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ެ
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ޞާ ެ
ޝަރީޢަތްެނިމުނުގޮތުގެެޚުލާ ެ
 ޤަޟިއްޔާެނަންބަރު2016/SC-JC/08ެ:
ސް
 ދަޢުވާކުރާެފަރާތްެ:ޕްރޮސިކިއުޓަރެޖެނެރަލްގެެއޮފީ ެ
ލެ
ވާެލިބޭެފަރާތްެ:މުޙައްމަދުެނަބީލްެ،ގ .ރީފްެެ/މާ ެ
 ދަޢު ެ
 މައްސަލައިގެ ެބާވަތްެ :ގެ .ރީފް ެމުޙައްމަދު ެނަބީލް ެމެރުމަށް ެހައިކޯޓުން ެނިންމި ެނިންމުމަކީ ެނިހާއީެ
ން
ޙުކުމެއްކަންެކަށަވަރުކުރުމަށްެހުށަހަޅާެހުށަހެޅު ެ
 މައްސަލަެއައިގޮތްެ :ހައިކޯޓުގެ ެޙުކުމަކީެނިހާއީ ެޙުކުމެއްކަން ެކަށަވަރުކުރަންޖެހޭެޖިނާއީ ެމައްސަލަތައްެ
ން
ށްެއެދިެހުށަހަޅާެފޯމު ެ
އިލްތިމާސްކުރުމުގެެހުއްދައަ ެ
 ހުށަހެޅުނުެތާރީޚްެ21ެ:ފެބްރުވަރީެ2016
 ރަޖިސްޓްރީކުރެވުނުެތާރީޚްެ03ެ:މާރިޗްެ2016
 ނިމުނުެތާރީޚްެ25ެ:ޖުލައިެެ 2016
 މައްސަލަެނިންމިެގަޑި18:09 :
 މައްސަލަ ެބެލި ެފަނޑިޔާރުންގެ ެމަޖިލިސްެ :އުއްތަމަ ެފަނޑިޔާރު ެޢަބްދުﷲ ެސަޢީދުެ ،ފަނޑިޔާރުެ
ދުﷲެ،
ޢަބްދުﷲ ެޢަރީފްެ ،ފަނޑިޔާރު ެޢަލީ ެޙަމީދު ެމުޙައްމަދުެ ،ފަނޑިޔާރު ެއާދަމް ެމުޙައްމަދު ެޢަބް ެ
ދީ ެ
ފަނޑިޔާރުެޑރެ.އަޙްމަދުެޢަބްދުﷲެދީ ެ
ޔާ ެ
ފުކުރެވުނުެޤަޟިއް ެ
އިސްތިއުނާ ެ
 ނަންބަރު2011/HC-A/49 :
 ނިންމެވިެކޯޓުެ:ދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓު
 ހުށަހެޅުނުެތާރީޚްެ23ެ:ފެބްރުވަރީެ2011
ންބަރެ2015
 ނިމުނުެތާރީޚްެ25ެ:ނޮވެ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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އްެެެ ެ
ނުެނުކުތާތަ ެ
ެ ފާހަގަކުރެވު ެ
ެ-1މިއީެ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުގެެނަންބަރުެެ2015/14/SCސަރކިއުލަރެގައިވާެ
ގޮތުގެމަތިން ެނިހާއީ ެޙުކުމެއްކަން ެކަށަވަރު ެކުރަންޖެހޭ ެމައްސަލައެއްކަމަށް ެޕްރޮސިކިއުޓަރ ެޖެނެރަލްގެެ
އޮފީހަށްެފެންނާތީެ،ކްރިމިނަލްެކޯޓުގެެނަންބަރުެެ (2447/JC/2009) 585/Cr-C/2010ޤަޟިއްޔާއިންެ
ގެ .ރީފް ެމުޙައްމަދު ެނަބީލް ،މެރުމަށް ެކޮށްފައިވާ ެޙުކުމަކީ ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެހަމަތަކާ ެއެއްގޮތްވާެ
ގޮތުގެމަތިން ެކޮށްފައިވާ ެޙުކުމެއް ެކަމުގައި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިޤަޞްދުކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ2011/HC-A/49
ޤަޟިއްޔާއިންެނިންމާފައިވާެނިންމުމަކީެނިހާއީެޙުކުމެއް ެކަމަށްެކަނޑައަޅައިެދިނުމަށްެއެދިެޕްރޮސިކިއުޓަރެ
ޖެނެރަލްގެ ެއޮފީހުގެ ެފަރާތުންެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2011/HC-A/49ޤަޟިއްޔާެ
އިލްތިމާސްކޮށްދިނުން ެއެދި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓަށް ެހުށަހެޅުމުން ެބެލެވިފައިވާ ެޤަޟިއްޔާއެކެވެެ .މިެ
ލްއަށެވެެ ެ.
ޤަޟިއްޔާގައިެދަޢުވާެލިބުނީެގެ.ރީފްެމުޙައްމަދުެނަބީ ެ
ެ -2ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2011/HC-A/49ޤަޟިއްޔާގެ ެޝަރީޢަތްެ
ނިމުނުގޮތުގެ ެރިޕޯޓަށް ެބެލިއިރުެ ،އެ ެޤަޟިއްޔާއަކީެ ،ކްރިމިނަލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެ )(2447/JC/2009
ށް ެބުނެެ،
މަތަކާެއެއްގޮތް ެނުވާކަމަ ެ
ެ 585/Cr-C/2010ޤަޟިއްޔާ ެނިމިފައިވާ ެގޮތް ެޝަރުޢީެއަދިެޤާނޫނީެހަ ެ
ލްގެެފަރާތުންެދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓަށްެ
އެެޤަޟިއްޔާެއިސްތިއުނާފުކޮށްދިނުންެއެދިެގެ.ރީފްެމުޙައްމަދުެނަބީ ެ
ހުށަހެޅުމުންެބެލެވިފައިވާެޤަޟިއްޔާއެކެވެެ .
ެ -3ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2011/HC-A/49ޤަޟިއްޔާގެ ެދަށުންެ،
އިސްތިއުނާފުކުރެވުނު ެކްރިމިނަލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ (2447/JC/2009) 585/Cr-C/2010ޤަޟިއްޔާެ
ޔއަކީެ ،ގެ .ރީފް ެމުޙައްމަދު ެނަބީލް ެެ 08މާރިޗް ެެ2009
ނިމުނުގޮތުގެ ެރިޕޯޓަށް ެބެލިއިރުެ ،އެ ެޤަޟިއް ާ
ދުވަހުގެ ެެ 23:00އެހައިކަންހާއިރު ެސެ .ހުޅުދޫ ެލިލީމާގޭ ެޢަބްދުﷲ ެފަރުހާދުގެ ެގައިގައި ެޖަހައި ެމާރާމާރީެ
ށްެ
ހިންގުމަށްެ ،ދިގުމިނުގައި ެެ 06އިންޗި ެހުންނަ ެވަރުގެ ެކަޓަރެއް ެހިފައިގެން ެމެ .ސީނުކަރަންކާގޭ ެކައިރިއަ ެ
ގޮސްެއިތުރުެބަޔަކާއެކުެ،ބޮންޑްެސްޓްރީޓްެފިހާރަެކައިރިއަށްެޢަބްދުﷲެފަރުހާދުެހޯދުމަށްެދިޔަެމަގުމަތީގައިެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ނަލަހިޔާ ެހޮޓަލުގެ ެކަންމަތީގައި ެމަޑުކޮށްލައިގެން ެތިއްބާެނަލަހިޔާ ެކައިރިން ެމަޖީދީމަގުން ެހުޅަނގުން ެއިރަށްެ
ން ެސްޓޯރުެކުރިމަތީގައިެ
ޢަބްދުﷲެފަރުހާދުެހިނގާފައިެދަނިކޮށްެއޭނާެމަޑުކުރުވައިެ،އޭނާ ެގޮވައިގެންެސޯސަ ެ
ދުﷲެފަރުހާދު ،މުޙައްމަދުެނަބީލްގެެކޮއްކޮެގެ .ރީފްެއައިމިނަތުެނިޢުމާއާެ
އޮންނަެޔޫ.އެންެޕާކަށް ެގޮސްެ،ޢަބް ެ
ބެހެންތޯެމުޙައްމަދުެނަބީލްެސުވާލުެކުރުމުންެއައިމިނަތުެނިޢުމާއާެނުބެހޭކަމަށްެޢަބްދުﷲެފަރުހާދުެބުނުމުންެ،
ޔަ ެމީހުން ެޢަބްދުﷲ ެފަރުހާދުގެ ެގައިގައި ެއަތުންނާއި ެފައިން ެތަޅައި ެމާރާމާރީެ
މުޙައްމަދު ެނަބީލާއެކު ެދި ެ
ދުﷲ ެފަރުހާދު ެދުވެފައިގޮސް ެޕާކުގެ ެއިރުމަތީެ
ހިންގާފައިވާތީ ެއާއި ެމި ެމީހުންގެ ެކިބައިން ެސަލާމަތްވެ ެޢަބް ެ
ޔާެ
އިެއޮތްެކަޓަރުެނަގައިެޢަބްދުﷲެފަރުހާދުގެެގަ ެ
މަގުންެނިކުމެެދުއްވައިގަތުމުންެ،މުޙައްމަދުެނަބީލްގެެޖީބުގަ ެ
ދުﷲ ެފަރުހާދަށްެ
ތީ ެއާއި ެމި ެޙަމަލާގެ ެސަބަބުން ެއަބް ެ
އިވާ ެ
ދިމާއަށް ެއެއްލައިެ ،އޭނާގެ ެބުރަކައްޓަށް ެހަރާލާފަ ެ
ރިޗް ެެ 2009ދުވަހު ެޢަބްދުﷲ ެފަރުހާދުެ
ސްފަރުވާ ެކުރަމުން ެދަނިކޮށް ެެ 09މާ ެ
ލިބުނު ެއަނިޔާއަށް ެބޭ ެ
ނިޔާވެފައިވާތީެ ،މުޙައްމަދުެނަބީލްގެެމައްޗަށްެޤަޞްދުގައިެމީހަކުެމަރާލުމުގެެކުށުގެެދަޢުވާެޕްރޮސިކިއުޓަރެ
ޖެނެރަލްގެެއޮފީހުގެެފަރާތުންެކުރުމުންެއެެކޯޓުންެބަލާފައިވާެޤަޟިއްޔާއެއްެކަމާއިެ ،
ކްރިމިނަލްެކޯޓުގެ ެއެ ެޤަޟިއްޔާގެެޙުކުމުގައިވަނީ ެ"ދެންފަހެެ،ގެ .ރީފްެމުޙައްމަދުެނަބީލްެ
ހާދުގެެ
ެ 08މާރިޗް ެެ 2009ދުވަހުގެ ެެ 23:00އެހައިކަންހައިއިރުެ ،ސެ .ހުޅުދޫ ެެ /ލިލީމާގެ ެޢަބްދުﷲ ެފަރު ެ

