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އްެެ
ނުެނުކުތާތަ ެ
ެފާހަގަކުރެވު ެ
ެ

ެ

ެ -1މިއީެ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓުގެެނަންބަރުެެ 2014/HC-A/161ޤަޟިއްޔާގެެޙުކުމްެ

ވާ ގޮތަށްކަމަށް ެބުނެެ ،އެެޤަޟިއްޔާެއިލްތިމާސްކޮށްދިނުންެ
ބިނާވެފައިވަނީެޝަރީޢަތާެނުވަތަެޤާނޫނާެޚިލާފު ެ
އެދިެމ.ނައިންހައުސްެ ،މާލެެ،ޒުންނަވާރުެސަލީމްގެ ެފަރާތުންެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމްެކޯޓަށްެހުށަހެޅުމުންެ
ބެލެވިފައިވާ ެޤަޟިއްޔާއެކެވެެ .މި ެމައްސަލައިގައި ެއިލްތިމާސްގެ ެމި ެދަޢުވާ ެރައްދުވާ ެފަރާތްތަކުގެ ެގޮތުގައިެ
މައްސަލަ ެހުށަހެޅި ެފަރާތުން ެ(ެ 03ތިން) ެފަރާތެއް ެހިމަނާފައިވެއެވެެ .އެއީ ެއެންޓި-ކޮރަޕްޝަންެ
ކޮމިޝަންއާއިެ ،އެޓަރނީ ެޖެނެރަލްގެ ެއޮފީހާއިެ ،މޯލްޑިވްސް ެކޮލިފިކޭޝަންސް ެއޮތޯރިޓީ ެއާއި ެމި ެތިންެ
ފަރާތެވެެ .
ެ -2ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2014/HC-A/161ޤަޟިއްޔާގެ ެޝަރީޢަތްެ
ނިމުނުގޮތުގެ ެރިޕޯޓަށް ެބެލިއިރުެ ،އެ ެޤަޟިއްޔާއަކީެ ،ސިވިލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެެ1790/Cv-C/2013
ޤަޟިއްޔާެ ،އެ ެކޯޓުން ެނިންމާފައިވަނީ ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެހަމަތަކާ ެޚިލާފަށްކަމަށް ެބުނެެ ،ޒުންނަވާރުެ
ސަލީމް ެ(ދިވެހި ެރައްޔިތެއްކަން ެއަންގައިދޭ ެކާޑު ެނަންބަރު ެެ )A010996ގެ ެފަރާތުން ެއެ ެޤަޟިއްޔާެ
އިސްތިއުނާފުކޮށްދިނުން ެއެދި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓަށް ެހުށަހެޅުމުން ެއެ ެކޯޓުން ެބަލައި ެނިންމާފައިވާެ
ޤަޟިއްޔާއެއްެކަންެއެނގެއެވެެ ެެ ެެ.
ެ -3ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2014/HC-A/161ޤަޟިއްޔާގެ ެދަށުންެ،
ލަެ
އިސްތިއުނާފު ެކުރެވުނު ެސިވިލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 1790/Cv-C/2013ޤަޟިއްޔާގެ ެމައްސަ ެ
ނީެ
ޓި–ކޮރަޕްޝަން ެކޮމިޝަންއާއިެ ،އެޓަރ ެ
ނިމުނުގޮތުގެ ެރިޕޯޓަށް ެބެލިއިރު ،އެ ެޤަޟިއްޔާއަކީެ ،އެން ެ
ޖެނެރަލްގެ ެއޮފީހާއިެ ،މޯލްޑިވްސް ެކޮލިފިކޭޝަންސް ެއޮތޯރިޓީ ެއާއި ެމި ެތިން ެފަރާތުގެ ެމައްޗަށް ެދަޢުވާެ
އިެ
ދަޢުވާކުރުމުންެސިވިލްެކޯޓުންެބަލަ ެ
ލިބޭގޮތަށްެޒުންނަވާރުެސަލީމްެ،މ.ނައިންހައުސްެ،މާލެެ،ގެެފަރާތުންެ ެ
މްެ
ނިންމާފައިވާެޤަޟިއްޔާއެއްެކަމާއިެ،އެެޤަޟިއްޔާގައިެދަޢުވާލިބޭެފަރާތްތަކުގެެމައްޗަށްެ،ޒުންނަވާރުެސަލީ ެ
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ޓި-ކޮރަޕްޝަން ެކޮމިޝަންއަށް ެލިބިގެންވާ ެބާރަކީެ ،ހަމައެކަނި ެދައުލަތުގެެ
ކޮށްފައިވާ ެދަޢުވާއަކީެ ،އެން ެ
ޢަމަލުގެ ެގޮތުގައި ެތުހުމަތުކުރެވޭ ެކަންތައްތައްެ
އިދާރާތަކުން ެހިންގާ ެކަންތައްތަކުގެ ެތެރޭގައި ެކޮރަޕްޝަންގެ ެ ެ
ތަޙުޤީޤު ެކުރުމާއިެ ،އެ ެތަޙުޤީޤު ެފުރިހަމަ ެކުރުމަށް ެމަގުފަހިކޮށްދޭ ެއެހެނިހެން ެކަންތައް ެކުރުންކަމުގައިެ
ވީހިނދުެ 25 ،ޖުލައި ެެ 2013ވަނަ ެދުވަހު ެއޭ.ސީ.ސީގެ ެވެބްސައިޓުގައި ެޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ެލިޔުމުގައިެެެެެ،
ހށަހަޅައިގެންެއެކްރެޑިޓްެ
ންސް ެއޮތޯރިޓީ ެ(އެމް.ކިއު.އޭ)ެއަށްެ ު
ޒުންނަވާރުެސަލީމްެ ،މޯލްޑިވްސްެކޮލިފިކޭޝަ ެ
ކޮށްފައިވާ ެބެޗްލަރ ެއޮފް ެލޯ ެސެޓްފިކެޓަކީ ެފޯޖް ެސެޓްފިކެޓެއްކަމަށް ެއޭ.ސީ.ސީގެ ެތަޙުޤީޤަށްެ
ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީެ،ޒުންނަވާރުެސަލީމްެބެޗްލަރެއޮފްެލޯެސެޓްފިކެޓް ެއެކްރެޑިޓްެކުރުމަށްޓަކައިެހުށަހެޅިެ
އޯލެވެލް ެއަދި ެއޭލެވެލް ެސެޓްފިކެޓްތަކާއިެ ،އެހެނިހެން ެލިޔުންތަކަކީވެސް ެފޯޖްކޮށްފައިވާ ެލިޔުންތަކެއްކަމަށްެެެެެެެ
ވިފައި ެވާކަމަށް ެބުނެެ ،ބެޗްލަރ ެއޮފް ެލޯ ެސެޓްފިކެޓްގެެ
ޓި-ކޮރަޕްޝަން ެކޮމިޝަނަށް ެފާހަގަކުރެ ެ
އެން ެ
އެކްރެޑިޓޭޝަން ެބާޠިލް ެކުރުމަށް ެމޯލްޑިވްސް ެކޮލިފިކޭޝަންސް ެއޮތޯރިޓީގައި ެދަންނަވައިެ ،އަދި ެއެޓަރނީެ
ޖެނެރަލްގެެއޮފީހުންެޒުންނަވާރުެސަލީމަށްެދޫކޮށްފައިވާެޤާނޫނީެވަކީލުކަމުގެެހުއްދަެބާޠިލްކޮށްެދެއްވުމާއިެ،
އެކަމާ ެގުޅިގެން ެޤާނޫނީ ެގޮތުން ެއަޅަންޖެހޭ ެފިޔަވަޅުތައް ެއެޅުމަށް ެއެޓަރނީ ެޖެނެރަލްއަށް ެއަންގާފައިވަނީެ،
ންެ
ޤީޤެއްގެ ެމައްޗަށް ެބިނާކޮށްގެން ެކަމަށާއިެ ،އެހެންކަމު ެ
އޭ.ސީ.ސީގެ ެމެންޑޭޓުން ެބޭރުން ެކުރި ެތަހު ެ
އޭ.ސީ.ސީގެ ެތަޙުޤީޤު ެއޭގެ ެއިންތަކުން ެފަހަނައަޅައި ެގޮސްފައިވުމުން ެއެފަދަ ެތަހުޤީޤެއްގެ ެމައްޗަށްެ
ނެތީވެެ،މިެމައްސަލައާެގުޅިގެންެއޭ.ސީ.ސީ ެއިންެއެކުލަވާލާފައިވާެ
ބިނާކުރެވިފައިވާެޙަޤީޤަތްތައްެޞައްޙަނުވާ ެ
ތަޙުޤީޤު ެރިޕޯޓު ެބާޠިލްވާނެ ެކަމަށާއިެ ،މިގޮތުން ެއޭ.ސީ.ސީގެ ެތަޙުޤީޤު ެރިޕޯޓް ެބާޠިލް ެކޮށްދެއްވުމަށާއިެ،
ބުނެވުނުެއިދާރާތަކަށްެއެފަދަެއެންގުމެއްެއެންގުމުގެ ެއިޚްތިޞާޞްެޤާނޫނީ ެގޮތުންެ
އޭ.ސީ.ސީއަށްެ ،އިސްވެެ ެ
ލިބިދީފައި ެނުވާހިނދުެ ،އޭ.ސީ.ސީގެ ެއެންގުމުގެ ެމައްޗަށް ެބިނާކޮށް ެއެފަދަ ެފިޔަވަޅެއް ެނޭޅޭނެކަމަށްެ
ށްެެެެެެެ
ކަނޑައަޅައި ެދެއްވުމަށާއިެ ،އަދި ެއެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ެކޮމިޝަނުގެ ެއެންގުމުގެ ެމައްޗަށް ެބިނާކޮ ެ
ން ެޒުންނަވާރުެސަލީމްގެެޤާނޫނީެވަކީލުކަމުގެެހުއްދަެ
ެ 25ޖުލައިެެ 2013ގައިެއެޓަރނީެޖެނެރަލްގެެއޮފީހު ެ
ންސް ެއޮތޯރިޓީެ
ބާޠިލް ެކޮށްފައިވަނީެ ،އަދި ެ ެެ 04އޯގަސްޓް ެެ 2013ގައި ެމޯލްޑިވްސް ެކޮލިފިކޭޝަ ެ
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(އެމް.ކިއު.އޭ) ެއިން ެބެޗްލަރ ެއޮފް ެލޯ ެސަނަދުގެ ެވެލިޑޭޝަން ެބާޠިލް ެކޮށްފައިވަނީ ެޤާނޫނީ ެގޮތުންެ
އިޚްތިޞާޞްެލިބިފައިވާެފަރާތެއްގެެއެންގުމުގެެމައްޗަށްެބިނާކޮށްގެންެނޫންކަމަށްވާތީެ،އެޓަރނީެޖެނެރަލްގެެ
ލް ެކޮށްދިނުމަށް ެއެދިެ،
އޮފީހުގެ ެނިންމުމާއިެ ،މޯލްޑިވްސް ެކޮލިފިކޭޝަންސް ެއޮތޯރިޓީގެ ެނިންމުން ެބާޠި ެ
ސްެ
ން ެ
ޗަށާއިެ ،އެޓަރނީ ެޖެނެރަލްގެ ެއޮފީހުގެ ެމައްޗަށާއިެ ،އަދި ެމޯލްޑިވްސް ެކޮލިފިކޭޝަ ެ
އޭ.ސީ.ސީގެ ެމައް ެ
މުގެެ
އޮތޯރިޓީގެ ެމައްޗަށް ެޒުންނަވާރު ެސަލީމް ެކޮށްފައިވާ ެދަޢުވާއެއްކަން ެއެ ެމައްސަލައިގެ ެދަޢުވާ ެފޯ ެ
ޞާގައިެބަޔާންކޮށްފައިވާެއެެދަޢުވާގެެޞީޣާއިންެއެނގޭކަމާއިެ ެ،
ޚުލާ ެ
ސިވިލްެކޯޓުންެ،އެެކޯޓުގެ ެނަންބަރުެެ 1790/Cv-C/2013ޤަޟިއްޔާެނިންމަވާފައިވަނީެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީެ(ެ)2008ގެެެ 199ވަނަެމާއްދާގެެދަށުންެއުފަންެކޮށްފައިވާެ
ޓި-ކޮރަޕްޝަން ެކޮމިޝަނަކީ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 202ވަނަ ެމާއްދާގެ ެދަށުންެ ،ކޮރަޕްޝަންގެެ
އެން ެ
މައްސަލަތައް ެބަލައި ެތަޙުޤީޤު ެކުރުމާއިެ ،ކޮރަޕްޝަންގެ ެޢަމަލެއްކަމަށް ެތުހުމަތުކުރެވޭ ެޢަމަލެއް ެއެއްވެސްެ
ފަރާތަކުން ެހިންގައިފިކަމުގެ ެޝަކުވާއެއް ެހުށަހަޅައިފިނަމަ ެނުވަތަ ެމިނޫން ެގޮތަކުންވެސް ެމިފަދަ ެކަމެއްގެެ
މަެ ،އެކަމެއް ެބަލައިެ
މަޢުލޫމާތު ެލިބިއްޖެނަމަެ ،ނުވަތަ ެއެފަދަ ެކަމެއްގެ ެމައްޗަށް ެޝައްކު ެކުރެވިއްޖެނަ ެ
ޤީޤުކުރާ ެކަންތައްތަކުގެ ެތެރެއިން ެއެހެނިހެން ެއިދާރާތަކުން ެއިތުރަށްެ
ތަހުޤީޤުކުރުމާއިެ ،ކޮމިޝަނުން ެތަހު ެ
ބަލައި ެސާފުކުރަންޖެހޭ ެކަންތައްތައް ެއެ ެފަރާތްތަކަށް ެހުށަހަޅައިެ ،ޝަރީޢަތަށް ެހުށަހަޅަންޖެހޭކަމަށް ެފެންނަެ
ކަންތައްތައް ެޝަރީޢަތަށް ެހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ެޕްރޮސިކިއުޓަރ ެޖެނެރަލަށް ެފޮނުވުމާއިެ ،ކޮރަޕްޝަންެ
ގެެ
ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ެދިރާސާތައްކޮށްެ ،އަޅަންޖެހޭ ެފިޔަވަޅުތަކާބެހޭ ެލަފާ ެކަމާބެހޭ ެއިދާރާތަކަށް ެދިނުމު ެ
ބަރުެ
މަސްއޫލިއްޔަތާއިެ ،ބާރު ެލިބިފައިވާ ެމުސްތަޤިއްލު ެމުއައްސަސާއެއް ެކަމަށާއިެ ،އަދި ެޤާނޫނު ެނަން ެ
ޓި-ކޮރަޕްޝަން ެކޮމިޝަނުގެ ެޤާނޫނު) ެގެ ެެ 21ވަނަ ެމާއްދާގެ ެދަށުން ެކޮރަޕްޝަންެ
(ެ 13/2008އެން ެ
މާގުޅޭގޮތުންެ
ހުއްޓުވުމާއިެ ،މަނާކުރުމާ ެގުޅޭގޮތުން ެޢާންމުކޮށް ެހާމަކުރަންޖެހޭ ެކަންކަން ެހާމަކުރުމާއިެ ،ކަ ެ
ތުތައް ެއަދާކުރުމަށް ެކުރަންޖެހޭެ
ޝާއިޢު ެކުރަންޖެހޭ ެބަޔާންތައް ެޝާއިޢުކުރުމާއިެ ،ކޮމިޝަނުގެ ެމަސްއޫލިއްޔަ ެ
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އެންމެހައި ެކަންކަން ެކުރުމާއިެ ،އެ ެމަސްއޫލިއްޔަތުތައް ެއަދާކުރުމަށް ެމަގުފަހިވާނެ ެއެންމެހައި ެކަންކަންެ
ކުރުމުގެ ެމަސްއޫލިއްޔަތު ެއެ ެކޮމިޝަނަށް ެމަތިކޮށްފައިވާެކަމަށާއިެ ،އަދި ެއެ ެޤާނޫނުގެ ެެ 22ވަނަ ެމާއްދާގެެ
(ފ) ެގެ ެދަށުން ެއެ ެޤާނޫނާއިެ ،އަދި ެކޮރަޕްޝަން ެހުއްޓުވުމާއި ެމަނާކުރުމާ ެގުޅޭގޮތުން ެހެދިފައިވާ ެއެހެންެ
ޤާނޫނުތަކުގައިވާެމަޤުޞަދުތައްެޙާޞިލްކުރުމަށްޓަކައިެތަހުޤީޤުކުރުމާއިެމައްސަލަެބެލުމަށްޓަކައިެކޮމިޝަނަށްެ
ބޭނުންވާެއެހެނިހެންެބާރުތައްވެސްެކޮމިޝަނަށްެލިބިދީފައިވާކަންެއެެމާއްދާތަކުންެއެނގެންެއޮންނަކަމަށާއިެ ،
މެ .ނައިންހައުސް ެޒުންނަވާރު ެސަލީމް ެމޯލްޑިވްސް ެކޮލިފިކޭޝަންސް ެއޮތޯރިޓީއަށްެ
ޞައްޙަނޫން ެސެޓްފިކެޓްތަކެއްެހުށަހަޅާފައިވަނިކޮށްެބަލަންެވާވަރަށް ެނުބަލައިެ ،ޞައްޙަނޫން ެބެޗްލަރ ެއޮފްެ
ލޯ ެސެޓްފިކެޓެއްެއޭނާއަށްެއެކްރެޑިޓް ެކޮށްފައިވާކަމަށްެބުނާ ެމައްސަލަެ،މި ެސުރުޙީގެ ެދަށުން ެެ 25ޖުލައިެ
ޕޝަންެކޮމިޝަނުގެެވެބްސައިޓްގައިެޝާއިޢުކޮށްފައިވާެލިޔުމަކީެއެެކޮމިޝަނުންެ
ޓި-ކޮރަ ް
ެ 2013ގައިެއެން ެ
ކުރަމުން ެގެންދާ ެތަހުޤީޤާ ެގުޅިގެން ެއެހާތަނަށް ެފާހަގަކުރެވިފައިވާ ެކަންކަން ެޝާއިޢު ެކުރުމަށްޓަކައިެ
އެކުލަވާލާފައިވާ ެލިޔުމެއްކަމަށާއިެ ،އަދި ެއެ ެލިޔުމަކީ ެތަހުޤީޤުކޮށް ެނިންމުމަށްފަހު ެއެކުލަވާލާފައިވާ ެތަޙުޤީޤުެ
ރިޕޯޓެއް ެނޫންކަން ެއެ ެރިޕޯޓުގެ ެއެންމެ ެފަހު ެޕެރެގްރާފުގައި"ެ ،މެ .ނައިންހައުސް ެޒުންނަވާރު ެސަލީމްެ
ސް ެއޮތޯރިޓީއަށްެހުށަހެޅިެސެޓްފިކެޓްެއެކްރެޑިޓްެކުރުމުގައިެއެއްވެސްެފަރާތަކުންެ
މޯލްޑިވްސްެކޮލިފިކޭޝަން ެ
ކޮރަޕްޝަންގެެއެއްވެސްެޢަމަލެއްެހިންގާފައިވޭތޯެބެލުމަށްޓަކައިެމިެކޮމިޝަނުންެމިެގެންދަނީެމިެމައްސަލަެ
އިތުރަށްެތަޙުޤީޤުެކުރަމުންކަމަށްެ"،މިފަދައިންެލިޔެފައިެއޮތުމުންެއެެލިޔުމާެމެދުެއެފަދަެއޮޅުމެއްެއޮތުމުގެެ
ޓި-ކޮރަޕްޝަން ެކޮމިޝަނުން ެތަހުޤީޤުކުރަމުން ެގެންދާެ
ޖާގައެއް ެނެތްކަމަށާއިެ ،އަދި ެހަމަ ެއެ ެލިޔުމުން ެއެން ެ
ސް ެއޮތޯރިޓީއަށް ެހުށަހެޅިެ
މައްސަލައިގެ ެއަޞްލަކީ ެޒުންނަވާރު ެސަލީމް ެމޯލްޑިވްސް ެކޮލިފިކޭޝަން ެ
ސްެ ،އެ ެތަޙުޤީޤުެފުރިހަމަކުރެވޭނީ ެއެެސެޓްފިކެޓްތަކުގެެ
ސެޓްފިކެޓްގެ ެޞައްޙަކަންެބެލުންެކަމުގައި ެނުވިއަ ެ
އަޞްލުެދެނެގަނެވިގެންކަންެއެެތަހުޤީޤުގެެމައުޟޫޢުއިންެއެނގެންެއޮންނަކަމަށާއިެ ،
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ޓި-ކޮރަޕްޝަން ެކޮމިޝަނުން ެތަޙުޤީޤު ެކުރަމުން ެގެންދާ ެމައްސަލައިގެ ެޙަޤީޤަތްެ
އެން ެ
ންސް ެއޮތޯރިޓީއަށްެހުށަހަޅާފައިވާެބެޗްލަރެ
ދެނެގަތުމަށްޓަކައިެ،ޒުންނަވާރުެސަލީމްެމޯލްޑިވްސްެކޮލިފިކޭޝަ ެ
އޮފްެލޯެސެޓްފިކެޓާއިެ،އެެސެޓްފިކެޓްެލިބުންެބިނާވެފައިވާެއޯލެވެލްެއަދިެއޭލެވެލްެސެޓްފިކެޓްތައްެދޫކުރިެ
ޓި-ކޮރަޕްޝަން ެކޮމިޝަނުން ެލިޔުމުންެ ،ޒުންނަވާރު ެސަލީމް ެމޯލްޑިވްސްެ
ތަޢުލީމީ ެމަރުކަޒުތަކަށް ެއެން ެ
ކޮލިފިކޭޝަންސް ެއޮތޯރިޓީއަށް ެހުށަހަޅާފައިވާ ެއެ ެސެޓްފިކެޓް ެތަކަކީ ެއެ ެމަރުކަޒުތަކުން ެދޫކޮށްފައިވާެ
ސެޓްފިކެޓްތަކެއްެނޫންކަމަށާއިެ،ޒުންނަވާރުެސަލީމަކީެއެެތަޢުލީމީެމަރުކަޒުތަކުގެެދަރިވަރެއްެނޫންކަމަށްެއެެ
މަރުކަޒުތަކުންެބުނެފައިވާތީެ،ޒުންނަވާރުެސަލީމްެމޯލްޑިވްސްެކޮލިފިކޭޝަންސް ެއޮތޯރިޓީއަށްެހުށަހަޅާފައިވާެ
ބެޗްލަރ ެއޮފް ެލޯ ެސެޓްފިކެޓާއިެ ،އޯލެވެލް ެއަދި ެއޭލެވެލް ެސެޓްފިކެޓްތަކަކީ ެޞައްޙަނޫންެ
ޓި-ކޮރަޕްޝަން ެކޮމިޝަނަށް ެއެނގިފައިވުމުންެ ،އެ ެމަޢުލޫމާތު ެސިއްރުނުކޮށްެ
ސެޓްފިކެޓްތަކެއްކަން ެއެން ެ
