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ޞާ
ގެެޚުލާ ެ
މައްސަލައި ެ
މިއީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2009/HC-A/281ޤަޟިއްޔާގެ ެޙުކުމްެ
ށް ެބުނެެ ،ޢަބްދުﷲ ެޙުސައިންެ ،ކަރަންކާގެެ،
ބިނާވެފައިވަނީ ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެހަމަތަކާއި ެޚިލާފަށްކަމަ ެ
ގއެ.ދާންދޫެ(މ.މ.ޚެދަފްތަރުެނަންބަރުެ ،)1779ދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުގައިެއިލްތިމާސްެކުރުމުންެ
ބެލިފައިވާެޤަޟިއްޔާއެކެވެެ.މިޤަޟިއްޔާގައި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަކީ ދިވެހި ދައުލަތުގެ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެދެރަލް
އެވެ.
އަދި ެބުނެވިދިޔަ ެހައިކޯޓުގެެނަންބަރުެެ 2009/HC-A/281ޤަޟިއްޔާއަކީ ،ޖިނާއީ ެކޯޓުގެެ
ނަންބަރު ެެ 734/JC/2005ޤަޟިއްޔާ ެއެ ެކޯޓުން ެނިންމާފައިވާ ެގޮތް ެޝަރްޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެހަމަތަކާއިެ
ރިެޕްރޮސެކިއުޓަރެޖެނެރަލްގެެފަރާތުންެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
އެއްގޮތްެނޫންކަމަށްެބުނެެ،އެެޤަޟިއްޔާގައިެދަޢުވާކު ެ
ހައިކޯޓުގައިެއިސްތިއުނާފުކުރުމުންެބަލައިެނިންމާފައިވާެޤަޟިއްޔާއެކެވެެ ެެ.
ެ
އް
 ފާހަގަެކުރެވުނުެނުކުތާތަ ެ
މި ެމައްސަލާގައިެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީއަށާއިެ ،ޤާނޫނުތަކަށާއިެ،
ޅިެ
ގެ ެމަޖިލީހަށް ެހުށަހެ ެ
ގެ ެޝަރީޢަތު ެ
ދަޢުވާކުރާ ެފަރާތުންނާއި ެދަޢުވާލިބޭ ެފަރާތުން ެސުޕްރީމް ެކޯޓު ެ
ލިޔުންތަކަށާއިެ ،ޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހުގައި ެދައްކާފައިވާ ެވާހަކަތަކަށާއިެ ،ޖިނާއީ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރުެ
ރުެ
ެ ެ 734/JC/2005ޤަޟިއްޔާގެ ެޝަރީޢަތް ެނިމުނުގޮތުގެ ެރިޕޯޓުގެ ެމައްޗަށާއިެ ،އަދި ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަ ެ
ެ 2009/HC-A/281ޤަޟިއްޔާގެ ެޝަރީޢަތް ެނިމުނުގޮތުގެ ެރިޕޯޓުގެ ެމައްޗަށާއިެ ،މިބާވަތުގެެ
ންެ
ކު ެ
މައްސަލަތަކުގައި ެތަޠްބީޤުކުރެވޭ ެޢާންމު ެޤާނޫނީެމަބްދައުތަކުގެ ެމައްޗަށް ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެނަޒަރަ ެ
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ބަލައި ެވިސްނިއިރުެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގައި ެމިމައްސަލަ ެބެލި ެފަނޑިޔާރުންނަށް ެއަންނަނިވިެ
ކަންތައްތައްެފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
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ދުﷲ ެޙުސައިންެ،
ޖިނާއީ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 734/JC/2005ޤަޟިއްޔާއިންެ ،ޢަބް ެ

ކަރަންކާގެެ،ގއެ.ދާންދޫެގެެމައްޗަށްެދައުލަތުގެެފަރާތުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޤާނޫނުލްެޢުޤޫބާތުގެެެ 88ވަނަެ
މާއްދާގެ ެ(ހ) ެގެ ެދަށުން ެކޮށްފައިވާ ެއަމުރަށް ެނުކިޔަމަންތެރިވުމުގެ ެކުށުގެ ެދަޢުވާއަކީެ ،ފައިސާ ެހޯދުމުގެެ
ންނާއި ެފިރިހެނުން ެޖާމިނުކުރުވައިގެން ެޢަބްދުﷲ ެޙުސައިން ެފައިސާ ެހޯދިކަމުގެެ
ބޭނުމުގައި ެއަންހެނު ެ
ދުﷲ ެޙުސައިން ެޖިނާއީެ
ންނައިރުެ ،މިދަޢުވާއަށް ެޢަބް ެ
ތުހުމަތުގައި ެކޮށްފައިވާ ެދަޢުވާއެއްކަން ެއެނގެން ެއޮ ެ
ކޯޓުގެ ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހުގައި ެއިންކާރުކޮށްފައިވާކަން ެއެނގޭކަމާެ ،އަދި ެދައުލަތުގެ ެފަރާތުން ެބުނެވިދިޔަެ
ނުވާތީެ،
ދަޢުވާ ެސާބިތުކުރުމަށް ެހުށަހަޅާފައިވާ ެހެކިތަކަކީ ެއެ ެދަޢުވާ ެސާބިތުވާވަރުގެ ެކާފީ ެހެކިތަކަކަށް ެ ެ
ޢަބްދުﷲ ެޙުސައިންގެ ެމައްޗަށް ެއަމުރަށް ެނުކިޔަމަންތެރިވުމުގެ ެކުށް ެސާބިތުނުވާކަމަށްެ ،ބުނެވިދިޔަ ެޖިނާއީެ
ކޯޓުގެެނަންބަރުެެ734/JC/2005ޤަޟިއްޔާގެެޙުކުމުގައިެކަނޑައަޅައިފައިވާކަންެއެނގެންެއޮވެއެވެެެެ.
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ދައުލަތުގެ ެފަރާތުން ެއިސްވެދިޔަ ެޖިނާއީ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ734/JC/2005

