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 ވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު ދި

 ދިވެހިރާއްޖެ 
 

 ގޮތުގެ ޚުލާސާ  ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު
 
 

  ު2016 >ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ/HC-A/103 
 <ްއިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތ  

   
 <ްއިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތ  

 

 
  ީ365:  ރަޖަބު   48 * ނިމުނު ތާރީޚް>   9365 ޖުމާދަލްއޫލާ :4   ތާރީޚް> ރަޖިސްޓްރ    

 4239  އެޕްީރލް 23                4238  މާރޗް   :2            

 
  ު414ކޯޓުގެ ަނންބަރު  ކްރިމިނަލްޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު> އިސްތިއުނާފުކުރެވުނ/Cr-C/2015  ާޤަޟިއްޔ 
 ެކޯޓު  ކްރިމިނަލްވި ފަރާތް> ނިންމ 
  ެމްރިޒަޓެރަބާވަތް>  މައްސަލައިގ 
 <ް3762464238 * ނިމުނު ތާރީޚް>           2362864237 ހުށަހެޅި ތާރީޚ 
 
 
  :ްމައްސަލަ ބެއްލެވި ފަނޑިޔާރުނ 

 ޢަލީ ސަމީރު ފަނޑިޔާރު        ޢަބްދުއްރައޫފު އިބްރާހީމް ފަނޑިޔާރު      ދީދީ هللاޢަބްދުފަނޑިޔާރު އިސް

 

  މަލްހާރު / މ6ކޮޅުފުށި ދާއިމީ އެޑްރެސް>*  هللاޢިމްރާން ޢަބްދުނަން>  *
 / ކ6މާލެ މ6މުސްތަފާއާބާދު   މިހާރުގެ އެޑްރެސް>*  A048136 * އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު> 

 ދާއިމީ އެޑްރެސް>  * ޕްރޮސިކިއުޓަރ ެޖނެރަލްގެ އޮީފސް* ނަން>   -3
 * މިހާރުގެ އެޑްރެސް>  -* އައިޑީ ކާޑުނަންބަރު>  
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  ެޚުލާޞާ ދަޢުވާގ< 
 

 ނިންމާފަިއަވނީ ކޯޓުން  އެ ޤަޟިއްޔާ Cr-C/2015/414ނަންބަރު ގެ ކޯޓު ކްރިމިަނލްމިއީ 

          ެއދި  ކުރުމަށް އިސްތިއުނާފު ޤަޟިއްޔާ ބުނެ އެޤާޫނީނ އުޞޫލަކާ ޚިލާފަށްކަމަށް  ޝަރުޢީ ނުވަތަ

ހަިއކޯޓަށް ހުށަެހޅުމުން ބެލިަފިއާވ ފަރާތުން ިދވެހިރާއްޖޭގެ  ގެهللاޢިމްރާން ޢަބްދުމަލްހާުރ، މ6 ކޮޅުފުށި / 

  ެވ6ހެޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީ ަރްއދުވާ ފަރާތަކީ ޤަިޟއްޔާގައި ިއްސތިއުނާފު އެެކވ6ެ މިޤަޟިއްޔާ 

 

 
 

  <ްފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައ 

 

 ،ކީއަ ޤަޟިއްޔާ  Cr-C/2015/414ކްރިމިނަްލ ކޯޓުގެ ނަްނބަރު މިކުރެވޭ  އިސްތިއުނާފު  (3

ކުށުެގ  ދައުވާކުރި ޓެރަރިޒަމްގެގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން هللاޢިމްރާްނ ޢަބްދުމަލްހާރު، މ6 ކޮޅުފުށި / 

 މައްސަލަެއއްަކމާއި، 

 23، هللاދުޝަރީޢަތަށް މައްސަލަ ހުަށހަޅަމުން ދަުއލަތުގެ ވަކީުލ ބުނެފައިަވީނ، ޢިމްރާން ޢަބް

ީމާނ ރައީސްކަން ކުރާ ޢަދާލަތު ޕާޓީ އިސްެވޮއެވ، ޔާވެރިކަން ނިންމުްނ" މި ނަމުގަ، ދުވަހު، "އަނި  4237މެއި 

މާލެތެރޭގަ ކުރިއަށް ެގްނދިޔަ މުޒާހަާރގަ، އަިނޔާެވރިކަމަށް ހިތްވަރު ލިބޭގޮަތށް މުޒަހަރާެގ ބައިވެރިްނާނ 

ތިބި މުޚާތަބުކުރުމުން، މުޒާަހރާެގ ބައިވެރިން ފުލުހުން ބަްނދުކޮށްފަވާ ަސރަޙައްދުތަކަްށ ވަދެ، އަަމްނ ބަލަހައްޓަްނ 

ރިަޒމް )ދިވެހިރާްއޖޭގަ ޓެރަ 10/90ފުލުހުންނަށާިއ ޢާންމުންގެ މުދަލަށް ގެއްލުންދީފައިވާތީ، ޤާނޫނު ަނންބަރު 

ްނ ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ަދށު  8އްދާގެ )ކ( ާއ ޙަވާލާދީ، ެއ ޤާޫނނުގެ ވަނަ މާ  4ނާކުރުމުގެ ޤާޫނނު( ގެ މަ

 ޓެރަރިޒަްމގެ ކުށުގެ ދަޢުވާކުރާކަމަށާއި،  ގެ މަްއަޗށްهللاޢިމްރާން ޢަބްދު

ެގ هللاެދންފަހެ، މ6ކޮޅުުފށި / މަލްހާރު، ޢިމްރާްނ ޢަބްދުަފއިަވނީ، "ޤަޟިްއާޔ ނިންމާ އެ

ވަަނ  4237މައްޗަށް ަދުއލަތުގެ ފަރާތުން ދަުއވާކުިރ، ޓެރަރިޒަމުގެ ކުށުގެ ަމއްސަލަ ޝަީރޢަތުން ބެލިިއރު، 

ވަހު ޢަދާލަތު ޕާޓީން އިްސނަަގއިގެން މާލޭަގ ބޭއްވި މުޒާހަރާގަ ބައިވެރިވި ގިަނ ވަނަ ދު  23އަހަރުގެ މެިއ މަހުގެ 

ހުން ބަންދުކޮްށފަވާ ސަރަަޙއްދުތަކަށާ، އެޫނންވެސް ސަރަަހއްދުތަަކށް އެްއވެ، އަަމްނ ޢަދަދެއްގެ ަބޔަކު، ފުލު
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މުޒާހަރާ ިއްނތިޒާމްކުރި ޢަދާލަތު  ބަލަހައްޓަން ތިބި ފުލުހުްނނަށާ، ޢާންުމންގެ މުދަަލްށ ގެއްލުންިދީނ، އެދުވަހުގެ

މުޒާހަރާގެ ބައިވެިރންނާ މުޚާތަުބކޮށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއީުސލް ޖުމްހޫރިއްޔާއާ هللا ޕާޓީގެ ރަީއްސ ޢިމްރާން ޢަބްދު

ދައުލަތުގެ އިސްވެިރންނާ ދިވެހި ަސރުކާރާމެދު ނަފުަރތުއުފެދޭ ގޮަތށާ، ދިވެހި ރައްޔިުތންގެ މެދުގަ ބިރުވެިރކަން 

ގޮތަށް ދެއްކި ވާހަަކތަކުގެ ސަބަބުންކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީއާ، އެފަދަކަމެއް ކުރުމަކީ ޤާނޫނު ަންނބަުރ އުފެދޭ

ވަނަ މާއްާދެގ )ކ( އާއި، ޤާނޫނު ަނންބަުރ  4)ދިވެހިރާއްޖޭގަ ޓެރަރިޒަމް މަާނކުރުމުގެ ޤާޫނނު( ގެ  10/90

ނޑައެޅިގެން ޚިލާފު ޢަމަލަކަށްވާތީއާ، އަިދ  ވަނަ މާއްާދއާ  :ގެ )ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު(  32/2015 ކަ

 32/2015ޤާނޫނު ަނންބަރު އެ ޢަމަލަކީ އެ ދެ ޤާޫނުނގަވާ ފަދައިން ކުށެއްކަމަށްާވތީއާ، މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ 

ކުރި މި ޢަަމލަކީ ޓެރަރިަޒމުެގ هللا ވަަނ މާއްާދެގ ދަށުްނ ޢިމްރާން ޢަބްދު :)ޓެރަރިޒަމް ަމނާކުރުމުެގ ާޤނޫނު( ެގ 

)ދިވެހިރާއްޖޭގަ ޓެރަރިޒަްމ  10/90ޤާނޫނު ނަންބަރު ޢަމަލެއްކުރުމަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ކުށް ކަމުގައިިވަޔސް، 

ކުރި މި ޢަމަލަކީ ޓެރަރިޒަުމގެ ކުށުގެ ޢަަމލަށްވާތީ، ޢިމްރާން هللا ދުމަނާކުރުމުގެ ޤާޫނނު( ގެ ދަށުން ޢިމްާރްނ ޢަބް

)ދިވެހިާރްއޭޖަގ  10/90ާޤނޫުނ ަނންބަރު މި ޢަމަލު ިހންިގއިރު ޢަަމލުކުރަމުން ިދޔަ ާޤޫނނަކީ هللا ޢަބްދު

ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުެގ ޤާޫނނު( ކަމަށް ވާތީާއ، އިސްވެަބޔާްނވެދިޔަ ދެ ޤާޫނުނަގ މިބާވަތުެގ ކުށަްށ 

ނަޑއެޅިފައިވާ ައދަބުގެ ކުޑަމިނާ ބޮުޑމިނުަގ ެއއްެވސް ތަފާތެްއ ނެތުމުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްޫހރިްއާޔެގ  ކަ

)ދިވެހިާރްއޭޖަގ  10/90ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( އަށް ިރޢާޔަތްކޮށް، ޤާނޫނު ނަްނބަރު  ;7ޤާނޫނުައސާސީގެ 

ވާލާދީ، ޓެރަރިޒަމުގެ ކުށުން މ6ޮކޅުފުށި / ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( އާ ޙަ 4ަމނާކުރުމުެގ ޤާނޫނު( ގެ  ޓެރަރިޒަމް

