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 ރިޕޯޓް  ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރު 2011 ކޯޓުގެ  ސުޕްރީމް 
  

 :ޓްގެ ފެށުން ރިޕޯ  -1
 

َوالَّصاَلة َوالَّساَلم َعَلي َنِبِينا ُمَحَمٍد َوَعَلي آِلِه  ؛َاْلَحْمُد ِللِه َرِّب اْلَعاَلِمْيَن 

 .َوَصْحِبِه َأْجَمِعْين

ކަތް ހިނގާދިަޔ ގޮތުގެ ިއޖްާމލީ ރިޕޯޓެކެވެ. ވަނަ ައހަރު ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ މަަސއް 2011މިއީ 

މިރިޕޯޓުގައި އަިލއަޅުާވލާފަިއވާ މުޙިއްމު ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި ފާއިތުވި އަަހރު ސުޕްރީމް ކޯުޓގައި ހިންާގފައިވާ މުޙިއްމު 

ނާުކރުމަށްޓަކަިއ ޝަުރޢީ ދާއިާރގެ އިޖްރާއީ ަކންކަން ހަރުދަ ،ޙަރަކާތްތަކާއި، ނިންމުންތަކާއި، ނެރެފައިވާ އަުމރުތަކާއި

ނެރެފަިއވާ ސަރިކއުލާތަކާއި، ާޢއްމު ސިޓީ އަދި ުއޞޫލުތަކާއި، އިދާރީ ގޮތުން ސުޕްީރމް ކޯޓުެގ ހިންގުން ހަުރދަނާުކރުމުެގ 

ދުކޮށްފައިވާ މުޙިއްުމ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބަެޖޓުން ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ގޮތާއި، ޚަރަ، ން ކުރެވުނު ކަންަކމުގެ ިއތުރުންގޮތު

   މެނެެއވެ.ން ހިކަންކަ

 
 ހިންގުން: ކޯޓު  -2

 
ގޮތުގެމަތިން އިންތިޤާލީ  ަވަނ މާއްާދގައިވާ  285 ގެދިވެިހރާއްޭޖގެ ުޖމްޫހރިއްޔާެގ ޤާނޫނުއަާސސީ

ވަނަ  2010ސްޓް އޯގަ 12ދާިއމީ ސުޕްީރމް ކޯޓުގެ މަސައްކަތް ރަސްީމ ސިފައެއްަގއި ފަށާފައިވަނީ ނިމި  ލާމަރުޙަ

ދާއިމީ ސުޕްރީމް ވަނަ މާއްދާަގއިވާ ޮގތުގެ މަތިން  145ެގ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުައސާީސގެ ިދވެިހރާއްޖޭ  ދުވަުހއެވެ. އަދި

ނޑިޔާރުކަުމގެ  2010ގެ ބެންޗް ކޯޓު އޯގަސްޓް މަހުގެ ތެރޭގައި ޢައްޔަންުކރެއްވުާމއި ގުޅިގެން ދިވެިހރާއްޭޖގެ އުއްތަމަ ފަ

ނޑިޔާުރކަމަށް ތިރީގަިއ މަޤާމަށް ައލްުއސްތާޛު އަޙުމަުދ ފާއިޒު ުޙސައިން ައއްޔަންކު ެރވުނެވެ. ދާއިމީ ސުޕްރީްމ ކޯޓުެގ ފަ

  މިދަންނަވާ ބޭފުޅުން ހަމަެޖއްުސނެވެ.
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ނޑިާޔރު  -ހ  އަލްުއސްތާޛު އަޙުމަދު ފާިއޒު ޙުސައިން  އޮނަަރބަލްއުއްތަމަ ފަ

ނޑިޔާރު  -ށ  ަސޢީދު هللا ައްލއުސްތާޛު ޢަބްދު ޮއނަރަބަލްފަ

ނޑިޔާރު  -ނ  ަޢރީފު هللا ޢަބްދު އަްލއުސްތާޛު އޮނަރަަބލްފަ

ނޑިޔާރު  -ރ  ދު މުޙައްމަދު ޙަމީ ައްލއުސްތާޛު ޢަލީ އޮަނރަބަލްފަ

 هللاައްލއުސްތާޛު އާދަމް މުޙަްއމަދު ޢަްބދު އޮނަރަބަލްނޑިޔާރު ފަ -ބ

ނޑިޔާރު  -ޅ  ދީދީ هللا ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދު އޮނަރަަބލްފަ

ނޑިޔާރު  -ކ  ޛު އަޙްމަދު މުޢުަތޞިމް އަދުނާން އަްލއުސްތާ އޮނަރަަބލްފަ

  

 ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލުން:)ށ( 

ކޮށް އިދާރީ އޮނިަގނޑު އަލުން ުމރާޖަޢާޓުެގ ގެން ސުޕްީރމް ކޯުދަވހުން ފެށި ވަނަ 2011މާރޗް  16

 ލު ގެނައުމާ ބެހޭ އަލަށް އެކަށައެޅުނު ުއޞޫލުތަާކއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ދިެވހިރާއްޭޖގެ ސުޕްީރމް ކޯޓުގެ ިހންގުމަށް ބަދަ

ނޑު ާފސްކުުރމާ ގުިޅގެްނ ސުޕްރީްމ ކޯޓުގެ އައު އަދި ިމގޮތުގެ މަތީން ފާސްކޮށްަފއެވެ. ޤަރާެރއްވަނީ  ިއދާީރ ޮއނިގަ

ނޑު އެުކލެވިެގންވަނީ ތިރީގައިިމވާ ގޮތުގެމަތީންނެވެ.   އޮނިގަ

 

ނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީސް  -1  ފަ

 ާނޑިާޔރު އޮނަރަބަލް ައލްއުސްތާޛު އަޙުަމދު ފ  އިޒް ޙުސަިއން ރިޔާސަތު: އުއްތަމަ ފަ

 ުސަޢީދު هللا ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ަފނޑިޔާރު ޮއނަރަބަލް އަްލއުސްތާޛު ޢަބްދ 

 ުޢަރީފު هللا ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ަފނޑިޔާރު ޮއނަރަބަލް އަްލއުސްތާޛު ޢަބްދ 

  ުސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ަފނޑިޔާރު ޮއނަރަބަލް އަްލއުސްތާޛު އަލީ ަޙމީދު މުޙައްަމދ 

 ަهللاްލއުސްތާޛު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ަފނޑިޔާރު ޮއނަރަބަލް އ 

  ުދީދީ هللا ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ަފނޑިޔާރު ޮއނަރަބަލް ޑރ. އަޙުަމދު ޢަބްދ 

  ުއަޙުމަުދ މުޢުތަޞިމް ައދުނާން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ަފނޑިޔާރު ޮއނަރަބަލް އަްލއުސްތާޛ 
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 ވިޜަން މަޖިލިސް ޑި ފަނޑިޔާރުންގެ          

ނޑު މި ޑިވިޜަން ނޑި ގެ މައިގަ ޔާރުްނގެ މަޖިީލހުން ނިންމާ ކަންތައްތައް މަސައްކަތަކީ ފަ

ނޑި ،ވަރު ބަލަމުން ގެްނދިއުާމއިިމން ،ތަންފީޒުކުރެެވމުންދާ ގޮތާއި ޔާރުންގެ ަމޖިީލހުގެ ޮކމެޓީތަކަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ ފަ

 ދިުނން.ތް ފުރިަހމަ ގޮތެއްގައި ފޯރުަވއިއަދި ސެްކރެޓޭރިއެޓްގެ ޚިދުމަ

 

 ޕްލޭނިންގ އެންޑް ޓްރޭނިންގ ޑިވިޜަން ސްޓްރެޓީޖިކް  -2

ޖުޑިަޝރީއަށް ސުްޕރީމް ކޯޓުން ގެންނަން ބޭނުންވާ އިސްލާޙީ  ންގެ ަމސައްކަތަކީ ދިެވހިރާއްޭޖގެޑިވިޜަމި

ނޑިޔާރުންގެ ިމނިވަންކަާމއި  fއެްޕރޮގްާރްމތައް ތަންފީޒުވަމުންާދގޮތް ބެލެހެއްޓުމަށާއި  ،ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ކޯޓުތަކާއި ފަ

ކުރުުމގެ އެންމެ ޤާނޫނުއަާސސީގެ ބެލެިނެވރިކަމާއި ައދި ަޢދުލު އިްނާސފު ޤާިއމް ،ލުކަން ޙިމާޔަތްކުުރާމއިމުސްތަޤިއް 

 އްޔަތުން ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަންތައްތައް ަފނޑިޔާރުންގެ ަމޖިީލހުގެ ަލފާގެ މަތީންކުރުން.އިޘިއިސްަފރާތުގެ ޙަ

 

 އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން ޑިވިޜަން  -3

ނޑައަުޅއްވާ ގެ ފަސުޕްރީމް ކޯޓުމަަސއްކަތަކީ ޑިވިޜަންގެ  މި އުޞޫާލ  ނޑިާޔރުްނގެ މަޖިީލހުން ކަ

ޤައުމުތަކުެގ  ބޭރު ،މަޢުޫލމާތު ބަދަލުކުރުާމއި ،މަތީން، ބައިނަލްއަްޤވާމީ ޖަާމޢަތްތަކުގެ އެހީ ހޯދުާމއިއެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ

ޝަރީއާ މެދު ގުޅުްނ ބަދަހިކޮށް އެއްބާުރލުން ކާ ދިެވހިރާްއޭޖގެ ޖުޑީ ތަބައިނަލްައޤްާވމީ ޖަާމޢަތް ،ޖުޑީޝަރީތަކާއި

 އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަްނޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުމެވެ. 

 

 ޕްރޮޓޮކޯލް ޑިވިޜަން  -4

ނޑިާޔރުންގެ އެޕޮއިންޓްމަންޓްތަކާބެހޭ ކަންތައްތަކާއި،  ،ަފނޑިޔާރާއި މި ޑިވިޜަނަކީ އުއްތަމަ  ފަ

ނޑިާޔރުދަތުރުފުޅުތަކާބެހޭ ކަންތައްތަާކއި،  ންގެ މަިޖލީުހން ބާއްވަވާ ބަްއދަުލވުންތަކާއި، އެބޭބޭފުޅުން ބައިެވރިެވ ފަ

ނޑިޔާާރިއ  ،ވަޑައިގަންނަވާ ޖަްލސާތަކާއި ރަސްމިއްޔާތުތަކާއި ގުޅޭޮގތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކާއި އުއްތަމަ ފަ

ނޑިޔާރުްނގެ ސެކްރެޭޓރިއެޓް މަސައްކަތްތައް ކުރުމަ  .ވިޜަެނކެވެށް ުއފައްާދފައިވާ ޑިފަ
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 ޕްރެސް އެންޑް ޕަބްލިކޭޝަން ޑިވިޜަން  -5

އެކިއެކި  ،މި ޑިވިޜަންގެ މަސައްކަތަކީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ތައްޔާރުކުަރންޖެހޭ ޚަބަރު ތައްޔާރުކުރުމާއި

ނޑިާޔރުން ދަްއކަވާ ވާހަކަފުޅުތަކާއި ޚިޠާބުތަކާއި، ރާއްޖެއާއި ރާްއޖެއިން  ،މުނާސަބާތަކުގައި އުއްތަމަ ަފނޑިޔާރާއި ފަ

 އި ދެްއވާ ބަސްދީގަތުންަތއް ތައްޔާރުކުރުެމވެ.ބޭރުގަ

 

 ކޯޕަރޭޓް މެނޭޖްމަންޓް ސަރވިސަސް ޑިވިޜަން  -6

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ  ،ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މުވަްއޒަފުންާނ ބެހޭ ކަންތައްތަކާއިމި ޑިވިޜަންގެ މަަސއްކަތަކީ 

ސުޕްރީްމ ކޯޓުން ދޭ  ،ނަންެޖހޭ ގުޅުންަތކާއިމަސައްކަތްތައް ިހްނގުމުގަިއ އޮން ،މަސައްކަތްތައް ޭރވުމާބެހޭ ކަްނތައްތަކާއި

 ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުެމވެ. ކޯޕަރޭޓް މެނޭްޖަމންޓް ސަރވިަސސް ޑިވިޜަންގެ ދަށުން އަންނަ ބައިތަކަކީ:

  ިތަްއ މިބައިގެ ަމސައްކަތަކީ މުވަްއޒަފުންނާބެޭހ އެންމެހައި ކަންތައް – ސޯސް މެޭނޖްމަްނޓް ޔުނިޓްހިއުމަން ރ

ބެލެހެއްޓުމާއި، ކޯޓުގެ މުވަްއަޒފުންގެ ޕެންޝަާނއި އިްނޝުައރެންސް ަފދަ ކަންތައްތައް ެބލެހެއްޓުާމއި، ހަަމޖެިހފައިވާ 

އެއްގޮތްާވގޮތުގެމަތިްނ މަޤާމުތަކަށް ީމހުންެވއްދުާމިއ، މުވައްަޒފުންނާެމދު އަޅަްނެޖހޭ ފިަޔވަޅުތައް އެޅުމާއި،  އުޞޫލާ 

ތައްޔާރުކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި،  ކޯޓުގެ ދުވަހު ޔަުއމިއްޔާ  ،ތުެގ ފެންވަރު ވަަޒންކުރުާމއިމުވައްަޒފުންގެ ަމސައްކަ

 މުވައްޒަފުންނަށް ބޭުނންވާނެ ތަްމރީނުތައް ދެނެގަނެ މުވައްޒަފުންަނށް ތަމްރީނުތައް ހޯދައިދިނުމެވެ. 

 ްިހފައިވާ އުޞޫލުތަކާ ެއއްގޮތްވާގޮތުެގ މި ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތަކީ ހަަމޖެ – ބަޖެޓް އެންޑް ޕްރޮޕަޓީ މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓ

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ އަހަރު ިނމުމުގެ ކުރިން ކުރިއަށް އޮތް  ،މަތިން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބަޖެޓާއި އެކައުންޓުތައް ބެލެހެއްޓުމާއި 

ނިޑޔާރުންގެ މަިޖލީުހގެ ލަފާ   ކޯޓުގެ ހަރުުމދަލާއިގެ މަތިން ކަމާބެހޭ ފަރާތަށް ހުށަހެޅުމާއި، ފުޅުއަހަރަށް ލަާފކުރާ ބަޖެޓް ފަ

ކޯޓަށް ހޯދަންޖެހޭ ތަކެތި ހޯދުމުގެ ަމސައްކަތް ކުރުްނ އަދި ކޯޓުގެ މުވައްަޒފުންެގ ، ޢިމާރާތް ރަނގަޅަށް ބެލެެހއްޓުމާއި

 މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ސްޓޭަޝނަރީ އާއި އެހެިނހެން ަފސޭހަަތށް ފޯރުކޮށްދިނުން.

 ްރު ރަނގަޅުކުުރމަށް ިހރާއްޭޖގެ ޖުިޑޝަީރގެ ަތޞައްވު ތަކީ ދިވެއްކަމި ޔުނިޓުެގ މަސަ  – ކޮމިއުނިޭކޝަންސް ުޔނިޓ

 ދިވެިހރާއްޭޖގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުްނ ޙަވާލުކުރާ އެްނމެހާ ަމސައްކަްތތައް ކުރުމެވެ.

 ިޓީގެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، ކޯޓުގެ ސަރވަރ ައދި .ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ އައި – ޓީ ޔުނިޓް.އައ

 ކޯޓުގެ ވެބްސައިޓް ަހދާ ބެލެހެއްޓުަމކީ މި ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތްތަކެވެ.  ،ކަންތައްތައް ބެލެެހއްޓުމާއި ނެޓްވޯކިންގެ
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  ްކޯޓުން އެއްކުރަްނޖެހޭ ތަފާސްހިސާބުތައް ެއއްކޮށް އެަމޢުލޫމާތު ަކމާބެހޭ ަފރާތްތަކަށް  – ސްޓެޓިސްޓިކަލް ރިކޯްޑސް ުޔނިޓ

 ފޯރުކޮށްދީ ެއރިކޯޑްތަށް ބެލެހެްއޓުން.

 ީނޑައަުޅއްވާ މި ކޯޓަށް ބޭނުންވާނޭ ފޮތްތަށް ފަ – ލައިބްރަރ  ،ގޮތެއްގެ މަތިން ހޯދުމާއި ނޑިޔާުރންގެ މަޖިީލހުން ކަ

 ލައިބްރަީރގައިވާ ފޮތްތަށް ތަރުތީބުކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި ޒަމާނީ ަވޞީލަތްތަކަށް އަހުުލވެރި ލައިބްރަރީއެއް ޤާއިމްުކރުން.

 ުނިޓަކީ ސުޕްރީމް ޯކޓުން ނިންމާ މައްަސލަތަކުގެ ފައިލްތައް ަރއްކާތެރިކަާމއެކު މި ޔު – ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަުރީޝފ

 ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރެޭވ ޔުނިޓެކެވެ.

 

 ކޯޓް ސަރވިސަސް ޑިވިޜަން  -7

، ކޯޓް ސަރވިސަސް ޑިވިޜަްނެގ މަސައްކަތަކީ ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ަޝރީޢަތްތަށް ހިންގުމާއި

 ޖެހޭ އިޖުާރއީ ކަންތައްތައް ހިންގާ ބެލެެހއްޓުމެވެ. ތައް ހިންުގމުގައި ަޢމަުލކުރަންމައްަސލަ ލައިގަތުމުަގއާއިމައްަސލަތައް ބަ

 

 ލީގަލް އެފެއާޒް ޑިވިޜަން  -8

ޓުން ލީގަލް ެއފެއާޒް ޑިވިޜަންގެ ަމސައްކަތަކީ ކޯޓަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ ލިޔެކިއުންތައް ތަރުޖަމާުކރުމާއި، ކޯ

ނޑި ކުރަންޖެހޭ ދިާރސާތައް  ާޔރުންގެ މަިޖލީުހގެ ަލފަޔާއި އިުރޝާދުގެ މަތިން ކުރުެމވެ. ފަ
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 )ނ( އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހިނގި ޚާއްސަ ކަންތައްތައް:

    ުނޑ  16 ކޮށް ައލަށް އެކަށައެޅުނު އުޞޫލުތަކާއި ެއއްގޮްތވާ ގޮތުގެ މަތިންމުާރޖަޢާސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިާދރީ އޮިނގަ

ރު މަށް ބަދަލު ެގނައުމާ ބެހޭ ަޤރާދިެވހިރާްއޖޭގެ ސުޕްީރމް ކޯޓުގެ ހިންގު  ވަނަ ދުަވހުން ފެށިގެން 2011މާރޗް 

 ފާސްކުެރވުނެވެ.

