
 

ރާތްޕުޅުން އދ.ގެ ވަރކިންގ ގްރޫޕް އޮން އަރބިޓްރަރީ ޑިޓެންޝަނަށް ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ފަ
) ހުށަހެޅުއްވި މައްސަަލައިގައި ވަރކިން ގްރޫޕުގެ ނިންމުންތައް (ތަރުޖަމާ  

 

  )ތަރުޖަމާ(

 

މަޝްވަރާ  

 

92. ރުކާރުން ންމެ ފަހުން ހިނގާފައިވާ ޝަރީއަތާ ގުޅޭގޮތުން މަސްދަރުން އަދި ސައެ ނަޝީދާ މެދު.މރ 
ދު ބަންދުކުރުމާއި، ންނަވަމެވެ. މރ.ނަޝީދަ ޝުކުރު ންގުރޫޕު ވޯކިންގ ށަހެޅުމަށްހު ހުށަހަޅާފައިވާ ތަފްޞީލީ
ދެފަރާތުން  ކަމާމެދު ކުރިކަމެއް އެއްވެސް ހަމައެއް ނެތި (އާބިޓްރަރީ ގޮތުގައި)ކޮށް އެއީ އަދި ވަކީން ޚާއްޞަ

ތެކެވެ. މަސްދަރުން ދެކެނީ މރ.ނަޝީދު ބަންދުކޮށްފައިވާ ޙަޤީޤަށް ދެބަސްވާކަމީ ފެންނާން އޮތް ވަރަށް ބޮޑަ
 ،3، 2، 1ގިންތިކުރެވޭ ކެޓަގަރީތަކުގެ ތެރެއިން ކެޓަގަރީ  ޅާފައިވާކަނޑައަބަންދުކުރުމަކީ ވޯކިންގ ގުރޫޕުން 

. ވެެގައެކަމުހައްޔަރުކުރި ކުރުމެއް (އާބިޓްރަރީ ގޮތުގައި) ނެތި ގެ މިންގަނޑުން އެއްވެސް ހަމައެއް 4އަދި 
  ބަލައިލާފައެވެ.  ންމެ ކެޓަގަރީއަކަށް ވަކިވަކީންތިރީގައި މިވަނީ ވޯކިންގ ގުރޫޕުން އެއިން ކޮ

 
93. އެ ފަރުދެއްގެ ހަމައެއްނެތި ހައްޔަރުކުރުން (އަރބިޓްރަރީ) ކަމުގައި ވަނީ  މީހަކު އަށް ބަލާއިރު، 1ކެޓަގަރީ  

ޤާނޫނީ އަސާސެއް އޮތުމަކީ މުޅިން މުސްތަޙީލުކަމެއް މިނިވަންކަން ނިގުޅައިގަތުމުގައި އެއްވެސް ޖާއިޒު 
އްގޮތަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެ ޤާނޫނުތަކާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޙުކުމްކޮށްފައިވަނީ ނަޝީދަށް.މރމުންނެވެ. ކަމުގައި ވު

ވީމާ ށްކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނާބުނުމަށާއި ކޯޓަކުން ކަމުގައިވާތީ މރ.ނަޝީދު ބަންދުކޮށްފައިވަނީ ރަނގަޅަ
ކިންގ ވޯ ބުވެރިކަމާއެކުއަދަ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނާ ބުނުމަށް އަށް ނުފެތޭނެ 1އްސަލަ ކެޓަގަރީ މިމަ

ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތައް ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި ދިވެހި ޑުއެހުންތަކާއިއަޓުގެ ކޯ ގުރޫޕުން ދެބަސްވަމެވެ.
ގޮތުން މިދެކެމެވެ.  ކަމުގައިކިންގ ގުރޫޕަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤެއް މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭތޯ ބެލުމަކީ ވޯ

ޓެރަރިޒަމްއާ ދެކޮޅަށް އެޅޭ އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް، ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކުގެ ތެރެއިން ވިޔަސް، ދައުލަތުން 
ވަކީން ޚާއްޞަކޮށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ  އެއްގޮތްވާން ޖެހޭނެއެވެ. ހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޤާނޫނުތަކާ،ބޯލަނބަން ޖެ

މިކަން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކައުންސިލުން  ގެ ޤާނޫނުތަކާ އެއްގޮތްވާން ޖެހޭނެއެވެ.އިންސާނީ ޙައްޤުތަކު
  ހަނދުމަކޮށްދެމެވެ. އިތުރަށް ކަށަވަރުކޮށްފައިވާތީ އެކަން ވަރކިން ގްރޫޕުން 



 
94.  އަހަރާ ދެމެދަށް ޖަލަށްލުމަށް ނުވަތަ 15އަހަރާއި  10ނަ ނުގެއްލޭފަދަ ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލަކަށް ފުރާ މީހެއްގެ 

މރ.ނަޝީދުގެ މައްޗަށް  އަރުވާލުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޙުކުމްކުރެވޭއިރު، ޓެރަރިޒަމްފަދަ ސީރިއަސް ކުށެއްގައި
ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭނެ  ބަޔާންކުރެވިފައި އޮތުމަކީ ށްދިވެހި ސަރުކާރަ ވާގެ ޤާނޫނީ އަސާސްއުފުލިފައިވާ ދައު

