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ޚަބަރު ިސީޓ

 ހުޅުމާލޭ ކޯޓް ަޞއްޙަ ނޫންކަމުގަިއ
އުއަްތމަ ފަނިޑޔަާރށް ިއލިްތމްާސ

ޢަދުލިްއނާްޞފު ގިާއމްކުރިެވ 

އިަދ އަދުލު ިއނާްޞފު 

ގިާއމްކުރިެވއްޖެކަމަށް ދެކެވެންވްެސޖެހޭ

ގާނީޫނގޮތުން  ކޯޓީަކ  ހުޅުމާލޭ    

ަޞއްހަތަނެއް ނޫންކަމުގިައ ކަނޑައަޅިައ 

ފަނިޑޔާރަށް  އުއްތަމަ  ދެއްވުމަށް 

އަޑުގަދަވާން  ިއލިްތމްާސގެ  ކުރެވޭ 

ފަށިައިފއެވެ. ގާނީޫނ  ވީަކލުންނިާއ އިަދ 

މެމްބަރުން،  މިަޖީލހުގެ  ރައިްޔތުންގެ 

 2012 ފެބްރުއީަރ   7 ތެރޭގިައ  އޭގެ 

އަޑު  މިައދާނުގިައ  ޖުމްހީޫރ  ދުވަހު 

މިަޖީލހު  ީކިރިތކުރެއިްވ  އުފުއްލަވިައ 

މުޙައްމަދު  އަލްއްުސތާޒު  މެމްބަރު 

ިވދާޅުވަމުން  ވްެސ  ނީަޝދުވްެސ 

އަށް  އާަސީސ  ގާނޫނު  އާ  ގެނަދަވީަނ 

ޢަމަލުކުރެވެން ފެށުމާއެކު ހުޅުމާލޭ ކޯޓް 

ކަމަށެވެ.  އިުވފިައ  ހުންނާންވީާނ 

ރީައްސ ނީަޝދިާއ ދަޢުވާކުރެވޭ މޭރުމާ 

ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުއްލެވުމަށް އެމްމީްޑީޕ 

ފަނިޑުޔާރުގެ  ކިުރއަށްގެންދިެވ  ިއން 

މުޒާހަރާގިައ  ިމިނވަންކުރުމުގެ 

ބޭފުޅުންވްެސ  ިއްސ  އެމީްޑީޕގެ 

ަޞއްޙަ  ކޯޓީަކ  ހުޅުމާލޭ  ވީަނ 

އެހެންކަމުން  ކޯޓެއްމަކަމަށާ  ނޫން 

ނީަޝދިާއ  މުހަންމަދު  ރީައްސ 

ގާނީޫނ  ކުރެވެންވާ  ދަޢުވާ  މެދު 

މައަްސލަތަކާހުރެ  ިއޖުރީާއ  މޭރުން 

ވާކަމަށް  ބިޭއނާްޞފުވިެރވެފިައ 

އަޑުއުފުއްލަވާފައެވެ.  އެހެން ކަމުން 

ފަނިޑޔާރު  އުއްތަމަ  ިމކަމުގިައ 

ހުޅުމާލޭ  ިފޔަވަޅުއަޅުއްވިައދެއްވިައ 

ނޫންކަމުގިައ  ަޞއްތަނެއް  ކޯޓީަކ 

ކަނޑައަޅުއްވިައދެއްވުމަށް ިއލިްތމްާސ 

މުޒާހަރާގިައ  އެމީްޑީޕގެ  ކުރައްވިައ 

ވީަނ އަޑުއުފުލާފައެވެ. 

 ހުޅުމާލޭ ކޯޓުގެ ގާނީޫނ ހިައިސއްޔަތާ 

ކިުރން  ކޯޓަށް  ިސިވލް  ގިުޅގެން 

މައަްސލިައގެ  ހުށަހަޅާފިައވާ 

ފޮނުވުމަށް  ފިައލް  ިލޔުންތަކިާއ 

ކޯޓަށް  ިސިވލް  ކޯޓުން  ުސޕީްރމް 

އެބަ  އެކަން  އަންގަވިައގެން  ިމހާރު 

ކިުރއަށްދާކަމުގިައ ވެއެވެ.

