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I.

މައްސަލައިގެ ފަސްމަންޒަރު އަދި މި މައްސަލައަށް ހަމަ މިސާހިތު ރިޢާޔަތްކުރުމަށް ހިޔުމަން

ރައިޓްސް ކޮމިޓީގައި އެދުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙައްމަދު ނަޝީދު ("ހުށައެޅިފަރާތް") 7 ,އޮކްޓޯބަރ  2016ގައި ،އޮޕްޝަނަލް
ގ ދަށުން
ސ.ޕީ.އާރު) ެ
ޕްރޮޓޮކޯލް ޓު ދަ އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮވެނަންޓް އޮން ސިވިލް އެންޑް ޕޮލިޓިކަލް ރައިޓްސް (އައި.ސީީ .
އެކުލަވާލާފައިވާ އ.ދ.ގެ ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީއަށް ޝަކުވާ ހުށައެޅުއްވިއެވެ .އެ ޝަކުވާގައި ތުހުމަތުކުރައްވާފައިވަނީ،
ާފއިވާކަމަށެވެ .އެއީ
އޭނާ ދިވެހި ވެރިކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވުމުގެ ފުރުޞަތު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުން ("ސަރުކާރު") ހުއްޓުވ ަ
އައި.ސީ.ސީ.ޕީ.އާރުގެ  25ވަނަ މާއްދާ (ސިޔާސީގޮތުން ބައިވެރިވުމުގެ ޙައްޤު) އާއި 22 ،ވަނަ މާއްދާ (ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި،
ޖަމާޢަތްތަކުގައި ޙަރަކާތްވުމުގެ ޙައްޤު) އާ ޚިލާފަށް ،ޤާނޫނީ ހަމައެއްނެތި އޭނާ ހައްޔަރުކޮށް ،ޝަރީއަތްކޮށް ،އޭނާގެ މައްޗަށް
ައވެ.
ކުށް ސާބިތުކޮށް ،ޙުކުމްކޮށް ،ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ލީޑަރެއްގެ މަޤާމުގައި ނުހުންނެވޭނެ ގޮތް ހަދާފައިވާތީ ކަމުގ ެ
މި ހުށައެޅުމާ ވިދިގެން ،މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްސަލައިގެ އަސާސްތަކާއި ހެކީގެ މަޤްބޫލިއްޔަތާމެދު ދިވެހި ސަރުކާރުން
ހުށައެޅި ފާހަގަކުރުންތަކުގެ މައްޗަށް ރައްދެއް ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވުމަށް އދ .ގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ހައި ކޮމިޝަނަރގެ
އޮފީހުން 18 ،ޑިސެމްބަރ  2017ގައި އެދިވަޑައިގަތެވެ .އދ.ގެ ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީގެ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންގެ
ލަފާގެމަތިން ،މި ރައްދު ފޮނުވުމަށް ދީފައިވާ ސުންގަނޑިއަކީ  19ފެބްރުއަރީ  2018ކަމުގައިވިއަސް ،މި ރައްދު އަވަހަށް
ހުށައެޅިފައި މިވަނީ  2018ގެ މާޗް-އެޕްރީލްގެ ސެސަޝަނަށް މި މައްސަލަކަމުގައިވާ ކޮމިއުނިކޭޝަން ނަންބަރު
 2851/2016ތާވަލުކުރުމަށް ފަހިކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ.
މިފަދަ ކޮމިނިއުކޭޝަނެއްގެ މައްޗަށް އދ.ގެ ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީން ރިޢާޔަތްކުރުމަކީ ،މި ފަހަރުގެ ސެޝަނުގައި ،މި
މައްސަލައަށް އެ ކޮމިޓީން ރައުޔެއް ފާސްކުރާނެކަމުގެ ގަރަންޓީއެއްކަމުގައި ނުވިއަސް ،ނަޝީދުގެ ފަރާތުން ނުހަނު
އިޙްތިރާމާއެކު އެދެނީ އެފަދަ ފާސްކުރުމެއް މި ސެޝަނުގައި ފާސްކުރެވެން އޮތްނަމަ ،ކޮށްދެއްވުމަށެވެ .އެއީ ،ނަޝީދު
ނިސްބަތްވާ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ)ގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ މެއި 2018ގައި ބޭއްވުމަށް
ލފާކުރެވޭތީވެއެވެ.
ކަނޑައެޅިފައިވާތީވެއެވެ .އަދި ރާއްޖޭގެ ރިއާސީ އިންތިޚާބު  2018އޮގަސްޓް މަހު އޮންނާނެކަމަށް ަ
އދ.ގެ ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީން މިކަމާމެދު ރައުޔެއް ނެރުން ލަސްކޮށްފިނަމަ ،އޭގެ ނަތީޖާއަކަށް ވާނީ ،ހިނގަމުންދާ
ކަންކަމަށް އަރާހަމަނުކުރެވި މި މައްސަލަ ކައްސާލައިގެން ދިޔުމެވެ .އަދި ނަޝީދަށް މި ފަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި
ިނތިޒާރުކުރައްވަން ޖެހުމެވެ.
ކުރިމަތިލެއްވުމުގެ ފުރުޞަތު މަހްރޫމުވެ ،އަނެއްކާވެސް  5އަހަރުފަހުން އޮންނަ އިންތިޚާބަށް އ ް

II.

ސަރުކާރުގެ ފާހަގަކުރުންތަކާމެދު ނަޝީދުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ރައްދުގެ ދީބާޖާ

ތިރީގައި ނުހަނު ތަފްޞީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްދެވޭނެ ފަދައިން ،ނަޝީދު ހައްޔަރުކުރުމާއި ،އޭނާގެ މައްޗަށް ޝަރީޢަތްކުރުމާއި،
އޭނާގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުކުރުމާއި ،ޙުކުމްކުރުމާއި ޖަލަށްލުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ،އައި.ސީ.ސީ.ޕީ.އާރުގެ  9ވަނަ
މައްދާ (ޤާނޫނީ ހަމައެއްނެތި ހައްޔަރުކުރުން) 14 ،ވަނަ މާއްދާ (ޤަޟާއީގޮތުން ލާޒިމްކުރާ "ޑިޔު ޕްރޮސެސް" އުޞޫލުތައް
ލިބިދިނުމުގެ ޙައްޤު) 25 ،ވަނަ މާއްދާ (ސިޔާސީގޮތުން ބައިވެރިވުމުގެ ޙައްޤު) އާއި 22 ،ވަނަ މާއްދާ (ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި،
ޖަމާޢަތްތަކުގައި ޙަރަކާތްވުމުގެ ޙައްޤު) ،މި ޙައްޤުތަކާ ޚިލާފަށެވެ .މީގެ އިތުރުން ،މުޙައްމަދު ނަޝީދު ،ދިވެހި ވެރިކަމަށް
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ކުރިމަތިލެއްވުމުގެ ފުރުޞަތު ދިވެހި ސަރުކާރުން ހުއްޓުވާފައިވުމާއި ،ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ލީޑަރެއްގެ މަޤާމުގައި ނުހުންނެވޭނެ
ގޮތް ހަދާފައި އޮތުމަކީވެސް އައި.ސީ.ސީ.ޕީ.އާރުގެ  25ވަނަ މައްދާއާއި  22ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފު ކަންކަމެވެ.
މި މައްސަލައިގައި ދިވެހި ސަރުކާރުން އަޅުވާފައިވާ ވަކިވަކި އިލްޒާމްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ކުރިން ،ސަރުކާރުގެ
ފާހަގަކުރުންތަކުގައިވާ ގިނަގުން އާންމު އުނި ސިފަތަކާމެދު އެއްޗެއް ބުނެލުން މުހިންމެވެ.
ފުރަތަމަ ކަމަކީ ،ސަރުކާރުގެ ރައްދުގެ ދިގު ފަލީތާގެ ހަމައެކަނި ބޭނުމަކީ މައްސަލައިގެ މައުޟޫޢީ ކަންކަމުގެ ބޭރަށް
ސަމާލުކަން ގެނައުންކަމުގައި ދެކޭނެ ޖާގަ އޮތުމެވެ .މިގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާންމު ސިޔާސީ މަސްރަހާގުޅޭ ކަމާނުގުޅޭ އެތައް
ވާހަކައެއް ގެނެސްފައިވެއެވެ .މިސާލަކަށް ސަރުކާރުގެ ފާހަގަކުރުންތަކުގެ ޕެރެގްރާފް  10ން  31އަށް ލިޔެފައި އޮތީ،
ބނުމަކީ ފައިދާނުކުރަނިވި
ނަޝީދު ރައީސްކަމުގައި ހުންނެވިއިރާގުޅޭ ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު ކަމާނުގުޅޭ މައުލޫމާތެވެ .ހަމައެކަނި ޭ
އައްޔެއްގައި އޭނާ ދައްކުވައިދިނުމެވެ.
ދެވަނަ ކަމަކީ ،ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރި ކުށް ،އޭނާގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެފައިވާ ކަމުގައި ސަރުކާރުން ބުނާ ބުނުމެވެ.
މިއީ ޙަޤީޤަތެއްނޫނެވެ .އެހެނީ އެ ދަޢުވާގެ މައިގަނޑު އަސާސަކީ "ގަދަކަމުން މީހަކު ފޮރުވުމުގެ ޓެރަރިޒަމް"ގެ ޢަމަލެއް
ނަޝީދުގެ ފަރާތުން ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރުންކަމުގައިވާއިރު ،ޤާޟީ ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު ހައްޔަރުކުރުމަށް ނަޝީދުގެ ފަރާތުން
ހށައަޅާފައެއް
އަމުރުކުރިކަމުގެ މުޢައްޔަނު ލިޔުމެއް ނުވަތަ ހެއްކެއް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އެއްގޮތަކަށްވެސް ު
ނުވެއެވެ.
ތިންވަނަ

ކަމަކީ،

ނަޝީދުގެ

ފަރާތުން

ހުށައެޅި

ޝަކުވާގައި

ހެއްކާއެކު

ސާބިތުކޮށްދީފައިވާ

ކަންކަން،

އެއްވެސް

ލަދުވެތިކަމެއްނެތް ވަތްކަހާލާ އިންކާރުތަކަކުން ސަރުކާރުން ދެކޮޅުހަދާފައި ވުމެވެ.
ްޒމުތައް ހުރުމެވެ .މި ކަމުން
ހަތަރުވަނައީ ،ސަރުކާރުން ހުށައެޅި ރައްދުގައި ،ސަރުކާރުގެ ކެހިވެރިކަން ދިމާއަށް ފެންނަ އިލ ާ
އިތުރަށް އިތުބާރު ގެއްލޭނީ ޚުދް ސަރުކާރުގެއެވެ .މި އިލްޒާމްތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްދީފައިވާނީ ،މުސްތަޤިއްލު
ބުރުހާނުތަކުން އެ އިލްޒާމްތަކަށް ޖަދަލުކުރަމުންނެވެ.
ފަހެ ،ސަރުކާރުގެ ފާހަގަކުރުންތަކުގައި ،ޕެރެގްރާފް  51ން  53އަށް އެދިފައިވަނީ ،ނަޝީދު ހައްޔަރުކުރުމާއި ،އޭނާގެ
މައްޗަށް ޝަރީއަތްކުރުމާއި ،އޭނާގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުކުރުމާއި ،ޙުކުމްކުރުމާއި ޖަލަށްލުމުގެ މައްސަލަde novo ،
މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި އަލުން ބެލުމަށެވެ .ނަމަވެސް ހަމަ މި ކަންކަން ވަނީ ،އދ.ގެ ވޯކިންގް ގްރޫޕް އޮން އާބިޓްރަރީ
ޑިޓެންޝަން ("ވޯކިންގް ގްރޫޕް") އަށް ހުށައެޅިފައެވެ .އަދި އެ ހުށައެޅުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން  111ޞަފްޙާއާއި 48
ޖަދުވަލު އެކުލެވޭ ރައްދެއް ހުށައަޅާ ،ނުހަނު ގަދަފަދަކަމާއެކު ޖަދަލުކުރިއެވެ .އޭގެ ފަހުން 15 ،ސެޕްޓެމްބަރ 2015ގައި،
ވޯކިންގް ގްރޫޕުގެ ރައުޔު ނަންބަރު  33/2015އިން ނިންމާފައިވަނީ ،ހުށައެޅި ފަރާތުގެ މިނިވަންކަން ހިފެހެއްޓިފައިވަނީ
ޔުނިވާސަލް ޑެކްލަރޭޝަން އޮފް ހިޔުމަން ރައިޓްސްގެ  20 ،19 ،11 ،10 ،9އަދި  21ވަނަ މާއްދާއާއި އިންޓަނޭޝަނަލް
ކޮވެނެންޓް އޮން ސިވިލް އެންޑް ޕޮލިޓިކަލް ރައިޓްސްގެ  22 ،19 ،14 ،9އަދި  25ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށްކަމަށްވާތީ،
އޭނާ ބަންދު ކުރެވިފައިވަނީ ޤާނޫނީ އިމުން ބޭރުން ކަމާއި އެހެންކަމުން މިކަމަކީ ވޯކިން ގްރޫޕުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އެއްވެސް
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ހަމައެއްނެތި ހައްޔަރުކުރުމުގައި ގިންތިކުރެވޭ ކެޓެގަރީތަތަކުގެ ތެރެއިން ކެޓަގަރީ  3 ،2 ،1އަދި  5ވަނަ ކެޓެގަރީއަށް ފެތޭ
މައްސަލައެއްކަމަށެވެ.
ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީގެ އަމިއްލަ އިޖްރާއާތުގެ ދަށުން މި މައްސަލަ (އަނެއްކާ) މުޅިން ބަލާނެކަމުގައި ބެލެވުނަސް ،މި
މައްސަލައަކީ އަރާރުންތައް ތަޙްކީމުކުރާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުއައްސަސާއެއްގެ އިތުރުން ،ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެތައް މުޢުތަބަރު
ޖަމާއަތްތަކުންނާއި،

ބޭރުގެ

ސަރުކާރުތަކުންނާއި،

އަމިއްލަ

ޖަމިއްޔާތަކުން

ނުހަނު

ބޮޑަށް،

ދިރާސާކޮށްފައިވާ

މައްސަލައެއްކަމަށްވާތީ ،ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީން މި މައްސަލައާމެދު ރައުޔެއް ފާސްކުރުމުގެ ރާސްތާ ލަސްކުރުމުގެ ޖާގަ
ދިވެހި ސަރުކާރަށް ފަހިކޮށް ނުދެވޭނެކަމުގައި އުންމީދުކުރަމެވެ .އެ ފަދަ ޖާގައެއް ދެވިއްޖެނަމަ ،ދިވެހިސަރުކާރުގެ މައިގަނޑު
ލަނޑުދަނޑި ޙާޞިލްވީއެވެ .އެއީ  2018ގެ އޮގަސްޓްގައި އޮންނަ އިންތިޚާބުގައި މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް ރައީސްކަމަށް
ކުރިމަތި ނުލެވޭނެގޮތް ހެދުމެވެ.
ދިވެހިސަރުކާރުގެ ފާހަގަކުރުންތަކާ ގުޅިގެން ،އަދި ސަރުކާރުން އެދުނު އެދުމާ ގުޅިގެން ،މި ރައްދުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ
ަހން އަލިވިލިފައިވާ އައު
މައިގަނޑު ޒުވާބުތައް ޚުލާޞާކޮށް ބަޔާންކުރެވޭނެއެވެ .އަދި ވޯކިންގް ގްރޫޕުގެ ރައުޔު ނެރުނުފ ު
މަޢުލޫމާތުވެސް ހިއްސާ ކުރެވޭނެއެވެ .އަދި ދިވެހިސަރުކާރުން ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް ހުށައެޅި ފާހަގަކުރުންތަކަށް
ަމށްވެސް ބަލާލެވޭނެއެވެ.
ކންކ ަ
ރައްދު ދެވޭނެއެވެ .އަދި މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ،އިހުގައި ވޯކިންގް ގްރޫޕަށް ސަރުކާރުން ހުށައެޅު ަ
ަރތް ކީއްކުރަން ،މި
ކޮންމެއަކަސް ،ސާދާކޮށް ބުނާނަމަ ،ދިވެހި ސަރުކާރުން އެދޭ އެދުމުގެ ނާރެހަކީ ،މި މައްސަލަ ހުށައެޅިފ ާ
މައްސަލައަށް ބެލި ހުރިހާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމާއަތްތަކުންނާއި ،ބޭރުގެ ސަރުކާރުތަކުންނާއި ،މުސްތަޤިއްލު މީޑިޔާތަކުން
ތފްސީލުކޮށް
ނިންމި ނިންމުންތައް ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީން ޤަބޫލުނުކުރަން އެދުމެވެ .އެހެނަސް ނަޝީދުގެ ފަރާތުން ަ
ސާފުކޮށްދީފައިވާ ފަދައިން ،މި ދެންނެވި ތިންވަނަ ފަރާތްތަކުންވެސް ބުނަނީ ،ނަޝީދަށް ދައުވާކުރެވުނީ އޭނާގެ ސިޔާސީ
ހައިބަތާއި މަޤްބޫލުކަމުގެ ސަބަބުންކަމަށެވެ .އަދި އޭނާގެ މައްަޗަށް ހިންގި ހަލުވި ޝަރީއަތް އޮތީ އަސާސީ އެތައް ގޮތަކުން
ފާސިދުވެފައިކަމަށެވެ .މިހެންކަމުން އޭނާ ބަންދުކުރި ބަންދުކުރުމަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޤާނޫނުގައި އެއްވެސް ހަމައެއްނެތި
ބަންދުކުރާ

ބަންދުކުރުމެއްކަމުގައި

ވާކަމުގައެވެ.

އަދި

މި

ހައްޔަރުކުރުމާ

ވިއްދައިގެން

ދިވެހި

ަމށް
ވެރިކ ަ

އޭނާ

ުހންނެވޭނެ
ކުރިމަތިލެއްވުމުގެ ފުރުޞަތު ދިވެހި ސަރުކާރުން ހުއްޓުވާފައިވުމާއި ،ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ލީޑަރެއްގެ މަޤާމުގައި ނ ު
ގޮތް ހަދާފައި އޮތުމަކީވެސް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޤާނޫނާ ޚިލާފު ކަންކަން ކަމަށެވެ.
މި ދެންނެވުނު އެއްވެސް ކަމެއްގެ މައްޗަށް ޖަދަލުކުރެވޭނެ ކުފޫހަމަވާ އެއްވެސް ވާހަކައެއް ސަރުކާރުން ހުށައެޅި
ފާހަގަކުރުންތަކުގައެއް ނުވެއެވެ .މި ފާހަގަކުރުންތަކުގައި ،ސަރުކާރުން ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޤާނޫނަށް އުރެދިފައިވާ ކަންކަމުގެ
ހެކި ނަފީކުރަން ސަރުކާރުން އެއްވެސް ތަކުލީފެއް އުފުލާފައެއް ނުވެއެވެ .ވީމާ ނުހަނު އިޙްތިރާމާއެކު އަޅުގަނޑުމެން
ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީގައި މި އެދެނީ ސަރުކާރުން ހުށައަޅާފައި ބުރުހާނުތަކަކީ ވަހުމުކަމުގައި ދެކުމަށެވެ.
ޚާއްޞަކޮށް ،މުސްތަޤިއްލު ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުއައްސަސާއެއްކަމުގައިވާ ބާ ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީ އޮފް އިންގްލޭންޑް
އެންޑް ވޭލްސްގެ ފަރާތުން އެކުލަވާލި މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ޝަރީއަތާމެދު އޮބްޒާވްކުރެވުނު ކަންކަމުގެ ރިޕޯޓުގެ ވާހަކަތައް
އަޅުގަނޑުމެން ތަނަވަސްކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ .މި ރިޕޯޓުގެ ނިންމުންތައް ނުހަނު ބޮޑަށް ނަޝީދުގެ ފަރާތުން ދެކޭގޮތަށް
ވާގިދެއެވެ .މި ރިޕޯޓު އެކުލަވާލާފައިވަނީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޤާނޫނާގުޅޭ ޚަބީރެއް އަދި ވަކީލެއްކަމުގައިވާ ބްލިން ނި ޣަރަލައިޣް
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ކިޔާ ބޭފުޅެކެވެ .މި ރިޕޯޓަށް އޮތް އިތުބާރާއި ރިޕޯޓުގެ ހިމުންކަން ކަށަވަރުވެގެންދަނީ ،މީގެ ކުރިން ދިވެހިސަރުކާރުން
ވޯކިންގް ގްރޫޕަށް ހުށައެޅި ރައްދުގައި މި ރިޕޯޓަށް ޙަވާލާދީފައިވާތީވެއެވެ .ނަމަވެސް މި ގޮތަށް ޙަވާލާދީފައިވަނީ ،އެ ރިޕޯޓުގެ
މައިގަނޑު ފާޑުކިޔުންތައް ކެހިވެރިގޮތުގައި އުނިކޮށްގެނެވެ.

III.

މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބަންދުކުރި މައްސަލައިގައި އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮވެނެންޓް އޮން ސިވިލް އެންޑް
ޕޮލިޓިކަލް ރައިޓްސްގެ  9ވަނަ މާއްދާއާއި  14ވަނަ މާއްދާއަށް އުރެދުން

ނަޝީދާ ދެކޮޅަށް ހިންގި ޖިނާއީ މައްސަލަ ވަނީ ޤަޟާއީގޮތުން ލާޒިމްކުރާ "ޑިޔު ޕްރޮސެސް" ގެ އެތައް އުޞޫލުތަކަކާ
ަނޑތައް ނަގަހައްޓަން
ޚިލާފުވެފައެވެ .އަދި އިންޞާފުވެރި ޝަރީޢަތެއް ހިންގުމުގައި ހުންނަންޖެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގ ު
ފޭލިވެފައެވެ.
) (Aކުށެއްނެތް

މިގޮތުން އަންނަނިވި އުރެދުންތަކާބެހޭ ގޮތުން އަންނަނިވި ތަރުތީބުން ޚިލާފުތައް ބަޔާންކުރެވޭނެއެވެ:

މީހެއްކަމުގައި ޤަބޫލުކުރުމުގެ ޙައްޤު ގެއްލިފައިވުން؛ ) (Bޞައްޙަ ކޯޓު އަމުރަކާނުލައި ހައްޔަރުކުރުން؛ ) (Cފަނޑިޔާރުންގެ
މުސްތަޤިއްލުކަމާއި ވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެހުމުގެ އުސޫލު ނެތުން؛ ) (Dއިސް ޕްރޮސިކިއުޓަރު ވަކި ފަރާތަކަށްޖެހިފައިވުމާއި
ވަކިގޮތަކަށް ހޮވާލެވިފައި އޮތް ދަޢުވާއެއް ހުށެހެޅިފަރާތުގެ މައްޗަށް ކުރުން؛ ) (Eދިފާޢުއެއް ތައްޔާރުކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ
ވަގުތާއި ވަސީލަތްތައް ނުދިނުން؛ ) (Fހެއްކާއި ހެކިވެރިން ހުށައެޅުމުގެ ޙައްޤަށް އަރައިގަތުން؛

) (Gހެކިވެރިން

ކްރޮސްއެގްޒަމިން ކުރުމުގެ ޙައްޤަށް އަރައިގަތުން؛ ) (Hވަކީލެއްގެ އެހީ ހޯދުމުން މަޙްރޫމުކުރުން؛

ޢާންމުންނަށް

)(I

ހުޅުވާލެވިފައިވާ އަޑުއެހުންތައް ނެތުން؛ އަދި ) (Jއިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު ނިގުޅައިގަތުން.
ނަޝީދާ ދެކޮޅަށް ހިންގި ޝަރީޢަތުގައި ޤަޟާއީގޮތުން ލާޒިމްކުރާ "ޑިޔު ޕްރޮސެސް" ގެ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފުވި މައްސަލަ
ނުބައިވެފައި އޮތްލެއް ބޮޑުކަމާއި ،އެ ކަންކަން އެހާ ފުޅާކޮށް އެނގިފައި އޮތުމުން ،ސަރުކާރަށް ޖެހުނީ ،މީގެ ކުރިން
ދިވެހިސަރުކާރުން ވޯކިންގް ގްރޫޕަށް ހުށައެޅި ރައްދުގައި ،އެކަމަށް އިޢުތިރާފުވެ" ،ޝަރީޢަތް ހިނގި ގޮތާމެދު ފާޑުކިޔުންތައް
ހުރިކަމުގައި" ޤަބޫލުކުރާށެވެ .މިތަނުގައި ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހެނީ ،މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްސަލަ ގެންދިޔަގޮތް ވަޒަންކުރި
އދ.ގެ މަސްއޫލުވެރިންނާއި ،ބޭރުގެ ސަރުކާރުތަކާއި އަމިއްލަ ޖަމާޢަތްތަކުން ،އޭނާ ހައްޔަރުކުރުމާއި ،އޭނާގެ މައްޗަށް
ޝަރީޢަތްކުރުމާއި ،އޭނާގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުކުރުމާއި ޙުކުމްކުރުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ބޭއިންސާފުންކަމުގައި
ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާކެމެވެ.

މިތަނުން

އެއްވެސް

ޚަބީރެއްވިއަސް ޖަމާޢަތެއްވިއަސް

ދިވެހި

ސަރުކާރުން

ދުށް

ގޮތަށް

ީވއެވެ.
ތާއީދުކޮށްފައިނުވަނީ އެ ގޮތަކީ އެއްވެސް އަސާސެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްފައިވާ ގޮތެއްކަމުގައި ނުވާތ ެ
މިސާލަކަށް އދ .ގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ހައި ކޮމިޝަނަރ زيد بن رعد حسین ވިދާޅުވެފައިވަނީ މި މައްސަލައިގައި
"ގަވައިދާޚިލާފަށް ހިނގި ކަންކަން ހުތުރުވެފައި ގިނަކަމުން ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޝަރީޢަތް ހިނގާ ދުވެއްޔަށްވުރެ މާ ހަލުވިކޮށް
ހިންގި މި ޝަރީއަތް ،ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އިންސާފުވެރި ޝަރީޢަތެއް ހިންގުމަށް ސަރުކާރަށް ލާޒިމްކުރާ
ކުރުމުގެ ހުދޫދުގެތެރެއަށް ފައްތާނެގޮތެއް ހޯދަން ދަތި" ކަމުގައެވެ .ހަމަ މިބީދައިން ވާހަކަދައްކަވަމުން ،ފަނޑިޔާރުންނާއި
ވަކީލުންގެ މުސްތަޤިއްލުކަމާބެހޭ އދ.ގެ ޚާއްޞަ ރެޕަޓުއާ ގަބްރިއެއްލާ ނައުލް ވިދާޅުވެފައިވަނީ " 22ފެބްރުއަރީ ()2015
ގައި މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހައްޔަރުކުރުމާއެކު ހާމަވެފައިވާ ޤަޟާއީގޮތުން ލާޒިމްކުރާ "ޑިޔު ޕްރޮސެސް" ގެ އުޞޫލުތަކާ
ޚިލާފުވުމުގެ ސިލްސިލާ އުރެދުންތަކަކީ އެއްވެސް ޑިމޮކްރެޓިކް މުޖްތަމަޢެއްގައި އެއްގޮތަކަށްވެސް ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ކަންކަމެއް
ނޫން" ކަމަށެވެ .ނައުލް އިތުރަށް ވިދާޅުވެފައިވަނީ "މރ .ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ހިންގި ޝަރީޢަތުގައި ،އިންސާފުވެރި
7

ޝަރީޢަތެއް ޤާއިމިކުރުމުގައި ހުންނަންޖެހޭ އެންމެ އަސާސީ ކަންކަމަށްވެސް ފަރުވާލެއްނެތި އަދި "ޑިޔު ޕްރޮސެސް"އަށްވެސް
ފަރުވާލެއްނެތި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާކަމީ" ނުހަނު ކަންބޮޑުވާ ކަމެއްކަމަށެވެ .އިންސާނީ ހައްޤުތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ
އެތައް ޖަމާޢަތްތަކަކުން ހަމަ މި މޭރުމުން ވާހަކަދައްކާފައިވެއެވެ .އޭގެ ތެރޭގައި ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް ،ހިޔުމަން
ރައިޓްސް ފައުންޑޭޝަން ،މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް ،އޭޝިޔާ ފޯރަމް ފޯ ހިޔުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޑިވަލޮޕްމަންޓްގެ
އިތުރުން ،މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ޝަރީޢަތަކީ "ޢަދްލުއިންޞާފަށް އެރުވި ބޮޑު ހުތުރެއް" ކަމުގައި ބަޔާންކުރި އެމްނެސްޓީ
އިންޓަނޭޝަނަލް ހިމެނެއެވެ.
ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ހިންގި ޝަރީޢަތުގައި "ޑިޔު ޕްރޮސެސް"ގެ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފުވެފައިވާތީ ،އެމެރިކާ ސަރުކާރުންވެސް
ުވފައިވަނީ ނަޝީދު "ޑިޔު
ސީރިއަސް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައިވެއެވެ .އޭރުގެ އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޖޯން ކެރީ ވިދާޅ ެ
ުގމާލެވުނު ރައްދުއަޑެއްގެ
ޕްރޮސެސްނެތި ޖަލަށްލާފައިވުމީ އަވަހަށް ޙައްލުކުރަންޖެހޭ އަނިޔާ" އެއްކަމަށެވެ .ހަމަ މިމޭރުމުން ގ ު
ގޮތުގައި

ވާހަކަދައްކަމުން

އިނގިރިސޭ

ޚާރިޖިއްޔާގެ

ވަޒީރު

ހިޔުގޯ

ސްވަޔަރ

ވިދާޅުވެފައިވަނީ

"ދެފުށްފެންނަ

ވަކިފަރާތަކަށްނުޖޭ އުސޫލުން ކުރީގެ ރައީސްގެ ޝަރީޢަތް ހިންގާފައިނުވާއިރު ،އެ ޝަރީޢަތް ހިންގާފައިވަނީ ޑިޔު ޕްރޮސެސްގެ
އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ނޫން" ކަމަށެވެ .އަދި އިންޑިޔާގެ ޚާރިޖިއްޔާގެ ތަރުޖަމާނާއި ކެނަޑާ ސަރުކާރުންވެސް ކަންބޮޑުވުން
ފާޅުކޮށްފައިވެއެވެ.
އަދި ޔޫރަޕްގެ ޕާލިމެންޓުން މި މައްސަލައާމެދު ޤަރާރެއްވެސް ފާސްކުރިއެވެ .އެ ޤަރާރުގައި ވަނީ "(ނަޝީދުގެ) މައްޗަށް
ހިންގި ޝައްކުއުފެދޭ ޝަރީއަތުގެ ކަންކަން ،އަދުލުއިންސާފުގެ ދޭސީ އަދި ބިދޭސީ މިންގަނޑުތަކަށްވެސް ނުފެތޭތީ ...ކުރީގެ
ްކން ކުށްވެރިކޮށް (އަދި)
ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ހިންގި ޝަރީޢަތުގައި ހުރި ގަވައިދާ ޚިލާފު ސީރިއަސް ކަނ ަ
އޭނާ ހަމަ މިސާހިތު ދޫކޮށްލުމަށް ގަދައަޅާ އަންގާ" ކަމަށެވެ.
ހަމަ މިއާއެކު އިނގިރޭސި ބޮޑު ވަޒީރު ޑޭވިޑް ކެމަރޮން ،މެއި  2015ގައި އިޢުލާނުކުރެއްވީ "ސިޔާސީ މަޝްވަރާތައް
ބާއްވައި ،މުޙައްމަދު ނަޝީދާއި އެހެން ހުރިހާ ސިޔާސީ ޤައިދީން ދޫކޮށްލަން ޖެހިފައިވާ" ކަމުގައެވެ.
މީގެ އިތުރުން ،ބާ ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީ އޮފް އިންގްލޭންޑް އެންޑް ވޭލްސް (ބީ.އެޗް.އާރު.ސީ)ގެ ފަރާތުން އެކުލަވާލި
ްކށްފައިވަނީ
މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ޝަރީއަތާމެދު އޮބްޒާވްކުރެވުނު ކަންކަމުގެ ތަފްޞީލީ ރިޕޯޓުގައި ،ގަދައަޅާ ބަޔާނ ޮ
"ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް ލިއްބައިދޭންޖެހޭ އިންޞާފުވެރި ޝަރީޢަތެއް ހިންގުމުގެ ޙައްޤު
ނިގުޅައިގެންފައިވާތީ" އޭނާގެ މައްޗަށް "ސާބިތުކުރި ކުށް އެއީ ޞައްޙަ ސާބިތެއްކަމުގައި ނުބެލެވޭނެ" ކަމަށެވެ.
ުސތަޤިއްލު ޖަމާޢަތެއް
ސަރުކާރުން ހުށައެޅި ފާހަގަކުރުންތަކުގައި ،މައްސަލަ ވަޒަންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ތާއީދުކުރާ އެއްވެސް މ ް
ފެނިފައިނުވާއިރު ،އެފަދަ ފަރާތެއް ވާކަން ސަރުކާރުގެ ހުށައެޅުމުގައިވެސް ނަންގަނެފައެއް ނެތެވެ .ވީމާ ނަޝީދުގެ ފަރާތުން
ާރށް ހޯދިފައިނުވާއިރު،
ހުށައެޅި ވާޤިޢާތަކަށް ގޮންޖެހޭފަދަ ،މައްސަލަ ވަޒަންކުރާނެ މުސްތަޤިއްލު އެއްވެސް ފަރާތެއް ސަރުކ ަ
އަދި އެ ވާޤިޢާތައް ނަފީކުރާނެ މުޢުތަބަރު ހެކި ސަރުކާރަށް ދެއްކިފައިނުވާއިރު ،ނަޝީދު ހައްޔަރުކޮށް ،އޭނާގެ މައްޗަށް
ނންކަމަށާއި
ޫ
ޝަރީޢަތްކޮށް ،އޭނާގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުކޮށް ،ޙުކުމްކޮށް ހެދީ އެއްވެސް ޤާނޫނީ ހަމައެއްނެތި
ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ނޫންކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނާބުނުން އެއްކިބާތަށް އަރުވަންޖެހެއެވެ.
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ކުށެއްނެތް މީހެއްކަމުގައި ޤަބޫލުކުރުމުގެ ޙައްޤު ގެއްލިފައިވުން