ނަ ެވަރުގެ ެކަޓަރެއް ެހިފައިގެންެެެެެެެެެެ
ގައިގާ ެޖަހައި ެމާރާމާރީ ެހިންގުމަށްެ ،ދިގުމިނުގައި ެެ 06އިންޗި ެހުން ެ
ކާގޭ ެކައިރިއަށް ެގޮސްެ ،އިތުރު ެބަޔަކާއެކުެ ،ބޮންޑް ެސްޓްރީޓް ެފިހާރަ ެކައިރިއަށްެެެެ
މެ .ސީނުކަރަން ެ
ޢަބްދުﷲ ެފަރުހާދު ެހޯދުމަށް ެދިޔަ ެމަގުމަތީގައި ެނަލަހިޔާ ެހޮޓަލުގެ ެކަންމަތީގައި ެމަޑުކޮށްލައިގެން ެތިއްބާެ،
ދުﷲ ެފަރުހާދު ެހިނގާފައި ެދަނިކޮށް ެއޭނާެ
ނަލަހިޔާ ެކައިރިން ެމަޖީދީމަގުން ެހުޅަނގުން ެއިރަށް ެޢަބް ެ
މަޑުކުރުވައި ،އޭނާ ެގޮވައިގެން ެސޯސަން ެސްޓޯރު ެކުރިމަތީގައި ެއޮންނަ ެޔޫ.އެން ެޕާކަށް ެގޮސްެެެެެެ،
ނިޢުމާއާ ެނުބެހޭކަމަށްެޢަބްދުﷲެފަރުހާދުެ
ލްގެެކޮއްކޮެގެ .ރީފްެއާމިނަތުެ ެ
ބްދުﷲެފަރުހާދުެ،މުޙައްމަދުެނަބީ ެ
ޢަ ެ
ދުﷲ ެފަރުހާދުގެ ެގައިގާ ެއަތުންނާއި ެފައިން ެތަޅައިެ
ބުނުމުން ،މުޙައްމަދު ެނަބީލްއާއެކު ެދިޔަ ެމީހުންެ ،ޢަބް ެ
ތްވާންވެގެންެޢަބްދުﷲެފަރުހާދުެދުވެފައި ެގޮސްެ
މާރާމާރީެހިންގަންެފެށުމުންެ،މި ެމީހުންގެެކިބައިންެސަލާމަ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
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ޕާކުގެ ެއިރުމަތީ ެމަގުން ެނުކުމެގެން ެދުއްވައިގަތުމުންެ ،މުޙައްމަދު ެނަބީލްގެ ެޖީބުގައި ެއޮތް ެކަޓަރެއް ެނަގައިެ
ޢަބްދުﷲެފަރުހާދުގެެގަޔާެދިމާއަށްެއެއްލައިެ،އޭނާގެެބުރަކައްޓަށްެހަރާލުމުގެެސަބަބުންެޢަބްދުﷲެފަރުހާދަށްެ
ދުﷲ ެފަރުހާދުެ
ފަރުވާ ެކުރަމުންދަނިކޮށް ެެ 09މާރިޗް ެެ 2009ދުވަހު ެޢަބް ެ
ލިބުނު ެއަނިޔާއަށް ެބޭސް ެ
ޅުވެެ ،ދައުލަތުންެ
ދުﷲ ެފަރުހާދު ެމަރާލާފައިވާކަމަށް ެވިދާ ެ
ނިޔާވެފައިވާތީެ ،މުޙައްމަދު ެނަބީލް ެޤަޞްދުގައި ެޢަބް ެ
މުޙައްމަދު ެނަބީލްގެ ެމައްޗަށް ެކުރައްވާފައިވާ ެޤަޞްދު ެގައި ެމީހަކު ެމަރާލުމުގެ ެކުށުގެ ެދަޢުވާ ެޝަރީޢަތުންެ
ދުގައި ެމީހަކުެ
ލް ެދަޢުވާއަށް ެއިންކާރު ެކުރާކަމަށް ެބުނިކަމުގައި ެވިޔަސްެ ،ޤަޞް ެ
ބެލިއިރުެ ،މުޙައްމަދު ެނަބީ ެ
އެ ެބުނާ ެވާހަކަޔަށް ެއިންކާރު ެކުރާކަމަށާއިެ ،ދަޢުވާގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެމާރާމާރީގެެ
މެރިކަމަށް ެދަޢުވާގައި ެ ެ
ފުވާކަމަށް ެދަޢުވާއަށް ެޖަވާބުދާރީވަމުން ެޝަރީޢަތުގައި ެދިފާޢީ ެވަކީލު ެބުނެފައިެ،
ބައެއް ެކަންކަމަށް ެއިޢުތިރާ ެ
މިެ
ފަހުން ެމުޅި ެދަޢުވާއަށް ެމުޙައްމަދު ެނަބީލް ެއިންކާރު ެކުރާކަމަށް ެދިފާޢީ ެވަކީލު ެބުނިކަމުގައި ެވިޔަސްެ ެ ،
މިެ
މައްސަލައަކީ ެތޫނު ެއެއްޗަކުން ެމީހަކަށް ެޙަމަލާދީ ެމީހަކު ެމަރާލުމުގެ ެކުށުގެ ެމައްސަލައަކަށް ެވާއިރުެ ެ ،
ބާވަތުގެެމައްސަލަތަކުގައިެޝަރީޢަތުގައިެއިޢުތިރާފުވުމަށްފަހުެ،އެ ެއިޢުތިރާފަކީެޝަރުޢީެހަމަތަކުންެބަލާއިރުެ
ރުޖޫޢަ ެވެވޭނެ ެއިޢުތިރާފަކަށް ެނުވުމާއި ،މުޙައްމަދު ެނަބީލް ެއާއި ެއޭނާއާ ެއެކުގައި ެދިޔަ ެމީހުން ެފަރުހާދުގެެ
މުންެ
ގައިގައިެތަޅައިެއަނިޔާކުރަންެފެށުމުންެއެެމީހުންގެެކިބައިންެސަލާމަތްެވާންވެގެންެފަރުހާދުެދުއްވައިގަތު ެ
މުޙައްމަދު ެނަބީލް ެއާއި ެއޭނާއާ ެއެކުގައި ެތިބި ެމީހުންގެ ެތެރެއިން ެއެކަކު ެއެއްލި ެކަޓަރެއް ެފަރުހާދުގެެ
ބުރަކައްޓަށް ެހެރުނުކަން ެދައުލަތުން ެހުށަހެޅި ެހެކިންގެ ެތެރެއިން ެތިން ެހެއްކެއްގެ ެހެކިބަހުން ެއެނގެންެ
ލްގެެކޮއްކޮެެެެއާމިނަތުެ
ލަށްެކަޓަރުެއެއްލިއިރުެމުޙައްމަދުެނަބީ ެ
އޮތުމާއިެ،މުޙައްމަދުެނަބީލް ،ފަރުހާދުއާެދިމާ ެ
އާެ
ލްގެ ެޖީބުގައި ެއޮތް ެކަޓަރު ެނަގައި ެފަރުހާދު ެ
ނިޢުމާ ެމުޙައްމަދު ެނަބީލް ެކައިރީގައި ެހުރިކަމަށާއިެ ،ނަބީ ެ
ލްެ
ލްގެ ެއަތުގައި ެހިފަހައްޓަން ެނިޢުމާ ެއުޅުނު ެކަމަށާއިެ ،ނަމަވެސް ެނަބީ ެ
ދިމާއަށް ެއެއްލަން ެއުޅުމުން ެނަބީ ެ
ދުގެ ެބުރަކައްޓަށް ެހެރުނުެ
ކުރިއަށް ެޖެހިލާފައި ެކަޓަރު ެއެއްލިކަމަށާއިެ ،އެ ެކަޓަރުގޮސް ެޢަބްދުﷲ ެފަރުހާ ެ
މަންޒަރު ެދުށްކަމަށް ެނިޢުމާ ެތަޙުޤީޤުގައި ެބުނި ެކަމުގައި ެވިޔަސްެ ،ތަޙުޤީޤަށް ެދިން ެބަޔާނަށް ެއިންކާރުެ
ކުރާކަމަށް ެނިޢުމާ ެޝަރީޢަތުގައި ެބުނުމުންެ ،ނިޢުމާ ެތަޙުޤީޤުގައި ެބުނެފައިވާ ެބަސްެ ،ހެއްކެއް ެކަމުގައިެ
ނުބެލެވުނަސްެ ،ނިޢުމާ ެތަޙުޤީޤުގައި ެސޮއިކޮށް ެއިނގިލީގެ ެނިޝާން ެޖަހާފައިވާ ެބަޔާން ެކިޔައިެ ،ނިޢުމާެ
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ތަޙުޤީޤަށް ެބަޔާން ެދިންއިރު ެނަގާފައިވާ ެވީޑިއޯ ެރެކޯޑިން ެއަޑުއަހައި ެބެލުމުންެ ،ޢާންމުކޮށް ެހެކިބަސްދޭެ
ހެކިންނާއިެތަފާތުެ،އަދިެރިޢާޔަތްނުކޮށްެދޫކޮށްލަންެދަތިެކަންތައްތަކެއްެފާހަގަވެފައިވުމާއި ،އެެކަންތައްތަކަކީ؛ެ
ބެ ެކަމަށްވުމާއިެ ،ނިޢުމާެ
ގެ ެއެއްބަނޑު ެއެއްބަފާ ެބޭ ެ
ދަޢުވާ ެލިބޭ ެ ެމުޙައްމަދު ެނަބީލަކީ ެއާމިނަތު ެނިޢުމާ ެ
ތަޙުޤީޤުގައިެބަޔާންެދިނުމަށްފަހުެ،ނިޢުމާގެެބައްޕަގެެޙާޟިރުގައިެނިޢުމާެބަޔާންެކިޔައިެނިމުމުންެ،ނިޢުމާގެެ
ބައްޕަވެސް ެއެ ެބަޔާން ެކިޔުމުންެ ،ނިޢުމާ ެބަޔާނުގައި ެސޮއިކޮށް ެއިނގިލީގެ ެނިޝާން ެޖެހުމުންެ ،ނިޢުމާގެެ
ބައްޕަވެސް ެބަޔާނުގައި ެސޮއިކޮށް ެއިނގިލީގެ ެނިޝާންޖެހި ެމަންޒަރު ެވީޑިއޯއިން ެފެންނަން ެއޮތުމާއިެ ،މިކަންެ
މިގޮތަށް ެހިނގިކަން ެނިޢުމާގެ ެބައްޕަ ެޝަރީޢަތުގައި ެބުނެފައިވުމާއިެ ،ނިޢުމާ ެތަޙުޤީޤަށް ެބަޔާން ެދިންއިރުެ
ދު ެދުއްވައިގަތުމުން ެނިޢުމާގެ ެބޭބެ ެކަޓަރު ެނަގާފައިެ
ނަގާފައިވާ ެވީޑިއޯއަށް ެބަލާއިރު"ެ ،ޢަބްދުﷲ ެފަރުހާ ެ
މާެ ،ބޭބެ ެހިފަހައްޓަން ެއުޅުނުކަމަށާއިެ ،ނަމަވެސް ެބޭބެ ެތަންކޮޅެއް ެކުރިއަށްެ
އެއްލަން ެއުޅެނިކޮށް ެނިޢު ެ
ދުގެެ
ޖެހިލާފައިެކަޓަރުެއެއްލިކަމަށާއިެ،ބޭބެެއެ ެކަޓަރުެއެއްލުމުންެއެ ެކަޓަރުެގޮސްެހެރުނީެޢަބްދުﷲެފަރުހާ ެ
އެެ
ނަންެއޮތުމާއިެ ެ،
ބުރަކައްޓަށްކަމަށް"ެނިޢުމާެއަތުގެެއިޝާރާތުންެދައްކަމުންެބުނާެމަންޒަރުެވީޑިއޯއިންެފެން ެ
ޙާދިސާގައި ެކަންތައް ެހިނގައިދިޔަ ެގޮތްކަމަށް ެނިޢުމާ ެތަޙުޤީޤުގައި ެކިޔައިދިން ެގޮތާއިެ ،ހެކިބަސް ެދިންެ
ދުެ
ދުﷲ ެފަރުހާ ެ
ހެކިންގެ ެހެކިބަހުގެ ެއަޞްލުތަކުގައި ެފުށުއެރުމެއް ެނެތްކަމާއިެ ،އެ ެޙާދިސާގައި ެޢަބް ެ
މަރުވެފައިވާކަން ެއެ ެބަޔާން ެދިންއިރު ެނިޢުމާއަށް ެއެނގިފައިވާ ެޙާލުގައި ،ޙާދިސާ ެހިނގިތާ ެމާގިނައިރެއްެ
ނުވަނީސް ެނިޢުމާ ެތަޙުޤީޤަށް ެބަޔާން ެދިންއިރުެ ،އޭނާގެ ެއެއްބަނޑު ެއެއްބަފާ ެބޭބެެ ،ޢަބްދުﷲ ެފަރުހާދުގެެ
ވޭކަމަކަށްެ
ސަލާމަތް ެބުއްދިއަށް ެޤަބޫލުކުރެ ެ
ގަޔަށް ެކަޓަރު ެހެރިކަމަށްެ ،ޙަޤީޤަތާ ެޚިލާފަށް ެނިޢުމާ ެބުނުމަކީ ެ ެ
ލްގެެބައްޕަެއެ ެތަނުގައިެއެ ެވާހަކަެއަޑުއަހަންެއިނދެެ،
ނުވުމާއިެ،ނިޢުމާ ެބަޔާންެދިންއިރުެނިޢުމާ ެއާއިެނަބީ ެ
ބަޔާންެރަނގަޅަށްެކިޔައިެ،ބަޔާނުގައިެސޮއިެކުރިއިރުެ،އޭނާގެެއުފަންެދަރިފުޅުެމުޙައްމަދުެނަބީލް ،ޢަބްދުﷲެ
ފަރުހާދުގެ ެގަޔަށް ެކަޓަރު ެހެރިކަމަށް ެނިޢުމާ ެނުބުނަނީސްެ ،އެ ެވާހަކަ ެލިޔެފައި ެއޮތް ެބަޔާނުގައި ެއޭނާެ
ސޮއިކުރުމަކީ ެސަލާމަތް ެބުއްދިއަށް ެޤަބޫލުކުރެވޭ ެކަމަކަށް ެނުވުމާއިެ ،އާމިނަތު ެނިޢުމާ ެތަޙުޤީޤުގައިެ
ބުނެފައިވަނީ ެދޮގު ެވާހަކަތަކެއް ެކަމަށް ެޝަރީޢަތުގައި ެނިޢުމާ ެބުނެފައިވާއިރުެ ،އެފަދަ ެވާހަކަތަކެއް ެއޭނާގެެ
ޔާ ެބެހޭގޮތުން ެތަޙުޤީޤުގައިެ ،އޭނާގެ ެބައްޕަގެ ެޙާޟިރުގައި ެބުނަން ެޖެހުނީެ
އެއްބަނޑު ެއެއްބަފާ ެބޭބޭ ެ
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ކީއްވެގެންކަންެނިޢުމާެޝަރީޢަތުގައިެބުނެފައިެނުވާތީެ،މި ެބުނެވިދިޔަެކަންތައްތަކަށްެރިޢާޔަތްކޮށްެބަލާއިރުެ،
އާމިނަތު ެނިޢުމާ ެތަޙުޤީޤުގައި ެސޮއިކޮށް ެއިނގިލީގެ ެނިޝާން ެޖަހާފައިވާ ެބަޔާނާއިެ ،އާމިނަތު ެނިޢުމާެ
ތަޙުޤީޤަށް ެބަޔާން ެދިންއިރު ެނަގާފައިވާ ެވީޑިއޯ ެރެކޯޑިންއަކީ ެއެއްވެސް ެބުރަދަނެއް ެނެތް ެއެއްޗެކޭ ެބުނެވެންެ
ގޮތެއް ެނިންމަންެ
ޞާފުގެ ެހަމަތަކުގެ ެމައްޗަށް ެބުރަވެެ ،މިއާމެދު ެޝަރީޢަތުން ެ ެ
ނެތުމުންެ ،ޢަދުލު ެއިން ެ
ޖެހޭކަމަށް ެޤަބޫލުކުރެވުނު ެހިނދުެ ،އާމިނަތު ެނިޢުމާ ެތަޙުޤީޤުގައި ެސޮއިކޮށް ެއިނގިލީގެ ެނިޝާން ެޖަހާފައިވާެ
ބަޔާނާއިެ ،އާމިނަތު ެނިޢުމާ ެތަޙުޤީޤަށް ެބަޔާން ެދިންއިރު ެނަގާފައިވާ ެވީޑިއޯ ެރެކޯޑިންއަކީ ެމި ެމައްސަލާގައިެ
ހެކިބަސްދިން ެތިން ެހެކިންގެ ެހެކިބަހާ ެގުޅިފައިވާެ ،އެ ެހެކިންގެ ެހެކިބަހަށް ެބާރުދޭ ެޤަރީނާއެއް ެކަމަށްެ
ލް ެއާއި ެއޭނާއާއެކު ެތިބި ެމީހުން ެތަޅައިެ
