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ެފ22ެެ .1 ެފެށިގެނ2015ެްބްރުއަީރ ެބަހައްަޓއިެގްނެެދުަވހުން ެބަންދުަގިއ ެހައްޔަރުކުރުމަށާއި، ެނަޝީދު ެމުޙަްއމަދު ރައީސް

ެޝަރީޢަތްެކުރިއަށްެގެންިދއުމަށްެނިންމާފައިަވނީެޤާނޫނާެޚިާލފަށްކަން.

ެ

ެއަމުރު.ކޯޓJ(HA)/2015/45ެެު-145ނަންބަރުެެގެދުވަހ2015ެެުފެބްރުއަރ22ެެީ 1.1

ެ

ެފެބްރުއ22ެަ 1.1.1 ެރ2015ެަރީ ެކޯޓުންެދުަވހު ެކްިރމިނަލް ެހައްޔަރުކުރުމަށްޓަކައި ެނަީޝދު ެމުޙައްމަދު އީސް

ެ ެނަްނބަރު J(HA)/2015/45ެެ-145އެކޯޓުގެ ެއަމުރުން ެޤާނޫނާެއަމުރުހައްޔަރުކުރުމުގެ ކޮށްފައިވަނީ

ށްެެއއްެވްސެނަޝީދުގެެމަްއޗަމުޙައްމަދުެރަީއސްެމުޙައްމަދުެނަޝީދުެހައްަޔރުކުރިއިރުެރައީސްެެޚިލާފަށެެވ.

ެޙާލުގަިއެ ެތުހުމަތުކޮށްފައިނުވާ ެކުށެއްެގ ެޖިނާއީ ެތުހުމަުތކޮށްފައެްއނުެވއެވެ. ެކުށެއްގެ ޖިނާއީ

މީެގެއިތުރުން،ެުބނެވިދިޔަެއަމުރުެސަބަެބއްެނެތެެވ.ެޤާނޫނީެހައްޔަރުކުރުމަށްޓަކައިެޯކޓުންެއަމުރުކުރަންޖެހޭެ

ެމު ެރައީސް ެދަށުން ެއަމުރުގެ ެއެ ެނެރެފަިއވާއިރު ެނުވަަތެކޯޓުން ެހައްަޔރުގައި ެފުލުހުންގެ ެނަޝީދު ޙައްމަދު

ެބަޔާންކޮށްފައެއްނުވެއެެ ެމުްއދަތު ެބެހެއްޓޭނެ ެހަމަތަކަށްބަންދުަގއި ެޤާނޫނީ ެކުށެއްެގެެވެ. ބަލާއިރު،

ތުހުމަތުކުރެިވެގންެމީހަކުެހައްޔަރުެނުވަތަެބަންދުކުރެވޭެޙާލުގަިއވެސްެހައްޔަރުެނުވަތަެބަންދުކުރެވޭެމުއްދަތުެ

ެގަިޑއ24ެި ެއެހެންނަމަެވސް، ެނުކުރެވެއެވެ. ެއިތުރެްއ 22ެެރަްށވުރެ ެރަީއސ2015ެެްފެބްރުއަރީ ދުވަހު

ނޑިޔާރެއްެގ24ެެފެށިގެންެހަްއޔަރުކޮށ14:00ެެްމުޙައްމަދުެނަޝީދުެ ަގޑިއިރުެފާއިުތވެގެންެދިޔައިުރެވސްެފަ

ެނިންމާފައެ ެގޮތެްއ ެަބންދާމެދު ެޙާޟިރުކޮށް ެނަޝީދު ެމުޙައްމަދު ެރައީސް މީެގެެްއނުވެއެވެ.ކުރިމައްޗަށް

ެނަޝީުދެެ،އިތުރުން ެމުޙައްމަދު ެނިންމުމަށްޓަކަިއެރައީސް ެގޮތެއް ެބަްނދާމެދު ެނަޝީދުގެ ެމުޙައްމަދު ރައީސް

ެނަޝީދުެގެ ެމުޙައްމަދު ެރައީސް ެމަޢުލޫމާތު ެތަނެއް،ެވަުގުތެފަދަ ެހަމަޖެހިފައިވާ ެޙާޟިރުކުރުމަށް ޝަރީޢަތަށް

ެބުެނިވދި ެއަންގާފައެއްުނެވއެވެ. ެމީހަކަްށެވަކީލުންަނށް ެތުހުމަތުގައިވާ ެކުށުގެ ެމަތިން ެގޮތުެގ ޔަ

ެމައްަޗށްެ ެފުލުހުންގެ ެކަށަވަރުކޮްށދިނުމަކީ ެލިބިދިނުން ެޙައްުޤތަްއ ެލިބިދީފައިވާ ޤާނޫނުއަސާސީިއން

ެ ެއަދާކުރަމުންެމަސްއޫލިއްޔަެލާޒިމްކޮށްފަިއާވ ެއެޮގތަށް ެޒިންމާ ެފުލުހުންގެ ެމިހާތަނަށްެވސް ެއަިދ ތެއްކަމާއި
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ެއައިސްފައިވާކަ ެނަންބަރު ެހައިކޯޓުގެ ެދިވެހިރާއްޖޭެގ ެޝަރީޢަތަްށHC-A/331ެެ/2014ްނ ޤަޟިއްޔާެގ

 ވަނަެނަންބަުރެގެ)ށ(ަގއިެަޝރީޢަތުންެފާހަގަކޮށްފަިއވެއެވެ.3ެފާހަގަކުރެވުނުެނުކުތާތަުކގެެ

 

ާވެދުވަުހެރައީސްެމުޙައްމަދުެނަޝީދުެހައްޔަރުކުރުމަށްެކްރިމިނަލްެކޯޓުންެނެރެފައ2015ެިފެބަރުއަރ22ެެީ 1.1.2

އަމުރަށްެބަލާިއރު،ެއެެއަމުރުގައިެބުނެފައިަވީނެރައީސްެމުޙައްމަދުެނަޝީދުގެެމައްޗަށްެޓެރަރިޒަމްގެެކުށުގެެ

ެ ެއުފުލުމަްށފަހު، ެަދޢުވާ ެކުށެއްގެ ެމައްަޗށް ެމީހެއްގެ ެކަމަށެވެ. ެއުފުލާަފއިވާ ެޤާނޫނީެދަޢުވާ ނޑަެއޅިފައިވާ ކަ

ެބަެހަމަތަކަށް ެނުަވތަ ެހައްޔަރު ެބަާލއިރު،ެއެމީހަުކ ެޤާނޫނުައސާސީގެ ެމާއްދާގަިއ49ެެންދުކުރަްނޖެހޭނީ ވަނަ

ެ ެނުވަަތ ެމެދުެވރިވުމުން ެޙާލަތެއް ެޙާލަތުންކުރެ ެމީހުްނެބަޔާންކޮށްަފއިާވ ެބަންުދކުރެވޭ ެތުުހމަތުގައި ކުށެއްގެ

ެ ެގަވާއިދުގެ ެނިންމުމުގެ ެގޮތެއް ެބަްނދާމެދު ެާޙޟިރުކޮށް ެކުރިމައްޗަށް ނޑިޔާރެއްގެ ެ)ހ(7ެެފަ ވަަނެމާއްދާގެ

ެެއާއި ެގަވާއިދުގެ ެގޮތުގެ ެޢަމަލުކުރާ ެޙާޟިރުުކރުމުގައި ެމީހުން 17ެެކޯަޓށް ެ)ށ( ެމާއްދާގެ ގަިއެވަނަ

 ޟަރޫަރތަކަށްވުމުންނެވެ.ތްތަކާެެއްއގޮތަށްެބަޔާންކޮށްަފއިާވެޙާލަ

 

1.1.3 7ެެ 2008ެެއޯގަސްޓް ެަފހުން ެގެ ެގުޅިގެން ެޤާނޫނުއަސާސީާއ ެމިދާ ެޖިނާއީެޢަމަލުކުރަމުން ިދެވހިރާއްޖޭގެ

ެނިޒާ ެތަެޢަދުލުގެ ެބަންެޤީުޤެގެބޭޙުުމގައި ެހައްޔަރުކޮށް ެއުޞޫެލއްެނުމަށްޓަކަިއެމުއްތަހަމު ެޢަމަލުކުރާ ދުކުރުމަކީ

ެ ެނަންބަރު ެހައިކޯޓުގެ ެދިވެހިރާއްޖެޭގ ެމިކަްނ ެސާފުކޮށHC-A/213ެެް/2012ނޫނެވެ. ޤަޟީއްޔާިއން

ެ ެއެނެގއެެވ. ެނުކުތާތަކުގެ ެފާހަގަުކރެވުނު ެޤަޟިއްޔާގެ ެނަންބަރުގ3ެެބުނެވިދިޔަ ެޖިނާީއެެވަނަ ެގައި )ށ(

ެމީހަުކެ ެތުހުަމތުގައިވާ ެޢަމަލުކުރަމުންތަޙުޤީޤުެކުށެއްގެ ެމިހާރު ެެބހެއްޓުމަކީ ެަބންދުކޮށްފައި ެޭބނުމަށްޓަކައި ެގެ

ެހުއްދަކަެމިދާ ެދަށުން ެއުޞޫލުެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެބުެނވިދިޔަ ނޑައަޅާަފއިެވއެވެ. ެކަ ެނޫންކަމަށް މެއް

ެޝަ ެބޭނުމަކީ ެމުހިންމު ެއެންމެ ެޙުކުމެއްނެގެހެްއޓުމުގެ ެފައިޞަލާކުރަނިވި ެކުުށގެެެރީޢަތުން ެކުރިން ކުރުމުގެ

ެއެއްތަނުންެ ެައދި ެިލބިދެވުމާއި، ެޙައްޤު ެބެެލުވމުގެ ެމީހެއްކަމުގައި ެބަރީޢަ ެކުށުްނ ެމީހާއަކީ ތުހުމަތުގައިވާ

 ވެ.ުހއްުޓވުމެގޮސްެއުޅުމުގެެޙައްޤުެއެމީހެްއގެެކިަބއިންެިނގުޅަިއގަތުންެެތަނަށްެއަނެއް
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ެކޯ 1.1.4 ެއަމުރުގައިކްރިމިނަލް ެނެރުނު ެހައްޔަރުކުރުމަށް ެނަޝީދު ެމުޙައްމަދު ެރައީސް ެކަމުަގިއެެ،ޓުން ސަބަބެއް

ެމައްޗަްށެެ،ބުނެފައިވަނީ ެގޮތުގެ ެޢަމަލުކޮށްފައިވާ ެމައްސަލައެއްަގއި ެހުށަހެޅުނު ެކޯޓަށް ެމެޖިސްޓްރޭޓް ހުޅުމާލޭ

ހުމަުތކުރެވިެކުރެވުުނެޝަރީޢަތެއްަގިއެއިރެްއަގއިެމީހެއްގެެަމއްޗަށްެތުެ،ބައްަލވައިެކަމަށެވެ.ެއެހެންނަމަވެސް

ކަންެހިނގާފައިވާެގޮަތށްެރިޢާޔަތްކޮށް،ެއެހެްނެކޯޓެްއގައިެހިނގަމުންދާެއެެހންެޤަޟިއްޔާެއއްގެެޝަރީޢަަތށްެ

ެބަލައި ެގެއްލޭގޮަތްށެެ،ހާޟިރުނުވާނެަކމަށް ެފުރުޞަތު ެތަޢުނުުކރުމުގެ ެކަމާގުޅޭޮގތުން ތުހުމަތުކުރެވިަފއިވާ

 .ްއނޫނެވެވޭނެކަމެކުރެެރެއްެނެރުމަކީެޤާނޫނީެހަމަތަކުގެެމަތިންެއަމުހައްޔަރުކުރުމަށްެ

 

 ކޯޓުެއަމުރު.ދުވަހުެނެރުނުެފުރަތަމ2015ެެަފެބްރުއަރ23ެެީ 1.2

 

1.2.1 23ެެ ެފުލ2015ެެުފެބްރުއަީރ ެހައްޔަރުކުރުމަށްޓަކައި ެނަީޝދު ެމުޙައްމަދު ެރައީސް ެކްރިމިނަްލެދުަވހު ހުން

އްމަދުެނަޝީދަށްެޙަވާލުކުރީެދޫނިދޫގައިެފުލުހުންގެެބަންދުގަިއެއަމުރުެރައީސްެމުޙަެކޯޓުންެނެރުނުެފުރަތަމަ

ެ ެމީހަކު ެއެ ެވަނިކޮށް ެމީހަކު ެބަްނދުގައި ެފުލުހުންގެ ެހުއްޓައެވެ. ެނަޝީދު ެމުޙައްމަދު ންެބަންދުރައީސް

 ބަންެދއްެނުކުރެވޭެނެއވެ.ެއޭނާެެމައްސަލާަގއިަހމަެއެއެހެންެކޯޓުެއަމުރެއްގެެދަށުންެެ،ދޫނުކޮށް

 

ފެބްރުއަރ22ެެީދަޢުވާއާެގުޅިގެްނެެޓެރަރިަޒމްގެެކުށުގެޙައްމަދުެނަޝީދުގެެމައްޗަށްެއުފުާލފައިވާެރައީސްެމު 1.2.2

ެއަމުރާއ2015ެި ެނެރުނު 23ެެެ،ދުވަހު ެފުރަތަަމ2015ެެފެބްރުއަރީ ެނެރުނު ެކޯޓުން ެކްރިމިނަލް ދުވަހު

ެ ެރައީސް ެކޯުޓން ެކްރިމިނަލް ެސަބަބަކީ ނޑު ެމައިގަ ެބިނާކޮްށފައިވާ ެމައްޗަެމުޙައްމަދުއަމުރު ްށެނަީޝދުގެ

ަމށާއިެފިލާފާނެަކމަްށެޟިރުނުވާނެކަޙާުޢވާެގެޝަރީޢަތުގެެމަޖިލީހަށްެދަެޓެރަރިޒަމްގެެކުށުގެހިންގަމުންެދިޔަެ

ެބަޔާން ެޤަބޫލުކުރެވިގެްނކަމަށް 22ެެކޮށެވެ. 2015ެެފެްބރުއަރީ ެރައީްސ14:00ެެދުވަހުގެ ެފެށިގެން އިން

ެދޫނިދޫެ ެބަހައްާޓފައިހުރީ ެނަޝީދު ެދަށުގައިކަމަްށާވއިރުމުޙައްމަދު ެބެލުމުގެ ެފުލުހުންެގ ފެބްރުއަރ23ެެީެ،ގައި

ެއަޑުއެހުމަްށ16:00ެެދުވަުހެގ2015ެެ ެޝަރީޢަތުގެ ެހަމަޖައްސާފައިވާ ެބޭްއވުމަށް ެކޯޓުަގއި އަްށެކްރިމިނަލް

ެ،ޟިރުނުވެެފިލާފާނެކަމަށްެޤަބޫލުކުރާނޭެހަމަެއެްއވެސްެސަބަބެއްެނެތްެއިރުޙާދުެމަދުެނަޝީރައީސްެމުޙައް
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23ެެ ެމުޙައްމަދުެެދުވަހ2015ެެުފެބްރުއަީރ ެރަީއސް ެައޑުއެހުމަށް ެޝަރީޢަތުގެ ެަހމަޖައްސާފައިވާ ބޭްއވުމަށް

 ޟިރުުކރުމަށްެއަމުރެއްެނެރުމުގެެޤާނޫނީެހަމައެއްނެތެވެ.ޙާގެންެއިެނަޝީދުެބަންދުގައިެބަަހއްޓަެ

 

1.2.3 ެ ެކޯޓުން 22ެެކްރިމިނަލް 2015ެެފެބްރުއަރީ ެމުޙަްއމ12:30ެަދުވަހު ެރައީސް ެނަޝީދުެގައި ދު

ެފަހު،ެ ެއަމުރެއްެނެރުމަށް ެކޯޓު ެރައީސ2015ެެްފެބްރުއަރ23ެެީހައްޔަރުކުރުމަށް ެކްރިމިނަލްެކޯޓުން ދުވަހު

ެ ެނެރެފައިވަނީ ެއަމުރެއް ެއިތުރު ެހައްޔަރުކުރުމަށް ެނަޝީދު 22ެެމުޙައްމަދު ދުަވުހ2015ެެފެބްރުއަރީ

ެނު ެހައްޔަރު ެީމހަކު ެުތހުމަތުގައިވާ ެކުށުގެ ެއަމުރަކީ ެއަމުރެއްަގއިެނެރެފައިވާ ެނެރެންޖެހޭ ެބަންދުުކރުމަށް ވަތަ

ެފުރިހަމަވެފައިާވެއަމުރެއްކަމަްށެއެއަމުރުެނުާވތީއާއި،ެއެެއަުމރަށްެކްރިމިނަލްެ ފުރިހަމަވާންޖެހޭެކަންތަްއތައް

ެމީހަކުެ ެތުހުމަުތގައިވާ ެކުށުގެ ެއޭނާއަކީ ެވެފައި، ެޖެނެރަލްކަމަށް ެޕްރޮިސކިއުޓަރ ެއެދިަފއިވަނީ ކޯޓުަގއި

ެެހައްޔަރު ެނުވަތަ ެބާރު ެޤާނޫނީ ެއެދުމުގެ ެކޯޓުގައި ެބަންދުކުރުމަށް ެމީހެއްކަމަްށެނުވަަތ ެއޮްތ ޒިންމާއެއް

22ެެެ،ވުމުންނާއިނު ެެނރުމ2015ެުފެބްރުއަީރ ެއަމުރު ެދުަވހުގެ ެޮގތުން ެޤާނޫނީ ެއިޖުރާާއތަކީ ްއޙަެޞަގެ

ެކޯޓުން ެކްރިމިނަލް ެނުވާތީ، ެކަމަށް ެކަމެއް ެބިާނެވފައިވާ ެމައްޗަށް ެހެދިެެއިޖުރާއާތެއްގެ ެގޮތުން ެޤާނޫީނ

 ގޯސްތަކެއްެފޮުރވުމަށްޓަަކއެެވ.

 

 ނެރުނުެދެވަނަެއަމުރުލްެކޯޓުންެކްރިމިނަދުވަހ2015ެެުފެބްރުއަރ23ެެީ 1.3

ެ 

ރައީސްެމުޙައްމަދުެނަޝީދުގެެމައްޗަށްެއުފުާލފައިވާެޓެރަރިަޒމްގެެކުށުގެެދަޢުވާގެެޝަރީޢަތްެނިމެންދެންެބަންުދަގިއެ 1.3.1

ެކޯޓު ެްކރިމިނަލް ެބެހެއްޓުމަށް 23ެެން ެއެޯކުޓެގ2015ެެފެބްރުއަރީ ެެއއީ ެނެރެފައެވެ. ެއަމުރެއް ެދެަވނަ ެވަނީ ދުވަހު

ބުނެވިދިޔަެއަމުރުެކްރިމިނަލްެކޯޓުންެނެރެފައިވަީނެެރެވެ.އަމF(132-2015)/171/2015/199ެު-145ނަންބަރުެ

ެ ެެއ ެކުރިން ެނެރުމުގެ ެއަމުރު ެެއަމުރާއެ ެގޮތުން ެގުޅޭ ެރައީސް ެފުުރޞަތު ެދެއްކުމުގެ ެވާހަކަ ދަށްެނަޝީމުޙައްމަދު

ެލިބިދިނުމެ ެއަދި ެއްނެިތ، ެޤާނޫީނ ެެއހީތެރިކަމާއެކު ެުފރުޞަތުެވަކީެލއްގެ ެކުރުމުގެ ެތަުޢނު ެަމޖިލީހުގައި ޝަރީޢަތުގެ
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ެނެތިއެވެ. ެލިބިދިނުމެއް ެނަޝީދަށް ެމުޙަްއމަދު ެެރައީސް 23ެެއެެހންކަމުން ެްކރިމިނަލ2015ެެްފެބްރުއަރީ ދުވަހު

 ނެރެފައިވާެއަމުރެކެވެ.ޤާނޫނާެޚިލާފަށްެެކޯޓުންެނެރެފަިއވާެއަމުރަކީވެސްެ

 

ެފެބ23ެް 1.3.2 ެކޯޓުެހުެދުވ2015ެަރުއަީރ ެޤާނޫނުކްރިމިނަލް ެސަބަބުން ެއަމުރުގެ ެދެވަނަ ެނެރެފަިއާވ ެން 42ެއަސާސީެގ

ެމާއްދާަގއިވާ ެއެމީހަކާމެދުެެވަނަ ެހިނދު، ެއުުފލޭ ެދަޢުވާއެއް ެކުށުގެ ެޖިނާއީ ެމައްޗަށް ެމީހެއްެގ ެަމތީން ގޮތުގެ

ެޢަދުެ ެރައީސްެހާމަކަމާއި ެޙައްުޤ ެކުރެވުމުގެ ެޝަރީޢަތް ެކޯޓެއްގަިއ ެމުސްތަޤިއްލު ެިއންސާފުވެރިކަމާއެކު ލުވެރިކަމާއި

ެ ެޤާނޫނުައސާސީގެ ެއަދި ެނިގުަޅއިގަެނވިފައެވެ. ެވަނީ ެކިަބިއން ެނަޝީދުގެ ެއާިއ،48ެެމުޙައްމަދު ެ)ށ( ެމާއްދާ ވަނަ

ެ)51ެޤާނޫނުއަސާސީެގެ ެމާއްދާގެ ެޤާނޫނީބވަނަ ެމަތީން ެގޮތުގެ ެޙަްއުޤެެ(ެަގއިވާ ެހޯދުމުގެ ެއެހީެތރިކަން ަވކީލެއްގެ

ެނުވެއެވެ. ެލިބިދީފައެްއ ެނަޝީދަށް ެމުޙަްއމަދު ެެރައީސް ެނަންބަުރެެއްޤުަތކަކީޙަެބުެނވިދިޔަ ެހައިޯކޓުެގ ދިވެހިރާްއޖޭގެ

2013/HC-A/30ެ.ެނޑައަޅާަފއިާވެޙައްޤުތަކެވ  ެޤަޟިއްޔާގަިއވެސްެމުއްަތހަމްއަށްެލިބިދޭންޖެހޭނެކަމަށްެކަ

 

ެ

ެއަމު 1.4 ެޤާނޫނުއަމި ެސަބަބުން ެނަޝީރުތަކުގެ ެމުޙައްމަދު ެރައީސް ެބަރީޢަވުމަްށެސާސީިއން ެކުށުްނ ެލިބިދީފައިވާ ދަށް

ޤާޫނނުތަކުަގިއވާެެއިޢަމަލުކުރަންޖެހޭނީެޤާނޫނުައސާސީއާމުގެެޙަްއޤުެިނގުޅަިއގެންފަިއާވއިރުެކޯޓުަތކުްނެމަސައްކަތްެކުރުެ

ެ ެޤާނޫނުއަާސސީގެ ެމަތީންަކން ެމާއ142ެްގޮތުގެ ެއޮތުުމެގެަވނަ ެއެޮގތަށް ެއެނެގއެވެ.ެއެކަން ެނަްއޞުން ެޞަރީޙަ ދާގެ

ެމިނިވަން ެފަރުދުންގެ ެއެންމެހައި ެނަގަހައްަޓއި، ެވެރިކަްނ ެޤާނޫނުގެ ެބޭނުމަކީ ެބޮޑު ެޙައްޤުަތްއެއެންމެ ކަމާއި،

 .ފުެއެންމެހައިެރައްޔިތުންނަށްެފޯރުކޮށްދިނުމެވެޞާެއިންެހަމަހަމަކަމާއެކުެޢަދުލު،ެޙިމާޔަތްކޮށް

 

ެކްރިމި 1.5 ެނެރެފައިވާ ެކޯޓުން ެެއ3ެެނަލް ެއަމުުރތަކެކެވެ. ެެނރެފައިވާ ެޚިލާފަށް ެއުޞޫލުަތާކ ެޤާނޫީނ އަމުރަކީވެސް

ެކޯޓުަގިއެ ެކްރިމިނަލް ެމައްަޗށް ެނަޝީދުގެ ެމުޙައްމަދު ެރައީސް ެއިޖުރާއާތަކީ، ެނެރެފައިވާ ެއަމުރުތައް ެެއ އަމުރުތަކާއި

މުހިންމުެބައެއްަކމަށްެވީހިނދު،ެރައީސްެމުޙައްމަދުެނަޝީދުެގެެއުފުލާފައިވާެެޓރަރިޒަމްގެެކުށުގެެދަޢުވާގެެޝަރީޢަތުގެ

ކީެޤާނޫނީެއުޞޫލުތަކާެިޚލާފަށްެއަދިެމައްޗަށްެކްރިމިނަލްެކޯޓުަގއިެއުފުލާފައިވާެެޓރަރިޒަމްގެެކުށުގެެދަޢުވާގެެަޝރީޢަތަ
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ރައީސްެތަކަްށވާތީ،ެޢަފަިއާވެޝަރީންގާބާޠިލުެއިޖުރާާއތުތަކުގެެަމއްަޗށްެނެރެފައިވާެއަމުރުތަކެއްގެެމައްޗަށްެބިނާޮކށްެހި

ެ ެދަޢުވާގެ ެއުފުލުނު ެމައްަޗށް ެނަޝީދުގެ ެމުޙައްމަދު ެޝަރީޢަތަކަށްވުމެވެ. ެބާޠިުލ ެއެހެނީެޝަީރޢަތަކީ ބާޠިލުެ،

 ެވާީތއެވެ.އިޖުރާއާތެއްގެެމައްޗަށްެތަރުީތބުެވގެންެއަންަނެކޮންމެެކަމަކީވެސްެބާޠިލުކަަމކަށްެ

ެ

ެމުޙައްމަދު .2 ެމައްޗަެނަޝީދުގެެރައީސް ެއުފުލާފައިާވ ެދަްށ ެކުށުގެ ެޢުޓެރަރިޒަމްގެ ެވާގެ ހިންގައިެޝަީރޢަތް

