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ރިމިނަލް ކޯޓު ކް  

  މާލެ   
                                                                  ދިވެހިރާއްޖެ 

  
   2013 - އަހަރީ ބަޔާން 

  :ފެށުން
 

އަިދ . ދެއްވި ގިނަގުނަ ނިޢުމަތްތަކަށް ޝުުކރުކުރަން އެކަލާނގެ. ޙަމްދުުކރަން އަށްهللاނިޢުމަތްތަކުގެވެރި 

މިއުންމަތަށް ކައުކުރެއްވި މާތްނަބިއްޔާ . ދަންނަވަން އެނިޢުމަތްތައް އިތުރުކޮށްދެއްުވން އެދި އެކަލާނގެ ހަޟުރަތުގައި ދުޢާ 

އަދި މިޞަލަވާތާއި . ށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމާއި ބަރަކާތް ލެއްވުންއެދި ދުޢާކުރަންއަލައިހި ވަސައްލަމައަهللا މުޙައްމަދު ޞައްލަ

  ! ސަލާމުގައި އެކަލޭގެފާނުގެ އާލު އަޞްހާބުން ޝާމިލުކުރަން

  
  :ޢިއްޒަތްތެރި ޝަރަފުވެރި މެހެމާން 

ނޑިޔާރުންގެ ޖަމްޢިއްޔާގެ ރައީސް މިނަލް ކޯޓުގެ ކުރި. ޖުވައިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ މުޙަންމަދު ނަޢީމް، ދިވެހި ފަ

އިސްޤާީޟކަން ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މިރެޭގ މިޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި ޖިނާއީ ކޯުޓެގ 

ނޑިޔާރު ޢަބްދު  މިހާރުގެ ، ޢަރީފް، ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ކުރީގެ ާޤޟީهللا ކުރީގެ އިސްާޤޟީ އަދި ސްޕްރީމުކޯޓުގެ ފަ

. ލޮބުވެތި މުވައްޒަފުން  ،ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ޤާޟީންނާއި ވެރިންނާއި. ސިންޙުތާޒު މުޕްރޮިސކިއުޓަރެޖނެރަލް ުމހު

ނޑުމެންގެ ލޮބުވެތި އަޚުން   . ދިވެހިރާއްޖޭގެ ީމޑިއާގައި މަސައްކަތްުކރައްވާ އަުޅގަ

  
  :ވަބަރަކާތުهللا އައްސަލާމު އަލައިކުމް ވަރަހުމަތު 

ފާހަގަކުރަމުން މިގެންދަނީ ވަރަށް ުމހިންމު އަދި ވަރަށް މަތިވެރި  ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ އަހަީރ ދުވަސް! އާދެ

އެއީ ދިވެހިޖުމްހޫރިއްޔާގެ ާޤނޫނު އަސާސީއާއި ޤާނޫނުގައި ވާގޮތުގެމަތިން ކޯޓާއި މަތިކެުރވިފައިވާ ޤާނޫނީ . މަޤުޞަެދއްގައި

ތް މިންވަރު ބަލައި ވަޒަންކޮށް މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރެވެުމންދާ މިންވަރާއި، އެމަސްއޫލިއްޔަތު އަދާނުކުރެވި އޮ

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު ލިބިދީފައިވާ . އަނެކުންނަށްވެސް އެކަން ހިއްސާ ކޮށްދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި

ހަަމހަމަކަމާއި . ދުވަސްވަރެއްގަިއ ރަސްމީ ސިފައެއްގައި މިކަން ހާމަކޮށް ޢާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާނު ކުރުުމގެ ބޭނުމުގައި

. މަކަމާެއކުގައި ޤާނޫނީ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރެޭވ މިންވަރު ޢާންމުކޮށް އެންމެންނަށް ބުނެދީ ކިޔައިދީ ހެދުމުގެ ބޭނުމުގައިހާ

ވާދަވެރި މާަހއުލެއްގައި މަސައްކަތް ުކާރއިރު، ފާޑުކިުއންތަކާއި ގޮްނޖެހުންތަކާއި ކުރިމަތިވާނެކަްނ ޤަބޫލުކޮށް 

ކޯޓު ތަރައްޤީކޮށް ކުރިެއުރވުމަށް އެންމެ . ށް ފުރުޞަތު ޯހދައި ދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި ފާޑުކިއުންތެރިންނަށް ފާޑުކިއުމަ

ކުރިމަގު ބިނާކޮށް އިސްލާހުކޮށް ރަގަޅު ކުެރވޭނީ ފާޑުކިޔާ މީހުންގެ އަޑު . ބޮޑުއެހީތެރިކަމެއްދޭ އެއްބަޔަކީ ފާޑު ކިއުންތެރިން

  !ކިޔާ އެފަރާތްތަަކށް ޝުކުރު ދަންނަވަންހަބާނިވި ފާޑުކިއުންތަކަށް މަރުއެކަމަށްޓަކައި ބިނާކުރަ ، އަހައިގެންކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީ

  !ހާޟިރުވެ ވަޑައިގެން ތިއްބެވި އެންމެހައި ޢިއްޒަތްތެރިްނ! ޢިއްޒަތްތެރި ޝަރަފުވެރި މެހާުމން
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  ތަޢާރަފް 

ކުޑަކުދިންކަމަްށ ގައި ) ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ާޤނޫނު( 2010/22ކުރިމިނަލް ކޯަޓކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ބުނާ ކުދިން ކުރާ ކުށްކުށުގެ މައްސަލަތައް ފިޔަވައި، މީހުންކުރާ ޖިނާއީ ުކށްކުށުގެ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އެހެން 

  .ޤާނޫނަކުން އިސްތިސްނާކޮށްފައިނުވާ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވާ ސުޕީރިއަރ ކޯޓެއް

 

  ::މިޝަން މިޝަން   ކޯޓުގެ ވިޝަންއާއިކޯޓުގެ ވިޝަންއާއި

  ::ން ން ވިޝަ ވިޝަ 

ދިވެހި ޖުމްޫހރިއްޔާގެ ޤާޫނނު އަސާީސާއއި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެހި 

މުސްތަޤިއްލުކަމާއި މިނިވަންކަމާއެކު ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް އަވަހަށް ނިންމައި ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ލިބިފައިވާ 

 .ކޯޓަކަށް ހެދުން

  

  ::މިޝަން މިޝަން 

އިސްލާމީ ޝީަރޢަތާއި، ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް 

 . ބަލައި ނިންމުން

  :ކޯޓު ހިންގުން 

ނޑު ސިޔާސަތަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްޫހރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާީސ ނަގަހައްޓައި  ކޯޓު ހިންގުމުގެ މައިގަ

ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކޯޓަށް ހުށަހެޭޅ މައްސަލަތައް  ،އިދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްުކރުމާ

 ޢަދުލުވެރިކަމާއި ހާމަކަމާއި ހަމަަހމަކަމާއިއެކުގައި ވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެހި ތަޢައްޞުބުން އެއްކިބާވެތިބެ އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްގެ

މުޖުތަމަޢުގެ ޙައްޤުތައް ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނު ތަންދޭ އެންމެ އަމިއްލަ ފަރުދުންނާއި  ،ތެރޭގައި ހިންގާ ނިންމުމާއި 

ފުޅާމިނެއްގައި ރައްކާކޮށްދިނުމަށް ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން ކުރަންޖެހިއްޖެ ކޮންމެކަމެއް އިޚުލާސްތެރިކަމާއި ތެދުވެރިކަމާއިެއުކ 

  .ކުރަމުން ގެންދިއުން

 

  :ތަފްޞީލް ވަނަ އަހަރު މަސައްކަތް ހިނގާފައިވާގޮތުގެ  2013

ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްގެން ހާޟުިރކުރެވުުނ  ،ޟިއްޔާއާއިޤަ 1546ވަނައަހަރު  2013ފާއިތުވެދިޔަ 

މީހުންގެ މައްސަލައާއި، ދައުލަތުގެ ކަމާއިބެޭހ އެކިއެކި އިދާާރތަކުން ބަލަމުންދާ ޖިނާއީ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން  11269

ޖުމްލަ  ،މައްސަލައާއިއެކު 03ނޫނާއި ޚިލާފަށް ހައްޔަރު ކުިރކަމަށްބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ ކޯޓުއަމުާރއި ޤާ 3141ށަހަޅާފައިވާ ހު

  . މައްސަލަ ނިންމާފައިވާނެ 13724ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން . މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހެޅިަފއިވޭ 15959

މިއަހަރުގެ ޯއގަސްުޓގެ މަހުގެ . އްސަލަ ހުރިނަމަވެސްމަ 2232ވަނައަހަރު ނިމުނުއިރު ނުނިމި ބާކީ  2013

މިއީ ފާއިތުވި އަހަރުތަކާިއ . މައްސަލައަށް ވުރެ މަދު ޢަދަދެއްގެ މައްސަލަކަން ފާހަގަކުރަން 1500ނިޔަލަށް ކޯޓުގައިހުރީ 

ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ  ިއން ފެށިގެން 2014ސެޕްޓެމްބަރ  01. އަޅައިބަލާއިރު ހޯދާފައިވާ ކުިރއެރުމެއްކަމުގަިއ ދަންނަވަން

 2014 ،މަްއސަލައަށްވުރެ މުަދނޫން ޢަދަދަަކށް އަހަރުގެ ނިޔަލަށް މައްސަލަ ނިންމުގު ޓާގެޓެއް 100ކޮންމެ ޤާޟީ އަކު  

ނޑައެޅި 19ވަނަ އަހަރުގެ ގާޟީންގެ މަޖިލީހުގެ  އެއަމާޒަށް ވާޞިލުވުމަށް ކޯޓުގެ ހުރިހާ ، ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ކަ
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ނޑައެޅިފައިވާ ޓާގެޓުގެ . ތް ުކަރމުންޤާޟީންދަނީ މަސައްކަ އިންސައްތަ އަށްވުރެ މަތިން ބައެއް ޤާޟީން  50ކަ

