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 މުޙައްމަދު ވ. ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން  ސިޔާމާ 

ަފއި ވެެއވެ.(ކުރަްއވާފަނިޑޔާރު ުމޙްތާޒް ފަހްީމ ާތއީދު  )މި ރަުއޔަށް  ފަނޑިޔާރު ޙުސްނުއްސުޢޫދުގެ ރައުޔު 

 ތައާރަފް 

ގެ ދަށުްނ  33-1)ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަުނގެ ޤާނޫނުގެ(  2008/10ޤާނޫުނ ނަންބަރު މި މައްސަލައަކީ  .1

ހުޅުމާލެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ިއސް މެޖިސްޓްރޭޓް ސިޔާމާ މުޙައްމަދުގެ ފަރާތުން ފަނޑިޔާރުންގެ އިސްތިއުނާުފ 

ވަނީ ޖުޑީޝަލް ަސރވިްސ ކޮމިޝަނުގެ މަްއޗަށެވެ.މަޖިލީހަށް ހުަށހަޅާފައިވާ މައްަސލައެެކވެ. މި މައްަސލަ ަރއްދު 

މައްސަލައިގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތް 

ގަިއ  2020އެްޕރީލް  04ައލީ މުޙައްމަުދގެ ބަންދާމެދު ގޮެތއް ނިންމައި ދިނުމަށް އެދި  ،އދ. މާމިގިލި، ފިނިވާގެ  .2

ނިންމައިދިނުން އެދޭ ފޯމު ހުޅުމާލެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް  MF/181127 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ަސރވިސްގެ ނަންަބރު 

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހުަށހެޅިއެވެ. މައްސަލަާއ ގުޅޭ ގޮތުން ލިބިފައިވާ ެހކި ނުވަތަ ަގރީނާއަކީ އަނިޔާ ލިބުުނ 

މައްސަަލއިެގ ހާދިސާ ރިޕޯޓުކަމަށް އެ ފޯމްގައި ލިޔެަފއި ެވއެވެ.  ،ފަރާތް ބުނާ ބުނުމާއި

ރާުރ" ގުން އެދި ހުށަހެޅި ފޯމާއެކު ކޯަޓށް ހުށަހަޅާފައިވާ "ތަުހގީގު ުކރާ ފަރާުތގެ އި ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމައިދިނު .3

މައްސަަލއިގެ ސީންއަށް ިދޔަ ފުލުހުްނގެ  ،ރީނާގެ ގޮތުގައި "އަނިޔާ ލިބުނު ަފރާުތގެ ބަޔާންގަގައި ލިބިފަިއވާ ހެކި 

މި މައްސަލަިއގަިއ  .ން ބަޔާންކޮށްފައިެވއެވެ ސީން އޮފް ކްަރއިމް އޮފިަސރ" މިހެ ،މެޑިކޯ ލީގަލް ރިޯކރޑްސް ،ބަޔާން

ލީ މުޙައްމަދުގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމީ އެ ކޯޓުެގ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ސިޔާމާ މުޙައްމަދުއެވެ. ޢަ

އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އަމުރުކޮށްފަިއވަނީ )މީގެ ފަހުްނ "ސުާވލު އުފެދިފައިާވ އަމުރު" ކަމަށް ބުނެފައިވާ( އަީލ 

1ދުން ދޫކޮށްލުމަށެވެ.މުޙައްމަދު ބަން

އެވެ.   CA/220/2020 -HMCގައި ނެރެފައިވާ އަމުރުގެ ނަންބަރަކީ  2020އެޕްރީލް  4ހުޅުމާލެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން  1
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ބަންދުން ދޫކޮށްލުމަށް އަމުރުކުިރ ސަބަބުގެ ގޮުތގައި އެ އަމުރުގައި ލިޔެފައިވަނީ އަލީ މުޙައްމަދު ބަންދުްނ  .4

ދޫކޮށްލުމަށް ނިންމީ "ތަހުގީގު ުފރިހަމަވެފަިއވާ ކަމަށް މުއްދަުތ މަޖިލީހަށް ހާޒިުރވި އައި.އޯ މުއްދަތު މަޖިީލހުގަިއ 

އަީލ މުޙައްމަދުގެ ކުށުގެ ރެކޯޑް ފިަޔވައި އިތުރު ހެއްެކއް ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ" މިގޮތަށެވެ. ،ބުނެ

އަލީ މުޙައްމަދު ބަންދުން ދޫކޮްށލުމަށް އިސްމެޖިސްްޓރޭްޓ ސިޔާމާ މުޙައްމަދު އަުމރުކޮށްފައިވަީނ ހަީގގަތާ  .5

ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފް އަމަލެއްކަމަްށ  5 2ނޫނުގެ ޚިލާފަށްކަމަށާއި އަދި އެ އަމަލަކީ ިދވެހިާރއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ގާ

ެއ މައްސަަލ ބަލަިއ ދިނުމަްށ އެިދ ޕްރޮސިިކއުޓަރ ޖެނެަރލްެގ  ،ޕްރޮސިކިއުަޓރ ޖެެނރަލްެގ އޮީފހަށް ފެންނާތީވެ 

.ަގއި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ަޝކުވާ ހުށަހަޅާފައިވެެއވެ  2020އެޕްީރލް  08އޮފީހުގެ ަފރާތުން 

ގައެވެ. އަދި  2022އެޕްީރލް  07ރވިސް ކޮމިޝަނުްނ މި މައްަސލަިއގެ ތަުހގީުގ ނިންމާފައިވަނީ ޖުޑީޝަލް ސަ .6

މާ މުޙައްމަދާމެދު ސުލޫކީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްިސޔާހުޅުމާލެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ިއސް މެޖިސްޓްރޭޓް 

މުމުގައި އޮތީ އަންނަނިިވ ަގއި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައި ވެއެވެ. އެ ނިން 2022އެޕްީރލް  20

ގޮތަށެވެ.

ހެއްކެއް ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ" ކަމަށް  ފަރާތުގެ "ކުށުގެ ރެކޯޑު ފިޔަވައި "ބަންދުން ދޫކޮށްލާ ސަބަބެއްގެ ގޮތުގައި އެ

ހުޅުމާލެ މެޖިސްޓްރޭްޓ ކޯޓުގެ އަމުރުގައި ބަޔާން ކޮށްފައި ވަނީ ކުށުގެ ރެކޯޑު ފިޔަވާ އިތުުރ އެހެން ހެކިވެސް 

ހުއްޓާކަމަށް ކޯޓަްށ ފުލުހުން ހުށަހެިޅ ލިޔެކިޔުމުގައި ފާހަގަ ކޮށްފަިއ ވަނިކޮށްކަމަށާއި، އަދި އެ  މައްސަލައިގައި 

އަދި ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތް ބަންދުން ، މެއް ނެތި ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފަށްކަން އެނގޭ ކަމާއިކީ ކޮބައިތޯ ސާފުކުރުރި ހެއްކަހު

އެ ފަރާތުގެ ުކށުގެ ރެކޯޑު ފިޔަވާ އިތުރު ހެއްކެއް ނެތް ދޫކޮށްލިކަން ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހުގައި އިޢުލާނު ކުރިއިރު، 

ހަގަކޮށްފައި ނުވާހިނދު، މި ކަމުގައި އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ސިޔާމާ މުޙައްމަދު ކަމުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތް ކުރިކަން ފާ

އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ސިޔާމާ ، އަމަލުކޮށްފައި ވަނީ ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަ ގޮތެއްގައިކަން ތަހުޤީޤަށް ސާބިތުވާތީ

ވަނަ މާއްދާއާއި  7ނޫނު( ގެ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ގާ 2010/13މުޙައްމަދުގެ މި އަމަލަކީ ގާނޫނު ނަންބަރު 

 2008/10އާ ޚިލާފް އަމަލެއްކަމުގައި ވާތީ، ގާނޫނު ނަންބަރު  3.1އަދި  1.5ފަނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑުގެ 

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ހުޅުމާލެ މެޖިސްޓްރޭްޓ  1)ހ( ގެ  32-1)ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ގާނޫނުގެ( 

.(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު) 13/2010ގާނޫނު ނަންބަރު  2
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ތް ދިނުމާ އެކު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ހަސޭޔާމާ މުޙައްމަދަށް ނަކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ސި

 މި ގޮަތށެވެ.ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަަމ ކުރުމަށް އެންގުމަށް" 

 .ގަެއވެ  2022މޭ  08ބުނެވިދިޔަ އެްނގުން ސިޔާާމ މުޙައްމަދުއަށް އަންގާފައިވަީނ   .7

 ނޑިޔާރުްނގެ ިއސްތިއުނާފް މަޖިލީހަްށ މަްއސަަލ ހުށަހަޅާފަިއވަނީއިސް މެޖިސްްޓރޭޓް ސިޔާމާ މުަޙއްމަދު ފަ .8

 ގަެއވެ. 2022މޭ  22

 ސިޔާމާ މުޙައްމަދު ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތައް 

 އިސްތިއުނާފީ ނުކުާތ ހުށަަހޅާފައި ވެއެވެ. ެއއީ: 5ސިޔާމާ މުޙައްމަދުގެ ަފރާތުން  .9

ަވނަ މާއްދާގެ )ނ( ަގއި ބުނެފައިާވ ގޮތަްށ  25ގާނޫނުެގ )ހ(  ޖުޑީޝަލް ަސރވިްސ ކޮމިޝަނުެގ 

 ނުލައި ަތހުގީގު ކޮމިޓީން ސުވާލުކޮށް ތަުހގީގު ފަށާފައިވަީނ ކާ މައްސަލައިގެ ތަފްީސލު ދިނުމަ

މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އިުޖރާއަތާ ިޚލާފަށްަކމަށް ކަނޑައަޅައި ދިނުމަށް ހުށަހެިޅ 

 .ނުކުތާ

ަވނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތަްށ  25ސަރވިސް ކޮމިޝަުނގެ ގާނޫނުގެ  )ށ(  ޖުޑީޝަލް

ދިފާއުގަިއ ހުށަހެޅި ެހކި ބަލަިއ   ،ދިފާއުވުމުގެ ގޮތުން ެހކި ހުަށހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ދީފައި ުނވުމާއި

 އެ  ނުހިމަނައި މި މައްސަަލ ނިންމާފައިވަނީ 3ނުގަތް ސަބަބު މައްަސލަ ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓުަގއި 

މާއްދާގެ )ޅ( ަގއި ކަނޑައަޅާފައިާވ އިޖުާރއަތާ ިޚލާފަށްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ދިނުމަށް ހުަށހެިޅ 

 .ނުކުތާ

)ނ(  ތަހުީގގު ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓަށް ަޖވާބު ދިނުމަށް އަންގާަފއިވަނީ ޖުޑީޝަލް ަސރވިސް ކޮމިޝަނުެގ 

ޖުރާއަާތއި ޚިލާފަށް ކަމަްށ )ވ( އަދި )މ( ގައި ބުެނފައިވާ އި، ވަނަ މާއްދާގެ )އ( 25ގާނޫނުގެ 

 .ކަނޑައަޅައި ދިނުމަށް ހުށަހެޅި ނުކުތާ 

                                                             
 .ރިޕޯޓު  TC134/TF6/2021/15-Dކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު  3 
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ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުްނ މައްަސލަ ސާބިުތވާކަމަްށ ނިންމައި ފިަޔވަޅު އަޅާފައިވަީނ  )ރ(

މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް ަޖވާބު ދިނުމަށް ފުރުސަތު ިދނުމަކާނުލައި ޖުޑީޝަލް ަސރވިްސ 

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގަިއ ކަނޑަައޅާފައިވާ އިޖުރާއަާތ ޚިލާފަށްކަމަްށ  30ގާނޫނު ކޮމިޝަނުގެ 

 ކަނޑައަޅައި ދިނުމަށް ހުށަހެޅި ނުކުތާ.

ާލގެ ނިންމުންތަކުން ކަނޑައަާޅފައިވާ އުޫސލުތަކާއި އެއްގޮތަްށ ހަގާނޫނުތަކާއި މަތީ މަރު  )ބ(

ތެރެއިްނ ފަނޑިޔާުރ ނިންމާފައިާވ  ފަނޑިޔާރަކަށް ލިބިދޭ ތަގްީދީރ ބާުރ ނުވަަތ ޑިސްކްރެޝަންގެ 

ވަނަ މާއްދާަގއި ބުނެފައިވާ އިސްތިއުނާފު ުކރުމުެގ  9ގަލާއީ ނިންމުމެއް ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނުގެ 

އުސޫލުން ބޭރުން ުސލޫކީ މައްަސލައެއްެގ ގޮތުގައި ަބލައި ނިްނމާފައިވާ ނިންމުމަކީ ދިވެހިާރއްޖޭެގ 

އި ބުނެފަިއވާ އުޫސލާ ޚިލާފަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެްއ ވަނަ މާއްާދގަ 9ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނުގެ 

 ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ދިނުމަށް ހުަށހެޅި ނުކުތާ.

 މައްސަލައިގެ ތަފްސީލު ނުދީ ސުވާލުކޮށް ތަހުގީގުކުރިކަމަށް ބުނާ ނުކުތާ 

ން ސުާވލުކޮށް ަތހުގީުގ އިސްތިއުނާފީ ފުރަތަމަ ނުކުާތގައި އިސްިތއުނާފުކުރާ ަފރާތުން ބުނެފައިވަނީ ތަހުީގގު ކޮމިޓީ .10

 ފަށާފައިވަނީ މައްަސލައިެގ ތަފްސީުލ ނުދީ ކަމަާށއި އެކަަމކީ ޖުޑީޝަްލ ސަރިވސް ކޮމިޝަުނގެ ގާނޫުނގެ

 ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( ގަިއ ކަނޑައަޅާފައިވާ އިޖުރާއަާތ ޚިާލފު ކަމެއް ކަމަށެވެ. 25

ބަޔާންކޮށްފަިއ އޮީތ އަންނަނިިވ   ވަަނ މާްއދާގެ )ނ( ގައި  25ޖުޑީޝަލް ސަރވިްސ ކޮމިޝަނުެގ ގާނޫނުެގ  .11
 ގޮތަށެވެ.

މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ  ތަހުގީގު ކޮމިޓީން ބަލަމުންދާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަނޑިޔާރުގެ"

ރައްދުވާ ފަނޑިޔާރަށް ދިނުމުން، ބަލަމުންދާ މައްސަލައާ  މައްސަލައާއި، އެ މައްސަލައިގެ ތަފްޞީލު އެ މައްސަލަ

 ".ކޮމިޓީން ކުރާ ސުވާލުތަކަށް ފަނޑިޔާރު ޖަވާބުދޭންވާނެއެވެ  ގުޅޭގޮތުން ތަހުގީގު

އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ސިޔާމާ މުޙައްމަދު ހުށަހެޅި މި ނުކުތާ ތަްފސީލުކޮށްދެމުން އޭނާ ބުނެފައިވަނީ  އޭނާގެ މައްޗަްށ  .12

ފްީސލުތައް ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް ޖުޑީޝަްލ ހުށަހެޅިފައިވާ މައްަސލައިަގއި  ޖަވާބުދާރީވުުމގެ ުކރިން މައްަސލައިގެ ތަ

ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( ގައި ބުނެފަިއވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެްސ މައްސަަލއިގަިއ  25ސަރވިްސ ކޮމިޝަންެގ ޤާނޫނުގެ 
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ިއ މައްަސލައިެގ ނޯޓިސް ފޮނުިވއިުރ ނޯޓިސްގަ އިގަ 2020ޖޫން  16ވާ ގޮތަށް ބަާލއިުރ އޭނާއަށް އިޢަމަލުކޮށްފަ

އެްއވެސް ތަފްސީެލއް  ވަތުގެ ުކރު ޚުލާސާ ފިޔަވައި ތަހުީގގު ކޮމިޓީއިން ސުވާލުުކރުމުގެ ުކރިން އިުތރުއޮތް ތިން ފޮޅު

ނުވަތަ ލިެޔކިޔުމެއް ދީފައި ނުވާކަމަށެވެ. އޭގެ ފަހުން ތަުހގީގު ނިމި މައްސަލަިއގެ ތަުހގީގު ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު ލިބުނު 

ްސ ޮޕލިސް ސަރވިސްގެ ައއި.އޯ ސަޢުދިއްޔާގެ ބަޔާެނއް ގައި ނަގާަފއިވާ މޯލްޑިވް 2020އޮގަސްޓް  25އިރު  

އޮތްކަން އެނގުުނ ކަމަށާއި އެ ބަޔާުނގެ ސަބަބުން ަމއްސަލަިއގެ ޒާތަށް ބޮޑު ބަދަެލއް ައއިސްފައިވާކަްނ ތަހުީގުގ 

ްއ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓުން އެނގުނު ކަމަށެވެ. އަދި މި މައްަސލައިަގއި ޕްރޮސިކިއުަޓރ ޖެނެަރލްގެ އޮފީހުގެ ސިީޓއެ

ފަނޑިޔާރުްނގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުން ޖުޑީޝަލް ަސރވިްސ  އޮތްކަން އެނގުނީ މި ަމއްސަލަ އިސްތިއުނާފު

ެއކުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ިލޔުންތަކުގެ ތެޭރގައި އެސިޓީ އޮތުމުން ކަމަށެވެ. އަދި   ިމ  އިކޮމިޝަނުން ހުށަހެޅި ޖަވާބާ 

 އިއުމަންޓްްސއަްށ އެދުމަށްޓަކައި ވަކި ޕްޮރސީޖަރއެްއ ކަނޑައަޅާފަމައްސަލަ ބެިލ ތަހުީގގު ކޮމިޓީެގ ފަރާތުން ޑޮކި

ެއ  އިެއ މައްަސލައިގަ  އި ނެތްކަން އިްސ މެޖިސްޓްރޭްޓ ސިޔާާމ މުޙައްމަުދ ފާހަގަކޮްށފައި ެވއެވެ. އެ ާޙލަތުގަ

ވަގުތަުކ މެޓީރިައލް ަޓއިމްގަިއ ލިބެްނހުިރ ުހރިާހ މަޢުލޫމާުތތަކެއް ޙިްއސާކުރުމަީކ މައްަސލަ ަތހުގީުގ ކޮމިީޓގެ 

ޒިންމާއެއް ކަމަށާިއ މި އުޫސލުތަކަްށ ބަލާިއރު ފެންނަކަަމކީ އިންސާފުެވރި ްޕރޮސީޑިންގސްއެްއ ކޮންޑަކްްޓ 

ިލޔެކިޔުމެއް ހާމަކުރުމަކީ މައްަސލަ ަބލާ ފަރާތުެގ ޒިންމާއެްއ ކުރުމަށްޓަކައި މަްއސަލައާ ގުޅުންހުރި ހުިރހާ 

ކަމަށްވާއިުރ އެކަން ކޮށްފައި ނެތް ކަމަށް އިްސ މެޖިސްޓްރޭްޓ ސިޔާމާ މުޙައްމަދު ބުނެފަިއ ވެެއވެ.

