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I.  ްން ހިޔުމަމައްސަލައިގެ ފަސްމަންޒަރު އަދި މި މައްސަލައަށް ހަމަ މިސާހިތު ރިޢާޔަތްކުރުމަށ

 ރައިޓްސް ކޮމިޓީގައި އެދުން

 

 އޮޕްޝަނަލްގައި،  2016ރ އޮކްޓޯބަ 7 (,"ހުށައެެޅިފަރާތް") ނަޝީދު މުޙައްމަދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުރީގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 ަށުންދ ެގ(އާރު.ޕީީ.ސ.ސީ.އައި) ރައިޓްސް ޕޮލިޓިކަލް އެންޑް ސިވިލް އޮން ކޮވެނަންޓް އިންޓަނޭޝަނަލް ދަ ޓު ޕްރޮޓޮކޯލް

، ައިވަނީުކުރައްވާފތުހުމަތ އްވިއެވެ. އެ ޝަކުވާގައިހުށައެޅުއަށް ޝަކުވާ އ.ދ.ގެ ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީ އެކުލަވާލާފައިވާ

ެވެ. އެއީ ައިވާކަމަށުއްޓުވާފ)"ސަރުކާރު"( ހ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުންދިވެހި ވެރިކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވުމުގެ ފުރުޞަތު  އޭނާ

 ،ޖަމްޢިއްޔާތަކާއިދާ )ވަނަ މާއް 22ވަނަ މާއްދާ )ސިޔާސީގޮތުން ބައިވެރިވުމުގެ ޙައްޤު( އާއި،  25ގެ އާރު.ޕީ.ސީ.ސީ.އައި

ޭނާގެ މައްޗަށް އ، ްޝަރީއަތްކޮށ ޖަމާޢަތްތަކުގައި ޙަރަކާތްވުމުގެ ޙައްޤު( އާ ޚިލާފަށް، ޤާނޫނީ ހަމައެއްނެތި އޭނާ ހައްޔަރުކޮށް،

 ެވެ. ތީ ކަމުގައފައިވާޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ލީޑަރެއްގެ މަޤާމުގައި ނުހުންނެވޭނެ ގޮތް ހަދާ، ސިޙުކުމްކޮށް ،ކުށް ސާބިތުކޮށް

 

 ަރުކާރުންސ ދިވެހި މެދުމަޤްބޫލިއްޔަތާ ހެކީގެ އަސާސްތަކާއި މައްސަލައިގެ ނަޝީދުގެ މުޙައްމަދުމާ ވިދިގެން، ހުށައެޅުމި 

ގެ ރކޮމިޝަނަ އިހަ ތަކާބެހޭޙައްޤު އިންސާނީ ގެ. އދފޮނުވުމަށް ފާހަގަކުރުންތަކުގެ މައްޗަށް ރައްދެއް ތައްޔާރުކޮށް  ޅިހުށައެ

ްގެ މުވައްޒަފުނ ގެ އޮފީހުގެއދ.ގެ ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީއެދިވަޑައިގަތެވެ. ގައި  2017ޑިސެމްބަރ  18އޮފީހުން، 

ަވަހަށް މި ރައްދު އ ސް،ކަމުގައިވިއަ 2018ފެބްރުއަރީ  19ލަފާގެމަތިން، މި ރައްދު ފޮނުވުމަށް ދީފައިވާ ސުންގަނޑިއަކީ 

ނަންބަރު  އެޕްރީލްގެ ސެސަޝަނަށް މި މައްސަލަކަމުގައިވާ ކޮމިއުނިކޭޝަން-ގެ މާޗް 2018އި މިވަނީ ހުށައެޅިފަ

 ކުރުމަށް ފަހިކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ. ތާވަލު 2851/2016

 

މި  ެޝަނުގައި،ސަރުގެ މަކީ، މި ފަހން ރިޢާޔަތްކުރުއދ.ގެ ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީމިފަދަ ކޮމިނިއުކޭޝަނެއްގެ މައްޗަށް 

ނުހަނު  ްަރާތުނނަޝީދުގެ ފމައްސަލައަށް އެ ކޮމިޓީން ރައުޔެއް ފާސްކުރާނެކަމުގެ ގަރަންޓީއެއްކަމުގައި ނުވިއަސް، 

 ނަޝީދުއީ، ށެވެ. އެފާސްކުރެވެން އޮތްނަމަ، ކޮށްދެއްވުމަމި ސެޝަނުގައި  އެފަދަ ފާސްކުރުމެއް އެދެނީއިޙްތިރާމާއެކު 

ައި ބޭއްވުމަށް ގ2018(ގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ މެއި ޕީ.ޑީ.އެމް) ޕާޓީ ޑިމޮކްރެޓިކް ދިވެހިރައްޔިތުންގެތްވާ ނިސްބަ

 ަފާކުރެވޭތީވެއެވެ. ލއޮގަސްޓް މަހު އޮންނާނެކަމަށް  2018ކަނޑައެޅިފައިވާތީވެއެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ރިއާސީ އިންތިޚާބު 

 

ންދާ ީ، ހިނގަމުށް ވާނރައުޔެއް ނެރުން ލަސްކޮށްފިނަމަ، އޭގެ ނަތީޖާއަކަ ން މިކަމާމެދުއދ.ގެ ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީ

ައި ިންތިޚާބުގިޔާސީ އރމި ފަހަރުގެ  ނަޝީދަށްކަންކަމަށް އަރާހަމަނުކުރެވި މި މައްސަލަ ކައްސާލައިގެން ދިޔުމެވެ. އަދި 

 ެ. ްތިޒާރުކުރައްވަން ޖެހުމެވއިންތިޚާބަށް އިނ އަހަރުފަހުން އޮންނަ 5ކުރިމަތިލެއްވުމުގެ ފުރުޞަތު މަހްރޫމުވެ، އަނެއްކާވެސް 

 

 

II. ަޅާ ރައްދުގެ ދީބާޖާ ހުށައަ ނަޝީދުގެ ފަރާތުންކާމެދު ސަރުކާރުގެ ފާހަގަކުރުންތ 

 ،ޝަރީޢަތްކުރުމާއި މައްޗަށް އޭނާގެ ،ހައްޔަރުކުރުމާއި ނަޝީދު ،ފަދައިން ބަޔާންކޮށްދެވޭނެ ތަފްޞީލުކޮށް ނުހަނު ތިރީގައި

ވަނަ  9ގެ އާރު.ޕީ.ސީ.ސީ.އައި، ގޮސްފައިވަނީގެން ކުރިއަށް ޖަލަށްލުން ޙުކުމްކުރުމާއި ،ސާބިތުކުރުމާއި ކުށް ށްމައްޗަ އޭނާގެ

 އުޞޫލުތައް" ޕްރޮސެސް ޑިޔު" ލާޒިމްކުރާ ގޮތުންވަނަ މާއްދާ )ޤަޟާއީ 14ހަމައެއްނެތި ހައްޔަރުކުުރުން(،  ޤާނޫނީ) މައްދާ

 ،ޖަމްޢިއްޔާތަކާއިވަނަ މާއްދާ ) 22ސިޔާސީގޮތުން ބައިވެރިވުމުގެ ޙައްޤު( އާއި، ވަނަ މާއްދާ ) 25ލިބިދިނުމުގެ ޙައްޤު(، 

މުޙައްމަދު ނަޝީދު، ދިވެހި ވެރިކަމަށް  ޖަމާޢަތްތަކުގައި ޙަރަކާތްވުމުގެ ޙައްޤު(، މި ޙައްޤުތަކާ ޚިލާފަށެވެ. މީގެ އިތުރުން،



 5 

ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ލީޑަރެއްގެ މަޤާމުގައި ނުހުންނެވޭނެ ާއި، ދިވެހި ސަރުކާރުން ހުއްޓުވާފައިވުމކުރިމަތިލެއްވުމުގެ ފުރުޞަތު 

 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފު ކަންކަމެވެ.  22ވަނަ މައްދާއާއި  25ގެ އާރު.ޕީ.ސީ.ސީ.އައިގޮތް ހަދާފައި އޮތުމަކީވެސް 

 

ރުކާރުގެ ް، ސަިނކުރިމަތިލުމުގެ ކުރމި މައްސަލައިގައި ދިވެހި ސަރުކާރުން އަޅުވާފައިވާ ވަކިވަކި އިލްޒާމްތަކަށް 

 މެދު އެއްޗެއް ބުނެލުން މުހިންމެވެ. އުނި ސިފަތަކާފާހަގަކުުރުންތަކުގައިވާ ގިނަގުން އާންމު 

 

ށް ަމުގެ ބޭރަީ ކަންކފަލީތާގެ ހަމައެކަނި ބޭނުމަކީ މައްސަލައިގެ މައުޟޫޢފުރަތަމަ ކަމަކީ، ސަރުކާރުގެ ރައްދުގެ ދިގު 

ގުޅޭ އެތައް ުޅޭ ކަމާނުްރަހާގޮތުމެވެ. މިގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާންމު ސިޔާސީ މަސސަމާލުކަން ގެނައުންކަމުގައި ދެކޭނެ ޖާގަ އ

ަށް ލިޔެފައި އޮތީ، އ 31ން  10ވާހަކައެއް ގެނެސްފައިވެއެވެ. މިސާލަކަށް ސަރުކާރުގެ ފާހަގަކުރުންތަކުގެ ޕެރެގްރާފް 

ކުރަނިވި ީ ފައިދާނުޭނުމަކބއުލޫމާތެވެ. ހަމައެކަނި ރައީސްކަމުގައި ހުންނެވިއިރާގުޅޭ ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު ކަމާނުގުޅޭ މަ ނަޝީދު

 އައްޔެއްގައި އޭނާ ދައްކުވައިދިނުމެވެ. 

 

ނުމެވެ. ން ބުނާ ބުަރުކާރުމައްޗަށް ދައުވާކުރި ކުށް، އޭނާގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެފައިވާ ކަމުގައި ސ ނަޝީދުގެދެވަނަ ކަމަކީ، 

ެއް ް"ގެ ޢަމަލެރަރިޒަމފޮރުވުމުގެ ޓ މީހަކު ގަދަކަމުންއަސާސަކީ " ެވެ. އެހެނީ އެ ދަޢުވާގެ މައިގަނޑުޙަޤީޤަތެއްނޫނމިއީ 

 ެ ފަރާތުންނަޝީދުގށް ކުުރުމަމުޙައްމަދު ހައްޔަރުهللا ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރުންކަމުގައިވާއިރު، ޤާޟީ ޢަބްދު ނަޝީދުގެ ފަރާތުން

ޅާފައެއް ުށައަހަކަށްވެސް ެއްގޮތއުލަތުގެ ފަރާތުން އަމުރުކުރިކަމުގެ މުޢައްޔަނު ލިޔުމެއް ނުވަތަ ހެއްކެއް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ދައ

 ނުވެއެވެ. 

 

ވެސް އެއް ،ންޝަކުވާގައި ހެއްކާއެކު ސާބިތުކޮށްދީފައިވާ ކަންކަ ހުށައެޅި ނަޝީދުގެ ފަރާތުންކަމަކީ،  ތިންވަނަ

 ްނެތް ވަތްކަހާލާ އިންކާރުތަކަކުން ސަރުކާރުން ދެކޮޅުހަދާފައި ވުމެވެ.ލަދުވެތިކަމެއ

 

މި ކަމުން  ހުރުމެވެ. ާމުތައްޅި ރައްދުގައި، ސަރުކާރުގެ ކެހިވެރިކަން ދިމާއަށް ފެންނަ އިލްޒހުށައެައީ، ސަރުކާރުން ހަތަރުވަނ

 ސްތަޤިއްލުނީ، މުއިތުރަށް އިތުބާރު ގެއްލޭނީ ޚުދް ސަރުކާރުގެއެވެ. މި އިލްޒާމްތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ

 ުކުރަމުންނެވެ. ބުރުހާނުތަކުން އެ އިލްޒާމްތަކަށް ޖަދަލ

 

ހައްޔަރުކުރުމާއި، އޭނާގެ  ނަޝީދުއަށް އެދިފައިވަނީ،  53ން  51ސަރުކާރުގެ ފާހަގަކުރުންތަކުގައި، ޕެރެގްރާފް ، ފަހެ

 de novoމައްޗަށް ޝަރީއަތްކުރުމާއި، އޭނާގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުކުރުމާއި، ޙުކުމްކުރުމާއި ޖަލަށްލުމުގެ މައްސަލަ، 

 އާބިޓްރަރީ އޮން ގްރޫޕް ގައި އަލުން ބެލުމަށެވެ. ނަމަވެސް ހަމަ މި ކަންކަން ވަނީ، އދ.ގެ ވޯކިންގްމައްސަލައެއްގެ ގޮތު

 48ޞަފްޙާއާއި  111މަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ހުށައެޅުއެވެ. އަދި އެ ހުށައެޅިފަ ް )"ވޯކިންގް ގްރޫޕް"( އަށްޑިޓެންޝަނ

، ގައ2015ިސެޕްޓެމްބަރ  15ަމާއެކު ޖަދަލުކުރިއެވެ. އޭގެ ފަހުން، ޅާ، ނުހަނު ގަދަފަދަކހުށައަޖަދުވަލު އެކުލެވޭ ރައްދެއް 

އިވަނީ ވަންކަން ހިފެހެއްޓިފަނިޅި ފަރާތުގެ މިހުށައެ، ނިންމާފައިވަނީއިން  33/2015ވޯކިންގް ގްރޫޕުގެ ރައުޔު ނަންބަރު 

ާއްދާއާއި އިންޓަނޭޝަނަލް ވަނަ މ 21އަދި  20، 19، 11، 10، 9ން ރައިޓްސްގެ ހިޔުމަވާސަލް ޑެކްލަރޭޝަން އޮފް ޔުނި

ލާފަށްކަމަށްވާތީ، ވަނަ މާއްދާއާ ޚި 25އަދި  22، 19 ،14، 9ކޮވެނެންޓް އޮން ސިވިލް އެންޑް ޕޮލިޓިކަލް ރައިޓްސްގެ 

އޭނާ ބަންދު ކުރެވިފައިވަނީ ޤާނޫނީ އިމުން ބޭރުން ކަމާއި އެހެންކަމުން މިކަމަކީ ވޯކިން ގްރޫޕުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އެއްވެސް 



 6 

ވަނަ ކެޓެގަރީއަށް ފެތޭ  5އަދި  3، 2، 1ެއްނެތި ހައްޔަރުކުރުމުގައި ގިންތިކުރެވޭ ކެޓެގަރީތަތަކުގެ ތެރެއިން ކެޓަގަރީ ހަމައ

 މައްސަލައެއްކަމަށެވެ. 

ނަސް، މި ައި ބެލެވުެކަމުގން ރައިޓްސް ކޮމިޓީގެ އަމިއްލަ އިޖްރާއާތުގެ ދަށުން މި މައްސަލަ )އަނެއްކާ( މުޅިން ބަލާނހިޔުމަ

ުޢުތަބަރު ީ އެތައް މއަޤްވާމބައިނަލްއަޤްވާމީ މުއައްސަސާއެއްގެ އިތުރުން، ބައިނަލްސަލައަކީ އަރާރުންތައް ތަޙްކީމުކުރާ މައް

ައިވާ ާކޮށްފޖަމާއަތްތަކުންނާއި، ބޭރުގެ ސަރުކާރުތަކުންނާއި، އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާތަކުން ނުހަނު ބޮޑަށް، ދިރާސ

ެ ޖާގަ ަސްކުރުމުގާސްތާ ލރސް ކޮމިޓީން މި މައްސަލައާމެދު ރައުޔެއް ފާސްކުރުމުގެ ން ރައިޓްހިޔުމަމައްސަލައެއްކަމަށްވާތީ، 

ެ މައިގަނޑު ހިސަރުކާރުގދިވެ، ދިވެހި ސަރުކާރަށް ފަހިކޮށް ނުދެވޭނެކަމުގައި އުންމީދުކުރަމެވެ. އެ ފަދަ ޖާގައެއް ދެވިއްޖެނަމަ

ް ރައީސްކަމަށް ިންތިޚާބުގައި މުޙައްމަދު ނަޝީދަށގެ އޮގަސްޓްގައި އޮންނަ އ 2018ލަނޑުދަނޑި ޙާޞިލްވީއެވެ. އެއީ 

 ކުރިމަތި ނުލެވޭނެގޮތް ހެދުމެވެ. 

މެންގެ އަޅުގަނޑު ދުގައިދިވެހިސަރުކާރުގެ ފާހަގަކުރުންތަކާ ގުޅިގެން، އަދި ސަރުކާރުން އެދުނު އެދުމާ ގުޅިގެން، މި ރައް

ވާ އައު ލިވިލިފައިުން އަްގް ގްރޫޕުގެ ރައުޔު ނެރުނުފަހމައިގަނޑު ޒުވާބުތައް ޚުލާޞާކޮށް ބަޔާންކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ވޯކިނ

ަކަށް ަގަކުރުންތޅި ފާހެހުށައން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް ހިޔުމަމަޢުލޫމާތުވެސް ހިއްސާ ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ދިވެހިސަރުކާރުން 

 ލާލެވޭނެއެވެ. ަށްވެސް ބަަންކަމކ ޅުހުށައެރައްދު ދެވޭނެއެވެ. އަދި މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި، އިހުގައި ވޯކިންގް ގްރޫޕަށް ސަރުކާރުން 

ރަން، މި ކީއްކު ާތްއެޅިފަރމި މައްސަލަ ހުށަކޮންމެއަކަސް، ސާދާކޮށް ބުނާނަމަ، ދިވެހި ސަރުކާރުން އެދޭ އެދުމުގެ ނާރެހަކީ، 

ާތަކުން ޑިޔއްލު މީސްތަޤިމައްސަލައަށް ބެލި ހުރިހާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމާއަތްތަކުންނާއި، ބޭރުގެ ސަރުކާރުތަކުންނާއި، މު

ް ަފްސީލުކޮށތ ރާތުންނަޝީދުގެ ފަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީން ޤަބޫލުނުކުރަން އެދުމެވެ. އެހެނަސް ހިޔުމަނިންމި ނިންމުންތައް 

ސީ ޭނާގެ ސިޔާވުނީ އދައުވާކުރެ ނަޝީދަށްފަރާތްތަކުންވެސް ބުނަނީ،  ސާފުކޮށްދީފައިވާ ފަދައިން، މި ދެންނެވި ތިންވަނަ

ގޮތަކުން  ާސީ އެތައްތީ އަސުގެ ސަބަބުންކަމަށެވެ. އަދި އޭނާގެ މައްަޗަށް ހިންގި ހަލުވި ޝަރީއަތް އޮހައިބަތާއި މަޤްބޫލުކަމ

ައެއްނެތި އްވެސް ހަމައި އެފާސިދުވެފައިކަމަށެެވެ. މިހެންކަމުން އޭނާ ބަންދުކުރި ބަންދުކުރުމަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޤާނޫނުގ

ަށް އޭނާ ެރިކަމދިވެހި ވވެ. އަދި މި ހައްޔަރުކުރުމާ ވިއްދައިގެން ބަންދުކުރާ ބަންދުކުރުމެއްކަމުގައި ވާކަމުގައެ

ުންނެވޭނެ މުގައި ނުހްގެ މަޤާސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ލީޑަރެއދިވެހި ސަރުކާރުން ހުއްޓުވާފައިވުމާއި، ކުރިމަތިލެއްވުމުގެ ފުރުޞަތު 

 ެ. ޚިލާފު ކަންކަން ކަމަށެވބައިނަލްއަޤްވާމީ ޤާނޫނާ ގޮތް ހަދާފައި އޮތުމަކީވެސް 

 

ޅި ހުށައެ ކާރުންނެ ކުފޫހަމަވާ އެއްވެސް ވާހަކައެއް ސަރުމި ދެންނެވުނު އެއްވެސް ކަމެއްގެ މައްޗަށް ޖަދަލުކުރެވޭ

ކަންކަމުގެ  ރެދިފައިވާަށް އުފާހަގަކުރުންތަކުގައެއް ނުވެއެވެ. މި ފާހަގަކުރުންތަކުގައި، ސަރުކާރުން ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޤާނޫނ

ް ޅުގަނޑުމެނާއެކު އަނުވެއެވެ. ވީމާ ނުހަނު އިޙްތިރާމ އުފުލާފައެއް ތަކުލީފެއްއެއްވެސް ް ހެކި ނަފީކުރަން ސަރުކާރުނ

 މަށެވެ. އި ދެކުޅާފައި ބުރުހާނުތަކަކީ ވަހުމުކަމުގަހުށައަން ރައިިޓްސް ކޮމިޓީގައި މި އެދެނީ ސަރުކާރުން ހިޔުމަ

 

އޮފް އިންގްލޭންޑް  ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީއިވާ ބާ ޚާއްޞަކޮށް، މުސްތަޤިއްލު ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުއައްސަސާއެއްކަމުގަ

އެންޑް ވޭލްސްގެ ފަރާތުން އެކުލަވާލި މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ޝަރީއަތާމެދު އޮބްޒާވްކުރެވުނު ކަންކަމުގެ ރިޕޯޓުގެ ވާހަކަތައް 

ދެކޭގޮތަށް  ނަޝީދުގެ ފަރާތުންް އަޅުގަނޑުމެން ތަނަވަސްކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ. މި ރިޕޯޓުގެ ނިންމުންތައް ނުހަނު ބޮޑަށ

ވާގިދެއެވެ. މި ރިޕޯޓު އެކުލަވާލާފައިވަނީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޤާނޫނާގުޅޭ ޚަބީރެއް އަދި ވަކީލެއްކަމުގައިވާ ބްލިން ނި ޣަރަލައިޣް 
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ިސަރުކާރުން މީގެ ކުރިން ދިވެހކިޔާ ބޭފުޅެކެވެ. މި ރިޕޯޓަށް އޮތް އިތުބާރާއި ރިޕޯޓުގެ ހިމުންކަން ކަށަވަރުވެގެންދަނީ، 

ޅި ރައްދުގައި މި ރިޕޯޓަށް ޙަވާލާދީފައިވާތީވެއެވެ. ނަމަވެސް މި ގޮތަށް ޙަވާލާދީފައިވަނީ، އެ ރިޕޯޓުގެ ހުށައެވޯކިންގް ގްރޫޕަށް 

 މައިގަނޑު ފާޑުކިޔުންތައް ކެހިވެރިގޮތުގައި އުނިކޮށްގެނެވެ. 

 

III.  ިލް ކޮވެނެންޓް އޮން ސިވިލް އެންޑް އިންޓަނޭޝަނަމުޙައްމަދު ނަޝީދު ބަންދުކުރި މައްސަލައިގައ

 ވަނަ މާއްދާއަށް އުރެދުން  14ވަނަ މާއްދާއާއި  9ޕޮލިޓިކަލް ރައިޓްސްގެ 

 އުޞޫލުތަކަކާ ްއެތައ ގެ" ޕްރޮސެސް ޑިޔު" ލާޒިމްކުރާ ޤަޟާއީގޮތުން ވަނީ މައްސަލަ ޖިނާއީ ހިންގި ދެކޮޅަށް ނަޝީދާ

ހައްޓަން ުތައް ނަގަންގަނޑންގުމުގައި ހުުންނަންޖެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިޚިލާފުވެފައެވެ. އަދި އިންޞާފުވެރި ޝަރީޢަތެއް ހި

 ފޭލިވެފައެވެ. 

 

ކުށެެއްނެތް   (A)އެވެ: ބަޔާންކުރެވޭނެޚިލާފުތައް އަންނަނިވި ތަރުތީބުން  ބެހޭ ގޮތުންމިގޮތުން އަންނަނިވި އުރެދުންތަކާ

ފަނޑިޔާރުންގެ  (C)ރުކުރުން؛ ޞައްޙަ ކޯޓު އަމުރަކާނުލައި ހައްޔަ (B)ގެއްލިފައިވުން؛   ޙައްޤު ޤަބޫލުކުރުމުގެ މީހެއްކަމުގައި

ރާތަކަށްޖެހިފައިވުމާއި އިސް ޕްރޮސިކިއުޓަރު ވަކި ފަ (D)އުސޫލު ނެތުން؛  މުސްތަޤިއްލުކަމާއި ވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެހުމުގެ

ައްޔާރުކުުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ތދިފާޢުއެއް   (E) ހުށެހެޅިފަރާތުގެ މައްޗަށް ކުރުން؛ވަކިގޮތަކަށް ހޮވާލެވިފައި އޮތް ދަޢުވާއެއް 

ހެކިވެރިން   (G) މުގެ ޙައްޤަށް އަރައިގަތުން؛ހުށައެޅުހެއްކާއި ހެކިވެރިން   (F)ވަގުތާއި ވަސީލަތްތައް ނުދިނުން؛

 ުންނަށްޢާންމ  (I) ް؛ ވަކީލެއްގެ އެހީ ހޯދުމުން މަޙްރޫމުކުރުނ (H)ކްރޮސްއެގްޒަމިން ކުރުމުގެ ޙައްޤަށް އަރައިގަތުން؛ 

 ް.އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު ނިގުޅައިގަތުނ  (J)ނެތުން؛ އަދި  އަޑުއެހުންތައް ހުޅުވާލެވިފައިވާ

 

ްސަލަ ިލާފުވި މައއުޞޫލުތަކާ ޚ ގެ" ޕްރޮސެސް ޑިޔު" ލާޒިމްކުރާ ޤަޟާއީގޮތުންދެކޮޅަށް ހިންގި ޝަރީޢަތުގައި  ނަޝީދާ

 މީގެ ކުރިން ެހުނީ،ޖއެހާ ފުޅާކޮށް އެނގިފައި އޮތުމުން، ސަރުކާރަށް  ނުބައިވެފައި އޮތްލެއް ބޮޑުކަމާއި، އެ ކަންކަން

ކިޔުންތައް ާމެދު ފާޑުނގި ގޮތޅި ރައްދުގައި، އެކަމަށް އިޢުތިރާފުވެ، "ޝަރީޢަތް ހިހުށައެދިވެހިސަރުކާރުން ވޯކިންގް ގްރޫޕަށް 

ޒަންކުރި ވަދިޔަގޮތް ގެންަ ަދު ނަޝީދުގެ މައްސަލހުރިކަމުގައި" ޤަބޫލުކުރާށެވެ. މިތަނުގައި ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހެނީ، މުޙައްމ

ަށް ނާގެ މައްޗާއި، އޭހައްޔަރުކުރުމއދ.ގެ މަސްއޫލުވެރިންނާއި، ބޭރުގެ ސަރުކާރުތަކާއި އަމިއްލަ ޖަމާޢަތްތަކުން، އޭނާ 

މުގައި ްސާފުންކަނީ ބޭއިޝަރީޢަތްކުރުމާއި، އޭނާގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުކުރުމާއި ޙުކުމްކުރުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނ

ށް ގޮތަށް ރުން ދުމިތަނުން އެއްވެސް ޚަބީރެއްވިއަސް ޖަމާޢަތެއްވިއަސް ދިވެހި ސަރުކާކޮށްދީފައިވާކެމެވެ. ކަށަވަރު

 ެއެވެ. ވާތީވނު ތާއީދުކޮށްފައިނުވަނީ އެ ގޮތަކީ އެއްވެސް އަސާސެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްފައިވާ ގޮތެއްކަމުގައި

 

މި މައްސަލައިގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ  حسین رعد بن زيدކޮމިޝަނަރ  ހައި ޙައްޤުތަކާބެހޭ އިންސާނީ ގެ. މިސާލަކަށް އދ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޝަރީޢަތް ހިނގާ ދުވެއްޔަށްވުރެ މާ ހަލުވިކޮށް ، ކަންކަން ހުތުރުވެފައި ގިނަކަމުން"ގަވައިދާޚިލާފަށް ހިނގި 

ވެރި ޝަރީޢަތެއް ހިންގުމަށް ސަރުކާރަށް ލާޒިމްކުރާ ންސާފުަޤްވާމީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އިބައިނަލްއ، ހިންގި މި ޝަރީއަތް

މިބީދައިން ވާހަކަދައްކަވަމުން، ފަނޑިޔާރުންނާއި ހޯދަން ދަތި" ކަމުގައެވެ. ހަމަ  މުގެ ހުދޫދުގެތެރެއަށް ފައްތާނެގޮތެއްކުރު

( 2015ފެބްރުއަރީ ) 22ައިވަނީ "ވަކީލުންގެ މުސްތަޤިއްލުކަމާބެހޭ އދ.ގެ ޚާއްޞަ ރެޕަޓުއާ ގަބްރިއެއްލާ ނައުލް ވިދާޅުވެފ

އުޞޫލުތަކާ  ގެ" ޕްރޮސެސް ޑިޔު" ލާޒިމްކުރާ ޟާއީގޮތުންގައި މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހައްޔަރުކުރުމާއެކު ހާމަވެފައިވާ ޤަ

ް ޚިލާފުވުމުގެ ސިލްސިލާ އުރެދުންތަކަކީ އެއްވެސް ޑިމޮކްރެޓިކް މުޖްތަމަޢެއްގައި އެއްގޮތަކަށްވެސް ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ކަންކަމެއ

ނޫން" ކަމަށެވެ. ނައުލް އިތުރަށް ވިދާޅުވެފައިވަނީ "މރ. ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ހިންގި ޝަރީޢަތުގައި، އިންސާފުވެރި 
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އަށްވެސް "ޕްރޮސެސް ޑިޔު"ޝަރީޢަތެއް ޤާއިމިކުރުމުގައި ހުންނަންޖެހޭ އެންމެ އަސާސީ ކަންކަމަށްވެސް ފަރުވާލެއްނެތި އަދި 

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ހައްޤުތަކާބެހޭ  ބޮޑުވާ ކަމެއްކަމަށެވެ. އިންސާނީއިވާކަމީ" ނުހަނު ކަންފަރުވާލެއްނެތި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފަ

އެތައް ޖަމާޢަތްތަކަކުން ހަމަ މި މޭރުމުން ވާހަކަދައްކާފައިވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް، ހިޔުމަން 

ގެ ްން ރައިޓްސް އެންޑް ޑިވަލޮޕްމަންޓހިޔުމައޭޝިޔާ ފޯރަމް ފޯ ް، މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކރައިޓްސް ފައުންޑޭޝަން، 

"ޢަދްލުއިންޞާފަށް އެރުވި ބޮޑު ހުތުރެއް" ކަމުގައި ބަޔާންކުރި އެމްނެސްޓީ އިތުރުން، މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ޝަރީޢަތަކީ 

 އިންޓަނޭޝަނަލް ހިމެނެއެވެ. 

 

ް ުކާރުންވެސސަރ ކާުތަކާ ޚިލާފުވެފައިވާތީ، އެމެރިގެ އުޞޫލމައްޗަށް ހިންގި ޝަރީޢަތުގައި "ޑިޔު ޕްރޮސެސް" ނަޝީދުގެ

ޑިޔު " ނަޝީދުނީ ެފައިވަޚާރިޖީ ވަޒީރު ޖޯން ކެރީ ވިދާޅުވސީރިއަސް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައިވެއެވެ. އޭރުގެ އެމެރިކާގެ 

ައްދުއަޑެއްގެ ރުމާލެވުނު ގުގ ްޭރުމުނޕްރޮސެސްނެތި ޖަލަށްލާފައިވުމީ އަވަހަށް ޙައްލުކުރަންޖެހޭ އަނިޔާ" އެއްކަމަށެވެ. ހަމަ މިމ

ންނަ ފުށްފެވާހަކަދައްކަމުން އިނގިރިސޭ ޚާރިޖިއްޔާގެ ވަޒީރު ހިޔުގޯ ސްވަޔަރ ވިދާޅުވެފައިވަނީ "ދެ ގޮތުގައި

ސެސްގެ ރޮޑިޔު ޕް ނީފައިވަވަކިފަރާތަކަށްނުޖޭ އުސޫލުން ކުރީގެ ރައީސްގެ ޝަރީޢަތް ހިންގާފައިނުވާއިރު، އެ ޝަރީޢަތް ހިންގާ

ޮޑުވުން ވެސް ކަންބކާރުންޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ނޫން" ކަމަށެވެ. އަދި އިންޑިޔާގެ ޚާރިޖިއްޔާގެ ތަރުޖަމާނާއި ކެނަޑާ ސަރުއު

 ފާޅުކޮށްފައިވެއެވެ. 

 

ަށް ުގެ( މައްޗ)ނަޝީދ"އަދި ޔޫރަޕްގެ ޕާލިމެންޓުން މި މައްސަލައާމެދު ޤަރާރެއްވެސް ފާސްކުރިއެވެ. އެ ޤަރާރުގައި ވަނީ 

ުރީގެ ކފެތޭތީ... ެސް ނުއްކުއުފެދޭ ޝަރީއަތުގެ ކަންކަން، އަދުލުއިންސާފުގެ ދޭސީ އަދި ބިދޭސީ މިންގަނޑުތަކަށްވހިންގި ޝަ

އަދި( )ްވެރިކޮށް ަން ކުށތުގައި ހުރި ގަވައިދާ ޚިލާފު ސީރިއަސް ކަންކޝަރީޢަރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ހިންގި 

 އަޅާ އަންގާ" ކަމަށެވެ. ގަދައޭނާ ހަމަ މިސާހިތު ދޫކޮށްލުމަށް 

 

 ީ މަޝްވަރާތައްާނުކުރެއްވީ "ސިޔާސގައި އިޢުލ 2015ހަމަ މިއާއެކު އިނގިރޭސި ބޮޑު ވަޒީރު ޑޭވިޑް ކެމަރޮން، މެއި 

 ެ. ގައެވދީން ދޫކޮށްލަން ޖެހިފައިވާ" ކަމުބާއްވައި، މުޙައްމަދު ނަޝީދާއި އެހެން ހުރިހާ ސިޔާސީ ޤައި

 

ަވާލި ތުން އެކުލ(ގެ ފަރާއޮފް އިންގްލޭންޑް އެންޑް ވޭލްސް )ބީ.އެޗް.އާރު.ސީ ައިޓްސް ކޮމިޓީހިޔުމަން ރބާ މީގެ އިތުރުން، 

ީ ޮށްފައިވަނަޔާންކބމުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ޝަރީއަތާމެދު އޮބްޒާވްކުރެވުނު ކަންކަމުގެ ތަފްޞީލީ ރިޕޯޓުގައި، ގަދައަޅާ 

އްޤު ްގުމުގެ ޙައް ހިނތެޝަރީޢަައިދޭންޖެހޭ އިންޞާފުވެރި "ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް ލިއްބ

 ަމަށެވެ. ޭނެ" ކނިގުޅައިގެންފައިވާތީ" އޭނާގެ މައްޗަށް "ސާބިތުކުރި ކުށް އެއީ ޞައްޙަ ސާބިތެއްކަމުގައި ނުބެލެވ

 

ަމާޢަތެއްް ޖްތަޤިއްލު މުސ ެސްމައްސަލަ ވަޒަންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ތާއީދުކުރާ އެއްވ ،ޅި ފާހަގަކުރުންތަކުގައިހުށައެސަރުކާރުން 

 ަރާތުންނަޝީދުގެ ފ ވީމާެ. މުގައިވެސް ނަންގަނެފައެއް ނެތެވހުށައެޅުފެނިފައިނުވާއިރު، އެފަދަ ފަރާތެއް ވާކަން ސަރުކާރުގެ 

އިރު، އިނުވާަށް ހޯދިފަަރުކާރޅި ވާޤިޢާތަަކަށް ގޮންޖެހޭފަދަ، މައްސަލަ ވަޒަންކުރާނެ މުސްތަޤިއްލު އެއްވެސް ފަރާތެއް ސހުށައެ

ޗަށް ޭނާގެ މައްއކޮށް، ހައްޔަރު ނަޝީދުއަދި އެ ވާޤިޢާތައް ނަފީކުރާނެ މުޢުތަބަރު ހެކި ސަރުކާރަށް ދެއްކިފައިނުވާއިރު، 

މަށާއި ޫންކަނނެތި ް ހެދީ އެއްވެސް ޤާނޫނީ ހަމައެއްޝަރީޢަތްކޮށް، އޭނާގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުކޮށް، ޙުކުމްކޮށ

 އެވެ. އަރުވަންޖެހެ އެއްކިބާތަށް ް ނޫންކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނާބުނުންބައިނަލްއަޤްވާމީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށ
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A. ިގެއްލިފައިވުން   ޤަބޫލުކުރުމުގެ ޙައްޤު ކުށެއްނެތް މީހެއްކަމުގައ 

ައި ީހެއްކަމުގމްނެތް އެއްވެސް ފަރުދަކީ "ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަނޑަނާޅާހާހިނދަކު، ކުށެއ

ެކުށ އްކޮެމީހައެ އިން ކަށަވަރުކޮށްދެއެވެ.  ުމުގެ ޙައްޤު" ހަމަކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އައި.ސީ.ސީ.ޕީ.އާރުޤަބޫލުކުރ ށްފިކަން،ެކު
ެނ  ެކުށ އް ެމީހަކީ ެއ  ެނަމަ ެސާބިުތނުކުރ ވޭ ެޝަރީޢަތުގައި ެޝައްކ އްނ ތި، ެމިންވަރ އްގ  ެމީއ ކަށީގ ންވާ ެކަމުގަތް އިެހަކު

ެގ ެހިޔުމަންެރައިޓްސްެކޮމިޓީއދ.ބ ލުމުގ ެޙައްޤުެލިބިގ ންވ އ ވ .ެ ގައި،ެޝަރީޢަތ އްެއްވ ސްއ ންެބަޔާންކުރާެގޮތުގައިެ"ވީމާ
ެ ެކުރިން، ެވާސިލުވުމުގ  ެނަތީޖާއަށް ެބާރަކުންމައްސަލައިގ  ެއ އްވ ސް ެވާެދައުލަތުގ  ެމައްސަލައަށް ދުރާާލެެނ ގޮތްއ 

ެމަށ ވ .ެނިންމައިގ ންެތިބުުމންެއ އްކިބާުވމަކީެއ ފަރާތްތަކަށްެލާޒިމުެކަމ އް"ެކަ

ެމަރުޙަލާއ އްގައިވ ސް،ެެނަޝީދާ ެކޮންމ  ެހަލުިވެޝަރީޢަތުގ  ެހިންގި  ގެ ޙައްޤުބޫލުކުރުމުގައި ޤަކުށެއްނެތް މީހެއްކަމުދ ކޮޅަށް

ސަލައިގައި މައްޝީދުގެ ނަ ަދުމުޙައްމއޮތީ އިންތިޒާމީ ގޮތެއްގައި ނިގުޅައިގެންފައެވެ. ކޯޓުގެ ޢަމަލުތަކުން ސާފުވެގެން ދިޔައީ 

 ނެތްކުށެއްެހޭ އިދޭންޖލިއްބަ ނަޝީދަށްމިގޮތުން، ަކަށް ނުޖެހުމުގެ އުސޫލު ގެންގުޅުމުގެ ނިޔަތެއް ނެތްކަމެވެ. ވަކިފަރާތ

ނީ، ކޮށްފައިވަް ބަޔާންނިންމަބުނޙައްޤަށް އަރައިގެންފައިވާ ކަމުގައި ވޯކިންގް ގްރޫޕުން  ޤަބޫލުކުރުމުގެ މީހެއްކަމުގައި

ް ކުށް ގެ މައްޗަށި އޭނާްގެ އާ ދާޢުވާއެއް މަތިކޮށް، މރ. ނަޝީދު ހައްޔަރުކުރުމާއމިސާލަކަށް "ނުހަނު ސީރިއަސް ޓެރަރިޒަމ

ް ނޫން ައްޔަރުކުރި ދުވަސދުވަސް ވޭތުވެފައިވުމާއި، މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތްތައް އޭނާ ހ 20ސާބިތުކުރުމާ ދެމެދު ހަމައެކަނި 

ާފައި" ޅައި ނިންމަނޑައަންނާނެ ނަތީޖާ އޮތީ ކުރިން ކއަނެއް ދުވަހު ފެށުމާއި، މި ކަންކަމުން ދޭހަވަނީ މައްސަލައިން ނިކު

  ެވެ. ކަމަށ

ަން ކސް މި ފަނޑިޔާރުންނާއި ވަކީލުންގެ މުސްތަޤިއްލުކަމާބެހޭ އދ.ގެ ޚާއްޞަ ރެޕަޓުއާ ގަބްރިއެއްލާ ނައުލްވެ

އި އިންސާފެއް އާތްތަކުގަިޖްރާއލުވިކަމާއި، ވެފައިވަނީ ޝަރީޢަތް ހިނގިލެއް ހަކަށަވަރުކޮށްދެއްވާފައިި ވެއެވެ. އެ ކަމަނާ ވިދާޅު

ަމަށެވެ. ްމާފައި" ކއި ނިނޝަރީޢަތުގެ ޙުކުމް އޮތީ ކުރިން ކަނޑައަޅަ ނެތްކަމާއި، މިކަންކަމުން އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވުނީ

ަމަ ހގެ މެންބަރެއްވެސް ގައި ފޮނުވި ޙަޤީޤަތްހޯދާ މިޝަން 2015އަދި އެމްނެސްޓީ އިންޓަނޭޝަނަލްއިން ރާއްޖެއަށް އޭޕްރީލް 

އޭނާ ވިދާޅުވެފައިވަނީ ގައި  2015އެ ޒިޔާރަތް ނިންމާލެއްވުމަށްފަހު މެއި މިއަޑު ރައްދުއަޑެއްގެ ގޮތުގައި ގުގުމާލެއްވިއެވެ. 

