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 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު                       

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
 

ގައި ބޭއްވި،  2021ބަރު ނޮވެން  08ގެ ފަރާތުން މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރ

 ގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރ އިފްތިތާޙު ކުރުމު 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު، އަޙްމަދު މުޢުތަޞިމް ޢަދުނާން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

**************************************************************** 

 

ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ މިންވަރުފުޅަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރުކުރަން. ކައުއިތުރު މާތް ނަބިއްޔާ هللا އެއްކައުވަންތަ 

ޢަލައިހި ވަސައްލަމައަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމްލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަން. އަދި މި ދުޢާގައި هللا މުޙައްމަދު ޞައްލަ

 ކުރަން. މިލުލުންނާއި މިތުރު ޞަޙާބީން ޝާ އާއެކަލޭގެފާނުގެ އިތުރު 

 

***** 

މުޙައްމަދު ޝަހުދީ  އަލްއުސްތާޛު ، މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރގެ ޗެއަރމަން

 ،އަންވަރު

 ، އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ރިފްއަތު

 އިސްވެރިން އަދި އެންމެހައި މުވައްޒަފުން،  މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރގެ

 މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ އެންމެހައި ބައިވެރިން،
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  هللاއައްސަލާމް ޢަލައިކުމް ވަ ރަޙްމަތު

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާބިޓްރޭޝަން ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފައްދަވާފައިވާ މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް އާބިޓްރޭޝަން 

ބުކޮށް އެއްޗެއް ޠަ ޚާނާ މު ން ފްތިތާޙު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށް ތިޔަ އެންމެ ބޭފުޅުސެންޓަރު އި

މޯލްޑިވްސް  ޙަމްދު ކުރަން. އަށް هللاމާތް ވަރުކޮށްދެއްވި ކަމަށްޓަކައިދެއްނެވުމުގެ ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑަށް މިން

ސެންޓަރ  ތާރީޚީވެހިރާއްޖޭގައި ގާއިމް ކުރެވޭ މި އިންޓަރނޭޝަނަލް އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރުގެ ނަމުގައި ދި

 ކަމަށްޓަކައި ދެއްވި ޝަރަފުމި އަދި  ޝަރަފެއް.ވަރަށް ބޮޑު  ލިބުނު އަޅުގަނޑަށް  ކޮށްދިނުމަކީ  އިފްތިތާހު

 ޞަ ޝުކުރެއް ދަންނަވަން.ސެންޓަރުގެ އިސްވެރިންނަށް ވަރަށް ޚާއް  އާބިޓްރޭޝަން

 

ވެގެންދާނީ ވިޔަފާރީގެ މައިދާނުގައި ކުރިމަތިވާ މައްސަލަތަކަށް އަވަސްކަމާއެކު  ކުރިއަރައި ތަރައްޤީ ތައްވިޔަފާރި

ތަކެއް ހަމަޖެހިގެން. ޝަރުޢީ ނިޒާމުގެ އިތުރުން، ޤާނޫނީ ރައްކާތެރިކަމާއި ހައްލު ލިބިދެވޭނެ އިންތިޒާމު

ޅުވައިލައިގެން. ހިމާޔަތް ލިބިދެވޭ ބައިނަލްއަޤުވާމީގޮތުން ބަލައިގަންނާނެ ތަޙްކީމުގެ ފުރުޞަތުތައް ހު

ތަރައްޤީވެ ކުރިއަރަމުންދާ ގޮތަށްބަލާއިރު، އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރެއްގެ  ތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރި

 އިތުރުވެފައި. ވުރެ ވަރަށް ބޮޑުތަން ށް ނީ އިހުނަ މިވަ މުކަން ންމުހި

 

ތަންފީޒުކުރުމުގެ މައިގަނޑު އެއް އާބިޓްރޭޝަންގެ މައްސަލަތައް ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރުގައި ހިންގައި 

ގެ ނިއު ޔޯކް ކޮންވެންޝަން. މި ކޮންވެންޝަންގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައި  1959ހަދާއަކީ،  ޢާމު

 ކުރަން. އްކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަވުމަކީ މިއަދު މި ފަށައިގަންނަ މަސައްކަތަށް ލިބުނު ބޮޑު ކުރިއެރުމެ

 

 ގެ މަސައްކަތް ރަސްމީގޮތުން ފެށި ވުޖޫދު ޤުވާމީ އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރެއްއައިނަލްދިވެހިރާއްޖޭގައި ބަ

ޖިބުތައް ވާތަކާއި މަދަނީ ޙައްޤުމު އެއްކަމަކީ ފަރުދުންގެ ންކުރަންޖެހޭ އެންމެ މުހި  ވެގެންދާއިރު، ފާހަގަ