 ސްްޓރޭޓް ސިޔާމާ މުޙައްމަުދއާމެޖި ސް މި ނުކުތާގެ ޖަވާބުަގއި ޖުޑީޝަލް ަސރވިސް ކޮމިޝަނުން ުބނެފައިވަނީ އި .13

އެ ގޮތުން،  އްމަދަށް ވަީނ ދެވިފަިއ ކަމަށެވެ.ގުޅޭ ތަފްޞީުލ ސިޔާާމ މުޙަ ތުން ބަލަްނ ނިންމި މައްަސލައާގޮގުޅޭ

"ސުލޫީކ  D-TC132/TF2/2020/50ގައި ކޮމިޝަނުން ފޮނުވި  2020ޖޫން  16މައްސަލަ ބަޔާންކޮށް 

މެޖިސްޓްރޭްޓ ސިޔާމާ މުޙައްމަދަްށ ޭދ ނޯޓިސް" އިސް  މައްސަލައެއް ަބލަން ނިންމުމާ ގުޅިގެން ފަނޑިޔާރަށް

ަގއި ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި، ހަާވލާ ދެވުުނ  2020އޮގަްސޓު  25ދީފައިވާ ކަމަށާއި އަދި މި މައްަސލައިގެ ތަހުީގގަށް 

މެޖިސްޓްރޭްޓ ސިޔާމާ މުޙަްއމަދު ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި ހަވާާލ ދެވުނު ނޯޓިުހގަިއ  ނޯޓިސް ލިބިފައިވާކަމަށް އިސް

ރެޭވ މައްސަލަާއ ގުޅޭ ގޮތުން ެއ ހިނދަށް ލިބިފަިއހުރި ތަފްސީުލ މައުލޫމާތު ހިމަނާފަިއވާނެ ކަމަށެވެ. ތުހުމަތު ކު
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އަދި މައްސަަލއާ ގުޅޭ ގޮތުން ަތހުގީުގ ކޮމިޓީްނ ސުވާުލުކރިއިުރ މައްސަަލއިެގ އިތުުރ ެއހެން ތަފްސީެލއް 

މެްއ ފާހަގަކޮށްފައިުނވާ ކަމަށް ޖުޑީަޝލް ބޭނުންވެގެން އިްސ މެޖިސްޓްރޭޓް ިސޔާމާ މުޙައްމަދު ެއްއވެސް ކަ

ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފައި ެވއެވެ. އަދި މައްަސލަިއގެ ތަފްސީލު ނުދޭނަމަ ތަހުގީުގ ކޮމިޓީން ކުާރ 

 ވިޔަްސ  ސުވާލުތަކަްށ ޖަވާުބ ނުދިނުމުގެ ަހއްުގ މައްސަަލ ރައްުދވާ ފަނޑިޔާރަްށ ގާނޫނުްނ ލިބިދީފައި 

މުޙައްމަދު ވަނީ ތަުހގީގު ކޮިމޓީން ކުރި ސުވާލުަތކަށް ޖަވާބުވެސް ދީފައި ކަމަްށ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ސިޔާމާ 

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފައި ވެެއވެ. މި ނުކުތާގެ ރައްދުަގއި ސިޔާމާގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ  ެއ 

ދުމަކީ ކޮމިޓީގެ ކަމެއް ނޫންކަމަށާއި، ފަރާތުގެ ޒިންމާ އަދާކުރުމުަގއި މައްސަލަ ރައްުދވާ ފަރާތުން އެަކމަށް އެދުމާ ނޭ

އަދި އެ ަފރާތުން އެކަމަށް އެދެްނ ޕްރޮސީަޖރއެްއ ކަނޑައަޅުއްވާފައި ވާނަމަ، ޕްރޮސީޖަރއެްއ ކުރިާއލާ އެނިގ 

ގުޅުންހުިރ  އި ހާމަވެފައި އޮންނަން ޖެހޭނެކަމަށެވެ. ަމއްސަލަެއއްގައި ހިމެނޭ ަފރާތަކުން އެ ފަރާތަކަށް އެ މައްަސލައާ

ހެކިތަެކއް ލިބިގެން ނޫނީ އެ ފަރާތަށް އެކަށީގެްނވާ އިންސާފުވެރި ަޝރީއަތެއް ުކރެވުނު ކަމަކަށް ނުެބލެވޭެނ  ހުރިހާ 

އަދި އެ ގޮތަށް ހާމަނުކޮްށ  ،ކަމަށާއި ކަމަށާއި، މައްސަލައިަގއި ހިމެނޭ ހުިރހާ ހެކިތަެކއް ހާމަ ކުުރން މުހިއްމު

ރިކަން ެގއްިލފައިވާ މައްސަަލއެއް ކަމަށް ަބލަންޖެހޭ ކަމަާށއި، އިންސާފުވެ  އި ހިންގާ މައްސަަލއަކީ ޭއގެ ޒާތުގަ

ހިމެޭނ ދެ ފަރާެތއްގެ ދެމެދުަގއި ެބލެންެސއް ބެހެއްޓުމަށްޓަަކއި، މި ޒާތުެގ މައްސަލަަތކަކީ  އިމައްސަލައިގަ 

ކަންކަްނ  މައްަސަލ ހުށަހަާޅ ފަރާތުްނ ހުށަހަޅާ  ވީނަމަެވސް ސީޑިންގްސްަތކެްއ ކަމަށް އެކްސްޕަރޭޓ ޒާތުެގ ޕްރޮ

ނޭނގި އަނެްއ ފަރާތުން ަޖވާބުދާރީވުމަީކ ެއ ފަރާތަށް ުފރިހަަމއަށް ޖަވާބުދާީރވުމުގެ ުފރުސަތެްއ ދެވިގެްނ ހިނިގ 

 މައްސަލައެްއ ކަމަކަށް ނުެބލެވޭނެ ކަމަށެވެ.

 ދިފާއުވުމުގެ ގޮތުން ހެކި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ދީފައި ނެތް ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާ 

 ިސޔާމާ މުޙައްމަދުގެ ަފރާތުން ބުނެފަިއވަނީ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަުނގެ ގާނޫނުގެ  އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް .14

ވަނަ މާއްދާެގ )ޅ( ގައި ބުނެފަިއވާ ގޮތަށް ދިާފއުވުމުެގ ގޮތުން ހެިކ ހުށަހެޅުމުގެ ުފރުސަތު ދީފައި ނެްތ  25

ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓުަގއި ނުހިމަާނ  ނުގަތް ސަބަބު ކޮިމޝަނުގެ މައްސަލަ  ކަމަށާއި ދިފާއުގައި ހުށަހެޅި ހެކި ަބލައި
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ވަަނ މާއްދާެގ )ޅ( ގަިއ  25މި މައްސަަލ ނިންމާފައިވަީނ ޖުޑީޝަްލ ަސރވިްސ ކޮިމޝަނުގެ ގާނޫުނެގ 

 ޚިލާފަށްކަމަެށވެ.    އިޖުާރއަތާކަނޑައަޅާފައިވާ 

ޝަނުން ބުނެފަިއވަނީ އިސް މެޖިސްޓްޭރޓް ިސޔާމާ މުޙައްމަދުގެ މި ނުކުތާގެ ޖަވާުބަގއި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމި .15

ގުޅިގެްނ  ކީ މައްަސލައެއް ަބލަން ނިންމުމާއިގައި "ސުލޫ 2020ޖޫން  16ތުހުމަތު ކުރެވުނު މަްއސަލަ ބަޔާންކޮށް، 

ފަނޑިޔާރުންނަށްދޭ ނޯޓިސް" އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ިސޔާމާ މުޙައްމަދަށް ދީ، އެ މުއްދަތުން ފެށިގެން ތަހުީގގު 

ކަްނ ކުރިޔަްށ ގޮްސ ތަުހގީުގ ނިންމައި، ކޮމިޓީެގ ތަުހގީގު ރިޕޯުޓ އެކުަލވާލައި، ކުރިއަްށ ގެންދިއުމުެގ އެިކ ކަން

 ނުމާއި ަގއި ފުރުސަތު ދި 2021އޮކްޓޫބަރު  17ރިޕޯޓަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ސިޔާމާ މުޙައްަމދަށް 

 ވިްސ ކޮމިޝަނުެގ ޤާނޫނުގެ ޖުޑީޝަލް ަސރައދި ހަމަޔަށްވެސް ދިާފއުގަިއ ހެިކ ހުަށހަޅާފައި ނުާވކަމަށެވެ. 

ވަނަ މާއްާދގެ )ޅ( ަގއި ބަޔާންުކރާނީ "ަތހުގީުގ ކުާރ ކޮމިޓީއިން ހިްނގާ ތަުހގީގުަގއި ދިފާުއގައި ހެިކ  25

އިރު، ސިޔާމާ މުަޙއްމަދު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ަމއްސަލަ ރައްދުާވ ފަނޑިޔާރަށް ލިބިެގންވާ" ކަމަށް ކަމުަގއި ވީ 

ތަހުގީގަށް ހެިކ ، ުގ ނިމި ތަހުީގގު ރިޕޯުޓވެސް ފަިއނަލް ކުިރ ފަހުން ކަުމގައި ވާތީހެކި ހުަށހެޅުއްވީ ތަުހގީ

ނުގަތް ސަބަބު ތަހުީގގު ރިޕޯޓުގައި ހިމަނާނެ ފުރުސަުތވެސް އި އަދި ހެކި ބަަލއިއް ނެތް ކަމަށާބަލައިގަތުމުގެ ފުރުސަތެ 

ބިދީަފއިވާ ފުރުސަތުގެ ބޭނުްނ ުހށަހެޅުމަށް ޤާނޫނުން ލި ހެކި  އަދި  ކަމަށާއި، ުކރާ ތަހުގީގު ކޮމިޓީއަށް ނެތްކަން ފާހަގަ

ކަމުގަިއވީ ހިނދު ިމ ތިާޔރެްއ ރައްުދވާ ފަނޑިޔާރަށް އޮްތ އިޚް ހުގީުގ ނިމުމުގެ ުކރިން ހިފުމަކީ ަމއްސަލަ ތަ

 އިސް މެޖިސްްޓރޭޓް ސިޔާމާ މުޙައްމަުދ ެއ ފުރުސަތުގެ ބޭނުްނ ކޮށްފަިއ ނުވަީނ ތަުހގީުގ ކުރި  މައްސަލައިަގއި

އަދި އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ސިޔާމާ މުޙައްމަދު ހުށަހެޅި ެހކީގެ ހެކިބަްސ  ކަމަެށވެ.ކޮމިޓީގެ އިހުާމލެއް އޮވެގެން ނޫން

ޓީން ނިންމާެނ ނެގުމަކީ ތަހުގީގަްށ ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ކަެމއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ނިންމުމަކީ ތަހުގީގު ކޮމި

ިއސްތިއުނާފު މަިޖލީހަްށ ފަނޑިޔާރުންގެ ސައްހަކަން ަވޒަންކުރުމީ  ގެއްހިނދު އެފަދަ ނިންމުމެ ނިންމުމެއް ކަމަށްވީ 

 ލިބިފައިވާ ާބރެއް ނޫްނ ކަމަށް ޖުޑީޝަްލ ސަރވިސް ކޮމިަޝނުން ބުނެފައި ވެެއވެ.

ފަރާތުން ބުނެފަިއވަނީ ހެކި ހުށަހެޅުމުގެ ުފރުސަތު ފުިރހަމަ ގޮތެްއގަިއ މުޙައްމަދުގެ  މި ނުކުތާގެ ަރއްދުގައި ސިޔާމާ .16

ނުވާތީވެ، އެ ތަފްސީލުަތކާ  އިހިމެނޭ ތަފްސީލުތައް ހާމަވެފަ  އިނުވާ ކަމަށް ބުނަން ޖެހެނީ މަްއސަލަިއގަ އިބިފަލި
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ގުޅިގެން ހުށަހަޅަން އެޭދ ހެކިތަްއ ހަީގގަތުގަިއ ތަހުީގގު ކޮމިޓީން މައްސަލަ ެބލިިއރު ފުރުސަުތ ލިބިފަިއ 

ްޕރޮސިކިއުަޓރ ޖެނެރަްލެގ  އްމަދުެގ ފަރާތުްނ ބުނެފައިވަނީ ގޮތުްނ ސިޔާާމ މުޙަމީެގ މިާސލެއްެގ  ކަމަށެވެ.ނުވާތީ

އޮްތ  އިވަރެްއގެ ުހާލސާއެއް މައްަސލަ ބަލަން ނިންމި ނޯޓިްސގަ ވެސްއޮފީހުގެ ޝަުކވާ ބިނާވާ ގޮތް އޭެގ ކޮންމެ

މަޢުލޫމާާތ ހިްއސާކޮށްފައިވާ ޖުޑީަޝލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންއާ ވިޔަސް މޯލްޑިްވސް ޮޕލިސް ސަރިވސްއިން  ކަމަށް

ެއ ބަޔާނުގަިއ ހުިރ ތަފްސީލްަތކެްއ  އި ިދއްާޔ ދީފައިވާ ަބޔާނާޢުވަަނ ދުަވހު ސަ 2020ޮއގަސްްޓ  25އަދި 

ޖެހޭ، އާއްމުކޮްށ ންދިއްޔާެގ ބަާޔނުގައި ފަނޑިޔާރުން އަމަލުުކރަޢުސަ އަދި  .ކަމަށެވެއެއްވެސް އިރަުކ ނޭނގޭ

މައްސަަލ ބެލުމުަގއި ، އޭެގ ތެރޭަގއިއެަބއޮތް ކަމަށާިއ  ކޮށްފައި ފާހަގަވާހަކަތަެކްއ  އިއަމަލުކުާރ އުޫސލެޭކ ކިޔާފަ 

ަމއްސަލަިއަގ  ،ހުަށހަޅާފައި އެބަުހރި ކަމަށާއި ހެކި  އިފަނޑިޔާރު އާއްމުކޮށް އަމަުލކުރަމުން، އަންނަ އުސޫެލކޭ ިކޔާފަ

ސްޓޭންޑަރޑެއް  އިކިޔާފަ ނީ ެއެވނި ގޮތެކޭ މިވެިނ ގޮތެކޭދުމަށް ފަނޑިޔާރުްނ ޢަމަލުކުރަްނވާހިމެނޭ ހެކިތަްއ ހޯ

 އަދި  މިފަދަ ސްޓޭންޑަރޑެއް  ވުޖޫދުގައި ުނވާ ކަމަށާއި،، އެބަުހރި ކަމަާށއިބުނެފަިއ  ވުޖޫދުގައިާވ ކަމަށް

އެންމެ ފުރަތަމަވެްސ ސިޔާމާ މުޙަްއމަދުއަށް ފެނުނީ ތަހުގީުގ ނިންމައި ހިއްާސކުިރ  ދިއްޔާގެ ބަޔާންޢުސަ

 ކަމަށެވެ. ރިޕޯޓުން

 ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓަށް ޖަވާބު ދިނުމަށް އަންގާފައިވަނީ އިޖުރާއަތާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާ ތަހުގީގު 

ރިޕޯޓަށް ޖަވާބު ދިނުމަްށ  އިސް މެޖިސްޓްރޭްޓ ސިޔާމާ މުޙައްމަދުެގ ފަރާތުން ބުނެފަިއވަނީ ތަހުީގގު ކޮމިޓީގެ  .17

)ވ( އަދި )މ( ގަިއ ، ގެ )އ(ވަނަ މާއްދާ 25އަންގާފައިވަނީ ޖުޑީޝަލް ަސރވިސް ކޮމިޝަުނގެ ގާނޫނުެގ 

 ބުނެފައިވާ އިޖުާރއަތާ ިޚލާފަށްކަމަށެވެ.

ިިގެ އިޖުރާއަތްަތކަށް ބަލާިއރު، ަމްއަސަލއ، މުޙައްމަދުގެ ފަރާތުްނ ބުެނފައިވަނީސިޔާާމ މި ނުކުތާގެ ތަފްސީުލގައި  .18

ާލއަކީ ޖުޑީޝަލް ަސރވިްސ ހަލާތަކެއް އެަބހުރި ކަމަާށއި، ފުރަތަމަ މަރުހަ ތަފާތު މަރު އިމައްސަލަ ބެލުމުގަ 

ނިންމުމަށްފަުހ ތަހުގީުގ ެއގޮތަށް ކޮމިޝަނުން މައްސަލަެއއް ަބލަންޖެހޭޯތ ނުވަތަ ނޫންޯތ ިނންމުން ކަމަށާއި، 

ާލގަިއ ކޮމިޓީެގ ހަާލ ކަމަށާިއ ކޮމިީޓ މަރު ހަގަީނ ކޮިމޓީ މަރު ކުރުމަށްޓަކަިއ ކޮމިޓީއަކަްށ ފޮނުަވއިގެްނ ދެްނ ހިން

 ބަޔާންކޮށްފައިާވ ކަމަށެވެ.  އި ވަަނ މާއްދާގަ 25އުސޫލުަތއް ގާނޫނުެގ  ންޖެހޭ އެންމެހައި ރާތުން އަމަލުުކރަފަ
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ވަނަ މާއްދާެގ )އ( އަށް ދާިއރު، ތަހުގީގު ުކރުމަށްފަހު ަތހުގީުގ ރިޕޯޓެްއ އެުކލަވާަލއި  25ގާނޫުނގެ  ގޮތުންއެ 

އެ މާއްދާެގ  އަދި .ތްކަމަށެވެއި އެބަ އޮރިޕޯޓު މައްސަަލ ރައްުދވާ ފަނޑިޔާރަށް ފޮުނވަންޖެހޭނެ ކަަމށް )އ( ގަ 

)ވ( ގަިއ ާވގޮތުން އެ ރިޕޯާޓ ގުޅިގެްނ ހުަށހަޅަން އެޭދ ކަންކަން ހުަށހެޅުމަށް ފަނޑިޔާރަްށ ފަްސ ދުަވހުެގ 

ެއ ކަންކަމުެގ މާނަ ތަްފސީލުކޮށްފަިއ ނުިވ ނަމަވެސް، ިސޔާމާ މުޙައްމަުދ އަިދ . ހޭކަމަށެވެފުރުސަތެއް ލިބެންޖެ

ވެސް ހެކި ހުށަހެޅުމުގެ ފުުރސަެތއް ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. ދެން )މ( ގަ ބަޔާންުކރަނީ  އިާލގަހައެ ަމރު ބުނެފައިވަނީ

ފަނޑިޔާރުގެ ފަރާތުްނ ތަުހގީުގ ރިޕޯާޓ ގުޅިގެން ކަމެއް ާފހަަގކުރިއަްސ ނުކުރިައސް މުޅި މައްަސލަާއ މެދު ޖުމްަލ 

 ށް ކަމަށާއި،އެހުމެއް ބާްއވަން ޖެހޭނެ ކަމަގޮތެއްގައި ވާހަކަ ދެއްކުމަށް މަދުެވގެން ފަސް ދުވަުހގެ ތެރޭަގއި އަޑު

އެއް އަޑުއެހުން ބޭްއވި ނަމަވެސް ެއ ގައި(  2020އޮގަސްޓް  25)އެގޮތަށް މި މައްަސލައިގަ ަތހުގީުގ ކޮމިޓީން 

ރުކޮްށ ހުލަ ކަންތައްތަްއ މަ އަޑުއެހުން ބޭއްވުމަށްފަހު ެއ އަޑުއެހުމުގަ ިސޔާމާ މުޙައްމަދުގެ ފަރާތުން ފާހަގަުކރާ

ސީާދ ރިޕޯޓު ފޮނުވީ ، ނެއް ތައްޔާރުުކރުމަށްފަހު ދެން ޭއގެ ފަހުން އެ ފަރާތުން ަތހުގީގު ކޮމިޓީން ތަްއޔާރު ުކރިބަޔާ

ރިޕޯްޓ އަދި . ކަމަށެވެ ހިްއސާ ނުުކރާ  މުޙައްމަދުއާ  ރިޕޯޓް ސިޔާމާ  ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ކަމަށާއި އެ 

ަފރާތުން އެ ރިޕޯޓް ހިްއސާ  ްލ ަސރވިސް ކޮމިޝަންގެޖުޑިޝަފޮނުވުމުން ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް 

ނަމަެވސް ތަހުގީުގ ކޮމިޓީން ގޮތެްއ ނިންމުމުގެ ުކރިން  ކަމަށެވެ.ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ެގ ދަށުން 30ކުރަނީ 

ްށ ށާއި، އެ ރިޕޯޓަޑްރާފްޓް ހިއްސާކުރަން ެޖހޭނެ ކަމަ އިވާތަހުގީގު ކޮމިޓީގެ ަފއިންޑިންގްސް ބިނާކޮށްފަ، އިފަނޑިޔާރާ

ދެކޭކަމަށް ސިޔާާމ މުޙައްމަދުގެ ަފރާތުން  ކޮމެންޓް ކުރުމުެގ ފުރުސަުތވެސް ފަނޑިޔާރަްށ ލިބެންޖެޭހ ކަމަށް

އެގޮތުްނ ފަނޑިޔާރު ުކރާ ކޮމެންޓުތައް ަތފްސީލް ކުރުމަށްޓަަކއި އަޑުެއހުމެއްވެސް ާބއްވަްނ ވެއެވެ. ބުނެފައި

ނަމަެވސް މި އިުޖރާއަތު މި ތަރުތީބުްނ ރާތުން ބުެނފައި ވެއެވެ. އެބަޖެހޭކަމަށް ދެކޭ ކަމަށް ސިޔާމާ މުޙައްމަދުގެ ފަ

މި އިޖުރާއަތަކީ ިއރެލެވެންޓް ނޫނިއްޔާ އިމެޓީރިައްލ ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް ސިޔާމާ މުޙައްމަދު ބުނެފައި ެވއެވެ. 

