އެނާލިސިސް ރިޕޯޓުން ވީޑިއޯ ފުޓޭޖްތަކުން ފެ ވީޑިއޯ އެންޑް  .3.6

ސިފަ އެކުލެވޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، އެއީ އާއްމު ސިފަތަކެއް ކަމާއި،  22އެއްގޮތް 

ދިމާވުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެކަމަށް ވީޑިއޯ އެންޑް އިމޭޖް  އާއްމު ސިފަތައް އެހެންމީހަކާ

މަޖިލީހުގައި ބުނެފައިވާތީ، ވީޑިއޯ  އެނާލިސިސް ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރި ފަރާތުން ޝަރީޢަތުގެ

ކަމާމެދު އުފެދިފައިވާ ޝައްުކ  ކުއްޖާބުނު ތަކުން ފެންނަ މީހާއަކީ ދަޢުވާލިފުޓޭޖް 

 ފިލައިގޮސްފައިނުވުން.

ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ، މައްސަލައާ ގުޅިގެން ދެކެވުނު އެންމެހައި ވާހަކަތަކަށް ރިޢާޔަތް ކުރާއިރު .3.3

މިހާދިސާގައި މުޙައްމަދު އަނަސްއަށް ވަޅިން ހަމަލާދީ އޭނާ ޒަޚަމްކޮށްފައިވާ  ހެކިންގެ ހެކިބަހުން 

 ނިޔާވެފައިވާކަން މެޑިކޯ ލީގަލް ރެކޯޑުންނާއި ޑެތު  ކަމާއި، އަދި އެޒަޚަމްތަކާއި ގުޅިގެން އޭނާ 

ސިއްރު ހެކިންގެ  ކަންކުއްޖާދަޢުވާލިބުނު މަލު ހިންގީ ޢަ ރިޕޯޓުން އެނގެން އޮތް ނަމަވެސް، އެ 

ހެކިބަހުން  ހެކިބަހުންނާއި، ގަރީނާތަކުން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާތީއާއި، ދިފާއީ ހެކިންގެ
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ދިރިއުޅޭ  ކުއްޖާދަޢުވާލިބުނު ހާއިރުން ފެށިގެން  32:22ހާދިސާ ހިނގި ދުވަހުގެ ހެނދުނު 

ދެން ޕްލޭސްޓޭޝަނުން ގޭމް ކުޅެން ތިބިކަމަށް ބުނެފައިވާތީ، ޖަހަން 2:00 ފްލެޓްގައި އެރޭ ދަންވަރު

ށް ކުއްޖާއަ ދަޢުވާލިބުނު ފުރުސަތު  ބައިވެރިވުމުގެ އަނަސްގެ މަރުގެ ހާދިސާގައި، މުޙައްމަދު

 ފާހަގަކުރެވުން، މިއެވެ.ލިބިފައިނުވާކަން ޝަރީޢަތަށް 

 

 ޙުކުމް ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ 

 4ކޯޓުން ޙުކުމް ކޮށްފައިވަނީ އަންނަނިވި ފަދައިންނެވެ.ބުނެވުނު ޤަޟިއްޔާގައި ޖުވެނައިލް  .32

 ގެ މައްޗަށް ދައުލަތުންކުޅަ ތޫނުއެއްޗެއް ބޭުނންޮކށްގެން 5އެޑްރެހާއި ނަން( )ަދޢުވާލިުބނު ކުއްޖާގެ ދެންފަހެ، "

 އިންކާރުކުރުމާއި ގުޅިގެން ދަޢުވާ 6(ކުއްޖާ)ދަޢުވާލިބުނު ގަސްދުގައި މީހަކު މެރުމުގެ ކުށުގެ މިދަޢުވާއަށް 

ދައުލަުތން ހުށަެހޅި ހެކިންގެ ހެކިބަުހންނާއި ޤަީރނާތަކުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްޫހރިއްޔާގެ  ސާބިތުކުރުމަށް

މާއްާދގެ )އ( ގައި ބަޔާންކުރާ އެކަށީެގންވާ މިންވަރެއްގެ ޝައްކެްތނެތި މިދަޢުވާ  ވަނަ 53ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 ."ސާބިތުނުވާކަމަށް ޙުކުމްކޮށް މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ ގެ މައްޗަށް ޝަރީއަތަށް 7(ކުއްޖާ)ދަޢުވާލިުބނު 

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  މި ޙުކުމާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން .33

C/2017-33/Jv ިއެގޮތުން ބެލި ޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރިއެވެ. މިއީ ރާއްޤަޟިއްޔާ ދިވެހ

 އިސްތިއުނާފީ ޤަޟިއްޔާއެވެ.

                                                           

 ޤަިޟއްޔާ ނިމުުނގޮުތގެ ރިޯޕޓު C/2017-33/Jv. ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ނަްނބަރު 4 
ނަަމވެްސ  ެގ އެޑްރެާހއި ނަެމވެ.ކުްއޖާޤަޟިއްާޔގައި ދަޢުވާިލބުނު  C/2017-33/Jvގައި ުޖވެަނއިލް ކޯޓުން ބަޔާްނކޮށްފައިަވނީ ނަންަބރު . މިތ5ާ 

ާޖގެ ނަާމއި އެފަރާތަކީ ދަުޢާވގައި ބަޔާންުކރާ ހާިދސާ ހިނިގިއރު ޤާޫނނީގޮުތން ކުޑަކުްއެޖއް ކަމަްށވާތީ، ޙުުކމް ނަކަލުކުިރއިރު ދަޢުވާިލބުނުކުއް 
 ވަީނއެެވ. އެޑްެރސް ބަޔާންކޮށްަފިއވާ ހިާސބުތަކުަގއި ")ދަޢުވާިލބުނު ކުްއޖާގެ އެޑްެރހާއި ނަން(" މިފަަދއިން ބަޔާންކޮށްަފއި 

ަނމަެވސް އެަފރާތަކީ  ނަމެވެ. ުކއްާޖގެ ޤަޟިއްާޔގައި ދަޢުވާިލބުނު  C/2017-33/Jv. މިތާގައި ޖުެވނައިލް ކޯޓުން ބަާޔްނކޮށްފައިަވނީ ނަންަބރު 6 
ކުްއޖާގެ ނަން ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ދަޢުާވގައި ބަާޔންކުރާ ހާިދސާ ހިނިގިއރު ޤާނޫީނގޮތުން ކުޑަކުްއޖެއް ކަމަްށވާީތ، ޙުކުމް ނަކަލުކުރިިއރު ދަޢުވާިލބުނު

 ހިސާބުތަުކަގއި ")ދަޢުވާިލބުނު ކުްއޖާ(" މިފަަދއިން ބަޔާންކޮށްަފިއވަީނއެވެ. 
ަނމަެވސް އެަފރާތަކީ  ނަމެވެ. ުކއްާޖގެ ޤަޟިއްާޔގައި ދަޢުވާިލބުނު  C/2017-33/Jv. މިތާގައި ޖުެވނައިލް ކޯޓުން ބަާޔްނކޮށްފައިަވނީ ނަންަބރު 7 

 ންކުރާ ހާިދސާ ހިނިގިއރު ޤާނޫީނގޮތުން ކުޑަކުްއޖެއް ކަމަްށވާީތ، ޙުކުމް ނަކަލުކުރިިއރު ދަޢުވާިލބުނުކުްއޖާގެ ނަން ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ދަޢުާވގައި ބަޔާ 
 ހިސާބުތަުކަގއި ")ދަޢުވާިލބުނު ކުްއޖާ(" މިފަަދއިން ބަޔާންކޮށްަފިއވަީނއެވެ.  



 HC-A/146/2021  ގޮތްނިުމނު ޝަރީޢަތް
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 އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާ 

އިސްތިއުނާފުކުރަމުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޤަޟިއްޔާ  Jv-C/2017/33ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  .33

ގެ ކުއްޖާ ވާ ދު އެވެ. އެ ނުކުތާއަކީ އިސްތިއުނާފުރައް)އެކެއް( ނުކުތާ  3ހުށަހަޅާފައިވަނީ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން 

ދައުލަތުން ކުރި ތޫނުއެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ގަސްދުގައި މީހަކު މެރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ  މައްޗަށް

ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއް ނެތް މިންވަރަށް  53ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނިންމާފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ސާބިތުވާވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިވަނިކޮށް މައްސަލަ ސާބިތުނުވާކަމަށް 

 ނުކުތާއެވެ.

 

 ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކަ  އާ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާ 

ގުޅިގެން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި  އާއިސްތިއުނާފީ ނުކުތާ .32

ގެ މައްޗަށް ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ކުއްޖާމައިގަނޑުގޮތެއްގައި ފާހަކޮށްފައިވަނީ އިސްތިއުނާފުރައްދުވާ 

ވަނަ މާއްދާގެ  53ގެ ތޫނުއެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ގަސްދުގައި މީހަކު މެރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ޤާނޫނުއަސާސީ 

)އ( ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއް ނެތް މިންވަރަށް ސާބިތުވާވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ދައުލަތުން 

 ހުށަހަޅާފައިވާނެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ޖުވެނައިލް ކޯޓުން މައްސަލަ ސާބިތުނުވާކަމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ.

ހެޅުނު ސީ.ސީ.ޓީވީ ފުޓޭޖާއި، ވީޑިއޯ އެނަލިސިސް ރިޕޯޓާއި، ފޯންކޯލް ޑީޓެއިލް އެގޮތުން ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ހުށަ

ގެ މައްޗަށް ކުއްޖާޗާޓާއި ތަޙްޤީޤް ރިޕޯޓާއި ސިއްރު ހެކިންގެ ހެކިބަސް ގުޅުވާލުމުން އިސްތިއުނާފުރައްދުވާ 

ހެކިންވެސް  2ހެޅި އަދި ދިފާޢީ ހެކީގެ ގޮތުގައި ހުށަ ކުށް ސާބިތުކުރެވޭ މިންގަނޑަށް ވާސިލްވާކަމަށެވެ.

ގެން ދަންވަރުވަންދެން ހުރީ ހުޅުމާލޭގައި ހިނގިދުވަހުގެ ހެނދުނުން ފެށި ހާދިސާ ކުއްޖާއިސްތިއުނާފުރައްދުވާ 

ގެ ގާތް ފަރާތްތަކުން ކުއްޖާކަމަށް ބުނެ ހެކިބަސް ދިން ނަމަވެސް ހެކިބަސް ދީފައިވަނީ އިސްތިއުނާފުރައްދުވާ 

ކަމަށްވާތީ އެ ހެކިބަސްތަކަކީ ޟައީފް ހެކިބަސްތަކެއް ކަމަށެވެ. އަދި ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ހެކި ޤަރީނާތަކުން 



 HC-A/146/2021  ގޮތްނިުމނު ޝަރީޢަތް
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އެ ހެކިބަސް ނަފީކުރެވޭ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އެދޭގޮތަކީ ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ 

 ގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުންކަމަށެވެ.ކުއްޖާފުރައްދުވާ ޙުކުމް ބާޠިލްކޮށް އިސްތިއުނާ 

 

 ރައްދު  ތުން ދިން ފަރާ ކުއްޖާގެ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުރައްދުވާ  އާ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާ 

މައްސަލަ ސާބިތުކުރުމަށް  ރާތުން ބުނެފައިވަނީފަކުއްޖާގެ ޖަވާބުގައި އިސްތިއުނާފުރައްދުވާ  .31

ސީ.ސީ.ޓީވީ ފުޓޭޖާއި ވީޑިއޯ އެނަލިސިސް ރިޕޯޓު ހުށަހެޅިފައިވާއިރު، އެ ރިޕޯޓު  މައިގަނޑުގޮތެއްގައި

ކަން ކަށަވަރުނުކުރެވޭކަން ކުއްޖާނީ އިސްތިއުނާފުރައްދުވާ ތައްޔާރުކުރިފަރާތަށްވެސް އެ ފުޓޭޖުން ފެންނަ 

ގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމުން އެނގޭ ކަމަށެވެ. އަދި ހާދިސާ ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހު

ހެކިންގެ ހެކިބަހުންވެސް  2ހުރީ ހުޅުމާލޭގައިކަން ދިފާއުން ހުށަހެޅި  ކުއްޖާހިނގިދުވަހު އިސްތިއުނާފުރައްދުވާ 

ން މައްސަލަ އެނގޭ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މައްސަލައިގައި ބޮޑެތި ޝުބުހަތަކެއް ހުރިއިރު، ޖުވެނައިލް ކޯޓު

ނިންމާފައިވަނީ ރަނގަޅަށް ކަމުގައި ދެކޭކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އެދޭގޮތަކީ ޖުވެނައިލް 

  ކޯޓުގެ ޙުކުމް ދަމަހައްޓައިދިނުން ކަމަށެވެ.

 

 ހެކި ޤަރީނާ  ދައުލަތުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ސާބިތުކުރުމަށް ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް 

ޤަޟިއްޔާގައި ދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން  Jv-C/2017/33ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު   .35

 8އަންނަނިވި ހެކި، ޤަރީނާ ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

                                                           

ދައުލަުތގެ ވަކީލާ ޢާއިޝަތު ) -35އަދި  31، 32ގެ މަޙްަޟރު ބަާޔންތަކުގެ ޞަްފޙާ ޤަިޟއްޔާ C/2017-33/Jv. ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ނަްނބަރު 8 
 (ދުވަހު ޖުެވނައިލް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަުތގެ ަމޖިލީހަށް ީދފައިވާ ބަޔާން 3231އެޕްރީލް  35ރީޝާ 
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 ނެގިފައިވަނީޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ޝަފަހީ ހެކިން )ނަމަވެސް  5ސިއްރު  .35.3

ބަސްކަން ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ރިޕޯޓަށާއި ބަޔާންތަކަށް ބެލުމުން ހެކި ހެކިންގެ 1 މީގެތެރެއިން

 (އެނގެއެވެ.

ވީޑިއޯ އެންޑް އިމޭޖް  K(B)/VIAR/2017/227ރު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ނަންބަ .35.3

 އެނަލިސިސް ރިޕޯޓާއި އެ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރި ޕޮލިސް ސަރޖަންޓް އާދަމް މުޙައްމަދު.

ވީޑިއޯ އެންޑް އިމޭޖް  K(B)/VIAR/2017/227މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ނަންބަރު  .35.2

 .އެނަލިސިސް ރިޕޯޓު އެމައްޗަށް ބިނާކޮށްފައިވާ ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ ފުޓޭޖް

 .މަރުސާބިތުކުރި ލިޔުން 2223253ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ ނަންބަރު  .35.1

ޑެތު ރިޕޯޓާއި އެ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރި  ADK/RPT/17/023އޭ.ޑީ.ކޭ ހޮސްޕިޓަލުގެ ނަންބަރު  .35.5

ދޫކޮށް  ރު ޑރ. ޕްރިތަމް ޑޭ ދިވެހިރާއްޖެ)ހެކިބަސްނެގުނު އި  މެޑިކަލް އޮފިސަރ ޑރ. ޕްރިތަމް ޑޭ

ކްޓަރެއްގެ މުޙައްމަދު އަނަސް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދެވުނުއިރު އެޓެންޑް ކުރި ޑޮ ،ގޮސްފައިވާތީ

ހެކިބަސް ދީފައިވަނީ  ހައިސިއްޔަތުން އަދި އެކްސްޕާޓް އޮޕީނިއަން ދެވޭނެ ފަރާތެއްގެ ޙައިސިއްޔަތުން

 ޑރ. އިބްރާހީމް މުއުމިންއެވެ.(

މެޑިކޯ ލީގަލް ރެކޯޑް އަދި އެ ރިޕޯޓު  ADK/2017/034އޭ.ޑީ.ކޭ ހޮސްޕިޓަލުގެ ނަންބަރު  .35.6

ރު ޑރ. ޕްރިތަމް ޑޭ )ހެކިބަސްނެގުނު އި މް ޑޭތައްޔާރުކުރި މެޑިކަލް އޮފިސަރ ޑރ. ޕްރިތަ

މުޙައްމަދު އަނަސް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދެވުނުއިރު އެޓެންޑް  ،ދޫކޮށް ގޮސްފައިވާތީދިވެހިރާއްޖެ 

ކުރި ޑޮކްޓަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަދި އެކްސްޕާޓް އޮޕީނިއަން ދެވޭނެ ފަރާތެއްގެ ޙައިސިއްޔަތުން 

 އިބްރާހީމް މުއުމިންއެވެ.(ހެކިބަސް ދީފައިވަނީ ޑރ. 

ސީން އޮފް ކްރައިމް  K(A)/SCOR/2017/385މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ނަންބަރު  .35.3

 .ޕޮލިސް ސަރޖަންޓް މޫސާ ސިލްވީންއޮފިސަރސް ރިޕޯޓާއި އެ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރި 
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ސީން އޮފް ކްރައިމް  K(A)/SCOR/2017/359މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ނަންބަރު  .35.1

 .ޕޮލިސް ސަރޖަންޓް އަޙްމަދު ސިރާޒް  އޮފިސަރސް ރިޕޯޓާއި އެ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރި

އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓު އަދި  J2(C)/MIS/INT/2017/0822ސިއްރު ލިޔުންތަކުގެ ގޮތުގައި  .35.3

 މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤް ރިޕޯޓު 

 ކޯލް ޑީޓެއިލްސް ޗާޓް   .35.32

 

ސީން ހާދިސާ ހިނގިވަގުތު އޮތް ގޮތް ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި ހުށަހެޅުނު ލިޓަސް ސަރވިސް ސެންޓަރުތެރެ 

 އޮފް ކްރައިމް އޮފިސަރސް ރިޕޯޓު 

ސީން އޮފް ކްރައިމް  K(A)/SCOR/2017/385މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ނަންބަރު   .36

އޮފިސަރސް ރިޕޯޓު ދައުލަތުން ހެކީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވަނީ ހާދިސާ ހިނގި ލިޓަސް ސަރވިސް 

މި ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރި ޕޮލިސް  9ސެންޓަރުތެރެ ހާދިސާ ހިނގިވަގުތު އޮތް ގޮތް ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައެވެ.