މހެއްކަމުގައި
ީ
އެއްވެސް ފަރުދަކީ "ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަނޑަނާޅާހާހިނދަކު ،ކުށެއްނެތް
ޤަބޫލުކުރުމުގެ ޙައްޤު" ހަމަކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އައި.ސީ.ސީ.ޕީ.އާރު އިން ކަށަވަރުކޮށްދެއެވެ .އެ ެމީހަކުެކުށއްކޮށްފިކަންެ،
ތނުކުރވޭ ެނަމަ ެއ ެމީހަކީ ެކުށއް ެނތް ެމީހަކު ެކަމުގައިެ
އކަށީގންވާ ެމިންވަރއްގ ެޝައްކއްނތިެ ،ޝަރީޢަތުގައި ެސާބި ު
ބލުމުގ ެޙައްޤުެލިބިގންވއވެ.އދ.ގ ެހިޔުމަންެރައިޓްސްެކޮމިޓީންެބަޔާންކުރާެގޮތުގައިެ"ވީމާެއއްވސް ެޝަރީޢަތއްގައިެ،
މައްސަލައިގ ެނަތީޖާއަށް ެވާސިލުވުމުގ ެކުރިންެ ،ދައުލަތުގ ެއއްވސް ެބާރަކުން ެއ ެމައްސަލައަށް ެވާނގޮތް ެދުރާލާެ
ވމަކީެއފަރާތްތަކަށްެލާޒިމުެކަމއް"ެކަމަށވެ ެ.
މންެއއްކިބާ ު
ނިންމައިގންެތިބު ު
ވ ެޝަރީޢަތުގ ެކޮންމ ެމަރުޙަލާއއްގައިވސްެ،ކުށެއްނެތް މީހެއްކަމުގައި ޤަބޫލުކުރުމުގެ ޙައްޤު
ނަޝީދާ ެދކޮޅަށްެހިންގިެހަލު ި
ްމދު ނަޝީދުގެ މައްސަލައިގައި
އޮތީ އިންތިޒާމީ ގޮތެއްގައި ނިގުޅައިގެންފައެވެ .ކޯޓުގެ ޢަމަލުތަކުން ސާފުވެގެން ދިޔައީ މުޙައ ަ
ްޖހޭ ކުށެއްނެތް
ވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެހުމުގެ އުސޫލު ގެންގުޅުމުގެ ނިޔަތެއް ނެތްކަމެވެ .މިގޮތުން ،ނަޝީދަށް ލިއްބައިދޭނ ެ
މީހެއްކަމުގައި ޤަބޫލުކުރުމުގެ ޙައްޤަށް އަރައިގެންފައިވާ ކަމުގައި ވޯކިންގް ގްރޫޕުން ނިންމަބުން ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ،
މިސާލަކަށް "ނުހަނު ސީރިއަސް ޓެރަރިޒަމްގެ އާ ދާޢުވާއެއް މަތިކޮށް ،މރ .ނަޝީދު ހައްޔަރުކުރުމާއި އޭނާގެ މައްޗަށް ކުށް
ސާބިތުކުރުމާ ދެމެދު ހަމައެކަނި  20ދުވަސް ވޭތުވެފައިވުމާއި ،މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތްތައް އޭނާ ހައްޔަރުކުރި ދުވަސް ނޫން
އަނެއް ދުވަހު ފެށުމާއި ،މި ކަންކަމުން ދޭހަވަނީ މައްސަލައިން ނިކުންނާނެ ނަތީޖާ އޮތީ ކުރިން ކަނޑައަޅައި ނިންމާފައި"
ަށވެ.
ކަމ ެ
ފަނޑިޔާރުންނާއި

ވަކީލުންގެ

މުސްތަޤިއްލުކަމާބެހޭ

އދ.ގެ

ޚާއްޞަ

ރެޕަޓުއާ

ގަބްރިއެއްލާ

ނައުލްވެސް

މި

ކން
ަ

ކަށަވަރުކޮށްދެއްވާފައި ވެއެވެ .އެ ކަމަނާ ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޝަރީޢަތް ހިނގިލެއް ހަލުވިކަމާއި ،އިޖްރާއާތްތަކުގައި އިންސާފެއް
ކމަށެވެ.
ިނމާފައި" ަ
ނެތްކަމާއި ،މިކަންކަމުން އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވުނީ ޝަރީޢަތުގެ ޙުކުމް އޮތީ ކުރިން ކަނޑައަޅައި ނ ް
އަދި އެމްނެސްޓީ އިންޓަނޭޝަނަލްއިން ރާއްޖެއަށް އޭޕްރީލް  2015ގައި ފޮނުވި ޙަޤީޤަތްހޯދާ މިޝަންގެ މެންބަރެއްވެސް ހަމަ
މިއަޑު ރައްދުއަޑެއްގެ ގޮތުގައި ގުގުމާލެއްވިއެވެ .އެ ޒިޔާރަތް ނިންމާލެއްވުމަށްފަހު މެއި  2015ގައި އޭނާ ވިދާޅުވެފައިވަނީ
ަމށް ބެލެވޭނެ ޖާގަ
"(ނަޝީދު)ގެ ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ ކުރިންވެސް ،ޝަރީޢަތުގެ ޙުކުމް އޮތީ ކުރިން ކަނޑައަޅައި ނިންމާފައިކ ަ
އޮތް" ކަމަށެވެ.
ނަޝީދަށް ލިއްބައިދޭންޖެހޭ ކުށެއްނެތް މީހެއްކަމުގައި ޤަބޫލުކުރުމުގެ ޙައްޤު އަންނަނިވި ގޮތްގޮތުން ނިގުޅައިގެންފައިވެއެވެ:
ދިފާޢުއެއް ހުށައެޅުމުގެ ޙައްޤު ކޯޓުން ނުދިނުން؛ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އޭނާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގައި،
އޭނާގެ ދިފާޢުގައި ހުށައަޅާފައިވާ ހެއްކަކީ ،ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ހުށައެޅި ހެކިތައް ނަފީކުރެވޭ ވަރުގެ ހެކިކަމުގައި ނުވާތީކަމަށް
ްނކޮށް އަދި
ބުނެ ،ހަމައެކަނި ދައުލަތުގެ ހެއްކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށް ކޯޓުން ނިންމުން؛ އެއްވެސް ސަބަބެއް ބަޔާނ ު
ހުށައެޅިފައިވާ މައްސަލައަށް ރިޢާޔަތްނުކޮށް ކަފާލާތުގެ ދަށުން ދޫކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ނުދިނުން؛ ހުށެހެޅިފަރާތުގެ "ކުށުގެ
ރިކޯޑު" ނާޖާއިޒުގޮތުގައި ކޯޓުން ބޭނުންކުރުން؛ ޝަރީއަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔަލެއް ހަލުވިކަމުން ،އެ މައްސަލައަކީ ކުރިން
ކަނޑައަޅައި ނިންމާފައިކަމެއްކަމުގައި ދެކޭނެ ޖާގައޮތުން؛ މިއެވެ.
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މިފަދަމިފަދަ ކަންކަން ،އައި.ސީ.ސީ.ޕީ.އާރުގެ  14ވަނަ މާއްދާގެ ( )2ގައި ބަޔާންކުރާ އިންޞާފުވެރި ޝަރީޢަތެއްގައި
އޮންނަންޖެގޭ

ގިނަގުނަ

ޚިލާފުވެފައިވެއެވެ.

ޢުންޞުރުތަކާ

ނިގުޅައިގެންފައިވުމާއި ،ހެކިން ހާޒިރުކުރުމަށް އިންކާރުކުމާއި،

މިގޮތުން

ދިފާޢުއެއް

ހުށައެޅުމުގެ

ޝަރީޢަތް ގެންދިޔަ ހަލުވިކަމުގެ

ޙައްޤު

ކޯޓުން

މައްސަލަ ފަހުން

ބަޔާންކުރެވޭނެއެވެ .މި ސެކްޝަންގައި ފޯކަސްކުރެވޭނީ ،ހުށެހެޅިފަރާތުގެ "ކުށުގެ ރިކޯޑު" ސަރުކާރުންނާއި ކޯޓުން
ނާޖާއިޒުގޮތުގައި ބޭނުންކުރި މައްސަލައަށެވެ.
ނަޝީދަށް ޙުކުމްކުރުމުގައި ،އޭނާގެ "ކުށުގެ ރިކޯޑަށް" ނާޖާއިޒުގޮތުގައި ކޯޓުން ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވެއެވެ .ބުނެވިދިޔަ ރިކޯޑަކީ
ނަޝީދަށް މާޒީގައި ކޮށްފައި ހުރި އަނިޔާތައް އެކުލަވާލާފައިވާ ފަލީތާއެކެވެ .އެއްގޮތަކަށްވެސް ކަމާގުޅޭ ވާހަކަ ހުރި
ލިޔުމެއްނޫނެވެ .އެ ކުށުގެ ރިކޯޑުގައި މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށާއި ،ވައްކަން ކުރުމުގެ ކުށާއި ،ދޮގު
މައުލޫމާތު

ދިނުމުގެ

ކުށާއި،

އަމުރަށް

ނުކިޔަމަންތެރިވުމުގެ

ކުށް

ސާބިތުވެފައިވާކަމަށް

ބުނެއެވެ.

ކލަޖެހިފައިވާ
ކަންމިހެންއޮތްކަމުގައިވިއަސް ،ނަޝީދުގެ މައްޗަށް މާޒީގައި ކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ޙުކުމަކީ ސިޔާސީގޮތުން ު
ކަންކަންކަމުގައި އެންމެނަށް އެނގި ފާޅުވެގެން ވެއެވެ .މިގޮތުން ވޯކިން ގްރޫޕުގެ ނިންމުން ނަންބަރު  36/1995ގައި،
ނަޝީދު ދޮގު މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ކުށުން ކުށްވެރިވިކޮށް ( 1994ގައި) ޖަލަށް ލެވުނީ އެއްވެސް ޤާނޫނީ ހަމައެއް ނެތި
ުއފުއްލަވާތީ
ކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައި ވެއެވެ .އެއީ އޭރުގެ ސަރުކާރުން އެކަން އެގޮތަށް ކުރީ ،ސަރުކާރާދެކޮޅަށް ފާޅުގައި އަޑ ު
ނަޝީދަށް އަދަބު ދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި ކަމަށް ވޯކިން ގްރޫޕުއަށް ފެނިގެނެވެ .އަދި މިނޫން އެހެން ދެ ޙުކުމަކާ ވިދިގެން
ދފައިވެސްވެއެވެ.
ނަޝީދު ބަންދުކޮށްފައިވާތީ އެމްނެސްޓީ އިންޓަނޭޝަނަލްއިން އޭނާއަށް ޟަމީރުގެ ޤައިދީގެ ލަޤަބު ީ

.B

ޞައްޙަ ކޯޓު އަމުރަކާނުލައި ހައްޔަރުކުރުން

ސަރުކާރުގެ ފާހަގަކުރުންތަކުގެ ނަންބަރު  101ން  103އަށް އޮތް ޕެރެގްރާފްތަކުގައި ،ނަޝީދު ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ
ވރަށް ނިހާއީ
ޞައްޙަނޫން ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުންކަމުގައި އޭނާ ބުނާކަމުގައި ސަރުކާރުން އެއްބަސްވެއެވެ .ނަމަވެސް ަ
ގޮތަކަށް ،އަދި އެއްވެސް ކަހަލަ ތަފްސީލެއް ދިނުމަކާނުލައި ސަރުކާރުން ގަދައަޅާ ބުނެފައިވަނީ އެ ކޯޓު އަމުރަކީ ޞައްޙަ
އެއްޗެއްކަމަށާއި ،ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ނެރިފައިވާ އެއްޗެއްކަމަށެވެ.
ެއގޮތްވާގޮތުގެމަތިން
"ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާގޮތަށް އަދި ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅި ބަޔާންވެގެންވާ އުޞޫލުތަކާއި އ ް
އެއްވެސް

މީހެއްގެ

މިނިވަންކަން

ނިގުޅައިގަނެގެން

ނުވާނެ"ކަމަށް

އައި.ސީ.ސީ.ޕީ.އާރުގެ
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ވަނަ

މެނުވީ
މާއްދާގައި

ތން ޙާލަތެއްގައެވެ.
ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .މީހަކު ހައްޔަރުކުރެވިދާނެކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީ ބަޔާން ކުރަނީ ި
އެއީ )1( :ހައްޔަރު ކުރާ މީހާއަށް މީހަކު ކުށެއް ކުރަނިކޮށް ފެންނަ ހިނދެއްގައި ،ނުވަތަ ( )2މީހަކު ކުށެއް ކޮށްފިކަމަށް،
ަބލުކުރެވޭފަދަ އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް ނުވަތަ ހެކިތަކެއް
ނުވަތަ އެވަގުތަކު އެއުޅެނީ ކުށެއް ކުރާން ކަމަށް ބުއްދިއަށް ޤ ޫ
ހުރެގެން ،ނުވަތަ ( )3ކޯޓުގެ އަމުރަކުން ހުއްދަލިބިގެން ،މިއެވެ.
ނަމަވެސް މި މައްސަލައަށް ބަލާއިރު ،ނަޝީދާ ދެކޮޅަށް ނެރިފައިވާ ކޯޓު އަމުރު އޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ގަވައިދުން
ކައްސާލާފައެވެ .އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާ ޚިލާފަށެވެ.
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ފުރަތަމަ ކަމަކީ ،އެ ކޯޓު އަމުރު ނެރިފައިވަނީ އޭރުގެ ޕްރޮސަކިއުޓަރ ޖެނެރަލް މުޙްތާޒް މުޙްޞިންގެ އެދިލެއްވުމަކަށް ،އޭނާ
ެކނި އެދެނީ،
ޝަޚްޞީގޮތުން ކޯޓަށް ވަޑައިގަނެގެނެވެ .ޢާންމު ގޮތެއްގައި ،ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ކޯޓު އަމުރަކަށް ހަމައ ަ
މޯލްޑިވްސް

ޕޮލިސް

ސާވިސްފަދަ

ޖިނާއީ

ތަޙްޤީޤީ

އިދާރާއަކުންނެވެ.

ހައްޔަރުކުރުމުގެ

އަމުރަށް

އެދުމުގެ

ބާރު،

ޤާނޫނުއަސާސީން ވިއަސް ނުވަތަ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤާނޫނުންވިއަސް ،އޭނާއަކަށް ދީފައެއް ނުވެއެވެ .ވީމާ،
ޕްރޮސަކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ބާރުތަކުގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ބޭރުން ،އޭނާ ޝަޚްޞީގޮތުން ކޯޓަށް ވަޑައިގެން ،ކޯޓު އަމުރަށް
އެދިވަޑައިގަތުމަކީ ،ނުހަނު ބޮޑަށް ގަވައިދުން ކައްސާލާފައިވާ ޢަމަލެކެވެ .އަދި މި ކަމުން މި މައްސަލައަކީ ސިޔާސީ
ކުލަވަރުޖެހިފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ސާފުކޮށް ދައްކާދެއެވެ.
އތުމެވެ .މީގެ
ދެވަނަ ކަމަކީ 22 ،ފެބްރުއަރީ  2015ގައި ނެރުނު ކޯޓު އަމުރުގައި އަސާސީ މަޢުލޫމާތު އުނިވެފައި ޮ
ތެރޭގައި ނަޝީދު ބަންދުކުރާ ތަނާއި ،އޭނާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތާއި އޭނާ ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރާނެ އިރެއް ބަޔާންކޮށްފައެއް ނެތެވެ.
ފލުހުންނަށް
ވީމާ 22 ،ފެބްރުއަރީގައި ނަޝީދު ހަތްޔަރުކޮށް އަނެއްދުވަސް ވަންދެކަށް ބަންދުގައި ބޭންދުމުގެ ހުއްދައެއް ު
މތި ޖެހުމަށްޓަކައި ،އޭގެ
ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ .އެހެނެއްކަމަކު ފުލުހުން އެކަންކުރީ ހަމަ އެގޮތަށެވެ .ދެން މި މައްސަލަ ަ
ުމށް
އަނެއް ދުވަހު ކޯޓުން އެހެން އަމުރެއް ނެރިފައިވެއެވެ .އޭގައި އޮތީ ނަޝީދު ވަކި ގަޑިއެއްގައި ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރ ަ
ފުލުހުންނަށް އަމުރުކޮށްފައެވެ.
ިވނީ
އެންމެ ފަހު ކަމަކަށް ،ޝަރީޢަތް ނިމެންދެކަށް ނަޝީދު ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ނެރުނު ކޯޓު އަމުރު ޖާއިޒުކޮށްފައ ަ
އެއްވެސް

އަސާސްއެއްގެ

މައްޗަށް

ބިނާކޮށްފައެއް

ނޫނެވެ.

އެ

ކޯޓުއަމުރުގައި

ިވނީ
ލިޔެފައ ަ

ޓެރަރިޒަމްގެ

ދާއުވާ

ކުރިމަތިވެފައިވާތީ އޭނާ "ފިލައިފާނެ ކަމަށްޓަކައި" އޭނާ ބަންދުގައި ބެހެއްޓީކަމަށެވެ .ކަންމިހެން އޮތްއިރު ،ނަޝީދުގެ
ވަކީލުން ހުއްޖަތް ދައްކަމުން ގެންދިޔައީ އެމީހުންގެ މުވައްކިލު "ދުވަހަކުވެސް ކޯޓަށް ފިލައިވަޑައިގެންފައިނުވާކަމަށާއި ،ތަނުން
ްތތަކުގައި އެތައް ފަހަރަކު
ރައްކާވުމަށް ނުވަތަ ފިއްލެވުމުގެ ފުރުސަތު ،އެ ހައްޔަރުކުރި ދުވަހުގެ ކުރިން ވޭތުވެދިޔަ ހަފ ާ
ްކމަށާއި ،ކުރިމަތިކުރުވާ
އޭނާއަށް ލިބިވަޑައިގަތުމުންވެސް އެކަން ނުކުރެއްވިކަމަށެވެ .އަދި ފިއްލެވުމުގެ ނިޔަތެއް އޭނާގެ ނެތ ަ
ދަޢުވާތަކަށް ރެކިވަޑައިގަތުމުގެ ނިޔަތެއްވެސް ނެތްކަމުގައި ،އަދްލުއިންސާފުގެ ދާއިރާއަށާއި ޕްރޮސިކިއުޓަ ޖެނެރަލްއަށް އޭނާ
ހރުެ ،މުޙައްމަދު ެނަޝީދުެ
އތުވި ެދދޮޅަސް ެއަހަރުދުވަސް ެތރޭގައި ެމަދުވގން ެެ 20ފަ ަ
އަންގަވާފައިވާ" ކަމަށެވެ .ފާ ި
ށފައިވާއިރުެ ،އޭނާގ ެމައްޗަށް ެދަޢުވާއއް ެއުފުލާފައި ެވަނިކޮށް ެއޭނާ ެދުވަހަކުވސްެ
ހައްޔަރުކޮށް ެނުވަތަ ެބަންދުކޮ ް
ށ ެޤަބޫލުކުރުމުގ ެއއްވސް ެއަސާސްއއް ެފުލުހުންނަށްެ
މ ެނަޝީދު ެފިއްލަވާފާނކަމަ ް
ފިއްލަވާފައިނުވާކަމަށވެ .ވީ ާ
ޓފައިވަނީެ
ބންދުގައި ެބަހައް ާެ
ނ ެހައްޔަރު ެއަމުރއްގ ެދަށުން ެއޭނާ ެހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު ެއރޭ ެ ަ
ދއްކިފައިނތްއިރުެ ،ޞައްޙަނޫ ް
ނާޖާއިޒުގޮތުންކަމުގައވެ ެ.
ނކަންެކޯޓުގ ެކުރިމައްޗަށްެގންނވުމަށްެނަޝީދުގ ެފަރާތުންެ
މިފަދަެއިޖްރާއީެމައްސަލަތަކާއިެޤަވައިދާެޚިލާފަށްެކޮށްފައިވާެކަ ް
ށންެ
މަސައްކަތް ެކުރއްވިއވެ .މި ެގޮތުން ެނަޝީދު ެހައްޔަރުކުރި ެކުރުމުގ ެޞައްޙަކަން ެދނގަތުމަށާއި ެކަފާލާތުގދަ ު
ލކުރީ ެެ 15މާރިޗް ެެ2015
ދޫކޮށްލުމަށްޓަކައި ެއަޑުއހުމއް ެބާއްވައިދިނުމަށް ެއދިވަޑައިގަތވެ .މި ެއަޑުއހުން ެކޯޓުން ެތާވަ ު
ގައވެ .އާދެ ،ނަޝީދުގ ެމައްޗަށް ެއަވަސްނިޔާގ ެބީދައިން ެޙުކުމްކޮށްެ ،އަދަބުކަނޑައޅިތާ ެެ 2ދުވަސް ެފަހުންނވެ.
އނާގ ެބަންދުގެމުއްދަތުެއިތުރުކުރިެ
ގންޖހުންވސްެގިރާކޮށްޭ ެ،
އސްެ،ނަޝީދުގެވަކީލުންެމިެ ޮ
ކަންމިހންވފައިެއޮތްކަމުގައިވި ަ
11

ކށް ެހުޅުވައިލވިގން ެބާއްވާ ެއަޑުއހުމއް ެބޭއްވުމަށް ެއދުނވެ.
މައްސަލާގައިެ ،ޤާނޫނު ެއަސާސީގައި ެވާ ެފަދައިން ެޢާންމު ޮ
ނަމަވސްެ،ބަންދުގެމުއްދަތުގެއަޑުއހުންތައްެބާއްވަނީެސިއްރުންކަމަށްބުނެ(ހައި)ެކޯޓުންެމިކަމަށްެއިންކާރުެކުރިއވެ.ދންެ
ތމުންެ ،އއްވސް ެއަޑުއހުމއްެ
ނޝީދުގ ެފަރާތުން ެއދިވަޑައިގަ ު
އވާ ެއަޑުއހުމއް ެބޭއްވުމަށް ެ ަ
ޢާންމުކޮށް ެހުޅުވައިލވިގން ެބާ ް
ރކޮށްލީއވެ.
ނުބާއްވާެކޯޓުންެއމައްސަލަެބޭ ު

.C

ފަނޑިޔާރުންގެ މުސްތަޤިއްލުކަމާއި ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހުމުގެ އުސޫލު ނެތުން

ަކފަރާތަކަށްނުޖޭ ޝަރީޢަތުގެ
ޖިނާއީ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް" ،ޤާނޫނުގައި އިސްތިޤްރާރް ވެފައިވާ މިނިވަން އަދި ވ ި
މަޖިލީހެއްގައި،

ޤާބިލް،

މިނިވަން،

އިންސާފްވެރި،

އަދި

ޢާންމުންނަށް

ހުޅުވާލެވިފައި

އޮންނަ

އަޑުއެހުންތައް"

ބާއްވަންޖެހޭނެކަމުގައި އައި.ސީ.ސީ.ޕީ.އާރު ގެ  14ވަނަ މާއްދާ ބަޔާންކުރެއެވެ .ސަރުކާރުގެ ފާހަގަކުރުންތަކުގެ ނަންބަރު
ބންޗުގެ
 106ވަނަ ޕެރެގްރާފްގައި ،ސަރުކާރުން ބުނަނީ "ކޯޓުތަކުގެ މުސްތަޤިއްލުކަމާއި (ނަޝީދުގެ) މައްސަލަ ބަލާ ެ
ކމަށެވެ.
މުސްތަޤިއްލުކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ފިޔަވަޅެއް ހުރިހާ މަރުހަލާއެއްގައި އަޅާފައިވާނެ" ަ
ނަމަވެސް ،މި މައްސަލައިގައި ވޯކިންގް ގްރޫޕަށް ފެނުނީ މިނިވަން އަދި ވަކިފަރާތަކަށްނުޖޭ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހެއް
ޤާއިމުކުރަންޖެހުމުގެ ޙައްޤަށް އަރައިގެންފައިވާ މަންޒަރެވެ .އެ ގްރޫޕުން ޚާއްޞަކޮށް ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ ،މިސާލަކަށް
"މައްސަލަބެލި

ތިން

ފަނޑިޔާރުންކުރެ

ދެ

ފަނޑިޔާރުންނަކީ

ޤާޟީ

ޢަބްދުﷲ

މުޙައްމަދުގެ

އެކުވެރިންކަމާއި

ޒަމީލުންކަމަށްވެފައި ،ޤާޟީ ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު ހައްޔަރުކުރެވުނުއިރު އެތަން ދުށް ހެކިވެރިންކަމުގައިވާއިރު ،އަދި (ނަޝީދުގެ
ފަރާތުން)

އެ

ދެ

ފަނޑިޔާރުން،

މައްސަލައިން

ތަނާޒުލުވުމަށް

އެދުމުން،

އެންމެ

20

މިނެޓު

އެކަމާމެދު

މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ،އެކަމަށް އިންކާރުކޮށްފައިވާތީ ...މި ޙާލަތުގައި ފާޅުވެގެންވާ މަޞްލަޙަތުގެ ފުށުއެރުން އޮތް" ކަމެވެ.
ނަޝީދާ ދެކޮޅަށް ހިންގި ޝަރީޢަތުގައި ،އަޑުއެހުންތަކުގެ މިނިވަންކަމާއި ވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެހުމުގެ އުސޫލުތަކުގެ މައްޗަށް
ައނަލްއަޤްވާމީ އޮބްޒާވަރުން
ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބާރުތަކުން އަރައިގެންފައިވަނީ މުޠްލަޤަށެވެ .މިކަން ކަށަވަރުކޮށްދެމުން ބ ި
ނގާލާވަރުގެ
ެރކަން ަ
ނިންމާފައިވަނީ "ތިން ފަނޑިޔާރުންކުރެ ދެ ފަނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކުން ،މުޅި ޝަރީޢަތުގެ އިންޞާފުވ ި
ތަޢައްޞުބު ސާފުކޮށް ފެންނަން" އޮތްކަމަށެވެ.
މި ސެކްޝަންގައި އަންނަނިވި މައްސަލަތައް އަޅުގަނޑުމެން ބަޔާންކުރާނަމެވެ (i) :މައްސަލަބެލި ބައެއް ފަނޑިޔާރުންނަކީ
ޤާޟީ ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު ހައްޔަރުކުރެވުނުއިރު އެތަން ދުށް ހެކިވެރިންކަމުގައިވާތީއާއި ،މި މައްސަލާގައި ސަރުކާރާ އެ ެ
ދ
ފަނޑިޔާރުން ސަރުކާރާ އެއްކޮޅަށް ބަޔާންދީފައިވާތީ ،ފަނޑިޔާރުންގެ ކިބައިގައި ތަޢައްޞުބު އޮތްކަން؛ ) (iiމައްސަލަބެލި
ުޅން އޮތުން؛ )(iii
ފަނޑިޔާރުންނާއި މި ހާދިސާގައި ޝިކާރަޔަކަށް ވެވުނުކަމަށް ބުނާ ފަރާތާދެމެދު ގާތް އަދި ޒާތީ ގ ު
ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގައި ފަނޑިޔާރުން ގެންގުޅުނު ތަޢައްޞުބީ ސުލޫކު؛ )(iv

ާރއަކަށް"
މި ހާދިސާގައި "ޝިކ ަ

ވެވުނުކަމަށްބުނާ ޤާޟީ ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދުގެ ނުފޫޒު ޝަރީޢަތް ހިންގުމުގައި އޮތުން؛ ) (vހައްޔަރުކުރިފަރާތުގެ މައްޗަށް
ތިން ފަނޑިޔާރުން ކުށް ސާބިތުކުރުމުގައި އެއްވެސް ޤާނޫނީ އަސާސެއް ނެތުން .މިއެވެ.
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މައްސަލަބެލި ބައެއް ފަނޑިޔާރުންނަކީ ޤާޟީ ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު ހައްޔަރުކުރެވުނުއިރު އެތަން ދުށް
ހެކިވެރިންކަމުގައިވާތީއާއި ،މި މައްސަލާގައި އެ ފަނޑިޔާރުން ސަރުކާރާ އެއްކޮޅަށް ބަޔާންދީފައިވުން

މި މައްސަލާގައި ،ފަނޑިޔާރުންގެ މުސްތަޤިއްލުކަމާއި ވަކި ފަރާތަކަށް ޖެހުމުގެ ކަންކަމަށް ބަލާއިރު ،ފެންނަ ފުރަތަމަ ކަމަކީ،
ކމުގައިވެފައި،
މައްސަލަބެލި ބައެއް ފަނޑިޔާރުންނަކީ ޤާޟީ ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު ހައްޔަރުކުރެވުނުއިރު އެތަން ދުށް ހެކިވެރިން ަ
މި މައްސަލާގައި އެ ފަނޑިޔާރުން ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސްއަށާއި ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް ،ސަރުކާރާ އެއްކޮޅަށް
ބަޔާންދީފައި އޮތުމެވެ .އޭރު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ އުފުލާފައި އޮތީ (އޭރުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ  81ވަނަ
މާއްދާގެ ދަށުން) "ކުށް ނުކުރާ މީހުން ހައްޔަރުކުރުމުގެ" ކުށުގެ ދަޢުވާކަމަށްވާއިރު ،މި ދެ ފަނޑިޔާރުން އޮތީ އޭނާއާދެކޮޅަށް
ހެކިދޭ ހެކިވެރިންގެ ގޮތުގައި ލިސްޓުކޮށްފައެވެ .މީގައި އަންތަރީސްވާ ކަމަކީ ،ފަނޑިޔާރުންގެ ކިބައިން  2012ގައި ނެގި މި
ބަޔާންތަކަކީ 2015 ،ގައި އޮތް ޝަރީޢަތުގައި ބަލައިގަތް ހެކިކަމުގައިވުމާއި ،އޭގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ނަޝީދު ޓެރަރިޒަމްގެ
ކުށަށް ޙުކުމް ކުރިކަމެވެ .ފަނޑިޔާރުން ދިން މި ބަޔާންތައް ،ޤާޟީ ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު ހައްޔަރުކުރި ވާހަކަ ބަޔާންކުރުމަށް
ހަމަ އެކަނި މަހްދޫދުވެފައެއް ނުވެއެވެ .އަދި ކިއެއްތައް ޤާޟީ އަބްދުލްބާރީ ޔޫސުފް ދެއްވި ބަޔާނުގައި "އެހިސާބުން
ސލާމަތްކުރަން
ަ
ފެށިގެންދެން އަޅުގަނޑުމެން (އެބަހީ ޤާޟީ ބާރީއާއި ޤާޟީ ޢަބްދުﷲ ދީދީ) މަސައްކަތްކުރީ ޢަބްދުﷲ
ެއވެ.
ކުރެވެންހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއްވެސް ކުރުމަށް" ވިދާޅުވެފައިވ ެ
މިހެންކަމުން ،ބީ.އެޗް.އާރް.ސީގެ ރިޕޯޓުގައި މި ފަނޑިޔާރުންގެ ކިބައިން ފާޅުވެގެންދިޔަ ތަޢައްޞުބާހެދި މުޅި ޝަރީޢަތް
ްސފުވެރިނޫންކަމުގައި ވަޒަންކުރިއެވެ .އެ ރިޕޯޓުގައި ނިންމާފައިވަނީ "މީގެ ތެރެއިން  2ފަނޑިޔާރުންނަކީ ޤާޟީ
އިނ ާ
ަރތާ އެއްކޮޅަށް ހެކިދޭ މީހުންގެ
ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު ހައްޔަރުކުރެވުނުއިރު އެތަން ދުށް ހެކިވެރިންކަމުގައިވެފައި ،ދާއުވާކުރާފ ާ
ލިސްޓުގައި ކުރިން އޮތްކަމީ ،އައި.ސީ.ސީ.ޕީ.އާއުގެ  14ވަނަ މާއްދާގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރާ ކަނޑައެޅިގެން ޚިލާފު
ޢަމަލުތަކަށްވެފައި،

ނުހަނު

ސީރިއަސް

ިވތީ،
އުރެދުންތައްކަމުގައ ާ

އެކަންކަމުން

މުޅި

ޝަރީޢަތުގެ

އންޞާފުވެރިކަން
ި

ނަގާލާފައި" ވާކަމަށެވެ .އަދި ހަމަ މިމޭރުމުން ،އދ .ގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ހައި ކޮމިޝަނަރ زيد بن رعد حسین
އާއި،

ފަނޑިޔާރުންނާއި

ވަކީލުންގެ

މުސްތަޤިއްލުކަމާބެހޭ

އދ.ގެ

ޚާއްޞަ

ރެޕަޓުއާ

ގަބްރިއެއްލާ

ނައުލް

އާއި

ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއިން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
ދށްކަމުގައި،
މި ތިން ފަނޑިޔާރުންކުރެ ދެ ފަނޑިޔާރުން ،ޤާޟީ ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު ހައްޔަރުކުރެވުނުއިރު އެތަން ު
ސަރުކާރުން އެއްބަސްވާއިރު" ،އެ ހައްޔަރާވިދިގެން ހިންގި ތަޙްޤީޤާއި އޭގެ ފަހުން އެކުލަވާލި ޖިނާއީ މައްސަލައިގެ
ކަންކަމުގައި ،މި  2ޤާޟީން ބައިވެރިނުވާ"ކަމުގައި ސަރުކާރުން ބުނެއެވެ.
މި ވާހަކައަކީ މި ފަނޑިޔާރުން ޝަރީޢަތުގެ ކަންކަމާ ބެހިފައިވާ މިންވަރު އޮޅުވާލުމަށް ސަރުކާރުން ޤަސްދުގައި
ެނގނީ ،ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު ހައްޔަރުކުރެވުނުއިރު ،މި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުހިންމު ހިންދާލުމެކެވެ .މިކަން ސާފުކޮށް އ ެ
ފަނޑިޔާރުންނަކީ އެތަން ދުށް ހެކިވެރިންކަމާއި ،ދާއުވާކުރާފަރާތާ އެއްކޮޅަށް ހެކިދޭ މީހުންގެ ލިސްޓުގައި ކުރިން އެ ދެ
ުމވިދިގެން ،އޭގެ
ފަރާތުގެ ނަން އޮތްކަން ސަރުކާރުން ބަޔާންކޮށްފައި ނެތުމުންނެވެ .އަދި ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު ހައްޔަރުކުރ ާ
ފަހުން ހިނގިކަންކަމުގައި ،އޭނާ ވީއްލުމަށްޓަކައި ،މި ދެ ފަނޑިޔާރުން ނުހަނު ފުޅާކޮށް އުޅުނުކަމުގައި ޚުދް މި ދެ
ފަނޑިޔާރުން އިޢުތިރާފުވެފައިވެއެވެ .ޤާޟީ ޢަބްދުލްބާރީ ޔޫސުފްގެ ބަޔާނުގައި ،ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު ގެންދެވިފަހުން އެބޭފުޅާއާ
ބައްދަލުވިތޯ ،ބާރީ އަރިހުގައި ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން އެހުމުން ބާރީ ވިދާޅުވެފައިވަނީ:
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ުމން ވަރަށް
"އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅީ ތިޔަސުވާލު ނުކުރެއްވިއްޔާ އިނގޭތޯ .އެއީ މިކަމުގެތެރޭގަ އަޅުގަނޑ ެ
ަށޓަކައި
މަސައްކަތްކުރަން އެބަ ،ދައުލަތުގެ އިސް ބޭފުޅުންނާއި ނެގޯޝިއޭޓްކޮށްގެން މިކަންކުރިއަށް ގެންދިއުމ ް
އިނގޭތޯ .ޤާނޫނީ އިމުގެތެރެއަށް ހުރިހާ އެންމެން ވެއްދުމަށްޓަކައި .އަޅުގަނޑު ޕަރސަނަލީ އެބަ ވަރަށް
ރއްޓެއްސެއް .އޭގެ
މަސައްކަތްކުރަން .ދެން ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދަކީ ވަރަށް ކުރީއްސުރެ އަޅުގަނޑުގެ ވަރަށްގާތް ަ
ަރށްގިނަ
އިތުރުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ވަރަށް ޒަމާންވީ ވެރިއެއް އެއީ .އެހެންވީމަ އެގޮތުގެ މަތީން އަޅުގަނޑުކުރާ ވ ަ
ކންތައްތައް ހުންނާނެ .އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅީ ތިޔަ ސުވާލު ނުކުރެއްވިއްޔާ".
ަ
މީގެ

ހުޅުމާލޭ

އިތުރުން،

ކޯޓުން

މެޖިސްޓްރޭޓް

ޕްރޮސިކިއުޓަރ

ޖެނެރަލްގެ

އޮފީހަށް

ޖަވާބު

ދެއްވާފައިވާ

ޅ މައްސަލައިގައި،
އިސްތިއުނާފުކޮށްދިނުމަށް އެދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ހައި ކޯޓަށް ހުށައެ ި
"އެމައްސަލަތަކުގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީގެ މަސްލަޙަތު ހިމެނޭތީ" އެ މައްސަލަތައް ހުޅުމާލޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް
ހުށައެޅުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ނިންމާފައިވާކަމަށް އެ އޮފީހުން އިޢުތިރާފުވެފައިވެއެވެ.
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މައްސަލަބެލި ފަނޑިޔާރުންނާއި މި ހާދިސާގައި ޝިކާރަޔަކަށް ވެވުނުކަމަށް ބުނާ ފަރާތާދެމެދު ގާތް އަދި
ޒާތީ ގުޅުން އޮތުން؛

މ ހާދިސާގައި
ި
ފަނޑިޔާރުންގެ މުސްތަޤިއްލުކަމާއި ވަކި ފަރާތަކަށް ޖެހުމުގެ ކަންކަމަށް ބަލާއިރު ،ފެންނަ ދެވަނަ ކަމަކީ،
ޝިކާރަޔަކަށް ވެވުނުކަމަށް ބުނާ ފަރާތާއި މައްސަލަބެލި ފަނޑިޔާރުންނާދެމެދު ގާތް އަދި ޒާތީ ގުޅުން އޮތުމެވެ .މި ދެ
ފަނޑިޔާރުންނަކީވެސް

ޤާޟީ

ޢަބްދުﷲ

މުޙައްމަދު

ރައްޓެހިންނެވެ.

