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ެ

ޞާ ެ
ެޝަރީޢަތްެނިމުނުގޮތުގެެޚުލާ ެ

 ޤަޟިއްޔާެނަންބަރު2013/SC-A/35ެ:
ޑު-ދިލްޝަންގެެެ/ޏ.ފުވައްމުލައްެ ،
ދުﷲެ،ފުނާ ެ
އސްމާޢީލްެޢަބް ެ
 ދަޢުވާކުރާެފަރާތްި ެ-1ެެެ:
ެ-2މުޙައްމަދުެއިރުޝާދުެ،ހީނާގެެެ/އދ.މަހިބަދޫެ ،
ެ-3ޞަލާޙްެޙުސައިންެ،ކުޅިބަލާގެެެ/އދ.މަހިބަދޫެ ،
ދުﷲެނަވާޛްެ،ނޫމުރަކަެެ/އއ.އުކުޅަސްެ ،
ެ-4ޢަބް ެ
ެ-5މުޙައްމަދުެއަންސާމްެ،ކާނިމާގެެެ/ބ.ތުޅާދޫެ ،
ެ-6އަޙްމަދުެމަޝްހޫދުެ،ސީވިއުެެ/ސ.ހުޅުދޫެ ،
ެ-7އަޙްމަދުެއަސްލަމްެ،ފިޔަނޫމާގެެެ/ހދ.ހަންޏާމީދޫެ ،
ެ-8މުޙައްމަދުެއިމްތިޔާޒްެޢަބްދުއްރަޙްމާންެ،އަލިވާގެއާގެެެ/ނ.ފޮއްދޫެ ،
ެ-9އިދުރީސްެޢަލީެ،އެތުމާގެެެ/ތ.ކަނޑޫދޫެ ،
ެ-10މުޙައްމަދުެހާރިޘްެ،ޑޭޒީވިލާެެ/އދ.މަންދޫެ ،
ގެެެ/އދެ.ދިގުރަށްެ ،
ެ-11މުޙައްމަދުެޤާސިމްެ،އިރުމަތީ ެ


ދަޢުވާެލިބޭެފަރާތްެ:ކްރައުންެކޮމްޕެނީެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑް ،ފަސްމީރުެބިލްޑިންގެ/މާލެ

ން
 މައްސަލައިގެެބާވަތްެ:ވަޒީފާއިންެވަކިކުރު ެ
ން
 މައްސަލަެއައިގޮތްެ:އިސްތިއުނާފްކުރުމުގެެހުއްދައަށްެއެދިެހުށަހަޅާެފޯމު ެ
 ހުށަހެޅުނުެތާރީޚްެ20ެ:އޯގަސްޓްެ2013
 ނިމުނުެތާރީޚްެ10ެ:ފެބްރުއަރީެެ 2015
 މައްސަލަެނިންމިެގަޑި15:04 :
މަ ެފަނޑިޔާރު ެޢަބްދުﷲ ެސަޢީދުެ ،ފަނޑިޔާރުެ
 މައްސަލަ ެބެލި ެފަނޑިޔާރުންގެ ެމަޖިލިސްެ :އުއްތަ ެ
ދުﷲެ ެ
ޢަބްދުﷲެޢަރީފްެ،ފަނޑިޔާރުެއާދަމްެމުޙައްމަދުެޢަބް ެ
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ޔާ ެ
އިސްތިއުނާފްކުރެވުނުެޤަޟިއް ެ
ެ

 ނަންބަރު2012/HC-A/184ެ :
 ނިންމެވިެކޯޓުެ:ދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓު
 ހުށަހެޅުނުެތާރީޚްެ17ެ:ޖޫންެ2012
 ނިމުނުެތާރީޚްެ12ެ:މާޗްެެ 2013
އްެެެ ެ
ނުެނުކުތާތަ ެ
ގަެކުރެވު ެ
ފާހަ ެ
ެ -1މިއީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2012/HC-A/184ޤަޟިއްޔާގެ ެޙުކުމްެ
އް ެ /ދިލްޝަންގެެެ
ބިނާވެފައިވަނީެ ،ޝަރީޢަތާ ެނުވަތަ ެޤާނޫނާ ެޚިލާފުވާގޮތަށްކަމަށްބުނެ ެޏެ .ފުވައްމުލަ ެ
ދުﷲ ެއާއިެ ،އދެ .މަހިބަދޫ ެ /ހީނާގެ ެމުޙައްމަދު ެއިރުޝާދުއާއިެ ،އދެ .މަހިބަދޫ ެ/
އިސްމާޢީލް ެޢަބް ެ
ދުﷲ ެނަވާޛް ެއާއިެ ،ބެ .ތުޅާދޫ ެެ /
ކުޅިބަލާގެ ެޞަލާޙް ެޙުސައިންއާއިެ ،އއެ .އުކުޅަސް ެެ /ނޫމުރަކަ ެޢަބް ެ
ކާނިމާގެެމުޙައްމަދުެއަންސާމްއާއިެ،ސެ.ހުޅުދޫެ /ސީވިއުެއަޙުމަދުެމަޝްހޫދުއާއިެ،އދެ.ހަންޏާމީދޫެ /
ދޫ ެ /އަލިވާގެއާގެ ެމުޙައްމަދު ެއިމްތިޔާޒް ެޢަބްދުއްރަޙްމާންެ
ފިޔަނޫމާގެ ެއަޙްމަދު ެއަސްލަމް ެއާއިެ ،ނެ .ފޮއް ެ
އާއިެ ،ތެ .ކަނޑުދޫ ެެ /އެތުމާގެ ެއިދުރީސް ެއަލީ ެއާއިެ ،އދެ .މަންދޫ ެެ /ޑޭޒީވިލާ ެމުޙައްމަދު ެހާރިޘްއާއިެ،
އދެ.ދިގުރަށްެެ/އިރުމަތީގެެމުޙައްމަދުެޤާސިމްެއާއިެ،މިެފަރާތްތަކުންެދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުގައިެ
އިލްތިމާސްކުރުމުން ެބެލެވިފައިވާ ެޤަޟިއްޔާއެކެވެެ .މި ެޤަޟިއްޔާގައި ެދައުވާލިބުނީ ެކްރައުން ެކޮމްޕެނީެ
ޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑްެއަށެވެެ ެ.
