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ފޮނުވީ :ލީގަލް ޑިޕާރޓްމަންޓް
ލިބެންވީ :ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން،ސެކްރެޓޭރިއަޓް.

ސުރުޚީ
"ރޯމް ސްޓެޓިއުޓް އޮފް ދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކްރިމިންލް ކޯޓް" ގައި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން
ސޮއިކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ކޮމިޝަންގެ ޚިޔާލު.
ގ
މައްސަލައިގެ ތަޢާރަފް :ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ  93ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ދިވެހި ދައުލަތު ެ
ދތަކަށް ޢަމަލުކުރާންވާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް
ނަމުގައި ،ވެރިކަން ހިންގާ ފަރާތުން ބައިވެރިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަ ާ
ހުށަހަޅައި އެމަޖިލީހުން ފާސްކުރުމަށްފަހު ،އެ މަޖިލީހުން ނިންމާގޮތުގެ މަތީންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ" ،ރޯމް ސްޓެޓިއުޓް އޮފް
ދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކްރިމިންލް ކޯޓް" )އައި.ސީ.ސީ.ޖޭ( ގައި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރުމުގެ މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ
މަޖިލީހަށް

ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވައި

މަޖިލީހަށް

ފެނިވަޑައިގަންނަވާ

ގޮތުގެ

މަތީން

މި

މައްސަލަ

ހ
ނިންމަވައިދެއްވުމަށްފަ ު

ސ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށްވަނީ ސިޓީފޮނުއްވާފައެވެ .އަދި މިކަމާ ގޮޅޭގޮތުން ހިއުމަން ރައިޓް ް
ގ ފަންނީ ލަފަޔަކަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވަނީ މި ކޮމިޝަންގައި އެދިވަޑައިގެންފައެވެ" .ރޯމް
ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ެ
ސްޓެޓިއުޓް އޮފް ދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކްރިމިންލް ކޯޓް" ގައި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން މި
ކޮމިޝަނުން ފާހަގަ ކުރެވޭ ކަންތައްތައް ތިރީގައި ބަޔާންވެގެން އެވަނީއެވެ.
ނުކުތާ:
ގ ފަރާތުން ސޮއިކުރުމާ ބެހޭ
" .1ރޯމް ސްޓެޓިއުޓް އޮފް ދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކްރިމިނަލް ކޯޓް" ގައި ދިވެހިރާއްޖޭ ެ
ށ
ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބަންޑާރަ ނައިބުގެ އޮފީހުން ދެއްވާފައިވާ ލަފާފުޅަކީ ރަނގަޅު ފުރިހަމަ ލަފާފުޅެއްކަން ފާހަގަކޮ ް

1

ރޯމް ސްޓެޓިއުޓްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވުމާއިމެދު އިޢުތިރާޟުކުރާނޭ

