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ެ

ޞާ ެ
ެޝަރީޢަތްެނިމުނުގޮތުގެެޚުލާ ެ

 ޤަޟިއްޔާެނަންބަރުެ2014/SC-A/22ެ:
ލެ
ތްެ-1ެ:ޢަބްދުލްެޣަފޫރުެޙާމިދުެ،މެ.ޔެސްމީންެެ/މާ ެ
 ދަޢުވާކުރާެފަރާ ެ
ދޫ ެ
ެ-2ޙާމިދާެޙާމިދުެ،ޖޭމުގަސްދޮށުގެެެ/ދެ.ބަނޑި ެ
ލެ
ެ-3އަބޫބަކުރުެޙާމިދުެ،މއެ.އިވްނިންގްރޯސްެެ/މާ ެ
ލެ
 ދަޢުވާެލިބޭެފަރާތްެ:މޫސާެފަތުޙީެ،މެ.ރާޅުފުނިެެ/މާ ެ
 މައްސަލައިގެެބާވަތްެ:ބެލުންެޝަރުޠުެފުރިހަމަކުރިކަންެސާބިތުކުރުމަށްެ
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ރުެޑރެ.އަޙުމަދުެޢަބްދުﷲެދީދީ ެ
ޢަބްދުﷲެޢަރީފްެ،ފަނޑިޔާ ެ
ެ

ޔާ
އިސްތިއުނާފުެކުރެވުނުެޤަޟިއް ެ
 ނަންބަރު2012/HC-A/307ެ:
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ރީެެ 2014
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ެ
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އްެެެ ެ
ނުެނުކުތާތަ ެ
ގަެކުރެވު ެ
ފާހަ ެ
ެ -1މިއީެ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓުގެެނަންބަރުެެ 2012/HC-A/307ޤަޟިއްޔާގެެޙުކުމްެ
ބިނާވެފައިވަނީ ެޝަރީޢަތާ ެނުވަތަ ެޤާނޫނާ ެޚިލާފުވާގޮތަށްކަމަށްބުނެ ެމެ .ޔެސްމީން ެެ /މާލެ ެޢަބްދުލް ެޣަފޫރުެ
ގްރޯސްެެ/މާލެެއަބޫބަކުރުެ
ޙާމިދުއާއިެ،ދެ.ބަނޑިދޫ ެެ/ޖޭމްގަސްދޮށުގެެޙާމިދާެޙާމިދުއާއިެ،މއެ.އިވްނިން ެ
ޙާމިދުއާއިެމިެތިންެމީހުންގެެފަރާތުންެއެެޤަޟިއްޔާެދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުގައިެއިލްތިމާސްކުރުމުންެ
ވާެލިބުނީެމެ.ރާޅުފުނިެެ/މާލެެމޫސާެފަތުޙީއަށެވެެ ެ.
އިވާެޤަޟިއްޔާއެކެވެެ.މިެޤަޟިއްޔާގައިެދަޢު ެ
ބެލެވިފަ ެ
ެ -2ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2012/HC-A/307ޤަޟިއްޔާގެ ެޝަރީޢަތްެ
ނިމުނުގޮތުގެ ެރިޕޯޓަށް ެބެލިއިރު ެއެ ެޤަޟިއްޔާއަކީެ ،ސިވިލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ37/CV-C/2010
ޤަޟިއްޔާެ،އެެކޯޓުންެނިންމެވީެޝަރުޢީެނުވަތަެޤާނޫނީެއުޞޫލުތަކާެޚިލާފަށްކަމަށްބުނެެކެ.މާލެެެ/މެ.
ރާޅުފުނި ެމޫސާ ެފަތުޙީގެ ެފަރާތުން ެއެ ެޤަޟިއްޔާ ެއިސްތިއުނާފުކޮށްދިނުމަށްއެދި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓަށްެ
ހުށަހެޅުމުންެ،އެެކޯޓުންެބައްލަވައިެ،ނިންމަވާފައިވާެޤަޟިއްޔާއެއްކަންެއެނގެއެވެެ ެ.
ެ -3ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2012/HC-A/307ޤަޟިއްޔާގެ ެދަށުންެ
އިސްތިއުނާފުކުރެވުނު ެސިވިލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 37/CV-C/2010ޤަޟިއްޔާގެ ެޝަރީޢަތް ެނިމުނުގޮތުގެެ
އާެ
ރިޕޯޓަށް ެބެލިއިރުެ ،އެ ެޤަޟިއްޔާއަކީ ެމެ .ރާޅުފުނި ެމޫސާ ެފަތުޙީއާއި ެމެ .ރާޅުފުނި ެޙާމިދު ެއިބްރާހިމް ެ ެ
ދެމެދުެެ 18އޭޕްރީލްެެ 1979ވަނަެދުވަހުެކުރެވިފައިވާެބެލުންެޝަރުޠުކޮށްދިނުމުގެެއެގްރިމްންޓާެއެއްގޮތަށްެ
މޫސާ ެފަތުޙީެ ،ޙާމިދު ެއިބްރާހިމް ެބަލާފައިވާކަމަށް ެކަނޑައަޅައިދިނުމަށްއެދި ެމެ .ރާޅުފުނި ެމޫސާ ެފަތުޙީެ
ޝަރީޢަތަށްެހުށަހެޅުމުންެސިވިލްެކޯޓުންެބައްލަވައިެނިންމަވާފައިވާެޤަޟިއްޔާއެއްކަމާއިެ ެ
ސިވިލް ެކޯޓުންެ ،އެ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 37/CV-C/2010ޤަޟިއްޔާ ެނިންމަވާފައިވަނީެ
މެ .ރާޅުފުނި ެޙާމިދު ެއިބްރާހިމްގެ ެނަމުގައި ެރަޖިސްޓަރީ ެކޮށްފައިވާ ެމެ .ރާޅުފުނި ެއެވެ ެކިޔާ ެބަންޑާރަެ
ގޯތީގައިވާ ެޢިމާރާތްތަކާ ެނުއުފުލޭ ެމުދާ ެޙާމިދު ެއިބްރާހިމް ެބެލުމަށް ެމެ .ރާޅުފުނި ެމޫސާ ެފަތުޙީއާއި ެޙާމިދުެ
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އިބްރާހިމް ެއާދެމެދު ެެ 18އޭޕްރީލް ެެ 1979ވަނަ ެއަހަރުގައި ެއެއްބަސްވެެ ،މިނިސްޓްރީ ެއޮފް ެޖަސްޓިސްގެެ
މަރކެންޓައިލްެޑިވިޝަންގައިެރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާެނަންބަރުެެ18(ެMD/C.26/79އޭޕްރީލްެެ)1979ގެެ
މިދު ެއިބްރާހިމް ެދުނިޔޭގައި ެހުރިދުވަހު ެކާންދީ ެއަންނައުނުދީެ
އެގްރިމެންޓްގައިވާ ެޝަރުޠުތަކާ ެއެއްގޮތަށް ެޙާ ެ
މާ ެބޭސްެފަރުވާެކޮށްދީެ،ޙާމިދުެއިބްރާހިމްެ 05ެ،ޑިސެމްބަރެެ 2007ވަނަެދުވަހުެކަނޑަށްެވެއްޓިެ
ބަލިވީ ެ
ގެއްލުމާ ެހަމައަށް ެއޭނާއަށް ެމޫސާ ެފަތުޙީ ެކޮށްދޭންޖެހޭ ެކަންތައްތައް ެއެގްރިމެންޓާ ެއެއްގޮތަށްެ
ތުވާކަމަށްެކަނޑައަޅުއްވައިެ ެ،
ރީޢަތަށްެސާބި ެ
ކޮށްދެވިފައިނުވާކަންެޝަ ެ
މައްސަލައިގެ ެތެރެއަށް ެތަދައްޚުލްވެފައިވާ ެފަރާތްކަމުގައިވާ ެމާލޭ ެމުނިސިޕަލްޓީ ެޚާއްސަެ
ފްލާވާރ)ެޙަސަންެތައުފީޤްެހުށަހަޅާފައިވާެމައްސަލައަކީެ،އެެޤަޟިއްޔާގެެތެރެއިންެ
ދަފްތަރުެ(މެ.ޗާންދަނީ ެ
ބެލޭނެެމައްސަލައެއްެނޫންކަމަށްެބައްލަވައިެ،އެެމައްސަލަެއެހެންެޤަޟިއްޔާއަކުންެހުށަހަޅައިގެންެކުރިއަށްެ
ދިއުމުގެެޙައްޤުެޙަސަންެތައުފީޤަށްެނުގެއްލޭކަމަށްެއަންގަވައިެ ެ،
ބެލުން ެޝަރުޠުކޮށްދޭ ެދިނުމުގެ ެޤަވާޢިދުގެ ެެ 05ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ)(ެ ،ށ) ެއަދި ެ(ނ)ެ
ގައިވާ ެގޮތުގެމަތިން ެމެ .ރާޅުފުނި ެއެވެ ެކިޔާ ެބަންޑާރަގޯއްޗާއި ެއެ ެގޯތީގައިވާ ެއެންމެހައި ެޢިމާރާތްތަކާއިެ
ނުއުފުލޭެމުދަލުގެެޙައްޤުވެރިެފަރާތަކީެމެ.ރާޅުފުނިެޙާމިދުެއިބްރާހިމްގެެވާރިޘުންކަމުގައިެކަނޑައަޅުއްވައިެ
ން ެ
ޙުކުމްެކުރައްވާފަކަ ެ
އިސްވެ ެއިޝާރާތްކުރެވުނު ެސިވިލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 37/CV-C/2010ޤަޟިއްޔާގެެ
ޝަރީޢަތްެނިމުނުގޮތުގެެރިޕޯޓުންެއެނގެއެވެެ ެ.
ެ -4ދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓުންެ ،ސިވިލްެކޯޓުގެެނަންބަރުެެ 37/CV-C/2010ޤަޟިއްޔާެ
އިސްތިއުނާފްކޮށް ެބެއްލެވިެ ،ހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2012/HC-A/307ޤަޟިއްޔާ ެނިންމަވާފައިވަނީެ،
އިވާ ެޙުކުމަކީެ،ބާޠިލްެޙުކުމެއްކަމަށްެ
ސިވިލްެކޯޓުގެެނަންބަރުެެ 37/CV-C/2010ޤަޟިއްޔާގައި ެކުރައްވާފަ ެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
ވެބްސައިޓް | URL: www.supremecourt.gov.mv :ފެކްސް | Fax: + 960 3008554 :ފޯންTel: + 960 3009990 :
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ކަނޑައަޅުއްވައިެ،މިެމައްސަލައިގައިެމޫސާެފަތުޙީގެެފަރާތުންެދަޢުވާެކޮށްފައިވާެފަދައިންެ،މޫސާެފަތުޙީއާއިެ
ޠުކޮށް ެމުދާ ެދިނުމާބެހޭ ެއެގްރިމަންޓް ެނަންބަރުެ
ދު ެއިބްރާހިމްއާ ެދެމެދު ެވެވުނު ެބެލުން ެޝަރު ެ
ޙާމި ެ
ެ MD/C.26/79ގައިވާ ެގޮތުގެމަތިން ެމޫސާ ެފަތުޙީެ ،ޙާމިދު ެއިބްރާހިމް ެބަލާފައިވޭތޯ ެނުވަތަ ެނޫންތޯެ
ކަނޑައެޅުއްވުމަށްޓަކައި ެޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫނު) ެގެ ެެ 46ވަނަެ
މާއްދާގެެ(ށ)ެގެެދަށުންެސިވިލްެކޯޓަށްެމިެމައްސަލަެތަޙްވީލްކުރައްވައިެ ،ޙުކުމްެކުރައްވާފަކަންެއިސްވެެ
އިޝާރާތްކުރެވުނު ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2012/HC-A/307ޤަޟިއްޔާގެ ެޝަރީޢަތްެ
ނިމުނުގޮތުގެެރިޕޯޓުންެއެނގެއެވެެ ެެ.
ެ -5ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2012/HC-A/307ޤަޟިއްޔާގައި ެއެ ެކޯޓުންެ
ވަނީެޝަރީޢަތާެނުވަތަެޤާނޫނާެޚިލާފަށްކަމަށްބުނެެދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެ
ކުރައްވާފައިވާެޙުކުމްެބިނާވެފައި ެ
ކޯޓުގެ ެމި ެޤަޟިއްޔާގެ ެދަށުންެ ،ހައިކޯޓުގެ ެއިސްވެ ެބުނެވުނު ެޤަޟިއްޔާ ެއިލްތިމާސްކުރި ެފަރާތްތަކުންެ
ންެ :
ދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓަށްެމައިގަނޑުެ(ެ06ހަ)ެސަބަބެއްެހުށަހަޅާފައިވެއެވެެ.އޭގެެތެރެއި ެ