ެ -2ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2012/HC-A/184ޤަޟިއްޔާގެ ެޝަރީޢަތްެ
ނިމުނުގޮތުގެ ެރިޕޯޓަށް ެބެލިއިރުެ ،އެ ެޤަޟިއްޔާއަކީ ެވަޒީފާއާބެހޭ ެޓްރައިބިއުނަލްގެ ެނަންބަރުެ
ެ 89/VTR/2011މައްސަލަ ެނިމިފައިވާގޮތް ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެހަމަތަކާ ެއެއްގޮތްނުވާކަމަށްބުނެ ެއެެ
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މައްސަލަ ެއިސްތިއުނާފްކޮށްދިނުމަށްއެދިެ ،ކްރައުން ެކޮމްޕެނީ ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑްގެ ެފަރާތުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ހައިކޯޓަށްެހުށަހެޅުމުންެއެެކޯޓުންެބައްލަވާެނިންމަވާފައިވާެޤަޟިއްޔާއެއްކަންެއެނގެއެވެެ ެ.
ެ -3ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2012/HC-A/184ޤަޟިއްޔާގެ ެދަށުންެ
އިސްތިއުނާފްކުރެވުނުެ،ވަޒީފާއާބެހޭެޓްރައިބިއުނަލްގެ ެނަންބަރުެެ 89/VTR/2011މައްސަލަ ެނިމުނުގޮތުގެެ
ރިޕޯޓަށް ެބެލިއިރު ެއެ ެމައްސަލައަކީ ެމުޙައްމަދު ެއިމްތިޔާޒު ެޢަބްދުއް ެރަޙްމާނު ެއަލިވާގެއާގެ ެެ /ނެ .ފޮއްދޫެ
އާއި ،މުޙައްމަދުެޤާސިމްެއިރުމަތީގެެ/އދެ.ދިގުރަށްެއާއި  ،މުޙައްމަދުެއިރުޝާދުެހީނާގެެެ/އދެ.މަހިބަދޫެ
އާއި ،މުޙައްމަދު ެހާރިޘް ެޑޭޒީވިލާ ެެ /އދެ .މަންދޫ ެއާއި ،އިދުރީސް ެއަލީ ެއެތުމާގެ ެެ /ތެ .ކަނޑޫދޫ ެއާއި،
އި ،އަޙްމަދުެމަޝްހޫދުެސީވިއުެެ/ސެ،ހުޅުދޫެއާއި،
އަޙްމަދުެއަސްލަމްެފިޔަނޫމާގެެެ/އދެ.ހަންޏާމީދޫެއާ ެ
ޞަލާޙްެޙުސައިންެކުޅިބަލާގެެެ/އދެ.މަހިބަދޫެއާއި ،މުޙައްމަދުެއަންސާމުެކާނިމާގެެެ/ބެ.ތުޅާދޫެއާއި،
ޢަބްދުﷲެނަވާޛްެޖަންބުމާގެެެ/އއެ.އުކުޅަސްެއާއި ،އިސްމާޢީލްެޢަބްދުﷲެދިލްޝަންގެެެ/ޏެ.ފުވައްމުލައްެ
ރެޑް ެމޯލްޑިވްސް ެރަންގަލި ެއައިލެންޑް ެގައި ެވަޒީފާ ެއަދާކުރަމުން ެދަނިކޮށްެ ،އެެ
އާއި ެމިފަރާތްތަކުން ެކޮން ެ
މީހުންގެ ެމަޤާމު ެރިޑަންޑަންޓްވިކަމަށް ެބުނެ ެެ 04ޖޫން ެެ 2011ގައި ެވަޒީފާއިންެވަކި ެކުރުމާ ެގުޅިގެން ެއެެ
މީހުންެވަޒީފާއިންެވަކިކޮށްފައިވަނީެވަޒީފާއާބެހޭެޤާނޫނާެޚިލާފަށްކަމަށްެމިެފަރާތްތަކުންދެކޭތީެއެެމައްސަލަެ
ބަލައިދިނުމަށްއެދި ެމި ެފަރާތްތަކުން ެވަޒީފާއާބެހޭ ެޓްރައިބިއުނަލްއަށް ެހުށަހެޅުމުން ެއެ ެޓްރައިބިއުނަލްއިންެ
ބައްލަވައިެނިންމަވާފައިވާެމައްސަލައެއްކަމާއި ެ
ބުނެވިދިޔަ ެވަޒީފާއާބެހޭ ެޓްރައިބިއުނަލްގެ ެނަންބަރު ެެ 89/VTR/2011މައްސަލަ ެއެެ
ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ެހުށަހެޅި ެއިސްވެ ެބަޔާންކުރެވިފައިވާ ެފަރާތްތަކުން ެއެ ެމައްސަލައިގައި ެއެދިފައިވަނީެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެވަޒީފާއާބެހޭ ެއެންމެހައި ެކަންތައްތައް ެއެ ެޤާނޫނުނަކާ ެއެއްގޮތްވާގޮތުގެ ެމަތިން ެކުރުމަށްެ
ލާޒިމުކުރާ ެޤާނޫނުގައި ެއެއްވެސް ެމުވައްޒަފަކު ެއަދާކުރަމުންދާ ެވަޒީފާއަކުން ެއެ ެމުވައްޒަފަކު ެވަކިކުރެވޭނީެ