ެެ،ފަިއަވނީކޮށްޙުކުމް ެ)ބ(51ެޤާނޫނުައސާސީގެ ެމާއްދާގެ ެހޯދުމުގެެެވަނަ ެއެހީތެިރކަން ެަވީކލެއްގެ ެޤާނޫނީ ެިލިބދޭ އިން

ަވކިކުރުމުަގިއެެ،ބަލައިގަތުާމއިެ،ވަކީުލންެހުށަހެޅުމާއި'ރާެކްރިމިނަލްެކޯޓުންެޢަމަލުކުއަދިެެ،ޙައްޤުެެގއްލޭެގޮތަށްކަމަާށއި

ެޚިލާފަްށަކން.ެގައިެަކނޑައަޅާފައިވާެގޮތާ (2014/2'ެ)ނަންބަރުެޢަމަލުކުރަންވީެގޮުތގެެއުޞޫލުެ

ެ

ެއުފުލި 2.1 ެދަޢުވާ ެކުށެއްެގ ެމީހަކަށްމެޖިނާއީ ެކޮންމެ ެެ،ފައިވާ ެކުރުމަށްޓަކައި ެމަސައްކަތް ެބަރީއަވުމަްށ ޤާނޫީނެކުށުން

ެ ެވަކީެލއްގެ ެހޯދުމުގެ ެއެީހތެރިކަން ެޤާނޫނުއަާސސީގެ ެލިބިދޭންވާޭނކަްނ 51ެެފުރުޞަތު ެ)ބ( ެމާއްދާގެ ެގެަވނަ

 ރީޙަެޢިބާރާތުންެސާފުވެެއެވ.ޞަ

ެ

ެކޮށްަފއިވާެ 2.2 ެމައްޗަށް ެމުޙައްމަދުެނަޝީދުގެ ެރައީސް ެުގޅިގެން ެދަޢުވާއާ 23ެެޓެރަރިޒަމްގެ ދުވަހ2015ެެުފެބްރުއަރީ

ެ ެގެންިދޔައިރުބޭއްވުނު ެކުރިއަށް ެއަޑުއެހުން ެެ،ފުރަަތމަ ެަނޝީދުގެ ެމުޙައްމަދު ެޝަރީަޢތުެގެރައީސް ވަކީުލންނަށް

ެ ެހުއްދަ ެވަނުމަށް ެނުވެއެވެ.ދީމަޖިލީހަށް ެމަޖިލީހަެފައެއް ެޝަރީޢަތުގެ ެވަކީލުންަނށް ެކޯޓުން ްށެކްރިމިނަލް

ެ ޢަމަލުކުރަމުންެގެންދާއެކޯުޓްނެެ،ަފއިވަނީބުނެކްރިމިނަލްެކޯޓުންެެފައިެނުވާެސަބަބުކަަމށްދީޟިރުވުމަށްެހުއްދަެޙާ

8ެގެެ (2014/2'ެ)ނަްނބަރުެއުޞޫލުެވަކިކުުރމުގައިެޢަމަލުުކރަންވީެގޮތުގެެ،ބަލައިަގތުމާއިެ،ހުށަެހޅުމާއިަވކީލުންެ'

ެނަްނބަރު ެ)ށ(ވަނަ ެގޮެެަގއިގެ ެެތަށްބުނާ ެޝަރީޢަތަކަށް ެެއކޯޓުގެ ެޮގތުަގއި ެވަީކލެއްގެ ެ،ޟިރުވާނަމަެޙާެޤާނޫނީ

ެ ެމައްސަލަ ެެ،ދުވަސްކުރިނ2ެެްތާަވލުކުރެވޭތާ ެފޯމު ެަޢއްޔަނުވިކަމުެގ ެގޮުތގައި މުޙައްމަުދެެރައީސްވަކީލެއްގެ

 ށެވެ.ފައިެނުާވތީެކަމަކޯޓަށްެުހށަހަޅާނަޝީދުގެެަވީކލުންެ

 

http://criminalcourt.gov.mv/wp-content/uploads/2014/11/Vakeelun-Hamajehsumuge-Usool1.pdf
http://criminalcourt.gov.mv/wp-content/uploads/2014/11/Vakeelun-Hamajehsumuge-Usool1.pdf
http://criminalcourt.gov.mv/wp-content/uploads/2014/11/Vakeelun-Hamajehsumuge-Usool1.pdf
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ެއެހެންނަމަވެސް 2.3 ެޖެނެރަލްޕްރޮސިކިއުަޓރެ، ،ެ ެމައްޗަށް ެނަޝީދުގެ ެމުޙައްމަދު ެކުށުގެެރައީސް ދަޢުާވެެޓެރަރިޒަމްގެ

ެެ،އުފުލައި ެހުަށހަޅާފައިވަނީ ެކޯޓަށް ެކްރިމިނަލް ެއަޑުއެހުްނެަގއެވެދުވަހ2015ެެުެފެބްރުއަރ22ެީމަްއސަލަ .ެފުރަތަމަ

ެ 2015ެެެފެބްރުއަރ22ެީެ،ގައެވެ.ެއެހެންަކމުންދުވަހ2015ެުެފެބްރުއަރ23ެީބާްއވާފައިވަނީ ެފެބްރުައރ23ެެީއިން

48ެެެ،ދެމެދުެދުވަހ2015ެެާ ެކަމެކެވެ. ެމުސްތަޙީުލ ެިލބުމަކީ ެވަުގތެއް އެކަމަްށެެ،ެއހެންނަމަވެސްގަޑިއިރުގެ

ެނުލައިެކްރިމިނަލްެ،ރިޢާޔަތްކުރެއްުވމެއްނެތި ެަވކީލުންނާ ެވަނީ ެކުރިއަްށެެ،ކޯޓުން ެއަޑުއެހުްނ ފުރަތަމަ

 ގެންގޮސްަފއެވެ.

 

2.4 ެ ެަބޔާންކުާރ16ެެޤާނޫނުއަސާސީެގ ެބާުބގައި ެދެަވނަ ެޤާނޫުނއަސާސީގެ ެަބޔާްނކުރަނީ ެގައި ެ)ހ( ެމާއްދާގެ ވަނަ

އްގެމަތީންެރަްއޔިތުްނެގެއަސާސީެޙައްެޤއްގެެެއްއވެސްެމިންވަރެއްެހިފެހެއްޓޭނީެޤާނޫުނއަސާސީއާެތަޢާރުޟްނުވާެޮގތެެ

ެނިްނމެވުމަކީެ ެދެންނެވުނު ެއިސްވެ ެކޯޓުެގ ެކްރިމިނަލް ެނަމަވެސް ެޤާނޫނަކުންކަމަށެވެ. ެފާސްކުރާ މަޖިލީހުން

ެ ެރައީސް ެޤާނޫނުއަސާސީިއން ެބަރީމުޙައްމަދު ެކުށުްނ ެލިބިދީފައިވާ ެމަސައްކަތްކުރުމަށްޓަަކިއެެޢަނަޝީދަށް ވުމަށް

ހޯދުމަށްެލިބިދީފައިވާެޙަްއުޤެހަނިކުރިެނިންމުމެކެވެ.ެއަދިެއެއީެޤާނޫނުައސާސީަގިއެެޤާނޫނީެވަކީލެއްގެެއެހީތެރިކަންެ

ނޑައަޅާަފއިާވެއުޞޫލާެޚިލާ  ަފއިވާެނިންމުމެކެވެ.ަފށްެކްރިމިނަލްެކޯޓުންެނިންމާކަ

 

ެ،ހަލަގޮތަަކށްެފައިވާެމަްއސަލައިގެެއަޑުެއހުންތައްެވިދިިވދިގެންެކޮންމެެދުވަހަކުެކަިނންމާެ،އިލަކްރިމިނަލްެކޯުޓންެބަ 2.5

ެ ެުކރިއަށް ެެތރޭގަިއވެސް ެބަންދުގެ ެހަފްތާ ެފަހަރު ެބަެއއް ެުހށަހެޅިފައިާވެެ،ގެންދާތީެއަދި ެގުޅިގެން މައްސަލައާ

ެލިެޔކިއުންތަާކއި ެހެކިތަެ،އެންމެހައި ެއަދިެވީޑިއޯ/އޯޑިއޯ ެދިރާސާކޮށްެކާއި ެސާފުކުރަންޖެހޭެމަޢުެެ،އިތުރަށް ލޫމާތު

ެަމްއސަލައަ ެއަދި ެކުރުަމށާއި ެވަގުތުެކަންކަން ެއެކަީށގެންވާ ެަތްއޔާރުވުމަށްޓަަކިއ ެރަނގަޅަށް ެޮގތަށް ެެއކަީށގެންާވ ށް

ެެ،ބޭނުންާވތީ ެއިޖާަބެތައެކަމަށް ނޑިޔާރުން ެފަ ެބައްަލާވ ެމައްސަލަ ެެއކަމަށް ެއެދުމުންވެސް ުކރާރުކޮށް

 .އެވެވެެދެއްވާފަެއއްނުެ
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ެދަުޢާވގައި 2.6 ެއުުފލާފައިވާ ެމައްޗަށް ެނަޝީދުެގ ެމުޙަްއމަދު ެތެރޭގަިއެދަޢުެެ،ރައީސް ެލިޔެކިޔުންތަުކެގ ެބިނާކޮށްފައިވާ ވާ

ެ ެމައްޗަށް ެނަޝީދުގެ ެމުޙައްމަދު ެމ2012ެެޓެމްބަރެސެޕ26ެްރައީސް ެހުޅުމާލޭ ެއުފުލިެދުވަހު ެކޯޓުަގއި ޖިސްޓްރޭޓް

ކްރިމިނަލްެކޯުޓގައިެރައީސްެމުޙައްަމދުެނަޝީދުގެެމައްޗަްށެެ،ދަޢުވާގެެލިެޔިކޔުންތައްެހިމެުނނުކަމުގައިެވީަނމަވެސް

ެތެރޭގައިެހިމެނޭެޓެރަރިޒަމްއު ޢުވާެބިނާކުރިެގެެކުށުގެެދަޢުާވއެކެވެ.ެއެދަފުލާފައިވަނީެޖިނާއީެބޮޑެތިެމައްސަލަތަކުގެ

ެ،އައިޓަެމއްެހިމެނެއެވެ.ެއޭގެެެތރޭގައ21ެިޤަރީނާގެެތެރޭަގއިެމުޅިންެއަލަށްެހުށަހެޅުނުެެއިހެއްކާ،ެލިޔެކިޔުންތަާކއިެ

ެހެކިންނާއި ެހުށަހެޅުނު ެއަލަށް ެއިދާރާެ،މުޅިން ެލިޔެކިޔުންތަކާއިދައުލަތުެގ ެތަކުެގ ެކޯޓުތަުކެގެ، ޝަރުޢީ

 /ވީިޑއޯެކްލިޕްަތއްެހިމެނެއެވެ.އޯޑިއޯެ،ނިންމުންތަކާއި

 

ެމަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައިެގެޓެރަރިޒަމްެ،ވީމާ 2.7 ެބަީރޢަވުމަށް ެދަޢުވާއިން ެކޯޓަްށެެ،ކުށުގެ ެމެޖިސްޓްރޭޓް ހުޅުމާލޭ

ދަުޢވާއާެގުޅިގެްނެެޓެރަރިޒަމްގެެކުށުގެހުށަހެޅުުނެގެިއތުރުްނެކްރިމިނަލްެކޯޓަށްެައދިެއޭެ،ކާއިހުށަހެޅުނުެލިޔެކިޔުންތަ

ހެކިންގެެހެކިބަހަކީެއެއާމެުދެފުންކޮްށެ،ެއޯޑިޯއ/ވީޑިއޯެތަާކއި،ެނުެއެންމެހައިެލިޔެކިޔުންތަކާއިމުޅިންެއަލަށްެހުށަހެޅު

ތަޢުނުކުރުމުގެެފުރުޞަތުެރައީސްެ،ެހަކަދައްަކއިއެއާެމދުެވާ،ެޤާނޫނީެހަމަތަކަށްެރިޢާޔަތްކޮށްެ،ދެނެގަނެެ،ވިސްނައި

ެެއކަށީގެްނވާެ ެަވކީލުންނަށް ެިއޚްތިޔާރުކުރާ ެނަޝީދު ެމުޙައްަމދު ެަރއީސް ެލިބިިދނުމަށްޓަކައި ެނަޝީދަށް މުޙައްމަދު

ެބަރީޢަވުމަްށެ ެކުށުްނ ެމީހާއަށް ެތުހުަމތުގައިވާ ެކުށުގެ ެތަނުގައި ެފާއިތުވެދިަޔ ެލިބިޭދންޖެހޭކަމެކެވެ. ވަުގތު

ެއެކަށީގެެމަސަ ެވަގުތާިއ ެއެކަީށގެންވާ ެލިބިދޭންޖެހޭނެއްކަތްކުރުމަށްޓަކައި ެވަޞީލަތްަތްއ ެދިވެހިރާއްޭޖެގެންާވ ކަމަށް

ެމިގޮތުން ނޑައަޅާަފއެވެ. ެކަ ެޕްރޮސިކިއުަޓރެެ،ކޯޓުތަކުންވަނީ ެޝަމީމް ެއާނިސް ެަޢލީ ެްބލެކްނެކްއާގެ ެތިނަދޫ ގދ.

ެހައި ެދިވެހިރާއްޖޭެގ ެދަޢުވާޮކްށ ެމަްއޗަށް ެޖެނެރަލްގެ ެނަންބަރު ެއެކޯުޓެގ ެުހށަހެޅި HC-A/163ެ/2013ކޯޓަށް

ެފާހަގަ ެޤަޟިއްޔާގެ ެނުކުތާގެ ެ)ނ(ެގައ3ެިކުރެވުނު ެއުފުލިފައިވާެއްކުށެެބަާޔންކޮށްފައިވަނީ،ެގެ ެދަޢުވާ ެކުރިކަމަށް

ެމަސައްކަތްކުރުމަްށޓަކަ ެބަރީޢަވުމަށް ެކުށުން ެވަުގތާއިމީހަކު ެއެކަީށގެންވާ ެއި ،ެ ެވަޞީލަްތތައް ލިބުމަީކެއެކަށީގެންވާ

ެެއއްެ ެހިންގުމުގެ ެޝަރީޢަތް ެއަދިެޢަދުލުވެރިކަމާެއކު ެއަސާސްކަމަށެވެ. ެެއކަީށގެންވާެ، ެބިނާކުރުމަށްޓަކައި ދިފާޢު

ެެތރޭގައި ެލިބިދިނުމުގެ ެމާއްެ،ވަޞީލަްތތައް ެހުށަހެޅިފައިވާ ެމައްޗަށް ެހެކިތަކާއިއެމީހެއްގެ ެކިތާީބެ،ެދީ ެއަދި ޝަފަޙީ

ެދެނެގަނެ ެހެކިތައް ެހެ، ެގުއެ ެސުާވލުކުރެވިކިތަކާ ެޅޭގޮތުން ެތަނަަވސްވެފަިއެ، ެމަގު ަތޢުނުކުރުމުގެ
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ެހަމައެހެންމެ ެަކނޑަައޅާފައިވެއެވެ. ެޤަޟިއްާޔގައި ެބުެނިވދިޔަ ެބަރީޢަވުމަށްެެ،އޮންނަންވާނެކަަމށްވެސް ކުށުން

ެޢަބްދު ެމާކޯނި ެސ.ހުޅުދޫ ެނުދިނުމުން ެވަގުތު ެއެަކީށގެންާވ ެމަهللاެމަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކަިއ ެނޫރީގެ އްޗަްށެަލއިސް

ެދަޢުވާ ެޖިާނއީ ެެކުރެވުނު ެނަންބަރު ެހައިކޯުޓެގ ެދިވެހިރާްއޖޭގެ ޤަިޟއްޔާއިނHC-A/171ެެް/2008ަވނީ

ެއޮތްއިރުެބާޠިލުކޮށްަފއެވެ. ެހިްނުގުނެެ،ކަންމިހެން ެމައްޗަށް ެނަޝީދުގެ ެމުޙައްމަދު ެރައީސް ެކޯޓުްނ ކްިރމިނަލް

ެ ެކުށުގެ ެޝަރީޢަޓެރަރިޒަމްގެ ެނިމުނުމައްސަލައިގެ ެރިތް ެޞަފްޙ85ެާެޕޯޓުގެގޮތުގެ ެަގއިެަވނަ ެބެއްލެިވެ، މައްސަލަ

ެކަަމްށެ ެނޫްނ" ެސަބަބެއް ެ"މަޤުބޫލު ެބުނުމަީކ ެބުނި ެބޭނުންާވކަމަށް ެވަުގތު ެިއތުރު ެވަކީލުންަނށް ނޑިޔާރުން ފަ

ެވަގުާތިއެ ެއެކަީށގެންވާ ެމަސައްކަްތކުރުމަށްޓަކައި ެބަރީޢަވުަމށް ެުކށުން ެމީހަކު ެތުހުމަުތަގއިވާ ެކުށުގެ ނިންމެވިއިރު

 ކަީށގެންވާެަވޞީލަތްތައްެެއމީހަކަށްެލިބިދިނުމަކީެޤާނޫނުައސާސީންެލިބިދީފައިވާެަޙއްޤެކެވެ.ެެއެ

 

ބޭއްވުމަށްެަހމަޖައްސާފައިވާެޝަރީޢަތުގެެައޑުއެހުމަށްެޚާިޟރުވެވެްނެެދުވަހ2015ެެުމާރްޗ8ެެކްރިމިނަލްެކޯުޓގައިެ 2.8

ެއަންގާފަ ެވަކީުލން ެނަޝީދުގެ ެރައީސް ެކޯޓަށް ެކްރިމިނަލް ެނަޝީދުެގެނެތްކަން ެމުޙައްމަދު ެރައީްސ ިއާވނެއެވެ.

ެއެންުގމުންވެސް ެމިގޮތުން ެކޯޓަށް ެކްރިމިނަލް ެެ،ވަކީލުން ެއެމައްސަލަ ެވަނީ ެކޯޓުން ގަޑިއިުރެގ24ެެކްރިމިނަލް

ެތާވަލު ެއަލުްނ ެއެހެްނކަމުންތެރޭގައި ެނިންމާފައެވެ. ެގެންަދން ެކުރިއަށް ެަނޝީދުގެެެ،ޮކށް ެމުޙައްމަދު ރައީސް

ެްކރި ެކޯޓުވަކީލުންވަނީ ެޓެހިންެަގއިމިނަލް ެޢުދަެކުށުގެެރަރިޒަމްގެގަމުންދިޔަ ެގުޅިގެން މުޙައްމަދުެެރައީސްާވއާ

ެބަރީ ެކުށުން ެނުދިނުމުންކުރުވުޢަނަޝީދު ެކޯޓުން ެކްރިމިނަލް ެވަގުތު ެއެކަީށގެންވާ ެކުރުމަށް ެމަސަްއކަތް ެ،މަށްޓަކައި

ެވަކީލުްނެގެގޮތުގައި ެނަޝީދުގެ ެނެތަތީެރައީސް ެތަނާޒުލުވެެމަސައްކަތްކުރެވެން 9ެެެ،އެމަްއސަލައިން 2015ެމާޗް

 ހުށަހަޅާފައެވެ.ެދުވަހުެކަމާބެހޭެފޯމްެކްރިމިނަލްެކޯޓަށް

ެ

'ެ)ނަންބަރުެވަިކކުރުމުގައިެޢަަމލުކުރަންވީެގޮތުގެެއުޫޞލުެ،ބަަލއިގަތުާމއި،ެވަކީލުްނެހުށަހެޅުމާއި'ކޯޓުގެެެކްރިމިނަލް 2.9

ެމާއްދާެގެ)ށ(ެގ4ެެެގެެ(2014/2 ެމީހަކުެކަމުގަިއވާނަމަެބަންދުަގއި،ެއިގަެވަނަެނަންބަރ1ެެުވަނަ ވަކީލަުކެެ،ހުރި

ެމުއްދަތެްއެދޭންޖ15ެެެ،ދުވަހާއ3ެިހަމަޖެއްސުމަށްެ ެދެމެދުގެ ެ،.ެއެހެްނކަމުންހޭނޭކަމަށްެބަޔާންކޮށްަފއިެވއެވެދުވަހާ

ެ ެވަކީލުން ެނަޝީދުގެ ެމުޙައްމަދު ެެތަާނުޒލުވުމުންރައީސް ެޢައަލުްނެވަކީލުން ެމަދުވެެގްނެއެްއޔަނުކުރުމަށްޓަަކއި ންމެ
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ކްރިމިނަްލެ،ެލާޒިުމކުރެއެވެ.ެއެހެްނނަމަވެސްެކްރިމިނަލްެކޯޓުގެެމައްޗަށްެދުވަހުގެެފުުރޞަތުެދިނުންެއެެއުޞޫލ3ެު

ެބަޔާެކޯޓުން ެއެއުޫޞލުގައި ެޮގތަްށެވަކީލަކު ެެްއޔަނުކުރުމުގެޢަންޮކށްފައިވާ ެނަޝީދަްށެފުރުޞަތު ެމުޙައްމަދު ރައީސް

 ެނުެވއެވެ.ެދީފައެއް

 
ެވަކީލުްނެެ،ަފއިވަނިކޮށްވަކީުލްނެމައްސަލައިންެތަނާޒުލުވެދުވަހ2015ެެުމާޗ9ެެްެނުދޭތީެވަގުތުެގެންވާއެކަށީެ 2.10 ައއު

ެނުލައި ެފަހިކޮށްދިނުމަކާ ެފުރުޞަތު ެެ،ޢައްޔަނުކުރުމުެގ ެކުރިައްށެއަދި ެޝަރީޢަތް ެބޭއްވުުނ އެދުވަހު

ެސަެ،ގެންގޮސްަފއިަވނީ ެއެްއވެސް ެނުެގްނދެވޭނެފަދަ ެކުރިއަށް ެޝަރީޢަތުންމައްސަލަ ދެކޭކަމަްށެނުެބަބެްއެއޮތްކަމަށް

10ެަވކީުލންެހޯދުމުގެެފުރުޞަތުެރައީސްެމުޙައްމަދުެނަޝީދަށްެއެްއޮގތަކަށްވެސްެލިިބދިނުމަކާެނުލައެވެ.ެެ،ވިދާޅުވެ

ެ ެފޯނ2015ެުމާޗް ެނަޝީދަށް ެމުޙައްމަދު ެރައީސް ެހޯދުމަށްޓަކައި ެަވކީެލއް ެކުރީގައި ެފެށުމުގެ ެޝަީރޢަތް ެދުވަހުގެ

15ެދުވަހާއ3ެެިލިބިދިނުންެލާޒިމުކުރާެޢައްަޔނުކުރުމަށްޓަކަިއެވަކީލަކުެެ،ގެެފުރުޞަތުެލިބިދިންކަމުގަިއވިއަސްކޯލެއްެ

ްކރިމިނަލްެކޯޓުްނެރައީސްެމުޙަްއމަދުެނަޝީދަށްެދީފައެއްެުނެވއެވެ.ެބުނެވިދިަޔެގޮުތެގެެދުވަހުގެެދެމެދުގެެމުއްދަތު

ެޢަމަލުކޮށްފައިވާއިރު ެކޯޓުްނ ެއަޑުއެހުމާއ2015ެިެމާޗ10ެްެ،މަތިން ެޭބއްވުނު 13ެެެ،ގައި ގަިއ2015ެެމާޗް

ވެސްެކުރިއަށްެގެންގޮސްފައިވަނީެރައީސްެމުޙައްމަދުެނަޝީދަށްެޤާނޫނީެވަކީލުންގެެއެހީެތރިކަްނެބޭއްވުނުެއަޑުެއހުން

ެބޭނުން ެއެީހތެރިަކން ެވަކީެލއްގެ ެޤާނޫނީ ެއަޑުއެހުމެއްގަިއ ެކޮންމެ ެއެއިން ެއަދި ެުނލައެވެ. ެކަމާއިލިބިދިނުމަކާ ެ،ވާ

ަވީނެެޤާނޫނީެވަކީެލއްގެެއެހީތެރިކަްނެލިބިދީގެންެޝަރީޢަތްެކުރިއަށްެގެްނގޮސްިދނުމަށްެރައީސްެމުޙައްމަދުެނަޝީދު

ެއެދިފައެެވ.ެ

ެ

ެހުަށހެޅުމާއިެ 2.11 ެޢަމަލުކުެ،ބަލައިގަތުާމއިެ،ެ'ވަކީލުން ެއުޞޫލު'ެވަިކކުރުމުގައި ެގޮތުގެ ެނަންބަުރެގ7ެެެގެރަންވީ ވަނަ

ެބަާޔން ެަގއި ެޝަރީ)ހ( ެމައްސަލަތަކުަގިއ ެބޮޑެތި ެޖިނާއީ ެދަކޮށްފައިވަނީ ެގެންދަންވާނީ ެުކރިއަށް ެލިބޭެެވާެޢުޢަތް

ެ ެދައުލަތުްނ ެނުވަތަ ެޙާެއްޔަނުކޮށްދޭެޢަފަރާތުން ެބޮޑެތިެޟިރުގައިކަމަށެވެ.ވަކީލެއްގެ މައްސަލަތަކުަގިއެެޖިނާއީ

ެ ެނޫންގޮޙާެވަކީެލއްގެ ެގެންދެވޭޟިރުގައި ެކުރިއަްށ ެަޝރީޢަތް ެއިތަަކށް ެނީ ެއުޞޫލުގެ ެދެންނެވި ވަނ7ެެަސްވެ

ެ ެއެއުޞޫުލެގ ެޢަމަލުކުރެއްވުމަށްފަހުއެވެ. ެކޯޓުން ެގޮަތށް ެބަޔާންކޮްށފައިވާ ެ)ށ(ގައި ެނަންބަުރެގ7ެެނަންބަރުގެ ވަނަ
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ެބަާޔންކޮށްފައިވަނީ ެހަެއަމިއްލަ،ެ)ށ(ެގައި ެަވކީލަކު ެދައުލަތުންވެސް ެނުވަތަ ެބޭނުންމަގޮތުން ނުވާކަމަްށެެޖައްސަން

ެ ެބަޔާންދީފިނަމަޝަރީޢަތުގެ ެބުެނ ެމަޖިލީހުގައި ެލިޔެ، ެޖެހުމަށްފަހުެ،އެބަޔާން ެނިޝާން ެއިނގިލީގެ ެ،ސޮއިކޮށް

ކްރިމިނަލްެ،ެނަމަވެސްެވަކީލަާކއިެނުަލއިެމައްސަލަެުކރިއަށްެގެންިދުއމުގެެއިޚްތިޔާުރެޤާޟީއަށްެލިިބގެންާވކަމަށެެވ.