މޫސާ

ެފަތުޙީ

ފުރަތަމަ ެސަބަބަކީެ ،ދަށު ެކޯޓުންެ ،ބެލުން ެޝަރުޠުކޮށް ެމުދާ ެދިނުމާބެހޭ ެގޮތުންެ
ެއާއި

ެޙާމިދު

ެއިބްރާހިމްއާ

ެދެމެދު

ެވެފައިވާ

ެއެގްރިމެންޓް

ެނަންބަރުެެެެެެެެ

ެ 18(ެ MD/C.26/79އޭޕްރީލްެެ)1979އާެއެއްގޮތަށްެމޫސާެފަތުޙީއަށްެޙާމިދުެއިބްރާހިމްެބެލިފައިނުވާެ
ށްެ ،އެފަދައިން ެކަނޑައެޅިފައި ެނުވާކަމަށް ެއިސްތިއުނާފުކޯޓު ެ(ހައިކޯޓު) ެއަށްެ
ކަމަށް ެކަނޑައަޅާފައިވަނިކޮ ެ
ފެންނާތީެމައްސަލަެބެލުމަށްެދަށުެކޯޓަށްެމައްސަލަެތަޙްވީލްކޮށްފައިވުންެކަމަށްބުނެެހުށަހެޅިެސަބަބެވެެ.


ދެވަނަ ެސަބަބކީެ ،ހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2012/HC-A/307ޤަޟިއްޔާގެެ

ފާހަގަކުރެވުނު ެނުކުތާ ެެ 3ގެެ(ބ)ެގައިެސިވިލްެކޯޓުގެެނަންބަރުެެ 37/CV-C/2010ޤަޟިއްޔާގެެޙުކުމްެ
ބިނާކުރެވިފައިވަނީެ ،މަދަނީެކޯޓުގެެނަންބަރުެެ 2248/MC/2001ޤަޟިއްޔާއާ ެޙަވާލާދީެއެެޤަޟިއްޔާގައިެ
އިގެންެ
މޫސާ ެފަތުޙީެ ،ޙާމިދު ެއިބްރާހިމް ެނުބަލާކަމަށް ެބޭނުން ެނުކުރެވޭ ެސަބަބެއްގެ ެމައްޗަށް ެބިނާކުރައްވަ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ކަމަށް ެފާހަގަކޮށް ެސިވިލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 37/CV-C/2010ޤަޟިއްޔާގެ ެޙުކުމް ެބާޠިލްކުރެއްވުމަށްެ
ނިންމެވީެ ،މަދަނީ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2248/MC/2001ޤަޟިއްޔާގެ ެމެރިޓްސްއާ ެޚިލާފަށްކަމަށް ެޤަބޫލުެ
ކުރެވުންކަމަށްބުނެެހުށަހެޅިެސަބަބެވެެ.


