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  އިސްބަސް 
 2009މިރިޕޯޓަކީ ސުޕްރީމް ކޯޓު އެންމެ ފުރަތަމަ ޤާއިމްކުރެވުނު ދުވަހުން ފެށިގެން 

ވާ ގޮތުގެ މައްޗަށް ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ކޯޓުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގޮސްފައި 1ސެޕްޓެމްބަރ 

ނޑު މަޤްޞަދަކީ، ސުޕްރީމް ކޯުޓގެ މަސައްކަތް ހާމަކަން ޮބޑު . ރިޕޯޓެކެވެ އެކުލަވާލާފައިވާ މިރިޕޯޓުގެ މައިގަ

ގެ އެންމެ އިސް ފަރާތުގެ ނިޒާމު ޤާއިމްކުރުމުގެ  އިންޞާފުލު ުކރުމަށް މަގުފަހިކުރުމާއި، ޢަދް ގޮތެއްގައި

އްޔަތުން އަދާކުރަންޖެހޭ ަމސްއޫލިއްޔަތުތައް އިޘިޙަ އެންމެ މަތީ ކޯޓުގެއްޔަތުން އަދި ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ އިޘިޙަ

ކުރިމަުގ މިދާއިރާގެ އަދާކުރުމުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތަކާއި އެގޮންޖެހުންތައް ޙައްލުކޮށް 

  . ކުރުެމވެޙިއްޞާޕްރީމް ކޯޓުން އަދާކުާރ ދައުރެާބހޭ މަޢުލޫމާތު ބައްޓަންކުރުުމގައި ސު

ނޑު ގޮތެއްގައި އަލިއަޅުވާލާފައިވާނީ، ސުޕްރީްމ ކޯޓު އުފެއްދުމާ ގުޅިގެން  މިރިޕޯޓުގައި މައިގަ

ނޑު ރޭވިފައިވާ ، ތަކާއި އަދި ކުރުމަށް ރޭވިފައިވާ މަސައްކަތް  ކޮށްފަިއވާކޯޓު ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި  ކޯޓުގެ އޮނިގަ

ދިމާވެފައިވާ  ހަުރދަނާކުރުމުގައި ކޯޓު ގޮތާއި، އަދި ކޯޓުގެ މުހިއްމު ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގެ މަސައްކަތްތަކާއި، 

  . ގޮންޖެހުންތަކާއި، ކޯޓުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ލިބިފައިވާ ކާމިޔާބީ ތަކުގެ މައްޗަށެވެ 

އެކޯޓުގެ ވެސް އެއްފަދައިން ސުޕްރީމް ކޯަޓކީވެސް ހަމައެހެންމެ، އެހެން ކޯޓުތަކެކޭ

ވަނަ  2008މައްސަލަތަކެއް ހުށަހެޅޭ ކޯޓަަކށްވުމާއެކު، ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް  އިޚްތިޞާޞްގައި ހިމެނޭ

  . ހިންގިފައިވާ ގޮތުގެ މައްޗަށްވެސް މިރިޕޯޓުގައި އަލިއަޅުވާލާފައިވާނެއެވެ އަހަރު 

ފުރިހަަމކޮށް ތައްޔާރުކޮްށ ުމއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި މިހާ  އަދި މިރިޕޯޓު ވަރަށް ކުރު

ނޑުގެ ހިތުގެ ފުން މިނުން ނިންމައި  ދިނުމުގައި މަސައްކަތްކޮށްދެއްވި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ދެއްވި  އަދި މިމަސައްކަތް ފުރިހަމަކަާމއެކު ކުރުމުގެ ތައުފީޤު . ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ  هللا މާތް  އަޅުގަ

  . ސުބުޙާނޫ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދާ ޝުކުރުުކރަމެވެ

ނޑިޔާރު   ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަ
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 7 ................................................................................................................................ ުއފެއްދުން ކޯޓު ސުޕްރީމް
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ނޑު  ކޯޓުގެ ސުޕްރީމް  19 ........................................................................................................................... އޮނިގަ
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 30 ............................................................................................................................... ވަޞީަލތްތައް އިންސާނީ

 37 ............................................................................................................................................. ތަމްީރނުތައް 
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  ތަޢާރަފް 

 2008ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢަދުލު އިންޞާފްގެ ތާރީޚުގައި އަދި ދީމިޤްރާޠީ ޙަޔާތުގައި 

އެއީ އެހެނިހެން މިނިވަން  .ގައެވެ ފާހަގަކުރެވިގެންދަނީ ވަރަށް ޚާއްޞަ ދުވަހެއްގެ ގޮތު  18ސެޕްޓެމްބަރ 

ނޑައެޅިފައިވާ މަފްހޫމާ އެއްގޮތަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ މުޖުތަމަދީމިޤްރާޠީ  ޢު ތަކުގައި އެންމެ މަތީ ކޯޓުގެ ދައުރުކަ

 . އުފެދުނު ދުވަހެވެ ކޯޓުދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޕްރީމް ، ކޯޓުއެންމެ މަތީ 

ދުވަހު ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ބުރާސްފަތިވީ  8 އޮގަސްޓް  2008މީލާދީ ސަނަތުން 

ރީތަކެޭކ އެއްފަދައިން ޖުޑީޝަތަކުގެ  މުޖުތަމަޢު ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ދީމިޤްރާޠީ  ންޤާނޫނުއަސާސީ ކުރަންފެށި ޢަމަލު

 ގެ ވެސް މިނިވަންކަމާއި މުސްތަޤިއްލުކަންމަތީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހާ ރައްޔިތުން އަކީރީޖުޑީޝަދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ތަކާއި ޙައްޤު މަދަނީ  އަދި ކޮންމެ ީމެހއްގެވެސް އަސާސީ ން އުޞޫލު ވެރިކަމާއެކު ހަމަހަމަކަުމގެ ޢަދުލުމެދުގައި 

ނޑައެޅުމުގައި، ޤާނޫނު ފިޔަވައި އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ބޯނުލަބައި، ހުރިހާ ާބަވތެއްގެ ނުފޫޒުން  ވާޖިބުތައް ކަ

ޢަދުލު އިންޞާފު އެއްކިބާވެފައިވާ އަދި ވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެޭހ މުސްތަޤިއްލު ބާރެއްކަން ޔަޤީންކޮށްދިނުމާއެކު 

ނޑައަޅާފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓެވެއެންމެ މަތީ ފަރާތް މުގެ ބާރުގެކުރުޤާއިމް  . ކަމަށް ކަ

އާއި ޤާނޫނު މާނަކުރުމުގައި އަދި ޝަރީޢަތުން ބަލާ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ޤާނޫނުއަސާސީ 

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާ ނިންމުމަކީ އެންމެ ފަހުގެ ނިންމުންކަމަށް  މައްސަލަތަކުގައިއެނޫންވެސް 

އާއި ޤާނޫނު މާނަ ކުރުމުގެ ެއންމެ އިސްފަރާތަކީ ސުޕްރީމް ޤާނޫނުއަސާސީއެހެންކަމުން . ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ 

ނޑައެޅިފައިވަނީ  އަދި ސުޕްރީމް.  ކޯޓެވެ ބަލަހައްޓާ އާއި ޤާނޫނުގެ ވެރިަކން ޤާނޫނުއަސާސީ ޯކޓުގެ ދައުރު ކަ

އެގޮތުން ދައުލަތުގެ އެންމެހާ ާބރުތަކާއި މުއައްސަސާތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތައް . ބެލެނިވެރިއެއްގެ ގޮތުގައެވެ

ޑައެޅުމަކީ  ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ އިމުގެ ތެރޭގައިކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ކަނ ދުސްތޫރީ  ހުންނަނީ ޤާނޫނީ އަދި 

 . އެކެވެޞާޞްލީ އިޚްތި ޞްއަ

ރީއެއް ޖުޑީޝަޤާއިމްކުރުމަށް މިނިވަން  އިންޞާފު  ޢަދުލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ، ތާރީޚަށް ބަލާއިރު

ލޯމާފާނުން އެނގޭ  އިސްދޫ! އާދެ . އޮތް ރަންޒަމާނެއް އައިކަން ތާރީޚުގެ ފަތްފުށްތަކުން ކަށަވަރުވެ އެނގެއެވެ 

ނޑިޔާރުންނަކީ ދައުލަތް ހިންގުމުގެ  .  އްލު ބައެެކވެ ތާވަކިވެފައިވާ މިނިވަން މުސްތަޤިޙަރަކާގޮތުގައި ފަ

ނޑިޔާރުން  ނިޔާތައް ތަންފީޛުކޮށް ނިޔާގެ އަމުރުތައް ހިންގުމަށް ދަންޑާނާޔަކަގެ މަޤާމުގައި ބަޭކލުަކ  ވާއިއްވަ ފަ
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ނޑިޔާރު  .ހުންނަވައެވެ  ނުވާ އާދަކާދަ ތަޢާރުޟުޤާއިމްކުރުުމގައި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި  އިންޞާފުއަދި ފަ

އަދި . މާފާނުގެ ބަުހރުވައިންނަމަ ޕޫރުބެރރޫޑީންއަށް ބައްލަވާފައިވެއެވެ ލޯ ! މަސްދަރުގެ ގޮތުގައި އާދެ ޤާނޫނީ

 .ޕިރާޑް ލިއުއްވާގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތިން މަރުޙަލާއެއްގައި ޝަރީޢަތް ކުރުމުގެ ނިޒާމް އޮތެވެ 

އިޢުލާންކުރެވި  ޤާނޫނުއަސާސީމި ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ވަނަ އަހަރު  1932ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

 ޝަރުޢީ ދަށުން  ގެޤާނޫނުއަސާސީގައި ޢަމަލުކުރަން ފެށި  1968 އައިފަހުން ދުސްތޫރީ ވެރިކަމުގެ ދައުރު 

ދާއިރާ ތަންފީޒީ ދާއިރާއާ މުޅިން ވަކިވެ މުސްތަޤިއްލުކޮށް އޮތް ނިޒާމަށް ދުސްތޫރީ ބަދަލުތަކެއް އަތުވެއްޖެއުމާ 

 .ކަން އެނގެއެވެ އޮތީ މުސްތަޤިއްލު ގޮތެއްގައި ރުމުގެ ދާއިރާޤާއިމް ކު އިންޞާފު ޢަދުލުހަމައަށްވެސް 

ރައްޔިތުންގެ އަސާސީ  ކަށަވަރުކޮށްދޭ ސަބަބަކީ ރީގެ މިނިވަންކަން ޖުޑީޝަޤާނޫނުއަސާސީން 

ރީއެއް ޖުޑީޝަމިނިވަން  ފައި އޮންނަނީބިނާވެ ވުންޙިމާޔަތްއި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް މިނިވަންކަމާ ޙައްޤުތަކާއި

ން ޤާނޫނުއަސާސީތްތެރިން ޤާނޫނުގެ ވެރިކަމާއި ޙަަރކާ ތިމާޢީއިޖް ސިޔާސީ އަދި  އާޗަށް ކަމަށްވާތީއޮތުމުގެ މައް 

ނޑިޔާރުންނަށް  .އެވެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްވެ އޮތުމަށްޓަކަވޭނެ ތަކަށް ޖަވާބުދާރީ ކުރުޙިމާޔަތް  ލިބިދީފައިވާ ފަ

ނޑިޔާމިނިވަން ނޑިޔާރުން  އެއްތައަދި ކި .ވެބޭނުމަކަށް ނޫނެރުން ގެ އަމިއްލަ ކަން އޮންނަން ބޭނުންވަނީ ފަ އެފަ

ނޑިޔާރުންނަކީ ދައުލަތުގެ ކަންކަމާ  މުޖްތަމަޢުގެ ޚިދްމަތް ކުރާ  ުހްނ ވެގެން ތިބޭ މީޙަވާލުޙައްޤުގައި ފަ

ޤާނޫނުގެ  ނޑިޔާރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީފަ  .ބަޔަކަށްވާތީއެވެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ގެނިޒަމްޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމުގެ މެކޭ

މިދައުރު  މިނިވަންނުވެ ރީޖުޑީޝަގޮތުގައި  އަދި ޙަޤީޤީ  އަޞްލީރީ ޖުޑީޝަ. ރިކަން ނެގެހެއްޓުމެވެ ވެ

ވެރިކަން މިނިވަްނ ގެ އިންޞާފު ޢަދުލު ޤައުމުގައި ސިޔާސީ ހަމަޖެހުމާއި  .ކަމެކެވެމުސްތަޙީލުއަދާކުރުމަކީ 

  .ތީއެވެނެތި ޤާއިމް ނުކުރެވޭނެ ރީއެއް ޖުޑީޝަ
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  އުފެއްދުން ސުޕްރީމް ކޯޓު 

 281ގެ ޤާނޫނުއަސާސީތަސްދީޤުކުރެވުމާއެކު،  ޤާނޫނުއަސާސީދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން އެކުލަވާލާފައިވާ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ސުޕްރީމް ޯކޓަށް 

ނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުމަށްޓަކައި  މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠު ވަނަ  149ގެ ޤާނޫނުއަސާސީ ފަ

ވަަނ  282އަދި ޤާނޫނުއަސާސީގެ  .ކުރިއެވެފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދާ އެބޭފުޅުންނާ އިންޓަވިއު

މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ސުޕްރީމް ކޯޓެއް އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި، ޤާނޫނުއަސާސީގައިވާ ފަދައިން 

އަށް ހުށަހެޅުމުން އޭގެ ތެރެއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާމިޝަނުން ނަންތަކެއް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮ

ނޑައެޅި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނަ  2008ސެޕްޓެމްބަރު  18ނަންތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާ  ކަ

ފައިވަީނ ފައްދާ ގޮތުން ސުޕްރީމް ޯކޓު އުމި. ދުވަހު އެނަންތައް ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައެވެ 

  . ވަނަ ދުވަހުއެވެ 18ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަުހގެ  2008

 އެންމެ ފުރަތަމަ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި ޤާއިމްކުރެވުނު 

ނޑިޔާރުންނަށްވުމުގެ   :ޝަރަފު ލިބިފައިވާ ބޭފުޅުންނަކީ ފަ

  ސަޢީދު هللا އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދު -ހ

  ފަހްމީ  ޒް އަލްއުސްތާޛް މުޖުތާ -ށ

  ޙުސައިން  ޔޫސުފް އަލްއުސްތާޛް - ނ

   ޢަރީފްهللا ޢަބްދު އަލްއުސްތްާޛ -ރ

  . އަލްއުސްތާޛް އަޙުމަދު ފާއިޒު ޙުސައިން، މިބޭފުޅުން ނަށެވެ  - ބ

މިހުރިހާ ަފނޑިޔާރުންނަކީވެސް ރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ 

  . ވީމާ، މިބައިގައި އެބޭފުޅުންނާބެހޭ މަޢުލޫމާތުކޮޅެއް ހިމާަނލާނަމެވެ. ހުނަރުވެރި ޭބފުޅުންނެވެ
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ނޑިޔާރުންނާބެހޭ ތަޢާރަފް    ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަ

  :ސަޢީދު هللا އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދު 

ސަޢީދުއަކީ، هللا އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދު

އަލްއަޒްހަރު ޔުނިވަރސިޓީން ޝަރިޢަތާ  ގެމިސްރު

އޭގެ ، ރައްވައިކުޙާޞިލުޤާނޫނުގެ ރޮނގުން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ 

އިންޓަރނޭޝަނަލް  .އޯ .އެމް.ގެ އައިފަހުން މޮލްޓާ

 ގައި ޤާނޫނީ 1999މެރިޓައިމް ލޯ އިންސްޓިޓިއުޓުން 

ވާ އިޙާޞިލުކުރައްވާފަ ޑިގްރީއެއްރޮނގުން މާސްޓަރސް 

ދިރާސާތަކާއި   ހަމައެހެންމެ ޕާރލަމެންޓަރީ  .ބޭފުޅުކެވެ

ލިބި   ތަމްރީނު    ޤާނޫނު ލިޔެ އެކުލަވާލުމުގެ ރޮނގުން 

މީގެ އިތުރުން . ޅެކެވެއެރޮނގުގައި ފުންނާބު އުސް ބޭފު

ކްޝޮޕްތަކުގައި ރތަކާިއ ވާ ސެމިނަރއަޤްވާމީ އެކި ބައިނަލް

  . ވަނީ ރާއްޖެ ތަމްސީލުކޮށްދެއްވާފައެވެ އެމަނިކުފާނު 

ޢިލްމުގެ ޤާނޫނާއި ޙައްޤުގެ 

އިދާރީ ޤާނޫނާއި އިދާރީ ޝަރީޢަތްތައް، ، މުތައްޒީނޫނާއި ސިޔާސީ ތަން ޤާ  ތަކާއި ތިއަރީތައް، ދުސްތޫރީމަބާދިއު 

 ޚާއްސަޤާނޫނު، ޢާންމު ހިންގުން، ބައިނަލްއަޤްވާމީ ތަންޒީމުތައް، ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ޢާއްމު އިދާރީ

ނޑު މަގުން ކުރާ ނޑުގެ ޤާނޫނާއި ކަ  އި ކުށާ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު،  ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޤާނޫނު، ޤާނޫނުގެ ތާރީޚު، ކަ

އިލްތިޒާމުތަކާއި ކޮންޓްރެކްޓްތަކާ ެބޭހ  ޖިނާއީ ޢާއްމު ޤާނޫނު، ޖިނާއީ ޚާއްސަ ޤާނޫނު،، ޢުޤޫބާތުގެ ޢިލްމު

ންފުނީގެ ޤާނޫނު، ވަޒީފާގެ ޤާނޫނު، ޖިނާއީ އިޖްރާއާތުތަކާބެޭހ ކު ތިޖާރީ ލިޔުންތަކާއި) މަދަނީ ޤާނޫނު ( ޤާނޫނު

ޤާނޫނު،  ަމރުކަޒާއި ޢާއިލާއާބެހޭ ޞީރުންތަކާ ބެޭހ ޤާނޫނު، ޝަޚްއިޖްރާއާތާއި ތަންފީޒުކު  މަދަނީ ޤާނޫނު،

ތާއި ދު، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަ އިޤްތިޞާ ލޯ، ބައިނަލް އަޤްވާމީ ވިޔަފާރިއާއި ސިޔާސީ ދާއި ކޯޕަރޭޓިވްއިޤްތިޞާ 

ދާއިރާގައި ޝަރުޢީ ފަދަ ޤާނޫނާއި  ފިޤްހާއި ފިޤްހު މުޤާރަން  ލް ފިޤްހު،އުޞޫލު  ޓެކްސްއާއިބެހޭ ޤާނޫނު،

  .ދާއިރާތަކެކެވެ ލައްވާފައިވާފަރިތަ އަދި އަހުލުވެރިވެ އެމަނުިކފާނު ރޮނގުތަކަކީ  ހިމެނޭ
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هللا އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުޙާޞިލުކުރެއްވުމަށްފަހު  ޤާނޫނާއި ޝަރީޢާގެ ރޮނގުން މަތީ ތަޢުލީމު

މިގޮތުން . ގުޅިވަޑައިގަތެވެ   ސަރުކާރުެގ ޚިދުމަތާ ގައި  27ޖޫން  1995 ސަޢީދު ރާއްޖެއަށް އެނބުރިވަޑައިގެން

ހުންނަވައިގެން  މިމަޤާމުގައި. އްވިއެވެޓް އެޓަރނީކަމުގެ މަޤާމް އަދާކުރެއޮފީހުގެ ސްޓޭ ގެޖެނެރަލް އެޓަރނީ

ވަކާލާތުކުރެއްވުމުގެ އިތުރަށް ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކާއި  ދައުލަތުގެ ފަރާތުންގައި ކޯޓުތަކާއި ހައިކޯޓުދަށު

ލަފާ  ލަފާ ހޯއްދެވުމަށް އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބަލައި ޤާނޫނީ އިދާރާތަކުން

ޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުެގ އެ އަދި . ސަޢީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ هللا އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދު  ދިނުމުގައި 

ޖެނެރަލް، ޕަބްލިކް ޕްރޮސެކިއުޝަންސްގެ މަޤާމާއި  ޑިރެކްޓަރު ކަމާއި އެ އޮފީހުގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

 .މަޤާމް އަދާކުރައްވާފައިވެއެވެ  ބަންޑާރަ ނާއިބުގެ ނާއިބު ަކމުގެ

މޯލްޑިވްސް ކޮލެޖް އޮފް  ތެރޭގައި  ސަޢީދު އަދާކުރެއްވި މަޤާމްތަކުގެهللا ލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއަ  

މިމުހިއްމު މަޤާމުގެ . ކަން ހިމެނެއެވެފުަރތަމަ ޑީން އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯގެ ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަންގެ ފެކަލްޓީ

އަދި . އަޅުއްވައިދެއްވާފައިވެއެވެ  އަދާކުރެއްވުމުގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ތަޢުލީމުގެ ބިންގާ މަސްއޫލިއްޔަތު 

ޤާނޫނީ ރޮނގުގެ ސެޓްފިކެޓް ކޯސްތަކާއި ޑިޕްލޮމާ ކޯސްތަކާިއ  ނަކީ ރާއްޖޭގައި ހިންގާމިހާރު ވެސް އެމަނިކުފާ

އުރުދޫ  އަދި އެމަނިކުފާނަކީ ޢަރަިބބަހާއި ފާިރސީަބހާއި. އުސްތާޛެކެވެ  ކިޔަވައިދެއްވާ  ޑިގްރީ ކޯސްތަކުގައި

އާއި ކޮމަން ލޯ ގެ އިތުރުްނ ލޯ ސިވިލް  ބަހުގެ އިތުރަށް އިނގިރޭސިބަސް ރަނގަޅަށް ދެނެވަޑައިގަންނަވާ އަދި 

    .މާހިރެކެވެ އިސްލާމީ ޝަރީޢާގެ ރޮނގުގައި މޮޅު

އޮރގަނައިޒޭޝަނުގެ  ގެ ފުޑް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރަލް. ހަމައެހެންމެ އެމަނިކުފާނު، އދ

ތަފާތު ސަރުކާރުގެ ، އެހެންމެ. ހޯއްދަވާފައިވެއެވެ  ލީގަލް އޮފީހުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވައި ތަޖްރިބާ

ޖޭގެ ލޯ ކޮމިޝަންގެ ިދވެހިރާއްއޭގެ ތެރޭގައި  . ގެންދަވާފައިވެއެވެ  ވެވަޑައިގަންނަވަމުންބައިވެރި ޓީތަކެއްގައިކޮމެ

ކުޑަކުދިންެގ ، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރި ކުރުމާ ބެހޭ ޔުނިޓުގެ ޤާނޫނީ އޮފިސަރުކަން މެމްބަރުކަން،

ގެ ކޮލެޖް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މޯލްޑިވްސް  މެމްބަރުކަން،ހުގެ މަޖްލީޙައްޤުތައް ރައްކާތެރި ކުުރމާބެހޭ 

ރޑުގެ މެމްބަުރކަން، ޓެންޑަރ  ކޮލެޖް ކައުންސިލުގެ މެމްބަުރކަން، މެރިޓައިމް ޓްރެއިނިންގ އެޑްވައިޒަރީ ބޯ

ރޑުގެ އެޑްވައިޒަރީ ކައުންސިލުގެ އިވެލުއޭޝަން  ރޑުގެ މެމްބަރުކަން، ނާރކޮޓްިކސް ކޮންޓްޯރލް ބޯ  ބޯ

  .ރުކަން ހިމެނެއެވެމެމްބަ
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ޙަޟާރާތުގެ ރޮނގުގައި  ސަޢީދުއަކީ ރާއްޖެއާއި ދުނިޔޭގެ ތާރީޚާއި،هللا އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދު

އެރޮނގުގައި މަޢުލޫމާތު ތަނަވަސް  ދިރާސާތައް ކުރައްވާ އަދި  އެދާއިރާގައި  ،ޚާއްސަ ޝައުޤުވެރިކަމެއްބަހައްޓަވާ

 މަޖައްލާތަކާއި ނޫހުގައި މަޤާލާތައް .ލިޔުންތެރިއެކެވެއެމަނުިކފާނަކީ  ހަމައެހެންމެ، .ބޭފުޅެކެވެ

މަސައްކަތްޕުޅު ކުރިއަށް  އެމަނިކުފާނު މިހާރުވެސް ދެތިން ފޮތެއް ލިޔުއްވުމުގެ .ލިޔުއްވާހައްދަވައެވެ 

އާ، ތެރޭގައި އިންޑި ހޯއްދެވުމަށް ދަތުރުކުރެއްވި ޤައުމުތަކުގެ ތަޖުރިބާތައް އެމަނިކުފާނު ޢިލްމީ. އެބަގެންދަވައެވެ

މޯލްޓާ،އޮސްޓްރޭލިއާ، މެލޭޝިއާ، ސިންގަޕޫރު ފަދަ ޤައުމުތައް ، އިޓަލީވިލާތް ރު، އިނގިރޭސިވިލާތް،ޞްމި

  .ހިމެނެއެވެ

  

  :ފަހުމީ  ޒް އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު މުޖުތާ 

 އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛް މުޖްތާޒު ފަހުމީ

ލުކުެރއްވީ ޞިހާ ތަޢުލީމް ޤާނޫނީ އަދި ޝަރުޢީ ރޮނގުން 

ނޑިޔާރުން  ތަމްރީނުކުރުމަށް ރާއްޖޭގައި ހިންގެވި  ފަ

 ޓްރެއިނިންގއިތުރު މިރޮގުން އަދި . ކޯަހކުންނެވެ

ކޯސްތައްވެސް ރާއްޖެއާ ރާއްޖެއިން  ކޯސްތަކާ ސްޓަޑީ

   . ކުރައްވާފައިވެއެވެ ބޭރުން ފުރިަހމަ

ނޑިޔާރު މުޖްތާޒު ފަހުމީއަކީ މާލޭ   ފަ

މިހާރު އެންމެ ކޯޓުތަކުގައި ޝަރީޢަތް ކުރައްވާތާ 

ނޑިޔާރެވެ ގިނަދު  އެމަނުކުފާަނީކ  އަދި . ވަސްވީ ފަ

 ޝަރީޢަތްކުރުމުގެ އިތުރުން ޝަރުޢީ ޯކޓުތައް ހިންގުމުގެ

މި ގޮތުން . ދާއިރާގައިވެސް ވަރަށް ތަޖުރާިބކާރު ބޭުފޅެކެވެ

 3ކޯޓު ނަންބަުރ ،  2ނަންބަރު  މަދަނީ ކޯޓާއި، ކޯޓު

ހުމީއަކީ އަލްއުސްތާޛް މުޖްތާޒު ފަ .ހިންގެވިއެވެ 

ނޑިޔާރުން ތަމްރީނު ގިނަ  ކުރެއްވުމުގައިވެސް ވަރަށް ޒިންމާދާރު މަސައްކަތްޕުޅުތަކެއް ކުރައްވާފައިވާ، ވަރަށް  ފަ

ނޑިޔާރުންނާއި ާޤނޫނީ ބޭފުޅުންގެ އެދުރެކެވެ ޤަވާޢިދު ފޮތްތަކާއި އިޖުރާއީ  އަދި ޝަރީޢަތްކުރުމާއިބެހޭ . ފަ
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ޝަރުޢީ ދާއިރާއަށް ޢާއްމުްނ . އަދާކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ ންމު ރޯލެއްޤަވާޢިދުތައް ހެއްދެވުމުގައި ވަރަށް މުހި 

   . ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެތަކެއް މަސައްކަތްޕުޅު  ހޭލުންތެރިކުުރމަށްވެސް

 1981އޮކްޓޯބަރު  18ދާއިރާއަށް ވަދެވަޑައިގަތީ  އަލްއުސްތާޛް މުޖްތާޒު ފަހުމީ ޝަރުޢީ

އެކޯޓުގައި މަދަނީ،  .ކަމާ ޙަވާލުވެވަޑައިގަތުމާ ހަމައިންނެވެކުނަހަންދޫ ޯކޓުގެ ޤާޟީމަތީ ވަނަ ދުވަހު ހައްދުން

  . އަދާކުރެއްވިއެވެ މައްސަލަތައް ބެއްލެވުމުގެ އިތުރުން ކޯޓު ހިންގުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުވެސް ޖިނާއީ އަދި ޢާއިލީ

ތެރިޔާގެ މަޤާމު އެހީ ގެ ޤާޟީގެ 3ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގައި ކޯޓު ނަންބަރު  1988

 ޚާއްޞަ ކޮންޓްރެކްާޓބެހޭ ަމއްސަލަތައް ބެލުމަށް  އެގްރިމެންޓާއި .އިސްކުރެވުނެވެ އަލްއުސްތާޛް މުޖްތާޒު ފަހުމީ

ވަނަ އަހަރުެގ  1990އިސްކުރެވުނީ  މުޖުތާޒް ފަހުމީ ޤާޟީކަމަށް  ގެ  3ކޯޓު ނަންބަރު ކޯޓެއްކަމަށްވާ 

 ޓު ހިންގުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ކުރުމުގެ އިތުރުން ކޯ މިކޯޓުގައި ޝަރީޢަތް .ޑިސެމްބަރު މަހުގައެވެ

ނޑަށް ގެނެވުނު ބަދަލަކާ ގުޅިގެން  ވަނަ އަހަރު 1992އަދި،  .އަދާކުރެއްވިއެވެ މާލޭ ކޯޓުތަކުގެ އޮނިގަ

މިކޯޓަީކ  .އިސްކުރެވުނެވެ މުޖްތާޒް ފަހުމީ މަށްގެ ޤާޟީކަ 2ނަންބަުރ  ނޮވެމްބަރުގައި ކޯޓު އެއަހަރުގެ

މަްއސަލަތައް ބެލުމަށް  މައްސަލަތަކާއި ވިޔަފާރީގެ މައްސަލަތަކާއި ޮކންޓްރެކްޓާއި އެގްރިމެންޓްއާއި ބެހޭ ދަރަނީގެ