އެގޮތަށް  ކޯޓުން  ުސޕީްރމް    

ގާނީޫނ  ކޯޓުގެ  ހުޅުމާލޭ  އެންގީެވ 

ގާނީޫނ  ގިުޅގެން  ހިައިސއްޔަތާ 

ކޯޓަށް  ިސިވލް  ވީަކލުންތަކެއް 

މައަްސލަ  އޮތް  ހުށަހަޅާފިައ  ކިުރން 

ުސޕީްރމް ކޯޓުން ބައްލަވިައދެއްވުމަށް 

ާސިވްސ  ޖީުޑަޝލް  އިެދލައްވިައ 

ުސޕީްރމް  )ޖޭއްެސީސ(ން  ކިޮމަޝން 

ހުށަހެޅެވުމުން  މައަްސލައެއް  ކޯޓަށް 

ކިުރން  މައަްސލަ  ކަމުގިައވެއެވެ. އެ 

ިސިވލް ކޯޓުގިައ ިހނގަމުން ދިަނކޮށް 

މަޑުޖައާްސލުމަށް  ބެލުން  މައަްސލަ 

ކިުރން  ވީަނ  ކޯޓުން  ުސޕީްރމް 

އުފިެދފިައވާ  ިމހާރު  އެވެ.  އަންގާފަ 

އެކޯޓުގެ  ޖޭއްެސީސިއން  ުސވާލީަކ 

ގީާޒ އަށް ިބރުދައްކިައ ގަޒްފުކިުރ 

ކޯޓުގިައ  ކިްރިމނަލް  މައަްސލައެއް 

ރަނގަޅު  އެންމެ  ިހންގުމީަކ 

ކޯޓުގެ  ުސޕީްރމް  ކަމަށް  ގޮތް 

ނުފެންނީާތ  ފަނިޑޔާރުންނަށް 

ކޯޓަށް  ހުޅުމާލޭ  މައަްސލަ  އެ 

ކޯޓުން  ުސޕީްރމް  ހުށަހަޅަން 

އެ  އިަދ  ކަމަށެވެ.  ލަފާދެއިްވ 

ހުޅުމާލޭ  މައަްސލަ  އެ  ގޮތަށް 

އޭރުވްެސ  ހުށަހަޅިައގެން  ކޯޓަށް 

ފަނިޑޔާރުން  ކިުރއަށްދާކަން 

ފާހަގަކުރެއިްވ އެވެ.

މުހައްމަދު  އަބްދުهللا  ނަމަވްެސ   

ވްެސ  މައަްސލިައގިައ  ބަންދުކިުރ 

މްަސލަހަތު  އިަމއްލަ  އޭނާގެ 

ދެ  ބާވަތުގެ  އެއް  ިހމެނިޭއރު 

ގޮތަކަށް  ތަފާތު  މައަްސލައެއްގިައ 

އަމަލުކުރުމީަކ  ކޯޓުން  ހުޅުމާލޭ 

ިނންމުމިާއ  އެ  ކޯޓުގެ  ުސޕީްރމް 

ކިުރން  ީމގެ  ކޯޓުން  ހުޅުމާލޭ 

ިނނިްމ  ިހލާފަށް  ގޮތާ  އަމަލުކިުރ 

ހިައކޯޓްގެ  ކަމަށް  ިނންމުމެއް 

ިވދާޅިުވ  އޭރު  ފަނިޑޔާރުން 

އެވެ.

     އެހެންކަމުން އެ މައަްސލަތައް 

ނުބެލޭނެ ކަމަށް ހުޅުމާލޭ ކޯޓުން 

ގާނޫނާ  ިނންމުމީަކ  ިނނިްމ 

ިނންމުމެއް  ިނނިްމ  އެއްގޮތަށް 

ިނންމުން  އެ  ބެއްލެވީޭތ  ކަމަށް 

މައަްސލަތައް  އެ  ބިާތލްކޮށް 

ކަމަށް  ބެލޭނެ  ކޯޓަށް  އެ 

ިނންމަވާފިައވީަނ ހިައ ކޯޓުން އެ 

މައަްސލަ ބެއްލިެވ ފަނިޑޔާރުންގެ 

ިއއިްތފާގުން ކަމުގިައިވޔްަސ، އީެއ 

ަޞއްޙަކަމާމެދު  ކޯޓްގެ  ހުޅުމާލޭ 

މައަްސލައެއް  ބައްލަވަންވާ 

ވީަކލުން  ނޫންކަމުގިައ 

ފާހަގަކުރެއެވެ.

