ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރގެ ފަރާތުން  08ނޮވެންބަރު  2021ގައި ބޭއްވި،
މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރ އިފްތިތާޙު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ،އަޙްމަދު މުޢުތަޞިމް ޢަދުނާން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
****************************************************************

އެއްކައުވަންތަ ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ މިންވަރުފުޅަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރުކުރަން .ކައުއިތުރު މާތް ނަބިއްޔާ
މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމައަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމްލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަން .އަދި މި ދުޢާގައި
އެކަލޭގެފާނުގެ އިތުރު އާލުންނާއި މިތުރު ޞަޙާބީން ޝާމިލުކުރަން.

*****
މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރގެ ޗެއަރމަން ،އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޝަހުދީ
އަންވަރު،
އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ރިފްއަތު،
މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރގެ އިސްވެރިން އަދި އެންމެހައި މުވައްޒަފުން،
މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ އެންމެހައި ބައިވެރިން،
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އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް ވަ ރަޙްމަތުﷲ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާބިޓްރޭޝަން ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފައްދަވާފައިވާ މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް އާބިޓްރޭޝަން
ސެންޓަރު އިފްތިތާޙު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށް ތިޔަ އެންމެ ބޭފުޅުންނާ މުޚާޠަބުކޮށް އެއްޗެއް
ދެއްނެވުމުގެ ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑަށް މިންވަރުކޮށްދެއްވި ކަމަށްޓަކައި މާތްﷲ އަށް ޙަމްދު ކުރަން .މޯލްޑިވްސް
އިންޓަރނޭޝަނަލް އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރުގެ ނަމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގާއިމް ކުރެވޭ މި ތާރީޚީ ސެންޓަރ
އިފްތިތާހު ކޮށްދިނުމަކީ އަޅުގަނޑަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ޝަރަފެއް .އަދި މި ޝަރަފު ދެއްވިކަމަށްޓަކައި
އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރުގެ އިސްވެރިންނަށް ވަރަށް ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް ދަންނަވަން.

ވިޔަފާރިތައް ކުރިއަރައި ތަރައްޤީ ވެގެންދާނީ ވިޔަފާރީގެ މައިދާނުގައި ކުރިމަތިވާ މައްސަލަތަކަށް އަވަސްކަމާއެކު
ހައްލު ލިބިދެވޭނެ އިންތިޒާމުތަކެއް ހަމަޖެހިގެން .ޝަރުޢީ ނިޒާމުގެ އިތުރުން ،ޤާނޫނީ ރައްކާތެރިކަމާއި
ހިމާޔަތް ލިބިދެވޭ ބައިނަލްއަޤުވާމީގޮތުން ބަލައިގަންނާނެ ތަޙްކީމުގެ ފުރުޞަތުތައް ހުޅުވައިލައިގެން.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިތައް ތަރައްޤީވެ ކުރިއަރަމުންދާ ގޮތަށްބަލާއިރު ،އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރެއްގެ
މުހިންމުކަން މިވަނީ އިހުނަށްވުރެ ވަރަށް ބޮޑުތަން އިތުރުވެފައި.

އާބިޓްރޭޝަންގެ މައްސަލަތައް ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރުގައި ހިންގައި ތަންފީޒުކުރުމުގެ މައިގަނޑު އެއް
މުޢާހަދާއަކީ 1959 ،ގެ ނިއު ޔޯކް ކޮންވެންޝަން .މި ކޮންވެންޝަންގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައި
ވުމަކީ މިއަދު މި ފަށައިގަންނަ މަސައްކަތަށް ލިބުނު ބޮޑު ކުރިއެރުމެއްކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަ ކުރަން.