  . މިހާރުވެސްވަނީ ހާޞިލުކޮށްފައި

 ،މުވައްޒަފުންނަށް  ،މިފުރުޞަތުގައި މިނަތީޖާ ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސެކްޝަންތަކުގެ ޤާޟީންނާއި

  .އިޚްލާޞްތެރިކާަމއެކު ޝުުކރު ަދންނަވަން

  

   

  .ތުގައި ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހުންގެ ބަންދާއި މެދުގައި ގޮތެއް ނިންމުން ކުށުގެ ތުހުމަ 

ގައި ތަޞްދީޤު ކުރެުވނު ޤާނޫނުއަސާސީ ތަސްދީޤު ކުރުމުންނާއި އަދި ޤާނޫނުއަސާސީ  2008އޯގަސްޓް  07

ގެ ބަންދާއިމެދުގައި ގޮތެއް ތަސްދީޤުުކރުމުެގ ކުރިން ކޯޓުންކުރަމުން އައި އެއްކަމަކީ ކުށުެގ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުުކރެވޭ މީުހން

ގައި ތަސްދީުޤކުރެވުނު  2008އޯގަސްޓް  07މިމަސައްކަތަށް އިންޤިލާބީ ބޮޑުބަދަލެއް ގެނުވީ،  . ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް

ޤާނޫނު އަސާސީން ޖިނާއީ އަދުލުގެ ނިޒާމަށްގެނައި ބަދަލާއެކު ކޯޓުގެ މަސައްކަތް އެތައް ގުނައަކަށް . އައު ޤާނޫނު އަސާސީ

ނަތީޖާއަކަށްވެގެން ދިޔައީ ރަސްމީބަންދު ދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރު ބަންދު ުދވަސްތަކާއި ަރސްމީގަޑިގައިއާއި . ވެގެންދިޔައިތުރު

  . ނުރަސްމީގަޑީގައި އަދި ރޭގަޑުގެ ވަގުތުތަކުގައި ކުރިމިނަލް ކޯޓު ހުޅުވައިގެން މަަސއްކަތް ކުރަންޖެހުން

ނޑު ގަޑީ ކުރިމިނަްލ ކޯޓު  ގައި މަސައްކަތް ކުރާކަމަށް ދެކެުވމުންދިޔަ ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިުރ ހުޅުވައިގެން ރޭގަ

  . ކޮންމެެވސްވަަރކަށް ސާފުވެދާނެކަމަށް ހީކުރަންމަސައްކަތް ުކަރންޖެހުނު ސަބަބު މިހާރު 

ވަނަ އަހަރީަކ، ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔުަރކޮށްގެން ބަންދާއިމެދުގައި ގޮތެއް ނިންމުމަށް  2013ފާއިތުވެދިޔަ 

  .މީހުން ހާޟިުރޮކށްފައިވޭ 11262ފާއިތުވި އަހަރު  . އެންމެގިނަ ޢަދަދަކަށް މީހުން ހިާޟުރކުރި އަަހރު 

ދުވާލެއްގެ . މައްސަލަ 1877ޟިައކަށް ޤާޟިންނަށް ބަލާއިރު ޤާ ރަންތިބީ އެއީ އެދުވަސްވަރު މަސައްކަތް ކު

ުމން ގެންގޮސްފައިވަނީ ކޯޓަށްހުށަހެޅޭ ޖިނާއީ ޟިން މިމަސައްކަތް ކުރަ ޤާކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ . މައްސަލަ 30މައްޗަށް 

މެންދުރުފަހުގެ ވަގުތުތަކާއި ރޭގަޑުގެ ވަގުތުތަކާއި ރަސްީމ  ،ހެދުނު ދަންފަޅީގައި ބެލުމަށްފަހު ،މައްސަލަތަކުގެ ދައުވާތައް

  . ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ސަުރކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކުަގއި މަސައްކަތް ކޮށްގެން

  . ބަލިކަމެއްނެތި ކޮށްދެއްވި ޤާޟީންނަށާއި، މުވައްޒަފުންނަށް ުޝކުރު ދަންނަވަންމިބުރަމަސައްކަްތ ވަރު

  

  :ގާނޫނާއި ޚިލާފަށް ހައްޔަރު ކުރިކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް

ފާ ހައްޔަރު ނުކުރެޭވނެކަމަށް ނޫނުގައިވާގޮތުގެ މަތިންމެނުވީ އެއްވެސް މީހެއްގެ ގަޔަށް އަތްލައި ހި ޤާ

ޤާނޫނީ އިމުން ބޭރުން ކަންކަން ިހނގަމުން ދިއުމުގެ  ،އި ވަރަށްސާފު ބަހުން ބުނެފައިވީ ނަމަވެސްނޫނުއަސާސީގަޤާ

ކަންކަން ހުއްޓުމަކަށް ގެނައުމަށްޓަކައި ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށް ހައްޔަރު ުކިރކަމަށް ބުނެ ކުރިމިނަލް ކޯޓަށް ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން، އެ

 ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށް ހައްޔަރު ުކރިކަމަށް ބުނެ ކުރިމިނަލް ކޯޓަށް މައްސަލަ . ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވުނު މައްސަލަ 

ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށް ހައްޔަރު  .މައްސަލައެއް މިއަދާއިހަމައަށް ހުށަހެޅިފައިވޭ 22ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވައިލުމުން، ތަފާތު 

އިވާ ރަ ނާއިބުކަން ކުރައްވާފަހުށަހަޅާފައިވަނީ ކުރީގެ ބަންޑާކުރިކަމަށް ބުނެ އެންމެ ފުރަތަމަ ުކރިމިނަލްކޯޓަށް މައްސަލައެއް 

. ހަސަން ސައީދުއާއި ދެބޭފުޅުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ދެމައްސަލަ. ޑރ ،ނޫނީ ވަކީލުންކަމަށްވާ ޢާއިޝަތު ޢާޒިމާ ޝުކޫރާއިޤާ

ލީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާމިގި ،ޔާމީނާއިهللا އެއީ މިހާރުގެ ރަީއސުްލ ޖުމޫްހރިއްޔާ ޢަބުދު

ވަނަ ދުވަހު ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށް ހައްޔަރު ކުރިކަމަށް ބުނެ  26ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ  2010ޤާސިމް އިބްރާީހމް 

އެއީ ބަންދުލަދޭޝްގެ ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ . މައްސަލައެއް 3ފާއިތުވެ ދިޔަ އަހަރު ހުށަހެޅިފައިވަނީ . ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ
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ސައްބިރުފަީކުރ މަސައްކަތުްކާރ ކުންފުނީގެ ، ސައްބިރުފަކީރު ޤަނޫނާއި ޚިލާފަށް އިމިގުރޭޝަނުގައި ބަންދުކޮށްފައި ވާކަމަށް ބުނެ

މިރާން ޙަސަން މާހިދު ހުށަހަޅާަފއިވާ މައްސަލައަކާއި، ފިލިޕް . ގ/ ފަރާތުން އެކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މާލެ 

ނަސްފަރު ޢަރީފް އަޙްމަދު / ދަރަވަންދޫ . ޑުންގެ ރައްޔިތެއްގެ ފަރާތުން އޭނާގެ ޤާނޫނީ ވަކީލު ބއިއުޖެން ޕެޓްރޭ ކިޔާ ސްވި

ވައިޓްރޯސް ޢަބުދުލްމަޖީދު / އިނގުރައިދޫ . މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްާއއި ދެކޮޅަށް ހުަށހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކާއި، ރ

 ،ނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހިބިލިޓޭޝަނުގައި ބަންދުކޮށްފައިވާ ަކމަށް ބުނެއަބޫބަކުރު ޤާނޫނާއި ިޚލާފަށް ޑިޕާރޓު މަންޓް އޮފް ޕެ

ނޑުއެއްބަފާ ކޮއްކޮ ޢަބުދުލްހާދީ އަބޫބަކުރު ހުށަަހާޅފައިވާ މައްސަލަ   . އޭނާގެ އެއްބަ

  .މައްސަލަތައް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން  ދައުލަތާއި ދެކޮޅަށް ވަކާލާތުކޮށް ކާމިޔާބު ޯހދާފައިވާކަން ފާހަގަކުރަން

  

  :ޟިއްޔާ ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓްޤަ

ގައި ) ނ(ވަނަ މާއްދާގެ  42ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކޯޓުތަކާއިބެޭހ ޤާނޫނުގެ  2010/22ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ދުވަހު ގެތެރޭގައި އެމައްސަލައެއް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓުކަމުގެ  14މައްސަލައެއް ނިމޭ ދުވަހުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން 

ޤާނޫނުގައި ވާގޮތުގެމަތިން  ،ފަރާތްތަކަށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމު އެކޯޓުަކން ހަމަޖައްސަންވާނެ ކަމަށް ބުނެފައިވާތީމަސްލަޙަތު އޮތް 

އެގޮތުން ޝަރީއަތްކުރާ ސެކުޝަންަތކުގެ މަސައްކަތް . ރިޕޯޓުތައް ނިންމުމަށް ކޯޓުންދަނީ ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން

ަރޖިސްޓްރާއަށް ކޮންމެ މަހަކު ހުށަެހޅުމާއި، ރިޕޯޓުގައިވާ ކަންކަމުގެ މަްއޗަށް ބަލައި  ހިނގާފައިވާގޮތުގެ ރިޕޯޓެއް ކޯޓުގެ

ޟީންގެ ަސމާލުކަމަށް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތްދަނީ ޤާއަެކމެއް މައްސަލަ ބަލައި  ،ސަމާލުކަމަށް ގެންނަންޖެހޭ ކަމެއް އޮތްނަމަ

  . ގެ ރިޕޯޓު ނިންމުމަށްފަހު، ޙުކުްމކުުރމުގެ އާދަ ފެތުރިގެން ދިއުންނަތީޖާއަކަށްވެގެން ދިޔައީ ޤަޟިއްޔާ ނިމުނުގޮތު. ކުރެވެމުން

ނިޑޔާރުންގެ ގާނޫނާއި ކޯޓުތަކާއި ބެހޭ  ކޯޓުގެ މަސައްަކތް އެންމެ އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ކުރިއަށްގެންދެޭވނީ ފަ