ބަންދުކިުރ  ގީާޒ  އަބްދުهللا     

މައަްސލިައގިައ ރީައްސ މުހައްމަދު 

ނީަޝދުގެ ިއތުރުން ދައުވާކުރަން 

ފޮނީުވ އެ މިަނކުފާނުގެ ަސރުކާރުގެ 

ތޮލްހަތު  ިމިންސޓަރު  ިޑފެންްސ 

ިއބްރިާހމް ކަލޭފާނިާއ ކީުރގެ ީޗފް 

އޮފް ިޑފެންްސ ފްޯސ މާޫސ އީަލ 

ބިްރގިޭޑއާ  ިއތުރުން  ޖީަލލުގެ 

ީދީދ  މުހައްމަދު  ިއބްރިާހމް 

ިޒޔާދުގެ  އަހުމަދު  ކާނަލް  އިާއ 

މައްޗަށެވެ. އެ ހިުރހާ ބޭފުޅުންގެ 

ވްެސ ކުރީަނ ގާނޫނުލް  މައްޗަށް 

މާއްދާގެ  ވަނަ   81 އުގޫބާތުގެ  

ދަށުން ކުށެއް ނުކުރާ ީމހަކު ގާނޫނާ 

ހައްޔަރުކުރުމުގެ  ިހފާ  ިހލާފަށް 

ކުށުގެ ދައުވާ އެވެ.

ގާނީޫނ  ކޯޓުގެ  ހުޅުމާލޭ    

ުސވާލު  މެދު  ހިައިސއްޔަތާ 

ފަރާތަކުން  އިަމއްލަ  އުފައްދިައ 

ކޯޓަށް  ިސިވލް  އަހަރު  ިމިދޔަ 

ުސޕީްރމް  މައަްސލަ  ހުށަހިެޅ 

އެ  ހުއްޓުވާފިައ ވިަނކޮށް  ކޯޓުން 

އިެދ  ބަލިައިދނުމަށް  މައަްސލަ 

ކިޮމަޝން  ާސިވްސ  ޖީުޑަޝލް 

ުސޕީްރމް  ިއން   )ޖޭއްެސީސ( 

ކޯޓަށް ިމހާރުވީަނ ހުށައަޅާފައެވެ.  



 ހުޅުމާލޭ ކޯޓާ ގުޅޭގޮތުން ަޝރުީޢ މައަްސަލ

ޢަދުލިްއނާްޞފު ގިާއމްކުރިެވ 
އިަދ އަދުލު ިއނާްޞފު 

ގިާއމްކުރިެވއްޖެކަމަށް 

ދެކެވެންވްެސޖެހޭ

       ަރީއްސ ަނީޝދު ިދގު މުއްދަަތކަށް ޖަަލށް ލަާނން !! *&#@#%^....-- ޖަީމލު

ުސޕީްރމްކޯޓަށް  ަޞއްހަކަމާމެދު 

އެތަނީަކ  ފޮނުއްވާނަމަ  މައަްސލަ 

ިހންގަވާ  އުފައްދަވިައގެން  އެތަނުން 

ތަނީަކ ނޫންބާވައެވެ. 

ގާނީޫނ  ބައެއް  ހަމައެއާއެކު،    

ވީަކލުން ގެންދަވީަނ ިމީއ ނުރައްކާތިެރ 

ކަމެއް ކަމުގިައ ިސފަކުރައްވަމުންނެވެ. 

އެމައަްސލައިާއ  ހަމަ  ިމކަމުގިައ  އީެއ 

އަމަލު  ކިުރން  ުސޕީްރމްކޯޓުން  މެދު 

ކުރައްވާފިައވާ ގޮތުންކަމުގިައ އެބޭފުޅުން 

ފާހަގަކުރައްވައެވެ. 

