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  ނޫސް ބަޔާން 

ނޑިޔާރުންގެ ފޯނު އެލަވަންސްގެ މައްސަލަތަކެއް އޭސުޕްރީމް ކޯޓު ސީއަށް، މި .ސީ.ގެ ބައެއް ފަ

ވަނަ  15ވަނަ އަހަރުގެ މާރޗްމަހުގެ  2011ސުރުޚީގެ ދަށުގައި ބައެއްފަރާތްތަކުން މިހިނގާ 

  ދުވަހު ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ވާހަކަތަކާބެހޭ 

ންމެ ދިވެިހރާއްޭޖެގ ސުޕްރީމްޯކޓަކީ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޢަދްުލ އިންޞާުފ ޤާއިމްކުރުުމގެ އެ 

ނޑިާޔުރންާނ ުސޕްރީމްކޯޓުައސާސީ އިސްފަރާތްކަަމށްވުމާއެކު،ިދެވހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫރިއްާޔެގ ޤާޫނނު ެގ ފަ

ނިޑޔާުރން އަދާކުރަމުންަދނީ މާތްެވެގންވާ ިއސްާލމީ ޝަރީޢަތާއި އްކޮށްފައިާވ އެ މަސްއޫލިމަތި ަޔތު ފަ

އަދި ހަަމހަަމކަމާއި . ައސާސީާއއި ާޤނޫުނތަކާ ެއްއގޮތްާވގޮުތގެ މަތިންެނވެާޤޫނނު ދިވެިހރާއްޭޖެގ ޖުމްހޫރިްއާޔގެ

އިންޞާފު ޤާިއމް ކުރުމުގެ މަސްއޫލިްއަޔުތ  އަސާީސގަިއާވގޮތުގެ މަިތްނ ޢަދްލުޤާޫނނު  ޢަދްލުވެރިކަާމއެކު

އަދާކުރުމަކީ ވަރަށް ގިަނޮގންޖެުހންތަކަކާ ކުރިމަތިލާްނޖެހޭކަމެއްކަމާއި އަދި ެއާހފަސޭހަކަމެްއެވސް ޫނންކަްނ 

ނިޑޔާރުްނނަށް ރަނގަޅަށް ވަަޒންކުެރވޭކަން ދިެވހިާރއްޖޭެގ ސުޕްރީމްކޯޓުދިވެިހރާއްޭޖެގ  ގެ އެންެމހައި ފަ

ާށިއ ެގ ާޤނޫުނއަާސސީެގ ބާރު ހިނގާ ސަަރހައްުދގެ ތެޭރގަިއ ހިެމޭނ ެއންމެހަިއ ފަރާތްތަކަޖުމްހޫރިއްޔާ 

  .ރާއްޭޖެގ ލޮބުވެތި ެއންމެަހއި ރަްއޔިތުްނނަށް ާހމަކޮށް ދިނުަމށް މިފުރުޞަތުގެ ބޭުނން ހިފަމެވެދިވެހި 

ނިޑާޔރުްނގެ ފޯނު އެަލަވންްސގެ ަމއްސަލަެއއްކަަމށް ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ ބައެްއ ފަ

ޯކޓުން ދިވެިހރާއްޭޖގެ ުސޕްރީމް ބައެއްފަރާތްަތކުން ޝާއިުޢކޮށްފައިވާ ާވހަކަތަކާގުިޅެގން، ވަަރށް ސާބިތުކަމާއެކު

ކަށަވަރުކޮށްޭދން ބޭުނންަވނީ ދިެވހިރާްއޖޭގެ ސުޕްީރމްކޯޓުގެ އެްއވެސް ަފނިޑޔާރަކަށް ފޯްނ އެލަަވންެސްއ 

ަފނިޑޔާރަކު އެފަަދ އެލަަވންސަާކ ޙަވާލުވެާފެވސް ުނވާނެ ަކމަށާ ގެ އެްއވެސް ިއ އަދި ސުޕްީރމްކޯޓުނުޭދވާހަކައާ 

