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ދިވެހިރާއްޖޭގެ
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އިންޞާފްގެ

ތާރީޚުގައި

އަދި

ޙަޔާތުގައި

ދީމިޤްރާޠީ

2008

ސެޕްޓެމްބަރ  18ފާހަގަކުރެވިގެންދަނީ ވަރަށް ޚާއްޞަ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައެވެ .އެއީ އެހެނިހެން މިނިވަން
ދީމިޤްރާޠީ މުޖުތަމަޢު ތަކުގައި އެންމެ މަތީ ކޯޓުގެ ދައުރުކަނޑައެޅިފައިވާ މަފްހޫމާ އެއްގޮތަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ޖގެ ސްޕްރީމް ކޯޓު އުފެދުނު ދުވަހެވެ.
އެންމެ މަތީ ކޯޓު ،ދިވެހިރާއް ޭ
މީލާދީ

ސަނަތުން

2008

އޮގަސްޓް

8

ވީ

ބުރާސްފަތި

ޢަމަލުކުރަންފެށި ޤާނޫނުއަސާސީން ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ދީމިޤްރާޠީ މުޖުތަމަޢުތަކުގެ

ދުވަހު

ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ކ އެއްފަދައިން
ޖުޑީޝަރީތަކެ ޭ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަރީއަކީވެސް މިނިވަންކަމާއި މުސްތަޤިއްލުކަންމަތީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހާ ރައްޔިތުންގެ
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ވތެއްގެ ނުފޫޒުން
ބ ަ
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ހ މުސްތަޤިއްލު ބާރެއްކަން ޔަޤީންކޮށްދިނުމާއެކު ޢަދުލު އިންޞާފު
އެއްކިބާވެފައިވާ އަދި ވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެ ޭ
ޤާއިމްކުރުމުގެ ބާރުގެ އެންމެ މަތީ ފަރާތްކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓެވެ.
ޤާނޫނުއަސާސީގައި ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނު މާނަކުރުމުގައި އަދި ޝަރީޢަތުން ބަލާ
އެނޫންވެސް

މައްސަލަތަކުގައި

ސުޕްރީމް

ނިންމާ

ކޯޓުން

ނިންމުމަކީ

އެންމެ

ފަހުގެ

ނިންމުންކަމަށް

އންމެ އިސްފަރާތަކީ ސުޕްރީމް
ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .އެހެންކަމުން ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނު މާނަ ކުރުމުގެ ެ
ކޯޓެވެ.

ކން ބަލަހައްޓާ
ކޓުގެ ދައުރު ކަނޑައެޅިފައިވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުގެ ވެރި ަ
އަދި ސުޕްރީމް ޯ

ބރުތަކާއި މުއައްސަސާތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތައް
ބެލެނިވެރިއެއްގެ ގޮތުގައެވެ .އެގޮތުން ދައުލަތުގެ އެންމެހާ ާ
ނނީ ޤާނޫނީ އަދި ދުސްތޫރީ އިމުގެ ތެރޭގައިކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ކަނޑައެޅުމަކީ
ހުން ަ

ގ
ސުޕްރީމް ކޯޓު ެ

އަޞްލީ އިޚްތިޞާޞްއެކެވެ.
ތާރީޚަށް ބަލާއިރު ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމްކުރުމަށް މިނިވަން ޖުޑީޝަރީއެއް
އޮތް ރަންޒަމާނެއް އައިކަން ތާރީޚުގެ ފަތްފުށްތަކުން ކަށަވަރުވެ އެނގެއެވެ .އާދެ! އިސްދޫ ލޯމާފާނުން އެނގޭ
ކވެ.
ރކާތާވަކިވެފައިވާ މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު ބައެ ެ
ގޮތުގައި ފަނޑިޔާރުންނަކީ ދައުލަތް ހިންގުމުގެ ޙަ ަ
ކ
ކލަ ު
ބ ަ
ޑނާޔަކަގެ މަޤާމުގައި ޭ
ފަނޑިޔާރުން އިއްވަވާ ނިޔާތައް ތަންފީޛުކޮށް ނިޔާގެ އަމުރުތައް ހިންގުމަށް ދަން ާ
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މގައި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި ތަޢާރުޟުނުވާ އާދަކާދަ
ހުންނަވައެވެ .އަދި ފަނޑިޔާރު އިންޞާފު ޤާއިމްކުރު ު
ހރުވައިންނަމަ ޕޫރުބެރރޫޑީންއަށް ބައްލަވާފައިވެއެވެ .އަދި
ޤާނޫނީ މަސްދަރުގެ ގޮތުގައި އާދެ! ލޯމާފާނުގެ ބަ ު
ޕިރާޑް ލިއުއްވާގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތިން މަރުޙަލާއެއްގައި ޝަރީޢަތް ކުރުމުގެ ނިޒާމް އޮތެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގައި  1932ވަނަ އަހަރު މި ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޤާނޫނުއަސާސީ އިޢުލާންކުރެވި
ޢ
ދުސްތޫރީ ވެރިކަމުގެ ދައުރު އައިފަހުން  1968ގައި ޢަމަލުކުރަން ފެށި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ޝަރު ީ
ދާއިރާ ތަންފީޒީ ދާއިރާއާ މުޅިން ވަކިވެ މުސްތަޤިއްލުކޮށް އޮތް ނިޒާމަށް ދުސްތޫރީ ބަދަލުތަކެއް އަތުވެއްޖެއުމާ
ހަމައަށްވެސް ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމް ކުރުމުގެ ދާއިރާ އޮތީ މުސްތަޤިއްލު ގޮތެއްގައިކަން އެނގެއެވެ.
އސާސީ
ކ ރައްޔިތުންގެ ަ
ޤާނޫނުއަސާސީން ޖުޑީޝަރީގެ މިނިވަންކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ސަބަބަ ީ
ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަމާއި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްވުން ބިނާވެފައި އޮންނަނީ މިނިވަން ޖުޑީޝަރީއެއް
ރކާތްތެރިން ޤާނޫނުގެ ވެރިކަމާއި ޤާނޫނުއަސާސީން
އޮތުމުގެ މައްޗަށް ކަމަށްވާތީއާ ސިޔާސީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ޙަ ަ
ލިބިދީފައިވާ ޙިމާޔަތްތަކަށް ޖަވާބުދާރީ ކުރުވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްވެ އޮތުމަށްޓަކައެވެ .ފަނޑިޔާރުންނަށް
މިނިވަންކަން އޮންނަން ބޭނުންވަނީ ފަނޑިޔާރުން ގެ އަމިއްލަ ބޭނުމަކަށް ނޫނެވެ .އަދި ކިއެއްތަ އެފަނޑިޔާރުން
ނ
ހ ް
ޚިދްމަތް ކުރާ މުޖްތަމަޢުގެ ޙައްޤުގައި ފަނޑިޔާރުންނަކީ ދައުލަތުގެ ކަންކަމާ ޙަވާލުވެގެން ތިބޭ މީ ު
ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމުގެ މެކޭނިޒަމްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބަޔަކަށްވާތީއެވެ .ފަ ނޑިޔާރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ޤާނޫނުގެ
ވެރިކަން ނެގެހެއްޓުމެވެ .ޖުޑީޝަރީ އަޞްލީ އަދި ޙަޤީޤީ ގޮތުގައި ޖުޑީޝަރީ މިނިވަންނުވެ މިދައުރު
ނ
އަދާކުރުމަކީ މުސްތަޙީލުކަމެކެވެ .ޤައުމުގައި ސިޔާސީ ހަމަޖެހުމާއި ޢަދުލު އިންޞާފުގެވެރިކަން މިނިވަ ް
ޖުޑީޝަރީއެއް ނެތި ޤާއިމް ނުކުރެވޭނެތީއެވެ.
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ސުޕްރީމް ކޯޓު އުފެއްދުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ ތަސްދީޤުކުރެވުމާއެކު ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ 281
ކޓަށް
ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން އެކުލަވާލާފައިވާ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ސުޕްރީމް ޯ
ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުމަށްޓަކައި ޤާނޫނުއަސާސީގެ  149ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠު
ނ
ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދާ އެބޭފުޅުންނާ އިންޓަވިއުކުރިއެވެ .އަދި ޤާނޫނުއަސާސީގެ  282ވަ ަ
މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ސުޕްރީމް ކޯޓެއް އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި ،ޤާނޫނުއަސާސީގައިވާ ފަދައިން
ޖުޑީޝަލް

ސަރވިސް

ކޮމިޝަނުން

ނަންތަކެއް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް

ހުށަހެޅުމުން

އޭގެ

ތެރެއިން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައެޅި ނަންތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާ  18ސެޕްޓެމްބަރު  2008ވަނަ
ނ
ކޓު އުފައްދާފައިވަ ީ
ދުވަހު އެނަންތައް ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައެވެ .މިގޮތުން ސުޕްރީމް ޯ
ހގެ  18ވަނަ ދުވަހުއެވެ.
 2008ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަ ު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ތާރީޚުގައި

ޤާއިމްކުރެވުނު

އެންމެ

ސުޕްރީމް

ފުރަތަމަ

ކޯޓުގެ

ފަނޑިޔާރުންނަށްވުމުގެ ޝަރަފު ލިބިފައިވާ ބޭފުޅުންނަކީ:
ހ -އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު
ށ -އަލްއުސްތާޛް މުޖުތާޒް ފަހްމީ
ނ -އަލްއުސްތާޛް ޔޫސުފް ޙުސައިން
ޛ ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް
ރ -އަލްއުސްތާ ް
ބ -އަލްއުސްތާޛް އަޙުމަދު ފާއިޒު ޙުސައިން ،މިބޭފުޅުން ނަށެވެ.
މިހުރިހާ

ފަނޑިޔާރުންނަކީވެސް

ރާއްޖޭގެ

ޝަރުޢީ

ނިޒާމާބެހޭ

މަޢުލޫމާތު

ނލާނަމެވެ.
ބފުޅުންނެވެ .ވީމާ ،މިބައިގައި އެބޭފުޅުންނާބެހޭ މަޢުލޫމާތުކޮޅެއް ހިމަ ާ
ހުނަރުވެރި ޭ
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ލިބިފައިވާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނާބެހޭ ތަޢާރަފް
އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު:
އަލްއުސްތާޛް
މިސްރުގެ

އަލްއަޒްހަރު

ޢަބްދުﷲ

ސަޢީދުއަކީ،
ޝަރިޢަތާ

ޔުނިވަރސިޓީން

ޤާނޫނުގެ ރޮނގުން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ޙާޞިލުކުރައްވައި ،އޭގެ
ފަހުން

މޮލްޓާގެ

އައި.އެމް.އޯ.

އިންޓަރނޭޝަނަލް

މެރިޓައިމް ލޯ އިންސްޓިޓިއުޓުން  1999ގައި ޤާނޫނީ
ރޮނގުން މާސްޓަރސް ޑިގްރީއެއް ޙާޞިލުކުރައްވާފައިވާ
ބޭފުޅުކެވެ.

ހަމައެހެންމެ

ޕާރލަމެންޓަރީ

ޤާނޫނު ލިޔެ އެކުލަވާލުމުގެ ރޮނގުން

ދިރާސާތަކާއި
ތަމްރީނު

ލިބި

އެރޮނގުގައި ފުންނާބު އުސް ބޭފުޅެކެވެ .މީގެ އިތުރުން
އ ވާރކްޝޮޕްތަކުގައި
ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެކި ސެމިނަރ ތަކާ ި
އެމަނިކުފާނު ވަނީ ރާއްޖެ ތަމްސީލުކޮށްދެއްވާފައެވެ.
ޤާނޫނާއި

ޙައްޤުގެ

ޢިލްމުގެ

މަބާދިއުތަކާއި ތިއަރީތައް ،ދުސްތޫރީ ޤާނޫނާއި ސިޔާސީ ތަންޒީމުތައް ،އިދާރީ ޤާނޫނާއި އިދާރީ ޝަރީޢަތްތައް،
ޢާއްމު

އިދާރީ

ހިންގުން،

ބައިނަލްއަޤްވާމީ

ތަންޒީމުތައް،

ބައިނަލްއަޤްވާމީ

ޢާންމު

ޤާނޫނު،

ޚާއްސަ

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޤާނޫނު ،ޤާނޫނުގެ ތާރީޚު ،ކަނޑުގެ ޤާނޫނާއި ކަނޑު މަގުން ކުރާ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު ،ކުށާއި
ހ
ބ ޭ
ޢުޤޫބާތުގެ ޢިލްމު ،ޖިނާއީ ޢާއްމު ޤާނޫނު ،ޖިނާއީ ޚާއްސަ ޤާނޫނު ،އިލްތިޒާމުތަކާއި ކޮންޓްރެކްޓްތަކާ ެ
ހ
ކބެ ޭ
ޤާނޫނު )މަދަނީ ޤާނޫނު( ތިޖާރީ ލިޔުންތަކާއި ކުންފުނީގެ ޤާނޫނު ،ވަޒީފާގެ ޤާނޫނު ،ޖިނާއީ އިޖްރާއާތުތަ ާ
މރުކަޒާއި ޢާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނު،
ހ ޤާނޫނު ،ޝަޚްޞީ ަ
ޤާނޫނު ،މަދަނީ އިޖްރާއާތާއި ތަންފީޒުކުރުންތަކާ ބެ ޭ
އިޤްތިޞާދާއި ކޯޕަރޭޓިވް ލޯ ،ބައިނަލް އަޤްވާމީ ވިޔަފާރިއާއި ސިޔާސީ އިޤްތިޞާދު ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތާއި
ޓެކްސްއާއިބެހޭ ޤާނޫނު ،އުޞޫލުލް ފިޤްހު ،ފިޤްހާއި ފިޤްހު މުޤާރަން ފަދަ ޤާނޫނާއި ޝަރުޢީ ދާއިރާގައި
ކފާނު ފަރިތަ އަދި އަހުލުވެރިވެލައްވާފައިވާ ދާއިރާތަކެކެވެ.
ހިމެނޭ ރޮނގުތަކަކީ އެމަނި ު
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ޤާނޫނާއި ޝަރީޢާގެ ރޮނގުން މަތީ ތަޢުލީމު ޙާޞިލުކުރެއްވުމަށްފަހު އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ
ގ ޚިދުމަތާ ގުޅިވަޑައިގަތެވެ .މިގޮތުން
ސަޢީދު ރާއްޖެއަށް އެނބުރިވަޑައިގެން  1995ޖޫން  27ގައި ސަރުކާރު ެ
އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ސްޓޭޓް އެޓަރނީކަމުގެ މަޤާމް އަދާކުރެއްވިއެވެ .މިމަޤާމުގައި ހުންނަވައިގެން
ދަށުކޯޓުތަކާއި ހައިކޯޓުގައި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ވަކާލާތުކުރެއްވުމުގެ އިތުރަށް ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކާއި
އިދާރާތަކުން ޤާނޫނީ ލަފާ ހޯއްދެވުމަށް އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބަލައި ލަފާ
ގ
ދިނުމުގައި އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ .އަދި އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހު ެ
ޑރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ،ޕަބްލިކް ޕްރޮސެކިއުޝަންސްގެ މަޤާމާއި
ޑިރެކްޓަރު ކަމާއި އެ އޮފީހުގެ އެސިސްޓެންޓް ި
ކމުގެ މަޤާމް އަދާކުރައްވާފައިވެއެވެ.
ބަންޑާރަ ނާއިބުގެ ނާއިބު ަ
އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު އަދާކުރެއްވި މަޤާމްތަކުގެ ތެރޭގައި މޯލްޑިވްސް ކޮލެޖް އޮފް
ރތަމަ ޑީންކަން ހިމެނެއެވެ .މިމުހިއްމު މަޤާމުގެ
ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަންގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯގެ ފު ަ
މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރެއްވުމުގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ތަޢުލީމުގެ ބިންގާ އަޅުއްވައިދެއްވާފައިވެއެވެ .އަދި
އ
މިހާރު ވެސް އެމަނިކުފާނަކީ ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ޤާނޫނީ ރޮނގުގެ ސެޓްފިކެޓް ކޯސްތަކާއި ޑިޕްލޮމާ ކޯސްތަކާ ި
ބހާއި އުރުދޫ
ރ ސީ ަ
ބބަހާއި ފާ ި
ޑިގްރީ ކޯސްތަކުގައި ކިޔަވައިދެއްވާ އުސްތާޛެކެވެ .އަދި އެމަނިކުފާނަކީ ޢަރަ ި
ނ
ބަހުގެ އިތުރަށް އިނގިރޭސިބަސް ރަނގަޅަށް ދެނެވަޑައިގަންނަވާ އަދި ސިވިލް ލޯއާއި ކޮމަން ލޯ ގެ އިތުރު ް
އިސްލާމީ ޝަރީޢާގެ ރޮނގުގައި މޮޅު މާހިރެކެވެ.
ހަމައެހެންމެ އެމަނިކުފާނު ،އދ .ގެ ފުޑް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރަލް އޮރގަނައިޒޭޝަނުގެ
ލީގަލް އޮފީހުގައި

މަސައްކަތް ކުރައްވައި

ތަޖްރިބާ ހޯއްދަވާފައިވެއެވެ.

އެހެންމެ ،ސަރުކާރުގެ

ތަފާތު

ދވެހިރާއްޖޭގެ ލޯ ކޮމިޝަންގެ
ކޮމެޓީތަކެއްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަމުން ގެންދަވާފައިވެއެވެ .އޭގެ ތެރޭގައި ި
ގ
ރކަން ،ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރި ކުރުމާ ބެހޭ ޔުނިޓުގެ ޤާނޫނީ އޮފިސަރުކަން ،ކުޑަކުދިން ެ
މެމްބަ ު
ރކަން ،މޯލްޑިވްސް ކޮލެޖް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަންގެ
ރމާބެހޭ މަޖްލީހުގެ މެމްބަ ު
ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރި ކު ު
ރކަން ،ޓެންޑަރ
ރކަން ،މެރިޓައިމް ޓްރެއިނިންގ އެޑްވައިޒަރީ ބޯރޑުގެ މެމްބަ ު
ކޮލެޖް ކައުންސިލުގެ މެމްބަ ު
ރލް ބޯރޑުގެ އެޑްވައިޒަރީ ކައުންސިލުގެ
ކސް ކޮންޓް ޯ
އިވެލުއޭޝަން ބޯރޑުގެ މެމްބަރުކަން ،ނާރކޮޓި ް
ރކަން ހިމެނެއެވެ.
މެމްބަ ު
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އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދުއަކީ ރާއްޖެއާއި ދުނިޔޭގެ ތާރީޚާއި ،ޙަޟާރާތުގެ ރޮނގުގައި
ޚާއްސަ ޝައުޤުވެރިކަމެއްބަހައްޓަވާ ،އެދާއިރާގައި ދިރާސާތައް ކުރައްވާ އަދި އެރޮނގުގައި މަޢުލޫމާތު ތަނަވަސް
ބޭފުޅެކެވެ.

ހަމައެހެންމެ،

ލިޔުއްވާހައްދަވައެވެ.

ކފާނަކީ
އެމަނި ު

އެމަނިކުފާނު

މިހާރުވެސް

ލިޔުންތެރިއެކެވެ.
ދެތިން

ފޮތެއް

މަޖައްލާތަކާއި
ލިޔުއްވުމުގެ

ނޫހުގައި

މަޤާލާތައް

މަސައްކަތްޕުޅު

ކުރިއަށް

އެބަގެންދަވައެވެ .އެމަނިކުފާނު ޢިލްމީ ތަޖުރިބާތައް ހޯއްދެވުމަށް ދަތުރުކުރެއްވި ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި އިންޑިއާ،
މިޞްރު ،އިނގިރޭސިވިލާތް ،އިޓަލީވިލާތް ،މޯލްޓާ،އޮސްޓްރޭލިއާ ،މެލޭޝިއާ ،ސިންގަޕޫރު ފަދަ ޤައުމުތައް
ހިމެނެއެވެ.

އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު މުޖުތާޒް ފަހުމީ:
އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛް މުޖްތާޒު ފަހުމީ
ރއްވީ
ޤާނޫނީ އަދި ޝަރުޢީ ރޮނގުން ތަޢުލީމް ހާޞިލުކު ެ
ފަނޑިޔާރުން

ތަމްރީނުކުރުމަށް

ކންނެވެ.
ހ ު
ކޯ ަ

މިރޮގުން

އަދި

ރާއްޖޭގައި
އިތުރު

ހިންގެވި
ޓްރެއިނިންގ

ކޯސްތަކާ ސްޓަޑީ ކޯސްތައްވެސް ރާއްޖެއާ ރާއްޖެއިން
ހމަ ކުރައްވާފައިވެއެވެ.
ބޭރުން ފުރި ަ
ފަނޑިޔާރު މުޖްތާޒު ފަހުމީއަކީ މާލޭ
ކޯޓުތަކުގައި
ގިނަދުވަސްވީ

ޝަރީޢަތް

ކުރައްވާތާ

ފަނޑިޔާރެވެ.

މިހާރު

އަދި

އެންމެ

ކ
ނ ީ
އެމަނުކުފާ ަ

ކޓުތައް ހިންގުމުގެ
ޝަރީޢަތްކުރުމުގެ އިތުރުން ޝަރުޢީ ޯ
ފޅެކެވެ .މި ގޮތުން
ބކާރު ބޭ ު
ދާއިރާގައިވެސް ވަރަށް ތަޖުރި ާ
ރ 3
މަދަނީ ކޯޓާއި ،ކޯޓު ނަންބަރު  ، 2ކޯޓު ނަންބަ ު
ހިންގެވިއެވެ.

އަލްއުސްތާޛް

މުޖްތާޒު

ފަހުމީއަކީ

ފަނޑިޔާރުން ތަމްރީނު ކުރެއްވުމުގައިވެސް ވަރަށް ޒިންމާދާރު މަސައްކަތްޕުޅުތަކެއް ކުރައްވާފައިވާ ،ވަރަށް ގިނަ
ހ ޤަވާޢިދު ފޮތްތަކާއި އިޖުރާއީ
ފަނޑިޔާރުންނާއި ޤާނޫނީ ބޭފުޅުންގެ އެދުރެކެވެ .އަދި ޝަރީޢަތްކުރުމާއިބެ ޭ
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ނ
ޤަވާޢިދުތައް ހެއްދެވުމުގައި ވަރަށް މުހިންމު ރޯލެއް އަދާކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ .ޝަރުޢީ ދާއިރާއަށް ޢާއްމު ް
ރމަށްވެސް މަސައްކަތްޕުޅުތަކެއް ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.
ހޭލުންތެރިކު ު
އަލްއުސްތާޛް މުޖްތާޒު ފަހުމީ ޝަރުޢީ ދާއިރާއަށް ވަދެވަޑައިގަތީ  18އޮކްޓޯބަރު 1981
ކޓުގެ ޤާޟީކަމާ ޙަވާލުވެވަޑައިގަތުމާ ހަމައިންނެވެ .އެކޯޓުގައި މަދަނީ،
ހންދޫ ޯ
ވަނަ ދުވަހު ހައްދުންމަތީ ކުނަ ަ
ޖިނާއީ އަދި ޢާއިލީ މައްސަލަތައް ބެއްލެވުމުގެ އިތުރުން ކޯޓު ހިންގުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުވެސް އަދާކުރެއްވިއެވެ.
 1988ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގައި ކޯޓު ނަންބަރު  3ގެ ޤާޟީގެ އެހީތެރިޔާގެ މަޤާމު
ޞ
މއްސަލަތައް ބެލުމަށް ޚާއް ަ
ޓބެހޭ ަ
އަލްއުސްތާޛް މުޖްތާޒު ފަހުމީ އިސްކުރެވުނެވެ .އެގްރިމެންޓާއި ކޮންޓްރެކް ާ
ގ
ގ ޤާޟީކަމަށް މުޖުތާޒް ފަހުމީ އިސްކުރެވުނީ  1990ވަނަ އަހަރު ެ
ކޯޓެއްކަމަށްވާ ކޯޓު ނަންބަރު ެ 3
ޑިސެމްބަރު

މަހުގައެވެ.

މިކޯޓުގައި

ޝަރީޢަތް

ކުރުމުގެ

އިތުރުން

ކޯޓު

ހިންގުމުގެ

މަސްއޫލިއްޔަތު

އަދާކުރެއްވިއެވެ .އަދި 1992 ،ވަނަ އަހަރު މާލޭ ކޯޓުތަކުގެ އޮނިގަނޑަށް ގެނެވުނު ބަދަލަކާ ގުޅިގެން
ކ
ރ  2ގެ ޤާޟީކަމަށް މުޖްތާޒް ފަހުމީ އިސްކުރެވުނެވެ .މިކޯޓަ ީ
އެއަހަރުގެ ނޮވެމްބަރުގައި ކޯޓު ނަންބަ ު
އސަލަތައް ބެލުމަށް
ކންޓްރެކްޓާއި އެގްރިމެންޓްއާއި ބެހޭ މަ ް
ދަރަނީގެ މައްސަލަތަކާއި ވިޔަފާރީގެ މައްސަލަތަކާއި ޮ
ކވެ.
ޚާއްސަ ކޯޓެ ެ
ހ
 1997ވަނަ އަހަރު މަދަނީ ކޯޓާއި ޖިނާއީ ކޯޓާއި ،ޢާއިލާއާބެހޭ ކޯޓާއި ކުޑަކުދިންނާއިބެ ޭ
ކޯޓު އުފައްދަވައި އެއަހަރުގެ އޯގަސްޓް މަހު މަދަނީ ކޯޓުގެ ޤާޟީކަމަށް އަލްއުސްތާޛް މުޖްތާޒް ފަހުމީ
އިސްކުރެއްވިއެވެ.
މަދަނީ އެންމެހައި މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ޚާއްޞަ ކޯޓެއް ކަމަށްވާ މަދަނީ ކޯޓުގެ
އިސްޤާޟީކަމަށް އަލްއުސްތާޛް މުޖްތާޒް ފަހުމީ އިސްކުރެއްވީ ޑިސެމްބަރު  2005ގައެވެ .މި މަޤާމުގެ
މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި ޝަރީޢަތްކުރުމުގެ އިތުރުން ކޯޓުގެ އިދާރީ ހިންގުން ބެލެހެއްޓުމާއި ޤާޟީންގެ
ނ
ބައްދަލުވުންތަކުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުމާއި ޝަރީޢަތްކުރުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅު ް
ހިމެނެއެވެ.
މަދަނީ ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީކަމުގައި އެމަނިކުފާނު ހުންނެވި ދުވަސްވަރަކީ ރާއްޖެއަށް އިޞްލާޙީ
ގ އިދާރީ ނިންމުންތަކަށް ޗެލެންޖްކޮށް ޢާއްމު
ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އައި ދުވަސްވަރެއްކަމަށް ވުމާއެކު ސަރުކާރު ެ
ފަރާތްތަކުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ތަފާތު މައްސަލަތައް ކޯޓުން ބަލައިދޭން ފެއްޓުނެވެ .މިގޮތުން ވަޒީފާގެ ޙައްޤާއި
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ރ
ބެހޭ މައްސަލަތަކާއި މެޑިކަލް ނެގްލިޖެންސްއާ ބެހޭ މައްސަލަތަކާއި ބީލަމާ ބެހޭ މައްސަލަތަކުގެ އިތުރުން އަބު ާ
ބެހުމުގެ މައްސަލަތައް މަދަނީ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިދޭން ފެއްޓުން ހިމެނެއެވެ.
ފުރަތަމަ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ފަހަރަށް

އުފެއްދެވި

ސުޕްރީމް

ކޯޓުގެ

ފަނޑިޔާރު

ކަމަށް

މޖްތާޒް ފަހުމީ އިސްކުރެއްވީ  18ސެޕްޓެމްބަރު  2008ގައެވެ.
އަލްއުސްތާޛް ު
ކމިޝަނަށް
މީގެ އިތުރުން ،ދަށުކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން ޖުޑީޝަލް ސާރވިސް ޮ
ގ ފަނޑިޔާރުންގެ ފަރާތުން
ކރެވުނު މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުންނާއި އަދި ސުޕްރީމް ކޯޓު ެ
ތޚާބު ު
އިން ި
ރވުނު މެންބަރުގެ ހައިސިއްޔަތުން ޖުޑީޝަލް ސާރވިސް
ޖުޑީޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަނަށް އިންތިޚާބު ކު ެ
ނ
ނ މުޖްތާޒް ފަހުމީ ފުރުއްވާފައިވެއެވެ .އަދި އެކޮމިޝަނުގެ ނާއިބު ރައީސްކަ ް
ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަ ް
ކުރައްވާފައިވެއެވެ .ހަމައެހެންމެ ،ޢާއިލާއާބެހޭ ކޯޓުގެ މައުޒޫންކަމުގެ ވަޒީފާއާއި އެކޯޓުގެ ޚާއްޞަ މައުޒޫންކަމުގެ
ވަޒީފާވެސް އަދާކުރައްވާފައިވެއެވެ.
ލ
ފަނޑިޔާރު މުޖްތާޒް ފަހުމީއަކީ ފަނޑިޔާރުންގެ ޖަމިއްޔާގެ މުއައްސިސެކެވެ .އަދި ޖުޑީޝަ ް
ކައުންސިލުގެ

ލޭންޑް

ކވެ.
މެންބަރެ ެ

އިވެލުއޭޝަން

ކޮމެޓީގެ

މެންބަރުކަންވެސް

ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ތަޖުރިބާކާރު ފަނޑިޔާރު މުޖްތާޒް ފަހުމީ އެންމެ ބޮޑަށް ޝަޢުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ މަދަނީ ޝަރީޢަތަށެވެ.
ވަކިން

ޚއްޞަކޮށް
ާ

ހ
މބެ ޭ
ބި ާ

ޝަރީޢަތާއި،

މުދަލާއި

ހ
ބ ޭ
ތަރިކައާ ެ

ޝަރީޢަތްތަކަށެވެ.

