ގެ 1
ސަފްޙާ ެ 8

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު ފާއިޒް ޙުސައިންއާއި ،ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފްގެ ތަފާތުވި ރަޢުޔު
ޓްެ
މިއީެ،މާލެއަކީެސުޕީރިއަރެކޯޓުެޤާއިމްވެފައިވާެރަށަކަށްވާތީއާއިެ،އެރަށުގައިެމެޖިސްޓްރޭ ެ
ކޯޓެއް ެއަލުން ެޤާއިމްކުރުމަކީ ެކޯޓުތަކުގެ ެޤާނުނުގެ ެެ 63ވަނަ ެމާއްދާ ެތަންދޭކަމަކަށް ެނުވާތީއާއިެ،
ޤާނޫނުއަސާސީއާއިެ ،ރައީސުލްޖުމްހޫރައްޔާ ެކަނޑައަޅާފައިވާ ެޤަރާރާއިެ ،އަދި ެޢަމަލުކޮށްެ ،ކަންކުރަމުންެ
އަންނަގޮތަށް ެބަލާއިރުެ ،ވިލިނގިއްޔާއި ެހުޅުމާލެއަކީ ެމާލޭގެ ެބައެއް ެނުވަތަ ެމާލެކަމުގައިެ ،ޤާނޫނީގޮތުންެ
ކަންކުރަމުން ެއައިސްފައިވަނިކޮށްެ ،ޖުޑީޝަލް ެސަރވިސް ެކޮމިޝަނުން ެހުޅުމާލެއާއި ެވިލިގިނލީގައިެ
މެޖިސްޓްރޭޓް ެކޯޓެއް ެޤާއިމްކުރަން ެނިންމި ެނިންމުމަކީ ެޤާނޫނީގޮތުން ެކުރެވިދާނެކަމެއް ެނޫންކަމުގައިެ
ކަނޑައަޅައި ެދިނުމަށް ެއެދި ެސިވިލް ެކޯޓަށް ެމެ .ހަނީޑިއު ެއިސްމާއިލް ެވިޝާމް ެމި ެމައްސަލަެހުށަހަޅާފައިެ
ސްލަޙަތުެ
ވަނިކޮށްެ ،މިމައްސަލަ ެސިވިލް ެކޯޓުން ެކުރިއަށް ެގެންދިއުމުގައި ެއެކޯޓުގެ ެއިޚްތިޞާޞް ެއަދި ެމަ ެ
ބުނެެ،
ފުށުއަރާ ެކަންތައްތަކެއް ެހުރިކަމަށް ެޖުޑީޝަލް ެސަރވިސް ެކޮމިޝަނަށް ެޤަބޫލުކުރެވޭކަމަށް ެ ެ
ގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓަށް ެހުށަހެޅުމުންެބަލާފައިވާެމައްސަލައެކެވެެ.އަދިެމިމައްސަލާގެެ
އެކޮމިޝަނުން ެދިވެހިރާއްޖޭ ެ
ތެރެއަށްެގެ.ކެނެރީގެެމުޙައްމަދުެނަޝީދުެތަދައްޚުލުެވެފައިވެއެވެެ .
މި ެމައްސަލަ ެބެލުމުގައިެ ،ޖުޑީޝަލް ެސަރވިސް ެކޮމިޝަނުންނާއިެ ،އިސްމާޢީލްެ
ވިޝާމްއާއިެ ،އަދި ެމުޙައްމަދު ެނަޝީދުގެ ެފަރާތުން ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހުގައި ެމިެ
ކަށާއިެ،ޤާނޫނުއަސާސީއަށާއިެ،
މައްސަލައާެގުޅިގެންެދެއްކިެވާހަކަތަކަށާއިެ،ހުށަހެޅިފައިެހުރިެލިޔެކިޔުންެތަ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެެކޯޓުތަކުގެެޤާނޫނުނަށާއިެ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެއިދާރީެދާއިރާތައްެލާމަރުކަޒީެއުޞޫލުންެހިންގުމުގެެ
ޤާނޫނަށްެރިޢާޔަތްކުރުމުގެެއިތުރުންެ،މިމައްސަލައަކީެސީދާެޖުޑީޝަރީއާއިެގުޅުންެހުރިެމައްސަލައަކަށްވާތީެ،
ހުޅުމާލޭ ެކޯޓު ެއުފެދިގެން ެއައިގޮތް ެދިރާސާކުރުމަށްޓަކައި ެހޯދުނު ެއެކަމާގުޅުންހުރި ެލިޔުންތަކުގެ ެމައްޗަށްެ
ރިޢާޔަތްކޮށްެބެލުމުންެއަންނަނިވިެކަންތައްތައްެފާހަގަކުރެވެއެވެެ .
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ގެެ
ފުރަތަމަ ެކަމަކީެ 29ެ ،ޖެނުއަރީ ެެ 2007ގައި ެމިނިސްޓްރީ ެއޮފް ެޖަސްޓިސް ެ

ނަންބަރު  21-A/1/2007/35ސިޓީންެހުޅުމާލޭގައިެއަލަށްެކޯޓެއްެޤާއިމްކުރުމުގެެކަންކަންެހަމަޖައްސައިެ
ދިނުމަށާއި ެއެކޯޓަށް ެމުވައްޒަފުންވެސް ެހަމަޖައްސައި ެދިނުމަށާއި ެއެކޯޓަށް ެދައުރުކުރާގޮތަށް ެމެޖިސްޓްރޭޓަކުެ
ސްެ
ގެނައުމުގެ ެހުއްދައަކަށާއި ެއަދި ެސިޓީގައި ެޖަހާނެ ެނަންބަރެއް ެދިނުމަށްއެދި ެމިނިސްޓްރީ ެއޮފް ެޖަސްޓި ެ
އިން ެރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާގެ ެއޮފީހަށް ެހުށަހަޅާފައިވާކަން ެއެނގެން ެއޮންނަކަމާއިެ ،މިނިސްޓްރީ ެއޮފްެ
ތްެދިނުންކަމާއިެ،އޭރުގެެ
ޖަސްޓިސްގެެއޭރުގެެވިސްނުމަކީެހުޅުމާލޭގައިެކޯޓެއްެޤާއިމްކޮށްގެންެޝަރުޢީެޚިދުމަ ެ
ސާސީގެ ެދަށުން ެޙަވާލުކުރެވިފައިެ
ދުސްތޫރީ ެނިޒާމުގެ ެދަށުން ެކޯޓުތައް ެއުފެއްދުމުގެ ެބާރު ެކުރީގެ ެޤާނޫނުއަ ެ
މަތް ެދިނުމުގެ ެގޮތުންެ
ވަނީ ެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ެކަމަށްވެފައި ެހުޅުމާލޭގައިެ ،ޝަރުޢީ ެދާއިރާގެ ެޚިދު ެ
ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ ެއޭރު ެނިންމަވާފައި ެވަނީ ެމާލޭގައި ެހުރި ެކޯޓުތަކުގެ ެގޮތްޕެއް ެނުވަތަ ެބްރާންޗެއްެ
ހުޅުމާލޭގައި ެޤާއިމްކުރަންކަމާއި ެރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ ެކަނޑައަޅާ ެޢަދަދަކަށް ެކަނޑައަޅާ ެތަނެއްގައިެ
ޝަރީޢަތްެހިންގާެކޯޓުތައްެއުފެއްދިދާނެކަމަށްެކުރީގެެޤާނޫނުއަސާސީގައިެބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއިެ،ނަމަވެސްެ
މީހުންދިރިއުޅޭ ެކޮންމެ ެރަށެއްގައި ެއޭރުވެސް ެޤާއިމް ެކުރެވިފައިވާފަދަ ެރަށުކޯޓެއް ެހުޅުމާލޭގައި ެޤާއިމްނުކުރީެ
ރަށުކޯޓުތައް ެޤާއިމް ެކުރުމުގައި ެއޭރު ެބަލަމުން ެއައިސްފައިވާ ެއުޞޫލުން ެހުޅުމާލޭގައި ެރަށުކޯޓެއް ެޤާއިމްެ
ނުކުރެވޭނެތީކަންެއެނގެންެއޮންނަކަމާއިެރަށުކޯޓެއްެއުފެއްދުމުގައިެއޭރުެބަލަމުންެއައިސްފައިވާެއުޞޫލުންެ
ރަށުކޯޓެއް ެއުފެއްދެނީ ެއެރަށަކީ ެމީހުން ެދިރިއުޅޭ ެރަށެއްގޮތުގައި ެވަކިން ެރަޖިސްޓްރީ ެކުރެވިގެންކަމާއިެ
ހުޅުމާލެއަކީ ެއޭރުވެސް ެމީހުންއާބާދުވެެ ،ދިރިއުޅޭ ެތަނެއްކަމުގައި ެވިއަސް ެމީހުންދިރިއުޅޭ ެރަށެއްގޮތުގައިެ
ހުޅުމާލެ ެރަޖިސްޓްރީ ެކުރެވިފައިނުވާތީއާއިެ ،އަދި ެމާލޭގެ ެއަވަށެއްގެ ެގޮތުގައިވެސް ެހުޅުމާލެެ ،އޭރުެ
ލޭ ެކޯޓުތަކުގެ ެގޮތްޕެއް ެގޮތުގައި ެހުޅުމާލޭ ެކޯޓު ެހަމަޖައްސާފައި ެވަނީކަންެ
ހަމަޖެހިފައި ެނުވާތީެ ،މާ ެ
ލޭެ
ަރ  21/2007/49ޕީއެސްޑީެ 1-ސިޓީން ެއެނގޭކަމާއި ެހުޅުމާ ެ
ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާގެ ެއޮފީހުގެ ެނަންބ ު
ކޯޓުެ ،މާލޭ ެކޯޓުތަކުގެ ެގޮތްޕެއްގެ ެގޮތުގައި ެރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާގެ ެއޮފީހުން ެހަމަޖެއްސިއިރުެ ،އެކޯޓުގައިެ
ޤާޟީއެއްގެ ެމަޤާމު ެއުފައްދާފައިވާކަމާއި ެޤާޟީގެ ެމަޤާމަށް ެދާއިމީ ެމުވައްޒަފަކު ެހަމަޖެހެންދެން ެކޮންމެެ
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ވެބްސައިޓް | URL: www.supremecourt.gov.mv :ފެކްސް | Fax: + 960 3008554 :ފޯންTel: + 960 3009990 :
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ހަމަހަކުން

ށް
ެދައުރުވާގޮތަ ެ

ެރަށުކޯޓެއްގެ

ެމެޖިސްޓްރޭޓަކު

ެހަމަޖެއްސުމަށް

ންގާފައިވާކަންެ
ެއަ ެ

ަރ  21/2007/49ޕީއެސްޑީެ 1-ސިޓީން ެއެނގޭކަމާއި ެއެކޯޓުގައިެ
ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާގެ ެއޮފީހުގެ ެނަންބ ު
ރަށުކޯޓުގެެމަޖިސްޓްރޭޓަކުެމަސައްކަތްެކުރާގޮތަށްެހަމަޖައްސާފައި ެވަނީެވަގުތީގޮތުންކަންެެ 22މާޗް ެެ2007
ގައި ެރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާގެ ެއޮފީހުގެ ެޕަބްލިކް ެސަރވިސް ެޑިވިޜަނުން ެމިނިސްޓްރީ ެއޮފް ެޖަސްޓިސްއަށްެ
ރު /2007/57ޕީއެސްޑީ 1-ގެ ެސިޓީން ެއެނގޭކަމާއި ެހުޅުމާލޭ ެކޯޓަށް ެމެޖިސްޓްރޭޓުންެ
ފޮނުވާފައިވާ ެނަންބަ ެ
ހަމަޖައްސަމުންެއޭރުގޮސްފައިެވަނީެމާލޭގެެހުރިހާެކޯޓުތަކެއްގައިވެސްެއޭރުެރަށުކޯޓުތަކުގެެމެޖިސްޓްރޭޓުންެ
މަސައްކަތްެކުރަމުންެދިޔަެއުޞޫލުންކަމަށްެބެލެވޭކަމެވެ.
.2

ދެވަނަ ެކަމަކީެ ،ހުޅުމާލޭ ެކޯޓުެހިންގަމުންެއައިސްފައިވާެގޮތަށްެބަލާއިރުެ،އެކޯޓަކީެ

ލޭގެ ެކޯޓުގެ ެއިސް ެޤާޟީންގެ ެބެލުމުގެ ެދަށުން ެހިންގަމުން ެއައިސްފައިވާ ެކޯޓެއްކަން ެއެނގެންެ
މާ ެ
އޮންނަކަމާއިެމިކަންެެ04ފެބްރުއަރީެެ2009ގެެޖުޑީޝާލްެސަރވިސް