ޤަޟިއްޔާގެ ެޙުކުމް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގައި ެއިސްތިއުނާފުކުރެވުނު ެހިނދު ،އެކޯޓުގެ ެނަންބަރުެ
ލަ ެބަލައި ެކޮށްފައިވާ ެޙުކުމުގައި ެ"ެ .....ޖިނާއީ ެކޯޓުގެެ
ެ 2009/HC-A/281ޤަޟިއްޔާއިން ެއެމައްސަ ެ
ނަންބަރުެެ 734/JC/2005ޤަޟިއްޔާގައިެއެކޯޓުންެކުރައްވާފައިވާެޙުކުމަކީެޝަރްޢީެއަދިެޤާނޫނީެހަމަތަކާެ
ޚިލާފަށް ެކުރައްވާފައިވާ ެޙުކުމެއްކަމަށް ެމި ެމައްސަލަ ެބެލުމުގައި ެބައިވެރިވި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެެ
ފަނޑިޔާރުންނަށް ެއިއްތިފާޤުވެވިފައިވާތީެ ،ޖިނާއީ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 734/JC/2005ޤަޟިއްޔާގެ ެޙުކުމްެ
ބާޠިލުކޮށްެ ،މާލޭ ެމުނިސިޕަލްޓީގެ ެޚާއްޞަ ެދަފްތަރު ެ(ެ 788މެ .ބްރައިޓް ެފްލާވަރ) ެޠޮއްޔިބާ ެއަޙްމަދާއިެެ،
ހެ .ރީފްވިއުެ ،ޝިފާނާ ެޢަބްދުއްސައްތާރު ެއާއިެ ،ހެ .ފޭޒްެ ،އާމިނަތު ެސަލީމް ެޖިނާއީ ެކޯޓަށް ެދީފައިވާެ
ދުﷲެޙުސައިންެ
ޢަބް ެ
ހެކިބަހުންެ،ފައިސާެހޯދުމުގެެބޭނުމުގައިެއަންހެނުންނާއިެފިރިހެނުންެޖާމިނުކުރުވައިގެންެ ެ
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ފައިސާ ެހޯދިކަން ެޝަރީޢަތަށް ެސާބިތުވާވަރުގެ ެހެކި ެލިބިފައިވާތީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޤާނޫނުލް ެޢުޤޫބާތުގެ ެެ88
ވަނަެމާއްދާގެެ(ހ)ެގެެދަށުންެ،މިއަދުެެ28ނޮވެމްބަރެެ2011އިންެފެށިގެންެ(ެ4ހަތަރެއް)ެމަސްދުވަހަށްެ
ގއެ .ދާންދޫ/ކަރަންކާގެ ެޢަބްދު ެﷲ ެޙުސައިން ެޖަލަށްލުމަށް ެއަންގައި ެއެގޮތުގެމަތިން ެޙުކުމްކޮށްފީމެވެެ".
މިފަދައިންެކަނޑައަޅައިެނިންމާފައިވެއެވެ.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާދޫދުއަސާސީގެ  51ވަދަ މާއްދާގެ (އ) ގައި

"އެމީހަކު ކުފެއްކޮފްފިކަދްކ އެކަފީގެދްވާ މިދްވަރެއްގެ ޝައްކެއްދެތި ޝަރީޢަތުގައި ސާބިތު ދުކުރެވޭދަމަ އެ
މީހަކީ ކުފެއް ދެތް މީހަކު ކަމުގައި ބެލުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެދްވެއެވެ" ،މިފަދައިދް ކަދޑައަޅައި ބަޔާދްވެގެދް
އޮދްދައިރުކ ޖިދާއީ މައްސަލަތައް ސާބިތުކުރުމަފްޓަކައި ހުފަހެޅޭ ހެކިތަކާއި ދަލީލުތައް މައްސަލަބަލާ
ފަދޑިޔާރު ތަޤްޔީމް ( )evaluationކޮފް ވަޒަދްކުރުމަފްފަހު އެ ފަދޑިޔާރަފް ޤަބޫލުކުރެވޭ ހެކިތަކާއި
ދަލީލުތަކާއި ،އެހެކިތަކާއި ދަލީލުތަކުދް ދުކުދްދަ ދަތީޖާތަކުގެ މައްޗަފް ބުރެވެހުރެކ ޔަޤީދާ ގާތްކުރާ
މިދްވަރަފް އިޤުތިދާޢު ( )convinceވެގެދް މެދުވީ ކުފެއް ސާބިތުވެއްޖެ ކަމަފް ޖިދާއީ މައްސަލައެއްގައި
ޙުކުމްކޮފްގެދް ދުވާދެކަމީ "ޤަރީދަތުލް ބަރާއާ" ( )Presumption of innocenceގެ ޢާދްމު ޤާދޫދީ
މަބްދައުގެ އެދްމެ މުހިއްމު އެއް ޚާއްޞިއްޔަތުކަދް އެދގެދް އޮވެއެވެ.
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ޖިނާއީެދަޢުވާއެއްެސާބިތުވާކަމަށްެކަނޑައަޅައިެކޯޓުންެކުރާެޙުކުމްެބިނާވާންޖެހޭނީެ

އަބަދުވެސް ެޤާނޫނީގޮތުންެޞައްޙަ ެދަލީލުތަކާއި ެޤަރީނާތަކެއްގެ ެމައްޗަށްކަން ެއެނގެން ެއޮންނައިރުެ ،ޖިނާއީެ
ސްެ
ވާ ެހެކިންގެ ެހެކިބަ ެ
ރެވޭ ެއެންމެ ެމުހިއްމު ެއެއް ެދަލީލުކަމުގައި ެ
މައްސަލަ ެސާބިތުކުރުމަށް ެބޭނުންކު ެ
ނީވެސް ެޝަރްޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީގޮތުން ެޞައްޙަ ެހެކިބަހަކަށް ެކަމަށާ ،މިގޮތުގެމަތިން ެބަލާއިރުެ
ވާންޖެހޭ ެ
މްވާ ެޝަރްޠުތަކާއި ެސިފަތައްެ
ހެކިބަސްދޭ ެހެކިވެރިޔާގައި ެޝަރްޢީގޮތުންނާއި ެޤާނޫނީގޮތުން ެހުރުން ެލާޒި ެ
ފުރިހަމަވެގެން ެމެނުވީ ެއެ ެހެކިވެރިޔާގެ ެހެކިބަހަކީ ެޤާނޫނީގޮތުން ެޞައްޙަ ެދަލީލެއްކަމުގައި ެނުބެލެވޭނެކަންެ
އެނގެންެއޮވެއެވެ.
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Supreme Court of the Maldives|Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
ވެބްސައިޓް|URL: www.supremecourt.gov.mv :ފެކްސް | + 960 3008554Fax: :ފޯދް+ 960 3009990 Tel::

ސަފްޙާ13ގެެ5

-5

ތަެ
ން ެދުށް ެނުވަ ެ
ގެ ެއަމިއްލަ ެލޮލު ެ
ޤާނޫނީ ެއިޞްޠިލާޙުގައި ެހެކިދިނުމަކީ ެމީހަކު ެއޭނާ ެ