ބްދުﷲ ެފަރުހާދުގެ ެގައިގައި ެމުޙައްމަދު ެނަބީ ެ
ކަނޑައަޅައިެ ،ޢަ ެ
ލްެ
ދުﷲ ެފަރުހާދުގެ ެފަހަތުން ެމުޙައްމަދު ެނަބީ ެ
އަނިޔާކުރަން ެފެށުމުން ެޢަބްދުﷲ ެފަރުހާދު ެދުއްވަގަތުމުން ެޢަބް ެ
ލްގެެޖީބުގައިެއޮތްެކަޓަރެއްެނަގައިެޢަބްދުﷲެ
ން ެދުވަމުންެގޮސްެމުޙައްމަދުެނަބީ ެ
އާއިެއޭނާއާއެކުެތިބިެމީހު ެ
ށް ެހެރުނުކަމަށްެމުޙައްމަދުެ
ދުގެ ެބުރަކައްޓަ ެ
ދުﷲ ެފަރުހާ ެ
ފަރުހާދުއާ ެދިމާއަށް ެއެއްލިެކަމަށާއިެ ،އެ ެކަޓަރު ެޢަބް ެ
ނަބީލް ެތަޙުޤީޤުގައިެބުނިެކަމުގައިެވިޔަސްެ،ތަޙުޤީޤުެބަޔާނަށްެއިންކާރުކުރާކަމަށްެޝަރީޢަތުގައިެބުނުމުންެ،
ލް ެޝަރީޢަތުގައި ެތަޙުޤީޤުެ
ތަޙުޤީޤަށް ެދިން ެބަޔާނަކީ ެއިޢުތިރާފެއްކަމަށް ެބެލެވެން ެނެތަސްެ ،މުޙައްމަދު ެނަބީ ެ
ބަޔާނާ ެބެހޭގޮތުންެބުނިެވާހަކަތަކާއިެ،ތަޙުޤީޤުގައިެސޮއިކޮށްެއިނގިލީގެެނިޝާންެޖަހާފައިވާެބަޔާންެކިޔައިެ،
ން ެބަލައި ެއަޑުއަހާއިރުެ،
ލް ެތަޙުޤީޤަށް ެބަޔާން ެދިންއިރު ެނަގާފައިވާ ެވީޑިއޯ ެރެކޯޑި ެ
މުޙައްމަދު ެނަބީ ެ
ލްެ
ކަންތައްތަކަކީ؛ެމުޙައްމަދުެނަބީ ެ
ރިޢާޔަތްނުކޮށްެދޫކޮށްލަންެދަތިެކަންތައްތަކެއްެފާހަގަކުރެވިފައިެވުމާއިެ،އެެ ެ
ތަޙުޤީޤުގައި ެބަޔާން ެދީފައިވަނީ ެއެއްވެސް ެމަޖުބޫރުކަމެއް ެނެތި ެއަމިއްލަ ެއިޚްތިޔާރުގައި ެކަމަށް ެމުޙައްމަދުެ
ނަބީލް ެޝަރީޢަތުގައި ެބުނެފައިވުމާއިެ ،މުޙައްމަދު ެނަބީލް ެތަޙުޤީޤު ެބަޔާނުގައި ެސޮއިކޮށް ެއިނގިލީގެެ
ގެންފައި ެހުރި ެވަރުން ެބަޔާން ެނުކިޔައިކަމަށް ެބުނެފައިވާއިރުެ ،މުޙައްމަދު ެނަބީލް،
ނިޝާންޖެހީ ެއޭނާ ެބިރު ެ
ޢަބްދުﷲ ެފަރުހާދުގެ ެގައިގައި ެތަޅައިގަތުމަށް ރާވައިގެން ެބަޔަކު ެގޮވައިގެން ެގޮސް ެމުޙައްމަދު ެނަބީލް ެއާއިެ
ދުެ
ދުﷲެފަރުހާ ެ
ދުﷲެފަރުހާދުގެެގައިގައިެތަޅައިެއަނިޔާކުރަންެފެށުމުންެޢަބް ެ
އޭނާއާ ެއެކުގައިެދިޔަެމީހުންެޢަބް ެ
ދުއްވައިގަތުމުންެމުޙައްމަދުެނަބީލްގެެޖީބުގައިެއޮތްެތިލައިގެެފުޅާމިނުގައިެެ 1އިންޗިެއަދިެދިގުމިނުގައިެެ6
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ދުﷲ ެފަރުހާދުގެެ
އިންޗި ެހުންނަވަރުގެ ެކަޓަރެއް ެނަގައި ެޢަބްދުﷲ ެފަރުހާދުއާ ެދިމާއަށް ެއެއްލިކަމަށާއިެ ،ޢަބް ެ
ބުރަކައްޓަށްެއެ ެކަޓަރު ެހެރުނުކަމަށްެމުޙައްމަދުެނަބީލް ެތަޙުޤީޤުގައިެބުނާެތަނާއިެ،ތަޙުޤީޤުެބަޔާންެވަރަށްެ
ދުﷲ ެފަރުހާދުެ
ގިނައިރު ެވަންދެން ެކިޔާތަން ެވީޑިއޯއިން ެފެންނަން ެއޮތުމާއިެ ،އެ ެޙާދިސާގައި ެޢަބް ެ
މަރުވެފައިވާކަންެއެެބަޔާންެދިންއިރުެމުޙައްމަދުެނަބީލަށްެއެނގިފައިވާެޙާލުގައިެ،މުޙައްމަދުެނަބީލްެއެއްވެސްެ
މަޖުބޫރުކަމެއް ެނެތި ެއަމިއްލަ ެއިޚްތިޔާރުގައި ެއެ ެވަގުތު ެތަޙުޤީޤަށް ެބަޔާންދިންއިރުެ ،އަމިއްލަ ެނަފްސުެ
ކޮށްެއެފަދަެބަސްތަކެއްެޙަޤީޤަތާ ެޚިލާފަށްެބުނުމަކީެސަލާމަތްެބުއްދިެޤަބޫލުކުރާ ެކަމަކަށްެނުވުމާއިެ،
ކުށްވެރި ެ
އެ ެޙާދިސާގައި ެކަންތައްެ
ދުﷲ ެފަރުހާދުއާ ެދިމާއަށް ެކަޓަރު ެއެއްލުމުގެ ެކުރިންެ ެ ،
މުޙައްމަދު ެނަބީލް ެޢަބް ެ
ހިނގައިދިޔަ ެގޮތްކަމަށް ެނަބީލް ެތަޙުޤީޤުގައި ެކިޔައިދިން ެގޮތާއިެ ،ހެކިބަސް ެދިން ެހެކިންގެ ެހެކިބަހުގެެ
އަޞްލުތަކުގައިެފުށުއެރުމެއްެނެތުމާއިެ،މުޙައްމަދުެނަބީލް ެއަމިއްލަެނަފްސުެކުށްވެރިކޮށްެތަޙުޤީޤުގައިެއެފަދަެ
މާމެދުެބުއްދިެޤަބޫލުކުރާެސަބަބެއްެމުޙައްމަދުެނަބީލަށްެޝަރީޢަތުގައިެ
ވާހަކަތަކެއްެދައްކާފައިވަނީެކީއްވެގެންކަ ެ
ލްގެެ
ދެއްކިފައި ެނުވުމާއެކުެ ،މި ެބުނެވިދިޔަ ެކަންކަމުގެ ެމައްޗަށް ެބުރަވެ ެވިސްނުމުންެ ،މުޙައްމަދު ެނަބީ ެ
ތަޙުޤީޤުގައި ެސޮއިކޮށް ެއިނގިލީގެ ެނިޝާން ެޖަހާފައިވާ ެބަޔާނާއިެ ،މުޙައްމަދު ެނަބީލް ެތަޙުޤީޤަށް ެބަޔާންެ
ދިންއިރު ެނަގާފައިވާ ެވީޑިއޯ ެރެކޯޑިންއަކީ ެއެއްވެސް ެބުރަދަނެއް ެނެތް ެއެއްޗެކޭ ެބުނެވެން ެނެތުމާއިެ،
ތުގައިވާ ެއިޢުތިރާފު ެފިޔަވައި ެއެހެން ެއިޢުތިރާފުތައް ެހެއްކެއް ެކަމުގައި ެނުބެލެވޭނެކަމަށްެ
ޝަރީޢަ ެ
ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 52ވަނަ ެމާއްދާއިން ެދޭހަވާއިރުެ ،އިސްވެ ެބަޔާންކުރެވުނު ެފަސްކަމުގެ ެމައްޗަށްެ
ރިޢާޔަތްކޮށްެ ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 52ވަނަ ެމާއްދާގައި ެހިމެނޭ ެތިން ެޖުމްލަ ެކިޔައިެ ،ދިރާސާ ެކުރުމުންެ
ކަންތައްތަކެއް ެފާހަގަކުރެވިފައި ެވުމާއިެ ،އެ ެކަންތައްތަކަކީ؛ ެތުހުމަތުކުރެވޭ ެމީހާ ެބުއްދި ެސަލާމަތުން ެހުރެެ
ކަމުގައިެނުބެލެވޭނެެކަމަށްެ
ޝަރީޢަތުގެެމަޖިލީހުގައިވާެއިޢުތިރާފުެފިޔަވައިެ،އެހެންެއިޢުތިރާފުތަކަކީެހެއްކެއްެ ެ
ޤާނޫނުއަސާސީގެެެ 52ވަނަެމާއްދާގައިެހިމެނޭ ެތިންެޖުމްލައިގެެތެރެއިންެފުރަތަމަެޖުމްލައިގައިެބަޔާންވެގެންެ
ވާއިރުެ ،މީހަކު ެއަމިއްލަ ެއިޚްތިޔާރުގައި ެއެއްވެސް ެމަޖުބޫރުކަމެއް ެނެތި ެތަޙުޤީޤުގައި ެއިޢުތިރާފުވެ ެބަޔާންެ
ދިންކަންެއެ ެމީހާގެެއިޢުތިރާފުންެޝަރީޢަތުގައިެސާބިތުވެފައިެ،އޭނާގެެބަޔާނަށްެއެހެންެހެކިތަކުންެބާރުލިބޭެ
ޙާލަތުގައިެ،އެ ެބަޔާނަށްެއެއްވެސްެބުރަދަނެއްެނުދީެދޫކޮށްލުމަކީެސަލާމަތްެބުއްދިއަށްެޤަބޫލުކުރެވޭެކަމަކަށްެ
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ނުވުމުންެ ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެމި ެމާއްދާގެ ެމި ެޢިބާރާތުގައި ެބުނާ ެއެއްޗެއް ެޞަރީޙަކަމަށް ެނުބެލެވޭތީެ ،މިެ
ތަފްސީރެއް ެބޭނުންވާކަމަށް ެޤަބޫލުކުރެވުމާއިެ ،ބަލަމުންދާ ެމައްސަލައެއްގައިެ
ޢިބާރާތަށް ެޤަޟާއީ ެ ެ
ން ެޖެހިއްޖެނަމަެ ،އެ ެމައްސަލައަކާ ެގުޅޭގޮތުން ެޤާނޫނުއަސާސީ ެމާނަކުރުންެ،
ޤާނޫނުއަސާސީ ެމާނަކުރަ ެ
ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 143ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ށ) ެއިން ެދަށުކޯޓުތަކަށް ެއިޚްތިޔާރު ެދީފައިވުމާއިެ ،ހެކީގެެ
ދަރަޖަތަކެއް ެވުމާއިެ ،އޭގެ ެއެންމެ ެމަތީ ެދަރަޖައަކީ ެއިޢުތިރާފުކަމަށް ެވުމާއިެ ،އިޢުތިރާފަކީ ެހަމައެކަނި ެއޭގެެ
މައްޗަށް ެބިނާކޮށް ެކުށް ެސާބިތުކުރެވޭ ެއެއްޗެއްކަމާއިެ ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 52ވަނަ ެމާއްދާގައި ެހިމެނޭ ެތިންެ
ޖުމްލައިގެ ެތެރެއިން ެފުރަތަމަ ެޖުމްލައިގައި ެއެ ެބުނަނީ ެއިޢުތިރާފުގެ ެވާހަކަ ެކަމަށްވާއިރުެ ،ޝަރީޢަތުގައިވާެ
ގެެ
އިޢުތިރާފުެފިޔަވައި ެއެހެންެއިޢުތިރާފުތައް ެހެއްކެއް ެކަމުގައި ެނުބެލެވޭނެކަމަށް ެއެ ެބުނަނީެ،ހަމައެކަނި ެއޭ ެ
މައްޗަށް ެބިނާކޮށް ެކުށް ެސާބިތުކުރެވޭނެ ެހެއްކެއް ެކަމުގައި ެއެ ެއިޢުތިރާފު ެނުބެލެވޭނެ ެވާހަކަ ެކަމަށްެ
ޤަބޫލުކުރެވުމާއިެ،ޝަރީޢަތުގައިވާެއިޢުތިރާފު ެފިޔަވައިެ،އެހެންެއިޢުތިރާފުތައްެހެއްކެއްެކަމުގައިެނުބެލެވޭނެެ
ކަމަށް ެމި ެމާއްދާގައި ެބަޔާންކޮށްފައި ެމިވަނީ ެއެއްވެސް ެސިފައެއްގައި ެތަޙުޤީޤުގައި ެމަޖުބޫރު ެކުރުމުގެެ
ފުރުޞަތެއް ެއޮތަނުދިނުމަށް ެކަމަށް ެޤަބޫލުކުރެވޭއިރުެ ،ތަޙުޤީޤުގައި ެބަޔާން ެދިނީ ެއެއްވެސް ެމަޖުބޫރުކަމެއްެ
އެ ެމީހެއްގެެއިޢުތިރާފުންެޝަރީޢަތަށްެސާބިތުވެފައިެ،އެހެންެހެކިތަކަކުންެ
ނެތިެއަމިއްލަެއިޚްތިޔާރުގައިކަންެ ެ
އެ ެބަޔާނަށްެބާރުލިބޭެޙާލަތުގައިެ،އެ ެބަޔާނަށްެޤަރީނާއެއްގެެބުރަދަންެދިނުންެމި ެމާއްދާއިންެމަނާެނުކުރެވޭެ
ގެން ެބަޔާން ެހޯދުމާއި ެޤާނޫނާ ެޚިލާފަށް ެހެކި ެހޯދުމަކީެ
ކޮށް ެ
ކަމަށް ެޤަބޫލުކުރެވުމާއިެ ،މީހަކަށް ެމަޖުބޫރު ެ ެ
މިެމާއްދާގައިެހިމެނޭެތިންެޖުމްލައިގެެތެރެއިންެދެވަނަެ
އެއްވެސްެފަރާތަކުންެކޮށްގެންވާނެެކަމެއްެނޫންކަމަށްެ ެ
މްލަ ެތަފްސީރުެ
ޖުމްލައިގައި ެބަޔާންވެފައި ެއޮތުމުންެ ،ދެވަނަ ެޖުމްލައިގައި ެއެ ެބުނާ ެވާހަކައަކީ ެފުރަތަމަ ެޖު ެ
ކުރުމުގައި ެރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ެކަމެއްކަމަށް ެވުމުންެ ،ޝަރީޢަތަށް ެހުށަހެޅިފައިވާ ެބަޔާނަކީ ެއެއްވެސްެ
މަޖުބޫރުކަމެއްެނެތިެއަމިއްލަެއިޚްތިޔާރުގައިެއެ ެމީހަކުެދީފައިވާެބަޔާނެއްކަމަށްެސާބިތުވާނަމަެ،އެ ެބަޔާނަށްެ
މި ެބުނެވިދިޔަެ
ބުރަދަނެއް ެދިނުން ެމި ެމާއްދާއިން ެހުރަސްނާޅާކަމަށް ެމާނަކުރުމުގެ ެޖާގަ ެއޮތުމާއެކުެ ެ ،
ކަންތައްތަކުގެެމައްޗަށްެރިޢާޔަތްކޮށްެބަލައިެ،ދަޢުވާ ެލިބޭެމީހާެތަޙުޤީޤުގައިެއިޢުތިރާފުވެފައިެ،ޝަރީޢަތުގައިެ
ތަޙުޤީޤު ެބަޔާނަށް ެއިންކާރުކުރާ ެޙާލަތުގައި ،އޭނާ ެތަޙުޤީޤުގައި ެބަޔާން ެދިނީ ެއެއްވެސް ެމަޖުބޫރުކަމެއް ެނެތިެ
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 :