   .އްސަ ކޯޓެެކވެޚާ

ވަނަ އަހަރު މަދަނީ ކޯޓާއި ޖިނާއީ ކޯޓާއި، ޢާއިލާއާބެހޭ ކޯޓާއި ކުޑަކުދިންނާއިބެޭހ  1997

 އަލްއުސްތާޛް މުޖްތާޒް ފަހުމީ ގެ ޤާޟީކަމަށްއަހަރުގެ އޯގަސްޓް މަހު މަދަނީ ކޯޓުއެ އުފައްދަވައި  ކޯޓު

   .އިސްކުރެއްވިއެވެ

ކަމަށްވާ މަދަނީ ކޯޓުގެ  ކޯޓެއް ޚާއްޞަމަދަނީ އެންމެހައި މައްސަލަތައް ބެލުމަށް 

މި މަޤާމުގެ . ގައެވެ 2005ޑިސެމްބަރު  އިސްޤާޟީކަމަށް އަލްއުސްތާޛް މުޖްތާޒް ފަހުމީ އިސްކުރެއްވީ

އިތުރުން ކޯޓުގެ އިދާރީ ހިންގުން ބެލެހެއްޓުމާއި ޤާޟީންގެ  ތެރޭގައި ޝަރީޢަތްކުރުމުގެމަސްއޫލިއްޔަތުގެ 

އެޅުްނ  ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުމާއި ޝަރީޢަތްކުރުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ބައްދަލުވުންތަކުގެ

   .ހިމެނެއެވެ

ލާޙީ ޞް ވަސްވަރަކީ ރާއްޖެއަށް އިދު  މަދަނީ ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީކަމުގައި އެމަނިކުފާނު ހުންނެވި

ވުމާއެކު ސަރުކާރުެގ އިދާރީ ނިންމުންތަކަށް ޗެލެންޖްކޮށް ޢާއްމު  ކަމަށްއްތި ބަދަލުތަކެއް އައި ދުވަސްވަރެބޮޑެ

ވަޒީފާގެ ޙައްޤާއި  މިގޮތުން. ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ތަފާތު މައްސަލަތައް ކޯޓުން ބަލައިދޭން ފެއްޓުނެވެ  ފަރާތްތަކުން
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ތަކުގެ އިތުރުން އަބުާރ ލަތަކާއި ބީލަމާ ބެހޭ މައްސަލަ މައްސަ  ތަކާއި މެޑިކަލް ނެގްލިޖެންސްއާ ބެހޭބެހޭ މައްސަލަ 

  . މަދަނީ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިދޭން ފެއްޓުން ހިމެނެއެވެ މައްސަލަތައް  ގެބެހުމު

ނޑިޔާރު  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އުފެއްދެވި ސުޕްރީމް ކަމަށް ކޯޓުގެ ފަ

  .ގައެވެ 2008ސެޕްޓެމްބަރު  18އަލްއުސްތާޛް ުމޖްތާޒް ފަހުމީ އިސްކުރެއްވީ 

ނޑިޔާރުންގެރުމީގެ އިތު  ޮކމިޝަނަށް ތެރެއިން ޖުޑީޝަލް ސާރވިސް  ން، ދަށުކޯޓުތަކުގެ ފަ

ނޑިޔާރުންގެ ފަރާތުން  އިންތިޚާބު ުކރެވުނު މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުންނާއި އަދި ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ ފަ

 ޖުޑީޝަލް ސާރވިސް  ނު މެންބަރުގެ ހައިސިއްޔަތުންކޮމިޝަނަށް އިންތިޚާބު ކުެރވު ޑީޝަލް ސާރވިސްޖު

 ބު ރައީސްކަން ނާއި އަދި އެކޮމިޝަނުގެ. ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަްނ މުޖްތާޒް ފަހުމީ ފުރުއްވާފައިވެއެވެ 

މައުޒޫންކަމުގެ  ޚާއްޞައެކޯޓުގެ  ވަޒީފާއާއި ހަމައެހެންމެ، ޢާއިލާއާބެހޭ ކޯޓުގެ މައުޒޫންކަމުގެ  .ކުރައްވާފައިވެއެވެ 

   .ވަޒީފާވެސް އަދާކުރައްވާފައިވެއެވެ 

ނޑިޔާރު މުޖްތާޒް ފަހުމީއަކީ ނޑި  ފަ އަދި ޖުޑީޝަްލ . ކެވެޔާރުންގެ ޖަމިއްޔާގެ މުއައްސިސެފަ

   .ކުރައްވާފައިވެއެވެ ލޭންޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީގެ މެންބަރުކަންވެސް .މެންބަރެެކވެ ކައުންސިލުގެ 

ނޑިޔާރު މުޖްތާޒް ފަހުމީ އެންމެ ބޮޑަށް ޝަޢުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ މަދަނީ  ތަޖުރިބާކާރު . ޝަރީޢަތަށެވެ ފަ

   .ޝަރީޢަތްތަކަށެވެ  ެބހޭ ޝަރީޢަތާއި، މުދަލާއި ތަރިކައާ ކޮށް ބިާމބެހޭ ާޚއްޞަވަކިން 

ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ގައި ޢަމަލުކުރަން ފެއްޓުނު 23މެއި  2003މިގޮތުން 

 ތައް ދިރާސާކުރައްވައި އެބާވަތުގެ މައްސަލަތައް ބަލާނެގޮތުގެއިޫޝ ފެއްޓުމުން އުފެދުނު އެންމެހައި

އަދި މިރޮނގުން ފޮތެއް  .ޕްރިސިޑެންޓްތަކެއް މަދަނީ ކޯޓުގައި ކުރެވިފައިވާ ޝަރީޢަތްތުަކން އުފެއްދެވިއެވެ 

  .ލިޔުއްވަމުންވެސް ގެންދަވައެވެ
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  : ބަލް އަލްއުސްތާޛު ޔޫސުފް ޙުސައިން އޮނަރަ

  

ޔޫސުފް  އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛް

ޙުސައިން އަކީ މަދީނާގައި ހުންނަ އިސްލާމިްކ 

އަހަރު ޝަީރޢަތުގެ  ވަނަ 1994ޔުނިވާރސިޓީއިން 

  .ރޮނގުން މަތީ ތަޢުލީމު ޙާޞިލުކުރައްވާފައި ބޭފުޅެކެވެ

ކުވައިތުގައި  ވަނަ އަހަރު  2007

ނޑިޔާރުން  ތަމްރީނުކުރާ އިންސްޓިޓިއުޓުގައި ފަ

ޤާނޫނީކަންކަމާއި ގުޅޭ ތަޖުރިާބ  ޝަރީޢަތްކުރުމާއި

ސިންގަޕޫރުގެ  ވަނަ އަހަރު 2007އަދި   .ހޯއްދަވާފައިވެއެވެ 

ސަބްއޯޑިނޭޓް ކޯޓުގެ ފަރާތުން ހިންގެވި ޖުޑީޝަްލ 

ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވެ ޝަރީޢަތް ކުރުމާއި  ޓްރޭނިންގް

. ހޯއްދަވާފައިވެއެވެ  ބެޭހ ތަޖުރިބާ ކޭސް މެނޭޖްމަންޓާއި 

ޤަތަރުގައި  ވަނަ އަހަރު  1997ހަމައެހެންމެ، 

ޝަރީޢަތްކުރުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ފަންނީ ތަޖުރާިބ  ބެހޭ ގޮތުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބަލާނެގޮތާއިކުޑަކުދިންނާ

  .ހޯއްދަވާފައިވެއެވެ 

ރ ތަކާއި ގުޅޭ ތަފާތު ސެމިނަމާއި ޤާނޫނާއި ޝަރީޢަތް ކުރު އަދި މީގެ އިތުރުންވެސް   

  . ވަޑައިގެންފައިވެއެވެ ބައިވެރިވެ ވާރކްޝޮޕްތަކުގައި

ތައްޔާރުކުރުމަށް ހިންގި ބައެއް  އަލްއުސްތާޛު ޔޫސުފް ޙުސައިން، މެޖިސްޓްރޭޓުން

 އިވާ މެޖިސްޓްރޭޓުން ތާޒާކޮށް ފެންވަރު މަތިކުރުމުގެ ގޮތުން ހިންގާފަ ކޯސްތަކުގައި ލެކްޗަރ ދެއްވުމުގެ އިތުރުން

  .ދެއްވާފައިވެސްވެއެވެ  ތައްވާރކްޝޮޕްތަކުގައި ކަރުދާސް ހުށަހަޅާ ލެކްޗަރ

 1995އިން  27އޮކްޓޯބަރ  1994މަޤާމުތަކުގެ ތެރޭގައި  އެމަނިކުފާނު ފުރުއްވާފައިވާ  

ރޒްގެ ލީގަލް އޮފިސަރގެ މަޤާ އަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖޫން  1995 މާއިޖަސްޓިސް އެންޑް އިސްލާމިކް އެފެއާ

އިން  1އޯގަސްޓް  1997 މާއިގެ ޤާޟީކަމުގެ މަޤާ 1އަށް ކޯޓު ނަންބަރު ޖުލައި  1997އިން  15ޖޫން 
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ސެޕްޓެމްބަރު  2008އިން  1އޭޕްރީލް  2000 މާއިމާޗް އަށް ޢާއިލާއާބެޭހ ކޯޓުގެ ޤާޟީކަމުގެ މަޤާ 2000

ހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް އެމަނިކުފާނު ދިވެ. ހިމެނެއެވެ  އަށް ޢާއިލާއާބެހޭ ޯކޓުގެ އިސްޤާޟީ ކަމުގެ މަޤާމު 17

ނޑިޔާރުކަމަށް  ވަނަ  18ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަުހގެ  2008އިސްކުރައްވާފައިވަނީ  ކޯޓުގެ ފަ

   .ދުވަހުއެވެ

  :ޢަރީފް هللا އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދު 

 ޢަރީފް هللا އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދު

 ޔުނިވާރސިޓީއިން  ވަނަ އަހަރު މަދީނާގެ އިސްލާމިކް 1997

އިސްލާމީ ޝަީރޢާއިން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ 

ވަނަ  2003 މެލޭޝިޔާގައި .ޙާޞިލުކުރަްއވާަފއިވެއެވެ 

ހިންގާފައިވާ ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމުގައި އަދި  އަހަރު

 ވަނަ އަހަރު ހިންގާފައިވާ ޓްރޭނިންގ 2007 ކުވައިތުގައި

ޝަރީޢަތްކުރުމާއިބެހޭ  ވަޑައިގެން ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވެ

 ވަނަ  2007 އަދި . ހޯއްދަވާފައިވެއެވެ  ޖުރިބާފަންނީ ތަ

ޑިނޭޓް ކޯޓުގެ ފަރާތުން ހިންގެވި އަހަރު ސިންގަޕޫރުގެ ސަބޯ

 ވަޑައިގެން ބައިވެރިވެ ޕްރޮގްރާމުގައި ޖުޑީޝަލް ޓްރޭނިންގ

 ބެޭހ ފަންނީ ތަޖުރިބާ ޝަރީޢަތްކުރުމާ

ޢަރީފް ޝަރުޢީ هللا ތާޛް ޢަބްދު އަލްއުސް  .ހޯއްދަވާފައިވެއެވެ 

 2005އަދި މިމަޤާމުގައި . ޤާޟީއެއްގެ ގޮތުގައެވެ  ވަނަ އަހަރު ޖިނާއީ ކޯޓުގެ 1998 ގުޅިފައިވަނީރާއާ އިާދ

 މުގެ މަޤާމު އެމަނިކުފާނު ވަނީ ޖިނާއީ ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީ ކަ ހަމައަށް ޚިދުމަތްކުރެއްވުމަށްފަހު ނޮވެމްބަރާ

އެމަނިކުާފނު ދިވެހިރާއްޖޭެގ . ވެވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ފުރުއްވާފައެ  18ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރ  2008

ނޑިޔާރުކަމަށް އިސްކުރައްވާފައިވަނީ    .ަމހުގައެވެ ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު 2008 ސުޕްރީމް ކޯުޓގެ ފަ
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  :ޙުސައިން  އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު އަޙުމަދު ފާއިޒު 

އަޙުމަދު ފާއިޒު  އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛް

އިސްލާމްއާބާދުގެ ޙުސައިން ޕާިކސްތާނުގެ 

އިސްލާމިކް ޔުނިވާރސިޓީއިން  އިންޓަރނޭޝަނަލް

( ޝަރީޢަތާއި އަދި ޤާނޫނުން ބެޗަލަރ އޮފް ލޯ 

މެލޭޝިޔާގެ . ޙާޞިލުކުރައްވާފައިވެއެވެ  )އޮނާރސް

 އިންޓަރނޭޝަނަލް އިސްލާމިކް ޔުނިވާރސިޓީގެ ލޯ

ވަނަ އަހަރު ހިންގެވި  2001ސެންޓަރގެ ފަރާތުން 

އަދި އެއަހަރު  ޕްރޮގްރާމުގައި ޖުޑީޝަލް ޓްރޭނިންގ

ސިންގަޕޫރުގެ ސަބްއޯޑިނޭޓް ކޯޓުގެ ފަރާތުން ހިންގެވި 

ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމުގައިވެސް  ޖުޑީޝަލް 

 ބެހޭ ފަންނީ ތަޖުރިބާ  ޝަރީޢަތުްކރުމާ ވަޑައިގެން ބައިވެރިވެ

އަދި އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ޔުނިވަރސިޓީ . ހޯއްދަވާފައިވެއެވެ 

ފަރާތުން ހިންގެވި ޖުޑީޝަލް  އޮފް ކުއީންސްލޭންޑްގެ

ޝަރީޢަތް ކުރުމާބެހޭ ފަންނީ ތަޖުރިާބ  ވަޑައިގެން ކޮންޑަކްޓް އެންޑް ސްކިލް ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވެ 

ތާއިބެހޭ ތަފާތު އެކިއެިކ ބޭރުގައި ބޭއްވޭ ޝަރީޢައިން ރާއްޖެ  މީގެ އިތުރުންވެސް. ހޯއްދަވާފައިވެއެވެ 

  . ގުޅޭ ކަންކަމުގެ ތަޖުރިބާ ހޯއްދަވާފައިވެއެވެބައިވެރިވެ މިދާއިރާއާ  ރތަކުގައިސެމިނަ

ވަނަ އަހަރު  1999އަހުމަދު ފާއިޒު ޙުސައްިނ ޝަރުޢީ ދާއިރާއާ ގުޅިފައިވަނީ  އަލްއުސްތާޛް

ވިޔަފާރިއާބެޭހ  ވަނީކުރައްވާފައިމަދަނީ ކޯޓުގައި މަސައްކަތް . ކޯޓުގެ ޤާޟީއެއްގެ ގޮތުގައެވެ  މަދަނީ 

ނޑިޔާރުކަމަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ . ގެންނެވެ ވަޑައިމައްސަލަތަކަށް ޚާއްަޞ ވެ އެމަނިކުާފުނ ފަ

ވަނަ މާއްދާގެ  282ޤާނޫނުއަސާސީގެ  އަދި. ވަނަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓް މަހުގައެވެ 2004 ރައްވާފައިވަނީއިސްކު

ނޑިޔާ  އިންޞާފުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޢަދުލު ) ށ(  ފައިވަނީރުގެ މަޤާމު އަދާކޮށްޤާއިމުކުރުމުގެ އެންމެ އިސްފަ

ނޑިޔާރުކަމަށް . އެވެ އަޙުމަދު ފާއިޒު ޙުސައިން އަލްއުސްތާޛް   އެމަނިކުާފނު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަ

 .ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގައެވެ 2008އިސްކުރައްވާފައިވަނީ 
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ގައި ) ނ(ވަނަ މާއްދާގެ  282މި ފަސް ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނޑިޔާރު ކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިއްމާ އަދާކުރުމަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަ

ނޑައަޅާފަ  ނޑިޔާރުން ކަ   . ސަޢީދެވެ هللا އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުނީ އިވަސުޕްރީމް ކޯަޓށް ޢައްޔަންކުރެވުނު ފަ

 

ނަމަވެސް، ކޯޓުގެ ވީ ވަނަ ދުވަހު އުފައްދަވާފައި 18 ސެޕްޓެމްބަރު 2008ސުޕްރީމް ކޯޓު 

  . ވަނަ ދުވަހުއެވެ 21ސެޕްޓެމްބަރު  2008މަސައްކަތް ރަސްމީކޮށް ފަށާފައިވަނީ 

 ސުޕްރީމް ކޯުޓގެ ެބްނޗު 
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  ކޯޓުގެ މަސައްކަތް 

   :ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތަކަކީ  ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބެލުމަށް 

 މާއްދާއެއް ނުވަތަ މާއްދާއެއްގެ ބައެއްވިޔަސް މާނަކުރާން ގެ ޤާނޫނުއަސާސީ (ދުސްތޫރީ މައްސަލަތައް  - 1

ނޑައެޅުމަށްޓަކައި ބަލާ މައްސަލަތަކާއި، ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ޤާނޫނެއްގެ  ޖެހިއްޖެނަމަ އެކަމުގައި ގޮތެއް ކަ

ބައެއް ނުވަތަ ޤަވާޢިދެއް ނުވަތަ ޤަވާޢިދުން ބައެއް ނުވަތަ ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން ނެރޭ އަމުެރއް ނުވަތަ 

އާ ޤާނޫނުއަސާސީ އެއިން އިދާރާއެއްގެ މުވައްޒަފަކު ކުާރ ކަމެއް ނުވަތަ ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްވިޔަސް 

 . )އްސަލައެއްޚިލާފުވޭތޯ ބަލައި، އެކަމުގައި ގޮތެއް ނިންމާންޖެހިއްޖެ ކޮންމެ މަ

  .ކޯޓުން ނިންމާ ނިންމުމަކާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން އިލްތިމާސްކުރެވޭ މައްސަލަތައް ހައި  - 2

ންފެށި އަށް ޢަމަލުކުރަ) 2008( ޤާނޫނުއަސާސީ ކޯޓުން ނިމިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ހައި  - 3

 21ތާރީޚުަކމަށްވާ ގެ މަސައްކަތް ފެށި އާއި ސުޕްރީމް ކޯޓު 2008ގަސްޓް އޯ  07ތާރީޚުކަމަށްވާ 

 .ގެއްލިފައިވާ މައްސަލަތައް  ފުރުޞަތުއާދެމެދު އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ  2008ސެޕްޓެމްބަރ 

ސުޕްރީމް އާއި  2008އޯގަސްޓް  07އަށް ޢަމަލުކުރާންފެށި ތާރުީޚކަމަށްވާ ) 2008( ޤާނޫނުއަސާސީ  - 4

އާދެމެދު ހައި ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ  2008ސެޕްޓެމްބަރ  21ތާރުީޚކަމަށްވާ ގެ މަސައްކަތް ފެށި ކޯޓު

  .މައްސަލަތައް 

ކަމުގެ މަޤާމަށް ކުިރމަތިލާ މީހެއްގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަުރޠު ފުރިހަމަވާކަމާމެދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ - 5

 . ޚިލާފު އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބަކަށް ހުންނާނޭކަމަށް އިޢުލާންކުރެވޭ މީހެއްގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުުޠ  - 6

 .ޅާ މައްސަލަތައް ފުރިހަމަވާކަާމމެދު ޚިލާފު އުފެދިގެން ހުށަހަ

 .އަކު އިންތިޚާބުކުރުުމގައި ދިމާވާ ކަމަކާމެދު ޚިލާފު އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ - 7

ދުރުކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމާ ނިންމުމަކާމެދު  އޭނާމަޤާމުން  ގެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ - 8

 .އް ޚިލާފު އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ޝަރުޠު މީހެއްގައި ހަމަވޭތޯ ބެލުމުގައި ޚިލާފު އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ  - 9

 .މައްސަލަތައް 
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މެމްބަަރކު މަޤާމުން ވަކިކުާރންޖެހިއްޖެތޯ ބެލުމުގައި ޚިލާފު އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  -10

 .މައްސަލަތައް 

 . ނޑިއެއް ހުސްވެއްޖެކާަމމެދު ޚިލާފު އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް މެމްބަުރކަމުގެ ގޮ -11

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އިޢުލާންކުރާ ޤަރާރުގެ ނުވަތަ  258ގެ ޤާނޫނުއަސާސީ  -12

މެދު އެ ޤަރާރުން ބައެއްގެ ޞައްޙަކަމާމެދު ނުވަތަ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތާ ގުޅިގެން ހަދާ ޤާނޫނަކާ

ނޑައެޅުމަށްޓަކައި ހުށަ ނުވަތަ ނެރޭ އަމުރަކާމެދު ސުވާލު އުފެދިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި އެކަމާމެދު ހަޅާ ގޮތެއް ކަ

 .މައްސަލަތައް 

 އް އެކުލަވާލުމުގެއާއިށް މުހިއްމު ބައެއް ޮޕލިސީތަ މީގެ އިތުރުން ސުޕްރީމް ޯކޓާއި މުޅި ޝަރުޢީ ދާއިރާއަ -13

 .ތްތެރިވާނެއެވެޙަރަކާ މަސައްކަތްތަކުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން
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ނޑު    ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އޮނިގަ

  :ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލުން 

ނޑުގެ ދެލިކޮޕީެއއް ޖުޑީޝަލް  ސުޕްރީމް ކޯުޓ އުފެއްދެވުމާ ގުޅިގެން ސުޕްރީމް ކޯުޓގެ އޮނިގަ

މި ދެލިކޮޕީ އެކުލަވާލުމުގައި ދުނިޔޭގެ . އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ސަރވިސަސްގެ އިސްނެގުމާއެކު އެކުލަވާލެވުނެވެ

ނޑުތަކަށާއި، ސުޕްރީ މް ކޯޓުގެ މައިގަނޑު ކުރިއަރާފައިވާ ޤައުމުތަކުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އޮނިގަ

ނޑު ގޮތެއްގައި . މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާނެއެވެ  ނޑުގައި މައިގަ މިގޮތުން އެކުލަވާލެވުނު، އޮނިގަ

  . އެއީ ކޯޓުގެ ޝަރުޢީ ޤާނޫނީ ބަޔާއި، ކޯޓުގެ އިދާރީ ބައެވެ . ބައެކެވެ 2އެކުލެވެނީ 

ނޑު ގޮތެއްގައި ކޯޓުގެ އިދާރީ ބައި ން ބަލަހައްާޓ ގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ، މިގޮތުން މައިގަ

ކާއި، ކޯޓުގެ ޢިމާރާތާއި ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނާބެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތަކާއި، ކޯޓުގެ ފައިސާއާބެހޭ ަކންތައްތަ

ކޭްސ ، އިއަދި ޝަރުޢީ ޤާނޫނީ ބައި ދެބަޔަކަށް ބަހާލާ . އަދި ކޯޓަށް ބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތައް ހޯދުމެވެ، މަރާމާތު

ނަމުގައި ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ އެކި މައްސަލަތައް ތާވަލްކޮށް، އަޑުއެހުންތައް ބާއްވާ،  ސެކްޝަންގެ މަންޓްމެނޭޖް

ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ ޤަޟިއްޔާތަކާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެޭހ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ވަކި ޑިޕާޓްމަންޓެްއ 

ނޑައަޅާފައިވެއެވެ  އްކަތްތަކާއި، ކޯޓުން ޭބނުންވާ ޤާނޫނީ ދިރާސާތަކާއި، އަދި ޤާނޫނީ ދެންހުރި ހުރިހާ މަސަ. ކަ

ޤަވާޢިދުތައް އެކުލަވާލުމުގައި އެހީތެރިވުމާއި، ޝަީރޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓުތައް ފަސޭހައިން ފެންނަން 

ހުންނާނެ ގޮތް ފަހިކުރުމަށްޓަކައި އަދި ކޯޓު ތަރައްޤީކުރުމުގެ އެންމެހައި ަކންތައްތައް ކުރުމަށް ވަިކ 

ނޑައަޅާފައިވެއެވެލީގަލް ރިސާރޗްގެ ނަމުގައި މަންޓެއް ޑިޕާޓް   . ކަ

ގައި ފެށުމާއެކު، ސުޕްރީމް  21ސެޕްޓެމްބަރު  2008ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތް 

ނޑު އިތުރަށް  ކޯޓުގެ އޭރު ވަގުތީ ގޮތުން ތިއްބެވި ވެރިންނާއި، ކޯޓުގެ ަފނޑިޔާރުން، ކޯޓުގެ އޮނިގަ

ނޑު ވަނީ ދިރާސާކޮށް، މަޝްވަރާކުރުމަ ށްފަހު ބައެއް ކުދިކުދި ަބދަލުތައް ގެނައުމަށްފަހު، އޮނިގަ

  . ފާސްކޮށްފައެވެ 

ނޑު ފާސްކުރުމާއެކު ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މައި ސެކްޝަންތަކެއް  ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އޮނިގަ

ނޑައެޅުނެވެ   ރިސޯސަސްއާބެހޭބައި، ފައިސާއާބެހޭަބއި، އިދާރީ ަބއިގެ މައި ސެކްޝަންތަކަކީ، ހިއުމަން. ކަ

ނޑިޔާރުކޯޓަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމާބެހޭ ، އިޢިމާރާތާއި މަރާމާތާ އަދި ލީގަލް . އެވެބިއުރޯ ގެބައި، އުއްތަމަ ފަ
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ބައިގައި ހިމެނޭ މުހިއްމު ސެކްޝަންތަކުގެ ތެރޭގައި ޤާނޫނީ ދިރާސާތައްކުރުމެާބހޭ ބަޔާއި، ޤަޟިއްޔާނިމުނު 

ރަރީގެ ޚިދުމަތާބެހޭ ބައި އަދި ކޭސް މެނޭޖްމަންޓާއި، މީހުން ގޮތުގެ ރިޕޯޓުތައް ޢާއްމުކުރުމާބެހޭ ބަޔާއި، ލައިބް

  .ޙާޟިުރކުރުާމބެހޭ ބައި ހިެމނެއެވެ 

 

  
ނޑު ފާސްކުރުމާ ގުިޅގެން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މައި  އަދި މިގޮތުގެ މަތީން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އޮނިގަ

  . ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް ތިރީގައިއެވަނީއެވެ

  :އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ބައި 

 . ތަށްތޯ ބެލުން އް ކުރަނީ ޤާނޫނާ ޤަވާޢިދާއެއްގޮ ބަޖެޓުން ކުަރންޖެހޭ ހުރިާހ ޚަރަދުތަ - 1

 .ތަކަށް ހުށަހެޅުން ތް ކުރިއަށްއޮންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް އެކުލަވާލާ ކަމާބެހޭ ފަރާ  - 2

 .ކޯޓުގެފައިސާއާބެހޭ އޮޑިޓްކުރުން - 3

ފައިސާއާބެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުމުގައި ނިންމަންޖެހޭ މުހިއްމުކަންތައްތައް ނިންމުމަށްޓަކައި ފައިސާއާބެހޭ  - 4

 . ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލާ އެކޮމިޓީގެ މަޝްވަރާހޯދުން

ނޑިޔާރުން  ފަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ 
ނޑިޔާރު  ފަ

ޗީފް ރަޖިސްޓްރާރ

ލީގަލް ސަރވިސަސް

ކޭސް މެޭނޖްަމންޓް 

މައްސަލަތައް ތާވަލްުކރުމާބެހޭ 

ޙުކުމްތަކާއި މައްސަަލތަކުގައި 
ކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރުމާބެހޭ

ޕޫލް އަދި ކޭސް ރިޕޯޓްަތކާބެހޭ

ލީގަލް ރިސަރޗް އެްނޑް 
ޑިވެލޮޕްަމންޓް 

ކޭސް ރިޕޯޓްތަކާބެހޭ 

ރިސަރޗް އަދި ލައިބްރަރީގެ 
ޚިދުމަތް

މީޑިއާއާބެހޭ ބައި 

ތަރުޖަމާުނންގެ ޚިދުަމތް

ކޯޓް 
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 

ލޮޖިސްޓިކަލް ަސޕޯޓް 

ހިއުމަންރިސޯސްއާބެހޭ 

ފައިސާއާބެހޭ

ނޑިޔާރުެގ  އުއްތަމަ ފަ
ބިއުރޯ
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 .ޕީއޭބީ އެކްސްއާ ބެހޭ ކަންތައް ބެލެހެއްޓުން - 5

 .ކާއި، ސާވަރގެ ހުރިާހަކމެއް ބެލެހެއްޓުންރކޯޓުގެ ނެޓްވޯ  - 6

ދިނުމާއި ވަޒީފާއިން ވަކިކުުރމާއި އެއްމަޤާމުން އަނެއް މަޤާމަށް ބަދަލުކުރުމާއި،  ޒަފުންނަށް ވަޒީފާމުވައް - 7

 . މަޤާމާއި މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުން 

 . މުވައްޒަފުންގެ ހެލްތް އިންޝުއަރެންސްކުރުމުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުން  - 8

  .އެޅުން  ތައް ބެލުމާއި އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުބެހޭ މައްސަލަ މުވައްޒަފުންނާ  - 9

މުހިއްމު ކަންތައްތައް ނިންމުމުގައި  އި ތްތައް ތަރައްޤީކުރުމެާބހޭ ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލާ ވަޞީލަ އިންސާނީ  -10

 . އެކޮމިޓީގެ ލަފާ ހޯދުން 

ރާއްޖެއިން ބޭރުން ހަމަޖައްސައިދިނުމާއި ، މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނުތައް ރާއްޖެއިންނާއި -11

  . އެކަމާބެހޭ ެއންމެހައި ކަންތައްތައް އިންތިޒާމްކުރުން

 .މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތާއި ޚިދުމަތުގެފެންވަރު ބެލުން  -12

 . ކޯޓުގެ މެނޭޖްމަންޓް އޮޑިޓްކުރުން -13

އިރާއިން ކޯޓަށް ބޭނުންވާ ދާ  .ޓީ .ގޮތެއްގައި ކުރުމަށްޓަކައި އައި ކޯޓުގެ މަސައްކަތްތައް އެންމެ އެދެވޭ -14