ޤާނޫނީ ތަނެއް ނެތް ކަމަށް

މި ކޮމިޝަނުންވެސް ފާހަގަކުރަމެވެ.
" .2ރޯމް ސްޓެޓިއުޓް އޮފް ދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކްރިމިނަލް ކޯޓް" އަކީ  17ޖުލައި  1998ގައި ރޯމްގައި ބައިވެރިވި
ތ
ޤައުމުތަކުން )ޑިޕްލޮމެޓިކް ކޮންފަރެންސް އޮފް ޕްލެނިޕޮޓެންޝަރީޒް( ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖިނާޢީ ކުށްށްތައް ޝަރީޢަ ް
ކުރުމަށް އުފައްދާފައިވާ ސްޓެޓިއުޓަކާއި ކޯޓެކެވެ .މި ކޯޓު އުފެއްދުމުގެ އަސްލަކީ ދެވަނަ ބޮޑުހަގުރާމާގައި ކޮށްފައިވާ
ޖަރީމާތައް ޝަރީޢަތް ކުރުމަށް އުފެދުނު "ނިއުރެމްބާރގް ޓްރައިބިއުނަލް"ގެ އަސްލެވެ .އެއީ އިންސާނުންނަށް ކުރާ
މ
އަދި ކުރެވިފައިވާ އެންމެ ބޮޑެތި ކުށްށްތަކާއި ޖަރީމާތައް ކުށްވެރިކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި އ.ދ .އިން ބައިނަލްއަޤްވާ ީ
ލކަށްވެސް ވުމެވެ .އެގޮތުގެ މަތިން މުޅި
ޖިނާއީ އިޚްތިޞާޞް ހިމެނޭގޮތަށް އުފައްދަން ގެންގުޅުނު ޚިޔާލުގެ އަސް ަ
ހރު އައި.ސީ.ސީ.ޖޭ ބަލައިގަގަނެވިފައިވަނީ އިންސާނުންނަށް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމުގެ އެންމެ ފުންނާބު
ދުނިޔޭގައި މި ާ
ތރީގައި މިވަނީ އައި.ސީ.ސީ.ޖޭގެ ސިފަތަކާއި މިންގަޑުތަކެވެ.
އުސް އެއް ކޯޓުގެ ގޮތުގައެވެި .
 .3އައި.ސީ.ސީ.ޖޭ ގެ އިޚްތިޞާޞް )ޖުރިސްޑިކްޝަން(
 .1ކޯޓުގެ މެންޑޭޓްގައި ހިމެނޭ ކުށްތައް
 vއައި.ސީ.ސީ.ޖޭ

ސްޓެޓިއުޓްގެ

1

ވަނަ

މާއްދާގައި

ބަޔާންކުރަނީ

އައި.ސީ.ސީ.ޖޭގެ

އިޚްތިޞާޞް

ހިނގާނީ

ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެންމެ ބޮޑެތި ކުށްށްތައް ކުރާ މީހުންގެ މައްޗަށެވެ .މި ކުށްތަކަކީ؛
v

ޤަތުލް ޢާއްމު،

v

އިންސާނިއްޔަތާ ޚިލާފު ކުށްތައް،

 vހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމާތައް،
 vޢުދުވާނާ ބެހޭ ކުށްތައް.
ކށްތަކަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ވަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް މުޖުތަމަޢުއަށް ފޯރުވާ ފަދަ ކުށްތަކެކެވެ.
މި ު
އަދި މި ކުށްތަކަކީ އޭގެ ސަބަބުން ހުރިހާ ޤައުމުތަކަކަށްވެސް އޭގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ފޯރުވާ ފަދަ ބޮޑެތި ކުށްތަކެއް
ގ
ނުވަތަ ޖަރީމާތަކެކެވެ .މި ކުށްތަކަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަޑުތަކާއި ،އަގާއި ،އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖްތަމަޢު ެ
ގުޅުންތަކަށް ލޮޅުން ފޯރުވާފަދަ ޖަރީމާތަކެއްވެސް މެއެވެ .މިސާލަކަށް ޤަތުލް ޢާއްމަކީ އިންސާނިއްޔަތު ނައްތާލުމު ެ
ގ
ނިޔަތުގައިކުރާ ޢަމަލެކެވެ .އަދި އިންސާނުންގެ ތެރެއިން ބައެއްމީހުން ދުނިޔެއިން ނައްތާލަން ކުރާ ނުބައި އަމަލެކެވެ.
ނލަންވެސް ދަތި އަމަލުތައް ހިމެނެއެވެ .އޭގެ ތެރޭގައި މީހުން
އިންސާނިއްޔަތާ ޚިލާފަށް ކުރާ ކުށްތަކުގެ ތެރޭގައި ވިސް ާ
މެރުން ،ނައްތާލުން ،އަޅުވެތިކުރުވުން ،އަނިޔާކުރުން ،ރޭޕްކުރުން ،ގަދަކަމުން ވަކި ބައެއް މާބަނޑުކުރުވުން
ހިމެނެއެވެ.