މިގޮތުން  2003މެއި  23ގައި ޢަމަލުކުރަން ފެއްޓުނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން
ފެއްޓުމުން

އުފެދުނު

އެންމެހައި

ޝތައް
އި ޫ

ދިރާސާކުރައްވައި

އެބާވަތުގެ

މައްސަލަތައް

ބަލާނެގޮތުގެ

ކން އުފެއްދެވިއެވެ .އަދި މިރޮނގުން ފޮތެއް
ޕްރިސިޑެންޓްތަކެއް މަދަނީ ކޯޓުގައި ކުރެވިފައިވާ ޝަރީޢަތްތަ ު
ލިޔުއްވަމުންވެސް ގެންދަވައެވެ.
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އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޔޫސުފް ޙުސައިން:

އޮނަރަބަލް
ޙުސައިން

އަކީ

ޔުނިވާރސިޓީއިން

އަލްއުސްތާޛް

މަދީނާގައި
1994

ޔޫސުފް

ހުންނަ

ކ
އިސްލާމި ް

އަހަރު

ރޢަތުގެ
ޝަ ީ

ވަނަ

ރޮނގުން މަތީ ތަޢުލީމު ޙާޞިލުކުރައްވާފައި ބޭފުޅެކެވެ.
2007
ފަނޑިޔާރުން

ވަނަ

އަހަރު

ތަމްރީނުކުރާ

ޝަރީޢަތްކުރުމާއި

ކުވައިތުގައި

އިންސްޓިޓިއުޓުގައި

ޤާނޫނީކަންކަމާއި

ބ
ތަޖުރި ާ

ގުޅޭ

ހޯއްދަވާފައިވެއެވެ .އަދި  2007ވަނަ އަހަރު ސިންގަޕޫރުގެ
ސަބްއޯޑިނޭޓް

ކޯޓުގެ

ފަރާތުން

ހިންގެވި

ލ
ޖުޑީޝަ ް

ޓްރޭނިންގް ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވެ ޝަރީޢަތް ކުރުމާއި
ހ ތަޖުރިބާ ހޯއްދަވާފައިވެއެވެ.
ކޭސް މެނޭޖްމަންޓާއި ބެ ޭ
ހަމައެހެންމެ،

 1997ވަނަ

އަހަރު

ޤަތަރުގައި

ބ
ކުޑަކުދިންނާބެހޭ ގޮތުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބަލާނެގޮތާއި ޝަރީޢަތްކުރުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ފަންނީ ތަޖުރި ާ
ހޯއްދަވާފައިވެއެވެ.
އަދި މީގެ އިތުރުންވެސް ޝަރީޢަތް ކުރުމާއި ޤާނޫނާއި ގުޅޭ ތަފާތު ސެމިނަރ ތަކާއި
ވާރކްޝޮޕްތަކުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.
އަލްއުސްތާޛު

ޔޫސުފް

ޙުސައިން،

މެޖިސްޓްރޭޓުން

ތައްޔާރުކުރުމަށް

ހިންގި

ބައެއް

ކޯސްތަކުގައި ލެކްޗަރ ދެއްވުމުގެ އިތުރުން މެޖިސްޓްރޭޓުން ތާޒާކޮށް ފެންވަރު މަތިކުރުމުގެ ގޮތުން ހިންގާފައިވާ
ވާރކްޝޮޕްތަކުގައި ކަރުދާސް ހުށަހަޅާ ލެކްޗަރތައް ދެއްވާފައިވެސްވެއެވެ.
އެމަނިކުފާނު ފުރުއްވާފައިވާ މަޤާމުތަކުގެ ތެރޭގައި  1994އޮކްޓޯބަރ  27އިން 1995
ޖޫންއަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިސް އެންޑް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒްގެ ލީގަލް އޮފިސަރގެ މަޤާމާއި 1995
ޖޫން  15އިން  1997ޖުލައިއަށް ކޯޓު ނަންބަރު  1ގެ ޤާޟީކަމުގެ މަޤާމާއި  1997އޯގަސްޓް  1އިން
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ހ ކޯޓުގެ ޤާޟީކަމުގެ މަޤާމާއި  2000އޭޕްރީލް  1އިން  2008ސެޕްޓެމްބަރު
 2000މާޗް އަށް ޢާއިލާއާބެ ޭ
ކޓުގެ އިސްޤާޟީ ކަމުގެ މަޤާމު ހިމެނެއެވެ .އެމަނިކުފާނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް
 17އަށް ޢާއިލާއާބެހޭ ޯ
ނ
ހގެ  18ވަ ަ
ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް އިސްކުރައްވާފައިވަނީ  2008ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަ ު
ދުވަހުއެވެ.
އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް:
އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް
 1997ވަނަ އަހަރު މަދީނާގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވާރސިޓީއިން
އިސްލާމީ

ރޢާއިން
ޝަ ީ

ފއިވެއެވެ.
އވާ ަ
ޙާޞިލުކުރަ ް
އަހަރު

ހިންގާފައިވާ

ފުރަތަމަ

މެލޭޝިޔާގައި
ޓްރޭނިންގ

ޑިގްރީ
2003

ވަނަ

ޕްރޮގްރާމުގައި

އަދި

ކުވައިތުގައި  2007ވަނަ އަހަރު ހިންގާފައިވާ ޓްރޭނިންގ
އވެރިވެވަޑައިގެން
ޕްރޮގްރާމުގައި ބަ ި

ޝަރީޢަތްކުރުމާއިބެހޭ

ފަންނީ ތަޖުރިބާ ހޯއްދަވާފައިވެއެވެ .އަދި  2007ވަނަ
އަހަރު ސިންގަޕޫރުގެ ސަބޯޑިނޭޓް ކޯޓުގެ ފަރާތުން ހިންގެވި
ޖުޑީޝަލް ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން
ހ
ޝަރީޢަތްކުރުމާބެ ޭ
ހޯއްދަވާފައިވެއެވެ.

ފަންނީ

ބ
ތަޖުރި ާ

އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް ޝަރުޢީ

ދއިރާއާ ގުޅިފައިވަނީ  1998ވަނަ އަހަރު ޖިނާއީ ކޯޓުގެ ޤާޟީއެއްގެ ގޮތުގައެވެ .އަދި މިމަޤާމުގައި 2005
ާ
މ
ނޮވެމްބަރާ ހަމައަށް ޚިދުމަތްކުރެއްވުމަށްފަހު އެމަނިކުފާނު ވަނީ ޖިނާއީ ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީ ކަމުގެ މަޤާ ު
ގ
ފނު ދިވެހިރާއްޖޭ ެ
 2008ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރ  18ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ފުރުއްވާފައެވެ .އެމަނިކު ާ
މހުގައެވެ.
ޓގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް އިސްކުރައްވާފައިވަނީ  2008ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު ަ
ސުޕްރީމް ކޯ ު
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އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު އަޙުމަދު ފާއިޒު ޙުސައިން:
އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛް އަޙުމަދު ފާއިޒު
ޙުސައިން

ކސްތާނުގެ
ޕާ ި

އިންޓަރނޭޝަނަލް
ޝަރީޢަތާއި
އޮނާރސް(

އިސްލާމްއާބާދުގެ

އިސްލާމިކް
ޤާނޫނުން

އަދި

ޔުނިވާރސިޓީއިން
އޮފް

ބެޗަލަރ

ޙާޞިލުކުރައްވާފައިވެއެވެ.
އިސްލާމިކް

އިންޓަރނޭޝަނަލް

ލޯ

)

މެލޭޝިޔާގެ

ޔުނިވާރސިޓީގެ

ލޯ

ސެންޓަރގެ ފަރާތުން  2001ވަނަ އަހަރު ހިންގެވި
ޖުޑީޝަލް

ޓްރޭނިންގ

އަދި

ޕްރޮގްރާމުގައި

އެއަހަރު

ސިންގަޕޫރުގެ ސަބްއޯޑިނޭޓް ކޯޓުގެ ފަރާތުން ހިންގެވި
ޓްރޭނިންގ

ޖުޑީޝަލް

ޕްރޮގްރާމުގައިވެސް

ބ
ކރުމާ ބެހޭ ފަންނީ ތަޖުރި ާ
ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ޝަރީޢަތް ު
ހޯއްދަވާފައިވެއެވެ .އަދި އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ޔުނިވަރސިޓީ
އޮފް ކުއީންސްލޭންޑްގެ ފަރާތުން ހިންގެވި ޖުޑީޝަލް
ބ
ގއި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ޝަރީޢަތް ކުރުމާބެހޭ ފަންނީ ތަޖުރި ާ
ކޮންޑަކްޓް އެންޑް ސްކިލް ޕްރޮގްރާމު ަ
ހޯއްދަވާފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުންވެސް ރާއްޖެއިން

ބޭރުގައި

ބޭއްވޭ

ޝަރީޢަތާއިބެހޭ

ކ
ތަފާތު އެކިއެ ި

ސެމިނަރތަކުގައި ބައިވެރިވެ މިދާއިރާއާގުޅޭ ކަންކަމުގެ ތަޖުރިބާ ހޯއްދަވާފައިވެއެވެ.
ނ ޝަރުޢީ ދާއިރާއާ ގުޅިފައިވަނީ  1999ވަނަ އަހަރު
އަލްއުސްތާޛް އަހުމަދު ފާއިޒު ޙުސައި ް
މަދަނީ

ކޯޓުގެ

މައްސަލަތަކަށް

ޤާޟީއެއްގެ
ޞ
ޚާއް ަ

ގޮތުގައެވެ.

ވެވަޑައިގެންނެވެ.

މަދަނީ

ކޯޓުގައި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވަނީ
ގ
ހައިކޯޓު ެ

ފަނޑިޔާރުކަމަށް

ހ
ވިޔަފާރިއާބެ ޭ
ނ
ފ ު
އެމަނިކު ާ

އިސްކުރައްވާފައިވަނީ  2004ވަނަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓް މަހުގައެވެ .އަދި ޤާނޫނުއަސާސީގެ  282ވަނަ މާއްދާގެ
)ށ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ އެންމެ އިސްފަނޑިޔާރުގެ މަޤާމު އަދާކޮށްފައިވަނީ
ފނު
އަލްއުސްތާޛް އަޙުމަދު ފާއިޒު ޙުސައިންއެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް އެމަނިކު ާ
އިސްކުރައްވާފައިވަނީ  2008ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގައެވެ.
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މި ފަސް ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ޤާނޫނުއަސާސީގެ  282ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިއްމާ އަދާކުރުމަށް
ޓށް ޢައްޔަންކުރެވުނު ފަނޑިޔާރުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދެވެ.
ސުޕްރީމް ކޯ ަ

ޗ
ނ ު
ބ ް
ޓގެ ެ
ސުޕްރީމް ކޯ ު

ސުޕްރީމް ކޯޓު  2008ސެޕްޓެމްބަރު  18ވަނަ ދުވަހު އުފައްދަވާފައި ވީނަމަވެސް ،ކޯޓުގެ
މަސައްކަތް ރަސްމީކޮށް ފަށާފައިވަނީ  2008ސެޕްޓެމްބަރު  21ވަނަ ދުވަހުއެވެ.
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ކޯޓުގެ މަސައްކަތް
ކ:
ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބެލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތަކަ ީ
ނ
 -1ދުސްތޫރީ މައްސަލަތައް )ޤާނޫނުއަސާސީގެ މާއްދާއެއް ނުވަތަ މާއްދާއެއްގެ ބައެއްވިޔަސް މާނަކުރާ ް
ޖެހިއްޖެނަމަ އެކަމުގައި ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ބަލާ މައްސަލަތަކާއި ،ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ޤާނޫނެއްގެ
ބައެއް ނުވަތަ ޤަވާޢިދެއް ނުވަތަ ޤަވާޢިދުން ބައެއް ނުވަތަ ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން ނެރޭ އަމުރެއް ނުވަތަ
ރ ކަމެއް ނުވަތަ ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްވިޔަސް ޤާނޫނުއަސާސީއާ
އެއިން އިދާރާއެއްގެ މުވައްޒަފަކު ކު ާ
ޚިލާފުވޭތޯ ބަލައި ،އެކަމުގައި ގޮތެއް ނިންމާންޖެހިއްޖެ ކޮންމެ މައްސަލައެއް(.
އކޯޓުން ނިންމާ ނިންމުމަކާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން އިލްތިމާސްކުރެވޭ މައްސަލަތައް.
 -2ހަ ި
އކޯޓުން ނިމިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ޤާނޫނުއަސާސީ ) (2008އަށް ޢަމަލުކުރަންފެށި
 -3ހަ ި
ކމަށްވާ 21
ތާރީޚުކަމަށްވާ  07އޯގަސްޓް  2008އާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚު ަ
ސެޕްޓެމްބަރ  2008އާދެމެދު އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ގެއްލިފައިވާ މައްސަލަތައް.
ޚކަމަށްވާ  07އޯގަސްޓް  2008އާއި ސުޕްރީމް
 -4ޤާނޫނުއަސާސީ ) (2008އަށް ޢަމަލުކުރާންފެށި ތާރީ ު
ޚކަމަށްވާ  21ސެޕްޓެމްބަރ  2008އާދެމެދު ހައި ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ
ރ ު
ކޯޓުގެ މަސައްކަތް ފެށި ތާ ީ
މައްސަލަތައް.
ރޠު ފުރިހަމަވާކަމާމެދު
ރމަތިލާ މީހެއްގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަ ު
 -5ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ މަޤާމަށް ކު ި
ޚިލާފު އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް.
ޠ
ބކަށް ހުންނާނޭކަމަށް އިޢުލާންކުރެވޭ މީހެއްގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރު ު
 -6ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައި ަ
މމެދު ޚިލާފު އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް.
ފުރިހަމަވާކަ ާ
މގައި ދިމާވާ ކަމަކާމެދު ޚިލާފު އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް.
 -7ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކު އިންތިޚާބުކުރު ު
 -8ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާމުން އޭނާ ދުރުކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމާ ނިންމުމަކާމެދު
ޚިލާފު އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް.
 -9ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ޝަރުޠު މީހެއްގައި ހަމަވޭތޯ ބެލުމުގައި ޚިލާފު އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ
މައްސަލަތައް.
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ރންޖެހިއްޖެތޯ ބެލުމުގައި ޚިލާފު އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ
ރކު މަޤާމުން ވަކިކު ާ
 -10ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަ ަ
މައްސަލަތައް.
މމެދު ޚިލާފު އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް.
ރކަމުގެ ގޮ ނޑިއެއް ހުސްވެއްޖެކަ ާ
 -11މެމްބަ ު
 -12ޤާނޫނުއަސާސީގެ  258ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އިޢުލާންކުރާ ޤަރާރުގެ ނުވަތަ
އެ ޤަރާރުން ބައެއްގެ ޞައްޙަކަމާމެދު ނުވަތަ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތާ ގުޅިގެން ހަދާ ޤާނޫނަކާމެދު
މރަކާމެދު ސުވާލު އުފެދިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި އެކަމާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅާ
ނުވަތަ ނެރޭ އަ ު
މައްސަލަތައް.
ޕލިސީތައް އެކުލަވާލުމުގެއާއި
ކޓާއި މުޅި ޝަރުޢީ ދާއިރާއަށް މުހިއްމު ބައެއް ޮ
 -13މީގެ އިތުރުން ސުޕްރީމް ޯ
ރކާތްތެރިވާނެއެވެ.
މަސައްކަތްތަކުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޙަ ަ
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ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އޮނިގަނޑު
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލުން:
އއް ޖުޑީޝަލް
ޓގެ އޮނިގަނޑުގެ ދެލިކޮޕީ ެ
ޓ އުފެއްދެވުމާ ގުޅިގެން ސުޕްރީމް ކޯ ު
ސުޕްރީމް ކޯ ު
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ސަރވިސަސްގެ އިސްނެގުމާއެކު އެކުލަވާލެވުނެވެ .މި ދެލިކޮޕީ އެކުލަވާލުމުގައި ދުނިޔޭގެ
ކުރިއަރާފައިވާ

ޤައުމުތަކުގެ

ސުޕްރީމް

ކޯޓުގެ

އޮނިގަނޑުތަކަށާއި،

ސުޕްރީމް

ކޯޓުގެ

މައިގަނޑު

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާނެއެވެ .މިގޮތުން އެކުލަވާލެވުނު ،އޮނިގަނޑުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި
އެކުލެވެނީ  2ބައެކެވެ .އެއީ ކޯޓުގެ ޝަރުޢީ ޤާނޫނީ ބަޔާއި ،ކޯޓުގެ އިދާރީ ބައެވެ.
ޓ ގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ،
މިގޮތުން މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ކޯޓުގެ އިދާރީ ބައިން ބަލަހައް ާ
ކންތައްތަކާއި ،ކޯޓުގެ ޢިމާރާތާއި
ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނާބެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތަކާއި ،ކޯޓުގެ ފައިސާއާބެހޭ ަ
ސ
މަރާމާތު ،އަދި ކޯޓަށް ބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތައް ހޯދުމެވެ .އަދި ޝަރުޢީ ޤާނޫނީ ބައި ދެބަޔަކަށް ބަހާލާއި ،ކޭ ް
މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަންގެ ނަމުގައި ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ އެކި މައްސަލަތައް ތާވަލްކޮށް ،އަޑުއެހުންތައް ބާއްވާ،
އ
ހ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ވަކި ޑިޕާޓްމަންޓެ ް
ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ ޤަޟިއްޔާތަކާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެ ޭ
ބނުންވާ ޤާނޫނީ ދިރާސާތަކާއި،
މސައްކަތްތަކާއި ،ކޯޓުން ޭ
ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ .އަދި ޤާނޫނީ ދެންހުރި ހުރިހާ ަ
ރޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓުތައް ފަސޭހައިން ފެންނަން
ޤަވާޢިދުތައް އެކުލަވާލުމުގައި އެހީތެރިވުމާއި ،ޝަ ީ
ކ
ކންތައްތައް ކުރުމަށް ވަ ި
ހުންނާނެ ގޮތް ފަހިކުރުމަށްޓަކައި އަދި ކޯޓު ތަރައްޤީކުރުމުގެ އެންމެހައި ަ
ޑިޕާޓްމަންޓެއް ލީގަލް ރިސާރޗްގެ ނަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތް  2008ސެޕްޓެމްބަރު  21ގައި ފެށުމާއެކު ،ސުޕްރީމް
ކޯޓުގެ އޭރު ވަގުތީ ގޮތުން ތިއްބެވި ވެރިންނާއި ،ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން ،ކޯޓުގެ އޮނިގަނޑު އިތުރަށް
ދިރާސާކޮށް،

މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު

ބައެއް

ކުދިކުދި

ބދަލުތައް
ަ

ގެނައުމަށްފަހު،

އޮނިގަނޑު

ވަނީ

ފާސްކޮށްފައެވެ.
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އޮނިގަނޑު ފާސްކުރުމާއެކު ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މައި ސެކްޝަންތަކެއް
ބއި،
ބއިގެ މައި ސެކްޝަންތަކަކީ ،ހިއުމަން ރިސޯސަސްއާބެހޭބައި ،ފައިސާއާބެހޭ ަ
ކަނޑައެޅުނެވެ .އިދާރީ ަ
ހބައި ،އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ ބިއުރޯއެވެ .އަދި ލީގަލް
ޢިމާރާތާއި މަރާމާތާއި ،ކޯޓަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމާބެ ޭ
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ބހޭ ބަޔާއި ،ޤަޟިއްޔާނިމުނު
ބައިގައި ހިމެނޭ މުހިއްމު ސެކްޝަންތަކުގެ ތެރޭގައި ޤާނޫނީ ދިރާސާތައްކުރުމާ ެ
ގޮތުގެ ރިޕޯޓުތައް ޢާއްމުކުރުމާބެހޭ ބަޔާއި ،ލައިބްރަރީގެ ޚިދުމަތާބެހޭ ބައި އަދި ކޭސް މެނޭޖްމަންޓާއި ،މީހުން
މނެއެވެ.
މބެހޭ ބައި ހި ެ
ރކުރު ާ
ޙާޟި ު

ހ
ކރުމާބެ ޭ
މައްސަލަތައް ތާވަލް ު
ލތަކުގައި
ޙުކުމްތަކާއި މައްސަ ަ
ކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރުމާބެހޭ

ޓ
މން ް
ނޖް ަ
ކޭސް މެ ޭ

ތކާބެހޭ
ޕޫލް އަދި ކޭސް ރިޕޯޓް ަ

ލީގަލް ސަރވިސަސް
ހ
ކޭސް ރިޕޯޓްތަކާބެ ޭ
ރިސަރޗް އަދި ލައިބްރަރީގެ
ޚިދުމަތް

ނ
ފަނޑިޔާރު ް

ނޑް
ލީގަލް ރިސަރޗް އެ ް
ޓ
މން ް
ޑިވެލޮޕް ަ
ޗީފް ރަޖިސްޓްރާރ

އ
މީޑިއާއާބެހޭ ބަ ި

ޓ
ސޕޯ ް
ލޮޖިސްޓިކަލް ަ

މތް
ނންގެ ޚިދު ަ
ތަރުޖަމާ ު

ހ
ހިއުމަންރިސޯސްއާބެ ޭ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ
ރ
ފަނޑިޔާ ު

ކޯ ް
ޓ
ނ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަ ް

ފައިސާއާބެހޭ
ގ
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ެ
ބިއުރޯ

ޅގެން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މައި
އަދި މިގޮތުގެ މަތީން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އޮނިގަނޑު ފާސްކުރުމާ ގު ި
ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ބައި:
ހ ޚަރަދުތައް ކުރަނީ ޤާނޫނާ ޤަވާޢިދާއެއްގޮތަށްތޯ ބެލުން.
ރންޖެހޭ ހުރި ާ
 -1ބަޖެޓުން ކު ަ
ރތްތަކަށް ހުށަހެޅުން.
ހ ފަ ާ
 -2ކުރިއަށްއޮންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް އެކުލަވާލާ ކަމާބެ ޭ
 -3ކޯޓުގެފައިސާއާބެހޭ އޮޑިޓްކުރުން.
 -4ފައިސާއާބެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުމުގައި ނިންމަންޖެހޭ މުހިއްމުކަންތައްތައް ނިންމުމަށްޓަކައި ފައިސާއާބެހޭ
ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލާ އެކޮމިޓީގެ މަޝްވަރާހޯދުން.
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 -5ޕީއޭބީ އެކްސްއާ ބެހޭ ކަންތައް ބެލެހެއްޓުން.
ކމެއް ބެލެހެއްޓުން.
ހ ަ
 -6ކޯޓުގެ ނެޓްވޯރކާއި ،ސާވަރގެ ހުރި ާ
ރމާއި އެއްމަޤާމުން އަނެއް މަޤާމަށް ބަދަލުކުރުމާއި،
 -7މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާ ދިނުމާއި ވަޒީފާއިން ވަކިކު ު
މަޤާމާއި މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުން.
 -8މުވައްޒަފުންގެ ހެލްތް އިންޝުއަރެންސްކުރުމުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުން.
 -9މުވައްޒަފުންނާ ބެހޭ މައްސަލަތައް ބެލުމާއި އިސްލާހީ ފިޔަވަޅު އެޅުން.
ބހޭ ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލާއި މުހިއްމު ކަންތައްތައް ނިންމުމުގައި
 -10އިންސާނީ ވަޞީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރުމާ ެ
އެކޮމިޓީގެ ލަފާ ހޯދުން.
 -11މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނުތައް ރާއްޖެއިންނާއި ،ރާއްޖެއިން ބޭރުން ހަމަޖައްސައިދިނުމާއި
އންމެހައި ކަންތައްތައް އިންތިޒާމްކުރުން.
އެކަމާބެހޭ ެ
ނވަރު ބެލުން.
 -12މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތާއި ޚިދުމަތުގެފެ ް
 -13ކޯޓުގެ މެނޭޖްމަންޓް އޮޑިޓްކުރުން.
 -14ކޯޓުގެ މަސައްކަތްތައް އެންމެ އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ކުރުމަށްޓަކައި އައި.ޓީ .ދާއިރާއިން ކޯޓަށް ބޭނުންވާ
ޚިދުމަތްތައް ދެނެގަނެ އެފަދަ ޚިދުމަތްތައް ކޯޓަށް ފޯރުކޮށްދިނުން.
ހ ލުއި ފޮތާއި ލީފްލެޓްތައް ތައްޔާރުކޮށް ޢާއްމުކޮށް ލިބޭނޭ
 -15ކޯޓުން ކުރާ އެންމެހައި ކަންތައްތަކާބެ ޭ
އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.
 -16ކޯޓުގެ ޚިދުމަތާބެހޭ ގޮތުން ޢާއްމުން ހުށަހަޅަންބޭނުންވާ ޚިޔާލުތައް ފަސޭހައިން ހުށަހެޅޭނެ އިންތިޒާމް
ހ
މބެ ޭ
ހަމަޖެއްސުން .އަދި ކޯޓުގެ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި ،މި ފަދަ ޚިޔާލުތައް ކަ ާ
ފަރާތްތަކަށް ހުށަހެޅުން.
ރވޭނެ އިންތިޒާމްތަކާއި ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމްކުރުން.
ރކޯޑްކު ެ
 -17ޝަރީޢަތްތައް ފަސޭހަކަމާއެކު ެ
ބ
ހއި ތަފާސްހިސާބުތައް ސެކްޝަންތަކުން ހޯދާ ތަފާސްހިސާ ު
ޓން އެއްކުރަންޖެހޭ އެންމެ ަ
 -18ސުޕްރީމް ކޯ ު
އެއްކުރުން.
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 -19ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް:
ކރުމަށްޓަކައި
މއެކު ު
 -1ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ތާވަލްކުރުމާއި އެފަދަ ކަންތައްތައް ފަސޭހަކަ ާ
ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުންތައް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ ލަފާގެ މަތިން ނިންމުން.
 -2ޝަރީޢަތްތަކާ ގުޅިގެން ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ ޤާނޫނީ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތަކާއި
ބލަންޖެހޭނެ
ކޯޓުން ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުމާއި މިފަދަ ކަންތައްތައް ބެލުމުގައި ަ
މިންގަނޑުތައް ކަނޑައެޅުން.
ހ އެއްވެސް ކަމެއްވޭތޯ ބަލާ ޤަވާޢިދާ
ގއި ޤާނޫނީ ގޮތުން އިޞްލާޙުކުރަންޖެ ޭ
 -3ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ ލިޔުންތަކު ަ
ރން.
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އިޞްލާޙުކު ު
 -4ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ފައިލްތައް ތައްޔާރުކޮށް ބެލެހެއްޓުން .އަދި މައްސަލަތަކާބެހޭ ފައިލްތައް
މށްޓަކައި ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުންތައް ނިންމުން.
ދނާކުރު ަ
މެނޭޖްކުރުން ހަރު ަ
 -5މައްސަލަތަކުގައި

ހިމެނޭ

ފަރާތްތަކަށް

މައްސަލައަކާ

ގުޅިގެން

އެންމެހައި

ސާފުކޮށްދޭންޖެހޭ

މަޢުލޫމާތުތައް ސާފުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާނެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުން.
 -6ޝަރީޢަތްތަކުގެ