ތިންވަނަ ެސަބަބަކީެ ،އެއްބަސްވުމާ ެއެއްގޮތަށް ެނުބަލާކަމަށް ެއަމިއްލައަށް ެމޫސާެ

ފަތުޙީ ެބުނެފައިވާކަންެ ،ހައިކޯޓަށް ެއިސްތިއުނާފްކުރުމަށް ެދަޢުވާ ެހުށަހެޅި ެފޯމްގެ ެއަރިމަތީ ެސުރުޚީ ެެ5
"އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ެއެދޭ ެމައްސަލަ ެނިންމިފައިވަނީ ެޝަރުޢީ ެނުވަތަ ެޤާނޫނީ ެއުޞޫލަކާ ެޚިލާފަށްކަމަށްެ
ފެންނަެނުކުތާތަކުގެެތަފްޞީލް"ެމިެސުރުޚީގެެދަށުގައިެލިޔެެނަންބަރުެެ 6ޖަހާފައިވާެނުކުތާގެ ެ(ށ)ެގައިެ
"މިެމައްސަލަެބެލިއިރުެކޯޓްެނަންބަރުެެ 3ގެެޝަރީޢަތުގެެމަޖިލީހުގައިެމޫސާެފަތުޙީެބުނެފައިވަނީެޙާމިދުެ
އިބްރާހިމްެބެލުންެޝަރުޠުކޮށްެއެގްރީމެންޓްެކުރިފަހުންެޙާމިދުެއިބްރާހިމްއަށްެއެހީނުވެވުނީެބެލުންެޝަރުޠުެ
ވީކަމަށް ެހަމަޖައްސައިގެން ެެ 21000/-ރުފިޔާ ެމޫސާ ެފަތުޙީގެ ެފަރާތުން ެޙާމިދަށްދީ ެލިޔެެ
ފުރިހަމަ ެ
ނިންމާފައިވާތީކަމަށެވެެ ".މިހެން ެބުނެފައިވުމުން ެއެގޭކަމަށާއިެ ،މި ެބުނުމުން ެމޫސާ ެފަތުޙީއަށް ،ޙާމިދުެ
އިބްރާޙިމް ެއަށް ެއެހީވެވިފައި ެނުވާކަމަށް ެއެފަރާތުން ެއިޢުތިރާފްވާކަން ެއެގޭކަމަށާއިެ ،މަދަނީ ެއިޖުރައާތުގައިެ
ޠުޢީ ެޙުއްޖަތެއްކަމަށާއި ެއެއިން ެރުޖޫޢުވުމަކީ ެމަނާކަމެއްކަން ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރުެ
އިޢުތިރާފަކީ ެޤަ ެ
ެ 2011/SC-A/23ޤަޟިއްޔާގައި ެކަނޑައަޅާފައިވާކަން ެއެގޭކަމަށާއިެ ،އަދި ެމި ެބެލުން ެޝަރުޠުކޮށް ެމުދާެ
ދިން ެއެގްރީމެންޓާ ެގުޅިގެން ެހިގާފައިވާ ެޤަޟިއްޔާތަކުގެ ެތެރެއިން ެެ 170/JC-3/92ނަންބަރު ެޤަޟިއްޔާެ
އިސްތިއުނާފުކުރެވުނު ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 92/HC-A/92ޤަޟިއްޔާގެ ެނިންމުން ެއޭރުގެ ެހަމަޖެހިފައިވާެ
އުޞޫލުން ެރައީސުލް ެޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ެއިލްތިމާސަށް ެހުށަހެޅުމުންެ ،ބެލުން ެޝަރުޠު ެފުރިހަމަ ެވީކަމަށްެ
ބަލައިގެންެވެވުނުެއެއްބަސްވުމާއިެއޭގެެދަށުންެބަދަލުކުރެވުނުެކަންތައްތަކާމެދުެގޮތެއްެކަނޑައަޅާފައިވާކަންެ
އެގޭކަމަށާއިެ ،އެއީ ެޤާނޫނާއި ެޤަވާޢިދާ ެޚިލާފަށް ެކޮށްފައިވާ ެކަމެއްކަމަށް ެފާހަގަކޮށް ެއެއިން ެއެއްވެސްެ
ފަރާތަކަށް ެމަންފާއެއް ެލިބިގެން ެނުވާނެކަމަށް ެބަޔާންކޮށް ެއޭރުގެ ެއެންމެ ެމަތީ ެމަރުޙަލާއިންެ
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މިނިންމުން ެމިހާރުގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓަށް ެހުށަހެޅި ެމިއާމެދު ެގޮތެއް ެނިމިފައި ެނެތުމުންެ
ނިންމާފައިވާކަމަށާއިެ ެ ،
ޠުެ
އެ ެނިންމުމަކީ ެއެ ެމައްސަލައިގެ ެއެންމެ ެފަހުގެ ެނިންމުންކަމުގައި ެބަލަންޖެހޭތީ ެބެލުން ެޝަރު ެ
ވީކަމަށްބަލައި ެމޫސާ ެފަތުޙީއާއިެ ،ޙާމިދު ެއިބްރާހިމް ެލިޔެ ެސޮއިކުރުމަށްފަހު ެޙާމިދު ެއިބްރާހިމްއަށްެ
ފުރިހަމަ ެ
މުން ެމަންފާެ
މު ެ
އެހީވެފައި ެނުވަނީ ެއަރާފައިވާ ެއޮޅުމަކުން ެކަމަށް ެމާނަކޮށްެ ،މޫސާ ެފަތުޙީއަށް ެމި ެނިން ެ
ރުމަކީެހައިކޯޓަށްވުރެންެމަތީެމަރުޙަލާގެެނިންމުމަކާެޚިލާފަށްެހައިކޯޓުންެ
ކުރަނިވިެގޮތަށްެހައިކޯޓުންެމާނަކު ެ
ބުރަވިެބުރަވުމެއްކަމަށްެޤަބޫލުކުރެވުންކަމަށްބުނެެހުށަހަޅާފައިވާެސަބަބެވެެ.


ހަތަރުވަނަ ެސަބަބަކީެ ،ހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2012/HC-A/307ޤަޟިއްޔާގައިެ

ސިވިލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 37/CV-C/2010ޤަޟިއްޔާ ެބިނާކޮށްފައިވަނީެ ،ހަމައެކަނި ެމަދަނީ ެކޯޓުގެެ
ނަންބަރު ެެ 2248/MC/2001ޤަޟިއްޔާއާ ެޙަވާލާދެއްވައިގެން ެކަމަށްބަލައިެ ،ދަށު ެކޯޓުގެ ެޙުކުމްެ
މަށާއިެ ،އަދި ެދަށުެކޯޓުގައި ެމޫސާ ެފަތުޙީެ
ބާޠިލްކުރައްވައި ެމައްސަލަ ެތަޙްވީލްކޮށް ެމައްސަލަ ެނިންމާފައިވާކަ ެ
ޙާމިދުެއިބްރާހިމްެބެލިފައިވާކަންެސާބިތުވާންެއޮތްނަމަވެސްެއެކަމަށްެރިޢާޔަތްކޮށްފައިެ
ހުށަހެޅިެހެކިބަހުންެ ެ ،
ނުވާކަމަށްބުނެ ެމޫސާ ެފަތުޙީ ެއިޢުތިރާޟު ެހުށަހަޅާފައިވަނިކޮށް ެ"ހައިކޯޓުން ެމައްސަލަ ެބަލަންވާނީ ެދަށުެ
ކޯޓަށްެހުށަހެޅުނުެދިފާޢުތަކާއިެ،ހެކިތަކަކީެއަސާސްކަމުގައިެބަލައިގެންކަމަށް"ެޤާނޫނުެނަންބަރުެެ22/2010
ދުގެެެ44ވަނަެ
(ދިވެހިރާއްޖޭގެެކޯޓުތަކުގެެޤާނޫނު)ެގެެެ32ވަނަެމާއްދާގެެ(ހ)ެގައިެއަދިެހައިކޯޓުގެެޤަވާޢި ެ
މާއްދާގެެ(ހ)ެގައިެބަޔާންކޮށްފައިވާެމިއުޞޫލަށްެރިޢާޔަތްނުކުރައްވައިެމައްސަލަެނިންމާފައިވުންެކަމަށްބުނެެ
ހުށަހަޅާފައިވާެސަބަބެވެ.


