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ެ

ޞާ ެ
ޝަރީޢަތްެނިމުނުގޮތުގެެޚުލާ ެ
ެ

 ޤަޟިއްޔާެނަންބަރު2016/SC-JC/07ެ:
ސް
 ދަޢުވާކުރާެފަރާތްެ:ޕްރޮސިކިއުޓަރެޖެނެރަލްގެެއޮފީ ެ
ވާލިބޭެފަރާތްެ:އަޙްމަދުެމުއްރަތު ،މެ.މަސްރޫރާެ،މާލެ
 ދަޢު ެ
 މައްސަލައިގެެބާވަތްެ:މެ.މަސްރޫރާެއަޙްމަދުެމުއްރަތުެމެރުމަށްެހައިކޯޓުންެނިންމިެނިންމުމަކީެނިހާއީެ
ން
ޙުކުމެއްކަންެކަށަވަރުކުރުމަށްެހުށަހަޅާެހުށަހެޅު ެ
 މައްސަލަެއައިގޮތްެ :ހައިކޯޓުގެ ެޙުކުމަކީެނިހާއީ ެޙުކުމެއްކަން ެކަށަވަރުކުރަންޖެހޭެޖިނާއީ ެމައްސަލަތައްެ
ން
އިލްތިމާސްކުރުމުގެެހުއްދައަށްެއެދިެހުށަހަޅާެފޯމު ެ
 ހުށަހެޅުނުެތާރީޚްެ21ެ:ފެބްރުވަރީެ2016
 ރަޖިސްޓްރީކުރެވުނުެތާރީޚްެ03ެ:މާރިޗްެ2016
 ނިމުނުެތާރީޚްެ05ެ:ޖުލައިެެ 2016
 މައްސަލަެނިންމިެގަޑި13:44 :
ގެ ެމަޖިލިސްެ :އުއްތަމަ ެފަނޑިޔާރު ެޢަބްދުﷲ ެސަޢީދުެ ،ފަނޑިޔާރުެ
ލި ެފަނޑިޔާރުން ެ
ލ ަ ެބ ެ ެ
 މައްސަ ެ
ދުﷲެ،
ޢަބްދުﷲ ެޢަރީފްެ ،ފަނޑިޔާރު ެޢަލީ ެޙަމީދު ެމުޙައްމަދުެ ،ފަނޑިޔާރު ެއާދަމް ެމުޙައްމަދު ެޢަބް ެ
ދީ ެ
ފަނޑިޔާރުެޑރެ.އަޙްމަދުެޢަބްދުﷲެދީ ެ
ެ

ެ

ޔާ
ފުކުރެވުނުެޤަޟިއް ެ
އިސްތިއުނާ ެ
ެ

 ނަންބަރު2013/HC-A/84 :
 ނިންމެވިެކޯޓުެ:ދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓު
 ހުށަހެޅުނުެތާރީޚްެ27ެ:ފެބްރުވަރީެ2013
 ނިމުނުެތާރީޚްެ31ެ:މޭެ2015
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
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ނުެނުކުތާތައްެ
ެ ފާހަގަކުރެވު ެ
ެ -1މިއީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2015/14/SCސަރކިއުލަރެ
ގައިވާެގޮތުގެމަތިންެނިހާއީެޙުކުމެއްކަންެކަށަވަރު ެކުރަންޖެހޭެމައްސަލައެއްކަމަށްެޕްރޮސިކިއުޓަރެޖެނެރަލްގެެ
އޮފީހަށް

ެފެންނާތީ،

ެކްރިމިނަލް

ެކޯޓުގެ

ެނަންބަރު

ެ384/Cr-C/2012

ެޤަޟިއްޔާއިންެެެެެެެެެެ

މެ .މަސްރޫރާެ ،އަޙްމަދު ެމުއްރަތު ،ޤަޞްދުގައި ެމީހަކު ެމަރާލުމުގެ ެކުށުން ެކުށްވެރިވާކަމަށް ެކަނޑައަޅައިެ
އަޙްމަދު ެމުއްރަތު ެމެރުމަށް ެކޮށްފައިވާ ެޙުކުމަށް ެތާއީދުކޮށް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރުެެެ
ެ 2013/HC-A/84ޤަޟިއްޔާއިން ެކްރިމިނަލް ެކޯޓުގެ ެޤަޟިއްޔާއިން ެކޮށްފައިވާ ެޙުކުމަކީ ެޤާނޫނީ ެއަދިެ
ޝަރުޢީ ެގޮތުން ެޞައްޙަ ެޙުކުމެއްކަމަށް ެކަނޑައަޅައި ެނިންމާފައިވާ ެނިންމުމަކީ ެނިހާއީ ެޙުކުމެއްކަމަށްެ
ކަނޑައަޅައިެދިނުމަށްއެދިެޕްރޮސިކިއުޓަރެޖެނެރަލްގެެއޮފީހުގެެފަރާތުންެ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓުގެެނަންބަރުެ
ެ 2013/HC-A/84ޤަޟިއްޔާ ެއިލްތިމާސްކޮށްދިނުން ެއެދި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓަށް ެހުށަހެޅުމުންެ
ތުެެެެެެ
ރާ ،އަޙްމަދު ެމުއްރަ ެ
ވެެ .މި ެޤަޟިއްޔާގައި ެދަޢުވާ ެލިބުނީ ެމެ .މަސްރޫ ެ
ބެލެވިފައިވާ ެޤަޟިއްޔާއެކެ ެ
(ދިވެހިެރައްޔިތެއްކަންެއަންގައިދޭެކާޑުެނަންބަރުެ )A001758އަށެވެެ ެ.
ެ -2ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2013/HC-A/84ޤަޟިއްޔާގެ ެޝަރީޢަތްެ
ނިމުނުގޮތުގެ ެރިޕޯޓަށް ެބެލިއިރުެ ،އެ ެޤަޟިއްޔާއަކީެ ،ކްރިމިނަލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ384/Cr-C/2012
ށް ެބުނެެ ،އެ ެޤަޟިއްޔާެ
ގޮތް ެނުވާކަމަ ެ
ޤަޟިއްޔާ ެނިންމާފައިވާ ެގޮތް ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެހަމަތަކާ ެއެއް ެ
ން ެއެދި ެމެ .މަސްރޫރާެ ،އަޙްމަދު ެމުއްރަތު ެ(ދިވެހި ެރައްޔިތެއްކަން ެއަންގައިދޭ ެކާޑުެ
އިސްތިއުނާފު ެކޮށްދިނު ެ
ނަންބަރުެެ)A001758ގެެފަރާތުންެދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓަށްެހުށަހެޅުމުންެބަލާފައިވާެޤަޟިއްޔާއެކެވެެ .
ެ -3ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2013/HC-A/84ޤަޟިއްޔާގެ ެދަށުންެ،
ށްެ
އިސްތިއުނާފުެކުރެވުނުެކްރިމިނަލްެކޯޓުގެ ެނަންބަރުެެ 384/Cr-C/2012ޤަޟިއްޔާެނިމުނުގޮތުގެެރިޕޯޓަ ެ
ބެލިއިރު ،އެެޤަޟިއްޔާއަކީެ،މެ.މަސްރޫރާެ ،އަޙްމަދުެމުއްރަތުެއާއި ެށެ.ގޮއިދޫެެ /ރިހާބުެ ،ފާޠިމަތުެހަނާ،

ށްެެެެެެެެެެެެެެެ
ެ 30ޖޫން ެެ 2012ވަނަ ެދުވަހު ެެ 20:30ހާއިރުެ ،މި ެދެ ެމީހުންގެ ެދަޢުވަތަކަ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ށްެގެންގޮސްެ،
މިެދެެމީހުންެދިރިއުޅޭެމެ.މަސްރޫރާެގެއަ ެ
މާލެ ،ދަފްތަރުެނަންބަރުެެ،4666އަޙްމަދުެނަޖީބުެ ެ،
އެ ެގޭގައިެމި ެދެ ެމީހުންެދިރިއުޅޭެބައިގައިެހުރިެގޮނޑިެ(އޮފީސްެޗެއަރ)ެއެއްގައިެއަޙްމަދުެނަޖީބުގެެދެެ
އަތާއި ެދެ ެފައި ެ(ފޮށި ެބަންދުކުރާ ެވައްތަރުގެ ެމުށިކުލައިގެ) ެޓޭޕް ެރޯލަކުން ެބަނދެެ ،މޫނާއި ެއަނގަމަތީގައިެ
ރުމަށްފަހުެ 01ެ ،ޖުލައި ެެ 2012ވަނަ ެދުވަހުގެ ެވަގުތެއްގައިެެެެެެ
ބަންދުކު ެ
ވަށައި ެޖެހޭގޮތަށް ެޓޭޕްއަޅާ ެ ެ
އަޙްމަދުެނަޖީބުެއަޑުގަދަެކުރުމަށްެމަސައްކަތްެކުރުމުންެއެކަމާެހިތްހަމަެނުޖެހިގެންެއަޙްމަދުެމުއްރަތުެެ04
ޙަމަލާދީެެެެެ،
ޑުލީ ެވަޅިއަކުން ެއަޙްމަދު ެނަޖީބުގެ ެކަރަށް ެ ެ
ނަވަރުގެ ެކަޅު ެކުލައިގެ ެމުށްގަނ ެ
އިންޗި ެހުން ެ
ޓކީނު ެއޮޅައި ެއަޙްމަދު ެނަޖީބު ެމަރާލާފައިވާތީެެެެެެެ،
ޖީބުގެ ެކަރުގައި ެޓީޝާރޓާއި ެއިސް ާ
އަޙްމަދު ެނަ ެ
އަޙްމަދުެމުއްރަތުެއާއިެފާޠިމަތުެހަނާގެެމައްޗަށްެޤަޞްދުގައިެމީހަކުެމެރުމުގެެކުށުގެެދަޢުވާެޕްރޮސިކިއުޓަރެ
ޖެނެރަލްގެެއޮފީހުގެެފަރާތުންެކުރުމުންެއެެކޯޓުންެބަލާފައިވާެޤަޟިއްޔާއެއްެކަމާއިެ ،
ކްރިމިނަލް ެކޯޓުން ެއެ ެޤަޟިއްޔާ ެނިންމަވާފައިވަނީ ެެ 30ޖޫން ެެ 2012ވަނަ ެދުވަހުގެެ
ރާެ
ބުެމެ.މަސްރޫ ެ
ރޭގަނޑުގެެވަގުތެއްގައިެއަޙްމަދުެމުއްރަތުެއާއިެފާޠިމަތުެހަނާގެެދަޢުވަތަކަށްެއަޙްމަދުެނަޖީ ެ
ގެއަށްެގެންގޮސްެ،މަސްރޫރާެގޭގައިެއަޙްމަދުެމުއްރަތު ެއާއި ެފާޠިމަތުެހަނާެދިރިއުޅެމުންެއަންނަެކޮޓަރިއަށްެ
އަޙްމަދު ެނަޖީބު ެވެއްދުމަށްފަހު ެއަޙްމަދު ެމުއްރަތުގެ ެމަންމަގެ ެފަރާތުން ެކޯޓަށް ެހުށަހަޅަންޖެހޭ ެމައްސަލައަކާެ
ބެހޭގޮތުންެއަޙްމަދުެނަޖީބުއާެމަޝްވަރާކުރިއިރުެ،އަޙްމަދުެނަޖީބުގެެޢަމަލުތައްެހުރީެއަޙްމަދުެމުއްރަތު ެއާއިެ
ތު ެއާއި ެފާޠިމަތު ެހަނާއަށްެ
ފާޠިމަތު ެހަނާ ެހިތްހަމަޖެހޭ ެގޮތަކަށް ެނޫންކަމަށް ެއަޙްމަދު ެމުއްރަ ެ
ޤަބޫލުކުރެވުނުކަމަށް ެބުނެެ،އެ ެކޮޓަރީގައި ެހުރި ެގޮނޑިއެއްގައި ެއަޙްމަދުެނަޖީބުެބަނދެެ ،އަޙްމަދުެނަޖީބުގެެ
ތު ެއާއި ެފާޠިމަތު ެހަނާެ
އަތުގައި ެހުރި ެފައިސާ ެފޭރުމަށްފަހުެ ،އަޙްމަދު ެނަޖީބު ެމަރާލުމަށް ެއަޙްމަދު ެމުއްރަ ެ
ރާވައި ،މ.މަސްރޫރާެގޭގައިެއަޙްމަދުެމުއްރަތުެއާއިެފާޠިމަތުެހަނާެދިރިއުޅޭެބައިގައިެގެންގުޅުނުެވަޅިއެއްެއެެ
ތުެއާއި ެފާޠިމަތުެހަނާެއެެ
ކޮޓަރިއަށްެގެންގޮސްެއެެވަޅިންެއަޙްމަދުެނަޖީބުއަށްެބިރުެދައްކާެ،އަޙްމަދުެމުއްރަ ެ
ޖީބުެއިށީނދެގެންެއިންެގޮނޑިއާއެކުެކަރުދާސްެފޮށިެބަންދުކުރަންެބޭނުންކުރާެވައްތަރުގެެ
ވަގުތުެއަޙްމަދުެނަ ެ
ޓޭޕް ެބޭނުންކޮށްގެން ެއަޙްމަދު ެނަޖީބުގެ ެދެ ެއަތާއި ެދެ ެފައި ެބަނދެެ ،އަދި ެއަޙްމަދު ެނަޖީބުއަށް ެއެއްވެސްެ
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ބުގެެޖީބުގައިެއޮތް ެވޮލެޓާއިެ
ޙަރަކާތެއް ެނުކުރެވޭނެ ެގޮތަށްެއެ ެކޮޓަރީގައިެރަހީނުކުރުމަށްފަހުެ ،އަޙްމަދު ެނަޖީ ެ
އަޙްމަދުެނަޖީބުގެ ެދެެމޯބައިލް ެފޯނު ެއަޙްމަދުެނަޖީބުެއަތުން ެއަތުލައިެ ،އަޙްމަދުެނަޖީބުގެެވޮލެޓުގައި ެހުރިެ
ފައިސާ ެއާއި ެއެ ެވޮލެޓްގައި ެއޮތް ެކޭޝްކާޑު ެނަގާެ ،އެ ެކޭޝް ެކާޑުގެ ެޕިން ެނަންބަރު ެއަޙްމަދު ެނަޖީބުގެެ
ނަޖީބުގެެއަނގަޔަށްެފޮތިގަނޑެއް ެލައިެ،އަނގަޔާއެކުެ،އަޙްމަދުެނަޖީބުއަށްެ
ފަރާތުންެހޯދުމަށްފަހުެ،އަޙްމަދުެ ެ
ބު ެބައިންދާެ،
ންނާނެހެން ެމުޅި ެމޫނުމަތީގައި ެޓޭޕްއަޅާ ެއެ ެކޮޓަރީގައި ެއަޙްމަދު ެނަޖީ ެ
އެއްވެސް ެތަނެއް ެނުފެ ެ
އަޙްމަދު ެނަޖީބުގެ ެކޭޝް ެކާޑު ެބޭނުންކޮށްގެން ެއޭޓީއެމްއިން ެފައިސާ ެނެގުމަށްފަހުެ ،އެ ެފައިސާއަށްެ
މަސްތުވާތަކެތި ެގަނެގެން ެއެނބުރި ެމެ .މަސްރޫރާ ެގެއަށްގޮސް ެއަޙްމަދު ެނަޖީބު ެރަހީނު ެކުރެވިފައިވާެ
ޓަކައި ެބަނގުރަލާއި ެހިކި ެމަސްތުވާތަކެތިެ
ކޮޓަރީގައި ެތިބެ ެއަޙްމަދު ެމުއްރަތާއި ެފާޠިމަތު ެހަނާ ެމަސްތުވުމަށް ެ
ބޭނުންކޮށް ެެ 01ޖުލައި ެެ 2012ވަނަ ެދުވަހު ެހެނދުނު ެެ 06:00އާ ެެ 07:00އާ ެދެމެދުގެ ެވަގުތެއްގައިެ
ވެ ެބުނެވުނު ެވަޅިން ެއަޙްމަދު ެނަޖީބުގެ ެކަރަށް ެޙަމަލާދީ ެއަޙްމަދު ެނަޖީބުެ
ސް ެ
އަޙްމަދު ެމުއްރަތު ެއި ެ
ޢަތުގައިެވެފައިވާެއިޢުތިރާފުންނާއިެ،އަދިެއަޙްމަދުެނަޖީބުެއަތުންެ
މަރާލާފައިވާކަންެ،އަޙްމަދުެމުއްރަތުެޝަރީ ެ