هللا ތެއްގެ އޯޑަރަށް އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އިން ގާޟީ ޢަބްދުތިންވަނަ ފަރާ، . ވޯކިންގ ގުރޫޕުން ދެކެނީކަމެކެވެ
ގާޟީ ދިވެހި ސަރުކާރަށް ބުނެނުދެވޭކަމަށެވެ.  ންގޮތަކަށް ކަމެއްކޮހައްޔަރުކުރިކުރުން ޓެރަރިޒަމްއަށް ވަނީ 

އޯޑަރުކުރިކަން ސާބިތުކުރެވޭނެ ހެއްކެއް ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހަށް  ހައްޔަރުކުރުމަށް މރ.ނަޝީދުهللا ދުއަބް
ހަމައެކަނި  .ވެއިލްވެފައިވާކަމުގައި ދެކެމެފެހުށަނާޅާކަމަށް މަސްދަރުން ބުނާބުނުމަށް ރައްދުދިނުމަށް ސަރުކާރު 

އެވެ.އެފަރާތުގެ ރައްދުގައި ހުށަހެޅުމުން ނުފުދެސަރުކާރުން ގެ ލިސްޓެއް ންހެކިވެރީންގެ އަދި ހެކީ  
 

95. ނިގުޅައިގަތުމުގައި އެއްވެސް ޖާއިޒު ޤާނޫނީ ފަރުދީ މިނިވަންކަން ންގ ގުރޫޕުން ދެކެނީ މރ.ނަޝީދުގެ ވޯކި 
މި މައްސަލައަކީ އެއްވެސް ހަމައެއްނެތި ހައްޔަރުކުރުމުގައި އެހެންކަމުން  ނެތްކަމުގައެވެ.އަސާސެއް 

  ފެތޭ މައްސަލައެއްކަމަށެވެ.އަށް  1ގިންތިކުރެވޭ ކެޓަގަރީތަކުގެ ތެރެއިން ކެޓަގަރީ 
 

96. މަޞްދަރު ހުށަހަޅަނީ، މރ. ނަޝީދު ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ، އަށް ބަލާއިރު،  5 އަދި 2 ކެޓަގަރީ 
 ހެދުމާއި ބައިވެރިވުމުގެ ޖަމާޢަތްތައް ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި، ޕާޓީތަކާއި، ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމާއި، ސިޔާސީ

މާއި މރ. ނަޝީދު ސަރުކާރާ އިދިކޮޅަށް ރުށް މަސައްކަތްކުތުމަލިބިގަތުޙައްޤުތައް  މިނިވަންކަމުގެ
  ޚިޔާލުފާޅުކުރާތީއެވެ. 

 
97. ރުލިބޭ ގިނަކަންކަން ހުރިކަމަށް  ބާކުލަވަރުޖެހިގެން ކަމަށް  މރ.ނަޝީދަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވަނީ ސިޔާސީ 

ކިންގ ގުރޫޕުން ދެކެމެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި:ވަރ  
 

i.  ި1994ޒަމާނުއްސުރެ މރ. ނަޝީދާ މެދު ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތްތަކަށް ބަަލައި، މީގެ ތެރޭގައ 
ވަނަ އަހަރު ހަމައެއް ނެތި ހައްޔަރުކުރުމުގެ ހަމައެކަނި މަޤްޞަދަކީ އޭނާގެ ފާޑުކިޔުންތައް 

އޮބަހެއްޓުމަށްކަމަށް ވަރކންގް ގްރޫޕުން ކަނޑައަޅާފައިވަތީއާއި؛   
ii. ުލިޝަން ސަރުކާރުގެ ކޯ، ވަޅުޖެހިފައި އޮތުމަށްފަހު ހަ މަސްދުވަހަށްހަރާއި ދެ އަ މައްސަލަ އަސްލ

ދެކޮޅަށް އެމައްސަލަ ދާ މރ. ނަޝީޕާޓްނަރެއްގެ އެއްބާރުލުން މަޖިލީހުގައި ގެއްލުމާއިއެކު 
އަނެއްކާ ކުރިއަށްގެންދާންފެށުނު ކުއްލިގޮތާއި،   

iii. ،ްސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ  މރ. ނަޝީދގެ މައްޗަށް ހުކުމް އިއްވުމުގެ ދެހަފްތާފަހުނ
މެންބަރުންގެގޮތުގައި އެއްވެސް ގައިދީއަކު ހުރުމަކީ މަނާކަމެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅާ ގާނޫނު، 

އަދި  ފެށިކަންސަރުކާރުން ތަންފީޒުކުރާން  



iv.  ްވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ  2018މރ. ނަޝީދުގެ މައްޗަށްކޮށްފައިވާ ހުކުމުގެ ސަބަބުން އޭނާއަށ
 ރިޢާއަތް ވޭނޭކަން؛ ހިމެނެއެވެ. މިމައްސަލާގައި، ވޯކިން ގްރޫޕުންއިންތިހާބުގައި ވާދަނުކުރެ

ކުރާގޮތުގައި މރ. ނަޝީދުގެ ހައްޔަރަކީ އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ލީޑަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން 
އަދި އެހެނިހެން ސިޔާސީ ކުރިއެރުވުމާއި ފައުޅުކުރުމާއި، އޭނާގެ ޕާޓީ ޚިޔާލު ސަރުކާރާއި އިދިކޮޅު 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހުގައި ހަރަކާތްތެރިވެ އުޅުމަށް ، ކުރުމާއިގުޅުން ބަދަހިޕާޓީތަކާ 
އޭނާއަށް ލިބިފައިވާ ހައްގުގެ ބޭނުންކުރުމުގެ ނަތީޖާއެވެ.   

