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 HC-IH/2015/ 01 ނަންބަރު:                                .ޖެދިެވހިރާއް          

  

  

  ންމި ގޮތް ނި އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ މައްސަލަ 

  

  ޭއޮފީސް   ޖެނެރަލްގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ފަރާތް: ހުއްދައަށް އެދ 

 :ްމުޙައްަމދު ަނޝީދު / ގ.ކެނެރީގެ  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތ 

 :  2015ސެޕްޓެމްބަރ  01 ހުށަހެޅި ތާރީޚް

 ް2015ެސޕްެޓމްބަރ  10 : ނިމުނު ތާރީޚ 

 

 :  ނިންމި ގޮތް

 Cr-C/2015/132ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ވަނަ ދުވަހު ކްރިމިނަލް  2015މާރިޗް  13މިމައްސަލައަކީ،          

ފައިވާ މައްސަލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ހުއްދައަަކްށ ވައިނިންމަ އްލަވައިޤަޟިއްޔާއިން ބަ 

. އެދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން    ހުށަހެޅި މައްސަލައެކެވެ

ށް ނިންމުމުެގ ށް މައްސަލަ ބަލައިގަތުމަގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަ ހުށަހެޅުމާއި މިމައްސަލަ 

. މިގޮތުން މިމައްސަލައިގައި ހުށަހެޅުނު  ލިޔުންތަކާިއ ކުރިން މައްސަލައިގެ އިޖުރާއީ އަޑުއެހުމެއް ބޭއްވިފައިވެއެވެ

މިމައްސަލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ބަލައިގަނެ ކުރިއަށް ގެންދިއުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށްޓަކައި ބޭއްވުނު 

ހަކަތަކާއި، ޤާނޫނުއަސާސީއަށާއި، ގުޅުންހުރި ޤާނޫނުތަކުގެ މައްޗަށް ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އަޑުއެހުމުގައި ދެކެވުނު ވާ

  ނަޒަރަކުން ބެލިއިރު، ތިރީގައިވާ ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

  

 އަމުރުތައް  ކޯޓު  ނެރޭ  ޙުކުމްތަކާއި  އިއްވާ  މައްސަލަތަކުގައި  މަދަނީ  މައްސަލަތަކުގަްއޔާއި  ޖިނާއީ  -1

 ކަށްމެ ލިބިގެންވާ ޙައްޤެއްކަން ފަށް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤަކީ، މައްސަލައާއި ގުޅުން ހުރި ކޮންމެ މީހައިސްތިއުނާ

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންވެގެން އޮންނައިރު، އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ  56ހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމް
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)، ާމލެ، ިދވެހިާރްއޭޖގެ ަހއިކޯޓު،           ިދވެހިާރްއޖެ  ީތމެުގ (އާބުރުޒު ިހނުގން
High Court of Maldives, Theemuge, Aaburuzu Higun, Male’, Republic of Maldives 

Tel: +960 3325029/3007120: ފޯން       Fax: +960 3316471 :  ވެބްސައިޓް: URL: www.highcourt.gov.mv     ފެކްސް

 ޤާނޫނު  އްއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރެވިދާނެ ޙާލްަތތަމިޙައްޤުގެ ބޭނުންކޮށް އެފަދަ މައްސަލަތައް ދިވެހިރާ

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާކަން އެނގެން  43ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު)  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ( 22/2010ނަންބަރު 

  -އެއީ؛، ކަމާއިއޮންނަ 

ނީ ޤާނޫނާއި ފު ކުރަން ހުށަހަޅާ ޙުކުމް ނުވަތަ ނިންމުން ބިނާކުރެވިފައިވައިސްތިއުނާ (ހ)

 މާނަކުރުމުގައި  ޤާނޫނު  ނުވަތަ  ޤުކުރުމުގައި ބީ ޠްތަ  ނުވަތަ ޤާނޫނު  ޚިލާފްަށކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ސަބަބުތަކެްއ ހުރުން 

  .ށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަންކަންހުރުންވާކަމަހެދިފައި  ކުށެއް

ޢައިބެއްގެ ސަބަބުން ޙުކުމްގެ ނުވަތަ ނިންމުމުގެ ކުރިއަށް އައި އިޖުރާއާތެއްގައި ހިމެނޭ (ށ) 

ކަމުގައި ވުންކަން އެނގެން އިޖުރާއަތެއް  ލު ޠިއެޙުކުމަށް ނުވަތަ ނިންމުމަށް އަސަރު ފޯރުވި އިޖުރާއަތަކީ ބާ

  އޮންނަކަމެވެ.

