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 ،ށް ކ  ވަނަ މާއްދާގެ )ފ( އަށް ރިޢާޔަތް  223ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
 އި ގަ މު ރު ކު ޛް ފީ ން ތަ  އަމުރު  SJ/01-2018/SCވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު: ދި 

  ދި އެ  ށް ދަ ޝާ ރު އި އި އާ ރާ ވަ ޝް މަ  ގެ ޓު ކޯ  މް ރީ ޕް ސު  ގެ ޖޭ އް ރާ ހި ވެ ދި  

 އް ތަ ތާ ކު ނު  ނީ ނޫ ޤާ  ޅި ހެ ށަ ހު  ން ހު ފީ އ   ގެ ލް ރަ ނެ ޖެ  ރޓައު ކި ސި ރ  ޕް 

 

 ގ. ކެނެރީގެ މުޙައްމަދު ނަޝީދު  .1
 
މުޙައްމަދު ހައްޔަރުކުރި هللا ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީ އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދު 1.1

ތުގެ ތެރޭގައި މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ފަރާތުން މައްސަލައިގައި، އިސްތިއުނާފްކުރުމުގެ މުއްދަ
އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާތީއާއި، އޭގެ ފަހުން ދިގު މުއްދަތެއް ފާއިތުވެދިޔަ 
ފަހުންވެސް އިސްތިއުނާފްކުރުމަށް ހުށަހަޅަން މަސައްކަތްކ ށްފައިނުވާތީ، އެޙައްޤު 

 SC-A/01/2016ބަރު: ޢަމަލީގ ތުން ދޫކ ށްލާފައިވާކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަން 
ނޑައަޅުއްވާފައިވާއިރު، ހަމަ އެޙާދިޘާއާ ގުޅިގެން ދައުލަތުން   4އިތުރު ޤަޟިއްޔާގައި ކަ

. އަދި ކުރީގެ މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު ދަޢުވާކ ށްފައިވުން ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް
ހައްޔަރުކުރުމާގުޅިގެން ތުހުމަތުކުރެވުނު ޓެރަރިޒަމްގެ މައްސަލައިގައި މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ 

ފައިވާތީ، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އުފުލާ އިތުރުން އަދި އެއް ފަރާތުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ 
 ޢަމަލުކުރަންވާނެކަން މާ ގުޅިގެން އެފަރާތްތަކާމެދު އެއް ހަމައަކުންމެވުމިނިން

ވަނަ މާއްދާއަށް ބެލުމުން އެނގޭތީ،  20ވަނަ މާއްދާއާއި،  17ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
ފަރާތްތަކާމެދުވެސް ޢަމަލުކުރެވެންވާނީ އެްއ މިމައްސަލައިގައި މީނާއާ އެއްޙާލަތެއްގައި ތިބި 

މުޙައްމަދު ތިޔަ ކޯޓުގެ އަމުރުގައި ފާހަގަކުރައްވާފައިވަނީ ، އުޞޫލަކުންކަމުގައިވާއިރު
  ތްތަކާމެދު ޢަމަލުކުރަންވީ ގ ތުގެ މައްޗަށް.ތިބި ފަރާ ދެންނަޝީދުގެ ވާހަކަ އެކަނިކަމުން 

 
އަހަރުގެ ޙުކުމެއް  13މުޙައްމަދު ނަޝީދަކީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރެއްވި މީގެ އިތުރުން،  1.2

ތަންފީޛުކުރަމުން ދަނިކ ށް ބޭސްފަރުވާއަށް ގ ސް އެނބުރި އައިސްފައިނުވާ 
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ފަރާތެއްކަމުގައިވާއިރު، ތިޔަ ކޯޓުގެ އަމުރާ ގުޅިގެން މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްސަލައާ 
އަމުރުގައިވާ އޭނާ އެނބުރި ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެނަމަ، ގުޅޭގ ތުން ދެއްވާ އިރުޝާދުގެ ކުރިން 

  ޢަމަލުކުރަންވީ ގ ތުގެ މައްޗަށް. ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި ޑިއު ޕްރ ސެސް ގ ތުގެމަތިން 
 

 މ. ސީނުކަރަންކާގޭ މުޙައްމަދު ނާޡިމް  .2
 
މުޙައްމަދު ނާޡިމު ދިރިއުޅުނު ގެއިން ހަތިޔާރެއް ފެނުނު މައްސަލައިގައި ސުޕްރީމް ކޯޓަށް  2.1