ނެ ޖާގަ ަށް ބެލެވޭައިކަމ")ނަޝީދު(ގެ ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ ކުރިންވެސް، ޝަރީޢަތުގެ ޙުކުމް އޮތީ ކުރިން ކަނޑައަޅައި ނިންމާފ

 އޮތް" ކަމަށެވެ. 

: ފައިވެއެވެގުޅައިގެންތުން ނިއަންނަނިވި ގޮތްގޮ ކުށެއްނެތް މީހެއްކަމުގައި ޤަބޫލުކުރުމުގެ ޙައްޤުލިއްބައިދޭންޖެހޭ  ަޝީދަށްނ

 ،ައިންތައްތަކުގކަ ށްފައިވާދަޢުވާކޮ މައްޗަށް އޭނާގެ ފަރާތުން ދައުލަތުގެމުގެ ޙައްޤު ކޯޓުން ނުދިނުން؛ ހުށައެޅުއް ދިފާޢުއެ

ތީކަމަށް މުގައި ނުވާހެކިކަ ަރުގެވ ނަފީކުރެވޭ ހެކިތައް ޅިހުށައެ ފަރާތުން ދައުލަތުގެ ހެއްކަކީ، ޅާފައިވާހުށައަ ފާޢުގައިއޭނާގެ ދި

 ުކޮށް އަދިަޔާންނބުނެ، ހަމައެކަނި ދައުލަތުގެ ހެއްކަށް ރިޢާޔަތްކުުރުމަށް ކޯޓުން ނިންމުން؛ އެއްވެސް ސަބަބެއް ބ

ެ "ކުށުގެ ހެޅިފަރާތުގހުށެ؛ ް ކަފާލާތުގެ ދަށުން ދޫކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ނުދިނުންއިވާ މައްސަލައަށް ރިޢާޔަތްނުކޮށހުށައެޅިފަ

ކުރިން  ަކީއއެ މައްސަލަ ރިކޯޑު" ނާޖާއިޒުގޮތުގައި ކޯޓުން ބޭނުންކުުރުން؛ ޝަރީއަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔަލެއް ހަލުވިކަމުން،

 ކަނޑައަޅައި ނިންމާފައިކަމެއްކަމުގައި ދެކޭނެ ޖާގައޮތުން؛ މިއެވެ. 
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ި ޝަރީޢަތެއްގައި އިންޞާފުވެރ( ގައި ބަޔާންކުރާ 2ވަނަ މާއްދާގެ ) 14ސީ.ސީ.ޕީ.އާރުގެ އައި.މިފަދަމިފަދަ ކަންކަން، 

ން ޤު ކޯޓުމުގެ ޙައްހުށައެޅުދިފާޢުއެއް ޖެގޭ ގިނަގުނަ ޢުންޞުރުތަކާ ޚިލާފުވެފައިވެއެވެ. މިގޮތުން އޮންނަން

ން ްސަލަ ފަހުގެ މައް އިންކާރުކުުމާއި، ޝަރީޢަތް ގެންދިޔަ ހަލުވިކަމުނިގުޅައިގެންފައިވުމާއި، ހެކިން ހާޒިރުކުރުމަށ

އި ކޯޓުން ރުންނާބަޔާންކުރެވޭނެއެވެ. މި ސެކްޝަންގައި ފޯކަސްކުރެވޭނީ، ހުށެހެޅިފަރާތުގެ "ކުށުގެ ރިކޯޑު" ސަރުކާ

 ނާޖާއިޒުގޮތުގައި ބޭނުންކުރި މައްސަލައަށެވެ. 

ިޔަ ރިކޯޑަކީ ެ. ބުނެވިދިވެއެވުގެ ރިކޯޑަށް" ނާޖާއިޒުގޮތުގައި ކޯޓުން ރިޢާޔަތްކޮށްފައޙުކުމްކުރުމުގައި، އޭނާގެ "ކުށ ނަޝީދަށް

ުރި ޭ ވާހަކަ ހަމާގުޅކމާޒީގައި ކޮށްފައި ހުރި އަނިޔާތައް އެކުލަވާލާފައިވާ ފަލީތާއެކެވެ. އެއްގޮތަކަށްވެސް  ނަޝީދަށް

ާއި، ދޮގު ރުމުގެ ކުށކަން ކުވައް ކުށާއި،ގެ ޗަށް ޓެރަރިޒަމްދު ނަޝީދުގެ މައްމުޙައްމަލިޔުމެއްނޫނެވެ. އެ ކުުށުގެ ރިކޯޑުގައި 

ެ. ވުމުގެ ކުށް ސާބިތުވެފައިވާކަމަށް ބުނެއެވމައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ކުށާއި، އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރި

ިވާ ފައުލަޖެހިޮތުން ކމައްޗަށް މާޒީގައި ކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ޙުކުމަކީ ސިޔާސީގ ނަޝީދުގެކަންމިހެންއޮތްކަމުގައިވިއަސް، 

ގައި،  1995/36ބަރު ކަންކަންކަމުގައި އެންމެނަށް އެނގި ފާޅުވެގެން ވެއެވެ. މިގޮތުން ވޯކިން ގްރޫޕުގެ ނިންމުން ނަން

ނޫނީ ހަމައެއް ނެތި ގައި( ޖަލަށް ލެވުނީ އެއްވެސް ޤާ 1994ދޮގު މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ކުށުން ކުށްވެރިވިކޮށް ) ނަޝީދު

ުފުއްލަވާތީ ގައި އަޑުއް ފާޅު. އެއީ އޭރުގެ ސަރުކާރުން އެކަން އެގޮތަށް ކުރީ، ސަރުކާރާދެކޮޅަށކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައި ވެއެވެ

ިގެން ކުމަކާ ވިދދެ ޙު އަދަބު ދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި ކަމަށް ވޯކިން ގްރޫޕުއަށް ފެނިގެނެވެ. އަދި މިނޫން އެހެން ނަޝީދަށް

  ެސްވެއެވެ.ީފައިވން އޭނާއަށް ޟަމީރުގެ ޤައިދީގެ ލަޤަބު ދބަންދުކޮށްފައިވާތީ އެމްނެސްޓީ އިންޓަނޭޝަނަލްއި ނަޝީދު

 

B.  ްޞައްޙަ ކޯޓު އަމުރަކާނުލައި ހައްޔަރުކުރުނ 

ަރުކޮށްފައިވަނީ ހައްޔ ނަޝީދުއަށް އޮތް ޕެރެގްރާފްތަކުގައި،  103ން  101ަކުގެ ނަންބަރު ސަރުކާރުގެ ފާހަގަކުރުންތ

އީ ަރަށް ނިހާވެސް ވުނާކަމުގައި ސަރުކާރުން އެއްބަސްވެއެވެ. ނަމަޞައްޙަނޫން ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުންކަމުގައި އޭނާ ބ

ައްޙަ ޞއަމުރަކީ  ކޯޓު އެ ފްސީލެއް ދިނުމަކާނުލައި ސަރުކާރުން ގަދައަޅާ ބުނެފައިވަނީގޮތަކަށް، އަދި އެއްވެސް ކަހަލަ ތަ

 އެއްޗެއްކަމަށާއި، ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ނެރިފައިވާ އެއްޗެއްކަމަށެވެ. 

ިން  މެނުވީ ާގޮތުގެމަތްގޮތްވނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާގޮތަށް އަދި ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅި ބަޔާންވެގެންވާ އުޞޫލުތަކާއި އެއ"ޤާނޫ

ާއްދާގައި ވަނަ މ 9އެއްވެސް މީހެއްގެ މިނިވަންކަން ނިގުޅައިގަނެގެން ނުވާނެ"ކަމަށް އައި.ސީ.ސީ.ޕީ.އާރުގެ 

އްގައެވެ. ިން ޙާލަތެތުރަނީ ވިދާނެކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީ ބަޔާން ކބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. މީހަކު ހައްޔަރުކުރެ

 ،ކޮށްފިކަމަށް ކުށެއް ަކު( މީހ2) ނުވަތަ ،ހިނދެއްގައި ފެންނަ ކުރަނިކޮށް ކުށެއް މީހަކު މީހާއަށް ކުރާ ( ހައްޔަރ1ުއެއީ: )

 އްހެކިތަކެ ތަނުވަ ަބުތަކެއްސަބ އެކަށީގެންވާ ޫލުކުރެވޭފަދަޤަބ ބުއްދިއަށް ކަމަށް ކުރާން ކުށެއް އެއުޅެނީ އެވަގުތަކު ނުވަތަ

 މިއެވެ. ، ހުއްދަލިބިގެން އަމުރަކުން ( ކޯޓުގ3ެ) ނުވަތަ ،ހުރެގެން

ިދުން ް ގަވައދެކޮޅަށް ނެރިފައިވާ ކޯޓު އަމުރު އޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށ ނަޝީދާނަމަވެސް މި މައްސަލައަށް ބަލާއިރު، 

 ްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާ ޚިލާފަށެވެ. ކައްސާލާފައެވެ. އަދި ދިވެހިރާއ
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ކަށް، އޭނާ އްވުމަދިލެްގެ އެް މުޙްތާޒް މުޙްޞިނފުރަތަމަ ކަމަކީ، އެ ކޯޓު އަމުރު ނެރިފައިވަނީ އޭރުގެ ޕްރޮސަކިއުޓަރ ޖެނެރަލ

، ަނި އެދެނީަމައެކހވަޑައިގަނެގެނެވެ. ޢާންމު ގޮތެއްގައި، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ކޯޓު އަމުރަކަށް  ޝަޚްޞީގޮތުން ކޯޓަށް

ބާރު،  ދުމުގެހައްޔަރުކުރުމުގެ އަމުރަށް އެ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސްފަދަ ޖިނާއީ ތަޙްޤީޤީ އިދާރާއަކުންނެވެ.

ެ. ވީމާ، ުވެއެވޤާނޫނުއަސާސީން ވިއަސް ނުވަތަ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤާނޫނުންވިއަސް، އޭނާއަކަށް ދީފައެއް ނ

 ު އަމުރަށްކޯޓ ް،ޞްގެ ބޭރުން، އޭނާ ޝަޚްޞީގޮތުން ކޯޓަށް ވަޑައިގެނޕްރޮސަކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ބާރުތަކުގެ އިޚްތިޞާ

ސީ ައަކީ ސިޔާައްސަލއެދިވަޑައިގަތުމަކީ، ނުހަނު ބޮޑަށް ގަވައިދުން ކައްސާލާފައިވާ ޢަމަލެކެވެ. އަދި މި ކަމުން މި މ

 ކުލަވަރުޖެހިފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ސާފުކޮށް ދައްކާދެއެވެ. 

ޮތުމެވެ. މީގެ އގައި ނެރުނު ކޯޓު އަމުރުގައި އަސާސީ މަޢުލޫމާތު އުނިވެފައި  2015ރީ ފެބްރުއަ 22ދެވަނަ ކަމަކީ، 

އް ނެތެވެ. ންކޮށްފައެއް ބަޔާބަންދުކުރާ ތަނާއި، އޭނާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތާއި އޭނާ ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރާނެ އިރެ ނަޝީދުތެރޭގައި 

ް ުލުހުންނަށފުއްދައެއް ވަންދެކަށް ބަންދުގައި ބޭންދުމުގެ ހހަތްޔަރުކޮށް އަނެއްދުވަސް  ނަޝީދުފެބްރުއަރީގައި  22ވީމާ، 

އި، އޭގެ ހުމަށްޓަކަަތި ޖެލިބިފައެއް ނުވެއެވެ. އެހެނެއްކަމަކު ފުލުހުން އެކަންކުރީ ހަމަ އެގޮތަށެވެ. ދެން މި މައްސަލަ މ

 ަށްާޒިރުކުރުމޯޓަށް ހެއްގައި ކވަކި ގަޑިއ ނަޝީދުއޮތީ އަނެއް ދުވަހު ކޯޓުން އެހެން އަމުރެއް ނެރިފައިިވެއެވެ. އޭގައި 

 އަމުރުކޮށްފައެވެ.  ފުލުހުންނަށް

ަނީ ުކޮށްފައިވރު ޖާއިޒބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ނެރުނު ކޯޓު އަމު ނަޝީދުމެންދެކަށް ފަހު ކަމަކަށް، ޝަރީޢަތް ނިއެންމެ 

ާއުވާ ދަމްގެ ޓެރަރިޒަނީ އެއްވެސް އަސާސްއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްފައެއް ނޫނެވެ. އެ ކޯޓުއަމުރުގައި ލިޔެފައިވ

 ދުގެނަޝީއިރު، ން އޮތްކަންމިހެ ކަމަށްޓަކައި" އޭނާ ބަންދުގައި ބެހެއްޓީކަމަށެވެ. ކުރިމަތިވެފައިވާތީ އޭނާ "ފިލައިފާނެ

ަނުން ކަމަށާއި، ތންފައިނުވާޑައިގެވަކީލުން ހުއްޖަތް ދައްކަމުން ގެންދިޔައީ އެމީހުންގެ މުވައްކިލު "ދުވަހަކުވެސް ކޯޓަށް ފިލައިވަ

ފަހަރަކު  ައި އެތައްާތަކުގރައްކާވުމަށް ނުވަތަ ފިއްލެވުމުގެ ފުރުސަތު، އެ ހައްޔަރުކުރި ދުވަހުގެ ކުރިން ވޭތުވެދިޔަ ހަފްތ

ުރިމަތިކުރުވާ ަމަށާއި، ކނެތްކ ތެއް އޭނާގެފިއްލެވުމުގެ ނިޔައޭނާއަށް ލިބިވަޑައިގަތުމުންވެސް އެކަން ނުކުރެއްވިކަމަށެވެ. އަދި 

ަލްއަށް އޭނާ އުޓަ ޖެނެރރޮސިކިް ރެކިވަޑައިގަތުމުގެ ނިޔަތެއްވެސް ނެތްކަމުގައި، އަދްލުއިންސާފުގެ ދާއިރާއަށާއި ޕްދަޢުވާތަކަށ

ެއަންގަވާފައިވާ" ކަމަށެވެ.  ެެދ ދޮޅަސްފާިއތުވި ެމަދުވ ގ ން ެތ ރޭގައި ެމުޙ20ެައަހަރުދުވަސް ެނަޝީުދެފަަހރު، އްމަދު
ެބަންދުކޮްށފައިވާއިރު،ހައްޔަރުކޮ ެނުވަތަ ެވަނިކޮށްެށް ެއުފުލާފައި ެދަޢުވާއ އް ެމައްޗަށް ހަކުވ ްސެެދުވައޭނާެއޭނާގ 

ެ ެވީާމ ެއަސާސްއ އްެނަޝީދުފިއްލަވާފައިނުވާކަމަށ ވ . ެއ އްވ ސް ެޤަބޫލުކުރުމުގ  ންނަށްެފުލުހުެފިއްލަވާފާނ ކަމަްށ
ެއ  ެހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު ެއޭނާ ެދަށުން ެއަމުރ އްގ  ެހައްޔަރު ެޞައްޙަނޫްނ ެަބންދ އްކިފައިނ ތްއިރު، ެބަހައްޓާެދުގަރޭ ފައިވަީނެއި

ެނާޖާއިޒުގޮތުންކަމުގައ ވ .ެ

ެނަޝީދުގ ެފަރާތުންމިފަދަެއިޖްރާއީެމައްސަލަތަކާއިެޤަވައިދާެޚިލާފަށްެކޮށްފައިވާެކަްނކަންެކޯޓުގ ެކުރިމައްޗަށްެގ ންނ ވުމަށްެ
ެ ެގޮތުން ެމި ެކުރ އްވިއ ވ . ެދ ެނަޝީދުމަސައްކަތް ެޞައްޙަކަން ެކުރުމުގ  ެކަފާލާތުގ ދަުށްނެހައްޔަރުކުރި ނ ގަތުމަށާއި

ެ ެއ ދޫކޮށްލުމަށްޓަކައި ެބާއްވައިދިނުމަށް ެދިވަޑައިގަތ ވ އަޑުއ ހުމ އް ެތާވަުލކުރީ ެކޯޓުން ެއަޑުއ ހުން ެމި .15ެެ 2015ެމާރިޗް
ެ ެއާދ ، ެބީދައިންެނަޝީދުގ ގައ ވ . ެއަވަސްނިޔާގ  ެެމައްޗަށް ެއަދަބުކަނޑައ ޅިތާ ެފަހުންނ ވ .2ެެޙުކުމްކޮށް، ދުވަސް

ވަކީލުްނެމިެޮގންޖ ހުންވ ސްެގިރާކޮށް،ެޭއނާގ ެބަންދުގ ެމުއްދަުތެއިތުރުކުރިެެނަޝީދުގ ންވ ފައިެއޮތްކަމުގައިވިައސް،ެކަންމިހ 
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ެ ެފަދައިން ެވާ ެއަސާސީގައި ެޤާނޫނު ެއ ދުނ ވ .ެެހުޅުވައިލ ވިގ ންެޢާންމުޮކށްމައްސަލާގައި، ެބޭއްވުމަށް ެއަޑުއ ުހމ އް ބާއްވާ
ޑުއ ހުންތައްެބާއްވަނީެސިއްރުންކަމަށްބުނ ެ)ހައި(ެކޯޓުންެމިކަމަްށެއިންކާރުެކުރިއ ވ .ެދ ންެނަމަވ ސް،ެބަންދުގ ެމުއްދަތުގ ެއަ

ެެހުޅުވައިލ ވިގ ންެޢާންމުކޮށް ެބޭއްވުމަށް ެއަޑުއ ހުމ އް ެފަރާތުންބާްއވާ ެއަޑުއ ހުމ އްެެަނޝީދުގ  ެއ އްވ ސް އ ދިވަޑައިގަުތމުން،
 ނުބާއްވާެކޯޓުންެއ މައްސަލަެބޭުރކޮށްލީއ ވ .ެ

C. ިޔާރުންގެ މުސްތަޤިއްލުކަމާއި ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހުމުގެ އުސޫލު ނެތުންފަނޑ  

 ގެޝަރީޢަތު ޖޭިފަރާތަކަށްނުވަކ އަދި މިނިވަން ވެފައިވާ އިސްތިޤްރާރް "ޤާނޫނުގައި، ފަރާތްތަކަށް އުފުލިފައިވާ ދަޢުވާ ޖިނާއީ

" އެހުންތައްއަޑު އޮންނަ ހުޅުވާލެވިފައި ޢާންމުންނަށްއަދި ، އިންސާފްވެރި، މިނިވަން ،ޤާބިލް، މަޖިލީހެއްގައި

ގަކުރުންތަކުގެ ނަންބަރު ސަރުކާރުގެ ފާހަބަޔާންކުރެއެވެ.  މާއްދާވަނަ  14 ގެ އާރު.ޕީ.ސީ.ސީ.އައި ބާއްވަންޖެހޭނެކަމުގައި

ޗުގެ ެންބލަ ބަލާ ޕެރެގްރާފްގައި، ސަރުކާރުން ބުނަނީ "ކޯޓުތަކުގެ މުސްތަޤިއްލުކަމާއި )ނަޝީދުގެ( މައްސަ ވަނަ 106

 ަމަށެވެ. ކފައިވާނެ" ި އަޅާކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ފިޔަވަޅެއް ހުރިހާ މަރުހަލާއެއްގައމުސްތަޤިއްލު

 ްމަޖިލީހެއ ތުގެޝަރީޢަ ވަކިފަރާތަކަށްނުޖޭ އަދި މިނިވަން ފެނުނީ ގްރޫޕަށް ވޯކިންގް މައްސަލައިގައި މި ،ނަމަވެސް

 މިސާލަކަށް ،ށްފައިިވަނީފާހަގަކޮ ޚާއްޞަކޮށް ގްރޫޕުން އެ. މަންޒަރެެވެ އަރައިގެންފައިވާ ްޤަށްޙައ ޤާއިމުކުުރަންޖެހުމުގެ

 މާއިއެކުވެރިންކަ މުޙައްމަދުގެ هللاޢަބްދު ޤާޟީ ފަނޑިޔާރުންނަކީ ދެ ފަނޑިޔާރުންކުރެ ތިން މައްސަލަބެލި"

 ަޝީދުގެނ) އަދި، ުުގައިވާއިރކަމހެކިވެރިން ެތަން ދުށްއ ހައްޔަރުކުރެވުނުއިރު މުޙައްމަދު هللاބްދުޢަ ޤާޟީ ،ޒަމީލުންކަމަށްވެފައި

 ދުއެކަމާމެ މިނެޓު 20 އެންމެ ،އެދުމުން ތަނާޒުލުވުމަށް މައްސަލައިން، ފަނޑިޔާރުން ދެ އެ (ފަރާތުން

 . މެވެކަ" ްއޮތ ންފުށުއެރު ގެމަޞްލަޙަތު ފާޅުވެގެންވާ ޙާލަތުގައި މި ...އިންކާރުކޮށްފައިވާތީ އެކަމަށް ،މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު

މައްޗަށް  ަކުގެސޫލުތުގެ އުދެކޮޅަށް ހިންގި ޝަރީޢަތުގައި، އަޑުއެހުންތަކުގެ މިނިވަންކަމާއި ވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެހުމ ނަޝީދާ

ޒާވަރުން ްވާމީ އޮބްިނަލްއަޤމިކަން ކަށަވަރުކޮށްދެމުން ބައއަރައިގެންފައިވަނީ މުޠްލަޤަށެވެ.  ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބާރުތަކުން

ެ ަގާލާވަރުގނިކަން ިވަނީ "ތިން ފަނޑިޔާރުންކުރެ ދެ ފަނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކުން، މުޅި ޝަރީޢަތުގެ އިންޞާފުވެރނިންމާފައ

 ތަޢައްޞުބު ސާފުކޮށް ފެންނަން" އޮތްކަމަށެވެ. 

 ީފަނޑިޔާރުންނަކ ެއްބައ މައްސަލަބެލި (i) :ބަޔާންކުރާނަމެވެ އަޅުގަނޑުމެން މައްސަލަތައް އަންނަނިވި ސެކްޝަންގައި މި

 ެދ އެ ރުކާރާސަ ސަލާގައިމައް މި ،ކަމުގައިވާތީއާއިހެކިވެރިން އެތަން ދުށް ހައްޔަރުކުރެވުނުއިރު މުޙައްމަދު هللاޢަބްދު ޤާޟީ

 ްސަލަބެލިމައ  (ii)؛ންއޮތްކަ ތަޢައްޞުބު ކިބައިގައި ފަނޑިޔާރުންގެ ،ބަޔާންދީފައިވާތީ އެއްކޮޅަށް ސަރުކާރާ ފަނޑިޔާރުން

  (iii) ؛އޮތުން ުންގުޅ ޒާތީ އަދި ގާތް ފަރާތާދެމެދު ބުނާ ވެވުނުކަމަށް ޝިކާރަޔަކަށް ާގައިހާދިސ މި ފަނޑިޔާރުންނާއި

" ައަކަށްޝިކާރ" ހާދިސާގައި މި (iv)  ؛ސުލޫކު ތަޢައްޞުބީ ގެންގުޅުނު ފަނޑިޔާރުން ޙަލާގައިމަރު ޝަރީޢަތުގެ

 މައްޗަށް ުކުރިފަރާތުގެހައްޔަރ (v)  ؛އޮތުން ައިހިންގުމުގ ޝަރީޢަތް ނުފޫޒު މުޙައްމަދުގެ هللاޢަބްދު ޤާޟީ ވެވުނުކަމަށްބުނާ

 .މިއެވެ. ނެތުން އަސާސެއް ޤާނޫނީ އެއްވެސް ސާބިތުކުރުމުގައި ކުށް ފަނޑިޔާރުން ތިން
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i. ިއެތަން ދުށް ހައްޔަރުކުރެވުނުއިރު މުޙައްމަދު هللاޢަބްދު ޤާޟީ ފަނޑިޔާރުންނަކީ ބައެއް މައްސަލަބެލ 

 ބަޔާންދީފައިވުން އެއްކޮޅަށް ސަރުކާރާ ފަނޑިޔާރުން އެ ސަލާގައިމައް މި ،ކަމުގައިވާތީއާއިހެކިވެރިން

 

ަމަކީ، ކ ފުރަތަމަ ިރު، ފެންނަޖެހުމުގެ ކަންކަމަށް ބަލާއ ފަރާތަކަށް ވަކި މުސްތަޤިއްލުކަމާއި ފަނޑިޔާރުންގެމި މައްސަލާގައި، 

 ައި،ަމުގައިވެފކހެކިވެރިން އެތަން ދުށް ނުއިރުހައްޔަރުކުރެވު މުޙައްމަދު هللاޢަބްދު ޤާޟީ ފަނޑިޔާރުންނަކީ ބައެއް މައްސަލަބެލި

 އެއްކޮޅަށް ސަރުކާރާ ،ން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށްހިޔުމަ، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސްއަށާއި ފަނޑިޔާރުން އެ މައްސަލާގައި މި

ވަނަ  81ގެ ޢުޤޫބާތުލްޤާނޫނު ދިވެހިރާއްޖޭގެމައްޗަށް ދަޢުވާ އުފުލާފައި އޮތީ )އޭރުގެ  ނަޝީދުގެއޭރު ބަޔާންދީފައި އޮތުމެވެ. 

ނާއާދެކޮޅަށް ން އޮތީ އޭޑިޔާރުމާއްދާގެ ދަށުން( "ކުށް ނުކުރާ މީހުން ހައްޔަރުކުރުމުގެ" ކުށުގެ ދަޢުވާކަމަށްވާއިރު، މި ދެ ފަނ

 ނެގި މި ގައި 2012 ބައިންހެކިދޭ ހެކިވެރިންގެ ގޮތުގައި ލިސްޓުކޮށްފައެވެ. މީގައި އަންތަރީސްވާ ކަމަކީ، ފަނޑިޔާރުންގެ ކި

ެ ެރަރިޒަމްގޓ ނަޝީދުކޮށް ގައި އޮތް ޝަރީޢަތުގައި ބަލައިގަތް ހެކިކަމުގައިވުމާއި، އޭގެ މައްޗަށް ބިނާ 2015ބަޔާންތަކަކީ، 

ުމަށް ބަޔާންކުރ ރި ވާހަކަހައްޔަރުކުމުޙައްމަދު هللا ޤާޟީ ޢަބްދުދިން މި ބަޔާންތައް، ކުށަށް ޙުކުމް ކުރިކަމެވެ. ފަނޑިޔާރުން 

ން "އެހިސާބު ނުގައިފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި ކިއެއްތައް ޤާޟީ އަބްދުލްބާރީ ޔޫސުފް ދެއްވި ބަޔާހަމަ އެކަނި މަހްދޫދުވެ

ކުރަން ަލާމަތްސهللا ދީދީ( މަސައްކަތްކުރީ ޢަބްދުهللا ފެށިގެންދެން އަޅުގަނޑުމެން )އެބަހީ ޤާޟީ ބާރީއާއި ޤާޟީ ޢަބްދު

 ެވެ. ވިދާޅުވެފައިވެއކުރެވެންހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއްވެސް ކުރުމަށް" 

 

ޢަތް މުޅި ޝަރީ ުބާހެދިގެ ރިޕޯޓުގައި މި ފަނޑިޔާރުންގެ ކިބައިން ފާޅުވެގެންދިޔަ ތަޢައްޞބީ.އެޗް.އާރް.ސީމިހެންކަމުން، 

 ޤާޟީ ޔާރުންނަކީފަނޑި 2"މީގެ ތެރެއިން ވެރިނޫންކަމުގައި ވަޒަންކުރިއެވެ. އެ ރިޕޯޓުގައި ނިންމާފައިވަނީ ާފުއިންސ

ދޭ މީހުންގެ ޮޅަށް ހެކިާތާ އެއްކކަމުގައިވެފައި، ދާއުވާކުރާފަރހެކިވެރިން އެތަން ދުށް ުރެވުނުއިރުހައްޔަރުކ މުޙައްމަދު هللاޢަބްދު

ޅިގެން ޚިލާފު ( ވަނަ ނަންބަރާ ކަނޑައ1ެވަނަ މާއްދާގެ ) 14ލިސްޓުގައި ކުރިން އޮތްކަމީ، އައި.ސީ.ސީ.ޕީ.އާއުގެ 

ވެރިކަން ުިންޞާފއްކަމުން މުޅި ޝަރީޢަތުގެ ާތީ، އެކަނޢަމަލުތަކަށްވެފައި، ނުހަނު ސީރިއަސް އުރެދުންތައްކަމުގައިވ

 سینح رعد بن يدزކޮމިޝަނަރ  ހައި ޙައްޤުތަކާބެހޭ އިންސާނީ ގެ. އދނަގާލާފައި" ވާކަމަށެވެ. އަދި ހަމަ މިމޭރުމުން، 

ާއި އުލް އއާއި، ފަނޑިޔާރުންނާއި ވަކީލުންގެ މުސްތަޤިއްލުކަމާބެހޭ އދ.ގެ ޚާއްޞަ ރެޕަޓުއާ ގަބްރިއެއްލާ ނަ

 ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއިން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

 

ި، ުށްކަމުގައދއެތަން  ހައްޔަރުކުރެވުނުއިރު މުޙައްމަދު هللاޢަބްދު ޤާޟީމި ތިން ފަނޑިޔާރުންކުރެ ދެ ފަނޑިޔާރުން، 

ެ ައްސަލައިގާއީ މިނސަރުކާރުން އެއްބަސްވާއިރު، "އެ ހައްޔަރާވިދިގެން ހިންގި ތަޙްޤީޤާއި އޭގެ ފަހުން އެކުލަވާލި ޖ

 ސަރުކާރުން ބުނެއެވެ. ކަމުގައި ޤާޟީން ބައިވެރިނުވާ" 2ކަންކަމުގައި، މި 

 

ުގައި ް ޤަސްދޝަރީޢަތުގެ ކަންކަމާ ބެހިފައިވާ މިންވަރު އޮޅުވާލުމަށް ސަރުކާރުނ ފަނޑިޔާރުންމި ވާހަކައަކީ މި 

، މި ުއިރުރުކުރެވުނހައްޔަ މުޙައްމަދު هللاޢަބްދުެނީ، މިކަން ސާފުކޮށް އެނގބަޔާންކޮށްފައިވާ މުހިންމު ހިންދާލުމެކެވެ. 

ެ ދެ ި ކުރިން އިސްޓުގައ، ދާއުވާކުރާފަރާތާ އެއްކޮޅަށް ހެކިދޭ މީހުންގެ ލހެކިވެރިންކަމާއި އެތަން ދުށް ފަނޑިޔާރުންނަކީ

އޭގެ  ާވިދިގެން،ރުކުރުމަހައްޔ މުޙައްމަދު هللاޢަބްދު. އަދި ރުކާރުން ބަޔާންކޮށްފައި ނެތުމުންނެވެފަރާތުގެ ނަން އޮތްކަން ސަ

ުދް މި ދެ ޚމުގައި އޭނާ ވީއްލުމަށްޓަކައި، މި ދެ ފަނޑިޔާރުން ނުހަނު ފުޅާކޮށް އުޅުނުކަ ފަހުން ހިނގިކަންކަމުގައި،

ެބޭފުޅާއާ ވިފަހުން އދު ގެންދެމުޙައްމަهللا ޔޫސުފްގެ ބަޔާނުގައި، ޢަބްދުޤާޟީ ޢަބްދުލްބާރީ ފަނޑިޔާރުން އިޢުތިރާފުވެފައިވެއެވެ. 