އެކަށީގެންވާެޝަރުތަކާެލައިގެންކަމަށްެޞަރީޙަކޮށްެބަޔާންކޮށްފައިވާއިރުެ،އެއްވެސްެސަބަބެއްނެތިެހަމައެކަނިެ
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ކުންފުނީގެ ެވިޔާފާރި ެދަށްވާނެކަމަށް ެލަފާކުރެވޭތީ ެނުވަތަ ެކުންފުނީގެ ެފެންވަރު ެރަނގަޅުކުރުމަށްެ
އޮޕަރޭޓްކުރަމުންދާެގެސްޓްެރޫމްތަކެއްެބަންދުކުރުމަކުންެ،ޒިންމާދާރުކަމާއެކުެ،ކަމަށްކަމޭހިތާެ،އެތައްެއަހަރަކުެ
ވަޒީފާއަދާކުރަމުންދިޔަ ެމުވައްޒަފުންތަކެއް ެއެއްވެސް ެއުޞޫލެއްނެތިެ ،އެއްވެސް ެހަމައެއް ެއިންޞާފެއްނެތިެ
ވަޒީފާއިން ެވަކިކުރުމަކީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެރޫޙާއި ެޤާނޫނު ެނަންބަރުެ
(ެ 02/2008ވަޒީފާއާބެހޭ ެޤާނޫނު) ެއާ ެކަނޑައެޅިގެން ެޚިލާފަށް ެކޮށްފައިވާ ެކަމެއްކަމަށާއި ެއެހެންކަމުންެ
މިފަރާތްތައް ެވަޒީފާއިން ެވަކިކުރެވިފައިވަނީ ެވަޒީފާއާބެހޭ ެޤާނޫނުގެ ެެ 23ވަނަ ެމާއްދާއާ ެޚިލާފަށްކަމުންެ
ވަޒީފާއާބެހޭެޤާނޫނުގެެެ29ވަނަެމާއްދާގެެ(ރ)ެގެެދަށުންެ،މިެފަރާތްތަކަށްެބަދަލުގެެގޮތުގައިެ(ެ 1އެކެއް)ެ
މަސް ެދުވަހުގެ ެމުސާރައާއި ެއަދި ެމިފަރާތްތައް ެވަޒީފާއިން ެވަކިކޮށްފައިވަނީ ެއެކަށީގެންވާެ
ހޭެ
ންނޫންކަމުންެމިެފަރާތްތައްެކޮންރެޑް ެމޯލްޑިވްސްެގައިެއަދާކުރަމުންއައި ެވަޒީފާެ،ވަޒީފާއާބެ ެ
ސަބަބަކާލައިގެ ެ
ޤާނޫނުގެ ެެ 29ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގެ ެ(ެ )1ގެ ެދަށުން ެއަލުން ެއަނބުރާ ެހޯއްދަވައިދެއްވުމަށާއިެ ،އަދިެ
ވަޒީފާއިން ެވަކިކޮށްފައިވަނީ ެޤާނޫނާ ެޚިލާފަށްކަމުން ެވަޒީފާއިން ެވަކިކުރުމުގެ ެސަބަބުން ެލިބުނު ެއެންމެހައިެ
ގެއްލުމުގެެބަދަލާއިެމިެފަރާތްތަކުގެެމުސާރައާއިެއެންމެހައިެއިނާޔަތްތައްެއަލުންެއަބުރާެދެއްވުމަށްެކްރައުންެ
ކޮމްޕެނީ ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑްގެ ެފަރާތުން ެހިންގާ ެކޮންރެޑް ެމޯލްޑިވްސް ެރަންގަލި ެމެނޭޖްމަންޓަށް ެއަންގާެ
އި ެ
އަމުރުކޮށްދިނުމަށްކަމާ ެ
އަދި ެއެ ެޓްރައިބިއުނަލްއިން ެއެ ެމައްސަލަ ެނިންމަވާފައިވަނީ ެވަޒީފާއާބެހޭ ެޤާނޫނާއިެ ،އެެ
ޤާނޫނުގެެދަށުންެއެކުލަވާލާފައިވާެއެއްވެސްެޤަވާޢިދެއްގައިވެސްެ"ރިޑަންޑަންސީ"ެގެެޙާލަތުެމެދުވެރިވުމަކީެ
މުވައްޒަފަކު ެވަޒީފާއިން ެވަކިކުރުމަށް ެއެކަށީގެންވާ ެސަބަބެއްކަމަށް ެބަޔާންކޮށްފައިނެތް ެނަމަވެސްެ،
ދޭ ެފަރާތެއްގެ ެޙާލަތަށާއިެ،
މުވައްޒަފަކާއި ެވަޒީފާ ެދޭ ެފަރާތާދެމެދު ެއޮންނަ ެވަޒީފާގެ ެގުޅުމަކީ ެވަޒީފާ ެ
ބޭނުންތަކަށްެބިނާވެެވުޖޫދަށްެއަންނަެގުޅުމެއްކަމުންެވަޒީފާެދޭެފަރާތެއްގެެޙާލަތަށްެއަންނަެބަދަލުތަކެއްގެެ
ސަބަބުން ެމުވައްޒަފަކު ެއަދާކުރަމުންދިޔަ ެވަޒީފާއެއް ެނެތިދާފަދަ ެޙާލަތެއް ެމެދުވެރިވުމަކީ ެއެކަށީގެންވާެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ކަމެއްކަމަށް ެބުރަވެވޭތީެ ،އެފަދަ ެޙާލަތެއް ެމެދުވެރިވެގެން ެއިންސާފުވެރިގޮތަކަށް ެމުވައްޒަފަކު ެވަޒީފާއިންެ
ވަކިކޮށްފައިވާނަމަ ެއެ ެނިންމުމަކީ ެވަޒީފާއާބެހޭ ެޤާނޫނާ ެއެއްގޮތަށް ެއެކަށީގެންވާ ެސަބަބެއް ެއޮވެގެންެ