އަދި

އެއް

ދާއިރާއެއްގައި

ްކތްކުރާ
މަސައ ަ

ޒަމީލުންވެސްމެއެވެ .އިސްވެ ނަންގަނެވުނުފަދައިން ،މީގެ ތެރެއިން އެއް ފަނޑިޔާރު ވިދާޅުވެފައި އެވަނީ "ޢަބްދުﷲ
ޒމާންވީ
މުޙައްމަދަކީ ވަރަށް ކުރީއްސުރެ އަޅުގަނޑުގެ ވަރަށްގާތް ރައްޓެއްސެއް .އޭގެ އިތުރުން އަޅުގނަޑުމެންގެ ވަރަށް ަ
ކންތައްތައް ހުންނާނެ" ކަމަށެވެ.
ވެރިއެއް އެއީ .އެހެންވީމަ އެގޮތުގެ މަތީން އަޅުގަނޑުކުރާ ވަރަށްގިނަ ަ
ަރތީ،
ފށުއ ާ
އަދި މައްސަލައިގައި ކަނޑައެޅިގެން ތަޢައްޞުބު ފެންނާތީއާއި ،އެ ދެ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޞްލަޙަތު ު

ނަޝީދުގެ

ފަރާތުން އެ ދެ ފަނޑިޔާރުން ،މައްސަލައިން ތަނާޒުލުވުމަށް އެދުނެވެ .ނަމަވެސް ،އެމްނެސްޓީ އިންޓަނޭޝަނަލްއިން
މނެޓު އެކަމާމެދު
ފާހަގަކުރި ފަދައިން "ދިފާޢުގެ ފަރާތުން އެ ދެ ފަނޑިޔާރުން ތަނާޒުލުވުމަށް އެދުމުން" އެންމެ ި 20
މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު "މިކަމުގައި ވާޟިޙުކޮށް މަޞްލަޙަތުގެ ފުށުއެރުން ފެންނަން އޮތްއިރުވެސް އެ ފަނޑިޔާރުން ތަނާޒުލްވާން
އިންކާރުކޮށްފައި" ވެއެވެ.
އަދި

ބީ.އެޗް.އާރު.ސީ.

އިން

މިކަމާމެދު

ނިންމިނިންމުން،

އަޅުގަނޑުމެން

ނިންމުންތަކަށް

އިތުރު

ކށަވަރުކަމެއް
ަ

ގެނެސްދެއެވެ .އެ މުއައްސަސާއިން ބުނެފައިވަނީ:
ފަނޑިޔާރުން ތަނާޒުލްވާން އިންކާރުކޮށްފައިވުމާއި ،އެ ގޮތަށް ގަނޑައެޅުމުގައި ފަނޑިޔާރުން ދެއްކި ބަހަނާއިން
ދައްކައިދެނީ،

ބައުނަލްއަޤްވާމީ

ޤާނޫނާއި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޤާނޫނުއަސާސީން

ބަޔާންކުރާ

މިނިވަން

އަދި

ވަކިފަރާތަކަށްނުޖޭ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހެއް ލިއްބައިދިނުމުގެ ޙައްޤަކީ ކޮބައިކަމާމެދު އެ ފަނޑިޔާރުންގެ ކިބައިގައި
އެންމެ އަސާސީ އުނގެނުމެއްވެސް ނެތްކަމެވެ ...މިހެންކަމުން ބީ.އެޗް.އާރު.ސީ.އިން ދެކެނީ ވަކިފަރާތަކަށް
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ނުޖެހުމުގެ މަބްދައުއަށް ފަނޑިޔާރުން ރަގަޅުގޮތުގައި ރިޢާޔަތްކުރިނަމަ ،އަދި މިމައްސަލައިގައި ރަގަޅު އުޞޫލުން
ކަންކަން ގެންދިޔަނަމަ ،އެ ފަނޑިޔާރުން އަމިއްލައަށް ތަނާޒުލުވީސްކަމެވެ .އަދި އެއުރެންގެ ބަދަލުގައި މި
މައްސަލަބެލުމަށް ،އެއުރެންގެ ޒަމީލުންގެ ތެރެއިން ،ޤާޟީ ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު ހައްޔަރުކުރެވުނުއިރު އެތަން ދުށް
ހެކިވެރިންކަމުގައި ނުވާ ފަރާތްތައް ،އަދި ޤާޟީ ޢަބްދުﷲއާ ގާތްގުޅުން ނެތް ފަރާތްތައް ހަމަޖެއްސުމަށް
ހުއްދަދިނީސްކަމެވެ".
އަދި ބީ.އެޗް.އާރު.ސީ.އިން ބުނެފައިވަނީ "މި މައްސަލައިގައި އެހެންޏާ ހެކިވެރިންނަށްވުމަށް ނުވަތަ އެހެންޏާ މައްސަލަބަލާ
ފަނޑިޔާރުންނަށް ވުމުގެ އިޚްތިޔާރު އޮތީ އެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތަޤްދީރީބާރުގެ ތެރޭގައިކަމުގައި އެއުރެން ޤަބޫލުކުރާ
ާކން އެނގެއެވެ .މިފަދަ
ިރފުވ ަ
ޤަބޫލުކުރުމުންވެސް ،ފާޅުކަންބޮޑުގޮތުގައި ތަޢައްޞުބު އޮތްކަމާމެދު އެ ފަނޑިޔާރުންވެސް އިޢުތ ާ
ޙާލަތުގައި އެ ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗަކީ ވަކިފަރާތަކަށްނުޖެހޭ ބެންޗެއްކަމުގައި އެއްވެސް ސަބަބުވެރި އޮބްޒާވަރަކު ނިންމުމަކީ
އެއްގޮތަކަށްވެސް ވާނޭކަމެއް ނޫނެވެ".
މިކަމާމެދު ސަރުކާރުން ބުނެފައި އޮތީ ،ފަނޑިޔާރުންގެ މުސްތަޤިއްލުކަން ގެއްލިފައިނުވާކަމަށާއި ވަކި ފަރާތަކަށް ޖެހެވިފައި
ޒތީ ތަޢައްޞަބެއް
ނުވާކަމަށެވެ .މިކަން ދޭހަވަނީ "ފަނޑިޔާރުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެނެވޭ މައްސަލަތަކުގައި ،އެއްވެސް ާ
ނުބޭއްވުމުގެ

ކުޅަދާނަކަން

ފަނޑިޔާރުންގައި

ހުންނާނެކަމަކީ

ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ

ޙަޤީޤަތެއްކަމާއި،

ފަނޑިޔާރުގޭ ެ
ގ

މުސްތަޤިއްލުކަމާއި ވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެހުމުގެ އުސޫލުތައް ނެގެހެއްޓުމަކީ އެއުރެންގެ ވާޖިބަކަށްވާއިރު ،އެ ކަންކަން އެއުރެން
ަށވެ.
އެގޮތަށް ނަގަހައްޓާނެކަމާމެދު އެއުރެނަށް އިތުބާރުކުރަންޖެހޭނެ" ކަމަށް ދިވެހިސަރުކާރުން ދެކޭތީކަމ ެ
މށް ބަލަންޖެހޭކަމުގައި
އެއުރެންގެ އަމިއްލަ ޒާތުން ތަޢައްޞުބު "ފުހެލުމުގެ" ކެރިކުޅަދާނަކަން ފަނޑިޔާރުންގެ ކިބައިގައިވާކަ ަ
ސަރުކާރުން ބުނާފަދަ ހިނިއަންނަޒާތުގެ ވާހަކަ މަތިކޮށް ،މި މައްސަލަބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ ކިބައިގައި ހުރެދާނެ އަދި ހުރި
ްވނީ،
ތަޢައްޞުބު ނަފީވެގެނެއް ނުދެއެވެ .މި މައްސަލައިގައި ތަޢައްޞުބުގެ ޢަމަލުތައް ދިމާއަށް ފެންނަންހުރިކަން ޔަޤީނ ަ
އިސްވެ ދެންނެވުނު ފަދައިން ،ފަނޑިޔާރުންގެ ކިބައިން ކުރީގައި ނަގާފައިވާ ބަޔާންތަކުންނާއި ،ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި
އެއުރެންގެ

ސުލޫކު

ބެހެއްޓި

ގޮތުންނެވެ.

އެކަންކަމުން

މެދުކެނޑުމެއްނެތި

ހެކިވެވިގެން

ދިޔައީ،

އެއުރެން

ތިބީ

ދަޢުވާކުރާފަރާތާ އެއްކޮޅަށް ޖެހިފައިކަމެވެ.
އަދި ކިއެއްތަ ،ފަނޑިޔާރަކު ބަލާ މައްސަލައަކުން އޭނާ ވަކިކުރަނީ ތަޢައްޞުބު ހުރެގެން އެކަންޏެއްނޫނެވެ .އެފަދަ
ތަޢައްޞުބެއް އޮވެދާނެކަމުގެ ބިރުއޮތްނަމަވެސް ވަކިކުރަންޖެހެއެވެ .ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީއިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން،
ެހނޭއެވެ .އެހެނީ
ާނޖ ެ
ސަބަބުވެރި އޮބްޒާވަރަކަށް ފެންނަ ފެނުމުގައި ޝަރީޢަތް ވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެހި ކުރިއަށްދާކަމުގައި ވ ް
"އިންސާފު ޤާއިމުކުރަންޖެހުމުގެ އިތުރުން އިންސާފު ޤާއިމުކުރާތަން ފެންނަންވެސް ޖެހެއެވެ" .އެހެނަސް މި މައްސަލައިގައި،
ތަޢައްޞުބު އޮތީ ދިމާއަށް ފެންނަންކަމުގައިވާއިރު ،މި މައްސަލަ އޮބްޒާވްކުރި އެތައް ފަރާތަކުން އެކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.
މައްސަލަބަލާ ފަނޑިޔާރުން އަމިއްލައަށް ހެކިބަސްދީގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މިފަދަ ވަހުޝީ ޝަރީޢަތަކާމެދު ކޮންމެ
ފަރާތަކުންވެސް ބުނެވޭނީ ހަމަ އެއް ވާހަކައެކެވެ .އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތް ގޮތުގައި ،ތަޢައްޞުބު ގޯސްމަތިންލާފައި އޮތް
އިރު ،އެއްވެސް މިނިވަންކަމެއް މައުޖޫދުނުވާ މިފަދަ ޝަރީޢަތަކަށް ހަމައެކަނި އޮތް ޙައްލަކީ މަޞްލަޙަތު ފުށުއެރި
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ފަނޑިޔާރުން ތަނާޒުލްވުމެވެ .ނަމަވެސް އެކަން ކުރަން އެއުރެން ކުރީ އިންކާރެވެ .ފަހެ ،މި އަސާސްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް
އެކަނިވެސް މި ޝަރީޢަތް ހިނގީ އިންސާުފުންނޫންކަމުގައި ނިންމޭނެއެވެ.
.iii

ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގައި ފަނޑިޔާރުން ގެންގުޅުނު ތަޢައްޞުބީ ސުލޫކު

ތިންވަނަ ކަމަކީ ،މި މައްސަލައިގައި ޤަޟާއީ ތަޢައްސުބު އޮވެދާނެ ކަންކަމާމެދު ވާހަކަދައްކާކަށް ނުޖެހޭކަމެވެ .ފަނޑިޔާރުންގެ
ކިބައިގައި ކަނޑައެޅިގެން ތަޢައްޞުބު އޮތްކަން އެތައްގިނަ ހާދިސާތަކުން ކަށަވަރުކޮށްދޭތީވެއެވެ.
އތީ މުޅި ޝަރީޢަތުގައި
ތަނާޒުލްވުމަށް ފަނޑިޔާރުން އިންކާރުކުރުމާއި އެހެނިހެން ޢަމަލުތަކުން އެއުރެންގެ ތަޢައްޞުބު ޮ
ދިއްލަވާރުކޮށްފައެވެ .މިގޮތުން ނަޝީދުގެ ކިބައިން ،ދިފާޢީ ހެކިން ހުށައެޅުމަށް ޖާގަނުދިނުމާއި ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން
ހުށައެޅި  9ހެކިންކުރެ  5ހެކިން ކްރޮސްއެގްޒާމިންކުރުން ހަނިކުރުމާއި ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައެޅި އެންމެ މުހިންމު
ހެކިވެރިންގެ ހެކިބަސް ނަގަމުންދިޔައިރު ،ފަނޑިޔާރުން އެ ހެކިވެރިންނަށް ލައިދިނުމާއި ،ފަނޑިޔާރުންގެ "ޒަމާންވީ ވެރިޔާ"
ކަމުގައިވާ ޤާޟީ ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު ހެކިބަސް ނެގުމަށްޓަކައި ހާޒިރުކުރުވުން ހިމެނެއެވެ.
އަދި ޚުދް ސަރުކާރުގެ ފާހަގަކުރުންތަކުގައި ،ޤާޟީ ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު ހެކިބަސް ދިނުމަށް ނުގެނައުމަށް ޕްރޮސިކުއުޓަރގެ
ފަރާތުން އެދުނުކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .އެހެނަސް މައްސަލަބެލި ފަނޑިޔާރުން މި އެދުން ޤަބޫލުނުކޮށް ޤާޟީ ޢަބްދުﷲ
ހާޒިރުކޮށް ،ނަޝީދުގެ ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް ޤާޟީ ޢަބްދުﷲގެ ހެކިބަހަށް ބަރޯސާކުރިއެވެ.
މިކަމާމެދު ބީ.އެޗް.އާރު.ސީ.ގެ ރިޕޯޓުގައި ފިސާރި ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައިވެއެވެ .އެ ރިޕޯޓުގައި ވަނީ:
މައްސަލަބެލި ފަނޑިޔާރުންނާއި ޤާޟީ ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދާ އޮތް ޒާތީ ގާތް ގުޅުމާއި ،ވަޒީފާގެ ގޮތުން އޮތް
ގުޅުމާއި ،އޭނާއަކީ އޭރު ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީކަމުގައިވެފައި ،މައްސަލަބެލި ފަނޑިޔާރުންނަކީ އޭނާގެ
ދަށުން

މަސައްކަތްކުރަން

ތިބި

ބަޔަކަށްވާއިރު،

އަދި

މިކަންކަމާމެދު

ދިފާޢުގެ

ފަރާތުން

ކަންބޮޑުވުން

ހުށައަޅާފައިވަނިކޮށް ،އަދި ދަޢުވާކުރާފަރާތުން ،ޤާޟީ ޢަބްދުﷲގެ ހެކިބަސް ނަގަން ނުޖެހޭކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި
ިނނާއި ނުކުރާނެ
ވަނިކޮށް ،ޤާޟީ ޢަބްދުﷲ ޝަރީޢަތަށް ހާޒިރުކޮަށް ހެކިބަސް ނެގުމާއި ،އަދި ހާޒިރުކުރާނެ ހެކިވެރ ް
ކަނޑެއެޅިގޮތުންނާއި،

ހެކިވެރިން

މި

ކަންކަމުގެ

ސަބަބުން

ފަނޑިޔާރުންގެ

ބެންޗުގެ

ތަޢައްޞުބު

އެނގިފާޅުވެގެންދިޔައެވެ .އަދި މުޅި ޝަރީޢަތުގައި ލައްގަނޑު ޖެހުނެއެވެ .އަދި މިކަންކަމާހެދި މި ޝަރީޢަތަކީ
ވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެހޭ ތަޢައްޞުބުނެތް ޝަރީޢަތެއްކަމުގައި އެއްވެސް ސަބަބުވެރި އޮބްޒާވަރަކު ނުދެކެއެވެ.
.iv

"ޝިކާރަވެވުނު" ކަމަށްބުނާ ޤާޟީ ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދުގެ ނުފޫޒު ޝަރީޢަތް ހިންގުމުގައި އޮތުން؛

އިސްވެ ނަންގަނެވުނު ފަދައިން" ،ކޯޓުތަކުގެ މުސްތަޤިއްލުކަމާއި (ނަޝީދުގެ) މައްސަލަ ބަލާ ބެންޗުގެ މުސްތަޤިއްލުކަން
ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ފިޔަވަޅެއް ހުރިހާ މަރުހަލާއެއްގައި އަޅާފައިވާނެ" ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފައިވެއެވެ.
އެއަށްފަހު

ސަރުކާރުން

ބުނަނީ

"ޝަރީޢަތަށް

ނުފޫޒުފޯރުވުމުގެ

އިޙްތިމާލު

އޮތުމުންނާއި،

އަސްލުގައިވެސް

ނުފޫޒު

ފޯރުވަފާނެތީ ،އެކަމުން ޝަރީޢަތް ޙިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި ،ޤާޟީ ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އެއްކާރިކުރުމަށް"
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އެދިވަޑައިގަތްކަމަށެވެ .އަދި މިއާވިދިގެން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީގެ ބަދަލުގައި އޭނާގެ
ގާއިމުމަޤާމެއް ހަމަޖެއްސުނުކަމަށެވެ .ދެން ،ސަރުކާރުގެ ފާހަގަކުރުންތަކުގެ ނަންބަރު  107ވަނަ ޕެރެގްރާފްގައި ބުނަނީ
16

"މިކަން ޙައްލުކުރުމަށް ކޯޓުން އެޅި އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކުން ހާމަވަނީ ،ވަކިފަރާތަކަށްނުޖޭ އަދި މިނިވަން ފަނޑިޔާރުންގެ
ބެންޗެއް ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ،ކޯޓުން ގެންގުޅުނު ހެޔޮ ނިޔަތާއި ،މިކަމަށް ކަމޭހިތި" ވަރުކަމަށެވެ.
ަކން ސާފުސީދާކޮށް
އތީ މި މައްސަލަ އޮބްޒާވްކުރި ފަރާތްތ ު
ނަމަވެސް މިއީ މި ވާހަކައިގެ އެއްބައިކަމުގައިވާއިރު ،އެބައި ޮ
ކަޑައެޅިގެން ނަފީކޮށްފައެވެ.
ޤާޟީ ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު މި މައްސަލައިގައި ދުރަށްޖެހިގެން ހުރިކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނާއިރު ،ޙަޤީޤަތަކީ އޭނާ ވަރަށްބޮޑަށް
ެމން ދިޔައެވެ .ބާ ހިޔުމަން
މައުޖޫދުވެ ހުރި ކަމެވެ .އަދި ޢާންމުކޮށް ކޯޓުގެ ހުރިހާކަމަކަށް ،ޚާއްޞަކޮށް މި މައްސަލައަށް ބެހ ު
ރައިޓްސް ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން އެކުލަވާލި މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ޝަރީއަތާމެދު އޮބްޒާވްކުރެވުނު ކަންކަމުގެ ތަފްޞީލީ ރިޕޯޓުގައި
ބުނަނީ ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދުގެ "ނުފޫޒު ވަރަށް ބޮޑަށް" އޮތްކަމަށެވެ .އަދި އޭނާ ހުރީ "ސަލާމުގައި" ކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު
"ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގގައި މެދުކެނޑުމެއްނެތި އޭނާ އުޅޭކަމަށާއި ،ބީ.އެޗް.އާރު.ސީގެ އޮބްޒާވަރު ،އަޑުއެހުންތަކަށް
ކމަށެވެ .މީގެ
ދމާއަށް ަ
ހާޒިރުވުމަށްޓަކައި ޓިކެޓު ހޯދުމަށް އުޅުމުން ،މީހަކު އިޝާރާތްކުރީ ޤާޟީ ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދާ" ި
އިތުރުން ،މި ޝަރީޢަތުގައި ،ނަޝީދާ ދެކޮޅަށް ހުރި ސީދާ ހެކިވެރިއަކަށް ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދުވީއިރު ،އޭނާ ހެކިބަސްދިނީ
ެއވެ.
އޭނާގެ ވަޒީފާއަދާކުރާ ތަނުގެ ޒަމީލުން ފަނޑިޔާރުންނަށް ތިބި ބެންޗެއްގެ ކުރިމަތީގައި ކަމަށް އެ ރިޕޯޓުގައި ވ ެ
v.

ހައްޔަރުކުރުމުގައި އެއްވެސް ޤާނޫނީ އަސާސެއް ނެތުން

ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުކުރުމާއި ،ޙުކުމްކުރުމާއި ބަންދުކުރުމުގެ ކަންކަމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ކުރިން ،މި
މައްސަލައަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ރިޢާޔަތްކުރުމުގައި ،އޭނާ ހައްޔަރުކުރިގޮތާމެދު އެއްވެސް ޤާނޫނީ އަސާސެއް ހޯދުމަކީ
ާއމުމަޤާމަކަށް
މުސްތަޙީލުކަމެއްކަމުގައި އެ ކޯޓަށް ފެންނަން ޖެހޭނެއެވެ .ފަހެ ،ޤައުމެއްގެ ދޭސީ ޙަޤީޤަތްތައް ހޯދާފަރާތެއްގެ ގ ި
އފަދަ
ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީއަކަށް ނުވެވޭނެކަމުގައި އެ ކޮމިޓީން ތަކުރާރުކޮށް ބަޔާންކުރާއިރު ،މި މައްސަލައިގައި ެ
ތަޙްޤީޤެއް ހިންގާކަށް ނުވެސް ޖެހެއެވެ .އެހެނީ ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުކުރެވޭވަރުގެ އެއްވެސް ހެއްކެއް ކްރިމިނަލް
ކޯޓަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އެއްގޮތަކަށްވެސް ހުށައަޅާފައި ނުވާއިރު ،އެކަމާގުޅޭގޮތުން ތަޙްޤީޤެއް ހިންގާކަށް ނުޖެހެއެވެ.
ފުރަތަމަ ކަމަކީ ،ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކެވުނު ކުށްކަމުގައިވާ – "ކުށް ނުކުރާ މީހުން ހައްޔަރުކުރުމުގެ" ކުށުގެ ދަޢުވާ
– ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު  1990އާގުޅުވައި ބަލާއިރު ،ކުށްކުރި މީހާގެ ޢަމަލުގެ ރުކުން actus
ެވނު ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ އިބާރާތްތަކުގެ މާނަ
 reusއަށް ނުފެތޭކަމެވެ .މީގެ އިތުރުން މި ނަންގަނ ު
ނުސާފުކަމުން ،ޚުދް އެ ޤާނޫނަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް އޮތް ބާޠިލު އެއްޗެކެވެ.
ދެވަނަ ކަމަކީ ،ތުހުމަތު ކުރެވުނު ޢަމަލު ،ޓެރަރިޒަމްގެ ތަޢުރީފުގެ ތެރެއަށް ފެތޭކަމަށް ބެލިކަމުގައިވިއަސް ،ޤާޟީ ޢަބްދުﷲ
މުޙައްމަދު ހައްޔަރުކުރުމަށް ނަޝީދުގެ ފަރާތުން އަމުރުކުރިކަމުގެ އެއްވެސް ހެއްކެއް ،ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން
މުޠްލަޤަށް ހުށައަޅާފައި ނުވާކަމެވެ.

.1

ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކެވުނު ކުށަކީ ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުށަކަށް
ނުވުން.
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އެއްވެސް ހުއްޖަތެއް ދެއްކުމެއްނެތި ،ފަސޭހަކޮށްލާފައި ސަރުކާރުން ބުނެފައިވަނީ "ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ކަމާގުޅޭ ދޭސީ
ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދަޢުވާކޮށްފައިވުމަކީ ޙަޤީޤަތަކަށްވާއިރު ،މި އަސާސްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ،ޝަރީޢަތުގެ ފަހުން ،އޭނާ
ބަންދުކޮށްފައިވުމަކީ ،ޤާނޫނީ ވަކި ހަމައެއްނެތި ހިންގި ކަމެއްކަމުގައި ބެލުމުގެ ޖާގައެއް ނެތް" ކަމަށެވެ .އެހެނަސް ،މިއާއެކު
އއީކަން،
ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށްފައި އޮތީ ކަމާގުޅޭ ދޭސީ ޤާނޫނުންކަމުގައި ބުނުމުގެ އިތުރުން ،ކަމާގުޅޭ ޤާނޫނުކަކީ ެ
ސަރުކާރުން ދައްކަން ޖެހެއެވެ .އަދި މިކަމާމެދު ސަރުކާރުގެ ވިސްނުމުގެ ޞައްޙަކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި މުސްތަޤިއްލު
ހެއްކާއި މުސްތަޤިއްލު ވަޒަންކުރުންތައް ހުށައަޅަންޖެހެއެވެ.
ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށްފައިވަނީ 2012 ،ގައި ޤާޟީ ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު ހައްޔަރުކުރުމަށް އަމުރުކުރިކަމަށް
ވނަ
ތުހުމަތުކުރެވޭތީ ،ބަލާބެލުމަށް މާނަނުސާފުކަން ދައްކާ މާއްދާއެއްކަމުގައިވާ ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ަ 2
މހުން ކިޑްނެޕް
ނވަތަ ީ
މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުންނެވެ .މި އަކުރުގައި ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލުކަމުގައި ބަޔާންކުރަނީ "މީހަކު ު
ނވަތަ ރަހީނުންގެ ގޮތުގައި ހިފެހެއްޓުން ،ނުވަތަ މިއިން ކަމެއް ކުރަން އުޅުން"
ކުރުން ،ނުވަތަ ގަދަކަމުން ފޮރުވުންު ،
މިހެނެވެ.
ކަން މިހެން އޮތްއިރު ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޓެރަރިޒަމްކަމުގައި ބެލެވޭނެ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ނަޝީދުގެ ފަރާތުން
ަކށް ،ތިންވަނަ ފަރާތަކުން
ހިންގިކަމާގުޅޭ އެއްވެސް ހެއްކެއް ހުށައެޅުމަށް ސަރުކާރަށް މުޅިން ނުކުޅެދިފައިވެއެވެ .ޚާއްޞ ޮ
ނެރުނު އޯޑަރެއްގެ ދަށުން ސިފައިންގެ ފަރާތުން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް ބަންދުކުރުމަކީ ،ނަޝީދު ހިންގި "ޓެރަރިޒަމް"ގެ
ޢަމަލެއްކަމުގައި އޮޅުންފިލުވައިދިނުމަށް ސަރުކާރަށް ނުކުޅެދިފައިވެއެވެ.
ކށުގެ
އަދި ކިއެއްތަ މި ތުހުމަތާގުޅިގެން  2012ގައި ނަޝީދަށް ދަޢުވާކޮށްފައިވަނީ "ކުށް ނުކުރާ މީހުން ހައްޔަރުކުރުމުގެ" ު
ދަޢުވާއެވެ" .ޓެރަރިޒަމް"ގެ ދަޢުވާއެއްނޫނެވެ .އެއިރު ޤަބޫލުކުރެވިފައި އޮތީ މީހަކު ހައްޔަރުކުރުމަށް އަމުރުކުރުމަކީ ޓެރަރިޒަމް
ިހންކަމުން،
މަނާކުރާ ޤާނޫނުގެ ބަސްމަގަށްބަލާއިރު ،ޓެރަރިޒަމްގެ ތަޢުރީފުގެ ތެރެއަށް ފެތޭ ޢަމަލެއް ނޫންކަމަށެވެ .އަދި މ ެ
ުމށް ދާންދެން
ެއކަމަށް ވެއްޖައ ަ
މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދަޢުވާކުރުމަކީ ސިޔާސީގޮތުން މަގެއްކޮށޭނެ އުކުޅ ް
ީދގެ މައްޗަށް ކުރި ދަޢުވާގެ
އޭނާގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދަޢުވާކުރުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައެއް ނެތެވެ .ހަމަމިއާއެކު ނަޝ ު
ޞީޣާގައިވިއަސް،