  . ޚިދުމަތްތައް ދެނެގަނެ އެފަދަ ޚިދުމަތްތައް ކޯޓަށް ފޯރުކޮށްދިނުން

ކޯޓުން ކުރާ އެންމެހައި ކަންތައްތަކާބެޭހ ލުއި ފޮތާއި ލީފްލެޓްތައް ތައްޔާރުކޮށް ޢާއްމުކޮށް ލިބޭނޭ  -15

 . އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން 

ންބޭނުންވާ ޚިޔާލުތައް ފަސޭހައިން ހުށަހެޅޭނެ އިންތިޒާމް ކޯޓުގެ ޚިދުމަތާބެހޭ ގޮތުން ޢާއްމުން ހުށަހަޅަ -16

ގަޅުކުރުމަށްޓަކައި، މި ފަދަ ޚިޔާލުތައް ކަާމބެޭހ ނރައަދި ކޯޓުގެ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު . ސުން ހަމަޖެއް

  . ފަރާތްތަކަށް ހުށަހެޅުން

 .ޤާއިމްކުރުންތްތައް ވަޞީލަ ޝަރީޢަތްތައް ފަސޭހަކަމާއެކު ރެކޯޑްކުެރވޭނެ އިންތިޒާމްތަކާއި  -17

ކޯުޓން އެއްކުރަންޖެހޭ އެންމެަހއި ތަފާސްހިސާބުތައް ސެކްޝަންތަކުން ހޯދާ ތަފާސްހިސާުބ  ސުޕްރީމް -18

  .އެއްކުރުން
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  :ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް  - 19

ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ތާވަލްކުރުމާއި އެފަދަ ކަންތައްތައް ފަސޭހަކަާމއެކު ުކރުމަށްޓަކައި  - 1

ނޑިޔާރުގެ ލަފާގެ މަތިން ނިންމުން ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުންތައް  . އުއްތަމަ ފަ

ޤަވާޢިދުތަކާއި ގުޅިގެން ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ ޤާނޫނީ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ޤާނޫނާއި  ޝަރީޢަތްތަކާ - 2

ތަކާ އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުމާއި މިފަދަ ކަންތައްތައް ބެލުމުގައި ަބލަންޖެހޭނެ އުޞޫލު ކޯޓުން ޢަމަލުކުރަމުންދާ 

ނޑައެޅުން  ނޑުތައް ކަ  . މިންގަ

ދާ ލާޙުކުރަންޖެޭހ އެއްވެސް ކަމެއްވޭތޯ ބަލާ ޤަވާޢި ޞް ނީ ގޮތުން އިކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ ލިޔުންތަކުގައި ޤާނޫ - 3

 .ލާޙުކުުރންޞްއެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އި

އަދި މައްސަލަތަކާބެހޭ ފައިލްތައް . އްސަލަތަކުގެ ފައިލްތައް ތައްޔާރުކޮށް ބެލެހެއްޓުން ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މަ - 4

 . މެނޭޖްކުރުން ހަރުދަނާކުރުަމށްޓަކައި ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުންތައް ނިންމުން

ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ސާފުކޮށްދޭންޖެހޭ އެންމެހައި  މައްސަލަތަކުގައި - 5

 . ތުތައް ސާފުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާނެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުން މަޢުލޫމާ

މައްސަލައާބެހޭ ލިޔުންތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި، ، ޝަރީޢަތްތަކުގެ ރެކޯޑްތައް ނަގާ ބެލެހެއްޓުމާއި - 6

 . ލިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުން 

ނޑިޔާރުން މައްސަލަތައް ބަލަ  - 7  .ރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން ނިންމުމަށް ބޭނުންވާ އެންމެހައި އެހީތެ އިފަ

 . ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ނެރެންޖެހޭ އަމުރުތައް ޑްރާފްޓްކޮށް އަމުރުތައް ނެރުން  - 8

ނޑިޔާރުގެ ލަފާގެ މަތިން އުެކލަވާލުން  - 9  . ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ފަ

ލިޔުންތުަކގެ ކުގެ ތެރެއިން ޓެމްޕްލެޓްތައް ތައްޔާރުކުރަންޖެޭހ ޝަރީޢަތާބެހޭ ލިޔުންތަ -10

 . ޓެމްޕްލެޓްތައް ތައްޔާރުކުރުން

މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިުރކުރްަނޖެހޭ އެންމެހައި ފަރާތްތައް ކޯޓަށް  -11

 . ޙާޟިރުކުރުމާބެހޭ އެންމެަހއި ކަންތައްތައް ކުރުން

މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ފިޔަވައި އެހެން ގޮތަކުން ކޯޓު އަމުރަކަށް އެދި ހުށަހަާޅ  -12

ނޑިޔާރުގެ އިރުޝާދުގެ މަތިން ކޯޓު އަމުރު ނެރުން    .މައްސަލަތަކުގައި އުއްތަމަ ފަ
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  : ލީގަލް ރިސަރޗް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

 . ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓްތައް ލޯރިޕޯޓުގެ ސިފައިގައި ތައްޔާރުކުރުން - 1

 . ކޯުޓން ނިމޭ މައްސަލަތައް ޢާއްމުކުރުްނ ސުޕްރީމް - 2

ންމާ މައްސަލައެއްގެ ސަބަުބން ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ޤާނޫނެއްގެ ބައެއްވިޔަސް ޯކޓުން ނި ސުޕްރީމް - 3

 . ވެއްޖެނަމަ އެކަން ޢާއްމުކުރުން ބާޠިލު

 .ކޯުޓން ކުރާ ުޙުކމްތައް ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި ނެރެންޖެހޭ އެންމެހައި އަމުރުތައް ނެރުން ސުޕްރީމް - 4

 . ކޯުޓން ކުރާ ުޙުކމްތައް ތަންފީޒުކުރުން ސުޕްރީމް - 5

 . ރުޖަމާނުންގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުންތަ - 6

ރާއްޖޭގައި ކުރެވޭ މުހިއްމު ަޝރީޢަތްތައް އެނަލައިޒްކޮށް އެޝަރީޢަތްތަކާބެހޭ ގޮތުން ފާހަގަކުެރޭވ  - 7

 . ކަންތައްތައް ހިމެނޭނެހެން ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރުކުރުން

ސަބަބުްނ ކޯޓުގެ  އިސްލާޙުކުރެޭވ އަދި އަލަށް ތަޢާރަފްކުރެވޭ ޤާނޫނުތަކާއި ސިޔާސަތުތަކުގެ  - 8

މަސައްކަތަށްކުރާނެ އަސަރުތަކަކީ ޮކބާކަން ބަލާ ދިރާސާ ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރުކޮށް ކަާމބެޭހ ފަރާތްތަކަށް 

 .ހުށަހެޅުން

އެއްކޮށް، އިސްލާޙުކުރެޭވ އަދި  ތުމަޢުލޫމާ ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ދާއިރާއަށް އަންނަ އެކިކަހަލަ ބަދަލުތާަކބެހޭ  - 9

 .  ޤާނޫނުތައް ަފނޑިޔާރުންނަށް  ފޯރުކޮށްދިނުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަލަށް ތަޢާރަފްކުރެވޭ 

މާތައް އެންމެ ފުރިހަމަކޮށް އަދާކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ދިރާސާތައްކޮށް ކަމާބެޭހ ންކޯޓުގެ ޒި -10

 . ފަރާތްތަކަށް ހުށަހަޅާ ކޯޓު ތަރައްޤީކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން

ނޑައެޅުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އުޞޫލު ކޯޓުގެ ޕޮލިސީތަކާއި ޢަމަލުކުރާ  -11 ތައް ކަ

 .  ދިރާސާތައްކުރުން

 .ކޯޓުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭން ތައްޔާރު ކުރުން -12

 . ޢާއްމުން ހޭލުންތެރިކުރުން -13

ނޑިޔާރުންނާއި ކޯޓުގެ އެހެން މުވައްޒަފުން ކުރަްނޖެހޭ އެންމެހައި ދިރާސާތައުްކރުމަށްޓަކައި  -14 ފަ

ާބކަން ދެނެގަނެ އެފަދަ ފޮތްތައް ހޯދާ، ފަސޭހައިން ލިބެން ކޮ  ތަކަކީބޭނުންވާ ރިފަރެންސް މެޓީރިއަލް 

 . ހުންނާނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން

 . ރާއްޖޭގައި ޝާއިޢުކުރެވޭ ސިޔާސަތުތައް ފަސޭހައިން ލިބޭނޭ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން  -15
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 އެކި މެގަޒިންތަކާއި، ދުވަހު ނޫސްތަކާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކުގައި، ކޯޓާ  -16

ނޑިޔާރަށާިއ މަޢުލޫމާ ބަލާ އެ  ބެހޭގޮތުން ދެކެވޭ ވާހަކަތަކާއި ޝާއިޢުކުރެވޭ ަޚަބުރތައް  ތު އުއްތަމަ ފަ

ނޑައަޅާ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުން  ނޑިޔާރު ކަ  . އުއްތަމަ ފަ

ފޯރުކޮށްދިނުމާއި،  އަށްހައި މަޢުލޫމާތުތައް މީޑިއާ ޯކޓުގެ ފަރާތުން މީޑިއާއަށް ދޭންޖެހޭ އެންމެ -17

 . ލިޔުންތައް ތައްޔާރުކުރުންށް އަ މީޑިއާ 

 . ޝާއިޢުކުރުން ޢާއްމުކޮށްކޯޓުން ޢާއްމުކޮށް ޝާއިޢުުކރާ ލިޔުންތަކާއި ރިޕޯޓްތައް،  -18

ކޯޓުގެ އިދާރީ ހިންގުމާބެޭހ ޤަވާޢިދުތައް އެކުލަވާލާ، އިސްލާޙުކުރަންޖެޭހ ޤަވާޢިދުތައް  -19

ލިޔުންތައް ޑްރާފްޓްކޮށް، އުއްތަމަ  ޢާއްމު ސިޓީ ފަދަ އާއިއިސްލާޙުކުރުމާއި، ކޯޓުން ނެރޭ ސަރކިއުލަރ

ނޑިޔާރުގެ ލަފާގެ މަތީން އެފަދަ ލިޔުންތައް ކަާމެބހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުން  .ފަ

 .ޝަރުޢީ ދާއިރާ އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި ހިންގަންޖެހޭ އެކި މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުން  -20
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ނޑަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ    :އައި ބައެއް ބަދަލުތައް  އޮނިގަ

ނޑަށްސުޕްރީމް ޯކޓުގެ  ނޑު ބަދަލެއް ވޭތުވެދިޔަތަނުގައި އައިސްފައިނުވި  އޮނިގަ މައިގަ

ނަމަވެސް ތަނުގެ މަސައްކަތް އެންމެ އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ކުރުމަށާއި، މަސައްކަތްތައް ލުއި ފަސޭހަ ގޮތަކަށް 

ބައެއް މުހިއްމު  ގެނެވިފައިވާ ން މިގޮތު. ވަނަ އަހަރު ގެނެވިފައިވެއެވެ  2009ބައެްއ ބަދަލުތައް  ހިންގުމަށްޓަކައި

ންޓުން ބަލަހައްޓާ ބަދަލުތަކުގެ ތެރޭގައި ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާބެޭހ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ކޭސް މެނޭޖްމަ

ޭހ ޯކޓުން ުކރާ ުޙކުމްތައް ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި ނެރެންޖެ ސުޕްރީމްމިގޮތުން . އްސާފައިވެއެވެ ޖަ ގޮތަށް ހަމަ

މަށްޓަކައި ކުަރންޖެހޭ ންފީޒުކުރުކޯޓުން ކުރާ ުޙކުމްތައް ތަ  ސުޕްރީމްއެންމެހައި އަމުރުތައް ނެރުމާއި، 

ނޑައެޅުނެވެ   . ކަންތައްތަކަީކވެސް ކޭސް މެނޭޖްމަންޓުންކުރާ ކަންތައްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ކަ

 ކަންތައްތައް ލޮޖިސްޓިކަލް ސަޕޯޓުގެ  އާބެހޭ .) ޓީ .އައި(އިންފޯމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އަދި ކޯޓުގެ 

މީގެ އެންމެ . ސެކްޝަނެއްވަނީ ޤާއިމްކޮށްފައެވެ .ޓީ .ވަކި އައި އިބަދަލުގައި ކޯޓުގަ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ބޭއްވުމުގެ

ޚިދުމަތްތަކެއްދޭ އަވަސް ވެއްޓަކަށް ހެދުމާއި، ބޮޑު އެއް ބޭނުމަކީ ކޯަޓީކ ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީއަށް އަހުލުވެރި 

 . ށް ބޮޑަށް ބާރުއެޅުމެވެ ހެދުމަ ތަނަކަށް

 

ނޑިޔާރުން  ފަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ނޑިޔާރު  އުއްތަމަ ފަ
ޗީފް 

ރަޖިސްޓްރާރ

ލީގަލް ޑިޕާޓްމަންޓް 

ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް 

މައްސަލަތައް ތާވަލްކުރުމާބެހޭ 

ޕޫލް އަދި ކޭސް ރިޕޯޓްތަކާބެހޭ 

ކޯޓާ ޙާޟިރުކުރުމާއި،  
އަމުރުތަކާބެހޭ

ލީގަލް ރިސަރޗް  
އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ކޭސް ރިޕޯޓްތަކާބެހޭ 

ރިސަރޗް އަދި  
ލައިބްރަރީގެ ޚިދުމަތް

މީޑިއާއާބެހޭ ބައި 

ތަރުޖަމާނުންގެ ޚިދުމަތް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  
ޑިޕާޓްމަންޓް 

ލޮޖިސްޓިކަލް ސަޕޯޓް

ހިއުމަންރިސޯސްއާބެހޭ 

ފައިސާއާބެހޭ

ޓީ.އައި

ނޑިޔާރުގެ   އުއްތަމަ ފަ
ބިއުރޯ
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  ކޯޓުގެ ޢިމާރާތާއި މަރާމާތު 

 ކޯޓު ހިންގެވުމަށް  ވަނަ ދުވަހު ސުޕްރީމް ކޯުޓ އުފެއްދެވުމަށްފަހު، 18ސެޕްޓެމްބަރު  2008

ގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގައި ކުރިން މުލީއާގޭ.ޢިމާރާތަކީ ހވާފައިވާ ދެއްއެންމެ ފުރަތަމަ 

މި ޢިމާރާތުގައި  .ބައެވެދެބުރިއަށް ހައްދަވާފައިވާ އޮފީހުގެ ބައެއް ހިންގެވުމަށް މެދުޒިޔާރަތާއި އިންވެގެން 

މާލްަމ  އިރު ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ބާއްވަވަމުންގެންދެވިރައީސްުލޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް ހިންގެވި 

ގެ ޝަރީޢަތްތައް ބާއްވާ ޯކޓުރޫމްގެ ގޮތުގައި ތައްޔާރު ކުރުމަށްޓަަކއި ކޮންޓްރެްކޓް ސުޕްރީމް ކޯޓުއެއީ 

 އުޞޫލުން އެމަސައްކަތްތައް ޙަވާލުކޮށް އެތަނުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީސްގެ ސްޓޭޖާއި ބެންޗް ވަގުތީގޮތުން ވަރަށް 

ަގއި  24ސެޕްޓެމްބަރ  2008ތައްޔަރުކޮށް ނިންމާލެވި  ކުޑަވަގުތުކޮޅެއްަގއި  ވަރަށް އެކަށޭނަގޮތަކަށް

ރޫމްގެ ދާއިމީ  އަދި ހަމައެއާއެކު ކޯޓު. ޝަރީޢަތްކުރަން ފެށުމުގެ ހުރިހާ އިންތިޒާމް ތަކެއް ހަމަޖެއްސުނެވެ 

ސްޓޭޖާއި ބެންޗާއި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގެ ސެކްރެޓޭރިއޭޓް ތިބުމަށް ޚާއްޞަ ކުޑަ ބެންޗަކާއި، އަދި 

 03(ވެސް ކުޑަދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި މަޖިލީހުގައި ވަކީލުންނާއި ޚަސްމުން ތިބުމަށް ޚާއްސަތަނެއްޝަރީޢަތުގެ 

މި މަސައްކަތްތައް ކޮށްދެއްވީ .  ނިންމުނެވެވަރަށް ފުރިހަމަގޮތެއްގައި  ތައްޔާރުކޮށް) ހަފުތާގެ ތެރޭގައި

 )ުމލީާއގެ.ހ(އެންމެ ފުަރތަމަ ސުޕްރީްމ ކޯޓު ހިްނގަމުން އަިއ ޢިމާާރތް 
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ގެ ޖާގަ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހު ގައިމި ޢިމާރާތު .އެހީތެރިކަމާއުެކގައެވެ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ 

ވަރަށްބޮޑަށް  ތިބުމުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ނަމަވެސް މުވައްޒަފުން. ތަނަވަސްވެފައި ވަރަށް ފުރިހަމައެވެ

ހުޅަނގު ފަރާތުގައި މުލީއާގެ އާއިދެމެދުގައި ހުރި އިންފާރާއި ކޯޓުެގ  މި ޢިމާރާތުގެތަޙައްމަލުކުރަންޖެހިފައިވާތީ، 

ޢިމާރާތާއި ދެމެދުގައި އޮތް ހުސް ޖާގަކޮޅު މި ޢިމާރާތުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސުމަށް ޕްލޭންކޮށް އެ 

ކޯޓުގެ  ފަހުކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ބަޔަކާއި ޙަވަލުކޮށް އެމަސައްކަތް ނިންމުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް

ނޑިޔާރްުނ އަދި . ރިސެޕްޝަން އޭރިޔާ އާއި ސްޓޮކާއި ސައިކޮޓަރި ވަނީ އެބަޔަށް ބަދަލުކުރެވިފައެވެ ކޯޓުގެ ފަ

ނޑިޔާރަކަށް މަސައްކަތްކުރެވޭނެ ކޮޓަރިކޮޅެއްވެސް ތިއްބެވުމަށް ވަނީ  ޕާޓިޝަންޖަހާ ކޮންމެ ފަ

  . ތައްޔާރުކުރެވިފައެވެ 

މަށް ފައިވާ ބައިގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަލިބި ކަތް ކުރުމަށްނަމަވެސް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުން މަސައް 

ދެއްވާފައިވާ ބަޔާއި ގުޅިގެން ދެކުނުން މުލީއާގެ އާއި  ހިންގުމަށް ކޯޓުމާބޮޑު ޙައްެލއް އައިސްފައިނުވާތީ 

ގެ އޮފީހުގައި ދެންނެވުމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެދި  ވީފަރާތުން ޯކޓަށް އެކަށީގެންވާ ޖާގައެއް ހޯދުމަށް

ބަޔާއިގުޅިފައިވާ ތިންބުރި ޢިމާރާތުގެ މެދުބައިގައިވާ ކޮންފަރެންސް ހޯލެއް  ހިންގަމުންދިޔަ ޯކޓު އިން ލީއާގެމު

ނޑައި އެހެްނ  .ވަނީ ދެއްވާފައެވެ  މިކޮންފަރެންސް ހޯލް ދެއްވުމުން މިބަޔަށް ކޯޓުތެރެއިން ވަދެވޭގޮތަށް ދޮރެއްކަ

ނޑިޔާބަންދުކޮ ދިމަދިމާއިން އެބަޔަށް ވަދެވޭގޮތަށް ހުރި ދޮރުތަށް ރުންގެ އެކިއެކި ށް އަެބއިގެ ބޭނުން ފަ

  . ބޭއްވުމަށް ުކރަން ފެށުނެވެބައްދަލުވުންތައް 

ވަނަ ދުވަހު ފެށިއިރު ކޯޓު ޢިމާރާތެއް  21ސެޕްޓެމްބަރު  2008ސުޕްރީމް ކޯުޓގެ މަސައްކަތް 

ނޑި މޭޒު ލިބިފައިވިނަމަވެސް، ކޯޓުގެ ސެކްޝަންތައް ވަކިވާނެހެން ޕާޓިޝަންޖަހާ މުވައްޒަ  ފުންނަށް ބޭނުންވާ ގޮ

އަދި މިނޫންވެސް ވަޞީލަތްތައް ނެތުމުގެ ސަބަުބން ވަރަށް ބޮޑު ދަތިތަކަކާ، މުވައްޒަފުންނަށް ވަީނ 

  . ކުރިމަތިވެފައެވެ

އަދި ޝަރީޢަތަށް ޙާޟިރުކުރެވޭ ީމހުން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ވެއްދުމުގެ ކުރްިނ 

އެކު، ދަޢުވާ ލިބޭ ީމުހންނާއި ދަޢުވާ ރައްދުވާ މީހުން ޯކޓުގެ މަޑުކޮށްލަން ލިބިފައިވާ ޖާގައެއް ނެތުމާ 

. ރިސެޕްޝަން އޭރިއާގައި ބައިތިއްބަންޖެހުމުން، ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުގެ ޝަކުވާތައް ރައްދުވެފައިވެއެވެ 

 ުރވާ ޙާޟީއޮފީހުން  ގެމީުހންނާއި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ޙާޟިރުކުރެވޭޚާއްސަކޮށް ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި 



   28 
 

ޤާނޫނީ ވަކީލުން އެއްތަނެއްގައި ބައިތިއްބަންޖެހުނުކަީމ ސުޕްރީމް ކޯޓުންވެސް އެކަމާ ހިތްހަމަޖެހުނުކަމެްއ 

  . ނޫނެވެ 

އަދި މިކަން ޙައްލުކޮށް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އެކަށީގެންވާ ޢިމާރާތެއް ނުވަތަ ޖާގައެއް 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން . ހޯދުމަށްޓަކައި ސުޕްރީމް ޯކޓުން ދިޔައީ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ 

ނޑުވަރު(ތީމުގެ . މމުލިއާގެއިން .ހިގަމުންދިޔަ ޢިމާރާތްކަމުގައިވާ ހ ކޯޓު އަށް  )ކުރީގެ ރިޔާސީ ގަ

  . ހަމަޖެއްސެވިއެވެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ޯކޓު ހިންގުން ބަދަލުކުރުމަށް ސަރުކާރުން

ސީ ކުރީގެ ރިޔާހިންގުން  ކޯޓު ސުޕްރީމް ވީ އާދީއްތަދުވަހުން ފެށިގެން  28ޖޫން  2009 އަދި

ނޑުވަރުކަމުގައިވާ ތީމުގެ   އަންނަބޭނުންތަކުގައި  ކޯޓަށް އެކި ތީމުގޭގައި. ށް ރަސްމީކޮށް ބަދަލުކުރެވުނެވެއަގަ

މިބަދަލުެގ  .ނެވެ) ކުޑަގޭޓުން(އޯކިޑުމަގުގެ ހުޅަނގަށް ހުންނަ ދޮރާށިން   ހަމަޖެހިފައިވަނީ މީހުން ވަނުމަށް

ދިނުމަށް  ކޯޓުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ޙައްލުވެ ޢާންމުންނަށް ފެންވަރު ރަގަޅު ޚިދްމަތެއް ުސޕްރީމް ސަބަބުން

އަޑުއެހެމަށް ވަޑައިގަންނަވާ  ރު،ޝަރީޢަތް މިގޮތުންސުޕްރީމް ކޯޓު މުލިއާގޭގައި ހިންގިއި .ގެންދިޔައެވެ މަގުފަހިވެ

ދަޢުވާރައްދުވާފަރާތް ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ ކުރިން އެއްތަނެއްގައި  ބޭފުޅުންނާއި މައްސަލައިގެ ދަޢުވާކުރާފަރާތާއި 

މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ވެއްދުމުގެ ކުރިން، ތީމުގެއަށް ބަދަލުވުމާއި ގުޅިގެން  ބޭތިއްބިނަމަވެސް،

ވަކިން ބޭތިއްބުމުގެ  އަންނަ މީހުން ޝަރީޢަތް އަޑުއެހުމަށް އަދިދަޢުވާރައްދުވާފަރާތް  ކުރާފަރާތާއިދަޢުވާ

   .އިންތިޒާމްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ

 

 

   

 )ތީމުގެ (ން ފެށިެގން ހަމަޖެިހަފއިވާ ަތން  2009 ޖޫން 28ސުޕްރީމް ކޯުޓ ހިްނގުން 
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  :ތްތައް ހަމަޖެއްސުން ވަޞީލަ ކައި ބޭނުންވާ އޮފީސް ފަރުނީޗަރ ފަދަ އެކި ސުޕްރީމް ކޯޓު އުފެއްދުމަށްޓަ

 އުފެއްދެވުމާއެކު، މުލީއާގެއިން ބައެއް ސުޕްރީމް ކޯުޓ ހިންގުމަށްޓަކައި ދިވެހި ސުޕްރީމް ކޯުޓ 

ނޑިމޭޒު އާއި ނަމަވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ބޭނުންވާ ކޮމްޕިއުޓަރ. ދައުލަތުން ދެއްވިއެވެ ފަދަ ތަކެތި  ގޮ

ޒާމު ހަމަޖައްސަވައިދެއްވީ ހަމަޖެހިފައިނުވުމާއެކު، ވަގުތީގޮތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ޭބނުންވާ މިފަދަ ތަކެތީގެ އިންތި 

މިގޮތުން ޖުޑީޝަލް . ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ސަރވިސަސްއާއި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންނެވެ

މޭޒު ވަގުތީ ގޮތުން  12ގޮޑި އަދި  15ްޕރިންޓަރާއި  04ކޮމްޕިއުޓަރާއި  03ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން 

މަށް ކޮމްޕިއުޓަާރއި ލިޔެކިއު 07އަދި ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ސަރވިސަސްއިން . ދެއްވާފައިވެއެވެ

ގެ އަޑުއެހުމަށް އަންނަ މީހުން ބައިތިއްބުމަށް ހުއަދި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީ. ވެއެވެ ބޭނުންވާ ތަކެތި ފޯރުކޮށްދީފައި

ނޑި ވަގުތީގޮތުން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީްނ  75އި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކުރިން ނަސަންދުރަ ޕެލަސް ހޮޓަލުގަ  ގޮ

  .  ދެއްވާފައި ވެއެވެ 

 އިޢުލާނުކޮށް ަގއި  06ނޮވެމްބަރ  2009ސުޕްރީމް ކޯަޓށް ބޭނުންވާ ބައެއް ތަކެތި ހޯދުމަށް 

   . ހޯދުނެވެސިސްޓަމް  .އެކްސް.ބީ.އޭ.ޕީ 01، އިފޮޓޯކޮޕީމެޝިނާ 01، ލެޕްޓޮޕްއާއި 07

ކޯުޓގެ ބަޖެޓުން އިޢުލާންކޮށްގެން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި  ސުޕްރީމް

ލިބުމާއި ގުޅިގެން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާއި އަދި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް 

  . ކުރެވުނެވެ ޙަވާލުބުރައި އެފަރާތާއި ނތަކެތި އަފޮނުވައިދެއްވި އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން 
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  ތްތައް ވަޞީލަ އިންސާނީ 

ވަނަ ދުވަހު އުފެއްދެވިއިރު ސުޕްރީމް ޯކޓުގެ  18ސެޕްޓެމްބަުރ  2008ސުޕްރީމް ޯކޓު 

ނޑިޔާރުން ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ކޯޓަށް ލައްވާފައެއް ނުވެއެވެ އަދި ސުޕްރީމް ކޯޓަށް . ފަ

. ނެއްވެސް އެކުލަވާލެވިފައެއް ނުވެއެވެބޭނުންވާނެކަމަށް ލަފާކުރާ އިންސާނީ ވަޞީލަތްތަކާބެހޭ އެއްވެސް ޕްލޭ

ވަނަ ދުވަހު ކޯޓު އުފެއްދެވުމާ ގުޅިގެން އެކޯޓުގައި ވަގުތީ ގޮތުން  18ސެޕްޓެމްބަރު  2008އެހެންނަމަވެސް 

މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި، ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ސަރވިސަސްއިންނާއި ކޯޓުތަކުން ވަގުތީ 

  . މުވައްޒަފުންތަކެއް ނެގުނެވެ 

  :ން ދޫކުރެވުނު މުވައްޒަފުންނަކީމިގޮތު 

  ލީގަލް އޮފިސަރ ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ސަރވިސަސް.ޣާނިޔާ ޢަބްދުލް ޣަފޫރު އ - 1

  މުހައްމަދު ސަޢީދު ޑިރެކްޓަރ ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ސަރވިސަސް  - 2

  ޢާއިޝަތު ރިޒްނާ ރަޖިސްޓްރާރ މަދަނީ ކޯޓު - 3

  ޖިނާއީ ކޯޓު 3ގްރޭޑް  މޫސާ ނަޞީރު ސީނިއަރ ސެކްރެޓަރީ - 4

  މަދަނީ ކޯޓު 3ޝަމީމާ މުހައްމަދު ސީނިއަރ ސެކްރެޓަރީ ގްރޭޑް  - 5

  މަދަނީ ކޯޓު 2އަޙުމަދު ހާިޝމް ކޯޓު އޮފިސަރ ގްރޭޑް  - 6

  މަދަނީ ކޯޓު  2ކޯޓު އޮފިސަރ ގްރޭޑް هللا އަޙުމަދު ޢަބްދު - 7

  ޖިނާއީ ކޯޓު  1އަޙުމަދު ސަޢީދު ކޯޓު އޮފިސަރ ގްރޭޑް  - 8

 ޢާއިލާއާބެހޭ ކޯޓު ) ޓ(ސްޓިކަލް އޮފިސަރ ބުޝްރާ މުހައްމަދު ސްޓެޓި  - 9

ހަމައެއާއެކު ކޯޓަށް ބޭނުންވާނެކަމަށް ލަފާކުރާ އިންސާނީ ވަޞީލަތްތަކާބެހޭ ޕްލޭނެއް 

ނޑައަކަށް ކޯޓަށް . އެކުލަވާލެވުނެވެ . މުވައްޒަފުން ބޭނުންވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިވެއެވެ  42މިޕްލޭނުގައި ގާތްގަ