ެޓެ ެހުށަހެުޅނު ެމައްޗަށް ެނަޝީދުގެ ެމުޙައްމަދު ެރަީއސް ެކޯޓުަގއި ެކުށުގެ ފެބްރުއަރ22ެެީެއިގެމަްއސަލަރަރިޒަމްެގ

ެބޭއްވުނުެފުރަަތމަެޝ2015ެަ އަިދ2015ެެމާޗ10ެެްެ،2015މާޗ9ެެްޢަތުެގެއަޑުއެހުމުަގިއވެސްެއަދިެރީދުވަހު

13ެެ ެތަކުރާރުކޮށ2015ެެްމާޗް ެނަޝީދު ެމުޙައްމަދު ެރަީއސް ެއަޑުއެހުްނތަކުގަިއވެސް ެޝަރީޢަތުގެ ެބޭއްވުނު ދުވަހު

ެވަކީލެެ ެޤާނޫނީ ެވަނީ ެބޭނުންކަމަްށ ެހަމަޖައްސަން ެދެއްވުމަށ15ެެްެ،މިޮގތުންެއެދިަފއެވެ.ްއ ެފުރުޞަތު ދުވަހުެގ

 ވަނީެއެދިފައެވެ.ރައީސްެމުޙައްމަދުެނަޝީދުެ

ެ

ެހުށަެހޅުމާއިެ 2.12 ެ'ވަކީލުން ެޮގތުެގެއުޞޫލުެ،ބަލަިއގަތުމާއިެ،ެއެހެންކަމުން ެޢަމަލުކުރަންވީ ެ'ަވކިުކރުމުގައި ެވަނ7ެެަގެ

ކްރިމިނަލްެކޯުޓންެއިސްވެެެދންނެވުނުެތާރީުޚތަކުަގއިެެ،ލަތްެދިމާެވފައިނުާވކަމާއިއިެބަާޔންކުާރެޙާނަންބަރުގެެ)ށ(ގަ

ެ ެގެްނޮގސްފައިވަނީ ެކުރިއަށް ެޝަރީޢަތް ެނަޝީދުގެ ެމުޙައްމަދު ެރައީސް ެނުަލިއ ެކޯުޓްނެވަކީލަކާ ެކްރިމިނަލް ުޚދު

 ށެވެ.ަވނަެމާއްދާގެެ)ހ(ެއަދިެ)ށ(ެާއެޚިލާފ7ެައުޞޫުލގެެެއެޢަމަލުކުރާެ

ެ

ާލަގިއެޙަމަރުެތަޙުޤީޤުެކީ،ެމައްސަލައާެގުޅިގެންެކްރިމިނަލްެކޯޓުގެެމައްސަލަެބެއްލެވިެޤާޟީންގެެތެރެއިންެެދެޤާޟީންނަ .3

ދެްއަވއި،ެއަދިެމަްއސަލައިގެެއަނިާޔެލިބުނުފަރާތާެގާތްެގުޅުމެއްެއޮންނަެފަރާތްަތކަކަްށވާއިރު،ެެއެދެެޤާޟީްނެެހެކިބަސް

ެ ެމައްސަލަ ެއްަލވައިބަތިއްަބވައިގެްނ ެުކރައްވާފައިވަނީެ، ެނަންަބރުެެޙުކުމް ެސުޕްރީްމކޯޓުެގ ެެެެެެެެެދިވެހިރާއްޖޭގެ

197-B1-145/2011/29ެ(3ެެ ެހައިކޯުޓެގ2011ެޖުލައި ެދިވެހިރާއްޖޭެގ ެއެންެގވުމާއި، ެއަންަގވާފަިއާވ ެސިޓީއިްނ )

ނޑައަޅHC-A/240ެާ/2012ނަންބަރުެ  ަފއިވާެގޮތާެޚިލާަފށްކަން.ޤަޟިއްޔާިއންެކަ

ެ

ެރަ 3.1 ެއުފުލުނު ެކޯުޓގައި ެކްރިމިނަލް ެމައްޗަށް ެނަޝީދުގެ ެމުޙައްމަދު ެކުށުގެއީސް ެެޓެރަިރޒަމްގެ މައްަސލަެދަޢުވާގެ

ެޢަބްދު ެޤާޟީ ެބަލާފައިވަނީ ެދީދީهللا ،ެ ެޤާޟީ ެއަދި ެޔޫސުފް ެޢަބްދުލްބާރީ ެމިެޝުޤާޟީ ެއުޘްމާނުއެވެ. ޖާޢު
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އަކީެރައީސްެމުޙައްމަދުެނަޝީުދެގެދީދީެއާއީެޤާޟީެޢަބްދުލްބާރީެޔޫސުފްެهللاެޤާޟީންގެެތެެރއިންެޤާޟީެޢަބްދު

هللاެޤާޟީެޢަބްދުއުފުުލނުެޖިނާއީެދަޢުވާަގއިެއަނިޔާެލިބުނުެފަރާތްކަމަށްބުނާެކްރިމިނަލްެކޯޓުގެެިއސްެމައްޗަށްެ

ެކޯޓުމުޙައްމަދުއާ ެކްރިމިނަލް ެމަސައްެއކު، ެއެއްކޮްށ ެޒަމާނުްއސުރެ ެރަހުަގއި ެގާތް ެކަތްުކރި އަިދެމަތްތެރިންނެވެ.

ެޢަބްދު ެޢަބްދުމުهللاެޤާޟީ ެޤާޟީ ެއަކީ ެހުރިެهللاެޙައްމަދު ެމައްޗަށް ެޔޫސުފުގެ ެޢަްބދުލްބާރީ ެޤާޟީ ެއާއި ދީދީ

ެޤާޟީއެވެ. ެއިްސ ެޢަބްދުެއެކޯޓުގެ ެޤާޟީ ެަފނޑިޔާރުން ެބުނެވިދިޔަ ެއަަޙއްިމއްޔަތާއިެهللا ެދެއްވި މުޙައްމަދަށް

ެހާމަވެފައެވެ.ެގާތްކަން ެރަނގަޅަށް ެވަރަށް ެސަބަބަކީ،ެަވީނ ެއެއް ެދަލީލުކޮށްދޭ ެހުށަހެިޅެދަެމިކަން އުލަތުން

ެަފރާތަކީެމައްސަލާގައި ެޢަބްދުެއަނިޔާލިބުނު ެބަާހރުގޭ ެހުޅުދުއްފާރު ެދަުއަލުތެގެهللاެރ. ެވެަފއި މުޙައްމަދުކަމަށް

ެ ެޝަީރޢަތުވަކީލުން ެގައި ެމައްސަލައަކީ ެޢަބްދުެއެ ެބަހާރުގޭ މުޙައްމަދުެގެމައްސަލައެއްަކމަށްެهللاެރ.ެހުޅުދުއްފާރު

ެވާ ެަވކީލުްނ ެދައުލަތުގެ ެބުނުމުން، ެމައްސަލައަކީ ެއެ ެހުއްޓުވަިއ، ެދެއްުކމުން ެބަހާރުެގެ"ހަކަ ރ.ހުޅުދުއްފާރު

އްމަުދެގެމުޙަهللاެޤާޟީެޢަބްދުެމުޙަްއމަދުގެެމައްސަލައެއްެނޫންކަމަާށއި،ެމިއީެކްރިމިނަލްެކޯޓުގެެިއސްهللاެޢަބްދު

 ވިދާޅުވެފަިއވާތީއެވެ...."ެމިހެންެމައްސަލައެއް

ެ

ެހި 3.2 ެތެރޭގައި ެޤާޟީންގެ ެބެއްލެވި ެމެޖިސްޓްރޭޓްެމައްސަލަ ެގއ.ވިލިނގިލީ ެައކީ ެއުޘްމާން ެޝުޖާޢު ެޤާޟީ މެޭނ

ެ ެކޯޓުަގއި ެދަނިކޮށް ެދަޢުާވެގެެހަމައެކަނިމަސައްކަތްކުރަމުން ެއުފުލުނު ެމައްަޗށް ެނަޝީދުގެ ެމުޙައްމަދު ރައީސް

ެމުޙަ ެރައީސް ެބެލެވުނު ެކޯޓުގައި ެމެޖިސްޓްރޭޓް ެހުޅުމާލޭ ެމެޖިސްޓްރޭޓެކެވެ. ެގެނެވުނު ެބެލުމަށް އްމަދުެމައްސަލަ

ެޤާޟީއަކަްށެ ެެގނެސް ެކޯޓަށް ެކްރިމިނަލް ެވަނީ ެމެޖިސްޓްރޭޓް ެއެ ެއައުމުން ެހުއްޓުމަކަށް ެމަްއސަލަ ނަޝީދުގެ

ެޓެރަރިޒަމްެގެޕްރޮމޯޓްކޮށްފައެވެ ެުއފުލުނު ެމައްޗަށް ެނަޝީދުގެ ެމުޙައްމަދު ެރައީސް ެކޯޓުަގިއ ެކްިރމިނަލް ެވީމާ، .

ެ ެއެކުލަާވލެވުނުކުށުގެ ެބެލުމަށް ެމައްސަލަ ެތަޢައްުޞބުންެެދަޢުާވެގ ެޒާތީ ނޑިޔާރުންނަކީ ެފަ ެތިބި ބެންުޗަގއި

 ބެލެެވއެވެ.އެއްިކބާެވތިބިެަފނޑިޔާރުންކަމަަކށްެނު

 

3.3 ެ ެއަިދ142ެެޤާނޫނުއަސާސީެގ ެއަދާކުރުމުގައި ެމަސްއޫލިއްޔަތު ެއެބައިމީހުންގެ ނޑިޔާރުން ެފަ ެމާއްދާގައި ވަނަ

ެނުެ ެބުރަވެގެން ެފަރާތަކަށް ެވަިކ ެިނންމުމުގައި ެއަާވނެކަންތައްަތއް ެބުނެފައިެވއެވެ. ެކަމަށް ެފަރާތަިދ ެކުންެވަކި
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ެއެއްކިާބާވންވާނެ ެނުވެ،ެތަޢައްުޞބުން ެޖެހިލުން ެބިރަކަށް ެބުނެފައިެވއެވެ.ެެދައްކަފާނެ ެމާއްދާގައި ެއެ ކަމަށްެވސް

ނޑިޔާރުންެގެޤާނޫނު(ެގ2010/13ެެެމީގެެއިތުރުން،ެޤާނޫނުެނަންަބރުެ ނަެ)ހ(ެެގެވ30ެަ)ދިވެހިރާއްޖޭެގެފަ

ެނ13ެަ ެންބަރުގައިވަނަ ެނުވަ، ެގޮތުން ެމައްސަލަިއެގެެތަސީދާ ެނުވަތަ ެއޮތް، ެމަސްލަޙަތެއް ނުސީދާގޮތުން

ނޑިޔާރެއްގެެގޮތުންެއަާދކުރަންޖެހޭެވާޖިބަްށެހުރަސްެއެޅިދާޭނެ އެްއވެސްެފަރާތަކާެއޮތްެގުޅުމެއްގެެސަބަބުން،ެފަ

ެބަޔާންކޮށް ެކަމަށް ެނުވާޭނ ެބަލައިގެން ނޑިޔާރަކު ެފަ ެމައްސަލައެއް ެއެހެންމެ،ެެފަިއވެއެވެ.އެްއވެސް ހަމަ

ނޑިޔާރުންެގެމަސްއޫލިއްޔަތާއިެއަމިއްލަެމަސްލަޙަތާެތަޢާރުޟުވާެކަންކަުމގައިެޢަމަލުކުާރނޭެގޮތުގެެގަާވއިުދ"ެ "ފަ

ެ ެމިނިވަްނކަމާއ16ެެިގެ ެއަދާކުރުުމގައި ެމަސްއޫލިއްަޔތު ެަފނޑިޔާރުކަމުެގ ެަގއި ެ)ހ( ެމާއްދާގެ ވަަނ

ެގެއްލިދާޭނކަމަށް ެޝައްުކވާފަދަެމުސްތަޤިއްލުަކން ެނުވާނޭކަމަްށެވްސެެމީހުންނަށް ެކޮށްގެްނ ކަންަކން

 ބުނެފަިއވެއެވެ.

ެ

ނޑިޔާރުންގެެ" 3.4 "ެގަާވއިދުެެގޮތުގެެޢަމަލުކުާރނޭެކަންކަުމގައިެތަޢާރުޟުވާެމަސްލަޙަތާެއަމިއްލަެމަސްއޫލިއްޔަތާއިެފަ

ެ ނޑިމާއްދާގަެެވަނ5ެަގެ ެފަ ެއެްއެވސް ެބުނެފައިވަނީ ެމަސްލަޔާއި ެއެމީހެއްގެ ެއަމިްއަލެރަކު ެނުވަތަ ޙަތަށްޓަަކއި

ެއޮތްކަމަ ެޝައްކުމަސްލަޙަތެއް ެވަކިށް ެނުވަތަ ެމަްއސަލައެއްަގއި ެނުވަަތެެކުރެވޭ ެމަސްލަޙަތެއް ފަރުދެއްގެ

ެއެަފަދެ ެނުަވތަ ެބަލައި ެމައްސަލައެއް ެއެްއވެސް ެހުށަހެޅިފައިވާ ެޝަރީޢަތަށް ެކަަށވަރުކުރުމަށްޓަަކއި، ފައިދާއެއް

ެބައިވެރިވެެ ެނުވާނޭކަމައްސަލައެއްގަިއ ެގެްނ ެގަވާއިދުގެ ެއެ ެއަދި ެއަމިއްލަެެވަނ3ެަމަށެެވ. ެބެލުމުން، މާއްދާއަށް

ެމަންާފއެްއެ ެފަރާތަކަށް ެުގޅުންހުރި ެމައްސަލައާ ެނުަވތަ ެޚަސްަމކަށް ެތެރޭގައި، ެމާނައިގެ މަސްލަޙަތުގެ

ރެވޭފަދަެކޮންެމެޤަބޫލުކުެގެއްލުމެއްެދީފާނޭެކަމަށްެކަމަށްެނުވަތަެހޯދައިދީފާނޭކަމަށް،ެނުވަތަެގެްއލުމެއްެލިބިދާނޭ

ެހިމެނޭނެެ ެެކަމެއް ެއެނެގއެވެ. ެކަން ެޤާޟީ ެޫޔސުފްއާއެހެްނކަމުން، ެއިަޢބްދުލްބާރީ ،ެ ެއާެދީދީهللاެޢަބްދުާޤޟީ

ެޢަބްދު ެގުޅުމަށާއި،ެއިސްޤާޟީ ެހުރި ެބަލާއިރު،ެޤާީޟެهللاެމިމައްސަލައާ ެގާްތކަމާއި،ެގުޅުމަށް ެއޮތް މުޙައްމަދުއާ

ެޔޫސުފްއާ ެެއިޢަބްދުލްބާރީ ެދުޢަބްޤާޟީ ެދީދީهللا ެއަދާކުރެވިދާނޭކަާމމެދުެޞާއިންއަށް ެޒިންމާ ފުވެރިވުމުގެ

 ޚަސްމުންގެެހިުތގައިެސުވާލުެުއފެދޭފަދަެޙާލަތެއްެއޮތްކަންެެއނގެއެވެ.

ެ
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ެޤާީޟެޢަބްދު 3.5 ެއިސް ެކޯޓުގެ ެފުރަތަމަވެސްهللاެކްރިމިނަލް ެއެންމެ ެޭއނާ ެރޭ ެހައްޔަރުކުރެވުނު ގުޅުްއީވެެމުަޙއްމަދު

ެޔޫ ެޢަބްދުލްބާރީ ެޢަބްދުފްސުޤާޟީ ެޤާޟީ ެއާއި ެޔޫސުފް ެޢަބްދުލްބާރީ ޤާީޟެ،ެދީދީهللاެއަށެވެ.ެމިގޮތުން،ެޤާޟީ

ެޢަބްދު ެވަަޑއިގަهللا ެވަުގތުން ެގެއަށް ެެތެވެ.މުޙަްއމަދުގެ ެޢަމަލީެއަދި ެތެރޭަގއި ެޙަޤީޤަްތތަކުގެ ެމައްސަލައިގެ އެ

ެޝާމިލްވެަވޑަިއގަތެވެ. ެޤާޟީންވެސް ެދެ ެއެ ެިއތުރުން،ެެގޮތުން ެއިެމީގެ ެކޯޓުގެ ެޢަބްދުކްރިމިނަލް ެޤާޟީ هللاެސް

ެދަމު ެބެލުުމެގ ެސިފައިންގެ ެޙައްމަދު ެހާމަކޮށް، ެދެކޮޅުކަން ެގެންދިއުމާ ެދައްަކަވިއެށަށް ެވާހަކަ ެދިފާޢުގަިއ އޭނާގެ

ެ ެެއަތނުގައި ެވަޑަިއެގންަރާކތްތެރިވެެޙައެވަގުތު ެފައިވާތީ، ެސިފަާވންޖެހޭނޭެޝަރީޢަތެއްގައިމައްސަލައިެގ

ެކުޙަ ެމަޖިލީހުގެ ެޝަރީޢަތުގެ ެތަޤީޤަތްަތއް ެހިތުަގއި ނިޑޔާރުގެ ެފަ ެދިުއމަކީޞަރިއަށް ެްއަވރުވެގެން

ނޑިޔާރަށްެނިންމޭނޭކަމެކެވެ.ނގާކަންހި  ދިަޔީއެވަކިޮގތަކަށްަކންެފަ

ެ

ެޤާޟީެ 3.6 ެއިސް ެކޯޓުގެ ެޑިފެންސްެهللاެޢަބްދުެކްރިމިނަލް ެމޯލްޑިވްސް ެބެފޯސްމުޙައްމަދު ެގެންިދަޔެގެ ލުމުެގެދަށަށް

ކިއުޓަރެޖެނެަރްލެލޭެމެޖިސްޓްރޭޓްެކޯޓުަގއިެޕްރޮސިެމައްޗަށްެހުޅުމާެގައިެަރއީސްެމުޙައްމަދުެނަޝީދުގެމައްސަލާ

ެއުފުލާަފއިވަނީެދަޢުވާ ެއިސް، ެކޯޓުގެ ެކްިރމިނަލް ެޢަބްދުެއެަމްއސަލައަކީ ެޤާޟީ ެމަސްލަޙަهللا ތުެމުޙަްއމަދުގެ

ެގައިެަތޙުީޤޤުމަްއސަލާގައިެެުބނެވިދިޔައެކޯޓުގެެާޤޟީންތަކެއްެމީގެެއިތުރުްނ،ެެހިމެނޭެމައްސަލައަކަްށވުމުންނެެވ.

 ހެކިބަސްދީެބަޔާންދީފައިވާީތެވސްމެއެވެ.

ެ

ެއުފުލު 3.7 ެކޯުޓގައި ެޢަބްދުެނުކްރިމިނަލް ެާޤޟީ ެއިސް ެެއޯކޓުގެ ެއޮްތިއރު،ެهللاެދަޢުވާަގއި ެަމސްލަޙަތު މުޙައްމަދުގެ

ެެމައްސަލާަގއިެއެ ެކޯޓުގެ ެކްރިމިނަްލ ެގޮުތގައި ެހެކިންގެ ެބެލިެޤާީޟން ެމައްސަލަ ެއަދި ެދީ ެބަޔާން ތަޙްޤީޤަށް

ނޑި ެމަސްލަެޔާރުންގެެފަ ެިހމެނުމަކީ ެޙަބެންުޗގައި ެފުުށއަރާކަމެކެވެ. ެޢަބްދުތު ެާޤީޟ ެމޯލްޑިވްސްެهللا މުޙައްމަދު

ެޑިެފން ެނޭޝަނަލް ެފޯސްސް ެގެންދިޔަ ެދަަށށް ެބެލުމުގެ ެފުރަތަމަެެމައްސަލާގައިގެ ެޖެނެރަލް ޕްރޮސިކިއުޓަރ

ެމުޙައްމަ ެރައީސް ެކޯޓުގަިއ ެމެޖިސްޓްރޭޓް ެމައްޗަށްހުޅުމާލޭ ެނަޝީދުގެ ެދަެދު ެސަބަބަކީެވްސެޢުޖިނާއީ ެުއފުލި ވާ

ެ ެނަންބަރު ެހައިކޯޓުގެ ެދިވެހިރާއްޖޭެގ ެއަދި، HC-A/240ެެ/2012މިއެވެ. ކިުއަޓރެޕްރޮސިޤަޟިއްާޔަގއި

ެހުޅުމާލޭ ެކޯޓަށްެޖެނެރަލް ެވިދާެެމެޖިސްޓްރޭޓް ެސަބަބުކަމަށް ެހުށަހެޅި ެޤާެދަޢުވާ ެެއމައްސަލައަކީ ެޟީެޅުވެފައިވަނީ
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ެޢަބްދު ެމަސްލަهللا ެއެޙަމުަޙްއމަދުގެ ެޮއތުމާއި ެގޮތުގަެމައްސަލާަގއިެތު ެޤާީޟންެހެކިންގެ ެކޯޓުގެ ެކްރިމިނަލް އި

 .ެތުެފުށުއަރާނެތީކަމަށެވެޙައްސަލަެހުށަހަޅަފައިނަމަެމަސްލަކްރިމިނަލްެކޯޓަށްެމަ،ެޤީޤަށްެބަާޔންެދީފައިވުމުންެތަޙު

ެ

ެކޯ 3.8 ެސުޕްރީމް ެމައްސަލައެއްގަިއ ެކުރި ެަޤޒުފު ެޤާޟީއަށް ެއިސް ެކޯޓުގެ ެަނންަބރުކްރިމިނަލް ެެެެެެެެެެެެެެޓުގެ

197-B1/145/2011/29 ެ(3ެެ ެއަންެ(2011ޖުލައި ެޖެނެރަލްއަށް ެޕްރޮސިކިއުޓަރ ފަިއަވނީ،ެގާސިީޓން

އެމައްސަލައަކީެކްރިމިނަލްެކޯޓުގެެއިސްެޤާޟީގެެމަސްލަޙަތުެހިމެނޭެމައްސަލައެއްެކަމަށްވެަފއި،ެހެކިބަސްޭދްނެ

ެކަމުގަެ ެޤާޟީން ެކޯޓުގެ ެކްިރމިނަލް ެބަދަލުަގިއެތިބީވެސް ެހުށަހެޅުމުގެ ެކޯޓަށް ެކްރިމިނަލް ެއެމަްއސަލަ އިވާތީ،

ެ ެހުށަހެޅުމަށެވެ. ެކޯަޓށް ެމެޖިސްޓްރޭޓް ެޝާހުޅުމާލޭ ެާޤޟީން ެމަސްލަެކޯޓުގެ ެމައްސަލަަތކުގައި ުތެޙަެމިލުވާ

ެމައްަސލައެްއެ ެބުނާ ެކަމަްށ ެއަނިާޔލިބުނު ެާޤޟީއަށް ެއިސް ެކޯޓުގެ ެކްރިމިނަލް ެބެލުމުގައި، ފުށުއެރުންކަމަްށ

ެހުަށހެޅޭެ ެކޯޓަށް ެކްރިމިނަލް ެާޤޟީން ެމަސަްއކަތްކުރައްވާ ެޯކޓުަގއި ެކްރިމިނަލް ެބެލުމާއި، ެކޯުޓގައި ކްރިމިނަލް

ެ ެހިމެނެއެވެ. ެދިނުން ެހެކިބަސް ެމެދުވެރިވެްއޖެނަމަެޙާެފުުށއެރުމުގެެމަސްަލޙަތުމައްސަލައެއްގަިއ ލަެތްއ

ނޑައަޅުްއާވފަ ެކަ ެކޯޓުން ެސުޕްރީމް ެގޮތެއް ެވަކި ެއެއްގޮަތށްެެއިވާޢަމަލުކުރާނޭ ެިނންމުމާ ެއެކޯޓުގެ ހިނދު،

ެަމއްޗަްށެ ެަފނޑިޔާރުންގެ ެބެއްލިވި ެމައްަސލަ ެަނޝީދުގެ ެމުޙައްމަދު ެަރއީސް ެކޯުޓގައި ެކްރިމިނަލް ޢަމަލުކުރުމަކީ

ެޤާނޫނީެގޮތުންެލާޒިމުކަމެކެވެ.