ފައިސާ ެއަތުލުމަށްފަހުެ ،އަޙްމަދު ެނަޖީބު ެމަރާލުމަށް ެރާވާެ ،އަޙްމަދު ެނަޖީބު ެބަނުމުގައިެެެެެެެެެެ
އިވާެ
އަޙްމަދުެމުއްރަތުއާއެކުެފާޠިމަތުެހަނާެބައިވެރިވެފައިެވާނެކަމަށް ެބުނެެފާޠިމަތުެހަނާެޝަރީޢަތުގައިެވެފަ ެ
އިޢުތިރާފުންެ ،އެއްވެސް ެޝައްކެއްނެތި ެއަޙްމަދު ެމުއްރަތު ެއާއި ެފާޠިމަތު ެހަނާ ެޤަޞްދުގައި ެމީހަކުެ
މަރާލާފައިވާކަންެޝަރީޢަތަށްެސާބިތުވާތީއާެ،އަޙްމަދުެނަޖީބުގެެހުރިހާެވާރުތަވެރިންެއަޙްމަދުެނަޖީބުގެެމަރުގެެ
އިން ެބޭނުންވަނީ ެޤިޞާޞް ެހިފަންކަމަށްެ
ބަދަލުގައި ެއަޙްމަދު ެމުއްރަތު ެއާއި ެފާޠިމަތު ެހަނާގެ ެކިބަ ެ
ބުނެފައިވާތީެ ،ޝަރުޢީ ެހަމަތަކުގެ ެމަތިން ެއަޙްމަދު ެމުއްރަތު ެއާއި ެފާޠިމަތު ެހަނާގެ ެލޭގެ ެޙުރުމަތްެ
ތުވިެ ،ޤަޞްދުގައިެ
ކެނޑިއްޖެކަމަށް ެކަނޑައަޅާެ ،އަޙްމަދު ެމުއްރަތު ެއާއި ެފާޠިމަތު ެހަނާގެ ެމައްޗަށް ެސާބި ެ
އްގެެގޮތުންެ،ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެެެ 88ވަނަެމާއްދާގެެ(ރ)ެއާއިެޙަވާލާދީެ،
މީހަކުެމަރާލުމުގެެކުށުގެެއުޤޫބާތެ ެ
ރާެ ،އަޙްމަދު ެމުއްރަތު ެއާއި ެށެ .ގޮއިދޫެ ،ރިހާބުެެ،
އިސްލާމީ ެޝަރީޢަތުގައިވާ ެގޮތުގެމަތިން ެމެ .މަސްރޫ ެ
ފާޠިމަތު ެހަނާއާ ެމި ެދެމީހުން ެމެރުމަށް ެޙުކުމް ެކޮށްގެން ެކަމާއި ެމިކަންކަން ެއިސްވެ ެއިޝާރާތްކުރެވުނުެ
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ކްރިމިނަލްެކޯޓުގެެނަންބަރުެ 384/Cr-C/2012ޤަޟިއްޔާެނިމުނުގޮތުގެެރިޕޯޓުންެއެނގެއެވެެ .
ެ -4ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުންެ ،އެ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެ 2013/HC-A/84ޤަޟިއްޔާެ
ނިންމާފައިވަނީެ ،އެ ެޤަޟިއްޔާ ެއިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ެމެ .މަސްރޫރާެ ،އަޙްމަދު ެމުއްރަތު ެހުށަހެޅުމުންެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުން ެބަލާފައިވާ ެއެ ެޤަޟިއްޔާގައި ެފާހަގަކުރެވުނު ެނުކުތާތަކުގައި ެބަޔާންކުރެވުނުެ
އެންމެހައިެކަންތައްތައްެއެފަދައިންެހުރުމާއެކުެ،އެ ެކަންތައްތަކަށްެޝަރުޢީެއަދިެޤާނޫނީެހަމަތަކުގެެމަތިންެ
ރިޢާޔަތްކޮށްެ ،ކްރިމިނަލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެ 384/Cr-C/2012ޤަޟިއްޔާގައި ެއަޙްމަދު ެނަޖީބު ެ(ދިވެހިެ
ރައްޔިތެއްކަން ެއަންގައިދޭ ެކާޑު ެނަންބަރު ެެ )A001940ޤަޞްދުގައި ެމަރާލުމުގެ ެކުށް ެމެ .މަސްރޫރާެ،
އަޙްމަދުެމުއްރަތުގެެމައްޗަށްެސާބިތުވާކަމަށްެކަނޑައަޅައިެ،އެ ެކުށުގެެޢުޤޫބާތެއްގެެގޮތުންެއަޙްމަދުެމުއްރަތުެ
މެރުމަށް ެކްރިމިނަލް ެކޯޓުން ެޙުކުމް ެކޮށްފައިވަނީ ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެހަމަތަކާ ެއެއްގޮތަށް ެކަމަށްެ
މް ެކޮށްގެންކަންެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެއެ ެޤަޟިއްޔާ ެބެލި ެފަނޑިޔާރުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެޢިއްތިފާޤުން ެޙުކު ެ
ބެލުމުންެއެނގެއެވެެ ެ.
ހައިކޯޓުގެެނަންބަރުެ 2013/HC-A/84ޤަޟިއްޔާެނިމުނުގޮތުގެެރިޕޯޓަށްެ ެ
ެ -5ކްރިމިނަލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 384/Cr-C/2012ޤަޟިއްޔާއިން ެމެ .މަސްރޫރާެ،
އަޙްމަދު ެމުއްރަތު ޤަޞްދުގައި ެމީހަކު ެމަރާލުމުގެ ެކުށުން ެކުށްވެރިވާކަމަށް ެކަނޑައަޅައިެ ،އަޙްމަދު ެމުއްރަތުެ
މެރުމަށް ެކޮށްފައިވާ ެޙުކުމަށް ެތާއީދުކޮށް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ2013/HC-A/84
ޤަޟިއްޔާއިންެކްރިމިނަލްެކޯޓުގެެނަންބަރުެެ 384/Cr-C/2012ޤަޟިއްޔާއިންެކޮށްފައިވާެޙުކުމަކީެޤާނޫނީެ
އަދި ެޝަރުޢީ ެގޮތުން ެޞައްޙަ ެޙުކުމެއްކަމަށް ެކަނޑައަޅައި ެނިންމާފައިވާ ެނިންމުމަކީެ ،ނިހާއީ ެޙުކުމެއްކަންެ
ކަށަވަރުކޮށްދިނުން ެއެދި ެޕްރޮސިކިއުޓަރ ެޖެނެރަލްގެ ެއޮފީހުގެ ެފަރާތުން ެކޮށްފައިވާ ެއިލްތިމާސް ެބިނާކުރާެ
ނުކުތާތަކުގެ ެގޮތުގައި ެމައިގަނޑު ެެ 03ނުކުތާއެއް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެމި ެޤަޟިއްޔާގައިެ
ންެ -:
ހުށަހަޅައިެއެެކަންކަމާެބެހޭގޮތުންެވާހަކަެދައްކާފައިވެއެވެެ.އޭގެތެރެއި ެ


ފުރަތަމަެނުކުތާއަކީެ ،ކްރިމިނަލްެކޯޓުގެެނަންބަރު ެ 384/Cr-C/2012ޤަޟިއްޔާެ

ނިންމާފައިވަނީ ެދަޢުވާ ެލިބޭ ެފަރާތް ެކަމުގައިވާ ެއަޙްމަދު ެމުއްރަތުގެ ެއިޢުތިރާފުގެ ެމައްޗަށާއިެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
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ށް ެވީހިނދުެ ،އަޙްމަދުެ
މައްސަލައިގައި ެލިބިފައިވާ ެއެހެނިހެން ެޤަރީނާތަކުގެ ެމައްޗަށް ެބިނާކޮށްގެން ެކަމަ ެ
އިޢުތިރާފަކީ ެޞައްޙަ ެއިޢުތިރާފެއް ެކަމާއި ެއެ ެއިޢުތިރާފާއިެ
މުއްރަތު ެމި ެމައްސަލައިގައި ެވެފައިވާ ެ ެ
އިެ
މައްސަލައިގައި ެލިބިފައިވާ ެއެހެނިހެން ެޤަރީނާތަކަށް ެރިޢާޔަތްކޮށް ެއަޙްމަދު ެމުއްރަތުގެ ެމައްޗަށް ެޤަޞްދުގަ ެ
މި ެނިންމުމަކީެޤާނޫނީެ
މީހަކުެމަރާލުމުގެެކުށްެއެއްވެސްެޝުބުހާއެއްެނެތްެމިންވަރަށްެސާބިތުވާކަމަށްެނިން ެ
އުޞޫލުތަކާއިެޝަރުޢީެހަމަތަކާެއެއްގޮތްެނިންމުމެއްކަމަށްެދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓުގެެނަންބަރުެ2013/HC-
 A/84ޤަޟިއްޔާއިންެކަނޑައަޅައިކޮށްފައިވާެޙުކުމެއްކަންެކަށަވަރުކުރުން.


ދެވަނަ ެނުކުތާއަކީެ ،ކްރިމިނަލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެ384/Cr-C/2012

ޙަމަލާދީފައިވަނީެއަޙްމަދުެނަޖީބުެމަރާލުމުގެެ
ޤަޟިއްޔާގައިެއަޙްމަދުެމުއްރަތު ެވަޅިއަކުންެއަޙްމަދުެނަޖީބަށްެ ެ
ޤަޞްދުގައިކަމަށްެކަނޑައަޅާފައިވަނީެޤާނޫނީެއުޞޫލުތަކާއިެޝަރުޢީެހަމަތަކާެއެއްގޮތަށްކަމަށްެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެ2013/HC-A/84

ޔއިން ެކަނޑައަޅައި ެކޮށްފައިވާ ެޙުކުމަކީ ެނިހާއީެ
ޤަޟިއް ާ

ޙުކުމެއްކަންެކަށަވަރުކުރުން.


ތިންވަނަ ެނުކުތާއަކީެ ،ކްރިމިނަލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެ384/Cr-C/2012

އެެ
އި ެމީހަކު ެމަރާލުމުގެ ެކުށް ެސާބިތުވުމާ ެގުޅިގެން ެ ެ
ޤަޟިއްޔާއިން ެއަޙްމަދު ެމުއްރަތުގެ ެމައްޗަށް ެޤަޞްދުގަ ެ
ކުށުގެ ެޢުޤޫބާތެއްގެ ެގޮތުން ެމެރުމަށް ެކޮށްފައިވާ ެޙުކުމަކީ ެޤާނޫނީ ެޢުޞޫލުތަކާއި ެޝަރުޢީ ެހަމަތަކާ ެއެއްގޮތްެ
ނިންމުމެއް ެކަމަށް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެ 2013/HC-A/84ޤަޟިއްޔާއިން ެކަނޑައަޅައިެ
ކޮށްފައިވާެޙުކުމަކީެނިހާއީެޙުކުމެއްކަންެކަށަވަރުކުރުންެ .
ެ -6ކްރިމިނަލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެ 384/Cr-C/2012ޤަޟިއްޔާއިން ެމެ .މަސްރޫރާެ،
އަޙްމަދު ެމުއްރަތު ެމެރުމަށް ެކޮށްފައިވާ ެޙުކުމަށް ެތާއީދުކޮށް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރުެެެ
 2013/HC-A/84ޤަޟިއްޔާއިންެ ،ކްރިމިނަލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެ 384/Cr-C/2012ޤަޟިއްޔާއިންެ
ކޮށްފައިވާ ެޙުކުމަކީ ެޤާނޫނީ ެއަދި ެޝަރުޢީ ެގޮތުން ެޞައްޙަ ެޙުކުމެއްކަމަށް ެކަނޑައަޅައި ެނިންމަވާފައިވާެ
ނިންމުމަކީެ ،ނިހާއީ ެޙުކުމެއްކަން ެކަށަވަރުކޮށްދިނުން ެއެދި ެޕްރޮސިކިއުޓަރ ެޖެނެރަލްގެ ެއޮފީހުގެ ެފަރާތުންެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
ވެބްސައިޓް | URL: www.supremecourt.gov.mv :ފެކްސް | Fax: + 960 3008554 :ފޯންTel: + 960 3009990 :
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ކޮށްފައިވާ ެއިލްތިމާސް ެބިނާކުރާ ެނުކުތާތަކުގެ ެގޮތުގައި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެމި ެޤަޟިއްޔާގެެ
ޝަރީޢަތަށް ެހުށަހަޅާފައިވާ ެނުކުތާތަކުގެ ެމައްޗަށާއިެ ،މި ެމައްސަލައާ ެގުޅިގެން ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހުގައި ެދެެ
ފަރާތުން ެދައްކާފައިވާ ެވާހަކަތަކުގެ ެމައްޗަށާއިެ ،މި ެމައްސަލައާ ެގުޅިގެން ެޝަރީޢަތަށް ެހުށަހެޅިފައިވާެ ،މިެ
ޅޭގޮތުން ެފެންނަން ެހުރި ެއެންމެހައި ެލިޔެކިޔުންތަކާއި ެބަޔާންތަކުގެ ެމައްޗަށާއިެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެ
މައްސަލައާ ެގު ެ
ހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެ 2013/HC-A/84ޤަޟިއްޔާގެ ެޝަރީޢަތް ެނިމުނުގޮތުގެ ެރިޕޯޓުގެ ެމައްޗަށާއިެ ،އަދިެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެމި ެބުނެވުނު ެޤަޟިއްޔާގެ ެދަށުން ެއިސްތިއުނާފުކޮށް ެބެލެވުނު ެކްރިމިނަލް ެކޯޓުގެެ
ނަންބަރުެ 384/Cr-C/2012ޤަޟިއްޔާގެެޝަރީޢަތްެނިމުނުގޮތުގެެރިޕޯޓުގެެމައްޗަށްެޝަރުޢީެއަދިެޤާނޫނީެ
ނަޒަރަކުން ެބެލިއިރުެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެފަނޑިޔާރުންނަށް ެއަންނަނިވި ެކަންތައްތައްެ
ފާހަގަކުރެވިފައިެވެއެވެެ .


މަ ކަމަކީެ،ކްރިމިނަލްެކޯޓުގެެނަންބަރުެ 384/Cr-C/2012ޤަޟިއްޔާގައިެ
ފުރަތަ ެ

ދަޢުވާއާެގުޅިގެންެކްރިމިނަލްެކޯޓުންެއެެ
އަޙްމަދުެމުއްރަތުގެެމައްޗަށްެއުފުލިފައިވާެއިސްވެެބަޔާންކުރެވިދިޔަެ ެ
ދަޢުވާ ެބެލުމަށް ެެ 03ޖުލައި ެެ 2012ދުވަހު ެބޭއްވުނު ެއެ ެދަޢުވާގެ ެފުރަތަމަ ެއަޑުއެހުމުގައި ެދައުލަތުންެ
ލާފައިވާ ެޤަޞްދުގައި ެމީހަކު ެމެރުމުގެ ެކުށުގެ ެދަޢުވާ ެރަނގަޅަށްެ
އަޙްމަދު ެމުއްރަތުގެ ެމައްޗަށް ެއުފު ެ
ސާފުވެއްޖެކަމަށް ެބުނެ ެއަޙްމަދު ެމުއްރަތު ެކޯޓަށް ެބަޔާންދީފައިވާކަން ެއެނގެން ެއޮތުމުން ެކްރިމިނަލް ެކޯޓުންެ
އިެ
ނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގަ ެ
ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 51ވަ ެ
މަވެސް ެމި ެދަޢުވާ ެބަލަން ެފަށާފައިވަނީ ެ ެ
ފުރަތަ ެ
ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ެގޮތުގެމަތިން ެއަޙްމަދު ެމުއްރަތުގެ ެމައްޗަށް ެބުނެވުނު ެޤަޟިއްޔާގެ ެދަށުން ެއުފުލިފައިވާެ
ތަށްެއަންގައިެބަޔާންކުރުމަށްފަހުެ
ދަޢުވާގައިެބުނާެކުށަކީ ެކޮބައިކަންެއަޙްމަދުެމުއްރަތަށްެރަނގަޅަށްެސާފުވާގޮ ެ
ކަންެއެނގެންެއޮންނަެއޮތުމެވެ.


ދެވަނަ ެކަމަކީެ ،ކްރިމިނަލް ެކޯޓުގެ ެއިސްވެ ެއިޝާރާތް ެކުރެވުނު ެޤަޟިއްޔާގައިެ

އަޙްމަދު ެމުއްރަތުގެ ެމައްޗަށް ެއުފުލިފައިވާ ެދަޢުވާއަކީ ެކޮބައިކަމާއިެ ،އަދި ެއެ ެދަޢުވާގައި ެހިމެނޭ ެކުށަކީެ
ކޮބައިކަން ެއަޙްމަދު ެމުއްރަތުއަށް ެއެ ެޤަޟިއްޔާގެ ެޝަރީޢަތުގެ ެފަރާތުން ެރަނގަޅަށް ެސާފުވާގޮތަށް ެއަންގައިެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
ވެބްސައިޓް | URL: www.supremecourt.gov.mv :ފެކްސް | Fax: + 960 3008554 :ފޯންTel: + 960 3009990 :
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ބަޔާންކޮށްފައިވާކަންެއަޙްމަދުެމުއްރަތުގެެބަހުންެއެނގެންެއޮތުމުގެެއިތުރުންެމިެމައްސަލަެއަޙްމަދުެމުއްރަތުެ
ކުރިޔަށްެގެންދަންެބޭނުންވަނީެއަޙްމަދުެމުއްރަތުގެެފަރާތުންެވަކާލާތުކުރާނެެޤާނޫނީެވަކީލެއްގެެޙާޟިރުގައިތޯެ
ޢަތުގެ ެފަރާތުން ެއަޙްމަދު ެމުއްރަތުއާ ެސުވާލުކުރުމުންެ
ނުވަތަ ެއަމިއްލައަށްތޯ ެބުނެވުނު ެޤަޟިއްޔާގެ ެޝަރީ ެ
ޤާނޫނުއަސާސީއިންެލިބިދީފައިވާ ެޤާނޫނީެވަކީލެއްެޢައްޔަން ެކުރުމުގެ ެފުރުޞަތު ެއަޙްމަދު ެމުއްރަތު ެދޫކޮށްލީެ
ކަމަށާއި ެއަޙްމަދު ެމުއްރަތު ެމި ެމައްސަލަ ެކުރިއަށް ެގެންދަން ެބޭނުންވަނީ ެއަޙްމަދު ެމުއްރަތު ެއަމިއްލައަށްެ
ކަމަށްބުނެެދަށުކޯޓަށްެއަޙްމަދުެމުއްރަތުެބަޔާންދީފައިވާކަންެއެނގެންެއޮތުމުންެޤާނޫނުއަސާސީގެެެ 51ވަނަެ
މާއްދާގެެ(ބ)ެއާއިެ(ޅ)ެއިންެކުށެއްެކުރިކަމަށްެދަޢުވާެއުފުލިފައިވާެކޮންމެެމީހަކަށްެލިބިދީފައިވާެއެެމީހަކުެ
އިޚްތިޔާރުކުރާ ެޤާނޫނީ ެވަކީލަކާ ެމަޝްވަރާކުރުމުގެ ެޙައްޤާއިެ ،އެ ެމީހަކު ެއިޚްތިޔާރުކުރާ ެޤާނޫނީ ެވަކީލެއްގެެ
ށްެމަސައްކަތްެކުރުމުގެެޙައްޤާއިެ،އަދިެޤާނޫނުއަސާސީގެެެ53ވަނަެމާއްދާގެެ(ށ)ެ
ޢަވުމަ ެ
ރީ ެ
އެހީގައިެކުށުންެބަ ެ
ދޭފަދަެމާލީެ
އިންެޖިނާއީެބޮޑެތިެމައްސަލަތަކުގައިެ،ތުހުމަތުކުރެވޭެމީހާއަކީެޤާނޫނީެވަކީލެއްގެެއެހީތެރިކަންެހޯ ެ
ނަވަސްކަމެއް ެނެތް ެމީހަކުނަމަ ެއޭނާއަށް ެދައުލަތުގެ ެފަރާތުން ެޤާނޫނީ ެވަކީލަކު ެޢައްޔަން ެކޮށްދޭންެ
ތަ ެ
ވާނެކަމަށްެބުނާެޙައްޤާއިެމިެޙައްޤުތައްެއަޙްމަދުެމުއްރަތުެއަމިއްލަެއިޚްތިޔާރުގައިެޝަރީޢަތުގެެމަޖިލީހުގައިެ
ދޫކޮށްލާފައިވާކަންެއެނގެންެއޮންނަކަމެވެ.