ރެކޯޑްތައް

ބެލެހެއްޓުމާއި ،މައްސަލައާބެހޭ

ނަގާ

ތައްޔާރުކުރުމާއި،

ލިޔުންތައް

ލިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުން.
 -7ފަނޑިޔާރުން މައްސަލަތައް ބަލައި ނިންމުމަށް ބޭނުންވާ އެންމެހައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.
 -8ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ނެރެންޖެހޭ އަމުރުތައް ޑްރާފްޓްކޮށް އަމުރުތައް ނެރުން.
ކލަވާލުން.
 -9ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ފަނޑިޔާރުގެ ލަފާގެ މަތިން އެ ު
-10

ޝަރީޢަތާބެހޭ

ލިޔުންތަކުގެ

ތެރެއިން

ޓެމްޕްލެޓްތައް

ހ
ތައްޔާރުކުރަންޖެ ޭ

ކގ ެ
ލިޔުންތަ ު

ޓެމްޕްލެޓްތައް ތައްޔާރުކުރުން.
-11

މައްސަލައަކާ

ގުޅިގެން

ނޖެހޭ
ރކުރަ ް
ޙާޟި ު

ކޯޓަށް

އެންމެހައި

ފަރާތްތައް

ކޯޓަށް

ހއި ކަންތައްތައް ކުރުން.
މބެހޭ އެންމެ ަ
ރކުރު ާ
ޙާޟި ު
-12

މައްސަލައަކާ

ގުޅިގެން

ފިޔަވައި

އެހެން

ގޮތަކުން

ކޯޓު

އަމުރަކަށް

މައްސަލަތަކުގައި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ އިރުޝާދުގެ މަތިން ކޯޓު އަމުރު ނެރުން.
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އެދި

ޅ
ހުށަހަ ާ

ލީގަލް ރިސަރޗް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް:
ރކުރުން.
 -1ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓްތައް ލޯރިޕޯޓުގެ ސިފައިގައި ތައްޔާ ު
ނ.
ޓން ނިމޭ މައްސަލަތައް ޢާއްމުކުރު ް
 -2ސުޕްރީމް ކޯ ު
ބން ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ޤާނޫނެއްގެ ބައެއްވިޔަސް
ކޓުން ނިންމާ މައްސަލައެއްގެ ސަބަ ު
 -3ސުޕްރީމް ޯ
ބާޠިލުވެއްޖެނަމަ އެކަން ޢާއްމުކުރުން.
ކމްތައް ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި ނެރެންޖެހޭ އެންމެހައި އަމުރުތައް ނެރުން.
ޙ ު
ޓން ކުރާ ު
 -4ސުޕްރީމް ކޯ ު
ތންފީޒުކުރުން.
ކމްތައް ަ
ޙ ު
ޓން ކުރާ ު
 -5ސުޕްރީމް ކޯ ު
 -6ތަރުޖަމާނުންގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން.
ވ
ރ ޭ
ޝރީޢަތްތައް އެނަލައިޒްކޮށް އެޝަރީޢަތްތަކާބެހޭ ގޮތުން ފާހަގަކު ެ
ަ
 -7ރާއްޖޭގައި ކުރެވޭ މުހިއްމު
ކަންތައްތައް ހިމެނޭނެހެން ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރުކުރުން.
ވ
އސްލާޙުކުރެ ޭ
ި -8

އަދި

އަލަށް

ތަޢާރަފްކުރެވޭ

ޤާނޫނުތަކާއި

ސިޔާސަތުތަކުގެ

ނ
ސަބަބު ް

ކޯޓުގެ

ހ ފަރާތްތަކަށް
މބެ ޭ
ކބާކަން ބަލާ ދިރާސާ ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރުކޮށް ކަ ާ
މަސައްކަތަށްކުރާނެ އަސަރުތަކަކީ ޮ
ހުށަހެޅުން.
ވ އަދި
ކބެހޭ މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް ،އިސްލާޙުކުރެ ޭ
 -9ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ދާއިރާއަށް އަންނަ އެކިކަހަލަ ބަދަލުތަ ާ
އަލަށް ތަޢާރަފްކުރެވޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތައް ފަނޑިޔާރުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން.
-10

ހ
ކޯޓުގެ ޒިންމާތައް އެންމެ ފުރިހަމަކޮށް އަދާކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ދިރާސާތައްކޮށް ކަމާބެ ޭ

ފަރާތްތަކަށް ހުށަހަޅާ ކޯޓު ތަރައްޤީކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.
-11

ކޯޓުގެ

ޕޮލިސީތަކާއި

ޢަމަލުކުރާ

އުޞޫލުތައް

ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި

ކުރަންޖެހޭ

ދިރާސާތައްކުރުން.
-12

ކޯޓުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭން ތައްޔާރު ކުރުން.

-13

ޢާއްމުން ހޭލުންތެރިކުރުން.

-14

ކރުމަށްޓަކައި
ނޖެހޭ އެންމެހައި ދިރާސާތައް ު
ފަނޑިޔާރުންނާއި ކޯޓުގެ އެހެން މުވައްޒަފުން ކުރަ ް

ބކަން ދެނެގަނެ އެފަދަ ފޮތްތައް ހޯދާ ،ފަސޭހައިން ލިބެން
ކ ާ
ބޭނުންވާ ރިފަރެންސް މެޓީރިއަލްތަކަކީ ޮ
ހުންނާނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.
-15

ރާއްޖޭގައި ޝާއިޢުކުރެވޭ ސިޔާސަތުތައް ފަސޭހައިން ލިބޭނޭ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.
23

-16

ޓ
އެކި މެގަޒިންތަކާއި ،ދުވަހު ނޫސްތަކާއި ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކުގައި ،ކޯ ާ

އ
ރތައް ބަލާ އެ މަޢުލޫމާތު އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަށާ ި
ބ ު
ޚ ަ
ބެހޭގޮތުން ދެކެވޭ ވާހަކަތަކާއި ޝާއިޢުކުރެވޭ ަ
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުން.
-17

ކޓުގެ ފަރާތުން މީޑިއާއަށް ދޭންޖެހޭ އެންމެހައި މަޢުލޫމާތުތައް މީޑިއާއަށް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި،
ޯ

މީޑިއާއަށް ލިޔުންތައް ތައްޔާރުކުރުން.
-18
-19

ކރާ ލިޔުންތަކާއި ރިޕޯޓްތައް ،ޢާއްމުކޮށް ޝާއިޢުކުރުން.
ކޯޓުން ޢާއްމުކޮށް ޝާއިޢު ު
ކޯޓުގެ

އިދާރީ

ހ
ހިންގުމާބެ ޭ

ޤަވާޢިދުތައް

އެކުލަވާލާ،

ހ
އިސްލާޙުކުރަންޖެ ޭ

ޤަވާޢިދުތައް

އިސްލާޙުކުރުމާއި ،ކޯޓުން ނެރޭ ސަރކިއުލަރއާއި ޢާއްމު ސިޓީ ފަދަ ލިޔުންތައް ޑްރާފްޓްކޮށް ،އުއްތަމަ
ބހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުން.
މ ެ
ފަނޑިޔާރުގެ ލަފާގެ މަތީން އެފަދަ ލިޔުންތައް ކަ ާ
-20

ޝަރުޢީ ދާއިރާ އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި ހިންގަންޖެހޭ އެކި މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުން.
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ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އޮނިގަނޑަށް އައި ބައެއް ބަދަލުތައް:
ކޓުގެ އޮނިގަނޑަށް މައިގަނޑު ބަދަލެއް ވޭތުވެދިޔަތަނުގައި އައިސްފައިނުވި
ޯ
ސުޕްރީމް
ނަމަވެސް ތަނުގެ މަސައްކަތް އެންމެ އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ކުރުމަށާއި ،މަސައްކަތްތައް ލުއި ފަސޭހަ ގޮތަކަށް
އ ބަދަލުތައް  2009ވަނަ އަހަރު ގެނެވިފައިވެއެވެ .މިގޮތުން ގެނެވިފައިވާ ބައެއް މުހިއްމު
ހިންގުމަށްޓަކައި ބައެ ް
ހ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ކޭސް މެނޭޖްމަންޓުން ބަލަހައްޓާ
ބަދަލުތަކުގެ ތެރޭގައި ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާބެ ޭ
ހ
ޙކުމްތައް ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި ނެރެންޖެ ޭ
ކރާ ު
ކޓުން ު
ގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވެއެވެ .މިގޮތުން ސުޕްރީމް ޯ
ރންޖެހޭ
ޙކުމްތައް ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި ކު ަ
އެންމެހައި އަމުރުތައް ނެރުމާއި ،ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރާ ު
ކވެސް ކޭސް މެނޭޖްމަންޓުންކުރާ ކަންތައްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުނެވެ.
ކަންތައްތަކަ ީ
އަދި ކޯޓުގެ އިންފޯމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ )އައި.ޓީ (.އާބެހޭ ކަންތައްތައް ލޮޖިސްޓިކަލް ސަޕޯޓުގެ
ބައެއްގެ ގޮތުގައި ބޭއްވުމުގެ ބަދަލުގައި ކޯޓުގައި ވަކި އައި.ޓީ .ސެކްޝަނެއްވަނީ ޤާއިމްކޮށްފައެވެ .މީގެ އެންމެ
ކ ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީއަށް އަހުލުވެރި ވެއްޓަކަށް ހެދުމާއި ،އަވަސް ޚިދުމަތްތަކެއްދޭ
ޓ ީ
ބޮޑު އެއް ބޭނުމަކީ ކޯ ަ
ތަނަކަށް ހެދުމަށް ބޮޑަށް ބާރުއެޅުމެވެ.
މައްސަލަތައް ތާވަލްކުރުމާބެހޭ
ޕޫލް އަދި ކޭސް ރިޕޯޓްތަކާބެހޭ

ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް

ކޯޓާ ޙާޟިރުކުރުމާއި،
އަމުރުތަކާބެހޭ

ލީގަލް ޑިޕާޓްމަންޓް

ކޭސް ރިޕޯޓްތަކާބެހޭ
ޗ އަ ި
ދ
ރިސަރ ް
ގ ޚިދުމަތް
ލައިބްރަރީ ެ

ލީގަލް ރިސަރ ް
ޗ
އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

މީޑިއާއާބެހޭ ބައި

ލޮޖިސްޓިކަލް ސަޕޯޓް

ތަރުޖަމާނުންގެ ޚިދުމަތް

ފަނޑިޔާރުން
ޗީ ް
ފ
ރަޖިސްޓްރާރ

ހިއުމަންރިސޯސްއާބެހޭ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް
ޑިޕާޓްމަންޓް

ފައިސާއާބެހޭ
އައި.ޓީ
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ
ބިއުރޯ
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު

ކޯޓުގެ ޢިމާރާތާއި މަރާމާތު
ޓ އުފެއްދެވުމަށްފަހު ،ކޯޓު ހިންގެވުމަށް
 2008ސެޕްޓެމްބަރު  18ވަނަ ދުވަހު ސުޕްރީމް ކޯ ު
އގެ(
މލީ ާ
ރތް )ހު .
އ ޢިމާ ާ
ނގަމުން އަ ި
މ ކޯޓު ހި ް
ރތަމަ ސުޕްރީ ް
އެންމެ ފު ަ

އެންމެ ފުރަތަމަ ދެއްވާފައިވާ ޢިމާރާތަކީ ހ.މުލީއާގޭގައި ކުރިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
އޮފީހުގެ ބައެއް ހިންގެވުމަށް މެދުޒިޔާރަތާއި އިންވެގެން ދެބުރިއަށް ހައްދަވާފައިވާ ބައެވެ .މި ޢިމާރާތުގައި
މ
ލޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް ހިންގެވިއިރު ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ބާއްވަވަމުންގެންދެވި މާލަ ް
ރައީސު ް
ކޓް
ކއި ކޮންޓްރެ ް
ކޓުރޫމްގެ ގޮތުގައި ތައްޔާރު ކުރުމަށްޓަ ަ
އެއީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތްތައް ބާއްވާ ޯ
އުޞޫލުން އެމަސައްކަތްތައް ޙަވާލުކޮށް އެތަނުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީސްގެ ސްޓޭޖާއި ބެންޗް ވަގުތީގޮތުން ވަރަށް
ގއި
ކުޑަވަގުތުކޮޅެއް ަ

ގއި
ވަރަށް އެކަށޭނަގޮތަކަށް ތައްޔަރުކޮށް ނިންމާލެވި  2008ސެޕްޓެމްބަރ ަ 24

ޝަރީޢަތްކުރަން ފެށުމުގެ ހުރިހާ އިންތިޒާމް ތަކެއް ހަމަޖެއްސުނެވެ .އަދި ހަމައެއާއެކު ކޯޓު ރޫމްގެ ދާއިމީ
ސްޓޭޖާއި ބެންޗާއި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގެ ސެކްރެޓޭރިއޭޓް ތިބުމަށް ޚާއްޞަ ކުޑަ ބެންޗަކާއި ،އަދި
ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވަކީލުންނާއި ޚަސްމުން ތިބުމަށް ޚާއްސަތަނެއްވެސް ކުޑަދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި )03
ހަފުތާގެ ތެރޭގައި( ތައްޔާރުކޮށް ވަރަށް ފުރިހަމަގޮތެއްގައި ނިންމުނެވެ.
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މި މަސައްކަތްތައް ކޮށްދެއްވީ

ކގައެވެ .މި ޢިމާރާތުގައި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގެ ޖާގަ
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އެހީތެރިކަމާއެ ު
ތަނަވަސްވެފައި ވަރަށް ފުރިހަމައެވެ .ނަމަވެސް މުވައްޒަފުން ތިބުމުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ވަރަށްބޮޑަށް
ގ
ތަޙައްމަލުކުރަންޖެހިފައިވާތީ ،މި ޢިމާރާތުގެ ހުޅަނގު ފަރާތުގައި މުލީއާގެ އާއިދެމެދުގައި ހުރި އިންފާރާއި ކޯޓު ެ
ޢިމާރާތާއި ދެމެދުގައި އޮތް ހުސް ޖާގަކޮޅު މި ޢިމާރާތުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސުމަށް ޕްލޭންކޮށް އެ
ކޮންޓްރެކްޓް

މަސައްކަތްކުރުމަށް

އުޞޫލުން

ބަޔަކާއި

ޙަވަލުކޮށް

އެމަސައްކަތް

ނިންމުމަށްފަހު

ކޯޓުގެ

ނ
ރިސެޕްޝަން އޭރިޔާ އާއި ސްޓޮކާއި ސައިކޮޓަރި ވަނީ އެބަޔަށް ބަދަލުކުރެވިފައެވެ .އަދި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ް
ޕާޓިޝަންޖަހާ

ތިއްބެވުމަށްވެސް

ކޮންމެ

ފަނޑިޔާރަކަށް

މަސައްކަތްކުރެވޭނެ

ކޮޓަރިކޮޅެއް

ވަނީ

ތައްޔާރުކުރެވިފައެވެ.
ނަމަވެސް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ލިބިފައިވާ ބައިގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަމަށް
ލއް އައިސްފައިނުވާތީ ކޯޓު ހިންގުމަށް ދެއްވާފައިވާ ބަޔާއި ގުޅިގެން ދެކުނުން މުލީއާގެ އާއި
މާބޮޑު ޙައް ެ
ކޓަށް އެކަށީގެންވާ ޖާގައެއް ހޯދުމަށް އެދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި ދެންނެވުމުން
ވީފަރާތުން ޯ
ކޓު ހިންގަމުންދިޔަ ބަޔާއިގުޅިފައިވާ ތިންބުރި ޢިމާރާތުގެ މެދުބައިގައިވާ ކޮންފަރެންސް ހޯލެއް
މުލީއާގެއިން ޯ
ނ
ވަނީ ދެއްވާފައެވެ .މިކޮންފަރެންސް ހޯލް ދެއްވުމުން މިބަޔަށް ކޯޓުތެރެއިން ވަދެވޭގޮތަށް ދޮރެއްކަނޑައި އެހެ ް
ބއިގެ ބޭނުން ފަނޑިޔާރުންގެ އެކިއެކި
ދިމަދިމާއިން އެބަޔަށް ވަދެވޭގޮތަށް ހުރި ދޮރުތަށް ބަންދުކޮށް އެ ަ
ކރަން ފެށުނެވެ.
ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް ު
ޓގެ މަސައްކަތް  2008ސެޕްޓެމްބަރު  21ވަނަ ދުވަހު ފެށިއިރު ކޯޓު ޢިމާރާތެއް
ސުޕްރީމް ކޯ ު
ލިބިފައިވިނަމަވެސް ،ކޯޓުގެ ސެކްޝަންތައް ވަކިވާނެހެން ޕާޓިޝަންޖަހާ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ގޮނޑި މޭޒު
ނ
ބން ވަރަށް ބޮޑު ދަތިތަކަކާ ،މުވައްޒަފުންނަށް ވަ ީ
އަދި މިނޫންވެސް ވަޞީލަތްތައް ނެތުމުގެ ސަބަ ު
ކުރިމަތިވެފައެވެ.
އަދި

ޝަރީޢަތަށް

ޙާޟިރުކުރެވޭ

މހުން
ީ

ޝަރީޢަތުގެ

މަޖިލީހަށް

ވެއްދުމުގެ

ނ
ކުރި ް

ކޓުގެ
ހންނާއި ދަޢުވާ ރައްދުވާ މީހުން ޯ
މ ު
މަޑުކޮށްލަން ލިބިފައިވާ ޖާގައެއް ނެތުމާއެކު ،ދަޢުވާ ލިބޭ ީ
ރިސެޕްޝަން އޭރިއާގައި ބައިތިއްބަންޖެހުމުން ،ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުގެ ޝަކުވާތައް ރައްދުވެފައިވެއެވެ.
ވ
ރ ާ
ހންނާއި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ޙާޟީ ު
ޚާއްސަކޮށް ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ޙާޟިރުކުރެވޭ މީ ު
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އ
މ ސުޕްރީމް ކޯޓުންވެސް އެކަމާ ހިތްހަމަޖެހުނުކަމެ ް
ޤާނޫނީ ވަކީލުން އެއްތަނެއްގައި ބައިތިއްބަންޖެހުނުކަ ީ
ނޫނެވެ.
އަދި

މިކަން

ޙައްލުކޮށް

ސުޕްރީމް

ކޯޓަށް

އެކަށީގެންވާ

ޢިމާރާތެއް

ނުވަތަ

ޖާގައެއް

ކޓުން ދިޔައީ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ .ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް
ހޯދުމަށްޓަކައި ސުޕްރީމް ޯ
ކޯޓު ހިގަމުންދިޔަ ޢިމާރާތްކަމުގައިވާ ހ.މުލިއާގެއިން މ .ތީމުގެ )ކުރީގެ ރިޔާސީ ގަނޑުވަރު( އަށް
ކޓު ހިންގުން ބަދަލުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ހަމަޖެއްސެވިއެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ޯ
ޓ ހިންގުން ކުރީގެ ރިޔާސީ
އަދި  2009ޖޫން  28ވީ އާދީއްތަދުވަހުން ފެށިގެން ސުޕްރީމް ކޯ ު
ގަނޑުވަރުކަމުގައިވާ ތީމުގެއަށް ރަސްމީކޮށް ބަދަލުކުރެވުނެވެ .ތީމުގޭގައި ކޯޓަށް އެކި ބޭނުންތަކުގައި އަންނަ
މީހުން ވަނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ

ގ
އޯކިޑުމަގުގެ ހުޅަނގަށް ހުންނަ ދޮރާށިން )ކުޑަގޭޓުން( ނެވެ .މިބަދަލު ެ

ސޕްރީމް ކޯޓުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ޙައްލުވެ ޢާންމުންނަށް ފެންވަރު ރަގަޅު ޚިދްމަތެއް ދިނުމަށް
ު
ސަބަބުން
މަގުފަހިވެގެންދިޔައެވެ .މިގޮތުންސުޕްރީމް ކޯޓު މުލިއާގޭގައި ހިންގިއިރު،ޝަރީޢަތް އަޑުއެހެމަށް ވަޑައިގަންނަވާ
ބޭފުޅުންނާއި މައްސަލައިގެ ދަޢުވާކުރާފަރާތާއި ދަޢުވާރައްދުވާފަރާތް ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ ކުރިން އެއްތަނެއްގައި
ބޭތިއްބިނަމަވެސް ،ތީމުގެއަށް ބަދަލުވުމާއި ގުޅިގެން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ވެއްދުމުގެ ކުރިން ،މައްސަލައިގެ
ދަޢުވާކުރާފަރާތާއި ދަޢުވާރައްދުވާފަރާތް އަދި ޝަރީޢަތް އަޑުއެހުމަށް އަންނަ މީހުން ވަކިން ބޭތިއްބުމުގެ
އިންތިޒާމްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.
ގ(
ތން )ތީމު ެ
ފއިވާ ަ
ހ ަ
ގން ހަމަޖެ ި
ނގުން  28ޖޫން  2009ން ފެށި ެ
ޓ ހި ް
ސުޕްރީމް ކޯ ު
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ސުޕްރީމް ކޯޓު އުފެއްދުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ އޮފީސް ފަރުނީޗަރ ފަދަ އެކި ވަޞީލަތްތައް ހަމަޖެއްސުން:
ޓ ހިންގުމަށްޓަކައި ދިވެހި
ޓ އުފެއްދެވުމާއެކު ،މުލީއާގެއިން ބައެއް ސުޕްރީމް ކޯ ު
ސުޕްރީމް ކޯ ު
ދައުލަތުން ދެއްވިއެވެ .ނަމަވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ބޭނުންވާ ކޮމްޕިއުޓަރ އާއި ގޮނޑިމޭޒު ފަދަ ތަކެތި
ބނުންވާ މިފަދަ ތަކެތީގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސަވައިދެއްވީ
ހަމަޖެހިފައިނުވުމާއެކު ،ވަގުތީގޮތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ޭ
ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ސަރވިސަސްއާއި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންނެވެ .މިގޮތުން ޖުޑީޝަލް
ޕރިންޓަރާއި  15ގޮޑި އަދި  12މޭޒު ވަގުތީ ގޮތުން
ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން  03ކޮމްޕިއުޓަރާއި ް 04
ރއި ލިޔެކިއުމަށް
ދެއްވާފައިވެއެވެ .އަދި ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ސަރވިސަސްއިން  07ކޮމްޕިއުޓަ ާ
ބޭނުންވާ ތަކެތި ފޯރުކޮށްދީފައިވެއެވެ .އަދި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގެ އަޑުއެހުމަށް އަންނަ މީހުން ބައިތިއްބުމަށް
ނ
ކުރިން ނަސަންދުރަ ޕެލަސް ހޮޓަލުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ  75ގޮނޑި ވަގުތީގޮތުން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ ް
ދެއްވާފައި ވެއެވެ.
ގއި އިޢުލާނުކޮށް
ޓށް ބޭނުންވާ ބައެއް ތަކެތި ހޯދުމަށް  2009ނޮވެމްބަރ ަ 06
ސުޕްރީމް ކޯ ަ
 07ލެޕްޓޮޕްއާއި 01 ،ފޮޓޯކޮޕީމެޝިނާއި 01 ،ޕީ.އޭ.ބީ.އެކްސް .ސިސްޓަމް ހޯދުނެވެ.
ޓގެ ބަޖެޓުން އިޢުލާންކޮށްގެން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި
ސުޕްރީމް ކޯ ު
ލިބުމާއި

ގުޅިގެން

ޖުޑީޝަލް

ސަރވިސް

ކޮމިޝަނާއި

އަދި

ޑިޕާޓްމަންޓް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ފޮނުވައިދެއްވި ތަކެތި އަނބުރައި އެފަރާތާއި ޙަވާލުކުރެވުނެވެ.
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އޮފް

ޖުޑީޝަލް

އިންސާނީ ވަޞީލަތްތައް
ކޓުގެ
ރ  18ވަނަ ދުވަހު އުފެއްދެވިއިރު ސުޕްރީމް ޯ
ކޓު  2008ސެޕްޓެމްބަ ު
ސުޕްރީމް ޯ
ފަނޑިޔާރުން ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ކޯޓަށް ލައްވާފައެއް ނުވެއެވެ .އަދި ސުޕްރީމް ކޯޓަށް
ކބެހޭ އެއްވެސް ޕްލޭނެއްވެސް އެކުލަވާލެވިފައެއް ނުވެއެވެ.
ބޭނުންވާނެކަމަށް ލަފާކުރާ އިންސާނީ ވަޞީލަތްތަ ާ
ސޕްޓެމްބަރު  18ވަނަ ދުވަހު ކޯޓު އުފެއްދެވުމާ ގުޅިގެން އެކޯޓުގައި ވަގުތީ ގޮތުން
އެހެންނަމަވެސް ެ 2008
މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި،

ޖުޑީޝަލް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް

ސަރވިސަސްއިންނާއި

ކޯޓުތަކުން

ވަގުތީ

މުވައްޒަފުންތަކެއް ނެގުނެވެ.
މިގޮތުން ދޫކުރެވުނު މުވައްޒަފުންނަކީ:
 -1ޣާނިޔާ ޢަބްދުލް ޣަފޫރު އ.ލީގަލް އޮފިސަރ ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ސަރވިސަސް
 -2މުހައްމަދު ސަޢީދު ޑިރެކްޓަރ ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ސަރވިސަސް
 -3ޢާއިޝަތު ރިޒްނާ ރަޖިސްޓްރާރ މަދަނީ ކޯޓު
 -4މޫސާ ނަޞީރު ސީނިއަރ ސެކްރެޓަރީ ގްރޭޑް  3ޖިނާއީ ކޯޓު
 -5ޝަމީމާ މުހައްމަދު ސީނިއަރ ސެކްރެޓަރީ ގްރޭޑް  3މަދަނީ ކޯޓު
ޝމް ކޯޓު އޮފިސަރ ގްރޭޑް  2މަދަނީ ކޯޓު
 -6އަޙުމަދު ހާ ި
 -7އަޙުމަދު ޢަބްދުﷲ ކޯޓު އޮފިސަރ ގްރޭޑް  2މަދަނީ ކޯޓު
 -8އަޙުމަދު ސަޢީދު ކޯޓު އޮފިސަރ ގްރޭޑް  1ޖިނާއީ ކޯޓު
ޓ
މހައްމަދު ސްޓެޓިސްޓިކަލް އޮފިސަރ )ޓ( ޢާއިލާއާބެހޭ ކޯ ު
 -9ބުޝްރާ ު
ހަމައެއާއެކު

ކޯޓަށް

ބޭނުންވާނެކަމަށް

ލަފާކުރާ

އިންސާނީ

ވަޞީލަތްތަކާބެހޭ

ޕްލޭނެއް

އެކުލަވާލެވުނެވެ .މިޕްލޭނުގައި ގާތްގަނޑައަކަށް ކޯޓަށް  42މުވައްޒަފުން ބޭނުންވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިވެއެވެ.
ކމަށް ލަފާކޮށްފައިވާ
ނަމަވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޢިމާރާތެއްގެ ގޮތުގައި މުލީއާގެ ހަމަޖެއްސިއިރު ކޯޓަށް ބޭނުންވާ ަ
މުވައްޒަފުންނަށް ލިބުނު ޖާގައިގައި ނުތިބެވޭނެކަމަށް ސުޕްރީމް
ކރެވުނެވެ.
ގާތްގަނޑަކަށް ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށް ތިރި ު

30

ގ
ކޓަށް ފެނުމުން މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދު އޭ ެ
ޯ

މސައްކަތް ފެށިއިރު ކޯޓުގައި މަސައްކަތްކުރަމުން އައިސްފައިވަނީ 09
މިހެންކަމުން ،ކޯޓުގެ ަ
މުވައްޒަފުންނެވެ.
އެއީ ކޭސް މެނޭޖްމަންޓުގެ ބައިގައި  5މުވައްޒަފުން ،ލީގަލް ރިސަރޗް އެންޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ ބައިގައި 2
މުވައްޒަފުން އަދި އިދާރީބައިގައި  02މުވައްޒަފުންނެވެ.
އަދި

ކޯޓުގެ

ރަޖިސްޓްރީ

ހަމަޖެހުނުއިރު،

ސުޕްރީމް

ކޯޓުގެ

ރަޖިސްޓްރީގައި

އިދާރީ

މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި ހިމެނިފައިވަނީ  33މުވައްޒަފުންނެވެ .މީގެ ތެރެއިން ވަޒީފާއަށް މީހުން ލައްވާފައިވަނީ
 23މަޤާމަށެވެ .އަދި ހުސް މަޤާމުތަކުގެ ޢަދަދަކީ  10އެވެ.
ގ ޕްލޭން
 2008ވަނަ އަހަރު ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެކުލަވާލާފައިވާ އިންސާނީ ވަޞީލަތްތަކު ެ
ދ
ޢަދަ ު

 2008އަށް ބޭނުންވާ

ބޭނުންވާ ޢަދަދު

ޗީފް ރަޖިސްޓްރާރ

1

0

ސީނިއަރ ރަޖިސްޓްރާރ

2

0

ކޯޓު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ

1

0

އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ

2

0

ކޯޓު ކްލާކުން

1

0

ލައިބްރޭރިއަން

1

0

ސީނިއަރ މެއިންޓަނަންސް އޮފިސަރ

1

0

ސީނިއަރ ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމަރ

0

1

އެސިސްޓަންޓް ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން

1

0

ސީނިއަރ ސެކްރެޓަރީ

6

0

ކޭސް ރިޕޯޓަރ

1

0

ސީނިއަރ ކޭސް ރިޕޯޓަރ

1

0

ސެކްރެޓަރީ

8

0

އެސިސްޓަންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ

2

0

އެސިސްޓަންޓް ސްޓެޓިސްޓިކަލް އޮފިސަރ

1

0

ރިސާރޗް އޮފިސަރ

1

2

31

މުސްތަޤުބަލަށް

މަޤާމު

ކޯޓު އިންޓަރޕްރިޓަރ

1

2

މީޑިއަރ އޮފިސަރ ޓްރޭނީ

1

0

ސީނިއަރ އެކައުންޓް އޮފިސަރ

1

0

އެސިސްޓަންޓް އެކައުންޓް އޮފިސަރ

1

0

އެސިސްޓަންޓް ކޭޝިއަރ

1

0

މަސައްކަތު

2

0

ޕިއޯން

2

0

ޖުމްލަ މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދު

39

5

 2008ވަނަ އަހަރު ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރީ
ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްޞީލު
1

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު

01

2

ފަނޑިޔާރުން

04

3

ޗީފް ރަޖިސްޓްރާރ

01

4

ސީނިޔަރ ރަޖިސްޓްރާރ

02

5

ކޯޓު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ

01

6

ޑިޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ

01

7

އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ

04

8

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

02

9

ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން

02

10

އެސިސްޓެންޓް މީޑިޔާ އޮފިސަރ

01

11

ކޭސް ރިޕޯރޓަރ

01

12

ކޯޓު އޮފިސަރ

04

13

ސެކްރެޓަރީ

07

14

މެއިންޓަނަންސް އޮފިސަރ

01

15

ޑްރައިވަރ

02

16

ޕިޔޯން

02

17

މަސައްކަތު

02

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނާއެކު ޖުމްލަ މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދު

32

38

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިންސާނީ ވަޞީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރުން:
ކޓަކީ ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމްކުރުމުގެ އެންމެ އިސް ފަރާތްކަމުން ،އެފަރާތުގެ
ސުޕްރީމް ޯ
މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާތައް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަދާކުރުމަށްޓަކައި ،އިތުރު މުވައްޒަފުން ބޭނުންވާކަން
ޑިޕާޓްމަންޓް

އޮފް

ޖުޑީޝަލް

ސަމާލުކަމަށް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުގެ

އިދާރީ

ގެނައުމަށްޓަކައި ،ކޯޓުގެ

މުވައްޒަފުންގެ ދަފްތަރު މުރާޖަޢާކޮށް ކޯޓުން އައު ދަފްތަރެއް އެކި މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ހަމަޖައްސަން ބޭނުންވާ
ސެކްޝަން ނުވަތަ ޑިޕާޓްމަންޓްތައް އެނގޭ ގޮތަށް  2009ވަނަ އަހަރު ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް

ހުށަހެޅުނެވެ.