ގެ 9
ސަފްޙާ ެ 28

އަމިއްލަ ެއިޚުތިޔާރުގައިކަން ެޝަރީޢަތަށް ެސާބިތުވެފައިެ ،އެ ެބަޔާނަށް ެބާރުދޭ ެއެހެން ެހެކިތަކެއް ެނުވަތަެ
ރީނާއެއްގެެބުރަދަންެދިނުންެޤާނޫނުއަސާސީގެެެ 52ވަނަެމާއްދާއިންެ
ޤަރީނާތަކެއްެހުރިނަމަެ،އެ ެބަޔާނަށްެޤަ ެ
ރީޢަތަށްެލިބިގެންވާެއިޚުތިޔާރުގެެ
ނުއަސާސީގެެެ 143ވަނަެމާއްދާގެެ(ށ) ެއިންެޝަ ެ
ހުރަސްެނާޅާކަމަށްެ،ޤާނޫ ެ
ދަށުން ެމާނަކޮށްެ ،މުޙައްމަދު ެނަބީލް ެތަޙުޤީޤުގައި ެސޮއިކޮށް ެއިނގިލީގެ ެނިޝާން ެޖަހާފައިވާ ެބަޔާނާއިެ،
މުޙައްމަދު ެނަބީލް ެތަޙުޤީޤަށް ެބަޔާން ެދިން ެއިރު ެނަގާފައިވާ ެވީޑިއޯ ެރެކޯޑިންއަކީ ެމި ެމައްސަލާގައިެ
ހެކިބަސްދިން ެތިން ެހެކިންގެ ެހެކިބަހާއި ެގުޅިފައިވާެ ،އެ ެހެކިންގެ ެހެކިބަހަށް ެބާރުދޭ ެޤަރީނާއެއް ެކަމަށްެ
މިެ
ކަނޑައަޅައިެ ،މި ެބަޔާންކުރި ެދެ ެޤަރީނާެ ،މުޙައްމަދު ެނަބީލް ެޝަރީޢަތުގައި ެބުނެފައިވާ ެވާހަކަތަކާއިެ ެ ،
ދުގެެގައިގާެތަޅައިގަތުމަށްެ
މައްސަލާގައިެހެކިބަސްެދިންެތިންެހެކިންގެެހެކިބަހާއިެގުޅުމުންެ،ޢަބްދުﷲެފަރުހާ ެ
މުޙައްމަދުެނަބީލް ެރާވައިގެންެބަޔަކުެގޮވައިގެންެގޮސްެމުޙައްމަދުެނަބީލް ެއާއި ެއޭނާއާެއެކުގައިެދިޔަެމީހުންެ
ޢަބްދުﷲ ެފަރުހާދުގެ ެގައިގާ ެތަޅައި ެއަނިޔާކުރަން ެފެށުމުން ެޢަބްދުﷲ ެފަރުހާދު ެދުއްވައިގަތުމުން ،މުޙައްމަދުެ
ނަބީލްގެެޖީބުންެނެގިެތިލައިގެެފުޅާމިނުގައިެެެ1އިންޗިެއަދިެދިގުމިނުގައިެެ6އިންޗިެހުންނަވަރުގެެކަޓަރެއްެ
ދުގެެބުރަކައްޓަށްެހެރިފައިވަނީެ
ލްެއެއްލިކަމާއިެ،ޢަބްދުﷲެފަރުހާ ެ
ޢަބްދުﷲެފަރުހާދުއާެދިމާލަށްެމުޙައްމަދުެނަބީ ެ
ންެ
މަދު ެނަބީލް ެއެއްލި ެކަޓަރުކަން ެމުޙައްމަދު ެނަބީލް ެޝަރީޢަތުގައި ެބުނެފައިވާ ެވާހަކަތަކާއިެ ،ތި ެ
މުޙައް ެ
ހެކިންގެ ެހެކިބަހާއި ެމި ެބަޔާންކުރެވުނު ެދެ ެޤަރީނާއިން ެސާބިތުވާތީއާއިެ ،މެޑިކޯ ެލީގަލް ެރެކޯޑުން ެއެނގެންެ
ދުﷲެ
ދުﷲެފަރުހާދުގެެބުރަކަށީގެެއެންމެެތަނަކަށްެކަމާއިެ،ޢަބް ެ
އޮތްގޮތުންެތޫނު ެއެއްޗެއްެހެރިފައިެހުރީެޢަބް ެ
ފަރުހާދު ެމަރުވެފައިވަނީ ެބުރަކައްޓަށް ެތޫނުއެއްޗެއް ެހެރިގެން ެފުއްޕާމޭ ެތެރެއަށް ެލޭ ެއެޅިގެން ެނޭވާެ
ލޭެ
ދުﷲ ެފަރުހާދުގެ ެފުއްޕާމެއަށް ެލޭ ެސަޕްލައިކުރާ ެބޮޑެތި ެ ެ
ލާގެ ެސަބަބުން ެޢަބް ެ
އެ ެޙަމަ ެ
ނުލެވިގެންކަމާއިެ ެ ،
ތިމުގައި ެއަތްލައިގެންެ
ދުﷲ ެފަރުހާދު ެބެލި ެޑޮކްޓަރު ެޚަ ެ
ހޮޅިތައް ެބުރިވެފައި ެވުމުގެ ެސަބަބުންކަމަށް ެޢަބް ެ
ތެދުބުނުމަށްެމާތްﷲެގަންދީެހުވާެކުރުމަށްފަހުެޝަރީޢަތުގައިެބުނެފައިެވުމާއެކުެ،ޢަބްދުﷲެފަރުހާދު ެމަރުވީެ
ލާގެ ެސަބަބުންކަން ެޝަރީޢަތަށް ެސާބިތުވާތީ ެއާއި ެކުށުގެ ެމާއްދީެ
މުޙައްމަދު ެނަބީލް ެކަޓަރުން ެދިން ެޙަމަ ެ
ރުކުނަކީެތުހުމަތުކުރެވޭެމީހާެކުރިކަމަށްެސާބިތުވާެޢަމަލާއިެނުކުމެފައިވާެނަތީޖާއާެސަބަބުގެެގޮތުންެގުޅިފައިެ
ލްެކުރިކަމަށްެސާބިތުވާެޢަމަލަކީެ،ބަޔަކުެގޮވައިގެންގޮސްެ
އިވާއިރުެ،ދަޢުވާެލިބޭެމުޙައްމަދުެނަބީ ެ
އޮތުންެކަމުގަ ެ
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ދުﷲ ެފަރުހާދު ެދުއްވައިގަތުމުންެ
ޢަބްދުﷲ ެފަރުހާދުގެ ެގައިގާ ެތަޅައިގަތުމުންެ ،ސަލާމަތްވާންވެގެން ެޢަބް ެ
މުޙައްމަދުެނަބީލްގެެޖީބުންެނެގިެތިލައިގެެފުޅާމިނުގައިެެ1އިންޗިެއަދިެދިގުމިނުގައިެެ6އިންޗިެހުންނަވަރުގެެ
ދުގެ ެގަޔަށް ެހަރާލުންކަމަށްެ
ދުއާ ެދިމާލަށް ެއެއްލައި ެއެ ެކަޓަރު ެޢަބްދުﷲ ެފަރުހާ ެ
ކަޓަރެއް ެޢަބްދުﷲ ެފަރުހާ ެ
ވުމާއިެ،ނުކުމެފައިވާެނަތީޖާއަކީެޢަބްދުﷲެފަރުހާދުެމަރުވުންކަމަށްެވުމާއިެ،ޢަބްދުﷲެފަރުހާދުެމަރުވެފައިވަނީެ
ލްެ
ންކަމަށް ެސާބިތުވެފައި ެވުމުންެ ،މުޙައްމަދު ެނަބީ ެ
ލާގެ ެސަބަބު ެ
މުޙައްމަދު ެނަބީލް ެކަޓަރުން ެދިން ެޙަމަ ެ
އާ ެސަބަބުގެ ެގޮތުން ެގުޅިފައި ެއޮތުމުންެ ،ކުށުގެ ެމާއްދީެ
ކުރިކަމަށް ެސާބިތުވާ ެޢަމަލާއި ެނުކުމެފައިވާ ެނަތީޖާ ެ
ތީ ެއާއި ެކުށުގެެމަޢުނަވީެރުކުންެފުރިހަމަވެފައިެވޭތޯެބަލާއިރުެ ،މުޙައްމަދުެނަބީލްެ
ރުކުންެފުރިހަމަެވެފައިވާ ެ
ކޮށްފައި ެވުމުންެ ،މުޙައްމަދުެ
މުޅި ެދަޢުވާއަށް ެއިންކާރުކޮށްެ ،އެ ެޙާދިސާއާ ެގުޅުމެއް ެއޮތްކަމަށްވެސް ެއިންކާރު ެ
ނަބީލްގެ ެނިޔަތާ ެބެހޭގޮތުން ެއެއްޗެއް ެބުނާނެ ެޖާގަ ެނެތުމާއިެ ،އަދި ެބުނެފައި ެވެސް ެނުވުމާއިެ ،ނިޔަތަކީެ
ފޮރުވިފައިވާ ެއެއްޗަކަށް ެވުމާއިެ ،ނިޔަތް ެދެނެގަނެވޭނީ ެބޭރުފުށުން ެފެންނަ ެކަންތައްތަކުން ެކަމަށްވާއިރުެ،
ދުﷲ ެފަރުހާދުއަށް ޙަމަލާދިނުމަށް ެބޭނުންކުރި ެއެއްޗަކީ ެތޫނު ެހަތިޔާރަކަށް ެވުމާއިެ،
މަދު ެނަބީލް ،ޢަބް ެ
މުޙައް ެ
ލެވިދާފަދަ ެހަތިޔާރަކުން ެމީހަކަށް ެޙަމަލާ ެދީފައިވާއިރުެ ،އެ ެހަތިޔާރަކީ ެކުށްކުރި ެމީހާގެ ެނިޔަތުގެެ
މީހަކު ެމަރާ ެ
ސިފަކަމަށްެޢިލްމުވެރިންެބުނެފައިވުމާއިެ،އެެޙާލަތުގައިެއެހެންެގޮތަކަށްެސާބިތުެނުވާހާެހިނދަކުެ،
ބޭރުފުށުގެެ ެ
ދުﷲ ެފަރުހާދަށް ެޙަމަލާ ެދިނީެ
މަރާލުމުގެ ެޤަޞްދު ެއޮތްކަމަށް ެބަލަން ެޖެހޭތީ ެއާއި ެމުޙައްމަދު ެނަބީލް ،ޢަބް ެ
ވިދިޔަ ެހެކިތަކާއި ެޤަރީނާތަކުންެ
ރުޅިވެރިކަމެއް ެއޮވެގެން ެޙަމަލާދިނުމަށް ެރާވައިގެންކަން ެބަޔާންކުރެ ެ
ދުގައިކަންެ
ލާދީ ެމަރާލާފައިވަނީ ެޤަޞް ެ
ތުވެފައި ެވުމުންެ ،މުޙައްމަދު ެނަބީލް ،ޢަބްދުﷲ ެފަރުހާދަށް ެޙަމަ ެ
ސާބި ެ
ކުށުން ެމުޙައްމަދު ެނަބީލް ެކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ެކަނޑައަޅައިެ،
ސާބިތުވާތީެ ،ޤަޞްދުގައި ެމީހަކު ެމެރުމުގެ ެ ެ
ތޫނުހަތިޔާރުން ެމީހުންނަށް ެޙަމަލާ ެދިނުމަކީ ެއިސްލާމީ ެޝަރީޢަތުގައި ެކަނޑައެޅިގެން ެމަނާކޮށްފައިވާެ
ނުލްޢުޤޫބާތުގެ ެެ 88ވަނަެ
ރިވުމަކީ ެކުށެއްކަމަށް ެޤާނޫ ެ
ކަމެއްކަމަށް ެވުމާއިެ ،ޝަރުޢީ ެއަމުރަށް ެނުކިޔަމަންތެ ެ
ންވެގެންެވުމާއިެ،މިފަދަެކުށުގެެޢަމަލުގެެސަބަބުންެމީހަކުެމަރުވެއްޖެނަމަެ،އެ ެކުށްެ
މާއްދާގެެ(ހ)ެގައިެބަޔާ ެ
ލްޢުޤޫބާތުގެެެ88ވަނަެމާއްދާގެެ
ކުރިެމީހެއްގެެއަދަބަކީެއިސްލާމީެޝަރީޢަތުގައިެއޮންނަެއަދަބުެކަމަށްެޤާނޫނު ެ
(ރ) ެގައި ެބަޔާންވެގެން ެވުމާއިެ ،އިސްލާމީ ެޝަރީޢަތުގައި ެޤަސްތުގައި ެމީހަކު ެމެރުމުގެ ެކުށުގެ ެއަދަބަކީެ
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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މަރުވި ެމީހާގެ ެވާރުތަވެރިންގެ ެތެރެއިން ެއެކަކުވެސް ެއިޢްތިރާޟް ެނުކުރާނަމަެ ،މަރަށް ެމަރުހިފުން ެކަމަށްެ
ދުﷲ ެފަރުހާދުގެ ެވާރުތަވެރިން ެބޭނުންވަނީ ެމަރަށް ެމަރުހިފުމަށް ެކަމަށް ެއެ ެމީހުންެ
ވުމާއިެ ،ޢަބް ެ
ގެމަތީން ެމުޙައްމަދު ެނަބީލަށް ެދޭންޖެހޭ ެއަދަބަކީ ެމަރުގެެ
ބުނެފައިވުމާއެކުެ ،އިސްލާމީ ެޝަރީޢަތުގައިވާ ެގޮތު ެ
އަދަބު ެކަމަށް ެވުމުންެ ،މުޙައްމަދު ެނަބީލް ެމެރުމަށް ެޙުކުމްކޮށްފީމެވެެ ".މިފަދައިންކަން ެކްރިމިނަލް ެކޯޓުގެެ
ނުގޮތުގެ ެރިޕޯޓުންެ
ތް ެނިމު ެ
ނަންބަރ ެެ (2447/JC/2009) 585/Cr-C/2010ޤަޟިއްޔާގެ ެޝަރީޢަ ެ
އެނގެއެވެެ ެ.
ެ -4ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2011/HC-A/49ޤަޟިއްޔާ ެއެ ެކޯޓުންެ
ނީ:
އިވާެގޮތަށްެބަލާއިރުެއެެޤަޟިއްޔާގެެޙުކުމުގައިެވަ ެ
ނިންމާފަ ެ