ކިބަހަށް ބެލިއިރު، އެ ރިޕޯޓަކީ އެފަރާތުން ސަރޖަންޓް މޫސާ ސިލްވީން ޖުވެނައިލް ކޯޓުގައި ދިން ހެ

ގެ ނު އެތަތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ސައްޙަ ރިޕޯޓެއްކަމަށާއި ހާދިސާ ހިނގި ލިޓަސް ސަރވިސް ސެންޓަރަށް ދިޔައިރު، 

ތެރޭގައި ފުދޭވަރަކަށް ލޭ ކަމަށް ބެލެވޭ އެއްޗެތިތަކެއް ހުރި ކަމަށާއި ވަދު ނެއްޓިފައި އޮތް ދެ ފައިވާން 

ކުލައިގެ ފަށެއް އޮތް ކަމަށް ހިވޭ އެއްޗެތިތަކުގެ ތެރޭގައި ރިޅުދަނޑިއަކާއި ލޭ ކަމަށް ބެލެ ކިބައާއި ތަ

 10.ފޮޓޯ ހިމަނާފައިވާނެކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ 31ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި ރިޕޯޓުގައި ސީނުގެ 

 

                                                           

ދައުލަުތގެ ވަކީލާ ޢާއިޝަތު ) -35ައިދ  31، 32ޤަިޟއްޔާގެ މަޙްަޟރު ބަާޔންތަކުގެ ޞަްފޙާ  C/2017-33/Jv. ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ނަްނބަރު 9 
 (ދުވަހު ޖުެވނައިލް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަުތގެ ަމޖިލީހަށް ީދފައިވާ ބަޔާން 3231އެޕްރީލް  35ރީޝާ 

 31)މޫސާ ސިލްވީން  -33އަދި  32، 13، 11ޤަިޟއްޔާގެ މަޙްަޟރު ބަާޔންތަކުގެ ޞަްފޙާ  C/2017-33/Jv. ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ނަްނބަރު 10 
 (ދުވަހު ޖުވެަނއިްލ ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ދީަފިއާވ ބަޔާން 3233 ސެޕްޓެންަބރު
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ސީން އޮފް އަނަސް އަށް ލިބިފައިވާ ޒަޚަމްތަކުގެ ތަފްޞީލު ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި ހުށަހެޅުނު މުޙައްމަދު 

 ކްރައިމް އޮފިސަރސް ރިޕޯޓު 

ސީން އޮފް ކްރައިމް  K(A)/SCOR/2017/359މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ނަންބަރު   .33

އޮފިސަރސް ރިޕޯޓު ދައުލަތުން ހެކީގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅީ، މުޙައްމަދު އަނަސް އަށް ލިބިފައިވާ ޒަޚަމްތަކުގެ 

ޖުވެނައިލް  އަޙްމަދު ސިރާޒް  ޕޮލިސް ސަރޖަންޓް  އެ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރި 11ތަފްޞީލު ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައެވެ.

ރިޕޯޓެއް ކަމަށާއި، އޭޑީކޭ ސައްޙަ އެ ރިޕޯޓަކީ އެފަރާތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކޯޓަށް ދިން ހެކިބަހަށް ބެލިއިރު، 

އެއްޗެއް ތޫނު ، ހަށިގަނޑުގެ ބޭރުފުށުންހޮސްޕިޓަލުގައި އޮތް އަނަސްގެ ހަށިގަނޑު ބަލާފާސްކުރުމުން، 

ބުރަކަށީގެ ބުނެފައިވެއެވެ. އެގޮތުން  ހުރި ޒަޚަމްތަކެއް ފެންނަން ހުރިކަމަށްބޭނުންކޮށްގެން ދީފައި

ތަނަކަށް އަނިޔާތަކެއް ލިބިފައި ހުރިކަމަށާއި،  3ޒަޚަމް ހުރިކަމަށާއި ބުރަކަށީގެ ވާތްފަރާތު  1ކަނާތްފަރާތުގައި 

ށާއި ކަރުގެ ޒަޚަމް ހުރިކަމަ 3ފަލަމަސްގަނޑުގެ ބޭރު ފަރާތުގައި ޒަޚަމެއް އަދި ފަލަމަސްގަނޑުގެ 

ބޭރުގައާއި އަދި ބަނޑުގެ ކަނާތްފަރާތާއި މޭމަތީގެ  ކަނާތްފަރާތުގައި ޒަޚަމެއް، ވާތުއަތު އަތްދަނޑީގެ

 12ބުނެފައިވެއެވެ. ވާތްފަރާތުގައި ޒަޚަމް ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވުނުކަމަށް

  މެޑިކޯ ލީގަލް ރެކޯޑް އަދި މަރުސާބިތުކުރި ލިޔުން ، ރިޕޯޓު ޑެތު 

މަރުސާބިތުކުރި ލިޔުމާއި  2223253ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ ނަންބަރު   .31

ޑެތު ރިޕޯޓާއި އޭ.ޑީ.ކޭ ހޮސްޕިޓަލުގެ ނަންބަރު  ADK/RPT/17/023އޭ.ޑީ.ކޭ ހޮސްޕިޓަލުގެ ނަންބަރު 

ADK/2017/034  ީމުޙައްމަދު އަނަސް މެޑިކޯ ލީގަލް ރެކޯޑް ދައުލަތުން ހެކީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވަނ

                                                           

ދައުލަުތގެ ވަކީލާ ޢާއިޝަތު ) -35އަދި  31، 32ޤަިޟއްޔާގެ މަޙްަޟރު ބަާޔންތަކުގެ ޞަްފޙާ  C/2017-33/Jv. ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ނަްނބަރު 11 
 (ަމޖިލީހަށް ީދފައިވާ ބަޔާން ދުވަހު ޖުެވނައިލް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަުތގެ 3231އެޕްރީލް  35ރީޝާ 

 3233އޮކްޓޫބަރު  36)އަޙްމަދު ިސރާޒް  33-31ޤަިޟއްޔާގެ މަޙްަޟރު ބަާޔންތަކުގެ ޞަްފޙާ  C/2017-33/Jv. ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ނަްނބަރު 12 
 (ދުވަހު ޖުެވނައިލް ކޯޓުގެ ަޝރީޢަތުގެ ަމޖިލީހަށް ދީފަިއވާ ބަާޔން
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ޑެތު ރިޕޯޓާއި ބުނެވުނު  13މަރުވެފައިވަނީ ހާދިސާގައި ލިބުނު ޒަޚަމްތަކާ ގުޅިގެންކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށެވެ.

ޑރ. ޕްރިތަމް ޑޭ ދައުލަތުން ހެކީގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅި  ފަރާތް ކަމަށްވާ  ތައްޔާރުކުރި މެޑިކޯ ލީގަލް ރެކޯޑް

އޭޑީކޭ  އްމަދު އަނަސްމުޙަ ގޮސްފައިވާތީ،  ށް ދޫކޮ އެފަރާތް ދިވެހިރާއްޖެ ގުނު އިރު ނަމަވެސް، ހެކިބަސް ނެ

ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދެވުނުއިރު އެޓެންޑް ކުރި ޑޮކްޓަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަދި އެކްސްޕާޓް އޮޕީނިއަން ދެވޭނެ 

ޑރ. އިބްރާހީމް  14ވެ.މުއުމިންގެ ހެކިބަހެޑރ. އިބްރާހީމް  ދަށު ކޯޓަށް ނެގިފައިވަނީ ފަރާތެއްގެ ޙައިސިއްޔަތުން

ޒަޚަމް ހުރިކަމަށާއި  35މުއުމިންގެ ހެކިބަހަށް ބެލިއިރު، މުޙައްމަދު އަނަސްގެ ހަށިގަނޑުގައި ގާތްގަނޑަކަށް 

ޒަޚަމްތައް ގިނައިން ހުރީ ބުރަކައްޓާއި މޭމަތީގައި ކަމަށާއި ކަރުގައިވެސް ޒަޚަމް ހުރިކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. 

 ޒަޚަމްތަކެއް ކަމަށް ބެލެވޭކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. އްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ލިބިފައިހުރިއަދި އެ ޒަޚަމްތަކަކީ ތޫނު އެ 

ހެމަރޮޖިކް ޝޮކް ގެ ގޮތުގައި ހައިޕޯވިލިމިކް ޝޮކްގެ ސަބަބުން އަދި މުޙައްމަދު އަނަސް މަރުވެފައިވަނީ 

ފައި އަދި ފުއްޕާމެޔަށް އަނިޔާވެ  ކަމަށާއި އެއީ ބައިވަރު ތަންތަން ކަނޑައިގެން ގޮސްފައިހުރުމުން ލޭ ހުސްވެގެން

މުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި ފުއްޕާމެޔަށްވެސް އަނިޔާވެފައިވަނީ ހުރުމުން ނޭވާލާން އުނދަގޫވު

އަދި އެޒަޚަމްތަކަކީ އޭގެ ސަބަބުން މީހަކު މަރުވެދާފަދަ ޒަޚަމްތަކެއް  ޒަޚަމްތަކާ ގުޅިގެން ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

 އަކީ ސައްޙަ ރިޕޯޓުތަކެއް ކަމަށް ބުނެ ހެކިބަސްދީފައިވެއެވެ. ތު ރިޕޯޓާއި މެޑިކޯ ލީގަލް ރެކޯޑްކަމަށާއި ޑެ

 

 ޝަފަހީ ހެކި ދައުލަތުން ހުށަހެޅި 

ހެކިންގެ ތެރެއިން، ހެކިބަސްނެގުނު  ސިއްރުދައުލަތުން ޝަފަހީ ހެކިންގެ ގޮތުގައި ދަށު ކޯޓަށް ހުށަހެޅި  .33

 ބަހަށް ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ސިއްރު ހެކިވެރިންގެ ހެކި  2

                                                           

ދައުލަުތގެ ވަކީލާ ޢާއިޝަތު ) -35އަދި  31، 32ޤަިޟއްޔާގެ މަޙްަޟރު ބަާޔންތަކުގެ ޞަްފޙާ  C/2017-33/Jv. ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ނަްނބަރު 13 
 ދުވަހު ޖުެވނައިލް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަުތގެ ަމޖިލީހަށް ީދފައިވާ ބަޔާން( 3231އެޕްރީލް  35ރީޝާ 

 33އިްބރާހީމް މުުއމިން . )ޑރ 333-326ޤަޟިއްާޔގެ ަމޙްޟަރު ަބޔާންތަކުގެ ޞަްފޙާ  C/2017-33/Jv. . ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ނަންަބރު 14 
 ދުވަހު ުޖވެނައިލް ޯކޓުގެ ޝަރީޢަުތގެ މަޖިލީަހށް ދީފަިއވާ ަބޔާން( 3233ނޮވެްނބަރު 
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 23 ކޯޓަށް ދީފައިވާ ހެކިބަހުގައި، ދުވަހު ޖުވެނައިލް 3231ޖޫން  32 ،3ސިއްރު ހެކިވެރިޔާ  .33.3

ށް ގޮސް ކޮންމެވެސް ލިޓަސް ސަރވިސް ސެންޓަރަ ދުވަހުގެ ރޭގަނޑުގެ ވަގުތެއްގައި 3233ޖުލައި 

އިސް ވަންތަނާ ފުރަތަމަ ދުވެފައި އަ މުޙައްމަދު އަނަސްރެއަށް ތެ ކަމެއްގައި ހުއްޓައި، އެތަނުގެ

މީހަކު މުޙައްމަދު  1 ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި އައީ އެކަކު ކަމަށާއި އޭނާގެ އަތުގައި ވަޅިއެއް އޮތް ކަމަށް 

މީހުންގެ އަތުގައިވެސް ވަޅި އޮތް ކަމަށާއި  1ފެނުނު ކަމަށާއި އެ  އަނަސް އަށް ހަމަލާދިންތަން 

މިނެޓް ވަންދެން އެތެރޭގައި މަޑުކުރުމަށްފަހު  3އެތަކެއް ފަހަރު ހަމަލާދިނުމަށްފަހު ގާތްގަނޑަކަށް 

މީހަކު މާސްކު  3ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި އޭގެ ތެރެއިން  މީހުން ދުވެފައި ބޭރަށް ނިކުތްކަމަށް 1އެ 

އި ތިބި ކަމަށާއި އަނެކަކު ހުރީ މޫނުމަތީގައި ފޮތިގަނޑެއް ބަންދެގެން ކަމަށާއި އަނެކަކު ހުރީ އަޅާފަ

  15މޫނު ނިވާނުކޮށް ކަމަށް ބުނެ ހެކިބަސް ދީފައިވެއެވެ.

 23ދުވަހު ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ދީފައިވާ ހެކިބަހުގައި،  3231ޖޫން  32 ،3ސިއްރު ހެކިވެރިޔާ  .33.3

މީހަކު  1ލިޓަސް ސަރވިސް ސެންޓަރު ތެރޭގައި ދުވަހުގެ ރޭގަނޑުގެ ވަގުތެއްގައި،  3233ޖުލައި 

އެމީހުންނަކީ  މިނެޓް ވަންދެން ހަމަލާދިންތަން ފެނުނު ކަމަށާއި  3މުޙައްމަދު އަނަސް އަށް ވަޅިން 

  16ފާހަގަކުރަން އެހާ ރަނގަޅަށް ނޭނގޭ ކަމަށް ބުނެ ހެކިބަސް ދީފައިވެއެވެ. ކޮންބައެއްކަން

 ދުވަހު ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ދީފައިވާ ހެކިބަހުގައި، 3233ސެޕްޓެންބަރު  5 ،1ސިއްރު ހެކިވެރިޔާ  .33.2

ހަދީބީމަގުން ބާރަށް މުޙައްމަދު އަނަސް ދުވަހުގެ ރޭގަނޑުގެ ވަގުތެއްގައި،  3233ޖުލައި  23

މުޙައްމަދު އަނަސްގެ  ވަތް ކަމަށާއިލިޓަސް ސަރވިސް ސެންޓަރު ތެރެއަށް ދުވެފައި އައިސް 

ވަޅި ހިފައިގެން ހުރި މީހަކު އައިސް ލިޓަސް ސަރވިސް ސެންޓަރަށް  ވާ ކޮށްގެން ފަހަތުން މޫނު ނި 

ހަމަޔަގީނުންވެސް ތިން މީހަކު  ދިބުނެފައިވެއެވެ. އައަނަސް އަށް ޙަމަލާދިން ކަމަށް  ވަދެ މުޙައްމަދު

                                                           

 އަށް  21-22ަމޙްަޟރު ސަފްހާ ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ރިޕޯުޓގެ . 15 
 އަށް  25-23ފްހާ ަމޙްަޟރު ސަޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ރިޕޯުޓގެ . 16 
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ެއންމެންގެ އަތުގައިވެސް ވަޅި ހުރިކަމަށާއި އެތަނަށް ވަދެގެން ދިޔަތަން ފެނުނުކަމަށާއި އެ އެ 

ފައިވެއެވެ. އޭގެ ބުނެ  ވަޅިން ޙަމާލާދިންތަން ފެނުނު ކަމަށްއެ އެންމެންވެސް މުޙައްމަދު އަނަސްއަށް 

ތެރެއިން ދެ މީހަކު މޫނު ނިވާކޮށްގެން ތިބިކަމަށާއި އެކަކު ހުރީ މޫނު ނިވާނުކޮށް ކަމަށް 

      ޙަމަލާދިނުމަށްފަހު، އެ ޙަމަލާދިން މީހުންގެ ތެރެއިން މީހަކު ބުނެފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން 

  .ބުނެ ހެކިބަސްދީފައިވެއެވެމަށް ޖީ. އެން ނުވަތަ ހޮންޑާ ޒޫމާ ސައިކަލަކަށް އަރަނިކޮށް ފެނުނުކަ 

 ދުވަހު ޖުވެނައިލް ކޯޓުގައި ދިން ހެކިބަހުގައި، 3233ސެޕްޓެންބަރު  5 ،5ސިއްރު ހެކިވެރިޔާ  .33.1

 1ލިޓަސް ސަރވިސް ސެންޓަރު ތެރޭގައި ދުވަހުގެ ރޭގަނޑުގެ ވަގުތެއްގައި،  3233ޖުލައި  23

، ކަމަށާއި ހަމަލާދިންތަން ފެނުނު ވަރަށް ބައިވަރު ފަހަރު މީހަކު މުޙައްމަދު އަނަސް އަށް ވަޅިން

އޭގެ ތެރެއިން އެކަކު ފިޔަވައި އެންމެން ތިބީ މޫނުމަތީ މާސްކް އަޅައިގެން ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. 