ެކޮމިޝަންގެ

ރު
ެނަންބަ ެ

 195-A/146/2009/07ސިޓީން ެއެނގޭކަމާއި ެހުޅުމާލޭކޯޓަކީ ެމާލޭގެ ެކޯޓުތަކުގެ ެގޮތްޕެއްގެ ެގޮތުގައިެ
ހޭެ
ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާގެެއޮފީހުންެހަމަޖައްސާފައިެއޮތްއޮތުމުގެެމައްޗަށްެބިނާކޮށްެ،ހުޅުމާލޭކޯޓުެ،ޢާއިލާއާބެ ެ
ކޯޓުގެ ެގޮތްޕެއްގެ ެގޮތުގައި ެހަމަޖެއްސުމަށްފަހުެ ،ޢާއިލާއާބެހޭކޯޓުގެ ެއިސްޤާޟީގެ ެބެލުމުގެ ެދަށުން ެއެކޯޓުެ
ޝަލް ެސަރވިސް ެކޮމިޝަނުން ެނިންމާފައިވާކަންެ
ހިންގާގޮތަށް ެެ 06އެޕްރީލް ެެ 2009ގައި ެޖުޑީ ެ
އެކޮމިޝަނުގެ ެނަންބަރު  195-A/146/2009/14ސިޓީން ެއެނގެން ެއޮންނަކަމާއި ެހުޅުމާލެކޯޓުެ،
މާލޭކޯޓުތަކުގެ ެބައެއްގެ ެގޮތުގައި ެރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާގެ ެއޮފީހުން ެހަމަޖައްސަވާފައިވާތީެ ،އެގޮތުގެމަތިންެ
އެކޯޓު ެހިންގުން ެޢާއިލާއާބެހޭ ެކޯޓުގެ ެސެކްޝަނެއްގެ ެގޮތުގައި ެހަމަޖެއްސުމާއެކުެ ،އެކޯޓުގެ ެބަޖެޓާއިެ
މުވައްޒަފުން ެޢާއިލާއާބެހޭ ެކޯޓާއި ެޙަވާލުކުރުމަށް ެޖުޑީޝާލް ެސަރވިސް ެކޮމިޝަނުން ެެ 02ޖުލައި ެެ2009
ގައިެނިންމާފައިވާކަންެއެކޮމިޝަނުގެެނަންބަރު  195-A/198/2009/28ސީޓިންެއެނގެންެއޮންނަކަމާއިެ
ނަމަވެސްެއެކޮމިޝަނުންެފަހުންެހަމަޖައްސާފައިެވަނީެއެކޯޓުގައިެމެޖިސްޓްރޭޓުންެވަގުތީގޮތުންެމަސައްކަތްެ
ކުރަމުންއައި ެއައުން ެނިމުމަކަށް ެގެނެސް ެދާއިމީ ެމެޖިސްޓްރޭޓަކު ެއެކޯޓުގައި ެމަސައްކަތް ެކުރާގޮތަށްކަމާއިެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
ވެބްސައިޓް | URL: www.supremecourt.gov.mv :ފެކްސް | Fax: + 960 3008554 :ފޯންTel: + 960 3009990 :
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ަރ ެ 03( 195-A/146/2010/4މާރޗް ެެ)2010ގެެ
މިކަންެޖުޑީޝާލްެސަރވިސްެކޮމިޝަނުގެ ެނަންބ ު
ހިންގުންެ
ސިޓީން ެއެނގޭކަމާއިެ ،ދާއިމީ ެމެޖިސްޓްރޭޓަކު ެއެކޯޓަށް ެހަމަޖެއްސުމާއި ެހަމައިން ެއެކޯޓުގެ ެ ެ
ޢާއިލާއާބެހޭ ެކޯޓުގެ ެއިސްޤާޟީއާ ެހަވާލުކޮށްފައި ެއޮތްއޮތުންވެސް ެނިމުމަކަށް ެގެނެސްފައިވާކަން ެއެނގެންެ
އޮންނަކަމާއި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫނަށް ެޢަމަލުކުރަން ެފެށުމުން ެހުޅުމާލޭ ެކޯޓުގެ ެމަސައްކަތްެ
ވަގުތީގޮތުންެހުއްޓިފައިެއޮތްއޮތުންެ،ނިމުމަކަށްެގެނެސްެ،ކޯޓުތަކުގެެޤާނޫނުގެެެ 62ވަނަެމާއްދާއާއިެ63ެ،
ވަނަެމާއްދާއާއިެ 67ެ،ވަނަެމާއްދާގެެ(ހ)ެއާއިެ،ޤާނޫނުއަސާސީގެެޖަދުވަލުެ(ެ)2އާއިެ،އިދާރީދާއިރާތަށްެ
ލާމަރުކަޒީ ެއުޞޫލުން ެހިންގުމުގެ ެޤާނޫނުގެ ެެ 4ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ށ) ެއަށް ެރިޢާޔަތްކޮށްެ ،ޖުޑީޝާލްެ
ސަރވިސްެކޮމިޝަނުންެހުޅުމާލޭެކޯޓުެ،ހުޅުމާލޭެމެޖިސްޓްރޭޓްެކޯޓުގެެގޮތުގައިެމަސައްކަތްެކުރާގޮތަށްެެ28
މާރޗް ެެ 2011ގައި ެނިންމާފައިވާކަން ެއެކޮމިޝަނުގެ ެނަންބަރު  195-A/198/2011/11ސިޓީންެ
އެނގެންެއޮންނަކަމެވެ.
.3

ތިންވަނަ

ެކަމަކީ،

ެޖުޑީޝާލް

ެސަރވިސް

ެކޮމިޝަނަށް

ެބާރުތަކާއިެ

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ެލިބިދެނީ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 159ވަނަ ެމާއްދާއިންނާއިެ ،ޖުޑީޝަލް ެސަރވިސްެ
ކޮމިޝަނުގެ ެޤާނޫނުގެ ެެ 21ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ބ) ެފިޔަވައި ެއެމާއްދާގެ ެދެންހުރި ެއަކުރުތަކުން ެކަމާއި ެމީގެެ
ގެ ެދަށުން ެޖުޑީޝަލްެ
އިތުރުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫނާއި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެފަނޑިޔާރުންގެ ެޤާނޫނު ެ
ސަރވިސް ެކޮމިޝަނާއި ެމަތިކުރެވިފައިވާ ެޒިންމާކަމާއި ެއެކޮމިޝަނަށް ެލިބިދީފައިވާ ެބާރުތަކާއިެ
މަސްއޫލިއްޔަތާއި ެޒިންމާތަކަށް ެބަލާއިރުވެސް ެކޯޓެއް ެއުފެއްދުމާއި ެކޯޓެއް ެއުވާލުމާއިެ ،ހުރި ެކޯޓެއްގެެ
ޙައިޘިއްޔަތަށް ެބަދަލެއް ެއަތުވެދާފަދަ ެކަމެއް ެކުރުމުގެ ެބާރާއި ެއިޚުތިޔާރެއް ެލިބިދޭފަދަ ެމާއްދާއެއް ެނެތްކަންެ
އެނގެންެއޮންނަކަމެވެ.
.4

ހަތަރުވަނަ ެކަމަކީެ ،ކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫނުގެ ެެ 62ވަނަ ެމާއްދާއަކީ ެއެޤާނޫނަށްެ

ޢަމަލުކުރަންެފެށުމުގެެކުރިންެރަށުކޯޓުތަކުގެެގޮތުގައިެހިނގަމުންއައިެކޯޓުތައްެ،އެޤާނޫނުގެެދަށުންެއުފައްދާެ
މެޖިސްޓްރޭޓް ެކޯޓުތަކަށްެއެޤާނޫނުގެ ެބާރުންެބަދަލުވެގެންދާނެކަމަށްެބަޔާންކުރާެމާއްދާކަމާއިެއެޤާނޫނުގެެެ63
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
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ވަނަ ެމާއްދާއަކީ ެމެޖިސްޓްރޭޓް ެކޯޓެއް ެހުންނަންވާނެ ެރަށްތައް ެބަޔާންކުރާ ެމާއްދާކަމާއިެ ،އަދި ެެ 67ވަނަެ
މާއްދާގެ ެ(ހ) ެއަކީ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެޖަދުވަލު ެެ 2ގައި ެބަޔާންކުރާ ެކޮންމެ ެއިދާރީ ެދާއިރާއަކަށް ެވަކިެ
ޖުޑީޝަލް ެދާއިރާއެއް ެކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫނަށް ެޢަމަލުކުރަން ެފެށުމުން ެއުފެދުނީކަމަށް ެބުނާ ެއަކުރެއްކަމާއިެ
މިމާއްދަތަކަށް

ެބަލާއިރުވެސް

ެމިއިން

ެއެއްވެސް

ެމާއްދާއެއްގައި

ެބަޔާންކޮށްފައިވާ

ެކަންކަންެ

ދާެ
ތަންފީޒުކުރުމުގެބާރުެ 53ެ،ވަނަެމާއްދާގެ ެ(ނ)ެގެެދަށުންެއުފައްދާެސުޕީރިއަރ ެކޯޓުގެެޑިވިޜަންެއުފައް ެ
ހާލަތުެފިޔަވައިެ،އެެކޮމިޝަނަށްެލިބިދީފައިނުވާކަންެއެނގެންެއޮންނަކަމެވެ.
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ސްވަނަ ެކަމަކީެ ،ރަށުކޯޓުތައްެމެޖިސްޓްރޭޓް ެކޯޓުތަކަށްެބަދަލުވުމާބެހޭގޮތުންނާއިެ،
ފަ ެ

ނޫނުގައި ެބަޔާންކުރެވިފައިވާ ެއުޞޫލުތަކަށްެ
އަދި ެމެޖިސްޓްރޭޓް ެކޯޓެއް ެއުފެއްދުމާބެހޭގޮތުން ެކޯޓުތަކުގެ ެޤާ ެ
ބަލާއިރުެ ،ކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫނުގެ ެެ 62ވަނަ ެމާއްދާގައި ެބުނަނީ ެކޯޓުތަކުގެ ެޤަނޫނަށް ެޢަމަލުކުރަން ެފެށުމުގެެ
ކުރިން ެރަށުކޯޓުތަކުގެ ެގޮތުގައި ެހިނގަމުންއައި ެކޮންމެ ެކޯޓެއް ެކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫނުގެ ެދަށުން ެއުފައްދާެ
މެޖިސްޓްރޭޓް ެކޯޓަކަށް ެބަދަލުވާނެކަމާއިެ ،ކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫނަށް ެޢަމަލުކުރަން ެފެށުމާއެކު ެއެރަށުކޯޓެއް ެހުރިެ
ނަެ
ރަށެއްގައިެމެޖިސްޓްރޭޓްެކޯޓެއް ެއުފެދުނީކަމާއިެމީގެއިތުރުންެދިވެހިރާއްޖޭގެެކޯޓުތަކުގެެޤާނޫނުގެެެ 63ވަ ެ
މާއްދާގައި ެވަނީ ެހަތަރު ެސުޕީރިއަރ ެކޯޓު ެޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ެމާލެއާއި ެއެހަތަރު ެސުޕީރިއަރ ެކޯޓުގެ ެހަތަރުެ
ޑިވިޜަން ެޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ެރަށްރަށް ެފިޔަވައި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެމީހުންދިރިއުޅޭ ެކޮންމެ ެރަށެއްގައިމެެ
މެޖިސްޓްރޭޓް ެކޯޓެއްެހުންނަންވާނެކަމާއިެ،ކޯޓުތަކުގެެޤާނޫނުގެެެ 53ވަނަެމާއްދާގެެ(ބ)ެގައިެވަނީެހަތަރުެ
ޓްެ
އްޖެެހިނދެއްގައިެއެރަށެއްގެެމެޖިސްޓްރޭ ެ
ޑވިޜަންެރަށެއްގައިެހަމަޔަށްެޤާއިމްވެ ެ
ސުޕީރިއަރެކޯޓުގެެހަތަރުެ ި
ކޯޓު ެއުވިގެންދާނެކަމާއިެ ،އަދި ެރަށެއްގައި ެޤާއިމްކުރެވުނީ ެސުޕީރިއަރ ެކޯޓުގެ ެޑިވިޜަންތަކުގެ ެތެރެއިންެ
ޑިވިޜަނެއް ެކަމުގައިވާނަމަެ ،އެޤާއިމްކުރެވުނު ެޑިވިޜަނެއްގެ ެއިޚްތިޞާޞްއާގުޅޭ ެމައްސަލަތައް ެބަލާނީެ
މެޖިސްޓްރޭޓްެކޯޓުގެެބަދަލުގައިެއެޑިވިޜަނަކުންނެވެ.
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އްެ
ހަވަނަ ެކަމަކީެ ،ކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫނުގެ ެެ 67ވަނަ ެމާއްދާއިން ެޖުޑީޝަލް ެދާއިރާތަ ެ

ޓްެ
ނޭ ެމެޖިސްޓްރޭ ެ
ރާތަކުގައި ެހިމެ ެ
އުފައްދާފައިވަނީ ެމާލޭ ެޖުޑީޝަލް ެދާއިރާ ެފިޔަވައި ެއެހެން ެޖުޑީޝަލް ެދާއި ެ
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Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
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ކޯޓުތަކުގެ ެމަސައްކަތްތައް ެއިންތިޒާމްކޮށް ެތަރުތީބުކުރުމާއިެ ،އަދި ެޖުޑީޝަލް ެދާއިރާގައި ެހިމެނޭ ެކޯޓުތަކުގެެ
އިދާރީހިންގުންެފަސޭހަެކުރުމަށްކަންެކޯޓުތަކުގެެޤާނޫނުގެެެ67ވަނަެމާއްދާއިންެއެނގޭކަމާއިެ،އަދިެޤާނޫނަށްެ
ޢަމަލުކުރަންެފެށުމާއެކުެޖުޑީޝަލްެދާއިރާެއުފެދުނީކަންެމިމާއްދާއިންެއެނގޭކަމާއިެޤާނޫނުއަސާސީގެެޖަދުވަލުެ
ެ 2ގައި ެބަޔާންކުރާ ެކޮންމެ ެއިދާރީ ެދާއިރާއަކީ ެވަކި ެޖުޑީޝަލް ެދާއިރާއެއްކަމާއިެ ،ޖުޑީޝަލް ެދާއިރާެ
ކަނޑައެޅޭނީެޤާނޫނުއަސާސީގެެޖަދުވަލުެެ 2ގައިެއިދާރީެދާއިރާތައްެކަނޑައަޅާފައިވާެގޮތުގެމައްޗަށްެކަމާއިެ،
ޤާނޫނުއަސާސީގެެޖަދުވަލުެެ 2އަށްެބަލާއިރުެ،ވިލިނގިއްޔާއިެ،ހުޅުމާލޭެހިމެނޭގޮތުންެމާލެއަކީެއެއްެއިދާރީެ
ދާއިރާކަމާއިެ ،އަދި ެމާލެއަތޮޅަކީވެސް ެ(ވިލިނގިއްޔާއި ެހުޅުމާލެ ެއާއި ެމާލެ ެނުހިމެނޭގޮތަށް) ެވަކި ެއިދާރީެ
ދާއިރާއެއްކަމާއިެ ،އެހެން ެޖުޑީޝަލް ެދާއިރާތަކާއި ެޚިލާފަށް ެވިލިނގިއްޔާއި ެހުޅުމާލޭ ެހިމެނޭގޮތުން ެމާލެެ
ދާއިރާގައި ެކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫނުގެ ެދަށުން ެއުފެއްދޭނީ ެސުޕީރިއަރ ެކޯޓުތައްކަން ެއެޤާނޫނުގެ ެެ 53ވަނަެ
މާއްދާއިންެއެނގެންެއޮންނަކަމެވެ.
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ހަތްވަނަ ެކަމަކީެ ،ކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫނުގެ ެެ 63ވަނަ ެމާއްދާގައި ެހަތަރު ެސުޕީރިއަރެ