    ެފްލާެއއް ގައި  ޚައްސަ ޙަސެޕްޓެމްބަރު 18 ވަނަ އަހަރީ ުދވަސް ފާހަގަ ުކރުމުގެ ގޮތުން 03ސުޕްރީމް ކޯޓުގ

 . އި ވަނީ ބޭއްިވފައެވެޭގގަދަރުބާރު

   ި( 2010-2008ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިްނމުންތައް )"ހިމެނޭ،  ނިންމުންތައް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މިކޯޓުގެ އަހަރީ ދުވަުހގައ

ައދި  އަުމރެވެ. އަދި ރޫލިްނގ، ކުމްޙު ހިމެނެނީ ގައި 1ޮވލިއުމް  ޗާޕްކޮށް ނެރެވުނެވެ. މިފޮތުގެ "2އަދި  1ވޮލިއުމް 

 ޢާއްމު ސިޓީ ައދި ުއޞޫެލވެ. ގައި ިހމެނެނީ ސަރކިއުލރ، 2ވޮލިއުމް 

    ެފަޔަވޯލް އަްޕްގރޭޑް ކުރެވުެނވެ.ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނެޓްވޯކް ސެކިއުރިޓީ ަވރުގަދަުކރުުމގެ ޮގތުން މި ކޯޓުގ 

   2011  ީމް ކޯޓުގެ މީޓިންގް ރޫްމގައި ޯއޑިއޯ ކޮންފަރެްނސް ސިސްަޓމެްއ ޤާއިމްުކރެވުނެވެ.ވަނަ އަހަރު، ސުޕްރ 

   ިުއރިީޓ ވަރުގަަދކުރުުމގެ ގޮތުން ދޮރުަތކުގައި އެކްެސސް ކޮންޓްޯރލް ީރޑަރ ވަނީ ހަުރކުރެިވފައެވެ.ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ސެކ 

   ާމެދު ާއއްުމން ހޭލުންތެރިުކރުމުގެ ގޮތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ަފރާތުން ޢަަމީލ މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ  ޝަރުޢީ ދާއިރާއ

 އް ތިރީގައި ެއވަނީއެވެ.ރާމްތަލެވޭ ޕްރޮގް ކުރެވިަފއެވެ. ިމގޮތުން ފާހަަގކޮށް

 ޫެކމްޕެއިން "ޑިޑް ޔޫ ނޯ"ޒާމްކުރެއްވި . އެން. ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން އިްނތިޔ 

ނޮވެމްބަރ  24ޔޫ. އެން.ޑީ. ޕީގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކުރެއްވި މި ކެމްޕެއިން ކުރިއަށް ގެންދެިވފައިވަނީ 

ނޑު ސަރަޙައްދު  2011 ގައެވެ. އަދި ިމ ކެމްޕެއިން ހުޅުްއވާެދއްވައި ވީ ުހކުރު ދުވަުހގެ ަހވީރު ައދި ރޭަގނޑު ރާުޅގަ

ނޑިޔާރު އޮަނރަބަލް ައލްުއސްތާޛު އަޙުމަދު ފާއިޒް ޙުަސއިންއެވެ. މި ެކމްޕެއިންގަިއ  ޝަަރފުވެރިކޮްށދެއްވީ އުއްތަަމ ފަ

ނެވެ. ައިދ ފޯރުކޮށްދެވު  ށްނަ ންލޫމާތު ޢާއްމުތަނުން ސުޕްީރމް ޯކޓާއިބެހޭ މަޢު ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ ސްޓޯްލއެއް ހަދައި އެ

ެދވަނަ  ޕެއިްނގައި މި ކޯޓުން ބައިވެރިވިމިކަމުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ުހރިހާ މުަވއްޒަފުން ބައިެވރިެވފަިއވެއެވެ. މިއީ މިކެމް

 ފަހަެރވެ. 

  ްޒާމްކުރެްއވި ޔޫތް ލީޑަރޝިޕް ޕްރޮގްާރމް އިންތިޑިމޮކްރަސީ ހައުްސގެ ފަރާތުނ 

ކުދިން  40 ގައި ޔޫތް ލީޑަރޝިޕް ޕްރޮްގރާމްެރއްވި ޑިމޮކްރަީސ ހަުއސްގެ ފަރާުތން އިންތިޒާމްކު

  ޓުގައެވެ. މި ޕްރޮްގރާމްގެވީ އާދިއްތަ ދުަވހު ސުޕްީރމް ކޯ  2011ނޮވެމްބަރ  27ބައިވެރިވިެއވެ. މި ޕްރޮްގރާމް ޭބއްވުނީ 



  8 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓުގެ                                                        3122 -އަހަރު ރިޕޯރޓް

 

ެސޝަނެްއވެްސ  ކަށް ޖަާވބު ދިނުމުގެދިުނމާއި، ކުދިންގެ ުސވާލުތަ މަުޢލޫމާތު ކޯޓާއި ބެހޭ ބައިވެރިންނަށް ސުޕްރީމް

 ދެވަަނ ފަހަެރވެ.  ގްރާްމަގއި މި ކޯޓުން ބައިވެރިވިހިމެނުނެވެ. މިއީ މިޕްރޮ 

 މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރީއަށް އައި ބަދަލު: -)ރ(

ގެ ނިޔަލަށް  2011
މުވައްޒަފުން 
ހަމަޖެހިފައިވާ 

 އަދަދު 

ގައި  2011
ބަދަލުގެނެވުނު 

 އަދަދު މަޤާމުތަކުގެ 

ފެށުނު  2011
 މުތަކުގެ މަޤާ  އިރުއޮތް 

 އަދަދު 
 # މަޤާމް 

 1 ޖެެނރަލް  ސެކްރެޓަރީ 1 0 1
 2 ަރޖިސްޓްަރރ ސީނިއަރ 1 1 0
 3 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ކޯޓު 1 1 0
 4 ރަިޖސްޓްރަރ އެސިސްޓެންޓް 1 1 0
 5 ލީގަލް ޮއފިސަރ ޑެޕިއުޓީ 3 0 3
 6 ޑިރެކްޓަރ ޑެޕިއުޓީ 1 0 1
 7 ބަޖެޓް އޮިފސަރ ސީނިއަރ 1 1 0
 8 ލީަގލް އޮިފސަރ ޓެންޓްއެސިސް 4 0 4
 9 ކޭސް ރިޕޯޓަރ 1 0 1

0 1 1 
ކޮންޕިއުޓަރ  އެސިސްޓެންޓް
 ޓެކްނީޝަން 

10 

 11 އޮފިސަރ ބަޖެޓް 1 1 0
 12 ޮއފިަސރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 16 4 12
 13 އޮފިސަރ ޓްރޭނީ  ބަޖެޓް 1 0 1
 14 ޓެކްނީޝަން ޓްރޭނީ  ކޮންޕިއުޓަރ 1 1 0
 15 ކޯޓު އޮފިސަރ 4 1 3
 16 އޮފީސް ެއސިސްޓެންޓް  2 0 2
 17 ޑްރައިވަރ 2 2 0
 18 މަސައްކަތު  2 1 1
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 ސެކްރެޓަރީން ފެށިގެން މަތީގެ މުވައްޒަފުންނަށް އައި ބަދަލު:  –)ބ(

 

 ހަމަޖެއްސެވި މުވައްޒަފުން ގެން މަތީގެ މަޤާމްތަކަށް ސެކްރެޓަރީން ފެށި  (1) 

 މަޖެއްސެވި މުވައްޒަފުން ހަ މަޤާމްތަކަށް  ސެކްރެޓަރީން ފެށިގެން މަތީގެ 

 # ނަން މަޤާމް  ތާރީޚް ވަޒީފާަހމަެޖހުނު

 1 ޣާނިޔާ ޢަބްުދލް ޣަޫފރު  ސެކްރެޓަރީ ޖެެނރަލް  12.07.2011

 2 އާމިނަތު އާސިފާ  ލީަގލް އޮިފސަރ އެސިސްޓަންޓް 19.10.2011

 3 އިަދރު ރައުފާ ޚަ ލީަގލް އޮިފސަރ އެސިސްޓަންޓް 19.10.2011

 4 މް ޙިއާސިޔަތު އިބްރާ އޮފިސަރ ބަޖެޓް 08.06.2011

 5 އަޙްމަދު އަންަވރު  ޮއފިަސރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 16.02.2011

 6 މަރްޔަމް ޝާނީ  ޮއފިަސރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 19.01.2011

 7 ޝްމާ ޙަސަން ޙަ ޮއފިަސރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 19.01.2011

 8 ސައުސަން ޝަީރފް  ޮއފިަސރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 19.01.2011

 9 މަރިޔަމް ޝަފީނާ  ޮއފިަސރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 19.01.2011

 10 ފާޠިމަތު މުސްިލފާ  ޮއފިަސރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 19.01.2011

 11 މިދު އިޙުސާނާ ޙާ ޮއފިަސރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 23.01.2011

 12 ީމލް ހަމޫސާ  ޮއފިަސރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 05.07.2011

 13 އައިޝަތު ިފރުޒާ  ޮއފިަސރ ވްއެޑްމިނިސްޓްރޭޓި 20.07.2011
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 ރެވުނު ބަދަލުކު ން ން ފެށިގެން މަތީގެ މަޤާމްތަކު ( ސެކްރެޓަރީ 2)

 

 

ސަބަބުތަކައްޓަކައި ވަކިކުރެވުނު  އަމިއްލައަށް އެދިގެން އަދި އެހެނިހެން މަތީގެ މަޤާމްތަކުން ( ސެކްރެޓަރީން ފެށިގެން 3)

 މުވައްޒަފުން 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ވޭ މުވައްޒަފުން:ހުގެ މަސައްކަތުގައި ފާހަގަކުރެ އޮފީ -)ޅ(

 ސައްކަތްތަްއ ހިންގާ ބެލެެހއްޓުމުގައި ަވރަށް ގިނަ އެކުަލވާލާިއުރ، މި ކޯޓުގެ މަ މިފަދަ ރިޕޯޓެއް

ން އެއީ އެްއވެސް ފަރާތްތަކެއްގެ ެއހީތެރިކަމާިއ ެއއްބާރުލުން ލިބިގެން މެުނވީ މި މަސައްކަތް ިމގޮތަށް ފުރިަހމަ ުނކުރެވޭނެކަ

  ،ކަތްތައް ހީވާގިަކމާއިކެވެ. ެއެހންކަމުން މިކޯޓުގެ ަމސައްއޮޅުމެއް ނެތި ސާފުކޮށް ފެންަނން އޮންނާނެ ޙަޤީޤަތެ

 ެރވުނު ބަަދލުކު ންމަޤާމްތަކު ސެކްރެޓަރީން ފެށިެގން މަތީގެ

 # ނަން މަޤާމް  ތާރީޚް ވަޒީފާބަަދލުކުެރވުނު

 1 އައިޝަތު ރިޒްނާ  ސީނިއަރ ަރޖިސްޓްަރރ 21.09.2011

 2 މުހައްަމދު ަސޢީދު  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ކޯޓު 23.06.2011

 3 ބަދްރިއްޔާ މޫސާ  ބަޖެޓް އޮިފސަރ ސީނިއަރ 21.09.2011

 4 އިސްމާިޢލް ާފރިޝް  ކޮންޕިއުޓަރ ޓެްކނީޝަން  އެސިސްޓެންޓް 21.09.2011

އަމިއްަލއަށް އެދިގެން އަދި އެހެިނހެން ސަބަބުތަކައްޓަކައި މަޤާމްތަކުން  ސެކްރެޓަރީން ފެށިގެން މަތީގެ 

 މުވައްަޒފުން  ވަކިކުރެވުނު

 # ނަން މަޤާމް  ތާރީޚް ވަކިކުެރވުނުއިން ވަޒީފާ

 1 ޠިމަތު ލަޠީފް ފާ އެސިސްޓަންޓް ރަިޖސްޓްރަރ 15.09.2011

 2 ބުޝްރާ މުޙައްަމދު  ޮއފިަސރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 23.06.2011

 3 އާސިޔަތު އާދިލާ  ޮއފިަސރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 17.11.2011

 4 ފާޠިމަތު ޝިމްޔާ  ޮއފިަސރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 25.11.2011

 5 ފާޠިމަތު މުސްިލފާ  ޮއފިަސރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 14.11.2011
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އެއްބާުރލުން ވަރަށް  ،މުވައްަޒފުންގެ އެހީތެރިަކމާއި ްނެމހާތެރިަކމާއިއެކު ުކރަްއވަމުންގެްނދެވި ކޯޓުގެ އެއިޚްލާޞް

ކޮށްފައިވަނީ ވަރަްށ ޖުްމލަގޮތެއްަގއި މަަސއްކަތް  ބިަފއިވާކަްނ ފާހަަގކުރަެމވެ. ުހރިހާ މުވައްަޒފުންވެސްފުރިަހމަގޮތެއްަގއި ލި

 ނގަޅަށްކަމަށް ދަންނަވަެމވެ.އިޚްާލޞްތެރިަކމާއެކު ވަރަށް ރަ ފަރުވާތެރިަކމާއި

 އެކިއެކި ޕްރޮޖެކްޓްތައް: -3

ށް ހިްނގާ އެކިއެކި ަމްޝރޫޢުތައް ަޢަމލީ ގޮތުން ާދއިރާއަށް އަާމޒުކޮ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަރާތުން ަޝރުޢީ

ހިންގަވަނީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮްފ ޖުޑީޝަލް އެޑްމިިނސްޓްޭރޝަނުން ކަމަށްވާތީ ޢަމަލީ ގޮތުން މި ކޯޓުން އެއްވެސް 

 ހިންާގފައިުނވެއެވެ. ޕްރޮޖެކްޓެއް

 އެކިއެކި އެގްރިމެންޓްތައް: -4

 އަކާއިއެކުސް ޤައުަމކާެއކު ނުވަތަ އެއްވެސް ޖަްމޢިއްޔާ މި ކޯޓުން މި އަހަރުގެ ތެޭރަގއި ބޭރުގެ އެއްވެ

 އެއް ނުެވއެވެ.ކުރެިވފަގްރީެމންޓެއްގައި ޮސއިއެ އެއްވެސް 

 ބޭރުގެ އެހީ: -5

މި އަހަުރގެ ތެރޭަގއި ބޭރުގެ އެއްެވސް ަޤއުމަުކން ނުވަތަ އެއްވެސް ޖަމްިޢްއޔާއާއަކުން  މި ކޯޓަށް

 އެއްވެސް ެއހީއެއް ލިބިފައެއް ުނވެއެވެ.

 އް ށަހެޅުނު މައްސަލަތަވަނަ އަހަރު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހު  2011

 

 

 

 

 

 

 # ތަފްޞީލު  އަދަދު 

 1 މައްަސލަ ހުށަހެޅުުމގެ ހުްއދައަްށ އެދި ހުށަހެޅުނު ަމއްސަލަ  94

 2 ހުއްދަ ެދވުނު މަްއސަލަ  60

 3 ހުއްދަ ުނދެވުނު މަްއސަަލއިގެ އަދަދު  27

ނަޑއަޅާފަިއނުވާ މައްަސލަ  ވަކި 07  4 ގޮތެއް އަދި ކަ
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 ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތަފްޞީލް 

 އަދަދު  ތަފްޞީލު  #

 10 ހުއްދައަށް ެއދުނު ދުސްތޫރީ މަްއސަލަ  1

 ހުއްދައަށް ެއދުނު އިސްތިޢުާނުފ މައްސަލަ  2

43 
 33 މަދަނީ މަްއސަލަ  ހ 

 08 މަްއސަލަތައް  ޖިނާއީ ށ

 02 ަމއްަސލަ  ޢާއިލީ ނ

 41 ހުއްދައަށް ެއދުނު އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުުމގެ ަޝރުޠާބެހޭ މަްއސަލަ  4
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 :އް ށެހެޅުނު މައްސަލަތަ ވަނަ އަހަރު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހު  2011

 # ތަފްޞީލު  އަދަދު 

 1 ހުށަހެޅުނު މައްަސލަ  49

 2 ނިމުނު މައްަސލަ  56

 3 ނުނިމި ހުރި ަމއްަސލަ  30

 

 

 

 އަދަދު  ތަފްޞީލު  #

 04 ދުސްތޫރީ މަްއސަލަ  4

 25 އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ަޝރުޠާއިބެހޭ މައްަސލަ  5

 އިސްތިޢުނާފު  ުކރުމުގެ މައްަސލަ  6

20 
 13 މަދަނީ މަްއސަލަ  ހ 

 05 މަްއސަލަތައް  ޖިނާއީ ށ

 02 ަމއްަސލަ  ޢާއިލީ ނ
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 ވަނަ އަހަރު ވަކީލުންގެ ދަފްތަރުގައި ހިމެނުނު ބޭފުޅުން: 2011

 ވަީކލަކު ިހމެނިަފއިވެއެވެ. 18ވަނަ އަަހރު ސުޕްީރމް ކޯޓުގައި ވަކާލާތު ުކރުމުގެ ދަްފތަރުގައި  2011

 ގައި ހިމެިނފައިެވއެވެ.ަވކީލުން ސުްޕރީްމ ކޯޓުގައި ވަކާލާތުކުުރމުގެ ަދްފތަރު 60 އަދި މިައހަރު ނިމުނު އިރު އެުކ ޖުމްލަ

 

 ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި ފާހަގަކުރެވޭ މައްސަލަތައް 

 ޤަޟިއްޔާ  A/24-2009/SCސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ރަތްވިނަ  މި މައްަސލައަކީ ޯމލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރވިްސގެ ބެލުމުގެ ަދށުން ބަންދުކޮށްފައިހުރި، މ.

ވަނަ ދުަވހު މަރުެވފައިުވމުގައި ޯމލްޑިވްްސ  2005މާރޗް  09ތެރޭގައި މުޢާވިޔަތު މަޙުމޫދު، ކ.ދޫނިޫދގައިވާ ގޮޅީގެ 

ޕޮލިސް ަސރިވސްގެ އިޙުމާލު އޮތްކަމަށްބުނެ، މިމަރުެގ ޒިންާމ މޯލްިޑވްސް ޮޕލިސް ސަރިވސްއިން ނަަގއި ަމރުގެ ަބދަުލ 

ނޑައަޅަިއދިނުމަށް ެއދި މުޢާވިޔަތު މަުޙމޫދުެގ ވާރިޘުންަނށް މޯލްޑިްވސް ޕޮިލސް ަސރިވސްގެ ފަރާތުން ދޭްނޖެހޭނެ  ކަމަްށ ކަ

 ހިއުމަން ަރއިޓްސް ކޮިމޝަން އޮފް ދަ ޯމލްޑިްވސް އިން ކުރި ދަޢުާވއެކެވެ.

މި މައްަސލައިގައި ޖިނާއީ ުކށެއްގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަަދލު ހޯުދމަށް ކުރާ ދަޢުވާތަްއ 

ގޮތުން ދިވެހިރާްއޖޭގެ ަޝރުޢީ އަދި ޤާޫނނީ ނިޒާުމ ކުރެވޭނެ ޙާލަތްތައް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އެ

ބިނާވެފައިާވގޮތުގެ މައްޗަށް ބަާލއިރު، މުޖުތަަމޢުގެ ައފުާރދުންެގ އިންފިާރދީ ޙައްޤުތަކުގެ މައްަޗށް ދަޢުވާކުެރވޭނީ ަހމައެކަިނ 

 ގެ ގޮތުން ލިބޭ ގެއްުލމުގެ ބަދަުލގެ ލްކުރާ ަފރާތަށްކަމަށާއި، ިޖނާއީ ކުށެއްގެ ނަތީޖާއެއްރާތަކަށް ނުވަތަ އެފަރާތް ަތމްޘީއެފަ
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މައްޗަށް މަދަީނގޮތުން  ަދޢުވާ އުފުުލމުގެ ޙަްއޤު ބިނާވާންވާީނ ޖިނާއީ ކުށުގެ ދަޢުާވގެ ަމއްޗަށްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެެއވެ. 