 އަދި ޙަމަލާދިން ވަގުތު ލިޓަސް ސަރވިސް ސެންޓަރު ތެރޭ އަލިހުރި ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. މީގެ 

 ބުނެ ހެކިބަސް ދީފައިވެއެވެ. ސައިކަލުގައި ކަމަށް 1ނުމަށްފަހު އެމީހުން ދިޔައީ ޙަމަލާދިއިތުރުން 

 

 ސީ.ސީ.ޓީވީ ފުޓޭޖާއި ވީޑިއޯ އެނަލިސިސް ރިޕޯޓު 

ވީޑިއޯ އެންޑް އިމޭޖް  K(B)/VIAR/2017/227މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ނަންބަރު   .32

ސަރޖަންޓް އާދަމް މުޙައްމަދު ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ްސ އެނަލިސިސް ރިޕޯޓާއި އެ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރި ޕޮލި

އެ ރިޕޯޓަކީ އާދަމް ދިން ހެކިބަހަށް ބެލިއިރު،  ތާރީޚުގައި 3233ސެޕްޓެންބަރު  31 ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް

އަދި އިމޭޖު  5އިމޭޖު ، 2އިމޭޖު ، 3އި، އެ ރިޕޯޓުގެ އިމޭޖު މުޙައްމަދު ތައްޔާރުކުރި ސައްޙަ ރިޕޯޓެއްކަމަށާ

ންނަނީ ވީޑިއޯ ފުޓޭޖުތަކުން ފެންނަ ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތްކަމަށާއި އެ ފަރާތްތައް ފެންނަ އެހެން ގައި ފެ 3

އަދި އަޅައިކިޔުމުން ތުހުމަތުކުރެވޭ އަށް ހިމަނާފައިވާނެކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.  31އިން  3ސްނެޕްތައް އިމޭޖު 
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މަށާއި އެގޮތުން ހަށިގަނޑުގެ ރޫފަ، ބޮޑީ ސިފަ ފެންނަކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާނެ ކަ  2ކުއްޖާއާ އެއްގޮތް 

 17ޝަން އަދި ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑު އެއްގޮތްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާނެ ކަމަށް ބުނެ ހެކިބަސްދީފައިވެއެވެ.ޒިޕޮ

ންޑް ވީޑިއޯ އެ  K(B)/VIAR/2017/227ބުނެވުނު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ނަންބަރު   .33

އިރު، ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރި ޕޮލިސް ސަރޖަންޓް އާދަމް މުޙައްމަދު ޖުވެނައިލް އިމޭޖް އެނަލިސިސް ރިޕޯޓަށް ބެލި

 ސިފަ  2އެއްގޮތް ދީފައިވާ ހެކިބަހުގައި ދަޢުވާލިބުނު ކުއްޖާއާ  ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް

)ހާދިސާ ހިނގި ދުވަހުގެ  3އަދި އިމޭޖު  5އިމޭޖު ، 2އިމޭޖު ، 3ހަގަކުރެވުނުކަމަށް ބަޔާންކުރި އިމޭޖު ފާ

އަދި މީގެ ތެރެއިން  ހަމަ އެގޮތުގައި ރިޕޯޓުގައިވެސް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އެކި ގަޑިތަކުގައި ނެގިފައިވާ ސްނެޕް(

ގައިވަނީ މަގުމަތިން  )33:21)ގަޑި  5 އިމޭޖު އަދި )33:25)ގަޑި  2 އިމޭޖު، (32:26)ގަޑި  3ޖު އިމޭ

އަކީ ލިޓަސް  3އަދި އިމޭޖު  ލެއްގައި ދެމީހަކު ދަނިކޮށް ނަގާފައިވާ އިމޭޖުތަކެވެ.ސައިކަ  ޖީ.އެންރަތްކުލައިގެ 

އަށް  31އަކުން ފެށިގެން  3މީގެ އިތުރުން އިމޭޖު  އިމޭޖެކެވެ. ނެގިފައިވާ ސަރވިސް ސެންޓަރު ތެރެއިން

 ނިފައިވެއެވެ.ގިފައިވާ އިތުރު އިމޭޖުތަކެއްވެސް ހިމެ ކަލެއްގައި ދެމީހަކު ދަނިކޮށް ނެމަގުމަތިން ސައި

ބުނެވުނު ވީޑިއޯ އެނަލިސިސް ރިޕޯޓާ ގުޅޭ ސީ.ސީޓީވީ ފުޓޭޖަށް ބެލިއިރު، އެ ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ   .33

  ސްނެޕްތައް ނެގިފައިވާ ވީޑިއޯ އެގޮތުގައި އެ ފުޓޭޖުތަކުން ފެނެއެވެ.

 

 ފޯނުކޯލް ޑީޓެއިލް ޗާޓު 

ޤަރީނާގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅުނު ފޯނު ކޯލް ޑީޓެއިލް ޗާޓަށް ބެލިއިރު، އެ ޗާޓުގައި، ހާދިސާ ހިނގިދުވަހުގެ   .32

އެކި ވަގުތުތަކުގައި މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ އިތުރު ފަރާތްތަކުން އެކިފަހަރުމަތިން އިސްތިއުނާފުރައްދުވާ 

  ކުއްޖާގެ ފޯނަށް ގުޅާފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ.

                                                           

 އަށް  13-13. ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ރިޕޯުޓގެ ަމޙްަޟރު ސަފްހާ 17 
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 ތަޙްޤީޤް ރިޕޯޓު 

ޤަރީނާގެ ގޮތުގައި ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ތަޙްޤީޤް ރިޕޯޓަށް ބެލިއިރު، ހާދިސާ ހިނގިދުވަހު   .31

ޖްތަކުން އެކި ވަގުތުތަކުގައި މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ޙަރަކާތްތައް ސީ.ސީ ޓީވީ ފުޓޭ

ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި މ. އަސަރީހިޔާ އިން ފެށިގެން ލިޓަސް ސަރވިސް ސެންޓަރާ ހަމައަށް ފައިވާކަން ބެލި 

ފާހަގަކޮށް މައްސަލައިގައި  ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތްތަކުން ގޮސްފައިވާ ރޫޓުވެސް ޓްރެކް ކުރެވިފައިވާކަން

  ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތްތައް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

 

 ނުގައި ނެތް ކަމުގެ ދިފާޢު ހުށަހަޅާފައިވޭ ކުށްކުރި ތަ  ،ދަޢުވާއަށް އިންކާރުކޮށް ދަޢުވާލިބުނު ކުއްޖާ 

ގެ ތަޙްޤީޤުގައި ސުވާލުކުރުމުން، ހާދިސާ ހިނގިތަނުގައި ނެތްކަމަށާއި ހާދިސާ މި މައްސަލައި    .35

ތަޙްޤީޤް ބަޔާނަށާއި ހިނގިދުވަހު އުޅުނީ ހުޅުމާލޭގައި ކަމަށް ދަޢުވާލިބުނު ކުއްޖާގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވާކަން 

ދަށު ކޯޓުގައި ކުރެވުނު ދަޢުވާއަށް ދަޢުވާލިބުނު ކުއްޖާގެ ފަރާތުން  ތަޙްޤީޤް ރިޕޯޓަށް ބެލުމުން އެނގެއެވެ. އަދި

ދަޢުވާލިބުނު ކުއްޖާގެ ފަރާތުން  އެގޮތުން  ވެއެވެ.ހުށަހަޅާފައިތަނުގައި ނެތް ކަމުގެ ދިފާޢު ކުށްކުރި  ،އިންކާރުކޮށް

ޝަފަހީ ހެކި ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިއެވެ.  1ނެތް ކަމުގެ ދިފާޢު ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ކުށްކުރިތަނުގައި 

ފަރާތެއްގެ ހެކިބަސް ކަން ދަށު ކޯޓުގެ ރިޕޯޓަށާއި ބަޔާންތަކަށް  2ނަމަވެސް ނެގިފައިވަނީ އޭގެ ތެރެއިން 

ޖުލައި  23ނާ ހާދިސާ ހިނގި ތާރީޚް ފަރާތުގެ ހެކިބަހަށް ބެލިއިރު، ދަޢުވާގައިބު  2ބެލުމުން އެނގެއެވެ. މި 

ޖަހަންދެން އެފަރާތްތަކާއެކު  3ޖަހާކަށްހާއިރުން ފެށިގެން އެރޭ ދަންވަރު  32ދުވަހުގެ ހެނދުނު  3233

އެ ވަގުތުތަކުގައި ދަޢުވާލިބުނު ފަރާތް އެފަރާތްތަކުގެ  ،ދަޢުވާލިބުނު ފަރާތް އުޅުނީ ހުޅުމާލޭގައި ކަމަށާއި

ކަން  ހެކިބަސްދީފައިވެއެވެ.ޚިލާފެއްނެތި ގާތްގަނޑަކަށް ހަމަ އެއްގޮތަކަށް މަށް ބުނެ ލޯމަތިން ގެއްލިފައިނުވާކަ
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ދައުލަތުން ހުށަހެޅި އެންމެހާ ހެކިތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބެލުމުން މިހެން އޮތުމުން، ދަޢުވާލިބުނު ކުއްޖާއާ ދެކޮޅަށް 

  ފާޅުވާންހުރި ޙަޤީޤަތްތަކަށް ބަލާލާނަމެވެ.

 

 ހައިޕޯވިލިމިކް ޝޮކުން މުޙައްމަދު އަނަސް ނިޔާވެފައިވަނީ ވަޅިން ދިން ޙަމަލާތަކެއްގެ ސަބަބުން ލިބުނު 

ހެކިބަހަށް   އިސްވެ ފާހަގަކުރެވުނު، މި މައްސަލައިގައި ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ހެކި ޤަރީނާއަށާއި، ހެކިންގެ   .36

ދަޢުވާލިބުނު ކުއްޖާގެ ފަރާތުން  ބަލާއިރު ފާޅުވާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން އަންނަނިވި ކަންކަމަކީ

 އިޢުތިރާޟްކޮށްފައިނުވާ ޚިލާފެއްނެތް ކަންކަމެވެ.

ލިޓަސް ސަރވިސް މަގުގައި ހުންނަ  ބީހާއިރު، މާލެ ހަދީ 33:35 ދުވަހު  3233ޖުލައި  23 .36.3

އަށް ބަޔަކު ވަޅިން އެތަކެއް  ފެންފިޔާޒުގެ، މުޙައްމަދު އަނަސް ،މީދޫ ރ.ސެންޓަރު ތެރޭގައި 

 ފަހަރު ހަމަލާދިންކަން.

)ބައިވަުރ ހައިޕޯވިލިމިކް ޝޮކް  ނިޔާވެފައިވަނީ އެ ޒަޚަމްތަކުގެ ސަބަބުން ލިބުނު މުޙައްމަދު އަނަސް  .36.3

ތަންތަން ކަނޑައިގެން ގޮސްފައިހުރުމުން ލޭ ހުސްވެގެން އަދި ފުއްޕާމެޔަށް އަނިޔާވެފައި ހުރުމުން ނޭވާލާްނ 

 ގެ ސަބަބުން ކަން.ވުންކަމަށް ޑޮކްޓަރުގެ ހެކިބަހުގައި ބުނެފަިއ( އުނދަގޫ

 

 ހެކި ޤަރީނާއިން ހާމަވާ އެހެނިހެން ކަންކަން 

މި މައްސަލައިގައި މުޙައްމަދު އަނަސް އަށް ޙަމަލާދިން ފަރާތްތައް ދަތުރުކޮށްފައިވާ ރޫޓް ސީސީޓީވީ   .33

އަދި މި ފުޓޭޖުން ފެންނަގޮތް ތަޙްޤީޤް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ފަދައިން ބަޔާންވެ ހިނގައްޖެއެވެ. 

އިގައި ތުހުމަތުކުރެވުނު ފަރާތްތައް މި މައްސަލަ މައްސަލައިގައި ހުށަހެޅުނު ހެކި ޤަރީނާ އަށް ބަލާއިރު،

ޤު ސަރަޙައްދާއި ކުއިޗް ކެފޭ މ. ދިމިޝް އެގޮތުން ރޫޓުންނެވެ. ޗާޓުގައިވާ ދަތުރުކޮށްފައިވަނީ އަންނަނިވި
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ލިޓަސް  އިންނާއި ރާނބާ ރެސްޓޯރަންޓުން ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ޙަރަކާތްތައް ބެލިފައިވެއެވެ. އޭގެ ފަހުން

ލިޓަސް މީހުން ނިކުމެފައިވަނީ މ. އަސަރީހިޔާ އިންނެވެ. އަދި  1ށް ދިއުމަށް ނުކުތް ސަރވިސް ސެންޓަރަ

 1މީހަކު މުޙައްމަދު އަނަސް އަށް ޙަމަލާދިނުމަށްފަހު މި  1އޭގެ ތެރެއިން  ގޮސްސަރވިސް ސެންޓަރަށް 

 ވެ.ކޮށްފައިވަނީ ހ. ރޯޒަންޑޭލް އަށް ކަން އެނގެން އޮވެއެމީހުން ދަތުރު

 

މުޙައްމަދު ހެކި ޤަރީނާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބަލާއިރު،  ދައުލަތުން ދަށު ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައިމި  .31

މީހަކު ވަޅިން އެތަކެއް ފަހަރު ދިން ޙަމަލާތަކެއްގެ ސަބަބުންކަން ސާފެވެ. އަދި  1އަނަސް ނިޔާވެފައިވަނީ 

ތެއްގައި ތަޙްޤީޤަށް ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ ސީސީޓީވީ ހޯދުމުގައި މައިގަނޑުގޮތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތްތައް މިކަމުގައި 

ތަޙްޤީޤް ރިޕޯޓަށް  ހާދިސާ ހިނގިތަން ލޮލަށް ފެނުނު ފަރާތްތަކުގެ ބަސްކަން ފޯނުކޯލު ޑީޓެއިލް ޗާޓާއި ފުޓޭޖާއި 

 މި ހެކި ޤަރީނާ ވަނީ ދަށު ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައެވެ. އެނގެއެވެ. އަދި ބެލުމުން

ވާ ފޯނު ކޯލު ޑީޓެއިލް ޗާޓަށް ބެލިއިރު، މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މި މައްސަލައިގައި ހުށަހެޅިފައި  .33

އެހެން ފަރާތްތައް ކަމަށް ދައުލަތުން ފާހަގަކުރާ ފަރާތްތަކުން ހާދިސާ ހިނގި ދުވަހުގެ އެކި ވަގުތު ދަޢުވާލިބުނު 

ދަޢުވާލިބުނު ކުއްޖާގެ މޯބައިލް  ބުނެވުނު ،އަދި ތަޙްޤީޤް ރިޕޯޓަށް ބެލިއިރު ކުއްޖާއަށް ގުޅާފައިވާކަން އެނގެއެވެ.

ފޯނު ކޯލު ޑީޓެއިލް ޗާޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނަންބަރަކީ  އަދި ނަންބަރު ކަމަށް ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ

އެ ކުއްޖާގެ ނަންބަރުކަމާމެދު އިންކާރުކޮށްފައިވީނަމަވެސް، އަދި އެ ފޯނު ނަންބަރަކީ އެހެން ފަރާތެއްގެ 
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އެ ނަންބަރުގެ ރަޖިސްޓްރީ ވެރިފަރާތުން ސާފުކުރުމުން، ކޮށްފައިވާ ނަންބަރެއް ނަމަވެސް،  ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ

އެ ނަންބަރަކީ ގެއްލިފައިވާ ނަންބަރެއް ކަމަށާއި ނަންބަރު ބްލޮކް ކޮށްދިނުމަށް އެދިފައިވާނެ ކަމަށާއި ފަހުން 

 ތަޙްޤީޤް ރިޕޯޓުގައި  ދީފައިވާކަމަށް އެފަރާތުން މަޢުލޫމާތު އެ ނަންބަރު ބޭނުންކުރާ ފަރާތެއް ނޭނގޭ ކަމަށް

ގެ ޕްރޮފައިލް ފޮޓޯ އަކަށް ދަޢުވާލިބުނު ކުއްޖާގެ އެޕްލިކޭޝަން އެ ނަންބަރުގެ ވައިބަރ ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި

ދަޢުވާލިބުނު ކުއްޖާއަށް ވަނަމަކަށް ކިޔާ ނަންމަތީގައި  ޓްރޫކޯލަރ އެޕްލިކޭޝަން އިން ބެލުމުން، ފޮޓޯ އިނުމާއި

ންބަރު ސޭވް ކޮށްފައި ވުމާއި އަދި ސެލް ލޮކޭޝަން ބެލިއިރު ހާދިސާ ހިނގިދުވަހު މާލޭގައި އެ ނަ

  ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ތަޙްޤީޤް ރިޕޯޓުގައި  ވެސްބޭނުންކުރަމުންދިޔަ ނަންބަރެއްކަން

ދަޢުވާލިބުނު ކުއްޖާއާއި ސީ.ސީޓީވީ ފުޓޭޖުން  ށް ބެލިއިރު،ވީޑިއޯ އެނަލިސިސް ރިޕޯޓަ  މީގެ އިތުރުން   .22

އަދި މިފަދައިން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ސިފަ ފާހަގަކުރެވިފައިވާ 2ފެންނަ ފަރާތާ އެއްގޮތް 

ވެސް ހިމެނެއެވެ. ބާކީ ހުރި ހިނގިވަގުތު ނެގިފައިވާ އިމޭޖެއް ހާދިސާ ކުގެ ތެރޭގައިފާހަގަކުރެވިފައިވާ އިމޭޖުތަ

އަދި ދަޢުވާލިބުނު   އިމޭޖުތަކެކެވެ.ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ހުރި މީހަކު ޖީ.އެން ސައިކަލެއްގެ ފަހަތުގައި އިމޭޖުތަކަކީ 

ގެން ނިވާކޮށް ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގިއިރު މޫނު އެފަދައިން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ފަރާތް، އެ ރިޕޯޓުގައި ކުއްޖާ ކަމަށް 

އެންމެ ފުރަތަމަ ލިޓަސް ސަރވިސް ސެންޓަރު  ހުރިކަމާއި އަދި މިފަރާތަކީ މުޙައްމަދު އަނަސް ފަހާ ދުވެ

ވީ ފުޓޭޖަށް ޙަމާލާދޭ ފަރާތްކަން ސީ.ސީޓީ އެންމެ ފުރަތަމަ ތެރެއަށް ވަދެ މުޙައްމަދު އަނަސްއަށް ވަޅިން

ހާދިސާ ހިނގި ގަޑީގެ ކުރިން ހަމަ މިފަރާތް  އަދި ބެލުމުން އެނގެން އޮންނަކަން އެ ރިޕޯޓުން އެނގެއެވެ.