ފަނޑިާޔރުެގ  އަންނަިއރު ނިންމުމަކަށް އިޖުރާއަތެްއ ކަމަށް ެބލެވޭކަްށ ނެތް ކަމަށާއި، އެީއ ތަހުީގގު ކޮމިޓީގެ 

ފަރާތުން، ފާހަގަކުރަން އެދޭ ކަންތައްތަކަށް ަތހުގީގު ކޮމިޓީން ރިއާޔަތް ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަމަށް ބުނެފައިވެެއވެ. އެކަން 

  ވަަނ މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން ިހއްސާ ކުރިއަްސ  30ކަމަށް ރިާއޔަތް ނުކޮްށ ޖޭއެސްީސއަށް ފޮނުްއވާ ރިޕޯޓެްއ 
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ފައި ކަަމކަށް ދީ ފަނޑިޔާރަށް ލިބެންޖެޭހ ހުރިހާ ސޭފްގާރޑްތައް ޯފރުކޮށް ން މަްއސަލަ ނިންމީގީގު ކޮމިޓީތަހު

 ސިޔާމާ މުޙައްމަދުެގ ފަރާތުން ބުނެފަިއ ވެެއވެ.ނުބެލެވޭނެ ކަމަށް 

ޖުޑީޝަްލ ަސރވިްސ ކޮމިޝަުނގެ  ،މި ނުކުތާެގ ޖަވާުބގަިއ ޖުޑީޝަްލ ސަރވިްސ ކޮމިޝަނުްނ ބުނެފައިވަނީ .19

 ވަނަ މާއްދާެގ )އ( އާ ެއއްގޮތަށް ަތހުގީުގ ރިޕޯޓު އެކުލަާވލައި، ރިޕޯޓަށް ޖަވާބުާދރީވުމަްށ  25ގާނޫނުގެ 

އޮކްޓޫަބރު  17މެޖިސްްޓރޭޓް ސިޔާމާ މުަޙއްމަދަށް ފޮނުވާފަިއާވ ކަމަެށވެ. އަިދ މި ރިޕޯުޓ ލިބިފަިއވާކަމަްށ  އިސް

ކޮމިޝަނަށް އަްނގާފައިާވ ކަމަށެވެ.  ތަުހގީުގ  ސްޓްޭރޓް ސިޔާާމ މުޙައްމަދު އީމެއިުލންަގއި ިއސް މެޖި 2021

ކޮމިޓީގެ ތަހުީގގު ރިޕޯޓު ލިބިފައިާވކަން އަންަގއި އިސް މެޖިްސޓްރޭޓް ސިޔާމާ މުޙައްމަދު ކޮމިޝަނަށް ފޮުނވާފައިާވ 

ވަނަ މާއްދާެގ  25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ  މެއިލްގެ ސްްކރީންޝޮޓް ހުަށހަޅާފައިވާނެ ކަމަށާއި، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް

މެޖިސްްޓރޭޓް ސިޔާމާ މުަޙއްމަދު ތަުހގީުގ  ގައި އިސް 2021އޮކްޓޫބަރު  20ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން،  )ވ(

ަތހުގީުގ އަިދ ރިޕޯޓަށް ލިޔުމުްނ ޖަވާބުދާރީވެަފއިާވ ކަމަްށ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުްނ ބުނެފަިއ ވެެއވެ. 

 ކަމަށާއި، ވާބުދާރީވެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ސިޔާމާ މުޙައްމަުދ ފޮނުވާފައިވާ ލިޔުން ހުށަހަޅާފައިވާނެރިޕޯޓަށް ޖަ

ރުވުމަްށ ޒި ހާަގއި ބަޔާންުކރާ އަޑުއެހުމަށް  ވަނަ މާއްާދގެ )މ( 25ޖުޑީޝަލް ސަރވިްސ ކޮމިޝަނުެގ ޤާނޫނުގެ 

 ގަިއ އީމެިއލް މެދުެވރިކޮްށ  2021 ނޮވެންބަރު  18ރުވުމުެގ އަމުުރ" ޒިހާއަންގައި  ފޮނުިވ "ތަހުީގގަށް 

އަދި ެއ އަުމރު ލިބިަފއިވާކަމަށް ބުެނ އަމުުރ  ކަމަާށއި، މެޖިސްޓްރޭްޓ ސިޔާމާ މުޙައްމަދަްށ ފޮނުވާފައިވާ  އިސް

ުރވުމުގެ އަުމރު" ޒިހާ"ތަހުީގގަށް ކަމަށާއި މެޖިސްޓްރޭޓް ސިޔާމާ މުޙައްމަދު ޖަާވބުދީފައިވާ ފޮނުވި އީމެއިލަށް އިސް 

މެޖިސްޓްރޭޓް ސިޔާމާ މުޙައްމަދު ކޮމިޝަނަށް  މެއިލްއާއި އެ އަމުރު ލިބިަފއިވާކަން އަންަގއި ިއސް ފޮނުވި

ވާނޭ ކަމަށް ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފައިވެެއވެ. ފޮނުވާފައިވާ މެއިްލގެ ސްްކރީންޝޮޓް ހުަށހަޅާފައި

)ވ(، )އ( އަދި )މ( ާއ އެއްގޮތަްށ ަވނަ މާއްދާގެ  25ވީމާ، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުެގ 

މެޖިސްޓްރޭޓް ިސޔާމާ މުޙަްއމަދު ބުނާ ބުނުމަކީ ރަނގަޅު ވާހަކަެއއް ނޫންކަމަށް  އަމަލުކޮށްފައި ނުވާކަމަށް އިސް

 ކޮމިޝަނުން ބުނެފައި ވެެއވެ.  
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 ބުނާ ނުކުތާ  ރިޕޯޓަށް ޖަވާބު ދިނުމަށް ފުރުސަތު ނުދީ ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވަނީ އިޖުރާއަތާ ޚިލާފަށް ކަމަށް 

އިސް މެޖިސްޓްޭރޓް ިސޔާމާ މުޙައްމަދުެގ ަފރާތުން ބުނެފަިއވަނީ ޖުޑީޝަްލ ސަރވިްސ ކޮމިޝަނުން މަްއސަަލ  .20

ސާބިތުވާކަމަށް ނިންމައި ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވަނީ ަމއްސަލަ ިނމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް ަޖވާބު ދިނުމަށް ފުރުސަުތ 

މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ކަނޑައަޅާފައިވާ އިޖުރާއަާތ  ވަނަ 30ދިނުމަކާނުލައި ޖުޑީޝަލް ަސރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ގާނޫނު 

 ޚިލާފަށްކަމަށެވެ. 

މި ނުކުތާގެ ޖަވާބުަގއި ޖުޑީޝަލް ަސރވިސް ކޮމިޝަނުން ބުެނފައިވަނީ ޖުޑީޝަލް ަސރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުެގ  .21

 ޤާނޫނުގެ  ގުޅޭ ގޮތުން ހުރި ވާހަކަަތކަކީ އެ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ތަހުީގގު ރިޕޯޓަށް ަޖވާބު ިދނުމާ 30

ނޫނުަގއި ތަުކރާުރވެފައި އޮތްއޮތުމެއް ކަމަށާއި، ގާވަނަ މާއްދާގެ )ވ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފުރުސަުތގެ ާވަހކަ  25

ވަނަ މާއްދާގެ )ވ( ަގއި ވެސް ބަޔާންކޮށްފައި އެ ވަނީ މައްަސލައާމެުދ  25ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގައި ވެސް އަދި  30

އަިދ ރުކުާރ ތަހުީގގު ރިޕޯޓަށް ޖަާވބު ދިނުމަށް ދެވޭ ުފރުސަތުެގ ވާަހކަ ކަމަށެވެ. ގޮތެއް ނިންމުމުެގ ކުރިްނ ތައްޔާ 

ަގއި ަތހުގީގު ކޮމިޓީން ގޮތެއް ނިންމުމަށްފަހު އެގޮތާެމދު ކޮމިޝަނުން ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ުކރިން މައްސަަލ އިމައްސަލަ

ނޫނުެގ ގާޖުޑީޝަލް ަސރވިްސ ކޮމިޝަނުގެ  ނޫްނ ކަމަށެވެ. މިކަން ރައްދުާވ ފަނޑިޔާރުެގ ބަހެްއ ހޯާދ ވާހަަކއެއް

ވަަނ މާއްދާގެ )ހ(، )ށ( އަދި )ރ( އިން ކަަށވަުރވެެގންދާ ކަމަށް ކޮމިޝަނުން ބުނެފަިއ ެވއެވެ. ެއހެނީ،  29

އެ ތިްނ މައްދާގަިއ ޖުމްަލ ގޮތެއްގަިއ ބަޔާްނކޮށްފައިވަީނ ތަުހގީގު ކޮމިޓީން މަްއސަލައާމެުދ ގޮތެްއ ނިންމަންވާީނ 

ރިޕޯޓަްށ ޖަވާބުދާީރވުމަށް ފުރުސަުތ ދިނުމަށްފަހުަގއި ކަމަށާިއ މައްސަަލއާމެދު ގޮެތއް ނިންމުމަށްފަުހ ތަހުގީުގ 

ަސލަ ރައްދުާވ ކޮމިޓީގެ ނިންމުން ހުށަހަޅަން ޖެހޭީނ ކޮމިޝަނަށް ކަމަށާއި ިރޕޯޓު ކޮމިޝަނުން ފާސްުކރުމުން މައް

ގޮެތއް ނިންމުމާއި ކޮމިޝަނުން އެއާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމާ  ވާނެ ކަމަށެވެ. މައްސަަލއާމެދު ކޮމިޓީން ފަނޑިޔާރަށް ދޭން

ދެމެދު މައްސަލަ ރައްދުާވ ފަނޑިޔާރަްށ ޖަވާބުދާީރވުމުގެ ުފރުސަތު ދިނުމަކީ ކުރަންޖެޭހ ކަމެްއ ނޫންކަން ިމ 

 މާއްދާތަކުން އެނޭގ ކަމަށް ކޮމިޝަނުން ބުނެފަިއ ވެެއވެ.  
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 ނުކުތާ ލާފަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް ކަމަށް ބުނާ ވަނަ މާއްދާއާ ޚި 9ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނުގެ 

ނިންމުމަީކ  ފަރާތުން ބުނެފައިވަީނ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މުޙައްމަދުގެ މި ނުކުތާގައި ސިޔާމާ .22

ވަަނ މާއްދާގަިއ ބުނެފައިާވ ުއސޫލާ ިޚލާފަށް ނިންމާފައިާވ ނިންމުމެއް ކަމަެށވެ.  9ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫުނގެ 

ާލެގ ނިންމުންތަކުން ހައެގޮތުން، ޖުޑީޝަްލ ަސރވިްސ ކޮމިޝަނުެގ ނިންމުމަީކ ގާނޫނުތަާކއި މަީތ ަމރު

ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޫސލުތަކާިއ ެއއްގޮތަްށ ފަނޑިޔާރަކަްށ ލިބިޭދ ތަގްީދރީ ާބުރ ނުވަަތ ޑިސްކްރެޝަންެގ ެތރެއިްނ 

ވަަނ މާއްދާަގއި ބުނެފަިއވާ  9ނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނުގެ ފަނޑިޔާރު ނިންމާފައިާވ ގަާލއީ ނިންމުމެްއ ކަމަށްވާތީވެ، ފަ

އިސްތިއުނާފު ުކރުމުެގ އުޫސލުްނ ބޭރުްނ ސުޫލކީ ަމއްސަަލއެއްެގ ގޮތުަގިއ މި މަްއސަަލ ބަަލއި ނިންމުމަީކ 

 ވެ.ވަނަ މާއްދާގައި ުބނެފައިވާ އުޫސލާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމަށެ 9ދިވެހިރާއްޭޖގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނުގެ 

ވަނަ  9މި ނުކުތާގެ ޖަވާބުގައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަުނގެ ަފާރތުން ބުނެފައިވަނީ ފަނޑިާޔރުންގެ ގާނޫނުގެ  .23

މާއްދާގައި ވަނީ "ފަނޑިާޔރަކު އޭނާެގ މަގާމުގެ މަސްޫއލިއްަޔތާއި ވާޖިބު އަދާުކރުމުގައި ދިން ރައުޔަާކ ގުޅިގެްނ 

ހުކުމަާކ ގުޅިެގން ގާނޫނުއަސާީސ އާިއ ގާނޫނުަގއި ބަޔާްނވެގެންާވ ނުވަތަ ކުިރ އަުމރަާކ ގުޅިގެން ުނވަތަ ުކރި 

އިސްތިއުނާފު ކުރުމުެގ އުޫސލުެގ ޭބރުން ުނވަަތ ފަނޑިޔާރުންެގ ސުލޫާކ ގުޅޭ ގޮތުްނ ފިަޔވަޅު އެޅުމަށް 

ުކ ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ގާނޫނުގައި ބަޔާްނވެގެންާވ އުސޫލުތަުކެގ ބޭރުން އެްއވެސް ފަރާެތއްގަިއ އެ ފަނޑިޔާރަ

ޖަވާބުދާރީ ނުކުުރވޭނެއެވެ." މިފަދައިން ކަމާއި، ވީމާ މަްއސަލަ ނިންމުމުގައި ފަނޑިޔާރުން އަމަލުުކރާ ގޮތަާކ 

ގުޅިގެން ސުލޫކީ މައްސަލަ ބަލަންޖެހޭ ހާލަތްތަުކގައި އެފަދަ ަމއްސަލަ ެބލުމަށް ހަާވލާ ދެވުނު މާއްދާއިން ުފރުސަތު 

މައްސަލާަގއި ަފނޑިޔާރު ރަުއޔު ދިން ގޮތަާކ ގުޅޭ އެްއވެސް ކަމެްއ  ދޭކަން ސާފުވާ ކަމަށެވެ. ެއހެންނޫނަސް، މި

ބަލާފައިނުވާ ކަމަށާއި، ތަުހގީގު ކޮމިޓީގެ ނިންމުމުަގއި ފާަހގަ ކޮށްފައިވާ ެއއް ކަަމކީ ހުޅުމާލެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަްށ 

ރު ރައުޔު ދިން ގޮތަކާ ގުޅޭގޮތުްނ ވާ ހެކި ހުށަހެޅިފައިނުވާ ކަމަށް ބުނުން ކަމަށެވެ. ީވމާ، މިއީ ފަނޑިޔާފައިހުށަހެޅި

 ބެލުނު ސުލޫީކ މައްަސލައެްއ ނޫން ކަމަށް ކޮމިޝަނުްނ ބުނެފައި ވެެއވެ.