ހަނގުރާމައިގެ

ޖަރީމާތަކުގެ

ތެރޭގައި

ހަނގުރާމައިގެ

އުސޫލުތަކާ

ޚިލާފަށް

ކުރާ

އަމަލުތަކާއި،

އިންސާނިއްޔަތާ ޚިލާފާށް ކުރާ އަމަލުތައް ހިމެނެއެވެ .އަދި ޢުދުވާނާ ބެހޭ ކުށްތަކުގައި )އެންމެ މަތީ ދަރަޖައިގެ

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކުށް( މުޅި ދުނިޔޭގެ އަމަންއަމާންކަން ނައްތާލާ ފަދަ އަމަލުތަކާއި ،އިންސާނީ ކަރާމާތާއި،

އިންސާނުންގެ ހައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން ނެތިކޮށްލާފަދަ އަމަލުތައް ހިމެނެއެވެ.

2

 .2ކޯޓުގެ ބާރުގެ ދަށަށް އަންނަ މީހުން
 vއިސްވެބަޔާންކުރެވުނު
ސިޔާސަތުތަކާއި

ހުރިހާ

އެއްގޮތަށް

ޖަރީމާތަކަކީ
ކުރާ

ބައެއް

އަމަލުތަކެކެވެ.

ދައުލަތްތަކުގެ
މިފަދަ

ހުއްދައާއި

ޖަރީމާތަކަކީ

ލައިގެން
ދައުލަތުން

ނުވަތަ

ދައުލަތުގެ

ދ
ޒިންމާވާންޖެހޭފަ ަ

ކ
ޔ ު
ޖަރީމާތަކެއްކަމަށް ބެލެވޭނެ ތަން އޮތް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ،ގިނަފަހަރަށް މިފަދަ ޢަމަލުތަކަކީ ކޮންމެވެސް ބަ ަ
ފަހަތުގައި ތިބެގެން ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ކުރުވާ ކަންތައްތަކެކެވެ .ނިއުރެމްބާރގް އިންޓަރނެޝަނަލް މިލިޓަރީ
ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަޟިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން ،ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަރީމާތަކަކީ ވަކި ތަނަކަށް ނިސްބަތްވާ،
ނުވަތަ ވަކި ތަނެއް ކުރާ ކަމެއް ނޫނެވެ .އެހެނަސް އެފަދަ ޖަރީމާތަކަކީ ވަކި މީހަކު ނުވަތަ ވަކި ބަޔަކު ކުރާ
ކަންތައްތަކެވެ .މިފަދަ ޖަރީމާތައް ހުއްޓުވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޤާނޫނު ހިންގޭނީ އެފަދަ އަމަލުތަކަށް ހިތްވަރުދީ އެއަށް
އަމަލުކުރާ މީހުންނަށް އަދަބުދެވިގެންނެވެ .މި އުސޫލާއި އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި އައި.ސީ.ސީ.ޖޭގެ
ކ
ސްޓެޓިއުޓްގެ  (2) 25ވަނަ މާއްދާގައި ކޯޓުގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް ކުށެއް މީހަ ު
ކޮށްފިކަމުގައިވާނަމަ އެމީހަކު އެކުރި ކުށަކަށް ޒިންމާ އަދަބު ލިބޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
 .3އިޚްތިޞާޞް ހިންގުމުގެ ކުރިން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް
)ހ( ޔުނިވާރސަލް ޖުރިސްޑިކްޝަން
ކަސްޓަމަރީ