 ން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން އެހުމުން ބާރީ ވިދާޅުވެފައިވަނީ:ހިޔުމަދަލުވިތޯ، ބާރީ އަރިހުގައި ބައް
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 ވަަރަށް ެންއަޅުގަނޑުމ މިކަމުގެތެރޭގަ އެއީ. އިނގޭތޯ ނުކުރެއްވިއްޔާ ތިޔަސުވާލު ރަނގަޅީ އަޅުގަނޑަށް"

 ްޓަކައިގެންދިއުމަށ މިކަންކުރިއަށް ނެގޯޝިއޭޓްކޮށްގެން ބޭފުޅުންނާއި އިސް ލަތުގެދައު ،އެބަ މަސައްކަތްކުރަން

 ވަރަށް ެބައ ޕަރސަނަލީ އަޅުގަނޑު. ށްޓަކައިަވެއްދުމ އެންމެން ހުރިހާ އިމުގެތެރެއަށް ޤާނޫނީ. އިނގޭތޯ

 ޭގެއ. ައްޓެއްސެއްރ ވަރަށްގާތް އަޅުގަނޑުގެ ކުރީއްސުރެ ވަރަށް މުޙައްމަދަކީ هللاޢަބްދު ދެން. މަސައްކަތްކުރަން

 ަށްގިނަވަރ ުގަނޑުކުރާއަޅ މަތީން އެގޮތުގެ އެހެންވީމަ. އެއީ ވެރިއެއް ޒަމާންވީ ވަރަށް ންގެޑުމެއަޅުގަނ އިތުރުން

 ."ނުކުރެއްވިއްޔާ ސުވާލު ތިޔަ ރަނގަޅީ އަޅުގަނޑަށް އެހެންވީމަ. ހުންނާނެ ންތައްތައްަކ

 

 ަވާބުޖ ފައިވާދެއްވާ އޮފީހަށް ޖެނެރަލްގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ކޯޓުން މެޖިސްޓްރޭޓް ހުޅުމާލޭއިތުރުން، މީގެ 

ގައި، މައްސަލައި ިޅހުށައެހައި ކޯޓަށް  ފަރާތުން އޮފީހުގެ ޖެނެރަލްގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ އެދި ނާފުކޮށްދިނުމަށްއިސްތިއު

ޯޓަށް ކ ިސްޓްރޭޓްމެޖ ލޭހުޅުމާ ހިމެނޭތީ" އެ މައްސަލަތައް "އެމައްސަލަތަކުގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީގެ މަސްލަޙަތު

 . ައިވެއެވެއޮފީހުން ނިންމާފައިވާކަމަށް އެ އޮފީހުން އިޢުތިރާފުވެފ ޖެނެރަލްގެ ސިކިއުޓަރޕްރޮހުށައެޅުމަށް 

 

ii. ިއަދި ގާތް ފަރާތާދެމެދު ބުނާ ވެވުނުކަމަށް ޝިކާރަޔަކަށް ހާދިސާގައި މި ފަނޑިޔާރުންނާއި މައްސަލަބެލ 

 ؛އޮތުން ގުޅުން ޒާތީ

 ހާދިސާގައި ިމ  ަ ކަމަކީ،ުމުގެ ކަންކަމަށް ބަލާއިރު، ފެންނަ ދެވަނޖެހ ފަރާތަކަށް ވަކި މުސްތަޤިއްލުކަމާއި ފަނޑިޔާރުންގެ

ި ދެ އޮތުމެވެ. މ ންގުޅު ޒާތީ އަދި ގާތް ދެމެދުފަނޑިޔާރުންނާ މައްސަލަބެލިއި ފަރާތާ ބުނާ ވެވުނުކަމަށް ޝިކާރަޔަކަށް

ާ ަތްކުރައި މަސައްކމުޙައްމަދު ރައްޓެހިންނެވެ. އަދި އެއް ދާއިރާއެއްގهللا ފަނޑިޔާރުންނަކީވެސް ޤާޟީ ޢަބްދު

 هللاޢަބްދުއެވަނީ " ތެރެއިން އެއްް ފަނޑިޔާރު ވިދާޅުވެފައިމީގެ އިސްވެ ނަންގަނެވުނުފަދައިން، ޒަމީލުންވެސްމެއެވެ. 

 ަމާންވީޒ ވަރަށް ެންގެއަޅުގނަޑުމ އިތުރުން އޭގެ. ރައްޓެއްސެއް ވަރަށްގާތް އަޅުގަނޑުގެ ކުރީއްސުރެ ވަރަށް މުޙައްމަދަކީ

 މަށެވެ. " ކަހުންނާނެ ންތައްތައްަކ ވަރަށްގިނަ އަޅުގަނޑުކުރާ މަތީން އެގޮތުގެ އެހެންވީމަ. އެއީ ވެރިއެއް

 ދުގެނަޝީ ާތީ، ުށުއަރ، އެ ދެ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޞްލަޙަތު ފއާއިއަދި މައްސަލައިގައި ކަނޑައެޅިގެން ތަޢައްޞުބު ފެންނާތީ

ން ޓަނޭޝަނަލްއިއެމްނެސްޓީ އިން ދުނެވެ. ނަމަވެސް،އެ ތަނާޒުލުވުމަށް މައްސަލައިން ،ފަނޑިޔާރުން ދެ އެ ފަރާތުން

 އެކަމާމެދު ިނެޓުމ 20 އެންމެފާހަގަކުރި ފަދައިން "ދިފާޢުގެ ފަރާތުން އެ ދެ ފަނޑިޔާރުން ތަނާޒުލުވުމަށް އެދުމުން" 

ާޒުލްވާން ޔާރުން ތަނެ ފަނޑި"މިކަމުގައި ވާޟިޙުކޮށް މަޞްލަޙަތުގެ ފުށުއެރުން ފެންނަން އޮތްއިރުވެސް އ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު

 އިންކާރުކޮށްފައި" ވެއެވެ. 

ކަމެއް ަށަވަރުއަޅުގަނޑުމެން ނިންމުންތަކަށް އިތުރު ކ ،ބީ.އެޗް.އާރު.ސީ. އިން މިކަމާމެދު ނިންމިނިންމުންއަދި 

 ގެނެސްދެއެވެ. އެ މުއައްސަސާއިން ބުނެފައިވަނީ:

އްކި ބަހަނާއިން ގަނޑައެޅުމުގައި ފަނޑިޔާރުން ދެ އިންކާރުކޮށްފައިވުމާއި، އެ ގޮތަށްތަނާޒުލްވާން ފަނޑިޔާރުން 

 އަދި މިނިވަންބައުނަލްއަޤްވާމީ ޤާނޫނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީން ބަޔާންކުރާ ދަައްކައިދެނީ، 

މަޖިލީހެއް ލިއްބައިދިނުމުގެ ޙައްޤަކީ ކޮބައިކަމާމެދު އެ ފަނޑިޔާރުންގެ ކިބައިގައި  ޝަރީޢަތުގެ ވަކިފަރާތަކަށްނުޖޭ

ބީ.އެޗް.އާރު.ސީ.އިން ދެކެނީ ވަކިފަރާތަކަށް ްމެ އަސާސީ އުނގެނުމެއްވެސް ނެތްކަމެވެ... މިހެންކަމުން އެނ
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ނުޖެހުމުގެ މަބްދައުއަށް ފަނޑިޔާރުން ރަގަޅުގޮތުގައި ރިޢާޔަތްކުރިނަމަ، އަދި މިމައްސަލައިގައި ރަގަޅު އުޞޫލުން 

މި  އެއުރެންގެ ބަދަލުގައި ަނާޒުލުވީސްކަމެވެ. އަދިކަންކަން ގެންދިޔަނަމަ، އެ ފަނޑިޔާރުން އަމިއްލައަށް ތ

އެތަން ދުށް  ހައްޔަރުކުރެވުނުއިރު މުޙައްމަދު هللاބްދުޢަ ޤާޟީ ، އެއުރެންގެ ޒަމީލުންގެ ތެރެއިން،މައްސަލަބެލުމަށް

އްސުމަށް ހަމަޖެ އާ ގާތްގުޅުން ނެތް ފަރާތްތައްهللاބްދުޢަ ޤާޟީހެކިވެރިންކަމުގައި ނުވާ ފަރާތްތައް، އަދި 

 . "ވެއްދަދިނީސްކަމެހު

ްްސަލަބަލާ ހެންޏާ މައަތަ އެއަދި ބީ.އެޗް.އާރު.ސީ.އިން ބުނެފައިވަނީ "މި މައްސަލައިގައި އެހެންޏާ ހެކިވެރިންނަށްވުމަށް ނުވ

ަބޫލުކުރާ ޤުރެން ފަނޑިޔާރުންނަށް ވުމުގެ އިޚްތިޔާރު އޮތީ އެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތަޤްދީރީބާރުގެ ތެރޭގައިކަމުގައި އެއ

ެވެ. މިފަދަ ަން އެނގެއާފުވާކމުންވެސް، ފާޅުކަންބޮޑުގޮތުގައި ތަޢައްޞުބު އޮތްކަމާމެދު އެ ފަނޑިޔާރުންވެސް އިޢުތިރޤަބޫލުކުރު

ނިންމުމަކީ  ބްޒާވަރަކުެރި އޮޙާލަތުގައި އެ ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗަކީ ވަކިފަރާތަކަށްނުޖެހޭ ބެންޗެއްކަމުގައި އެއްވެސް ސަބަބުވ

 ނޫނެވެ". އެއްގޮތަކަށްވެސް ވާނޭކަމެއް 

ެހެވިފައި ރާތަކަށް ޖަކި ފަވސަރުކާރުން ބުނެފައި އޮތީ، ފަނޑިޔާރުންގެ މުސްތަޤިއްލުކަން ގެއްލިފައިނުވާކަމަށާއި  މިކަމާމެދު

 ޢައްޞަބެއްާތީ ތަނުވާކަމަށެވެ. މިކަން ދޭހަވަނީ "ފަނޑިޔާރުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެނެވޭ މައްސަލަތަކުގައި، އެއްވެސް ޒ

ެ ގފަނޑިޔާރުގޭ ަކަން ފަނޑިޔާރުންގައި ހުންނާނެކަމަކީ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއްކަމާއި،ނުބޭއްވުމުގެ ކުޅަދާނ

ކަން އެއުރެން ު، އެ ކަންްވާއިރހެއްޓުމަކީ އެއުރެންގެ ވާޖިބަކަށެގެމުސްތަޤިއްލުކަމާއި ވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެހުމުގެ އުސޫލުތައް ނ

 ެވެ. ީކަމަށދެކޭތކުރަންޖެހޭނެ" ކަމަށް ދިވެހިސަރުކާރުން އެގޮތަށް ނަގަހައްޓާނެކަމާމެދު އެއުރެނަށް އިތުބާރު

 

ޖެހޭކަމުގައި ބަލަން ަށްމވާކަކިބައިގައި ފަނޑިޔާރުންގެ ކަންުހެލުމުގެ" ކެރިކުޅަދާނައެއުރެންގެ އަމިއްލަ ޒާތުން ތަޢައްޞުބު "ފ

ުރި ހެދާނެ އަދި ހުރއި ްގެ ކިބައިގަމި މައްސަލަބެލި ފަނޑިޔާރުނާހަކަ މަތިކޮށް، ބުނާފަދަ ހިނިއަންނަޒާތުގެ ވ ރުންސަރުކާ

ަނީ، ޤީންވން ޔަންހުރިކަދިމާއަށް ފެންނަނަފީވެގެނެއް ނުދެއެވެ. މި މައްސަލައިގައި ތަޢައްޞުބުގެ ޢަމަލުތައް  ތަޢައްޞުބު

ގައި ުގެ މަޖިލީހރީޢަތުއިސްވެ ދެންނެވުނު ފަދައިން، ފަނޑިޔާރުންގެ ކިބައިން ކުރީގައި ނަގާފައިވާ ބަޔާންތަކުންނާއި، ޝަ

ް ތިބީ ެއުރެނއމެއްނެތި ހެކިވެވިގެން ދިޔައީ، ތުންނެވެ. އެކަންކަމުން މެދުކެނޑުއެއުރެންގެ ސުލޫކު ބެހެއްޓި ގޮ

 ދަޢުވާކުރާފަރާތާ އެއްކޮޅަށް ޖެހިފައިކަމެވެ. 

 

 އެފަދަ ވެ.އްނޫނެއަދި ކިއެއްތަ، ފަނޑިޔާރަކު ބަލާ މައްސަލައަކުން އޭނާ ވަކިކުރަނީ ތަޢައްޞުބު ހުރެގެން އެކަންޏެ

ވާ ފަދައިން، ންކޮށްފައިން ބަޔާން ރައިޓްސް ކޮމިޓީއިހިޔުމަތަޢައްޞުބެއް އޮވެދާނެކަމުގެ ބިރުއޮތްނަމަވެސް ވަކިކުރަންޖެހެއެވެ. 

ެ. އެހެނީ ެނޭއެވްޖެހއި ވާނސަބަބުވެރި އޮބްޒާވަރަކަށް ފެންނަ ފެނުމުގައި ޝަރީޢަތް ވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެހި ކުރިއަށްދާކަމުގަ

އިގައި، ި މައްސަލަެނަސް މކުރަންޖެހުމުގެ އިތުރުން އިންސާފު ޤާއިމުކުރާތަން ފެންނަންވެސް ޖެހެއެވެ". އެހޤާއިމު"އިންސާފު 

 ށްފައިވެއެވެ. ް ފާހަގަކޮއެކަނ ތަޢައްޞުބު އޮތީ ދިމާއަށް ފެންނަންކަމުގައިވާއިރު، މި މައްސަލަ އޮބްޒާވްކުރި އެތައް ފަރާތަކުން

 

ރީޢަތަކާމެދު ކޮންމެ ރިއަށް ގެންދިޔަ މިފަދަ ވަހުޝީ ޝަމިއްލައަށް ހެކިބަސްދީގެން ކުމައްސަލަބަލާ ފަނޑިޔާރުން އަ

އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތް ގޮތުގައި، ތަޢައްޞުބު ގޯސްމަތިންލާފައި އޮތް ފަރާތަކުންވެސް ބުނެވޭނީ ހަމަ އެއް ވާހަކައެކެވެ. 

ހަމައެކަނި އޮތް ޙައްލަކީ މަޞްލަޙަތު ފުށުއެރި އެއްވެސް މިނިވަންކަމެއް މައުޖޫދުނުވާ މިފަދަ ޝަރީޢަތަކަށް އިރު، 
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ފަނޑިޔާރުން ތަނާޒުލްވުމެވެ. ނަމަވެސް އެކަން ކުރަން އެއުރެން ކުރީ އިންކާރެވެ. ފަހެ، މި އަސާސްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް 

 އެކަނިވެސް މި ޝަރީޢަތް ހިނގީ އިންސުާފުންނޫންކަމުގައި ނިންމޭނެއެވެ. 

 

iii.  ެސުލޫކު ތަޢައްޞުބީ ގެންގުޅުނު ިޔާރުންފަނޑ މަރުޙަލާގައި ޝަރީޢަތުގ 

ަނޑިޔާރުންގެ ޭކަމެވެ. ފނުޖެހ ތިންވަނަ ކަމަކީ، މި މައްސަލައިގައި ޤަޟާއީ ތަޢައްސުބު އޮވެދާނެ ކަންކަމާމެދު ވާހަކަދައްކާކަށް

 . ާދިސާތަކުން ކަށަވަރުކޮށްދޭތީވެއެވެކިބައިގައި ކަނޑައެޅިގެން ތަޢައްޞުބު އޮތްކަން އެތައްގިނަ ހ

 

ުގައި ޅި ޝަރީޢަތޮތީ މުޒުލްވުމަށް ފަނޑިޔާރުން އިންކާރުކުރުމާއި އެހެނިހެން ޢަމަލުތަކުން އެއުރެންގެ ތަޢައްޞުބު އތަނާ

ން ރުގެ ފަރާތުސަރުކާ، މަށް ޖާގަނުދިނުމާއިހުށައެޅުކިބައިން، ދިފާޢީ ހެކިން  ނަޝީދުގެދިއްލަވާރުކޮށްފައެވެ. މިގޮތުން 

ހިންމު ޅި އެންމެ މުއެހުށަޮސްއެގްޒާމިންކުރުން ހަނިކުރުމާއި، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހެކިން ކްރ 5ހެކިންކުރެ  9ޅި ހުށައެ

ެރިޔާ" ވ ޒަމާންވީ"ުންގެ ، ފަނޑިޔާރނުމާއިިލައިދ އެ ހެކިވެރިންނަށްހެކިވެރިންގެ ހެކިބަސް ނަގަމުންދިޔައިރު، ފަނޑިޔާރުން 

 ޒިރުކުރުވުން ހިމެނެއެވެ. މުޙައްމަދު ހެކިބަސް ނެގުމަށްޓަކައި ހާهللا ކަމުގައިވާ ޤާޟީ ޢަބްދު

 

ަރގެ ްރޮސިކުއުޓޕމަށް އުައްމަދު ހެކިބަސް ދިނުމަށް ނުގެނަމުޙهللا އަދި ޚުދް ސަރުކާރުގެ ފާހަގަކުރުންތަކުގައި، ޤާޟީ ޢަބްދު

 هللاޢަބްދު ުކޮށް ޤާޟީަބޫލުނފަރާތުން އެދުނުކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އެހެނަސް މައްސަލަބެލި ފަނޑިޔާރުން މި އެދުން ޤ

 ގެ ހެކިބަހަށް ބަރޯސާކުރިއެވެ. هللاކުށް ސާބިތުކުރުމަށް ޤާޟީ ޢަބްދު ނަޝީދުގެހާޒިރުކޮށް، 

 

 ީ:ައި ވަނވުން ފާޅުކޮށްފައިވެއެވެ. އެ ރިޕޯޓުގސާރި ކަންބޮޑުބީ.އެޗް.އާރު.ސީ.ގެ ރިޕޯޓުގައި ފިމިކަމާމެދު 

 

އޮތް  ެ ގޮތުންގުޅުމާއި، ވަޒީފާގމުޙައްމަދާ އޮތް ޒާތީ ގާތް هللا މައްސަލަބެލި ފަނޑިޔާރުންނާއި ޤާޟީ ޢަބްދު

ެ ނަކީ އޭނާގޔާރުންގުޅުމާއި، އޭނާއަކީ އޭރު ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީކަމުގައިވެފައި، މައްސަލަބެލި ފަނޑި

ވުން ންބޮޑުދަށުން މަސައްކަތްކުރަން ތިބި ބަޔަކަށްވާއިރު، އަދި މިކަންކަމާމެދު ދިފާޢުގެ ފަރާތުން ކަ

ށްފައި ި ބަޔާންކޮަމުގައގެ ހެކިބަސް ނަގަން ނުޖެހޭކهللاދަޢުވާކުރާފަރާތުން، ޤާޟީ ޢަބްދު ޅާފައިވަނިކޮށް، އަދިހުށައަ

ރާނެ ްނާއި ނުކުކިވެރިނޝަރީޢަތަށް ހާޒިރުކޮަށް ހެކިބަސް ނެގުމާއި، އަދި ހާޒިރުކުރާނެ ހެهللا ޟީ ޢަބްދުވަނިކޮށް، ޤާ

ބު ތަޢައްޞު ެ ބެންޗުގެސަބަބުން ފަނޑިޔާރުންގ މި ކަންކަމުގެ ހެކިވެރިން ކަނޑެއެޅިގޮތުންނާއި،

ީ ޝަރީޢަތަކ ހެދި މިަމާއަދި މިކަންކަޝަރީޢަތުގައި ލައްގަނޑު ޖެހުނެއެވެ. އަދި މުޅި  އެނގިފާޅުވެގެންދިޔައެވެ.

  ދެކެއެވެ. ނު ަކުވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެހޭ ތަޢައްޞުބުނެތް ޝަރީޢަތެއްކަމުގައި އެއްވެސް ސަބަބުވެރި އޮބްޒާވަރ

 

iv. "ު؛އޮތުން ހިންގުމުގައި ޝަރީޢަތް ނުފޫޒު މުޙައްމަދުގެ هللاޢަބްދު ޤާޟީ ކަމަށްބުނާ" ޝިކާރަވެވުނ 

 

"ކޯޓުތަކުގެ މުސްތަޤިއްލުކަމާއި )ނަޝީދުގެ( މައްސަލަ ބަލާ ބެންޗުގެ މުސްތަޤިއްލުކަން އިސްވެ ނަންގަނެވުނު ފަދައިން، 

ާފައިވާނެ" ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފައިވެއެވެ. ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ފިޔަވަޅެއް ހުރިހާ މަރުހަލާއެއްގައި އަޅ

ނުފޫޒުފޯރުވުމުގެ އިޙްތިމާލު އޮތުމުންނާއި، އަސްލުގައިވެސް ނުފޫޒު ތަށް ައެއަށްފަހު ސަރުކާރުން ބުނަނީ "ޝަރީޢ

ކުުރުމަށް" މުޙައްމަދު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އެއްކާރިهللا ފޯރުވަފާނެތީ، އެކަމުން ޝަރީޢަތް ޙިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި، ޤާޟީ ޢަބްދު

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އެދިވަޑައިގަތްކަމަށެވެ. އަދި މިއާވިދިގެން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީގެ ބަދަލުގައި އޭނާގެ 

ޕެރެގްރާފްގައި ބުނަނީ  ވަނަ 107ސަރުކާރުގެ ފާހަގަކުރުންތަކުގެ ނަންބަރު ޤާމެއް ހަމަޖެެއްސުނުކަމަށެވެ. ދެން، ގާއިމުމަ
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 ފަނޑިޔާރުންގެ މިނިވަންއަދި  ވަކިފަރާތަކަށްނުޖޭ، މަށް ކޯޓުން އެޅި އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކުން ހާމަވަނީ"މިކަން ޙައްލުކުރު

 ޭހިތި" ވަރުކަމަށެވެ. ކަމ މިކަމަށްހެޔޮ ނިޔަތާއި،  ކޯޓުން ގެންގުޅުނު ބެންޗެއް ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި،

ދާކޮށް ުން ސާފުސީރާތްތަކމި މައްސަލަ އޮބްޒާވްކުރި ފަޮތީ ނަމަވެސް މިއީ މި ވާހަކައިގެ އެއްބައިކަމުގައިވާއިރު، އެބައި އ

 ކަޑައެޅިގެން ނަފީކޮށްފައެވެ. 

ަށްބޮޑަށް ީ އޭނާ ވަރޤީޤަތަކން ބުނާއިރު، ޙަމަށް ސަރުކާރުރިކަމުޙައްމަދު މި މައްސަލައިގައި ދުރަށްޖެހިގެން ހުهللا ޤާޟީ ޢަބްދު

 ބާ ހިޔުމަން ދިޔައެވެ. ުންހެމބެކަމަކަށް، ޚާއްޞަކޮށް މި މައްސަލައަށް އަދި ޢާންމުކޮށް ކޯޓުގެ ހުރިހާ މައުޖޫދުވެ ހުރި ކަމެވެ.

ރިޕޯޓުގައި  ެ ތަފްޞީލީްކަމުގގެ ފަރާތުން އެކުލަވާލި މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ޝަރީއަތާމެދު އޮބްޒާވްކުރެވުނު ކަނރައިޓްސް ކޮމިޓީ

ވާއިރު ް ބުނެފައި" ކަމަށއޭނާ ހުރީ "ސަލާމުގައި މުޙައްމަދުގެ "ނުފޫޒު ވަރަށް ބޮޑަށް" އޮތްކަމަށެވެ. އަދިهللا ބުނަނީ ޢަބްދު

 ހުންތަކަށްަޑުއެއ ،"ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގގައި މެދުކެނޑުމެއްނެތި އޭނާ އުޅޭކަމަށާއި، ބީ.އެޗް.އާރު.ސީގެ އޮބްޒާވަރު

ީގެ މަށެވެ. މަކިމާއަށް ދމުޙައްމަދާ" هللا ޓިކެޓު ހޯދުމަށް އުޅުމުން، މީހަކު އިޝާރާތްކުރީ ޤާޟީ ޢަަބްދުހާޒިރުވުމަށްޓަކައި 

ިނީ ހެކިބަސްދ ރު، އޭނާމުޙައްމަދުވީއިهللا ދެކޮޅަށް ހުރި ސީދާ ހެކިވެރިއަކަށް ޢަަބްދު ނަޝީދާއިތުރުން، މި ޝަރީޢަތުގައި، 

 ެވެ. ޓުގައި ވެއެ ރިޕޯއޭނާގެ ވަޒީފާއަދާކުރާ ތަނުގެ ޒަމީލުން ފަނޑިޔާރުންނަށް ތިބި ބެންޗެއްގެ ކުރިމަތީގައި ކަމަށް އ

 

v. ުގައި އެެއްވެސް ޤާނޫނީ އަސާސެއް ނެތުންހައްޔަރުކުރުމ       

މި  ގެ ކުރިން،ންމުމުމައްޗަށް ކުށް ސާބިތުކުރުމާއި، ޙުކުމްކުރުމާއި ބަންދުކުރުމުގެ ކަންކަމާމެދު ގޮތެއް ނި ނަޝީދުގެ

ކީ ް ހޯދުމަެއީ އަސާސކޯޓުން ރިޢާޔަތްކުރުމުގައި، އޭނާ ހައްޔަރުކުރިގޮތާމެދު އެއްވެސް ޤާނޫނ ކްރިމިނަލްމައްސަލައަށް 

 ިމުމަޤާމަކަށްގާއތެއްގެ ހޯދާފަރާ ޙަޤީޤަތްތައްޤައުމެެއްގެ ދޭސީ ފަހެ، މުސްތަޙީލުކަމެއްކަމުގައި އެ ކޯޓަށް ފެންނަން ޖެހޭނެއެވެ. 

ެފަދަ ލައިގައި އމައްސަ ރައިޓްސް ކޮމިޓީއަކަށް ނުވެވޭނެކަމުގައި އެ ކޮމިޓީން ތަކުރާރުކޮށް ބަޔާންކުރާއިރު، މިން ހިޔުމަ

ރިމިނަލް ެއްކެއް ކްްވެސް ހމައްޗަށް ކުށް ސާބިތުކުރެވޭވަރުގެ އެއ ނަޝީދުގެެއް ހިންގާކަށް ނުވެސް ޖެހެއެވެ. އެހެނީ ތަޙްޤީޤ

 ޖެހެއެވެ.  ްގާކަށް ނުެއް ހިނނުވާއިރު، އެކަމާގުޅޭގޮތުން ތަޙްޤީޤ ޅާފައިހުށައަކޯޓަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އެއްގޮތަކަށްވެސް 

 

"ކުށް ނުކުރާ މީހުން ހައްޔަރުކުރުމުގެ" ކުށުގެ ދަޢުވާ  –މައްޗަށް ތުހުމަތުކެވުނު ކުށްކަމުގައިވާ  ނަޝީދުގެފުރަތަމަ ކަމަކީ، 

 actusރުކުން  ޢަމަލުގެ މީހާގެ ކުށްކުރިއާގުޅުވައި ބަލާއިރު،  1990ު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނ –

reus  ްުގެ އިބާރާތްތަކުގެ މާނަ ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނުނު މީގެ އިތުރުން މި ނަންގަނެވނުފެތޭކަމެވެ. އަށ

 އަޤްވާމީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް އޮތް ބާޠިލު އެއްޗެކެވެ. ، ޚުދް އެ ޤާނޫނަކީ ބައިނަލްނުސާފުކަމުން

 

هللا ޢަބްދު ީިއަސް، ޤާޟމުގައިވޓެރަރިޒަމްގެ ތަޢުރީފުގެ ތެރެއަށް ފެތޭކަމަށް ބެލިކަ ،ތުހުމަތު ކުރެވުނު ޢަމަލުދެވަނަ ކަމަކީ، 

ުގެ ފަރާތުން ށް ދައުލަތލް ކޯޓައަމުރުކުރިކަމުގެ އެއްވެސް ހެއްކެއް، ކްރިމިނަ ނަޝީދުގެ ފަރާތުންމުޙައްމަދު ހައްޔަރުކުުރުމަށް 

 ޅާފައި ނުވާކަމެވެ. ހުށައަމުޠްލަޤަށް 

 

 

 

ށް ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުށަކަ މަނާކުރުމުގެ ޓެރަރިޒަމްކުށަކީ  ތުހުމަތުކެވުނު މައްޗަށް ނަޝީދުގެ .1

 ނުވުން. 
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ސީ ދޭ ަމާގުޅޭކޗަށް މައް ނަޝީދުގެކޮށްލާފައި ސަރުކާރުން ބުނެފައިވަނީ "ހައެެއްވެސް ހުއްޖަތެއް ދެއްކުމެއްނެތި، ފަސޭ

ޭނާ އފަހުން،  ޢަތުގެޝަރީޤާނޫނުގެ ދަށުން ދަޢުވާކޮށްފައިވުމަކީ ޙަޤީޤަތަކަށްވާއިރު، މި އަސާސްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، 

ނަސް، މިއާއެކު ށެވެ. އެހެކަމަ ގައެއް ނެތް"ްކަމުގައި ބެލުމުގެ ޖާގި ކަމެއް، ޤާނޫނީ ވަކި ހަމައެއްނެތި ހިނބަންދުކޮށްފައިވުމަކީ

، ެއީކަންއކަކީ ާނޫނުޤާގުޅޭ ކަމން، މައްްޗަށް ދަޢުވާކޮށްފައި އޮތީ ކަމާގުޅޭ ދޭސީ ޤާނޫނުންކަމުގައި ބުނުމުގެ އިތުރު ނަޝީދުގެ

ިއްލު އި މުސްތަޤމަށްޓަކަމިކަމާމެދު ސަރުކާރުގެ ވިސްނުމުގެ ޞައްޙަކަން ކަށަވަރުކުރުޖެހެއެވެ. އަދި  ދައްކަންސަރުކާރުން 

 ޅަންޖެހެއެވެ. ހުށައަހެއްކާއި މުސްތަޤިއްލު ވަޒަންކުރުންތައް 

 

މުރުކުރިކަމަށް މުޙައްމަދު ހައްޔަރުކުރުމަށް އަهللا ގައި ޤާޟީ ޢަބްދު 2012މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށްފައިވަނީ،  ނަޝީދުގެ

ަނަ ވ 2ުގެ ނޫނރުމުގެ ޤާޓެރަރިޒަމް މަނާކު ދައްކާ މާއްދާއެއްކަމުގައިވާކަން މާނަނުސާފުުރެވޭތީ، ބަލާބެލުމަށް ތުހުމަތުކ

 ނެޕްކިޑް ީހުންމ ުވަތަނ މީހަކުމާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުންނެވެ. މި އަކުރުގައި ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލުކަމުގައި ބަޔާންކުރަނީ "

" ޅުންއު ކުރަން ަމެއްކ މިއިން ނުވަތަ ،ހިފެހެއްޓުން ގޮތުގައި ރަހީނުންގެ ުވަތަނ ،ފޮރުވުން ގަދަކަމުން ނުވަތަ ،ކުރުން

 މިހެެނެވެ. 

 ރާތުންުގެ ފަނަޝީދކަން މިހެން އޮތްއިރު، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޓެރަރިޒަމްކަމުގައި ބެލެވޭނެ އެއްވެސް ޢަމަލެއް 

ަކުން ްވަނަ ފަރާތތިނޮށް، ނުކުޅެދިފައިވެއެވެ. ޚާއްޞަކ މަށް ސަރުކާރަށް މުޅިންހުށައެޅުހެއްކެއް ހިންގިކަމާގުޅޭ އެއްވެސް 

ެ ރަރިޒަމް"ގގި "ޓެހިން ނަޝީދުސިފައިންގެ ފަރާތުން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް ބަންދުކުރުމަކީ،  ނެރުނު އޯޑަރެއްގެ ދަށުން

 ޢަމަލެއްކަމުގައި އޮޅުންފިލުވައިދިނުމަށް ސަރުކާރަށް ނުކުޅެދިފައިވެއެވެ. 

ުށުގެ ކހައްޔަރުކުރުމުގެ"  ދަޢުވާކޮށްފައިވަނީ "ކުށް ނުކުރާ މީހުން ނަޝީދަށްގައި  2012މަތާގުޅިގެން އަދި ކިއެއްތަ މި ތުހު

ުމަކީ ޓެރަރިޒަމް އަމުރުކުރ ރުމަށްބޫލުކުރެވިފައި އޮތީ މީހަކު ހައްޔަރުކުް"ގެ ދަޢުވާއެއްނޫނެވެ. އެއިރު ޤަދަޢުވާއެވެ. "ޓެރަރިޒަމ

ެންކަމުން، . އަދި މިހމަށެވެ، ޓެރަރިޒަމްގެ ތަޢުރީފުގެ ތެރެއަށް ފެތޭ ޢަމަލެއް ނޫންކަމަނާކުރާ ޤާނޫނުގެ ބަސްމަގަށްބަލާއިރު

ަށް ދާންދެން ވެއްޖައުމ ްކަމަށްމަގެއްކޮށޭނެ އުކުޅެއމުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދަޢުވާކުުރުމަކީ ސިޔާސީގޮތުން 

ި ދަޢުވާގެ އްޗަށް ކުރމަ ުގެނަޝީދް ކޮށްފައެއް ނެތެވެ. ހަމަމިއާއެކު އޭނާގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދަޢުވާކުރުމަށް މަސައްކަތ

ަތަ ަށް ނުވމުޙައްމަދު ހައްޔަރުކުރުމަށް އޭނާ އަމުރުކުރުމهللا ޞީޣާގައިވިއަސް، ނޫނީ ޙުކުމްގައިވިއަސް، ޢަބްދު

ެވޭ ވަކިވަކި ުހުމަތުކުރތ ދަށްނަޝީއަމުރުކުރުމަށް ހިންގި ވަކި ޢަމަލެއް ބަޔާންކޮށްފައެއް ނެެތެވެ. އެބަހީ  ވިއަސްނުސީދާގޮތުން

 ފައެއް ނެތެވެ. ލަތުގެ ބާރުތަކުން އޮޅުންފިލުވާދީޢަމަލުތައް އެއްއިރެއްގައިވެސް ދައު

ކުރި މައްޗަށް އިހުގައި ނަޝީދުގެއަށް އޮތް ޕެރެގްރާފްތަކުގައި،  100ން  97ސަރުކާރުގެ ފާހަގަކުރުންތަކުގެ ނަންބަރު 

ދިގުދެމިގެންދިޔަ މުއްދަތެއްގައި މަޝްވަރާއާއި މުރާޖަޢާ" "އެކަމާގުޅޭގޮތުން އެއްކުރީ އާ ދަޢުވާ ،ދަޢުވާ އަނބުރާގެނެސް

"ކުށް އާ ހަމައަށް 2015އިން  2012ކުރުމަށްފަހުގައިކަމަށް ސަރުކާރުން ސިފަކޮށްދޭން އުޅެފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް ޙަޤީޤަތަކީ 

ެންދަން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައި ނެތްކަމެވެ. މި ދަޢުވާ ކުރިއަށްގ ގެ ޝަރީޢަތްނުކުރާ މީހުން ހައްޔަރުކުރުމުގެ" ދަޢުވާ

މައްޗަށް ކުރީ، ސަރުކާރު ހިންގާ ކޯލީޝަނުން  ނަޝީދުގެފޮރުވުމުގެ ޓެރަރިޒަމްގެ ދަޢުވާ  މީހަކު ގަދަކަމުންއަނބުރާގެނެސް، 

ތާފަހުންނެވެ. ހަފް 2 އިގަތްތާމަޖިލިސް މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވަކިވެވަޑައިގެން، އެމްޑީޕީ ކޯލިޝަނާ ގުޅިވަޑަ
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ދިމާއަށް މަޖިލީހުގެ ހަތަރުބައިކުޅަ އެއްބައި ގޮނޑި  ނަޝީދާރައީސް ޔާމީނުގެ އަރިހުން ނެއްޓި، މިކަންމިހެން ވުމުން 

 އަޣްލަބިއްޔަތު ގެއްލޭނެކަމުގެ ބިރު ކުރިމަތިވިއެވެ.  ރައީސް ޔާމީނުގެމިހެންވުމުން މަޖިލީހުގައި އޮތް ކެހިގެން ދިޔައެވެ. 

"ސާފުކޮށް  ޔާންކޮށްފައިވަނީވަނަ ޕެރެގްރާފުގައި، ވަރަށް ފަސޭހަގޮތެއްގައި ސަރުކާރުން ބަ 65ހަގަކުރުންތަކުގެ ފާސަރުކާރުގެ 

ަމެވެ. ކެ މަތިން" ާ ގޮތުގމައްޗަށް ކުށް ސާބިތުކުރުމުގެ ނިންމުން ނިންމާފައިވަނީ ދޭސީ ޤާނޫނުގައިވ ނަޝީދުގެއެނގޭކަމަކީ، 

 ،ރުކުން ލުގެޢަމަ ާގެމީހ ކުށްކުރިުން ދައްކާފައިވާ ބަހަނާއަކީ "ކިޑްނެޕްކުރުމުގެ ޢަމަލަކީ" އެ ސަރުކާރ އިހުގައިއަދި 

ން ބުނަނީ ރުުކާތުރުން ސަރީގެ އިބަހަނާއެވެ. އަދި މ މަލެއްކަމުގައި ބަޔާންކުރުމުގެންވާގޮތުގައި ފެތޭ އަޓެރަރިޒަމްއަށް އެކަށީގެ

ދި މެ އިސް އަ"އެން ްޑިކްޝަން" ތަކުގައި ހުންނަކަމަށާއި، މީގެ ތެރޭގައިމިފަދަ ޤާނޫނުތައް ދުނިޔޭގެ "ގިނަގުނަ ޖުރިސ

 އީ ނިޒާމުތައް ހިމެނޭ" ކަމުގައެވެ. ވާމީ ޤަޟާއެންމެ އިޙްތިރާމްކުރަނިވި ބައިނަލްއަޤް

ަތަ ނުވ އްކަންކުށެ ގެ، ޓެރަރިޒަމްދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުންކުށް ނުކުރާ މީހުން ހައްޔަރުކުރުމަކީ، ނަމަވެސް 

ީފައެއް ުންފިލުވާދތުން އޮޅތަ އެނޫންވެސް އެހެން ކަމަކާގުޅޭ ކުށެއްކަން، ސަރުކާރުގެ ފަރާނުވަކުށެއްކަން ކިޑްނެޕްކުރުމުގެ 

ފޮރުވުމަށް ފަނޑިޔާރު  ގަދަކަމުންް ހަމައެކަނި ބުނަނީ "ގައި ވެސް 67ްރާފް ުގެ ފާހަގަކުރުންތަކުގެ ޕެރެގސަރުކާރ ނެތެވެ.