 ގޮތުްނ  ޢީޟޫއުއިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ސިޔާމާ މުޙައްމަދުެގ ފަރާތުން ބުނެފަިއވަނީ މައްސަލަ ހުަށހަޅާފައިވަނީ މަ .24

ވަނަ  9ނަަމވެްސ އިޖުރާއީ ގޮތުން ފަނޑިާޔރުންގެ ޤާނޫނުގެ  ،މަށާއިފަނޑިޔާރު ނިންމި ނިންމުމެއްގެ މައްޗަށް ކަ
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ޔަތްކޮށް މި ާބވަތުގެ މައްަސލައެއް ކޮމިޝަނަށް ހުށަވެސް ނޭޅޭނެ ކަމަށެވެ. ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުެގ އާމާއްދާއަށް ރި

މުގަިއ ދިްނ މުގެ މަސްޫއލިއްޔަާތ ވާޖިުބ އަާދ ުކރުގާ ބަޔާްނ ކުރަީނ ފަނޑިޔާަރކު އޭނާެގ މަ އި ވަަނ މާއްާދގަ 9

ޖަވާބުާދީރ  ކުމަާކ ގުޅިގެން ެއ ފަނޑިޔާރަކުރައުޔަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ކުރި އަމުރަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ުކރި ހު

ނުކުރެވޭެނ ކަމަށެވެ. ިމ ފަަދ ކަމަާކ ގުޅިގެްނ ޖެހޭީނ މަތީ މަރުހަލާެގ ޯކޓެއްގަިއ ިއސްތިއުނާފުކުރުމަްށ ކަމަްށ 

ފަނޑިޔާރެއްގެ މަސައްކަތު ދާިއރާގެ ެތރެއިން އެ ުކރެޭވ  ފަިއވެއެވެ. އެހެްނވީމާސިޔާމާ މުޙައްމަދުގެ ަފރާތުން ބުނެ

އިން ފިޔަވަޅުއެޅޭނެ  ޖުިޑޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ފައިވާޫލކީ ކަމެއްކަމަްށ ބައްލަ ކަމަކާ ގުޅިގެން ެއއީ ސު

ޔާމާ މުޙައްމަދުގެ ަފރާތުން ވަނަ މާއްދާ ތަތުބީގުުކާރއިރު ނުފެންނަ ކަމަށް ސި 9ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގެ  ށްކަމަކަ

ބުެނ މި މައްސަލަިއގެ ނިންމުމުގަިއ ހަާވލާ ދީފަިއވަނީ  ބުނެފައި ވެއެވެ. ުސލޫީކ އުސޫަލކާ ޚިލާްފވާ ކަމަށް

އަށެވެ. އޭގައި ބަޔާން ކުރަނީ ފަނޑިާޔރުން  1.5އި އާ 3.1 އިއާ 1.5ފަނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑުގެ 

 .ނޫނު ހެދުމުގެ ބާުރެގ ނުފޫޒުން ފުރިހަމައަށް ެއއްކިބާ ވެގެްނވާ ަބޔަކަށެވެގާާރއި ވާންވާނީ ވެރިކަްނ ހިންގުމުގެ ބާ

އަދި އެ ީމހެއްެގ ކުރިމަްއޗަށް ހުަށހެޅޭ މައްސަލަަތއް ބެލުުމގައި ފަނޑިޔާރެްއގެ އަމަލުތައް ަބހައްޓަންވާީނ ެއ 

ޫބލުކުެރވޭ ފަަދ ގަރެއްކަްނ އާއްމުކޮްށ ބުން އެއްކިބާެވފަވާ ފަނޑިޔާސުއްއަފަނޑިޔާރަކީ ވަިކ ފަރާތަކަްށ ނުޖެހޭ ތަ 

 އިބަޔާން ުކރަނީ ފަނޑިޔާރުންެގ އަމަލުތައް ބަަހއްޓަންވާނީ އެީމހެއްގެ ތެުދވެރިކަމާ  އިގަ  3.1 އަދި ގޮތަކަށެވެ.

. ުސލޫީކ  ަރކަށް ކަމަށެވެއަމާނަތްތެިރކަމާއި އާއްމުންގެ މެދުަގއި ސުވާލު ނުއުފެޭދ ފެންވަ އިލާސްތެރިކަމާ ޚްއި

ކަމަކަށް ގަބޫލުނުުކރެވޭ ކަމަްށ ސިޔާމާ  އިވާވެފަާލފުޚި ބަޔާންކުާރ ކަންކަމަކާ ިއ ގަ 3.1އާ  1.5މިންގަނޑުގެ 

ވަނަ މާއްާދގަ ބަޔާންުކރާ  9ނޫުނގެ ގާމުޙައްމަދުގެ ފަރާތުން ބުނެފަިއ ވެެއވެ. ސަބަބަކީ ސީާދ ފަނޑިޔާރުންގެ 

ންމި ނިްނމުމަކަށް ވާތީ ކަމަށް ސިޔާމާ މުޙައްމަދުގެ ފަރާތުްނ އީ މައްސަަލއަކާ ގުޅިގެން ނިލޫގޮތަށް ފަނޑިޔާރު ަމއު

 ބުނެފައި ވެއެވެ. 

އިތުރަށް ސިޔާމާ މުަޙއްމަދުގެ ަފރާތުން ބުނެފަިއވަނީ: "އަޅުަގނޑު ހަމަ ފާަހގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ، އަޅުގަނޑު ހަަމ   .25

ޓަކަިއ ފަނޑިޔާރެއްެގ ުކރިމައްޗަްށ ކުރުކޮށްލާނަން، ފާހަގަކޮްށލަން ބޭނުންޭވ ބަންދާމެުދ ގޮތެްއ ކަނޑައެޅުމަށް

 އިާރރުގަ ގުއެ އި. ހާޒިރުކުެރވުނު ފަރާތެއް، ހާޒިރު ކުރުމުގެ ކުރިން ތަުހގީގުުކރާ ަފރާތުގެ އިުޤރާރެއް އެބަ ހުށަހަޅުްއވާ
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ެގ ެއ މީހެްއގެ މަްއޗަށް ހުރީ، އެހެން ނަމަެވސް ޭއގަ ބަޔާން ކުރުމު .އެބަ ބަޔާންކުަރއްވާ ިމ ހެއްެކކޭ މި ެހއްކެކޭ

ވާ ބަޔާެނއް އޮތޭ، ެއ ބަޔާނެއް އޮްތ އިވަިކ މީހެއްދީފަ .އިތުރަށް މިސާލަކަްށ ބުނާ ކަމަށްވަންާޏ ކުށުގެ ރެކޯޑު

ކަމަށްވަންޏާ ަބޔާނަީކ ފަނޑިޔާރަާކ ޙިއްސާުކރަްއވަންޖެހޭ ޑޮިކއުމަންޓެކޭ. ހެިކ ހުަށހެޅުމުގެ މާަނއަީކ ެއ ހެްއކެްއ 

އަޅުގަނޑުމެން ހެކި ލިްސޓު ހުށަހަޅާއިުރގަ ވަކި ެހއްކެްއ  އި މައްސަަލއެއްގަ ވެއޭ ބުނުމެއް ނޫން. މިސާލަކަށް ސިިވލް 

ވަކި ހެއްެކއް ހުއްޓޭ ކިޔާފަ އެ ހެކި ހުށަނާޅާ ކަމަށްވަންޏާ ނުަވތަ ފަނޑިޔާރަށް އެ ެހއްކެއް ނުފެންނަ ކަމަށްވަންާޏ 

 ނުބެލެވޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ދެކެނީ."އެއީ ހެކި ހުށަހެޅުމުގެ މާނާގައި އެ އަމަލު ނުވަތަ ހެކި ހުށަހެޅި ކަމަކަށް 

 އަދިވެސް އިތުރަްށ ސިޔާމާ މުޙައްމަދުގެ ަފރާތުން ބުނެފައިވަނީ: "އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ  .26

2020/SC-A/93  ުތަށް ާފހަގަުކރެވުުނ އަަޝރީ އިްއޔާ، އެއީ ަޝހީބް މައްަސލަ، މި މައްސަަލއިގަޒިގަނަންބަރ

ނޫނުެގ ގާޖިނާއީ އިޖުާރއަތުގެ  ... ވޭއި ވަނަ ނަންބަރުގަ ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފަ 27ނަންަބރާ  ވަނަ 23ނުކުތާތަކުގެ 

ވެސް ބަޔާންޮކށްފަ އެބަވޭ ފަނޑިާޔރެއްގެ ކުރިަމއްޗަށް ހުށަހަޅުއްާވ އިވަނަ ނަންބަރުގަ  6ވަނަ ާމއްދާގެ )ޅ( ގެ  58

އްސަލައެއް ހުށަހަޅުއްާވ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެްއ ކަން، ކަމެއް، އެކަން އެކަމަށް ބެކް ކޮށްދޭނެ ހެކި ހުށަހެޅުމަކީ އެ މަ 

ތުެގ މަޖްލީުހގަ ވާހަަކ ނުދެކެޭވ ކަމަްށ ވަްނޏާ އައަދި ެއ ެހކި، ެހއްކަީކ ކޮބަިއކަން، އަިދ ެހއްކާ ގުޅިގެން ަޝރީ

ބަާރ ވަނަ ނަން 23އެކަމާ ގުޅިގެން ދިފާޢުވުމަށް އޮންނަ އޮތުންވެސް ހަނިވެގެން ދާކަން ޝަހީބު މައްސަަލއިގެ 

 ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅުއްވާފައެަބޭވ."  އި ވަނަ ނަންަބރުގަ 27

އިތުރަްށ ސިޔާާމ މުޙައްމަދުެގ ފަރާތުްނ ބުނެފައިވަނީ: "ދަންަނވަން ިމ އުޭޅ ވާަހކައަީކ އިއްޒަތްެތރި ފަނޑިާޔރު،  .27

 އޭ އްކެއް މި ހެއްެކއް އޮީތ މި ހެ  އިސިޔާމާ މުޙައްމަދުގެ މައްޗަށް، ކުރި މަްއޗަށް ހުަށހެޅުނު ޑޮކިއުމަންޓުގަ

އްގަ ބަޔާްނކުރަްއވާފަ އޮތީ، އެއީ ފަނޑިޔާުރ ކުރި މައްޗަށް ހުަށހެޅުނު ކަންތައްތަކެއް ނޫން. ިލުޔމ  ، އިކިޔާފަ

އެ އުޫސލުްނ  ްނވީމާއެހެ .ހުށަހެޅިފައި ހުރި ކަންތައްތަެކއްގެ މައްޗަށް، ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމޭ މި އޮންނަނީ މާއެހެންވީ

ތެެރއިން  ގެ ލޫާވ ކަންތައްަތކުގެ ަމއުއިހުށަހެޅިފަ ޑުމެން ދެކެނީ ފަނޑިާޔރު ނިންމި ނިންމުަމކީއަޅުގަނބަލާއިުރ 

ގޮތަްށ ވަނަ މާއްާދގަ ބަޔާންުކރާ  9ކަެމއް ކަމަށްވާތީ، ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގެ  ހުށަހަޅާފައިވާ ނުވަތަ ނިންމާފައިވާ

 ހައިކޯޓަށް ުނވަތަ ސުޕްރީްމ ކޯޓަށޭ ދާންޖެހޭނީ، ުކރާ ކަމަށްވަްނޏާ ދިެވހިރާއްޭޖގެއެކަމާ ގުޅިގެން ޗެލެންޖު



15 
  

ބަޔާންުކރާ ފަަދ  އި ގަ 3.1ާއ  1.5 ،ސުލޫީކ މިންގަނޑާ ިޚލާފުވެފައިާވ ަކމެއް ކަމަށް އީމި އަމަާލ ގުޅިގެްނ މި

 ބޫެލއް ނުުކރަން. މިއީބަލާނެ އަސާސެއް އޮްތ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ގަ ،ކަމަށް ލާފްވީކީ މިންގަނޑަކާ ޚި ސުލޫ

 އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަރާތުން ާފހަގަުކރަން ުހިރ ކަންކަމަކީ."   އިމްލަ ގޮތެްއގަޖު

 ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން 

ގައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ފޮނުިވ  2020އެްޕރީލް  08ޕްރޮސިކިއުަޓރ ޖެނެރަްލގެ އޮފީުހގެ ފަރާތުން  .28

ސިޔާމާ މުޙައްމަދު އަމަލުކޮށްފައިވަނީ ގާނޫނު ނަންބަުރ ޝަކުވާގެ ސިޓީަގއި ތުހުމަތުކޮށްފަިއވަނީ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް 

 ަވނަ މާއްދާއާ ިޚލާފަށް ކަމަށެވެ. 5)ދިެވހިރާއްޭޖގެ ފަނޑިޔާރުންެގ ގާނޫނު( ގެ  13/2010

ވަނަ ާމއްދާގައި ފަނޑިޔާަރކު މަްއސަލަ ބެލުމުަގއި ތަބައަވާންޖެހޭ ސުލޫކީ މިންގަނޑެްއ  5ފަނޑިޔާރުން ގާނޫނުގެ  .29

( ގަިއ 3ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) 5( ގައެވެ. ފަނޑިޔާރުން ގާނޫނުގެ 3ވަނީ އެ މާއްދާގެ )ށ( ގެ )ބަޔާންކޮށްފައި

ބުނެފައިވަނީ ފަނޑިޔާރުން ަމއްސަަލ ބެލުމުަގއި ފަނޑިޔާރުްނ ވަކިފަރާަތކަށް ޖެިހގެން ނުވާެނ ކަމަށާއި، ވަިކ 

ދައްކަފާނެ ބިަރކަށް ޖެހިލުްނ ވެގެްނ ނުވާެނ ފަރާތެއްގެ ނުފޫޒަކަށް ލެނބިގެން ނުވާެނ ކަމަށާއި ވަކި ފަރާަތކުން 

 ކަމަށާއި ތައައްސަބުްނ އެއްކިާބވާން ޖެހޭެނ ކަމަށެވެ.

ގައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ފޮނުިވ  2020އެްޕރީލް  08ޕްރޮސިކިއުަޓރ ޖެނެރަްލގެ އޮފީުހގެ ފަރާތުން  .30

ފަށް ކުިރ ކަމެްއ ކަމަްށ ބުނެފައިާވ އަމަލަީކ  ވަަނ މާއްާދއާ ިޚލާ 5ޝަކުވާެގ ސިޓީަގއި ފަނޑިާޔރުންެގ ގާނޫނުެގ 

ކުށުގެ ތުހުމަތުަގއި ބަންދުގަިއ ބެހެއްޓިަފއިވާ މީާހ ބަންދުން ދޫކޮށްލާ ސަބަބެއްެގ ގޮތުަގއި ެއ ފަރާތުެގ "ކުށުެގ 

ށްފަިއ ރެކޯޑު ފިަޔވަިއ ހެްއކެްއ ހުށަހަޅާފަިއ ނުވާތީ" ކަމަްށ ހުޅުމާެލ މެޖިސްޓްރޭްޓ ކޯުޓެގ އަމުރުަގިއ ބަޔާްނ ކޮ

ވަނީ ކުުށގެ ރެކޯޑު ިފޔަވައި އިުތރު އެހެން ހެކި ހުރިކަމަށް ކޯަޓށް ފުލުހުން ހުަށހެޅި ލިޔެކިޔުމުަގއި ފާހަގަ ކޮށްފަިއ 

ަވނަ މާއްދާއާ ޚިލާފު އަމަލެއް ކަމުގައިވާީތވެ، މިކަން  5ވަނިކޮށް ކަމަށާއި ެއ އަމަލަީކ ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނުގެ 

 ސް ިމ މައްސަަލ ބަލައިދިނުްނ އެދޭ ކަމަށެވެ.ކޮމިޝަނުގެ ސަމާލުކަމަްށ ގެނެ
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ަގއި ހުށަހެިޅ  2020އެްޕރީލް  04ފުލުހުން ައލީ މުޙައްމަދުގެ ބަންދާމެދު ގޮެތއް ނިންމައި ިދނުމަށް އެދި  .31

"ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމައިދިނުން އެދޭ ފޯމު" ގައާިއ   MF/181127 މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރވިސްގެ ނަންބަރު 

 ،ފަރާުތގެ އިުޤރާރު" ގައި ލިބިފައިވާ ހެކި ަޤރީނާގެ ގޮުތގައި "އަނިާޔ ލިބުނު ފަރާުތގެ ބަޔާން "ތަހުގީގު ުކރާ

ސީްނ އޮްފ ްކރައިްމ އޮފިަސރ"  ،މެޑިޯކ ީލަގލް ރިކޯރޑްސް ،މައްސަލައިެގ ސީންއަްށ ދިަޔ ފުުލހުންެގ ބަޔާން

  .މިހެން ބަޔާންކޮށްފައިެވއެވެ 

ގަިއ ހުށަހެޅި ފޯާމ  2020އެްޕރީލް  04ދު ގޮތެއް ނިންމަިއ ދިނުމަށް އެދި ނަމަވެސް އަލީ މުޙައްމަުދގެ ބަންދާމެ .32

ގުޅިގެން ބޭއްވުނު އަޑުެއހުމުގެ ރެކޯޑު އަޑުއެހުމުން މުއްދަތުގެ މަޖިލީހުގައި ފުލުސް އޮފިަސރު ެދއްކި ވާހަކަަތކުގަިއ 

 މަޖިލީުހގައި ބުނެފަެއއް ނެތެވެ.އެއްފަދަ އެްއވެސް ހެއްކެްއ ކޯޓަށް ހުށަހެޅިކަން އަނގަބަހުން މުއްދަތުގެ 

ތަެކއް ުހރިކަމަްށ ޅުމުގައި އިުޖރާީއ އުނިކަންތައްޖުޑީޝަލް ސަރވިްސ ކޮމިޝަނުން މައްަސލަ ަބލައި ފިަޔވަޅު އެ .33

މަޖިލީހުގެ އަޑުއެހުމުގަިއ ބުނެފައިވަީނ  ިއސްތިއުނާފުސިޔާމާ މުޙައްމަދުގެ ފަރާތުން ބުނެފައިާވއިރު، ކޮމިޝަނުން 

މަދުގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ ަބލަިއ ގޮތެއް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ޖުޑީޝަލް ަސރވިްސ ސިޔާމާ މުޙައް

 ކޮމިޝަނުގެ ގާނޫނުަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އިުޖރާއަތާ އެއްގޮތަްށ ކަމަށެވެ.

އިޖުާރއަތުެގ އަލީ މުަޙއްމަދު ބަންދުން ދޫކޮށްލުމަށް އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ސިާޔމާ މުޙައްމަދު ނިންމި ނިންމުން ޖިނާއީ  .34

ގަޑިިއރުެގ ތެޭރގަިއ ޕްރޮސިިކއުަޓރ ޖެެނރަލްެގ އޮފީހުްނ ދިވެިހރާއްޖޭެގ ަހއިކޯޓުގަިއ  48ގާނޫނުގަިއ ބުނެފައިާވ 

 އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި ނުެވއެވެ.

 މަޖިލީހުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ކަންކަން އިސްތިއުނާފު  ގެ ފަނޑިޔާރުން

ތިއުނާފު މަޖިީލހުގެ ުކރިމަތީގައި އޮްތ އެއް ުސވާލަީކ އަީލ މުޙައްމަދުެގ އެހެން ކަމުން މި ފަނޑިޔާރުންެގ އިސް .35

ގަިއ ހުަށހެޅި މޯލްޑިްވސް ޮޕލިސް ސަރވިްސެގ  2020އެޕްީރލް  04ބަންދާމެދު ގޮތެްއ ނިންމައި ދިނުމަްށ އެިދ 

ކުރާ ަފރާތުެގ އާއި "ަތހުގީގު އި "ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމައިދިނުން އެދޭ ފޯމު" ގަ  MF/181127 ނަންބަރު

ަމއްސަލަިއގެ ސީްނއަށް ދިަޔ  ،ާރރު" ގައި ލިބިފައިވާ ހެކި ޤަރީާނގެ ގޮުތގައި "އަނިޔާ ިލބުނު ފަރާތުގެ ބަޔާންގުއި
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ސީން އޮްފ ކްރައިމް އޮފިަސރ" މިހެްނ ބަޔާންކޮށްފައި އޮްތ  ،މެޑިކޯ ލީަގލް ރިކޯރޑްސް ،ފުލުހުންގެ ބަޔާން

ލުްސ އޮފިަސރު ދެްއިކ ވާހަކަަތކުގަިއ އެއްފަދަ އެއްވެްސ ެހއްކެއް ކޯޓަށް ނަމަވެސް މުއްދަތުގެ މަިޖލީހުަގއި ފު

ހުށަހެޅިކަން އަނގަަބހުން މުއްދަތުގެ މަޖިލީުހގައި ުފލުސް އޮފިސަރު ބުނެފައި ުނވާހިނދު "އަލީ މުޙައްމަދުގެ ކުށުެގ 

ދު ބަންދުން ދޫުކރި ުކރުމަކީ އިްސ ރެކޯޑް ފިޔަަވއި އިުތރު ހެއްކެްއ ހުށަހަޅާފައިނުވާީތ" ކަމަްށ ބުނެ އަީލ މުޙައްމަ

 މެޖިސްޓްރޭޓް ސިޔާމާ މުަޙއްމަދު ކޮށްފައިާވ ޣައިުރ ސުޫލކީ ައމަލެއްތޯ ނުވަަތ ނޫންތޯއެވެ.