ނޫނީ

ޙުކުމްގައިވިއަސް،

ޢަބްދުﷲ

މުޙައްމަދު

ހައްޔަރުކުރުމަށް

އޭނާ

ުމށް
އަމުރުކުރ ަ

ނުވަތަ

ނުސީދާގޮތުންވިއަސް އަމުރުކުރުމަށް ހިންގި ވަކި ޢަމަލެއް ބަޔާންކޮށްފައެއް ނެތެވެ .އެބަހީ ނަޝީދަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ވަކިވަކި
ޢަމަލުތައް އެއްއިރެއްގައިވެސް ދައުލަތުގެ ބާރުތަކުން އޮޅުންފިލުވާދީފައެއް ނެތެވެ.
ސަރުކާރުގެ ފާހަގަކުރުންތަކުގެ ނަންބަރު  97ން  100އަށް އޮތް ޕެރެގްރާފްތަކުގައި ،ނަޝީދުގެ މައްޗަށް އިހުގައިކުރި
ދަޢުވާ އަނބުރާގެނެސް ،އާ ދަޢުވާއެއްކުރީ އެކަމާގުޅޭގޮތުން "ދިގުދެމިގެންދިޔަ މުއްދަތެއްގައި މަޝްވަރާއާއި މުރާޖަޢާ"
ކުރުމަށްފަހުގައިކަމަށް ސަރުކާރުން ސިފަކޮށްދޭން އުޅެފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް ޙަޤީޤަތަކީ  2012އިން 2015އާ ހަމައަށް "ކުށް
ނުކުރާ މީހުން ހައްޔަރުކުރުމުގެ" ދަޢުވާގެ ޝަރީޢަތް ކުރިއަށްގެންދަން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައި ނެތްކަމެވެ .މި ދަޢުވާ
އަނބުރާގެނެސް ،ގަދަކަމުން މީހަކު ފޮރުވުމުގެ ޓެރަރިޒަމްގެ ދަޢުވާ ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ކުރީ ،ސަރުކާރު ހިންގާ ކޯލީޝަނުން
މަޖިލިސް މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވަކިވެވަޑައިގެން ،އެމްޑީޕީ ކޯލިޝަނާ ގުޅިވަޑައިގަތްތާ  2ހަފްތާފަހުންނެވެ.
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މިކަންމިހެން ވުމުން ރައީސް ޔާމީނުގެ އަރިހުން ނެއްޓި ،ނަޝީދާ ދިމާއަށް މަޖިލީހުގެ ހަތަރުބައިކުޅަ އެއްބައި ގޮނޑި
ކެހިގެން ދިޔައެވެ .މިހެންވުމުން މަޖިލީހުގައި އޮތް ރައީސް ޔާމީނުގެ އަޣްލަބިއްޔަތު ގެއްލޭނެކަމުގެ ބިރު ކުރިމަތިވިއެވެ.
ސަރުކާރުގެ ފާހަގަކުރުންތަކުގެ  65ވަނަ ޕެރެގްރާފުގައި ،ވަރަށް ފަސޭހަގޮތެއްގައި ސަރުކާރުން ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ "ސާފުކޮށް
އެނގޭކަމަކީ ،ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުކުރުމުގެ ނިންމުން ނިންމާފައިވަނީ ދޭސީ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން" ކަމެވެ.
އަދި އިހުގައި ސަރުކާރުން ދައްކާފައިވާ ބަހަނާއަކީ "ކިޑްނެޕްކުރުމުގެ ޢަމަލަކީ" އެ ކުށްކުރި މީހާގެ ޢަމަލުގެ ރުކުން،
ޓެރަރިޒަމްއަށް އެކަށީގެންވާގޮތުގައި ފެތޭ އަމަލެއްކަމުގައި ބަޔާންކުރުމުގެ ބަހަނާއެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން ސަރުކާރުން ބުނަނީ
މިފަދަ ޤާނޫނުތައް ދުނިޔޭގެ "ގިނަގުނަ ޖުރިސްޑިކްޝަން" ތަކުގައި ހުންނަކަމަށާއި ،މީގެ ތެރޭގައި "އެންމެ އިސް އަދި
އެންމެ އިޙްތިރާމްކުރަނިވި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޤަޟާއީ ނިޒާމުތައް ހިމެނޭ" ކަމުގައެވެ.
ނަމަވެސް ކުށް ނުކުރާ މީހުން ހައްޔަރުކުރުމަކީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ،ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށެއްކަން ނުވަތަ
ޮޅންފިލުވާދީފައެއް
ކިޑްނެޕްކުރުމުގެ ކުށެއްކަން ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެހެން ކަމަކާގުޅޭ ކުށެއްކަން ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އ ު
ނެތެވެ .ސަރުކާރުގެ ފާހަގަކުރުންތަކުގެ ޕެރެގްރާފް  67ގައި ވެސް ހަމައެކަނި ބުނަނީ "ގަދަކަމުން ފަނޑިޔާރު ފޮރުވުމަށް
ނަޝީދުގެ ފަރާތުން ނިންމިނިންމުމަކީ ،ޖުޑީޝަރީއާއި ޖުޑީޝަރީގެ މަސްއޫލުވެރިންގެ މައްޗަށް އޭނާ ހިންގި ބިރުދެއްކުމުގެ
ސިސްސިލާ ޢަމަލުތަކުންކުރެ ޢަމަލެއް" ކަމަށެވެ .ނަމަވެސް މި ޢަމަލީ ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލަކަށް ވާގޮތެއް ސަރުކާރުން
ާރން ބުނާބުނުން
އޮޅުންފިލުވައިދީފައެއް ނެތެވެ( .ހިނގާދިޔަ ހާދިސާތަކަކީ މީހަކު ގަދަކަމުން ފޮރުވުންކަމުގައި ސަރުކ ު
ނަޝީދުގެ ފަރާތުން އިންތިހާއަށް އިންކާރުކުރައްވާކަން މިތަނުގައި ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހެއެވެ .އަދި އެފަދަ ކަމެއްކުރުމަށް
އަމުރުކުރެއްވިކަމަށްވެސް އޭނާ އިންކާރުކުރައްވައެވެ) .މިއަށްފަހު ޕެރެގްރާފް  72ގައި ސަރުކާރުން ބުނަނީ " ފަނޑިޔާރުކަން
އތް ޙަޤީޤަތެވެ .ވީމާ މީގެ
ކުރަމުންދިޔަ ޤާޟީއެއް ،ސިފައިންގެ އެހީއާއެކު ޣައިރުޤާނޫނީގޮތުން ހައްޔަރުކުރިކަމީ ލެހެއްޓި ޮ
ަބދުﷲ މުޙައްމަދު
އަޞްލަކީ ޤާޟީ ކިޑްނެޕްކުރުން/ގަދަކަމުން ފޮރުވާފައިވުން" ކަމަށެވެ .ނަމަވެސް އަނެއްކާވެސް ޤާޟީ ޢ ް
ހައްޔަރުކުރުމަށް ސިފައިން ނިންމި ނިންމުމާއި ނަޝީދާ ގުޅުވައިދިނުމަށް ސަރުކާރުން ނުކުޅެދިފައިވެއެވެ .އެ ޢަމަލަކީ
ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލެއްގެ ގޮތުގައި އޮޅުންފިލުވާދިނުމަށް ނުކުޅެދުނު ފަދައިންނެވެ.
 2012ގައި ހިނގި ހާދިސާއަކީ މިީހަކު ހައްޔަރުކުރުމުގެ މައްސަލައެވެ .ގަދަކަމުން މީހަކު ފޮރުވުމުގެ މައްސަލައެއްނޫނެވެ.
ޤައުމެއްގެ ސިފައިންގެ ފަރާތުން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް ބަންދުކުރުމަކީ ޓްރަރިޒަމްގެ ޢަމަލެއް ނޫނެވެ .އަދި އެ ގޮތަށް
ޖނާއީ
ދެކިގެންވެސް ނުވާނެއެވެ" .ގަދަކަމުން މީހަކު ފޮރުވުން" މި ޢިބާރާތް ބޭނުންކުރާއިރު ،އެކަމުގެ ތެރެއިން ފާޅުވާ ި
ާނނުސާފުކަމުގެ ނަތީޖާއަކީ
ޢަމަލުތަކަކީ ކޮބައިކަން ރައްތިޔަކަށް އެކަށީގެންވާގޮތުގައި އެނގިގެނެއް ނުދެއެވެ .މި ޢިބާރާތުގެ މ ަ
( nulla poena sine legeޤާނޫނުނެއްނެތި އުޤޫބާތެއް ނުދެވޭނެއެވެ) .މިހެން ބުނާ ޤާޢިދާއާ ޚިލާފުވުމެވެ .އެއީ މި ފަދަ
ނންނާތީވެއެވެ.
ޙާލަތުގައި އެ ޢަމަލުގެ ތެރެއިން ޖިނާއީ ޢަމަލުކަމުގައިވަނީ ކޮން ކަންތައްތަކެއްކަން ދުރާލާ އެނގެން ޯ
ފަހެ ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރާ ޤާނޫނު ތަފްސީރުކުރުމުގައި ސަރުކާރުން ގެންގުޅޭ ހަފޮޅުންބޭރު މާނަކުރުމުގެ އުސޫލަކީ ޞައްޙަ
ުރކަށް ނުކެރޭނެއެވެ.
މާނަކުރުމެއްކަމުގައި ވާނަމަ ،މީގެފަހުން ފުލުހުންނަށްވެސް އަދި ސިފައިންނަށްވެސް މީހަކު ހައްޔަރުކ ާ
އެހެނީ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްގެން ހިންގޭ ތަހުލީލު ނިމޭއިރު އެ ފުލުސް މީހާގެ މައްޗަށް ނުވަތަ ސިފައިންގެ މީހާގެ މައްޗަށް
ޓެރަރިޒަމްގެ ދަޢުވާ އުފުލޭނެގޮތް ވާނެއެވެ.
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މިކަން އަދި މިއަށްވުރެ ބޮޑު މައްސަލައަކަށްވަނީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓެރަރިޒަމް ޤާނޫނުގައި ،ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށެއް ކުރިކަން
ސާބިތުކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ ކުށުގެ ނިޔަތާ ގުޅޭ ރުކުންތައް  mens reaނެތުމުންނެވެ .މިސާލަކަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލަކަށް
ވާހުށީ ޢާންމު ރައްޔިތުންނަށް ނުރިބަވެރިކަން ދެއްކުމުގެ ނިޔަތް އޮތުމުންކަމުގައި ،ނުވަތަ އާންމު ބިރުވެރިކަމެއް
މެދުވެރިކުރުމުގެ ނިޔަތް އޮތުމުންކަމުގައި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރަން ޖެހެއެވެ.
ފަހެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރާ ޤާނޫނުގައި ކުށުގެ ނިޔަތާ ގުޅޭ ރުކުންތައް ނެތުމަކީ އެ ޤާނޫނަށް ވަކިން
ހުނިޖެހިފައިއޮތް މައްސަލައަކަށްވާއިރު ،އެ ޤާނޫނު ފާސްކުރިތާ  25އަހަރުފަހުން ،އެ ޤާނޫނުގެ އެ މާއްދާގެ އެ އަކުރުގެ
ދނިޔޭގެ އެހެން
ދަށުން މީހަކަށް ދައުވާކުރި މިއީ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ .އެހެނަސް ސަރުކާރުން ބުނަނީ މިފަދަ ޤާނޫނުތައް ު
ޖުރިސްޑިކްޝަންތަކުގައި ހުންނަކަމަށެވެ .ފަހެ ދުނިޔޭގެ އެހެން ހުރިހާ ޖުރިސްޑިކްޝަންތަކުގައި ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށުގެ ޢަމަލާ
ވިއްދައިގެން ކުށުގެ ނިޔަތާ ގުޅޭ ރުކުންތައް ޤާއިމުކޮށްފައި އޮވެއެވެ .މިކަން އުނިވެފައި އޮތީ ހަމައެކަނި ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ޓެރަރިޒަމާގުޅޭ ޤާނޫނުގައެވެ .މިސާލަކަށް ސްޕޭނުގެ ޖިނާއީ ކޯޑުގެ  557ވަނަ މާއްދާގައި" ،އަމަންއަމާންކަން ނަގާލުމުގެ
އދި އެމެރިކާގެ
ކށެކެވެަ .
ނިޔަތުގައި" ޢާންމު މަޞްލަޙަތަށް ބުރޫއަރާ ޢަމަލުތަކާއި މީހުނަށް އަނިޔާލިބޭ ޢަމަލުތައް ހިންގުމަކީ ު
 18ވަނަ ކޯޑުގެ  2331ވަނަ މާއްދާގައިވަނީ "އެމެރިކާގެ އެކުވެރި ވިލާޔަތްތަކުގެ ޖިނާއީ ޤާނޫނުތަކާ ޚިލާފަށް ހިންގާ
ގަދަބަދަވިކަމުގެ ޢަމަލުތަކަކީ (ޓެރަރިޒަމްގެ) ކުށެވެ .އެއީ ،ތަންތަން ސުންނާފަތިކުރުމާއި މީހުންމެރުމާއި ކިޑްނެޕްކުރުންފަދަ
ޢަމަލުތައް ކުރީ އަންނަނިވި ގޮތަށް ނިޔަތްލައިގެން ކަމުގައިވާނަމައެވެ (i) :ޢާންމު ރައްޔިތުންނަށް ބިރުދެއްކުމުގެ ނުވަތަ
ކަމެއް މަޖްބޫރުކުރުވުމުގެ ނިޔަތުގައި؛ ) (iiސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތަށް ނުފޫޒުފޯރުމުގެ ނިޔަތުގައި؛ ނުވަތަ ) (iiiސަރުކާރެއް
ގެންގުޅޭ ސުލޫކަށް ބާރުފޯރުމުގެ ނިޔަތުގައި" މިހެނެވެ .ފަރަންސޭސީ ޖިނާއީ ކޯޑުގެ  421-1ވަނަ މާއްދާގައި ،ޓެރަރިޒަމްގެ
ޢަމަލަކަށް ވަނީ ދައުވާލިބޭފަރާތުން

"ބިރުދެއްކުމާއި ނިރުބަވެރިކަން މެދުވެރިކޮށް ޢާންމު

މަޞްލަޙަތަށް

ސީރިއަސް

ވނަ
ޖނާއީ ކޯޑުގެ ަ 137
ހަމަނުޖެހުމެއް ގެނައުމުގެ" ނިޔަތުގައި އެކަން ކުރިކަން ސާބިތުވުމުންނެވެ .އަދި ބެލްޖިއަމްގެ ި
ުވތަ ވަކި
މޤްޞަދުގައި ،ނ ަ
މާއްދާގައި ޓެރަރިޒަމް މާނަކުރަނީ "ރައްޔިތުންގެ މައްޗަށް ސީރިއަސް ބިރުވެރިކަމެއް ގެނައުމުގެ ަ
ކަމެއް

ކުރުމަށް

ނުވަތަ

ނުކޮށްދޫކޮށްލުމަށް

ނުވަތަ

ސަރުކާރަކަށް

ބައިނަލްއަޤްވާމީ

ޖަމިއްޔާއަކަށް

ާޖއިޒުގޮތުގައި
ނ ާ

މަޖްބޫރުކުރުވުމަށްޓަކައި ،ނުވަތަ ޤައުމެއްގެ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމިއްޔާއެއްގެ ސިޔާސީ ،ދުސްތޫރީ ،އިޤްތިޞާދީ ނުވަތަ
އިޖްތިމާޢީ އަސާސީ އޮނިގަނޑު ،ސީރިއަސްގޮތެއްގައި ހަމައިން ނައްޓާލުމަށް ނުވަތަ ފުނޑާލުމަށް ޤަޞްދުގައި ކުރާ"
ޢަމަލުތަކަށެވެ.
މިފަދަ އެއްވެސް ނިޔަތުގެ ރުކުނެއް "ޓެރަރިޒަމް" މާނަކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުގައި ނުހައްދަވާއިރު ،މީހަކު ގަދަކަމުން
އމީހާގެ
ފޮރުވުމުގެ ކުށުގެ ނިޔަތާގުޅޭ ރުކުންތަކާބެހޭ ވަކިވަކި ޢަމަލުތައް މީހަކަށްކުރާ ދަޢުވާގެ ޞީޣާގައިވެސް ނުވަތަ ެ
ޙުކުމްގައިވެސް ބަޔާންކުރެވިފައެއް ނޯވެއެވެ.
ަނން ގޮތުގައި ދަޢުވާކޮށް
ވީމާ ،މި ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ،ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރާ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ،ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ޞައްޙ ޫ
ޙުކުމްކުރީ ނުރަގަޅު ގޮތުގައެވެ .އަދި މި ނަންގަނެވުނު ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ އިބާރާތްތަކުގެ މާނަ
ސާފުނޫންކަމުން ،ޚުދް އެ ޤާނޫނަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް އޮތް ބާޠިލު އެއްޗެކެވެ .ވީމާ ނަޝީދާ ދެކޮޅަށް އެ
ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދަޢުވާކުރުމުގައި އެއްވެސް އަސާސެއް ނެތެވެ.
2.

ފަނޑިޔާރު

ހައްޔަރުކުރުމަށް

ނަޝީދުގެ

ހުށައަޅާފައި ނެތުން.
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ފަރާތުން

އަމުރުކުރިކަމުގެ

އެއްވެސް

ހެއްކެއް

ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރާ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ތުހުމަތު ކުރެވުނު އެ ޢަމަލުތައް" ،ޓެރަރިޒަމް"ގެ ކުށުގެ ރުކުންތަކުގެ ތެރެއަށް
ުސދާގޮތުންވިއަސް
ދުވަހަކުކޮޅުންވިއަސް ފެތުނުކަމުގައިވިއަސް ،ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު ހައްޔަރުކުރުމަށް ނަޝީދުގެ ފަރާތުން ނ ީ
ެކން އެގޮތަށް ނުކުރައްވާކަމުގެ
އަމުރުކުރެއްވިކަމުގެ އެއްެވެސް ހެއްކެއް ޝަރީޢަތަށް ހުށައާޅަފައެއް ނެތެވެ .އަދި ކިއެއްތަ އ ަ
ސީދާ ހެކި ދިމާއަށް ފެންނަން ހުއްޓެވެ.
ަބދުﷲ
ސަރުކާރުން ކުރީގައި ބުނެފައިވަނީ "ޕްރޮސިކިއުޝަނުން މި މައްސަލަ ބިނާކޮށްފައިވަނީ ގަދަކަމުން ޤާޟީ ޢ ް
ފޮރުވުމަށް ،ރައީސް ނަޝީދު އަމުރުކުރެއްވިކަމުގެ" އަސާސްގެ މައްޗަށް ކަމަށެވެ .އެއަށްފަހު ސަރުކާރުން ވަރަށް ނިހާއީ
ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ "ޤާޟީ ޢަބްދުﷲ ޣައިރު ޤާނޫނީގޮތުން ހައްޔަރުކުރުމަށާއި ބަންދުކުރުމަށް ނަޝީދުގެ ފަރާތުން
އަމުރުކުރި" ކަމަށެވެ.
ނަޝީދުގެ ޙުކުމްވެސް އޮތީ މިފަދަ ގޮތަކަށެވެ .އެބަހީ ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް ވާގިދޭ އެއްެވެސް ހެއްކެއްގެ ނަންނުގަނެ،
ވަތްކަހާލާ ނިންމުމަކުން މައްސަލަ ނިންމާލާފައެވެ.
އންމެ
ފަހެ ،ނަޝީދުގެ ފަރާތުން ،ޤާޟީ ޢަބްދުﷲ ހައްޔަރުކުރުމަށް އަމުރުކުރެއްވިކަމުގެ ހެކި ހުށައެޅުމަކީ މި މައްސަލާގެ ެ
ޖައުހަރީ ނުކުތާކަމުގައިވާއިރު ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އެއްވެސް ހެއްކެއް ހުށައަޅާފައެއް ނެތެވެ .އަދި ނަޝީދުގެ ފަރާތުން
ހިންގެވިކަމަށްބުނާ ވަކިވަކި ޢަމަލުތައް ،އޭނާގެ ދަޢުވާގެ ޞީޣާގައިވެސް ނުވަތަ ޙުކުމްގައިވެސް ބަޔާންކުރެވިފައެއް ނެތެވެ.
ކންއިރަކު
ސާދާކޮށް ދަންނަވާނަމަ ،އޭނާ އަމުރުކުރެއްވީ ކޮން ކަމަކަށް ހެއްޔެވެ؟ އޭނާގެ އަމުރު ރައްދުވީ ކާކަށް ހެއްޔެވެ؟ ޮ
ހެއްޔެވެ؟ ކިހިނެއްހެއްޔެވެ؟
ސިފައިންވެގެން ޤާޟީ ޢަބްދުﷲ ހައްޔަރުކުރިކަން އެއީ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ދެކޮޅުހަދާ ކަމަކަށްނުވާއިރު ،ނަޝީދު
ުނވެ.
ލިޔުމުންވިއަސް އަނގަބަހުންވިއަސް ޤާޟީ ޢަބްދުﷲ ހައްޔަރުކުރުމަށް ސިފައިންނަށް އެންގެވިކަމުގެ ހެއްކެއް ނުދެއްކ ެ
މައްސަލައިގެ ޤަޟިއްޔާ ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުގައި ލިސްޓުކުރެވިފައިވާ އެއްވެސް ހެކިވެރިއެއް ،ނަޝީދު ޤާޟީ ޢަބްދުﷲ
ހައްޔަރުކުރުމަށް އެންގެވިކަމުގައި ހެކިބަސްދީފައެއް ނެތެވެ .ޤަޟިއްޔާ ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކުރާ ( )13ހެކިންގެ
ތެރެއިން ކަމާގުޅޭ ހެކިބަސް ދީފައިވާކަމަށް ބެލެވެނީ  3ހެކިންކަމުގައިވާއިރު ،އެ ހެކިންވެސް ހަމައެކަނި ބުނީ ޤާޟީ
ދން އެހެން 2
ަމށެވެެ .
ޢަބްދުﷲ ހައްޔަރުކުރުމުގެ ފަހުން ނަޝީދުގެ ފަރާތުން އެ ވާހަކަ ފުލުހުންގެ މެދުގައި ދެއްކެވިކ ަ
ހެކިންގެ ހެކިބަހުގައި ކަންހިނގި ވަގުތު ސާފުކޮށްދީފައިނުވާއިރު ،އެކަން އޭގެ ކުރިން އެނގިފައިނުވާކަމަށާއި ،އެ
ކަމާގުޅޭގޮތުން ނަޝީދުގެ ފަރާތުން އަމުރެއް ކުރެއްވިކަމެއްވެސް ،ނަޝީދުގެ ފަރާތުން ހިންގެވި އެއްވެސް ކަމެއްވެސް
އެނގިފައިނުވާކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.
ިކށް ނަޝީދު ،ޤާޟީ
ކޯޓަށް ހުށައެޅުނު "ހެކީ"ގެ ލިސްޓަކަށް ހަމައެކަނި ސަރުކާރުން އިޝާރާތްކުރާއިރު ،އެ ހެކިތައް މެދުވެރ ޮ
ްސލައިގެ އެންމެ އިސް
ޢަބްދުﷲ ހައްޔަރުކުރުމަށް އަމުރުކުރެއްވިކަން އޮޅުންފިލުވައިދީފައެއް ނެތެވެ .ދެން އޮތީ ،މައ ަ
ހެކިވެރިޔާކަމުގައިވާ ޤާޟީ ޢަބްދުﷲގެ ހެކިބަހެވެ .އޭނާ ވިދާޅުވެފައިވަނީ "ސަރުކާރުގެ އިސްމީހުން ދެއްކި ވާހަކަތަކުގައި،
ފަޚާމަތުއްރައީސް ބޭނުންވާގޮތް ބުނެފައިވުމުން" ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް އޭނާ ގެންދިޔައީ "ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ
އަމުރަށްކަމަށް ބެލެވޭ" ކަމަށެވެ.
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ސަރުކާރުގެ ފާހަގަކުރުންތަކުގެ ޕެރެގްރާފް  68ގައި ސަރުކާރުން ބުނަނީ "ޤާޟީ ހައްޔަރުކުރެވުނީ ނަޝީދުގެ އެދުމުގެ
މަތިންކަމުގައި އޭނާ މުޅިން އިޢުތިރާފުވާކަމަށާއި ،އަދި އޭނާ ކުރި ޢަމަލުތަކާމެދު އެއްވެސް ހިތާމައެއް ނެތްކަމަށާއި،
ދެންވެސް

އެކަންކަން

ކުރާނީ

ހަމަ

އެގޮތަށް"

ކަމުގައި

ހުށައެޅި

ފަރާތުން

ފާޅުގައި

ޢާންމުތަންތަނުގައި

ވާހަކަދައްކާފައިވާކަމަށެވެ .ޕެރެގްރާފް  69އާއި  70ގައި ސަރުކާރުން ޙަވާލާދީފައިވަނީ ނަޝީދު  2012ގައި ބީ.ބީ.ސީގެ
"ހާޑްޓޯކް" ޕްރޮގްރާމަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުކަކަށެވެ .އޭގައި ދެއްކެވި ވާހަކައިގައި "ނަޝީދުގެ ރައީސްކަމުގައި ،އެއްވެސް
ޤާނޫނީ ހަމައެއްނެތި ޤާޟީ ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު ހައްޔަރުކޮށް ބަންދުކުރުމަކީ ކުށެއްކަމުގައި އޭނާ އިޢުތިރާފުވެފައިވާކަމަށާއި
އޭނާގެ ކުށްސާބިތުވާކަން ކަށަވަރުކޮށްދިން" ކަމުގައި ސަރުކާރުން މާނަކުރެއެވެ.
ނަމަވެސް މިގޮތަކަށް މި އިލްޒާމްއަޅުވާ "އިޢުތިރާފުތައް" ކޯޓުގެ ޙުކުމުގައި ނަންގަނެފައި ނުވަތަ އޭގެ މައްޗަށް
ކށް
ބަރޯސާކޮށްފައިނުވާއިރު ،އެބުނާ އެއްވެސް އިޢުތިރާފެއް ނަޝީދުގެ ވަކީލުންނާ ހިއްސާކޮށްފައެއްވެސް ނެތެވެ .ވީމާ ު
ސާބިތުކުރުމުގެ އަސާސްތައް ވަޒަންކުރުމުގައި މިބުނާ އިޢުތިރާފުތަކަކީ ކަމާގުޅޭ އެއްޗިއްސެއްނޫނެވެ .އަދި އެ ވާހަކަތަކުގެ
ލަފްޒީ ބަސްމަގަށް ބަލާލުމުންވެސް ،ސަރުކާރުން އެއަޅުވާ އިލްޒާމްތަކަށް ނުފެތޭކަން އެނގެއެވެ.
މިގޮތުން ،މި ދެންނެވި އިންޓަވިޔުގައި "ޑިޔު ޕްރޮސެސްގެ އުޞޫލުތަކަށް ފަރުވާލެއްނެތި ކްރުމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް
ިވނީ އެ ފަނޑިޔާރާ
ުވފައ ަ
ފަނޑިޔާރެއް މަނިކުފާނު ހައްޔަރުކުރެއްވީ ކީއްވެތޯ؟" ސުވާލުކުރުމުން ނަޝީދުގެ ފަރާތުން ވިދާޅ ެ
އޅުންފިލުވާ ދެއްވީ
ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވަނީ ޖުޑިޝަލް ސާވިސަސް ކޮމިޝަން ކަމަށެވެ .ދެން ،އޭނާ އާންމުގޮތެއްގައި ޮ
ދައުލަތުގެ ވެރިޔާގެ ހައިސިއްޔަތުން ޤާނޫނުއަސާސީ ނަގަހައްޓަން ޖެހޭކަމުގެ ވާހަކަތަކެވެ.
ުވތަ ސިފައިންނަށް
ކަންމިހެން އޮތްއިރު ،ޤާޟީ ޢަބްދުﷲ ހައްޔަރުކުރުމަށްޓަކައި ވަކި މިވެނި ޢަމަލެއްކުރެއްވި ކަމުގައި ނ ަ
އަމުރުކުރެއްވިކަމަށް ހުށައެޅިފަރާތަކުން ވިދާޅެއްނުވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ،އެ އިންޓަވިޔު ކުރިއިރު ،ހުށައެޅި ފަރާތުގެ މައްޗަށް
ާހކަތަކުގައި ،ގަދަކަމުން މީހަކު
ޓެރަރިޒަމްގެ ތުހުމަތު ކުރެވިފައެއް ނެތެވެ .ވީމާ މި އިންޓަވިޔުގައި ނަޝީދު ބަޔާންކުރެއްވި ވ ަ
ފޮރުވުމުގެ ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލެއް ހިންގިކަމަށް ފާޅުގައި އިޢުތިރާފްވެވަޑައިގަތްކަމުގައި ދެކުމަކީ ދެއުޅިއެއްނުވާ ކަމެކެވެ.
އަދި

ޚާއްޞަކޮށް،

ހުށައަޅާފައިނުވާއިރު،

ޤާޟީ
އަދި

ޢަބްދުﷲ
އެދަފަ

ހައްޔަރުކުރުމަށް
ހެއްކެއް

އޮވެގެން

ނަޝީދު
އެ

އަމުރުކުރެއްވިކަމުގެ
ހެކި

އެއްވެސް

ޠަޢުނުކުރުމަށްޓަކައި

ހެއްކެއް

ނަޝީދުގެ

ކޯޓަށް

ވަކީލުންނަށް

ފުރުސަތުދީފައިނުވާއިރު ،މި މައްސަލައިގެ ޙުކުމުގައިވެސް ޤާޟީ ޢަބްދުﷲ ހައްޔަރުކުރުމަށް ނަޝީދު އަމުރުކުރެއްވިކަމުގެ
އެއްވެސް ހެއްކެއް މަތިކޮށްފައިވެސް ނުވެއެވެ .އަދި މިކަމުގެ އެއްވެސް ކަމެއް ނަޝީދަށް ކުރިން އެނގިވަޑައިގެންފައިވާކަން
ދައްކައިދޭ ހެއްކަކަށްވެސް ޙުކުމުގައި ޙަވާލާދީފައެއް ނުވެއެވެ .ނަމަވެސް ،ހިތާމައަކީ ،މިއިން އެއްވެސް ކަމަކީ ،ނަޝީދުގެ
މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުކުރުމުގައި ހުރަހަކަށްވާނެ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި މައްސަލަބެލި ފަނޑިޔާތުން ދެކިފައި ނެތުމެވެ.
ކޮންމެއަކަސް ،މިކަންކަމުގެ ނަތީޖާއަކީ ،ކޯޓުގެ ޙުކުމުގައި ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށް ސާބިތުކޮށްފައިވާއިރު،
މހަކު
އެހެން އެކަން ސާބިތުކުރުމުގެ އެއްވެސް ޤާނޫނީ ހަމައެއް ދެއްކެން ނެތުމެވެ .މީގެ އިތުރުން ،ސިފައިންގެ ފަރާތުން ީ
ހައްޔަރުކޮށް ބަންދުކުރުމަކީ ،ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރާ ޤާނޫނުގައި ވާގޮތުގެ މަތިން ،ނަޝީދު ހިންގި "ގަދަކަމުން މީހަކު
ާރށް ދެއްކިފައި ނެތްއިރު،
ފޮރުވުމުގެ ޓެރަރިޒަމް"ގެ ޢަމަލެއްކަމުގައި އޮޅުންފިލުވައިދޭ ތުހުމަތެއްވިއަސް ހެއްކެއްވިއަސް ސަރުކ ަ
ނަޝީދު ބަންދުކުރެވުނީ ކީއްވެކަމުގެ އެއްވެސް ޞައްޙަ ޤާނޫނީ ހުއްޖަތެއް ސަރުކާރަށް ދެއްކިފައެއް ނެތެވެ.

22

މި ބައިގެ އެންމެ ފަހުކަމަކަށް ،ސަރުކާރުގެ ފާހަގަކުރުންތަކުގެ ޕެރެގްރާފް  71އަށް ބަލާލާއިރު ،އޯގަސްޓް  2017ގައި
ނަޝީދުގެ ފަރާތުން ބިދޭސީ މީޑިޔާއަކަށް ދެއްވިކަމަށްބުނާ އިންޓަވިޔުއެއްގައި ،ފަނޑިޔާރު ހައްޔަރުކުރުމަކީ "އެންމެ ރަގަޅު
ގޮތް ނޫން" ކަމުގައި އޭނާ ވިދާޅުވެފައިވާކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެއެވެ .އޮގަސްޓް  2017ގައި ނަޝީދުގެ ފަރާތުން ދެއްވި
–

ބަޔާނަކީ

ވަކިން

އެ

ޚާއްޞަކޮށް

ބަޔާނުގައި

އެއްވެސް

މާއްދީ

ކަމަކަށް

ނަޝީދުގެ

ފަރާތުން

ޢިއުތިރާފުވެވަޑައިގެންފައިނުވާއިރު –  2015މާޗުގައި ނިމުނު ޝަރީޢަތާގުޅޭ އިޢުތިރާފީ ބަޔާނަކަށް ވާންޖެހޭގޮތެއް ސާފެއް
ނުވެއެވެ.

.D

އިސް ޕްރޮސިކިއުޓަރު ވަކި ފަރާތަކަށްޖެހިފައިވުމާއި ވަކިގޮތަކަށް ހޮވާލެވިފައި އޮތް ދަޢުވާއެއް ހުށެހެޅިފަރާތުގެ
މައްޗަށް ކުރުން

"ކޯޓުތަކާއި ޝަރީޢަތުގެ ކުރިމަތީގައި ،ހަމަ ކޮންމެ މީހަކުވެސް ހަމަހަމަވާން" ޖެހޭނެކަމުގައި އައި.ސީ.ސީ.ޕީ.އާރުގެ 14
ވަނަ މާއްދާގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރެއެވެ .އދ.ގެ ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީން ބުނާގޮތުގައި މި މާއްދާގެ
ބޭނުމަކީ

"ޝަރީޢަތެއްގައި

ހިމެނޭ

ހުރިހާ

ފަރާތްތަކާމެދު

ޢަމަލުބަހައްޓަނީ

އެއްވެސް

ތަފާތުކުރުމެއް

ނެތިކަން

ކަށަވަރުކޮށްދިނުމެވެ" .އަދި އެކަންކަން ހިންގަނީ ދެ ޚަޞްމުންގެ "ހަތިޔާރުތައްވެސް ހަމަހަމަ" ވާންޖެހޭކަމުގެ ޤާއިދާއާ
އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންކަން ކަށަވަރުކުރުމެވެ.
ަލތައް ހުރީ
ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވޭ ސަބަބުތަކުން އެނގޭގޮތުގައި ނަޝީދާ ދެކޮޅަށް ދަޢުވާކުރި ޕްރޮސިކިއުޓަރުގެ ޢަމ ު
ަޝދާދެކޮޅަށް
ސާފުސީދާކޮށް ސިޔާސީގޮތުން ކުލަޖެހިފައެވެ .އަދި ވަކިގޮތަކަށް ހޮވާލެވިފައެވެ .މިކަން ޔަޤީންވަނީ ނ ީ
ޕްރޮސިކިއުޓަރ

ޖެނެރަލް

ގެންގުޅުނު

ދިމާއަށް

ފެންނަންއޮތް

ތަޢައްޞުބުގެ

ސުލޫކުންނެވެ.

ސަރުކާރުންވެސް

އިޢުތިރާފުވާގޮތުގައި ،ޤާޟީ ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު ހައްޔަރުކުރެވުނުއިރު އެތަން ދުށް ހެކިވެރިންގެ ތެރޭގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ
ޖެނެރަލް ހިމެނެއެވެ .އޭރު އޭނާ ހުރީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރެއްގެ ވަޒީފާގައެވެ.
ވޯކިންގ ގުރޫޕްގެ ރައުޔުގައި ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ހިންގި ޝަރީޢަތުގެ ސީރިއަސް މައްސަލަތަކަށް އަލިއަޅުވާލަމުން ޚާއްޞަކޮށް
ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ ،މި މައްސަލައިގައި "ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއާގުޅުވައި ،ފާޅުކަންބޮޑު މަޞްލަޙަތުގެ ފުށުއެރުން ފެންނަން"
އޮތްކަމަށެވެ.
ސަރުކާރުން އިހުގައި ބުނެފައިވަނީ "ޤާނޫނުގެ ސިޔާދަތަށް ކަމޭހިތުމުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައި އޮތް ކޮންމެ ޤާނޫނީ ނިޒާމެއްގައި،
މިނިވަން އަދި ވަކިފަރާތަކަށްނުޖެހޭ ޕްރޮސިކިއުޓަރުން ތިބުމަކީ ،އެ ފަދަ ނިޒާމަކުން ވަކިނުކުރެވޭފަދަ މުހިންމު އުސޫލެއް"
ކަމަށެވެ .ދެން ސަރުކާރުން ބުނަނީ "ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ކުރި ދަޢުވާގެ ކަންކަމުން ތަނާޒުލުވުމަށްޓަކައި ކަމާބައްދަލު
ފިޔަވަޅުތައް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަޅުއްވާފައިވާ" ކަމަށެވެ.
ަމން ޕްރޮސިކިއުޓަރ
ސާދާކޮށް ދަންނަވާނަމަ ،މިއީ ކަނޑައެޅިގެން ދޮގެކެވެ .ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ކުރި ދަޢުވާގެ ކަންކ ު
ޖެނެރަލް ތަނާޒުލުވެފައެއް ނެތެވެ .ނަޝީދުގެ ވަކީލުން މިކަންކުރުމަށް ތަކުރާރުކޮށް އެދުމުންވެސް އެކަން ނުކުރައްވައެވެ.
ޖހިއްޖެނަމަ އޭނާ
ނވަތަ ެ
މިއާޚިލާފަށް ދަޢުވާކުރާފަރާތުގެ ޓީމުން އެންގީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ތަނާޒުލުވާން ޖެހޭނަމަ ު
އެކަން

ކުރައްވާނެކަމަށެވެ.

މި

ޝަރީޢަތުގެ

ކަންކަން

ދިޔަ

ގޮތަށް

ބަލާއިރު،

ޕްރޮސިކިއުޓަރ

ެރލް
ޖެނ ަ

އެބުނާ

ުރށް
މކަން އިތ ަ
ތަނާޒުލެއްވާންޖެހޭ ދަނޑިވަޅެއް ނައިސް ޝަރީޢަތް ނިމުނުކަމީ ،ހައިރާންވާންވީ ކަމެއް ނޫންތާއެވެ .އަދި ި
ބެލުމަށް ނަޝީދުގެ ވަކީލުން އެދުމުން ،މައްސަލަބެލި ފަނޑިޔާރުން އެކަމަށް އިންކާރުކުރީއެވެ.
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ުނތިބީ ވަރަށް ގާތުން
ވަކިގޮތަކަށް ހޮވާލެވިފައި އޮތް ދަޢުވާއެއް ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ހިންގި ގޮތް ،ބައިނަލްއަޤްވާމީ އޮބްޒާވަރ ް
ެއލާ ނައުލްވެސް،
ބަލާށެވެ .މިގޮތުން ފަނޑިޔާރުންނާއި ވަކީލުންގެ މުސްތަޤިއްލުކަމާބެހޭ އދ.ގެ ޚާއްޞަ ރެޕަޓުއާ ގަބްރިއ ް
ޤާނޫނު ތަޠްބީޤުކުރުމުގައި ،މިމައްސަލައިގައި ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅުނުކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ" .ޓެރަރިޒަމާގުޅޭ ސީރިއަސް
އެންމެ ތުހުމަތެއް ކުރެވި ،އޭގެ މައްޗަށް ކުރީގެ ރައީސް (ނަޝީދު)ގެ މައްޗަށް ޝަރީއަތް ހިންގިއިރު ،އޭނާގެ ކުރިން ހުރި
ރައީސްގެ ޒަމާނުގައި ހިނގި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އަރައިގަތް ސީރިއަސް އެތައް ކަންކަމާގުޅޭގޮތުން އެރައީސްއަށް ސުވާލު
ަށނުޖެހޭ
ަކފަރާތަކ ް
މަތިވެފައިނުވުމަކީ ،ޑިމޮކްރަސީއާއި ޤާނޫނީ ސިޔާދަތު ދެމިއޮތުމުގެ ޝަރުޠެއްގެ ގޮތުގައި ،މިނިވަން ވ ި
އަދުލުއިންސާފުގެ

ނިޒާމެއް

ޤާއިމުކުރަންޖެހޭކަމުގައި،

ޤާނޫނުއަސީގައި

ބިންވަޅުނެގިފައިވާ

ްޖފަދަ
ދިވެހިރާއ ެ

ޤައުމަކަށް

މެދުވެރިވެފައިވާ ނުހަނު ނުތަނަވަސް ހިތާމައެކެވެ".
ޮތކަށް ހޮވާލެވިފައި އޮތް
ވީމާ ،ވަކިފަރާތަކަށްނުޖެހޭ މިނިވަން މުއްދަޢީއެއް ނެތުމާއި ،ސިޔާސީގޮތުން ކުލަޖެހިގެންހުރެ ،ވަކިގ ަ
ދަޢުވާއެއް ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވުމުން ،ކޯޓުތަކާއި ޝަރީޢަތުގެ ކުރިމަތީގައި ،ހަމަ ކޮންމެ މީހަކުވެސް ހަމަހަމަވާން
ޖެހޭނެކަމުގައި ބަޔާންކުރާ އައި.ސީ.ސީ.ޕީ.އާރުގެ  14ވަނަ މާއްދާގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރާ ޚިލާފުވެފައިވެއެވެ.