ނޑައަޅާ، މި ކުށުގެ ޢުޤޫބާެތއްގެ ގޮތުން، هللا މަލްހާރު، ޢިމްރާން ޢަބްދު  ޤާނޫނު ަނންބަރު ކުށްވެިރާވކަމަށް ކަ

)ބާރަ(  34ވަނަ ާމއްާދެގ )ށ( ގެ ދަށުން  8)ދިވެހިރާއްޖޭގަ ޓެރަރިޒަމް ަމާނކުރުމުގެ ާޤޫނނު( ގެ  10/90

 ފައިވާކަްނ އެ 666" މައްސަލަ ިނންމާޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކޮށްهللا މުއްދަތަްށ ޢިމްރާން ޢަބްދުއަހަރު ުދވަހުގެ 

 ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތް ިނމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓުން ެއނގެން އޮެވއެވ6ެ

 

 ަފއިަވނީ ކޯޓުން ނިންމާ އެ ޤަޟިއްޔާ  Cr-C/2015/414ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ަނންބަރު  (4

 ފަާރތުން  ގެهللاމ6ކޮޅުފުިށ / މަލްހާރު، ޢިމްރާން ަޢބްދު  ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނެ ުނަވތަ ޤާނޫނީ ުއޞޫލަކާ  ޝަރުޢީ
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ނުކުތާތަކާމެދު ދިވެހިާރްއޖޭގެ  ( ނުކުތާއެއް ާފހަގަކޮށް، އެ ބާރަ) 12ޤަޟިއްާޔ އިސްތިުއާނފު ކުރަމުން  އެ

 ހައިކޯޓުގެ ަޝރީޢަތުގެ މަިޖލިހުަގއި ާވހަަކދައްކާފައިެވެއވ6ެ 

 

 ،ީޒަމް ރި )ދިވެހިާރްއޖޭގެ ޓެރަ 2/32;ބަރު ޤާނޫނު ނަން ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކ

މާއްާދަގިއ ބަޔާންކޮށްަފއި ނުާވ އަިދ ެއ  ވަަނ މާއްދާގެ )ކ( ާއއި ޚިލާފަށް އެ 4މަނާކުރުމުެގ ޤާޫނނު( ގެ 

މާއްދާގެ ދަށުން ކުްށ ސާބިތުާވ ކަމަށް  ޤާޫނުނގައި ތަޖުރީމްވެްސ ކޮށްފައިުނާވ ކުށެއްެގ މައްޗަށް އެ 

ނަޑއަުޅއްވަ   ބުނެ ހުަށހެޅި ނުކުތ6ާ ށްކަމަށްވަނަ ާމއްާދެގ )ހ( އާއި ޚިލާފަ ;7ނީ ާޤނޫނު ައސާީސގެ ކަ

 

 ،ީވަނަ ާމްއާދެގ  73ޤާނޫނުައސާސީގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުްމޫހރިއްޔާގެ ދެވަނަ ނުކުތާއަކ

 ނުކުތ6ާ ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅިސާބިތުެވފައި ނުވާ ށް ކުށް)އ( ގައި ަބޔާްނވެފައިވާ މިންަގނޑަ

 

   ،ީيزول ال اليقين" އެއްކަމަށްވާ އިސްލާމީ ަޝރީޢާގެ ާޤއިދާ ތިންވަނަ ނުކުތާއަކ 

ފަދައިން ޔަީޤންކަމާއެުކ ސާފު ނަްއޞުން ފެްނނަން އޮތް ކަމެއް ޝައްކަކުން ނުވަތަ ެއހެްނ ގައިވާ  "بالشك

ހުއްޖިްއޔާތު ވެއްިޓގެްނ ުނާދެނ މީހަކު އެެހްނ ގޮތަކަށް ާމނަކުރުމަކުްނ ސާފު ަނއްޞުން ފެންނަން އޮތް އޮތުމުގެ 

 ަކމަށް ބުނެ ުހށަހެޅި ނުކުތ6ާަފއިވާކަމަށް ބުނާ ޤާއިދާ ޚިލާަފށް މައްސަލަ ނިންމާ

 

  ،ީކީރިތި ޤުރުާއންގެ ދެ އާޔަެތއްކަމަށްވާ،ހަތަރުވަނަ ނުކުތާއަކ "

މާނައަކީ؛ އެއްވެްސ މީހަކު އެެހންމީހަކު ކުާރ ފާފައިގެ ިޒންމާ އުފުލާކަށް ( 37-)އަްލ އިސްރާ  

މާަނީއ؛   (4:8" )"ނުޖެޭހނެއެވ6ެ އަދި 

މައްސަަލ  ވާގޮތަށް ޚިާލފު ަކނަޑއެޅިގެން ދެާއޔަާތއިމިގެ ޖަޒާ ވަީނ އެމީހަކަެށެވ6 ކަމެއްުކރި ކުއެމީހަ

 ަކމަށް ބުނެ ުހށަހެޅި ނުކުތ6ާނިންމާަފއިވާ
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 ،ީހެިކން  ހުށަހެޅި  ދިފާޢުގައި ފަރާތުން ދަޢުވާލިބޭ ފަސްވަނަ ނުކުތާއަކ 

ނިޑޔާރަށް  ބަލާ މަްއސަލަ ހާމެދުބައެހެކި  ނެތިކުރުމެއްޙާޟިރު  ޭޖގެ ދިެވހިާރއް ަކމަށް ުނނިންމޭނެ ގޮތެއް  ފަ

ޟިއްޔާއިން ަކނޑައަާޅވާފަިއާވ އުޞޫލާއި ޚިލާފަށް މައްސަލަ ޤަ SC-A/36/2011 ަނންބަރު ކޯޓުގެ ސުޕްރީމް

 ނުކުތ6ާ ނިންމާަފއިވާަކމަށް ބުނެ ުހށަހެޅި

 

  ،ީނިޑޔާުރންގެ ) 4232/35 ނަންބަރު ޤާނޫނު ހަވަނަ ނުކުތާއަކ  ;4 ގެ ( ޤާނޫނު ފަ

 ނިންމާފަިއާވކަމަށް ބުނެ ުހށަހެޅި ނުކުތ6ާ މައްސަލަ  ޚިާލފަށް ނަންބަރާއި ވަނަ 5 ާމއްާދގެ  ވަނަ

 

  ،ީަވނަ  49 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ހަތްވަނަ ނުކުތާއަކ 

 ކަމަށް ބުެނ ހުށަހެޅި ނުުކތ6ާ ނިންމާަފއިވާ މައްަސލަ ިޚލާފަށް މާއްދާއާއި

 

  ،ީަވނަ  54 ގެޤާނޫނުައާސސީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ އަށްވަނަ ނުކުތާއަކ 

  ނިންމާަފއިވާކަމަށް ބުެނ ހުށަހެޅި ނުުކތ6ާ މައްަސލަ ިޚލާފަށް މާއްދާއާއި

 

  ،ީަވނަ  64 ގެޤާނޫނުއަާސސީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ނުވަވަނަ ނުކުތާއަކ 

 ނިްނމާފައިވާކަމަްށ ބުނެ ހުށަެހިޅ ނުކުތ6ާ މައްސަލަ ޚިލާފަށް ާއއި( ށ) އާއި( ހ) މާއްދާގެ

 

 ަދެއްކި  ދުަވހު  ވަނަ 4237 މެއި 23 هللاޢަބްދު  ޢިމްރާންވަނަ ނުކުތާއަކީ، ދިހ 

ފް ވަނަ މާއްދާއާއި ިޚލާ :)ޓެރެރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާޫނނު( ގެ  4237/54 ަނންބަރު ާޤނޫނު ވާހަކައަކީ

ނަޑައޅާ  )ހ( އާިއ  ވަނަ މާއްދާގެ ;7 ގެޤާނޫނުައސާސީ  ިދވެހިރާއްޖޭގެ ުޖމްހޫރިއްޔާގެފައިވަނީ ޢަމަލެއް ކަމަށް ކަ

 ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތ6ާޚިލާފަށް ކަމަށް
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  ،ީ414 ނަންބަރު ކޯޓުގެ ކްރިމިނަލްއެގާރަވަނަ ނުކުތާއަކ/CR-C/2015 

ވަނަ މާއްދާއާއި ިޚލާަފްށ  42ެގ ާޤނޫުނއަާސސީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުްމހޫރިއްޔާގެފައިވާ ޙުކުމަކީ ށްޤަޟިއްޔާގަިއ ކޮ

 ޙުކުމެއްަކމަށް ބުނެ ުހށަހެޅި ނުކުތ6ާ އެއްގެ ަމއްޗަށް ބިނާވެަފއިވާކޮށްފައިވާ ދަޢުވާ

 

  ،ީ414 ނަންބަރު ކޯޓުގެ ކްރިމިނަލްބާރަވަނަ ނުކުތައަކ/CR-C/2015  ޤަޟިއްޔާަގިއ

ނޑައަޅާ ތިން ާޤޟީންގެ ބެންޗަކުން ކަމަށް ޝަރީޢަތްކުރާނީ ްޗ ބެން ފައި ަވިނކޮށް އެކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކަ

އުޞޫލާިއ  4237/3ފައިވަނީ ކްރިމިނަްލ ކޯޓުގެ ެރގެން ޝަރީަޢތް ކޮށްެއންމެ ާޤޟީއެއް ހު ފަހުން އުވާަލއި،

 ކަމަށް ބުނެ ހުށަެހިޅ ނުކުތ6ާޚިލާފަށް 

 

މައްސަލައާ ުގިޅގެން ދިވެިހރާއްޖޭގެ ަހއިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިުހގައި ދެފަރާުތްނ  މި (5

ގެ ޝަރީޢަތް ިނމުުނ ޤަޟިއްޔާ  Cr-C/2015/414ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންަބރު ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާިއ 

މައްސަލައާ ގުޅޭ ލިޔެކިުއްނތަކަށް  މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން ަޝީރޢަތަށް ހުށަެހޅިފައިވާ މި މި ގޮތުގެ ިރޕޯަޓށާއި،

 ބަލާއިރު، ައްނނަިނވި ކަންތައްތައް ފާހަގަުކރެވިފަިއވެއެވ6ެ

 