ނޭ ެފަރާތްތައްެ
މުވައްޒަފަކު ެވަޒީފާއިން ެވަކިކޮށްފައި ެއޮތްއޮތުމެއްކަމަށް ެދެކޭހިނދުެ ،މި ެމައްސަލައިގައިހިމެ ެ
ރެޑްެމޯލްޑިވްސްެރަންގަލިެ
ވަޒީފާއިންެވަކިކޮށްފައިވަނީެ،އެފަރާތްތައްެވަޒީފާެއަދާކުރަމުންެއައިސްފައިވާެކޮން ެ
އައިލެންޑްެހިންގުމަށްެބޭނުންވާެމުވައްޒަފުންގެެޢަދަދުެކުރިއަށްވުރެެމަދުކޮށްެރިޑަންޑަންސީެއިޢުލާނުކުރުމާެ
ގުޅިގެންކަމަށް ެމައްސަލަ ެރައްދުވި ެފަރާތުން ެބުނާއިރުެ ،މައްސަލަ ެހުށަހެޅި ެފަރާތްތައް ެވަޒީފާއިން ެވަކިކުރިެ
މަރުޙަލާގައި ެމުވައްޒަފުން ެމަދުކުރަންޖެހޭތޯ ެވަޒަންކޮށް ެމައްސަލަ ެރައްދުވި ެކުންފުނިން ެބަލާފައިވާ ެގޮތެއްެ
އެނގެންނެތުމާއިެ،ރިޑަންޑަންސީެއިޢުލާނުކުރިމަކަށްެބުނާއިރުެއެެޙާލަތުގައިެމުވައްޒަފުންނާމެދުެޢަމަލުކުރާނެެ
ގޮތްތަކެއް ެކަނޑައަޅާފައިވާކަން ެއެނގެންނެތުމާއިެ ،މައްސަލަ ެހުށަހެޅި ެފަރާތްތައް ެ"ޑިއުޕްރޮސެސް" ެއެއްގެެ
ތެރެއިން ެއިންސާފުވެރިގޮތަކަށް ެވަޒީފާއިން ެވަކިކޮށްފައިވކަން ެއެނގެން ެނެތުމުންެ ،މައްސަލަ ެހުށަހެޅިެ
ފަރާތްތައް ެވަޒީފާއިން ެވަކިކުރި ެސަބަބުކަމަށް ެމައްސަލަ ެރައްދުވި ެފަރާތުން ެހުށަހެޅި ެކަންކަންެ
ށްެ،
ސާބިތުކޮށްދެވިފައިވާކަމަށް ެބުރަވެވެންނެތަތީ ،ވަޒީފާއާބެހޭ ެޤާނޫނުގެ ެެ 27ވަނަ ެމާއްދާއަށް ެރިޢާޔަތްކޮ ެ
މައްސަލަެހުށަހެޅިެފަރާތްތައްެވަޒީފާއިންެވަކިކޮށްފައިވަނީެވަޒީފާއާބެހޭެޤާނޫނާެޚިލާފަށްކަމަށްެމައްސަލަެބެލިެ
މަޖިލީހުގެ ެއިއްތިފާޤުން ެކަނޑައަޅުއްވައިެ ،ވަޒީފާއާބެހޭ ެޤާނޫނުގެ ެެ 29ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގެ ެ(ެ )1ވަނަެ
ނަންބަރަށްެރިޢާޔަތްކުރައްވައިެ،އެެފަރާތްތައްެކުރިންެއަދާކުރަމުންދިޔަެވަޒީފާގައިެއަލުންެބޭތިއްބުމަށާއިެ،އެެ
ފަރާތްތަކަކީެއެއްވެސްެޙާލެއްގައިެވަޒީފާއިންެވަކިވެފައިވާެފަރާތްތަކެއްކަމުގައިެނުބެލުމަށާއިެ،އެެފަރާތްތައްެ
ވަޒީފާއިން ެވަކިކުރިކަމަށް ެބުނާ ެތާރީޚުން ެފެށިގެން ެމި ެމައްސަލަ ެނިމުނު ެދުވަހާ ެހަމައަށްެ ،މުސާރައާއިެ
އިނާޔަތުގެ ެގޮތުގައި ެއެ ެފަރާތްތަކަށް ެލިބެންޖެހޭ ެފައިސާގެ ެތެރެއިން ެވަޒީފާއިން ެވަކިކުރިއިރު ެދީފައިވާެ
ފައިސާ ެއުނިކުރުމަށްފަހު ެބާކީދޭންޖެހޭ ެމިންވަރުެ 2012ެ ،ވަނަ ެއަހަރުގެ ެފެބްރުއަރީ ެމަހުގެ ެެ 19ވަނަެ
ދުވަހުން ެފެށިގެން ެެ 10ދުވަހުގެ ެތެރޭގައި ެއެކީ ެއެއްފަހަރާ ެމައްސަލަ ެހުށަހެޅި ެފަރާތްތަކަށް ެދީެ
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ންެ
ޚަލާސްކުރުމަށްފަހުެ ،އެކަން ެ(ެ 3ތިނެއް) ެދުވަހުގެ ެތެރޭގައި ެވަޒީފާއާބެހޭ ެޓްރައިބިއުނަލްއަށް ެލިޔުމު ެ
އެންގުމަށްެ،ކްރައުންެކޮމްޕެނީެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑްއަށްެއަންގައިެއަމުރުކުރައްވާފަކަމާއިެމިެކަންކަންެއިސްވެެ
އިޝާރާތްކުރެވުނު ެވަޒީފާއާބެހޭ ެޓްރައިބިއުނަލްގެ ެނަންބަރު ެެ 89/VTR/2011މައްސަލަ ެނިމުނުގޮތުގެެ
ރިޕޯޓުންެއެނގެއެވެެ ެ.
