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ެ
ޞާ ެ
ޝަރީޢަތްެނިމުނުގޮތުގެެޚުލާ ެ
 ޤަޟިއްޔާެނަންބަރު2012/SC-S/31ެ:
ލެ
 ދަޢުވާކުރާެފަރާތްެ:އިސްމާޢީލްެވިޝާމްެ،މެ.ހަނީޑިއުެ/މާ ެ
ން
ވާލިބޭެފަރާތްެ:ޖުޑީޝަލްެސަރވިސްެކޮމިޝަ ެ
 ދަޢު ެ
ލެ
 ތަދައްޚުލުވިެފަރާތްެ:މުޙައްމަދުެނަޝީދުެ،ގެ.ކެނެރީގެެ/މާ ެ
ން
 މައްސަލައިގެެބާވަތްެ:އިދާރީެނިންމުންެރިވިއުކުރު ެ
ޞްގެ ެދަށުން ެޝަކުވާ ެބަލައިދިނުމުގެ ެހުއްދައަށްެ
 މައްސަލަ ެއައިގޮތްެ :ބެލެނިވެރިކަމުގެ ެއިޚްތިޞާ ެ
ން ެ
އެދޭެފޯމު ެ
 ހުށަހެޅުނުެތާރީޚްެ4ެ:ނޮވެމްބަރެ2011
 ރަޖިސްޓްރީކުރެވުނުެތާރީޚްެ6ެ:ނޮވެމްބަރެެ 2011
 ނިމުނުެތާރީޚްެ5ެ:ޑިސެމްބަރެެ 2012
 މައްސަލަެނިންމިެގަޑި13:20ެ:
 މައްސަލަެބެލިެފަނޑިޔާރުންގެެމަޖިލިސް:
ދުﷲެސަޢީދުެ،ފަނޑިޔާރުެޢަބްދުﷲެ
އުއްތަމަެފަނޑިޔާރުެއަޙްމަދުެފާއިޒުެޙުސައިންެ،ފަނޑިޔާރުެޢަބް ެ
ޢަރީފް ،ފަނޑިޔާރު ެޢަލީ ެޙަމީދު ެމުޙައްމަދުެ ،ފަނޑިޔާރު ެއާދަމް ެމުޙައްމަދު ެޢަބްދުﷲެެެެެެެ،
ނު
ފަނޑިޔާރުެޑރެ.އަޙްމަދުެޢަބްދުﷲެދީދީެ،ފަނޑިޔާރުެއަޙްމަދުެމުޢުތަޞިމްެޢަދުނާ ެ
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ޞާ ެ
މައްސަލައިގެެޚުލާ ެ
ރު
މިމައްސަލައަކީ ެޖުޑީޝަލް ެސަރވިސް ެކޮމިޝަންގެ ެނަންބަ ެ

JSC-B1/11/40

(ެ 24މާރޗް ެެ )2011ނިންމުމުގެ ެދަށުންެ ،ޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކޯޓުތަކުގެެ
ޤާނޫނު) ެއަށް ެޢަމަލުކުރަން ެފެށުމުން ެހުޅުމާލޭގައި ެހުރި ެމެޖިސްޓްރޭޓް ެކޯޓުގެ ެމަސައްކަތް ެވަގުތީ ެގޮތުންެ
ހުއްޓާލާފައިެއޮތްއޮތުންެނިމުމަކަށްެގެނެސްެ،މެޖިސްރޭޓްެކޯޓެއްގެެގޮތުގައިެއެކޯޓުގެެމަސައްކަތް ެކުރިއަށްެ
ންޖެހޭ ެމަސައްކަތް ެއުއްތަމަެ
އް ެޤާއިމްކުރުމަށް ެކުރަ ެ
ގެންދިޔުމަށާއިެ ،އަދި ެވިލިމާލޭގައި ެމެޖިސްޓްރޭޓް ެކޯޓެ ެ
ފަނޑިޔާރުގެެމަޝްވަރާގެެމަތިންެކުރިއަށްެގެންދިޔުމަށްެނިންމާފައިވާެނިންމުމަކީެޤާނޫނީެގޮތުންެކުރެވިދާނެެ
ކަމެއްނޫންކަމުގައި ެކަނޑައަޅައިދިނުމަށް ެއެދި ެމެ .ހަނީޑިއު ެއިސްމާޢީލް ެވިޝާމް ެސިވިލް ެކޯޓަށްެ
ހުށަހަޅާފައިވާ ެސިވިލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު  675/Cv-C/2011ގެ ެޤަޟިއްޔާ ެސިވިލް ެކޯޓުން ެކުރިއަށްެ
ގެންދިޔުމުގައި ެއެކޯޓުގެ ެއިޚްތިޞާޞް ެއަދި ެމަޞްލަޙަތާ ެފުށޫއަރާ ެކަންތައްތަކެއް ެހުރިކަމަށް ެޖުޑީޝަލްެ
ސަރވިސް ެކޮމިޝަނަށް ެޤަބޫލުކުރެވޭ ެކަމަށް ެބުނެ ެސިވިލް ެކޯޓުގެ ނަންބަރު 675/Cv-C/2011
ނުއަސާސީގެެެ 141ވަނަެމާއްދާގެެ(ށ)ެއާއިެޤާނޫނުެ
ށުންެހުށަހަޅާފައިވާެމައްސަލައަކީެޤާނޫ ެ
ޤަޟިއްޔާގެެދަ ެ
ނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގެ ެ(ެ )3ވަނަެ
ނަންބަރު ެ(ެ 22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫނު) ެގެ ެެ 11ވަ ެ
ގެ ެދަށުންނާއިެ ،އަދި ެމަތީ ެމަރްޙަލާގެ ެކޯޓުތަކުން ެއަޅަންޖެހޭ ެފިޔަވަޅުތައް ެއެޅުމުގައިެ
ނަންބަރު ެ
ދުވަލުގެ ެެ 4ވަނަެނަންބަރުގައިވާ ެގޮތުގެމަތިން ެސުޕްރީމް ެކޯޓުން ެމެނުވީެ
މަލުކުރަންވީގޮތުގެ ެޤަވާޢިދުގެ ެޖަ ެ
ޢަ ެ
ގޮތެއްެކަނޑައެޅޭނެެމައްސަލައެއްކަމުގައިެޖުޑީޝަލްެސަރވިސްެކޮމިޝަނުންެނުދެކޭތީެ،ޤާނޫނުއަސާސީއާއިެ
ޤާނޫނުތަކާއި ެޤަވާޢިދުތަކުން ެސުޕްރީމް ެކޯޓަށް ެލިބިދޭ ެބެލެނިވެރިކަމުގެ ެއިޚްތިޞާޞްގެ ެދަށުން ެސިވިލްެ
ކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 675/Cv-C/2011ޤަޟިއްޔާގެ ެދަށުން ެހުށަހަޅާފައިވާ ެމައްސަލަ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުންެ
ބަލައިެގޮތެއްެކަނޑައަޅައިެދިނުމަށްެޖުޑީޝަލްެސަރވިސްެކޮމިޝަނުންެއެދިެހުށަޅައިގެންެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ސުޕްރީމްެކޯޓުންެބެލެވިފައިވާެމައްސަލައެކެވެ.
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އް ެ
 ފާހަގަެކުރެވުނުެނުކުތާތަ ެ
އިގައިެޖުޑީޝަލްެސަރވިސްެކޮމިޝަނުގެެފަރާތުންނާއިެއިސްމާޢީލްެވިޝާމުގެެ
މިމައްސަލަ ެ
ފަރާތުންެޝަރީޢަތުގެެމަޖިލީހުގައިެދައްކާފައިވާެވާހަކަތަކަށާއިެ،ގެ.ކެނެރީގޭެމުޙައްމަދުެނަޝީދުގެެމައްޗަށްެ
ހުޅުމާލޭ ެމެޖިސްޓްރޭޓް ެކޯޓަށް ެހުށަހެޅިފައިވާ ެމައްސަލައެއް ެއޮތަތީ ެއެފަރާތުން ެމިމައްސަލާގައި ެތަދައްޚުލްެ
އި ެދެއްކި ެވާހަކަތަކަށާއި ެހުށަހެޅިފައިވާ ެއެންމެހައިެ
ވުމުގެ ެހުއްދަ ެހޯދައި ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހުގަ ެ
ލިޔުންތަކަށާއި،
އުޞޫލުތަކަށް

ޤާނޫނުއަސާސީއަށާއިެ ،މިމައްސަލާގައި ެތަޠްބީޤުވަނިވި ެއެންމެހައި ެޤާނޫނުތަކަށާއިެ
ެދިވެހިރާއްޖޭގެ

ެސުޕްރީމް

ެކޯޓުން

ެރިއާޔަތްކުރިއިރު

ެއަންނަނިވި

ެނުގުތާތައްެ

ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެެ .
.1

ނިންމާފައިވާ ެނިންމުމެއްެ
މިމައްސަލައަކީ ެޖުޑީޝަލް ެސަރވިސް ެކޮމިޝަނުން ެ ެ

އިެ
ރީގޮތުން ެޞައްޙަކަމާމެދު ެސުވާލު ެއުފައްދައިގެން ެސިވިލް ެކޯޓަށް ެހުށަހެޅުނު ެމައްސަލައެއްކަމާ ެ
ދުސްތޫ ެ
އެކޯޓަށް ެމިމައްސަލަ ެބެލުމުގެ ެއަޞްލީ ެއިޚްތިޞާޞް ެނެތްކަމަށް ެބުނެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެބެލެނިވެރިކަމުގެެ
އިޚްތިސާސް ެގެދަށުން ެބަލައިދިނުން ެއެދި ެޖުޑީޝަލް ެސަރވިސް ެކޮމިޝަނުގެ ެފަރާތުން ެމި ެމައްސަލަެ
ސުޕްރީމްެކޯޓަށްެހުށަހެޅުމާެގުޅިގެންެއެެހުށަހެޅުމުގެެމައްޗަށްެބެލިެބެލުމުގައިެމިއީެދައުލަތުގެެތިންެބާރުގެެ
ޙަެ
ގެ ެތެރޭގައި ެޤާއިމްވެފައިވާެކޯޓެއް ެދުސްތޫރީގޮތުން ެސައް ެ
ތެރެއިން ެޢަދްލު ެއިންސާފުެޤާއިމްކުރުމުގެ ެބާރު ެ
ލަެ
މިފަދަ ެދުސްތޫރީ ެމައްސަ ެ
ޢުވާއަކަށްވާތީެ ،މިއީ ެދުސްތޫރީ ެމައްސަލައެއްކަމާއި ެ ެ
ދަ ެ
ނޫންކަމަށް ެކޮށްފައިވާ ެ ެ
ލުމަކީ ެސުޕްރީމްެކޯޓުގެެއަސްލީެއިޚްތިޞާޞް ެއޮތްކަމެއްކަންެސާފުކޮށްެއެނގެންެއޮންނާތީއާއި ެފުރަތަމަެ
ބެ ެ
މަރުޙަލާގެެކޯޓެއްެޤާއިމްވެފައިެއޮތްެއޮތުމުގެެސައްޙަކަންެބެލުމުގެެއިޚްތިޞާޞް ެހަމަެއެމަރުޙަލާގެެއެހެންެ
ތީ ެމިމައްސަލަ ެބެލުމުގެ ެއަސްލީ ެއިޚްތިޞާޞް ެއޮތީެ
ވާނެކަން ެކަނޑައެޅިގެން ެއެނގޭ ެ
ކޯޓަކަށް ެލިބިގެން ެނު ެ
ސުޕްރީމް ެކޯޓަށް ެކަމަށް ެސުޕްރީމް ެކޯޓުން ެކަނޑައަޅައިެ ،ބެލެނިވެރިކަމުގެ ެއިޚްތިޞާޞް ެ(ސުޕަވައިޒަރީެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު |ތީމުގެ |އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives|Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
ވެބްސައިޓް|URL: www.supremecourt.gov.mv :ފެކްސް | + 960 3008554Fax: :ފޯން+ 960 3009990 Tel::

ސަފްޙާ16ގެެ4

ރުެ
ޖުރިސްޑިކްޝަން) ެގެ ެދަށުން ެއަޅަންޖެހޭ ެފިޔަވަޅުތައް ެއެޅުމާބެހޭ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެނަންބަ ެ
ެ2010/01/SCސަރކިއުލަރއަށްެރިޢާޔަތްކޮށްެމިމައްސަލަެއޮތްގޮތަށްެސުޕްރީމްެކޯޓަށްެގެނެސްެސުޕްރީމްެ
ކޯޓުގެެއަސްލީ ެއިޚްތިޞާޞްެގެދަށުން ެބެލުމަށް ެސުޕްރީމްެކޯޓުންެކަނޑައަޅާފައިވާކަމާއިެ ،މިމައްސަލައިގެެ
މައުޟޫޢަކީ ެޖުޑީޝަލް ެސަރވިސް ެކޮމިޝަނުން ެހުޅުމާލޭގައި ެމެޖިސްޓްރޭޓް ެކޯޓެއް ެޤާއިމްކުރުމަށް ެނިންމިެ
ކުން ެމިނޫންެ
ދަޢުވާގައި ެހިމެނޭ ެފަރާތަ ެ
ންކަން ެބެލުން ެކަމަށްވާތީއާއި ެމި ެ ެ
ނިންމުން ެޞައްހަކަން ެނުވަތަ ެނޫ ެ
ނުވާތީ ެމިނޫން ެކަމެއް ެބެލުން ެމިމައްސަލައިގައިެ
މައްސަލައެއް ެބެލުމަށް ެއެދި ެހުށަހަޅާފައިވެސް ެ ެ
ހިމެނިފައިނުވާކަމަށްެކަނޑައަޅާފައިެއޮންނަކަމެވެ.
.2

ޞްގެެދަށުންެ
ދެވަނަ ެކަމަކީެ ،މިމައްސަލައަކީެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެެއަސްލީެއިޚްތިޞާ ެ

ލަޙަތާ ެގުޅުންހުރިެދުސްތޫރީެމައްސަލައަކަށްވާތީއާއިެމިެމައްސަލައިގެެބާވަތުން ެސުޕްރީމްެ
ބަލާެޢާއްމުެމަޞް ެ
ކޯޓުގެެހުރިހައިެފަނޑިޔާރުންެހިމެނޭ ެބެންޗަކުން ެމިެމައްސަލަެބަލަންެނިންމާފައިވުމާއެކުެ،މިމައްސަލައިގެެ
ށްވާތީެ ،ސުޕްރީމް ެކޯޓުން ެޖުޑީޝަލްެ
މައުޟޫއަކީ ެޖުޑީޝަލް ެސަރވިސް ެކޮމިޝަނުގެ ެނިންމުމެއް ެކަމަ ެ
ސަރވިސް ެކޮމިޝަނަށްެކަނޑައަޅާފައިވާެފަނޑިޔާރުެމިމައްސަލަ ެބެލުމުންެތަނާޒުލުވާންެޖެހޭތޯެބެލިއިރުެ،
ވިގެންވަނީެރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހުގެ ެރައީސާއި ،ސުޕްރީމްެކޯޓުގައިެ
ޖުޑީޝަލް ެސަރވިސްެެކޮމިޝަންެއެކުލެ ެ
ހިމެނޭ ެފަނޑިޔާރުންގެ ެތެރެއިންެ ،އެ ެކޯޓުން ެއިންތިޚާބުކުރާ ެއުއްތަމަ ެފަނޑިޔާރު ެފިޔަވައި ެއެހެންެ
ބުކުރާ ެފަނޑިޔާރަކާއިެ،
ފަނޑިޔާރަކާއިެ ،ހައިކޯޓުގައި ެހިމެނޭ ެފަނޑިޔާރުންގެ ެތެރެއިންެ ،އެކޯޓުން ެއިންތިޚާ ެ
ދަށުކޯޓުތަކުގެ ެފަނޑިޔާރުންގެ ެތެރެއިން ެއެކޯޓުތަކުން ެއިންތިޚާބުކުރާ ެފަނޑިޔާރަކާއިެ ،ރައްޔިތުންގެެ
މަޖިލީހުގެ ެމެންބަރުންގެ ެތެރެއިން ެއެ ެމަޖިލީހުން ެކަނޑައަޅާ ެމެންބަރަކާއިެ ،ޢާންމުންގެ ެތެރެއިންެ
އި،
ރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުން ެކަނޑައަޅާ ެމީހަކާއިެ ،ސިވިލް ެސަރވިސް ެކޮމިޝަނުގެ ެރައީސާ ެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ެޢައްޔަންކުރާ ެމީހަކާއިެ ،ދައުލަތުގެ ެބަންޑާރަނައިބާއިެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޤާނޫނީެ
ގެެ
ވަކީލުކަންެކުރުމުގެެހުއްދަެލިބިފައިވާެވަކީލުންގެެތެރެއިން ެއެބައިމީހުންެއިންތިޚާބުކުރާެޤާނޫނީެވަކީލެއް ެ
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ލްެ
މައްޗަށް ެކަމާއިެ ،މީގެ ެތެރެއިން ެއެކި ެއެކި ެދުސްތޫރީ ެމުއައްސަސާތަކުން ެތިއްބަވާ ެމެމްބަރުން ެޖުޑީޝަ ެ
ވަނީެއެެމެމްބަރުންެނިސްބަތްވާެމުއައްސަސާގެެހައިޘިއްޔަތުންކަމާއިެމިއިންެ
ތިއްބަ ެ
ސަރވިސްެކޮމިޝަނުގައިެ ެ
އެއްވެސްެމެމްބަރަކުެޖުޑީޝަލްެސަރވިސްެކޮމިޝަނުގެެމެމްބަރަކަށްވާތީެއެކޮމިޝަނުގެެނިންމުމަކާގުޅިގެންެ،
މުމެއްގައި ެއެެމެމްބަރަކުެ
އެ ެމެމްބަރަކުެނިސްބަތްވާެމުއައްސަސާއަކުންެބަލާކަމެއްގައިެނުވަތަެނިންމާ ެނިން ެ
ބައިވެރިވުމާއިެރައުޔުދިނުންެމަނާކުރާެޤާނޫނީެޤާއިދާއެއްެނެތްކަމާއިެއަދިެއެފަދަެބައިވެރިވުމެއްގެެސަބަބުންެ
އެމުއައްސަސާއެއްގެ ެނިންމުމެއްގެ ެމުސްތަޤިއްލުކަމަށް ެއަޘަރު ެފޯރާކަމަށް ެބެލެވޭ ެއުޞޫލެއް ެއޮތްކަމަށްެ
ބެލެވެންެނެތުމާއިެ ،ޖުޑީޝަލްެސަރވިސް ެކޮމިޝަނުގެ ެއިޚްތިޞާޞްތަކުގެ ެދަށުންެއެކޮމިޝަނުން ެނިންމާެ
މްބަރެއްގެ ެނިންމުމެއް ެނޫންކަމާއިެ ،އެ ެކޮމިޝަނުގެ ެއިޚްތިޞާޞްގެ ެތެރެއިން ެނިންމާެ
ނިންމުމަކީ ެވަކި ެމެ ެ
މުމަކީ ެވަކި ެމެމްބަރެއްގެ ެޒާތީ ެމަޞްލަޙަތު ެއޮންނަެ
ޅޭ ެޕަބްލިކް ެލޯގެ ެނިން ެ
ދައުލަތުގެ ެޢާންމު ެމަސްލަޙަތާގު ެ
ނިންމުމެއް ެކަމަށް ެބެލެވޭނެ ެއުޞޫލެއް ެނެތަތީ ެއަދި ެމިމައްސަލައަކީ ެއެކޮމިޝަނަށް ެމިކޯޓުންެ
ކަނޑައަޅާފައިވާ ެފަނޑިޔާރާ ެދެކޮޅަށް ެހުށަހެޅިފައިވާ ެދަޢުވާއެއް ެނޫންކަން ެއެނގެން ެއޮންނާތީ،
މަޞްލަޙަތަކާ ެފުށުއެރުމުގެ ެސަބަބުން ެއެފަނޑިޔާރުެ
މިމައްސަލައަކީ ެއެފަނޑިޔާރުގެ ެޙާއްސަ ެޒާތީ ެ ެ
ެތަނާޒުލުކުރުމުގެ

އިލްޒާމީގޮތެއްގައި

ެޖާގައޮތް

ެމައްސަލައެއް

ެނޫންކަމަށް

ެސުޕްރީމް

ެކޯޓުންެ

ކަނޑައަޅާފައިވާކަމެވެެ.
.3

ތިންވަނަ ެކަމަކީެ ،މިމައްސަލާގައި ެއިސްމާޢީލް ެވިޝާމްގެ ެފަރާތުން ެޝަރީޢަތުގެެ

މަޖިލީހުގައި ެއިޖްރާއީގޮތުން ެދެ ެއިޢުތިރާޟެއް ެހުށަހަޅާފައިވާކަމާއިެ ،މީގެ ެތެރެއިން ެއެއް ެއިޢުތިރާޟަކީެ
ވަނަެ
މިމައްސަލަ ެބެލުމުގައިެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެެއިޚްތިޞާޞް ެއޮތްގޮތާމެދުެހުށަޅާފައިވާެއިޢުތިރާޟްކަމާއިެދެ ެ
އިޢުތިރާޟަކީ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެފަނޑިޔާރަކު ެމި ެމައްސަލަ ެބެލުމުގައި ެބައިވެރިވުމާމެދު ެހުށަހެޅިެ
ށްފައިވާތީ ެއެދެ ެއިޢުތިރާޟްެ
މް ެކޯޓުން ެފައިސަލާކޮ ެ
އިޢުތިރާޟްކަމާއި ެމި ެދެ ެއިޖްރާއީ ެނުކުތާގައި ެސުޕްރީ ެ
ބަލައިގެންފައިެނުވާކަމެވެ.
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.4

ނަ ެކަމަކީެ ،މިމައްސަލައަކީ ެޤާނޫނުއަސާސީން ެއުފައްދާފައިވާ ެމިނިވަންެ
ހަތަރުވަ ެ