ނާޡިމްގެ ފަރާތުން އިލްތިމާސްގެ ހުއްދައަށްއެދި ހުށަހެޅުމުން، ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމް 
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު: ރަނގަޅުކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވައި، އިލްތިމާސް ބަލައިނުގަތުމަށް 

2016/SC-L/32  ްވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު: ނިންމަވާފައި ޤަޟިއްޔާއިނ
2015/HC-A/172  ާޤަޟިއްޔާގައި ކ ށްފައިވާ ޙުކުމަކީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކ

އެއްގ ތަށް ކ ށްފައިވާ ޙުކުމަކަށްވާތީއާއި، އެޙުކުމަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭފަދަ 
އްވެސް ސަބަބެއް ނެތަތީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު: ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އެ

2015/HC-A/172  :ުދިވެހިރާއްޖޭގެ  2010/22ޤަޟިއްޔާއަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރ(
ވަނަ  42ވަނަ މާއްދާއާއި، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ގަވާއިދުގެ  16ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

އަދި .  މިމައްސަލަ ބަލައިނުގަތުމަށްތީމާއްދާގެ ދަށުން ހުއްދަ ދޭންޖެހޭ މައްސަލައަކަށްނުވާ 
ލް ރިޕޯޓެއް މިއ ފީހާ އެނިންމެވުން ނިންމަވާފައިވަނީ، ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ޑީއެންއޭ ތަޙްލީ 

ފައިވާތީ، އެރިޕޯޓާގުޅޭގ ތުން ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު ދައުލަތަށް ލިބޭނެ ޙިއްޞާކުރައްވާ
މުޙައްމަދު ނާޡިމްގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު . ށްކ  އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެދިފައިވަނި

ކުރެވި ދަޢުވާ އުފުލިފައިވަނީ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރުކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުރިއިރު، 
ތްތެރި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހަނގުރާމަވެރި ހަތިޔާރު އެތެރެކ ށް ގެންގުޅުމުގެ ޚުޠޫރަ

މަރުޙަލާ ނިމިފައިވާ  3ދަޢުވާއެއްކަމުގައިވެފައި، މިމައްސަލައަކީ ޝަރީޢަތުގެ 
ތަޙްޤީޤްކ ށް  ބަލުންއަލުންހާރު މިމިފަދަ މައްސަލައެއް ، ވުމުންމައްސަލައަކަށް 

 ޢަމަލުކުރަންވީގ ތުގެ ކުރިއަށްގެންދިޔުމުގެ ނަތީޖާއަށް ރިޢާޔަތްކުރައްވައި، މިމައްސަލާގައި
 މައްޗަށް.
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 هللا މ. ކ ޅުފުށި، މަލްހާރު، ޢިމްރާން ޢަބްދު  .3
 
ގައި ބޭއްވުނު މުޒާހަރާއާ ގުޅިގެން  2015މެއި  1މައްޗަށް ގެ هللا ޢިމްރާން ޢަބްދު 3.1

ކުރެވުނު ޓެރަރިޒަމްގެ ދަޢުވާ ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ބައްލަވައި 
ގެ ފަރާތުން އިލްތިމާސްގެ هللا ނިންމެވުމުން، ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ޢިމްރާން ޢަބްދު 

މް ރަނގަޅުކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވައި، ހުއްދައަށްއެދި ހުށަހެޅުމުން، ހައިކޯޓުގެ ޙުކު 
 . ންމަވާފައިވާކަންއިލްތިމާސް ބަލައިނުގަތުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނި 

 
މީގެ އިތުރުން، މި ޙާދިޘާއާ ގުޅިގެން އެތަކެއް ބައެއްގެ މައްޗަށް އެކިއެކި ދަޢުވާ  3.2

ވަނަ މާއްދާއަށް  20ވަނަ މާއްދާއާއި،  17އުފުލާފައިވާއިރު ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
ފަރާތްތަކާމެދުވެސް މިމައްސަލައިގައި މީނާއާ އެއްޙާލަތެއްގައި ތިބި ރިޢާޔަތްކ ށް 