މި

ދަފްތަރުގައި

އެންމެ

ފުރަތަމަ

އެކުލަވާލެވުނު

އިންސާނީ

ކރިއަށް އޮތް  5އަހަރަށް
ވަޞީލަތްތަކުގެ ޕްލޭނާ ގާތްކުރާ ވަރަށް މުވައްޒަފުން ބޭނުންވާކަމަށް ކަނޑައަޅާު ،
އަމާޒުކޮށް ،އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކޯޓު އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް ހިންގުމަށް  45މުވައްޒަފުން ކޯޓުގައި
ރގައިއެވަނީއެވެ.
މށް ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ .މިހުށަހެޅުމުގެ ތަފްޞީލު ތި ީ
ތިބެންޖެހޭކަ ަ
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މުރާޖަޢާކުރެވުނު މުވައްޒަފުންގެ ދަފްތަރުގެ ތަފްޞީލު:
ށޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ކޓުގެ އިދާރީ އަދި ޝަރުޢީ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމަ ް
ސުޕްރީމް ޯ
މއި ދެ
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ ދަށުން ހުންނަވާނީ ޗީފް ރަޖިސްޓްރާރއެވެ .އަދި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ަ
ޑިޕާޓްމަންޓްކަމަށްވާ ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ޑިޕާޓްމަންޓާއި ލީގަލް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މަސައްކަތް އެންމެ އިސްކޮށް
ބަލާ ސުޕަވައިޒްވެސް ކުރާނީ ޗީފް ރަޖިސްޓްރާރއެވެ.
ނ
ޔރު ް
ފަނޑި ާ

ޓ
މން ް
ޑޕާޓް ަ
ޓވް ި
މނިސްޓްރޭ ި
އެޑް ި

ރ
ޔ ު
މ ފަނޑި ާ
އއްތަ ަ
ޖގެ ު
ރއް ޭ
ވހި ާ
ދި ެ
ޖސްޓްރާރ
ޗީފް ރަ ި

ނޓް
މ ް
ޑޕާޓް ަ
ލީގަލް ި

އަދި

ޗީފް

ގ
ރަޖިސްޓްރާރ ެ

ދަށުން

އިދާރީ

ހއި
އެންމެ ަ

ކަންތައްތައް

ބަލަހައްޓާނީ

ޓ
ކޯ ު

ވ ލީގަލް ރިސަރޗް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓާއި ،
ކޝަންކަމުގައި ާ
ގލް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މައި ދެސެ ް
ރޓަރއެވެ .ލީ ަ
އެޑްމިނިސްޓް ޭ
ގ
ނއަރ ރަޖިސްޓްރާރއެއް ޗީފް ރަޖިސްޓްރާރ ެ
މއިން ކޮންމެ ބައެއްގައި ސީ ި
މންޓުގެ ބައި ބެލެހެއްޓުމަށް ި
ކޭސް މެނޭޖް ަ
އ
ފއެ ް
މހާތަނަށް ޢައްޔަންކުރެވި ަ
އދި ި
ވސް މީހަކު ަ
މޤާމަށް އެއް ެ
ޖސްޓްރާރގެ ަ
ވސް ޗީފް ރަ ި
ދަށުން ހުންނާނެއެވެ .ނަމަ ެ
ނުވެއެވެ.
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ލީގަލް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މަޤާމުތައް:

ލީގަލް ޑިޕާޓްމަންޓް

މީޑިއާއާބެހޭ ބައި

ލީގަލް ރިސަރޗް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް

)ސީނިއަރ ރަޖިސްޓްރާރ(

)ސީނިއަރ ރަޖިސްޓްރާރ(

ޗ އަދި
ރިސަރ ް
ގ ޚިދުމަތް
ލައިބްރަރީ ެ

ތަރުޖަމާނުންގެ
ތ
ޚިދުމަ ް
ކޯޓު
އިންޓަޕްރިޓަރ

ސ.މީޑިއާ
އޮފިސަރ
އ.މީޑިއާ
އޮފިސަރ

ކޭސް
ރިޕޯޓްތަކާބެހޭ
ލީގަލް
އޮފިސަރ

ކޯޓު
އިންޓަޕްރިޓަރ

އެސިސްޓަންޓް
ރަޖިސްޓްރާރ
ޕޫލް

ކޭސް ރިޕޯޓަރ

ބެއިލިފް

ކޭސް ރިޕޯޓަރ
ސެކްރެޓަރީ

ކޭސް ރިޕޯޓަރ
ސެކްރެޓަރީ

ސެކްރެޓަރީ
ކޯޓު އޮފިސަރ

ސ.ރިސަރޗް އޮފިސަރ
އ.ރިސަރޗް
އޮފިސަރ

ކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރުމާއި،
އަމުރުތަކާބެހޭ

ކޯ ު
ޓ
އޮފިސަރ

ރިސަރޗް
އޮފިސަރ ޓްރޭނީ
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ކޯ ު
ޓ
އޮފިސަރ

ކޯ ު
ޓ
އޮފިސަރ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ޑިޕާޓްމަންޓް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މަޤާމުތައް:

)ކޯޓު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ(
ކޯޓު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ
ބިއުރޯ

އައި.ޓީ

އ.ޑިރެކްޓަރ

ސ.ކޮމްޕިއުޓަރ
ޕްރޮގްރާމަރ

ލޮޖިސްޓިކަލް ސަޕޯޓް

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ

ފައިސާއާބެހޭ

ސ.ބަޖެޓް އޮފިސަރ

ހިއުމަންރިސޯސްއާބެހޭ

ސ.ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖަރ

ސެކްރެޓަރީ

އ.ކޮމްޕިއުޓަރ
ޓެކްނީޝަން

އ.މެއިންޓަނަންސް އޮފިސަރ

އެކައުންޓް އޮފިސަރ

ހިއުމަން ރިސޯސް
އޮފިސަރ )ޓ(

އ.ސެކްރެޓަރީ

ކޮމްޕިއުޓަރ
ޓެކްނީޝަން )ޓ(

މަސައްކަތު

އ.ބަޖެޓް އޮފިސަރ

އ.ހިއުމަން ރިސޯސް
އޮފިސަރ

މަސައްކަތު

ކޭޝިއަރ

ސެކްރެޓަރީ

ޑްރައިވަރ

ޑްރައިވަރ

ޕިއޯން

ޕިއޯން
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ތަމްރީނުތައް
ކޭސް މެނޭޖްމަންޓާއި ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ދާއިރާ:
ކޮމަންވެލްތުގެ

އެހީއެއްގެ

ދަށުން،

ލަންޑަންގެ

ރިޕާ

އިންޓަރނޭޝަނަލް

ޓްރެއިނިންގ

އ
ސެންޓަރުން  2009ޖޫން  08އިން  2009ޖޫން  12އަށް ހިންގާފައިވާ ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮގްރާމުގަ ި
ނ
ރ ް
އވެ ި
ރނިންގގެ ބަ ި
ޓ ޭ
މންޓް ް
ކޭސް މެނޭޖް ަ

ކރެވުނެވެ .މިޕްރޮގްރާމަކީ ކޭސް
ކޓުގެ ފަނޑިޔާރަކާއި ،ސީނިއަރ ރަޖިސްޓްރާރއަކު ބައިވެރި ު
ސުޕްރީމް ޯ
ބހޭގޮތުން ޚިޔާލު ބަދަލުކުރުމާއި ،އަދި ފަހުގެ ކޭސް
މެނޭޖްމަންޓްގެ ދާއިރާއަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކާ ެ
މެނޭޖްމަންޓް

ޓެކްނީކްތައް

ކށްގެން
ބޭނުން ޮ

ކޯޓުތަކަށް

ހުށަހެޅޭ

މައްސަލަތައް

ހަލުވިކުރެވޭނެ

ގޮތްތައް

ޕރޮގްރާމެކެވެ .މީގެ އިތުރުން މަދު ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން އެންމެ
ދެނެގަތުމަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގުނު ް
އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގިނަގުނަ ގޮތްތަކާމެދުވެސް މި
ޕްރޮގްރާމްގައި އަލި އަޅުވާލެވިފައިވެއެވެ.
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ހ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ސުޕްރީމް
ކޒުން ހިންގާފައިވާ ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނާބެ ޭ
ހަމަ މިމަރު ަ
ކށް ތަމްރީންކޮށްފައެވެ .ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ކޯޓުގެ ސީނިއަރ ރަޖިސްޓްރާރއަކު ވަނީ ބައިވެރި ޮ
ޕްރޮގްރާމްގައި އަލިއަޅުވާލާފައިވާ މައިގަނޑު ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި އެންމެފަހުގެ ޖިނާއީ އަދި މަދަނީ
އިޖުރާއާތުތައް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތާއި އެދާއިރާތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ،ކޯޓު ހިންގުމުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ
ތަފާތު ވަޞީލަތްތަކާއި ކޯޓުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރެވިދާނެ ގޮތްތައް ހިމެނެއެވެ.
ސެކްރެޓަރީންނަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނު:
އައި.ބީ.އެސް.ގެ

ފަރާތުން

ހިންގަމުންދާ

03

މަސްދުވަހުގެ

މުއްދަތުގެ

ސެކްރެޓަރީން

މ
ހގައި ސުޕްރީ ް
ތަމްރީނުކުރާ ކޯހެއްކަމަށްވާ ،ސަރޓިފިކެޓް  1އިން ޕްރޮފެޝަނަލް އޮފީސް ސެކްރެޓަރީ ކޯ ު
ރންގެ
ޓ ީ
ކރެ ަ
ކޯޓުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރެއް ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ .މީގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ބޭނުމަކީ ސެ ް
ފެންވަރު މަތިކުރުމާއި ،ކޯޓުގެ ޓެކްނިކަލް މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ވަގުތުތައް ފަންނީ މަސައްކަތްތަކަށް
ހުސްކުރުމެވެ.
ދިވެހި ބަހަށް އަހުލުވެރިކުރުން:
ކކީ ދިވެހި
ބހުގެ ފެންވަރު މަތިކޮށް ،ކޯޓުގެ ލިޔުންތަ ަ
ޓގެ މުވައްޒަފުންގެ ދިވެހި ަ
ސުޕްރީމް ކޯ ު
ކށް ހެދުމަށްޓަކައި ޓޭލަރ މޭޑް ޕްރޮގްރާމެއް
ބަހުގެ ގޮތުން ފުރިހަމަ ،ބަހުގެ ޤަވާޢިދުތަކަށް ފެތޭ ލިޔުންތަކަ ަ
ހިންގުމަށްޓަކައި ،މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  2009ޖުލައި  16ވަނަ ދުވަހު ވަނީ އިޢުލާނެއް
ކުރެވިފައެވެ .އަދި މިއިޢުލާނާ ގުޅިގެން  03ފަރާތަކުން ވަނީ މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާކަމަށް ހުށަހަޅާފައެވެ.
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންގެ ދިވެހިބަހުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފެއްޓުމަށް ރާވާފައިވަނީ 2009
މހުގައެވެ.
ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ ަ
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ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ބޭނުންވާ ޒަމާނީ ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމްކުރުން:
އިންޓަރނެޓް:
ކ
ޓ ީ
ކޓު އުފެދިގެން އެންމެ ފުރަތަމަ ކޯޓުގެ މަސައްކަތްތައް ފަށައިގަތް އިރު ކޯ ަ
ސުޕްރީމް ޯ
އިންޓަރނެޓް ގެ ވަޞީލަތް ހަމަޖެހިފައިވާތަނަކަށް ނުވުމާއެކު ،ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ފަނޑިޔާރުން ބޭނުންވާ
ބޑު އިސްކަމެއް ދިން އެއްކަމަކީ
މުހިއްމު މަޢުލޫމާތުތައް ހޯދުމަށް ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވަމުން ދިޔުމާއެކު ،އެންމެ ޮ
ކޯޓުގެ އިންޓަރނެޓް ގެ ޚިދުމަތް އަވަސް ފުރުޞަތެއްގައި ކޯޓަށް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.
އަދި ކޯޓަށް އެހިނދުން އެހިނދަށް އިންޓަރނެޓް ގެ ޒަރިއްޔާއިން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތުތައް
ޝނެއް
ހޯދޭނެ އިންތިޒާމެއް ވަގުތީ ގޮތުން ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ކޯޓުގެ އެއް ކޮމްޕިއުޓަރުން ޑައިލް އަޕް ކަނެކް ަ
ކޝަނުން މުހިއްމު މަޢުލޫމާތުތައް ހޯދޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުނެވެ .އަދި ދާއިމީ ސިފައެއްގައި
ހަދައި އެކަނެ ް
ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށާއި ފަނޑިޔާރުންނަށް މިޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތް  2009ވަނަ
އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކާމިޔާބުވެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް އެޚިދުމަތް ލިބޭނެ އިންތިޒާމުވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ.
ނެޓްވޯކް:
ކޓު އުފެދުމާއެކު ،ވަގުތީ ގޮތުން ކޯޓުގައި ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ކޮމްޕިއުޓަރ
ސުޕްރީމް ޯ
ނމު
ސިސްޓަމްތައް ލިބުނުކަމުގައިވިޔަސް މުލީއާގޭގެ ޢިމާރާތުގައި ނެޓްވޯކް ކޭބަލް އެޅިފައިނުވުމާއެކު ،މުހި ް
ކރިމަތިވެފައިވެއެވެ.
މއި ،މަސައްކަތްތައް އެންމެ އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ކުރުމަށް ދަތިތަކާ ު
ފައިލްތައް ޝެއަރކުރު ާ
މިގޮތުން

ކޯޓުގެ

ބަޔާންތަކާއި

ރިޕޯޓުތަކާއި

އަދި

މިނޫންވެސް

ލިޔުންތައް

ޓައިޕްކުރުމަށްފަހު،

މންގެންދިޔައީ ވަކި ކޮމްޕިއުޓަރަކުންނެވެ .އަދި ބައެއް ފަހަރު ކޯޓުގައި އެންޓި ވައިރަސް
ޕްރިންޓްކުރަ ު
ރ ޕްރޮގްރާމްތައް
ސޮފްޓްވެއަރ ނެތުމުންނާއި އަދި އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދުމަތް ނެތުމުން ކޮމްޕިއުޓަރތަކުގައި ހު ި
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އަޕްޑޭޓް ނުކުރެވިފައިވާތީ ،ބައެއް މުހިންމު ލިޔުންތައް ކޮރަޕްޓްވެ ފައިލްތައް ޑެމޭޖްވުމުން އަލުން އެތަކެތިލިޔެ
ނޖެހުނެވެ.
ތައްޔާރުކުރަ ް
މިހެންކަމުން ކޯޓު އުފެދުމާއެކު ކޯޓުގެ ނެޓްވޯކު އެޅުމާއި ސަރވަރއެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް
ފެއްޓުނެވެ .އަދި 2008 ،ޑިސެމަބަރ މަހުގެ ތެރޭގައި

ކބަލްތައް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް
ކޯޓުގެ ނެޓްވޯކް ޭ

ފެށުނެވެ .މިމަސައްކަތް މުޅިން ނިމުމަކަށް ދިޔައީ ގާތްގަނޑަކަށް  2009ފެބްރުއަރީ ހިސާބުގައެވެ .މި
ކއި،
މަސައްކަތް ނިމުމުން ކޯޓުގެ ސަރވަރއެއް ނެތްނަމަވެސް ވަގުތީ ގޮތުން ފައިލްތައް ޝެއަރކުރުމަށްޓަ ަ
ޕއުޓަރެއްގައިވެސް ޝެއަރިންގ ފޯލްޑަރއެއް ތައްޔާރުކޮށް އެ ފޯލްޑަރގެ ޒަރިއްޔާއިން ފައިލްތައް
މ ި
ކޮންމެ ކޮ ް
ޝެއަރކުރަމުންގޮސް ކޯޓުގެ ސަރވަރއެއް ލިބުމާއެކު ކޯޓުގެ ޝެއަރކުރަމުން އައި ފޯލްޑަރތައް ކެންސަލްކޮށް
ސަރވަރ މެދުވެރިކޮށް ފައިލްތައް ޝެއަރކުރެވޭނެ ސިސްޓަމެއް ޤާއިމްކޮށް ،އަދި ޕްރިންޓަރާއި ސްކޭނަރ އަދި
ޚދުމަތް ސަރވަރ މެދުވެރިކޮށް ފޯރުކޮށްދޭން
މިނޫންވެސް މުހިއްމު ކޮމްޕއުޓަރާ ގުޅުންހުރި ވަޞީލަތްތަކުގެ ި
ފެށުނެވެ.
ޝަރީޢަތް ރެކޯޑްކުރުން:
ސުޕްރީމް
ފަސޭހަކަމާއެކު

ރކޯޑް
ެ

ކޓުގައި
ޯ
ކުރެވި

އެންމެ

ރައްކާކުރެވޭ

ފުރަތަމަ

ދުވަހުން

ޝަރީޢަތްތަކަކަށް

ފެށިގެން

ބޭއްވި

ހެދުމަށްޓަކައި،

ސ
ޝަރީޢަތްތަކަކީވެ ް
ކޯޓުން

ވަރަށް

ބޮޑު

ޝރީޢަތްތައް ރެކޯޑްކުރަމުން އައީ
ަ
އަހައްމިއްޔަތުކަމެއް ދީފައިވެއެވެ .މިގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރެވުނު
ރވޭނެ އިންތިޒާމު
ކޓު ތެރެއިން މިކަންކު ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުން އެޚިދުމަތް ހޯދައިގެންނެވެ .ނަމަވެސް ޯ
ހަމަޖެއްސުމުގެ ގޮތުން  2008ނޮވެމްބަރ  06ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެފަދަ އިންތިޒާމަކާއި ނިޒާމެއް
ކޯޓުގައި ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޯޓުން ފަށާއި  2009ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޯޓުގައި ޝަރީޢަތްތައް
ކ
ފަސޭހަކަމާއެ ު

ރކޯޑްކުރެވޭނެ
ެ

އިންތިޒާމެއް

ވަނީ

ހަމަޖައްސާފައެވެ.

ކޯޓުގައި

ރެކޯރޑިން

ސިސްޓަމް

ކންތައްތައް ހަމަޖައްސައިދިނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ޑކުރުމުގެ އެންމެހައި ަ
ބެހެއްޓެންދެން ޝަރީޢަތްތައް ރެކޯރ ް
ޓކްނިކަލް ބޭފުޅުން ލައްވައި އެތަނުން ކަނޑައެޅުއްވި އުޖޫރައެއް ދީގެންނެވެ.
އަޑުމެދުވެރިކޮށް އެތަނުގެ ެ
ހއި ޝަރީޢަތްތަކަކީ ފަސޭހަކަމާއެކު ކޯޓުގައި ރެކޯޑްކޮށް
މިއަދު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރާ އެންމެ ަ
މަޢުލޫމާތުތައް ބެލެހެއްޓޭ ޝަރީޢަތްތަކެކެވެ.
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ފައިލިންގ ސިސްޓަމް ޤާއިމްކުރުން:
ސުޕްރީމް ކޯޓު އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ޒަރީއާއިން ކުރިއަށްގެންގޮސް މަސައްކަތްތައް
އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ކޯޓުގެ ޑޭޓާތައް ސޭވްކުރުމަށް ފައިލްސާރވަރއެއް
ފަރުމާކުރެވުނެވެ .މިފައިލްސަރވަރ ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ ފުލް ސެކިއުރިޓީއާއެކު އެސެކްޝަނެއްގެ ފޯލްޑަރ ތަކަށް
ކރެވޭ ގޮތަށެވެ.
ފންނަށް ޚާއްސަ ފޯލްޑަރ ތަކަށް އެކްސެސް ު
އެކްސެސް ދިނުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުވައްޒަ ު
މިފޯލްޑަރ ސްޓްރަކްޗަރ ފަރުމާކުރެވިފައިވަނީ ސެކްޝަންތަކުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ސަމާލުކަމެއް ދީގެންނެވެ.
ޕއުޓަރ ޑޮމެއިންއެއްގެ ތެރެއިން އެކްސެސް
އަދި މީގެ އިތުރަށް ޑޮމެއިން ކޮންޓްރޯލަރއެއް ތަޢާރަފްކޮށް ކޮން ި
ތ
ގން ނެޓްވޯރކް ތެރެއަށް ވަދެވޭ ގޮ ް
ވެވޭގޮތަށް ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ވަކި ޔޫސާ ނޭމަކާއި ޕާސްވޯޑެއް ޖަހައި ެ
ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ .މިގޮތަށް ދެވިފައިވާ ޕާސްވޯޑަކީ އެމުވައްޒަފަކު އަމިއްލައަށް ބަދަލުކުރަން ބޭނުންނަމަ
އޓަރ ތަކުގައި
ހރިހާ ކޮންޕި ު
ބަދަލުކުރެވޭ ގޮތަށް އޮންނަ ޕާސްވޯޑެކެވެ .ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ބޭނުންކުރާ ު
ސޭވްކުރެވިފައިވާ ޑޭޓާ ވައިރަސް އިން ސަލާމަތް ކުރުމަށްޓަކައި އެންޓި ވައިރަސް ސޮފްޓް ވެއަރ ހޯދައި
ސިސްޓަމް ތަކަށް ވަނީ އިންސްޓޯލްކުރެވިފައެވެ .އިންޓަރނަލް ކޮމިއުނިކޭޝަން ވަރުގަދަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އެއް
މުވައްޒަފަކު އަނެއް މުވައްޒަފަކަށް ދޭންބޭނުންވާ މުހިއްމު މެސެޖުތައް ދިނުމަށް ޙާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ
ސޮފްޓްވެއަރއެއްވެސް ވަނީ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައެވެ .މިސޮފްޓްވެއަރ
ކއެކު
ބޭނުންކޮށްގެން މުވައްޒަފުންނަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ބައެއް ލިޔުންތައް ހަލުވިކަމާއެކު ޑެސްކްޓޮޕް މެސެޖަ ާ
ނޖެހޭ ލިޔުންތައް މަދުކުރެވި ލިޔެކިއުމަށް
އެޓޭޗްކޮށް ފޮނުވާލެވެއެވެ .މިކަމުގެ ސަބަބުން ކޯޓުން ޕްރިންޓްކުރަ ް
ބޭނުންކުރާ ސްޓްޝަނަރީ އިޤްތިޞާދުކުރެވިގެންދިޔައެވެ.
މީގެ

އިތުރުން

ކޯޓުގެ

މަސައްކަތްތަކާއި

އަދި

ކޯޓުން

ދޭ

ތއް
ޚިދުމަތް ަ

ކ
ހަލުވިކަމާއެ ު

ގ ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެން ޒަމާނަށް ފެތޭގޮތަށް ކޯޓު ތަރައްޤީކުރުމަށް އަމާޒުކޮށްގެން
ހ ެ
ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ،ފަ ު
މސައްކަތްތަކެއް
ކޯޓުގެ އައި.ޓީ .ސެކްޝަނާއި ލީގަލް ރިސަރޗް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަން ގުޅިގެން ގިނަ ަ
ކޓް
މންޓް ،ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް އަދި ޕްރޮޖެ ް
ސސް މެނޭޖް ަ
މގެ ތެރޭގައި ހިއުމަން ރި ޯ
ވީ .
ކުރުމަށް ރޭވިފައިވެއެ ެ
ކރުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ
އ ޤާއިމް ު
ސޓަމެ ް
މެނޭޖްމަންޓް ސޮފްޓް ވެއަރއަކާއި ،އިލެކްޓްރޯނިކް ފައިލިންގ ސި ް
ފަށާފައެވެ.
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ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ކޯޓާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފަސޭހަކަމާއެކު ފޯރުކޮށްދިނުން
ވެބް ސައިޓެއް ޤާއިމްކުރުން:
ޓގެ މަސައްކަތްތަކާއި ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާއި މިނޫންވެސް ޢާއްމުންނަށް
ސުޕްރީމް ކޯ ު
މުހިއްމުވާނެ
މަޢުލޫމާތެއް

ފެންނަ

ކަމަށް

މއެކު
ފަސޭހަކަ ާ

ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި،
އުފެދުމާއެކު،

ޢާއްމުންނަށް

ސުޕްރީމް

ގ
ކޯޓު ެ

ވެބް

ހ
ރ ާ
ހު ި
ޓ
ކޯ ު
ސައިޓެއް

މސައްކަތްވަނީ ފަށާފައެވެ.
ތަޢާރަފްކުރުމުގެ ަ
ކޯޓުގެ ވެބް ސައިޓުގައި ހިމަނަންޖެހޭ ބައިތައް
ކަނޑައެޅުމުގައި،

ލގައި
ފ ާ
މގެ ޙަ ް
ތތާޙުކުރު ު
ފ ި
ސއިޓް އި ް
ބ ަ
ޓގެ ވެ ް
ސުޕްރީމް ކޯ ު
ށ
ކވަނިކޮ ް
ހކަފުޅު ދައް ަ
ރ ވާ ަ
ޔ ު
ޑ ާ
އތަމަ ފަނ ި
އު ް