ެެ ެ

ފް ެެ /މާލެެ،
"ދެންފަހެެއިސްވެެބަޔާންކުރެވުނުެކަންތައްތައްެއެގޮތުގެމަތިންެހުރުމުންެގެ .ރީ ެ
ނަންބަރ ެެ(2447/JC/2009) 585/Cr-C/2010
ލް ެކޯޓުގެ ެ ެ
މުޙައްމަދު ެނަބީލްގެ ެމައްޗަށް ެކްރިމިނަ ެ
ދުﷲެފަރުހާދުގެެ
ޤަޟިއްޔާގައިެދައުލަތުންެކުޅަެޤަޞްދުގައިެމީހަކުެމަރާލުމުގެެކުށުގެެދަޢުވާެބައްލަވައިެ،ޢަބް ެ
ގައިގައިެމުޙައްމަދުެނަބީލްެއާއިެމުޙައްމަދުެނަބީލްއާއެކުެތިބިެމީހުންެތަޅައިެއަނިޔާކުރަންެފެށުމުންެޢަބްދުﷲެ
ފަރުހާދު ެދުއްވައިގަތުމުންެ ،ޢަބްދުﷲ ެފަރުހާދުގެ ެފަހަތުން ެމުޙައްމަދު ެނަބީލް ެއާއި ެމުޙައްމަދު ެނަބީލްއާއެކުެ
ތިބި ެމީހުން ެދުވަމުންގޮސްެ ،މުޙައްމަދު ެނަބީލްގެ ެޖީބުންނެގި ެތިލައިގެ ެފުޅާމިނުގައި ެެ 1އިންޗި ެއަދިެ
އެެ
ދިގުމިނުގައިެެ6އިންޗިެހުންނަެވަރުގެެކަޓަރެއްެޢަބްދުﷲެފަރުހާދުއާެދިމާއަށްެމުޙައްމަދުެނަބީލްެއެއްލައިެ ެ
ކަޓަރު ެއަބްދުﷲ ެފަރުހާދުގެ ެގަޔަށް ެހަރާލާފައިވާ ެކަމާއިެ ،ޢަބްދުﷲ ެފަރުހާދު ެމަރުވެފައިވަނީ ެބުރަކައްޓަށްެ
ދުﷲ ެފަރުހާދުގެ ެފުއްޕާމެއަށް ެލޭ ެސަޕްލައިކުރާ ެބޮޑެތި ެލޭެ
ތޫނުއެއްޗަކުން ެޙަމަލާދިނުމުގެ ެސަބަބުން ެޢަބް ެ
ހޮޅިތައް ެބުރިވެެ ،ފުއްޕާމޭ ެތެރެއަށް ެލޭ ެއެޅި ެނޭވާ ެނުލެވިގެން ެކަމާއިެ ،ޢަބްދުﷲ ެފަރުހާދު ެމަރުވީެެެ
މުޙައްމަދު ެނަބީލް ެކަޓަރުންދިން ެޙަމަލާގެ ެސަބަބުންކަން ެހުށަހެޅިފައިވާ ެހެއްކާއި ެޤަރީނާއިން ެސާބިތުވާތީެ،
ޤަޞްދުގައި ެމީހަކު ެމަރާލުމުގެ ެކުށުން ެމުޙައްމަދު ެނަބީލް ެކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ެކަނޑައަޅުއްވައިެެެެ،
ޢަބްދުﷲ ެފަރުހާދުގެ ެވާރުތަވެރިން ެބޭނުންވަނީ ެމަރަށް ެމަރުހިފުން ެކަމަށްވާތީެ ،އިސްލާމީ ެޝަރީޢަތުގައިވާެ
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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ގޮތުގެމަތީންެ ،މުޙައްމަދު ެނަބީލްއަށް ެދޭންޖެހޭ ެއަދަބަކީ ެމަރުގެ ެއަދަބު ެކަމަށްވުމުންެ ،މުޙައްމަދު ެނަބީލްެ
ގެމަތިންެ
މެރުމަށްެއެ ެޤަޟިއްޔާގައިެކުރައްވާފައިވާެޙުކުމަކީެ،ޝަރުޢީެއަދިެޤާނޫނީ ެހަމަތަކާެއެއްގޮތްވާެގޮތު ެ
ކުރައްވާފައިވާެޙުކުމެއް ެކަމުގައި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގައި ެމި ެޤަޟިއްޔާ ެބެލިެފަނޑިޔާރުންގެެމަޖިލީހުގެެ
ޚިލާފެއް ެނެތި ެއިއްތިފާޤު ެވެވިފައިވާތީެ ،ކްރިމިނަލްކޯޓުގެ ެނަންބަރުެެެެެެެެެ
ށް ެއެއްވެސް ެ ެ
ހުރިހާ ެފަނޑިޔާރުންނަ ެ
ގެނެވެންެނެތްކަމަށްެ
) 585/Cr-C/2010ެ (2447/JC/2009ޤަޟިއްޔާގައިެކުރައްވާފައިވާެޙުކުމަށްެބަދަލު ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓުގައިެމިެޤަޟިއްޔާެބެލިެފަނޑިޔާރުންގެެއިއްތިފާޤުންެކަނޑައަޅައިެޙުކުމްެކޮށްފީމެވެެ".
ތް ެނިމުނުގޮތުގެ ެރިޕޯޓަށްެ
މިފަދައިންކަން ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2011/HC-A/49ޤަޟިއްޔާގެ ެޝަރީޢަ ެ
ބެލުމުންެއެނގެއެވެެ ެ.
 -5ކްރިމިނަލް ެކޯޓުގެެނަންބަރެެ (2447/JC/2009) 585/Cr-C/2010ޤަޟިއްޔާއިންެ
ގެ .ރީފް ެމުޙައްމަދު ެނަބީލްގެ ެމައްޗަށް ެކޮށްފައިވާ ެޤަޞްދުގައި ެމީހަކު ެމަރާލުމުގެ ެކުށުގެ ެދަޢުވާގައިެ
މުޙައްމަދު ެނަބީލް ެޤަޞްދުގައި ެމީހަކު ެމަރާލުމުގެ ެކުށުން ެކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ެކަނޑައަޅައިެ ،މުޙައްމަދުެ
ނަބީލް ެމެރުމަށް ެކޮށްފައިވާ ެޙުކުމަށް ެތާއީދުކޮށް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ2011/HC-A/49
ޤަޟިއްޔާއިން ެކޮށްފައިވާ ެޙުކުމަކީ ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެގޮތުން ެޞައްޙަ ެޙުކުމެއްކަމަށް ެކަނޑައަޅައިެ
ނިންމާފައިވާެނިންމުމަކީެ،ނިހާއީެޙުކުމެއްކަންެކަށަވަރުކޮށްދިނުންެއެދިެޕްރޮސިކިއުޓަރެޖެނެރަލްގެެފަރާތުންެ
ކޮށްފައިވާެއިލްތިމާސްެބިނާކުރާެނުކުތާތަކުގެެގޮތުގައިެމައިގަ ނޑުެެ 03ނުކުތާއެއްެދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެ
ކޯޓުގެެމިެޤަޟިއްޔާގައިެހުށަހަޅައިެއެކަންކަމާެބެހޭގޮތުންެވާހަކަެދައްކާފައިެވެއެވެެ.އޭގެތެރެއިންެ ެ:


ފުރަތަމަ ެނުކުތާއަކީެ ،ކްރިމިނަލް ެކޯޓުގައި ެމައްސަލަ ެހިންގުނުއިރު ެދިވެހިރާއްޖޭގެެ

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 48ވަނަ ެމާއްދާގެ ެދަށުންެ ،ހައްޔަރު ެކުރެވޭ ެމީހުންނާއި ެބަންދު ެކުރެވޭެ
މީހުންނަށް ެކަށަވަރު ެކޮށްދީފައިވާ ެއެންމެހައި ެޙައްޤުތަކާއިެ 51ެ ،ވަނަ ެމާއްދާގެ ެދަށުން ެކުށެއް ެކުރިކަމުގެެ
އިވާކަންެ
ދަޢުވާ ެއުފުލިފައިވާ ެމީހުންނަށް ެކަށަވަރު ެކޮށްދީފައިވާ ެޙައްޤުތައް ެމުޙައްމަދު ެނަބީލްއަށް ެލިބިފަ ެ
ކަށަވަރުކުރުން.
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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ދެވަނަެނުކުތާއަކީެ ،މުޙައްމަދުެނަބީލްެތަޙުޤީޤުގައިެވެފައިވާެއިޢުތިރާފާއިެ ،މުއްދަތުެ

މަޖިލީހުގައިެވެފައިވާެއިޢުތިރާފާއިެ،މުޙައްމަދުެނަބީލްގެެމައްޗަށްެދަށުެކޯޓަށްެހުށަހެޅުނުެހެއްކާއިެޤަރީނާއަށްެ
ރިޢާޔަތް ެކުރާއިރުެ ،މުޙައްމަދު ެނަބީލްގެ ެމައްޗަށް ެހުށަހެޅުނު ެޤަޞްދުގައި ެމީހަކު ެމަރާލުމުގެ ެކުށުގެ ެދަޢުވާެ
ބިފައިވާކަންެކަށަވަރުކުރުން.
ސާބިތުވާެވަރަށްެއޭނާގެެމައްޗަށްެހެއްކާއިެޤަރީނާެލި ެ


ތިންވަނަ ެނުކުތާއަކީެ ،ތަޙުޤީޤު ެމަރުޙަލާގައި ެމުޙައްމަދު ެނަބީލްގެ ެމައްޗަށް ެހޯދުނުެ

އިެ
މަދު ެނަބީލްގެ ެމައްޗަށް ެހުށަހެޅުނު ެހެކިންގެ ެހެކިބަސް ެހޯދަ ެ
ހެކިތަކާއިެ ،ޝަރީޢަތުގެ ެމަރުޙަލާގައި ެމުޙައް ެ
ނެގިފައިވަނީެ،ޝަރުޢީެއަދިެޤާނޫނީެއުޞޫލުތަކާެއެއްގޮތަށްކަންެކަށަވަރުކުރުން.
ެ-6ކްރިމިނަލް ެކޯޓުގެެނަންބަރެެ (2447/JC/2009) 585/Cr-C/2010ޤަޟިއްޔާއިންެ
ގެ .ރީފް ެމުޙައްމަދު ެނަބީލްގެ ެމައްޗަށް ެކޮށްފައިވާ ެޤަޞްދުގައި ެމީހަކު ެމަރާލުމުގެ ެކުށުގެ ެދަޢުވާގައިެ
މުޙައްމަދު ެނަބީލް ެޤަޞްދުގައި ެމީހަކު ެމަރާލުމުގެ ެކުށުން ެކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ެކަނޑައަޅައިެެެެެެ،
ރުެެ
މުޙައްމަދު ެނަބީލް ެމެރުމަށް ެކޮށްފައިވާ ެޙުކުމަށް ެތާއީދުކޮށް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަ ެ
ެ2011/HC-A/49ޤަޟިއްޔާއިންެކޮށްފައިވާެޙުކުމަކީެޝަރުޢީެއަދިެޤާނޫނީެގޮތުންެޞައްޙަެޙުކުމެއްކަމަށްެ
ކަނޑައަޅައި ެނިންމާފައިވާ ެނިންމުމަކީެ ،ނިހާއީ ެޙުކުމެއްކަން ެކަށަވަރުކޮށްދިނުން ެއެދި ެޕްރޮސިކިއުޓަރެ
ޖެނެރަލްގެ ެފަރާތުން ެކޮށްފައިވާެއިލްތިމާސްެބިނާކުރާެނުކުތާތަކުގެެގޮތުގައިެދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުގެެ
މި ެޤަޟިއްޔާގެ ެޝަރީޢަތަށް ެހުށަހަޅާފައިވާ ެނުކުތާތަކުގެ ެމައްޗަށާއިެ ،މި ެމައްސަލައާ ެގުޅިގެން ެޝަރީޢަތުގެެ
ޅިގެން ެޝަރީޢަތަށްެ
މަޖިލީހުގައި ެދެ ެފަރާތުން ެދައްކާފައިވާ ެވާހަކަތަކުގެ ެމައްޗަށާއިެ ،މި ެމައްސަލައާ ެގު ެ
ހުށަހެޅިފައިވާެ ،މި ެމައްސަލައާ ެގުޅޭ ެއެންމެހައި ެލިޔެކިޔުންތަކާއި ެބަޔާންތަކުގެ ެމައްޗަށާއިެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ނިމުނުގޮތުގެ ެރިޕޯޓުގެ ެމައްޗަށާއިެ،
ހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2011/HC-A/49ޤަޟިއްޔާގެ ެޝަރީޢަތް ެ ެ
މި ެބުނެވުނު ެޤަޟިއްޔާގެ ެދަށުން ެއިސްތިއުނާފުކޮށް ެބެލެވުނު ެކްރިމިނަލް ެކޯޓުގެެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެ ެ
ނަންބަރުެެ(2447/JC/2009) 585/Cr-C/2010ޤަޟިއްޔާގެެޝަރީޢަތްެނިމުނުގޮތުގެެރިޕޯޓުގެެމައްޗަށްެ
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ށް ެއަންނަނިވިެ
ޝަރުޢީ ެއަދިެޤާނޫނީެނަޒަރަކުންެބެލިއިރުެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުގެެފަނޑިޔާރުންނަ ެ
ކަންތައްތައްެފާހަގަކުރެވިފައިެވެއެވެެ .
(ހ) ެފުރަތަމަ ެކަމަކީެ ،ކްރިމިނަލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރ ެެ585/Cr-C/2010
)ެ (2447/JC/2009ޤަޟިއްޔާގައި ެމުޙައްމަދު ެނަބީލްގެ ެމައްޗަށް ެއުފުލިފައިވާ ެއިސްވެ ެބަޔާންކުރެވިދިޔަެ
ންބަރ ެެ 2009ދުވަހުެބޭއްވުނުެ
ސެ ެ
ލް ެކޯޓުގައިެ(ކުރީގެެޖިނާއީެކޯޓުގައި) ެެ 20ޑި ެ
ޢުވާއާެގުޅިގެން ެކްރިމިނަ ެ
ދަ ެ
ލްގެެމައްޗަށްެކޮށްފައިވާެޤަޞްދުގައިެމީހަކުެ
މި ެދަޢުވާގެެފުރަތަމަެއަޑުއެހުމުގައިެދައުލަތުންެމުޙައްމަދުެނަބީ ެ
މެރުމުގެ ެކުށުގެ ެދަޢުވާ ެސާފުވެއްޖެކަމަށް ެމުޙައްމަދު ެނަބީލްގެ ެފަރާތުން ެއޭނާގެ ެވަކީލު ެޝަރީޢަތުގެެ
ތުމުންެ ،ފުރަތަމަވެސް ެކްރިމިނަލް ެކޯޓުން ެމިެ
މަޖިލީހުގައި ެދީފައިވާ ެބަޔާނުގައި ެބުނެފައިވާކަން ެއެނގެން ެއޮ ެ
ދަޢުވާެބަލަން ެފަށާފައިވަނީެޤާނޫނުއަސާސީގެެެ 51ވަނަެމާއްދާގެެ(ހ)ެގައިެބަޔާންކުރެވިފައިވާެގޮތުގެމަތިންެ
ކުށަކީެކޮބައިކަންެ
މުޙައްމަދުެނަބީލްގެ ެމައްޗަށްެބުނެވުނުެޤަޟިއްޔާގެެދަށުންެއުފުލިފައިވާެދަޢުވާގައިެބުނާެ ެ
މުޙައްމަދުެނަބީލަށްެރަނގަޅަށްެސާފުވާގޮތަށްެއަންގައިެބަޔާންކުރުމަށްފަހުކަންެއެނގެންެއޮންނައޮތުމެވެ.
(ށ) ެދެވަނަ ެކަމަކީެ ،ކްރިމިނަލް ެކޯޓުގައި ެމައްސަލަ ެހިންގުނުއިރު ެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 48ވަނަ ެމާއްދާގެ ެދަށުންެ ،ހައްޔަރު ެކުރެވޭ ެމީހުންނާއި ެބަންދު ެކުރެވޭެ
މީހުންނަށް ެކަށަވަރު ެކޮށްދީފައިވާ ެއެންމެހައި ެޙައްޤުތަކާއިެ 51ެ ،ވަނަ ެމާއްދާގެ ެދަށުން ެކުށެއް ެކުރިކަމުގެެ
ދަޢުވާ ެއުފުލިފައިވާ ެމީހުންނަށް ެކަށަވަރު ެކޮށްދީފައިވާ ެޙައްޤުތައް ެމުޙައްމަދު ެނަބީލްއަށް ެލިބިފައިވާކަންެ
ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށްެއެދިެހުށަހެޅިެނުކުތާއަށްެބެލިއިރުެ،ކްރިމިނަލްެކޯޓުގެެނަންބަރެ )(2447/JC/2009
ެ 585/Cr-C/2010ޤަޟިއްޔާގެ ެޝަރީޢަތް ެއެ ެކޯޓުގައި ެހިންގުނުއިރުެ ،މައްސަލާގައި ެދަޢުވާ ެލިބޭެ
ވާެ
މުޙައްމަދުެނަބީލަށްެ،ޤާނޫނުއަސާސީގެެެ51ވަނަެމާއްދާގެެ(ބ)ެއާއިެ(ޅ)ެއާއިެ(ކ)ެއިންެކަނޑައަޅާފައި ެ
ކުށުންެބަރީއަވުމަށްެމަސައްކަތްކުރުމުގެެޙައްޤާއިެޤާނޫނީެވަކީލަކުެއިޚްތިޔާރުކުރުމުގެެޙައްޤާއިެ ،ޝަރީޢަތަށްެ
ޙާޟިރުކުރާ ެހެކިންނާ ެސުވާލުކުރުމުގެ ެޙައްޤާއިެ ،ބޭނުން ެހެކިން ެޝަރީޢަތަށް ެޙާޟިރުކޮށްދިނުމަށް ެކޯޓުގައިެ
ން ެކްރިމިނަލްެކޯޓުގެެނަންބަރެ )(2447/JC/2009
އެދުމުގެެޙައްޤުެމުޙައްމަދުެނަބީލަށްެ،ލިބިދީފައިވާކަ ެ
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ންނާއިެ
ެ 585/Cr-C/2010ޤަޟިއްޔާގެ ެޝަރީޢަތް ެނިމުނުގޮތުގެ ެރިޕޯޓުގައި ެފާހަގަކޮށްފައިވާ ެނުކުތާތަކު ެ
ޚަޞްމުން ެދީފައިވާ ެބަޔާންތަކުން ެސާފުކޮށް ެއެނގެން ެއޮތުމުންެ ،ދަށު ެމަރުޙަލާގެ ެކޯޓުން ެއެ ެމައްސަލަެ
ނިންމާފައިވަނީ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 51ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ބ) ެއާއި ެ(ޅ) ެއާއި ެ(ކ) ެއިން ެކަނޑައަޅާފައިވާެ
އެންމެހައިެޙައްޤުތައްެމުޙައްމަދުެނަބީލަށްެލިބިދީގެންކަންެކަށަވަރުވެެއެނގެންެއޮންނަކަމެވެ.
ގެން ެމުޙައްމަދު ެނަބީލު ެހައްޔަރުކުރި ެވަގުތުެ
(ނ) ެތިންވަނަ ެކަމަކީެ ،މި ެމައްސަލައާ ެގުޅި ެ
އޭނާގެެމައްޗަށްެތުހުމަތުކުރެވޭެކުށުގެެމައްސަލައަކީެކޮބައިކަމާއިެ،އޭނާެގެންދެވޭެތަނާއިެހަނުހުރުމުގެެޙައްޤުެ
ން ެމުޙައްމަދު ެނަބީލަށްެ
ލިބިފައިވާކަމާއި ެޤާނޫނީ ެވަކީލެއްގެ ެއެހީތެރިކަން ެހޯދުމުގެ ެފުރުޞަތު ެއޮތްކަ ެ
ޔުމުން ެއެެ
އެންގިފައިވާ ެކަމާއިެ ،ބަންދު ެނުވަތަ ެހައްޔަރު ެކުރެވުނުތާ ެސައުވީސް ެގަޑިއިރުގެ ެތެރޭގައި ެލި ެ
ން ެމުޙައްމަދުެނަބީލަށްެއެންގިފައިވާކަންެމި ެމައްސަލައާ ެގުޅިގެންެހުށަހެޅިފައިވާެމޯލްޑިވްސްެޕޮލިސްެ
ކަންކަ ެ
ސަރވިސްގެ ެނަންބަރު ެ"ެ TD15114ހައްޔަރުކުރެވޭ ެމީހާގެ ެމަޢުލޫމާތު ެފޯމް" ެއިން ެއެނގެން ެއޮންނަެ
ލްގެ ެބަންދާމެދު ެގޮތެއް ެނިންމުމަށް ެކޯޓަށް ެޙާޟިރުކުރުމުން ެމުޙައްމަދު ެނަބީލްެ
ކަމާއިެ ،މުޙައްމަދު ެނަބީ ެ
މަށްެ
ބަންދުގައި ެބަހައްޓަން ެފަނޑިޔާރު ެކަނޑައަޅާފައިވަނީ ެމި ެމައްސަލާގައި ެހިމެނޭ ެމާރާމާރީ ެހިންގިކަ ެ
ރުެެެެ
ތީކަން ެކްރިމިނަލް ެކޯޓުގެ ެ(ކުރީގެ ެޖިނާއީ ެކޯޓުގެ) ެނަންބަ ެ
މުޙައްމަދު ެނަބީލް ެއިޢުތިރާފުވެފައި ެވާ ެ
ެMD-2009/1923,2343,2755ކޯޓުެއަމުރުތަކުންެއެނގެންެއޮންނަެކަމެވެ.
އިެ
(ރ) ެހަތަރުވަނަ ެކަމަކީެ ،މުޙައްމަދު ެނަބީލްގެ ެމައްޗަށް ެތުހުމަތު ެކުރެވުނު ެޤަޞްދުގަ ެ
މީހަކު ެމަރާލުމުގެ ެކުށުގެ ެމި ެމައްސަލާގައި ެޤާނޫނީ ެވަކީލެއްގެ ެއެހީތެރިކަން ެބޭނުންކަމަށް ެމީނާ ެފުރަތަމަެ
ބުނިނަމަވެސްެ ،ޤާނޫނީ ެވަކީލެއްގެ ެޣައިރު ެޙާޟިރުގައި ެތަޙުޤީޤު ެކުރިއަށް ެގެންގޮސްފައިވަނީެ ،ޤާނޫނީެ
ވަކީލެއްގެ ެޣައިރު ެޙާޟިރުގައި ެތަޙުޤީޤު ެކުރިއަށް ެގެންދިއުމާމެދު ެމުޙައްމަދު ެނަބީލްގެ ެއިޢުތިރާޟެއްެ
ބުނުމުންކަން ެެ 2009އޭޕްރީލް ެެ 20ވަނަ ެދުވަހު ެމީނާ ެމޯލްޑިވްސް ެޕޮލިސް ެސަރވިސްގެެ
ނެތްކަމަށް ެމީނާ ެ ެ
ށްެބެލުމުންެއެނގެންެއޮންނަެކަމެވެ.
ތަޙުޤީޤަށްެދީފައިވާެބަޔާނަ ެ
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ލްގެ ެމައްޗަށް ެދައުލަތުން ެހުށަހެޅި ެޤަޞްދުގައިެ
މުޙައްމަދު ެނަބީ ެ
(ބ) ެފަސްވަނަ ެކަމަކީެ ެ ،
މީހަކު ެމަރާލުމުގެ ެކުށުގެ ެދަޢުވާއަށް ެމީނާ ެކްރިމިނަލް ެކޯޓުގައި ެއިންކާރުކުރުމުން ެމި ެދަޢުވާެ
ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި ެދައުލަތުން ެހެކި ެހުށަހަޅާފައިވާ ެކަމާއި ެއެގޮތުން ެހުށަހަޅާފައިވާ ެހެކިންނަކީ ެގެ .ރީފްެ
އާމިނަތު ެނިޢުމާ ެއާއިެ ،ރެ .އަނގޮޅިތީމު ެފިޔާތޮށިގޭ ެފާޠިމަތު ެޔަޝްފާ ެއާއިެ ،މެ .ވެންކޫވަ ެއިބްރާހީމްެ
ހު ެއާއިެ،މެ.މުނިޔާމަންޒިލްެޙަސަންެޝާމިލް ެއާއިެ،
ން ެއާއިެ،އދެ .މާމިގިލީެލިވަޕޫލްެއަޙްމަދުެނަބީ ެ
ސާމި ެ