ސަބަބަކީެ ،ދެވަނަ ެމަރްޙަލާގެ ެކޯޓަށްެ ،ދަށު ެކޯޓުގައި ެއެދިފައިވާެ
ފަސްވަނަ ެ ެ

ޠަލަބުނޫންއާކަމެއް ެނުވަތަ ެކަންތައްތަކެއް ެއެދި ެހުށަނޭޅޭނެކަމަށާއިެ ،ދަށު ެމަރުޙަލާއަށްެހުށަހެޅުނު ެއެންމެހާެ
ހުށަހެޅުންތަކަކީ ެއަސާސުކަމުގައި ެބަލައި ެއަދި ެދަށު ެކޯޓުގައި ެހުށަނޭޅުނު ެހުށަހެޅުންތަކާއެކު ެއަލުންެ
މައްސަލަބަލައި ެސާބިތުވާ ެވާޤިޢާތައް ެކަނޑައަޅައި ެއެ ެވާޤިޢާތަކަށް ެފެތޭ ެޤާނޫނު ެޠަޠުބީޤުކޮށްެ
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ފައިޞަލާކުރަނިވި ެޙުކުމެއް ެކުރުމަށް ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2011/SC-A/02ޤަޟިއްޔާގައިެ
ކަނޑައަޅާފައިވީ ެނަމަވެސް ެދަށު ެކޯޓުން ެޞަރީޙަ ެބަހުންެ ،ބެލުން ެޝަރުޠުކުރި ެއެގްރީމެންޓާ ެއެއްގޮތަށްެ
ށް ެސާބިތު ެނުވާކަމަށް ެކަނޑައަޅައި ެޙުކުމް ެކޮށްފައިވީނަމަވެސްެ ،ޝަރުޠުކޮށްެ
ބަލާފައިވާކަން ެޝަރީޢަތަ ެ
މުދާދިނުމަށް ެވެވިފައިވާ ެއެގްރީމެންޓާ ެއެއްގޮތަށް ެބަލާފައިވޭތޯ ެނުވަތަ ެނޫންތޯ ެކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ެއަލުންެ
ވީލު ެކޮށްފައިވަނީެ ،އިސްވެ ެޙަވާލާދެވިފައިވާ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެެ
ޙު ެ
ދަށުކޯޓަށް ެމައްސަލަ ެތަ ެ
ޤަޟިއްޔާގެެރޫޙާެއެއްގޮތަށްެނޫންކަންެފާހަގަވާެކަމަށްބުނެެހުށަހަޅާފައިވާެސަބަބެވެެ.


