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ނބަރު2015/SC-SJ/07 :
ނަ ް

ރިޓް އޮފް ޕްރޮހިބިޝަން
ޖހުމާއި
އ ރައްކާތެރިކަމާއި ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އޮންނަންޖެހޭ ހަމަ ެ
ދިވެހި މުޖްތަމަޢުގެ ސަލާމަތާ ި
ޢތަކެކޭވެސް އެއްފަދައަކުން
މ ު
ހަމަހިމޭންކަމާއި ޞުލްޙަވެރިކަން ޤާއިމްވެފައިއޮތުން ބިނާވެފައި އޮންނާނީ ،އެހެނިހެން މުޖްތަ ަ
ކށަވަރުކުރެވިފައިވާ މިންވަރުގެ މައްޗަށް ކަމަށްވާތީ އާއި،
ދލު އިންޞާފް ޤާއިމްކުރުން ަ
ދިވެހި މުޖްތަމަޢުގައިވެސް ޢަ ު
އެއްވެސް އިސްތިޘްނާއެއްނެތި ،ހަމަ ކޮންމެ މީހަކީވެސް ޤާނޫނުގެ ކުރިމަތީގައި އެއް ހަމަޔަކުން މުޢާމަލާތްކުރެވޭންޖެހޭ
ހރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  17ވަނަ މާއްދާއިން އެނގެން އޮންނައިރު،
މީހަކަށް ވާންޖެހޭނެކަން ދިވެ ި
ނތީ އާއި،
ނ އެނގެން އޮން ާ
ނނުއަސާސީގެ  40ވަނަ މާއްދާއި ް
ކތިކަން ޤާ ޫ
މީސްމީހުންގެ މިލްކިއްޔާތަކީ ހުރުމަތްތެރިވެގެންވާ ތަ ެ
ހރާއްޖޭގައި ހުރި ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ލބިދިނުމަކީ އެ ހިނދަކު ދިވެ ި
ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންޞާފު ި
ވރުކޮށްދޭ އަސާސީ ޙައްޤެއްގެ ގޮތުގައި ކަޑައެޅިފައި އޮންނަ
ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  42ވަނަ މާއްދާއިން ކަށަ ަ
ނ
ފތު ތި ް
އޮތުމުގެ މައްޗަށް ވިސްނާއިރު ،ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކި ހަމަތަކަކާއި ޝަރުޠުތަކަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ތަ ާ
މަރުޙަލާއަކުން ޝަރީޢަތްކުރުމުގެ ނިޒާމް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާއިމްވުމުގެ ކުރިން ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކިއެކި ކޯޓުތަކުން
ނިންމާފައިވާ އަދި ކަނޑައެޅި ނިޔާގެ ބާރު ލިބިފައިވާ ) (RES JUDICATAޙުކުމްތައް( ،އެތަކެއް އަހަރުތަކެއް ކުރިން
ލން
ތށް) އަ ު
ކން އަންނަގޮ ަ
ޘބިތުވެ ،މުޅިން އިސްތިޤްރާރުވެފައިވާ އެކި ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތަކަށް އުނި ަ
ދިވެހި މުޖްތަމަޢުގައި ާ
މުރާޖަޢާކުރެވޭ ގޮތްވުމަކީ މީލާދީ ސަނަތުން ހާހާއި ނުވަސަތޭކަ އާހި ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު އުފެއްދުމަށްފަހު
ތން ބަލައި ޙުކުމްކޮށް ނިންމާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން މަޙްކަމަތުއް ޝަރުޢިއްޔާގެ ދުވަސްވަރުގެ
އެހާތަނަށް ޝަރީޢަ ު
ދ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފްކުރުމަށްޓަކައި ދެވިފައިވާ އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
ނިންމުންތައް އަލަށް އުފެއް ި
އިސްތިއުނާފްކުރުމަށާއި އޭގެ ފަހުން މަޙްކަމަތުއް ޝަރުޢިއްޔާގެ ދުވަސްވަރުގެ ނިންމުންތައް އިސްތިއުނާފް ނުކުރާގޮތަށް ދިވެހި
ދައުލަތުން ނިންމާ ރާއްޖޭގައި އިސްތިޤުރާރުވެފައިވާ އުޞޫލާއި ކަނޑައެޅިގެން ޚިލާފު ކަމެއްކަމާއި އަދި ޕްރޮޕަޓީ ކްލެއިމްސް
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ގ
ވނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހު ެ
ހތްތަރި ަ
ޑިވިޝަންގެ ނަންބަރު  105/PCP/69ޤަޟިއްޔާއާ ގުޅިގެން މީލާދީ ސަނަތުން އޮނަ ަ
ނން އެ ޤަޟިއްޔާގައި ޙުކުމްކުރައްވާ ނިންމެވިތާ ފަންސަޔާޅީސް އަހަރާއި ހަތަރު މަހާއި
އ ޑިވިޝަ ު
 22ވަނަ ދުވަހު ެ
އެކާވީސް

ދުވަސް

ފަހުން،

ޕްރޮޕަޓީ

ކްލެއިމްސް

ޑިވިޝަނުގެ

ނަންބަރު

105/PCP/69

ޤަޟިއްޔާއާ

ގުޅިގެން

އިސްތިޤްރާރުވެފައިވާ ޤާނޫނީ މަރުކަޒުތަކަށާއި އިސްތިޤުރާރުވެފައިވާ ޙައްޤުތަކަށް އުނިކަން ލިބޭގޮތަށް އެ މައްސަލަ
އދި އިޖުރާއީ އުޞޫލުތަކާއި
މޖެހި ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނީ ަ
ވނީ ހަ ަ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް އަލުން ބަލައިގަނެ ،ހިންގަވާފައި ަ
ތރިކޮށް ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި
އލަތުގެ ނިޒާމް ޢާންމު ރައްކާ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނިޒާމް ޢާންމާ ޚިލާފަށްކަމަށްވުމުން ،ދިވެހި ދަ ު
ފނުނު ހިނދު،
ގ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް ެ
ށ ދިވެހިރާއްޖޭ ެ
އޓުވަންޖެހޭނެކަމަ ް
ގތުން ހު ް
އެފަދަ ކަންތައް ވަ ު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  141ވަނަ މާއްދާ އާއި  144ވަނަ މާއްދާ އާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު
ތކޮށް ޕްރޮޕަޓީ ކްލެއިމްސް
ނ މާއްދާގެ (ހ) އަށް ރިޢާޔަ ް
ވ ަ
ޓތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ ަ 22
( 22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯ ު
ޑިވިޝަނުގެ ނަންބަރު  105/PCP/69ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފުކުރި ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  2013/HC-A/342ޤަޟިއްޔާ
ތކެއް ކަމަށާއި އަދި އެ
އިސްތިއުނާފުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރައްވާފައިވާ އެންމެހައި އިޖުރާއާތްތަކަކީ ބާޠިލް އިޖުރާއާތު ަ
ޠލް ޙުކުމެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،އެކަން
ބރު ލިބިގެންނުވާ ބާ ި
ޤަޟިއްޔާގައި ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމަކީ ޤާނޫނީ ގޮތުން ތަންފީޛީ ާ
ކަމާބެހޭ އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް އަންގާ އަމުރުކޮށްފީމެވެ.
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