  

ޙުުކމް  ޤަޟިއްޔާގައި ކުރައްވާފައިވާ Cr-C/2015/132ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ކްރިމިނަލް -2

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ  ފޯމަށް ބަލާއިރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފަިއވާ އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ފަރާތުން ފާހަގަކުރާ ފުރަތަމަ ކަމަކީ، މިމައްސަލަ ހިނގާދިޔަ ގޮތާއި މެދު އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން އުފައްދާ 

މުޙައްމަދު   ރީގެ ގ.ކެނެ ދަޢުވާ ރައްދުވާ  ބުނެވިދިޔަ ޤަޟިއްޔާގައި  ކޯޓުގެ  ސުވާލުތަކަށް ބިނާކޮށް، ކްރިމިނަލް 

އަދި އެނުކުތާތައް ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ހުށަހަޅަން ބޭނުންކަމަށްބުނެ ހުށަހަޅާ ނުކުތާތަކެއްކަމާއި ނަޝީދުގެ ފަރާތުން 

ދުވަހު ވަނަ 2015ޖުލައި  30މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ފަރާތުން  ށްފައިވަނީ،ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން ފާހަގަކޮ

އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް ލިބިފައިާވ ގައި، ވާ ސިޓީޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަށް ފޮނުވާފައި 

މުޙައްމަދު  ކުރެވިފައި ނުވުމުން،މުއްދަތު ހަމަވިއިރުވެސް އެކި އެކި ސަބަބުތަކާއި ހުރެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު 

އުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން ނަޝީދަށް ޤާނޫނުން ލިބިފައި އޮތް އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު ގެއްލިފައިވާތީ، ޕްރޮސިކި

އެދިފައިވާތީކަމަށް ކަންކަން ހުށަހެޅުމަށް  ފާހަގަކްޮށފައިވާ މައްސަލަ ހުށަހަޅާއިރު، މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ފަރާތުންވެސް 

  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވާކަމެވެ.

  

އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ލިބިދޭ  -3

ޙައްޤެއްކަމަށްވެފައި، ދަށުކޯޓުން ނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަލަކުން ނިންމާ މައްސަލައެއްގެ އިސްތިއުނާފު ފުރަތަމަ ބެލުމުގެ 

ކޯޓުން ނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަލަކުން ނިންމާ ނިންމުމެއް މަރުޙަލާއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުކަން އެނގޭއިރު، ދަށު

ދުވަހުެގ  10ރަނގަޅުނޫންކަމަށް ދެކިގެން އެނިންމުމަކާއި މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ ފަރާތަކުން އެނިންމުމެއް ނިންމިތާ 

ނޑައަޅައިފައިވާކަމާއި، ނަމަވެސް އެމުއްދަތުގައި މައްސަލަ ހުށަ ނޭޅުނު މަޤްބޫުލ ތެރޭގައި އިސްތިއުނާފުހުށަހެޅުމަށް ކަ

ނޑައެޅިގެން  ސަބަބެއް ނުވަތަ ސަބަބުތަކެއް އޮތްނަމަ އެކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ކަ

 .   ޤާނޫނީގޮތުން މަނާވެފައި ނުވާކަމެވެ
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)، ާމލެ، ިދވެހިާރްއޭޖގެ ަހއިކޯޓު،           ިދވެހިާރްއޖެ  ީތމެުގ (އާބުރުޒު ިހނުގން
High Court of Maldives, Theemuge, Aaburuzu Higun, Male’, Republic of Maldives 