ސުވާލަކީ، ޖުޑީޝަލް ަސރވިސް ކޮމިޝަނުްނ  ނެއްމި ފަނޑިޔާރުންގެ އިސްތިއުނާފު މަޖިލީުހގެ ކުރިމަތީަގއި އޮތް އެ  .36

އި އިުޖރާއީ އުިނކަންތަްއ ތަކެއް ުހރިކަމަށް ިސޔާމާ މުޙައްމަދުގެ ަފރާތުން މައްސަލަ ބަަލއި ފިޔަވަޅު އެޅުމުގަ

ބުނެފައިވާ ިއރު ެއކަންކަމަކީ ހަވާލާދީފަިއވާ ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުގެ ގާނޫނުގައި ބުނެފައިވާ އިޖުރާއަތުަތކާ 

ިޚލާފަށް ހިނގާަފއިވާ ކަންކަން  ތޯ އާއި، ެއއީ ކަނޑައެިޅފައިވާ އިުޖރާއަތާަތއްތަކެއްޚިލާފަށް ހިނގާފަިއވާ ކަން

 ކަމުގައިވާނަމަ، އެީއ މުޅި މައްސަަލއިެގ ނިންމުމަށް އަސަުރުކރާ މިންަވރުގެ ިޚލާފުތަކެއް ޯތއެވެ.

 އިސްތިއުނާފު ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ފުރަތަމަ ނުކުތާ 

ގައި ހުށަހެޅި ޯމލްޑިވްސް  2020އެްޕރީްލ  04އަލީ މުޙައްމަދުެގ ބަންދާމެދު ގޮތެްއ ނިންމައި ދިނުމަށް އެިދ  .37

އި "ތަހުީގގު އާ "ބަންދާމެުދ ގޮތެއް ނިންމައިދިނުން އެދޭ ފޯމު" ގަ  MF/181127 ޕޮލިސް ަސރވިްސގެ ނަންަބރު 

މައްަސލައިެގ  ،ަގއި "އަިނޔާ ލިބުނު ަފރާތުެގ ބަޔާންރީާނގެ ގޮތުގަގަިއ ލިބިފައިާވ ހެިކ "ކުރާ ަފރާތުެގ އިުޤރާރު

ސީން އޮފް ކްރައިމް އޮފިަސރ" މިހެން ބަޔާންކޮށްފަިއ  ،މެޑިކޯ ލީަގލް ރިޯކރޑްސް ،ސީންއަށް ދިޔަ ފުލުހުންގެ ބަޔާން 

ކެއް ކޯޓަްށ އޮތް ނަމަވެސް މުއްދަތުގެ މަޖިލީހުަގއި ފުލުސް އޮފިަސރު ދެްއކި ވާހަކަތަުކގައި އެއްފަދަ ެއއްވެސް ެހއް

ހުށަހެޅިކަން އަނގަަބހުން މުއްދަތުގެ މަޖިލީުހގައި ުފލުސް އޮފިސަރު ބުނެފައި ުނވާހިނދު "އަލީ މުޙައްމަދުގެ ކުށުެގ 

 ރެކޯޑް ފިޔަވައި އިތުރު ެހއްކެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ" ކަމަްށ ބުނެ އަލީ މުޙައްމަދު ބަންދުން ދޫކުރި ކުރުމަީކ 

ޙައްމަދު ކޮށްފަިއވާ ޣައިރުުސލޫކީ އަމަެލއްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ މި އިސްތިއުނާީފ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ސިޔާމާ މު

 މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅަންޖެހެއެވެ.
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ބަޔާންކުރެވުނު ކަމަކީ ޣަިއރުސުލޫީކ އަމަެލއްތޯ ނުވަަތ ނޫންތޯ މި ސުވާލަްށ ޖަވާބު ދިނުމުެގ ކުރިްނ މުހިންުމ  .38

 ބައެއް ކަންކަމަްށ ރިއާޔަްތކުރަންޖެެހއެވެ.

ތުން ރިއާޔަތްުކރަންޖެހޭ ެއއް ކަމަކީ ސިޔާމާ މުަޙއްމަދު އަމަލުކުރީ ިސޔާމާ މުޙައްމަދު ުހރި ޙާލަތުަގއި ުހރި  މިގޮ .39

ސަބަބުވެރި މެޖިސްޓްރޭޓަކު ުނވަތަ ނުވަތަ ގާޒީއަކު އަމަލުުކރާނެ ގޮތަށްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯއެވެ. މަތީ މަރުަހލާެގ 

ރު، މުއްދަތުގެ މަޖިލީހުގައިެވސް އަދި ޝަރިއަުތގެ މަޖިލީހުަގއިވެްސ ކޯޓުތަކުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތަކަށް ބަާލއި

މެޖިސްޓްރޭޓް ނުވަަތ ގާީޒ އެމައްޗަްށ އަަމލުކުރަންޖެހޭީނ ައނގަބަހުން ހުަށހެޅޭ ހުަށހެޅުންތަކަށާއި އަނގަބަހުްނ 

ލިޔުމެްއ ނުވަަތ ހެްއކެްއ  ދައްކާވާހަކަތަކަެށވެ. ެއ ލިޔުެމއް ނުވަަތ ެހއްކެްއ ޝަރިއަތަްށ ހުށަހެޅުނުކަމަށްވާީނ އެ 

މާއްދީގޮތުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅައި އެ ާވހަކަ ަޝރިއަތުގެ މަޖިީލުހގައި ބުނުމުންނެވެ. މި ާހލަތުގައި ފުލުސް އޮފިަސރު 

ކޯޓަށް ހުަށހެޅި ދެ ފޯމުގައި ުހރި ހެކިތައް ލިސްުޓކޮށްފައި ހުރި ނަމަވެސް އެ ހެކިތައް ނުވަތަ އެ ލިޔުންތައް ކޯޓަްށ 

އެއް ުނވެއެވެ. އަދި ެހކި ހުރިކަން މުއްދަތުގެ މަޖިލީުހގައި ުފލުސް އޮފިަސރު ބުނެފައި ނެތެވެ. އުސޫެލއްެގ ހުށަހަޅާފަ

ގޮތުން ބަލާއިރު އެ ލިޔުެމއް ހުށަހެޅިކަން އަނގަބަހުން ަޝރިއަތުގެ ނުވަތަ މުއްދަުތގެ މަޖިލީުހގައި ނުބުނާނަމަ 

ނަަމ އެ ެހކިތަްއ ހުށަހެޅިފަިއ ނެީތ ކަމަްށ ޓެކްނިކަީލ އަދި މާއްދީގޮތުްނ ެއ ލިޔުންތަްއ ހުށަހަޅާފަިއ ނުވާ

ނަމަވެސް އެފޯމުގަިއ ހެކިތަްއ ލިްސޓް ުކރެިވފައިވުމާއި އަިދ އެމައްަސލައިެގ ތަުހގީުގ ފުރިހަަމ ބުނެވިދާނެއެވެ. 

މައްސަަލ ކުރެވިފައިާވކަމަށާއި އެމައްސަަލ ޝަރީއަތަްށ ފޮނުވުމަށް މާަދމާ ޕްރޮސިކިއުަޓރ ޖެނެަރލްެގ އޮފީހަްށ 

އެހާލަުތގަިއ ސަބަބުވެިރ  ،ފޮނުވާނެކަމަށް މުއްދަތު މަޖިީލހުގަިއ )ެރކޯޑިންގައި( ުފުލސް އޮފިސަރ ބުނުމުން

މެޖިސްޓްރޭޓަކު ނުވަތަ ގާޒީއަުކ އަމަލުުކރާނެ ގޮތަކީ ހެކިަތއް ކޮބައިތޯ ސުާވލުކުރުެމވެ. އެހެނީ ހެކި ނެްތ 

މައްސަލައެއް ތަހުީގގު ނިންމައި ަދއުވާ ުކރުމަށް ްޕރޮސިކިއުަޓރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ނުފޮނުވާނެކަން މެޖިސްޓްޭރޓަށް 

 ،ެއގޮތުން ،ކި ހުށަހެޅުމަށް ފުރުސަތު ދިނުމުގެ ގޮތުްނ ސިޔާމާ މުޙައްމަދު ސުވާލުުކރިކަމަށާއިއެގެންވާނެއެވެ. ހެ

މައްސަާލގައި އިުތރަށް ފުިރހަމަކުރަންޖެހޭ ކަމަީކ ކޮބައިތޯ" ުސވާލު ުކރިކަމަްށ  ،"ތަހުގީގު ުފރިހަމަކޮށްފައިާވއިރު

ެހކި ހުށަހެޅުމަށް ފުރުސަތު ދިނުމަށް ުނވަތަ  ،ރު މިއީސިޔާމާ މުޙައްމަދު ކުިރކަމަށް މިބުނާ ސުާވލަށް ބަލާއި  ،ބުނެ

ގޭނެ ުސވާލެއްކަމަކަށް ނުފެނެެއވެ. އެހެންކަމުން މިާހލަތުގަިއ ނހެކި ކޮބައިތޯ ެބލުމަށް ކޮށްފައިާވ ސުވާެލއްކަން އެ
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ުކރާނެ މެޖިސްޓްރޭޓް ސިޔާާމ މުޙައްމަުދ އަމަުލކޮށްފައިވަީނ ސަަބބުވެިރ މެޖިސްޓްރޭޓަުކ ެއހާލަތުަގއި އަމަލު

 ގޮތަށްކަމަކަށް ައހުރެންނަކަށް ނުފެނެެއވެ.

"އަލީ މުޙައްމަުދގެ ކުުށގެ ރެކޯޑް ފިޔަަވއި އިުތރު ހެއްކެްއ ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ" ކަމަށް ބުެނ އަީލ މުޙައްމަުދ  .40

އިރު، ބަންދުން ދޫކުރި ުކރުމަކީ އިްސ މެޖިސްޓްރޭްޓ ސިޔާމާ މުޙަްއމަދު ކޮށްފައިވާ ޣަިއރުސުޫލކީ އަމަެލއްތޯ ބަލާ 

ފަނޑިޔާރަކު މައްސަަލ ބެލުމުެގ ތެރޭަގއި ހަދާ އިޖުރާީއ ގޯަހކީ ޣައިރުުސލޫކީ އަަމލަކަށް ބަަދލުވާނީ ކޮން ކަމެްއ 

ނުވަތަ ކަންތައްތަކެއް ފުިރހަމަވެގެންތޯ ބަލަންެޖހެއެވެ. އެެހނީ ފަނޑިޔާރަކު މައްސަލަ ބެލުުމގެ ތެރޭަގއި ހަާދ 

ަވނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިސްތިއުނާފުކުެރވޭނެ ކަމެެކވެ.  43ކާ ެބހޭ ގާނޫުނގެ އިޖުރާއީ ގޯހަީކ ދިވެިހރާއްޖޭެގ ކޯޓުތަ

 އަދި ފަނޑިޔާރަުކ މައްސަަލ ބެލުުމގެ ެތރޭގަިއ ހަާދ ިމފަދަ އިޖުރާީއ ގޯސްަތކުގެ ަމއްސަަލ ގަާވއިދުން 

އިގައި ްޕރޮސިކިއުަޓރ ޕްރޮސިކިއުަޓރ ޖެެނރަލްގެ އޮފީހުން އިސްތިއުނާފުުކރަމުން ގެްނދެއެވެ. ނަމަވެސް މި މައްސަލަ 

ޖެނެރަލް މި އިޖުާރއީ ގޯސް އިސްިތއުނާފުގެ މަރުަހލާގެ ެތރެިއން ހައްލުުކރުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައި ނެތެވެ. އާދެ! 

ފަނޑިޔާރަކު މައްަސލަ ބެލުމުގެ ެތރޭގައި ހަދާ އިޖުރާއީ ޯގހަކީ ޣަިއރުސުލޫކީ އަަމލަކަށް ބަދަލުވާނީ އިުޖރާއީ ގޯްސ 

( ގައި ބުނެފަިއވާފަދަ ކަމެްއ 3ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) 5އިުތރުން  ފަނޑިޔާރުން ގާނޫނުގެ  އޮތުމުގެ ހަދާފައި

ނުވަތަ ފަނޑިޔާރުންެގ ސުލޫީކ މިންގަނޑާ ިޚލާފު އަމަެލއް، ޭބރުފުށުން ކަށަަވރުކުެރވޭ ވާގިއާައކުން، ފަނޑިޔާރުެގ 

ބޭރުފުށުން ކަށަވަރުުކރެޭވ ާވގިާއ އަކުްނ  ކިބައިން ފެނިފައިާވ ނަމައެވެ. އެ ާބވަތުެގ ޣައިުރ ސުޫލކީ އަމަލެއް 

ފެންނަން ނެތި، ފަނޑިޔާރުން މައްސަލަ ބެލުމުގައި ހަދާ ިއޖުރާއީ ގޯސްތަާކއި ގޯސްކޮށް ނިންމާ ނިންމުންތަްއ 

ވަނަ މާއްދާގައިާވ  16ވަނަ މާއްދާއާއި  43އިސްލާހުުކރަންވާނީ ދިެވހިރާއްޭޖގެ ކޯޓުތަކުގެ ގާނޫނުގެ 

 މަރުަހލާެގ ތެރެއިންނެވެ.  އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ 

"އަލީ މުަޙއްމަދުގެ ކުށުގެ ރެކޯޑް ފިޔަވައި އިތުރު ހެއްކެްއ އަުތގައި މި ޮއތް ަމއްސަލައަށް ބަާލއިރު،  .41

ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ" ކަމަށް ބުނެ ައލީ މުޙައްމަދު ބަންދުން ދޫުކރި ކުރުމަކީ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ިސޔާމާ މުޙައްމަދު 

ހެްއ ކަމަްށ ައހުރެްނ ދެކެމެވެ. ނަމަވެސް ިމ އިުޖރާީއ ގޯްސ ޣަިއރުސުލޫީކ އަަމލަކަްށ ހަދާފައިާވ އިޖުރާީއ ގޯ

ފަނޑިޔާރު މައްަސލަ ބެލުމުަގއި ވަކިަފާރތަކަށް ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ނުވަތަ ަވކި ފަރާތެްއގެ  ،ބަދަލުވެގެންދާނީ
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ކުްނ ކަމަްށ ނުވަަތ އަމިްއަލ މަންފާއެްއ ނުފޫޒަކަށް ލެނބިފައިާވ ކަމަްށ ނުވަަތ ވަިކ ފަރާތަކުްނ ދައްާކފައިވާ ިބރަ

ނުވަތަ  އެއްވެސް ަފރާތަކަށް ނާޖާއިޒު މަންފާއެއް ނުވަތަ ހެެވއް ނުވަތަ ލާބަެއއް ހޯދުމަށް ނުވަތަ ހޯަދއި ދިނުމަށް 

ކަމަށް ވާނަމަ ނުވަތަ ަތއައްސަބެްއ އޮވެގެްނ ކަމަށް ވާނަަމ ނުވަތަ ފަނޑިޔާރުންގެ ުސލޫކީ މިންގަނޑާ ިޚލާފު 

 ވެސް ސަބަބަާކ ހުެރ ކަމަްށ ބޭރުފުށުން ކަށަވަުރކުެރވޭ ާވގިއާެއއް އޮތް ނަމަެއވެ. ިމ މައްސަަލއިގައި އެނޫން

"ޢަލީ މުޙައްމަދުެގ ކުށުެގ ރެކޯްޑ ފިޔަވަިއ އިުތރު ހެއްކެްއ ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ" ކަމަށް ބުެނ ައލީ މުޙައްމަުދ 

އްަމދު ހަދާފައިވާ އިުޖރާއީ ގޯހެއް ކަމަށް ވީނަމަވެސް، ބަންދުން ދޫކުރި ކުރުމަީކ އިސް މެޖިސްްޓރޭޓް ސިޔާމާ މުޙަ

އެ އިޖުރާއީ ގޯސް ޣައިރުުސލޫކީ އަަމލަކަށް ބަދަލުެވގެންދާނޭ ވާގިއާެއއް މި މައްސަލަިއގެ ތަހުީގގުން ފެނިފައިާވ 

ހަދާފައިާވ ކަމަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައި ނެތެވެ. އެހެން ކަމުން ސިޔާމާ މުޙައްމަދު 

 އިޖުރާއީ ގޯހަީކ މިހާލަުތގައި ޣަިއރުސުޫލކީ އަަމލެއް ކަމަށް ައހުރެންނަށް ނުފެނެއެވެ.

ވަަނ ޕެެރގްރާފުަގިއވާ ބުނެފައިާވ ގޮތުެގ އިތުރަށް، ވަިކ ފަނޑިޔާަރކު  41ވަަނ ޕެރެްގރާފާިއ  40މި ރަުއޔުެގ  .42

ރުކޮްށ ުކރާ އެފަދަ ކަންކަމަީކ ަޝރުީއ ދާއިާރގެ އިޖުރާީއ ގޯސްތަކެްއ ތަުކރާުރކޮށް ހަދަމުން ގެންދާނަމަ، ަތުކރާ

އަގުވެއްިޓ ަރއްޔިތުން ޯކޓުތަކަށް ުކރާ އިތުބާުރ ގެްއލޭނޭ ކަަމކަށް ވާތީވެ، ތަކުާރރުކޮްށ އެްއ ފަނޑިޔާރަުކ ހަާދ 

އިޖުރާއީ ގޯސްތަކަީކ ޣައިރުުސލޫީކ އަމަލަކަްށ ވުމަީކ އެަކށީގެންވާ ކަމެެކވެ. އަދި އެކަމަކީ ފަނޑިާޔރުެގ 

ބިލުކަމާމެދު ުސވާުލ އުފެދޭނޭ ކަމެްއ ކަމަްށ ވުމާއެުކ އެފަަދ މައްސަލަތަަކކީ ޖުޑީޝަްލ ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ގާ

 އެކަމެއް ބަަލއި ފިަޔވަޅު އަޅަންޖެހޭނޭ ކަންކަެމވެ.

 މަޖިލީހުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ދެވަނަ ނުކުތާ އިސްތިއުނާފު ފަނޑިޔާރުންގެ 

ކަނޑައަޅަންޖެހެނީ، ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ބަަލއި ިފޔަވަޅު އެޅުމުގައި މި ނުކުތާގައި ގޮެތއް  .43

އިޖުރާއީ އުނިކަންތައްަތކެއް ުހރިކަމަށް ސިޔާމާ މުޙައްމަދުގެ ަފރާތުން ބުނެފައިވާ ިއރު އެ ކަންކަމަކީ ހަާވލާދީފައިާވ 

ތައްަތކެއްޯތ ތަކާ ޚިލާފަްށ ހިނގާފަިއވާ ކަންޖުޑީޝަލް ސަރވިްސ ކޮމިޝަނުގެ ގާނޫނުގައި ބުނެފަިއވާ ިއޖުރާއަތު
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އާއި، އެއީ ކަނޑައެޅިފައިވާ އިުޖރާއަތާ ޚިލާފަށް ހިނގާފައިާވ ކަންކަން ކަމުގައިވާނަމަ، އެއީ މުޅި މައްސަަލއިެގ 

 ނިންމުމަށް އަސަރުކުާރ މިންވަުރގެ ިޚލާފުތަކެއް ޯތއެވެ.