 Cr-C/2015/414ކްރިިމަނލް ކޯޓުގެ ަނންބަރު އިސްތިުއނާފުކުރެވޭ )ހ( ފުރަތަމަ ކަމަކީ، 

ަފނިޑޔާރުންގެ ޕެނަްލގައި ތިިބ ދެ އެ މައްސަލާގެ ޤަޟިއްޔާ ްކރިމިނަލް ޯކޓުގައި ިހނގަމުންދިަޔއިރު، 

ނިޑޔާރަކު، އިސްިތއުާނފުގެ މި މަރުހަލާަގިއ ދިެވހިރާްއޖޭގެ ަހއިޯކޓުގެ  ބެންޗުގަިއ ަފނިޑޔާރުންގެ ފަ

އެންމެ ަރނގަޅު ގޮތް ޫނންކަމަށާއި، ކްރިމިނަލް ޯކޓުގައި މަްއަސލަ ހިނގަުމންދިޔައިރު ުބެނވުނު  ިރވުމަކީ ބައިވެ

ނިޑޔާުރްނ އެ މަްއސަލާގަިއ ޝާިމލްވެފައިވުމުްނ ކޮންމެެވްސ ވަރަކަށް މައްސަލާގައި  މަޝްވަރާުކރެވިފަިއ  ފަ

ނޑައަޅަިއދިނުމަށް އެިދ އެ އެކަން ާފހަަގކޮށް، ވެ ހުްނނާނެތީ / މަލްހާރު، ޢިްމރާްނ މ6ކޮޅުފުށިކަމާ ދޭތޭރޭ ގޮތެްއ ކަ

 ގެ ފަރާތުން އިުޖާރއީ ނުކުތާެއްއ ފާހަގަކޮށްފަިއވާކަމާއި،هللاޢަބްދު

ހިނގަުމންދިޔައިރު، ިތްނ  ހުށަހެޅިފައިމިވާ މައްސަލާގެ ޝަރީޢަތް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި

ނިޑޔާުރންެގ ބެންޗަކުްނ ބައިވެރިެވ މަ އްސަލާެގ އަޑުއެހުެމއް ބާއްވާަފއިވަނީ ެއްނމެ ޝަރީޢަތުެގ ފަ
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ދަޢުވާ ޕްޮރިސކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން މަޖިލިހެއްގަިއކަމަށާއި، ބުނެވުނު ަޝީރޢަތުގެ މަޖިިލހުަގއި 

ރަްށ ަދއުާވއަށް އިންކާރުކުރުމުެގ އިތުރުން، މައްސަަލ އިތުގެ ފަރާތުން هللاޢިމްރާން ޢަބްދު، ހުށަހަޅުމުން 

ދިރާސާކުރުމަްށފަހު ޖަވާބުާދރީވުމަށް ފުުރޞަތަކަށް އެދިފައިވާކަމަާށއި، އަދި ޝަރީޢަތް ިނމެންދެން ޢިމްރާން 

ދައުަލުތްނ  ބަންދުގައި ބެެހްއޓުމަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުްނ އެދުމުން ބުނުވުނު ޝަީރޢަތުގެ މަޖިލިހުަގއިهللا ޢަބްދު

ދައުވާ ހުށަެހޅުްނ ފިޔަަވިއ ެނވުުނ ޝަރީޢަތުެގ އަޑުެއހުުމަގއި، ައދި ބުިނންމާފަިއާވކަމަށާއި،  އެދުުނ ގޮތަށް 

 ށްފައިވާކަމާއި، އަދި ެއކަމަށް މައްސަލާގެ މައުޟޫއަށް ވާހަކަދެކެވިފައިނުވާކަމަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ފާަހަގކޮ

 ާވކަމާއި،ނު ފައިއިންާކރުކޮށްގެ ފަރާުތންެވސް هللاޢިމްރާން ޢަބްދު

ކަްށ ރިޢާޔަތްކޮށް، އިސްތިުއނާފުކުރެވޭ ަމއްސަލަ އްތަރެވުނު ކަންތައެހެންކަމުން، އިސްވެ ާފަހގަކު

ކްރިމިނަލް ޯކޓުގައި ބެލުުމގައި ތިން ަފނިޑޔާުރންގެ ޕެނަލްއަކުން ބައިވެިރވި، ިއޝާރާތްކުރެޭވ އެ އަޑުއެުހމުަގިއ 

އިޖުާރއީ ނުކުތާއަީކ މިހާރު ިއސްތިުއނާފުކުރެވޭ ިމ  ބުނެވުނުއެ މަްއސަލަ ބަލާަފއިުނވާތީ، މަޢުޟޫއީގޮތުން 

ފާހަގަޮކްށ  ކަމަށް ނުފެްނަނކަންެހއްމައްސަލަ ިދވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުަގއި ކުރިއަށް ެގްނދިއުމަށް އޮްތ ހުރަ

 ްނމާފައިވާކަމެެވ6ނި  ގެ ަމޖިލީހުންަފނޑިޔާރުންބެއްލެވި ކުރިން  މައްސަލަ ކުިރއަށް ގެންދިުއމަށް މި މައްސަލަ

 

 ަކން ިހނާގދިޔަގޮތަށް ރިޢާަޔތްކުރިއިރު، ހުށަހެޅިފައިމިވާ ަމއްސަލާގައި )ށ( ދެވަނަ ކަމަކީ، 

ގެ މައްޗަްށ ކޮށްފައިވާ هللاޢިމްރާން ޢަބްދުއިސްތިުއނާފުކުރެވޭ މަްއަސލާގައި ދައުަލތުން، 

މީނާ ރައީްސކަން ކުރާ ޢަދާލަުތ  ދުވަހު، "އަިނޔާެވރިކަްނ ނިންމުން" މި ނަމުގަ، 4237މެއި  23 ދަޢުވާއަކީ،

ަހރާެގ ޕާޓީ އިސްވެޮއވެ، މާލެތެރޭގަ ކުރިއަްށ ގެްނދިޔަ ުމޒާހަރާގަ، ައނިޔާވެރިކަމަށް ހިތްވަުރ ލިބޭގޮތަށް މުޒާ 

ބައިވެިރންނާ މުޚާތަބުކުރުމުން، މުާޒހަރާގެ ބައިވެިރްނ ފުލުހުން ަބންދުކޮށްފަވާ ސަރަޙައްދުތަަކށް ވަދެ، ައމަން 

 10/90ތިބި ފުލުހުންނަށާިއ ޢާންމުންގެ މުދަލަށް ެގއްލުންދީފައިވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަުރ  ބަލަހައްޓަން 

ަވަނ  8ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( އާ ޙަވާލާދީ، އެ ޤާޫނނުގެ  4)ދިވެހިާރއްޖޭަގ ޓެރެރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާޫނނު( ގެ 

 މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަުށން ޓެރަރިޒަްމގެ ކުށުގެ ދަޢުވާަކމާއި،

ޢަދާލަތު ޕާޓީން އިްސނަަގއިެގްނ  ގައި، 4237މެއި  3އި ިނންމާަފއިަވނީ، އެ ޤަޟިއްޔާގަ

މާލޭގަ ބޭްއިވ މުޒާހަާރަގ ބައިވެިރިވ ގިނަ ޢަަދދެއްެގ ބަޔަުކ، ފުލުހުްނ ބަންދުކޮށްފަާވ ސަރަޙަްއުދތަކަށާ، 
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މުދަލަށް ގެއްލުންިދނީ، އެޫނންވެސް ސަރަަހއްދުތަަކށް އެއްވެ، ައމަން ބަލަހަްއޓަން ތިބި ފުލުހުްނނަށާ، ޢާންމުންގެ 

މުޒާހަރާގެ ބައިވެިރންނާ هللا އެދުަވހުެގ މުޒާހަރާ އިންިތޒާމްކުރި ޢަާދލަތު ޕާޓީެގ ރައީސް ިޢމްރާން ޢަބްދު 

މުޚާތަބުކޮށް، ދިވެިހރާްއޖޭގެ ރަީއުސލް ޖުމްހޫިރއްޔާއާ ދަުއލަތުގެ ިއސްވެިރންނާ ިދވެހި ސަރުާކރާމެދު 

ންގެ މެދުގަ ބިރުވެރިކަން ުއފެދޭގޮތަށް ެދއްކި ވާހަކަތަކުގެ ސަބަބުންަކމަށް ނަފުރަތުއުފެޭދ ގޮތަށާ، ދިެވހި ރައްޔިތު 

)ދިވެހިރާއްޖޭގަ ޓެރަރިޒަްމ  10/90ޤާނޫނު ނަންބަރު  ކުރި މި ޢަމަލަކީهللا ޢިމްރާްނ ޢަބްދުޤަބޫލުކުރެވޭީތއާ، 

هللا ޢިމްރާން ޢަބްދު ވާތީ، ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( ގެ ދަށުން ޓެރަރިޒަމުގެ ކުށުގެ ޢަމަލަށް 4މަނާކުރުމުގެ ޤާޫނނު( ެގ 

ނޑައަޅައްޖެ ކުށްވެރިވެ  )ދިވެހިރާްއޖޭަގ  10/90ކުށުގެ ޢުޤޫބާތެއްގެ ގޮތުން، ޤާނޫނު ަނންބަރު  އެ، އި ކަމަށް ކަ

)ބާރަ( އަހަރު ުދވަހުގެ މުއްަދތަށް  34ވަނަ ާމއްާދެގ )ށ( ގެ ދަށުން  8ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

 ކަން ެއނެގްނއޮްނނަކަމެެވ6ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކޮށް هللا ޢަބްދުޢިމްރާން 

 

ޤަޟިއްާޔަގިއ  CR-C/2015/414ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ަނންބަރު  )ނ( ތިންވަނަ ކަމަކީ،

ނަޑއަޅާފައި ވަނިކޮށް އެ ބެންޗް  ޝަރީޢަތްކުރާނީ ތިން ާޤޟީންގެ ެބންޗަކުން ކަމަްށ ކްރިމިނަްލ ކޯޓުން ކަ

 4237/3 ނަްނބަރުއުވާަލއި، ފަހުން ެއންމެ ާޤޟީއެއް ހުެރގެން ޝަރީަޢތް ކޮށްފައިވަނީ ކްރިމިނަްލ ކޯޓުގެ 