މުއައްސަސާއަކަށްެޤާނޫނުއަސާސީންެލބިދޭެބާރުތަކާއިެއިޚްތިޞާޞްތަކުގެެދަށުންެނިންމާފައިވާެެދުސްތޫރީެ
މާމެދުެ
ނިންމުމެއްގެ ެދުސްތޫރިއްޔަތުކަމާއި ެ)ެ ،(constitutionalityމަޝްރޫޢިއްޔަތު ެ)ެ (legalityކަ ެ
ން ެދުސްތޫރީ ެއިޚްތިޞާޞްތަކާއި ެބާރުތައްެ
ދާފައިވާ ެމައްސަލައެއްކަމާއި ެޤާނޫނުއަސާސީ ެ
ސުވާލު ެއުފައް ެ
މުގެ ެދުސްތޫރިއްޔަތުކަން ެނުވަތަ ެސައްޙަކަމާމެދުެ
ލިބިދީފައިވާ ެމިފަދަ ެއެއްވެސް ެމުއައްސަސާއެއްގެ ެނިންމު ެ
ންމުމެއްެނޫންކަމަށްެ
ކަމާބެހޭ ެދުސްތޫރީެކޯޓަކުންެޖުޑީޝަލްެރިވިޔުކޮށްެއެއީެޤާނޫނުއަސާސީއާ ެއެއްގޮތްެނި ެ
ކުން ެބަލާނެ ެއެއްވެސް ެޤާނޫނީެ
ންމުމެއް ެބާޠިލް ެކަމުގައި ެއެއްވެސް ެފަރާތަ ެ
ކަނޑަނާޅާހާހިނދަކު ެއެފަދަ ެނި ެ
ން ެއިތުރަށްެކަށަވަރުވާކަމާއިެ ،ދައުލަތުގެެ
ން ެޤާނޫނުއަސާސީގެެެ 144ވަނަެމާއްދާއި ެ
ކަމާއިެމިކަ ެ
ހަމައެއްެނެތް ެ
މުއައްސަސާތަކާއި ެއިދާރާތަކުން ެނިންމާ ެނިންމުންތަކާއި ެޤަރާރުތަކުގެ ެމަޝްރޫޢިއްޔަތާއި ެދުސްތޫރިއްޔަތުެ
މުގައި ެއަންނަނިވި ެމިންގަނޑުތަކަށްެ
ޑީޝަލް ެރިވިޔު ެއުޞޫލުން ެބެލު ެ
އަދި ެޞައްހަކަން ެޖު ެ
ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެކަންެއެނގެންެއޮންނަެއޮތުމެވެ.
ނީެ
(ހ) ެއެނިންމުމެއް ެނިންމީ ެނުވަތަ ެއެ ެއެންގުމެއް ެއެންގީ ެއެނިންމުމެއް ެނިންމުމުގެ ެއިޚްތިޞާޞް ެޤާނޫ ެ
ތޯ؟
ގޮތުންެއޮތްެފަރާތަކުން ެ
(ށ) ެެއެ ެނިންމުމެއް ެނިންމުމުގައި ެނުވަތަ ެއެ ެއެންގުމެއް ެއެންގުމުގައި ެޤާނޫނުއަސާސީއިން ެނުވަތަެ
ޤާނޫނަކުން ެނުވަތަ ެޤަވާޢިދަކުން ެޝަކްލީ ެ(ފޯރމަލިޓީ) ެގޮތުންނާއި ެއިޖްރާއީ ެ(ޕްރޮސީޖަރަލް) ެގޮތުންެ
ތަބާވުންެލާޒިމްެކޮށްފައިވާެކަންތައްތަކަށްެތަބާެވެފައިވޭތޯ؟
(ނ)ެއެެނިންމުމަކީެއެެނިންމުމެއްެނިންމިެއިރުެ،ޢަމަލުެކުރެވޭެއެއްވެސްެޤާނޫނަކާެޚިލާފުެޢަމަލެއްތޯ؟ެ
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(ރ)ެ ެއެ ެނިންމުމެއް ެނިންމުމުގައި ެއިޚްތިޔާރީ ެބާރުގެ ެބޭނުން ެނުރަނގަޅު ެގޮތުގައި ެނުވަތަ ެނާޖާއިޒްެ
ގޮތުގައި ެބޭނުންކޮށް ެޤާނޫނީ ެގޮތުން ެއެ ެމަގްސަދަކަށްޓަކައި ެއެނިންމުން ެއޮންނަން ެޖެހޭ ެއިންތަކުންެ
އެނިންމުންެބޭރުެވެފައިވޭތޯ؟
(ބ) ެއެ ެނިންމުން ެބިނާކުރީ ެމާއްދީ ެޙަޤީޤަތްތަކެއްގެ ެމައްޗަށް ެކަމަށް ެވާނަމަ ެއެ ެޙަޤީޤަތް ެއެގޮތަށްެ
ހުރިތޯ؟
(ޅ)ެއަދިެއެނިންމުންެބިނާކުރިެޤާނޫނީެސަބަބުތައްެޞައްޙަތޯ؟ ެ
.5

ފަސްވަނަ ެކަމަކީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 141ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ)ެ

އިން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޢަދްލު ެއިންޞާފު ެޤާއިމްކުރުމުގެ ެބާރުގައި ެހިމެނޭ ެފުރަތަމަ ެމަރްޙަލާގެ ެކޯޓުތައްެ
ޤާނޫނަކުންެކަންެސާފުކޮށްެއެނގެންެއޮންނައޮތުމެވެ.
ކަނޑައަޅާނީެ ެ
.6

ހަވަނަ ެކަމަކީެ ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 286ވަނަ ެމާއްދާގައި ެޤާނޫނުއަސާސީއަށްެ

ޢަމަލުކުރާންެފަށާއިރުެހިނގަމުންެއައިެކޯޓުތައްެ،ޤާނޫނުއަސާސީގެެެ 141ވަނަެމާއްދާގެެދަށުންެއުފައްދާެ
ންވެފައި ެއޮންނައޮތުމާއި ެޤާނޫނުއަސާސީއަށްެ
ކޯޓުތައް ެއުފައްދާންދެންެއެގޮތުގައިެދެމިެހުންނާނެެކަމަށްެބަޔާ ެ
ޢަމަލުކުރަންެފެށިއިރުެރާއްޖޭގައިެ،ދަށުެކޯޓުތަކުގެެތެރޭގައިެ،މާލޭގައިެހުރިެމަދަނީެކޯޓާއިެ،ޖިނާއީެކޯޓާއިެ،
ޢާއިލާއާއިބެހޭ ެކޯޓާއިެ ،ކުޑަކުދިންނާބެހޭ ެކޯޓާއިެ ،ރާއްޖޭގައި ެމީހުން ެދިރިއުޅޭ ެކޮންމެ ެރަށެއްގައި ެޤާއިމްެ
ކަމާެއަދިެހުޅުމާލޭެކޯޓު ެމިނަމުގައިެކޯޓެއްެހުޅުމާލޭގައިެހިނގަމުންެ
ކުރެވިފައިވާެރަށުެކޯޓުތައްެހިމެނިފައިވާ ެ
އައިސްފައިވާކަމާއިެ ،ޖިނާއީ ެމައްސަލަތައް ެފިޔަވައި ެރަށު ެކޯޓުތަކުން ެބަލާ ެހުރިހާ ެބާވަތެއްގެ ެމައްސަލަތައްެ
ބެލުމުގެ ެއިޚްތިޞާޞް ެއެކޯޓަށްެލިބިފައި ެއޮތްކަންެމިމައްސަލާގައިެހުށަހެޅިފައިވާެލިޔުންތަކުންނާއިެހުޅުމާލޭެ
ންނާއިެ
ކޯޓުން ެނިންމާފައި ެހުރި ެޤަޟިއްޔާތަކުންނާއި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޢަދްލު ެއިންޞާފު ެޤާއިމްކުރުމުގެ ެބާރު ެ
އެބާރުގެ ެޖުޑީޝަލް ެއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ެއެކޯޓު ެއެޑްމިނިސްޓްރޭޓް ެކޮށްފައިވާގޮތަށް ެބެލުމުން ެއެއްވެސްެ
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ޓުތަކަށްެ
އޮޅުމެއްނެތި ެއިންތިޤާލީ ެމަރުޙަލާގައި ެހުޅުމާލޭ ެކޯޓުގެ ެމައްޗަށް ެއެހެނިހެން ެދަށުމަރުޙަލާގެ ެކޯ ެ
ތަޠްބީޤުެ)ެ(applyވާެޤާނޫނުއަސާސީގެެެ286ވަނަެމާއްދާެއެޕްލައިވާކަމާއިެޤާނޫނުެނަންބަރުެެ22/2010
މާ ެހަމައަށްވެސް ެހުޅުމާލޭ ެކޯޓު ެއެގޮތުގެ ެމަތިންެ
(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫނު) ެއަށް ެޢަމަލުކުރު ެ
ންނާއި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޢަދްލުެ
ން ެމިމައްސަލާގައި ެހުށަހެޅިފައިވާ ެލިޔެކިޔުންތަކު ެ
ހިނގަމުން ެއައިސްފައިވާކަ ެ
ޓުެ
އިންޞާފު ެޤާއިމް ެކުރުމުގެ ެބާރުން ެއަދި ެއެބާރުގެ ެޖުޑީޝަލް ެއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ެއެކޯ ެ
ތަށްެބެލުމުންެސާފުކޮށްެއެނގެންެއޮންނަެއޮތުމެވެ.
ހިންގާފައިވާގޮ ެ
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ހަތްވަނަ ެކަމަކީެ 7ެ ،އޮގަސްޓް ެެ 2008ގައި ެޢަމަލުކުރަން ެފެށުނު ެދިވެހިރާއްޖޭގެެ

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެޖަދުވަލު ެެ 2ގައި ެދިވެހިރާއްޖެެ ،އިދާރީ ެެ 21ދާއިރާއަށް ެއިދާރީގޮތުންެ
ބަހާލާފައިވާކަމާއިެ ،މީގެ ެތެރޭގައި ެރާއްޖޭގައި ެކުރިއްސުރެ ެއިދާރީ ެގޮތުން ެއޮތް ެެ 20އަތޮޅާއި ެމާލެެ
ދުވަލުެ
ކަންެޤާނޫނުއަސާސީގެެޖަ ެ
ގޮތަށް) ެޖުމުލަެެ 21ދާއިރާެހިމެނިފައިވާ ެ
ލިނގިއްޔާއިެ ،ހުޅުމާލެެހިމެނޭެ ެ
(ވި ެ
ެ 2އިންެސާފުކޮށްެއެނގޭކަމާއިެ ،މިއިންެކޮންމެެއިދާރީެދާއިރާއެއްގައިެވަކިެރަށްރަށް ެހުރިކަމާއި ެއެގޮތުންެ
ލެ ެހިމަނާފައިވާކަންެ
ވެރިކަން ެކުރާރަށް ެމާލެ ެމިރަށުގެ ެއިދާރީ ެދާއިރާގެ ެތެރޭގައިެ ،ވިލިނގިއްޔާއިެ ،ހުޅުމާ ެ
ގެ ެެ 67ވަނަ ެމާއްދާއިންެ
އެނގޭކަމާއި ެޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫނު) ެ ެ
ލު ެެ2
ދުވަ ެ
ނުއަސާސީގެ ެޖަ ެ
ވާކަމާއި ެމިމާއްދާގައި ެޤާނޫ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުޑީޝަލް ެދާއިރާތައް ެކަނޑައަޅާފައި ެ
ންެ
ގައިވާ ެކޮންމެ ެއިދާރީ ެދާއިރާއެއް ެއެއީ ެޖުޑީޝަލް ެދާއިރާއެއްކަމަށް ެކަނޑައަޅާފައިވާ ެކަމާ ެއެހެންކަމު ެ
ލެެ
މާލެއަކީ ެޖުޑީޝަލް ެއެއްދާއިރާކަމާއި ެމި ެޖުޑީޝަލް ެދާއިރާގައި ެމާލެއާއިެ ،ވިލިނގިއްޔާއިެ ،ހުޅުމާ ެ
ހިމެނިފައިވާކަންެއެނގެންެއޮންނަެއޮތުމެވެ.
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އަށްވަނަ ެކަމަކީެ ،ޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކޯޓުތަކުގެެ

ޤާނޫނު) ެން ެކަނޑައަޅާފައިވާ ެޖުޑީޝަލް ެދާއިރާތަކަކީ ެއެޤާނޫނުން ެކަނޑައެޅިފައިވާ ެދާއިރާތަކެއްކަމާއިެ
ޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫނު) ެގެ ެެ 62ވަނަ ެމާއްދާގައި ެމި ެޤާނޫނަށްެ
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ޢަމަލުކުރަންެފެށުމުގެެކުރިންެރަށު ެކޯޓުތަކުގެެގޮތުގައިެހިނގަމުންެއައިެކޮންމެެކޯޓެއްެ،އެޤާނޫނުގެެ ެެ52
ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ރ) ެގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެމެޖިސްޓްރޭޓް ެކޯޓަކަށް ެބަދަލުވެެ ،މިޤާނޫނަށް ެޢަމަލުކުރަންެ
ފެށުމާއެކު ެއެރަށު ެކޯޓެއްގައި ެތިބި ެމުވައްޒަފުންނާއި ެއެ ެރަށު ެކޯޓެއްގެ ެމަސައްކަތް ެމި ެޤާނޫނުގެ ެދަށުންެ
އުފެދުނު ެމެޖިސްޓްރޭޓް ެކޯޓަށް ެބަދަލުވެެ ،އެކޯޓުގައި ެނުނިމި ެހުރި ެމައްސަލަތައްވެސް ެއެހިނދުން ެފެށިގެންެ
އެެމެޖިސްޓްރޭޓްެކޯޓަށްެބަދަލުވީކަމަށްެއޮތުމުންެއެެޤާނޫނަށްެޢަމަލުކުރެވެންެފެށުމުގެެކުރީގައިެހުޅުމާލޭގައިެ
ހިނގަމުން ެއައިސްފައިވާ ެހުޅުމާލޭ ެކޯޓަކީ ެހުޅުމާލޭގައި ެހުރި ެފުރަތަމަ ެމަރުޙަލާގެ ެކޯޓަކަށް ެވުމުންެެ
ކޯޓުތަކުގެެޤާނޫނުގެެމިެމާއްދާގައިެބުނެފައިވާެ"ކުރިންެރަށުެކޯޓެއްގެެގޮތުގައިެހިނގަމުންެއައިެކޯޓެއް"ެމިެ
ޡު ެނުވަތަ ެމިޑެފިނިޝަން ެހުޅުމާލޭ ެކޯޓުގެ ެމައްޗަށް ެއެޕްލައިނުވާނެ ެއެއްވެސް ެސަބަބެއް ެނެތްކަންެ
ލަފު ެ
އެނގެންެއޮންނަެއޮތުމެވެެ.
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ވަވަނަ ެކަމަކީެ ،ޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކޯޓުތަކުގެެ
ނު ެ

ޤާނޫނު)ެގެެެ 67ވަނަެމާއްދާގެެ(ހ)ެގައި ެޤާނޫނުއަސާސީގެެޖަދުވަލު ެެ 2ގައިެބަޔާންކުރާެކޮންމެ ެއިދާރީެ
ދާއިރާއަކީ ެވަކި ެޖުޑީޝަލް ެދާއިރާއެއް ެކަމަށް ެބަޔާންކުރުމަށްފަހު ެޖުޑީޝަލް ެދާއިރާގެ ެމަޤްސަދަކީެެ
ގެ ެމަސައްކަތް ެއިންތިޒާމްކޮށް ެތަރްތީބުކުރުމާއި ެއެކޯޓުތަކުގެ ެއިދާރީ ެހިންގުންެ
ޓުތަކު ެ
މެޖިސްޓްރޭޓް ެކޯ ެ
ލު ެެ2
ދުވަ ެ
ން ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެޖަ ެ
ން ެކަމަށް ެކަނޑައެޅިގެން ެއެމާއްދާގައި ެބަޔާންކޮށްފައި ެއޮތުމު ެ
ފަސޭހަކުރު ެ
ވާެ
ގައިވާ ެއިދާރީެދާއިރާތަކުގެެތެރޭގައިެހިމެނޭެެ 21އިދާރީެދާއިރާގެެތެރެއިންެއެއްެއިދާރީެދާއިރާކަމުގައި ެ
ނޭ ެގޮތަށް) ެމިޖުޑީޝަލް ެދާއިރާއަށްވެސް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއެހެނިހެންެ
މާލެ( ެވިލިނގިއްޔާއިެ ،ހުޅުމާލެ ެހިމެ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެެކޯޓުތަކުގެެ
ޖުޑީޝަލްެދާއިރާތަކުގައި ެކޯޓު ެޤާއިމްވާެއުޞޫލު ެޤާނޫނުެނަންބަރުެެ (ެ 22/2010
ޤުވާކަންެއެނގެންެއޮންނަެއޮތުމެވެ.
ތަޠްބީ ެ
ވާގޮތަށްެއެއްހަމައަކުންެ ެ
ޤާނޫނު)ެގެެއަކުރުތަކާއިެރޫޙާެއެއްގޮތް ެ
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ނަ ެކަމަކީެ ،ޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކޯޓުތަކުގެެ
ދިހަވަ ެ

ޤާނޫނު) ެގެ ެެ 67ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ށ) ެގައި ެއެހެން ެޤާނޫނެއްގައި ެއެހެން ެގޮތަކަށް ެއޮތްކަމުގައިވީނަމަވެސްެ
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ޖުޑީޝަލް ެދާއިރާތަކުގައި ެހިމެނޭ ެމެޖިސްޓްރޭޓް ެކޯޓުތަކަށް ެޢައްޔަންކުރާނެ ެމެޖިސްޓްރޭޓުން ެޖުޑީޝަލްެ
ސަރވިސް ެކޮމިޝަނުން ެކަނޑައަޅުމުގައި ެރިޢާޔަތްކުރަންވާނެ ެކަމަށް ެކަނޑައަޅާ ެބަޔާންކޮށްފައިވާެ
އާ ެހިމެނޭކަމާއިެ ،ޤާނޫނުެ
އުޞޫލުގައި ެއާބާދީއާއި ެހުށަހެޅޭ ެމައްސަލަތަކުގެ ެނިސްބަތް ެފަދަ ެކްރައިޓީރި ެ
ދުވަލުެެ5
ދިވެހިރާއްޖޭގެެކޯޓުތަކުގެެޤާނޫނު)ެގެެެ66ވަނަެމާއްދާގައިެއެޤާނޫނުގެެޖަ ެ
ނަންބަރުެެ (ެ22/2010
ދަެކޯޓުތަކުގެެއިޚްތިޞާޞްތަކަކީެއެމާއްދާގައިެކަނޑައަޅާފައިވާެއިޖްރާއުގެެދަށުންެ
ވާެއެފަ ެ
ގައިެބަޔާންކޮށްފައި ެ
ސްެ
އުނި ެއިތުރު ެގެނެވޭ ެއިޚްތިޞާޞްތަކެއްކަން ެއެ ެމާއްދާއިން ެއެނގެން ެއޮތުމާއި ެއެކްސެސް ެޓު ެޖަސްޓި ެ
އިެ
ށް ެފަސޭހައިން ެވާސިލުވުމަކީ ެއިސްލާމީ ެޝަރީޢަތާއިެ ،ޤާނޫނުއަސާސީންނާ ެ
ނުވަތަ ެޢަދްލު ެއިންސާފަ ެ
ވޭ ެއަސާސީ ެޙައްޤެއްކަމާއިެ
ކުން ެކަށަވަރުކޮށްދެ ެ
އިންސާނީ ެޙައްޤުތަކާއި ެބެހޭ ެބައިނަލްއަޤްވާމީ ެމުޢާހަދާތަ ެ
ހާެ
އަސާސީ ެޙައްޤުތައް ެލިބިދިނުމުގެ ެއަސާސީ ެކްރައިޓީރިއާގެ ެގޮތުގައި ެއިސްލާމީ ެޝަރީޢަތާއި ެހުރި ެ
ނުގެ ެކުރިމަތީގައި ެހަމަހަމަކަންެ
ތަމައްދުން ެވެފައިވާ ެދިމިޤްރާތީ ެމުޖްތަމަޢުތައް ެއެއްބަސްވާ ެއަސާސަކީ ެޤާނޫ ެ
ގެެ
ނުންެލިބިދޭެމަންފާތައްެހަމަހަމަކަމާއެކުެލިބިދިނުމު ެ
އޮތުންކަމާއިެ،އެގޮތުންެޤާނޫނުގެެރައްކާތެރިކަމާއިެޤާނޫ ެ
ންެ
މި ެދުސްތޫރީ ެއުޞޫލު ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 20ވަނަ ެމާއްދާއި ެ
ވާތީ ެޢަދްލު ެއިންސާފުގެ ެޚިދުމަތް ެދޭ ެކޯޓުތައް ެޤާއިމް ެކުރުމުގައިވެސް ެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ކަށަވަރުކޮށްދީފައި ެ
ފުގެ ެޚިދުމަތްދޭ ެކޯޓުތައްެ
ހުރިހައި ެރަށަކާއި ެއެ ެރަށެއްގައި ެދިރިއުޅޭ ެރައްޔިތުންނަށް ެޢަދްލު ެއިންޞާ ެ
ޤާއިމްކުރުމުގައި ެލާޒިމްވެގެންވަނީ ެޢަދްލުވެރި ެއެއްއުޞޫލަކާއި ެއެއްހަމައެއް ެނުވަތަ ެއެއް ެއެއްކްރިޓިރިއާެ
އޮތުންކަން ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 20ވަނަ ެމާއްދާއިން ެއެނގެން ެއޮތުމާއެކުެ ،ޤާނޫނު ެނަންބަރު ެެ22/2010
ންެ
(ދިވެހިރާއްޖޭގެެކޯޓުތަކުގެެޤާނޫނު) ެއަށްެބަލާއިރުެ،އެޤާނޫނުގައި ެޖުޑީޝަލް ެދާއިރާތަކެއް ެއެއްެއުޞޫލަކު ެ
ޢަދަދާއިެހުށަހެޅޭެމައްސަލަތަކުގެެ
ކަނޑައަޅައިެމީހުންެދިރިއުޅޭެރަށްތަކުގެެއާބާދީެނުވަތަެދިރިއުޅޭެމީހުންގެެ ެ
ނިސްބަތް ެނުވަތަ ެޢަދަދު ެފަދަ ެކްރައިޓީރިއާއަށް ެރިޢާޔަތްކުރުން ެލާޒިމްކޮށްފައިވާކަން ެއެނގެން ެއޮންނަެ
އޮތުމެވެ.
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އް ެލާމަރްކަޒީ ެއުޞޫލުންެ
އެގާރަވަނަ ެކަމަކީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއިދާރީ ެދާއިރާތަ ެ