ޓި-ކޮރަޕްޝަންެ
ގެ ެއިދާރާތަކަށާއިެ ،ޢާންމުންނަށް ެއެން ެ
ވީހާވެސް ެއަވަހަކަށް ެއެ ެމަޢުލޫމާތު ެކަމާބެހޭ ެދައުލަތު ެ
ޓި-ކޮރަޕްޝަނުން ެމި ެމައްސަލައިގައި ެއެ ެކޮމިޝަނުގެެ
ކޮމިޝަނުން ެޙިއްޞާކޮށްފައިވުމަކީެ ،އެން ެ
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއިެ ،ޒިންމާތައް ެއަދާކުރަމުން ެގެންދާކަން ެއެނގެން ެއޮންނަކަމެއް ެކަމަށާއިެ ،އަދި ެއެެ
ޢަމަލަކީ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 199ވަނަ ެމާއްދާގެ ެދަށުން ެދައުލަތުގެ ެއެންމެހައި ެދާއިރާތަކުން ެކޮރަޕްޝަންެ
ޓި-ކޮރަޕްޝަން ެކޮމިޝަނުގެެ
ނައްތައިލުމަށް ެޖެހިލުންވުމެއްނެތި ެމަސައްކަތްކުރުމަށް ެއުފައްދާފައިވާ ެއެން ެ
ކަމަށާއިެ،
މަޤުޞަދު ެޙާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި ެއެ ެކޮމިޝަނުން ެކޮށްފައިވާ ެކަމެއްކަމަށް ެޝަރީޢަތަށް ެބުރަވެވޭ ެ ެ
ޓި-ކޮރަޕްޝަން ެކޮމިޝަނުން ެއެޓަރނީ ެޖެނެރަލްގެ ެއޮފީހަށާއިެ ،އަދި ެމޯލްޑިވްސްެ
އަދި ެއެ ެމަޢުލޫމާތު ެއެން ެ
ކޮލިފިކޭޝަންސް ެއޮތޯރިޓީއަށްެޙިއްޞާކުރުމުންެ،އެެމަޢުލޫމާތުގެެމައްޗަށާއިެ،އަދިެއޭގެެއިތުރަށްެބަލަންވާެ
ކަންކަމަށް ެބެލުމަށްފަހުެ ،އެޓަރނީ ެޖެނެރަލްގެ ެއޮފީހުން ެއެ ެސެޓްފިކެޓްގެ ެމައްޗަށް ެބިނާކޮށް ެޒުންނަވާރުެ
ސަލީމަށްެދޫކޮށްފައިވާެޤާނޫނީެވަކީލުކަމުގެެހުއްދައާއިެ،އަދިެމޯލްޑިވްސްެކޮލިފިކޭޝަންސް ެއޮތޯރިޓީންެއެެ
ސެޓްފިކެޓްތައް ެވެލިޑޭޓްކޮށްފައި ެއޮތްއޮތުން ެބާޠިލްކޮށްފައިވަނީެ ،ޤާނޫނީ ެހަމަތަކާ ެޚިލާފަށްކަމަށް ެމިެ
މައްސަލައިގައި ެހުށަހެޅިފައިވާ ެލިޔުންތަކުން ެޝަރީޢަތަށް ެސާބިތުނުވާތީކަމަށް ެބަޔާންކޮށް ެމި ެދަޢުވާގައިެ
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ޒުންނަވާރު ެސަލީމް ެއެދިފައިވާ ެކަންކަން ެއެ ެގޮތުގައި ެޝަރީޢަތަށް ެކަނޑައަޅައި ެދެވެން ެނެތްކަމަށްެ
ޙުކުމްކޮށްގެންެކަމާއި ެ
މިެކަންކަންެއިސްވެެއިޝާރާތްެކުރެވުނުެސިވިލްެކޯޓުގެެނަންބަރުެެ1790/Cv-C/2013
ޤަޟިއްޔާގެެޝަރީޢަތްެނިމުނުެގޮތުގެެރިޕޯޓުންެއެނގެއެވެެ ެ.
ެ -4ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުން ެއެ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2014/HC-A/161ޤަޟިއްޔާެ
ނިންމާފައިވަނީ ެސިވިލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 1790/Cv-C/2013ޤަޟިއްޔާ ެއިސްތިއުނާފުކުރުމަށްެ
ކަކީ ެއެ ެޤަޟިއްޔާގައިެ
ޒުންނަވާރު ެސަލީމްގެ ެފަރާތުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓަށް ެހުށަހަޅާފައިވާ ެކަންތައްތަ ެ
ސިވިލްެކޯޓުގައި ެފާހަގަކޮށްފައިވާ ެކަންތައްތަކެއް ެނޫންކަން ެއެނގެން ެއޮންނާތީ ެކަމަށް ެބަޔާންކޮށްެ ،ޤާނޫނުެ
ހިރާއްޖޭގެެކޯޓުތަކުގެެޤާނޫނު)ެގެެެ32ވަނަެމާއްދާގެެ(ހ)ެއަށާއިެ،އެެޤާނޫނުގެެ
ނަންބަރުެ(ެ22/2010ދިވެ ެ
ެ 43ވަނަ ެމާއްދާއަށާއިެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެޤަވާޢިދުގެ ެެ 27ވަނަ ެމާއްދާއަށް ެރިޢާޔަތްކޮށްެ،
ބިދޭެ
ގެ ެޤަވާޢިދުގެ ެެ 28ވަނަ ެމާއްދާގެ ެދަށުން ެހައިކޯޓުގެ ެފަނޑިޔާރުންނަށް ެލި ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓު ެ
ބާރުގެ ެދަށުން ެކަމަށްބުނެ ެޒުންނަވާރު ެސަލީމް ެއެ ެކޯޓަށް ެހުށަހަޅާފައިވާ ެނަންބަރު ެެ2014/HC-A/161
ޤަޟިއްޔާ ެކުރިއަށް ެގެންދާނެ ެތަނެއް ެނެތްކަމަށް ެކަނޑައަޅައިެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގައި ެއެ ެޤަޟިއްޔާެ
ރުެެެެެެ
ބެލި ެފަނޑިޔާރުންގެ ެއިއްތިފާޤުން ެޙުކުމްކޮށްގެންކަމާއި ެމި ެކަންކަން ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަ ެ
ެ2014/HC-A/161ޤަޟިއްޔާގެެޝަރީޢަތްެނިމުނުެގޮތުގެެރިޕޯޓަށްެބެލުމުންެއެނގެއެވެެ .
ެ -5ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2014/HC-A/161ޤަޟިއްޔާގައި ެއެ ެކޯޓުންެ
ށްބުނެެޒުންނަވާރުެސަލީމްގެެ
ރީޢަތާެނުވަތަެޤާނޫނާެޚިލާފުވާގޮތަށްެކަމަ ެ
ކޮށްފައިވާެޙުކުމްެބިނާވެފައިވަނީެޝަ ެ
ފަރާތުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެމި ެޤަޟިއްޔާގައިެ ،ހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ2014/HC-A/161
ޤަޟިއްޔާެ ،އެ ެކޯޓުން ެނިންމި ެގޮތް ެރަނގަޅު ެނޫންކަމަށް ެބުނެ ެޒުންނަވާރު ެސަލީމުގެ ެފަރާތުން ެފާހަގަެ
ކޮށްފައިވާ ެމައިގަނޑު ެޝަކުވާއަކީ ެސިވިލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 1790/Cv-C/2013ޤަޟިއްޔާެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ެޒުންނަވާރު ެސަލީމުގެ ެފަރާތުން ެހައިކޯޓަށް ެހުށަހަޅާފައިވާ ެކަންތައްތަކަކީެ ،ސިވިލްެ
ކޯޓުގައި ެފާހަގަކޮށްފައިވާ ެކަންތައްތަކެއް ެނޫންކަމަށް ެބުނެ ެޒުންނަވާރު ެސަލީމުގެ ެއިސްތިއުނާފީ ެދަޢުވާގެެ
މައްސަލަ ެކުރިއަށް ެގެންދާނެ ެތަނެއް ެނެތްކަމަށް ެކަނޑައަޅައި ެހައިކޯޓުގެ ެބުނެވުނު ެޤަޟިއްޔާއިން ެޙުކުމްެ
ރުެ
ކޮށްފައިވާތީ ެއެކަން ެބަޔާންކޮށް ެޒުންނަވާރު ެސަލީމުގެ ެފަރާތުން ެހުށަހަޅާފައިވާ ެޝަކުވާކަން ެޒުންނަވާ ެ
ސަލީމުގެެފަރާތުންެދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުގެެމިެޤަޟިއްޔާގެެޝަރީޢަތުގެެމަޖިލީހުގައިެދައްކާފައިވާެ
ވާހަކަތަކަށްެބެލުމުންެއެނގެއެވެެ .
ޓުންެ
ެ -6ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2014/HC-A/161ޤަޟިއްޔާގައި ެއެ ެކޯ ެ
ކޮށްފައިވާ ެޙުކުމް ެބިނާވެފައިވަނީ ެޝަރީޢަތާ ެނުވަތަ ެޤާނޫނާ ެޚިލާފުވާ ެގޮތަށްކަމަށް ެބުނެ ެޒުންނަވާރުެ
ސަލީމްގެެފަރާތުންެދިވެހިރާއްޖޭގޭެސުޕްރީމްެކޯޓުގެެމިެޤަޟިއްޔާގައިެދައްކާފައިވާެވާހަކަތަކުގެ ެމައްޗަށާއިެ،
ސްވެެ
މި ެމައްސަލައިގައި ެދަޢުވާ ެލިބޭ ެފަރާތްތަކުގެ ެގޮތުގައި ެޒުންނަވާރު ެސަލީމް ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެއި ެ
ޝންެކޮމިޝަންެއާއިެ،އެޓަރނީެޖެނެރަލްގެެއޮފީހާއި،
ޓި-ކޮރަޕް ަ
ތްކަމުގައިވާެއެން ެ
ބަޔާންކުރެވިދިޔަެތިންެފަރާ ެ
ފރާތްތަކުން ެމި ެމައްސަލައާ ެގުޅިގެން ެޝަރީޢަތުގެެ
ންސް ެއޮތޯރިޓީ ެއާއި ެމި ެ ަ
މޯލްޑިވްސް ެކޮލިފިކޭޝަ ެ
މަޖިލީހުގައިެދައްކާފައިވާެވާހަކަތަކުގެެމައްޗަށާއިެ ،މިެމައްސަލައާެގުޅިގެންެޝަރީޢަތަށްެހުށަހެޅިފައިވާ ،މިެ
މައްސަލައާ ެގުޅޭ ެއެންމެހައި ެލިޔެކިޔުން ެތަކުގެ ެމައްޗަށާއި ،ޒުންނަވާރު ެސަލީމްގެ ެފަރާތުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެމި ެޤަޟިއްޔާގެ ެދަށުން ެއިލްތިމާސްކޮށްފައިވާ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރުެ
ެ 2014/HC-A/161ޤަޟިއްޔާގެ ެޝަރީޢަތް ެނިމުނު ެގޮތުގެ ެރިޕޯޓުގެ ެމައްޗަށާއިެ ،އަދި ެހައިކޯޓުގެ ެމިެ
ބުނެވުނުެޤަޟިއްޔާގެެދަށުންެއިސްތިއުނާފަށްެހުށަހެޅުނުެސިވިލްެކޯޓުގެެނަންބަރުެެ1790/Cv-C/2013
ރު،
ޤަޟިއްޔާގެ ެޝަރީޢަތް ެނިމުނު ެގޮތުގެ ެރިޕޯޓުގެ ެމައްޗަށް ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެނަޒަރަކުން ެބެލިއި ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެމި ެމައްސަލަ ެބެލި ެފަނޑިޔާރުންގެ ެމަޖިލީހަށް ެއަންނަނިވި ެކަންތައްތައްެ
ފާހަގަކުރެވިފައިެވެއެވެެ .
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(ހ) ެފުރަތަމަ ެކަމަކީެ ،ސިވިލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 1790/Cv-C/2013ޤަޟިއްޔާ ެއެެ
ކޯޓުންެނިންމާފައިވަނީެޝަރުޢީެއަދިެޤާނޫނީެހަމަތަކާެޚިލާފަށްެކަމަށްބުނެެމެ.ނައިންހައުސްެ،ޒުންނަވާރުެ
ސަލީމްގެެފަރާތުންެއެެޤަޟިއްޔާެދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓުގައިެއިސްތިއުނާފުކުރުމުންެއެެއިސްތިއުނާފާ ެމެދުެ
ގޮތެއް ެކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުން ެބެލި ެއެ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ2014/HC-A/161
ޤަޟިއްޔާ ެނިންމާފައިވަނީ ެސިވިލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 1790/Cv-C/2013ޤަޟިއްޔާ ެއިސްތިއުނާފްެ
ކުރުމަށް ެޒުންނަވާރު ެސަލީމްގެ ެފަރާތުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓަށް ެހުށަހަޅާފައިވާ ެކަންތައްތަކަކީ ެއެެ
ޤަޟިއްޔާގައި ެސިވިލް ެކޯޓުގައި ެފާހަގަކޮށްފައިވާ ެކަންތައްތަކެއް ެނޫންކަމަށް ެބަލައިެ ،ޤާނޫނު ެނަންބަރުެ
(ެ 22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫނު) ެގެ ެެ 32ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެއަށާއިެ ،އެ ެޤާނޫނުގެ ެެ43
ޓުގެ ެޤަވާޢިދުގެެެ 27ވަނަެމާއްދާއަށްެރިޢާޔަތްކޮށްެ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ވަނަެމާއްދާއަށާއިެ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯ ެ
ހައިކޯޓުގެ ެޤަވާޢިދުގެ ެެ 28ވަނަ ެމާއްދާގެ ެދަށުން ެހައިކޯޓުގެ ެފަނޑިޔާރުންނަށް ެލިބިދޭ ެބާރުގެ ެދަށުންެ
ކަމަށްބުނެ ެޒުންނަވާރު ެސަލީމް ެއެ ެކޯޓަށް ެހުށަހަޅާފައިވާ ެނަންބަރު ެެ 2014/HC-A/161ޤަޟިއްޔާެ
ކުރިއަށް ެގެންދާނެ ެތަނެއް ެނެތްކަމަށް ެކަނޑައަޅައި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގައި ެއެ ެޤަޟިއްޔާ ެބެލިެ
ންކަން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެއިސްވެ ެއިޝާރާތްކުރެވުނު ެއެެ
ށްގެ ެ
ފަނޑިޔާރުންގެ ެއިއްތިފާޤުން ެޙުކުމްކޮ ެ
ކޯޓުގެެނަންބަރުެެ 2014/HC-A/161ޤަޟިއްޔާގައިެހައިކޯޓުންެކޮށްފައިވާެޙުކުމުގެެޢިބާރާތަށްެބެލުމުންެ
އެެ
އެނގެން ެއޮތުމުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެއިސްވެ ެއިޝާރާތްކުރެވުނު ެޤަޟިއްޔާ ެއެގޮތުގެ ެމަތިން ެ ެ
ކޯޓުންެނިންމާފައިެއެވަނީެއެެޤަޟިއްޔާގެެދަށުންެޒުންނަވާރުެސަލީމްެދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓަށްެހުށަހެޅިެ
އިސްތިއުނާފީ ެނުކުތާތަކުގެ ެޢަލީގައި ެސިވިލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 1790/Cv-C/2013ޤަޟިއްޔާގައި ެއެެ
ކޯޓުން ެކޮށްފައިވާ ެޙުކުމް ެއެގޮތުގެ ެމަތިން ެކޮށްފައި ެއެވަނީ ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެހަމަތަކުގެ ެމަތިންތޯެ
ނުވަތަ ެނޫންތޯ ެއެއްވެސް ެމިންވަރަކަށް ެއިސްތިއުނާފީ ެނަޒަރަކުން ެބަލައި ،ފައިޞަލާކުރަނިވިެ ،ނިޔާއެއްެ
ކަނޑައަޅައިގެންެނޫންކަންެއެނގެންެއޮންނަެއޮތުމެވެ.
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(ށ) ެދެވަނަ ެކަމަކީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެއިސްވެ ެއިޝާރާތްކުރެވުނު ެއެ ެކޯޓުގެެ
ގެމަތިން ެނިންމުމަށް ެއެ ެކޯޓުން ެބުރަވިެ
ނަންބަރު ެެ 2014/HC-A/161ޤަޟިއްޔާ ،ބަޔާންވެދިޔަ ެގޮތު ެ
މައިގަނޑުެސަބަބެއްެކަމުގައިެއެެކޯޓުންެބަޔާންކޮށްފައިވާެސަބަބަކީެ،ސިވިލްެކޯޓުގެެނަންބަރުެ1790/Cv-
ެ C/2013ޤަޟިއްޔާ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގައި ެއިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ެއެދި ެޒުންނަވާރު ެސަލީމްެ
ހުށަހަޅާފައިވާ ެއިސްތިއުނާފު ެބިނާކޮށްފައިވަނީ ެސިވިލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ1790/Cv-C/2013
ޤަޟިއްޔާގައި ެޒުންނަވާރު ެސަލީމް ެނަގާފައިނުވާ ެދިފާޢުތައް ެނުހިމެނޭ ެގޮތުން ެމުޅިން ެއައު ެއަސާސްތަކެއްގެެ
ށް ބިނާކޮށްގެން ެކަމަށްވުން ެކަމަށްބުނެ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުން ެފާހަގަކޮށްފައިވާ ެސަބަބުކަން ެއެެ
މައްޗަ ެ
ޤަޟިއްޔާގެެފާހަގަކުރެވުނުެނުކުތާތަކާއިެޙުކުމުގެެޢިބާރާތަށްެބެލުމުންެއެނގެންެއޮތުމެވެ.
(ނ) ެތިންވަނަ ެކަމަކީެ ،ސިވިލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 1790/Cv-C/2013ޤަޟިއްޔާެ
އިސްތިއުނާފުކުރުމަށްޓަކައި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެއިސްވެ ެއިޝާރާތް ެކުރެވުނު ެއެ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރުެ
ވަނީ ެމުޅިއެކުެ
ޤޟިއްޔާގެ ެދަށުން ެޒުންނަވާރު ެސަލީމް ެހައިކޯޓަށް ެހުށަހަޅާފައި ެ
ަ ެ 2014/HC-A/161
ފަސްނުކުތާެކަމާއިެއެެފަސްނުކުތާގެެތެރެއިންެ:


ފުރަތަމަ

ެނުކުތާއަކީ،

ޓި-ކޮރަޕްޝަން
ެއެން ެ

ެކޮމިޝަނުން

ޤީޤުކޮށްެ
ެތަހު ެ

ނިންމުމުގެކުރިންެޙިއްޞާކުރިެމަޢުލޫމާތާެގުޅިގެންެއެެކޮމިޝަނުންެތަހުޤީޤުގައިެވަކިގޮތެއްެކަނޑައެޅުމުގެެ
ކުރިން ެއަދި ެމޯލްޑިވްސް ެކޮލިފިކޭޝަންސް ެއޮތޯރިޓީން ެ"ބެޗްލަރ ެއޮފް ެލޯ" ެސެޓްފިކެޓް ެގެ ެވެލިޑޭޝަންެ
ބާޠިލްކުރުމުގެ ެކުރިން ެއެޓަރނީ ެޖެނެރަލްގެ ެއޮފީހުން ެވަކާލާތުކުރުމުގެ ެހުއްދަ ެބާޠިލް ެކުރައްވާފައިވަނީެ
ޤާނޫނީ ެވަކީލެއްގެ ެޙައިޘިއްޔަތުން ެމަސައްކަތް ެކުރުމުގެ ެހުއްދަ ެދިނުމުގެ ެއުޞޫލުގެ ެެ 2ވަނަ ެނަންބަރުގެެ
ވުމުންެވަކާލާތުެކުރުމުގެެ
(ޅ)ެގައިެބަޔާންކޮށްފައިވާެޝަރުޠުތައްެދެމިއޮއްވައިެއެޤަވާޢިދާެޚިލާފަށްެކަމުގައި ެ
ހުއްދަ ެބާޠިލް ެކުރެއްވި ެކުރެއްވުން ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 17ވަނަ ެމާއްދާ ެއާއި ެއަދި ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ20
ވަނަެމާއްދާއާެޚިލާފްވާކަމަށްބުނެެހުށަހަޅާފައިވާެނުކުތާކަމާއި،
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ކާެ
ޓި-ކޮރަޕްޝަން ެކޮމިޝަނަށް ެހުށަހަޅާފައިވާ ެމައްސަލައަ ެ
ދެވަނަ ެނުކުތާއަކީެ ،އެން ެ