އިންޓަރނެޝަނަލް

ގއި،
ލޯ ަ

ޤައުމުތަކުގެ

ޤާނޫނުތަކާއި

ޚިލާފު

ޢަމަލު

ހިންގާ

މީހުންނަކީ

މުޅި

އިންސާނިއްޔަތުގެވެސް ދުޝްމަނުންނެވެ .މި ސަބަބަށްޓަކައި ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ދައުލަތްތަކަކަށްވެސް އެފަދަ މީހުންގެ
ނަޞަބަށް ،ދީނަށް ،އަދި ނިސްބަތްވާ ޤައުމަށް ބެލުމެއްނެތި ،އެމީހެއްގެ މައްޗަށް ޝަރީޢަތް ހިންގާ އަދަބުދޭން
އ
ލާޒިމްކުރުވައެވެ .މިފަދަ ބޮޑެތި ކުށްކުރާ މީހުންގެ ޝަރީޢަތް ހިންގުމުގައި އެމީހަކު އެކުސްކުރިތަނާއި އެ ކުރި ކުށާ ި
ވލެވިފައި އޮތުމުގެ އަސްލަކީ އިޚްތިޞާޞް
ގުޅުމެއް ވޭތޯ ރިޢާޔަތް ކުރާކަށް ނުޖެހެއެވެ .މިފަދަ އުސޫލެއް އެކުލަ ާ
ނެތުމުގެ ސަބަބުން އެފަދަ މީހުން ކުށުން ބަރީޢަވެގެން ދިއުން ހުއްޓުވުމެވެ .އެއްވެސް ޤައުމެއްގައި އެފަދަ މީހަކު
ގ މައްޗަށް ލާޒިމުކަމެއް ކަމުގައިވާނެއެވެ .އެއްވެސް
ވާނަމަ އެމީހެއްގެ މައްޗަށް ޝަރީޢަތް ހިންގުމަކީ އެ ދައުލަތެއް ެ
ދައުލަތަކުން އެފަދަ ޝަރީޢަތެއް ހިންގުމަށް އުޒުރުވެރިވާނަމަ ،އެފަދަ މީހަކު އެ ކުށުގެ ޝަރީޢަތް ހިންގުމަށް ފަސްނުޖޭ
އެހެން ޤައުމަކަށް އެމީހާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކޮށް ނުވަތަ ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.
ރޢަތް ހިންގުމަށް އެއްބާރުލުންދީ އުޒުރުވެރިނުވާ
މިފަދަ ބޮޑެތި ކުށްތަކާއި ޖަރީމާތައް ހިންގާފައިވާ މީހުންގެ ޝަ ީ
ދ
ފ ަ
ހންގުމުގެ ޤާނޫނުވަނީ ހަދާފައެވެ .އެ ަ
ޤައުމުތަކުން އެ ޤައުމުތަކުގެ ޤާނޫނުތަކުގައި އެފަދަ ޖަރީމާތަކުގެ ޝަރީޢަތް ި
ކުށްތަކުގެ މައްޗަށް ޝަރީޢަތް ކުރުމަށް އެ ޤައުމުތަކަށް ހުއްދަ ދެނީ އެ ޤައުމުތަކުން ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ
ގއި ބުނެވިދިޔަފަދަ ޖަރީމާތަކަކީ ކުށެއް ކަމުގައި ބޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
މުޢާހަދާތަކުންނެވެ .މިފަދަ މުޢާހަދާތަކު ަ
ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަރީމާތަކާއި ކުށް ކުރާމީހުންގެ ޝަރީޢަތް ހިންގާ ޤައުމުތަކުގައި އެގޮތަށް އަމަލުކުރަނީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ
ގޮތުން އެހެން ޤައުމުތަކުގެ އޭޖަންޓްސް ނުވަތަ މުޅި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖްތަމަޢު ތަމްސީލްކުރާ ޙައިސިއްޔަތުންނެވެ.
ނ
ދާއިމީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖިނާޢީކޯޓެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އައި.ސީ.ސީ.ޖޭ އޮތުމުންނާއި ޔުނިވާރސަލް ޖުރިސްޑިކްޝަ ް
3