މެ .މޫންބީންސް ެނާއިލް ެމުޙައްމަދު ެއާއިެ ،މާލޭ ެމުނިސިޕަލްޓީގެ ެޚާއްޞަ ެދަފްތަރު ެެެެެެެެެެެ6099
ޑރެ .ޢަބްދުﷲ ެޢުބައިދު ެކަމާއިެ ،ދަޢުވާ ެސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި ެހުށަހެޅި ެއިތުރު ެހެކިތަކުގެ ެތެރޭގައިެެެ
މިެ
ލްގެެކޮއްކޮެއާމިނަތުެނިޢުމާގެެތަޙުޤީޤުެބަޔާނާއިެ ެ،
ބީލްގެެތަޙުޤީޤުެބަޔާނާއިެމުޙައްމަދުެނަބީ ެ
މުޙައްމަދުެނަ ެ
ދެެމީހުންެތަޙުޤީޤުގައިެބަޔާންދިންއިރުެނަގާފައިވާެވީޑިއޯެރެކޯޑިންެއާއިެ،ޢަބްދުﷲެފަރުހާދުގެެމެޑިކޯެލީގަލްެ
ރެކޯޑާއިެ ،މި ެމައްސަލައާ ެގުޅުންހުރި ެގިނަ ެފަރާތްތަކެއްގެ ެފޯނު ެކޯލްތަކުގެ ެތަފްޞީލާއި ެޢަބްދުﷲ ެފަރުހާދުެ
މް"ެހިމެނޭކަންެއެނގެންެއޮންނަެކަމެވެ.
މަރުވެފައިވާކަންެއަންގައިދޭެ"މަރުވާެމީހުންގެެމަޢުލޫމާތުެފޯ ެ
މި ެދަޢުވާ ެސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި ެދައުލަތުން ެހުށަހެޅި ެހެކިންގެެ
(ޅ) ެހަވަނަ ެކަމަކީެ ެ ،
ޝްފާެއާއިެ،އަޙްމަދުެނަބީހުެއާއިެ،ޙަސަންެޝާމިލްެ،ޝަރީޢަތުގެެމަޖިލީހަށްެދީފައިވާެ
ތެރެއިންެފާޠިމަތުެޔަ ެ
މެ ެމީހަކު ެދީފައިވާ ެބަޔާނަކީެކަން ެހިނގާދިޔަގޮތަށްެ
ބަޔާނުގައިެ ،މި ެމައްސަލައިގެ ެތަޙުޤީޤުގައި ެމިއިން ެކޮން ެ
ދީފައިވާ ެތެދު ެބަޔާނެއްކަމަށް ެބުނުމުންެ ،މި ެމީހުންނާ ެކުރާނެ ެއިތުރު ެސުވާލެއް ެނެތްކަމަށްެެެެެެެ
ލްގެެވަކީލްެޝަރީޢަތުގެެމަޖިލީހުގައިެބުނެފައިވާކަންެއެނގެންެއޮންނަކަމާއިެ،މިެތިންެމީހުންެ
މުޙައްމަދުެނަބީ ެ
ދުﷲެފަރުހާދުގެެގައިގައިެތަޅައިެމާރާމާރީެހިންގިެމީހުންގެެ
ތަޙުޤީޤުގައިެދީފައިވާެބަޔާންތަކަށްެބެލިއިރުެ،ޢަބް ެ
ދުﷲ ެފަރުހާދުގެެ
ތެރޭގައި ެމުޙައްމަދު ެނަބީލް ެހިމެނޭކަމަށް ެމި ެތިން ެމީހުންވެސް ެބުނެފައިވާކަމާއިެ ،ޢަބް ެ
ދުﷲ ެފަރުހާދުެ ،ޕާކުގެ ެއިރުމަތީ ެފަރާތުގައި ެއޮންނަެ
ގައިގައި ެތަޅައި ެމާރާމާރީ ެހިންގަންފެށުމުން ެޢަބް ެ
އެ ެތަނުގައިތިބި ެދިހަވަރަކަށްެމީހުންެ
ގޯޅިތެރެއަށްެނުކުމެެއެ ެތަނުގައި ެއޮތްެޕިކަޕެއްގެެކައިރިއަށްެދިއުމުންެ ެ
ރާމާރީެ
ދުވެފައި ެއެ ެތަނަށްގޮސް ެޢަބްދުﷲ ެފަރުހާދުގެ ެގައިގައި ެއަތުންނާއި ެފައިން ެއަނެއްކާވެސް ެތަޅައި ެމާ ެ
ދުﷲ ެފަރުހާދު ެ ެދުވެފައި ެގޮސް ެމަޖީދީމަގަށްެ
ހިންގަންފެށުމުން ެއެ ެމީހުންގެ ެކިބައިން ެސަލާމަތްވެގެން ެޢަބް ެ
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ނިކުމެެއެެމަގުންެއިރަށްެދުއްވައިގަތްކަމަށާއިެއެެވަގުތުެއެެމީހުންގެެތެރެއިންެމީހަކުެ(ކާކުކަމެއްެފާހަގައެއްެ
ދުﷲ ެފަރުހާދުގެެ
ދުﷲ ެފަރުހާދުއާ ެދިމާއަށް ެވަޅިއެއް ެފާޑަށް ެއޮތް ެއެއްޗެއް ެއެއްލުމުން ެޢަބް ެ
ނުކުރެވޭ) ެޢަބް ެ
ދުﷲެ
ގައިގާ ެއެއްލި ެއެތިން ެޖެހުނުކަމަށާއިެ ،ދެން ެއިސްވެ ެދެންނެވުނު ެއެތި ެއެއްލިމީހާ ެދުވެފައިގޮސް ެޢަބް ެ
އިން ެއެއްޗެއް ެދަމައިގަންނަނިކޮށް ެދުށްކަމަށާއިެ ،އެ ެވަގުތު ެޢަބްދުﷲ ެފަރުހާދުގެެ
ފަރުހާދުގެ ެބުރަކައްޓާ ެދިމާ ެ
ބުރަކައްޓާ ެދިމާއިން ެއޭނާ ެލައިގެންހުރި ެޓީޝާޓުން ެފޭދިގެން ެލޭ ެއައިސްފައިހުއްޓައި ެދުށްކަމަށް ެއަޙްމަދުެ
ދުﷲ ެފަރުހާދުެ،
ނަބީހް ެއާއިެ ،ޙަސަން ެޝާމިލްެ ،ތަޙުޤީޤުގައި ެދީފައިވާ ެބަޔާނުގައި ެބުނެފައިވާކަމާއިެ ،ޢަބް ެ
ޕާކުގެ ެއިރުމަތީ ެމަގަށް ެނިކުމެ ެމަޖީދީމަގާ ެދިމާއަށް ެދުވެފައިދަނިކޮށް ،ޕާކުތެރޭގައިެތިބި ެމީހުންގެ ެތެރެއިންެ
ކޮންމެވެސްެމީހަކު ެޢަބްދުﷲ ެފަރުހާދުއާ ެދިމާއަށް ެވަޅިއެއް ެފާޑުގެ ެއެއްޗެއް ެއެއްލިތަން ެދުށްކަމަށްެފާޠިމަތުެ
ތުމުން ،މި ެތިން ެމީހުންގެެހެކިބަހަށްެބެލިއިރުެމުޙައްމަދު ެނަބީލް ެއާއިެ
ޔަޝްފާ ެބުނެފައިވާކަން ެއެނގެން ެއޮ ެ
މީނާއާއެކު ެތިބި ެމީހުން ެޢަބްދުﷲ ެފަރުހާދުގެ ެގައިގައި ެތަޅައި ެމާރާމާރީ ެހިންގާފައިވާކަމާއިެ ،މި ެމާރާމާރީެ
ދުﷲ ެފަރުހާދުއާ ެދިމާއަށް ެއެއްލުމުންެ
ށް ެއޮތް ެއެއްޗެއް ެޢަބް ެ
ހިންގި ެމީހުންގެ ެތެރެއިން ެމީހަކު ެވަޅިއެއް ެފާޑަ ެ
ދުﷲ ެފަރުހާދުގެ ެބުރަކައްޓާެ
ޢަބްދުﷲ ެފަރުހާދުގެ ެބުރަކަށީގައި ެއެ ެއެތިން ެޖެހުނުކަމާއި ެއެ ެވަގުތު ެޢަބް ެ
ދިމާއިންެއޭނާެލައިގެންހުރިެޓީޝާޓުންެފޭދިގެންެލޭއައިސްފައިހުއްޓައި ެފެނިފައިވާކަންެއަޙްމަދުެނަބީހް ެއާއިެ،
ގެތެރޭގައި ެތިބި ެމީހުންގެ ެތެރެއިންެ
ޙަސަން ެޝާމިލްގެ ެހެކިބަހުން ެޝަރީޢަތަށް ެސާބިތުވާކަމާއިެ ،އެ ެޕާކު ެ
ޝްފާގެެ
އް ެފާޑުގެ ެއެއްޗެއް ެއެއްލިކަން ެފާޠިމަތު ެޔަ ެ
ކޮންމެވެސް ެމީހަކު ެޢަބްދުﷲ ެފަރުހާދާ ެދިމާއަށް ެވަޅިއެ ެ
ނަކަމެވެެ .
ބަހުންވެސްެއެނގެންެއޮން ެ
ނަ ެކަމަކީެ ،ބަޔާންކުރެވިދިޔަ ެހެކިންގެ ެހެކިބަހުގެ ެއިތުރަށްެ ،މި ެމައްސަލައާެ
(ކ) ެހަތްވަ ެ
ގުޅިގެންެޝަރީޢަތަށްެހުށަހެޅިފައިވާެމާއްދީެހެކިތަކާއިެއެހެނިހެންެކަންކަމުންެލިބޭެޤަރީނާތަކުގެެމައްޗަށްެމިެ
މައްސަލަ ެބެލި ެދަށުކޯޓުންނާއި ެހައިކޯޓުން ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެހަމަތަކުގެ ެމަތިން ެބަލައިެ
ދުﷲ ެފަރުހާދުއާެ
ވަޒަންކޮށްފައިވާކަމާއި ެއަދި ެމީގެއިތުރުން ،މުޙައްމަދު ެނަބީލް ެއިތުރު ެބަޔަކާއެކުގޮސް ެޢަބް ެ
މެދު ެއަނިޔާވެރި ެގޮތުގައި ެހިންގި ެކުށުގެ ެމި ެޢަމަލާއި ެއޭނާގެ ެމަރުވުމާ ެޢިލާޤާ ެސަބަބިއްޔާގެ ެގުޅުމުންެ
ޝަރުޢީ ެހަމަތަކުގެމަތިން ެއެއްވެސް ެއޮޅުމެއްނެތި ެގުޅިފައިވާކަން ެއިތުރަށް ެކަށަވަރުކުރެވިފައިވާ ެކަމާއިެ،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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މި ެދަޢުވާ ެސާބިތުކުރުމުގެ ެގޮތުން ެކްރިމިނަލްެ
އެގޮތުން ެމުޙައްމަދު ެނަބީލްގެ ެމައްޗަށް ެދައުލަތުން ެހުށަހެޅި ެ ެ
ކޯޓަށް ެހުށަހަޅާފައިވާ ެހެކިތަކުގެ ެތެރޭގައި ެހިމެނޭ ެމެޑިކޯ ެލީގަލް ެރެކޯޑާ ެގުޅިގެން ެޚަބީރެއްގެ ެގޮތުންެެ،
ދުﷲ ެޢުބައިދު ެކްރިމިނަލް ެކޯޓުގެ ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލިހަށް ެޙާޟިރުކޮށް ެސުވާލުެ
ޑޮކްޓަރ ެޢަބް ެ
ކުރެވިފައިވާކަމާއިެ ،ޑޮކްޓަރ ެޢަބްދުﷲ ެޢުބައިދުއާ ެދައުލަތުގެ ެފަރާތުން ެކޮށްފައިވާ ެސުވާލުތަކުގެ ެޖަވާބުގައިެ
ދީފައިވާ ެބަޔާނުގައި ެދައްކާފައިވާ ެވާހަކަތަކަށް ެބަލާއިރުެ ،ޢަބްދުﷲ ެފަރުހާދު ެއައި.ޖީ.އެމް ެހޮސްޕިޓަލަށްެ
ށްެބޮޑަށްެދަށަށްެގޮސްފައިކަމަށާއިެ،ޑޮކްޓަރެޢަބްދުﷲެޢުބައިދަކީެ
ވުނުއިރުެއޭނާގެެޕްރެޝަރުވަނީެވަރަ ެ
ގެންދެ ެ
ދުﷲ ެފަރުހާދަށް ެލިބިފައިވާ ެއަނިޔާގެެ
އެރޭ ެއޮންކޯލުގައި ެހުރި ެއޮޕަރޭޝަންކުރާ ެޑޮކްޓަރަށް ެވެފައި ެޢަބް ެ
ސަބަބުން ެޙާލަތު ެސީރިޔަސް ެވަމުންދާތީވެ ެޢަބްދުﷲ ެފަރުހާދު ެބަލަން ެއެންގިކަމަށާއިެ ،އޭރުެެެެެެެެ
ދުﷲ ެފަރުހާދުގެެބްލަޑްެ
އި ެކަމަށާއިެ ،ސަބަބަކީ ެޢަބް ެ
ޢަބްދުﷲެފަރުހާދުގެ ެޙާލަތުެއޮތީ ެވަރަށްެސީރިޔަސްވެފަ ެ
ޕްރެޝަރު ެއޮތީ ެވަރަށް ެދަށުގައި ެކަމަށާއިެ ،އޮކްސިޖަން ެސެޓްރޭޝަން ެޕަސެންޓޭޖުވެސް ެއޮތީ ެވަރަށްެ
ދުﷲެޢުބައިދުެފުރަތަމަެޢަބްދުﷲެފަރުހާދުެބެލީެއިމަރޖެންސީެރޫމުގައިެ
ދަށްވެފައިެކަމަށާއިެ،ޑޮކްޓަރެޢަބް ެ
ދުﷲެފަރުހާދުގެެފުއްޕާމޭެ
ދުﷲެފަރުހާދުެބެލިެބެލުމުންެއެނގުނީެޢަބް ެ
ކަމަށާއިެ،އިމަރޖެންސީެރޫމުގައިެޢަބް ެ
ޚާއްޞަކޮށް ެވާތްފަރާތުން ެފަތްޖެހި ެއޭގެ ެސަބަބުން ެނޭވާލާން ެވަރަށް ެބޮޑަށް ެއުނދަގޫވަމުންދާކަން ެކަމަށާއިެ،
ޢަބްދުﷲ ެފަރުހާދަށް ެއެ ެމައްސަލަ ެދިމާވެފައިވަނީ ެޢަބްދުﷲ ެފަރުހާދަށް ެތޫނު ެއެއްޗަކުން ެދެވިފައިވާެ
ދުﷲެ
ދުﷲެޢުބައިދުެނިންމީެވީހާވެސްެއަވަހަކަށްެޢަބް ެ
ޙަމަލާއެއްގެެސަބަބުންެކަމަށާއިެ،ވުމާއެކުެޑޮކްޓަރެޢަބް ެ
ފަރުހާދު ެއޮޕަރޭޝަން ެތިއޭޓަރަށް ެގެންދަން ެކަމަށާއިެ ،ސަބަބަކީ ެފުއްޕާމެއާ ެއަރިކައްޓާ ެދޭތެރެއަށް ެއެޅިފައިެ
ޖެނަމަ ެޢަބްދުﷲ ެފަރުހާދުގެ ެފުއްޕާމޭ ެފަތްޖެހި ެނޭވާލުމަށް ެދަތިވާނެތީ ެކަމަށާއިެ،
ހުރި ެލޭތައް ެނުނެގިއް ެ
ދުﷲ ެފަރުހާދުގެ ެފުއްޕާމެޔަށްެ
ބަބުން ެޢަބް ެ
ޢަބްދުﷲ ެފަރުހާދަށް ެތޫނު ެއެއްޗަކުން ެވެފައިވާ ެއަނިޔާގެ ެސަ ެ
ސަޕްލައިކުރާ ެބޮޑެތި ެލޭ ެހޮޅިތައް ެވަނީ ެބުރިވެފައި ެކަމަށާއިެ ،ޢަބްދުﷲ ެފަރުހާދު ެމަރުވީ ެއެ ެއަނިޔާގެެ
ޢަބްދުﷲ ެޢުބައިދު ެބުނެފައިވާކަން ެކްރިމިނަލް ެކޯޓުގެ ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހުގައިެ
ސަބަބުންކަމަށް ެޑޮކްޓަރ ެ ެ
ެ2010ޖޫންެެ17ވަނަެދުވަހުެއޭނާެދީފައިވާެބަޔާނުންެއެނގެންެއޮންނައިރުެ،ތޫނުެއެއްޗެއްެހެރިފައިެހުރީެ
އޭނާގެ ެބުރަކަށީގެ ެއެންމެ ެތަނަކަށް ެކަމާއިެ ،ޢަބްދުﷲ ެފަރުހާދުގެ ެވާތްފަރާތު ެބޮނބި ެފަޅީގެ ެފަސްވަނަެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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މޭކައްޓާއިެހަވަނަެމޭކައްޓާެދެމެދުެތިންެސެންޓިމީޓަރުގެެޒަޚަމެއްެހުރިކަމާއި ،ޒަޚަމްެހުރީެމަތިންެތިރިއަށްެ
ތިންެސެންޓިމީޓަރަށްެވުރެެބޮޑުކޮށްކަންެޢަބްދުﷲެފަރުހާދުގެެމެޑިކޯެލީގަލްެރިކޯޑުންެ
ކަތިކޮށްެފުންމިނުގައިެ ެ
އެނގެންެއޮންނައިރުެ،ޑޮކްޓަރެޢަބްދުﷲެޢުބައިދާެސުވާލުކުރުމުގެެފުރުޞަތުެކްރިމިނަލްެކޯޓުގެެޝަރީޢަތުގެެ
މަޖިލީހުގައިެދިނުމުންެޑޮކްޓަރެޢަބްދުﷲެޢުބައިދާެކުރާނޭެސުވާލެއްެނެތްކަމަށްެދަޢުވާލިބޭެފަރާތުގެެވަކީލުެ
ބުނެފައިވާކަންެއެނގެންެއޮންނަކަމެވެެ.
(އ) ެއަށްވަނަ ެކަމަކީެ ،މި ެޤަޟިއްޔާއާ ެގުޅިގެން ެމުޙައްމަދު ެނަބީލް ެތަޙުޤީޤަށް ެދީފައިވާެ
ބަޔާނުގައި ެމީނާގެ ެމައްޗަށް ެދަޢުވާ ެއުފުލިފައިވާ ެކުށަށް ެއެއްވެސް ެއޮޅުމަކަށް ެޖާގަނުލިބޭ ެމިންވަރަށްެ
ސާފުބަހުން ެއިޢުތިރާފުވުމަށްެފަހުެ ،އެކަން ެކުރި ެސަބަބުތަކާއި ެއެކަން ެކުރުމަށްޓަކައިެއެހީތެރިކަން ެލިބިގަތްެ
ފަދަ ެސާފުބަހުން ެސިފަކޮށް ެބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ެއެކަންެ
ފަރާތްތަކާއި ެއަދި ެއެކަން ެކުރި ެގޮތް ެއޮޅުންނާރާ ެ ެ
ހިނގާފައިވާ ެގޮތަށް ެއެއްވެސް ެފަރާތެއްގެ ެމަޖުބޫރުކަމެއް ެނެތި ެމީނާގެ ެއަމިއްލަ ެއިޙުތިޔާރުގައި ެކަމަށްެ
ކްރިމިނަލްެކޯޓުގެެ(ކުރީގެެޖިނާއީ ެކޯޓުގެ)ެޝަރީޢަތުގެެމަޖިލީހުގައިެމުޙައްމަދުެނަބީލްެބުނެފައިވާެބުނުމަކީެ
ލްގެ ެމައްޗަށް ެދަޢުވާ ެއުފުލިފައިވާ ެކުށަށް ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހުގައި ެވެވޭ ެއިޢުތިރާފެއްކަމަށްެ
މުޙައްމަދު ެނަބީ ެ
މެނުވީ ެބެލެވެންޖެހޭ ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީވިޔަސް ެހަމައެއް ެނެތްކަމާއިެ ،އެގޮތުން ެމުޙައްމަދު ެނަބީލްގެެ
ބަޔާނުގައިެގެ .ރީފްެއާމިނަތުެނިޢުމާއަކީެމީނާގެެއެއްބަނޑުެއެއްބަފާ ެކޮއްކޮެކަމަށާއިެ،އާމިނަތުެނިޢުމާއަކީެ
މަޖީދީެމަގުގައިެހުންނަެ"ބޮންޑުެސްޓްރީޓް"ެފިހާރައިގާެވަޒީފާެއަދާކުރާެކުއްޖެއްެކަމަށާއިެ،އާމިނަތުެނިޢުމާެ
އެ ެފިހާރައިގާ ެއުޅުނުއިރު ެއޭނާ ެފިހާރަ ެނިމެނީ ެރޭގަނޑު ެެ 23:00ގައި ެކަމަށާއިެ ،ނިމޭ ެގަޑިއަށް ެމީނާެ
ރއަށްެދާކަމަށާއިެ،އެގޮތުންެެެެެެެެެ
އާމިނަތުެނިޢުމާެބަލައިެ،ކޮންމެެދުވަހަކުވެސްެރޭގަނޑުެެ23:00ހާއިރުެއެެފިހާ ަ
ޗް  05ވަނަ ެދުވަހުގެރޭ ެެ 23:00ހާއިރު ެމުޙައްމަދު ެނަބީލް ެއޭނާގެ ެރައްޓެއްސެއް ެކަމަށްވާެެެ
ެ 2009މާރި ެ
މެ .ސީނުކަރަންކާގޭގައި ެއުޅޭ ެމެ .ބްލޫލޭކްލޮޖް ެޢަލީ ެރަޒީން ެ(ވަނަމަކަށް ެޕޮއްޑި) ެއާ ެދެ ެމީހުންެެެެެ
އާމިނަތު ެނިޢުމާ ެބަލައި ެއެ ެފިހާރައަށް ެދިއުމުން ެއާމިނަތު ެނިޢުމާ ެނިކުމެފައި ެފިހާރަ ެކުރިމަތީގައި ެހުރިެ
އެ ެކުއްޖާއަކީ ެފަރޭ ެ(ފުލުހުންގެ ެތަޙުޤީޤުން ެއެނގުނުެ
ފިރިހެން ެކުއްޖެއް ެމުޙައްމަދު ެނަބީލަށް ެދައްކާފައި ެ ެ
ދުﷲެފަރުހާދު) ެނަމަކަށްެކިޔާެކުއްޖެއްެކަމަށާއިެ ،އާމިނަތުެނިޢުމާެ
ގޮތުގައި ެސެ .ހުޅުދޫެެ /ލިލީމާގޭެ ،ޢަބް ެ
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ފިހާރައިގާ ެއިންނަ ެވަގުތު ެއެ ެކުއްޖާ ެފިހާރައަށް ެވަދެ ެއާމިނަތު ެނިޢުމާއަށް ެޖެއްސުންކޮށްެ ،މަގުމަތިންެ
ހިނގާފައި ެދާއިރުވެސް ެއާމިނަތު ެނިޢުމާއާ ެފޮށި ެހަދާކަމަށް ެމުޙައްމަދު ެނަބީލް ެގާތުގައި ެބުނިކަމަށާއިެެ،
ވަނަެދުވަހުގެރޭެެ 19:30ހާއިރުެމުޙައްމަދުެނަބީލް ެގޭގައިެއުޅެނިކޮށްެއާމިނަތުެނިޢުމާެ
ރިޗްެެ ެ 08
ެ 2009މާ ެ
ގެއަށް ެއައިސް ެ"އޭނާގެ ެއުރަމަތީގައި ެމިއަދު ެފަރޭ ެހިފައިފި ެކަމަށާއިެ ،އަތުގައި ެހިފައިވެސް ެހެދިކަމަށް"ެ
ބުނިކަމަށާއިެ ،އެހެންކަމުން ެޢަލީ ެރަޒީން ެއުޅޭ ެގެއަށް ެމުޙައްމަދު ެނަބީލް ެގޮސް ެޢަލީ ެރަޒީނުގެ ެގާތުގައިެ
އި ެގޮސް ެފަރޭއާެ
"އާމިނަތު ެނިޢުމާގެ ެގަޔަށް ެއެއްކަލަ ެފަރޭ ެއަތްފޯރުވައިފި ެކަމަށާއިެ ،މިރޭ ެެ 23:00ގަ ެ
ލާދޭން"ެބުނިކަމަށާއިެ،އެއަށްފަހުެމުޙައްމަދުެނަބީލްގެެރައްޓެހިެއިތުރުެބަޔަކަށްެގުޅައިެ
ދިމާކޮށްެއޭނާއަށްެޙަމަ ެ
ޢަލީ ެރަޒީން ެއުޅޭ ެމެ .ސީނުކަރަންކާގޭ ެކައިރިއަށް ެއަންނައްޗޭ ެމުޙައްމަދު ެނަބީލް ެބުނިކަމަށާއިެ ،އެރޭގެެ
ެ 23:00ހާއިރު ެ ެމުޙައްމަދު ެނަބީލްެ ،ޢަލީ ެރަޒީން ެއުޅޭ ެމެ .ސީނުކަރަންކާގޭ ެކައިރިއަށް ެދިޔައިރު ެދިޔައީެ
ތިލައިގެެފުޅާމިނުގައިެެ 01އިންޗިެއަދިެދިގުމިނުގައިެެ 06އިންޗިެހުންނަެވަރުގެެސިލްވަރކުލައިގެެކަޓަރެއްެ
ހިފައިގެން ެކަމަށާއި"ެ ،ބޮންޑު ެސްޓްރީޓް" ެފިހާރަ ެކައިރިއަށް ެޢަބްދުﷲ ެފަރުހާދު ެހޯދުމަށްގޮސް ެނަލަހިޔާެ
ހޮޓަލުގެ ެކަންމަތީގައި ެމަޑުކޮށްލައިގެން ެތިއްބައި ެއެ ެހޮޓާ ެކައިރިން ެޢަބްދުﷲ ެފަރުހާދު ެމަޖީދީމަގުންެ
ދުﷲެފަރުހާދުގެެ
ފެނިގެންެ ،މި ެމީހުންގޮސްެޢަބް ެ
ހުޅަނގުންެއިރަށްެހިނގާފައިެދަނިކޮށްެމުޙައްމަދުެނަބީލަށްެ ެ
ދުﷲ ެފަރުހާދު ެގޮވައިގެން ެއާމިނަތު ެނިޢުމާ ެމަސައްކަތްކުރާެ
ގާތުގައި ެމި ެމީހުންނާއެކު ެއަންނާށޭ ެބުނެެ ،ޢަބް ެ
"ބޮންޑު ެސްޓްރީޓް"ެފިހާރަެކައިރިއަށްެދިޔައިރުެއެ ެތަނުގައިެއާމިނަތުެނިޢުމާ ެނެތުމުންެ ،ޢަބްދުﷲެފަރުހާދުެ
އެެ
ގޮވައިގެންެދިޔައީެމަޖީދީމަގުެސޯސަން ެސްޓޯރުެކުރިމަތީގައިެއޮންނަެޕާކަށްެ(ޔޫ.އެންެޕާކަށް)ެކަމަށާއިެ ެ،
ޕާކަށްގޮސް ެއެ ެތަނުގައިހުރި ެއައްޓެއްގައި ެޢަބްދުﷲ ެފަރުހާދު ެބޭންދުމަށްފަހު ެއާމިނަތު ެނިޢުމާއާ ެބެހެންތޯެ
ޢަބްދުﷲެފަރުހާދުގެެގާތުގައިެމުޙައްމަދުެނަބީލްެއެހިކަމަށާއިެ،މުޙައްމަދުެނަބީލްެއެހެންެއެހުމުންެއާމިނަތުެ
ނިޢުމާެނުދަންނަެކަމަށާއިެއޭނާއާެނުބެހޭކަމަށްެޢަބްދުﷲެފަރުހާދުެބުނުމުންެޢަލީެރަޒީނުގެެމޯބައިލް ެފޯނަށްެ
ގުޅައި ެއާމިނަތު ެނިޢުމާ ެގޮވައިގެން ެޔޫ.އެން ެޕާކަށް ެއައުމަށް ެމުޙައްމަދު ެނަބީލް ެބުނިކަމަށާއިެ ،އޭގެެ
ންެ
ކުޑައިރުކޮޅެއްފަހުން ެއާމިނަތު ެނިޢުމާ ެގޮވައިގެން ެޔޫ.އެން ެޕާކަށް ެޢަލީ ެރަޒީން ެއައިކަމަށާއި ،އެ ެމީހު ެ
މާ ެގާތުެ
ނާ ެބެހޭތޯ ެއާމިނަތު ެނިޢު ެ
ދުﷲ ެފަރުހާދު ެދައްކާފައި ެއޭ ެ
އައުމުން ެއާމިނަތު ެނިޢުމާއަށް ެޢަބް ެ
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ސުވާލުކުރުމުން ެއާނއެކޭ ެއާމިނަތު ެނިޢުމާ ެބުނުމުން ެޢަބްދުﷲ ެފަރުހާދު ެނުބެހެމޭ ެކިޔާފައި ެތެދުވެގެންެ
ލްގެެކަނާތުންެ
ދުއްވައިގަންނަން ެއުޅުމުންެ ،ޢަބްދުﷲ ެފަރުހާދުގެ ެވާތްފަރާތުެކަންފަތްމަތީގައި ެމުޙައްމަދު ެނަބީ ެ
ލްގެ ެކަނާތު ެފައިން ެޖެހިކަމަށާއިެ ،ދެން ެއެެ
ޖެހިކަމަށާއިެ ،ޢަބްދުﷲ ެފަރުހާދުގެ ެމޭމަތީގައި ެމުޙައްމަދު ެނަބީ ެ
ތަނުގައިެއެއްވެތިބިެމީހުންެޢަބްދުﷲެފަރުހާދުގެެގައިގައިެއެ ެމީހުންގެެއަތުންނާއިެފައިންެތަޅައިެމާރާމާރީެ
ދުﷲެފަރުހާދުެެދުވެފައިެގޮސްެޕާކުގެެއިރުމަތީމަގުންެނިކުމެގެންެމަޖީދީމަގާެދިމާއަށްެ
ހިންގަންފެށުމުންެޢަބް ެ
ކަޓަރުގެ ެތިލަ ެހުޅުވާފައިެ
އެ ެ ެ
ލްގެ ެޖީބުގައި ެއޮތް ެކަޓަރު ެނެގުމަށްފަހު ެ ެ
ދުއްވައިގަތުމުން ެމުޙައްމަދު ެނަބީ ެ
ޢަބްދުﷲ ެފަރުހާދުއާ ެދިމާއަށް ެއެއްލިކަމަށާއިެ ،އެ ެވަގުތު ެކަޓަރުގޮސް ެއޭގެ ެތިލަ ެޢަބްދުﷲ ެފަރުހާދުގެެ
ބުރަކައްޓަށްެވަދެެބުރަކަށީގައިެކަޓަރުެހަރުލިކަމަށާއިެ،ދެންެޢަބްދުﷲެފަރުހާދުެމުޙައްމަދުެނަބީލާެދިމާއަށްެ
ދުﷲެފަރުހާދުގެެބުރަކަށިެކަޓަރާއެކުެ
އެނބުރުމަށްފަހުެފަހަތަށްެދިޔަވަގުތު ެއެ ެތަނުގައި ެއޮތްެވޭނެއްގައިެޢަބް ެ
ޖެހި ެއެއަށްވުރެވެސް ެބޮޑަށް ެކަޓަރުގެ ެތިލަ ެޢަބްދުﷲ ެފަރުހާދުގެ ެބުރަކައްޓަށް ެވަންކަމަށާއިެ ،އެ ެވަގުތުެ
ޢަބްދުﷲ ެފަރުހާދު ެތެޅިގަތުމުން ެބުރަކަށިން ެކަޓަރު ެނެއްޓިގެން ެބިންމައްޗަށް ެވެއްޓުނު ެކަމަށާއި ެއެ ެވަގުތުެ
ލޭ ެއަންނަމުން ެދިޔަކަމަށާއިެ ،މި ެލޭތައް ެއެ ެވަގުތު ެޢަބްދުﷲ ެފަރުހާދުެ
ން ެ ެ
ޢަބްދުﷲ ެފަރުހާދުގެ ެބުރަކަށި ެ
ލައިގެންހުރި ެޓީޝާޓުގެ ެމަތިން ެފޭދިގެން ެފެންނަން ެހުރިކަމަށް ެމުޙައްމަދު ެނަބީލުގެ ެތަޙުޤީޤު ެބަޔާނުގައިެ
ރު ެ
ބުނެފައިވާއި ެ