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބައިނަލްއަޤުވާމީ އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރެއްގެ މަސައްކަތް ރަސްމީގޮތުން ފެށި ވުޖޫދު
ވެގެންދާއިރު ،ފާހަގަ ކުރަންޖެހޭ އެންމެ މުހިންމު އެއްކަމަކީ ފަރުދުންގެ މަދަނީ ޙައްޤުތަކާއި ވާޖިބުތައް
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ކަނޑައެޅުމުގައި

ޤާނޫނަކުން

ޤާއިމު

ކޮށްފައިވާ

މިނިވަން

އަދި

މުސްތަޤިއްލު

ކޯޓެއްގައި

ނުވަތަ

ޓްރައިބިއުނަލެއްގައި އިންޞާފުން ޝަރީޢަތްކުރުމުގެ ޙައްޤަކީ ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ޤާނޫނުއަސާސީއިން ކަށަވަރު ކޮށްދީފައިވާ ޙައްޤެއްކަން .މި ޙައްޤު ކަށަވަރުކޮށް ދިނުމުގައި ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގެ
ދައުރާއި އެއްވަރަށް ޓްރައިބިއުނަލްތަކުގެ ދައުރު ވެސް މުހިންމު.

އާބިޓްރޭޝަންގެ ވަސީލަތް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ތަޢާރަފުކޮށް އެ ވަސީލަތްތަކަށް ޤާނޫނީ ބާރު ލިބިދީފައިވަނީ
ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 10/2013އާބިޓްރޭޝާނުގެ ޤާނޫނު) އިން .އަދި ހަމަ މި ޤާނޫނުގައި ،އާބިޓްރޭޝަނާ
ގުޅޭ ކަންކަމުގައި ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގެ ދައުރު އޮންނަ މިންވަރާއި ގޮތް ކަނޑައަޅައިފައިވޭ.
އެންމެހައި ބައިވެރިން،
ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގެ އިޚްތިޞާޞް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއިންނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުން ކަނޑައަޅާފައި އޮންނައިރު ،އާބިޓްރަލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ އިޚްތިޞާޞް ކަނޑައަޅައިފައި
އޮތީ އާބިޓްރޭޝަންގެ ޤާނޫނުގައި .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ނިޒާމު ބައްޓަންކުރެވިފައި ވާގޮތަށް ބަލާއިރު،
ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގެ ދައުރެއް ނެތި އާބިޓްރޭޝަންގެ ނިޒާމް މަސައްކަތެއް ނުކުރާނެ.

އާބިޓްރޭޝަންގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އާބިޓްރަލް ޓްރައިބިއުނަލުން ނެރޭ އަމުރު ބަލައިގަނެ އެ އަމުރު ތަންފީޛު
ކުރުމުގެ ބާރު ކޯޓަށް ލިބިދޭ .އަދި އާބިޓްރޭޝަނުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅޭގޮތުން ،ވަގުތީ ފިޔަވަޅު
އެޅުމުގެ އަމުރު ނެރުމުގެ ބާރު އެ މައްސަލަ ބަލަމުންދާ އާބިޓްރަލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިދޭ ޙާލަތުގައި ،އެ
ބާރު އެ ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިދެވޭ ނިސްބަތަށް ،އާބިޓްރޭޝަނުގައި ހިނގަމުންދާ އެ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން،
އެފަދަ އަމުރު ނެރުމުގެ ބާރު ކޯޓަށްވެސް ހަމަ އެ ނިސްބަތަށް ލިބިދޭ .އަދި ހެކި ހޯދުމުގައި ކޯޓުގެ އެހީތެރިކަން
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ފޯރުކޮށްދިނުމާއި އާބިޓްރަލް އެވޯޑު ބާޠިލުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ބެލުމާއި އާބިޓްރޭޝަން އެވޯޑު
ތަންފީޛުކުރުމުގެ މައްސަލަތައް ބެލުންވެސް އާބިޓްރޭޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކޯޓަށް ލިބިދޭ.

