
 Te 

ނރައްކާތެރި 

 ކަންބޮޑުެވ 

 16ލއިރު 

ތޛު އާދަމް 

ފވައްމުލަކު 

ލންދީފައިާވ 

 ޙުރުމަތާިއ 

ޢީ ކޯޓުތައް 

ކީ ޖރީމާތަކަ

  ފަރާތްތައް

އަސާސީން 

 އެއްވެްސ 

2010/22 

ޑިޔާރުންގެ 

ކޮށްދީފައިވާ 

 އައިސް 

Supreme Co 

+ 960 3009 l:

 އަމާޒުކޮށް ނު

ން ނިހާޔަތަށް 

މަލާތަކަށް ބަލާ

ބަލް އަލްއުސްތާ

ުފ. ގައި ޏ 20

ށިކޮޅަށް ގެއްލު

އެބޭފުޅާގެ  ކޮށް

 ބައެއް ޝަރުޢީ

ދކޮށް ހިންގި ޖަ

މސައްކަތްކުރާ 

  . މވެ

ރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަ

ނޑިޔާރުންނަށް

0 ނަންބަރު 

ހިރާއްޖޭގެ ފަނ

ކަން ކަށަވަރުކޮ

ތއް މިހާރަކަށް

  ދިވެހިރާއްޖެ
ourt of the M

Fa  |ް9990:ފޯނ 

މުގެ ނިޒާމަށް

ންދާކަމީ މިކޯޓުން

އި ދީފައިވާ ޙަ

ޑިޔާރު އޮނަރަބަ

012މާރޗް  0

މރީ ހިންގާ ހަށ

ދިމާކޮ ޔަކުމީހުން

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ކޯޓުތައް ބަންދު

ގައި މަ ނިޒާމް

މް ކޯޓުން ދެކެމެ

 ދިވެހިޖުމްހޫރި

އިން ފަނ) ނ

އާއި ޤާނޫނު 

ދިވެހި( 20/13

ލިއްބައިދޭންޖެހޭކަ

މިފަދަ ޢަަމލުތަ

ދި | މާލެ | ޑމަގުު
aldives | Thee

+ 960 300 ax: 

  

ސާފު ޤާއިމްކުރުމު

ރކޮށް ދެމުންގެން

ފަހުގެ ތާރީޚުގައ

ނ މ ކޯޓުގެ ފަ

08 ،މަލާއާއިޙަ 

ޙަމަލާދީ މާރާާމ

ބަޔަ މަގުމަތިން 

ވަނަ ދުވަހު  

ޯ އތާލާ، ބައެއް 

ސް، ޝަރުޢީ

މުގައި ސުޕްރީމް

 މިނިވަންކަން

ނ( މާއްދާގެ 

)ރ(އްދާގެ 

010 ނަންބަރު 

ރައްކާތެރިކަން ލ

އި ހިންގާ މި

އޯކްިޑ | ގެތީމު |
emuge | Orch

08554: ފެކްސް |

ނޫސް ބަޔާން 

 ޢަދުލު އިންސާ

ންނަށް ތަކުރާރު

ނެވި ގޮތަށް ފަ

އްގައި ސުޕްރީމް

 ދީފައިވާކޮޅަށް 

މަދު ލަޠީފަށް ޙަ

ނޑިޔާރަކާ ގ ފަ

2012ރުއަރީ 

ލިޔުންތައް ނައް

ކަމެއްގެ ގެނެސް

ވ ޖަރީމާތަކެއްކަ

އިރާގެޝރުޢީ ދާ

ވަނަ 141 

އެމާއް ،ޅުމާއެކު

ޤާނޫނު ،ދާއާއި 

ސަލާމަތާއި ރަ 

ރުދެއްކުމަށްޓަކަ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ
hid Magu | Ma

 URL: www.su|

ނޫ

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ނޑިޔާރުނ ށއި ފަ

މިދެންނ. ކެވެމެ

ނދުރުގެ ވަގުތެއް

ވަނިކޮށް އެކާރުކޮ

ލފާޟިްލ އަޙްމަ

ޕްރީމް ކޯޓުގެސު

ފެްބ 08ލާއި، 

ޤުތައް ހިމެނޭ 

ދވަރުގެ ހީނަރުކަ

އި ހިންގާފައިވާ

 ވަކިކޮށް ޝަ

ނޫނުއަސާސީގެ

ނޑައެޅު ކަން ކަ

ވަނަ މާއްދާ 95

ނޑިޔާރުންނަށް 

ފރުވުމަށާއި ބި

ެ ދިވެހިރާއްޖޭ
ale’| Republic

upremecourt.