މުޙައްމަދު ެނަބީލް ެއާއި ެއޭނާއާ ެއެކުގައި ެދިޔަ ެމީހުން ެފަރުހާދުގެ ެގައިގައި ެތަޅައިެ

ލްެ
އަނިޔާކުރަންެފެށުމުންެއެމީހުންގެެކިބައިންެސަލާމަތްެވާންވެގެންެފަރުހާދުެދުއްވައިގަތުމުންެމުޙައްމަދުެނަބީ ެ
ދުﷲ ެފަރުހާދުގެ ެބުރަކައްޓަށްެ
އާއި ެއޭނާއާ ެއެކުގައި ެތިބި ެމީހުންގެ ެތެރެއިން ެއެކަކު ެއެއްލި ެކަޓަރެއް ެޢަބް ެ
ހެރުނުކަންެދައުލަތުންެހުށަހެޅިެބަޔާންވެދިޔަެހެކިންގެެތެރެއިންެތިންެހެއްކަކުެހެކިެދީފައިވާކަމާއިެ،


މާލަށް ެކަޓަރު ެއެއްލިއިރުެ ،މުޙައްމަދުެ
މުޙައްމަދު ެނަބީލް ،ޢަބްދުﷲ ެފަރުހާދުއާ ެދި ެ

ލްގެ ެޖީބުގައިެ
ލް ެކައިރީގައި ެހުރިކަމަށާއިެ،މުޙައްމަދުެނަބީ ެ
ނަބީލްގެެކޮއްކޮ ެއާމިނަތުެނިޢުމާެމުޙައްމަދުެނަބީ ެ
ލްގެ ެއަތުގައިެ
ދުﷲ ެފަރުހާދުއާ ެދިމާއަށް ެއެއްލަން ެއުޅުމުން ެމުޙައްމަދު ެނަބީ ެ
އޮތް ެކަޓަރު ެނަގައި ެޢަބް ެ
ހިފަހައްޓަން ެއާމިނަތު ެނިޢުމާ ެއުޅުނު ެކަމަށާއިެ ،ނަމަވެސް ެމުޙައްމަދު ެނަބީލް ެކުރިއަށް ެޖެހިލާފައި ެކަޓަރުެ
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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ށް ެއާމިނަތުެ
ދުﷲ ެފަރުހާދުގެ ެބުރަކައްޓަށް ެހެރުނު ެމަންޒަރު ެދުށްކަމަ ެ
އެއްލިކަމަށާއިެ ،އެ ެކަޓަރުގޮސް ެޢަބް ެ
ނިޢުމާ ެތަޙުޤީޤުގައި ެދީފައިވަ ެބަޔާނުގައި ެބުނެފައިވާކަމާއި ެއާމިނަތު ެނިޢުމާ ެތަޙުޤީޤުގައި ެބަޔާންދީފައިވަނީެ
އާމިނަތު ެނިޢުމާގެ ެބައްޕަގެ ެޙާޟިރުގައި ެކަމާއިެ ،އާމިނަތު ެނިޢުމާ ެބަޔާން ެކިޔައި ެނިމުމުންެ ،އާމިނަތުެ
ނިޢުމާގެ ެބައްޕަވެސް ެއެ ެބަޔާން ެކިޔުމުންެ ،އާމިނަތު ެނިޢުމާ ެބަޔާނުގައި ެސޮއިކޮށް ެއިނގިލީގެ ެނިޝާންެ
ޖެހުމުންެ،އާމިނަތުެނިޢުމާގެެބައްޕަވެސްެބަޔާނުގައިެސޮއިކޮށްެއިނގިލީގެެނިޝާންޖެހިެމަންޒަރުެވީޑިއޯއިންެ
ފެންނަން ެއޮތުމާއިެ ،މިކަން ެމިގޮތަށް ެހިނގިކަން ެއާމިނަތު ެނިޢުމާގެ ެބައްޕަ ެގެ .ރީފް ެއިބްރާހީމް ެރަޝީދުެ
ޝަރީޢަތުގައި ެދީފައިވާ ެބަޔާނުން ެއެނގެންއޮތުމާއިެ ،އެ ެޙާދިސާގައި ެކަންތައް ެހިނގައިދިޔަ ެގޮތްކަމަށްެ
ގިެ
ލްގެ ެތަޙުޤީޤު ެބަޔާނުގައި ެމި ެމާރާމާރީ ެހިން ެ
އައިމިނަތު ެނިޢުމާ ެކިޔައިދިން ެގޮތާއިެ ،މުޙައްމަދު ެނަބީ ެ
ގޮތްކަމަށް ެމުޙައްމަދު ެނަބީލް ެކިޔައިދީފައިވާ ެގޮތާއިެ ،ހެކިބަސްދިން ެހެކިންގެ ެހެކިބަހުގެ ެއަޞްލުތަކުގައިެ
ފުށޫއެރުމެއްެނެތްކަމާއިެ،އެ ެޙާދިސާގައިެލިބުނުެއަނިޔާގެެސަބަބުންެޢަބްދުﷲެފަރުހާދުެމަރުވެފައިވާކަންެއެެ
ބަޔާން ެދިންއިރު ެއައިމިނަތު ެނިޢުމާއަށް ެއެނގިފައިވާ ެޙާލުގައިެ ،ޙާދިސާ ެހިނގިތާ ެމާގިނައިރެއް ެނުވަނީސްެ
ދުﷲެ
ޙައްމަދުެނަބީލް ،ޢަބް ެ
އާ މިނަތުެނިޢުމާެތަޙުޤީޤަށްެބަޔާންެދިންއިރުެ،އޭނާގެެއެއްބަނޑުެއެއްބަފާެބޭބެ ެމު ެ
ފަރުހާދުގެ ެގަޔަށް ެކަޓަރު ެހެރިކަމަށް ެބުނެފައިވާ ެބުނުމަކީ ެޝަރީޢަތަށް ެޤަބޫލުކުރެވޭ ެހެކި ެބަހެއްކަމާއިެ،
މުޙައްމަދު ެނަބީލް ެޝަރީޢަތުގައި ެތަޙުޤީޤު ެބަޔާނާ ެބެހޭގޮތުން ެބުނި ެވާހަކަތަކާއިެ ،ތަޙުޤީޤުގައި ެސޮއިކޮށްެ
ލް ެތަޙުޤީޤަށް ެބަޔާން ެދިންއިރު ެނަގާފައިވާެ
އިނގިލީގެ ެނިޝާން ެޖަހާފައިވާ ެބަޔާން ެކިޔައިެ ،މުޙައްމަދު ެނަބީ ެ
ވީޑިއޯެރެކޯޑިންއަށްެބެލިއިރުެ،ފެންނަެފަދައިންެ،މުޙައްމަދުެނަބީލްެތަޙުޤީޤުގައިެބަޔާންެދީފައިވަނީެއެއްވެސްެ
ންެ
މަޖުބޫރުކަމެއް ެނެތި ެއަމިއްލަ ެއިޚްތިޔާރުގައި ެކަމަށް ެމުޙައްމަދު ެނަބީލް ެޝަރީޢަތުގައި ެސާފު ެބަހު ެ
ނެފައިވާތީ ،މީނާގެ ެމި ެއިޢުތިރާފަކީ ެޝަރީޢަތަށް ެޤަބޫލުކުރެވޭ ެއިޢުތިރާފެއްކަން ެއެނގެން ެއޮންނަ ެކަމާއި،
ބު ެ
ލްެ
މުޙައްމަދު ެނަބީލް ެތަޙުޤީޤުގައި ެސޮއިކޮށް ެއިނގިލީގެ ެނިޝާން ެޖަހާފައިވާ ެބަޔާނާއިެ ،މުޙައްމަދު ެނަބީ ެ
ތަޙުޤީޤަށްެބަޔާންެދިންއިރުެނަގާފައިވާެވީޑިއޯެރެކޯޑިންއަކީެމިެމައްސަލައިގެެހެކިބަސްދިންެތިންެހެކިންގެެ
ލް ،ޢަބްދުﷲެފަރުހާދަށްެ
ހެކިބަހާެގުޅިފައިވާެއެެހެކިންގެެހެކިބަހަށްެބާރުދޭެހެއްކަކަށްެވުމާއި ،މުޙައްމަދުެނަބީ ެ
ޙަމަލާެދިނީެރުޅިވެރިކަމެއްެއޮވެގެންެޙަމަލާދިނުމަށްެރާވައިގެންކަންެބަޔާންކުރެވިެދިޔަެމުޙައްމަދުެނަބީލްގެެ
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އިވުމުންެެެެެ،
ށަވަރުކޮށްދޭ ެހެކިތަކާއި ެދަލީލުތަކުން ެސާބިތުވެފަ ެ
ބަޔާނާއިެ ،އެ ެބަޔާނުގެ ެތެދުކަން ެކަ ެ
ގެެ
މުޙައްމަދު ެނަބީލްގެ ެމައްޗަށް ެދައުލަތުން ެކުޅަ ެޤަޞްދުގައި ެމީހަކު ެމަރާލުމުގެ ެކުށުގެ ެމި ެދަޢުވާ ެމީނާ ެ
މައްޗަށްެސާބިތުވާކަމަށްެކަނޑައަޅައިެމި ެކުށުގެެޢުޤޫބާތެއްގެެގޮތުންެމުޙައްމަދުެނަބީލްެމެރުމަށްެކްރިމިނަލްެ
މި ެކުށްެސާބިތުވާެވަރުގެެ
ކޯޓުންެޙުކުމްެކޮށްފައިވަނީެއެއްވެސްެޝައްކެއްނެތްެމިންވަރަށްެމީނާގެެމައްޗަށްެ ެ
ހެއްކާއިެކާފީެދަލީލުެލިބިފައިވާތީކަންެކަށަވަރުވެެއެނގެންެއޮންނަެކަމެވެ.
ވަވަނަ ެކަމަކީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 142ވަނަެ
(ވ) ެނު ެ
ށް ެބެލިއިރުެ ،ކްރިމިނަލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރ ެެ(2447/JC/2009) 585/Cr-C/2010
މާއްދާއަށް ެރިޢާޔަތްކޮ ެ
ށްެ
މި ެޢަމަލުގެ ެސަބަބުން ެޢަބްދުﷲ ެފަރުހާދު ެމަރުވެފައިވާކަމަ ެ
ލްގެ ެ ެ
ޤަޟިއްޔާގެ ެދަޢުވާގައިެ ،މުޙައްމަދު ެނަބީ ެ
ޚްގައިެޢަމަލުކުރެވެމުންދިޔަެޤާނޫނުެނަންބަރު ެ(ެ 1/66ދިވެހިރާއްޖޭގެެޤާނޫނުލްއުޤޫބާތު)ެ
ބަޔާންކޮށްފައިވާެތާރީ ެ
އަށް ެބަލާއިރުެ ،މަރުގެ ެކުށަށް ެކަނޑައަޅަންޖެހޭނީ ެއިސްލާމީ ެޝަރީޢަތުގައި ެމަރުގެެކުށަށް ެކަނޑައެޅިފައިވާެ
އަދަބުކަންެއެނގެންެއޮތްއިރުެ،މުޙައްމަދުެނަބީލްގެެމައްޗަށްެކްރިމިނަލްެކޯޓުގެެބުނެވުނުެޤަޟިއްޔާގެެދަށުންެ
އުފުލާފައިވާ ެދަޢުވާއަކީ ެޤަޞްދުގައި ެމީހަކު ެމަރާލުމުގެ ެކުށުގެ ެދަޢުވާކަމަށް ެވީހިނދުެ ،އިސްލާމީެ
ޝަރީޢަތުގައި ެކަނޑައެޅިފައިވާ ެގޮތުގެ ެމައްޗަށް ެރިޢާޔަތްކުރާއިރު ެ"قتل ެعمد" ެއަކީ ެ"ޢާންމުކޮށް ެމީހަކުެ
ން ެއަނިޔާވެރިވުމުގެެޤަޞްދުގައިެހިންގިެޢަމަލެއްގެެސަބަބުންެއެ ެމީހާެ
މަރުވެދާފަދަެވަސީލަތެއްެބޭނުންކޮށްގެ ެ
މަރުވުން" ެކަން ެއެނގެން ެއޮންނަކަމާއިެ ،އެކަން ެފުރިހަމަވުމަށް ެއިސްލާމީ ެޝަރީޢަތުގައި ެކަނޑައެޅިފައިވާެ
ލްގެެމިެކުށުގެެޢަމަލުގައި ެފުރިހަމަވެފައިވާކަންެސާފުކޮށްެއެނގެންެ
ރުކުންތަކާއިެޝަރުޠުތައް ެމުޙައްމަދުެނަބީ ެ
އޮތުމުންެ ،ކްރިމިނަލް ެކޯޓުގެ ެބަޔާންވެދިޔަ ެޤަޟިއްޔާގެ ެދަށުން ެމުޙައްމަދު ެނަބީލްގެ ެމައްޗަށް ެއުފުލިފައިވާެ
ޢުވާ ެސާބިތުކުރުމުގެ ެގޮތުން ެދައުލަތުގެ ެފަރާތުން ެމި ެމައްސަލައިގެެ
ޤަޞްދުގައި ެމީހަކު ެމެރުމުގެ ެކުށުގެ ެދަ ެ
ޝަރީޢަތަށް ެހުށަހަޅާފައިވާ ެއިސްވެ ެބަޔާންކުރެވިދިޔަ ެހެކިތަކާއި ެޤަރީނާތަކުން ެކުށް ެސާބިތުވާކަމަށްެ
ރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެހަމަތަކާ ެއެއްގޮތްވާ ެގޮތުގެމަތިން ެކަމާއިެ ،އަދި ެދައުލަތުންެ
ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ެޝަ ެ
ލް ެތަޙުޤީޤުގައި ެވެފައިވާެ
ޢުވާއަށް ެމުޙައްމަދު ެނަބީ ެ
ލްގެ ެމައްޗަށް ެކޮށްފައިވާ ެމި ެދަ ެ
މުޙައްމަދު ެނަބީ ެ
އިޢުތިރާފުންނާއި ެމި ެއިޢުތިރާފަށް ެބާރުލިބިދޭ ެދަލީލުތަކެއްގެ ެގޮތުގައި ެމި ެމައްސަލައިގެ ެޝަރީޢަތަށްެ
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ދައުލަތުގެ ެފަރާތުން ެހުށަހަޅާފައިވާ ެހެކިތަކުންނާއި ެޤަރީނާތަކުން ެމުޙައްމަދު ެނަބީލްގެ ެމައްޗަށް ެމި ެކުށްެ
ތުވެފައިވާކަންެއެނގެންެއޮންނަކަމެވެެެ.
ށްެސާބި ެ
އެއްވެސްެޝައްކެއްެނުވަތަެޝުބުހާއެއްެނެތްެމިންވަރަ ެ
ދާ ެއާއިެ
ހަވަނަެކަމަކީެ،ޤާނޫނުއަސާސީގެެެ 21ވަނަެމާއްދާެއާއި ެެ 142ވަނަެމާއް ެ
(މ)ެދި ެ
ނޫނުލްއުޤޫބާތު) ެއަދި ެޤާނޫނު ެނަންބަރު ެެެެ9/2014
ޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 1/66ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޤާ ެ
ންެ
(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު) ެގައި ެބަޔާންވެފައިވާ ެގޮތުގެ ެމައްޗަށް ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެނަޒަރަކު ެ
ބަލާއިރު ެމީހަކު ެމެރުމުގެ ެކުށަކީ ެޖިނާޔަތުގެ ެއެންމެ ެބޮޑެތި ެކުށްތަކުގެ ެތެރެއިން ެކުށެއް ެކަމާއިެ ،މި ެކުށަކީެ
ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ެދަށުން ެއެންމެ ެބޮޑެތި ެއަދަބުތައް ެކަނޑައަޅަންޖެހޭ ެކުށްތަކުގެ ެތެރެއިން ެކުށެއް ެކަމާއިެ،
އަދި ެޙުރުމަތްތެރި ެކުރެވިފައިވާ ެނަފްސެއް ެޙައްޤަކާ ެނުލައި ެމެރުމަކީ ެމާތްﷲ ެޙަރާމްކުރައްވައިފައިވާ ެއެންމެެ
ބޮޑެތިެކުށްތަކުގެެތެރެއިންެކުށެއްެ،އަދިެބޮޑެތިެފާފަތަކުގެެތެރެއިންެފާފައެއްެކަންެކީރިތިެޤުރުއާނާއިެކީރިތިެ
ޢުންެސާބިތުވެފައިވާ ެކަމާއިެ ،އެގޮތުން ެއަންނަނިވިެއާޔަތްތަކުންެލިބޭެ
ރަސޫލާ ެ(ސ) ެގެެސުންނަތާއި ެއިޖްމާ ެ
س ެٱلَّتِي ެ َح َّش َم ެ َّ
ٱّللُ ެئِ َّل ެتِ ۡٱل َح ِّ
ىها ެفَقَ ۡذ ެ َج َع ۡلٌَاެ
ދަލީލުެހި ެ
ق ެ َو َهي ެقُتِ َل ެ َه ۡظلُ ٗ
މެނޭކަމެވެَ " ެ.1ެ .و َل ެت َۡقتُلُىا ެٱلٌَّ ۡف َ
لِ َىلِيِِّۦَ ެس ُۡل َٰطَ ٌٗا ެفَ َل ެي ُۡس ِشف ެفِّي ެ ۡٱلقَ ۡت ِل ެئًَِّ ۥَُ ެ َكاىَ ެ َهٌص ٗ
ُىسا"ެ(އަލްެއިސްރާއު ެސޫރަތުގެެެ 33ވަނަެއާޔަތް)ެ
ّللا ެحزمة ެތެރިކުރައްވާފައިވާ ެوفسއެއް ެحقއަކާ ެލައިގެންމެނުވީ ެނުމަރާށެވެ! ެއަދިެ
"(އަދި ެތިޔަބައިމީހުންَ ،ه
ހެ ،ހަމަކަށަވަރުން ،އެ ެމީހާގެ ެولىވެރިޔާއަށް،
އަނިޔާގެގޮތުގައި ،މަރައިލެވޭމީހާ ެ(ދަންނާށެވެ!) ެފަ ެ
ތިމަންރަސްކަލާނގެެބާރެއްެދެއްވީމެވެެ.ފަހެ ،قتلކުރުމުގައިެއޭނާެإسزاف ެނުކުރާހުށިކަމެވެ!ެހަމަކަށަވަރުންެ،
ލިބިގެންވާެމީހެއްެކަމުގައިވިއެވެَ "ެ .2ެ ").و َهيެيَ ۡقتُ ۡل ެ ُه ۡإ ِه ٌٗا ެ ُّهتَ َع ِّو ٗذا ެفَ َجزَ ٓا ُؤ ۥٍُެ َجهٌَ َّ ُنެ
އެެولىވެރިޔާއަކީ ،وصز ެ
ة ެ َّ
َظ ٗيوا" ެ(އައްނިސާއުެސޫރަތުގެެެ93ވަނަެއާޔަތް)ެ
َض َ
ٱّللُެ َعلَ ۡي َِ ެ َولَ َعٌَ ۥَُެ َوأَ َع َّذ ެلَ ۥَُެ َع َزاتًا ެع ِ
َٰخَ لِ ٗذا ެفِيهَا ެ َوغ ِ
"އަދި ،قصدގައި ެمؤمهއަކު ެމަރާމީހާ ެ(ދަންނާށެވެ!) ެފަހެ ،އެމީހާގެ ެޖަޒާއަކީ ެނަރަކަޔެވެެ .އެތާނގައިެ
ّللا ،އެމީހާގެ ެމައްޗަށް ެކޯފާލައްވައި ެلعىة ެލެއްވިއެވެެ .އަދި ،ބޮޑުވެގެންވާެ
ދެމިހުންނަނިވި ެގޮތުގައެވެެ .އަދިَ ،ه
عذابެއެމީހާއަށްެތައްޔާރުެކުރެއްވިއެވެެ".
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(ފ) ެއެގާރަވަނަ ެކަމަކީެ ،ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގައި ެމީހަކު ެމެރުމުގެ ެކުށަށް ެއަދަބުެ
ކަނޑައަޅަންޖެހެނީ ެއިސްލާމީ ެޝަރީޢަތުގައިވާ ެގޮތުގެމަތިންކަމަށް ެބަޔާންވެފައިވާ ެކަމާއިެ ،އެގޮތުންެ ،މީހަކުެ
ޤަޞްދުގައިެމަރާލުމުގެެކުށަށްެއިސްލާމީެޝަރީޢަތުގައިެކަނޑައެޅިފައިވާެއުޤޫބާތަކީެޝަރީޢަތުގައިެކަނޑައެޅިެ
ކުންނާއިެ
ބަޔާންވެފައިވާެޝަރުޢީެހަމަތަކުގެެމަތިންެޤިޞާޞްހިފުންކަންެކީރިތިެޤުރުއާނުގެެޞަރީޙަެނައްޞުތަ ެ
ންެ
އަދި ެކީރިތި ެރަސޫލާ ެ(ސ) ެގެ ެސުންނަތާއި ެދަންނަބޭކަލުންގެ ެއިޖްމާޢުން ެސާބިތުވާކަން ެއެނގެ ެ
ة ެ َعلَ ۡي ُك ُنެ
އޮންނަކެމެވެެ .އެގޮތުންެއަންނަނިވިެއާޔަތުންެލިބޭެދަލީލުެހިމެނެއެވެَٰ ެ "ެ .يَٓأَيُّهَا ެٱلَّ ِزييَ ެ َءا َهٌُىا ެ ُكتِ َ
صاصُ ެفِيެ ۡٱلقَ ۡتلًَެ ۡٱلحُشُّ ެتِ ۡٱلحُشِّ ެ َو ۡٱل َع ۡث ُذެتِ ۡٱل َع ۡث ِذެ َو ۡٱۡلًُثَ ًَٰެتِ ۡٱۡلًُثَ ًَٰެفَ َو ۡيެ ُعفِ َيެلَ ۥَُެ ِه ۡيެأَ ِخي َِެ َش ۡيءެفَٱتِّثَا ُ
عެ
ۡٱلقِ َ
ُوفެ َوأَ َد ٓاءެئِلَ ۡي َِެتِا ِ ۡح َٰ َسيެ َٰ َرلِكَ ެت َۡخفِيفެ ِّهيެ َّستِّ ُكنۡ ެ َو َس ۡح َوةެفَ َو ِيެ ۡ
ٱعتَذ ََٰيެتَ ۡع َذެ َٰ َرلِكَ ެفَلَ ۥَُެ َع َزابެأَلِين"ެ
تِ ۡٱل َو ۡعش ِ
(އަލް ެބަޤަރާ ެސޫރަތުގެ ެެ 178ވަނަ ެއާޔަތް) ެ"އޭ ެإيمانވެއްޖެ ެމީސްތަކުންނޭވެ! ެقتلކުރެވޭ ެމީހުންނާމެދުެ
قصاصހިފުން ެތިޔަބައިމީހުންގެ ެމައްޗަށް ެفزض ެކުރައްވައިފިއެވެެ .މިނިވަނަކަށް ެމިނިވަނެކެވެެ .އަޅަކަށްެ
އަޅެކެވެެ .އަންހެނަކަށް ެއަންހެނެކެވެެ .ފަހެ ،އެމީހާގެ ެ(މަރުވި) ެأخއާގެ ެފަރާތުން ެقصاصގެ ެބައެއްެ
މާފުކުރެވުނުެމީހާެ(ދަންނާށެވެ!)ެފަހެ ،އެމީހާގެެކިބައިންެހެޔޮގޮތުގައިެމަރުގެެދިޔައަށްެ(ވާރުތަވެރިޔާ)ެއެދުންެ
ކމާއެކުެމާފުކުރިެފަރާތަށްެ(މާފުކުރެވުނުމީހާ) ެއެ ެދިޔަެއަދާކުރުންެހުއްޓެވެެ.އެއީެ
ހުއްޓެވެެ.އަދިެإحسانތެރި ަ
ތިޔަބައިމީހުންގެ ެވެރިރަސްކަލާނގެ ެحضزةން ެ(ތިޔަބައިމީހުންނަށް) ެދެއްވި ެލުޔެކެވެެ .އަދި ެرحمةއެކެވެެ.
އެއަށްފަހު ،ދެކޮޅުވެރިވެ ެعداوةތެރިވެއްޖެ ެމީހާ ެ(ދަންނާށެވެ!) ެފަހެ ،އެ ެމީހާއަށް ެވޭންދެނިވި ެعذابެ
ހުއްޓެވެެ".
(ދ)ެބާރަވަނަެކަމަކީެ،އަނިޔާވެރިެގޮތުގައިެޤަޞްދުގައިެމީހަކުެމަރާލިެޤާޠިލްގެެކިބައިންެ
ޤިޞާޞްހިފުމާއި ެނުވަތަ ެޤާތިލްގެ ެކިބައިން ެދިޔަ ެއަތުލުމަށްފަހު ެޞުލްޙަވެރިވުމާއިެ ،ނުވަތަ ެޤާތިލަށްެ
ޢަފޫކުރުމުގެެބާރުެ،މަރާލެވުނުެމީހާގެެވަލީވެރިޔާއަށްެލިބިދީފައިވާކަންެކީރިތިެޤުރުއާނުގެެޞަރީޙަެނައްޞުންެ
(އަލް ެއިސްރާ ެސޫރަތުގެ ެެ 33ވަނަ ެއާޔަތުން) ެދަލީލު ެލިބެން ެއޮންނައިރު ،މި ެމައްސަލައިގެ ެޝަރީޢަތުގައިެ
ޘުން ެއޭނާެ ،މަރާލި ެޤާޠިލުންނާމެދު ެޢަމަލުކުރަން ެބޭނުންވާ ެގޮތް ެސާފުކުރުމުގެެ
ޢަބްދުﷲ ެފަރުހާދުގެ ެވާރި ެ
ގޮތުން ެކްރިމިނަލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެ585/Cr-C/2010