Tel: +960 3325029/3007120: ފޯން       Fax: +960 3316471 :  ވެބްސައިޓް: URL: www.highcourt.gov.mv     ފެކްސް

މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާކަމަށް ބުނެ  ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުތާތަުކެގ  -4

ގެ ދަށުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ވަނަ މާއްދާގެ (ފ)  223ހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްށް އިތުރަ

ޤަޟިއްޔާގައި ކަން  Cr-C/2015/132 ކްރިމިނަލްކޯޓުގެ ނަންބަރު ޖެނެރަލްއަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން 

ކާ އެއްގޮތަށްތޯ ަކށަވަުރކުރުމުގެ ގޮތުން ހިނގާފައިވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި، ޝަރުޢީ އުސޫލުތަކާއި ހަމަތަ

   އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

  

މުޙައްމަދު މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް هللا ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީ ޢަބްދު ކްރިމިނަލް (ހ)

ހޫރިއްޔާގެ ގެ ޖުމްމެދުވެރިކޮށް ބަންދުކޮށްފައިވާ މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަްތ ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭ 

ވަގުތާއި، ވަސީލަތްތަކާއި  ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެކަށީގެންވާ  51ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

  ؟ފުރުސަތުތައް ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް ލިބިވަޑައިގެންފައިވޭތޯ

  

ފޯސް  މުޙައްމަދު މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް هللا ކްރިމިނަލްކޯޓުގެ އިސްޤާޟީ ޢަބްދު  (ށ)

ހޫރިއްޔާގެ މެދުވެރިކޮށް ބަންދުކޮށްފައިވާ މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަްތ ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމް

ތިޔާރުކުރާ ޤާނޫނީ ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) އަދި (ޅ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެމީހަކު އިޚް 51ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ކުށުން ބަރީއަވުމަށް މަސައްކަތްކުރުުމގެ ޙައްޤު މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް ވަކީލަކާއި މަޝްވަރާކޮށް ވަކީލުގެ އެހީގައި 

  ؟ލިބިވަޑައިގެންފައިވޭތޯ

  

ވަނަ މާއްދާގައި  142ވަނަ މާއްދާއާއި  41ހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމް (ނ)

ނޑިޔާރުންގެ މުސްތަޤިއްލުަކމާއިމެދު ސުވާ  ލު އުފެދޭ ކަމެއް މުޙައްމަދު ބަޔާންކުރާ ކޯޓުތަކުގެ މިނިވަންކަމާއި ފަ

ވަނަ  42އަދި ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ވޭތޯނަޝީދުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވުނު ކުށުގެ ޝަރީޢަތުގައި ހިނގާފައި

ވެރިކަމާއި ހާމަކަމާއެކު ޝަރީޢަތްކުރުމުގެ ޙައްޤު މުޙައްމަދު ނަޝީދަްށ ލުމާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޢަދު

  ؟ލިބިވަޑައިގެންފައިވޭތޯ

  

ކޯޓުގައި ހިންގުނު ޝަރީޢަތުގައި ދިވެހިރާއްޭޖގެ  ދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލްމުޙައްމަ (ރ) 

ފަރާތުން ޝަރީޢަތަށް ޙާޟިރުކުާރ  ވަނަ މާއްދާގެ (ކ) ގައި ދަޢުވާހުށަހަޅާ 51ހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖުމް 

ށް ކޯޓުގައި އެދުމާއި، އެހެކީންނާއި ހެކިންނާ ސުވާލުކުރުމާއި، އެމީހަކު ބޭނުން ހެކިން ޝަރީޢަތަށް ޙާޟިރުކޮށްދިނުމަ

. ؟ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ސުވާލުކުރުމުގެ ޙައްޤު މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް ލިބިވަޑައިގެންފައިވޭތޯ   މިކަންކަމެވެ
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަކީ އިސްތިއުނާފީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓެއްކަމާއި، އަދި މިކޯޓަކީ ބެލެނިވެރިކަމުގެ  -5