 
98.  ސިޔާސީކަންކަމުގައި، އެއްވެއުޅުމާއި، ހިޔާލުފައުޅުކުރުމާއި ނަޝީދުގެ. މރ ނިންމާގޮތުގައި ގްރޫޕުން ވޯކިން 

ވަނަ މާއްދާގެދަށުން، އަދި  21ދި އަ، 20، 19 ޔޫ.ޑީ.އެޗް.އާރުގެ ،މިނިވަންކަމަށް އުޅުމުގެ ހަރަކާތްތެރިވެ
އަދި އޭނާގެ  ފައިވެއެވެ.ނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ނިގުޅައިގަނެވަ 25އަދި  22، 19ގެ އައި.ސީ.ސީ.ޕީ.އާރު

ވޯކިން ންކަމުން، . އެހެވެއެވެއަމާޒުކޮށްގެން ޖައްސާލާފައިވާކަން ފާހަގަ ޔާސީ ފިކުރުގެ ސަބަބުން އޭނާއަށްސި
އަށް މިމައްސަލަ ފެތެއެވެ. 5އާއި  2މިންގަޑުތަކުގެ ތެރެއިން ކެޓަގަރީ  ގިންތިކުރާގްރޫޕުން   

 
99. ސަމާލުކަމާއި އި ފެންވަރުގަމރ. ނަޝީދުގެ ޝަރީއަތަކީ އާދަޔާހިލާފަށް މަތީ ، އަށް ބަލާއިރު 3 ކެޓަގަރީ 

ން ވޯކިން ގްރޫޕަށް މައްސަލައެއްކަ އަމާޒުވެފައިވާއެތެރޭންނާއި ބޭރުން އޭގެމައްޗަށް  ރާއްޖޭގެ، ފާޑުކިޔުންތައް
ނަޝީދުގެ މައްސަލައާބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތުހުރި، އިންސާނީ ހައްގުތަކުގެ އެތަކެއް ވެ. ފާހަގަކުރެވެއެ

 ންސާނީ ހައްގުތަކުގެމާހިރުންނެއް، ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގައި މރ. ނަޝީދުގެ ޝަރީއަތް، ބައިނަލްއަގުވާމީ އި
އދ. ގެ ހައިކޮމިޝަނަރ ފޮ  ހިއުމަން ރައިޓްސް އަދި އދ. މީގެ ތެރޭގައި  ނުފެތެއެވެ.މިންގަނޑުތަކަށް 

ހިމެނެއެވެ.  ގެ ކުރީގެ ސްޕެޝަލް ރެޕަޓުއަރ އޮން ދަ އިންޑިޕެންޑަންސް އޮފް ޖަޖާސް އެންޑް ލޯޔާޒް  
 

100.  ގައި 2015 ޖުލައި އަދި އޭޕްރިލް، ފާހަގަކުރަނީ ގުރޫޕުން ވޯކިންގް، ގޮތުން މިސާލެއްގެ މީގެ 
ރާއްޖެއަށް ކުރި ދެ ޒިޔާރަތުންކުރެ އެއް ޒިޔާރަތުގައި، މރ ނަޝީދުގެ  މަންދޫބުން އާރުގެ.އެޗް.ސީ.އެޗް.އޯ

އޭޕްރިލް އަށް ކުރިއަށްދިޔަ ފުރަތަމަ ޒިޔާރަތުގައި،  23ން  20މައްސަލައާގުޅޭގޮތުން ހޯދި ހޯދުންތަކެވެ. 
ރިންނާއި އޯ.އެޗް.ސީ.އެޗް.އާރުގެ މަންދޫބުން، ސަރުކާރާއި ޖުޑިޝަރީއާއި މަދަނީ ޖަމާޢަތްތަކުގެ މަސްއޫލުވެ

އަންނަނިވި ކަންކަން ހޯދާފައިވެއެވެ. ، މރ ނަޝީދާ ބައްދަލުކޮށް  
 

އިވާ އިލްޒާމްތަކަކީ ކިތަންމެ ސީރިއަސް ތުހުމަތުތަކެއްކަމުގައި ކޮށްފަ މައްޗަށް ނަޝީދުގެ. މރ"... 
 ވިއަސް، އޭނާގެ މައްޗަށް ހިންގުނު ޝަރީޢަތަކީ ނުހަނު ބޭއިންސާފުވެރި ޝަރީޢަތެކެވެ. އަދި އޭނާގެ
މައްޗަށް ކުރި ޙުކަމަކީ، އެއްވެސް ހަމައެއްނެތް، ކަމާނުބައްދަލު ޙުކުމެކެވެ. ކަމާ މުނާސަބު 
ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތެއް، ހެކީގެ ޤާނޫނެއް، ޖިނާއީ އިޖްރާއާތެއް ރާއްޖޭގެ ނެތް ޙާލަތުގައި، ޕްރޮސިކުޓަރ 