  .ގަޅުުކރެވިގެންހަވާލުވެފައިވާ މުއައްސަސާތަކުގެ ދައުރު މިާހރަށްވުރެ ރަ  ،ގާނޫނުގައި ހުރިކަންކަން ކުރުމަށް

ރިޕޯޓަށްއެދި . ފަރާތަކުން 1095ވަނަ އަހަރު ރިޕޯޓު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވަނީ   2013ފާއިތުވެދިޔަ 

ރިޕޯޓަކީ ބަލައި ނައުމުގެ  67ބާކީ ދޫނުކުރެވުިހރި . ފަރާތަކަށްވަނީ ރިޕޯޓު ދޫކުެރވިފައި 1028ހުށަހެޅި މީހުންގެ ތެރެއިން 

  . ރިޕޯޓު ސަބަބުން ދޫނުކުރެވި ހުރި 

ޤަޟިއްޔާ ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓު ކަމުގެ މަްސލަޙަތު އޮތް ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތްކުރެއްިވ 

     .ކޮށްދެއްވާފައިވާ ޚިދުމަތުގެ އަގުވަޒަންކޮށް ޝުކުރުދަންނަވަން ،މުވައްޒަފުންނަށް 

  

  :ކުށުގެ ރިކޯޑު ސާފުކޮށްދިނުން 

ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި މަތިކުރެވިފައިވާ ކަންކަމުެގ ތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ުކށުގެ ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުމާއި 

ގެ ރިކޯޑު ސާފުކޮށްދިނުމަކީ ކޯޓާއި މަތިކުރެވިފައާިވ ކަމެއްކަމުގަިއ ވީނަމަެވްސ، ކުށު. ސާފުކޮށްދިނުން ހިމެނޭކުށުގެެރކޯޑު 

ރޭޝަން މެދުެވރިކޮށް ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރުމުގެ މަަސއްކަތް ުކރުމުެގ ޑިޕާޓުމަންޓު އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓް 

ނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި ރެކޯޑު ސާފުކޮށްދެވެމުން ނުދާކަމުގެ ޝަކުވާ ލިބެންފެށުމުން، ެރޯކޑު  ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ކަ

މިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅަމުންދިޔަ ދިޔުްނ ސާފުކުރުމަށް ޑިޕާޓުމަންޓު އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން މެދުވެރިކޮްށ ުކރި

ނަތީޖާއަކަށް . ނިމުމަކަށް ގެނެސް، ކުށުގެ ރިކޯޑު ސާފުކޮށްދިނުމަށް ކުރިމިނަލަކޯޓަށް ހުށަހެޭޅނެ އިންތިޒާމަތައް ހަމަޖެއްސުނު 

މާއެުކގައި ދުވަހުން ވެގެން ދިޔައީ ރެކޯޑުސާފުކުރުުމގައި ކުރިމަތިވަމުންދިޔަ ކަްނަކމުގެ ޝަކުވާ ނިމުމަކަށްއައިސް ފަސޭހަކަ

  .ދުވަހަށް ރިކޯޑު ސާފުކުރެވޭނެ މަގު ތަނަވަސްވެގެން ދިއުން
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 ،އެގޮތުން. ވަނައަހަރަށް ބަލާއިރު ގިނައަދަދެއްގެ ރެކޯޑުތައްކެއް ސާފުކޮށްދެވުނު 2013ފާއިތުވެ ދިޔަ   

މަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތައް ރެކޯޑު ާސފުކޮށް ދިނުމުގައި ކޯޓަށް ކުރި . މީހެއްގެ ރެކޯޑު ސާފުކޮށްދެވިފައިވޭ 24255

މަސައްކަތުގެ . ނިމުމަކަށްގެނެސް ފަސޭހަ ކަމާއެކުގައި ެރކޯޑު ސާފުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު މިހާރުވަނީ ކޯޓުގައި ގާއިމުކުރެވިފައި

. ގޮސްފައިކުށުގެރިކޯޑު ސާފުކުރުމަށް މަސްެދމަސް ނެގިޒަމާން މިހާރުވަނީ މާޒީވެ. ސްޕީޑުވަނީ އެތައްގުނައެއް އަވަސްކުރެވިފައި

ސިކުންތަކުން މީހެއްގެ ރިކޯޑު ސާފުކުރޭެވ މިންވަރަށް ކުށުގެ ރިކޯޑުސާފުޮކށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް މިވަނީ  15ކޮންމެ 

ނޑައަޅާފައިވާ އަމާޒު  3އެއީ މީގެ . ކުރިއަށްގެން ދެވިފައި . އެމާޒަށް މިވަނީ ވާސިލުވެވިފައި.އަހަރުކުރިން ޯކޓުން ކަ

ނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގަ އި ރެކޯޑުސާފުނުވެގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރު ޝަކުވާ ކޮށްފައި ނުވާކަން ކަ

  . ފާހަގަކުރަން

ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކޮށްދިނުމުެގ މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވައި އެހީތެރިވެދެއްވި އެންމެހައި ލޮބުވެތި މުވައްޒަފުންނަށް 

  .މިފުރުސަތުގައި ޝުުކރު ދަންނަވަން

 

  :ފިޒުކުރުންހުކުމް ތަން 

ކުރިމިނަލްކޯޓުންކުރާ ހުކުމްތަކުެގ ތެރެއިން ހައްދުޖެހުމާއި ތަޢުޒީރުުކރުމަށް ކޯޓުންކުރާ ުހކުމްތައް ތަންފީޒުކުާރ 

މިއަދު . ތަންފީޒު ނުކުރެވިހުރި ގިނައަދަދެއްގެ ހުކުމްތަްއ މިހާރުވަީނ ތަންފީޒުކޮށްނިމިފައި. ފަރާތަކީވެސްކޯޓު

  . ތެއްގެ މައްސަލަފަރާ 37ތަންފީޒުނުކުރެވިވަނީ 

އެމައްސަލަތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއްހުރަހަކީ ކަާމބެހޭ އިދާރާތަުކން ލިބެންޖެހޭ 

  .އެއްބާރުލުން ލިބުމުގައި ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިލާންޖެހުން

  

  :ރައްޔިތުންގެ އަޑުއަހާ ޝަކުވާބަލައި ޖަވާބު ދާރީވުން 

ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކާއިގުޅިގެންނާއި ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރު ކުރެވިފައިވާ ކުރިމިނަލަކޯޓަށް 

ޟީއާއި ބައްދަލުކޮށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭނެ ނިޒާމްެއ ޤާގުޅުންހުރި ކަންކަުމގައި  އިސް މީހުންގެފަރާތުންނާއި މިނޫންވެސް ކޯޓާއި

ރިމިނަލްކޯޓުން ގާއިމުކީުރ، ގާނޫނު އަސާސީއާއި ގާނޫނުން މިފަދަ ނިޒާމެއް ކު. ކުރިމިނަލްކޯޓުން ވަނީ ގާއިމުކޮށްފައި

ޝަކުާވ . ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދީފައިވާ ހައްގުތައް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުުމގެ ފުރުސަތު އިތުރަށް ފުޅާކޮށްދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި

ސަލަތައް ލަސްވެގެންނާއި،މައްސަލަތައް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމުން ފާއިތުވެ ދިޔައަހަުރ،ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައް

ލަސްކޮށްދިނުމަށާއި، ކުށުގެ ތުުހމަތުގައި ހައްޔަރު ކުރެވިފަިއވާ މީހުންގެ ބަންދަށް ލުއި ދިނުމަށް އެދިއާއި ފުރުންމަނާކޮށްފައިާވ  

 ،ހަދައި ދިނުމަށާއި އެކިއެކި މީސްީމހުން ފުރައިގެން ދިއުން މަނާކުރުމަށް ނެރެފައިވާ އަމުރުތަކަށް ލުއިދީ ފުރޭނެ ގޮތް

ހެޅިފައިނީ އެގޮތުން ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރު ހުށަ. ފުރީޒުކޮށްފައިވާ އެކައުންޓުތައް އަންފުރީޒުކޮށްދިނުމަށްއެދި ޝަކުާވ ހުށަހަޅާފައިވޭ

 ޟީއާއި ބައްދަލަކުރުުމގެ ޤާހެޅިފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިސްޟީގެ އެޕޮއިންޓް މަންޓަށްއެދި ހުށަޤާއިސް. ޝަކުވާއެއް 126

މީހަކު ާހޟީރުވެފައިވާ  101ފުރުސަތު އެދުނުފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން. ފުރުސަތު ދެވެންއޮތް އެންމެނަށްވަނީ އެފުރުސަތު ދީފައި

ރައްޔިތުންގެ އަޑުއަހާ ަޝކުވާބަލައި ޖަވާބު ދާރީވުުމގެ ކަންކަން . މީހަކުަވނީ ފުރުސަތު ދޫކޮށްލާފައި 25އިރު، އޭގެތެރެިއން 

  .ހުށަހަާޅ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު މަދުވެ ހުށަހެޅޭ ަޝކުވާތައް މަދުވެގެންދިޔަ ކުރަންފެށުމުން، ޝަކުވާ

ޟީގެ ސެކުރެ ޓެރީެއއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތް ކުރެއްވިނަމަވެސް އިދާރީ ކަްނކަމުގަިއ ޤާއިސް

ހިންގައި އެކަންކަުމެގ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުްނ، ރައްޔުިތންގެ ޝަކުވާބަލައި އަޑުއެހުމުގެ އިންތިޒާމްތައް ރާވައި 
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ޟީގެ ސެުކރެޓެރީ ަމރިޔަމް އާމާލު އަބުއްލަތީފު ޤާއިސް ،ބަލަހައްޓަމުން ގެންގޮސް ދެއްވާފައިވާތީ  ތަފާސްހިސާބުތައް 

  .ޝުކުުރދަންނަވަން ،ކޮށްދެއްވާފައިވާ ޚިދުމަގު އަގުވަޒަންކޮށް

  

  :ން ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުގައި ތިބޭ މީހުންގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓު 

ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުގައި ތިބޭމީހުން ަހއްޔަރުގައި ބައިތިއްބަނީ ކޯޓުގެ އަމުރެއްގެ ދަށުންކަމަށްވާތީ، 

 2އެގޮތުން ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ތިބޭ މީހުންގެ ތެރެއިން . ހައްޔަރުގައި ތިބޭމީހުންގެ ކަންކަން ކޯޓުންދަނީ ބަލަހައްޓަމުން

ހުގީގު ނުނިމޭ ނުވަތަ އެމުއްދަތުގައި ދައުވާ ނޫފުލޭ މީހުންގެ މައްސަލަތަކާއިގުޅިގެން މަސްދުވަސްވާއިރު އެމީހެއްގެ ތަ

ތަހުގީގުކުރާ ފަރާތާއި ދައުވާކުރާފަރާތް ހާޟިރުކޮށް މައްސަލަ ލަސްވާސަބަބު އޮޅުން ފިލުވައި، ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުގައި 

ކުުށގެތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުެރވޭ މީހުންގެ ަކންކަން ކޯޓުްނ . ވޭހުންނަމީހާގެ ހައްގުތައް ހިމާޔަތްކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރެ

މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ  ކުށުގެތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުގައި ތިބޭމީހުންގެ. އަންނަނިވިކަންކަން ފާހަގަކުރެވޭ ،ބަލަމުންދާއިރު

ނޑައެ ޅެންދެން ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ކޯޓުތަކުން މައްސަލައިގެ ތަހިގީގު މަރުހަލާ ނުނިމެނިސް ޝަރީޢަތުން ގޮތެއް ކަ

ނިންމަމުންގެންދާކަމާއި، މިކަުމގެ ސަބަބުން ބަންދުގައި ހުންނަމީހާގެ ހައްގުތަކަށް އުނިކަން ލިބެމުންދާކަާމއި، ކުށުގެ 

ލައި ކުށުގެ މަސްދުވަާހއި ދެމެދުގެ މުއްދަތެއް ދައުވާ އުފުލުމަކާއިނު 24ގަޑިއިރާއި  24ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރެވި 

  . ތުހުމަތުގައި  ބަންދުގައި ހުންނަކަން

  :ކުރެވުނު ޚާއްސަ މަސައްކަތްތައް 

ކޯޓުގެ ކަންކަްނ ހަމަމަގަށްއަޅުވާ ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު މަތިކޮށް ފަސޭހަކަމާއި އަވަސްކަާމއެކުގިައ 

އި ހުރަސްތައް ދެނެގަނެ އެއްދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަްށ ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި ކުރިމަތިވާ ދަތިތަކާ

 ،ކަންކަން އިްސލާހުކުރުމަށް ކުރެވެމުންދާ  ަކންކަމުގެ ތެރެއިން، ޒަމާންތަކެއްވަންދެން ހަރުތަކުގައި ޖަހާފައިވާފައިލްތަކާއި

އި އިލެކު ޓްރޯނިކު ލިޔެކިއުންތަކަކަްށ މާޒީގެތެރެއަށްގޮސް ގެއްލިފައިވާ އެކިއެކި އިާދީރލިއުންތައް ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކުގެ އެހީގަ

. ކޯޓުގެ އެންމެހައި ލިޔެކިުއންތައް މިހާރުިމވަނީ އިލެކްޓރޯނިކު ވަސީލަތްތަކުގައި ރަްއާކތެރިުކރެވިފައި. ބަދަލުކުރެވުނު

  . ބެލޭނެ އަދި އަދި ބެލެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެހި ފައި އަދިފަސޭހަ ކަމާއެކުގައި

އިލްތަކާއި އިދީާރ ލިއުންތައް ސްކޭންކުރުމުގެ ބުރަމަސައްކަތްތައް ކޮށްދެއްވި މުވައްޒަފުންގެ މިފުރުސަތުގައި ފަ

  .އިޚުލާސްތެރި ޚިދަުމތުގެ އަގު ވަޒަންކޮށް އެފަރާތްތަކަށް ޝުުކރު ދަންނަވަން

ންކަމަށް މިދިރާސަާގއި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަ. ވަނައަހަރު ދިރާސާއެއް ހެުދނު 2009ކޯޓުގެ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް 

ފަސްމިލިއަން އެއްލައްކަ ސާޅީސް ނުވަާހސް ހަސަތޭކަ (ރ -/5,149,640ލިބެންޖެހޭ  ފައާިސގެ ތެރެއިން ، ބަލާއިރު

އަހުަރކަމަށްވާ  ހާލަތުދެނެގަތުމުގެ ދިރާސާ ހެދިފައިވަނީ ކޯޓުގެ އުފެދުނު. ލިބިފައިނުވާކަން ފާހަގަކެުރުވނު) ސާޅީސް ރުފިޔާ

   .ވަނައަހަރުގެ ގިޔަލަށް 2009ފެށިގެން ވަނައަހަރުން  1997

ޓުގިައ ބުނެވިދިޔަ ފައިސާހޯދުމަށް ކޯޓުންމަސައްކަްތ ނުކުރާކަމަްށ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ އޯޑިޓު ރިޕޯ

ނޫނީ މަސްއޫލިއްޔަތަކަށް ޤާސައްކުރުަމީކ ކުރިމިނަލްކޯޓުގެ ނޫނުގައިވާގޮތުން މިފައިސާ ހޯދުމަށް މަޤާފަާހގަކުރަމުންާދތީ އާއި 

ދައުލަތަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާއަަކށްވެެގން ދިޔައީ . މިކަމަށް ދާއިމީ ހާއްލެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުނު ނުވާތި،

ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަކީ  ދައުލަތުގެ ކަމާއިބެހޭ އެހެން އިދާރާއަކުން ުކރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށްވާތީ، އެއިދާރާގެ ފަރާތުްނ 

  .މައްސައަށްވެސް މިހާރުމިވަނީ ދާއިމީ ހައްލެއްލިބިފައިމި . މިކަމާއި ހަވާލުވުން
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  :ހެކިންނަށް ބޭނުންވާނެ ހިމާޔަތާއި  ކުޑަކުދިންނަށް ރައްކާތެރިކަން ދީގެން ހެކިބަސްނެގުން 

މާޒީވެދިޔަ ދިގު ތާރީޚުގައި  ދިވެހިން ތަޖުރިބާކޮށްފައިނުވާ ހިތި ތަޖުރިބާތަކެއް ފަހުގެ ތާރީޚުގައިވަނީ 

ނުރައްކާތެރި މާރާމާރީ އާއި މަރުގެ މައްސަލަތާަކއި ޓެރަރިޒަމުގެ ކަްނކަން ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ފެތުރި . ތަޖުރިބާކުރަންޖެހިފައި

 ،ބިރުވެރިކަމާއި ނާންމާންކަން ރާއްޖޭގެ ކަންޮކޅުތަކުގައި ޢާންމުވެ، އަދުލު އިންސާފު ގާއިމުކުރުމަށް ހުރަސްއެޅި

ންވާ ހިސާބަށް ގައުމުގެ ހާލަތު ދިއުމުން، ހެކިަބސްދޭ ފަރާތްތަކަށް ރައްކާތެރިކަާމއި ހިމާޔަތް ހެކިބަްސދިނުމަށް ހެކިން ޖެހިލު

ާޖގައިގެ ގޮތުންނާއި ވަސީލަތުގެ ގޮތުން ތަނަވަސްކަމެއް ލިބިފައިނުވާ ކޯޓެއްގަިއ . ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރަންޖެހުނު

ސައިކޮޓަރިއާއި ޝަރީޢަތްކުރާ ކޮޓަރިތަކަްށ ހެކިން  ،އެދެންފެށުމުން  ކާކުކަން ނޭނގޭގޮތަށް ހެކިބަސް ނަގައިދިނުމަށް 

މުޅިންކާމިޔާުބ . ހެކިންނަށް ބޭނުންވާ ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިަކން ފޯރުކޮށްދެޭވތޯ މަސައްކަތް ކުރެވުނު ،ވައްދައިގެން

އި ވަގުތުން ވަގުތަށް ކުރެވެްނ ެހިކންނަށް ހިމާޔަތް ދިނުމުގަ ،މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި ގަބޫލު ނުކުރެވުނު ނަމަވެސް

ވަކިކަމެއް ނުވެގެން ނުވަތަ ވަކިވަސީލަތެއް ނެތިގެން ކަމެއް ނުކުރެވިގެން ުކިރމިނަލްކޯޓުން . ހުރިކަންކަން ދިޔައީކުރަމުން

ގޮތަކަށް ކޯޓުގެ ސިޔާސަތަކީ އެކަމެއް އެވަގަތެއްގައި ކުރެެވން އޮތް. ފަހަރެއްގައިވެސް ކުރަންޖެހޭ ަކމެއް ނުކޮށެއް ނޯންނާނެ

އެގޮތުން ކުިރމިނަލްކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގަިއ . ލިބިފައިވާ ވަސީލަތެއްގެ ބޭނުންކޮށްގެން ކުރަުމން ގެން ދިއުން 

ހެކިންނަށް ހިމާޔަތް . ސިއްރޮުކށްދިނުމަށް ދައުލަތުން އެދިފައިވާ ހެކިންނަށް ދެވެންއޮތް އެހީތެރިކަން ވަނީ ފޯރުކޮށްދެވިފައި

ކޯޓަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުން ނިމުމަކަށްގެން ހެކިންނަށް ބޭނުންވާ ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެިރަކން ދިނުމަށް  ދިނުމުގައި

ގެ ވާގިފުޅާލައިގެން  ކާކުކަން ނޭނގޭގޮތަށް ހެކިބަސް ނޭގޭނެ هللا .  ކޯޓުންުކރި މަސައްކަތް މިއަދު މިވަނީ ކާމިޔާބުކެުރވިފައި

  . ޑަކުދިންގެ ހެކިަބސް ނެގޭނެ އިންތިޒާމުތައް މިހާރު މިވަނީ ގާއިމުކުރެވިފައިއިންތިޒާމާއި، ޯކޓުން ބޭރުގައި ކު