3 

 

ނުވަތަ ކޮށްފައިވާ މިނިވަން އަދި މުސްތަޤިއްލު ކޯޓެއްގައި  ކަނޑައެޅުމުގައި ޤާނޫނަކުން ޤާއިމު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  މެކޮންމެ މީހަކަށް ކީޓްރައިބިއުނަލެއްގައި އިންޞާފުން ޝަރީޢަތްކުރުމުގެ ޙައްޤަ

ގެ ތަކު ރުޢީ ކޯޓުމި ޙައްޤު ކަށަވަރުކޮށް ދިނުމުގައި ޝަ .ކަންކޮށްދީފައިވާ ޙައްޤެއް އިން ކަށަވަރުޤާނޫނުއަސާސީ

  މުހިންމު.ވެސް ގެ ދައުރު ތަކު ޓްރައިބިއުނަލް އި އެއްވަރަށްދައުރާ

 

ލިބިދީފައިވަނީ ބާރު  ޤާނޫނީ  ތްތަކަށްކޮށް އެ ވަސީލަ ފުވަސީލަތް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ތަޢާރަ އާބިޓްރޭޝަންގެ 

 އާބިޓްރޭޝަނާ  މި ޤާނޫނުގައި، )އާބިޓްރޭޝާނުގެ ޤާނޫނު( އިން. އަދި ހަމަ 2013/10ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ދައުރު އޮންނަ މިންވަރާއި ގޮތް ކަނޑައަޅައިފައިވޭ.ގުޅޭ ކަންކަމުގައި ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގެ 

 އެންމެހައި ބައިވެރިން،

އިންނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ ތިޞާޞް ދިވެހިރާއްޖޭ ޚްޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގެ އި 

 ފައި އަޅައިކަނޑަތިޞާޞް ޚްއާބިޓްރަލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ އި ފައި އޮންނައިރު،ޅާއަކަނޑަން ޤާނޫނުކޯޓުތަކުގެ 

ބައްޓަންކުރެވިފައި ވާގޮތަށް ބަލާއިރު،  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ނިޒާމު .ގައިއާބިޓްރޭޝަންގެ ޤާނޫނު އޮތީ

  މަސައްކަތެއް ނުކުރާނެ. ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގެ ދައުރެއް ނެތި އާބިޓްރޭޝަންގެ ނިޒާމް

 

އަމުރު ބަލައިގަނެ އެ އަމުރު ތަންފީޛު  ނެރޭއާބިޓްރަލް ޓްރައިބިއުނަލުން އާބިޓްރޭޝަންގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން 

އަކާ ގުޅޭގޮތުން، ވަގުތީ ފިޔަވަޅު އާބިޓްރޭޝަނުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލަ އަދި ކުރުމުގެ ބާރު ކޯޓަށް ލިބިދޭ.

އެޅުމުގެ އަމުރު ނެރުމުގެ ބާރު އެ މައްސަލަ ބަލަމުންދާ އާބިޓްރަލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިދޭ ޙާލަތުގައި، އެ 

 ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިދެވޭ ނިސްބަތަށް، އާބިޓްރޭޝަނުގައި ހިނގަމުންދާ އެ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން، ބާރު އެ

ހެކި ހޯދުމުގައި ކޯޓުގެ އެހީތެރިކަން  އަދި. ދޭއެފަދަ އަމުރު ނެރުމުގެ ބާރު ކޯޓަށްވެސް ހަމަ އެ ނިސްބަތަށް ލިބި 
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އި އާބިޓްރޭޝަން އެވޯޑު ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ބެލުމާ ފޯރުކޮށްދިނުމާއި އާބިޓްރަލް އެވޯޑު ބާޠިލުކުރުމަށް

 އާބިޓްރޭޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކޯޓަށް ލިބިދޭ.ކުރުމުގެ މައްސަލަތައް ބެލުންވެސް ތަންފީޛު

 

އާބިޓްރޭޝަނުން މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަކީ ޝަރުޢީ ނިޒާމުން ބޭރުން، އެއްބަސްވުމެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް 

ތަރުތީބުވެފައި އޮންނަ ނިޒާމު ވިއަސް، އާބިޓްރޭޝަންގެ ހައްލު ހޯދައިދެވޭ ނިޒާމެއް ކަމުގައި  ތަކަށް ޞޫމަތް ޚު

އާބިޓްރޭޝަންގެ އެކުއެކީގައި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކޮށްގެން ނޫނީ ނިޒާމް  )ދޭއް( 02ގޮތަށް ބަލާއިރު، މި 