.E

ދިފާޢުއެއް ތައްޔާރުކުރުމަށް ވަސީލަތްތަކާއި ވަގުތު ނުދިނުން

މީހެއްގެ މައްޗަށް އުފުލިފައިވާ ޖިނާއީ ދަޢުވާތަކާ ގުޅިގެން އެމީހަކަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤުތައް ،އައި .ސީ.ސީ.ޕީ.އާރުގެ 143
ވަނަ މާއްދާގެ ( )3ވަނަ ނަންބަރުން ކަށަވަރުކޮށްދެއެވެ .އެގޮތުން އެމީހެއްގެ މައްޗަށް އުފުލިފައިވާ ދަޢުވާއަކާގުޅިގެން
ދިފާޢުއެއް ތައްޔާރުކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަސީލަތްތަކާއި ވަގުތު ލިބިދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް އެމާއްދާގައި ބަޔާންކުރެއެވެ.
ދފާޢުއެއް
"އެކަށީގެންވާ ވަގުތު" ބިނާވެގެންވަނީ އެ މައްސަލައެއްގެ ޙާލަތު މައްޗަށެވެ .އެހެންނަމަވެސް އޭނާގެ އަމިއްލަ ި
ތައްޔާރުކުރުމަށްޓަކައި،

މައްސަލައާ

އެންމެކުޑަމިނުން

ގުޅުންހުރި

އެހެނިހެން

ލިޔެކިޔުންތަކާއި

ހެކިތަކާއި

ހމައަށް
ަ

ވާޞިލްވެވޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދޭންޖެއެވެ.
ދިފާޢުއެއް ތައްޔާރުކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަސީލަތްތަކާއި ވަގުތު ލިބިދިނުމުގެ ޙައްޤު ނިގުޅައިގެންފައިވާ ކަމަށް ވޯކިންގ
ގުރޫޕްގެ ރައުޔުގައިވެސް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.
މިކަމުގައި،

ދިވެހި

ދައުލަތުގެ

ބާރުތަކުން،

އެންމެ

މަދުވެގެން

5

ގޮތަކުން

ބައިނަލްއަޤްވާމީ

މިންގަނޑުތަކުންކައްސާލާފައިވެއެވެ .އެއީ (i) :ނަޝީދު ހައްޔަރުކުރުމާއި ޙުކުމްކުރުމާދެމެދު އެންމެ  20ދުވަސް ވޭތުވުން؛
ެހން ބޭއްވުން؛ ) (iiiނަޝީދުގެ
) (iiއާ ދަޢުވާގެ ޚަބަރު އެންގި ދުވަހާ ވިދިގެން އައި ދުވަހު މައްސަލައިގެ އިބްތިދާއީ އަޑުއ ު
ވަކީލުން ތަނާޒުލުވުމާ ގުޅިގެން ،ޝަރީޢަތްތައް މެދުކަނޑާލުމަށް ނަޝީދުގެ ފަރާތުން އެދުމުން ،އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި
އެކަމަށް ކޯޓުން އިންކާރުކުރުން؛ ) (ivހެއްކަށް ވާޞިލުވާން ،ނަޝީދާއި އޭނާގެ ވަކީލުންނަށް މަނާކުރުން؛ އަދި

)(v

ްގފައިވުން؛
މައްސަލައިގެ މައިގަނޑު އަޑުއެހުންތައް ނަޝީދުގެ ވަކީލުންގެ ޣައިރުހާޒިރުގައި މުޅިންވެސް ހިނ ާ
i.

ހައްޔަރުކުރުމާއި ޙުކުމްކުރުމާދެމެދު އެންމެ  20ދުވަސް ވޭތުވުން

ފުރަތަމަ ކަމަކީ ،ނަޝީދު ހައްޔަރުކުރުމާއި ،އޭނާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ އުފުލުމާއި ،ޝަރީޢަތްކުރުމާއި ،އޭނާގެ މައްޗަށް ކުށް
ސާބިތުކުރުމާ ދެމެދު ހަމައެކަނި  20ދުވަސް ވޭތުވެފައިވުމުން ،ހުށަހެޅިފަރާތާއި އޭނާގެ ވަކީލުންނަށް ،މައްސަލައަށް
ތައްޔާރުވުމަށް އެއްވެސް ވަގުތެއް ލިބިފައިނުވާކަމެވެ.
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"ދވެހިރާއްޖޭގައި
ި
މިކަމާމެދު އދ .ގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ހައި ކޮމިޝަނަރ زيد بن رعد حسین ވިދާޅުވެފައިވަނީ
އންސާފުވެރި
ޝަރީޢަތް ހިނގާ ދުވެއްޔަށްވުރެ މާ ހަލުވިކޮށް ހިންގި މި ޝަރީއަތް ،ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ި
ޝަރީޢަތެއް ހިންގުމަށް ސަރުކާރަށް ލާޒިމްކުރާ ކުރުމުގެ ހުދޫދުގެތެރެއަށް ފައްތާނެގޮތެއް ހޯދަން ދަތި" ކަމަށެވެ.
ބީ.އެޗް.އާރު.ސީ އިންވެސް ޝަރީޢަތުގެ ހަލުވިކަމާމެދު "ސީިރިއަސް ކަންބޮޑުވުން" ފާޅުކުރަމުން ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ
ަތށް( ،ހައްޔަރުކުރިތާ  19ދުވަސްތެރޭ) ޙުކުމްކޮށްފައިވާ ދުވެލި
"(ހައްޔަރުކުރި ދުވަހާ ވިދިގެން އައި ދުވަހު) ފެށުނު ޝަރީޢ ަ
ބާރު މި ޝަރީޢަތަކީ ،ތަޢައްޞުބީ ކޯޓަކުން އަވަސް ނިޔާގެ ބީދައިން ގެންގޮސް ދުވެލިބާރުކޮށް ޙުކުމަކަށް ލެފެވުނު
ޝަރީޢަތެއް" ކަމަށެވެ .މީގެ އިތުރުން ބީ.އެޗް.އާރު.ސީ ބުނެފައިވަނީ" ،ޖިނާއީ ޢަދާލަތުގެ ނިޒާމަށް ރައްޔިތުންގެ ކިބައިގައި
ފރުވާތެރި ކޯޓަކަށްވީނަމަ،
އޮތް އިތުބާރު ނެގެހެއްޓުމަށާއި ،މުސްތަޤިއްލުކަމާއި ވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެހޭކަން ދައްކަން އުޅޭ ަ
މައްސަލައަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ވަގުތު ،ދިފާޢުއަށް ފޯރުކޮށްދިނީސްކަން ކަށަވަރު" ކަމަށެވެ.
އަޅުގަނޑުމެން ހުށައެޅި ޝަކުވާގައި ،މި ޝަރީޢަތް ނިންމަން ނެގީ  20ދުވަސްކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،ސަރުކާރުގެ
ފާހަގަކުރުންތަކުގައި މި މުއްދަތާމެދު ދެކޮޅުހަދާފައި ނެތަތީ ،މި ޙަޤީޤަތަކީ އިސްތިޤްރާރުވެފައި އޮތް ކަމެއްކަމުގައި
ދަންނަވަމެވެ.
ކަން މިހެން އޮތްކަމުގައިވިއަސް ،މި ޝަރީޢަތް ގެންދިޔަލެއް ހަލުވިކަމުގެ މައްސަލަ ޖާއިޒުކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި ،ސަރުކާރުން
އިލްޒާމު އަޅުވާފައިވަނީ ޝަރީޢަތް އަވަސްކުރުމަށް ކޮންމެވެސްގޮތަކުން ނަޝީދުގެ ފަރާތުން އެދިވަޑައިގެންނެވި ކަމަށެވެ.
ސަރުކާރުގެ ފާހަގަކުރުންތަކުގެ  117ވަނަ ޕެރެގްރާފްގައި ސަރުކާރުން ބުނަނީ " 27އެޕްރީލް  2014ގައި ،މައްސަލަ
އަވަސްކޮށްދެއްވުމަށް ނަޝީދުގެ ފަރާތުން އެދިވަޑައިގެންފައި" ވާކަމަށެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން ސަރުކާރުން ބުނަނީ
"މިހެންކަމުން ،މި ޝަރީޢަތް ކުރެވުނީ މާ ހަލުވިކޮށްކަމުގައި ،އޭގެ ފަހު ވަގުތެއްގައި ،ނަޝީދުގެ ފަރާތުން ޒުވާބުކުރެއްވުމަކީ
ދެކޮޅުނުޖެހޭ" ކަމެއްކަމަށެވެ .މި ބަސްމަގުން ،މި ޝަރީޢަތް ގެންދިޔަލެއް ހަލުވިކަމުގެ މައްސަލަ ޖާއިޒުކުރަން ސަރުކާރުން
އުޅެފައިވާކަން އެނގެމުގެ އިތުރުން ،ޕެރެގްރާފް  116ގައި" ،ޣައިރުޤާނޫނީ ހައްޔަރެއް"ގެ ކުށަށް ދަޢުވާ އުފުލުމާއި،
"ޓެރަރިޒަމްގެ" ކުށަށް ދަޢުވާ އުފުލުމާދެމެދު ހުރި އާދައާޚިލާފު ފަރަޤު ،ލާޖައްސަން އުޅެފައިވާކަންވެސް އެނގެއެވެ .މިގޮތުން
ެކނި މާއްދީ ތަފާތަކީ،
ސަރުކާރުން ބުނެފައިވަނީ "(އަލަށް ދަޢުވާ އުފުލި މައްސަލައާއި އިހުގެ މައްސަލައާދެމެދު) އޮތް ހަމައ ަ
ކުށުގެ ޢަމަލު ،ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށުގެ ޢަމަލަކަށް ވުމަށް ޝަރުޠުހަމަވާކަމެވެ".
ެދފައިވާކަން އެނގޭއިރު،
މިއީ ޙީލަތުންފުރިގެންވާ ޒުވާބެކެވެ .ފަހެ ނަޝީދުގެ ޤާނޫނީ ޓީމުން މައްސަލަ އަވަސްކުރުމަށް އ ި
މިގޮތަށް އެދުނީ ،ދެ އަހަރާ ބައި ވީ އިރުވެސް ކުރިއަށް ނުދިޔަ 2012 ،ގެ "ކުށް ނުކުރާ މީހުން ހައްޔަރުކުރުމުގެ" ކުށުގެ
ދައުވާއާ ހަވާލާދީކަންވެސް އެނގެއެވެ .ނަމަވެސް ސަރުކާރުގެ ބަޔާނުގައި މި ތަންކޮޅު އޮތީ އުނިވެފައެވެ .އަދި  2015ގެ
ޝަރީޢަތާމެދު މިފަދަ ހުށައެޅުމެއް ހުށަނާޅާއިރު" ،ޓެރަރިޒަމް" އަށް ދަޢުވާ އާކޮށްގެން ،ފަތުއަޑުކިޔާފައި ދުއްވި މި ޝަރީޢަތް
އިތުރަށް ހަލުވިކުރަން ނަޝީދުގެ ފަރާތުން ނޫޅުއްވާނެކަންވެސް އެނގެއެވެ .އަދި ހަމަމިއާއެކު އަންތަރީސްވާ އަނެއް ކަމަކީ،
"ކުށް ނުކުރާ މީހުން ހައްޔަރުކުރުމުގެ" ކުށުގެ ދަޢުވާ ސާބިތުވިއަސް ނަޝީދު ޖަލަށް ވަޑައިގަންނަވަން ނުޖެހޭއިރުި ،
މ
ދައުވާއާއި 15 ،އަހަރަށް ޖަލަށްލެވޭ "ޓެޓަރިޒަމް"ގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއާއި މި ދެކަމުގައި ހުރި ތަފާތު ހިންދާލުމަށް ސަރުކާރުން
މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމެވެ.
.ii
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ދޢުވާގެ ޚަބަރު
ދިހަ އަހަރާއި ފަނަރައަހަރާ ދެމެދުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އޮތް ޓެރަރިޒަމްގެ ދަޢުވާގެ ޝަރީޢަތް ފެއްޓީ ،އާ ަ
ނަޝީދަށް އެންގި ދުވަހާ ވިދިގެން އައި ދުވަހުގައެވެ .އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމަށް ތައްޔާރުވުމަށްޓަކައި ،މި ދަޢުވާ މުރާޖަޢާކޮށް،
ދަޢުވާގެ (ޞީޣާ)އަށް ރައްދެއް ތައްޔާރުކުރުމުގެ ފުރުސަތުވެސް ނަޝީދުގެ ވަކީލުންނަކަށް ނުލިބެއެވެ .އޭރުގައި އުސޫލު
އޮތްގޮތުން ،އަޑުއެހުމުގެ ދެ ދުވަސްކުރިން ޖިނާއީ ދާއުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ވަކީލު ކޯޓުގައި ރަޖިސްޓަރީ ވާންޖެހޭތީ ،ނަޝީދުގެ
ވަކީލުން ޝަރީޢަތްކުރާ ކޮޓަރިއަކަށް ނުވެއްދިއެވެ .ނަޝީދު ހައްޔަރުކުރިދުވަހާ ވިދިގެން އައި ދުވަހު އޭނާ ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށް
އިބްތިދާއީ

އަޑުއެހުން

ބޭއްވިކަމުން،

އެ

ދުވަހާ

ދިމާކޮށް

ވަކީލުންނަށް

ކޯޓުގައި

ރަޖިސްޓަރީ

ވާން

އެނގުމަކީ

މުސްތަޙީލުކަމެކެވެ.
ނަމަވެސް ސަރުކާރުގެ ފާހަގަކުރުންތަކުގެ  122ވަނަ ޕެރެގްރާފުގައި"،އަޑުއެހުމުގެ  2ދުވަސްކުރިން ނަޝީދުގެ ވަކީލުން
ޢައްޔަނުވެ ރަޖިސްޓަރީވާން ފޭލިވެފައިވާ" ކަމަށްބުނެ ،މިކަމަކަށްވެސް ސަރުކާރުން ބަދުނާމު އަޅުވާފައިވަނީ ނަޝީދުގެ
ީލން މުސްތަޤްބަލުގައި
ވަކީލުންގެ މައްޗަށެވެ .ކުރުގޮތަކަށް ދަންނަވާނަމަ ،ސަރުކާރުން މި އިލްޒާމް އަޅުވަނީ ،ނަޝީދުގެ ވަކ ު
ވާނޭކަންކަން އެނގޭ ކަހީނުވެރިކަން ދަންނަންޖެހޭއިރު ،ނަޝީދު ހައްޔަރުކުރި ދުވަހުގެ އެއް ރެޔާއި އެއް ދުވާލުގެ ކުރިން
އޭނާ ހައްޔަރުކުރާނެކަންވެސް އެނގެންޖެހޭކަމަށެވެ .އޭރުން އަޑުއެހުމުގެ  2ދުވަސްކުރިން ނަޝީދުގެ ވަކީލުން އޭނާގެ
ވަކީލުންގެ ގޮތުގައި ޢައްޔަނުވެވުނީސް ކަމަށެވެ.
ދޢުވާގެ ޚަބަރު ލިބުނު،
އަދި ކިއެއްތަ ،ޝަރީއަތް ފެށުމުގެ އެންމެ  2ދުވަސްކުރިން ،މުއްތަހަމަށް އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރާ ަ
ަގތު ލިބުމުގެ ޙައްޤަށް
ސިޔާސީ ކުށެއްގެ މައްޗަށް ހިންގި މި ޝަރީޢަތުގައި ،ދިފާޢުއެއް ތައްޔާރުކުރާނެ އެކަށީގެންވާ ވ ު
އަރައިގެންފައިވާކަމަށް ،މީގެ ކުރިން ،އދ.ގެ ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީއަށް ފެނިފައިވެއެވެ .މިއާގުޅުވައި ،އދ .ގެ
ގތުގައި މިކަން
އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ހައި ކޮމިޝަނަރ زيد بن رعد حسین ވިދާޅުވެފައިވަނީ" ،ސަރުކާރުން ބުނާ ޮ
މިހެން މެދުވެރިވެފައިވަނީ ،ނަޝީދުގެ މައްޗަށް އަލަށް ކުރި ދަޢުވާ ބިނާކޮށްފައި އޮތީ ،އިހުގެ މައްސަލައިގައި އޭނާގެ
ވަކީލުންނަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ މައްޗަށްކަމުގައިވާތީ ކަމަށެވެ .ކަންމިހެން އޮތްކަމުގައިވިއަސް ،މި އާ މައްސަލައާމެދު
ކމަށެވެ.
(ނަޝީދުގެ) ވަކީލުންނަށް އިރުޝާދުދެއްވާ އާ ދިފާޢުއަކަށް ތައްޔާރުވުމަށް އޭނާއަށް ވަގުތުދޭން ޖެހޭ" ަ
.iii

ޝަރީޢަތް މެދުކަނޑާނުލުން

ީދށް ކަންފަހި
ހުށަހެޅިފަރާތުގެ މައްޗަށް ކުރުގަޅުވާލި ޝަރީޢަތުގައި ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އުފައްދާފައިވާ މާޙައުލާހެދި ،ނަޝ ަ
ޤާނޫނީ ތަމްސީލުކުރުމެއް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޒިންމާއަށް ހުރަސްއެޅިފައިވުމާއި ،ވަކީލުކަމުގެ އަޚްލާޤީ ވާޖިބު އަދާކުރުމަށް
ހުރަސްއެޅިފައިވާތީ ،އެ މައްސަލައިން ތަނާޒުލްވާން ވަކީލުންނަށް މަޖްބޫރުވިއެވެ .މިކަމާ ގުޅިގެން ވޯކިންގް ގްރޫޕުން
ނިންމާފައިވަނީ "މރ .ނަޝީދުގެ ވަކީލުން ތަނާޒުލްވުމާ ގުޅިގެން ޝަރީޢަތް މެދުކަނޑާލަން އިންކާރުކުރި ކުރުމަކީ" ޑިޔު
ޕްރޮސެސްގެ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާކަމެއް ކަމަށެވެ.
ވަކީލުން ތަނާޒުލްވުމުން ،އާ ވަކީލުން ޢައްޔަނުކުރުމަށް ފުރުސަތު ނުދިނުމާއި ،އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން އާ ވަކީލެއް
ނދިނުމާއި،
ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ  3އާއި  15ދުވަހުގެ މުއްދަތު ނުދިނުމާއި ،ކޯޓުން އިސްނައިގައިގެން ވަކީލަކު ޢައްޔަނުކޮށް ު
އަދި މިހެންކަމުން ނަޝީދުގެ އަމިއްލަ ނަފްސު ގިނިކަންޏާ ތަމްސީލުކުރުމަށްޓަކައި ،ހެކިތައް ދިރާސާކުރުމަށް  30ދުވަހުގެ
މުއްދަތަކަށް އެދިވަޑައިގަތުމުން އެކަމަށްވެސް އިންކާރު ކުރުމާއި ،މިއިން ކޮންމެ ކަމަކީ ނަޝީދަށް ލިއްބައިދޭންޖެހޭ ދިފާޢުއެއް
ތައްޔާރުކުރުމުގެ ޙައްޤަށް ހުރަސްއެޅުނު ކަންކަމެވެ.
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މި

މައްސަލައާމެދު

ބީ.އެޗް.އާރު.ސީ

އިން

ބައިނަލްއަޤްވާމީ

ބުނެފައިވަނީ

ޤާނޫނު

ދަށުން

މުޙައްމަދު

ަޝދަށް
ނ ީ

ލިއްބައިދޭންޖެހޭ އިންސާފުވެރި ޝަރީޢަތެއް ޤާއިމުކުރުމުގެ ޙައްޤާ ޚިލާފުވެފައިވާ އެއް ކަމަކީ ،މރ .ނަޝީދުގެ ޝަރީޢަތުގެ
ބާކީއޮތްބަޔަށް ތައްޔާރުވުމަށްޓަކައި އިތުރުވަގުތު އޭނާއަށް ނިދުނިމުގެ މައްސަލައެވެ .އަދި މިކަމަކީ އައި.ސީ.ސީ.ޕީ.އާރުގެ
 14ވަނަމާއްދާގެ ( )3ވަނަ ނަންބަރުގެ ) (bއާ ޚިލާފުކަމެއްކަމަށެވެ.
ހެކި މުރާޖަޢާކުރުމަށް ވަގުތުދިނުމުގެ ގޮތުން ޝަރީޢަތް މެދުކަނޑާލުމަށް ކޯޓުން އިންކާރުކުރިކަމުގެ ވާޤިއާއަށް ސަރުކާރުން
ިކށްދިނުމަކީ ދައުލަތުގެ
ދެކޮޅުނުހަދާއިރު ،ޝަރީޢަތް މެދުކަނޑާލުމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބާއެކު ހުށައަޅައިފިނަމަ ،އެކަން ފަހ ޮ
ޚލާފުވެއެވެ.
ބާރުތަކަށް އޮތް ޢާންމު ވާޖިބެއްކަމުގައި ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީން ޤާބޫލުކުރާ ކުރުމާ މި މައްސަލަ ި
"ޚާއްޞަކޮށް،

މުއްތަހަމުގެ

މައްޗަށް

އުފުލިފައިވާ

ތުހުމަތަކީ

ސީރިއަސް

ޖިނާއީ

ކުށެއްކަމަށްވާނަމަ،

ދިފާޢުއެއް

ތައްޔާރުކުރުމަށް އިތުރު ވަގުތުގެ ބޭނުންޖެހޭނެތީވެ" އެވެ .މިހެންކަމުން ،ވަކީލުން ތަނާޒުލްވުމާ ގުޅިގެން ހެކިތަކަށް
ފަރިތަވެލުމަށްޓަކައި ޝަރީޢަތް މެދުކަނޑާލަން ޖެހޭއިރު ،އެކަމަށް އިންކާރުކުރުމަކީ އައި.ސީ.ސީ.ޕީ.އާރުގެ  14ވަނަމާއްދާގެ
( )3ވަނަ ނަންބަރުގެ ) (cއާޚިލާފު ކަމެކެވެ.
.iv

ހެއްކަށް ވާޞިލުވާން ،ނަޝީދާއި އޭނާގެ ވަކީލުންނަށް މަނާކުރުން

އެމީހެއްގެ މައްޗަށް އުފުލިފައިވާ ދަޢުވާއަކާގުޅިގެން ދިފާޢުއެއް ތައްޔާރުކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަސީލަތްތައް ލިއްބައިދިނުމުގެ
ޙައްޤުން ލާޒިމްކުރަނީ އޭނާގެ މައްޗަށް އުފުލިފައިވާ ދަޢުވާގެ ޞީޣާގެ މަޢުލޫމާތުގެ އިތުރުން ،ކަމާގުޅޭ އެހެން މުޢުލޫމާތާ
ހަމައަށް ،އޭގެ މުވާލާތް ކެނޑުމުގެ ކުރިން ،އޭނާއާއި އޭނާގެ ވަކީލުން ގެންދެވުމެވެ.
މިކަމާ ގުޅިގެން ވޯކިންގް ގްރޫޕުން ނިންމާފައިވަނީ "ދިފާޢީ ޓީމަށް ހެކި ފޯރުކޮށްދިނުން ހަނިކޮށްފައިވުމީ" ޑިޔު ޕްރޮސެސްގެ
އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާކަމެއް ކަމަށެވެ.
ފަހެ  23ފެބްރުއަރީ ގައި ޝަރީޢަތް ފެށުނުކަމުގައިވާއިރު ،ނަޝީދުގެ ވަކީލުންނަށް ހިސާބުކިތާބުގެ ޖުމްލަ  1125ޞަފްޙާ
ހިމެނޭ ބަންޑެލިތައް ފޯރުކޮށްދިނީ،

 24ފެބްރުއަރީ  2015ގައެވެ .މި ލިޔުންތައް ހުރީ އެއްވެސް އިންތިޒާމެއް،

ބައިކުރުމެއް ނެތިއެވެ .އަދި ހީރަސްވެސް ނުޖަހައެވެ .މި ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން ،ހެކީގެ ގޮތުގައި ޕްރޮސިކިޓަރު
ބަރޯސާކުރަނީ ވަކި މިވެނި ލިޔުންތަކަށްކަންވެސް ،މާޗް  2ގައި އޮތް  3ވަނަ އަޑުއެހުމުގެ ކުރިން ވަކީލުންނަށް އަންގާފައެއް
ނުވެއެވެ 4 .މާޗް  2015ގެ ކުރިން އެއްވެސް ވީޑިޔޯ ނުވަތަ އޯޑިޔޯ ހެއްކެއް ފޯރުކޮށްދީފައެއް ނުވެއެވެ .އަދި އެދުވަހުވެސް
ގތުގައި ބޭނުންކޮށް،
ކަޝްފުކުރީ އެއިން ބަޔެކެވެ .ނަޝީދުގެ ވަކީލުން ތަކުރާރުކޮށް އެދެމުންވެސް ،ދަޢުވާކުރާފަރާތުން ހެކީގެ ޮ
ޮށދީފައެއް ނުވެއެވެ.
އަދި ފަނޑިޔާރުން އޭގެ މައްޗަށް ޙުކުމް ކަނޑައެޅި ބައެއް ވީޑިޔޯ ފުޓޭޖްތައް އެއްގޮތަކަށްވެސް ފޯރުކ ް
ްކށް
ސަރުކާރުގެ ފާހަގަކުރުންތަކުގެ  76ވަނަ ޕެރެގްރާފުގައި ސަރުކާރުން ބުނަނީ "ޝަރީޢަތުގައި ކިތާބީލިޔުން ތަނަވަސ ޮ
ފޯރުކޮށްދީފައިވާ"

ކަމަށެވެ.

އަދި

ޕެރްގްރާފް
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ގައި،

"ދަޢުވާކުރާ

ފަރާތުން

ހުށައެޅި

ހުރިހާ

ހެއްކެއް

މަނާކޮށްފައިވާކަމަށް" ނަޝީދުގެ ފަރާތުން ވިދާޅުވާކަމުގެ އިލްޒާމް އަޅުވައެވެ .އިސްވެ ނަންގެނެވުނުފަދައިން ،ނަޝީދުގެ
ފހު އޯޑިޔޯއާއި
ވަކީލުންނަށް ހާހަކަށްވުރެ ގިނަ ޞަފްޙާ ހިމެނޭ ކަމާގުޅޭކަމަށްބުނާ ކިތާބީ ލިޔުންތަކެއް ދިނެވެ .އަދި އެއަށް ަ
ވީޑިޔޯގެ ބައެއް ހެކި ފޯރުކޮށް ދިނެވެ.
ކަންމިހެން އޮތްކަމުގައިވިއަސް ،ދަޢުވާކުރާފަރާތުން ހުށައެޅި އެންމެހާ އޯޑިޔޯއާއި ވީޑިޔޯ ހެކި ،ނަޝީދަށް ދޫކުރުމަށް ކޯޓުން
އިންކާރުކުރިކަމާމެދު ،ސަރުކާރުގެ ފާހަގަކުރުންތަކުގެ އެއްވެސް ހިސާބެއްގައި ދެކޮޅުހަދާފައެއް ނުވެއެވެ .މިކަމަކީ ދިފާޢުއެއް
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ތައްޔާރުކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަސީލަތްތައް ލިއްބައިދިނުމުގެ ޙައްޤާ ޚިލާފު ޢަމަލެކެވެ .އެހެނީ އދ.ގެ ހިޔުމަން ރައިޓްސް
ކޮމިޓީން ބުނަނީ ،މިޙައްޤުގެ ބޭނުމަކީ ،ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާއަށް ނުވަތަ އޭނާގެ ވަކީލުންނަށް ފުރިހަމައަށް ވާޞިލުނުވެވޭ ހެކީގެ
މައްޗަށް ބިނާކޮށް މެނުވީ ،ފަރުދެއްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުނުކުރެވޭނެކަމަށް އޮތް ގަރަންޓީއެއްކަން އެނގެންޖެހޭކަމަށެވެ.
.v

ވަކީލުންގެ ޣައިރުހާޒިރުގައި މައްސަލަ ހިންގުން

ީލން ބައިވެރިއެއް
 20ދުވަހުން ހިންގި މި ޝަރީޢަތުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހާއި ޝަރީޢަތުގެ ދެވަނަ ހާފުގައި ނަޝީދުގެ ވަކ ު
ނުވެއެވެ.
އތްގޮތުން ،އަޑުއެހުމުގެ ދެ
ނަޝީދު ހައްޔަރުކުރިދުވަހާ ވިދިގެން އައި ދުވަހު އޭނާ ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރިއިރު ،އޭރުގައި އުސޫލު ޮ
ެކން އެގޮތަށް
ދުވަސްކުރިން ޖިނާއީ ދާއުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ވަކީލު ،ކޯޓުގައި ރަޖިސްޓަރީ ވެފައި ނެތުމުންކަމަށް ބުނެ ،އަދި އ ަ
ކުރުމަކީ މުސްތަޙީލުކަމަށް ވީއިރުވެސް ،ނަޝީދުގެ ވަކީލުން ޝަރީޢަތްކުރާ ކޮޓަރިއަކަށް ނުވެއްދިއެވެ.
ދެން  8މާޗް  2018ގައި ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އުފައްދާފައިވާ މާޙައުލާހެދި ،ނަޝީދަށް ކަންފަހި ޤާނޫނީ ތަމްސީލުކުރުމެއް
ިވތީ ،އެ
ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޒިންމާއަށް ހުރަސްއެޅިފައިވުމާއި ،ވަކީލުކަމުގެ އަޚްލާޤީ ވާޖިބު އަދާކުރުމަށް ހުރަސްއެޅިފައ ާ
މައްސަލައިން ތަނާޒުލްވާން ވަކީލުންނަށް މަޖްބޫރުވިއެވެ .އެއަށްފަހު  8މާޗުގައި އޮތް އަޑުއެހުމުގައި ،ނަޝީދުގެ ވަކީލުން
ުވހުގެ
ުމށް  30ދ ަ
ނެތްކަމުގައިވިއަސް މައްސަލަ ކުރިއަށްދާނެކަމުގައި ކޯޓުން އެންގިއެވެ .އަދި ހެކިތައް ދިރާސާކުރެއްވ ަ
މުއްދަތަކަށް ނަޝީދުގެ ފަރާތުން އެދިވަޑައިގަތުމުން އެކަމަށްވެސް އިންކާރު ކުރިއެވެ .އަދި ކޯޓުން އިސްނައިގައިގެން އާ
ވަކީލަކު ޢައްޔަނުކޮށެއް ނުދިނެވެ.
މިކަންކަމުގެ ނަތީޖާއަކަށްވީ ،ޝަރީޢަތުގައި އޮތް  10އަޑުއެހުންކުރެ  4އަޑުއެހުން ،ވަކީލުންގެ ޣައިރުހާޒިރުގައި ކުރިއަށް
ދިޔުމެވެ.

އެހެންކަމުން

ދަޢުވާކުރާފަރާތުގެ

ބައެއް

ހުށައެޅީ

ހެކި

ވަކީލުންގެ

ޣައިރުހާޒިރުގައެވެ.

މީގެ

ތެރޭގައި

ދައުވާކުރާފަރާތުންނާއި ކޯޓުން ،އޭގެ މައްޗަށް ބަރޯސާކުރި ހުރިހާ ކިތާބީ ،އޯޑިޔޯ ވީޑިޔޯ ހެކި ހިމެނެއެވެ .އަދި އެއްވެސް
ރިޢާޔަތެއް ،ހުއްޖަތެއް ދެއްކުމެއްނެތި ،ނަޝީދު ކަފާލާތުގެ ދަށުން ދޫކުރުމަށް އިންކާރުކުރި މުއްދަތުގެ އަޑުއެހުންވެސް ބޭއްވީ
ވަކީލުންގެ ޣައިރުހާޒިރުގައެވެ .ވީމާ މިފަދަ ޙާލަތުގައި ،ވަކީލުންގެ އެހީ ލިބުމުގެ ޙައްޤަށް އަރާއިގެންފައިނުވާކަމަށް
ޒުވާބުކުރުމަކީ ރަގަޅު ގޮތެއް ނޫނެވެ.
މިކަމާ ގުޅިގެން ވޯކިންގް ގްރޫޕުން ނިންމާފައިވަނީ "ޝަރީޢަތުގެ މައިގަނޑު ދަނޑިވަޅުތަކުގައި މރ.ނަޝީދަށް ވަކީލުންގެ
ޚިދުމަތް ނުލިބުމަކީ" ޑިޔު ޕްރޮސެސްގެ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާކަމެއް ކަމަށެވެ.
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ހެއްކާއި ހެކިވެރިން ހުށައެޅުމުގެ ޙައްޤަށް އަރައިގަތުން

އނާގެ
ޖިނާއީ ދަޢުވާއުފުލިފައިވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް އޭނަޔާ އިދިކޮޅަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ހެކިންނާއި އެއް އުޞޫލެއްގެމަތިންޭ ،
ސ.ސީ.ޕީ.އާރުގެ  14ވަނަ
ފަރާތުން ދިފާޢީ ހެކިން ހާޒިރުކޮށް އެފަރާތްތަކާ ސުވާލުކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާކަމަށް އައިީ .
މާއްދާގެ  2ވަނަ ނަންބަރުގެ ( )eގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވެއެވެ.
އންކާރުކުރިއެވެ.
ނަމަވެސް މި މައްސަލައިގައި ،ދިފާޢުން ހުށައެޅި އެއްވެސް ހެކިވެރިއެއް ހާޒިރުކުރުމަށް ކޯޓުން ި
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ކޯޓުން ބުނީ "ދައުލަތުގެ ފަރާތުން މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގައި ،މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ
ދިފާޢުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކިންނަކީ ،މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ހެކިތައް ނަފީކުރެވޭ ވަރުގެ
ހެކިން ނޫންކަން ،އެހެކިން ހުށަހެޅި ސަބަބުތަކަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮންނާތީ ،އެއިން އެއްވެސް ހެއްކަކު ޝަރީޢަތަށް
ހާޒިރު ނުކުރުމަށް ޝަރީޢަތުން ނިންމާފައިވާ" ކަމަށެވެ .މިހެންކަމުން ،އެއްވެސް ކިތާބީ ހެއްކެއްވެސް ޝަފަހީ ހެއްކެއްވެސް
ނަޝީދުގެ

ކިބައިން

ހުށަހެޅުން

މަނާކުރިއެވެ.