ޓގެ ެހަތަރު ެޑިވިޜަން ެ ެޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ެރަށްރަށްެ
ކޯޓު ެޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ެމާލެއާއިެ ،އެހަތަރު ެސުޕީރިއާކޯ ު
ފިޔަވައިެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެމީހުންދިރިއުޅޭ ެކޮންމެ ެރަށެއްގައިމެ ެމެޖިސްޓްރޭޓް ެކޯޓެއް ެހުންނަންވާނެ ެކަމަށްެ
ބަޔާންކޮށްފައިވާތީެ ،މިމާއްދާގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެމީހުން ެދިރިއުޅޭރަށް ެކަނޑައެޅުމުގައި ެބެލެނީެ
މީހުންދިރިއުޅޭ ެރަށް ެކަނޑައެޅުމަށް ެޤާނޫނުގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެހަމަތަކާއި ެއުޞޫލުތަކަށްކަމާއި ެކޯޓުތައްެ
ލް ެދާއިރާެކަނޑައެޅުމުގައިވެސްެބެލޭނީެއިދާރީެދާއިރާތަށްެކަނޑައެޅުމުގައިެބަލާެ
ގުރޫޕްކުރެވިފައިވާެޖޫޑިޝަ ެ
އުޞޫލުންކަމާއިެ ،ވަކި ެރަށެއް ެމީހުން ެދިރިއުޅޭ ެރަށެއް ެގޮތުގައި ެކަނޑައެޅިގެން ެދަނީ ެޤާނޫނީގޮތުންެ
ކަނޑައަޅާ ެގޮތެއްގެ ެމަތިންކަމާއިެ ،ހުޅުމާލެެ ،މީހުން ެދިރިއުޅޭ ެވަކި ެރަށެއްގެ ެގޮތުގައި ެޤާނޫނީގޮތުންެ
ކަނޑައަޅާފައިެނެތްކަމާއިެ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެވެރިރަށްެމާލޭގެެދާއިރާގައިެޤާނޫނީގޮތުންެހުޅުމާލެއާއިެ،ވިލިނގިލިެ
ހިމަނާފައިެވުމުންެ،ޤާނޫނުއަސާސީގައިެރާއްޖޭގެެވެރިރަށްގޮތުގައިެމާލެެބަޔާންކޮށްފައިވާެމަފުހޫމްގެެތެރޭގައިެ
މާލެެ،ހުޅުމާލެެއަދިެވިލިނގިލިެހިމެނޭނެކަމެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
ވެބްސައިޓް | URL: www.supremecourt.gov.mv :ފެކްސް | Fax: + 960 3008554 :ފޯންTel: + 960 3009990 :
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އަށްވަނަ ެކަމަކީެ ،ޢަދުލު ެއިންޞާފު ެޤާއިމްކުރުމުގެ ެބާރަކީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެެ

ކޯޓުތަކަށް ެލިބިގެންވާ ެބާރެއްކަމާއި ެއެގޮތުން ެޢަދުލު ެއިންޞާފު ެޤާއިމްކުރުމުގެ ެއެންމެހާ ެބާރުތައް ެއޮތީެ
ސުޕްރީމް ެކޯޓަށާއިެ،ހައިކޯޓަށާއިެ،އަދިެޤާނޫނަކުންެކަނޑައަޅާފައިވާެދަށުކޯޓުެތަކަށްކަމަށްެޤާނޫނުއަސާސީގެެ
އިެ
ެ 141ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގައި ެޞަރީޙަ ެނައްޞުން ެބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއިެ ،ޝަރީޢަތްކުރާ ެކޯޓު ެކަމުގަ ެ
ބެލެވެނީެފަނޑިޔާރަކުެއިނދެގެންެނުވަތަެފަނޑިޔާރުންތަކެއްެތިބެގެންެޝަރީޢަތްކުރުމަށްެޤާނޫނުއަސާސީންެ،
ނުވަތަެރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހުންެފާސްކުރާެޤާނޫނަކުންެ،ޤާއިމްކޮށްފައިވާެތަންތަންކަމެވެ.
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ނުވަވަނަ ެކަމަކީެ ،ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ެޢަމަލުކުރަން ެފެށުނުއިރުެ ،ހިނގަމުން ެއައިެ

ކޯޓުތަށް ެދެމިއޮންނާނީ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 141ވަނަ ެމާއްދާގެ ެދަށުން ެއުފައްދާ ެކޯޓުތައް ެއުފައްދާންދެންެ
ކަމަށްެޤާނޫނުއަސާސީގެެެ 286ވަނަެމާއްދާގައިެބުނެފައިެވާއިރުެ،ޤާނޫނުއަސާސީގެެެ 141ވަނަެމާއްދާގައިެ
ބުނެފައިވާެކޯޓުތަކަކީެސުޕްރީމްެކޯޓާއިެ،ހައިކޯޓާއިެޤާނޫނަކުންެކަނޑައަޅާފައިވާެކޯޓުތައްެކަމާއިެމިމާއްދާގައިެ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ެޤާނޫނަކުން ެކަނޑައަޅާފައިވާ ެކޯޓުތައް ެއުފެދެނީ ެކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫނުގެ ެދަށުންނާއިެ ،އަދިެ
ވަކިކޯޓެއް ެއުފެއްދުމަށް ެބަޔާންކުރާ ެޤަނޫނުނެއްގެ ެދަށުންކަމާއި ެކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫނުގެ ެދަށުން ެޤާޢިމްކުރެވޭެ
ލްެ
ދަށުކޯޓުތަކަކީ ެއެޤާނޫނުގެ ެެ 53ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ށ) ެގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެސިވިލް ެކޯޓާއިެ ،ކްރިމިނަ ެ
ކޯޓާއިެ ،ފެމެލީ ެކޯޓާއިެ ،ޖުވެނައިލް ެކޯޓުކަމާއިެ ،އަދި ެމެޖިސްޓްރޭޓް ެކޯޓުތަކަކީ ެ ެމާލެ ެފިޔަވާއި ެކޯޓުތަކުގެެ
ޤާނޫނުގެެދަށުންެއުފެއްދިެދެވަނަެގިންތީގެެދަށުކޯޓުތަކެއްކަމެވެ.
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ނަ ެކަމަކީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫނަށް ެޢަމަލުކުރަން ެފެށުނުއިރުެ،
ދިހަވަ ެ

ދަށުކޯޓުތައް ެގޮތުގައި ެޤާއިމްވެފައި ެހުރި ެދަށުކޯޓުތަކަށް ެޤާނޫނީ ެޙައިޘިއްޔަތު ެލިބިދީފައިވާ ެގޮތުގެ ެމައްޗަށްެ
ބަލާއިރުެ ،މާލޭގައި ެޤާއިމްކުރެވިފައި ެހުރި ެދަށުކޯޓުތައް ެއެޤާނޫނުގެ ެދަށުން ެއުފެއްދި ެސުޕީރިއަރ ެކޯޓުތަކަށްެ
ލްެ
ޤާނޫނުގެބާރުންެބަދަލުވެފައިވާކަމާއިެ،އެގޮތުންެެމަދަނީ ެކޯޓުެސިވިލް ެކޯޓުގޮތުގައިެ،ޖިނާއީ ެކޯޓުެކްރިމިނަ ެ
ކޯޓުގޮތުގައިެ ،ޢާއިލާއާބެހޭ ެކޯޓު ެފެމެލީ ެކޯޓުގޮތުގައިެ ،ކުޑަކުދިންނާބެހޭ ެކޯޓު ެޖުވެނައިލް ެކޯޓުގޮތުގައިެ
ނުގެ ެެ 54ވަނަ ެމާއްދާއިން ެއެނގޭކަމާއިެ ،އަދި ެރަށުކޯޓުތައް ެގޮތުގައިެ
ބަދަލުވެފައިވާކަން ެކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
ވެބްސައިޓް | URL: www.supremecourt.gov.mv :ފެކްސް | Fax: + 960 3008554 :ފޯންTel: + 960 3009990 :
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ޤާއިމްކުރެވިފައި ެހުރި ެކޯޓުތައް ެމެޖިސްޓްރޭޓް ެކޯޓުތަކަށް ެޤާނޫނުގެ ެބާރުން ެބަދަލުވެފައި ެވާކަން ެކޯޓުތަކުގެެ
ޤާނޫނުގެެެ62ވަނަެމާއްދާއިންެއެނގޭކަމެވެެ ެ.
ވީމާެ ،އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެކަންތައްތަކަށް ެރިޢާޔަތް ެކުރުމުންެ ،ޝަރުޢީ ެދާއިރާގެެ
ޚިދުމަތްެދިނުމަށްޓަކައިެެހުޅުމާލޭގައިެޤާއިމްެކުރެވުނުެކޯޓަކީެމާލޭ ެކޯޓުތަކުގެެގޮތްޕެއްެނުވަތަެބްރާންޗެއްެ
ގޮތުގައި ެޤާއިމުކުރެވުނު ެކޯޓަކަށްވާތީއާއިެ ،އަދި ެއެކޯޓުގައި ެއުފައްދާފައިވާ ެމަޤާމަކީ ެޤާޟީއެއްގެ ެމަޤާމުެ
ޅިފައިވާ ެތަނަކަށް ެވާތީއާއިެ،
ނީގޮތުން ެހުޅުމާލެއަކީ ެމާލޭގެބައެއް ެގޮތުގައި ެކަނޑައެ ެ
ކަމަށް ެވާތީއާއިެ ،ޤާނޫ ެ
ހުޅުމާލޭގައި ެސުޕީރިއާކޯޓުގެ ެގޮތްޕެއް ެނުވަތަ ެބްރާންޗެއް ެހުރުމަކީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫނުެ
މަނާކުރާކަމަކަށްެނުވާތީއާއިެ،ކޯޓުތަކުގެެޤާނޫނުގެެެ 53ވަނަެމާއްދާގެެ(ށ)ެގައިެބަޔާންކޮށްފައިވާެކޯޓުތައްެ
އެޤާނޫނުގެ ެެ 54ވަނަ ެމާއްދާގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެކޯޓުތަކަށް ެޤާނޫނުގެ ެބާރުން ެބަދަލުވެފައިވުމުންެ،
މުގައި ެކޯޓުތަކުގެެ
އެއިންކޯޓަކަށް ެނުވަތަ ެކޯޓުތަކަށް ެނިސްބަތްވާ ެތަންތަނަށް ެޤާނޫނީ ެޙައިޘިއްޔަތު ެލިބިދިނު ެ
ޤާނޫނުން ެހުއްޖަތް ެލިބޭތީއާއިެ ،ހުޅުމާލޭކޯޓު ،އެކޯޓު ެއުފެއްދި ެގޮތުގެމަތިން ެގޮތްޕެއް ެގޮތުގައި ެދެމިއޮތުމަށްެ
ޤާނޫނީގޮތުންެހުރަސްއަޅާެސަބަބެއްެއޮތްކަމަށްެނުފެންނާތީެ24ެ،މާޗްެެ2011ވަނަެދުވަހުެއޮތްެޖުޑީޝަލްެ
ސަރވިސް ެކޮމިޝަނުގެ ެެ 37ވަނަ ެބައްދަލުމުގައި ެހުޅުމާލޭކޯޓަކީ ެމެޖިސްޓްރޭޓް ެކޯޓެއްގެ ެގޮތުގައި ެނިންމިެ
ނިންމުންެޞައްޙަކަމަށްެބެލެވޭނެެތަނެއްެނެތެވެެ ެ.
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ޔު
ފަނޑިޔާރުެއަޙްމަދުެމުޢުތަޞިމްެޢަދުނާންގެެތަފާތުވިެރަޢު ެ
މިެމައްސަލައަކީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީގެެހަތްވަނަެބާބުގައިެބުނާެ
ންެ،
ގޮތުގެ ެމަތިން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ެއެކުލަވާލާފައިވާ ެޖުޑީޝަލް ެސަރވިސް ެކޮމިޝަނު ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުގެެބެލެނިވެރިކަމުގެެއިޚްތިޞާޞްގެެދަށުންެޝަކުވާެބަލައިދިނުމުގެެހުއްދައަށްެ
އެދޭ ެފޯމުންެ 4ެ ،ނޮވެމްބަރު ެެ 2012ގައިެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓަށް ެހުށަހެޅުމުން ެބެލޭެ
ކީެެެެ
ޢުވާ ެރައްދުވާ ެފަރާތަ ެ
މައްސަލައެކެވެެ .ޖުޑީޝަލް ެސަރވިސް ެކޮމިޝަނުން ެހުށަހެޅި ެމައްސަލައިގެ ެދަ ެ
މެ .ހަނީޑިއުެ ،އިސްމާޢީލް ެވިޝާމްއެވެެ .މި ެމައްސަލައިގެ ެއަޞްލު ެދަޢުވާ ެފުރަތަމަ ެހުށަހަޅާފައިވަނީެ
އިސްމާޢީލްެވިޝާމްގެެފަރާތުން ،ސިވިލްެކޯޓަށްެ 31ެ،މާޗްެެ 2011ގައެވެެ.ސިވިލްެކޯޓަށްެއެެމައްސަލަެ
ހުށަހެޅުމާެގުޅިގެންެޖުޑީޝަލްެސަރވިސްެކޮމިޝަނުންެދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުންެއެެމައްސަލައިގައިެ
ގޮތެއް ެކަނޑައަޅައި ެދިނުމަށް ެއެދި ެެ 05މޭ ެެ 2011ގައި ެ ެސިޓީއަކުން ެއެދިފައިވެއެވެެ .ޖުޑީޝަލްެ
ސަރވިސްެކޮމިޝަންގެެމިެއެދުމާއިެގުޅިގެންެމިެމައްސަލަެއެކަމަށްެކަނޑައެޅިފައިވާެފޯމުންެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ސުޕްރީމް ެކޯޓަށް ެހުށަހެޅުއްވުމަށް ެޖުޑީޝަލް ެސަރވިސް ެކޮމިޝަންގައި ެވަނީ ެދަންނަވާފައެވެެ .ޖުޑީޝަލްެ
ނުން ެމި ެމައްސަލަ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓަށް ެހުށަހަޅާފައިވަނީ ެެ 4ނޮވެމްބަރުެ
ސަރވިސް ެކޮމިޝަ ެ
ސް ެކޮމިޝަންގެެފަރާތުންެސިވިލްެކޯޓަށްެ
ެ 2012ގައެވެެ.އަހަރާެހަތްމަސްެފަހުންނެވެެ.ޖުޑީޝަލްެސަރވި ެ
ހުށަހެޅުނުެމައްސަލައިގެެޤަޟިއްޔާެނަންބަރަކީެ 675/Cv-C/2011އެވެ.