މާރާތެއްގެ ގޮތުގައި މުލީއާގެ ހަމަޖެއްސިއިރު ކޯޓަށް ބޭނުންވަާކމަށް ލަފާކޮށްފައިވާ ނަމަވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޢި

މުވައްޒަފުންނަށް ލިބުނު ޖާގައިގައި ނުތިބެވޭނެކަމަށް ސުޕްރީމް  ޯކޓަށް ފެނުމުން މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދު އޭެގ 

ނޑަކަށް ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށް ތިރުިކރެވުނެވެ    . ގާތްގަ
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 09ގެ ަމސައްކަތް ފެށިއިރު ކޯޓުގައި މަސައްކަތްކުރަމުން އައިސްފައިވަނީ މިހެންކަމުން، ކޯޓު

  . މުވައްޒަފުންނެވެ

 2މުވައްޒަފުން، ލީގަލް ރިސަރޗް އެންޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ ބައިގައި  5އެއީ ކޭސް މެނޭޖްމަންޓުގެ ބައިގައި 

  . މުވައްޒަފުންނެވެ 02މުވައްޒަފުން އަދި އިދާރީބައިގައި 

ސްޓްރީ ހަމަޖެހުނުއިރު، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރީގައި އިދާރީ އަދި ކޯޓުގެ ރަޖި

މީގެ ތެރެއިން ވަޒީފާއަށް މީހުން ލައްވާފައިވަނީ . މުވައްޒަފުންނެވެ  33މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި ހިމެނިފައިވަނީ 

  . އެވެ  10އަދި ހުސް މަޤާމުތަކުގެ ޢަދަދަކީ . މަޤާމަށެވެ  23

  ން އެކުލަވާލާފައިވާ އިންސާނީ ވަޞީލަތްތަކުެގ ޕްލޭން ވަނަ އަހަރު ސުޕްރީމް ކޯޓު 2008

  މަޤާމު 

20
08

 
ވާ 
ޭނުން

 ބ
އަށް

ދަދު 
ޢަ

  

ށް 
ބަލަ
ތަޤު
ުސް
މ

ދަދު 
 ޢަ
ންވާ

ބޭނު
 

  0  1  ޗީފް ރަޖިސްޓްރާރ
  0  2  ސީނިއަރ ރަޖިސްޓްރާރ
  0  1  ކޯޓު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ
  0  2  އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ

  0  1  ކޯޓު ކްލާކުން 
  0  1  ލައިބްރޭރިއަން 

  0  1  ސީނިއަރ މެއިންޓަނަންސް އޮފިސަރ
  1  0  ސީނިއަރ ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމަރ

  0  1  އެސިސްޓަންޓް ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން 
  0  6  ސީނިއަރ ސެކްރެޓަރީ 

  0  1  ކޭސް ރިޕޯޓަރ 
  0  1  ސީނިއަރ ކޭސް ރިޕޯޓަރ

  0  8  ސެކްރެޓަރީ 
  0  2  އެސިސްޓަންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ

  0  1  ސްޓެޓިސްޓިކަލް އޮފިސަރއެސިސްޓަންޓް 
  2  1  ރޗް އޮފިސަރރިސާ 
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  2  1  ޕްރިޓަރރކޯޓު އިންޓަ 
  0  1  މީޑިއަރ އޮފިސަރ ޓްރޭނީ 

  0  1  ސީނިއަރ އެކައުންޓް އޮފިސަރ
  0  1  އެސިސްޓަންޓް އެކައުންޓް އޮފިސަރ

  0  1  އެސިސްޓަންޓް ކޭޝިއަރ
  0  2  މަސައްކަތު 

  0  2  ޕިއޯން 
  5  39  ޖުމްލަ މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދު 

  

  ވަނަ އަހަރު ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރީ  2008
  ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްޞީލު 

ނޑިޔާރު    1   01  އުއްތަމަ ފަ
ނޑިޔާރުން    2   04  ފަ
  01  ޗީފް ރަޖިސްޓްރާރ   3
  02  ސީނިޔަރ ރަޖިސްޓްރާރ   4
  01  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ   ކޯޓު   5
  01  ޑިޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ    6
  04  އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ    7
  02  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ    8
  02  ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން     9

  01  އެސިސްޓެންޓް މީޑިޔާ އޮފިސަރ   10
  01  ކޭސް ރިޕޯރޓަރ   11
  04  ކޯޓު އޮފިސަރ    12
  07  ސެކްރެޓަރީ   13
  01  މެއިންޓަނަންސް އޮފިސަރ   14
  02  ޑްރައިވަރ   15
  02  ޕިޔޯން    16
  02  މަސައްކަތު   17

ނޑިޔާރުންނާއެކު ޖުމްލަ މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދު       38  ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަ
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  :ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިންސާނީ ވަޞީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރުން 

ޤާއިމްކުރުމުގެ އެންމެ އިސް ފަރާތްކަމުން، އެފަރާތުގެ  އިންޞާފުސުޕްރީމް ޯކޓަކީ ޢަދުލު 

 ތުރު މުވައްޒަފުން ބޭނުންވާކަންމާތައް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަދާކުރުމަށްޓަކައި، އި ންޒި  މަސްއޫލިއްޔަތާއި

ކޯޓުގެ އިދާރީ ، ގެނައުމަށްޓަކައިގެ ސަމާލުކަމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނު

މުވައްޒަފުންގެ ދަފްތަރު މުރާޖަޢާކޮށް ކޯޓުން އައު ދަފްތަރެއް އެކި މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ހަމަޖައްސަން ބޭނުންވާ 

ވަނަ އަހަރު ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް  2009ސެކްޝަން ނުވަތަ ޑިޕާޓްމަންޓްތައް އެނގޭ ގޮތަށް 

ރުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ އެކުލަވާލެވުނު އިންސާނީ މި ދަފްތަ. އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް ހުށަހެޅުނެވެ 

ނޑައަޅާ، ުކރިއަށް އޮތް  އަހަރަށް  5ވަޞީލަތްތަކުގެ ޕްލޭނާ ގާތްކުރާ ވަރަށް މުވައްޒަފުން ބޭނުންވާކަމަށް ކަ

މުވައްޒަފުން ކޯޓުގައި  45އަމާޒުކޮށް، އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކޯޓު އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް ހިންގުމަށް 

  . މިހުށަހެޅުމުގެ ތަފްޞީލު ތިީރގައިއެވަނީއެވެ. ޖެހޭކަަމށް ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ ތިބެން

  :ލު ތަފްޞީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މުރާޖަޢާކުރެވުނު މުވައްޒަފުންގެ ދަފްތަރުގެ 

ސުޕްރީމް ޯކޓުގެ އިދާރީ އަދި ޝަރުޢީ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމަްށޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ނޑިޔާރުގެ ދަ އަދި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ަމއި ދެ . ށުން ހުންނަވާނީ ޗީފް ރަޖިސްޓްާރރއެވެއުއްތަމަ ފަ

ޑިޕާޓްމަންޓްކަމަށްވާ، އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ޑިޕާޓްމަންޓާއި ލީގަލް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މަސައްކަތް އެންމެ އިސްކޮށް 

 . ބަލާ ސުޕަވައިޒްވެސް ކުރާނީ ޗީފް ރަޖިސްޓްރާރއެވެ

 

 

އަދި ޗީފް ރަޖިސްޓްރާރެގ ދަށުން އިދާރީ އެންމެަހއި ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާނީ ކޯުޓ 

ރަިސރޗް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓާއި ، ލީަގލް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މައި ދެސެްކޝަންކަމުގައާިވ ލީގަލް . އެޑްމިނިސްޓްޭރޓަރއެވެ

 ރަޖިސްޓްރާރގެ ރަޖިސްޓްރާރއެއް ޗީފް ސީިނއަރ  ކޭސް މެނޭޖްަމންޓުގެ ބައި ބެލެހެއްޓުމަށް ިމއިން ކޮންމެ ބައެއްގައި

އަދި މިހާތަނަށް ޢައްޔަންކުރެވިަފއެްއ ޗީފް ރަިޖސްޓްރާރގެ ަމޤާމަށް އެއްެވސް މީހަކު ނަމަެވސް . ދަށުން ހުންނާނެއެވެ

 . ނުވެއެވެ

ދިެވހިާރއްޭޖގެ ުއއްތަަމ ަފނޑިާޔރު 

ނޑިާޔރުން  ފަ

ޗީފް ރަިޖސްޓްރާރ

އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް ިޑޕާޓްަމންޓް 

ލީގަލް ިޑޕާޓްަމްނޓް
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ލީގަލް ޑިޕާޓްމަންޓް 

ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް 

)ސީނިއަރ ރަޖިސްޓްރާރ(

އެސިސްޓަންޓް  
ރަޖިސްޓްރާރ

ބެއިލިފް

ކޯޓު  
އޮފިސަރ

ކޯޓު  
އޮފިސަރ

ކޯޓު  
އޮފިސަރ

ކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރުމާއި،  
އަމުރުތަކާބެހޭ

ސެކްރެޓަރީ 

ކޯޓު އޮފިސަރ

ޕޫލް

ކޭސް ރިޕޯޓަރ

ސެކްރެޓަރީ 

ކޭސް ރިޕޯޓަރ

ސެކްރެޓަރީ 

ލީގަލް ރިސަރޗް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް  

)ސީނިއަރ ރަޖިސްޓްރާރ(

ކޭސް  
ރިޕޯޓްތަކާބެހޭ 

ލީގަލް  
އޮފިސަރ

ކޭސް ރިޕޯޓަރ

ރިސަރޗް އަދި  
ލައިބްރަރީގެ ޚިދުމަތް

ރިސަރޗް އޮފިސަރ.ސ

ރިސަރޗް 
އޮފިސަރ ޓްރޭނީ 

ރިސަރޗް .އ
އޮފިސަރ

ތަރުޖަމާނުންގެ  
ޚިދުމަތް 

ކޯޓު  
އިންޓަޕްރިޓަރ

ކޯޓު  
އިންޓަޕްރިޓަރ

މީޑިއާއާބެހޭ ބައި 

މީޑިއާ  .ސ
އޮފިސަރ

މީޑިއާ  .އ
އޮފިސަރ

 :ލީގަލް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މަޤާމުތައް
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އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ޑިޕާޓްމަންޓް 

)ކޯޓު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ(

ކޯޓު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ

ހިއުމަންރިސޯސްއާބެހޭ 

ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖަރ.ސ

ހިއުމަން ރިސޯސް  
)ޓ(އޮފިސަރ 

ހިއުމަން ރިސޯސް  .އ
އޮފިސަރ

ސެކްރެޓަރީ 

ފައިސާއާބެހޭ

ބަޖެޓް އޮފިސަރ.ސ

އެކައުންޓް އޮފިސަރ

ބަޖެޓް އޮފިސަރ.އ

ކޭޝިއަރ

ލޮޖިސްޓިކަލް ސަޕޯޓް

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ

މެއިންޓަނަންސް އޮފިސަރ.އ

މަސައްކަތު

މަސައްކަތު

ޑްރައިވަރ

ޑްރައިވަރ

ޕިއޯން

ޕިއޯން

ޓީ.އައި

ކޮމްޕިއުޓަރ  .ސ
ޕްރޮގްރާމަރ

ކޮމްޕިއުޓަރ  .އ
ޓެކްނީޝަން 

ކޮމްޕިއުޓަރ  
)ޓ(ޓެކްނީޝަން 

ނޑިޔާރުގެ   އުއްތަމަ ފަ
ބިއުރޯ

ޑިރެކްޓަރ.އ

ސެކްރެޓަރީ 

ސެކްރެޓަރީ .އ

 :ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މަޤާމުތައް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް
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 2009ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުން 
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 ތަމްރީނުތައް 

  :މަންޓާއި ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ދާއިރާ ކޭސް މެނޭޖް 

ގެ ރިޕާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓްރެއިނިންގ ކޮމަންވެލްތުގެ އެހީއެއްގެ ދަށުން، ލަންޑަން

 އަށް ހިންގާފައިވާ ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮގްރާމުގައި  12ޖޫން  2009އިން  08ޖޫން  2009ސެންޓަރުން 

ނޑިޔާރަކާއި، ސީނިއަރ ރަޖިސްޓްރާރ މިޕްރޮގްރާމަކީ ކޭސް . ކު ބައިވެރިުކރެވުނެވެއަ ސުޕްރީމް ޯކޓުގެ ފަ

 އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކާ ެބހޭގޮތުން ޚިޔާލު ބަދަލުކުރުމާއި، އަދި ފަހުގެ ކޭސް މެނޭޖްމަންޓްގެ ދާއިރާއަށް 

ހަލުވިކުރެވޭނެ ގޮތްތައް  މެނޭޖްމަންޓް ޓެކްނީކްތައް ބޭނުންޮކށްގެން ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް

ތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން އެންމެ ވަޞީލައިތުރުން މަދު  މީގެ. ްޕރޮގްރާމެކެވެދެނެގަތުމަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގުނު 

 ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގިނަގުނަ ގޮތްތަކާމެދުވެސް މި އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކޯޓަށް

  . ޕްރޮގްރާމްގައި އަލި އަޅުވާލެވިފައިވެއެވެ 

 ކޭސް މެނޭޖްަމންޓް ްޓޭރނިންގގެ ބަިއވެިރން 
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ސުޕްރީމް  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނާބެޭހ ޕްރޮގްރާމެއްގައިހަމަ މިމަރަުކޒުން ހިންގާފައިވާ ޖުޑީޝަލް 

ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  .ކޮށްފައެވެ ތަމްރީންކު ވަނީ ބައިވެރޮިކށް ޖިސްޓްރާރއަކޯޓުގެ ސީނިއަރ ރަ

ނޑު ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި އެންމެފަހުގެ ޖިނާއީ އަދި މަދަނީ  ޕްރޮގްރާމްގައި އަލިއަޅުވާލާފައިވާ މައިގަ

ބޭނުންކުރެވިދާނެ  ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތާއި އެދާއިރާތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި، ކޯޓު ހިންގުމުގައި  ތައް އިޖުރާއާތު 

  . ގޮތްތައް ހިމެނެއެވެ ތްތަކާއި ކޯޓުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރެވިދާނެވަޞީލަ ތަފާތު 

  :ތަމްރީނު ސެކްރެޓަރީންނަށް ބޭނުންވާ 

މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ ސެކްރެޓަރީން  03ގެ ފަރާތުން ހިންގަމުންދާ .އެސް.ބީ.އައި 

ސުޕްރީްމ ކޯުހގައި އިން ޕްރޮފެޝަނަލް އޮފީސް ސެކްރެޓަރީ  1 ސަރޓިފިކެޓްތަމްރީނުކުރާ ކޯހެއްކަމަށްވާ، 

މީގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ބޭނުމަކީ ސްެކރެަޓީރންގެ  .ވެފައެވެ ވަނީ ބައިވެރި ޓުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރެއްކޯ

ކުރުމާއި، ކޯޓުގެ ޓެކްނިކަލް މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ވަގުތުތައް ފަންނީ މަސައްކަތްތަކަށް ފެންވަރު މަތި 

  . ހުސްކުރުމެވެ

  :ދިވެހި ބަހަށް އަހުލުވެރިކުރުން 

ސުޕްރީމް ކޯުޓގެ މުވައްޒަފުންގެ ދިވެހަިބހުގެ ފެންވަރު މަތިކޮށް، ކޯޓުގެ ލިޔުންތަަކކީ ދިވެހި 

ހުގެ ޤަވާޢިދުތަކަށް ފެތޭ ލިޔުންތަކަަކށް ހެދުމަށްޓަކައި ޓޭލަރ މޭޑް ޕްރޮގްރާމެއް ބަހުގެ ގޮތުން ފުރިހަމަ، ބަ

ވަނީ އިޢުލާނެއް  ވަނަ ދުވަހު 16ޖުލައި  2009ހިންގުމަށްޓަކައި، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 

. ފަރާތަކުން ވަނީ މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާކަމަށް ހުށަހަޅާފައެވެ  03އަދި މިއިޢުލާނާ ގުޅިގެން . ކުރެވިފައެވެ

 2009ރާވާފައިވަނީ  ޕްރޮގްރާމް ފެއްޓުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންގެ ދިވެހިބަހުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމުގެ 

 . ވެއޮކްޓޯބަރ ަމހުގައެ ވަނަ އަހަރުގެ 
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  :ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ބޭނުންވާ ޒަމާނީ ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމްކުރުން 

  :އިންޓަރނެޓް 

އިރު ކޯަޓީކ  ފުރަތަމަ ކޯޓުގެ މަސައްކަތްތައް ފަށައިގަތްއެންމެ ސުޕްރީމް ޯކޓު އުފެދިގެން 

ނޑިޔާރު ން ބޭނުންވާ އިންޓަރނެޓް ގެ ވަޞީލަތް ހަމަޖެހިފައިވާތަނަކަށް ނުވުމާއެކު، ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ފަ

މުހިއްމު މަޢުލޫމާތުތައް ހޯދުމަށް ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވަމުން ދިޔުމާއެކު، އެންމެ ޮބޑު އިސްކަމެއް ދިން އެއްކަމަކީ 

  . ކޯޓުގެ އިންޓަރނެޓް ގެ ޚިދުމަތް އަވަސް ފުރުޞަތެއްގައި ކޯޓަށް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ 

އަދި ކޯޓަށް އެހިނދުން އެހިނދަށް އިންޓަރނެޓް ގެ ޒަރިއްޔާއިން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތުތައް 

ހޯދޭނެ އިންތިޒާމެއް ވަގުތީ ގޮތުން ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ކޯޓުގެ އެއް ކޮމްޕިއުޓަރުން ޑައިލް އަޕް ކަނެކްަޝނެއް 

އަދި ދާއިމީ ސިފައެއްގައި . މަޖެއްސުނެވެހަދައި އެކަންެކޝަނުން މުހިއްމު މަޢުލޫމާތުތައް ހޯދޭނެ އިންތިޒާމު ހަ

ނޑިޔާރުންނަށް މިޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތް  ވަނަ  2009ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށާއި ފަ

  . އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކާމިޔާބުވެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް އެޚިދުމަތް ލިބޭނެ އިންތިޒާމުވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ

  :ނެޓްވޯކް 

 ންކުރުމަށްޓަކައި ކޮމްޕިއުޓަރސުޕްރީމް ޯކޓު އުފެދުމާއެކު، ވަގުތީ ގޮތުން ކޯޓުގައި ބޭނު

މު ން ބަލް އެޅިފައިނުވުމާއެކު، މުހިވޯކް ކޭގައި ނެޓް ނުކަމުގައިވިޔަސް މުލީއާގޭގެ ޢިމާރާތުލިބު ސިސްޓަމްތައް 

. މަށް ދަތިތަކުާކރިމަތިވެފައިވެއެވެ ފައިލްތައް ޝެއަރކުރުާމއި، މަސައްކަތްތައް އެންމެ އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ކުރު

މިގޮތުން ކޯޓުގެ ބަޔާންތަކާއި ރިޕޯޓުތަކާއި އަދި މިނޫންވެސް ލިޔުންތައް ޓައިޕްކުރުމަށްފުަހ، 

ޓި ވައިރަސް އަދި ބައެއް ފަހަރު ކޯޓުގައި އެން. ޕްރިންޓްކުރަުމންގެންދިޔައީ ވަކި ކޮމްޕިއުޓަރަކުންނެވެ

 ތައްކޮމްޕިއުޓަރތަކުގައި ހުިރ ޕްރޮގްރާމް  ނެތުމުން ޓަރނެޓްގެ ޚިދުމަތް އަދި އިން ންނާއި ސޮފްޓްވެއަރ ނެތުމު
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ޔެ ލި އަލުން އެތަކެތި ޑެމޭޖްވުމުންމު ލިޔުންތައް ކޮރަޕްޓްވެ ފައިލްތައް ންބައެއް މުހި، ނުކުރެވިފައިވާތީއަޕްޑޭޓް 

  . ތައްޔާރުކުރަްނޖެހުނެވެ 

އެޅުމާއި ސަރވަރއެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ވޯކު ކޯޓު އުފެދުމާއެކު ކޯޓުގެ ނެޓް މިހެންކަމުން

ޅުމުގެ މަސައްކަތް ވޯކް ޭކބަލްތައް އެރ މަހުގެ ތެރޭގައި  ކޯޓުގެ ނެޓްޑިސެމަބަ 2008އަދި، . ފެއްޓުނެވެ

ނޑަކަށް  ށް ދިޔައީ މަސައްކަތް މުޅިން ނިމުމަކަމި  .ފެށުނެވެ މި  .ހިސާބުގައެވެ ފެބްރުއަރީ  2009 ގާތްގަ

ގެ ސަރވަރއެއް ނެތްނަމަވެސް ވަގުތީ ގޮތުން ފައިލްތައް ޝެއަރކުރުމަށްޓަަކއި، މަސައްކަތް ނިމުމުން ކޯޓު

ރެއްގައިވެސް ޝެއަރިންގ ފޯލްޑަރއެއް ތައްޔާރުކޮށް އެ ފޯލްޑަރގެ ޒަރިއްޔާއިން ފައިލްތައް ކޮްމިޕއުޓަކޮންމެ 

 ކެންސަލްކޮށްތައް ޝެއަރކުރަމުންގޮސް  ކޯޓުގެ ސަރވަރއެއް ލިބުމާއެކު ކޯޓުގެ ޝެއަރކުރަމުން އައި ފޯލްޑަރ

ސަރވަރ މެދުވެރިކޮށް ފައިލްތައް ޝެއަރކުރެވޭނެ ސިސްޓަމެއް ޤާއިމްކޮށް، އަދި ޕްރިންޓަރާއި ސްކޭނަރ އަދި 

ވަޞީލަތްތަކުގެ ިޚދުމަތް ސަރވަރ މެދުވެރިކޮށް ފޯރުކޮށްދޭން  ގުޅުންހުރިމިނޫންވެސް މުހިއްމު ކޮްމޕއުޓަރާ 

   .ފެށުނެވެ

  :ޝަރީޢަތް ރެކޯޑްކުރުން 

ސުޕްރީމް ޯކޓުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ބޭއްވި ޝަރީޢަތްތަކަކީވެްސ 

ފަސޭހަކަމާއެކު ރެކޯޑް ކުރެވި ރައްކާކުރެވޭ ޝަރީޢަތްތަކަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި، ކޯޓުން ވަރަށް ބޮޑު 

ކޯޑްކުރަމުން އައީ މިގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރެވުނު ަޝރީޢަތްތައް ރެ . އަހައްމިއްޔަތުކަމެއް ދީފައިވެއެވެ 

ނަމަވެސް ޯކޓު ތެރެއިން މިކަންކުެރވޭނެ އިންތިޒާމު . ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުން އެޚިދުމަތް ހޯދައިގެންނެވެ

ދުވަހުން ފެށިގެން އެފަދަ އިންތިޒާމަކާއި ނިޒާމެއް ވަނަ  06 ނޮވެމްބަރ 2008ހަމަޖެއްސުމުގެ ގޮތުން 

ތެރޭގައި ކޯޓުގައި ޝަރީޢަތްތައް  ވަނަ އަހަރުގެ 2009 އި ކޯޓުގައި ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޯޓުން ފަށާ

ރޑިން ސިސްޓަމް  .ފަސޭހަކަމާއެުކ ރެކޯޑްކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ  ކޯޓުގައި ރެކޯ

ރޑް ބެހެއްޓެ ކުރުމުގެ އެންމެހައި ަކންތައްތައް ހަމަޖައްސައިދިނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ންދެން ޝަރީޢަތްތައް ރެކޯ

ނޑައެ ކަލް ބޭފުޅުންރިކޮށް އެތަނުގެ ެޓކްނިއަޑުމެދުވެ   .އުޖޫރައެއް ދީގެންނެވެ  ޅުއްވި ލައްވައި އެތަނުން ކަ

މިއަދު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރާ އެންމެަހއި ޝަރީޢަތްތަކަކީ ފަސޭހަކަމާއެކު ކޯޓުގައި ރެކޯޑްކޮށް  

  . މަޢުލޫމާތުތައް ބެލެހެއްޓޭ ޝަރީޢަތްތަކެކެވެ
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  :ން ފައިލިންގ ސިސްޓަމް ޤާއިމްކުރު 

އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ޒަރީއާއިން ކުރިއަށްގެންގޮސް މަސައްކަތްތައް  ކޯޓުސުޕްރީމް 

ފައިލްސާރވަރއެއް  ސޭވްކުރުމަށް ޓާތައްގެ ޑޭ ކޯޓުއެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި 

ސެކިއުރިޓީއާއެކު އެސެކްޝަނެއްގެ ފޯލްޑަރ ތަކަށް ފައިލްސަރވަރ ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ ފުލް މި . ފަރުމާކުރެވުނެވެ

ނޑައެޅިފައިވާ މުވައްޒަފުންނަށް ޚާ  .ގޮތަށެވެ ރެވޭއްސަ ފޯލްޑަރ ތަކަށް އެކްސެސްކު އެކްސެސް ދިނުމަށް ކަ

 .ތަކަށް ސަމާލުކަމެއް ދީގެންނެވެ ތް ސައްކަމަމިފޯލްޑަރ ސްޓްރަކްޗަރ ފަރުމާކުރެވިފައިވަނީ ސެކްޝަންތަކުގެ 

އެއްގެ ތެރެއިން އެކްސެސް އިންޢާރަފްކޮށް ކޮންިޕއުޓަރ ޑޮމެ ތަ  ކޮންޓްރޯލަރއެއްއިން ތުރަށް ޑޮމެ އަދި މީގެ އި 

 ނެޓްވޯރކް ތެރެއަށް ވަދެވޭ ގޮތް ވެވޭގޮތަށް ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ވަކި ޔޫސާ ނޭމަކާއި ޕާސްވޯޑެއް ޖަހައިގެން 

މިގޮތަށް ދެވިފައިވާ ޕާސްވޯޑަކީ އެމުވައްޒަފަކު އަމިއްލައަށް ބަދަލުކުރަން ބޭނުންނަމަ . ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ބޭނުންކުރާ ުހރިހާ ކޮންޕިުއޓަރ ތަކުގައި  .ބަދަލުކުރެވޭ ގޮތަށް އޮންނަ ޕާސްވޯޑެކެވެ

ށްޓަކައި އެންޓި ވައިރަސް ސޮފްޓް ވެއަރ ހޯދައި ސޭވްކުރެވިފައިވާ ޑޭޓާ ވައިރަސް އިން ސަލާމަތް ކުރުމަ

އެއް  ކުރުމުގެ ގޮތުންއިންޓަރނަލް ކޮމިއުނިކޭޝަން ވަރުގަދަ . ސްޓޯލްކުރެވިފައެވެ ންސިސްޓަމް ތަކަށް ވަނީ އި 

ޙާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ދިނުމަށް  ތައްމު މެސެޖުދޭންބޭނުންވާ މުހިއް މުވައްޒަފަކަށް  މުވައްޒަފަކު އަނެއް 

މިސޮފްޓްވެއަރ  .މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައެވެ އްވެސް ވަނީ ސޮފްޓްވެއަރއެ 

ބޭނުންކޮށްގެން މުވައްޒަފުންނަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ބައެއް ލިޔުންތައް ހަލުވިކަމާއެކު ޑެސްކްޓޮޕް މެސެޖަާކއެކު 

ލިޔެކިއުމަށް  ހޭ ލިޔުންތައް މަދުކުރެވިމިކަމުގެ ސަބަބުން ކޯޓުން ޕްރިންޓްކުރަްނޖެ. އެޓޭޗްކޮށް ފޮނުވާލެވެއެވެ

  . ޝަނަރީ އިޤްތިޞާދުކުރެވިގެންދިޔައެވެ ބޭނުންކުރާ ސްޓް

މީގެ އިތުރުން ކޯޓުގެ މަސައްކަތްތަކާއި އަދި ކޯޓުން ދޭ ޚިދުމަތްަތއް ހަލުވިކަމާއެުކ 

ރައްޤީކުރުމަށް އަމާޒުކޮށްގެން ފަުހެގ ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެން ޒަމާނަށް ފެތޭގޮތަށް ކޯޓު ތަފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، 

ސެކްޝަނާއި ލީގަލް ރިސަރޗް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަން ގުޅިގެން ގިނަ ަމސައްކަތްތަކެއް . ޓީ.ކޯޓުގެ އައި

ީމގެ ތެރޭގައި ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްަމންޓް، ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް އަދި ޕްރޮޖެްކޓް . ރޭވިފައިވެއެވެ  ކުރުމަށް

 ްއ ޤާއިމްުކރުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީވެައރއަކާއި، އިލެކްޓްރޯނިކް ފައިލިންގ ސްިސޓަމެ ސޮފްޓްމެނޭޖްމަންޓް 

 . ފަށާފައެވެ
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  ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ކޯޓާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފަސޭހަކަމާއެކު ފޯރުކޮށްދިނުން 

  :ވެބް ސައިޓެއް ޤާއިމްކުރުން 

ސުޕްރީމް ކޯުޓގެ މަސައްކަތްތަކާއި ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާއި މިނޫންވެސް ޢާއްމުންނަށް 

ާހ ކަމަށް ފެންނަ ހުރި  މުހިއްމުވާނެ 

ޢާއްމުންނަށް މަޢުލޫމާތެއް ފަސޭހަކަާމއެކު 

ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، ސުޕްރީމް ކޯުޓ 

އުފެދުމާއެކު، ކޯޓުެގ ވެބް ސައިޓެއް 

. ތަޢާރަފްކުރުމުގެ ަމސައްކަތްވަނީ ފަށާފައެވެ 

ކޯޓުގެ ވެބް ސައިޓުގައި ހިމަނަންޖެހޭ ބައިތައް 

ނޑައެޅުމުގައި، އެހެން ޤައުމުތަކުެގ  ކަ

ކޯޓުތަކުގެ ވެބްސައިޓުތައް ހުންނަ ގޮތްބަލާ 

ނޑެއްގެ ގޮތުގައި ބަލާފައިވާނެއެވެވެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ވެބް ސައިޓު . ބް ސައިޓު އެކުލަވާލުމުގައި މިންގަ