އެމައަްސލަ  ޖޭއްެސީސން     

ހުށަހެޅުމުގެ ހުއްދަ  ުސޕީްރމް ކޯޓުގެ 

ިމހާރުވީަނ  މިަޖީލހުން  ފަނިޑޔާރުންގެ 

ކޯޓުގިައ  ިސިވލް  އިަދ  ދެއްވާފައެވެ. 

ކިުރން އޮތް މައަްސލިައގެ ިލޔުންތަކިާއ 

ފޮނުވުމަށް    ކޯޓަށް  ުސޕީްރމް  ފިައލް 

އަންގަވާފިައވާ ކަމަށް ވްެސ އިޮފަޝލަކު 

ބަޔާން ކުރައްވާފިައވެއެވެ.  

ގާނީޫނ  ކޯޓުގެ  ހުޅުމާލޭ     

ުސޕީްރމް  މައަްސލަ  ހިައިސއްޔަތުގެ 

ޖޭއްެސީސން  ހުށަހިެޅކަމަށް  ކޯޓަށް 

ބުނެފިައވީަނ ކީުރގެ ރީައްސ މުހައްމަދު 

ނީަޝދުގެ މައްޗަށް ހުޅުމާލޭ ކޯޓުގިައ 

ނީަޝދުގެ  ގިުޅގެން  ދައުވާއާ  ކުރާ 

ހުށަހެޅުއިްވ  ކޯޓަށް  ހިައ  ފަރާތުން 

މައަްސލިައގިައ ހުޅުމާލޭ ކޯޓުގެ ގާނީޫނ 

ހިައިސއްޔަތާ މެދު އޮތް ނުކުތާއާ މެދު 

ޖަވާބުދީާރވަމުން ހިައ ކޯޓުގަ އެވެ.    

     ޖޭއްެސީސގެ ވީަކލު އަބްދުލްފައްތާހު 

ހިައ ކޯޓުގިައ   ިވދާޅުވެފިައވީަނ ހުޅުމާލޭ 

ކޯޓީަކ ގާނޫނާ ިހލާފަށް އުފައްދާފިައވާ 

ިވިލމާލޭގިައ  ކަމަށިާއ  ނޫން  ކޯޓެއް 

ކަމަށް  ހުންނަންޖެހޭނެ  ކޯޓެއް  ވްެސ 

ކަމަށެވެ. އީެއ  ދެކޭ  ކިޮމަޝނުން  އެ 

ރަށެއްގިައ  ކޮންމެ  ިދިރއުޅޭ  ީމހުން 

ކަމަށް  ހުންނަންޖެހޭނެ  ކޯޓެއް 

ވްެސ  ކަމަށް  ބުނީާތ  ގާނޫނުގިައ 

ފައްތާހު ިވދާޅުވެފިައވެއެވެ.

ިމހާރު  ކޯޓުން  ހުޅުމާލޭ      

ިއޢުލާނެއްގިައ  ނެރުއްވާފިައވާ 

މުހަންމަދު  ރީައްސ  ވާގޮތުން 

ނީަޝދުގެ މައްޗަށް ހުޅުމާލޭ ކޯޓުގިައ 

ަޝީރއަތް  މައަްސލިައގެ  ދައުވާކުރާ 

ކޯޓުން  ހިައ  މަޑުޖައާްސލުމަށް 

ހުޅުމާލޭ  ގިުޅގެން  އަމުރާ  ކުރެއިްވ 

ކޯޓުން ބަލަމުނިްދޔަ  ވިަރކިައވެންޏިާއ 

މައަްސލަތަކިާއ  އިާޢީލ  ހާަޟނަތިާއ 

މަދީަނ  މައަްސލަތަކިާއ  ގިޯތގެދޮރުގެ 

ިޖނީާއ  ިއތުރުން  މައަްސލަތަކުގެ 

ގޮތެއް  މެދު  ބަންދާ  މައަްސލަތަކިާއ 

އެ  އިަދ  މައަްސލަތައް  ިނންމުމުގެ 

ކޯޓުގެ ގާނީޫނ ހިައިސއްޔަތާ ގިުޅގެން 

ަސބަބުން  ުސވާލުގެ  އުފިެދފިައވާ 

އަަސރުކުރާނެ ފަދަ އެންމެހާ މަަސއްކަތް 

ކޯޓްގިައ  ހުޅުމާލޭ  ގޮތުން  ވަގީުތ 

ބެލުންވީަނ މެދުކަނޑާލާފައެވެ.  