  

  :ކޯޓުގެ ޤާޟީން

ޤާޟީ  -އެއީ އިސްޤާޟީ . ޤާޟިން 7ވަނައަހަރު ުކރިމިނަލްޯކޓުގައި މަސައަްކތް ކުރައްވާފައިވަނީ  2013

ޟީ އަޙުމަދު ޤާސިން އަދި ޙުޟީ މުހްތާޒު މުޤާ  -އިބުރާހީމް  ޟީ ސައީދުޤާ - ދީދީ هللا ޟީއަބުދުޤާ -ޒު ފަހުމީ މުހުތާ

  . ބުދުލް އަޒީޒުޢަސަމީރު 

އެީއ .އަުކ ކުިރމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟަިކމަށް އައްޔަންކުރެވުނުވަނައަހަރު ދެގާޟި 2013ފާއިތުވެދިޔަ 

އަތޮޅު ޖުޑިޝަލްދާއިރާގެ .ނ. ޖުޑިޝަލްދާއިރާގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަމުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ޤާޟީ ޝުޖާޢު އުސްމާނާއި.ގއ

  .ނަޝީދުهللا އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަމުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ޤާޟީ އަބުދު

ގާޟީކަުމގެ މަގާމަށް ހަމަޖެހުނު އިރު އެދެބޭފުޅުންނަށް މަސައްކަތްުކރެޭވނެ އިންތިޒާމް  ދެބޭފުޅަކު ،ހިތާމައަކީ

 9ޤާޟީން މަސައްކަތް ކުރަްއވާއިރު،  9ސަބަބަކީ ކުރިމިނަލްކޯޓުގައި މިވަގުތު . މިއަދާއި ހަމައަށްވެސް ހަމަޖެހިފައިނެތްކަން

  .  ކޮޓަރި 5ޤާޟިން ޝަރީޢަތްކުރަންުހރީ 

ޟިންނަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމިާއ ޤާއައްޔަން ކުރެވުމުގެ ކުރިން އެ ންއެހެންކަމުން ޤާޟީ

އެމީހުންނަށް ދޭންޖެހޭ މުސާަރއާއި އިނާޔަތް ދެވޭނެ އިންތިޒާމްތަކާއި މަސައްކަތް ުކރެވޭނެ މާހައުލެއް ގާއިމުވެފައިވާކަން 

  . ކަށަވަުރުކރަންޖެހޭ
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  :ޤާޟިންގެ މަސައްކަތް 

ޟިންގެ މަސައްކަތަށް ބަލާއިރު، ެއންމެ ޤާ 7ޯކޓުގައި މަސައްަކތްކުރެއްވި ނަލްވަނައަހަރު ުކރިމި 2013

ރަގަޅަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާ ނަތީޖާ ހޯދައިދީފައިާވ ޤާޟިންގެ ތެރެއިން ތިންބޭފުޅެއްގެ ނަން މިރޭ މިމަގާމުގައި ހުެރ 

  .ދަންނަވާލަންޖެހޭ

ޔާއި ކޯޓަށް ކުރިމަތިިވ އަދިކުރިމަިތކުރުިވ ނޫނީ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުަގއްޤާއެއީ ކޯޓުގެ 

ދެއްވާފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކުގައި ކެރިގެން ކުރިމަތިލައްވައި އެކަންކަން ހައްލުކުރުމުގައި އިޚްލާސްތެރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށް

ޟިންެގ ޤާއްވި ދެފާއިތުވެ ދިޔައަހަރު އެންމެގިނަ މައްސަލަތައް ނިންމަވައިދެދީދީ އާއި هللا ޟީ ޢަބުދުޤާކުރިމިނަލް ކޯުޓގެ 

  .ޟީ ސައީދުއިުބރާހީމްޤާބުދުލް އަޒިޒު އާއި ޢަދު ސަމީރު ޟީ އަޙުމަޤާގޮތުގައި ފާހަގަުކރެވޭ 

އަޒީޒުގެ މަސައްކަތަށް ބަލާއިރު، ކުރިމިަނލްކޯޓަށް ހުށަހެިޅފައިވާ ޖިނާއީ  ބުދުލްޢަޟީ އަޙުމަދު ސަމީރު ޤާ

މައްސަަލ  311ދު އިބުރާހީމުގެ މަސައްކަތަށް ބަލާއިރު، ޢީސަ ޟީޤާ. މައްސަލަ ނިންމާފައިވޭ 728ން ދައުވާތަކުގެތެރެއި 

  .ނިންމާފައިވޭ

ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހުންގެ ބަންދާއިމެދުގައި ގޮތެއްނިންމުމުގެ މަސައްކަތަށް ބަލާއިރު، 

ޟީ އަހުމަދު ސަީމުރ ޤާއާއި  ޟީ ސައީދު އިބުރާހީމްޤާއްވާފައިވާ ދެބޭފުޅުންނަކީވެސް  އެންމެރަގަޅަށް މަސައްކަތް ކޮށްދެ

 ބުދުލްޢަޟީ ަސމީރު ޤާ އްސަލަ ނިންމައި ދީފައިވާއިރު، މަ 2567ދު އިބުރާހީމްޢީޟީ ސަޤާ. ކަން ފާހަގަކުރެވޭއަޒީޒު ބުދުލްޢަ

  . މައްސަލަ ނިންމައި ދީފައިވޭ 2429އަޒީޒު 

ޟީ އަހުމަުދ ޤާއާއި  ދު އިބުރާހީމްޢީޟީ ސަޤާދީދީ އާއި هللا ޟީ އަބުދުޤާ އެކަމަށްޓަކައި މިފުރުސަތުގައި 

  . ފާަހގަކުަރންބުދުލް އަޒީޒުގެ ޚިދުމަތް ޝުކުރިެވރި ކަމާއެކުގައި ޢަސަމީރު 

  

  ޤާޟީންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް 

ނޑިޔާރުންނަށް ބަލާއިރު، ނުރައްކާތެރި ކުށެްވރިންނާއި ކޮންމެ ދުވަހަކު  ކޯޓުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަ

ޟީން ކަމާއިމެދަކު ހަގީގަތަްށ ޤާފައިވާ ބަޔަކީ ކުރިމިނަލްކޯޓުގެ ކުރިމަތިލާ އެމީހުންނާއި އެންމެގާތުން މުޢާމަލާތު ކުރަންޖެހި

  . ލޯބިކުރާ މީހަކު ދެބަހެއް ނުވާނެ

ޟިންާނއި އެއްހަމައަކުން މިންކުރަމުން ޤާން ކޯޓުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ޟިންނާއި އެހެޤާމިނަލަކޯޓުެގ ކުރި

ގަޑިއިުރ  24ޟީންފިޔަވައި  ޤާކުރިިމނަލްކޯޓުގެ . ހިތާމަކުރަންއެއްމިންގަޑަކުން ވަޒަނުްކރަމުން ގެންދާތީ އެކަމަށްޓަކައި 

ނޑުމެއް ނެތި  24ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޚިދުމަތް . ނޑިޔާރުންނެތްތޯތިބީ ޮކންކޯޓެއްގެ ފައުމީ ޚިދުމަތުގައި ދެމިޤަ ގަޑިއިރު މެދުކެ

ޟީންނަށް ދެވެންހުރި ޤާލިބެމުންދާތީ، ކޯޓުގެ ފަރާތުން  ޟިންގެ ފަރާތުންކޯޓަށް ޤާމިޚިދުމަތްތައް . މުން ގެންދެވޭފޯރުކޮށްދެ

ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް ފުޅާކޮށް އަދި. ހުރިހާ ޚިދުމަެތއް ފޯރުކޮށްދެވޭތޯ މިދަނީ މަސައްކަތް ކުަރމުން

ޟީންގެ އެއްބާރުލުމާއި ދައުލަތުގެ ކަމާއިބެހޭ އިދާރާތަކުެގ ޤާމިކަމުގައި . ސައްކަތްުކރަމުންަމ ތަރައްގީކުރުމަށް މިދަނީ

  . އެހީތެރިކަން ބޭނުންވޭ

ހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުމަށް މިފުރުސަތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުލުހުންގެ އިދާރާގެ ފަރާތުން ދެމުންގެންދާ އެ

  .ޝުުކރު ދަންނަވަން
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  ސެމިނަރ ،ޓުރެއިނިން، ވޯކުޝޮޕް

  : : ޤާޟީންޤާޟީން

އެފަދަ ފުރުސަތުތައް  ،ޟިންނާއި ވެރިންނާއި މުވައްޒަފުންނަކީ އިތުރު ތައުލީމާ ތަމްރީނު ބޭނުންވާ ބަޔަކަށްވާތީ ޤާކޯޓުގެ 

ވަނައަހަރު ހިންގާފައިވާ ހަރަކާތްތަކަށް ބަލާއިރު،އިތުރު ތައުލީމާއި  2013އެގޮތުން . ހޯދަިއދެވޭތޯ ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން

ހިއުމަން ރައިޓްސް "ޟީން ބައިވެރިވެފައިވާ ކަންކަމުގެތެރޭގައި ޤާން ފާއިތުވެ ދިޔައަހަރު ކޯޓުގެ ތަމްރީނު ހޯދުމުގެ ގޮތު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް ގައި  2013ޖޫން  08ގެ ނަމުގައި  " ންޑް ދަ ރޯލް އޮފް ޖަޖަސް އިން ހިއުމަން ރައިޓްސް އެ 

 -ދީދީ هللا ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ ޢަބްދު  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ޓްރޭނިންގ ރޫމްގައި ބޭއްވުނު ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާުމގައި

 .ޤާޟީ އަޙުމަދު ސަމީރު ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު ބައިވެރެިވ ވަޑައިގެންނެވި - ސިނު ޙްމު  ޤާޟީ މުޙްތާޒު - ޤާޟީ ސަޢީދު އިބްރާހީމް 

ޖުޑީޝަލް ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމް ފޯކަސިްނގ އޮން އެންޓި މަނީ ލޯންޑްރިންގ، "ސާކްގެ ޤައުމުަތކަށް އަމާޒުކޮށްގެން 