ުގެ ިރުދެއްކުމިންގި ބހނިންމިނިންމުމަކީ، ޖުޑީޝަރީއާއި ޖުޑީޝަރީގެ މަސްއޫލުވެރިންގެ މައްޗަށް އޭނާ  ނަޝީދުގެ ފަރާތުން

ް ސަރުކާރުނ ގޮތެއްސިސްސިލާ ޢަމަލުތަކުންކުރެ ޢަމަލެއް" ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މި ޢަމަލީ ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލަކަށް ވާ

ނުން ުން ބުނާބުަރުކާރކީ މީހަކު ގަދަކަމުން ފޮރުވުންކަމުގައި ސ)ހިނގާދިޔަ ހާދިސާތަކަ .އޮޅުންފިލުވައިދީފައެއް ނެތެވެ

ުރުމަށް ދަ ކަމެއްކި އެފައިންތިހާއަށް އިންކާރުކުރައްވާކަން މިތަނުގައި ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހެއެވެ. އަދ ނަޝީދުގެ ފަރާތުން

ފަނޑިޔާރުކަން  "ް ބުނަނީ ި ސަރުކާރުނގައ 72އަމުރުކުރެއްވިކަމަށްވެސް އޭނާ އިންކާރުކުރައްވައެވެ(. މިއަށްފަހު ޕެރެގްރާފް 

ީމާ މީގެ ވޤީޤަތެވެ. ޮތް ޙަޣައިރުޤާނޫނީގޮތުން ހައްޔަރުކުރިކަމީ ލެހެއްޓި އ ، ސިފައިންގެ އެހީއާއެކުކުރަމުންދިޔަ ޤާޟީއެއް

ްމަދު ުޙައމهللا ްދުޟީ ޢަބއަޞްލަކީ ޤާޟީ ކިޑްނެޕްކުރުން/ގަދަކަމުން ފޮރުވާފައިވުން" ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އަނެެއްކާވެސް ޤާ

 ެ ޢަމަލަކީއވެއެވެ. ގުޅުވައިދިނުމަށް ސަރުކާރުން ނުކުޅެދިފައި ނަޝީދާހައްޔަރުކުރުމަށް ސިފައިން ނިންމި ނިންމުމާއި 

 ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލެއްގެ ގޮތުގައި އޮޅުންފިލުވާދިނުމަށް ނުކުޅެދުނު ފަދައިންނެވެ. 

 

ނޫނެވެ. އްސަލައެއްުގެ މައްސަލައެވެ. ގަދަކަމުން މީހަކު ފޮރުވުމގައި ހިނގި ހާދިސާއަކީ މިީހަކު ހައްޔަރުކުރުމުގެ މަ 2012

ށް ދި އެ ގޮތަެވެ. އަރަރިޒަމްގެ ޢަމަލެއް ނޫނހައްޔަރުކޮށް ބަންދުކުރުމަކީ ޓްޤައުމެއްގެ ސިފައިންގެ ފަރާތުން މީހަކު 

ިނާއީ ޖން ފާޅުވާ ެރެއިކަމުގެ ތދެކިގެންވެސް ނުވާނެއެވެ. "ގަދަކަމުން މީހަކު ފޮރުވުން" މި ޢިބާރާތް ބޭނުންކުރާއިރު، އެ

ުގެ ނަތީޖާއަކީ ަނުސާފުކަމގެ މާނޢަމަލުތަކަކީ ކޮބައިކަން ރައްތިޔަކަށް އެކަށީގެންވާގޮތުގައި އެނގިގެނެއް ނުދެއެވެ. މި ޢިބާރާތު

nulla poena sine lege   .)ެމި ފަދަ  ީއެއމެވެ. މިހެން ބުނާ ޤާޢިދާއާ ޚިލާފުވު)ޤާނޫނުނެއްނެތި އުޤޫބާތެއް ނުދެވޭނެއެވ

 ެވެ. ޯންނާތީވެއނނގެން ޙާލަތުގައި އެ ޢަމަލުގެ ތެރެއިން ޖިނާއީ ޢަމަލުކަމުގައިވަނީ ކޮން ކަންތައްތަކެއްކަން ދުރާލާ އެ

 

ްޙަ ސޫލަކީ ޞައމުގެ އުމާނަކުރު ސަރުކާރުން ގެންގުޅޭ ހަފޮޅުންބޭރު ތަފްސީރުކުރުމުގައިޓެރަރިޒަމް މަނާކުރާ ޤާނޫނު ފަހެ 

ރޭނެއެވެ. ާކަށް ނުކެަރުކުރި ވާނަމަ، މީގެފަހުން ފުލުހުންނަށްވެސް އަދި ސިފައިންނަށްވެސް މީހަކު ހައްޔމާނަކުރުމެއްކަމުގައ

ައްޗަށް މގެ މީހާގެ ފައިންއެހެނީ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްގެން ހިންގޭ ތަހުލީލު ނިމޭއިރު އެ ފުލުސް މީހާގެ މައްޗަށް ނުވަތަ ސި

  ޓެރަރިޒަމްގެ ދަޢުވާ އުފުލޭނެގޮތް ވާނެއެވެ.
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ރިކަން ކުށެއް ކު ިޒަމްގެދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓެރަރިޒަމް ޤާނޫނުގައި، ޓެރަރމިކަން އަދި މިއަށްވުރެ ބޮޑު މައްސަލައަކަށްވަނީ، 

ރަރިޒަމްގެ ޢަމަލަކަށް ނެތުމުންނެވެ. މިސާލަކަށް ޓެ mens rea ރުކުންތައް ގުޅޭ ނިޔަތާ ކުށުގެސާބިތުކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ 

 ވެރިކަމެއްމު ބިރުނުވަތަ އާން ،ނުރިބަވެރިކަން ދެއްކުމުގެ ނިޔަތް އޮތުމުންކަމުގައިނަށް ވާހުށީ ޢާންމު ރައްޔިތުން

  ުގައި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރަން ޖެހެއެވެ. މެދުވެރިކުުރުމުގެ ނިޔަތް އޮތުމުންކަމ

 

ް ވަކިން ޤާނޫނަށ ެރުކުންތައް ނެތުމަކީ އ ގުޅޭ ނިޔަތާ ފަހެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރާ ޤާނޫނުގައި ކުށުގެ

މާއްދާގެ އެ އަކުރުގެ  އަހަރުފަހުން، އެ ޤާނޫނުގެ އެ 25ހުނިޖެހިފައިއޮތް މައްސަލައަކަށްވާއިރު، އެ ޤާނޫނު ފާސްކުރިތާ 

ހެން ުނިޔޭގެ އެތައް ދދަށުން މީހަކަށް ދައުވާކުރި މިއީ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އެހެނަސް ސަރުކާރުން ބުނަނީ މިފަދަ ޤާނޫނު

ގެ ޢަމަލާ މްގެ ކުށުުެރަރިޒަޖުރިސްޑިކްޝަންތަކުގައި ޓ ހުރިހާތަކުގައި ހުންނަކަމަށެވެ. ފަހެ ދުނިޔޭގެ އެހެން ޖުރިސްޑިކްޝަން

ާއްޖޭގެ ނި ދިވެހިރހަމައެކަ ރުކުންތައް ޤާއިމުކޮށްފައި އޮވެއެވެ. މިކަން އުނިވެެފައި އޮތީ ގުޅޭ ނިޔަތާ ވިއްދައިގެން ކުށުގެ

އަމާންކަން ނަގާލުމުގެ ވަނަ މާއްދާގައި، "އަމަން 557ކޯޑުގެ  ަކަށް ސްޕޭނުގެ ޖިނާއީޓެރަރިޒަމާގުޅޭ ޤާނޫނުގައެވެ. މިސާލ

 އެމެރިކާގެ ަދިުށެކެވެ. އމަކީ ކ" ޢާންމު މަޞްލަޙަތަށް ބުރޫއަރާ ޢަމަލުތަކާއި މީހުނަށް އަނިޔާލިބޭ ޢަމަލުތައް ހިންގުނިޔަތުގައި

ހިންގާ  ކާ ޚިލާފަށްޖިނާއީ ޤާނޫނުތަުވެރި ވިލާޔަތްތަކުގެ ވަނަ މާއްދާގައިވަނީ "އެމެރިކާގެ އެކ 2331ވަނަ ކޯޑުގެ  18

ކުރުންފަދަ ި ކިޑްނެޕްންމެރުމާއތަންތަން ސުންނާފަތިކުރުމާއި މީހު ،ކުށެވެ. އެއީ)ޓެރަރިޒަމްގެ( ޢަމަލުތަކަކީ  ގަދަބަދަވިކަމުގެ

ދެއްކުމުގެ ނުވަތަ ށް ބިރުރައްޔިތުންނަޢާންމު  )i( ކުރީ އަންނަނިވި ގޮތަށް ނިޔަތްލައިގެން ކަމުގައިވާނަމައެވެ:ޢަމަލުތައް 

އް ސަރުކާރެ )iii ( ނުވަތަ ި؛ގެ ސިޔާސަތަށް ނުފޫޒުފޯރުމުގެ ނިޔަތުގައސަރުކާރު )ii (؛ ކަމެއް މަޖްބޫރުކުުރުވުމުގެ ނިޔަތުގައި

ޓެރަރިޒަމްގެ  ،ްދާގައިމާއވަނަ  421-1" މިހެނެވެ. ފަރަންސޭސީ ޖިނާއީ ކޯޑުގެ ގެންގުޅޭ ސުލޫކަށް ބާރުފޯރުމުގެ ނިޔަތުގައި

ސީރިއަސް  ަޙަތަށް"ބިރުދެއްކުމާއި ނިރުބަވެރިކަން މެދުވެރިކޮށް ޢާންމު މަޞްލ ފަރާތުންއުވާލިބޭޢަމަލަކަށް ވަނީ ދަ

ަނަ ވ 137ޯޑުގެ ކިނާއީ ހަމަނުޖެހުމެއް ގެނައުމުގެ" ނިޔަތުގައި އެކަން ކުރިކަން ސާބިތުވުމުންނެވެ. އަދި ބެލްޖިއަމްގެ ޖ

ަތަ ވަކި ުގައި، ނުވަޤްޞަދމމާނަކުރަނީ "ރައްޔިތުންގެ މައްޗަށް ސީރިއަސް ބިރުވެރިކަމެއް ގެނައުމުގެ  މާއްދާގައި ޓެރަރިޒަމް

ައި ާއިޒުގޮތުގށް ނާޖކަމެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ނުކޮށްދޫކޮށްލުމަށް ސަރުކާރަކަށް ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމިއްޔާއަކަ

ާދީ ނުވަތަ ީ، އިޤްތިޞުސްތޫރދ ސިޔާސީ، ަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމިއްޔާއެއްގެމަޖްބޫރުކުރުވުމަށްޓަކައި، ނުވަތަ ޤައުމެއްގެ ނުވަތ

ކުރާ"  އިދުގަްޤަޞ އިޖްތިމާޢީ އަސާސީ އޮނިގަނޑު، ސީރިއަސްގޮތެއްގައި ހަމައިން ނައްޓާލުމަށް ނުވަތަ ފުނޑާލުމަށް

  ޢަމަލުތަކަށެވެ. 

 

ަދަކަމުން ގު، މީހަކު ދަވާއިރނުހައްިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުގައި ދމިފަދަ އެއްވެސް ނިޔަތުގެ ރުކުނެއް "ޓެރަރިޒަމް" މާނަކުރުމަށް 

ެމީހާގެ އސް ނުވަތަ ގައިވެފޮރުވުުމުގެ ކުށުގެ ނިޔަތާގުޅޭ ރުކުންތަކާބެހޭ ވަކިވަކި ޢަމަލުތައް މީހަކަށްކުރާ ދަޢުވާގެ ޞީޣާ

 ޙުކުމްގައިވެސް ބަޔާންކުރެވިފައެއް ނޯވެއެވެ. 

 

ވާކޮށް ުގައި ދަޢުޫން ގޮތމައްޗަށް ޞައްޙަނ ނަޝީދުގެޒަމް މަނާކުރާ ޤާނޫނުގެ ދަށުން، ވީމާ، މި ސަބަބުތަކަށްޓަކައި، ޓެރަރި

ގެ މާނަ ތްތަކުުގެ އިބާރާޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނޙުކުމްކުރީ ނުރަގަޅު ގޮތުގައެވެ. އަދި މި ނަންގަނެވުނު 

ށް އެ ދެކޮޅަ ޝީދާނަީމާ ބާޠިލު އެއްޗެކެވެ. ވ ކަމުން، ޚުދް އެ ޤާނޫނަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް އޮތްސާފުނޫން

 ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދަޢުވާކުރުމުގައި އެއްވެސް އަސާސެއް ނެތެވެ. 

 

 ހެއްކެއް އެއްވެސް އަމުރުކުރިކަމުގެ ނަޝީދުގެ ފަރާތުން ހައްޔަރުކުުރުމަށް ފަނޑިޔާރު .2

   ހުށައަޅާފައި ނެތުން.
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އަށް ަކުގެ ތެރެުކުންތރު ކުރެވުނު އެ ޢަމަލުތައް، "ޓެރަރިޒަމް"ގެ ކުށުގެ ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރާ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ތުހުމަތ

ިއަސް ީދާގޮތުންވނުސ ާތުންނަޝީދުގެ ފަރމުޙައްމަދު ހައްޔަރުކުރުމަށް هللا ޢަބްދުދުވަހަކުކޮޅުންވިއަސް ފެތުނުކަމުގައިވިއަސް، 

ުރައްވާކަމުގެ ގޮތަށް ނުކަން އެވެ. އަދި ކިއެއްތަ އެކއަމުރުކުރެއްވިކަމުގެ އެއްެވެސް ހެއްކެއް ޝަރީޢަތަށް ހުށައާޅަފައެއް ނެތެ

 ސީދާ ހެކި ދިމާއަށް ފެންނަން ހުއްޓެވެ. 

هللا ްދުާޟީ ޢަބގަދަކަމުން ޤ ކުރީގައި ބުނެފައިވަނީ "ޕްރޮސިކިއުޝަނުން މި މައްސަލަ ބިނާކޮށްފައިވަނީސަރުކާރުން 

އީ ަރަށް ނިހާވކާރުން ަށް ކަމަށެވެ. އެއަށްފަހު ސަރުއަމުރުކުރެއްވިކަމުގެ" އަސާސްގެ މައްޗ، ރައީސް ނަޝީދު ފޮރުވުމަށް

 ތުންޝީދުގެ ފަރާނަމަށް ޣައިރު ޤާނޫނީގޮތުން ހައްޔަރުކުރުމަށާއި ބަންދުކުރުهللا ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ "ޤާޟީ ޢަބްދު

 އަމުރުކުރި" ކަމަށެވެ. 

 

ެ، ނަންނުގަނ ްކެއްގެށް ވާގިދޭ އެއްެވެސް ހެއސާބިތުކުރުމަ ކުށްޙުކުމްވެސް އޮތީ މިފަދަ ގޮތަކަށެވެ. އެބަހީ  ނަޝީދުގެ

 ވަތްކަހާލާ ނިންމުމަކުން މައްސަލަ ނިންމާލާފައެވެ. 

 

ެންމެ އައްސަލާގެ ަކީ މި މހައްޔަރުކުރުމަށް އަމުރުކުުރެއްވިކަމުގެ ހެކި ހުށައެޅުމهللا ، ޤާޟީ ޢަބްދުނަޝީދުގެ ފަރާތުންފަހެ، 

 ރާތުންފަ ެނަޝީދުގއަދި  ތުން އެއްވެސް ހެއްކެއް ހުށައަޅާފައެއް ނެތެވެ.ޖައުހަރީ ނުކުތާކަމުގައިވާއިރު، ސަރުކާރުގެ ފަރާ

  ނެތެވެ.  ރެވިފައެއްަޔާންކުބވަކިވަކި ޢަމަލުތައް، އޭނާގެ ދަޢުވާގެ ޞީޣާގައިވެސް ނުވަތަ ޙުކުމްގައިވެސް ހިންގެވިކަމަށްބުނާ 

 

ޮންއިރަކު ެއްޔެވެ؟ ކހާކަށް އޭނާގެ އަމުރު ރައްދުވީ ކ ސާދާކޮށް ދަންނަވާނަމަ، އޭނާ އަމުރުކުރެއްވީ ކޮން ކަމަކަށް ހެއްޔެވެ؟

 ހެއްޔެވެ؟ ކިހިނެއްހެއްޔެވެ؟ 

 

 ނަޝީދު ވާއިރު،ހައްޔަރުކުރިކަން އެއީ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ދެކޮޅުހަދާ ކަމަކަށްނުهللا ފައިންވެގެން ޤާޟީ ޢަބްދުސި

 ެވެ. ނުދެއްކުނ ެއްކެއްހިންނަށް އެންގެވިކަމުގެ ހައްޔަރުކުރުމަށް ސިފައهللا ލިޔުމުންވިއަސް އަނގަބަހުންވިއަސް ޤާޟީ ޢަބްދު

 

هللا ީ ޢަބްދުޤާޟ ދުނަޝީމައްސަލައިގެ ޤަޟިއްޔާ ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުގައި ލިސްޓުކުރެވިފައިވާ އެއްވެސް ހެކިވެރިއެއް، 

ހެކިންގެ  (13)ރާ ްކުބަޔާނ ހައްޔަރުކުރުމަށް އެންގެވިކަމުގައި ހެކިބަސްދީފައެއް ނެތެވެ. ޤަޟިއްޔާ ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުގައި

މައެކަނި ބުނީ ޤާޟީ ހެކިންކަމުގައިވާއިރު، އެ ހެކިންވެސް ހަ 3ތެރެއިން ކަމާގުޅޭ ހެކިބަސް ދީފައިވާކަމަށް ބެލެވެނީ 

 2ެން އެހެން ދަށެވެ. އެ ވާހަކަ ފުލުހުންގެ މެދުގައި ދެއްކެވިކަމ ނަޝީދުގެ ފަރާތުންހައްޔަރުކުރުމުގެ ފަހުން هللا ޢަބްދު

ަށާއި، އެ ނުވާކަމއެކަން އޭގެ ކުރިން އެނގިފައިންހިނގި ވަގުތު ސާފުކޮށްދީފައިނުވާއިރު، ގައި ކަހެކިންގެ ހެކިބަހު

ަމެއްވެސް އްވެސް ކހިންގެވި އެ ނަޝީދުގެ ފަރާތުންއަމުރެއް ކުރެއްވިކަމެއްވެސް،  ނަޝީދުގެ ފަރާތުންކަމާގުޅޭގޮތުން 

 އެނގިފައިނުވާކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. 

 

ޤާޟީ ، ނަޝީދުޮށް ެދުވެރިކ"ހެކީ"ގެ ލިސްޓަކަށް ހަމައެކަނި ސަރުކާރުން އިޝާރާތްކުރާއިރު، އެ ހެކިތައް މހުށައެޅުނު ކޯޓަށް 

ސް އެންމެ އި ަލައިގެހައްޔަރުކުރުމަށް އަމުރުކުރެއްވިކަން އޮޅުންފިލުވައިދީފައެއް ނެތެވެ. ދެން އޮތީ، މައްސهللا ޢަބްދު

ތަކުގައި، ްކި ވާހަކަން ދެއ. އޭނާ ވިދާޅުވެފައިވަނީ "ސަރުކާރުގެ އިސްމީހުގެ ހެކިބަހެެވެهللاހެކިވެރިޔާކަމުގައިވާ ޤާޟީ ޢަބްދު

ަޝީދުގެ ނުޙައްމަދު މައީސް ފަޚާމަތުއްރައީސް ބޭނުންވާގޮތް ބުނެފައިވުމުން" ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް އޭނާ ގެންދިޔައީ "ރ

 " ކަމަށެވެ. ބެލެވޭއަމުރަށްކަމަށް 
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އެދުމުގެ  ޝީދުގެނަގައި ސަރުކާރުން ބުނަނީ "ޤާޟީ ހައްޔަރުކުރެވުނީ  68ގްރާފް ސަރުކާރުގެ ފާހަގަކުރުންތަކުގެ ޕެރެ

ށާއި، ް ނެތްކަމަާމައެއމަތިންކަމުގައި އޭނާ މުޅިން އިޢުތިރާފުވާކަމަށާއި، އަދި އޭނާ ކުރި ޢަމަލުތަކާމެދު އެއްވެސް ހިތ

ުގައި ޢާންމުތަންތަނުގައި ފާޅދެންވެސް އެކަންކަން ކުރާނީ ހަމަ އެގޮތަށް" ކަމުގައި ހުށައެޅި ފަރާތުން 

ގައި ބީ.ބީ.ސީގެ  2012 ނަޝީދުގައި ސަރުކާރުން ޙަވާލާދީފައިވަނީ  70އާއި  69ވާހަކަދައްކާފައިވާކަމަށެވެ. ޕެރެގްރާފް 

ެއްވެސް ަމުގައި، އއީސްކރަ ނަޝީދުގެ"ހާޑްޓޯކް" ޕްރޮގްރާމަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުކަކަށެވެ. އޭގައި ދެއްކެވި ވާހަކައިގައި "

ކަމަށާއި ފުވެފައިވާއިޢުތިރާ ކުށެއްކަމުގައި އޭނާ ބަންދުކުރުމަކީމުޙައްމަދު ހައްޔަރުކޮށް هللا ނޫނީ ހަމައެއްނެތި ޤާޟީ ޢަބްދުޤާ

 ސަރުކާރުން މާނަކުރެއެވެ.  އޭނާގެ ކުށްސާބިތުވާކަން ކަށަވަރުކޮށްދިން" ކަމުގައި

 

ައްޗަށް މއޭގެ ަ ޙުކުމުގައި ނަންގަނެފައި ނުވަތ ކޯޓުގެ ޅުވާ "އިޢުތިރާފުތައް"މިގޮތަކަށް މި އިލްޒާމްއަނަމަވެސް 

ުށް ވެ. ވީމާ ކސް ނެތެވަކީލުންނާ ހިއްސާކޮށްފައެއްވެ ނަޝީދުގެބަރޯސާކޮށްފައިނުވާއިރު، އެބުނާ އެއްވެސް އިޢުތިރާފެއް 

ަކަތަކުގެ ަދި އެ ވާހއނެވެ. ސާބިތުކުުރުމުގެ އަސާސްތައް ވަޒަންކުރުމުގައި މިބުނާ އިޢުތިރާފުތަކަކީ ކަމާގުޅޭ އެއްޗިއްސެއްނޫ

 ން އެއަޅުވާ އިލްޒާމްތަކަށް ނުފެތޭކަން އެނގެއެވެ. ސަރުކާރުލަފްޒީ ބަސްމަގަށް ބަލާލުމުންވެސް، 

 

ިސް އް ކޯޓުގެ އުޞޫލުތަކަށް ފަރުވާލެއްނެތި ކްރުމިނަލ ގެޕްރޮސެސް ޑިޔު"މިގޮތުން، މި ދެންނެވި އިންޓަވިޔުގައި 

ޑިޔާރާ ަނީ އެ ފަނެފައިވވިދާޅުވ ނަޝީދުގެ ފަރާތުންީ ކީއްވެތޯ؟" ސުވާލުކުުރުމުން މަނިކުފާނު ހައްޔަރުކުރެއްވ ފަނޑިޔާރެއް

ާ ދެއްވީ ޮޅުންފިލުވގައި އދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވަނީ ޖުޑިޝަލް ސާވިސަސް ކޮމިޝަން ކަމަށެވެ. ދެން، އޭނާ އާންމުގޮތެއް

 ހޭކަމުގެ ވާހަކަތަކެވެ.  ދައުލަތުގެ ވެރިޔާގެ ހައިސިއްޔަތުން ޤާނޫނުއަސާސީ ނަގަހައްޓަން ޖެ

 

ންނަށް ަތަ ސިފައިައި ނުވހައްޔަރުކުރުމަށްޓަކައި ވަކި މިވެނި ޢަމަލެއްކުރެއްވި ކަމުގهللا ، ޤާޟީ ޢަބްދުކަންމިހެން އޮތްއިރު

މައްޗަށް  ރާތުގެުށައެޅި ފަހިއިރު، . މީގެ އިތުރުން، އެ އިންޓަވިޔު ކުރވިދާޅެއްނުވެއެވެއަމުރުކުރެއްްވިކަމަށް ހުށައެޅިފަރާތަކުން 

ަކަމުން މީހަކު ުގައި، ގަދަކަތަކޓެރަރިޒަމްގެ ތުހުމަތު ކުރެވިފައެއް ނެތެވެ. ވީމާ މި އިންޓަވިޔުގައި ނަޝީދު ބަޔާންކުރެއްވި ވާހ

 ވާ ކަމެކެވެ. އުޅިއެއްނުަކީ ދެފޮރުވުމުގެ ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލެއް ހިންގިކަމަށް ފާޅުގައި އިޢުތިރާފްވެވަޑައިގަތްކަމުގައި ދެކުމ

 

 އް ކޯޓަށްއަމުރުކުުރެއްވިކަމުގެ އެއްވެސް ހެއްކެ ނަޝީދުހައްޔަރުކުރުމަށް هللا ޚާއްޞަކޮށް، ޤާޟީ ޢަބްދުދި އަ

ނަށް ކީލުންވަ ނަޝީދުގެހުށައަޅާފައިނުވާއިރު، އަދި އެދަފަ ހެއްކެއް އޮވެގެން އެ ހެކި ޠަޢުނުކުރުމަށްޓަކައި 

ުގެ ުރެއްވިކަމަމުރުކުއ ނަޝީދުހައްޔަރުކުރުމަށް هللا ޤާޟީ ޢަބްދު ފުރުސަތުދީފައިނުވާއިރު، މި މައްސަލައިގެ ޙުކުމުގައިވެސް

އިވާކަން ޑައިގެންފަެނގިވަކުރިން އ ނަޝީދަށްއެއްވެސް ހެއްކެއް މަތިކޮށްފައިވެސް ނުވެއެވެ. އަދި މިކަމުގެ އެއްވެސް ކަމެއް 

 ނަޝީދުގެ ސް ކަމަކީ،ެެއްވެއަކީ، މިއިން ދައްކައިދޭ ހެއްކަކަށްވެސް ޙުކުމުގައި ޙަވާލާދީފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް، ހިތާމައ

  ނެތުމެވެ. ކިފައިމައްޗަށް ކުށް ސާބިތުކުރުމުގައި ހުރަހަކަށްވާނެ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި މައްސަލަބެލި ފަނޑިޔާތުން ދެ

 

ިރު، ވާއކޮށްފައިސާބިތުް މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށ ނަޝީދުގެމިކަންކަމުގެ ނަތީޖާއަކީ، ކޯޓުގެ ޙުކުމުގައި  ކޮންމެއަކަސް،

ީހަކު މފަރާތުން  އިންގެސިފަކަން ސާބިތުކުރުމުގެ އެއްވެސް ޤާނޫނީ ހަމައެއް ދެއްކެން ނެތުމެވެ. މީގެ އިތުރުން، އެހެން އެ

ު މުން މީހަކގަދަކަހިންގި " ނަޝީދުހައްޔަރުކޮށް ބަންދުކުރުމަކީ، ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރާ ޤާނޫނުގައި ވާގޮތުގެ މަތިން، 

ފައި ނެތްއިރު، ަށް ދެއްކިަރުކާރސެ ޢަމަލެއްކަމުގައި އޮޅުންފިލުވައިދޭ ތުހުމަތެއްވިއަސް ހެއްކެއްވިއަސް ފޮރުވުމުގެ ޓެރަރިޒަމް"ގ

 ވެ. ް ނެތެބަންދުކުރެވުނީ ކީއްވެކަމުގެ އެއްވެސް ޞައްޙަ ޤާނޫނީ ހުއްޖަތެއް ސަރުކާރަށް ދެއްކިފައެއ ނަޝީދު
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ގައި  2017އޯގަސްޓް  އަށް ބަލާލާއިރު، 71ްތަކުގެ ޕެރެގްރާފް ސަރުކާރުގެ ފާހަގަކުރުނފަހުކަމަކަށް،  އެންމެމި ބައިގެ 

ގަޅު މެ ރަމަކީ "އެންުކުރުޔާރު ހައްޔަރބިދޭސީ މީޑިޔާއަކަށް ދެއްވިކަމަށްބުނާ އިންޓަވިޔުއެއްގައި، ފަނޑި ނަޝީދުގެ ފަރާތުން

ދެއްވި  ގެ ފަރާތުންނަޝީދުގައި  2017ގޮތް ނޫން" ކަމުގައި އޭނާ ވިދާޅުވެފައިވާކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެއެވެ. އޮގަސްޓް 

 ނަޝީދުގެ ފަރާތުންޚާއްޞަކޮށް އެ ބަޔާނުގައި އެއްވެސް މާއްދީ ކަމަކަށް  ވަކިން – ބަޔާނަކީ

ފެއް ް ވާންޖެހޭގޮތެއް ސާމާޗުގައި ނިމުނު ޝަރީޢަތާގުޅޭ އިޢުތިރާފީ ބަޔާނަކަށ 2015 –ޢިއުތިރާފުވެވަޑައިގެންފައިނުވާއިރު 

 ނުވެއެވެ. 

 

D. ްހުށެހެޅިފަރާތުގެ ދަޢުވާއެއް އޮތް ހޮވާލެވިފައި ވަކިގޮތަކަށް ފަރާތަކަށްޖެހިފައިވުމާއި ވަކި އުޓަރުޕްރޮސިކި އިސ 

 ކުރުން މައްޗަށް

 14 ރުގެއާ.ޕީ.ސީ.ސީި.އައ ޖެހޭނެކަމުގައި" ހަމަހަމަވާން މީހަކުވެސް ކޮންމެ ހަމަ ،ކުރިމަތީގައި ޝަރީޢަތުގެ ކޯޓުތަކާއި"

 ެމާއްދާގ މި ުގައިބުނާގޮތ ންއދ.ގެ ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީ. ބަޔާންކުރެއެވެ ގައިރުނަންބަ ވަނަ( 1) މާއްދާގެ ވަނަ

 ނެތިކަން އްތަފާތުކުރުމެ އެއްވެސް ޢަމަލުބަހައްޓަނީ ފަރާތްތަކާމެދު ހުރިހާ ހިމެނޭ ޝަރީޢަތެއްގައި" ބޭނުމަކީ

 ޤާއިދާއާ ންޖެހޭކަމުގެވާ" ހަމަހަމަ އްވެސްހަތިޔާރުތަ" ޚަޞްމުންގެ ދެ ހިންގަނީ އެކަންކަން އަދި". ކަށަވަރުކޮށްދިނުމެވެ

 . ކަށަވަރުކުރުމެވެ މަތިންކަން އެއްގޮތްވާގޮތުގެ

 

 ުތައް ހުރީޢަމަލ ެޕްރޮސިކިއުޓަރުގ ދެކޮޅަށް ދަޢުވާކުރި ނަޝީދާގައި ބަޔާންކުރެވޭ ސަބަބުތަކުން އެނގޭގޮތުގައި ތިރީ

 ދެކޮޅަށްީދާނަޝނީ ް ހޮވާލެވިފައެވެ. މިކަން ޔަޤީންވަވަކިގޮތަކަށ ސާފުސީދާކޮށް ސިޔާސީގޮތުން ކުލަޖެހިފައެވެ. އަދި

ންވެސް ޞުބުގެ ސުލޫކުންނެވެ. ސަރުކާރުދިމާއަށް ފެންނަންއޮތް ތަޢައްޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ގެންގުޅުނު 

ރ ކިއުޓަްރޮސިޕތެރޭގައި  އެތަން ދުށް ހެކިވެރިންގެ ހައްޔަރުކުރެވުނުއިރު މުޙައްމަދު هللاބްދުޢަ ޤާޟީރާފުވާގޮތުގައި، އިޢުތި

 ނާ ހުރީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރެއްގެ ވަޒީފާގައެވެ. ިމެނެއެވެ. އޭރު އޭޖެނެރަލް ހ

 

ްޞަކޮށް ލަމުން ޚާއިއަޅުވާމައްޗަށް ހިންގި ޝަރީޢަތުގެ ސީރިއަސް މައްސަލަތަކަށް އަލ ނަޝީދުގެޔުގައި ވޯކިންގ ގުރޫޕްގެ ރައު

ން ފެންނަން" ެ ފުށުއެރުަޙަތުގުޓަރ ޖެނެރަލްއާގުޅުވައި، ފާޅުކަންބޮޑު މަޞްލޕްރޮސިކިއފާހަގަކޮށްފައިވަނީ، މި މައްސަލައިގައި "

 އޮތްކަމަށެވެ. 

ިޒާމެއްގައި، ެ ޤާނޫނީ ނކޮންމ ޤާނޫނުގެ ސިޔާދަތަށް ކަމޭހިތުމުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައި އޮތްއިހުގައި ބުނެފައިވަނީ " ސަރުކާރުން

ުސޫލެއް" އމުހިންމު  ވޭފަދަމިނިވަން އަދި ވަކިފަރާތަކަށްނުޖެހޭ ޕްރޮސިކިއުޓަރުން ތިބުމަކީ، އެ ފަދަ ނިޒާމަކުން ވަކިނުކުރެ

ަލު ކަމާބައްދ ޓަކައިުރި ދަޢުވާގެ ކަންކަމުން ތަނާޒުލުވުމަށްމައްޗަށް ކ ނަޝީދުގެކަމަށެވެ. ދެން ސަރުކާރުން ބުނަނީ "

 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަޅުއްވާފައިވާ" ކަމަށެވެ. ފިޔަވަޅުތައް 

 

ޮސިކިއުޓަރ ޕްރުން މައްޗަށް ކުރި ދަޢުވާގެ ކަންކަމ ނަޝީދުގެކޮށް ދަންނަވާނަމަ، މިއީ ކަނޑައެޅިގެން ދޮގެކެވެ. ސާދާ

ައެވެ. ނުކުރައްވ ް އެކަންވަކީލުން މިކަންކުރުމަށް ތަކުރާރުކޮށް އެދުމުންވެސ ނަޝީދުގެނެތެވެ.  ތަނާޒުލުވެފައެއްޖެނެރަލް 

ަ އޭނާ ެހިއްޖެނަމުވަތަ ޖނޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ތަނާޒުލުވާން ޖެހޭނަމަ މިއާޚިލާފަށް ދަޢުވާކުރާފަރާތުގެ ޓީމުން އެންގީ 

ބުނާ އެަލް ދިޔަ ގޮތަށް ބަލާއިރު، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރ އެކަން ކުރައްވާނެކަމަށެވެ. މި ޝަރީޢަތުގެ ކަންކަން

ަށް ިކަން އިތުރއަދި މ .ީ، ހައިރާންވާންވީ ކަމެއް ނޫންތާއެވެތް ނިމުނުކަމޝަރީޢަނައިސް  ދަނޑިވަޅެއްޖެހޭ ންވާތަނާޒުލެއް

 ވަކީލުން އެދުމުން، މައްސަލަބެލި ފަނޑިޔާރުން އެކަމަށް އިންކާރުކުރީއެވެ.  ނަޝީދުގެބެލުމަށް 
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ށް ގާތުން ްތިބީ ވަރަޮބްޒާވަރުނ، ބައިނަލްއަޤްވާމީ އމައްޗަށް ހިންގި ގޮތް ނަޝީދުގެއް ދަޢުވާއެ އޮތް ހޮވާލެވިފައި ވަކިގޮތަކަށް

ވެސް، ްލާ ނައުލްބްރިއެއމިގޮތުން ފަނޑިޔާރުންނާއި ވަކީލުންގެ މުސްތަޤިއްލުކަމާބެހޭ އދ.ގެ ޚާއްޞަ ރެޕަޓުއާ ގަބަލާށެވެ. 