އެހެން

ގ
ޤައުމުތަކު ެ

ކޯޓުތަކުގެ ވެބްސައިޓުތައް ހުންނަ ގޮތްބަލާ

ވެބް ސައިޓު އެކުލަވާލުމުގައި މިންގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި ބަލާފައިވާނެއެވެ .ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ވެބް ސައިޓު
ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާޙްކޮށްފައިވަނީ  16އެޕްރީލް  2009ވަނަ ދުވަހުއެވެ.
ހ
ބ ޭ
ޓ ެ
މިވެބްސައިޓުގައި ،ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ތާވަލާއި ،ކޯޓުގެ ޤަވާޢިދުތަކާއި ،ކޯ ާ
މުހިއްމު

ޚބަރުތަކުގެ
ަ

އިތުރުން

ޢާއްމުންނަށް

މުހިއްމުވާނެކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ ގިނަގުނަ މަޢުލޫމާތުތައް
ދުވަހުން

ދުވަހަށް

ދަނީ

ކޯޓުގެ

ވެބްސައިޓުގައި

ޝާއިޢުކުރަމުންނެވެ .މީގެ އިތުރުން ކޯޓުން ނިންމާ
ފތުރާ
ޚބަރު ަ
ހ މަޢުލޫމާތު ަ
މުހިއްމު މައްސަލަތަކާބެ ޭ
ވަޞީލަތްތަކަށް

ފޯރުކޮށްދީ،

އެމަޢުލޫމާތު

ފުޅާ

ދާއިރާއެއްގައި ޢާއްމުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ކޯޓުން
މކެވެ .ހަމައެހެންމެ ކޯޓުގެ
ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެއްދޭ ކަ ެ

އއި.ޓީ
ޓގެ ަ
އ ކޯ ު
ފ ް
ތޢާރަ ެ
ޓގެ ަ
ސުޕްރީމް ކޯ ު
ށ
ދނިކޮ ް
ނނަށް ެ
ޟރީ ް
ޙ ި
ނޓުން ާ
ޑިޕާޓްމަ ް

ކޓުން ދަނީ ފޯރުކޮދެމުންނެވެ.
ބހޭ އިދާރާތަކަށް ދުވަހުން ދުވަހަށް ސުޕްރީމް ޯ
ނިންމުންތައް ކަމާ ެ
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މައްސަލަތައް އަޑުއެހުމަށް މީޑިއާއަށް ފުރުޞަތު ދިނުން:
ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ  2008ސެޕްޓެމްބަރު  24ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު
އަޑުއެހުމުން ފެށިގެން މިއަދާހަމައަށް ކޯޓުގައި ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ ހުރިހާ ޝަރީޢަތެއްގައިވެސް މީޑިއާއިން
އެޝަރީޢަތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ބޭނުންވާނަމަ ،އަޑުއަހަން ވަނުމުގެ ފުރުޞަތުދީފައިވެއެވެ .އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން
މ އިދާރާއަކަށް
ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި މީޑިއާއަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާނީ  10ޖާގައެވެ .އަދި މީޑިއާގެ ކޮން ެ
ދެނީ އެއް ޖާގައެވެ.
ކޓުން މީޑިއާއަށް މަޢުލޫމާތު
ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ ވަކިވަކި މައްސަލަތަކާބެހޭ ގޮތުން ސުޕްރީމް ޯ
ދޭގޮތަށް ހަމަޖެހިފައި ނެތް ނަމަވެސް ކޯޓުގައި އެދުވަހަކު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތާވަލު
ކޯޓުގެ ނޯޓިސް ބޯޑުން ފެންނަން ހުންނާނެއެވެ .އަދި އެއިން މައްސަލައެއްގެ މަޢުލޫމާތު މީޑިއާއަށް
ނ
ބޭނުންވާނަމަ ،އެ ޝަރީޢަތެއްގެ އަޑުއެހުމަށް ވަނުމުގެ ފުރުޞަތު މީޑިއާއަށް ލިބޭނެއެވެ .މީޑިއާގެ ފަރާތު ް
އަންނަ މީހުންވެސް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ވައްދާނީ ޢާންމުން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ވެއްދުމުގެ އުސޫލާ
އެއްގޮތަށް ނަން ނޯޓުކުރުމަށްފަހު ،މީޑިއާގެ ފަރާތްތަކުން އެއީ މީޑިއާގެ ފަރާތުން އަންނަ މީހެއްކަން އަންގައިދޭ
ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުމުންނެވެ.
ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއްގައި މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް އަޑުއެހުން
ކ
މ ީ
ބޭއްވުމުގެ ކުރިން ޢާއްމުކުރާގޮތަށް ދޭ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިނުވުމާއެކު ،އެފަދަ ގޮތަކަށް މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރު ަ
ކޯޓުން

ޙބުދޭ ކަމެއް
ތަރު ީ

ނޫންނަމަވެސް

މަޢުލޫމާތެއް ހޯދުމަށް މީޑިއާއަކުން ކޯޓުގައި

އެދިއްޖެނަމަ،

ރނެކަން މައްސަލަ
ކރުމުގެ ސަބަބުން މައްސަލައަށް އެއްވެސް ނޭދެވޭ އަސަރެއް ނުކު ާ
އެމަޢުލޫމާތެއް ހާމަ ު
ބައްލަވާ

ފަނޑިޔާރުންގެ

ކބައިން
ި

ޔަޤީންކުރުމަށްފަހު،

ފަނޑިޔާރުންގެ

ހުއްދައާއެކު

އެމަޢުލޫމާތެއް

ހާމަކުރެވިދާނެއެވެ.
މައްސަލަތައް އަޑުއެހުމަށް ޢާއްމުންނަށް ފުރުޞަތު ދިނުން:
އވާ
ޤާނޫނުއަސާސީގެ  42ވަނަ މާއްދާއާއެއް ގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ބާ ް
ކ ހުޅުވާލައިގެން
ނ ހުޅުވާނުލައި ހިންގަންޖެހޭ މައްސަލައެއްގައި ނޫންނަމަ ،ހާމަކަމާއެ ު
ޝަރީޢަތްތަކަކީ ކޮންމެހެ ް
ކންމެ މީހަކަށްމެ
ނ ބޭނުން ޮ
ގތުން ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުމަށް ޙާޟިރުވާ ް
ހިންގާ ޝަރީޢަތްތަކެކެވެ .މި ޮ
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ޝަރީޢަތުގެ

މަޖިލީހުގައި

ޖާގަ

އޮތް

މިންވަރަކުން

ކަނޑައެޅިފައިވާ

އުޞޫލުން

ށ
ދިނުމަ ް

ފުރުޞަތު

ކޓު ހ.މުލީއާގޭގައި ހިނގަމުން ދިޔައިރު ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ
ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ .އެންމެ ފުރަތަމަ ސުޕްރީމް ޯ
ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ޢާއްމުންގެ ފަރާތުން  45މީހުންނަށް ޝަރީޢަތަށް ވަނުމުގެ ފުރުޞަތުދީފައިވެއެވެ .އަދި
ހންގެ ޖާގަ އެވެ.
ގ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގެ ފުލް ކެޕޭސިޓީއަކީ މުޅިއެކު  55މީ ު
އެއިރު ސުޕްރީމް ކޯޓު ެ
ސުޕްރީމް ކޯޓު ހިންގުން ތީމުގެއަށް ބަދަލުކުރުމާ ގުޅިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ވަނުމަށް
ޢާއްމުންނަށް ފުރުޞަތުދެނީ މުޅިއެކު  44މީހުންނަށެވެ.
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މީޑިއާއަށް އަޑުއަހަން ވަނުމަށް

ޢާއްމުން އަޑުއަހަން ވާއްދާ ޢަދަދު

ރިސަރވްކޮށްފައިވާ ޢަދަދު
ތީމުގެ

މުލީއާގެ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޤަވާޢިދު ފަސޭހަކަމާއެކު ގަންނަން ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން:
މހަކަށް ގަންނަން ލިބޭނެ
ކ ބޭނުންވި ކޮންމެ ީ
މއެ ު
ކޓުގެ ޤަވާޢިދު ފަސޭހަކަ ާ
ސުޕްރީމް ޯ
ނ
އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމުގެ ގޮތުން ޚާއްސަ ހުއްދައެއްގެ ދަށުން ޤަވާޢިދު ފޮތް ޕްރިންޓްކޮށް ވިއްކާއިދޭ ެ
ޅ ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ
ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  2009ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮ ު
ކ
އ ު
ނޮވެލްޓީ ޕްރެސްއަށް ވަނީ ފޮތް ޗާޕްކޮށް ވިއްކުމުގެ ހުއްދަދީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޤަވާޢިދު ފޮތް ފަސޭހަކަމާ ެ
ކޓުން ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ.
ޢާއްމުންނަށް ލިބެން ހުންނާނެ އިންތިޒާމް ސުޕްރީމް ޯ

44

 2008ވަނަ އަހަރު ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ހިނގި ޝަރީޢަތްތައް
 2008ވަނަ އަހަރަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ
މިނިވަން ދިމިޤްރާތީ ވެއްޓަކަށް ދިވެހި ޤައުމު ނޭވާލުމާ ގުޅިގެން ދިވެހި ތާރީޚުގައި އުފެދުނު އެންމެ ފުރަތަމަ
ރކެވެ .މިގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދުސްތޫރީ ޙަޔާތުގައި އުފެދުނު
ޓގެ ޙަޔާތުގައި ވަރަށް ތާރީޚީ އަހަ ަ
ސުޕްރީމް ކޯ ު
ޓށް ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ .މިރިޕޯޓުގެ މިބައިގައި
މުހިއްމު ސުވާލުތަކުގެ ޢަދުލުވެރި ނިންމުމަކަށް އެދި ސުޕްރީމް ކޯ ަ
ނ
ބަލާލާނީ  2008ވަނަ އަހަރު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅު މައްސަލަތައް ކުރިއަށްދިޔަ ގޮތާއި ،ސުޕްރީމް ކޯޓު ް
ނިންމާފައިވާ މުހިއްމު ބައެއް މައްސަލަތަކުގެ މައްޗަށެވެ.
 2008ވަނަ އަހަރު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައް:
މ ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވަނީ ޖުމްލަ 13
 2008ވަނަ އަހަރު ނިމިގެން ދިޔައިރު ސުޕްރީ ް
މައްސަލައެކެވެ .އޭގެ ތެރޭގައި  4ދުސްތޫރީ މައްސަލައަކާއި އިލްތިމާސްއަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ 9
މައްސަލައެއް

ހިމެނެއެވެ.

ހުށަހެޅި

އިލްތިމާސްކުރުމަށް

ތެރެއިން

މައްސަލަތަކުގެ

78%

އަކީ

ދިވެހިޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  282ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން
ކޓުގައި
ކކީ އަލަށް ސުޕްރީމް ޯ
ކޓަށް ބަދަލުކުރެވުނު މައްސަލަތަކެވެ .އަދި  22%މައްސަލަތަ ަ
ސުޕްރީމް ޯ
ކޓަށް ބަދަލުކުރި މައްސަލަތައް
އިލްތިމާސްކުރެވުނު މައްސަލަތަކެވެ .ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ސުޕްރީމް ޯ
ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ވައްދާފައިވަނީ އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.
އިލްތިމާސްކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތަފްޞީލު
ޢަދަދު އިންސައްތަ

ތަފްޞީލު
ޤާނޫނުއަސާސީގެ ) 282ރ( ގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން

7

78%

ބަދަލުކުރެވުނު މައްސަލަތަކުގެ ޢަދަދު
އަލަށް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ޢަދަދު

2

22%

ޖުމްލަ އިލްތިމާސްކުރެވުނު މައްސަލަތަކުގެ ޢަދަދު

9

100%

45

2008ވަނަ އަހަރު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައް

ދުސްތޫރީ މައްސަލަ
%31
އިލްތިމާސްކުރުމަށް
އެދި
%69

އިލްތިމާސްކުރެވުނު މައްސަލަތަކުގެ ބާވަތް:
ކޓަށް އިލްތިމާސްކުރެވުނު މައްސަލަތަކުގެ ބާވަތަށް ބަލާއިރު ،އިލްތިމާސްއަށް
ސުޕްރީމް ޯ
ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން  8މައްސަލައަކީ މަދަނީ މައްސަލަތަކެވެ .މިއީ އިލްތިމާސްކުރެވުނު
މައްސަލަތަކުގެ  89%އެވެ .އިލްތިމާސްކުރެވުނު ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގެ ޢަދަދަކީ  1އެވެ .މިއީ ޖުމްލަ
އިލްތިމާސްކުރެވުނު މައްސަލަތަކަށް ބަލާއިރު  11%އެވެ 2008 .ވަނަ އަހަރު އިލްތިމާސްއަށް އެދި އެއްވެސް
ޙކުރުމަށް(
ޓށް ހުށަހެޅިފައެއް ނުވެއެވެ) .ޗާޓް އިސްލާ ް
ކުޑަކުދިންގެ އަދި ޢާއިލީ މައްސަލައެއް ސުޕްރީމް ކޯ ަ

 2008ވަނަ އަހަރު އިލްތިމާސްކުރެވުނު މައްސަލަތަކުގެ ބާވަތް
7
0

2

0
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ދަޢުވާކޮށްފައިވާ އަދި ދަޢުވާ ރައްދުވި މީހުންގެ ބާވަތް:
 2008ވަނަ އަހަރު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ދަޢުވާ ހުށަހަޅާފައިވާ މީހުންގެ ބާވަތަށް ބަލާއިރު،
ށ
ރމް ކޯޓުގައި ހިންގާފައިވާ ޝަރީޢަތްތަކުގެ  85%އަކީ އަމިއްލަ މީހުން ދަޢުވާކޮ ް
އެއަހަރު ސުޕް ީ
ހުށަހަޅާފައިވާ

މައްސަލަތަކުގެ

މީގެތެރެއިން

ޝަރީޢަތްތަކެވެ.

ޝަރީޢަތްތަކަކީ

15%

ދުސްތޫރީ

މައްސަލަތަކުގައި ކޮށްފައިވާ ޝަރީޢަތްތަކަށް ވާއިރު  69%އަކީ އިލްތިމާސް ކުރެވިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ
ޝަރީޢަތްތަކެވެ 2008 .ވަނަ އަހަރު ހިންގާފައިވާ ޝަރީޢަތްތަކުގެ

 15%އަކީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން

ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީޢަތްތަކެވެ .މީގެ ތެރެއިން  15%އަކީ ދުސްތޫރީ މައްސަލަތަކަށް ވާއިރު،
އިލްތިމާސްކުރި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން ހުށަހަޅާފައެއް ނުވެއެވެ.

މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާ ހުށަހަޅާފައިވާ މީހުންގެ ބާވަތް
ސޔާސީ ޕާޓީ
ި

2

އަމިއްލަ

11
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8
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4

6

2

0

މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާ ލިބޭ މީހުންނަށް ބަލާއިރު  2008ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅުނު
މައްސަލަތަކުގެ  8%އަކީ ޤާނޫނީ ގޮތުން ދަޢުވާ ރައްދުނުކުރެވޭނެ ފަރާތަކާމެދުކޮށްފައިވާ ދަޢުވާއެވެ .އަދި
ބ
 23%އަކީ ދައުލަތަށް ދަޢުވާ ލިބޭ ،ދުސްތޫރީ މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީޢަތްތަކެވެ .އަމިއްލަ މީހުންނަށް ދަޢުވާލި ޭ
ގޮތަށް ކޮށްފައިވާ ދަޢުވާތަކަކީ މުޅި ޖުމްލަ ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ  69%އެވެ.
މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާ ރައްދުވާ މީހުންގެ ބާވަތް
އަމިއްލަ

ދައުލަތު

69%

ދަޢުވާ ރައްދުނުކުރެވޭނެ ފަރާތަކާމެދު ދަޢުވާކޮށް

69%

23%
8%
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މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާ ހުށަހެޅި އަދި ދަޢުވާ ރައްދުވި މީހުންގެ ބާވަތް

ޖުމްލަ ޢަދަދު

ޖުމްލަ ޢަދަދު

ތ
އންސައް ަ
ޖުމްލަ ި

އަމިއްލަ

11

85%

2

50%

15%

9

100%

69%

ސިޔާސީ ޕާޓީ

2

15%

2

50%

15%

0

0%

0%

ލ
ޖުމް ަ

13

100%

4

100%

31%

9

100%

69%
ޢަދަދު

ދުސްތޫރީ މައްސަލަތަކުގެ

މައްސަލަތަކުގެ އިންސައްތަ

ޖުމްލަ ހުށަހެޅުނު ދުސްތޫރީ

ތ
މައްސަލަތަކުގެ އިންސައް ަ

ނ
ށހެޅު ު
ޖުމްލަ ހު ަ

ޢދަދު
މައްސަލަތަކުގެ ަ

ގ
އިލްތިމާސްކުރުމު ެ

އިންސައްތަ

އިލްތިމާސް މައްސަލަތަކުގެ

ޖުމްލަ ޢަދަދު

ތ
އންސައް ަ
ޖުމްލަ ި

ޢަދަދު

ދުސްތޫރީ މައްސަލަތަކުގެ

ތ
މައްސަލަތަކުގެ އިންސައް ަ

ނ ދުސްތޫރީ
ށހެޅު ު
ޖުމްލަ ހު ަ

ތ
މައްސަލަތަކުގެ އިންސައް ަ

ނ
ށހެޅު ު
ޖުމްލަ ހު ަ

ޢދަދު
މައްސަލަތަކުގެ ަ

ގ
އިލްތިމާސްކުރުމު ެ

ތ
މައްސަލަތަކުގެ އިންސައް ަ

ނ އިލްތިމާސް
ށހެޅު ު
ޖުމްލަ ހު ަ
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ތ
މައްސަލަތަކުގެ އިންސައް ަ

ދައުލަތު

3

23%

3

75%

23%

0

0%

0%

އަމިއްލަ

9

69%

0

0%

0%

9

100%

69%

ލ
ޖުމް ަ

13

100%

4

100%

31%

9

100%

69%

ފަރާތަކާމެދު ދަޢުވާކޮށް

ނ
ށހެޅު ު
ޖުމްލަ ހު ަ

ޖުމްލަ ޢަދަދު

ނ
ށހެޅު ު
ޖުމްލަ ހު ަ

1

8%

1

25%

8%

0

0%

0%

ދަޢުވާ ރައްދުނުކުރެވޭނެ

އިލްތިމާސް މައްސަލަތައް
ދުސްތޫރީ މައްސަލަތައް

ނ
ށހެޅު ު
ޖުމްލަ ހު ަ

ދަޢުވާ ލިބޭ މީހުންގެ ބާވަތް

ދުސްތޫރީ މައްސަލަތައް

ތ
މައްސަލަތަކުގެ އިންސައް ަ

ދަޢުވާ ހުށަހެޅި މީހުންގެ ބާވަތް

އިލްތިމާސް މައްސަލަތައް

ހުށަހެޅި ނިމުނު މައްސަލަތައް:
 2008ވަނަ އަހަރު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ނިމުނު މައްސަލަތަކަށް ބަލާއިރު ،އެއަހަރު
ޓށް ހުށަހެޅުނު  13މައްސަލައިގެ ތެރެއިން  31%މައްސަލަތައް ވަނީ އެއަހަރު ޝަރީޢަތްކޮށް
ސުޕްރީމް ކޯ ަ
ނިންމާފައެވެ .އަދި  38%މައްސަލަތައް  2009ވަނަ އަހަރު ނިންމާފައިވުމުން ،މިހާތަނަށް  2008ވަނަ
ރ
އަހަރު ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ނުނިމިވަނީ މައްސަލަތަކުގެ  31%އެވެ .ވުމާއެކު ،އެއަހަ ު
ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ  69%ވަނީ މިހާތަނަށް ނިންމާފައެވެ.
ހށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގައި ޝަރީޢަތްކޮށް ނިންމުމަށް
ޓށް  2008ވަނަ އަހަރު ު
ސުޕްރީމް ކޯ ަ
އެވްރެޖްކޮށް ހޭދަވެފައިވަނީ ޖުމްލަ  7ދުވަހުގެ މުއްދަތެއްކަމަށްވާއިރު ،އެވްރެޖްކޮށް މައްސަލައެއްގައި
ކމްކުރުމަށްޓަކައި ބާއްވާ އަޑުއެހުމާއެކު  3އަޑުއެހުން ބާއްވާފައިވެއެވެ .އަދި މައްސަލައެއްގެ ދެއަޑުއެހުމުގެ
ޙ ު
ު
ދެމެދުގައި އެވްރެޖްކޮށް ހޭދަވެފައިވަނީ  3ދުވަހުގެ މުއްދަތެކެވެ.
 2008ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅި ނިމުނު މައްސަލަތަކުގެ ޢަދަދު

2008ގެ ނިޔަލަށް
ނިމުނު
%31

2008ވަނަ އަހަރު
ހުށަހެޅި ނުނިމި ހުރި
%69
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ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ މުހިއްމު މައްސަލަތަކާއި ނިންމުންތައް
ކ އެއްފަދައިން
ރފައިވާ ޖުޑީޝަރީ ތަކެ ޭ
ޓ އުފެދުމާއެކު ދުނިޔޭގެ އެހެން ކުރިއަ ާ
ސުޕްރީމް ކޯ ު
ނ
ރމަށް މައްސަލަތަކެއް ހުށަހެޅިގެން ދިޔަކަ ް
ޖުޑީޝަލް ރިވިޔު ކުރުމަށް ނުވަތަ ދުސްތޫރީގޮތުން މުރާޖަޢާކު ު
ގއި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބޭއްވޭ ގިނަ ޕާރޓީތައް ބައިވެރިވެގެން
ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އެމައްސަލަތަކަކީ ރާއްޖޭގެ ތާރީޚު ަ
ރ
ކރި ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކެކެވެ .އެމައްސަލަތައް ހަލުވިކަމާއެކު ދުސްތޫ ީ
ވާދަ ު
ގޮތުން މުރާޖައާކޮށް ފައިސަލާކުރަނިވި ނިންމުންތަކެއް ނިންމައި ރާއްޖޭގައި ޤާނޫނުގެ ވެރިކަމުގެ އިމުގެ ތެރޭގައި
ފުރިހަމަ ދީމިޤްރާޠީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބެއް ބޭއްވުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު މަގުފަހިކޮށްދިނެވެ .އަދި
އޭގެ ތެރެއިން އެއް ޝަރީޢަތަކީ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނު ތަފްސީރުކުރުމުގެ އުޞޫލުކަޑައެޅިގެން ދިޔަ
ރވެއެވެ.
ޝަރީޢަތެއްކަން ފާހަގަކު ެ
 2009ޖެނުއަރީ  13ވަނަ ދުވަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ޗުއްޓީނަންގަވަން ނިންމެވުމާ
ގުޅިގެން ދައުލަތް ޤާނޫނީ ހުސްކަމެއްގެ ތެރެއަށް ހިނގައިދާނެކަމާމެދު ދުސްތޫރީގޮތުން ބޮޑު ސުވާލެއްގެ
ތެރެއަށް ޤައުމު ވެއްޓިގެން ދިޔުމާގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު މައްސަލާގައި ،ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައެޅި ނިޔާ ވެގެން
ބރުގެ މެދުގައި ޖުޑީޝަލް ރިވިޔު
ދިޔައީ ސިޔާދަތީ އިޚްތިޞާޞްތަކުގެ ގޮތުން ވަކިވެފައިވާ ވެރިކަމުގެ ތިން ާ
ކުރުމުގެ ތަރަހައަކަށެވެ .އަދި އެޤަޟިއްޔާ ވެގެންދިޔައީ ރާއްޖޭގައި ހިނގަނީ ޤާނޫނުގެ ސިޔާދަތުކަމާއި
ރތަކާއި މުއައްސަސާތަކާއި އެންމެހާއި ފަރާތްތައް ޤާނޫނުއަސާސީއަށާއި ޤާނޫނުގެ
ދައުލަތުގެ ވެރިކަމުގެ ބާ ު
ކމްތަކަށް އެއްވެސް އިސްތިސްނާއެއްނެތި ތަބާވާން ޖެހޭނެ ކަން ކަށަވަރުކޮށްދިން ޤަޟިއްޔާއަކަށެވެ .އަދި
ޙ ު
ު
އެޤަޟިއްޔާ ހިމެނުނީ ޤާނޫނުއަސާސީ އާއެއްގޮތަށް އަދި އެޤާނޫނުއަސާސީގެ ތަޞައްވުރާއެއްގޮތަށް ވެރިކަމުގެ
ތިންބާރުގެ ތިލަފަތްހަމަހަމަކޮށް ބޭއްވުން ކަށަވަރުކޮށް ދިނުމުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އޮތް ދައުރު ޔަޤީންކޮށްދިން
ރކަމުގެ ތިންބާރުގެ ތެރެއިން
ޤަޟިއްޔާއަކަށެވެ .އެގޮތުން ޤާނޫނުއަސާސީގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތާއެއްގޮތަށް ވެ ި
ކޮންމެ

ރއްވެސް
ބާ ެ

އަނެއްދެބާރުގެ

ސިޔާދަތީ

އިޚްތިޞާޞްގެ

ތެރެއަށް

ވަނުމަކާނުލައި

ރކާ
އެބާ ަ

ރ
ޤާނޫނުއަސާސީން މަތިކޮށްފައިވާ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުން ކަށަވަރުކޮށް ދިނުމުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ދައު ު
އެޤަޟިއްޔާއިން ހާމަވެގެން ދިޔައެވެ.
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 2008ޑިސެމްބަރ  2ވަނަ ދުވަހު ޤާނޫނުއަސާސީގެދަށުން މިނިވަން ޖުޑީޝަރީއެއް
ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ޢުޞޫލާއި ތަޞައްވުރު ތަޢާރުޟުވާގޮތަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ 21ވަނަ
މާއްދާގެ )ބ(ގައި

ގ ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ
ޝަރުޢީ ދާއިރާ ހިންގުމުގެ ކަންތައް އެކުލެވިފައިވާކަމަށް ބުނެ ،ރާއްޖޭ ެ

ފަނޑިޔާރުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ

ސުޕްރީމް ކޯޓުން މުރާޖަޢާކޮށް ބަލައި އެއަކުރު ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފުވާތީ

ބާޠިލުވާކަމަށް ކަނޑައެޅިއެވެ .ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މި ނިންމުން ވެގެންދިޔައީ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ
ޙކުމްއުފުލިގެން ދިޔަ އަދި އެހެނިހެން މިނިވަން ދީމިޤްރާޠީ މުޖުތަމަޢުތަކެކޭ އެއްފަދައިން
ގޮތަށް ޤާނޫނުގެ ު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ދަށުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޖުޑީޝަރީއަށް

ލިބިދީފައިވާ

ފ
މުސްތަޤިއްލުކަން ކަށަވަރުކުރި ނިންމުމަކަށެވެ .އަދި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށް ދޭންޖެހޭ ޢަދުލު އިންޞާ ު
ޤާއިމް ކުރުމުގެ މުހިންމު މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި އެހެން ފަރާތްތަކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ ފުރުޞަތު
ހުޅުވިޔަ ނުދިނުމަށް ދިވެހި ދައުލަތާއި ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުގައި އެޅުނު ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅަކަށެވެ.
ދުނިޔޭގެ އެހެނިހެން މިނިވަން ދީމިޤްރާޠީ މުޖުތަމަޢުތަކެކޭ އެއްފަދައިން ޤާނޫނުތަކާއި
ރން
އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމް ކުރުމަށްޓަކައި ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާ ު
ހ
ޖ ޭ
ހ މަޝްވަރާތައް ކުރުމާއި ،ކަނޑައަޅަން ެ
އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެ ޭ
ކޓުތަކުގެ އިދާރީ
ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައެޅުމާއި ،ކޯޓުތަކުގެ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއިޯ ،
ށ
ހިންގުމާބެހޭ ޤަވާޢިދުތައް އެކަށައެޅުމަށާއި އެޤަވާޢިދުތަކާއި އިޖްރާއާތުތައް އެއްގޮތްކުރުމަށާއި އެއް އުޞޫލަކަ ް
އެއްހަމައަކަށް ބެހެއްޓުމަށާއި ދައުލަތުން ކަނޑައަޅާ ޤައުމީ ލަނޑުދަޑިތަކާއި ސްޓްރެޓެޖީތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތަށް
ޢަދުލު

އިންޞާފުގެ

ދާއިރާކުރިއެރުވުމުގެ

މަޤްޞަދުގައި

ކައުންސިލެއް އުފައްދާފައިވެއެވެ.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ސުޕްރީމް