އަށް ބަނގްލަދޭޝްގެ ވެިރރަށް ޑާކާގައި  28އިން  26ގެ ނަމުގައި އޯގަސްޓް " ކޮމްބެޓިންގ ދަ ފައިނޭންސް އޮފް ޓެރަރިޒަމް

ާޤޟީ މުހްތާޒް  - ޤާޟީ ސަޢީދު އިބްރާހީމް  - މުޙައްމަދު هللا ބޭއްވުނު ޓްރޭނިންގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީ ޢަބްދު

  . މުޙްސިން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި

  

  ::ވެރިންވެރިން

އެގޮތުން ވެރިންގެ . ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގިފައިވޭވަނަ އަހަރުވެސް  2013ކުރިމިނަލްކޯޓުގެ ވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން 

ޓްރޭނިންގް ޕްރޮގްރާމެއްގައި ވެިރންގެ ތެރެއިން  03ގޮތުގައި މަސައްކަތުްކރައްވާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގުނު ތަފާތު 

  . ފަރާތަކަށް ތަމްރީން ހޯދައިދެވިފައިވޭ 05

  : : މުވައްޒަފުންމުވައްޒަފުން

. ޓްރޭނިންގް ޕްރޮގްރާމް ހިންގިފައިވޭ  11ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ތަފާތު  ވަނަ އަހަރު ކްރިމިނަލް 2013

  . މުވައްޒަފަކު ބައިވެރިވެ ތަމްރީން ހޯދާފައިވޭ 67މިޕްރޮގްރާމްތަކުަގއި ކޯޓުގެ 

  

  :ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުން 

ގަިއ ފެށިގެންދިަޔ މުވައްޒަފުންނާއެކު 50އެހީތެރިންނާއި އެކުޖުމްލަ  3ޟިންގެ ޤާޟިންނާއި ޤާ 4

މުވައްޒަފުން ތިބިނަމަވެސް އަަހުރ  93ވަނައަހަރު ފެށުނުއިރު  2013ޖިނާއީކޯޓުގެނަން ކުރިމިނަލްކޯޓުގެ ނަމަށް ބަދަލްވެ 

ނޑިޔާރުންނާއިއެކު ޖުމްލް  9މުވައްޒަފުންނާއި  96ނިމިގެން ދިޔަ އިރު، މުވައްޒަފަކު ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓަރީގައި  105ފަ

  . ރަންތިބިކަން ފާހަގަކު 

  

  :މުވައްޒަފުންނަށާއި ވަޒީފާތަކަށް ގެނެވުނުބަދަލްތަކާއި ކުރިއެރުންތައް 

މުވައްޒަފަކަށް މަގާމުގެ ކުރިެއރުން  18މުވައްޒަފުންނަށް ގެންވުނު ބަދަލްތަކާއި ކިުރެއރުން ތަކަށް ބަލާއިރު،

މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން  5.އުފެދިފައިވޭމަގާމެއް އަލަށް  19މަގާމެއް އުވާލައި  21އަދި . ހޯދަިއދެވިފައިވޭ

  .މުވައްޒަފުން 2މުވައްޒަފަކީ ވަގުތީގޮތުން ވަޒީފާއިން ވަކިކެުރވިފައިވާ  2ވިަކކުރެވިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިްނ 
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 :ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތައް 

   :ޖާގައިގެ މައްސަލަ

ކު މަސްައކަތްފެށި ޖިނާއީ ކޯޓުގެނަން މުވައްޒަފުންނާއި އެ  50ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިްނ،  18މީގެ 

ކުރިމިނަލްކޯޓުގެ ނަމަށް ބަދަލުވެ ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ދެގުނައަށް އިތުރުވެގެން ދިޔައިުރވެސް ހަމައެޖާަގއިގެ ތެރޭގައި 

 3ޟީންެގ ތެރެއިން ޤާ ކުރިމިނަލްކޯޓުގެ. މަސައްކަތް ކުަރންޖެހުމުން ކުރިމަތިނުވެނުދާނެ ކަންކަން މިހާުރދަނީ ކުރިމަތިަވމުން

ވަރަކަްށ  10ޟީއަކު ކޮްނމެ ދުވަހަކުވެްސ ޝަރީއަތް ހިންގާނެ ކޮޓަރިއެއްނެތިގެން އިންތިޒާރު ކުރަމުން ދާއިރު، ޤާ

  . މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލާތާއި އާލަތާއި ޖާގައިގެ މައްސަލަވަނީ ކިުރަމތިވެފައި

  .މައްސަލައަކީ ހައްލެއްނެއް މައްސަލައަކަށްވެ، ނިމުމެއްނެތް ވާހަކައަކަށް މިހާރުމިވަނީ ެވފައިޖާގައިގެ 

  

  : މައްސަލަތައް އަވަސް ކުރުމަށް ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތައް

އެޝަކުވާއެއްބަލައި  ،ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ އަކާއިގުޅިގެން އެއްވްެސ ފަރާތަކުން ޝަކުވާއެއް ހުށަހަަޅއިފިނަމަ 

އްޖެނަަމ، މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅި. އެކަމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ކޯޓުގެ އިދާރާއިންދަނީ އަޅަމުން

  . ޟީއަކަށް ދަންނަވާ ޝުަކވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މުހުތާދުތައް ދަންނަވަމުން ގެންދެވޭޤާއެމައްސަލައެއް ބަލާ 

ނޑިޔާރުންނާއި ބެހޭ ގާނޫނުގައި ބުނެފައިވާ މައްސަލަތައް އަވަ ސްކޮށް ރައްިޔތުން އެދޭ ހެޔޮބަދަލު ގެނައުމަށް ހަމައެކަނި ފަ

  . މިއަދުން މިއަދަށްވެސް މައްސަލައިގެ ބޮޑުބައެއް ހައްލުވެގެން ދާނެ ،އިޖުރާއާތުތައް ހިންގާނެ ފަރާތެއް ހަމަޖެހިއްޖެނަމަ 

  

  :ހަގަކުރެވޭ ކަންކަންޖިނާއީ މައްސަލަތައް ސާބިތުނުވުމުގައި ފާ 

ކުރިމިނަލްކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ ިޖނާއީ މައްސަލަތައް ސާބިތުނުވުމުގައި ގިނަގުނަ ކަންތައްތަކެއް ހިުރކަން 

ނޫނުން އަސާސީާއއި ޤާނޫނު ޤާ ޭއގެތެރޭގައި ހުށަހެޅޭ މްައސަލަތަކުގެ  ތަހުގީގު ފުރިހަމަ ުކރެވިފައި ނުވުމާއި، . ފާހަގަކުރެވޭ

ނޑައެޅިފައިވާ އިޖުރާއާތުތައް  ލިބިދީފައި ކަންކަމަށް ތަހުގީގުުކރާ ފަރާތްތަކުން ދޭންޖެހޭ ސަމާލުކަން ދެވިފައި ނެތުމާއި، ކަ

ފުރިހަމަުކރެވިފައި ނެތުމާއި، ތަހުގީގަށް ކިޔައިދީފައި ހުންނަކަމަށް ތަހުގީގު ބަޔާންތަކުގައި ލިޔެފައި ހުންނަ ވާހަކަތަކާިއ 

ކުގައި ބޮޑެތި ފުށުއެރުންތައް ހުންނަކަން ފާހަގަކުރެވުމާއި، ދައުލަތުން ހުށަހަޅާ ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހަށް ދީފައިވާ ބަޔާންތަ

ހެކިންނަކީ ފުިރހަމަ ހެކިން ނޫންކަން ހެކިްނނާއި ސުވާލުކުރުމުން، ހާމަަވމުންދިއުމާއި، ހާދިސާ ސިފޮަކށްދެވޭ ވަރުގެ 

މާއި، ދައުވާކުރާފަރާތަށް އެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި މައުލޫމާތު ހެކިންގެ ކިބާގައި ނެތުމާއި، ހެކިންނަށް ނުފޫޒުފޯރާފައި ހުރު

ދައުލަތުގެ  ،އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ދައުވާކުރާފާަރތަށް މައްސަލަ ދިރާސާ ކުެރވިފައި ނެތުމާއި  ،ވަކާލާތު ނުކުރެވުމާއި

ކުރެވޭަފދަ މާހައުލެއް ވަކީލުންނަށާއި ދައުލަތުން ހުށަހަޅާ ެހކިންނަށް  އެމީހުންގެ ދައުރު އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަދާ

 ،ބޭނުންވާ ބައެއް ގާނޫނުތައް ނެތުމާއި  ،ކުރިމިނަލްކޯޓުގެ ޝަރީޢަތްކާުރ ކޮޓަރިތަކުަގިއ ތަނަވަސްވަފައި ނެތުމާއި

ބައެއްފަރާތްތަކުން ހެކިބަސް އަދާ ނުކުރުމާއި، ތަހުގީގުކުރުާމއި ދައުވާކުރުާމއި ޝަރީޢަތްހިންގުން އެކަށިގެންވާ މިންވަރަށް 

  .ސްވަމުން ދިއުންފަދަ ަކންކަން ފާހަގަކުރެވޭވުރެ  ލަ

ތަހުގީގުކުރުމާިއ ދައުވާކުރުމުެގ މަރުހަލާ މިހާރަށްވުރެ އަވަްސވެ ޝަރިއަތްތައް އަވަސް ުކެރވިއްޖެނަމަ،މިާހަރށްވުރެ ރަގަުޅ 

  .ނަތީޖާއެއް ލިބިދާނެކަމަށް ގަބޫލުކުރަން
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  :ފާހަގަކުރެވޭ މައްސަލަތައް ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައިހުރި ކަމަށް 

އަހަރު ފުރިހަަމވެގެން ދިޔައިރުވެސް ޖިނާއި  5ނޫނުއަސާސީ  ތަޞްދީޤުުކރެވި ޤާދިވެހި ޖުމްހޫިރއްޔާގެ 