ެ 

ެނަޝީ 3.9 ެމުޙައްމަދު ެރައީސް ެކޯޓުގައި ެމައްކްރިމިނަލް ެޖިނާއީ ެއުފުލުނު ެމައްަޗށް ެއެމަްއސަަލެސަލަދުގެ އަކީ،

ެެކްރިމިނަލް ނޑަެއޅިގެން ެކަ ެހިންާގނަމަ ެމަްއސަލައެެމަސްލަޙަތުކޯޓުަގއި ެއޮތް އްކަމަްށާވތީ،ެފުށުއެރުެމއް

ެޙަ ެއެމައްސަލަެއެމައްސަލައިގެ ނޑިާޔރުން، ެފަ ެކޯޓުގެ ެކްރިމިނަލް ެދީފައިވާ ެބަސް ެހެކި ެގޮތުން ެުގޅޭ ޤީޤަތްަތކާ

ެތަނާޒުލުާވންޖެހޭނެކަމަ ެބެންުޗން ެކޯުޓެގެބެލުމުގެ ެކްރިމިނަލް ެފަރާތުން ެނަޝީދުގެ ެމުޙައްމަދު ެރައީސް ށް

ެބުެނފައިވާެނއެވެ. ެމަޖިލީހުގައި ެބެންުޗންެއެހެންެޝަރީޢަތުގެ ނޑިާޔރުންގެ ެފަ ެބެއްލެވި ެމައްސަލަ ނަމަވެސް،

ތުގަިއ،ެލަބަާލެޤާޟީއަކުެހެްއކަކަށްވާެޙާެމައްސަލައެއްއެކަމާގުޅޭގޮތުްނެޝަރީޢަތުގެެއަޑުއެހުމުަގއިެބުނެފައިވަނީެ

ެ ެގޮުތގައި ެބެޙާހެއްކެއްގެ ެމައްސަަލ ެއިންަނވައިގެން ެގޮުތގައި ެާޤޟީއެއްގެ ެނުވަތަ ިއްޚތިޔާރުެެލުމަށްޟިުރުވމަށް
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ކުރެއްވިދާޭނތީ،ެމިމައްސަލަެބައްލަވާެޤާޟީްނެއިޚްތިޔާރުެކުރައްވަނީެޤާޟީންގެެގޮުތގައިެތިއްެބވުމަށްެކަމަށެވެ.ެ

ެތަނާޒުލުވުާމބެހޭ ެބެލުމުން ެމައްސަލަ ެޤަވާއިދުތަކާއިެއަދި ެޤާނޫނުތަކާއި، ެގޮތުން ލުތަކުގަިއާވެއުޞޫ،

ެތެރެިއންެ ނިޑޔާރުންގެ ެފަ ެބަލާ ެމިމައްސަލަ ެނިޒާމަްށބަާލއިރު، ެތަޝްރީޢުގެ ެޖިނާއީ ެއިސްލާމީ ކަންތައްތަކަށާއި،

ެޮގުތެގެ ެނިމުނު ެޝަރީޢަތް ެެމދުވެރިވެފަިއނުާވކަމަށް ެސަބަބެއް ެއެއްވެްސ ެތަނާޒުލުވާްނޖެހޭ ނޑިޔާރަކު ެފަ ދެ

ެ 5ެެރިޕޯޓުގެ ެެ)ށ(ެނުކުތާގެަވނަ ެތަނާޒުލުވާންެެބެލުމުންެމައްސަލަެނަމަވެްސ،ެއެވެ.ިއވެެފާހަގަކުރަްއވާފަގައި

ބިނާކުރަްއވާފައިވަނީެެއިރު،ެއެނިންމެވުންނިންމެވިެނުޖެހޭކަމަށްެކްރިމިނަލްެކޯޓުަގއިެމައްސަލަެބެއްލެވިެބެންުޗންެ

ެނުވަތަ ެޤާނޫނެއްގެ ެކޮންެޮކންެކޮން ެޮކްނެމާެޤަާވއިދެްއެގ ެޝަރީޢަތުގެ ެއިސްލާމީ ެނުަވތަ އްދާއަކަށްކަްނ

ނޑިޔާުރންެހާމަކުރައްާވފައެއްުނވެއެވެ.  އުޞޫލަކަްށކަްނެމައްސަލަެބެއްލެވިެފަ

 

3.10 ެ ެބެއްލެވި ެމައްސަލަ ެނަޝީދުގެ ެމުޙައްމަދު ެރައީސް ެބަދަލުަގއި ެބައްަލވާެއެަފނޑިޔާރުންގެ ެމައްސަލަ

ެތިއްބަވާނޭ ެބެންުޗގައި ނޑިޔާރުންެގ ެފަެފަ ެކްއެހެން ެިތްއބެިވއެވެނޑިޔާުރން ެކޯުޓގައި ެކްރިމިނަްލެރިމިނަލް .

ެޖުމްލަ ެޢަބްދ8ެުެކޯޓުަގއި ެޤާޟީ ެއިސް ެކޯޓުގެ ެކްިރމިނަލް ެއަދި ެތިއްަބވައެވެ. ނޑިާޔރުން ެފަ މުޙަްއމަދުެهللا

ެ ެހުށަެހޅުުނ7ެެނުހިމަނާ ެމައްޗަށް ެނަޝީދުގެ ެރައީްސ ެކޯޓުަގއި ެކްރިމިނަލް ެތިއްަބވައެވެ. ނޑިޔާރުން ފަ

ނޑިޔާުރންނާެނުލައި،ެކްރިމިނަލްެކޯުޓގައިެެމައްސަލާގައި ނިޑޔާރުންެތިއްެބިވއިރ5ެެުެހކިބަސްެދީފަިއާވެދެެފަ ފަ

ެއެއްެވސްެ ެމަޤްބޫލު ެޚިޔާރުކުރަންޖެހޭ ެހިމެނުމަށް ެބެންޗުަގިއ ެބަލާ ެމައްސަލަ ނޑިޔާރުން ެފަ ެދީފައިވާ ހެކިބަސް

 ސަބަބެއްެނެެތެވ.

 

ެތު .4 ެބަރީޢަވުމަށްހުކުށުގެ ެމަސައްކަތްކުރުެމަުތން ެނަޝީދަށް ެމުޙައްމަދު ެރައީސް ެވަގުތާެމަށްޓަކައި ިއެއެކަށީެގންވާ

ެ ެަވޞީލަތްތައް ެނިންމާިދނުމެއްއެކަީށގެންވާ ެމަްއސަލަ ެޤާނޫުނއަފަނެތި ެއިވަނީ، ެއ51ެެާސާސީގެ ެ)ބ( ެމާއްާދެގ ެވަނަ

 ޚިލާފަށްކަން.
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ެބަރީޢަވުމަށްހުތުެކުށުގެ 4.1 ެަވުގތާއި،ެމަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައިެމަުތން ެކުށެްއގެެެެއކަށީގެންވާ ެލިބުމަކީ، ވަޞީަލތް

ަގިއެވަނަެމާއްދާގެެ)ބ(51ެެސީގެެދަޢުވާެއުފުލިަފއިވާެހަމަެކޮްނމެެމީހަކަށްމެެލިބިގެންވާެަޙއްެޤއްކަންެޤާނޫުނައސާ

ނޑައަޅާަފއިެވއެވެ. ެގެދަޢުވާެއްގެެމައްޗަށްެއުފުޭލެމީހެއްގެެމައްަޗށްެއުފުލޭެހިނދުެއެމީހެެދަޢުވާޖިާނއީެުކށެއްގެެެކަ

ެޝަރީޢަތަ ެޤާނޫނުއަސާސީެގ ެމ42ެާކީ ެޢަދުލުވެރިކަމާިއ،ެވަނަ ެހާމަކަމާއި، ެފަދައިން ެބުނާ ެގައި ެ)ހ( އްދާގެ

ެޙައިންޞާ ެހިންގެވުމުގެ ެވާންޖެހޭނެއެވެުފވެރިަކމާއެކު ެޝަރީޢަތަކަށް ެލިބިގެންާވ ެއެމީހަކަށް ެމިކަްނެއްުޤ .

ެބުނެވިކަށަވަރުޮކށްދޭ ެޯކޓެވެ. ެގެންދާ ެކުރިއަށް ެޝަރީޢަތް ެފަރާތަކީ ެކަަށަވރުކޮށްދިނުމުގަިއެކުށުެގެްނޖެހޭ ދިަޔެޙައްޤު

ެއެކަށީގެްނާވެ ެަވީޞލަތްތަކާއި ެެއަކށީގެންވާ ެކުރުމަށްޓަކައި ެމަސައްކަތް ެބަރީޢަވުމަށް ެކުށުްނ ެމީހާއަށް ތުހުމަތުގައިވާ

ނޑިޔާރުންެގެ  ތެކެވެ.ެމަސްއޫލިއްޔަވަުގތުެދިނުމަކީެމައްސަލަެބަލާެފަ

 

ެމުޙައްމަދު 4.2 ެރައީސް ެކޯޓުގައި ެެކްރިމިނަލް ެމައްަޗށް ެކުށުގެނަޝީދުގެ ެޕްރޮސިކިއުޓަރެޖެނެރަލްެެޓެރަރިޒަމްގެ ދަޢުވާ

ދުވަހުއެވެ.ެެއމައްސަލަެކްރިމިނަލްެކޯޓުަގއިެތާވަލުޮކށްެމަްއސަލައިގެެޝަީރޢަތުގ2015ެެެފެބްރުއަރ22ެެީހުށަހެޅީެ

ެުއފުލުނުއިރުެެދަޢުވާވަހުެގައެވެ.ެއެދ11:00ެެުދުވަހުގ2015ެެެފެްބރުއަރ23ެެީފުރަތަމަެއަޑުެއހުންެބާއްވާަފއިވަނީެ

ެނުވެއެވެ.ެ ެލިބިދީފައެްއ ެފުރުޞަތެްއ ެހޯދުމުެގ ެއެހީތެިރކަން ެަވީކލެއްގެ ެޤާނޫނީ ެނަޝީދަށް ެމުޙަްއމަދު ރައީސް

ެ ެމުޙައްމަެދަޢުވާމައްސަލައިގެ ެރައީސް ެކޯޓުން ެްކރިމިނަލް ެލިެޔކިޔުންތައް ެނަޝީދަށްެބިނާޮކށްފައިވާ ދު

ެ 24ެެފޯރުކޮށްދީފައިަވނީ ެލިޔެކިޔުންތ2015ެަފެބްރުއަރީ ެޢަދުވަހުއެވެ. ެކުގެ ެކަމަށްވީިއުރ1125ެެދަދަކީ ޞަފްޙާ

އެއިންެއެއްވެްސެލިޔެކިޔުމެއްެވަކިވަކިންެހީަރސްޖަހައި،ެފާހަގަކޮށް،ެތަރުީތުބކޮށްހަދާފެއްެުނވެއެވެ.ެއޭގެެަބދަލުގައިެ

ނޑަކަށްެއA4ެަލިޔެކިޔުންތައްެހުރީެކޮންމެެޞަފްޙާެއއްެވަކިވަކިންެ  ޅާަފއެވެ.ެކަރުދާސްެފޮށިގަ

ެ

4.3 ެ ެގޮތަށް ެބަޔާްނކުރި ެެދަޢުވާމަތީގައި ެހުރިއިރު، ެލިޔެކިޔުންތަްއ ެޕްރޮސިކިއުޓަރެޘާބިތުެދަޢުވާބިނާކުރި ކުުރމަށް

ެހެކިެ ެއޯޑިއޯ/ވީިޑޯއ ެހެކިބަހާއި، ެހެކިންގެ ެެހއްކާއި، ެކިތާބީ ެބޭނުންވާ ެހުށަހަޅަން ެޝަރީޢަތަށް ޖެނެރަލް

ަގިއެެ)ޕްރީެޓްރައަްލ(ނިާޒމުގައިެމައްސަަލއިގެެއިބްތިާދއީެއަޑުއެހުމުަގއިެފާހަގަކޮށްފަެއއްެނުވެއެވެ.ެޖިާނީއެޢަދުލުގެެ

ެޘާބިތުެެދަޢުވާ ެހާމަކޮށް ެހެކި ެބަރޯސާވާނެ ެހުށަހަޅާ ެވީމާ،ެދަޢުވާުކރުމަށް ެލިބިދެއެވެ. ެފަރާތްތަކަްށ ެހިމެނޭ ަގއި
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ެބަރޯސާ ެފަރާތަކުންވެސް ެކޮންމެ ެފަާށއިރު ެައޑުއެހުމެއް ެހެކިޝަރީޢަތުގެ ެ(Relied Upon Evidence)ެވާނެ

އޮންނަނީެދެފަރާތަށްވެސްެލިބިަފއެވެ.ެކަންމިހެްނެއޮތްއިރު،ެޕްޮރސިކިއުޓަރެޖެނެރަލްގެެފަރާތުންެހުށަހެޅިެރިލަިއްޑެ

2015ެމާްޗ2ެެވަނަެއަޑުއެުހމުގައި،3ެެއަޕްޮއންެއެވިެޑންސްެރައީސްެމުޙައްމަދުެަނޝީދަށްެއަްނާގފައިވަީނވެސްެ

ެ ެދުވަުހއެެވ. ެވަނަ ެއައަދި ެއެވިޑެރިލަިއޑް ެެންސްގެްޕއޮން ެެތރޭގައި ެރިާޢޔަތްކޮށްފައިުނާވ، ެކޯޓުަގއި އެކުެހުޅުމާޭލ

ެ ެހުށަހަޅާފައިާވއިރުެއައިޓަމ21ެްޖުމުލަ ެކޯޓަްށ ެދޫކޮށްފަިއާވެެކްިރމިނަލް ެއިދާރާތަކުން ެދައުލަތުގެ އޭަގއި

ެހިމަނާފަެ ެކްލިޕްތައް ެހިމެނޭ ެހެިކ ެއޯޑިއޯ/ވީިޑއޯ ެބަާޔންތަކާއި، ެހެކީންގެ ެއޯޑިއޯ/ވީިޑޯއެލިޔެކިޔުމާއި، އިެވއެވެ.

އެވެ.ެއަިދެބައެްއެއެއްެނުކުރެވެއިުރެބައެއްެސީޑީަތއްެރީޑްވާލުކުރިނޭެސީޑީތައްެކްރިމިނަލްެކޯޓުންެޙަކްލިޕްަތއްެހިމެ

 ލިެޔކިޔުންތައްެޯކުޓންެމައްސަލަެނިންމިއިރުވެސްެލިބިފައެއްެުނެވއެވެ.ެސީޑީތަކާއި

 

ވަނަެމާއްދާގެެ)ބ(51ެެށުެގެތުހުމަތުގަިއާވެމީހަކަށްެޤާޫނނުއަސާސީގެެކުެ،އިސްވެެފާހަގަޮކށްފައިވާެގޮުތެގެމަތިން 4.4

ެއެމީހަ ެބަރީޢަވުމަށް ެކުށުން ެލިބިދިނުމަކީ ެވަުގތު ެއެކަީށގެންވާ ެތެރެއިން ެބުނެަފއިާވެޙައްޤުތަކުގެ ެމަސަްއަކްތެގައި ކު

ެވަ ެކުރުމަށްޓަކައި ެފާހަގަކޮްށފައިވާ ެކަމެކެވެ.ެއަިދެއެކަމަކީ،ެިއސްވެ ެމުހިންމު ެރަށް 42ެފަދައިްނެޤާނޫނުއަސާސީގެ

 ވަނަެމާއްދާަގިއެބުނެފައިވާެޮގތަށްެއިންޞާުފންެޝަރީޢަތްެކުރެވުނުކަންެަޔޤީންކުރުމަށްެވސްެބޭނުންތެރިެކަމެކެވެ.ެ

 

ެއެންމެހަިއެ 4.5 ެހުށަހެޅުނު ެގުޅިގެްނ ެމައްސަލައާ ެއޮންނަންާވނީ، ެބިނާވެަފއި ެލިބިދިނުން ެވަުގތު އެކަީށގެންވާ

ެކިތާ ެެހކިންނާެލިޔެކިޔުންތަާކިއ، ެބަހާއި ެހެކި ެހެކިންގެ ެހެއްާކިއ، ެބާވަތުގެ ެއެހެން ެއެނޫްނެވސް ެހެއްކާއި ބީ

ނޑިޔާރުންެސާފުކުރައްަވންެބޭނުންވާެަކންކަންެސާފުކޮށްދިނުމާއި،ެދިފާޢުގައިެ ސުވާލުކުރުމާއި،ެމައްސަލަެބައްލަވާެފަ

ެމައްސަލައާ ެއަިދ ެމައްޗަށެވެ. ެދިނުމުގެ ެވަގުތު ެބޭނުންވާ ެދެއްކުަމށް ެެއހުންަތްއެެވާހަކަ ެއަޑު ެޝަީރޢަތުގެ ގުޅިގެން

 ުގތުެލިބޭނެެގޮތުގެެމަތިންނެވެ.ތާވަލުކުރެވެންެޖހޭނީ،ެބުނެވިިދޔަެކަންކަމަށްެވަ

ެ

ެދަޢުާވެ 4.6 ެޓެރަރިޒަމް ެކޯޓުަގއި ެކްރިމިނަލް ެޖެނެރަލް ެްޕރޮސިކިއުޓަރ ެމައްޗަށް ެނަޝީދުެގ ެމުޙަްއމަދު ރައީސް

ެ 22ެެހުށަހަޅާފައިވަީނ ެދ2015ެުފެބްރުއަރި ެއެނިގފައިަވީނެަވނަ ެހުށަހެޅުނުކަން ެމައްސަލަ ެއެދުވަހު ވަހުަގއެެވ.
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ެކު ެގެައްށެއައިސް،ެހަްއޔަރު ެހައްަޔރުކުމަށް ެނަޝީދު ެމުޙައްމަދު ެރައީސް ެދެއްުކމުންނެެވ.ެފުލުހުން ެއަމުރެއް ރުމުގެ

ެޓެރަރިޒަމްގެެއެ ެދަޢުވާެއަމުރުގައި، ެޓެރަރިޒަމްގެ ެބުނެފައިވާީތވެއެވެ. ެކަމަށް ެކޮްށފައިވާ ެތުހުމަތެްއެއެއް ކުށެއްގެ

ެނަޝީދުގެެ ެމުޙަްއމަދު ެނުވެެއެވ.ެރައީސް ެކޮްށފައެއް ެަތޙުެމައްޗަށް ެޖިނާއީ ެއެކުށުގެ ެއަދި ފުލުހުންެޤީޤެްއވެސް

ެނުވެއެވެ. ެމަތިްނެެހިންގާފަެއއް ެއެދުމުގެ ެޕްރޮިސކިއުޓަރެޖެނެރަލްގެ ެކޯޓުންވަނީ ެކްރިމިނަލް ެއޮތްއިރު، ކަންމިެހން

ެ ެނަޝީދު ެމުޙައްމަދު 22ެެރައީސް 2015ެެފެބްރުއަރީ ެފެށިގެން ެކުށުގެެޓެރަރިޒަމްއިން ެނިެެގެ މެންދެްނެމައްސަލަ

 ފުލުހުންގެެބަްނދުގައިެބަަހއްާޓފައެވެ.

ެ

4.7 ެ ެަމތިން، ެގޮތުގެ ެބުނެަފއިވާ 22ެެމަތީގައި ެބަންދ2015ެެުފެބްރުއަރީ ެފުލުހުންގެ ެފެށިގެން ެރަށުންެދުވަހުން ގައި،

ެހުންަނން ެމުބޭރުގައި ެރައީްސ ެސަބަބުން ެޖެހުމުގެ ެޓެރަރިޒަމްެގ ެއުފުލުުނ ެމަްއޗަށް ެނަޝީދުގެ ާއެދަޢުވާޙައްމަދު

ެއެ ެކުރުމަށްޓަކައި ެމަސައްކަތް ެބަރީޢަވުމަށް ެުކށުްނ ެނުިލބެއެވެ.ގުޅިގެން ެަވގުތެއް ެިއތުރަށްެެކަީށގެންވާ މިކަން

ެ ެެޓރަރިޒަމްގެ ެޮގސްފައިވަނީ، ެގޯސްވެގެން ެދަޢުވާެކުށުގެ ެައޑުއެހުންތައް، ެޝަރީޢަތުގެ 2015ެެފެބްރުއަރ23ެެީގެ

ެފެށިެގން ެދުވަހަކުެދުވަހުން ެހިމަނައިގެްނ(ެރެއާެކޮންމެ ެބަންދުވެސް ެ)ހަފްތާ ެގޮތަކަށް ެކަހަލަ ެްކރިމިނަލްެއި ދުވާލު

 ފައިވާތީވެެއެވ.ަލެތާވަލުކޮށް،ެިހންގަމުންެގެްނޮގސްކޯޓުންެމައްސަ

ެ

4.8 ެ ެއުފުލުނު ެމައްޗަށް ެނަޝީދުގެ ެމުޙައްމަދު ެކުށުގެރައީސް ެގުޅިެދަޢުވާެޓެރަރިޒަމްގެ ެވަކީލުންެގެއާ ެޤާނޫނީ ގެްނ

ެނަޝީދަްށެ ެމުޙައްމަދު ެރައީސް ެހެދުމަށް ެދައްކައި ެވާަހކަ ެދިފާޢުގައި ެތައްޔާރުވެ، ެމައްސަލައަށް އެހީތެރިކަމާއެުކ

ެޝަރީ ެތަކުރާރުކޮށް ެކަމަށް ެބޭނުްނާވ ެވަގުތު ެއެކަީށގެންވާ ެއެދެވުނެވެ. ެމަޖިލީހުގައި ެހުޅުމާލޭެޢަތުގެ ޙަޤީޤަތުގައި

ެކޯޓުަގއި ެާޤނޫނުލްެބެެލުވނުެމެޖިސްޓްރޭޓް ެކުރީގެ ެއުޤޫބާެމައްސަލަައކީ، ެއ81ެުތުެގ ެދަށުން ެމާއްދާގެ ފުލުުނެވަނަ

ެަމއްސަލައެެވ.އެއްެދަޢުވާ ެމައްސަލައެކެެވ.ެެެގެ ެހައްޔަރުކުރުމުގެ ެޚިލާަފށް ެޤާނޫނާ ެމީހަކު ެުނކުރާ ެކުށެއް ެއއީ

ެއުފުލާފަިއަވނީ ެމައްަޗށް ެނަޝީދުގެ ެމުޙައްމަދު ެރައީސް ެކޯުޓގައި ެެކްރިމިނަލް ެކުށުގެ އެކެެވ.ެދަުޢވާެޓެރަރިޒަމްެގ

ެެމައްސަލައިގެ ެކުރުމަށް ެިދރާސާ ެިލޔެކިޔުންތައް ެއެުދމުން ެވަކީލުްނެގެފަރާތުން ެދިނުމަށް ެފުރުޞަތު 3ެއެކަީށގެންވާ

އަހަރުވަންދެންެއެމައްސަލައިގެެޑޮކިޔުމަންޓްސްެހަމަެއެވަކީލުންގެެއަުތގައިެހުރިކަމަށާއިެއެހެންކަމުން،ެމައްސަލައަްށެ
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ެޤަބޫއެ ެތައްޔާރުެވފައިވާޭނކަމަށް ެަވރަށް ެވަނީެކަީށގެންވާ ެބެންުޗން ެާޤޟީންގެ ެބެއްލެވި ެމައްސަލަ ލުކުރައްވާަކމަށް

ެއެހެންނަމަެވސް ެކޮށްފައިވާެެ،ވިދާޅުވެަފއެވެ. ެޤަޟިއްޔާަގިއ ެހުށަހެޅުނު ެކޯަޓށް ެމެޖިސްޓްރޭޓް ެހުޅުމާލޭ ކުރިން

ެދަޢުވާއަކަށްވާތީ ެތަާފތު ެދަޢުވާއަކީ ެމުޙައް، ެދަޢުާވިއްނެރައީސް ެއެ ެތައްޔާރުވެފައިވާނީ ެއޭރު ެނަޝީދު މަދު

ެއަލަށްެ ެމުޅިން ެަވޒަންުކރުމަކީ، ެހެކިތައް ެބިނާކުރުމަށްޓަކައި ެދިފާޢު ެދަޢުާވެގ ެެޓެރަރިޒަމްގެ ެއަދި، ބަރީޢަވުމަށެވެ.

ެ ެމަސައްކަތަކެވެ. ެއަުއ ެފަށަންޖެހޭ ެާޤނޫނުލްކުރީގެ ެދ81ެެަޢުޤޫބާުތެގ ެކުރެވުނު ެދަށުްނ ެމާއްދާގެ ވާަގިއެޢުވަނަ

ެއުން ެޞުޘާބިތުކުރަންޖެޭހ ެަދޢުވާގެ ެކުށުގެ ެުކރި ެހިންގިކަމަށް ެޢަމަލެއް ެޓެރަރިޒަމްގެ ތަްއެއުންުޞރުރުތަާކއި،

 ތަފާތުވާތީ،ެދިާފޢުެބިނާކުރަންޖެހޭނޭެއަސާސްތަކާއިެކުރަންޖެހޭެދިރާސާތައްެވސްެތަފާތެވެ.