ތިންވަނަެކަމަކީެ،ދައުލަތުންެއަޙްމަދުެމުއްރަތުގެެމައްޗަށްެކޮށްފައިވާެޤަޞްދުގައިެ

މީހަކު ެމަރާލުމުގެ ެކުށުގެ ެދަޢުވާގައިވާ ެފަދައިން ެއަޙްމަދު ެމުއްރަތު ެޤަޞްދުގައި ެމީހަކު ެމަރާލާފައިވާނެެ
ކަމަށްބުނެ ެމީނާގެ ެމައްޗަށް ެދައުލަތުން ެކޮށްފައިވާ ެބަޔާންކުރެވިދިޔަ ެޤަޞްދުގައި ެމީހަކު ެމަރާލުމުގެ ެކުށަށްެ
އަޙްމަދު ެމުއްރަތުގެ ެއަމިއްލަ ެއިޚްތިޔާރުގައިެ ،އެއްވެސް ެމަޖުބޫރުކަމެއްނެތި ،ހަމަބުއްދީގައިެ ،ބާލިޣުވެެ
ތަޞައްރަފު ެފުދިފައިވާ ެޙާލުގައި ެހުރެ ެޝަރީޢަތުގައި ެއަޙްމަދު ެމުއްރަތު ެއިޢުތިރާފުވެފައި ެވާކަން ެއެނގެންެ
އޮންނަެއޮތުމެވެ.


ގެ ެމައްޗަށް ެއުފުލިފައިވާެ
ހަތަރުވަނަ ެކަމަކީެ ،މި ެމައްސަލައިގައި ެއަޙްމަދު ެމުއްރަތު ެ

އިސްވެ ެބަޔާންކުރެވިދިޔަ ެކުށުގެ ެދަޢުވާއަށް ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހުގައި ެއަޙްމަދު ެމުއްރަތުގެ ެއަމިއްލަެ
އިޚްތިޔާރުގައިެ ،އެއްވެސް ެމަޖުބޫރުކަމެއްނެތިެ ،ހަމަބުއްދީގައި ެހުރެ ެސާފުބަހުން ެއިޢުތިރާފުވެެެެެެެެެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
ވެބްސައިޓް | URL: www.supremecourt.gov.mv :ފެކްސް | Fax: + 960 3008554 :ފޯންTel: + 960 3009990 :
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އަޙްމަދު ެމުއްރަތު ެދަށުކޯޓުގެ ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހަށް ެެ 03ޖުލައި ެެ 2012ވަނަ ެދުވަހު ެދީފައިފައިވާެ
ބަޔާންތަކަށްެބަލާއިރުެ،ދައުލަތުގެެފަރާތުންެއަޙްމަދުެމުއްރަތުގެެމައްޗަށްެހުށަހަޅާފައިވާެޤަޞްދުގައިެމީހަކުެ
ޢުވާގައި ެބުނާ ެއަޙްމަދު ެނަޖީބާެ
މަރާލުމުގެ ެކުށުގެ ެދަޢުވާއަކީ ެރަނގަޅު ެތެދު ެދަޢުވާއެއް ެކަމަށާއި ެމި ެދަ ެ
އަޙްމަދު ެމުއްރަތު ެދިމާވެފައިވަނީ ެއަޙްމަދު ެމުއްރަތުގެ ެގެ ެބެހިފައިވާ ެގޮތުންނާއިެ ،ބޭންކުންެެެެެެެެ
އަޙްމަދުެމުއްރަތުގެެމަންމަގެެއެކައުންޓުންެލާރިތަކެއްެގެއްލިފައިވާތީެވަކާލާތުކުރަންެވަކީލަކުެހޯދިެހޯދުމުގައިެ
އިެމިގޮތަށްެ
އަޙްމަދުެނަޖީބުގެެނަންބަރުެހޯދައިގެންެއަޙްމަދުެނަޖީބުެއާެފޯނުންެގުޅައިގެންެގެނައުމުންެކަމަށާ ެ
އަޙްމަދު ެމުއްރަތުގެ ެގެއަށް ެއަޙްމަދު ެނަޖީބު ެގެނެސް ެވާހަކަ ެދެއްކުމުގެ ެތެރޭގައިެ ،އޭރު ެއަޙްމަދު ެމުއްރަތުެ
ނާއަށް ެއަޙްމަދު ެނަޖީބު ެސަމާލުކަންދޭތީ ެއެކަމާެ
ގުޅިގެން ެއުޅުނު ެއަންހެން ެކުއްޖާ ެފާޠިމަތު ެހަ ެ
ހިތްހަމަނުޖެހިގެންެއަޙްމަދުެމުއްރަތު ،އަޙްމަދުެނަޖީބުެގޮނޑިއެއްގައިެބަނދެެ،އޭނާެގޭގައިެބައިންދާެފަތިސްެ
ގަޑީގައިެއަޙްމަދުެނަޖީބުެއަޑުގަދަެކުރަންފެށުމުންެއަޑުގަދަެނުކުރުމަށްެބުނެެއަޙްމަދުެމުއްރަތުެ،ތިލައިގައިެ
ހަތަރު ެއިންޗި ެހުރި ެވަޅިއަކުން ެއަޙްމަދު ެމުއްރަތުގެ ެކަނާއަތުން ެއަޙްމަދު ެނަޖީބުގެ ެކަރަށް ެޖެހިކަމަށާއިެ
އަޙް މަދު ެމުއްރަތު ެއަޙްމަދު ެނަޖީބުގެ ެކަރަށް ެވަޅި ެޖެހިޖެހުމުގެ ެނަތީޖާއެއްގެ ެގޮތުން ެއަޙްމަދު ެނަޖީބުެ
މަރުވެފައިވާކަންެއަޙްމަދުެމުއްރަތަށްެއެނގިފައިވާެކަމަށާއިެމިގޮތުންެއަޙްމަދުެމުއްރަތުެ،އަޙްމަދުެނަޖީބުގެެ
ކަރަށްެ،ތިލައިގައިެހަތަރުެއިންޗިެހުރި ެވަޅިއަކުންެއަޙްމަދުެނަޖީބަށްެޙަމަލާދީެއަޙްމަދުެނަޖީބުެމަރާލީެެ01
ޖުލައި ެެ 2012ވަނަ ެދުވަހު ެއިރުއަރަމުންދިޔަ ެވަގުތުކަމަށާއި ެއަޙްމަދު ެނަޖީބު ެމެރުމަށްޓަކައިެެެެެެެ
އަޙްމަދު ެމުއްރަތު ެއަޙްމަދު ެނަޖީބު ެބަނީ ެޓޭޕްރޯލަކުން ެކަމަށާއި ެއަދި ެއަޙްމަދު ެމުއްރަތު ެއަޙްމަދު ެނަޖީބުގެެ
މޫނުމަތިވެސް ެބަންކަމަށާއި ެމޫނުމަތި ެބަނީ ެއަޙްމަދު ެނަޖީބުގެ ެލޮލާ ެއަނގަޔާ ެއެއްކޮށް ެކަމަށާއިެެެެެެެ
އަޙްމަދު ެމުއްރަތުގެ ެގެއަށް ެއަޙްމަދު ެނަޖީބު ެފޯނުން ެގުޅައިގެން ެގެނައީ ެެ 30ޖޫން ެެ 2012ވަނަ ެދުވަހުގެެ
ދުގެ ެވަގުތެއްގައި ެކަމަށާއި ެއަޙްމަދު ެމުއްރަތުގެ ެގޭގެ ެގޮނޑިއެއްގައިެެެެެ
ެ 20:30އާއި ެެ 21:30އާ ެދެމެ ެ
އި ެއަޙްމަދު ެނަޖީބު ެބަންއިރު ެެ 30ޖޫން ެެ 2012ވަނަ ެދުވަހުގެ ެރޭ ެެ10
އަޙްމަދު ެނަޖީބު ެބައިންދަ ެ
އެ ެވަގުތު ެއަޙްމަދު ެނަޖީބު ެބަނީއްސުރެ ެެ 01ޖުލައިެ
ޖަހާފާނެކަމަށް ެއަޙްމަދު ެމުއްރަތަށް ެހީވާ ެކަމަށާއި ެ ެ
ެ 2012ދުވަހުގެ ެއިރުއަރަންދެން ެއަޙްމަދު ެނަޖީބު ެއިނީ ެއެގޮތުގައި ެބަނދެފައި ެކަމަށާއި ެއަޙްމަދުެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
ވެބްސައިޓް | URL: www.supremecourt.gov.mv :ފެކްސް | Fax: + 960 3008554 :ފޯންTel: + 960 3009990 :
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މުއްރަތުެ ،އަޙްމަދު ެނަޖީބު ެމަރާލީ ެެ 01ޖުލައި ެެ 2012ވަނަ ެދުވަހުގެ ެއިރުއެރުމުން ެކަމަށާއި ެެ 30ޖޫންެ
ެ 2012ވަނަ ެދުވަހުގެ ެހަތަރުދަމު ެއަޙްމަދު ެމުއްރަތު ެހުރީ ެހޭލާ ެކަމަށާއި ެއަޙްމަދު ެމުއްރަތުެ ،އަޙްމަދުެ
ނަޖީބަށްެވަޅިންެޙަމަލާ ެދިނުމާެއަޙްމަދުެމުއްރަތަށްެއަޙްމަދުެނަޖީބުެމަރުވެއްޖެކަންެޔަޤީންވުމާެދޭތެރޭެެ30
މިނެޓެއްެނުވާނެ ެކަމަށާއިެއަޙްމަދުެމުއްރަތުެ ،އަޙްމަދުެނަޖީބުގެެކަރަށްެވަޅިެހެރިފަހުންެެ 30މިނެޓްެތެރޭެ
ވެފައި ެކަމަށާއިެއަޙްމަދުެނަޖީބުެމަރުވިފަހުންެއޭނާެގައިންެއައިެލޭެމަނާކުރަންެ
އަޙްމަދުެނަޖީބުެވަނީެމަރު ެ
އަޙްމަދު ެމުއްރަތު ެއުޅުނު ެކަމަށާއި ެއެ ެވަގުތު ެއަޙްމަދު ެނަޖީބުގެ ެމަރުވެފައިވާ ެހަށިގަނޑު ެ(މައްޔިތާ) ެއާެ
ދޭތެރޭެޢަމަލުކުރާނެެވަކިގޮތެއްެއަޙްމަދުެމުއްރަތަށްެނޭނގުމުންެއަޙްމަދުެނަޖީބުެބަނދެފައިެއިންެގޮނޑީގައިެ
ެ 01ޖުލައި ެެ 2012ވަނަ ެދުވަހު ެމެންދުރާ ެޖެހެންދެން ެ ެއަޙްމަދު ެނަޖީބު ެބެއިންދި ެކަމަށާއި ެއަޙްމަދުެ
ނަޖީބުގެެގައިންެލޭެފައިބާތީެފިހާރައަކުންެޑަސްބިންއެއްެގަނެގެންެގެނެސްެއަޙްމަދުެނަޖީބުގެެހަށިގަނޑުެއެެ
މަށާއި ެއަޙްމަދު ެމުއްރަތުގެ ެގެއަށް ެއަޙްމަދު ެނަޖީބު ެގެނެސް ެއަޙްމަދު ެނަޖީބު ެބަން ެރޭެ
ޑަސްބިނަށް ެލީ ެކަ ެ
އިވާނެ ެކަމަށާއި ެމަސްތުވާތަކެތި ެގަތީެ
އަޙްމަދު ެމުއްރަތު ެމަސްތުވުމުގެ ެގޮތުން ެމަސްތުވާތަކެތި ެބޭނުންކޮށްފަ ެ
އަޙްމަދު ެމުއްރަތު ެއަމިއްލައަށް ެކަމަށާއި ެއެރޭ ެމަސްތުވުމުގެ ެގޮތުން ެއަޙްމަދު ެމުއްރަތު ެމަސްތުވާތަކެތިެ
ދީެ
ތު ެއަޙްމަދުެނަޖީބަށްެޙަމަލާ ެ
ނުންކުރީެއެއްވެސްެމީހަކުެމަޖުބޫރުކޮށްގެންެނޫން ެކަމަށާއި ެއަޙްމަދުެމުއްރަ ެ
ބޭ ެ
ށްލީއިރުެ ،އެ ެޑަސްބިނުގެ ެތެރެއަށްެ
ގަ ނޑު ެޑަސްބިނަ ެ
ށި ެ
އަޙްމަދު ެނަޖީބު ެމަރުވުމުން ެއަޙްމަދު ެނަޖީބުގެ ެހަ ެ
ސްެ
އެޅިގަލެއް ެވެސް ެއަޙްމަދު ެމުއްރަތު ެލީ ެކަމަށާއި ެއަޙްމަދު ެމުއްރަތުގެ ެގެއަށް ެއަޙްމަދު ެނަޖީބު ެގެންގޮ ެ
އަޙްމަދުެނަޖީބުގެެވޮލެޓުގައި ެހުރި ެހުރިހާ ެފައިސާއެއްެއަޙްމަދުެމުއްރަތުެނެގިކަމަށާއިެއަދި ެމީގެެއިތުރުންެ
އަޙްމަދު ެނަޖީބުގެ ެބޭންކް ެއޮފް ެމޯލްޑިވްސްގެ ެކޭޝް ެކާޑު ެބޭނުންކޮށްގެން ެއަޙްމަދު ެމުއްރަތު ެފައިސާވެސްެ
ދެ ެބުރެއްގެެމަތިންެކޮންމެެފަހަރަކުެެ 2000/-ރުފިޔާގެެމަގުން ެޖުމްލަ ެެ4000/-
ގި ެކަމަށާއިެ ،މިގޮތުންެ ެ
ނެ ެ
ތް ެޑަސްބިން ެގަތީެެެެެެެ
ރުފިޔާ ެނެގި ެކަމަށާއި ެއަޙްމަދު ެނަޖީބުގެ ެހަށިގަނޑު ެލުމަށްޓަކައި ެއަޙްމަދު ެމުއްރަތު ެގަ ެ
އަޙްމަދު ެނަޖީބުގެ ެކޭޝް ެކާޑު ެބޭނުންކޮށްގެން ެއަޙްމަދު ެމުއްރަތު ެނެގި ެފައިސާއިން ެކަމަށާއި ެއަދި ެއެެ
ފައިސާއިން ެމަސްތުވާތަކެއްޗާއި ެސިނގިރޭޓުވެސް ެގަތް ެކަމަށާއިެ ،ދައުލަތުން ެއަޙްމަދު ެމުއްރަތުގެ ެމައްޗަށްެ
ކޮށްފައިވާ ެޤަޞްދުގައި ެމީހަކު ެމެރުމުގެ ެކުށް ެއަޙްމަދު ެމުއްރަތު ެކޮށްފައިވާކަމަށް ެއަޙްމަދު ެމުއްރަތުެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
ވެބްސައިޓް | URL: www.supremecourt.gov.mv :ފެކްސް | Fax: + 960 3008554 :ފޯންTel: + 960 3009990 :

ސަފްޙާ  26ގެ 11

ރަތުެއެދެނީެވީހާވެސްެއަވަހަކަށްެމައްސަލަެނިންމައިދިނުމަށްެކަމަށާއިެ،
އިޢުތިރާފުވާެކަމަށާއިެއަޙްމަދުެމުއް ެ
ލްެ
އަޙްމަދު ެމުއްރަތު ެއިތުރަށް ެދައްކާނެ ެވާހަކައެއް ެނެތްކަމަށް ެބުނެ ެބަޔާންކުރެވިދިޔަ ެގޮތުގެމަތިން ެކްރިމިނަ ެ
އިެެެެެ
ކޯޓުގެ ެއިސްވެ ެއިޝާރާތް ެކުރެވުނު ެޤަޟިއްޔާގެ ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހުގައި ެޤާޟީ ެކުރިމަތީގަ ެ
އަޙްމަދުެމުއްރަތުގެެއަމިއްލަެއިޚްތިޔާރުގައިެ،އެއްވެސްެމަޖުބޫރުކަމެއްނެތިެ،ހަމަބުއްދީގައިެހުރެެސާފުބަހުންެ،
ދައުލަތުން ެއަޙްމަދު ެމުއްރަތުގެ ެމައްޗަށް ެކޮށްފައިވާ ެޤަޞްދުގައި ެމީހަކު ެމެރުމުގެ ެކުށަށް ެއަޙްމަދު ެމުއްރަތުެ
އިޢުތިރާފުވެެޝަރީޢަތަށްެއަޙްމަދުެމުއްރަތުެބަޔާންދީފައިވާކަންެއެނގެންެއޮންނަެއޮތުމެވެ.