ހަވަނަ ެސަބަބަކީެ ،ހައިކޯޓުގެ ެޤަވާޢިދުގެ ެެ 31ވަނަ ެމާއްދާގައި ެހައިކޯޓަށްެ

ވާ ެފޯމަކުންކަމުގައި ެބުނެފައިވާކަމަށާއިެ ،އިބްތިދާއީެ
މައްސަލަ ެހުށަހަޅާނީ ެއެކަމަށް ެޚާއްޞަ ެކުރެވިފައި ެ
ޢުވާ ެލިބޭ ެފަރާތަށްެ
އަޑުއެހުމަށްފަހު ެެ 07ދުވަހުގެ ެތެރޭގައި ެޖަވާބު ެފޯމް ެތައްޔާރުކޮށް ެހުށަހެޅުމަށް ެދަ ެ
ގަންވާނެކަމަށް ެހައިކޯޓުގެެޤަވާޢިދުގެެެ 41ވަނަެމާއްދާގައިެބަޔާންކޮށްފައިެއޮންނާތީ ެދަޢުވާ ެލިބޭެމީހާެ
އަން ެ
ޖަވާބު ެހުށަހަޅަން ެޖެހެނީ ެމައްސަލަ ެހުށަހަޅާ ެފޯމުގައި ެހުރި ެނުކުތާތަކަށްކަން ެއެނގޭކަމަށާއިެ ،މައްސަލަެ
ހުށަހަޅާެފޯމުގައިވާ ެނުކުތާތައްެއިޞްލާހުކުރުމަށްެއެދޭނަމަެއެބައެއްެއިޞްލާހުކުރުމަށްެފުރުޞަތުެދިނުމުގެެ
އިޚްތިޔާރުެފަނޑިޔާރުންގެެމަޖިލީހަށްެލިބިގެންވާކަންެހައިކޯޓުގެެޤަވާޢިދުގެެެ 37ވަނަެމާއްދާއިންެއެނގެންެ
ދުމަކާނުލައި ެއަދި ެއެކަމަށްެ
އޮންނައިރުެ ،މޫސާ ެފަތުޙީގެ ެފަރާތުން ެއެ ެނުކުތާތައް ެއިޞްލާޙުކުރުމަށް ެއެ ެ
ހުއްދައެއް ެފަނޑިޔާރުންގެ ެމަޖިލީހުން ެދީފައި ެނުވަނީސް ެމައްސަލަ ެހުށަހަޅާ ެފޯމުގައިވާ ެނުކުތާތަކާ ެޚިލާފުެ
ނުކުތާތަކެއްެމޫސާެފަތުޙީގެެފަރާތުންެހައިކޯޓުގެެޝަރީޢަތުގެެމަޖިލީހުގައިެހުށަހެޅުމުން ،އިޖުރާއަތާެޚިލާފަށްެ
އެކަންެހައިކޯޓުންެބަލައިގެންފައިވުންެކަމަށްެބުނެެހުށަހަޅާފައިވާެސަބަބެވެެ.
ެ -6ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2012/HC-A/307ޤަޟިއްޔާގެ ެޙުކުމްެ
ބިނާވެފައިވަނީ ެޝަރީޢަތާެނުވަތަ ެޤާނޫނާ ެޚިލާފުވާގޮތަށްކަމަށްބުނެެ ،އެ ެމައްސަލަެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމްެ
ކޯޓުގެ ެމި ެޤަޟިއްޔާގެ ެދަށުން ެއިލްތިމާސްކޮށްފައިވާ ެފަރާތްތަކުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓަށްެ
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ހުށަހަޅާފައިވާ ެސަބަބުތަކުގެ ެމައްޗަށާއިެ ،މި ެމައްސަލައާ ެގުޅިގެން ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހުގައި ެދެ ެފަރާތުންެ
ދައްކާފައިވާެވާހަކަތަކުގެ ެމައްޗަށާއިެ،މި ެމައްސަލައާެގުޅިގެން ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހަށް ެހުށަހެޅިފައިވާެ،މިެ
މައްސަލައާގުޅޭ ެއެންމެހައި ެލިޔެކިއުންތަކުގެ ެމައްޗަށާއިެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެމި ެޤަޟިއްޔާގެެ
ވާ ެފަރާތްތަކުންެ ،އިލްތިމާސްކޮށްފައިވާ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެއިސްވެެ
ދަށުން ެއިލްތިމާސްކޮށްފައި ެ
އިޝާރާތްކުރެވުނު ެޤަޟިއްޔާގެ ެޝަރީޢަތް ެނިމުނުގޮތުގެ ެރިޕޯޓުގެ ެމައްޗަށާއިެ ،ހައިކޯޓުގެ ެމި ެބުނެވުނުެ
ޤަޟިއްޔާގެ ެދަށުން ެއިސްތިއުނާފުކުރެވުނު ެސިވިލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 37/CV-C/2010ޤަޟިއްޔާގެެ
ޝަރީޢަތް ެނިމުނުގޮތުގެ ެރިޕޯޓުގެ ެމައްޗަށް ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެނަޒަރަކުން ެބެލިއިރުެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ސުޕްރީމް ެކޯޓުން ެމި ެމައްސަލަ ެބެލި ެފަނޑިޔާރުންގެ ެމަޖިލީހަށް ެއަންނަނިވި ެކަންތައްތައްެ
ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެެ ެ.
ެ(ހ) ެފުރަތަމަކަމަކީެ ،އިންސާފުން ެޝަރީޢަތްކުރުމަކީެ ،ކޮންމެ ެމީހަކަށްމެ ެލިބިގެންވާެ
ނިވަންކަންެ
އަސާސީެޙައްޤެއްކަންެދިވެހިރާއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީގެެ،އަސާސީެޙައްޤުތަކާއިެމި ެ
ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާެއެެޤާނޫނުއަސާސީގެެދެވަނަެބާބުގައިެހިމެނޭެއެެޤާނޫނުއަސާސީގެެެ42ވަނަެމާއްދާއިންެ
ސާފުކޮށް ެއެނގެންއޮތުމުންެ ،އިންސާފުލިބިދިނިމަށްއެދި ެކޯޓަކަށް ެކަމާބެހޭ ެފަރާތަކުން ެމައްސަލައެއްެ
ހުށަހެޅުމުންެ ،މައްސަލަ ެބަލައިގަތުމާބެހޭގޮތުން ެޤާނޫނީގޮތުން ެކަނޑައެޅިފައިވާ ެއިޖުރާއާތުތައްެ ،އެެ
މައްސަލައެއްެބެލުމަށްެހުރަސްނުއަޅާހާހިނދަކުެއެެމައްސަލައިގެެމައުޟޫޢުގައިެހިމެނޭެކަންކަމަށްެއެެކޯޓުންެ
ފައިޞަލާކުރަންވާނެކަންެއެނގެންެއޮންނައޮތުމެވެެ ެ.
ެ(ށ) ެދެވަނަކަމަކީެ ،ދުނިޔޭގެ ެކުރިއަރާފައިވާ ެތަފާތު ެޖުރިސްޑިކްޝަންތަކާއި ެއަދިެ
ދީމިޤްރާޠީ ެމުޖުތަމަޢުތަކުގެ ެޤަޟާއީސުލްޠާ ެ(ޢަދުލުއިންސާފު ެޤާއިމްކުރުމުގެ ެބާރު) ެއެތުރިފައިވާގޮތުގެެ
މައްޗަށްެބަލާއިރުެ،ދަށުެމަރުޙަލާގެެކޯޓުތަކުންެނިމޭެމައްސަލަތައްެއެއަށްވުރެެމަތީެމަރުޙަލާގެެކޯޓުތަކުގައިެ
ދީފައިވާ ެމައިގަނޑު ެސަބަބަކީެ ،ފުރަތަމަ ެމަރުޙަލާގެ ެކޯޓުގެ ެޙުކުމްެ
އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ެޙައްޤުލިބި ެ
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ޞައްޙަނޫންކަމަށް ެބެލެވިދާފަދަ ެސަބަބެއް ެނުވަތަ ެސަބަބުތަކެއް ެހުރުމުން ެއެ ެޙުކުމުގައި ެކުށެއް ެނުވަތަެ
ޢައިބެއްެއޮވެދާނެކަމުގެެއިޙްތިމާލުެއޮންނާނެތީެޢަދުލުެއިންޞާފުެއޭގެެއެންމެެފުޅާެމާނައިގައިެލިބިދިނުމުގެެ
މަފްހޫމް ެނިޔާކުރަނީ ެއެ ެޙުކުމުގައި ެއެއްވެސް ެޢައިބެއްނެތްެ ،ޤާނޫނީ ެގޮތުން ެޞައްޙަ ެޙުކުމެއްކޮށްެ ،ދަށުެ
މަރުޙަލާގެ ެކޯޓުގެ ެޙުކުމުގައިވާ ެޢައިބު ެނުވަތަ ެކުށް ެރަނގަޅުވެގެން ެދިއުމުގެ ެއުންމީދުގައި ެދަށުމަރުޙަލާގެެ
ކޯޓުގައި ެކުރެވުނު ެދަޢުވާ ެއަލުން ެބަލައި ެއެ ެކޯޓުގެ ެޙުކުމް ެއަލުން ެމުރާޖަޢާކުރުމަށް ެމަގުފަހިކުރުމަށްެ
ކަމަށްވެފައިެ ،އަދި ެމި ެބާވަތުގެ ެކުށެއް ެނުވަތަ ެޢައިބެއް ެދަށު ެމަރުޙަލާގެެކޯޓުގެ ެޙުކުމުގައި ެއޮވެދާނެކަމުގެެ
އިޙްތުމާލު ެއޮތުމަށް ެދިމާވާ ެމައިގަނޑު ެސަބަބަކީެ ،ދަށު ެމަރުޙަލާގެ ެކޯޓުން ެބަލާ ެދަޢުވާ ެއެ ެކޯޓުން ެއެެ
ބެލެވެނީ ެއެންމެ ެފުރަތަމަ ެފަހަރަށްކަމަށްވުމުން ެއެ ެދަޢުވާގެ ެއެންމެހާ ެއުންޞުރުތަކެއް ެރަނގަޅުކަމުގެެ
މައްޗަށް ެސާފުވެގެން ެނުދިއުމަކީ ެއެކަށީގެންވާ ެކަމެއްކަމަށްވުމުން ެނުވަތަ ެއެ ެދަޢުވާގެ ެޙުކުމް ެއައިއިރުެ،
ޞައްޙަ ެމަގުން ެޤާނޫނުގެ ެޙުކުން ެރަނގަޅަށް ެސާފުވެގެން ެނުދިއުމަކީ ެއެކަށީގެންވާ ެކަމެއްކަމަށްވުމުންނާއިެ
އަދިެމީގެެއިތުރުންެމަތީެމަރުޙަލާގެެކޯޓެއްގައިެއިސްތިއުނާފްކޮށްގެންެދެވަނަެފަހަރަށްެދަޢުވާެބަލައިެ،ދަށުެ
މަރުޙަލާގެ ެކޯޓުން ެނެރުނު ެޙުކުމަށް ެތާއީދުނުކުރުމުގެ ެއިޙްތިމާލު ެއޮންނާނެކަމަށް ެދަށު ެމަރުޙަލާގެ ެކޯޓުގައިެ
ދަޢުވާބަލާެޤާޟީއަށްެއެނގިފައިއޮތުމުންެއެއީެދަށުެމަރުޙަލާގެެކޯޓުންެމައްސަލަެރަނގަޅަށްެބެލުމަށްެއިތުރުެ