ެ

ސިވިލްެކޯޓަށްެއިސްމާޢީލްެވިޝާމްެހުށަހެޅިެމައްސަލައިގެެޚުލާޞާގައިެވަނީެ :
"މާލެއަކީ ެހަތަރު ެސުޕީރިއަރ ެކޯޓު ެޤާއިމްވެފައިވާ ެރަށަކަށްވާތީެ ،އެރަށުގައި ެމެޖިސްޓްރޭޓް ެކޯޓެއްެ
އަލުން ެޤާއިމް ެކުރުމަކީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫނުގެ ެެ 63ވަނަ ެމާއްދާ ެތަންދޭ ެކަމަކަށްެ
ނުވާތީ ެއާއި ެޤާނޫނުއަސާސީއާއި ެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ެކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ެޤަރާރާއި ެއަދިެ
ޢަމަލުކޮށްެކަންކުރަމުންެއަންނަގޮތަށްެބަލާއިރުެ،ވިލިނގިއްޔާއިެހުޅުމާލެއަކީެމާލޭގެެބައެއްެނުވަތަެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ވިސްެކޮމިޝަނުންެ
މާލެެކަމުގައިެޤާނޫނީެގޮތުންެކަންކުރަމުންެގޮސްގޮސްެހުއްޓާެ،ޖުޑީޝަލްެސަރ ެ
ވިލިނގިލީގައިެމެޖިސްޓްރޭޓްެކޯޓެއްެޤާއިމްކުރަންެމިނިންމިެނިންމުމަކީެޤާނޫނީެގޮތުންެ
ހުޅުމާލޭއާއިެ ެ
ޢުވާެކުރަމެވެެ ".
ކުރެވިދާނެެކަމެއްެނޫންކަމުގައިެކަނޑައަޅާެދެއްވުމަށްެއެދިެދަ ެ
މިފަދައިންނެވެެ .ސިވިލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 675/Cv-C/2011އާ ެގުޅިގެން ެެ 08މެއި ެެ 2011ގައިެ
ސިވިލްެކޯޓުގައި ެބޭއްވުނު ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހުގައި ެޖުޑީޝަލް ެސަރވިސް ެކޮމިޝަންގެ ެފަރާތުން ެސިވިލްެ
ކޯޓުގައި ެއިޖްރާޢީ ެނުގުތާއެއް ެނެގިކަން ެއެނގެއެވެެ .އެ ެނެގި ެއިޖްރާއީ ެނުގުތާގައި ެޖުޑީޝަލް ެސަރވިސްެ
ކޮމިޝަނުން ެބުނަނީ ެއެ ެމައްސަލަ ެސިވިލް ެކޯޓުގައި ެކުރިއަށް ެގެންދިއުމުގައި ެޤާނޫނީ ެއެއްވެސްެ
އިޙްތިޞާޞެއް ެސިވިލް ެކޯޓަށް ެލިބިގެން ެނުވާކަމަށާެ ،މި ެމައްސަލައިގައި ެސިވިލް ެކޯޓުގެ ެމަސްލަޙަތާެ
ފުށޫއަރާެކަންތައްތަކެއްެވެސްެހުރިެކަމަށެވެެ.ޖުޑީޝަލްެސަރވިސްެކޮމިޝަނުންެނެގިެއިޖްރާޢީެނުގުތާއާެ
ވަނީ ެޖުޑީޝަލް ެސަރވިސް ެކޮމިޝަނުން ެއިޖްރާޢީ ެގޮތުން ެނިންމުމަށްެ
ގުޅިގެން ެސިވިލް ެކޯޓުން ެނިންމާފައި ެ
އެދިފައިވާ ެކަންތައްތަކުގެ ެތެރޭގައި ެހިމެނޭ ެބައެއް ެކަންތައްތަކަކީ ެމައްސަލައިގެ ެމަޢުޟޫއާއި ެގުޅުންހުރިެ،
އަދި ެޙުކުމަކުން ެނިންމެންހުރި ެކަންތައްތަކެއްކަމުގައިވާތީެ ،އެ ެކަންތައްތަކާމެދު ެޙުކުމަކުން ެނޫންގޮތަކަށްެ
ގޮތެއްެކަނޑައެޅެންެނެތްކަމަށެވެެ .
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުން ެބަލަމުންދާ ެމި ެމައްސަލައިގެ ެތެރެއަށް ެގެ .ކެނެރީގޭެ
މުޙައްމަދު ެނަޝީދު ެތަދައްޚުލް ެވެފައިވެއެވެެ .މުހައްމަދު ެނަޝީދާއި ެމި ެމައްސަލައާ ެހުރި ެގުޅުން ެކަމަށްެ
ރޭޓްެކޯޓަށްެމައްސަލައެއްެ
މުޙައްމަދުެނަޝީދުެބުނަނީ؛ެއޭނާގެެމައްޗަށްެދަޢުވާލިބޭގޮތަށްެހުޅުމާލެ ެމެޖިސްޓް ެ
ހުށަހެޅިފައިވާއިރުެ،މިެމައްސަލައިގައިެދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުންެނިންމާެގޮތެއްގެެސަބަބުންެހުޅުމާލެެ
މެޖިސްޓްރޭޓްެކޯޓުންެބަލަމުންދާެމައްސަލައަށްެސީދާެގޮތެއްގައިެއަސަރުކުރާނެތީއެވެެ .
މި ެމައްސަލައިގައިެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީއަށާއި ެޤާނޫނު ެނަންބަރުެ
(ެ 22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫނު) ެއަށާއި ެޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 10/2008ޖުޑީޝަލްެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ސަރވިސް ެކޮމިޝަންގެ ެޤާނޫނު) ެއަށާއި ެޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 13/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެފަނޑިޔާރުންގެެ
ނޫނު) ެއަށާއި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގައި ެޖުޑީޝަލް ެސަރވިސް ެކޮމިޝަންގެ ެފަރާތުން ެދެއްކިެ
ޤާ ެ
ވާހަކަތަކަށާއި ެޖުޑީޝަލް ެސަރވިސް ެކޮމިޝަނުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓަށް ެހުށަހެޅި ެމައްސަލައިގެެ
ޢުވާ ެރައްދުވާ ެފަރާތް ެކަމަށްވާ ެއިސްމާޢީލް ެވިޝާމްގެ ެފަރާތުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެެ
ދަ ެ
ޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހުގައި ެދެއްކި ެވާހަކަތަކަށާއި ެމި ެމައްސަލައިގެ ެތެރެއަށް ެތަދައްޚުލްވި ެގެ .ކެނެރީގޭެ
މުޙައްމަދު ެނަޝީދުގެ ެފަރާތުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހުގައި ެދެއްކިެ
ވާހަކަތަކުގެ ެމައްޗަށާއި ެކޯޓުތައް ެއުފައްދާެ ،ކޯޓުތައް ެހިންގައިެ ،ކޯޓުތަކަށް ެފަނޑިޔާރުން ެޢައްޔަންކޮށްެ،
ށް ެޝަރްޢީެއަދި ެޤާނޫނީެ
ކޯޓުތަކުގައިެޝަރީޢަތްެކުރުމުގައިެ ،ތަޙުޒީބުެދުނިޔެެޤަބޫލުކުރާ ެހަމަތަކުގެެމައްޗަ ެ
ރެވެއެވެެ .
ނާ ބެލިއިރުެ،އަންނަނިވިެކަންތައްތައްެއަހުރެންނަށްެފާހަގަެކު ެ
ނަޒަރަކުންެވިސް ެ
(ހ) ެފުރަތަމަ ެކަމަކީެ ،ދިވެހިދައުލަތުގެ ެއެންމެހައި ެބާރުތައް ެފެށިގެން ެއަންނަނީެ
ރައްޔިތުންގެެކިބައިންެކަމާެއަދިެމިެބާރުތައްެދެމިއޮންނާނީެރައްޔިތުންގެެކިބައިގައިކަމާއިެދިވެހިރާއްޖޭގައިެ
ޤާނޫނުހެދުމުގެ ެއެންމެހައި ެބާރުތައް ެލިބިގެންވަނީ ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހަށްކަމާއިެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގައި ެބުނާ ެގޮތުގެމަތީންެ ،ވެރިކަން ެހިންގުމުގެ ެބާރު ެލިބިގެންވަނީެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށްކަމާއިެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ެޢަދުލް ެއިންޞާފު ެޤާއިމްކުރުމުގެ ެބާރު ެލިބިގެންވަނީެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކޯޓުތަކަށްކަމާ ެއަދި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީއިން ެމުސްތަޤިއްލުެ
ކޮމިޝަންތަކަކާ ެއަދި ެމުސްތަޤިއްލު ެމަޤާމްތަކެއް ެއުފައްދާފައިވާކަމާއި ެމިމުސްތަޤިއްލު ެކޮމިޝަންތަކާއިެ
މުސްތަޤިއްލު ެމަޤާމްތަކުގެ ެމަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ެބާރުތައް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާއީގައިެ
ންވެގެންވާެކަމެވެެ.
ކަނޑައެޅިެބަޔާ ެ

ެ

(ށ) ެދެވަނަ ެކަމަކީެ ،ދިވެހި ެދައުލަތުގެ ެތިން ެބާރުގެ ެތެރެއިން ެޤާނޫނު ެހެދުމުގެ ެބާރާއިެ
ވެރިކަން ެހިންގުމުގެ ެބާރާއި ެޢަދުލް ެއިންޞާފު ެޤާއިމްކުރުމުގެ ެބާރަށްެ ،އަދި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ޤާނޫނުއަސާސީއިން ެއުފައްދާފައިވާ ެމުސްތަޤިއްލު ެކޮމިޝަންތަކަށާއި ެމުސްތަޤިއްލު ެމަޤާމުތަކުގައި ެތިބޭެ
މީހުންނަށްެ ،އެފަރާތްތަކަށްެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީއިންނާއިެރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހުންެ
ހަދާ ެޤާނޫނަކުން ެލިބިދީފައިވާ ެބާރެއް ެފިޔަވައި ެއިތުރު ެބާރެއް ެލިބިގެންނުވާކަމާ ެއަދިެ ،މިއިން ެއެއްވެސްެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީއިންނާއިެރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހުންެހަދާެޤާނޫނަކުންެ
ފަރާތަކަށްެ ެ،
ލިބިދީފައިވާެބާރެއްގެެޙުދޫދުެފަހަނައަޅާެނުދެވޭނެެކަމެވެ.

ެ

(ނ) ެތިންވަނަ ެކަމަކީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެސިޔާދަތުެ
ނެގެހެއްޓުމަކީެރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހާއިެ ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ،ޢަދުލްެއިންޞާފްެޤާއިމްކުރުމުގެެބާރާއި،
މުސްތަޤިއްލުެކޮމިޝަންތަކާއިެމުސްތަޤިއްލުެމަޤާމުތަކުގައިެތިބޭެމީހުންެ ،އަދިެއެއްވެސްެއިސްތިސްނާއެއްެ
ނެތިެކޮންމެެދިވެހިެރައްޔިތެއްގެމެެ،ވާޖިބަކާއިެމަޞްއޫލިއްޔަތެއްކަމެވެެ .
(ރ) ެހަތަރުވަނަ ެކަމަކީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެދުސްތޫރީ ެނިޒާމުގައި ެޢަދުލް ެއިންޞާފުެ
ޤާއިމްކުރުމުގެ ެއެންމެހައި ެބާރަކީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓަށާއި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓަށާއިެ ،އަދިެ
ޤާނޫނަކުން ެކަ ނޑައަޅައިފައިވާ ެދަށުކޯޓުތަކަށް ެލިބިގެންވާ ެބާރެއްކަމާއިެ ،ޢަދުލު ެއިންޞާފު ެޤާއިމްކުރުމުގެެ
އެންމެެއިސްފަރާތަކީެސުޕްރީމް ެކޯޓު ެކަމާއިެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެެއެންމެެއިސްެފަރާތަކީެއުއްތަމަެފަނޑިޔާރުެ
ކަމާއިެސުޕްރީމް ެކޯޓުންެބަލާެކޮންމެެމައްސަލައެއްމެެނިންމާންވާނީެއެެމައްސަލައެއްެބެލިެފަނޑިޔާރުންގެެ
މަޖިލީހުގެ ެއަޣުލަބިއްޔަތުންކަމާއި ެއަމިއްލަ ެފަރުދަކުވިޔަސްެ ،އަދި ެދައުލަތުގެ ެކަމެއް ެހިންގުމާ ެޙަވާލުވެހުރިެ
މީހަކު ެވިޔަސްެ ،ފަނޑިޔާރުންގެ ެމަސައްކަތާ ެބެހި ެނުފޫޒު ެފޯރުވައި ެހަދައިގެން ެނުވާނެކަން ެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީގެެޞަރީޙަެނައްޞުންެއެނގެންެއޮންނަކަމެވެެ .
(ބ) ެފަސްވަނަ ެކަމަކީ ،މުޖްތަމަޢުގެ ެއަޙްލާޤީ ެއުޞޫލުތައް ެހިފެހެއްޓުންެ ،ނުވަތަެ
މުޖްތަމަޢުގެ ެއަމަންއަމާންކަން ެޤާއިމްކުރުންެ ،ނުވަތަ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޤައުމީ ެސަލާމަތަށް ެބުރޫއެރިޔަެ
ނުދިނުން؛ އަދި ެހުށަހެޅިފައިވާ ެމައްސަލައެއްގައި ެކުޑަކުދީންގެ ެމަޞްލަޙަތު ެޙިމާޔަތްކުރުންެ ،ނުވަތަ ެމީހަކުެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
ވެބްސައިޓް | URL: www.supremecourt.gov.mv :ފެކްސް | Fax: + 960 3008554 :ފޯންTel: + 960 3009990 :