އޮތުމުން ޚުދުމުޚުތާރު އަނިޔާވެރިން ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަ ނޑެއްގައި ޢަދުލު އިންސާފުގެ މަގަށް ގެނައުމަށް
ހވެގެން
ދއެވެ .އަދި ޤާނޫނުގެ އަސްލާއި ރޫޙު ދަމަހައްޓާ އިންސާނިއްޔަތަށް ކުރިއެރުމުގެ މަގު ވެސް ފަ ި
ފަސޭހަވެގެން ެ
ދާނެއެވެ.
)ށ( ކޯޓުގެ އިޙްތިޞާޞް ޤަބޫލުކުރުން.
އޓް ޑްރާފްޓް ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރި އިންޓަރނެޝަނަލް ލޯ ކޮމިޝަންގެ ފުރަތަމަ
އައި.ސީ.ސީ.ޖޭ ގެ ސްޓެޓި ު
ޑްރާފްޓްގައި އެ ކޯޓަށް ޔުނިވާރސަލް ޖުރިސްޑިކްޝަން ދީފައެއް ނުވެއެވެ .ދައުލަތްތަކުގެ ރުހުން ހޯދުމުގެ ފަހުގައި
މެނުވީ އައި.ސީ.ސީ.ޖޭއަށް އެކޯޓުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިންގުމުގެ ބާރެއް ނުދެއެވެ .ހަމައެކަނި އެކޯޓުގެ ސްޓެޓިއުޓްގައި
ބައިވެރިވުމަކުން ނުފުދެއެވެ .އޭގެ ބަދަލުގައި އެ ދައުލަތުކުން އައި.ސީ.ސީ.ޖޭގެ އިޚްތިޞާޞް އެދައުލަތުގެ މައްޗަށް
ހިންގާނެކަމަށް އެއްބަސްވާންވެސް ޖެހެއެވެ .ނަމަވެސް ސްޓެޓިއުޓް އެންމެފަހުން ހެދިގެން އައިއިރު މިހާރުގެ  12ވަނަ
މާއްދާގައިވާގޮތަށް އެއޮތީއެވެ 12 .ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާގޮތުން ކޯޓުގެ ޖިނާޢީ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާނީ:
ތއްގެ ރައްޔިތެއް ކޯޓުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ހިސާބުގައި
ލ ެ
 vކޯޓުގެ ސްޓެޓިއުޓްގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ދައު ަ
ޖަރީމާއެއް ހިންގައިފިނަމަ؛
އވެރިވެފައިވާ ދައުލަތެއްގެ ބާރުފޯރާ ސަރަހައްދެއްގައި ޖަރީމާއެއް ހިންގައިފިނަމައެވެ.
 vކޯޓުގެ ސްޓެޓިއުޓްގައި ބަ ި
 vގިނަ ޤައުމުތަކަށް ވިސްނައިގަންނަން އުނދަގޫވާ އެއް މައްސަލައަކީ އައި.ސީ.ސީ.ޖޭ އަކީ ހަމައެކަނި
ބަޔާންވެގެންވާ ޖަރީމާ ހިންގާ "މީހުން"ގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލާ ކޯޓެއްކަމެވެ .މިތަނުގައި ވިސްނެންޖެހޭ
މުހިއްމު ނުކުތާއަކީ ސްޓެޓިއުޓްގެ ބަސްމަގު ސާފުނުވިޔަސް އޭގައި އެބުނާ އެއްޗެއްގެ މާނައަކީ ދައުލަތެއްގެ
މައްޗަށް ދައުވާއެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ .ނަމަވެސް ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ނުވަތަ އަމިއްލަ ހައިސިއްޔަތުގައިވެސް
އެފަދަ ކަންތައްތައް ކުރާ މީހުންގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރާ ވާހަކައެވެ .ވީމާ ،މި ރޯމް ސްޓެޓިއުޓްގައި
ސޮއިކުރުމުގެ