ގެންވާ ކޯޓެއްކަމާއި، އެހެންކަމުން ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ގޮތަކާއި މެދު ސުވާުލ އިޚްތިސާސްވެސް ލިބި

އެކަން ހިނގާފައިވާގޮތް ަބލައި  ޢަދުލު އިންސާފުގެ ނިޒާމުގެ އިތުބާރު ދެމެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން  އުފައްދާ ޙާލަެތއްގައި

ކަށަވަރުކުރުމުގައި މައްސަލައިގެ ބާވަތަށާއި ޒާތަށް ބަލައި އެފަދަކަންކަން ބެލުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމަުގއި 

މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓެއްގެ ޙައިސިއްޔަތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް އޭގެ ޒާތުގައި ލިބިފައިވާ ވިރާސީ ބާރުތަކާިއ 

ޚުތިސާސްތަކުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ލިބިގެންވާ ބާރެއްކަން އެނގޭތީ އިސްެވ އި

ބަޔާންކުރެވުނު މައްސަލައިގައި ހިނގާފައިވާ އިޖުރާއާތުތަކާއި ބުނެފައިވާ ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތް އިތުރަށް 

. ކަށަވަރުކުރުމުގެ ބާރު މިކޯޓަށް ލިބިފައިވަާކން    އެނގޭކަމެވެ

މިގޮތުން މިމައްސަލައިގައި  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން ފާހަގަކުރި އިސްވެބުނެވުނު 

ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބެލުމުގެ ގޮތުން މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށާއި، މައްސަލައާއި ގުޅިގެން 

އް އަދި ޢަދުލު އިންސާފުގެ ހަމަތަކަށް ބަލާއިރު އަންނަނިވި ހުށަހެޅުނު ލިޔުންތަކަށާއި ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަ

.   ކަންތައް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ

  

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ވަނަ މާއްދާގެ (ބ)  51ހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމް(ހ) 

ށީގެންވާ ވަސީލަތްތައް ލިބެންވާނެއެވެ." "ކުށުން ބަރީއަވުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި އެކަށީގެންވާ ވަގުތާއި، އެކަ

މިފަދައިން ކަމާއި، މިމާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ އެކަށީގެންވާ ވަގުތު ލިބިދިނުން އެމައްސަލައިގެ ބާވަތަށާއި، ތަބީޢަތަށާިއ، 

ށީގެންވާ މައްސަލައިގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތުގެ މައްޗަށް ބިނާވެގެންވާކަމާއި، އަދި އެމާއްދާގައި ބުނެފައިވާ އެކަ

ވަސީލަތްތައް ލިބިދިނުމުގެ ތެރޭގައި އެމައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން އެނގެންޖެހޭ ކަންކަން އެނގުމާއި، މައްސަލައިަގއި 

 ކަން އެނގޭކަމާއި، މިގޮތުން ބަލާއިރު  ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެހިމެނޭ ހިމެނޭ ޑޮކިއުމެންޓްތައް އެފަާރތަށް ލިބިދިނުން 

ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް މެދުވެރިކޮށް ބަންދުކޮށްފައިވާ މައްސަލައިގެ މުޙައްމަދު މޯލްޑިވްސް  هللاޢަބްދު އިސްޤާޟީ 

ޖުލަިއ  15ދަޢުވާ އެންމެ ފުރަތަމަ މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވަނީ ހުޅުމާލެ މެޖިސްޓްރޭޓުކޯޓުގައި 

ބަޔާންތަކާއި،  ވާ އެންމެހައި ގައިކަމާއި، އެތާރީޚުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅިއިރު މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައި 2012

، ކޯޓު މެދުވެރިކޮށް ހުޅުމާލެ މެޖިސްޓްރޭޓް  އެމައްސަލަ ސާބިތުުކރުމަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކިތައް

ހަވާލުކޮށްފައިވާކަާމއި،  ގައި 2012އޮކްޓޯބަރ  09 ޢަފީފުއާއި هللا އަޙުމަދު ޢަބްދު ވަކީލުމުޙައްމަދު ނަޝީދު ޤާނޫނީ 

ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވަނީ އިސްވެ ބުނެވުނު ލިޔުންތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެންކަމާއި،  މި މައްސަލަ 

ކުރިން މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދަޢުާވ މިމައްސަލައިގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން 

މިދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައި ހެކިތަކާއި، އަށް ފެތޭ ޤާނޫނުގެ މާއްދާ މުރާޖަޢާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް 

ބަޔާންތަކާއި، ވާޤިޢާތަކަކީ ހަމަ އެއްވާޤިޢާތަކަަކށްވުމުން މިހުށަހެޅުންތަކާއި ގުޅިގެން ދިފާޢު ހުށަހެޅުމަށް ޖިނާއީ 
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)، ާމލެ، ިދވެހިާރްއޭޖގެ ަހއިކޯޓު،           ިދވެހިާރްއޖެ  ީތމެުގ (އާބުރުޒު ިހނުގން
High Court of Maldives, Theemuge, Aaburuzu Higun, Male’, Republic of Maldives 

Tel: +960 3325029/3007120: ފޯން       Fax: +960 3316471 :  ވެބްސައިޓް: URL: www.highcourt.gov.mv     ފެކްސް

ނަޝީދްަށ  އިޖުރާއާތުގެ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުެގމަތީން، އެކަށީގެންވާ ވަގުތާއި، ވަސީލަތްތައް މުޙައްމަދު 

.   ލިބިދެވިފައިވާކަން އެނގޭކަމެވެ

  

(ޅ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ  ވަނަ މާއްދާގެ  51(ށ) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމުހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

އެމީހެއްގެ ޙާޟިރުގައި ޝަރީޢަތްކުރެުވމާއި، އެމީހަކު އިޚުތިޔާރުކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީގައި ކުށުްނ "

." މިފަދައިންކަން އެނގޭއިރު ޤާނޫނުއަސާސީން ބަރީއަވުމުގެ ޙައް ޖިނާއީ އިޖުރާއާތުން ލިބިދޭ  ނާއި ޤު ލިބިގެންވެއެވެ

ނޑައެޅިފައިވާ ވަކި އުޞޫލުތަކަކާިއ އެއްގޮތްވާގުޮތގެ މަތީން ދެވޭ ޙައްޤަކަށްވެފައި، ކޯޓުތަކްަށ  މިފަދަ ޙައްޤުތަކަކީ ކަ

ކަމަށްވާއިރު މަތީން އެފުރުސަތު ލިބިދިނުން  ވާގޮތުގެލާޒިމްވަނީ ޖިނާއީ އިޖުރާއާތުގެ އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތް

 23 ގުޅިގެން  ދަޢުވާއާ  ކުށުގެ ޓެރަރިޒަމްގެ ހުށަހެޅި ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް  މައްޗަށް ނަޝީދުގެ  މުޙައްމަދު  ދައުލަތުން 

ބޭއްވުނު ފުރަަތމަ އަޑުއެހުމުގައި މުޙައްމަދު ނަޝީދު އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ގޮތުގެމަތީން  ގައި  2015ފެބުރުއަރީ 

ނޑިޔާރުން ދެއްވިކަމާއި އަދި އޭގެ ފަހުން  އޭނާއަށް ޤާނޫނީ ވަކީލު ޢައްޔަންކުރުމުގެ ފުރުސަތު މައްސަލަ ބެއްލެވި ފަ

ނަޝީދުއާއި  ންކޮށް އެއަޑުއެހުންތަކުގައި މުޙައްމަދު ބޭއްވުނު އަޑުއެހުންތަކަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ވަކީލުން ޢައްޔަ

އެހެންނަމަވެސް މިމައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް އެކު އޭނާގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުންވެސް ޙާޟިރުވެފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި، 