ގެ 5
ސަފްޙާ ެ 18

ކުރި ެކުށެއްގެ ެސަބަބުން ެއަނިޔާ ެލިބިފައިވާ ެފަރާތެއްގެ ެމަޞްލަޙަތު ެރައްކާތެރިކުރުން؛ ެއަދި ެޢާންމުކޮށްެ
ހުޅުވާލައިގެން ެޝަރީޢަތް ެހިންގައިފިނަމަެ ،ޢަދުލް ެއިންޞާފު ެޤާއިމްކުރުމަށް ެއެޅިދާނެ ެހުރަހަކުންެ
މިންޖުވުމުން؛ މި ެއިން ެސަބަބުތަކުން ެކުރެ ެސަބަބަކަށްޓަކައި ެއެހެންގޮތަކަށް ެކޯޓުން ެކަނޑައަޅައިފައިެ
ނުވާނަމަ ،ކޯޓުތަކުން ެނެރޭ ެހުރިހައި ެއަމުރުތަކާއި ެޙުކުމްތައް ެއިއްވާންވާނީ ެޢާންމުކޮށް ެހުޅުވާލެވިފައިވާެ
މަޖިލީހެއްގައިެކަމާެއަދިެހުޅުވާލެވިގެންެބޭއްވޭެޝަރީޢަތުގެެމަޖިލިސްތަކުންެނެރޭެކޯޓުގެެއަމުރުތަކާއިެކުރާެ
ފެންނާން ެހުންނާންވާނެ ެކަމަށް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެެ
ޙުކުމްތައް ެބޭނުންވާ ެފަރާތްތަކަށް ެ ެ
ޤާނޫނުއަސާސީގެެެ42ވަނަެމާއްދާގެެ(ރ)ެކަނޑައެޅިގެންެބުނާެކަމެވެެ .
(ޅ) ެހަވަނަ ެކަމަކީެ ،ޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫނު)ެ
އަކީ ެޤާނޫނުއަސާސީގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެގޮތުގެމަތިންެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ެޢަދުލު ެއިންޞާފުެ
ޤާޢިމުކުރުމަށްޓަކައިެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ެޢަދުލު ެއިންޞާފު ެޤާއިމުކުރުމުގެ ެބާރުގެ ެތެރޭގައި ެހިމެނޭ ެކޯޓުތައްެ
ކަނޑައަޅައި ެބަޔާންކުރާ ެޤާނޫނުކަމާ ެއަދި ެއެ ެކޯޓުތަކުގެ ެއިޚްތިޞާޞްތަކާއި ެމަސައްކަތްތަކާއި ެހިންގުމުގެެ
މުގެެވެސްެޤާނޫނުކަމާއިެދިވެހިރާއްޖޭގެެޢަދުލުެއިންޞާފުެޤާއިމްކުރުމުގެެއެންމެހައިެ
އުޞޫލުތައްެބަޔާންކުރު ެ
ބާރުތައް ެލިބިގެންވަނީެ ،ސުޕްރީމް ެކޯޓަށާއިެ ،ހައިކޯޓަށާއިެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫނުން ެކަނޑައަޅާެ
ދަށުެކޯޓުތަކަށާެއަދިެއެެނޫންވެސް ެޤާނޫނަކުންެކަނޑައަޅާެދަށުެކޯޓުތަކަށްކަމަށްެދިވެހިރާއްޖޭގެެކޯޓުތަކުގެެ
ނުން ެއުފައްދާ ެދަށުެ
ޤާނޫނުގެ ެެ 2ވަނަ ެމާއްދާގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއިެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫ ެ
ކޯޓުތައް ެމަތީ ެގިންތިއާ ެތިރީ ެގިންތިއަށް ެބަހާލެވިފައިވާކަމާެ ،އަދި ެމަތީ ެގިންތީގެ ެކޯޓުތަކަކީ ެސުޕީރިއަރެ
ނުންެމާލޭގައިެސިވިލްެކޯޓަކާއިެ،ކްރިމިނަލްެކޯޓަކާއިެ،ފެމިލީެ
ކޯޓުތައްކަމާއިެދިވެހިރާއްޖޭގެެކޯޓުތަކުގެެޤާނޫ ެ
ގެެ
ކޯޓަކާއިެ ،ޖުވެނައިލް ެކޯޓެއްެ ،ސުޕީރިއަރ ެކޯޓުތަކުގެ ެގޮތުގައި ެއުފައްދާފައިވާކަމާއިެ ،ތިރީ ެގިންތީ ެ
ކޯޓުތަކުގެެގޮތުގައިެމެޖިސްޓްރޭޓްެކޯޓުތަކެއްވެސްެއުފައްދާފައިވާެކަމާއިެދިވެހިރާއްޖޭގެެކޯޓުތަކުގެެޤާނޫނުގެެ
ެ 62ވަނަ ެމާއްދާ ެބުނާގޮތުންެ ،އެ ެޤާނޫނަށް ެޢަމަލުކުރަން ެފެށުމުގެ ެކުރިން ެރަށު ެކޯޓުތަކުގެ ެގޮތުގައިެ
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ންެ
ހިނގަމުންެއައިެކޮންމެެކޯޓެއްމެެއެެޤާނޫނުގެެެ52ވަނަެމާއްދާގެެ(ރ)ެގައިެބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެެމަތި ެ
މެޖިސްޓްރޭޓް ެކޯޓަށް ެބަދަލުވެެ ،އެ ެޤާނޫނަށް ެޢަމަލުކުރަން ެފެށުމާއެކު ެއެ ެރަށު ެކޯޓެއް ެހުރި ެރަށެއްގައިެ
މެޖިސްޓްރޭޓް ެކޯޓެއް ެއުފެދުނީކަމާއި ެއަދި ެއެ ެރަށު ެކޯޓެއްގައި ެތިބި ެމުވައްޒަފުންނާއި ެއެ ެރަށު ެކޯޓެއްގެެ
އިެ
މަސައްކަތް ެއެ ެޤާނޫނުގެ ެދަށުން ެއުފެދުނު ެއެ ެރަށެއްގެ ެމެޖިސްޓްރޭޓް ެކޯޓަށް ެބަދަލުވެެ ،އެ ެކޯޓުގަ ެ
ނުނިމިހުރި ެމައްސަލަތައްވެސް ެއެހިނދުން ެފެށިގެން ެއެ ެމެޖިސްޓްރޭޓް ެކޯޓަށް ެބަދަލުވާނެ ެކަމަށް ެބަޔާންެ
ދާ ެބުނަނީ ،އެ ެޤާނޫނުގެެ
ކުރާކަމާެއަދިެމީގެެއިތުރަށްެ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެކޯޓުތަކުގެެޤާނޫނުގެެެ 63ވަނަެމާއް ެ
ޤއިމްވެފައިވާ ެމާލެއާ ެއެެ
ެ 53ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ށ) ެގެ ެދަށުން ެއުފައްދާފައިވާ ެހަތަރު ެސުޕީރިއަރ ެކޯޓު ެ ާ
ހަތަރު ެސުޕީރިއަރ ެކޯޓުގެ ެހަތަރު ެޑިވިޜަން ެއެ ެޤާނޫނުގެ ެެ 53ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ނ) ެގެ ެދަށުން ެޤާއިމްވެެ
އްެ
ހަމަވެފައިވާެރަށްރަށްެފިޔަވައިެ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެމީހުންެދިރިއުޅޭެކޮންމެެރަށެއްގައިމެެމެޖިސްޓްރޭޓްެކޯޓެ ެ
ހުންނާންވާނެކަމަށެވެެ .
ތްވަނަ ެކަމަކީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 159ވަނަެ
(ކ) ެހަ ެ
ލް ެސަރވިސް ެކޮމިޝަންގެ ެމަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ެބާރުތައް ެކަނޑައަޅާފައިވާކަމާއި ެއެއީެ
ން ެޖުޑީޝަ ެ
މާއްދާއި ެ
އުއްތަމަ ެފަނޑިޔާރާއި ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެފަނޑިޔާރުން ެފިޔަވައި ެއެހެން ެފަނޑިޔާރުން ެޢައްޔަންކުރުމާއިެ،
މް ެކޯޓުގެ ެފަނޑިޔާރުންެ
މަޤާމުގެ ެކުރިއެރުން ެދިނުމާއިެ ،ބަދަލުކުރުމާއިެ ،އުއްތަމަ ެފަނޑިޔާރާއި ެސުޕްރީ ެ
ޢައްޔަންކުރުމުގައި ެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ެމަޝްވަރާ ެދިނުމާއި ެފަނޑިޔާރުންނާ ެބެހޭގޮތުން ެއުފުލާެ
ން ވަކިކުރާންޖެހޭ ެމީހުންެ
ޝަކުވާތައް ެބެލުމާއިެ ،އެފަރާތްތަކާމެދު ެއަޅާންޖެހޭ ެފިޔަވަޅުތައް ެއެޅުމާއި ،މަޤާމު ެ
މަށް ެހުށަހަޅަންޖެހޭ ެފަރާތްތަކަށް ެއެފަދަ ެމީހުން ެމަޤާމުން ެވަކިކުރުމަށް ެހުށަހެޅުމާއިެ ،ފަނޑިޔާރުންެ
ވަކިކުރު ެ
ހޯދުމާއި ެޢައްޔަންކުރުމާ ެގުޅޭ ެއެންމެހައި ެކަންކަމުގައި ެއަދި ެފަނޑިޔާރުންގެ ެސުލޫކީ ެމިންގަނޑުެ
ލުމުގައި ެއަދި ެކޮމިޝަންގެ ެމަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ެވާޖިބުތައް ެރަނގަޅަށް ެއަދާކުރުމަށްޓަކައިެ
އެކުލަވާ ެ
ހަމަޖައްސާންޖެހޭ ެކަންތައްތައް ެހަމަޖެއްސުމުގައި ެޤަވާޢިދުތައް ެހެދުމާއި ެޢަދުލް ެއިންޞާފު ެޤާއިމްކުރުމުގެެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ންގުމުގައްޔާއި ެކޯޓުތަކާގުޅޭ ެއެހެނިހެން ެކަންތައްތަކުގައި ެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއިެ
ކަންތައްތައް ެހި ެ
ފާދިނުންެކަމެވެެ ެ.
ރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހަށްެލަ ެ
(އ) ެއަށްވަނަ ެކަމަކީެ ،ހުޅުމާލޭގައި ެކޯޓެއް ެއުފެދުނު ެގޮތުގެ ެތާރީޚަށް ެބަލާއިރުެ،
އަދަދަކަށްެމީހުންެދިރިއުޅޭެރަށަކަށްވުމާެ ،ހުޅުމާލޭގައިެޝަރުޢީެދާއިރާގެެޚިދުމަތްެ
ހުޅުމާލޭއަކީެއެކަށީގެންވާެ ެ
އްވުން ެއެދިެ 29ެ ،ޖެނުއަރީ ެެ 2007ގައި ،އޭރުގެެ
ދޭން ެފެށުމުގެ ެގޮތުން ެކޯޓެއް ެހުޅުވުމުގެ ެހުއްދަ ެދެ ެ
މިނިސްޓަރ ެއޮފް ެޖަސްޓިސްެ ،މުޙައްމަދު ެޖަމީލު ެޢަޙުމަދުެ ،އޭރުގެ ެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ެއަލްއުސްތާޛުެ
މަޢުމޫނު ެޢަބްދުލް ެޤައްޔޫމަށްެ ،މިނިސްޓްރީ ެއޮފް ެޖަސްޓިސްގެ ެނަންބަރު ެެ 21-A/1/2007/35ސިޓީެ
ފޮނުއްވިކަމާއިެމިސިޓީގައިެހުޅުމާލޭގައިެޤާއިމްެކުރެވޭެކޯޓަށްެހުށަހޭޅޭެމައްސަލަތައްެބައްލަވާެގޮތަށްެދާއިމީެ
ޤާޟީއަކުެލިބެންދެންެކޮންމެެެ 6މަހަކުންެދައުރުވާެގޮތަށްެރަށުކޯޓެއްގެެމެޖިސްޓްރޭޓަކުެމާލެެގެނެސްގެންެ
އިެ ،ހުޅުމާލެއަކީ ެވަކިެ
ހުޅުމާލޭ ެކޯޓުގައި ެމަސައްކަތް ެކުރުމަށް ެގަސްތުކުރައްވާ ެކަމަށް ެވިދާޅުވެފައިވާކަމާ ެ
ރަށެއްގެ ެގޮތުގައި ެރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ެރަށެއް ެނޫންކަމަށާެ ،އެއީ ެމާލޭގެ ެއަވަށެއްގެ ެގޮތުގައިެ
ހަމަޖައްސާފައިވާ ެތަނެއްކަމަށް ެނުވާތީެ ،ހުޅުމާލޭ ެކޯޓަކީ ެމާލޭގައި ެހުންނަ ެކޯޓުތަކުގެ ެގޮތްޕެއްގެ ެގޮތުގައިެ
ގެވުމަށް ެފެނިވަޑައިގަންނަވާކަމަށާއިެ ،މިގޮތުންެ ،ޖިނާއީ ެމައްސަލަތައް ެފިޔަވައި ެރަށު ެކޯޓުތަކުން ެބަލާެ
ހިން ެ
ހުރިހާ ެމައްސަލަތައް ެހުޅުމާލޭ ެކޯޓުން ެބަލާގޮތަށް ެހަމަޖެއްސެވުން ެއެންމެ ެރަނގަޅުކަމުގައި ެެ 11މާރޗްެ
ެ 2007ގައި ެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެއޮފީހުގެ ެނަންބަރު ެ/21/2007/49ޕީ.އެސް.ޑީެ 1-ސިޓީއިންެ
ޖަވާބުދެއްވާފައިވާކަމެވެެ .
(ވ)ެނުވަވަނަެކަމަކީެ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީގެެހަތްވަނަެބާބުގައިެ
ލިެ
ބުނާ ެގޮތުގެ ެމަތިން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ެޖުޑީޝަލް ެސަރވިސް ެކޮމިޝަން ެއެކުލަވައި ެ
ނުވި ެއެކޮމިޝަންގެ ެނަންބަރުެެ:
ފަހުންެ ،ޖުޑީޝަލް ެސަރވިސް ެކޮމިޝަނުން ެއޭރުގެ ެޢާއިލާއާބެހޭ ެކޯޓަށް ެފޮ ެ
ެ06(ެ195-A/146/2009/14އެޕްރިލްެެ)2009ގެސިޓީގައިެވަނީެ ެ:
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
ވެބްސައިޓް | URL: www.supremecourt.gov.mv :ފެކްސް | Fax: + 960 3008554 :ފޯންTel: + 960 3009990 :
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"ހުޅުމާލެ

ެކޯޓަކީ

ެމާލޭގެ

ެކޯޓެއްގެ

ެގޮތްޕެއްކަމުގައި

ެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ެނަންބަރުެ:

/21/2007/49ޕީ.އެސް.ޑީެ 11(ެ 1-މާޗް ެެ )2009ސިޓީގައި ެހަމަޖައްސަވާފައިވާތީެ ،އެކޯޓަކީ ެޢާއިލާއާބެހޭެ
ކޯޓުގެ ެގޮތްޕެއްގެ ެގޮތުގައި ެހަމަޖެއްސެވުމަށް ެކޮމިޝަނުންވަނީ ެނިންމަވާފައެވެެ .ވީމާެ ،ހުޅުމާލޭ ެކޯޓުެ
ހިނގަމުންދާނީެޢާއިލާއާބެހޭެކޯޓުގެެއިސްޤާޟީގެެބެލުމުގެެދަށުންކަމުގައިެހަމަޖައްސައިފީމެވެެ ".
މިހެންކަމާ ެއަދި ެޖުޑީޝަލް ެސަރވިސް ެކޮމިޝަނުން ެޑިޕަރޓްމަންޓް ެ ެއޮފް ެ ެޖުޑީޝަލްެެ
ނުވި ެއެ ެކޮމިޝަންގެ ެނަންބަރުެ 02(ެ 195-A/198/2009/28 :އެޕްރިލްެ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް ެފޮ ެ
ެ)2009ސިޓީެގައިެވަނީެ :
އިވާކަންެއެއްވެސްެލިޔެކިޔުމަކުންެއެގެންެ
"ހުޅުމާލޭެކޯޓުެމިނަމުގައިެއެއްވެސް ެއިރެއްގައިެކޯޓެއްެއުފައްދާފަ ެ
ނެތުމާއި ެއަދި ެމިހާތަނަށް ެހުޅުމާލޭގައި ެހިނގަމުން ެއައި ެކޯޓު ެހިންގުމަށް ެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެއޮފީހުގެެ
ޑެ 11(ެ 1-މާޗް ެެ )2009ސިޓީއިން ެހަމަޖައްސަވާފައިވަނީ ެމާލޭގެެ
ނަންބަރު/21/2007/49ެ :ޕީ.އެސްެީ .
ކޯޓެއްގެ ެބައެއްގެ ެގޮތުގައި ެކަމަށް ެވާތީެ ،އެގޮތުގެ ެމަތިން ެހުޅުމާލެ ެކޯޓަކީ ެޢާއިލާއާބެހޭ ެކޯޓުގެެ
ސެކްޝަނެއްގެ ެގޮތުގައި ެހަމަޖައްސަވާ ެހުޅުމާލޭ ެކޯޓު ެހިންގަމުންދާނީ ެޢާއިލާއާބެހޭ ެކޯޓުގެ ެއިސް ެޤާޟީގެެ
ވީމާެ ،ހުޅުމާލެ ެކޯޓުގެ ެބަޖެޓާއި ެމުވައްޒަފުންެ
ވާފައެވެެ ެ .
ބެލުމުގެ ެދަށުން ެކަމުގައި ެކޮމިޝަނުންވަނީ ެނިންމަ ެ
ޢާއިލާއާބެހޭ ެކޯޓާއި ެޙަވާލުކުރައްވާ ެއެކަން ެޢާއިލާއާބެހޭ ެކޯޓަށް ެއެންގެވުން ެއެދެމެވެެ .އަދި ެހުޅުމާލެ ެކޯޓަށްެ
ރައްވާނީެޢާއިލާއާބެހޭެކޯޓުގެެއިސްެޤާޟީއަށެވެެ ".
ފޮނުވާެސިޓީެއެޑްރެސްެކު ެ
މިހެންކަމާ ެއަދިެޖުޑީޝަލްެސަރވިސްެކޮމިޝަނުންެޑިޕާރޓްމަންޓްެއޮފްެޖުޑީޝަލްެއެޑްމިނިންޓްރޭޝަނަށްެ
ފޮނުވި ެއެ ެކޮމިޝަންގެ ެނަންބަރުެ 25(ެ 195-A/198/2009/35ެ :އޮކްޓޯބަރު ެެ )2009ގެ ެސިޓީގައިެ
ވަނީެ :