ހިންގުމަށްޓަކައި ެހަދާފައިވާ ެޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 7/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއިދާރީ ެދާއިރާތައް ެލާމަރްކަޒީެ
އުޞޫލުން ެހިންގުމުގެ ެޤާނޫނު) ެގެ ެދަށުން ެދިވެހިރާއްޖޭގައި ެމީހުން ެދިރިއުޅޭ ެރަށްތައް ެކަނޑައަޅައި،
އިޢުލާންކޮށްެ ،ސަރުކާރުގެ ެގެޒެޓްގައި ެޝާއިޢުކުރުމަށް ެއެޤާނޫނުގައި ެކަނޑައަޅާފައި ެއޮތްއޮތުމުގެ ެމައްޗަށްެެ
ގެ ެޤަރާރަކުން ެދިވެހިރާއްޖޭގައި ެމީހުން ެދިރިއުޅޭ ެރަށްތަކެއް ެއިދާރީ ެގޮތުންެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ެ
މުގައި ެޤާނޫނު ެނަންބަރުެ
ކަނޑައަޅާފައި ެއޮންނަ ެއޮތުމަކީެ ،ޖުޑިޝަލް ެދާއިރާތަކާއި ެކޯޓުތައް ެއުފެއްދު ެ
އި ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެއުޞޫލުތަކާއި ެކްރައިޓީރިއާތަކާެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫނު) ެގަ ެ
ެ (ެ 22/2010
ކަން ެއެނގޭކަމާއި ެކޯޓުތައް ެކަނޑައެޅޭނީ ެޤާނޫނުއަސާސީއާއި ެޤާނޫނުެ
ލާފުވުން ެހުއްދަވާ ެކަމެއް ެނޫން ެ
ޚި ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫނު) ެއާއިެ ،ކޯޓެއް ެކަނޑައަޅާ ެޤާނޫނަކުންެ
ނަންބަރު ެެ (ެ 22/2010
ކާ ެއެއްރަށެއްކަމަށް ެއިދާރީެ
ކަމަށްވާއިރުެ ،މީހުން ެދިރިއުޅޭ ެވަކި ެރަށެއް ެއެއީ ެއިދާރީގޮތުން ެއެހެން ެރަށަ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެެކޯޓުތަކުގެެޤާނޫނު)ެގެެ
ގޮތުންެެކަނޑައެޅުނުކަމުގައިެވިޔަސްެޤާނޫނުެނަންބަރުެެ (ެ22/2010
ރު ެސުޕީރިއަރ ެކޯޓުގެެހަތަރުެޑިވިޜަން ެއެޤާނޫނުގެެ
ެ 63ވަނަެމާއްދާގައިެވާގޮތުގެމަތިންެއެރަށެއްގައި ެހަތަ ެ
53ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ނ) ެގެ ެދަށުން ެޤާއިމްވެ ެހަމަވެފައިވާ ެރަށަކަށް ެނުވާނަމަ ެއެރަށެއްގައި ެމެޖިސްޓްރޭޓްެ
ކޯޓެއް ެހުންނަންވާނެކަމަށް ެސާފުބަހުން ެބުނެފައި ެއޮތުމުން ެޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ށްވެސްެމިމާއްދާެ
ކޯޓުތަކުގެެޤާނޫނު)ެގެެމަޤްޞަދަށްޓަކައިެމާލެެދާއިރާގައިެހިމެނޭެވިލިނގިއްޔާއިެހުޅުމާލެއަ ެ
ތަޠްބީޤު ެވާނެކަންެމި ެމާއްދާއިން ެއެނގޭކަމާއި ،މީހުން ެދިރިއުޅޭެރަށެއްގައި ެމެޖިސްޓްރޭޓްެކޯޓެއްެހުންނަންެ
ވާނެކަމަށް ެއެމާއްދާގައި ެއޮތުމަކީ ެފަހަރެއްގައިވެސް ެއިދާރީ ެއެއްދާއިރާއެއްގައި ެނުވަތަ ެއިދާރީ ެގޮތުންެ
ސްޓްރޭޓް ެކޯޓެއް ެހުރުންެ
ޖި ެ
އެއްރަށްކަމަށް ެހިމެނޭ ެބޮޑު ެސަރަޙައްދެއްގައި ެވަކިން ެހުންނަ ެރަށްރަށުގައި ެމެ ެ
އްެ
އި ެވަކިން ެއޮތް ެމީހުން ެދިރިއުޅޭ ެރަށެއް ެމާލޭގެ ެބައެ ެ
ރުން ެނޫންކަމާއި ެމާލޭ ެޖުޑީޝަލް ެދާއިރާގަ ެ
މަނާކު ެ
ނުވަތަެމާލޭގެެއަވަށެއް ެކަމުގައިެއިދާރީެގޮތުންެކަނޑައެޅުނުކަމުގައިވިޔަސްެ ،ޤާނޫނުެނަންބަރުެެ22/2010
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ގެމަތިން ެއެރަށެއްގައިެ
(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫނު) ެގެ ެެ 53ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ނ) ެގައިވާ ެގޮތު ެ
ކުގައިެ
ރު ެޑިވިޜަން ެޤާއިމްވެފައިނެތްނަމަ ެރާއްޖޭގެ ެއެހެނިހެން ެޖުޑީޝަލް ެދާއިރާތަ ެ
ސުޕީރިއަރ ެކޯޓުގެ ެހަތަ ެ
ނުޖެހޭ ެއެއްވެސް ެސަބަބެއްެ
ހިމެނޭ ެރަށްތަކެކޭ ެއެއްފަދައިން ެއެރަށެއްގައި ެމެޖިސްޓްރޭޓް ެކޯޓެއް ެހުންނަން ެ ެ
ނެތަތީ ެހުޅުމާލޭގައި ެސުޕީރިއަރ ެކޯޓުތަކުގެ ެހަތަރު ެޑިވިޜަން ެޤާއިމްވެ ެހަމަވެފައި ެނުވާނަމަ ެމެޖިސްޓްރޭޓްެ
ތަމަެ
ކޯޓެއް ެހުންނަންވާނެކަން ެއެނގޭކަމާއި ެސުޕީރިއަރ ެކޯޓުގެ ެހަތަރު ެޑިވިޜަނުގައި ެނުހިމެނޭ ެފުރަ ެ
މަރުޙަލާގެ ެކޯޓެއް ެމާލޭ ެޖުޑީޝަލް ެދާއިރާގައި ެހިމެނޭ ެސަރަޙައްދުގައި ެހުރުން ެމުޠްލަޤްގޮތުގައި ެޤާނޫނުެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެެކޯޓުތަކުގެެޤާނޫނު) ެގެެެ 63މާއްދާއިންެމަނާވާކަމަށްެއެމާއްދާެމާނަެ
ނަންބަރުެެ (ެ 22/2010
ދާގެެސީދާެނައްޞުންެއެނގެންެއޮންނަެއޮތުމެވެ.
ނުކުރެވޭނެކަންެއެމާއް ެ
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ބާރަވަނަ ެކަމަކީެ ،ހުޅުމާލެއަކީ ެމާލޭގެ ެއަވަށެއް ެނުވަތަ ެބައެއްކަމުގައި ެއިދާރީެ

ކަމުގައިވިޔަސްެހުޅުމާލެއަކީ ެރާއްޖޭގެެގިނަެރަށްރަށަށްެވުރެެބޮޑުެރަށަކަށް ެވެފައިެގިނަެ
ގޮތުންެކަނޑައެޅުނު ެ
އިެ
އާބާދީތަކަށް ެވުރެ ެބޮޑު ެއާބާދީއެއް ެހިމެނޭ ެމާލެއާ ެޖިއޮގްރަފީ ެގޮތުން ެވަކިން ެއޮންނަ ެރަށަކަށް ެވެފަ ެ
ދު ެރަށްރަށުގައި ެޤާނޫނުެ
އސަލަތަކުގެ ެނިސްބަތް ެމަ ެ
އެއަށްވުރެ ެމާ ެކުދިެ ،އާބަދީ ެކުޑަެ ،އަދި ެހުށަހެޅޭ ެމަ ް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫނު) ެގެ ެެ 67ވަނަ ެމާއްދާއާއި ެެ 63ވަނަެ
ނަންބަރު ެެ (ެ 22/2010
މާއްދާގައިވާގޮތުގެެމަތިންެމެޖިސްޓްރޭޓްެކޯޓެއްެހުންނާނެކަމަށް ެޤަބޫލުކުރެވޭއިރުެ ،އަދިެހުޅުމާލޭގައިެެ2007
ރުޙަލާގެެކޯޓެއްެހިނގަމުންެއައިސްފައިވާކަންެއެނގޭެއިރުެ،ހުޅުމާލޭގައިެހުރުންެ
އިންެފެށިގެންެފުރަތަމަެމަ ެ
އިެ
ރަނގަޅީ ެސުޕީރިއަރ ެކޯޓުގެ ެހަތަރު ެޑިވިޜަންކަމަށް ެޤަބޫލުކުރެވޭ ެނަޒަރިއްޔާއެއް ެއޮތުމަކީ ެހުޅުމާލޭގަ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫނު) ެގައި ެކަނޑައެޅިފައިވާ ެގޮތުގެ ެމަތިންެ
ޤާނޫނު ެނަންބަރު ެެ (ެ 22/2010
ންެ
ކަމެއް ެއޮތު ެ
މުގައި ެބެލެވެން ެޖެހޭ ެސަބަބެއް ެނޫންކަމާއިެ ،ވަކިގޮތަކަށް ެ ެ
ހުރި ެމެޖިސްޓްރޭޓް ެކޯޓު ެބާޠިލުކަ ެ
ލުވުމަށްެކާފީެ
ޤަތެއްެބާޠި ެ
ޅުގޮތް ެކަމަށް ެފެނުމަކީެޤާނޫނަކުންެވުޖޫދުވެފައިވާެޤާނޫނީެޙަޤީ ެ
އެއީ ެއެންމެެރަނގަ ެ
އިެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫނު) ެގަ ެ
ސަބަބެއް ެނޫންކަމާއިެ ،ޤާނޫނު ެނަންބަރު ެެ (ެ 22/2010
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ސާފުެ
ކަނޑައެޅިފައިވާ ެގޮތުގެ ެމަތިން ެހުޅުމާލޭގައި ެހުރި ެމެޖިސްޓްރޭޓް ެކޯޓަކީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޢަދްލު ެއިން ެ
ޤާނޫނާ ެއެއްގޮތަށް ެލިބިފައިވާެ
ޤާއިމްކުރުމުގެ ެބާރުގެ ެތެރޭގައި ެޤާނޫނީ ެގޮތުން ެޤާއިމްވެެ ،އެކޯޓަށް ެ ެ
އިޚްތިޞާޞްތަކުގެެދަށުން ެގިނަެޤަޟިއްޔާތަކެއްގައިެ،ފައިޞަލާކުރަނިވިެނިންމުންތަކެއްެނިންމައި ެއަދިެއެެ
ނިންމުންތަކަށް ެކަނޑައެޅި ެނިޔާގެ ެޤާނޫނީ ެބާރު ެލިބި ެރެސް ެޖުޑިކާޓާ ެއުޞޫލުން ެމަތީ ެމަރުޙަލާގެެ
ދުވާ ެއެތައް ެޤަޟިއްޔާތަކެއްެ
ކޯޓުތަކުގައިެއިސްތިއުނާފްެކުރުމާއިެތަޢުނުެކުރުމުގެެއެންމެހައިެމަގުތައްެބަން ެ
ވާެ
ވެ ެއިސްތިޤްރާރުވެފައި ެ
މީގެތެރޭގައި ެމީހުންގެ ެޙައްޤުތައް ެކަ ނޑައެޅި ެސާބިތު ެ
ވާކަމާ ެއަދި ެ ެ
ޤަޟިއްޔާތައްވެސްެހިމެނިފައިވާކަންެއެނގެންެއޮންނަެއޮތުމެވެ.
.13

އިންސާފަށް ެފަސޭހައިން ެވާސިލުވުމުގެެޙައްޤަކީެއަސާސީެ
ޢަދްލުެ ެ
ތޭރަވަނަ ެކަމަކީެ ެ ،

ޙައްޤަކަށްވެފައި ެހަމަ ެއެހެނިހެން ެއަސާސީ ެޙައްޤުތަކެކޭ ެއެއްފަދައިން ެމިއަސާސީ ެޙައްޤުތައް ެލިބިދިނުމުގެެެ
އަސާސަކީ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 20ވަނަ ެމާއްދާގައި ެބަޔާންވެފައިވާެ ،ޤާނޫނުގެ ެކުރިމަތީގައި ެހަމަހަމަކަންެ
އޮތުން ެނުވަތަ ެޤާނޫނުގެ ެރައްކާތެރިކަމާއި ެޤާނޫނުން ެލިބިދޭ ެމަންފާތައް ެހަމަހަމަކަމާއެކު ެލިބިދިނުންެކަމަށްެ
ދުގައިެތަފާތުެއުޞޫލުތަކެއްެ
ވާތީެއަސާސީެޙައްޤުތައްެލިބިދިނުމުގައިެއެޙައްޤުތައްެލިބިދެވޭ ެރައްޔިތުންގެެމެ ެ
އިެ
ޤާއިމް ެނުކުރެވޭނެތީ ެޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫނު) ެގަ ެ
އްގައި ެއެއްެހަމައަކުންެއެއް ެއުޞޫލަކުން ެޢަދްލުެއިންޞާފުގެެ
ދިވެހިރާއްޖޭގައިެމީހުންެދިރިއުޅޭެކޮންމެެރަށެ ެ
ޚިދުމަތް ެދިނުމުގެ ެކްރައިޓީރިއާ ެޤާއިމްކުރުމަށް ެބުރަވެފައިވާކަމާ ެއެގޮތުން ެމީހުން ެދިރިއުޅޭެ
ޖިސްޓްރޭޓްެކޯޓެއް ެހުރުމާއިެއާބާދީގެެނިސްބަތާއިެމައްސަލަެހުށަހެޅޭ ެނިސްބަތް ެފަދަެ
ކޮންމެރަށެއްގައިމެެ ،މެ ެ
ގެމަތިން ެއެއްހަމައަކުންެ
އުޞޫލަކީ ެހުރިހައި ެޙާލަތެއްގައިމެެ ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 20ވަނަ ެމާއްދާގައިވާ ެގޮތު ެ
ދުގައިެ
އެއް ެއުޞޫލަކުން ެރާއްޖޭގެ ެމީހުން ެދިރިއުޅޭ ެހުރިހައި ެރަށެއްގައި ެހުރިހައި ެރައްޔިތުންގެ ެމެ ެ
ން ެޢަދްލު ެއިންޞާފަށްެ
އެއްގޮތަކަށް ެޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި ެތަބާވުން ެލާޒިމް ެކްރައިޓީރިއާ ެކަމާއި ެއެގޮތު ެ
ދުމަތްެ
ރުޙަލާގެ ެކޯޓުގެެޚި ެ
މުގެ ެޙައްޤު ެހުރިހައި ެރަށެއްގައިވެސްެ ،ދިރިއުޅޭެމީހުންނަށްެފުރަތަމަެމަ ެ
ވާޞިލުވު ެ
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ން ެޤާނޫނުެނަންބަރުެ(ެ 22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެެކޯޓުތަކުގެެ
އެއްެއުޞޫލަކުންެއެއްހަމައަކުންެފޯރުކޮށްެދިނު ެ
ތްެ
އާ ެވަކިން ެއޮ ެ
ރުެ ެ ،މާލެ ެ
އި ެހިމެނޭކަން ެކަނޑައެޅިގެން ެއެނގެން ެއޮތްއި ެ
ޤާނޫނު) ެގެ ެމަޤްޞަދުގަ ެ
ހުޅުމާލެއަކީ ެއިދާރީ ެގޮތުން ެމާލެއާ ެއެއްރަށަކަށް ެހަމަޖެހިފައިވުމަކީ ެޢަދްލު ެއިންސާފަށް ެވާޞިލުވުމުގައިެ
ށުގައި ެއުޅޭ ެމީހުންނާ ެއެރަށުގައި ެއުޅޭ ެމީހުން ެތަފާތުކުރެވޭ ެއަދި ެއެހެން ެރަށްރަށުގެެ
އެހެން ެރަށް ެރަ ެ
މީހުންނަށްެވުރެ ެއިތުރުެއުނދަގުލާއިެތަކްލީފުެއުފުލަންެޖެހޭގޮތަކަށް ެނުވަތަެވަކިެކްރައިޓީރިއާއެއް ެއެޕްލައިެ
ކުރެވޭގޮތަކަށް ެޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫނު) ެގެ ެެ 63ވަނަ ެމާއްދާެ
މާނަކުރެވޭނެ ެހަމައެއްނެތުމާއި ެމިމާއްދާގައި ެ"ހަތަރު ެސުޕީރިއަރ ެކޯޓު ެޤާއިމްވެފައިވާ ެމާލެ" ެ ެހަތަރުެ
ވަތަ ެހަތަރު ެސުޕީރިއަރ ެކޯޓުގެ ެހަތަރު ެޑިވިޜަން ެޤާއިމްވެހަމަވެފައިނުވާ ެހުޅުމާލެެ
ސުޕީރިއަރ ެކޯޓު ެނު ެ
ހިމަނައިގެންެ"ހަތަރުެސުޕީރިއަރެކޯޓްެޤާއިމްވެފައިވާެމާލެ"ެމިެނައްޞުެމާނަކުރެވޭނެެއެއްވެސްެޤާނޫނީެ
އަދިެޝަރްޢީެހަމައެއްެނެތްކަންެއެނގެންެއޮންނަެއޮތުމެވެ.
.14

ސާދަވަނަ ެކަމަކީެ ،ޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކޯޓުތަކުގެެ

ޤާނޫނު) ެއަށްެޢަމަލުކުރަންެފެށުމަށްފަހުެހުޅުމާލޭގައިެހުރިެމެޖިސްޓްރޭޓް ެކޯޓުގެެމަސައްކަތްެވަގުތީެގޮތުންެ
ލާފައިވަނީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެެޢަދްލުެއިންޞާފުެޤާއިމްެކުރުމުގެެބާރުގައިެ
ހުއްޓާލާފައިެއޮތްކަމާއިެއެކަންެހުއްޓާ ެ
ހުޅުމާލޭގައި ެސުޕީރިއަރ ެކޯޓުތަކުގެ ެހަތަރު ެޑިވިޜަން ެޤާއިމް ެކުރުމާމެދު ެބަޙުޘުކުރެވި ެއެކަމާމެދު ެގޮތެއްެ
ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ެކަމާއިެ ،އެހެން ެއެކަން ެއޮއްވައި ެއެކަން ެނިމުމަކަށް ެގެނެސް ެމެޖިސްޓްރޭޓް ެކޯޓެއްގެެ
ލޭގައި ެމެޖިސްޓްރޭޓް ެކޯޓެއް ެޤާއިމްކުރުމަށްެ
ގޮތުގައި ެއެކޯޓުގެ ެމަސައްކަތް ެކުރިއަށް ެގެންދިޔުމަށާއި ެވިލިމާ ެ
ކުރަންޖެހޭ ެމަސައްކަތް ެއުއްތަމަ ެފަނޑިޔާރުގެ ެމަޝްވަރާގެ ެމަތިން ެކުރިއަށް ެގެންދިޔުމަށް ެޖުޑީޝަލްެ
ސަރވިސްެކޮމިޝަނުންެނިންމާފައިވާކަން ެމިމައްސަލާގައިެހުށަހެޅިފައިވާެލިޔުންތަކުން ެއެނގޭކަމާއިެޤާނޫނުެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެެކޯޓުތަކުގެެޤާނޫނު) ެގެެ
އަސާސީގެެެ 141ވަނަެމާއްދާއާއިެ ،ޤާނޫނުެނަންބަރުެެ (ެ 22/2010
ނަކުން ެކަން ެސާފުކޮށް ެއެނގެން ެއޮތްއިރުެ ،ހުޅުމާލޭެ
ެ 2ވަނަ ެމާއްދާއިން ެދަށުކޯޓުތައް ެކަނޑައަޅާނީ ެޤާނޫ ެ
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އިޙްތިޞާޞެއްެނޫންކަންެ
ކޯޓު ެނުވަތަެއެއްވެސްެކޯޓެއް ެކަނޑައެޅުމަކީ ެޖުޑީޝަލްެސަރވިސްެކޮމިޝަނުގެެ ެ
ނޫނާެއެއްގޮތަށްެކޯޓަތަކަށްެފަނޑިޔާރުންެ
އިޙްތިޞާޞަކީެޤާ ެ
އެނގޭކަމާއިެޖުޑީޝަލްެސަރވިސްެކޮމިޝަންގެެ ެ
ޢައްޔަންެކުރުންެކަންެއެނގޭކަމާއި ެޤާނޫނުެނަންބަރުެ(ެ 22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެެކޯޓުތަކުގެެޤާނޫނު) ެއަށްެ
ޢަމަލުކުރަންެފެށުމުންެހުޅުމާލޭގައި ެހިނގަމުންެއައިެކޯޓު ެމެޖިސްޓްރޭޓް ެކޯޓަކަށް ެބަދަލުވާނެކަމާއި ،ޤާނޫނުެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެެކޯޓުތަކުގެެޤާނޫނު) ެގައިވާެގޮތުގެެމަތިންެސުޕީރިއަރ ެކޯޓުގެެހަތަރުެ
ނަންބަރުެެ (ެ 22/2010
އިެ
މަނުވާހައިެހިނދަކުެ ،އެކޯޓުެދެމިހުންނާނެކަންެއެނގެންެއޮންނަެއޮތުމާ ެ
މްވެ ެހަ ެ
ޑިވިޜަން ެހުޅުމާލޭގައިެޤާއި ެ
ގައި ެހިންގުމަށް ެނިންމުމާެ
ތު ެ
ޖުޑީޝަލް ެސަރވިސް ެކޮމިޝަނުން ެހުޅުމާލޭ ެކޯޓު ެމެޖިސްޓްރޭޓް ެކޯޓެއްގެ ެގޮ ެ
ގުޅިގެންެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޢަދްލު ެއިންޞާފު ެޤާއިމްކުރުމުގެ ެބާރުގެ ެއިސްފަރާތްކަމަށްވާ ެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ންެ
ސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެފަނޑިޔާރުންގެ ެމެދުގައި ެބަޙުޘުކޮށްެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކޮންމެ ެރަށެއްގައިވެސް ެފަސޭހައި ެ
ރާެ
ވޭނެ ެމަގު ެފަހިކޮށްދިނުމަކީ ެޤާނޫނުއަސާސީއިން ެލާޒިމްކު ެ
ޢަދްލު ެއިންސާފާއި ެހަމައަށް ެވާޞިލުވެ ެ
ކަމަކަށްވާތީއާއި ެހުޅުމާލޭގައި ެދިރިއުޅޭ ެފަރާތްތަކުން ެޢަދްލު ެއިންޞާފު ެލިބިގަތުމައްޓަކައި ެއެހެން ެރަށަކަށްެ
ދާންެޖެހުމަކީެއެރަށުގެެރައްޔިތުންގެެއަސާސީެޙައްޤަކާެޚިލާފުކަމެއްކަމަށްެވާތީެސިވިލްެކޯޓަށްެހުށަހެޅިފައިެ
ޖިސްޓްރޭޓް ެކޯޓެއްގެ ެގޮތުގައި ެހިންގުމަށްެ
އޮތް ެމިމައްސަލަ ެނިމުމުމުގެ ެކުރީގައިވެސް ެހުޅުމާލެ ެކޯޓު ެމެ ެ
ންވާ ެއިދާރީ ެކަންތައްތައް ެފުރިހަމަކުރަން ެފެންނާތީ ެހުޅުމާލެ ެމެޖިސްޓްރޭޓް ެކޯޓު ެހިންގުމަށް ެބޭނުންވާެ
ބޭނު ެ
އިދާރީެކަންތައްތައްެމިހާރުންެމިހާރަށްެެފުރިހަމަކުރުމަށްެެދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުގެެފަނޑިޔާރުންގެެ
މަޖިލީހުންެެ3މެއިެެ2011ގައިެނިންމާފައިވާކަންެފަނޑިޔާރުންގެެމަޖިލީހުގެެބައްދަލުވުމުގެެޔައުމިއްޔާއިންެ
އެނެގެންެއޮންނަެއޮތުމެވެ.
ެ
ެ
ެ
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ޙުކުމްެ :
އިސްވެެދިޔަެސަބަބުތައްެއެގޮތަށްެހުރުމުންެ،ދިވެހިރާއްޖޭގައިެފުރަތަމަެމަރްޙަލާގެެކޯޓުތައްެ
ކަނޑައަޅަނީ ެޤާނޫނަކުން ެކަމަށާއި ެޖުޑީޝަލް ެސަރވިސް ެކޮމިޝަނުގެ ެއިޚްތިޞާޞަކީ ެކޯޓުތަކަށްެ
ފަނޑިޔާރުން