ރިއަސް ަމާގުޅޭ ސީެރަރިޒ"ޓތަފާތުކުރުން ގެންގުޅުނުކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.  ، މިމައްސަލައިގައިމުގައިޤާނޫނު ތަޠްބީޤުކުރު

ް ހުރި ނާގެ ކުރިނރު، އޭއެންމެ ތުހުމަތެއް ކުރެވި، އޭގެ މައްޗަށް ކުރީގެ ރައީސް )ނަޝީދު(ގެ މައްޗަށް ޝަރީއަތް ހިންގިއި

ުވާލު ސ ައީސްއަށްއެރން ް އަރައިގަތް ސީރިއަސް އެތައް ކަންކަމާގުޅޭގޮތުރައީސްގެ ޒަމާނުގައި ހިނގި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށ

ްނުޖެހޭ ިފަރާތަކަށން ވަކނުވުމަކީ، ޑިމޮކްރަސީއާއި ޤާނޫނީ ސިޔާދަތު ދެމިއޮތުމުގެ ޝަރުޠެއްގެ ގޮތުގައި، މިނިވަމަތިވެފައި

މަކަށް ެފަދަ ޤައުިރާއްޖޅުނެގިފައިވާ ދިވެހއަދުލުއިންސާފުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރަންޖެހޭކަމުގައި، ޤާނޫނުއަސީގައި ބިންވަ

 ނުހަނު ނުތަނަވަސް ހިތާމައެކެވެ". މެދުވެރިވެފައިވާ 

 

ލެވިފައި އޮތް ަކަށް ހޮވާަކިގޮތީމާ، ވަކިފަރާތަކަށްނުޖެހޭ މިނިވަން މުއްދަޢީއެއް ނެތުމާއި، ސިޔާސީގޮތުން ކުލަޖެހިގެންހުރެ، ވވ

 މަވާންަވެސް ހަމަހެ މީހަކުކޯޓުތަކާއި ޝަރީޢަތުގެ ކުރިމަތީގައި، ހަމަ ކޮންމް، މައްޗަށް ކޮށްފައިވުމުނ ނަޝީދުގެދަޢުވާއެއް 

  އިވެއެވެ.ާ ޚިލާފުވެފަރނަންބަވަނަ  (1)ވަނަ މާއްދާގެ  14އައި.ސީ.ސީ.ޕީ.އާރުގެ  ބަޔާންކުރާ ޖެހޭނެކަމުގައި

 

E. ްނުދިނުން ވަގުތު ވަސީލަތްތަކާއި ތައްޔާރުކުރުމަށް ދިފާޢުއެއ  

 143 އާރުގެ.ޕީ.ސީ.ސީ. ައިއ ،ޙައްޤުތައް ލިބިގެންވާ އެމީހަކަށް ގުޅިގެން ދަޢުވާތަކާ ޖިނާއީ އުފުލިފައިވާ މައްޗަށް މީހެއްގެ

 ޅިގެންދަޢުވާއަކާގު ިވާއުފުލިފައ މައްޗަށް އެމީހެއްގެ އެގޮތުން. ކަށަވަރުކޮށްދެއެވެވަނަ ނަންބަރުން ( 3) ވަނަ މާއްދާގެ

. ކުރެއެވެބަޔާން ާގައިއެމާއްދ ކަމަށް ލިބިދޭންޖެހޭނެ ވަގުތު ލަތްތަކާއިވަސީ އެކަށީގެންވާ ތައްޔާރުކުރުމަށް ދިފާޢުއެއް

 ިފާޢުއެއްދ އަމިއްލަ ާގެއޭނ އެހެންނަމަވެސް. މައްޗަށެވެ ޙާލަތު މައްސަލައެއްގެ އެ ބިނާވެގެންވަނީ" ވަގުތު އެކަށީގެންވާ"

 ަމައަށްހ ެކިތަކާއިހ އެހެނިހެން ެކިޔުންތަކާއިލިޔ ގުޅުންހުރި މައްސަލައާ އެންމެކުޑަމިނުން ،ތައްޔާރުކުރުމަށްޓަކައި

  ފަހިކޮށްދޭންޖެއެވެ.  މަގު ވާޞިލްވެވޭނެ

ް ވޯކިންގ އިވާ ކަމަށގެންފަދިފާޢުއެއް ތައްޔާރުކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަސީލަތްތަކާއި ވަގުތު ލިބިދިނުމުގެ ޙައްޤު ނިގުޅައި

 ގުރޫޕްގެ ރައުޔުގައިވެސް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.   

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތަކުން  5، ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބާރުތަކުން، އެންމެ މަދުވެގެން ުގައިމިކަމ

؛ ވުންދުވަސް ވޭތު 20ްމެ މާދެމެދު އެނހައްޔަރުކުރުމާއި ޙުކުމްކުުރު ނަޝީދު (i): ކައްސާލާފައިވެއެވެ. އެއީމިންގަނޑުތަކުން

(ii)  ެް؛އްވުނުން ބޭމައްްސަލައިގެ އިބްތިދާއީ އަޑުއެހު އެންގި ދުވަހާ ވިދިގެން އައި ދުވަހ ޚަބަރުއާ ދަޢުވާގ(iii)  ަޝީދުގެނ 

އްނެތި ްވާ ސަބަބެކަށީގެނއެދުމުން، އެ ނަޝީދުގެ ފަރާތުންވަކީލުން ތަނާޒުލުވުމާ ގުޅިގެން، ޝަރީޢަތްތައް މެދުކަނޑާލުމަށް 

 (v)ުރުން؛ އަދި ނަށް މަނާކންލުއި އޭނާގެ ވަކީނަޝީދާ، ވާޞިލުވާން ހެއްކަށް (iv) އެކަމަށް ކޯޓުން އިންކާރުކުރުން؛

 ން؛ާފައިވުވަކީލުންގެ ޣައިރުހާޒިރުގައި މުޅިންވެސް ހިންގ ނަޝީދުގެމައްސަލައިގެ މައިގަނޑު އަޑުއެހުންތައް 

 

i.  ެދުވަސް ވޭތުވުން 20ހައްޔަރުކުރުމާއި ޙުކުމްކުުރުމާދެމެދު އެންމ  

ް ކުށް ގެ މައްޗަށި، އޭނާތްކުރުމާއޝަރީޢަް ދަޢުވާ އުފުލުމާއި، ހައްޔަރުކުރުމާއި، އޭނާގެ މައްޗަށ ނަޝީދުފުރަތަމަ ކަމަކީ، 

ް ނަށް، މައްސަލައަށދުވަސް ވޭތުވެފައިވުމުން، ހުށަހެޅިފަރާތާއި އޭނާގެ ވަކީލުން 20ސާބިތުކުރުމާ ދެމެދު ހަމައެކަނި 

 ތައްޔާރުވުމަށް އެއްވެސް ވަގުތެެއް ލިބިފައިނުވާކަމެވެ. 
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އި ިވެހިރާއްޖޭގަ"ދ ވިދާޅުވެފައިވަނީ حسین رعد بن زيدކޮމިޝަނަރ  ހައި ްޤުތަކާބެހޭޙައ އިންސާނީ ގެ. މިކަމާމެދު އދ

ި ިންސާފުވެރަށުން އބައިނަލްއަޤްވާމީ ޤާނޫނުގެ ދ، ޝަރީޢަތް ހިނގާ ދުވެއްޔަށްވުރެ މާ ހަލުވިކޮށް ހިންގި މި ޝަރީއަތް

 ކަމަށެވެ. ދަތި" ް ފައްތާނެގޮތެއް ހޯދަންޝަރީޢަތެއް ހިންގުމަށް ސަރުކާރަށް ލާޒިމްކުރާ ކުރުމުގެ ހުދޫދުގެތެރެއަށ

 ށްފައިވަނީޔާންކޮބީ.އެޗް.އާރު.ސީ އިންވެސް ޝަރީޢަތުގެ ހަލުވިކަމާމެދު "ސިީރިއަސް ކަންބޮޑުވުން" ފާޅުކުރަމުން ބަ

ވާ ދުވެލި ޭ( ޙުކުމްކޮށްފައިދުވަސްތެރ 19)ހައްޔަރުކުރިތާ  ަށް،")ހައްޔަރުކުރި ދުވަހާ ވިދިގެން އައި ދުވަހު( ފެށުނު ޝަރީޢަތ

ލެފެވުނު  މަކަށްބާރު މި ޝަރީޢަތަކީ، ތަޢައްޞުބީ ކޯޓަކުން އަވަސް ނިޔާގެ ބީދައިން ގެންގޮސް ދުވެލިބާރުކޮށް ޙުކު

ިބައިގައި ޔިތުންގެ ކށް ރައްމީގެ އިތުރުން ބީ.އެޗް.އާރު.ސީ ބުނެފައިވަނީ، "ޖިނާއީ ޢަދާލަތުގެ ނިޒާމަޝަރީޢަތެއް" ކަމަށެވެ. 

ށްވީނަމަ، ެރި ކޯޓަކަަރުވާތފްޓުމަށާއި، މުސްތަޤިއްލުކަމާއި ވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެހޭކަން ދައްކަން އުޅޭ އޮތް އިތުބާރު ނެގެހެއ

 މައްސަލައަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ވަގުތު، ދިފާޢުއަށް ފޯރުކޮށްދިނީސްކަން ކަށަވަރު" ކަމަށެވެ. 

 

އިވާއިރު، ސަރުކާރުގެ ަމުގައި ބަޔާންކޮށްފަދުވަސްކ 20ޝަކުވާގައި، މި ޝަރީޢަތް ނިންމަން ނެގީ އަޅުގަނޑުމެން ހުށައެޅި 

ުގައި ކަމެއްކަމ ި އޮތްފާހަގަކުރުންތަކުގައި މި މުއްދަތާމެދު ދެކޮޅުހަދާފައި ނެތަތީ، މި ޙަޤީޤަތަކީ އިސްތިޤްރާރުވެފައ

 ދަންނަވަމެވެ. 

 

ުކާރުން ސަރ ،ުގައިެ ނިޔަތުރުމުގތް ގެންދިޔަލެއް ހަލުވިކަމުގެ މައްސަލަ ޖާއިޒުކޝަރީޢަމި ކަން މިހެން އޮތްކަމުގައިވިއަސް، 

ށެވެ. ްނެވި ކަމަައިގެނއެދިވަޑ ނަޝީދުގެ ފަރާތުންއިލްޒާމު އަޅުވާފައިވަނީ ޝަރީޢަތް އަވަސްކުރުމަށް ކޮންމެވެސްގޮތަކުން 

ައި، މައްސަލަ ގ 2014އެޕްރީލް  27ވަނަ ޕެެރެގްރާފްގައި ސަރުކާރުން ބުނަނީ " 117ސަރުކާރުގެ ފާހަގަކުރުންތަކުގެ 

ން ބުނަނީ ަރުކާރުއެދިވަޑައިގެންފައި" ވާކަމަށެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ސ ނަޝީދުގެ ފަރާތުންްކޮށްދެއްވުމަށް އަވަސ

ެއްވުމަކީ ޒުވާބުކުރ ަރާތުންފނަޝީދުގެ ތް ކުރެވުނީ މާ ހަލުވިކޮށްކަމުގައި، އޭގެ ފަހު ވަގުތެއްގައި، ޝަރީޢަ"މިހެންކަމުން، މި 

ކާރުން ުރަން ސަރުޖާއިޒުކ މި ޝަރީޢަތް ގެންދިޔަލެއް ހަލުވިކަމުގެ މައްސަލަ ބަސްމަގުން،ދެކޮޅުނުޖެހޭ" ކަމެއްކަމަށެވެ. މި 

ދަޢުވާ އުފުލުމާއި،  ގައި، "ޣައިރުޤާނޫނީ ހައްޔަަރެއް"ގެ ކުށަށް 116އުޅެފައިވާކަން އެނގެމުގެ އިތުރުން، ޕެރެގްރާފް 

މިގޮތުން ެ. ް އެނގެއެވކަންވެސލާޖައްސަން އުޅެފައިވާ ފަރަޤު،"ޓެރަރިޒަމްގެ" ކުށަށް ދަޢުވާ އުފުލުމާދެމެދު ހުރި އާދައާޚިލާފު 

ތަފާތަކީ،  ަނި މާއްދީަމައެކހސަރުކާރުން ބުނެފައިވަނީ ")އަަލަށް ދަޢުވާ އުފުލި މައްސަލައާއި އިހުގެ މައްސަލައާދެމެދު( އޮތް 

 ކުށުގެ ޢަމަލު، ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށުގެެ ޢަމަލަކަށް ވުމަށް ޝަރުޠުހަމަވާކަމެވެ". 

 

އިރު، ކަން އެނގޭިފައިވާޤާނޫނީ ޓީމުން މައްސަލަ އަވަސްކުރުމަށް އެދ ނަޝީދުގެއީ ޙީލަތުންފުރިގެންވާ ޒުވާބެކެވެ. ފަހެ މި

ކުށުގެ  އްޔަރުކުރުމުގެ"ގެ "ކުށް ނުކުރާ މީހުން ހަ 2012 ،ބައި ވީ އިރުވެސް ކުރިއަށް ނުދިޔަދެ އަހަރާ މިގޮތަށް އެދުނީ، 

ގެ  2015. އަދި ފައެވެެއެވެ. ނަމަވެސް ސަރުކާރުގެ ބަޔާނުގައި މި ތަންކޮޅު އޮތީ އުނިވެދައުވާއާ ހަވާލާދީކަންވެސް އެނގ

މި ޝަރީޢަތް  ައި ދުއްވިުކިޔާފޝަރީޢަތާމެދު މިފަދަ ހުށައެޅުމެއް ހުށަނާޅާއިރު، "ޓެރަރިޒަމް" އަށް ދަޢުވާ އާކޮށްގެން، ފަތުއަޑ

 ަމަކީ،ކވާ އަނެއް ްތަރީސްވެސް އެނގެއެވެ. އަދި ހަމަމިއާއެކު އަނނޫޅުއްވާނެކަން ނަޝީދުގެ ފަރާތުންއިތުރަށް ހަލުވިކުރަން 

ި މޖެހޭއިރު، ވަން ނުޖަލަށް ވަޑައިގަންނަ ނަޝީދުދަޢުވާ ސާބިތުވިއަސް  "ކުށް ނުކުރާ މީހުން ހައްޔަރުކުރުމުގެ" ކުށުގެ

ން ށް ސަރުކާރުު ހިންދާލުމަުރި ތަފާތމި ދެކަމުގައި ހ"ޓެޓަރިޒަމް"ގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއާއި  ޖަލަށްލެވޭއަހަރަށް  15، ދައުވާއާއި

 މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމެވެ. 

 

ii. ާބޭއްވުން އަޑުއެހުން އިބްތިދާއީ މައްްސަލައިގެ ދުވަހު އައި ވިދިގެން ދުވަހާ އެންގި ޚަބަރު ދަޢުވާގެ އ  
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 ަރުޚަބ ަޢުވާގެދ އާ، ޓީދެމެދުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އޮތް ޓެރަރިޒަމްގެ ދަޢުވާގެ ޝަރީޢަތް ފެއް ދިހަ އަހަރާއި ފަނަރައަހަރާ

ަޢާކޮށް، ޢުވާ މުރާޖކައި، މި ދަހުގައެވެ. އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމަށް ތައްޔާރުވުމަށްޓަދުވަ އައި ވިދިގެން ދުވަހާ އެންގި ނަޝީދަށް

ލު ުގައި އުސޫވެ. އޭރވަކީލުންނަކަށް ނުލިބެއެ ނަޝީދުގެދަޢުވާގެ )ޞީޣާ(އަށް ރައްދެއް ތައްޔާރުކުރުމުގެ ފުރުސަތުވެސް 

 ަޝީދުގެނންޖެހޭތީ، ަރީ ވާޮތްގޮތުން، އަޑުއެހުމުގެ ދެ ދުވަސްކުރިން ޖިނާއީ ދާއުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ވަކީލު ކޯޓުގައި ރަޖިސްޓއ

ާޒިރުކޮށް ހކޯޓަށް  ނާވަހު އޭހައްޔަރުކުރިދުވަހާ ވިދިގެން އައި ދު ނަޝީދުވަކީލުން ޝަރީޢަތްކުރާ ކޮޓަރިއަކަށް ނުވެއްދިއެވެ. 

މަކީ ް އެނގުބޭއްވިކަމުން، އެ ދުވަހާ ދިމާކޮށް ވަކީލުންނަށް ކޯޓުގައި ރަޖިސްޓަރީ ވާނއިބްތިދާއީ އަޑުއެހުން 

 މުސްތަޙީލުކަމެކެވެ. 

 

ުން ވަކީލ ނަޝީދުގެ ދުވަސްކުރިން 2،"އަޑުއެހުމުގެ ވަނަ ޕެރެގްރާފުގައި 122ނަމަވެސް ސަރުކާރުގެ ފާހަގަކުރުންތަކުގެ 

 ެނަޝީދުގ ނީވާފައިވަސަރުކާރުން ބަދުނާމު އަޅުވެސް ަށްބުނެ، މިކަމަކަށްކަމޢައްޔަނުވެ ރަޖިސްޓަރީވާން ފޭލިވެފައިވާ" 

 ޤްބަލުގައިމުސްތަުން ވަކީލ ނަޝީދުގެކުރުގޮތަކަށް ދަަންނަވާނަމަ، ސަރުކާރުން މި އިލްޒާމް އަޅުވަނީ،  ުންގެ މައްޗަށެވެ.ވަކީލ

ުރިން ކދުވާލުގެ  އި އެެއްރި ދުވަހުގެ އެެއް ރެޔާހައްޔަރުކު ނަޝީދުދަންނަންޖެހޭއިރު، އެނގޭ ކަހީނުވެރިކަން  ކަންވާނޭކަން

ވަކީލުން އޭނާގެ  ނަޝީދުގެދުވަސްކުރިން  2އޭނާ ހައްޔަރުކުރާނެކަންވެސް އެނގެންޖެހޭކަމަށެވެ. އޭރުން އަޑުއެހުމުގެ 

 ވަކީލުންގެ ގޮތުގައި ޢައްޔަނުވެވުނީސް ކަމަށެވެ. 

 

ނު، ަޢުވާގެ ޚަބަރު ލިބުިން، މުއްތަހަމަށް އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރާ ދދުވަސްކުރ 2އެއްތަ، ޝަރީއަތް ފެށުމުގެ އެންމެ އަދި ކި

ްޤަށް ބުމުގެ ޙައުތު ލިސިޔާސީ ކުށެއްގެ މައްޗަށް ހިންގި މި ޝަރީޢަތުގައި، ދިފާޢުއެއް ތައްޔާރުކުރާނެ އެކަށީގެންވާ ވަގ

 ގެ. އދ، ިގުޅުވައމިއާވެއެވެ. އަށް ފެނިފައިއދ.ގެ ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީއަރައިގެންފައިވާކަމަށް، މީގެ ކުރިން، 

ން ޮތުގައި މިކަ، "ސަރުކާރުން ބުނާ ގވިދާޅުވެފައިވަނީ حسین رعد بن زيدކޮމިޝަނަރ  ހައި ޙައްޤުތަކާބެހޭ އިންސާނީ

ނާގެ ައިގައި އޭައްސަލމިހެން މެދުވެރިވެފައިވަނީ، ނަޝީދުގެ މައްޗަށް އަލަށް ކުރި ދަޢުވާ ބިނާކޮށްފައި އޮތީ، އިހުގެ މ

ާ މައްސަލައާމެދު އަސް، މި އގައިވިަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ މައްޗަށްކަމުގައިވާތީ ކަމަށެވެ. ކަންމިހެން އޮތްކަމުވަކީލުންނ

  ަމަށެވެ.  ެހޭ" ކޖ)ނަޝީދުގެ( ވަކީލުންނަށް އިރުޝާދުދެއްވާ އާ ދިފާޢުއަަކަށް ތައްޔާރުވުމަށް އޭނާއަށް ވަގުތުދޭން 

 

iii.  ްޝަރީޢަތް މެދުކަނޑާނުލުނ  

ކަންފަހި  ަށްނަޝީދެދި، ައުލާހަހެޅިފަރާތުގެ މައްޗަށް ކުރުގަޅުވާލި ޝަރީޢަތުގައި، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އުފައްދާފައިވާ މާޙހުށ

ކުރުމަށް ާޖިބު އަދާލާޤީ ވޤާނޫނީ ތަމްސީލުކުރުމެއް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޒިންމާއަށް ހުރަސްއެޅިފައިވުމާއި، ވަކީލުކަމުގެ އަޚް

ން ްގް ގްރޫޕުން ވޯކިނމިކަމާ ގުޅިގެމައްސަލައިން ތަނާޒުލްވާން ވަކީލުންނަށް މަޖްބޫރުވިއެވެ. ހުރަސްއެޅިފައިވާތީ، އެ 

ިޔު ުރުމަކީ" ޑކުރި ކނިންމާފައިވަނީ "މރ. ނަޝީދުގެ ވަކީލުން ތަނާޒުލްވުމާ ގުޅިގެން ޝަރީޢަތް މެދުކަނޑާލަން އިންކާރު

 ެ. ޕްރޮސެސްގެ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާކަމެެއް ކަމަށެވ

 

ކީލެއް ް އާ ވައާ ވަކީލުން ޢައްޔަނުކުރުމަށް ފުރުސަތު ނުދިނުމާއި، އުޞޫލެއްގެ ގޮތުނވަކީލުން ތަނާޒުލްވުމުން، 

އި، ުދިނުމާައްޔަނުކޮށް ނޢދުވަހުގެ މުއްދަތު ނުދިނުމާއި، ކޯޓުން އިސްނައިގައިގެން ވަކީލަކު  15އާއި  3ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ 

ހުގެ ދުވަ 30ށް ސާކުރުމަިއްލަ ނަފްސު ގިނިކަންޏާ ތަމްސީލުކުރުމަށްޓަކައި، ހެކިތައް ދިރާއަމ ނަޝީދުގެ ކަމުންހެންމިއަދި 

ެހޭ ދިފާޢުއެއް ްބައިދޭންޖލިއ ށްނަޝީދައެކަމަށްވެސް އިންކާރު ކުރުމާއި، މިއިން ކޮންމެ ކަމަކީ  މުއްދަތަކަށް އެދިވަޑަައިގަތުމުން

 . ހުރަސްއެޅުނު ކަންކަމެވެތައްޔާރުކުރުމުގެ ޙައްޤަށް 
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ީދަށް ދު ނަޝމި މައްސަލައާމެދު ބީ.އެޗް.އާރު.ސީ އިން ބުނެފައިވަނީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޤާނޫނު ދަށުން މުޙައްމަ

ީޢަތުގެ ޝަރ ެމރ. ނަޝީދުގ ތެއް ޤާއިމުކުރުމުގެ ޙައްޤާ ޚިލާފުވެފައިވާ އެެއް ކަމަކީ،ޝަރީޢަލިއްބައިދޭންޖެހޭ އިންސާފުވެރި 

ޕީ.އާރުގެ ައި.ސީ.ސީ.އަމަކީ އި އިތުރުވަގުތު އޭނާއަށް ނިދުނިމުގެ މައްސަލައެވެ. އަދި މިކބާކީއޮތްބަޔަށް ތައްޔާރުވުމަށްޓަކަ

 އާ ޚިލާފުކަމެއްކަމަށެވެ.  (b)( ވަނަ ނަންބަރުގެ 3ވަނަމާއްދާގެ ) 14

 

ަރުކާރުން ް ސޤިއާއަށުގެ ވާހެކި މުރާޖަޢާކުރުމަށް ވަގުތުދިނުމުގެ ގޮތުން ޝަރީޢަތް މެދުކަނޑާލުމަށް ކޯޓުން އިންކާރުކުރިކަމ

ީ ދައުލަތުގެ ޮށްދިނުމަކފަހިކ ދެކޮޅުނުހަދާއިރު، ޝަރީޢަތް މެދުކަނޑާލުމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބާއެކު ހުށައަޅައިފިނަމަ، އެކަން

ެ. ިލާފުވެއެވްސަލަ ޚން ރައިޓްސް ކޮމިޓީން ޤާބޫލުކުރާ ކުރުމާ މި މައހިޔުމަބާރުތަކަށް އޮތް ޢާންމު ވާޖިބެއްކަމުގައި 

ފާޢުއެއް މަ، ދިމުއްތަހަމުގެ މައްޗަށް އުފުލިފައިވާ ތުހުމަތަކީ ސީރިއަސް ޖިނާއީ ކުށެއްކަމަށްވާނަ "ޚާއްޞަކޮށް،

ަކަށް ހެކިތގެން ާ ގުޅިތައްޔާރުކުރުމަށް އިތުރު ވަގުތުގެ ބޭނުންޖެހޭނެތީވެ" އެވެ. މިހެންކަމުން، ވަކީލުން ތަނާޒުލްވުމ

ވަނަމާއްދާގެ  14ޕީ.އާރުގެ ިރު، އެކަމަށް އިންކާރުކުރުމަކީ އައި.ސީ.ސީ.ފަރިތަވެލުމަށްޓަކައި ޝަރީޢަތް މެދުކަނޑާލަން ޖެހޭއ

 އާޚިލާފު ކަމެކެވެ.  (c)( ވަނަ ނަންބަރުގެ 3)

 

iv.  ،ްއި އޭނާގެ ވަކީލުންނަށް މަނާކުރުންނަޝީދާހެއްކަށް ވާޞިލުވާނ 

ދިނުމުގެ އް ލިއްބައިވަސީލަތްތަ ކަށީގެންވާއެ ތައްޔާރުކުރުމަށް ދިފާޢުއެއް ދަޢުވާއަކާގުޅިގެން އުފުލިފައިވާ މައްޗަށް އެމީހެއްގެ

ުޢުލޫމާތާ އެހެން މޭ ަމާގުޅމަޢުލޫމާތުގެ އިތުރުން، ކ ޞީޣާގެ ފައިވާ ދަޢުވާގެިމްކުރަނީ އޭނާގެ މައްޗަށް އުފުލިޒން ލާޙައްޤު

 ގެންދެވުމެވެ.  ގެ މުވާލާތް ކެނޑުމުގެ ކުރިން، އޭނާއާއި އޭނާގެ ވަކީލުންހަމައަށް، އޭ

 

ްރޮސެސްގެ ޕުމީ" ޑިޔު ްފައިވވޯކިންގް ގްރޫޕުން ނިންމާފައިވަނީ "ދިފާޢީ ޓީމަށް ހެކި ފޯރުކޮށްދިނުން ހަނިކޮށ މިކަމާ ގުޅިގެން

 އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާކަމެެއް ކަމަށެވެ. 

 

ޞަފްޙާ  1125ޖުމްލަ  ވަކީލުންނަށް ހިސާބުކިތާބުގެ ނަޝީދުގެފެބްރުއަރީ ގައި ޝަރީޢަތް ފެށުނުކަމުގައިވާއިރު،  23ފަހެ 

ިންތިޒާމެއް، ގައެވެ. މި ލިޔުންތައް ހުރީ އެއްވެސް އ 2015ފެބްރުއަރީ  24ހިމެނޭ ބަންޑެލިތައް ފޯރުކޮށްދިނީ،  

ު ޓަރްރޮސިކިޕުގައި އިން، ހެކީގެ ގޮތއަދި ހީރަސްވެސް ނުޖަހައެވެ. މި ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ތެރެ ނެތިއެވެ. ބައިކުރުމެއް

ަކީލުންނަށް އަންގާފައެއް ވވަނަ އަޑުއެހުމުގެ ކުރިން  3ގައި އޮތް  2ަށްކަންވެސް، މާޗް ބަރޯސާކުރަނީ ވަކި މިވެނި ލިޔުންތަކ

ެސް އެދުވަހުވ އެވެ. އަދިވެިޔޯ ހެއްކެއް ފޯރުކޮށްދީފައެއް ނުގެ ކުރިން އެއްވެސް ވީޑިޔޯ ނުވަތަ އޯޑ 2015މާޗް  4ނުވެއެވެ. 

ނުންކޮށް، ޮތުގައި ބޭގހެކީގެ  ދަޢުވާކުރާފަރާތުންް އެދެމުންވެސް، ވަކީލުން ތަކުރާރުކޮށ ނަޝީދުގެއެއިން ބަޔެކެވެ.  ކަޝްފުކުރީ

 ުވެއެވެ. ންދީފައެއް ޯރުކޮށއަދި ފަނޑިޔާރުން އޭގެ މައްޗަށް ޙުކުމް ކަނޑައެޅި ބައެއް ވީޑިޔޯ ފުޓޭޖްތައް އެއްގޮތަކަށްވެސް ފ

 

ޮށް ލިޔުން ތަނަވަސްކރީޢަތުގައި ކިތާބީވަނަ ޕެރެގްރާފުގައި ސަރުކާރުން ބުނަނީ "ޝަ 76ސަރުކާރުގެ ފާހަގަކުރުންތަކުގެ 

ެއްކެއް ހގައި، "ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ހުށައެޅި ހުރިހާ  120ފޯރުކޮށްދީފައިވާ" ކަމަށެވެ. އަދި ޕެރްގްރާފް 

 ދުގެނަޝީއިން، ވުނުފަދައެވެ. އިސްވެ ނަންގެނެއަޅުވަވިދާޅުވާކަމުގެ އިލްޒާމް  ނަޝީދުގެ ފަރާތުންމަނާކޮށްފައިވާކަމަށް" 

އޯޑިޔޯއާއި  ަހުފއަދި އެއަށް ުންނަށް ހާހަކަށްވުރެ ގިނަ ޞަފްޙާ ހިމެނޭ ކަމާގުޅޭކަމަށްބުނާ ކިތާބީ ލިޔުންތަކެއް ދިނެވެ.ވަކީލ

 ވީޑިޔޯގެ ބައެއް ހެކި ފޯރުކޮށް ދިނެވެ. 

 

ޫކުރުމަށް ކޯޓުން ދ ނަޝީދަށްއޮތްކަމުގައިވިއަސް، ދަޢުވާކުރާފަރާތުން ހުށައެޅި އެންމެހާ އޯޑިޔޯއާއި ވީޑިޔޯ ހެކި، ކަންމިހެން 

 ދިފާޢުއެއްއިންކާރުކުރިކަމާމެދު، ސަރުކާރުގެ ފާހަގަކުރުންތަކުގެ އެއްވެސް ހިސާބެއްގައި ދެކޮޅުހަދާފައެއް ނުވެއެވެ. މިކަމަކީ 
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އދ.ގެ ހިޔުމަން ރައިޓްސް އެކަށީގެންވާ ވަސީލަތްތައް ލިއްބައިދިނުމުގެ ޙައްޤާ ޚިލާފު ޢަމަލެކެވެ. އެހެނީ  ތައްޔާރުކުރުމަށް

ކީ، ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާއަށް ނުވަތަ އޭނާގެ ވަކީލުންނަށް ފުރިހަމައަށް ވާޞިލުނުވެވޭ ހެކީގެ ން ބުނަނީ، މިޙައްޤުގެ ބޭނުމަޮމިޓީކ

 ، ފަރުދެއްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުނުކުރެވޭނެކަމަށް އޮތް ގަރަންޓީއެއްކަން އެނގެންޖެހޭކަމަށެވެ. މެނުވީ މައްޗަށް ބިނާކޮށް

 

v. ެމައްސަލަ ހިންގުން ުހާޒިރުގައިޣައިރ ވަކީލުންގ 

ވެރިއެއް ުން ބައިވަކީލ ނަޝީދުގެފުގައި ޝަރީޢަތުގެ ދެވަނަ ހާ ހާއިަދުވ ތުގެ ފުރަތަމަޝަރީޢަމި  ދުވަހުން ހިންގި 20

 ނުވެއެވެ.

 

 ދެ އެހުމުގެުއަޑ ،ޮތްގޮތުންއ އުސޫލު އޭރުގައިހާޒިރުކުރިއިރު،  ކޯޓަށް އޭނާ ދުވަހު އައި ވިދިގެން ހައްޔަރުކުރިދުވަހާ ނަޝީދު

ް ަން އެގޮތަށއަދި އެކ ،ުނެވެފައި ނެތުމުންކަމަށް ބ ރަޖިސްޓަރީ ކޯޓުގައި ،ވަކީލު ފަރާތުގެ ދާއުވާލިބޭ ޖިނާއީ ދުވަސްކުރިން

 .ވެނުވެއްދިއެ ކޮޓަރިއަކަށް ޝަރީޢަތްކުރާ ވަކީލުން ނަޝީދުގެކުރުމަކީ މުސްތަޙީލުކަމަށް ވީއިރުވެސް، 

 

އް ސީލުކުރުމެނޫނީ ތަމްކަންފަހި ޤާ ނަޝީދަށްރުގެ ފަރާތުން އުފައްދާފައިވާ މާޙައުލާހެދި، ގައި، ސަރުކާ 2018މާޗް  8ދެން 

ާތީ، އެ ްއެޅިފައިވހުރަސ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޒިންމާއަށް ހުރަސްއެޅިފައިވުމާއި، ވަކީލުކަމުގެ އަޚްލާޤީ ވާޖިބު އަދާކުރުމަށް

ވަކީލުން  ނަޝީދުގެުގައި، މާޗުގައި އޮތް އަޑުއެހުމ 8ެއަށްފަހު މައްސަލައިން ތަނާޒުލްވާން ވަކީލުންނަށް މަޖްބޫރުވިއެވެ. އ

ަހުގެ ދުވ 30ަށް ެއްވުމނެތްކަމުގައިވިއަސް މައްސަލަ ކުރިއަށްދާނެކަމުގައި ކޯޓުން އެންގިއެވެ. އަދި ހެކިތައް ދިރާސާކުރ

ން އާ ނައިގައިގެން އިސްއަދި ކޯޓުއެދިވަޑަައިގަތުމުން އެކަމަށްވެސް އިންކާރު ކުރިއެވެ.  ނަޝީދުގެ ފަރާތުންމުއްދަތަކަށް 

 ވަކީލަކު ޢައްޔަނުކޮށެއް ނުދިނެވެ. 

 

ައިރުހާޒިރުގައި ކުރިއަށް އަޑުއެހުން، ވަކީލުންގެ ޣ 4އަޑުއެހުންކުރެ  10ނަތީޖާއަކަށްވީ، ޝަރީޢަތުގައި އޮތް މިކަންކަމުގެ 

 ެ ތެރޭގައިެ. މީގެ ޣައިރުހާޒިރުގައެވހުށައެޅީ ވަކީލުންގ ހެކި ބައެއް ަޢުވާކުރާފަރާތުގެދިޔުމެވެ. އެހެންކަމުން ދ

ެއްވެސް އ އަދިެވެ. މެނެއހެކި ހި ުރި ހުރިހާ ކިތާބީ، އޯޑިޔޯ ވީޑިޔޯދައުވާކުރާފަރާތުންނާއި ކޯޓުން، އޭގެ މައްޗަށް ބަރޯސާކ

ްވެސް ބޭއްވީ ެހުނއަޑުއ ްދަތުގެކަފާލާތުގެ ދަށުން ދޫކުރުމަށް އިންކާރުކުރި މުއ ނަޝީދު ރިޢާޔަތެއް، ހުއްޖަތެއް ދެއްކުމެއްނެތި،

ކަމަށް ންފައިނުވާރާއިގެވީމާ މިފަދަ ޙާލަތުގައި، ވަކީލުންގެ އެހީ ލިބުމުގެ ޙައްޤަށް އަ ވަކީލުންގެ ޣައިރުހާޒިރުގައެވެ.

 ޒުވާބުކުރުމަކީ ރަގަޅު ގޮތެއް ނޫނެވެ. 

 

ންގެ ލުީނަޝީދަށް ވަކއި މރ.މިކަމާ ގުޅިގެން ވޯކިންގް ގްރޫޕުން ނިންމާފައިވަނީ "ޝަރީޢަތުގެ މައިގަނޑު ދަނޑިވަޅުތަކުގަ

 ޚިދުމަތް ނުލިބުމަކީ" ޑިޔު ޕްރޮސެސްގެ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާކަމެެއް ކަމަށެވެ. 

 

F. ިއަރައިގަތުން ޙައްޤަށް ހުށައެޅުމުގެ ހެކިވެރިން ހެއްކާއ  

 ޭނާގެއ ،ގެމަތިންއުޞޫލެއް ެއްއ ނާއިހެކިން ހުށަހެޅިފައިވާ އިދިކޮޅަށް އޭނަޔާ ފަރާތަކަށްވެސް ކޮންމެ ދަޢުވާއުފުލިފައިވާ ޖިނާއީ

ވަނަ  14 ެއާރުގ.ޕީ.ސީ.ީސ.އައި ލިބިގެންވާކަމަށް ޙައްޤު ސުވާލުކުރުމުގެ އެފަރާތްތަކާ ޒިރުކޮށްހާ ހެކިން ދިފާޢީ ފަރާތުން

 .ވެއެވެ ބަޔާންކޮށްފައިގައި ( e) ވަނަ ނަންބަރުގެ 2މާއްދާގެ 

 

 ކުރިއެވެ. ިންކާރުހެކިވެރިއެއް ހާޒިރުކުރުމަށް ކޯޓުން އ އެއްވެސް، ދިފާޢުން ހުށައެޅި ނަމަވެސް މި މައްސަލައިގައި
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ަޝީދުގެ ނުޙައްމަދު މގައި، ދައުލަތުގެ ފަރާތުން މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުކޯޓުން ބުނީ "

ފީކުރެވޭ ވަރުގެ ެކިތައް ނަހެޅި ހގެ ފަރާތުން ހުށަދިފާޢުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކިންނަކީ، މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ދައުލަތު

ށް ު ޝަރީޢަތަެއްކަކހހެކިން ނޫންކަން، އެހެކިން ހުށަހެޅި ސަބަބުތަކަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮންނާތީ، އެއިން އެއްވެސް 

ކެއްވެސް ަފަހީ ހެއްވެސް ޝހާޒިރު ނުކުރުމަށް ޝަރީޢަތުން ނިންމާފައިވާ" ކަމަށެވެ. މިހެންކަމުން، އެއްވެސް ކިތާބީ ހެއްކެއް

ވެރިންގެ ް ހެކިކިބައިން ހުށަހެޅުން މަނާކުރިއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި، ދަޢުވާކުރާފަރާތުން ހުށައެޅި ބައެއ ނަޝީދުގެ

ުގެ ވާހަކަ ކުރި ކުރުމް މަނާޢަދުލުވެރިކަމާމެދު ސުވާލުއުފެދޭނެ ފޮޓޮގްރާފީ ހެކިވެސް ހުށައެޅިއަކަ ނުދިނެނެވެ. އަދި މިގޮތަށ

 އްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގައި ލިޔެފައި އެބައޮތެވެ.  ދީމާއަށް ޤަޟި

ް ހުއްދަ ަޝީދަށނމިކަމާ ގުޅިގެން ވޯކިންގް ގްރޫޕުން ނިންމާފައިވަނީ "އެއްވެސް ހެކިވެރިއެއް ހާޒިރުކުރުމަށް މރ. 