ެ

ެއެެ 4.9 ެލިޔެކިޔުްނތައް ެމައްސަލައިގެ ެހިންގި ެކޯޓުަގއި ެނަޝީާދެކޯެެކްރިމިނަލް ެމުޙައްމަދު ެރައީްސ ޓުން

ެ ެފާހ1125ެަޙަވާުލކޮށްފަިއަވނީ، ެއެއްވެސް ެއެކުަލވާލާފަިއާވ ެމައްޗަށް ެއަދިެޞަފްޙާެގ ެނެތް ގަކުރުމެްއ

ެނެތްތަރުތީބުކު ެޮގުތގައެވެ.ލިޔެކިޔުެރުމެްއ ެތެރޭގައި،ެންތަކެއްގެ ެކޯޓުަގއިެއޭގެ ެމެޖިސްޓްރޭޓް އުފުލުނުެެހުުޅމާލޭ

ެހުޘާބިުތކުެެދަޢުވާ ެރިލައިޑްރުމަށް ެކްރިެއެވިޑެެއަޕްއޮންެށަހެޅުނު ެއާއި ެއުްނސް ެކޯޓުަގިއ ެފުމިނަލް ޓެަރރިޒަމްގެެލުނު

21ެ.ެމިގޮތުންެއެކުެުޖމްލަެއެވިޑެންސްެމުޅިންެތަފާތެވެެއަްޕއޮންެޘާބިތުކުރުމަށްެހުށަހެޅުނުެރިލައިޑްެދަޢުވާެކުށުގެ

ެފާހަގަކުރިފަިއވެއެވެ. ެއިދާެއައިޓަެމއް ެދައުލަުތެގ ެތެރޭަގއި ެކޯޓުތަުކެގެއޭގެ ެލިޔެކިއުމާއި، ެދޫކޮށްފަިއާވ ރާތަކުްނ

 ނިންމުންތަކާއި،ެހެކިންގެެބަާޔނާއިެއަދިެއޯޑިއޯ/ވީިޑއޯެހެކިެހިމެނެއެވެ.ެެ

ެ

ެގޮތަށް 4.10 ެބުނެަފއިވާ ެެމަތީގައި ެކުށެއްގެ ެޖިނާއީ ެކަމަކަށް ެފުރަތަމަ ެހުރިއިުރ، ެަމއްޗަށްެދަޢުވާެަކންކަން ެމީހެއް އެއް

ްށެމަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައިެދިާފޢުެބިނާކުރުމުެގެގޮތުންެދައްާކނެެވާހަކަާއއި،ެހެކިންގެެއުފުލުމުންެކުުށންެބަރީޢަވުމަ

ެއިޢުތިރާޟު ެކަންކަަމށް ެފާހަގަކުރާ ެމަޖިލީހުގައި ެޝަރީޢަތުގެ ެޙުއްޖަުތެދެބަޔާންތަާކއި ެގޮތުން އްކުމާިއެކޮށް،ެޤާނޫނީ

ެކޮންމެ ެނަފީކުރުން ެހެކި ެއެހެނިހެން ެހުށަހެޭޅ ެުގޅިގެން ެތަފާެމައްސަލައާ ެއޮންނަނީ ތުޮކްށެމައްސަލައެއްަގިއެވސް

ެ ެޚާއްޞަކޮށް ެަވކިން ެކަމުަގއެވެ. ެކަންތައްތައް ެމައްސަލައަކާިއ3ެެކުރަންޖެހޭ ެޖިނާއީ ެއަތުވެދާނެ ެޙުކުެމއް އަހަރުގެ

10ެެ ެުކރަންޖެހ15ެެޭއަހަރާއި ެމައްސަލާގައި ެލިބެވޭ ެއަދަބު ެމައްސަލައެއްގައި،ެބޮޑު ެއަުތެވދާނެ ެޙުކުމެއް އަހަރުގެ
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ެވެފައި،ެބުރަވާނެކަ ެއިުތރު ެމަސައްކަތް ެކުށްކުށުގެ ެބޮޑެތި ެޖިނާއީ ެަބލަންޖެހޭނެއެވެ. އުފުލުމުން،ެކުށުެގެެަދޢުވާމަށް

ެުމްއދަތުވެސްެ ެިލބިދީފައިވާ ެއެމީހަކަށް ެހޯދުމަްށ ެަވކީލަކު ެޤާނޫނީ ެއިްޚތިޔާރުުކރާ ެއެމީހަކު ެމީހަކަށް ތުހުމަތުގައިވާ

ެފާހަގަކުރަމެވެ. ެއިތުރުކަްނ ެއަޅާބަާލއިރު ެމައްސަލަތަކާ ެބަރީޢަެއެހެން ެިދނުމުގަިއެކުށުން ެވަގުތު ެއެކަީށގެންވާ ވުމަށް

ެ ެކުށެއްގެ ެވަކީންނެެވ. ެމައްސަލައަކަށްމެ ެކޮްނމެ ެހައްޔަރުކުތުުހމަތުބަލަންވާނީ ެމީހަުކ ެހިންގަންޖެހޭެގައި ރެވޭހިނދު،

ެކަމަްށެއިޖުރާއާ ެބަލައިގެްނ ެއެމައްސަލަައކަށް ެބާވަތުްނ ެމައްސަލައެއްގެ ެކޮްނމެ ެަބލަންވާނީ ެހިންގުމުަގއި ތުތައް

ެދި ެނަންބަރު ެކޯޓުެގ ެސުޕްރީމް ެނުކުތާތަކުގSC-A/19ެެ/2010ވެހިރާއްޖޭގެ ެފާހަގަކުރެވުނު ަވަނ1ެެެޤަޟިއްޔާގެ

ެޙައްޤުަތއްެެނަންބަރުގެ ެއަސާސީ ެއެހެނިހެން ެހިންގުމުގަިއ ެޝަރީޢަތް ެފާހަގަކޮށްފަިއާވތީ، ެގައި )ބ(

ެރިޢާޔަތްކުރެވެންޖެ ެވަކިން ެމައްސަލައަކަށްެމ ެކޮންމެ ެބަލަންޖެހެއެވެ.ލިބިދިނުމުގަިއެވސް އެހެްނކަމުްނެެޭހކަމަށް

ެމައްސަލާގައިމި ެމައްސަލަެ، ެޢާންމުކޮށް ެކޯޓުްނ ެކްރިމިނަލް ެޢަދަދާއި، ެހެކިތަކުގެ ެލިޔުންތަކާއި، ހުށަހަޅާފައިާވ

ެކަން ެެއންމެހައި ެވަށަިއގެންވާ ެމައްސަލައިގެ ެބާރުމިނަށާއި، ެމިކުރިއަށްެގންދާ ެބަލާއިރު، ެގެކުށުެމައްސަލާގައިަކމަށް

 ބަރީޢަވުމަށްެއެކަީށގެންވާެވަގުތުެދީފައިވާެނުވާަކންެސާފުވެއެވެ.ެތުންތުހުމަ

ެ

ެސިިވްލެ 4.11 ެއޮން ެކޮަވނަންޓް ެއިންޓަރނޭޝަނަލް ެމުޢާހަދާއެއްކަމަށްވާ ެބައިނަްލއަޤްވާީމ ެބައިވެިރވެފައިވާ ދިވެހިރާއްޖެ

ެއާ ެގެ ެރައިޓްސް ެޕޮިލޓިަކލް ެއެންޑް ެކުށެއްގެެ(b)(3)14ިޓކަލް ެެގަިއ ެދިފާޢު ެމީހާއަށް މަށްެިބނާކުރުތުުހމަތުކުރެވޭ

ެަވޞީ ެވަގުތާިއ ެުބނެފައިެވއެވެ.އެކަީށގެންވާ ެިލބިދޭްނޖެހޭނެކަމަށް ެބަޔާންޮކށްަފއިވާެޤާނޫނުއަސާސީަގއިެަލތްތައް

ެއުަޢމަލުކުރަމުެމުޖުތަމަޢުތަކުަގއިެދިމިޤްރާތީެތަޙްޒީބުެެލިބިދިނުަގއިެެޙައްޤުަތއް ލުަތއްެޞޫންދާ

 އެވެ.ެބަޔާންކޮށްފައިވެެމާއްދާަގއިެެވަނ68ެަެނޫުނއަސާސީގެޤާެއިނަގަހަްއޓާންާވެނކަމުގަ

ެ

ެޤަ .5 ެހުށަހެޅުނު ެކޯޓަށް ެކްރިމިނަލް ެމައްޗަށް ެނަޝީދުގެ ެމުޙައްމަދު ެހެިކެޟިއްޔާެރައީސް ެކިތާބީ ެއަދި ެޝަފަޙީ ގައި

ެތަުޢނުކުރުމާއިބަލަިއގަތުމާއި،ެހުށަހެޅިފަ ެހެއްކާމެދު ެޙާެދި،ެއިވާ ެހެކިން ެފާޢީ ެލިިބދިނުމުގައިާއއި،ެޟިރުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު

ނޑިހެކިެވަަޒންކުުރމުގައިެކްރިމިަނލްެކޯޓުގެެ ވަނަެމާއްދާގެެ)އ(51ެެޔާރުންެޢަމަލުކުރައްވާަފއިވަީނެޤާނޫނުއަސާސީގެެފަ

 އިންެކަަށވަރުޮކށްދީފައިވާެަޙްއޤަށްެއުނިކަންެއަންނަޮގތަށްެަކން.
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ެ

ެދަ 5.1 ެކޯޓަށް ެޚިާލފަށްެކްރިމިނަލް ެއުޞޫލުތަކާ ެޤާނޫނީ ެރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ެބަލައިގަތުމުަގިއ ެހެކި ެހުށަހެޅި އުލަތުން

 ޢަމަލުކޮށްފައިުވން.

 

ެކުރިއަށްދި 5.1.1 ެމައްސަަލ ެކޯޓުގައި ެހުށަހެޅުކްރިމިނަލް ެމައްަޗށް ެނަޝީދުގެ ެމުޙައްމަދު ެރައީސް ނުެޔަިއރު،

ްއޗަށްެސީދާެދަލީލުކޮށްދޭެހެކިތަކުގެެޮގތުަގިއެހިނގާަފއިވާކަމުގެެމަެުކރަންެބޭނުންވާެވާޤިޢާޘާބިތުެދަޢުވާެ

ޮއޕަރޭޝަންެލިަބޓީެޝީލްޑް(ެ-)އޮޕަޭރޝަންެޕްލޭނ98ެެްންފައިވާެޑޮިކުއމަންޓްެނަންބަުރެކޯޓުންެބަަލއިގެެ

ެ ެނަންބަރު ެޑޮކިއުމަްނޓް ެޑޮކިއުމަންޓ99ެެްއާއި ެާއއި ެރިޕޯޓު( ެދުވަހު ެޝީލްޑްގެ ެލިބަޓީ )އޮޕަރޭޝަްނ

ެ ެާއއ2012ެެިެޖެނުއަރ17ެީ)105ެނަންބަރު ެޓްރާންސްކްރިޕްޓް( ެޖަލްސާެގ ެބޭއްވުނު ދުވަހު

ޒްގެެނޫސްެމިނިސްޓްރީެއޮފްެފޮރިންެއެފެއާެދުވަހ2012ެުޖެނުއަރ17ެެީ)107ެޑޮކިއުމަންޓްެަނންބަރުެ

ެޑޮކިއުމަ ެއާއި، ެބަޔާން( ެނަންބަރު ެާއިއެ)ކްރައ117ެިންޓް ެރިޕޯޓު( ެއެގްޒެމިނޭޝަން ެސީން މް

ެ ެަނންބަރު ެނޫސްެ)މ127ެިޑޮކިއުމަންޓް ެސެކިއުރިޓީގެ ެނޭޝަަނލް ެއެންޑް ެޑިފެންސް ެއޮފް ނިސްޓްރީ

ެ ެަނންބަރު ެޑޮކިއުމަންޓް ެއާއި ެޢަބްދ178ެެުބަޔާން( ެ)ޤާޟީ ެފޮނުވިެهللا ެވަީކލު ެޤާނޫނީ މުޙައްމަދުެގ

ެމުޙައްމަދުގެެޤާނޫނީެވަކީލުެފޮނުވިެސިޓީ(هللاެ)ޤާޟީެޢަބްދ179ެުސިޓީ(ެއާއިެޑޮކިއުމަންޓްެނަްނބަރުެ

ެނަންބަރުެއާއި 181ެެެޑޮކިއުަމންޓް ެބަޔާން( ެނޫސް ެކޮމިޝަންގެ ެސަރވިސް އާިއެ)ޖުޑީޝަލް

ެަނންބަރު 22ެެ)281ެެޑޮކިއުމަންޓް ެވީޑިއޯ(2012ެެޖެނުއަރީ ނޑުެސަރަޙައްދުގެ ާއއިެދުވަުހެގެރާޅުގަ

ނޑުެސަރަޙައްދުގެެވީޑިއޯ(ެާއިއ2012ެެޖުލައ2ެެި)282ެޑޮކިއުމަންޓްެަނންބަރުެ ދުވަހުގެެުއސްފަސްގަ

ެ ެނަންބަރު ެޖެނ18ެު)283ެޑޮކިއުމަންޓް ެސިއްރ2012ެެުއަރީ ެޭބއްވި ެފުލުހުންނާއެކު ދުވަހު

ެވާހަކަ( ެބުނާ ެދެއްކެވިކަމަްށ ެނަޝީދު ެމުޙައްމަދު ެރައީސް ެހުށަހެޅުނުެެބައްދަލުވުމުގަިއ ެގޮތުަގިއ ގެ

ެްކލިޕް ެކުރިކަންެއޯޑިއޯ/ވީޑިއޯ ީސާދެއަކީެރައީްސެމުޙައްމަދުެނަޝީދުގެެޢަމަލަކުންެޓެރަރިޒަމްގެެކުެށއް

ެއއީެރައީްސެެކަމަށްެަޝރުޢީެއަދިެޤާނޫނީެހަމަތަކުންެބެލެވޭނޭެެހކިތަކެއްެނޫނެވެ.ހެކިތަކެއްެދަލީލުކުރާ
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ެ ެުކރިކަން ެކުށެއް ެޓެރަރިޒަމްގެ ެނަޝީދު ެިލޔެކިޔުންތަަކްށެޘާބިތުމުޙައްމަދު ެމަތީގަިއެބުނެވިދިޔަ ާވކަމަށް

 ށްެާވތީއެވެ.ޚިލާފަށްކަމަެވަނީެއިސްިތޚްލާޞްކުރުމުެގެއަސާސްއާކްރިމިނަލްެކޯޓުންެރިޢާޔަތްކޮށްފައި

 

ޤަޟިއްޔާގެެޝަރީޢަތަށްެފާހަގަކުރެުވުނSC-A/01ެެ/2012ދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުެގެނަންބަރުެ 5.1.2

ެ ެއިޞްޠ5ެިނުކުތާތަކުގެ ެާޤޫނނީ ެަކނޑަައޅާފައިވަނީ ެނަްނަބރުގައި ެވަނަ ެމީހަުކެާލްޙގައި ެދެޭވނީ ެހކި

ެ ެއޭނާގެ ެއަުޑެއހި،ެނުވަތަ ެދުށް،ެނުވަތަ ެއަމިއްަލެލޮލުން ެތެރެއިްނެޙިއްސަކަްށެއޭނާގެ ެޙިްއސުގެ ފަސް

ެއެހެންނަެއެނގިަފއިވާ ެރައީެަކމަކާމެދުގައެެވ. ެކޯޓުަގއި ެކްރިމިނަލް ެނަޝީދުގެެމަވެސް، ެމުޙައްމަދު ސް

ޟިރުކުރެވުނުެހެކީންގެެތެރޭަގއިެހިމެނޭ،ެުކރުމަށްޓަކައިެޙާެޘާބިތުދަޢުވާެެމައްސަލާގައިެމައްޗަށްެހިންުގނުެ

ެއަޙްމަ ެއާއި ެޖަމްޝީދު ެޢަބްދުލްމަންނާނުމުޙައްމަދު ެއާިއ ެޝާކިރު ެބުނެވިދިަޔެޔޫސުފްެދު އަކީ

ެެމައްސަލާގައި ެކުށް ެލޮލުންެޘާބިތުޓެރަރިޒަމްގެ ެއަމިްއލަ ެހިނގާަފއިވާަކން ެވާިޤޢާތައް ެބޭނުންވާ ކުރަްނ

 ދުށް،ެނުވަތަެައޑުއެހި،ެނުވަތަެފަސްެޙިއްސުެގެތެރެއިންެޙިްއސަކަށްެއެނގިަފއިވާެަބއެއްވެްސެނޫނެވެ.

 

ެދިވެހިރާއް 5.1.3 ެނަްނބަރު ެހައިކޯޓުގެ HC-A/191ެެ/2013ޖޭގެ ެމީހާގެެެަވނީ،ޤަޟިއްޔާަގއި ެލިބުނު އަނިޔާ

ެ ެކަމުގައިެއަނބިމީހާ، ެހެކިަބހެއް ެފުށުއަރާ ެމަސްލަޙަތު ެހެކިބަހަީކ ެއެއްކޮަޅށްދޭ ެމީހާއާ ެލިބުނު ައނިޔާ

ެއެހެންނަ ނޑައަޅާަފއެވެ. ެކަ ެކޯބެލެވޭޭނކަމަށް ެކްރިމިނަލް ެރައީެމަެވސް، ެމުޙައްޓުަގއި ެނަޝީުދެގެސް މަދު

ެ ެހިްނުގނު ެެމައްސަލާަގއިމައްޗަށް ެޘާިބތުދަޢުވާ ެކުރުމަށްޓަކަިއ ެހިމެނޭ،ެހުށަހެޅުނު ެތެރޭގަިއ ހެކީންގެ

ެޢަބްދު ެއިސްާޤޟީ ެކޯޓުގެ ެކްރިމިނަލް ެހެކިބަްސެهللا ެޝަރީފްގެ ެއާމިނަތު ެއަނބިމީހާ މުޙައްމަދުގެ

 ދިޔަެޤަޟާޢީެނިންމުމާެޚިލާފަށެވެ.ކްރިމިނަލްެކޯޓުންެހޯދައިެއެެހެކިބަސްެޤަބޫލުޮކށްފައިވަނީެބުނެވި

 

ެލިބިދާނޭކަުމެގެ 5.1.4 ެލާބައެއް ެސަބަބުްނ ެދިނުމުގެ ެއެހެކިބަސް ެއޭނާ ެހެކިބަހަކީ ެދޭ ެމީހާ ހެކިބަސްދޭ

ެމާތް ެހަމައެކަނި ެނެތި ެބިރެްއވެސް ެވެާދނޭކަމުގެ ެގެއްލުމެއް ެޭދެهللاޢުއްމީދެއްނެތި ެވަޖުޙުފުޅަށްޓަކައި ގެ

ެކަށަވަރުވާްނވާނޭކަމަށް ެެހެކިބަހެއްކަްނ ެނަންބަރު ެހައިކޯޓުގެ HC-A/58ެ/2011ދިވެހިރާއްޖޭގެ
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ެއެެހންނަެޤަޟިއްޔާިއން ެަކނޑަައޅާފައެވެ. ެރައީވަނީ ެކޯޓުަގއި ެކްރިމިނަލް ެމުޙައްމަުދެމަވެސް، ްސ

ެ ެހިންގުުނ ެމަްއޗަށް ެެމައްސަލާގައިެނަޝީދުގެ ެޙާޘާބިތުެދަޢުވާ ެހެކީންގެެކުރުމަށްޓަކައި ޟިރުކުރެވުުނ

ެ ެހިމެޭނ، ެަޢްބދުލްމަންނާނުެމުޙައްމަދުތެރޭގައި ެއާއި ެާޝކިރު ެއަޙްމަދު ެއާިއ އަކީ،ެޔޫސުފްެޖަމްޝީދު

ަގއިެހެކިބަސްދޭެގޮަތކުންެއެމީހުންެއަދާކުރަމުންދިޔަެވަޒިފާިއންެަވކިކޮށްފާނޭކަުމެގެބިރުެއޮްތެއެމައްސަލާ

ެފަ ެމުޙައްމަދުެނަޝީދުގެ ެރައީސް ެމަޖިލީހުަގއި ެކޯޓުގެެޝަރީޢަތުގެ ެކްރިމިނަލް ރާތުންެފަރާތްތަކެއްކަަމށް

ެރިާޢޔަތްކުރެއްވު ެވަރަކަށް ެއެއްވެްސ ެއެަކމަށް ެފުލުހުންެފާހަގަކޮށްފަިއީވނަމަވެސް، ެބުނެވިދިަޔ މެްއނެތި

ެއިސްެވެޙާ ެޤަބޫލުކޮށްފައިވަނީ ެހެކިބަސް ެއެ ެހޯދައި ެކޯޓުން ެކްރިމިނަލް ެހެކިބަސް ެެއމީހުންގެ ޟިރުކޮށް

ބިރުެމިެހެކީންެގެެގެއްލުމުގެމަތީންެވަޒީފާެެގެބުނެވިދިޔަެގޮތުެެބުނެވުނުެހައިޯކޓުގެެނިންމުމާެޚިލާފަށެެވ.

ެއޮތްިއރު ެެ،މައްޗަށް ެހެކީންނަކީ ެއެ ެނަންބަރު ެކޯޓުގެ ެސުޕްރީމް SC-A/36ެ/2011ދިވެހިރާްއޖޭގެ

ެ ެުނކުތާތަކުގެ ެފާހަގަކުރެވުނު ެޝަރީޢަތަށް ެޤަޟިއްޔާގެ ެގައި ެ)ހ( ެފަދަ ެކިބައިގަިއެބުނެފައިވާ ހެކިންގެ

ެތެ ެޝަރުޠުތަކުގެ ެއަސާސީ ެލާޒިމުވާ ެލިބިެގންވުމާިއ،ެހުރުން ެިއޚްތިޔާރު ެމިނިވަން ެބުާނ ރޭގައި

 ވަކިފަރާތަކަށްެނުޖެހިެހެކިބަސްެދެވިދާނޭފަދަެބައެއްެނޫނެވެ.

 

ެހަމަތަ 5.1.5 ެޤާނޫނީ ެއަދި ެޝަރުޢީ ެހެކިބަހަކީ ެދޭ ެނަޒާހަތްތެިރެހެކިން ެބަލައިގަެނވޭފަދަ ެޝަރީޢަތަށް ކުން

ެއަ ެޝަރީޢަތުެގ ެހެިކބަހެއްކަން ެނެިގފައިވާ ެަފރާތުން ެއިސްނެުގމުންެހެކިންގެ މިއްަލ

ޤަޟިްއޔާގައިެވަނHC-A/163ެެީ/2013ކަށަވަރުކުރަްނާވނެކަމަށްެދިވެިހރާއްޖޭގެެހައިޯކޓުގެެނަންބަރުެ

ެ ނޑައަުޅއްވާަފއެވެ. ެނަޝީދުެގެކަ ެމުޙައްމަދު ެރައީސް ެމަތިން ެއެއްގޮްތވާގޮުތެގ ެއުޞޫލާ ބުނެވިިދޔަ

ެެމައްސަލާގައި ެހެކިންގެޘާިބތުދަޢުވާ ެހުށަހެޅުނު ެއާިއެެތރޭެުކރުމަށް ެޖަމްޝީދު ެމުޙައްމަދު ެހިމެނޭ ގައި

ެއާއި ެޞާބިރާ ެއާއި ެޔޫސުފް ެޢަބްދުލްމަންނާނު ެއާއި ެޝާިކރު ެޤާީޟެެއަޙްމަދު ެއަދި ެޝަރީފް އާިމނަތު

ެޢަބްދު ެކްރިމިނަލްެهللا ެކަށަވަރުކޮްށފައެއްުނވެއެވެ. ެކޯޓުން ެްކރިމިނަލް ެނަޒާަހތްތެރިކަން މުަޙއްމަދުގެ

ެޢަމަލުކުރުމުންެ ެމިގޮތަްށ ެބުނެވުުނެހެކިންނަީކެެކޯޓުން ެިއސްވެ ެފަރާތުން ެނަޝީދުގެ ެމުޙައްމަދު ރައީސް

ެއެމީހުންެގެ ެދިނުމުގައި ެހެކިަބސް ެގޮތުން ެކަށަވަރުކުރުމުގެ ެނޫންކަން ެނުވަަތ ެބައެއްކަން ނަޒާހަތްތެރި
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ެ ެކޮބައިކަމާއި، ެތަޢައްޞުބެއްެނިތެމަޤްޞަދަކީ ެއަދި ެނެތްކަާމިއ، ެނުވަތަ ެއޮތްކަން ެމަޞްލަޙަެތއް ާޒތީ

ެސުވާލުކުުރުމެގެހެކި ެހެކިންނާ ެދެނެަގތުމަށްޓަކައި ެޫނންކަން ެނުވަތަ ެބައެްއކަްނ ެދީފާނެ ބަސް

ެވަނީެ ނޑިާޔރުން ެފަ ެބެއްލެވި ެމައްސަލަ ެއެދުމުންވެސް ެޝަރީޢަތުގަިއ ެތަކުރާރުކޮށް ފުރުޞަތުދިނުމަށް

ެނޫން ެބައެްއ ެނަާޒހަތްތެރި ެެހކިންނަކީ ެބައެއް ެމީގެތެރެިއން ެައދި ެނުދީފައެވެ. ކަންެއެފުރުޞަތު

ދަލާލަތުކޮށްދޭެކިތާބީެހެއްކާއި،ެއިސްވެެފާހަގަކުރެވުނުެކަންަކމާެގުޅޭގޮތުންެމަތީެމަރުޙަލާގެެކޯޓުތަުކްނެ

ނިޑޔާރުންވަނީެ ެފަ ެބަަލިއަގތުމަށް ެެއތަކެތި ެުހށަހެޅުމުން ެޝަރީޢަތަށް ެނިންމުންތައް ނިންމާފައިވާ

ެޢަމަލުކުރިއިެއިޢުތިރާޟްކޮްށފައެވެ. ެމިގޮތަށް ެކޯޓުްނ ެހެކިްނެގެކްރިމިނަލް ެހުށަހެޅިފައިވާ ރު،

ެބަލަންޖެޭހެޢަ ެތެދުކަަމށް ެއުފެދިފައިާވނަމަ،ެއެއީ ެއެކަށީގެްނާވެމިންވަރަށްެޝައްކުތަކެއް ދުލުވެރިކަމާމެދު

ެނަްނބަރުެ ެހައިޯކޓުގެ ެލިބިދޭންޖެހޭނެކަން ެފުރުޞަތު ެހުށަހެޅުމުގެ ެޤަރީާނ ެއަދި ެހެކި ެެެެފަދަ

2010/HC-A/103ެެ 5ެެޤަޟިްއޔާގެ ެނަންބަރުގެ ެވަަނ ެއުޞޫލުްނެ)ށ( ެަބޔާންކޮށްފައިވާ ަގއި

 އެނެގއެެވ.

 

ެޘާމައްެޖިނާއީ 5.1.6 ެސަލަތައް ެނުވަތަ ެނިޒާމުގަިއ ެއިޖުރާޢީ ެބިތުުކރުމުގެ ެބެލުމުގައިެޖިނާއީ މައްސަލަ

ނޑިޔާރުން ެދައުރެކެވެ.ފަ ެއީޖާބީ ެދައުރަކީ ެެެގ ެނަންބަުރެމިކަން، ެހައިޯކޓުެގ ެެދިވެހިރާއްޖޭގެ

2013/HC-A/180ެިނޑ ެފަ ެދައުރެއްަކްނެޤަިޟއްޔާަގއިވެްސ ެއީޖާީބ ެދައުަރކީ ޔާރުންގެ

ެ ެ ނޑައަޅާަފއިެވއެވެ. ެބަލަންާވީނެކަ ނޑިޔާރުން ެފަ ެނިންމުމުގައި ެމައްސަލަތައް ެޖިނާއީ ވީާމ،

ނޑިޔާރުންގެެކުރިމައްޗަށްެހުށަހަޅޭެހެކިތަކާެދަލީލުތަކަށެވެ.ެއަދި،ެ ުޙކުމެއްެކުރަންާވީނެެމައްސަލާގައިފަ

ެދަލީ ެހެކިތަކާއި ެހުށަހެޅޭ ެމިގޮތުން ެއިސްތިްނތާޖުތަކުގެ ެުކރެވޭ މައްޗަށްެެ(conclusions)ލުތަކުން

ެމިންވަރަ ެގާތްކުރާ ެޔަޤީނާ ެބުރެވެހުރެ، ެއިޤުތިނާޢު ެއެއްވެްސެޙާލެއްގަިއެެ(convince)ށް ވެގެންނެވެ.