ެ -4ދިވެހިރާއްޖޭހެެހައިކޯޓުންެވަޒީފާއާބެހޭެޓްރައިބިއުނަލްގެެނަންބަރުެެ89/VTR/2011
މައްސަލަ ެއިސްތިއުނާފްކޮށް ެބެއްލެވި ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2012/HC-A/184ޤަޟިއްޔާެ
ނިންމަވާފައިވަނީ ެވަޒީފާއާބެހޭ ެޓްރައިބިއުނަލްގެ ެނަންބަރު ެެ 89/VTR/2011މައްސަލައިގައި ެއެެ
ޓްރައިބިއުނަލްއިންެނިންމާފައިވާެނިންމުންެބާޠިލްކުރައްވައިެ،ޏެ.ފުވައްމުލައްެެ/ދިލްޝަންގެެެއިސްމާޢީލްެ
ޢަބްދުﷲ ެއާއިެ ،އދެ .މަހިބަދޫ ެެ /ހީނާގެ ެމުޙައްމަދު ެއިރުޝާދުއާއިެ ،ހަމައެ ެރަށު ެކުޅިބަލާގެ ެޞަލާޙްެ
ޙުސައިންއާއިެ ،އއެ .އުކުޅަސް ެެ /ޖަންބުމާގެ ެޢަބްދުﷲ ެނަވާޛް ެއާއިެ ،ބެ .ތުޅާދޫ ެެ /ކާނިމާގެ ެމުޙައްމަދުެ
ދޫ ެެ /ސީވިއު ެއަޙުމަދު ެމަޝްހޫދުއާއިެ ،އދެ .ހަންޏާމީދޫ ެެ /ފިޔަނޫމާގެ ެއަޙްމަދުެ
އަންސާމްއާއިެ ،ސެ .ހުޅު ެ
އަސްލަމްެއާއިެ،ނެ.ފޮއްދޫެެ/އަލިވާގެއާގެެމުޙައްމަދުެއިމްތިޔާޒްެޢަބްދުއްރަޙްމާނުެއާއިެ،ތެ.ކަނޑުދޫެެެ/
އެތުމާގެ ެއިދުރީސް ެޢަލީ ެއާއިެ ،އދެ .މަންދޫ ެެ /ޑޭޒީވިލާ ެމުޙައްމަދު ެހާރިޘްއާއިެ ،އދެ .ދިގުރަށް ެެ/
އިރުމަތީގެ ެމުޙައްމަދު ެޤާސިމްެ ،ކޮންރެޑް ެމޯލްޑިވްސް ެރަންގަލި ެއައިލެންޑްގައި ެއަދާކުރަމުން ެގެންދިޔަެ
ވަޒީފާއިންެ 4ެ ،ޖޫން ެެ 2011ގައި ެވަކިކޮށްފައިވަނީެ ،ރިޑަންޑަންސީގެ ެޙާލަތު ެމެދުވެރިވެގެން ެވަޒީފާއިންެ
ވަކިކުރާ ެމުވައްޒަފުން ެވަކިކުރުމުގައި ެވަޒީފާ ެދޭ ެފަރާތުން ެޤާއިމުކުރަންޖެހޭ ެއިޖްރާއީ ެއަދުލުވެރިކަންެ
ފުރިހަމައަށްެޤާއިމުނުކޮށްކަމަށްވުމާއެކުެ،ކްރައުންެކޮމްޕެނީެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑްގެެކިބައިންެއިސްވެެބުނެވުނުެ
އިސްތިއުނާފްެރައްދުވާެފަރާތްތަކަށްެނަގައިދޭންޖެހޭެބަދަލުގެެމިންވަރުެ،އެފަދަެމައްސަލަތަކުގައިެނަގައިދެވޭެ
ލުގެ ެމިންވަރު ެކަނޑައެޅުމާ ެބެހޭގޮތުން ެހައިކޯޓުގެ ެއެ ެޤަޟިއްޔާގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެޤާނޫނީެ
މާލީ ެބަދަ ެ
އުޞޫލުތަކާެއެއްގޮތްވާެގޮތުގެމަތިންެކަނޑައެޅުމަށާއިެ،ރިޑަންޑަންސީގެެޙާލަތުގައިެވަކިކުރާެމުވައްޒަފުންނަށްެ
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ކޮމްޕެނީެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑްގެެކިބައިންެ
ޤާނޫނީެގޮތުންެލިބިދޭންޖެހޭެއެހެނިހެންެމާލީެއިނާޔަތްތައްެކްރައުންެ ެ
އިސްތިއުނާފް ެރައްދުވާ ެފަރާތްތަކަށް ެލިބިފައިވޭތޯ ެބަލާެ ،އޭގެތެރެއިން ެއިނާޔަތެއް ެއެފަރާތްތަކަށްެ
ލިބިދީފައިނުވާނަމަ ެއެ ެއިނާޔަތެއް ެއެފަރާތަށް ެލިބިދިނުމުގެގޮތުންެ ،އެ ެމައްސަލަ ެވަޒީފާއާބެހޭެ
ޓްރައިބިއުނަލްއިން ެއަލުންބަލައި ެފައިސަލާކުރަނިވި ެނިންމުމެއް ެނިންމުމަށްެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކޯޓުތަކުގެެ
ޤާނޫނުގެ ެެ 46ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ށ) ެގެ ެދަށުންެ ،ވަޒީފާއާބެހޭ ެޓްރައިބިއުނަލްއަށް ެތަޙްވީލުކުރުމަށްެ
ކަނޑައަޅުއްވައި ެޙުކުމްކުރައްވާފަކަން ެއިސްވެ ެއިޝާރާތްކރެވުނު ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރުެ
ެ2012/HC-A/184ޤަޟިއްޔާގައިެއެެކޯޓުންެކުރައްވާފައިވާެޙުކުމުގެެޢިބާރާތަށްެބެލުމުންެއެނގެއެވެެ ެ.