ތަނާޒުްލވުމާިއ ޢަމަލުކުރާެނގޮތުެގ އުޫޞުލ(  ތަްޙވީލުކުރުމާއި، މައްސަލައިން)މައްސަލަ ަޙވާލުކުރުމާއި، ނެގުާމއި، 

 ގެ ފަރާތުްނ ފާހަގަކޮށްފަިއވާ ނުކުާތއަްށ ރިޢާޔަތްކުރިއިރު، هللاޢިމްރާން ޢަބްދުށް ކަމަށް ބުނެ ޚިލާފައާ 

)މައްސަލަ ޙަވާލުކުރުމާއި، ނެގުާމިއ،  4237/3 ަނންބަރު  ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ   

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ކޯޓަށް ހުށަެހޭޅ ަތނާުޒލްވުމާއި ޢަމަުލކުރާނެގޮތުގެ އުޞޫލު(  ރުާމއި، މައްސަަލއިންތަޙްވީލުކު

ނަޑއެޅުމާއި ހިނގަމުްނާދ މައްސަލާެގ ބެންޗް ެއކުލަވާލުމާއި މައްސަލަ ެނގުމަކީ ، މައްސަލަތަުކެގ ބެންޗް ކަ

ބާރުތަކުގެ ތެރޭގަިއ ހިމެނޭކަމެއްކަން ބުެނވުނު އުޫޞލަށް ބެލުމުްނ އިސްގާޟީއަްށ ލިބިގެްނާވ 

ޤަރާުރްނ އޭގެ ކުރިްނ މައްސަލަ ބެލުަމްށ   Cr-C/2016/001ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު އެނގެންޮއންަނއިރު، 

ނަޑއަޅާފައިވާ މަޖިލިްސ އުވާލައި ަމއްސަލަ ބެުލމަށް އެހެން ޤާޟީއަކު ަހމަޖައްސާފަިއާވކަން   ިއރު،އެނގޭ ކަ

 4237/3ކޯޓުެގ ަނންބަރު  އެޤަޟިއްާޔ ބެލުމުގަިއ  CR-C/2015/414ކްރިމިނަލް ޯކޓުގެ ނަންަބރު 



 HC-A/103/2016 ޚުލާސާޟިއްޔާ ނިމުުނ ގޮުތެގ ޤަ

 5538693ފެކްސް> ، ;554724ފޯން> ، ދިވެހިރާއްޖެ، މާލެ، އާބުރުޒުހިނގުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް
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 )މައްސަލަ ަޙވާލުކުރުމާއި، ނެގުާމއި، ތަްޙވީލުކުރުމާއި، މައްސަލައިން ތަނާޒުްލވުމާިއ ޢަމަލުކުރާެނގޮތުެގ އުޫޞުލ(

 އަށް ބުނެެދިވފައިުނވާކަމާއި، هللاމްރާން ޢަބްދުކުންކަން ޢިޮކންޮގތަ  ލާފްވެފަިއވަނީޚިއާ 

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ދިފާުޢގައި ހުށަހެޅި ހެކިން ޙާިޟރުކުރުމެއްނެިތ އެހެކިބަހާމެުދ މީގެއިތުރުން، 

ނޑިާޔރަށް ގޮެތްއ ުނނިންޭމެނ ކަމަށް ިދވެހިާރއްޖޭެގ ސުޕްރީްމ ކޯޓުގެ ނަންަބރު     މައްސަލަ ަބލާ ފަ

2011/SC-A/36 ްަކނޑައަާޅވާފަިއާވ އުޞޫލާއި ޚިލާފަށް މައްސަލަ ނިންާމފައިވާކަމަށް ބުނެ  ޤަޟިއްޔާއިނ

  ފާހަގަކޮށްފައިވާކަމާއި،ގެ ފަރާުތން هللاޢިމްރާން ޢަބްދު

ިއ ޝަފަހީ ހެކީގެ ހެކިބަހަށް ބަލަދައުލަތުގެ ފަރާތުން ހުަށހެޅި ހެކިތަކަާށއި އަދި ޚާްއޞަކޮށް 

ހުށަަހޅަންޖެހޭކަމަށް ފާހަގަކުރެވުމުން އެކަން ކްރިމިނަލް ކޯާޓއި އަިދ  ގެ ފަރާތުން އިތުަރށް ހެކިهللاޢިމްރާން ޢަބްދު

ނޑިާޔރުެގ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް ހެކި ހުށަހެޅުމަްށ ތަކުރާރުކޮށް ދެފަހަރެއްެގ މަތިން ލިުޔުމްނ  މައްސަލަ ބަލާ ފަ

ފޯމު މެދުވެރިކޮްށެވްސ  ވާއެދިފައިވާކަަމށާއި، އަދި ކޯޓުގެ އެދުމުގެ މަތިން ެހކިހުށަހެޅުމަްށ ޙާއްޞަކުރެވިފައި 

ނަމަވެސް، ތާަގއި ިއތުރަށް ފާަހަގކޮށްފައިވީގެ ފަރާތުން ިމ ނުކުهللاފައިާވކަމަށް ބުެނ ޢިމްރާން ޢަބްދުޅާހަ ހުށަ

ެއއްެވސް ހެއްެކއް  މިނިޓްގެ( ިއެގ އިތުރުން 7ވާހަކަ ) ދެއްކިهللا މުޒާހަރާ ފެުށމުގެ ކުރިން ޢިމްރާން ޢަބްދު

އާ ޤަޟިްއޔާ CR-C/2015/414ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  އިސްތިއުނާުފކުރެވޭ ވާކަމަށް ނު ހުށަަހޅަން ޭބނުން 

ގެ ފަރާުތްނ هللاގައި ބޭްއވުުނ ޝަރީޢަތުެގ މަޖިލިހުަގިއ ޢިމްރާން ޢަބްދު 4237އޮކްޓޯބަރ  35ގުިޅގެން 

ޖެނުައީރ  49 ގެ ފަރާތުން ޝަފަހީ ހެކި ހުށަެހޅުމަށް އެދިهللاމްރާން ޢަބްދުއެެހންަނމަވެސް، ޢިބުނެފައިވާކަާމއި، 

ފޮނުވާފަިއާވކަން ެއނެގްނއޮތްއިރު، ެހކި ހުށަހަަޅްނ ބޭނުްނވަީނ ކޮން  ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ސިޓީ ގައި 4238

 ފަހުން ބޭއްވުނު  އަދި އޭގެ ގެ ފަރާތުން ބުނެީދފައިވާނުވާކަާމއި، هللاޢިމްރާން ޢަބްދުކަމެއް ސާބިތުކޮށްދިނުމަށްކަން 

ހެކި ހުށަެހޅުމަށް ބޭުންނވާކަަމްށ ގެ ފަރާތުްނ هللاޢިމްރާން ޢަބްދު ވެސްއެއްވެސް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިހެއްގައި 

 CR-C/2015/414ިއސްތިުއނާފުކުރެވޭ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ނުވާކަން އެނެގްނއޮތުމުން، ބުނެފައި

ޤަިޟްއޔާާއ  SC-A/36/2011ެވހިރާްއޖޭގެ ުސޕްީރމް ކޯޓުގެ ނަންބަުރ ޤަޟިއްާޔ ނިންމާަފއިަވީނ ދި

 ކަމަށް ބެލެވެންނެތްަކމެވ6ެ ޚިލާފަށް

 



 HC-A/103/2016 ޚުލާސާޟިއްޔާ ނިމުުނ ގޮުތެގ ޤަ
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ގައި ޢަދާލަތު ޕާޓީން މޯްލޑިވްްސ ޕޮިލްސ  4237އެޕްރީްލ  ;4 ވަނަ ކަމަކީ،ހަތަރު ( ރ)

ސިޓީއަްށ ބަލާއިރު، އަދާލަތު ޕާީޓއާިއ  AP/MIS/2015/86ސަރވިސްއަްށ ފޮނުވި ެއ ޕާޓީގެ ަނންބަރު 

ވާ ހުކުުރ ދުވަުހ ާރަވއިެގން، ސުްލޙަވެިރ  4237މެއި  3އެމްޑީޕީ އަިދ ގުޅިަފއިވާ އެެހނިހެން ަފރާތްތަކާއެކު 

)ޞުލްޙަވެރިކަމާެއކު އެއްެވއުުޅމުެގ  1/2013އެއްވުމެއް ބޭއްވުމަށް މަަސއްކަތްކުރަމުްނދާތީ، ޤާޫނުނ ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން ނޯޓިސްޭދކަމަށާއި، ބުެނވުުނ ސިީޓަގއި ެއއްުވްނ ބާއްާވ  ;4ެގ ޤާނޫނު( ެގ މިނިަވންކަމު

ގަޑިއިުރ ވަންދެން ެއއްުވްނ  ;ޖަހާއިރުކަމަށާއި،  5ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ މެްނދުރު  4237މެއި  3ވަގުތަކީ 

ގުތަަކކީ މަޖީދީމަގާއި ބޮުޑތަކުރުފާނު ދިގުދެމިދާނެަކމަށް ޤަބޫުލކުރެވޭކަމަށާއި، އެއްވުުމަގއި ބޭނުންުކރާ މަ

މަގުކަމަށާއި، އެްއވުްނ ިއްނތިޒާމްކުރާ ަފރާތަކީ ޢަދާލަތު ޕާޓީކަމަށް ބަޔާންކޮށް ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް ިޢމްރާްނ 

 ފޮނުވާފައިވާަކން ފާަހގަކުެރވޭކަމާއި، ސިޓީ ސޮއިކޮށް هللا ޢަބްދު

            ސްގެ ނަންަބރު ބުނެވުނު ސިޓީގެ ޖަވާބުަގއި މޯލްޑިވްްސ ޕޮލިްސ ސަރވި 

171-F1/PRIV/2015/861 (52  ްސިޓީގަިއ ޙަވާލާދެވޭ އެްއވުމަށް ެއދުމުގައި ހަަމއެކަިނ 4237އެޕްރީލ )

ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް ސޮއިކޮށް އެުދމުގެ ބަދަލުަގއި ޕާޓީގެ ކަމާބެހޭ މަޖިލިހުން ަކނޑައަޅާ އެ ފަރާތްތަކުގެ 