، ހިނގަމުން ދަނިކޮށް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ވަކީލުން މައްސަލައިން ތަނާޒުލްވެގެން ދިޔައީކަން އެނގޭކަމާއި 

ވަކަީލުކ މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބޭނުންނަމަ މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ވަކީލުން މައްސަލައިން ތަނާޒުލުވުމުން 

ޢައްޔަންކުރުމުގެ ކަންތަކުގައި އެހީވުމްަށ ކްރިމިނަލްކޯޓުން ފުލުސްއޮފީހަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވިކަމާއި، އެހެންނަމަވެސް 

ވަކީލު ޢައްޔަންކޮށްފައިނުވާކަމާއި، މިމައްސަލައިގަިއ މުޙައްމަދު ނަޝީދު އެފުރުސަތު ބޭނުންކޮށް ޤާނޫނީ 

ކަންހިނގާގޮސްފައިވާ ގޮތުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު، މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް އޭނާގެ ފަރާތުން ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ ވަކީަލުކ 

  ޢައްޔަންކުރުމުގެ ފުރުސަތު ކޯޓުން ހަނިކްޮށފައިވާކަމަށް ބެލެވެން ނެތްކަމެވެ.

  

ނޑިޔާރަކު (ނ) މައްސަލަ ބަލަމުންދާ  އިންސާފުންބޭރުން މައްސަލަ ނިންމާފައިވާކަން ދަލާލަތުކޮށްދޭ  ފަ

ނޑިޔާރެއްގެ މުސްތަޤިއްލަުކމާއި މެދު ސުވާލު އުފެއްދުމުގެ ޖާގައެއް  ޙަޤީޤީ ހެކިތަކެއް ނެތްހާ ހިނދަކު އެފަ

މުގައި ބިނާކޮށްފައިވާ ކޯޓުން ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމަށް ވާސިލުވު ނޯންނާނެކަމާއި، މިމައްސަލައިގައި ކްރިމިނަލް 

މައްސަލައާއި އެކު ، ށް ވާސިލުވެފައިވަނީކޯޓުން ޙުކުމަ ސަބަބުތަކަށް ބެލުމުން، މިމައްސަލައިގައި ކްރިމިނަލް

މިހެންކަމުން މިމައްސަލަ ދަށުކޯޓުަގއި  ކަމާއި،ޤަރީނާތަކުގެ މައްޗަށް  ތަކާއި ބަޔާންތަކާއި ލިޔުންތަކާއިހުށަހެޅުނު ހެކި

ނޑިޔާރު ނޑިޔާރުންނަށް ވުމަކީ ބެލި ފަ ންނަކީ މިޙާދިސާ ހިނގާދިޔައިރު ކްރިމިނަލްކޯޓުގައި މަސައްކަތްކުަރމުންދިޔަ ފަ

ނޑިޔާރުންގެ މުސްތަޤިއްލުކަމަށް ޗެލެންޖް ކުރެވޭފަދަ މަޤްބޫލު ސަބަބެއް ނޫންކަމެވެ.   އެފަ
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)، ާމެލ، ިދވެހިާރްއޭޖގެ ަހއިކޯޓު،           ިދވެހިާރްއޖެ  ތީމުެގ (އާބުރުޒު ިހނުގން
High Court of Maldives, Theemuge, Aaburuzu Higun, Male’, Republic of Maldives 

Tel: +960 3325029/3007120: ފޯން       Fax: +960 3316471 :ްފެކްސ     URL: www.highcourt.gov.mv :ްވެބްސައިޓ 

ޔާންކުރަނީ، (ކ) ގައި ބަވަނަ މާއްދާގެ  51ހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމް(ރ) 

ދަޢުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ޝަރީޢަތަށް ޙާޟިރުކުރާ ހެކިންނާއި ސުވާލުކުރުމާއި، އެމީހަކު ބޭނުން ހެކިން "

ޝަރީޢަތަށް ޙާޟިރުކޮށްދިނުމަށް ކޯޓުގައި އެދުމާއި، އެހެކީންނާއި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ސުވާލުކުރުމުގެ ޙައްުޤ 