ވާއިރު، އެ އިޚްތިޔާރުތައް މރ ޖެނެރަލްއާއި ފަނޑިޔާރުންނަށް ތަންމިނަށް ދާންދެން އިޚްތިޔާރީ ބާރު ލިބިފައި



ނަޝީދާ ދެކޮޅަށް ބޭނުންކޮށްފައިވެއެވެ. މރ ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ކުރި އާ ދަޢުވާގައި، ދަޢުވާކުރެވެނީ 
ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރާ ޤާނޫނުގެ ދަށުންކަން، މރ. ނަޝީދަށް އެނގިވަޑައިގަތީ އޭނާ ހައްޔަރުކުރެވުނު 

ދިޔަ ންދިޔަ، އަވަދިނެތި ކުރިއަށް ގެންދުވަސްތަކަކަށް ދެމިގެ ދަނޑިވަޅުގައެވެ. ތިން ހަފްތާއަށްވުރެ މަދު
ޝަރީޢަތަކަށްފަހު މރ ނަޝީދު ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށުން ކުށްވެރިކޮށް އަދަބު ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ. އަދި މި 
ޝަރީޢަތް މުޅިން ހިންގާފައިވަނީ ރޭގަނޑުގެ ވަގުތުތަކުގައިކަމުގައި ވާއިރު، ގިނަ ފަހަރު ހިންގާފައިވަނީ 

ނާގެ ވަކީލުންގެ ޣައިރު ޙާޟިރުގައެވެ. ޚާއްޞަކޮށް، ފުދޭވަރެއްގެ ޑިފެންސެއް ތައްޔާރުކުރުމާއި އޭ
ހުށަހެޅުމުގެ އިމްކާނިއްޔަތެއް މރ. ނަޝީދަށް ދިނުމަށް ކޯޓުން އިންކާރުކޮށްފައިވާ ޙާލަތުގައެވެ. މީގެ 

އިވާ ހެކިތައް އެގްޒަމިން ކުރުމުގެ ތެރޭގައި، ދިފާޢީ ހެކިން ހާޒިރުކުރުމާއި، މރ ނަޝީދާ ދެކޮޅަށް ހުށަހަޅާފަ
ފުރުޞަތު އޭނާއަށް ދީފައެއް ނުވެއެވެ".   

 
101. މީގެ އިތުރުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑިޝަރީގައި ހުރި މައްސަލަތައް، މިފަހުން، އދ. އިން، ޑޮކިއުމަންޓް  

ނަފެނުމަށްވެސް ކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ޖުޑިޝަރީގައި މުސްތަޤިއްލުކަން ޙަޤީޤަތުގައިވެސް އަދި ފެން
ނެތްކަމާއި، "ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ތަމްސީލުކުރާ އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުގެ މެންބަރުންގެ މައްޗަށް ކުރިން 
އުފުލާފައި ހުރި ދަޢުވާތައް އަލުން ބަލަންފަށައި، އެމީހުން ހައްޔަރުކުމާއި އެމީހުން މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިލުމުން 

ކޮށްފައިވެއެވެ. މި ރިޕޯޓުތަކުން ދޭހަވަނީ، ސިޔާސީ އިދިކޮޅު ލީޑަރުން  މަޙްރޫމު ކުރުމުގެ" މައްސަލަ ރިޕޯޓު
ހައްޔަރުކުރުމާއި، ޖުޑިޝަރީއާއި ޕްރޮސަކިޓަރުންގެ މުސްތަޤިއްލުކަން ނެތުމާއި، މިނިވަން އިންޞާފުވެރި 

ޝަރީޢަތްތައް ހިންގުމުގައި އިޖްރާއީ އުނިކަން ހުރުންފަދަ، ސިސްޓަމެޓިކް މައްސަލަ ހުރިކަމެވެ.  
 

102. މި ނަންގަނެވުނު، ގިނަގުނަ މަޞްދަރުތަކުން އައިސްފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ، ވޯކިންގް ގްރޫޕު ބަނދެވޭ  
ކަންކަންކަމުގައި ނުވިކަމަކު، މރ. ނަޝީދުގެ ޝަރީއަތް ކުރިއަށް ގޮސްފައިވަނީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

ށް ދިވެހިސަރުކާރަށް މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭގޮތަށްކަމުގައި، މުޢުތަބަރު ގޮތުގައި ޚުޞޫމަތުކުރުމަ
އުނދަގޫވެފައިވެއެވެ. ޚާއްޞަކޮށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑުތަކަށް ނުފެތޭކަމުގެ ބޮޑެތި ހެކިތައް ދިމާއަށް 
ފެންނަން ހުރި ޙާލުގައެވެ. މިގޮތުން، ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ "ޑިޔު ޕްރޮސެސް"ގެ ކޮންމެ ޚިލާފެއް ވަކިވަކިން 