ެ -5ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2012/HC-A/184ޤަޟިއްޔާގައި ެއެކޯޓުންެ
ކުރައްވާފައިވާެޙުކުމްެބިނާވެގެންވަނީެޝަރީޢަތާެނުވަތަެޤާނޫނާެޚިލާފުވާެގޮތަށްެކަމަށްބުނެެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެމި ެޤަޟިއްޔާގެ ެދަށުން ެއިލްތިމާސްކުރި ެއިސްވެ ެބަޔާންކުރެވިދިޔަ ެފަރާތްތަކުންެ،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގައި ެމި ެމައްސަލަ ެއިލްތިމާސްކުރާ ެމައިގަނޑު ެއަސާސަކީ ެވަޒީފާއާބެހޭެ
ޓްރައިބިއުނަލްގެ ެނަންބަރު ެެ 89/VTR/2011މައްސަލަ ެބައްލަވައިެ ،އެ ެޓްރައިބިއުނަލްއިންެ
ނިންމަވާފައިވާގޮތަށް ެއެ ެމައްސަލަ ެނިންމަވާފައިވަނީެމި ެމައްސަލައިގައި ެރިޑަންޑަންސީެއޮތްކަން ެމައްސަލަެ
ރައްދުވާ ެކްރައުން ެކޮމްޕެނީ ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑަށް ެސާބިތުކޮށްދެވިފައި ެނުވާކަމަށް ެބައްލަވައިގެންެ
ރު ެެ 2012/HC-A/184ޤަޟިއްޔާއިން ެމައްސަލަެ
ކަމަށްވާއިރުވެސް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަ ެ
ބައްލަވައި ެއެ ެކޯޓުން ެޙުކުމް ެކުރައްވާފައިވަނީ ެރިޑަންޑަންސީގެ ެޙާލަތު ެކްރައުން ެކޮމްޕެނީ ެޕްރައިވެޓްެ
ލިމިޓެޑަށް ެކުރިމަތިވެފައިވާކަމަށް ެވަޒީފާއާބެހޭ ެޓްރައިބިއުނަލްގެ ެނަންބަރު ެެ 89/VTR/2011މައްސަލަެ
ނިންމެވިއިރުެއެެޓްރައިބިއުނަލްއިންެކަނޑައަޅާފައިވާކަމާށާއިެއަދިެއެެކަނޑައެޅުންެހައިކޯޓުގެެއިސްތިއުނާފީެ
ދައުވާ ެރައްދުވި ެފަރާތްތަކުން ެއެ ެކޯޓުގައި ެއިސްތިއުނާފްކޮށްފައި ެނުވާކަމަށް ެބައްލަވައިގެން ެކަމަށާއިެ
ޢުތައްެ
އެހެންކަމުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުން ެމައްސަލަ ެނިންމެވުމުގައިެ ،މައްސަލައިގެ ެވަޤާއި ެ
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 :

ގެ 8
ސަފްޙާ ެ 15

ތަޠްބީޤުކުރުމުގައި ެއޮޅުންއަރާފައިވާކަމަށް ެމި ެމައްސަލަ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގައި ެއިލްތިމާސްކުރި ެފަރާތްތަކުންެ
ޤަބޫލުކުރާތީ ެއެ ެއަސާސުގެ ެމައްޗަށްކަމާއިެ ،އަދި ެއެ ެފަރާތްތަކުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެމިެ
ޤަޟިއްޔާގެެދަށުންެއެދިފައިވަނީެމުވައްޒަފުންެރިޑަންޑަންޓް ެކުރަންޖެހޭފަދަެޙާލަތެއްެމެދުވެރިވެފައިވާކަމާއިެ
އަދި ެރިޑަންޑަންޓް ެކުރަންޖެހޭ ެމުވައްޒަފުންނަކީ ެކޮބައިކަމާއި ެމި ެދެކަން ެކްރައުން ެކޮމްޕެނީ ެޕްރައިވެޓްެ
ލިމިޓެޑަށް ެސާބިތު ެކޮށްދެވިފައި ެނުވާކަމަށް ެކަނޑައަޅުއްވައިެ ،ވަޒީފާއާބެހޭ ެޓްރައިބިއުނަލްގެ ެނަންބަރުެ
ެ 89/VTR/2011މައްސަލައިގައި ެނިންމަވާފައިވާ ެނިންމެވުމަކީ ެޞައްޙަ ެނިންމެވުމެއްކަމަށްެ
ކަނޑައަޅުއްވައިެދެއްވުމަށްކަމާއިެމިކަންކަންެމިެމައްސަލަެސުޕްރީމްެކޯޓުގައިެއިލްތިމާސްކުރިެފަރާތްތަކުންެ
ޝަރީޢަތުގައި ެދައްކާފައިވާ ެވާހަކަތަކަށާއި ެއަދި ެއެ ެފަރާތްތަކުން ެމި ެމައްސަލަ ެއިލްތިމާސްކޮށްދިނުމުގެެ
ހުއްދައަށްއެދި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓަށް ެހުށަހަޅާފއިވާ ެފޯމްގައި ެދައްކާފައިވާ ެވާހަކަތަކަށް ެބެލުމުންެ
އެނގެންެއޮވެއެވެެ ެ.
ެ -6ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2012/HC-A/184ޤަޟިއްޔާގައި ެއެކޯޓުންެ
ކުރައްވާފައިވާ ެޙުކުމް ެބިނާވެފައިވަނީ ެޝަރީޢަތާ ެނުވަތަ ެޤާނޫނާ ެޚިލާފުވާގޮތަށް ެކަމަށްބުނެ ެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެމި ެޤަޟިއްޔާގެ ެދަށުން ެއިލްތިމާސް ެކޮށްފައިވާ ެއިސްވެ ެބަޔާންކުރެވިދިޔަ ެފަރާތްތަކުންެ
ހުށަހަޅާފައިވާ ެނުކުތާގެ ެމައްޗަށާއިެ ،މި ެމައްސަލައާ ެގުޅިގެނ ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހުގައި ެދެ ެފަރާތުންެ
ދައްކާފައިވާ ެވާހަކަތަކުގެ ެމައްޗަށާއިެ ،މި ެމައްސަލައާ ެގުޅިގެން ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހަށް ެހުށަހެޅިފައިވާ ެމިެ
ންެ
މައްސަލައާ ެގުޅޭ ެއެންމެހައި ެލިޔެކިއުންތަކަށާއިެ ،މި ެމައްސަލަ ެމި ެކޯޓުގައި ެއިލްތިމާސްކުރި ެފަރާތްތަކު ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެމި ެޤަޟިއްޔާގެ ެދަށުން ެއިލްތިމާސްކޮށްފައިވާ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެެ
އިސްވެެއިޝާރާތްކުރެވުނުެއެެކޯޓުގެެނަންބަރުެެ2012/HC-A/184ޤަޟިއްޔާގެެޝަރީޢަތްެނިމުނުގޮތުގެެ
ރިޕޯޓުގެ ެމައްޗަށާއިެ ،އަދި ެހައިކޯޓުގެ ެމި ެބުނެވުނުެޤަޟިއްޔާގެ ެދަށުން ެއިސްތިއުނާފްކުރެވުނު ެވަޒީފާއާބެހޭެ
ޓްރައިބިއުނަލްގެ ެނަންބަރު ެެ 89/VTR/2011މައްސަލަ ެނިމުނުގޮތުގެ ެރިޕޯޓުގެ ެމައްޗަށް ެޝަރުޢީ ،އަދިެ
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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ޤާނޫނީެނަޒަރަކުންެބެލިއިރުެ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުންެމިެމައްސަލަެބެލިެފަނޑިޔާރުންގެެމަޖިލީހަށްެ
ހަގަކުރެވިފައިވެއެވެެެ.