ކޯޓުން

ޖުޑީޝަލް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޤަވާޢިދު އިޖުރާއާތުތައް އެކުލަވާލާ ހަރުދަނާކުރުން
ގ
ކޓު އުފެއްދުމާ ގުޅިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓު ެ
 2008ސެޕްޓެމްބަރު  18ވަނަ ދުވަހު ސުޕްރީމް ޯ
ރ
ކ ު
ފަނޑިޔާރުން ،ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޤަވާޢިދެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ފެއްޓެވިއެވެ .އަދި ވަރަށް ު
މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި އަދި ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތްތަކާގުޅޭ ކަންކަމުގައި
ށ
ޢަމަލުކުރާނެ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައަޅާ  2008ސެޕްޓެމްބަރު  21ވަނަ ދުވަހު ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޤަވާޢިދަ ް
ޢަމަލުކުރަން ފަށާފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓަކީ ބައިނަލް އަޤްވާމީ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ މިނިވަން
ދިމިޤްރާތީ ޤައުމުތަކުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުތަކާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްކުރާ ތަނަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ،އެފަދަ
ރނެ އުޞޫލުތައް
ޤައުމުތަކުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުތަކުގައި ޢަމަލުކުރާ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް ކޯޓުގައި ޢަމަލުކު ާ
ގ
ކމެއްކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ފެނި  2008ވަނަ އަހަރު ެ
ޙކުރުމަކީ މުހިއްމު ަ
ކަނޑައަޅާއި ޤަވާޢިދު އިޞްލާ ު
ކޓުން ފަށާފައިވެއެވެ .އަދި އެއިރު ސުޕްރީމް
ފަހުކޮޅު އެޤަވާޢިދު އިސްލާޙުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސުޕްރީމް ޯ
މސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާންކޮށްގެން ހޮވާލެވުނު ފަރާތަކާ
ކޯޓުގެ ވަޞީލަތްތައް މަދުކަމާއެކު ،މި ަ
ޙަވާލުކޮށްގެންނެވެ.
ރގެ ވަކީލަކާ ޙަވާލުކުރިނަމަވެސް،
ކރުމަށް ،ކޯޓުން ބޭ ު
ކޓުގެ ޤަވާޢިދު އިޞްލާޙު ު
ސުޕްރީމް ޯ
އެޤަވާޢިދުގައި

ހިމަނަންޖެހޭ

މުހިއްމުބައިތައް

ދެނެގަނެ

އަދި

ޤަވާޢިދު

އެންމެ

ފުރިހަމަ

ޤަވާޢިދަކަށް

ޓން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތުތައް ކޮންސަލްޓަންޓަށް
ކއި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ދިރާސާތައްކޮށް ސުޕްރީމް ކޯ ު
ހެދުމަށްޓަ ަ
ފޯރުކޮށްދީފައިވެއެވެ .މިގޮތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޤަވާޢިދު އިސްލާޙުކުރުމުގައި ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި
ދިރާސާތަކެއް ކުރެވިފައިވެއެވެ .މިގޮތުން އަވަށްޓެރި ޤައުމުތަކުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުތަކާއި ،ކުރިއަރާފައިވާ
ޤައުމުތަކުގެ އަދި ޢަރަބި އިސްލާމީ ޤައުމުތަކުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުތަކުގައި ޢަމަލުކުރާ މިންގަނޑުތަކަށް ޤަވާޢިދު
މގައި ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާނެއެވެ.
އިސްލާޙުކުރު ު
ކރެވުނު ޤަވާޢިދަކީ ސުޕްރީމް ކޯޓެއްގެ
ގ އިސްލާޙު ު
ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ސުޕްރީމް ކޯޓު ެ
ޝަރީޢަތްތައް އެންމެ އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ހިންގުމަށްޓަކައި އެންމެ އެކަށޭނަ ބައިނަލް އަޤްވާމީ މިންގަނޑުތަކަށް
ގ
ފެތޭ ޤަވާޢިދެކެވެ .މިގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާއިރު ހުއްދަ ދިނުމު ެ
ޓގެ
އުޞޫލެއް ތަޢާރަފްކޮށްފައިވަނީ މިޤަވާޢިދުގެ ދަށުންނެވެ .ހަމައެހެންމެ ،ބެންޗް ފަނޑިޔާރުގެ މަފްހޫމާއި ،ކޯ ު
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ރަޖިސްޓްރާރގެ ދައުރު މިޤަވާޢިދުގެ ސަބަބުން ތަޢާރަފްވެގެން ދިޔައެވެ .ހަމައެއާއެކު ،ކޯޓަށް ވަކީލުންގެ
ގ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ބަޔަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ،އެހެން ތަރައްޤީވެފައިވާ
ހންނަކީ ކަމު ެ
ގޮތުގައި ޙާޟިރުވާ މީ ު
ކށް ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ،ކޯޓުން ޤަބޫލުކުރާ ބައެއް ވަކީލުންގެ ގޮތުގައި
ޤައުމުތަކެކޭ އެއްފަދައިން ،ވަކި މިންވަރަ ަ
ކޯޓަށް ޙާޟިރުވެވޭ ގޮތަކަށް ހަމަޖައްސާ ކޯޓުގައި ވަކީލުން ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ އުޞޫލެއްވެސް މިޤަވާޢިދުގެ
ބބުން ސުޕްރީމް
ޙކުރުމުގެ ސަ ަ
ދަށުން ވަނީ ތަޢާރަފްކޮށްފައެވެ .ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޤަވާޢިދު މުރާޖަޢާކޮށް އިސްލާ ު
ކޯޓުގައި ޢަމަލުކުރެވެމުން ދިޔަ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކާއި އިޖުރާއާތުތައް ފުރިހަމަވެގެން ދިޔައެވެ.
މީގެ އިތުރުން ،ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިޔާކަނޑައަޅަންޖެހެނީ މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ
އަޣްލަބިއްޔަތުން ނުވަތަ އިއްތިފާޤުން ކަމަށް ވިޔަސް ފަނޑިޔާރެއްގެ ރައުޔު ތަފާތުވެއްޖެނަމަ ތަފާތުވި
ރައުޔާއެކު ރިޕޯޓު ޝާއިޢުކުރުމުގެ އުޞޫލު ތަޢާރަފުކޮށްފައިވެއެވެ .އިޖްރާއީ މައްސަލައިގެ މައުޟޫއު ބެލޭގޮތަށް
ނ
ނެތިއްޖެ ހިނދެއްގައިވެސް އިޖްރާއީ ގޮތުން މައްސަލަ ބަލައި ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު ދޭ އުޞޫލު ސުޕްރީމް ކޯޓު ް
ތަޢާރަފު ކުރިއެވެ.
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މުހިއްމު ދަތުރުފުޅުތައް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ގ
ޖުޑީޝަރީ އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް އެންމެ ޒަމާނީ އަދި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރު ެ

ޖުޑީޝަރީއަކަށް ހެދުމަށް ބައިނަލް އަޤްވާމީ މުޖުތަމަޢުގެ އެއްބާރުލުން ހޯދުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްގެ
ކށް
ގޮތުގައި ފާހަގަކޮށް މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަރީއާ އެހެނިހެން ޤައުމުތަކުގެ ޖުޑިޝަރީއާ ގުޅުން ބަދަހި ޮ
އެއްބާރުލުން ހޯދުމަށް ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅިފައިވެއެވެ.

ރ
އެގޮތުން ބޭރު ޤައުމުތަކަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާ ު

މގައި
ރަސްމީ ދަތުރުތަކެއް ކުރައްވާފައިވެއެވެ .މިދަތުރުތައް ވެގެންދިޔައީ ރާއްޖޭގެ ޖުޑިޝަރީ ބިނާކުރު ު
ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުވެ އެފަރާތްތަކުގެ އެހީއާއި އެއްބާރުލުން ލިބުމަށް މަގުފަހިވެގެންދިޔަ
ދަތުރުތަކަކަށެވެ.
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އީރާނަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު:
 2009އޭޕްރީލް  19ވަނަ ދުވަހު އީރާންގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ސައްޔިދު މަޙުމޫދު ހާޝިމީ
ޝާހްރިޔުދިގެ

ގ ދަތުރުމަތީ
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އީރާނަށް ވަޑައިގަތުމު ެ

ދަޢުވަތަކަށް
"ކޮންފަރެންސް

އޮފް

މުސްލިމް ކަންޓްރީޒް
ޕްރޮސެކިއުޓަރސް

ޖުޑިޝަލް އެންޑް ލީގަލް ޕަރސަނަލިޓީސް"

ވިތް

ޕާޓިސިޕޭޝަން

އޮފް

ޕްރޮމިނެންޓް

ގައި ބައިވެރިވެވަޑައި ގަތުމަށް ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

އ
މިބައްދަލުވުމަކީ ،އިސްލާމީ ދުނިޔޭގެ ޖުޑިޝަރީތަކުގެ އިސްބޭފުޅުންނާއި ޕްރޮސެކިއުޝަންގެ ދާއިރާގަ ި
ރކާތްތެރި ވެވަޑައިގަންނަވާ އިސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެކެވެ .މި ބައްދަލުވުމުގައި އިސްލާމީ ޖުޑިޝަރީތަކުގެ
ޙަ ަ
ބހޭ
މެދުގައާއި ޕްރޮސެކިއުޝަންގެ ދާއިރާގައި އެއްބާރުލުން ޤާއިމްކޮށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ެ
މުއާހަދާތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކާމެދު
ކރެވުނެވެ.
ބަހުސް ު
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އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޤަޠަރަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު:
އަދި  2009މެއި  29ވަނަ ދުވަހު ޤަޠަރު

ލޯ ފޯރަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ލިބުނު

ދަޢުވަތަކަށް ޤަޠަރަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ދަތުރުކުރައްވާފައިވެއެވެ .މި ލޯފޯރަމްގައި ޤާނޫނީ އަދި ޝަރުޢީ
ގ
ރގެ އިސްވެރިންނާއި ޤާނޫނީ ޢިލްމުވެރިން ބައިވެރިވިއެވެ .މިފޯރަމުގައި ރޫލް އޮފް ލޯއާއި ޤާނޫނު ެ
ދާއި ާ
ކ
ހ ަ
ރއެއްގައި ވާ ަ
ސިޔާދަތު ނެގެހެއްޓުމަށް މުޅި ދުނިޔެ ހިފާފައިވާ ޢަހްދު ކަށަވަރުކޮށްދިނުމާއި މެދު ފުޅާ ދާއި ާ
ދައްކާ ބަހުސްކުރެވުނެވެ .މި ފޯރަމުގައި ޝަރީޢަތް ހިންގުމާއި ޢަދުލު އިންޞާފުގެ ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުން،
ވިޔަފާރިއާއި

މަދަނީ

މުޢާމަލާތުގައި

އުފެދޭ

ޚިލާފްތައް

ޙައްލުކުރުމުގައި

އެންމެ

ފަހުގެ

ވަޞީލަތްތައް

ބޭނުންކުރުން ،ބަދަލުވަމުން އަންނަ ދުނިޔެއެއްގައި ޤާނޫނުގެ ތަޢުލީމް ކުރިއެރުވުން ،އަދި މިހާރު ދުނިޔެއަށް
ކުރިމަތިވެފައިވާ އިޤްތިޞާދީ އަދި މާލީ ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިލުމުގައި ޤާނޫނުގެ ދައުރު ފަދަ މުހިއްމު
ރވުނެވެ.
މައުޟޫއުތަކަށް ބަހުސްކު ެ
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ކޯޓާއި ޝަރުޢީ ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުރެވޭ މުހިއްމު ކަންތައްތައް
ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލް އުފެއްދެވުން:
ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  7ވަނަ މާއްދާއާއި  141ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަދި
156

ވަނަ

މާއްދާގެ

ދަށުން

ޢަދުލުއިންޞާފު

ޤާއިމުކުރުމުގެ

އެންމެ

އިސްފަރާތުގެ

ނ
ޙައިސިއްޔަތު ް

ރ
ބ ު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު  2008ނޮވެމްބަރު  27ވަނަ ދުވަހު ،ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ާ
ހ މަޝްވަރާތައްކުރުމާއި ،ކަނޑައަޅަންޖެހޭ
އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެ ޭ
ކގެ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި ،ކޯޓުތަކުގެ އިދާރީ
ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައެޅުމާއި ،ކޯޓުތަ ު
ހިންގުމާބެހޭ ޤަވާޢިދުތައް އެކަށައެޅުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލެއް އުފެއްދެވިއެވެ.
ޓތަކުގެ އިދާރީ ހިންގުމާއި
މި ކައުންސިލުގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ކޯ ު
ޝަރީޢަތްކުރުމާބެހޭ

ޖރާއާތުތައް އެއްގޮތްކުރުމަށާއި ،ކޯޓުގެ ހިންގުން ހަލުވިކުރުމަށްޓަކައި ޚިޔާލުތައް
އި ު

ހުށަހެޅުމާއި ކުރަންޖެހޭ

މަޝްވަރާތައްކުރުމާއި،

ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކާ

ނ
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީ ް

ކޯޓުތަކުގެ އިޖުރާއާތުތަކާއި ކޯޓުތަކުގެ ހިންގުމާބެހޭ ޢާއްމު އުޞޫލުތަކުގެ ޤަވާޢިދުތައް ހެދުމާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ހ ދިރާސާތައްކޮށް
ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރުގެ ސްޓްރެޓަޖިކް ޕްލޭން އެކަށައެޅުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެ ޭ
ކޓުތައް ހިންގުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާނެ ތަފާތު ސިޔާސަތުތައް
ސްޓްރޭޓަޖިކް ޕްލޭން ކަނޑައެޅުން އަދި މިނޫނަސް ޯ
ނ ހިމެނެއެވެ.
ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންވާ މަޝްވަރާކުރު ް
ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލު ގެ ޤަވާޢިދު  2009ޖެނުއަރީ  14ވަނަ ދުވަހު އެކުލަވާލާ އެއަށް
ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު ،އެކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުންތައް ރަސްމީކޮށް ކުރިއަށް ގެންދަން ފެއްޓުނެވެ.
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ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު މުޖުތާޒު ފަހުމީ
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އައްޝައިޚް ޔޫސުފް ޙުސައިން
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އައްޝައިޚް ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ފާއިޒު
ޙުސައިން

ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު
ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު އާދަމް މުޙައްމަދު
ޢަބްދުﷲ

ހައިކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލް ޣަނީ
ދ
މުޙައްމަ ު

ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު އަޙުމަދު ޝަރީފު ޢަލީ

އސްތާޛު ޢަލީ ސަމީރު
މަދަނީ ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީ އަލް ު

ޖިނާއީ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

ޖިނާއީ ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު
ކުޑަކުދިންނާބެހޭކޯޓުގެ އިސްޤާޟީ އައްޝައިޚް ޝުޢައިބު
ޙުސައިން ޒަކަރިއްޔާ
ޢާއިލާއާބެހޭ ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ސަޢީދު
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ކޯޓުގެ ފައިލިންގ ސިސްޓަމް ތަރައްޤީކުރުން:
މށް ވީހިނދު މިވާޖިބުތައް
ޖޑިޝަރީގެ މައި ތަނބުކަ ަ
ު
ކ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަ ީ
އަދާކުރުމުގެ އެންމެ ބުރަ މަސްއޫލިއްޔަތު އެޅިފައިވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ކޮޑުގައެވެ .މިބުރަ މަސްއޫލިއްޔަތު
އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަދާކުރުމަށްޓަކައި ބިނާކުރަނިވި ތަސައްވަރެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ރާވައިފައިވެއެވެ .މީގެ
ތެރޭގައި އަވަސް މުސްތަޤްބަލެއްގައި އިލެކްޓްރޯނިކް ފައިލިން ސިސްޓަމް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ތަޢާރަފުކުރުމަށް
ކއި އީ ޓެކްނޮލިޖީގެ
ރޭވިފައިވެއެވެ .އަދި ވަކީލުންނަށާއި ޚަސްމުންނަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް ފަސޭހަކުރުމަށްޓަ ަ
ނ
ޒަރީއާއިން ފަސޭހައިން މައްސަލަތައް ހުށަހެޅުމާއި ލިޔުންތައް ހުށަހެޅޭނޭ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް ދަ ީ
ރޭވެމުންނެވެ.
ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ކެޕޭސިޓީ ބިނާކުރުން:
ޝަރުޢީ
ހަރުދަނާކޮށް

ދާއިރާ

އެދާއިރާއަކީ

ޢާއްމުން

ލޓަންޓަކާ
ސ ް
ނ ަ
އވާ ކޮ ް
ޅފަ ި
ޑއަ ާ
މށް ކަނ ަ
ތމުގެ ދިރާސާކުރު ަ
ގ ު
ނ ަ
ވރު ދެ ެ
މން ަ
ލވެވޭ ި
ޞ ު
ވ ި
އށް ާ
ދއިރާ ަ
ރޢީ ާ
ޝަ ު
އވަނީ
ރ ް
އދަލުކު ަ
ރ ބަ ް
ޔ ު
ޑ ާ
ފނ ި
އތަމަ ަ
އު ް

ޤަބޫލުކުރާ އިތުބާރު އޮތް ދާއިރާއަކަށް
ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ .ގެ

ހެދުމަށްޓަކައި

އެހީގައި އެކްސެސް ޓު ޖަސްޓިސް
ނަމުގައި
ކޯޓުން

އ
ޕްރޮޖެކްޓެ ް
ދަނީ

ގ
ޕްރޮޖެކްޓު ެ
ހިންގާ

ސުޕްރީމް

ހިންގަމުންނެވެ.
ދަށުން

މުހިއްމު

މި

އަމާޒުކޮށްގެން
މަސައްކަތްތަކުގެ

ޓ
ތެރޭގައި ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ކެޕޭސި ީ
ކ
ބިނާކުރުމަށްޓަކައި ،ކެޕޭސިޓީއާބެހޭ ދިރާސާއެއްކުރުމާއި ،ޝަރުޢީ ދާއިރާއަކީ ޢާއްމުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެ ު
ށ
ނ ދެނެގަތުމަށްޓަކައި އަމާޒުކޮ ް
ބކަ ް
ކކީ ކޮ ާ
ވާޞިލުވެވޭ ދާއިރާއެއްގެ ގޮތުގައި ދެމެހެއްޓުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތަ ަ
ކުރެވޭ ދިރާސާއެއް ހިމެނެއެވެ .އަދި  2009ވަނަ އަހަރު ގެ އެޕްރީލް މަހު މިދިރާސާކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ
އިބްތިދާއީ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރެވިފައިއެވެ.
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ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތައް ފަސޭހަކަމާއެކު ޢާއްމުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން:
ޤާނޫނުއަސާސީ ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ކޯޓުތަކުގެ ޙުކުމްތަކާއި އަމުރުތައް އާންމުކޮށް ޝާއިޢުކޮށް
އެންމެ މުނާސަބު ގޮތެއްގައި އާންމު ފަރުދުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ސުޕްރީމް
ކޯޓުން އިސްނަގައިގެން ލޯރިޕޯޓް ޑާޓާބޭސްއެއް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތްވެސްވަނީ ފަށާފައެވެ .މިޑޭޓާބޭސްގެ
ޓތަކުގެ މެދުގައި މަޢުލޫމާތުތައް ފަސޭހަކަމާއެކު ބަދަލުކުރެވޭނެ ގޮތެއް ހަމަޖެހުމާއެކު،
ސަބަބުން ޝަރުޢީ ކޯ ު
ރމް
ޢާއްމުންނަށް ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތައް އެއްތަނަކުން ލިބޭނޭ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިގެން ދިޔުމަކީ ސުޕް ީ
ކޯޓުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް މަޤްޞަދެވެ.
ފައިނޭންސް ލީސިންގއާބެހޭ ސެމިނަރއެއް ބޭއްވުން:
ރ
ޝ ީ
ދުޅަހެޔޮ ،ހަމަޖެހޭ އިޤްތިޞާދުތައް ތަރައްޤީ ކުރުމުގައި މިނިވަން އަދި ޤާބިލުކަންހުރި ޖުޑި ަ

ނ
އ ް
ތރެ ި
މނަރގެ ެ
ބހޭ ސެ ި
ލސިންގއާ ެ
ނސް ީ
އނޭ ް
ފަ ި

އެއް އޮތުމަކީ ކޮންމެހެންވެސް ލާޒިމުކަމެކެވެ .އިޤްތިޞާދީ ގޮތުންނާއި މާލީ ގޮތުން ޤައުމުތައް ތަރައްޤީ
ކުރުމުގައި ޤާނޫނުގެ ވެރިކަން ކަށަވަރުކޮށް ދޭ މިނިވަން ޖުޑިޝަރީއެއް އޮތުމުގެ ބޭނުންތެރިކަން އަންގައިދޭ
އެއްކަމަކީ ދުނިޔޭގެ ތަރައްޤީއާބެހޭ

ދ
ވާރލްޑް ބޭންކު ފަދަ މާލީ މުއައްސަސާތަކުން މިނިވަން ހަރުދަނާ އަ ި

ފުދުންތެރި ޖުޑިޝަރީތައް ޤައުމުތަކުގައި އުފެއްދުމަށް ޚާއްސަ އަހައްމިއްޔަތެއްދެއެވެ.
މި މަޤްސަދަށްޓަކައި ފަނޑިޔާރުން މާލީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ދާއިރާގެ ޝަރީއަތްތަކަށް އިތުރަށް
ހ
އަހުލުވެރި ކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު އިސްކަންދެއެވެ .އެގޮތުން ފައިނޭންސް ލީސިންގްއާބެ ޭ
ސެމިނާރެއް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓާއި މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއާއި އިންޓަރނޭޝަނަލް
59

ރޝަންގެ ސައުތު އޭޝިއާ އެންޓަރޕްރައިސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ބަޔާ ގުޅިގެން ބޭއްވިފައިވެއެވެ.
ފައިނޭންސް ކޯޕަ ޭ
މިއީ ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ

ފަނޑިޔާރުންނާއި ޤާޟީންނާއި މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ މެދުގައި މިދާއިރާގެ

ގިނަ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ބަދަލުކުރެވުނު ސެމިނާރެކެވެ.

ނ
އ ް
ތރެ ި
މނަރގެ ެ
ބހޭ ސެ ި
ލސިންގއާ ެ
ނސް ީ
އނޭ ް
ފަ ި
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ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފުރަތަމަ އަހަރީދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތު
ކރުދުވަހު،
ޓ އުފެއްދިތާ އެއް އަހަރު ފުރުނުދުވަސްކަމުގައިވާ  2009ސެޕްޓެމްބަރު  18ވީ ހު ު
ސުޕްރީމް ކޯ ު
ގ
ކ ެ
އެކޯޓުގެ އަހަރީ ދުވަސް ވަނީ ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފައެވެ .މިގޮތުން ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުތަ ު
ގ ރަސްމިއްޔާތާއި ،ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަހަރީ ދުވަސް
ތެރޭގައި ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ދިދަ އިފްތިތާޙުކުރުމު ެ
ގ ގޮތުން ބޭއްވުނު ރަސްމީ ޖަލްސާ ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ފާހަގަކުރުމު ެ
ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ދިދަ އިފްތިތާޙުކުރުން:
އިންޞާފު

ޢަދުލު
ރަމްޒުކޮށްދޭ
ފަނޑިޔާރުން
2009

ދިދައެއް
ޅއްވި
ހުށަހެ ު

ގުޅިގެން

ހުށަހެޅުއްވުމަކާ
ވަނަ

03

ވނު
ބޭއް ު

ދުވަހު

ކައުންސިލުގެ

ބައްދަލުވުމުގެ ވަރަށް ފުރިހަމަ

ލިބިގެން

ޝަރުޢީ

އަޣުލަބިއްޔަތެއް
ދާއިރާގެ

ފާސްކުރެވުނު

ދިދަ

ބާއްވާފައިވަނީ

ރމުގެ
އިފްތިތާޙުކު ު

މ
ސުޕްރީ ް

ދުވަހުއެވެ .މިދިދަ
ދުވަހުގެ

ޤާއިމްކުރުމުގެ

ފާސްކުރުމަށްއެދި،

ސެޕްޓެމްބަރު

ޖުޑީޝަލް

ދާއިރާ

ހެނދުނު

ކޯޓުގެ

2009

ފުރަތަމަ

ރ
ސެޕްޓެމްބަ ު
ގައި

6:00

ހަފްލާ
18

އެންމެ

އަހަރީ
ވަނަ
ފުރަތަމަ

ނަންގަވައިދެއްވީ
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޢިމާރާތުގައި
ފަނޑިޔާރު

އަލްއުސްތާޛު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ޢަބްދުﷲ

އަދި

ސަޢީދެވެ.

މިހަފްލާގައި

ޝަރުޢީ

ދާއިރާގެ

އުއްތަމަ
ބޭފުޅުން

ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ދިދަ އެކުލެވިގެންވަނީ ،ދިގުއަކައެއްގެ މައްޗަށެވެ .އަކައިގެ މަތީގައި ފެހިކުލަ އަދި އަކައިގެ
މެދުގައި ހުދުކުލަ ،އަދި އަކައިގެ ތިރީގައި ރަތްކުލަ ހުންނަ ގޮތަށެވެ .އަދި ދިދައިގައި ހުދުކުލައިގެ  3ތަރިއާއި
އގެ ތިލަފަތެއްވެސް ހިމެނެއެވެ.
ކަޅުކުލަ ި
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ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވުނު ރަސްމީ ޖަލްސާ:
ކރުމުގެ ގޮތުން ރަސްމީ ޖަލްސާއެއް 2009
ސުޕްރީމް ކޯޓު އުފެދުނުތާ އެއް އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބާ ފާހަގަ ު
ރ  18ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ  21:00ގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ބޭއްވުނެވެ .މިރަސްމިއްޔާތު
ސެޕްޓެމްބަ ު
ކށްދެއްވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަޝީދެވެ.
ޝަރަފުވެރި ޮ
ޙަފްލާ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ،ރާއްޖޭގައި ޝަރީޢަތް ހިންގުމުގެ
ބާރާއި

އިންތިޒާމާއި

ނިޒާމު،

އޭގެ

އޮތީ

ވަކިވެފައި ކަމަށާއި،

ތެރޭގައި

ދާދިފަހުން

މިދުށް

ފަދައިން މަސްހުނިވެ

ނޫންކަމަށާއި،

ސްޕްރީމް

ސ
މީގެކުރީގައިވެ ް
ވެރިކަމުގެ
އަޅުގަނޑުމެން
ލާމެހިފައެއް

ރާއްޖޭގެ

ކޯޓު އުފެއްދުމުގައި އެންމެ
އަދާކުރެއްވީ

ބޮޑު

އޞަ
ޚާ ް

ދައުރެއް
މަޖިލިސްކަން

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

ޤާނޫނުއަސާސީ

ހެއްދެވުމަށް

ރައްޔިތުންގެ

ޚާއްޞަ

މަޖިލީހުގެ

މެންބަރުން

ރއްވި
ކު ެ

މގައި
ކ ު
ރވާންޖެހޭ ަ
މަސައްކަތްޕުޅުތަކަށްޓަކައި އެމަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑުމެން ނިހާޔަތަށް ޝުކުރުވެ ި
ވިދާޅުވިއެވެ .ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުވަމުން އައިހިނދު ،މި ރާއްޖޭގައި ބާރުތައް ވަކިވާން ޖެހިފައި އޮތް
ކޓު އުފެދުނު ދުވަހު ،އެކޯޓުން އެތައް ކަމެއް ނިންމަން
މިންވަރު އެންމެ ބޮޑަށް ސާފުވެގެން ދިޔައީ ،ސުޕްރީމް ޯ
ޖެހިފައި އޮތުމުން ކަމުގައިވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އިތުރުން މިޙަފްލާގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ
ސަޢީދު

ވާހަކަފުޅުދެއްކެވިއެވެ.