ފަސްވަނަ ެކަމަކީެ ،ކްރިމިނަލް ެކޯޓުގެ ެއިސްވެ ެއިޝާރާތް ެކުރެވުނު ެއެ ެކޯޓުގެެ

ނަންބަރު ެ 384/Cr-C/2012ޤަޟިއްޔާގެ ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހަށް ެެ 05ޖުލައި ެެ 2012ވަނަ ެދުވަހުެ،
އަޙްމަދު ެމުއްރަތު ެދީފައިވާ ެބަޔާނުގައި ެއަޙްމަދު ެމުއްރަތު ެފުލުހުންގެ ެތަޙްޤީޤު ެމަރުޙަލާގައި ެމި ެމައްސަލައާެ
ގުޅިގެން ެދީފައިވާެބަޔާނަކީ ެއެއްވެސް ެމަޖުބޫރުކަމެއްެނެތި ެއަޙްމަދު ެމުއްރަތު ެދީފައިވާ ެތެދުެބަޔާނެއްކަމަށްެ
ބުނެފައިވާތީެ،މިެމައްސަލައިގެެތަޙްޤީޤަށްެއަޙްމަދުެމުއްރަތުެެ 02ޖުލައިެެ 2012ގައިެދީފައިވާކަމަށްެބުނާެ
ދު ެމުއްރަތުގެެބަޔާނަށްެބަލާއިރުެއަޙްމަދުެމުއްރަތުެދިރިއުޅެމުންދަނީެއަޙްމަދުެމުއްރަތުގެެމަންމަގެެގެެ
އަޙްމަ ެ
ކަމުގައިވާ ެމެ .މަސްރޫރާ ެއެވެކިޔާ ެގޭގައި ެކަމަށާއި ެއަޙްމަދު ެމުއްރަތުގެ ެމަންމަގެ ެނަމުގައި ެބޭންކް ެއޮފްެ
ވެފައިވާެމައްސަލަ ެއާއިެއަދިެމެ.މަސްރޫރާެ
މޯލްޑިވްސްގައިެހުޅުވާފައިެއޮންނަެއެކައުންޓަކުންެފައިސާެމަދު ެ
އެވެކިޔާ ެގޯތީގެ ެބިން ެހަމަހަމަ ެއުޞޫލެއްނެތި ެބޭނުން ެކުރަމުން ެއަންނަ ެމައްސަލައާ ެގުޅިގެންެެެެެެ
އަޙްމަދު ެމުއްރަތުގެ ެމަންމަގެ ެލަފާގެ ެމަތިން ެމިކަމުގައި ެއަޙްމަދު ެމުއްރަތުމެންގެ ެފަރާތުން ެވަކާލާތުކުރާނެެ
ލުެެެެެ
ށް ެފެށި ެމަސައްކަތާ ެގުޅިގެން ެއެކި ެމީސްމީހުންގެ ެފަރާތުން ެޤާނޫނީ ެވަކީ ެ
ޤާނޫނީ ެވަކީލެއް ެހޯދުމަ ެ
އަޙްމަދުެނަޖީބުއާެގުޅޭެފޯންެނަންބަރުެލިބުމުންެެ 30ޖޫންެެ 2012ވަނަެދުވަހުގެެގާތްގަނޑަކަށްެެ19:30
ހާއިރުެއަޙްމަދުެމުއްރަތުގެެފޯނުންެއަޙްމަދުެނަޖީބަށްެފޯނުކޮށްެބުނެވުނުެމައްސަލަތައްެކުރިއަށްެގެންދިއުމަށްެ
ވަކީލެއްގެ ެގޮތުން ެމަސައްކަތް ެކޮށްދިނުމާމެދު ެއަޙްމަދު ެނަޖީބާ ެއަޙްމަދު ެމުއްރަތު ެވާހަކަ ެދެއްކުމުންެ
މިކަމުގައި ެއަޙްމަދު ެމުއްރަތުގެ ެމަންމަ ެއާއި ެއަދި ެއަޙްމަދު ެމުއްރަތާ ެއަޙްމަދު ެނަޖީބު ެބައްދަލުކޮށްެ
ތުެެެެެެ
ވާހަކަދައްކަން ެބޭނުންވާކަމަށް ެއަޙްމަދު ެނަޖީބު ެބުނުމުން ެއަޙްމަދު ެމުއްރަތުެ ،އަޙްމަދު ެނަޖީބު ެގާ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
ވެބްސައިޓް | URL: www.supremecourt.gov.mv :ފެކްސް | Fax: + 960 3008554 :ފޯންTel: + 960 3009990 :
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މެ .މަސްރޫރާ ެއަށް ެއައުމަށް ެބުނުމުން ެއަޙްމަދު ެމުއްރަތާއި ެއަޙްމަދު ެމުއްރަތު ެރައްޓެހިވެގެން ެއުޅޭެެެެެެެ
ށެ.ގޮއިދޫެ ،ރިހާބުެފާޠިމަތުެހަނާއާެދެ ެމީހުންެއެކުގައިެމެ.މަސްރޫރާ ގައިެއުޅެނިކޮށްެެ 30ޖޫންެެ2012
ށްެެެެ
ވަނަ ެދުވަހުގެ ެގާތް ެގަނޑަކަށް ެެ 20:30ހާއިރު ެއަޙްމަދު ެނަޖީބު ެއަޙްމަދު ެމުއްރަތުގެ ެފޯނަށް ެފޯނުކޮ ެ
ދެެ
ނާެއާެ ެ
މެ.މަސްރޫރާެކައިރީގައިެއަޙްމަދުެނަޖީބުެއިންކަމަށްެބުނުމުންެއަޙްމަދުެމުއްރަތުެއާއިެފާޠިމަތުެހަ ެ
މީހުންެގޭެދޮރުކައިރިންެއަޙްމަދުެނަޖީބާެބައްދަލުކޮށްެއަޙްމަދުެނަޖީބު ެގޮވައިގެންެމެ.މަސްރޫރާެގެއަށްވަދެެ
އެ ެކޮޓަރީގެ ެފުރަތަމަ ެފަންގިފިލާއަށް ެއަރައިެ ،އެެ
އަޙްމަދު ެމުއްރަތުމެން ެދިރިއުޅޭ ެކޮޓަރިއަށް ެވަދެ ެ ެ
ފަންގިފިލާގައި ެހުރި ެކަޅުކުލައިގެ ެއޮފީސްޗެއަރ ެދެއްކުމުން ެއަޙްމަދު ެނަޖީބު ެއެ ެގޮނޑީގައި ެއިށީނުމުންެ
އަޙްމަދުެނަޖީބުެގާތުެވެގެންެއުޅޭެގޮތާއިެކުރިއަށްެގެންދަންެބޭނުންވާެމައްސަލަތައްެކިޔައިދިނުމުގެެގޮތުންެ
އަޙްމަދު ެމުއްރަތުެ ،އަޙްމަދު ެނަޖީބާ ެދައްކަމުންދާ ެވާހަކަތަކަށް ެއަޙްމަދު ެނަޖީބު ެޖަވާބުދޭއިރު ެމުޅިންވެސްެ
އަމާޒުވަނީ ެފާޠިމަތު ެހަނާއަށްކަމަށް ެއަޙްމަދު ެމުއްރަތަށް ެފާހަގަކުރެވުމުންެ ،އަޙްމަދު ެނަޖީބުގެ ެބަސްެ
މޮށުންތެރިކަމާއިެވާހަކައިގެެރާގުެހުންނަނީެއަޙްމަދުެމުއްރަތުެހިތްހަމަޖެހޭެގޮތަށްެނޫންކަމަށްެފާޠިމަތުެހަނާެ
ގާތު ެއަޙްމަދު ެމުއްރަތު ެބުނުމުން ެފާޠިމަތު ެހަނާވެސް ެއަޙްމަދު ެނަޖީބުގެ ެއެ ެޢަމަލުގެ ެވާހަކަ ެބުނުމުންެ
އަޙްމަދު ެމުއްރަތު ެކުއްލިއަކަށް ެއަޙްމަދު ެނަޖީބު ެދެކެ ެރުޅިގަދަވެގެން ެދިޔަކަމަށާއި ެއަދި ެވަގުތުންެެެެެެ
އަޙްމަދު ެމުއްރަތު ެކޮޓަރިން ެނުކުމެ ެކޮޓަރިއާ ެގާތްގަނޑަކަށް ެެ 03ފޫޓް ެހުންނަވަރުގެ ެދުރުމިނުގައި ެހުރިެ
ބަދިގެ ެތެރޭގައި ެކަޅުކުލައިގެ ެމުއްގަނޑެއް ެލާފައި ެއޮތްެ ،ތިލައިގައި ެގާތްގަނޑަކަށް ެހަތަރު ެއިންޗިެ
ހުންނަވަރުގެ ެވަޅިއެއް ެހިފައިގެން ެއަޙްމަދު ެނަޖީބުއިން ެފަންގިފިލާއަށް ެއަރައިެ ،އެ ެވަގުތު ެކޮޓަރި ެތެރޭގައިެ
އްތަރުގެ ެމުށިކުލައިގެ ެޓޭޕް ެރޯލެއް ެނަގައިގެން ެޓޭޕްރޯލުން ެއަޙްމަދު ެނަޖީބުެ
އޮތް ެފޮށި ެބަންދުކުރާ ެވަ ެ
އިށީނދެގެންެއިންެގޮނޑީގެެއަތްގަނޑާއިެއަޙްމަދުެނަޖީބުގެެދެެއަތާއެކުެއޮޅާެއަޙްމަދުެނަޖީބުެގޮނޑިއާލައިެ
ކަމަށާއި ެއަދި ެހަމަ ެއެޓޭޕްެ
ދެ ެފައިވެސް ެއެެޓޭޕްރޯލުން ެގަދައަށް ެބަން ެ
ބަންކަމަށާއި ެއަދި ެއަޙްމަދުެނަޖީބުގެ ެ ެ
ރޯލުންެއަޙްމަދުެނަޖީބުގެެމޫނުމަތީގައިެވަށާޖެހެންދެންެއޮޅާެއަޙްމަދުެނަޖީބުެމޫނުމަތިވެސްެނިވާކުރިެކަމަށާއިެ
އެއިރުެގަނޑިންެގާތްގަނޑަކަށްެެ 30ޖޫންެެ 2012ވަނަެދުވަހުގެެެ 23:00ހާއިރުެވެދާނެ ެކަމަށާއިެ،އަދިެ
އޭގެ ެއިތުރުން ެއަޙްމަދު ެނަޖީބުގެ ެއަނގައަށް ެފޮތިގަނޑެއް ެބާރުކޮށް ެކޮށްޕާ ެއިތުރަށް ެ ެއަޙްމަދުެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
ވެބްސައިޓް | URL: www.supremecourt.gov.mv :ފެކްސް | Fax: + 960 3008554 :ފޯންTel: + 960 3009990 :
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ނަޖީބުގެ ެމޫނު ެމަތީގައި ެޓޭޕްއޮޅާ ެބަންދުކުރި ެކަމަށާއި ެެ 01ޖުލައި ެެ 2012ވަނަ ެދުވަހުގެ ެއިރު ެއެރީެ،
ދަ ެކަމަށާއި ެކޮޓަރި ެތިރިން ެއަޙްމަދުެ
މިފަދައިން ެ ެ ެ ެއަޙްމަދު ެމުއްރަތުެ ،އަޙްމަދު ެނަޖީބު ެބަނދެގެން ެއިން ެ
މުއްރަތުގެ ެމަންމަ ެއުޅޭ ެއަޑު ެކޮންމެވެސް ެވަރަކަށް ެމައްޗަށް ެއިވެން ެފެށުމުން ެއަޙްމަދު ެނަޖީބު ެކަރުބުޑުންެ
އަޑުތައްެލައްވައިެއަޙްމަދުެނަޖީބުެއެތަނުގައި ެއިންކަންެއަންގަންެމަސައްކަތްެކުރަންެފެށުމުންެކުއްލިއަކަށްެ
އެކަމާ ެެެެ ެއަޙްމަދުެމުއްރަތުެއައިެރުޅީގައިެއަޙްމަދުެމުއްރަތުެގެންގުޅުނުެކަޅުކުލައިގެެމުށްގަނޑުެލާފައިެ
ދުެ
ން ެއަޙްމަ ެ
އޮތް ެއަދި ެތިލައިގައި ެގާތްގަނޑަކަށް ެހަތަރު ެއިންޗި ެހުރި ެވަޅި ެނަގައިެ ،އެ ެވަޅިން ެވަގުތު ެ
ންެ
ލާދި ެ
ލާދިން ެކަމަށާއިެ ،މިފަދައިން ެއަޙްމަދު ެނަޖީބަށް ެދެ ެފަހަރެއްގެ ެމަތިން ެޙަމަ ެ
ނަޖީބުގެ ެކަރަށް ެޙަމަ ެ
ށްެދިނުމާއެކުެއަޙްމަދުެނަޖީބުގެެކަރާެދިމާއިންެލޭތައްެ
ކަމަށާއިެމިފަދައިންެއަޙްމަދުެމުއްރަތުެއަޙްމަދުެނަޖީބަ ެ
އޮހޮރެން ެފެށިކަމަށާއި ެއެެވަގުތުެކޮޓަރި ެތެރޭގައި ެއޮތްެޓީޝާޓަކާއި ެއެ ެނޫންވެސްެއެ ެބާވަތުގެ ެއެއްޗަކުންެެެެ
އަޙްމަދު ެނަޖީބުގެ ެޒަޚަމްތަކުގައި ެއަޅައި ެލޭ ެމަނާކުރުމަށް ެމަސައްކަތް ެކުރި ެކަމަށާއިެއަދި ެއޭރު ެއެތަނުގައިެ
ންެ
އޮތްެއިސްޓާކީނުތަކެއްެބޭނުންކޮށްގެންެނަޖީބުގެެކަރުގައިެއިސްޓާކީނުެބޭނުންކޮށްެގޮށްޖެހިެކަމަށާއިެއެކަ ެ
ކުރީ ެލޭ ެމަނާކުރަން ެކަމަށްވިއަސް ެހިނދުކޮޅެއްގެ ެތެރޭގައި ެއަޙްމަދު ެނަޖީބުގެ ެޚަބަރު ެހުސްވެ ެއޭނާެ
އެ ެދުވަހުގެ ެ(ެ 01ޖުލައިެ
ޙްމަދުެމުއްރަތަށްެޔަޤީންވި ެކަމަށާއިެ ،އެއިރުެގާތްގަނޑަކަށްެގަޑިންެ ެ
މަރުވީކަންެއަ ެ
ެ2012ވަނަެދުވަހުގެ)ެެ7:00ހާއިރުވެދާނެެކަމަށާއިެދެންެއަޙްމަދުެމުއްރަތުެނިންމީެގޮނޑީގައިެމަރުވެފައިެ
ންެެެ
އިން ެއަޙްމަދު ެނަޖީބުގެ ެހަށިގަނޑު ެއިތުރު ެމީހަކަށް ެފެނުމުގެ ެކުރިން ެފޮރުވުމަށް ެކަމަށާއިެ ،އެގޮތު ެ
އަޙްމަދު ެނަޖީބުގެ ެއަތުގެ ެއިނގިލިތަކުގައި ެހުރި ެއަނގޮޓިތަކާއިެ ،އަޙްމަދު ެނަޖީބު ެލައިގެން ެހުރި ެގަމީހާއިެ
އންމެހައިެތަކެއްޗެއްެއަޙްމަދުެމުއްރަތުެނެގިކަމަށާއިެމިގޮތުންެއަޙްމަދުެނަޖީބުގެެ
ފަޓުލޫނުގެެޖީބުގައިެހުރިެ ެ
ންެ
ރޭގައި ެހުރި ެގިނަ ެޢަދަދެއްގެ ެފައިސާ ެއާއި ެއެހެނިހެ ެ
ފަޓްލޫނު ެޖީބުގައި ެއޮތް ެވޮލެޓްނަގައި ެއެ ެވޮލެޓް ެތެ ެ
މުހިއްމުެތަކެތިެނެގިކަމަށާއިެއޭގެތެރޭގައިެއަޙްމަދުެނަޖީބުގެެފަޓްލޫނުެޖީބުގައިެއޮތްެދެެފޯނުވެސްެހިމެނޭެ
ކަމަށާއި ެއެއަށްފަހު ެއަޙްމަދު ެނަޖީބުގެ ެހަށިގަނޑު ެފޮރުވާނެ ެގޮތަކާމެދު ެއަޙްމަދު ެމުއްރަތު ެވިސްނުމަށްފަހުެ،
ކުނި ެއަޅާ ެވައްތަރުގެ ެބޮޑު ެޑަސްބިނަކަށް ެއަޙްމަދު ެނަޖީބުގެ ެހަށިގަނޑު ެލުމަށް ެނިންމައިެ ،މިފަދައިންެ
ޖީބުެއަތުންެފެނުނުެފައިސާގެެތެރެއިންެ
އަޙްމަދުެމުއްރަތުެއަޙްމަދުެނަޖީބުެމަރާލުމަށްފަހުެއަޙްމަދުެނަ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
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ބައެއް ެފައިސާތައް ެއަޙްމަދުެމުއްރަތުގެ ެއަމިއްލަެބޭނުންތަކަށްެޚަރަދުކުރި ެކަމަށާއިެ ،އެއަށްފަހު ެެ 01ޖުލައިެ
ށް ެެ 14:15ހާއިރު ެއަޙްމަދު ެމުއްރަތުއާއި ެފާޠިމަތު ެހަނާއާ ެދެ ެމީހުންެ
ެ 2012ވަނަ ެދުވަހުގެ ެގާތްގަނޑަކަ ެ
ފިހާރައަކަށްގޮސް ެގާތްގަނޑަކަށް ެެ 04ފޫޓް ެއުސްމިނު ެޑަސްބިނެއް ެގަތް ެކަމަށާއި ެމި ެޑަސްބިން ެގަތުމަށާއިެ
އަދި ެޑަސްބިން ެގެއަށް ެގެނައުމަށް ެޚަރަދު ެކުރީ ެއަޙްމަދު ެނަޖީބުގެ ެފައިސާއިން ެކަމަށާއިެ ،އެއަށްފަހު ެމިެ
ޑަސްބިންެތެރެއަށްެއަޙްމަދުެނަޖީބުގެެހަށިގަނޑުެއެކޮޅުކޮޅުންެލުމަށްފަހުެއަޙްމަދުެނަޖީބުެލާފައިެއޮތްެމިެ
ންެެެެ
ގިފިލާގައި ެބެހެއްޓި ެކަމަށާއި ެއެފަހު ެ
ޑަސްބިން ެއަޙްމަދު ެމުއްރަތު ެދިރިއުޅޭ ެކޮޓަރީގެ ެފުރަތަމަ ެފަން ެ
އަޙްމަދުެމުރައްތާއިެފާޠިމަތުެހަނާެއާެދެެމީހުންެއަޙްމަދުެމުއްރަތުގެެގޭގައިެއުޅެނިކޮށްެެ01ޖުލައިެެ2012
ދުވަހުގެ ެގާތްގަނޑަކަށް ެެ 19:00ހާއިރު ެފުލުހުން ެއަޙްމަދު ެމުއްރަތުމެންގެ ެގެއަށް ެއައިސް ެމި ެޢަމަލުގެެ
ންެެެެ
ޙްމަދު ެމުއްރަތާ ެސުވާލުކުރުމުން ެއަޙްމަދު ެމުއްރަތުގެ ެޢަމަލަކު ެ
އެއްވެސް ެމަޢުލޫމާތެއް ެއެނގޭތޯ ެއަ ެ
އަޙްމަދު ެނަޖީބު ެމަރުވެފައިވާ ެކަމަށާއި ެއަދި ެއަޙްމަދު ެނަޖީބުގެ ެހަށިގަނޑު ެއަޙްމަދު ެމުއްރަތު ެދިރިއުޅޭެ
ކޮޓަރީގައިެއޮންނާނެކަމަށްެބުނެެފުލުހުންގެެގާތުގައިެއަޙްމަދުެމުއްރަތުެ،އަޙްމަދުެނަޖީބުެމަރާލިެމަރާލުމަށްެ
ސްެެެެ
އިޢުތިރާފުވި ެކަމަށާއި ެއަދި ެއަޙްމަދު ެމުއްރަތުގެ ެއަމިއްލަ ެއިޚްތިޔާރުގައި ެފުލުހުން ެގޮވައިގެން ެގޮ ެ
އަޙްމަދު ެނަޖީބުގެ ެމަރާލެވިފައިވާ ެހަށިގަނޑު ެއަޙްމަދު ެމުއްރަތު ެފުލުހުންނަށް ެދެއްކި ެކަމަށާއި ެއަދިެެެެ
އަޙްމަދު ެމުއްރަތު ެއަޙްމަދު ެނަޖީބު ެމަރާލުމަށް ެޢަމަލުކޮށްފައިވާ ެއެންމެހައި ެގޮތްތަކާއި ެބޭނުންކޮށްފައިވާެ
ތަކެއްޗެއް ެފުލުހުންނަށް ެދައްކާފައިވާނެ ެކަމަށާއި ެއަދި ެއަޙްމަދު ެމުއްރަތުެ ،އަޙްމަދު ެނަޖީބު ެމަރާލުމަށްފަހުެ
ށްެ
އަޙްމަދު ެނަޖީބުގެ ެހަށިގަނޑުން ެފައިބަމުން ެގޮސްފައިވާ ެލޭތައް ެފޮހުމަށާއި ެއެފަދަ ެހެއްކެއް ެއިތުރު ެމީހަކަ ެ
ފެނުނަ ެނުދިނުމުގެ ެގޮތުން ެލޭ ެފުހެން ެބޭނުންކުރި ެއެންމެހައި ެތަކެއްޗެއްވެސް ެއަޙްމަދު ެމުއްރަތު ެވާނީެ
ޖީބުއަށް ެއަޙްމަދު ެމުއްރަތު ެޙަމަލާދިން ެވަގުތުގައިެެެެެެެ
ދައްކާފަ ެކަމަށާއި ެމީގެއިތުރުން ެއަޙްމަދު ެނަ ެ
އަޙްމަދުެމުއްރަތުެޙަމަލާދޭންެބޭނުންކުރިެވަޅީގެެމުށްގަނޑާެހަމައިންެވަޅީގެެތިލަެބިންދައިގެންެގޮސްެވަޅީގެެ
ތިލަ ެއަޙްމަދު ެނަޖީބުގެ ެކަރުގެ ެހަށިގަނޑުގެ ެތެރެއަށް ެގޮސްފައިވާތީވެެ ،ވަޅީގެ ެމުއްގަނޑުބައި ެކޮޓަރީގެެ
ކަމަށް ެބުނެފައި ެވާނެކަމަށާއި ެމީގެއިތުރުން ެކޮޓަރިތެރޭގައި ެހުރިެ
ޢަލަމާރީގައި ެރައްކާކޮށްފައި ެއޮންނާނެ ެ
އަޙްމަދު ެމުއްރަތުެ
ތީގައި ެއޮޅުމަށް ެ ެ
ޙްމަދު ެނަޖީބުގެ ެއަތްފައި ެބަނުމަށާއި ެއަދި ެމޫނުމަ ެ
ޓޭޕްތަކަކީ ެއަ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ސަފްޙާ  26ގެ 15