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
ވެބްސައިޓް | URL: www.supremecourt.gov.mv :ފެކްސް | Fax: + 960 3008554 :ފޯންTel: + 960 3009990 :

ގެ 9
ސަފްޙާ ެ 18

"ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެއޮފީހުގެ ެނަންބަރު ެެ 11(ެ 1-PSD/21/2007/49މާޗް ެެ )2007ސިޓީއިންެ
ލެެކޯޓަކީެމާލޭގައިެހުންނަެކޯޓުތަކުގެެގޮތްޕެއްކަމަށާއިެއަދިެއެެކޯޓުެޢާއިލާއާބެހޭެ
އަންގަވާފައިވާގޮތަށްެ،ހުޅުމާ ެ
ކޯޓުގެ ެއިސްޤާޟީގެ ެބެއްލެވުމުގެ ެދަށުން ެހިންގެވުމަށާއިެ ،ޖިނާއީ ެމައްސަލަތައް ެފިޔަވައި ެއެހެންެ
މައްސަލަތައް ެބެއްލެވުމުގައި ެކޮންމެ ެކޯޓަކުން ެއެހީތެރިކަމަށް ެއެދުނުކަމުގައިވިޔަސް ެހުޅުމާލޭ ެކޯޓުންެ
ކު،
އެހީތެރިވާންޖެހޭނެ ެކަމަށް ެއެކޯޓަށް ެއަންގަވައި ެދެއްވުމަށް ެކޮމިޝަނުން ެނިންމަވާފައިވެއެވެެ .ވުމާއެ ެ
ޤާނޫނުއަސާސީެތަސްދީޤްކުރެއްވިއިރު ެއެެކޯޓުގެެއިސްޤާޟީއާެއެެކޯޓުެހިންގެވުމަށްެޙަވާލުކޮށްފައިެއެވަނީެ
ވަކި ެބޭފުޅަކު ެޢައްޔަންކޮށްފައި ެނުވާ ެކޯޓުތައް ެހިންގެވުމަށް ެބޭފުޅުންނާއި ެޙަވާލުކުރާ ެއުޞޫލުން ެކަމުގައިެ
ދެންނެވީމެވެެ ".
މިހެންކަމެވެެ .
ގެ ެގޮތްޕެއްގެ ެގޮތުގައިެ
(މ) ެދިހަވަނަ ެކަމަކީެ ،ހުޅުމާލޭ ެކޯޓަކީ ެމާލޭގައި ެހުންނަ ެކޯޓުތަކު ެ
އިެ
ގެންެ ،އެެގޮތުގެެމަތިންެ ،ހުޅުމާލޭގައި ެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެއުފެއްދެވިެކޯޓެއްކަމާ ެ
ގެވުމަށްެފެނިވަޑައި ެ
ހިން ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީ ެ(ެ )1997އަށް ެބަލާއިރުެ ،އެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 118ވަނަެ
މާއްދާގައި ެބުނަނީ ެދިވެހިރާއްޖޭގައިެ ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ެކަނޑައަޅާ ެއަދަދަކަށްެ ،ކަނޑައަޅާ ެތަނެއްގައިެ،
ޝަރީޢަތް ެހިންގާ ެކޯޓުތައް ެއުފެއްދި ެދާނެކަމަށާއި ެއެ ެކޯޓުތަކުގެ ެފަނޑިޔާރުން ެއިސްކުރާނީެ،
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމަށާ ެއަދި ެއެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 123ވަނަ ެމާއްދާއަށް ެބަލާއިރުެ ،އެ ެމާއްދާގައިެ
ބުނަނީެ ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ެފެނިއްޖެ ެހިނދެއްގައިެ ،ކޮންމެ ެކޯޓެއްގެ ެފަނޑިޔާރަކުވެސް ެއޭނާގެެ
މަޤާމުންެވަކިކުރެވިދާނެެކަމަށެވެެ .
ނަ ެނުގުތާ ެއަދިެ
(ފ) ެއެގާރަވަނަ ެކަމަކީ ެ ،އިސްވެ ެފާހަގަކުރި ެއަށްވަނަ ެނުގުތާެ ،ނުވަވަ ެ
ދިހަ ެވަނަ ެނުގުތާއަށް ެބަލާއިރުެ ،އަހުރެންނަށް ެސާފުވަނީ ެދިވެހިރާއްޖޭގައިެ ،އޭރު ެޢަމަލު ެކުރެވެމުންދިޔަެ
ޤާނޫނުއަސާސީގެެދަށުންެ،ޝަރީޢަތްކުރާެކޯޓުތައްެއުފެއްދުމާއިެއެެކޯޓުތަކަށްެފަނޑިޔާރުންެޢައްޔަނުކުރުމާއިެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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އެެކޯޓުތަކުގެެފަނޑިޔާރުންެވަކިކުރުމަކީ ެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށްެއޮތްެމުޠްލަޤްެބާރެއްކަމާއިެހުޅުމާލޭގައިެ،
މާލޭގައި ެހުންނަ ެކޯޓުތަކުގެ ެގޮތްޕެއްގެ ެގޮތުގައި ެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ެއިދާރާއެއް ެއުފެއްދެވިކަމާއިެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެހަތްވަނަ ެބާބުގައި ެބުނާ ެގޮތުގެ ެމަތިން ެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ންވެސްެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެޖުޑީޝަލްެސަރވިސްެކޮމިޝަންެއެކުލަވައިލިެފަހު ެ
ކޯޓަށް ެލިބިފައިވާ ެއެ ެކޮމިޝަންގެެ ،ލިޔެކިޔުންތަކަށް ެބަލާއި ެއިރުެ ،އެނގެނީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުޑިޝަލްެ
ން ެއައީ ެހުޅުމާލޭގައި ެހުރި ެއިދާރާއަކީ ެމާލޭގައިެ
ސަރވިސް ެކޮމިޝަނުންވެސް ެޤަބޫލުކޮށް ެމުޢާމަލާތް ެކުރަމު ެ
މިހުރިެކޯޓުތަކުގެެގޮތްޕެއްގެެގޮތުގައިެކަމެވެެ .
(ދ)ެބާރަވަނަެކަމަކީެ،ޤާނޫނުެނަންބަރު(ެ22/2010ެ:ދިވެހިރާއްޖޭގެެކޯޓުތަކުގެެޤާނޫނު)ެ
އަށްެޢަމަލުެކުރަންެފެށުމުންެ،ހުޅުމާލޭގައިެހުރިެމާލޭގެެކޯޓުތަކުގެެގޮފީގެެހިންގުންެހުއްޓާލިކަމެވެެ .
ކީެ 24ެ ެ ،މާޗް ެެ 2011ގައި ެޖުޑީޝަލް ެސަރވިސް ެކޮމިޝަނުގެެ
ެ(ތ) ެތޭރަވަނަ ެކަމަ ެ
ނިންމުމަކުން ެ(ނިންމުން ެނަންބަރުެ (JSC-B1/11/40ެ :ނިންމާފައިވަނީ ެހުޅުމާލޭގައި ެހުރި ެކޯޓުގެެ
ގޮތުން ެހުއްޓާލާފައި ެއޮތްއޮތުން ެނިމުމަކަށް ެގެނައުމަށްކަމާއި ެއެ ެނިންމުމުގައި ެވަނީެ:
މަސައްކަތް ެވަގުތީ ެ
"ކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫނަށް ެޢަމަލުކުރަން ެފެށުމުން ެހުޅުމާލޭގައި ެހުރި ެމެޖިސްޓްރޭޓް ެކޯޓުގެ ެމަސައްކަތްެ
ޓުގެެ
ގެ ެގޮތުގައި ެއެކޯ ެ
ވަގުތީގޮތުން ެހުއްޓާލާފައި ެއޮތްއޮތުން ެނިމުމަކަށް ެގެނެސް ެމެޖިސްޓްރޭޓް ެކޯޓެއް ެ
އިމުކުރުމަށް ެކުރަންޖެހޭެ
މަސައްކަތް ެކުރިއަށް ެގެންދިއުމަށާއިެ ،އަދި ެވިލިމާލޭގައި ެމެޖިސްޓްރޭޓް ެކޯޓެއް ެޤާ ެ
މަސައްކަތްެއުއްތަމަެފަނޑިޔާރުގެެމަޝްވަރާގެެމަތިންެކުރިއަށްެގެންދެވުމަށްެކޮމިޝަނުންެނިންމެވިއެވެެ".
މުގައިވިޔަސްެ،ހުޅުމާލެއާެވިލިނގިއްޔަކިެ،މީހުންެދިރިއުޅޭެވަކިެ
މިހެންކަމާއިެމިެނިންމުންެމިހެންެނިންމިެކަ ެ
ރަށެއް ެނޫންކަމާއި ެއެއީ ެމާލޭގެ ެބައެއްކަންެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެޖަދުވަލު ެެ2
އޮތްެގޮތުންެވަރަށްެސާފުކޮށްެއެނގޭކަމާއިެމާލެެކަމަށްެދިވެހިރާއްޖޭގެެޖުމްޙޫރިއްޔާގެެ
ގައިެ"މާލެ"ެބުނެދީފަެ ެ
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ކަން ެޞަރީޙަ ެނައްސުން ެއެނގެންެ
ޤާނޫނުއަސާސީގައި ެބުނަނީ ެވިލިނގިއްޔާއި ެހުޅުމާލެ ެހިމެނޭ ެގޮތަށް ެ
އޮންނަކެމެވެެ .
(ލ)ެސާދަވަނަެކަމަކީެ،ޤާނޫނުެނަންބަރުެ(ެ 07/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެެއިދާރީެދާއިރާތައްެ
ލާމަރުކަޒީެއުޞޫލުންެހިންގުމުގެެޤާނޫނު)ެގެެެ155ވަނަެމާއްދާގެެ(ށ)ެގައިެބަޔާންކޮށްފައިވަނީެ ެ،
"މީހުން ެދިރުއުޅޭ ެރަށް" ެކަމަށް ެބުނެފައި ެއެވަނީެ ،މީހުން ެދިރިއުޅޭ ެރަށެއްގެ ެގޮތުގައިެ
ސަރުކާރުން ެއިޢުލާންކޮށް ެމި ެޤާނޫނަށް ެޢަމަލުކުރަން ެފެށުމާއެކު ެނުވަތަ ެއޭގެ ެފަހުންވެސް ެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
އިދާރީ ެދާއިރާއެއްގެ ެމީހުން ެދިރިއުޅޭ ެރަށެއްގެ ެގޮތުގައި ެސަރުކާރުގެ ެގެޒެޓްގައި ެޝާއިޢުކުރާ ެރަށްރަށާއިެ
އިދާރީގޮތުންެހިންގުންެވަކިކުރެވިފައިވާެއަވަށްތަކާއިެސަރަޙައްދުތަކަށެވެ"ެ ެ
މިހެންކަމާއިެ 14ެ،އޮކްޓޯބަރެެ 2010ވަނަެއަހަރުެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެނެރުއްވާފައިވާެޤަރާރުެނަންބަރުެ
"ެ 2010/15ދިވެހިރާއްޖޭގައިެމީހުންެދިރިއުޅޭެރަށްތައްެކަނޑައެޅުން"ެ ،މިެޤަރާރުގައިެމާލެެއެއީެމީހުންެ
ދިރިއުޅޭެރަށެއްކަމަށްެކަނޑައަޅުއްވާެމާލޭެތަފްޞީލްކޮށްދިނުމުގެެގޮތުންެބްރެކެޓްގައިެވިލިގިނލިެ،ހުޅުމާލޭ،
ތިލަފުށިެ ،ގުޅިފަޅު ެހިމަނާފައިވާކަމާ ެއަދި ެއިސްވެ ެފާހަގަކުރި ެސާދަވަނަ ެނުގުތާގައި ެބުނިހެންެ،
ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެޖަދުވަލުެެ 2ގައި ެއިދާރީ ެދާއިރާތައްެކަނޑައަޅާފައިވާއިރު ެމާލެ ެ(ވިލިގިނއްޔާއިެހުޅުމާލޭެ
ހިމެނޭގޮތުން) ެމިހެން ެބަޔާންކޮށްފައި ެއޮތުމުން ެމާލެއަކީ ެވިލިނގިއްޔާ ެހުޅުމާލޭވެސް ެއެ ެސަރަޙައްދުގައިެ
އެއްދާއިރާކަމާއިެމާލެެކަމަށްެބުނުމުންެވިލިނގިއްޔާއިެހުޅުމާލެެހިމެނޭނެެކަމެވެެ .
ހިމެނޭގޮތަށްެއޮތްެއިދާރީެ ެ
(ގ) ެފަނަރަވަނަ ެކަމަކީެ ،ޤާނޫނު ެނަންބަރު(ެ 22/2010ެ :ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކޯޓުތަކުގެެ
ޤާނޫނު) ެގެ ެެ 63ވަނަ ެމާއްދާގައި ެބުނަނީ ެމާލޭގައި ެއުފައްދާ ެހަތަރު ެސުޕީރިއަރ ެކޯޓު ެ(ސިވިލް ެކޯޓުެ،
ކްރިމިނަލްެކޯޓުެ،ފެމިލީެކޯޓުެއަދިެޖުވެނައިލްެކޯޓު)ެޤާއިމްވެފައިވާެމާލެއާއިެއެެހަތަރުެސުޕީރިއަރެކޯޓުގެެ
ހަތަރު ެޑިވިޜަން ެޤާއިމްވެ ެހަމަޖެހިފައިވާ ެރަށްރަށް ެފިޔަވައިެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެމީހުން ެއުޅޭ ެކޮންމެެ
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ރަށެއްގައިމެ ެމެޖިސްޓްރޭޓް ެކޯޓެއް ެހުންނަންވާނެ ެކަމަށެވެެ .މި ެމާއްދާ ެމިހެން ެއޮތުމުން ެއަހުރެންނަށްެ
އެއްވެސް ެއޮޅުމެއްނެތި ެސާފުވަނީެ ،އެ ެމާއްދާގައި ެއެ ެބުނާ ެއުޞޫލުންެ ،މާލޭގައި ެމެޖިސްޓްރޭޓް ެކޯޓެއްެ
ހުރުން ެއިސްތިސްނާވާކަމާ ެއަދި ެސުޕީރިއާ ެކޯޓެއްގެ ެހަތަރު ެޑިވިޜަން ެޤާއިމްވެފައި ެހުންނަ ެއެއްވެސްެ
ރަށެއްގައިެމެޖިސްޓްރޭޓްެކޯޓެއްެނުހުންނާނެެކަމެވެެ .
ނަެ
ކީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެެެ 144ވަ ެ
ެެެ(ޏ) ެސޯޅަވަނަެކަމަ ެ
މާއްދާގެ ެ(ހ)ެގައިެބުނަނީެޢަދުލްެއިންޞާފްެޤާއިމްެކުރުމުގެެއެންމެހައި ެބާރުތަށްެލިބިގެންވަނީެސުޕްރީމްެ
ކޯޓަށާއިެ ،ހައިކޯޓަށާއިެ ،އަދި ެޤާނޫނަކުން ެކަނޑައަޅައިފައިވާ ެދަށުކޯޓުތަކަށް ެކަމާއި ެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީގެެމިެމާއްދާއަށްެބަލާއިރުެ،ދިވެހިރާއްޖޭގައިެޤާނޫނަކުންެކަނޑައަޅާފައިެހުރިެ
ކޯޓެއް ެނޫން ެއެހެން ެކޯޓެއް ެނުހުންނާނެ ެކަމާއި ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުން ެފާސްކުރާ ެޤާނޫނަކުން ެނޫންެ
ނެކަމާ ެއަދިެދިވެހިރާއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީގެެެ 155ވަނަެމާއްދާެ
ޑަނޭޅޭ ެ
ގޮތަކަށްެކޯޓެއްެކަނ ެ
ބުނާ ެގޮތުންެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހުރިހާ ެކޯޓެއްގެ ެއިޚްތިޞާޞް ެކަނޑައެޅުމުގެ ެޤާނޫނުތަކާއިެ ،ކޯޓުތައްެ
ހިންގުމުގެެޤާނޫނުތަކާއިެ،ޝަރީޢަތްކުރުމާބެހޭެއިޖުރާއާތުތައްެހެދުމުގެެބާރަކީެވެސްެރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހަށްެ
ލިބިގެންވާެބާރެއްކަމާއިެމިހެންެމިކަންެއޮތްެއިރުެ،ޤާނޫނުެނަންބަރުެ(ެ22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެެކޯޓުތަކުގެެ
ޤާނޫނު) ެގައި ެބުނާ ެކޯޓުތަކާއި ެޤާނޫނަކުން ެއުފައްދާފައިވާ ެޑްރަގް ެކޯޓު ެފިޔަވައި ެދިވެހިރާއްޖޭގައި ެއިތުރުެ
ކޯޓެއް ެނުހުންނާނެކަމާއި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުން ެފާސްކޮށްގެން ެހަދާ ެޤާނޫނެއްގައި ެބުނާެ
ހަމަތަކާެޚިލާފަށްެއެއްވެސްެކޯޓެއްެހަދައިެނުހިންގޭނެެކަމެވެ.
(ސ) ެސަތާރަވަނަ ެކަމަކީެ ،ކޯޓެއް ެއުފެއްދިޔަސް ެއެ ެކޯޓުގެ ެމަސައްކަތް ެފެށޭނީ ެއެެ
ކޯޓަށް ެފަނޑިޔާރުން ެއައްޔަން ެކުރުމުންކަމާއިެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނުނުއަސާސީ ެބުނާ ެގޮތުންެ
ޓުގެ ެފަނޑިޔާރުން ެފިޔަވައި ެދިވެހިރާއްޖޭގައި ެޤާއިމް ެކުރެވޭ ެހުރިހާ ެކޯޓަކަށްމެ ެފަނޑިޔާރުންެ
ސުޕްރީމް ެކޯ ެ
އައްޔަން ެކުރާނީ ެޖުޑީޝަލްެސަރވިސް ެކޮމިޝަނުންކަމާއި ެމިގޮތުން ެމި ެމައްސަލަ ެބެލި ެބެލުމުގެ ެތެރޭގައިެ
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އަހުރެންނަށް ެފާހަގަކުރެވުނީެ 24 ،މާޗް ެެ 2011ގައިެ ،ޖުޑީޝަލް ެސަރވިސް ެކޮމިޝަނުގެ ެނިންމުމަކުންެ
ގޮތުންެހުއްޓާލާފައިެ