މާނައަކީ

އެ

ސޮއިކުރާ

ދައުލަތަކުން

އައި.ސީ.ސީ.ޖޭއަށް

އެކޯޓުގެ

މަސައްކަތުގައި

އެއްބާރުލުންދިނުމެވެ.
)ށ( ކޯޓުގެ ޓްރިގަރ މެކެނިޒަމް.
އައި.ސީ.ސީ.ޖޭގެ

ޒާތުގައި

ޢާއްމު

އުސޫލެއްގެގޮތުން

ކުރިން

ކޮށްފައިވާ

ކުށްތަކަށް

ކޯޓުގެ

އ
އިޙްތިޞާޞްއެ ް

ނުހިނގާނެއެވެ .އެހެނީ ،ހަމައެކަނި  1ޖުލައި  2002ގެ ފަހުން ހިންގާފައިވާ ޖަރީމާތަކާއި ކުށްތަކުގެ މައްޗައް މެނުވީ
ކޯޓުގެ ބާރާއި އިޚްތިޞާޞެއް ނުފޯރުވޭނެއެވެ.
ނަމަވެސް މިކަމުން އިސްތިސްނާވާ ޙާލަތަކީ އެ ސްޓެޓިއުޓްގެ  (3) 12ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާފަދައިން
ދަޢުލަތަކުން  1ޖުލައި  2002ގެ ކުރިން ހިންގާފައިވާ ޖަރީމާއެއް ބަލައިދިނުމަށް އެދި ކޯޓަށް ޑެކްލަރޭޝަނެއް
ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
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ނުވަތަ އ.ދ .ގެ ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލުން މައްސަލައެއް ކޯޓުގެ ޕްރޮސެކިއުޓަރަށް

މީގެ އިތުރުން ދައުލަތަކުން

ޕރިއު މޯޓު" ބާރުގެ ދަށުން ބެލުމުގެ ބާރުވެސް ކޯޓަށް
ހުށަހެޅުމުން ނުވަތަ ޕްރޮސެކިއުޓަރަށް ލިބިފައި އޮންނަ "ޕްރޮ ް
ލިބިފައިވެއެވެ.
 .4އައި.ސީ.ސީ.ޖޭ އާއި ދައުލަތްތަކުގެ ކޯޓުތަކާއި ހުރިގުޅުން.
އައި.ސީ.ސީ.ޖޭގެ

1

ވަނަ

މާއްދާގައި

ބަޔާންކުރާގޮތުގައި

އައި.ސީ.ސީ.ޖޭއަކީ

ދައުލަތުގެ

ކޯޓުތަކަށް

އެކުގައި

ށ
މަސައްކަތްކުރާ ކޯޓެކެވެ .މީގެ މާނައަކީ ރޯމްސްޓެޓިއުޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށްތަކާއި ޖަރީމާތައް ތަޙްޤީޤުކޮ ް
ދަޢުވާކުރުމުގައި

އެންމެފުރަތަމަވެސް

އިސްކަންދޭނީ

ދައުލަތުގެ

ކޯޓުތަކަށެވެ.

ދައުލަތުން

ކންތައް
އެ ަ

ކުރަން

ނުކުޅެދުންތެރިވެއްޖެ ޙާލެއްގައި މެނުވީ އައި.ސީ.ސީ.ޖޭ އިން ކުށްތަކާއި ޖަރީމާތައް ތަޙްޤީޤުކޮށް ދަޢުވާއެއް ނުކުރާނެއެވެ.
ރޯމް ސްޓެޓިއުޓްގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވުމުގެ މުހިއްމުކަމާއި ފައިދާ.
-

ޓ ޕާރޓީއަކަށްވުމުން ބޭރުގެ ޢުދުވާނުތަކުން ކުރާ ޖަރީމާތަކުގެ އިންސާފު ހޯދަން ފަސޭހަވުން.
ސްޓޭ ް

-

ޢަދާވާތްތެރިން އެމީހުންގެ އަމަލުތަކުން ދުރުހެލިވުމަށް ބާރުއެޅޭނެ.

-

ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި އެތެރެވެރިންގެ ފަރާތުން ހިންގާފައިހުންނަ ޖަރީމާތަކަށް އަދަބުދީ އިންސާފު ހޯދަން
ފަސޭހަވުން.

-

ލއަޤްވާމީ
ބައިނަ ް

އިންސާނީ

ހައްޤުތައް

ދިފާޢުކޮށް،

އަހުލުވެރިކުރުވުމާއި

ބައިނަލްއަޤްވާމީ

ޖިނާޢީ

ޤާނޫނު

ކުރިއެރުވުމަށް މަގުފަހިވުން.
ނިންމުން.
އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ޚިޔާލަކީ ރޯމް
ސްޓެޓިއުޓްގައި ދިވެހިރާއްޖޭން ބައިވެރިވުމަކީ އެކަށީގެންވާ އަދި ރަގަޅު ފިޔަވަޅެއް ކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.
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