ގުޅިގެން ެއެ ެކޮމިޝަނުން ެބެލި ެބެލުމުން ެޒުންނަވާރު ެސަލީމްެ ،މޯލްޑިވްސް ެކޮލިފިކޭޝަންސް ެއޮތޯރިޓީއަށްެ
ހުށަހަޅައި ެވެލިޑޭޓް ެކޮށްފައިވާ ެޔުނިވަރސިޓީ ެއޮފް ެއީސްޓްލަންޑްގެ ެ"ބެޗްލަރ ެއޮފް ެލޯ" ެސަނަދާއި ެއެެ
ޙަނޫން ެފޯޖް ެސަނަދެއް ެކަމުގައިެ
ސަނަދާއެކު ެހުށަހަޅާފައިވާ ެއެހެން ެބައެއް ެސަނަދާއި ެލިޔުންތަކަކީ ެޞައް ެ
ޓި-ކޮރަޕްޝަން ެކޮމިޝަނަށް ެފާހަގަކުރެވުމަކީ ެމިނިސްޓްރީ ެއޮފް ެއެޑިއުކޭޝަންގެ ެދަށުން ެހިންގާެ
އެން ެ
ޑިޕާޓްމަންޓް ެއޮފް ެޕަބްލިކް ެއެގްޒަމިނޭޝަނުން ެ"ބެޗްލަރ ެއޮފް ެލޯ" ެސަނަދުގެ ެޓްރާންސްކްރިޕްޓްތައްެ
އެޓެސްޓްކޮށް ެއަދި ެހަމަ ެއެހެންމެ ެމިނިސްޓްރީ ެއޮފް ެއެޑިއުކޭޝަންގެ ެދަށުން ެހިންގާ ެމޯލްޑިވްސްެ
ކޮލިފިކޭޝަންސް ެއޮތޯރިޓީން ެވެލިޑޭޓް ެކޮށްފައިވާ ެއެއްވެސް ެސަނަދެއް ެބާޠިލް ެކުރެވޭނެ ެޤާނޫނީ ެސަބަބެއްެ
ނޫންކަމަށްބުނެެހުށަހަޅާފައިވާެނުކުތާކަމާއި،


ޓި-ކޮރަޕްޝަންެ
ނަންބަރު ެ(ެ 13/2008އެން ެ
ތިންވަނަ ެނުކުތާއަކީެ ،ޤާނޫނު ެ ެ

ނުގެ ެޤާނޫނު) ެގެ ެެ 22ވަނަ ެމާއްދާގައި ެއެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ެކޮމިޝަނަށް ެބާރުލިބިގެން ެދަނީެ
ކޮމިޝަ ެ
އެކޮމިޝަނުންެކުރަމުންދާެތަހުޤީޤުތަކާ ެގުޅިގެންެޖިނާއީެއިޖުރާއާތާ ެގުޅޭެޤާނޫނުތަކާއިެޤަވާޢިދުތަކާ ެޚިލާފްެ
ވާގޮތުގެެމަތިންކަންެބަޔާންކޮށްފަ ެއޮތުމާއިެއެެޤާނޫނުގެެެ 22ވަނަެމާއްދާގައިެކޮރަޕްޝަނަކީެކޮބައިކަންެ
ނު ެ
ންބަރު ެ(ެ 2/2000ކޮރަޕްޝަންެ
ބަޔާން ެކުރުމުގައިެ ،ކޮރަޕްޝަން ެކަމުގައި ެބުނެފައި ެއެވަނީ ެޤާނޫނު ެނަ ެ
ހުއްޓުވުމާއި ެމަނާކުރުމުގެ ެޤާނޫނު) ެގައި ެބުނާ ެކަންތައްތައް ެކަމުގައިވާއިރުެ ،އެ ެޤާނޫނުގައި ެފޯޖްެ
ޓްގެ ެމައްސަލަތައް ެކޮރަޕްޝަންގެ ެތެރޭގައި ެހިމެނިފައިނެތުމުން ެދަށުކޯޓުގެ ެނިންމުން ެޤާނޫނުެ
ސެޓްފިކެ ެ
ވާެ
ފު ެ
ޓި-ކޮރަޕްޝަން ެކޮމިޝަނުގެ ެޤާނޫނު) ެގެ ެެ 22ވަނަ ެމާއްދާއާ ެޚިލާ ެ
ނަންބަރު ެ(ެ 13/2008އެން ެ
ކަމަށްބުނެެހުށަހަޅާފައިވާެނުކުތާކަމާއި،


ސް ެއޮތޯރިޓީއިން ެއެކްރެޑިޓްެ
ހަތަރުވަނަ ެނުކުތާއަކީެ ،މޯލްޑިވްސް ެކޮލިފިކޭޝަން ެ

ކޮށްފައިވާެސެޓްފިކެޓްެއޭގެެއަޞްލުގެެގޮތުގައިެދެމިއޮއްވައިެޒުންނަވާރުެސަލީމްެވަކާލާތުެކުރުމުގެެހުއްދަެ
ހޯދުމަށް ެހުށަހެޅި ެލިޔުންތަކަކީ ެސައްޙަ ެލިޔުންތަކެއް ެކަމަށް ެނުވާކަމަށްބުނެެ ،ޒުންނަވާރު ެސަލީމްގެެ
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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ކިބައިގައިެޤާނޫނީެވަކީލުކަމުގެެހުއްދަދިނުމަށްެޝަރުޠުެފުރިހަމަެނުވާކަމަށްެބައްލަވައިެ،ވަކާލާތުެކުރުމުގެެ
ހުއްދަެބާޠިލްެކުރެއްވިެކުރެއްވުންެދިވެހިރާއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީގެެެ17ވަނަެމާއްދާގެެ(ހ)ެ
އާއިެއަދިެެ20ވަނަެމާއްދާއާެތަޢާރުޟުވާކަމަށްބުނެެހުށަހަޅާފައިވާެނުކުތާކަމާއި،


ންގެެ
ޓި-ކޮރަޕްޝަން ެކޮމިޝަ ެ
ފަސްވަނަެނުކުތާއަކީެ 6ެ،ޖެނުއަރީެެ2014ގައިެއެން ެ

ފަރާތުންެޝަރީޢަތަށްެދީފައިވާެބަޔާނުގައިެއެެކޮމިޝަނުންެބެލިެއަޞްލުެމައްސަލައަކީެފޯޖްެސެޓްފިކެޓްގެެ
ޓުންެ
މައްސަލަެނޫންކަމަށާއިެ،ފޯޖްެސެޓްފިކެޓްކަމަށްެތުހުމަތުކޮށްެބެލިެމައްސަލައަކީެއެެކޮމިޝަނުގެެމެންޑޭ ެ
ލީމް ެހުށަހެޅިެ
ބޭރުންކޮށްފައިވާ ެކަމެއް ެކަމަށް ެއެ ެކޮމިޝަނުން ެވެފައިވާ ެއިޢުތިރާފުންެ ،ޒުންނަވާރު ެސަ ެ
މައްސަލައިގެެޞީޣާއާެއެއްގޮތަށްެމައްސަލަ ެސާބިތުވެފައިެވަނިކޮށްެ،ޒުންނަވާރުެސަލީމްެއެދިފައިވާެގޮތަށްެ
ނެތްކަމަށް ެކުރެއްވި ެޙުކުމް ެޤާނޫނު ެނަންބަރުެ
އެކަންކަންެ ،އެގޮތުގައި ެޝަރީޢަތަށް ެކަނޑައަޅައި ެދެވެން ެ ެ
ޓި-ކޮރަޕްޝަންެކޮމިޝަނުގެެޤާނޫނު)ެގެެެ21ވަނަެމާއްދާެއާއިެެ22ވަނަެމާއްދާގެެ(ފ)ެ
(ެ13/2008އެން ެ
އިޚްތިޞާޞްއާެތަޢާރުޟުވުމާއިެ،ޤާނޫނުއަސާސީގެެެ 17ވަނަެމާއްދާގެެ
ގެެދަށުންެއެެކޮމިޝަނަށްެލިބިދޭެ ެ
އި
(ހ)ެއާެޚިލާފުވުންކަމަށްބުނެެހުށަހަޅާފައިވާެނުކުތާކަމާ ެ
މި ެފަސް ެނުކުތާކަން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ2014/HC-A/161
ޤަޟިއްޔާގެެފާހަގަކުރެވުނުެނުކުތާތަކުގެެދެވަނަެނަންބަރަށްެބެލުމުންެއެނގެންެއޮންނަކަމެވެެ .
(ރ)ެހަތަރުވަނަެކަމަކީެ،ސިވިލްެކޯޓުގެެނަންބަރުެެ 1790/Cv-C/2013ޤަޟިއްޔާގައިެ
އިވާ ެ ެދަޢުވާގެެ
ޒުންނަވާރު ެސަލީމް ެކޮށްފައިވާ ެދަޢުވާގެ ެޞީޣާެ ،ޒުންނަވާރު ެސަލީމްގެ ެދަޢުވާ ެފޯމުގަ ެ
ޚުލާޞާގައި ެބަޔާންކުރެވިފައި ެވާގޮތަށް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެމި ެޤަޟިއްޔާގެ ެފާހަގަކުރެވުނުެ
ނުކުތާތަކުގެެެ3ވަނަެނަންބަރުގައިެބަޔާންކުރެވިފައިެއެެވަނީކަންެއެނގެންެއޮންނައިރުެ،އެެދަޢުވާގެެދަށުންެ
ޒުންނަވާރު ެސަލީމް ެއެދިފައިވާ ެގޮތަށް ެނިޔާކަނޑައަޅައި ެދިނުމަށް ެޒުންނަވާރު ެސަލީމް ެއެދޭ ެއެ ެދަޢުވާގެެ
ޓި-ކޮރަޕްޝަން ެކޮމިޝަނުގެ ެވެބްސައިޓްގައިެ
މައިގަނޑު ެއަސާސަކީެ 25ެ ،ޖުލައި ެެ 2013ގައި ެއެން ެ
ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ެލިޔުމުގައި ެޒުންނަވާރު ެސަލީމް ެމޯލްޑިވްސް ެކޮލިފިކޭޝަންސް ެއޮތޯރިޓީއަށް ެހުށަހަޅައިގެންެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
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ސަފްޙާ  25ގެ 13