ޢުވާުކރާ ފަރާތަށް އަދި އެންެމހައި ޤާނޫނީ ނިާޒުމތަކުގައި، ކޯޓުތަކުން ދަޢުވާ ބަލައިގަތުމުގެ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރޭގައި ދަ 

ދަޢުވާުކރުުމގެ ަމސްލަޙަތު އޮުތމުގެ އިތުރުްނ ަދޢުވާކުުރމުގެ ޙައިޞިއްޔަތު އޮތް ަފރާތަކަށް ވާންެޖހޭކަމަށްވީނަަމވެސް، 

މަޢުޫޟއީގޮތުން ަދޢުވާުކރުމުެގ ޙައްޤު ނެތް ފަރާތްތަކަށްވެސް އަސާސީ ޙަްއޤުތަކުން ަމޙްރޫމްކުރެިވފައިވާ ޖަާމޢަތެއްެގ 

ަދޢުވާ އުުފލުުމގެ ބާރު މައްަސަލއިގެ އެއްެވސް މަްސލަޙަތެއްނެތް ޢާންމު މަްސލަޙަތަށްޓަކައި  ،ިއދިނުމަށްޓަކައިޙައްޤު ހޯދަ

 މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިގެންވާކަން މި ަމއްަސލާގައި ާފހަގަކުަރއްވާަފއިވެެއވެ. 

އްޤެްއ ނިގުޅަިއގަނެވިްއޖެކަމުެގ މީގެ އިތުރުން އިންސާނީ ޙަްއޤުތަކާބެހޭ ކޮިމޝަންތަކަށް އިްނސާނީ ޙަ

ޝަކުވާެއއް ފަރުެދއްގެ ފަރާުތން ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ، ޖުްމލަ ގޮތެއްގައި ޢަަމލުކުރާ ގޮތަކީ، އެަފދަ ޝަކުވާެއއް ބަލައި 

 ތަޙްޤީޤްކޮށް ކަމާބެހޭ އޮތޯރިޓީތަކަށް ހުށަހަޅައި، އިންސާނީ ޙައްޤު ނިގުޅައިގަެނވުމުގެ ނަީތޖާއެއްގެ ގޮތުން ގެްއލުންވީ 

ފަރާތަށް ބަދަލު ޯހދަިއދިނުމަށްޓަކައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮްށދިުނންކަމަށްވާއިރު، ުމޢާވިޔަތު މަްޙމޫދުގެ މަރުގެ ބަަދލު އޭާނގެ 

ވާރިޘުންނަށް ހޯދައިދިުނމަށް ޝަީރޢަތަށް ދިއުމަކީ، ހިޔުމަްނ ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ަދ މޯލްޑިވްސްއަށް ލިބިގެންނުވާ 

 ންަކމަށް ިމ މައްސަަލއިގައި ަކނޑައަޅުއްާވފައިވެެއވެ.ޙައްޤަކަށް ދަޢުާވކުރު

 

 އިސްތިޝާރީ ލަފާ  AD/28-2010/SCސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

މިއީ ރައްޔިތުންެގ މަިޖލީހަްށ ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހުގެ ކޮމެޓީައކަށް ޙާޟިރުުވަމށް އަންގާ 

ސަރުކާާރއި، ދަުއލަތުގެ އެްނމެހައި މުއަްއސަސާތަކުގަިއ ، އެންގުންތަކާމެުދ ދިެވހިރާްއޖޭެގ ސަާލމަތީ ޚިދުމަތްތަކާއި

ގައި އޮތް  2010ނޮެވމްބަރ  22މަސައްކަތްކުރާ ީމހުންނާއި ައމިއްލަ ފަުރދުން ޢަަމލުކުަރްނޖެހޭނެ ގޮތަކާމެދު، 

ތުގެމަތިން ވަަނ މާއްާދގައިވާ ގޮ 95ވަަނ ޖަްލސާަގއި، ޤާނޫނުައސާސީގެ  15ވަަނ ދައުުރގެ  3ރައްޔިތުންގެ ަމޖިީލހުގެ 

ރައްޔިތުންގެ ަމޖިީލހުން ާފސްޮކށްފައިވާ ަޤރާރުން، ދިެވހިރާްއޭޖގެ ސުޕްރީްމ ކޯޓުގެ ަލފައެްއ ހޯދުމަށް ެއދި ަރއްޔިތުންގެ 

 މަޖިީލހުން ހުށަހަުޅމުން ބެލިފަިއވާ މައްަސލައެެކވެ. 

ން ފެށުނު ވަނަ ައހަރުަގއި، ދިވެިހރާއްޭޖގައި ަޢމަުލކުރަ  2008މި މައްަސލަ ބެްއލެވުުމގައި، 

ދިވެިހރާއްޭޖގެ ުޖމްހޫިރއްޔާގެ ާޤނޫނުއަސާސިއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ޤާނޫނުއަާސސީގަިއ ދިެވހިާރއްޭޖގެ ަސލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުން 

ދިވެިހރާއްޭޖގެ އަމިއްލަ ެވރިަކން ރައްކާތެރިކޮށް ޤާނޫނުއަާސސީއާއި ދީިމޤްރާޠީ މުއައްަސސާތައް ޙިމާޔަތްކޮށް ޤާނޫނު 

ވަނަ މާްއދާގަިއވާ ަފދައިން  238ކަމަށް ބަާޔންވެފައިާވކަން ާފހަގަކޮްށފައިވެެއވެ. ޤާނޫުނއަސާީސގެ ދަމަަހއްޓަން ޖެހޭނެ 

   ދިެވހިރާްއޖޭގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުން ަމސަްއކަތް ކުރަންވާނި އަދި އެތަންތަުނން ހިނގާ ުހރިހާަކމެއް ހިްނގަްނވާނި

 



  16 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓުގެ                                                        3122 -އަހަރު ރިޕޯރޓް

ވަަނ  239ރީަވނިވި ޮގތެއްގައިކަމަށް ފާަހގަކުަރއްވާ ާޤނޫނުއަސާީސގެ އެްއގޮތްވާ ޮގތުގެމަތީން، ޖަވާބުދާ ޤާނޫނުއަާސސީއާ

މާއްދާެގ ދަށުން ސަާލމަތީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ަމއްޗަށް ރައްޔިުތންގެ މަިޖލީުހގެ ބާުރ ހިންޭގނެކަމަށް ބަޔާންކުރައްވާ، ެއ 

ަމށް ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ ވަނަ މާްއދާެގ ދަށުން ސަލާމަތީ ޚިުދމަތްތައް ހިނގާ ުނހިނގާގޮތް ބެލު  241ޤާނޫނުގެ 

ނޑައެޅި ބަޔާންވެގެންީވހިނދު، ވަޒީރުންގެ މަިޖލީހުގެ މެންަބރުންގެ އިތުރުން ސަރުާކރުގެ  ކޮމެޓީއެއް އޮންނަންވާނެަކމަށް ކަ

އެހެންެވސް މަޤާެމއްގައި ުހިރ މީހަކު ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހަށް ހާިޟރުވުމަށާއި އެީމަހކު އަދާކުރާ ޒިންމާތަކާއި 

ނަޑއަޅާ ގޮތެއްގެމަތީން އެމީހަކާ ުކރެވޭ ސުާވލުތަކަށް ތެދުބަހުން މަސްއޫ  ލިއްޔަތުތަކާ ގުޅޭގޮތުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހުން ކަ

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ބޭނުންވާ ކޮންެމ ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުމަށް ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުން އެީމހަކަށް ، ޖަވާބުދިނުމަށާއި

ވަނަ މާްއދާެގ )ހ( ގައި  ަޞރީހަ ނައްޞުން އެނގެން އޮތްކަން  98ސީގެ އެންގިދާނެަކމަށް ޤާނޫނުައސާ 

 ފާހަގަުކރެއްިވއެވެ.

އެހެންކަމުން ދިވެިހރާއްޭޖގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތައް އެުކެލވިގެންވަނީ ިސފައިންާނއި ުފލުހުންގެ 

ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ލީުހެގ ސަލާމަތީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ މަޖި ،މައްޗަށްކަން އެނގެންއޮތުމާއެކު 

ރުވުމަށް އަންާގ އެންގުންތަކާމެދު، ސަރުާކރާއި، ދައުލަތުގެ މުއަްއސަސާތަކުގަިއ މަސައްކަތްކުރާ މީހުންާނއި ކޮމިޓީއަށް ޙާޟި

މެ ދިވެިހރާއްޭޖގެ ަސލާމަތީ ޚިދުަމތްތަކުގައި ހިމެނޭ ޯމލްޑިްވްސ ނޭޝަނަލް ިޑފެންސް ފޯްސެގ މަޤާމެްއގައި ހުރި ކޮން

ޭޖގެ ުޖމްހުިރއްޔާެގ މީހަކާއި، މޯލްިޑވަސް ޮޕލިސް ސަރިވސްގެ ަމޤާެމއްގައި ހުރި ކޮންމެ ީމހަކުމެ ޢަަމލުކުުރމަކީ ދިވެިހރާއް

ޤާނޫނުއަާސސީން ލާޒިމްުކރާ ކަމެއްކަުމގައި ދިވެިހރާއްޭޖގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ އެންެމހާ ަފނޑިޔާރުންގެ އިއްތިާފޤުން 

ނޑައެޅުނެވެ.  ކަ

 

 ޤަޟިއްޔާ  C/24-2011/SCޓުގެ ނަންބަރު ސުޕްރީމް ކޯ

)ލޯކަލް ކަުއންސިލްތަކުގެ  އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު( ގެ  2010/10މި ޤަޟިއްާޔއަކީ ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

ވަނަ ާމއްދާަގއި ޯލކަލް ަކއުންސިލްތަކުެގ އިންތިޚާބުގައި، ކައުންސިަލކަށް އިާދރީ ދާިއރާައކުން ނުވަތަ ރަށަކުން ުނވަތަ  18

ޖަހާފައި އޮންނަ ކޮންމެ  ދިމާގައި ރަނގަޅު ާފަހގަ ންތިޚާބުކުރަންޖެހޭ ޢަދަދަށްުވރެ މަދު ކެންޑިޑޭޓުްނގެ ނަމާއަވަށަކުން އި

ނޑައަޅާފަިއ  ނޑައަޅަިއދިނުމަށާއި އޮންނަ އޮތުަމކީ ޤާނޫނުައސާސީއާ ވޯޓަކީ ބާޠިލު ވޯޓެއްކަމަށް ކަ ، ޚިލާފުަކމަށް ކަ

ބާޠިލުކޮށް، އިންތިޚާބުކުރަންޖެހޭ ޢަދަދަށްުވެރ މަދު ކެންިޑޑޭޓުންގެ ނަާމ  ޚިލާފުވާ މިންވަރު  އެމާއްާދއިން ޤާޫނނުއަާސސީއާ

 ވަނަ މާއްާދގެ  18ދިމާގައި ރަނގަޅު ާފހަގަ ަޖހާަފއިވާ ވޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން ލޯަކްލ ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނުގެ 
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ނޑައަަޅއިދި  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  143ނުމަށް އެދި ޤާޫނނުއަާސީސގެ ދަށުން ބާޠިލުކޮށްފައިވާ ވޯޓުތައް ޞައްޙަވާނެކަމަށް ކަ

 ގެ ދަށުން ހުށަހެޅުމުން ބެިލފަިއވާ ދުސްތޫރީ ަމއްަސލައެކެވެ. 

އަަހރުން މަތީެގ ކޮންމެ  18ގޮުތގެމަތިން  ވަނަ ާމއްާދގައިވާ 26މިމައްަސލަިއގައި ޤާޫނނުއަާސީސގެ 

ންމެ މުޖްތަމަޢެއްގަިއވެސް އިންތިޚާބުގެ ޙައްޤަކީ ޤާނޫނުން ރައްޔިތަކަށް ވޯޓުލުމުގެ ޙައްުޤ ލިބިދީފައިވާަކމަށާއި، ކޮ

ނޑައެޅިގެން ބަާޔންވެގެންވާ ގޮތުެގމަތިން ބޭނުންކުރެވޭ ޙައްޤެްއކަމަށާއި،  އިންތިޒާމްކުރާ، އަދި ާޤޫނނުގައި ކަ

ތަންފީޒީ ަޤރާރުތައް  ،އިޤަވާިއދުތަކާ ،ޤާނޫނުއަާސސީގެ ސުޕްރިމަީސެގ މަބްދައުގެ ދަށުން ދަުއލަތުގެ އެންމެހައި ޤާނޫނުތަކާއި

ލޯކަލް ކައުްނސިލްތަކުެގ ، ބައްޓަންވެގެންވާނީ ޤާނޫުނއަާސސީގެ ނަްއޞުތަކާއި ޚިލާފުުނވާގޮތުގެމަތީން ކަމުަގއިވާތީއާއި

އިންތިޚާބުގައި ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދީފަިއވާ މަްނދޫބުން އިޚްތިޔާރުކުރުުމގެ ޙައްުޤ ލޯަކލް ަކއުންސިލްތަކުެގ  އިންތިޚާބުެގ 

ނޑައެޅިފަިއވާ މިްނވަރަށް ިހެފހެއްޓުމުގެ ވިސްުނމެއްކަުމގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޙުތިމާަލކީ  18ނޫނުގެ ޤާ ވަނަ މާއްާދއިން ކަ

ނޑައެޅިފަިއާވ މެންބަރުންގެ ަޢދަދަށް ވޯޓު ިދނުން ވޯޓުދޭ މީހުްނގެ މައްޗަށް ލާޒިމުނުާވނަމަ އެާދއިރާއިން  އެ ދާއިރާައކަށް ކަ

މެންބަރުްނ ނުހޮވުމުގެ ފުުރޞަތަކީ ވަަރށް ނާދިރު އިޙުތިމާލެއްަކމަށްވާތީ، ލޯކަލް ކައުންިސލްތަކުެގ  ހޮވަންެޖހޭ ޢަަދދަށް

ވަަނ މާއްދާަގއި ލޯަކލް ކައުންިސްލތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި ކައުންިސލަކަށް އެދާިއރާއަކުން ނުވަތަ  18އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނުގެ 

ޖެހޭ ޢަަދދަށްވުރެ ަމދު ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަމާ ިދމާގަިއ ރަނގަޅު ފާަހގަ ޖަާހފަިއ ރަށަކުން ނުވަތަ އަވަށަކުން އިންތިޚާބުކުރަން

ނޑައަޅާފައި ޮއންނަ އޮތުމަކީ ޤާނޫނުއަ އޮންނަ ކޮންމެ ވޯޓަކީ ބާޠިލު  ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(އާ  26ސާީސެގ ވޯޓެއްކަމަށް ކަ

ނޑައެުޅމެއްކަމަށް ސުްޕރީމް ކޯޓުން ނިންމެިވއެވެ.   ޚިލާފު ކަ

 

 ޤަޟިއްޔާ  C/46-2011/SCގެ ނަންބަރު ސުޕްރީމް ކޯޓު

މިމައްަސލައަކީ ަރއްޔިތުންގެ މަޖިީލހުގެ މެންބަރު އިްސމާީޢލް ޢަބްދުލްޙަީމދުގެ މައްޗަށް ކްރިމިަނލް 

މަސްުދވަުހގެ  6އަހަރާއި  1ޤަިޟއްޔާއިން ޖިާނީއ ކުށެއް ކުރިކަން ސާބިތުވެ  Cr-C/2010/567ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ކްރިިމނަލް ކޯޓުން ުކރި ޙުކުމާިއ ުގޅިގެން ރައްޔިތުންެގ މަިޖލީުހަގއި އިްސމާީޢލް ޢަބްުދލްޙަީމދު މުއްދަތަށް އަުރވާލުމަށް 

ނޑައަޅަިއދިނުމަށް ެއދި  ނޑި ހުސްވެްއޖެތޯ ނުވަތަ ނޫންޯތ ކަ ފުރަމުްނއައި ޮގނޑި ުހސްެވއްޖެކަމަށް ބުނެ، ެއގޮ

 ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްަސަލއެކެވެ. ވަނަ މާްއދާގެ ދަށުން ިދވެހިާރއްޖޭގެ ސުޕްރީމް 74ޤާނޫނުއަާސސީގެ 

މައްަސލައިގައި ފާަހގަކުރަްއވާަފއިވާ ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، އިޖުރާއީ ުއޫޞލުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިުރ 

އިލެކްޝަްނސް ކޮިމޝަން  ،މިފަދަ ަމއްަސލަތަކުގައި ދަުއާވކުރުމުގެ ޙައިޡިއްޔަތު ލިބިގެްނވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހަށާއި

 އިިވއަސް ާޢންމު ަމޞްލަަޙތުގެ ދައުވާތައް ބަލައިގަތުުމގެ އުޞޫލުތަކަށް ިރޢާޔަތްކޮށް ޢާންމު ފަުރދަކަށްވެސް ކަމުގަ
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ހުށަހެޅިދާނެކަން އެނގެއެވެ. ީމގެ އިތުރުން ދަށު ކޯޓުގެ ޙުކުްމތައް ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުާނުފކޮށް ޠަޢުނުކުރުމުގެ ޙަްއޤާއި، 

، ކޯޓުގަިއ ޠަޢުނުކުުރުމގެ ޙައްޤު ލިބިދީަފއިވުމާއި ފައިވާގޮތުގެ ޞައްޙަކަާމމެދު ސުޕްރީމްހައިކޯޓުގެ ނިްނމުން ތަޠްބީޤުކޮށް

މިއިން ކޮންމެ އިސްތިއުާނފީ މަރުަހލާއެްއގައި އެޙުކުމަށް ބަަދލު އައުުމގެ އިޙްތިމާލު އޮެވާދނެތީ، ޖިނާއީ ކުށެއްކުރިކަން 

ލެވޭނީ އެީމހާގެ މައްޗަށް ސާބިތުވީ ޙުކުމް ނިހާއީ ސާބިތުވެ އެޙުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުންދާ ީމހަކުަކމުގައި ބެ

މިާއއެކު ކޯޓަކުން ޖިނާއީ ކުށެއް ސާބިތުވާކަމަށް ޕާރލަމެންޓް  ގަުކަރއްވާފަިއވެއެވެ. ައދި ހަމަޙުކުމަކަށްވުމުންކަމަށް ާފހަ

އެެމންބަރަކު ޤާނޫނުެގ  މެންބަރެއްގެ މައްޗަށް ޙުކުމެްއ އައުމަށްަފހު އެޙުކުމަށް ބަަދލެއްނަިއސް ެދމިއޮތްހައި ހިނދަކު

ންވާ ބައެއް ކުރިމަތީގައިާވނީ ކުށްވެރިއަކަށްަކމަށާއި، ކުށްވެރިންނަކީ ރައްޔިުތން ތަމްސީލުކުުރމުގެ ޙައްޤު ާޤނޫނީގޮތުން ލިބިގެ

މަިޖލީުހގެ  ،މާއިރުވު ޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތަކަށް ޙާޟިކޮމި  ނޫންކަމާ، ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ ޖަްލސާތަކަށާއި،