ތިޔަ ކޯޓުގެ އަމުރުގައި ، އުޞޫލަކުންކަމުގައިވާއިރުޢަމަލުކުރެވެންވާނީ އެއް 
މިދެންނެވި ގެ ވާހަކަ އެކަނިކަމުން هللا ބްދު ފާހަގަކުރައްވާފައިވަނީ ޢިމްރާން ޢަ 

 .ފަރާތްތަކާމެދު ޢަމަލުކުރަންވީ ގ ތުގެ މައްޗަށް
 

 ހ. ސާމަރާ އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރު  .4
 
 16މީނާގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން މިހާތަނަށް އުފުލާފައިވާ  އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރަކީ 4.1

އަހަރުގެ ޙުކުމެއް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ އަދި  33 ދަޢުވާއާގުޅިގެން 3ދަޢުވާގެ ތެރެއިން 
ކުރެވެމުންދާ ނުރައްކާތެރި  ގެ ތުހުމަތުގައި މިހާރުވެސް ތަޙްޤީޤްޖިނާއީ ބ ޑެތި ކުށްކުށު 

ން މީނާގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެފައިވާ އަދި މިހާރުވެސް ހިނގަމުންދާ ކުށްވެރިއެއްކަ
 އެނގޭކަން.ރު ތަޙްޤީޤްތަކަށާއި، އުފުލިފައިވާ ދަޢުވާތަކަށް ބަލާއި

 
މީނާގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެފައިވާ އަދި މިހާރުވެސް ހިނގަމުންދާ ތަޙްޤީޤްތަކަށާއި،  4.2

އުފުލިފައިވާ ޚިޔާނާތުގެ ދަޢުވާތަކަކީ ދައުލަތާއި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ މަޞްލަޙަތު 
އިންތިހާއަށް ބ ޑު ދަޢުވާތަކެއްކަމަށްވެފައި، މިޚިޔާނާތްތަކުން ދައުލަތަށް ގެއްލުންވެފައިވާ 

އްގެ ފައިސާ ލިބުން ލަސްވާ ކ ންމެ ދުވަހަކީ އެކަމުގެ ސަބަބުން ދައުލަތަށް ގިނަ ޢަދަދެ
ގެއްލުންވާ ކަމެއްކަމަށްވުމުންނާއި، މީގެ އިތުރުންވެސް އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރުގެ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ނައިބުރައީސްގެ މަޤާމުގައި ހުރިއިރު،މައްޗަށް 
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ޢާއިލާގެ ބޭފުޅުންނާއި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އ ފީހުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ނާއި ދެކަނބަލުން
ގައި އެއްޗެއް ގ އްވާލި ފިނިފެންމާ ކ ޅު ރިޔާސީ ލޯންޗުވަޒީރަކު ދަތުރުކުރައްވަމުން ގެންދެވި 

މީގެ އިތުރުން ، ތީއާއިމައްސަލައިގައި ޓެރަރިޒަމްގެ ދަޢުވާ އުފުލި އެކުށް ސާބިތުވެފައިވާ
ސްނައިޕަރެއް ބޭރުން ގެނެސްގެން އެމީހާ މެދުވެރިކ ށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

މަތުކުރެވިގެން އަޙްމަދު ފުރާނަފުޅަށް ގެއްލުންދޭން މަސައްކަތްކ ށްފައިވާ ފަރާތެއްކަމަށް ތުހު
އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރު ހިމެނޭ ގ ތުން ހުށަހެޅުނު ދަޢުވާ ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގައިވާތީއާއި، 

އަޙްމަދު އަދީބު  ވެސްބަޅިދޫއިން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ހަތިޔާރު ފެނުނު މައްސަލައިގައިބ. ހި
މިފަދަ  ތުހުމަތުކުރެވިގެން ޓެރަރިޒަމްގެ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާއިރުޢަބްދުލްޣަފޫރުގެ މައްޗަށް 

 ޚުޠޫރަތްތެރި އެތަކެއް ތުހުމަތުތަކެއް އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރުގެ މައްޗަށް ކުރެވޭއިރު
އަދި މީނާއަކީ ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާ ކުށުގެ ޢަމަލުތަކެއް ހިންގާފައިވާ 

އެއްވެސް އިތުރު ފަރުވާއެއްނެތި މީނާ ވަގުތުން މިނިވަންކ ށް  މީހެއްކަމަށްވުމުން
މިހާރު ތަޙްޤީޤް މަރުޙަލާގައި ހުރި މީނާގެ  ،އަމުރުކުރައްވާފައިވުމުންނާއިދޫކ ށްލުމަށް 