ންެ
ށް ެއެނގިފައިވާ ެކަމަކާމެދު ެއިޤްރާރުވު ެ
ގެ ެފަސް ެޙިއްސުގެ ެތެރެއިން ެޙިއްސަކަ ެ
އަޑުއެހިެ ،ނުވަތަ ެއޭނާ ެ
އްެ
އީ ެމައްސަލަތަކުގައި ެހެކިދޭ ެހެކިވެރިޔާގައި ެހުންނަންޖެހޭ ެޢާންމު ެޝަރްޠުތަކެ ެ
ކަމުގައި ެވީހިނދުެ ،ޖިނާ ެ
ށްެ
ވާ ެމީހަކަށްވުމާއިެ ،ބުއްދި ެސަލާމަތުންހުރި ެމީހަކަ ެ
ވާކަމާއި؛ ެއޭގެތެރޭގައި ެހެކިވެރިޔާއަކީ ެތަންދޮރު ެވަކި ެ
ޔާެ
ދި ެހަމަ ެއެފަދައިން ެހެކިވެރި ެ
ރު ެލިބިގެންވާ ެމީހަކަށްވުން ެހިމެނޭކަމާއިެ ،އަ ެ
ވުމާއިެ ،އަމިއްލަ ެއިޚްތިޔާ ެ
ގެެ
ކޝަންތަކުގެ ެއިޖްރާއާތު ެ
ހެކިބަސް ެދިނުން ެޤާނޫނީގޮތުން ެމަނާވެގެންވާ ެޙާލަތްތަކެއް ެއެކިއެކި ެޖުރިސްޑި ް
ގެެ
ކި ެދަރަޖައަކަށް ެތިމާ ެ
ޤާނޫނުތަކުގައި ެބަޔާންވެގެންވާކަމާއި؛ ެއޭގެތެރޭގައި ެހެކިވެރިޔާއަކީ ެމުއްތަހަމާ ެވަ ެ
ދަ ެގުޅުމެއް ެއޮތުމާއިެ،
ދު ެމަޞްލަޙަތު ެތަޢާރުޟުވާފަ ެ
މީހަކަށް ެވުމާއިެ ،ހެކިވެރިޔާއާއި ެމުއްތަހަމާއި ެދެމެ ެ
ންެ
ން ެސިއްރު ެހިފެހެއްޓުމަށް ެލާޒިމްވެގެންވާކަމަކާއި ެގުޅިގެން ެހެކިބަސް ެދިނު ެ
ހެކިވެރިޔާއަށް ެޤާނޫނީގޮތު ެ
ނީެ
ގެ ެއިތުރުން ެފަނޑިޔާރަކު ެއޭނާ ެބަލާ ެމައްސަލައެއްގައި ެހެކިބަސް ެދިނުމާއިެ ،ޤާނޫ ެ
ދި ެމީ ެ
ހިމެނޭކަމާއިެ ،އަ ެ
ންެ
ދިނުމާއިެ ،އެއް ެޖަރީމާއަކާ ެގުޅިގެ ެ
ވަކީލަކު ެއޭނާ ެވަކާލާތުކުރާ ެމައްސަލައެއްގައި ެހެކިބަސް ެ ެ
ތަެ
ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ ެމުއްތަހަމުންގެ ެތެރެއިން ެއެއް ެމުއްތަހަމަކު ެއަނެއް ެމުއްތަހަމަކާއި ެއެއްކޮޅަށް ެނުވަ ެ
ންެ
ގެ ެމައްޗަށް ެޖިނާއީ ެމައްސަލަތަކުގައި ެހެކިބަސްދިނު ެ
ދެކޮޅަށް ެހެކިބަސް ެދިނުންފަދަ ެޙާލަތްތަކަކީ ެހެކިވެރިޔާ ެ
މުެ
ގެ ެޢާން ެ
ވޭ ެޖިނާއީ ެއިޖްރާއާތު ެ
ން ެތަފާތު ެޖުރިސްޑިކްޝަންތަކުގައި ެތަޠްބީޤުކުރެ ެ
މަނާވެގެންވާ ެޙާލަތްތަކެއްކަ ެ
މެ ެބައެއް ެޙާލަތްތަކުގައި ެހެކިވެރިޔާގެ ެހެކިބަހަކީެ،
އުޞޫލުތަކަށް ެބެލުމުން ެއެނގޭކަމާއިެ ،ހަމަ ެއެހެން ެ
ށްެ
ށް ެފުދޭ ެދަލީލެއްކަމުގައި ެނުވިނަމަވެސްެ ،އެހެކިބަހަ ެ
އީ ެމައްސަލަ ެސާބިތުކުރުމަ ެ
އެހެކިބަހުން ެއެކަނި ެޖިނާ ެ
ތާއީދުލިބޭ ެއެހެން ެދަލީލުތަކާއި ެޤަރީނާތަކާއެކު ެޖިނާއީ ެމައްސަލަ ެސާބިތުކުރުން ެހުއްދަކުރާ ެހެކިބަހެއްކަމާއިެ،
ތަެޖިނާއީެބޮޑުެ
ކީެޖިނާޔަތެއްގައިެނުވަ ެ
މެެމުހިއްމުެއެއްެޙާލަތަ ެ
އިެފާހަގަކުރެވޭެއެން ެ
މިފަދަެޙާލަތްތަކުގެެތެރޭގަ ެ
ކުށެއްގައި ެއެމީހެއްގެ ެމައްޗަށް ެޙުކުމްކުރެވިފައިވާ ެމީހެއްގެ ެހެކިބަސް ެއެ ެޙުކުމް ެތަންފީޒުކުރެވެމުންދާެ
ށްެ
ލީ" ެ(ެ )inferentialގޮތުންެ ،އެމީހެއްގެ ެހުވަޔާނުލައި ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހަ ެ
މުއްދަތުގައި ެ"އިސްތިދްލާ ެ
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ގެެ
ބަލައިގަންނަ ެޙާލަތުކަން ެތަފާތުެޖުރިސްޑިކްޝަންތަކުގައިެޢަމަލުކުރެވޭ ެޖިނާއީ ެމައްސަލަތައް ެސާބިތުކުރުމު ެ
ޢާންމުެއުޞޫލުތަކަށްެބެލުމުންެއެނގެންެއޮވެއެވެެ.
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އިސްލާމީ ެޝަރީޢަތުގައި ެހެކިވެރިޔާގައި ެހުރުން ެލާޒިމްވެގެންވާ ެއަސާސީ ެއެއްެ

