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 ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމ ން 

  ެޙަސަން މަޢާޒް ޝަރީފް، މ.ވެލަގަިލ  -2ޝާހީން ޙަމީދ ، ހ.މީނާޒް  -1 :ނަމާއި އެޑްރެސް ހ ށަހެޅިފަރާތ ގ     
 މ ޙައްމަދ  ފައިޞަލް، ސިތާރާވާދީ / މ.މ ލައް -3

 :ް2111ޑިސެމްބަރ  11 ހ ށަހެޅި ތާރީޚ 
 
  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓ ތަކ ގެ ޤާނޫނ (  2111/22)ޤާނޫނ  ނަންބަރ   2111/11ނޫނ  ނަންބަރ  ޤާ                 
ވަނަ މާއްދާއަށް  5ގެ  2111/22ވަނަ މާއްދާއިން ޤާނޫނ  ނަންބަރ   1ވަނަ އިސްލާޙް ގެނައ މ ގެ ޤާނޫނ ގެ  1އަށް 

ގެނެސްފައިވާ އިޞްލާޙްތަކ ގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެ މާއްދާގެ )ށ(، )ނ(، )ރ(، )ބ(، )ޅ(، )ކ( އަދި )އ( މި 
ނޑައަޅ އްވައިދިނ ން އެދި އަކ ރ ތަކަކީ ދިވެހިރާ އްޖޭގެ ޖ މްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނ  އަސާސީއާ ޚިލާފް ބާޠިލް އިޞްލާޙްތަކެއްކަމަށް ކަ

ދައ ލަތް )އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް( އަށް ދައ ވާ ރައްދ ވާގޮތަށް ދ ސްތޫރީ މައްސަލަ ހ ށަހަޅާ ފޯމ ން ޝާހީން ޙަމީދ ، 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢަދ ލ  ިއންސާފ  ޤާއިމ   ލް ހ ށަހަާޅފައިވާ މައްސަަލއަކީޙަސަން މަޢާޒް ޝަރީފް އަދި މ ޙައްމަދ  ފައިޞަ

ނޑިޔާރ ންނާއި ގ ޅޭ ގޮތ ން  ކ ރ މ ގެ އެންމެ އިސްފަރާތް ކަމ ގައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ސްޕްރީމް ކޯޓ ގެ ފަ
ސްޕްރީމް ކޯޓަށް ލިބިގެންވާ ، ށްވެފައިމަކަމައްސަލައެއް  ގ ޅޭ ދ ސްތޫރީ ޤާނޫނަށް ގެނެވ ނ  އިޞްލާޙްތަކާއި ކޯޓ ތަކ ގެ

ނޑިޔާރ ންނާއި   އި، ނިންމާ ނިންމ ންތަކަކީ ހ ން ފާސްކ ރާ ޤާނޫނ ތަކާގ ޅޭގޮތ ން ރައްޔިތ ންގެ މަޖިލީ ބާރ ތަކާއި، އެ ކޯޓ ގެ ފަ
ލެވެން އޮތ މ ން ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކ ރާފަދަ ދ ސްތޫރީ މައްސަލައެއް ކަމ ގައި ބެ 11ކޯޓ ތަކ ގެ ޤާނޫނ ގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ހައިކޯޓަށް  އިޙްތިޞާޞްޔަތް ކ ރާއިރ ، މި މައްސަލަ ބެލ މ ގެ ޢާވަނަ މާއްދާއަށް ރި 33ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓ ތަކ ގެ ޤާނޫނ ގެ 
 ދަށ ން ގެ ނަންބަރ  ވަނަ  1 ( ގެރ)ވަނަ މާއްދާގެ  31 ( ގެ 2111ހައިކޯޓ ގެ ޤަވާއިދ  )ލިބިގެންވާ ކަމ ގައި ނ ފެންނާތީ، 

                                            .ބަލައިގަނެވެން ނެތްކަން އެންގީމެވެމައްސަލަ  މި
 ހ.1136ޞަފަރ     23
 މ.2111 ޑިސެމްބަރ  16     

 
 މަރްޔަމް އަފްޝާ                                                 

 މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޙަވާލ ވެހ ރިގެ ރަޖިސްޓްރާރ                                           
 
 

                                                                                                        ނޯޓ : ރަޖިސްޓްރާރ ނިންމާ ނިންމ މަކާއިމެދ  ހިތްހަމަނ ޖެހޭނަމަ އެނިންމ މެއް ނިންމާ އެކަން އެފަރާތަކަށް އެންގި ދ ވަހ ން 
         )ހަތެއް( ދ ވަހ ގެ ތެރޭގައި އެނިންމ މެއް އަލ ން ބަލައިދިނ މަށްއެދި ހައިކޯޓަށް ހ ށަހެޅ މ ގެ އިޚްތިޔާރ   13ފެށިގެން 

 އެނިންމ މާއި ގ ޅ ންހ ރި ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.


