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بســن اللّـه الرّحمـن الرّحيــن
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين وعلى آله
وصحبه أجمعين

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަޝީދު،
ވެރިކަން ހިންގުމާއި ތަންފީޛީ ދާއިރާތަކުގެ އިސްވެރިން،
ޤާނޫނު ހެދުމުގެ ބާރުގެ އިސްވެރިން،
ފަޑިޔާރުގޭގެ އެންމެހާ ޢިއްޒަތްތެރި ފަނޑިޔާރުން،
ސްޕްރީމް ކޯޓްގެ ފަނޑިޔާރުން،
އެކި ޙައިޘިއްޔަތުން މިރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ އެންމެހާ ޢިއްޒަތްތެރިން،
އަޚުންނާއި އުޚުތުން.
السّــالم عليــكن ورحـمــت اللّـه وبـركاتـه،
މިއަދަކީ ވަރަށް ވެސް އުފާވެރި ދުވަހެއް ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢަދުލު އިންޞާފުގެ ދާއިރާގެ އެންމެ މަތީ މަރުޙަލާގެ
ކޯޓް،

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ސްޕްރީމް

ކޯޓުގެ

އަހަރީ

ދުވަސް.

މިއުފާވެރި

މުނާސަބަތުގައި

ރާއްޖޭގެ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ތަހުނިޔާ ދަންނަވަން .އަދި މިއުފާވެރި ފިޔަވަޅުމަތީ
ހުރެ އެންމެހާ ޢިއްޒަތްތެރި ޙާޟިރީންނަށް ވެސް ތަހުނިޔާ ދަންނަވަން.
އަޅުގަނޑު މިއުފާވެރި ތަހުނިޔާ ތިޔަ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް އަރިސްކުރުމާއެކު އެހެންވެސް އުފަލެއް ލިބިގަންނަން.
އެއީ ކުރިމަތީގައި މިއޮތް އުފާވެރި ފިޠުރު ޢީދުގެ ތަހުނިޔާ އާއި މުބާރިކްބާދީ ތިޔަހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށާއި
ޢިއްޒަތްތެރި ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ވެދުންކުރުން .އަޅުގަނޑުގެ ދުޢާއަކީ މި މޫސުމުގައި އަޅުގަނޑުމެން
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ހީވާގިކަމާއެކު މާތްﷲގެ ޙަޟްރަތަށް ކުށްތަންވެ ކުރި ހެޔޮ ޢަމަލުތަކުގެ މޭވާ ފުރިހަމަގޮތުގައި ލިބި ޢީދުގެ
އުފަލުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ހެއު ނަޞީބު މިންވަރު ކުރެއްވުން.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢަދުލު އިންޞާފްގެ ތާރީޚުގައި އަދި ދީމިޤްރާޠީ ޙަޔާތުގައި  2008ސެޕްޓެމްބަރ 18
ފާހަގަކުރެވިގެންދަނީ ވަރަށް ޚާއްޞަ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައެވެ .އެއީ އެހެނިހެން މިނިވަން ދީމިޤްރާޠީ މުޖްތަމަޢު
ތަކުގައި އެންމެ މަތީ ކޯޓުގެ ދައުރު ކަނޑައެޅިފައިވާ މަފްހޫމާ އެއްގޮތަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ މަތީ ކޯޓް،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓް އުފެދުނު ދުވަހަށްވާތީ .ތާރީޚުން އެނގެން އޮތް ހުރިހާ ދުވަހެއްގައި ރާއްޖޭގައި
ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމްކުރުމުގެ ނިޒާމުތަކެއް ހަމަޖެހިފައިވާކަން އެނގޭ .އެކަމަކު ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި
ފުރަތަމަފަހަރަށް ސުޕްރީމް ކޯޓެއް ޤާއިމްވެގެން ދިޔުމަކީ ފާހަގަކޮށްނުލައި ދޫކޮށްލެވޭނެ މުނާސަބަތެއް ނޫން.
ރާއްޖޭގެ އެންމެ މަތީ ކޯޓުގެ ގޮތުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓް ޤާއިމްވުމާ ހަމަޔަށް ހުރި އެންމެ މަތީ ކޯޓަކީ ދެވަނަ
މަރުޙަލާގެ ކޯޓެއް .އާދެ އެއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް .ހައިކޯޓެއްގެ ޚިދުމަތްލިބޭތާ އަށާވީހަކަށް އަހަރުގެ
މުޙުލަތަކަށް ފަހު ޖުޑިޝަރީ ނުވަތަ ފަނޑިޔާރުގެ މުޅިން ފުރިހަމަވެގެން މިއައީ.
މީލާދީ ސަނަތުން  00އޮގަސްޓް  2008ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގައިލެވުނު ޤާނޫނު
އަސާސީން ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ދީމިޤްރާޠީ މުޖްތަމައުތަކުގެ ޖުޑީޝަރީތަކެކޭ އެއްފަދައިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަރީ
ވެސް މިނިވަންކަމާއި މުސްތަޤިއްލުކަންމަތީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހާ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ޢަދުލުވެރިކަމާއެކު
ހަމަހަމަކަމުގެ އުޞޫލުން ކޮންމެ މީހެއްގެވެސް އަސާސީ އަދި މަދަނީ ޙައްޤުތަކާއި ވާޖިބުތައް ކަނޑައެޅުމުގައި،
ޤާނޫނު ފިޔަވައި އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ބޯނުލަބައި ،ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ނުފޫޒުން އެއްކިބާވެފައިވާ އަދި
ވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެހޭ މުސްތަޤިއްލު ބާރެއްކަން ޔަޤީންކޮށް ދިނުމާއެކު ޢަދްލު އިންޞާފު ޤާއިމް ކުރުމުގެ ބާރުގެ
އެންމެ މަތީ ފަރާތެއްކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓް.
ޤާނޫނު އަސާސީ ގައި ޤާނޫނު އަސާސީ އާއި ޤާނޫނު މާނަކުރުމުގައި އަދި ޝަރީޢަތުން ބަލާ އެނޫންވެސް
ނިންމުމުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާ ނިންމުމަކީ އެންމެ ފަހުގެ ނިންމުންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވޭ .އެހެންކަމުން
ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ޤާނޫނު މާނަ ކުރުމުގެ އެންމެ އިސްފަރާތަކީ ސުޕްރީމް ކޯޓް .އަދި ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ދައުރު
ކަނޑައެޅިފައިވަނީ ޤާނޫނު އަސާސީ އާއި ޤާނޫނުގެ ވެރިކަން ބަލަހައްޓާ ބެލެނިވެރިއެއްގެ ގޮތުން .އެގޮތުން
ދައުލަތުގެ އެންމެހާ ބާރުތަކާއި މުއައްސަސާތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތައް ހުންނަނީ ޤާނޫނީ އަދި ދުސްތޫރީ
އިމުގެ ތެރޭގައިކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ކަނޑައެޅުމަކީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަސްލީ އިޚްތިސާސްއެއް.
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ދިވެހި ތާރީޚަށް ރުޖޫޢަވާއިރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމްކުރުމަށް މިނިވަން ޖުޑީޝަރީއެއް އޮތް
ރަންޒަމާނެއް އައިކަން ތާރީޚުގެ ފަތްފުށްތަކުން ރަނގަޅަށް އެނގޭ .އިސްދޫލޯމާފާނުން އެނގޭ ގޮތުގައި
ފަނޑިޔާރުންނަކީ ދައުލަތް ހިންގުމުގެ ޙަރަކާތާ ވަކިވެފައިވާ މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު ބައެއް .ފަނޑިޔާރުން
ކުރައްވާ ނިޔާތައް ތަންފީޛުކޮށް ނިޔާގެ އަމުރުތައް ހިންގުމަށް ދަންޑާނާޔަކަގެ މަޤާމުގައި ބޭކަލަކު ހުންނަވާ.
އަދި ފަނޑިޔާރު އިންސާފު ޤާއިމްކުރުމުގައި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި ތައާރުޟުނުވާ އާދަކާދަ ޤާނޫނުގެ
މަސްދަރުގެ ގޮތުގައި އާދެ! ލޯމާފާނުގެ ބަހުރުވައިންނަމަ ޕޫރުބެރރޫޑީންއަށް ބައްލަވާފައިވޭ .އަދި ޕިރާޑް
ލިއުއްވާގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތިން މަރުޙަލާއެއްގައި ޝަރީޢަތް ކުރުމުގެ ނިޒާމް އޮތް.
 2008ސެޕްޓެމްބަރ  18ވީ ބުރާސްތަފަތިދުވަހު ރާއްޖޭގައި އަލަށް އުފެދުނު

ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ހިމެނެނީ

ޤާނޫނު އަސާސީގައި ވާގޮތުން އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާއެކު ފަސް ފަނޑިޔާރުން .ކޯޓުގެ މަސައްކަތް ރަސްމީގޮތުން
ހިނގައިގަތީ  21ސެޕްޓެމްބަރ ވީ އާދީއްތަ ދުވަހު.
ސުޕްރީމް ކޯޓު އުފެދުމާއެކު ދުނިޔޭގެ އެހެން ކުރިއަރާފައިވާ ޖުޑީޝަރީ ތަކެކޭ އެއްފަދައިން ޖުޑީޝަލް ރިވިޔު
ކުރުމަށް ނުވަތަ ދުސްތޫރީ ގޮތުން މުރާޖާއާ ކުރުމަށް މައްސަލަތަކެއް ހުށަހެޅިގެން ދިޔަކަން ފާހަގަކުރެވޭ.
އެމައްސަލަތަކަކީ

ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބޭއްވޭ ގިނަ ޕާޓީތައް ބައިވެރިވެގެން ވާދަ ކުރި

ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކެއް.