ެޘާބިތުެދަޢުވާ ެދަޢުވާ ެުކރުމަށް ެހެއްކާއި، ެހުށަހަޅާ ެފަރާތުން ެފިޔަވައިކުރާ ެހެކިްނ ެ،ދަީލލުތަކާއި

ެބޭ ނޑިޔާރުން ެފަ ެިއސްނެގުމަށް ެއަމިއްލަ ނޑިޔާރުންެގ ެފަ ެހެއްކާއިނުންވެގެން ެއެހެން ެ،ިއތުރު

ެެ،ދަލީލުތަކާއި ނޑިޔާރުންގެ ެފަ ެގެނަުއމަކީ ެޝަރީޢަތަށް ެތެރޭގަިއެމަސްއޫލިއްޔަތުެހެކިން ތަުކެގ
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ޤަޟިއްާޔެގSC-A/34ެެ/2011ހިމެނޭކަމެއްެނޫނެވެ.ެމިކަންެިދވެހިރާއްޖޭގެެުސޕްރީމްކޯޓުގެެަނންބަރުެ

ެާފހަގަކުރެވުުނެުނކުތާތަކުގެެޝަރީޢަތަ ެމަބްދަޢުތަކުްނ6ެެށް ެޖިާނއީ ެބަޔާންޮކށްަފއިވާ ެނަްނބަރުަގއި ވަނަ

ެަކން ެކޯޓުަގއިެެހާމަވެއެެވ. ެކްރިމިަނލް ެމައްޗަށް ެނަޝީދުގެ ެމުޙައްމަދު ެރައީސް ެއިރު، ެއޮތް މިހެން

ެ ެޓެަރރިޒަހިންގުނު ެމްގެ ެފަރާތުންެެމައްސަލާގައިެކުށުެގ ެދައުލަތުގެ ެޘާބިތުކުރަން ހުށަހެޅިެެމައްސަލަ

ެަޢބްދު ެޤާޟީ ެކޯޓުެގެއިސް ެކްިރމިނަލް ެހިމެނޭ ެތެޭރަގއި ެޙާޟިރުކުަރންެهللاެހެކިންގެ ެބޭނުންމުަޙއްމަދު

ެދަުއލަތުން ނޑައެޅިގެންެނުވާކަމަށް ެެވެސް،ބުުނމުންެކަ ެމައްސަލަ ެޭއާނެބައްލަވާ ނޑިޔާުރންވަނީ ފަ

ެގޮުތގައި ެެ،ާޙޟިރުޮކށްެހެއްކެއްގެ ެމައްޗަްށެެޙައްމަދުމުެރައީސްެ،ހެކިބަސްނަަގއިއޭނާގެ ނަޝީދުގެ

هللاެޢަބްދުއިސްެާޤޟީެގޮުތގައިެެސީދާެދަލީލެއްގެތައްެޘާިބތުކުރަންެވާޤިޢާެޓެރަިރޒަމްގެެކުށުގެއުފުލުނުެ

 ެހކިބަހަށްެބަްއލަާވފައެވެ.މުޙައްމަދުގެެ

ެ

ްށެއަނިާޔެލިބުނުކަމަެމަްއސަލާގައިރައީސްެމުޙައްމަދުެނަޝީދުގެެމައްޗަށްެކްރިމިނަލްެކޯޓުަގއިެހިންގުނުެ 5.1.7

ެަޢބްދުެބުނާ ެޤާޟީ ެއިސް ެަފރާތްކަމަށްެهللاެފަރާތަކީ ެބުނާ ެލިބުުނކަމަށް މުަޙއްމަދުއެވެ.ެއޭނާައީކެއަނިޔާ

ެ ެޓެވީނަމަވެސް، ެވަނީ ެކޯޓުން ެްކރިމިނަލް ެަޢމަލު ެކުށުގެ ެވާޤިޢާތަްއެޘާބިތުރަރިޒަމްގެ ެބޭނުންވާ ކުރަން

ެ ެޘާބިތުހިނގާފައިވާކަްނ ެއިސް ެހެهللاެޢަބްދުެޤާޟީކުރުމަށްޓަކައި ެދަލީލެްއެގެމުޙައްމަދުގެ ެސީދާ ކިބަސް

ބުކަަމްށެެހކިބަސްެނެގިެސަބަގެެމުޙައްމަދުهللاެޢަބްދުެާޤޟީއިސްެެ،ގޮުތގައިެބަލަިއގަނެފައެވެ.ެމިޮގތުން

ެ ެނުކުތާތަުކެގ ެފާހަަގކުރެުވނު ެރިޯޕޓުގެ ެނިމުނުގޮތުގެ ެުބނެފައިަވީނ15ެެޝަރީޢަތް ެނަންބަރުަގއި ވަނަ

ެ ެޢަބްދުޤާ"އިސް ެމަޖިهللاެޟީ ެހެކިަބސްެނެގުމަށްެމުޙަްއމަދުެޝަރީޢަތުގެ ެެއފަރާތުގެ ލީހަށްެޙާޟިރުކޮށް

ެ ެނިންމީ، ެަފރާތުން ެއިސްޝަރީޢަތުގެ ެދަށަްށ ެބެލުމުގެ ެައސްކަރިއްޔާގެ هللاެޢަބްދުެެޤާޟީެެދިވެހި

ެޤާީޟެެމުޙައްމަދު ެއިސް ެފަރާތަކީ ެއެގޭޭނ ެރަނގަޅަށް ެއެންމެ ެޮގތް ެހިނގާދިޔާ ެކަްނ ގެްނދިއުމުގައި

-HC/2012ނަންބަރުެެެހައިކޯޓުގެެދިވެހިރާްއޖޭގެެތީ"ެކަމަށެވެ.މުޙަްއމަދުކަމަށްެޤަބޫލުކުރެވޭެهللاޢަބްދު

A/187ެާެެާއއިޤަޟިއްޔ ެެ/HC-A/282014ަނންބަރު ނޑައަޅާަފއިވަެޤަޟިއްޔާިއން ެއަިނާޔެކަ ނީ

ކުުރމަށްެފުޭދެޘާބިތުތެއްެިހމެނޭެމައްސަލައެއްަގއިެއޭނާެޭދެހެކިބަހަކީެމަްއސަލަެބުނުެމީހާގެެމަސްލަޙަލި
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ެޮގުތގައިެ ެހެއްކެއްގެ ެފަރާތުެގެބަސް ެލިބުނު ކްރިމިނަލްެކޯޓުންެުނބެލެޭވެނކަމަށެވެ.ެއެެހްނކަމުންެއަނިޔާ

ެބަލައިގަނެ ެޮގތުގައި ެހެކިބަހުގެ ެޤަޟިއްޔާިއންެފައިވަނީ ެބުނެވިދިަޔ ެހައިކޯުޓެގ ދިވެހިރާއްޖޭެގ

ނޑައެޅިގެންެޚިާލފަށެވެ. ނޑައަޅާަފއިާވެއުޞޫލާެކަ  ކަ

 

ެމައްސަލަ 5.1.8 ެކޯުޓން ެމައްސަލަތަކުަގއި ެދަށުްނެެޖިނާއީ ެއުޞޫލުތަކުގެ ެރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ޘާބިތުކުރުމުަގިއ

ެމު ެުހށަހަޅާ ެޝަރީޢަތަށް ެގުޅިެގން ެމައްސަލައަާކ ެހުށަހެޭޅ ެަދލީލުތަކުެގެކޯޓަށް ސްތަނަދުތަކާއި،

ެކަމެކެވެ.ެމިކަްނެމިގޮތަށްެއޮުތމުގެެއެންެމެޞަ ެލާޒިމުވެގެންވާ ނޑިޔާރުގެެމައްޗަށް ެެބލުމަކީެފަ އްަޙކަން

ެބޭ ެމުހިއްމު ެޤާނޫނުއަާސސީގެ ެ)ބ(51ެނުމަކީ ެކުށެްއެކުރިކަމުެގެެަވަނެމާއްދާގެ ެޮގތުެގެމަތިން ގައިވާ

ެލިބިގެްނާވެ ެއެމީހަކަށް ެމަސައްކަތްކުރުމަކީ ެބަރީޢަވުމަށް ެކުށުން ެހިނދު ެއުފުލޭ ެމީހެއްެގެމައްޗަށް ދަޢުވާ

ގެެމަތިންެކޮންމެެަގއިވާެޮގތުެވަނަެމާއްދާގެެ)ށ(42ެއަސާސީެޙައްޤެއްކަމަށްވުާމއި،ެޤާނޫނުއަސާސީެގެ

ެމަްއޗަ ެޢަމީހެއްގެ ެހިންގަންވާނީ ެޝަރީޢަތް ެނުޖެހިެށްވެސް ެވަކިފަރާަތކަށް ދުލުވެރިކަމާެއކު

ެއައުްނެ ެއުނިކަމެްއ ެޙައްޤުތަަކށް ެބުނެވިިދޔަ ެބަޔާންކޮށްަފއިާވތީ، ެކަމަށް ހާމަކަމާއެކުަގިއ

ެޝަރީޢަތަެ ެމައްސަލައެއްގައި ެހުށަހެޅޭ ެޝަރީަޢތަށް ެހެއްކާިއެހުއްޓުވުމަްށޓަަކއެވެ. ެބަލައިގަނެވޭ ށް

ެމަތިންެ ެހަމަތަކުގެ ެޤާނޫނީ ެދަލީލުތަކަީކ ެއެެހއްާކއި ެޙާލަތްަތކުގައި ެސުވާލުއުފެދޭ ެެއއާމެދު ދަލީލުތަކަކީ

ެއަިދެއެއީެޞަހޯދާފަ ެއެްއޗެއްކަމާއި ެކަށަވަރުކުރުމަްށޓަކައިވާ ެފިއްަޙެއެއްޗެއްކަން ެޔަވަޅުއިެޝަރީަޢތުން

ނާެއެއްގޮތަށްެހެކިެހޯދިކަންެބެލުމާއި،ެހެކީެގެޗެއިންެއޮފްެކަސްޓަޑީައްށެޖެހެއެވެ.ެމިގޮތުން،ެޤާނޫެއަޅަން

ެތަްޙލީލު ެހިެމނެއެވެ.ެބެލުމާއި، ެއެންގުން ެނަންބަރުެެކުރަން ެހައިކޯުޓެގ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ މިކަްނ

2014/HC-A/49ެެް11ެއަދ8ެެިމަްއސަލައިގެެޞަްފޙާެނަންބަރުެިނންމާފައިވާެެބަަލއިޤަޟިއްާޔއިނ

 ވާހަކަތަުކންެެއނގެއެވެ.ެކޮށްފައިވާޓުންެފާހަގަގައިެެއކޯ

ެ 

5.1.8.1 ެ ެހިންގުނު ެކޯޓުގަިއ ެކްރިމިނަލް ެމައްޗަށް ެނަޝީދުގެ ެމުޙައްމަދު ެމައްސަލާގައިެރައީސް

18ެެ ެސަރވިސްގ2012ެެެޖެނުއަރީ ެޕޮލިސް ެމޯލްޑިވްސް ެދުވަުހ ވަނަ
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ެހުށަހަޅާފައިވާެއޮފިޝަލުންާނެއކުެދެކެވުނުެާވހަކަތަކުގެެއޯިޑއޯެރެކޯޑިންގެކަމަށްެބުނެެ

ެނަންބަރު ެކްލިޕަކ283ީެ)ޑޮކިއުމަްނޓް ެއޯޑިއޯ ެހޯދާފައިާވެެ( ެއެއްގޮތަށް ޤާނޫާނ

ެނޫންކަ ެނުވަތަ ެޞަހެއްކެއްަކން ެއެއީ ެއަދި ެނުލައި ެބެލުމަކާ ެއެއްޗެއްަކްނެްނ އްޙަ

ނޑިާޔރުންވަީނެެވެސްެނުަލއިތަޙްލީލުކުުރމަކައިދެނެގަތުމަށްަޓަކއިެ މައްސަލަެބެއްލެވިެފަ

 ެެއޯިޑއޯެކްލިޕަށްެީސދާެދަލީލެއްގެެުބރަދަންދީފައެވެ.ެބުނެވިދިޔަ

ެ

ެބުެނުވނުެ 5.1.8.2 ެއިތުރުން،ެއިސްވެ ެޕްރޮސިކިއުޓަރެެމައްސަލާަގއިމީގެ ެޘާިބތުކުރުމަށް ދަޢުވާ

ެބޭނުންކުރި ެގޮތުގަިއ ެއެވިޑެްނސްގެ ެއަޕްއޮން ެރިލައިޑް ެހުށަހެޅި މިނިސްޓްީރެެޖެނެރަލް

ިމނިސްޓްީރެ(ެއާއ107ެިމަންޓްެނަންބަރުެޒްެގެނޫސްަބޔާންެ)ޑޮިކއުއާއޮފްެފޮރިންެެއފެ

ެއެން ެޑިފެންސް ެސެކިއުއޮފް ެނޭަޝނަލް ެ)ޑް ެނޫސްބަާޔން ެނަންބަުރެރިޓީގެ ޑޮކިއުމަްނޓް

ެަނންބަުރ127ެ ެ)ޑޮކިއުމަންޓް ެނޫސްބަޔާން ެކޮމިޝަންގެ ެސަރވިސް ެޖުޑީޝަލް (ެއާއި

ެުބނެވިދިޔަެއިދާރާތަކުގެެއަމިއްަލެވިސްނުމާއިެޚިޔާލުގެެމައްޗަށްެެ(181 ބިނާކޮްށެެއަކީ

ެވަީނެ ެކޯުޓން ެހިނދު، ެކަމަށްވީ ެވާހަކަަތކެްއ ެދައްކާފަިއާވ އެއިދާރާތަކުްނ

ެމައްސަ ެވާޤިޢާއެލިޔެކިޔުންަތަކކީ ެބޭނުންވާ ެޘާބިތުކުރަްނ ހިނާގފައިވާަކްނެެލަ

ެެދަލީލުކޮށްދޭެހެކިތަކެއްެކަމަށްެބަލާފައެވެ.ެެ

ެ

5.1.9 ެ ެހައިކޯޓުގެ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހެއްކާެޤަޟިއްޔHC-A/05ެާ/2013ނަްނބަރު ެހުށަހެޅޭ ެޝަރީޢަތަށް ަގއި

ޝަރުޢީެއަދިެޤާނޫނީެހަމަތަކުންެބަލަްނޖެހޭެއެންމެހައިެކަންތައްަތއްެބަލައި،ެޝަރީަޢތަށްެހުށަހެޭޅެމެދުެ

ހުށަހެޅިފައިވާެދަޢުވާއާެމެދުެފައިޞަާލެެ،ޝަރީޢަތުންެދެކޭގޮތްެބަާޔންކުރުމުގެެކުރިންހެއްކާެބެހޭގޮުތންެ

ެ ެނުވާނެކަމަށް ެމައްޗަްށެިއވެެފަޑައަޅާަކނކުރެވިެގން ެނަޝީދުގެ ެމުޙައްމަދު ެރައީސް ެނަމަވެސް، އެވެ.

ެ ެހިްނގާފައިވާ ެކޯުޓގައި ެކުށުގެކްރިމިނަލް ެދައުެެަމްއސަލާގައިެޓެރަރިޒަމްެގ ެއަދިެަލތުން ެދަލީލު ހެއްާކއި

ްޟެތިރާެއއްެހެއްކާއިެހެކިންނާެމދުެއިޢުހުށަހެޅުމުން،ެރައީސްެމުޙައްމަދުެަނޝީދުގެެފަރާުތންެބެެހެކިން
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ެ ެއެެެމައްސަލާގައިެއުފުލިނަމަވެސް، ެކުރެްއވިއިުރވެސް ެކްރިމިނަލްެެަތކާއިޢުތިރާޟްެޙުކުމް ގުޅޭޮގތުން

 ނުެވއެވެ.ެކޯޓުންެދެކޭެޮގތްެހާމަކުރައްާވފައެއް

 

ެމަރައީ 5.2 ެނަޝީދުެގ ެމުޙަްއމަދު ެސް ެހިންގުުނ ެކޯުޓގައި ެްކރިމިނަލް ެމުަޙއްމަދުެެމައްސަލާގައިެއްޗަށް ރައީސް

ެގޮ ެނުފެންނަ ެކޯޓުްނެނަޝީދަށް ެކްރިމިނަލް ެހެކިބަްސ ެޝަރީފްގެ ެއާމިނަތު ެއާއި ެޞާބިރާ ެގޮތަށް ެހެކިންގެ ތަށް

ެޚިލާފަްށެއަދިެ ެުއޞޫލާ ެގޮތުގެ ެޢަމަލުކުާރނެ ެހުށަހެޅުމާއި،ެބަލައިަގތުމާއި،ެހެކިބަސްނެގުުމގައި ެެހކި ނަގާފައިވަނީ

ެމަޤްޞަދު ެހެކިބަހުގެ ެހެކިެވރިޔަކުދޭ ެގޮތަށް ެނުފެންނަ ެފަރާތަށް ެމިގޮތުން،ެދަޢުވާލިބޭ ެޙާޞިުލނުވާޮގތަށެވެ. ވެސް

ެ ެއުޞޫލުގެ ެބުނެވިދިަޔ ެނަގާފަިއަވނީ ެހެިކަބސް ެހެކިންގެ ެބުނެވިދިަޔ ނޑިޔާުރން ެފަ ެބެްއލެވި ވަނ8ެެަމައްސަލަ

ެނުފެންަނެ ެފަރާތަށް ެޚިލާފަށެެވ.ެއެެހނީ،ެދަޢުވާލިޭބ ެލާޒިމުކުރާގޮތާ ެމައްޗަށް ނޑިޔާރުންގެ ެފަ ެ)ބ(ެއިން މާއްދާގެ

ެހެކިބަްސެނެ ެގޮތަށް ެނަގާފައިވަނީ ެހެކިބަސް ެހެކިންގެ ެހެކިންގެެެމައްސަލާގައިގުނު ެއެނޫން ެހުށަހެޅުނު ހެިކބަސް

ެކުރިން ެނެުގމުގެ ެދަޢުހެކިބަސް ެބުނަީނ ެއުޫޞލުގައި ެއެ ެެހކިބަސްޭދެނެވެ. ެގޮތަށް ެނުފެންނަ ެަފރާތަށް ވާލިބޭ

ެނިމުމު ެނަާގ ެހެކިބަސް ެހެކިންގެ ެއެެހން ެއެނޫން ެނަގަންވާީނ ެހެކިަބސް ެއިުތރުން،ެންކަމަށެވެހެކިންގެ ެމީގެ .

ެ ެުއޞޫލުގެ ެރައްާކތެިރކަނ14ެެްބުނެވިދިޔަ ެޙިމާޔަތާއި ެެހކިންނަށް ެމަތިން ެގޮތުގެ ެގައިވާ ެ)ހ( ެމާއްދާގެ ވަނަ

ެނު ެފަރާތަށް ެދަޢުވާލިބޭ ެބޭނުމަށްޓަކަިއ ެއިްޚތިޔާރުެފޯރުކޮށްދިނުމުެގ ެނެގުމުގެ ެހެކިބަްސ ެހެކިންގެ ެގޮތަށް ފެންނަ

ވަަނެމާއްދާގެެ)ށ(ެަގިއ14ެެުކރެެޙާލަތެއްެެމދުވެރިވެފަެއއްުނވެއެވެ.ެހަމައެެހންމެ،ެކޯޓަށްެިލބިދީފައިވާެޙާލަތުންެ

ބުނެފައިވާެގޮތުގެެމަތިންެދަޢުވާލިބޭެފަރާތުެގެޙާޟިރުގައިެނޫންެގޮތަކަށްެހެކިބަސްެނަގާިއރު،ެހެކިވެރިޔާއާެެއްއެ

ެބަޔާނުގައި ެދޭ ެހެކިވެރިާޔ ެއަދި ެއިނުމާއި ެއޮފިޝަަލކު ެކޯޓުގެ ެޙާިޟުރެވެެމަޖިލީހުގައި ެއެތަނުަގއި އެމީހަކު

ެ ެޝަރީފު ެއާމިނަތު ެއާއި ެޞާބިރާ ެލާޒިމުކޮށްފަިއވާއިރު، ެސޮއިކުރުން 7ެެއިންކަމަށް ެދުވަހ2015ެެުމާޗް ވަނަ

 ދީފައިވާެބަޔާނުގައިެބުެނވިދިަޔެމޭރުމުންެކްރިމިނަލްެކޯޓުންެޢަމަލުކޮށްފައެްއނުވެއެވެ.ެ

 

ެމަ 5.3 ެނަޝީދުގެ ެމުޙައްމަދު ެކްރިމިނަރައީސް ެއްޗަށް ެހިންގުނު ެކޯޓުގައި ެހުށަހެހެކިެދިފާޢީެމައްސަލާގައިލް ޅުމަށްެން

ެދިފާޢީއެދި ެުނލައިެފައިީވނަމަެވސް ެައޑުއެހުމަކައި ެހެކިބަސް ެއެމީހުންެގ ެޙާޟިރުޮކށް ެޙުުކމްެެމައްސަާލގައިެހެކިން
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ެޤާނޫނުއަސާެެކުރައްވާަފއިވަނީެ ެއާއ51ެެިސީގެ ެ)ކ( ެމާއްދާގެ ެކޯޓުގެެވަނަ ެސުޕްރީމް ނަންަބުރެެދިވެހިރާއްޖޭެގ

2011/SC-A/36ެާނޑައަޅ  ވެ.ުއޞޫލާެިޚލާފަށެެަފއިވާޤަޟިއްޔާިއންެކަ

 

ެޟިރުކޮްށދިނުމަށްެޙާެޝަރީޢަތަށްެހެކީންެބޭނުންެއެމީހަކުެކުށެއްެކުރިކަމުގެެދަޢުވާެއުުފލުފައިވާެކޮންެމެމީހަކަށް، 5.3.1

ެަޙއްޤަކީއެދުެކޯޓުަގއި ެސުވާލުކުރުމުގެ ެމަޖިލީހުގައި ެޝަރީޢަތުގެ ެއެހެކީންާނ ެެާމއި، ވަަނ51ެެޤާނޫނުައސާސީގެ

ދުގެެމައްޗަށްެކްރިމިަންލެރައީސްެމުޙައްމަދުެނަޝީެގެެނައްުޞންެކަށަވަރުޮކށްދީފައިވާެަޙއްޤެކެވެ.މާއްދާގެެ)ކ(ެ

ެޝަރީޢަތުގަެ ެހިްނުގނު ެކޯޓުަގއި 3ެެއި ެމުޙަެދުވަހ2015ެެުމާޗް ެދިފާޢީރައީސް ެފަރާތުން ެނަޝީދުގެ ެއްމަދު

ެ ެބޭނުމަްށޓަަކއި ެސުވާލުކުރުމުގެ ެޙާޟިރުކޮށް، ެޝަރީޢަތަްށ ެގޮުތަގއި ެހޯމްެހެކިންގެ ެއޮްފ ެިމނިސްޓަރ ކުރީގެ

ެއެހީތެިރކަަމްށެއެފައާ ެސިފައިންގެ ެއަދި ެއެދުނުކަމާ ެފުލުހުން ެެއހީތެރިކަމަށް ެ)ސިފައިންގެ ެއަފީފް ެަޙސަން ރޒް

ެއެދު ެހާމަކުރުމަށް(ފުލުހުން ެސަބަބުތައް ެސްޓާްފެެއާއިެނު ެއޮފް ެޗީފް ެކުީރެގ ެއޮފީހުގެ ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ެ ެޢަމަލުކުރާ ެއެުގންތަކާެމދު ެއަންގާ ެ)ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ެމައުސޫމް ެސާފުކޮށްދިނުން(ެއަޙްމަދު ެޝަރީޢަަތށް ގޮތް

ެއަދާކުރާކުރުމުަގިއެ)ފުލުހުންެކުރީގެެސުޕްރިންޓެންޑަްންޓެއޮފްެޕޮލިސްެމުޙައްމަދުެޖިނާޙްެއާއި ެމަސްއޫލިއްޔަތު ގެ

ެއެ ެއަންގާ ެިއދާރާތަކުން ެއެއްގޮަތށްކަންެންެދައުލަތުގެ ެޤާނޫނާ ެަޢމަލުކުރަނީ ެތަންީފުޛކުރުމުގައި ގުްނތައް

ެެސާފުކޮށްދިނުން( ެމުޙްސިންެެއާއި ެމުހްތާޒް ެޖެނެރަލް ެޕްރޮސިކިުއޓަރ ެައދި ެޤާޟީ ެުކރީގެ ެކޯޓުގެ ކްރިމިނަލް

ެޑިފެްނސް ެޭނޝަނަލް ެޢަބްދުެެ)މޯލްޑިވްސް ެޤާޟީ ެފޯސްއިން ެهللا ެގެންދިޔަ ެމުޙައްމަުދ ެހުރިެިއރު އެތަނުަގިއ

ެހަ ެހާމަކޮށްިދނުމަށް(ިއޘިެމީހެއްގެ ެހިނގާދިަޔޮގތް ެަކްނ ެހުށަހެޅުމަށްެެއްޔަތުން ެހެކިން ެކޯޓަްށ ެކްރިމިނަލް

 ހުށަހެޅުނެވެ.ެކުރެވިަފއިވާެފޯމުންެޚާއްޞަެ

 

ެކޯޓަ 5.3.2 ެކްރިމިނަލް ެފަރާތުން ެނަޝީދުެގ ެމުޙަްއމަދު ެޚާއްޞަެރައީސް ެހުށަހެޅުމަށް ެހެކިން ެޯފމުންެްށ ކުރެވިފައިވާ

ެޙާޟިރުކުރަންބޭޝަރީޢަތަ ެށް ެދިފާޢީ ެހުށަހެޅުމުން،ހެެނުންވާ ެމަޢުލޫމާތު ެނިންމާެކިންގެ ެކޯޓުން ފައިވަީނެކްރިމިނަލް

ެެދިފާޢީ ެމައްޗަށް ެމުޙައްމަދުެނަޝީދުގެ ެރައީސް ެފަެަދޢުވާހެކިންނަކީ ެކަންތައްަތކުަގިއެދައުލަތުގެ ރާތުންެކޮށްަފއިވާ

http://supremecourt.gov.mv/mediafolder/2011sc-a36.pdf
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ެ ެނަފީކުރެވޭވަރުގެ ެހެކިތައް ެހުށަހެޅި ެޤަބޫލުނުކުާރތީ، ެކޯޓުްނ ެހެްއެކްއެހެކިްނކަމަށް ެއެްއވެސް އެއިން

 ޙާޟިރުނުކުރުމަށެވެ.