ޝަރްޠަކީ ެހެކިވެރިޔާގައި ެ"ޢަދްލު" ެ(عدل) ވެރިކަމުގެ ެސިފަ ެހުރުންކަން ެއިސްލާމީ ެޝަރީޢަތުގެެ
ފަެ
ސި ެ
ނައްޞުތަކުން ެސާފުކޮށް ެއެނގޭކަމާއިެ ،އިސްލާމީ ެފިޤްހުގައި ެހެކިވެރިއެއްގައި ެޢަދްލުވެރިކަމުގެ ެ ެ
ބެލެވެނީ ެއެމީހަކީ ެބޮޑެތި ެފާފަތަކަށް ެއަރައިނުގަންނަ ެއަދި ެކުދި ެފާފަކުރުމުގައި ެދެމިނުހުންނަެ
ހުރިކަމުގައި ެ ެ
ކު ެ"ފާސިޤް" ެ(فاسق) އެއްގެ ެހެކިބަސް ެއިސްލާމީެ
ގެން ެއޮންނަކަމާެ ،ވުމާއެ ެ
މީހެއްކަމުގައި ެވާނަމަކަން ެއެނ ެ
ޤަޟާއީ ެނިޒާމުގައި ެޤަބޫލުނުކުރެވޭކަމާއިެ ،އެހެނީ ެބޮޑެތި ެފާފަތަކަށް ެއަރައިގަންނަ ެމީހުންނަކީެ
ފާސިޤުންކަމުގައި ެސިފަކުރެވިގެންވާކަން ެއިސްލާމީ ެޝަރީޢަތުގެ ެތަފާތު ެނައްޞުތަކުން ެއެނގޭކަމާެ ،އަދިެ
ގެ ތެރޭގައި ެޤަޞްދުގައި ެމީހުން ެމެރުމާއި ،ވައްކަންކުރުމާއިެ،
އި ެބޮޑެތި ެފާފަތަކު ެ
އިސްލާމީ ެޖިނާއީ ެނިޒާމުގަ ެ
މާ،
ކަންެއެނގޭކަ ެ
ންފަދަެބޮޑެތިެޖަރީމާތައް ެޝާމިލުވެގެންވާ ެ
ޒިނޭކުރުމާއި"ެ،ޤަޛްފު" ެކުރުމާއިެ،ބަނގުރާ ެބުއި ެ
އަދިެފާސިޤަކު ެގެންނަެޚަބަރަކީެޞައްޙަެޚަބަރެއްތޯ ެސާބިތުކުރުމަށްެމުއުމިނުންގެެމައްޗަށްެއަމުރުކުރައްވައިެ

َّ ِ
ين َآمنُوا إِن
މާތް ެﷲ ެ ެކީރިތިެޤުރުއާނުގެ ެ"އަލް ެޙުޖްރާތު"ެސޫރަތުގެ ެެ 6ވަނަ ެއާޔަތުގައި ެ"يَا أَيُّ َها الذ َ
جاء ُكم فَ ِ
اسق بِنَبَأ
َ

فَتَب يَّنُوا أَن تُ ِ
صيبُوا قَوما ِِبَ َهالَة فَتُصبِ ُحوا َعلَى َما فَ َعلتُم
َ

ِِ
ني"( ،މާނައަކީ"ެ:އޭެ
نَادم َ

ށް ެފާސިޤަކު ެޚަބަރަކާއިގެން ެއަތުވެއްޖެނަމަެ ،އޭގެެ
އީމާންވެއްޖެ ެމީސްތަކުންނޭވެ! ެތިޔަބައިމީހުންގެ ެގާތަ ެ
ދޮގުތެދުބަލައިެ،ޙަޤީޤަތްެހޯދާށެވެ!ެ(އެއީ)ެނޭގިތިބެެ،ތިޔަބައިމީހުންނަށްެބަޔަކަށްެގެއްލުންެދެވިދާނެތީއެވެެ.
ފަހެެ ،އެހެންވެއްޖެނަމަެ ،ތިޔަބައިމީހުން ެކުރިކަންތަކުގެ ެމައްޗަށް ެހިތާމަކުރާ ެބަޔަކުކަމުގައި ެތިޔަބައިމީހުންެ
ރުގެ ެތެދު ެދޮގުެ
ން ެވަޙީކުރައްވާފައިވާއިރުެ ،އަދި ެފާސިޤަކު ެގެނެސްދޭ ެޚަބަ ެ
ވެދާނެތެވެެ )".މިފަދައި ެ
ސާބިތުކުރުމަކީެވާޖިބެއްކަމާއިެ،އަދިެއެފަދަެމީހެއްގެެޚަބަރުގެެޞައްޙަކަންެއެނގިގެންެމެނުވީެއެެޚަބަރެއްެ
ޤަބޫލުކުރުމަކީ ެނަހީވެގެންވާ ެކަމެއްކަން ެއިސްވެދިޔަ ެއާޔަތުގެ ެތަފްސީރުން ެއިސްތިޚްލާޞްވާން ެއޮންނައިރުެ،
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ޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހަށް ެހުށަހެޅޭ ެތަފާތު ެމަދަނީ ެއަދި ެޖިނާއީ ެމައްސަލަތަކުގައި ެހެކިބަސްދޭ ެމީހާއަކީެ
ގެމެދުގައިެޚިލާފެއްެނުވާކަމާ ،އެހެންކަމުންެ
މާމެދު ެއިސްލާމީެފިޤްހުގެ ެޢިލްމުވެރިން ެ
ފާސިޤަކަށްެވެގެންނުވާނެކަ ެ
އެފަދަެހެކިވެރިއެއްގެެހެކިބަހަކީ ،އެއިންެއެކަނި ދަޢުވާެސާބިތުކުރުމަށްެކާފީެދަލީލެއް ެނޫންކަންެއިސްލާމީެ
އެވެ.
ޤަޟާއީެނިޒާމުގައިެދަޢުވާެސާބިތުކުރުމުގެެއުޞޫލުތަކަށްެބެލުމުންެއެނގެންެއޮވެ ެ
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މި ެމައްސަލާގައި ެމާލޭ ެމުނިސިޕަލްޓީގެ ެޚާއްޞަ ެދަފްތަރު ެ(ެ 788މެ .ބްރައިޓްެ