)ެ (2447/JC/2009ޤަޟިއްޔާގައިެެެެެެެެެެ
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ދުﷲެ
ދުގެެވާރިޘުންނަކީެކޮބައިތޯ ެބަލައިެއެ ެމީހުންގެެބަސްެހޯދާފައިވާެކަމާއިެ،މިގޮތުންެޢަބް ެ
ޢަބްދުﷲެފަރުހާ ެ
ފަރުހާދުގެ ެވާރިޘުންގެ ެގޮތެގައި ެއޭނާ ެމަރުވިއިރު ެދުނިޔޭގައި ެތިބީ ެޢަބްދުﷲ ެފަރުހާދުގެ ެބައްޕަ ެސެ .ހުޅުދޫެ
ރު ެއާއިެ ،ޢަބްދުﷲ ެފަރުހާދުގެ ެމަންމަ ެސެ .ހުޅުދޫ ެއަބްލަޣީގޭ ެމަރީނާ ެކަމާއިެ،
ލިލީމާގޭ ެމުޙައްމަދު ެފާކި ެ
މިެ
ޢަބްދުﷲެފަރުހާދުެމަރާލިފަހުންެއޭނާގެެބައްޕަެމަރުވެފައިވާެކަމާއިެމުޙައްމަދުެފާކިރުެމަރުވުމުގެެކުރިންެ ެ
މައްސަލާގެ ެތަޙުޤީޤަށް ެދީފައިވާ ެބަޔާނުގައި ެދަޢުވާލިބޭ ެފަރާތްތަކުގެ ެމައްޗަށް ެކުށް ެސާބިތުވެގެން ެޤިޞާޞްެ
ހިފަންޖެހޭެޙާލަތުެއަތުވެއްޖެނަމަެ،ބޭނުންވަނީެމަރަށްެމަރުހިފަންެކަމަށްެބުނެފައިވާކަމާއިެ،މުޙައްމަދުެފާކިރުެ
ރުެ
ލިބިދެވޭެދުނިޔޭގައި ެތިބިެއޭނާގެެދަރިންނަކީެސެ .ހުޅުދޫެލިލީމާގޭެފިލްޒާެފާކި ެ
މަރުވުމުން ެއޭނާގެެޙައްޤުެ ެ
ދުﷲ ެފަރުހާދުގެެ
އާއިެ ،ފުރޫޝާ ެފާކިރު ެއާއިެއިބްރާހީމް ެމުސާޢިދު ެކަމާއި ެމި ެތިން ެމީހުންގެ ެއިތުރުން ެޢަބް ެ
ދުﷲެފަރުހާދުގެެކިބައިންެމަރަށްެމަރުެ
ބޭނުންވަނީެޢަބް ެ
މަންމަެމަރީނާެހިމެނޭގޮތަށްެމި ެހަތަރު ެމީހުންވެސްެ ެ
ގުޅިގެންެހުށަހެޅިފައިވާެލިޔުންތަކުންެއެނގެންެއޮންނަެކަމެވެ.
(ޤިޞާޞް)ެހިފަންކަންެމިެމައްސަލައާެ ެ
(ތ)ެތޭރަވަނަެކަމަކީެ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓުގެެނަންބަރުެެ 2011/HC-A/49ޤަޟިއްޔާެ
މި ެކޯޓުގައި ެއިލްތިމާސްކުރުމަށް ެޤާނޫނީގޮތުން ެކަނޑައެޅިފައިވާ ެމުއްދަތު ެފަހަނައަޅައި ެދިޔައިރުވެސްެ،
ގެެ
ލް ެ
މުޙައްމަދުެނަބީލްގެެފަރާތުންެއެ ެޤަޟިއްޔާެމި ެކޯޓުގައިެއިލްތިމާސްކޮށްފައިެނުވުމަކީެ ،މުޙައްމަދުެނަބީ ެ
ފަރާތުން ެއެ ެޤަޟިއްޔާގެ ެޙުކުމް ެޤަބޫލުކޮށްފައިވާ ެކަމުގެ ެމައްޗަށް ެދަލީލުކުރާ ެހަރުދަނާ ެޤަރީނާއެއްކަންެ
ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމެވެ.
ދަވަނަ ެކަމަކީެ ،ޕްރޮސިކިއުޓަރ ެޖެނެރަލްގެ ެފަރާތުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމްެ
(ލ) ެސާ ެ
ކޯޓަށް

ެހުށަހަޅާފައިވާ

ެމި

ެމައްސަލައަކީ،

ެކްރިމިނަލް

ެކޯޓުގެ

ރުެެެެެެެެެެ
ެނަންބަ ެ

ންބަރެެ 2010ގައިެކޮށްފައިވާެޙުކުމްެ
ވެ ެ
އންެެ 22ނޮ ެ
ެ (2447/JC/2009) 585/Cr-C/2010ޤަޟިއްޔާ ިެ
އިސްތިއުނާފުކުރެވުނު ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2011/HC-A/49ޤަޟިއްޔާއިންެ ،އެެ
މުޙައްމަދު ެނަބީލްގެެ
ޤަޟިއްޔާގެ ެޙުކުމަށް ެތާއީދުކޮށްެ ،ނިންމާފައި ެއޮތުމާއެކުވެސް ެއެ ެޤަޟިއްޔާގައި ެދަޢުވާ ެ ެ
ފަރާތުން ެއެ ެޤަޟިއްޔާ ެއިސްތިއުނާފު ެނުކޮށްއޮވެެ ،އިސްތިއުނާފުގެ ެމުއްދަތު ެފަހަނައަޅައި ެދިއުމަށްފަހުެ ،އެެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ށްދިނުމަށް ެއެދިެ ،ޕްރޮސިކިއުޓަރ ެޖެނެރަލްގެ ެފަރާތުންެ
މައްސަލައަކީ ެނިހާއީ ެޙުކުމެއްކަން ެކަށަވަރުކޮ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ެސުޕްރީމް

ެކޯޓަށް

ެހުށަހެޅުމާ

ެގުޅިގެން

ެކްރިމިނަލް

ެކޯޓުގެ

ރުެެެެެ
ެނަންބަ ެ

ެ (2447/JC/2009) 585/Cr-C/2010ޤަޟިއްޔާގެ ެޙުކުމަށް ެތާއީދުކޮށް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުންެ
ކުމެއްކަން ެކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ެބެލެވިފައިވާ ެމައްސަލައަކަށްވާއިރުެ،
އިވާފައިވާ ެޙުކުމަކީ ެނިހާއީ ެޙު ެ
ކޮށްފަ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުން ެމި ެމައްސަލާގައި ެކަންހިނގާފައިވާ ެގޮތުގެ ެމައްޗަށާއި ެމި ެބާވަތުގެެ
މައްސަލަތަކުގައިެޢަމަލުކުރަންޖެހޭެޝަރުޢީެއަދިެޤާނޫނީެހަމަތަކުގެެމައްޗަށްެވިސްނާެބެލިއިރުެ ،ކްރިމިނަލްެ
ށްެ
ކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ (2447/JC/2009) 585/Cr-C/2010ޤަޟިއްޔާގައި ެކޮށްފައިވާ ެޙުކުމަށް ެތާއީދުކޮ ެ
ހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2011/HC-A/49ޤަޟިއްޔާއިން ެކޮށްފައިވާ ެޙުކުމް ެޝަރުޢީެއަދި ެޤާނޫނީ ެހަމަތަކާެ
ޤުވެވުނުެ
ޚިލާފުކަމަށްެބެލެވޭނެެތަނެއްެނެތްކަމަށްެދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުގެެފަނޑިޔާރުންނަށްެއިއްތިފާ ެ
ހިނދުެ ،މި ެމައްސަލައަކީެ ،ޤަޞްދުގައި ެމީހަކު ެމެރުމުގެ ެކުށް ެތަޙްޤީޤުކުރުމުގަ ެއާއި ެއެ ެކުށުގެ ެއަދަބުެ
ތަންފީޛުކުރުމުގައި ެއަމަލުކުރަންވީ ެގޮތުގެ ެޤަވާޢިދު ެނަންބަރު ެެ 27(ެ 2014/R-33އެޕްރީލް ެެ )2014ގައިެ
ކަނޑައެޅި ެބަޔާންވެފައިވާ ެއަޙްކާމުތަކާ ެއެއްގޮތްވާ ެގޮތުގެމަތިން ެތަންފީޛުކުރަންޖެހޭ ެމައްސަލައެއްކަންެ
ފާހަގަކުރެވިފައިވުމެވެެ .
މް ެ
ޙުކު ެ
އިސްވެދިޔަ ެސަބަބުތަކާއި ެފާހަގަކުރެވުނު ެނުކުތާތަކުގެ ެމައްޗަށް ެރިޢާޔަތްކޮށް ެބެލިއިރުެ،
ކްރިމިނަލްެކޯޓުގެެނަންބަރެެ (2447/JC/2009) 585/Cr-C/2010ޤަޟިއްޔާގައިެޢަބްދުﷲެފަރުހާދު،
ލްގެެމައްޗަށްެސާބިތުވާކަމަށްެކަނޑައަޅައިެ،އެެކުށުގެެ
ޤަޞްދުގައިެމަރާލުމުގެެކުށްެގެ.ރީފްެމުޙައްމަދުެނަބީ ެ
ޢުޤޫބާތެއްގެ ެގޮތުން ެމުޙައްމަދު ެނަބީލް ެމެރުމަށް ެޙުކުމް ެކޮށްފައިވަނީ ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެހަމަތަކާެ
ޔއިންެކޮށްފައިވާެޙުކުމަކީެ،
އެއްގޮތަށްކަމަށްެދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓުގެެނަންބަރުެެ2011/HC-A/49ޤަޟިއް ާެ
ޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެހަމަތަކާ ެއެއްގޮތްވާ ެގޮތުގެމަތިން ެކޮށްފައިވާ ެޙުކުމެއްކަން ެއެނގެން ެއޮންނާތީެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2011/HC-A/49ޤަޟިއްޔާގައި ެކޮށްފައިވާ ެޙުކުމަކީ ެޝަރުޢީ ެއަދިެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ޤާނޫނީ ެހަމަތަކާ ެއެއްގޮތްވާ ެގޮތުގެމަތިން ެކޮށްފައިވާ ެޙުކުމެއްކަމަށް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެެ
ފަނޑިޔާރުންގެެއިއްތިފާޤުންެކަނޑައަޅައިެޙުކުމްެކޮށްފީމެވެެ .
ެ
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