 ވެއެވެ. ފުޓޭޖުވެސް ހިމެނިފައިމޫނު ނިވާނުކޮށް ހުންނަތަން ފެންނަ 

ދީފައިވާ  5އަދި  1,2,4ސިއްރުހެކިވެރިޔާ  ދަށު ކޯޓަށް ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ސިއްރު ހެކިންގެ ތެރެއިން   .23

މީހަކު ވަޅިން ޙަމަލާދިންތަން ފެނުނު ކަމަށާއި އެ އެންމެންގެ  1ނުވަތަ  2މުޙައްމަދު އަނަސް އަށް ހެކިބަހުގައި 

އަތުގައި ވަޅި އޮތްކަމަށާއި އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުން މޫނު ނިވާކޮށްފައިވާކަމަށާއި އެކަކު މޫނު ނިވާނުކޮށް 

ދީފައިވާ ހެކިބަހުގައި  5ސިއްރުހެކިވެރިޔާ  ހުރި ކަމަށް ބުނެ ހެކިބަސްދީފައިވެއެވެ. އަދި މީގެ ތެރެއިން



 HC-A/146/2021  ގޮތްނިުމނު ޝަރީޢަތް

 

 

 2236133ފެކްސް: ، 2235233ފޯން: ، ދިވެހިރާއްޖެ، މާލެ، ހިނގުން އާބުރުޒު ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް
 www.highcourt.gov.mvވެބްސައިޓް:     info@highcourt.gov.mvއީމެއިލް:

23 

އަދި  ބުނެ ހެކިބަސް ދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ސައިކަލުގައި ކަމަށް 1ޙަމަލާދިނުމަށްފަހު އެމީހުން ދިޔައީ 

ޙަމަލާދިނުމަށްފަހު، އެ ޙަމަލާދިން މީހުންގެ ތެރެއިން މީހަކު ޖީ.  ދީފައިވާ ހެކިބަހުގައި، 1ސިއްރުހެކިވެރިޔާ 

  ބުނެ ހެކިބަސްދީފައިވެއެވެ.ން ނުވަތަ ހޮންޑާ ޒޫމާ ސައިކަލަކަށް އަރަނިކޮށް ފެނުނުކަމަށް އެ

ޖުން ފެންނަ ކަންކަމާއި، ވީޑިއޯ އެނަލިސިސް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ އިސްވެ ފާހަގަކުރެވުނު ވީޑިއޯ ފުޓޭ  .23

އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ކުއްޖާ  އިރު،ގުޅުވާ ރިޢާޔަތްކުރާ އި އަދި މި ހެކިބަސްތަކާއި ކޯލް ޑީޓެއިލް ޗާޓުކަންކަމާ

ކުށް ކުރިތަނުގައި ނެތް ކަމުގެ ދިފާޢު މި ޢަމަލުގައި ބައިވެރިވިގޮތް ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގެއެވެ. އަދި 

އް ހުށަހަޅައި، ދަށު ކޯޓަށް އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ކުއްޖާގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި އެންމެހާ ހެކިން ކުޑަވެސް ޚިލާފެ

ހާދިސާ ހިނގިދުވަހުގެ ހެނދުނުން ފެށިގެން ދަންވަރު  ،ނެތި އެންމެހާ ހެކިން އެއްގޮތަކަށް ހެކިބަސް ދީ

ގެއްލިފައިނުވާކަމަށް ބުނެފައިވީނަމަވެސް، ވަންދެން އެފަރާތްތަކުގެ ލޯމަތިން އިސްތިއުނާފުރައްދުވާ ކުއްޖާ 

އެ ހެކިބަސް  ޖާއި ވީޑިއޯ އެނަލިސިސް ރިޕޯޓުންލޮކޭޝަންއާއި ސީ.ސީޓީވީ ފުޓޭ ދަޢުވާލިބުނު ކުއްޖާގެ ފޯނު

 ނަފީވެގެންދާކަމުގައި އަހުރެން ދެކެމެވެ. 

ދަޢުވާ ކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތުން މި މައްސަލައިގައި އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ކުއްޖާގެ މައްޗަށް ދަށު ކޯޓުގައި   .22

ތޫނު އެއްޗެހި ގެންގުޅުން މަނާކުރުމުގެ  )ބިރުދެއްކުމާއި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާއި 3232/33ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ތޫނުއެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާ ޙަވާލާދީ، އެމާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން 25ޤާނޫނު( ގެ 

ނަމަވެސް މި ދަޢުވާ ބިނާކޮށްފައިވާ  ކަން ބަޔާންވެ ހިނގައްޖެއެވެ.މެރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ޤަޞްދުގައި މީހަކު 

  3231/3ކަމަށްވުން އެ ތާރީޚަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  ދުވަހު  3233ޖުލައި  23 ނީ ހާދިސާ ހިނގާފައިވަ 

އްކަން އެނގެއެވެ. ބުނެވުނު )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( އަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ފަހުގެ ތާރީޚެ

ގައި ވަނީ އިސްލާމީ  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 3325އެޤާނޫނުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު އަށް ބެލިއިރު

ޝަރީޢަތުގައި ހައްދު ނުވަތަ ޤިޞާޞް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކުށެއް އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ 



 HC-A/146/2021  ގޮތްނިުމނު ޝަރީޢަތް

 

 

 2236133ފެކްސް: ، 2235233ފޯން: ، ދިވެހިރާއްޖެ، މާލެ، ހިނގުން އާބުރުޒު ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް
 www.highcourt.gov.mvވެބްސައިޓް:     info@highcourt.gov.mvއީމެއިލް:

24 

ގޮތުގެމަތިން އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް މީހެއްގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، ކަނޑައަޅަންވާނީ 

 ކަށް އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައިވާ އަދަބު ކަމަށެވެ. އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެކަމަ

 

 (ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު ) 3233/31ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ޤާނޫނީގޮތުން ކުޑަކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް  18ނުގައިމިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫ .21

ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއްގެ ދަޢުވާގެ ކުށް ސާބިތުވޭތޯ އިސްލާމްދީނުގައި ޙައްދު އަދި ޤިޞާޞް ކުރެވިފައިވާ 

 325 ނުވަތަ ނޫންތޯ ކަނަޑައެޅުމުގައި ގެންގުޅެންޖެހޭ ހަމަތައް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން އެ ޤާނޫނުގެ

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  އަދި )ށ( ގައި ބަޔާންވެގެންވަނީ އަންނަނިވި ފަދައިންނެވެ.

ދު އަދި ޤިޞާޞް ކަނޑައެޅިަފއިވާ ކުށެއްގެ ދަޢުވާ ކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް )ހ( "އިސްލާމްދީނުގައި ަޙއް 325

 ސާބިތުކުރެވޭނީ، ހަމައެކަނި އަްނނަނިވި ބާވަތުގެ ހެކީގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.

 ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ ކުއްޖާގެ އިޢުތިރާފު؛ ނުވަތަ  (3)

 ލޮލަށް ފެނުނު މީުހންގެ ހެކިބަސް  (3)

ންކުރާ ހެކި ދައުލަތުން ސާބިތުކޮށްދޭންެޖހޭ މިންގަނޑަކީ، ެއއްވެސް )ށ( މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާ    

 ޝައްކެއް ނެތް މިންވަރެވެ."

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( ގައި ބަޔާންވެގެންވަނީ އަންނަނިވި ފަދައިންނެވެ. 326އަދި އެ ޤާނޫނުގެ 

މައްސަލަ ޝަރީޢަތުން  )ހ( "އިސްލާމްދީނުގައި ޙައްދު އަދި ޤިޞާޞް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއްގެ 326

އެއްވެސް ޙާލެއްގައި، އެއްވެސް ޝުބުހާއެއް އޮވެއްޖެނަަމ، ކުޑަކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް ، ބެލުމުގައި

އިސްލާމްދީނުގައި ޙައްދު އަދި ޤިޞާޞް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް ސާބިތުވީ ކަމަށް ޤާޟީ 

 .ކަނޑައަޅައިގެންނުވާނެއެވެ

                                                           

 3233/31. ޤާނޫނު ނަންަބރު 18 
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ބޭނުމަށްޓަކައި، ކުށުގެ ތުހުަމތުގައިވާ ކުއްޖާގެ ކިބައިގައާއި، ކުށުގެ (  މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ )ށ    

ހުރިހާ ޢުންޞުރެއްގައާއި، ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ހެކިތަކުގައި އަދި އެނޫންވެސް ކުށް 

ސާބިތުކުރުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ އެއްވެސް ކަމެއްގައި، އެއްވެސް ޝުބުހާއެއް 

ުތްނ ޔަޤީންކުރުމުގައި އަންނަިނވި ކަންކަމަށް ޤާީޟ އެކުލެވިގެންވޭތޯ ޝަރީޢަ

 .ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ

 ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ ކުށްކުރުމަށް ކުއްޖާ ތަސައްރަފު ފުދިފައިވާ މިންވަރު؛ އަދި (3)

ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުއްޖާގެ ކިބައިގައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭކަމަްށ އިސްލާމީ ޝަރީޢާގައި  (3)

އެންމެހައި ޝަރުޠުތައް އެއްވެސް ޝައްކެއް ނެތް މިންވަރަށް ބަޔާންކުރާ 

 ފުރިހަމަވެފައިވާކަން؛ އަދި 

ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ކުއްޖާގެ އިޢުތިރާފަށް ބިނާކޮށް ކަމުގައިވާނަމަ، އެ  (2)

އިޢުތިރާފުގައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭަކމަށް އިސްލާމީ ޝަރީޢާގައި ބަޔާންކުރާ އެންމެހައި 

 ތައް އެއްވެސް ޝައްކެއް ނެތް މިންވަރަށް ފުރިހަމަވެފައިވާަކން؛ އަދި ޝަރުޠު

ކުށް ސާބިތުކުރަނީ ލޮލަށް ެފުނނު ހެކީންގެ ހެކިބަަހށް ބިނާޮކްށ ކަމުގައިވާނަމަ، އެ  (1)

ހެކިބަހުގައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭކަަމށް އިސްލާމީ ޝަރީޢާގައި ބަޔާންކުރާ އެންމެހައި 

 މިންވަރަށް ފުރިހަމަވެފައިވާަކން؛ އަދި  ޝަރުޠުތައް އެއްވެސް ޝައްކެއް ނެތް

ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ ކުށުގެ ރުުކްނތަކުގައި ނުވަތަ ޢުންޞުރުތަކުގައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭކަމަށް  (5)

އިސްލާމީ ޝަރީޢާގައި ބަޔާންކުރާ އެންމެހައި ޝަރުޠުތައް އެއްވެސް ޝައްކެއް ނެތް 

 މިންވަރަށް ފުރިހަމަވެފައިވާކަން؛ އަދި

ވޭ ޢަމަލު ހިނގުމަްށ މެދުވެރިވި ޙާލަތްތަކާއި، އެ ޙާލަތްތަކުގެ ސަބަބުން ތުހުމަތުކުރެ (6)

 ".ކުއްޖާގެ ވިސްނުމާއި އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރަށް އަސަރުކޮށްފައިވާ މިންވަރު

 

މި މާއްދާތަކަށް ބެލުމުން، އިސްލާމްދީނުގައި ޙައްދު އަދި ޤިޞާޞް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއްގެ ދަޢުވާ ކުއްޖެއްގެ 

ލަށް ފެނުނު މީހުންގެ ލޮނުވަތަ  ކުއްޖާގެ އިޢުތިރާފުން ބިތުކުރެވޭނީ، ހަމައެކަނި ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ މައްޗަށް ސާ 
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ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ ކުއްޖާގެ ކިބައިގައާއި، ކުށުގެ ހުރިހާ އެނގެއެވެ. އަދި މައްޗަށް ބިނާކޮށްކަން  ހެކިބަހުގެ

ހެކިތަކުގައި އަދި އެނޫންވެސް ކުށް ސާބިތުކުރުމުގައި ޢުންޞުރެއްގައާއި، ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ 

 ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ އެއްވެސް ކަމެއްގައި، އެއްވެސް ޝުބުހާއެއް އެކުލެވިގެންވޭތޯ ޝަރީޢަތުން ޔަޤީންކުރުމުގައި 

ކަމަށް ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުއްޖާގެ ކިބައިގައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭށާއި ކުއްޖާ ތަސައްރަފު ފުދިފައިވާ މިންވަރަ

އިސްލާމީ ޝަރީޢާގައި ބަޔާންކުރާ އެންމެހައި ޝަރުޠުތައް އެއްވެސް ޝައްކެއް ނެތް މިންވަރަށް 

ވޭތޯ އާއި އިޢުތިރާފުގެ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވޭތޯ ނުވަތަ ލޮލަށް ފެނުނު ފަރާތްތަކުގެ ހެކިބަހުގައި ފުރިހަމަވެފައި

ންޞުރުތަކުގައި އުކުންތަކުގައި ނުވަތަ ރު ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވޭތޯ އާއި ކުށުގެ

 ތަކާއި މި އެންމެހާ ކަންކަން ފުރިހަމަވާންޖެހޭކަމަށް އިސްލާމީ ޝަރީޢާގައި ބަޔާންކުރާ އެންމެހައި ޝަރުޠު 

ތޯ ބަލަންޖެހޭކަން އެނގެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އެއްވެސް ޝައްކެއް ނެތް މިންވަރަށް ފުރިހަމަވެފައިވޭ

މަށް މެދުވެރިވި ޙާލަތްތަކާއި، އެ ޙާލަތްތަކުގެ ސަބަބުން ކުއްޖާގެ ވިސްނުމާއި ތުހުމަތުކުރެވޭ ޢަމަލު ހިނގު 

 ށްވެސް ރިޢާޔަތްކުރެވެންޖެހޭކަން އެނގެއެވެ.އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރަށް އަސަރުކޮށްފައިވާ މިންވަރަ 

ގައި މީގެ އިތުރުން، އިސްވެ ފާހަގަކުރެވުނު ޤާނޫނީ ހަމަތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބަލާއިރު، މި މައްސަލައި  .25

ފަރާތަކުން ދަށު ކޯޓަށް ހެކިބަސް ދީފައިވާކަން އެނގެއެވެ. އަދި  1ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގިތަން ހަމަލޮލަށް ފެނި 

މި ޚިލާފެއް ނެތެވެ.  އެފަރާތްތަކުގެ ހެކިބަހަކީ އެއްވެސް ޝައްކެއް ނެތް މިންވަރަށް ސައްޙަ ހެކިބަސްކަމާމެދު

އަދި  ބެއެވެ.ރީނާތަކުން ލޮލަށް ފެނުނު ހެކިންގެ ހެކިބަހަށް ބާރުލިމައްސަލައިގައި ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ހެކި ޤަ

އްކެއް މުޙައްމަދު އަނަސް ނިޔާވެފައިވަނީ ވަޅިން ދިން ޙަމާލާތަކުގެ ސަބަބުން ކަން ހެކިތަކުން އެއްވެސް ޝަ

 ނެތް މިންވަރަށް އެނގެން އޮވެއެވެ.
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 ޤަތުލުގެ ބާވަތްތައް 

އަދި ޤަތުލު ޚަޠާ އެވެ. ، އެބައިތަކަކީ ޤަތުލު ޢަމްދު، ޤަތުލު ޝިބުހު ޢަމްދުބަޔަކަށް ބެހެއެވެ.  2ޤަތުލު  .26

ޤަތުލު ޢަމުދު )ޤަޞްދު މަރު( ގައި، މަރަން ބޭނުން ކުރި ހަތިޔާރު ނުވަތަ ވަޞީލަތަކީ، އޭގެ ޒާތާއި ތަބީޢަތުން 

ދާފަދަ އެއްޗެއް ކަމުގައި ވާން އެއެއްޗަކުން މީހަކާއި ދެކޮޅަށް ބޭނުންކޮށްފިނަމަ، ޢާންމުގޮތެއްގައި މީހަކު މަރުވެ 

ވަކި ބާވަތެއް ކަމުގައި ވުން ލާޒިމެއް ނޫނެވެ. ޝަރުޠަކީ، ޢާންމު  ކީހެއެވެ. ނަމަވެސް ޢަމަލުގެ ބާވަތަޖެ

  19ގޮތެއްގައި އެޢަމަލެއްގެ ސަބަބުން އިންސާނަކު މަރުވެދާފަދަ ޢަމަލެއް ކަމުގައި ވުމެވެ.

)ތިނެއް( ރުކުން  22ކުށް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތު ކުރުމުގައި، އެކުށުގެ  މެރުމުގެ  މީހަކު ޤަޞްދުގައި .23

 ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވާން ޖެހެއެވެ. 

ނިޔާވި މީހަކީ ލޭގެ ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންވާ ދިރިހުރި އިންސާނެއް  ފުރަތަމަ ރުކުނަކީ، .23.3

އަކީ ލޭގެ  ފެންފިޔާޒުގެ، މުޙައްމަދު އަނަސް  ،ރ.މީދޫމި ހާދިސާގައި ނިޔާވި ކަމުގައިވުމެވެ. 