މީގެ

ތެރޭގައި،

ދަޢުވާކުރާފަރާތުން

ހުށައެޅި

ބައެއް

ހެކިވެރިންގެ

ޢަދުލުވެރިކަމާމެދު ސުވާލުއުފެދޭނެ ފޮޓޮގްރާފީ ހެކިވެސް ހުށައެޅިއަކަ ނުދިނެނެވެ .އަދި މިގޮތަށް މަނާކުރި ކުރުމުގެ ވާހަކަ
ދީމާއަށް ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގައި ލިޔެފައި އެބައޮތެވެ.
މިކަމާ ގުޅިގެން ވޯކިންގް ގްރޫޕުން ނިންމާފައިވަނީ "އެއްވެސް ހެކިވެރިއެއް ހާޒިރުކުރުމަށް މރ .ނަޝީދަށް ހުއްދަ
ދީފައިނުވުމަކީ" އައި.ސީ.ސީ.ޕީ.އާރުގެ  14ވަނަ މާއްދާގެ  2ވަނަ ނަންބަރުގެ ( )eއާ ޚިލާފު ޢަމަލެއްކަމަށެވެ.
ިސޓަރުކަމަށްވާ
ހަތަރު ހެކިން ހުށައެޅުމަށް ނަޝީދުގެ ފަރާތުން އެދިވަޑައިގަތެވެ .އެއީ – ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުގެ ހޯމް މިނ ް
ާޟލް މުޙައްމަދު
އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޢަފީފް ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސްގެ ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޔުނިޓުގެ ވެރިޔާ އަލްފ ި
ޖިނާޙް ،ރައީސް އޮފީހުގެ ޗީފް އޮފް ސްޓާފް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މައުޞޫމް ،އަދި ޤާޟީ ޢަބްދުﷲ ހައްޔަރުކުރިތަނުގެ
ހުއްނެވި ހެކިވެރިއެއްކަމުގައި ބެލެވޭ އޭރުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްކަމުގައިވާ އަލްއުސްތާޛް މުޙްތާޒް މުޙްޞިން ،މިއެވެ .މި
ދެންނެވި ހެކިވެރިން އޭރު ތިއްބެވި މަޤާމުތަކުގެ ހައިސިއްޔަތުން ،އެ ހައްޔަރާބެހޭ ޙަޤީޤަތްތަކާއި ޙާލަތްތަކޭގުޅޭ ސީދާ
މަޢުލޫމާތު އެ ބޭފުޅުންނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެކަން އެއީ އެނގެންއޮތް ހަޤީޤަތެކެވެ .އެހެނަސް މިއިން އެއްވެސް
ބޭފުޅެއްގެ ހެކިބަސް ނެގުމަށް ހާޒިރެއް ނުކުރިއެވެ.
ނަޝީދުގެ ޝަކުވާގައި ފާހަގަކުރިފަދައިން ،ދިފާޢުގެ ހެކިން ހާޒިރުކުރުމަށް ކޯޓުން އިންކާރުކުރީތީ ،ބައިނަލްއަޤްވާމީ
އޮބްޒާވަރުން އެކަމަށް ނުހަނު ބޮޑަށް ފާޑުކިޔެއެވެ .އދ .ގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ހައި ކޮމިޝަނަރ زيد بن رعد
حسین މިކަމާމެދު ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިއީ "އިންސާފުން ޝަރީޢަތް ހިންގުމުގެ މިންގަނޑުތަކާ ޚިލާފު" ޢަމަލެއްކަމަށެވެ .އަދި
ފަނޑިޔާރުންނާއި ވަކީލުންގެ މުސްތަޤިއްލުކަމާބެހޭ އދ.ގެ ޚާއްޞަ ރެޕަޓުއާ ގަބްރިއެއްލާ ނައުލް ވިދާޅުވެފައިވަނީ "މިކަމަކީ
ދެފަރާތުގެ "ހަތިޔާރުތައްވެސް ހަމަހަމަ" ވާންޖެހޭކަމުގެ ޤާޢިދާއާ ސީދާ ޚިލާފަށް" ކޮށްފައިވާ ޢަމަލެއްކަމަށެވެ.
ބީ.އެޗް.އާރު.ސީއިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުން ބުނެފައިވަނީ "ދިފާޢުގެ ފަރާތުން އެއްވެސް ހެއްކެއް ހާޒިރުކުރުމަށް
ްމތިވާކަމެކެވެ .ފަނޑިޔާރުންގެ
ހުއްދަނުދިންކަމީ ،މުޅި ޝަރީޢަތަށް އިޖްމާލީގޮތުން ބަލާއިރު ،ޚާއްޞަ ކަންބޮޑުވުންތަކެއް ފެނ ަ
ބެންޗުގެ ތަޢައްޞުބު ދިމާއަށް ފެންނަން އޮވެ ،މިކަމުން މުޅި ޝަރީޢަތުގައި ލައްޖެހިފައި ވަނިކޮށް ،ހާޒިރުކުރާނެ
ހެކިވެރިންނާއި ނުކުރާނެ ހެކިވެރިން އެ ބެންޗުން ކަނޑެއެޅިގޮތުން ،މި ޝަރީޢަތަކީ ވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެހޭ ތަޢައްޞުބުނެތް
ްއން ރާއްޖެއަށް
ޝަރީޢަތެއްކަމުގައި އެއްވެސް ސަބަބުވެރި އޮބްޒާވަރަކު ނުދެކޭނެ" ކަމަށެވެ .އެމްނެސްޓީ އިންޓަނޭޝަނަލ ި
އޭޕްރީލް  2015ގައި ފޮނުވި ޙަޤީޤަތްހޯދާ މިޝަންގެ ރިޕޯޓުގައިވެސް މި މޭރުމުން ވާހަކަދައްކާފައިވެއެވެ.
ސަރުކާރުގެ

ފާހަގަކުރުންތަކުގައި،

ދިފާޢީ

4

ހެކިންވެސް

ހާޒިރުކުރުމަށް

ކޯޓުން

ހުއްދަނުދިންކަމަށް

ސަރުކާރުން

އިޢުތިރާފުވެއެވެ .މިކަން ޖާއިޒުކުރަންވެގެން ސަރުކާރުން ބުނަނީ "އެ ނަންގަނެވުނު ހެކިވެރިން ހެކިބަސްދޭނީ ކޮން ކަމެއް
ސާބިތުކޮށްދިނުމަށްކަން ދިފާޢީ ވަކީލުންނަށް ކޯޓަށް އޮޅުންފިލުވާ ނުދެވުމުން ،މިއިން އެއްވެސް ހެކިވެރިއަކަށް މައުޟޫޢީ
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މައްސަލައާމެދު ހެކިބަސްނުދެވޭނެކަމާއި ،ހެކިބަސް ދޭން އުޅުނީ ދަޢުވާލިބޭފަރާތުގެ ޒާތީ ސިފަތަކާމެދުކަމަށް ،ކޯޓަށް
ޔަޤީންވާތީ ކޯޓުން އެގޮތަށް ނިންމީ" އެވެ.
މިއީ ސަރުކާރުން ދީފައިވާ ގޮތްހުސްވެ ނާޗާރުވެފައިވާ ޒުވާބަކަށްވާއިރު ،މިވާހަކަ މި އޮތީ ޤަޟިއްޔާ ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓާ
ޚިލާފަށެވެ .ދަޢުވާގެ ޢުންޞުރުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ވަކިވަކި ހެކިވެރިން ހެކިބަސްދެނީ ކޮން ކަމެއް ސާބިތުކުރުމަށްކަން ވަރަށް
ތަފްޞީލުކޮށް ޤަޟިއްޔާ ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .އެ ރިޕޯޓުގައި ބުނަނީ:
ދފާޢުގައި
"ދައުލަތުގެ ފަރާތުން މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮއްފައިވާ ކަންތައްތަކުގައި ،މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ި
ހެކިން ހުށަހަޅާފައި ވެއެވެ .އެ ހެކިންނަކީ:
 .1އިސްޤާޟީ ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު ހައްޔަރު ކުރެވުނުވަގުތު އެގޭގެ ތެރޭގައި ތިބި މީހުންނާއި ،އަދި އެވަގުތު
ސިފައިންނާއި ދެކެވުނު ވާހަކަތައް އަޑުއިވި ،މިމައްސަލައިގެ ކަންތައްތައް އިތުރަށް ތަޖުރިބާކުރެވިފައިވާ
ފަރާތެއްގެ ގޮތުން ،މުޙުތާޒު މުޙުސިން ގއ.މާމެންދޫ /ރަތްމަސްގެ.
 .2ރައީސް

ނިންމަވާ

ނިންމެވުންތައް

ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި

ޢަމަލުކުރަނީ

ޤާނޫނާއި

އެއްގޮތަށްކަން

ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި ،މުޙައްމަދު ޖިނާޙް ،ސ.ހިތަދޫ /ފޮނިމާގެ.
ަރޢަތަށް ސާފުކޮށް
 .3އިސް ޤާޟީ ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދާއި ގުޅިގެން ،ފުލުހުން ސިފައިންނަށް އެންގި އެންގުން ޝ ީ
ދިނުމަށްޓަކައި ،ޙަސަން ޢަފީފު ،މާލެ /ގ .ބޮޑުގާދޮށުގެ.
އޙުމަދު
ަށޓަކައިަ ،
 .4ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަންގާ އެންގުންތަކާމެދު ޢަމަލުކުރާ ގޮތް ޝަރީޢަތަށް ސާފުކޮށް ދިނުމ ް
މަޢުޞޫމް ،މާލެ /ގ .ޕުލެޒަންޓުވޭވު .މިހެނެވެ".
ވީމާ ،މި ރިޕޯޓުން އެނގެނީ ،ވަކިވަކި ހެކިވެރިން ހެކިބަސްދެނީ ކޮން ކަމެއް ސާބިތުކުރުމަށްކަން ނަޝީދުގެ ވަކީލުން،
އޮޅުންފިލުވައި ދީފައިވާކަމާއި އެކަން ސާފުސީދާކޮށް ކޯޓަށް އެނގޭކަމެވެ .ނަމަވެސް މިކަން ސަރުކާރަށް ނޭގުނީތާއެވެ.
ހައިރާންވަނިވި ކަމަކީ ،އެއްވެސް ދިފާޢީ ހެކިވެރިއެއް ހާޒިރުކުރުމުގެ ކުރިން "މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ދިފާޢުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ
ހކިން ނޫންކަން،
ހެކިންނަކީ ،މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ހެކިތައް ނަފީކުރެވޭ ވަރުގެ ެ
އެހެކިން ހުށަހެޅި ސަބަބުތަކަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮންނާތީ ،އެއިން އެއްވެސް ހެއްކަކު ޝަރީޢަތަށް ހާޒިރު ނުކުރުމަށް
ޝަރީޢަތުން" ނިންމިކަމެވެ .އަދި ކޯޓުން ނިންމީ "ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކާ ޚިލާފަށް (ޤާޟީ ޢަބްދުﷲ) ގަދަކަމުން
ގެންގޮސް ،ފޮރުވައި ،ޤާނޫނީ ނިޒާމުން ގެއްލުވާލުމުގެ މޭސްތިރިއަކީ މާލެ /ގ.ކެނެރީގެ ،މުޙައްމަދު ނަޝީދުކަމާމެދު
ޖަދަލުކުރަން ޖާގަ ނުލިބޭ މިންވަރަށް ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި އެކަން އެނގެން އޮތުމާއެކު ،މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ އަމުރަށް
ޤނޫނީ
އެކަން ތަންފީޛުކުރިކަން ހާމަވެފައިވުމުން ،ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ގަދަކަމުން ގެންގޮސް ،ފޮރުވައިާ ،
ނިޒާމުން ގެއްލުވާލުމުގެ ޖަރީމާއިން މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް ބަރީއަ ވެވޭނެ އެއްވެސް ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް ނުފެންނަ" ކަމަށެވެ.
މިއިން އެނގެނީ ޙުކުމްއޮތީ މާކުރިން ކަނޑައަޅާ ނިންމާފައިކަމެވެ .ޙުކުމުން އެކަން ސާބިތުވެއެވެ.
ޔުކްރޭނުގެ ކޯޓަކުން ،މުއްތަހަމެއްގެ އިޢުތިރާފު ނަގާފައިވަނީ އަނިޔާކޮށްގެންކަމުގައި ބުނާތީ ،އެކަން އެނގޭނެ މިވެނި
މަސްއޫލުވެރިންނެއް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމަށް ދިފާޢުން އެދުމުން އެކަމަށް އިންކާރުކުރިއެވެ .މިކަން ކުރީ ދެ ޚަޞްމުންގެ
"ހަތިޔާރުތައްވެސް ހަމަހަމަ" ވާންޖެހޭކަމުގެ ޤާޢިދާއާ" ޚިލާފަށްކަމުގައި ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވެއެވެ .ހަމަ
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މިގޮތަށް Shchetka v. Ukraine ،ޤަޟިއްޔާގައި ،މުއްތަހަމެއްގެ ކުށުގެ ޢަމަލު ހިނގި ތަނުގައި އޭނާ ނެތްކަން
ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އޭނާ ހުށަހަޅަން ޤަޞްދުކުރާ މުހިންމު ހެކިވެރިން ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމަށް ދިފާޢުން އެދުމުން
ޔުކްރޭނުގެ ކޯޓުން އެކަމަށް އިންކާރުކޮށްފައިވަނީ އައި.ސީ.ސީ.ޕީ.އާރުގެ  14ވަނަ މާއްދާގެ  2ވަނަ ނަންބަރުގެ ( )eއާ
ޚިލާފަށްކަމުގައި އެ ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވެއެވެ.

.G

ިނ ކުރުމުގެ ޙައްޤަށް އަރައިގަތުން
ހެކިވެރިން ކްރޮސްއެގްޒަމ ް

ޖިނާއީ ދަޢުވާއުފުލިފައިވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް "އޭނައާ އިދިކޮޅަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ހެކިންނާއި އެއް އުޞޫލެއްގެމަތިން،
އޭނާގެ ފަރާތުން ދިފާޢީ ހެކިން ހާޒިރުކޮށް އެފަރާތްތަކާ ސުވާލުކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެން" ވާކަމަށް އައި.ސީ.ސީ.ޕީ.އާރު
ބަޔާންކުރެއެވެ.

މިކަމުގައި

ދަޢުވާލިބޭ

މީހާއާ

ދެކޮޅަށް

ހުށައަޅާފައިވާ

ހެކީން

ކްރޮސް-އެގްޒެމިންކޮށް

އެއުރެން

އިމްތިޙާނުކުރުމުގެ ޙައްޤު ،އޭނާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
މިކަމާ ގުޅިގެން

ވޯކިންގް

ެމންކުރުން
ގްރޫޕުން ނިންމާފައިވަނީ "ދަޢުވާކުރާފަރާތުން ހުށައެޅި ހެކިން ކްރޮސް-އެގްޒ ި

ހަނިކޮށްފައިވާތީ" އައި.ސީ.ސީ.ޕީ.އާރުގެ  14ވަނަ މާއްދާގެ  3ވަނަ ނަންބަރުގެ ( )eއާ ޚިލާފު ވާކަމަށެވެ.
ސަރުކާރުން ހުށައެޅި ހެކިވެރިން އިމްތިޙާނުކުރުމުގައި ނަޝީދު ފިސާރި ބޮޑަށް އޮބިއަޅުވާފައި ވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން،
ާކމަށް ދައުލަތުގެ ވަކީލު
ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ޝަފަހީ ހެކިންގެ ތެރެއިން ޤާޟީ ޢަބްދުﷲ ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންނުވ ަ
ބދައިން
ަމން ކުރި ީ
ބުނެފައި ވަނިކޮށް ،އޭނާ ހާޒިރުކުރިއެވެ .މިކަމުންވެސް ،ދަޢުވާކުރާފަރާތުން ހެކިވެރިން ކްރޮސްއެގްޒ ި
ްޤތަކާބެހޭ
އެކަން ކުރުމަށްޓަކައި ނަޝީދުގެ ފަރާތުން ތައްޔާރުވުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލިގެން ދިޔައެވެ .މިއީވެސް އިންސާނީ ޙައ ު
ާތން ހާޒިރުކުރަން ޤަޞްދުކުރާ
ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޤާނޫނުތަކާ ޚިލާފަށް ހިންގި ކަމެކެވެ .އެ ޤާނޫނުތަކުގައިވަނީ ދަޢުވާކުރާފަރ ު
ފަރާތްތަކުގެ ނޯޓިސް ،ދިފާޢުއަށް ދުރާލާ އަންގަންވާނެކަމަށެވެ.
މީގެ އިތުރުން ،ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު ފިޔަވައި ،ދެން ހުށައެޅި ހެކިންގެ ތަޢައްޞުބު ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި ،އެއުރެންގެ
މުޢުތަބަރުކަމާމެދު

ސުވާލު

އުފައްދައި،

އެއުރެންގެ

ހެކިބަސް

ޠަޢުނުކުރުމުގެ

ޖާގަވެސް

ނަޝީދުގެ

ވަކީލުންނަށް

މަނާކުރެވުނެވެ .ދަޢުވާކުރާފަރާތުން ހުށައެޅި  9ހެކިންކުރެ  5ހެކިންގެ ކްރޮސްއެގްޒަމިންކުރުން ގެންދިޔައީ މިގޮތަށެވެ.
އދ .ގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ހައި ކޮމިޝަނަރ زيد بن رعد حسین އާއި ފަނޑިޔާރުންނާއި ވަކީލުންގެ
މުސްތަޤިއްލުކަމާބެހޭ އދ.ގެ ޚާއްޞަ ރެޕަޓުއާ ގަބްރިއެއްލާ ނައުލްވެސް ޚާއްޞަކޮށް މިކަމުގެ ސަބަބުން ޑިޔު ޕްރޮސެސްގެ
އުސޫލުތަކާ ޚިލާފުވާކަމަށް ބަޔާންކުރެއްވިއެވެ .އަދި ބީ.އެޗް.އާރު.ސީއާއި އެމްނެސްޓީ އިންޓަނޭޝަނަލްއިންވެސް ސީރިއަސް
ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރިއެވެ.
ނަމަވެސް ސަރުކާރުގެ ފާހަގަކުރުންތަކުގެ ޕެރެގްރާފް ނަންބަރު  122އާއި  123ގައި ވަރަށް އާދައިގެ ގޮތަކަށް ބަޔާންކުރަނީ
"ކަމާނުބައްދަލުކަމަށް ފެންނަ ސުވާލުތައް (ނަޝީދުގެ ފަރާތުން) ހެކިވެރިންނާ ކުރާތީ ކަމާ ބައްދަލު ގޮތުގައި އެކަން
ހަނިކުރެވުނު" ކަމަށެވެ .އެހެނެއްކަމަކު ސަރުކާރުން ބުނަނީ "ނަޝީދުގެ ފަރާތުން އެއްވެސް ހެކިވެރިއެއް ކްރޮސްއެގްޒަމިން
ކުރުމުން މަޙްރޫމުކުރީ ކިހިނެއްކަމުގެ ސާބިތު ހެކި ދެއްކިފައި" ނެތްކަމަށެވެ.
ފަހެ ބައެއް އިސްތިޘްނާއީ ޙާލަތްތަކުގައި ،ދަޢުވާކުރާފަރާތުގެ ހެކިވެރިޔާ ކްރޮސްއެގްޒަމިންކުރުމުގެ ކަންކަން މުއްތަހަމަށް
ހަނިކުރުމަކީ ހުއްދަކަމެއްކަމުގައި ވިއަސް ،އެފަދަ ޙާލަތެއް ނަޝީދުގެ ޝަރީޢަތުގައި މެދިވެރިވެފައެއް ނެތެވެ.
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ދެން

މިއުރެދުމާ

ގުޅޭގޮތުން

ސަރުކާރުން

އެބުނާ

ސާބިތުހެކި

އަޅުގަނޑުމެނަށް

ދެއްކިފައިނުވަނީ،

ދވެހި
ި

ޤނޫނު
ާ

ުމށް ކޯޓުން
ލާޒިމުކުރާގޮތުގެ މަތިން ،އެ އަޑުއެހުންތަކުގެ ޓްރާންސްކްރިޕްޓް ،ޝަރީޢަތް ނިމުނުފަހުން ،ނަޝީދަށް ފޯރުކޮށްދިނ ަ
ކަނޑައެޅިގެން އިންކާރު ކޮށްފައިވާތީވެއެވެ .އަދި އޯޑިޔޯ ރެކޯޑިންގތައް ދިންކަމުގައި ބުނާ ވާހަކައަކީވެސް ކަނޑައެޅިގެން
ދޮގެކެވެ .އަދި ހެކިން ކްރޮސްއެގްޒާމިން ކުރުމުގެ ކަންކަމުގެ ތެރެއަށް ކޯޓުގެ ނުފޫޒު ނުފޯރުވާކަމުގައި ސަރުކާރުން
ބުނާވާހަކަ ،މުޢުތަބަރު ބައިނަލްއަޤްވާމީ އޮބްޒާވަރުން ދޮގުކުރާކަން މި ތަނުގައި ބާރުއަޅާ ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހެއެވެ.
އނެއްކާވެސް
ވީމާ ،ދަޢުވާކުރާފަރާތުގެ ހެކިވެރިން ކްރޮސްއެގްޒަމިން ކުރުން ވަކި އުސޫލެއްނެތި ހަނިކުރި ކުރުމަކީަ ،
ްމންގެ
އައި.ސީ.ސީ.ޕީ.އާރުގެ  14ވަނަ މާއްދާގެ  3ވަނަ ނަންބަރުގެ ( )eގައި ބިންވަޅުނެގިފައިވާ ދެ ޚަޞ ު
"ހަތިޔާރުތައްވެސް ހަމަހަމަ" ވާންޖެހޭކަމުގެ ޤާއިދާއާ ޚިލާފު ޢަމަލެކެވެ.
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ވަކީލެއްގެ އެހީ ހޯދުމުން މަޙްރޫމުކުރުން

ވކީލެއްގެ
ކޮންމެ މުއްތަހަމަކަށްވެސް އެމީހަކު އަމިއްލަޔަށް ދިފާޢުވުމުގެ ހައްޤު ނުވަތަ އެ މީހަކު އިޚްތިޔާރުކުރާ ޤާނޫނީ ަ
ވނަ ނަންބަރުގެ ()d
އެހީތެރިކަން ހޯދުމުގެ ހައްޤު ލިބިގެންވާކަމަށް އައި .ސީ.ސީ.ޕީ.އާރުގެ  143ވަނަ މާއްދާގެ (ަ )3
ގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވެއެވެ .އެ މީހަކުގެ މައްސަލައެއް ނިމޭންދެން ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ އެހީތެރިކަން ދެމެހެއްޓުމުގެ ފުރުޞަތު އެ
މީހަކަށް ފަހިވެގެންދާންޖެހޭނެކަމަށްވެސް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
ހދުމުގެ ހައްޤު
ވޯކިންގް ގްރޫޕުގެ ރިޕޯޓުގައި ނިންމާފައިވަނީ ،ނަޝީދު އިޚްތިޔާރުކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ޯ
އެތައްގޮތަކުން ނިގުޅައިގެންފައިވާކަމަށެވެ.
އހީތެރިކަން ނުލިބުމެވެ.
ފުރަތަމައީ 23 ،ފެބްރުއަރީ  2015ގައި ނަޝީދު ފުރަތަމައިނުން ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރިއިރު ވަކީލެއްގެ ެ
ުސލު
މިހެން މިކަންވީ ،ނަޝީދު ހައްޔަރުކުރިދުވަހާ ވިދިގެން އައި ދުވަހު އޭނާ ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރިއިރު ،އޭރުގައި އ ޫ
ެތމުންކަމަށް
އޮތްގޮތުން ،އަޑުއެހުމުގެ ދެ ދުވަސްކުރިން ޖިނާއީ ދާއުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ވަކީލު ،ކޯޓުގައި ރަޖިސްޓަރީ ވެފައި ނ ު
ބުނެ ،އަދި އެކަން އެގޮތަށް ކުރުމަކީ މުސްތަޙީލުކަމަށް ވީއިރުވެސް ،ނަޝީދުގެ ވަކީލުން ޝަރީޢަތްކުރާ ކޮޓަރިއަކަށް
ނުވެއްދުމުންނެވެ.
މިކަމާގުޅޭގޮތުން ބީ.އެޗް.އާރު.ސީން ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ މިއީ އައި.ސީ.ސީ.ޕީ.އާރު " 14ވަނަ މާއްދާގެ  3ވަނަ ނަންބަރުގެ
( )dއާ ކަނޑައެޅިގެން ޚިލާފު" ޢަމަލެއްކަމަށެވެ .ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީން މީގެ ކުރިން ކަނޑައަޅާފައި އޮތީ ދިފާޢީ
ްޤށް އަރައިގަންނަ
ވަކީލުގެ ޣައިރުހާޒިރުގައި އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުން ބޭއްވުމަކީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ލިބުމުގެ ޙައ ަ
ކަމެއްކަމަށެވެ.
މިއަށްފަހު  8އަދި  9މާޗް  2015ގައި އޮތް އަޑުއެހުންތަކުގައި ނަޝީދު ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށް ޝަރީޢަތްކުރީ ވަކީލުންގެ
އންކާރުކުރުމާ ގުޅިގެން
ޣައިރުހާޒިރުގައެވެ .އެއީ އެކަށީގެންވާ ވަގުތާއި ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކޯޓުން ތަކުރާރުކޮށް ި
އެ މައްސަލައިން ތަނާޒުލްވާން ވަކީލުންނަށް މަޖްބޫރުވީމައެވެ.
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ވަކީލުން ތަނާޒުލްވުމުން ،އާ ވަކީލުން ޢައްޔަނުކުރުމަށް ފުރުސަތު ދިނުމަށްޓަކައި އަދި ނަޝީދުގެ ދިފާޢުއަށް އޭނާ ގިނިކަންޏާ
ތައްޔާރުވެވަޑައިގަތުމަށްޓަކައި ،ޝަރީޢަތްތައް މެދުކަނޑާލަންވެސް ކޯޓުން އިންކާރުކުރިއެވެ .އެއަށްފަހު މައްސަލަ ކުރިއަށް
ދިޔައީ ވަކީލުންނާ ނުލައެވެ .ޝަރީޢަތައިގެން ކޯޓުދިޔައީ ކުރިއަށެވެ.
ސަރުކާރުން އިހުގައި ބުނެފައިވަނީ ނަޝީދުގެ "ޤާނޫނީ ޓީމުގެ ތަނާޒުލުވުން ޤަބޫލުކުރުމަށް ކޯޓުން އިންކާރު" ކުރިކަމަށާއި
ްކން ނުކުރީކަން ސާފުކޮށް
"ޝަރީޢަތް ހިންގުމަށް ޤަޞްދުގައި ހުރަސް އެޅުމުގެ ގޮތުން ،ދަޢުވާލިބޭފަރާތުން ކުރަންޖެހޭ ކަނ ަ
އެނގެން އޮތްއިރު ،ޝަރީޢަތް މެދުކަނޑާލުމަށް ކޯޓަށް އެއްވެސް ގޮތަކަށް ލާޒިމްނޫން" ކަމަށެވެ.
ނަޝީދުގެ ޤާނޫނީ ޓީމުގެ ތަނާޒުލުވުން ޤަބޫލުކުރުމަށް ކޯޓުން އިންކާރުކުރިކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނާ ބުނުމަކީ ކަނޑައެޅިގެން
ިވނީ "މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ
ޙަޤީޤަތް އޮޅުވާލުމުގެ ޢަމަލެކެވެ .ޤަޟިއްޔާ ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުގައި ކޯޓުން އިޢުތިރާފުވެފައ ަ
ފަރާތުން ޙާޒިރުވި ވަކީލުން  ...މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ވަކީލުކަމުން ކުއްލިއަކަށް ތަނާޒުލުވެފައި" ވާކަމަށެވެ .ހަމަމިއާއެކު
ނކޮށްގެން" ނުވަތަ
ސަރުކާރުން އަޅުވާ އިލްޒާމާ ޚިލާފަށް އެ ވަކީލުން ތަނާޒުލްވީ ނަޝީދުގެ ފަރާތުން "ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ު
"ޝަރީޢަތް ހިންގުމަށް ޤަޞްދުގައި ހުރަސް އެޅުމަކުން" ނޫނެވެ .އެކަން އެގޮތަށް މެދުވެރިވީ ނަޝީދު އޭރު ހުންނެވި
ޙާލުކޮޅުގެ ސަބަބުންނެވެ .އޭރު އޭނާ ހުންނެވީ ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައިކަމުގައިވެފައި ،މައްސަލައިން އޭނާގެ ވަކީލުން
ތަނާޒުލުވުމުން ،އާ ވަކީލަކު އެރޭގެ ހަތަރުދަމުގެ ތެރޭގައި ހޯއްދެވެން ނެތީމައެވެ .ވީމާ މިގޮތުގެ މަތިންވެސް އޭނާ
އިޚްތިޔާރުކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމުގެ ހައްޤު ނިގުޅައިގެންފައިވެއެވެ.
ފަހެ ޒުވާބެއް ބިނާކުރުމުގެ ބޭނުމަށްވިއަސް ،ނަޝީދަށް ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ނުލިބުނީ ޚުދް އޭނަޔާހެދިކަމުގައި
ކށަވަރުކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ
ބެލިކަމުގައިވިއަސް ،އެކެށީގެންވާ ކަންފަހިގޮތުގައި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ވަކީލުން ލިބުން ަ
މައްޗަށް އޮތް ޒިންމާއިން ސަރުކާރުން ވީއްލިގެން ނުދެއެވެ .އަދި ކިއެއްތަ ،ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީއިން ދެކޭގޮތުގައި،
ީޢތުގެ އަޑުއެހުންތައް ފާލުން
މިސާލަކަށް ،ވަކީލުގެ އަމިއްލަ ކުށުން އަޑުއެހުމަކަށް ހާޒިރުނުވެގެން ،އެކަމުގެ ސަބަބުން ޝަރ ަ
ނެއްޓިގެން ދާނެކަމުގައި ބެލެވޭނަމަ ،ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑުތަކުން ލާޒިމްކުރަނީ ،މުއްތަހަމު ތަމްސީލުކުރާނެ އެހެން
ވަކީލެއް ދައުލަތުން ހޯދައިދޭންޖެހޭނެކަމަށެވެ.
ވީމާ މިތައްގޮތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމުގެ ހައްޤު ނުގިޅައިގެންފައިވެއެވެ.
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ޢާންމުންނަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ އަޑުއެހުންތައް ނެތުން

ޢާންމުންނަށް ހުޅުވާލެވިފައި އޮންނަ އަޑުއެހުންތައް އައި.ސީ.ސީ.ޕީ.އާރު ގެ 14ވަނަ މާއްދާގައި ކަށަވަރުކޮށްދީފައި ވެއެވެ.
އެމާއްދާގައި ބަޔާންކުރާގޮތުން "ޢާންމުކޮށް ހުޅުވައިލެވިގެން ބާއްވާ ،އަޑުއެހުންތަކެއްގައި އިންޞާފުން ޝަރީޢަތްކުރެވުމުގެ
ޙައްޤު ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ލިބިގެންވެއެވެ".
ވޯކިންގް ގްރޫޕުން ދެކޭގޮތުގައި "މރ ނަޝީދުގެ ޝަރީޢަތް އަޑުއެހުމަށް ހާޒިރުވާން އެދުނު އޮބްޒާވަރުންނާއި ޢާންމު
ރައްޔިތުންނަށް ލިބުނު ޖާގަ ހަނިކޮށްފައި އޮތުމާއި ،ޝަރީޢަތް ނިމުމުން ،މައްސަލައިގެ މުޅި ރިޕޯޓުގެ ބަދަލުގައި މައްސަލައިގެ
ެހންތަކެއްގައި
ޚުލާޞާ ރިޕޯޓެއް ދޫކޮށްފައިވާތީ" ނަޝީދަށް ލިއްބައިދޭންޖެހޭ ޢާންމުކޮށް ހުޅުވައިލެވިގެން ބާއްވާ އަޑުއ ު
ޝަރީޢަތްކުރެވުމުގެ ޙައްޤު ނިގުޅައިގެންފައިވެއެވެ.
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ިތންނަށް ނުވަދެވޭނެގޮތަށް
މި ޙައްޤު ނިގުޅައިގެންފައިވަނީ ތަކުރާރުކޮށެވެ .ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިސް އަޑުއެހުމަށް ގިނަ ރައްޔ ު
ޝަރީޢަތްކުރި ކޮޓަރީގައި ހުރި ބައެއް ގޮނޑިތައްވެސް ކޯޓުން އުނިކުރިއެވެ .އަދި ބައެއް ދުވަސްދުވަހު އޮބްޒާވަރުންނަށްވެސް
ވަދެވޭގޮތް ނުވިއެވެ.
ްކމަށެވެ .އަދި މީގެ ހެއްކެއްގެ
ސަރުކާރުން އިހުގައި ދޮގުވެރިގޮތުގައި ބުނެފައިވަނީ ޝަރީޢަތް ހިންގީ ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލެވިގެނ ަ
ޮށފައި އޮތް ތަން
ގޮތުގައި ބީ.އެޗް.އާރް.ސީގެ ރިޕޯޓުގައި އެ ޖަމިއްޔާގެ އޮބްޒާވަރަށް ކޯޓަށް ވަދެވުނުކަމުގައި ބަޔާންކ ް
ދެއްކިއެވެ .އަދި އުސޫލެއްގެގޮތުން ޢާންމުންނަށްވެސް އަޑުއަހަން ވަދެވުނުކަމަށް ސަރުކާރުން ކަށަވަރުކޮށްދެއެވެ .ނަމަވެސް،
ބީ.އެޗް.އާރް.ސީގެ ރިޕޯޓުގައި ދެން އޮތްބައި ބަޔާންކުރާކަށް ސަރުކާރަކަށް ނުކެރުނުވެ .އޭގައި ވަނީ:
"އަޑުއަހާފަރާތްތަކަށް  20ޖާގަ އޮތް ކޮޓަރިއެއްގައި ޝަރީޢަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔައިރު ،މި  20ގޮނޑި ލިބެނީ
އެދުވަހެއްގެ ހެނދުނު ކުރިންއައި ބަޔަކަށެވެ .މި  20ގޮނޑިވެސް ބަހާލެވިފައި އޮތީ އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ:
އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ ނޫސްވެރިންނަށް  10ގޮނޑި ،ޢާންމު ރައްޔިތުންނަށް  6ގޮނޑި އަދި ކޯޓުގެ ސެކިއުރިޓީ
ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތަކަށް  4ގޮނޑި ހަމަޖައްސާފައިވާތީ އެ ގޮނޑިތައްވެސް ޢާންމުނަކަށް ނުލިބުނެވެ.
ބީ.އެޗް.އާރު.ސީ އިން އޮބްޒާވުކުރުމަށްޓަކައި ކޯޓަށް ހާޒިރުވި  3ދުވަހުވެސް ،އަޑުއަހަން ވަންނަން އެދޭފަރާތްތަކަށް
ހަމަވާވަރަށް ގޮނޑިއެއް ނެތެވެ .މި ސަބަބާހެދި ،މި ޖަމިއްޔާގެ އޮބްޒާވަރަށް  4މާޗް  2015ގައި އޮތް
އަޑުއެހުމަށްކަށް ނުވަދެވުނެވެ .އަޑުއަހަން ވަންނަން އެދޭފަރާތްތަކަށް އޮތް ޖާގަ އެހާ މަދުކޮށްފައި އޮތުމާއެކު،
އަޑުއެހުންތަކަށް ޢާންމު ރައްޔިތުންނަށް ޖާގަ އިތުރުކުރުމުގެ ކަންކަން ފަހިކޮށްދިނުމުގެ އެއްވެސް ކަމެއް ކޯޓުން
ނުކުރެއެވެ".
ވީމާ .ބީ.އެޗް.އާރް.ސީ އިން ނިންމާފައިވަނީ:
"އިސްވެ ނަންގަނެވުނު ސަބަބުތަކާހުރެ ،ބީ.އެޗް.އާރު.ސީއިން މި ނިންމަނީ ،މި މައްސަލައިގައި،
ފހިކޮށްދިނުމަށް
އަޑުއެހުންތަކަށް ވަންނަން އެދޭ ރައްޔިތުންނަށް އެކަށީގެންވާ ވަސީލަތްތައް ކޯޓުން ަ
ފޭލިވެފައިވާތީ،

ޢާންމުކޮށް

އެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި

ހުޅުވާލެވިގެން

ކަށަވަރުކޮށްދީފައި

ޝަރީޢަތް

ވާކަމުގައި

ހިންގުމުގެ

ބނެވެން
ު

ޙައްޤު

ނެތްކަމަށެވެ.