  . ވަނަ ދުވަހުއެވެ  2009 އެޕްރީލް 16ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާޙްކޮށްފައިވަނީ 

ވެބްސައިޓުގައި، ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ތާވަލާއި، ކޯޓުގެ ޤަވާޢިދުތަކާއި، ކޯާޓެބޭހ މި

މުހިއްމު ަޚބަރުތަކުގެ އިތުރުން ޢާއްމުންނަށް 

މުހިއްމުވާނެކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ ގިނަގުނަ މަޢުލޫމާތުތައް 

ދުވަހުން ދުވަހަށް ދަނީ ކޯޓުގެ ވެބްސައިޓުގައި 

ގެ އިތުރުން ކޯޓުން ނިންމާ މީ. ޝާއިޢުކުރަމުންނެވެ 

މުހިއްމު މައްސަލަތަކާބެޭހ މަޢުލޫމާތު ޚަބަރު ަފތުރާ 

ވަޞީލަތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދީ، އެމަޢުލޫމާތު ފުޅާ 

ދާއިރާއެއްގައި ޢާއްމުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ކޯޓުން 

ހަމައެހެންމެ ކޯޓުގެ . ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެއްދޭ ކަެމކެވެ

  . ތަކަށް ދުވަހުން ދުވަހަށް ސުޕްރީމް ޯކޓުން ދަނީ ފޯރުކޮދެމުންނެވެ ނިންމުންތައް ކަމެާބހޭ އިދާރާ

  ޓީ .ސުޕްރީމް ކޯުޓގެ ަތޢާރަެފްއ ކޯުޓގެ ައއި
 ނިކޮށް ްނޓުން ާޙިޟރީްނނަށް ދެ ޑިޕާޓްމަ

އިްފިތތާޙުކުރުުމގެ ޙަްފާލގައި ސުޕްރީމް ކުޯޓގެ ވެްބަސއިޓް 
 އުްއތަމަ ަފނިޑާޔުރ ވާަހކަފުޅު ދައްކަވަނިކޮށް 
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  :ދިނުން  ފުރުޞަތު މައްސަލަތައް އަޑުއެހުމަށް މީޑިއާއަށް  

ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު  24ސެޕްޓެމްބަރު  2008ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ 

އަޑުއެހުމުން ފެށިގެން މިއަދާހަމައަށް ކޯޓުގައި ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ ހުރިހާ ޝަރީޢަތެއްގައިވެސް މީޑިއާއިން 

އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން . ދީފައިވެއެވެ ފުރުޞަތު އެޝަރީޢަތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ބޭނުންވާނަމަ، އަޑުއަހަން ވަނުމުގެ 

 މީޑިއާގެ ކޮންެމ އިދާރާއަކަށް އަދި . ޖާގައެވެ  10ޑިއާއަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާނީ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި މީ

  . ދެނީ އެއް ޖާގައެވެ 

 ޯކޓުން މީޑިއާއަށް މަޢުލޫމާތު  ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ ވަކިވަކި މައްސަލަތަކާބެހޭ ގޮތުން ސުޕްރީމް

ޖެހިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތާވަލު ނަމަވެސް ކޯޓުގައި އެދުވަހަކު ބޭއްވުމަށް ހަމަދޭގޮތަށް ހަމަޖެހިފައި ނެތް 

އަދި އެއިން މައްސަލައެއްގެ މަޢުލޫމާތު މީޑިއާއަށް . ކޯޓުގެ ނޯޓިސް ބޯޑުން ފެންނަން ހުންނާނެއެވެ

މީޑިއާގެ ފަރާތުްނ . މީޑިއާއަށް ލިބޭނެއެވެ  ފުރުޞަތު ބޭނުންވާނަމަ، އެ ޝަރީޢަތެއްގެ އަޑުއެހުމަށް ވަނުމުގެ 

މަޖިލީހަށް ވައްދާނީ ޢާންމުން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ވެއްދުމުގެ އުސޫލާ  އަންނަ މީހުންވެސް ޝަރީޢަތުގެ

މީޑިއާގެ ފަރާތްތަކުން އެއީ މީޑިއާގެ ފަރާތުން އަންނަ މީހެއްކަން އަންގައިދޭ  ،ނަން ނޯޓުކުރުމަށްފަހުއެއްގޮތަށް 

    . ހުށަހެޅުމުންނެވެ ލިޔުމެއް 

އަޑުއެހުން  އް މަޢުލޫމާތެއެއްވެސް  މެދުވެރިކޮށް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއްގައި މީޑިއާ

ދޭ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިނުވުމާއެކު، އެފަދަ ގޮތަކަށް މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުަމީކ  ޢާއްމުކުރާގޮތަށްބޭއްވުމުގެ ކުރިން 

 އެދިއްޖެނަމަ،ކޯޓުގައި މީޑިއާއަކުން ހޯދުމަށް ކޯޓުން ތަރުޙީބުދޭ ކަމެއް ނޫންނަމަވެސް މަޢުލޫމާތެއް 

މައްސަލަ  ނޭދެވޭ އަސަރެއް ނުކުާރނެކަންޢުލޫމާތެއް ހާމަުކރުމުގެ ސަބަބުން މައްސަލައަށް އެއްވެސް އެމަ

ނޑި ނޑިޔާރުންގެ ހުއްދައާއެކު އެޔާރުންގެ ިކބައިން ޔަޤީންކުރުމަށްފަހު، ބައްލަވާ ފަ މަޢުލޫމާތެއް ފަ

  . ހާމަކުރެވިދާނެއެވެ 

  :ދިނުން  ފުރުޞަތު މައްސަލަތައް އަޑުއެހުމަށް ޢާއްމުންނަށް 

ވަނަ މާއްދާއާއެއް ގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ބާްއވާ  42ގެ ޤާނޫނުއަސާސީ 

އުެކ ހުޅުވާލައިގެން ޝަރީޢަތްތަކަކީ ކޮންމެހެްނ ހުޅުވާނުލައި ހިންގަންޖެހޭ މައްސަލައެއްގައި ނޫންނަމަ، ހާމަކަމާ

ނުން ޮކންމެ މީހަކަށްމެ ޙާޟިރުވާްނ ބޭތުގެ އަޑުއެހުމަށް މިގޮތުން ޝަރީޢަ. ޢަތްތަކެކެވެހިންގާ ޝަރީ
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ނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ޖާގަ އޮތް މިންވަރަކުން  ދިނުމަްށ ފުރުޞަތު ކަ

މުލީއާގޭގައި ހިނގަމުން ދިޔައިރު ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ .އެންމެ ފުރަތަމަ ސުޕްރީމް ޯކޓު ހ .ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ 

އަދި . ދީފައިވެއެވެ ފުރުޞަތު މީހުންނަށް ޝަރީޢަތަށް ވަނުމުގެ  45ގެ ފަރާތުން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ޢާއްމުން 

. މީުހންގެ ޖާގަ އެވެ  55 ޖިލީހުގެ ފުލް ކެޕޭސިޓީއަކީ މުޅިއެކުއެއިރު ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ ޝަރީޢަތުގެ މަ

ހަށް ވަނުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީ ސުޕްރީމް ކޯޓު ހިންގުން ތީމުގެއަށް ބަދަލުކުރުމާ ގުޅިގެން

 . މީހުންނަށެވެ  44 މުޅިއެކު ޢާއްމުންނަށް ފުރުޞަތުދެނީ 

  

  :ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޤަވާޢިދު ފަސޭހަކަމާއެކު ގަންނަން ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން 

ސުޕްރީމް ޯކޓުގެ ޤަވާޢިދު ފަސޭހަކަާމއުެކ ބޭނުންވި ކޮންމެ ީމހަކަށް ގަންނަން ލިބޭނެ 

ދެޭނ އި ހަމަޖެއްސުމުގެ ގޮތުން ޚާއްސަ ހުއްދައެއްގެ ދަށުން ޤަވާޢިދު ފޮތް ޕްރިންޓްކޮށް ވިއްކާއިންތިޒާމު 

ކުރީކޮުޅ ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ  ގެވަނަ އަހަރު 2009ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 

ޓުގެ ޤަވާޢިދު ފޮތް ފަސޭހަކަމާެއުކ އަށް ވަނީ ފޮތް ޗާޕްކޮށް ވިއްކުމުގެ ހުއްދަދީ ސުޕްރީމް ކޯޕްރެސްނޮވެލްޓީ 

  . ޢާއްމުންނަށް ލިބެން ހުންނާނެ އިންތިޒާމް ސުޕްރީމް ޯކޓުން ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ 

  

45

10

55

44

10

54

0

10

20

30

40

50

60

ޢާއްމުން އަޑުއަހަން ވާއްދާ ޢަދަދު  މީޑިއާއަށް އަޑުއަހަން ވަނުމަށް  
ރިސަރވްކޮށްފައިވާ ޢަދަދު

ޖުމަްލ

މުލީއާގެ  ތީމުގެ
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  ވަނަ އަހަރު ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ހިނގި ޝަރީޢަތްތައް  2008

ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ  ޤާނޫނުއަސާސީވަނަ އަހަރަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  2008

ތާރީޚުގައި އުފެދުނު އެންމެ ފުރަތަމަ  މިނިވަން ދިމިޤްރާތީ ވެއްޓަކަށް ދިވެހި ޤައުމު ނޭވާލުމާ ގުޅިގެން ދިވެހި

މިގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދުސްތޫރީ ޙަޔާތުގައި އުފެދުނު  .ކެވެވަރަށް ތާރީޚީ އަހަރަ  އި ސުޕްރީމް ކޯުޓގެ ޙަޔާތުގަ 

ރިޕޯޓުގެ މިބައިގައި މި. ޢަދުލުވެރި ނިންމުމަކަށް އެދި ސުޕްރީމް ކޯަޓށް ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ މުހިއްމު ސުވާލުތަކުގެ 

ދިޔަ ގޮތާއި، ސުޕްރީމް ކޯޓުްނ ހުށަހެޅު މައްސަލަތައް ކުރިއަށް  ވަނަ އަހަރު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް 2008ބަލާލާނީ 

  . ނިންމާފައިވާ މުހިއްމު ބައެއް މައްސަލަތަކުގެ މައްޗަށެވެ

  :ހަރު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައް ވަނަ އަ  2008

 13ވަނަ އަހަރު ނިމިގެން ދިޔައިރު ސުޕްރީްމ ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވަނީ ޖުމްލަ  2008

 9ދުސްތޫރީ މައްސަލައަކާއި އިލްތިމާސްއަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ  4އޭގެ ތެރޭގައި . މައްސަލައެކެވެ

އަކީ  78%މަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އިލްތިމާސްކުރު. މައްސަލައެއް ހިމެނެއެވެ 

ގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ) ރ(ވަނަ މާއްދާގެ  282ދިވެހިޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

މައްސަލަތަަކކީ އަލަށް ސުޕްރީމް ޯކޓުގައި  22%އަދި . ސުޕްރީމް ޯކޓަށް ބަދަލުކުރެވުނު މައްސަލަތަކެވެ 

ގެ އޮފީހުން ސުޕްރީމް ޯކޓަށް ބަދަލުކުރި މައްސަލަތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ. އިލްތިމާސްކުރެވުނު މައްސަލަތަކެވެ

  . އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ ތެރޭގައެވެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ވައްދާފައިވަނީ 

 ތަފްޞީލު  ގެ އިލްތިމާސްކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކު 

 އިންސައްތަ  ޢަދަދު ތަފްޞީލު 

އޮފީހުން  ގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ) ރ(  282ގެ ޤާނޫނުއަސާސީ
 ބަދަލުކުރެވުނު މައްސަލަތަކުގެ ޢަދަދު

7 78% 

 %22 2 އަލަށް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ޢަދަދު 

 %100 9 ޢަދަދުޖުމްލަ އިލްތިމާސްކުރެވުނު މައްސަލަތަކުގެ  
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  :އިލްތިމާސްކުރެވުނު މައްސަލަތަކުގެ ބާވަތް 

ސުޕްރީމް ޯކޓަށް އިލްތިމާސްކުރެވުނު މައްސަލަތަކުގެ ބާވަތަށް ބަލާއިރު، އިލްތިމާސްއަށް 

 މިއީ އިލްތިމާސްކުރެވުނު . މައްސަލައަކީ މަދަނީ މައްސަލަތަކެވެ 8ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން 

މިއީ ޖުމްލަ . އެވެ  1އިލްތިމާސްކުރެވުނު ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގެ ޢަދަދަކީ . ވެއެ %89މައްސަލަތަކުގެ 

ވަނަ އަހަރު އިލްތިމާސްއަށް އެދި އެއްވެސް  2008. އެވެ %11 ރެވުނު މައްސަލަތަކަށް ބަލާއިރުއިލްތިމާސްކު

  )ޗާޓް އިސްލާޙްކުރުމަށް(. ކުޑަކުދިންގެ އަދި ޢާއިލީ މައްސަލައެއް ސުޕްރީމް ކޯަޓށް ހުށަހެޅިފައެއް ނުވެއެވެ 

  

ދުސްތޫރީ މައްސަލަ
31%

އިލްތިމާސްކުރުމަށް   
އެދި
69%

ވަނަ އަހަރު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައް 2008
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ވަނަ އަހަރު އިލްތިމާސްކުރެވުނު މައްސަލަތަކުގެ ބާވަތް  2008
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  : ދަޢުވާކޮށްފައިވާ އަދި ދަޢުވާ ރައްދުވި މީހުންގެ ބާވަތް 

ށަހަޅާފައިވާ މީހުންގެ ބާވަތަށް ބަލާއިރު، ވަނަ އަހަރު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ދަޢުވާ ހު  2008 

އަކީ އަމިއްލަ މީހުން ދަޢުވާކޮްށ  85%އެއަހަރު ސުޕްީރމް ކޯޓުގައި ހިންގާފައިވާ ޝަރީޢަތްތަކުގެ 

ޝަރީޢަތްތަކަކީ ދުސްތޫރީ  15%ތެރެއިން މީގެ . ސަލަތަކުގެ ޝަރީޢަތްތަކެވެހުށަހަޅާފައިވާ މައް

މައްސަލަތަކުގެ ކުރެވިފައިވާ އަކީ އިލްތިމާސް  69%ވާއިރު  ތަކަށްތްމައްސަލަތަކުގައި ކޮށްފައިވާ ޝަރީޢަ

އަކީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން  15%ޝަރީޢަތްތަކުގެ   ހިންގާފައިވާ ވަނަ އަހަރު  2008. ޝަރީޢަތްތަކެވެ

ވާއިރު،  އަކީ ދުސްތޫރީ މައްސަލަތަކަށް 15%މީގެ ތެރެއިން . ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީޢަތްތަކެވެ

 . އެއްވެސް މައްސަލައެއް ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން ހުށަހަޅާފައެއް ނުވެއެވެ  ތިމާސްކުރިއިލް 

 

 

 

 

ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅުނު  2008މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާ ލިބޭ މީހުންނަށް ބަލާއިރު 

އަދި . އަކީ ޤާނޫނީ ގޮތުން ދަޢުވާ ރައްދުނުކުރެވޭނެ ފަރާތަކާމެދުކޮށްފައިވާ ދަޢުވާއެވެ  8%މައްސަލަތަކުގެ 

 އަމިއްލަ މީހުންނަށް ދަޢުވާލިބޭ . އަކީ ދައުލަތަށް ދަޢުވާ ލިބޭ، ދުސްތޫރީ މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީޢަތްތަކެވެ %23

  . އެވެ  69%ކޮށްފައިވާ ދަޢުވާތަކަކީ މުޅި ޖުމްލަ ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ  ގޮތަށް
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8%

23% 69%69%

މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާ ރައްދުވާ މީހުންގެ ބާވަތް 

ދަޢުވާ ރައްދުނުކުރެވޭނެ ފަރާތަކާމެދު ދަޢުވާކޮށް ދައުލަތު އަމިއްލަ
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  ބާވަތް މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާ ހުށަހެޅި އަދި ދަޢުވާ ރައްދުވި މީހުންގެ 

  އިލްތިމާސް މައްސަލަތައް   ދުސްތޫރީ މައްސަލަތައް  ޖުމްލަ ޢަދަދު   

 މީހުންގެ ބާވަތް  ދަޢުވާ ހުށަހެޅި

ދަދު
 ޢަ
މްލަ

 ޖު

އްތަ 
ްސަ
ިއނ

ލަ 
ޖުމް

 

ގެ 
ަތަކު
ްސަލ

މައ
ރީ 
ސްތޫ

ދު
ދަދު 

ޢަ
 

ޫރީ 
ުސްތ

ު ދ
ެޅުނ

ށަހ
ަ ހު
ުމްލ

ޖ
އްތަ 
ްސަ
އިނ

ުގެ 
ަތަކ
ްސަލ

މައ
 

ުނ 
ަހެޅު
ހުށ

ލަ 
ޖުމް

ގެ 
ަތަކު
ްސަލ

މައ
އްތަ 
ްސަ
އިނ

ާސް
ްތިމ
އިލ

ެގ 
ރުމު

ކު
ދަދު 

 ަޢ
ކުގެ
ލަތަ
ސަ
މައް

 

ުނ 
ަހެޅު
ހުށ

ލަ 
ޖުމް

ގެ 
ަތަކު
ސަލ

މައް
ސް 

ްތިމާ
އިލ

އްތަ
ްސަ
އިނ

ުނ  
ަހެޅު
ހުށ

ލަ 
ޖުމް

އްތަ 
ްސަ
އިނ

ގެ 
ަތަކު
ްސަލ

މައ

 %69 %100 9 %15 %50 2 %85 11 އަމިއްލަ 

 %0 %0 0 %15 %50 2 %15 2 ސިޔާސީ ޕާޓީ 

 %69 %100 9 %31 %100 4 %100 13 ޖުމްަލ  

  އިލްތިމާސް މައްސަލަތައް   ދުސްތޫރީ މައްސަލަތައް  ޖުމްލަ ޢަދަދު   

 މީހުންގެ ބާވަތް  ދަޢުވާ ލިބޭ 

ދަދު
 ޢަ
ުމްލަ

 ޖ

އްތަ 
ްސަ
ިއނ

ލަ 
ޖުމް

 

ގެ 
ަތަކު
ސަލ

މައް
ޫރީ 
ުސްތ

ދ
ދަދު 

ޢަ
 

ރީ 
ުސްތޫ

 ދ
ޅުުނ

ށަހެ
 ހު
ުމްލަ

ޖ
އްތަ 
ސަ
އިން

ގެ 
ަތަކު
ްސަލ

މައ
 

ުނ 
ހެޅު
ހުަށ

ލަ 
ޖުމް

ގެ 
ަތަކު
ްސަލ

މައ
އްތަ 
ސަ
އިން

 

ާސް
ްތިމ
އިލ

ެގ 
ރުމު

ކު
ދަދު 

 ަޢ
ކުގެ
ލަތަ
ްސަ
މައ

ާސް  
ްތިމ
އިލ

ުނ 
ހެޅު
ހުަށ

ލަ 
ޖުމް

އްތަ 
ސަ
އިން

ގެ 
ަތަކު
ްސަލ

މައ
 

ުނ 
ހެޅު
ހުަށ

ލަ 
ޖުމް

އްތަ 
ސަ
އިން

ގެ 
ަތަކު
ްސަލ

މައ
 

ދަޢުވާ ރައްދުނުކުރެވޭނެ 

 ފަރާތަކާމެދު ދަޢުވާކޮށް 
1 8% 1 25% 8% 0 0% 0% 

 %0 %0 0 %23 %75 3 %23 3 ދައުލަތު 

 %69 %100 9 %0 %0 0 %69 9 އަމިއްލަ 

 %69 %100 9 %31 %100 4 %100 13 ޖުމްލަ 
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  : ށަހެޅި ނިމުނު މައްސަލަތައް ހު 

ވަނަ އަހަރު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ނިމުނު މައްސަލަތަކަށް ބަލާއިރު، އެއަހަރު  2008

ރު ޝަރީޢަތްކޮށް މައްސަލަތައް ވަނީ އެއަހަ 31%މައްސަލައިގެ ތެރެއިން  13ސުޕްރީމް ކޯަޓށް ހުށަހެޅުނު 

ވަނަ  2008މިހާތަނަށް ، ވަނަ އަހަރު ނިންމާފައިވުމުން 2009މައްސަލަތައް  38%އަދި . އެވެނިންމާފަ

ވުމާއެކު، އެއަހަުރ . އެވެ  31%އަހަރު ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ނުނިމިވަނީ މައްސަލަތަކުގެ 

  . ވަނީ މިހާތަނަށް ނިންމާފައެވެ  69%ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ 

ވަނަ އަހަރު ުހށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގައި ޝަރީޢަތްކޮށް ނިންމުމަށް  2008ސުޕްރީމް ކޯަޓށް 

ދުވަހުގެ މުއްދަތެއްކަމަށްވާއިރު، އެވްރެޖްކޮށް މައްސަލައެއްގައި  7އެވްރެޖްކޮށް ހޭދަވެފައިވަނީ ޖުމްލަ 

އަދި މައްސަލައެއްގެ ދެއަޑުއެހުމުގެ . އަޑުއެހުން ބާއްވާފައިވެއެވެ 3އެކު ުޙުކމްކުރުމަށްޓަކައި ބާއްވާ އަޑުއެހުމާ

  . ދުވަހުގެ މުއްދަތެކެވެ  3ދެމެދުގައި އެވްރެޖްކޮށް ހޭދަވެފައިވަނީ 

   

ގެ ނިޔަލަށް  2008
ނިމުނު 
31%

ވަނަ އަހަރު  2008
ހުށަހެޅި ނުނިމި ހުރި  

69%

ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅި ނިމުނު މައްސަލަތަކުގެ ޢަދަދު  2008
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  ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ މުހިއްމު މައްސަލަތަކާއި ނިންމުންތައް 

ރީ ތަކޭެކ އެއްފަދައިން ޖުޑީޝަސުޕްރީމް ކޯުޓ އުފެދުމާއެކު ދުނިޔޭގެ އެހެން ކުރިއަާރފައިވާ 

ކުުރމަށް މައްސަލަތަކެއް ހުށަހެޅިގެން ދިޔަކަްނ ދުސްތޫރީގޮތުން މުރާޖަޢާލް ރިވިޔު ކުރުމަށް ނުވަތަ ޖުޑީޝަ 

ރަށް ބޭއްވޭ ގިނަ ޕާރޓީތައް ބައިވެރިވެގެން ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުަގއި ފުރަތަމަ ފަހަ އެމައްސަލަތަކަކީ .ފާހަގަކުރެވެއެވެ

މާއެކު ދުސްތޫީރ އެމައްސަލަތައް ހަލުވިކަ. ޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކެކެވެރި ވާދުަކރި

ގޮތުން މުރާޖައާކޮށް ފައިސަލާކުރަނިވި ނިންމުންތަކެއް ނިންމައި ރާއްޖޭގައި ޤާނޫނުގެ ވެރިކަމުގެ އިމުގެ ތެރޭގައި 

އަދި . ދިނެވެ ވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު މަގުފަހިކޮށްރިހަމަ ދީމިޤްރާޠީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބެއް ބޭއްވުމަށް ދިފު

ޅިގެން ދިޔަ ކަޑައެއުޞޫލުއާއި ޤާނޫނު ތަފްސީރުކުރުމުގެ ޤާނޫނުއަސާސީއޭގެ ތެރެއިން އެއް ޝަރީޢަތަކީ 

  . އްކަން ފާހަގަކުެރވެއެވެ ޢަތެޝަރީ

ވަނަ ދުވަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ޗުއްޓީނަންގަވަން ނިންމެވުމާ  13ޖެނުއަރީ  2009 

ގުޅިގެން ދައުލަތް ޤާނޫނީ ހުސްކަމެއްގެ ތެރެއަށް ހިނގައިދާނެކަމާމެދު ދުސްތޫރީގޮތުން ބޮޑު ސުވާލެއްގެ 

ނޑައެޅި ނިޔާ ވެގެން ސުޕްރީމް ކޯ ،ން ދިޔުމާގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު މައްސަލާގައި ގެތެރެއަށް ޤައުމު ވެއްޓި  ޓުން ކަ

ލް ރިވިޔު ޖުޑީޝަ ތަކުގެ ގޮތުން ވަކިވެފައިވާ ވެރިކަމުގެ ތިނާްބރުގެ މެދުގައި ޞާޞްދިޔައީ ސިޔާދަތީ އިޚްތި 

ވެގެންދިޔައީ ރާއްޖޭގައި ހިނގަނީ ޤާނޫނުގެ ސިޔާދަތުކަމާއި  އަދި އެޤަޟިއްޔާ. ކުރުމުގެ ތަރަހައަކަށެވެ

އަށާއި ޤާނޫނުގެ ޤާނޫނުއަސާސީތައް ފަރާތް  އިމުއައްސަސާތަކާއި އެންމެހާ ދައުލަތުގެ ވެރިކަމުގެ ބާުރތަކާއި

އަދި . ނާއެއްނެތި ތަބާވާން ޖެހޭނެ ކަން ކަށަވަރުކޮށްދިން ޤަޟިއްޔާއަކަށެވެސްތަކަށް އެއްވެސް އިސްތި ުޙކުމް

ށް ވެރިކަމުގެ ރާއެއްގޮތަތަޞައްވުގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއެއްގޮތަށް އަދި އެ  ޤާނޫނުއަސާސީޟިއްޔާ ހިމެނުނީ އެޤަ

ކޮށްދިން އޮތް ދައުރު ޔަޤީން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އްވުން ކަށަވަރުކޮށް ދިނުމުގައިތިންބާރުގެ ތިލަފަތްހަމަހަމަކޮށް ބޭ

ނޑައަޅާފައިވާ ގޮތާއެއްގޮތަށް ވެރިކަމުގެ ތިންބާރުގެ ތެރެއިން ޤާނޫނުއަސާސީއެގޮތުން . ޤަޟިއްޔާއަކަށެވެ  ގައި ކަ

ގެ ތެރެއަށް ވަނުމަކާނުލައި އެބާަރކާ ޞާޞްއަނެއްދެބާރުގެ ސިޔާދަތީ އިޚްތިކޮންމެ ބާެރއްވެސް 

ން މަތިކޮށްފައިވާ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުން ކަށަވަރުކޮށް ދިނުމުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ދައުުރ ޤާނޫނުއަސާސީ 

 .އެޤަޟިއްޔާއިން ހާމަވެގެން ދިޔައެވެ 



   51 
 

އް ރީއެ ޖުޑީޝަނިވަން ގެދަށުން މިޤާނޫނުއަސާސީވަނަ ދުވަހު  2ޑިސެމްބަރ  2008

ވަނަ 21ލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ ޖުޑީޝަ ތަޢާރުޟުވާގޮތަށް  ރުތަޞައްވު ޢުޞޫލާއިޤާއިމްކޮށްފައިވާ 

ދާއިރާގެ  ޝަރުޢީރާއްޖޭެގ  ،ދާއިރާ ހިންގުމުގެ ކަންތައް އެކުލެވިފައިވާކަމަށް ބުނެ ޝަރުޢީގައި  )ބ(މާއްދާގެ 

ނޑިޔާރުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ  ސުޕްރީމް ކޯޓުން މުރާޖަޢާކޮށް ބަލައި އެއަކުރު  އާ ޚިލާފުވާތީ ޤާނޫނުއަސާސީފަ

ނޑައެޅިއެވެ ނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނުއަސާސީސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މި ނިންމުން ވެގެންދިޔައީ . ބާޠިލުވާކަމަށް ކަ ގައި ކަ

ތަކެކޭ އެއްފަދައިން މުޖުތަމަޢުދި އެހެނިހެން މިނިވަން ދީމިޤްރާޠީ އުފުލިގެން ދިޔަ އަޙުކުމްގޮތަށް ޤާނޫނުގެ 

އަށް ލިބިދީފައިވާ ރީޖުޑީޝަޖޭގެ ދިވެހިރާއްގެ ދަށުން ޤާނޫނުއަސާސީދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

 ންޞާފު އި ޢަދުލުޖެހޭ ހި ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށް ދޭންއަދި ދިވެ. މުސްތަޤިއްލުކަން ކަށަވަރުކުރި ނިންމުމަކަށެވެ 

 ފުރުޞަތު ޤާއިމް ކުރުމުގެ މުހިންމު މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި އެހެން ފަރާތްތަކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ 

 . ހުޅުވިޔަ ނުދިނުމަށް ދިވެހި ދައުލަތާއި ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުގައި އެޅުނު ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅަކަށެވެ 

ތަކެކޭ އެއްފަދައިން ޤާނޫނުތަކާއި ދުނިޔޭގެ އެހެނިހެން މިނިވަން ދީމިޤްރާޠީ މުޖުތަމަޢު 

ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާުރން  އިންޞާފުޓަކައި ޢަދުލު ޤާއިމް ކުރުމަށް އިންޞާފު ޢަދުލުއެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން 

ނޑައަޅަންެޖޭހ  ،ވަރާތައް ކުރުމާއިކުރަންޖެޭހ މަޝްއަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށްޓަކައި  ކަ

ނޑައެ ޯކޓުތަކުގެ އިދާރީ ، ކޯޓުތަކުގެ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި، ޅުމާއިސިޔާސަތުތައް ކަ

ލަކަްށ ޞޫ ތައް އެކަށައެޅުމަށާއި އެޤަވާޢިދުތަކާއި އިޖްރާއާތުތައް އެއްގޮތްކުރުމަށާއި އެއް އުޤަވާޢިދު ބެހޭ ހިްނގުމާ

ނޑުދަޑިތަކާއި ސްޓްރެޓެޖީތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތަށް އްއެއްހަމައަކަށް ބެހެ ނޑައަޅާ ޤައުމީ ލަ ޓުމަށާއި ދައުލަތުން ކަ