 
ެނަްނަބރުެ 5.3.3 ެކޯޓުގެ ެސުޕްރީމް ެފާހަގަކުރިެޤަޟިއްޔާ SC-A/36/2011 ެދިވެހިރާއްޖޭެގ ެޝަީރޢަތުން ގެ

ނޑިޔާރަށްެ ެފަ ެދޫކޮށްލުމަކީ ެނުވަތަ ެހިފުމާއި، ެވަކިހެކިބަެހްއގައި ެބަާޔންކޮށްފައިވަނީ، ެގައި ެ)ށ( ނުކުތާތަކުގެ

ެވީނަަމެވސް، ެިއޚްތިޔާރެއްކަުމަގއި ެބާރުެލިބިގެންވާ ެިއޚްތިޔާީރ ެވަޒަްނކުރުމުގެ ހެކިބަހެއްެއެެހެކި

ެހުމަކާނުަލއިއަޑުއެ ނޑިޔާރަ، ެެބިގެންުނާވކަމަށެވެ.ލިެށްފަ ެހެކިބަސްތަކެްއެގެކޯޓަަކށް، ެއޮްތ ެއަޑުނާހައި އެކޯޓުން

ެހެކިބަހާެމެދުެކޯޓުްނެތަެލަފައެއްެނުކުރެވޭނެކަމަާށއި،ެއަންދާޒާެއއްެނުވަ ހެކިންނާެސުވާލުކުރުމަށްަފހުގައިެމެނުވީ

ެޙައްެ ނޑައެޅުމުގެ ެކަ ެގޮތް ެލިބިގެންދެކޭ ެކޯޓަށް ެެ،ނުވާކަމަާށއިެޤު ެއަމުދުން ެފަރާތުްނެެއެއަދި ެދިފާޢުވާ ހެކިބަހަކީ

ެހެިކބަހެއް ެއެދޭ ެއަޑުައހަން ެމީހާ( ެއުފުލިަފއިާވ ެދަޢުވާ ެއަޑުނާހަ)ކުށެއްގެ ެހެކިބަހެްއ ެެއފަދަ ނިންާމެެއިެނަމަ،

ނޑައަޅާެކަމަށް ނިންމުމަކީެދިފާޢުވުމުގެެަޙއްަޤށްެބުރޫއަރާނޭަކމެއް  .ަފއިެވއެވެއެެޤަޟިއްާޔގައިެކަ

 
ެަބއިނަލްައްޤވާމީެެބައިވެރިވެަފއިވާެދިވެހިރާއްޖެެެލިބިދިނުމުަގއިެެޙައްުޤތައްެެަފއިވާބަޔާްނކޮށްެޤާނޫނުއަސާސީަގއި 5.3.4

ެދިވެިހރާއްޖެެެދަށުންެެމާއްދާގެެވަނ68ެަެޤާނޫނުއަސާސީގެެރިޢާޔަތްކުރުމަށްެހަދާތަކަށްމުޢާ ލާޒިމުކޮށްފަިއވާއިރު،

ެ ެމުާޢހަދާއެއްކަމަްށާވ ެސިވިލްެބައިވެރިވާ ެއޮން ެކޮވަަނންްޓ ެެގެއެެއިންޓަރނޭަޝނަލް ެރައިޓްްސ ެޕޮިލިޓކަލް ންޑް

ެއާ ެދަށުންެޝަރީޢަތުެގެމަޖިލީހަށްެ(e)(3)14ޓިކަލް ެެގެ ެމުއްޙާހެކިން ެއަސާސީެތަެޟިރުުކރެވުމަކީ ެލިބިދޭ ހަމަށް

 ޙައްޤެއްކަމުަގިއެވަނީެބަޔާންޮކށްފައެވެ.

 
5.3.5 ެ ެކުށ51ެެޤާނޫނުއަސާސީެގ ެމީހަކު ެމަތިން ެގޮތުގެ ެބަޔާންކޮށްަފއިވާ ެަގއި ެ)އ( ެމާއްދާގެ ެކޮށްފިކަަމްށެވަނަ އް

ެީމހަކުެ ެނެތް ެުކށެއް ެއެމީހަކީ ެޘާބިތުނުކުރެވޭަނމަ ެޝަރީޢަތުގަިއ ެނެތި، ެަޝއްކެއް ެމިންވަރެއްގެ އެކަީށގެންވާ

ބެެލުވމުގެެޙައްޤުެރައީސްެމުޙައްމަދުެނަޝީދަށްެލިބިދިނުމުގައިެިއސްވެެބުނެވުނުެގޮތުގެެމަތީންެރައީްސެކަމުގައިެ

ެހުށަ ެމައްަޗށް ެަނޝީދުގެ ެމުޙައްމަދު ެޓެރަރިޒަމްގެ ެފުރުޞަުތެެމައްސަލާގައިެހެޅުނު ެހުށަހެޅުމުގެ ެހެކިން ިދފާޢީ
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ެ ެކަމެވެ. ެއެއް ެއަސާސީ ެއެންމެ ެކުރަންޖެހޭ ެކޯޓުން ެކްރިމިނަލް ެމައްޗަްށެދިނުމަކީ ެނަޝީދުގެ ެމުޙައްމަދު ރައީސް

ެ ެދަޢުވާ ެބޭޘާބިތުެހުށަހެޅުނު ެވާިޤޢާކުރަްނ ެދިފާޢީެނުންވާ ެޘާބިތުކުުރމުގައި ެހެކިަބހަށްެެހިނގާފަިއާވކަން ހެކީންގެ

ެ ެަފނޑިޔާރުން ެބެއްލެވި ެމައްސަލަ ެނުދިނުމަކީ ެުކށުްނެފުރުޞަތު ެޓެރަރިޒަމްގެ ެނަޝީދު ެމުޙައްަމދު ރައީސް

ެ ެކަމަށް ެެދުރާލާެކުށްވެިރވެއްޖެ ެކަމެކެވެ.ެ(predetermined)ނިންމާފައިވާަކން ެމިކަމަށްެެދަލީލުކޮށްދޭ އަދި

ެލިބެނީ ެހަރުދަނާކަމެއް ެހެކީެއިތުރު ެޚުދުެދިފާޢީ ެބުނިިއރު ެކޯޓުން ެކްރިމިނަލް ެކަމަށް ެޤަބޫލުނުކުރާނޭ ން

ެ ެހުށަހަޅާފައިވާ ެފަރާތުން ެޖެނެރަލްގެ ެއޯޑިއޯ/ވީޑިޯއެެޝަފަޙީެޕްރޮސިކިއުޓަރ ެއަދި ެހެކިތަކާިއ ެިކތާބީ ހެކިންނާއި

 ހެކިތައްެޝަީރޢަތުގެެމަޖިލީހަށްެހުށަހެޅިެއެާއެމެދުެވާހަކަެވސްެދެކެވިފައިެނުވާީތއެވެ.

 

ެއެދަޢުވާއެްއެޝަރީެޝަރީޢަތަށް 5.4 ެދަޢުވާއެްއަގއިެވސް ެކޮންމެ ެމަސްއޫލިއްަޔތަކީެޝަރުޢީެޘާބިތުތަށްެޢަހުށަހެޅޭ ކޮށްިދނުމުގެ

ންެއުފުލަންެޖހޭނެެމަސްއޫލިއްޔަތެއްކަމަށްެިދވެހިރާއްޖޭގެެުސޕްރީމްެކޯޓުެގެދަޢުވާއެއްެކުޅަެފަާރތުއެެއަދިެޤާނޫނީެޮގތުންެ

ެ ެޝަރSC-A/37ެީ/2011ނަންބަރު ެބަާޔންކޮށްފައެވެ.ޤަޟިއްޔާގެ ެވަނީ ެގައި ެ)ނ( ެނުކުތާގެ ެފާހަގަކުރެވުނު ެޢަތަށް

ެ ެޘާެމައްޖިނާއީ ެސަލަތައް ެނިޒާމުގަިއެނުވަތަ ެއިޖުރާޢީ ނޑިޔާރުންެޖިނާީއެބިތުުކރުމުގެ ެފަ ެބެލުމުަގއި ެދަުއަރީކެމައްސަލަ ގެ

ނޑައެޅޭެަވިކެހޭެހެއްޝަރީޢަތަށްެކަމެއްެޘާބިތުކޮްށދިނުމުގައިެހުަށހަޅަންޖެއީޖާބީެދައުރެްއކަމަށްވެފައި،ެ ކާއިެޤަރީނާއަީކެކަ

ެއެއްޗެއްކަ ެފުރިހަމަވާންޖެހޭ ެމާޝަރުޠުތަކެއް ެިއ، ެޖިނާީއެއަދި ެވަޒަންކުރަންޖެޭހނީ ެޤަރީނާ ެހެއްކާއި ނޑިޔާރުން ފަ

 ހަމަތަކާެއެއްގޮްތވާެގޮތުގެެމަތިންނެވެ.އަދިެޝަރުޢީެރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭެޤާނޫނީެދަޢުވާއެއްެާޘިބތުކުރަންެ

ެ

5.5 ެ ެމަޖިނާއީ ެެތރެއިން، ެދަލީލުތަކުގެ ެހެކިތަކާއި ެހުށަހެޭޅ ެނިންުމމުގައި ެތަޤްޔީމްެއްސަލަތައް ެދަލީލުތައް ހުށަހެޅޭ

(evaluate)ެެެނޑިޔާރަށްެޤަބޫލުުކރެވޭެދަލީލުތަާކއިެއެދަލީލުތަުކންެކުރެވޭެއިްސތިންތާޖުތަުކގ ެކޮށްެވަޒަްނކުރުމަށްފަހުެފަ

(conclusions)ެްެިމންވަރަށ ެގާތްކުރާ ެުބރަވެހުރެ،ެޔަޤީނާ ެެމައްޗަށް ެކުެށއްެެ(convince)ިއޤުިތނާޢު ެމެނުވީ ވެގެން

ެމަބްދަ ެޖިާނއީ ެއިސްތިޤްރާރުެވފައިވާ ެނުވާނެކަމީ ެޙުކުމްކޮށްގެްނ ެަމއްސަލަތަކުގަިއ ެޖިނާއީ އެއްކަްނެޢުޘާބިތުވެއްޖެކަަމށް

 ށްފައެވެ.ެެޤަޟިއްޔާަގއިވަނީެަބޔާންކSC-A/23ެޮ/2011އެނގެންެއޮންަނކަމަށްެސުޕްރީމްެކޯޓުގެެނަންަބރުެ
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ެޤަީރާނެ 5.6 ެހެއްާކއި ެއިޖުރާއާތުަގއި ެޘާިބތުުކރުމުގެ ެމައްސަލަތައް ެޖިނާއީ ެމަތިން ެގޮތުގެ ެބަާޔންކޮށްފައިވާ މަތީގައި

ވަޒަންކުރުމުގެެއުޞޫލުަތއްެޤާޢިމުވެފައިާވއިރު،ެކްރިމިނަލްެކޯޓުަގއިެރައީސްެމުޙައްމަދުެނަޝީދުގެެމައްަޗށްެހިންގާފަިއާވެ

ެކުށުގެ ެމަެ،ދަުޢވާަގއިެޓެރަރިޒަމްގެ ެަފނޑިޔާރުން ެބެއްލެވި ެވާޤިާޢަތްއެއްސަލަ ެބޭނުންާވ ެޘާބިުތކުރަން ދަޢުވާ

 ހިނގާފައިވާކަްނެޘާބިތުކުރުމުަގއިެހެއްކާއިެަޤރީނާެވަޒަންކޮްށފައިވަނީެޤާނޫީނެގޮތުންެހުއްަދެގޮތަކަށްެނޫެނވެ.ެ

ެ

ބިތުުކރުމަށްެހުށަހެޅިެހެކިންެގެގެެގޮުތގައިެދަޢުާވކުރާެފަރާތުންެދަޢުވާެޘާއްމިގޮތުން،ެބުނެވިދިޔަެމައްސަލާގައިެހެއްކެެ 5.6.1

ެދިންިއރު ެހެކިބަސް ެމަޖިލީހުގައި ެޖަމްޝީދުެޝަރީޢަތުގެ ެމުޙަްއމަދު ެެތެރެއިން ެނަީޝދު ެމުޙައްމަދު ކަމެްއެ"ރައީސް

ެެ"އުޅޭކަމަށްެކުރަން 18ެެބުނެފައިަވނީ 2012ެެޖަނަވަރީ ެމައްސަަލެދުވަހު ެއުފުލުނު ެބުނެފައިާވއިރު،ެދަޢުވާ ކަމަށް

ެ ެހިބިނާވާ ެހާދިޘާ 16ެެނގާފައިވަނީ ެނަޝީުދ2012ެެޖަނަވަރީ ެމުޙައްމަދު ެކަމާއި،ެރައީސް ެދަންވަރުގައި ދުވަހުެގ

ެ ެއަދި ެނޭނގުނުަކމާއި، ެފުރަތަމަ ެޖަމްޝީދަށް ެމުޙައްމަދު ެބުނެދޭްނ ެކަމެއް ެއުޅުނު ކަމަށްެެ"ހައްޔަރުކުރުން"ކުރަން

ކަމަށްެެ"އެކަހެރިކުރުން"ކުރުންެނޫންކަމާއިެބުނެފައި،ެއޭގެެފަހުންެދިފާޢީެވަކީލުެއިތުރަްށެސުވާލުކުރުމުންެހައްޔަރު

ެދެއްކިެ ެދެގޮތަްށ ެދެފަހަރު ެހެކިބަހުަގއި ެޖަމްޝީދުގެ ެމުޙައްމަދު ނޑިާޔރުން ެފަ ެބެއްލެވި ެމައްސަލަ ބުނެފަިއވާއިރު،

 ވާހަކަތަަކށްެނުބައްލަވައި،ެމުަޙއްމަދުެޖަމްޝީދުގެެހެކިބަހަކީެކާފީެހެކިކަމަށްެވަނީެނިންމަވާަފއެވެ.ެެ

 

އަޙްމަދުެޖެނެރަލްެތުރުން،ެދަޢުވާކުރާެފަރާތުންެޙާޟިރުުކރިެމިހާރުގެެޗީފްެއޮފްެޑިފެންސްެފޯސްެބްރިގޭޑިއާެމީގެެއި 5.6.2

ެ ެއަިދ ެހެކިބަހާއި ެދީަފއިވާ ެމަޖިލީހުގައި ެޝަރީޢަތުގެ ެދަްއާކފަިއުނާވެެތަޙުޤީޤުޝިޔާމް ެއެއްގޮަތކަށްވެސް ބަާޔނުގައި

ެބައްލަަވއިެ ެވާހަކަތައްކަަމށް ެދައްކާފައިާވ ެއެީއ ެެވާހަކަަތއް ެޘާބިތުުކރަން ެދަޢުވާ ެހުށަހެޅުނު އެެމައްސަލައިެގ

ެރިޢާޔަތްކުރެއްިވކަންެ،ވާހަކަތަަކށް ެބައްލަވާ ެރިޕޯުޓެގެެމައްސަލަ ެގޮތުގެ ެނިމުނު ެޝަރީޢަތް މައްސަލައިގެ

ނޑިޔާރުްނެދައްކަވާފަިއެވއެވެ.12ެެފާހަގަކުރެވުނުެނުކުތާތަުކގެެެތރެއިންެ  ަވނަެނުކުތާަގއިެމައްސަލަެބެއްލެވިެފަ
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ެދަޢުވާުކާރެެމީގެ 5.6.3 ެާޘބިތުކުރަން ެހިނގާފައިވާކަން ެވާޤިޢާތައް ެބޭނުންވާ ެޘާބިތުކުަރން ެދަޢުވާ ެހުށަހެޅުނު އިތުރުން،

ެ ެތެރޭގައި ެހެކިތަުކެގ ެކިާތބީ ެހުށަހަޅާފައިވާ ެފަރާތުން ެނަންބަރުެިހމެނޭ ެކޯޓުގެ ެސުޕްީރމް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ

2012/SC-SJ/01ެުޖަނަވަީރ16ެެެމުޙައްމަދުެهللاޢަބްދުެާޤޟީެއިސްެކޯޓުގެެކްރިމިނަލްެ،ރަށްެބެލުމުންއަމުެކޯޓ

ެފޯސ2012ެް ެޑިފެްނސް ެޭނޝަނަލް ެމޯލްޑިވްސް ެރޭ ެދުވަހުގެ ެގެންވަނަ ެދަށަށް ެބެލުމުގެ ރައީސްެެގޮސްަފއިަވނީގެ

ްމެދޫކޮށްލުމަށްެސުޕްރީެމުޙައްމަދުهللاެކްރިމިނަލްެކޯޓުގެެިއސްެޤާޟީެޢަބްދުއަދިެެ،މުޙައްމަދުެނަޝީދުެނޫންކަމާއި

ެއަމުރު ެެޮކށްފައިވަނީކޯޓުން ެޑިފެންސް ެނޭަޝނަލް ެޮއތުމަށާިއ،ެފޯސްމޯްލޑިވްސް ެއޮންނަ ެއެނެގން ެމައްޗަށްކަން ގެ

ެޤާީޟެޢަބްދު ެއިސް ެކޯޓުގެ ެކްރިމިނަލް ެފޯސްއިން ެޑިފެްނސް ެނޭޝަނަލް ެކުިރެهللاެމޯލްޑިވްސް ެހައްޔަރު މުަޙއްމަދު

ޚުުދެސުޕްރީްމެެމަށްާބވަތުެގެޢަމަލެއްކަގާފައިވާެއެކުރުމަކީެޓެރަރިޒަމްގެެކުށެއްކަމަށްވާޭނެމަޙައްލެއްގަިއެހިންހައްޔަރު

 ުނާވކަމަށް،ެމައްސަލަެބެއްލެވިެަފނޑިޔާރުންެރިޢާޔަތްކުރަްއވާފަެއއްެނުވެއެވެ.ެނެަފއިވެސްެަބލައިގަެކޯޓުން

 
ެހުށަހެޅުނު 5.6.4 ެޘާބިުތުކރަން ެސައްޙަަކްނެެދަޢުވާ ެހެކީގެ ެކަމަކަށް ެފުރަތަމަ ެބަލާއިރު، ެހެކިތަކަްށ އޯޑިއޯ/ވީިޑއޯ

ެނުވެެއެވ.ދެނެގަތުމަށް ެކުރައްވާފަެއއް ެކަމެއް ެއެއްެވސް ނޑިޔާރުން ެފަ ެބެއްލެވި ެމައްސަަލ ެކޯޓުގެ ެކްރިމިނަލް ެަޓަކއި

ެމުޙައްމަދުެ ެރައީސް ެދެކެވުނުިއރު ެާވހަކަ ެމަޖިލީހުގައި ެޝަރީޢަތުގެ ެގުޅޭގޮުތްނ ެހެިކތަކާ ެރެކޯޑިންގ އޯޑިއޯ/ވީޑިއޯ

ެއެ ެއެހީތެރިކަމާއެުކ ެވަކީލެއްގެ ެޤާނޫނީ ެޞަހެކިތަކުެނަޝީދަށް ެފުރުޞަތެްއެެގ ެއުފައްދާނެ ެސުވާލު އްޙަކަމާެމދު

ެ ެނަންަބރު ެހަިއކޯޓުެގ ެދިވެިހރާއްޖޭގެ ެުނވެއެވެ. ެފަހިޮކށްދީފައެއް ޤަޟިއްާޔެގHC-A/49ެެ/2014ކޯޓުން

ެޞަޝަރީޢަތަ ެނުުކތާތަކުގެ ެފާހަގަކުރެވޭ ެށް ެނަންބަރު ެެހކިތަުކެގ8ެެްފޙާ ެރެކޯޑިންގފަދަ ެއޯޑިއޯ ެބަލާިއރު އަށް

52ެޤާނޫނުއަސާސީެގެެްއޙަވުމުގެެެއއްެއަސާސްކަމަށްެބަލަންޖެހެއެވެ.ސްޓަޑީ"ެޤާއިުމވުމަކީެެއެޞަ"ޗެއިންެއޮފްެކަެ

ެމާއްދާގައިވާެގޮތުން ެހެކި"ެކަމުގައިވާންެޖެހޭނެއެެވ.ެދެވަަނެެވަނަ ެހުށަހެޅޭެހެއްކާއިެދަލީލަކީެ"ޤާނޫނީ ޝަރީޢަތަށް

ެމުޙަ ެރައީސް ެނަޒަރުކުރާއިރު ެހެކިތަަކށް ެބުނެވިދިޔަ ެކަމަކަށް، ެއުފުލުނު ެމައްޗަށް ެނަޝީދުގެ ޓެރަރިޒަްމެގެއްމަދު

ެހިމެެކުށުގެ ެއިސްެނޭ،ދަުޢވާަގއި ެކޯޓުެގ ެޢަބްދުެކްރިމިނަލް ެޤާީޟ ެނިންމިކަމާއި،ެމުޙައްމަهللا ެހައްަޔރުކުރަން ދު

ެފޯސްގެ ެޑިފެންސް ެނޭޝަނަލް ެެމޯލްޑިވްސް ެެގންދިޔަކަމާއި، ެއޭނާ ެދަށަށް ެއޭނާެކ.ބެލުމުގެ ެގިރިފުށީގަިއ

ެގަދަކަމުންެއޭނާެބެހެއްޓިކަާމއި، ެމިއިންގެންދެުވީނ ެއަދި ެނަޝީދުެެކަމާއި ެމުޙައްމަދު ެރައީސް ެކަމެއް ކަމަކުންކުރެ
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ެނުސީދާގޮތެްއަގއިެވްސެ ެނުވަތަ ެސީދާގޮތެްއގައި ެއުޅުނުަކން ެުކރަން ެނުވަތަ ެކުރިަކން ެސިފައެްއގައި އެްއވެސް

ރެޯކޑިންގެއިންެިލބިފަިއާވެެއޯޑިއޯ/ވީިޑއޯކި،ެވީމާ،ެދަޢުވާެޘާބިުތުކރުމަށްެބޭނުންާވެކާފީެހެެދަލީލުކޮށެއްެުނދެއެވެ.