އެމައްސަލަތައް ހަލުވިކަމާއެކު ދުސްތޫރީ ގޮތުން

މުރާޖަޢާކޮށް ފައިޞަލާކުރަނިވި ނިންމުންތަކެއް ނިންމައި ރާއްޖޭގައި ޤާނޫނުގެ ވެރިކަމުގެ އިމުގެ ތެރޭގައި
ފުރިހަމަ ދީމިޤްރާޠީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބެއް ބޭއްވުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު މަގު ފަހިކޮށް ދިން .އަދި
އޭގެ ތެރެއިން އެއް ޝަރީޢަތަކީ ޤާނޫނު އަސާސީ އާއި ޤާނޫނު ތަފްސީރުކުރުމުގެ އުސޫލު ކަ ނޑައެޅިގެން ދިޔަ
ޝަރީއަތެއްކަން ފާހަގަކުރެވޭ.
ދުނިޔޭގެ އެހެނިހެން މިނިވަން ދީމިޤްރާޠީ މުޖުތަމަޢުތަކެކޭ އެއްފަދައިން ޤާނޫނުތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން
ބާރުން

އަދާކުރަންޖެހޭ

ޢަދްލު

އިންސާފު

ޤާއިމް

ކުރުމަށްޓަކައި

އިންޞާފު

ޢަދުލު

ޤާއިމުކުރުމުގެ

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަޝްވަރާތައް ކުރުމާއި  ،ކަނޑައަޅަންޖެހޭ

ސިޔާސަތުތައް

ކަނޑައެޅުމާއި ،ކޯޓުތަކުގެ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި  ،ކޯޓުތަކުގެ އިދާރީ ހިންގުމާ ބެހޭ
ޤަވާއިދުތައް އެކަށައެޅުމަށާއި އެޤަވާޢިދުތަކާއި އިޖްރާއާތުތައް އެއްގޮތް ކުރުމަށާއި އެއް އުސޫލަކަށް އެއްހަމައަކަށް
ބެހެޓުމަށާއި ދައުލަތުން ކަނޑައަޅާ ޤައުމީ ލަނޑުދަޑިތަކާއި ސްޓްރެޓެޖީ ތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތަށް އަދްލު
އިންޞާފުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލެއް
އުފައްދާފައިވޭ.
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ސުޕްރީމް ކޯޓު ޤާއިމްވީއްސުރެ ކޯޓުން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ ސާފުކޮށް ދެފުށް ފެންނަ ގޮތަށް ހާމަކަން ބޮޑު
ގޮތެއްގައި ރައްޔިތުންނަށް ވީހާވެސް ފަސޭހަކޮށް ޢަދުލު އިންޞާފާ ހަމައަށް ވާޞިލުވެވޭނޭ މަގުތައް ފަހި ކޮށް
ދިނުމަށް .އަދި ރައްޔިތުންނަށް ވީހާވެސް ފަސޭހަކޮށް އަދްލު އިންސާފާ ހަމައަށް ވާޞިލުވެވޭނޭ މަގުތައް
ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ދުނިޔޭގެ ކުރިއަރާފައިވާ ސުޕްރީމް ކޯޓުތަކުގެ ޕްރެކްޓިސްތަކާ އެއްގޮތަށް ސުޕްރީމް
ކޯޓު އިޖްރާއާތުގެ ވަރަށް ތަފްޞީލު ޤަވާޢިދެއް ހެދި އެއަށް ވަނީ ޢަމަލުކުރަން ފަށާފައި .އަދި ސުޕްރީމްކޯޓުން
ނިޔާކަނޑައަޅަންޖެހެނީ މައްސަލަ ބެލިފަނޑިޔާރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ނުވަތަ އިއްތިފާޤުން ކަމަށް ވިޔަސް،
ފަނޑިޔާރެއްގެ

ރަޢުޔު

ތަފާތުވެއްޖެނަމަ

ތަފާތުވި

ރަޢުޔާއެކު

ރިޕޯޓު

އޢުކުރުމުގެ
ޝާ ި

އުސޫލު

ވެސް

ތަޢާރަފުކޮށްފައިވޭ.
ރައްޔިތުންނަށް ޤާނޫނީ ގޮތުން ލިބޭ ކޮންމެ ގެއްލުމަކާއި ބޭއިންސާފެއް އެއީ ކޮންމެ ފަރާތަކުން