މުގައި، މިފަދަ ރިޢާޔަތަކީ ޤައުމެއްގެ އިސްތިޢުނާފީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓަކުން ވޯކިންގް ގްރޫޕުން ރިޢާޔަތްކުރު
ނިންމާ ނިންމުމެއްގެ ބަދަލުގައި އޮތް ޤާއިމުޤާމު ނިންމުމެއް ނޫންކަން ގަދައަޅައި ބުނަމެވެ. ކަންމިހެން 
އޮތްކަމުގައި ވިއަސް، ވޯކިންގް ގްރޫޕުން ބެލީ، މރ ނަޝީދުގެ މައްސަލައިގެ ވާޤިޢާތަކުން، 

ނުމުގައި ފޭލިވެފައި އޮތްތޯއެވެ.ހިސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އޭނާއަށް އިންޞާފުވެރި ޝަރީޢަތެއް ފޯރުކޮށްދިދިވެ  
 

103.  ގްރޫޕަށް ވޯކިންގް ޚިލާފުތަކެއް ސީރިއަސް އެތައް ގުޅޭ އާ"ޕްރޮސެސް ޑިޔު، "ބެލިއިރު މިގޮތުން 
ރާއިރު، މރ. ނަޝީދަށް އިންޞާފުވެރި ފުތަކަށް ޖުމްލަކޮށް ރިޢާޔަތްކުޚިލާ ހުރިހާ މި، ފާހަގަކުރެވިފައިވާއިރު

ޝަރީޢަތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައި ނުވާކަން އެނގެއެވެ. މި ޚިލާފުތަކާބެހޭގޮތުން، ދިވެހިސަރުކާރަށް ކާފީ 



ގޮތެއްގައި ރައްދުދެވިފައެއް ނެތެވެ. އެބަހީ ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުމާއި ޙުކުމުގެ ކިތާބީ ހެކިން ކާފީ ގޮތެއްގައި 
ވިފައެއް ނެތެވެ. މި ނަންގަނެވުނު ޚިލާފުތަކުގެ ތެރޭގައި އަންނަނި ކަންކަން ސަރުކާރުން ރައްދުދެ

ހިމެނެއެވެ.   
 

i.  ުނުހަނު ސީރިއަސް ޓެރަރިޒަމްގެ އާ ދަޢުވާއެއްގެ ޝަރީޢަތް ހިންގުމަށްޓަކައި، މރ. ނަޝީދ
ދުވަސް ފާއިތުވެފައިވާކަން. އަދި މރ. ނަޝީދު  20ހައްޔަރުކުރުމާއި ޙުކުމްކުރުމާ ދެމެދު އެންމެ 

ރިއާލާ ހައްޔަރުކުރެވުނު ދުވަސްނޫން އަނެއް ދުވަހު ޝަރީޢަތް ފެށިފައިވާކަން. އަދި މިކަމުން، ކު
ނަތީޖާ ކަނޑައަޅާފައިވާކަމުގެ މާނަ ނެގުމުގެ ޖާގަ އޮތްކަން.    

ii.  ްމި މައްސަލައިގައި ޕްރޮސިކުއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ބައިވެރިވުމާއި، މައްސަލަ ބެއްލެވި ތިނ
ޤާޟީންކުރެ ދެ ޤާޟީން ބައިވެރިވުމުގައި މަޞްލަޙަތު ފުށުއެރުމުގެ މައްސަލަ ވާޟިޙުގޮތުގައި 

ގެ މިތުރުންކަމާއި هللاފެންނަން އޮތްކަން. މިގޮތުން އެ ބޭފުޅުންނަކީ ޤާޟީ ޢަބްދު
ވެފައި އޭނާ ހައްޔަރުކުރި ހާދިސާ ހެކިވި ފަރާތްތަކެއް ކަމުގައިވުން. އަދި މި ނުކުތާ ޒަމީލުންކަމަށް

މިނެޓު މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު، އެ ޤާޟީން  20ޝަރީޢަތުގައި އުފުލުމުން، އެކަމަށް އެންމެ 
ތަނާޒުލުވާން އިންކާރުކުރިކަން.   

iii. ަހެޅުމަށް ހުއްދަ ނުދިނުން. މރ. ނަޝީދުގެ ފަރާތުން އެއްވެސް ހެކިންނެއް އަދި ހެއްކެއް ހުށ
އަދި ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ހެކިން ކްރޮސް އެގްޒަމިން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހަނިކޮށްފައި 

އޮތުން.   
iv.  ިދައުލަތުގެ ފަރާތުން ދިފާޢީ ޓީމަށް ފޯރުކޮށްދިން ހެކީގެ މިންވަރު ހަނިކޮށްފައިވުން. މީގެ ތެރޭގައ

ސީޑީއާއި ވީޑިއޯ ހެކި ހިމެނެއެވެ.   
v. ަރީޢަތުގެ މުހިންމު މަރުޙަލާތަކުގައި މރ. ނަޝީދު ތަމްސީލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ވަކީލުން ޝ

ލިބިދީފައި ނެތުން.  
vi. .ްމރ. ނަޝީދުގެ ވަކީލުން ތަނާޒުލުވުމުން، ޝަރީޢަތް މެދުކަނޑާލަން އިންކާރު ކުރުނ  
vii. ްމރ. ނަޝީދުގެ ޝަރީޢަތް އަޑުއެހުމަށް އޮބްޒާވަރުންނާއި އާންމު މެންބަރުން ހާޟިރުވާނ 

