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ނަންބަރު2012/SC-SJ/05:

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ކޯޓު އަމުރު
 77އޮގަސްޓް  8778ގައި ޢަމަލުކުރަންފެށި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ
ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ދުސްތޫރީ ނިޒާމަކީ ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރާއި،
ޤާނޫނުހެދުމުގެ ބާރާއި ،ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ބާރާއި މިތިން ބާރު ވަކިކުރެވި ،އެއްބާރުން އަނެއް ބާރުގެ
މައްޗަށް އެއްވެސް ނުފޫޒެއް ނުފޯރުވޭގޮތަށް މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ ކަނޑައެޅި ،އިން ވަކިކުރެވިފައިވާ
ނިޒާމެއްކަން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ޤާނޫނުއަސާސީގެ

،5

6

އަދި

7

މާއްދާއިން

ވަނަ

ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާކަން ސާފުކޮށް އެނގެންއޮތް އިރު ،ދިވެހި ދައުލަތުގެ ތިންބާރުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް
ބާރަކަށް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ޤާނޫނުއަސާސީއާ

ޚިލާފަށް

އެބާރަކަށް

ޤާނޫނުއަސާސީގައި

ކަނޑައެޅިފައިވާ ދާއިރާ ފަހަނަޅާދިއުމާއި ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފު އެއްވެސް ކަމެއް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު
ފަހިކޮށްދެވިފައިނުވާކަން ޤާނޫނުއަސާސީގެ  8ވަނަ މާއްދާއިން ރަނގަޅަށް އެނގެން އޮންނާތީއާއި؛
ދައުލަތުގެ ތިންބާރުގެ ތެރެއިން ބާރަކާ ނުވަތަ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއަކާ ނުވަތަ ފަރުދުންގެ
މެދުގައި އުފެދޭ ދެބަސްވުންތަކާއި ޚުސޫމަތުތައް ޙައްލުކުރުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ޤާނޫނުއަސާސީން މަތިކޮށްފައިވާ
ފަރާތަކީ

ދައުލަތުގެ

ތިންބާރުގެ

ތެރެއިން

ޢަދުލު

އިންޞާފު

ޤާއިމުކުރުމުގެ

ބާރުކަން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  141ވަނަ މާއްދާއިން ސާފުކޮށް އެނގެން އޮތްއިރު ،ޤާނޫނުއަސާސީއާއި
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ޤާނޫނު މާނަކުރުމުގައި އަދި ޝަރީޢަތުން ބަލާ އެނޫންވެސް މައްސަލަތަކުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާ
ނިންމުމަކީ އެންމެ ފަހުގެ ނިންމުން ކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ  145ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ކަނޑައަޅައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި؛
ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ޝަރުޢީ ނިޒާމަކީ މިނިވަން
މުސްތަޤިއްލު

ޝަރުޢީ

ނިޒާމަކަށްވެފައި،

ކޯޓުތަކުގެ

މިނިވަންކަމާއި

މުސްތަޤިއްލުކަން

ރައްކާތެރިކޮށް

ޙިމާޔަތްކޮށްދިނުމަކީ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުންނާއި ދައުލަތުގެ ކަންތައްތައް ހިންގުމާ ޙަވާލުވެތިބި އެންމެހައި
މީހުންގެ މައްޗަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ  141ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އިން ލާޒިމްވާކަމަކަށްވާތީއާއި ،އަމިއްލަ
ފަރުދަކުވިޔަސް ދައުލަތުގެ ކަމެއް ހިންގުމާ ޙަވާލުވެހުރި މީހަކުވިޔަސް މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު ފަނޑިޔާރުގޭގެ
ފަނޑިޔާރުންގެ މަސައްކަތާ ބެހި ނުފޫޒު ފޯރުވައި ހަދައިގެން ނުވާނެކަމަށް ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ  141ވަނަ
މާއްދާގެ (ނ) ގައި ސާފުބަހުން ބުނެފައިވާތީ ،ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާ ބެހޭގޮތުން
އެމައްސަލައަކާމެދު ޝަރީޢަތުން ވަކިގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުގެ ކުރިން ،ބަހުސްކުރުމާއި އަދި އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ
ނިންމުމެއް ނިންމުމާއި ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަކީވެސް ބުނެވުނު މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބުނާފަދަ ޢަމަލުތަކަކަށްވާތީއާއި؛
ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާމެދު ޝަރީޢަތުގެ ފަރާތުން ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ކުރިން
ޝަރީޢަތަށް ނުފޫޒު ފޯރާފާނެ ނުވަތަ ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމަށް ހުރަސްއެޅިދާނެ ފަދަ ކޮންމެ ޢަމަލެއް
ހުއްޓުވުމަކީ

ޤާނޫނުއަސާސީއިން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ސުޕްރީމް

ކޯޓަށް

ލިބިގެންވާ

ދުސްތޫރާއި

ޤާނޫނުގެ

ބެލެނިވެރިކަމުގެ ބާރުގެ ދަށުން މަނާކުރެވެންޖެހޭ ކަންތައްތަކަކަށްވާތީއާއި؛
ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްގައި ޝަރީޢަތުން ވަކި ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުގެ ކުރިން
އެމައްސަލައަކަށް އަސަރު ފޯރާފާނެ ގޮތަކަށް ދައުލަތުގެ އެއްވެސް މުއައްސަސާއަކުން ނުވަތަ އެއްވެސް
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ފަރާތަކުން ބަހުސްކުރުމާއި އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަކީ މަނާކަމެއްކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ
 2010/SC-C/23ނަންބަރު އަމުރުގައި ސާފުކޮށް ކަނޑައެޅި ބަޔާންވެފައިވާތީ؛
ޝަރީޢަތަށް

ހުށަހެޅިފައިވާ

އެއްވެސް

މައްސަލައަކާމެދު

ޝަރީޢަތުން

ވަކި

ގޮތެއް

ކަނޑައެޅުމުގެ ކުރިން އެމައްސަލައަކަށް އަސަރު ފޯރާ ފަދަ ގޮތަކަށް ދައުލަތުގެ އެއްވެސް މުއައްސަސާއަކުން
ނުވަތަ އެހެން ފަރާތަކުންވިޔަސް ކުރާ ކޮންމެ ޢަމަލަކީ ނުވަތަ ނިންމާ ނިންމުމަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ބާޠިލް
ކަމެއްކަމަށާއި މިބާވަތުގެ އެއްވެސް ކަމެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ނުކުރުމަށް އަމުރުކޮށްފީމެވެ.
 14މުޙައްރަމް 1444
 88ނޮވެމްބަރ 8718
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