އަންނަނިވިެކަންތައްތައްެފާ ެ
ެ(ހ) ެފުރަތަމަކަމަކީެ ،އިންޞާފުން ެޝަރީޢަތްކުރުމަކީެ ،ކޮންމެ ެމީހަކަށްމެ ެލިބިގެންވާެ
އަސާސީެޙައްޤެއްކަންެދިވެހިރާއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީގެެ،އަސާސީެޙައްޤުތަކާއިެމިނިވަންކަންެ
ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާެއެެޤާނޫނުއަސާސީގެެދެވަނަެބާބުގައިެހިމެނޭެއެެޤާނޫނުއަސާސީގެެެ42ވަނަެމާއްދާއިންެ
ސާފުކޮށް ެއެނގެންއޮތުމުންެ ،އިންޞާފު ެލިބިދިނިމަށް ެއެދި ެކޯޓަކަށް ެކަމާބެހޭ ެފަރާތަކުން ެމައްސަލައެއްެ
ހުށަހެޅުމުންެ ،މައްސަލަ ެބަލައިގަތުމާބެހޭގޮތުން ެޤާނޫނީގޮތުން ެކަނޑައެޅިފައިވާ ެއިޖުރާއާތުތައްެ ،އެެ
މައްސަލައެއް ެބެލުމަށް ެހުރަސްނުއަޅާހާ ެހިނދަކު ެއެ ެމައްސަލައިގެ ެމައުޟޫޢުގައި ެހިމެނޭ ެކަންކަމަށް ެއެެ
ކޯޓުންެފައިޞަލާކުރަންވާނެކަންެއެނގެންެއޮންނައޮތުމެވެެ ެ.
ެ(ށ) ެދެވަނަކަމަކީެ ،ދުނިޔޭގެ ެކުރިއަރާފައިވާ ެތަފާތު ެޖުރިސްޑިކްޝަންތަކާއި ެއަދިެ
ސާފު ެޤާއިމްކުރުމުގެ ެބާރު) ެއެތުރިފައިވާގޮތުގެެ
ދީމިޤްރާޠީ ެމުޖުތަމަޢުތަކުގެ ެޤަޟާއީސުލްޠާ ެ(ޢަދުލުއިން ެ
މައްޗަށްެބަލާއިރުެ،ދަށުެމަރުޙަލާގެެކޯޓުތަކުންެނިމޭެމައްސަލަތައްެއެއަށްވުރެެމަތީެމަރުޙަލާގެެކޯޓުތަކުގައިެ
އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ެޙައްޤު ެލިބިދީފައިވާ ެމައިގަނޑު ެސަބަބަކީެ ،ފުރަތަމަ ެމަރުޙަލާގެ ެކޯޓުގެ ެޙުކުމްެ
މަށް ެބެލެވިދާފަދަ ެސަބަބެއް ެނުވަތަ ެސަބަބުތަކެއް ެހުރުމުން ެއެ ެޙުކުމުގައި ެކުށެއް ެނުވަތަެ
ޞައްޙަނޫންކަ ެ
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
މުގެެ
ކުށެއް ެނުވަތަ ެޢައިބެއް ެދަށު ެމަރުޙަލާގެެކޯޓުގެ ެޙުކުމުގައި ެއޮވެދާނެކަ ެ
ކަމަށްވެފައިެ ،އަދި ެމި ެބާވަތުގެ ެ ެ
އިޙްތިމާލު ެއޮތުމަށް ެދިމާވާ ެމައިގަނޑު ެސަބަބަކީެ ،ދަށު ެމަރުޙަލާގެ ެކޯޓުން ެބަލާ ެދަޢުވާ ެއެ ެކޯޓުން ެއެެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
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ބެލެވެނީ ެއެންމެ ެފުރަތަމަ ެފަހަރަށް ެކަމަށްވުމުން ެއެ ެދަޢުވާގެ ެއެންމެހާ ެޢުންޞުރުތަކެއް ެރަނގަޅުކަމުގެެ
މައްޗަށް ެސާފުވެގެން ެނުދިއުމަކީ ެއެކަށީގެންވާ ެކަމެއްކަމަށްވުމުން ެނުވަތަ ެއެ ެދަޢުވާގެ ެޙުކުމް ެއައިއިރުެ،
ޞައްޙަ ެމަގުން ެޤާނޫނުގެ ެޙުކުމް ެރަނގަޅަށް ެސާފުވެގެން ެނުދިއުމަކީ ެއެކަށީގެންވާ ެކަމެއްކަމަށްވުމުންނާއިެ
އަދިެމީގެެއިތުރުންެމަތީެމަރުޙަލާގެެކޯޓެއްގައި ެއިސްތިއުނާފްކޮށްގެންެދެވަނަެފަހަރަށްެދަޢުވާެބަލައިެ،ދަށުެ
މަރުޙަލާގެ ެކޯޓުން ެނެރުނު ެޙުކުމަށް ެތާއީދުނުކުރުމުގެ ެއިޙްތިމާލު ެއޮންނާނެކަމަށް ެދަށު ެމަރުޙަލާގެ ެކޯޓުގައިެ
ދަޢުވާބަލާެޤާޟީއަށްެއެނގިފައިއޮތުމުންެއެއީެދަށުެމަރުޙަލާގެެކޯޓުންެމައްސަލަެރަނގަޅަށްެބެލުމަށްެއިތުރުެ
އަހައްމިއްޔަތެއް ެދިނުމަށް ެމަގުފަހިކުރުވާެ ،އަދި ެދަށުކޯޓުގެ ެޙުކުމް ެޞައްޙަ ެރަނގަޅު ެޙުކުމަކަށްވެގެންެ