ނޯިޓސް ފޮނުވުަމށް އަްނގާފައިވާކަން ފާަހަގކުރެވޭކަމާއި، އެހެންނަަމެވސް،  ސޮޔާއެކު ެއއްވުން ބާއްވާނޭކަމުގެ

ބުނެވުނު ފަަދ ލިޔުމެއް ުމޒާހަރާގެ ކުރިން މޯލްޑިވްްސ ޕޮލިސް ސަރވިްސއާ ިހްއސާކޮށްފައިވާކަން މި މައްަސލަާއ 

 ެގ ނަުމގައި ާމލޭަގއި  ގައި "މޭޑޭ" 4237ެމއި  3ގުިޅގެން ުހަށހެޅުނު ިލޔުްނތަކުން ެއނެގންެނތްކަމާއި، އަދި 

ބޭއްވުނު މުާޒހަރާަގއި ޢަާދލަތު ޕާޓީ އިސްކޮށް ޙަރަކާތްތެރިވުމާ ގުޭޅގޮތުން ެއ ޕާޓީގެ މަޝްވަރާ މަިޖލިހުެގ 

(  4237މެއި  36) AP/MIS/2015/138ބައްދަލުވުެމްއ ބާއްވާފައިނުވާކަމަށް ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ނަންބަރު 

 ްނގާފަިއވާކަން ފާަހަގކުރެވޭކަމާއި،  ސިޓީން މޯލްިޑވްސް ޮޕލިްސ ސަރިވސްައށް އަ

ގައި މާޭލގައި  4237މެއި  3ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ނަމުގަިއ ދީފައިވާ ނޯޓިސްއާ އެއްގޮތަށް 

މުޒާހަރާއެއް ބާއްވާފައިވާކަން އެނގޭކަާމއި، ބުެނުވުނ މުޒާަހރާަގިއ މުޒާަހރާެގ ބައިވެިރންނާ މުޚާތަބްކޮށް ޢިމްރާން 

ދައްކާފަިއާވ هللا ކޮށް ޢިމްރާން ޢަބްދުވާހަކަދައްކާފަިއވާކަމާއި، މުޒާހަރާގެ ބައިވެިރންނާ ުމޚާތަބްهللا ޢަބްދު

ވާހަކަތަކަށް ަބލާއިރު،  "666އަުޅަގނޑުެމްނ އެއްވެ މި ިތބީ އަނިޔާވެިރކަން ނިންަމނ66ް އަޙްމަދު ައދީބު ބައްލަވާ! 
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666 އާދެ! ުހމާމް ބުނީ ތެދެއް! ހުމާމް ބުނީ ޑޮކްޓަރ އަފްރާޝީމް ޝަހީދުކުރި މީހުން ެއންމެ ރަނގަަޅްށ 

ޔާމީާނިއ އަޙްމަދު ައދީބާ ދެމީހުންނަށ6ޭ އެ ެދ މީހުންނަށް އެނގޭނެޔޭ!66 އާދެ! މި ޤައުމުަގ އެނގޭނީ ރަީއސް 

ތިބި އެންމެ ބޮޑު ދެ ައިނޔާވެރިން ިމ ދެމީހުންނަީކ! އަުޅަގނުޑމެން އެނމެން މި ތިީބ މި އަިނާޔެވރިކަމާ 

ބަހުރިތޯ؟ ތައްޔާރުތޯ؟ އެއްވެސް ބޭފުޅަުކ ހިްތަވރު އެ؟ ދެކޮޅަށ6666ް ައނިޔާވެރިކަން ނިންަމން! ތިބޭފުޅުން ތަްއޔާރުތޯ

، ފަހަތަށް ޖެހިަވޑައިުނަގްނނަާވތި! ހިތްވަރާެއކުގައި ކުރިައށް ވަޑަިއަގންނަވާތި! އާދެ! އަޅުަގނޑުެމންގެ މި ޤަުއމަކީ

އަހަރު ކުރިްއސުރެ މިނިަވްނ،  4722ގެ ރަޙްމަތްފުޅުން މީގެ هللاއަުޅަގނޑުެމންގެ މި ލޮބުވެތި ވަޠަނަީކ 

ޞުލްަޙެވރި ޤައުެމއް! އަުޅަގނުޑމެން މި ޤައުުމ  ،ލު، ޝަރަފްެވރި، އިއްޒަްތތެރި، އަމާން މުސްތަޤިއް

ދަމަހައްޓަމުްނ އައީ އެގޮތުގައި! މި ަޤއުމު ކުރިއަްށ މި ދަނީ ެއ ގޮތުގައި! އަުޅަގނޑުެމންގެ ައްނނަްނ ޮއްތ 

ންގެ ވާޖިބެއް! އެ ގޮތުަގއި މި ޤައުުމ ޖީލުތަކަށް މި ޤައުމު އެ ގޮތުަގއި ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ތި ލޮބުވެތި ރައްޔިތު 

ތައްޔާރުތޯ ެއކަން  ؟ފޯރުކޮށްދިނުަމކީ ތި ލޮބުވެތި ރައްޔިުތންގެ ވާޖިބެއް! ތައްޔާރުތޯ ެއކަން ކުރަން! ތައްޔާރުތޯ

އަނިޔާވެރި ސަުރކާރެއްގެ ކިަބއިްނ  އަުޅަގނުޑމެން ައްނަނންޖެުހނީ  ދަންަނަވންތޯ؟ މިއަދާ ހަަމައށް…ކުރަން! 

ކަމަކަށްފަހު ކަމެއް ފެއިލްވެގެން އައިސް ކާނަލް  …ވޭނެ އެްއޮގތެއްެވސް ނެިތގެން އަުޅަގނޑުެމންނަށް ަސލާމަތްވެ

ނާޒިމްގެ މަްއސަލަ ޖެހުމާ ހަމައަށް ައުޅަގނޑަށް ެއނގިއްޖެ، ަޔީޤންވެއްޖ6ެ މި ސަރުކާރުަގއި ރަނގަޅު ެއއްވެސް 

ތަކަްށ އޯާގވެރިކަެމްއ ރައްޔިތަކަށް ހެވެއްނެތްކަނ6ް ރައްޔި ނިޔަެތއް ެނތްކަނ6ް އިޚްލާސްތެރިކަމެްއ ނެތްަކނ6ް

އާދެ! މި ަމއްސަލާގަިއ ިދރާސާކޮށް ބެިލ ބެލުމުން ަކނަޑއެޅިގެން ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގުނީ ިމ  …ނެތްކަން 

މައްސަލާގަ ސީދާ ީސާދ މިކަން ކުީރ އަޙްމަދު ައދީބާއި ޙުަސއިްނ ވަޙީާދ ދެމީހުންކަނ6ް އާދެ! ިމައދު މި 

ހުންގެ ކަންތައް ތި ބޭފުޅުން ނިންމަންވާނެ ިއނޭގތޯ؟ މި ދެ ބޭފުޅުން ެގއަްށ ފޮނުަވންާވެނ! އަޙްމަދު އަދީބާިއ ދެމީ

ގެ މައްަޗށް ޝަރުޢީގޮތުން ކުރަްނޖެހޭ ހުރިާހ މަރުހަލާއެްއ ގެންދިއުުމެގ ޒިންމާއެްއ އޮީތ ސައިން ަވޙީދުޙު

ކްޓަރ އަފްރާޝީމް ޝަީހދުކޮށްލިތާ ާގތްަގނޑަކަށް ދެ މިއަދު ޑޮ  666666ތިބޭފުޅުންގެ އަތުގައ6ި ަތްއޔާރުތޯ؟ 

އަހަރެއްހާ ދުވަްސވާއިުރަގިއ ހުމާމް އެ ބުނި ފަދަިއްނ އެންމެ ަރނަގޅަށް އެނގޭީނ ރަީއްސ ޔާމީނާ އަްޙމަދު 

ލަ ހަްއލުކުރުމަށް އަދީބަށ6ް މިައދާ ހަމައަށް ޑޮކްޓަރ އަފްރާޝީމްގެ މަރުގެ މަްއަސލަ ތަޙްޤީޤުޮކށް އެ މަްއސަ

އިޚްާލްސތެރިކަމާއެކު އެއްވެސް ަކމެއް ކޮށްފަުނވ6ޭ އެހެންަކމުން، މި ޤައުމުގެ ރަްއިޔތުންގެ  ސް ޔާމީންރައީ
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ލޭއޮހޮުރިވގެްނ ދާއިރުަގއި އެ ލޭގެ ޙަްއޤު ހޯދާ ުނޭދ ވެރިއަކީ ުހރެިވގެްނވާނެ މީހެްއނޫން އިނގޭތޯ؟ އެ މީހަކު 

ހުރެޭވީނ އަޅުަގނުޑމެން ހަތަުރ ޕާޓީެގ ނުުހްނނާނެ އިނގޭތޯ؟ ރައީސް ޔާމީނަށް ދެްނ ވެރިކަމުަގ 

ާއދެ! 66ރިްޟވާަންށ   ލީޑަރުްނާނއެކުގައި އިށީނެދ ސުލްޙައިެގ އެއްބަސްުވމެއްަގއި ޮސއި ކުރުމަށްފަހުަގއ66ި

ވީގޮތް ބުނެިދނުމަށް ޕޮިލްސ ވަނީ ނުކުެޅދިފ6ަ ޕޮލިްސއަށް ެއނގޭ ވީގޮްތ6 ޕޮިލހުގަ އެބަހުރި ރިޕޯޓްތައ6ް ޮޕލިހުަގ 

ުޙޤީޤ6ު އެކަމަކު މި އަިނޔާެވރި ސަރުކާރުން އަޙްމަދު އަދީބާއި ޙުަސއިން ވަޙީުދވަނީ މި ރިޕޯުޓތަްއ އެބައޮތް ތަ

އިރާދަކުރެްއވިއްޔާ މިއަދަްށފަހު މި ރިޕޯޓްތައް ހިފަހައްޓައިގެން ހުންނާކަށް ޖާަގެއްއ هللا ހިފަހައްޓާފައ666ި މާތް 