 މަށެވެ.ެއްކަޚިލާފު ޢަމަލއާ ( e) ވަނަ ނަންބަރުގެ 2ވަނަ މާއްދާގެ  14 އާރުގެ.ޕީ.ސީ.ސީ.އައިދީފައިނުވުމަކީ" 

 

ްވާ ްޓަރުކަމަށޯމް މިނިސސަރުކާރުގެ ހ ނަޝީދުގެ –އެދިވަޑައިގަތެވެ. އެއީ  ނަޝީދުގެ ފަރާތުންހަތަރު ހެކިން ހުށައެޅުމަށް 

މަދު ިލް މުޙައްަލްފާޟއއަލްފާޟިލް ޙަސަން ޢަފީފް، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސްގެ ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޔުނިޓުގެ ވެރިޔާ 

ުރިތަނުގެ އްޔަރުކހަهللا ި ޤާޟީ ޢަބްދުޙްމަދު މައުޞޫމް، އަދެ ޗީފް އޮފް ސްޓާފް އަލްފާޟިލް އަުގޖިނާޙް، ރައީސް އޮފީހ

މި މިއެވެ.  މުޙްޞިން، ުޙްތާޒްހެކިވެރިއެއްކަމުގައި ބެލެވޭ އޭރުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްކަމުގައިވާ އަލްއުސްތާޛް މހުއްނެވި 

ޭ ސީދާ ަތްތަކޭގުޅއި ޙާލައިސިއްޔަތުން، އެ ހައްޔަރާބެހޭ ޙަޤީޤަތްތަކާހ ދެންނެވި ހެކިވެރިން އޭރު ތިއްބެވި މަޤާމުތަކުގެ

ސް ން އެެއްވެް މިއިމަޢުލޫމާތު އެ ބޭފުޅުންނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެކަން އެއީ އެނގެންއޮތް ހަޤީޤަތެކެވެ. އެހެނަސ

 ބޭފުޅެއްގެ ހެކިބަސް ނެގުމަށް ހާޒިރެއް ނުކުރިއެވެ. 

 

ވާމީ އިނަލްއަޤްތީ، ބަރިފަދައިން، ދިފާޢުގެ ހެކިން ހާޒިރުކުުރުމަށް ކޯޓުން އިންކާރުކުރީޝަކުވާގައި ފާހަގަކު ނަޝީދުގެ

 عدر بن زيدނަރ ކޮމިޝަ ހައި ޙައްޤުތަކާބެހޭ އިންސާނީ ގެ. އދއޮބްޒާވަރުން އެކަމަށް ނުހަނު ބޮޑަށް ފާޑުކިޔެއެވެ. 

. އަދި އްކަމަށެވެޢަމަލެ މުގެ މިންގަނޑުތަކާ ޚިލާފު"ތް ހިންގުޝަރީޢަމިކަމާމެދު ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިއީ "އިންސާފުން  حسین

މިކަމަކީ "ެފައިވަނީ ިދާޅުވފަނޑިޔާރުންނާއި ވަކީލުންގެ މުސްތަޤިއްލުކަމާބެހޭ އދ.ގެ ޚާއްޞަ ރެޕަޓުއާ ގަބްރިއެއްލާ ނައުލް ވ

 މަށެވެ. ަލެއްކަޢަމފައިވާ ާޢިދާއާ ސީދާ ޚިލާފަށް" ކޮށްކަމުގެ ޤިޔާރުތައްވެސް ހަމަހަމަ" ވާންޖެހޭހަތ"ދެފަރާތުގެ 

 

މަށް ާޒިރުކުުރުކެއް ހބީ.އެޗް.އާރު.ސީއިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުން ބުނެފައިވަނީ "ދިފާޢުގެ ފަރާތުން އެއްވެސް ހެއް

ަނޑިޔާރުންގެ ަމެކެވެ. ފަތިވާކހުއްދަނުދިންކަމީ، މުޅި ޝަރީޢަތަށް އިޖްމާލީގޮތުން ބަލާއިރު، ޚާއްްޞަ ކަންބޮޑުވުންތަކެއް ފެންމ

ިރުކުރާނެ ް، ހާޒޗުގެ ތަޢައްޞުބު ދިމާއަށް ފެންނަން އޮވެ، މިކަމުން މުޅި ޝަރީޢަތުގައި ލައްޖެހިފައި ވަނިކޮށބެން

ުބުނެތް ހޭ ތަޢައްޞް ނުޖެހެކިވެރިންނާއި ނުކުރާނެ ހެކިވެރިން އެ ބެންޗުން ކަނޑެއެޅިގޮތުން، މި ޝަރީޢަތަކީ ވަކިފަރާތަކަށ

އަށް ިން ރާއްޖެޝަނަލްއއެމްނެސްޓީ އިންޓަނޭއޮބްޒާވަރަކު ނުދެކޭނެ" ކަމަށެވެ.  ޝަރީޢަތެއްކަމުގައި އެއްވެސް ސަބަބުވެރި

 ވެއެވެ.ގައި ފޮނުވި ޙަޤީޤަތްހޯދާ މިޝަންގެ ރިޕޯޓުގައިވެސް މި މޭރުމުން ވާހަކަދައްކާފައި 2015އޭޕްރީލް 

ނުދިންކަމަށް ސަރުކާރުން ހެކިންވެސް ހާޒިރުކުުރުމަށް ކޯޓުން ހުއްދަ 4ދިފާޢީ  ،ފާހަގަކުރުންތަކުގައި ސަރުކާރުގެ

މިކަން ޖާއިޒުކުރަންވެގެން ސަރުކާރުން ބުނަނީ "އެ ނަންގަނެވުނު ހެކިވެރިން ހެކިބަސްދޭނީ ކޮން ކަމެއް  އިޢުތިރާފުވެއެވެ.

ސާބިތުކޮށްދިނުމަށްކަން ދިފާޢީ ވަކީލުންނަށް ކޯޓަށް އޮޅުންފިލުވާ ނުދެވުމުން، މިއިން އެއްވެސް ހެކިވެރިއަކަށް މައުޟޫޢީ 
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އްސަލައާމެދު ހެކިބަސްނުދެވޭނެކަމާއި، ހެކިބަސް ދޭން އުޅުނީ ދަޢުވާލިބޭފަރާތުގެ ޒާތީ ސިފަތަކާމެދުކަމަށް، ކޯޓަށް މަ

 ޔަޤީންވާތީ ކޯޓުން އެގޮތަށް ނިންމީ" އެވެ. 

 

ިޕޯޓާ ރތުގެ ުނުގޮއްޔާ ނިމޒުވާބަކަށްވާއިރު، މިވާހަކަ މި އޮތީ ޤަޟި ގޮތްހުސްވެ ނާޗާރުވެފައިިވާސަރުކާރުން ދީފައިވާ މިއީ 

ވަރަށް  ރުމަށްކަންތުކުާބިް ހެކިބަސްދެނީ ކޮން ކަމެއް ސދަޢުވާގެ ޢުންޞުރުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ވަކިވަކި ހެކިވެރިނޚިލާފަށެވެ. 

 އެ ރިޕޯޓުގައި ބުނަނީ:ތަފްޞީލުކޮށް ޤަޟިއްޔާ ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

 

ިފާޢުގައި ދނަޝީދުގެ  ައްމަދުދަޢުވާކޮއްފައިވާ ކަންތައްތަކުގައި، މުޙދައުލަތުގެ ފަރާތުން މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް "

 ހެކިން ހުށަހަޅާފައި ވެއެވެ. އެ ހެކިންނަކީ:

އެވަގުތު  ި، އަދިމުޙައްމަދު ހައްޔަރު ކުރެވުނުވަގުތު އެގޭގެ ތެރޭގައި ތިބި މީހުންނާއهللا ދުއިސްޤާޟީ ޢަބް .1

ވާ ކުރެވިފައިޖުރިބާްސަލައިގެ ކަންތައްތައް އިތުރަށް ތަސިފައިންނާއި ދެކެވުނު ވާހަކަތައް އަޑުއިވި، މިމައ

 ފަރާތެއްގެ ގޮތުން، މުޙުތާޒު މުޙުސިން ގއ.މާމެންދޫ/ ރަތްމަސްގެ.

ން ތަށްކަރައީސް ނިންމަވާ ނިންމެވުންތައް ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި ޢަމަލުކުރަނީ ޤާނޫނާއި އެއްގޮ .2

 ފޮނިމާގެ. އި، މުޙައްމަދު ޖިނާޙް، ސ.ހިތަދޫ/ސާބިތުކުރުމަށްޓަކަ

ސާފުކޮށް  ީޢަތަށްމުޙައްމަދާއި ގުޅިގެން، ފުލުހުން ސިފައިންނަށް އެންގި އެންގުން ޝަރهللا ދުއިސް ޤާޟީ ޢަބް .3

 ގާދޮށުގެ.ގ. ބޮޑު މަށްޓަކައި، ޙަސަން ޢަފީފު، މާލެ/ދިނު

ަޙުމަދު ައި، އްޓަކިނުމަށރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަންގާ އެންގުންތަކާމެދު ޢަމަލުކުރާ ގޮތް ޝަރީޢަތަށް ސާފުކޮށް ދ .4

 މިހެނެވެ".  ލެޒަންޓުވޭވު.ޫމް، މާލެ/ ގ. ޕުމަޢުޞ

 ވަކީލުން، ަޝީދުގެނވަކިވަކި ހެކިވެރިން ހެކިބަސްދެނީ ކޮން ކަމެއް ސާބިތުކުރުމަށްކަން ވީމާ، މި ރިޕޯޓުން އެނގެނީ، 

ެ. ޭގުނީތާއެވނރަށް ސަރުކާ އޮޅުންފިލުވައި ދީފައިވާކަމާއި އެކަން ސާފުސީދާކޮށް ކޯޓަށް އެނގޭކަމެވެ. ނަމަވެސް މިކަން

ުށަހަޅާފައިވާ ފާޢުގައި ހުގެ ދިމުޙައްމަދު ނަޝީދހައިރާންވަނިވި ކަމަކީ، އެއްވެސް ދިފާޢީ ހެކިވެރިއެއް ހާޒިރުކުރުމުގެ ކުރިން "

ަން، ކެކިން ނޫންހަރުގެ ހެކިންނަކީ، މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ހެކިތައް ނަފީކުރެވޭ ވ

މަށް ިރު ނުކުރުށް ހާޒއެހެކިން ހުށަހެޅި ސަބަބުތަކަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮންނާތީ، އެއިން އެއްވެސް ހެއްކަކު ޝަރީޢަތަ

 ްގަދަކަމުނ هللا(ަބްދު"ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކާ ޚިލާފަށް )ޤާޟީ ޢޝަރީޢަތުން" ނިންމިކަމެވެ. އަދި ކޯޓުން ނިންމީ 

 ދުކަމާމެދުު ނަޝީ.ކެނެރީގެ، މުޙައްމަދްލުވާލުމުގެ މޭސްތިރިއަކީ މާލެ/ ގމުން ގެއޒާގެންގޮސް، ފޮރުވައި، ޤާނޫނީ ނި

ަމުރަށް އނަޝީދުގެ  އްމަދުމުޙަ ނުލިބޭ މިންވަރަށް ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި އެކަން އެނގެން އޮތުމާއެކު،ޖަދަލުކުރަން ޖާގަ 

ާނޫނީ ޮރުވައި، ޤފްގޮސް، ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ގަދަކަމުން ގެނ މުޙައްމަދުهللا ކަން ތަންފީޛުކުރިކަން ހާމަވެފައިވުމުން، ޢަބްދުއެ

 ކަމަށެވެ. ނުފެންނަ" ކަމަށްނިޒާމުން ގެއްލުވާލުމުގެ ޖަރީމާއިން މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް ބަރީއަ ވެވޭނެ އެއްވެސް ސަބަބެއް އޮތް

  ތުވެއެވެ.ކަން ސާބިޅާ ނިންމާފައިކަމެވެ. ޙުކުމުން އެމިއިން އެނގެނީ ޙުކުމްއޮތީ މާކުރިން ކަނޑައަ

އެކަން އެނގޭނެ މިވެނި  ނާތީ،ބު ވަނީ އަނިޔާކޮށްގެންކަމުގައިމުއްތަހަމެއްގެ އިޢުތިރާފު ނަގާފައިޔުކްރޭނުގެ ކޯޓަކުން، 

 ދެ ޚަޞްމުންގެ އިންކާރުކުރިއެވެ. މިކަން ކުރީ އެކަމަށްމަސްއޫލުވެރިންނެއް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމަށް ދިފާޢުން އެދުމުން 

ން ރައިޓްސް ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވެއެވެ. ހަމަ ހިޔުމަާޢިދާއާ" ޚިލާފަށްކަމުގައި ޤ ވާންޖެހޭކަމުގެ މަހަމަ"ައްވެސް ހަހަތިޔާރުތ"
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 ނެތްކަން އޭނާ ތަނުގައި ހިނގި ޢަމަލު ކުށުގެމުއްތަހަމެއްގެ ޤަޟިއްޔާގައި،  Shchetka v. Ukraine މިގޮތަށް،

ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމަށް ދިފާޢުން އެދުމުން  ުހިންމު ހެކިވެރިންމ ޤަޞްދުކުރާ ހުށަހަޅަން އޭނާ ގޮތުން ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ

އާ ( e) ވަނަ ނަންބަރުގެ 2ވަނަ މާއްދާގެ  14 އާރުގެ.ޕީ.ސީ.ސީ.އައިއެކަމަށް އިންކާރުކޮށްފައިވަނީ  ކޯޓުން ޔުކްރޭނުގެ

 ޚިލާފަށްކަމުގައި އެ ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވެއެވެ. 

 

G. ންޙައްޤަށް އަރައިގަތުް ކުރުމުގެ ހެކިވެރިން ކްރޮސްއެގްޒަމިނ 

 ،އްގެމަތިންއުޞޫލެ އެއް ހެކިންނާއި ހުށަހެޅިފައިވާ އިދިކޮޅަށް "އޭނައާ ފަރާތަކަށްވެސް ކޮންމެ ދަޢުވާއުފުލިފައިވާ ޖިނާއީ

 އާރު.ޕީ.ސީ.ސީ.އައި ށްވާކަމަ" ލިބިގެން ޙައްޤު ސުވާލުކުރުމުގެ އެފަރާތްތަކާ ޒިރުކޮށްހާ ހެކިން ދިފާޢީ ފަރާތުން އޭނާގެ

ެއުރެން ންކޮށް އއެގްޒެމި-ކްރޮސް ހެކީންދަޢުވާލިބޭ މީހާއާ ދެކޮޅަށް ހުށައަޅާފައިިވާ މިކަމުގައި  ންކުރެއެވެ.ބަޔާ

 .ލިބިގެންވެއެވެ އޭނާއަށް ،ޙައްޤު އިމްތިޙާނުކުރުމުގެ

 

 ންުިންކުރއެގްޒެމ-ކްރޮސްމިކަމާ ގުޅިގެން ވޯކިންގް ގްރޫޕުން ނިންމާފައިވަނީ "ދަޢުވާކުރާފަރާތުން ހުށައެޅި ހެކިން 

 މަށެވެ. ޚިލާފު ވާކައާ ( e) ވަނަ ނަންބަރުގެ 3ވަނަ މާއްދާގެ  14 އާރުގެ.ޕީ.ސީ.ސީ.އައިހަނިކޮށްފައިވާތީ" 

 

ް، ގެ އިތުރުނވެ. މީއެފިސާރި ބޮޑަށް އޮބިއަޅުވާފައި ވެ ނަޝީދުސަރުކާރުން ހުށައެޅި ހެކިވެރިން އިމްތިޙާނުކުރުމުގައި 

ަކީލު ވލަތުގެ ައުަމަށް ދޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންނުވާކهللا ހީ ހެކިންގެ ތެރެއިން ޤާޟީ ޢަބްދުސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ޝަފަ

ީދައިން ިން ކުރި ބެގްޒަމވަނިކޮށް، އޭނާ ހާޒިރުކުރިއެވެ. މިކަމުންވެސް، ދަޢުވާކުރާފަރާތުން ހެކިވެރިން ކްރޮސްއ ބުނެފައި

ުތަކާބެހޭ ސާނީ ޙައްޤސް އިންސަތު ގެއްލިގެން ދިޔައެވެ. މިއީވެތައްޔާރުވުމުގެ ފުރު ނަޝީދުގެ ފަރާތުންއެކަން ކުރުމަށްޓަކައި 

ޤަޞްދުކުރާ  ޒިރުކުރަންުން ހާބައިނަލްއަޤްވާމީ ޤާނޫނުތަކާ ޚިލާފަށް ހިންގި ކަމެކެވެ. އެ ޤާނޫނުތަކުގައިވަނީ ދަޢުވާކުރާފަރާތ

 ފަރާތްތަކުގެ ނޯޓިސް، ދިފާޢުއަށް ދުރާލާ އަންގަންވާނެކަމަށެވެ. 

 

ެއުރެންގެ އްޓަކައި، މުޙައްމަދު ފިޔަވައި، ދެން ހުށައެޅި ހެކިންގެ ތަޢައްޞުބު ސާބިތުކުރުމަށهللا ޢަބްދުއިތުރުން، މީގެ 

ްނަށް ަކީލުނވ ނަޝީދުގެމުޢުތަބަރުކަމާމެދު ސުވާލު އުފައްދައި، އެއުރެންގެ ހެކިބަސް ޠަޢުނުކުރުމުގެ ޖާގަވެސް 

 ެންދިޔައީ މިގޮތަށެވެ.  ގހެކިންގެ ކްރޮސްއެގްޒަމިންކުރުން  5 ހެކިންކުރެ 9މަނާކުރެވުނެވެ. ދަޢުވާކުރާފަރާތުން ހުށައެޅި 

 

ގެ ފަނޑިޔާރުންނާއި ވަކީލުން އާއި حسین رعد بن زيدކޮމިޝަނަރ  ހައި ޙައްޤުތަކާބެހޭ އިންސާނީ ގެ. އދ

ސްގެ ޕްރޮސެިޔު ބުން ޑޞަ ރެޕަޓުއާ ގަބްރިއެއްލާ ނައުލްވެސް ޚާއްޞަކޮށް މިކަމުގެ ސަބަމުސްތަޤިއްލުކަމާބެހޭ އދ.ގެ ޚާއް

ރިއަސް ިންވެސް ސީަނަލްއއުސޫލުތަކާ ޚިލާފުވާކަމަށް ބަޔާންކުރެއްވިއެވެ. އަދި ބީ.އެޗް.އާރު.ސީއާއި އެމްނެސްޓީ އިންޓަނޭޝ

 ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރިއެވެ. 

ަޔާންކުރަނީ ޮތަކަށް ބެ ގގައި ވަރަށް އާދައިގ 123އާއި  122ނަމަވެސް ސަރުކާރުގެ ފާހަގަކުރުންތަކުގެ ޕެރެގްރާފް ނަންބަރު 

ން ުގައި އެކަލު ގޮތކަމަށް ފެންނަ ސުވާލުތައް )ނަޝީދުގެ ފަރާތުން( ހެކިވެރިންނާ ކުރާތީ ކަމާ ބައްދަ"ކަމާނުބައްދަލު

ްޒަމިން ކްރޮސްއެގ ރިއެއްއެއްވެސް ހެކިވެ ނަޝީދުގެ ފަރާތުންހަނިކުރެވުނު" ކަމަށެވެ. އެހެނެއްކަމަކު ސަރުކާރުން ބުނަނީ "

 ހެކި ދެއްކިފައި" ނެތްކަމަށެވެ.  ސާބިތު ރީ ކިހިނެއްކަމުގެކުކުރުމުން މަޙްރޫމު

 

އްތަހަމަށް ަންކަން މުމުގެ ކފަހެ ބައެއް އިސްތިޘްނާއީ ޙާލަތްތަކުގައި، ދަޢުވާކުރާފަރާތުގެ ހެކިވެރިޔާ ކްރޮސްއެގްޒަމިންކުރު

 ތެވެ. އެއް ނެމެދިވެރިވެފަޝަރީޢަތުގައި  ނަޝީދުގެހަނިކުރުމަކީ ހުއްދަކަމެއްކަމުގައި ވިއަސް، އެފަދަ ޙާލަތެއް 
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ާނޫނު ިވެހި ޤމިއުރެދުމާ ގުޅޭގޮތުން ސަރުކާރުން އެބުނާ ސާބިތުހެކި އަޅުގަނޑުމެނަށް ދެއްކިފައިނުވަނީ، ދދެން 

ަށް ކޯޓުން ުކޮށްދިނުމފޯރ ށްނަޝީދަ ، ޝަރީޢަތް ނިމުނުފަހުން،ލާޒިމުކުރާގޮތުގެ މަތިން، އެ އަޑުއެހުންތަކުގެ ޓްރާންސްކްރިޕްޓް

އެޅިގެން ވެސް ކަނޑަކައަކީެޅިގެން އިންކާރު ކޮށްފައިވާތީވެއެވެ. އަދި އޯޑިޔޯ ރެކޯޑިންގތައް ދިންކަމުގައި ބުނާ ވާހަކަނޑައ

ން ި ސަރުކާރުަމުގައދޮގެކެވެ. އަދި ހެކިން ކްރޮސްއެގްޒާމިން ކުރުމުގެ ކަންކަމުގެ ތެރެއަށް ކޯޓުގެ ނުފޫޒު ނުފޯރުވާކ

 ވެ. ަން ޖެހެއެގަކޮށްލާމީ އޮބްޒާވަރުން ދޮގުކުރާކަން މި ތަނުގައި ބާރުއަޅާ ފާހަބައިނަލްއަޤްވބުނާވާހަކަ، މުޢުތަބަރު 

 

 ްަނެއްކާވެސއމަކީ، ، ދަޢުވާކުރާފަރާތުގެ ހެކިވެރިން ކްރޮސްއެގްޒަމިން ކުރުން ވަކި އުސޫލެއްނެތި ހަނިކުރި ކުރުވީމާ

ުންގެ ދެ ޚަޞްމްވަޅުނެގިފައިވާ ގައި ބިނ( e) ވަނަ ނަންބަރުގެ 3ވަނަ މާއްދާގެ  14 އާރުގެ.ޕީ.ސީ.ސީ.އައި

 ޚިލާފު ޢަމަލެކެވެ. "ހަތިޔާރުތައްވެސް ހަމަހަމަ" ވާންޖެހޭކަމުގެ ޤާއިދާއާ

 

H. ްވަކީލެއްގެ އެހީ ހޯދުމުން މަޙްރޫމުކުރުނ  

އްގެ ަކީލެވރާ ޤާނޫނީ ޔާރުކުކަށްވެސް އެމީހަކު އަމިއްލަޔަށް ދިފާޢުވުމުގެ ހައްޤު ނުވަތަ އެ މީހަކު އިޚްތިކޮންމެ މުއްތަހަމަ

( dަނަ ނަންބަރުގެ )( ވ3ވަނަ މާއްދާގެ ) 143އައި. ސީ.ސީ.ޕީ.އާރުގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމުގެ ހައްޤު ލިބިގެންވާކަމަށް 

ުރުޞަތު އެ ފެއްޓުމުގެ ް ދެމެހމައްސަލައެއް ނިމޭންދެން ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ އެހީތެރިކަނ ގެއެ މީހަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވެއެވެ. 

 ކަމަށްވެސް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ންޖެހޭނެވެގެންދާމީހަކަށް ފަހި

 އްޤުޯދުމުގެ ހަރިކަން ހއިޚްތިޔާރުކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެ ނަޝީދުވޯކިންގް ގްރޫޕުގެ ރިޕޯޓުގައި ނިންމާފައިވަނީ، 

 ޅައިގެންފައިވާކަމަށެވެ.އެތައްގޮތަކުން ނިގު

ިބުމެވެ. ތެރިކަން ނުލެހީގެ އކޯޓަށް ހާޒިރުކުރިއިރު ވަކީލެއް ފުރަތަމައިނުން ނަޝީދުގައި  2015ފެބްރުއަރީ  23ފުރަތަމައީ، 

 ޫލުއުސ އޭރުގައި ހާޒިރުކުރިއިރު، ކޯޓަށް އޭނާ ދުވަހު އައި ވިދިގެން ހައްޔަރުކުރިދުވަހާ ނަޝީދުމިހެން މިކަންވީ، 

 ުމުންކަމަށްވެފައި ނެތ ަރީސްޓރަޖި ކޯޓުގައި ،ވަކީލު ފަރާތުގެ ދާއުވާލިބޭ ޖިނާއީ ދުވަސްކުރިން ދެ އަޑުއެހުމުގެ ،އޮތްގޮތުން

 ިއަކަށްކޮޓަރ ުރާޝަރީޢަތްކ ވަކީލުން ނަޝީދުގެއަދި އެކަން އެގޮތަށް ކުރުމަކީ މުސްތަޙީލުކަމަށް ވީއިރުވެސް،  ،ބުނެ

 ނުވެއްދުމުންނެވެ. 

 

 ވަނަ ނަންބަރުގެ 3ާގެ ވަނަ މާއްދ 14ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ މިއީ އައި.ސީ.ސީ.ޕީ.އާރު " ބީ.އެޗް.އާރު.ސީންމިކަމާގުޅޭގޮތުން 

(d ) .ެޢީ ފާއޮތީ ދި އަޅާފައިީގެ ކުރިން ކަނޑަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީން މހިޔުމައާ ކަނޑައެޅިގެން ޚިލާފު" ޢަމަލެއްކަމަށެވ

ގަންނަ އިރަަށް އަޙައްޤ ވަކީލުގެ ޣައިރުހާޒިރުގައި އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުން ބޭއްވުމަކީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ލިބުމުގެ

 . ކަމެއްކަމަށެވެ

 

 ްކުރީ ވަކީލުންގެކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށް ޝަރީޢަތ ނަޝީދުއަޑުއެހުންތަކުގައި އޮތް ގައި  2015މާޗް  9އަދި  8 މިއަށްފަހު

ުމާ ގުޅިގެން ިންކާރުކުރއުކޮށް ޣައިރުހާޒިރުގައެވެ. އެއީ އެކަށީގެންވާ ވަގުތާއި ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކޯޓުން ތަކުރާރ

 ްވާން ވަކީލުންނަށް މަޖްބޫރުވީމައެވެ. އެ މައްސަލައިން ތަނާޒުލ
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ނިކަންޏާ ށް އޭނާ ގިިފާޢުއަދ ނަޝީދުގެއާ ވަކީލުން ޢައްޔަނުކުރުމަށް ފުރުސަތު ދިނުމަށްޓަކައި އަދި ވަކީލުން ތަނާޒުލްވުމުން، 

މައްސަލަ ކުރިއަށް  ށްފަހުއެއަ ތައްޔާރުވެވަޑައިގަތުމަށްޓަކައި، ޝަރީޢަތްތައް މެދުކަނޑާލަންވެސް ކޯޓުން އިންކާރުކުރިއެވެ.

 ޝަރީޢަތައިގެން ކޯޓުދިޔައީ ކުރިއަށެވެ.  ދިޔައީ ވަކީލުންނާ ނުލައެވެ.

 

މަށާއި ރު" ކުރިކައިންކާ "ޤާނޫނީ ޓީމުގެ ތަނާޒުލުވުން ޤަބޫލުކުރުމަށް ކޯޓުން ނަޝީދުގެސަރުކާރުން އިހުގައި ބުނެފައިވަނީ 

ުކޮށް ރީކަން ސާފަން ނުކުކުރަންޖެހޭ ކަންކދަޢުވާލިބޭފަރާތުން ، ދުގައި ހުރަސް އެޅުމުގެ ގޮތުންްޝަރީޢަތް ހިންގުމަށް ޤަޞ"

 އެނގެން އޮތްއިރު، ޝަރީޢަތް މެދުކަނޑާލުމަށް ކޯޓަށް އެއްވެސް ގޮތަކަށް ލާޒިމްނޫން" ކަމަށެވެ. 

 

ެޅިގެން ަނޑައަކީ ކާ ބުނުމކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނކުރިޤާނޫނީ ޓީމުގެ ތަނާޒުލުވުން ޤަބޫލުކުރުމަށް ކޯޓުން އިންކާރު ނަޝީދުގެ

 ަޝީދުގެނ ުޙައްމަދުމަނީ "ޙަޤީޤަތް އޮޅުވާލުމުގެ ޢަމަލެކެވެ. ޤަޟިއްޔާ ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުގައި ކޯޓުން އިޢުތިރާފުވެފައިވ

 ުހަމަމިއާއެކ " ވާކަމަށެވެ.ތަނާޒުލުވެފައި ކުއްލިއަކަށް ވަކީލުކަމުން ނަޝީދުގެ މުޙައްމަދު ... ވަކީލުން ޙާޒިރުވި ފަރާތުން

ނުވަތަ  ުކޮށްގެން"ނންކަން "ކުރަންޖެހޭ ކަ ނަޝީދުގެ ފަރާތުންް އަޅުވާ އިލްޒާމާ ޚިލާފަށް އެ ވަކީލުން ތަނާޒުލްވީ ސަރުކާރުނ

ުންނެވި އޭރު ހ ނަޝީދު" ނޫނެވެ. އެކަން އެގޮތަށް މެދުވެރިވީ ޅުމަކުންއެދުގައި ހުރަސް ްޝަރީޢަތް ހިންގުމަށް ޤަޞ"

ލުން ޭނާގެ ވަކީއިން އވީ ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައިކަމުގައިވެފައި، މައްސަލަޙާލުކޮޅުގެ ސަބަބުންނެވެ. އޭރު އޭނާ ހުންނެ

ނާ ިންވެސް އޭގެ މަތރޭގެ ހަތަރުދަމުގެ ތެރޭގައި ހޯއްދެވެން ނެތީމައެވެ. ވީމާ މިގޮތުއެ ތަނާޒުލުވުމުން، އާ ވަކީލަކު

 ައިވެއެވެ. ނިގުޅައިގެންފއިޚްތިޔާރުކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމުގެ ހައްޤު 

 

ަމުގައި ނަޔާހެދިކއޭޚުދް ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ނުލިބުނީ  ނަޝީދަށްބިނާކުރުމުގެ ބޭނުމަށްވިއަސް، ފަހެ ޒުވާބެއް 

ަރުކާރުގެ ސުކުރުމަށް ަށަވަރބެލިކަމުގައިވިއަސް، އެކެށީގެންވާ ކަންފަހިގޮތުގައި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ވަކީލުން ލިބުން ކ

ގައި، ް ދެކޭގޮތުޮމިޓީއިނން ރައިޓްސް ކހިޔުމައަދި ކިއެއްތަ، ންމާއިން ސަރުކާރުން ވީއްލިގެން ނުދެއެވެ. މައްޗަށް އޮތް ޒި

ައް ފާލުން ަޑުއެހުންތއަތުގެ މިސާލަކަށް، ވަކީލުގެ އަމިއްލަ ކުށުން އަޑުއެހުމަކަށް ހާޒިރުނުވެގެން، އެކަމުގެ ސަބަބުން ޝަރީޢ

ެ އެހެން ްސީލުކުރާނމު ތަމއިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑުތަކުން ލާޒިމްކުރަނީ، މުއްތަހަނެއްޓިގެން ދާނެކަމުގައި ބެލެވޭނަމަ، ބަ

 ވަކީލެއް ދައުލަތުން ހޯދައިދޭންޖެހޭނެކަމަށެވެ. 

 

 ނުގިޅައިގެންފައިވެއެވެ.  ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމުގެ ހައްޤުވީމާ މިތައްގޮތުން 

I. ްތައް ނެތުންއަޑުއެހުން ހުޅުވާލެވިފައިވާ ޢާންމުންނަށ 

 ށަވަރުކޮށްދީފައި ވެއެވެ.ކަ މާއްދާގައި ވަނ14ަ ގެ އާރު.ޕީ.ސީ.ސީ.އައި އަޑުއެހުންތައް އޮންނަ ހުޅުވާލެވިފައި ޢާންމުންނަށް

 މުގެީޢަތްކުރެވުޝަރ ޞާފުންއިން ގައިއަޑުއެހުންތަކެއް ،ބާއްވާ ހުޅުވައިލެވިގެން ޢާންމުކޮށް" ބަޔާންކުރާގޮތުން އެމާއްދާގައި

 ލިބިގެންވެއެވެ".  މީހަކަށްމެ ންމެކޮ ޙައްޤު

ޢާންމު އި ަރުންނާމރ ނަޝީދުގެ ޝަރީޢަތް އަޑުއެހުމަށް ހާޒިރުވާން އެދުނު އޮބްޒާވ"ވޯކިންގް ގްރޫޕުން ދެކޭގޮތުގައި 

ައިގެ ައްސަލމަދަލުގައި ޓުގެ ބތުންނަށް ލިބުނު ޖާގަ ހަނިކޮށްފައި އޮތުމާއި، ޝަރީޢަތް ނިމުމުން، މައްސަލައިގެ މުޅި ރިޕޯރައްޔި

 އިއްގަުންތަކެއަޑުއެހ ބާއްވާ ހުޅުވައިލެވިގެން ޢާންމުކޮށްލިއްބައިދޭންޖެހޭ  ނަޝީދަށްޚުލާޞާ ރިޕޯޓެއް ދޫކޮށްފައިވާތީ" 

 ނިގުޅައިގެންފައިިވެއެވެ.  ޙައްޤު ޝަރީޢަތްކުރެވުމުގެ
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ނެގޮތަށް ް ނުވަދެވޭުންނަށަ ރައްޔިތޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިސް އަޑުއެހުމަށް ގިނމި ޙައްޤު ނިގުޅައިގެންފައިވަނީ ތަކުރާރުކޮށެވެ. 

ްނަށްވެސް ޮބްޒާވަރުނވަހު އޝަރީޢަތްކުރި ކޮޓަރީގައި ހުރި ބައެއް ގޮނޑިތައްވެސް ކޯޓުން އުނިކުރިއެވެ. އަދި ބައެއް ދުވަސްދު

 ވަދެވޭގޮތް ނުވިއެވެ. 

 

ީގެ ހެއްކެއްގެ ވެ. އަދި މަމަށެާލެވިގެންކއިހުގައި ދޮގުވެރިގޮތުގައި ބުނެފައިވަނީ ޝަރީޢަތް ހިންގީ ޢާންމުކޮށް ހުޅުވ ސަރުކާރުން

ތަން  ްފައި އޮތްޔާންކޮށގެ ރިޕޯޓުގައި އެ ޖަމިއްޔާގެ އޮބްޒާވަރަށް ކޯޓަށް ވަދެވުނުކަމުގައި ބަބީ.އެޗް.އާރް.ސީގޮތުގައި 

ނަމަވެސް،  އެވެ.ޮށްދެަވަރުކދެއްކިއެވެ. އަދި އުސޫލެއްގެގޮތުން ޢާންމުންނަށްވެސް އަޑުއަހަން ވަދެވުނުކަމަށް ސަރުކާރުން ކަށ

 ަނީ:ގެ ރިޕޯޓުގައި ދެން އޮތްބައި ބަޔާންކުރާކަށް ސަރުކާރަކަށް ނުކެރުނުވެ. އޭގައި ވބީ.އެޗް.އާރް.ސީ

ގޮނޑި ލިބެނީ  20ތް ކުރިއަށް ގެންދިޔައިރު، މި ޝަރީޢަޖާގަ އޮތް ކޮޓަރިއެއްގައި  20އަޑުއަހާފަރާތްތަކަށް "

ިވި ގޮތަށެވެ: ގޮނޑިވެސް ބަހާލެވިފައި އޮތީ އަންނަނ 20މި  އެދުވަހެއްގެ ހެނދުނު ކުރިންއައި ބަޔަކަށެވެ.

