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 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރެސް ރިލީޒް 
 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ އަކީ ދިވެހިދައުލަތުގެ ތިން ބާރުގެތެރެއިން އެއްވެސް ބާރަކަށް 

ތާއި ފަދަ ގޮތެއްގެ މަތިން ދައުލަތުގެ ތިންބާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަ އަނެއްބާރެއްގެ މައްޗަށް ނުފޫޒު ނުފޯރުވޭނޭ 

މިޤްރާޠީ އުޞޫލުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާވެގެންވާ ދައުލަތެއްކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޙުދޫދު ވަކިކުރެވި ދީ 

މާއްދާއިން ސާފުކޮށް އެނގެން އޮތްއިރު  ވަނަ  7 ވަނަ މާއްދާއާއި، 6ވަނަ މާއްދާއާއި،  5ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ސީގެ ދައުލަތުގެ އެންމެހައި ބާރުތައް ހިންގަންވާނީ މި ޤާނޫނުއަސާސީގައި ވާގޮތުގެ މަތިން ކަމަށް ޤާނޫނުއަސާ

ބަޔާންކޮށްފައި އޮތްއިރު، ދިވެހި ދައުލަތުގެ ތިން ބާރުގެ ތެރެއިން ޢަދްލު  ވަނަ މާއްދާގައި ކަނޑައަޅައި  8

ކުރުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކަށް ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އިންޞާފު ޤާއިމް

ނޑިޔާރުންނަކީ މުސްތަޤިއްލު  ،ވަނަ މާއްދާގައި ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކުރުމަށްފަހު 7ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ފަ

އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން  ނީ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކާ ބައެއްކަމަށާއި، ފަނޑިޔާރުން މަސައްކަތްކުރާ 

ފާނެ ބިރަކަށް ޖެހިލުން ނުވެ ތަޢައްޞުބުން އެއްކިބާވެތިބެ އި ވަކިފަރާތަކަށް ބުރަނުވެ، ވަކިފަރާތަކުން ދައްކަ

ސް، ވަނަ މާއްދާގައި ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި، އަމިއްލަ ފަރުދަކުވިއަ 142ކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

އަސް ފަނޑިޔާރުންގެ މަސައްކަތާބެހި ނުފޫޒު ފޯރުވައި ޙަވާލުވެހުރި މީހަކުވި މާ ދައުލަތުގެ ކަމެއް ހިންގު

 141ނުވާނެކަމަށާއި، ކޯޓުތަކުގެ ހައިބަތާއި ޤަދަރު ޙިމާޔަތްކޮށްދޭން ވާނެކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ހަދައިގެން 
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ނޑިޔާ މުސްތަޤިއްލު ރުގޭގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބުނެފައިވާތީއާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަން ފަ

 ގުޅިގެން  ވާޖިބުތަކާ  މަސްއޫލިއްޔަތާއި  ފަނޑިޔާރުކަމުގެ އަދާކުރާ އެބައިމީހުން  ފަނޑިޔާރުންނަކީ

ގެ ( ޤާނޫނު ންގެފަނޑިޔާރު )ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2010/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  އެއް ނޫންކަން ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ ބަ

ގުޅިގެން އެކިއެކި ވާޖިބާ  ތާއި އަދާކުރާ މަސްއޫލިއްޔަ ނޑިޔާރުން ވަނަ މާއްދާއިން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާތީ، ފަ  9

މަސައްކަތްކުރުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއިން ޖަވާބުދާރީކުރުވުމަށް ފަރާތްތަކަށް 

ތިޤްރާރުވެފައިވާ ދީމްޤުރާޠީ އަދި ތަހްޒީބުވެފައިވާ ދީމްޤުރާޠީ ދައުލަތްތަކުގައި އިސް  ،ނަގަހައްޓާފައިވާ

ން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ "ސެޕަރޭޝަން އޮފް ޕަވަރސް" ގެ މަބްދައާއި، އެ ތަކާއި ޤާނޫނުއަސާސީއުޞޫލު 

 ގޭގެ ތަޞައްވުރާ މަބްދައުގެ ދަށުން ޤާއިމުވެފައި އޮންނަންޖެހޭ މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު ފަނޑިޔާރު

ނޑައެޅިގެން ޚިލާފު އަދި ދީމްޤުރާޠީ މުޖްތަމަޢެ  ހުއްދަނުކުރެވޭނޭ ކަމަކަށްވާތީ،  ގައި އެއްވެސް ޙާލެއްގައި އްކަ

ތެރޭގައިވާ އެންމެހައި ގެ ޙައްދުޤާނޫނުއަސާސީގެ ބާރު ހިނގާ ސަރަ މިކަން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

ފަރާތްތަކާއި ދިވެހި ދައުލަތުގެ އެންމެހައި މުއައްސަސާތަކާއި ދިވެހި ދައުލަތުގެ އެކިއެކި ކަންކަމާ ޙަވާލުވެތިބި 

 ތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށްޓަކައި މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ހިފީމެވެ.އެންމެހައި ފަރާތް 

 1433 ޛުލްޤައިދާ  22                
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