ެޢައްޔަންކުރުން

ެކަމަށާއި،

ެހުޅުމާލެއަކީ

ރީގޮތުން
ެއިދާ ެ

ގެ
ެމާލޭ ެ

ެބައެއްކަމަށްެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫނު)ެ
ކަނޑައެޅިފައިވީނަމަވެސްެ ،ހުޅުމާލެއަކީ ެޤާނޫނު ެނަންބަރު ެެ (ެ 22/2010
ގައި ެކަނޑައަޅާފައިވާ ެޖުޑީޝަލް ެދާއިރާއެއް ެކަމަށްވާ ެމާލޭ ެޖުޑީޝަލް ެދާއިރާގައި ެއޮތް ެމީހުން ެދިރިއުޅޭެ
ށް ެރައްޔިތުންނަށްެ
ވަކިރަށަކަށް ެވާތީއާއި ެރާއްޖޭގެ ެމީހުން ެދިރިއުޅޭ ެވަކި ެރަށްރަށުގައި ެޢަދްލު ެއިންސާފަ ެ
އެއްހަމައަކުން ެއެއްއުޞޫލަކުން ެވާޞިލުވުމަށް ެޤާނޫނުއަސާސީއާއި ެޤާނޫނު ެނަންބަރު ެެ22/2010
(ދިވެހިރާއްޖޭގެެކޯޓުތަކުގެެޤާނޫނު) ެންެކަނޑައެޅިފައިވާެ ެކްރައިޓީރިއާއިން ެހުޅުމާލެއާއިެހުޅުމާލޭގައިެއުޅޭެ
ރުެ
ރައްޔިތުން ެތަފާތު ެކުރެވޭނެ ެޤާނޫނީ ެހަމައެއް ެނެތަތީއާއިެ ،ހުޅުމާލޭގައި ެސުޕީރިއަރ ެކޯޓުތަކުގެ ެހަތަ ެ
ންެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫނު) ެއާ ެއެއްގޮތްވާ ެގޮތުގެމަތި ެ
ޑިވިޜަން ެޤާނޫނު ެނަންބަރު ެެ (ެ 22/2010
ޤާއިމްވެފައިނުވާތީެ ،ހުޅުމާލޭގައި ެޤާއިމްވެފައިވާ ެމެޖިސްޓްރޭޓް ެކޯޓަކީ ެޤާނޫނު ެނަންބަރު ެެ22/2010
ޙަެ
(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫނު) ެގައި ެކަނޑައެޅިފައިވާ ެގޮތުގެ ެމަތިން ެޤާއިމްވެފައިވާ ެޞައް ެ
ކޯޓެއްކަމުގައިެދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުގެެފަނޑިޔާރުންގެެއަޣުލަބިއްޔަތުންެޙުކުމްކޮށްފީމެވެެ ެ.
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އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު ފާއިޒް ޙުސައިންއާއި ،ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފްގެ ތަފާތުވި ރަޢުޔު
ޓްެ
މިއީެ،މާލެއަކީެސުޕީރިއަރެކޯޓުެޤާއިމްވެފައިވާެރަށަކަށްވާތީއާއިެ،އެރަށުގައިެމެޖިސްޓްރޭ ެ
ކޯޓެއް ެއަލުން ެޤާއިމްކުރުމަކީ ެކޯޓުތަކުގެ ެޤާނުނުގެ ެެ 63ވަނަ ެމާއްދާ ެތަންދޭކަމަކަށް ެނުވާތީއާއިެ،
ޤާނޫނުއަސާސީއާއިެ ،ރައީސުލްޖުމްހޫރައްޔާ ެކަނޑައަޅާފައިވާ ެޤަރާރާއިެ ،އަދި ެޢަމަލުކޮށްެ ،ކަންކުރަމުންެ
އަންނަގޮތަށް ެބަލާއިރުެ ،ވިލިނގިއްޔާއި ެހުޅުމާލެއަކީ ެމާލޭގެ ެބައެއް ެނުވަތަ ެމާލެކަމުގައިެ ،ޤާނޫނީގޮތުންެ
ކަންކުރަމުން ެއައިސްފައިވަނިކޮށްެ ،ޖުޑީޝަލް ެސަރވިސް ެކޮމިޝަނުން ެހުޅުމާލެއާއި ެވިލިގިނލީގައިެ
މެޖިސްޓްރޭޓް ެކޯޓެއް ެޤާއިމްކުރަން ެނިންމި ެނިންމުމަކީ ެޤާނޫނީގޮތުން ެކުރެވިދާނެކަމެއް ެނޫންކަމުގައިެ
ކަނޑައަޅައި ެދިނުމަށް ެއެދި ެސިވިލް ެކޯޓަށް ެމެ .ހަނީޑިއު ެއިސްމާއިލް ެވިޝާމް ެމި ެމައްސަލަެހުށަހަޅާފައިެ
ސްލަޙަތުެ
ވަނިކޮށްެ ،މިމައްސަލަ ެސިވިލް ެކޯޓުން ެކުރިއަށް ެގެންދިއުމުގައި ެއެކޯޓުގެ ެއިޚްތިޞާޞް ެއަދި ެމަ ެ
ބުނެެ،
ފުށުއަރާ ެކަންތައްތަކެއް ެހުރިކަމަށް ެޖުޑީޝަލް ެސަރވިސް ެކޮމިޝަނަށް ެޤަބޫލުކުރެވޭކަމަށް ެ ެ
ގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓަށް ެހުށަހެޅުމުންެބަލާފައިވާެމައްސަލައެކެވެެ.އަދިެމިމައްސަލާގެެ
އެކޮމިޝަނުން ެދިވެހިރާއްޖޭ ެ
ތެރެއަށްެގެ.ކެނެރީގެެމުޙައްމަދުެނަޝީދުެތަދައްޚުލުެވެފައިވެއެވެެ .
މި ެމައްސަލަ ެބެލުމުގައިެ ،ޖުޑީޝަލް ެސަރވިސް ެކޮމިޝަނުންނާއިެ ،އިސްމާޢީލްެ
ވިޝާމްއާއިެ ،އަދި ެމުޙައްމަދު ެނަޝީދުގެ ެފަރާތުން ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހުގައި ެމިެ
ކަށާއިެ،ޤާނޫނުއަސާސީއަށާއިެ،
މައްސަލައާެގުޅިގެންެދެއްކިެވާހަކަތަކަށާއިެ،ހުށަހެޅިފައިެހުރިެލިޔެކިޔުންެތަ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެެކޯޓުތަކުގެެޤާނޫނުނަށާއިެ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެއިދާރީެދާއިރާތައްެލާމަރުކަޒީެއުޞޫލުންެހިންގުމުގެެ
ޤާނޫނަށްެރިޢާޔަތްކުރުމުގެެއިތުރުންެ،މިމައްސަލައަކީެސީދާެޖުޑީޝަރީއާއިެގުޅުންެހުރިެމައްސަލައަކަށްވާތީެ،
ހުޅުމާލޭ ެކޯޓު ެއުފެދިގެން ެއައިގޮތް ެދިރާސާކުރުމަށްޓަކައި ެހޯދުނު ެއެކަމާގުޅުންހުރި ެލިޔުންތަކުގެ ެމައްޗަށްެ
ރިޢާޔަތްކޮށްެބެލުމުންެއަންނަނިވިެކަންތައްތައްެފާހަގަކުރެވެއެވެެ .
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ގެެ
ފުރަތަމަ ެކަމަކީެ 29ެ ،ޖެނުއަރީ ެެ 2007ގައި ެމިނިސްޓްރީ ެއޮފް ެޖަސްޓިސް ެ

ނަންބަރު  21-A/1/2007/35ސިޓީންެހުޅުމާލޭގައިެއަލަށްެކޯޓެއްެޤާއިމްކުރުމުގެެކަންކަންެހަމަޖައްސައިެ
ދިނުމަށާއި ެއެކޯޓަށް ެމުވައްޒަފުންވެސް ެހަމަޖައްސައި ެދިނުމަށާއި ެއެކޯޓަށް ެދައުރުކުރާގޮތަށް ެމެޖިސްޓްރޭޓަކުެ
ސްެ
ގެނައުމުގެ ެހުއްދައަކަށާއި ެއަދި ެސިޓީގައި ެޖަހާނެ ެނަންބަރެއް ެދިނުމަށްއެދި ެމިނިސްޓްރީ ެއޮފް ެޖަސްޓި ެ
އިން ެރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާގެ ެއޮފީހަށް ެހުށަހަޅާފައިވާކަން ެއެނގެން ެއޮންނަކަމާއިެ ،މިނިސްޓްރީ ެއޮފްެ
ތްެދިނުންކަމާއިެ،އޭރުގެެ
ޖަސްޓިސްގެެއޭރުގެެވިސްނުމަކީެހުޅުމާލޭގައިެކޯޓެއްެޤާއިމްކޮށްގެންެޝަރުޢީެޚިދުމަ ެ
ސާސީގެ ެދަށުން ެޙަވާލުކުރެވިފައިެ
ދުސްތޫރީ ެނިޒާމުގެ ެދަށުން ެކޯޓުތައް ެއުފެއްދުމުގެ ެބާރު ެކުރީގެ ެޤާނޫނުއަ ެ
މަތް ެދިނުމުގެ ެގޮތުންެ
ވަނީ ެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ެކަމަށްވެފައި ެހުޅުމާލޭގައިެ ،ޝަރުޢީ ެދާއިރާގެ ެޚިދު ެ
ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ ެއޭރު ެނިންމަވާފައި ެވަނީ ެމާލޭގައި ެހުރި ެކޯޓުތަކުގެ ެގޮތްޕެއް ެނުވަތަ ެބްރާންޗެއްެ
ހުޅުމާލޭގައި ެޤާއިމްކުރަންކަމާއި ެރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ ެކަނޑައަޅާ ެޢަދަދަކަށް ެކަނޑައަޅާ ެތަނެއްގައިެ
ޝަރީޢަތްެހިންގާެކޯޓުތައްެއުފެއްދިދާނެކަމަށްެކުރީގެެޤާނޫނުއަސާސީގައިެބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއިެ،ނަމަވެސްެ
މީހުންދިރިއުޅޭ ެކޮންމެ ެރަށެއްގައި ެއޭރުވެސް ެޤާއިމް ެކުރެވިފައިވާފަދަ ެރަށުކޯޓެއް ެހުޅުމާލޭގައި ެޤާއިމްނުކުރީެ
ރަށުކޯޓުތައް ެޤާއިމް ެކުރުމުގައި ެއޭރު ެބަލަމުން ެއައިސްފައިވާ ެއުޞޫލުން ެހުޅުމާލޭގައި ެރަށުކޯޓެއް ެޤާއިމްެ
ނުކުރެވޭނެތީކަންެއެނގެންެއޮންނަކަމާއިެރަށުކޯޓެއްެއުފެއްދުމުގައިެއޭރުެބަލަމުންެއައިސްފައިވާެއުޞޫލުންެ
ރަށުކޯޓެއް ެއުފެއްދެނީ ެއެރަށަކީ ެމީހުން ެދިރިއުޅޭ ެރަށެއްގޮތުގައި ެވަކިން ެރަޖިސްޓްރީ ެކުރެވިގެންކަމާއިެ
ހުޅުމާލެއަކީ ެއޭރުވެސް ެމީހުންއާބާދުވެެ ،ދިރިއުޅޭ ެތަނެއްކަމުގައި ެވިއަސް ެމީހުންދިރިއުޅޭ ެރަށެއްގޮތުގައިެ
ހުޅުމާލެ ެރަޖިސްޓްރީ ެކުރެވިފައިނުވާތީއާއިެ ،އަދި ެމާލޭގެ ެއަވަށެއްގެ ެގޮތުގައިވެސް ެހުޅުމާލެެ ،އޭރުެ
ލޭ ެކޯޓުތަކުގެ ެގޮތްޕެއް ެގޮތުގައި ެހުޅުމާލޭ ެކޯޓު ެހަމަޖައްސާފައި ެވަނީކަންެ
ހަމަޖެހިފައި ެނުވާތީެ ،މާ ެ
ލޭެ
ަރ  21/2007/49ޕީއެސްޑީެ 1-ސިޓީން ެއެނގޭކަމާއި ެހުޅުމާ ެ
ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާގެ ެއޮފީހުގެ ެނަންބ ު
ކޯޓުެ ،މާލޭ ެކޯޓުތަކުގެ ެގޮތްޕެއްގެ ެގޮތުގައި ެރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާގެ ެއޮފީހުން ެހަމަޖެއްސިއިރުެ ،އެކޯޓުގައިެ
ޤާޟީއެއްގެ ެމަޤާމު ެއުފައްދާފައިވާކަމާއި ެޤާޟީގެ ެމަޤާމަށް ެދާއިމީ ެމުވައްޒަފަކު ެހަމަޖެހެންދެން ެކޮންމެެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
ވެބްސައިޓް | URL: www.supremecourt.gov.mv :ފެކްސް | Fax: + 960 3008554 :ފޯންTel: + 960 3009990 :
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ހަމަހަކުން

ށް
ެދައުރުވާގޮތަ ެ

ެރަށުކޯޓެއްގެ

ެމެޖިސްޓްރޭޓަކު

ެހަމަޖެއްސުމަށް

ންގާފައިވާކަންެ
ެއަ ެ

ަރ  21/2007/49ޕީއެސްޑީެ 1-ސިޓީން ެއެނގޭކަމާއި ެއެކޯޓުގައިެ
ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާގެ ެއޮފީހުގެ ެނަންބ ު
ރަށުކޯޓުގެެމަޖިސްޓްރޭޓަކުެމަސައްކަތްެކުރާގޮތަށްެހަމަޖައްސާފައި ެވަނީެވަގުތީގޮތުންކަންެެ 22މާޗް ެެ2007
ގައި ެރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާގެ ެއޮފީހުގެ ެޕަބްލިކް ެސަރވިސް ެޑިވިޜަނުން ެމިނިސްޓްރީ ެއޮފް ެޖަސްޓިސްއަށްެ
ރު /2007/57ޕީއެސްޑީ 1-ގެ ެސިޓީން ެއެނގޭކަމާއި ެހުޅުމާލޭ ެކޯޓަށް ެމެޖިސްޓްރޭޓުންެ
ފޮނުވާފައިވާ ެނަންބަ ެ
ހަމަޖައްސަމުންެއޭރުގޮސްފައިެވަނީެމާލޭގެެހުރިހާެކޯޓުތަކެއްގައިވެސްެއޭރުެރަށުކޯޓުތަކުގެެމެޖިސްޓްރޭޓުންެ
މަސައްކަތްެކުރަމުންެދިޔަެއުޞޫލުންކަމަށްެބެލެވޭކަމެވެ.
.2

ދެވަނަ ެކަމަކީެ ،ހުޅުމާލޭ ެކޯޓުެހިންގަމުންެއައިސްފައިވާެގޮތަށްެބަލާއިރުެ،އެކޯޓަކީެ

ލޭގެ ެކޯޓުގެ ެއިސް ެޤާޟީންގެ ެބެލުމުގެ ެދަށުން ެހިންގަމުން ެއައިސްފައިވާ ެކޯޓެއްކަން ެއެނގެންެ
މާ ެ
އޮންނަކަމާއިެމިކަންެެ04ފެބްރުއަރީެެ2009ގެެޖުޑީޝާލްެސަރވިސް

ެކޮމިޝަންގެ

ރު
ެނަންބަ ެ

 195-A/146/2009/07ސިޓީން ެއެނގޭކަމާއި ެހުޅުމާލޭކޯޓަކީ ެމާލޭގެ ެކޯޓުތަކުގެ ެގޮތްޕެއްގެ ެގޮތުގައިެ
ހޭެ
ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާގެެއޮފީހުންެހަމަޖައްސާފައިެއޮތްއޮތުމުގެެމައްޗަށްެބިނާކޮށްެ،ހުޅުމާލޭކޯޓުެ،ޢާއިލާއާބެ ެ
ކޯޓުގެ ެގޮތްޕެއްގެ ެގޮތުގައި ެހަމަޖެއްސުމަށްފަހުެ ،ޢާއިލާއާބެހޭކޯޓުގެ ެއިސްޤާޟީގެ ެބެލުމުގެ ެދަށުން ެއެކޯޓުެ
ޝަލް ެސަރވިސް ެކޮމިޝަނުން ެނިންމާފައިވާކަންެ
ހިންގާގޮތަށް ެެ 06އެޕްރީލް ެެ 2009ގައި ެޖުޑީ ެ
އެކޮމިޝަނުގެ ެނަންބަރު  195-A/146/2009/14ސިޓީން ެއެނގެން ެއޮންނަކަމާއި ެހުޅުމާލެކޯޓުެ،
މާލޭކޯޓުތަކުގެ ެބައެއްގެ ެގޮތުގައި ެރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާގެ ެއޮފީހުން ެހަމަޖައްސަވާފައިވާތީެ ،އެގޮތުގެމަތިންެ
އެކޯޓު ެހިންގުން ެޢާއިލާއާބެހޭ ެކޯޓުގެ ެސެކްޝަނެއްގެ ެގޮތުގައި ެހަމަޖެއްސުމާއެކުެ ،އެކޯޓުގެ ެބަޖެޓާއިެ
މުވައްޒަފުން ެޢާއިލާއާބެހޭ ެކޯޓާއި ެޙަވާލުކުރުމަށް ެޖުޑީޝާލް ެސަރވިސް ެކޮމިޝަނުން ެެ 02ޖުލައި ެެ2009
ގައިެނިންމާފައިވާކަންެއެކޮމިޝަނުގެެނަންބަރު  195-A/198/2009/28ސީޓިންެއެނގެންެއޮންނަކަމާއިެ
ނަމަވެސްެއެކޮމިޝަނުންެފަހުންެހަމަޖައްސާފައިެވަނީެއެކޯޓުގައިެމެޖިސްޓްރޭޓުންެވަގުތީގޮތުންެމަސައްކަތްެ
ކުރަމުންއައި ެއައުން ެނިމުމަކަށް ެގެނެސް ެދާއިމީ ެމެޖިސްޓްރޭޓަކު ެއެކޯޓުގައި ެމަސައްކަތް ެކުރާގޮތަށްކަމާއިެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
ވެބްސައިޓް | URL: www.supremecourt.gov.mv :ފެކްސް | Fax: + 960 3008554 :ފޯންTel: + 960 3009990 :
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ަރ ެ 03( 195-A/146/2010/4މާރޗް ެެ)2010ގެެ
މިކަންެޖުޑީޝާލްެސަރވިސްެކޮމިޝަނުގެ ެނަންބ ު
ހިންގުންެ
ސިޓީން ެއެނގޭކަމާއިެ ،ދާއިމީ ެމެޖިސްޓްރޭޓަކު ެއެކޯޓަށް ެހަމަޖެއްސުމާއި ެހަމައިން ެއެކޯޓުގެ ެ ެ
ޢާއިލާއާބެހޭ ެކޯޓުގެ ެއިސްޤާޟީއާ ެހަވާލުކޮށްފައި ެއޮތްއޮތުންވެސް ެނިމުމަކަށް ެގެނެސްފައިވާކަން ެއެނގެންެ
އޮންނަކަމާއި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫނަށް ެޢަމަލުކުރަން ެފެށުމުން ެހުޅުމާލޭ ެކޯޓުގެ ެމަސައްކަތްެ
ވަގުތީގޮތުންެހުއްޓިފައިެއޮތްއޮތުންެ،ނިމުމަކަށްެގެނެސްެ،ކޯޓުތަކުގެެޤާނޫނުގެެެ 62ވަނަެމާއްދާއާއިެ63ެ،
ވަނަެމާއްދާއާއިެ 67ެ،ވަނަެމާއްދާގެެ(ހ)ެއާއިެ،ޤާނޫނުއަސާސީގެެޖަދުވަލުެ(ެ)2އާއިެ،އިދާރީދާއިރާތަށްެ
ލާމަރުކަޒީ ެއުޞޫލުން ެހިންގުމުގެ ެޤާނޫނުގެ ެެ 4ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ށ) ެއަށް ެރިޢާޔަތްކޮށްެ ،ޖުޑީޝާލްެ
ސަރވިސްެކޮމިޝަނުންެހުޅުމާލޭެކޯޓުެ،ހުޅުމާލޭެމެޖިސްޓްރޭޓްެކޯޓުގެެގޮތުގައިެމަސައްކަތްެކުރާގޮތަށްެެ28
މާރޗް ެެ 2011ގައި ެނިންމާފައިވާކަން ެއެކޮމިޝަނުގެ ެނަންބަރު  195-A/198/2011/11ސިޓީންެ
އެނގެންެއޮންނަކަމެވެ.
.3

ތިންވަނަ

ެކަމަކީ،

ެޖުޑީޝާލް

ެސަރވިސް

ެކޮމިޝަނަށް

ެބާރުތަކާއިެ

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ެލިބިދެނީ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 159ވަނަ ެމާއްދާއިންނާއިެ ،ޖުޑީޝަލް ެސަރވިސްެ
ކޮމިޝަނުގެ ެޤާނޫނުގެ ެެ 21ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ބ) ެފިޔަވައި ެއެމާއްދާގެ ެދެންހުރި ެއަކުރުތަކުން ެކަމާއި ެމީގެެ
ގެ ެދަށުން ެޖުޑީޝަލްެ
އިތުރުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫނާއި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެފަނޑިޔާރުންގެ ެޤާނޫނު ެ
ސަރވިސް ެކޮމިޝަނާއި ެމަތިކުރެވިފައިވާ ެޒިންމާކަމާއި ެއެކޮމިޝަނަށް ެލިބިދީފައިވާ ެބާރުތަކާއިެ
މަސްއޫލިއްޔަތާއި ެޒިންމާތަކަށް ެބަލާއިރުވެސް ެކޯޓެއް ެއުފެއްދުމާއި ެކޯޓެއް ެއުވާލުމާއިެ ،ހުރި ެކޯޓެއްގެެ
ޙައިޘިއްޔަތަށް ެބަދަލެއް ެއަތުވެދާފަދަ ެކަމެއް ެކުރުމުގެ ެބާރާއި ެއިޚުތިޔާރެއް ެލިބިދޭފަދަ ެމާއްދާއެއް ެނެތްކަންެ
އެނގެންެއޮންނަކަމެވެ.
.4

ހަތަރުވަނަ ެކަމަކީެ ،ކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫނުގެ ެެ 62ވަނަ ެމާއްދާއަކީ ެއެޤާނޫނަށްެ

ޢަމަލުކުރަންެފެށުމުގެެކުރިންެރަށުކޯޓުތަކުގެެގޮތުގައިެހިނގަމުންއައިެކޯޓުތައްެ،އެޤާނޫނުގެެދަށުންެއުފައްދާެ
މެޖިސްޓްރޭޓް ެކޯޓުތަކަށްެއެޤާނޫނުގެ ެބާރުންެބަދަލުވެގެންދާނެކަމަށްެބަޔާންކުރާެމާއްދާކަމާއިެއެޤާނޫނުގެެެ63
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
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ވަނަ ެމާއްދާއަކީ ެމެޖިސްޓްރޭޓް ެކޯޓެއް ެހުންނަންވާނެ ެރަށްތައް ެބަޔާންކުރާ ެމާއްދާކަމާއިެ ،އަދި ެެ 67ވަނަެ
މާއްދާގެ ެ(ހ) ެއަކީ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެޖަދުވަލު ެެ 2ގައި ެބަޔާންކުރާ ެކޮންމެ ެއިދާރީ ެދާއިރާއަކަށް ެވަކިެ
ޖުޑީޝަލް ެދާއިރާއެއް ެކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫނަށް ެޢަމަލުކުރަން ެފެށުމުން ެއުފެދުނީކަމަށް ެބުނާ ެއަކުރެއްކަމާއިެ
މިމާއްދަތަކަށް

ެބަލާއިރުވެސް

ެމިއިން

ެއެއްވެސް

ެމާއްދާއެއްގައި

ެބަޔާންކޮށްފައިވާ

ެކަންކަންެ

ދާެ
ތަންފީޒުކުރުމުގެބާރުެ 53ެ،ވަނަެމާއްދާގެ ެ(ނ)ެގެެދަށުންެއުފައްދާެސުޕީރިއަރ ެކޯޓުގެެޑިވިޜަންެއުފައް ެ
ހާލަތުެފިޔަވައިެ،އެެކޮމިޝަނަށްެލިބިދީފައިނުވާކަންެއެނގެންެއޮންނަކަމެވެ.
.5

ސްވަނަ ެކަމަކީެ ،ރަށުކޯޓުތައްެމެޖިސްޓްރޭޓް ެކޯޓުތަކަށްެބަދަލުވުމާބެހޭގޮތުންނާއިެ،
ފަ ެ