 މައިގަނޑު އުސޫލުތައް 

ންޖެހޭ ކުރެޭވ މައްަސލަތަކުގަިއ ުޖޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުން އަމަލުުކރަ ފަނޑިޔާރެއްގެ މަްއޗަށް ތުހުމަތު .44

ަރއްދުާވ ފަނޑިޔާރަށް ިލބިގެންވާ ހައްގުތަްއ ބަޔާންކޮށްފަިއވަނީ ޖުޑީޝަްލ  މައިގަނޑު އުޫސލުތަކާިއ މައްސަލަ 

 ވެ. އެގޮތުން ވަނަ މާއްދާެގ ނިޔަލަށެ  33-2ވަނަ ާމއްދާއިން ފެިށގެން  25ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ގާނޫނުގެ 

އެ މާއްދާތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންކަމުގެ ެތރެއިން މި މައްސަލައާ ގުޅުންުހރި ބައެއް ކަންކަން ިތރީގަިއ 

 ފާހަގަކުރަމެވެ.

)ހ( ތަުހގީގު ކޮމިޓީއަށް މައްަސލަ ލިބުމުން ެއ މައްަސލަ ަރއްދުވާ ފަނޑިާޔރު ހާިޒރުކުރުމަްށ 

ތަުހގީގަށް ހާޒިރުވުުމގެ އަމުުރ ފަނޑިޔާރަށް ފޮނުވުން. އަދި ެއ ނިންމައިފިނަމަ އެ މައްސަލަިއގެ 

 އަމުރާ ެއކުގަިއ ފަނޑިޔާރުެގ މައްޗަށް އެ މައްަސލައިަގއި ުކެރވޭ ތުހުމަތު އެންގުން.

)ށ(  ތަހުގީގު ކޮމިޓީއިން ަބލަމުންދާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ރައްުދވާ ފަނޑިޔާރުގެ މަްއޗަށް 

ަސލައާއި، އެ މަްއސަލަިއގެ ތަފްސީލު ެއ މައްސަލަ ރައްުދވާ ފަނޑިޔާރަްށ ތުހުމަތުކުރެވޭ މައް

ދިނުމުން، ބަލަމުންދާ މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން ތަހުީގގު ކޮމިީޓއިން ކުރާ ުސވާލުތަކަށް ފަނޑިޔާުރ 

 ޖަވާބުދޭން ޖެހުން.

ތު ފަނޑިާޔރަށް ގެ ފުރުސަ)ނ( ތަހުގީގު ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ހިންގާ ތަހުީގގުގައި ދިފާއުަގއި ހެކި ހުށަހެޅުމު

 ލިބުން.

)ރ(  ަމއްސަަލ ރައްުދވާ ފަނޑިޔާުރ ހުށަހަޅާ ހެކިން ހާޒިުރކުރުމަށް ތަުހގީގު ކޮމިޓީއިން ނިންމާނަމަ، 

އެ ހެކިްނ ހާިޒރުކުރަްނ އެކަީށގެންާވ ފުރުސަުތ ދިނުން. ެއ ހެިކ ބަަލއިނުގަތުމަށް ަތހުގީުގ 

 ްއ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯުޓގައި ހިމެނުން.ކޮމިޓީއިން ނިންމާ ނަމަ، އެކަމުެގ ސަބަބުތަ
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)ބ(  މަްއސަލަ ތަހުީގގުކުރުމަށްފަހު ތަުހގީގު ކޮމިޓީއިން އެކުަލވާލާ ރިޕޯޓަށް ފަނޑިޔާރު ަޖވާބުދާރީ ވާްނ 

 ފޮނުވުން.

)ޅ(  ތަހުީގގު ރިޕޯާޓ ގުޅިގެްނ ިލޔުމުން ކޮމިީޓއަްށ ހުށަހަަޅން ބޭނުންާވ ކަންކަްނ ހުަށހެޅުމުގެ ހައްުގ 

 ތުން. ފަނޑިޔާރަށް އޮ

ދުވަުހގެ ެތރޭގަިއ މަދުވެގެން އެްއ  5)ކ(  ތަުހގީގު ރިޕޯޓުަގއި ފާހަަގކޮށްފައިާވ ކަންކަމާ ގުޅިެގން 

 އަޑުއެހުން ތަުހގީގު ކޮމިޓީއިން ބޭްއވުން.

)އ(  ފަނޑިޔާރާމެދު އަޅާނެ ފިޔަވަޅެްއ ކޮމިޓީއިްނ ނިންމަްނވާނީ ތަުހގީުގ ރިޕޯޓުަގއި ާފހަގަކޮށްފަިއވާ 

 ޖަވާބުދާރީ ވުމަށް މައްަސލަ ރައްދުވާ ފަނޑިާޔަރށް ފުރުސަތު ދިނުމަށް ފަުހގައިކަން. ކަންތައްތަކަށް

)ވ( މައްސަލަ ތަހުީގގު ުކރުމަށްފަހު މައްސަލަ ަރއްދުވާ ފަނޑިޔާރާމެދު އަމަލުުކރަން ތަހުީގގު ކޮމިޓީއަްށ 

މިީޓގެ ރިޕޯުޓ ފެންނަ ގޮތް ކަނޑައަޅައި ތަުހގީުގ ކޮމިޓީެގ ނިންމުމާމެދު ޮގތެއް ނިންމުމަށް ކޮ

 ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވުން.

 )މ(  ކޮމިޝަނުން ަތހުގީުގ ރިޕޯުޓ ފާސްކުރުމުން ރިޕޯޓުެގ ޮކޕީއެއް ފަނޑިޔާރަްށ ލިބުން.

 7)ފ(  ކޮމިޝަނުން ފާސްުކރި ަތހުގީުގ ރިޕޯުޓ ފަނޑިޔާރަށް ލިބޭތާ ބަންދު ދުވަްސ ހިމެނޭ ގޮތަށް 

ހުަށހަޅަންބޭނުންވާ ކަންތައްތަކާއި އެ މަްއސަަލ  ދުވަހުގެ ތެޭރގައި ރިޕޯޓާ ގުޅޭ ގޮތުން ކޮމިޝަނަށް

ކަްނކަން ބަޔާންކޮށް ލިޔުމުްނ ކޮމިޝަނަްށ  ނިންމުމުގައި ކޮމިޝަނުން ރިާއޔަތްކޮށްދިނުން އެދޭ

 ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަުތ ފަނޑިޔާރަށް ލިބުން.

ޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުެގ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ިސޔާމާ މުޙައްމަދު ހުަށހެޅި ފުރަތަމަ ނުކުާތގައި ބުނެފައިވަނީ ޖު .45

ވަނަ ާމއްދާގެ )ނ( ަގއި ބުާނ  25ފަރާތުން ތަުހގީުގ ފަށާފައިވަނީ ޖުޑީަޝލް ަސރވިްސ ކޮމިަޝންގެ ޤާނޫނުެގ 

ގޮތުގެ މަތިްނ މައްސަލަިއގެ ތަފްީސލުތަްއ ނުދީ ކަމަށެވެ. ޭއގެ ަރއްދުގަިއ ޖުޑީޝަލް ސަރވިްސ ކޮމިޝަންެގ 

 އްސަލަެއއް ަބލަްނ ނިންމުމާ ގުޅިގެްނ ފަނޑިޔާރަށްޭދ ނޯޓިސް" ފަރާތުން ބުނެފައިވަީނ "ސުޫލކީ މަ 

 2020އޮަގސްޓު  25އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ސިޔާމާ މުަޙއްމަދަށް ދީފައިވާ ކަމަށާއި އަދި މި މައްަސލައިގެ ތަހުީގގަށް 
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ޙައްމަދު ބުނެފައިާވ ގައި ދީފައިވާ ބަޔާުނގައި، ހަާވލާ ދެވުނު ނޯޓިސް ލިބިަފއިވާކަަމށް އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ސިޔާމާ މު

ކަމަށާއި ހަވާާލ ދެވުުނ ނޯޓިްސގަިއ ތުހުމަުތ ކުެރޭވ މައްސަަލއާ ގުޭޅ ގޮތުްނ ެއ ހިނދަށް ލިބިފައިުހިރ ތަފްސީުލ 

މައުލޫމާތު ހިމަނާފަިއވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މައްަސލައާ ގުޅޭ ގޮުތން ތަހުގީގު ކޮމިޓީން ސުވާުލކުރިިއރު ަމއްސަލަިއގެ 

ލެއް ބޭނުންވެގެން އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ސިޔާމާ މުޙައްމަދު އެއްވެސް ކަމެއް ފާަހގަކޮށްފައިނުާވ އިތުރު އެހެން ތަފްސީ

ކަމަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފައި ެވއެވެ. އަދި މައްސަލަިއގެ ތަފްސީލު ނުދޭނަމަ ތަހުީގގު 

ފަނޑިޔާރަށް ގާނޫނުން ލިބިދީފައިިވޔަްސ ކޮމިޓީން ުކރާ ުސވާލުތަކަށް ޖަވާބު ނުދިނުމުގެ ަހއްގު މައްސަލަ ަރއްދުވާ 

އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ސިޔާމާ މުޙައްމަދު ވަނީ ތަުހގީގު ކޮިމޓީން ކުރި ސުވާލުަތކަށް ޖަވާބުވެސް ދީފައި ކަމަްށ 

ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފައި ެވއެވެ.  މި ނުުކތާގެ ޖަވާބުަގއި ސިޔާާމގެ ަފރާތުން ބުނެފައިވަނީ ެއ 

މާ އަދާކުރުމުަގއި މައްސަލަ ރައްުދވާ ފަރާތުން އެަކމަށް އެދުމާ ނޭދުމަކީ ކޮމިޓީގެ ކަމެއް ނޫންކަމަށާއި، ފަރާތުގެ ޒިން

 އި ޕްރޮސީޖަރއެއް ުކރިާއލާ އެނގި ހާމަވެފަ، އަދި އެ ފަރާތުން އެކަމަށް އެދެން ްޕރޮސީޖަރެއއް ކަނޑައަޅާފައި ވާނަމަ

ނޭ ފަރާތަުކން އެ ަފރާތަކަށް ެއ މައްަސލައާ ގުޅުންހުިރ ހުިރާހ އޮންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.  މައްަސލައެްއގައި ހިމެ

ހެކިތަކެއް ލިބިގެން ނޫނީ އެ ަފރާތަށް އެކަީށގެންވާ އިންާސފުވެރި ޝަރީޢަެތއް ކުެރވުނު ކަމަކަށް ނުެބލެވޭެނ 

ށް ހާމަނުކޮށް ހިންާގ ކަމަށާއި، މައްސަލައިަގއި ހިމެނޭ ުހރިހާ ެހކިތަކެއް ހާމަ ކުރުން މުހިއްމުކަމަށާއި، އަދި އެ ގޮތަ

މައްސަލައަީކ އޭެގ ޒާތުގަިއ އޭެގ އިންސާފުެވރިކަން ގެއްިލފަވާ މައްސަަލއެއް ކަމަށް ބަލަންޖެޭހ ކަމަށާއި، 

މައްސަލައިަގއި ހިމެޭނ ދެ ފަރާެތއްގެ ދެމެދުަގއި ެބލެންެސއް ބެހެއްޓުމަށްޓަަކއި، މި ޒާތުެގ މައްސަލަަތކަކީ 

ގްސްަތކެއް ކަމަށްިވޔަކަސް ަމއްސަލަ ހުަށހަޅާ ފަރާތުން ހުަށހަޅާ ކަންކަން ނޭނިގ އެކްސްޕަރޓޭ ޒާތެްއގެ ޕްރޮސީޑިން

ދެން ހުރި ަފރާތުން ޖަވާބުާދރީވުމަކީ އެ ަފރާތަށް ފުިރހަމައަށް ޖަވާބުދާީރވުމުގެ ުފރުސަތެއް ދެިވގެން ހިންިގ 

 މައްސަލައެްއ ކަމަކަށް ނުެބލެވޭނެ ކަމަށެވެ. 

 ންގެ އިސްތިއުނާފު މަޖިީލުހގައި ދެކެވުނު ާވހަކަތަކުން އެނގުނީ ފަނޑިާޔރަށްމި ނުކުތާއާ ގުޅިގެން ފަނޑިޔާރު .46

އަންގާނެ ގޮތާއި، އަންގާނެ މިންވަރާއި، ތަހުީގގު ކޮމިީޓގެ ތަުހގީގު ކުރިއަށްދާނެ ގޮތާއި ތަުހގީގު ކޮމިޓީއަްށ  ތުހުމަތު

ރައްުދވާ ަފރާތަށް ހާމަކުރާެނ ޮގތާއި، ެއ ގޮތުްނ ތަހުީގގު ކޮމިީޓއިން ހޯދާ ހެކިތަްއ  ލިބެމުންދާ ހެކިަތއް މަްއސަލަ 
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ތައުނުކޮށް ެހއްކާ ުސވާލުުކރަންޖެޭހ ނަމަ، އެކަްނ ކުރާެނ ގޮތާއި، ަވގުތާއި، މައްަސލަ ރައްދުާވ ފަނޑިޔާރުެގ 

ްނކުާރ ަގވާއިދެްއ ިލޔެފައި ނެްތ ފަރާތުން ެހކި ހުށަހަޅަން ބޭނުްނވާނަމަ، އެކަްނ ުކރާެނ ގޮާތއި ަތރުތީބު ބަޔާ

ކަމެވެ. އެކަން އެގޮތަށް އޮތުމުން ތަހުީގގު ުކރިއަްށ ގެންދިުއމުގައި ތަުހގީގު ކޮމިޓީއިން އަދި މައްަސލަ ރައްދުާވ 

 ހުށަހަޅާ ފަނޑިޔާރު ތަުހގީގުަގިއ އަމަލުުކރާޭނ ގޮްތ ދުާރލަިއ އެނގޭެނ ގޮތެއް ނެެތވެ. ިމ މައްަސލައިެގ މައްަސަލ 

އިޖުާރއީ ުނކުތާތަްއ އެޮގތަށް މެދުވެިރވެފައިވަީނ ެއ ސަބަބަށްޓަަކއި ކަމުގަިއ  އި ފާަހގަކޮށްފައިާވ އެންެމހަ ފަރާތުން

ފެނެއެވެ. އަދި އެކަންކަން ޖުޑީޝަލް ަސރވިސް ކޮމިޝަންގެ ާގނޫނުގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ އާއްމު ުއސޫލާ އެްއގޮތަށް 

ުކރުމުގަިއ މައްސަލަ ރައްދުާވ ފަރާތަށާިއ ތަހުީގގު ކޮމިީޓއަށް  ތަހުގީގު ކޮމިޓީއިން ގެންދިޔަނަމަވެސް ކަންކަން

އެކަންކަން އެންމެ ރަނގަޅަށް ގެންދެވިފައި ުނވަނީ ތަހުީގގު ކޮމިޓީއިން އަަމލުކުރާނެ ގޮތާއި އެ ތަހުީގުގ 

ކަމަށް ހިނގަމުންދާނޭ ގޮތުެގ ތަރުތީބާިއ ތަފްސީލުތަްއ އެނގުުމަގއި ދެފަރާތަށް އޮޅުންތަކެއް ައރާފައިވާީތ 

 ގަބޫލުކުެރވެއެވެ. އެ މައްަސލަތައް ަތކުާރރު ނުވާީނ އެފަދަ ަތފްސީލީ ަގވާއިދެއް ހެދިގެންނެވެ. 

ތަހުގީގު ކޮމިޓީއަށް މައްސަލަ ލިބުމުން އެ މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަނޑިޔާރު ހާޒިުރކުރުމަށް ނިންމައި އެ މައްަސލައިެގ  .47

އިރު އެ އަުމރާ އެުކގައި ފަނޑިާޔރުގެ ަމއްޗަށް އެ މައްަސލައިގަިއ ތަހުގީގަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަުމރު ފަނޑިޔާރަށް ފޮނުވި

ވީނަމަވެސް، އެ ފަނޑިާޔރެއްެގ މައްޗަްށ ތުހުމަތުކުެރވެނީ ފަނޑިޔާރުްނގެ ުސލޫީކ  ކުރެޭވ ތުހުމަތު އަންގާފައި 

ޔާންކޮށްފައި ނެތުމަކީ މިންގަނޑުގެ ނުވަތަ ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނުގެ ކޮން މާއްދާއެްއގެ ކޮން އަކުެރއްގެ ދަށުންކަން ބަ 

އެ ތުހުމަތަްށ ފަނޑިޔާުރ ޖަވާބު ދިނުމަްށ ުހރަސް އެޅޭނެ ކަެމއް ކަމަްށ ފެނެއެވެ. އަދި ެއއީ އިޖުރާީއ އުނިކަމެްއ 

 ކަމަށްވެސް ފާހަަގކުރެެވއެވެ.