ފްލާވަރ)ެޠޮއްޔިބާެއަޙްމަދާއިެ،ހެ.ރީފްވިއުެ،ޝިފާނާެޢަބްދުއްސައްތާރުެއާއިެ،ހެ.ފޭޒްެ،އާމިނަތުެސަލީމްެ
ޖިނާއީ ެކޯޓަށް ެދީފައިވާ ެހެކިބަހުގެ ެމައްޗަށް ެރިޢާޔަތްކޮށް ެހައިކޯޓުންެ ،ޖިނާއީ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރުެ
ެ 734/JC/2005ޤަޟިއްޔާގެ ެޙުކުމް ެބާޠިލުކޮށްފައިވަނީ ެޤާނޫނީ ެއަދި ެޝަރްޢީ ެއުޞޫލުތަކާއިެ
ޚިލާފަށްކަމަށާއިެ ،އެހެނީ ެބުނެވިދިޔަ ެތިން ެހެކިންނަކީ ެއިސްލާމީ ެޝަރީޢަތުގައި ެކަނޑައެޅިފައިވާ ެބޮޑެތިެ
ންގެ ެކިބައިގައި ެއިސްލާމީެ
ފާފަތަކުގެތެރޭގައި ެހިމެނޭ ެފާފަޔަކަށް ެއަރައިގަތުމުގެ ެސަބަބުން ެއެމީހު ެ
ޝަރީޢަތުގައިެހެކިންގެ ެކިބައިގައި ެހުރުން ެލާޒިމްކުރާެޝަރްޠެއްކަމަށްވާ ެޢަދްލުވެރިކަމުގެ ެސިފަެގެއްލިފައިވާެ
ދަޢުވާކުރާެކަރަންކާގެެ،ގއެ.ދާންދޫ،
އަދިެފާސިޤުެޢަމަލުތަކެއްެކޮށްފައިވާެބައެއްކަމަށްެމިެމައްސަލާގައިެ ެ
ޢަބްދުﷲ ެޙުސައިންގެެފަރާތުންެދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުގެެޝަރީޢަތުގެެމަޖިލީހުގަޔާއިެ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ހައިކޯޓުގެ ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހުގައި ެބުނެފައިވާ ެބުނުމުގެ ެމައްޗަށާެ ،އަދި ެޢާންމު ެއުޞޫލެއްގެ ެގޮތުންެ
އެބައެއްގެެހެކިބަސްެޝަރީޢަތަށްެޤަބޫލުނުކުރެވޭނެކަމަށްެއިސްލާމީެޝަރީޢަތުގައިެކަނޑައަޅާފައިވާެމީހުންގެެ
ތެރޭގައި ެއެފަރާތެއްގެ ެޢަދްލުވެރިކަން ެގެއްލިފައިވާ ެފަރާތްތައް ެހިމެނޭކަމުގައިވިއަސްެ ،ހެކިބަސްދޭ ެފަރާތަކީެ
ޢަދްލުވެރިކަން ެގެއްލިފައިވާ ެފަރާތެއްތޯ ެކަނޑައެޅުމުގައި ެބަލާނެ ެމިންގަޑުތަކާ ެމެދުގައި ެޢިލްމުވެރިންގެެ
ވެށީގެ ެތެރޭގައި ެތިބީ ެމުޅިންވެސްެ
މެދުގައި ެޚިލާފު ެއުފެދިފައިވާކަން ެއެނގެން ެއޮންނަކަމަށާއިެ ،ކުށުގެ ެ ެ
ޢަދްލުވެރިކަން ެގެއްލިފައިވާެފާސިޤުންކަމުގައިެތުހުމަތުކުރެވޭެބަޔަކުެކަމުގައިވެފައިެ،އެެނޫންެބަޔަކުެއެފަދަެ
ތަނެއްގައި ެނެތް ެޙާލަތްތަކުގައިެ ،އަދި ެއެބައެއްގެ ެހެކިބަހުން ެނޫންގޮތަކަށް ެޝަރީޢަތަށް ެއެ ެމައްސަލައެއްެ
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ލިފައިވާކަމަށް ެތުހުމަތުކުރެވޭ ެފަރާތްތަކުގެ ެހެކިބަސްެ
ސާބިތު ެނުކުރެވޭނެ ެޙާލަތުގައި ،ޢަދްލުވެރިކަން ެގެއް ެ
ޝަރީޢަތަށް ެޤަބޫލުކުރުމަކީ ެމުޅި ެމުޖްތަމަޢުގެ ެމަޞްލަޙަތަށްޓަކައި ެއިސްތިސްނާ ެގޮތެއްގައި ެހުއްދަވެގެންވާެ
ރުެެެެެ
ކަމެއްކަމުގައި ެއިސްލާމީ ެޢިލްމުވެރިން ެއެއްބަސްވާކަމަށް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަ ެ
ެ 2009/HC-A/281ޤަޟިއްޔާގައި ެފާހަގަކޮށްފައި ެއޮންނައޮތުމަށާއިެ ،އަދި ެއެއަށް ެތާއީދުކޮށްެ
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ެޖެނެރަލްގެ ެފަރާތުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގައި ެވާކާލާތުކޮށްފައި ެއޮންނަ ެއޮތުމަށްެ
ބެލިއިރުެއަންނަނިވިެކަންތައްެފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ކީ ެއިސްލާމީެޝަރީޢަތުގައިެހެކިބަސްދޭެމީހާގައިެ
(ހ) ެފުރަތަމަެކަމަކީެ ،ހެކިބަސްދޭެފަރާތަ ެ
ލުވެރިކަމުގެެސިފަެގެއްލިފައިވާެފަރާތެއްތޯެކަނޑައެޅުމުގައި،
ހުންނަންޖެހޭެއަސާސީެޝަރްޠެއްކަމަށްވާެެޢަދް ެ
އްވާކަމާެ،އެއީެ ،އިސްވެެ
އިސްލާމީެއެންމެހައިެމަޒްހަބުތަކުގެެޢިލްމުވެރިންގެެމެދުގައިެޚިލާފެއްނުވާެމިންގަޑެ ެ
އިޝާރާތްކުރެވުނު ެފަދައިންެ ،ހެކިބަސްދޭ ެފަރާތަކީ ެބޮޑު ެފާފައެއް ެކޮށްފައިވާ ެމީހެއްކަމުގައިވާނަމަ ެއެއީެ
ތިެ
ޢަދްލުވެރިކަމުގެެސިފަެފުރިހަމަނުވާެފާސިޤެއްކަމުގައިެއިސްލާމީެޤަޟާއީެނިޒާމުގައި ،އެއްވެސްެޚިލާފެއްނެ ެ
ދިފައިވަނީ ެމުރޫއަތްތެރިކަންެ
ބެލެވޭކަމާއިެ ،އެހެންނަމަވެސް ެއިސްލާމީ ެފިޤްހުވެރިންގެ ެމެދުގައި ެޚިލާފު ެއުފެ ެ
ލުނުކުރާެ
ގެއްލިފައިވާެ ،ނުވަތަ ެމީސްތަކުންގެ ެމެދުގައި ެއިޙްތިރާމާއިެ ،ޤަދަރު ެގެއްލޭފަދަ ެމުޖްތަމަޢު ެޤަބޫ ެ
ސިފަ ެފުރިހަމަވާ ެމީހެއްކަމާ ެނުވަތަެ
ތަކަށް ެއަރައިގަންނަ ެމީހަކީ ެއިސްވެދިޔަ ެޢަދްލުވެރިކަމުގެ ެ ެ
ކަންތައް ެ
މެދުކަންެއިސްލާމީެފިޤްހުގެެމަރްޖިޢުތަކަށްެބެލުމުންެއެނގެންެއޮންނަެކަމެވެެ .
ނޫންކަމާއިެ ެ
(ށ) ެދެވަނަ ެކަމަކީެ ،ބޮޑެތި ެފާފަތަކަށް ެއަރައިގެންފައިވާ ެފާސިޤުންނަކީެ ،އިސްލާމީެ
ޤަޟާއީެނިޒާމުގައި ެއެބައެއްގެެހެކިބަސްެޤަބޫލުނުކުރެވޭނެ ެފަރާތްތަކެއްކަންެ،އިސްލާމީެޝަރީޢަތުގެެއެންމެެ
އަސާސީ ެދެ ެމަޞްދަރުކަމަށްވާެ ،މާތްވެގެންވާ ެޤުރުއާނާއިެ ،މާތް ެނަބިއްޔާ ެ