ނޫނުގައި ެބަޔާންކުރެވިފައިވާ ެއުޞޫލުތަކަށްެ
އަދި ެމެޖިސްޓްރޭޓް ެކޯޓެއް ެއުފެއްދުމާބެހޭގޮތުން ެކޯޓުތަކުގެ ެޤާ ެ
ބަލާއިރުެ ،ކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫނުގެ ެެ 62ވަނަ ެމާއްދާގައި ެބުނަނީ ެކޯޓުތަކުގެ ެޤަނޫނަށް ެޢަމަލުކުރަން ެފެށުމުގެެ
ކުރިން ެރަށުކޯޓުތަކުގެ ެގޮތުގައި ެހިނގަމުންއައި ެކޮންމެ ެކޯޓެއް ެކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫނުގެ ެދަށުން ެއުފައްދާެ
މެޖިސްޓްރޭޓް ެކޯޓަކަށް ެބަދަލުވާނެކަމާއިެ ،ކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫނަށް ެޢަމަލުކުރަން ެފެށުމާއެކު ެއެރަށުކޯޓެއް ެހުރިެ
ނަެ
ރަށެއްގައިެމެޖިސްޓްރޭޓްެކޯޓެއް ެއުފެދުނީކަމާއިެމީގެއިތުރުންެދިވެހިރާއްޖޭގެެކޯޓުތަކުގެެޤާނޫނުގެެެ 63ވަ ެ
މާއްދާގައި ެވަނީ ެހަތަރު ެސުޕީރިއަރ ެކޯޓު ެޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ެމާލެއާއި ެއެހަތަރު ެސުޕީރިއަރ ެކޯޓުގެ ެހަތަރުެ
ޑިވިޜަން ެޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ެރަށްރަށް ެފިޔަވައި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެމީހުންދިރިއުޅޭ ެކޮންމެ ެރަށެއްގައިމެެ
މެޖިސްޓްރޭޓް ެކޯޓެއްެހުންނަންވާނެކަމާއިެ،ކޯޓުތަކުގެެޤާނޫނުގެެެ 53ވަނަެމާއްދާގެެ(ބ)ެގައިެވަނީެހަތަރުެ
ޓްެ
އްޖެެހިނދެއްގައިެއެރަށެއްގެެމެޖިސްޓްރޭ ެ
ޑވިޜަންެރަށެއްގައިެހަމަޔަށްެޤާއިމްވެ ެ
ސުޕީރިއަރެކޯޓުގެެހަތަރުެ ި
ކޯޓު ެއުވިގެންދާނެކަމާއިެ ،އަދި ެރަށެއްގައި ެޤާއިމްކުރެވުނީ ެސުޕީރިއަރ ެކޯޓުގެ ެޑިވިޜަންތަކުގެ ެތެރެއިންެ
ޑިވިޜަނެއް ެކަމުގައިވާނަމަެ ،އެޤާއިމްކުރެވުނު ެޑިވިޜަނެއްގެ ެއިޚްތިޞާޞްއާގުޅޭ ެމައްސަލަތައް ެބަލާނީެ
މެޖިސްޓްރޭޓްެކޯޓުގެެބަދަލުގައިެއެޑިވިޜަނަކުންނެވެ.
.6

އްެ
ހަވަނަ ެކަމަކީެ ،ކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫނުގެ ެެ 67ވަނަ ެމާއްދާއިން ެޖުޑީޝަލް ެދާއިރާތަ ެ

ޓްެ
ނޭ ެމެޖިސްޓްރޭ ެ
ރާތަކުގައި ެހިމެ ެ
އުފައްދާފައިވަނީ ެމާލޭ ެޖުޑީޝަލް ެދާއިރާ ެފިޔަވައި ެއެހެން ެޖުޑީޝަލް ެދާއި ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ކޯޓުތަކުގެ ެމަސައްކަތްތައް ެއިންތިޒާމްކޮށް ެތަރުތީބުކުރުމާއިެ ،އަދި ެޖުޑީޝަލް ެދާއިރާގައި ެހިމެނޭ ެކޯޓުތަކުގެެ
އިދާރީހިންގުންެފަސޭހަެކުރުމަށްކަންެކޯޓުތަކުގެެޤާނޫނުގެެެ67ވަނަެމާއްދާއިންެއެނގޭކަމާއިެ،އަދިެޤާނޫނަށްެ
ޢަމަލުކުރަންެފެށުމާއެކުެޖުޑީޝަލްެދާއިރާެއުފެދުނީކަންެމިމާއްދާއިންެއެނގޭކަމާއިެޤާނޫނުއަސާސީގެެޖަދުވަލުެ
ެ 2ގައި ެބަޔާންކުރާ ެކޮންމެ ެއިދާރީ ެދާއިރާއަކީ ެވަކި ެޖުޑީޝަލް ެދާއިރާއެއްކަމާއިެ ،ޖުޑީޝަލް ެދާއިރާެ
ކަނޑައެޅޭނީެޤާނޫނުއަސާސީގެެޖަދުވަލުެެ 2ގައިެއިދާރީެދާއިރާތައްެކަނޑައަޅާފައިވާެގޮތުގެމައްޗަށްެކަމާއިެ،
ޤާނޫނުއަސާސީގެެޖަދުވަލުެެ 2އަށްެބަލާއިރުެ،ވިލިނގިއްޔާއިެ،ހުޅުމާލޭެހިމެނޭގޮތުންެމާލެއަކީެއެއްެއިދާރީެ
ދާއިރާކަމާއިެ ،އަދި ެމާލެއަތޮޅަކީވެސް ެ(ވިލިނގިއްޔާއި ެހުޅުމާލެ ެއާއި ެމާލެ ެނުހިމެނޭގޮތަށް) ެވަކި ެއިދާރީެ
ދާއިރާއެއްކަމާއިެ ،އެހެން ެޖުޑީޝަލް ެދާއިރާތަކާއި ެޚިލާފަށް ެވިލިނގިއްޔާއި ެހުޅުމާލޭ ެހިމެނޭގޮތުން ެމާލެެ
ދާއިރާގައި ެކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫނުގެ ެދަށުން ެއުފެއްދޭނީ ެސުޕީރިއަރ ެކޯޓުތައްކަން ެއެޤާނޫނުގެ ެެ 53ވަނަެ
މާއްދާއިންެއެނގެންެއޮންނަކަމެވެ.
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ހަތްވަނަ ެކަމަކީެ ،ކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫނުގެ ެެ 63ވަނަ ެމާއްދާގައި ެހަތަރު ެސުޕީރިއަރެ

ޓގެ ެހަތަރު ެޑިވިޜަން ެ ެޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ެރަށްރަށްެ
ކޯޓު ެޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ެމާލެއާއިެ ،އެހަތަރު ެސުޕީރިއާކޯ ު
ފިޔަވައިެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެމީހުންދިރިއުޅޭ ެކޮންމެ ެރަށެއްގައިމެ ެމެޖިސްޓްރޭޓް ެކޯޓެއް ެހުންނަންވާނެ ެކަމަށްެ
ބަޔާންކޮށްފައިވާތީެ ،މިމާއްދާގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެމީހުން ެދިރިއުޅޭރަށް ެކަނޑައެޅުމުގައި ެބެލެނީެ
މީހުންދިރިއުޅޭ ެރަށް ެކަނޑައެޅުމަށް ެޤާނޫނުގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެހަމަތަކާއި ެއުޞޫލުތަކަށްކަމާއި ެކޯޓުތައްެ
ލް ެދާއިރާެކަނޑައެޅުމުގައިވެސްެބެލޭނީެއިދާރީެދާއިރާތަށްެކަނޑައެޅުމުގައިެބަލާެ
ގުރޫޕްކުރެވިފައިވާެޖޫޑިޝަ ެ
އުޞޫލުންކަމާއިެ ،ވަކި ެރަށެއް ެމީހުން ެދިރިއުޅޭ ެރަށެއް ެގޮތުގައި ެކަނޑައެޅިގެން ެދަނީ ެޤާނޫނީގޮތުންެ
ކަނޑައަޅާ ެގޮތެއްގެ ެމަތިންކަމާއިެ ،ހުޅުމާލެެ ،މީހުން ެދިރިއުޅޭ ެވަކި ެރަށެއްގެ ެގޮތުގައި ެޤާނޫނީގޮތުންެ
ކަނޑައަޅާފައިެނެތްކަމާއިެ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެވެރިރަށްެމާލޭގެެދާއިރާގައިެޤާނޫނީގޮތުންެހުޅުމާލެއާއިެ،ވިލިނގިލިެ
ހިމަނާފައިެވުމުންެ،ޤާނޫނުއަސާސީގައިެރާއްޖޭގެެވެރިރަށްގޮތުގައިެމާލެެބަޔާންކޮށްފައިވާެމަފުހޫމްގެެތެރޭގައިެ
މާލެެ،ހުޅުމާލެެއަދިެވިލިނގިލިެހިމެނޭނެކަމެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
ވެބްސައިޓް | URL: www.supremecourt.gov.mv :ފެކްސް | Fax: + 960 3008554 :ފޯންTel: + 960 3009990 :
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އަށްވަނަ ެކަމަކީެ ،ޢަދުލު ެއިންޞާފު ެޤާއިމްކުރުމުގެ ެބާރަކީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެެ

ކޯޓުތަކަށް ެލިބިގެންވާ ެބާރެއްކަމާއި ެއެގޮތުން ެޢަދުލު ެއިންޞާފު ެޤާއިމްކުރުމުގެ ެއެންމެހާ ެބާރުތައް ެއޮތީެ
ސުޕްރީމް ެކޯޓަށާއިެ،ހައިކޯޓަށާއިެ،އަދިެޤާނޫނަކުންެކަނޑައަޅާފައިވާެދަށުކޯޓުެތަކަށްކަމަށްެޤާނޫނުއަސާސީގެެ
އިެ
ެ 141ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގައި ެޞަރީޙަ ެނައްޞުން ެބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއިެ ،ޝަރީޢަތްކުރާ ެކޯޓު ެކަމުގަ ެ
ބެލެވެނީެފަނޑިޔާރަކުެއިނދެގެންެނުވަތަެފަނޑިޔާރުންތަކެއްެތިބެގެންެޝަރީޢަތްކުރުމަށްެޤާނޫނުއަސާސީންެ،
ނުވަތަެރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހުންެފާސްކުރާެޤާނޫނަކުންެ،ޤާއިމްކޮށްފައިވާެތަންތަންކަމެވެ.
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ނުވަވަނަ ެކަމަކީެ ،ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ެޢަމަލުކުރަން ެފެށުނުއިރުެ ،ހިނގަމުން ެއައިެ

ކޯޓުތަށް ެދެމިއޮންނާނީ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 141ވަނަ ެމާއްދާގެ ެދަށުން ެއުފައްދާ ެކޯޓުތައް ެއުފައްދާންދެންެ
ކަމަށްެޤާނޫނުއަސާސީގެެެ 286ވަނަެމާއްދާގައިެބުނެފައިެވާއިރުެ،ޤާނޫނުއަސާސީގެެެ 141ވަނަެމާއްދާގައިެ
ބުނެފައިވާެކޯޓުތަކަކީެސުޕްރީމްެކޯޓާއިެ،ހައިކޯޓާއިެޤާނޫނަކުންެކަނޑައަޅާފައިވާެކޯޓުތައްެކަމާއިެމިމާއްދާގައިެ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ެޤާނޫނަކުން ެކަނޑައަޅާފައިވާ ެކޯޓުތައް ެއުފެދެނީ ެކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫނުގެ ެދަށުންނާއިެ ،އަދިެ
ވަކިކޯޓެއް ެއުފެއްދުމަށް ެބަޔާންކުރާ ެޤަނޫނުނެއްގެ ެދަށުންކަމާއި ެކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫނުގެ ެދަށުން ެޤާޢިމްކުރެވޭެ
ލްެ
ދަށުކޯޓުތަކަކީ ެއެޤާނޫނުގެ ެެ 53ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ށ) ެގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެސިވިލް ެކޯޓާއިެ ،ކްރިމިނަ ެ
ކޯޓާއިެ ،ފެމެލީ ެކޯޓާއިެ ،ޖުވެނައިލް ެކޯޓުކަމާއިެ ،އަދި ެމެޖިސްޓްރޭޓް ެކޯޓުތަކަކީ ެ ެމާލެ ެފިޔަވާއި ެކޯޓުތަކުގެެ
ޤާނޫނުގެެދަށުންެއުފެއްދިެދެވަނަެގިންތީގެެދަށުކޯޓުތަކެއްކަމެވެ.
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ނަ ެކަމަކީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫނަށް ެޢަމަލުކުރަން ެފެށުނުއިރުެ،
ދިހަވަ ެ

ދަށުކޯޓުތައް ެގޮތުގައި ެޤާއިމްވެފައި ެހުރި ެދަށުކޯޓުތަކަށް ެޤާނޫނީ ެޙައިޘިއްޔަތު ެލިބިދީފައިވާ ެގޮތުގެ ެމައްޗަށްެ
ބަލާއިރުެ ،މާލޭގައި ެޤާއިމްކުރެވިފައި ެހުރި ެދަށުކޯޓުތައް ެއެޤާނޫނުގެ ެދަށުން ެއުފެއްދި ެސުޕީރިއަރ ެކޯޓުތަކަށްެ
ލްެ
ޤާނޫނުގެބާރުންެބަދަލުވެފައިވާކަމާއިެ،އެގޮތުންެެމަދަނީ ެކޯޓުެސިވިލް ެކޯޓުގޮތުގައިެ،ޖިނާއީ ެކޯޓުެކްރިމިނަ ެ
ކޯޓުގޮތުގައިެ ،ޢާއިލާއާބެހޭ ެކޯޓު ެފެމެލީ ެކޯޓުގޮތުގައިެ ،ކުޑަކުދިންނާބެހޭ ެކޯޓު ެޖުވެނައިލް ެކޯޓުގޮތުގައިެ
ނުގެ ެެ 54ވަނަ ެމާއްދާއިން ެއެނގޭކަމާއިެ ،އަދި ެރަށުކޯޓުތައް ެގޮތުގައިެ
ބަދަލުވެފައިވާކަން ެކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
ވެބްސައިޓް | URL: www.supremecourt.gov.mv :ފެކްސް | Fax: + 960 3008554 :ފޯންTel: + 960 3009990 :
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ޤާއިމްކުރެވިފައި ެހުރި ެކޯޓުތައް ެމެޖިސްޓްރޭޓް ެކޯޓުތަކަށް ެޤާނޫނުގެ ެބާރުން ެބަދަލުވެފައި ެވާކަން ެކޯޓުތަކުގެެ
ޤާނޫނުގެެެ62ވަނަެމާއްދާއިންެއެނގޭކަމެވެެ ެ.
ވީމާެ ،އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެކަންތައްތަކަށް ެރިޢާޔަތް ެކުރުމުންެ ،ޝަރުޢީ ެދާއިރާގެެ
ޚިދުމަތްެދިނުމަށްޓަކައިެެހުޅުމާލޭގައިެޤާއިމްެކުރެވުނުެކޯޓަކީެމާލޭ ެކޯޓުތަކުގެެގޮތްޕެއްެނުވަތަެބްރާންޗެއްެ
ގޮތުގައި ެޤާއިމުކުރެވުނު ެކޯޓަކަށްވާތީއާއިެ ،އަދި ެއެކޯޓުގައި ެއުފައްދާފައިވާ ެމަޤާމަކީ ެޤާޟީއެއްގެ ެމަޤާމުެ
ޅިފައިވާ ެތަނަކަށް ެވާތީއާއިެ،
ނީގޮތުން ެހުޅުމާލެއަކީ ެމާލޭގެބައެއް ެގޮތުގައި ެކަނޑައެ ެ
ކަމަށް ެވާތީއާއިެ ،ޤާނޫ ެ
ހުޅުމާލޭގައި ެސުޕީރިއާކޯޓުގެ ެގޮތްޕެއް ެނުވަތަ ެބްރާންޗެއް ެހުރުމަކީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫނުެ
މަނާކުރާކަމަކަށްެނުވާތީއާއިެ،ކޯޓުތަކުގެެޤާނޫނުގެެެ 53ވަނަެމާއްދާގެެ(ށ)ެގައިެބަޔާންކޮށްފައިވާެކޯޓުތައްެ
އެޤާނޫނުގެ ެެ 54ވަނަ ެމާއްދާގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެކޯޓުތަކަށް ެޤާނޫނުގެ ެބާރުން ެބަދަލުވެފައިވުމުންެ،
މުގައި ެކޯޓުތަކުގެެ
އެއިންކޯޓަކަށް ެނުވަތަ ެކޯޓުތަކަށް ެނިސްބަތްވާ ެތަންތަނަށް ެޤާނޫނީ ެޙައިޘިއްޔަތު ެލިބިދިނު ެ
ޤާނޫނުން ެހުއްޖަތް ެލިބޭތީއާއިެ ،ހުޅުމާލޭކޯޓު ،އެކޯޓު ެއުފެއްދި ެގޮތުގެމަތިން ެގޮތްޕެއް ެގޮތުގައި ެދެމިއޮތުމަށްެ
ޤާނޫނީގޮތުންެހުރަސްއަޅާެސަބަބެއްެއޮތްކަމަށްެނުފެންނާތީެ24ެ،މާޗްެެ2011ވަނަެދުވަހުެއޮތްެޖުޑީޝަލްެ
ސަރވިސް ެކޮމިޝަނުގެ ެެ 37ވަނަ ެބައްދަލުމުގައި ެހުޅުމާލޭކޯޓަކީ ެމެޖިސްޓްރޭޓް ެކޯޓެއްގެ ެގޮތުގައި ެނިންމިެ
ނިންމުންެޞައްޙަކަމަށްެބެލެވޭނެެތަނެއްެނެތެވެެ ެ.
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ޔު
ފަނޑިޔާރުެއަޙްމަދުެމުޢުތަޞިމްެޢަދުނާންގެެތަފާތުވިެރަޢު ެ
މިެމައްސަލައަކީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީގެެހަތްވަނަެބާބުގައިެބުނާެ
ންެ،
ގޮތުގެ ެމަތިން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ެއެކުލަވާލާފައިވާ ެޖުޑީޝަލް ެސަރވިސް ެކޮމިޝަނު ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުގެެބެލެނިވެރިކަމުގެެއިޚްތިޞާޞްގެެދަށުންެޝަކުވާެބަލައިދިނުމުގެެހުއްދައަށްެ
އެދޭ ެފޯމުންެ 4ެ ،ނޮވެމްބަރު ެެ 2012ގައިެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓަށް ެހުށަހެޅުމުން ެބެލޭެ
ކީެެެެ
ޢުވާ ެރައްދުވާ ެފަރާތަ ެ
މައްސަލައެކެވެެ .ޖުޑީޝަލް ެސަރވިސް ެކޮމިޝަނުން ެހުށަހެޅި ެމައްސަލައިގެ ެދަ ެ
މެ .ހަނީޑިއުެ ،އިސްމާޢީލް ެވިޝާމްއެވެެ .މި ެމައްސަލައިގެ ެއަޞްލު ެދަޢުވާ ެފުރަތަމަ ެހުށަހަޅާފައިވަނީެ
އިސްމާޢީލްެވިޝާމްގެެފަރާތުން ،ސިވިލްެކޯޓަށްެ 31ެ،މާޗްެެ 2011ގައެވެެ.ސިވިލްެކޯޓަށްެއެެމައްސަލަެ
ހުށަހެޅުމާެގުޅިގެންެޖުޑީޝަލްެސަރވިސްެކޮމިޝަނުންެދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުންެއެެމައްސަލައިގައިެ
ގޮތެއް ެކަނޑައަޅައި ެދިނުމަށް ެއެދި ެެ 05މޭ ެެ 2011ގައި ެ ެސިޓީއަކުން ެއެދިފައިވެއެވެެ .ޖުޑީޝަލްެ
ސަރވިސްެކޮމިޝަންގެެމިެއެދުމާއިެގުޅިގެންެމިެމައްސަލަެއެކަމަށްެކަނޑައެޅިފައިވާެފޯމުންެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ސުޕްރީމް ެކޯޓަށް ެހުށަހެޅުއްވުމަށް ެޖުޑީޝަލް ެސަރވިސް ެކޮމިޝަންގައި ެވަނީ ެދަންނަވާފައެވެެ .ޖުޑީޝަލްެ
ނުން ެމި ެމައްސަލަ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓަށް ެހުށަހަޅާފައިވަނީ ެެ 4ނޮވެމްބަރުެ
ސަރވިސް ެކޮމިޝަ ެ
ސް ެކޮމިޝަންގެެފަރާތުންެސިވިލްެކޯޓަށްެ
ެ 2012ގައެވެެ.އަހަރާެހަތްމަސްެފަހުންނެވެެ.ޖުޑީޝަލްެސަރވި ެ
ހުށަހެޅުނުެމައްސަލައިގެެޤަޟިއްޔާެނަންބަރަކީެ 675/Cv-C/2011އެވެ.