ބޭނުންކޮށްފައިވާ ެޓޭޕްތަކެއްކަމަށް ެބުނެ ެއަޙްމަދު ެމުއްރަތު ެއަޙްމަދު ެނަޖީބު ެމަރާލުމުގެ ެގޮތުންެެެެެެ
އަޙްމަދު ެމުއްރަތު ެޢަމަލުކޮށްފައިވާ ެގޮތް ެވަރަށް ެތަފްޞީލުކޮށް ެކިޔައިދީ ެއަޙްމަދު ެމުއްރަތު ެއަޙްމަދު ެނަޖީބުެ
މަރާލާފައިވާެކަމަށްެސާފުބަހުންެއަޙްމަދުެމުއްރަތުެއިޢުތިރާފުވެެއެެބަޔާނުގައިެއަޙްމަދުެމުއްރަތުެސޮއިކޮށްެ
އިނގިލީގެ ެނިޝާން ެޖަހާފައިވާކަން ެއެނގެން ެއޮންނައިރުެ ،އަޙްމަދު ެމުއްރަތުގެ ެމި ެބަޔާނަކީ ެއެއްވެސްެ
މަޖުބޫރުކަމެއް ެނެތި ެއަޙްމަދު ެމުއްރަތު ެދީފައިވާ ެތެދު ެބަޔާނެއްކަމަށް ެކްރިމިނަލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރުެެެ
384/Cr-C/2012

ޤަޟިއްޔާގެ ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހަށް ެެ 05ޖުލައި ެެ 2012ވަނަ ެދުވަހުެެެެެެ،

އަޙްމަދު ެމުއްރަތު ެދީފައިވާ ެބަޔާނުގައި ެސާފުބަހުން ެއަޙްމަދު ެމުއްރަތު ެއިޢުތިރާފުވެފައި ެވުމުންެެެެެެ
އަޙްމަދު ެމުއްރަތު ެމި ެމައްސަލައާ ެގުޅިގެން ެެ 02ޖުލައި ެެ 2012ވަނަ ެދުވަހު ެފުލުހުންނަށް ެދީފައިވާ ެމިެ
ބަޔާނަކީެއަޙްމަދުެމުއްރަތުެމިެމައްސަލައިގެެޝަރީޢަތަށްެދީފައިވާެބަޔާނާެއެއްފަދަެގޮތަކަށްެޢަމަލުކުރުމަށްެ
ޤާނޫނީެގޮތުންެއެއްވެސްެހުރަހެއްެއޮތްެބަޔާނެއްެނޫންކަންެއެނގެންެއޮންނަކަމެވެ.


ހަވަނަ ެކަމަކީެ ،ތުހުމަތުކުރެވޭ ެމީހާ ެބުއްދި ެސަލާމަތުންހުރެ ެޝަރީޢަތުގެެ

މަޖިލީހުގައިވާ ެއިޢުތިރާފަކީ ެޝަރީޢަތުން ެއެއަށް ެޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ެޞައްޙަ ެއިޢުތިރާފެއް ެކަމާއި ،އަދިެ
ޝަރީޢަތަށްެޤަބޫލުކޮށްގެންެނުވާނެެއިޢުތިރާފަކީެމަޖުބޫރުެކޮށްގެންނާއިެޤާނޫނާެޚިލާފަށްެހޯދާެއިޢުތިރާފުކަންެ
ރުެ
ންބަ ެ
ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 52ވަނަ ެމާއްދާއިން ެސާފުކޮށް ެއެނގެން ެއޮންނައިރު ެކްރިމިނަލް ެކޯޓުގެ ެނަ ެ
ެ 384/Cr-C/2012ޤަޟިއްޔާގައިެއަޙްމަދުެމުއްރަތުގެެމައްޗަށްެއުފުލިފައިވާެޤަޞްދުގައި ެމީހަކުެމެރުމުގެެ
ނަލް ެކޯޓުގެ ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހުގައި ެޤާޟީ ެކުރިމަތީގައިެ
ކުށަށް ެެ 03ޖުލައި ެެ 2012ވަނަ ެދުވަހު ެކްރިމި ެ
ން ެހުރެެ ،އެއްވެސްެ
އަޙްމަދު ެމުއްރަތުގެ ެއަމިއްލަ ެރުހުމާއި ެއިޚްތިޔާރުގައިެ ،ބުއްދި ެސަލާމަތު ެ
މަޖުބޫރުކަމެއްނެތިެއޭނާގެެނަފުސުގެެމައްޗަށްެވެފައިވާެބަޔާންވެދިޔަެއިޢުތިރާފުތަކާއިެ،އަދިެމީގެއިތުރުންެމިެ
މައްސަލައާއި ެގުޅިގެން ެއަޙްމަދު ެމުއްރަތު ެެ 02ޖުލައި ެެ 2012ވަނަ ެދުވަހު ެޕޮލިހަށް ެދީފައިވާ ެއިސްވެެ
އިޝާރާތްެކުރެވުނުެބަޔާނަކީެއެއްވެސްެމަޖުބޫރުކަމެއްެނެތިެއަޙްމަދުެމުއްރަތުެދީފައިވާެތެދުެބަޔާނެއްކަމަށްެ
ރު ެެ 384/Cr-C/2012ޤަޟިއްޔާގެެޝަރީޢަތުގެެމަޖިލީހަށްެެ 05ޖުލައިެެ2012
ކްރިމިނަލްެކޯޓުގެެނަންބަ ެ
ތުެެެެެެ
ވަނަ ެދުވަހު ެއަޙްމަދު ެމުއްރަތު ެދީފައިވާ ެބަޔާނުގައި ެސާފުބަހުން ެބުނެފައިވުމުން ެއަޙްމަދު ެމުއްރަ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
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ެ02ޖުލައިެެ2012ވަނަެދުވަހުެފުލުހުންނަށްެމިެމައްސަލައާެގުޅިގެންެދީފައިވާެބަޔާނަކީެއަޙްމަދުެމުއްރަތުެ
މި ެމައްސަލައިގެ ެޝަރީޢަތަށް ެދީފައިވާ ެބަޔާންތަކާ ެއެއްފަދައަކަށް ެޢަމަލުކުރުމަށް ެޤާނޫނީ ެގޮތުން ެއެއްވެސްެ
ހުރަހެއްެއޮތްެބަޔާނެއްެނޫންކަންެއެނގެންެއޮންނާތީެ ،އެެބަޔާނުގައިެއަޙްމަދުެމުއްރަތުެއަމިއްލަެނަފްސުގެެ
ފުތަކާއިެމިެއެންމެހާެއިޢުތިރާފުތަކަކީ ެޝަރީޢަތަށްެޤަބޫލުކުރެވޭެޞައްޙަެ
މައްޗަށްެވެފައިވާެއެންމެހާެއިޢުތިރާ ެ
އިޢުތިރާފުތަކެއް ެކަންެޤާނޫނުއަސާސީގެެެ52ވަނަެމާއްދާއަށްެރިޢާޔަތްކޮށްެބެލުމުންެއެނގެންެއޮންނާތީެއާއިެ
އަދި ެމީގެއިތުރުން ެޝަރުޢީެނަޒަރަކުން ެބަލާއިރުެ ،ޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހުގައި ެޤާޟީގެެކުރިމަތީގައި ެމީހަކުވާެ
އިޢުތިރާފުން ެރުޖޫޢުވުމާ ެގުޅޭގޮތުން ެއިސްލާމީ ެފިޤުހުގައި ެބަޔާންކުރެވިފައިވާ ެކަންކަމަށް ެބަލާއިރު ެއެފަދަެ
ތްﷲގެެ
އިޢުތިރާފުެޤަބޫލުކުރުމާއިެނުކުރުމުގައިެދެެޙާލަތެއްވާކަމާއިެމިގޮތުންެފުރަތަމަެޙާލަތަކީެހަމައެކަނިެމާ ެ
ޙައްޤު ެއެކުލެވޭ ެކަމެއްގައިވެވޭ ެއިޢުތިރާފުކަމާއިެ ،މީގެ ެމިސާލަކީ ެއިސްލާމީ ެޝަރީޢަތުގައި ެޙައްދުެ
މުގެެދަރިއެއްގެެޙައްޤެއްެއެކުލެވޭެކަމެއްގައިެ
ކަނޑައެޅިފައިވާެޒިނޭފަދަެކުށްތައްެކަމާއިެ،ދެވަނަެޙާލަތަކީެއާދަ ެ
ވެވޭ ެއިޢުތިރާފުކަމާއި ެމީގެތެރެއިން ެފުރަތަމަ ެބަޔާންކުރެވުނު ެޙާލަތުގައި ެވެވޭ ެއިޢުތިރާފުން ެރުޖޫޢުވެއްޖެނަމަެ
އެފަދަ ެރުޖޫޢަވުން ެޤަބޫލުކުރުމަށް ެހުރަހެއް ެނެތްކަން ެމިކަމާ ެގުޅިގެން ެއިސްލާމީ ެޝަރުޢުގައި ެއައިސްފައިވާެ
ދަލީލުތަކަށް ެރިޢާޔަތްކޮށް ެއިސްލާމީ ެފިޤުހު ެޢިލްމުވެރިން ެބަޔާންކުރައްވާފައިވާ ެފިޤުޙުގެ ެއަޙްކާމްތަކުންެ
ޤިޞާޞްގެެމައްސަލަތައްެފަދަެއާދަމުގެ ެދަރިއާގެެޙައްޤުެއެކުލެވިގެންވާެކަމެއްގައިެ
އެނގޭކަމާއިެނަމަވެސްެ ެ
މީހަކުވާ ެއިޢުތިރާފުން ެރުޖޫޢުނުވެވޭނެކަން ެއިސްލާމީ ެޝަރީޢަތުގެ ެފިޤުހު ެޢިލްމުވެރިން ެއިސްލާމީ ެފިޤުހުެ
ފޮތްތަކުގައިެބަޔާންކުރައްވާފައިވާެފިޤްހުގެެއަޙްކާމްތަކުންެއޮޅުމެއްނެތިެސާފުކޮށްެއެނގެންެއޮތުމުންނާއިެއަދިެ
މީގެއިތުރުންެކްރިމިނަލްެކޯޓުގެެނަންބަރު ެެ 384/Cr-C/2012ޤަޟިއްޔާގައިެއަޙްމަދުެމުއްރަތުގެެމައްޗަށްެ
ފުތަކުންެ
އުފުލިފައިވާ ެޤަޞްދުގައި ެމީހަކު ެމަރާލުމުގެ ެކުށަށް ެއަޙްމަދު ެމުއްރަތު ެވެފައިވާ ެއިޢުތިރާ ެ
ންެ
ރުޖޫޢުވުމަށްޓަކައި ެކްރިމިނަލްެކޯޓުގައި ެބަޔާންވެދިޔަ ެޤަޟިއްޔާ ެއިސްތިއުނާފުކޮށް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓު ެ
ގައި ެއަޙްމަދު ެމުއްރަތުގެެ
ނަންބަރު ެެ 2013/HC-A/84ޤަޟިއްޔާގެ ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހު ެ
ބެލި ެއެ ެކޯޓުގެ ެ ެ
އިެެެެެ
ފަރާތުން ެފާހަގަކޮށްފައިވާ ެމައިގަނޑު ެސަބަބަކީ ެއަޙްމަދު ެނަޖީބު ެމަރާލިތާ ެެ 24ގަޑިއިރު ެތެރޭގަ ެ
އަޙްމަދު ެމުއްރަތުގެ ެކުޑަކަމުދާ ެތަކެތި ެތަޙްލީލުކުރެވިފައި ެވާއިރު ެއެ ެތަޙުލީލު ެރިޕޯޓުން ެއަޙްމަދުެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
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ންެ
ތީ ެ"އޯޕިއޭޓްސް" ެކިޔާ ެމާއްދާއަކަށް ެޕޮޒިޓިވް ެވެފައިވާކަމަށް ެދައްކާފައި ެވުމު ެ
މުއްރަތުގެ ެކުޑަކަމުދާ ެތަކެ ެ
އަޙްމަދު ެނަޖީބު ެމަރާލިއިރު ެއަޙްމަދު ެމުއްރަތު ެހުރީ ެމަސްތުވެފައިވާ ެޙާލަތުގައި ެކަމަށް ެބެލެވޭތީ ެމަސްތުގެެ
ޙާލުގައިެހުރެެއަޙްމަދުެމުއްރަތުއަށްެއަޙްމަދުެނަޖީބުެމަރާލެވިފައިވަނީެޤަޞްދުގައިެނޫންކަމަށްެބުނެެއަޙްމަދުެ
ރު ެެ2013/HC-A/84
ސަބަބުކަން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަ ެ
މުއްރަތުގެ ެފަރާތުން ެދައްކާފައިވާ ެ ެ
ގެެ
ޤަޟިއްޔާގެ ެރިޕޯޓުން ެއެނގެން ެއޮންނައިރުެ ،އަޙްމަދު ެމުއްރަތު ެއިސްވެ ެއިޝާރަތްކުރެވުނު ެހައިކޯޓު ެ
ޤަޟިއްޔާގެ ެޝަރީޢަތުގެެމަޖިލީހުގައިެވާހަކަދެއްކުމަށްެދެވުނުެފުރުޞަތުގައިެ ،ނޭނގި ެކަމެއްކުރެވޭ ެވަރަކަށްެ
ޚުދުެއަޙްމަދުެމުއްރަތުެއިޢުތިރާފުވެފައިވާކަންެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
އަދިެދުވަހަކުވެސްެމަސްތުވެފައިެނުވާނެކަމަށްެ ެ
ހައިކޯޓުގެެއިސްވެެއިޝާރާތްެކުރެވުނުެޤަޟިއްޔާގެެރިޕޯޓުންެއެނގެންެއޮންނާތީެއާއިެއަދިެމީގެ ެއިތުރުންެ،
އިފައި ެވާނެކަމަށް ެއަޙްމަދު ެމުއްރަތު ެބުނެފައި ެވީނަމަވެސްެ
އަޙްމަދު ެނަޖީބު ެމަރާލުމުގެ ެކުރިން ެބަނގުރާބޮ ެ
އެގޮތަށް ެއަޙްމަދު ެމުއްރަތު ެއެފަދަ ެތަކެތި ެބޭނުންކުރީ ެއެއްވެސް ެފަރާތެއް ެއޭނާއަށް ެމަޖުބޫރުކޮށްގެންެ
ނޫންކަމާއި ެއަދި ެއެ ެތަކެތި ެބޭނުންކުރީ ެއޭނާގެ ެފުރިހަމަ ެއިޚްތިޔާރުގައި ެކަމަށް ެއަޙްމަދު ެމުއްރަތުެ
ޝަރީޢަތުގައި ެއިޢުތިރާފުވެފައި ެވާކަން ެއެނގެން ެއޮންނައިރު ެއިސްލާމީ ެފިޤުހުގެ ެހުރިހާ ެމަޛުހަބުތަކެއްެ
އިއްތިފާޤުވެފައިވާ ެގޮތުގައި ެއެ ެމީހެއްގެ ެއަމިއްލަ ެއިޚްތިޔާރުގައި ެމަސްތުވާ ެއެއްޗެއް ެބޭނުންކޮށްގެން ެހުރެެ
ޤަޞްދު ެމަރެއްކަމުގައި ެބެލެވޭނެ ެޢަމަލެއް ެހިންގައިގެން ެމީހަކު ެމަރުވެއްޖެނަމަެ
އިސްލާމީ ެޝަރީޢަތުގައި ެ ެ
އޭނާގެެކިބައިން ެއެެސަބަބަށްޓަކައި ެޤިޞާޞްެހިފުމަށްެހުރަހެއްެނެތްކަން ެއިސްލާމީެފިޤުހުގެެއަޙްކާމުތަކުންެ
އެނގެން ެއޮތުމުން ެއަޙްމަދު ެމުއްރަތު ެޤަޞްދުގައި ެއަޙްމަދު ެނަޖީބު ެމަރާލައިފައިވާކަމަށް ެބަޔާންވެދިޔަެ
ގޮތުގެމަތިންެވެފައިވާެއިޢުތިރާފުންެރުޖޫޢުވުމަށްޓަކައިެއަޙްމަދުެމުއްރަތުގެެފަރާތުންެހައިކޯޓުގެެޝަރީޢަތަށްެ
އަޙްމަދުެމުއްރަތުގެެފަރާތުންެހުށަހަޅާފައިވާެބަޔާންވެދިޔަެސަބަބަކީެ،ޝަރުޢީެއަދިެޤާނޫނީެހަމަތަކުގެެމަތިންެ
އިގައި ެއަޙްމަދުެމުއްރަތުގެެމައްޗަށްެ
އެނގެންެއޮންނާތީެމިެމައްސަލަ ެ
ޤަބޫލުކުރެވޭެފަދަެސަބަބެއްެނޫންކަންެ ެ
ޞްދުގައި ެމީހަކު ެމެރުމުގެ ެކުށަށް ެއަޙްމަދު ެމުއްރަތު ެވެފައިވާ ެބަޔާންވެދިޔަ ެއިޢުތިރާފަތަކަކީެ
އުފުލިފައިވާ ެޤަ ެ
ޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެހަމަތަކުގެ ެމަތިން ެބަލާއިރު ެޞައްޙަ ެރަނގަޅު ެއިޢުތިރާފުތަކެއް ެނޫންކަމަށް ެބެލެވޭނެެ
އިގައިެ
ތަނެއް ެނެތުމާއި ެއަދި ެބަޔާންވެދިޔަ ެކަންކަމުގެ ެމައްޗަށް ެރިޢާޔަތްކޮށް ެބެލުމުން ެމި ެމައްސަލަ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
ވެބްސައިޓް | URL: www.supremecourt.gov.mv :ފެކްސް | Fax: + 960 3008554 :ފޯންTel: + 960 3009990 :
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ހިމެނޭެކުށަށްެއަޙްމަދުެމުއްރަތުެވެފައިވާެއިޢުތިރާފުތަކުންެރުޖޫޢަވުމަށްެދައްކާފައިވާެވާހަކަތަކަކީެހަރުދަނާެ
ރަނގަޅުެއަސާސްެއެއްގެެމައްޗަށްެބިނާކޮށްެއަޙްމަދުެމުއްރަތުގެެފަރާތުންެދައްކާފައިވާެވާހަކަތަކެއްެކަމުގައިެ
ބެލެވޭނެެހަރުދަނާެސަބަބުތަކެއްެއަޙްމަދުެމުއްރަތުގެެފަރާތުންެދެއްކިފައިނުވާކަންެއެނގެންެއޮތުމެވެ.