." މިފަދައިން ކަމާއި،  މިމައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ހިންގިފައިވާ އިޖުރާއާތުގެ މައްޗަށް ބަލާއިުރ، ލިބިގެންވެއެވެ

ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅި ހެކިންނާއި ސުވާލުކޮްށ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ހެކިތަކާއިމެދު 

އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން ވާހަކަދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް އިޖުރާއީ ޤާނޫނުތަކާއި އުސޫލަުތކާއި 

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ދީފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި، އަދި މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ފަރާތުން ދިފާޢުގައި ހުށަހަޅަން ބޭނުްނވާ 

ހެކި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތުވެސް ެއކޯޓުން ލިބިދީފައިވާކަމާއި، އެހެންނަމަވެސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ފަރާތުން 

ހެކިން ކޯޓަށް ޤަބޫލުކޮށްފައިނުވަނީ، ޤާނޫނާއި އިޖުރާއީ އުޞޫލުން އެޤަޟިއްޔާގައި ދައުލަތުެގ  ދިފާޢުގައި ހުށަހެޅި

ފަރާތުން ހުށަހެޅި ހެކިތަކުން މައްސަލައިގައި ކަން ހިނގާފައިވާގޮތުގެ ޙަޤީޤަތް ސާބިތުވެފައިވާތީކަން މިމައްސަލައިެގ 

ތިއުނާފީ އުޞޫލުންވެސް އިޖުރާއާތުގެ މައްޗަށް ޗެލެންޖް ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓުން އެނގެން އޮވެފައި، އިސް

ނޑިޔާރު ދޫކޮށްލެއްވި އިޖުރާއާތުެގ  ކުރެވޭނީ، މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު ބޭނުންކޮށް، ދަުށކޯޓުގެ ފަ

ލަތުތަުކގަިއ ސަބަބުން، ޤާނޫނު ޠަޠުބީޤު ކުރުމުގެ ނުވަތަ މާނަކުރުމުގައި ގޯހެއް އޮތްކަމަށް ބުނެ ޗެލެންޖްކުރެވޭ ޙާ

ކަމަށްވާއިރު، ދަށުކޯޓުން ޤާނޫނު ޠަޠުބީޤުކުރުމުގައި މިފަދަ ގޯހެއް ހަދާފައިވާކަމަށް ބުނެ ޗެލެންޖެއް މުޙައްމަދު 

  ނަޝީދުގެ ފަރާތުން ކޮށްފައިނުވާކަން ސާފުކޮށް އެނގެން އޮންނަކަމެވެ.

 Cr-C/2015/132ބުނެވިޔަ ސަބަބުތައް އެފަދައިން ހުރުމާއި، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފުކުުރމަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްކަމަށްވެފައި، އެފަރާތުން އިސްތިއުނާފު 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކްޮށފައިވާ ޙާލަތްތަކުެގ  43ބިނާކޮށްފައިވާ ކަންކަމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 

ތަްށ ހުށަހެޅި މައްސަލައަަކށް ނުވާތީއާއި، އަދި މިމައްސަލައަކީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަުރ ތެރެއިން ޙާލަތަކަށްެފތޭ ގޮ

132/Cr-C/2015  ްޤަޟިއްޔާގެ މައުޟޫޢުގައި އެފަރާތެއްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވެފައިވާކަމަށް ޙުކުމ

ންކަމަށްބުނެ އެޤަޟިްއޔާ ކެނެރީގެ މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ފަރާތުން އެޙުކުމް ރަނގަޅު ނޫ  ކުރައްވާފައިވާ ގ.

އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކަށް ނުވާތީ، މިމައްސަލައަކީ އިސްތިއުނާފީ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގަިއ 

ނޑައަޅައިފީމެވެ.   ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ބަލައިގަތުމުގެ ހުއްދަދެވެން އޮތް މައްސަލައެއް ނޫންކަމަށް ކަ

  