ން ބުނާ ގޮުތގައި ކޮށާލާަފ ގޯންޏަކަށް އަޅާފަީވ6 ައެންއ ނުލިބޭނ666ެމިަކމުގެ ޙަޤީޤަްތ ބުނެދޭންެޖޭހ6 ބައެއް ީމހު 

ބަޔަކު ބުނާ ގޮތުަގއި ަކނޑުފައްތާފަ ވ6ީ މިކަމުގެ ޙަޤީޤަތް އެބަެޖހޭ ބުނެޭދނ666ް ކޮބައިތޯ ޔާމީނަށް ެއނޭގ 

 ޙަޤީޤަތ66ް ާޔމީން އަމިއްަލ ދުލުން ިވދާޅުވީ ހުމާމްގެ މައްޗަްށ ޙުކުމްކުރެވުނީމަ ޙަޤީީޤ ޤާޠިލުން ހޯަދން 

ފަސޭހަވާނެޭޔ666 ައޅުަގނުޑެގ އަުތގައި ިމ ހުރީ ޑޮިކއުމަންޓައ666ްމީގެ ފަހަތުގަިއ ވަނީ ޙުަސއިން ވަޙީދާިއ އަްހމަުދ 

އަދީބު ަވނ66ީ އާދެ މިކަްނތައް ދޫކޮށްަލއިފިނަމަ ެދްނ އަުޅަގނޑުމެންނަކަށް ަސލާމަތެއްނެްތ66 އަޙްމަދު އަދީބު 

ފިއާ ގޭްނުގތަކ6ާމީނަ ކޮްނޓްރޯލް ކުރަނީ ދުނިޔޭގެ ާމފިއާ ގޭންގުަތކުނ6ް ގުޅިފަިއވަނީ ދުނިޔޭގެ ެއްނމެ ވަރުގަދަ މާ

އެންެމހާ ލޮބުވެތި ރައްޔިުތން! މިއަުދ މި ޤައުުމ ޫދކޮށްލައިފިނަަމ ދެްނ ދުވަަހކުވެސް ސަާލމަތެއްުނާވނެ! އާެދ 

ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން! އެހެންކަމުން އަުޅަގނޑުެމްނ އެބަޖެހޭ ވަރަށް ސާިބތުކަމާއެކު ކުރިއަށްާދން! އެންެމހާ 

ކެތްތެރިވެ ަވޑައިަގްނނަވާ! އަުޅަގނޑުމެން އިުރއޮްއސޭ ގަީޑަގިއ ދުޢާކުރާނަްނ6 ދުޢާކުރުމަށްފަހުގައި ދެްނ ިތަޔ 

އިރާދަކުރެއްވިްއޔާ މި އަނިޔާވެރިކަން މިައުދ هللا ބޭފުޅުން އެހެން ގޮތަކަްށ ތެދުވެަވޑަިއގަްނަނވާ!666  މާތް

ޅުންގެ ިހތްވަރު! ތިޔަޭބފުޅުންގެ ައުޒމް! ތިޔަބޭފުޅުންގެ ތައްޔާުރ! 6666" މިަފދައިްނ ނިމުމަކަށް ައންާނނެ! ތިަޔބޭފު

 މުޚާތަބްކޮށް މުޒާހަރާގެ ބައިވެިރންނާ ވާަހކަދައްކާފައިާވކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި،  

ދެްއކި ވާހަކަިއަގއި އަނިާޔެވރިކަން ނިްނމަން ެއއްެވސް ފަރާތަުކްނ هللا ޢިމްރާން ޢަބްދު

ހަާރއާިއގެން ިހތްވަރާއެކު ުކރިއަށްދިއުމަާށއި، ތަޙުޤީުޤ މަރުޙަލާގަާއއި ޝަރީޢަުތެގ މަާށއި، މުޒާސްނުޖެހުފަ

މަރުހަލާަގިއާވ މައްސަލަތަކެއްގެ ވާހަަކ ދައްކާ ދައުލަތުގެ ިއސް ވެރިންަތކަކަށް ނިސްބަތްވާގޮތަށް ބޮޑެިތ 

އެ ފަރާތްތަކުގެ މަްއަޗށް ޝަރުޢީޮގތުްނ ، ތުހުމަތުތައްޮކށް އެ ފަރާތްތަކުގެ ކަްނތައް ނިންމަންވާނެކަމަށާއި 
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ކުރަންޖެހޭ ުހރިހާ މަރުހަލާއެއް ގެންދިުއމުގެ ޒިންާމެއއް އޮތީ މުޒާހަރާގެ ބައިެވިރންގެ އަުތަގިއ ކަމަށާއި، އެކަމަށް 

ރުދީ ްތވަ ތައްޔާރުތޯ އަހައި ާވހަކަަދއްކާފައިާވއިރު، މުޒާހަރާގެ ބައިވެިރންނަްށ "އެހެން ޮގތަކަށް" ތެދުވުމަށް ހި

މަޣުރިބް ނަމާދުކުުރމަށް މުޒާހަރާގެ ބަިއވެރިްނ އިސްލާމީ މަރުކަޒާ ދިާމލަށް  ކަމާއި ައދިވާހަކަަދއްކާފައިވާ

މިސްރާބު ޖަހާ ދިޔަކަްނ އެނގެްނޮއންަނއިރު، މުޒާހަރާ އިންިތޒާމްކުރި ފަރާތުގެ ޙައްިޞއްޔަތުން ޢިމްރާްނ 

 ލާންކޮށްފައިވާަކން ެއނެގްނެނތްކަމާއި، ގެ ފަރާތުން މުާޒަހރާ ނިމިފަިއާވކަމަށް އިޢުهللاޢަބްދު

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ޭއެގ ފަހުންެވްސ މުޒާހަރާާއިއގެން ކުިރއަްށ ދިޔަކަން އެނގޭކަމާއި، 

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ފުުލހުން ބަންދުޮކށްފައިވާ ަސރަޙައްދުތަކަްށ ވަތްކަމާއި، އަދި އަމަްނ ބަލަހައްޓަްނ ތިބި 

ބައިވެިރންނާ ދެމެުދ ހަމަނުެޖހުންަތކެއް ިހނާގިދޔަކަމާއި، ެއ ގޮތުން ިހނާގދިަޔ ފުލުހުންނާިއ މުޒާހަާރެގ 

ހަމަނުެޖހުންަތކުގެ ތެރޭަގިއ ޢާންމުންނަާށއި ފުލުހުްނަނށާއި މުދަލަްށ އެކިވަރުގެ ގެއްލުންތައް ލިބިފައިވާކަްނ މި 

 4ފުލުހަކަށް އަިނޔާވެފައިވާިއރު،  )ސަތާރަ( 39އެގޮތުން،  ،މައްސަާލގައި ހުށަެހޅުނު ލިޔުންތަކުން އެނގޭކަާމއި

ފުލުހަކަށް ސީރިއަސް ައިނޔާލިބުމުގެ ަސބަބުން އިތުުރ ފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގެންެދވުނުކަން މޯލްިޑްވްސ 

ރޑޭ  މީގެ ިއތުރުން،  ،ބްރީފިންގ ިރޕޯޓްއަށް ބެލުމުން އެނގޭކަާމއި  ،4237ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އޮޕަޭރޝަން ލޭބަ

މުދަަލށް ގެއްލުްނީދފައިވާކަން ޯމލްޑިްވސް ޕޮިލސް  ޖެހުންތަުކގައި ފުލުުހންނަށާއިހިނގާދިޔަ ަހމަނުމުޒާހަާރގައި 

ދުވަހު ލޭަބރޑޭ ޮއޕަޭރޝަން )އޮްޕސް( އަްށ ރިޕޯޓްކުރެވިފަިއާވ  3މެއި  4237ސަރިވސްެގ 

ބެލުުމްނ  ޖްތަކަށްވީޑިޯއ ފުޓޭ، އިްނސިޑެންޓްތަކަށާއި، މި މައްސަަލާއ ގުިޅގެން ހުށަެހޅުުނ ފޮޓޯތަކަށާއި

 ންަނކަމެވ6ެ ންއޮ އެނގެ 

 

 "بالشك يزول ال اليقين"އިސްލާމީ ަޝރީޢާގެ ޤާއިާދއެއްކަމަށްވާ  ފަސްވަނަ ކަމަކީ، )ބ(

ގައިވާ ފަދައިން ޔަޤީންކަާމއެކު ސާފު ނައްޞުން ެފްނނަން އޮތް ަކމެއް ޝައްކަކުން ނުވަތަ ެއހެން ީމހަކު އެެހްނ 

ގޮތަކަށް މާަނކުރުމަކުން ސާފު ނައްޞުން ފެްނނަން އޮތް އޮތުުމެގ ހުއްޖިްއޔާުތ ވެއްޓިގެން ނުދާނެ ކަމަށް ުބާނ 

ގެ ފަރާތުން ުހށަހެޅި ނުކުާތއަްށ هللاެނ ޢިމްރާން ޢަބްދުޤާއިދާ ޚިލާަފށް މައްސަަލ ނިންމާފައިވާކަމަށް ބު

 ރިޢާޔަތްކުރިިއރު، 
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ގެ ަތޤްރީރުގެ ބަެއއް ތަންަތނުަގއި އަިނޔާނުކުރުަމށް ބުނިނަމަެވސް ައނެއްަބިއ هللاޢިމްރާން ޢަބްދު

ލަތުން ބުނަީނ ކުރުަމށް ހިތްވަުރީދފައިވާކަމަށް ދައުތްވަރުދީަފއިވާކަމަށާއި، އަނިޔާތަންަތނުަގއި އަިނޔާކުރުމަްށ ހި

ގެ ތަްޤރީރުގެ ބައެއް ލަފްޒުތަކުން ދައުލަތަށް ހީވާ އެްއެޗއްެގ މައްޗަށްކަަމށާއި، ދައުލަަތށްާވ هللاޢިމްރާން ޢަބްދު

ހީއެއްގެ ނުވަތަ ދޭަހާވ އެއްެޗްއެގ ޒަރީާއއިން، އެ ތަޤްީރރުގައި ުމްޠލަޤަށް ސާުފކޮށް ޔަޤީްނކަމާއެކު 

ނޑިެގްނ هللا ހިންގަން ޢިމްރާން ޢަބްދު އަިނޔާެވރިުނުވމަށާއި ހަަމުނޖެހުން ނު ބުނެފައިވާ ބުނުުމެގ ބާރު ކެ