އެމަނިކުފާނުގެ

ކ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ
ހކަފުޅުގައި މިދުވަހަ ީ
ވާ ަ
މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުގެ އަހަރީ ދުވަސްކަމަށް
ވުމާއެކު މިއީ ވަރަށް އުފާވެރި ދުވަހެއްކަމަށާއި،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި  2008ސެޕްޓެމްބަރު
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އޞަ ދުވަހެއްކަމަށާއި ،އެހެނީ އެހެން ކުރިއަރާފައިވާ މިނިވަން ދިމިޤްރާތީ
 18ވަނަ ދުވަހަކީ ފާހަގަކުރެވޭ ޚާ ް
ސުޕްރީމް

މުޖުތަމަޢުތަކުގެ

ކޯޓުގެ

މަފްހޫމާ

އެއްގޮތަށް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ސުޕްރީމް

ކޯޓު

އުފެދުނު

ދުވަސްކަމަށްވާތީކަމަށާއި ،އަދި ސުޕްރީމް ކޯޓު އުފެދުމާ ހަމައަށް ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމްކުރުމުގެ އެންމެ މަތީ
ކޯޓެއްގެ

ގޮތުގައި

ދެވަނަ

އޮތީ

މަރުޙަލާގެ

ކޯޓެއްކަމަށްވާ

ހައިކޯޓު

ކަމުގައި

ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި

ޤާނޫނުއަސާސީގައިވާ ގޮތުން މިނިވަންކަމާއި މުސްތަޤިއްލުކަމާއެކު ފަރުދުންގެ އަސާސީ އަދި މަދަނީ ޙައްޤުތައް
ކަނޑައެޅުމުގައި އެންމެ މަތީ ފަރާތަކީ ސުޕްރީމް ކޯޓުކަމަށާއި ،ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޤާނޫނު މާނަކުރާ އެންމެ މަތީ
ޓ ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ .މީގެ އިތުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢަދުލު އިންޞާފުގެ ދާއިރާގެ
ފަރާތަކީވެސް ސުޕްރީމް ކޯ ު
ތާރީޚަށް އަލިއަޅުވާލައްވާ އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ،ދިވެހި ތާރީޚުގެ އަންޒަމާނަށް ބަލާލާއިރުވެސް މިނިވަން ޢަދުލު
ތކަން އެނގޭކަމަށާއި ،އަދި އެޒަމާނުގައިވެސް އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި ތަޢާރުޟުނުވާ
އިންޞާފުގެ ދާއިރާއެއް އޮ ް
އާދަކާދައަށްވެސް ޢަމަލުކުރިކަން އެނގޭކަމަށެވެ.
މީގެ އިތުރުން ،ރާއްޖޭގައި ގިނަ ޕާޓީތަކެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް ބޭއްވުނު އެންމެ ފުރަތަމަ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން
ޓން
ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައް ސުޕްރީމް ކޯ ު
އ
ބަލާ ،ފުރިހަމަ ދިމިޤްރާތީ އިންތިޚާބެ ް
ބޭއްވުމަށް

ސުޕްރީމް

އެހީތެރިވެދީފައިވާކަމަށާއި،
ބާރުން

އިންޞާފުގެ

މަޝްވަރާތައްކުރުމަށާއި
ޤާއިމުކުރުމުގެ

ނ
ބާރު ް

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

ނ
ކޯޓު ް
އަދި

ޢަދުލު

ހ
ކުރަންޖެ ޭ
ފ
ޢަދުލުއިންޞާ ު
ހ
އަދާކުރަންޖެ ޭ
އަދާކުރުމަށްޓަކައި

ހ
ކުރަންޖެ ޭ

މަޝްވަރާތައްކުރުމާއި،

ކަނޑައަޅަންޖެހޭ

ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައެޅުމާއި،

ކޓުތަކުގެ އެންމެހައި
ޯ

ރމަށް
ކަންތައްތައް ރައްކާތެރިކު ު

ކ ވާޞިލުވެވޭނެ މަގު
އ ު
ކއުންސިލެއް އުފައްދަވާފައިވާކަމަށާއި ،ޢަދުލު އިންޞާފަށް ފަސޭހަކަމާ ެ
ޖުޑީޝަލް ަ
ގއިވެސް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު
ފަހިކުރުމުގެ ގޮތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިޖުރާއާތުތައް ކަނޑައަޅާފައިވާކަމު ަ
ވިދާޅުވިއެވެ.
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ނ
ހަމައެހެންމެ ،ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ ދެފުށްފެން ަ
ކ މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު
ގޮތަށްކަމަށާއި ،މިނިވަން ޑިމޮކްރަސީއެއް ޤާއިމްކުރުމުގައި މައި އެއް ތަނބަ ީ
ބ
ކޓުގެ ފުރަތަމަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަ ާ
ޖުޑީޝަރީއެއް ކަމުގައިވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ .ސުޕްރީމް ޯ
ކށްދެއްވިކަމަށްޓަކައި
ޝަރަފުވެރި ޮ

އެޙަފްލާގައި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް

ދުވަހުގެ

ހަނދާނުގައި

ފިލައެއް

ހ ގޮތުން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ވީޑިއޯއެއްވެސް މިޙަފްލާގައި
ބ ޭ
ތރުން ސުޕްރީމް ކޯޓާ ެ
އެރުވުނެވެ .އަދި މީގެ އި ު
ދައްކާފައިވެއެވެ.

64

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފުރަތަމަ އަހަރީދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ
ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
g
ب اﻟﻌَـﺎﻟﻤﻴﻦ .وا ﻟﺼّﻼة واﻟﺴّـﻼم ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤّﺪ وﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ
ﺑﺴــﻢ اﻟﻠّـﻪ اﻟﺮّﺣﻤـﻦ اﻟﺮّﺣﻴــﻢ اﻟﺤﻤﺪ ﷲ ر ّ
أﺟﻤﻌـﻴﻦ.
ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަޝީދު،
ވެރިކަން ހިންގުމާއި ތަންފީޛީ ދާއިރާތަކުގެ އިސްވެރިން،
ޤާނޫނު ހެދުމުގެ ބާރުގެ އިސްވެރިން،
ފަ ނޑިޔާރުގޭގެ އެންމެހާ ޢިއްޒަތްތެރި ފަނޑިޔާރުން،
ޓގެ ފަނޑިޔާރުން،
ސުޕްރީމް ކޯ ު
އެކި ޙައިޘިއްޔަތުން މިރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ އެންމެހާ ޢިއްޒަތްތެރިން،
އަޚުންނާއި އުޚުތުން.
ރކާތުހް.
އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް ވަރަޙުމަތުއްﷲ ވަބަ ަ
އރާގެ އެންމެ މަތީ މަރުޙަލާގެ
މިއަދަކީ ވަރަށް ވެސް އުފާވެރި ދުވަހެއް ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢަދުލު އިންޞާފުގެ ދާ ި
ކޯޓު،

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ސުޕްރީމް

ކޯޓުގެ

އަހަރީ

ދުވަސް.

މިއުފާވެރި

މުނާސަބަތުގައި

ރާއްޖޭގެ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ތަހުނިޔާ ދަންނަވަން .އަދި މިއުފާވެރި ފިޔަވަޅުމަތީ
ނނަށް ވެސް ތަހުނިޔާ ދަންނަވަން.
ހުރެ އެންމެހާ ޢިއްޒަތްތެރި ޙާޟިރީ ް
ހންވެސް އުފަލެއް ލިބިގަންނަން.
ނނަށް އަރިސްކުރުމާއެކު އެ ެ
ރހާ ބޭފުޅު ް
އަޅުގަނޑު މިއުފާވެރި ތަހުނިޔާ ތިޔަ ހު ި
ކބާދީ ތިޔަހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށާއި
ރ ް
އެއީ ކުރިމަތީގައި މިއޮތް އުފާވެރި ފިޠުރު ޢީދުގެ ތަހުނިޔާއާއި މުބާ ި
ޢިއްޒަތްތެރި ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ވެދުންކުރުން .އަޅުގަނޑުގެ ދުޢާއަކީ މިމޫސުމުގައި އަޅުގަނޑުމެން
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ކ މާތްﷲގެ ޙަޟްރަތަށް ކުށްތަންވެ ކުރި ހެޔޮ ޢަމަލުތަކުގެ މޭވާ ފުރިހަމަގޮތުގައި ލިބި ޢީދުގެ
ހީވާގިކަމާއެ ު
ރއްވުން.
ޞބު މިންވަރު ކު ެ
އުފަލުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ހެޔޮ ނަ ީ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢަދުލު އިންޞާފުގެ ތާރީޚުގައި އަދި ދީމިޤްރާޠީ ޙަޔާތުގައި  2008ސެޕްޓެމްބަރ 18
ޢ
ފާހަގަކުރެވިގެންދަނީ ވަރަށް ޚާއްޞަ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައެވެ .އެއީ އެހެނިހެން މިނިވަން ދީމިޤްރާޠީ މުޖްތަމަ ު
އޖޭގެ އެންމެ މަތީ ކޯޓު،
ތަކުގައި އެންމެ މަތީ ކޯޓުގެ ދައުރުކަނޑައެޅިފައިވާ މަފްހޫމާ އެއްގޮތަށް ދިވެހިރާ ް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު އުފެދުނު ދުވަހަށްވާތީ .ތާރީޚުން އެނގެން އޮތް ހުރިހާ ދުވަހެއްގައި ރާއްޖޭގައި
ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމްކުރުމުގެ ނިޒާމުތަކެއް ހަމަޖެހިފައިވާކަން އެނގޭ .އެކަމަކު ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި ފުރަތަމަ
ފަހަރަށް ސުޕްރީމް ކޯޓެއް ޤާއިމްވެގެންދިޔުމަކީ ފާހަގަކޮށްނުލައި ދޫކޮށްލެވޭނެ މުނާސަބަތެއް ނޫން .ރާއްޖޭގެ
އެންމެ މަތީ ކޯޓުގެ ގޮތުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓު ޤާއިމްވުމާ ހަމަޔަށް ހުރި އެންމެ މަތީ ކޯޓަކީ ދެވަނަ މަރުޙަލާގެ
ކޯޓެއް .އާދެ އެއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު .ހައިކޯޓެއްގެ ޚިދުމަތްލިބޭތާ އަށާވީހަކަށް އަހަރުގެ މުހުލަތަކަށް ފަހު
ޖުޑިޝަރީ ނުވަތަ ފަނޑިޔާރުގެ މުޅިން ފުރިހަމަވެގެން މިއައީ.
މީލާދީ

ސަނަތުން

07

އޮގަސްޓް

2008

ބުރާސްފަތި

ވީ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ދުވަހު

ހިންގައިލެވުނު

ޤާނޫނުއަސާސީން ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ދީމިޤްރާޠީ މުޖްތަމައުތަކުގެ ޖުޑިޝަރީތަކެކޭ އެއްފަދައިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ޖުޑިޝަރީވެސް

މިނިވަންކަމާއި

މުސްތަޤިއްލުކަންމަތީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

އެންމެހާ

ރައްޔިތުންގެ

މެދުގައި

މކަމުގެ އުޞޫލުން ކޮންމެ މީހެއްގެވެސް އަސާސީ އަދި މަދަނީ ޙައްޤުތަކާއި ވާޖިބުތައް
ޢަދުލުވެރިކަމާއެކު ހަމަހަ ަ
ކަނޑައެޅުމުގައި،

ޤާނޫނު

ފިޔަވައި

އެއްވެސް

ފަރާތަކަށް

ބޯނުލަބައި،

ހުރިހާ

ބާވަތެއްގެ

ނުފޫޒުން

ފ
ޞ ު
ހ މުސްތަޤިއްލު ބާރެއްކަން ޔަޤީންކޮށް ދިނުމާއެކު ޢަދްލު އިން ާ
އެއްކިބާވެފައިވާ އަދި ވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެ ޭ
ރއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު.
ޤާއިމް ކުރުމުގެ ބާރުގެ އެންމެ މަތީ ފަރާތެއްކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ދިވެހި ާ
ޤާނޫނުއަސާސީ ގައި ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ޤާނޫނު މާނަކުރުމުގައި އަދި ޝަރީޢަތުން ބަލާ އެނޫންވެސް
ޓން ނިންމާ ނިންމުމަކީ އެންމެ ފަހުގެ ނިންމުންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވޭ .އެހެންކަމުން
ނިންމުމުގައި ސުޕްރީމް ކޯ ު
ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނު މާނަ ކުރުމުގެ އެންމެ އިސްފަރާތަކީ ސުޕްރީމް ކޯޓު .އަދި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ދައުރު
ކަނޑައެޅިފައިވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ޤާނޫނުގެ ވެރިކަން ބަލަހައްޓާ ބެލެނިވެރިއެއްގެ ގޮތުން .އެގޮތުން
ސސާތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތައް ހުންނަނީ ޤާނޫނީ އަދި ދުސްތޫރީ
ތކާއި މުއައް ަ
ދައުލަތުގެ އެންމެހާ ބާރު ަ
އިމުގެ ތެރޭގައިކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ކަނޑައެޅުމަކީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަސްލީ އިޚްތިޞާޞްއެއް.
66

ދިވެހި ތާރީޚަށް ރުޖޫޢަވާއިރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމްކުރުމުގެ މިނިވަން ޖުޑިޝަރީއެއް އޮތް
ރަންޒަމާނެއް އައިކަން ތާރީޚުގެ ފަތްފުށްތަކުން ރަނގަޅަށް އެނގޭ .އިސްދޫލޯމާފާނުން އެނގޭ ގޮތުގައި
ވކިވެފައިވާ މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު ބައެއް .ފަނޑިޔާރުން
ރކާތާ ަ
ފަނޑިޔާރުންނަކީ ދައުލަތް ހިންގުމުގެ ޙަ ަ
ކލަކު ހުންނަވާ.
ކުރައްވާ ނިޔާތައް ތަންފީޛުކޮށް ނިޔާގެ އަމުރުތައް ހިންގުމަށް ދަންޑާނާޔަކަގެ މަޤާމުގައި ބޭ ަ
އަދި ފަނޑިޔާރު އިންޞާފު ޤާއިމްކުރުމުގައި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި ތަޢާރުޟުނުވާ އާދަކާދަތައް ޤާނޫނުގެ
މަސްދަރެއްގެ ގޮތުގައި އާދެ! ލޯމާފާނުގެ ބަހުރުވައިންނަމަ ޕޫރުބެރޫޑީންއަށް ބައްލަވާފައިވޭ .އަދި ޕިރާޑް
ލިއުއްވާގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތިން މަރުޙަލާގައި ޝަރީޢަތް ކުރުމުގެ ނިޒާމް އޮތް.
 2008ސެޕްޓެމްބަރ  18ވި ބުރާސްފަތިދުވަހު ރާއްޖޭގައި އަލަށް އުފެދުނު ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ހިމެނެނީ
ޤާނޫނުއަސާސީގައި ވާގޮތުން އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާއެކު ފަސް ފަނޑިޔާރުން .ކޯޓުގެ މަސައްކަތް ރަސްމީގޮތުން
ގއިގަތީ  21ސެޕްޓެމްބަރވީ އާދީއްތަ ދުވަހު.
ހިނ ަ
ކ އެއްފަދައިން ޖުޑިޝަލް ރިވިޔު
ރފައިވާ ޖުޑިޝަރީ ތަކެ ޭ
ސުޕްރީމް ކޯޓު އުފެދުމާއެކު ދުނިޔޭގެ އެހެން ކުރިއަ ާ
ކރެވޭ.
ކުރުމަށް ނުވަތަ ދުސްތޫރީގޮތުން މުރާޖަޢާކުރުމަށް މައްސަލަތަކެއް ހުށަހެޅިގެން ދިޔަކަން ފާހަގަ ު
ސ
ޔ ީ
އ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބޭއްވޭ ގިނަ ޕާޓީތައް ބައިވެރިވެގެން ވާދަ ކުރި ރި ާ
އެމައްސަލަތަކަކީ ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގަ ި
ގޅިގެން ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކެއް.
އިންތިޚާބާ ު

އެމައްސަލަތައް ހަލުވިކަމާއެކު ދުސްތޫރީ ގޮތުން މުރާޖަޢާކޮށް

މ
ފައިޞަލާކުރަނިވި ނިންމުންތަކެއް ނިންމައި ރާއްޖޭގައި ޤާނޫނުގެ ވެރިކަމުގެ އިމުގެ ތެރޭގައި ފުރިހަ ަ
މގު ފަހިކޮށް ދިން .އަދި އޭގެ
ޚބެއް ބޭއްވުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު ަ
ދީމިޤްރާޠީ ރިޔާސީ އިންތި ާ
ތެރެއިން އެއް ޝަރީޢަތަކީ ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ޤާނޫނު ތަފްސީރުކުރުމުގެ އުސޫލުކަޑައެޅިގެން ދިޔަ
ރވޭ.
ގކު ެ
ޝަރީޢަތެއްކަން ފާހަ ަ
ކކޭ އެއްފަދައިން ޤާނޫނުތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން
ދުނިޔޭގެ އެހެނިހެން މިނިވަން ދީމިޤްރާޠީ މުޖުތަމަޢުތަ ެ
ކރުމަށްޓަކައި ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރުން އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް
ޢަދްލު އިންޞާފު ޤާއިމް ު
ކގެ
ހ މަޝްވަރާތައް ކުރުމާއި  ،ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައެޅުމާއި ،ކޯޓުތަ ު
އަދާކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެ ޭ
އެންމެހައި ކަންތައްތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި ،ކޯޓުތަކުގެ އިދާރީ ހިންގުމާ ބެހޭ ޤަވާޢިދުތައް އެކަށައެޅުމަށާއި
މށާއި ދައުލަތުން
އެޤަވާޢިދުތަކާއި އިޖްރާއާތުތައް އެއްގޮތްކުރުމަށާއި އެއް އުޞޫލަކަށް އެއްހަމައަކަށް ބެހެޓު ަ

67

ކަނޑައަޅާ

ޤައުމީ

ލަނޑުދަޑިތަކާއި

ސްޓްރެޓެޖީތަކާއި

އެއްގޮތްވާގޮތަށް

ޢަދުލު

އިންޞާފުގެ

ދާއިރާ

ކުރިއެރުވުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލެއް އުފައްދާފައިވޭ.
ޓ ޤާއިމް ވީއްސުރެ ކޯޓުން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ ސާފުކޮށް ދެފުށް ފެންނަ ގޮތަށް ހާމަކަން
ސުޕްރީމް ކޯ ު
ސހަކޮށް ޢަދުލު އިންޞާފާ ހަމައަށް ވާޞިލުވެވޭނޭ މަގުތައް ފަހި
ބޮޑު ގޮތެއްގައި ރައްޔިތުންނަށް ވީހާވެސް ފަ ޭ
ކޮށް ދިނުމަށް .އަދި ރައްޔިތުންނަށް ވީހާވެސް ފަސޭހަކޮށް ޢަދުލު އިންޞާފާ ހަމައަށް ވާޞިލުވެވޭނޭ މަގުތައް
ޓސްތަކާ އެއްގޮތަށް ސުޕްރީމް
ރކް ި
ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ދުނިޔޭގެ ކުރިއަރާފައިވާ ސުޕްރީމް ކޯޓުތަކުގެ ޕް ެ
ކޯޓުގެ އިޖްރާއާތުގެ ވަރަށް ތަފްޞީލު ޤަވާޢިދެއް ހެދި އެއަށް ވަނީ ޢަމަލުކުރަން ފަށާފައި .އަދި ސުޕްރީމް
ކޯޓުން ނިޔާކަނޑައަޅަންޖެހެނީ މައްސަލަ ބެލިފަނޑިޔާރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ނުވަތަ އިއްތިފާޤުން ކަމަށް
މގެ އުޞޫލު ވެސް
ވިޔަސް ،ފަނޑިޔާރެއްގެ ރައުޔު ތަފާތުވެއްޖެނަމަ ތަފާތުވި ރައުޔާއެކު ރިޕޯޓު ޝާއިޢުކުރު ު
ތަޢާރަފުކޮށްފައިވޭ.
ރައްޔިތުންނަށް ޤާނޫނީ ގޮތުން ލިބޭ ކޮންމެ ގެއްލުމަކާއި ބޭއިންސާފެއް އެއީ ކޮންމެ ފަރާތަކުން ލިބުނު
ބޭއިންސާފެއް ކަމަށް ވިޔަސް އެކަމެއް އިޞްލާޙުކޮށް ޙައްޤުތައް ލިބިދިނުމަށްޓަކައި އެންމެ މައި އަސާސަކީ
ޖޑިޝަރީއެއްގެ ދައުރުކަން ޔަޤީން .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީ
ު
މިނިވަން ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހޭ
ބރު ކަމަށްވާ ޤާނޫނު ހެދުމުގެބާރާއި ދައުލަތުގެ ތަންފީޒީ ބާރާއި ޢަދުލު
ކަ ނޑައަޅާފައިވާގޮތަށް ދައުލަތުގެ ތިން ާ
ރގެ މައްޗަށް އަނެއްބާރުގެ ނުފޫޒު ނުހިންގޭ މުސްތަޤިއްލު
އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރާއި މިތިންބާރު އެއްބާ ު
ރ
ތިންބާރުގެ ގޮތުގައި އޮތުމަށް ލާޒިމްކުރޭ .މިގޮތަށް ބާރުތައް ވަކިވެފައި އޮންނަ ދުސްތޫރީ ނިޒާމެއްގައި އެއްބާ ު
ރތަކެއްގެ މެދުގައި
ބރަކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމަކާ ނުލައި އެއްދައުލަތެއްގެ އެއްސިޔާދަތެއް ޙިއްޞާކުރާ ބާ ު
އަނެއް ާ
ދުސްތޫރީ

ގޮތުން

އޮންނަންޖެހޭ

އެއްބާރުލުމުގެ

ގުޅުން

ޤާނޫނުގެ

އިންތަކުގެ

ތެރޭގައި

ށ
ބަދަހިކޮ ް

އ
ގ ި
ދެމެހެއްޓުމުގައި މިނިވަން ޖުޑިޝަރީ އަކީ ޑިމޮކްރެޓިކް މުޖުތަމަޢު ތަކުގައި އެންމެ މުހިންމު ތަނބުކަމު ަ
ޤަބޫލުކުރޭވޭ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަކީ ޖުޑިޝަރީގެ މައި ތަނބު ކަމަށްވީހިނދު މިވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުގެ އެންމެ ބުރަ
މަސްއޫލިއްޔަތު އެޅިފައިވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ކޮޑުގައި .މިބުރަ މަސްއޫލިއްޔަތު އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި
ނ ރާވާފައިވޭ .މީގެ ތެރޭގައި ފަރުދުންނަށް
ރނިވި ތަޞައްވުރެއް ސުޕްރީމް ކޯޓު ް
ނކު ަ
އަދާކުރުމަށްޓަކައި ބި ާ
ޞފަށް ވާޞިލުވެވޭ ގޮތަށް މަގުތައް ތަނަވަސްކުރުން ހިމެނޭ.
ކ ޢަދުލު އިން ާ
ފަސޭހަކަމާއެ ު
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ރ ބައެއް ކަންތައްތަކާއި ކުރިމަގުގެ
އަޅުގަނޑު ކުރުގޮތަކަށް މިދަންނަވާލީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު އަޅުގަނޑު މެން ކު ި
ކރާ ފަސޭހައިން
މިޞްރާބު .އަޅުގަނޑުގެ އުއްމީދަކީ ރާއްޖޭގެ ޝަރްޢީ ނިޒާމަކީ އެންމެން އެއަށް އިޙްތިރާމު ު
ވާޞިލުވެ އަވަހަށް އިންޞާފު ހޯދައިދޭ ނިޒާމަކަށްވުން .އަދި ރާއްޖޭގެ ޢަދުލު އިންޞާފުގެ ދާއިރާއާމެދު ބައެއް
ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ބިންވަޅުނެގިފައިވާ ނުބައި ވިސްނުމާއި ޚިޔާލުތައް ފޮހެވި އެންމެން ވެސް ޤަބޫލުކުރާ
ނިޒާމަކަށް ހެދުން .މާތްﷲ ގެ ވާގިފުޅާއެކު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދުރު ނޫން މުސްތަޤުބަލެއްގައި މިލަނޑު ދަނޑި
ކކޮޅު ނިންމާލާނަން .ނިންމާލުމުގެ ކުރިން މިރަސްމިއްޔާތަށް
ވނެކަމަށް އުއްމީދުކުރަމުން މިވާހަ ަ
ޙާޞިލުކުރެ ޭ
ވަޑައިގެންދެއްވި އެންމެހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެހުމާނުންނަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަން.
ރ
ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާއި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރިންނަށް މިޝުކު ު
ފަށްކޮށްލަން .ވައްސަލާމް ޢަލައިކުމް.
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ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ފުރަތަމަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙައްމަދު ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
ﺑﺴـ

ـﻢ اﻟّﻠ

ـﻪ اﻟﺮّﺣﻤ

ـﻦ اﻟﺮّﺣﻴـ

ـﻢ

ރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ،ޝަރީޢަތުގެ ދާއިރާގެ އެންމެހާ ފަނޑިޔާރުންނާއި ބޭފުޅުން ،ރައްޔިތުންގެ
އދި ވަޑައިގެން ތިއްބެވި އެންމެހާ ބޭފުޅުން.
މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް ،ރާއްޖޭގެ ނައިބު ރައީސް ަ
اﻟﺴّـﻼم ﻋﻠﻴـﻜﻢ

މިރެއަކީ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ދެންމެ ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން ހަމަގައިމުވެސް ކަށަވަރުންވެސް އުފާވެރި ރެއެއް.
ބރުން ،ވެރިކަމުގެ ނުފޫޒުން ވީއްލި މިނިވަން ގޮތުގައި ފަނޑިޔާރުގެއެއް
އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގައި ވެރިކަމުގެ ާ
ހިންގާން ފެށުނުތާ މިރެއަށް ޙަޤީޤަތުގައި އަހަރެއް މިވީ .އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ކެރިހުރެ ދަންނަވަން ކެރިދާނެ .މި
ރާއްޖޭގެ ޙަޔާތުގައި މީގެކުރިއަކު މިބާވަތުގެ އެއްއަހަރު ހިނގާފައެއް ނުވާނެ .ވެރިކަމުގެ ފަރާތުން ފަނޑިޔާރު
މަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ބާރު ނުފޯރުވިދިޔަ އެއްއަހަރެއް އަޅުގަނޑު ނުދަންނަވާނަން ،މިރާއްޖޭގެ ޙަޔާތް
މީގެކުރީގައި ދެކެފައި އޮވެދާނެ ކަމަކަށް .ތެދުފުޅެއް ،ރާއްޖޭގައި ޝަރީޢަތް ހިންގުމުގެ ބާރާއި ،އޭގެ
ށ
ކރީގައިވެސް އޮތީ ވަކިވެފައި .ވެރިކަމުގެ ތެރޭގައި ދާދިފަހުން އަޅުގަނޑުމެން މިދު ް
އިންތިޒާމާއި ނިޒާމު މީގެ ު
މ
ފަދައިން މަސްހުނިވެ ލާމެހިފައެއް ނޫން .ޒަމާނުއްސުރެ ފަށައިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުގެއަކީ ،އުއްތަ ަ
ކން ނުވަތަ ރަދުންގެ ކިލެގެ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ބޭފުޅެއްގެ
ފަނޑިޔާރު މަނިކުފާނަކީ ،ރަދުންގެ އެންމެހާ ބާރުތަ ު
ބރެއް .ފެށުނީއްސުރެ
ނކީ ވަކި ާ
ގޮތުގައި ސީދާ ގޮތުގައި އިންނަވާ ބޭފުޅެއް ނޫން .ފަނޑިޔާރު މަނިކުފާ ަ
ފަށައިގެންވެސް އެކަން އޮތީ އެގޮތަށް .އެހެންނަމަވެސް ،ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި ،ޝަރީޢަތުގެ
ދާއިރާ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ހިންގާފައި އޮތީ ،ސީދާ މިވެނި ގޮތަކަށޭ ދަންނަވަން ދަތިވާނެ .އެކިދުވަސްވަރު
ވފައި ހުރީ އެކިގޮތަށްކަމުން.
އެކަން ކުރެ ި
ހ
ހރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ ދެކެފި ،ވަރަށް ކުޅަދާނަ ،ޤާބިލު ،އިންޞާފުވެރި އަދި ދިވެ ި
މިދިޔަ އެއްހާސް އަ ަ
ނ
ދމަތް ކުރެއްވި ފަނޑިޔާރު މަނިކުފާނުން .އަޅުގަނޑުމެ ް
ޤައުމަށް ،މިދައުލަތަށް ،މި ރާއްޖެއަށް ނުހަނު ޚި ް
ނ އެބަ އަންނަން .އަޅުގަނޑު މިރޭ އެންމެ
ފޅުންގެ ނަންތައް ޒަމާނުއްސުރެ ފެށިގެން ފާހަގަކުރަމު ް
އެފަދަ ބޭ ު
ޚ
ފުޅާކޮށް ،އެންމެ ފުންކޮށް އަދި ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި ފާހަގަކުރަން ބޭނުން ،ވާދޫ ދަންނަ ކަލޭގެފާނު ،ޝައި ު
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މުޙަންމަދު ޖަމާލުއްދީން .އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ،ބޮޑުތަކުރުފާނު ދިވެހިރާއްޖެ ޕޯޗްގީޒުންގެ އަޅުވެތިކަމުގެ ދަށަށް
ވެއްޓުނުހިނދު ،އޭރު ހުންނެވި ފަނޑިޔާރު މަނިކުފާނު ރާއްޖެ ދޫކޮށް ފުރާވަޑައިގެންނެވި .ހަދަރުމަތުގައި 30
އަހަރު

އުޅުއްވުމަށްފަހު

އެނބުރި

ރާއްޖެ

ވަޑައިގަތީ ބޮޑުތަކުރުފާނުގެ

ރަސްކަމުގައި.