ިނން،
ލިއްބައިދ ު
މިކަންވެސް

ވަނީ

އައި.ސީ.ސީ.ޕީ.އާރު ގެ 14ވަނަ މާއްދާގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރާ ޚިލާފު ޢަމަލަކަށެވެ".
މިކަމަށް ރައްދުދެމުން ސަރުކާރުން ބުނެފައިވަނީ ނަޝީދުގެ ޝަކުވާގެ ބަސްމަގުން "ހީވަނީ ޝަރީޢަތް އޮބްޒާވް ކުރުމަށް
ޢާންމުން ވެއްދިކަމުގައިވިއަސް ހުށަހެޅިފަރާތް ހިތްފުރޭވަރަށް ޢާންމުންނާއި މީޑިޔާ ނުވެއްދުމުން" ޝަކުވާ ކުރާހެނެވެ.
މިއީ ބައިކުޅަބައި ތެދެކެވެ .ޝަރީޢަތް އަޑުއެހުމަށް ޢާންމުންގެ ބައެއް ފަރާތްތައް ވެއްދިކަމަށް ނަޝީދުގެ ފަރާތުން
ޤަބޫލުކުރެއެވެ( .ސަރުކާރުން ބުނާ  40ޖާގައެއް އާންމުންނަކަށް ނުލިބުނެވެ .ލިބުނީ ނޫސްވެރިނާއެކު  16ޖާގައެވެ).
ނަޝީދުގެ ފަރާތުން މި ބުނަނީ ،ޝަރީޢަތް ތާވަލުކުރި ގަޑިތަކުގައި އަޑުއަހާފަރާތްތަކުގެ ޖާގަ އޮތީ ނާޖާއިޒުގޮތުގައި
ހަނިކޮށްފައިކަމަށްވާތީ ،ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލެވިގެން ޝަރީޢަތް ހިންގުމުގެ ޙައްޤަށް ކަމޭހިތާފައި ނުވާކަމަށެވެ .އަދި ޝަރީޢަތް
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އޮބްޒާވްކުރަން އައި މުސްތަޤިއްލު މޮނިޓަރުންނަށްވެސް ،އެތައް ފަހަރަކު ނުވަދެވި ދިޔުމުންވެސް އެނގެނީ މި ޙައްޤަށް
ކަމޭހިތާފައި ނުވާކަމެވެ.
މީގެ ކުރިން އދ.ގެ ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވަނީ "ވަކިވަކި މައްސަލައަށް ރައްޔިތުންގެ ޝައުޤު އޮވެދާނެ
މިންވަރާއި ،މައްސަލައިގެ ޝަފަހީ އަޑުއެހުންތަކުގައި ހޭދަވާނެ މުއްދަތާއި ،މިފަދަ ކަންކަމަށް ބެލުމަށްފަހު ،ވަކި ހުދޫދެއްގެ
ަސލަތްތައް ކޯޓުތަކުން
ީގންވާ ވ ީ
ތެރޭގައި ،ޢާންމުންގެ ތެރެއިން ޝައުޤުވާ ފަރާތްތަކަށް ޝަރީޢަތްތަކަށް ވަދެވޭނެގޮތުގެ އެކަށ ެ
ފަހިކޮށްދޭން" ޖެހޭނެކަމަށެވެ .ފަހެ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދުވަހަކުވެސް ނުހިނގާވަރުގެ މުހިންމު ޝަރީޢަތެއްގެ އަޑުއެހުމުގެ
ކަންކަން ،އެންމެ  16ޖާގައަށް ހަނިކޮށްލުމުގައި ޤާނޫނީގޮތުން ޞައްޙަ އެއްވެސް އަސާސްއެއް ނެތެވެ .ޚާއްޞަކޮށް އެ
ޝަރީޢަތުގެ އިންސާފުވެރިކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދިފައި އޮތް ދަނޑިވަޅުގައި ،އަދި ޝަރީޢަތްކުރާ ކޮޓަރީގައި ހުރި ޖާގަވެސް
ޤނޫނީގޮތުން ޞައްޙަ
އެއަށްވުރެ މަދުކުރަން އުޅެފައިނެތްނަމަ ،އިތުރުޖާގަ ހެދެން އޮތްއިރު ،މި ޖާގަތައް ހަނިކޮށްލުމުގައި ާ
އެއްވެސް އަސާސްއެއް ނެތްކަން އެނގެއެވެ .އަދި ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުންތައް ރޭގަނޑު ބޭއްވުމުގެ އެއްވެސް ސަބަބެއް
ފެންނަން ނެތްއިރު ،މިގޮތަށް ކަންކުރުމުންވެސް ޢާންމުރައްޔިތުންނަށް ޝަރީއަތް އަޑުއަހަށް އޮތް ޖާގަ ހަނިވެގެން ދިޔައެވެ.
އަދި މިމައްސަލައަށް އޮތް ބިދޭސީ ސަމާލުކަމާއި ،ދޭސީ މުހިންމުކަން އެނގޭއިރު ،މި މައްސަލައަށް ރައްޔިތުންނާއި މީޑިޔާގެ
ޝައުޤު ނުހަނު މަތިވާނެކަން ކޯޓަށް އެނގޭނެކަން ކަށަވަރުވެއެވެ .ވީމާ އެންމެ  16ޖާގަ ބޭންދުމަކީ އެއްގޮތަކަށްވެސް
ފުދޭނެވަރު ނޫންކަން އެނގެއެވެ.
މީގެ އިތުރުން ،ސަރުކާރުން މިކަން ދޮގުކުރި ކަމުގައިވިއަސް ،އދ .ގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ހައި ކޮމިޝަނަރ زيد بن
رعد حسین ވިދާޅުވެފައިވަނީ ،ނަޝީދުގެ ޝަރީޢަތް ހިނގި މުޅި މުއްދަތުގައިވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހިޔުމަން ރައިޓްސް
ނވާކަމަށެވެ.
ދފައި ު
ކޮމިޝަނަށްވެސް ،އަދި ދޭސީ އަދި ބިދޭސީ ފަރާތްތަކަށްވެސް ،ޝަރީޢަތް މޮނިޓަރކުރުމުގެ ފުރުސަތު ީ
ވީމާ ،ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ހިންގި ޝަރީޢަތުގައި ،އޭނާގެ ޙައްޤުތަކަށް ސަރުކާރުން އަރައިގެންފައިވާ ދިގު ލިސްޓަށް،
އައި.ސީ.ސީ.ޕީ.އާރުގެ  14ވަނަ މާއްދާގެ  1ވަނަ ނަންބަރާ ޚިލާފުވެފައިވުމުގެ އުރެދުން އިތުރުކުރަންޖެހެއެވެ.
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ްޤ ނިގުޅައިގަތުން
އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައ ު

ޖިނައީ ހުކުމްތައް މަތީ ކޯޓަށް އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު އައި.ސީ.ސީ.ޕީ.އާރު .އިން ލިއްބައިދެއެވެ.
ކއްލި ބަދަލެއްގެ
ގނައި ު
ވޯކިންގ ގްރޫޕުން މި މައްސަލައާމެދު ނިންމާފައިވަނީ "އިސްތިއުނާފީ ޤަވާޢިދަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ެ
އތް އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ
ސަބަބުންނާއި ،މައްސަލަނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓު ދިފާޢުއަށް ފޯރުކޮށްދިންލެއް ލަސްކަމުން" ނަޝީދަށް ޮ
ޙައްޤުގެ ބައެއް ކަންކަމަށް އަރައިގެންފައިވާކަމަށެވެ.
ޮށފައި ނުވާ"
ސަރުކާރުން އިހުގައި ބުނެފައިވަނީ ނަޝީދުގެ ފަރާތުން "އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކ ް
ކަމަށެވެ .މިއީ އިންތިހާއަށް ޙަޤީޤަތް އޮޅުވާލުމުގެ ވާހަކައެކެވެ 15 .މާޗް  2015ގައި ،އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް
ޤަޞްދުކުރާކަމަށް ނަޝީދުގެ ފަރާތުން ހައި ކޯޓަށް ލިޔުމުން ހުށައެޅިއެވެ .މީގެ އިތުރުން ،މިކަމާ ވިދިގެން ،ނަޝީދަށް
އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޖާގަ އަދިވެސް އޮތްކަމަށް ،ސަރުކާރުގެ ކިތާބީ ހުށައެޅުންތަކުގައި ލިޔެ ،މީޑިޔާގެ ގާތުގައި ބުނިއިރު،
އެކަން ކުރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުގައި އެކަންއޮތްގޮތް ދެނެހުރެ އެ ޙަޤީޤަތް އޮޅުވާލައިގެނެވެ.
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ސަރުކާރުގެ ފާހަގަކުރުންތަކުގެ  141ވަނަ ޕެރެގްރާފުގައި ކަނޑައެޅިގެން ޙަޤީޤަތްއޮޅުވާލައިގެން އެތައް ވާހަކައެއް ދައްކާފައި
ހުރިއިރު ،މި ވާހަކަތައް މުޢުތަބަރު އަދި މުސްތަޤިއްލު ޖަމްޢިއްޔާތަކުންނާއި މީޑިޔާ ރިޕޯޓުތަކުން ދޮގުކޮށްފައިވެއެވެ .މިގޮތުން
ކށް ،އިސްތިއުނާފުކުރަން
ސަރުކާރުން އިލްޒާމް އަޅުވާފައިވަނީ "އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގަތުމަށް ނަޝީދު އިންކާރު ޮ
ުނފުކުރުމަށް އެދުނު"
އޮތް މުއްދަތު ޤަޞްދުގައި ނަގާލުމަށްފަހު ،ނަޝީދުގެ ކިބައިން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އިސްތިއ ާ
ކަމަށެވެ.
ގއްލިގެން ދިޔައީ،
ފްރާޒް ކަފްކާގެ ޚިޔާލީ ލިޔުންތަކުގައި ވާފަދަ ނާމާންގޮތަކަށް ،އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު ނަޝީދަށް ެ
އިސްތިއުނާފީ މުއްދަތު ،ސުޕްރީމް ކޯޓުން  10ދުވަހަށް ކުރުކޮށްލުމުންނާއި ،ޙުކުމްކުރިތާ  11ދުވަސްފަހުން ނަޝީދަށް،
ފުރިހަމަނޫން އަދި ޙަޤީޤަތާޚިލާފު ވާހަކަހުރި މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓެއް ދޫކޮށްފައިވުމުންނެވެ .އަދި ނަޝީދުގެ
ަކލުންގެ ނޯޓުތަކުގެ އަލީގައި
ޝަރީޢަތުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ހިންގާފައިވަނީ އޭނާގެ ވަކީލުންގެ ޣައިރުހާޒިރުގައިކަމުން ،ވ ީ
އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ފުރުސަތުވެސް ގެއްލިގެން ދިޔައެވެ .ވީމާ ،އިސްތިއުނާފު ނަގާލައިފިނަމަ 13 ،އަހަރުގެ ޖަލު
ޙވާލުކުރީކަމަށް ބުނުމަކީ
ޙުކުމެއްގައި ނަޝީދު ތާށިވާކަން އެނގިވަޑައިގެން ހުންނަވައި ،ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއާ އެކަން ަ
ދެއުޅިއެއްނުވާ ވާހަކައެކެވެ.
ިސތިއުނާފު ކުރެއްވީ
އދިކިއެއްތަ މާޟީގައި ދުވަހަކުވެސް މެދުވެރިނުވާ އާ އީޖާދެއްގެ ދަށުން ނަޝީދުގެ މައްސަލަ ފުރަތަމަ އ ް
ަ
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއެވެ .ސަރުކާރުގެ ފާހަގަކުރުންތަކުގެ  132ން  138ވަނަ ޕެރެގްރާފްގައި ،ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް
އިސްނަންގަވައިގެން
ޕްރޮސިކިއުޓަރ

އިސްތިއުނާފު

ޖެނެރަލް

މިކަމަށް

ކުރެއްވުމަކީ

އާދައާޚިލާފު

އިސްނެންގެވީ

ކަމެއް ނޫންކަމުގައި ދައްކަން

"އަދްލުއިންސާފުގެ ހެޔޮ

އުޅެމުން ބުނެފައިވަނީ

މަޞްލަޙަތަށްޓަކައި"

ަމށެވެ.
ކ ަ

ފަހެ،

އިސްތުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު ،ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއަށްވެސް އޮންނާނެކަމާމެދު ނަޝީދުގެ ފަރާތުން އިންކާރު ނުކުރިއަސް،
ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާއުފުލައިގެން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އެ މައްސަލައިން މޮޅުވުމަށްފަހު ،އަދި އެ ކުށަށް އޮތް
އެންމެ މަތީއަދަބާ ގާތް އަދަބެއް މުއްތަހަމަށް ހޯދާދެއްވުމަށްފަހު ،އަނެއްކާ އެމޮޅުވި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރުމަކީ މާޟީގައި
ދުވަހަކުވެސް މެދުވެރިނުވާ އާ އީޖާދެއްކަން ކަށަވަރެވެ.
އަދި ސަރުކާރުގެ ފާހަގަކުރުންތަކުގެ  139އިން  155ވަނައަށް ހުރި ޕެރެގްރާފްތަކުގައި ،ނަޝީދުގެ މައްސަލައިގެ
އިސްތިއުނާފު ،ހައި ކޯޓުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ދިޔަގޮތާމެދު އާދައާޚިލާފަށް އޮޅުވާލައިގެން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .މި ވާހަކަތަކުގެ
އިތުރު ތަފްސީލު ބޭނުމެއް ނުވެއެވެ .އެހެނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މަރުޙަލާގައި ނަޝީދުގެ ނިހާއީ އިސްތިއުނާފު އަދިވެސް
ބާއްވާފައި ނުވާކަމަށް ސަރުކާރުން އިޢުތިރާފުވެއެވެ .ސަރުކާރުން ބުނަނީ "މި މައްސަލައިގެ ހުރި ބޮޑެތި ޤާނޫނީ އޮޅުންތަކާއި
އިޖްރާއީ ޚިލާފުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ،ޕޮރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ،މި މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު
ކުރުމާގުޅިގެން ،އދ.ގެ ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީއަށް މި ޝަކުވާ ހުށައެޅިދުވަހާ ހަމައަށް ،ސުޕްރީމް ކޯޓުން މި މައްސަލަ
ބަލައިގަންނާނެކަމާމެދު ވަކިގޮތެއް ނިންމާފައި ނުވާ" ކަމަށެވެ.
ނަޝީދުގެ މުޅި މައްސަލައާމެދު މިހާތަނަށް ޢަމަލު ބަހައްޓާފައިވާގޮތުން ،އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑިޝަރީ ސިޔާސީވެފައި
އޮތްލެއް ބޮޑުކަމުން ،ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ހެޔޮމަގުން ދާނެކަމަށް އަންދާޒާއެއް ނުކުރެވެއެވެ.
މިކަން ކަށަވަރުވެގެންދަނީ ،ކުރީގެ ނައިބުރައީސް އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރު 16 ،ޖުލައި 2017ގައި އުއްތަމަ
ފަނޑިޔާރަށް ފޮނުއްވި ސިޓީއަށް އަދިވެސް ސަމާލުކަން ދީފައިނުވާތީވެއެވެ .އެ ސިޓީގައި ވަނީ:
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"ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް  13އަހަރުދުވަހުގެ ޙުކުމެއް ކުރެވުނީ
ސަރުކާރުގެ ރޭވުމާއި ،ނުފޫޒުގެ ތެރެއިންކަން އަޅުގަނޑު ދެނަހުރީމެވެ .އަޅުގަނޑަށް އެ މަޢުލޫމާތު އެނގެނީ
އަޅުގަނޑަކީ އޭރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ކަމަށްވެފައި ،ސަރުކާރުގެ ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން ހިނގަމުން
ދިޔައީ އަޅުގަނޑުގެ އެނގުމުގެ ތެރެއިން ކަމަށް ވާތީއެވެ.
ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރެވުނީ ކާނަލް މުޙައްމަދު ނާޒިމް ހައްޔަރު ކުރެވުމާއި ގުޅިގެން،
ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އިސްވެ ހުންނަވައި ކާނަލް މުޙައްމަދު ނާޒިމްގެ ދިފާޢުގައި ސިޔާސީ މަސައްކަތްތައް
ފެއްޓެވުމުން ،އެކަން ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށްކަންވެސް އަޅުގަނޑަށް އެނގެއެވެ .މިގޮތުން ،އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް
ކުރެވުނު ޙުކުމަކީ ޝަރުޢީ ކޯޓެއްގެ ފަނޑިޔާރަކު ލިޔުނު ޙުކުމެއް ނޫންކަމާއި ،އެޙުކުމް ތައްޔާރުކުރިފަރާތްވެސް
އަޅުގަނޑަށް އެނގެއެވެ .އެމައްސަލައިގައި ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް ކުރެވުނު ޙުކުމުގައި އޮތީ ރައީސް މުޙައްމަދު
އހަރު ދުވަހުގެ
ނަޝީދުގެ މައްޗަށް  10އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ޙުކުމެއްކޮށް ،އެ ޙުކުމް ތަންފީޛް ކުރުން ަ 3
މުއްދަތަށް ފަސްކުރާ ގޮތަށެވެ .އެހެންނަމަވެސް  13އަހަރަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމް ކުރާ ގޮތަށް ،އެ ޙުކުމުގެ
ލިޔުމަށް ބަދަލު ގެނައީ ކޮންފަރާތެއްގެ އަމުރަށް ކޮން ފަރާތަކުންކަންވެސް އަޅުގަނޑަށް އެނގެއެވެ.
ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަކީ ،އެމައްސަލަ ބެއްލެވި ފަނޑިޔާރުންނަށާއި ،މުޅި
ަޢލޫމާތު އަޅުގަނޑު
ޢަދުލުއިންސާފުގެ ދާއިރާއަށް ނުފޫޒު ފޯރުވައިގެން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމެއްކަން ސާބިތުވާނޭ މ ު
މހެނެވެ.
އަތުގައި އެބަހުއްޓެވެ" ި
މި ވާހަކަތަކަކީ ނުހަނު މުޢުތަބަރު ވާހަކަތަކެކެވެ .ނަޝީދުގެ ޝަރީޢަތް ހިނގިއިރު ،އަދީބު ހުންނެވީ ސަރުކާރުގެ ވެރިއެއްގެ
ގޮތުގައެވެ .އަދި ރައީސް ޔާމީނުގެ ވަރަށް އަރިސް ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައެވެ .ނަމަވެސް އޭގެ ފަހުން މި ދެބޭފުޅުން މޫނުކެނޑި،
ޖޫން  2016ގައި ،އެންމެ ބޮޑު ޚިޔާނާތާއި ހަތިޔާރު ގެންގުޅުމުގެ ކުށުގައި  25އަހަރަށް އަދީބު ޖަލަށްލާފައިވެއެވެ .މި
ސިޓީ އަދީބު ލިޔުއްވާފައިވަނީ ޖަލުގެ ގޮޅީގައި އިންނަވައިގެނެވެ .ވީމާ މި ސިޓީއަކީ ނުހަނު މުޢުތަބަރު ލިޔުމަކަށްވަނީ،
މިސިޓީގެ ސަބަބުން އޭނާ އިތުރު ޤާނޫނީ ގޮޅިތަކަކަށް ފެތުމުގެ ޖާގަ އޮތުމުންނާއި ،އަދި ސަރުކާރުން މިހާރުވެސް އޭނާގެ
ޞިއްޙީ ޙާލުކޮޅަށް މެޑިކަލް ފަރުވާދޭން އިންކާރުކުރަމުންދާއިރު ،އިތުރު އަނިޔާ އޭނާއަށް ކުރިމަތިވުމުގެ ބިރު އޮތް އިރުވެސް
އެފަދަ ސިޓީއެއް ލިޔުއްވާފައިވާތީވެއެވެ.

IV.

މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބަންދުކުރި މައްސަލައިގައި އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮވެނެންޓް އޮން ސިވިލް އެންޑް
ޕޮލިޓިކަލް ރައިޓްސްގެ  22 ،19އަދި  25ވަނަ މާއްދާއަށް އުރެދުން

އެމީހަކު ދެކެން ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް ދުށުމުގެ ޙައްޤާއި ،އެމީހަކު ހާމަކުރަން ބޭނުންވާކަމެއް ހާމަކުރުމުގެ މިނިވަންކަމާއި،
ގތް އަދި
ޖަމާޢަތްތައް ހެދުމުގެ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާސީގޮތުން ބައިވެރިވުމުގެ މިނިވަންކަމާއި ،މި ޙައްޤުތަކުގައި ވަރަށް ާ
އެމުނި އެކުލެވިގެންދާ ގުޅުމެއް އޮވެއެވެ.
ސަރުކާރުގެ ފާހަގަކުރުންތަކުގެ  78ން  81އަށް އޮތް ޕެރެގްރާފްތަކުގައި ސަރުކާރުން ބުނަނީ "(ޓެރަރިޒަމް"ގެ ދައުވާ
އުފުލުމަށް އިސްތިދްލާލުކުރި ކަންކަމުގައި ،އެއްވެސް ސިޔާސީ ކަމެއް ވަދެގެންދިޔަކަމުގެ ހެއްކެއް އޮތްކަމަށް ނުދައްކާ"
ކަމަށެވެ .މިތަނުގައި ސަރުކާރުން އޮޅިގެން އެ ޤަބޫލުކުރަނީ ،ކުށެއްގައި ސިޔާސީ ކުލަވަރުޖެހިފައިވާކަން ސާބިތުވާނީ ސިޔާސީ
ކުށަކަށް ދަޢުވާކުރުމުން އެކަނި ކަމަށެވެ .ސަރުކާރުން އިތުރަށް ބުނަނީ "ޖުޑިޝަރީގެ އިސް ފަރާތެއް ގަދަކަމުން ވަގަށް
ނެގިކަމުގެ މައްޗަށް އުފުލި ޓެރަރިޒަމްގެ ދަޢުވާއެއް ،ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމާއި ،ޖަމާޢަތްތައް ހެދުމުގެ މިނިވަންކަމާއި،
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ސިޔާސީގޮތުން ދެކެން ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް ދުށުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ފަލަކުގެ ތެރެއަށް ވެއްޓޭނެ ގޮތެއް" ނޭނގޭކަމަށެވެ.
ކަންމިހެން އޮތްއިރު ،ނަޝީދު ހައްޔަރުކުރުމާއި ،ޝަރީޢަތްކުރުމާއި އޭނާގެ މައްޗަށް ކުށްސާބިތުކުރުމާއި ،ޙުކުމްކުރުމާއި
ޖަލަށްލުމާއި ،މި ކަންކަން ހިންގާފައިވަނީ ،ރައީސް ޔާމީނާ އިދިކޮޅު ރޫހު ކަމީރުކޮށް ރާމާކުރުމުގެ ކުޅަދާނަކަން ނަޝީދުގެ
ކިބައިގައި އޮންނާތީ އެ ކުޅަދާނަކަމުގެ ބޯދުއްވާލުމަށް ދެއްކި ބަހަނާއެއްގެ ގޮތުގައިކަން އެނގެއެވެ .އަދި  2018ގައި އޮންނަ
ރިޔާސީ އިންޚާބުގައި ނަޝީދަށް ކުރިމަތި ނުލެވޭނެގޮތް ހެދުމުގެ ބަހާނެއްގެ ގޮތުގައެވެ .މިރޭވުމަށް ހެކިދޭ އެތައްއެތައް ކަމެއް
ފެންނަން އޮތްއިރު ،ސަރުކާރުގެ ފާހަގަކުރުންތަކުގައި އެ ހެކިތަކަށް ޖަދަލުކުރުމަށް ފޭލިވެފައިވެއެވެ.
މިކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ވޯކިންގް ގްރޫޕުން ނިންމާފައިވަނީ:
ކލަޖެހިގެންކަން
"ކަމާގުޅޭ ސަބަބުތަކަށް ޖުމްލަކޮށް ނަޒަރުހިންގުމުން ،މރ.ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ޙުކުމްކުރީ ސިޔާސީގޮތުން ު
ވަރަށް ވަރުގަދައަށް ދަލީލުކުރެއެވެ .މިފަދަ ދަލީލުތަކުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނެއެވެ:
.i

މރ .ނަޝީދާ ދެކޮޅަށް ދަޢުވާ އުފުލުމުގެ ސިލްސިލާއަކާއި މާޒީއެއް އޮތުން .މީގެތެރޭގައި  1994ގައި އޭނާ
ހައްޔަރުކޮށް ބަންދުކުރީ އެއްވެސް ޤާނޫނީ ހަމައެއް ނެތި ކަމަށާއި ،އޭރުގެ ސަރުކާރުން އެކަން އެގޮތަށް ކުރީ،
ސަރުކާރާދެކޮޅަށް ފާޅުގައި އަޑުއުފުއްލަވާތީ އަދަބު ދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި ކަމަށް ވޯކިން ގްރޫޕުއަށް ފެނިފައިވެއެވެ.

.ii

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ވަރަށް މުހިންމު ކޯލިޝަން ޕާޓްނަރެއް ސަރުކާރަށް ގެއްލުމުން ކުއްލިއަކަށް2.5 ،
އަހަރުވަންދެކަށް ވަޅުޖެހިފައި އޮތް މައްސަލައެއް ފެންމަތިކޮށްފައިވާކަން.

.iii

މރ .ނަޝީދަށް ޙުކުމްކުރިތާ  2ހަފްތާތެރޭގައި ،ސިޔާސީ ޕާޓީގެ މަސްއޫލު ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި ހުރުމުގެ ހައްގު،
ހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި ޖަލުގައި ބަންދުކުރެވިފައި ހުންނަ މުއްދަތުގައި ލިބިގެނެއްނުވާ ޤާނޫނެއް ސަރުކާރުން
ފާސްކުރުން.

.iv

މރ ނަޝީދު މައްޗަށް ކުރި ހުކުމުގެ ސަބަބުން  2018ގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތާޚާބުގައި އޭނާއަށް
ކުރިމަތިނުލެވުން.
ވީމާ މިމައްސަލައިގައި ވޯކިންގ ގްރޫޕުން ދެކެނީ ،މރ.ނަޝީދު ބަންދުކުރީ ،އިދިކޮޅު ލީޑަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން
ެނހެން
ސަރުކާރުގެ ވިސްނުމާ އިދިކޮޅު ޚިޔާލުތައް ފާޅުކުރުމުގެ ޙައްޤާއި ،އޭނާ ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީއާއި އެހ ި
ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ޙައްޤާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ހިންގުމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ
ޙައްޤު ފަރިތަކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން ކަމަށެވެ".

ވީމާ ވޯކިންގް ގްރޫޕުން ނިންމާފައިވަނީ "ޔޫ.ޑީ.އެޗް.އާރުގެ  20 ،19އަދި  21ވަނަ މާއްދާއާއި ،އައި.ސީ..ސީ.ޕީއާރުގެ
 22 ،19އަދި  25ވަނަ މާއްދާތަކުގެ ދަށުން ،މރ.ނަޝީދަށް އޮތް ،އެމީހަކު ދެކެން ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް ދުށުމުގެ
ިވންކަމާއި
މިނިވަންކަމާއި ،އެމީހަކު ހާމަކުރަން ބޭނުންވާކަމެއް ހާމަކުރުމުގެ މިނިވަންކަމާއި ،ޖަމާޢަތްތައް ހެދުމުގެ މިނ ަ
ސިޔާސީގޮތުން ބައިވެރިވުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޙައްޤަށް އަރައިގެންފައި" ވާކަމަށެވެ .އަދި "އޭނާއަށް މި މައްސަލަ އަމާޒުވީ
ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި އޭނާ ދެކޭގޮތުގެ ސަބަބުން" ކަމުގައެވެ.

.A

ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމަށް އަރައިގަތުން

އެމީހަކު ދެކެން ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް ދުށުމުގެ މިނިވަންކަމާއި ،އެމީހަކު ހާމަކުރަން ބޭނުންވާކަމެއް ހާމަކުރުމުގެ މިނިވަންކަމަކީ
އައި.ސީ.ސީ.ޕީ.އާރުގެ  19ވަނަ މާއްދާއިން ލިއްބައިދޭ ޙައްޤުތަކެކެވެ .އދ.ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވަނީ
އެމީހަކު ހާމަކުރަން ބޭނުންވާކަމެއް ހާމަކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ތެރޭގައި ސިޔާސީގޮތުން އިދިކޮޅު ރައުޔު ފާޅުކުރުމުގެ
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ޙައްޤުވެސް ހިމެނުން ލާޒިމުކަމަށެވެ .މި ޙައްޤުގެ ތަނަވަސްކަމުގެ ތެރޭގައި "ބައެއްގެ ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ ބިރެއްނެތި ނުވަތަ
ޢުޤޫބާތް ލިބިދާނެކަމުގެ ބިރެއްނެތި ،ފަރުދުންނަށް އެއުރެންގެ ސަރުކާރާމެދު ފާޑުކިޔުމާއި ،ހުޅިވިގެން ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި
ފާޅުގައި އެ ސަރުކާރު ފެންވަރުކުރުމުގެ ޙައްޤު"ލިބުން ހިމެނެއެވެ.
އަޅުގަނޑުމެން ހުށައެޅި ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ފަދައިން ،ކުރީގެ ނޫސްވެރިއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުންނާއި އިދިކޮޅު
ލީޑަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ހުށައެޅިފަރާތަކީ ދިވެހިސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ފާޑުކިޔުއްވުމުގައި ނަގާހުރި ބޭފުޅެކެވެ .މިގޮތުން ރައީސް
ޔާމީނުގެ ރިޔާސަތުގައި ޑިމޮކްރަސީގެ ޙާލަތު އޮތްގޮތާމެދު ކަންބޮޑުވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމުގައި އޭނާ ފާޅުގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.
ރައީސް ޔާމީނުގެ ވެރިކަމަކީ ،ޑިމޮކްރެޓިކް އިޞްލާޙުތައް ގެނެސް ،އާ ޤާނޫނުއަސާސީއެއް ތަޞްދީޤު ކުރުމުގެ ކުރިން ،އޭނާގެ
އެއްބަފާ ބޭބޭފުޅު މައުމޫނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ  30އަހަރުގެ ޚުދްމުޚްތާރު ވެރިކަން އިޙްޔާކުރާ ވެރިކަމެއްގެ ގޮތުގައި ގިނަ
ބަޔަކު ދެކެއެވެ.
ޒަމާނުއްސުރެ ދިވެހިސަރުކާރުން ނަޝީދާ ދެކޮޅަށް ދަޢުވާކޮށް ޓާގެޓުކޮށް ހަދާފައިވެއެވެ .އޭނާގެ ވިސްނުން ހުރިގޮތުގެ
ސަބަބުންނެވެ .ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔާ ފަރާތްތައް އަނގަބަންދުކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި އޮބިއެޅުވުމުގެ ގޮތްތައް ގެންގުޅުމުގައި
ޖެހިލުމެއްނުވާކަން ސަރުކާރުގެ ޢަމަލުތަކުން އޭރުވެސް އެނގެއެވެ .އެއްވެސް ޤާނޫނީ ހަމައެއްނެތި މުޙައްމަދު ނަޝީދު
ބަންދުކުރި މައްސަލައެއްގައި ވޯކިންގް ގްރޫޕުން  1995ގައި ނިންމީ:
"މުޙައްމަދު

ިހތިރާމްކުރާ
ނަޝީދާއި (އެހެން ނޫސްވެރިން) ބަންދުކުރީ ،ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމަށް އ ް

އކަންޏެވެ .މިކަން ކުރީ
ފަރާތްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ތިބޭތީ އެއުރެންގެ ފާޑުކިޔަނިވި އަޑުތައް އޮބިއެޅުވުމުގެ ބޭނުމުގައި ެ
އެޤައުމުގެ މުސްތަޤްބަލު އޮތްގޮތް ކަނޑައަޅާނެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހެއްގެ އިންތިޚާބު ކުރިމަތިވެފައި އޮތް
ދަނޑިވަޅުގައެވެ .ވީމާ މި މީހުން ބަންދުކުރި ކުރުމަކީ އެއްވެސް ޤާނޫނީ ހަމައެއްނެތި ކުރި ޢަމަލެއްކަން
އެނގެއެވެ .އެހެނީ އެމީހުން ހަމައެކަނި ކުރި ކަމަކީ ޔުނިވާސަލް ޑެކްލަރޭޝަން އޮފް ހިޔުމަން ރައިޓްސްގެ 19
ވަނަ މާއްދާއާއި ،ދަ އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮވެނަންޓް އޮން ސިވިލް އެންޑް ޕޮލިޓިކަލް ރައިޓްސްގެ  19ވަނަ މާއްދާގެ
ދަށުން ،އެމީހަކު ދެކެން ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް ދުށުމުގެ މިނިވަންކަމާއި ،އެމީހުން ހާމަކުރަން ބޭނުންވާކަމެެއް
ހާމަކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޙައްޤު ފަރިތަކުރުމެވެ".
ވީމާ ،ހާމަކުރަން ބޭނުންވާކަމެއް ހާމަކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޙައްޤު ނަޝީދުގެ ފަރާތުން ފަރިތަކޮށްފައިވާތީ ،އަވަސް ނިޔާގެ
ބީދައިން އޭނާގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުކޮށް ،ޢަދްލުއިންސާފަށް މަލާމާތްކުރި ޝަރީޢަތެއްގައި އޭނާގެ މައްޗަށް  13އަހަރުގެ
ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވީއެވެ .އޭނާއަށް ހުކުމްކޮށް ޖަލަށްލުން ފެނިގެންދަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަސީގެ ޞައްޙަ އަޑު
ކަނޑުވާލުމަށް ކުރި މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

.B

ޖަމާޢަތްހެދުމުގެ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާސީ ގޮތުން ބައިވެރިވުމުގެ މިނިވަންކަމަށް އަރައިގަތުން

އިދިކޮޅު ޕާޓީކަމުގައިވާ އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ނަޝީދު ނިސްބަތްވާތީ ،އޭނާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށް ބަންދުކުރިކުރުމަކީ ރާއްޖޭގެ
ެރވުމުގެ މިނިވަންކަމާ ޚިލާފު
ޤާނޫނުގެ ދަށުންނާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޤާނޫނުގެ ދަށިން ލިބިދީފައިވާ ޖަމާޢަތް ހެދެމާއި ބައިވ ި
ޢަމަލެކެވެ.
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އައި.ސީ.ސީ.ޕީ.އާރުގެ  22ވަނަ މާއްދާގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައި ވަނީ "ކޮންމެ މީހަކަށްމެ އެހެންފަރާތްތަކާއެކު ޖަމާޢަތް
ހެދުމުގެ ޙައްޤު" ލިބިގެންވާކަމަށެވެ.
ިވހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް
ސަރުކާރުން ނަޝީދަށް ވަކިން އަމާޒުކޮށްފައިވަނީ އޭނާއަކީ އެންމެބޮޑު އިދިކޮޅު ޕާޓީކަމަށްވާ ދ ެ
ޕާޓީއަށް

ނިސްބަތްވާ

މީހަކަށްވާތީކަން

ހުށައެޅިފަރާތަކީ

ސާބިތުވެއެވެ.