ގެެ
ެ

ށްެެެެެެެެެެެ
ސުންނަތުގެ ެތަފާތު ެނައްޞުތަކުން ެވަރަށް ެސާފުކޮށް ެއެއްވެސް ެއޮޅުމެއްނެތް ެމިންވަރަ ެ
ކީެ
އެނގެންެއޮންނަކަމާެ ،އެހެންކަމުންެއެފަދަެފަރާތްތަކުގެެހެކިބަސްެޝަރީޢަތަށްެޤަބޫލުނުކުރުމުގެެއުޞޫލަ ެ
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އިސްލާމީ ެފިޤްހުގެ ެޢިލްމުވެރިން ެއެ ެއުޞޫލަކާއިމެދު ެޚިލާފުވެފައިވާ ެއުޞޫލެއް ެނޫންކަން ެއެނގޭކަމާއިެ،
ލީހެއްގައި ެނެގޭ ެހެކިބަސް ެނޫން ެގޮތަކަށްެ ،އެހެންެ
ސް ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖި ެ
ގެ ެބަ ެ
އެހެންނަމަވެސް ެފާސިޤަކު ެ
ޅިގެންެ،ބަލައިގަތުމަކީެއޭގެެ
އެއްވެސް ެފަރާތެއްގެ ެފަރްދީެޙައްޤެއްެއެކުލެވިގެންނުވާެބާވަތުގެ ެމައްސަލައަކާގު ެ
ޟަރޫރަތްތެރިކަމަށްބަލައި ެޖާއިޒުކަމެއްކަމަށް ެއިސްލާމީ ެޢިލްމުވެރިން ެކަނޑައަޅުއްވައިފައިވާކަން ެއެނގެންެ
އޮންނަކަމެވެެ ެ.
މި ެމައްސަލާގައި ެޖިނާއީ ެކޯޓުގައި ެހެކިބަސް ެދީފައިވާެ ،ޠޮއްޔިބާެ
(ނ) ެތިންވަނަ ެކަމަކީެ ެ ،
އަޙްމަދާއިެ ،ޝިފާނާ ެޢަބްދުއްސައްތާރު ެއާއިެ ،އާމިނަތު ެސަލީމް ެއަކީެ ،އިސްލާމީ ެޝަރީޢަތުގައި ެހެކިންގައިެ
ށްެ
ހުރުން ެލާޒިމްވެގެންވާ ެޝަރްޠެއްކަމަށްވާ ެޢަދްލުވެރިކަމުގެ ެސިފަ ެގެއްލިފައިވާ ެފަރާތްތަކެއްކަމަ ެ
އިެ
މިމައްސަލާގައިެދަޢުވާކުރާެގއެ.ދާންދޫެ،ޢަބްދުﷲެޙުސައިންގެެފަރާތުންެބުނެފައިވާެބުނުމަކީެ،އެހެކިންގަ ެ
އިެ
ބުނެވިދިޔަ ެޝަރްޠު ެފުރިހަމަނުވާކަމަށް ެކޮށްފައިވާ ެހަމައެކަނި ެތުހުމަތެއް ެނޫންކަމާއިެ ،އެހެކިންގަ ެ
ބުނެވިދިޔަ ެޝަރްޠު ެފުރިހަމަ ެނުވާކަން ެޖިނާއީ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 730/JC/2005ޤަޟިއްޔާއާއިެ،
ން ެއޮންނަކަމާެ،
ށް ެއެނގެ ެ
ން ެސާފުކޮ ެ
ެ 729/JC/2005ޤަޟިއްޔާއާއިެ 732/JC/2005ެ ،ޤަޟިއްޔާގެ ެޙުކުމު ެ
ށްެ
ބާ ެއަޙްމަދުގެ ެމައްޗަ ެ
އެހެނީެ ،ޖިނާއީ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 730/JC/2005ޤަޟިއްޔާގައި ެޠޮއްޔި ެ
ރުެ
ގެ ެނަންބަ ެ
ށް ެކަނޑައަޅައި ެޙުކުމްކޮށްފައިވާއިރުެ ،އެކޯޓު ެ
ޒިނޭކުރުމުގެ ެކުށް ެސާބިތުވެއްޖެކަމަ ެ
ށްެ
ެ 732/JC/2005ޤަޟިއްޔާގައި ެއާމިނަތު ެސަލީމްގެ ެމައްޗަށްވެސް ެޒިނޭކުރުމުގެ ެކުށް ެސާބިތުވެއްޖެކަމަ ެ
ނާެ
ކަނޑައަޅައި ެޙުކުމްކޮށްފައިވާކަމާެ ،އަދި ެއެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 729/JC/2005ޤަޟިއްޔާގައި ެޝިފާ ެ
ންެ
ސާ ެހޯދިކަ ެ
ން ެފައި ެ
ގެ ެމައްޗަށްެ ،ހިލޭފިރިހެނުންނާއިއެކު ެބަދު ެއަޚްލާޤީ ެޢަމަލު ެހިންގައިގެ ެ
ޢަބްދުއްސައްތާރު ެ
އިެ
ށް ެކަނޑައަޅަ ެ
ށް ެސާބިތުވާތީެ ،އަމުރަށް ެނުކިޔަމަންތެރިވުމުގެ ެކުށް ެސާބިތުވެއްޖެކަމަ ެ
ޝަރީޢަތަ ެ
ންެއޮންނަކަމެވެެ .
ޙުކުމްކޮށްފައިވާކަންެއެނގެ ެ
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ންެ
އިގައި ެހުރު ެ
އި ެހެކިންގެ ެކިބަ ެ
(ރ) ެހަތަރުވަނަ ެކަމަކީެ ،އިސްލާމީ ެޝަރީޢަތުގަ ެ
ންެ
ލާޒިމްވެގެންވާ ެޢަދުލުވެރިކަމުގެ ެޝަރްޠު ެފުރިހަމަވުން ެލާޒިމްވާ ެވަޤުތަކީ ެއެހެކިން ެހެކިބަސްދޭ ެވަޤުތުކަ ެ
ނާެ
އެނގެން ެއޮންނައިރުެ ،މި ެމައްސަލާގައި ެޖިނާއީ ެކޯޓުގައި ެހެކިބަސްދިން ެޠޮއްޔިބާ ެއަޙްމަދާއިެ ،ޝިފާ ެ
އިެ
ޢަބްދުއްސައްތާރު ެއާއިެ ،އާމިނަތު ެސަލީމްގެ ެހެކިބަސް ެޖިނާއީ ެކޯޓުގެ ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހުގަ ެ
ރު ެެ،730/JC/2005
ވެ ެބަޔާންވެދިޔަ ެނަންބަ ެ
ނަގާފައިވަނީެ ،އެފަރާތްތަކުގެ ެމައްޗަށްެ ،އިސް ެ
ންެ
މް ެތަންފީޒުކުރެވެމު ެ
ެ 732/JC/2005ެ ،729/JC/2005ޤަޟިއްޔާތަކުގައި ެޙުކުމްކުރެވި ެއެޙުކު ެ
ދަނިކޮށްކަންެއެނގެންެއޮންނަކަމެވެެ ެ.
ނީެ
(ބ) ެފަސްވަނަ ެކަމަކީެ ،އިސްލާމީ ެޝަރީޢަތުގަޔާއިެ ،އެހެނިހެން ެވަޟްޢީ ެޤާނޫ ެ
އީެ
ށް ެބިނާކޮށް ެމުއްތަހަމެއްގެ ެމައްޗަށް ެޖިނާ ެ
ގެ ެމައްޗަ ެ
ލު ެދަލީލެއް ެ
ނިޒާމްތަކުގައިވެސްެ ،ޤާނޫނީގޮތުން ެބާޠި ެ
އްެ
ޅި ެމުޖްތަމަޢުގެ ެމަޞްލަޙަތަށްޓަކައިކަމަށް ެބުނެެ ،އިސްތިސްނާކުރެވޭނެ ެކަމެ ެ
ކީ ެމު ެ
ކުށެއް ެސާބިތުކުރުމަ ެ
ނޫންކަމާއިެ ،އެއީ ެއިސްލާމީ ެޝަރީޢަތާއިެ ،އަދި ެއެހެން ެއެއްވެސް ެޤާނޫނީ ެނިޒާމެއްގެ ެމަޤްޞަދެއްވެސްެ
ގެެ
ނޫންކަމާއިެ ،ސަބަބަކީ ެޖިނާއީ ެއިޖްރާއާތުގެ ެޤަވާޢިދުތަކާއި ެއުޞޫލުތަކަކީ ެއޭގެ ެޒާތުގައި ެމުޅި ެމުޖްތަމަޢު ެ
އީެ
މަޞްލަޙަތު ެއޭގައި ެޝާމިލުވެގެންވާ ެޤަވާޢިދުތަކާއި ެއުޞޫލުތަކެއްކަމުގައި ެވާންޖެހޭހިނދުެ ،ޖިނާ ެ
ވާެ
މައްސަލަތަކުގައި ެމުޖްތަމަޢު ެތަމްޘީލުކުރާ ެދައުލަތުގެ ެޕްރޮސެކިއުޓަރ ެޖެނެރަލް ،ޖިނާއީ ެދަޢު ެ
ން ެޞައްޙަ ެއިޖްރާއާތުތަކާއިެ
ސް ެޤާނޫނީގޮތު ެ
ސާބިތުކުރުމަށްޓަކއި ެކޯޓުގައި ެވަކާލާތުކުރަންވާނީ ެއަބަދުވެ ެ

ވެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެ.
ދަލީލުތަކުގެެމައްޗަށްެބިނާކޮށްކަންެއެނގެންެއޮންނަކަމެ ެ
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ދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓުގެެނަންބަރުެެ 2009/HC-A/281ޤަޟިއްޔާގައިެ،ބައެއްެ

ޢިލްމުވެރިންގެ ެނަޒަރުގައި ެޢަދުލުވެރިކަން ެގެއްލިފައިވާ ެފަރާތެއް ެތައުބާވެއްޖެނަމަެ ،އެފަރާތެއްގެ ެހެކިބަސްެ
ޤަބުލުކުރެވޭނެކަމުގައި ެފާހަގަކޮށްފައި ެއޮންނައޮތުމަށް ެނަޒަރުކުރާއިރު"ެ ،ޤަޒްފު" ެ(قذف) ގެ ެކުށްފިޔަވައިެ
އެހެން ެކުށްތައް ެސާބިތުވުމުގެ ެސަބަބުން ެޢަދްލުވެރިކަން ެގެއްލޭ ެފަރާތްތައްެ ،އިޞްލާޙުވެ ެތައުބާވެއްޖެނަމަެ،
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އެފަރާތްތަކުގެ ެހެކިބަސް ެޤަބޫލުކުރެވޭނެކަމީ ެއިސްލާމީ ެފިޤްހުގެ ެޢިލްމުވެރިންގެމެދުގައި ެއިއްތިފާޤުވެފައިވާެ
ތުެ
ކަމެއްކަމުގައިވީނަމަވެސްެ،މިެމައްސަލާގައިެޠޮއްޔިބާެއަޙްމަދާއިެ،ޝިފާނާެޢަބްދުއްސައްތާރުެއާއިެ،އާމިނަ ެ
ސަލީމް ެޖިނާއީ ެކޯޓުގައި ެހެކިބަސްދީފައިވަނީެ ،އިސްވެ ެބަޔާންވެދިޔަ ެނަންބަރު ެެ،730/JC/2005
މްެ
ެ 732/JC/2005ެ ،729/JC/2005ޤަޟިއްޔާތަކުން ެއެމީހުންގެމައްޗަށް ެޙުކުމްކުރެވި ެއެޙުކު ެ
ތަންފީޒުކުރެވެމުންެދަނިކޮށްކަންެއެނގެންެއޮވެއެވެ.
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މި ެމައްސަލަ ެސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި ެޕްރޮސެކިއުޓަރ ެޖެނެރަލްގެ ެފަރާތުން ެޖިނާއީެ