ެދމިއޮތްހައި ހިނަދކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހުގެ  ސާބިތުވެފައިވާ ޙުކުމެްއ ޤާއިމުވެސާތަކުަގއި ވޯޓު ދިނުމަކީ ކުށެއް ޖަލް

ނޑައަޅުއްާވފައިެވއެވެ.  މެންބަރަކަށް ލިބިގެންވާ ޙަްއޤެްއ ނޫންކަމަށް ކަ

 

 

 ސިޓީ:އަދި ޢާއްމު  އުޞޫލު ، ސަރކިއުލަރއަމުރު،  ،ވަނަ އަހަރު ނެރެވުނު ރޫލިންގ 2011

 ރޫލިންގ

 ރޫލިންގ RU-SC/2011/01ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ސުޕްރީމް 

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(  40)ާމނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންުކރުުމގެ ޤާނޫނު( ެގ  2011/4ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑިޔާރުަކމަށް ބުނެަފއި އެވަނީ، ހަިއކޯޓާއި ސުްޕރީމް ކޯޓުގެ ަފނޑިޔާރަށެެވ" މިފަަދއިން އޮތް އޮތުމަ"ގައި  ކީ ފަ

ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ގައި "ަފނޑިޔާރުން މާނަކޮށްފަިއވާ ާމނަކުރުން ހަނިވާގޮތަށް އޮތް  274ޤާނޫނުއަާސސީގެ 

ނޑިޔާރުަކމަށް  40ގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާޫނނުއޮތުމަކަށްވާތީ، މާނަކުރުމުގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ފަ

ނޑިޔާ ބުނެފައިއެވަނީ ހަިއކޯޓާއި ސުޕްރީމް  ލު ބައެއްކަމަށާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު ަކމަށް ބުނެފައިވާ ބަޔަކީ ބާޠިންރުކޯޓުގެ ފަ

ދަށުން ވަނަ މާއްދާގެ  30)ދިވެހިާރއްޖޭގެ ިއާދރީ ދާއިރާތައް ލާަމރުކަޒީ ުއޞޫލުން ހިްނގުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ  2010/7

ނިޑޔާރެއްގެ ކުިރމަތީގައި ހުަވއި ބުކުެރވޭ މެންބަރުންނަށް އެމީހުްނެގ މަޤާމާ ޙަވާުލވެވޭނީ ފަ ކައުންސިލްތަކަށް އިންތިޚާ

ނޑިާޔރުންގެ މާނައިަގއި ސުޕްރީމް ކޯޓާއި، ހައިކޯޓުެގ  ކުރުމަށްފަުހގައި ކަމަށް ބުނެފަިއވާއިރު، މިމާްއދާގެ ބޭނުމަށްޓަަކއި ފަ

ނޑިޔާރުންެވސް ިހމެނޭކަމަށް ސުޕްރީމް  ނޑިޔާރުްނގެ އިތުރުން ދަށުޯކޓުތަކުގެ ފަ ނޑިޔާރުްނގެ އިއްތިފާ ފަ ުޤން ކޯޓުގެ ފަ

ނޑައަޅުއްާވފައިެވއެވެ.  ކަ
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މި ރޫލިްނގގައި ފާަހގަކުަރއްވާަފއިވާ ގޮތުގައި، ދިވެިހރާއްޭޖގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާަމރުކަޒީ ުއޞޫލުްނ 

ވަަނ މާއްދާެގ ދަށުން ކައުްނސިްލތަކަށް އިންތިޙާބުކުރެވޭ މެންބަރުންނަށް އެމީހުްނގެ ަމޤާާމ  30ގެ ގެ ޤާނޫނު ހިންގުމު 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ުހވަިއ ކުރުމަށްފަުހގައެވެ. ގައި 1 ިރމަތީގައި، އެ ޤާނޫުނގެ ޖަުދވަލު ނޑިޔާެރއްގެ ކުޙަވާލުވެވޭނީ ފަ

ަކމަށް އްާދގައި ހުވަިއކުރުުމގެ ުއޞޫލުވަަނ މާ 37ގެ ހަމަތައް ބަާޔންކުރުމުެގ ޤާނޫނު  އަދި ާމނަކުރުުމގެ

ހިނދަކު، ހުވަެއއްކުުރން ލާޒިުމވާ ަހމަ ކޮްނެމ  ވާހާބަޔާންކޮށްފަިއނު ވަނީ "ެއހެންގޮތަކަށް ޤާނޫނެްއގައިބުނެފައިއެ

ނޑިޔާެރއްގެ ކުރިމަީތގައެވެ" ިމފަަދއިން ބުނެފައި ޮއތުމާއެކު ހަމަ އެ ޤާނޫނުގެ  ނޑިވަޅެްއގައި، އެހުަވއެއްުކަރންވާނީ ފަ ދަ

ނޑިާޔރު ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ހައިކޯޓާއި ސުްޕރީމް 40 ޔާރަށެެވ" ިމހެން ނޑިކޯުޓގެ ފަ ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގައި "ފަ

ނޑިޔާރުންަކމަށް  274އޮތް ކަމުގައި ވިޔަސް ދިވެިހރާްއޖޭގެ ޖުމްޫހރިއްޔާގެ ޤާނޫުނއަާސސީގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި "ފަ

ިމ  ކަން" ޯކޓާއި، ހައިކޯޓާއި ދަށުކޯޓުތަކުގައި ޝަީރޢަތްކުރުމަށްޓަކައި ޢަްއޔަންކުރާ މީހުން  ބުނެފައި އެވަނީ، ސުޕްީރމް

 ާފހަގަުކރެއްވިެއވެ.  އިރޫލިންގގަ

 

 ރޫލިންގ RU/02-2011/SCސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

)ދިވެހިރާްއޖޭެގ  2010/22ދުަވހު ނެރެވުނު މި ޫރލިންގއަކީ ޤާޫނނު ނަންބަރު  2011މާޗް  14

 ވަނަ މާްއދާގެ ދަށުން ުއފެދިަފއިވާ ުޖޑިަޝލް ކައުްނސިލާއި އަދި ެއކައުންިސލަށް 81ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ނޑައެޅިފަިއވާ މެންޑޭޓްގެ ިއތުރަށް ދި ލް އެޑްިމނިސްޓްޭރޝަނާިއ ގައި ބުނެފައިވާ ޖުިޑޝަވެހިރާްއޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުކަ

ނޑައެިޅފަިއވަނީ، ޢަދުލު އިްނސާފު ޤާިއމްކުރުުމގެ ބާރުގެ އެންެމ  ،އެދާއިާރގެ މެންޑޭޓް ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގައި ކަ

ރާއްޭޖގެ ސުޕްީރމް ކޯޓުން އަދާކުރަްނޖެހޭ މަސްޫއލިްއޔަތުތައް ޤާނޫނުއަސާީސގައިާވ އިސްަފރާތުގެ ޙައިޘިއްޔަތުން ދިވެހި 

ޖުޑިޝަލް ކައުްނސިާލއި  ަގިއވާދވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު، ހުަރސްއެޅޭ ގޮތަށްކަމަށްވާތީގޮތުގެ މަތިން އަދާކުރުމަށް 

ނޑައެޅުމާއެކު ޢަުދުލ ެދ އިދާރާ ންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް ެއޑްމިނިސްޓްޭރޝަނާ އަދި މިޑިޕާޓްމަ ގެ ުދސްތޫރީ ޙައިޘިއްޔަތު ކަ

އިންސާފާ ހަމައަށް ަފސޭަހއިްނ ވާިޞލްވުން ކަށަަވރުކުރުާމިއ، މިނިވަންކަާމއި މުސްަތޤިއްުލކަމާއެކު ަޢދުލު އިންާޞފު 

ުމގެ ަމޤްަޞދުގަިއ ޤާއިމުުކރުމަށް ުހރިނަމަ ހުރި ހުރަެހއް ނައްތާލުާމއެކު މުޅި ޝަުރޢީ ދާިއރާގެ ަމސައްކަތް ހަރުދަާނކުރު

ދިވެިހރާއްޭޖގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ލިބިގެންވާ ޤާނޫނުައސާސީއާިއ ޤާނޫނުތަކުގެ ބެލެނިވެރިަކމުެގ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ދަށުްނ 

 ނެރެފަިއވާ ރޫލިްނގއެެކވެ.

ވަނަ  141އްޔާގެ ޤާނޫނުއަާސސީގެ ރިހޫގޮތުގައި، ދިވެިހރާއްޖޭގެ ުޖމް  މިރޫލިްނގގައި ާފހަގަުކރައްާވފަިއވާ

 މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ސުޕްީރމް ކޯޓަށް ލިބިގެންވާ ޢަްދލު ިއންޞާފު ޤާއިމްުކރުުމގެ ބާރުގެ ސިޔާދަތީ ޙައިޘިއްޔަތަށާ، 
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އަދި ިދވެިހރާއްޭޖގެ ަޢދުލު އިްނޞާފު ޤާއިްމކުރުުމގެ ބާރުެގ ެއންމެ އިްސވެރިކަން މަތިކުރެިވަފއިވާ ަފރާތުގެ ޙައިޘިއްޔަތުން 

ްނޖެހޭ މަސްޫއލިއްޔަތުގެ މަްއޗަށާއި ައދި ދިެވހިރާްއޖޭގެ ުޖމްޫހރިއްާޔގެ ޤާނޫނުައސާސީއާ ިޚލާފު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ުއފުލަ

އެއްޗެްއކަން ިދވެހިރާްއޖޭގެ ޖުމްޫހރިއްޔާެގ  ތަކަީކ އޭގެ ޒާތުަގއިެވސް ބާޠިލުޤާނޫނުތަކާއި ަޤވާިޢދުތަކާއި އުޞޫލު

، ނގެްނ އޮތްހިނދުވަނަ މާްއދާގެ )ހ( އިން އެ 299ވަނަ މާއްާދއާިއ  268ވަނަ މާްއދާއާއި  8ޤާނޫނުއަާސސީގެ 

ދިވެިހރާއްޭޖގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫުނގައި ޖުިޑޝަްލ ކައުްނސިލް ދިވެިހރާއްޭޖގެ ުޖމްހޫިރއްޔާގެ ާޤނޫނުއަސާސީއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، 

މާއްދާގެ )ށ( އާއި  ވަނަ 141އެކުލަާވލުމާބެޭހގޮތުން ހުރި މާްއދާތަކަކީ ދިވެިހރާއްޭޖގެ ޖުްމހޫިރއްޔާގެ ޤާނޫނުައސާީސގެ 

ވަނަ ާމއްދާގެ )ނ( އަދި )ރ( އާ ތަޢާރުޟުުވމުގެ އިތުރަށް ޤާނޫނުައސާސީގައި ަޢދްލު އިްނސާުފ  143ޤާނޫނުއަާސސީގެ 

ޤާއިމްުކރުމުގެ ބާރު އެކުެލިވގެންވާގޮތް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިސްވެ ބުނެވުނު ނައްޞުތަާކއި އެނައްޞުތަކުގެ ރޫޙާއި 

ވަނަ  81ދިވެހިާރއްޖޭގެ ކޯްޓތަކުގެ ޤާނޫނުގެ  ވެ،ފުހޫމްތަކާ ފުށުައރާ މާއްދާތަަކކަށްވާތީޤާނޫނުއަާސސީގެ އަާސސީ މަ 

 87ވަނަ މާއްާދއާއި  86ވަނަ ާމއްދާާއއި  85ވަަނ މާއްާދއާއި  84ވަނަ މާއްާދއާއި  83ަވނަ މާްއދާއާިއ  82މާއްދާާއއި 

ވަނަ މާްއދާގެ ދަށުން  81ނުގެ ިއސްވެބުނެވުުނ ވަނަ ާމއްދާއާ ައދި އެޤާނޫ  89ވަނަ ާމއްދާއާއި  88ވަނަ މާްއދާއާއި 

ނޑައެޅު  ނެވެ.އެކުލަާވލެިވފައިވާ ުޖޑީަޝލް ަކއުންސިލަކީ ބާޠިލް ކަުއންސިެލްއކަމަށް ކަ

އާ ޚިލާފަށް  SC-RU/01/2008އަދި ދިެވހިރާްއޖޭގެ ސުްޕރީްމ ކޯޓުގެ ރޫލިންގ ނަންބަުރ 

ޔާންކޮށްފައިވާ ދިެވހިާރއްޖޭެގ އުރާ ައދި އެ އިދާާރގެ މެންޑޭޓް ބަޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް ެއޑްމިނިސްޓްޭރޝަންގެ ދަ 

 ވަނަ  94ަވނަ މާއްދާއާ އަދި  93ވަނަ މާއްދާއާއި  92ވަނަ މާއްާދއާިއ  91ވަނަ މާއްދާާއއި  90 ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ

ނަޑއަޅައި، ޒުވުުމގެ ބާރު ލިބިގެންުނވާ އޭގެ ޒާތުގަިއވެސް ބާޠިްލ މާއް މާއްދާއަީކ ޤާޫނނީ ގޮތުން ތަްނފީ ދާތަކެއްކަމަށް ކަ

ދިެވހިރާްއޖޭގެ ސުޕްީރމް ކޯޓުގެ ރޫލިންގ ނަންބަުރ ހިނގަމުްނދާނީ  ސްޓްޭރޝަންންޓް އޮފް ޖުޑިަޝލް އެޑްމިނިމަޑިޕާރޓް

2008/SC-RU/01  ާނޑައެޅިފަިއވ ނޑިާޔރުންގެ ގޮތަށްކަމަށް  ގައި ކަ ދިވެިހރާއްޭޖގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ އެންމެހައި ފަ

ނޑައެޅުނެވެ.އިއްތިފާޤުން   ކަ

 

 މުހިއްމު އަމުރުތައް 

 އަމުރު  CJ/02-2011/SCސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ވަނަ ާމއްދާއާއި،  16ވަނަ މާއްދާއާއި،  8ވަނަ މާްއދާއާއި،  7ދިވެހި ުޖމްޫހރިއްޔާގެ ާޤނޫނުައސާސީގެ 

 9ޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އާއި، ދިވެިހރާއް  145ވަނަ މާއްދާާއއި،  144ވަނަ މާއްދާއާއި،  141

 ( ގެ "ބެލެނިެވރިކަމުގެ 2010މާރޗް  21) SC/2010/01ވަނަ މާއްާދގެ )ޅ( އަދި ސުޕްީރމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 
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އިޙްތިޞާޞްެގ ދަށުން މަތީ މަރުޙަލާެގ ކޯޓުތަކުން އަޅަްނޖެޭހ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުަގއި ަޢމަުލކުރަންވީ ގޮތުގެ ޤަވާިޢދު" ެގ  

ވަނަ ދުަވުހ  5ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުައރީ މަހުގެ  2011މް ކޯޓަށް ލިބިފައިވާ ބާރުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ދަށުން ސުޕްރީ

ބޭއްވުމަށް ހަމަެޖހިފަިއވާ ލޯަކްލ ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޙާބުަގއި ވާދަކުރާ ައއްޑުއަތޮޅުގެ ެކނޑިޑޭޓުންނާއި އެދާިއރާގައި 

ރައްޔިތުންނަށް ޤާޫނނީގޮތުން ލިބިފައިވާ ޙަްއޤަށް ހުރަސްއެޅޭގޮތަށް އެތާރީޚުގަިއ ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ އެދާއިާރގެ 

އިންތިޙާބު ނުބޭއްވުމަށް އިލެސްކްޝަްނސް ކޮިމޝަނުން ނިންމި ނިންމުަމކީ ޤާނޫނު އަސާސީން ކަށަަވރުކޮށްދީަފއިާވ 

ންމުމެއް ޫނންކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހަމަަހމަކަމާއި ަރއްޔިތުންގެ މެދުގައި ތަފާތުނުކުރުުމގެ އުޫޞލާއި އެއްގޮތް ނި

ނޑައެޅިއެވެ. އަދި ދިެވހިާރއްޖޭގެ އިދާރީ ާދއިރާތަކުގައި ޯލކަލް ކައުންިސލް އިންތިޙާބު  ނޑިޔާރުްނގެ އަޣުލަބިއްޔަތުްނ ކަ ފަ

ނޑައެޅިފަިއވާ ތާރީޙްކަމުގަިއވާ،  ްއފަދަިއން ވަނަ ދުަވހު، އެހެިނެހން ދާއިރާތަކެކޭ އެ 2011ފެބްރުއަރީ  5ބޭއްވުމަށް ކަ

 އައްޑޫ ދާިއރާގައިެވސް އެއިންިތޙާބު ބޭއްވުމަށް އިލެކްޝަްނސް ކޮމިޝަނަށް އެންގުެނވެ. 