 ލިބިގެނެއް ނުދާނެ. އެންމެ އެދެވޭ ގޮތުގައި ފައިދާ

 ބައިވެރިން،އެންމެހައި 

ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކެކޭ އެއްފަދައިން  ކުރުމާއި ރޫލް އޮފް ލޯ ނެގެހެއްޓުމަކީ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްޚަޞްމުންގެ ފަރުދީ 

 އިން ކަށަވަރު  އްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީޙަ. ވާޖިބެއްވެސް  ތަކުގެޓްރައިބިއުނަލް ލްއާބިޓްރަ

 ،. މިގޮތުންނެގެހެއްޓުން އްނެޗުރަލް ޖަސްޓިސްގެ އުސޫލުތަ މާއެކުއްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުޙަ ކޮށްދީފައިވާ

ޚަޞްމުންގެ މެދުގައި ހަމަހަމަ ކަމާއެކު އާބިޓްރޭޓްކުރުމާއި، ދެފަރާތުގެ އަޑު އެހުމާއި މަސްލަހަތު ފުށުއަރާ 

 މުގައި،އާބިޓްރަލް އެވޯޑު ދިނު. ނެހިމެނޭ ނެގެހެއްޓުން މައްސަލަތައް ނުބެލުން ފަދަ އަސާސީ އުސޫލުތައް 

ވަނަ  69އާބިޓްރޭޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ ޖެހޭ. ރިޢާޔަތް ކުރަންވެސް  ދިވެހި ދައުލަތުގެ ޢާންމު ސިޔާސަތުތަކަށް

މާއްދާގައި ބުނަނީ އާބިޓްރޭޝަނުން ނިންމި ނިންމުމަކީ، ދިވެހި ދައުލަތުގެ ޢާންމު ސިޔާސަތުތަކާ ޚިލާފު 

 ނިންމުން އެ  ،ފަރާތެއްގެ ހުށަހެޅުމަކާ ނުލައިވެސްނިންމުމެއް ކަމަށް ކޯޓަށް ޤަބޫލު ކުރެވޭ ނަމަ، އެހެން 

 ކޯޓަށް ބާޠިލުކުރެވޭނެކަމަށް.

 އެންމެހައި ބައިވެރިން،
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އާބިޓްރޭޓްކުރާ ފަނޑިޔާރުން ވިޔަސް އަދި  ނީ ވިޔަފާރީގެ މައްސަލަތައް ބަލައި ގޮތް ކަނޑައަޅަ

ވިޔަފާރީގެ ނިޒާމަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ދެނެގަނެ މައްސަލަތައް ނިންމުމުގައި  ،އާބިޓްރޭޓަރުންކަމަށް ވިޔަސް

މި ގޮތުން ބައިނަލްއަޤުވާމީ ގޮތުން  .ންޖެހޭނެވާ އި އުޞޫލުތަކަށް އަހުލުވެރިތަކާނުޤާނޫ ތަރައްޤީ ވަމުން އަންނަ 

ތަކުން ނެރޭ ޙުކުމްތައް ރުތަކުން ނެރޭ އެވޯޑްތަކާއި ޤައުމުތަކުގެ ކޯޓު ސެންޓަބަލައިގަންނަ އާބިޓްރޭޝަން 

  ބަލައިގަންނަންޖެހޭނެ. ތައްއިނޮވޭޝަން  ކްޓެކްނޯލޮޖިއަދި ކުރަންޖެހޭނެ. ސާދިރާ

 

 

މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރު ވުޖޫދަށް އަޅުގަނޑުގެ ކުރު ވާހަކަކޮޅު ނިންމާލާނީ 

ށް މި ބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމުން. ވަކިން ޚާއްޞަކޮގެންނެވުމުގައި އެހީތެރިވެވަޑައިގެން އެންމެހައި 

 ން.މުފޯރުކޮށްދެއްވި އެހީތެރިކަން ފާހަގަކުރަސެންޓަރު އުފެއްދުމުގައި އެމެރިކާ ސަރުކާރުން 

 

މޯލްޑިވްސް ގިނަގުނަ ފައިދާތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ސެންޓަރަކަށް  ރާއްޖެއަށްއަޅުގަނޑުގެ އުންމީދަކީ ދިވެހި

ބައިނަލް އަޤުވާމީ އާބިޓްރޭޝަންގެ އަދި ވެގެން ދިއުން.  ސެންޓަރު ލް އާބިޓްރޭޝަންއިންޓަރނޭޝަނަ

 ދާއިރާގައި ގުނާލެވޭ އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމުގެ ހެޔޮ ތައުފީޤު މާތް 

  ކުރެއްވުން.މިންވަރުރަސްކަލާނގެ 

 

 ދުވަހަކަށް އެދެން.އެންމެ ބޭފުޅުންނަށްވެސް ބާއްޖަވެރި 

 

 .هللاތުރަޙްމަ ވައްސަލާމް ޢަލައިކުމް ވަ
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