ގެ ސެކިއުރިޓީ ގޮނޑި އަދި ކޯޓު 6ގޮނޑި، ޢާންމު ރައްޔިތުންނަށް  10އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ ނޫސްވެރިންނަށް 

 ވެ. ބުނެޑިތައްވެސް ޢާންމުނަކަށް ނުލިގޮނޑި ހަމަޖައްސާފައިވާތީ އެ ގޮނ 4ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތަކަށް 

ަންނަން އެދޭފަރާތްތަކަށް ވދުވަހުވެސް، އަޑުއަހަން  3 ވިއޮބްޒާވުކުރުމަށްޓަކައި ކޯޓަށް ހާޒިރު .އާރު.ސީ އިންބީ.އެޗް

ައި އޮތް ގ 2015މާޗް  4ހަމަވާވަރަށް ގޮނޑިއެއް ނެތެވެ. މި ސަބަބާހެދި، މި ޖަމިއްޔާގެ އޮބްޒާވަރަށް 

ާއެކު، ފައި އޮތުމދުކޮށްރާތްތަކަށް އޮތް ޖާގަ އެހާ މައަޑުއެހުމަށްކަށް ނުވަދެވުނެވެ. އަޑުއަހަން ވަންނަން އެދޭފަ

ޯޓުން ް ކަމެއް ކެއްވެސއއަޑުއެހުންތަކަށް ޢާންމު ރައްޔިތުންނަށް ޖާގަ އިތުރުކުރުމުގެ ކަންކަން ފަހިކޮށްދިނުމުގެ 

 . "ނުކުރެއެވެ

 ވީމާ. ބީ.އެޗް.އާރް.ސީ އިން ނިންމާފައިވަނީ:

 

 ،ައިގައިމައްސަލ މި ،ނިންމަނީ މި ސީއިން.އާރު.އެޗް.ބީ ،ސަބަބުތަކާހުރެ ނަންގަނެވުނު އިސްވެ"

 މަށްކޮށްދިނުަހިފ ކޯޓުން ވަސީލަތްތައް އެކަށީގެންވާ ރައްޔިތުންނަށް އެދޭ ވަންނަން އަޑުއެހުންތަކަށް

 ،ުންލިއްބައިދިނ ޙައްޤު ހިންގުމުގެ ޝަރީޢަތް ހުޅުވާލެވިގެން ޢާންމުކޮށް ،ފޭލިވެފައިވާތީ

 ނީވަ ންވެސްމިކަ ނެތްކަމަށެވެ. ުނެވެންބ ވާކަމުގައި ށަވަރުކޮށްދީފައިކަ އެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި

 . "ޢަމަލަކަށެވެ ޚިލާފު ނަންބަރާ ވަނަ( 1) މާއްދާގެ ވަނ14ަ ގެ އާރު.ޕީ.ސީ.ސީ.އައި

 

 ް ކުރުމަށްއޮބްޒާވ ހީވަނީ ޝަރީޢަތް"ބަސްމަގުން  ޝަކުވާގެ ނަޝީދުގެމިކަމަށް ރައްދުދެމުން ސަރުކާރުން ބުނެފައިވަނީ 

 ނެވެ. ުވާ ކުރާހެް" ޝަކޢާންމުން ވެއްދިކަމުގައިވިއަސް ހުށަހެޅިފަރާތް ހިތްފުރޭވަރަށް ޢާންމުންނާއި މީޑިޔާ ނުވެއްދުމުނ

 

 ނަޝީދުގެ ފަރާތުންތް އަޑުއެހުމަށް ޢާންމުންގެ ބައެއް ފަރާތްތައް ވެއްދިކަމަށް ޝަރީޢަ. ތެދެކެވެމިއީ ބައިކުޅަބައި 

ޖާގައެވެ(.  16ޖާގައެއް އާންމުންނަކަށް ނުލިބުނެވެ. ލިބުނީ ނޫސްވެރިނާއެކު  40ނާ ޤަބޫލުކުރެއެވެ. )ސަރުކާރުން ބު

އޮތީ ނާޖާއިޒުގޮތުގައި  ޖާގަ އަޑުއަހާފަރާތްތަކުގެ މި ބުނަނީ، ޝަރީޢަތް ތާވަލުކުރި ގަޑިތަކުގައި ނަޝީދުގެ ފަރާތުން

އަދި ޝަރީޢަތް ެ ޙައްޤަށް ކަމޭހިތާފައި ނުވާކަމަށެވެ. ތް ހިންގުމުގޝަރީޢަހަނިކޮށްފައިކަމަށްވާތީ، ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލެވިގެން 
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އޮބްޒާވްކުރަން އައި މުސްތަޤިއްލު މޮނިޓަރުންނަށްވެސް، އެތައް ފަހަރަކު ނުވަދެވި ދިޔުމުންވެސް އެނގެނީ މި ޙައްޤަށް 

 ކަމޭހިތާފައި ނުވާކަމެވެ. 

 

ާނެ އުޤު އޮވެދންގެ ޝަަކި މައްސަލައަށް ރައްޔިތުން ނިންމާފައިވަނީ "ވަކިވއދ.ގެ ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީމީގެ ކުރިން 

ކި ހުދޫދެއްގެ ށްފަހު، ވަެލުމަބ ަތާއި، މިފަދަ ކަންކަމަށްމިންވަރާއި، މައްސަލައިގެ ޝަފަހީ އަޑުއެހުންތަކުގައި ހޭދަވާނެ މުއްދަ

ޯޓުތަކުން ކީލަތްތައް ވާ ވަސެންތްތަކަށް ވަދެވޭނެގޮތުގެ އެކަށީގޝަރީޢަތެރޭގައި، ޢާންމުންގެ ތެރެއިން ޝައުޤުވާ ފަރާތްތަކަށް 

ުމުގެ އަޑުއެހ ގެޢަތެއްޝަރީޖެހޭނެކަމަށެވެ. ފަހެ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދުވަހަކުވެސް ނުހިނގާވަރުގެ މުހިންމު  "ފަހިކޮށްދޭން

ް އެ ޚާއްޞަކޮށ ެ.ޖާގައަށް ހަނިކޮށްލުމުގައި ޤާނޫނީގޮތުން ޞައްޙަ އެއްވެސް އަސާސްއެއް ނެތެވ 16ކަންކަން، އެންމެ 

ަވެސް ި ހުރި ޖާގަރީގައޢަތުގެ އިންސާފުވެރިކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދިފައި އޮތް ދަނޑިވަޅުގައި، އަދި ޝަރީޢަތްކުރާ ކޮޓޝަރީ

ް ޞައްޙަ ާނޫނީގޮތުނޤުގައި އުޅެފައިނެތްނަމަ، އިތުރުޖާގަ ހެދެން އޮތްއިރު، މި ޖާގަތައް ހަނިކޮށްލުމ އެއަށްވުރެ މަދުކުރަން

 ް ސަބަބެއްެއްވެސެނގެއެވެ. އަދި ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުންތައް ރޭގަނޑު ބޭއްވުމުގެ އއެއްވެސް އަސާސްއެއް ނެތްކަން އ

 ިޔައެވެ. ނިވެގެން ދާގަ ހަޖފެންނަން ނެތްއިރު، މިގޮތަށް ކަންކުރުމުންވެސް ޢާންމުރައްޔިތުންނަށް ޝަރީއަތް އަޑުއަހަށް އޮތް 

 

ިޔާގެ ންނާއި މީޑައްޔިތުރކަން އެނގޭއިރު، މި މައްސަލައަށް މިމައްސަލައަށް އޮތް ބިދޭސީ ސަމާލުކަމާއި، ދޭސީ މުހިންމުއަދި 

އެއްގޮތަކަށްވެސް  ދުމަކީޖާގަ ބޭން 16އެންމެ  ުވެއެވެ. ވީމާޝައުޤު ނުހަނު މަތިވާނެކަން ކޯޓަށް އެނގޭނެކަން ކަށަވަރ

 ނޫންކަން އެނގެއެވެ.  ނެވަރުދޭފު

 

 بن زيد ކޮމިޝަނަރ ިހައ ޙައްޤުތަކާބެހޭ އިންސާނީ ގެ. އދ ން މިކަން ދޮގުކުރި ކަމުގައިވިއަސް،ސަރުކާރުމީގެ އިތުރުން، 

އިޓްސް ުމަން ރަޝަރީޢަތް ހިނގި މުޅި މުއްދަތުގައިވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހިޔ ނަޝީދުގެ، ވިދާޅުވެފައިވަނީ حسین رعد

 ެ. ުވާކަމަށެވނީފައިޝަރީޢަތް މޮނިޓަރކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދ ދޭސީ އަދި ބިދޭސީ ފަރާތްތަކަށްވެސް، ކޮމިޝަނަށްވެސް، އަދި

 

ިސްޓަށް، ާ ދިގު ލތުގައި، އޭނާގެ ޙައްޤުތަކަށް ސަރުކާރުން އަރައިގެންފައިވޝަރީޢަމައްޗަށް ހިންގި  ނަޝީދުގެވީމާ، 

 ަންޖެހެއެވެ. ވަނަ ނަންބަރާ ޚިލާފުވެފައިވުމުގެ އުރެދުން އިތުރުކުރ 1ވަނަ މާއްދާގެ  14 އާރުގެ.ޕީ.ސީ.ސީ.އައި

 

J. ނިގުޅައިގަތުން އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤ ު  

 ޖިނައީ ހުކުމްތައް މަތީ ކޯޓަށް އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު އައި.ސީ.ސީ.ޕީ.އާރު. އިން ލިއްބައިދެއެވެ. 

ލެއްގެ ުއްލި ބަދަކެނައި ގވޯކިންގ ގްރޫޕުން މި މައްސަލައާމެދު ނިންމާފައިވަނީ "އިސްތިއުނާފީ ޤަވާޢިދަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން 

ކުރުމުގެ ސްތިއުނާފުޮތް އިއ ނަޝީދަށްަނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓު ދިފާޢުއަށް ފޯރުކޮށްދިންލެއް ލަސްކަމުން" ސަބަބުންނާއި، މައްސަލ

 ޙައްޤުގެ ބައެއް ކަންކަމަށް އަރައިގެންފައިވާކަމަށެވެ. 

 

 ުވާ"ްފައި ނކޮށެއް ާފުކުރުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތ"އިސްތިއުނ ނަޝީދުގެ ފަރާތުންސަރުކާރުން އިހުގައި ބުނެފައިވަނީ 

ނާފުކުރުމަށް ގައި، އިސްތިއު 2015މާޗް  15ކަމަށެވެ. މިއީ އިންތިހާއަށް ޙަޤީޤަތް އޮޅުވާލުމުގެ ވާހަކައެކެވެ. 

 ށްނަޝީދަން، ވިދިގެ ލިޔުމުން ހުށައެޅިއެވެ. މީގެ އިތުރުން، މިކަމާ ހައި ކޯޓަށް ނަޝީދުގެ ފަރާތުންޤަޞްދުކުރާކަމަށް 

ބުނިއިރު،  ެ ގާތުގައިޑިޔާގމީ ރުކާރުގެ ކިތާބީ ހުށައެޅުންތަކުގައި ލިޔެ،ޮތްކަމަށް، ސައިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޖާގަ އަދިވެސް އ

  ޤީޤަތް އޮޅުވާލައިގެނެވެ.އި އެކަންއޮތްގޮތް ދެނެހުރެ އެ ޙައެކަން ކުރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުގަ
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ި ް ދައްކާފައެތައް ވާހަކައެއވާލައިގެން އވަނަ ޕެރެގްރާފުގައި ކަނޑައެޅިގެން ޙަޤީޤަތްއޮޅު 141ސަރުކާރުގެ ފާހަގަކުރުންތަކުގެ 

އެވެ. މިގޮތުން ކޮށްފައިވެން ދޮގުވާހަކަތައް މުޢުތަބަރު އަދި މުސްތަޤިއްލު ޖަމްޢިއްޔާތަކުންނާއި މީޑިޔާ ރިޕޯޓުތަކުހުރިއިރު، މި 

ުކުރަން ިސްތިއުނާފއޮށް، ކއިންކާރު ނަޝީދުސަރުކާރުން އިލްޒާމް އަޅުވާފައިވަނީ "އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގަތުމަށް 

ު" މަށް އެދުނާފުކުރުކިބައިން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އިސްތިއުނ ނަޝީދުގެއޮތް މުއްދަތު ޤަޞްދުގައި ނަގާލުމަށްފަހު، 

 ކަމަށެވެ. 

 

ިޔައީ، ދެއްލިގެން ގ ީދަށްނަޝފްރާޒް ކަފްކާގެ ޚިޔާލީ ލިޔުންތަކުގައި ވާފަދަ ނާމާންގޮތަކަށް، އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު 

، ނަޝީދަށްސްފަހުން ދުވަ 11ޙުކުމްކުރިތާ ުކޮށްލުމުންނާއި، ދުވަހަށް ކުރ 10އިސްތިއުނާފީ މުއްދަތު، ސުޕްރީމް ކޯޓުން 

 ެނަޝީދުގދި ނެވެ. އަމައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓެއް ދޫކޮށްފައިވުމުންވާހަކަހުރި އަދި ޙަޤީޤަތާޚިލާފު  ފުރިހަމަނޫން

ގެ އަލީގައި ެ ނޯޓުތަކުީލުންގައި ހިންގާފައިވަނީ އޭނާގެ ވަކީލުންގެ ޣައިރުހާޒިރުގައިކަމުން، ވަކޝަރީޢަތުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބ

އަހަރުގެ ޖަލު  13އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ފުރުސަތުވެސް ގެއްލިގެން ދިޔައެވެ. ވީމާ، އިސްތިއުނާފު ނަގާލައިފިނަމަ، 

  ުނުމަކީރީކަމަށް ބަވާލުކުޙ، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއާ އެކަން ތާށިވާކަން އެނގިވަޑައިގެން ހުންނަވައި ނަޝީދުޙުކުމެއްގައި 

 ދެއުޅިއެއްނުވާ ވާހަކައެކެެވެ. 

 

ުރެއްވީ ކްތިއުނާފު ތަމަ އިސމައްސަލަ ފުރަ ނަޝީދުގެމާޟީގައި ދުވަހަކުވެސް މެދުވެރިނުވާ އާ އީޖާދެއްގެ ދަށުން ކިއެއްތަ ަދިއ

ްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވަނަ ޕެރެގްރާފްގައި، ޕ 138ން  132ކުރުންތަކުގެ ފާހަގަ ސަރުކާރުގެޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއެވެ. 

ީ ުނެފައިވަނމުން ބއިސްނަންގަވައިގެން އިސްތިއުނާފު ކުރެއްވުމަކީ އާދައާޚިލާފު ކަމެއް ނޫންކަމުގައި ދައްކަން އުޅެ

ފަހެ، ަށެވެ. ްޓަކައި" ކަމހެޔޮ މަޞްލަޙަތަށ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް މިކަމަށް އިސްނެންގެވީ "އަދްލުއިންސާފުގެ

ަސް، ނުކުރިއ ރުއިންކާ ްނަޝީދުގެ ފަރާތުނޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއަށްވެސް އޮންނާނެކަމާމެދު އިސްތުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު، 

ތް ކުށަށް އޮ ަދި އެއ ،މޮޅުވުމަށްފަހުމައްޗަށް ދަޢުވާއުފުލައިގެން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އެ މައްސަލައިން  ނަޝީދުގެ

ރުމަކީ މާޟީގައި ތިއުނާފުކުަ އިސްއަނެއްކާ އެމޮޅުވި މައްްސަލ ެ މަތީއަދަބާ ގާތް އަދަބެއް މުއްތަހަމަށް ހޯދާދެއްވުމަށްފަހު،އެންމ

 ދުވަހަކުވެސް މެދުވެރިނުވާ އާ އީޖާދެއްކަން ކަށަވަރެވެ. 

ައްސަލައިގެ މ ަޝީދުގެނވަނައަށް ހުރި ޕެރެގްރާފްތަކުގައި،  155އިން  139ަދި ސަރުކާރުގެ ފާހަގަކުރުންތަކުގެ އ

ި ވާހަކަތަކުގެ މއިވެއެވެ. ކޮށްފައިސްތިއުނާފު، ހައި ކޯޓުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ދިޔަގޮތާމެދު އާދައާޚިލާފަށް އޮޅުވާލައިގެން ބަޔާން

 ު އަދިވެސްތިއުނާފނިހާއީ އިސް ނަޝީދުގެއިތުރު ތަފްސީލު ބޭނުމެއް ނުވެއެވެ. އެހެނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މަރުޙަލާގައި 

ންތަކާއި ާނޫނީ އޮޅުޤޮޑެތި ބްވާފައި ނުވާކަމަށް ސަރުކާރުން އިޢުތިރާފުވެއެވެ. ސަރުކާރުން ބުނަނީ "މި މައްސަލައިގެ ހުރި ބާއ

 ސްތިއުނާފުއި އިކޯޓުގަ ، މި މައްސަލަ ސުޕްރީމްއިޖްރާއީ ޚިލާފުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، ޕޮރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

އްސަލަ ޓުން މި މަީމް ކޯއިޓްސް ކޮމިޓީއަށް މި ޝަކުވާ ހުށައެޅިދުވަހާ ހަމައަށް، ސުޕްރ، އދ.ގެ ހިޔުމަން ރަކުރުމާގުޅިގެން

 ބަލައިގަންނާނެކަމާމެދު ވަކިގޮތެއް ނިންމާފައި ނުވާ" ކަމަށެވެ.  

 

ި ިޔާސީވެފައސޑިޝަރީ ަށް ޢަމަލު ބަހައްޓާފައިވާގޮތުން، އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުއްސަލައާމެދު މިހާތަނމުޅި މަ ނަޝީދުގެ

 ެ. ެވެއެވއޮތްލެއް ބޮޑުކަމުން، ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ހެޔޮމަގުން ދާނެކަމަށް އަންދާޒާއެއް ނުކުރ

 

ގައި އުއްތަމަ 2017ޖުލައި  16ކަށަވަރުވެގެންދަނީ، ކުރީގެ ނައިބުރައީސް އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރު، މިކަން 

 ން ދީފައިނުވާތީވެއެވެ. އެ ސިޓީގައި ވަނީ:ފަނޑިޔާރަށް ފޮނުއްވި ސިޓީއަށް އަދިވެސް ސަމާލުކަ

 



 37 

 ކުރެވުނީ ޙުކުމެއް ހުގެއަހަރުދުވަ 13 މައްޗަށް ނަޝީދުގެ މުޙައްމަދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުރީގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ"

 ީއެނގެނ ލޫމާތުމަޢު އެ އަޅުގަނޑަށް. ދެނަހުރީމެވެ އަޅުގަނޑު ތެރެއިންކަން ނުފޫޒުގެ ،ރޭވުމާއި ސަރުކާރުގެ

 ިނގަމުންހ ކަންކަން ނަގި ވަރަށް ސަރުކާރުގެ ،ކަމަށްވެފައި މިނިސްޓަރު ޓޫރިޒަމް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އޭރު ގަނޑަކީއަޅު

 .ވާތީއެވެ ކަމަށް ތެރެއިން އެނގުމުގެ އަޅުގަނޑުގެ ދިޔައީ

 ،ގެންުޅިގ ުރެވުމާއިކ ހައްޔަރު ނާޒިމް މުޙައްމަދު ކާނަލް ދަޢުވާކުރެވުނީ މައްޗަށް ނަޝީދުގެ މުޙައްމަދު ރައީސް

 އްމަސައްކަތްތަ ީސިޔާސ ދިފާޢުގައި ނާޒިމްގެ މުޙައްމަދު ކާނަލް ހުންނަވައި އިސްވެ ނަޝީދު މުޙައްމަދު ރައީސް

 މައްޗަށް މަނިކުފާނުގެއެ ،މިގޮތުން. އެނގެއެވެ އަޅުގަނޑަށް ސްެގެނައުމަށްކަންވ ނިމުމަކަށް އެކަން ،ފެއްޓެވުމުން

 ތްވެސްްޔާރުކުރިފަރާތައ އެޙުކުމް ،ނޫންކަމާއި ޙުކުމެއް ލިޔުނު ނޑިޔާރަކުފަ ކޯޓެއްގެ ޝަރުޢީ ޙުކުމަކީ ކުރެވުނު

 ުމުޙައްމަދ ީސްރައ އޮތީ ޙުކުމުގައި ކުރެވުނު ޑްރާފްޓް ފުރަތަމަ އެމައްސަލައިގައި. އެނގެއެވެ އަޅުގަނޑަށް

 ދުވަހުގެ ހަރުައ 3 ކުރުން ތަންފީޛް ޙުކުމް އެ ،ޙުކުމެއްކޮށް ޖަލު ދުވަހުގެ އަހަރު 10 މައްޗަށް ނަޝީދުގެ

 ޙުކުމުގެ އެ ،ށްގޮތަ ކުރާ ޙުކުމް ޖަލަށްލުމަށް އަހަރަށް 13 އެހެންނަމަވެސް. ގޮތަށެވެ ފަސްކުރާ މުއްދަތަށް

 .ގެއެވެއެނ އަޅުގަނޑަށް ފަރާތަކުންކަންވެސް ކޮން އަމުރަށް ކޮންފަރާތެއްގެ ގެނައީ ބަދަލު ލިޔުމަށް

 ިމުޅ ،ންނަށާއިފަނޑިޔާރު ބެއްލެވި އެމައްސަލަ ،ޙުކުމަކީ ާކޮށްފައިވ މައްޗަށް ނަޝީދުގެ މުޙައްމަދު ރައީސް

 ގަނޑުއަޅު ުލޫމާތުމަޢ ސާބިތުވާނޭ ޙުކުމެއްކަން ކޮށްފައިވާ ފޯރުވައިގެން ނުފޫޒު ދާއިރާއަށް ޢަދުލުއިންސާފުގެ

 ިހެނެވެ.މ "އެބަހުއްޓެވެ އަތުގައި

 

ރިއެއްގެ ުކާރުގެ ވެެވީ ސަރީޢަތް ހިނގިއިރު، އަދީބު ހުންނޝަރ ނަޝީދުގެވާހަކަތަކެކެވެ.  މި ވާހަކަތަކަކީ ނުހަނު މުޢުތަބަރު

ުކެނޑި، ފުޅުން މޫނި ދެބޭމގޮތުގައެވެ. އަދި ރައީސް ޔާމީނުގެ ވަރަށް އަރިސް ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ ފަހުން 

ަށްލާފައިވެއެވެ. މި ީބު ޖަލއަހަރަށް އަދ 25ގައި، އެންމެ ބޮޑު ޚިޔާނާތާއި ހަތިޔާރު ގެންގުޅުމުގެ ކުށުގައި  2016ޖޫން 

ްވަނީ، ލިޔުމަކަށ ތަބަރުސިޓީ އަދީބު ލިޔުއްވާފައިވަނީ ޖަލުގެ ގޮޅީގައި އިންނަވައިގެނެވެ. ވީމާ މި ސިޓީއަކީ ނުހަނު މުޢު

ާގެ ރުވެސް އޭނން މިހާއަދި ސަރުކާރުމިސިޓީގެ ސަބަބުން އޭނާ އިތުރު ޤާނޫނީ ގޮޅިތަކަކަށް ފެތުމުގެ ޖާގަ އޮތުމުންނާއި، 

ް އިރުވެސް ޮތެ ބިރު އތިވުމުގއިތުރު އަނިޔާ އޭނާއަށް ކުރިމަްޙީ ޙާލުކޮޅަށް މެޑިކަލް ފަރުވާދޭން އިންކާރުކުރަމުންދާއިރު، ޞިއ

  ވެއެވެ. ޔުއްވާފައިވާތީއެފަދަ ސިޓީއެއް ލި

 

IV. ުއެންޑް ސިވިލް އޮން ކޮވެނެންޓް އިންޓަނޭޝަނަލް މައްސަލައިގައި ބަންދުކުރި ނަޝީދު މުޙައްމަދ 

   އުރެދުން މާއްދާއަށް ވަނަ 25އަދި  22، 19 ރައިޓްސްގެ ޓިކަލްޕޮލި

ންކަމާއި، ުގެ މިނިވަމަކުރުމއެމީހަކު ހާމަކުރަން ބޭނުންވާކަމެެއް ހާއެމީހަކު ދެކެން ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް ދުށުމުގެ ޙައްޤާއި، 

ި ާތް އަދި ވަރަށް ގަކުގައި، މި ޙައްޤުތޖަމާޢަތްތައް ހެދުމުގެ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާސީގޮތުން ބައިވެރިވުމުގެ މިނިވަންކަމާއ

 އެކުލެވިގެންދާ ގުޅުމެއް އޮވެއެވެ.  އެމުނި

 

)ޓެރަރިޒަމް"ގެ ދައުވާ ން ބުނަނީ "ސަރުކާރުތަކުގައި ރެގްރާފްޕެއޮތް އަށް  81ން  78ސަރުކާރުގެ ފާހަގަކުރުންތަކުގެ 

ަދެގެންދިޔަކަމުގެ ހެއްކެއް އޮތްކަމަށް ނުދައްކާ" އުފުލުމަށް އިސްތިދްލާލުކުރި ކަންކަމުގައި، އެއްވެސް ސިޔާސީ ކަމެއް ވ

ބޫލުކުރަނީ، ކުށެއްގައި ސިޔާސީ ކުލަވަރުޖެހިފައިވާކަން ސާބިތުވާނީ ސިޔާސީ ނުގައި ސަރުކާރުން އޮޅިގެން އެ ޤަކަމަށެވެ. މިތަ

އް ގަދަކަމުން ވަގަށް ފަރާތެ ކުށަކަށް ދަޢުވާކުރުމުން އެކަނި ކަމަށެވެ. ސަރުކާރުން އިތުރަށް ބުނަނީ "ޖުޑިޝަރީގެ އިސް

ޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމާއި، ޖަމާޢަތްތައް ހެދުމުގެ މިނިވަންކަމާއި، ޚިނެގިކަމުގެ މައްޗަށް އުފުލި ޓެރަރިޒަމްގެ ދަޢުވާއެއް، 
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. ންވާ ގޮތަކަށް ދުށުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ފަލަކުގެ ތެރެއަށް ވެއްޓޭނެ ގޮތެއް" ނޭނގޭކަމަށެވެދެކެން ބޭނުސިޔާސީގޮތުން 

ހައްޔަރުކުރުމާއި، ޝަރީޢަތްކުރުމާއި އޭނާގެ މައްޗަށް ކުށްސާބިތުކުރުމާއި، ޙުކުމްކުރުމާއި  ނަޝީދުކަންމިހެން އޮތްއިރު، 

 ނަޝީދުގެޖަލަށްލުމާއި، މި ކަންކަން ހިންގާފައިވަނީ، ރައީސް ޔާމީނާ އިދިކޮޅު ރޫހު ކަމީރުކޮށް ރާމާކުރުމުގެ ކުޅަދާނަކަން 

ގައި އޮންނަ  2018އަދި  ދެއްކި ބަހަނާއެއްގެ ގޮތުގައިކަން އެނގެއެވެ. ުޅަދާނަކަމުގެ ބޯދުއްވާލުމަށްކިބައިގައި އޮންނާތީ އެ ކ

މިރޭވުމަށް ހެކިދޭ އެތައްއެތައް ކަމެއް  ހެދުމުގެ ބަހާނެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ކުރިމަތި ނުލެވޭނެގޮތް ނަޝީދަށްރިޔާސީ އިންޚާބުގައި 

 ންތަކުގައި އެ ހެކިތަކަށް ޖަދަލުކުރުމަށް ފޭލިވެފައިވެއެވެ. ފެންނަން އޮތްއިރު، ސަރުކާރުގެ ފާހަގަކުރު

 

 ރިޢާޔަތްކޮށް ވޯކިންގް ގްރޫޕުން ނިންމާފައިވަނީ:މިކަންކަމަށް 

 

ްކަން ުލަޖެހިގެނކޮތުން ކަމާގުޅޭ ސަބަބުތަކަށް ޖުމްލަކޮށް ނަޒަރުހިންގުމުން، މރ.ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ޙުކުމްކުރީ ސިޔާސީގ"

 އެވެ: ަލީލުކުރެއެވެ. މިފަދަ ދަލީލުތަކުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނެވަރަށް ވަރުގަދައަށް ދ

i.  ިގައި އޭނާ  1994މރ. ނަޝީދާ ދެކޮޅަށް ދަޢުވާ އުފުލުމުގެ ސިލްސިލާއަކާއި މާޒީއެއް އޮތުން. މީގެތެރޭގައ

، ޮތަށް ކުރީން އެގއެކަ އެއްވެސް ޤާނޫނީ ހަމައެއް ނެތި ކަމަށާއި، އޭރުގެ ސަރުކާރުންހައްޔަރުކޮށް ބަންދުކުރީ 

 އިވެއެވެ. ަށް ފެނިފަރޫޕުއށް ވޯކިން ގްސަރުކާރާދެކޮޅަށް ފާޅުގައި އަޑުއުފުއްލަވާތީ އަދަބު ދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި ކަމަ

ii. 2.5ް، ުއްލިއަކަށކުމުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ވަރަށް މުހިންމު ކޯލިޝަން ޕާޓްނަރެއް ސަރުކާރަށް ގެއްލ 

 ކަން. މައްސަލައެއް ފެންމަތިކޮށްފައިވާ ކަށް ވަޅުޖެހިފައި އޮތްއަހަރުވަންދެ

iii.  ްހައްގު ހުރުމުގެ ގޮތުގައި ފަރާތެއްގެ މަސްއޫލުޕާޓީގެ  ސިޔާސީހަފްތާތެރޭގައި،  2ޙުކުމްކުރިތާ މރ. ނަޝީދަށ، 

ާރުން ނެއް ސަރުކާ ޤާނޫއްނުވލިބިގެނެ މުއްދަތުގައި ހުންނަ ބަންދުކުރެވިފައި ޖަލުގައި ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި ހުކުމެއް

 ފާސްކުރުން. 

iv.  ްއަށް ގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތާޚާބުގައި އޭނާ 2018މރ ނަޝީދު މައްޗަށް ކުރި ހުކުމުގެ ސަބަބުނ

 ކުރިމަތިނުލެވުން. 

ން އިސިއްޔަތުްގެ ހަވީމާ މިމައްސަލައިގައި ވޯކިންގ ގްރޫޕުން ދެކެނީ، މރ.ނަޝީދު ބަންދުކުރީ، އިދިކޮޅު ލީޑަރެއ

ިހެން އާއި އެހެނީ ޕާޓީގެ ވިސްނުމާ އިދިކޮޅު ޚިޔާލުތައް ފާޅުކުުރުމުގެ ޙައްޤާއި، އޭނާ ނިސްބަތްވާ ސިޔާސސަރުކާރު

ވުމުގެ ި ބައިވެރިުމުގައސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ޙައްޤާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ހިންގ

 . "ޙައްޤު ފަރިތަކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން ކަމަށެވެ

 

އި.ސީ..ސީ.ޕީއާރުގެ ވަނަ މާއްދާއާއި، އަ 21އަދި  20، 19ާ ވޯކިންގް ގްރޫޕުން ނިންމާފައިވަނީ "ޔޫ.ޑީ.އެޗް.އާރުގެ ވީމ

ެ ް ދުށުމުގއެމީހަކު ދެކެން ބޭނުންވާ ގޮތަކަށވަނަ މާއްދާތަކުގެ ދަށުން، މރ.ނަޝީދަށް އޮތް،  25އަދި  22، 19

ަންކަމާއި މުގެ މިނިވއް ހެދުެެއް ހާމަކުރުމުގެ މިނިވަންކަމާއި، ޖަމާޢަތްތައެމީހަކު ހާމަކުރަން ބޭނުންވާކަމ މިނިވަންކަމާއި،

ަމާޒުވީ އމައްސަލަ  ަށް މިސިޔާސީގޮތުން ބައިވެރިވުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޙައްޤަށް އަރައިގެންފައި" ވާކަމަށެވެ. އަދި "އޭނާއ

 ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި އޭނާ ދެކޭގޮތުގެ ސަބަބުން" ކަމުގައެވެ. 

 

A. ުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމަށް އަރައިގަތުންޚިޔާލުފާޅ 

އެމީހަކު ހާމަކުރަން ބޭނުންވާކަމެެއް ހާމަކުރުމުގެ މިނިވަންކަމަކީ  މިނިވަންކަމާއި،އެމީހަކު ދެކެން ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް ދުށުމުގެ 

ޓީން ނިންމާފައިވަނީ ވަނަ މާއްދާއިން ލިއްބައިދޭ ޙައްޤުތަކެކެވެ. އދ.ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމި 19އައި.ސީ.ސީ.ޕީ.އާރުގެ 

އެމީހަކު ހާމަކުރަން ބޭނުންވާކަމެެއް ހާމަކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ތެރޭގައި ސިޔާސީގޮތުން އިދިކޮޅު ރައުޔު ފާޅުކުރުމުގެ 
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ޙައްޤުވެސް ހިމެނުން ލާޒިމުކަމަށެވެ. މި ޙައްޤުގެ ތަނަވަސްކަމުގެ ތެރޭގައި "ބައެއްގެ ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ ބިރެއްނެތި ނުވަތަ 

ޫބާތް ލިބިދާނެކަމުގެ ބިރެއްނެތި، ފަރުދުންނަށް އެއުރެންގެ ސަރުކާރާމެދު ފާޑުކިޔުމާއި، ހުޅިވިގެން ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ޢުޤ

 ފާޅުގައި އެ ސަރުކާރު ފެންވަރުކުރުމުގެ ޙައްޤު"ލިބުން ހިމެނެއެވެ. 

 

ދިކޮޅު ުންނާއި އިިއްޔަތސްވެރިއެއްގެ ހައިސއަޅުގަނޑުމެން ހުށައެޅި ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ފަދައިން، ކުރީގެ ނޫޫ

ިގޮތުން ރައީސް މފުޅެކެވެ. ުރި ބޭގެ ހައިސިއްޔަތުން ހުށައެޅިފަރާތަކީ ދިވެހިސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ފާޑުކިޔުއްވުމުގައި ނަގާހލީޑަރެއް

ޅުވެފައިވެއެވެ. ުގައި ވިދާާ ފާޅނޔާމީނުގެ ރިޔާސަތުގައި ޑިމޮކްރަސީގެ ޙާލަތު އޮތްގޮތާމެދު ކަންބޮޑުވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމުގައި އޭ

ޭނާގެ އެ ކުރިން، ުރުމުގކރައީސް ޔާމީނުގެ ވެރިކަމަކީ، ޑިމޮކްރެޓިކް އިޞްލާޙުތައް ގެނެސް، އާ ޤާނޫނުއަސާސީއެއް ތަޞްދީޤު 

ަ އި ގިނެރިކަމެއްގެ ގޮތުގަކުރާ ވުގެ ޚުދްމުޚްތާރު ވެރިކަން އިޙްޔާއަހަރ 30އެއްބަފާ ބޭބޭފުޅު މައުމޫނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ 

 ބަޔަކު ދެކެއެވެ. 

 

ުރިގޮތުގެ ިސްނުން ހވފައިވެއެވެ. އޭނާގެ ހަދާދެކޮޅަށް ދަޢުވާކޮށް ޓާގެޓުކޮށް  ނަޝީދާދިވެހިސަރުކާރުން ޒަމާނުއްސުރެ 

މުގައި ް ގެންގުޅުޮތްތައގސަބަބުންނެވެ. ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔާ ފަރާތްތައް އަނގަބަންދުކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި އޮބިއެޅުވުމުގެ 

 ނަޝީދު ދުމުޙައްމަ އެއްވެސް ޤާނޫނީ ހަމައެއްނެތިއެނގެއެވެ. އޭރުވެސް ިލުމެއްނުވާކަން ސަރުކާރުގެ ޢަމަލުތަކުން ޖެހ

 ގައި ނިންމީ: 1995ވޯކިންގް ގްރޫޕުން  މައްސަަލައެއްގައި ބަންދުކުރި

ްކުރާ ްތިރާމިހނަޝީދާއި )އެހެން ނޫސްވެރިން( ބަންދުކުރީ، ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމަށް އ މުޙައްމަދު"

 މިކަން ކުރީ ެކަންޏެވެ.ގައި އފަރާތްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ތިބޭތީ އެއުރެންގެ ފާޑުކިޔަނިވި އަޑުތައް އޮބިއެޅުވުމުގެ ބޭނުމު

 ެފައި އޮތްިމަތިވއެޤައުމުގެ މުސްތަޤްބަލު އޮތްގޮތް ކަނޑައަޅާނެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހެއްގެ އިންތިޚާބު ކުރ

ލެއްކަން ި ޢަމަީހުން ބަންދުކުރި ކުރުމަކީ އެއްވެސް ޤާނޫނީ ހަމައެއްްނެތި ކުރދަނޑިވަޅުގައެވެ. ވީމާ މި މ

 19 ޓްސްގެން ރައިޔުނިވާސަލް ޑެކްލަރޭޝަން އޮފް ހިޔުމައެނގެއެވެ. އެހެނީ އެމީހުން ހަމައެކަނި ކުރި ކަމަކީ 

ގެ ނަ މާއްދާވަ 19 ޓްސްގެދަ އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮވެނަންޓް އޮން ސިވިލް އެންޑް ޕޮލިޓިކަލް ރައިވަނަ މާއްދާއާއި، 

ް ންވާކަމެެއް ބޭނުދަށުން، އެމީހަކު ދެކެން ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް ދުށުމުގެ މިނިވަންކަމާއި، އެމީހުން ހާމަކުރަނ

 ހާމަކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޙައްޤު ފަރިތަކުރުމެވެ". 