އެމް.ޑީ.ޕީ

ވުޖޫދަށް

ގެނައި

އެއް

މުއައްސިސުކަމުގައިވާއިރު ،އެ ޕާޓީގެ އެހެން ލީޑަރުންނާއެކު ގަވައިދުން މަޖިލިސްކުރައްވައެވެ .ސަރުކާރުން ދެކެނީ
އެމް.ޑީ.ޕީއަކީ ސަރުކާރުގެ ވެރިކަމަށް އޮތް ބިރެއްގެ ގޮތުގައެވެ .އެ ޕާޓީއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޮތް އެންމެ މަޤްބޫލު އިދިކޮޅު
ޕާޓީކަމުގައި ވާތީވެއެވެ 2008 .ގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އެމް.ޑީ.ޕީއިން ކާމިޔާބުކުރުމުގެ އިތުރުން ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި
ދެވަނައަށް އެންމެ ގިނަ ގޮނޑި ނިސްބަތްވަނީ އެމް.ޑީ.ޕީއަށެވެ.
ނަޝީދުގެ ފަރާތުން އޭނާ ހިތްޕުޅާވާ ސިޔާސީ ޕާޓިއަކާ ގުޅިވަޑައިގަތުމާއި އެ ޕާޓީ މެދުވެރިކޮށް އޭނާގެ ސިޔާސީ ފިކުރު
ާރން އޭނާއާއި އޭނާގެ
ފާޅުކުރުމަކީ އޭނާގެ ޙައްޤުގެ ފޯރާފަށުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭކަންކަމަށްވާއިރު ،ނިޒާމީގޮތެއްގައި ސަރުކ ު
ސިޔާސީ ޕާޓީގެ މެންބަރުންނާ ދެކޮޅަށް ދަޢުވާކޮށް ޖެއްސުން ކުރެއެވެ .އިސްވެ ނަންގަނުވުނުފަދައިން ،ޤައުމުގެ ސިޔާސީ
މަސްރަޙުގައި އެ ފަރާތްތަކުގެ ބައިވެރިވުމަށް އޮބިއެޅުވުމުގެ ގޮތުންނެވެ.
ނަޝީދަށް ލިބިފައިވާ ޖަމަޢާތްތަކާ ގުޅުމުގެ ޙައްޤު ،އޭނާ ފަރިތަކުރާތީ އެކަމަށް އަރައިގަތުމުގައި ސަރުކާރު ކެނޑިނޭޅި
ކުރިއަށް ދެއެވެ .ނަޝީދަށް ޙުކުމްކުރިތާ  2ހަފްތާފަހުން 30 ،މާޗް  2015ގައި ،ސިޔާސީ ޕާޓީގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި
ހުރުމުގެ ހައްގު ،ހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި ޖަލުގައި ބަންދުކުރެވިފައި ހުންނަ މީހަކަށް ލިބިގެނެއްނުވާ ޤާނޫނެއް
ސަރުކާރުން ފާސްކުރިއެވެ .އަދި މި ޤާނޫނުގައި ސިޔާސީ ޕާޓީގެ މަސްއޫލު ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި ހުރުމުގެ ހައްގު ،ހުކުމެއް
ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި ޖަލުގައި ބަންދުކުރެވިފައި ހުންނަ މުއްދަތުގައި ލިބިގެނެއްނުވާ ގޮތަށްވެސް ކަނޑައެޅުނެވެ.
މިކަމާމެދު ބާ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީން ބުނެފައިވަނީ "މިއީ ކަނޑައެޅިގެން މރ.ނަޝީދަށް ޓާގެޓުވެގެން ހެދުނު
ެރނު މުސްތަޤިއްލު
ޤާނޫނެއްގެ ގޮތުގައި މެނުވީ މި ޤާނޫނު ނުފެންނަ" ކަމަށެވެ .ހަމަމިއާއެކު އެސޯސިއޭޓަޑް ޕްރެސްއިން ނ ު
މީޑިޔާ ރިޕޯޓެއްގެ ސަރުޚީގައި "އާ ޤާނޫނަކުން ޕާޓީގެ މެންބަރަކަށްވުމުން ކުރީގެ ރައީސް މަޙްރޫމްކޮށްފި" މިހެން
ުކށްލުމަށްޓަކައި
ލިޔެފައިވެއެވެ .އަދި އަލްޖަޒީރާގެ ރިޕޯޓުގެ ސުރުޚީގައި އޮތީ "ސިޔާސީ މަސްރަހުން ކުރީގެ ލީޑަރު ބޭރ ޮ
ރާއްޖޭގައި ޤާނޫނެއް ފާސްކޮށްފި" މިހެނެވެ.
މިފަދަ ޤާނޫނެއް ހެދުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި އައި.ސީ.ސީ.ޕީއާރުގެ  22ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފު ޢަމަލެކެވެ .އެ
ހމެނެއެވެ.
މާއްދާގައި އެހެން ފަރާތްތަކާއެކު ޖަމާޢަތްހެދުމުގެ ޙައްޤު ލިއްބައިދެއެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ސިޔާސީ ޕާޓީ ހެދުން ި
މީގެ އިތުރުން އައި.ސީ.ސީ.ޕީ.އާރުގެ ޢާންމު ފާހަގަކުރުންތަކުގެ ނަންބަރު ( 25)57ގައި ބަޔާންކުރަނީ "ސިޔާސީ ކަންކަމާއި
ރައްޔިތުންގެ ކަންކަމާގުޅޭ ޖަމްއިއްޔާތަކާއި ޖަމާއަތްތައް އުފެއްދުމާއި ބައިވެރިވުމުގެ ޙައްޤު ހިމެނޭގޮތަށް ،ޖަމާޢަތް ހެދުމުގެ
ޙައްޤަކީ މުޢާހަދާގެ  25ވަނަ މާއްދާއާ (ވެރިކަން ހިންގުމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ޙައްޤު) އެކުއެކީގައި ގެންދެވޭ  2މާއްދާ"
ކަމަށެވެ.
ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުކުރުމާއި ބަންދުކުރުމުގެ ވާސިޠާއިން އޭނާއަށް ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގައި ބައިވެރިނުވެވޭގޮތް
ހެދުމަށްޓަކައި ،މިދެންނެވި ޤާނޫނު ފާސްކޮށްގެން ސަރުކާރުން އަނެއްކާވެސް އެ އަރައިގަންނަނީ ދޭސީ އަދި ބިދޭސީ
ޤާނޫނުގައި ލިއްބައިދޭ ޖަމާޢަތްހެދުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޙައްޤަށެވެ.
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އިހުގައި ސަރުކާރުން ހުށައެޅި ރައްދުގައި ،ހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި ޖަލުގައި ބަންދުކުރެވިފައި ހުންނަ މީހަކަށް
ސިޔާސީ ޕާޓީގެ މެންބަރަކަށްވުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެނެއްނުވާ ޤާނޫނު ފާސްކުރީ ނަޝީދަށް ޙުކުމްކުރިތާ ދެތިން ހަފްތާގެ
ްގން ނޫންކަމުގައި
ތެރޭގައިކަމަށް ސަރުކާރުން އިޢުތިރާފުވެއެވެ .ނަމަވެސް އެ ޤާނޫނު ފާސްކުރީ ނަޝީދަށް ޓާގެޓުކޮށ ެ
ސަރުކާރުން ބުނެއެވެ .ނަމަވެސް މި ޒުވާބު ނަފީކުރާނެ ހެއްކެއް ދެއްކުމަށް ސަރުކާރު އޮތީ މުޅިން ފޭލިވެފައެވެ .އަދި އެ
ޤާނޫނުގެ މުވާލާތާމެދު ސުވާލުއުފެދިފައިވާއިރު ،އެކަން އޮޅުންފިލުވާދިނުމަށް ނުވަތަ އެ ޤާނޫނު ފާސްކުރި އެހެން ސަބަބެއް
ދެއްކުމަށް ސަރުކާރު ނުކުޅެދިފައިވެއެވެ.

.C

ސިޔާސީގޮތުން ބައިވެރިވުމުގެ ޙައްޤު ނިގުޅައިގަތުން

ިކން ހިންގުމުގައި
ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ސަރުކާރުން ހުކުމްކުރީ ،އައި.ސީ.ސީ.ޕީ.އާރުގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ވެރ ަ
ިނތިޚާބުވުމުގެ ޙައްޤު އޭނާ ފަރިތަކުރައްވާތީ ދިން އުޤޫބާތެއްގެ
ބައިވެރިވުމުގެ ޙައްޤާއި ،އެކަށީގެންނުވާ ހުރަސްތައްނެތި އ ް
ގޮތުގައެވެ .އދ.ގެ ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީ ބަޔާންކުރާގޮތުގައި ،ވެރިކަން ހިންގުމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ޙައްޤު މެދުވެރިކޮށް
"އާންމު ބަހުސްތަކުގެ ވާސިޠާއިންނާއި ،ރައްޔިތުން ތަމްސީލުކުރާ މަންދޫބުންނާ މަޝްވަރާކޮށްގެންނާއި ،ނުވަތަ ރައްޔިތެއްގެ
އަމިއްލަ ހައިސިއްޔަތުން އިންތިޒާމްވެގަތުމުގެ ކުޅަދާނަކަން މެދުވެރިކޮށްގެން ،ވެރިކަންހިންގުމުގެ ކަންކަމަށް ނުފޫޒުފޯރުވުމުގެ
ބާރު ލިއްބައިދެއެވެ .އަދި މިފަދަ ބައިވެރިވުމަށް ވާގިލިބެނީ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމާއި ،އެއްވެ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަމާއި
ޖަމާއަތްހެދުމުގެ މިނިވަންކަން ކަށަވަރުކޮށްގެން" ކަމަށެވެ.
ވީމާ ،ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ސަރުކާރުން ހުކުމްކުރީ ،ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) ގެ މެންބަރެއްގެ
ހައިސިއްޔަތުންނާއި ،އެ ޕާޓީގެ ލީޑަރުގެ ހައިސިއްޔަތުން ،ޤައުމުގެ ވެރިކަން ހިންގުމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ޙައްޤު އޭނާ
ފަރިތަކުރާތީ ،އެކަން ހުއްޓުވަން އެޅި ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުގައެވެ .ވީމާ މި ޢަމަލަކީ އައި.ސީ.ސީ.ޕީއާރުގެ  25ވަނަ މާއްދާއާ
ޚިލާފު ޢަމަލެކެވެ.
ޕޓީއެއްގެ މަސްއޫލު ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި ހުރުމުގެ ހައްގު12 ،
މިކަން ސާބިތުވަނީ ނަޝީދުގެ ޙުކުމާ ވިއްދައިގެން ،ސިޔާސީ ާ
މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގު ހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި ޖަލުގައި ބަންދުކުރެވިފައި ހުންނަ މީހަކަށް ލިބިގެންނުވާ ޤާނޫނެއް
ސަރުކާރުން ފާސްކުރުމުންނެވެ .މީގެ މާނައަކީ ،ނަޝީދު ރައީސްކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ޝަރުޠުހަމަނުވާގޮތް ހަދާފައިވަނީވެސް
އގަސްޓް  2018ގައި
ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށްކަމުގައި އދ.ގެ ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީން ފާސްނުކުރާނަމަޮ ،
ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ނަޝީދަށް ކުރިމަތިނުލެވުމެވެ.
މިކަމުން ނެރެވޭ މަންޠިޤީ ނަތީޖާއަކީ ،ނަޝީދު ހައްޔަރުކުރުމާއި ،އޭނާގެ މައްޗަށް ޝަރީޢަތްކުރުމާއި ،އޭނާގެ މައްޗަށް ކުށް
ސާބިތުކުރުމާއި ،ހުކުމްކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ ،އޭނާގެ އަޑުކަނޑުވާލުންކަން އެނގުމެވެ .އަދި އޭނާ އިސްނަންގަވައިގެން އުޅުއްވާ
ޑިމޮކްރެޓިކް ހަރަކާތުގެ ކަރަށް ފިތާލުމެވެ .ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ޙުކުމްކުރުމުން ،ފިސާރި އަޑުގަދަ އަދި އަޑުސާފު މެސެޖެއް
ަމވެ.
ރައްޔިތުންނަށް ރައްދުވެއްޖެއެވެ .އެއީ ރައީސް ޔާމީނުގެ ވެރިކަމާ ދެކޮޅުހަދާ ފަރާތްތަކަށް ޖާގައެއް ނުދެވޭނެކ ެ
 2018ގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ނަޝީދަށް ކުރިމަތި ނުލެވޭނެކަމުގައި ސަރުކާރުން ބަޔާންކުރަމުން ،ބުނަނީ
މިކަމުގައި އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއް ނެތްކަމަށެވެ .އެހެނީ ޤާނޫނުއަސާސީގައި އެ ޝަރުޠު ހިމެނުނީ ،އޭނާއަށް ޙުކުމްކުރުމުގެ
މާ ކުރިން 2008 ،ގައި ޤާނޫނު އަސާސީ ފާސްކުރި އިރުގައިކަމަށެވެ .މި ހުއްޖަތަކީ ޕޮއިންޓުން މުޅިން ކައްސާލާފައިވާ
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ހުއްޖަތެކެވެ .މިތަނުގައި އަރާރުން އުފެދިފައި މި ވަނީ ،ޤާނޫނުއަސާސީގައި ވަކި ޝަރުޠުތަކެއް ހުރެގެން އޭނާއަށް ކުރިމަތި
ނުލެވިގެނެއް ނޫނެވެ .ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުކުރުމަށްފަހު ،އެ ކުށާ މަތިކޮށް
ޝަރުޠުހަމަނުވާކަމަށް ހަދައި ،އޭނާގެ ކެންޑިޑަސީއަށް ހުރަސްއަޅާފައިވާތީވެއެވެ.

މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބަންދުކުރި މައްސަލައިގައި އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮވެނެންޓް އޮން ސިވިލް އެންޑް

V.

ޕޮލިޓިކަލް ރައިޓްސްގެ  22އަދި  25ވަނަ މާއްދާއަށް އުރެދުން
ާތން
ަޝދުގެ ފަރ ު
ނަޝީދުގެ ޝަކުވާގެ އިބްތިދާއީ ހުއްޖަތްތަކަށް ޙަވާލާދިނުމަށް އދ.ގެ ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީގައި ނ ީ
އެދެމެވެ .އެބައިތަކަކީ:


ސެކްޝަން  Iގެ  – Cސިޔާސީގޮތުން ބައިވެރިވުމުގެ ޙައްޤާއި ޖަމާޢަތް ހެދުމުގެ ޙައްޤާ ޚިލާފަށް ހިނގަމުންދާ
ހުރަސްތައް (ޞ 9 .ން  11އަށް)



ސެކްޝަން  –IIޤާނޫނީ ތަޙްލީލު (ޞ 11 .އިން  20އަށް)

ސަރުކާރުގެ ފާހަގަކުރުންތަކުގެ ފެރެގްރާފް ނަންބަރު  161ން  163ގައި ބުނެފައިވަނީ ނަޝީދާ ދެކޮޅަށް  2012ގައި
ޢމަލުގެ
އުފުލި" ،ކުށް ނުކުރާ މީހުން ހައްޔަރުކުރުމުގެ" ކުށުގެ ދަޢުވާ ކުރީ އޭނާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވުނު ަ
ސރުކާރުން
ަ
"ސީރިއަސްކަމާއި އެއިން ނުކުތް ނާތީޖާއާމެދު ގިނަ މަޝްވަރާތަކެއް" ކުރުމަށް ފަހުގައިކަމަށެވެ .އެއަށްފަހު
ބުނަނީ  2015ގައި "ޓެރަރިޒަމްގެ" ދައުވާ އުފުލުމުގައިވެސް މިނިވަންކަމާއި ވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެހުމުގެ އުޞޫލު،
މޤްޞަދެއް
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ގެންގުޅުއްވިކަމަށެވެ .އަދި ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރީ ސިޔާސީގޮތުން ވަކި ަ
ހާސިލުކުރުމުގެ

ބޭނުމުގައިކަމަށް

ނަޝީދުގެ

ފަރާތުން

އުފުލި

ޝަކުވާ،

ވަރަށް

ނިހާއީ

ގޮތަކަށް

ސަރުކާރުން

އިންކާރުކޮށްފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް މި އިންކާރަށް ވާގިދޭ އެއްވެސް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމާޢަތެއް ،ބޭރުގެ ސަރުކާރެއް ،އަމިއްލަ
ޖަމާޢަތެއް ނުވަތަ މީޑިޔާގެ މަޞްދަރެއް ސަރުކާރަށް ދެއްކިފައެއް ނުވެއެވެ.
ނަންބަރު  167ން  169އަށް ހުރި ޕެރެގްރާފްތަކުގައި ސަރުކާރުން ޞައްޙަގޮތުގައި ބުނެފައިވަނީ ބައެއް ކުށްކުށް
ވހަކައެއް ނޫނެވެ .ނަޝީދުގެ
ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ރައީސްކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ޝަރުޠު ހަމަނުވާނެކަމަށެވެ .މިއީ އަރާރުންވެވޭ ާ
ފަރާތުން މި ބުނަނީ ރިޔާސީ ކެންޑިޑަސީއަށް އޭނާ ޝަރުޠުހަމަނުވާގޮތް ހަދާފައިވަނީ އައި.ސީ.ސީ.ޕީ.އާރު އާ ޚިލާފަށް
ކަމަށެވެ .އެއީ އެކަން ކުރީ އެއްވެސް ޤާނޫނީ ހަމައެއްނެތި އޭނާ ހައްޔަރުކޮށް ،ޝަރީޢަތްކޮށް ،ކުށް ސާބިތުކޮށް،
ޙުކުމްކޮށްގެންކަމުގައި ވާތީއެވެ.
ނަންބަރު  170ން  181އަށް ހުރި ޕެރެގްރާފްތަކުގައި ،ސިޔާސީ ޕާޓީގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުރުމުގެ ހައްގު ،ހުކުމެއް
ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި

ޖަލުގައި

ބަންދުކުރެވިފައި

މީހަކަށް

ހުންނަ

ނުލިބޭ

ޤާނޫނެއް

ސަރުކާރުން

ފާސްކުރިކަމަށް

އެއްބަސްވެފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް "މި ޤާނޫނު ތަޠްބީޤުކުރެވެނީ ހުރިހާ ކުށްވެރިންގެ މައްޗަށްކަމުގައިވާއިރު ،މި އިޞްލާހުގެ
ހަމައެކަނި ޓާގެޓަކީ ނަޝީދުކަމުގައި ވާންޖެހޭގޮތެއް" ނޭނގޭކަމުގައި ސަރުކާރުން ބުނެއެވެ .ނަމަވެސް އެންމެނަށް
އެނގިފާޅުވެގެންވާ ގޮތުގައި ،އަދި ވަރަށް ގިނަ މުޢުތަބަރު ޚަބީރުންވެސް ރިޕޯޓުކުރިގޮތުގައި ،މި ޤާނޫނު މުވާލާތްކުރި
ދަނޑިވަޅުން ،މި ޤާނޫނުގެ ބެނުމަކީ ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ކުށްސާބިތުވި މޯހިރުގައި ،އޭނާއަށް ޓާގެޓުކުރުންކަން ސާފުކޮށް
ދޭހަވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން އައި.ސީ.ސީ.ޕީ.އާރުގެ  22ވަނަ މާއްދާއާއި  25ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދައުލަތުގެ މައްޗަށް
42

ލާޒިމުކުރާ ވާޖިބުތަކާއި މި ޤާނޫނާ އެއްހަމަވާގޮތެއް ކިޔާދިނުމަށް ސަރުކާރަށް ނުކުޅެދިފައިވެއެވެ .އަދި އދ.ގެ ހިޔުމަން
ރައިޓްސް ކޮމިޓީއިން މި މާއްދާތައް މާނަކުރާގޮތާ އެއްގޮތްތޯވެސް ސަރުކާރަށް އޮޅުންފިލުވާ ދެވިފައެއް ނުވެއެވެ.
ނަންބަރު  182ން  184އަށް ހުރި ޕެރެގްރާފްތަކުގައި ސަރުކާރުން މަލާމާތުގެ ރާގުގައި ބުނެފައިވަނީ ،ނަޝީދުގެ ޖަލު
ޙުކުމުގެ ¼ ޖަލުގައި ވޭތުކުރުމަށްފަހު ކްލެމެންސީއަށް އެދެވިދާނެކަމަށެވެ .އަދި މިގޮތުން ކްލެމެންސީ ލިބިއްޖެނަމަ ،މުޅި
ަރޠު ހަމަވާނެކަމަށެވެ.
ޖަލު ޙުކުމް ވޭތުކުރަންޖެހޭނަމަ ޝަރުތު ފުރިހަމަވާން ނަގާ  16އަހަރެއްވުރެ އަވަހަށް އޭނާގެ ޝ ު
ާރން ބުނެދީފައެއް
ނަމަވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސީސީގެ  115ވަނަ މާއްދާގެ (ޒ) ގައި ބަޔާންކުރާ ވާހަކަ ސަރުކ ު
ޮށދެވެނީ
ނުވެއެވެ .އެ އަކުރުގައިވަނީ "ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ،ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން މަޢާފް ދިނުމާއި ،އަދަބު ލުއިކ ް
ޖިނާއީކުށްތަކުގައި ޙުކުމްކޮށްފައިވާ ،އިސްތިއުނާފްކުރުމުގެ އިތުރު ފުރުޞަތެއް ނެތް މީހުންގެތެރެއިން ،ވަކިވަކިފަރުދުންގެ
ކުށަށް" ކަމަށެވެ .މިގޮތުން ނަޝީދުގެ ފަރާތުން ތަކުރާރުކޮށް ބުނެފައިވަނީ މިމައްސަލައިގައި ލިބެންއޮތް ހުރިހާ ދޭސީ ޤާނޫނީ
ފަރުވާއެއް އަވަދިވެއްޖެކަމަށެވެ .އެހެނީ އޭނާގެ އިސްތިއުނާފު ބަލައިގަތުމާމެދު ވަކި ގޮތެއްނިންމުމުގެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް
ކޯޓުގައި ދިގުލާތާ މިހާރު  2އަހަރު ބައި ވެއްޖެއެވެ .އަދި އެ ކޯޓުން އެ މައްސަލަ ބަލަން ނިންމިކަމުގައިވިއަސް އޭނާގެ
ކޮޅަށް މައްސަލަ ނިމުމަކީ މުސްތަޙީލު ކަމަކަށްވާތީވެއެވެ.
އތްކަމަށެވެ .ވީމާ
މިއާ ޚިލާފަށް ސަރުކާރުން އަދިވެސް ބުނަނީ ނަޝީދުގެ ނިހާއީ އިސްތިއުނާފު އަދިވެސް ނުކޮށް އެބަ ޮ
ސަރުކާރުގެ ފާހަގަކުރުންތަކުގެ އެއް ތަނުގައި ނަޝީދަށް އަދިވެސް ރިޔާސީ މަޢާފެއް ލިބިދާނެކަމަށް ބުނެފައި ،ހަމަ ެ
އ
ރިޕޯޓުގެ އަނެއްތަނުގައި ނަޝީދުގެ ފަރާތުން އަދިވެސް އިސްތިއުނާފުގެ ހުރިހާ މަރުހަލާއެއް ގިރާކޮށްފައިނުވާކަމަށް ބުނުމުން،
މި ދެ ވާހަކަ އެބަ ތަޢާރަޞުވެއެވެ.

VI.

ސަރުކާރުގެ ފާހަގަކުރުންތަކުގެ ބައެއް ވަކިވަކި ޕެރެގްރާފްތަކަށް ރައްދު ދިނުން

ާފތަކުގެ ނައްޞު އަޮތްގޮތަށް
މި ސެކްޝަންގައި ،ސަރުކާރުގެ ފާހަގަކުރުންތަކުގެ ހޮވާލެވޭ ވަކި ޕެރެގްރާފްތަކެއް ،އެ ޕެރެގްރ ް
ދަށުރޮނގު ދަމާފައި ބަޔާންކުރެވޭނެއެވެ .އަދި އޭގެފަހުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްދު ބަޔާންކުރެވޭނެއެވެ.

 .61ނަޝީދުގެ ފަރާތުން ވޯކިންގ ގްރޫޕަށް ފޮނުވި ކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ރައްދެއް ،ސަރުކާރުން ހުށައެޅިކަމުގައިވިއަސް ،މި
ހުށައެޅުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮފައިވަނީ ނުހަނު ކުޑަކޮށެވެ .ނުވަތަ ނުވެސް ކުރެއެވެ.
މިއީ ކަނޑައެޅިގެން ދޮގު އިލްޒާމެކެވެ .ވޯކިންގްެގްރޫޕްެއޮންެއާބިޓްރަރީެޑިޓންޝަންއިންެބލިެ Mohamed Nasheed v.
ގނަ ެވަގުތާއި ެމަސައްކަތްެ
ލއަށް ެއ ެގްރޫޕުން ެނުހަނު ެ ި
 The Government of the Maldives.މި ެމައްސަ ަ
ހޭދަކޮށްފައިވއވެ.
މި ދެންނެވި މައްސަލާގައި ވޯކިންގް ގްރޫޕުން ނިންމިގޮތް އިއުލާނުކުރުމާ ވިދިގެން ،ވޯކިންގް ގްރޫޕުގެ ނަޒާހަތްތެރިކަމާ
ދެކޮޅަށް ސަރުކާރުން ހަމަލާދޭން ފެށިއެވެ .އެއީ ނަޝީދަށް ޙުކުމް ކުރީ ރަގަޅަށްކަމުގައި ބުނެ އެކަން ދިފާޢުކުރަން
ސަރުކާރުން ކުރިމަތިކުރި ޒުވާބުތައް ވޯކިންގް ގްރޫޕުން ޤަބޫލުނުކުރުމާ ގުޅިގެންނެވެ .ފަހެ ،ދެފަރާތުގެ ޒުވާބުތަކަށް ނުހަނު
ތަފްސީލުކޮށް ،ހިމުންކަމާއެކު ވޯކިންގް ގްރޫޕުން ރިޢާޔަތްކޮށް ،ސަރުކާރުން ހުށައެޅި ހުއްޖަތްތައް ތަކުރާރުކޮށް ނަފީކުރަމުން
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ދިޔަދިޔުމަކީ ،މެދުވެރިވެގެން މި އުޅޭ ޙާލަތާމެދު ވޯކިންގް ގްރޫޕުން ހިންގި ފުން ތަހުލީލުގެ ސަބަބުން ވީކަމެކެވެ .މި
ތަހްލީލުން ސަރުކާރުގެ ހުށައެޅުންތަކަށް އޮތް އިތުބާރުގެ ފިޔަންކަށި ދުއްވާލެވުނެވެ .އަދި ކިއެއްތަ ،ސަރުކާރުގެ ކޭސް،
އެހާބޮޑަށް ނާކާމިޔާބުވީ އައި.ސީ.ސީ.ޕީ.އާރުގެ ދަށުން ހުށައެޅިފަތާތަށް ލިބިދޭ ޙައްޤުތަކަށް ސަރުކާރުން އެހާ ބޮޑަށް
އަރައިގެންފައިވާތީވެއެވެ .ނަޝީދު ހައްޔަރުކުރިގޮތާއި ،ޝަރީޢަތް ހިންގިގޮތާއި ،ކުށް ސާބިތުކުރިގޮތާއި ،ޙުކުމްކުރިގޮތާއި،
އިސްތިއުނާފުގެ މަރުހަލާ ގެންދިޔަ ގޮތުންނެވެ .މި ހުރިހާ އުރެދުންތައް ހޮތީ ނުހަނު ތަފްސީލުކޮށް ފަންވަތުގައި ލިޔެވިފައެވެ.
އދ .ގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ހައި ކޮމިޝަނަރުން ފެށިގެންގޮސް ،އެތައް ގިނަ ބޭރުގެ ސަރުކާރުތަކާއި ،ބައިނަލްއަޤްވާމީ
ޖަމްއިއްޔާތަކާއި ،މުސްތަޤިއްލު މީޑިޔާތަކުގައި ރިޕޯޓު ކުރެވިފައެވެ .އަދި ވޯކިންގް ގްރޫޕަށް ސަރުކާރުން ހުށައެޅި
ހުއްޖަތްތަކަށް ވާގިދޭ މިނިވަން ހެއްކާއި ލިއެކިޔުން ހުށައެޅުމަށް ސަރުކާރަށް ނުކުޅެދުމުން މި މައްސަލަ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް
ނިމިގެން ދިޔައީއެވެ.
އތީ  55ޞަފްޙާއާއި 292
އަދި މިއަށްވުރެ މުޢައްޔަނުކޮށް ބުނާނަމަ ،ވޯކިންގް ގްރޫޕަށް އަޅުގަނޑުމެން އުފުލި ޝަކުވާގައި ޮ
ފުޓްނޯޓެވެ .ސަރުކާރުން ހުށައެޅި ރައްދުގައިވަނީ  444ޕެރެގްރާފް އެކުލެވޭ  111ޞަފްހާއެވެ .އަދި  48ޖަދުވަލެވެ .ދެން
ސަރުކާރުގެ ރައްދުގެ ރައްދަށް އަޅުގަނޑުމެން ހުށައެޅި ލިޔުމުގައި އޮތީ  44ޞަފްޙާއާއި  262ފުޓްނޯޓެވެ .މި ރައްދުގެ
ރައްދުގައި ސަރުކާރުން ހުށައެޅި ކަންކަމަށް ،ޕޮއިންޓުން ޕޮއިންޓަށް ކުރިމަތިލައި ،އޮޅުންފިލުވައިދީފައި އޮންނާނެއެވެ.
ދެން މިއަށްފަހު ވޯކިން ގްރޫޕުން  4ސެޕްޓެމްބަރ  2015ގައި އެ ގްރޫޕުގެ ނަންބަރު  33/2015އޮޕީނިއަން ފާސްކުރިއެވެ.
މީގައި އޮތީ  112ޕެރެގްރާފް އެކުލެވޭ  21ޞަފްޙާއެވެ .މީގެ ތެރެއިން ސަރުކާރުން ދެކޭގޮތް ކިޔާދޭން އެކަނިވެސް 28
ޕްރެގްރާފު އެކުލެވޭ ޖުމްލަ  4ޞަފްޙާ ހޭދަކޮށްފައިވެއެވެ.
އލްޒާމް
ވީމާ ސަރުކާރުގެ ހުށައެޅުންތަކަށް "ރިޢާޔަތްކޮފައިވަނީ ނުހަނު ކުޑަކޮށްކަމަށާއި ނުވަތަ ނުވެސް ކުރާކަމުގެ" ި
އެޅުވުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ބޭއިންސާފީ ދޮގު ވާހަކައެކެވެ.

ނިންމުން
ީޢތްކުރުމާއި ،އޭނާގެ
އިސްވެ ނަންގަނެވުނު ތަފްޞީލުތަކުގެ އަލީގައި ،ނަޝީދު ހައްޔަރުކުރުމާއި ،އޭނާގެ މައްޗަށް ޝަރ ަ
މައްޗަށް ކުށްސާބިތުކުރުމާއި ޙުކުމްކުރި ކުރުމަކީ ބޭއިންޞާފުން ހިންގި ޝަރީޢަތެއްގެ ނަތީޖާކަން އެނގެއެވެ .މި ޝަރީޢަތް
ހިންގާފައިވަނީ ސިޔާސީ މަޤްޞަދެއްގައި ހިންގި ރޭވުމަކުން ނަޝީދުގެ އަޑު ކަނޑުވާލުމަށެވެ .އޭނާގެ ސީޔާސީ ޚިޔާލުތަކުގެ
ަގނަ
ސަބަބުންނެވެ .އޭނާގެ ސަބަބުން ޑިމޮކްރަސީ އަލުން އަނބުރާ އަތުވެދާނެތީވެއެވެ .ވީމާ އައި.ސީ.ސީ.ޕީ.އާރުގެ ގިނ ު
މާއްދާތަކާ ޚިލާފަށް ،ނަޝީދުގެ ބަންދަކީ އެއްވެސް ހަމައެއްނެތި ކުރި ބަންދެއްކަން އެނގެއެވެ .ވީމާ ރައީސްކަމަށް
ކުރިމަތިނުލެވޭގޮތް ހަދާފައިވުމާއި ދިވެހިރައްޔިތުންގެ

ޑިމޮކްރެޓިކް

ޕާޓީގެ ލީޑަރަކަށް ވުމުން މަހްރޫމުކޮށްފައި

އޮތް

އޮތުމަކީވެސް އައި.ސީ.ސީ.ޕީ.އާރުގެ  22ވަނަ މާއްދާއާއި  25ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައި އޮތް ކަމެއްކަމާއި އެއްވެސް
ޤާނޫނީ ހަމައެއްނެތި ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަންވެސް އެނގެއެވެ.
އިސްވެ ނަންގަނެވުނު ފަދައިން ،މި ކޮމިނިއުކޭޝަނެއްގެ މައްޗަށް އދ.ގެ ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީން ،މާޗް-އެޕްރީލް
 2018ގެ ސެޝަނުގައި ،ރައުޔެއް ފާސްކުރުމަށް ،ނަޝީދުގެ ފަރާތުން ނުހަނު އިޙްތިރާމާއެކު އެދެއެވެ .އދ.ގެ ހިޔުމަން
ރައިޓްސް ކޮމިޓީން މިކަމާމެދު ރައުޔެއް ނެރުން ލަސްކޮށްފިނަމަ ،ނަޝީދަށް ފޫނުބެއްދޭފަދަ ގެއްލުން ލިބޭނެއެވެ .އަދި މި
ފަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ކުރިމަތިލެއްވުމުގެ ފުރުޞަތު ގެއްލޭނެއެވެ.
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