ލިބުނު

ބޭއިންސާފެއް ކަމަށް ވިޔަސް އެކަމެއް އިޞްލާޙުކޮށް ޙައްޤުތައް ލިބިދިނުމަށްޓަކައި އެންމެ މައި އަސާސަކީ
މިނިވަން ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހޭ ޖުޑިޝަރީއެއްގެ ދައުރުކަން ޔަޤީން .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީ
ކަ ނޑައަޅާފައިވާގޮތަށް

ދައުލަތުގެ ތިންބާރު ކަމަށްވާ ޤާނޫނު ހެދުމުގެބާރާއި ދައުލަތުގެ ތަންފީޒީ ބާރާއި ޢަދުލު

އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރާއި މިތިންބާރު އެއްބާރުގެ މައްޗަށް އަނެއްބާރުގެ ނުފޫޒު ނުހިންގޭ މުސްތަޤިއްލު
ތިންބާރުގެ ގޮތުގައި އޮތުމަށް ލާޒިމްކުރޭ .މިގޮތަށް ބާރުތައް ވަކިވެފައި އޮންނަ ދުސްތޫރީ ނިޒާމެއްގައި އެއްބާރު
އަނެއްބާރަކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމަކާ ނުލައި އެއްދައުލަތެއްގެ އެއްސިޔާދަތެއް ޙިއްޞާކުރާ ބާރުތަކެއްގެ މެދުގައި
ދުސްތޫރީ

ގޮތުން

ދެމެހެއްޓުމުގައި

އޮންނަންޖެހޭ

އެއްބާރުލުމުގެ

ގުޅުން

ޤާނޫނުގެ

އިންތަކުގެ

ތެރޭގައި

ބަދަހިކޮށް

ރސީ މުޖުތަމަޢު ތަކުގައި އެންމެ މުހިންމު ތަނބުކަމުގައި
މިނިވަން ޖުޑިޝަރީ އަކީ ޑިމޮކް ަ

ޤަބޫލުކުރޭ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަކީ ޖުޑިޝަރީގެ މައި ތަނބު ކަމަށްވީހިނދު މިވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުގެ އެންމެ ބުރަ
މަސްއޫލިއްޔަތު އެޅިފައިވަނީ ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ކޮ ނޑުގައި .މިބުރަ މަސްއޫލިއްޔަތު އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި
އަދާކުރުމަށްޓަކައި ބިނާކުރަނިވި ތަޞައްވުރެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ރާވާފައިވޭ .މީގެ ތެރޭގައި ފަރުދުންނަށް
ފަސޭހަކަމާއެކު ޢަދުލު އިންޞާފަށް ވާޞިލުވެވޭ ގޮތަށް މަގުތައް ތަނަވަސްކުރުން ހިމެނޭ.
އަޅުގަނޑު ކުރުގޮތަކަށް މިދަންނަވާލީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު އަޅުގަނޑުމެން ކުރި ބައެއް ކަންތައްތަކާއި ކުރިމަގުގެ
މިޞްރާބު .އަޅުގަނޑުގެ އުއްމީދަކީ ރާއްޖޭގެ ޝަރްޢީ ނިޒާމަކީ އެންމެން އެއަށް އިޙްތިރާމުކުރާ ފަސޭހައިން
ވާޞިލުވެ އަވަހަށް އިންޞާފު ހޯދައިދޭ ނިޒާމަކަށްވުން .އަދި ރާއްޖޭގެ ޢަދުލު އިންޞާފުގެ ދާއިރާއާމެދު ބައެއް
5

ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ބިންވަޅުނެގިފައިވާ ނުބައި ވިސްނުމާއި ޚިޔާލުތައް ފޮހެވި އެންމެން ވެސް ޤަބޫލުކުރާ
ނިޒާމަކަށް ހެދުން .މާތްﷲ ގެ ވާގިފުޅާއެކު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދުރު ނޫން މުސްތަޤުބަލެއްގައި މިލަނޑުދަ ނޑި
ޙާޞިލުކުރެވޭނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރަމުން މިވާހަކަކޮޅު ނިންމާލާނަން .ނިންމާލުމުގެ ކުރިން މިރަސްމިއްޔާތަށް
ވަޑައިގެންދެއްވި އެންމެހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެހުމާނުންނަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަން.
ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާއި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރިންނަށް މިޝުކުރު
ފަށްކޮށްލަން .ވައްސަލާމް ޢަލައިކުމް.
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