ޓި-ކޮރަޕްޝަންެ
އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ ެބެޗްލަރ ެއޮފް ެލޯ ެސެޓްފިކެޓަކީ ެފޯޖް ެސެޓްފިކެޓެއް ެކަމަށް ެއެން ެ
ކޮމިޝަނުގެެތަޙްޤީޤަށްެފާހަގަކުރެވިފައިވާތީެޒުންނަވާރުެސަލީމްގެެބެޗްލަރެއޮފްެލޯެސެޓްފިކެޓްެއެކްރެޑިޓްެ
ފޯޖްކޮށްފައިވާެ
ކުރުމަށްޓަކައިެހުށަހެޅިެއޯލެވެލްެއަދިެއޭލެވެލްެސެޓްފިކެޓްތަކާއިެއެހެނިހެންެލިޔުންތަކަކީވެސްެ ެ
ޓި-ކޮރަޕްޝަން ެކޮމިޝަނަށް ެފާހަގަކުރެވިފައި ެވާކަމަށް ެބުނެ ެޒުންނަވާރު ެސަލީމްގެެ
ލިޔުންތަކެއްކަމަށް ެއެން ެ
ބެޗްލަރެއޮފްެލޯެސެޓްފިކެޓްގެެއެކްރެޑިޓޭޝަންެބާޠިލްކުރުމަށްެމޯލްޑިވްސްެކޮލިފިކޭޝަންސް ެއޮތޯރިޓީއަށްެ،
އަދި ެއެޓަރނީ ެޖެނެރަލްގެ ެއޮފީހުން ެޒުންނަވާރު ެސަލީމަށް ެދޫކޮށްފައިވާ ެޤާނޫނީ ެވަކީލުކަމުގެ ެހުއްދަެ
ޓި-
ބާޠިލްކޮށްދިނުމަށް ެއެޓަރނީ ެޖެނެރަލްގެ ެއޮފީހަށް ެއެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ެކޮމިޝަނުން ެއަންގާފައިވަނީ ެއެން ެ
އްގެ ެމައްޗަށްެބިނާކޮށްގެންކަމަށްެ
ކޮރަޕްޝަންެކޮމިޝަނުގެެމެންޑޭޓްއާއިެއިޚްތިޞާޞްގެެބޭރުންކުރިެތަޙްޤީޤެ ެ
ނީެ
ޓި-ކޮރަޕްޝަންެކޮމިޝަނުންެއެޓަރ ެ
ޒުންނަވާރުެސަލީމްެދެކޭތީެއެފަދަެތަޙްޤީޤެއްގެެމައްޗަށްެބިނާކޮށްެއެން ެ
ންސްެއޮތޯރިޓީއަށްެއެންގިެއެންގުމެއްގެެމައްޗަށްެބިނާކޮށްެެ25
ޖެނެރަލްގެެއޮފީހަށާއިެމޯލްޑިވްސްެކޮލިފިކޭޝަ ެ
ލްގެެއޮފީހުންެޒުންނަވާރުެސަލީމްގެެޤާނޫނީެވަކީލުކަމުގެ ެހުއްދަެބާޠިލްެ
ޖުލައިެެ2013ގައިެއެޓަރނީ ެޖެނެރަ ެ
ސް ެއޮތޯރިޓީން ެޒުންނަވާރުެ
އޯގަސްޓް ެެ 2013ގައި ެމޯލްޑިވްސް ެކޮލިފިކޭޝަން ެ
ކުރިކުރުމާއި ެއަދި ެެ ެ 04
ބެޗްލަރ ެއޮފް ެލޯގެ ެވެލިޑޭޝަން ެބާޠިލްކުރިކުރުން ެޞައްހަވާނެ ެކަމަށް ެޒުންނަވާރު ެސަލީމްެ
ސަލީމްގެ ެ ެ
ނުދެކޭތީ ެއެ ެމައިގަނޑު ެއަސާސްކަން ެޒުންނަވާރު ެސަލީމް ެއިސްވެ ެއިޝާރާތްކުރެވުނު ެސިވިލް ެކޯޓުގެެ
މުންެ
ނަންބަރުެެ 1790/Cv-C/2013ޤަޟިއްޔާގައިެޒުންނަވާރުެސަލީމްެކޮށްފައިވާެދަޢުވާގެެޞީޣާއަށްެބެލު ެ
ސާފުކޮށް ެއެނގެން ެއޮންނައިރުެ ،ސިވިލް ެކޯޓުގެ ެއިސްވެ ެއިޝާރާތްކުރެވުނު ެއެ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރުެ
ެ 1790/Cv-C/2013ޤަޟިއްޔާގައި ެޒުންނަވާރު ެސަލީމް ެކޮށްފައިވާ ެދަޢުވާގައި ެޝަރީޢަތުންެ
ބިނާކޮށްފައިވާ ެއެ ެދަޢުވާގެެ
ނިޔާކަނޑައަޅައި ެދިނުމަށް ެއެދިފައިވާ ެކަންކަމުގެ ެމައްޗަށާއިެ ،އަދި ެއެ ެދަޢުވާ ެ ެ
އަސާސްގެ ެމައްޗަށާއި ެއިސްވެ ެއިޝާރާތްކުރެވުނު ެސިވިލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ1790/Cv-C/2013
ޤަޟިއްޔާ ،އެ ެކޯޓުން ެނިންމާފައިވަނީ ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެހަމަތަކާ ެއެއްގޮތަށް ެނޫންކަމަށްބުނެ ެއެެ
ޤަޟިއްޔާ ެއިސްތިއުނާފްކޮށްދިނުމަށް ެއެދި ެޒުންނަވާރު ެސަލީމް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓަށް ެހުށަހެޅުމުންެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
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ށ ެޒުންނަވާރު ެސަލީމްގެެ
ބެލެވުނު ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓު ެނަންބަރު ެެ 2014/HC-A/161ޤަޟިއްޔާއަ ް
ފަރާތުން ެހުށަހަޅާފައިވާ ެއިސްވެ ެބަޔާންކުރެވިދިޔަ ެއިސްތިއުނާފީ ެފަސް ެނުކުތާގައި ެޒުންނަވާރު ެސަލީމްގެެ
ފަރާތުން ެފާހަގަކޮށްފައިވާ ެކަންކަމުގެ ެމައްޗަށް ެބަލާއިރުެ ،ސިވިލް ެކޯޓުގެ ެއިސްވެ ެއިޝާރާތްކުރެވުނު ެއެެ
ށްެ
ކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 1790/Cv-C/2013ޤަޟިއްޔާގެ ެދަޢުވާގެ ެދަށުން ެބަލައި ެނިޔާ ެކަނޑައަޅައި ެދިނުމަ ެ
ޒުންނަވާރު ެސަލީމް ެއެދިފައިވާ ެކަންކަމުގެ ެޙުދޫދުގެ ެބޭރުންެ ،މުޅިން ެއާ ެދަޢުވާތަކެއް ެކަމުގައި ެބެލެވޭެ
އެއްވެސްެހުށަހެޅުމެއްެބަލައިެނިޔާެކަނޑައަޅައިދިނުމަށްެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެެބުނެވުނު ެޤަޟިއްޔާއަށްެ
ޒުންނަވާރު ެސަލީމް ެހުށަހަޅާފައިވާ ެއިސްތިއުނާފީ ެނުކުތާތަކުގައި ެއެދިފައި ެނުވާކަމާއިެ ،އަދި ެސިވިލް ެކޯޓުގެެ
މް ެކޮށްފައިވާެއިސްވެެބަޔާންވެދިޔަެދަޢުވާެ
ނަންބަރުެެ 1790/Cv-C/2013ޤަޟިއްޔާގައިެޒުންނަވާރުެސަލީ ެ
ބިނާކޮށްފައިވާ ެމައިގަނޑު ެއަސާސް ެކަމުގައި ެއެ ެދަޢުވާގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެއިސްވެ ެބަޔާންކުރެވިދިޔަ ެއެެ
އްެ
ންެދޭހަވާެފަދަެޢިބާރާތެ ެ
ދަޢުވާގެެއަސާސްެކަމުގައިެނުބެލެވޭެއެއްވެސްެކަމެއްެއެއީެއެެދަޢުވާގެެއަސާސްކަ ެ
އެ ެޤަޟިއްޔާ ެއިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ެޒުންނަވާރު ެސަލީމްގެ ެފަރާތުން ެހައިކޯޓަށް ެހުށަހެޅި ެއިސްވެެ
ބަޔާންކުރެވިދިޔަ ެފަސް ެނުކުތާގައި ެފާހަގަކޮށްފައި ެނުވާކަން ެއެ ެނުކުތާތަކަށް ެބެލުމުން ެސާފުކޮށް ެއެނގެންެ
އޮންނައޮތުމުގެ ެއިތުރުންެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެބުނެވުނު ެޤަޟިއްޔާއަށް ެޒުންނަވާރު ެސަލީމްެ
ނުކުތާތަކުގައިވެސް ެމައިގަނޑު ެގޮތެއްގައި ެޒުންނަވާރު ެސަލީމްެ
ހުށަހަޅާފައިވާ ެއިސްތިއުނާފީ ެ ެ
ންެ
ބަޔާންކޮށްފައިވަނީެސިވިލްެކޯޓުގެެއިސްވެެއިޝާރާތްކުރެވުނުެޤަޟިއްޔާގައިެކޮށްފައިވާެޙުކުމްެރަނގަޅުނޫ ެ
ކަމަށް ެޒުންނަވާރު ެސަލީމް ެދެކޭ ެޤާނޫނީ ެނުކުތާ ެތަކެއްކަން ެއެ ެނުކުތާތަކަށް ެބެލުމުން ެސާފުކޮށް ެއެނގެންެ
ޓު ެއަމުރުތައްެ
އޮންނައިރުެޖިނާއީެމައްސަލަތަކުގައްޔާއިެމަދަނީެމައްސަލަތަކުގައިެއިއްވާެޙުކުމްތަކާއިެނެރޭެކޯ ެ
އިސްތިއުނާފަށް ެހުށަހެޅުމުގެ ެޙައްޤުެ ،މައްސަލައާ ެގުޅުންހުރި ެކޮންމެ ެމީހަކަށްމެ ެލިބިގެންވާކަންެ
ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 56ވަނަ ެމާއްދާގައިެ ،އަސާސީ ެޙައްޤެއްގެ ެގޮތުގައި ެކަށަވަރުކޮށްދީފައި ެވާއިރުެ ،ދަށުެ
ލިބިގެންެ
ކޯޓަކުން ެނިންމާފައިވާ ެނިންމުމެއް ެޤާނޫނުއަސާސީއާ ެނުވަތަ ެޤާނޫނަކާ ެނުވަތަ ެޤާނޫނަކުން ެބާރު ެ
ރާތަކުންެ
ގަކޮށްެ،ކަމުގެެމަޞްލަޙަތުެއޮތްެފަ ެ
ހަދާފައިވާެޤަވާޢިދަކާެޚިލާފުކަމަށްެޤަބޫލުކުރެވިގެންެ،އެކަންެފާހަ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
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ހުށަހަޅާ ެމައްސަލަތައް ެބެލުމުގެ ެއިޚްތިޞާޞް ެހައިކޯޓަށް ެލިބިގެންވާކަމަށް ެޤާނޫނު ެނަންބަރު ެެ22/2010
(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫނު) ެގެ ެެ 38ވަނަ ެމާއްދާގައި ެސާފުބަހުން ެބަޔާންކޮށްފައިވާއިރުެ ،އަދިެ
ހަމައެހެންމެ ެއިސްވެ ެއިޝާރާތްކުރެވުނު ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫނުގެ ެެ 43ވަނަ ެމާއްދާގައި ެއެެ
ދާ ެއާއި ެެ 39ވަނަ ެމާއްދާގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެފަދަ ެޙުކުމްތަކާއި ެނިންމުންތައްެ
ޤާނޫނުގެ ެެ 38ވަނަ ެމާއް ެ
ހައިކޯޓުގައި ެއިސްތިއުނާފުކުރެވޭ ެޙާލަތްތައް ެބަޔާންކުރެވިފައި ެވާއިރުެ ،އެ ެޙާލަތްތަކުގެ ެތެރޭގައިެ
އިސްތިއުނާފުކުރަން ެހުށަހަޅާ ެޙުކުމް ެނުވަތަ ެނިންމުން ެބިނާކުރެވިފައިވަނީ ެޤާނޫނާ ެޚިލާފަށްކަމަށްެ
ވޭނެ ެސަބަބުތަކެއްެހުރުން ެނުވަތަެޤާނޫނުެތަޠުބީޤުކުރުމުގައިެނުވަތަެޤާނޫނުެމާނަކުރުމުގައިެކުށެއްެ
ޤަބޫލުކުރެ ެ
ހެދިފައިވާކަމަށްެޤަބޫލުކުރެވޭނެެކަންކަންހުރުންެހިމެނިގެންވާކަންެބުނެވުނުެޤާނޫނުގެެެ43ވަނަެމާއްދާގެެ(ހ)ެ
ގެެެެ
އިންެސާފުކޮށްެއެނގެންެއޮންނައިރުެ،އަދިެ"ހައިކޯޓުގެެޤަވާޢިދު"ެގެެެ 27ވަނަެމާއްދާގައިެއެެޤަވާޢިދު ެ
ެ 25ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ރ) ެއާއި ެ(ބ) ެގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެފަދަ ެޙުކުމްތަކާއި ެނިންމުންތައް ެހައިކޯޓުގައިެ
ންެ
އި ެއިސްތިއުނާފުކުރަ ެ
އިވާއިރުެ ،އެ ެޙާލަތްތަކުގެ ެތެރޭގަ ެ
އިސްތިއުނާފުކުރެވޭނެ ެޙާލަތްތައް ެބަޔާންކުރެވިފަ ެ
ހުށަހަޅާ ެޙުކުމް ެނުވަތަ ެނިންމުން ެބިނާކުރެވިފައިވަނީ ެޤާނޫނާ ެޚިލާފަށްކަމަށް ެޤަބޫލުކުރެވޭނެ ެސަބަބުތަކެއްެ
ހުރުން ެނުވަތަ ެޤާނޫނު ެތަޠްބީޤުކުރުމުގައި ެނުވަތަ ެޤާނޫނު ެމާނަކުރުމުގައި ެކުށެއް ެހެދިފައިވާކަމަށްެ
ޤަބޫލުކުރެވޭނެެކަންކަންެހުރުންެހިމެނިގެންވާކަންެހައިކޯޓުގެެޤަވާޢިދުގެެބުނެވުނުެމާއްދާގެެ(ހ)ެއިންވެސްެ
ހޭެ
ން ެކަމަށް ެދެކި ެކަމާބެ ެ
ސާފުކޮށް ެއެނގެން ެއޮންނައިރު ެދަށު ެކޯޓަކުން ެކޮށްފައިވާ ެޙުކުމެއް ެރަނގަޅުނޫ ެ
ފަރާތްތަކުންެޤާނޫނީެނުކުތާއެއްެހުށަހަޅާނަމަެހުށަހަޅަންވާނީެއެފަދަެޤާނޫނީެނުކުތާއެއް ެކުރިން ެދަށުެކޯޓަށްެ