އަހައްމިއްޔަތެއްދިނުމަށް ެމަގުފަހިކުރުވާެ ،އަދި ެދަށުކޯޓުގެ ެޙުކުމް ެޞައްޙަ ެރަނގަޅު ެޙުކުމަކަށްވެގެންެ
ދިއުމަށްޓަކައިެބަލަންޖެހޭެއެންމެހައިެބެލުންތައްެބެލުމަށްެބާރުލިބިދޭނޭކަމެއްކަމަށްވުމާއި ެއަދިެމީގެެއިތުރުންެ
ޓްތައް)ެ
ފުރަތަމަ ެމަރުޙަލާގެ ެކޯޓަށް ެހުށަހެޅުނު ެދަޢުވާ ެދެވަނަ ެފަހަރަށް ެބެލުމަކީ ެވާޤިއާތައް ެ(ފެކް ެ
ވަޒަންކުރުންކަމުގައިވިއަސް ެއެއްބާވަތެއްގެ ެމައްސަލަތަކުގައި ެޝަރީޢަތުން ެހަރުދަނާ ެޤަޟާއީ ެއުޞޫލުތަކެއްެ
އެކަށައެޅިގެންދިއުމަށް ެމަގުފަހިކޮށްދޭނޭކަމެއްކަމަށްވުމާއި ެމި ެއެންމެހައި ެކަންކަމަކީެ ،މައްސަލަތައްެ
އިސްތިއުނާފްކުރުމުގެ ެމައިގަނޑު ެމަޤްޞަދުތައްކަން ެއެނގެން ެއޮންނައޮތުމުގެ ެއިތުރުންެ ،ދަށު ެމަރުޙަލާގެެ
ކޯޓަކަށްެހުށަހެޅޭެދަޢުވާއަކާެގުޅިގެންެއެެކޯޓަކުންެއެެދަޢުވާގެެމައުޟޫޢުބަލައިެފައިޞަލާކުރަނިވިެގޮތުގައިެ
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ކުރާ ެޙުކުމެއްެ ،އިސްތިއުނާފީެކޯޓުގައި ެއިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ެސަބަބުން ެނުކުންނަ ެމައިގަނޑު ެނަތީޖާތަކުގެެ
ތެރެއިން ެއެންމެ ެމުހިންމު ެއެއް ެނަތީޖާއަކީެ ،ދަށުކޯޓަށް ެހުށަހެޅިފައިވާ ެދަޢުވާއަކީ ެޖިނާއީެ
ސްތިއުނާފީެކޯޓުންެބެލުމަށްޓަކައިެ
ދަޢުވާއެއްކަމަށްވިއަސްެނުވަތަެމަދަނީެދަޢުވާއެއްކަމަށްވިޔަސްެއެެދަޢުވާެއި ެ
ދަށު ެކޯޓުގެ ެދަޢުވާގައި ެހިމެނޭ ެވާޤިޢާ ެ(ފެކްޓް) ެތަކާއި ެޤާނޫނު ެތަޠުބީޤުކޮށްފައިވާ ެގޮތާއި ެމި ެއެންމެހައިެ
ކަންތައް ެހިމެނޭގޮތުން ެއިސްތިއުނާފީ ެނުކުތާތަކުގެ ެޙުދޫދުގެ ެތެރެއިން ެއިސްތިއުނާފީ ެކޯޓަށް ެމުޅި ެދަޢުވާެ
ންކަމާއި ެމި ެގޮތުން ެދަށުކޯޓުން ެކޮށްފައިވާ ެޙުކުމްެ ،އިސްތިއުނާފީ ެކޯޓުގައިެ
އަލުން ެހުށަހެޅިގެން ެދިއު ެ
އިސްތިއުނާފް ެކުރެވިގެންދިއުމާއެކުެ ،ފުރަތަމަ ެމަރުޙަލާގެ ެކޯޓަށް ެއެ ެދަޢުވާ ެހުށަހެޅިގެން ެދިޔަވަގުތުންެ
ފެށިގެންެއެެދަޢުވާެބެލުމަށްެއެެކޯޓަށްެޤާނޫނީެގޮތުންެލިބިގެންވާެހުރިހާެބާރުތަކެއްެއިސްތިއުނާފީެކޯޓަށްެ
އުޞޫލެއްގެ ެގޮތުން ެލިބިގެންވާކަމާއި ެމީގެ ެތެރޭގައި ެއެ ެދަޢުވާގެ ެއެންމެހައި ެވާޤިއާތައް ެބެލުމާއިެ ،އަދިެ
ކަމެއް ެޘާބިތުކުރުމަށްޓަކައި ެއިސްތިއުނާފީ ެކޯޓަށް ެފެންނަ ެއެންމެހައި ެއިޖުރާއާތުތަކެއް ެފުރިހަމަކުރުމާއިެ
ހުށަހެޅިފައިވާ ެއެންމެހައި ެލިޔެކިއުންތަކުގައްޔާއި ެޚަޞްމުންގެ ެދިފާޢުތަކުގައި ެހިމެނޭ ެއެންމެހާ ެވާޤިޢާތައްެ
އަލުން ެބަލައި ެވަޒަންކުރުމާއި ެއޭގެފަހުން ެދަޢުވާގެ ެއެންމެހައި ެވާޤިޢާތަކެއްގެ ެމައްޗަށްެ ،އެ ެކޯޓުންެ
ތަޠުބީޤުކުރުން ެޞައްޙަކަމަށް ެފެންނަ ެޤާނޫނީ ެޤާޢިދާ ެތަޠުބީޤުކުރުމާއި ެއަދި ެމީގެ ެއިތުރުން ެއިސްތިއުނާފުެ
ގެ ެތަޞައްވުރު ެބިނާވެފައިވަނީެ ،އިސްތިއުނާފީ ެކޯޓަށްެ ،ފުރަތަމަ ެމަރުޙަލާގެ ެކޯޓުން ެކުރި ެޙުކުމްެ
ކުރުމު ެ
އިސްތިއުނާފްކުރެވިއްޖެނަމަެ،ފުރަތަމަެމަރުޙަލާގެެކޯޓުންެއެޙުކުމްެނެރުމުގެެކުރިންެ،އެކޯޓަށްެއެހުށަހެޅުނުެ
މުގެެމައްޗަށްކަމާއިެމީގެެނަތީޖާއެއްގެގޮތުންެ
އެދަޢުވާެއެއޮތްެޙާލަތުގައިެއިސްތިއުނާފީެކޯޓަށްެނަޤުލުވެގެންދިއު ެ
ފުރަތަމަ ެމަރުޙަލާގެ ެކޯޓަށް ެހުށަހެޅިފައިވާ ެދަޢުވާއާ ެގުޅޭގޮތުން ެއާ ެހެއްކާއި ެއާ ެދިފާޢުތައް ެއިސްތިއުނާފީެ
ކޯޓަށްެހުށަހެޅުމުގެެފުރުޞަތުވެސްެހުޅުވިގެންދާނެކަމާއިެއެހެނީެއިސްތިއުނާފުގެެމައިގަނޑުެމަޤްޞަދުތަކުގެެ
ކޭފަރާތަށްެ ،ދަށުމަރުޙަލާގެ ެކޯޓަށްެ
ދަށު ެމަރުޙަލާގެ ެކޯޓުންކުރި ެޙުކުމް ެރަނގަޅުނޫންކަމަށް ެދެ ެ
ތެރޭގައި ެ ެ
ހުށަހެޅުމަށްެނުކުޅެދުނުެއާެހެއްކެއްެފަހުންެލިބިފައިވާނަމަެ،އެހެކިެއިސްތިއުނާފީެކޯޓަށްެއަލުންެހުށަހަޅުންެ
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ގެން ެނުވަތަ ެއެނޫން ެގޮތަކުންެ
ތަމްކީނުކުރުމާއިެ ،އަދި ެދަށު ެކޯޓުގެ ެދަޢުވާއާ ެގުޅިގެން ެހަނދާންނެތި ެ
ކަމަށްވިޔަސް ެދަށު ެކޯޓަށް ެކަމެއް ެހުށަހެޅިއިރުެ ،ގޯހެއް ެހުށަހެޅިފައިވާނަމަ ެއެ ެކަމެއް ެދެނެގަނެެ
ރަނގަޅުކުރުމަށްެމަގުފަހިކުރުންެހިމެނޭކަމާއިެމިކަންކަންެ،މައްސަލަތައްެއިސްތިއުނާފްކުރުމާެބެހޭގޮތުންެހުރިެ
ޤާނޫނީ ެއުޞޫލުތަކާއި ެހަމަތަކަށް ެބެލުމުން ެއެނގެންއޮތްއިރުެ،އަދި ެޤާނޫނުއަސާސީގެެެ 56ވަނަ ެމާއްދާގައިެ
"ޖިނާއީ ެމައްސަލަތަކުގައްޔާއި ެމަދަނީ ެމައްސަލަތަކުގައި ެއިއްވާ ެޙުކުމްތަކާއި ެނެރޭ ެކޯޓު ެއަމުރުތައްެ
ންެ
އިސްތިއުނާފަށްެހުށަހެޅުމުގެެޙައްޤުެމައްސަލައާެގުޅުންހުރިެކޮންމެެމީހަކަށްމެެލިބިގެންވެއެވެެ ".މިފަދައި ެ
ބަޔާންކޮށްފައިއޮންނަ ެއޮތުމަށް ެބަލާއިރު ެރައްޔިތުންގެ ެއަސާސީ ެޙައްޤެއްގެ ެގޮތުގައި ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެމިެ
މާއްދާގައި ެއިސްތިއުނާފްކުރުމުގެ ެޙައްޤު ެކަނޑައަޅާފައިމިވަނީ ެފުރަތަމަ ެމަރުޙަލާގެ ެކޯޓުން ެކުރި ެޙުކުމާގުޅޭެ
ދަޢުވާގެ ެއެންމެހައި ެޢުންޞުރުތަކާއި ެވާޤިޢާތަކާއި ެހެކި ެވަޒަންކޮށްފައިވާގޮތާއި ެޤާނޫނު ެތަޠްބީޤުކޮށްފައިވާެ
ގޮތާއި ެމި ެއެންމެހައި ެކަންތައްތައް ެހިމެނޭގޮތުން ެއިސްތިއުނާފީ ެކޯޓުން ެބަލައި ެކަށަވަރުކޮށް ެއިންޞާފުެ
ޤާއިމުކުރުމުގެ ެމަޤްޞަދުގައިކަން ެމި ެމާއްދާގެ ެނައްޞަށާއި ެއަދި ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 69ވަނަ ެމާއްދާއަށްެ
އި ެ
މުންެސާފުކޮށްެއެނގެންއޮންނަެއޮތުމަށާ ެ
ރިޢާޔަތްކޮށްެބެލު ެ
އަދިެމީގެެއިތުރުންެޤާނޫނުެނަންބަރުެ(ެ 22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެެކޯޓުތަކުގެެޤާނޫނު)ެގެެ
ެ 31ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގައި ެހައިކޯޓަކީ ެދަށުކޯޓުތަކުން ެނިންމާ ެއެންމެހައި ެނިންމުންތައްެ
އިސްތިއުނާފުކުރެވޭ ެކޯޓުކަމަށާއި ެއަދި ެހަމަ ެމި ެމާއްދާގެ ެ(ށ) ެގައި ެޤާނޫނަކުން ެއިސްތިސްނާ ެނުކުރާހާެ
ހިނދަކު ެދަށުކޯޓުތަކާއި ެޓްރައިބިއުނަލްތަކުން ެނިންމާ ެއެންމެހައި ެނިންމުންތައް ެއިސްތިއުނާފްކުރާނީެ
ހައިކޯޓުގައިކަމަށާއި ެއަދި ެހަމަ ެމި ެބުނެވުނު ެޤާނޫނުގެ ެެ 36ވަނަ ެމާއްދާގައި ެދަށު ެކޯޓުތަކުން ެނިންމާެ
މައްސަލަތަކުގެ ެތެރެއިން ެއިސްތިއުނާފަށް ެހުށަހެޅޭ ެމައްސަލަތައް ެބެލުމުގެ ެއިޚްތިޞާޞް ެހައިކޯޓަށްެ
ލިބިގެންވާކަމަށާއިެއަދިެހަމަެމިެއިޝާރާތްކުރެވުނުެޤާނޫނުެނަންބަރުެ(ެ22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެެކޯޓުތަކުގެެ
ޤާނޫނު)ެގެެެ 32ވަނަެމާއްދާގެެ(ހ)ެގައިެހައިކޯޓުންެމައްސަލަތައްބަލާނީެދަށުކޯޓުގައިެހުށަހެޅިެހެކިތަކާއިެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