އަދި ޖުޑިޝަރީގެތެރެއިްނ ނިމިގެންދާ . އަދުލުގެ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި ހުރިމައްސަލަތަކަށް ވަނީ ހައްލެއް ލިބޭގޮތް ނުވެފައި

އެގޮތުން ފާހަގަކުރެޭވ . ބުން ޖިނާއީ އަދުލުގެ ނިޒާމު ހުއްޓުމަކަށް އަތުވެދާނެކަމުގެ ބިރުދަނީ އުފެދެމުންބައެއްކަންކަމުގެ ސަބަ

ކަންކަަމކީ، ޖިނާއި މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ކޯޓަށް ހާޟިރުވުަމށް އަންގާ ކޯޓުންނެރޭ އަމުރުތައް އިސްތިއުނާފު ކުރެވިގެްނ 

ނެގޭ އިޖުރާއީ ކަންަކން އިސްތިއުނާފުކުރެވޭ ކަމަކަށް ބަދަލް ވެގެން ދިއުމާއި،  ދިއުމާއި، ޖިނާއި މައްސަލަތަކާއިގުޅިގެން

ދައުވާކުރުމުގެ މަރުހަލާއެއަށް ވުރެ ދިގު  ،ޖިނާއީކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުުކރެވޭ މީހުްނގެ ތަހުގީގު ދިގުލާއިގެން ދިއުމާއި

އް އަނބުރާގެން ދިއުމާއި، ޝީަރޢަތުގެ މަރުހަލާ ދިގު ދެމިގެްނ ޝަރީޢަތުގައި ހިގަިހގާ އޮންނަ މައްސަލަތަ  ،ދެމިގެން ދިއުމާއި

ވަކީލުންގެ ފުށުއެރުންތައް ، ޟިއްޔާ ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުތައް ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ނިންމަމުން ނުދިއުމާއިޤަ ،ދިއުމާއި

މާއި، ކޯޓުންކުރާ ހުކުްމތައް ތަންފީޒު ދިމާވުމުގެ ސަބަބުން ކެންސަލް ކުރަންޖެހޭ މައްސަލަތަކަށް ހައްލެއް ހޯދިފައި ނެތު

  . ވަމުންދާތައް ނުފެނުމާއި،މިއިންކަަމކަށް ފަރުވާ ެދވޭނެ ގޮތެއް ނެތިއްޖެކަމުގެ އިހުސާސް ކުރަންޖެހުން

  

    :ކޯޓާއިމެދުގައި ދެކެވެމުން އަންނަ ވާހަކަތައް 

ުހޅުވައިގެން މަސައްކަތްކުރާވާހަަކ ކުރިމިނަލްކޯޓާިއ މެދުގައިދެކެޭވ ވާހަކަ ތަކުެގތެރޭގައި ރޭގަޑުގަޑީގައި ކޯޓު

އާއި ވީއައިޕީގެ ޚިދުމަްތ  އާއި އެކިމީހުންނާއި މެދުގައި އެކިގޮތަށް ކަންކުރާާވަހކަ  އާއި ވަލުދޮރާށިން މީހުންވައްދާ ވާހަކަ 

ނުގެންދާ ވާހަކައާިއ ވާހަކަަތކާއި ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތައް ބާރުސްޕީޑުގައި ުކރިއަށް  ކަަމށްބުނާ  ފޯރުކޮށްދޭ

  .ދައްކަމުންދާ ވާހަކައާއި،ބަންދުގައި ތިބޭމީހުން ދޫކުރާވާަހކަ ހިެމނޭ މައްސަލަތައް ސާބިތުނުވާކަމަށް ބުނެ 

މީހެއްގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެިރ ކަމަށް ނުަވަތ  ،މިވާހަކަަތކަށް ސާފުބަހުން ރައްދު ނުދިންކަމުގައި ވީނަމަވެސް

އަދި . ޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ވަލުދޮރާށިން ވައްދަންޖެހޭ މީހުން ވަލުދޮރާށިން ވައްދާނެއެނޫންވެސް ސަބަބަކަށްޓަކައި އަ

އެކަންކަަމކީ ޯކޓުގެ އިދާރީއިން .އެފަދަ ފަރާތްތައްކާއި ހަވާލުވުމަށް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފަކު ދާންޖެހިއޖެނަމަ އެކަންވެސް ކުާރނެ

އަދި ރޭގަޑު . ވީއަޕީގެ ޚިދުމަތް ދޭންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ދޭނީ ވީއައިޕީގެ ޚިދުމަތް .އިންތިޒާމްކޮށް ބަލަހައްޓަމުންގެންދާ ކަންކަން

ކުުށެގ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރު ުކރެޭވ . ރޭގަޑުގަޑީގައި ކޯޓުހުޅުވައިގެން މަސައްކަތް ކުރާނެ  ،ގަޑީގައި ކޯޓު ހުޅުވަންޖެހިއްޖެނަމަ

ފައި ބަންދުން ދޫކުރުމާއި ޝަރުތަކާއި ނުލައި ބަންދުން ދޫކުރުަމީކ، މީހުން އިތުރު މުއްދަތަކަށް ބަންދުކުރުމާިއ، ޝަރުތުކޮށް

ޟީއަކު ބަލަމުންދާ މައްސަލައެއް ޤާ. ލިއްޔަތެއަްކމުގައި ދަންނަވަންކުރިމިނަލްކޯޓާއި މަތިކުރެވިފައިވާ ގާނޫނީ މަސްއޫ

މުގައި ބަޔަކުދެކޭ ގޮތްބަލައި ބަޔަކު ބުާނ ޯކޓުގެ ގާނޫނީ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާުކރު. ނަގަންޖެހިއްޖެނަމަ އެކަންވެސް ކޯޓުނުްކރާނެ

އެގޮތަކަށް ކަންކަްނ ނިންމަމުން . ނޫނު އަސާސީ  އާއި ގާނޫނުގައި ކަންއޮތްގޮތްޤާހުމުގެ ބަދަލުގައި ކޯޓުންބަލާނީ އަޑުއެ

  .ގެންދާނެ

  !ހާޟިރުވެ ވަޑައިގެން ތިއްބެވި އެންމެހައި އިއްޒަތްތެރިން! އިއްޒަތްތެރި ޝަރަފުވެރި މެހެާމން
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  :ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން

ޟިންނާއި ކޯޓުގެ ޤާ. އް މިއަދުމިވަނީ ބަދަލުވެފައިމީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން މިމަގާމުގައިހުރެ ދެއްކި ވާހަކަތަ

ކޯޓުގެ ސަލާމަތިާއ . ވެގޮސްފައިސަލާމަތަށް ގައުމުގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން ބީރުަކންފަތް ދެމުންދިޔަ ދުވަސް މިއަދު މިވަނީ މާޒީ 

  . ންގެ ރައާްކތެރި ކަމަށް ބޭނުންވެއްޖެ ކޮންމެ ހިންދެއްގައި ސަލާމަތީ ބާރުތަކުގެ އެހީތެރިކަން މިއަދު އަންނަނީ ލިބެމުންޟިޤާ

އެކަމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުލުހުންގެ އިދާރާގެ އިސްވެރިޔާ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ހުސައިން ވަހީދަށް 

  . ޝުުކރު ދަންނަވަން

  

  :މާހައުލުމަސައްކަތުގެ 

ޟިންނާއި މުވައްޒަފުންނަށް ރައްކާެތރި އަިދ އުފާވެރި މާހައުލެއްގައި މަސައްކަތް ކުރުމުެގ ފުރުސަތު ޤާ

ހިތާމައަކީ އެއްވެސް މަރާތުގެ މަސައްކަތެްއ . ަތނަވަސްކޮށްދިނުމަށް ކޯޓުން އަންނަނީ އަބަދުވެސް މަސައްކަތްުކރަމުން

ތަކުްނ އެންގުމާއިގުޅިގެން، ކޯޓުން ރާވާފައިވާ އެއްވެސް މަރާމާތުގެ މަސައްކަތެްއ ނުކުރުމަށް ޖުޑިޝަރީގެ ކަމާއިބެހޭ އިާދރާ

  . އަހަރުގެ ތެރޭގަިއ ކުރެވިފައި ނުވާކަން 3ފާއިތުވެދިޔަ 

  

  :ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން 

ްއ ކުރުމުގައިވެސް ޒަމާނުންސުރެ ރާއްޖޭގެ ރައްިޔތުންގެ ތެރެއިން ގިނަބަޔަކު ގަޫބލުކުރަމުން އައީ ކޮންމެ ކަމެ

މިފަދަ . މިއަދު މިކަމަށް ނިމުމެއް ގެންނަން އެބަޖެހޭ. ދެވަނަމީހެއްގެ އެހީތެރިކަން ޯހދައިގެން ނޫނީ ކަންކަން ނުކުރެވޭެނކަމަށް

އާދަތައް މުޖުތަމައުގައި ފެތުރިފައި އޮތުމުގެ ނަތީޖާއަކީ، މިކަންކަމުެގ ނާޖާއިޒު ފާއިދާ ނަގަން ބައެއްފަރާތްތަކުން 

ނޑު މިގާމުގައިހުރެ، ދޭންބޭނުންވާ ޔަގީންކަަމކީ، ކޮންމެ މީހެއްެގ ޝިާކޔަތުެގ . ކަތްުކރުން މަސައް އެހެންކަމުން މިއަދު އަޅުގަ

ކޮރަޕްޝަނާއި . އެމީހެއްގެ ކަެމއްގައި އެމީހަކު ސީާދ ކޯޓާއި މުއާމަލާތު ކުރައްާވ. އަޑުވެސް ކޯޓުްނ އަހާނެކަމަގެ ޔަގީންކަން

  !ތެރިވާމީހަކު ކަމުގައި ނުވަމާފަސާދައިގެ މަގުތަކަށް އެހީ

  

  :ރާއްޖޭގެ މީޑިއާ 

ކުރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމާ ނިންމުންތަކާއި ކޯޓުނުްކރާ ކަންަކމާއި ގުޅިގެން ޚަބަރު ފަތުރާ ވަޞީލަތްތަކަށް 

ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް މީޑިއާ އޮފިސަަރކު ހަމަޖައްސާފައިވާއިރު، ޚަބަރު ފަތުރާ ބައެއް ވަޞީލަތްތަކުގައި 