 ގެ ފަރާތުން މި ުނކުތާގައި އިުތރަށް ފާހަގަޮކށްފައިވާކަމާއި، هللاނުދާނެކަމަށްބުނެ ޢިމްރާން ޢަބްދު

ގައި ބޭއްވި މުާޒހަާރގައި ޢިމްާރްނ  4237މެއި  3ކުރިންެވސް ފާހަގަކުެރވުުނ ފަދައިން 

އިވެިރންނާ މުޚާތަބުކޮށް ދެއްކި ވާަހކައިގައި، ރައީސް ޔާީމާނއި ސަރުކާުރެގ މުޒާހަރާގެ ބަ هللا ޢަބްދު

އިްސވެރިންަތކަކަށް ނިްސބަތްވާގޮތަްށ ބޮޑެތި ޖިާނީއ އަމަލުތަކުެގ ތުހުމަތުކޮްށފައިވާކަމާއި، އަދި އެކަންތަްއ 

ގެ ާވހަކަިއގައި، هللا ން ޢަބްދުނިންމުމަށް ުމޒާހަރާގެ ބައިވެިރންނަށް ހިތްވަރު ދީ ާވހަކަދައްކާފައިވާއިރު، ޢިްމރާ

"666މިކަންތަްއ ދޫކޮށްލައިިފނަމަ ދެން އަުޅަގނޑުެމްނނަކަށް ސަާލމަތެއްނެތ66ް ދުޢާކުރުމަށްފަހުަގއި ެދްނ ތިަޔ 

ބޭފުޅުން އެހެން ގޮތަކަށް ތެދުވެވަޑަިއަގންަނވާ!666" މިފަދައިން ުމޒާހަރާގެ ބައިވެިރންާނ މުާޚތަބުކޮށް ސާފު ަބުހްނ 

ޢިމްާރްނ ފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެން ޮއތުމުން، މުޒާހަރާގެ ބައިެވިރންަނށް ސަުރކާރާ ދެކޮޅަށް ތެދުވުމަށް ވާހަކަަދއްކާ

  ވ6ެލާފައިވާކަން ފާހަގަކުެރވޭކަމެގޮވާ هللا ޢަބްދު

 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ;7ާޤނޫުނއަާސސީެގ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުްމހޫރިއްޔާގެ( ހަވަނަ ކަމަކީ، ޅ)

ކަމެއް ނުކޮށް ދޫކޮށްލުން އެއީ ކުށެއް ކަމުގައި އިްސލާމީ ޝަރީޢަުތަގިއ  ވަކި ަކމެއް ކުރުން ނުވަތަ ވަކި ގައި

ނުވަތަ ޤާޫނުނގައި ބަޔާންޮކށްފައި ނެީތސް އެކަމެްއ ކުރި މީހަކަށް ނުވަތަ ުނކޮށް ދޫކޮށްލި މީހަކަށް، އެ ކުރި 

 ބު ދީގެން ުނވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަިއާވކަމާއި، ކަމަކާ ނުވަަތ ނުކޮށް ދޫކޮށްލިކަމަކާ ގުޅުވަިއގެން އަދަ 

ަވަނ  4)ދިވެހިާރްއޖޭގަ ޓެރަރިަޒމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ  10/90ޤާނޫނު ަންނބަރު 

މާއްދާަގއި ެއ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްަތކަކީ އެ ޤާނޫނުގެ ދަުށްނ ޓެރަރިޒަމްެގ ކުށުގެ ތެރޭގަިއ 

ބިުރެވރިކަން  ރައްޔިުތންގެ ެތރޭގައި، ުވުނ މާއްދާގެ )ކ( ގައިހިމެނޭ ކަންކަންކަމަށް ބަާޔންކޮށްފައިާވިއރު، ބުނެ
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އުފެދޭފަދަ ކަމެއް ކުރުން، ނުަވތަ ކުރަން ުއުޅްނ ނުަވތަ މީެހއްގެ ފުރާނަައށް ނުވަތަ ަހށިަގނޑަށް ުނަވަތ 

މުދަލަށް ގެއްލުންދީފާނެ ަކމުގެ އިންޒާުރ ދުލުން ނުވަތަ ލިޔުމަކުން ވިަޔސް ދިނުމަކީ ބުެނވުނު ާޤޫނނުގެ 

   ގެންޮއންަނކަމާއި،ބޭނުމަށްޓަކައި ޓެރަރިޒަމްެގ ކުށެއްކަން އެނ

 74)ޞުލްޙަވެިރކަމާއެކު އެްއވެއުޅުމުެގ ިމނިަވންކަމުގެ ޤާޫނނު( ގެ  1/2013ޤާނޫނު ަނންބަރު 

އަިނޔާެވރި ޢަމަލަކާ ގުޅޭގޮުތްނ ވަަނ މާއްާދެގ )ހ( ގައި އެްއވުމެއްގަިއ ހިނގާ ހަމަނުޖެހުމާ ގުޭޅގޮތުްނ ނުވަަތ 

ވަތަ ީމހަކަށް ގެއްލުން ދިނުާމުގޭޅގޮތުން އެްއވުން އިންތިޒާްމކުރާ ނުވަތަ މުަދަލށް ގެއްލުންިދނުމާ ުގޅޭގޮތުން ނު 

ފަރާތުން ިޒްނމާ އުފުލަންޖެހޭނީ، އެަކްނ ހުއްޓުވުމަްށޓަކައި އަޅަްނޖެހޭ އެކަށީެގންވާ ފިަޔަވުޅތައް އެ މީހުން 

ލުންިދނުމަށް ެއ އަޅާފަނުވާ ާޙލަތުގައިކަމަާށއި، ނުވަތަ އަިނޔާެވރި ޢަމަލު ހިންގުަމށް ނުވަތަ މުދަލަށް ެގއް 

އެއްވުމުަގއި ފާޅުގަިއ ޮގވަމުންދާިއރުެވސް، އެކަްނ ހުއްުޓވުމަްށ އެްއވުްނ އިންިތޒާމްކުާރ ފަރާތުން ކުރި 

 މަސައްކަތެއް ފާހަގަވާންނެްތނަމަކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަިއާވކަމާއި،

)ދިވެހިާރްއޖޭގަ ޓެރަިރޒަމް  10/90ޤާޫނުނ ަނންބަުރ ހުށަހެޅިފައިމިވާ މަްއސަާލގައި 

ދައުވާކޮށްފަިއވާއިރު، ދައުލަތުން ގެ މައްޗަްށ هللاިޢމްރާން ޢަބްދު  ގެ ދަށުންަވނަ މާްއދާ  4މަނާކުރުމުެގ ޤާޫނނު( ގެ 

ރައީސްަކންކުރާ އަދާލަުތ ޕާޓީ އިސްވެ އޮވެ، هللا ގަިއ ޢިމްރާން ޢަބްދު 4237މެއި  3އެ ދައުވާ ޮކށްފައިވަނީ 

މާލެތެރޭަގ ކުރިއަށް ގެންދިަޔ މުާޒހަރާގަ އަިނާޔެވރިކަމަށް ހިތްވަުރ  ްނ" މި ނަމުގަ "އަިނޔާވެރިކަން ިނންމު

މުޚާތަބުކުރުމުން، ުފލުހުން ަބްނދުކޮށްފަވާ هللا ލިބޭގޮތަށް މުޒާހަރާގެ ބައިވެިރްނާނ ޢިމްރާްނ ޢަބްދު

ާޢންމުންަންށ ، ސަރަޙައްދުތަަކށް މުޒާަހރާގެ ބަިއވެރިން ވަދެ، އަމަްނ ބަލަހައްޓަްނ ިތބި ފުލުހުންނަށާ

 ގެއްލުންދީަފާވތީކަމަށް ދައުލަތުން ބުނެަފއިވާކަމާއި، 

މި މައްސަލައިގެ ޙާދިާސ ހިނިގއިރު، ޢަމަލުކުރެވެމުން ދިޔަ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ދަުށްނ 

ކުށެއްގައި ބައިވެިރވީކަަމށް ބެލެޭވ ކަންތައްަތކުގެ ތެރޭަގއި އެްއެވސް މާނަެއއްަގއި ކުށެއްކުރުމަްށ 

ތެިރވުން، ފާޑު ކިޔައިިދނުން ނުވަތަ ިމއިްނކަމަކަށް ސީދާ ނުވަތަ ުނސީދާ ގޮތަކަްށ އިޝާރާތްކުރުްނ ނަޭސހަތް

 ވަނަ ާމއްާދގެ )ހ( އަށް ބެލުމުން ެއނގޭއިރު، 34ހިމެނޭަކން ެއޤާޫނުނގެ 
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މުޒާަހރާގެ ބައިވެިރންނާ މުޚާތަބްކޮށް އިސްވެ ފާހަގަކުެރވުނު ފަދައިން ާވަހކަ هللا މްރާން ޢަބްދުޢި

ގެ ާވހަަކއިަގިއ هللاމްރާން ޢަބްދު ހަަމނުޖެހުންތައް ހިނގާދިަޔއީ ޢި ދައްކާފައިާވިއރު، މުޒާހަާރގައި ހިނގާިދޔަ

މުޒާަހާރަގިއ އެނގޭކަާމއި،  ކަށް ތެދުވުމަށް" ގޮާވލައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކާއި ގުިޅގެންކަން "އެެހންގޮތަ

ދެއްިކ هللا މްރާން ޢަބްދުޢިެގއްުލްނތަކަކީ ސީދާ  ށް ލިބުނުއާންުމންނަށާިއ، ފުލުހުްނަނށާއި، އަދި މުދަލަ

ެގ هللاވާހަކަތަކުެގ ސަބަބުން ިލބުނު ެގއްުލްނތަކެއްކަން ަދއުލަތަށް ާސބިތުކޮށްދެވިފަނުވާކަމަްށ ޢިމްރާން ޢަބްދު 

ގައި "މޭޑޭ" ެގ  4237މެއި  3ރިންވެސް ފާހަގަކުެރވުނު ފަދައިން ކު   ،ނަމަެވސް ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވީ

ިހންގި މުޒާަހރާައކީ ޢަދާލަތު ޕާޓީ އިސްެވއޮވެ މާލޭަގއި ކުރިއަށްގެންިދޔަ މުޒާހަާރެއއްކަމަށް ވެފައި،  ނަމުަގއި

ނަމަެވސް، އެ ޝަރުުޠތަްއ ވީ  ވަނީ ވަިކ ޝަރުޠުތަަކކާއެކުކަމުގައި ހުއްދަީދފައި މުޒާހަރާ ކުިރއަށް ގެންިދުއމަށް

ރާގެ ބައިެވިރްނާނ މުޒާހަ މުޒާހަާރގައި ހިނގި ޢަމަލުތަކާއި، ޅައި މުޒާހަރާ ކުރިައށް ގެންގޮްސފައިވާިއރު، ފަހަނަ 

ތަކާ ުގޅުވާލުމުްނ އެ ދެއްކި ދެއްކި ާވހަކަައނިޔާވެރިކަމަށް ިހތްވަރުލިބޭގޮަތށް هللا މްރާން ޢަބްދުމުޚާތަބްކޮށް ޢި

މްރާން ޢި، މުން ުއފެދިގެން ިދަޔކަން ެއނެގްނއޮތު ވާހަކަތަކުގެ ސަބަބުން ރައްޔިުތންގެ ިހތްތަކުގައި ބިރުވެރިކަން

 4)ދިވެހިާރއްޖޭަގ ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުެގ ޤާޫނނު( ގެ  10/90ޤާނޫނު ަނންބަރު  ގެ އެ ޢަމަލަކީهللا ޢަބްދު

ވަަނ މާއްާދެގ )ކ( ގެ ދަށުން ތަޖްީރމް ކުރެވިފައިވާ ކުށެއްަކްނ އެ އަކުުރެގ ސާފު ަންއޞަށް ބެލުމުްނ 

 އެނގޭކަމާއި، 

)ޓެރަރިޒަމް  32/2015ދިނުުމެގ ކުށަކީ، ޤާނޫުނ ނަންަބރު ޓެރަރިޒަމްެގ ޢަމަލަކަށް ހިތްވަރު

ވަނަ ާމްއދާގައި ތަްޖީރމްކުރެވިފައިާވ ކުށެއްކަމާއި، އަދި މި ުކށަށް އިސްިތއުނާުފ  :މަނާކުރުމުގެ ޤާޫނނު( ގެ 

ގެ ަމއްަޗށް ުކްށ هللاކުރެވޭ ޤަިޟއްާޔގައި ަޙާވލާ ދީފައިީވަނމަވެސް، ހުށަހެޅިފައިމިވާ މައްސަާލގައި ޢިމްރާން ޢަބްދު

ނޑައަޅާަފއިވަ  )ދިވެހިރާއްޖޭގަ ޓެރަރިޒަމް މަާނކުރުމުގެ ޤާޫނުނ(  10/90ނީ ާޤނޫުނ ނަންބަރު ސާބިތުވާކަމަްށ ކަ

ޤަޟިއްޔާގެ ޝަީރޢަތް  Cr-C/2015/414ގެ ދަށުންަކްނ އިސްތިުއާނފުކުރެވޭ ކްރިމިނަލް ކޯޓުެގ ނަންބަރު 

ށްފައިަވީނ ނިމުނުގޮުތެގ ރިޕޯޓަށް ބެލުމުން ެއނެގްނއޮތުމުްނ، އިޝާރާތްކުރެވުނު ެއ ޤަޟިއްާޔަގއި ޙުކުމްކޮ

 ވަނަ ާމއްާދެގ )ހ( އާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބެލެވެންނެތްކަމާިއ، ;7ޤާނޫނުައސާީސގެ  ދިވެިހރާއްޭޖެގ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ
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ޢަދާލަތު ޕާޓީއަކީ ބުނެުވުނ މުޒާހަރާ ިއންތިޒާމްކުރި ފަރާތްކަމުގަިއވެފައި، އެ ާޕޓީގެ ރައީެސްއެގ 

ވެިރންނާ ުމޚާތަބްކޮށް މުޒާހަާރއާިއގެްނ ކުރިއަށް ިދއުަމްށ މުޒާހަރާގެ ަބއިهللا ޙައިޞިއްޔަތުން ޢިމްާރްނ ޢަބްދު

މުޒާހަާރގައި ހަމަނުެޖހުން ހިނގައި ާޢްނމުންނަާށއި ުމދަލަށް އެތަެކއް ެގއްލުންަތކެްއ އިރުޝާދު ީދފައިވާިއރު، 

ިހންާގ  މުޒާހަރާ ނިންާމލިކަމުގެ އެއްވެސް އިޝާާރތެއް ދީފަިއނުވާއިރު، ުމާޒހަރާ ރާވާލިބިގެން ދިަޔއިރުެވސް 

ްށ ުމޒާހަރާގެ ބައިވެިރންނަ އަދި މުާޒހަާރގައި ބައިވެިރންނާ މުޚާތަްބކޮށް އިރުޝާދުދިން ފަރާެތއްގެ ޙަިއޞިއްޔަތުން 

މަސަްއކަތެއް  އެކަށީެގްނާވ ފަދަފަރާުތްނ ގެ هللاިޢމްރާން ޢަބްދު ދީ ަހމަނުޖެހުން ުހއްޓުވުމަށް އެއްވެސް އިުރޝާދެއް

ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ަގއި ބުނާ އެަކށީގެްނާވ  73ޖުމްހޫިރއްޔާގެ ާޤނޫުނއަސާސީގެ  ދިެވހިާރްއޖޭގެނުވާކަން ކޮށްފައި

މި މައްސަލަ ބެލުމުގައި ބައިވެރިިވ ހުރިާހ ކަމަށް ާސބިތުވާ މިންަވރެްއެގ ޝައްކެއް ނެތް މިންަވރަށް

ނިޑޔާުރްނނަށް ެއއްބަްސވެުވނުކަމާއި،   ފަ

އެދުަވހުގެ މުޒާހަރާގެ ަބއިވެިރންނަްށ އަިނޔާެވރިކަމަށް ހިތްަވުރ ލިބޭ ގޮތަށް އެހެންކަމުން، 

ދައްކާފައިވުާމއި އެމުާޒހަރާގެ ބައިވެިރްނ އަިނޔާެވރި ޢަމަލުތަކެއް ހިްނގާފަިއވާކަމާިއ ވާހަކަ هللا ޢިމްރާން ޢަބްދު

ތެރިވި ފަރާތެްއެގ ހައިސިއްޔަުތްނ އަދި އެކަން ހުއްޓުވުމަްށ މުޒާހަރާ އިްނތިޒާމް ކުރުުމގައި އިސްކޮްށ ހަރަކާތް

ޤާޫނުނ އެކަށީެގންވާ ފަދަ މަސައްކަތްތަކެްއ ކޮށްފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމުން އެަކންކަމުަގއި هللا ޢިމްރާން ޢަބްދު

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  74)ޞުލްޙަވެރިކަމާެއކު އެއްވެުއުޅމުގެ މިނިަވްނކަމުގެ ޤާޫނުނ( ގެ  1/2013ނަންބަރު 

-CR/414 ކްރިމިަނލް ކޯޓުގެ ަނންބަރު ވެސް ޒިންާމ އުފުލަންޖެޭހތީ،هللا ޢިމްރާން ޢަބްދު ގައިވާ ގޮތުެގމަތިން

C/2015 ިސާބިތުވާކަމަްށ އެ  ، ގެ ކުށްޓެރަރިޒަމް ގެ މަްއޗަށް ކޮށްފައިވާ هللاޢިމްރާން ޢަބްދު ޤަޟިއްާޔގައ

ނޑައަޅާފަިއވަނީ ޤާނޫނީ ނުވަތަ ަޝުރޢީ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށްކަމަށް   ކަމެވ6ެ ބެލެވެން ެނތްޤަޟިއްާޔގައި ކަ

 

ގެ ފަާރުތްނ هللاޢިމްރާން ޢަބްދުިއސްެވބަޔާްނވެދިޔަ ކަންކަން ެއގޮތަށް ހުރުާމއެކު،  ،ވީމާ

ަޤޟިއްޔާ ިއްސތިއުނާފު ކުަރމުން ހުަށހަާޅފައިވާ ނުކުތާތަކުގެ  CR-C/2015/414ކްރިމިނަލް ޯކޓުގެ ަނންބަުރ 

ނޑަައޅާނެ އެއްވެސް ޝަރުީޢ  އެ  ،މައްޗަށް ބިާނކޮށް ޤަޟިއްާޔގައި ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަކީ ބާޠިލު ޙުކުމެއްކަމަށް ކަ
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އަށް ދެއްކިފައިވާކަމަށް ިދވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުަގއި މި މައްސަލަ ބެލި هللاޢިމްރާން ޢަބްދުއަދި ޤާނޫނީ ސަބަބެއް 

 އެްއވެސް ަފނޑިޔާރަކަށް ުނފެނުނެވ6ެ

 

 

 ްޙުކުމ   
   

/ މަލްހާރު، މ6ކޮޅުފުށި ޮގތަށް ހުރުމުްނ،  ކަްނކަން އެ އިސްވެ ފާހަަގކުރެވުނު ދެންފަހެ،

    ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ަންނބަރުފަރާތުން  ގެ ( A048136)އަިއޑީ ކާޑު ަނންބަރު  هللاޢިމްރާން ަޢބްދު

414/Cr-C/2015  ާެއ ނާޮކށް، ިއސްތިުއނާފުކުރަމުން ހުަށހަޅާފައިވާ ުނކުތާތަކުގެ މައްޗަށް ބިޤަޟިއްޔ

ނަޑއަޅާނެ ތަެންއ ފައިވާ ޙުކުމް ބާޠިލުކަމަށް ޤަޟިއްޔާގަިއ ކޮށް ދިވެިހރާއްޭޖެގ ހައިކޯޓުގަިއ ިމ ނެތްކަމަށް ކަ

ނިޑޔާުރންގެ އިްއތިފާުޤން ަކނޑަައަޅއި، އެ  ގޮުތެގ މަތިން ޙުކުމްކޮށްފީމެވ6ެ  މައްސަލަ ބެިލ ފަ

 

 
  