 20މުސްލިމެކެވެ. ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންވީ

 މުޙައްމަދު އަނަސް ވުމެވެ.  އެމަރު ގޮތުން ނަތީޖާއެއްގެ ޢަމަލުގެ މީހާގެ ކުށްކުރިދެވަނަ ރުކުނަކީ،  .23.3

)ބައިވަރު ތަންަތން ކަނޑައިގެން ގޮސްފައިހުރުމުން ލޭ ހުސްވެގެން އަދި ހައިޕޯވިލިމިކް ޝޮކް ނިޔާވީ 

ގެ ސަބަބުން ފުއްޕާމެޔަށް އަނިޔާވެފައި ހުރުމުން ނޭވާލާން އުނދަގޫވުންކަަމށް ޑޮކްޓަރުގެ ހެކިބަހުގައި ބުެނފައި( 

ސެންޓަރު  ލިޓަސް ސަރވިސް ކަން ބަޔާންވެ ހިނގައްޖެއެވެ. އެހެންކަމުން މުޙައްމަދު އަނަސް ނިޔާވީ

 ސަބަބުންކަމާމެދު އެއްވެސް ޝައްކެއް ނެތެވެ. ކުގެއެތަކެއްފަހަރު ވަޅިން ދިން ޙަމަލާތަ ތެރޭގައި

ނިޔާވާން މުޙައްމަދު އަނަސް މެރުމުގެ ޤަޞްދު އޮވެގެން އެ ޢަމަލު ހިންގުމެވެ.  ތިންވަނަ ރުކުނަކީ، .23.2

ލިޓަސް ސަރވިސް ސެންޓަރު ފަހާ ދުވެ  ޙަމަލާތައް ދީފައިވަނީ މުޙައްމަދު އަނަސް މެދުވެރިވި 

                                                           
 ޤަޟިއްޔާ. A/178-2017/HC. ދިވެހިާރްއޖޭގެ ަހއިކޯޓުގެ ނަްނބަރު 19
 2223253. ދަށު ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މަރު ާސބިުތކުރި ލިޔުން 20 
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ޙަމަލާދީފައިވާކަން  ވަޅިން ކެއް ފަހަރު މުޙައްމަދު އަނަސް އަށް އެތައަށް ވަދެކަމާއި ތެރެ

އެހެންކަމުން އެ ޢަމަލަކީ މުޙައްމަދު އަނަސް  ސާފުކޮށް އެނގެން އެބައޮތެވެ.މިމައްސަލައިގައި 

  މެރުމުގެ ޤަޞްދު އޮވެގެން ހިންގި ޢަމަލެއްކަން އެއްވެސް ޝައްކެއް ނެތް މިންވަރަށް އެނގެއެވެ.

 

 ކުށް ސާބިތުވުން 

އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ކުއްޖާގެ ފުރިހަމަވެފައިވާތީ މިމައްސަލާގައި ބަޔާންވެދިޔަ ރުކުންތައް  އެހެންކަމުން .21

މައްޗަށް ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ގަސްދުގައި މީހަކު މެރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ އެއްވެސް ޝައްކެއް ނެތް 

ވަނީ މި  މިންވަރަށް ސާބިތުވެއެވެ. އަދި މިމައްސަލާގައި އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ކުއްޖާގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެފައި

 ޤަތުލު ޢަމްދެކެވެ.

މި މައްސަލަ ، ރައްދުވާ ކުއްޖާގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް މި މައްސަލައިގައި އިސްތިއުނާފު .23

 3233އޮކްޓޫބަރު  33ކަނޑައަޅާފައިވަނީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި ބެލި ފަނޑިޔާރުން އިއްތިފާޤުން

ރާއަތުގެ ތާރީޚުގައި ބޭއްވުނު ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައެވެ. އަދި ހަމަ އެތާރީޚުގައި ޝަރީޢަތްކުރުމާބެހޭ ޖިނާއީ އިޖު

ޢަތުން ގޮތެއް ކަނޑަޅަންދެން ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ކުއްޖާގެ އަދަބާމެދު ޝަރީ

އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ކުއްޖާ ބަންދުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ މައްޗަށް މިކޯޓުގެ 

 އަމުރުން އަމުރުކުރެވިފައިވެއެވެ. (3233އޮކްޓޫބަރު  33) B11/CHT/2022/4397-95ނަންބަރު 

 

 ޤަސްދުގައި މީހަކު މަރާލުމުގެ ކުށުގެ އުޤޫބާތް 

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ހައްދު ނުވަތަ ޤިޞާޞް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކުށެއް އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި   .12

ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް އެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، 
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ތިން އެކަމަކަށް އިސްލާމީ އެމީހެއްގެ މައްޗަށް ކަނޑައަޅަންވާނީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައިވާ ގޮތުގެމަ

ވަނަ  3325ގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު  (3231/3ޝަރީޢަތުގައިވާ އަދަބުކަން )ޤާނޫނު ނަންބަރު: 

މާއްދާގެ )ހ( އިން އެނގެއެވެ. އެގޮތުން ބަލާއިރު ގަސްދުގައި މީހަކު މަރާލުމުގެ ކުށުގެ އަސްލީ ޢުޤޫބާތަކީ 

ވަނަ އާޔަތުން ދަލީލު ލިބެއެވެ. އެ  331ނުގެ ސޫރަތުލް ބަޤަރާގެ ޤިޞާޞް ހިފުން ކަމަށް ކީރިތި ޤުރުއާ

 އާޔަތުގައި ވަނީ އަންނަނިވި ފަދައިންނެވެ.

 بِاْلعَْبدِ  َواْلعَْبدُ  بِاْلُحر ِ  اْلُحرُّ  ۖ   اْلقَتْلَى فِي اْلِقَصاصُ  َعلَْيُكمُ  ُكِتبَ  آَمنُوا الَِّذينَ  أَيَُّها يَا
 هِ إِلَيْ  َوأَدَاء   بِاْلَمْعُروفِ  فَات ِبَاع  َشْيء   أَِخيهِ  ِمنْ  لَهُ  ُعِفيَ  فََمنْ  ۖ   بِاْْلُنثَى   َواْْلُنثَى  
ِلكَ  ۖ   بِإِْحَسان   ن تَْخِفيف   ذَ  ب ُِكمْ  م ِ ِلكَ  َبْعدَ  اْعتَدَى   فََمنِ  ۖ   َوَرْحَمة   رَّ  َعذَاب   فَلَهُ  ذَ 

                                                                                                                                                                                          ﴾ވަނަ އާޔަތް 331ސޫރަތުލް ބަޤަރާގެ  ﴿ أَِليم  

 فزضހިފުން ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް قصاصވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ! ޤަތުލުކުރެވޭ މީހުންނާމެދު إيمانއޭ "

ކުރައްވައިފިއެވެ. މިނިވަނަކަށް މިނިވަނެކެވެ. އަޅަކަށް އަޅެކެވެ. އަންހެނަކަށް އަންހެނެކެވެ. ފަެހ، އެމީހާގެ )މަރުވި( 

 މަރުގެ ހެޔޮގޮތުގައި ކިބައިން ފަހެ، އެމީހާގެ )ދަންނާށެެވ! (ގެ ބައެއް މާފުކުރެވުނު މީހާقصاصއަޚާގެ ފަރާތުން 

އެދުން ހުއްޓެވެ. އަދި އިޙްސާންތެރިކަމާއެކު މާފުކުރި ފަރާތަށް )މާފުކުރެުވނުމީހާ( އެ ދިޔަ  )ވާރުތަވެރިޔާ (ދިޔައަށް

އަދާކުރުން ހުއްޓެވެ. އެއީ ތިޔަަބއިމީހުންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތުން ތިޔަބައިމީުހންނަްށ ެދއްވި ލުޔެކެވެ. އަދި 

ވެރިވެ ޢަދާވާތްތެރިވެއްޖެ މީހާ )ދަންނާށެވެ!( ފަހެ އެމީހާއަށް ޭވންދެނިވި ޢަޛާުބ ރަޙްމަތެކެވެ. އެއަށްފަހު ދެކޮޅު

 ހުއްޓެވެ."

މަވެސް މަރާލެވުނު ކަމުގައި ވީނަ  ހިފުން ޤިޞާޞް ޢުޤޫބާތަކީ އަސްލީ ކުށުގެ މަރާލުމުގެ  މީހަކު ގަސްދުގައި

ދިޔައަށް އެދުމުގެ  މަޢާފުކޮށް މަރުގެކު ހެޔޮގޮތުގައި ޤާތިލަށް މީހާގެ ވާރިސުންގެ ތެރެއިން ވާރިސަ

 ވެ. ފުރުޞަތުވެސް އޮވެއެ 
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 އަލްމަރްޙޫމް މުޙައްމަދު އަނަސްގެ ވާރިސުން ސާބިތުކުރުން 

އަލްމަރްޙޫމް މުޙައްމަދު އަނަސްގެ ވާރިސުން ސާބިތުކޮށް، އެފަރާތްތަކުގެ ބަސް ދަށު ކޯޓު މަރުޙަލާގައި  .13

އަލްމަރްޙޫމް މުޙައްމަދު އަނަސްގެ ވާރިސުން ސާބިތުކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނެގިފައިނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން 

ހެކިވެރިން ހުށަހެޅުމަށް، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ފުރުޞަތު ދެވިފައިވެއެވެ. އަދި އެފަދައިން  3ހައިކޯޓަށް 

ޙުސައިން ޒަރީރު  ޝިހާމް އާއި ރ. މީދޫ، ކުކުންގެ، هللا ދެވުނު ފުރުޞަތުގައި ރ. މީދޫ، މަންޒިލް، ޢަބްދު

 3ހައިކޯޓުން ނަގާފައިވެއެވެ. މި  ކިންގެ ހެކިބަސް ދިވެހިރާއްޖޭގެހެކިންގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅުމުން އެ ހެ

 އަދި ހެކިވެރިން ހެކިބަހުގައި، މުޙައްމަދު އަނަސް ދަންނަކަމަށާއި، މުޙައްމަދު އަނަސް ނިޔައުވިއިރު، އަންބަކު 

ދަރިއަކު ނެތް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މުޙައްމަދު އަނަސްގެ ބައްޕަ، ރ. މީދޫ، ފެންފިޔާޒުގެ، ޢަބްދުއްރާފިޢު 

އިބްރާހީމް އާއި މަންމަ، ރ. މީދޫ، ވެޔޮގެ، ނާޒިމާ ޢަލީ ދުނިޔޭގައި ތިބިކަމަށް ބުނެ ހެކިބަސްދީފައިވެއެވެ. 

ގެ ގޮތުން، އެފަރާތުގެ މަންމަ އާއި ބައްޕަގެ ހެކިބަސް އެހެންކަމުން އަލްމަރްޙޫމް މުޙައްމަދު އަނަސްގެ ވާރިސުން 

 މިކޯޓަށް ނެގުނެވެ.

 

 އަލްމަރްޙޫމް މުޙައްމަދު އަނަސްގެ ވާރިސުންގެ ބަސް 

އަލްމަރްޙޫމް މުޙައްމަދު އަނަސްގެ ގައި ނެގުނު ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައި .13

ފެންފިޔާޒުގެ، ޢަބްދުއްރާފިޢު އިބްރާހީމް އާއި މަންމަ، ރ. ވާރިސުންކަމަށްވާ އެފަރާތުގެ ބައްޕަ، ރ. މީދޫ، 

ކަމަށާއި،  މަރަށް މަރު ހިފުން ވާރިސުންވެސް ބޭނުންވަނީ  3މީދޫ، ވެޔޮގެ، ނާޒިމާ ޢަލީގެ ބަހަށް ބެލިއިރު، އެ 

މަރުގެ ދިޔަ ބޭނުން ނުވާކަމަށާއި، ، މެރުމަށް ޙުކުމް ނުކުރެވޭ ފަދައަކުން މައްސަލަ ނިމުނު ނަމަވެސް

ލްމަރްޙޫމް މުޙައްމަދު އަނަސްގެ ޤާތިލަށް މައާފު ދިނުމުގެ ވިސްނުމެއް ނުގެންގުޅޭކަމަށް ބުނެ އަ

 ހެކިބަސްދީފައިވެއެވެ.  
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 އަދަބާމެދު ވާހަކަދެއްކުން 

އޮކްޓޫބަރު  32މި މައްސަލައިގައި އިސްތިއުނާފުރައްދުވާ ކުއްޖާގެ އަދަބާމެދު ވާހަކަދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު   .12

ބޭއްވުނު ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި މައްސަލައިގެ ޚަސްމުންނަށް ދެވިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ދުވަހު  3233

 އަންނަނިވި ކަންކަން ދެފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ޤާނޫނުގައި  ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ ޕްރޮސިކިއުޝަނުން އިސްތިއުނާފުރައްދުވާ ކުއްޖާގެ އަދަބާމެދު  .12.3

އަހަރުކަމަށާއި ކުށް ކުރިއިރު  35ޖެހޭ އުމަރަކީ އުފުލަން ޖިނާއީ މަސްއޫލިއްޔަތު ބުނާގޮތުން

އަދި އިސްތިއުނާފު  އަހަރު ފުރިހަމަވެފައިވާކަމަށެވެ. 35އިސްތިއުނާފުރައްދުވާ ކުއްޖާގެ އުމުރުން 

ގެ މަރުމަ ޤާނޫނުގައި އޮތީ ނަރައްދުވާ ކުއްޖާގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅުނު ދަޢުވާގެ ކުށް ސާބިތުވެއްޖެ 

އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ކުއްޖާގެ މައްޗަށް ގަސްދުގައި މީހަކު އަދަބު ދިނުން ކަމަށް ވާއިރު، 

މަރާލުމުގެ ކުށް ޝަރުޢީ މިންގަނޑުން ސާބިތުވެފައިވާއިރު، ޝަރީޢާގައި އޮތް އަސްލީ އަދަބަކީވެސް 

ބޭނުންވަނީ މަރަށް  އަދި ވާރިސުންވެސް ޤިޞާޞްހިފުން ކަމަށާއި އެއީ މަރަށް މަރު ހިފުންކަމަށެވެ.

ގެ އްކުޑަކުއްޖެ 21ނަމަވެސް  ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނުގައި މަރު ހިފުން ކަމަށް ބުނެފައިވާކަމަށެވެ. 

ގޮތުގައި ކުށް ކުރާ ކުދިންނަށް މަރުގެ އަދަބު ނުދެވޭނެކަމަށް ބަޔާންވެގެންވާކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން 

ރުގެ އަދަބު ކަނޑައެޅޭނެ ކަމަށް ނުދެކޭކަމަށެވެ. އަދި އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ކުއްޖާގެ މައްޗަށް މަ

އެންމެ ބޮޑު  ބަށްފަހު ދެން ޤާނޫނީގޮތުން އޮތް ނުތަކަށް ބެލުމުން މަރުގެ އަދަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫ 

މުއްދަތެއްކަން އެނގޭ  އަހަރުގެ )ފަންސަވީސް( 35 އެއީ ކަމަށާއި ންއުމުރަށް ޖަލަށް ލު  އަދަބަކީ

ބެލުމުން އަދަބުގެ ގޮތުގައި ދެވޭނީ އަދަބުގެ  22ންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނަށް ކުޑަކުދި ކަމަށެވެ. އަދި

)ފަންސަވީސް(  35މި ހަމައިން ބަލާއިރު  ގެ އަދަބެއްކަމަށެވެ.( 1/2) ހަތަރުބައިކުޅަ ތިންބައި 

                                                           

 3233/31. ޤާނޫނު ނަންަބރު 21 
 3233/31. ޤާނޫނު ނަންަބރު 22 
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މަސްދުވަހަށް ޖަލަށްލުން ކަމަށެވެ. އަދި  )ނުވައެއް( 3އަހަރާއި )އަށާރަ(  31އަކީ  1/2އަހަރުގެ 

އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ކުއްޖާ ބަންދުގައި ހުރި މުއްދަތު އުނިކޮށް، އަދަބާމެދު ވާހަކަދެއްކުމުގެ 

އަށް ބަލާނަމަ، ދެން އިސްތިއުނާފުރައްދުވާ  3233އޮކްޓޫބަރު  32ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީސް ބޭއްވުނު 

ދުވަހުގެ  )އެގާރަ( 33މަހާއި )ހަތަރެއް(  1އަހަރާއި ރަ( )ފަނަ 35ކުއްޖާ ތަންފީޛްކުރަންޖެހޭނީ 

އަދި މި މައްސަލައިގައި މަރުގެ ދިޔަ ބޭނުންނުވާކަމަށް ވާރިސުން  ޖަލު އަދަބެއް ކަމަށެވެ.

ބުނެފައިވާތީ، މަރުގެ ދިޔަ ނަގައިދެވިދާނެކަމަށް ނުދޭކަމަށާއި ނަމަވެސް މި ކުއްޖާ ކުށް ކުރިއިރު 

ފައިވާތީ، އެއީ ޖިނާއީ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލަންޖެހޭ އުމުރުގެ އަހަރު ފުރި )ފަނަރަ( 35

ރޯދަހިފުމަށް އެންގިދާނެކަން  މަސްދުވަހު ވިދިވިދިގެން )ދޭއް(  3ކުއްޖެއްކަމުން، ކައްފާރާގެ ގޮތުގައި 

އަދި ކުޑަކުދިންގެ  .އެނގޭ ކަމަށެވެވަނަ މާއްދާއިން  3221ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 

ވަނަ ނަންބަރަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ކުއްޖާއަށް އަދަބު  1ވަނަ މާއްދާގެ  32 23ނޫނުގެ ޢަދުލުގެ ޤާ 

ކަނޑައެޅުމުގައި މި މައްސަލައިގައި ކަން ހިނގާފައިވާގޮތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބަލާއިރު، މި 

މައްސަލައިގައި ކުއްޖާގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެފައިވަނީ ގަސްދުގައި މީހަކު މަރާލުމުގެ ކުށް ކަމަށްވާތީ، 

ފު ރައްދުވާ ކުއްޖާ ބަންދުމަރުކަޒަކަށް ފޮނުވުން އެއީ އެންމެ ރަނގަޅުގޮތް ކަމަށް އިސްތިއުނާ 

 ދެކޭކަމަށެވެ.