ރެވޭ މައްސަލަތަކުގެ ތަޙްޤީޤަށް މިކަމުގެ ސަބަބުން އަސަރުކުރުމުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކު
 .  ކޯޓުގެ އިރުޝާދެއް ބޭނުންވުންއިހުތިމާލު އ ތަތީ، މިކަމުގައި ތިޔަ

 
އެކިއެކި ގުޅިގެން މީގެ އިތުރުން، މީނާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ އެކިއެކި ޙާދިޘާތަކާ  4.3

ވަނަ  17ފުލާފައިވާއިރު ޤާނޫނުއަސާސީގެ މައްޗަށް އެކިއެކި ދަޢުވާ އު  ފަރާތްތަކުގެ 
މިމައްސަލައިގައި މީނާއާ އެއްޙާލަތެއްގައި ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކ ށް  20މާއްދާއާއި، 

ތިޔަ ކޯޓުގެ ، އުޞޫލަކުންކަމުގައިވާއިރުފަރާތްތަކާމެދުވެސް ޢަމަލުކުރެވެންވާނީ އެއް ތިބި 
އަމުރުގައި ފާހަގަކުރައްވާފައިވަނީ އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރުގެ ވާހަކަ އެކަނިކަމުން 

  ތިބި ފަރާތްތަކާމެދު ޢަމަލުކުރަންވީ ގ ތުގެ މައްޗަށް.ދެން
 

 މުޙްތާޒް މުޙްސިން  ރަތްމަސްގެ  ގއ. މާމެންދޫ، .5
 
ކޯޓުއަމުރެއްކަމަށް ދައްކުވައިދޭ ލިޔުމެއް  މެދުވެރިކ ށްފަނޑިޔާރަކު މުޙްތާޒް މުޙްސިންއަކީ  5.1

އުފައްދައި ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހައްޔަރުކުރަން އުޅުނު 
އަހަރުގެ ޖަލު ޙުކުމެއް  17މައްސަލައިގައި ދަޢުވާކ ށް، ކުށް ސާބިތުވެ 

ދަޢުވާގެ ތެރެއިން  4 ންފީޛުކުރަމުންގެންދާ ފަރާތަކަށްވާއިރު، މީނާގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅުނުތަ
ނޑައަޅާފައިވަނީ   3މައްސަލައިގައި ކަމާއި، އަނެއް  1ދަށު ކޯޓު މަރުޙަލާގައި ގ ތެއް ކަ
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ދަޢުވާއާމެދު ދަށު ކޯޓުން ގ ތެއްނިންމާފައިނުވާކަމާއި، ދަށު ކޯޓުން ސާބިތުވި ދަޢުވާ މީނާގެ 
ގައި އެކޯޓުން އަދި ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރި މައްސަލައި

ނޑައަޅުއްވާފައިނުވާތީއާއި، އެކޯޓުން އެމައްސަލަ ނިންމަވާގ ތެއްގެ މައްޗަށް  ގ ތެއް ކަ
ބަލައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އެނިންމެވުން އިލްތިމާސްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު 

ކަށްވުމުން އ ންނާނެތީ، މީނާގެ މިމައްސަލަތަކަކީ ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގައިވާ މައްސަލަތަކަ
އެކަންކަން ލެއް ލިބުމުގެ ފުރުޞަތު އ ތުމާއެކު ޝަރީޢަތުގެ ތެރެއިން މައްސަލައަށް ޙައް

  ޢަމަލުކުރުމާމެދު. އެގ ތުގައި ހުރެމެ، ކޯޓު އަމުރުގައިވާ ފަދައިން 

 

 މ. މާފަންނުވިލާ ޤާސިމް އިބްރާހީމް  .6
 
ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ޤާސިމް އިބްރާހީމްގެ މައްޗަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  6.1

ވޯޓާގުޅިގެން ރިޝްވަތު ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި ކުށް ސާބިތުވެ ދަށު ކޯޓުން ކުރައްވާފައިވާ 
ޙުކުމް ޤާސިމް އިބްރާހީމްގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރި 