ެ

ސިވިލްެކޯޓަށްެއިސްމާޢީލްެވިޝާމްެހުށަހެޅިެމައްސަލައިގެެޚުލާޞާގައިެވަނީެ :
"މާލެއަކީ ެހަތަރު ެސުޕީރިއަރ ެކޯޓު ެޤާއިމްވެފައިވާ ެރަށަކަށްވާތީެ ،އެރަށުގައި ެމެޖިސްޓްރޭޓް ެކޯޓެއްެ
އަލުން ެޤާއިމް ެކުރުމަކީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫނުގެ ެެ 63ވަނަ ެމާއްދާ ެތަންދޭ ެކަމަކަށްެ
ނުވާތީ ެއާއި ެޤާނޫނުއަސާސީއާއި ެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ެކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ެޤަރާރާއި ެއަދިެ
ޢަމަލުކޮށްެކަންކުރަމުންެއަންނަގޮތަށްެބަލާއިރުެ،ވިލިނގިއްޔާއިެހުޅުމާލެއަކީެމާލޭގެެބައެއްެނުވަތަެ
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ވިސްެކޮމިޝަނުންެ
މާލެެކަމުގައިެޤާނޫނީެގޮތުންެކަންކުރަމުންެގޮސްގޮސްެހުއްޓާެ،ޖުޑީޝަލްެސަރ ެ
ވިލިނގިލީގައިެމެޖިސްޓްރޭޓްެކޯޓެއްެޤާއިމްކުރަންެމިނިންމިެނިންމުމަކީެޤާނޫނީެގޮތުންެ
ހުޅުމާލޭއާއިެ ެ
ޢުވާެކުރަމެވެެ ".
ކުރެވިދާނެެކަމެއްެނޫންކަމުގައިެކަނޑައަޅާެދެއްވުމަށްެއެދިެދަ ެ
މިފަދައިންނެވެެ .ސިވިލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 675/Cv-C/2011އާ ެގުޅިގެން ެެ 08މެއި ެެ 2011ގައިެ
ސިވިލްެކޯޓުގައި ެބޭއްވުނު ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހުގައި ެޖުޑީޝަލް ެސަރވިސް ެކޮމިޝަންގެ ެފަރާތުން ެސިވިލްެ
ކޯޓުގައި ެއިޖްރާޢީ ެނުގުތާއެއް ެނެގިކަން ެއެނގެއެވެެ .އެ ެނެގި ެއިޖްރާއީ ެނުގުތާގައި ެޖުޑީޝަލް ެސަރވިސްެ
ކޮމިޝަނުން ެބުނަނީ ެއެ ެމައްސަލަ ެސިވިލް ެކޯޓުގައި ެކުރިއަށް ެގެންދިއުމުގައި ެޤާނޫނީ ެއެއްވެސްެ
އިޙްތިޞާޞެއް ެސިވިލް ެކޯޓަށް ެލިބިގެން ެނުވާކަމަށާެ ،މި ެމައްސަލައިގައި ެސިވިލް ެކޯޓުގެ ެމަސްލަޙަތާެ
ފުށޫއަރާެކަންތައްތަކެއްެވެސްެހުރިެކަމަށެވެެ.ޖުޑީޝަލްެސަރވިސްެކޮމިޝަނުންެނެގިެއިޖްރާޢީެނުގުތާއާެ
ވަނީ ެޖުޑީޝަލް ެސަރވިސް ެކޮމިޝަނުން ެއިޖްރާޢީ ެގޮތުން ެނިންމުމަށްެ
ގުޅިގެން ެސިވިލް ެކޯޓުން ެނިންމާފައި ެ
އެދިފައިވާ ެކަންތައްތަކުގެ ެތެރޭގައި ެހިމެނޭ ެބައެއް ެކަންތައްތަކަކީ ެމައްސަލައިގެ ެމަޢުޟޫއާއި ެގުޅުންހުރިެ،
އަދި ެޙުކުމަކުން ެނިންމެންހުރި ެކަންތައްތަކެއްކަމުގައިވާތީެ ،އެ ެކަންތައްތަކާމެދު ެޙުކުމަކުން ެނޫންގޮތަކަށްެ
ގޮތެއްެކަނޑައެޅެންެނެތްކަމަށެވެެ .
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުން ެބަލަމުންދާ ެމި ެމައްސަލައިގެ ެތެރެއަށް ެގެ .ކެނެރީގޭެ
މުޙައްމަދު ެނަޝީދު ެތަދައްޚުލް ެވެފައިވެއެވެެ .މުހައްމަދު ެނަޝީދާއި ެމި ެމައްސަލައާ ެހުރި ެގުޅުން ެކަމަށްެ
ރޭޓްެކޯޓަށްެމައްސަލައެއްެ
މުޙައްމަދުެނަޝީދުެބުނަނީ؛ެއޭނާގެެމައްޗަށްެދަޢުވާލިބޭގޮތަށްެހުޅުމާލެ ެމެޖިސްޓް ެ
ހުށަހެޅިފައިވާއިރުެ،މިެމައްސަލައިގައިެދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުންެނިންމާެގޮތެއްގެެސަބަބުންެހުޅުމާލެެ
މެޖިސްޓްރޭޓްެކޯޓުންެބަލަމުންދާެމައްސަލައަށްެސީދާެގޮތެއްގައިެއަސަރުކުރާނެތީއެވެެ .
މި ެމައްސަލައިގައިެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީއަށާއި ެޤާނޫނު ެނަންބަރުެ
(ެ 22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫނު) ެއަށާއި ެޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 10/2008ޖުޑީޝަލްެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
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ސަރވިސް ެކޮމިޝަންގެ ެޤާނޫނު) ެއަށާއި ެޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 13/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެފަނޑިޔާރުންގެެ
ނޫނު) ެއަށާއި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގައި ެޖުޑީޝަލް ެސަރވިސް ެކޮމިޝަންގެ ެފަރާތުން ެދެއްކިެ
ޤާ ެ
ވާހަކަތަކަށާއި ެޖުޑީޝަލް ެސަރވިސް ެކޮމިޝަނުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓަށް ެހުށަހެޅި ެމައްސަލައިގެެ
ޢުވާ ެރައްދުވާ ެފަރާތް ެކަމަށްވާ ެއިސްމާޢީލް ެވިޝާމްގެ ެފަރާތުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެެ
ދަ ެ
ޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހުގައި ެދެއްކި ެވާހަކަތަކަށާއި ެމި ެމައްސަލައިގެ ެތެރެއަށް ެތަދައްޚުލްވި ެގެ .ކެނެރީގޭެ
މުޙައްމަދު ެނަޝީދުގެ ެފަރާތުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހުގައި ެދެއްކިެ
ވާހަކަތަކުގެ ެމައްޗަށާއި ެކޯޓުތައް ެއުފައްދާެ ،ކޯޓުތައް ެހިންގައިެ ،ކޯޓުތަކަށް ެފަނޑިޔާރުން ެޢައްޔަންކޮށްެ،
ށް ެޝަރްޢީެއަދި ެޤާނޫނީެ
ކޯޓުތަކުގައިެޝަރީޢަތްެކުރުމުގައިެ ،ތަޙުޒީބުެދުނިޔެެޤަބޫލުކުރާ ެހަމަތަކުގެެމައްޗަ ެ
ރެވެއެވެެ .
ނާ ބެލިއިރުެ،އަންނަނިވިެކަންތައްތައްެއަހުރެންނަށްެފާހަގަެކު ެ
ނަޒަރަކުންެވިސް ެ
(ހ) ެފުރަތަމަ ެކަމަކީެ ،ދިވެހިދައުލަތުގެ ެއެންމެހައި ެބާރުތައް ެފެށިގެން ެއަންނަނީެ
ރައްޔިތުންގެެކިބައިންެކަމާެއަދިެމިެބާރުތައްެދެމިއޮންނާނީެރައްޔިތުންގެެކިބައިގައިކަމާއިެދިވެހިރާއްޖޭގައިެ
ޤާނޫނުހެދުމުގެ ެއެންމެހައި ެބާރުތައް ެލިބިގެންވަނީ ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހަށްކަމާއިެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގައި ެބުނާ ެގޮތުގެމަތީންެ ،ވެރިކަން ެހިންގުމުގެ ެބާރު ެލިބިގެންވަނީެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށްކަމާއިެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ެޢަދުލް ެއިންޞާފު ެޤާއިމްކުރުމުގެ ެބާރު ެލިބިގެންވަނީެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކޯޓުތަކަށްކަމާ ެއަދި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީއިން ެމުސްތަޤިއްލުެ
ކޮމިޝަންތަކަކާ ެއަދި ެމުސްތަޤިއްލު ެމަޤާމްތަކެއް ެއުފައްދާފައިވާކަމާއި ެމިމުސްތަޤިއްލު ެކޮމިޝަންތަކާއިެ
މުސްތަޤިއްލު ެމަޤާމްތަކުގެ ެމަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ެބާރުތައް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާއީގައިެ
ންވެގެންވާެކަމެވެެ.
ކަނޑައެޅިެބަޔާ ެ

ެ

(ށ) ެދެވަނަ ެކަމަކީެ ،ދިވެހި ެދައުލަތުގެ ެތިން ެބާރުގެ ެތެރެއިން ެޤާނޫނު ެހެދުމުގެ ެބާރާއިެ
ވެރިކަން ެހިންގުމުގެ ެބާރާއި ެޢަދުލް ެއިންޞާފު ެޤާއިމްކުރުމުގެ ެބާރަށްެ ،އަދި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
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ޤާނޫނުއަސާސީއިން ެއުފައްދާފައިވާ ެމުސްތަޤިއްލު ެކޮމިޝަންތަކަށާއި ެމުސްތަޤިއްލު ެމަޤާމުތަކުގައި ެތިބޭެ
މީހުންނަށްެ ،އެފަރާތްތަކަށްެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީއިންނާއިެރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހުންެ
ހަދާ ެޤާނޫނަކުން ެލިބިދީފައިވާ ެބާރެއް ެފިޔަވައި ެއިތުރު ެބާރެއް ެލިބިގެންނުވާކަމާ ެއަދިެ ،މިއިން ެއެއްވެސްެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީއިންނާއިެރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހުންެހަދާެޤާނޫނަކުންެ
ފަރާތަކަށްެ ެ،
ލިބިދީފައިވާެބާރެއްގެެޙުދޫދުެފަހަނައަޅާެނުދެވޭނެެކަމެވެ.

ެ

(ނ) ެތިންވަނަ ެކަމަކީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެސިޔާދަތުެ
ނެގެހެއްޓުމަކީެރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހާއިެ ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ،ޢަދުލްެއިންޞާފްެޤާއިމްކުރުމުގެެބާރާއި،
މުސްތަޤިއްލުެކޮމިޝަންތަކާއިެމުސްތަޤިއްލުެމަޤާމުތަކުގައިެތިބޭެމީހުންެ ،އަދިެއެއްވެސްެއިސްތިސްނާއެއްެ
ނެތިެކޮންމެެދިވެހިެރައްޔިތެއްގެމެެ،ވާޖިބަކާއިެމަޞްއޫލިއްޔަތެއްކަމެވެެ .
(ރ) ެހަތަރުވަނަ ެކަމަކީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެދުސްތޫރީ ެނިޒާމުގައި ެޢަދުލް ެއިންޞާފުެ
ޤާއިމްކުރުމުގެ ެއެންމެހައި ެބާރަކީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓަށާއި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓަށާއިެ ،އަދިެ
ޤާނޫނަކުން ެކަ ނޑައަޅައިފައިވާ ެދަށުކޯޓުތަކަށް ެލިބިގެންވާ ެބާރެއްކަމާއިެ ،ޢަދުލު ެއިންޞާފު ެޤާއިމްކުރުމުގެެ
އެންމެެއިސްފަރާތަކީެސުޕްރީމް ެކޯޓު ެކަމާއިެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެެއެންމެެއިސްެފަރާތަކީެއުއްތަމަެފަނޑިޔާރުެ
ކަމާއިެސުޕްރީމް ެކޯޓުންެބަލާެކޮންމެެމައްސަލައެއްމެެނިންމާންވާނީެއެެމައްސަލައެއްެބެލިެފަނޑިޔާރުންގެެ
މަޖިލީހުގެ ެއަޣުލަބިއްޔަތުންކަމާއި ެއަމިއްލަ ެފަރުދަކުވިޔަސްެ ،އަދި ެދައުލަތުގެ ެކަމެއް ެހިންގުމާ ެޙަވާލުވެހުރިެ
މީހަކު ެވިޔަސްެ ،ފަނޑިޔާރުންގެ ެމަސައްކަތާ ެބެހި ެނުފޫޒު ެފޯރުވައި ެހަދައިގެން ެނުވާނެކަން ެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީގެެޞަރީޙަެނައްޞުންެއެނގެންެއޮންނަކަމެވެެ .
(ބ) ެފަސްވަނަ ެކަމަކީ ،މުޖްތަމަޢުގެ ެއަޙްލާޤީ ެއުޞޫލުތައް ެހިފެހެއްޓުންެ ،ނުވަތަެ
މުޖްތަމަޢުގެ ެއަމަންއަމާންކަން ެޤާއިމްކުރުންެ ،ނުވަތަ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޤައުމީ ެސަލާމަތަށް ެބުރޫއެރިޔަެ
ނުދިނުން؛ އަދި ެހުށަހެޅިފައިވާ ެމައްސަލައެއްގައި ެކުޑަކުދީންގެ ެމަޞްލަޙަތު ެޙިމާޔަތްކުރުންެ ،ނުވަތަ ެމީހަކުެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ކުރި ެކުށެއްގެ ެސަބަބުން ެއަނިޔާ ެލިބިފައިވާ ެފަރާތެއްގެ ެމަޞްލަޙަތު ެރައްކާތެރިކުރުން؛ ެއަދި ެޢާންމުކޮށްެ
ހުޅުވާލައިގެން ެޝަރީޢަތް ެހިންގައިފިނަމަެ ،ޢަދުލް ެއިންޞާފު ެޤާއިމްކުރުމަށް ެއެޅިދާނެ ެހުރަހަކުންެ
މިންޖުވުމުން؛ މި ެއިން ެސަބަބުތަކުން ެކުރެ ެސަބަބަކަށްޓަކައި ެއެހެންގޮތަކަށް ެކޯޓުން ެކަނޑައަޅައިފައިެ
ނުވާނަމަ ،ކޯޓުތަކުން ެނެރޭ ެހުރިހައި ެއަމުރުތަކާއި ެޙުކުމްތައް ެއިއްވާންވާނީ ެޢާންމުކޮށް ެހުޅުވާލެވިފައިވާެ
މަޖިލީހެއްގައިެކަމާެއަދިެހުޅުވާލެވިގެންެބޭއްވޭެޝަރީޢަތުގެެމަޖިލިސްތަކުންެނެރޭެކޯޓުގެެއަމުރުތަކާއިެކުރާެ
ފެންނާން ެހުންނާންވާނެ ެކަމަށް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެެ
ޙުކުމްތައް ެބޭނުންވާ ެފަރާތްތަކަށް ެ ެ
ޤާނޫނުއަސާސީގެެެ42ވަނަެމާއްދާގެެ(ރ)ެކަނޑައެޅިގެންެބުނާެކަމެވެެ .
(ޅ) ެހަވަނަ ެކަމަކީެ ،ޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫނު)ެ
އަކީ ެޤާނޫނުއަސާސީގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެގޮތުގެމަތިންެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ެޢަދުލު ެއިންޞާފުެ
ޤާޢިމުކުރުމަށްޓަކައިެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ެޢަދުލު ެއިންޞާފު ެޤާއިމުކުރުމުގެ ެބާރުގެ ެތެރޭގައި ެހިމެނޭ ެކޯޓުތައްެ
ކަނޑައަޅައި ެބަޔާންކުރާ ެޤާނޫނުކަމާ ެއަދި ެއެ ެކޯޓުތަކުގެ ެއިޚްތިޞާޞްތަކާއި ެމަސައްކަތްތަކާއި ެހިންގުމުގެެ
މުގެެވެސްެޤާނޫނުކަމާއިެދިވެހިރާއްޖޭގެެޢަދުލުެއިންޞާފުެޤާއިމްކުރުމުގެެއެންމެހައިެ
އުޞޫލުތައްެބަޔާންކުރު ެ
ބާރުތައް ެލިބިގެންވަނީެ ،ސުޕްރީމް ެކޯޓަށާއިެ ،ހައިކޯޓަށާއިެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫނުން ެކަނޑައަޅާެ
ދަށުެކޯޓުތަކަށާެއަދިެއެެނޫންވެސް ެޤާނޫނަކުންެކަނޑައަޅާެދަށުެކޯޓުތަކަށްކަމަށްެދިވެހިރާއްޖޭގެެކޯޓުތަކުގެެ
ނުން ެއުފައްދާ ެދަށުެ
ޤާނޫނުގެ ެެ 2ވަނަ ެމާއްދާގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއިެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫ ެ
ކޯޓުތައް ެމަތީ ެގިންތިއާ ެތިރީ ެގިންތިއަށް ެބަހާލެވިފައިވާކަމާެ ،އަދި ެމަތީ ެގިންތީގެ ެކޯޓުތަކަކީ ެސުޕީރިއަރެ
ނުންެމާލޭގައިެސިވިލްެކޯޓަކާއިެ،ކްރިމިނަލްެކޯޓަކާއިެ،ފެމިލީެ
ކޯޓުތައްކަމާއިެދިވެހިރާއްޖޭގެެކޯޓުތަކުގެެޤާނޫ ެ
ގެެ
ކޯޓަކާއިެ ،ޖުވެނައިލް ެކޯޓެއްެ ،ސުޕީރިއަރ ެކޯޓުތަކުގެ ެގޮތުގައި ެއުފައްދާފައިވާކަމާއިެ ،ތިރީ ެގިންތީ ެ
ކޯޓުތަކުގެެގޮތުގައިެމެޖިސްޓްރޭޓްެކޯޓުތަކެއްވެސްެއުފައްދާފައިވާެކަމާއިެދިވެހިރާއްޖޭގެެކޯޓުތަކުގެެޤާނޫނުގެެ
ެ 62ވަނަ ެމާއްދާ ެބުނާގޮތުންެ ،އެ ެޤާނޫނަށް ެޢަމަލުކުރަން ެފެށުމުގެ ެކުރިން ެރަށު ެކޯޓުތަކުގެ ެގޮތުގައިެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ންެ
ހިނގަމުންެއައިެކޮންމެެކޯޓެއްމެެއެެޤާނޫނުގެެެ52ވަނަެމާއްދާގެެ(ރ)ެގައިެބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެެމަތި ެ
މެޖިސްޓްރޭޓް ެކޯޓަށް ެބަދަލުވެެ ،އެ ެޤާނޫނަށް ެޢަމަލުކުރަން ެފެށުމާއެކު ެއެ ެރަށު ެކޯޓެއް ެހުރި ެރަށެއްގައިެ
މެޖިސްޓްރޭޓް ެކޯޓެއް ެއުފެދުނީކަމާއި ެއަދި ެއެ ެރަށު ެކޯޓެއްގައި ެތިބި ެމުވައްޒަފުންނާއި ެއެ ެރަށު ެކޯޓެއްގެެ
އިެ
މަސައްކަތް ެއެ ެޤާނޫނުގެ ެދަށުން ެއުފެދުނު ެއެ ެރަށެއްގެ ެމެޖިސްޓްރޭޓް ެކޯޓަށް ެބަދަލުވެެ ،އެ ެކޯޓުގަ ެ
ނުނިމިހުރި ެމައްސަލަތައްވެސް ެއެހިނދުން ެފެށިގެން ެއެ ެމެޖިސްޓްރޭޓް ެކޯޓަށް ެބަދަލުވާނެ ެކަމަށް ެބަޔާންެ
ދާ ެބުނަނީ ،އެ ެޤާނޫނުގެެ
ކުރާކަމާެއަދިެމީގެެއިތުރަށްެ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެކޯޓުތަކުގެެޤާނޫނުގެެެ 63ވަނަެމާއް ެ
ޤއިމްވެފައިވާ ެމާލެއާ ެއެެ
ެ 53ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ށ) ެގެ ެދަށުން ެއުފައްދާފައިވާ ެހަތަރު ެސުޕީރިއަރ ެކޯޓު ެ ާ
ހަތަރު ެސުޕީރިއަރ ެކޯޓުގެ ެހަތަރު ެޑިވިޜަން ެއެ ެޤާނޫނުގެ ެެ 53ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ނ) ެގެ ެދަށުން ެޤާއިމްވެެ
އްެ
ހަމަވެފައިވާެރަށްރަށްެފިޔަވައިެ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެމީހުންެދިރިއުޅޭެކޮންމެެރަށެއްގައިމެެމެޖިސްޓްރޭޓްެކޯޓެ ެ
ހުންނާންވާނެކަމަށެވެެ .
ތްވަނަ ެކަމަކީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 159ވަނަެ
(ކ) ެހަ ެ
ލް ެސަރވިސް ެކޮމިޝަންގެ ެމަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ެބާރުތައް ެކަނޑައަޅާފައިވާކަމާއި ެއެއީެ
ން ެޖުޑީޝަ ެ
މާއްދާއި ެ
އުއްތަމަ ެފަނޑިޔާރާއި ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެފަނޑިޔާރުން ެފިޔަވައި ެއެހެން ެފަނޑިޔާރުން ެޢައްޔަންކުރުމާއިެ،
މް ެކޯޓުގެ ެފަނޑިޔާރުންެ
މަޤާމުގެ ެކުރިއެރުން ެދިނުމާއިެ ،ބަދަލުކުރުމާއިެ ،އުއްތަމަ ެފަނޑިޔާރާއި ެސުޕްރީ ެ
ޢައްޔަންކުރުމުގައި ެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ެމަޝްވަރާ ެދިނުމާއި ެފަނޑިޔާރުންނާ ެބެހޭގޮތުން ެއުފުލާެ
ން ވަކިކުރާންޖެހޭ ެމީހުންެ
ޝަކުވާތައް ެބެލުމާއިެ ،އެފަރާތްތަކާމެދު ެއަޅާންޖެހޭ ެފިޔަވަޅުތައް ެއެޅުމާއި ،މަޤާމު ެ
މަށް ެހުށަހަޅަންޖެހޭ ެފަރާތްތަކަށް ެއެފަދަ ެމީހުން ެމަޤާމުން ެވަކިކުރުމަށް ެހުށަހެޅުމާއިެ ،ފަނޑިޔާރުންެ
ވަކިކުރު ެ
ހޯދުމާއި ެޢައްޔަންކުރުމާ ެގުޅޭ ެއެންމެހައި ެކަންކަމުގައި ެއަދި ެފަނޑިޔާރުންގެ ެސުލޫކީ ެމިންގަނޑުެ
ލުމުގައި ެއަދި ެކޮމިޝަންގެ ެމަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ެވާޖިބުތައް ެރަނގަޅަށް ެއަދާކުރުމަށްޓަކައިެ
އެކުލަވާ ެ
ހަމަޖައްސާންޖެހޭ ެކަންތައްތައް ެހަމަޖެއްސުމުގައި ެޤަވާޢިދުތައް ެހެދުމާއި ެޢަދުލް ެއިންޞާފު ެޤާއިމްކުރުމުގެެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ންގުމުގައްޔާއި ެކޯޓުތަކާގުޅޭ ެއެހެނިހެން ެކަންތައްތަކުގައި ެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއިެ
ކަންތައްތައް ެހި ެ
ފާދިނުންެކަމެވެެ ެ.
ރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހަށްެލަ ެ
(އ) ެއަށްވަނަ ެކަމަކީެ ،ހުޅުމާލޭގައި ެކޯޓެއް ެއުފެދުނު ެގޮތުގެ ެތާރީޚަށް ެބަލާއިރުެ،
އަދަދަކަށްެމީހުންެދިރިއުޅޭެރަށަކަށްވުމާެ ،ހުޅުމާލޭގައިެޝަރުޢީެދާއިރާގެެޚިދުމަތްެ
ހުޅުމާލޭއަކީެއެކަށީގެންވާެ ެ
އްވުން ެއެދިެ 29ެ ،ޖެނުއަރީ ެެ 2007ގައި ،އޭރުގެެ
ދޭން ެފެށުމުގެ ެގޮތުން ެކޯޓެއް ެހުޅުވުމުގެ ެހުއްދަ ެދެ ެ
މިނިސްޓަރ ެއޮފް ެޖަސްޓިސްެ ،މުޙައްމަދު ެޖަމީލު ެޢަޙުމަދުެ ،އޭރުގެ ެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ެއަލްއުސްތާޛުެ
މަޢުމޫނު ެޢަބްދުލް ެޤައްޔޫމަށްެ ،މިނިސްޓްރީ ެއޮފް ެޖަސްޓިސްގެ ެނަންބަރު ެެ 21-A/1/2007/35ސިޓީެ
ފޮނުއްވިކަމާއިެމިސިޓީގައިެހުޅުމާލޭގައިެޤާއިމްެކުރެވޭެކޯޓަށްެހުށަހޭޅޭެމައްސަލަތައްެބައްލަވާެގޮތަށްެދާއިމީެ
ޤާޟީއަކުެލިބެންދެންެކޮންމެެެ 6މަހަކުންެދައުރުވާެގޮތަށްެރަށުކޯޓެއްގެެމެޖިސްޓްރޭޓަކުެމާލެެގެނެސްގެންެ
އިެ ،ހުޅުމާލެއަކީ ެވަކިެ
ހުޅުމާލޭ ެކޯޓުގައި ެމަސައްކަތް ެކުރުމަށް ެގަސްތުކުރައްވާ ެކަމަށް ެވިދާޅުވެފައިވާކަމާ ެ
ރަށެއްގެ ެގޮތުގައި ެރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ެރަށެއް ެނޫންކަމަށާެ ،އެއީ ެމާލޭގެ ެއަވަށެއްގެ ެގޮތުގައިެ
ހަމަޖައްސާފައިވާ ެތަނެއްކަމަށް ެނުވާތީެ ،ހުޅުމާލޭ ެކޯޓަކީ ެމާލޭގައި ެހުންނަ ެކޯޓުތަކުގެ ެގޮތްޕެއްގެ ެގޮތުގައިެ
ގެވުމަށް ެފެނިވަޑައިގަންނަވާކަމަށާއިެ ،މިގޮތުންެ ،ޖިނާއީ ެމައްސަލަތައް ެފިޔަވައި ެރަށު ެކޯޓުތަކުން ެބަލާެ
ހިން ެ
ހުރިހާ ެމައްސަލަތައް ެހުޅުމާލޭ ެކޯޓުން ެބަލާގޮތަށް ެހަމަޖެއްސެވުން ެއެންމެ ެރަނގަޅުކަމުގައި ެެ 11މާރޗްެ
ެ 2007ގައި ެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެއޮފީހުގެ ެނަންބަރު ެ/21/2007/49ޕީ.އެސް.ޑީެ 1-ސިޓީއިންެ
ޖަވާބުދެއްވާފައިވާކަމެވެެ .
(ވ)ެނުވަވަނަެކަމަކީެ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީގެެހަތްވަނަެބާބުގައިެ
ލިެ
ބުނާ ެގޮތުގެ ެމަތިން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ެޖުޑީޝަލް ެސަރވިސް ެކޮމިޝަން ެއެކުލަވައި ެ
ނުވި ެއެކޮމިޝަންގެ ެނަންބަރުެެ:
ފަހުންެ ،ޖުޑީޝަލް ެސަރވިސް ެކޮމިޝަނުން ެއޭރުގެ ެޢާއިލާއާބެހޭ ެކޯޓަށް ެފޮ ެ
ެ06(ެ195-A/146/2009/14އެޕްރިލްެެ)2009ގެސިޓީގައިެވަނީެ ެ:
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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"ހުޅުމާލެ