އ
އެރަސްކަމުގަ ި

ފުރަތަމަފަހަރަށް އެ ފަނޑިޔާރު މަނިކުފާނުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެންގެ ބަހަށާއި ،އަދި
މން އައި ގޮތްތަކަށް ނުހަނު ބޮޑެތި ބަދަލު އައިސްގެންދިޔަ .ރާއްޖޭގައި
އަޅުގަނޑުމެން ރާއްޖޭގައި ކަންކަން ކުރަ ު
ރށް މެދުކެނޑިގެން ދިޔުމަށްފަހު،
ޒަމާނުއްސުރެ ފަށައިގެން ޝަރީޢަތް ކުރެވެމުން އައިގޮތް 18 ،ވަރަކަށް އަހަ ަ
މން އައިގޮތަށް އަނެއްކާވެސް ކުރާން ފެށުނުއިރު ،އެކަން
އަލުން އަނބުރާ ދިވެހިން ކުރީގައިވެސް އެކަން ކުރަ ު
ޙންމަދު ޖަމާލުއްދީން  30އަހަރު ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އުޅުއްވި
ރން ފެށުނީ ޝައިޚު މު ަ
މިފަހަރު ކު ާ
އުޅުއްވުމުގައި ލިބިވަޑައިގެންނެވި ވަރަށްގިނަ މަޢުލޫމާތާއި ޢިލުމުގެ އަލީގައި .ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ،ބައެއް
ޙންމަދު
ލިޔުންތެރިން ފާހަގަކުރާ ގޮތުގައި ،ތާނަ އަކުރު އުފެދިގެން އައީވެސް މިދުވަސްވަރު .ޝައިޚު މު ަ
ކމުގެ ޒަމާނުގައި އެދުވަސްވަރުގައި .އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގެ ޙަޔާތުގައި
ޖަމާލުއްދީންގެ ފަނޑިޔާރު މަނިކުފާނު ަ
ރ
ފަނޑިޔާރުކަން ވަކި ބާރެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަވެފައި އޮތްކަމުގައި ވިޔަސްވެސް ،އަޅުގަނޑު ފެށުނީއްސު ެ
ޅ
ފަށައިގެން އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ފާހަގަކުރި ފަދައިން ،އަޅުގަނޑެއް ނުދެކެން އަދި އަޅުގަނޑު ހިތުން ރަނގަ ު
ތާރީޚީ ދިރާސާއަކަށް ވަޑައިގެންފި އެއްވެސް ބޭފުޅެއް ވިދާޅެއްނުވާނެ ،ވެރިކަމުގެ ބާރުން ފަނޑިޔާރު މަނިކުފާނު
އެޒަމާނުގައިވެސް ވީއްލި ހުންނެވި ކަމަކަށް .ވާދޫ ދަންނަ ކަލޭގެފާނު އަލުން އެނބުރި ވާދުއަށް ވަޑައިގަތީ،
ނ
ފަނޑިޔާރުކަން ދޫކުރައްވައި ވެރިކަމުގެ ބާރުން އެއްކިބާވެވަޑައިނުގެންނެވުނީތީވެ .އެހެންވީމާ ،ޙަޔާތުގެ ދެ ް
ބކީއޮތް ދުވަސްކޮޅު ހޭދަކުރެއްވީ ވާދޫގައި.
ާ
މ
އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިދެންނެވި އުޞޫލުން ރާއްޖޭގައި ޝަރީޢަތުގެ ކަންކަން ހިނގަމުން އައިސް ފުރަތަ ަ
ރ އޭގެކުރީގައި އޮތް މިންވަރަށްވުރެ މާބޮޑަށް
ގ ފިކު ު
ކކުރުމު ެ
ޤާނޫނުއަސާސީ ލިބުމާއެކުގައި ބާރުތައް ވަ ި
އަނެއްކާވެސް ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ފާހަގަވާން ފެށި 1930 .ގެ އަހަރުތަކުގައި މިކަން އަދި އިތުރަށް
ފުޅާވެގެންދިޔައީ އޭރު ރާއްޖެއިން ބޭރުން ކިޔަވާ ވިދާޅުވެގެން ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވި ބައެއް ޒުވާން ބޭފުޅުންގެ
ޖޯޝާއި ،ބައެއް ޒުވާން ބޭފުޅުންގެ ފިކުރުފުޅާއި ޚިޔާލުފުޅާއެކުގައި .ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި ދެ ފަރީދާއި އަމީން.
މުޙަންމަދު އަމީނާއި ،ޙަސަން ފަރީދާއި ،މުޙަންމަދު ފަރީދު .މި އެންމެ ބޭފުޅުން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި،
ސިލޯނުގައި

ކިޔަވާ

ވިދާޅުވާން،

ބައެއް

ބޭފުޅުން
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އިންޑިއާގައި

ކިޔަވާ

ވިދާޅުވުމަށްފަހުގައި

ރާއްޖެ

ކރިއްސުރެ ފަށައިގެން ރާއްޖޭގައި އެކަން ކުރަމުން އައި ގޮތަށް ފަނޑިޔާރުކަން
ވަޑައިގެންނެވިއިރުގައި މާ ު
އެއްބޭފުޅެއް،

ކުރައްވަމުން ވަޑައިގެންނެވި

އޭރުގައި

ޞަލާޙުއްދީން.

ވ
ހުންނެ ީ

ދަރަވަންދޫގޭ ޙުސައިން

ޞަލާޙުއްދީން .އެބޭފުޅާގެ ފަނޑިޔާރު ކަމުގައި ރާއްޖެ ފުރަތަމަ ޤާނޫނުއަސާސީއެއް ދުށީ .ޙަޤީޤަތުގައި
ގ
ކތްތެރިވެ އަދި އެ ޤާނޫނުއަސާސީ ނުކުތުމު ެ
އެޤާނޫނުއަސާސީ އެކުލަވާލުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަމުގައި އެންމެ ޙަރަ ާ
ރކީ ޞަލާޙުއްދީން ،ރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު.
އުފެދުމުގެ އެންމެބޮޑު ބާ ަ
މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް
އެކުލަވާލެވިފައި

މިވަނީ،

އެކުލަވާލެވިފައިމިވާ
އަޅުގަނޑުމެން

ފަނޑިޔާރުގެ

މީގެކުރީގައި

ނުވަތަ

1997

ސުޕްރީމް

ވަނަ އަހަރު

ކޯޓު މިނިވަންގޮތުގައި
ޢަމަލު

ނ
ކުރަމު ް

އައި

ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އިޞްލާޙު ގެނެސް ،މިދިޔަ އަހަރުގައި އެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އަޅުގަނޑުމެން ޢަމަލުކުރަން
ފެށީތީ .މި ސުޕްރީމް ކޯޓު އުފެއްދުމުގައި އެންމެބޮޑު ދައުރެއް އެހެންވީމާ ،ހަމަކަށަވަރުންވެސް ކުޅެފައި އެވަނީ
ޚާއްޞަ މަޖިލިސް .މިގޮތަށް މިކޯޓު އުފެދުމަށާއި ،ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީ ،ބާރުތައް ވަކިވެފައި އޮތް
ޤާނޫނުއަސާސީއަކަށް ހެދުމަށް ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެކުރެއްވި މަސައްކަތަށް
ވންޖެހޭ .އަޅުގަނޑުގެ ހިތުގެ އެންމެ ފުންމިނުން މަޖިލީހުގެ އެންމެހާ
އަޅުގަނޑުމެން ނިހާޔަތަށް ޝުކުރުވެރި ާ
މެންބަރުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން.
ޤާނޫނުއަސާސީގައި އަދި ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުވަމުން އައިހިނދު ،ބާރުތައް މިރާއްޖޭގައި ވަކިވާން ޖެހިފައި
އޮތް މިންވަރު އެންމެ ބޮޑަށް ސާފުވެގެންދިޔައީ ސުޕްރީމް ކޯޓު އުފެދުނު ދުވަހު .އެކޯޓުން އެތައް ކަމެއް
ވ
ނިންމާން ޖެހިފައި އޮތްކަން .ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި އޭރު ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވެފައި އޮތް ގިނަ ޕާޓީ އެކުލެ ޭ
ސިޔާސީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އޮންނާނެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާނެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ޞައްޙަކަމާ
ގުޅޭގޮތުން ،އެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން އޭރުގައި އޮތީ ގޮތެއް ނިންމާން ޖެހިފައި .އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ،އެއީވެސް
ރާއްޖޭގެ

ޙަޔާތުގައި

ދިމާވި

މުހިންމު

ދުވަހެކޭ.

ޤައުމެއްގެ

ޙަޔާތުގައި

އަންނާނެ

ހިނދުކޮޅުތަކެއް،

ކއް ،އެޤައުމު އެއް ޙާލަތުން އަނެއް ޙާލަތަށް ބަދަލުވެދާ ހިނދުކޮޅުތަކެއް .އަޅުގަނޑުގެ ނަޒަރުގައި،
ދަނޑިވަޅުތަ ެ
ކ.
އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ ފެނުމުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓާ އެދުވަހު ދިމާވީ މިދަންނަވާ ބާވަތުގެ ދަނޑިވަޅަކާ ހިނދުކޮޅަ ާ
އަޅުގަނޑު އަލަށް އުފެދުނު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މަރްޙަބާ ދަންނަވަން .ވަރަށް ސާބިތުކަމާއި އިތުބާރާ އެކީގައި
ރައްޔިތުންގެ ރުހުން އެމައްޗަށް ހަމަގައިމުވެސް ލިބިގެން މިހާރު ހިނގައްޖެކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭ
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ބދީ އަޅުގަނޑު
ކ ާ
އއި މުބާރަ ް
ގޮތަށް އެބޭފުޅުންނަށް އެމައްސަލަތައް ބެއްލެވުނީތީވެ ،އެބޭފުޅުންނަށް މަރްޙަބާ ާ
ދަންނަވަން.
އަޅުގަނޑުމެން ރާއްޖޭގެ ޝަރްޢީ ދާއިރާ ހަރުދަނާ ކުރުމަށާއި ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ކުރާން ޖެހިފައިވާ މަސައްކަތް
ވަރަށްގިނަ .އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ޢަމަލު ކުރަމުން މިދަނީ ،މީގެކުރީގައި އަޅުގަނޑުމެން ފަރިތަ ބާވަތުގެ
ޤާނޫނުއަސާސީއަކަށެއް ނޫން .ތެދުފުޅެއް .އެ ޤާނޫނުއަސާސީވެސް ހަމަ ލިޔެފައި އޮތީ އަޅުގަނޑުމެން
ކބަފައިންސުރެ ފަށައިގެން ކިޔަމުން އެނގެމުން އައި ބަހުން .ދިވެހިބަހުން .އެހެން ނަމަވެސް ،އޭގައިއެވާ
ާ
ޚޔާލެއް ނޫން .ފަރިތަ ފިކުރެއް
ފިކުރާއި އޭގައިއެވާ ޚިޔާލަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި މީގެކުރީގައި ފަރިތަ ި
ނޫން .އެނޫން ކަމަކަށް އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ވިދާޅުވާނެ ކަމެއް ނެތް .ގިނަ ޕާޓީ އެކުލެވޭ ސިޔާސީ ނިޒާމަކީ މި
ށގިނަ ބަޔަކު
ރާއްޖެއަށް ރަނގަޅު އެކަށީގެންވާ ނިޒާމެއް ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ވަރަ ް
ދުށްކަމުގައިވީ ނަމަވެސް ،ދިވެހި ވެރިންގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ކަންކަން ނިންމުމުގައި އިސް
ސަފުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް އެކަން ގަބޫލުފުޅު ކުރެއްވުނީ ވަރަށްފަހުން .އެ ޤާނޫނުއަސާސީ ،އެ
އުޞޫލުތައް ،އެ ސިޔާސަތުތައް ،އެ އަޞްލުތައް ކަނޑައެޅީތީ .އަޅުގަނޑު އަބަދުވެސް ފާހަގަކުރަން .އާ
އ
ގ ި
އ އުފައްދާފައިވާއިރު ،ތިންބާރު އުފެދުމު ަ
ޤާނޫނުއަސާސީ ،އިޞްލާޙު ކުރެވުނު ޤާނޫނުއަސާސީ ތިންބާރެ ް
ޓ
ތަރުތީބުތަކެއް އަދި ހަމަ އެކުލަވާލާފައިވާއިރު ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިރާދަކުރައްވައިގެން މިވަނީ ގިނަ ޕާ ީ
ނ
އެކުލެވޭ ރިޔާސީ އިންތިޚާބެއް ބޭއްވި ،ރިޔާސަތެއް އެކުލަވާލެވިފައި .އެއަށްފަހުގައި ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިވަ ީ
ގިނަ ޕާޓީ އެކުލެވޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބެއް ބޭއްވި ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހެއް އެކުލަވާލެވިފައި.
އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ޝަރްޢީ

ދާއިރާ

އެކުލަވާލުމަށް ކުރާންޖެހޭ

ވަކި

ޚާއްޞަ

މއް
ކަ ެ

ފަނޑިޔާރުން

ކަނޑައެޅުމުގައި އެބަ އެކަން ކުރާންޖެހޭ .ޝަރްޢީ ދާއިރާއަށް ލިބިދީފައިވަނީ އެންމެ ދިގު އިންތިޤާލީ މުއްދަތު.
ޢ
އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިދާއިރާ ހަރުދަނާގޮތުގައި ،ތަޞައްރުފު ފުދިފައިވާ ޝަރް ީ
ސ
ނިޒާމެއްގެ ގޮތުގައި ދިވެހިންނަށް ޚިދްމަތް ކުރަން ފެށޭނެ ނިޒާމެއް ކަމަށް ހެދޭނެކަމީ ،އަޅުގަނޑު ކުޑަކޮށްވެ ް
ޝައްކުކުރާ ކަމެއް ނޫން .އަޅުގަނޑުގެ ނަޒަރުގައި މިދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ އެންމެ ބޭފުޅުންނަކީވެސް،
ނ
މކަށްވާ ެ
ކރުން އެއީ ،އެބޭފުޅުންނަށް ކޮންމެހެން އުނދަގޫ ކަ ަ
ޝަރީޢަތުގެ ކަންކަން އަދި ރަނގަޅަށް ކަމެއް ު
މކަށް އަޅުގަނޑު ނުދެކެން .އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ ފެނުމުގައި ރަނގަޅަށް އިންޞާފުވެރި ގޮތަކަށް ކަމެއް
ކަ ަ
ކބައިގައި ހުންނަންޖެހޭނެ ސިފައެއް .އެމައްޗަށް ޢިލްމީ
ނިންމުން އެއީ ،ޠަބީޢަތުގައިވެސް އިންސާނެއްގެ ި
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ހުނަރާއި ،އަދި ދުނިޔަވީ ތަޖުރިބާ ލިބިވަޑައިގަތީމާ ،ދެން އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންނަށް އިންޞާފު
ރައްދުކޮށްދިނުމުގައި ޝަރީޢަތުގެ މުއައްސަސާތަކަށް މަސައްކަތް ހިންގޭނެ ޤާބިލުކަން ހޯދޭނެ .އަޅުގަނޑުމެން
ނޖެހޭ .އިންޞާފު ނެތިއްޖެނަމަ ،ތަރައްޤީއެއްވެސް ނުލިބޭނެ .އިންޞާފު ނެތިއްޖެނަމަ،
އެމަސައްކަތް ބާރަށް ކުރާ ް
މއްވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށެއް ނުލިބޭނެ .ރައްޔިތުންނަށް އިންޞާފު
ޖހު ެ
އަޅުގަނޑުމެން މިއެދޭ މިދެކޭ ހަމަ ެ
އޮތްކަން ،ލިބޭނެކަން އެނގެންޖެހޭނެ .ގަބޫލު ކުރެވެންޖެހޭނެ .ހިތުގެ އަޑިން އެކަން ގަބޫލުކުރެވެން ޖެހޭނެ .މިއީ
އިންޞާފުވެރި ދައުލަތެއްކަން .މިއީ ޤާނޫނީ ދައުލަތެއްކަން .ޤާނޫނުގެ މައްޗަށް ކަންކަން ނިންމެންޖެހޭނެ.
ޚާއްޞަކޮށް ،އަޅުގަނޑުމެން އިޞްލާޙު ކުރެވުނު ޤާނޫނުއަސާސީގެ އާ ރޫޙާއެކީގައި ފިޔަފަޅަމުންދާއިރު،
ރޔާސަތާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި އަދި އެހެންވެސް މުއައްސަސާތަކާ ޚިޔާލު ތަފާތުވެ ،ފިކުރު
ވެރިކަމުގެ ި
ޓގެ
އ އިންޞާފުގެ މަގު ދައްކައިދިނުމަކީ ޝަރްޢީ ބާރުގެ ،ސުޕްރީމް ކޯ ު
ތަފާތުވެ ބަޙުޘް ގިނަވާނެ .އެކަންކަމުގަ ި
ވާޖިބެއް .އެއީ ،މާތްވެގެންވާ މަސްއޫލިއްޔަތެއް .އެމަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ފަނޑިޔާރުން ތިއްބަވާނެކަމީ
މ
ކމެއް ނޫން .އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަޅުގަނޑުމެން މިއެދޭ ،އަޅުގަނޑުމެން ި
ކކުރާ ަ
އަޅުގަނޑު ކުޑަކޮށްވެސް ޝައް ު
ކރެވޭނެ .އަޅުގަނޑު
އުންމީދުކުރާ އިންޞާފުވެރި މުޖްތަމަޢު ،ޤާނޫނީ ދައުލަތް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ބިނާ ު
ރކް ދަންނަވަން ބޭނުން .އަޅުގަނޑުގެ އުންމީދަކީ،
ނިންމާލުމުގެ ކުރީގައި ،އެންމެ ބޭފުޅުންނަށް ޢީދު މުބާ ި
މިއަދަށްވުރެ އަދި މާ ފާގަތި މާދަމައެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބުން .އަޅުގަނޑުގެ ދުޢާއަކީ ،ދެދުނިޔޭގެ
ނ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބުން.
ބާއްޖަވެރިކަ ް
ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ .واﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠّـﻪ .اﻟﺴّـﻼم ﻋﻠﻴـﻜﻢ
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ޝުކުރުގެ ބަސް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު އުފަންވެ ވުޖޫދަށް އައުމާއެކު ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މަސައްކަތް
ހިންގުމަށްޓަކައި

ވަރަށް

ގިނަ

ފަރާތްތަކެއްގެ

އެއްބާރުލުން

ލިބުނެވެ.

މިކަމަށްޓަކައި

ނ
އެފަރާތްތަކު ް

މކެވެ.
ކންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަ ެ
ކޮށްދެއްވާފައިވާ މިންނެތް މަސައްކަތާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމަކީ ޮ
ރ ޙައްޤުވެގެންވަނީ ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމު ކުރުމުގެ ކަންތައްތައް
އެގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ ޝުކު ު
ޙނަހޫ ވަތަޢާލާއަށެވެ.
ހަރުދަނާކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދެވުމުގެ ހެޔޮ ތަޢުފީޤް ދެއްވި ގަދަ ކީރިތިވަންތަ ﷲ ސުބް ާ
ރގެ އެންމެހައި ކަންތައްތައް މީޒާނުން ކައްސާލައިގެން ދިޔަ
ބ ު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމްކުރުމުގެ ާ
ނުދިނުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކެއް ވެއެވެ .އެގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުރީގެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ނަންފުޅު ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ .އެމަނިކުފާނަކީ
މސައްކަތަށް ވަރަށް ބޮޑު އަހައްމިއްޔަތުކަމެއް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމު ކުރުމުގެ ަ

ދެއްވައިގެން

ކޓު އުފެދުމާ ގުޅިގެންވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މަސައްކަތް މުލީއާގޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ
ސުޕްރީމް ޯ
ނޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ކުރުމުގައި ވަރަށް
ރން ކުރަ ް
އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމުގައި އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާ ު
ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ދެއްވާފައިވެއެވެ .ހަމައެހެންމެ ،މިހާރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު
ނަޝީދު ކޮށްދެއްވާފައިވާ އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކަކީވެސް ހަނދާނުން ފޮހެލެވޭނެ ޚިދުމަތްތަކެއް ނޫނެވެ .މިގޮތުން،
މުލީއާގޭގައި

ސުޕްރީމް

ކޯޓު

ހންގުމަށް
ި

ބައެއް

ހުރި

ދަތިތައް

ޙައްލުކޮށްދެއްވުމަށް

އެމަނިކުފާނު

ކށް މުލީއާގޭގައި ސުޕްރީމް ކޯޓު ހިންގުމުގައި ދިމާވެފައިވާ ޖާގައިގެ
މަސައްކަތްކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ .ޚާއްޞަ ޮ
ދަތިކަން ޙައްލުކޮށްދެއްވުމުގެ ގޮތުން މުލީއާގެއިން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ލިބިފައިވާ ޖާގަ އިތުރުކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ.
ރތްކަމަށްވާ ،ކުރީގެ
ރ ހުރި ޢިމާ ާ
ހ ު
މ ކޯޓު މި ާ
އަދި މިކަމަށް ދާއިމީ ޙައްލެއް ގެނެސްދެއްވުމަށްޓަކައި ،ސުޕްރީ ް
ރިޔާސީ ގަނޑުވަރު ތީމުގެއަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަމިއްލަފުޅަށް އިސް ނަންގަވައިގެން
ނވެސް
ވަރަށް ބޮޑު އެއްބާރުލެއްވުމަކާއި އެހީތެރިކަމެއް ދެއްވާފައިވާކަން ފާހަގަކޮށް އަދި ހަމައެއާއެކު އެހެނިހެ ް
ކ
ރ ީ
މިދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި ކަންތައްތަކުގައާއި ދާއިރާ އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް ތަރައްޤީކޮށް ޢަދުލު އިންޞާފުގެ ބާ ަ
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މިނިވަން

މުސްތަޤިއްލު

މުއައްސަސާއަކަށް

ހެއްދެވުމަށްޓަކައި

އެމަނިކުފާނު

ކޮށްދެއްވާފައިވާ

މިންނެތް

މަސައްކަތްޕުޅުތައް ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.
ސުޕްރީމް ކޯޓު އުފެދުމާގުޅިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މަސައްކަތް ރާވާ ހިންގުމުގައި ޑިޕާޓްމަންޓް
ހ
ރ ާ
އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓްރޭޝަން އާއި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ގައި އޭރު ތިއްބެވި ހު ި
ބޭފުޅުންގެ ފަރާތުންވެސް ވަރަށް ބޮޑު އެއްބާރުލެއްވުމަކާއި އެހީތެރިކަމެއް ލިބިފައި ވެއެވެ .އެގޮތުން ޖުޑީޝަލް
މ
ރޝަންގެ ބޭފުޅުން ސުޕްރީ ް
ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ބޭފުޅުންނާއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓް ޭ
ކޯޓަށް ވަޑައިގެން ޢަމަލީ ގޮތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވެއެވެ .ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް
ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ އިސްވެރިން ކޮށްދެއްވާފައިވާ އަގުހުރި މަސައްކަތް ތަކުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ފެއްޓުމަށް
އ
އންމެހައި ތައްޔާރީތަކާއި ކޯޓަށް ބޭނުންވާނެ އާލާތްތައް ހޯދުމުގައި މިންނެތް މަސައްކަތްޕުޅުތަކެ ް
ކުރަންޖެހޭ ެ
ކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ .އަދި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބަޖެޓް އެކުލަވާލުމުގައްޔާއި ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ބޭނުންވާ އެކި
ވަޞީލަތްތައް

ހޯއްދެވުމުގައި

އެކަންތައްތައް

އެންމެ

ހަލުވި

މިނުގައި

ކޮށްނިންމުމުގެ

އިންތިޒާމްތައް

ގ ޝަރީޢަތްތައް ހިންގުމަށްޓަކައި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިސް ވަރަށް
ހަމައްޖައްސައި ދެއްވާ ސުޕްރީމް ކޯޓު ެ
ކުޑަހިނދުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އެންމެ އެކަށީގެންވާގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްދިނުމުގައި އެހީތެރިވެ ދެއްވާފައިވެއެވެ.
ސުޕްރީމް

ކޯޓު

އުފެދުމާ

ގުޅިގެން

ކޯޓުގެ

މަސައްކަތްތައް

ދަތިގޮތަކަށް

އެއިރު

ރޭވިފައިވީނަމަވެސް ،ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ މުހިއްމު،
ތ
ޙއްލެއް ބޭނުންވާ ފަދަ ޤައުމީ މަޞްލަޙަ ާ
އަދި ރާއްޖޭގެ ދިމިޤްރާތީ ޙަޔާތް ނެގެހެއްޓުމަށް ކޮންމެހެން ަ
ގުޅުންހުރި ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެކެވެ .މިގޮތުން ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ
ގއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އާއި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް
މަސައްކަތް ތަކެއް ކުރުމު ަ
ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުން ފިޔަވައި ކޯޓުތަކުގެ ބައެއް މުވައްޒަފުންނާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މުވައްޒަފުންވެސް
ނ
ކޓުގެ މަސައްކަތުގައި ޢަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ .އެގޮތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅު ު
ސުޕްރީމް ޯ
ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގެ ބަޔާންތައް ޓައިޕް ކުރުމުގައި މިބޭބޭފުޅުން ވަރަށް އަވަދިނެތި ވަރަށް ހިތްވަރާއެކު
ކރައްވާފައިވެއެވެ .އެގޮތުން މިމަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވި ބޭފުޅުންނަށް އެބޭފުޅުން ކޮށްދެއްވާފައިވާ
މަސައްކަތް ު
މަސައްކަތުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމަކީ ނުކޮށް ދޫކޮށްލެވޭނޭ ކަމެއް ނޫނެވެ.
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ކށް އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރުމަށް
ކޓާއި މުޅި ޝަރުޢީ ދާއިރާ ހަރުދަނާ ޮ
ހަމައެހެންމެ ،ސުޕްރީމް ޯ
އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގާ އެކްސެސް ޓު ޖަސްޓިސް ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ އަދި މާލީ
އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ .އިން ކުރިއަށް ގެންދަވާ ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތަކާއި
މަސައްކަތްތަކާއި،

ކޯޓުގެ

މުވައްޒަފުން

ތަމްރީނުކުރުމުގައި

ކޮމަންވެލްތުން

ދެއްވާފައިވާ

އެހީތެރިކަމާއި

އެއްބާރުލުންވެސް ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ.
މސައްކަތްތައް
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މަސައްކަތް ހިނގައިގަނެގެން ދިއުމާއެކު ކޯޓުގެ އެކި އެކި ަ
ދ
ތަރައްޤީ ކުރަން ފެށުނެވެ .އެގޮތުން އެފަދަ މަސައްކަތްތައް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް މިފަ ަ
މުނާސަބަތެއްގައި ޝުކުރުގެ ބަސްތަކެއް ރައްދުކުރުމަކީ އެފަރާތްތަކަށްވެސް ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި މިފަދަ
އެހީތެރިކަމެއް ދެއްވުމަށް ލިބިގެންދާނެ ހިތްވަރެއް ކަމަށް ދެކޭތީ އެފަރާތްތައް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ޚިދުމަތްތައްވެސް
ރޢަތުގެ މަޖިލިސްގެ ބެންޗްތަކާއި
ޝ ީ
ަ
ފާހަގަކުރަމެވެ .މިގޮތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތްތައް ހިންގުމަށްޓަކައި
ކޓުން ބޭނުންވި
ކޓުގެ ބައެއް މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް އެކަށީގެންވާ ހަލުވި މިނުގައި ސުޕްރީމް ޯ
ސުޕްރީމް ޯ
ކޓުގެ ވެބްސައިޓެއް ހެދުމަށްޓަކައި ޙަވާލުކުރެވުނު ފަރާތުން
ސޕްރީމް ޯ
ވަގުތަށް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ބޭފުޅުންނާއިު ،
އެމަސައްކަތް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާދުގެ މަތިން ކޮށްދެއްވާފައިވާތީ ވެބްސައިޓް ފަރުމާ ކޮށްދެއްވި
ބޭފުޅުންނާއި ،ކޯޓުގެ ޤަވާޢިދު އިސްލާޙުކޮށްދެއްވުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދެއްވާފައިވާ ބޭފުޅުންނާއި ،ކޯޓުގެ ލެޓަރ
ހެޑާއި ލޯގޯ ފަރުމާކޮށްދެއްވި ބޭފުޅުންވެސް މިފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.
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