ނޑައަޅުއްވާފައިނުވާތީ އާއި، އެކޯޓުން އެމައްސަލަ މައްސަލައިގައި އެކޯޓުން އަދި ގ ތެއް ކަ
ނިންމަވާގ ތެއްގެ މައްޗަށް ބަލައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އެނިންމެވުން 
އިލްތިމާސްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އ ންނާނެތީ، ޤާސިމް އިބްރާހީމްގެ މިމައްސަލައަކީ 

ލައަށް ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގައިވާ މައްސަލައަކަށްވުމުން ޝަރީޢަތުގެ ތެރެއިން މިމައްސަ
އިވާ ޙައްލެއް ލިބުމުގެ ފުރުޞަތު އ ތުމާއެކު އެކަންކަން އެގ ތުގައި ހުރެމެ، ކޯޓު އަމުރުގަ

 ފަދައިން ޢަމަލުކުރުމާމެދު. 

 12މަހާ  2އަހަރާއި  3މީގެ އިތުރުން، ޤާސިމް އިބްރާހީމަކީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރެއްވި  6.2
ބޭސްފަރުވާއަށް ގ ސް އެނބުރި  ދުވަހުގެ ޖަލު ޙުކުމެއް ތަންފީޛުކުރަމުން ދަނިކ ށް 

އައިސްފައިނުވާ ފަރާތެއްކަމުގައިވާއިރު، ތިޔަ ކޯޓުގެ އަމުރާ ގުޅިގެން ޤާސިމް އިބްރާހީމްގެ 
މައްސަލައާ ގުޅޭގ ތުން ދެއްވާ އިރުޝާދުގެ ކުރިން އޭނާ އެނބުރި ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެނަމަ، 

ޢަމަލުކުރަންވީ ގ ތުގެ މަށްޓަކައި ޑިއު ޕްރ ސެސް ފުރިހަމަކުރުއަމުރުގައިވާ ގ ތުގެމަތިން 
 މައްޗަށް. 
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 ފާރިސް މައުމޫން އަޙްމަދު މއ. ކިނބިގަސްދ ށުގެ  .7
 
ގެ މައްޗަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ރިޝްވަތުދިނުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއާއި ފާރިސް މައުމޫނު އަޙްމަދު  7.1

 ގައި ހިނގަމުންދާ ދެ ޓު ޝަޚްޞު އ ޅުވާލުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއަކީ ކްރިމިނަލް ކޯ
ޝަރީޢަތާ ގުޅިގެން އަޅަންޖެހޭ  ޝަރީޢަތްކަމާއި، މިއަމުރުގެ ސަބަބުން މިދެންނެވި ދެ 

 ބޭނުންވާކަން. އިތުރު ފިޔަވަޅެއް އ ތްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ތިޔަ ކޯޓުގެ ލަފާފުޅެއް

ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫން މިހާރު  15އޭގެ އިތުރުން،  7.2
ހުރި މައްސަލައަކީ ރިޝްވަތު ދިނުމާއި ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ވެރިކަން ހައްޔަރުކ ށްފައި

ބަދަލުކުރަން އުޅުމުގެ ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކ ށްފައިވާ މައްސަލައެއްކަމުގައިވާއިރު، 
މިމައްސަލާގައި މިހާތަނަށް ކަންކުރެވިފައިވާ ގ ތަށް ބަލާއިރު، ބަޔާންކުރެވުނު ކުށުގެ 

ހައްޔަރުކުރެވިފައިވަނީ މީނާއަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތުހުމަތުގައި މީނާ 
ނޑައެޅިފައިވާ އިޖުރާއަތުގެ ތެރެއިން ފުލުހުންގެ ފަރާތުން  މެންބަރެއްކަމަށްވާތީ، އެކަމަށް ކަ
އެކަމަށްއެދި މިއ ފީހަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަކާގުޅިގެން މިއ ފީހުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މީނާ 

 ރަކަށް އެދުމުންކަން.ހައްޔަރުކުރުމުގެ އަމު

 

 ގއ. މާމެންދޫ، ވީނަސް އަޙްމަދު ނިހާން  .8
 
ކޯޓު އަމުރެއްކަމަށް ދައްކުވައިދޭ ލިޔުމެއް  ،ފަނޑިޔާރެއްގެ ގ ތުގައި ހުރެ ނިހާންއަޙްމަދު  8.1

ޓެރަރިޒަމްގެ ތައްޔާރުކ ށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަްއޔަރުކުރަން އުުޅނުކަމުގެ ތުހުމަތުގައި 
އަހަރަށް އަޙްމަދު ނިހާން  17މައްސަލައިގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ވަނީ  ދަޢުވާ އުފުލުނު