ޝަލް ޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޖުޑީދިވެހިރާއްދުގައި ޞަގެ ދާއިރާކުރިއެރުވުމުގެ މަޤް އިންޞާފު ޢަދުލު

  .ކައުންސިލެއް އުފައްދާފައިވެއެވެ 
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  ކުލަވާލާ ހަރުދަނާކުރުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޤަވާޢިދު އިޖުރާއާތުތައް އެ 

ވަނަ ދުވަހު ސުޕްރީމް ޯކޓު އުފެއްދުމާ ގުޅިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ  18ސެޕްޓެމްބަރު  2008

ނޑިޔާރުން، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޤަވާޢިދެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ފެއްޓެވިއެވެ  އަދި ވަރަށް ުކުރ . ފަ

ޅުމާއި އަދި ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތްތަކާގުޅޭ ކަންކަމުގައި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެ

ނޑައަޅާ  ނޑުތައް ކަ ވަނަ ދުވަހު ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޤަވާޢިދަްށ  21ސެޕްޓެމްބަރު  2008ޢަމަލުކުރާނެ މިންގަ

ނޑުތަކަށް ފެތޭ މިނިވަން . ޢަމަލުކުރަން ފަށާފައިވެއެވެ  ނަމަވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓަކީ ބައިނަލް އަޤްވާމީ މިންގަ

ތީ ޤައުމުތަކުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުތަކާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްކުރާ ތަނަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި، އެފަދަ ދިމިޤްރާ 

ނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް ކޯޓުގައި ޢަމަލުކުާރނެ އުޞޫލުތައް  ޤައުމުތަކުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުތަކުގައި ޢަމަލުކުރާ މިންގަ

ނޑައަޅާ  ގެ ވަނަ އަހަރު 2008ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ފެނި ޤަވާޢިދު އިޞްލާޙުކުރުމަކީ މުހިއްމަުކމެއްކަމަށް  އިކަ

އަދި އެއިރު ސުޕްރީމް . ފަހުކޮޅު އެޤަވާޢިދު އިސްލާޙުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސުޕްރީމް ޯކޓުން ފަށާފައިވެއެވެ 

ކޮށްފައިވަނީ ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާންކޮށްގެން ހޮވާލެވުނު ފަރާތަކާ  ކޯޓުގެ ވަޞީލަތްތައް މަދުކަމާއެކު، މިަމސައްކަތް

  . ށްގެންނެވެޙަވާލުކޮ

ނަމަވެސް، ސުޕްރީމް ޯކޓުގެ ޤަވާޢިދު އިޞްލާޙުުކރުމަށް، ކޯޓުން ބޭުރގެ ވަކީލަކާ ޙަވާލުކުރި

ންޖެހޭ މުހިއްމުބައިތައް ދެނެގަނެ އަދި ޤަވާޢިދު އެންމެ ފުރިހަމަ ޤަވާޢިދަކަށް އެޤަވާޢިދުގައި ހިމަނަ

ކޯުޓން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތުތައް ކޮންސަލްޓަންޓަށް ހެދުމަށްޓަކައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ދިރާސާތައްކޮށް ސުޕްރީމް 

ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި  މިގޮތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޤަވާޢިދު އިސްލާޙުކުރުމުގައި ވަރަށް. ފޯރުކޮށްދީފައިވެއެވެ 

މިގޮތުން އަވަށްޓެރި ޤައުމުތަކުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުތަކާއި، ކުރިއަރާފައިވާ . ކުރެވިފައިވެއެވެ  ދިރާސާތަކެއް 

ނޑުތަކަށް ޤަވާޢިދު ޤައުމު  ތަކުގެ އަދި ޢަރަބި އިސްލާމީ ޤައުމުތަކުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުތަކުގައި ޢަމަލުކުރާ މިންގަ

  .އިސްލާޙުކުރުުމގައި ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާނެއެވެ

ުކރެވުނު ޤަވާޢިދަކީ ސުޕްރީމް ކޯޓެއްގެ އިސްލާޙުނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ 

ނޑުތަކަށް ޝަރީޢަތްތައް އެންމެ އެދެވޭ ގޮތެ އްގައި ހިންގުމަށްޓަކައި އެންމެ އެކަށޭނަ ބައިނަލް އަޤްވާމީ މިންގަ

މިގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާއިރު ހުއްދަ ދިނުމުެގ  .ދެކެވެފެތޭ ޤަވާޢި 

ނޑިޔާރުގެ މަފްހޫމާއި، ކޯޓު ހަމައެހެންމެ، ބެން .ގެ ދަށުންނެވެއުޞޫލެއް ތަޢާރަފްކޮށްފައިވަނީ މިޤަވާޢިދު  ގެޗް ފަ
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ހަމައެއާއެކު، ކޯޓަށް ވަކީލުންގެ . ގެ ދައުރު މިޤަވާޢިދުގެ ސަބަބުން ތަޢާރަފްވެގެން ދިޔައެވެ ރރަޖިސްޓްރާ

ހެދުމަށްޓަކައި، އެހެން ތަރައްޤީވެފައިވާ  ބަޔަކަށްގޮތުގައި ޙާޟިރުވާ މީުހންނަކީ ކަމުެގ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ 

ކޯޓުން ޤަބޫލުކުރާ ބައެއް ވަކީލުންގެ ގޮތުގައި  ،ފަދައިން، ވަކި މިންވަރަަކށް ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާޤައުމުތަކެކޭ އެއް

ޙާޟިރުވެވޭ ގޮތަކަށް ހަމަޖައްސާ ކޯޓުގައި ވަކީލުން ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ އުޞޫލެއްވެސް މިޤަވާޢިދުގެ ކޯޓަށް 

ޖަޢާކޮށް އިސްލާޙުކުރުމުގެ ސަަބބުން ސުޕްރީމް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޤަވާޢިދު މުރާ. ދަށުން ވަނީ ތަޢާރަފްކޮށްފައެވެ 

  .ކޯޓުގައި ޢަމަލުކުރެވެމުން ދިޔަ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކާއި އިޖުރާއާތުތައް ފުރިހަމަވެގެން ދިޔައެވެ 

ނޑައަޅަންޖެހެނީ މައްސަލަ ބެލިސުޕްރީމް ކޯޓުމީގެ އިތުރުން،  ނޑިޔާރުންގެ  ން ނިޔާކަ ފަ

ނޑިޔާރެއްގެ ރައުޔު ތަފާތުވެއްޖެނަމަ ތަފާތުވި އަޣްލަބިއްޔަތުން ނުވަތަ އިއްތިފާ  ޤުން ކަމަށް ވިޔަސް ފަ

މައްސަލައިގެ މައުޟޫއު ބެލޭގޮތަށް  އިޖްރާއީ. ތަޢާރަފުކޮށްފައިވެއެވެ  އުޞޫލުރައުޔާއެކު ރިޕޯޓު ޝާއިޢުކުރުމުގެ 

ސުޕްރީމް ކޯޓުްނ  ލުއުޞޫ ނެތިއްޖެ ހިނދެއްގައިވެސް އިޖްރާއީ ގޮތުން މައްސަލަ ބަލައި ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު ދޭ 

 .ރަފު ކުރިއެވެ ތަޢާ
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  މުހިއްމު ދަތުރުފުޅުތައް 

ރީ އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް އެންމެ ޒަމާނީ އަދި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުެގ ޖުޑީޝަދިވެހިރާއްޖޭގެ  

ޢުގެ އެއްބާރުލުން ހޯދުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްގެ މުޖުތަމަ ރީއަކަށް ހެދުމަށް ބައިނަލް އަޤްވާމީ ޖުޑީޝަ

ގުޅުން ބަދަހިޮކށް  ރީއާ އެހެނިހެން ޤައުމުތަކުގެ ޖުޑިޝަރީއާޖުޑީޝަޖޭގެ ދިވެހިރާއްގޮތުގައި ފާހަގަކޮށް މި 

ނއެގޮތުން ބޭރު ޤައުމުތަކަށް .  ލުން ހޯދުމަށް ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅިފައިވެއެވެ އެއްބާރު ޑިޔާުރ އުއްތަމަ ފަ

ޑިޝަރީ ބިނާކުރުުމގައި މިދަތުރުތައް ވެގެންދިޔައީ ރާއްޖޭގެ ޖު. ރަސްމީ ދަތުރުތަކެއް ކުރައްވާފައިވެއެވެ 

ގުފަހިވެގެންދިޔަ ލުން ލިބުމަށް މަފަރާތްތަކުގެ އެހީއާއި އެއްބާރުފަރާތްތަކާ ބައްދަލުވެ އެ އަޤްވާމީބައިނަލް

  .ދަތުރުތަކަކަށެވެ

ނޑިޔާރު އީރާނަށް   :ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު އުއްތަމަ ފަ

ނޑިޔާރު ސައްޔިދު މަޙުމޫދު ހާޝިވަނަ ދުވަހު އީރާންގެ އުއްތަމަ  19އޭޕްރީލް  2009  މީފަ

ޝާހްރިޔުދިގެ 

ދަޢުވަތަކަށް 

ކޮންފަރެންސް އޮފް "

 މުސްލިމް ކަންޓްރީޒް 

ޕްރޮސެކިއުޓަރސް 

ޕާޓިސިޕޭޝަން ވިތް 

އޮފް ޕްރޮމިނެންޓް 

 .ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވާފައިވެއެވެ ގައި ބައިވެރިވެވަޑައި ގަތުމަށް "  ޕަރސަނަލިޓީސް  ޖުޑިޝަލް އެންޑް ލީގަލް

ޕްރޮސެކިއުޝަންގެ ދާއިރާގަިއ  އިސްލާމީ ދުނިޔޭގެ ޖުޑިޝަރީތަކުގެ އިސްބޭފުޅުންނާއި މިބައްދަލުވުމަކީ،

 އިސްލާމީ ޖުޑިޝަރީތަކުގެ މި ބައްދަލުވުމުގައި. ދަލުވުމެކެވެބައް ވާ އިސްވެރިންގެތްތެރި ވެވަޑައިގަންނަ ޙަރަކާ

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ  މެދުގައާއި ޕްރޮސެކިއުޝަންގެ ދާއިރާގައި އެއްބާރުލުން ޤާއިމްކޮށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ

މަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކާމެދު ނިޒާމް ހަރުދަނާކުރު މަތިން ޖިނާއީ ޢަދުލުގެގޮތުގެ މުއާހަދާތަކާއި އެއްގޮތްވާ

 .ބަހުސުްކރެވުނެވެ

ނޑިޔާރު އީރާނަށް ވަޑައިގަތުމުެގ ދަތުރުމަތީ  އުއްތަމަ ފަ
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ނޑިޔާރު ޤަޠަރަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު   :އުއްތަމަ ފަ

ބައިވެރިވުމަށް ލިބުނު  ލޯ ފޯރަމުގައި ވަނަ ދުވަހު ޤަޠަރު  29މެއި  2009އަދި    

ނޑިޔާރު ދަތުރުކުރައްވާފައިވެއެވެ  ޤަޠަރަށްދަޢުވަތަކަށް  ލޯފޯރަމްގައި ޤާނޫނީ އަދި ޝަރުޢީ މި  .އުއްތަމަ ފަ

މިފޯރަމުގައި ރޫލް އޮފް ލޯއާއި ޤާނޫނުެގ . ދާއިާރގެ އިސްވެރިންނާއި ޤާނޫނީ ޢިލްމުވެރިން ބައިވެރިވިއެވެ 

ދާއިާރއެއްގައި ވާަހަކ  ހްދު ކަށަވަރުކޮށްދިނުމާއި މެދު ފުޅާޢަ ޓުމަށް މުޅި ދުނިޔެ ހިފާފައިވާ ނެގެހެއް ސިޔާދަތު

ކުރުން، ގެ ދާއިރާ ތަރައްޤީއިންޞާފުޢަދުލު  މި ފޯރަމުގައި ޝަރީޢަތް ހިންގުމާއި. ނެވެދައްކާ ބަހުސްކުރެވު

އްލުކުރުމުގައި އެންމެ ފަހުގެ ވަޞީލަތްތައް ޙައުފެދޭ ޚިލާފްތައް  މަލާތުގައިޢާވިޔަފާރިއާއި މަދަނީ މު 

ދުނިޔެއަށް  ކުރިއެރުވުން، އަދި މިހާރުބަދަލުވަމުން އަންނަ ދުނިޔެއެއްގައި ޤާނޫނުގެ ތަޢުލީމް  ބޭނުންކުރުން،

ޤާނޫނުގެ ދައުރު ފަދަ މުހިއްމު  ކުރިމަތިވެފައިވާ އިޤްތިޞާދީ އަދި މާލީ ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިލުމުގައި

  . ތަކަށް ބަހުސްކުެރވުނެވެ އު މައުޟޫ
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  ކޯޓާއި ޝަރުޢީ ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުރެވޭ މުހިއްމު ކަންތައްތައް 

  :ކައުންސިލް އުފެއްދެވުން ލް ޖުޑީޝަ 

އަދި ) ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  141ވަނަ މާއްދާއާއި  7ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

އިސިއްޔަތުްނ ކުރުމުގެ އެންމެ އިސްފަރާތުގެ ޙަޤާއިމު އިންޞާފު ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޢަދުލު 156

ނޑިޔާރު   މުގެ ާބރު ޤާއިމުކުރު އިންޞާފުދުވަހު، ޢަދުލުވަނަ  27ނޮވެމްބަރު  2008ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަ

ނޑައަޅަންޖެހޭ  އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެޭހ މަޝްވަރާތައްކުރުމާއި، ކަ

ނޑައެޅުމާއި، ކޯޓުތުަކގެ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި، ކޯޓުތަކުގެ އިދާރީ  ސިޔާސަތުތައް ކަ

  . ލް ކައުންސިލެއް އުފެއްދެވިއެވެ ޖުޑީޝަ ހޭ ޤަވާޢިދުތައް އެކަށައެޅުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ހިންގުމާބެ

ނޑު މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ކޯުޓތަކުގެ އިދާރީ ހިންގުމާއި  މި ކައުންސިލުގެ މައިގަ

އި ޚިޔާލުތައް ކޯޓުގެ ހިންގުން ހަލުވިކުރުމަށްޓަކަ ،ޝަރީޢަތްކުރުމާބެހޭ އިުޖރާއާތުތައް އެއްގޮތްކުރުމަށާއި

މަތްީނ ޤާނޫނުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ އާއިޤާނޫނުއަސާސީ ހުށަހެޅުމާއި ކުރަންޖެހޭ މަޝްވަރާތައްކުރުމާއި، 

ކޯޓުތަކުގެ އިޖުރާއާތުތަކާއި ކޯޓުތަކުގެ ހިންގުމާބެހޭ ޢާއްމު އުޞޫލުތަކުގެ ޤަވާޢިދުތައް ހެދުމާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރުގެ ސްޓްރެޓަޖިކް ޕްލޭން އެކަށައެޅުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެޭހ ދިރާސާތައްކޮށް  އިންޞާފުޢަދުލު 

ނޑައެޅުން އަދި މިނޫނަސް ޯކޓުތައް ހިންގުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާނެ ތަފާތު ސިޔާސަތުތައް  ސްޓްރޭޓަޖިކް ޕްލޭން ކަ

ނޑައެޅުމަށް ބޭނުންވާ މަޝްވަރާކުރުްނ ހިމެނެއެވެ   . ކަ

އެކުލަވާލާ އެއަށް ވަނަ ދުވަހު  14ޖެނުއަރީ  2009 ގެ ޤަވާޢިދުންސިލު ލް ކައުޖުޑީޝަ 

   . ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު، އެކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުންތައް ރަސްމީކޮށް ކުރިއަށް ގެންދަން ފެއްޓުނެވެ
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ނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު މުޖުތާޒު ފަހުމީ  ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަ

ނޑިޔާރު އައްޝައިޚް ޔޫސުފް ޙުސައިން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަ

ނޑިޔާރު އައްޝައިޚް ޢަބްދު ޢަރީފް هللا ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަ

ނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ފާއިޒު   ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަ
ޙުސައިން

ނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލް ޣަނީ   ހައިކޯޓުގެ އިސް ފަ
މުޙައްމަދު 

މަދަނީ ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ސަމީރު  

މުޙައްމަދު هللا ޖިނާއީ ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދު

ކުޑަކުދިންނާބެހޭކޯޓުގެ އިސްޤާޟީ އައްޝައިޚް ޝުޢައިބު  
ޙުސައިން ޒަކަރިއްޔާ 

ޢާއިލާއާބެހޭ ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ސަޢީދު

ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު 

ނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު އާދަމް މުޙައްމަދު  ހައިކޯޓުގެ ފަ
هللاޢަބްދު

ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު އަޙުމަދު ޝަރީފު ޢަލީ  

ނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދު ދީދީ  هللا ޖިނާއީ ކޯޓުގެ ފަ
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  : ޓުގެ ފައިލިންގ ސިސްޓަމް ތަރައްޤީކުރުން ކޯ

ވީހިނދު މިވާޖިބުތައް  ކަަމށް އި ތަނބުދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓީަކ ުޖޑިޝަރީގެ މަ 

މިބުރަ މަސްއޫލިއްޔަތު . ގެ ކޮޑުގައެވެ ސުޕްރީމް ކޯޓުއަދާކުރުމުގެ އެންމެ ބުރަ މަސްއޫލިއްޔަތު އެޅިފައިވަނީ 

މީގެ  .ވެއެވެ އިނިވި ތަސައްވަރެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ރާވައިފައަދާކުރުމަށްޓަކައި ބިނާކުރައެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި 

ކުރުމަށް ރަފުގައި ތަޢާސުޕްރީމް ކޯޓުމުސްތަޤްބަލެއްގައި އިލެކްޓްރޯނިކް ފައިލިން ސިސްޓަމް  އަވަސް ގައިތެރޭ

ވަކީލުންނަށާއި ޚަސްމުންނަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް ފަސޭހަކުރުމަށްޓަަކއި އީ ޓެކްނޮލިޖީގެ އަދި . ރޭވިފައިވެއެވެ 

ފަސޭހައިން މައްސަލަތައް ހުށަހެޅުމާއި ލިޔުންތައް ހުށަހެޅޭނޭ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް ދީަނ  ޒަރީއާއިން

 . ރޭވެމުންނެވެ 

 :ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ކެޕޭސިޓީ ބިނާކުރުން 

ދާއިރާ ޝަރުޢީ 

ހަރުދަނާކޮށް އެދާއިރާއަކީ ޢާއްމުން 

އިރާއަކަށް ޤަބޫލުކުރާ އިތުބާރު އޮތް ދާ

ގެ  .ޕީ.ޑީ .އެން .ހެދުމަށްޓަކައި   ޔޫ

އެހީގައި އެކްސެސް ޓު ޖަސްޓިސް 

ނަމުގައި ޕްރޮޖެކްޓެްއ ސުޕްރީމް 

މި . ކޯޓުން ދަނީ ހިންގަމުންނެވެ

ޕްރޮޖެކްޓުެގ ދަށުން އަމާޒުކޮށްގެން 

ހިންގާ މުހިއްމު މަސައްކަތްތަކުގެ 

ތެރޭގައި ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ކެޕޭސިީޓ 

ޢީ ދާއިރާއަކީ ޢާއްމުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެުކ ބިނާކުރުމަށްޓަކައި، ކެޕޭސިޓީއާބެހޭ ދިރާސާއެއްކުރުމާއި، ޝަރު

ވާޞިލުވެވޭ ދާއިރާއެއްގެ ގޮތުގައި ދެމެހެއްޓުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތަކަކީ ކާޮބކަްނ ދެނެގަތުމަށްޓަކައި އަމާޒުކޮްށ 

ވަނަ އަހަރު ގެ އެޕްރީލް މަހު މިދިރާސާކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ  2009އަދި . ކުރެވޭ ދިރާސާއެއް ހިމެނެއެވެ 

  . އެވެއިމަޢުލޫމާތު އެއްކުރެވިފަދާއީ އިބްތި 

ޝަުރޢީާދއިރާައށް ާވިޞުލވެވޭ ިމންަވރު ދެެނަގުތމުގެ ދިރާސާކުރުަމށް ަކނޑައަާޅފަިއވާ ކޮްނަސްލޓަންޓަކާ 
 ިޑާޔުރ ބަްއދަލުކުަރްއވަނީއުްއތަމަ ަފނ



   59 
 

  :ފޯރުކޮށްދިނުން ޢާއްމުންނަށް ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތައް ފަސޭހަކަމާއެކު 

ތަކާއި އަމުރުތައް އާންމުކޮށް ޝާއިޢުކޮށް ޙުކުމްޤާނޫނުއަސާސީ ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ކޯޓުތަކުގެ 

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ސުޕްރީމް އެންމެ މުނާސަބު ގޮތެއްގައި އާންމު ފަރުދުންނަށް 

މިޑޭޓާބޭސްގެ . އްކަތްވެސްވަނީ ފަށާފައެވެޑާޓާބޭސްއެއް އުފެއްދުމުގެ މަސަ ކޯޓުން އިސްނަގައިގެން ލޯރިޕޯޓް

އެުކ، ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ހަމަޖެހުމާލޫމާތުތައް ފަސޭހަކަމާއެކު ބަދަލު ސަބަބުން ޝަރުޢީ ކޯުޓތަކުގެ މެދުގައި މަޢު 

ޢާއްމުންނަށް ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތައް އެއްތަނަކުން ލިބޭނޭ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިގެން ދިޔުމަކީ ސުޕްީރމް 

 . ކޯޓުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް މަޤްޞަދެވެ

  :ފައިނޭންސް ލީސިންގއާބެހޭ ސެމިނަރއެއް ބޭއްވުން 

ދުތައް ތަރައްޤީ ކުރުމުގައި މިނިވަން އަދި ޤާބިލުކަންހުރި ޖުޑިަޝީރ އިޤްތިޞާ ހަމަޖެހޭ ، ދުޅަހެޔޮ

ދީ ގޮތުންނާއި މާލީ ގޮތުން ޤައުމުތައް ތަރައްޤީ އިޤްތިޞާ . ކަމެކެވެއޮތުމަކީ ކޮންމެހެންވެސް ލާޒިމުއެއް 

އަންގައިދޭ ކަން ބޭނުންތެރި ކުރުމުގައި ޤާނޫނުގެ ވެރިކަން ކަށަވަރުކޮށް ދޭ މިނިވަން ޖުޑިޝަރީއެއް އޮތުމުގެ 

އިަދ ހަރުދަނާ  މުއައްސަސާތަކުން މިނިވަން  ޑް ބޭންކު ފަދަ މާލީރލްވާ ބެހޭ  ދުނިޔޭގެ ތަރައްޤީއާ އެއްކަމަކީ

  . ޔަތެއްދެއެވެއްފުދުންތެރި ޖުޑިޝަރީތައް ޤައުމުތަކުގައި އުފެއްދުމަށް ޚާއްސަ އަހައްމި

ނޑިޔާރުން މާލީ އަދި މި މަޤްސަދަށް  ތަކަށް އިތުރަށް ދީ ދާއިރާގެ ޝަރީއަތް އިޤްތިޞާޓަކައި ފަ

އެގޮތުން ފައިނޭންސް ލީސިންގްއާބެޭހ . އިސްކަންދެއެވެ  ސުޕްރީމް ކޯޓުލުވެރި ކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަހު

ސެމިނާރެއް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓާއި މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއާއި އިންޓަރނޭޝަނަލް 

 ފަިއނޭްނސް ީލސިްނގއާެބހޭ ސެިމނަރގެެތރެިއން 
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. ބޭއްވިފައިވެއެވެ ޔާ ގުޅިގެން ފައިނޭންސް ކޯޕަޭރޝަންގެ ސައުތު އޭޝިއާ އެންޓަރޕްރައިސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ބަ

ނޑިޔާރުންނާއި ޤާޟީންނާއި މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ މެދުގައި މިދާއިރާގެ ޢަދާއިރާގެ ގިނަ  ޝަރުޢީ މިއީ  ދަދެއްގެ  ފަ

 .މަޢުލޫމާތުތަކެއް ބަދަލުކުރެވުނު ސެމިނާރެކެވެ ގިނަ
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  ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފުރަތަމަ އަހަރީދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތު 

ވީ ހުުކރުދުވަހު،  18ސެޕްޓެމްބަރު  2009ސުޕްރީމް ކޯުޓ އުފެއްދިތާ އެއް އަހަރު ފުރުނުދުވަސްކަމުގައިވާ 

މިގޮތުން ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުތަުކެގ . އެކޯޓުގެ އަހަރީ ދުވަސް ވަނީ ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފައެވެ

އްޔާތާއި، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަހަރީ ދުވަސް ތެރޭގައި ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ދިދަ އިފްތިތާޙުކުރުމުެގ ރަސްމި

  . ފާހަގަކުރުމުެގ ގޮތުން ބޭއްވުނު ރަސްމީ ޖަލްސާ ފާހަގަކުރެވެއެވެ

  :ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ދިދަ އިފްތިތާޙުކުރުން 

ޤާއިމްކުރުމުގެ ދާއިރާ  ފު ޞާޢަދުލު އިން

ރަމްޒުކޮށްދޭ ދިދައެއް  ފާސްކުރުމަށްއެދި،

ހުށަހެޅުއްވުމަކާ ގުޅިގެން  ނޑިޔާރުން ހުށަހެުޅއްވި  ފަ

ދުވަހު ބޭއްުވނު  ވަނަ  03ސެޕްޓެމްބަރު  2009

ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލުގެ  ބައްދަލުވުމުގެ ވަރަށް ފުރިހަމަ

ފާސްކުރެވުނު ޝަރުޢީ  އަޣުލަބިއްޔަތެއް ލިބިގެން 

އިފްތިތާޙުކުުރމުގެ ހަފްލާ   ދާއިރާގެ ދިދަ 

ކޯޓުގެ ފުރަތަމަ އަހަރީ  ބާއްވާފައިވަނީ ސުޕްރްީމ 

ވަނަ  18ސެޕްޓެމްބަުރ   2009މިދިދަ   . ވަހުއެވެދު

ގައި އެންމެ ފުރަތަމަ   6:00ދުވަހުގެ ހެނދުނު 

  ނަންގަވައިދެއްވީ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ  އި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޢިމާރާތުގަ 

އަދި މިހަފްލާގައި ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ބޭފުޅުން . ސަޢީދެވެهللا ޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުޑިފަނ

  . އިގެންނެވިއެވެބައިވެރިވެވަޑަ 

މަތީގައި ފެހިކުލަ އަދި އަކައިގެ  އަކައިގެ .ށެވެ ންވަނީ، ދިގުއަކައެއްގެ މައްޗަ ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ދިދަ އެކުލެވިގެ

ތަރިއާއި  3އަދި ދިދައިގައި ހުދުކުލައިގެ . ރަތްކުލަ ހުންނަ ގޮތަށެވެ މެދުގައި ހުދުކުލަ، އަދި އަކައިގެ ތިރީގައި

  .ތިލަފަތެއްވެސް ހިމެނެއެވެ ކަޅުކުލައިގެ



   62 
 

  :ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވުނު ރަސްމީ ޖަލްސާ 

 2009ކޯޓު އުފެދުނުތާ އެއް އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބާ ފާހަގުަކރުމުގެ ގޮތުން ރަސްމީ ޖަލްސާއެއް  ސުޕްރީމް

މިރަސްމިއްޔާތު  .ނެވެބޭއްވުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި  21:00ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ  18ސެޕްޓެމްބަުރ 

   .ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަޝީދެވެ  ޮކށްދެއްވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެޝަރަފުވެރި

ޝަރީޢަތް ހިންގުމުގެ  އްޖޭގައިޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި، ރާ ފްލާޙަ

، ނިޒާމު ބާރާއި އޭގެ އިންތިޒާމާއި 

ވަކިވެފައި ކަމަށާއި،   މީގެކުރީގައިވްެސ އޮތީ

ދާދިފަހުން  ވެރިކަމުގެ ތެރޭގައި 

ފަދައިން މަސްހުނިވެ  ނޑުމެން މިދުށް  އަޅުގަ

ރާއްޖޭގެ ސްޕްރީމް  ލާމެހިފައެއް ނޫންކަމަށާއި، 

ދައުރެއް ބޮޑު  އުފެއްދުމުގައި އެންމެ  ކޯޓު

އަދާކުރެއްވީ ޚާްއޞަ  މަޖިލިސްކަން

ޤާނޫނުއަސާސީއަކަށް މިހާރު  ބަޔާންކުރައްވަމުން، މި ގޮތަށް މި ކޯޓު އުފެއްދެވުމަށާއި، ބާރުތައް ވަކިވެފައިވާ 

ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ކުެރއްވި  ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުއަސާސީ ހެއްދެވުމަށް 

ނޑުމެން ނިހާޔަތަށް ޝުކުރުވެިރވާންޖެހޭ ަކުމގައި  ކަށްޓަކައިމަސައްކަތްޕުޅުތަ  އެމަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

ވަކިވާން ޖެހިފައި އޮތް  ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުވަމުން އައިހިނދު، މި ރާއްޖޭގައި ބާރުތައް. ވިދާޅުވިއެވެ

ދުވަހު، އެކޯޓުން އެތައް ކަމެއް ނިންމަން އުފެދުނު  ޕްރީމް ޯކޓުސާފުވެގެން ދިޔައީ، ސުމިންވަރު އެންމެ ބޮޑަށް 

   .ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވިއެވެ ޖެހިފައި އޮތުމުން ކަމުގައިވެސް

ނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދު  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އިތުރުންރައީސުލް هللا މިޙަފްލާގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަ

އެމަނިކުފާނުގެ . ވާހަކަފުޅުދެއްކެވިއެވެ  ސަޢީދު

އެންމެ  ހަކަފުޅުގައި މިދުވަހަީކ ދިވެހިރާއްޖޭގެވާ

ލާގެ ކޯޓުގެ އަހަރީ ދުވަސްކަމަށް ޙަމަތީ މަރު

ދުވަހެއްކަމަށާއި،  ވުމާއެކު މިއީ ވަރަށް އުފާވެރި

ސެޕްޓެމްބަރު  2008ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި 
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ދިމިޤްރާތީ  ކުރިއަރާފައިވާ މިނިވަންފާހަގަކުރެވޭ ޚާްއޞަ ދުވަހެއްކަމަށާއި، އެހެނީ އެހެން  ވަނަ ދުވަހަކީ 18

ސުޕްރީމް ކޯޓު އުފެދުނު  މުޖުތަމަޢުތަކުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މަފްހޫމާ އެއްގޮތަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ފު ޤާއިމްކުރުމުގެ އެންމެ މަތީ ޞާހަމައަށް ޢަދުލު އިން ދުވަސްކަމަށްވާތީކަމަށާއި، އަދި ސުޕްރީމް ކޯޓު އުފެދުމާ 

 އަދި. ވަނަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓެއްކަމަށްވާ ހައިކޯޓު ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެދެ ކޯޓެއްގެ ގޮތުގައި އޮތީ 

އަދި މަދަނީ ޙައްޤުތައް  ޤާނޫނުއަސާސީގައިވާ ގޮތުން މިނިވަންކަމާއި މުސްތަޤިއްލުކަމާއެކު ފަރުދުންގެ އަސާސީ

ނޑައެޅުމުގައި އެންމެ މަތީ ފަރާތަކީ ސުޕްރީމް ނަކުރާ އެންމެ މަތީ ކޯޓުކަމަށާއި، ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޤާނޫނު މާ  ކަ

ފުގެ ދާއިރާގެ ޞާއިން  މީގެ އިތުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢަދުލު .ކޯުޓ ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ  ފަރާތަކީވެސް ސުޕްރީމް

އިރުވެސް މިނިވަން ޢަދުލު ތާރީޚުގެ އަންޒަމާނަށް ބަލާލާ  ތާރީޚަށް އަލިއަޅުވާލައްވާ އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ، ދިވެހި

 އޮތްކަން އެނގޭކަމަށާއި، އަދި އެޒަމާނުގައިވެސް އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި ތަޢާރުޟުނުވާ ފުގެ ދާއިރާއެއްޞާއިން

   .ދަކާދައަށްވެސް ޢަމަލުކުރިކަން އެނގޭކަމަށެވެ އާ

 ގިނަ ޕާޓީތަކެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް ބޭއްވުނު އެންމެ ފުރަތަމަ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން މީގެ އިތުރުން، ރާއްޖޭގައި 

ސުޕްރީމް ކޯުޓން  ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައް

 ބަލާ، ފުރިހަމަ ދިމިޤްރާތީ އިންތިޚާބެއް 

ބޭއްވުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުްނ 

އިވާކަމަށާއި، އަދި ޢަދުލު އެހީތެރިވެދީފަ 

 ބާރުން ކުރަންޖެހޭ  ފުގެ ޞާއިން

ުފ ޞާ ވަރާތައްކުރުމަށާއި ޢަދުލުއިންމަޝް

އަދާކުރަންޖެޭހ  ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރުން 

ޓަކައި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް

މަޝްވަރާތައްކުރުމާއި،  ކުރަންޖެހޭ 

ނޑައެޅުމާއި، ޯކޓުތަކުގެ ނޑައަޅަންޖެހޭ ސިޔާސަތުތައް ކަ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް  ކަ

 ފަށް ފަސޭހަކަމާެއުކ ވާޞިލުވެވޭނެ މަގު ޞާވާފައިވާކަމަށާއި، ޢަދުލު އިން އުފައްދަ  ޖުޑީޝަލް ަކއުންސިލެއް 

ނޑައަޅާފައިވާކަމުަގއިވެސް ފަހިކުރުމުގެ ގޮތުން ނޑިޔާރު  ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިޖުރާއާތުތައް ކަ އުއްތަމަ ފަ

   .ވިދާޅުވިއެވެ



   64 
 

 

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ ދެފުށްފެންނަ  ހަމައެހެންމެ، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ

މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު  މައި އެއް ތަނބަކީ ގޮތަށްކަމަށާއި، މިނިވަން ޑިމޮކްރަސީއެއް ޤާއިމްކުރުމުގައި 

 ސުޕްރީމް ޯކޓުގެ ފުރަތަމަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބާ  .ވިދާޅުވިއެވެ ޖުޑީޝަރީއެއް ކަމުގައިވެސް އެމަނިކުފާނު

ހަނދާނުގައި ފިލައެއް  ޝަރަފުވެރޮިކށްދެއްވިކަމަށްޓަކައި އެޙަފްލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ދުވަހުގެ

ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ވީޑިއޯއެއްވެސް މިޙަފްލާގައި  އަދި މީގެ އިތުރުން ސުޕްރީމް ކޯޓެާބޭހ ގޮތުން . އެރުވުނެވެ 

 .ދައްކާފައިވެއެވެ
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ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފުރަތަމަ އަހަރީދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ 
ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުސަޢީދު هللا ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދު  

g  

وا لّصالة والّسـالم على محّمد وعلى آله وصحبه . بســم الّلـه الّرحمـن الّرحيــم الحمد هللا رّب الَعـالمين
   .أجمعـين

  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަޝީދު، 

  ވެރިކަން ހިންގުމާއި ތަންފީޛީ ދާއިރާތަކުގެ އިސްވެރިން، 

  ނޫނު ހެދުމުގެ ބާރުގެ އިސްވެރިން، ޤާ

ނޑިޔާރުން، ނފަ   ޑިޔާރުގޭގެ އެންމެހާ ޢިއްޒަތްތެރި ފަ

ނޑިޔާރުން، ސުޕްރީމް ކޯޓު    ގެ ފަ

  އެކި ޙައިޘިއްޔަތުން މިރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ އެންމެހާ ޢިއްޒަތްތެރިން، 

  .އަޚުންނާއި އުޚުތުން

  .ވަބަަރކާތުހްهللا ވަރަޙުމަތުއްކުމް އައްސަލާމް ޢަލައި

ރާގެ އެންމެ މަތީ މަރުޙަލާގެ މިއަދަކީ ވަރަށް ވެސް އުފާވެރި ދުވަހެއް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢަދުލު އިންޞާފުގެ ދިާއ

މިއުފާވެރި މުނާސަބަތުގައި ރާއްޖޭގެ . ޕްރީމް ކޯޓުގެ އަހަރީ ދުވަސްކޯޓު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސު

އަދި މިއުފާވެރި ފިޔަވަޅުމަތީ . ލާޞްތެރިކަމާއެކު ތަހުނިޔާ ދަންނަވަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ވަރަށް އިޚް

  .ހުރެ އެންމެހާ ޢިއްޒަތްތެރި ޙާޟިރީްނނަށް ވެސް ތަހުނިޔާ ދަންނަވަން 

ނޑު މިއުފާވެރި ތަހުނިޔާ ތިޔަ ހުިރހާ ބޭފުޅުންނަށް އަރިސްކުރުމާއެކު އެހެންވެސް އުފަލެއް ލިބިގަންނަން  . އަޅުގަ

މިއޮތް އުފާވެރި ފިޠުރު ޢީދުގެ ތަހުނިޔާއާއި މުބާިރކްބާދީ ތިޔަހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށާއި  އެއީ ކުރިމަތީގައި

ނޑުމެން . ޢިއްޒަތްތެރި ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ވެދުންކުރުން ނޑުގެ ދުޢާއަކީ މިމޫސުމުގައި އަޅުގަ އަޅުގަ
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 ފުރިހަމަގޮތުގައި ލިބި ޢީދުގެ ޢަމަލުތަކުގެ މޭވާ  ޙަޟްރަތަށް ކުށްތަންވެ ކުރި ހެޔޮ ގެهللاހީވާގިކަމާއެުކ މާތް

  .ނަޞީބު މިންވަރު ކުެރއްވުން  އުފަލުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ހެޔޮ

 18ސެޕްޓެމްބަރ  2008ގެ ތާރީޚުގައި އަދި ދީމިޤްރާޠީ ޙަޔާތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢަދުލު އިންޞާފު

ނިވަން ދީމިޤްރާޠީ މުޖްތަމަުޢ އެއީ އެހެނިހެން މި  .ގައެވެ ފާހަގަކުރެވިގެންދަނީ ވަރަށް ޚާއްޞަ ދުވަހެއްގެ ގޮތު 

ނޑައެޅިފައިވާ މަފްހޫމާ އެއްގޮތަށް  ދިވެހިރާްއޖޭގެ އެންމެ މަތީ ކޯޓު،  ތަކުގައި އެންމެ މަތީ ކޯޓުގެ ދައުރުކަ

ތާރީޚުން އެނގެން އޮތް ހުރިހާ ދުވަހެއްގައި ރާއްޖޭގައި . އުފެދުނު ދުވަހަށްވާތީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު

 ތާރީޚުގައި ފުރަތަމަ  އެކަމަކު ރާއްޖޭގެ. އިމްކުރުމުގެ ނިޒާމުތަކެއް ހަމަޖެހިފައިވާކަން އެނގޭ ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާ 

 ރާއްޖޭގެ . ޕްރީމް ކޯޓެއް ޤާއިމްވެގެންދިޔުމަކީ ފާހަގަކޮށްނުލައި ދޫކޮށްލެވޭނެ މުނާސަބަތެއް ނޫންފަހަރަށް ސު

ހުރި އެންމެ މަތީ ކޯޓަކީ ދެވަނަ މަރުޙަލާގެ ޤާއިމްވުމާ ހަމަޔަށް  ރީމް ކޯޓުޕް އެންމެ މަތީ ކޯޓުގެ ގޮތުގައި ސު

ލަތަކަށް ފަހު ބޭތާ އަށާވީހަކަށް އަހަރުގެ މުހުހައިކޯޓެއްގެ ޚިދުމަތްލި . ޖޭގެ ހައިކޯޓުއާދެ އެއީ ދިވެހިރާއް. ކޯޓެއް

ނޑިޔާރުގެ މުޅިން ފުރިހަމަވެގެން މިއައީ    .  ޖުޑިޝަރީ ނުވަތަ ފަ

ހިންގައިލެވުނު ދުވަހު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފަތި ވީ ބުރާސް 2008އޮގަސްޓް  07މީލާދީ ސަނަތުން 

މުޖްތަމައުތަކުގެ ޖުޑިޝަރީތަކެކޭ އެއްފަދައިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދީމިޤްރާޠީއަސާސީން ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ޤާނޫނު 

މެދުގައި  ގެޖުޑިޝަރީވެސް މިނިވަންކަމާއި މުސްތަޤިއްލުކަންމަތީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހާ ރައްޔިތުން

އްޤުތަކާއި ވާޖިބުތައް ޙަމަދަނީ އަދި  ލުން ކޮންމެ މީހެއްގެވެސް އަސާސީޞޫކު ހަމަހަަމކަމުގެ އުދުލުވެރިކަމާއެޢަ

ނޑައެޅުމުގައި، ޤާނޫނު ފިޔަވައި އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ބޯނުލަބައި، ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ނުފޫޒުން  ކަ

ުފ ޞާ ޢަދްލު އިން ދިނުމާއެކު  ކޮށް އެއްކިބާވެފައިވާ އަދި ވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެޭހ މުސްތަޤިއްލު ބާރެއްކަން ޔަޤީން

ނޑައަޅާފައިވަނީ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯ   . ޓުޤާއިމް ކުރުމުގެ ބާރުގެ އެންމެ މަތީ ފަރާތެއްކަމަށް ކަ

އަސާސީ އާއި ޤާނޫނު މާނަކުރުމުގައި އަދި ޝަރީޢަތުން ބަލާ އެނޫންވެސް ޤާނޫނުއަސާސީ ގައި ޤާނޫނު

މުން އެހެންކަ. ކޮށްފައިވޭމެ ފަހުގެ ނިންމުންކަމަށް ބަޔާންނިންމުމަކީ އެން ނިންމުމުގައި ސުޕްރީމް ކޯުޓން ނިންމާ

ގެ ދައުރު ކޯޓު އަދި ސުޕްރީމް. ޓުއަސާސީއާއި ޤާނޫނު މާނަ ކުރުމުގެ އެންމެ އިސްފަރާތަކީ ސުޕްރީމް ކޯޤާނޫނު 

ނޑައެޅިފައިވަނީ  އެގޮތުން . ން ގޮތުއާއި ޤާނޫނުގެ ވެރިކަން ބަލަހައްޓާ ބެލެނިވެރިއެއްގެ  އަސާސީޤާނޫނުކަ

 ދުސްތޫރީ  ނިންމުންތައް ހުންނަނީ ޤާނޫނީ އަދިން ނިންމާ ދައުލަތުގެ އެންމެހާ ބާރުަތކާއި މުއައްސަސާތަކު

  . އެއް ޞާޞްސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަސްލީ އިޚްތިއިމުގެ ތެރޭގައިކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ަކނޑައެޅުމަކީ 
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 އެއް އޮތްމިނިވަން ޖުޑިޝަރީ ގެޤާއިމްކުރުމުޢަދުލު އިންޞާފު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދިވެހި ތާރީޚަށް ރުޖޫޢަވާއިރު 

 ން އެނގޭ ގޮތުގައި އިސްދޫލޯމާފާނު . އައިކަން ތާރީޚުގެ ފަތްފުށްތަކުން ރަނގަޅަށް އެނގޭ ރަންޒަމާނެއް 

ނޑިޔާރުން  ނޑިޔާރު . ަވކިވެފައިވާ މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު ބައެއް  ަރކާތާޙަދައުލަތް ހިންގުމުގެ  ނަކީފަ  ން ފަ

. ށް ނިޔާގެ އަމުރުތައް ހިންގުމަށް ދަންޑާނާޔަކަގެ މަޤާމުގައި ބަޭކލަކު ހުންނަވާ އްވާ ނިޔާތައް ތަންފީޛުކޮކުރަ

ނޑިޔާރު އިން  ޤާނޫނުގެ  ތައްރުޟުނުވާ އާދަކާދަ ޢާމުގައި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި ތަ ފު ޤާއިމްކުރުޞާއަދި ފަ

ރާޑް އަދި ޕި . ވޭންއަށް ބައްލަވާފައި ރޫޑީރުބެފާނުގެ ބަހުރުވައިންނަމަ ޕޫލޯމާ !ގެ ގޮތުގައި އާދެ އްމަސްދަރެ

  . ތްގައި ޝަރީޢަތް ކުރުމުގެ ނިޒާމް އޮ ވެހިރާއްޖޭގައި ތިން މަރުޙަލާލިއުއްވާގޮތުގައި ދި 

ގައި ހިމެނެނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުދުވަހު ރާއްޖޭގައި އަލަށް އުފެދުނު ވި ބުރާސްފަތި  18ސެޕްޓެމްބަރ  2008

ނޑިޔާރުންޤާނޫނު  ނޑިޔާރާއެކު ފަސް ފަ ން ގޮތު ކޯޓުގެ މަސައްކަތް ރަސްމީ. އަސާސީގައި ވާގޮތުން އުއްތަމަ ފަ

  . އާދީއްތަ ދުވަހު ސެޕްޓެމްބަރވީ 21ހިނގައިގަތީ 

ޖުޑިޝަލް ރިވިޔު  ދުނިޔޭގެ އެހެން ކުރިއަާރފައިވާ ޖުޑިޝަރީ ތަކޭެކ އެއްފަދައިން ޕްރީމް ކޯޓު އުފެދުމާއެކު ސު

. ކަން ފާހަގުަކރެވޭކުރުމަށް މައްސަލަތަކެއް ހުށަހެޅިގެން ދިޔަޢާދުސްތޫރީގޮތުން މުރާޖަތަ ކުރުމަށް ނުވަ

ާޔީސ އެމައްސަލަތަކަކީ ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގަިއ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބޭއްވޭ ގިނަ ޕާޓީތައް ބައިވެރިވެގެން ވާދަ ކުރި ރި

ކޮށް ޢާމާއެކު ދުސްތޫރީ ގޮތުން މުރާޖައެމައްސަލަތައް ހަލުވިކަ . އްމައްސަލަތަކެ ހުށަހެޅުނުއިންތިޚާބާ ުގޅިގެން 

ލާކުރަނިވި ނިންމުންތަކެއް ނިންމައި ރާއްޖޭގައި ޤާނޫނުގެ ވެރިކަމުގެ އިމުގެ ތެރޭގައި ފުރިހަަމ ޞަ ފައި

 އަދި އޭގެ. ން ދީމިޤްރާޠީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބެއް ބޭއްވުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު ަމގު ފަހިކޮށް ދި

ޅިގެން ދިޔަ އަސާސީ އާއި ޤާނޫނު ތަފްސީރުކުރުމުގެ އުސޫލުކަޑައެ ތެރެއިން އެއް ޝަރީޢަތަކީ ޤާނޫނު

   . ތެއްކަން ފާހަގަކުެރވޭޝަރީޢަ

 ދުނިޔޭގެ އެހެނިހެން މިނިވަން ދީމިޤްރާޠީ މުޖުތަމަޢުތަކެކޭ އެއްފަދައިން ޤާނޫނުތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން 

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރަންޖެހޭ ބާރުން  ޤާއިމުކުރުމުގެ ފުޞާއިން  ޢަދުލު ޓަކައި ރުމަށްފު ޤާއިމް ކު ޢަދްލު އިންޞާ

ނޑައަޅަންޖެހޭ ،  ކުރުމާއި ވަރާތައް މަޝް ކުރަންޖެހޭ  އަދާކުރުމަށްޓަކައި ނޑައެ  ސިޔާސަތުތައް ކަ  ކޯޓުތަުކގެ، މާއިޅު ކަ

ށާއި އެކަށައެޅުމަ  ދުތައް ޢި ޤަވާ ބެހޭ ހިންގުމާ އިދާރީ ކޯޓުތަކުގެ، ރައްކާތެރިކުރުމާއި ކަންތައްތައް  އެންމެހައި

ލަކަށް އެއްހަމައަކަށް ބެހެޓުަމށާއި ދައުލަތުން އް އެއްގޮތްކުރުމަށާއި އެއް އުޞޫ އެޤަވާޢިދުތަކާއި އިޖްރާއާތުތަ
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ނޑުދަޑިތަކާއި ސްޓްރެ  ނޑައަޅާ ޤައުމީ ލަ  ލު އިންޞާފުގެ ދާއިރާ ޓެޖީތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތަށް ޢަދުކަ

  .  ލެއް އުފައްދާފައިވޭ ޝަލް ކައުންސިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޖުޑީ އެރުވުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ދިވެހިކުރި

ކޮށްފައިވަނީ ސާފުކޮށް ދެފުށް ފެންނަ ގޮތަށް ހާމަކަން  ކޯޓުން މަސައްކަތް ޤާއިމް ވީއްސުރެ  ޕްރީމް ކޯޓު ސު

ލުވެވޭނޭ މަގުތައް ފަހި ޞިފާ ހަމައަށް ވާޞާން ލު އި ޢަދު ބޮޑު ގޮތެއްގައި ރައްޔިތުންނަށް ވީހާވެސް ފަސޭހަކޮށް 

ލުވެވޭނޭ މަގުތައް ޞި ފާ ހަމައަށް ވާޞާލު އިންދު ޢަންނަށް ވީހާވެސް ފަސޭހަކޮށް އަދި ރައްޔިތު. ށް ކޮށް ދިނުމަ 

ޕްެރކްިޓސްތަކާ އެއްގޮތަށް ސުޕްރީމް  ދުނިޔޭގެ ކުރިއަރާފައިވާ ސުޕްރީމް ކޯޓުތަކުގެތަނަވަސްކޮށްދިނުމަށްޓަކައި 

 އަދި ސުޕްރީމް. ފަށާފައިމަލުކުރަން ވަނީ ޢަލު ޤަވާޢިދެއް ހެދި އެއަށް ޞީއިޖްރާއާތުގެ ވަރަށް ތަފް ގެކޯޓު

ނޑިޔާރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ނުވަތަ އިއްތިފާޤުން ކަމަށް ކޯޓުން ނިޔަާކނޑަ  އަޅަންޖެހެނީ މައްސަލަ ބެލިފަ

ނޑިޔާރެއްގެ ރައު، ވިޔަސް ލު ވެސް ޞޫ ޔާއެކު ރިޕޯޓު ޝާއިޢުކުރުުމގެ އުތަފާތުވެއްޖެނަމަ ތަފާތުވި ރައު  ޔުފަ

  . ތަޢާރަފުކޮށްފައިވޭ 

އެއީ ކޮންމެ ފަރާތަކުން ލިބުނު ބޭއިންސާފެއް އްޔިތުންނަށް ޤާނޫނީ ގޮތުން ލިބޭ ކޮންމެ ގެއްލުމަކާއި ރަ

ކީ ޓަކައި އެންމެ މައި އަސާސަށް ޙައްޤުތައް ލިބިދިނުމަ ޞްލާޙުކޮށް ކަމަށް ވިޔަސް އެކަމެއް އިބޭއިންސާފެއް 

 އަސާސީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު. ރުކަން ޔަޤީން މިނިވަން ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހޭ ުޖޑިޝަރީއެއްގެ ދައު

ޢަދުލު  ދައުލަތުގެ ތަންފީޒީ ބާރާއި ޑައަޅާފައިވާގޮތަށް ދައުލަތުގެ ތިނާްބރު ކަމަށްވާ ޤާނޫނު ހެދުމުގެބާރާއިނކަ

މައްޗަށް އަނެއްބާރުގެ ނުފޫޒު ނުހިންގޭ މުސްތަޤިއްލު  ފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރާއި މިތިންބާރު އެއްބާުރގެޞާއިން

ދުސްތޫރީ ނިޒާމެއްގައި އެއްބާުރ  އޮންނަ މިގޮތަށް ބާރުތައް ވަކިވެފައި. ރޭތިންބާރުގެ ގޮތުގައި އޮތުމަށް ލާޒިމްކު

މެދުގައި ބާުރތަކެއްގެ ޙިއްޞާކުރާ އަނެއާްބރަކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމަކާ ނުލައި އެއްދައުލަތެއްގެ އެއްސިޔާދަތެއް 

އޮންނަންޖެހޭ އެއްބާރުލުމުގެ ގުޅުން ޤާނޫނުގެ އިންތަކުގެ ތެރޭގައި ބަދަހިކޮްށ   ދުސްތޫރީ ގޮތުން

މުޖުތަމަޢު ތަކުގައި އެންމެ މުހިންމު ތަނބުކަމުަގިއ  ޓިކްނިވަން ޖުޑިޝަރީ އަކީ ޑިމޮކްރެދެމެހެއްޓުމުގައި މި

  . ވޭރޭޤަބޫލުކު

ޖުޑިޝަރީގެ މައި ތަނބު ކަމަށްވީހިނދު މިވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުގެ އެންމެ ބުރަ ވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަކީ ދި

މިބުރަ މަސްއޫލިއްޔަތު އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި . އިކޯޓުގެ ކޮޑުގަ މަސްއޫލިއްޔަތު އެޅިފައިވަނީ ސުޕްރީމް

ގައި ފަރުދުންނަށް މީގެ ތެރޭ. ވާފައިވޭ ސުޕްރީމް ކޯޓުްނ ރާޞައްވުރެއް ނިވި ތަރަ އަދާކުރުމަށްޓަކައި ބިާނކު

  . ފަސޭހަކަމާއުެކ ޢަދުލު އިނާްޞފަށް ވާޞިލުވެވޭ ގޮތަށް މަގުތައް ތަނަވަސްކުރުން ހިމެނޭ
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ނޑު މެން ކުިރ ބައެއް ކަންތައްތަކާއި ކުރިމަގުގެ  ނޑު ކުރުގޮތަކަށް މިދަންނަވާލީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު އަޅުގަ އަޅުގަ

ނޑުގެ އުއްމީދަކީ ރާއްޖޭގެ ޝަރް. މިޞްރާބު ޢީ ނިޒާމަކީ އެންމެން އެއަށް އިޙްތިރާމުުކރާ ފަސޭހައިން އަޅުގަ

އަދި ރާއްޖޭގެ ޢަދުލު އިންޞާފުގެ ދާއިރާއާމެދު ބައެއް . ވާޞިލުވެ އަވަހަށް އިންޞާފު ހޯދައިދޭ ނިޒާމަކަށްވުން

ލުކުރާ ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ބިންވަޅުނެގިފައިވާ ނުބައި ވިސްނުމާއި ޚިޔާލުތައް ފޮހެވި އެންމެން ވެސް ޤަބޫ

ނޑުމެންނަށް ދުރު ނޫން މުސްތަޤުބަލެއް هللا މާތް. ނިޒާމަކަށް ހެދުން  ނޑު ދަނޑި ގެ ވާގިފުޅާއެކު އަޅުގަ ގައި މިލަ

ނިންމާލުމުގެ ކުރިން މިރަސްމިއްޔާތަށް . ނެކަމަށް އުއްމީދުކުރަމުން މިވާހަަކކޮޅު ނިންމާލާނަން ޙާޞިލުކުރެވޭ 

. ނުންނަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަން ވަޑައިގެންދެއްވި އެންމެހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެހުމާ

ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާއި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރިންނަށް މިޝުކުުރ 

  .ވައްސަލާމް ޢަލައިކުމް. ފަށްކޮށްލަން 
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  2009ސެޕްޓެމްބަރ  18



   70 
 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި  ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ފުރަތަމަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި 

ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ   

ـم ـن الّرحيـ ـه الّرحم ـم الّل   بسـ
ނޑިޔާރު، ޝަރީޢަތުގެ ދާއިރާގެ  ނޑިޔާރުންނާއި ބޭފުޅުން، ރައްޔިތުންގެ  އެންމެހާރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަ ފަ

   .ރައީސް ައދި ވަޑައިގެން ތިއްބެވި އެންމެހާ ބޭފުޅުން މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް، ރާއްޖޭގެ ނައިބު

  الّسـالم عليـكم

ނޑިޔާރު ދެންމެ ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން . ރެއެއް ހަމަގައިމުވެސް ކަށަވަރުންވެސް އުފާވެރި  މިރެއަކީ އުއްތަމަ ފަ

ނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގައި ނޑިޔާރުގެއެއް އަޅުގަ  ވެރިކަމުގެ ާބރުން، ވެރިކަމުގެ ނުފޫޒުން ވީއްލި މިނިވަން ގޮތުގައި ފަ

ނޑަށް ވަރަށް. ހިންގާން ފެށުނުތާ މިރެއަށް ޙަޤީޤަތުގައި އަހަރެއް މިވީ  މި . ކެރިހުރެ ދަންނަވަން ކެރިދާނެ އަޅުގަ

ނޑިޔާރު . އެއްއަހަރު ހިނގާފައެއް ނުވާނެ  ބާވަތުގެރާއްޖޭގެ ޙަޔާތުގައި މީގެކުރިއަކު މި ވެރިކަމުގެ ފަރާތުން ފަ

ނޑު ނުދަންނަވާނަން، މިރާއްޖޭގެ މަނިކުފާނުގެ ޙަޔާތް  މައްޗަށް ބާރު ނުފޯރުވިދިޔަ އެއްއަހަރެއް އަޅުގަ

އި، އޭގެ ހިންގުމުގެ ބާރާ ތެދުފުޅެއް، ރާއްޖޭގައި ޝަރީޢަތް . މީގެކުރީގައި ދެކެފައި އޮވެދާނެ ކަމަކަށް

ނޑުމެން މިދްުށ  .އިންތިޒާމާއި ނިޒާމު މީގުެކރީގައިވެސް އޮތީ ވަކިވެފައި  ވެރިކަމުގެ ތެރޭގައި ދާދިފަހުން އަޅުގަ

ނޑިޔާރުގެއަކީ،. ލާމެހިފައެއް ނޫން  ފަދައިން މަސްހުނިވެ  އުއްތަަމ  ޒަމާނުއްސުރެ ފަށައިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަ

ނޑިޔާރު މަނިކުފާނަކީ، ރަދުންގެ އެން  ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ބޭފުޅެއްގެ  ކިލެގެ މެހާ ބާރުތުަކން ނުވަތަ ރަދުންގެ ފަ

ނޑިޔާރު މަނިކުފާނަކީ ވަކި ާބރެއް. ނޫން ގޮތުގައި ސީދާ ގޮތުގައި އިންނަވާ ބޭފުޅެއް  ފެށުނީއްސުރެ . ފަ

 ޝަރީޢަތުގެ ، ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި، އެހެންނަމަވެސް. އޮތީ އެގޮތަށް  ފަށައިގެންވެސް އެކަން 

އެކިދުވަސްވަރު . ދަތިވާނެ  ދާއިރާ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ހިންގާފައި އޮތީ، ސީދާ މިވެނި ގޮތަކަށޭ ދަންނަވަން 

   .އެކަން ކުރެިވފައި ހުރީ އެކިގޮތަށްކަމުން

އަދި ދިވެިހ  އެއްހާސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ ދެކެފި، ވަރަށް ކުޅަދާނަ، ޤާބިލު، އިންޞާފުވެރި  މިދިޔަ 

ނޑިޔާރު މަނިކުފާނުން އުމަށް، މިދައުލަތަށް، މި ރާއްޖެއަށް ނުހަނު ޚިްދމަތް ކުރެއްވި ޤަ ނޑުމެްނ . ފަ އަޅުގަ

ނޑު މިރޭ އެންމެ. ޒަމާނުއްސުރެ ފެށިގެން ފާހަގަކުރަމުްނ އެބަ އަންނަން އެފަދަ ބޭފުޅުންގެ ނަންތައް   އަޅުގަ

ދަންނަ ކަލޭގެފާނު، ޝައިުޚ  ފާހަގަކުރަން ބޭނުން، ވާދޫ ފުޅާކޮށް، އެންމެ ފުންކޮށް އަދި ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި 
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ބޮޑުތަކުރުފާނު ދިވެހިރާއްޖެ ޕޯޗްގީޒުންގެ އަޅުވެތިކަމުގެ ދަށަށް  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ،. މުޙަންމަދު ޖަމާލުއްދީން