ނީެ
ހަތްވަނަ ެކަމަކީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުން ެމި ެމައްސަލަ ެނިންމާފައިވަ ެ

ންޓްެއޮން ެސިވިލްެއެންޑްެޕޮލިޓިކަލްެރައިޓްސްެ(އައި.ސީ.ސީ.ޕީ.އާރ)"ެ(މަދަނީެ
ވްނެ ެ
"އިންޓަރނޭޝަނަލްެކޮ ެ
އަދިެސިޔާސީެޙައްޤުތަކާބެހޭެޢަހުދުެެ)1966ގެެެ 14ވަނަެމާއްދާގެެ(ެ)3އާއިެއަދިެއެެމާއްދާގެެ(ެ)3ގެެ
(ެ )aއާއި ެ(ެ )gއަށް ެރިޢާޔަތް ެކުރެވިގެން ެނޫންކަން ެދޭހަވާ ެޢިބާރާތުން ެމި ެމައްސަލައާ ެގުޅިގެންެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެމި ެޤަޟިއްޔާގެ ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހުގައި ެއަޙްމަދު ެމުއްރަތުގެ ެދިފާޢުގައިެ
ޤްވާމީެ
ސްވެ ެއިޝާރާތްކުރެވުނު ެބައިނަލްއަ ެ
އޭނާގެ ެވަކީލު ެވާހަކަ ެދައްކާފައިވާކަން ެއެނގެން ެއޮންނާތީ ެއި ެ
ޢަހުދުގެ ެެ 14ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ެ )3ވަނަ ެނަންބަރަށް ެބަލާއިރު ެއެ ެމާއްދާގެ ެއެ ެނަންބަރަކީެ ،ކުށެއްގެެ
ތުހުމަތުގައިވާެކޮންމެެމުއްތަހަމަކަށްެއޭނާގެެމައްސަލަެކޯޓުގައިެބެލެވެމުންދާެހިނދުެ،ހަމަހަމަ ެއުޞޫލަކުންެ
ގެންވާކަމަށްެ
ބި ެ
ނާތު ެ(ގެރެންޓީ) ެތަކެއް ެލި ެ
އެ ެމާއްދާގެ ެއެ ެނަންބަރުގެ ެދަށުގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެޟަމާ ެ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ެނަންބަރެއް ެކަމާއިެ ،އަދި ެބުނެވުނު ެމާއްދާގެ ެ(ެ )3ގެ ެ(ެ )aއަށްބަލާއިރު ެއެ ެއަކުރުގައިެ
ބުނަނީ ެއެ ެމީހެއްގެ ެމައްޗަށް ެތުހުމަތު ެކުރެވިފައިވާ ެކުށުގެ ެތަބީޢަތަކީ ެކޮބައި ެކަމާއިެ ،އަދި ެއެ ެތުހުމަތުެ
ބިނާކުރާ ެސަބަބު ެއެކަށީގެންވާ ެތަފްޞީލާއެކު ެއޭނާއަށް ެދޭހަވާ ެބަހަކުން ެލަސްނުކޮށް ެއަންގަން ެވާނެކަމަށްެ
ކަމުގައިެކަމާއިެ ،އަދިެބުނެވުނުެއަޙުދުގެެެ 14ވަނަެމާއްދާގެެ(ެ)3ގެެ(ެ )gއަށްެބަލާއިރުެ،އެެއަކުރުގައިެ
ބުނަނީ ެމީހެއްގެ ެއަމިއްލަ ެނަފުސުގެ ެމައްޗަށް ެހެކިބަސް ެދިނުމަށް ެނުވަތަ ެކުށަށް ެއިޢުތިރާފުވުމަށް ެއޭނާއަށްެ
ންެ ،ބުނެވުނުެއަޙުދުގެެބުނެވުނުެމާއްދާތަކަށްެބެލުމުންެ
އެއްވެސްެމަޖުބޫރެއްެކޮށްގެންެނުވާނެކަމަށްެކަމުގައިކަ ެ
އެނގެންެއޮންނައިރުެ،ކްރިމިނަލްެކޯޓުގެެނަންބަރުެެ 384/Cr-C/2012ޤަޟިއްޔާގައިެއަޙްމަދުެމުއްރަތުގެެ
ޢުވާއަކީެކޮބައިކަމާއިެ،އަދިެއެެދަޢުވާގައިެބުނާެކުށަކީެކޮބައިކަމާއިެ،އަދިެއެެދަޢުވާެ
މައްޗަށްެއުފުލިފައިވާެދަ ެ
ބިނާކުރާެސަބަބުތައްެވަރަށްެސާފުކޮށްެޞަރީޙަެޢިބާރާތުންެއެކަށީގެންވާެތަފްޞީލީެގޮތެއްގައި ެއެެދަޢުވާގެެ
ސީޣާގައިެބަޔާންކުރެވިފައިެވާކަންެއެެދަޢުވާގެެޞީޣާއަށްެބެލުމުންެސާފުކޮށްެއެނގެންެއޮންނައިރުެ،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ކްރިމިނަލް ެކޯޓުން ެއެ ެދަޢުވާ ެބެލުމަށް ެެ 03ޖުލައި ެެ 2012ވަނަ ެދުވަހު ެބޭއްވުނު ެއެ ެދަޢުވާގެ ެފުރަތަމަެ
އިވާ ެޤަޞްދުގައި ެމީހަކު ެމަރާލުމުގެ ެކުށުގެެ
އަޑުއެހުމުގައި ެދައުލަތުން ެއަޙްމަދު ެމުއްރަތުގެ ެމައްޗަށް ެއުފުލާފަ ެ
ދު ެމުއްރަތު ެއެއްވެސް ެމަޖުބޫރުކަމެއްނެތިެ ،ފުރިހަމަެ
ދަޢުވާ ެރަނގަޅަށް ެސާފުވެއްޖެކަމަށް ެއަޙްމަ ެ
އިޚްތިޔާރުގައިެ،ބާލިޣުވެެތަޞައްރުފުެފުދިފައިވާެޙާލުެކޯޓަށްެބަޔާންދީފައިވާ ެކަމާއިެ،އަދިެޤާނޫނުއަސާސީގެެ
އެެ
ެ 51ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ބ) ެއާއި ެ(ޅ) ެއާއި ެެ 53ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ށ) ެގެ ެދަށުން ެކުށެއްގެ ެތުހުމަތުގައި ެ ެ
ޗަށްެދަޢުވާެކުރެވޭެމުއްތަހަމުންނަށްެލިބިދީފައިވާެއެންމެހައިެޙައްޤުތަކެއްެއަޙްމަދުެމުއްރަތުގެެ
މީހެއްގެެމައް ެ
އަމިއްލަ ެއިޚްތިޔާރުގައި ެދޫކޮށްލީކަމަށް ެބުނެެ ،އެއްވެސް ެމަޖުބޫރުކަމެއްނެތިެ ،ފުރިހަމަ ެއިޚްތިޔާރުގައިެ،
ބުއްދިސަލާމަތުން ެހުރެ ެއެ ެޤަޟިއްޔާގައި ެއަޙްމަދު ެމުއްރަތުގެ ެމައްޗަށް ެއުފުލިފައިވާ ެޤަޞްދުގައި ެމީހަކުެ
ހ ެޝަރުތުތަކެއްެ
މަރާލުމުގެ ެކުށަށްެ ،ޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީގޮތުން ެއިޢުތިރާފުގައި ެފުރިހަމަވާންޖެހޭ ެހުރި ާ
ފުރިހަމަވާ ެގޮތުން ެސާފު ެޞަރީޙަ ެޢިބާރާތުން ެއަޙްމަދު ެމުއްރަތު ެޝަރީޢަތުގައި ެއިޢުތިރާފުވެފައިވާކަން ެޚުދުެ
އަޙްމަދުެމުއްރަތުގެެބަހުންެއެނގެންެއޮތުމުންެއަޙްމަދުެމުއްރަތުގެެމައްޗަށްެއުފުލިފައިވާެމިެދަޢުވާެކޯޓުންެ
ބަލަން ެފަށާފައިވަނީެ ،އަދި ެމައްސަލައާ ެގުޅިގެން ެއަޙްމަދު ެމުއްރަތު ެޝަރީޢަތަށް ެދީފައިވާ ެބަޔާންތަކުގައިެ
ކުށްކުރި ެކަމުގެ ެމައްޗަށް ެއޭނާގެ ެއަމިއްލަ ެނަފްސުގެ ެމައްޗަށް ެބަޔާންކުރެވިދިޔަ ެގޮތުގެމަތިން ެވެފައިވާެ
އިޢުތިރާފުތަކަކީ ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެހަމަތަކުގެ ެމަތިން ެޞައްޙަ ެރަނގަޅު ެއިޢުތިރާފުތަކެއް ެކަމަށް ެދަށުެ
ޤްވާމީެޢަހުދުގެެެ 14ވަނަެ
ކޯޓުންނާއިެއިސްތިއުނާފީެކޯޓުންެބަލާފައިވަނީެއިސްވެެބަޔާންކުރެވިދިޔަެބައިނަލްއަ ެ
މާއްދާގެ ެ(ެ )3އާއި ެއަދި ެއެ ެމާއްދާގެ ެ(ެ )3ގެ ެ(ެ )aއާއި ެ(ެ )gގައި ެކަނޑައެޅިފައިވާ ެއުޞޫލުތަކާެ
ލާފަށްކަމަށްެބެލެވޭނެެތަނެއްެނެތުމެވެ.
ޚި ެ