 .ލަށްލުމަށް ޙުކުމްކުރައްވާފައިޖަ

މީގެ އިތުރުން، ހުއްދަނޫންގ ތުގައި މީހުން ހިފަހައްޓަން އުޅުމާއި، ވަކި އަޞްލެއް އ ތް  8.2
އްދުމާއި، ރަސްމީ އެއްޗެއްކަމުގައި ޞައްޙަނޫން ގ ތެއްގައި ދެއްކުމަށްޓަކައި ލިޔުމެއް އުފެ

ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި އެކަށީގެންނުވާ ޢަމަލެއް ހިންގުމާއި، ރަސްމީ ޙައިޘިއްޔަތު 
ނަހަމަގ ތުގައި ބޭނުންކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާގެ އަޑުއެހުންތައް ނިމި، މިހާރުވަނީ 

ން ދަޢުވާގެ ތެރެއި 5މީނާގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅުނު ޙުކުމްކުރުމުގެ މަރުޙަލާއަށް ގ ސްފައެވެ. 
ނޑައަޅާފައިވަނީ   4މައްސަލައިގައި ކަމާއި، އަނެއް  1ދަށު ކޯޓު މަރުޙަލާގައި ގ ތެއް ކަ

ދަޢުވާއާމެދު ދަށު ކޯޓުން ގ ތެއްނިންމާފައިނުވާކަމާއި، ދަށު ކޯޓުން ސާބިތުވި ދަޢުވާ މީނާގެ 
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 ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރި މައްސަލައިގައި އެކޯޓުން އަދި 
ނޑައަޅުއްވާފައިނުވާތީއާއި، އެކޯޓުން އެމައްސަލަ ނިންމަވާގ ތެއްގެ މައްޗަށް  ގ ތެއް ކަ
ބަލައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އެނިންމެވުން އިލްތިމާސްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު 
އ ންނާނެތީ، މީނާގެ މިމައްސަލަތަކަކީ ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގައިވާ މައްސަލަތަކަކަށްވުމުން 

ތުގެ ތެރެއިން މައްސަލައަށް ޙައްލެއް ލިބުމުގެ ފުރުޞަތު އ ތުމާއެކު އެކަންކަން ޝަރީޢަ
  .އެގ ތުގައި ހުރެމެ، ކޯޓު އަމުރުގައިވާ ފަދައިން ޢަމަލުކުރުމާމެދު

 

 މ. ޝޫރާމަންޒިލް ޙާމިދު އިސްމާޢީލް  .9
 
އަހަރާއި  2ޙާމިދު އިސްމާޢީލުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ އުފުލުނު ޚިޔާނާތްތެރިވުމުގެ ދަޢުވާގައި  9.1

ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ވަނީ  18މަހާއި،  9
ކޯޓުގައި ޙުކުމްކުރައްވާފައެވެ. އަދި އެޙުކުމްވަނީ ޙާމިދުގެ ފަރާތުން ހައި

 .އިސްތިއުނާފުކ ށްފައި

ރިމިނަލް ދަޢުވާ ކް މަނީލޯންޑަރކުރުމުގެމީގެ އިތުރުން، ޙާމިދު އިސްމާޢީލުގެ މައްޗަށް ވަނީ   9.2
ދަޢުވާގެ ތެރެއިން ދަށު ކޯޓު  2މީނާގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅުނު ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައެވެ. 

ނޑައަޅާފައިވަނީ  މައްސަލައިގައި ކަމާއި، އަނެއް ދަޢުވާއާމެދު  1މަރުޙަލާގައި ގ ތެއް ކަ
ދަށު ކޯޓުން ގ ތެއްނިންމާފައިނުވާކަމާއި، ދަށު ކޯޓުން ސާބިތުވި ދަޢުވާ މީނާގެ ފަރާތުން 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރި މައްސަލައިގައި އެކޯޓުން އަދި ގ ތެއް 
ނޑައަޅުއްވާފައިނުވާތީއާއި، އެކޯޓުން އެމައްސަލަ ނިންމަވާގ ތެއްގެ މައްޗަށް ބަލައި،  ކަ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އެނިންމެވުން އިލްތިމާސްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އ ންނާނެތީ، 