ވެބްސައިޓް | URL: www.supremecourt.gov.mv :ފެކްސް | Fax: + 960 3008554 :ފޯންTel: + 960 3009990 :
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ދިފާޢުތަކަކީެއަސާސްކަމުގައިެބަލައިގެންކަމަށްެބަޔާންކުރުމަށްފަހުެ،ހަމަެމިެމާއްދާގެެ(ށ)ެގައިެމިެމާއްދާގެެ
(ހ)ެގައިެއެހެންެބުނެފައިެއޮތުމަކީެދަށުކޯޓުގައިެހުށަހެޅުމުގެެފުރުޞަތުެލިބިފައިނުވާެހެކިެ،އިސްތިއުނާފްގެެ
މަރުޙަލާގައި ެހުށަހެޅުމަށް ެހުރަސްއަޅާނެކަމެއް ެނޫންކަމަށް ެކަނޑައެޅި ެބަޔާންވެފައި ެއޮންނައޮތުމުގެ ެމައްޗަށްެ
ބަލާއިރުެދިވެހިރާއްޖޭގެެދުސްތޫރީެއަދިެޤާނޫނީެނިޒާމުގައިވެސްެއިސްތިއުނާފުކުރުމުގެެޙައްޤުެލިބިދީފައިވަނީެ
ވިެގޮތުގައިެ
ޟޫޢުއާެގުޅޭގޮތުންެއެކޯޓުންެފައިޞަލާކުރަނި ެ
ފުރަތަމަެމަރުޙަލާގެެކޯޓަށްެހުށަހެޅުނުެދަޢުވާގެެމައު ެ
ކުރި ެޙުކުމާގުޅޭ ެއެދަޢުވާގެ ެއެންމެހައި ެޢުންޞުރުތަކާއި ެވާޤިޢާތަކާއި ެހެކިވަޒަންކޮށްފައިވާ ެގޮތާއި ެޤާނޫނުެ
ތަޠްބީޤުކޮށްފައިވާެގޮތާއިެމިެއެންމެހައިެކަންތައްތައްެހިމެނޭގޮތުން ،އިސްތިއުނާފުކުރިެފަރާތުގެެއިސްތިއުނާފީެ
ނުކުތާތަކުގެ ެޙުދޫދުގެ ެތެރެއިން ެއިސްތިއުނާފީ ެކޯޓުން ެބަލައި ެނަޒަރުކޮށް ެދަށު ެމަރުޙަލާގެ ެކޯޓަށް ެނުވަތަެ
ޓްރައިބިއުނަލްއަކަށް ެހުށަހެޅިފައިވާ ެދަޢުވާގެ ެމައުޟޫއުގައިވާކަންކަމާމެދު ެފައިޞަލާކުރަނިވި ެޙުކުމަކުންެ،
މެވެެ ެ.
އިންޞާފުެއޭގެެއެންމެެފުރިހަމަގޮތުގައިެޤާއިމުކުރިމުގެެމަތިވެރިެމަޤްޞަދުގައިެއެނގެންެއޮންނައޮތު ެ
ކަމަކީެ ،ސިވިލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 37/CV-C/2010ޤަޟިއްޔާގެެ
ންވަނަ ެ
(ނ) ެތި ެ
ޝަރީޢަތްެނިމުނުގޮތުގެެރިޕޯޓަށްބަލާއިރުެ،އެކޯޓުންެއެެމައްސަލަެނިންމަވާފައިވަނީެއެެމައްސަލަެއެެކޯޓަށްެ
ހުށަހެޅި ެފަރާތުން ެއެ ެމައްސަލައިގެ ެދަޢުވާގައި ެއެދިފައިވާ ެކަންކަން ެމައުޟޫޢީގޮތުން ެބައްލަވައިެ،
އިގެންކަންެއެެރިޕޯޓަށްެބެލުމުންެއެނގެންެއޮތުމުންެ،
ފައިޞަލާކުރަނިވިެނިންމުމަކުންެއެެމައްސަލަެނިންމަވަ ެ
ލާދެވުނު ެސިވިލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 37/CV-C/2010ޤަޟިއްޔާގެެ
އެ ެމައްސަލައަކީެ ،އިސްވެ ެޙަވާ ެ
ދަޢުވާގައި ެހިމެނޭ ެއެއްވެސް ެކަމެއް ެއެ ެކޯޓުން ެއަލުން ެބެލުމަށްޓަކައި ެޤާނޫނު ެނަންބަރު ެެ22/2010
(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫނު) ެގެ ެެ 46ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ށ) ެގެ ެދަށުން ެއެ ެކޯޓަށް ެތަޙްވީލުކުރުމުގެެ
އެއްވެސްެއަސާސެއްނެތްެމައްސަލައެއްކަންެއެނގެންއޮންނައޮތުމެވެެ ެެެެެެ.
(ރ) ެހަތަރުވަނަކަމަކީެ ،އިސްވެ ެބަޔާންކުރެވިދިޔަ ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެއަސާސުތައް ެއެެ
ގޮތުގެމަތިން ެހުރުމާއެކު ެދަށުކޯޓަކަށް ެހުށަހެޅިފައިވާ ެދަޢުވާއަކާ ެގުޅިގެން ެއެ ެކޯޓުން ެއެ ެމައްސަލަެ،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
ވެބްސައިޓް | URL: www.supremecourt.gov.mv :ފެކްސް | Fax: + 960 3008554 :ފޯންTel: + 960 3009990 :
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މައުޟޫއީގޮތުން ެބައްލަވައިެ ،ފައިޞަލާކުރަނިވި ެގޮތުގައި ެނިންމަވާ ެނިންމުންތައްެ ،އިސްތިއުނާފްކުރުމަށްެ
ކަމާބެހޭ ެފަރާތަކުން ެހައިކޯޓަށް ެހުށަހެޅުމުންެ ،ދަށުކޯޓުން ެއެ ެމައްސަލައިގައި ެނިންމާފައިވާ ެނިންމުންތަކުގެެ
ތެރެއިންެއިސްތިއުނާފްެކުރިފަރާތުންެއިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާެނުކުތާތަކުގެެޙުދޫދުގެެތެރެއިންެ،ދަށުކޯޓުންެއެެ
ދަޢުވާގައި ެބަލާ ެނިންމާފައިވާެ ،އެ ެދަޢުވާގައި ެހިމެނޭ ެއެންމެހައި ެކަންކަމާއި ެއަދި ެއެ ެދަޢުވާގައި ެހިމެނޭެ
އެންމެހައި ެވާޤިޢާތަކާއި ެއަދި ެއެ ެދަޢުވާއާގުޅޭ ެޤާނޫނީ ެނުކުތާތައް ެހިމެނޭގޮތުން ެދަށުކޯޓުން ެބައްލަވައިެ
ޙުކުމްކޮށްފައިވާ ެއެ ެމައްސަލަ ެމައުޟޫޢީގޮތުން ެއަލުން ެބަލައި ެފައިޞަލާކުރަނިވި ެޙުކުމަކުން ެއިންޞާފުެ
ޤާއިމުކުރުމަކީެހައިކޯޓުންެއިސްތިއުނާފީެއުޞޫލުންެމައްސަލަބަލާެނިންމުމުގައިެޝަރުޢީެގޮތުންނާއިެޤާނޫނީެ
އ ެކޯޓުގެ ެޤާނޫނީ ެމަސްއޫލިއްޔަތެއްކަން ެސާފުކޮށްެ
ންވާ ެބާރެއްކަމާއި ެއަދި ެއެއީ ެ ެ
ގޮތުން ެހައިކޯޓަށް ެލިބިގެ ެ
އެނގެން ެއޮތްއިރުެ ،އަދި ެސިވިލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 37/CV-C/2010ޤަޟިއްޔާއަކީެ ،އެ ެޤަޟިއްޔާގެެ
ދައުވާގައި ެހިމެނޭ ެއެއްވެސް ެކަމެއް ެއެ ެކޯޓުން ެއަލުން ެބެލުމަށްޓަކައި ެޤާނޫނު ެނަންބަރު ެެ22/2010
(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫނު) ެގެ ެެ 46ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ށ) ެގެ ެދަށުން ެއެ ެކޯޓަށް ެތަޙްވީލްކުރުމުގެެ
އެއްވެސްެއަސާސެއްނެތްެމައްސަލައެއްކަންެއެނގެންެއޮތްއިރުވެސްެ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓުންެ،އެެކޯޓުގެެ
ނަންބަރު ެެ 2012/HC-A/307ޤަޟިއްޔާ ެނިންމަވާފައިވަނީ ެފައިޞަލާކުރަނިވި ެޙުކުމެއް ެކުރެއްވުމަކާެ
ނުލައި ެސިވިލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެ ެ ެ ެ ެެ 37/CV-C/2010ޤަޟިއްޔާއަށް ެހުށަހެޅިފައިވާ ެދަޢުވާެ ،އެެ
ކޯޓުން ެއަލުން ެބެލުމަށްޓަކައި ެއެކޯޓަށް ެތަޙުވީލް ެކުރައްވައި ެޙުކުމް ެކުރައްވާފަކަމަށްވުމާއެކުެ ،ހައިކޯޓުގެެ
ނަންބަރުެެ 2012/HC-A/307ޤަޟިއްޔާގެެމައްސަލައަކީެ،ހައިކޯޓުގެެމައްސަލަތައްެބެލުމުގެެއިޖުރާއާތުގެެ
ތެރެއިން ެއެ ެޤަޟިއްޔާގެ ެދަށުން ެއިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ ެފަރާތުގެ ެއިސްތިއުނާފީ ެނުކުތާތަކުގެ ެޙުދޫދުގެެ
ތެރެއިން ެފައިޞަލާކުރަނިވި ެނިންމުމެއް ެއެ ެކޯޓުން ެނިންމަންޖެހޭ ެމައްސަލައެއްކަން ެޤާނޫނު ެނަންބަރުެ
ޖޭގެ ެކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫނު) ެގެ ެެ 18ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ށ) ެއަށް ެރިޢާޔަތްކޮށް ެބެލުމުންެ
(ެ 22/2010ދިވެހިރާއް ެ
އެނގެންއޮތުމުން ެމި ެމައްސަލައަކީެ ،މި ެމައްސަލައިގައި ެހުށަހެޅިފައިވާ ެވާޤިއާތަކާއި ެމައްސަލައާގުޅޭެ
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ޒަންކޮށްެ
ދި ެޤާނޫނީ ެނުކުތާތައް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުން ެއަލުން ެބަލައި ެވަ ެ
އެންމެހައި ެކަންކަމާއި ެއަ ެ
މައްސަލައިގެ ެމައުޟޫޢުގެ ެމައްޗަށް ެފައިޞަލާކުރަނިވި ެޙުކުމެއް ެކުރަންޖެހޭގޮތަށް ެއޮތް ެމައްސަލައެއްކަންެ
ސާފުކޮށްެއެނގެންެއޮންނައޮތުމެވެެ ެެެ.
ެ