ހުއްދަކުރި ޢަދަދު ހަނިކޮށްފައިވުން. އަދި ޙުކުމްކުރި އިރު، މުޅި ޙުކުމް ނުއިއްވާ، ޙުކުމުގެ 
ޚުލާޞާއެއް އިއްވުން.   

viii.  ިއިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ އުސޫލަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުއްލިގޮތަކަށް ބަދަލު ގެނައުން. އަދ
ވުން. މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު، ޑިފެންސާ ޙަވާލުކުރުމުގައި ލަސް  

 
104. މރ. ނަޝީދަށް އިންޞާފުވެރި ޝަރީޢަތެއް ލިބިވަޑައިގަތުމުގެ ޙައްޤާ ޚިލާފުވެފައިވާކަމުގައި ވޯކިންގް  

ގްރޫޕުން ދެކެމެވެ. ޚާއްޞަކޮށް އަންނަނިވި ކަންކަމެވެ:  



i.   ާގައިވާ) 2( 14) އާއި އައި.ސީ.ސީ.ޕީ.އާރުގެ މާއްދާ 1( 11(ޔޫ.ޑީ.އެޗް.އާރު ގެ މާއްދ (
ކަމަށް ޤަބޫލުކުރުމުގެ ޙައްޤު؛ ކުށެއްނެތް މީހެއް  

ii.  ާގައިވާ) 1( 14) އާއި އައި.ސީ.ސީ.ޕީ.އާރުގެ މާއްދާ 1( 10(ޔޫ.ޑީ.އެޗް.އާރު ގެ މާއްދ (
ގެ މަޖިލީހެއް އޮތުމުގެ ޙައްޤު؛މިނިވަން އަދި ވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެހޭ ޝަރީޢަތު  

iii.  ާގައިވާ) 1( 14) އާއި އައި.ސީ.ސީ.ޕީ.އާރުގެ މާއްދާ 1( 10(ޔޫ.ޑީ.އެޗް.އާރު ގެ މާއްދ (
"އިކުއަލަޓީ އޮފް އާމްސް" ގެ ޙައްޤު؛  

iv.  ާ(ނ) ގައިވާ) 3( 14) އާއި އައި.ސީ.ސީ.ޕީ.އާރުގެ މާއްދާ 1( 11(ޔޫ.ޑީ.އެޗް.އާރު ގެ މާއްދ (
ދިފާޢުގައި ވާހަކަ ދެއްކުމަށް ތައްޔާރުވުމުގައި އެކަށީގެންވާ ވަގުތާއި ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ 

ޙައްޤު؛  
v. ާގައިވާ) ބ) (3( 14) އާއި އައި.ސީ.ސީ.ޕީ.އާރުގެ މާއްދާ 1( 11ރު ގެ މާއްދާ (ޔޫ.ޑީ.އެޗް.އ (

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ހެކިވެރިން އެގްޒަމިން ކުރުމާއި ދިފާޢީ ހެކިވެރިން އެގްޒަމިން ކުރުމުގެ 
ޙައްޤު؛  

vi.  ާއަދި  )ށ) (3( 14) އާއި އައި.ސީ.ސީ.ޕީ.އާރުގެ މާއްދާ 1( 11(ޔޫ.ޑީ.އެޗް.އާރު ގެ މާއްދ
ޙައްޤު؛ވަކީލަކު ތަމްސީލުކުރުމުގެ ގައިވާ) (ރ)   

vii.  ާގައިވާ) 1( 14އާއި އައި.ސީ.ސީ.ޕީ.އާރުގެ މާއްދާ  10(ޔޫ.ޑީ.އެޗް.އާރު ގެ މާއްދ (
ޙައްޤު؛ޢާންމުންނަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ މާޙައުލެއްގައި ޝަރީޢަތް ހިންގުމުގެ   

viii.  ާޙައްޤު؛އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ ) ގައިވާ) 5( 14(އައި.ސީ.ސީ.ޕީ.އާރުގެ މާއްދ  
 

105.  11އަދި  10، 9ރައިޓްސްގެ  ހިއުމަން އޮފް ޑިކްލަރޭޝަން މރ ނަޝީދުގެ މައްސަލައިގައި، ޔުނިވާސަލް  
 9ވަނަ މާއްދާއާއި، އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮވަނަންޓް އޮން ސިވިލް އެންޑް ޕޮލިޓިކަލް ރައިޓްސްގެ މުޢާހަދާގެ 

މާއްދާއާ ޚިލާފުވެފައިވާކަމުގައި ވޯކިންގް ގްރޫޕުން ނިންމަމެވެ. އަދި މިގޮތުން، ވެފައިވާ  14ވަނަ މާއްދާއާއި 
ހުރި ޚިލާފަށްވާއިރު، މރ ނާޝީދުގެ މިނިވަންކަން ނިގުޅައިގަތުމުގައި  ޚިލާފުތަކަކީ ގޯސްމަތިންލާފައި

އެއްވެސް ހަމައެއްނެތްކަމުގެ ސިފަ ލިބިގެންދެއެވެ. މިގޮތުން ބަލާއިރު، މި މައްސަލަ ގިންތިކުރެވެނީ، 
  އަށެވެ. 3ވޯކިންގް ގްރޫޕަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ގިންތިކުރާ ގިންތިކުރުމުގެ ތެރެއިން ކެޓަގަރީ  

 
106. އަހަރުގެ ޖަލުގެ ހުކުމް ތަންފީޛުކުރާއިރު  13. ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ކުރެވިފައިވާ މރ ގައި 2015 މާރޗް 

ނަފްސާނީ ގޮތުންނާއި ޖިސްމާނީ ގޮތުން މރ. ނަޝީދަށް ލިބޭނެ އަނިޔާތަކާމެދު ވޯކިން ގްރޫޕްގެ 
ނުތާހިރު  ބަންދުގައި  ނަޝީދު މރ.މަސްދަރު ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ  ކަންބޮޑުވުން ފާހަގަކުރުމަށް އެދެމެވެ. 