މާނަކުރުމުގެ  ބުނެފައިވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ކުއްޖާގެ ފަރާތުންއަދަބާމެދު  .12.3

 24ކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު އަދި ކުޑަ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި

މުއްތަހަމަށް ލުއިގޮތަށް ޤާނޫނު މާނަކުރުން ކަމަށެވެ. އަދި ކުޑަކުދިންގެ ވެސް ދަންނަ ހަމައަކީ 

                                                           

 3233/31. ޤާނޫނު ނަންަބރު 23 
 3233/31. ޤާނޫނު ނަންަބރު 24 
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ވަނަ މާއްދާގައި އެ ޤާނޫނުގެ މަޤްސަދުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ކުޑަކުދިންގެ  3 25ޢަދުލުގެ ޤާނޫނުގެ 

ގެ ބަދަލުގައި ރިހިބިލިޓޭޓް ކޮށް އެކުދިން މުޖުތަމަޢަށް ގޮތުގައި ކުށް ކުރާ ކުދިންނަށް އަދަބު ދިނުމު 

 26އެހެންކަމުން ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު  އަނބުރާ ގެނައުމުގެ މަޤްސަދު ބަޔާންވެގެންވާކަމަށެވެ.

 ތިއުނާފު ރައްދުވާ ކުއްޖާ ޝަރުޠުކުރުމާއެކު ވަނަ މާއްދާ ލުއި ގޮތަކަށް މާނަކޮށް، އިސް 32ގެ 

 ތަކާ ޝަރުތުއިސްތިއުނާފުރައްދުވާ ކުއްޖާ ބަންދުކުރެވޭނީ އެ ދޫކޮށްލުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ. އަދި 

އަދި ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ  ދެކޭކަމަށެވެ.ކަމަށް  ފަހުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން  ފުވެއްޖެނަމަ އެންމެޚިލާ 

އްފާރާގެ ވާހަކަ ކުޑަކުދިންނަށް ދެވޭ އަދަބުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ކަ 27ޤާނޫނުގައި 

ކައްފާރާ ކަނޑައެޅުމަށް ޤާނޫނު  ބަޔާންކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި، ޤާނޫނުގައި ކައްފާރާގެ ވާހަކަ ނެތުމުން

ކުއްޖާގެ މައްޗަށް ކައްފާރާ ދިނުމަށް އެންގިދާނެކަމަށް  ރުނާޅާކަން އެނގޭކަމަށާއި އެހެންކަމުންބާ

އިސްކޮށް، ކުއްޖާ ބަންދަށްލުން ނޫން ގޮތެއް އެހެންކަމުން ކުއްޖާގެ މަސްލަޙަތު  ނުދެކޭ ކަމަށެވެ.

 ކަނޑައަޅައިދިނުން އެދޭކަމަށެވެ.

 
 ދަބު ދެވިދާނެތޯ އަ މަރުގެ ނަމަ ނުވާ ފުރިފައި  އަހަރު  31ކުށްކުރިއިރު އުމުރުން 

 "ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ކަންކުރުން"ފަނޑިޔާރުން  ވަނަ މާއްދާގައި 313 28ޤާނޫނުއަސާސީގެ   .11

 އަންނަނިވި ފަދައިންނެވެ. ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ

"... ފަނޑިޔާރުން ޢަމަލުކުރާނީ ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ޤާނޫނަށެވެ. ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ޤާނޫނުގައި 

ވަކިގޮތަކަށް ކަނޑައަޅައިފައި ނުވާ ކަންކަން ނިންމުމުގައި އިސްލާމީޝަރީޢަތުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް 

 ފަނޑިޔާރުން ރިޢާޔަތް ކުރާންވާނެއެވެ..."
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ފަނޑިޔާރުން ޢަމަލުކުރާނީ ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ޤާނޫނަށް ކަމާއި، ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި  މިމާއްދާއަށް ބެލުމުން

ޤާނޫނުގައި ވަކިގޮތަކަށް ކަނޑައަޅައިފައި ނުވާ ކަންކަން ނިންމުމުގައި އިސްލާމީޝަރީޢަތުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ 

   ގޮތަށް ފަނޑިޔާރުން ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެކަން އެނގެއެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ  32ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަދި  32ޤާނޫނުއަސާސީގެ އެ މާއްދާގައި އެހެން އޮތް ނަމަވެސް،  .15

 )ނ( ގައި އޮތީ އަންނަނިވި ފަދައިންނެވެ.

 )ށ( "ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިސްލާމްދީނުގެ އަޞްލަކާ ޚިލާފު އެއްވެސް ޤާނޫނެއް ނުހެދޭނެއެވެ." 32

ޚިލާފުވާ އެއްވެސް ޤާނޫނެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްގެނެއް  )ނ( "އިސްލާމްދީނުގެ އަޞްލަކާ 32

 ނުވާނެއެވެ."

މި މާއްދާގައި މިފަދައިން އޮތުމުން، އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލަކާ ޚިލާފު އެއްވެސް ޤާނޫނެއް ރައްޔިތުންގެ 

މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްގެން ނުވާނެކަމާއި އެފަދަ ޤާނޫނެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނުހެދޭނެކަން އެނގެއެވެ. އެހެންކަމުން 

އަސްލަކާ ޚިލާފު މާއްދާއެއް އޮތްނަމަ އެ މާއްދާ އަކީ އެއްވެސް ޤާނޫނެއްގައި އިސްލާމްދީނުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 ބަލައިނުގަންނަކަން އެނގެއެވެ. 29ސައްޙަ މާއްދާއެއްކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ހައްދު  3325 30ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ  .16

ޝަރީޢަތުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެއްވެސް  ނުވަތަ ޤިޞާޞް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކުށެއް އިސްލާމީ

ކަނޑައަޅަންވާނީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައިވާ ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް މީހެއްގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، 

 ގޮތުގެމަތިން އެކަމަކަށް އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައިވާ އަދަބު ކަމަށް ބަޔާންވެގެންވެއެވެ.

ޙާލަތުގައި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި އޮތް އަސްލީ އަދަބަކީ ޤިޞާޞް ހިފުމެވެ.  ޤަތުލު ޢަމްދު ސާބިތުވާ  .13

އަދި މި މައްސަލައިގައި އަލްމަރްޙޫމް މުޙައްމަދު އަނަސްގެ ވާރިސުންވެސް ބޭނުންވަނީ މަރަށް މަރު ހިފުން 

                                                           

 3221ޤާނޫުނއަާސސީ . ދިވެހިާރއްޭޖގެ ުޖމްހޫިރއްާޔގެ 29 
   3231/3. ޤާނޫނު ނަންަބރު 30 
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 31ޢުމުރުން ރު، ކުށް ކުރިއިބުނެފައިވެއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ކަމަށް 

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ވެފައިނުވާ ކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް ޤިޞާޞްގެ ޙުކުމް ކުރުމާމެދު )އަށާރަ( އަހަރު ފުރިހަމަ 

ކަންއޮތްގޮތަށް ބެލިއިރު، ޙައްދާއި ޤިޞާޞްގެ މައްސަލަތަކުގައި ޖިނާއީ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލަންޖެހޭ އުމުރާމެދު 

ކަމާއި، އެގޮތުން ޢުމުރުން ޚިލާފުތަކެއް އޮތްސުންނަތް ޖަމާޢަތުގެ ހަތަރު މަޒުހަބުގެ ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި 

އަހަރު ފުރިފައިނުވާ ކުއްޖަކު މިފަދަ ކުށެއް ކޮށްފިނަމަ ޤިޞާޞްގެ އުޤޫބާތް )އަށާރަ(  31

މެދުގައި ޚިލާފުތަކެއް ހުރިކަން ރިންގެ ސުންނަތް ޖަމާޢަތުގެ ހަތަރު މަޒުހަބުގެ ޢިލްމުވެކަނޑައެޅިދާނެކަމާމެދު 

މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ޝަރުޢީގޮތުން ޖިނާއީ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލަންޖެހޭ  އެހެންކަމުން 31އެނގެއެވެ.

އިއްތިފާޤު ރައުޔު އޮތް ސުންނަތް ޖަމާޢަތުގެ ހަތަރު މަޒުހަބުގެ ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި ޢުމުރަކީ 

 31ތް އިރު، މި މައްސަލައިގައި ކުއްޖާ ކުށް ކޮށްފައިވަނީ އުމުރުން ހެން އޮކަން މި މައްސަލައެއްނޫނެވެ.

 ޝަރީޢަތުގައި ބަޔާންކުރާ   މައްސަލައިގައި  މި އަހަރު ފުރިހަމަވުމުގެ ކުރިން ކަން އެނގެން އޮތުމުން،)އަށާރަ( 

 ޤިޞާޞްގެ އަދަބު ކަނޑައެޅިދާނެކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ.

 9/2014ޤާނޫނު ނަންބަރު ޤާނޫނީގޮތުން ޖިނާއީ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލަންޖެހޭ އުމުރަށް ބަލާއިރު،  .11

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަކީ ތަޞައްރުފުނުފުދޭކަމަށް ބެލުމުގެ ހަމަތައް  52)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( ގެ 

އަހަރުން )ފަނަރަ(  35މުރުން އުބަރުގައި ވަނަ ނަން  3ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާއެކެވެ. އެގޮތުން އެ މާއްދާގެ 

މީގެ ދަށުގެ ކުދިންނަކީ މަޢާފުލިބެނިވި ދިފާޢުގެ ފުރިހަމަ ފައިދާ ލިބިދެވޭ ކުދިންކަމަށް ބަޔާންވެގެންވެއެވެ. 

)ފަނަރަ( އަހަރު  35ވަނަ މާއްދާގައި ކުއްޖާގެ އުމުރުން  3 32އިތުރުން ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ގަވާއިދުގެ 

ހަމަޔަށް ކުޑަކުދިން ކުރާ ކުށްކުށުގެ ޖިނާއީ މަސްއޫލިއްޔަތު އެ ކުއްޖަކު އުފުލަން ނުޖެހޭނެ ފުރިހަމަވުމާ 

އަހަރު )ފަނަރަ(  35އެހެންކަމުން ޤާނޫނު ދަންނަ ހަމައަކީ ކުށް ކުރިއިރު ބަޔާންވެންވެއެވެ. ކަމުގައި 

                                                           
31 .Criminal Law of Islam, A.Q. Oudah Shaheed (p 331-332) 
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މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލަންޖެހުންކަން ޖިނާއީ  އެހެން ގޮތަކަށް ސާބިތުނުކޮށްދެވޭނަމަ،، ފުރިހަމަވެފައިވާނަމަ

 އެނގެއެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ގޮތުގައި ތިބެ ކުށް ކުރާ ކުދިންގެ މައްޗަށް މަރުގެ އަދަބު ކަން މިހެން އޮތް ނަމަވެސް،  .13

ވަނަ  31-3 33ގެ ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނުޑައެޅުމާގުޅޭގޮތުން ޤާނޫނުގައި ބުނަނީ ކީކޭތޯ ބަލާއިރު، ކަނ

 އޮތީ އަންނަނިވި ފަދައިންނެވެ. މާއްދާގެ )ށ( ގައި

އަށާރަ( އަހަރު ފުރުމުގެ ކުރިން  ) 31)އަށާރަ( އަހަރުވުމަށްފަހުގައިވެސް، ޢުމުރުން   31ޢުމުރުން )ށ( "

 ".ކުއްޖަކު ކޮށްފައިވާކަމަށް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ ކުށަކާ ގުޅިެގން މަރުގެ އަދަބު ދީގެންނުވާނެެއވެ

 )އަށާރަ( އަހަރުފުރުމުގެ ކުރިން، ކުޑަކުދިން ކުރާ ކުށްތަކަށް އެކުދިންގެ  31ޢުމުރުން މި މާއްދާއަށްބެލުމުން 

 34ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު ދިނުން ފަހުންވެސް މަރުގެ އަދަބު  އަހަރު ފުރުމުގެ (އަށާރަ ) 31  ޢުމުރުން

 ކަން އެނގެއެވެ.މަނާކުރާ

 

 މި މައްސަލައިގައި އަދަބު ކަނޑައެޅުން 

އެއްވެސް ޤާނޫނެއްގައި  ލާއިރު،ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަށް ބަ 31-3 35ގެ ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު  .52

މަރުގެ އަދަބު ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް ކުޑަކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް ސާބިތުވާ ޙާލަތުގައި، އެ ކުށަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ 

އަދަބަކަށް  )ހަތަރުބައިކުޅަތިންބައި( އަށްވުރެ ބޮޑު ނޫން 1/2ދެން އޮތް އެންމެ ބޮޑު އަދަބެއްގެ 

 ވެއެވެ.ބަޔާންވެގެން  ބަދަލުކުރަންވާނެކަން

                                                           

 3233/31. ޤާނޫނު ނަންަބރު 33 
 3233/31. ޤާނޫނު ނަންަބރު 34 
 3233/31. ޤާނޫނު ނަންަބރު 35 
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ޤާނޫނު  ފައިވަނީ،ދަޢުވާ އުފުލާ  ދައުލަތުން މި މައްސަލައިގައި އިސްތިއުނާފުރައްދުވާ ކުއްޖާގެ މައްޗަށް .53

ތޫނު އެއްޗެހި ގެންގުޅުން މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު(  )ބިރުދެއްކުމާއި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާއި 3232/33ނަންބަރު 

ތޫނުއެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ޤަޞްދުގައި  )ނ( ގެ ދަށުން ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާ ޙަވާލާދީ، އެމާއްދާގެ 25ގެ 

ކަން އެނގެއެވެ. އަދި މިކުށް ސާބިތުވާ ޙާލަތުގައި އެ ޤާނޫނުގައި އޮތީ މަރުގެ މެރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ މީހަކު

 އަދަބު ދިނުމެވެ.

ބަށްފަހު ދެން އޮތް އުސޫލުތަކަށް ބަލާއިރު މަރުގެ އަދަ ޢަމަލުކުރާ ޖީނާއީ ޤާނޫނުތަކުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގައި  .53

އަހަރުގެ ޖަލު އަދަބެއްކަން  )ފަންސަވީސް( 35މިއީ އެންމެ ބޮޑު އަދަބަކީ އުމުރަށް ޖަލަށްލުމުގެ އަދަބެވެ. 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށާއި އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ ތާވަލަށް ބެލުމުން  33 36ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 

 އެނގެއެވެ.

 35 މި މައްސަލައިގައި އިސްތިއުނާފުރައްދުވާ ކުއްޖާގެ މައްޗަށް ކަނޑައެޅޭނެ ޖަލު އަދަބަކީ  ވުމާއެކު .52

 31އެއީ  ގެ މިންވަރުގެ ޖަލު އަދަބެއްކަން އެނގެއެވެ.)ހަތަރުބައިކުޅަތިންބައި(  1/2އަހަރުގެ )ފަންސަވީސް( 

އަދި މި ޖަލު އަދަބުން، އިސްތިއުނާފުރައްދުވާ  މަސްދުވަހުގެ ޖަލު އަދަބެވެ.)ނުވައެއް(  3އަހަރާއި )އަށާރަ( 

ކުއްޖާ ތަންފީޛްކުރަންޖެހޭނީ މި މައްސަލައާގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުރައްދުވާ ކުއްޖާ ބަންދުގައި ހުރި މުއްދަތު 

 އުނިކުރުމުން ބާކީ އޮތް މުއްދަތެވެ.

ތެއްގައި މަރުގެ ދިޔަ މި މައްސަލައިގައި އަލްމަރްޙޫމް މުޙައްމަދު އަނަސްގެ ވާރިސުން އެއްވެސް ޙާލަ  .51

ވެ. އެހެންކަމުން މި ހުގައި ބުނެފައިވެއެބޭނުން ނޫންކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީ

 މައްސަލައިގައި މަރުގެ ދިޔަ ކަނޑައަޅާނެ ތަނެއް އޮތްކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ.

                                                           

   3231/3. ޤާނޫނު ނަންަބރު 36 



 HC-A/146/2021  ގޮތްނިުމނު ޝަރީޢަތް

 

 

 2236133ފެކްސް: ، 2235233ފޯން: ، ދިވެހިރާއްޖެ، މާލެ، ހިނގުން އާބުރުޒު ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް
 www.highcourt.gov.mvވެބްސައިޓް:     info@highcourt.gov.mvއީމެއިލް:

38 

މި މައްސަލައިގައި ކުށް ސާބިތުވެފައިވާތީ ކައްފާރާ ދިނުމަށް އިސްތިއުނާފުރައްދުވާ މީގެ އިތުރުން،  .55

އި ގަ ވަނަ މާއްދާ 3221 37ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ އެންގިދާނެތޯ ބަލާއިރު، ޝަރީޢަތުން ކުއްޖާއަށް 

ޝަރީޢަތުގައި ކައްފާރާގެ އަދަބު އިސްލާމީ އޮތީ، އެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށްތަކުގެ ތެރެއިން 

. އެހެންކަމުން މި މާއްދާގައި ނެކަމަށެވެކަނޑައަޅާފައިވާ ކުށްތަކަށް ކައްފާރާގެ އަދަބު ކަނޑައަޅަންވާ 

ބަޔާންވެގެންވާ ކައްފާރާ އަކީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައިވާ އުސޫލުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، ޙަޤީޤަތުގައި އިސްލާމީ 

ޔާންވެގެންވާ ކަމެއްކަން އެނގެއެވެ. އެހެންކަމުން ކައްފާރާ ކަނޑައެޅުމުގައި ބަލަންވާނީ ޝަރީޢާއަށް ބިނާކޮށް ބަ

 31އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ކަން އޮތްގޮތަށް ކަން އެނގެއެވެ. އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ފަދައިން އުމުރުން 

އިވާ ކުށްތަކުގެ ޖިނާއީ އަހަރު ފުރުމުގެ ކުރިން ކުޑަކުދިން ކުރާ ޙައްދާއި ޤިޞާޞް ކަނޑައެޅިފަ)އަށާރަ( 

ސުންނަތް ޖަމާޢަތުގެ ހަތަރު މަޒުހަބުގެ ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި ޔާތު އުފުލަންޖެހޭކަމާމެދު މަސްއޫލިއް

އިރު، އިސްތިއުނާފުރައްދުވާ ކުއްޖާގެ މައްޗަށް މި ބަލާ ޝަރުޢީހަމައިންއެހެންކަމުން ޚިލާފުތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. 