އަށްވަނަެކަމަކީެ،ކްރިމިނަލްެކޯޓުގެެނަންބަރު ެެ 384/Cr-C/2012ޤަޟިއްޔާގައިެ

ދައުލަތުގެެފަރާތުންެއަޙްމަދުެމުއްރަތުގެެމައްޗަށްެކޮށްފައިވާެޤަޞްދުގައިެމީހަކުެމެރުމުގެެކުށުގެެދަޢުވާއަށްެ
އަޙްމަދު ެމުއްރަތުގެ ެއަމިއްލަ ެއިޚްތިޔާރުގައިެ ،އެއްވެސް ެމަޖުބޫރުކަމެއްނެތިެ ،ހަމަބުއްދީގައި ެހުރެެ ،ބާލިޣުވެެ
ތަޞައްރަފު ެފުދިފައިވާ ެޙާލުގައި ެހުރެ ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހުގައި ެއަޙްމަދު ެމުއްރަތު ެސާފުބަހުން ެވެފައިވާެ
ބަޔާންވެދިޔަެއިޢުތިރާފުތަކަކީެތެދުެޙަޤީޤަތެއްގެެމައްޗަށްެވެފައިވާެއިޢުތިރާފުތަކެއް ެކަންެކަށަވަރުކޮށްެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
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ދެނިވި ެހެއްކާއި ެޤަރީނާތައް ެކަމަށް ެދައުލަތުން ެދެކޭ ެތަކެތި ެކްރިމިނަލް ެކޯޓުގެ ެއިސްވެ ެއިޝާރާތްކުރެވުނުެ
ޤަޟިއްޔާގެެޝަރީޢަތަށްެދައުލަތުގެެފަރާތުންެހުށަހަޅާފައިވާެކަމާއިެ،މިގޮތުންެއެެޤަޟިއްޔާގެެޝަރީޢަތަށްެ
ކުގެ ެތެރޭގައި ެއަޙްމަދު ެމުއްރަތު ެކުށަށް ެއިޢުތިރާފުވެ ެދެއްކިެ
ދައުލަތުން ެހުށަހަޅާފައިވާ ެހުށަހެޅުންތަ ެ
ވާހަކަތަކުގައި ެއަޙްމަދު ެނަޖީބުގެ ެމަރުވެފައިވާ ެހަށިގަނޑު ެފޮރުވަން ެއަޙްމަދު ެމުއްރަތު ެގަތްކަމަށް ެބުނާެ
ޑުެ
ޑަސްބިންެގަތްެފިހާރައިގެެމުވައްޒަފުެދީފައިވާެބަޔާނާއިެދެ ެފަހަރެއްގެެމަތިންެއަޙްމަދުެނަޖީބުގެެކޭޝްކާ ެ
ބޭނުންކޮށްގެން ެފައިސާ ެނަގާފައިވާކަން ެއެނގޭ ެބޭންކް ެއޮފް ެމޯލްޑިވްސްގެ ެބޭންކް ެސްޓޭޓްމަންޓާއިެެެެ
އަޙްމަދުެމުއްރަތުެއަޙްމަދުެނަޖީބުގެެއެކައުންޓުންެފައިސާެނެގުމަށްފަހުެ ،އައިެ.ޖީެ.އެމްެ.އެޗްގެެތެރެއިންެ
ކޮށްގެން ެނެގިފައިވާެ
ކެންޓީނަށް ެގޮސްފައިވާކަން ެއެނގޭ ެއައި.ޖީ.އެމް.އެޗްގެ ެސީސީޓީވީ ެފްޓޭޖް ެބޭނުން ެ
ގޭގެ ެވެރިފަރާތް ެމިކަމާ ެގުޅިގެން ެދީފައިވާ ެބަޔާނާއި ެމިެ
ފޮޓޯތަކާއި ެމި ެދަޢުވާގައި ެބުނާ ެޙާދިޘާ ެހިނގި ެ ެ
ހާދިޘާގެ ެސީން ެއޮފް ެކްރައިމްގެ ެދެ ެރިޕޯޓާއި ެއަޙްމަދު ެނަޖީބު ެމަރުވި ެސަބަބުތައް ެއިތުރަށް ެސާފުކޮށްދޭެ
ޓް ެޑެޑް ެރިޕޯޓާއި ެމައްސަލައިގެ ެފިޒިކަލް ެއެގްޒަމިނޭޝަން ެރިޕޯޓާއިެެެެެެެެ
އައި.ޖީ.އެމް.އެޗްގެ ެބްރޯ ެ
އަޙްމަދު ެމުއްރަތުގެ ެފޯނުގެ ެއެނަލަސިސް ެރިޕޯޓާއި ެޕޮލިހަށް ެމި ެޙާދިޘާގެ ެމަޢުލޫމާތު ެފޯރުކޮށްދިން ެފަރާތުގެެ
ބަޔާނާއި ެއަދި ެއެ ެފަރާތުގެ ެފޯނު ެއެނަލަސިސް ެރިޕޯޓް ެއާއި ެމި ެޙާދިޘާގެ ެސީންގެ ެވަސް ެކެނޑުމަށްޓަކައިެ
އަޙްމަދު ެމުއްރަތު ެގަތްކަމަށް ެބުނާ ެއެއަރ ެފްރެޝްނާ ެފުޅި ެގަތްކަމަށް ެބުނާ ެފިހާރައިގެ ެސޭޓް ެދީފައިވާެ
ތަކެތިެ
ބަޔާނާއިެޙާދިޘާގެެސީންއަށްެދިޔަެތިންެފުލުހަކުެދީފައިވާެބަޔާންތަކާއިެއަޙްމަދުެމުއްރަތުގެެކުޑަކަމުދާެ ެ
ބުގެެބްލަޑްެސާމްޕަލްެރިޕޯޓާއިެމަރުޙޫމްެއަޙްމަދުެނަޖީބުގެެ
ތަޙްލީލުކުރެވުނުެރިޕޯޓާއި މަރުޙޫމްެއަޙްމަދުެނަޖީ ެ
އި ެމައްސަލައިގެ ެޙާދިޘާެ
ކަރަށް ެވަޅިއެއް ެހެރިފައިވާ ެމަންޒަރު ެދައްކުވައިދޭ ެފޮޓޯތަކާއި ެހެރިފައިވާ ެވަޅިއާ ެ
ހިނގިތަނުން ެފެނުނު ެމުއްގަނޑު ެއިމޭޖް ެކުރެވިފައިވާ ެރިޕޯޓާއި ެފިންގަރޕްރިންޓް ެކޮމްޕެރިޒަން ެރިޕޯޓާއި ެމިެ
އެންމެހައި ެތަކެތި ެހިމެނިފައިވާކަން ެމައްސަލައާ ެގުޅިގެން ެދައުލަތުގެ ެފަރާތުން ެޝަރީޢަތަށް ެދީފައިވާެ
ންނާއި ެތަކެތިން ެއެނގެން ެއޮންނައިރު ެމި ެމައްސަލައިގެ ެޝަރީޢަތަށް ެދައުލަތުންެ
ތަކާއި ެލިޔުންތަކު ެ
ބަޔާން ެ
އަޙްމަދު ެމުއްރަތާ ެދެކޮޅަށް ެހެއްކާއި ެޤަރީނާގެ ެގޮތުގައި ެހުށަހަޅާފައިވާ ެކަމަށް ެދައުލަތުން ެބަޔާންކޮށްފައިވާެ
އެންމެހައި ެތަކެތީގެ ެތެރެއިން ެއަޙްމަދު ެމުއްރަތު ެއިންކާރުކުރާ ެއެއްވެސް ެއެއްޗެއް ެއެބައޮތްތޯެ
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Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
ވެބްސައިޓް | URL: www.supremecourt.gov.mv :ފެކްސް | Fax: + 960 3008554 :ފޯންTel: + 960 3009990 :

ސަފްޙާ  26ގެ 21

މާއި ެއޭގެ ެޖަވާބުގައި ެއެެ
ތުގެ ެމަޖިލީހުން ެއަޙްމަދު ެމުއްރަތާ ެސުވާލުކޮށްފައިވާ ެކަ ެ
ކްރިމިނަލް ެކޯޓުގެ ެޝަރީޢަ ެ
ތަކެތީގެެތެރެއިންެއަޙްމަދުެމުއްރަތު ެއިންކާރުކުރާެއެއްޗެއްެނެތްކަމަށްެބުނެެއަޙްމަދުެމުއްރަތުެެ 11ޖުލައިެ
ެ2012މިެތާރީޚުގައިެކްރިމިނަލްެކޯޓުގެެޝަރީޢަތަށްެބަޔާންދީފައިވާކަންެއެނގެންެއޮންނަެއޮތުމެވެެ.


ވަވަނަ ެކަމަކީެ ،މި ެމައްސަލައާ ެގުޅިގެން ެއަޙްމަދު ެމުއްރަތާ ެދެކޮޅަށް ެހެއްކާއިެ
ނު ެ

ޤަރީނާގެ ެގޮތުގައި ެދައުލަތުގެ ެފަރާތުން ެހުށަހަޅާފައިވާ ެތަކެއްޗާއި ެއަދި ެމާއްދީ ެހެކިތަކުގެ ެގޮތުގައިެ
ގެ ެމައްޗަށް ެބަލާއިރު ެމި ެތަކެތިންެެެ
ޔާންތަކާއި ެތަކެތީ ެ
ވާ ެފެންނަން ެހުރި ެލިޔެކިޔުންތަކާއި ެބަ ެ
ހުށަހެޅިފައި ެ
އަޙްމަދު ެމުއްރަތުެ ،އަޙްމަދު ެނަޖީބަށް ެއަނިޔާވެރި ެގޮތުގައި ެޙަމަލާދީ ެއަޙްމަދު ެނަޖީބު ެމަރާލާފައިވާ ެކަމަށްެެެެެެ
އަޙްމަދު ެމުއްރަތު ެއޭނާގެ ެއަމިއްލަ ެނަފްސުގެ ެމައްޗަށް ެވެފައިވާ ެއިޢުތިރާފުތަކަކީ ެޞައްޙަ ެރަނގަޅުެ
އިޢުތިރާފުތަކެއް ެކަން ެއިތުރަށް ެކަށަވަރުކޮށް ެޔަޤީންކޮށް ެދެނިވި ެގުޅިލާމެހިފައިވާ ެއެތަކެއް ެޤަރީނާތަކެއްެ
ވޭެކަމެވެ.
ލިބޭކަންެފާހަގަކުރެ ެ


ދިހަވަނަެކަމަކީެ،މިެމައްސަލައާެގުޅިގެންެދައުލަތުގެެފަރާތުންެއަޙްމަދުެމުއްރަތުއާެ

ދޫކޮށްފައިވާ ެ"ބްރޯޓް ެޑެޑްެ
ދެކޮޅަށް ެހުށަހެޅިފައިވާ ެލިޔެކިޔުންތަކުގެ ެތެރޭގައި ެހިމެނޭ ެއައި.ޖީ.އެމް.އެޗްއިން ެ ެ
ރިޕޯޓް"ެމިެނަމުގައިވާެލިޔުމުންެއަޙްމަދުެނަޖީބުގެެހަށިގަނޑުެެ 01ޖުލައިެެ2012ވަނަެދުވަހުގެެރޭގަނޑުެ
ެ 8:10ގައިެއެެހޮސްޕިޓަލަށްެގެނެވުނުެކަމާއިެ ،ގެނެވުނުއިރުެދިރިހުރިެކަމުގެެއެއްވެސްެނިޝާނެއްެނުވަތަެ
ންެެެެެެ
ޙަރަކާތެއް ެފެންނަން ެނެތްކަމާއިެ ،ނޭވާލުމަށް ެމަސައްކަތް ެނުކުރާކަމާއިެ ،އަދި ެތޫނު ެއެއްޗަކު ެ
އަޙްމަދުެނަޖީބަށްެޙަމަލާދީފައިެވުމުގެެސަބަބުންެބޮޑެތިެއަނިޔާތަކާއިެޒަޚަމްތައްެއަޙްމަދުެނަޖީބަށްެލިބިފައިވާެ
ކަމާއި ެމުށްގަނޑު ެނެތް ެތިލައެއް ެއެ ެޒަޚަމްތެރޭގައި ެހުރިކަމާއި ެއަދި ެއަނގައިގެ ެތެރެއަށް ެފޮތިއަޅާފައިވާެ
ބުގެ ެމަރު ެސާބިތުކުރިެ
ދި ެމީގެއިތުރުން ެއަޙްމަދު ެނަޖީ ެ
ކަމާއި ެއެ ެފޮތިތައް ެވަނީ ެލެއިން ެފޯވެފަ ެކަމާއި ެއަ ެ
ލިބުމުގެެ
ރަސްމީ ެލިޔުމުން ެއަޙްމަދު ެނަޖީބު ެމަރުވެފައިވާ ެކަމާއިެ ،އޭނާ ެމަރުވެފައިވަނީ ެއޮކްސިޖަން ެނު ެ
ދުެ
ސަބަބުން ެނޭވާ ެހާސްވެ ެނޭވާލާން ެދަތިވުމުގެ ެސަބަބުންކަން ެއެނގެން ެއޮތުމުން ެއަޙްމަދު ެނަޖީބާ ެމެ ެ
ލާޤާ ެސަބަބިއްޔާގެެ
މާ ެޢި ެ
އަނިޔާވެރި ެގޮތުގައި ެއަޙްމަދު ެމުއްރަތު ެހިންގި ެކުށުގެ ެޢަމަލާއި ެއޭނާގެ ެމަރުވު ެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
ވެބްސައިޓް | URL: www.supremecourt.gov.mv :ފެކްސް | Fax: + 960 3008554 :ފޯންTel: + 960 3009990 :
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ގުޅުމުން ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެހަމަތަކުގެ ެމަތިން ެއެއްވެސް ެއޮޅުމެއް ެނެތި ެގުޅިފައިވާކަން ެކަށަވަރުވެެ
އެނގެންެއޮންނަެކަމެވެ.


ސީގެ ެ 142ވަނަެ
އެގާރަވަނަ ެކަމަކީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާ ެ

މާއްދާއަށް ެރިޢާޔަތްކޮށްެ ،ކްރިމިނަލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 384/Cr-C/2012ޤަޟިއްޔާގެ ެދަޢުވާގައިެެެެ،
އަޙްމަދު ެމުއްރަތުެ ،އަޙްމަދު ެނަޖީބު ެމަރާލާފައިވާކަމަށް ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެތާރީޚްގައި ެޢަމަލުކުރެވެމުންދިޔަެ
ޤާނޫނުެނަންބަރުެ(ެ1/66ދިވެހިރާއްޖޭގެެޤާނޫނުލްއުޤޫބާތު)ެއަށްެބަލާއިރުެ،މަރުގެެކުށަށްެކަނޑައަޅަންޖެހޭނީެ
އިސްލާމީެޝަރީޢަތުގައިެމަރުގެެކުށަށްެކަނޑައެޅިފައިވާެއަދަބުކަންެއެނގެންެއޮތްއިރުެ،އަޙްމަދުެމުއްރަތުގެެ
މައްޗަށް ެކްރިމިނަލް ެކޯޓުގެ ެބުނެވުނު ެޤަޟިއްޔާގެ ެދަށުން ެއުފުލާފައިވާ ެދަޢުވާއަކީ ެޤަޞްދުގައި ެމީހަކުެ
މަރާލުމުގެ ެކުށުގެ ެދަޢުވާކަމަށް ެވީހިނދުެ ،އިސްލާމީ ެޝަރީޢަތުގައި ެކަނޑައެޅިފައިވާ ެގޮތުގެމައްޗަށްެ
ރިޢާޔަތްކުރާއިރު ެ"قتل ެعمد" ެއަކީ ެ"ޢާއްމުކޮށް ެމީހަކު ެމަރުވެދާފަދަ ެވަސީލަތެއް ެބޭނުންކޮށްގެންެ
އަނިޔާވެރިވުމުގެެޤަޞްދުގައިެހިންގިެޢަމަލެއްގެެސަބަބުންެއެެމީހާެމަރުވުން"ެކަންެއެނގެންެއޮންނައިރުެ،
އްެެެެެެެެ
އެކަން ެފުރިހަމަވުމަށް ެއިސްލާމީ ެޝަރީޢަތުގައި ެކަނޑައެޅިފައިވާ ެރުކުންތަކާއި ެޝަރުޠުތަ ެ
އަޙްމަދު ެމުއްރަތުގެ ެމި ެކުށުގެ ެޢަމަލުގައި ެފުރިހަމަ ެވެފައިވާކަން ެމައްސަލައާ ެގުޅިގެން ެއަޙުމަދު ެމުއްރަތުެ
ޝަރީޢަތުގައި ެވެފައިވާ ެބަޔާންވެދިޔަ ެއަޙްމަދު ެމުއްރަތުގެ ެއިޢުތިރާފު ެތަކުންނާއި ެއަދި ެމި ެއިޢުތިރާފުތައްެ
އިތުރަށް ެކަށަވަރުކޮށްދޭ ެދަލީލުތަކެއްގެ ެގޮތުގައި ެމި ެމައްސަލައިގެ ެޝަރީޢަތަށް ެދައުލަތުގެ ެފަރާތުންެ
ތު ެ
ހުށަހަޅާފައިވާެމާއްދީެހެކިތަކާއިެއެހެނިހެންެޤަރީނާތަކުންެއަޙްމަދުެމުއްރަތުެހިމެނޭގޮތުން ،އަޙްމަދުެމުއްރަ ެ
ޤަޞްދުގައި އަޙްމަދު ެނަޖީބު ެވަރަށް ެއަނިޔާވެރި ެގޮތުގައި ެމަރާލާފައިވާކަން ެއެއްވެސް ެޝައްކެތް ެނުވަތަެ
ޝުބުހާއެއް ެނެތް ެމިންވަރަށް ެސާބިތުކުރެވިފައިވާ ެކަމާއި ެއެހެންކަމުން ެދައުލަތުން ެއަޙްމަދު ެމުއްރަތުގެެ
ގެ ެކުށުގެ ެމި ެދަޢުވާ ެއެއްވެސް ެޝުބުހާއެއް ެނުވަތަެ
މައްޗަށް ެކޮށްފައިވާ ެޤަޞްދުގައި ެމީހަކު ެމަރާލުމު ެ
އްޗަށްެސާބިތުވެފައިވާކަންެއެނގެންެއޮންނަކަމެވެ.
ޝައްކެއްެނެތްެމިންވަރަށްެއަޙްމަދުެމުއްރަތުގެެމަ ެ
 ބާރަވަނަެކަމަކީެ،ޤާނޫނުއަސާސީގެެެ21ވަނަެމާއްދާެއާއިެެ142ވަނަެމާއްދާެއާއިެ
ޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 1/66ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޤާނޫނުލްއުޤޫބާތު) ެއަދި ެޤާނޫނު ެނަންބަރު ެެ9/2014
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
ވެބްސައިޓް | URL: www.supremecourt.gov.mv :ފެކްސް | Fax: + 960 3008554 :ފޯންTel: + 960 3009990 :
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(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު) ެގައި ެބަޔާންވެފައިވާ ެގޮތުގެ ެމައްޗަށް ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެނަޒަރަކުންެ
ބަލާއިރުެމީހަކުެމެރުމުގެެކުށަކީެޖިނާޔަތުގެެއެންމެެބޮޑެތިެކުށްތަކުގެެތެރެއިންެކުށެއްެކަމާއިެއަދިެމިެކުށަކީެ
ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ެދަށުން ެއެންމެ ެބޮޑެތި ެއަދަބުތައް ެކަނޑައަޅަންޖެހޭ ެކުށްތަކުގެ ެތެރެއިން ެކުށެއް ެކަމާއިެ،
ތްﷲ ެޙަރާމްކުރައްވައިފައިވާ ެއެންމެެ
އަދި ެޙުރުމަތްތެރި ެކުރެވިފައިވާ ެނަފްސެއް ެޙައްޤަކާ ެނުލައި ެމެރުމަކީ ެމާ ެ
ބޮޑެތިެކުށްތަކުގެެތެރެއިންެކުށެއްެ ،އަދިެބޮޑެތިެފާފަތަކުގެެތެރެއިންެފާފައެއްކަންެކީރިތިެޤުރުއާނާއިެކީރިތިެ
ރަސޫލާ ެ(ﷺ) ެގެ ެސުންނަތާއި ެއިޖްމާޢުން ެސާބިތުވެފައިވާ ެކަމާއި ެއެގޮތުން ެއަންނަނިވި ެއާޔަތްތަކުން ެލިބޭެ
َ َّ َ َّ ُ َّ
َۡ ّ َ َ ُ َ َ ۡ ُ ٗ َ َ ۡ َ ۡ
َ َ َ ۡ ُ ُ ْ َّ ۡ َ َّ
اج َعل َياال َِو ِ ّل ِ اًِۦا
ق اونواكتِل انظلوناافلد
ٱّلل اإِل ااة ِٱۡل ِا
ت احرم ا ا
س اٱل ِ ا
ل اتلتلوا اٱنلف ا
ދަލީލުެހިމެނޭކަމެވެ " .1ެ .و ا