މރ. ނަޝީދާ މެދ އިހާނެތިކޮށް  ފުރަތަމަ އަޑުއެހުމުގައިއި،ހުރުމާ އެކަހެރިކޮށްފައި ތަނެއްގައި
ވާރކިންގް ގުރޫޕުން ރިޢާޔަތްކުރަމެވެ. ބޭސްފަރުވާ ލިބިދީފައި ނެތުމުގެ މައްސަލައަށް ، ކަންކޮށްފައިވުމާއި

ލަތްތަކަކީ ރަޙުމްކުޑަ، ލާއިންސާނީ، އަދި އިންސާނީ ކަރާމާތް ގެއްލޭ މި ޙާ ކުރާގޮތުގައި މަސްދަރުން ތުހުމަތު



ނެ ކަމުގައެވެ. އް ކަމުގައިވާތީ، މި ޙާލަތްތައް ދެމިދިއުމުން އެއީ ޓޯޗަރ ކަމުގައި ބެލެވޭކެފަދަ ޙާލަތްތަ
މުތުތައް އިންކާރު ކުރެއެވެ.ސަރުކާރުން މި ތުހު  

  
107.  (ސޮލިޓަރީ ކޮންފައިންމެންޓް) ބާޠިލްކުރުން ޓުންއެކަހެރިކޮށް ބަންދު ކޮށްފައި ބެހެއް ގޮތުން ދިނުމުގެ އަދަބު 

 ދުމަކޮށްއަރުވަމެވެ.އަދި އެކަހެރި ބަންދު ބޭނުންކުރުން ހުއްޓުވުމަށް ބާރުއެޅުމަށް ކުރަާ މަސައްކަތްތައް ހަނ
އި، ދެވިފައިވާތީއާ ފުރުސަތު ހޯދުމުގެ ފަރުވާ ބޭސް ހުންނަވަނިކޮށް ބަންދުގައި ގޭ ނަޝީދު .މރމިފަހުން 
ބަންދުގައި ހުންނެވިއިރު އޮފީސް އޮފް ދަ ހައިކޮމިޝަނަރ ފޯ  ޖަލުގައި ހުންނެވިއިރު އަދި ގޭ ނަޝީދުމރ. 

ޕެޓްއަރ އަށް ސްޕެސިއަލް  ރެ ކޮށްފައިވާތީ، މިކަމާ ގުޅިގެން ހިއުމަން ރައިޓްސްގެ ވަފުދެއް ޒިޔާރަތް
އޮތްކަމުގައި ވޯކިން ގްރޫޕަކަށް ނުފެނެއެވެ. އޮފީސް އޮފް ދަ ފޮނުވަންޖެހޭ ސަބަބެއް މައްސަލަ 

 ކަންތައްތައްހައިކޮމިޝަނަރ ފޯ ހިއުމަން ރައިޓްސްގެ ފަރާތުން މިހާރުވެސް ގެންދަވަނީ ވަރަށް ގާތުން މި
ބަލަމުންނެވެ.   

 
108.  ޖެނެރަލްގެ ރޕްރޮސިކިއުޓަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ، ދަނޑިވަޅުގައި މި ވާޞިލްވި ނިންމުމަށް މި ގުރޫޕުން ވޯކިންގް  

 ވޯކިންގް ކުރިއަށްދާކަން ކަންކަން ކުރުމުގެ އިސްތިއުނާފު މައްސަލަ މި، އިސްނެންގެވުމެއްގައި އަމިއްލަ
ގުރޫޕުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ޤާނޫނީ  ވޯކިންގް ކުރިން މީގެ އަދި. ފާހަގަކުރަމެވެ ގުރޫޕުން

އުސޫލުތައް ފަދައިން، މި މައްސަލައަށް ވޯކިންގް ގުރޫޕުން ގޮތެއް  ވާމައްސަލަތަކުގައި ގެންގުޅެފައި
ފަރުވާއެއް ހުސްކުރަން ލާޒިމްނޫންކަން  ނިންމުމުގެ ކުރިން، މި މައްސަލައާމެދު އޮތް އެންމެހާ ދާޚިލީ

ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، މި ނަންގަނެވުނު އިސްތިއުނާފަށް ފައިސަލާކުރެވޭނީ 
ންއިރަކުންކަން އެނގޭކަށް ނެތެވެ. އަދި މރ. ނަޝީދަށް އިންޞާފުވެރި ޝަރީޢަތެއް ލިބިދީފައިނުވާކަމަށް ކޮ