ކޯޓުގެ ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހަށް ެހުށަހެޅި ،އިސްވެ ެބަޔާންކުރެވުނު ހެކިންކަމުގައިވާެ ،ޠޮއްޔިބާ ެއަޙްމަދާއިެ،
ޝިފާނާ ެޢަބްދުއްސައްތާރު ެއާއިެ ،އާމިނަތު ެސަލީމްގެ ެހެކިބަހުގެެޞައްހަކަންެސާބިތުވާނޭެއިތުރުެއެއްވެސްެ
މިމައްސަލަ ެސާބިތުކުރުމަށްޓަކައިެ ،ޕްރޮސެކިއުޓަރ ެޖެނެރަލްގެ ެފަރާތުންެ ،ޖިނާއީ ެކޯޓަށާއިެ،
ދަލީލެއް ެ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓަށްެހުށަހަޅާފައިެނުވާކަންެއެނގެންެއޮންނައިރުެ،ބުނެވިދިޔަެތިންެހެކިންގެެހެކިބަހުގެެ
އިތުރުން ެ ެދެ ެފަރާތެއްގެ ެހެކިބަސް ެޖިނާއީ ެކޯޓުގެ ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހަށް ެހުށަހެޅިފައިވާކަން ެއެނގެންެ
އޮންނަކަމާއިެ،އެއީެއަޙުމަދްެނަސީމް(ެ،މ.އެ.ރީނދޫމާގެެ،މާލެ) ެއާއިެ،އާމިނަތުެސުދާެ(ގ.ކަޅަގާރިމާގެެ،
މާލެ) ެކަމާއިެ ،އެހެންނަމަވެސް ެމި ެދެމީހުންގެ ެހެކިބަހުގައިވަނީެ ،ޢަބްދުﷲ ެޙުސައިން ެކަރަންކާގެެ ،ގއެ.
ދާންދޫ ެގެ ެމައްޗަށް ެދައުލަތުގެ ެފަރާތުން ެކޮށްފައިވާ ެއިސްވެ ެބަޔާންވެދިޔަ ެދަޢުވާ ެނަފީކޮށްފައިކަން ެޖިނާއީެ
ތުގެެރިޕޯޓުންެއެނގެންެއޮވެއެވެެެ.
ކޯޓުގެެނަންބަރުެެ734/JC/2005ޤަޟިއްޔާގެެޝަރީޢަތްެނިމުނުގޮ ެ
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ންމެހައި ެޤާނޫނީ ެނިޒާމްތަކުންނާއިެ،
އިންޞާފުން ެޝަރީޢަތްކުރެވުމުގެ ެޙައްޤަކީ ެއެ ެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީގެެެ 42ވަނަެމާއްދާގެެ(ހ)ެއިންެކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާެ ،ކޮންމެެ
މީހަކަށްމެ ެލިބިގެންވާ ެއަސާސީ ެޙައްޤެއްކަމާއިެ ،ކޯޓުތަކުން ެއެ ެޙައްޤު ެލިބިދިނުމުގައި ެދީމްޤުރާޠީެ
މުޖްތަމަޢުތަކުންެޤަބޫލުކުރާެއުޞޫލުތަކަށާއިެދިވެހިރާއްޖެެބައިވެރިވާެބައިނަލްއަޤްވާމީެމުޢާހަދާތަކަށްެރިޢާޔަތްެ
ކުރަންވާނެކަމަށް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 68ވަނަ ެމާއްދާއިން ެއެނގެންެ
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އޮންނަކަމާ ،އަދިެޤާނޫނުއަސާސީެއާއިެޤާނޫނުގައިެވަކިގޮތަކަށްެކަނޑައަޅައިފައިެނުވާެކަންކަންެނިންމުމުގައިެ
ށްެ
އިސްލާމީ ެޝަރީޢަތުގައި ެއެކަމެއް ެކަނޑައެޅިފައިވާ ެގޮތަށް ެފަނޑިޔާރުން ެރިޢާޔަތް ެކުރަންވާނެކަމަ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 142ވަނަ ެމާއްދާގެ ެޞަރީޙަ ެޢިބާރާތުގައި ެކަނޑައަޅައިެ
ދުﷲެޙުސައިންެ،ކަރަންކާގެެ،
ބަޔަންކޮށްފައިވާކަންެއެނގެންެއޮންނައިރުެ ،މިެމައްސަލާގައިެދަޢުވާކުރާެ ،ޢަބް ެ
ގއެ .ދާންދޫެ ،ގެ ެމައްޗަށް ެދައުލަތުގެ ެފަރާތުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޤާނޫނުލް ެޢުޤޫބާތުގެ ެެ 88ވަނަ ެމާއްދާގެެ
ސްލާމީެޝަރީޢަތުގައިެހެކިންގެެ
(ހ)ެގެެދަށުންެކޮށްފައިވާެއަމުރަށްެނުކިޔަމަންތެރިވުމުގެެކުށުގެެދަޢުވާެ،އި ެ
ގެެ
އް ެ
ކިބައިގައިެހުރުންެލާޒިމްވެގެންވާެއަސާސީެޝަރްޠެއްކަމަށްވާެ"އަދްލުވެރިކަން"ެގެއްލިފައިވާެހެކިންތަކެ ެ
ހެކިބަހަށްެރިޢާޔަތަކޮށްެ،ސާބިތުވާކަމަށްެދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓުންެނިންމާފައިެއޮންނަެއޮތުމަކީެ،އަދިެތަފާތުެ
ތަހްޒީބުވެފައިވާެމުޖްތަމަޢުތަކުގެެޤާނޫނީެނިޒާމްތަކުގައި ެއެފަރާތެއްގެެމައްޗަށް ެޖިނާއީެބޮޑެތިކުށްެސާބިތުވެެ،
އޭގެެއަދަބުެތަންފީޒުވަމުންދާެފަރާތެއްގެ ެހެކިބަސްެއިސްތިދްލާލީެނޫންގޮތަކަށްެ،އެހެކިބަހުންެއެކަނިެޖިނާއީެ
ވިދިޔަ ެއަމުރަށް ެނުކިޔަމަންތެރިވުމުގެެ
ކުށް ެސާބިތުނުކުރެވޭގޮތަށް ެއޮންނަ ެއުޞޫލާއިވެސް ެޚިލާފަށްެ ،ބުނެ ެ
ކުށުގެ ެދަޢުވާ ެސާބިތުވާކަމަށް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުން ެނިންމި ެނިންމުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ޤާދޫދުއަސާސީގެ  51ވަދަ މާއްދާގެ (އ) ގައި ޤާއިމުކޮފްފައިވާ އުޞޫލާއި އެއްގޮތްވާކަމަކަފް ދުފެދެއެވެ.
ޙުކުމްެ :
އިސްވެ ެބަޔާން ެކުރެވުނު ެސަބަބުތައް ެއެހެން ެހުރުމާއިއެކު ،ޖިނާއީ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރުެ
ެ 734/JC/2005ޤަޟިއްޔާގެ ެޙުކުމަކީ ެބާޠިލު ެޙުކުމެއްކަމަށް ެކަނޑައަޅައި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުންެ
ނިންމާފައިވާ ެނިންމުން ެބިނާކޮށްފައިވަނީ ،ޤާނޫނީގޮތުން ެޞައްޙަނޫން ެދަލީލުތަކެއްގެ ެމައްޗަށް ެކަމަށްވާތީެ،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2009/HC-A/281ޤަޟިއްޔާގެ ެޙުކުމަކީ ެބާޠިލު ެހުކުމެއްކަމަށްެ
ކަނޑައަޅައިެ ،ޢަބްދުﷲ ެޙުސައިންެ ،ކަރަންކާގެެ ،ގއެ .ދާންދޫ ެގެ ެމައްޗަށް ެދައުލަތުގެ ެފަރާތުންެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޤާނޫނުލް ެޢުޤޫބާތުގެ ެެ 88ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގެ ެދަށުން ެކޮށްފައިވާ ެއަމުރަށްެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު |ތީމުގެ |އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ށް ،ޖިނާއީ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ734/JC/2005
ނުކިޔަމަންތެރިވުމުގެ ެކުށުގެ ެދަޢުވާ ެސާބިތުނުވާކަމަ ެ
ޤަޟިއްޔާއިން ެކަނޑައަޅައި ެކޮށްފައި ެއޮންނަ ެޙުކުމަކީ ެޞައްޙަ ެޙުކުމެއްކަމަށް ެމިމައްސަލަ ެބެލިެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުގެެފަނޑިޔާރުންގެެއިއްތިފާޤުންެކަނޑައަޅައިފީމެވެެ .
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