ނޑިޔާރު މަނިކުފާނު ރާއްޖެ ދޫކޮށް ފުރާވަޑައިގެންނެވި  ވެއްޓުނުހިނދު،  30ގައި ހަދަރުމަތު .އޭރު ހުންނެވި ފަ

އެރަސްކަމުގަިއ . ބޮޑުތަކުރުފާނުގެ ރަސްކަމުގައި އަހަރު އުޅުއްވުމަށްފަހު އެނބުރި ރާއްޖެ ވަޑައިގަތީ

ނޑިޔާރު  ނޑުމެންގެ ބަހަށާއި، އަދި  ފުރަތަމަފަހަރަށް އެ ފަ މަނިކުފާނުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އަޅުގަ

ނޑުމެން ރާއްޖޭގައި . އައިސްގެންދިޔަ ށް ނުހަނު ބޮޑެތި ބަދަލު ރާއްޖޭގައި ކަންކަން ކުރުަމން އައި ގޮތްތަކަ އަޅުގަ

ނޑިގެން ދިޔުމަށްފަހު،  18 ޒަމާނުއްސުރެ ފަށައިގެން ޝަރީޢަތް ކުރެވެމުން އައިގޮތް، ވަރަކަށް އަހަަރށް މެދުކެ

 ކުރީގައިވެސް އެކަން ކުރަުމން އައިގޮތަށް އަނެއްކާވެސް ކުރާން ފެށުނުއިރު، އެކަން އަލުން އަނބުރާ ދިވެހިން

ބޭރުގައި އުޅުއްވި  އަހަރު ރާއްޖެއިން  30މިފަހަރު ކުާރން ފެށުނީ ޝައިޚު މުަޙންމަދު ޖަމާލުއްދީން 

ބައެއް ޢިލްމުވެރިން، ބައެއް . މުގެ އަލީގައިޢިލު ލޫމާތާއި ބިވަޑައިގެންނެވި ވަރަށްގިނަ މަޢު އުޅުއްވުމުގައި ލި

ޝައިޚު މުަޙންމަދު . އައީވެސް މިދުވަސްވަރު ތާނަ އަކުރު އުފެދިގެން ލިޔުންތެރިން ފާހަގަކުރާ ގޮތުގައި،

ނޑިޔާރު މަނިކުފާނު ަކމުގެ ޒަމާނުގައި އެދުވަސްވަރުގައި ޖަމާލުއްދީންގެ  ނޑުމެންގެ  .ފަ ރާއްޖޭގެ ޙަޔާތުގައި  އަޅުގަ

ނޑިޔާރުކަން ވަކި ބާރެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަވެފައި ނޑު ފެށުނީއްސުެރ  ފަ އޮތްކަމުގައި ވިޔަސްވެސް، އަޅުގަ

ނޑު ހިތުން ރަނގަުޅ  ން އެންމެ ފުރަތަމަވެސްފަށައިގެ ނޑެއް ނުދެކެން އަދި އަޅުގަ ފާހަގަކުރި ފަދައިން، އަޅުގަ

ނޑިޔާރު މަނިކުފާނު  ންދިރާސާއަކަށް ވަޑައިގެންފި އެއްވެސް ބޭފުޅެއް ވިދާޅެއްނުވާނެ، ވެރިކަމުގެ ބާރު ތާރީޚީ ފަ

ކަލޭގެފާނު އަލުން އެނބުރި ވާދުއަށް ވަޑައިގަތީ،  ވާދޫ ދަންނަ. އެޒަމާނުގައިވެސް ވީއްލި ހުންނެވި ކަމަކަށް

ނޑިޔާރުކަން ދޫކުރައްވައި  އެހެންވީމާ، ޙަޔާތުގެ ދެން . ތީވެ ނީވެރިކަމުގެ ބާރުން އެއްކިބާވެވަޑައިނުގެންނެވު ފަ

   .ާބކީއޮތް ދުވަސްކޮޅު ހޭދަކުރެއްވީ ވާދޫގައި

ނޑުމެންނަށް މިދެންނެވި ކަންކަން ހިނގަމުން އައިސް ފުރަތަަމ އުޞޫލުން ރާއްޖޭގައި ޝަރީޢަތުގެ  އަޅުގަ

މާބޮޑަށް  ލިބުމާއެކުގައި ބާރުތައް ވަކިކުރުމުެގ ފިކުުރ އޭގެކުރީގައި އޮތް މިންވަރަށްވުރެ  ޤާނޫނުއަސާސީ 

މިކަން އަދި އިތުރަށް  ގެ އަހަރުތަކުގައި  1930. އަނެއްކާވެސް ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ފާހަގަވާން ފެށި 

ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވި ބައެއް ޒުވާން ބޭފުޅުންގެ  އިން ބޭރުން ކިޔަވާ ވިދާޅުވެގެން ފުޅާވެގެންދިޔައީ އޭރު ރާއްޖެ

 .ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި ދެ ފަރީދާއި އަމީން. ފިކުރުފުޅާއި ޚިޔާލުފުޅާއެކުގައި  ޖޯޝާއި، ބައެއް ޒުވާން ބޭފުޅުންގެ

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި،  ންމި އެންމެ ބޭފުޅު. މުޙަންމަދު އަމީނާއި، ޙަސަން ފަރީދާއި، މުޙަންމަދު ފަރީދު 

ކިޔަވާ ވިދާޅުވުމަށްފަހުގައި ރާއްޖެ  ސިލޯނުގައި ކިޔަވާ ވިދާޅުވާން، ބައެއް ބޭފުޅުން އިންޑިއާގައި
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ނޑިޔާރުކަން  ވަޑައިގެންނެވިއިރުގައި މުާކރިއްސުރެ  ފަށައިގެން ރާއްޖޭގައި އެކަން ކުރަމުން އައި ގޮތަށް ފަ

ޙުސައިން  ދަރަވަންދޫގޭ . އް، އޭރުގައި ހުންނެީވ ޞަލާޙުއްދީން ވަޑައިގެންނެވި އެއްބޭފުޅެ ކުރައްވަމުން

ނޑިޔާރު ކަމުގައި ރާއްޖެ ފުރަތަމަ. ޞަލާޙުއްދީން ޙަޤީޤަތުގައި . ޤާނޫނުއަސާސީއެއް ދުށީ އެބޭފުޅާގެ ފަ

ެގ ކަންކަމުގައި އެންމެ ޙަރަާކތްތެރިވެ އަދި އެ ޤާނޫނުއަސާސީ ނުކުތުމު އެޤާނޫނުއަސާސީ އެކުލަވާލުމުގެ އެންމެހާ

ނޑިޔާރު  އުފެދުމުގެ    .އެންމެބޮޑު ބާރަކީ ޞަލާޙުއްދީން، ރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަ

ނޑިޔާރުގެ ނުވަތަ ސުޕްރީމް ކޯޓު މިއަދު  ނޑުމެންނަށް އެކުލަވާލެވިފައިމިވާ ފަ މިނިވަންގޮތުގައި  އަޅުގަ

ނޑުމެން މީގެކުރީގައި  އައި  އަހަރު ޢަމަލު ކުރަމުން  ވަނަ 1997އެކުލަވާލެވިފައި މިވަނީ، އަޅުގަ

ނޑުމެން ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އިޞްލާޙު ގެނެސް، މިދިޔަ އަހަރުގައި އެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އަޅުގަ

އެވަނީ  އުފެއްދުމުގައި އެންމެބޮޑު ދައުރެއް އެހެންވީމާ، ހަމަކަށަވަރުންވެސް ކުޅެފައި  މި ސުޕްރީމް ކޯޓު. ފެށީތީ 

ބާރުތައް ވަކިވެފައި އޮތް  އުފެދުމަށާއި، ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީ،މިގޮތަށް މިކޯޓު . ޚާއްޞަ މަޖިލިސް 

މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެކުރެއްވި މަސައްކަތަށް  ޤާނޫނުއަސާސީއަކަށް ހެދުމަށް ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ

ނޑުމެން ނޑުގެ ހިތުގެ އެންމެ ފުންމިނުން މަޖިލީ . ނިހާޔަތަށް ޝުކުރުވެރިާވންޖެހޭ އަޅުގަ އެންމެހާ  ހުގެ އަޅުގަ

  .މެންބަރުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން 

 ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުވަމުން އައިހިނދު، ބާރުތައް މިރާއްޖޭގައި ވަކިވާން ޖެހިފައި ޤާނޫނުއަސާސީގައި އަދި

އެކޯޓުން އެތައް ކަމެއް  .އޮތް މިންވަރު އެންމެ ބޮޑަށް ސާފުވެގެންދިޔައީ ސުޕްރީމް ކޯޓު އުފެދުނު ދުވަހު

ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވެފައި އޮތް ގިނަ ޕާޓީ އެކުލެޭވ  ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި އޭރު . ޖެހިފައި އޮތްކަން ނިންމާން

އޮންނާނެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާނެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ޞައްޙަކަމާ  ސިޔާސީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން

ނޑު ދަންނަވާނީ،. އެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން އޭރުގައި އޮތީ ގޮތެއް ނިންމާން ޖެހިފައި  ގުޅޭގޮތުން، އެއީވެސް  އަޅުގަ

އަންނާނެ ހިނދުކޮޅުތަކެއް،  ޤައުމެއްގެ ޙަޔާތުގައި . ރާއްޖޭގެ ޙަޔާތުގައި ދިމާވި މުހިންމު ދުވަހެކޭ

ނޑިވަޅުތެަކއް، އެޤައުމު އެއް ޙާލަތުން އަނެއް  ނޑުގެ ނަޒަރުގައި، . ޙާލަތަށް ބަދަލުވެދާ ހިނދުކޮޅުތަކެއް ދަ އަޅުގަ

ނޑަށް ފެންނަ  ނޑިވަޅަކާފެ އަޅުގަ . ހިނދުކޮޅަކާ  ނުމުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓާ އެދުވަހު ދިމާވީ މިދަންނަވާ ބާވަތުގެ ދަ

ނޑު  ވަރަށް ސާބިތުކަމާއި އިތުބާރާ އެކީގައި  .އަލަށް އުފެދުނު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މަރްޙަބާ ދަންނަވަން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އެނގޭ ހަމަގައިމުވެސް ލިބިގެން މިހާރު ހިނގައްޖެ ރައްޔިތުންގެ ރުހުން އެމައްޗަށް  ކަން އަޅުގަ
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މުބާރްަކާބދީ އަޅުގަނޑު  އެބޭފުޅުންނަށް އެމައްސަލަތައް ބެއްލެވުނީތީވެ، އެބޭފުޅުންނަށް މަރްޙަބާާއއި  ގޮތަށް 

  .ދަންނަވަން 

ނޑުމެން  ކުރުމަށާއި ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ކުރާން ޖެހިފައިވާ މަސައްކަތް ރާއްޖޭގެ ޝަރްޢީ ދާއިރާ ހަރުދަނާ އަޅުގަ

ނޑުމެން މިހާރު ޢަމަލު ކުރަމުން މިދަނީ، މީގެކުރީގައި. ވަރަށްގިނަ ނޑުމެން ފަރިތަ ބާވަތުގެ  އަޅުގަ އަޅުގަ

ނޑުމެން  އެ. ތެދުފުޅެއް. ޤާނޫނުއަސާސީއަކަށެއް ނޫން ޤާނޫނުއަސާސީވެސް ހަމަ ލިޔެފައި އޮތީ އަޅުގަ

 އެހެން ނަމަވެސް، އޭގައިއެވާ . ބަހުންދިވެހި . ކިޔަމުން އެނގެމުން އައި ބަހުން ާކބަފައިންސުރެ ފަށައިގެން 

ނޑުމެންގެ ތެރޭގައި މީގެކުރީގައި ފަރިތަ  ފަރިތަ ފިކުރެއް . ިޚޔާލެއް ނޫން  ފިކުރާއި އޭގައިއެވާ ޚިޔާލަކީ އަޅުގަ

ގިނަ ޕާޓީ އެކުލެވޭ ސިޔާސީ ނިޒާމަކީ މި . ވިދާޅުވާނެ ކަމެއް ނެތް  އެނޫން ކަމަކަށް އެއްވެސް ބޭފުޅަކު. ނޫން

 އެކަށީގެންވާ ނިޒާމެއް ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ވަރަށްގިނަ ބަޔަކު ނގަޅުރާއްޖެއަށް ރަ 

ކަންކަން ނިންމުމުގައި އިސް  ދުށްކަމުގައިވީ ނަމަވެސް، ދިވެހި ވެރިންގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި 

އެ ޤާނޫނުއަސާސީ، އެ . ހުންކުރެއްވުނީ ވަރަށްފަ ސަފުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް އެކަން ގަބޫލުފުޅު 

ނޑައެޅީތީ  އުޞޫލުތައް، އެ ސިޔާސަތުތައް، އެ  ނޑު އަބަދުވެސް ފާހަގަކުރަން. އަޞްލުތައް ކަ އާ . އަޅުގަ

އުފެދުމުަގިއ  އިޞްލާޙު ކުރެވުނު ޤާނޫނުއަސާސީ ތިންބާރެްއ އުފައްދާފައިވާއިރު، ތިންބާރު ޤާނޫނުއަސާސީ،

ނޑުމެންނަށް ތަރުތީބުތަކެއް އަދި ހަމަ އެކުލަވާލާފައި އިރާދަކުރައްވައިގެން މިވަނީ ގިނަ ޕާީޓ  ވާއިރު، އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މިވަީނ . ރިޔާސަތެއް އެކުލަވާލެވިފައި ، އެކުލެވޭ ރިޔާސީ އިންތިޚާބެއް ބޭއްވި އެއަށްފަހުގައި، އަޅުގަ

   .އެކުލަވާލެވިފައި އް އެކުލެވޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބެއް ބޭއްވި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހެ ގިނަ ޕާޓީ

ނޑުމެންނަށް ޝަރްޢީ ދާއިރާ އެކުލަވާލުމަށް ނޑިޔާރުން  އަޅުގަ ކުރާންޖެހޭ ވަކި ޚާއްޞަ ކަެމއް ފަ

ނޑައެޅުމުގައި އެބަ އެކަން  .ޝަރްޢީ ދާއިރާއަށް ލިބިދީފައިވަނީ އެންމެ ދިގު އިންތިޤާލީ މުއްދަތު. ކުރާންޖެހޭ ކަ

ނޑުމެންނަ  ފުދިފައިވާ ޝަރްީޢ  ށް މިދާއިރާ ހަރުދަނާގޮތުގައި، ތަޞައްރުފުއެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި، އަޅުގަ

ނޑު ކުޑަކޮށްވެްސ  ނިޒާމެއްގެ ގޮތުގައި ދިވެހިންނަށް ޚިދްމަތް ކުރަން ފެށޭނެ  ނިޒާމެއް ކަމަށް ހެދޭނެކަމީ، އަޅުގަ

ނޑުގެ ނަޒަރުގައި މިދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ އެންމެ ބޭފު  .ޝައްކުކުރާ ކަމެއް ނޫން   ޅުންނަކީވެސް،އަޅުގަ

އުނދަގޫ ކަމަކަށްވާެނ  ޝަރީޢަތުގެ ކަންކަން އަދި ަރނގަޅަށް ކަމެއް ުކރުން އެއީ، އެބޭފުޅުންނަށް ކޮންމެހެން

ނޑު ނުދެކެން ނޑަށް ފެންނަ ފެނުމުގައި . ކަަމކަށް އަޅުގަ ރަނގަޅަށް އިންޞާފުވެރި ގޮތަކަށް ކަމެއް  އަޅުގަ

އެމައްޗަށް ޢިލްމީ . ގެ ިކބައިގައި ހުންނަންޖެހޭނެ ސިފައެއްއިންސާނެއް ނިންމުން އެއީ، ޠަބީޢަތުގައިވެސް 
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ނޑުމެން ރައްޔިތުންނަށް  ހުނަރާއި، އިންޞާފު  އަދި ދުނިޔަވީ ތަޖުރިބާ ލިބިވަޑައިގަތީމާ، ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެން . ޤާބިލުކަން ހޯދޭނެ ރައްދުކޮށްދިނުމުގައި ޝަރީޢަތުގެ މުއައްސަސާތަކަށް މަސައްކަތް ހިންގޭނެ  އަޅުގަ

އިންޞާފު ނެތިއްޖެނަމަ، . ނެތިއްޖެނަމަ، ތަރައްޤީއެއްވެސް ނުލިބޭނެ އިންޞާފު. މަސައްކަތް ބާރަށް ކުރާްނޖެހޭއެ

ނޑުމެން ނޑުމެންނަކަށެއް ނުލިބޭނެ  އަޅުގަ އިންޞާފު  ރައްޔިތުންނަށް . މިއެދޭ މިދެކޭ ހަމަެޖހުެމއްވެސް އަޅުގަ

މިއީ . އަޑިން އެކަން ގަބޫލުކުރެވެން ޖެހޭނެ ހިތުގެ . ހޭނެގަބޫލު ކުރެވެންޖެ . އޮތްކަން، ލިބޭނެކަން އެނގެންޖެހޭނެ

. ޤާނޫނުގެ މައްޗަށް ކަންކަން ނިންމެންޖެހޭނެ . ޤާނޫނީ ދައުލަތެއްކަން މިއީ . އިންޞާފުވެރި ދައުލަތެއްކަން

ނޑުމެން އިޞްލާޙު ކުރެވުނު ޤާނޫނުއަސާސީގެ އާ ރޫޙާއެކީގައި ޚާއްޞަކޮށް، ފިޔަފަޅަމުންދާއިރު،  އަޅުގަ

އެހެންވެސް މުއައްސަސާތަކާ ޚިޔާލު ތަފާތުވެ، ފިކުރު  ވެރިކަމުގެ ިރޔާސަތާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި އަދި 

 އެކަންކަމުގަިއ އިންޞާފުގެ މަގު ދައްކައިދިނުމަކީ ޝަރްޢީ ބާރުގެ، ސުޕްރީމް ކޯުޓގެ  .ތަފާތުވެ ބަޙުޘް ގިނަވާނެ

ނޑިޔާރުން ތިއްބަވާނެކަމީ  ސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި އެމަ . އެއީ، މާތްވެގެންވާ މަސްއޫލިއްޔަތެއް . ވާޖިބެއް ފަ

ނޑު ކުޑަކޮށްވެސް ޝައްކުކުރާކަމެއް ނޫން  ނޑުމެން މިއެދޭ، އަޅުގަނޑުމެން ިމ  .އަޅުގަ ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ އަޅުގަ

ނޑު  .އިންޞާފުވެރި މުޖްތަމަޢު، ޤާނޫނީ ދައުލަތް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ބިނުާކރެވޭނެ އުންމީދުކުރާ އަޅުގަ

ނޑުގެ އުންމީދަކީ، . ދަންނަވަން ބޭނުން ނިންމާލުމުގެ ކުރީގައި، އެންމެ ބޭފުޅުންނަށް ޢީދު މުބާރިކް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ލިބުން  މިއަދަށްވުރެ އަދި މާ ފާގަތި  ނޑުގެ ދުޢާއަކީ، ދެދުނިޔޭގެ. މާދަމައެއް އަޅުގަ  އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ލިބުން    .ބާއްޖަވެރިކަްނ އަޅުގަ

 الّسـالم عليـكم. والحمد لّلـه .ކުރިއްޔާވަރަށް ބޮޑަށް ޝު
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  ޝުކުރުގެ ބަސް 

ރީމް ކޯޓުގެ މަސައްކަތް އުފަންވެ ވުޖޫދަށް އައުމާއެކު ސުޕް ކޯޓުދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް 

މިކަމަށްޓަކައި އެފަރާތްތަކުްނ . ޓަކައި ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކެއްގެ އެއްބާރުލުން ލިބުނެވެ ހިންގުމަށް

. ކޮށްދެއްވާފައިވާ މިންނެތް މަސައްކަތާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމަކީ ޮކންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ

އިމު ކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ޤާ  އިންޞާފު  ޢަދުލު ވަނީ ވެގެން ޙައްޤުއެގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ ޝުކުުރ 

. ށެވެސުބްާޙނަހޫ ވަތަޢާލާއަهللا ކީރިތިވަންތަ  ހަރުދަނާކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދެވުމުގެ ހެޔޮ ތަޢުފީޤް ދެއްވި ގަދަ 

ޤާއިމްކުރުމުގެ ާބުރގެ އެންމެހައި ކަންތައްތައް މީޒާނުން ކައްސާލައިގެން ދިޔަ  އިންޞާފުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢަދުލު 

އެގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުރީގެ  .ރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކެއް ވެއެވެމަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ވަ ނުދިނުމަށްޓަކައި

އެމަނިކުފާނަކީ . އަލްއުސްތާޛު މައުމޫނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ނަންފުޅު ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ދެއްވައިގެން   ކަމެއްއަހައްމިއްޔަތުބޮޑު ޤާއިމު ކުރުމުގެ ަމސައްކަތަށް ވަރަށް  އިންޞާފު ޢަދުލުދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ސުޕްރީމް ޯކޓު އުފެދުމާ ގުޅިގެންވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މަސައްކަތް މުލީއާގޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ 

އްތައް ކުރުމުގައި ވަރަށް ސަރުކާުރން ކުރަްނޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތައެމަނިކުފާނުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމުގައި 

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާހަމައެހެންމެ، މިހާރުގެ . ވެއެވެ އެހީތެރިކަމެއް ދެއްވާފައި ޑުބޮ

މިގޮތުން، . ނަޝީދު ކޮށްދެއްވާފައިވާ އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކަކީވެސް ހަނދާނުން ފޮހެލެވޭނެ ޚިދުމަތްތަކެއް ނޫނެވެ 

ތައް ޙައްލުކޮށްދެއްވުމަށް އެމަނިކުފާނު ކޯޓު ިހންގުމަށް ހުރި ބައެއް ދަތި  މުލީއާގޭގައި ސުޕްރީމް

ޚާއްޞަޮކށް މުލީއާގޭގައި ސުޕްރީމް ކޯޓު ހިންގުމުގައި ދިމާވެފައިވާ ޖާގައިގެ . މަސައްކަތްކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ

. ގަ އިތުރުކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ ދަތިކަން ޙައްލުކޮށްދެއްވުމުގެ ގޮތުން މުލީއާގެއިން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ލިބިފައިވާ ޖާ

ކުރީގެ މިާހުރ ހުރި ޢިމާާރތްކަމަށްވާ، ގެނެސްދެއްވުމަށްޓަކައި، ސުޕްރީްމ ކޯޓު  އްއަދި މިކަމަށް ދާއިމީ ޙައްލެ

ނޑުވަރު ތީމުގެއަށް ބަދަލު އަމިއްލަފުޅަށް އިސް ނަންގަވައިގެން  ޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކުރުމަށްރިޔާސީ ގަ

މަކާއި އެހީތެރިކަމެއް ދެއްވާފައިވާކަން ފާހަގަކޮށް އަދި ހަމައެއާއެކު އެހެނިހެްނވެސް އްވު ލެ އްބާރުވަރަށް ބޮޑު އެ

ގެ ބާަރީކ އިންޞާފުކަންތައްތަކުގައާއި ދާއިރާ އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް ތަރައްޤީކޮށް ޢަދުލު  ގުޅުންހުރިރާއާ މިދާއި
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 މިންނެތް ކައި އެމަނިކުފާނު ކޮށްދެއްވާފައިވާ މަށްޓަމިނިވަން މުސްތަޤިއްލު މުއައްސަސާއަކަށް ހެއްދެވު

  . މަސައްކަތްޕުޅުތައް ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ 

ސުޕްރީމް ކޯޓު އުފެދުމާގުޅިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މަސައްކަތް ރާވާ ހިންގުމުގައި ޑިޕާޓްމަންޓް 

ލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ގައި އޭރު ތިއްބެވި ހުިރާހ ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓްރޭޝަން އާއި ޖުޑީޝަ އޮފް 

އެގޮތުން ޖުޑީޝަލް . ވެސް ވަރަށް ބޮޑު އެއްބާރުލެއްވުމަކާއި އެހީތެރިކަމެއް ލިބިފައި ވެއެވެ ފަރާތުންބޭފުޅުންގެ 

ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ބޭފުޅުންނާއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްޭރޝަންގެ ބޭފުޅުން ސުޕްރީްމ 

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް . ވަޑައިގެން ޢަމަލީ ގޮތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވެއެވެ  ކޯޓަށް

ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ އިސްވެރިން ކޮށްދެއްވާފައިވާ އަގުހުރި މަސައްކަތް ތަކުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ފެއްޓުމަށް 

މަސައްކަތްޕުޅުތަކެްއ  މިންނެތްތްތައް ހޯދުމުގައި ކުރަންޖެހޭ ެއންމެހައި ތައްޔާރީތަކާއި ކޯޓަށް ބޭނުންވާނެ އާލާ 

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ބޭނުންވާ އެކި  ކޯޓުގެ ބަޖެޓް އެކުލަވާލުމުގައްޔާއި  އަދި ސުޕްރީމް. ކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ 

ވަޞީލަތްތައް ހޯއްދެވުމުގައި އެކަންތައްތައް އެންމެ ހަލުވި މިނުގައި ކޮށްނިންމުމުގެ އިންތިޒާމްތައް 

ކައި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިސް ވަރަށް މަށްޓައި ދެއްވާ ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ ޝަރީޢަތްތައް ހިންގުހަމައްޖައްސަ 

  .ކުޑަހިނދުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އެންމެ އެކަށީގެންވާގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްދިނުމުގައި އެހީތެރިވެ ދެއްވާފައިވެއެވެ 

އެއިރު ސުޕްރީމް ކޯޓު އުފެދުމާ ގުޅިގެން ކޯޓުގެ މަސައްކަތްތައް ދަތިގޮތަކަށް 

ރޭވިފައިވީނަމަވެސް، ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ މުހިއްމު، 

ރާއްޖޭގެ ދިމިޤްރާތީ ޙަޔާތް ނެގެހެއްޓުމަށް ކޮންމެހެން ަޙއްލެއް ބޭނުންވާ ފަދަ ޤައުމީ މަޞްލަޙަާތ އަދި 

ން ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ މިގޮތު . ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެކެވެ ގުޅުންހުރި

މަސައްކަތް ތަކެއް ކުރުމުަގއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އާއި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް 

ފުންވެސް ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުން ފިޔަވައި ކޯޓުތަކުގެ ބައެއް މުވައްޒަފުންނާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މުވައްޒަ 

އެގޮތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުުނ . ސުޕްރީމް ޯކޓުގެ މަސައްކަތުގައި ޢަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ

ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގެ ބަޔާންތައް ޓައިޕް ކުރުމުގައި މިބޭބޭފުޅުން ވަރަށް އަވަދިނެތި ވަރަށް ހިތްވަރާއެކު 

މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވި ބޭފުޅުންނަށް އެބޭފުޅުން ކޮށްދެއްވާފައިވާ އެގޮތުން މި .ުކރައްވާފައިވެއެވެމަސައްކަތް 

  .  މަސައްކަތުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމަކީ ނުކޮށް ދޫކޮށްލެވޭނޭ ކަމެއް ނޫނެވެ
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ހަމައެހެންމެ، ސުޕްރީމް ޯކޓާއި މުޅި ޝަރުޢީ ދާއިރާ ހަރުދަނާޮކށް އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރުމަށް 

ޓު ޖަސްޓިސް ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ އަދި މާލީ  އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގާ އެކްސެސް 

ކުރިއަށް ގެންދަވާ ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތަކާއި  އިން  .ޕީ .ޑީ.އެން.ދިނުމުގެ ގޮތުން ޔޫ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް

ތެރިކަމާއި ން ދެއްވާފައިވާ އެހީކުރުމުގައި ކޮމަންވެލްތުތަމްރީނު މަސައްކަތްތަކާއި، ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުން 

  . އެއްބާރުލުންވެސް ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މަސައްކަތް ހިނގައިގަނެގެން ދިއުމާއެކު ކޯޓުގެ އެކި އެކި ަމސައްކަތްތައް 

ތައް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް މިފަަދ ތުން އެފަދަ މަސައްކަތް އެގޮ . ތަރައްޤީ ކުރަން ފެށުނެވެ 

ޝުކުރުގެ ބަސްތަކެއް ރައްދުކުރުމަކީ އެފަރާތްތަކަށްވެސް ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި މިފަދަ މުނާސަބަތެއްގައި 

އެހީތެރިކަމެއް ދެއްވުމަށް ލިބިގެންދާނެ ހިތްވަރެއް ކަމަށް ދެކޭތީ އެފަރާތްތައް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ޚިދުމަތްތައްވެސް 

ކައި ަޝީރޢަތުގެ މަޖިލިސްގެ ބެންޗްތަކާއި ށްޓަމަ މިގޮތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތްތައް ހިންގު. ފާހަގަކުރަމެވެ

ސުޕްރީމް ޯކޓުގެ ބައެއް މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް އެކަށީގެންވާ ހަލުވި މިނުގައި ސުޕްރީމް ޯކޓުން ބޭނުންވި 

ކައި ޙަވާލުކުރެވުނު ފަރާތުން މަށްޓަވަގުތަށް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ބޭފުޅުންނާއި، ުސޕްރީމް ޯކޓުގެ ވެބްސައިޓެއް ހެދު

އެމަސައްކަތް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާދުގެ މަތިން ކޮށްދެއްވާފައިވާތީ ވެބްސައިޓް ފަރުމާ ކޮށްދެއްވި 

ބޭފުޅުންނާއި، ކޯޓުގެ ލެޓަރ  ވާ ބޭފުޅުންނާއި، ކޯޓުގެ ޤަވާޢިދު އިސްލާޙުކޮށްދެއްވުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދެއްވާފައި 

  .  ރުޞަތުގައި ފާހަގަކުރަމެވެހެޑާއި ލޯގޯ ފަރުމާކޮށްދެއްވި ޭބފުޅުންވެސް މިފު

    

  

  

 

 