 

 އަމުރު  CJ/03-2011/SCސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ކޯޓުން  އެއް މައްަސލައެްއގައި އެއް މަރްޙަލާެއއްގެ ކޯޓުތަކުން ތަާފތު ޙުކުމްތައް ކުރުމާއި، އެއް 

ބާުރ ެކނޑޭގޮތަށް ނުވަތަ އެ ޙުކުމަްށ އަސަުރ ފޯާރފަަދގޮތަކަށް ހަަމ އެ ަމރްޙަލާއެްއގެ ެއހެން ކޮށްފައިވާ ޙުކުެމއްގެ 

ނޑި،  ކޯޓަކުން ޙުކުމް ކުރަމުން ގެންދިއުން ފަދަ ޤާޫނނާ ޙިލާފު ެއއްވެސް ކަމެއް ތަޢާަރފްުވމަކީ ޤާނޫނުއަާސސީގެ ބާރުކެ

އުނިކަންލިބި، ައދި ޤާނޫުނއަސާސީން ދިެވހިރާްއޖެއަށް  ޤާނޫނުއަާސސީން ކަށަަވރުކޮށްީދފައިވާ އަސާީސ ހަްއޤުތަކަށް

ފަހިެވފައިވާ މިިނވަން ދީުމޤުާރތީ ވެއްޓާ މުޅިން ބީރައްޓެހި ފިތުނަވެރިކަމެއް ާޢއްމުެވގެްނ ހިނގައިދާނެަކމެއްަކމަށާއި، 

ޠިލް ނިންމުންތަކެއްކަމަށް ދިވެިހރާއްޭޖގެ ނިޡާމު ޢާްއމު އާ ޚިލާފު ެއފަދަ ނިްނމުންތަަކކީ ވަގުތުން މަނާުކރެވެންެޖހޭ ބާ

ނޑިާޔރުްނގެ ނޑައެޅު  ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަ ފެބްރުއަރީ  27ން ތު. ެއހެންކަމުން، ީމލާީދ ސަނައްވިއެވެއަޣުލަބިއްޔަތުން ކަ

ކޯޓު އަމުުރެގ  H4C/2011/13ވަނަ ދުވަހު މާެލއަތޮޅު ތުލުސްދޫ މެޖިސްްޓރޭޓް ކޯޓުން ނެރެފަިއވާ ނަންބަރު  2011

ނޑޭގޮތަށް ވަނަ  2011މާރޗް  1ހަމަ އެ މަރްޙަލާގެ ކޯޓެއް ކަމުަގއިވާ ާމެލއަތޮޅު މާފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ޯކޓުން ، ބާރު ކެ

 27ކޯޓު އަމުރާއި، ިމލަދުްނމަޑުލު އުތުރުބުރި ފުނަދޫ ކޯޓުން  H-12MC/2011/17ދުވަހު ެނރެފަިއވާ ނަންބަރު 

ނޑޭގޮތަށް، ހަމަ އެ  C.15.C/2011/11ވަނަ ދުަވުހ ނެރެފައިވާ ނަންބަރު  2011ފެބްރުއަރީ  ކޯޓު އަމުރުގެ ބާރު ކެ

ވަނަ ދުަވހު  2011ފެބްރުއަރީ  28މަރްޙަލާގެ ކޯޓެއް ކަުމގައިވާ ިމލަދުންަމޑުލު އުތުރުބުރީ ިމލަންޫދ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން 

ކޯޓު އަމުރަކީ ޤާނޫނީ ގޮތުން ތަންފީޒީ ބާރު ލިބިގެންނުވާ ބާޠިލް  C-16-C/2011/20ނެރެފަިއވާ ނަންބަރު 

 ންމުމެއްކަން ެއންގުނެވެ. ނި

 



  22 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓުގެ                                                        3122 -އަހަރު ރިޕޯރޓް

 ރިޓް އޮފް ޕްރޮހިބިޝަން  SJ/06-2011/SCސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ޖުޑީަޝލް ަސރވިްސ ކޮިމަޝނުން ހުޅުާމލޭގަިއ އުފެްއދި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުެގ ަޞއްޙަކަމާމެުދ 

ގެ ޤާނޫނު( ގެ ޖަދުަވލުގެ )ދިވެިހރާއްޭޖގެ ކޯޓުތަކު 2010/10ޝަރީއަތުން ގޮތެއް ަކނޑައެެޅންދެން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ަވނަ މާްއދާގައި ބުނާ މައްސަލަތަްއފިޔަވާ، ސިިވލް ކޯޓުން ބަލަމުްނދާ ހުޅުމާޭލ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަޭރޝަނަށް  03ގެ  05

ނިސްބަތްވާ، ހުޅުމާލެއާ ގުޅުްނހުރި މައްަސލަތަކުގެ ތެރެއިްނ ސިވިލް ކޯޓަށް އިޚްތިޞާސް ލިބިފައިވާ މައްަސލަތައް، 

ލައި ކުރިއަށް ެގންދެވިދާެނކަމަށް ސުޕްރީމް ޯކޓުން އަންގާފައިަވނިކޮށް، މިަފދަ މައްަސލަތައް ބެލުުމގެ އެކޯޓުން ބަ

އިޚްތިޞާސް އެކޯޓަށް ލިބިެގން ނުވާކަމަށް ނިންމާ، ިސވިލް ކޯޓުން ބާޠިލްކޮށްަފއިާވ ބާޠިލްކުރުންތަކަކީ ަޞއްޙަ 

ސިިވްލ ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފިނަަމ ސިިވލް ކޯޓުން ބެލުމަށާއި، އަިދ  އި، އެަމއްަސލަޅަންކަމަށް ަކނޑައަބާޠިލްކުރުންތަކެއް ނޫ

ހުޅުމާެލއާއި ގުޅުްނހުރި މައްަސލަތަކުގެ ތެރެއިން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ނުިނމިުހރި ަމއްސަލަތައް ަމުޢޟޫއީ ގޮތުްނ 

ގެ ރިޓް އޮފް  SC-SJ/06/2011ވަނަ ދުވަހު ސުޕްރީްމ ކޯޓުގެ ނަންބަރު  2011އޯގަސްޓް  02ބެލުމަށް 

 ޕްރޮހިބިޝަންއިން ސިިވލް ކޯޓަށް އެންގުނެވެ. 

 

 އަމުރު  SJ/07-2011/SCސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެަރލްގެ ަފާރތުން، އެކައުންޓުގައި ފައިސާެނތި ޑޭޓަޑް ޗެކެއް ދޫކުރި މައްސަލައެއްަގއި 

އިބްރާހީމް ޢަބްދުްއލަޠީފަށް  ،ރެވުުނ ޖިނާއީ ދަޢުާވގެ ސަބަބުންމއ. އަތަމާގެ އިބްރާީހމް ޢަްބދުއްލަޠީުފގެ މައްޗަށް ކު

ގެއްލުން ލިބިފަިއވާކަމަށް ބުނެ، އެގެއްުލމުގެ ބަަދލު ޯހދުމަްށ އެދި އިބްރާީހމް ޢަބްުދއްލަީޠފު ސިިވލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި 

ިއޖުރާއީ ގޮތުން ނިންމަްނޖެހޭ  ޤަޟިއްާޔގެ ަޝރީޢަތުގައި ެއަމއްސަލަ ަމޢުޫޟއީ ގޮތުން ބަާލ ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ކުރިން

ތުން ނިންެމވި ކަންތައްތަކެއް ހުރިަކމަށް ބުނެ، ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެެނރަލްެގ ަފރާތުން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް ޝަީރޢަތުގެ ަފރާ

 ޢީ އަދި ާޤނޫނީ ހަމަތަކާ އެއްގޮތް ނިންމުމެއް ނޫންކަމަށް ބުނެ، ބުނެވިދިޔަ އިޖުާރއީ އަޑުއެހުން ނިންމެވުމަކީ ޝަރު 

އްގޮތް ނޫން ީޢ އަިދ ޤާނޫީނ ހަމަތަކާ އެ ކޯޓުންެވސް ިމމައްަސަލ އަކީ ޝަރުހައިކޯޓަށް އިސްތިއުާނފުކުރުުމްނ، ހައި

ނިންމަވަިއ ބަލައިނުގަތުމުން، ސުޕްރީްމ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު ހިނދު، އެމައްސަލަ ބަލައިެގނެވެން  މައްަސލައެއްަކމަށް

ވިލް ކޯޓުގެ ަޤިޟއްޔާގައި އިުޖރާއީ ގޮތުން ނިްނމެވި ނިންެމވުމާެމދު ަޝރުީޢ ނެތްކަމަށް ހައިކޯޓުން ނިންމަާވފައިވަނީ ސި

 އަދި ޤާނޫނީ ސަބަބެއް ބަޔާންކުރެއްވުެމއް ނެތިކަން ފާަހގަކުރެުވނެވެ.

ނަޑއެޅުމާއެކު،  އެހެންކަމުްނ މި މައްަސލައިަގއި ހައިކޯޓުެގ ނިންުމމަކީ ބާޠިލް ނިންުމމެއް ަކމަށް ކަ

 ގެ ފަާރތުން، ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފުުކރި މައްަސލައަށް ދިެވހިރާްއޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ަޝރީޢަތުގެ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެެނރަލް 
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މަޖިިލހުން ގޮތެްއ ނިންމުމަްށ ދިެވހިރާްއޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ައމުރުކޮށް، ސިިވލް ކޯޓުގެ އެ އިޖުރާީއ ނިންމެުވމާެމދު ވަިކ  

ނޑައަޅަންދެން ސިިވްލ ކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާގައި  އޯގަސްޓް  23އިތުރު އެއްވެސް ފިަޔވަޅެއް ނޭޅުމަށް ސިވިލް ކޯޓަށް ގޮތެއް ކަ

 ވަނަ ދުަވހު އަުމރު ކުެރވުނެވެ. 2011

 

 ސަރކިއުލަރ 

 ސަރިކއުލަރ SC/01/2011ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ވަނަ ދުވަުހ އަުރޝީުފގައި ރައްކާުކރެވިފަިއ ހުންަނ ލިޔުންތަްއ ޫދކުރުމާބެޭހ  2011އޮަގސްޓް  09

ރކިުއލަރ ެއއް ެނރެވުނެވެ. މިސަރކިއުަލރ އިްނ އަރުީޝފުގައި ރައްކާުކރެިވަފއިވާ އެއްެވސް ލިުޔމެއްގެ ގޮތުން ސަ

އަޞްުލ ދޫުކރެވޭނީ ުނވަތަ އެަފދަ ލިުޔމެއް ބަލަިއ ިދރާސާކުުރމުގެ ުފރުޞަތު ދެވޭނީ އަުރީޝފު ހިްނގުމާއި ޙަާވލުވެ ހުިރ 

ށް އެްނގުނެވެ. ިދވެިހރާއްޭޖގެ އެްއެވސް ކޯޓެއްގައި ހިނަގމުންދާ އެންމެ އިްސފަރާތުެގ ޚާއްަސ ހުއްަދއަކާއެކު ަކމަ

ޕީ ނެގުން އެކަށީގެންވާ ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، އެ ލިޔުމަކީ ކޮމައްަސލައަކާއި ގުޅިގެން އަުރޝީފުަގއި ވާ ލިޔުމެއް އެ ކޯޓަކަށް 

ދި އަުރީޝފު ބެލެހެއްުޓމާއި ޙަވާުލވެ ފަދަ ލިޔުމެއްަނމަ، އެ ލިުޔމުެގ ކޮޕީއެއް އަްޞލާއި ެއއްގޮތް ކަމަށް ބަޔާންކޮށް އަ

އެލިުޔމެއް ޯހދަން ، މިނިސްޓްޭރޝަންގެ ތައްަގނޑުޖަހާރޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީަޝލް އެޑްހުރި އިްސވެރިޔަކު ޮސއިކޮށް، ޑިޕާ

ނޑައެޅުެނވެ. އަރު 14ހުށަހަޅާތާ ގިނަވެގެން  އްެގ ީޝފުގަިއވާ ލިުޔމެދުަވހުގެ ތެރޭގަިއ އެކޯޓަކަށް ހުށަަހޅަންވާނެކަމަށް ކަ

ޔާންކުރެވި، ފަރާތަކުން ެއިލޔުމެއް ޯހދުމަށް ެއދި ހުަށހަަޅންވާނީ ެއލިޔުމެއް ތައްާޔރުކުިރ ކޯޓަކަށްކަން ބަ ތުއޮތްމަްޞލަޙަ

އެކޯޓަކަށް ހުށަހެޅުުނ ފޯމާއި ައދި ަފއިސާއާ ެއކު  ،ތުއޮތް ލިުޔމެއްކަމަށް އެ ކޯޓަކުން ަކނޑަެއޅުމަށްފަހުއެލިޔުމަކީ މަްޞލަޙަ

ށަހެޅުމުން މަތީަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުެގމަތިން އެލިޔުމެްއ އެ ކޯޓަކަށް ފޮނުަވންވާނެކަމަށް ަހމަޖެްއސުނެވެ. އަރުީޝފަށް ހު

އެލިޔުމަީކ ކޮޕީނެގުމަށް ެއކަށީެގންނުވާ ނުވަތަ ޝާއިުޢކުރެިވަފއިނުވާ ލިުޔމެއްަނމަ އަުރީޝަފށް އައިސް ެއފަދަ ލިޔުެމއް 

އެކު، އާކަމާިއގުޅޭ ުއޞޫލުތަްއ ހަދައި ތަންީފޒުކުރާނީ، ސުްޕރީމް ކޯޓުގެ ަމޝްަވރާ، ބެލޭނެ އިންތިޒާމުތައް ަހމަޖަްއސައި

 ޑިޕާޓްމަނަޓް އޮފް ޖުޑީަޝލް ެއޑްމިނިސްޓްޭރޝަނުންކަމަށް މި ސަރކިުއލަރިއން އެންގުނެެވ.

 

 ސަރިކއުލަރ SC/02/2011ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ގައި ނެރުުނ މި ސަރިކއުލަރގައި،  2011އޯަގސްޓް  10ޝަުރޢީ މައުޛޫނުަކމާބެހޭ ގޮުތން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްީރމް ކޯޓަށް  141ދިވެިހރާއްޭޖގެ ޖުމްޫހރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަާސސީގެ 

 10ވަނަ އަހަުރގެ އޯަގސްޓް  2011 އްޔަތުން،ުކރުމުގެ އެންމެ އިސް ަފރާތުގެ ޙައިޘިލިބިދީފަިއވާ ަޢދުލު އިްނޞާފު ޤާއިމް
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ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( އަށް  3)ޢާއިާލއާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ  2000/4ނަ ދުވަހުން ފެށިގެން، ާޤނޫނު ނަންބަރު ވަ 

އެކަންކަމާ ގުޅޭ އެންެމހައި  ،ރިޢާޔަތްކޮށް، ދިވެިހރާއްޭޖގަިއ ކައިވެނި ަޢޤްދުކޮށްދިުނމާއި، އެކަމުގެ ހުްއދަ ދިުނމާއި

ވާިޢދާިއ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން، ޢާއިލީ މައްަސލަތައް ބެލުމުެގ ކަންތައްތައް ކުރުމުގައި ަޝުރޢީ މައުޛޫނުކަމުގެ ޤަ

 އިޙްތިޞާޞް ލިިބފައިވާ ކޯޓުތަުކން ޢަމަލުުކރަމުްނދާގޮތަށް ހަމަަޖއްސަވާަފއިވެެއވެ.

 

 ސަރިކއުލަރ SC/03/2011ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ ރޫލިންގ  ގައި ނެރެވުނު މި ސަރިކއުަލރއަކީ، ދިވެިހރާއްޭޖގެ 2011އޮގަސްޓް  10

އާ ގުޅޭ ގޮތުން ނެރެަފއިވާ ސަރކިުއލަރެއކެވެ. މި ރޫލިްނގގައި ޖުީޑޝަލް ކަުއންސިްލގެ  SC-RU/2011/02ނަންބަރު 

ދިވެހިރާްއޖޭގެ ސުޕްީރމް ކޯޓުގެ  ،އްޔަތުންމުގެ އެންމެ ިއސް ފަރާތުގެ ޙައިޘިމަސްޫޢލިއްޔަތަކީ، ޢަުދލު އިްނސާފު ޤާިއމްކުރު 

ނަޑއެޅުނު ހިނދު، ދިވެިހރާއްޭޖެގ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރާނެ ކަންތައް މި ސަރކިއުލަރއިން  މަސްޫޢލިއް ޔަތެއްކަުމގައި ކަ

ނޑައެޅި ބަޔާންކުރެވުެނވެ.  ކަ

 

 ސަރިކއުލަރ SC/04/2011ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ޢިުދގެ ަގއިވާ ޝަރުީޢ މައުޛޫނުަކމުގެ ޤަޥާ SC/02/2011ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ ަސރކިއުަލރ ނަމްބަރު 

ގައި ނެެރުވނު މިސަރިކއުަލރ އިން ިއްސލާޙް ކުރެވުެނވެ. އެގޮތުން  2011އޯގަސްޓް  16ވަނަ މާްއދާގެ )ށ(، 11

ނޑައެޅިފައިވާ އުޫޖރަ ދެވޭނީ މި  3)ޢާއިާލއާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ  2000/4ޤާނޫނު ނަންބަރު  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ކަ

 ކުރާ ަފރާތްތަކަށްކަމަށް ހަމަޖަްއސަާވފައިވެެއވެ. ންބަރުގައިވާ ަމއުޛޫނުކަންނަ ނަވަ 1ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ގެ  3ޤަވާިއދުގެ 

 

 ސަރިކއުލަރ SC/05/2011ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ނޑިޔާރުންޝަަރފުވެރިަކމާއެކު ފަ ނަްށ ޚާއްސަ ޢިނާޔަތްތަކާއި އިމްިތޔާޒުތައް ނޑިާޔުރކަމުން ވަިކވާ ފަ

ަސރކިުއލަރ ނެެރވުނެވެ. މި ސަރިކލުަލރއިން ޤާޫނނު ނަންބަރު  ގައި 2011ޯއަގސްޓް  17ދިނުމާ ބެހޭގޮތުން 

މާއްާދގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުެގމަތީން ޝަަރފުެވރިކަމާއެކު  23)ދިެވހިރާްއޖޭގެ ަފނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު( ެގ  2010/13

ނޑިޔާރުަކމުން ވަިކވާ ަފނިޑޔާރުންނަށް އިމްތިޔާޒުތަކާއި  ވަނަ މާްއދާގެ ދަށުން ދެވޭ ިޢނާޔަތްތަކާއި 24އެ ޤާނޫުނގެ ، ފަ

 ވަނަ  17ވަނަ އަަހުރގެ އޯގަސްޓް  2011، ޙިމާޔަތްތައް ދިނުމުގެ އިންތިޒާުމތައް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހަަމޖެްއސުމުގައި
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ނޑިޔާރުަކމުންދުވަހުްނ ފެށިގެން، ޢަަމލު ކުރާނީ "ޝަ  ނޑިޔާރުންނަށް ދެޭވ ޚާއްސަ  ަރފުެވރިކަމާެއކު ފަ ަވކިވާ ފަ

 ތަކުގެ ޤަވާިޢދު" ާއއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުެގ މަތީންކަމަށް ހަމަޖަްއސަާވފައިެވއެވެ.ޢިނާޔަތްތަކާއި އިމްތިޔާޒު

 

 އުޞޫލުތައް 

ދިވެިހރާއްޭޖގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުަގއި ވަކާލާތުކުރުުމގެ ހުއްދަ އޮްނނަ ވަކީލުން އެހެން ކޯޓުތަކުގަިއ ވަކާލާތުކުރުމާ ބެހޭ އުޞޫލު 

 (01/2011)ނަންބަރު: 

 ަހމަވާ ޤާނޫނީ ަވކީލުންގެ އްދާަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ޝަރުޠުވަނަ މާ  26 ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ ޤަާވއިުދގެ 

ވަނަ މާއްާދގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ަވކާލާތުކުރުުމގެ ހުްއދަ އޮންނަ  30ގޮތުގައި، މި ަޤވާއިުދގެ 

ން ުހއްދައެއް ެނގުމަކާ ުނލައި ރީކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ވަީކލުންނަށް އިތުރު ކޯޓަކުވަކީލުންެގ ަދފުތަރުގައި ރަިޖސްޓް

ނޑައެޅުެނވެ.  ދިވެިހރާއްޭޖގެ ކޮންމެ ކޯޓެއްަގިއ ވަކާލާތުކުރެޭވނެކަން މި ުއޫޞލުން ކަ

 

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މަްއސަލަތަކުގައި ރާއްޖެތެރެއިން ާމލެއަށް މީހުން ޙާިޟރުކުުރމުގަިއ އަމަލުކުާރނެ ގޮތުގެ އުޫޞލު 

 (02/2011)ނަންބަރު: 

ސުޕްީރމް ކޯުޓށް ހުށަހެޅޭ މަްއސަލަތަކާ ގުިޅގެން ރާްއޖެތެރެއިން ާޙޟިރުުކރަންޖެޭހ  ލުަގއިއުޞޫ  މި

ީމހުްނ  ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މަްއސަލަތަކުަގއި ެއގޮތުން،. ގައި އަމަލުުކރާނެގޮތް ބަޔާންކޮށްފަިއވެއެވެފަރާތްތައް ޙާޟިުރކުރުމު 

)ދުއިސައްތަ  210/-ންޖެހޭެނކަމަށް ލަފާުކރާ މުްއދަތަށް ދުާވލަކަށް އްޔާައކަށް ގެންނަ މީހަކު ބަަހއްޓަގެެނވޭނީ އެަޤޟި މާލެ