 މަށް އަންގާނެތަނެއް އޮތް ކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ.މައްސަލައިގައި ކައްފާރާ ދިނު 

 

 މައްސަލަ ނިންމަން ފެންނަ ގޮތް 

އިސްވެ ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން އެހެން ހުރުމުން، މި މައްސަލައިގައި ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން   .56

ނެތް މިންވަރަށް މި  ގަސްދުގައި މީހަކު މެރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ޝަރުޢީހަމަތަކުގެ މަތިން އެއްވެސް ޝައްކެއް

 ތާރީޚުގައި  3233އޮކްޓޫބަރު  33 މައްޗަށް ސާބިތުވާކަމަށް އިގެ އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ކުއްޖާގެމައްސަލަ

، ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމް ބާޠިލްކޮށް  Jv-C/2017/33ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ،ފައިވާތީކަނޑައަޅާ

 38ގެ ދުލުގެ ޤާނޫނުކުޑަކުދިންގެ ޢަކުށުގެ އުޤޫބާތެއްގެ ގޮތުން  އިސްތިއުނާފުރައްދުވާ ކުއްޖާގެ މައްޗަށް ސާބިތުވި
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 3233/31. ޤާނޫނު ނަންަބރު 38 
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ވަނަ  31-3 ،އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( 31-3 ވަނަ ނަންބަރަށާއި، 1ނަ މާއްދާގެ ވަ  32

 1/2)ފަންސަވީސް( އަހަރުގެ  35ިއްސިތުއާނުފަރްއުދާވުކްއާޖ ، ގެ ދަށުން)ނ( މާއްދާގެ 

)ނުވައެއް( މަސްދުވަހަށް ޖަލަށް ލުމަށް ޙުކުމްކޮށް  3)އަށާރަ( އަހަރާއި  31 ކަމަށްވާ)ހަތަރުބައިކުޅަތިންބައި( 

 މި ޤަޟިއްޔާ ނިންމަންފެނެއެވެ. 

 

 ގެ ރައުޔު؛މުޙައްމަދު ނިޔާޒް  ފަނޑިޔާރު 

މިމައްސަލައިގައި، ފަނޑިޔާރު ޙުސައިން މަޒީދުގެ ނިންމުމަށް ތާއީދު ކުރުމާއެކު އަންނަނިވި ކަންކަން  .53

 ފާހަގަ ކުރަމެވެ. 

 

   ކުޑަކުދިން:

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަމަލު ކުރަމުންދާ ޤާނޫނުތަކަށް ބަލާއިރު، ކުޑަކުދިންގެ ޢާންމު މާނައެއް ކަމުގައި   .51

 ޙާލަތުގައިވާ  ދެމެދުގައިވާ އުފަންވުމާ ދުނިޔެއަށް  ގަރުބަގަތީއްސުރެ  ބަނޑުގައި ބެލެވެން އޮތީ، މައިމީހާގެ

  39.ކުދިންނަށެވެ ނުވާ ފުރިހަމަ  އަހަރު( އަށާރަ) 31 މީލާދީގޮތުން ،އުފަންވުމަށްފަހު ދުނިޔެއަށް ،ކުދިންނާއި
 

 ކުޑަކުދިން ޖިނާއީ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލަން ޖެހުން:

އެއްވާހަކައަކީ  ރުވުމަށް އެކުދިންގާތު ބުނެދެވޭޤާނޫނުގައި މަނާކޮށްފައިވާ ކަންކަން ކުކުޑަކުދިންލައްވައި   .53

ޑިތަކަށް ދެވޭ ހިތްވަރުގެ ނއަހަރު އަދި ނުވޭ ނޫންހޭ ޙުކުމެއް ނާންނާނޭ ބުނެވޭ ބުނުމެވެ. މިއީ ޅަސިކު  31

                                                           

 ވަނަ ާމްއދާ.  1)ކުޑަކުދިްނގެ ަޙއްޤުަތއް ަރއްކާތެރިުކރުުމެގ ޤާނޫނު(ގެ  3233/33ޤާނޫނު ނަްނަބރު:   39 
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ކުމެއް އަތުވެދާނެ ކަމެވެ.  އަހަރު ނުވިޔަސް ކުޑަކުއްޖާގެ މައްޗަށް ޙު 31ނުބައި މެސެޖެކެވެ. ޙަޤީޤަތަކީ، 

 ރާއްޖޭގައި ޢަމަލު ކުރަމުންދާ ޤާނޫނުތަކުގައި އޮތީ އެހެންނެވެ. 

އެހެނީ، ކުޑަކުދިންގެ މާނައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކުދިން ކުށްކުށަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ހިސާބުން ފެށިގެން،  .62

ބަލާނަމަ، ކުށާއި ގުޅޭ ގޮތުން ބަދަލުވާ ކަން އެނގެއެވެ. އެގޮތުން ކުށް 40ކުޑަކުދިންގެ މާނަ ޤާނޫނުގައި

 ؛ ކުޑަކުދިންގެ މާނައަކީ

""ކުޑަކުއްޖެއް" ނުވަތަ "ކުއްޖެއް" ކަމަށް ބުެނފައި އެވަނީ، ިޖނާއީ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލަންެޖހޭ ކުޑަކުދިންނާ ގުޅޭގޮތުން 
( އަހަރު ފުރިފައިނުވާ )އަށާރަ 31)ފަނަރަ( އަހަރު ފުރި، އެހެންނަމަވެސް  35ކަމުގައިވާނަމަ، މީލާދީގޮތުން ުޢމުރުން 

  41)އަށާރަ( އަހަރު ފުރިފައިނުވާ ކޮންމެ ކުއްޖެކެވެ." 31ކުޑަކުދިންނަށެވެ. އެނޫން ޙާލަތުަގއި އެއީ މީލާދީގޮތުން ޢުމުރުން 
 

 މިފަދައިންނެވެ. 

އަހަރު ފުރިހަމަވެފައިވާ ކުޑަކުއްޖަކު ޖިނާއީ ކުށެއް ކުރިކަން ސާބިތު ވެއްޖެނަމަ،  35ވީމާ، ޢުމުރުން   .63

އެކުއްޖާއަކީ ޖިނާއީ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލާންޖެހޭ އަދި އެކުއްޖާގެ  މައްޗަށް ޙުކުމެއް އަތުވެދާނެ ކުއްޖެއްކަން 

 އެކުއްޖާއަށް ޢުޤޫބާތްވެސް ކަނޑައެޅޭނެއެވެ.  ޤާނޫނުން އެނގެއެވެ. ވީމާ، ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން

ތަކާއި ގުޅިގެން، އަދަބު ކަނޑައަޅަންޖެހޭ އުޞޫލަށް ބަލާއިރު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ށް ކުޑަކުދިން ކުރާ ކު  .63

ޤާނޫނުގައިވެސް އަދި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައިވެސް ބާރު އަޅާފައިވަނީ ޖިނާއީ އަދަބަކަށްވުރެ ބޮޑަށް ތައުދީބީ 

ވެ. ނަމަވެސް ކުޑަކުއްޖާ ކުރިކަމަށް ސާބިތުވި ކުށުގެ ބާވަތާއި އެކުށުގެ ނުރައްކާތެރި ކަމާއި އަދަބެއް ދިނުމެ 

                                                           

( ނަންބަރުގެ ދަށުްނ، ތަޞައްރަފު ނުފުދޭ ކަމަްށ 3ވަނަ މާްއދާ )ށ( ގެ ) 52) ދިެވހިރާްއޖޭގެ ާޤނޫނުލްޢުޫޤބާތު(  3231/3ޤާނޫނު ނަންަބރު:  40 
ޖެނަަމ، އަހަރު ފުރިއް  35އަހަރު ުފރިހަަމެވފައި ނުވާ ުކއްާޖއަެށވެ. އަދި ުޢމުރުްނ  35ބަލައި، މަޢާފު ލިބެިނވި ދިފާޢު ފުިރަހމައަށް ލިިބދެނީ 

އަހަރު ުފރިހަމަ ނުވާ ުކއްޖަކަށް މަޢާުފ ލިބެނިވި ދިފާުޢގެ ފަިއދާ  31ވަނަ ނަްނބަުރަގއި ބަޔާން ުކރާ ގޮތުން، ުޢމުުރން  3އެާމއްާދގެ )ށ( ގެ 
ވާ މީހަކު ނަމަ، ެއމީހަކު އަހަރު ފުރިހަމަވެަފއި 31ލުގެ ދަުށްނނެވެ. ޢުމުރުން ވަނަ މާއްާދގައި ބަޔާން ކޮށްފަިއވާ އުޞޫ 35ލިބިެދވެނީ އެާޤނޫުނގެ 

ވަނަ ނަންބަުރގައި ބަާޔން ކުރެެއވެ. މިާމއްާދގެ )ނ(  2ބެލެވޭނީ ބޮޑު މީހަކާ ެއއްފަަދއިން ތަަޞއްރަފު ފުދިަފިއވާ މީހެއްަކމަށް ެއމާްއާދެގ )ށ( ގެ 
ަވނަ ާމއްާދގެ )ނ( އޮތްޮގތުން ޢަމަލުުކރެޭވނެ  33)ކުޑަކުދިންގެ ޢަުދލުގެ ޤާޫނނު( ގެ  3233/31ގައި ބަޔާން ުކރާ ިއސްތިްސނާއަކީ ޤާނޫނު ނަންަބރު:

ވަނަ މާްއދާގެ )ހ(ަގއި ބަޔާން ކުރާ ޮގުތން، ކުޑަކުދިން ކުރާ ކުށުެގ  33އިސްިތސްާނއެއް ކަުމގައި ުނެވއެވެ.  އަދި ހަަމއެހެްނމެ، ިމޤާޫނނުގެ 
)ކުޑަކުދިންގެ ޙަްއޤުަތއް  3233/33ޤާނޫނު ަނންަބރު:، )ފަނަރަ( އަަހރެވެ. ަހަމމިމޭުރމުން  35ޖިނާއީ މަްސއޫލިއްަޔތު އުލަްނޖެހޭ ުޢމުރަކީ 

 ވަަނ މާއްާދގެ )ހ( ގައި ބަޔާން ކޮށްފަިއވެެއވެ.  33ރައްކާެތރިކުުރމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
 ވަނަ މާްއދާ. 331)ކުޑަކުދިންގެ ަޢދުލުގެ ޤާނޫނު( ގެ  3233/31ޤާނޫނު ނަންަބރު:  41 



 HC-A/146/2021  ގޮތްނިުމނު ޝަރީޢަތް

 

 

 2236133ފެކްސް: ، 2235233ފޯން: ، ދިވެހިރާއްޖެ، މާލެ، ހިނގުން އާބުރުޒު ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް
 www.highcourt.gov.mvވެބްސައިޓް:     info@highcourt.gov.mvއީމެއިލް:

41 

އަދި އެނޫންވެސް އެކުށްކުރުމާއި ގުޅިފައިވާ އެހެނިހެން ކަންކަމަށްބަލައި އެކުއްޖާ ބަންދުކޮށްގެން ބަލަހައްޓަން 

   ޖެހޭގޮތަށް އަދަބު ކަނޑައެޅުމަކީ ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ ކަމެކެވެ.

 ކުޑަކުދިންގެ މައްޗަށް މަރުގެ އަދަބު ކަނޑަނޭޅުން:

ޤަޞްދުގައި މީހަކު މަރައިފިކަން ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ މިންވަރަށް ޝަރީޢަތަށް  .62

 ُكتِبَ ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، ކަނޑައަޅަންޖެހޭ އަޞްލީ އަދަބަކީ ޤިޞާޞް ހިފުންކަން ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ "... 

މިވަހީ ބަސްފުޅުން އެނގެއެވެ. އެއީ ކުރުން ވާޖިބު  ﴾٨٧١: ﴿البقرة...  اْلقَتْلَى فِي اصُ اْلِقصَ  َعلَْيُكمُ 

ވަނަ މާއްދާގައިވެސް   3325)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު(ގެ  3231/3ކަމެކެމެވެ. ޤާނޫނު ނަންބަރު: 

އެގޮތަށް ބަޔާން ކުރެއެވެ. އެހެންކަމުން، މަރަށް މަރު ހިފުމުގެ ޢުޤޫބާތް ކަނޑައެޅުން އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ 

 ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުގައިވެސް ބަޔާން ކޮށްފައިވާކަން އެނގެއެވެ.  އިތުރުން

ހަމައެއާއެކު، ޤަޞްދުގައި މީހަކު މެރިކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވުމަކީ، ހަމައެކަނި އެކަމަށް ބަލައި   .61

 މަރަށް މަރުހިފުމުގެ އަދަބު ދެވިދާނެ ކަމެއް ކަމަށް އިސްލާމީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކުން ބަލާއިރު ބުރަވެވޭކަށް 

ނެތެވެ. މިގޮތުން، ޤަޞްދުމަރު ސާބިތުވާ ޙާލަތުގައި، ޤިޞާޞް ހިފުން މަނާވާ ސަބަބުތަކުގެ ގޮތުގައި އިސްލަމީ 

ޝަރީޢަތުގައި ބަޔާން ކުރާ ސަބަބެއް އޮތްތޯ ބަލަންޖެހެއެވެ. މިއުޞޫލުން ބަލާއިރު، ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގި 

ހިފުން ޝަރުޢީ ހަމައިން މަނާ ކުރެއެވެ. އަޞްލާއި މީހާގެ ކިބައިގައި ހުރި ސިފައެއްގެ ސަބަބުން މަރަށް މަރު 

ފަރުޢު ހިމެނޭ ޙާލަތްތަކާއި އަދި ދީން ތަފާތުވާ ޙާލަތުގައި ޣައިރު މުސްލިމެއްގެ ބަދަލުގައި މުސްލިމެއްގެ މަރު 

 ނުހިފެނޭ ފަދަ ސަބަބުތަކެވެ. ހަމަ އެހެންމެ، އޭގެތެރެއިން ހިމެނޭ އެއްސަބަބަކީ، ކުށުގެ ޢަމަލު ކުރި މީހަކީ 

 ކުޑަކުއްޖެއް ކަމުގައިވުމެވެ. 

ޝަރުޢުގައި ވާގޮތުން ކުޑަކުއްޖަކީ ކޮބާތޯ ބަލާއިރު، ކުޑަކުދިން މަރުޙަލާތަކަކަށް ބައިކޮށްފައިވެއެވެ.   .65

ފުރަތަމަ މަރުޙަލާއަކީ، އެއްވެސްއެއްޗެއް ދެނެ ނުގަނެވޭ އަދި އިޚްތިޔާރެއްނެތް ޙާލަތުގައިވާ ކުދިންނެވެ.  
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)ހަތެއް( އަހަރު ފުރުމާ ހަމައަށް  3ކުއްޖާ އުފަންވީންސުރެ ކުއްޖާގެ ޢުމުރުން ޢާންމު އުޞޫލަކުން، އެއީ 

މާ ކުރުވުމެއް ނޯވެއެވެ. ދެވަނަ ން ކަމަށް ބަޔާންވެގެން ވެއެވެ. މިމަރުޙަލާގައި އެއްވެސް ގޮތަކަށް ކުށުގެ ޒި

ޑި ނން އައިސް ކުއްޖާގެ ސިކުމަރުޙަލާއަކީ، ދެނަގަތުމާއި އިޚްތިޔާރު ކުރުމުގެ ކަންކަން މަޑުމަޑުން ފުރިހަމަވަމު 

އަހަރު  23ކުއްޖާގެ ޢުމުރުން ، ފުރިހަމަވެ ބުއްދި ކުރެވުމާ ހަމައަށް ދިއުމެވެ. މިއީ ޢާންމު ގޮތެއްގައި

ދިން ފުރިހަމަވީއްސުރެ ކުއްޖާ ބާލިޣުވާ ޢުމުރާ ހަމައަށެވެ. މިމަރުޙަލާތައި ކުދިން ކުރާ ކުށްތަކާއި ގުޅިގެން، ކު

ތައް އެޅިދާނެއެވެ. ތިންވަނަ މަރުޙަލާއަކީ، އިންސާނާ ބާލިޣުވެ ތަޞައްރަފުފުދި ޅުތައުދީބު ކުރުމުގެ ފިޔަވަ

ފުރާފުރިހަމަ ވުމެވެ. އެހެންގޮތަކަށް ބުނާނަމަ، މުކައްލަފަކަށްވުމެވެ. އެބަހީ ބުއްދި ސަލާމަތުން ހުރި، 

ލިއްޔަތު އުފުލާންޖެހޭ ބާލިޣުވެފައިވާ މީހާ އިޚްތިޔާރުން ކުރާ ކޮންމެ ކަމަކީ އޭނާ އަމިއްލައަށް އޭގެ މަސްއޫ

 ކަމެއް ކަމުގައިވާ މަރުޙަލާއެވެ. 