އަސާީސއާއި ޤާޫނުނގަިއވާޮގތުގެ މަިތން ިލޭބ ނިޑޔާރަކު ާޤނޫނު ގެ އެްއވެސް ފަ އަދި ިދވެހިާރއްޖޭގެ ސުޕްީރމްކޯޓު

. ނުާވެނވާހަކަެއވެ ކޮށްފައި  އާމްދަީނއެއްިފޔަަވއި ިއތުުރ އެްއވެްސ ާއމްދަނީެއއް ޯހދައި އަދި ފަިއސާެގ މުޢާމަލާތެއް
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ައސާީސގަިއވާޮގތުެގ ާޤނޫނު  އަދި ަފނިޑާޔރުން ެގންަދަވނީ މުދަލާަފިއސާގެ ަބޔާްނ ކޮންމެ އަަހރަކު އެއްފަަހރު

ެގ ސުޕްރީމްކޯޓު މަ އެފަދައިންެމ،އަދި ހަ. ކޮިމޝަނަށް ހުަށހަޅަުމންެނވެ ސަރވިސް ޖުޑިޝަލް މަތިން 

ނިޑޔާރުރީމްކޯޓުވާ ގޮަތށް ބަލާއިރު، ސުޕްމަސައްކަތްޭރިވފައި ެގ ވެހިކަލްތަްއ ްނނަކީ ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ފަ

ެގ ވެހިކަލްަތްއ ތްތަކަކަށް ުނވާތީ ސުޕްރީމްކޯޓުމަރާމާތުކުރުްނ ފަދަ މާލީ މުޢާމަލާތުތައް ިހްނގަާވ ފަރާ

 މަރާމާތުކުރުމާއި ެއވެހިކަްލތަކަށް ލިބޭ ގެްއލުމާމެުދ ޒިންާމވާަފރާތްތައް ހޯަދއި އެކަާމގުިޅގެްނ ައޅަްނޖެހޭ 

ނިޑޔާުރްނެގ އެއްެވސް ދައުރެއް ޮއްނނަކަމަކަށް ުނވާތީ އެަކމުގައި ުސްޕރީމްކޯޓު ،ފިޔަވަުޅތައް އެޅުމަކީ ގެ ފަ

ޝާއިޢުކޮށްފަިއާވ  ބަެއއްފަރާތްތަކުން ވަނަ ުދވަހު 15 މާރޗް މަުހގެ އަހަުރގެ ވަނަ 2011މިހިނގާ 

ތަކުެގ ކާއި ކޯޓުތަކޯޓު ވާހަކަތަކަކަށްވާތީ ކަތަކަކީ އޭަގއި އެްއެވސް ޙަޤީޤަެތއް އެކުލެވިަފއިުނވާ ދޮގު ވާހަ

ނިޑެގންދާަފދަ އެންމެަހިއ ކަންކަމުން ދުރުހެލިވެިތއްބަވައި، ނިޑޔާުރންެގ ޙުރުމަތް ކެ އަާސސީެގ ާޤނޫނު  ފަ

ޢަދްލު އިްނޞާފު  ،ްއޓެވުމަށާއިތައްބެހެނައްޞުތަާކިއ އެނައްޞުަތކުގެ ރޫޙާ އެއްގޮްތާވގޮތުެގ މަތިން ޢަމަލު

ައާސސީއާ ެއއްގޮްތވާގޮުތގެ މަިތން އެހީެތރިކަމާިއ ޤާޫނނު ތަކަށްމަސައްކަތަާށއި ދިެވހިރާްއޖޭގެ ކޯޓު ކުރުމުގެ ޤާއިމް

އެއްބާރުުލން ދެއްުވން މަީތ ދެމި ތިއްބެވުމަށް ދިެވިހރާއްޖޭގެ ލޮުބވެތި ެއންމެަހއި ރައްޔިުތްނނަށް ދިެވހިާރއްޖޭެގ 

  .ސުޕްރީމް ކޯުޓން ަނސޭހަތްެތރިވަެމވެ
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