ޖް ފީގެ ގޮތުަގއި، ޢާއްުމކޮށް އެ އަތޮޅެއްގެ މީހުން ދަުތރުފަތުރުކުުރމަށް ބޭނުންކުާރ އެއް( ުރފިޔާގެ ަމގުން އަިދ ޕެސެދިހަ

ނޑަައޅިމި އުޞޫލު ނިޒާމަކަށް ދައްކަންެޖހޭ ަޢދަަދށް ފައިސާބެހެއްޓުމަށްަފހުގައިަކމަށް  އަިމއްަލ  އަދި. ފައިވެެއވެގައި ކަ

މިހުންގެ ދަޢުާވއަށް، ރާއްޖެތެެރއިން، މާލެއަށް ީމހަކު ގެނެޭވނީ، އެކަމަށް ހިނގާ ޚަަރދު ދަޢުވާުކރާ ަފރާތުން ކޯޓުގަިއ 

ކަމަށް ިމ ސާ ބަހައްޓާީނ ކޯޓުގެ ފަރާތުންދަުއލަތުން ދަޢުާވކުރާ ަމއްސަލަަތކުގައި މި ަފއި ކަމަށާއި،ބެހެއްޓުމަށްފަހުގަ 

އްޔާތަކުގައި ދަޢުާވ ވާއަށް، މީހުން ާޙޟިރުުކރުާވ ޤަޟި . އަމިްއލަ ީމހުންގެ ދަޢު އުޞޫުލގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވެެއވެ

އަދި އަމިްއލަ މީހެއްގެ ދަޢުާވއެއް ނުވަތަ ދައުލަތުން  ،ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، ބެހެއްޓި ފަިއސާ ލިބޭނީ ދަޢުވާކުރި ަފރާތަށްކަމާއި

ތަުކގައި ަދުޢވާ ސާބިތުނުވިނަމަ، ނުވަތަ ފަިއސާ ބަހައްޓައިގެން މީހަކު ގެަނއުމަށްފަހު، ދަޢުވާ ދޫކޮށްލި ދަޢުވާުކރާ ަމއްސަލަ

 ބޭނީ ދަޢުވާ ލިބުނު ފަރާތަށްކަމަށް މި ޖެހުނުަނމަވެސް، ބެހެއްޓި ފައިސާ ލި ނަމަވެސް، ނުވަތަ ަދޢުވާ ފޯމު ބާޠިލުކުރަން
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ނޑައަާޅފައިވެެއވެ  ުމއްދަތުގެ ތެރޭގައި ަދޢުވާކުާރ އުޫޞލުގެ ދަށުްނ ފައިސާ ބެހެއްޓުމަށް ދެވޭ އަދި މި  .އުޞޫުލގައި ކަ

 މި ުއޞޫުލގައި ބަޔާންކޮށްފައިެވއެވެ.ށްވެސް މު ބާޠިލުވާނެކަމަބަހައްޓަންޖެހޭ ފައިާސ ނުބަހައްޓައިފިނަމަ، ަދޢުވާ ފޯ ފަރާތުން 

 

 (03/2011ގޮތުގެ އުޫޞލު )ނަންބަރު: ތުރާފިލުުވމުގެ ަމއްަސލަތައް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގައި ަޢމަލުުކރާނެ 

ވަނަ ާމއްދާެގ ދަުށން ކޯޓަށް  7)ޢާްނމު ޤާނޫނުަތކެއް( ގެ  68/4މިއުޫޞލުގެ ދަށުން ޤާޫނނު ަނންބަރު 

މައްަސލަ ހުށަހަޅާނެ ގޮތްތަށް ބަޔާންކުރެވުނެވެ. އެގޮތުން ދަުއލަތަށް ނުވަތަ ރައްޔިތުންނަށް ޢާއްމުެވގެން މަްނފާއަށްޓަކަިއ 

މިލްކު ރުއްަގސް، ަދނޑުބިން، ގޮވަތިގެދޮރު އަދި ިމ ނޫންވެސް ިމފަދަ އެްއޗެއް ަދއުލަތަށް ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، ެއ މީހުންގެ 

އެއްޗެއްގެ ބަަދލު ަހމަޖެްއުސމަށްޓަކައި ކޯޓަށް ހުށަހަޅާނީ ދައުލަތުންކަާމއި، މީެހއްގެ ިމލްކު އެއްޗަކުން އަނެކަކަށް 

އުލަތުގެ ފަރާތުން ނުވަތަ ތުރާ ފިލުވުމަށް އެދޭ މީހާގެ ފަރާތުން ކޯޓަށް ތުރާވާނަމަ، އެކަމެއް ޙައްލުުކރުމަށް ދަ

ހުށަހެޅިދާނެަކމަށް ބަޔާންކުރެިވަފއިވެއެވެ. މި ދެންނެވުުނ ގޮުތގެ މަތިން ައމިްއލަ ަފރާތަކުްނ ހުށަހަޅާ ތުާރ ިފލުވުުމގެ 

ނައިބަށް ފެނިއްޖެ ކޮންމެ  ށް ބަންޑާރަމެނޭކަމަމައްަސލައެއްަގއި ދައުލަތުގެ ަމޞްލަޙަތެއް ނުވަތަ ޢާއްމު މަޞްަލހަތެއް ހި

މި އުޫޞލުގެ ދަށުން ދައުލަްތ  ުއަލތް ތަމްޘީލުކުރެވިދާނެަކމަށާއި،ލައެއްަގއި ދަުއލަތުގެ ަފރާތުން ކޯޓާށް ޙާޟިރުވެ ދަމައްސަ 

އަްށ  (2011އޭޕްރީލް  18) 04/2011ކޯޓުގެ ޢާއްމު ިސޓީ ނަންބަރު  ތަމްޘީލުކުރާނީ ިދވެހިާރއްޖޭގެ ސުޕްރީމް

 މި ުއޫޞލުގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.ކައުްނސިލްތަކުންކަމަށް  ރިޢާޔަތްކޮށް، ބަންޑާރަނައިބުގެ ފަރާތުން ނުވަތަ ލޯަކލް

 

 (04/2011ޢާއިލި ަމއްަސލަތައް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގައި ޢަަމލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު )ނަންބަރު 

 ށަެހޅުމުގައި ޢަމަުލކުރާނެގޮތުގެ ުއޞޫލުތައްމި އުޫޞލުގެ ދަށުން ޢާިއީލ މައްަސލަތައް ކޯޓަށް ހު

ނޑައެޅުނެވެ. އެގޮތުން ަދޢުވާ  އުޅެނީ މާޭލގައި ކަމަށްާވނަމަ އެމައްަސލައެއް ެފމިީލ ރާ މީހާާއއި ދަޢުާވލިބޭ މީާހ ދިރިކުކަ

ނޑައެޅުނެވެ. ެއހެން ، ަމއްަސލާގަިއ ހިމެޭނ ދެަފރާތް ިދރިއުޅެީނ މާެލ ފިޔަަވއި ައދި ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެކަމަށް ކަ

ރަށެއްގައިކަމަށްވާަނމަ، ައދި ިމ ދެަފރާތް ދިިރއުޅެނީ ެއއްރަެށއްގައި ަކމަށްވާނަމަ، އެރަށެއްެގ މެޖިސްްޓރޭޓް ކޯޓަށް އެ 

މައްަސލައެއް ހުށަހެިޅދާނެއެވެ. ދަޢުވާ ލިބޭ މީާހއަކީ ދަުޢވާކުާރ މީހާ ދިރިއުޅޭ ރަށް ފިޔަވައި އެހެން ރަށެއްގައި ިދރިއުޅޭ 

 ނަމަ، ދަޢުާވލިބޭ ފަރާތް މަްއސަަލ ހުށަހަޅާ ޯކޓެއް ހުންނަ ރަށަކަށް ެއފަާރތް އައުމަށާއި، އެރަށެްއގައިމީހެއްަކމަށްވާ

ނޑަެއޅި މިގޮތަށް ޚަރަދުގެ ފަިއސާ ދަުޢވާކުރާ  ށާއި،ފައިވާ ރޭޓުން އެ ކޯޓަކަށް ޖަމާކުރަންވާެނކަމަހުރުމަށް ހިނގާ ޚަަރދު ކަ

 ރުުކަރން ބޭނުންނަމަކަމަށް މި ށް ޙާޟިވާުކރާ ފަރާތުން ަދޢުާވލިބޭ މީހާ އެ ކޯޓަކަމާބެހޭ ކޯޓަށް ޖަމާކުރަން ެޖޭހނީ، ދަޢު

 

 



  27 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓުގެ                                                        3122 -އަހަރު ރިޕޯރޓް

ފަރާތުން  ކަމާ ެބހޭ ކޯުޓގައި ަދޢުވާކުރާތަކުގައި ވަީލގެ މަްއަސލައަދި  އުޞޫުލގައި ބަޔާންކޮށްފަިއެވއެވެ. 

 ޞޫުލގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވެއެވެ.ފައިސާބަަހއްޓަންވާނެކަމަށް މި އު

މީހާ ނުަވތަ ކުއްޖާ ބެލުމާ ޙަވާލުެވފައިާވ ފަރާތް  ށުން ޙަޟާނާުތގެ ޙައްޤު ލިބިފަިއވާމި އުޫޞލުގެ ދަ

ގެންގޮސްފަިއވާތީ ހުށަހަޅާ ދަޢުވާއެއްަނމަ، ފެމިލީ ކޯޓަށް ނުވަތަ ދަޢުވާކުރާ ަފރާތްހުރި  ނޫން އެހެން ފަރާތަކުން ކުއްޖާ 

ޙަޟާނަތުގެ މައްސަަލއެއްނަމަ، އެމައްސަލަެއއްގައި ިހމެނޭ އަދި  ލަެއއް ހުށަހެޅިދާނެކަމަށާއިއެމައްސަ ރަށެއްގެ ކޯޓަކަށް

ނޑައެޅުނެވެ.  ކުއްޖަކަށް ނުވަތަ ކުދީންނަށް ެއންމެ މަްޞލަހަތު ބޮޑު ކޯޓަކަށް އެމައްަސލައެއް ހުށަހެޅިދާނެަކަމށް ކަ

 

 ޢާއްމު ސިޓީ 

 ޢާއްމު ސިޓީ 01/2011ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ސުޕްރީމް

މަތުގައި ބަންދުކޮށްަފއިާވ މީހާ، ގޮތުެގމަތިން، ކުށެްއގެ ތުޙު ވާވަަނ ާމއްދާގައި  48ޤާނޫނުއަާސސީގެ 

ނޑައެޅުމަށްޓަކައި ބަންދުކުުރމާ ބެހޭ ާޤނޫީނ ހަމަތައް ބަޔާންކުރާ ޖިނާއީ  ބަންދުކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނީ ަހަމތަކުގެ މަތިންތޯ ކަ

ެވފައިވާ ހަމަތަކާއި، ޤާނޫނު ނަންބަުރ އިޖްރާޢަތުެގ ޤާނޫެނއް ނެތްނަަމވެސް، ިމ މަުއޟޫުޢގައި ޤާޫނނުއަސާސީަގއި ބަޔާން

ނަ ވަ 16ގެ  2"ާޢއްމު ޤަވާިޢދުތަާކ ބެހޭ ޤާނޫނު" ގެ ދަށުން ބާރުލިބިފައިވާ އެ ޤާނޫުނގެ ަޖދުވަލު  2008/6

ރުކޮށް ބަންދާމެދު ގޮތެއް ަފނޑިޔާރެއްގެ ކުިރމައްޗަށް ޙާޟި މަތުގައި ބަންދުކުރެވޭ މީހުންނަންބަރުގައިވާ "ކުށެްއގެ ތުޙު

ިއދު މުގެ ޤަވާިއދު" ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ާޤނޫނީ ހަމަތަަކކީ ޤާނޫނީ ބާރު ލިބިެގން ހިނގަމުންދާ ޤާނޫނާއި ޤަވާނިންމު

ނޑިޔާރެްއގެ  މަތުގައި ބަންދުކުރެވޭ ީމހާ، ބަންދުކުރެވޭތާ ސަުއވީސް ގަޑިިއުރގެ ތެރޭގައިތަކެއްކަމުން، ކުށެއްގެ ތުޙު ފަ

ވަަނ މާއްދާގެ )ރ( ގައިވާ ގޮުތގެ މަތިން ބަންދާމެދު ގޮތެއް  48އަާސސީގެ ރުކުެރވުމުްނ ޤާނޫނުކުރިމައްޗަށް ޙާޟި 

ނޑައަޅުއްވަިއދެްއވަމުން ގެްނދެވުމަށް  ސިޓީގެ ަޛރީޢާއިްނ  ގައި ނެރެަފއިވާ މި ޢާއްމު 2011ޖެނުައރީ  11ކަ

 ދިވެިހރާއްޭޖގެ ަޝރުޢީ ކޯޓުތަަކށް އެންގުނެވެ.

 

 ޓީޢާއްމު ސި 02/2011ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ސުޕްރީމް

ނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު( ގެ  2010/14ޤާނޫނު ނަންބަރު  ވަނަ މާްއދާެގ ދަށުން   63)ދިވެިހރާއްޭޖގެ ފަ

ނޑިޔާރުންނަށް ޞިއްޙީ ސަަބބުތަކަށްޓަކައި މުސާރައިގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ލިބޭގޮތަށް ދެވޭ ދިގު މުއްދަތުގެ ޗުއްޓީއަށް  ފަ

ނޑިޔާރެއްކަން އެނގޭ ގޮތަށް  އެދިވަޑަިއގަންނަވާިއރު ހުށަހަުޅްއވާ ޑޮކްޓަރުގެ ސެޓްިފކެޓަކީ އެ ބޭފުޅެއްގެ ނަމުގެ އިތުރުން ފަ

 ދާއިމީ އެްޑރެސް ިހމެނިަފިއވާ ލިޔުމަކަށް ވާްނޖެހޭަކމަށާއި، އަދި މި ލިުޔމާއެކު  ،އަދި އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ނަންބަާރއި
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ގައި ެނރެފައިާވ ޢާްއމު ސިޓީއިްނ  2011 ޖެނުއަރީ  11އައިޑެންޓިޓީ ކާޑުގެ ކޮޕީއެްއެވސް ހުށަހަޅަން ވާނެކަުމގައި   

 ކޯޓުތަކަށް އެންގުނެވެ.

 

 ޢާއްމު ސިޓީ 03/2011ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ސުޕްރީމް

ކޯޓުތަކުގެ ވަޒީފާތަކަށް މީުހްނ ހަމަެޖއްސުާމއި، ކޯޓުތަކުެގ މުވައްަޒފުންނަށް މަާޤމުގެ ކުރިއެރުން 

ީކ ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިިނސްޓްޭރޝަންެގ ދިނުމާއި، ކޯޓުތަކުގެ މުވައްަޒފުން ވަޒީފާއިން ވަކިުކރުމަ

ނޑައަޅުއްާވފައިާވއިރު،  2010/22މަސްޫއލިއްޔަތެއްކަމަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ިދވެހިާރއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު( ގަިއ ކަ

ންޓް އޮފް ޖުޑީަޝލް އެކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުެރއްވުަމާކނުލާ މިާހރަކަށް އައިސް ބަެއއް މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުން ޑިޕާޓްމަ

އެޑްމިނިސްޓްޭރޝަންގެ ެއންެގވުމެއްނެތި، އެކޯޓުތަކަށް މުވައްޒަފުން ަލއްވަމުން ގެންދިުއމާއި، ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ޤާނޫީނ 

ނަމަެވސް ބައެއް  މަސްޫއލިއްޔަތު އަދާކުުރމުގައި ޢަމަުލކުރަމުްނގެންދާ ގޮތާެމދު ެއކަށީގެންނުވާ ފަދަ ޢިބާރާތްތަކުން، މަދުން

ކުރަމުން ގެންދާތީ، މިފަަދ ޑްމިނިސްޓްޭރޝަނާެމދު މުޢާަމާލތްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުން، ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީަޝލް އެމެޖިސް

ގަިއ ނެރެފަިއވާ މި ޢާއްމު ސިޓީިއން މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް  2011ފެބްރުއަރީ  1ކަންތައްތައް މިގޮތަށް ނުކުރެއްުވމަށް 

 އެންގުނެވެ.

 

 ޢާއްމު ސިޓީ 04/2011ރު ކޯޓުގެ ނަންބަ ސުޕްރީމް

ނޑައެިޅފައިާވ ކަންކަން  ޤާނޫނުއަާސސީގައި ޕްޮރސެކިުއޓަރ ޖެނެރަްލގެ މަްސއޫިލްއޔަތުކަމުގައި ކަ

ަނއިބުކަމުގައި ޤާނޫނުއަާސސީަގިއ  ކަންަކމުގައި، ކޯޓުތަކުގައި ދަުއލަތް ތަމްޘީލުކުރާނީ ބަންޑާރަ ފިޔަވައި ެއހެން

)ދިެވހިރާްއޖޭގެ އިާދރީ ދާިއރާތައް ާލމަުރކަޒީ އުޫޞލުން ހިްނގުމުެގ  2010/7ބަރު ބަޔާންކޮށްފައިވުމާއެކު، ޤާނޫނު ނަން

ސިޓީ ކައުންިސލްތަކަށް އަމިއްލަ ނަުމގައި  ،ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކަށާއި، ރަށު ކައުްނސިލްތަކަށާއި

ވާތީ، ަކއުންިސލްތައް އުފެއްުދމުގެ ުކރިން، އަތޮޅު ދަުޢވާ ލިބިގަުތމުގެ ބާރު ލިބިފައިވާަކމަށް ބަޔާންވެފައި ،ދަޢުވާުކރުމާއި

 ރަށު އޮީފސްތަކަށް ދަޢުވާލިޭބގޮތަށް ހުށަހެޅިަފއިހުރި ަމއްަސލަތަކުގައްޔާއި، އެ އޮފީސްތަކުގެ މަސައްކަތާ ،އޮފީސްތަކަށާއި

އޭޕްރިލް  18އުޞޫުލވަނީ  ނައިބުގެ ފަރާތްޕުޅުން ހުށަހަޅުއްާވފައިުހިރ ދަޢުވާތަކުގައި ަޢމަުލކުރާނެ ގުޅޭގޮތުން ބަންޑާރަ

ސިޓީއިން ކޯޓުތަކަށް އެންގިފަެއވެ. ެއގޮތުން، ދިެވިހރާއްޖޭެގ އިާދރީ ދާއިރާތައް  ގަިއ ނެރެަފއިވާ މި ޢާއްމު 2011

ޢަަމލުުކރަްނ ފެށުމާއެކު، އޭގެކުިރން ައތޮޅު އޮފީސްތަކުންނާއި ރަށު  ަކޒީ ުއޞޫލުްނ ހިްނުގމުގެ ޤާނޫނަށްލާމަރު

 ން އަިއސްަފއިވާ މަސަްއކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ކަމާބެހޭ ކައުންިސލްތަކަށް، އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އޮފީސްތަކުން ކުަރމު
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ބަދަލުވެަފއިވާ ކަންކަުމގައި، ކޯޓުތަކުގައި ތަމްޘީލުކުރައްވާނީ ެއކަމާބެހޭ ކައުންިސލަކުން ކަމުަގއި އެންގުނެވެ. އަދި އެނޫްނ  

 ތު ހިމެނޭ ކަންަކމުގައި، ކޯޓުތަކުގައި ދައުލަތް ތަމްޘީލުކުރައްވާނީ ބަންާޑރަ ކަންކަމުގެ ތެރެއިްނ މުޅި ަދޢުަލތުގެ މަްޞލަޙަ

 ނައިބު ކަމުގައިެވސް އެންގުެނވެ.