މިމައްސަލަތަކަކީ ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގައިވާ މައްސަލަތަކަކަށްވުމުން ޝަރީޢަތުގެ  މީނާގެ
ތެރެއިން މައްސަލައަށް ޙައްލެއް ލިބުމުގެ ފުރުޞަތު އ ތުމާއެކު އެކަންކަން އެގ ތުގައި 

 އިވާ ފަދައިން ޢަމަލުކުރުމާމެދު. ހުރެމެ، ކޯޓު އަމުރުގަ

ކުށެއްގެ ދަޢުވާ މީހެއްގެ މައްޗަށް ޘާބިތުނުވާކަމަށް ޖިނާއީ ވަނަ މާއްދާގައި  61ޤާނޫނުއަސާސީގެ  .10
ކޯޓަކުން ޙުކުމްކ ށްފިނަމަ، ދެވަނަ ފަހަރަށް ހަމަ އެކުށުގެ ނުވަތަ އެކުށުގެ ޢަމަލުން ފުރިހަމަވާ 
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ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ދަޢުވާ މީހެއްގެ އި، ހެއްގެ މައްޗަށް ނުއުފުލޭނެކަމާއެހެން ކުށެއްގެ ދަޢުވާ އެމީ 
ޖެނަމަ، ދެވަނަ ފަހަރަށް ހަމަ އެކުށުގެ ނުވަތަ އެކުށުގެ ޢަމަލުން ފުރިހަމަވާ މައްޗަށް ޘާބިތުވެއް

ތިޔަ ކޯޓުގެ ބަޔާންކ ށްފައިވާއިރު،  ހެއްގެ މައްޗަށް ނުއުފުލޭނެކަންއެހެން ކުށެއްގެ ދަޢުވާ އެމީ
، އަމުރާގުޅިގެން ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާ ނިމިފައިވާ ބައެއް މައްސަލަތަކުގެ ތަޙްޤީޤް އަލުން ފަށައި

ކަންވެގެން ދިޔުމީ  ފަށަންޖެހޭ ފަދައަކުންއަލުން  އެމައްސަލަތަކުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާ 
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކ ށްފައިވާ ފަދައިން އެއްކުށަކަށް  60ބަޔާންކުރެވުނު ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ބެލުމުގެ ދެފަހަރަށް އަދަބު ނުދިނުމުގެ ޙައްޤާ ތަޢާރުޟުވާ ފަދައަކުން އ ތް ކަމެއްކަމުގައި 
ބެލެވޭކަމާއި، އަދި އަނެއް ބައި މައްސަލަތައް ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގައި  މަށްފުރުޞަތު އ ތްކަ 

ވަނިކ ށް، އެމަރުޙަލާތައް ނިމުމަކަށްގެނެސް، އެމައްސަލަތަކުގައިވެސް ތަޙްޤީޤް އަލުން ފަށައި، 
ނަމަ، އެމައްސަލަތަކުގައި އެތަޙްޤީޤްގެ މައްޗަށް އަލުން ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާ ކުރިއަށްގެންދަންޖެހޭ

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ކުށެއްކ ށްފިކަމަށް ތުހުމަތުކ ށް ތަޙްޤީޤްކުރާ  50ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
ފަރާތަކަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމުން ލަސްނުކ ށް އެމައްސަލަ ތަޙްޤީޤްކ ށް ނިންމަންވާނެކަމަށް 

މަތުކުރެވޭ މީހާއާމެދު ކަމަށް ތުހު އ ންނަ އ ތުމާއި، އަދި ހަމަ އެމާއްދާގައި ކުށެއްކުރި
އެންމެ އަވަހަކަށް ދަޢުވާ ންޖެހޭކަމަށް ޕްރ ސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ފެނިއްޖެނަމަ، ވީދަޢުވާކުރަ

  ؛ންންވާނެކަމަށް އ ންނަ އ ތުމުގެ ޙައްޤަށް އުނިކަން އަންނާނެކަ އުފުލަ
 

ވަނަ މާއްދާއިން ކަށަވަރުކ ށްދީފައިވާ  56ގެ އިސްތިއުނާފްކުރުމުގެ ޙައްޤަކީ ޤާނޫނުއަސާސީ  .11
ނޑައަޅުއްވާފައިވާ ޙައްޤަކަށްވީހިނދު،  އުޞޫލުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގ ތުން، ތިޔަ ކޯޓުގެ އަމުރުގައި ކަ