ެކޯޓަކީ

ެމާލޭގެ

ެކޯޓެއްގެ

ެގޮތްޕެއްކަމުގައި

ެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ެނަންބަރުެ:

/21/2007/49ޕީ.އެސް.ޑީެ 11(ެ 1-މާޗް ެެ )2009ސިޓީގައި ެހަމަޖައްސަވާފައިވާތީެ ،އެކޯޓަކީ ެޢާއިލާއާބެހޭެ
ކޯޓުގެ ެގޮތްޕެއްގެ ެގޮތުގައި ެހަމަޖެއްސެވުމަށް ެކޮމިޝަނުންވަނީ ެނިންމަވާފައެވެެ .ވީމާެ ،ހުޅުމާލޭ ެކޯޓުެ
ހިނގަމުންދާނީެޢާއިލާއާބެހޭެކޯޓުގެެއިސްޤާޟީގެެބެލުމުގެެދަށުންކަމުގައިެހަމަޖައްސައިފީމެވެެ ".
މިހެންކަމާ ެއަދި ެޖުޑީޝަލް ެސަރވިސް ެކޮމިޝަނުން ެޑިޕަރޓްމަންޓް ެ ެއޮފް ެ ެޖުޑީޝަލްެެ
ނުވި ެއެ ެކޮމިޝަންގެ ެނަންބަރުެ 02(ެ 195-A/198/2009/28 :އެޕްރިލްެ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް ެފޮ ެ
ެ)2009ސިޓީެގައިެވަނީެ :
އިވާކަންެއެއްވެސްެލިޔެކިޔުމަކުންެއެގެންެ
"ހުޅުމާލޭެކޯޓުެމިނަމުގައިެއެއްވެސް ެއިރެއްގައިެކޯޓެއްެއުފައްދާފަ ެ
ނެތުމާއި ެއަދި ެމިހާތަނަށް ެހުޅުމާލޭގައި ެހިނގަމުން ެއައި ެކޯޓު ެހިންގުމަށް ެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެއޮފީހުގެެ
ޑެ 11(ެ 1-މާޗް ެެ )2009ސިޓީއިން ެހަމަޖައްސަވާފައިވަނީ ެމާލޭގެެ
ނަންބަރު/21/2007/49ެ :ޕީ.އެސްެީ .
ކޯޓެއްގެ ެބައެއްގެ ެގޮތުގައި ެކަމަށް ެވާތީެ ،އެގޮތުގެ ެމަތިން ެހުޅުމާލެ ެކޯޓަކީ ެޢާއިލާއާބެހޭ ެކޯޓުގެެ
ސެކްޝަނެއްގެ ެގޮތުގައި ެހަމަޖައްސަވާ ެހުޅުމާލޭ ެކޯޓު ެހިންގަމުންދާނީ ެޢާއިލާއާބެހޭ ެކޯޓުގެ ެއިސް ެޤާޟީގެެ
ވީމާެ ،ހުޅުމާލެ ެކޯޓުގެ ެބަޖެޓާއި ެމުވައްޒަފުންެ
ވާފައެވެެ ެ .
ބެލުމުގެ ެދަށުން ެކަމުގައި ެކޮމިޝަނުންވަނީ ެނިންމަ ެ
ޢާއިލާއާބެހޭ ެކޯޓާއި ެޙަވާލުކުރައްވާ ެއެކަން ެޢާއިލާއާބެހޭ ެކޯޓަށް ެއެންގެވުން ެއެދެމެވެެ .އަދި ެހުޅުމާލެ ެކޯޓަށްެ
ރައްވާނީެޢާއިލާއާބެހޭެކޯޓުގެެއިސްެޤާޟީއަށެވެެ ".
ފޮނުވާެސިޓީެއެޑްރެސްެކު ެ
މިހެންކަމާ ެއަދިެޖުޑީޝަލްެސަރވިސްެކޮމިޝަނުންެޑިޕާރޓްމަންޓްެއޮފްެޖުޑީޝަލްެއެޑްމިނިންޓްރޭޝަނަށްެ
ފޮނުވި ެއެ ެކޮމިޝަންގެ ެނަންބަރުެ 25(ެ 195-A/198/2009/35ެ :އޮކްޓޯބަރު ެެ )2009ގެ ެސިޓީގައިެ
ވަނީެ :

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
ވެބްސައިޓް | URL: www.supremecourt.gov.mv :ފެކްސް | Fax: + 960 3008554 :ފޯންTel: + 960 3009990 :
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"ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެއޮފީހުގެ ެނަންބަރު ެެ 11(ެ 1-PSD/21/2007/49މާޗް ެެ )2007ސިޓީއިންެ
ލެެކޯޓަކީެމާލޭގައިެހުންނަެކޯޓުތަކުގެެގޮތްޕެއްކަމަށާއިެއަދިެއެެކޯޓުެޢާއިލާއާބެހޭެ
އަންގަވާފައިވާގޮތަށްެ،ހުޅުމާ ެ
ކޯޓުގެ ެއިސްޤާޟީގެ ެބެއްލެވުމުގެ ެދަށުން ެހިންގެވުމަށާއިެ ،ޖިނާއީ ެމައްސަލަތައް ެފިޔަވައި ެއެހެންެ
މައްސަލަތައް ެބެއްލެވުމުގައި ެކޮންމެ ެކޯޓަކުން ެއެހީތެރިކަމަށް ެއެދުނުކަމުގައިވިޔަސް ެހުޅުމާލޭ ެކޯޓުންެ
ކު،
އެހީތެރިވާންޖެހޭނެ ެކަމަށް ެއެކޯޓަށް ެއަންގަވައި ެދެއްވުމަށް ެކޮމިޝަނުން ެނިންމަވާފައިވެއެވެެ .ވުމާއެ ެ
ޤާނޫނުއަސާސީެތަސްދީޤްކުރެއްވިއިރު ެއެެކޯޓުގެެއިސްޤާޟީއާެއެެކޯޓުެހިންގެވުމަށްެޙަވާލުކޮށްފައިެއެވަނީެ
ވަކި ެބޭފުޅަކު ެޢައްޔަންކޮށްފައި ެނުވާ ެކޯޓުތައް ެހިންގެވުމަށް ެބޭފުޅުންނާއި ެޙަވާލުކުރާ ެއުޞޫލުން ެކަމުގައިެ
ދެންނެވީމެވެެ ".
މިހެންކަމެވެެ .
ގެ ެގޮތްޕެއްގެ ެގޮތުގައިެ
(މ) ެދިހަވަނަ ެކަމަކީެ ،ހުޅުމާލޭ ެކޯޓަކީ ެމާލޭގައި ެހުންނަ ެކޯޓުތަކު ެ
އިެ
ގެންެ ،އެެގޮތުގެެމަތިންެ ،ހުޅުމާލޭގައި ެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެއުފެއްދެވިެކޯޓެއްކަމާ ެ
ގެވުމަށްެފެނިވަޑައި ެ
ހިން ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީ ެ(ެ )1997އަށް ެބަލާއިރުެ ،އެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 118ވަނަެ
މާއްދާގައި ެބުނަނީ ެދިވެހިރާއްޖޭގައިެ ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ެކަނޑައަޅާ ެއަދަދަކަށްެ ،ކަނޑައަޅާ ެތަނެއްގައިެ،
ޝަރީޢަތް ެހިންގާ ެކޯޓުތައް ެއުފެއްދި ެދާނެކަމަށާއި ެއެ ެކޯޓުތަކުގެ ެފަނޑިޔާރުން ެއިސްކުރާނީެ،
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމަށާ ެއަދި ެއެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 123ވަނަ ެމާއްދާއަށް ެބަލާއިރުެ ،އެ ެމާއްދާގައިެ
ބުނަނީެ ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ެފެނިއްޖެ ެހިނދެއްގައިެ ،ކޮންމެ ެކޯޓެއްގެ ެފަނޑިޔާރަކުވެސް ެއޭނާގެެ
މަޤާމުންެވަކިކުރެވިދާނެެކަމަށެވެެ .
ނަ ެނުގުތާ ެއަދިެ
(ފ) ެއެގާރަވަނަ ެކަމަކީ ެ ،އިސްވެ ެފާހަގަކުރި ެއަށްވަނަ ެނުގުތާެ ،ނުވަވަ ެ
ދިހަ ެވަނަ ެނުގުތާއަށް ެބަލާއިރުެ ،އަހުރެންނަށް ެސާފުވަނީ ެދިވެހިރާއްޖޭގައިެ ،އޭރު ެޢަމަލު ެކުރެވެމުންދިޔަެ
ޤާނޫނުއަސާސީގެެދަށުންެ،ޝަރީޢަތްކުރާެކޯޓުތައްެއުފެއްދުމާއިެއެެކޯޓުތަކަށްެފަނޑިޔާރުންެޢައްޔަނުކުރުމާއިެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
ވެބްސައިޓް | URL: www.supremecourt.gov.mv :ފެކްސް | Fax: + 960 3008554 :ފޯންTel: + 960 3009990 :
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އެެކޯޓުތަކުގެެފަނޑިޔާރުންެވަކިކުރުމަކީ ެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށްެއޮތްެމުޠްލަޤްެބާރެއްކަމާއިެހުޅުމާލޭގައިެ،
މާލޭގައި ެހުންނަ ެކޯޓުތަކުގެ ެގޮތްޕެއްގެ ެގޮތުގައި ެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ެއިދާރާއެއް ެއުފެއްދެވިކަމާއިެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެހަތްވަނަ ެބާބުގައި ެބުނާ ެގޮތުގެ ެމަތިން ެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ންވެސްެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެޖުޑީޝަލްެސަރވިސްެކޮމިޝަންެއެކުލަވައިލިެފަހު ެ
ކޯޓަށް ެލިބިފައިވާ ެއެ ެކޮމިޝަންގެެ ،ލިޔެކިޔުންތަކަށް ެބަލާއި ެއިރުެ ،އެނގެނީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުޑިޝަލްެ
ން ެއައީ ެހުޅުމާލޭގައި ެހުރި ެއިދާރާއަކީ ެމާލޭގައިެ
ސަރވިސް ެކޮމިޝަނުންވެސް ެޤަބޫލުކޮށް ެމުޢާމަލާތް ެކުރަމު ެ
މިހުރިެކޯޓުތަކުގެެގޮތްޕެއްގެެގޮތުގައިެކަމެވެެ .
(ދ)ެބާރަވަނަެކަމަކީެ،ޤާނޫނުެނަންބަރު(ެ22/2010ެ:ދިވެހިރާއްޖޭގެެކޯޓުތަކުގެެޤާނޫނު)ެ
އަށްެޢަމަލުެކުރަންެފެށުމުންެ،ހުޅުމާލޭގައިެހުރިެމާލޭގެެކޯޓުތަކުގެެގޮފީގެެހިންގުންެހުއްޓާލިކަމެވެެ .
ކީެ 24ެ ެ ،މާޗް ެެ 2011ގައި ެޖުޑީޝަލް ެސަރވިސް ެކޮމިޝަނުގެެ
ެ(ތ) ެތޭރަވަނަ ެކަމަ ެ
ނިންމުމަކުން ެ(ނިންމުން ެނަންބަރުެ (JSC-B1/11/40ެ :ނިންމާފައިވަނީ ެހުޅުމާލޭގައި ެހުރި ެކޯޓުގެެ
ގޮތުން ެހުއްޓާލާފައި ެއޮތްއޮތުން ެނިމުމަކަށް ެގެނައުމަށްކަމާއި ެއެ ެނިންމުމުގައި ެވަނީެ:
މަސައްކަތް ެވަގުތީ ެ
"ކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫނަށް ެޢަމަލުކުރަން ެފެށުމުން ެހުޅުމާލޭގައި ެހުރި ެމެޖިސްޓްރޭޓް ެކޯޓުގެ ެމަސައްކަތްެ
ޓުގެެ
ގެ ެގޮތުގައި ެއެކޯ ެ
ވަގުތީގޮތުން ެހުއްޓާލާފައި ެއޮތްއޮތުން ެނިމުމަކަށް ެގެނެސް ެމެޖިސްޓްރޭޓް ެކޯޓެއް ެ
އިމުކުރުމަށް ެކުރަންޖެހޭެ
މަސައްކަތް ެކުރިއަށް ެގެންދިއުމަށާއިެ ،އަދި ެވިލިމާލޭގައި ެމެޖިސްޓްރޭޓް ެކޯޓެއް ެޤާ ެ
މަސައްކަތްެއުއްތަމަެފަނޑިޔާރުގެެމަޝްވަރާގެެމަތިންެކުރިއަށްެގެންދެވުމަށްެކޮމިޝަނުންެނިންމެވިއެވެެ".
މުގައިވިޔަސްެ،ހުޅުމާލެއާެވިލިނގިއްޔަކިެ،މީހުންެދިރިއުޅޭެވަކިެ
މިހެންކަމާއިެމިެނިންމުންެމިހެންެނިންމިެކަ ެ
ރަށެއް ެނޫންކަމާއި ެއެއީ ެމާލޭގެ ެބައެއްކަންެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެޖަދުވަލު ެެ2
އޮތްެގޮތުންެވަރަށްެސާފުކޮށްެއެނގޭކަމާއިެމާލެެކަމަށްެދިވެހިރާއްޖޭގެެޖުމްޙޫރިއްޔާގެެ
ގައިެ"މާލެ"ެބުނެދީފަެ ެ
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ކަން ެޞަރީޙަ ެނައްސުން ެއެނގެންެ
ޤާނޫނުއަސާސީގައި ެބުނަނީ ެވިލިނގިއްޔާއި ެހުޅުމާލެ ެހިމެނޭ ެގޮތަށް ެ
އޮންނަކެމެވެެ .
(ލ)ެސާދަވަނަެކަމަކީެ،ޤާނޫނުެނަންބަރުެ(ެ 07/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެެއިދާރީެދާއިރާތައްެ
ލާމަރުކަޒީެއުޞޫލުންެހިންގުމުގެެޤާނޫނު)ެގެެެ155ވަނަެމާއްދާގެެ(ށ)ެގައިެބަޔާންކޮށްފައިވަނީެ ެ،
"މީހުން ެދިރުއުޅޭ ެރަށް" ެކަމަށް ެބުނެފައި ެއެވަނީެ ،މީހުން ެދިރިއުޅޭ ެރަށެއްގެ ެގޮތުގައިެ
ސަރުކާރުން ެއިޢުލާންކޮށް ެމި ެޤާނޫނަށް ެޢަމަލުކުރަން ެފެށުމާއެކު ެނުވަތަ ެއޭގެ ެފަހުންވެސް ެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
އިދާރީ ެދާއިރާއެއްގެ ެމީހުން ެދިރިއުޅޭ ެރަށެއްގެ ެގޮތުގައި ެސަރުކާރުގެ ެގެޒެޓްގައި ެޝާއިޢުކުރާ ެރަށްރަށާއިެ
އިދާރީގޮތުންެހިންގުންެވަކިކުރެވިފައިވާެއަވަށްތަކާއިެސަރަޙައްދުތަކަށެވެ"ެ ެ
މިހެންކަމާއިެ 14ެ،އޮކްޓޯބަރެެ 2010ވަނަެއަހަރުެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެނެރުއްވާފައިވާެޤަރާރުެނަންބަރުެ
"ެ 2010/15ދިވެހިރާއްޖޭގައިެމީހުންެދިރިއުޅޭެރަށްތައްެކަނޑައެޅުން"ެ ،މިެޤަރާރުގައިެމާލެެއެއީެމީހުންެ
ދިރިއުޅޭެރަށެއްކަމަށްެކަނޑައަޅުއްވާެމާލޭެތަފްޞީލްކޮށްދިނުމުގެެގޮތުންެބްރެކެޓްގައިެވިލިގިނލިެ،ހުޅުމާލޭ،
ތިލަފުށިެ ،ގުޅިފަޅު ެހިމަނާފައިވާކަމާ ެއަދި ެއިސްވެ ެފާހަގަކުރި ެސާދަވަނަ ެނުގުތާގައި ެބުނިހެންެ،
ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެޖަދުވަލުެެ 2ގައި ެއިދާރީ ެދާއިރާތައްެކަނޑައަޅާފައިވާއިރު ެމާލެ ެ(ވިލިގިނއްޔާއިެހުޅުމާލޭެ
ހިމެނޭގޮތުން) ެމިހެން ެބަޔާންކޮށްފައި ެއޮތުމުން ެމާލެއަކީ ެވިލިނގިއްޔާ ެހުޅުމާލޭވެސް ެއެ ެސަރަޙައްދުގައިެ
އެއްދާއިރާކަމާއިެމާލެެކަމަށްެބުނުމުންެވިލިނގިއްޔާއިެހުޅުމާލެެހިމެނޭނެެކަމެވެެ .
ހިމެނޭގޮތަށްެއޮތްެއިދާރީެ ެ
(ގ) ެފަނަރަވަނަ ެކަމަކީެ ،ޤާނޫނު ެނަންބަރު(ެ 22/2010ެ :ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކޯޓުތަކުގެެ
ޤާނޫނު) ެގެ ެެ 63ވަނަ ެމާއްދާގައި ެބުނަނީ ެމާލޭގައި ެއުފައްދާ ެހަތަރު ެސުޕީރިއަރ ެކޯޓު ެ(ސިވިލް ެކޯޓުެ،
ކްރިމިނަލްެކޯޓުެ،ފެމިލީެކޯޓުެއަދިެޖުވެނައިލްެކޯޓު)ެޤާއިމްވެފައިވާެމާލެއާއިެއެެހަތަރުެސުޕީރިއަރެކޯޓުގެެ
ހަތަރު ެޑިވިޜަން ެޤާއިމްވެ ެހަމަޖެހިފައިވާ ެރަށްރަށް ެފިޔަވައިެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެމީހުން ެއުޅޭ ެކޮންމެެ
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ރަށެއްގައިމެ ެމެޖިސްޓްރޭޓް ެކޯޓެއް ެހުންނަންވާނެ ެކަމަށެވެެ .މި ެމާއްދާ ެމިހެން ެއޮތުމުން ެއަހުރެންނަށްެ
އެއްވެސް ެއޮޅުމެއްނެތި ެސާފުވަނީެ ،އެ ެމާއްދާގައި ެއެ ެބުނާ ެއުޞޫލުންެ ،މާލޭގައި ެމެޖިސްޓްރޭޓް ެކޯޓެއްެ
ހުރުން ެއިސްތިސްނާވާކަމާ ެއަދި ެސުޕީރިއާ ެކޯޓެއްގެ ެހަތަރު ެޑިވިޜަން ެޤާއިމްވެފައި ެހުންނަ ެއެއްވެސްެ
ރަށެއްގައިެމެޖިސްޓްރޭޓްެކޯޓެއްެނުހުންނާނެެކަމެވެެ .
ނަެ
ކީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެެެ 144ވަ ެ
ެެެ(ޏ) ެސޯޅަވަނަެކަމަ ެ
މާއްދާގެ ެ(ހ)ެގައިެބުނަނީެޢަދުލްެއިންޞާފްެޤާއިމްެކުރުމުގެެއެންމެހައި ެބާރުތަށްެލިބިގެންވަނީެސުޕްރީމްެ
ކޯޓަށާއިެ ،ހައިކޯޓަށާއިެ ،އަދި ެޤާނޫނަކުން ެކަނޑައަޅައިފައިވާ ެދަށުކޯޓުތަކަށް ެކަމާއި ެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީގެެމިެމާއްދާއަށްެބަލާއިރުެ،ދިވެހިރާއްޖޭގައިެޤާނޫނަކުންެކަނޑައަޅާފައިެހުރިެ
ކޯޓެއް ެނޫން ެއެހެން ެކޯޓެއް ެނުހުންނާނެ ެކަމާއި ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުން ެފާސްކުރާ ެޤާނޫނަކުން ެނޫންެ
ނެކަމާ ެއަދިެދިވެހިރާއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީގެެެ 155ވަނަެމާއްދާެ
ޑަނޭޅޭ ެ
ގޮތަކަށްެކޯޓެއްެކަނ ެ
ބުނާ ެގޮތުންެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހުރިހާ ެކޯޓެއްގެ ެއިޚްތިޞާޞް ެކަނޑައެޅުމުގެ ެޤާނޫނުތަކާއިެ ،ކޯޓުތައްެ
ހިންގުމުގެެޤާނޫނުތަކާއިެ،ޝަރީޢަތްކުރުމާބެހޭެއިޖުރާއާތުތައްެހެދުމުގެެބާރަކީެވެސްެރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހަށްެ
ލިބިގެންވާެބާރެއްކަމާއިެމިހެންެމިކަންެއޮތްެއިރުެ،ޤާނޫނުެނަންބަރުެ(ެ22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެެކޯޓުތަކުގެެ
ޤާނޫނު) ެގައި ެބުނާ ެކޯޓުތަކާއި ެޤާނޫނަކުން ެއުފައްދާފައިވާ ެޑްރަގް ެކޯޓު ެފިޔަވައި ެދިވެހިރާއްޖޭގައި ެއިތުރުެ
ކޯޓެއް ެނުހުންނާނެކަމާއި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުން ެފާސްކޮށްގެން ެހަދާ ެޤާނޫނެއްގައި ެބުނާެ
ހަމަތަކާެޚިލާފަށްެއެއްވެސްެކޯޓެއްެހަދައިެނުހިންގޭނެެކަމެވެ.
(ސ) ެސަތާރަވަނަ ެކަމަކީެ ،ކޯޓެއް ެއުފެއްދިޔަސް ެއެ ެކޯޓުގެ ެމަސައްކަތް ެފެށޭނީ ެއެެ
ކޯޓަށް ެފަނޑިޔާރުން ެއައްޔަން ެކުރުމުންކަމާއިެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނުނުއަސާސީ ެބުނާ ެގޮތުންެ
ޓުގެ ެފަނޑިޔާރުން ެފިޔަވައި ެދިވެހިރާއްޖޭގައި ެޤާއިމް ެކުރެވޭ ެހުރިހާ ެކޯޓަކަށްމެ ެފަނޑިޔާރުންެ
ސުޕްރީމް ެކޯ ެ
އައްޔަން ެކުރާނީ ެޖުޑީޝަލްެސަރވިސް ެކޮމިޝަނުންކަމާއި ެމިގޮތުން ެމި ެމައްސަލަ ެބެލި ެބެލުމުގެ ެތެރޭގައިެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
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އަހުރެންނަށް ެފާހަގަކުރެވުނީެ 24 ،މާޗް ެެ 2011ގައިެ ،ޖުޑީޝަލް ެސަރވިސް ެކޮމިޝަނުގެ ެނިންމުމަކުންެ
ގޮތުންެހުއްޓާލާފައިެ
(ނިންމުންެނަންބަރުެ (JSC-B1/11/40ެ:ހުޅުމާލޭގައި ެހުރިެކޯޓުގެެމަސައްކަތްެވަގުތީ ެ
ށްފަހު ެއެ ެކޯޓުގެ ެމެޖިސްޓްރޭޓް ެކަމަށް ެޢައްޔަންކުރެވިފައިވާެ
އޮތްއޮތުން ެނިމުމަކަށް ެގެނައުމަ ެ
މެޖިސްޓްރޭޓުންނަކީ ެޝިޔާމާ ެމުޙައްމަދާއިެ ،އަމްޖަދު ެޢަބްދުލް ެޢަނީކަމާއިެ ،މި ެދެ ެމެޖިސްޓްރޭޓުން ެކިޔަވާެ
ވިދާޅުވުމަށް ެވީއްލުމާ ެގުޅިގެން ެހުޅުމާލޭ ެކޯޓު ެހިންގެވުން ެވަގުތީގޮތުން ެޙަވާލުކުރެވުނީ ެކެ .ހުރާެ
މެޖިސްޓްރޭޓްެކޯޓުގެެއިސްެމެޖިސްޓްރޭޓްެއަލްފާޟިލްެމޫސާެނަސީމްއާކަމެވެެ .
ެ(ޑ) ެއަށާރަވަނަ ެކަމަކީެ ،ޖުޑީޝަލް ެސަރވިސް ެކޮމިޝަންގެ ެނިންމުން ެނަންބަރުެ:
ެ04(ެJSC-B1/12/291ސެޕްޓެމްބަރެެ)2012އިންެހުޅުމާލޭގައިެހުރިެކޯޓަށްެތިންެމެޖިސްޓްރޭޓުންގެެ
މައްޗަށްެއެކުލެވޭެބެންޗެއްެކަނޑައެޅިެކަމާއިެމިެބެންޗުގައިެހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީެ :
ެ.1އަލްއުސްތާޛްެޙުސައިންެމަޒީދުެެ/އދެ.އަތޮޅުގެެޖުޑީޝަލްެދާއިރާގެެއިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ެ
ޓް ެ
ެ.2އަލްއުސްތާޛްެޢަބްދުއްނާޞިރުެޢަބްދުއްރަޙީމްެެ/އއެ.އަތޮޅުގެެޖުޑީޝަލްެދާއިރާގެެއިސްމެޖިސްޓްރޭ ެ
ޓް ެ
ެ .3އަލްއުސްތާޛް ެޝުޖާޢު ެއުޡްމާންެ /ގއެ .އަތޮޅުގެ ެޖުޑީޝަލް ެދާއިރާގެ ެއިސްމެޖިސްޓްރޭ ެ
ކަމާއިެ،އިސްވެބުނިެބެންޗުެކަނޑައެޅިެކަނޑައެޅުމުގެެވަނީެ :
"ހުޅުމާލެެކޯޓުގެެނަންބަރުެ ެ 397/HMC/2012ެ:ޤަޟިއްޔާއިންެ،ކުރީގެެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެ
ގެ.ކެނެރީގެެެމުޙައްމަދުެނަޝީދާއިެ،އެެކޯޓުގެެނަންބަރުެ 398/HMC/2012ެ:ޤަޟިއްޔާއިންެ
ރާޙީމް ެކަލޭފާނާއިެ ،އެ ެކޯޓުގެެ
ކުރީގެ ެޑިފެންސް ެމިނިސްޓަރ ެމެ .އަރާރޫޓްވިލާ ެޠަލްޙަތު ެއިބް ެ
ނަންބަރުެ 399/HMC/2012ެ:ޤަޟިއްޔާއިންެކުރީގެެޗިފްެއޮފްެސްޓާފްެބްރިގޭޑިއަރެޖެނެރަލްެ
ގެެ
ހެ.ރާޅާހާެމުސާެޢަލީެޖަލީލާއިެއެެކޯޓުގެެނަންބަރުެ 400/HMC/2012ެ:ޤަޟިއްޔާއިންެކުރީ ެ
ސަދަން ެއޭރިއާ ެކޮމާންޑަރ ެހެ .ދޫރިހާ ެއިމްރާޙީމް ެމުޙައްމަދު ެދީދީއާއިެ ،އެ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރުެ:
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ެ 401/HMC/2012ޤަޟިއްޔާއިން ެމެ .މުރަނގަވިލާ ެމުޙައްމަދު ެޒިޔާދު ެ(ކާނަލް) ެގެ ެމައްޗަށްެ
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ެޖެނެރަލްގެ ެއޮފީހުން ެހުލުމާލެ ެމެޖިސްޓްރޭޓް ެކޯޓަށް ެހުށަހަޅުއްވާފައިވާެ،
މައްސަލަތައްެބެލުމަށްެބެންޗެއްެއެކުލަވާލުމަށްެހުލުމާލެެކޯޓުގެެނަންބަރުެB/518/2012/HMCެ:
(ެ 02ސެޕްޓެމްބަރު ެެ )2012ގެ ެފެކްސް ެމެސެޖުން ެޖުޑީޝަލް ެސަރވިސް ެކޮމިޝަނުގައިެ
އެދިވަޑައިގެންފައިވާތީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީންނާއި ެޤާނޫނު ެނަންބަރުެ
(ެ 10/2008ޖުޑީޝަލް ެސަރވިސް ެކޮމިޝަންގެ ެޤާނޫނު) ެއާއިެ ،އަދި ެޤާނޫނު ެނަންބަރުެ
(ެ 13/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެފަނޑިޔާރުންގެ ެޤާނޫނު) ެގެ ެެ 48ވަނަ ެމާއްދާއާއި ެެ 49ވަނަެ
ގެ ެެ 49 ،48 ،47މި ެމާއްދާތަކުގެ) ެދަށުން ެޖުޑީޝަލްެ
މާއްދާއާއި ެެ 50ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ކުރީ ެ
ޚްތިޔާރާއި ެބާރުގެ ެދަށުން ެމިކަމުގައި ެމިކޮމިޝަނުންެ
ސަރވިސް ެކޮމިޝަނަށް ެލިބިދީފައިވާ ެއި ެ
ބަލަންޖެހޭ ެއެންމެހައި ެކަންތައްތަކަށް ެބެލުމަށްފަހުެ ،އިސްވެ ެއިޝާރާތްކުރެވުނު ެހުޅުމާލެެ
މެޖިސްޓްރޭޓްެކޯޓުގެެނަންބަރުެ02(ެB/518/2012/HMCެ:ސެޕްޓެމްބަރެެ)2012ގެެފެކްސްެ
މެސެޖުގައިެބަޔާންކޮށްފައިވާެއެންމެހައިެމައްސަލަތައްެބެލުމަށްެތިރީގައިވާެތިންެމެޖިސްޓްރޭޓުންގެެ
ބެންޗެއްެޖުޑީޝަލްެސަރވިސްެކޮމިޝަނުންެކަނޑައެޅިއެވެެ ެ".
މައްޗަށްެއެކުލެވިގެންވާެ ެ
މިހެންނެވެެ ެ.
ހިވަނަެކަމަކީެ،ޤާނޫނުެނަންބަރު ެ(ެ 14/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެފަނޑިޔާރުންގެެ
(ޒ)ެއޮނަވި ެ
ޤާނޫނު) ެގެ ެެ 48ވަނަ ެމާއްދާ ެއަދި ެެ 49ވަނަ ެމާއްދާ ެއަދި ެެ 50ވަނަ ެމާއްދާއަށް ެބަލާއިރުެ 48ެ ،ވަނަެ
ތީ ެގޮތުން ެއެހެން ެކޯޓެއްގައި ެޝަރީޢަތްކުރަން ެފަނޑިޔާރަކާ ެޙަވާލުކުރާނަމަެ،
މާއްދާގައި ެބުނަނީ ެވަގު ެ
ޙަވާލުކުރެވޭނީ ެއެ ެފަނޑިޔާރަކު ެމަސައްކަތް ެކުރަމުން ެއައި ެކޯޓާ ެއެއް ެދަރަޖައެއްގެ ެކޯޓެއްގެެ
މަސައްކަތްކަމާއިެ 49ެ ،ވަނަ ެމާއްދާގައި ެބުނަނީ ެފަނޑިޔާރަކާ ެވަގުތީ ެގޮތުން ެއެހެން ެކޯޓެއްގައިެ
ޝަރީޢަތްކުރަން ެޙަވާލުކުރެވޭނީެ ،މަސައްކަތް ެޙަވާލުކުރެވޭ ެކޯޓުގައި ެއެކަށީގެންވާ ެމިންވަރަށް ެމަސައްކަތްެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ނުހިނގާެނަމަެ،ނުވަތަެއެެކޯޓުންެޚިދުމަތްެފޯރުކޮށްދިނުމުގައިެދަތިތަކެއްެހުރިނަމަެ،ނުވަތަ ެއެެކޯޓެއްގައިެ
މަސައްކަތްކުރާ ެފަނޑިޔާރުން ެމަސައްކަތަށް ެނުކުތުން ެމަނާކުރެވިފައިވާ ެނަމަެ ،ނުވަތަ ެމިނޫންވެސް ެކޯޓުގެެ
މަސައްކަތް ެލަސްވާފަދަ ެނުވަތަ ެހުއްޓޭފަދަ ެސަބަބުތަކެއް ެހުރިނަމަކަމާއިެ 50ެ ،ވަނަ ެމާއްދާގައި ެބުނަނީެ
ވަގުތީގޮތުން ެއެހެން ެކޯޓެއްގެ ެޝަރީޢަތް ެހިންގުން ެފަ ނޑިޔާރަކާ ެޙަވާލުކުރުމާ ެބެހޭ ެގޮތުން ެގޮތެއްެ
ކަނޑައަޅާނީެ،ޖުޑީޝަލްެކައުންސިލްގެެލަފާގެމަތިންެ،ޖުޑީޝަލްެސަރވިސްެކޮމިޝަނުންކަމެވެެ .
(ޓ) ެވިހިވަނަ ެކަމަކީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޝަރުޢީ ެކޯޓުތަކަށް ެހުށަހެޅޭ ެމައްސަލަތައް ެބަލާނެެ
ވަތަެފަނޑިޔާރުންގެެބެންޗުތައްެކަނޑައެޅުމާެބެހޭެގޮތުންެ
ފަނޑިޔާރުންނާއިެފަނޑިޔާރުންގެެމަޖިލިސްތައްެނު ެ
ޤާނޫން ެނަންބަރު ެ(ެ 22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކޯޓުތަކާބެހޭ ެޤާނޫނު) ެގެ ެެ 26ވަނަ ެމާއްދާެ 30ެ ،ވަނަެ
މާއްދާގެެ(ހ)ެ 55ެ،ވަނަެމާއްދާގެެ(ހ)ެއަދިެެ68ވަނަެމާއްދާގެެ(ނ)ެގެެެ1ވަނަެނަންބަރަށްެބަލާއިރުެ،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކޯޓުތަކާބެހޭ ެޤާނޫނުގެ ެެ 26ވަނަ ެމާއްދާގައި ެބުނަނީ ެ" ެސުޕްރީމް ެކޯޓަށް ެހުށަހެޅޭެ
މައްސަލަތައް ެބަލާނެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެފަނޑިޔާރުންގެ ެމަޖިލިސްތައް ެއެކުލަވާލައިެ ،އެ ެމަޖިލިސްތަކުގެެ
ންެ
ރިޔާސަތު ެބަލަހައްޓާނެ ެފަނޑިޔާރުން ެޢައްޔަންކުރާނީ ެހުރިހާ ެފަނޑިޔާރުންނަށް ެހަމަހަމަވާނެ ެއުޞޫލަކު ެ
އުއްތަމަ ެފަނޑިޔާރެވެ" ެމިހެންކަމާއިެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫނުގެ ެެ 30ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގައިެ
ހައިކޯޓުގެެއިސްެފަނޑިޔާރުގެެމަސްއޫލިއްޔަތުގެެތެރޭގައިެ"މައްސަލަތައްެބަލާނެެހައިކޯޓުގެެފަނޑިޔާރުންގެެ
މަޖިލިސްތައް ެއެކުލަވާލުމާއި ެއެ ެމަޖިލިސްތަކުގެ ެރިޔާސަތު ެބަލަހައްޓާނެ ެފަނޑިޔާރުން ެކަނޑައެޅުން"ެ
ހިމަނާފައިވާކަމާއިެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫނުގެ ެެ 55ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގައި ެސުޕީރިއަރެ
ކޯޓުތަކުގެ ެއިސް ެޤާޟީންގެ ެމަސްއޫލިއްޔަތުގެ ެތެރޭގައި ެ" ެއެކޯޓެއްގެ ެމައްސަލަތައް ެބަލާނެ ެޤާޟީންެ
ކަނޑައެޅުން"ެހިމަނާފައިވާކަމާއިެ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެކޯޓުތަކުގެެޤާނޫނުގެެެ68ވަނަެމާއްދާގެެ(ނ)ެގެެެ1ވަނަެ
ނަންބަރުގައި ެ" ެޖުޑީޝަލް ެދާއިރާތަކުގެ ެއިސް ެމެޖިސްޓްރޭޓުންގެ ެމަސްއޫލިއްޔަތުގެ ެތެރޭގައިެ ،އެެ
ދާއިރާއެއްގައި ެހިމެނޭ ެމެޖިސްޓްރޭޓް ެކޯޓުތަކުގެ ެތެރެއިން ެމެޖިސްޓްރޭޓަކު ެޤާއިމްވެނެތް ެމެޖިސްޓްރޭޓްެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ކޯޓުތަކަށްެހުށަހެޅޭެމައްސަލަތައްެބެލުމަށްޓަކައިެއެެދާއިރާއަކަށްެނިސްބަތްވާެމެޖިސްޓްރޭޓުންގެެތެރެއިންެއެެ
ކަމެވެެ .
ރަށްތަކަށްެމެޖިސްޓްރޭޓުންެފޮނުވުން"ެެހިމަނާފައިވާ ެ
(ޔ) ެއެކާވީސްވަނަ ެކަމަކީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުން ެމައްސަލަތައް ެބަލައިެ
ނިންމާނީެއޮނަހިރިެޢަދަދެއްގެެމައްޗަށްެއެކުލެވޭެއެކޯޓުގެެފަނޑިޔާރުންގެެމަޖިލީހަކުންކަމަށްެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ނީެ
ކޯޓުތަކުގެެޤާނޫނުގެެެ 6ވަނަެމާއްދާގައިެބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއިެ،ހައިކޯޓުންެމައްސަލަތައްެބަލައިެނިންމާ ެ
އޮނަހިރިެޢަދަދެއްގެެމައްޗަށްެއެކުލެވޭެއެކޯޓުގެެފަނޑިޔާރުންގެެމަޖިލީހަކުންކަމަށްެދިވެހިރާއްޖޭގެެކޯޓުތަކުގެެ
ޤާނޫނުގެ ެެ 34ވަނަ ެމާއްދާގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއިެ ،ސުޕީރިއަރ ެކޯޓަށް ެހުށަހެޅޭ ެމައްސަލަތައްެ
ޢާންމުގޮތެއްގައި ެބަލައި ެޙުކުމްކުރާނީ ެއެއް ެޤާޟީއަކު ެހުރެގެން ެހިންގާ ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހަކުންކަމަށާެ،
ނަމަވެސް ެސުޕީރިއަރ ެކޯޓަށް ެހުށަހެޅޭ ެމައްސަލައެއްގެ ެޒާތަށާއި ެބާވަތަށާއި ެމައްސަލައިގެ ެވަށައިގެންވާެ
އެހެނިހެން ެކަންކަމަށް ެބަލައި ެއެ ެމައްސަލައެއް ެއެއް ެޤާޟީއަށްވުރެ ެގިނަ ެޢަދަދެއްގެ ެޤާޟީންގެ ެމައްޗަށްެ
އެކުލެވިގެންވާެއޮނަހިރިެޢަދަދެއްގެެޤާޟީންގެެމަޖިލީހަކުންެބެލުމަށްެހަމަޖެއްސުމުގެެއިޚްތިޔާރުެސުޕީރިއަރެ
ށް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫނުގެ ެެ 58ވަނަ ެމާއްދާގައިެ
ކޯޓެއްގެ ެއިސް ެޤާޟީއަށް ެލިބިގެންވާކަމަ ެ
ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއިެ ،ނަމަވެސް ެމެޖިސްޓްރޭޓް ެކޯޓުތަކުން ެމައްސަލަ ެބެލުމުގައި ެެ 1މެޖިސްޓްރޭޓަށްވުރެެ
ންގެެމަޖިލީހަކުންެމައްސަލަެހިންގާނެެއިޖުރާއަތާެގުޅޭގޮތުން ެއެއްވެސްެޤާނޫނެއްެނުވަތަެ
ގިނަެމެޖިސްޓްރޭޓު ެ
އި ެބަޔާންކޮށްފައިނުވާކަމާއިެ ،ޖުޑީޝަލްެސަރވިސް ެކޮމިޝަންގެެމަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއިެބާރުތަކުގެެ
ޤަވާޢިދެއްގަ ެ
ޔާރުެ
ތެރޭގައި ެޝަރުޢީ ެކޯޓަކަށް ެހުށަހެޅޭ ެމައްސަލައެއްގެ ެބެންޗް ެކަނޑައެޅުމުގެ ެބާރު ެނުވަތަ ެއިޚްތި ެ
އެކޮމިޝަނަކަށްެނެތްކަންެދިވެހިރާއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީގެެެ 159ވަނަެމާއްދާއަށާއިެޤާނޫނުެ
އްދާއަށް ެބެލުމުންެ
ނަންބަރު ެ(ެ 10/2008ޖުޑީޝަލް ެސަރވިސް ެކޮމިޝަނުގެ ެޤާނޫނު) ެގެ ެެ 21ވަނަ ެމާ ެ
އެނގޭކަމާއި ެވަކި ެކޯޓަކަށް ެހުށަހެޅިފައިވާ ެމައްސަލައެއް ެބަލާނެ ެޤާޟީން ެކަނޑައެޅުމުގެ ެބާރު ެއޮންނާނީެ
އެމައްސަލައެއްެހުށަހެޅިފައިވާެކޯޓަކަށްކަންެއެނގެންެއޮންނަކަމެވެެ .
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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(ޕ)ެބާވީސްވަނަެކަމަކީ ،ޤާނޫނުއަސާސީެއަދިެގާނޫނޫގައިވާެގޮތުގެެމަތިންެއުފެދިފަެހުންނަެ
ކޯޓުތައްެނުވަތަެއެެކޯޓުެތަކަކީެބެންޗްެކަނޑައަޅަންޖެހޭެކޯޓުތަކެއްެނަމަެ،އެކޯޓުތަކުގައިެއާއްމުކޮށްެބެންޗްެ
ންެެެެެ
ކަނޑައަޅާ ެއުޞޫލާ ެޚިލާފަށް ެނުވަތަ ެވަކި ެކަމެއް ެހިނގިފަހުން ެނުވަތަ ެވަކި ެޙާދިޞާއަކާ ެގުޅިގެ ެ