 

 ޢާއްމު ސިޓީ 05/2011ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ސުޕްރީމް

ނޑިޔާރެއްެގ  ނޑިޔާރުްނނަށް، އެފަ ނޑިޔާރުްނގެ ތެރެއިން ޙައްޖަށް ނުވަތަ ޢުމްރާއަށް ދާންއެދޭ ފަ ފަ

މި ޗުއްޓީ ، އިމަ ުމސާރައާެއކު ދޭންވާނެކަމަށާފަަހރު ޙައްޖު އަދި ޢުްމރާ ޗުއްޓީ ހަ  1ްއދަތުގެ ތެރޭަގިއ ޚިދުމަތުގެ މު

 ދިނުމުގައި ޢަަމލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު މި ޢާްއމު ސިޓީގެ ޛަީރޢާއިން ކޯޓުތަކަށް އެންގުނެވެ.

 

 ޢާއްމު ސިޓީ 06/2011ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ސުޕްރީމް

ވެިހރާއްޭޖގެ ހުިރހާ ކޯޓުތަކަކަށް ފޮނުވުނު މި ޢާްއމު ސިޓީގައި ގައި ދި 2011ޖުލައި  21

ނޑިޔާރުްނ ޢަަމލުކުރަްނވާނީ ޤާނޫުނައސާސީއާއި ޤާނޫނަށްކަމަށާއި،  ނޑިޔާރުންނަީކ މުސަަތޤިއްުލ ބައެއްކަމާއި، ފަ ފަ

ނޑައެިޅފަިއނުވާ ކަންކަން ނިްނމުމުަގިއ އިސްލާ  މީ ަޝރީޢަތުަގއި ޤާނޫނުއަާސސީއާއި ޤާނޫނުަގިއ ވަކިގޮތަކަށް ކަ

ނޑިޔާރުްނކަން  ަހމައެކަނި ެއަމއްސަލަެއއް ބަލާ ބަޔާންކުރެވިފަިއވާގޮތަށް ރިޢާަޔތްކުރަންވާނީ ަފނޑިޔާުރ ނުވަތަ ފަ

ނޑިޔާރަކު ޙުުކމެއްކުުރމަށްޓަކައި އެހެން އެްއވެްސ  142ޤާނޫނުއަާސސީގެ  ވަަނ މާއްދާަގއި ބަޔާންވެފަިއވުމާެއކު، ފަ

ާޤނޫނީ ރަޢުެޔއް ޯހދުމާިއ އެ ޯހދާ ަރޢުޔެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮްށ ޙުކުމްކޮށްގެން ނުާވނެކަމަށް  ފަރާތަކުން ޝަުރޢީ ނުވަތަ

 އެންގުނެވެ.

 

 ޢާއްމު ސިޓީ 07/2011ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ސުޕްރީމް

ކޯޓްމެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަްމ -ާދއިރާެގ މަަސއްކަތްތައް ކޮމްޕިއުޓަރައިޒްކޮށް، މޯްލޑިވްސް އީ  ޝަުރޢީ

ދާިއރާގައި ބޭނުންކުރުުމގެ މަސަްއަކތް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ  ކުރުމާ ގުިޅގެްނ އެ ސޮފްޓްވެއަރ ޝަރުޢީ)މެމްސް( ޤާއިމު 

ބެހޭގޮތުން ކުރައްވަންެޖހޭ  އެޑްމިނިސްޓްޭރޝަނުން މެްމްސއާ އުޞޫލުތަކާއި، ކޯޓުތަކުންނާއި ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް

 އިވާ މި ޢާއްުމ ސިޓީގެ ޛަރީޢާއިން ކޯޓުތަކަށް އެންގުނެވެ.ގައި ނެެރފަ 2011އޯަގސްޓް  11މަސައްކަތްތައް 
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 ޢާއްމު ސިޓީ 08/2011ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ސުޕްރީމް

ޚާއްޞަ ޙާލަތެއްގައި މެނުވީ، ބަލަމުންދާ ޤަިޟއްޔާތަކާއި ގުިޅގެން ކޯޓުތަކުގައި ހުންނަ ފަިއލްތަކުގެ 

ން ގެންދިުޔމަކީ މަނާަކމެއްަކމަށާއި، މައްަސލަތަކާއި ގުޅޭ އަޞްލު ނުވަތަ ކޮޕީ އެ ކޯަޓކުން ބޭރަށް އެއްވެސް ފަރާަތކު

ސަބަބާއެކު އެކަން ދިވެހިރާްއޖޭގެ ސުޕްީރމް ، ފައިލްތަކުގެ ކޮޕީ ކޯޓުން ބޭރަށް ކޮންމެހެން ގެންދަްނޖެހިްއޖެ ޙާލަތެއްގައި

ނޑިާޔރަކަށް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށްފަހު، ެއކަުމގެ ޚާއްޞަ ހުއްަދއެއް ލިބިގެްނ އެ ފަިއލްތަކުގެ ކޮޕީ މަ އްަސލަ ބައްަލވާ ފަ

 ގެ މި ޢާްއމު ސިޓީއިން ަޝރުީޢ ކޯޓުތަކަށް އެންގުނެވެ. 2011ސެޕްޓެމްބަރު  8ކޯޓުން ބޭރަށް ގެންދެވިދާނެ ަކުމގައި 

 

 ޢާއްމު ސިޓީ 09/2011ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ސުޕްރީމް

ލައާއި ައދި މި ނޫްނވެސް މި ލާޤީ ަޢމަލު ިހންގުުމގެ ކުށުގެ މައްސަ ކުދިންނާެމދު ގަަދކަމުން ބަުދއަޚްކުޑަ

ދިޡާ ހިނގި މައްަސލައިގެ ޙާ، ައހަރުން ދަށުގެ ުކޑަކުދިންގެ ހެކިބަސް ނެުގމުގައި 18ބާވަތުގެ އެހެނިހެން މައްަސލަަތކުގައި 

އްޞަ ންސީ ގޯނާުކރާ މީހުންނާއިެމދު ޚާ)ކުޑަކުދިންނަށް ޖި 2009/12ތާރީޚަށް ބެލުމެއްނެތި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްދާގަިއވާ އިޖުާރޢަތާއި އެއްގޮަތށް ކޯޓުތަކުން ޢަމަލުކުރަމުން  48ށް ޢަަމލުުކރުމާއި ބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ އުޞޫލުތަކަކަ

 ގެ މި ޢާްއމު ސިޓީއިން އެންގުނެވެ. 2011ސެޕްޓެމްބަރ  8ގެންދިއުމަށް 

 

 ޢާއްމު ސިޓީ 10/2011ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ސުޕްރީމް

ނޑިޔާރުަކމުގެ މަޤާމު  އަދާކުަރއްވާ ކޯޓު ބަދަލުވާ  ގައި ހުންނެުވމަށްަފހު ވަޒީފާޝަުރޢީ ދާއިރާގެ ފަ

ނޑިޔާުރންގެ ޗުއްޓީ ދިނުމުގަިއ ޤާނޫުނ ނަންބަުރ  ނޑިޔާރުން ފިޔަަވއި، އެެހން ފަ )ދިެވހިރާްއޖޭެގ  2011/13ފަ

ނޑިޔާރުްނގެ ޤާނޫނު( ގެ  ނޑިާޔރަކު މަާޤމާ ޙަވާލު  61ފަ ވުމަށްަފހު ވަނަ މާއްާދގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގޮތުެގމަތިން، ފަ

ނޑިޔާރަ 30އަހަރުުވމުން، ކޮންމެ ައހަރަކު މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް މަުދވެގެން  ކު )ތިރީސް( ދުވަހުގެ އަަހރީ ޗުއްޓީއެއް، އެ ފަ

ގަިއ ެނރެފައިާވ މި ޢާްއމު ސިޓީގެ  2011ސެޕްޓެމްބަރ  11މަިތން ދެއްަވމުން ގެންދިޔުމަށް އެދިވަޑަިއގަންނަާވ ގޮތެއްގެ

 ޓުތަކަށް އެންގުނެވެ.ޛަރީޢާއިން ޝަރުޢީ ކޯ

 

 ޢާއްމު ސިޓީ 11/2011ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ސުޕްރީމް

ވަނަ  4ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހުގެ ތިންވަނަ ދައުުރގެ  2011އޮކްޓޯބަރ  10

 އް ަގއިވާ ޤަާވއިދުތަ 2)ޢާއްމު ަޤވާިއދުތަކާ ބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ ޖަުދވަލު  2008/06ޖަލްާސގައި ޤާނޫނު ަނންބަރު 
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އުނިކުރުމަށް ފާސްކޮށްަފއިވާތީ، އެ ޖަދުވަލުަގއި ހިމެނޭ ަޤވާިޢދުތައް އަލުން އެކުަލވާުލމުގެ ަމސައްކަތް ކޯޓުތަކާއި ގުޅިގެން  

 96ޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު( )ދިެވހިރާއް  2010/22ވަނަ މާްއދާއާއި ޤާނޫނު ަނންބަރު  156ކުރަމުންދާތީ، ޤާނޫނުއަާސސީ 

ސަރިކއުަލރގެ ދަށުްނ   SC/2011/03ދިވެިހރާއްޭޖގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ވަނަ ާމއްދާއާއި  72 އާއި

 18ވީ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިެގން ވަގުތީ ގޮތުން ޢަމަލުުކރުމަށް  2011އޮކްޓޯބަރ  10ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤަވާިއދުތަކަށް 

ރނީ ޖެނެަރލްގެ ޮއފީހަށާއި، ގައި ނެެރފައިވާ މި ޢާންމު ސިޓީއިްނ ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކަށާއި، އެޓާ 2011އޮކްޓޯބަރ 

 ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެެނރަްލގެ އޮީފހަށް އެންގުނެވެ.

 

 ޢާއްމު ސިޓީ 12/2011ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ސުޕްރީމް

މިނިސްޓްރީ ޮއފް ހޯމް ެއފެާއޒްގެ ދަށުން ހިނގަމުްނދާ ުޖވެނައިލް ޖަސްޓިްސ ޔުނިޓަކީ ކުށްކުާރ 

ކުރަްނޖެހޭ މަސައްކަތްުކރުމާއި، ކުަޑކުދިން ކުށްކުރުމަށް ދިމާވާ  ކުޑަކުދިން އަނބުރާ މުޖުތަަމޢަށް ގެނައުމަށްޓަކައި

ފުވާ ކަމާބެހޭ ަފރާތްތަކާއި ގުޅިގެން މަސައްކަްތކުރުމާއި ޤާނޫާނއި ޚިލާ ،ސަބަބުތައް ދެނެގަނެ، ކުށްކުރުން ހުއްޓުވުމަށާ

ފަރާތްަކމުގައިވާތީ، ިމމަސަްއކަތަށް  ހިާސބު އެއްކުރުުމގެ ަމސްޫއލިއްޔަތު އަދާުކރަމުންގެްނދަވާ ކުޑަކުދިންނާއިބެޭހ ތަފާސް 

މަގުަފހިކޮށްދިނުުމގެ ގޮތުން، ރަށްރަށުގެ މެޖިސްްޓރޭޓް ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ކުޑަކުދިންގެ މައްަސލަތަކާބެހޭ ރިޕޯރްޓ 

ގައި ނެެރފައިާވ މި ޢާންުމ  2011ޮއކްޓޯބަރ  31ޤަވާިއދުން ުޖވެނައިްލ ޖަސްިޓސް ޔުނިޓަށް ފޮނުއްަވމުން ގެްނދިއުމަށް 

 ސިޓީއިން ޝަުރޢީ ކޯޓުތަކަށް އެންގުނެވެ.

 

 

 ޢާއްމު ސިޓީ 13/2011ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ސުޕްރީމް

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅި އެއް އަަހރަށްވުރެ ިގނަ ދުވަސްެވފަިއވާ ގިނަ ޢަދަެދއްގެ 

ަކށް ނިންމުމަށްޓަކައި، ކޮންމެ މައްަސލަތަކެއް އެކި ސަބަބުތަކާހުރެ ނުިނމިހުުރމާއެކު، މިަފދަ މަްއސަލަތައް ައވަސްގޮތަ

ޖުޑީަޝލް ދާިއރާއަކުން އެ ދާިއރާއެއްގެ ެމޖިސްޓްރޭޓުން އެުކެލވޭ ޝަުރޢީ ވަުފދެއް ަނގައިގެްނ އެކޯޓުތަކުގައި ނުނިމިުހރި 

 11މައްަސލަތައް ނިންމުމަށް ަމސައްކަތްކުރަމުން ގެންދިުޔމަށް ޖުޑީޝަލް ދާއިރާތަކުގެ ިއސް މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް 

 ޢާްއމު ސިޓީއިން އެްނުގނެވެ. ަގއި ނެރެަފއިވާ މި 2011ބަރ ޑިސެމް
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 ބައިވެރިވި ޖަލްސާ /  ސެމިނަރ ވާރކްޝޮޕް ފަދަ ކަންތައްތައް: -6

 ދަތުރުތައް:  ރާއްޖެތެރެއަށް އަދި ރާއްޖެއިން ބޭރަށްކުރެވުނު 

  ުނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދ ކައުންޓަރ ޕައިރަސީ  ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީގެ هللا ފަ

 ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ސީޝެލްސްއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު 

ގެ ނިޔަލަށް ީސޝެްލސްގަިއ ހިންގުުނ  2011ފެބްރުައރީ  09ން ެފށިގެން  2011ފެބްރުއަރީ  08

ޕްރޮގްރާްމގައި މިކޯޓުެގ  ޖުިޑޝަލް ލާރނިންގ އެކްސްޗޭްނޖް -ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ ކަުއންޓަރ ޕައިރަސީ ޕްރޮްގރާމް 

ނޑިޔާރު ައލްއުސްތާޛު އާދަްމ މުޙައްމަދު ޢަބްދު ނޑިޔާރު ައްލއުސްތާޛު ޔޫސުފް ޙުސައިން هللاފަ ގެ އިތުރުން ހައިކޯޓުގެ ފަ

ބައިވެރިވެވަަޑއިގަތެވެ. ދެ ުދވަހުގެ މުްއދަތަށް ހިންގުނު މިޕްރޮގްރާމްަގއި ލޯ އޮްފ ދަ ސީއާއި، ޕައިރަސީ 

ނޑުެގ ޕްރޮސެކިުއޝަންސް، ކު ށްވެިރން ބަދަލުކުރުާމއި، މެރިޓަިއމް ޕައިރަސީއާ ދެކޮޅަށް ަމސައްކަތްކުރުުމގައި ކަ

 ސިފައިްނގެ ދަުއރާބެހޭގޮތުން ަކމާބެހޭ ތަޖުރިބާކާރުން ަމޢުޫލމާތުދެއްވައި ޚިޔާލުަބދަލުުކރެވުެނވެ. 

 

  ުއައްޑު އަތޮޅަށާއި ފުވައްމުލަކަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅ 

ނޑިޔާރު އަލްުއސްތާޛު އަޙުމަދު ފާއިޒް ޙުސައިން އައްޑު އަތޮޅަށާއި ދި ވެިހރާއްޭޖގެ އުއްތަމަ ފަ

މި ދަތުރުފުޅުަގއި އައްޑުއަތޮޅުގެ  އަށް ދަތުރުފުޅެއް ކުރެްއވިއެވެ. 2011މެއި  7ން  2011މެއި  5ފުވައްުމލަކަށް 

މަރަދޫ، މަރަޫދ ފޭދު، ފޭދޫ، މީދޫ، ހުުޅދޫ މެިޖސްޓްރޭޓް ، މެޖިސްޓްރޭޓުންނާއި ބަްއދަުލކުެރއްވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ހިތަދޫ

ކޯޓުތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވަިއ ކޯޓުތައް ބައްލަވަިއލައްަވއި ުމވައްޒަފުންާނއި ބައްަދލުކުެރއްިވއެވެ. ައދި ފުވައްުމލަކަށް 

 ވަޑައިގެން ުފވައްުމލަކު ެމޖިްސޓްރޭޓް ކޯޓަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވިެއވެ. 

 

  ިލ. ގަމަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު  ލ. ފޮނަދޫއަށާއ 

ނޑިޔާރު އަްލއުސްތާޛު އަޙުމަުދ ފާއިޒް ޙުސައިން        ލ. ޮފނަދޫއަށާއި ދިވެިހރާއްޭޖގެ އުއްތަމަ ފަ

ނޑިޔާުރ  ގައި ދަތުރުފުޅެއް ކުރެއްވިެއވެ. މިދަތުރުފުޅުަގއި އެމަނިކުާފނުގެ އަރިހުަގއި 2011މެއި  14. ގަމަށް ލ ފަ

. ފޮަނދޫ ލމިދަތުރުފުޅުަގއި  ަބއިވެރިެވވަޑައިގެންެނވިއެވެ.هللا ބަލް ައލްުއސްތާޛު އާަދމް މުޙައްަމދު ޢަބްދުއޮނަރަ

 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިތުރުން ލ. ގަމު ެމޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު/ ަމތިމަރަދޫ އަވަށު ސެްކޝަނަށާއި ލ. ގަމު ެމޖިސްޓްރޭޓް 
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މުގެ އިތުރުްނ ލ. ކައްދުއަށް ވަަޑއިގެންެނިވއެވެ. އަދި މި ދަތުރުފުުޅގައި ކޯޓު/ މުކުރިމަގު ސެކްަޝނަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވު 

 ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖުިޑޝަލް އެޑްމިނިސްޓްޭރޝަންގެ ިއސްެވރިން ބައިވެރިެވވަޑައިގެްނނެވިެއވެ. 