ّ َۡۡ
ل اإىَّ ُاًۥ ا ََك َن َ
ُش ۡل َطَٰ ٗيا افَ ََل اي ُ ۡ
ان ُ
يص ٗ
ورا ا" (އަލް ެއިސްރާއު ެސޫރަތުގެ ެެ 33ވަނަ ެއާޔަތް)"
اّف اٱللت ِا ِ
ۡسف ِ
ِ

ّللا ެحزمة ެތެރިކުރައްވާފައިވާ ެوفسއެއް ެحقއަކާ ެލައިގެންމެނުވީ ެނުމަރާށެވެ! ެއަދިެ
(އަދި ެތިޔަބައިމީހުންَ ،ه
އަނިޔާގެގޮތުގައި ،މަރައިލެވޭމީހާ ެ(ދަންނާށެވެ!) ެފަހެ ،ހަމަކަށަވަރުން ،އެ ެމީހާގެ ެولىވެރިޔާއަށް،
ތިމަންރަސްކަލާނގެެބާރެއްެދެއްވީމެވެެ.ފަހެ ،قتلކުރުމުގައިެއޭނާެإسزاف ެނުކުރާހުށިކަމެވެ!ެހަމަކަށަވަރުންެ،
َ َ َ ۡ ُ ۡ ُ ۡ ٗ ُّ َ َ ّ ٗ َ َ ٓ ُ
ج َزاؤاهُۥ ا َج َه َّي ُما
އެެولىވެރިޔާއަކީ ،وصزލިބިގެންވާެމީހެއްެކަމުގައިވިއެވެ"ެ.2ެ").ونو ايلتل امؤنِياانتع ِهدااف

َ
َ َ َ َ َّ ُ َ َ ۡ َ َ َ َ ُ َ َ َ َّ َ ُ َ َ ً َ
اع ِظ ٗ
يها" ެ(އައްނިސާއުެސޫރަތުގެ ެެ 93ވަނަ ެއާޔަތް)ެ
الۥ اعذاةا
ٱّلل اعليًِاولعي اًۥ اوأعد ا
ضب ا ا
خ َٰ ِ ِٗلا افِيها ا
اوغ ِ

"އަދި ،قصدގައި ެمؤمهއަކު ެމަރާމީހާ ެ(ދަންނާށެވެ!) ެފަހެ ،އެމީހާގެ ެޖަޒާއަކީ ެނަރަކަޔެވެެ .އެތާނގައިެ
ّللا ،އެމީހާގެެމައްޗަށްެކޯފާލައްވައިެلعىة ެލެއްވިއެވެެ.އަދި ،ބޮޑުވެގެންވާެ
ދެމިހުންނަނިވިެގޮތުގައެވެެ.އަދިَ ،ه
عذابެއެމީހާއަށްެތައްޔާރުެކުރެއްވިއެވެެ".


ތޭރަވަނަ ެކަމަކީެ ،ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގައި ެމީހަކު ެމެރުމުގެ ެކުށަށް ެއަދަބުެ

ކަނޑައަޅަންޖެހެނީ ެއިސްލާމީ ެޝަރީޢަތުގައިވާ ެގޮތުގެމަތިންކަމަށް ެބަޔާންވެފައިވާ ެކަމާއިެ ،އެގޮތުންެ ،މީހަކުެ
ޤަޞްދުގައި ެމަރާލުމުގެ ެކުށަށް ެއިސްލާމީ ެޝަރީޢަތުގައި ެކަނޑައެޅިފައިވާ ެއުޤޫބާތަކީ

ެޝަރީޢަތުގަ ެއިެެެެا

ން ެޤިޞާޞްހިފުން ެ(މަރަށްމަރުހިފުން) ެކަން ެކީރިތިެ
ކަނޑައެޅި ެބަޔާންވެފައިވާ ެޝަރުޢީ ެހަމަތަކުގެ ެމަތި ެ
ޤުރުއާނުގެެޞަރީޙަެނައްޞުތަކުންނާއިެއަދިެކީރިތިެރަސޫލާެ(ﷺ)ެގެެސުންނަތާއިެދަންނަބޭކަލުންގެެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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އިޖްމާޢުން ެސާބިތުވާކަން ެއެނގެން ެއޮންނަކެމެވެެ .އެގޮތުން ެއަންނަނިވި ެއާޔަތުން ެލިބޭ ެދަލީލު ެހިމެނެއެވެެ.

َ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ ُ َ َ َ ُ ۡ
ۡ َ ۡ َ ۡ ُ ُّ ۡ ُ ّ َ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ ۡ ُ َ َٰ ۡ ُ َ
ىث ا َف َه ۡو ُ
اع ِ َ
" َٰٓ
ِفا
ل اٱۡل ار ااة ِٱۡل ارِ ا اوٱلعت اد ااة ِٱلعت ِاد ا اوٱۡل ا
اص ا ِّف اٱللت ا
ب اعل ۡيك ُم اٱللِ َص ُ ا
يأيها اٱَّل ا
ِيو اءانيوا انت ِ
ىث ااة ِٱۡل َٰا ى

َ
َ ۡ ۡ ُ َّ َ ٞ
َ
ََٓ َ
ۡ َ َٰ َ َٰ َ َ ۡ َ ٞ َ ۡ َ َ ۡ ُ ّ َّ ّ ٞ
ۡ
ى ا َب ۡع َدا
ۡحث ۗٞاف َه ِو اٱع َت َد َٰا
م اَتفِيف انِواربِكم اور
وف ا َوأدا ٌء اإ ِ ۡلًِابِإِحسو اذال ِ ا
اع ااة ِٱل َه ۡع ُر ِ ا
افٱتِت ا
لۥ ان ِۡو اأخِيًِاَشء ا
ُا

َ َ ََُ َ َ ٌ َ
اب اأ ِل ٞام" ا(އަލް ެބަޤަރާ ެސޫރަތުގެ ެެ 178ވަނަ ެއާޔަތް) ެ"އޭ ެإيمانވެއްޖެ ެމީސްތަކުންނޭވެ!ެ
ذَٰل ِم افل اًۥ اعذ
قتلކުރެވޭ ެމީހުންނާމެދު ެقصاصހިފުން ެތިޔަބައިމީހުންގެ ެމައްޗަށް ެفزض ެކުރައްވައިފިއެވެެ .މިނިވަނަކަށްެ
މިނިވަނެކެވެެ .އަޅަކަށް ެއަޅެކެވެެ .އަންހެނަކަށް ެއަންހެނެކެވެެ .ފަހެ ،އެމީހާގެ ެ(މަރުވި) ެأخއާގެ ެފަރާތުންެ
ހެ ،އެމީހާގެ ެކިބައިން ެހެޔޮގޮތުގައި ެމަރުގެ ެދިޔައަށްެ
قصاصގެ ެބައެއް ެމާފުކުރެވުނު ެމީހާ ެ(ދަންނާށެވެ!) ެފަ ެ
(ވާރުތަވެރިޔާ) ެއެދުން ެހުއްޓެވެެ .އަދި ެإحسانތެރިކަމާއެކު ެމާފުކުރި ެފަރާތަށް ެ(މާފުކުރެވުނުމީހާ) ެއެދިޔަެ
އަދާކުރުން ެހުއްޓެވެެ .އެއީ ެތިޔަބައިމީހުންގެ ެވެރިރަސްކަލާނގެ ެحضزةން ެ(ތިޔަބައިމީހުންނަށް) ެދެއްވިެ
ލުޔެކެވެެ.އަދިެرحمةއެކެވެެ.އެއަށްފަހު ،ދެކޮޅުވެރިވެެعداوة ތެރިވެއްޖެެމީހާެ(ދަންނާށެވެ!) ެފަހެ ،އެމީހާއަށްެ
ވޭންދެނިވިެعذابެހުއްޓެވެ".


ސާދަވަނަ ެކަމަކީެ ،އަނިޔާވެރި ެގޮތުގައި ެޤަޞްދުގައި ެމީހަކު ެމަރާލި ެޤާޠިލްގެެ

ކިބައިންެޤިޞާޞްހިފުމާއިެނުވަތަެޤާޠިލްގެެކިބައިންެދިޔަެއަތުލުމަށްފަހުެޞުލްޙަވެރިވުމާއިެ،ނުވަތަެޤާޠިލަށްެ
ޢަފޫކުރުމުގެެބާރުެ،މަރާލެވުނުެމީހާގެެވަލީވެރިޔާއަށްެލިބިދީފައިވާކަންެކީރިތިެޤުރުއާނުގެެޞަރީޙަެނައްޞުންެ
(އަލް ެއިސްރާ ެސޫރަތުގެ ެެ 33ވަނަ ެއާޔަތުން) ެދަލީލުެލިބެން ެއޮންނައިރު ،މި ެމައްސަލައިގެ ެޝަރީޢަތުގައިެ
އަޙްމަދުެނަޖީބު ގެެވާރިޘުންެއޭނާެ،މަރާލިެޤާޠިލުންނާމެދުެޢަމަލުކުރަންެބޭނުންވާެގޮތްެސާފުކުރުމުގެެގޮތުންެ
ބުގެ ެހުރިހާ ެވާރިޘުންެެެެެ
ކްރިމިނަލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 384/Cr-C/2012ޤަޟިއްޔާގައި ެއަޙްމަދު ެނަޖީ ެ
(ެ 8ވާރިޘުން) ެބޭނުންވަނީ ެއަޙްމަދު ެނަޖީބު ެމަރާލި ެމީހެއްގެ ެނުވަތަ ެބައެއްގެ ެކިބައިން ެޤިޞާޞްެ
(މަރަށްމަރުހިފުން)ެކަމާއިެ،ޤިޞާޞްހިފުންެނޫންެއެހެންކަމެއްެބޭނުންނުވާކަމަށްެސާފުެޞަރީޙަެޢިބާރާތުންެ
އަޙްމަދުެނަޖީބުގެެވާރިޘުންެބުނެފައިވާކަންެއެނގެންެއޮންނަެއޮތުމެވެ.
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ރަވަނަ ެކަމަކީެ ،ހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2013/HC-A/84ޤަޟިއްޔާ ެމިެ
ފަނަ ެ

ކޯޓުގައި ެއިލްތިމާސްކުރުމަށް ެޤާނޫނީގޮތުން ެކަނޑައެޅިފައިވާ ެމުއްދަތު ެފަހަނައަޅައި ެދިޔައިރުވެސްެެެެ،
ގެެ
ގެ ެފަރާތުންެއެެޤަޟިއްޔާެމިެކޯޓުގައިެއިލްތިމާސްކޮށްފައިެނުވުމަކީެ ،އަޙްމަދުެމުއްރަތު ެ
އަޙްމަދުެމުއްރަތު ެ
ލުކޮށްފައިވާކަމުގެ ެމައްޗަށް ެދަލީލުކުރާ ެހަރުދަނާ ެޤަރީނާއެއްކަންެ
ފަރާތުން ެއެ ެޤަޟިއްޔާގެ ެޙުކުމް ެޤަބޫ ެ
ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމެވެ.


ސޯޅަވަނަ ެކަމަކީެ ،ޕްރޮސިކިއުޓަރ ެޖެނެރަލްގެ ެފަރާތުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމްެ

ކޯޓަށް ެހުށަހަޅާފައިވާ ެމި ެމައްސަލައަކީެ ،ކްރިމިނަލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 384/Cr-C/2012ޤަޟިއްޔާއިންެ
ެ 19ޖުލައި ެެ 2012ގައި ެކޮށްފައިވާ ެޙުކުމް ެއިސްތިއުނާފުކުރެވުނު ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރުެ
ެ 2013/HC-A/84ޤަޟިއްޔާއިންެ ،އެ ެޤަޟިއްޔާގެ ެޙުކުމަށް ެތާއީދުއޮށްެ ،ނިންމާފައި ެއޮތުމާއެކުވެސް ެއެެ
ފުގެ ެދަޢުވާކުރި ެއަޙްމަދު ެމުއްރަތުގެ ެފަރާތުން ެއެ ެޤަޟިއްޔާ ެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ޤަޟިއްޔާގައި ެއިސްތިއުނާ ެ
ތިމާސްނުކޮށް ެއޮވެެ ،އިލްތިމާސްގެ ެމުއްދަތު ެފަހަނައަޅައި ެދިއުމަށްފަހުެ ،އެެ
ސުޕްރީމް ެކޯޓުގައި ެއިލް ެ
މައްސަލައަކީ ެނިހާއީ ެޙުކުމެއްކަން ެކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް ެއެދިެ ،ޕްރޮސިކިއުޓަރ ެޖެނެރަލްގެ ެފަރާތުންެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓަށް ެހުށަހެޅުމާ ެގުޅިގެން ެކްރިމިނަލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ384/Cr-C/2012
ވާފައިވާ ެޙުކުމަކީ ެނިހާއީ ެޙުކުމެއްކަންެ
ޤަޟިއްޔާގެ ެޙުކުމަށް ެތާއީދުކޮށް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުން ެކޮށްފައި ެ
ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ެބެލެވިފައިވާ ެމައްސަލައަކަށްވާއިރުެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުން ެމިެ
މައްސަލައިގައިެކަންހިނގާފައިވާެގޮތުގެެމައްޗަށާއިެމިެބާވަތުގެެމައްސަލަތަކުގައިެޢަމަލުކުރަންޖެހޭެޝަރުޢީެ
މައްޗަށް ެވިސްނާ ެބެލިއިރުެ ،ކްރިމިނަލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ384/Cr-C/2012
އަދި ެޤާނޫނީ ެހަމަތަކުގެ ެ ެ
ޤަޟިއްޔާގައި ެކޮށްފައިވާ ެޙުކުމަށް ެތާއީދުކޮށް ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2013/HC-A/84ޤަޟިއްޔާއިންެ
ކޮށްފައިވާ ެޙުކުމް ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެހަމަތަކާ ެޚިލާފުކަމަށް ެބެލެވޭނެ ެތަނެއް ެނެތްކަމަށް ެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެފަނޑިޔާރުންނަށް ެއިއްތިފާޤު ެވެވުނު ެހިނދުެ ،މި ެމައްސަލައަކީެ ،ޤަޞްދުގައި ެމީހަކުެ
ޢަމަލުކުރަންވީ ެގޮތުގެ ެޤަވާޢިދުެ
މެރުމުގެ ެކުށް ެތަޙްޤީޤުކުރުމުގަ ެއާއި ެއެ ެކުށުގެ ެއަދަބު ެތަންފީޛުކުރުމުގައި ެ ެ
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ވެފައިވާ ެއަޙްކާމުތަކާ ެއެއްގޮތްވާެ
ނަންބަރު ެެ 27(ެ 2014/R-33އެޕްރީލް ެެ )2014ގައި ެކަނޑައެޅި ެބަޔާން ެ
ގޮތުގެމަތިންެތަންފީޛުކުރަންޖެހޭެމައްސަލައެއްކަންެފާހަގަކުރެވިފައިވުމެވެ.
ެ

މް ެ
ޙުކު ެ
އިސްވެެދިޔަެސަބަބުތަކާއިެފާހަގަކުރެވުނުެނުކުތާތަކުގެެމައްޗަށްެރިޢާޔަތްކޮށްެބެލިއިރުެ ،
ކްރިމިނަލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 384/Cr-C/2012ޤަޟިއްޔާގައި ެދަފްތަރު ެނަންބަރުެ
ެ ،4666އަޙްމަދު ެނަޖީބު ެ(ދިވެހި ެރައްޔިތެއްކަން ެއަންގައިދޭ ެކާޑު ެނަންބަރު ެެ )A001940ޤަޞްދުގައިެ
މަރާލުމުގެެކުށްެމެ.މަސްރޫރާެ ،މާލެެއަޙްމަދުެމުއްރަތުގެެމައްޗަށްެސާބިތުވާކަމަށްެކަނޑައަޅައިެ،އެެކުށުގެެ
ޢުޤޫބާތެއްގެ ެގޮތުން ެއަޙްމަދު ެމުއްރަތު ެމެރުމަށް ެޙުކުމް ެކޮށްފައިވަނީ ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެހަމަތަކާެ
ޔއިންެކޮށްފައިވާެޙުކުމަކީެ،
އެއްގޮތަށްކަމަށްެދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓުގެެނަންބަރުެެ2013/HC-A/84ޤަޟިއް ާ
ޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެހަމަތަކާ ެއެއްގޮތްވާ ެގޮތުގެމަތިން ެކޮށްފައިވާ ެޙުކުމެއްކަން ެއެނގެން ެއޮންނާތީެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2013/HC-A/84ޤަޟިއްޔާގައި ެކޮށްފައިވާ ެޙުކުމަކީ ެޝަރުޢީ ެއަދިެ
ޤާނޫނީ ެހަމަތަކާ ެއެއްގޮތްވާ ެގޮތުގެމަތިން ެކޮށްފައިވާ ެޙުކުމެއްކަމަށް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެެ
ފަނޑިޔާރުންގެެއިއްތިފާޤުންެކަނޑައަޅައިެޙުކުމްެކޮށްފީމެވެ.
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