(facto

post

ށްެެެެެެެެެެެ
ެ (exނުވަތަ ެވަކި ެމީހެއްގެ ެނުވަތަ ެވަކި ެބައެއްގެ ެމައްސަލައެއް ެބެލުމަ ެ

)ެ (ad hominemކޯޓެއްެނުވަތަެބެންޗެއްެކަނޑައެޅިގެންެނުވާނެެކަމާއިެއެފަދަެކޯޓެއްެނުވަތަެބެންޗެއްެ
އެކުލަވާލައިފިެނަމަެއެއީެޢަދުލްެއިންޞާފުގެެއުޞޫލާެޚިލާފަށްެކުރެވޭެކަމެއްކަމާއިެވަކިެމައްސަލެއްެބަލަންެ
ވާލެވިގެންެނުވާނެެކަމެވެެ .
ވަގުތީެ)ެ(ad hocކޯޓްއްެނުވަތަެޢާއްމުެއުޞޫލާެޚިލާފަށްެވަގުތީެބެންޗުެއެކުލަ ެ
(ޖ) ެތޭވީސްވަނަ ެކަމަކީެ ،ކޮންމެ ެޤައުމެއްވެސް ެއެ ެޤައުމަކުން ެސޮއިކޮށް ެތަސްދީޤުެ
ކޮށްފައިވާެމުޢާހަދާތަކަށްެއިޙްތިރާމްކޮށްެޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެކަމާއިެދިވެހިރާއްޖެެބައިވެރިވެފައިވާެ"މަދަނީެއަދިެ
ނީެ :
ސިޔާސީެޙައްޤުތަކާބެހޭެބައިނަލްއަޤްވާމީެމުއާހަދާ"ެގެެެ14ވަނަެމާއްދާގައިެބުނަ ެ
"... every one shall be entitled to a fair and public hearing by a competent, independent
"and impartial tribunal established by law.

ކަމާއިެ،އެއްވެސްެކޯޓެއްެއުފައްދައިެޝަރީޢަތްެކުރާންވާނީެއިންޞާފުންެޝަރީޢަތްެކުރުމުގެެޕްރީއެމްޕްޓަރީެ
ކމަށްވާ ެނެޗުރަލް ެޖަޖްެ
ނޯމް ެ)ެ (peremptory normނުވަތަ ެޖުސް ެކޮޖެން ެ)ެ (jus cogenއެއް ެ ަ
)ެ (juez naturalމަބްދަޢުގެ ެމަތިންކަމާއި ެމި ެމަބްދަޢުގެ ެމާނަޔަކީ ެކޮންމެ ެމީހެއްގެވެސް ެޝަރީޢަތްެ
ޙާދިޞާއެއް ެހިނގުމުގެ ެކުރިން ެއުފައްދާފައިވާ ެޝަރީޢަތްެ
އިގެ ެމަތިން ެއުފައްދާފައިވާެ ،އެ ެ ެ
ކުރާންވާނީ ެއާދަ ެ
ކުރުމުގެ ެޤާބިލްކަން ެހުރި ެކޯޓެއްގައި ެކަމާއި ެމިެމަބްދަޢުގެ ެ"ކޮރޮލަރީ" ެއަކީ ެވަކިެމައްސަލައެއް ެބެލުމަށްެ،
ކުއްލިއަކަށް ެއުފައްދާ ެނުވަތަ ެވަގުތީ ެ)ެ (ad hocނުވަތަ ެއާދަޔާ ެޚިލާފް ެ)ެ (extra ordinaryނުވަތަެ
ވަކި ެކަމެއް ެހިނގިފަހުން ެނުވަތަ ެވަކި ެޙާދިޞާއަކާ ެގުޅިގެން ެ(ެ (ex post factoނުވަތަ ެޙާއްޞަެ
ނާވެފައިވަނީ ެޤާނޫނުގެ ެކުރިމަތީގަެ
)ެ (specialކޯޓު ެހުއްދަ ެނުކުރާކަމާއި ެނެޗުރަލް ެޖަޖް ެގެ ެމަބްދަޢު ެބި ެ
ޓުގެ ެކުރިމަތީގަ ެވެސް ެހުރިހާ ެއިންސާނުން ެހަމަހަމަކަމުގެ ެމައްޗަށް ެކަމާއި ެއިންސާނީެ
ވެސް ެއަދި ެކޯ ެ
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ޙާދިޞާއެއްެ
ނަލްއަޤްއާމީ ެމުއާހަދާތަކުގައިމެ ެ ެ
ޖުންނާއި ެޝަރީޢަތް ެކުރުމާބެހޭ ެބައި ެ
ޙައްޤުތަކާބެހޭ ެއަދި ެޖަ ެ
ހިނގުމަށްފަހުެއުފައްދާެކޯޓުެނުވަތަެއާއްމުެއުޞޫލާެޚިލާފަށްެކަނޑައަޅާ ެފަނޑިޔާރުންގެ ެބެންޗުެޞައްހަެ
ނުތަކުގެ ެހަމަތަކަށް ެބަލާއިރުެ ،އޭގެއިން ެޑެރޮގޭޓްެ
ނުވާނެކަމާއިެ ،މި ެނޯމްއަކީެ ،ބައިނަލްއަޤްއާމީ ެޤަނޫ ެ
)ެ(derogateނުވެވޭނެެނޯމްއެއްކަމެވެެ .
ދެންފަހެ ެއިސްވެ ެފާހަގަ ެކުރެވުނު ެނުގުތާތައް ެއެހެން ެހުރުމާއެކުެ ،މިފަހުން ެހުޅުމާލޭގައިެ
ނޫނުގެ ެދާއިރާގެ ެތެރެއިންެ
ހިންގަމުން ެއަންނަ ެހުޅުމާލޭ ެމެޖިސްޓްރޭޓް ެކޯޓަކީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކޯޓުތަކުގެ ެޤާ ެ
އުފައްދައި ެހިނގަމުން ެއަންނަ ެކޯޓެއްކަމަށް ެއަހުރެންނަށް ެނުފެނުނު ެހިނދު ެއެ ެގޮތުގެ ެމަތިން ެއަހުރެންގެެ
ރަޢުޔުެކަނޑައަޅައިފީމެވެެ ެ.
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