ެކަަމްށެ ެޘާބިުތވެއްެޖ ެމައްޗަްށ ެނަީޝދުގެ ެމުޙައްމަދު ެރައީސް ެދަޢުވާ ެކުށުެގ ެޓެރަރިޒަމްެގ ެބައްަލަވއި ކަމަށް

ނޑައަުޅއްވާަފއިވަނީެޖިނާއީެމައްސަލަތަކުަގިއެކުށްެޘާ  ޞޫލުތަކާެޚިލާފަށެވެ.ޝަރުޢީެއަދިެޤާނޫނީެއުެބިތުކުުރމުގެކަ

ެެ 

ެކޯކްރި 5.6.5 ެޘާބިތުކުރުމަށްެމިނަލް ެދަޢުވާ ެކުށުގެ ެޓެރަރިޒަމްގެ ެއުފުލުނު ެމައްަޗށް ެނަޝީދުގެ ެމުޙައްމަދު ެރައީސް ޓުގައި

ެެތރޭގައި ެހެކިންގެ ެޝަފަޙީ ެަޝރުޠުތަްއެެ،ހުށަހެޅި ެފުރިަހމަވާންޖެހޭ ެިދނުމުގައި ެހެކިބަސް ޖިނާީއެމައްސަލަތަކުަގއި

ެބައެ ެތިބިަކމާއި،ެއަދި ެފަރާތްތައް ެހެފުރިހަމަނުވާ ެއް ެއެްއިކބާވެިތެބެފުށުެއރުމާއި،ެތަޢަެމަސްލަޙަތުކިންގެ އްޞުބުން

ެއަދާކޮްށފައިވަނީ ެހެކިބަސް ެއެމީހުން ެތިބިއިުރ، ެހެކިން ެސުވާލުއުފެދޭ ެދެވިދާނެކަމާމެދު ހެކިަބސްދޭއިރުެެހެކިބަސް

ެފަރާތުގެެއިންޞާފް ެދިން ެހެކިބަސް ެެޤާިއމުކުރެވުމާމެދު ެވަކިަފރާތަކަްށެކަމާއެެ(objectivity)މައުޟޫޢިއްޔަތު ކު

ނޑިޔާުރންެކަށަވަރުެޮކށްފައެއްެުނވެއެވެ.  ޖެހުމެއްނެތިކަްނެމައްސަލަެބެއްލެވިެފަ

 

ެއިތުރުން، 5.6.6 ެކަންކަމުގެ ެބުެނިވދިޔަ ެެމަތީގައި ެމުޙައްމަދު ެރައީސް ެކޯޓުގައި ެކުރެުވުނެނަޝީދުކްރިމިނަލް ެމައްޗަށް ގެ

ެކުށުގެ ެެޓެރަރިޒަމްގެ ެައޑުއެހުމުގައި ެޝަރީޢަތުގެ ެދަޢުވާދަޢުވާގެ ެާވޤިޢާެުހށަހެޅުނު ެބޭނުންވާ ތަްއެޘާބިތުކުރުމަްށ

ެޝަފަީޙެ ެހުށަހެޅި ެޘާބިުތކުރުމަށް ެދަޢުވާ ެފަރާތުން ެޖެނެރަލްގެ ެޕްރޮސިކިުއޓަރ ެޘާބިތުކޮށްދިުނމަށް ހިނގާފައިވާކަްނ

ެހެކިންނަްށެލައިދީފައެ ެވަނީ ނޑިޔާރުން ެބައްަލާވެފަ ެމައްސަލަ ެހެކިބަްސެހޯދުމުގައި ވެ.ެނުވަތަެހެކިންނާެސުާވލުކޮށް

ެހޯދާަފެއެވ. ެ"ލީޑިންގ"ެސުވާލުކޮްށެހެކިބަސް ެހެކިންނާ ެޘާބިތުުކރުމަށްޓަކައި ެދަޢުވާ ެގޮަތށް ެބޭނުންވާ ނޑިޔާރުން ެފަ

ނޑިޔާރުންެ ެކަމަށްވާއިރު،ެފަ ެދައުރެއް ެޢީޖާބީ ެދައުރަކީ ނޑިޔާރުންގެ ެފަ ެބައްލަވާ ެމައްސަލަ ެމައްސަލަތަކުަގއި ޖިނާއީ

ެ ެދަޢުވާ ެސުވާލުކޮށް ެތުޘާބިހެކިންނާ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެމަސައްކަތްކުރުމަީކ ެަގިއެެވަނ42ެަކުރަން ެ)ށ( މާއްދާގެ

ެޢަ ެނަޝީދުގެެބުނެފައިވާ ެމުޙައްމަދު ެރައީސް ެޙައްޤު ެކުރެވުމުެގ ެޝަރީޢަތް ެނުޖެހި ެވަކިފަރާތަކަްށ ދުލުވެރިކަމާއެކު،

ެނިގުަޅއި ެެގަތުމެވެ.ކިބައިން ެމައްސަލަތަކުގަިއ ެޖިނާއީ ެލީޑިންައދި ެފަރާތުން ެޚަސްމުންގެ ސުވާލުކުެރޭވެެހިމެނޭ

ޤަޟިއްޔާގެެޝަރީޢަތަށްެފާހަގަކުރެުވުނHC-A/101ެެ/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓުގެެަނންބަރުެެޙާލަތުަގއިވެސް،



 ޞަްފޙ40ެާ ގެެ 36
 

ެވާހަކަަތކުގެެ ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެދަށުްނ ެގެ ެ)ބ( ެހޯެއަލީގައިެނުކުތާތަކުގެ ެސުވާލުަތކަށް ެޖަވާބުތަކާިއެލީޑިންގ ދާ

ނޑައަުޅްއވާފައެވެ.މަޢު  ލޫމާތުތަކަީކެބަލިކަށިެވާހަކަތަކެއްެކަމަށްެަވނީެކަ

 

ކޮށްފަިއަވީނެށުގެެދަޢުވާެހިްނގައިެކުށްެސާިބތުމައްޗަށްެކްރިމިނަލްެކޯޓުންެެޓރަރިޒަމްގެެކުރައީސްެމުޙައްމަދުެނަޝީދުގެެ .6

ެ ެޢަދުލުވ42ެެޤާނޫނުއަސާސީެގ ެބުނާ ެަގއި ެ)ށ( ެމާއްދާގެ ެވަނަ ެޙަްއޤާިއ، ެކުރެވުމުގެ ެޝަރީޢަތް ވަނ51ެެަރިކަމާއެކު

ެ ެޝަރީޢަތުގައި ެނެތި ެެއް ެޝަްއކެ ެމިންވަެރއްގެ ެއެކަީށގެންވާ ެކޮށްފިކަން ެކުެށއް ެގައި ެ)އ( ނުކުރެވޭނަމަެޘާިބތުެމާއްދާގެ

 އެމީހަކީެކުށެއްެނެތްެމީހެއްެކަމަށްެބެލުމުގެެަޙއްޤަށްެއުނިަކްނެލިބޭގޮތަްށކަން.

ެމުޙައްމަެރައީސްެ 6.1 ެކުށުެގ ެޓެަރރިޒަމްގެ ެކުރެވުނު ެމައްޗަށް ެނަޝީދުގެ ެއެއްވެްސެދަޢުވާދު ެކުށެްއެގ ެޖިނާއީ ގައި

ެނަޝީދުގެެ ެމުޙައްމަދު ެރައީސް ެނެތްއިރު ެއެނގެްނ ެބައިވެރިވެަފއިވާކަން ެނަޝީދު ެމުޙައްމަދު ެރައީސް މަރުޙަލާއެއްގަިއ

ެ ެކުްށ ެޓެރަރިޒަމްގެ ެޘާބިތުމައްޗަށް ެސުކޮށްފައިވަނީ ެދިވެހިާރއްޖޭގެ ެނަންބަރު ެކޯޓުގެ SC-A/19ެ/2010ޕްރީމް

ރެެޤަޟިއްާޔގައިެބަޔާންކޮށްަފއިާވެގޮތުގެެމަތީްނެޖިނާއީެކުށެއްގެެއެްއވެސްެމަރުޙަލާއެްއގައިެފުރިހަމަވާންޖެހޭެކަމަކުންކު

 ކަމެއްެފުރިހަމަެނުވަނީހެވެ.

 

ެއޭގެބަހާލެވޭެމަރުޙަލާއަކަށްެހަތަރުެކުށެްއެވސްެކޮންމެެަބޔާންކޮށްފައިވާެޤާނޫނުަގއި 6.2 ެފުރަތަަމެެކަާމއި، ތެރެިއން

ެެމަރުޙަލާއަކީ ެހިންގުމަށް ެޢަމަލު ެއެކުެށއްގެ ެޚިޔާލުކޮށް ެހިންގުމާމެދު ެޢަމަލު ެމަރުޙަލާކަމާއި،ެކުށެއްގެ ނޑައަޅާ އަޒުްމެކަ

ެކުށުގެ ެމަރުޙަލާައކީ ެތިންވަނަ ެމަރުޙަލާކަމާއި، ެކުރާ ެތައްޔާރީތައް ެހިންުގމަށް ެަޢމަލުތައް ެކުށުގެ ެމަރުޙަލާއަކީ ެދެވަނަ

ެޢަމަ ެކުށުގެ ެމަރުޙަލާއަކީ ެހަތަރުވަނަ ެމަރުޙަލާކަމާއި ެއުޅޭ ެކުރާން ެކުްށ ެނުވަތަ ެފަށާ ެތަންފީޒުކުރަން ުލެޢަމަލުތައް

ެމަރުޙަލާކަމަށް ެފުރިހަމަކުރާ ،ެ ެަނންބަރު ެކޯޓުގެ ެސުޕްރީްމ ޤަޟިއްާޔގައSC-A/19ެެި/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ނޑައަޅާަފއިެވއެވެ.  ކަ

 

6.3 ެ ެރައީސް ެމަރުޙަލާތައް ެޓެރަރިޒަމްެގެބުނެވިދިޔަ ެހިންގުުނ ެކޯޓުގައި ެކްރިމިނަލް ެމައްޗަށް ެނަޝީދުގެ މުޙައްމަދު

ެެމައްސަލާގައި ެކުރިކަމަށް ެނަޝީދު ެމުޙައްމަދު ެތުހުމަތުރައީސް ެކަމުގައިވާ ެކުށް ެކުށަށްކުރާ ެފޮރުވުމުގެ ެގަަދކަމުން
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ދުެަނޝީދުެއަޒުމްެަކނޑައަޅައި،ެމުޙައްމަދުެގަދަކަމުންެފޮުރވުމަށްެރައީސްެމުޙައްމަهللاެދުެޤާޟީެޢަބްތަޠްބީޤްކުާރއިރު،ެ

އެކަންެކުރަންެނިންމިކަމަށްެނުވަތަެެއކަންެުކރުމަށްެރާވައިެތައްޔާރުިވކަން،ެނުވަތަެއެކަްނެތަންފީޒްކުރުަމށްެއެްއެވްސެ

ެޢަބްދު ެޤާޟީ ެނުވަތަ ެކުރިކަން ެއަމުރެއް ެމައްަޗށް ެހެއްކާއިެهللاެބައެއްގެ ެހުށަހެޅުނު ެޝަރީޢަތަށް ެފޮރުވިކަން މުޙައްމަދު

ެނުވެއެވެ.ދަލީ ެސާބިތެއް ެހެކިަބހުން ެހެކިެިންގެ ެއަދި ެެލު ެކުށް ެބުނެވިދިޔަ ެހުށަހެޅުުނެޘާބިތުައދި ެޝަރީޢަތަށް ކުުރމަށް

ެހިންގިކަްނެ ެޢަމަލެއްެް ެޓެރަރިޒަމްގެ ެނަޝީދު ެމުޙައްމަދު ެރައީސް ެތެރޭގައި ެހެކިބަހުގެ ެހެކިންގެ ެއަދި ެދަލީުލ ހެއްކާއި

 މެނިފައެއްެނުެވއެވެ.އިސްތިދްލާލުެުކރެވޭފަދަެޤަރީނާއެްއވެސްެހި

 
6.4 ެ ެކުށުގެ ެޓެރަރިޒަމްގެ ެހިންގުނު ެކޯޓުަގއި ެްކރިމިނަލް ެމައްޗަށް ެނަޝީދުެގ ެމުޙަްއމަދު ެރައީސް ކުރަްނެޘާބިތުދަޢުވާ

ެ ެދައުލަތުން ެހުަށހެޅި ެކުށުގެ ެުއންޞުރުތައް ެޘާިބތުެަދއުލަތުން ެުނވެއެވެ. ެނަޝީދުގެެމުޙައްމަދުެރައީސްެކޮށްދީފައެއް

ެޤާނޫނުެމަނާކުރުމުގެެޓެރަިރޒަމްެދިވެހިާރއްޖޭގައި)90/10ެެނަންބަރުެޤާނޫނުެެނީއުފުާލފައިވަެމައްޗަށް ަނެވ2ެަެގެެ(

ެ ެދަޢުވާ ެދަޢުވާއެވެ.ެމި ެކުށުގެ ެފޮރުވުމުގެ ެމީހަކު ެގަދަކަމުން ެދަށުން ެ)ށ(ެގެ ކުރުމަށްޓަކަިއެދައުލަތުްނެޘާބިތުމާއްދާގެ

މުޙައްމަދުެހައްޔަރުކުރުމަށްެރައީސްެމުޙައްމަދުެهللاެބްދު(ެޤާޟީެޢ1ަތަަކކީެ)އުންޞުރުކޮށްޭދނޭަކމަށްެބަޔާންކުރިެޘާބިތު

(3ެމުޙައްމަދުެގެންދެވުުނކަމާއި،ެ)هللاެ(ެެއމް.އެން.ޑީ.އެފްެގެެބެލުމުގެެަދށަށްެޤާޟީެޢަްބދ2ުނަޝީދުެނިންމިކަމާއި،ެ)

(ެ ެެބހެއްޓުނުކަމާއި، ެޢަބްދ4ުގިރިފުށީަގއި ެާޤީޟ )ެ ެގެންދެުވނުކަމެވެ.هللا ެގަަދަކމުން ެ،މަވެސްއެހެންނަެމުޙައްމަދު

ެެޢަމަލެއްެއެއްެވސްެހިމެނޭެއުްނޞުރުތަކުަގއިެބުނެވިދިޔަ ެވިަޔްސެނުެނުަވތަެގޮތުންެސީދާކުރުމުގައި ެގޮތުން ސީދާ

ެމުޙައްމަދުެނަޝީދު ެރައީސް ެހުށަހެޅިެޝަފަޙީ ެދައުަލތުން ެއޮތްކަން ެބަިއވެރިވުމެއް ެގެ ެހެކިތަުކންެސާބިތެއްެއަދި ކިތާބީ

ެ ެނުވެއެވެ. ެމައްސަލަެއއްޖިާނއީ ެަގއި ނިޑޔާރުން ެކުރެވޭެފަ ެދަލީލުތަުކން ެހެކިތަކާއި ެހުށަހެޅޭ ެކުރަންވާނީ ޙުކުމެްއ

ެ ެބުރަެ(conclusions)އިސްތިންތާޖުތަކުގެ ެވެތިބެމައްޗަށް ެމިންވަރަ، ެގާްތކުރާ ެޔަޤީނާ ެިއޤުތިނާޢު ެ(convince)ށް

ެ ެނަންބަރު ެސުޕްރީމްކޯޓުެގ ެިދވެހިރާއްޖޭގެ ެޝަރީޢSC-A/34ެަ/2011ވެގެްނކަމަށް ެާފހަގަކުރެުވުނެޤަޟިއްޔާގެ ތަށް

ެމައްަޗްށެެ،ވަނަެނަންބަުރގައިެބަާޔންކޮްށފައިާވއިރ6ެުނުކުތާތަކުގެެ ެމުަޙއްމަދުެނަޝީދުގެ ެކޯޓުަގއިެރައީސް ކްރިމިނަލް

 ކުރަްނެއެކަށީގެންވާެކާފީެހެކިެދައުލަތުންެހުށަހަޅާފައެއްެނުެވއެވެ.ޘާބިތުެހުށަހެޅުނުެދަޢުވާެ
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ެމައްޗަށް 6.5 ެނަޝީދުގެ ެމުޙައްމަދު ެެރައީސް ެކޯޓުން ެކްރިމިނަލް ެހެކިެޘާބިތުކުށް ެކާފީ ެފަރާުތން ެދައުލަތުގެ ކުރުމުގައި

ެއިތު ެމީހަކަށްހުށަހަޅާފައިނުުވމުގެ ެކޮްނމެ ެުއފުލިފައިވާ ެދަޢުވާ ެކުރިަކމުގެ ެކުށެއް ެެރުން، ވަަނ51ެެޤާނޫނުއަސާސީެގ

ެ)ބ( ެގައިެެމާއްދާގެ ެމަތީން ެގޮތުގެ ެވާ ެއެކަީށގެންވާ ެބަރީޢަވުމަށް ެތުހުމަތުން ެވަކުށުގެ ެއެކަށީގެންވާ ވަޞީަލްތެުގތާިއ

ެޝަރީޢަތުެގެއަޑުއެހުންަތްއެކުރިައްށެ ެކޯޓުަގއި ެްކރިމިނަލް ެުނވެއެވެ.ެއަދި ެލިބިދީފައެއް ެނަޝީދަށް ެމުޙައްމަދު ރައީސް

ެމުޙައްމަދުެ ެރައީސް ެނަީޝދަށް ެމުޙައްމަދު ެރައީސް ެމަީތން ެގޮތުގެ ެވާ ެގައި ެ)ޅ( ެމާއްދާގެ ެޙަވާާލދީފައިވާ ދިޔައިރު

ެއިޚް ެވަނީެނަޝީދު ެޙައްުޤވެސް ެމަސައްކަތްކުރުމުގެ ެބަރީޢަވުމަށް ެުކށުން ެއެހީގައި ެވަކީލެްއެގ ެޤާނޫނީ ިތޔާރުކުރާ

ެ ެމިގޮތުން، 9ެެނިގުޅަިއގެންފައެވެ. 2015ެެމާޗް ެއެކަނިވެްސ ެއަޑުއެހުމުަގއި ެޝަރީޢަތުގެ ެބޭއްވުނު ޤާނޫނީެެދުވަހު

ނޑިެފަހަރ21ެުެވަކީެލއްގެެއެީހތެރިކަންެހޯދުމުގެެފުރުޞަތުެދެއްވުމަށް އަޑުއެހުްނެ،ެޔާރުންގެެކިަބއިްނެއެދުމުންވެސްފަ

ެގެްނޮގސްފައި ެދިކުރިއަށް ެފުރުޞަތު ެަވކީލެއްގެ ެއިތުރުންވަނީ ެމީގެ ެނުލައެވެ. ެނުމަކާ ެދަޢުާވެ، ެކުރިކަމުގެ ކުށެއް

ެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެމަސައްކަތްކުރުމުގައި، ެބަރީޢަުވމަށް ެކުށުން ެގޮުތގ51ެެެއުފުލޭހިނދު، ެަގއިވާ ެ)ކ( ެމާއްދާގެ ެވަނަ

ެއެމީހަ ެމަތީން ެޝަރީޢަތަށް ެެހކީން ެބޭނުންވާ ެަޝރީޢަުތެގެޙާކު ެއެހެކީންނާ ެއެދުމާއި، ެކޯޓުަގއި ޟިރުކޮްށދިނުމަށް

ެލި ެޙައްޤު ެސުވާލުކުރުމުެގ ެކޯމަޖިލީހުގައި ެކްރިމިނަލް ނޑިޔާރުޓުބިދީފައިވާހިނދު، ެފަ ެބެއްލެވި ެމައްސަލަ ންަވީނެގެ

ެމަތީްނެމަޙްރޫމްެކޮށްފައެވެ.ެެނަޝީދުދުެބުނެވިދިޔަެައސާސީެޙައްޤުންވެސްެރައީސްެމުޙައްމަ ިއސްވެެބުނެވުުނެގޮތުގެ

ެހިނދަކު،ެ ެލިބިނުދޭހާ ެމީހާއަށް ެއުފުލޭ ެދަޢުވާ ެކުރިކަމުގެ ެކުށެއް ެޙަްއޤުަތއް ެޔަޤީންކޮށްދީފައިވާ ޤާނޫނުއަސާސީިއން

ކުެވަކިފަާރތަކަށްެނުޖެިހެވަނަެމާއްދާގެެ)ށ(ެަގއިވާެގޮތުގެެަމތީންެއެމީހަކާމެދުެޢަދުލުވެރިކަމާއ42ެެޤާނޫނުއަސާސީެގެ

 ޝަރީޢަތެއްެުކރެވުނުެކަމަކަްށެބެލެވޭނެެޤާޫނނީެޙުއްޖަތެއްެނެތެވެ.

 

6.6 ެ ެކުްށ ެމައްސަލަތަކުަގއި ެމީހާެގެޘާބިތުޖިނާއީ ެއުފުލިަފއިވާ ެދަޢުވާ ެކަމުގެ ެކުެށއްކުރި ެބަލާއިރު، ެއިޖުރާއަތަށް ކުރުމުެގ

ެ ެކުށް ެދަޢުވާޘާބިތުމައްޗަށް ެއުފުލަންޖެހޭނީ ެބުރަ ެކުރުމުގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެވީހިނދު، ެކަމަށް ަވަނ51ެެކުރާފަރާތުން

މާއްދާގެެ)އ(ެގައިވާެގޮތުގެެމަތީންެމީހަކުެކުށެއްެކޮށްފިަކންެއެކަށީގެްނާވެމިންވަރެއްގެެޝައްެކއްނެތިެޝަރީޢަތުަގިއެ

ެނުކުރެވޭަނމަޘާބިތު ެވަ، ެމީހަކަށްމެ ެކޮންމެ ެޙައްޤު ެބެލެވުމުގެ ެމީހެއްކަމުގައި ެނެތް ެކުށެއް ނީެއެމީހަކީ

ެ ެެ،އަދިކަށަވަރުޮކށްދީފައެވެ. ެއުުފލަންޖެޭހީނެޘާބިތުދަޢުވާ ެދަށުން ެގެ ެއަސާސް ެގެ ެ'ޤަރީނަތުލްބަރާއާ' ެބުރަ، ކުުރމުގެ
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ެެދަޢުވާކުރާ ެޘިެއިހަފަރާތުގެ ެފަރާތުންކަްނ، ެޖެނެރަލްގެ ެޕްރޮސިިކއުޓަރ ެޤާނޫީނެޘާބިތުއްަޔތުން ެައދި ެޝަރުއީ ކުރުމުގެ

ެއޮންނަެ ެއެނގެން ެބެލުމުން ެއުޞޫލުތަަކށް ެަކމަށް ެނަްނބަރު ެކޯޓުގެ ެސުޕްރީމް SC-A/34ެ/2011ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 ަވނަެނަންބަރުގެެ)ނ(ެއިންެއެނގެްނެއޮވެއެވެ.5ެނިމުނުެގޮތުގެެރިޯޕޓުގެެެޤަޟިއްޔާ

 
ކުރަންެޘާބިތުެދަޢުވާެެކުށުގެެޓެރަރިޒަމްގެެހުށަހެޅުނުެމައްޗަށްެނަޝީދުގެެމުޙައްމަދުެަރއީސްެކޯޓުގައިެކްރިމިނަލްެވީމާ، 6.7

ެބޭނުން ނިޑޔާރުން ެފަ ެބެއްލެވި ެމައްސަލަ ެހިނގާފައިާވަކން ެވާޤިާޢ ެކުށްެޘާބިތުވާ ެމައްސަލަތަުކގައި ެޖިާނއީ ޮކށްފައިވަނީ

ެއެކަށައެޅިަފއިެޘާބިތު ެބަާޔންކުރެވުކުރުމަށް ެއިސްވެ ެަޝރުާވ ެކުށެްއެެޢީނު ެައދި ެޚިލާފަށެވެ. ެއުޞޫލުަތާކ ެޤާޫނނީ އަދި

ެލިބިދިނުން ެމީހަކަށް ެއުފުލޭ ެދަޢުވާ ެަބރީޢަވުމަްށެެކުރިކަމުގެ ެކުށުން ެކަށަވަރުކޮށްދީަފއިވާ ޤާނޫނުައސާސީއިން

ެއެހީތެިރކަންެވްސެ ެވަކީލެއްގެ ެޤާނޫނީ ެަވޞީލަތްތަާކއި، ެއެކަީށގެންވާ ެވަގުާތއި، ެއެކަށީެގންާވ މަސައްކަތްކުރުމަށް

ެހުށަހެޅުމު ެހެކީން ެޝަރީޢަުތގައި ެގޮުތގައި ެހެކިންގެ ެދިފާޢީ ެއެހެންމެ ެހަމަ ެނުލައެވެ. ެފުރުޞަތުވެްސެލިބިދިނުމަކާ ގެ

ެލިބޭެ ެއުިނކަން ެޙައްޤަށް ެކުރެވުމުެގ ެޝަރީޢަތް ެނުޖެހި ެވަކިފަރާތަކަްށ ެަޢދުލުވެރިކަމާއެުކ ެއަދި ެނުލައެވެ. ލިބިދިނުމަކާ

ގޮތަށެވެ.ެޤާނޫނުގެެކުރިމަތީގަިއއާއި،ެއަދިެއެމީހެއްގެެމައްޗަްށެޤާނޫނުެހިންގުމުގައިެކޮންމެެމީހަކީވެސްެހަމަމަވެގެްނާވެ

އްެހަމަމަކަމާއެކުެލިެބވުމަކީެރައީސްެމުޙައްމަދުެނަޝީދަށްވެްސެތަނޫނުގެެރައްކާތެރިކަމާއިެމަންފާއަދިެޤާ،ެމީހެއްކަމާއި

 ޤާނޫނުއަސާސީެކަށަވަރުޮކށްދީފައިވާެއަސާސީެޙައްޤެކެވެ.

 

ެމައްޗަްށެ .7 ެނަޝީދުގެ ެމުޙައްމަދު ެރައީސް ެކޯޓުގައި ެކްރިމިނަލް ެހުރުމުން، ެއެހެން ެސަބަބުތަްއ ެދެންނެވި އިސްވެ

ެއުފުލުމުަގިއެޕް ެދަޢުވާ ެޖިނާއީ ެއުފުލާފައިވަނީ ެދަޢުވާ ެކުށުެގ ެޓެަރރިޒަމްގެ ެއުފުލާފައިވާ ެޖެނެރަލް ރޮސިކިއުޓަރ

ެބެއްލެެ ެަމއްސަލަ ެެއނގޭކަމާއި، ެޚިލާފަށްކަން ެއުޞޫލުތަކާ ެމައްސަލަެޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ެވަޒަންޮކށް ެހެކި ނޑިޔާރުން ެފަ ިވ

ެހުށަހެޅުނުޘާބިތުެ ެަކނޑައަޅުއްވާަފއިވަނީ ެެއިހެކިތަކާެވާކަން ެދަލީލުތަކުން ެއިސްތިންާތޖުތަކުގެ ެ(conclusions)ކުރެވޭ

ވެގެްނކަމަށްެެބލެވެންެނެތްކަާމއި،ެރައީސްެެ(convince)ށްެއިޤުތިނާޢުެޔަޤީނާެާގތްކުރާެމިންވަރަެެވތިބެ،މައްޗަށްެބުރަ

ެޢަދުުލވެރިކަމާއެުކކަ ެަކނޑައެޅީ ެނިޔާ ެކޯޓުން ެކްރިމިނަލް ެމައްަޗށް ެނަޝީދުގެ ެައިދެމުޙައްމަދު ެޝަރުޢީ ެބެލެވޭނޭ މަށް

ތާެޚިލާފަށްެކްރިމިނަލްެއާޢަމަލުކުުރންެލާޒިމުވާެިއޖުރާެޤާނޫނީެހަމައެްއެއޮތްކަމަށްެނުވާތީާއއި،ެޖިނާއީެމައްސަލަތަުކގައި
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،ެާވކަމަށްެުޙކުމްކޮށްފައިވާތީާޘބިތުކޯޓުންެރައީްސެމުޙައްމަދުެނަޝީދުގެެމައްަޗށްެހުށަހެޅުނުެޓެރަރިޒަމްގެެކުށުގެެދަޢުވާެ

ެ ެނަންބަރު ެކޯޓުގެ Cr-C/2015ެެ/132ކްރިމިނަލް ެނިންމަވާފަިއާވ ެަބއްލަަވިއ ފަިއާވެކޮށްެމައްސަލާގައިެޤަޟިއްާޔއިން

ެކަމުގަިއެކަ ެުޙކުމެއް ެބާޠިލު ެމަތީން ެހަމަތަކުގެ ެޝަރުޢީ ެޤާނޫީނެއަދި ެޙުކުމަކީ ެދެއްވުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެެނޑައަޅުްއަވއި

ެހައިކޯުޓގައިެެއދެމެވެ.