ހުށަހެޅިފައިވާނަމަ ެކަމަށްެ ،ނުވަތަ ެދަށު ެކޯޓުގައި ެމައްސަލަ ެހިނގިއިރުެ ،އެ ެކޯޓަށް ެހުށަހަޅާފައިވާ ެޤާނޫނީެ
ނުކުތާއެއްެއެެހުށަހެޅިެގޮތަށްކަމަށްެބުނާެއެއްވެސްެޤައިދެއްެނުވަތަެޝަރުޠެއްެއިސްވެެއިޝާރާތްކުރެވުނުެ
ވިފަ ެނުވާކަންެއެެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެެކޯޓުތަކުގެެޤާނޫނުގެެެ 38ވަނަެމާއްދާއާއިެެ 43ވަނަެމާއްދާގައިެބަޔާންކުރެ ެ
ބެލުމުން ެސާފުކޮށް ެއެނގެން ެއޮތުމުން ެދަށު ެކޯޓުގައި ެމައްސަލަ ެހިނގިއިރު ެއެ ެކޯޓަށްެ
މާއްދާތަކަށް ެ ެ
ދަށުެކޯޓުގެެޙުކުމްެ
ހުށަހަޅާފައިނުވާެއާެޤާނޫނީެނުކުތާއެއްެ،އިސްތިއުނާފީެމަރުޙަލާގައިެފާހަގަވެފައިވާނަމަެ ެ،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
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ޤާނޫނާ ެޚިލާފުވާ ެކަމަށް ެދެކި ެއެ ެޙުކުމް ެއިސްތިއުނާފުކުރާ ެފަރާތަށް ެފެންނަ ެޤާނޫނީ ެނުކުތާތަކުގެ ެއަލީގައިެ
ކަށްެ،
ފުކޮށްދިނުމަށްޓަކައިެހައިކޯޓަށްެހުށަހެޅުމަ ެ
ދަށުެކޯޓުންެނިންމާފައިވާެމައްސަލަެއަލުންެބަލައިެއިސްތިއުނާ ެ
އަދިެމިެ ބަޔާންކުރެވުނުެގޮތުގެމަތިންެޤާނޫނީެނުކުތާތަކެއްެފާހަގަކޮށްެދަށުެކޯޓަކުންެނިންމާފައިވާެނިންމުމެއްެ
އިސްތިއުނާފުކޮށް ެދިނުން ެއެދި ެޤަވާއިދުން ެކަމާބެހޭ ެފަރާތުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓަށް ެހުށަހެޅުމުން ެއެެ
މައްސަލަެއިސްތިއުނާފުކޮށްދިނުމަށްެހުށަހެޅިެފަރާތުންެހައިކޯޓަށްެހުށަހެޅިެޤާނޫނީެނުކުތާތަކުގެެއަލީގައިެދަށުެ
ކޯޓުންެނިންމާފައިވާެނިންމުންެއެެކޯޓުންެނިންމާފައިވަނީެޝަރުޢީެއަދިެޤާނޫނީެހަމަތަކުގެެމަތިންތޯެނުވަތަެ
ނޫންތޯެ ،އިސްތިއުނާފީ ެނަޒަރަކުން ެމައުޟޫޢީ ެގޮތުން ެހައިކޯޓުން ެއަލުންބަލައި ެނިޔާއެއް ެކަނޑައެޅުމަކަށްެ
ދާ ެއާއި ެއަދި ެ"ހައިކޯޓުގެެ
ވެސް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫނުގެ ެެ 38ވަނަ ެމާއްދާއާއި ެެ 43ވަނަ ެމާއް ެ
ޤަވާޢިދު"ެގެެެ27ވަނަެމާއްދާެއެއްވެސްެމިންވަރަކަށްެހުރަސްއަޅާފައިެނުވާކަންެއެނގެންެއޮންނަކަމެވެ.
ޔއިންެ
(ބ) ެފަސްވަނަ ެކަމަކީެ ،ހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2014/HC-A/161ޤަޟިއް ާ
ކޮށްފައިވާެޙުކުމްެއެގޮތުގެމަތިންެކުރުމުގައިެހައިކޯޓުންެރިޢާޔަތްކޮށްފައިވަނީެޤާނޫނުެނަންބަރުެެ22/2010
(ދިވެހިރާއްޖޭގެެކޯޓުތަކުގެެޤާނޫނު)ެގެެެ32ވަނަެމާއްދާގެެ(ހ)ެއާއިެ،އެެޤާނޫނުގެެެ43ވަނަެމާއްދާއާއިެ،
ވަނަެމާއްދާއަށްެކަންެއިސްވެއިޝާރާތްކުރެވުނުެހައިކޯޓުގެެ
ހައިކޯޓުގެެޤަވާޢިދުގެެެ 27ވަނަެމާއްދާއާއިެެ ެ 28
ށް ެބެލުމުން ެއެނގެންެ
ނަންބަރު ެެ 2014/HC-A/161ޤަޟިއްޔާގައި ެކޮށްފައިވާ ެޙުކުމްގެ ެޢިބާރާތަ ެ
އޮންނައިރުެ،އިސްވެެއިޝާރާތްކުރެވުނުެހައިކޯޓުގެެޤަޟިއްޔާެއެގޮތުގެމަތިންެނިންމުމުގައިެޤާނޫނުެނަންބަރުެ
ދާ ެއާއިެ"ހައިކޯޓުގެެޤަވާޢިދު"ެގެެެ27
(ެ 22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެެކޯޓުތަކުގެެޤާނޫނު)ެގެެެ 43ވަނަެމާއް ެ
ވަނަ ެމާއްދާ ެތަޠްބީޤްކޮށްެ ،އެ ެމާއްދާތަކަށް ެރިޢާޔަތްކުރި ެގޮތް ެޞައްޙަކަމަށް ެބެލެވޭނެ ެތަނެއް ެނެތްކަންެ
އިެ
ގެ ެ(ރ) ެގެ ެދަށުގަ ެ
މަތީގައި ެބަޔާންކުރެވިދިޔަ ،ފާހަގަކުރެވުނު ެނުކުތާތަކުގެ ެެ 6ވަނަ ެނަންބަރު ެ
ކުން ެރަނގަޅަށް ެއެނގެން ެއޮންނާތީއާއި ެއަދި ެދަށު ެކޯޓަކުން ެނިންމުމެއްެ
ބަޔާންކުރެވިދިޔަ ެސަބަބުތަ ެ
ރާތަކުން ެއެ ެމައްސަލަ ެޤަވާޢިދުންެ
ށް ެނޫންކަމަށް ެދެކި ެކަމާބެހޭ ެފަ ެ
ނިންމާފައިވަނީ ެރަނގަޅަ ެ
މަޢުޟޫޢުެއާއިެއަދިެއެެދަޢުވާެ
އިސްތިއުނާފުކުރާއިރުެ ،ދަށުެކޯޓަށްެހުށަހެޅުނުެއެެމައްސަލައިގެެދަޢުވާގެެ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
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ސްތަކުގެެޙުދޫދުގެެތެރެއިންެ،ދަށުެކޯޓަށްެހުށަހެޅުމަށްެނުކުޅެދުނުެ
ބިނާކޮށްފައިވާެސަބަބުތަކުގެެނުވަތަެއަސާ ެ
އާ ެހެއްކާއި ެއާ ެދިފާޢުތައް ެއިސްތިއުނާފީ ެކޯޓަށް ެއަލުން ެހުށަހެޅުމަކަށްެ ،މައްސަލަތައް ެއިސްތިއުނާފުެ
ކުރުމާބެހޭ ެޤާނޫނީ ެއުޞޫލުތައް ެއެއްވެސް ެމިންވަރަކަށް ެހުރަސްނާޅާކަންެ ،އެ ެއުޞޫލުތަކަށް ެބެލުމުންެ
އެނގެން ެއޮންނަ ެއޮތުމުގެ ެއިތުރުންެ ،އިސްވެ ެއިޝާރާތްކުރެވުނު ެޤާނޫނު ެނަންބަރު ެެ22/2010
(ދިވެހިރާއްޖޭގެެކޯޓުތަކުގެެޤާނޫނު)ެގެެެ32ވަނަެމާއްދާގެެ(ހ)ެގައިެހައިކޯޓުންެމައްސަލަތައްެބަލާނީެދަށުެ
ކުރެވިފައި ެވީނަމަވެސްެ،
ސްކަމުގައި ެބަލައިގެންކަމަށް ެބަޔާން ެ
ކޯޓުގައި ެހުށަހެޅި ެހެކިތަކާއި ެދިފާޢުތަކަކީ ެއަސާ ެ
އެ ެމާއްދާގެ ެ(ށ) ެގައި ެއެ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގައި ެއެހެން ެބުނެފައި ެއޮތުމަކީ ެދަށު ެކޯޓުގައި ެހުށަހެޅުމުގެެ
ފުރުޞަތުެލިބިފައިެނުވާެހެކިެ،އިސްތިއުނާފުގެެމަރުޙަލާގައިެހުށަހެޅުމަށްެހުރަސްއަޅާނެެކަމެއް ެނޫންކަމަށްެ
ތުމުގެެމައްޗަށްެބަލާއިރުެ،ޝަރީޢަތަށްެހުށަހެޅޭެދަޢުވާއަކާެގުޅިގެންެ
ސާފުބަހުންެބަޔާންކުރެވިފައިެއޮންނަެއޮ ެ
ޝަރީޢަތަށް ެހުށަހެޅޭ ެދިފާޢުތަކަކީ ެމައްސަލައިގައި ެހިމެނޭ ެޚަސްމަކު ެއަނެއް ެޚަސްމާ ެދެކޮޅަށް ެބުނާެ
ބުނުންތައް ެއެއީ ެރަނގަޅު ެއަސާސެއްގެ ެމައްޗަށް ެބިނާކޮށް ެބުނާ ެބުނުންތަކެއް ެނޫންކަމުގެ ެމައްޗަށްެ
މައްސަލައި ގައި ެހިމެނޭ ެއަނެއް ެޚަސްމު ެޝަރީޢަތަށް ެހުށަހަޅާ ެޙުއްޖަތުތައް ެކަމަށްވީ ެހިނދުެ ،މައްސަލައިގެެ
ޚަސްމަކު ެއޭނާގެ ެދިފާޢުގައި ެއަނެއް ެޚަސްމާ ެދެކޮޅަށް ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެހަމަތަކުގެ ެމަތިން ެހުށަހަޅާެ
ވުނުެޤާނޫނުގެެެ 32ވަނަެމާއްދާގެެ
ހެއްކަކީެނުވަތަެހެކިތަކަކީވެސް ެދިފާޢެއްެކަމުގައިެބެލެވޭނެެހިނދުެ،ބުނެ ެ
(ށ) ެއިން ެދަށު ެކޯޓުގައި ެހުށަހެޅުމުފެ ެފުރުޞަތު ެލިބިފައިނުވާ ެހެކިެ ،އިސްތިއުނާފުގެ ެމަރުޙަލާގައިެ
ހުށަހެޅުމުގެެފުރުޞަތުެއިސްތިއުނާފުކުރާެފަރާތަށްެލިބިދީފައިވާކަންެއެނގެންެއޮތުމުންެދަށުކޯޓަށްެއެއްވެސްެ
ސަބަބަކާ ެހެދި ެހުށަހެޅުމުގެ ެފުރުޞަތު ެލިބިފައިނުވާ ެދިފާޢުތައް ެވެސް ެއެ ެމައްސަލައިގެ ެއިސްތިއުނާފީެ
މަރުޙަލާގައިެއިސްތިއުނާފީެކޯޓަށްެހުށަހެޅުމަށްެބުނެވުނުެޤާނޫނުގެެެ32ވަނަެމާއްދާގެެ(ހ)ެހުރަސްއަޅާފައިެ
ނުވާކަންެޤާނޫނުއަސާސީގެެެ56ވަނަެމާއްދާއާއިެެ69ވަނަެމާއްދާއަށްެރިޢާޔަތްކޮށް ،އެެޤާނޫނުގެެެ32ވަނަެ
މާއްދާގެ ެ(ށ) ެގެ ެނައްޞަށް ެނަޒަރުކޮށް ެބެލުމުން ެއެނގެން ެއޮންނާތީއާއި ެއަދި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެެ
އިސްވެ ެއިޝާރާތްކުރެވުނު ެޤަޟިއްޔާގެ ެޝަރީޢަތަށް ެޒުންނަވާރު ެސަލީމް ެހުށަހަޅާފައިވާ ެއިސްތިއުނާފީެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
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ނުކުތާތަކަށް ެބަލާއިރުެ ،އެ ެނުކުތާތަކަކީ ެޒުންނަވާރު ެސަލީމް ެސިވިލް ެކޯޓަށް ެހުށަހެޅި ެއިސްވެެ
ޓި-ކޮރަޕްޝަންެ
ވާެދަޢުވާެރައްދުކޮށްފައިވާެއެން ެ
ރުެސަލީމްެކޮށްފައި ެ
އިޝާރާތްކުރެވުނުެޤަޟިއްޔާގައިެޒުންނަވާ ެ
ކޮމިޝަންއާއިެ ،އެޓަރނީ ެޖެނެރަލްގެ ެއޮފީހާއިެ ،މޯލްޑިވްސް ެކޮލިފިކޭޝަންސް ެއޮތޯރިޓީ ެއާއި ެމި ެތިންެ
ފަރާތުން ެޒުންނަވާރު ެސަލީމްއާ ެމެދު ެއެޅިކަމަށް ެއެ ެދަޢުވާގައި ެއޭނާ ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެފިޔަވަޅުތައްެ
އަޅާފައިވަނީެ ،ޤާނޫނާ ެޚިލާފަށްކަމަށް ެދެކި ެއެ ެނުކުތާތަކުގެ ެއަލީގައި ެސިވިލް ެކޯޓުގެ ެބަޔާންވެ ެދިޔަެ
ޤަޟިއްޔާގައިެކޮށްފައިވާެޙުކުމްެެރަނގަޅުނޫންެކަމުގެެމައްޗަށްެއޭނާގެެދިފާޢުގައިެހުށަހަޅާފައިވާެޤާނޫނީެ
ވެެ
ތީ ެއިސް ެ
ނުކުތާތަކެއްކަން ެއެ ެނުކުތާތަކުގައި ެއޭނާ ެދައްކާފައިވާ ެވާހަކަތަކަށް ެބެލުމުން ެއެނގެން ެއޮންނާ ެ
އިޝާރާތްކުރެވުނު ެހައިކޯޓުގެ ެޤަޟިއްޔާ ެއެގޮތުގެ ެމަތިން ެނިންމުމުގައި ެޤާނޫނު ެނަންބަރު ެެ22/2010
(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫނު) ެގެ ެެ 32ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެތަޠްބީޤުކޮށްެ ،އެ ެމާއްދާގެ ެއެ ެއަކުރަށްެ
ރިޢާޔަތްކުރިެގޮތްވެސްެޞައްޙަކަމަށްެބެލެވޭނެެތަނެއްެނެތްކަންެއެނގެންެއޮންނަެއޮތުމެވެ.
(ޅ) ެހަވަނަ ެކަމަކީެ ،ފުރަތަމަ ެމަރުޙަލާގެ ެކޯޓަކުން ެނިންމަވާފައިވާ ެނިންމުމެއްެ،
އިސްތިއުނާފީެކޯޓުންެއަލުންބަލައިެގޮތެއްެކަނޑައެޅުމުގައިެރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭެޤާނޫނީެއުޞޫލުތަކަށްެބަލައިެ
ރިޢާޔަތްކުރާއިރުެ ،އިސްތިއުނާފީ ެއުޞޫލުގެ ެމަފްހޫމް ެނިޔާކުރަނީ،