ނަންހާމަކުރަން ބޭނުންނުވާ ކޯޓުގެ އޮފިސަލުންނާ ހަވާލާދީ ޚަބަރުތައް ލިޔަމުންދާކަމީ ޒިންމާދާރު ނޫސްވިެރކަމާއި ޚިލާުފ 

  .ޢަމަލެއް ކަމުގައި ދެކެން

ޚަބަރުތައް އޭގެ ، ނޫސްވެރިންނީަކ ކޯޓާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ޢާންމު ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ބަޔަކަށްވީހިނދު

  . ރުން ދެނެގަތުން މިުހއްމުކަމެއަްކމުގައި ދަންނަވަންއަޞްލު މަސްދަ

 ،ޒިންމާދާރުކަމާއެކު ކޯޓާއިބެޭހ ޚަބަރުތަކާިއ މަޢުލޫމާތު ގެނެސްދެއްވާ ނޫސްވެރިން ތިބިކަން ފާހަގޮަކށް 

  .އެފަރާތްތަކަށް ޝުުކރުދަންނަވަން
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  : ނިންމުން 

  !އިއްޒަތްތެރި ޝަރަފުވެރި މެހުާމން

ނޑިޔާރުންގެ ޖަމްޢިއްޔާގެމިރޭގެ މިޖަލްސާ ޝަރަފުވެިރކޮށް ދެއްވުމަށް ވަޑައިގެން ދެއްވިކަމަށްޓަކައި  ރައީސް އަިދ  ދިެވހިފަ

ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ . ނަވަންޟީ ުމަހންމަދު ނަޢީމްއަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި އެުކ ޝުކުރު ދަންޤާޖުވައިނަލް ކޯޓުގެ 

ނޑުމުންގެ ީޟކަން ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެޤާއިސް އްގެ ޙައިޞިއްޔަތުން މިރޭގެ މިޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން އަޅުގަ

ޟީ އަދި ޤާީވތީ ޖިނާއީ ކޯޓުގެ ކުރީގެ އިސްމުވައްޒަފުންނަށް ސެޓްފިކެޓުތައް ބައްސަވައިދެއްވައި ޝަފަރުވެރިކޮށްދެއް

ނޑިޔާރު  އަބުދު  ޟީ މިހާރުގެ ޤާކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ކުރީގެ  އަދި . އަރީފްއަށް ޝުކުރު ދަންނަވަންهللا ސްޕްރީުމކޯޓުގެ ފަ

ނޑުމުންގެ މުވައްޒަފުންނަށް ސެޓްފިކެޓުތައް ބައްސަވައިދެއްވައި  ޕްރޮިސކިއުޓަރ ޖެނެރަލް މުހުތާޒު މުހުސިން ވަޑައިގެން އަޅުގަ

ހުންގެ އިދާރާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޚުރުވެރި ފުލު. ޝަފަރުވެރިކޮށްެދއްވީތީ އިޚްލާޞްތެރިކަާމއި އެކު ޝުކުރު ދަންނަވަން

ފަރާތުން ކުރިމިނަލްކޯޓުގެ މަސައްކަތްތައް ތަރައްގީކޮށް ުކރިއެރުުވމަށާއި، ކޯޓަށް ބޭނުންވާ ތަފާތުއެކި ކަްނކަމުގައި ދެއްވަމުން 

ގެންދަވާ އެހީތެރިކަމާއި، އެއްާބރުލުމަށްޓަކައި، ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލްިސ ހުސައިން ވަހީދުއަށާއި ފުލުހުންގެ އިދާރާގެ 

  .  ރިންނަށް ޝުުކރުދަންނަވަންއިސްވެ

ޟީ ޤާ އްވި އަހަރު ދުަވހު ޚިދުމަތްކުރައްވަިއ އެވޯޑު ޙާޞިލުކުރެ 20ޟިންގެ ތެރެއިން ޤާކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިއްޒަތްތެރި 

  .ޝުކުރުަދނަންވަން ދެބޭފުޅުންނަށްޚިދުމަތުގެ އަގުވަޒަންކޮށް، އެ ދީދީ ކޮްށދެއްފައިވާهللا ޟީ ޢަބުދުޤާމުހުތާޒު ފަހުމީ އާއި 

ވަނައަހަރު އެންމެ ގިނަ މައްސަލަ  2013،ވަނައަހަރު ާހޟިރީައށް އެންމެ ރަނގަޅު ޤާޟީއެއްގެ މަގާމާއި 2013

ވަނައަހަރު ކުރިމިނަލްކޯޓަށް އެންމެ އުފެއްދުންތެރި މަސައްކަތްތަކެްއ  2013ނިންމާފައިވާ ޤާޟީއެއްގެ މަގާމާއި، 

ގެން އެކަމުގެ ލިއުން ހޯއްދަވާފައިވާ ޤާޟީ އަޙުމަދު ސަމީރު ޢަބްދުލް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ޤާޟީއެއްގެ މަގާމަށް  ހޮވިވަޑައި

  . ޢަޒީޒުއަށް އިޚްލާޞް ތެރިކަމާެއުކ ޝުކުރު ަދންނަވަން

ކޯޓުގެ ޤާނޫނީ މައްސޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް ކުރިމަތިވި ގޮންޖެހުންތަކުގައި އެންމެ ކެރިެގންކުރިމަތިލައި އެހީތެރިކަމާއި 

ފައިވާފައިވާ ގާޟިއެއްގެ މަގާމަށް ހޮވިަވޑައިގެން  އެކަމުގެ ލިޔުން ޙާޞިލް ކުރައްާވފައިވާތީ ޤާޟީ އެއްބާރުލުން ދެއްވާ

  . ޚާއްސަ ޝުކުރެއް ދަންނަވަން ދީދީ އަށާއި،هللا ޢަބްދު

ވަނައަހަރު ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރެވުނު މީހުންގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއްނިންމުމުގެ މައްސަލަތައް އެންމެ  2013 

ދު ޢީޙާޞިލުކުރއްވާފައިވާތީ، ާޤޟީ ސަ ނައިން ނިންމަވައި ދެއްވި ޤާޟީއެއްގެ މަގާމަށް ހޮވިވަޑައިގެން އެކަމުގެ ލިޔުންގި

  . ޝުކުރު ދަންނަވަން ،އިބްރާހިމްގެ ޚިުދމަތުގެ އަގުވަޒަންކޮށް

މުވައްޒަފުންނަށާއި، މަސައްކަތު އަހަރު ދުވަހު ޝަރުޢީ ދާއިރާއަށް ޚިދުމަތްކޮށްދެއްވަިއ އެވޯޑް ޙާޞިލުކުރައްވާފައިވާ  20

ފެންވަރު ބެލުމުގެ ފޯމުން އަށްޑިހައިން ސައްތައިން މަތީގެ ނަތީޖާ ޙާޞިލުކުރެއްވި މުވައްޒަފުންނަށާއި، ފައިލްތައް 

ޓަްށ ސްކޭންކުރުމާއި ކުށުގެ ރެކޯޑު ނެގުމުގެ މަސައްކަތުގައި އިޚްލާޞްތެރި މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވި މުވައްޒަފުންނަށާއި، ކޯ

ބޭނުންތެރި ޚިދުމަތްތައްކޮށްދެއްވައި އެކަމުގެ ލިޔުން ހޯއްދެއްވި މުވައްޒަފްުނނަށާއި، ރެކްރިއޭޝަން ކުލަބުން 

އިންތިޒާމްކޮށްގެން ހިންގާފައިވާ އެކިއެކި މުާބާރތަކުން ވަނަތައް ހޯއްދެވި މުވައްޒަފުންނަށާއި، ޢާންމުކޮށް ހުރިާހ ޤާޟީންނާއި 

  .ތަކުން ކޮށްދެއްވާފައިވާ ޚިދުމަތުގެ އަގު ވަޒަންކޮށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކު ޝުކުރު ދަންނަވަންމުވައްޒަފުންނަށް، އެފަރާތް

މިގައުމުގެ ސުލްހަ މަސަލަސްކަމާއި ހަމަޖެހުމާއި ހިތްހަމަޖެހުން  !ލޮބުވެތި މުވައްޒަފުން !ކުރިމިނަލްކޯޓުެގ އިއްޒަތްތެރިގާޟީން

މިގައުމުގެ ދާޚިލީ ހަމަޖެހުމާއި ރައްޔިތުންގެ . ގެ މަތިވެރި ގުރުބާނީގާއިމުވެފައި އޮތުމުގެ ސިއްރަކީ  ތިޔަބޭފުޅުން

ޟިންނާއި ލޮބުވެތި ޤާކުރިމިަނލްކޯޓުގެ  ،ހިތްހަމަޖެހުން ޯހދައިދިނުމުގައި ވެދެއްވާފައިވާ މަތިވެރި ގުރުބާީނގެ މަތިން ހަދާންކޮށް
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ހަރުދަނާކޮށް މުވައްޒަފުންގެ ކަންކަން ރާވައިހިންގާ، ކޯޓުގެ އިދާރީ ހިންގުން . މުވައްޒަފުންނަށް ހައްގު ޝުކުުރ ދަންނަވަން

ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރުކުރިއަރުވާ، ކޯޓުގެ ތަސައްވުރު ރަަގޅުކުުރމަށް ކޮށްދެއްވާފައިވާ، އަދި މިހާރުެވްސ 

ޓެންޓު ކޯުޓ ކޮށްދެއްވަމުން ގެންދަވާ މޭސްތިރެއެއްގެ ގޮތުން ވެދެއްވާފައިވާ މަތިވެރި ޚިދުމަތަށްޓަކައި، އެސިސް

 .އާދަމަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ހުސައިން ިރޟާ

ނޑުގެ ދުއާއަކީ މިގައުމަްށ ސިލްމާ ސަލާމަތުގެ ދުވަސްތަކެއް މިންވަރު ކުރެއްވުން ގަުއމުގެ ތަރައްގީއިާއ ކުރިއެރުމަށް . އަޅުގަ
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