އާބިޓްރޭޝަނުން މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަކީ ޝަރުޢީ ނިޒާމުން ބޭރުން ،އެއްބަސްވުމެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް
ޚުޞޫމަތްތަކަށް ހައްލު ހޯދައިދެވޭ ނިޒާމެއް ކަމުގައި ވިއަސް ،އާބިޓްރޭޝަންގެ ނިޒާމު ތަރުތީބުވެފައި އޮންނަ
ގޮތަށް ބަލާއިރު ،މި ( 02ދޭއް) ނިޒާމް އެކުއެކީގައި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކޮށްގެން ނޫނީ އާބިޓްރޭޝަންގެ
ފައިދާ އެންމެ އެދެވޭ ގޮތުގައި ލިބިގެނެއް ނުދާނެ.
އެންމެހައި ބައިވެރިން،
ޚަޞްމުންގެ ފަރުދީ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތް ކުރުމާއި ރޫލް އޮފް ލޯ ނެގެހެއްޓުމަކީ ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކެކޭ އެއްފަދައިން
އާބިޓްރަލް ޓްރައިބިއުނަލްތަކުގެ ވެސް ވާޖިބެއް .ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީ އިން ކަށަވަރު
ކޮށްދީފައިވާ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުމާއެކު ނެޗުރަލް ޖަސްޓިސްގެ އުސޫލުތައް ނެގެހެއްޓުން .މިގޮތުން،
ޚަޞްމުންގެ މެދުގައި ހަމަހަމަ ކަމާއެކު އާބިޓްރޭޓްކުރުމާއި ،ދެފަރާތުގެ އަޑު އެހުމާއި މަސްލަހަތު ފުށުއަރާ
މައްސަލަތައް ނުބެލުން ފަދަ އަސާސީ އުސޫލުތައް ނެގެހެއްޓުން ހިމެނޭނެ .އާބިޓްރަލް އެވޯޑު ދިނުމުގައި،
ދިވެހި ދައުލަތުގެ ޢާންމު ސިޔާސަތުތަކަށް ވެސް ރިޢާޔަތް ކުރަންޖެހޭ .އާބިޓްރޭޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ  69ވަނަ
މާއްދާގައި ބުނަނީ އާބިޓްރޭޝަނުން ނިންމި ނިންމުމަކީ ،ދިވެހި ދައުލަތުގެ ޢާންމު ސިޔާސަތުތަކާ ޚިލާފު
ނިންމުމެއް ކަމަށް ކޯޓަށް ޤަބޫލު ކުރެވޭ ނަމަ ،އެހެން ފަރާތެއްގެ ހުށަހެޅުމަކާ ނުލައިވެސް ،އެ ނިންމުން
ކޯޓަށް ބާޠިލުކުރެވޭނެކަމަށް.
އެންމެހައި ބައިވެރިން،
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ވިޔަފާރީގެ

މައްސަލަތައް

ބަލައި

ގޮތް

ކަނޑައަޅަނީ

ފަނޑިޔާރުން

ވިޔަސް

އަދި

އާބިޓްރޭޓްކުރާ

އާބިޓްރޭޓަރުންކަމަށް ވިޔަސް ،ވިޔަފާރީގެ ނިޒާމަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ދެނެގަނެ މައްސަލަތައް ނިންމުމުގައި
ތަރައްޤީ ވަމުން އަންނަ ޤާނޫނުތަކާއި އުޞޫލުތަކަށް އަހުލުވެރި ވާންޖެހޭނެ .މި ގޮތުން ބައިނަލްއަޤުވާމީ ގޮތުން
ބަލައިގަންނަ އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރުތަކުން ނެރޭ އެވޯޑްތަކާއި ޤައުމުތަކުގެ ކޯޓުތަކުން ނެރޭ ޙުކުމްތައް
ދިރާސާކުރަންޖެހޭނެ .އަދި ޓެކްނޯލޮޖިކް އިނޮވޭޝަންތައް ބަލައިގަންނަންޖެހޭނެ.

އަޅުގަނޑުގެ ކުރު ވާހަކަކޮޅު ނިންމާލާނީ މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރު ވުޖޫދަށް
ގެންނެވުމުގައި އެހީތެރިވެވަޑައިގެން އެންމެހައި ބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމުން .ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް މި
ސެންޓަރު އުފެއްދުމުގައި އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށްދެއްވި އެހީތެރިކަން ފާހަގަކުރަމުން.

އަޅުގަނޑުގެ އުންމީދަކީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގިނަގުނަ ފައިދާތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ސެންޓަރަކަށް މޯލްޑިވްސް
އިންޓަރނޭޝަނަލް އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރު ވެގެން ދިއުން .އަދި ބައިނަލް އަޤުވާމީ އާބިޓްރޭޝަންގެ
ދާއިރާގައި ގުނާލެވޭ އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމުގެ ހެޔޮ ތައުފީޤު މާތް
ރަސްކަލާނގެ މިންވަރުކުރެއްވުން.

އެންމެ ބޭފުޅުންނަށްވެސް ބާއްޖަވެރި ދުވަހަކަށް އެދެން.

ވައްސަލާމް ޢަލައިކުމް ވަ ރަޙްމަތުﷲ.
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