މުޝައްރިޢު ެއެހެންގޮތަކަށްެ

ކަނޑައަޅާފައި ވާެބާވަތުގެެމައްސަލަތައްެފިޔަވައިެފުރަތަމަެމަރުޙަލާގެެނުވަތަެފުރަތަމަެދަރަޖައިގެެކޯޓުކަމަށްެ
ބެލެވޭ ެކޯޓަކަށްެ ،ފުރަތަމަ ެފަހަރަށް ެދަޢުވާ ެހުށަހެޅިެ ،އެ ެކޯޓުން ެއެ ެދަޢުވާގެ ެމައުޟޫޢުގެ ެމައްޗަށްެ
ފައިޞަލާކުރަނިވި ެޙުކުމެއް ެކުރުމުންެ ،އެ ެޙުކުމާ ެމެދު ެހިތްހަމަނުޖެހިގެން ،ކަމާބެހޭ ެފަރާތަކުން ެދެވަނަެ
ދަރަޖައިގެ ެނަމުން ެނުވަތަ ެއިސްތިއުނާފީ ެކޯޓުގެ ެނަމުން ެނަންދެވިފައިވާ ެކޯޓެއްގައި ެފުރަތަމަ ެދަރަޖައިގެެ
ކުންެ
ކޯޓުން ެނެރުނު ެޙުކުމްެ ،އިސްތިއުނާފުގެ ެނަޒަރުން ެއަލުން ެބަލައި ެދިނުމަށް ެއެދި ެކަމާބެހޭ ެފަރާތަ ެ
ޤަވާޢިދުން ެހުށަހެޅުމުންެ ،އިސްތިއުނާފީ ެކޯޓުންެ ،ފުރަތަމަ ެދަރަޖައިގެ ެކޯޓުން ެކުރި ެޙުކުމާ ެގުޅޭ ެދަޢުވާގެެ
މައްސަލަ ެއިސްތިއުނާފީ ެކޯޓުން ެއަލުން ެބަލައިެ ،ފުރަތަމަ ެދަރަޖައިގެ ެކޯޓުން ެނިންމާފައިވާ ެނިންމުމާ ެމެދުެ
އިސްތިއުނާފީ ެކޯޓުން ެނިހާއީ ެޙުކުމެއް ެކޮށްގެން ެޢަދުލު ެއިންޞާފު ެލިބިދިނުމަށް ެކަމާއިެ ،މިގޮތުންެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
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އިސްތިއުނާފީ ެކޯޓުންެ ،ފުރަތަމަ ެދަރަޖައިގެ ެކޯޓުންކުރި ެޙުކުމް ެކޮށްފައިވަނީ ެރަނގަޅަށްތޯ ެނުވަތަ ެނޫންތޯެ
ބަލައި ެގޮތެއް ެކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ެއިސްތިއުނާފީ ެކޯޓުން ެއިސްތިއުނާފީ ެދަޢުވާއެއް ެބެލުމުގައި ެއެ ެކޯޓުންެ
ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ެމުހިންމު ެޤާނޫނީ ެއުޞޫލެއް ެވާކަމާއި ،އެ ެއުޞޫލަކީެ ،ފުރަތަމަ ެދަރަޖައިގެ ެކޯޓުން ެކުރިެ
ޙުކުމާބެހޭ ެދަޢުވާގެ ެމައްސަލަ ެއިސްތިއުނާފީ ެކޯޓުން ެއަލުން ެބަލައި ެނަޒަރުކުރާއިރުެ ،ފުރަތަމަ ެދަރަޖައިގެެ
ކޯޓަށް ެހުށަހެޅިފައިނުވާ ،މުޅިން ެއާ ެދަޢުވާތަކުގެ ެގޮތުގައި ެއިސްތިއުނާފީ ެކޯޓަށް ެފުރަތަމަ ެފަހަރަށް ެހުށަހެޅޭެ
ހުށަހެޅުންތައް ެބެލުމުންެ ،އިސްތިއުނާފީ ެކޯޓުން ެމަނާވެގަތުން ެކަމާއި ެއެފަދަ ެއާ ެދަޢުވާތައް ެއިސްތިއުނާފީެ
ކޯޓުންެފުރަތަމަެފަހަރަށްެބެލުމުންެމަނާވެގަންނަންެޖެހެނީެމައިގަނޑުެދެެސަބަބަކަށްޓަކައިެކަމާއިެފުރަތަމަެ
ސަބަބަކީެ ،އިސްތިއުނާފީ ެކޯޓަށް ެމުޅިން ެއާ ެދަޢުވާގެ ެގޮތުގައި ެހުށަހެޅޭ ެއާ ެކަންތައްތައްެ ،އެ ެފަރާތަކަށްެ
ރައްދުވިެ ،މައްސަލައިގެ ެއަނެއް ެޚަޞްމަށްެ ،ޢަދުލު ެއިންޞާފު ެހޯދުމަށް ެޤާނޫނީގޮތުން ެލިބިފައިވާެ
ގެެ
މަރުޙަލާތަކުގެ ެތެރެއިން ެފުރަތަމަ ެމަރުޙަލާެ ،އެ ެފަރާތަށް ެލިބުމުން ެމަޙުރޫމްވާ ެގޮތަށްެ ،ފުރަތަމަ ެމަރުޙަލާ ެ
ކޯޓަށްެހުށަހެޅިގެންެއެެކޯޓުންެބެލިެދަޢުވާއާެއެއްވެސްެގުޅުމެއްނެތްެގޮތެއްގައިެއިސްތިއުނާފީެމަރުޙަލާގައިެ
މުޅިން ެއާ ެދަޢުވާތަކުގެ ެގޮތުގައި ެއިސްތިއުނާފީ ެކޯޓަށް ެއަލަށް ެހުށަހެޅޭ ެހުށަހެޅުންތައް ެއެ ެކޯޓުންެ
ބާވަތުގެ ެމައްސަލަތައް ެފިޔަވައިެ ،ޢަދުލުެ
ޤަބޫލުކުރުމަކީެ ،މުޝައްރިޢު ެއެހެންގޮތަކަށް ެކަނޑައަޅާފައިވާ ެ ެ
އިންޞާފު ެހޯދުމަށް ެއެއް ެމަރުޙަލާއަށްވުރެ ެގިނަ ެމަރުޙަލާ ެލިބިދީ ެޢަދުލު ެއިންޞާފު ެލިބިދިނުން ެކަށަވަރުެ
ކުރުމުގެ ެގޮތުން ެޤަޟާއީ ެނިޒާމުގައި ެމުޝައްރިޢު ެކަނޑައަޅާފައިވާ ެޤާނޫނީ ެޤަވާޢިދުތަކާ ެއަދި ެއިޖުރާއީެ
އުޞޫލުތަކާ ެފުށުއަރާ ެކަމެއްކަމަށް ެވުންކަމާއިެ ،ދެވަނަ ެސަބަބަކީެ ،އިސްތިއުނާފުގެ ެތަޞައްވުރުެ
ބިނާވެފައިވަނީ ެފުރަތަމަ ެދަރަޖައިގެ ެކޯޓުން ެކުރި ެޙުކުމް ެރަނގަޅުނޫން ެކަމުގެ ެމައްޗަށް ެދެއްކެން ެހުރިެ
މަޢުޤޫލުެސަބަބެއްގެެމައްޗަށްެބިނާކޮށްެފުރަތަމަެމަރުޙަލާގެެކޯޓުންެކުރިެޙުކުމްެރަނގަޅުެނޫންކަމަށްެބުނެެ
އެ ެޙުކުމަށް ެތަޢުނުކުރުމުގެ ެފުރުޞަތު ެލިބިދިނުމުގެ ެމައްޗަށް ެކަމަށްވާއިރުެ ،އިސްތިއުނާފީ ެނަޒަރުންެ
އިސްތިއުނާފީ ެކޯޓުން ެމައްސަލައެއް ެބަލަމުންދާއިރުެ ،އާ ެދަޢުވާތަކުގެ ެގޮތުގައި ެއިސްތިއުނާފީ ެކޯޓަށް ެއަލަށްެ
ހުށަހެޅޭ ެހުށަހެޅުންތަކާ ެމެދު ެފުރަތަމަ ެމަރުޙަލާގެ ެކޯޓުން ެކުރި ެޙުކުމެއް ެނެތީސް ެއާ ެދަޢުވާތަކުގެ ެގޮތުގައިެ
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އިސްތިއުނާފީެކޯޓަށްެއަލަށްެހުށަހެޅޭެހުށަހެޅުންތައްެއެެކޯޓުންެބަލައިގަތުމަކީެބަޔާންކުރެވިދިޔަެއިސްތިއުނާފީެ
ތަޞައްވުރާ ެމުޅިން ެފުށުއަރާ ެކަމަށްވުން ެކަމާއި ެއަދި ެމީގެ ެއިތުރުން ެދަށު ެމަރުޙަލާގެ ެކޯޓަކުން ެކުރިެ
ޙުކުމެއްެ ،އިސްތިއުނާފީ ެކޯޓުގައި ެއިސްތިއުނާފު ެކުރުމުގެ ެސަބަބުން ެނުކުންނަ ެމައިގަނޑު ެނަތީޖާެ
ތަކުގެތެރެއިން ެއެންމެ ެމުހިންމު ެއެއް ެނަތީޖާއަކީ ެދަށު ެކޯޓަށް ެހުށަހެޅުނު ެދަޢުވާއަކީ ެޖިނާއީ ެދަޢުވާއެއްެ
ކަމަށްވިޔަސް ެނުވަތަ ެމަދަނީ ެދަޢުވާއެއް ެކަމަށްވިޔަސް ެއެ ެދަޢުވާ ެއިސްތިއުނާފީ ެކޯޓުން ެބެލުމަށްޓަކައިެ،
ފުރަތަމަެމަރުޙަލާގެެކޯޓުގެެދަޢުވާގައިެހިމެނޭެވާޤިޢާެ(ފެކްޓް)ެތަކާއިެހެކިެވަޒަންކޮށްފައިވާެގޮތާއިެޤާނޫނުެ
ތަޠުބީޤުކޮށްފައިވާެގޮތާއިެމިެއެންމެހައިެކަންތައްެހިމެނޭގޮތުންެއިސްތިއުނާފީެނުކުތާތަކުގެެޙުދޫދުގެެތެރެއިންެ
އިސްތިއުނާފީ ެކޯޓަށް ެމުޅި ެދަޢުވާ ެއަލުން ެނަޤުލުވެގެން ެދިއުންކަމާއިެ ،މިގޮތުން ެދަށު ެކޯޓުން ެކޮށްފައިވާެ
ޙުކުމްެ ،އިސްތިއުނާފީ ެކޯޓުގައި ެއިސްތިއުނާފުކުރެވިގެން ެދިއުމާއެކުެ ،ފުރަތަމަ ެމަރުޙަލާގެ ެކޯޓަށް ެއެ ެދަޢުވާެ
ހުށަހެޅިގެން ެދިޔަ ެވަގުތުން ެފެށިގެން ެއެ ެދަޢުވާ ެބެލުމަށް ެއެ ެކޯޓަށް ެޤާނޫނީގޮތުން ެލިބިގެންވާ ެހުރިހާެ
ބާރުތަކެއް ެއިސްތިއުނާފީ ެކޯޓަށް ެއުޞޫލެއްގެ ެގޮތުން ެލިބިގެންވާކަމާއި ެމީގެތެރޭގައި ެއެ ެދަޢުވާގެ ެއެންމެހައިެ
ޓަކައި ެއިސްތިއުނާފީ ެކޯޓަށް ެފެންނަ ެއެންމެހައިެ
ވާޤިއާތައް ެބެލުމާއިެ ،އަދި ެކަމެއް ެސާބިތުކުރުމަށް ެ
އިޖުރާއާތުތަކެއް ެފުރިހަމަކުރުމާއި ެހުށަހެޅިފައިވާ ެއެންމެހައި ެލިޔެކިޔުން ެތަކުގައްޔާއި ެޚަޞްމުންގެެ
ދިފާޢުތަކުގައި ެހިމެނޭ ެއެންމެހައި ެވާޤިއާތައް ެއަލުންބަލައި ެވަޒަންކުރުމާއި ެއޭގެފަހުން ެދަޢުވާގެ ެއެންމެހައިެ
ވާޤިޢާތަކެއްގެ ެމައްޗަށްެ ،އެ ެކޯޓުން ެތަޠުބީޤުކުރުން ެޞައްޙަކަމަށް ެފެންނަ ެޤާނޫނީ ެޤާޢިދާ ެތަޠުބީޤުކުރުންެ
އެެ
ހިމެނިގެންވާކަން ެއެނގެން ެއޮތުމުންެ ،ފުރަތަމަ ެމަރުޙަލާގެ ެކޯޓަށް ެހުށަހެޅުނު ެދަޢުވާ ެއެ ެކޯޓުން ެބަލައި ެ ެ
ހިގެން ،ކަމާބެހޭ ެފަރާތަކުން ެއެެ
ދަޢުވާގެ ެމައުޟޫޢުގެ ެމައްޗަށް ެއެ ެކޯޓުން ެނެރުނު ެޙުކުމާމެދު ެހިތްހަމަ ެނުޖެ ެ
ޙުކުމް ެރަނގަޅު ެނޫންކަމަށް ެފެންނަ ެސަބަބު ެބަޔާންކޮށް ެއިސްތިއުނާފީ ެކޯޓުގައި ެއެ ެޙުކުމްެ
އިސްތިއުނާފުކުރުމުންެ،ފުރަތަމަެމަރުޙަލާގެެކޯޓުންކުރިެޙުކުމާެގުޅޭެދަށުެކޯޓުގެެދަޢުވާގައިެހިމެނޭެކަންކަމާެ
އުނާފީެކޯޓުގެެއަމިއްލަެއިސްނެގުމުގެެދަށުންެނުވަތަެއިސްތިއުނާފީެ
އެއްވެސްެގުޅުމެއްެނެތްގޮތުގައިެ،އިސްތި ެ
ދަޢުވާގައިެހިމެނޭެފަރާތަކުންެމުޅިންެއާެދަޢުވާއެއްގެެގޮތުގައިެއިސްތިއުނާފީެކޯޓަށްެމުޅިންެއަލަށްެހުށަހަޅާެ
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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ހުށަހެޅުމެއްގެެދަށުންކަމަށްެވިޔަސްެ،ފުރަތަމަެމަރުޙަލާގެެކޯޓަށްެހުށަހެޅުނުެދަޢުވާގެެމައުޟޫޢު ެއެެކޯޓުންެ
ބަލައިެގޮތެއްެކަނޑައަޅާެކޮށްފައިވާެޙުކުމާެގުޅިފައިވާެދަޢުވާއާެއެއްވެސްެގުޅުމެއްނެތްެގޮތުގައިެމުޅިންެއާެ
ދަޢުވާއެއް ެކަމުގައި ެބެލެވޭ ެކަމެއްގެ ެމައުޟޫޢުގެ ެމައްޗަށް ެފުރަތަމަ ެފަހަރަށް ެއިސްތިއުނާފީ ެކޯޓުން ެބަލައިެ
ގޮތުގައި ެއެއްވެސް ެޙުކުމެއް ެކުރުމަކީެ ،ފުރަތަމަ ެމަރުޙަލާގެެ
އެކަމާމެދު ެއެ ެކޯޓުން ެފައިޞަލާކުރަނިވި ެ ެ
ކޯޓުންކުރިެޙުކުމްެއިސްތިއުނާފީެކޯޓަށްެހުށަހެޅުމުންެ،އިސްތިއުނާފީެނަޒަރަކުންެއެެޙުކުމާމެދުެ،އެެކޯޓުންެ
ރުންެ
ނަޒަރުކޮށް ެގޮތެއްެކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ެއެެކޯޓަށް ެޤާނޫނީގޮތުން ެލިބިގެންވާ ެބާރުތަކާއި ެޙުދޫދުތަކުގެ ެބޭ ެ
ކުރެވޭކަމެއްެކަމުގައިެމެނުވީެނުބެލެވޭނެެކަމާއިެއަދިެމީގެ ެއިތުރުންެފުރަތަމަެމަރުޙަލާގެެކޯޓުންކުރިެޙުކުމާެ
ގުޅޭެދަށުެކޯޓުގެެދަޢުވާއާެއެއްވެސްެގުޅުމެއްެނެތްގޮތުގައިެ،މުޅިންެއާެދަޢުވާއެއްގެެގޮތުގައިެއިސްތިއުނާފީެ
ކޯޓަށްެމުޅިންެއަލަށްެހުށަހެޅޭެއެއްވެސްެހުށަހެޅުމެއްެއިސްތިއުނާފީެކޯޓުންެބެލުމުންެމަނާވެގަތުމަކީެ،ނިޒާމުެ
ޢާންމު ެ(ޕަބްލިކް ެއޯޑަރ) ެގެ ެތެރޭގައި ެހިމެނޭ ެކަމެއްކަމާއި ެއެހެންކަމުން ެއިސްތިއުނާފީ ެމަރުޙަލާގައިެ
މައްސަލައިގައިެހިމެނޭެޚަޞްމަކުެމުޅިންެއާ ެދަޢުވާއެއްެއިސްތިއުނާފީެކޯޓަށް ެހުށަހަޅައިފިނަމަެ ،އެެކޯޓުންެ
އެހުށަހެޅުން ެއިސްތިއުނާފީ ެމަރުޙަލާގައި ެބަލައިނުގަތުމަށް ެދަފްޢުކުރުމުގެ ެޙައްޤުެ ،މައްސަލައިގެ ެއަނެއްެ
ޚަސްމަށްެލިބިގެންވާެކަމާއިެ،އަދިެހަމައެހެންމެެއިސްތިއުނާފީެމަރުޙަލާގައިެމައްސަލައިގައިެހިމެނޭެޚަޞްމަކުެ
އިގައިެހިމެނޭެއަނެއްެޚަޞްމުެ،އެހުށަހެޅުންެއިސްތިއުނާފީެ
މުޅިންެއާެދަޢުވާއެއްެހުށަހަޅައިފިނަމަެ،މައްސަލަ ެ
ކޯޓުން ެބަލައި ެނުގަތުމަށް ެއެދި ެދަފްޢެއް ެހުށަހަޅާފައި ެނެތްނަމަވެސް ެއެފަދަ ެހުށަހެޅުމަކީެ ،އިސްތިއުނާފީެ
ކޯޓުގެ ެއަމިއްލަ ެއިސްނެގުމުގެ ެދަށުންވެސްެ ،އިސްތިއުނާފީ ެމަރުޙަލާގައި ެބަލައި ެދެވޭނެ ެހުށަހެޅުމެއްެ
ނޫންކަމަށް ެއިސްތިއުނާފީ ެކޯޓުން ެކަނޑައަޅަންޖެހޭ ެހުށަހެޅުމެއް ެކަމާއި ެމިކަންކަން ެމައްސަލަތައްެ
އި