ދީފައި ނެތް ކަމަްށ މަތީގައި ބަޔާންުކރެވުނު ކަްނކަމުގެ އިުތރުން، ދިފާއުވުުމގެ ގޮުތން ހެކި ހުށަހެޅުމުގެ ުފރުސަތު  .48

ބުނެފައިވާ ނުކުތާއާ ގުޅިގެން ވެސް ފާހަގަުކރެވޭ ކަމަކީ ަތހުގީގު ކޮމިީޓގެ ލިޔެފަިއވާ ތަފްސީލީ އިޖުރާއަތެްއ 

ނެތުމުން މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަނޑިޔާރަށާއި ކޮމިޓީއަށް އެކަްނ ކުރަންވީ ގޮތް އޮޅިފައިވާ ކަމެވެ. އެހެނީ ތަުހގީގުެގ 

މައްސަަލ ރައްދުާވ ފަރާތަށް ހާމަކުރަމުން ގެންދިޔަނަމަ، ެއ  އެ  ޓީއަށް ލިބެމުންދާ ހެކިަތއްތެރޭގައި ަތހުގީުގ ކޮމި

ހެކި ަތއުނުކުރަްނ މައްސަަލ ރައްދުާވ ފަރާތުްނ އެަފރާތުން ހެިކ ހުަށހަޅަންވީ މުނާސަުބ ަވގުތު އެފަރާތަްށ 
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ޔާން ތަުހގީގުގެ ަމރުަހލާގައި މަްއސަަލ އެނގޭނެއެވެ.  ނަމަވެސް މި މައްަސލަިއގައި ފުލުސް އޮފިސަރު ދީފައިވާ ބަ

ރައްދުވާ ފަނޑިޔާރަށް ފެނިފައި ނެތުމުން އެ ވާހަކަަތއް ތައުުނޮކށް އޭނާގެ ދިފާއުަގއި ހެކި ހުށަހެޅުމުގެ މުހިންމުކަން 

އެނގިފައި ނެތެވެ. ނަމަވެސް ތަުހގީގު ރިޕޯޓު ލިބުމުން ފުުލސް އޮފިސަރުގެ ަބޔާނުގައި ހިމެނޭ ތަފްސީލު ފެނުުނ 

 ރު އޮީތ އެކަުމގެ ަވގުތު އުޫސލެއްެގ ގޮތުްނ ފާއިތުވެފަެއވެ. އި

 )ވ( އަދި )މ( ގައި ބުނެފަިއވާ އިުޖރާއަތާ ، ވަނަ މާއްދާގެ )އ( 25ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ގާނޫނުގެ  .49

ނޑައަޅަިއ ޚިލާފަށް ތަހުީގގު ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓަށް ޖަވާުބ ދިނުމަށް އަންާގފައިވަނީ އެ އިޖުރާއަތާ ިޚލާފަށްކަމަށް ކަ

ދިނުމަށް އިސް މެޖިސްޓްރޭްޓ ހުށަހެޅި ނުކުާތގައި ވަނީ ަހގީގަތެއް ކަން ގަޫބލުނުކުރެެވއެވެ. އަިދ ޖުޑީޝަްލ 

ވަަނ މާއްާދގެ )ހ( ގައި ބުނެަފއިާވ ގޮތަްށ  މައްސަަލ ނިމުުނ ގޮތުެގ  30ސަރވިްސ ކޮމިޝަނުެގ ގާނޫުނ 

މައްަސަލ ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައިވަނީވެްސ ހަީގގަތާ ރިޕޯޓަށް ޖަވާބު ދިނުމަށް ފުރުސަތު ދިނުމަކާުނލައި 

 އެއްގޮތަށް ކަމަްށ ގަބޫލުުނކުރެެވއެވެ. ެއހެނީ ެއ ފުރުސަތުތަްއ ދެވުނުކަން ކިތާބީ ހެކިތަކުން އެނގެއެވެ.

ރެއިްނ ދެން ބަލަން ޖެހޭ ކަމަީކ އިސް މެޖިސްްޓރޭޓް ފާަހގަކޮށް މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި އިޖުރާީއ ނުކުތާތަކުގެ ތެ  .50

އިޖުރާއީ އުނިކަން ހުރިކަމަްށ މަތީގަިއ ފާހަަގ ކުިރ ކަންކަމަީކ، އެކަންކަން އެގޮތަށް ހުރުމުްނ ކޮމިޝަނުގެ މުިޅ 

ނިންމުމަށް އަސަރުކުރާ މިންވަރުގެ އިޖުާރއީ އުނި ކަންަތއްތަކެްއތޯއެވެ. މި ނުކުތާއަށް ބަާލއިރު، ިއސް މެޖިސްޓްރޭްޓ 

ިޅ އިުޖރާީއ ނުކުތާތަކުެގ ެތެރއިން އިުޖރާީއ އުނިކަްނ ުހރިކަމަްށ މަތީގަިއ ފާަހގަ  ފާހަގަކޮްށ މި މަިޖލީހަްށ ހުށަހެ

ކުރި ކަންތައްތަކަީކ އޭެގ ޒާތުން ކޮމިޝަނުގެ މުިޅ ނިންމުމަށް އަަސރުކުާރ މިންވަުރެގ ބޭއިންސާފު އިޖުރާީއ އުިނ 

ރީގައި މި ާފހަގަުކރާ ދެ ސަބަބު އެގޮތަްށ ކަންތައްތަކެއް ކަމަށް ގަޫބލެއް ނުކުެރވެއެވެ. މި ގޮތަށް މި ބަާޔންކުރީ ތި 

 އޮތުމުންނެވެ.

)ހ( ތަހުީގގުކުރުމުެގ ގަާވއިދު ލިޔެފަިއ ނެތުމުން ދެފަރާތަށް އޮޅުންތަކެއް އަރާފަިއވުމާއެކު، ކަންުކރަންީވ 

ިއ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތާއި ަތރުތީބު ދެފަރާތަށް އޮޅުން އަރާފައި ުވން. އަދި އެކަންކަމަކީ ނުބައި ނިޔަތުގަ

 ހިނގާފައިާވ ކަމެއްކަން އެނގެން ނެތުން.
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ގައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުްނ  2020ޮއގަސްޓް  25)ށ( ސިޔާމާ މުޙައްމަދު 

އެ މައްަސލައިަގއި ކުރެޭވ ތުހުމަތަީކ ކޮަބއިކަމާިއ ެއ މައްަސލައިެގ ލިބެންޖެޭހ ުހރިާހ ތަފްސީލުަތކެްއ 

ފައިާވ ކަމާއި، އެ ތުހުމަތާ ގުޅިެގން އެ ތުހުމަތުގެ ދިފާއުަގއި ދައްކަްނ ސިޔާމާ މުޙައްމަދުއަށް ލިބި

 .ންވާހަކަތަްއ ެއ ބަޔާނުގަިއ ސިޔާމާ މުޙައްމަދު ކިޔައިދީފައިވު ޖެހޭނެ ކަމަށް ގަޫބލުކުެރވޭ އެންެމހައި

 

 ނިންމަން ފެންނަ ގޮތް 

މައްަސލަ ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ އިސް މެޖިސްްޓރޭޓް ސިޔާމާ މުޙައްމަދުގެ މައްޗަށް ހުަށހެޅިފައިވާ މި  .51

ފަރާތުން ބެލުމުަގއި މައްަސލައިގެ ނިންމުމަށް އަަސރުުކރާ މިްނވަރުގެ ބޭއިންސާފު އިޖުރާއީ އުނިކަމެއް އޮތްކަމަކަްށ 

 ނުފެނެއެވެ.

ނުވާތީ" ނަމަވެސް، މި މައްސަލައިގައި "ަޢލީ މުޙައްމަދުގެ ކުށުެގ ެރކޯޑް ފިޔަވައި އިތުރު ހެއްކެއް ހުށަހަޅާފައި .52

ކަމަށް ބުނެ އަލީ މުޙައްމަދު ބަންދުން ދޫުކރި ކުރުމަކީ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ސިޔާމާ މުޙައްމަދު ހަދާފައިވާ އިޖުރާީއ 

ގޯހެްއ ކަމަށް ީވ ނަމަވެސް، ެއ އިޖުރާީއ ގޯްސ ޣަިއުރސުލޫކީ އަމަލަކަްށ ބަދަުލވެގެންދާނޭ ވާގިާއއެްއ މި 

ން، މި މައްަސލައިަގއި ޖުޑީޝަލް ަސރވިސް ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިާވ މައްސަލައިގެ ތަުހގީގުން ފެންނަން ނެތުމު

 ނިންމުމަކީ ރަނގަޅު ނިންމުމެއް ކަމަްށ ނުފެނެއެވެ.

 

 ފަނޑިޔާރު ޝުޢައިބު ޙުސައިން ޒަކަރިއްޔާގެ ރައުޔު 

 ،މައްަސލާގަިއ ކަން ހިނގާފައިާވގޮތާއި ،ފަނޑިޔާރު ޙުސްނުއްސުޢޫދުގެ ރައުުޔގައި މަްއސަލަިއގެ ަތޢާރަފާއި .53

 ފަނޑިޔާރުންގެ އިސްތިއުނާފު މަޖިލީހަްށ މި މައްސަލަ ިއސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހެޅުނު ނުކުތާތަކާިއ އަިދ 

އެ ނުކުތާތަާކ ގުޅިގެްނ ސިޔާާމ މުޙައްމަދާިއ ޖުޑިޝަްލ ސަރވިސް ކޮމިޝަނުްނ ފާހަަގކުިރ ކަންކަާމ ގުޅޭގޮތުްނ 

 ފާހަގަކޮށްފައިާވ ކަންކަމަކީ އެކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ައހުރެންވެްސ ފާހަގަުކރަން ުހރި ކަންކަމެވެ. 
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 35އިން  29ޙުސްނުއްސުޢޫދުގެ ރައުުޔގެ  )ފަނޑިޔާރު ،އަދި "ފާހަގަުކރެވުނު ކަްނކަން" މި ުސރުޚީގެ ދަށުން .54

ގެ މަޖިީލހުން ގޮތެްއ "އިސްތިއުނާފު ފަނޑިޔާރުން ،ވަނަ ނަންބަރުގެ ނިޔަލަށް( ާފހަގަކޮށްފަިއވާ ކަންކަމުގެ އިތުރުން 

ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ކަންކަން" ެގ ގޮތުަގއި ފަނޑިާޔރު ޙުސްުންއސުޢޫދު ފާހަގަކޮށްަފއިާވ ކަންކަމަކީވެްސ ެއކަންކަމާ 

 ޅިގެން އަުހރެންވެްސ ފާހަގަުކރަން ުހރި ކަންކަމެވެ. ގު

 އިސްތިއުނާފު މަޖިލީހުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ފުރަތަމަ ނުކުތާއާ ގުޅޭގޮތުން ފާހަގަކުރާ ކަންކަން ފަނޑިޔާރުންގެ 

ޑިވްސް ގައި ހުށަހެޅި ޯމލް 2020އެްޕރީްލ  04އަލީ މުޙައްމަދުެގ ބަންދާމެދު ގޮތެްއ ނިންމައި ދިނުމަށް އެިދ  .55

ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމައިދިނުން އެދޭ ފޯމު" ގައާއި "ަތހުގީުގ "MF/181127 ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ނަންަބރު 

މައްަސލަިއގެ  ،ކުރާ ފަރާުތގެ އިުޤރާރު" ގައި ލިބިފައިވާ ހެކި ަޤރީނާގެ ގޮުތަގއި "އަނިޔާ ލިބުނު ފަރާތުެގ ބަޔާން

ސީން އޮފް ކްރައިމް އޮފިަސރ" މިހެން ބަޔާންކޮށްފަިއ  ،މެޑިކޯ ލީަގލް ރިޯކރޑްސް ،ސީންއަށް ދިޔަ ފުލުހުންގެ ބަޔާން 

އޮތް ނަމަވެްސ މުއްދަތުެގ މަޖިލީުހގަިއ ފުލުްސ އޮފިަސރު ދެްއކި ާވހަކަތަކުަގއި އެފަދަ ެއއްވެްސ ހެްއކެްއ ކޯޓަްށ 

ުނވާހިނދު "އަލީ މުޙައްމަދުގެ ކުށުެގ  ހުށަހެޅިކަން އަނގަަބހުން މުއްދަތުގެ މަޖިލީުހގައި ުފލުސް އޮފިސަރު ބުނެފައި

ރެކޯޑް ފިޔަަވއި އިުތރު ހެއްކެްއ ހުށަހަޅާފައިނުވާީތ" ކަމަްށ ބުނެ އަީލ މުޙައްމަދު ބަންދުން ދޫުކރި ުކރުމަކީ އިްސ 

 ؛މެޖިސްޓްރޭޓް ސިޔާމާ މުަޙއްމަދު ކޮށްފައިާވ ޣައިުރ ސުޫލކީ ައމަލެއްތޯ ނުވަަތ ނޫންތޯ ބަާލއިރު

ޖިީލހުގައިެވސް އަދި ަޝރިއަތުގެ މަިޖލީހުގަިއވެސް ފަނޑިޔާރުން އެަމއްޗަްށ )ހ( މުއްދަތުގެ މަ

އަމަލުކުރަންޖެހޭީނ އަނގަބަހުްނ ހުށަހެޭޅ ހުށަހެޅުންތަކަށާިއ ައނގަބަހުން ދަްއކާވާަހކަތަކަށްކަްނ 

 ދިވެހިރާއްޭޖގެ މަތީ މަުރހަލާގެ ކޯޓުތަކުން މިހާތަނަށް ނިންމާަފއިވާ ނިންމުންތަކުން އެނެގއެވެ.

ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅޭ ހެކިތައް ަޝރިއަތަށް ހުށަހެޅުނުކަމަށްވާނީ އެ ިލޔުމެއް ނުވަތަ އެ ހެއްކެްއ 

މާއްދީގޮތުން ކޯޓަްށ ހުށަހަޅަިއ ެއ ާވހަަކ ޝަރިއަުތެގ މަޖިީލހުގަިއ ބުެނ ފާހަގަުކރުމުންނެވެ. 

 ،ަހގަކޮށްފައިވިޔަސް ބޭނުންާވ ހެކެްއގެ ގޮުތގައި ަވކި ހެއްެކއް ފާ ހުށަހަޅާ ފޯމެއްގަިއ ހުށަހަޅަން

އެ ހެއްކާ ެބޭހގޮތުން ޝަރީޢަތުގެ މަިޖލީހުަގއި  ،އެ ހެކި ަޝރީޢަތުގެ މަޖިީލހުގަިއ ހުށަހަޅައި 
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އެ ެހއްކަށް ފަނޑިާޔރު  ،އެއްވެސްކަމެއް އެ ހެކި ހުަށހަޅަން ބޭނުންވި ަފރާތުން ފާަހގަުނކުރާނަމަ

 ރިޢާޔަތްކޮށް ގޮެތއް ނިންމިދާނެ ކަމަކަްށ ނުފެނެއެވެ.

ހުޅުމާލެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ފުލުްސ  ،( މި މައްސަާލގައި ކަްނ ހިނގާފަިއވާ ގޮތަްށ ބަލާިއރު)ށ

ެއ ހެކިތަްއ ނުވަަތ  ،ހުިރ ހެކިތަްއ ލިސްޓުކޮށްަފއިހުިރ ނަމަވެސް ،އޮފިސަރު ހުަށހެޅި ފޯމުގައި

ޖިލީުހގައި ފުލުްސ އެ ލިޔުންތައް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައެއް ުނވެއެވެ. އަދި ހެކި ުހރިަކން މުއްދަތުގެ މަ

 އޮފިސަރު ބުނެފަިއވެސް ނެތެވެ. 

)ނ( ފަނޑިޔާރު ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތްކަމަށް ވަކި ޚަޞްމަކަށް ނުވަތަ ވަކި ފަރާތަކަށް ފެނުމަކީ ނުވަަތ 

ެއ ފެނުމުގެ މަްއޗަށް ުނވަތަ ގަބޫުލކުރެވުުނ ގަބޫުލކުރުމުެގ މައްޗަްށ  ،ގަބޫލުކުެރވޭ ކުރެވުަމކީ

ނޑިޔާރުގެ ސުލޫކީ މައްސަަލއެއްކަމުަގއި ބެުލމަކީ ފަނޑިޔާރުންގެ މިނިވަންކަާމ އެކަނި ބިނާކޮށް ފަ

ތަޢާރުޟްނުވާނެ ކަމެްއކަމުގަިއ ނުދެކެމެވެ. ފަނޑިޔާރުްނެގ ނިންމުންތައް މިނިވަންކަމާެއކީ 

 ނިންމުމުމަށް ހުރަސްއެޅިގެން ނުދާނެ ސަބަބެއްކަމުގަިއވެސް ުނދެކެމެވެ. 

މުމުގަިއ ރިޢާޔަތްުކަރންޖެހޭ ކަމަކަްށ ނުވަަތ ހެްއކަކަްށ )ރ( ފަނޑިޔާަރކު ނިންާމ ނިން

ނުން ކޮަށއިދީ އެކަުމގައި ަހއްލު ހޯދުމަށް ޤާނޫ ،ރިޢާޔަތްނުކުރާކަމަްށ ވަިކ ޚަޞްމަކު ދެކޭނަމަ

ދައްކައިދީފައި އޮތް ަމގަކީ އެ ނިންމުމެއް އިސްިތއުނާފުކުރުމެެވ. ފަނޑިޔާރަށް ޒާތީ ތުހުމަތުތަްއ 

 ވެ.އަމާޒުކުރުމެއް ނޫނެ

 ފަނޑިާޔރަކު މައްަސލައެްއ ބެލުުމގައި ަބލަންޖެހޭ  ،ލާެއއް އޮންނަނީހަ)ތިނެއް( މަރު  03)ބ( ޝަރުީޢ 

ުނވަތަ ހުށަހެިޅ  ،ނުބެލި ނުވަތަ ރިޢާޔަތްުކރަންޖެހޭ ކަމަކަށް ރިޢާޔަތް ނުކުރެވި ކަންކަން

ވަަތ ސާބިތުވާްނ ނު  ،ވުނު ގޮތަކުްނ ސާބިތުވާްނ އޮތްކަެމއް ސާބިތުނުވެކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރެ 

އެފަދަ ޙާލަތްތަކަށް ަފރުވާދިނުމުެގ  ،ނެތްކަމެއް ސާބިތުވާ ގޮތަށް ނިންމުމުގެ ުފރުޞަތު ޮއވެދާނެތީ

 މަގު ޝަރުޢީ ނިޒާމުެގ ތެެރއިން ފަހިކޮށްފަިއ ބޭއްވުުމގެ ގޮުތންނެވެ. 
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ރިޢާޔަށް ނުުކރެިވ އޮްތ )ޅ( މައްސަލަ ެބލުމުގެ ެތރޭގަިއ ފަނޑިޔާރަުކ ރިޢާޔަތްުކަރންޖެހޭ ކަމަކަށް 

 އޮތުމަކީ ނުވަަތ ފަނޑިޔާރަްށ ހެދޭ އިޖުރާީއ ގޯހަީކ ޣަިއރުސުޫލކީ އަަމލަކަށްވާީނ އިުޖރާއީގޮތުން 

ވަަނ މާއްދާެގ )ށ( ެގ  5އޮތުމުެގ އިތުރުްނ ފަނޑިޔާރުްނ ގާޫނނުގެ  ގޯސްކޮށް ކަންކުރެވިަފއި

 ،ކީ މިންގަނޑާ ޚިލާފު އަމަލެއް ( ގަިއ ބުނެފައިވާފަދަ ކަމެްއ ނުވަތަ ފަނޑިާޔރުންގެ ުސލޫ 3)

ލަތުަގއެވެ. އެ ާބވަތުެގ ފަނޑިޔާރުގެ ކިަބއިން ފެންނަ ޙާ ،ބޭރުފުށުން ކަަށވަރުުކރެވޭ ވާގިާޢއަކުން

މައްަސލަ  ،ޣައިރު ުސލޫކީ އަަމލެއް ޭބރުފުށުން ކަށަަވރުކުެރވޭ ވާޤިޢާައކުން ފެންނަން ނެތި

ގޯސްކޮށް ނިންމާ ނިންމުންތަްއ  ،ތަކާއިބެލުމުގައި ފަނޑިާޔރުންނަށް ހެޭދ އިޖުާރއީ ގޯސް

ވަަނ  16ވަަނ މާއްދާއާިއ  43އިސްލާހުުކރަންވާީނ ދިވެިހރާއްޖޭެގ ކޯޓުތަުކެގ ގާނޫނުެގ 

މިފަދައިން ފަނޑިޔާރު  ،މާއްދާގައިވާ އިސްިތއުނާފުކުރުމުގެ މަުރހަާލގެ ތެރެއިންނެވެ. މިއީ

 ެކވެ.ޙުސްނުއްސުޢޫދުގެ ަރއުޔުގަިއވެސް ާފހަގަކޮށްފަިއވާ ކަމެ

)ކ( މި މައްސަާލގައި އިސްމެޖިސްޓްޭރޓް ިސޔާމާ މުޙައްމަުދގެ ފަރާތުން އެފަދަ ކަމެއް ފެނިފައިނުެވއެވެ. 