ސް ނިޔާގެ އަވަވާތީ، ކޮށްފައިފަރިތަ ފަރާތުން ނަޝީދުގެހާމަކުރަން ބޭނުންވާކަމެެއް ހާމަކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޙައްޤު ވީމާ، 

ަހަރުގެ އ 13ްޗަށް ގެ މައބީދައިން އޭނާގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުކޮށް، ޢަދްލުއިންސާފަށް މަލާމާތްކުރި ޝަރީޢަތެއްގައި އޭނާ

ޑު ޞައްޙަ އަ ރަސީގެޖަލު ހުކުމެއް އިއްވީއެވެ. އޭނާއަށް ހުކުމްކޮށް ޖަލަށްލުން ފެނިގެންދަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިމޮކް

 މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައެވެ.  ކަނޑުވާލުމަށް ކުރި

B. ްޖަމާޢަތްހެދުމުގެ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާސީ ގޮތުން ބައިވެރިވުމުގެ މިނިވަންކަމަށް އަރައިގަތުނ  

އްޖޭގެ ރާުރުމަކީ ދުކުރިކނިސްބަތްވާތީ، އޭނާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށް ބަން ނަޝީދުދިކޮޅު ޕާޓީކަމުގައިވާ އެމް.ޑީ.ޕީއަށް އި

ކަމާ ޚިލާފު ެ މިނިވަންިވުމުގޤާނޫނުގެ ދަށުންނާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޤާނޫނުގެ ދަށިން ލިބިދީފައިވާ ޖަމާޢަތް ހެދެމާއި ބައިވެރ

 ޢަމަލެކެވެ. 
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ާޢަތް ރާތްތަކާއެކު ޖަމއެހެންފަ ( ވަނަ ނަންބަރުގައި ވަނީ "ކޮންމެ މީހަކަށްމ1ެވަނަ މާއްދާގެ ) 22އައި.ސީ.ސީ.ޕީ.އާރުގެ 

 ހެދުމުގެ ޙައްޤު" ލިބިގެންވާކަމަށެވެ. 

 

ިމޮކްރެޓިކް ޔިތުންގެ ޑެހިރައްވަކިން އަމާޒުކޮށްފައިވަނީ އޭނާއަކީ އެންމެބޮޑު އިދިކޮޅު ޕާޓީކަމަށްވާ ދިވ ނަޝީދަށްސަރުކާރުން 

އް އި އެނަިފަރާތަކީ އެމް.ޑީ.ޕީ ވުޖޫދަށް ގެޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވާ މީހަކަށްވާތީކަން ސާބިތުވެއެވެ. ހުށައެޅ

 ން ދެކެނީުަރުކާރސމުއައްސިސުކަމުގައިވާއިރު، އެ ޕާޓީގެ އެހެން ލީޑަރުންނާއެކު ގަވައިދުން މަޖިލިސްކުރައްވައެވެ. 

ބޫލު އިދިކޮޅު ެންމެ މަޤްއއޮތް  އެމް.ޑީ.ޕީއަކީ ސަރުކާރުގެ ވެރިކަމަށް އޮތް ބިރެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އެ ޕާޓީއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ަޖިލީހުގައި މރައްޔިތުންގެ ، ގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އެމް.ޑީ.ޕީއިން ކާމިޔާބުކުރުމުގެ އިތުރުން 2008ެ. ޕާޓީކަމުގައި ވާތީވެއެވ

 ދެވަނައަށް އެންމެ ގިނަ ގޮނޑި ނިސްބަތްވަނީ އެމް.ޑީ.ޕީއަށެވެ. 

 

 ރުިޔާސީ ފިކުސޭނާގެ އޭނާ ހިތްޕުޅާވާ ސިޔާސީ ޕާޓިއަކާ ގުޅިވަޑައިގަތުމާއި އެ ޕާޓީ މެދުވެރިކޮށް އ ނަޝީދުގެ ފަރާތުން

އި އޭނާގެ ުން އޭނާއާަރުކާރރާފަށުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭކަންކަމަށްވާއިރު، ނިޒާމީގޮތެއްގައި ސފާޅުކުރުމަކީ އޭނާގެ ޙައްޤުގެ ފޯ

ސީ އުމުގެ ސިޔާޤަން، ެ. އިސްވެ ނަންގަނުވުނުފަދައިސިޔާސީ ޕާޓީގެ މެންބަރުންނާ ދެކޮޅަށް ދަޢުވާކޮށް ޖެއްސުން ކުރެއެވ

 ެ ފަރާތްތަކުގެ ބައިވެރިވުމަށް އޮބިއެޅުވުމުގެ ގޮތުންނެވެ. މަސްރަޙުގައި އ

 

ނޭޅި ކާރު ކެނޑިއި ސަރުޙައްޤު، އޭނާ ފަރިތަކުރާތީ އެކަމަށް އަރައިގަތުމުގަ ޖަމަޢާތްތަކާ ގުޅުމުގެލިބިފައިވާ  ނަޝީދަށް

 ގޮތުގައި ބަރެއްގެީގެ މެންޕާޓ ސިޔާސީގައި،  2015މާޗް  30ހަފްތާފަހުން،  2ޙުކުމްކުރިތާ  ނަޝީދަށްކުރިއަށް ދެއެވެ. 

ާ ޤާނޫނެއް ިބިގެނެއްނުވލ މީހަކަށް ހުންނަ ބަންދުކުރެވިފައި ޖަލުގައި ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި ހުކުމެއް ،ހައްގު ހުރުމުގެ

 ހުކުމެއް ،ހައްގު ުގެހުރުމ ގޮތުގައި ފަރާތެއްގެ މަސްއޫލުޕާޓީގެ  ސިޔާސީސަރުކާރުން ފާސްކުރިއެވެ. އަދި މި ޤާނޫނުގައި 

 ޅުނެެވެ.  ެސް ކަނޑައެލިބިގެނެއްނުވާ ގޮތަށްވ މުއްދަތުގައި ހުންނަ ބަންދުކުރެވިފައި ޖަލުގައި ންފީޒުކުރުމަށްޓަކައިތަ

 

ހެދުނު  ުވެގެންބާ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީން ބުނެފައިވަނީ "މިއީ ކަނޑައެޅިގެން މރ.ނަޝީދަށް ޓާގެޓމިކަމާމެދު 

ިއްލު ުނު މުސްތަޤނެރން ުފެންނަ" ކަމަށެވެ. ހަމަމިއާއެކު އެސޯސިއޭޓަޑް ޕްރެސްއިޤާނޫނެއްގެ ގޮތުގައި މެނުވީ މި ޤާނޫނު ނ

ި" މިހެން ްކޮށްފމީޑިޔާ ރިޕޯޓެއްގެ ސަރުޚީގައި "އާ ޤާނޫނަކުން ޕާޓީގެ މެންބަރަކަށްވުމުން ކުރީގެ ރައީސް މަޙްރޫމ

ަކައި ޮށްލުމަށްޓބޭރުކ ހުން ކުރީގެ ލީޑަރުލިޔެފައިވެއެވެ. އަދި އަލްޖަޒީރާގެ ރިޕޯޓުގެ ސުރުޚީގައި އޮތީ "ސިޔާސީ މަސްރަ

 ރާއްޖޭގައި ޤާނޫނެއް ފާސްކޮށްފި" މިހެނެވެ. 

 

އާ ޚިލާފު ޢަމަލެކެވެ. އެ ވަނަ މާއްދާ 22މިފަދަ ޤާނޫނެއް ހެދުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި އައި.ސީ.ސީ.ޕީއާރުގެ 

ިމެނެއެވެ. ީ ހެދުން ހސީ ޕާޓލިއްބައިދެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ސިޔާ މާއްދާގައި އެހެން ފަރާތްތަކާއެކު ޖަމާޢަތްހެދުމުގެ ޙައްޤު

ަނީ "ސިޔާސީ ކަންކަމާއި ގައި ބަޔާންކުރ 25(57ނަންބަރު ) ަކުގެޢާންމު ފާހަގަކުރުންތ އައި.ސީ.ސީ.ޕީ.އާރުގެމީގެ އިތުރުން 

ަމާޢަތް ހެދުމުގެ ގޮތަަށް، ޖިމެނޭުގެ ޙައްޤު ހރައްޔިތުންގެ ކަންކަމާގުޅޭ ޖަމްއިއްޔާތަކާއި ޖަމާއަތްތައް އުފެއްދުމާއި ބައިވެރިވުމ

މާއްދާ"  2ައި ގެންދެވޭ އެކުއެކީގ )ވެރިކަން ހިންގުމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ޙައްޤު( އާވަނަ މާއްދާ 25ޙައްޤަކީ މުޢާހަދާގެ 

 ކަމަށެވެ. 

 

ގޮތް ވެރިނުވެވޭބައި ެއްގައިމައްޗަށް ކުށް ސާބިތުކުރުމާއި ބަންދުކުރުމުގެ ވާސިޠާއިން އޭނާއަށް ސިޔާސީ ޕާޓީއ ނަޝީދުގެ

ި ބިދޭސީ ސީ އަދހެދުމަށްޓަކައި، މިދެންނެވި ޤާނޫނު ފާސްކޮށްގެން ސަރުކާރުން އަނެއްކާވެސް އެ އަރައިގަންނަނީ ދޭ

 ޤާނޫނުގައި ލިއްބައިދޭ ޖަމާޢަތްހެދުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޙައްޤަށެވެ. 
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ށް މީހަކަ ންނަހު ވިފައިބަންދުކުރެ ޖަލުގައި ީޒުކުރުމަށްޓަކައިތަންފ ހުކުމެއްްދުގައި، އިހުގައި ސަރުކާރުން ހުށައެޅި ރައ

ހަފްތާގެ  ާ ދެތިންޙުކުމްކުރިތ ނަޝީދަށްލިބިގެނެއްނުވާ ޤާނޫނު ފާސްކުރީ  ސިޔާސީ ޕާޓީގެ މެންބަރަކަށްވުމުގެ ޙައްޤު

 ންކަމުގައިެން ނޫކޮށްގޓާގެޓު ނަޝީދަށްތެރޭގައިކަމަށް ސަރުކާރުން އިޢުތިރާފުވެއެވެ. ނަމަވެސް އެ ޤާނޫނު ފާސްކުރީ 

ދި އެ ފައެވެ. އަފޭލިވެ ނަމަވެސް މި ޒުވާބު ނަފީކުރާނެ ހެއްކެއް ދެއްކުމަށް ސަރުކާރު އޮތީ މުޅިންސަރުކާރުން ބުނެއެވެ. 

ސަބަބެެއް  ުރި އެހެންފާސްކ ޤާނޫނުގެ މުވާލާތާމެދު ސުވާލުއުފެދިފައިވާއިރު، އެކަަން އޮޅުންފިލުވާދިނުމަށް ނުވަތަ އެ ޤާނޫނު

 އްކުމަށް ސަރުކާރު ނުކުޅެދިފައިވެއެވެ. ދެ

 

C. ިޔާސީގޮތުން ބައިވެރިވުމުގެ ޙައްޤު ނިގުޅައިގަތުންސ 

ަން ހިންގުމުގައި ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ވެރިކ 25 .އާރުގެީއައި.ސީ.ސީ.ޕމައްޗަށް ސަރުކާރުން ހުކުމްކުރީ،  ނަޝީދުގެ

ޤޫބާތެއްގެ ތީ ދިން އުައްވާރފަރިތަކު އޭނާވުމުގެ ޙައްޤު ްތިޚާބުހުރަސްތައްނެތި އިނ ބައިވެރިވުމުގެ ޙައްޤާއި، އެކަށީގެންނުވާ

ެދުވެރިކޮށް ެ ޙައްޤު މރިވުމުގއދ.ގެ ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީ ބަޔާންކުރާގޮތުގައި، ވެރިކަން ހިންގުމުގައި ބައިވެގޮތުގައެވެ. 

ތެއްގެ ަތަ ރައްޔިާއި، ނުވަޝްވަރާކޮށްގެންނންނާ މރައްޔިތުން ތަމްސީލުކުރާ މަންދޫބުބަހުސްތަކުގެ ވާސިޠާއިންނާއި، "އާންމު 

ުފޫޒުފޯރުވުމުގެ ންކަމަށް ނުގެ ކައަމިއްލަ ހައިސިއްޔަތުން އިންތިޒާމްވެގަތުމުގެ ކުޅަދާނަކަން މެދުވެރިކޮށްގެން، ވެރިކަންހިންގުމ

 ގެ މިނިވަންކަމާއިްވެ އުޅުމު، އެއިބާރު ލިއްބައިދެއެވެ. އަދި މިފަދަ ބައިވެރިވުމަށް ވާގިލިބެނީ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމާއ

 ޖަމާއަތްހެދުމުގެ މިނިވަންކަން ކަށަވަރުކޮށްގެން" ކަމަށެވެ. 

 

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ )އެމް.ޑީ.ޕީ( ގެ މެންބަރެއްގެ މައްޗަށް ސަރުކާރުން ހުކުމްކުރީ،  ނަޝީދުގެވީމާ، 

ުން، ޤައުމުގެ ވެރިކަން ހިންގުމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ޙައްޤު އޭނާ ހައިސިއްޔަތުންނާއި، އެ ޕާޓީގެ ލީޑަރުގެ ހައިސިއްޔަތ

ވަނަ މާއްދާއާ  25ފަރިތަކުރާތީ، އެކަން ހުއްޓުވަން އެޅި ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ވީމާ މި ޢަމަލަކީ އައި.ސީ.ސީ.ޕީއާރުގެ 

 ޚިލާފު ޢަމަލެކެވެ. 

 

 12 ،ހައްގު ގެހުރުމު އިގޮތުގަ ފަރާތެއްގެ މަސްއޫލުާޓީއެއްގެ ޙުކުމާ ވިއްދައިގެން، ސިޔާސީ ޕ ނަޝީދުގެ މިކަން ސާބިތުވަނީ

ެއް ްނުވާ ޤާނޫނލިބިގެނ ަށްމީހަކ ހުންނަ ބަންދުކުރެވިފައި ޖަލުގައި ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި ހުކުމެއް މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގު

ވެސް ދާފައިވަނީވާގޮތް ހަޝަރުޠުހަމަނު ރައީސްކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ނަޝީދު ،މީގެ މާނައަކީސަރުކާރުން ފާސްކުރުމުންނެވެ. 

ި ގައ 2018ް ޮގަސްޓޤާނޫނާ ޚިލާފަށްކަމުގައި އދ.ގެ ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީން ފާސްނުކުރާނަމަ، އ ބައިނަލްއަޤްވާމީ

  ކުރިމަތިނުލެވުމެވެ. ނަޝީދަށްބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި 

 

ށް ކުށް ޗަާގެ މައްާއި، އޭނުކުރުމާއި، އޭނާގެ މައްޗަށް ޝަރީޢަތްކުރުމހައްޔަރ ނަޝީދުނަތީޖާއަކީ، މަންޠިޤީ  މިކަމުން ނެރެވޭ

އުޅުއްވާ  ގަވައިގެންސްނަންސާބިތުކުރުމާއި، ހުކުމްކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ، އޭނާގެ އަޑުކަނޑުވާލުންކަން އެނގުމެވެ. އަދި އޭނާ އި

ސެޖެއް ަޑުސާފު މެއަ އަދި ން، ފިސާރި އަޑުގަދމައްޗަށް ޙުކުމްކުރުމު ނަޝީދުގެޑިމޮކްރެޓިކް ހަރަކާތުގެ ކަރަށް ފިތާލުމެވެ. 

 ެވެ.  ުދެވޭނެކަމއެއް ނރައްޔިތުންނަށް ރައްދުވެއްޖެއެވެ. އެއީ ރައީސް ޔާމީނުގެ ވެރިކަމާ ދެކޮޅުހަދާ ފަރާތްތަކަށް ޖާގަ

 

ބުނަނީ  ް،ކުރިމަތި ނުލެވޭނެކަމުގައި ސަރުކާރުން ބަޔާންކުރަމުނ ނަޝީދަށްއޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ގައި  2018

މުގެ ޙުކުމްކުރު އޭނާއަށް، މިކަމުގައި އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއް ނެތްކަމަށެވެ. އެހެނީ ޤާނޫނުއަސާސީގައި އެ ޝަރުޠު ހިމެނުނީ

މި ހުއްޖަތަކީ ޕޮއިންޓުން މުޅިން ކައްސާލާފައިވާ ގައި ޤާނޫނު އަސާސީ ފާސްކުރި އިރުގައިކަމަށެވެ.  2008 ،މާ ކުރިން
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ކުރިމަތި  އޭނާއަށްޤާނޫނުއަސާސީގައި ވަކި ޝަރުޠުތަކެއް ހުރެގެން  ،ގައި އަރާރުން އުފެދިފައި މި ވަނީހުއްޖަތެކެވެ. މިތަނު

މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުކުރުމަށްފަހު، އެ ކުށާ މަތިކޮށް  ނަޝީދުގެނުލެވިގެނެއް ނޫނެވެ. ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް 

 އަށް ހުރަސްއަޅާފައިވާތީވެއެވެ. ކެންޑިޑަސީ އޭނާގެޝަރުޠުހަމަނުވާކަމަށް ހަދައި، 

 

 

V. ުއެންޑް ސިވިލް އޮން ކޮވެނެންޓް އިންޓަނޭޝަނަލް މައްސަލައިގައި ބަންދުކުރި ނަޝީދު މުޙައްމަދ 

 އުރެދުން މާއްދާއަށް ވަނަ 25އަދި  22 ރައިޓްސްގެ ޕޮލިޓިކަލް

 ުންީދުގެ ފަރާތނަޝއި ް ރައިޓްސް ކޮމިޓީގަޝަކުވާގެ އިބްތިދާއީ ހުއްޖަތްތަކަށް ޙަވާލާދިނުމަށް އދ.ގެ ހިޔުމަނ ނަޝީދުގެ

 އެދެމެވެ. އެބައިތަކަކީ:

 

  ްސެކްޝަނI  ެގC – ންދާ ަށް ހިނގަމުސިޔާސީގޮތުން ބައިވެރިވުމުގެ ޙައްޤާއި ޖަމާޢަތް ހެދުމުގެ ޙައްޤާ ޚިލާފ

 އަށް( 11ން  9ހުރަސްތައް )ޞ. 

  ްސެކްޝަނII–  .އަށް( 20އިން  11ޤާނޫނީ ތަޙްލީލު )ޞ 

 

ގައި  2012ށް ދެކޮޅަ ނަޝީދާގައި ބުނެފައިވަނީ  163ން  161ފާހަގަކުރުންތަކުގެ ފެރެގްރާފް ނަންބަރު  ސަރުކާރުގެ

ަމަލުގެ ޢރެވުނު "ކުށް ނުކުރާ މީހުން ހައްޔަރުކުރުމުގެ" ކުށުގެ ދަޢުވާ ކުރީ އޭނާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކު ،އުފުލި

ާރުން ރުކަސއެއަށްފަހު  ަރާތަކެއް" ކުރުމަށް ފަހުގައިކަމަށެވެ.މެދު ގިނަ މަޝްވއާ"ސީރިއަސްކަމާއި އެއިން ނުކުތް ނާތީޖާާ

ޫލު، ުމުގެ އުޞދައުވާ އުފުލުމުގައިވެސް މިނިވަންކަމާއި ވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެހގައި "ޓެރަރިޒަމްގެ"  2015ބުނަނީ 

ަޤްޞަދެއް ވަކި މ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރީ ސިޔާސީގޮތުން ނަޝީދުގެޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ގެންގުޅުއްވިކަމަށެވެ. އަދި 

ް ރުކާރުނއުފުލި ޝަކުވާ، ވަރަށް ނިހާއީ ގޮތަކަށް ސަ ނަޝީދުގެ ފަރާތުންހާސިލުކުުރުމުގެ ބޭނުމުގައިކަމަށް 

އް، އަމިއްލަ ާރެކބޭރުގެ ސަރު އިންކާރުކޮށްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް މި އިންކާރަށް ވާގިދޭ އެއްވެސް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމާޢަތެއް،

 ީޑިޔާގެ މަޞްދަރެއް ސަރުކާރަށް ދެއްކިފައެއް ނުވެއެވެ.  ޖަމާޢަތެއް ނުވަތަ މ

 

ށް ްކުެއް ކުށސަރުކާރުން ޞައްޙަގޮތުގައި ބުނެފައިވަނީ ބައ ހުރި ޕެރެގްރާފްތަކުގައި އަށް 169ން  167 ނަންބަރު

ނަޝީދުގެ ެ. ެެއް ނޫނެވއާހަކަސާބިތުވެއްޖެނަމަ ރައީސްކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ޝަރުޠު ހަމަނުވާނެކަމަށެވެ. މިއީ އަރާރުންވެވޭ ވ

 ާ ޚިލާފަށްއ.އާރު މި ބުނަނީ ރިޔާސީ ކެންޑިޑަސީއަށް އޭނާ ޝަރުޠުހަމަނުވާގޮތް ހަދާފައިވަނީ އައި.ސީ.ސީ.ޕީ ފަރާތުން

ިތުކޮށް، ށް ސާބކަމަށެވެ. އެއީ އެކަން ކުރީ އެއްވެސް ޤާނޫނީ ހަމައެއްނެތި އޭނާ ހައްޔަރުކޮށް، ޝަރީޢަތްކޮށް، ކު

 ގައި ވާތީއެވެ. ޙުކުމްކޮށްގެންކަމު

 

 ހުކުމެއް ،ހައްގު ހުރުމުގެ ގޮތުގައި ޕާޓީގެ މެންބަރެއްގެ ސިޔާސީއަށް ހުރި ޕެރެގްރާފްތަކުގައި،  181ން  170ނަންބަރު 

ޤާނޫނެއް ސަރުކާރުން ފާސްކުރިކަމަށް  ނުލިބޭ މީހަކަށް ހުންނަ ބަންދުކުރެވިފައި ޖަލުގައި ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި

މި އިޞްލާހުގެ . ނަމަވެސް "މި ޤާނޫނު ތަޠްބީޤުކުރެވެނީ ހުރިހާ ކުށްވެރިންގެ މައްޗަށްކަމުގައިވާއިރު، އެއްބަސްވެފައިވެއެވެ

ކަމުގައި ވާންޖެހޭގޮތެއް" ނޭނގޭކަމުގައި ސަރުކާރުން ބުނެއެވެ. ނަމަވެސް އެންމެނަށް ނަޝީދުހަމައެކަނި ޓާގެޓަކީ 

 ިގޮތުގައި، މި ޤާނޫނު މުވާލާތްކުރިރު ޚަބީރުންވެސް ރިޕޯޓުކުރއެނގިފާޅުވެގެންވާ ގޮތުގައި، އަދި ވަރަށް ގިނަ މުޢުތަބަ

މައްޗަށް ކުށްސާބިތުވި މޯހިރުގައި، އޭނާއަށް ޓާގެޓުކުރުންކަން ސާފުކޮށް  ނަޝީދުގެދަނޑިވަޅުން، މި ޤާނޫނުގެ ބެނުމަކީ 

ށުން ދައުލަތުގެ މައްޗަށް ވަނަ މާއްދާގެ ދަ 25ވަނަ މާއްދާއާއި  22ދޭހަވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އައި.ސީ.ސީ.ޕީ.އާރުގެ 
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ލާޒިމުކުރާ ވާޖިބުތަކާއި މި ޤާނޫނާ އެއްހަމަވާގޮތެއް ކިޔާދިނުމަށް ސަރުކާރަށް ނުކުޅެދިފައިވެއެވެ. އަދި އދ.ގެ ހިޔުމަން 

 އިން މި މާއްދާތައް މާނަކުރާގޮތާ އެއްގޮތްތޯވެސް ސަރުކާރަށް އޮޅުންފިލުވާ ދެވިފައެއް ނުވެއެވެ. ރައިޓްސް ކޮމިޓީ

 

ޖަލު  ެނަޝީދުގީ، އަށް ހުރި ޕެރެގްރާފްތަކުގައި ސަރުކާރުން މަލާމާތުގެ ރާގުގައި ބުނެފައިވަނ 184ން  182ު ނަންބަރ

މުޅި ، ބިއްޖެނަމަެންސީ ލިޖަލުގައި ވޭތުކުރުމަށްފަހު ކްލެމެންސީއަށް އެދެވިދާނެކަމަށެވެ. އަދި މިގޮތުން ކްލެމ ¼ޙުކުމުގެ 

 ުޠު ހަމަވާނެކަމަށެވެ. އަހަރެއްވުރެ އަވަހަށް އޭނާގެ ޝަރ 16ުރިހަމަވާން ނަގާ ޖަލު ޙުކުމް ވޭތުކުރަންޖެހޭނަމަ ޝަރުތު ފ

 

ުން ބުނެދީފައެއް ގެ )ޒ( ގައި ބަޔާންކުރާ ވާހަކަ ސަރުކާރވަނަ މާއްދާ 115ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސީސީގެ ނަމަވެސް 

ްދެވެނީ ލުއިކޮށ ަބުއަދ ،މާއިދިނު މަޢާފް ގެމަތީންގޮތު ޤާނޫނުގައިވާނުވެއެވެ. އެ އަކުރުގައިވަނީ "ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް، 

 ްގެވަކިފަރުދުނވަކި ،ެއިންމީހުންގެތެރ ނެތް ފުރުޞަތެއް އިތުރު އިސްތިއުނާފްކުރުމުގެ ،ޙުކުމްކޮށްފައިވާ ޖިނާއީކުށްތަކުގައި

ޤާނޫނީ  ުރިހާ ދޭސީހންއޮތް ބެމިމައްސަލައިގައި ލިތަކުރާރުކޮށް ބުނެފައިވަނީ  ނަޝީދުގެ ފަރާތުންކުށަށް" ކަމަށެވެ. މިގޮތުން 

ސުޕްރީމް  ެ މައްސަލަްމުމުގފަރުވާއެއް އަވަދިވެއްޖެކަމަށެވެ. އެހެނީ އޭނާގެ އިސްތިއުނާފު ބަލައިގަތުމާމެދު ވަކި ގޮތެއްނިނ

ެ ޭނާގއކަމުގައިވިއަސް އަހަރު ބައި ވެއްޖެއެވެ. އަދި އެ ކޯޓުން އެ މައްސަލަ ބަލަން ނިންމި 2ކޯޓުގައި ދިގުލާތާ މިހާރު 

 ކޮޅަށް މައްސަލަ ނިމުމަކީ މުސްތަޙީލު ކަމަކަށްވާތީވެއެވެ. 

 

 ށެވެ. ވީމާޮތްކަމައނިހާއީ އިސްތިއުނާފު އަދިވެސް ނުކޮށް އެބަ  ނަޝީދުގެމިއާ ޚިލާފަށް ސަރުކާރުން އަދިވެސް ބުނަނީ 

ެ އައި، ހަމަ ބުނެފ ކަމަށްއަދިވެސް ރިޔާސީ މަޢާފެއް ލިބިދާނެ ނަޝީދަށްސަރުކާރުގެ ފާހަގަކުރުންތަކުގެ އެއް ތަނުގައި 

ބުނުމުން،  ނުވާކަމަށްޮށްފައިއަދިވެސް އިސްތިއުނާފުގެ ހުރިހާ މަރުހަލާއެއް ގިރާކ ނަޝީދުގެ ފަރާތުންރިޕޯޓުގެ އަނެއްތަނުގައި 

 މި ދެ ވާހަކަ އެބަ ތަޢާރަޞުވެއެވެ. 

 

 

VI.  ެިނުންވަކިވަކި ޕެރެގްރާފްތަކަށް ރައްދު ދބައެއް ސަރުކާރުގެ ފާހަގަކުރުންތަކުގ  

ޮތްގޮތަށް ނައްޞު އަ ްތަކުގެސެކްޝަންގައި، ސަރުކާރުގެ ފާހަގަކުރުންތަކުގެ ހޮވާލެވޭ ވަކި ޕެރެގްރާފްތަކެއް، އެ ޕެރެގްރާފމި 

  ެއެވެ.ބަޔާންކުރެވޭނެއެވެ. އަދި އޭގެފަހުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްދު ބަޔާންކުރެވޭނ ދަށުރޮނގު ދަމާފައި

 

 

ި ިވިއަސް، މިކަމުގައގްރޫޕަށް ފޮނުވި ކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ރައްދެއް، ސަރުކާރުން ހުށައެޅވޯކިންގ  ނަޝީދުގެ ފަރާތުން. 61

 ހުށައެޅުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮފައިވަނީ ނުހަނު ކުޑަކޮށެވެ. ނުވަތަ ނުވެސް ކުރެއެވެ. 

 

 .Mohamed Nasheed vވޯކިންގްެގްރޫޕްެއޮންެއާބިޓްރަރީެޑިޓ ންޝަންއިންެބ ލިެކަނޑައެޅިގެން ދޮގު އިލްޒާމެކެވެ.  މިއީ

The Government of the Maldives. ެްެމަސައްކަތ ެވަގުތާއި ެިގނަ ެނުހަނު ެގްރޫޕުން ެއ  ެމައްސަަލއަށް މި
 ހޭދަކޮށްފައިވ އ ވ .ެ

 

މައްސަލާގައި ވޯކިންގް ގްރޫޕުން ނިންމިގޮތް އިއުލާނުކުރުމާ ވިދިގެން، ވޯކިންގް ގްރޫޕުގެ ނަޒާހަތްތެރިކަމާ މި ދެންނެވި 

ޙުކުމް ކުރީ ރަގަޅަށްކަމުގައި ބުނެ އެކަން ދިފާޢުކުރަން  ނަޝީދަށްކާރުން ހަމަލާދޭން ފެށިއެވެ. އެއީ ދެކޮޅަށް ސަރު

ސަރުކާރުން ކުރިމަތިކުރި ޒުވާބުތައް ވޯކިންގް ގްރޫޕުން ޤަބޫލުނުކުރުމާ ގުޅިގެންނެވެ. ފަހެ، ދެފަރާތުގެ ޒުވާބުތަކަށް ނުހަނު 

ޫޕުން ރިޢާޔަތްކޮށް، ސަރުކާރުން ހުށައެޅި ހުއްޖަތްތައް ތަކުރާރުކޮށް ނަފީކުރަމުން ހިމުންކަމާއެކު ވޯކިންގް ގްރ ،ތަފްސީލުކޮށް
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ދިޔަދިޔުމަކީ، މެދުވެރިވެގެން މި އުޅޭ ޙާލަތާމެދު ވޯކިންގް ގްރޫޕުން ހިންގި ފުން ތަހުލީލުގެ ސަބަބުން ވީކަމެކެވެ. މި 

ި ދުއްވާލެވުނެވެ. އަދި ކިއެއްތަ، ސަރުކާރުގެ ކޭސް، އިތުބާރުގެ ފިޔަންކަށތަހްލީލުން ސަރުކާރުގެ ހުށައެޅުންތަކަށް އޮތް 

އެހާބޮޑަށް ނާކާމިޔާބުވީ އައި.ސީ.ސީ.ޕީ.އާރުގެ ދަށުން ހުށައެޅިފަތާތަށް ލިބިދޭ ޙައްޤުތަކަށް ސަރުކާރުން އެހާ ބޮޑަށް 

ާއި، ޙުކުމްކުރިގޮތާއި، ހައްޔަރުކުރިގޮތާއި، ޝަރީޢަތް ހިންގިގޮތާއި، ކުށް ސާބިތުކުރިގޮތ ނަޝީދުއަރައިގެންފައިވާތީވެއެވެ. 

އިސްތިއުނާފުގެ މަރުހަލާ ގެންދިޔަ ގޮތުންނެވެ. މި ހުރިހާ އުރެެދުންތައް ހޮތީ ނުހަނު ތަފްސީލުކޮށް ފަންވަތުގައި ލިޔެވިފައެވެ. 

 މީުން ފެށިގެންގޮސް، އެތައް ގިނަ ބޭރުގެ ސަރުކާރުތަކާއި، ބައިނަލްއަޤްވާކޮމިޝަނަރ ހައި ޙައްޤުތަކާބެހޭ އިންސާނީ ގެ. އދ

ޖަމްއިއްޔާތަކާއި، މުސްތަޤިއްލު މީޑިޔާތަކުގައި ރިޕޯޓު ކުރެވިފައެވެ. އަދި ވޯކިންގް ގްރޫޕަށް ސަރުކާރުން ހުށައެޅި 

ހުއްޖަތްތަކަށް ވާގިދޭ މިނިވަން ހެއްކާއި ލިއެކިޔުން ހުށައެޅުމަށް ސަރުކާރަށް ނުކުޅެދުމުން މި މައްސަލަ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް 

 ނިމިގެން ދިޔައީއެވެ. 

 

 292ޞަފްޙާއާއި  55ޮތީ އމިއަށްވުރެ މުޢައްޔަނުކޮށް ބުނާނަމަ، ވޯކިންގް ގްރޫޕަށް އަޅުގަނޑުމެން އުފުލި ޝަކުވާގައި  ދިއަ

ޖަދުވަލެވެ. ދެން  48 ޞަފްހާއެވެ. އަދި 111ޕެރެގްރާފް އެކުލެވޭ  444ފުޓްނޯޓެވެ. ސަރުކާރުން ހުށައެޅި ރައްދުގައިވަނީ 

މި ރައްދުގެ  ޯޓެވެ.ފުޓްނ 262ޞަފްޙާއާއި  44ލިޔުމުގައި އޮތީ ުގަނޑުމެން ހުށައެޅި ސަރުކާރުގެ ރައްދުގެ ރައްދަށް އަޅ

 ެއެވެ. އި އޮންނާނއިދީފަރައްދުގައި ސަރުކާރުން ހުށައެޅި ކަންކަމަށް، ޕޮއިންޓުން ޕޮއިންޓަށް ކުރިމަތިލައި، އޮޅުންފިލުވަ

 

އަން ފާސްކުރިއެވެ. އޮޕީނި 2015/33ޫޕުގެ ނަންބަރު ގައި އެ ގްރ 2015ސެޕްޓެމްބަރ  4ދެން މިއަށްފަހު ވޯކިން ގްރޫޕުން 

 28ން އެކަނިވެސް ޞަފްޙާއެވެ. މީގެ ތެރެއިން ސަރުކާރުން ދެކޭގޮތް ކިޔާދޭ 21ޕެރެގްރާފް އެކުލެވޭ  112މީގައި އޮތީ 

 ޞަފްޙާ ހޭދަކޮށްފައިވެއެވެ.  4ޕްރެގްރާފު އެކުލެވޭ ޖުމްލަ 

 

ިލްޒާމް ުރާކަމުގެ" އކ ނުވެސް ނުވަތަ ކުޑަކޮށްކަމަށާއި ނުހަނު ކޮފައިވަނީރިޢާޔަތް" ހުށައެޅުންތަކަށްވީމާ ސަރުކާރުގެ 

 އެޅުވުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ބޭއިންސާފީ ދޮގު ވާހަކައެކެވެ. 

 

 ނިންމުން

ގެ މާއި، އޭނާަތްކުރުހައްޔަރުކުރުމާއި، އޭނާގެ މައްޗަށް ޝަރީޢ ނަޝީދުވެ ނަންގަނެވުނު ތަފްޞީލުތަކުގެ އަލީގައި، އިސް

ަރީޢަތް އެވެ. މި ޝއެނގެ ންޞާފުން ހިންގި ޝަރީޢަތެއްގެ ނަތީޖާކަންޙުކުމްކުރި ކުރުމަކީ ބޭއި ށްސާބިތުކުރުމާއިމައްޗަށް ކު

ުގެ ޚިޔާލުތަކ ެ ސީޔާސީއަޑު ކަނޑުވާލުމަށެވެ. އޭނާގ ނަޝީދުގެރޭވުމަކުން  ހިންގިހިންގާފައިވަނީ ސިޔާސީ މަޤްޞަދެއްގައި 

ުނަ ުގެ ގިނަގރ.ޕީ.އާީ އަލުން އަނބުރާ އަތުވެދާނެތީވެއެވެ. ވީމާ އައި.ސީ.ސީސަބަބުންނެވެ. އޭނާގެ ސަބަބުން ޑިމޮކްރަސ

ސްކަމަށް މާ ރައީވީބަންދަކީ އެއްވެސް ހަމައެއްނެތި ކުރި ބަންދެއްކަން އެނގެއެވެ.  ނަޝީދުގެ މާއްދާތަކާ ޚިލާފަށް،

ޮތް އުކޮށްފައި ަހްރޫމމަރަކަށް ވުމުން ކުރިމަތިނުލެވޭގޮތް ހަދާފައިވުމާއި ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ލީޑ

 ް ކަމެއްކަމާއި އެއްވެސްވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައި އޮތ 25ވަނަ މާއްދާއާއި  22އޮތުމަކީވެސް އައި.ސީ.ސީ.ޕީ.އާރުގެ 

 ޤާނޫނީ ހަމައެއްނެތި ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަންވެސް އެނގެއެވެ. 
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