ވޯކިންގް ގުރޫޕުން ނިންމާފައިވާއިރު، މި ނަންގަނެވުނު އިސްތިއުނާފުން ވާޞިލްވެވޭނީ ހަމަ އެ ނަތީޖާއަށް 
ކޮށްލުމަށް ވޯކިންގް ގްރޫޕުން ނެތެވެ. ވީމާ، މރ. ނަޝީދު ހަމަ މިސާހިތު ދޫ ވެސްކަމެއް އެނގޭކަށް

އެދުމަކީ، މުނާސަބު ކަމެއްކަމުގައި ވޯކިންގް ގްރޫޕުން ދެކެމެވެ. މި ގްރޫޕުން މިގޮތަށް ނިންމީ، މރ 
ނަޝީދު ހައްޔަރުކުރިކުރުމަކީ އެއްވެސް ހަމައެއްނެތް ހައްޔަރެއްކަމުގެ އަސާސުގެ މަތީންނެވެ. ޚާއްޞަކޮށް 

ޖަލަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައެވެ.  ދާދިފަހުން، މރ ނަޝީދު ގޭބަންދުން   
 

109.  މުމަށްނިން މި އިއްތިފާޤުން މެންބަރުންގެ ފަސް މުސްތަޤިއްލު ގްރޫޕުގެ ވޯކިންގް، ނުކުތާއަކަށް ފަހު އެންމެ 
އެއް ފަރާތަކީ ސްޕެޝަލް  ލަ ހުށަހެޅި ހަތަރު ފަރާތްކުރެންށް މައްސަގްރޫޕަ ވޯކިންގް، ވާޞިލްވެފައިވާއިރު

ރެޕަޓުއާއެއްކަމުގައިވާތީ، މި ފައިސަލާ ފާސިދުވެފައިވާކަމުގައި އެއްވެސް ސަބަބުވެރި އިންސާނަކު 
ޤަބޫލުނުކުރާނެ ކަމުގައި ވޯކިންގް ގްރޫޕުން ދެކެމެވެ.  

 



ނިންމުން  

 

މުގެ އަލީގައި، ދަ ވޯކިންގް ގްރޫޕް އޮން ކަންކަ އިސްވެނަންގެނަވުނު، ދެންފަހެ .110
. މުމަށްނިންންނަނިވި ޓްރަރީ ޑިޓެންޝަންއިން އައާބި ވާސިލްވަމެވެ  

 

 އާބިޓްރަރީ ހަމައެއްނެތް އެއްވެސް ނިގުޅައިގަނެފައިވަނީ މިނިވަންކަން ނަޝީދުގެ. މރ
 ،11 ،10 ،9 ރައިޓްސްގެ ހިއުމަން އޮފް ޑިކްލަރޭޝަން ޔުނިވާސަލް އެއީ. އުސޫލުންނެވެ

. އަދިމާއްދާއާ  ވަނަ 21އަދި  20، 19  އޮން ކޮވަނަންޓް އިންޓަނޭޝަނަލް ޚިލާފަށެވެ
 ވަނަ 26 އަދި 25 ،22 ،19 ،14 ،9 މުޢާހަދާގެ ގެރައިޓްސް ޕޮލިޓިކަލް އެންޑް ސިވިލް

. ވޯކިންގް ގްރޫޕަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ގިންތިކުރާ ގިންތިކުރުމުގެ  މައްދާއާ ޚިލާފަށެވެ
. 5އާއި  3އާއި  2އާއި  1 ތެރެއިން މި މައްސަލަ ފެތެނީ، ކެޓަގަރީ އަށެވެ  

މރ ނަޝީދުގެ މައްސަލައަށް ، ވިދިގެން ކަނޑައެޅުމާ  މުމަށްނިން މި މިގޮތުން .111
ފަރުވާއެއް ހޯދުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގައި އެއްވެސް ލަހެއްފަހެއް 

. އަދި ޔުނިވާސަލް  ހިއުމަން އޮފް ޑިކްލަރޭޝަން ނުބެހެއްޓުމަށް ދިވެހިސަރުކާރަށް ހުށަހަޅަމެވެ
 ގެރައިޓްސް ޕޮލިޓިކަލް އެންޑް ސިވިލް އޮން ކޮވަނަންޓް ރައިޓްސްއާއި އިންޓަނޭޝަނަލް

.މުޢާހަދާގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުތަކާ އެއްގޮ ތަށް މިކަން ކުރުމަށް އެދެމެވެ  
 

 ގްރޫޕުން ވޯކިންގް، ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު ޙާލަތްތަކަށް އެންމެހާ މައްސަލައިގެ މި .112
. ދޫކޮށްލުމެވެ މިސާހިތު ހަމަ ނަޝީދު. މރ ފަރުވާއަކީ މުނާސަބު މައްސަލައިގެ މި ދެކެނީ
 9މުޢާހަދާގެ  ގެރައިޓްސް ޕޮލިޓިކަލް އެންޑް ސިވިލް އޮން ކޮވަނަންޓް އިންޓަނޭޝަނަލް އަދި

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ބަދަލުނެގުމުގެ ތަންފީޛީ ޙައްޤެއް އޭނާއަށް  5ވަނަ މާއްދާގެ ޕެރެގްރާފް 
. (ފާސްކުރީ ފޯރުކޮ ) 2015ސެޕްޓެމްބަރ  4ށްދިނުމެވެ ގައި  

 