 

 ޖިނާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލުމާއި ބާލިޣުވުން: 

ކުޑަކުއްޖާ ބާލިޢުވެއްޖެނަމަ، ޖިނާއީ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލާންޖެހޭ ކަމަށް ބައެއް ޢިލްމުވެރިން  .66

 الصبي وعن: ...ثالثة عن اْلقَلَمُ  ُرفِعَ "ޘްގައި އޮންނަ ދީ( ގެ މިޙަملسو هيلع هللا ىلصދެކެލައްވައެވެ. އެއީ ކީރިތި ރަސޫލާ )

ކުޑަކުއްޖާ ބާލިޢުވެއްޖައުމަށްދާންދެން އޭނާގެ ޢަމަލުތައް ނުލިޔުއްވޭނެމަކަމަށް ، ..." މިބަސްފުޅުގައި،يَْحتَِلمَ  حتى

ރިތި އޮތުމުންނެވެ. ކުޑަކުއްޖާ ބާލިޣުވާ ޢުމުރަކީ ކޮބާކަން ސާފުކޮށް ކަނޑައެޅިގެން ބަޔާން ކޮށްފައެއް ނެތެވެ. ކީ

ކުޑަކުއްޖާ ވަކި ޢުމުރު ފުރައަކަށް ދިއުމުން އެކުއްޖާ ، ޤުރުއާނުގެ ބައެއް އާޔަތްތަކަށް ނަޒަރު ކުރުމުން އެނގެނީ 

..." ِمنُكمْ  اْلُحلُمَ  يَْبلُغُوا لَمْ  َوالَِّذينَ ބާލިޣުވެ ނުވަތަ ބޮޑުވެ ތަޞައްރަފު ފުދޭނެ ކަމެވެ. މިސާލަކަށް؛ "...

އާހަމައަށް ނުފޯރާ ކުޑަކުދިން.." މިފަދައިންނެވެ.  عمرވުމުގެ  بالغ" ތިޔަބައިމީހުންކުރެ  ﴾٨١: ﴿النور
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ނަމަވެސް ސީދާ އެޢުމުރަކީ ކޮބާކަމެއް އެނގޭކަށް ނެތެވެ. ޖުމްހޫރު ޢިލްމުވެރިން ދެކެލައްވަނީ ބާލިޣުވާ ޢުމުރަކީ 

 އަހަރު ފުރުން ކަމަށެވެ.  35ކުއްޖާގެ ޢުމުރުން ހަނދުމަހުން 

މަކީ ނުވަތަ ބާލިޣުވުމަކީ ކުށުގެ ޖިނާއީ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލުވާންޖެހޭ ސަބަބެއް ހަމައެކަނި ބޮޑުވު  .63

ނޫންކަމާއި ހަމައެއާއެކު ކުށުގެ ޖިނާއީ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލުމުގެ ގޮތުން، ބުއްދިވެސް ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ކަމަށް 

 ﴾٨٨١: ﴿اْلنعام "أَُشدَّهُ  يَْبلُغَ  َحتَّى  ނުގެ " ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ދެކެލައްވައެވެ.  އެގޮތުން، ކީރިތި ޤުރުއާ

ْنُهمْ  آنَْستُم فَإِنْ ދެނެވެ" އަދި "...ފުދިއްޖައުމަށް ދާން  تصرف"...އެކުދިން ބޮޑުވެ   إِلَْيِهمْ  ُرْشدًافَاْدفَعُوا م ِ

ބައިން ތިޔަބައިމީހުންނަށް "...)މުދަލާމެދުގައި( ބުއްދި ފުރިހަމަކަން އެއުރެންގެ ކި  ﴾٦: ﴿النساء..." أَْمَوالَُهمْ 

އެއުރެންގެ މުދާތައް އެއުރެންނަށް ދޭށެވެ!" މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި ވުމަކީ، މަދަނީ  ،ފެނިއްޖެނަމަ

މަސްއޫލިއްޔަތާއި ގުޅޭ ގޮތުން ބަޔާންކުރާ ކުރުމެއް ކަމަށްވާއިރު، ޖިނާއީ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލާން ޖެއްސުމުގައި 

މުގެ ދަލީލެއް ކަމުގައި ވާކަމަށް ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ދެކެލައްވައެވެ. އެހެންވެ، ބުއްދި ފުރިހަމަ ވާންޖެހޭ ކަ 

ވެރިންގެ މެދުގައި ޚިލާފު މުމެދު ޢިލް އިރެއް ކަމުގައި ބަލާނެ ޢުމުރަކާވާ ޢުމުބާލިޣުވެ ބުއްދި ފުރިހަމަ

 އުފެދިފައިވެއެވެ. 

ބައެއް ޢިލްމުވެރިން، ދެކެލައްވާ ގޮތުގައި، ބުއްދި ފުރިހަމަވެ، ތަޞައްރަފު ފުދޭ ޢުމުރަކީ ކުއްޖާގެ  .61

އަހަރު ފުރުމުވެ. ނަމަވެސް، އިމާމު އަބޫހަނީފާ ދެކެލައްވާ ގޮތުން، ކުޑަކުއްޖާ ބާލީޣުވެ  35ޢުމުރުން، 

ރައުޔަކީ އިމާމު އަބޫހަނީފާގެ ރަޢުޔު  އަހަރެވެ. މާލިކީ މަޒުހަބުގެ މަޝްހޫރު 31ތަޞައްރަފު ފުދޭ ޢުމުރަކީ 

އަހަރު ފުރިހަމަ ވުމެވެ. ޢިލްމުވެރިންގެ ޢާންމު ވިސްނުންފުޅަކީ، ކުއްޖާގެ ޢުމުރުން  31ކަމުގައިވާ ޢުމުރުން 

އަހަރުން މަތިވެއްޖެނަމަ، ބާލިޣުވެ ތަޞައްރަފު ފުދޭނެކަމަށް ވީނަމަވެސް، އިމާމު އަބޫހަނީފާ އާއި މާލިކީ  35

އަހަރުން ފުރިހަމަވުން ކަމުގައި ބަޔާން ކުރާތީ، އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޑަކުދިންގެ  31އެއީ ޢުމުރުން މަޛުހަބުގައި 

އަހަރުން ދަށުގެ ކުޑަކުއްޖަކަށް މަރުގެ އަދަބު ދީގެން  31ޢަދުލުގެ ޤާނޫނުގައި ކުށްކުރިއިރު ޢުމުރުން 
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އަހަރު ނުވާ ކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް މަރުގެ  31 ނުވާނެކަމަށް އޮތުމާއެކު، މިޚިލާފުތަކާއެކު ކުށްކުރިއިރު ޢުމުރުން

 އަދަބު ދިނުމަށް ނިންމިދާނެ ކަމަށް ބުރައެއް ނުވެއެވެ.  

 

 މަރުގެ އަދަބު ކަނޑައެޅެން ނެތުން:

ޤަޞްދުގައި މީހަކު މެރިމީހާގެ މައްޗަށް މަރުގެ އަދަބު ކަނޑައެޅެން ނެތްޙާލާތުގައި، ޤިޞާޞްގެ  .63

ދިނުމާއެކު ތައުޒީރީ އަދަބެއް ދޭންޖެހޭކަމަށް ދެކެވެ. މިމައްސަލައިގައި  ބަދަލުގެ ޢުޤޫބާތެއްގެ ގޮތުން، ދިޔަ

މަރާލެވުނު މިހާގެ ވާރިޘުން ދިޔަ މަޢާފު ކޮށްފައެއް ނެތެވެ. ނަމަވެސް ޤިޞާޞް ހިފެންނެތް ޙާލަތެއްގައި ދިޔަ 

ބޭނުން ނުވާކަމަށް  ނެގުމާއި ބެހޭ ގޮތުން މިމައްސަލައިގައި ވާރިޘުންނާއި ސުވާލު ކުރެވި، އެގޮތުންވެސް ދިޔަ

 ބުނެފައިވެއެވެ. ވީމާ، ޤިޞާޞްގެ ބަދަލުގައި ދިޔަ ދިނުމަށް ކޯޓުން އަމުރު ކުރަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތެވެ.

ކުޑަކުއްޖާގެ މައްޗަށް ސާބިތުވާ ކުށަކީ، ޤަޞްދު މަރުގެ ކުށެއް ކަމަށްވާތީ، ތައުދީބު ކުރުމުގެ ގޮތުން  .32

ނުދެކެމެވެ. އެހެންކަމުން، އެކުއްޖާ ތައުދީބު ކުރަންޖެހޭނީ،  ކަމަށް ބުނެ، އެކުއްޖާ ދޫކޮށްލެވިދާނެ ކަމަށް

ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކަމަށް ދެކެމެވެ. ވީމާ، ތައުޒީރީ ޢުޤޫބާތެއްގެ ގޮތުން ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ 

 ގޮތުގެ މަތިން، ބަންދުކުރުމުގެ އަދަބު ކަނޑައެޅުމަށް އަހުރެންނަށްވެސް ބުރަވެއެވެ. 

 

 ކައްފާރާ:

ޤަޞްދު މަރާއި ގުޅިގެން ކައްފާރާ ދިނުމާމެދު ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި ޚިލާފެވެ. އިމާމު ޝާފިޢީގެފާނު  .33

ކީ ކުށުގެ ގޮތުން މީހަކު މަރާލެވުމުން، ދޭން އޮތް އެއްޗެއްކަމަށްވާއިރު، ކުށުގެ އަ ދެކެލައްވާ ގޮތުން، ކައްފާރާ

ގޮތުން މީހަކު މަރުވުމަކީ، ފާފައެއް ކަމުގައި ނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން، ބޮޑު ފާފައެއް ކަމުގައިވާ ޤަޞްދު 

ފާނު ދެކެލައްވަނީވެސް މަރާއިގުޅިގެން، ކައްފާރާ ދޭންޖެހުން އައުލާކަން ބޮޑު ކަމަށެވެ. އިމާމު އަޙްމަދުގެ 
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މިގޮތަށެވެ. ނަމަވެސް ހަންބަލީ މަޛުހަބުގެ މަޝްހޫރު ރައުޔަކީ، ޤަޞްދު މަރާއި ގުޅިގެން ކައްފާރާ ދޭން 

ނުޖެހުމެވެ. ސަބަބަކީ، ޤަޞްދުމަރުގެ ދުނިޔެ ވީ ޢުޤޫބާތަކީ ޤިޞާޞް ހިފުން ކަމަށް ވުމާއި އަދި އުޚްރަވީ 

ން ކަމުގައި ނައްޞުގައި ބަޔާންކުރާތީ އާއި އެނައްޞުގައި ކައްފާރާގެ ޢުޤޫބާތަކީ ނަރަކައިގެ ދާއިމަށް ދެމިއޮތު 

ވާހަކަ ނެތުމެވެ. އިމާމު އަބޫހަނީފާގެފާނު އަދި ޙަނަފީ މަޒުހަބުގެ ޢިލްމުވެރިން ދެކެލައްވާ ގޮތުން، ޤަޞްދު 

ގޮތުންވެސް،  މަރުގައި ކައްފާރާ ދިނުމަށް އެންގުން ހުއްދައެއް ނުވާނެއެވެ. އިމާމު މާލިކުގެފާނު ދެކެލައްވާ

ޤަޞްދު މަރާއި ގުޅިގެން، ކައްފާރާ ވާޖިބެއް ނުވާނެއެވެ. ނަމަވެސް އެކަލޭގެފާނު ދެކެލައްވާ ގޮތުގައި، ޤިޞާޞް 

 ނުހިފެވޭ ޙާލަތުގައި އެދެވިގެންވާ ގޮތަކީ، ކައްފާރާ ދިނުމެވެ. 

ން މިންޖުވުމަށް އެހެންކަމުން، މިމައްސަލައިގައި، ޤިޞާޞް ނުހިފެވޭތީ، ކައްފާރާ ދިނުން އެއީ ފާފައި  .33

ޤާތިލަށް އައުލާކަން ބޮޑު ގޮތެއް ކަމަށް ބުރެވެއެވެ. އަދި އެގޮތަށް އެކަން ކުރުމަށް ނަޞޭހަތްތެރިވަމެވެ. 

ނަމަވެސް ކޯޓުން އަންގާ އެންގުމެއްގެ ތެރެއިން އެކަން ކުރުވަންޖެހޭ ކަމަށް ބުރައެއް ނުވެއެވެ. ކައްފާރާގެ 

ކު މިނިވަންކުރާނެ އަގު ދިނުން ނަމަވެސް، ނިވަން ކުރުން ނުވަތަ އަޅަޅަކު މިއަޞްލަކީ ފުރިހަމަ މުއުމިނު އަ

އޮތް  މިޒަމާނަކީ އަޅުން މިނިވަން ކުރެވޭނެ ޒަމާނެއް ކަމަށްނުވާތީ، ދެން ރުޖޫޢަ ވާންޖެހޭނީ އޭގެ ބަދަލުގައި

ރާ އަށް ދެމަސް ދުވަހު ރޯދަ ހިފުމަށެވެ. ކުޑަކުދިންގެ ކިބައިންވެސް ކައްފާ ވިދިވިދިގެން ހަނދުމަހުގެ

 އެދެވޭނެކަން ޖުމްހޫރު ޢިލްމުވެރިން ދެކެލައްވައެވެ. 

 

 ގެ ރައުޔު؛ޙަސަން ޝަފީޢު ފަނޑިޔާރު 

 ފަނޑިޔާރު ޙުސައިން މަޒީދުގެ ރައުޔަށް އަހުރެން ތާއީދު ކުރަމެވެ.  .32
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  ްޙުކުމ: 

ދެންފަހެ، އިސްވެ ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގައި ބަޔާންކުރެވުނު ކަންކަން އެގޮތުގެ މަތިން 

ގެ އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ކުއްޖާ ގައި ޤަޟިއްޔާ Jv-C/2017/33އިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ޖުވެނަހުރުމުން، 

، މެރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާމައްޗަށް ދައުލަތުން ކުރި ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ގަސްދުގައި މީހަކު 

އްޗަށް ގެ މައިސްތިއުނާފުރައްދުވާ ކުއްޖާ  އެއްވެސް ޝައްކެތް ނެތް މިންވަރަށް ޝަރުޢީހަމަތަކުގެ މަތިން

ތާރީޚުގައި މި މައްސަލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި ބެލި  3233އޮކްޓޫބަރު  33ސާބިތުވާކަމަށް 

 ގެ ޤަޟިއްޔާ  Jv-C/2017/33އިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ޖުވެނަ ތީ،ފައިވާކަނޑައަޅާފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން 

ގަސްދުގައި މީހަކު މަރާލުމުގެ )ޤަތުލު ޢަމްދުގެ( ކުށުގެ އަސްލީ އުޤޫބާތަކީ ޤިޞާޞް  ޙުކުމް ބާޠިލްކޮށް،

 ވަނަ އާޔަތުން އެނގެން އޮތް ނަމަވެސް އަދި  331ހިފުންކަން ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ސޫރަތުލް ބަޤާރާގެ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ އަލްމަރްޙޫމް މުޙައްމަދު އަނަސްގެ ވާރިސުން ބޭނުންވަނީ މަރަށް މަރު ހިފުން ކަމަށް 

އަހަރު ފުރިފައިނުވާ ކުއްޖަކު ކުރާ  )އަށާރަ( 31ބުނެފައިވީނަމަވެސް، އުމުރުން  ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި

ކުން އެނގެން ނެތުމާއި، އުމުރުން ޤަޠުޢީ ނައްޞަ ދެވިދާނެކަން އިސްލާމްދީނުގެ ކުށަކަށް ޤިޞާޞްގެ އަދަބު 

ގެ އިސްލާމްދީނު ދިނުމާމެދު )އަށާރަ( އަހަރު ފުރިފައިނުވާ ކުއްޖަކު ކުރާ ކުށަކަށް ޤިޞާޞްގެ އަދަބު  31

ޚިލާފުތަކެއް ހުރިކަން އެނގެން އޮތުމުން، ތުގެ ހަތަރު މަޒުހަބުގެ ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި ސުންނަތް ޖަމާޢަ

)ކުޑަކުދިންގެ  3233/31ޤާނޫނު ނަންބަރު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީގޮތުން މިކަން އޮތްގޮތަށް ބެލިއިރު، 

)އަށާރަ( އަހަރު ފުރިފައިނުވާ ކުއްޖަކު  31ގައި އުމުރުން ( ށ)ވަނަ މާއްދާގެ  31-3ގެ  ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު(

)އަށާރަ( އަހަރު ފުރުމަށްފަހުވެސް މަރުގެ އަދަބު ނުދެވޭނެކަމަށް  31ގެ އުމުރުން ކުރާ ކުށަކަށް އެކުއްޖާ

އިސްތިއުނާފުރައްދުވާ ކުއްޖާ މެރުމަށް ޙުކުމްކުރާނެ ތަނެއް ނެތް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ބަޔާންވެގެންވާތީ، 

އްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ދިވެހިރާނުވާކަމަށް އަލްމަރްޙޫމް މުޙައްމަދު އަނަސްގެ ވާރިސުން  މަރުގެ ދިޔަ ބޭނުން

ކަމަށް  ނެތް ބުނެފައިވާތީ، މަރުގެ ދިޔަ ނަގައިދިނުމަށް ކަނޑައަޅާނެ ތަނެއް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި
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