މް ެ
ޙުކު ެ
އިސްވެދިޔަ ެސަބަބުތަކާއި ެފާހަގަކުރެވުނު ެނުކުތާތަކުގައި ެބަޔާންކުރެވިދިޔަ ެޝަރުޢީ ެއަދިެ
ރުެެެެެ
ޤާނޫނީ ެއުޞޫލުތަކުގެ ެމައްޗަށް ެރިޢާޔަތްކޮށް ެބެލުމުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަ ެ
ެ 2012/HC-A/307ޤަޟިއްޔާގައި ެކުރައްވާފައިވާ ެޙުކުމަކީ ެއިސްވެ ެބަޔާންކުރެވިދިޔަ ެޝަރުޢީ ެއަދިެ
ޤާނޫނީ ެއުޞޫލުތަކާ ެއެއްގޮތަށް ެކުރައްވާފައިވާ ެޙުކުމެއް ެނޫންކަން ެއެނގެންއޮންނާތީ ެއިސްވެ ެމިެ
އިޝާރާތްކުރެވުނު ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2012/HC-A/307ޤަޟިއްޔާގައި ެކުރައްވާފައިވާ ެޙުކުމްެ
އި ެ
ކަމަށާ ެ
ބާޠިލް ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2012/HC-A/307ޤަޟިއްޔާއަކީެ ،ޤާނޫނުެ
ނަންބަރު ެ(ެ 22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫނު) ެގެ ެެ 18ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ށ) ެގެ ެދަށުންެ
ހައިކޯޓަށްެއެެޤަޟިއްޔާގެެމައްސަލަެއަލުންެފޮނުވައިެ،ހައިކޯޓުގެެމައްސަލަެބެލުމުގެެއިޖުރާއާތުގެެތެރެއިންެ
އެ ެކޯޓުން ެއެ ެޤަޟިއްޔާގެ ެމައްސަލަ ެއަލުން ެބަލައި ެފައިޞަލާކުރަނިވި ެޙުކުމެއް ެކުރަންޖެހޭގޮތަށް ެއޮތްެ
މައްސަލައަކަށްެވުމާއެކުެދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓުގެެނަންބަރުެެ 2012/HC-A/307ޤަޟިއްޔާގެެމައްސަލަެ،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުން ެއަލުން ެބަލައިެ ،ފައިޞަލާކުރަނިވި ެނިންމުމަކުން ެއެ ެކޯޓުން ެއެ ެމައްސަލަެ
ނިންމުމަށްޓަކައިެ،ޤާނޫނުެނަންބަރުެ(ެ22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެެކޯޓުތަކުގެެޤާނޫނު)ެގެެެ18ވަނަެމާއްދާގެެ
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(ށ)ެގެެދަށުންެދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓަށްެއެެމައްސަލަެތަޙްވީލުކުރުމަށްެދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުގެެމިެ
މައްސަލަެބެލިެފަނޑިޔާރުންގެެއިއްތިފާޤުންެކަނޑައަޅައިފީމެވެެ ެ.
ެެެެެ ެ
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