ނާއެކު ލ. އަތޮޅުަގއި މިވަގުތު ތިއްބެވި ެމޖިސްްޓރޭޓުންނާއި އަދި ފުުލހުންގެބޭުފޅުންމި ދަތުރުފުުޅގައި  

ނޑިާޔރު ވަކިަވކިްނ ބައްދަލުކުަރއްވައި  މިވަގުތު ލ. އަތޮޅުގައި ،ވާހަަކފުޅު ދެއްކެވި ކަންތައްތަކުގެ ތެޭރގައި  އުއްތަމަ ފަ

ދަތިތަކާ ގުޅޭ މައްަސލަތަްއ ހިމެނެެއވެ. އަިދ ކުށްކުރުން  ކުށްކުރުން އިތުރުެވފައިވާ މަްއސަލައާިއ މުްއދަތު ދިނުުމގައި ިދމާވާ

އަާސސީއާއި ާޤނޫނުގެ އްލުުކރުމަށް ޤާނޫނުޙަ އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުަތކާއި މުއްދަތު ދިނުުމގައި ދިާމާވ މައްސަލަތައް މަދުކުުރމަށް

ނޑިޔާރުާވހަކަފުުޅ  ،މަސައްކަތާއި އިމުގެ ތެރޭގައި ކުރެިވދާނެ އެޅިދާނެ ފިަޔވަޅުތަކާ ބެހޭ ގޮތުންވެސް އުއްތަމަ ފަ

 .ދެއްކެވިެއވެ 

 

  ުނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއ ސްތާޛު މުޢުތަސިމް އަދުނާން ސެކްރެޓޭރިއެޓް ސައުތު ކޮމަންވެލްތު ސެކްރެޓޭރިއެޓް ފަ

ސައުތު އޭޝިއަން ޖަޖަސް ރީޖަނަލް ފޯރަމް އޮން "އިކޮނޮމިކް އެންޑް ފައިނޭންޝަލް ކްރައިމް" ގައި 

 ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ކޮލަމްބޯއަށް  ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު 

ގެ ނިޔަލަށް ކުރިޔަށްދިޔަ މި ފޯރަމްގައި މިކޯޓުެގ  2011މެއި  15ން ފެށިގެން  2011މެއި  13

ނޑިާޔރު އަލްުއސްތާޛު ޢަބްދުްލ  ނޑިޔާރު ައލްއުސްތާޛު ުމޢުތަސިމް ަޢދުނާނުގެ އިތުރުން ަހއިކޯޓުގެ ކުރީގެ ިއސް ފަ ފަ

ންނެވިއެވެ. މި ފޯަރމްއަީކ ޣަނީ މުޙައްަމދާއި، ސިިވލް ކޯޓުގެ ކުރީގެ ާޤޟީ ައލްއުސްތާުޛ ޢަލީ ސަީމރު ބައިވެިރވެވަޑަިއގެ

ސައުތު އޭޝިޔާ ރީޖަންަގއި ބޭއްވުނު މިފަދަ ުފރަތަމަ ފޯރަެމެވ. މި ފޯރަމްގެ މައިަގނޑު މަްޤޞަދަކީ ޓްރާންސްެނޝަަނލް 

ކުށްތައް ޝަރީޢަތުން ބެުލމުގަިއ ގެންގުޅޭ ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސްާއ ބެހޭ ގޮތުން މަްޝވަރާުކރެއްުވމާއި، އެަފދަ ަޝރީޢަތްތަްއ 

 ުމގައި ިދމާވާ ގޮްނޖެހުންަތކާބެހޭ ގޮތުން މަޝްަވރާކުުރމެވެ. ހިންގު

 

  "ްސީއޯލް، ، 2011ޖޫން  16އިން  12އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު "ފޯޓީންތް ކޮންފަރެންސް އޮފް ޗީފް ޖަސްޓިސަސ

 ސައުތު ކޮރެއާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު 

ވި އް ފިކުން އިންތިާޒމްކުރެޖުޑީަޝލް ސެްކޝަން ޮއފް ދަ ލޯ އެޯސސިއޭަޝން އޮފް ޭއިޝޔާ އެންޑް ޕެސި

ނިޑޔާރުން ބައިވެިރވެވަޑަިއގަތް ކޮންފަރެްނސްއެކެވެ. މިއީ  ،ސްއަކީންމިކޮންފަރެ  އެކި ޤައުމުތަކުެގ އުއްތަމަ ފަ

 ްސގައި އޭޝިޔާ އަދި ެޕސިފިްކގެ ންމިކޮންފަެރންސުަގއި ދިެވހިރާްއޭޖގެ ފަރާތުން ބައިވެިރވި ފުރަތަަމ ފަހަެރވެ. މިކޮްނފަރެ

 



  34 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓުގެ                                                        3122 -އަހަރު ރިޕޯރޓް

ތަކާ މުސްތަޤްަބލާއި ގުޅުންހުރި ަމޢުލޫކުގެ ޖުީޑޝަރީގެ ައދުގެ ޙާލަތާއި ކުރިއަށް އޮތްތާގައި ޖުޑީޝަީރގެ ޤައުމުތަ 

 ނިއަރ ރަިޖސްޓްާރރ އަލްުއސްތާޛާ ޢާިއޝަތުފަެރންސްަގއި ސުޕްރީްމ ކޯޓުގެ ސީބެހޭގޮތުން މަްޝވަރާުކރެވުނެވެ. މިކޮން

 .ވަޑަިއގެންނެިވއެވެ ބައިވެިރވެރިޒްނާ 

 

 ުނޑިޔާރ ސަޢީދު އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮންފަރެންސް އޮފް ޖޫރިސްޓްސް ފޯ هللا އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދު  ފަ

 ޖުޑިޝަލް ރިފޯމްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ލަންޑަނަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު 

ންގުުނ މި ކޮްނފަެރންސުގަިއ ގެ ނިޔަލަށް ހި 2011ުޖލައި  22ްނ ފެށިެގން  2011ޖުަލއި  20

ޟޫތަކުގެ ތެރޭގައި އެކައުންޓަބިިލޓީ އެންޑް ޖުޑީޝަލް ރިޯފމް، ސައިބަރ ކްރައިްމސް، ދެވުނު މަޢު  މަޢުޫލމާތު

ްނ ޤާނޫނީ އެކި ދާއިރާތަކުެގ އާރބިޓްރޭޝަން ާއއި މީޑިޭއޝަން، ހިުއމަން ަރއިޓްސް އެންޑް ޓެރަރިޒަްމގެ އިތުރު

 ކޯޓުތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވިެއވެ.  ގިޭރސިިވލާތުގެނޟޫތައް ހިމެނެެއވެ. އަދި ިމދަތުރުފުޅުަގއި އިމަޢު

 

 ުނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދ ޢަރީފް އަދި ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޙަމީދު هللا ފަ

 މުޙައްމަދު ކޮމަންވެލްތް މެޖިސްޓްރޭޓްސް އެންޑް ޖަޖަސް ކޮންފަރެންސުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް މެލޭޝިޔާގެ ކުއަލަ 

 ރަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު މްޕޯ ލަ

ގެ ނިޔަލަށް ިހންގުނު މި ކޮްނފަރެންުސގައި މަޢްޫލމާތު 2011ޖުލައި  21ން  2011ޖުލައި  18

ދެވުނު ަމޢްޟޫތަކުގެ ތެޭރގަިއ ލެޓިމަރ ހަުއސް ޕްރިންސިަޕލްސް އަދި ބެނަްގލޯރ ޕްރިްނސިޕަލްތައް ހިމެެނއެވެ. އަިދ 

އެބޭފުޅުްނގެ  ،ކަތްކުރަްއވާ ބޭފުުޅންގެ ސުޫލކީ މިންަގނޑުތައް ބަހައްޓަންވީގޮތާއިޖުޑީޝަީރގެ ޮއފިސަރުްނގެ ގޮުތގައި މަަސއް

ފެންނަގޮތަކަށް ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ގޮތްތަކާބެހޭ ގޮތުން އެހެން ކޮމަންވެލްތް ޤައުމުތަކުގަިއ  ށްޒީފާ ޒިންމާާދރުގޮތެއްަގއި ދެފު ވަ

އިތުުރންވެސް ހަލުިވކަމާއެުކގައި ތަަރއްޤީަވމުން އަންނަ ވިޔަާފރީގެ  ޢަމަުލކުރަމުްނދާގޮތާއިބެހޭ މަްޢޫލމާތުދެވުނެވެ. އަދި މީގެ

މުޢާަމލާތްތަކާއި ގުޅިގެން ވިޔަާފރީގެ މައްަސލަތަކުގައި އާބިޓްޭރޝަން އަދި މީޑިޭއޝަންގެ ޭބނުންހިފުުމގެ މުިހއްމުކަާމއި، 

ލޫމާތުދެުވނެވެ. އެހީތެިރކަމާބެޭހ ގޮތުން މަޢު  އިއަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނަށް ޖުޑީޝަީރން ޯފރުކޮށްދޭންެޖހޭ ރައްކާތެރިކަމާ 

މި ކޮންަފރެންުސގައި ސުޕްރީްމ ކޯޓުގެ ަފނޑިޔާރުންެގ އިތުުރން ހައިކޯޓު، ސިިވލް ކޯޓު، ްކރިމިނަްލ ކޯޓު، ެފމިީލ ކޯޓު 

 އަދި ޖުވެަނއިލް ކޯޓުގެ ބޭފުޅުްނ ބައިވެރިވެވަަޑއިގެންނެިވއެވެ.
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  ުނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛ  ސަޢީދު އައްޑު އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު هللا ޢަބްދު ފަ

ނޑިޔާރު ައލްއުްސތާޛު ޢަބްދު  02ން  2011އޮގަސްޓް  30ސަޢީދު ައއްޑު އަތޮޅަށް هللا މި ކޯޓުގެ ފަ

ނޑު މަުޤޞަދަކީ އަށް ދަތުރުފުޅެއް ކުެރއްވިެއވެ. 2011ސެޕްޓެމްބަރ  ައއްޑޫ ސިޓީގެ  އެމަނިުކާފނުގެ މިދަތުުރފުޅުގެ މަިއގަ

ޝަރުޢީ ދާިއރާ ސްޓްރީމްލަިއން ކުރުމުގެ  ،ދެނެގަތުމުގެ އިތުރުން ސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގައި އިާދރީ ގޮތުން ހުރި ދަތިތައްމެޖި

އަތޮޅުގެ މެިޖސްޓްޭރޓުންނާއި ބައްދަލުކުެރއްވިެއވެ.  މި ދަތުރުފުޅުަގއި އައްޑު މަސައްކަތަށްބޭނުންވާ މަުޢލޫމާުތ ދެނެގަތުމެވެ.

ދޫ، ފޭދޫ، މަަރދޫ ފޭދޫ، ަމރަދޫ، ހުޅުދޫ މެިޖސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި ކޯޓުތައް މީގެ އިތުރުން ހިތަދޫ، މީ

މިކޯޓުގެ ޑެޕިއުޓީ  ިމދަތުރުފުޅުަގއި އެމަނިުކފާނުގެ އަރިހުަގއިބައްލަވަިއލައްވައި މުވައްަޒފުްނނާއި ބައްދަލުުކރެއްިވއެވެ. 

 އިވެރިެވަވޑައިގެންނެވިެއވެ.ލީގަލް އޮފިަސރ އަްލއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ޝިާފލާ ބަ

 

  ުނޑިޔާރު އައްޑު އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅ  އުއްތަމަ ފަ

ދިވެިހރާއްޭޖގެ އުއްތަމަ ަފނިޑޔާރު އަލްުއސްތާޛު އަޙްމަދު ާފއިޒް ޙުސައިން އައްޑު އަތޮޅު ހިތަދުއަށް 

ވަނަ ދުަވހު ހިތަދޫ  2011ެސމްބަރ ޑި 20މި ބައްދަލުުވމަކީ ގަިއ ދަތުރުފުޅެއް ުކރެއްވިެއވެ.  2011ސެޕްޓެމްބަރ  22

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި ބޭއްވެިވ އައްޑު އަތޮޅުގެ ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ ެމޖިސްޓްރޭޓުްނގެ ބައްދަުލވުން މެޖިސްްޓރޭޓުން 

 ބޮއިކޮޓް ކޮށްފައިވާކަމަށްބުނެ ޚަބަރު ފަތުރާ ބައެއް ވަސީަލތްތަކުން އާއްމުކޮށްފައިވާ ޚަބަރުތަކަކާ ގުޅިގެން އެއަތޮޅުގެ

މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ ޝަކުވާތަކަީކ ކޮބައިތޯ ބަލާ، ދިވާވެފައިވާ ަމއްސަލަތައް ަހއްލުުކރުމަށް އެޅިާދނެ ފިޔަވަޅުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން 

ިމަދތުރުފުޅުގައި އެމަނިުކފާނުގެ  މަޝްަވރާކުެރއްވުމަށްޓަކައި ެއ އަތޮޅުގެ މެިޖސްޓްރޭޓުންނާއެކު ބޭއްވުނު ބައްަދލުވުމެެކވެ.

މި  ޓުގެ ޑެޕިއުީޓ ލީަގލް އޮިފސަރ ައލްުއްސތާޛާ ޢާއިޝަތު ިޝފާލާ ބަިއވެރިވެވަަޑއިގެންެނވިއެވެ.މިކޯ އަރިހުަގއި

 ދަތުރުފުޅުަގއި އައްޑުއަތޮޅުގެ ެމޖިސްޓްރޭޓުންނާއި ބައްަދލުކުެރްއވިއެވެ.  

 

 ސްކޮލަޝިޕް ފެލޯޝިޕް ނުވަތަ ޓްރޭނިންގ ކޯހަށް ދިޔަ މީހުންނާބެހޭ މަޢުލޫމާތު: -7

 މް( އިދގިރޭސި ބަހުގެ ފެދްވަރު ރަދގަޅު ކުރުމުގެ ކޯހުގައި އެގްޒާ ކެމްބްރިޖް ޕީ.އީ.ޓީ( އެޕްޓެކްގައި ގެ ބެދްގަލޯރ

ރު އިސްމާޢިލް ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަބްދުއްޝަކޫމި ކޯޓުގެ އަފް  3122މެއި  10އިދް  3122މާރޗް  10

 ބައިވެރިވެފައި ވެއެވެ.

 

 ިފިކް ރީޖަދަލް ކޮދްފަރެދްސް އޮދް އެކްސެސް ޓު ޖަސްޓިސް" ބޯގޯރކ އިދްޑޮދޭޝިޔާގައި ބޭއްވުދު "އޭޝިޔާ ޕެސ

އަފް މިކޯޓުގެ ޑެޕިއުޓީ ލީގަލް އޮފިސަރ އައިޝަތު  3122މާރޗް  20އިދް  3122މާރޗް  24ކޮދްފަރެދްސްގައި 

 ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ. އާއި އެސިސްޓެދްޓް ލީގަލް އޮފިސަރ އައިޝަތު މުޙައްމަދު ޝިފާލާ
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 އި ލިބުނު ފައިސާއާއި ހިނގި ޚަރަދު:އާމްދަނީގެ ގޮތުގަ  - 8

 ތަފްޞީލް  2010 2011 އުނި އިތުރު )%(

 އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ަފިއސާގެ މުޅި ުޖމްލަ  60,735.36 82,000.66 25.9%

 ޚަރަދުވި ަފއިސާގެ މުޅިޖުްމލަ  13,233,928.84 18,801,174.54 29.61%

ނޑުއާމް   ކަންތައްތަކާއި،ެއކަންތައްތަކަށް ލިބުނު ޖުމްލަ ައދަދުތައް  ދަނީގެ ގޮތުގައި ަފއިސާ ލިުބނު މައިގަ

 ވަކީލުންގެ ހުްއދައަށް އެދި ހުަށހެޅި ފޯމަށް ލިބުނު  40,000.00 36,000.00 (11%)

 މައްަސލަ ރަިޖސްޓުރީކުުރމަށް އެދި ހުށަހެޅި ޯފމަށް ލިބުނު 17,500.00 29,016.00 40%

 ޕޯޓް ނެުގމަށް އެދި ހުށަހެޅި ޯފމަށް ލިބުނުމައްަސލައިގެ ރި 1,517.00 2,125.00 28.6%

 ށް ެއދި ހުށަހެޅި ޯފމަށް ލިބުނުތަދައްޚުލުވުމަ - 3,000.00 100%

 ކުރީގެ ބަޖެޓުން ލިބުނު ފަިއސާ  1,718.36 5,785.00 70%

 ިއދާ ޚިލާުފވެގެން ކުެރވޭ ޫޖރިމަނާގެ ގޮތުަގއި ލިބުނު ޤަވާ - 150.00 100%

 

 

 ރިޕޯޓް ނިންމުން: -24

ރިޕޯޓު އެުކލަާވލުމުަގއި ކޯޓުގެ މުަވއްޒަފުްނގެ ކިބައިްނ ލިބުނު  ވަނަ އަހަުރގެ ައަހރު 2011 

އެއްބާރުލުާމއި، ފެިނފަިއވާ ހީވާގިަކމަށްޓަކައި މިރިޕޯޓު ނިންމާލުުމގެ ުކރިން ކޯޓުެގ ހުިރހާ ުމވައްަޒފުންނަށް 

 އިޚްލާޞްތެރިަކމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަެމވެ. 

ސާނީ އަދި އެހެނިހެން ަވސީލަތްތަކުެގ ގޮތުންވެސް ކޯޓަށް ބޮޑެތި ދަތިތަކެއް އަދި މިތަންވަޅަކީ އިން

ކަންކަމުގަިއ އިސްަނާގ  ،ކޯޓުެގ އެންެމހައި ަކންކަން ކުރިއަށް ގެްނދެިވފައިަވނީ ،ކުރިމަތިވެަފއިވާ ތަންވަޅަކަށްވީަނމަވެސް

 ންވެސް ފާަހގަކުރަެމވެ. ކޯޓުގެ ހިންގުން ަހރުދަނާުކރުުމެގ ރޫޙު ހުރި ވެރިންތަކެއް ތިބިަކމުންކަ

ނޑުގެ ައމާޒަކީ، އަންަނން އޮތް އަހަރަކީ ކޯޓަށް ބޭނުންވާ ޒަމާނީ ަވސީލަތްތަކާއި އިންސާީނ  އަޅުގަ

ވަސީލަތްތައް ހޯދާ، ކޯޓުގެ ހިންގުން އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި ކޯޓުގެ މުވައްަޒފުންގެ ފަންނީ ޤާބިލުަކން 

ނުޑގެ އުްނމީދަކީ، މި ސުްޕރީމް ކޯޓަކީ އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ކަންތައްތަ  ެކއް ކުރެވޭ ައހަރެއް ަކމުގައި ެހދުމެވެ. ައދި އަޅުގަ
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ޓުތަކާއި ަފިއހަމަކޮށް، ޤާނޫނުައސާސީން ުސޕްރީމް ކޯޓާ ޙަވާލުކޮށްފަިއވާ އެހެން ކުރިައރާފަިއވާ ޤަުއމުތަކުގެ ސުޕްރީމް ކޯ 

ވުމެވެ. އަދި މި ޤައުުމގެ  ޒިންމާ އޭގެ އެންމެ ފުިރހަމަ ގޮތުގައި އަދާުކރެވޭ ކޯޓެއްކަުމަގއި ދިވެިހރާއްޭޖގެ ސުޕްރީމް ޯކޓު

ންާއއްމު ޤާިއމްކުުރމާއެކު، ޢަުދލު އިންާސފަށް ޤާނޫނުގެ ޙުކުމް ނަަގހައްޓާ، ރައްޔިތުންގެ މެުދގައި ހަަމހަަމކަމާއި އަމަ

ފަސޭަހކަމާއެުކ ވާިސލުެވވޭނެ މަގު ފަހިުކރުމަށްޓަކައި ައދާުކރަންޖެޭހ މަްސއޫލިއްޔަތު އަދާުކރުމަށް އެންެމ އެކަށީގެްނވާ 

ވެ، ަނމޫނާ ނިޒާމަކަށް ގޮތެއްގައި އެއްބާުރލުން ެދވޭނެ ފަދަ ުމވައްޒަުފންތަކެއް އުފަްއާދ، މުޅި ޝަުރޢީ ނިޒާމްެވސް ަހރުދަނާ

 ވެގެންދިުޔމެވެ. 

 

    1433ޖުމާދަލްއޫލާ   04
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 ޚާދިމަތުކުމް   

 

 

 ޣާނިޔާ ޢަބްދުލް ޣަފޫރު         

 ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް      
 

 

 
 