 ފުރުޞަތުއ ތް އިސްތިއުނާފީ މަރުޙަލާގައިވާ ބައެއް މައްސަލަތަކާއި، އިސްތިއުނާފްކުރުމުގެ 
ވަނަ މާއްދާގެ  56މައްސަލަތައް އަލުން ތަޙްޤީޤްކ ށް ޝަރީޢަތްކުރަން އ ތުމުން، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 ؛ން މުހިންމުކަމެއްކަ މަޤްޞަދު ގެއްލިގެންދާތީ، މިކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރެވިގެން ދިޔުމަކީ 
 

ބާޠިލްކުރެއްވުމަކާ ންމެވުންތައް ނިންމަވާފައިވާ ނިއްސަލަތަކުގައި ޝަރީޢަތުގެ އެކި މަރުޙަލާއިން މަ .12
 ން މިއަމުރުގެ ސަބަބުން އެނިންމެވުންތަކުގެ ނަތީޖާއަކީ ކ ބައިކަ މިއަމުރު ނެރުއްވުމުން،  ނުލައި

އެނގެންނެތްއިރު، އެމައްސަލަތަކުގައި އަލުން ތަޙްޤީޤްކ ށް ޝަރީޢަތްކުރަން ސާފުކ ށް  އަމުރުންމި
ނޑައަޅުއްވަންޖެހޭކައ ތުމުން،   ؛ން އެކަމުގައި ތިޔަ ކޯޓުން ގ ތެއް ކަ

 
ސިޔާސީ އެކިއެކި ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ކޯޓުގެ އަމުރުގައި  މްރީޕްސު .13

ތަކާ ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާ
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ނޑައެޅިގެން ޚިލާފަށް ހިންގާފައިވާ ޖިނާއީ ތަޙްޤީޤްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކ ށް ދަޢުވާ އުފުލާ  ކަ
ނޑިޔާރުގެއަށް ނުފޫޒު ފޯރުވައިގެން ޤާނޫނީ އިޖުރާއަތުތަކާ ޚިލާފަށް ކ ށްފައިވާ  ފަރާތަށާއި ފަ

ކަމުގެ ޤާނޫނީގ ތުން އެފަދަ ކަންޙުކުމްތަކެއްގެ ވާހަކަ ބަޔާންކުރައްވާފައިވާއިރު، 
ނަތީޖާއަކަށްވެގެންދާނީ މިސްކެރިއޭޖް އ ފް ޖަސްޓިސްގެ ޙާލަތުކަމުން، އަމުރުގައި އެކަމަށް 

ނޑައަޅުއްވާފައިނުވާކަން   ؛އިޝާރާތްކުރައްވާފައިނުވާކަމާއި، އަދި އެކަން އެފަދައިން ކަ
 

އްޙާދިޘާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކ ށް އްވާފައިވާ މައްސަލަތަކަށް ބަލާއިރު، އެއަމުރުގައި ފާހަގަކުރަމި .14
ވަނަ މާއްދާއާއި،  17ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ،އުފުލާފައިވާތީއެތަކެއް ބައެއްގެ މައްޗަށް އެކިއެކި ދަޢުވާ 

ވަކިމީހަކު އިސްތިސްނާކުރުމެއްނެތި، އެއްޙާލަތެއްގައި ތިބި  ،މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރުވަނަ  20
މީގެ އިތުރުން، އުޞޫލަކުންކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ. ފަރާތްތަކާމެދު ޢަމަލުކުރެވެންވާނީ އެއް 

 ފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވި ކ ށް ފާހަގަމަތީގައި 
އްވެސް އިތުރު އެހިނގަމުންދާ ތަޙްޤީޤްތަކެއްހުރިއިރު، މިއަމުރުގެ ސަބަބުން އެފަރާތްތަކާމެދު 

ތަޙްޤީޤް މަރުޙަލާގައި ހުރި  ދޫކ ށްލަންޖެހޭނަމަ،ވަގުތުން މިނިވަންކ ށް  ،ފަރުވާއެއްނެތި
މިއ ފީހުން މަކީ  އަސަރުކުރުމުގެ އިހުތިމާލު އ ތުމައްސަލަތަކުގެ ތަޙްޤީޤަށް މިކަމުގެ ސަބަބުންއެ

 .ކަންބ ޑުވާ ކަމެއްކަން
 

---------------- 