އަދި އެފަދަ ކަމެއް ިމ މައްސަަލ ޖުޑިޝަްލ ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ބެލި ެބލުމުންވެްސ 

 ސާބިތުވެފައި ނުވެެއވެ.

 ،ސްްޓރޭޓް ސިޔާމާ މުަޙއްމަދު އަމަލުކޮށްަފއިވާ ގޮތަކީމަތީގަިއވާ ކަންކަމަށް ރިއާޔަްތ ކުާރއިރު، މެޖި ،ވީމާ .56

ފަނޑިޔާރަްށ  ،އެހާލަތުަގއި ފަނޑިޔާަރކު ޢަމަލުުކރަންޖެހޭ ގޮތާ ިޚލާފު ގޮތެއްަކމުގައި ައހުރެން ނުދެކެމެވެ. އަދި އެއީ

 ސުލޫކީ ތުހުމަެތއް އަމާޒުުކރަންޖެހޭ ުސލޫކީ މަްއސަލަެއއްކަމުަގއިވެސް ނުދެކެމެވެ.

 މަޖިލީހުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ދެވަނަ ނުކުތާއާ ގުޅޭގޮތުން ފާހަގަކުރާ ކަންކަން  އިސްތިއުނާފު  ފަނޑިޔާރުންގެ 

ޖުޑީޝަލް ަސރވިސް ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ބަލައި ިފޔަވަޅު އެޅުމުގަިއ  ،މި ނުކުތާގައި ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންޖެހެނީ .57

އިޖުރާީއ އުނިކަންތައްތަެކއް ހުރިކަމަްށ ސިޔާާމ މުޙައްމަދުެގ ަފރާތުން ބުނެފައިާވއިުރ ެއ ކަންކަމަީކ ަހވާލާދީފަިއވާ 

 ،ފައިާވ ކަންކަންތޯއާއި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ގާނޫނުަގއި ބުނެފައިވާ ިއޖުރާއަތުތަކާ ޚިލާފަށް ހިނގާ
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އެއީ މުޅި މައްސަލަިއގެ  ،ކަނޑައެޅިފައިވާ އިުޖރާއާތުތަކާ ިޚލާފަށް ހިނގާފަިއވާ ކަންކަން ކަމުގައިވާނަމަ ،އެއީ

 ؛ަބލާއިރު ިމ ަކްނަތްއަތުކގ  ަމްއަޗްށ ، ނިންމުމަށް އަސަރުކުާރ މިންވަުރގެ ިޚލާފުތަކެއްތޯ

ށަހެޅި ފުަރތަމަ ނުކުތާގައި ބުނެފައިވަނީ  ޖުޑީޝަްލ )ހ( އިސް މެޖިސްްޓރޭޓް ސިޔާމާ މުޙައްމަދު ހު

ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ތަުހގީގު ފަށާފައިވަނީ ޖުޑީޝަލް ަސރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުެގ 

 ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( ގަިއ ބުނާ ގޮުތގެ މަތިން މައްަސލަިއގެ ތަފްސީލުތަްއ ނުދީ ކަމަށެވެ.  25

"ސުލޫީކ މައްަސލައެްއ ބަލަްނ  ،ޢަމަުލކޮށްފައިާވ ގޮަތށް ބަލާިއރު ޖުޑިޝަލް ަސރވިްސ ކޮމިޝަނުން)ށ( 

ނިންމުމާ ގުޅިގެން ފަނޑިޔާރަށްދޭ ނޯޓިސް" އިސް މެޖިސްޓްޭރޓް ސިޔާމާ މުޙައްމަދަށް ދީފައިވާކަްނ 

ުތހުމަތު ުކރެވޭ މައްސަަލާއ  ،އެނގެއެވެ. ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ަފރާތުން ބުނެަފއިވަނީ

ހިނދަށް ލިބިފައިުހރި ތަފްސީލު މަުއލޫމާތު ިސޔާމާ މުޙައްމަދަށް ދެވުނު ނޯޓިހުގަިއ  ގުޅޭ ގޮތުން އެ

 ހިމަނާފައިވާނެ ކަމަށެވެ. މައްަސލައާ ގުޅޭ އިތުރު އެހެން ތަފްސީލެްއ ބޭނުންވެގެްނ 

 އިސް މެޖިސްޓްރޭްޓ ސިޔާމާ މުޙައްމަުދ އެއްެވސް ކަމެްއ ފާަހގަކޮށްފައިނުވާ ކަމަށެވެ.

ތުހުމަތުކުެރޭވ  ،ގުޅިގެން ފަނޑިޔާުރ ޙުސްނުއްސުޢޫދު ާފހަގަކުަރއްވާފައިާވ ފަދައިން މި ނުކުތާއާ )ނ( 

ަތހުގީގު ކޮމިޓީގެ ތަހުގީގު ކުރިއަށްދާެނ  ،އަންގާނެ މިންަވރާއި ،ފަނޑިޔާރަށް ތުހުމަތު އަންގާނެ ގޮތާއި 

ެއ  ،މަކުރާނެ ގޮތާއިރަްއދުވާ ފަރާތަށް ހާ ގޮތާއި ތަހުީގގު ކޮމިޓީއަށް ލިބެމުންދާ ހެކިަތއް މައްސަލަ

އެކަން ކުާރެނ  ،ގޮތުން ތަހުގީގު ކޮމިޓީއިން ހޯދާ ހެކިތަކަށް ޠަޢުނުކޮށް ހެއްކާ ސުވާލުުކރަންޖެހޭ ނަމަ

އެކަްނ  ،މައްަސލަ ަރއްދުވާ ފަނޑިާޔރުގެ ަފރާތުން ެހކި ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާނަމަ ،ވަގުތާއި ،ގޮތާއި

އެކަން އެގޮތަށް އޮތުމުން ތަހުީގުގ  ،ކުރާނެ ގޮތާއި ތަރުތީބު ަބޔާންކުރާ ގަވާއިެދއް ލިޔެަފއި ނެތްކަާމއި

ކުރިއަށް ގެންިދއުމުގައި ަތހުގީގު ކޮމިޓީއިން އަދި ަމއްސަަލ ރައްދުވާ ފަނޑިާޔރު ތަހުީގގުގަިއ 

ްއސަލާގައި ޝަކުވާ ރައްދުވި ފަރާތުްނ މި މަ ،އަމަލުކުރާނޭ ގޮތް ދުާރލައި އެނގޭނެ ގޮެތއް ނެތްކަާމއި

ފާހަގަކޮށްފައިާވ އެންމެަހއި އިޖުރާީއ ނުކުތާތަްއ އެގޮތަްށ ެމދުވެރިވެފަިއވަނީ ެއ ސަބަބަށްޓަަކިއ 

މައްަސލަ ރައްދުާވ ފަރާތަާށއި ަތހުގީުގ ކޮމިީޓއަށް އެކަްނކަން އެންެމ ރަނގަޅަްށ  ،ކަމުގައާއި
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ްނ އަމަލުުކރާނެ ގޮތާިއ ެއ ތަހުީގގު ހިނގަމުންދާނޭ ގޮުތެގ ގެންދެވިފައި ުނވަނީ ތަުހގީުގ ކޮމިޓީއި

ތަރުތީބާއި ތަފްީސލުތައް އެނގުމުގަިއ ދެފަރާތަްށ އޮޅުންތަެކއް ައރާފައިވާތީކަމަްށ އަުހރެންވެްސ 

ދެކެމެވެ. އަދި ފަނޑިޔާުރ ޙުސްނުއްސުޢޫުދ ފާހަަގކުިރ ފަދައިން އެފަދަ ަމއްސަލަތަްއ ތަުކރާުރ 

 ސީީލ ަގވާއިދެްއ ހެދިގެންކަމުަގއި ައހުރެންެވސް ދެކެމެވެ.ނުވާނީ އެފަދަ ތަފް

"ސުލޫކީ މައްަސލައެްއ ބަލަން ނިންމުާމ  ،މި މައްސަާލގައި ކަން ހިނގާފައިާވ ގޮތަށް ބަާލއިރު)ރ( 

ނުވަަތ ތުހުމަާތ ގުޅޭ އިތުުރ  ،ގުޅިގެން ފަނޑިޔާރަށްޭދ ނޯޓިސް" ފިޔަަވއި މަްއސަލާާއ ުގޅޭ

 ،ްޓ ސިޔާާމ މުޙައްމަދަްށ ދީފަިއނުވެއެވެ. ެއ ނޯޓިްސއަށް ަބލާިއރުތަފްޞީލެއް އިސްމެޖިސްޓްރޭ

ޕްރޮސިކިއުަޓރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން އިސްމެޖިސްްޓރޭޓް ސިާޔމާ މުޙައްމަދަށް އަމާޒުކުރި ތުހުމަތުެގ 

 ތަފްޞީލު އެމިންަވރަށް ހިމެނިފައިނެތްކަްނ އެނެގއެވެ. 

ވެީނ ަފނޑިޔާރުންގެ ުސލޫީކ މިންގަނޑުގެ ުނވަތަ އަިދ އެ ފަނޑިާޔރެއްެގ މައްޗަްށ ތުހުމަތުުކރެ)ބ( 

ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނުގެ ކޮން މާއްދާއެްއގެ ކޮން އަުކރެއްގެ ަދށުންކަން ބަޔާންކޮށްފައި ނެތުމަކީ ެއ 

ތުހުމަތަށް ފަނޑިޔާރު ޖަވާބު ދިނުމަށް ހުރަސްއެޅޭނެކަމެއް ކަަމށާއި އަދި އެއީ އިުޖރާއީ އުނިކަމެްއ 

 ފަނޑިޔާރު ޙުސްުނއްސުޢޫދު ފާހަަގކުިރ ުކރުމަށް އަުހރެން ތާއީުދކުރަމެވެ. ކަމަށް ފެންނަކަމަށް 

ދިފާއުވުމުގެ ގޮތުން ހެކި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ދީފައި ނެްތ ކަމަށް އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ސިޔާމާ މުޙައްމަދުެގ  .58

ކޮށްފައިާވ އަންނަނިިވ ފަރާތުން ބުނެފައިާވ ނުކުތާާއ ގުޅިގެން ފަނޑިޔާުރ ޙުސްުނއްސުޢޫދުގެ ރައުޔުަގއި ފާަހގަ

 ؛ކަންކަމަށް ތާއީދުކުރަެމވެ

ތަުހގީުގ ކޮމިޓީެގ ލިޔެަފއިާވ ތަފްސީީލ އިޖުރާއަެތއް ެނތުމުން މައްސަަލ ރައްުދވާ ފަނޑިާޔރަށާިއ )ހ( 

ތަހުީގގުގެ ެތރޭގައި ތަުހގީގު ކޮމިޓީއަށް ލިބެމުންދާ  ،ކޮމިޓީއަށް އެކަން ކުރަްނވީ ގޮތް އޮޅިފައިވާކަމާއި 

އެ ހެކިތަކަށް ޠަޢުނުުކރަން މައްސަަލ  ،މައްސަލަ ރައްދުވާ ަފރާތަށް ހާމަުކރަމުން ގެންދިޔަނަމަހެކިތައް 

 ރައްދުވާ ަފރާތުން އެަފރާތުން ެހކި ހުަށހަޅަންވީ މުނާސަބު ވަުގތު އެފަރާތަށް އެނގޭނެކަން. 
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ހަާލގަިއ މައްސަަލ ނަމަވެސް ިމ މައްަސލައިގަިއ ފުލުްސ އޮފިަސރު ދީފަިއާވ ބަޔާން ަތހުގީުގގެ ަމރު)ށ( 

ރައްދުާވ ފަނޑިޔާރަށް ފެނިފަިއ ނެތުމުން ެއ ާވހަކަތަކަށް ަޠޢުނުކޮށް ދިފާއުގަިއ ހެިކ ހުަށހެޅުމުގެ 

 މުހިންމުކަން އެނގިފަިއ ނެތްކަން.

ތަހުީގގު ރިޕޯޓު ލިބުމުން ފުލުސް އޮފިސަރުގެ ބަޔާުނގައި ހިމެނޭ ތަފްސީލު ފެނުނު ިއރު އޮތީ އެކަމުެގ )ނ( 

 ލެއްެގ ގޮތުްނ ފާއިތުވެފައިކަން. ވަގުތު އުސޫ 

 

ތުހުމަތުގެ ތަފްޞީާލއި ުތހުމަތުކުެރވެނީ ކޮްނ ޤާނޫނެއްެގ ނުަވތަ ކޮން ގަވާއިެދއްެގ ކޮން ާމއްދާއެއްެގ ދަށުންކަްނ  .59

އަދި ދިފާޢުވުމަްށ  ،ތުހުމަތު ރައްުދވާ ަފރާތަށް އެްނގުމަކީ ުތހުމަތުކުރެޭވ ފަާރތުގެ ހަްއގުތަށް ކަށަވަރުކޮށް 

މަްއސަލަ ބަާލ ފަރާތުްނ ުކރަންޖެހޭ ވަރަްށ އަސާީސ  ،ތްކުރުމަށް ުފރުޞަތުދެވޭކަްނ ކަށަަވރުކުރުމަށްމަސައްކަ

އެީއ މުޅި  ،ިމ މައްަސލާގަިއ ެއކަންކަން އެމަގުްނ ފުިރހަމަކޮށްފަިއ ނުވެއެވެ. ވުމާއެކު  ،ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް

 ެވ. މައްސަލައިެގ ނިންމުމަށް އަަސރުކުރާެނ ކަމެއްކަމުަގއި ފެނެއެ

 ނިންމަން ފެންނަ ގޮތް

އަިދ ތުހުމަތުުކރެވެނީ ފަނޑިޔާރުްނގެ  ،ކުރެވޭ ުތހުމަތު އިސްމެޖިސްްޓރޭޓް ސިޔާމާ މުަޙއްމަދަށް ަތފްޞީލުކޮށް .60

ސުލޫކީ މިންގަނޑުގެ ނުވަތަ ފަނޑިޔާރުްނގެ ގާނޫުނގެ ކޮން މާއްދާއެއްގެ ކޮން ައކުރެްއގެ ދަށުންކަން ަބޔާންކޮށްފަިއ 

ނެތުމަކީ އެ ތުހުމަތަށް ފަނޑިޔާުރ ޖަވާބު ދިނުމަށާއި ފުރިހަމަގޮތުގަިއ ދިފާޢުވުމަށް މަސައްކަްތކުރުމަްށ 

ޖުޑިޝަލް ސަރވިްސ  ،އެކަންކަން ފުރިހަމަނުކޮށް އަދި އެ އިުޖރާއާތު ނުެނގިހެއްޓި  ،ނެކަމެކެވެ. ވުމާއެކުހުރަސްއެޅޭ

 ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ރަނގަޅުކަމަށް ނުދެކެމެވެ.

ކަމަށް ބުނެ މި މައްސަލައިގައި "ޢަލީ މުޙައްމަދުގެ ކުުށގެ ރެކޯޑް ފިޔަަވިއ އިތުރު ހެްއކެއް ހުަށހަޅާފައިނުވާތީ"  .61

އަީލ މުޙައްމަދު ބަންދުްނ ދޫކުިރ ުކރުމަީކ އިްސ މެޖިސްްޓރޭޓް ިސޔާމާ މުޙައްމަުދގެ ކުރިމައްޗަްށ ހުށަހެޅުނު 

ނިންމާފައިާވ ނިންމުމެކެވެ. ވަކި ފަރާތަކަްށ ޖެހިގެްނ ނިންމި ނިންމުމެއްކަން  ކުމައްސަލައެްއގައި ފަނޑިޔާރަ 

ލުުކރިގޮތް ަޣއިުރސުލޫކީ އަަމލަކަށް ބަދަުލވެގެންދާނޭ ވާޤިޢާއެއް ިމ އެނގޭކަށްނެތެވެ. އިސްމެޖިސްޓްޭރޓް ޢަމަ
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ިމ މައްސަލާގަިއ ޖުޑީޝަލް ަސރވިްސ ކޮމިޝަނުން  ،މައްސަލައިެގ ތަހުީގގުން ފެންނާކަްށ ނެތެވެ. ވުމާއެކު 

ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ ރަނގަޅު ނިންމުމެއް ކަމަށް ނުފެނެެއވެ.

އުޔު ފަނޑިޔާރު  މުޙްތާޒް ފަހުމީގެ ރަ 

މި މައްސަލަިއގައި ފަނޑިޔާުރ ޙުސްނުއްސުޢޫދުެގ ަރއުޔަށް ާތއީދުކުރަމެވެ. .62

އިސްތިއުނާފު ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުގެ ނިންމުން 

މަތީގައި ބަޔާންުކރި ކަންކަްނ އެހެްނ ުހރުމުން:  

ސަރވިސް ކޮމިޝަނުެގ ( އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ިސޔާމާ މުޙައްމަދުގެ މަްއޗަށް ހުށަހެިޅފައިވާ މަްއސަލަ ޖުޑީޝަލް 1)

ފަރާތުން ބެލުމުަގއި ަމއްސަލަިއގެ ނިންމުމަށް އަސަުރކުރާ މިްނވަރުގެ ބޭއިންސާފު އިޖުރާއީ އުިނކަމެއް ނެްތ 

ކަނޑައަޅަމެވެ. އަޣުލަބިއްޔަުތންކަމަށް ފަނޑިޔާރުންގެ އިސްތިއުނާފު މަޖިީލހުގެ 

ިފޔަވައި އިތުރު ހެއްެކއް ހުަށހަޅާފައިނުވާތީ" ކަމަްށ ( މި މައްަސލައިގަިއ "ޢަީލ މުޙައްމަދުެގ ކުށުގެ ރެކޯޑް 2)

ޣައިރުުސލޫީކ އަމަލަކަށް ބަދަލުެވގެންދާނޭ ވާގިާއއެއް ިމ  އްމަދު ބަންދުން ދޫކުރި ކުރުަމކީބުނެ އަލީ މުޙަ

މައްސަލައިގެ ަތހުގީގުން ފެންނަން ނެތުމުން، މި މައްސަަލއިގައި ޖުޑީޝަލް ަސރވިސް ކޮމިޝަނުްނ 

ފަނޑިޔާރުްނގެ ިއސްތިއުނާުފ ނުެފންނަ ކަމަށް ކަމަށް  ންމުމަކީ ރަނގަޅު ނިންމުމެއް ނި ނިންމާފައިވާ

މަޖިލީހުގެ އިއްތިފާގުން ކަނޑައަޅަމެވެ. 

ޝުޢައިްބ ޙުސައިން ޒަަކރިއްާޔ        ޙުސްުނއްސުއޫދު        މުޙްތާޒް ފަހްމީ  
)ފަނޑިޔާރު(     )ފަނޑިޔާރު(              )ފަނޑިޔާރު(     