(ނިންމުންެނަންބަރުެ (JSC-B1/11/40ެ:ހުޅުމާލޭގައި ެހުރިެކޯޓުގެެމަސައްކަތްެވަގުތީ ެ
ށްފަހު ެއެ ެކޯޓުގެ ެމެޖިސްޓްރޭޓް ެކަމަށް ެޢައްޔަންކުރެވިފައިވާެ
އޮތްއޮތުން ެނިމުމަކަށް ެގެނައުމަ ެ
މެޖިސްޓްރޭޓުންނަކީ ެޝިޔާމާ ެމުޙައްމަދާއިެ ،އަމްޖަދު ެޢަބްދުލް ެޢަނީކަމާއިެ ،މި ެދެ ެމެޖިސްޓްރޭޓުން ެކިޔަވާެ
ވިދާޅުވުމަށް ެވީއްލުމާ ެގުޅިގެން ެހުޅުމާލޭ ެކޯޓު ެހިންގެވުން ެވަގުތީގޮތުން ެޙަވާލުކުރެވުނީ ެކެ .ހުރާެ
މެޖިސްޓްރޭޓްެކޯޓުގެެއިސްެމެޖިސްޓްރޭޓްެއަލްފާޟިލްެމޫސާެނަސީމްއާކަމެވެެ .
ެ(ޑ) ެއަށާރަވަނަ ެކަމަކީެ ،ޖުޑީޝަލް ެސަރވިސް ެކޮމިޝަންގެ ެނިންމުން ެނަންބަރުެ:
ެ04(ެJSC-B1/12/291ސެޕްޓެމްބަރެެ)2012އިންެހުޅުމާލޭގައިެހުރިެކޯޓަށްެތިންެމެޖިސްޓްރޭޓުންގެެ
މައްޗަށްެއެކުލެވޭެބެންޗެއްެކަނޑައެޅިެކަމާއިެމިެބެންޗުގައިެހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީެ :
ެ.1އަލްއުސްތާޛްެޙުސައިންެމަޒީދުެެ/އދެ.އަތޮޅުގެެޖުޑީޝަލްެދާއިރާގެެއިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ެ
ޓް ެ
ެ.2އަލްއުސްތާޛްެޢަބްދުއްނާޞިރުެޢަބްދުއްރަޙީމްެެ/އއެ.އަތޮޅުގެެޖުޑީޝަލްެދާއިރާގެެއިސްމެޖިސްޓްރޭ ެ
ޓް ެ
ެ .3އަލްއުސްތާޛް ެޝުޖާޢު ެއުޡްމާންެ /ގއެ .އަތޮޅުގެ ެޖުޑީޝަލް ެދާއިރާގެ ެއިސްމެޖިސްޓްރޭ ެ
ކަމާއިެ،އިސްވެބުނިެބެންޗުެކަނޑައެޅިެކަނޑައެޅުމުގެެވަނީެ :
"ހުޅުމާލެެކޯޓުގެެނަންބަރުެ ެ 397/HMC/2012ެ:ޤަޟިއްޔާއިންެ،ކުރީގެެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެ
ގެ.ކެނެރީގެެެމުޙައްމަދުެނަޝީދާއިެ،އެެކޯޓުގެެނަންބަރުެ 398/HMC/2012ެ:ޤަޟިއްޔާއިންެ
ރާޙީމް ެކަލޭފާނާއިެ ،އެ ެކޯޓުގެެ
ކުރީގެ ެޑިފެންސް ެމިނިސްޓަރ ެމެ .އަރާރޫޓްވިލާ ެޠަލްޙަތު ެއިބް ެ
ނަންބަރުެ 399/HMC/2012ެ:ޤަޟިއްޔާއިންެކުރީގެެޗިފްެއޮފްެސްޓާފްެބްރިގޭޑިއަރެޖެނެރަލްެ
ގެެ
ހެ.ރާޅާހާެމުސާެޢަލީެޖަލީލާއިެއެެކޯޓުގެެނަންބަރުެ 400/HMC/2012ެ:ޤަޟިއްޔާއިންެކުރީ ެ
ސަދަން ެއޭރިއާ ެކޮމާންޑަރ ެހެ .ދޫރިހާ ެއިމްރާޙީމް ެމުޙައްމަދު ެދީދީއާއިެ ،އެ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރުެ:
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ެ 401/HMC/2012ޤަޟިއްޔާއިން ެމެ .މުރަނގަވިލާ ެމުޙައްމަދު ެޒިޔާދު ެ(ކާނަލް) ެގެ ެމައްޗަށްެ
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ެޖެނެރަލްގެ ެއޮފީހުން ެހުލުމާލެ ެމެޖިސްޓްރޭޓް ެކޯޓަށް ެހުށަހަޅުއްވާފައިވާެ،
މައްސަލަތައްެބެލުމަށްެބެންޗެއްެއެކުލަވާލުމަށްެހުލުމާލެެކޯޓުގެެނަންބަރުެB/518/2012/HMCެ:
(ެ 02ސެޕްޓެމްބަރު ެެ )2012ގެ ެފެކްސް ެމެސެޖުން ެޖުޑީޝަލް ެސަރވިސް ެކޮމިޝަނުގައިެ
އެދިވަޑައިގެންފައިވާތީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީންނާއި ެޤާނޫނު ެނަންބަރުެ
(ެ 10/2008ޖުޑީޝަލް ެސަރވިސް ެކޮމިޝަންގެ ެޤާނޫނު) ެއާއިެ ،އަދި ެޤާނޫނު ެނަންބަރުެ
(ެ 13/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެފަނޑިޔާރުންގެ ެޤާނޫނު) ެގެ ެެ 48ވަނަ ެމާއްދާއާއި ެެ 49ވަނަެ
ގެ ެެ 49 ،48 ،47މި ެމާއްދާތަކުގެ) ެދަށުން ެޖުޑީޝަލްެ
މާއްދާއާއި ެެ 50ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ކުރީ ެ
ޚްތިޔާރާއި ެބާރުގެ ެދަށުން ެމިކަމުގައި ެމިކޮމިޝަނުންެ
ސަރވިސް ެކޮމިޝަނަށް ެލިބިދީފައިވާ ެއި ެ
ބަލަންޖެހޭ ެއެންމެހައި ެކަންތައްތަކަށް ެބެލުމަށްފަހުެ ،އިސްވެ ެއިޝާރާތްކުރެވުނު ެހުޅުމާލެެ
މެޖިސްޓްރޭޓްެކޯޓުގެެނަންބަރުެ02(ެB/518/2012/HMCެ:ސެޕްޓެމްބަރެެ)2012ގެެފެކްސްެ
މެސެޖުގައިެބަޔާންކޮށްފައިވާެއެންމެހައިެމައްސަލަތައްެބެލުމަށްެތިރީގައިވާެތިންެމެޖިސްޓްރޭޓުންގެެ
ބެންޗެއްެޖުޑީޝަލްެސަރވިސްެކޮމިޝަނުންެކަނޑައެޅިއެވެެ ެ".
މައްޗަށްެއެކުލެވިގެންވާެ ެ
މިހެންނެވެެ ެ.
ހިވަނަެކަމަކީެ،ޤާނޫނުެނަންބަރު ެ(ެ 14/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެފަނޑިޔާރުންގެެ
(ޒ)ެއޮނަވި ެ
ޤާނޫނު) ެގެ ެެ 48ވަނަ ެމާއްދާ ެއަދި ެެ 49ވަނަ ެމާއްދާ ެއަދި ެެ 50ވަނަ ެމާއްދާއަށް ެބަލާއިރުެ 48ެ ،ވަނަެ
ތީ ެގޮތުން ެއެހެން ެކޯޓެއްގައި ެޝަރީޢަތްކުރަން ެފަނޑިޔާރަކާ ެޙަވާލުކުރާނަމަެ،
މާއްދާގައި ެބުނަނީ ެވަގު ެ
ޙަވާލުކުރެވޭނީ ެއެ ެފަނޑިޔާރަކު ެމަސައްކަތް ެކުރަމުން ެއައި ެކޯޓާ ެއެއް ެދަރަޖައެއްގެ ެކޯޓެއްގެެ
މަސައްކަތްކަމާއިެ 49ެ ،ވަނަ ެމާއްދާގައި ެބުނަނީ ެފަނޑިޔާރަކާ ެވަގުތީ ެގޮތުން ެއެހެން ެކޯޓެއްގައިެ
ޝަރީޢަތްކުރަން ެޙަވާލުކުރެވޭނީެ ،މަސައްކަތް ެޙަވާލުކުރެވޭ ެކޯޓުގައި ެއެކަށީގެންވާ ެމިންވަރަށް ެމަސައްކަތްެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ނުހިނގާެނަމަެ،ނުވަތަެއެެކޯޓުންެޚިދުމަތްެފޯރުކޮށްދިނުމުގައިެދަތިތަކެއްެހުރިނަމަެ،ނުވަތަ ެއެެކޯޓެއްގައިެ
މަސައްކަތްކުރާ ެފަނޑިޔާރުން ެމަސައްކަތަށް ެނުކުތުން ެމަނާކުރެވިފައިވާ ެނަމަެ ،ނުވަތަ ެމިނޫންވެސް ެކޯޓުގެެ
މަސައްކަތް ެލަސްވާފަދަ ެނުވަތަ ެހުއްޓޭފަދަ ެސަބަބުތަކެއް ެހުރިނަމަކަމާއިެ 50ެ ،ވަނަ ެމާއްދާގައި ެބުނަނީެ
ވަގުތީގޮތުން ެއެހެން ެކޯޓެއްގެ ެޝަރީޢަތް ެހިންގުން ެފަ ނޑިޔާރަކާ ެޙަވާލުކުރުމާ ެބެހޭ ެގޮތުން ެގޮތެއްެ
ކަނޑައަޅާނީެ،ޖުޑީޝަލްެކައުންސިލްގެެލަފާގެމަތިންެ،ޖުޑީޝަލްެސަރވިސްެކޮމިޝަނުންކަމެވެެ .
(ޓ) ެވިހިވަނަ ެކަމަކީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޝަރުޢީ ެކޯޓުތަކަށް ެހުށަހެޅޭ ެމައްސަލަތައް ެބަލާނެެ
ވަތަެފަނޑިޔާރުންގެެބެންޗުތައްެކަނޑައެޅުމާެބެހޭެގޮތުންެ
ފަނޑިޔާރުންނާއިެފަނޑިޔާރުންގެެމަޖިލިސްތައްެނު ެ
ޤާނޫން ެނަންބަރު ެ(ެ 22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކޯޓުތަކާބެހޭ ެޤާނޫނު) ެގެ ެެ 26ވަނަ ެމާއްދާެ 30ެ ،ވަނަެ
މާއްދާގެެ(ހ)ެ 55ެ،ވަނަެމާއްދާގެެ(ހ)ެއަދިެެ68ވަނަެމާއްދާގެެ(ނ)ެގެެެ1ވަނަެނަންބަރަށްެބަލާއިރުެ،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކޯޓުތަކާބެހޭ ެޤާނޫނުގެ ެެ 26ވަނަ ެމާއްދާގައި ެބުނަނީ ެ" ެސުޕްރީމް ެކޯޓަށް ެހުށަހެޅޭެ
މައްސަލަތައް ެބަލާނެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެފަނޑިޔާރުންގެ ެމަޖިލިސްތައް ެއެކުލަވާލައިެ ،އެ ެމަޖިލިސްތަކުގެެ
ންެ
ރިޔާސަތު ެބަލަހައްޓާނެ ެފަނޑިޔާރުން ެޢައްޔަންކުރާނީ ެހުރިހާ ެފަނޑިޔާރުންނަށް ެހަމަހަމަވާނެ ެއުޞޫލަކު ެ
އުއްތަމަ ެފަނޑިޔާރެވެ" ެމިހެންކަމާއިެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫނުގެ ެެ 30ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގައިެ
ހައިކޯޓުގެެއިސްެފަނޑިޔާރުގެެމަސްއޫލިއްޔަތުގެެތެރޭގައިެ"މައްސަލަތައްެބަލާނެެހައިކޯޓުގެެފަނޑިޔާރުންގެެ
މަޖިލިސްތައް ެއެކުލަވާލުމާއި ެއެ ެމަޖިލިސްތަކުގެ ެރިޔާސަތު ެބަލަހައްޓާނެ ެފަނޑިޔާރުން ެކަނޑައެޅުން"ެ
ހިމަނާފައިވާކަމާއިެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫނުގެ ެެ 55ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގައި ެސުޕީރިއަރެ
ކޯޓުތަކުގެ ެއިސް ެޤާޟީންގެ ެމަސްއޫލިއްޔަތުގެ ެތެރޭގައި ެ" ެއެކޯޓެއްގެ ެމައްސަލަތައް ެބަލާނެ ެޤާޟީންެ
ކަނޑައެޅުން"ެހިމަނާފައިވާކަމާއިެ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެކޯޓުތަކުގެެޤާނޫނުގެެެ68ވަނަެމާއްދާގެެ(ނ)ެގެެެ1ވަނަެ
ނަންބަރުގައި ެ" ެޖުޑީޝަލް ެދާއިރާތަކުގެ ެއިސް ެމެޖިސްޓްރޭޓުންގެ ެމަސްއޫލިއްޔަތުގެ ެތެރޭގައިެ ،އެެ
ދާއިރާއެއްގައި ެހިމެނޭ ެމެޖިސްޓްރޭޓް ެކޯޓުތަކުގެ ެތެރެއިން ެމެޖިސްޓްރޭޓަކު ެޤާއިމްވެނެތް ެމެޖިސްޓްރޭޓްެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
ވެބްސައިޓް | URL: www.supremecourt.gov.mv :ފެކްސް | Fax: + 960 3008554 :ފޯންTel: + 960 3009990 :
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ކޯޓުތަކަށްެހުށަހެޅޭެމައްސަލަތައްެބެލުމަށްޓަކައިެއެެދާއިރާއަކަށްެނިސްބަތްވާެމެޖިސްޓްރޭޓުންގެެތެރެއިންެއެެ
ކަމެވެެ .
ރަށްތަކަށްެމެޖިސްޓްރޭޓުންެފޮނުވުން"ެެހިމަނާފައިވާ ެ
(ޔ) ެއެކާވީސްވަނަ ެކަމަކީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުން ެމައްސަލަތައް ެބަލައިެ
ނިންމާނީެއޮނަހިރިެޢަދަދެއްގެެމައްޗަށްެއެކުލެވޭެއެކޯޓުގެެފަނޑިޔާރުންގެެމަޖިލީހަކުންކަމަށްެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ނީެ
ކޯޓުތަކުގެެޤާނޫނުގެެެ 6ވަނަެމާއްދާގައިެބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއިެ،ހައިކޯޓުންެމައްސަލަތައްެބަލައިެނިންމާ ެ
އޮނަހިރިެޢަދަދެއްގެެމައްޗަށްެއެކުލެވޭެއެކޯޓުގެެފަނޑިޔާރުންގެެމަޖިލީހަކުންކަމަށްެދިވެހިރާއްޖޭގެެކޯޓުތަކުގެެ
ޤާނޫނުގެ ެެ 34ވަނަ ެމާއްދާގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއިެ ،ސުޕީރިއަރ ެކޯޓަށް ެހުށަހެޅޭ ެމައްސަލަތައްެ
ޢާންމުގޮތެއްގައި ެބަލައި ެޙުކުމްކުރާނީ ެއެއް ެޤާޟީއަކު ެހުރެގެން ެހިންގާ ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހަކުންކަމަށާެ،
ނަމަވެސް ެސުޕީރިއަރ ެކޯޓަށް ެހުށަހެޅޭ ެމައްސަލައެއްގެ ެޒާތަށާއި ެބާވަތަށާއި ެމައްސަލައިގެ ެވަށައިގެންވާެ
އެހެނިހެން ެކަންކަމަށް ެބަލައި ެއެ ެމައްސަލައެއް ެއެއް ެޤާޟީއަށްވުރެ ެގިނަ ެޢަދަދެއްގެ ެޤާޟީންގެ ެމައްޗަށްެ
އެކުލެވިގެންވާެއޮނަހިރިެޢަދަދެއްގެެޤާޟީންގެެމަޖިލީހަކުންެބެލުމަށްެހަމަޖެއްސުމުގެެއިޚްތިޔާރުެސުޕީރިއަރެ
ށް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫނުގެ ެެ 58ވަނަ ެމާއްދާގައިެ
ކޯޓެއްގެ ެއިސް ެޤާޟީއަށް ެލިބިގެންވާކަމަ ެ
ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއިެ ،ނަމަވެސް ެމެޖިސްޓްރޭޓް ެކޯޓުތަކުން ެމައްސަލަ ެބެލުމުގައި ެެ 1މެޖިސްޓްރޭޓަށްވުރެެ
ންގެެމަޖިލީހަކުންެމައްސަލަެހިންގާނެެއިޖުރާއަތާެގުޅޭގޮތުން ެއެއްވެސްެޤާނޫނެއްެނުވަތަެ
ގިނަެމެޖިސްޓްރޭޓު ެ
އި ެބަޔާންކޮށްފައިނުވާކަމާއިެ ،ޖުޑީޝަލްެސަރވިސް ެކޮމިޝަންގެެމަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއިެބާރުތަކުގެެ
ޤަވާޢިދެއްގަ ެ
ޔާރުެ
ތެރޭގައި ެޝަރުޢީ ެކޯޓަކަށް ެހުށަހެޅޭ ެމައްސަލައެއްގެ ެބެންޗް ެކަނޑައެޅުމުގެ ެބާރު ެނުވަތަ ެއިޚްތި ެ
އެކޮމިޝަނަކަށްެނެތްކަންެދިވެހިރާއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީގެެެ 159ވަނަެމާއްދާއަށާއިެޤާނޫނުެ
އްދާއަށް ެބެލުމުންެ
ނަންބަރު ެ(ެ 10/2008ޖުޑީޝަލް ެސަރވިސް ެކޮމިޝަނުގެ ެޤާނޫނު) ެގެ ެެ 21ވަނަ ެމާ ެ
އެނގޭކަމާއި ެވަކި ެކޯޓަކަށް ެހުށަހެޅިފައިވާ ެމައްސަލައެއް ެބަލާނެ ެޤާޟީން ެކަނޑައެޅުމުގެ ެބާރު ެއޮންނާނީެ
އެމައްސަލައެއްެހުށަހެޅިފައިވާެކޯޓަކަށްކަންެއެނގެންެއޮންނަކަމެވެެ .
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
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(ޕ)ެބާވީސްވަނަެކަމަކީ ،ޤާނޫނުއަސާސީެއަދިެގާނޫނޫގައިވާެގޮތުގެެމަތިންެއުފެދިފަެހުންނަެ
ކޯޓުތައްެނުވަތަެއެެކޯޓުެތަކަކީެބެންޗްެކަނޑައަޅަންޖެހޭެކޯޓުތަކެއްެނަމަެ،އެކޯޓުތަކުގައިެއާއްމުކޮށްެބެންޗްެ
ންެެެެެ
ކަނޑައަޅާ ެއުޞޫލާ ެޚިލާފަށް ެނުވަތަ ެވަކި ެކަމެއް ެހިނގިފަހުން ެނުވަތަ ެވަކި ެޙާދިޞާއަކާ ެގުޅިގެ ެ