 އުފުއަްލވާ ފަރާތަްތކަށް ުސޕީްރމް ކޯޓުގަިއ
   ަތދައްހުލު ވެވެންޖެހޭނެ - ވަީކލުން

ގުޅޭގޮތުން  ކޯޓާ      ހުޅުމާލޭ 

ަޝރީުޢ    އިަދ،  ގެންގުޅޭ  ރަޢުޔު 

މައަްސލަ އުފުއްލަވާ ފަރާތްތަކަށް 

ރަޢުޔު  އެ  ކޯޓުގިައ  ުސޕީްރމް 

ހާމަކޮށް ވަކާލާތުކުރުމަށް ފުރަުޞތު 

އިަދ،  ޖެހޭނެކަމަށާ  ފިަހވާން 

އެމައަްސލިައގަ  ހަމައެހެންމެ، 

ފުރަުޞތު  ތަދައްޚުލުވުމުގެ 

ދެއްވުމީަކ މައަްސލިައގެ ވަށިައގެން 

ުސޕީްރމް  ހިުރހާކަމެއް   ވާ  

އައުމަށް  ަސމާލުކަމަށް  ކޯޓުގެ 

ފިަހވެގެންދާނެ  ފުރަުޞތު  ވްެސ 

ުސޕީްރމްކޯޓުން  ކަމަކަށްވީާތ 

މިުހންމު   ދެއްވުން  އެފުރަުޞތު 

ކަމުގިައ ގާނީޫނ ބައެއް ވީަކލުން 

ހާމަ ކުރައްވައެވެ. 

ބައެއް  އެފަދިައން  ހަމަ    

ވީަކލުން ފާހަގަ ކުރައްވާ ގޮތުގިައ  

ިއްސގީާޒ  ކޯޓްގެ  ކިްރިމނަލް 

 16 މުޙައްމަދު،  ޢަބްދުهللا 

ދުވަހު  ވަނަ   2012 ޖެނުއީަރ 

ދަށަށް  ބާރުގެ  ިދފީާޢ  ޤައީުމ 

ބެހެއިްޓ  ިގިރފީުށގިައ  ގެންގްޮސ 

ޤާނޫނުލް  ގިުޅގެން  މައަްސލައިާއ 

ޢުޤޫބާތުގެ 81 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 

ނީަޝދުގެ  މުޙައްމަދު  ރީައްސ 

ކުރުމަށްޓަކިައ  ދަޢުވާ  މައްޗަށް 

ޖެނަރަލްގެ  ޕްރިޮސިކޔުޓަރ 

މިެޖްސޓްރޭޓް  ހުޅުމާލޭ  އީޮފހުން 

 15 ޖުލިައ   2012 ކޯޓަށް 

ހުށައަޅުއްވާފިައވީަނ  ދުވަހު  ވަނަ 

ގާނޫނު އާަސީސ އިާއ ިޚލާފަށެވެ. 

ހުށައެޅުނު  ިމމައަްސލަ  ަސބަބީަކ 

ިމމައަްސލަ  ކޯޓީަކ  ހުޅުމާލޭ 

ިއޚިްތާޞްޞ  ޖީުޑަޝލް  ބެލުމުގެ 

ނޫންކަމުގިައ  ކޯޓެއް  ިލިބގެންވާ 

ގަބޫލުކުރެވެން  ވީަނ  ވީާތކަމަށް 

ފަށާފައެވެ. 