އިސްތިއުނާފުކުރުމާެބެހޭެޤާނޫނީެއުޞޫލުތަކަށްެރިޢާޔަތްކޮށްެބެލުމުންެއެނގެންެއޮންނައޮތުމުގެެމައްޗަށާ ެ
ޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫނު) ެގެ ެެ 33ވަނަެ
މާއްދާގެ ެ(ރ) ެގައި ެއިސްތިއުނާފު ެކުރިއިރު ެހުށަހެޅި ެނުކުތާތައް ެފިޔަވައިެ ،އިސްތިއުނާފުކުރުމަށްެ
ހުށަހެޅިފައިވާެމައްސަލައިގައިެއާެހުށަހެޅުންތަކެއްެހުށަހެޅިެކަމުގައިެވީނަމަވެސްެއެެމައްސަލަެހައިކޯޓުންެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
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ބެލުމުގައި ެއެ ެނުކުތާތައް ެބަލައި ެނުދެވޭނެކަމަށް ެހައިކޯޓުގެ ެއިސްނެގުމުގައި ެކަނޑައަޅަންވާނެ ެކަމަށްެ
ކަނޑައެޅި ެބަޔާންވެފައި ެއޮންނަ ެއޮތުމުގެ ެމައްޗަށް ެރިޢާޔަތްކޮށް ެބަލާއިރު ެދަށުކޯޓަކުން ެނިންމާފައިވާެ
ނިންމުމެއް ެއިސްތިއުނާފުގެ ެނަޒަރުން ެދެވަނަ ެފަހަރަށް ެއަލުންބަލައި ެދިނުމަށް ެއެދި ެކަމާބެހޭ ެފަރާތަކުންެ
ޤަވާޢިދުން ެއިސްތިއުނާފީ ެކޯޓަށް ެއެ ެމައްސަލަ ެހުށަހެޅުމުން ެއިސްތިއުނާފީ ެކޯޓުން ެއެ ެމައްސަލަެ
އިސްތިއުނާފުކޮށްެބެލުމުގައިެއިސްތިއުނާފުކުރިެފަރާތުންެއިސްތިއުނާފީެނުކުތާތަކުގެެގޮތުގައިެހުށަހަޅާފައިވާެ
ކަމުގެ ެމައްޗަށްެ
އެ ެކަން ެ
ންބަލައި ެ ެ
ކަންކަމުގެ ެތެރެއިން ެއިސްތިއުނާފީ ެކޯޓުން ެމައުޟޫއީ ެގޮތު ެ
ފައިޞަލާކުރަވިނި ެޙުކުމެއްކޮށްގެން ެނުވާނެ ެހުށަހެޅުމަކީ ެނުވަތަ ެހުށަހެޅުންތަކަކީެ ،މުޅިން ެއާ ެދަޢުވާއެއްެ
ށް ެއަލަށްެހުށަހެޅޭެހުށަހެޅުންތައްކަންެސާފުކޮށްެއެނގެންެ
ނުވަތަެދަޢުވާތަކެއްގެެގޮތުގައިެއިސްތިއުނާފީެކޯޓަ ެ
އޮންނައިރުެ ،
މާފައިވާެ
ނިން ެ
ސިވިލްެކޯޓުގެެނަންބަރުެެ 1790/Cv-C/2013ޤަޟިއްޔާ ެއެެކޯޓުން ެ ެ
ގޮތް ެރަނގަޅުނޫންކަމަށް ެބުނެ ެޒުންނަވާރު ެސަލީމްގެ ެފަރާތުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގައި ެއެ ެމައްސަލަެ
އިސްތިއުނާފު ެކޮށްދިނުމަށް ެއެދި ެހުށަހެޅުމުންެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުން ެއެ ެމައްސަލަ ެއާމެދު ެގޮތެއްެ
ފީެ
ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ެބެލި ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2014/HC-A/161ޤަޟިއްޔާއަށް ެއިސްތިއުނާ ެ
ނުކުތާތަކުގެ ެގޮތުގައި ެޒުންނަވާރު ެސަލީމް ެހުށަހަޅާފައިވާ ެބަޔާންކުރެވިދިޔަ ެނުކުތާތަކަށް ެބަލާއިރުެ،
ކުރިންވެސް ެބަޔާންކުރެވި ެދިޔަ ެފަދައިން ެއެ ެނުކުތާތަކަކީެ ،ޒުންނަވާރު ެސަލީމް ެސިވިލް ެކޯޓަށް ެހުށަހެޅިެ
އިސްވެ ެއިޝާރާތްކުރެވުނު ެޤަޟިއްޔާގެ ެޝަރީޢަތަށް ެޒުންނަވާރު ެސަލީމް ެހުށަހަޅާފައިވާ ެދަޢުވާއާއި ެއެެ
ދަޢުވާގެ ެއަސާސްގެ ެގޮތުގައި ެޒުންނަވާރު ެސަލީމް ެސިވިލް ެކޯޓަށް ެހުށަހަޅާފައިވާ ެކަންކަމާ ެއެއްވެސްެ
މަށްެއެދިެ
ގުޅުމެއްނެތްެގޮތުގައިެމުޅިންެއާެދަޢުވާއެއްގެެގޮތުގައިެފުރަތަމަެފަހަރަށްެހައިކޯޓުންެބަލައިެދިނު ެ
ޒުންނަވާރު ެސަލީމް ެހުށަހަޅާފައިވާ ެނުކުތާތަކެއް ެނޫންކަމާއި ެއަދި ެކިއެއްތަ! ެއެ ެނުކުތާތަކަކީެ ،ޒުންނަވާރުެ
ސަލީމްެސިވިލްެކޯޓަށްެހުށަހެޅިެއިސްވެެއިޝާރާތްކުރެވުނުެޤަޟިއްޔާގައި ެޒުންނަވާރުެސަލީމްެކޮށްފައިވާެ
ދަޢުވާ ެރައްދުވި ެފަރާތްތަކުން ެޒުންނަވާރު ެސަލީމްެއާމެދުެއެޅިކަމަށް ެއެ ެދަޢުވާގައި ެއޭނާ ެބަޔާންކޮށްފައިވާެ
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ފިޔަވަޅުތައްެއަޅާފައިވަނީެޤާނޫނާެޚިލާފަށްކަމަށްެދެކިެއެެނުކުތާތަކުގެެއަލީގައިެސިވިލްެކޯޓުގެެބަޔާންވެދިޔަެ
ޤަޟިއްޔާގައި ެކޮށްފައިވާ ެޙުކުމް ެރަނގަޅު ެނޫންކަމުގެ ެމައްޗަށް ެއޭނާގެ ެދިފާޢުގައި ެހުށަހަޅާފައިވާ ެޤާނޫނީެ
ނުކުތާތަކެއްކަން ެއެ ެނުކުތާތަކުން ެއެނގެން ެއޮތުމުން ެއިސްވެ ެއިޝާރާތްކުރެވުނު ެހައިކޯޓުގެ ެޤަޟިއްޔާއަށްެ
ޒުންނަވާރު ެސަލީމް ެހުށަހަޅާފައިވާ ެއިސްތިއުނާފީ ެނުކުތާތަކުގެ ެއަލީގައިެ ،ސިވިލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރުެ
ނީ ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީެ
ެ 1790/Cv-C/2013ޤަޟިއްޔާގައި ެކޮށްފައިވާ ެޙުކުމް ެއެ ެކޯޓުން ެކޮށްފައިވަ ެ
ކާނުލައިެދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓުގެެއިސްވެެ
ހަމަތަކުގެެމަތިންތޯެނުވަތަެނޫންތޯެއެއްވެސްެމިންވަރަކަށްެބެލުމަ ެ
އިޝާރާތްކުރެވުނު ެޤަޟިއްޔާއިން ެކޮށްފައިވާ ެޙުކުމް ެއެގޮތުގެމަތިން ެކުރުމުގައި ެ"ހައިކޯޓުގެ ެޤަވާޢިދު" ެގެެ
ެ 28ވަނަ ެމާއްދާ ެތަޠްބީޤުކޮށްެ ،އެ ެޤަވާޢިދުގެ ެއެ ެމާއްދާއަށް ެރިޢާޔަތްކުރި ެގޮތް ،އިސްވެދިޔަ ެޤާނޫނީެ
އުޞޫލުތަކާެއެއްގޮތްވާކަމަށްެބެލެވޭނެތަނެއްެނެތުމެވެ.
އްޗަށްެ
(ކ) ެ ެ ެ ެ ެހަތްވަނަ ެކަމަކީެ ،އިސްވެބަޔާންކުރެވި ެދިޔަ ެސަބަބުތަކުގެ ެމަ ެ
ރިޢާޔަތްކޮށް ެބެލުމުންެ ،ސިވިލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 1790/Cv-C/2013ޤަޟިއްޔާ ެއެ ެކޯޓުންެ
ނިންމާފައިވަނީެރަނގަޅަށްެނޫންކަމަށްެދެކިެޒުންނަވާރުެސަލީމްެގެެފަރާތުންެއެެޤަޟިއްޔާެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ހައިކޯޓުގައި ެއިސްތިއުނާފުކުރުމުން ެބެލެވުނު ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2014/HC-A/161ޤަޟިއްޔާއަށްެ
ޒުންނަވާރުެސަލީމްގެެފަރާތުންެހުށަހަޅާފައިވާެއިސްތިއުނާފީެނުކުތާތަކުގެެއަލީގައިެ ،ޒުންނަވާރުެސަލީމްެގެެ
އިސްތިއުނާފީެދަޢުވާއާެގުޅިގެންެސިވިލްެކޯޓުގެެނަންބަރުެެ1790/Cv-C/2013ޤަޟިއްޔާގައިެއެެކޯޓުންެ
ކޮށްފައިވާެޙުކުމްެއެގޮތުގެމަތިންެކޮށްފައިވަނީެޝަރުޢީެއަދިެޤާނޫނީެހަމަތަކުގެެމަތިންެތޯެނުވަތަ ެނޫންތޯެ
އެއްވެސްެމިންވަރަކަށް ،މައުޟޫޢީެގޮތުންެފައިޞަލާކުރަނިވިެޙުކުމެއްެކުރަމަކާނުލައިެ،ޒުންނަވާރުެސަލީމްެ
ހައިކޯޓަށްެހުށަހަޅާފައިވާެނަންބަރުެެ 2014/HC-A/161ޤަޟިއްޔާެކުރިއަށްެގެންދާނެެތަނެއްެނެތްކަމަށްެ
ކަނޑައަޅައި ެހައިކޯޓުގެ ެބުނެވުނު ެޤަޟިއްޔާއިން ެކޮށްފައިވާ ެޙުކުމަކީ ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެހަމަތަކާެ
ތަނެއްެނެތުމެވެ.
އެއްގޮތްވާެގޮތަށްެކޮށްފައިވާެރަނގަޅުެޙުކުމެއްެކަމަށްެބެލެވޭނެ ެ
ެ
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ޙުކުމްެ :
އިސްވެެ ،ބަޔާންކުރެވިދިޔަ ެސަބަބުތަކާއި ެފާހަގަކުރެވުނު ެނުކުތާތަކުގެ ެމައްޗަށްެ
ރިޢާޔަތްކޮށްެބެލުމުންެދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓުގެެނަންބަރުެެ 2014/HC-A/161ޤަޟިއްޔާގައިެކޮށްފައިވާެ
ކާ ެއެއްގޮތަށް ެކޮށްފައިވާ ެރަނގަޅު ެޙުކުމެއް ެނޫންކަން ެއެނގެންެ
ކީެ ،ޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެހަމަތަ ެ
ޙުކުމަ ެ
އޮންނާތީެއިސްވެެއިޝާރާތްކުރެވުނުެހައިކޯޓުގެެނަންބަރުެެ 2014/HC-A/161ޤަޟިއްޔާގައިެކޮށްފައިވާެ
ޙުކުމްެބާޠިލްކަމަށްެކަނޑައެޅުމާއެކުެ ،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2014/HC-A/161ޤަޟިއްޔާގެ ެމުޅިެ
މައްސަލައަކީެ ،ޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫނު) ެގެ ެެ 18ވަނަ ެމާއްދާގެެ
ލަެ
(ށ) ެގެ ެދަށުން ެއެ ެޤަޟިއްޔާގެ ެމައްސަލަ ެހައިކޯޓަށް ެއަލުން ެފޮނުވައިެ ،އެ ެކޯޓުން ެއެ ެމައްސަ ެ
އަލުންބަލައިެ ،ފައިޞަލާ ެކުރަނިވި ެނިންމުމެއް ެނިންމަންޖެހޭ ެމައްސަލައެއްކަން ެއެނގެން ެއޮންނާތީެ،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2014/HC-A/161ޤަޟިއްޔާއަށް ެޒުންނަވާރު ެސަލީމްެެެެެެެެ
މެ .ނައިންހައުސް ެގެ ެފަރާތުން ެހުށަހަޅާފައިވާ ެއިސްތިއުނާފީ ެނުކުތާތަކުގެ ެމައްޗަށް ެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ހައިކޯޓުން ެމައުޟޫޢީ ެގޮތުން ެނަޒަރުކޮށްެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެމި ެޤަޟިއްޔާގައިެ
ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ެއުޞޫލުތަކާ ެއަދި ެއިޝާރާތްކުރެވުނު ެޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ކޯޓުތަކުގެެޤާނޫނު)ެގެެެ 19ވަނަެމާއްދާގެެ(ހ)ެއާއިެ(ނ)ެއާއިެ(ރ)ެއާއިެ(ބ)ެގައިެކަނޑައެޅިފައިވާެ
އުޞޫލުތަކާ ެއެއްގޮތްވާ ެގޮތުގެމަތިންެ ،ސިވިލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 1790/Cv-C/2013ޤަޟިއްޔާގައިެ
ޒުންނަވާރުެސަލީމްެކޮށްފައިވާެދަޢުވާއާެގުޅިގެންެއެެޤަޟިއްޔާގައިެއެެކޯޓުންެކޮށްފައިވާެޙުކުމްެ ،އެގޮތަށްެ
ކޮށްފައިވަނީ ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެހަމަތަކުގެ ެމަތިންތޯ ެނުވަތަ ެނޫންތޯ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުންެ
ޓުންެއެެމައްސަލަެނިންމުމަށްޓަކައިެޤާނޫނުެނަންބަރުެ
އަލުންބަލައިެ،ފައިޞަލާކުރަނިވިެނިންމުމަކުންެއެެކޯ ެ
(ެ 22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫނު) ެގެ ެެ 18ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ށ) ެގެ ެދަށުންެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެ
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ހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2014/HC-A/161ޤަޟިއްޔާގެ ެމުޅި ެމައްސަލަ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓަށްެ
ތަޙުވީލުކުރުމަށްެކަނޑައަޅައިެ ،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެމި ެމައްސަލަ ެބެލި ެފަނޑިޔާރުންގެ ެއިއްތިފާޤުން ެމިެ
ގޮތުގެެމަތިންެޙުކުމްެކޮށްފީމެވެެ .
ެ
ެ
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