ކަށް އައިސް 

ހިމެނޭ ކޯޓުތަކަށާ

ކުށްވެރިކުރާ ކަމ

ރ ދުވަހުގެ މެން

ކޮޅުގައި އިންނަވަ

ޖިސްޓްރޭޓް އަލް

ގައި ސ 2012 

ނެ ހިންގި ޢަމަލާ

އްޔިތުންގެ ޙައްޤު

މން ފޫނުބެއްދޭ

 ވައްޓާލުމަށްޓަކަ

ލތުގެ ތިންބާރު

އަދި ޤާނޫ ،ނދު

ވައިގެންނުވާނެކަ

5ގެ )  ޤާނޫނު

 މާއްދާއިން ފަނ

ޒު ފޯށް ނުފޫ

c of Maldives

gov.mv.: ސައިޓް

ފަހަމި

 މިދާއިރާގައި ހި

ރުކަށިކަމާއެކު ކު

ވީ ހުކުުރ 20

ކާރުކޮهللا  ޢަބްދު

ޓް ކޯޓުގެ މެޖި

ޖެނުއަރީ 20 

ކމަށް އަރައިގަނެ

އތަނުގައިވާ ރައް

ނިޒާމަށް އެކަމު

މއްގެ ތެރެއަށް 

ދައުލަ

ށދީފައިވާ ހިނ

އި ނުފޫޒުފޯރުވަ

ޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ

ާ 13ގެ  ވަނަ 

ނޑިޔާރުންނަށް ފަ

ވެބްސަ

 
  

  

  

  

  

ޙަމަލާތައް 

އެކަން ހަރު

12މާރޗް 

މުޙައްމަދު 

މެޖިސްޓްރޭޓް

ހާދިޘާއާއި،

ރައްކާތެރިކަ

އަންދާލާ އެ

ޝަރުޢީ ނ

ބިރުވެރިކަމެ

ކަށަވަރުކޮްށ

ސިފައެއްގަ

ދިވެހިރާއް(

ގެ) ޤާނޫނު

ަ ހިނދު، 



  ދިވެހިރާއްޖެ | މާލެ | އޯކިޑްމަގުު | ގެތީމު | ސުޕްރީމް ކޯޓުދިވެހިރާއްޖޭގެ 
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives 

 :Tel   960 3009990 +:ފޯން|   :Fax 960 3008554 +: ފެކްސް |URL: www.supremecourt.gov.mv : ވެބްސައިޓް

ނޑިޔާރުންއާއްމުވެފައިވުމަކީ  ނޑިޔާރުންގެ ހުރަސްއެޅި އޭގެ ސަބަބުން  ނާއި ކޯޓުތަކުގެ މިނިވަންކަމާއި ރައްކާތެރިކަމަށްފަ ފަ

  .ޒިއްމާ އަދާކުރުމުގައި ހީނަރުކަން އަތުވެދާނެފަދަ ކަމެކެވެ

ނޑިޔާރުންނަކީ ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބުރަ އަދި މާތް މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ފަ

ނޑިޔާރުންނާމެދު  ރައްޔިތުންގެ ޚިދުމަތުގައި ސާބިތުކަމާއެކުގައި ތިއްބަވާ ބަޔަކަށްވުމާއެކު، މިފަދަ  ޢަމަލެއް  ކޯޓުތަކާއި ފަ

އޫލިއްޔަތު އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަދާކުރުމަށް ހުރަސްއެޅުން ކަމުގައި ހިންގުމަކީ ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމްކުރުމުގެ މަޞް

ނޑައަޅާފައިވާ  މިކޯޓުން ދެކޭތީ، މިފަދަ ކަންތައްތައް ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ދައުލަތުގެ އެންމެހައި ބާރުތަކަށް ޤާނޫނުއަސާސީން ކަ

 2010/13އް އެޅުމަށާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު ޒިއްމާ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަދާކޮށް އެޅެން ހުރި ހުރިާހ ފިޔަވަޅުތަކެ

ނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު( ނޑިޔާރުންނަށް ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ސަލާމަާތ ) ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  13ގެ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަ ގައި ފަ

ހުމެއްނެތި ރައްކާތެރިކަން އެބޭފުޅުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ޤައުމީ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ފަސްޖެ

އަދި ޢަދުލު އިންސާފަކީ އެންމެންގެ ޙައްޤަކަށް ވީހިނދު އިންސާުފ  .ގޮވާލަމެވެއަޅަމުން ގެންދިއުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން 

 ،ޤާއިމްކުރެވޭފަދަ ވެްއޓެއް ޤާއިމްކޮށް އެކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަކީ އެންމެންގެ ޒިންމާއެއްކަމުގައި މިކޯޓުން ފާހަގަކޮށް

ނޑިޔާރުން  މާއާއި ވާޖިބު ރަނގަޅަށް އަދާކުރެއްވޭނޭފަދަ މާޙައުލެއް ޤާއިމުކުރުމުގައި ހުިރާހ އަދާކުރައްވާ ޒިއްފަ

  . ރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދެއްވުމަށް އެދި ގޮވާލަމެވެފަރާތްތަކަކުންވެސް ފު

  
  1433ރަބީޢުލްއާޚިރު  26

    2012މާރޗް      19

  

  

 