ިމމައަްސލަ  ހަމައެއިާއއެކު    

ހުޅުމާލޭ ކޯޓަށް ބަލިައގެންފިައވީަނ 

ޤާނޫނު  ކޯޓުތަކުގެ  ިދވިެހރާއްޖޭގެ 

އާ   )2010/22 )ނަންބަރ: 

ގާނީޫނ  ިޚލާފަށްކަމުގިައވްެސ 

ގެންދަވީަނ  ވީަކލުން  ބައެއް 

ފާހަގަކުރައްވަމުންނެވެ.

ކޯޓުތަކުގެ  ިދވިެހރާއްޖޭގެ    

މާއްދާގިައ  ވަނަ   69 ޤާނޫނުގެ 

“ޤާނޫނުއާަސީސ އިާއ ިމޤާނޫނުން 

ކަނޑައަޅާފިައވާ  ކޯޓުތަކަށް 

ިއތުރުން،  ގެ  ިއޚިްތާޞްޞ 

ތަކުގިައ  ޙާލަތް  އަންނިަނިވ 

ިންސބަތަށް  އެކަންކަމާގުޅޭ 

ވްެސ  ިއޚިްތާޞްޞ  ަސރަޙައީްދ 

ވެއެވެ.”  ިލިބގެން  އެކޯޓަކަށް 

ބަޔާންވެފިައ  ިމފަދިައން  

އޮތުމާއެކު  ިމމާއްދާގެ )ހ( ގިައ 

ފަރާތުގެ  ދަޢުވިާލބޭ  “އެކޯޓީަކ 

ދިާއީމ އެޑްރްެސ ހުންނަ ދިާއރާގެ 

ކުރެއެވެ.  ލިާޒމު  ކޯޓަކަށްވުން.” 

ިމގޮތުން ބަލިާއރު ރީައްސ މުޙައްމަދު 

އެޑްރެހީަކ  ދިާއީމ  ނީަޝދުގެ 

ކެނީެރގެއެވެ. އެހެންކަމުން  ގަލޮޅު 

ގަލޮޅު ކެނީެރގޭގެ ރިަޖްސޓީްރގިައ 

ޖިެހފިައވާ ީމހެއްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ 

ކުރެވީޭނ މާލޭގިައ ހިުރ ްސީޕިރއާ 

ިގނަބަޔަކު  ކަމަށް  ކޯޓެއްގިައ 

ގެންދީަނ ގަބޫލުކުރަމުންނެވެ.

ކޯޓީަކ  ހުށަހެޅޭ    މައަްސލައެއް 

ިލބޭ  ދައުވާ  މައަްސލައެއްގިައ  އެ 

ފަރާތްތަކުގެ ދިާއީމ އެޑްރްެސ ިހމެނޭ 

ދިާއރާގެ ކޯޓެއް ނަމަ އެ މައަްސލަ 

އެ ކޯޓަށް ބެލޭނެ ކަމަށް ކޯޓުތަކުގެ 

ބަޔާންކޮށްފިައވާ  ގާނޫނުގިައ 

ހިައކޯޓުން  ކީުރގިައ  ީމގެ  ކަމަށް 

އެކޯޓްގެ  ިނންމެވުމީަކ  ިނންމިެވ 

ިނންމިެވ  ަޞއްޙަކަމިާއމެދު 

ވީަނ  ިނންމެވުމެއްނޫންކަމުގިައ 

އަބްދުهللا  އިަދ  ބެލިެވފައެވެ. 

މައަްސލިައގިައ  ބަންދުކިުރ  ގީާޒ 

ދިާއީމ  ފަރާތްތަކުގެ  ިލބޭ  ދައުވާ 

ކޯޓު  ހުޅުމާލޭ  އެޑްރްެސތަކީަކ 

ިހމެނޭ ދިާއރާގެ ކޯޓެއް ކަން ވްެސ 

އޭރު  ފަނިޑޔާރުން  ކޯޓުގެ  ހިައ 

ކޯޓްގެ  ހުޅުމާލޭ  ފާހަގަކުރެއިްވ 

ބައްލަވާފައެއް  ަޞއްހަކަމާމެދު 

ނޫނެވެ.

ފަނިޑޔާރުން އޭރު     ހިައކޯޓް 

އަބްދުهللا  ގޮތުގިައ  ފާހަގަކުރެއިްވ 