(facto

post

ށްެެެެެެެެެެެ
ެ (exނުވަތަ ެވަކި ެމީހެއްގެ ެނުވަތަ ެވަކި ެބައެއްގެ ެމައްސަލައެއް ެބެލުމަ ެ

)ެ (ad hominemކޯޓެއްެނުވަތަެބެންޗެއްެކަނޑައެޅިގެންެނުވާނެެކަމާއިެއެފަދަެކޯޓެއްެނުވަތަެބެންޗެއްެ
އެކުލަވާލައިފިެނަމަެއެއީެޢަދުލްެއިންޞާފުގެެއުޞޫލާެޚިލާފަށްެކުރެވޭެކަމެއްކަމާއިެވަކިެމައްސަލެއްެބަލަންެ
ވާލެވިގެންެނުވާނެެކަމެވެެ .
ވަގުތީެ)ެ(ad hocކޯޓްއްެނުވަތަެޢާއްމުެއުޞޫލާެޚިލާފަށްެވަގުތީެބެންޗުެއެކުލަ ެ
(ޖ) ެތޭވީސްވަނަ ެކަމަކީެ ،ކޮންމެ ެޤައުމެއްވެސް ެއެ ެޤައުމަކުން ެސޮއިކޮށް ެތަސްދީޤުެ
ކޮށްފައިވާެމުޢާހަދާތަކަށްެއިޙްތިރާމްކޮށްެޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެކަމާއިެދިވެހިރާއްޖެެބައިވެރިވެފައިވާެ"މަދަނީެއަދިެ
ނީެ :
ސިޔާސީެޙައްޤުތަކާބެހޭެބައިނަލްއަޤްވާމީެމުއާހަދާ"ެގެެެ14ވަނަެމާއްދާގައިެބުނަ ެ
"... every one shall be entitled to a fair and public hearing by a competent, independent
"and impartial tribunal established by law.

ކަމާއިެ،އެއްވެސްެކޯޓެއްެއުފައްދައިެޝަރީޢަތްެކުރާންވާނީެއިންޞާފުންެޝަރީޢަތްެކުރުމުގެެޕްރީއެމްޕްޓަރީެ
ކމަށްވާ ެނެޗުރަލް ެޖަޖްެ
ނޯމް ެ)ެ (peremptory normނުވަތަ ެޖުސް ެކޮޖެން ެ)ެ (jus cogenއެއް ެ ަ
)ެ (juez naturalމަބްދަޢުގެ ެމަތިންކަމާއި ެމި ެމަބްދަޢުގެ ެމާނަޔަކީ ެކޮންމެ ެމީހެއްގެވެސް ެޝަރީޢަތްެ
ޙާދިޞާއެއް ެހިނގުމުގެ ެކުރިން ެއުފައްދާފައިވާ ެޝަރީޢަތްެ
އިގެ ެމަތިން ެއުފައްދާފައިވާެ ،އެ ެ ެ
ކުރާންވާނީ ެއާދަ ެ
ކުރުމުގެ ެޤާބިލްކަން ެހުރި ެކޯޓެއްގައި ެކަމާއި ެމިެމަބްދަޢުގެ ެ"ކޮރޮލަރީ" ެއަކީ ެވަކިެމައްސަލައެއް ެބެލުމަށްެ،
ކުއްލިއަކަށް ެއުފައްދާ ެނުވަތަ ެވަގުތީ ެ)ެ (ad hocނުވަތަ ެއާދަޔާ ެޚިލާފް ެ)ެ (extra ordinaryނުވަތަެ
ވަކި ެކަމެއް ެހިނގިފަހުން ެނުވަތަ ެވަކި ެޙާދިޞާއަކާ ެގުޅިގެން ެ(ެ (ex post factoނުވަތަ ެޙާއްޞަެ
ނާވެފައިވަނީ ެޤާނޫނުގެ ެކުރިމަތީގަެ
)ެ (specialކޯޓު ެހުއްދަ ެނުކުރާކަމާއި ެނެޗުރަލް ެޖަޖް ެގެ ެމަބްދަޢު ެބި ެ
ޓުގެ ެކުރިމަތީގަ ެވެސް ެހުރިހާ ެއިންސާނުން ެހަމަހަމަކަމުގެ ެމައްޗަށް ެކަމާއި ެއިންސާނީެ
ވެސް ެއަދި ެކޯ ެ
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ޙާދިޞާއެއްެ
ނަލްއަޤްއާމީ ެމުއާހަދާތަކުގައިމެ ެ ެ
ޖުންނާއި ެޝަރީޢަތް ެކުރުމާބެހޭ ެބައި ެ
ޙައްޤުތަކާބެހޭ ެއަދި ެޖަ ެ
ހިނގުމަށްފަހުެއުފައްދާެކޯޓުެނުވަތަެއާއްމުެއުޞޫލާެޚިލާފަށްެކަނޑައަޅާ ެފަނޑިޔާރުންގެ ެބެންޗުެޞައްހަެ
ނުތަކުގެ ެހަމަތަކަށް ެބަލާއިރުެ ،އޭގެއިން ެޑެރޮގޭޓްެ
ނުވާނެކަމާއިެ ،މި ެނޯމްއަކީެ ،ބައިނަލްއަޤްއާމީ ެޤަނޫ ެ
)ެ(derogateނުވެވޭނެެނޯމްއެއްކަމެވެެ .
ދެންފަހެ ެއިސްވެ ެފާހަގަ ެކުރެވުނު ެނުގުތާތައް ެއެހެން ެހުރުމާއެކުެ ،މިފަހުން ެހުޅުމާލޭގައިެ
ނޫނުގެ ެދާއިރާގެ ެތެރެއިންެ
ހިންގަމުން ެއަންނަ ެހުޅުމާލޭ ެމެޖިސްޓްރޭޓް ެކޯޓަކީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކޯޓުތަކުގެ ެޤާ ެ
އުފައްދައި ެހިނގަމުން ެއަންނަ ެކޯޓެއްކަމަށް ެއަހުރެންނަށް ެނުފެނުނު ެހިނދު ެއެ ެގޮތުގެ ެމަތިން ެއަހުރެންގެެ
ރަޢުޔުެކަނޑައަޅައިފީމެވެެ ެ.
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