ދިއުމަށްޓަކައިެބަލަންޖެހޭެއެންމެހައިެބެލުންތައްެބެލުމަށްެބާރުލިބިދޭނޭކަމެއްކަމަށްވުމާއިެއަދިެމީގެެއިތުރުންެ
ދެވަނަ ެފަހަރަށް ެބެލުމަކީ ެވާޤިއާތައް ެ(ފެކްޓްތައް)ެ
ފުރަތަމަ ެމަރުޙަލާގެ ެކޯޓަށް ެހުށަހެޅުނު ެދަޢުވާ ެ ެ
ވަޒަންކުރުންކަމުގައިވިޔަސް ެއެއްބާވަތެއްގެ ެމައްސަލަތަކުގައި ެޝަރީޢަތުން ެހަރުދަނާ ެޤަޟާއީ ެއުޞޫލުތަކެއްެ
އެކަށައެޅިގެންދިއުމަށް ެމަގުފަހިކޮށްދޭނޭ ެކަމެއްކަމަށްވުމާއި ެމި ެއެންމެހައި ެކަންކަމަކީެ ،މައްސަލަތައްެ
އިސްތިއުނާފްކުރުމުގެ ެމައިގަނޑު ެމަޤްޞަދުތައްކަން ެއެނގެން ެއޮންނައޮތުމުގެ ެއިތުރުންެ ،ދަށު ެމަރުޙަލާގެެ
ކޯޓަކަށްެހުށަހެޅޭެދަޢުވާއަކާެގުޅިގެންެއެެކޯޓަކުންެއެެދަޢުވާގެެމައުޟޫޢުބަލައިެފައިޞަލާކުރަނިވިެގޮތުގައިެ
ކުރާ ެޙުކުމެއްެ ،އިސްތިއުނާފީެކޯޓުގައި ެއިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ެސަބަބުން ެނުކުންނަ ެމައިގަނޑު ެނަތީޖާތަކުގެެ
ތެރެއިން ެއެންމެ ެމުހިންމު ެއެއް ެނަތީޖާއަކީެ ،ދަށުކޯޓަށް ެހުށަހެޅިފައިވާ ެދަޢުވާއަކީ ެޖިނާއީެ
ދަޢުވާއެއްކަމަށްވިޔަސްެނުވަތަެމަދަނީެދަޢުވާއެއްކަމަށްވިޔަސްެއެެދަޢުވާެއިސްތިއުނާފީެކޯޓުންެބެލުމަށްޓަކައިެ
ޤިޢާ ެ(ފެކްޓް) ެތަކާއި ެޤާނޫނު ެތަޠުބީޤުކޮށްފައިވާ ެގޮތާއި ެމި ެއެންމެހައިެ
ދަށު ެކޯޓުގެ ެދަޢުވާގައި ެހިމެނޭ ެވާ ެ
ކަންތައް ެހިމެނޭގޮތުން ެއިސްތިއުނާފީ ެނުކުތާތަކުގެ ެޙުދޫދުގެ ެތެރެއިން ެއިސްތިއުނާފީ ެކޯޓަށް ެމުޅި ެދަޢުވާެ
އަލުން ެހުށަހެޅިގެން ެދިއުންކަމާއި ެމި ެގޮތުން ެދަށުކޯޓުން ެކޮށްފައިވާ ެޙުކުމް ،އިސްތިއުނާފީ ެކޯޓުގައިެ
އިސްތިއުނާފް ެކުރެވިގެންދިއުމާއެކުެ ،ފުރަތަމަ ެމަރުޙަލާގެ ެކޯޓަށް ެއެ ެދަޢުވާ ެހުށަހެޅިގެންދިޔަ ެވަގުތުންެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ފެށިގެންެއެެދަޢުވާެބެލުމަށްެއެެކޯޓަށްެޤާނޫނީެގޮތުންެލިބިގެންވާެހުރިހާެބާރުތަކެއްެއިސްތިއުނާފީެކޯޓަށްެ
އުޞޫލެއްގެ ެގޮތުން ެލިބިގެންވާކަމާއި ެމީގެ ެތެރޭގައި ެއެ ެދަޢުވާގެ ެއެންމެހައި ެވާޤިއާތައް ެބެލުމާއިެ ،އަދިެ
ކަމެއް ެޘާބިތުކުރުމަށްޓަކައި ެއިސްތިއުނާފީ ެކޯޓަށް ެފެންނަ ެއެންމެހައި ެއިޖުރާއާތުތަކެއް ެފުރިހަމަކުރުމާއިެ
ޤިޢާތައްެ
ފާޢުތަކުގައި ެހިމެނޭ ެއެންމެހާ ެވާ ެ
ހުށަހެޅިފައިވާ ެއެންމެހައި ެލިޔެކިއުންތަކުގައްޔާއި ެޚަޞްމުންގެ ެދި ެ
އަލުން ެބަލައި ެވަޒަންކުރުމާއި ެއޭގެފަހުން ެދަޢުވާގެ ެއެންމެހައި ެވާޤިޢާތަކެއްގެ ެމައްޗަށްެ ،އެ ެކޯޓުންެ
ތަޠުބީޤުކުރުން ެޞައްޙަކަމަށް ެފެންނަ ެޤާނޫނީ ެޤާޢިދާ ެތަޠުބީޤުކުރުމާއި ެއަދި ެމީގެ ެއިތުރުން ެއިސްތިއުނާފުެ
ލާގެ ެކޯޓުން ެކުރި ެޙުކުމްެ
ކުރުމުގެ ެތަޞައްވުރު ެބިނާވެފައިވަނީެ ،އިސްތިއުނާފީ ެކޯޓަށްެ ،ފުރަތަމަ ެމަރުޙަ ެ
އިސްތިއުނާފްކުރެވިއްޖެނަމަެ،ފުރަތަމަެމަރުޙަލާގެެކޯޓުންެއެޙުކުމްެނެރުމުގެެކުރިންެ،އެކޯޓަށްެއެހުށަހެޅުނުެ
ޙާލަތުގައިެއިސްތިއުނާފީެކޯޓަށްެނަޤުލުވެގެންދިއުމުގެެމައްޗަށްކަމާއިެމީގެެނަތީޖާއެއްގެގޮތުންެ
އެދަޢުވާެއެއޮތްެ ެ
ފުރަތަމަ ެމަރުޙަލާގެ ެކޯޓަށް ެހުށަހެޅިފައިވާ ެދަޢުވާއާ ެގުޅޭގޮތުން ެއާ ެހެއްކާއި ެއާ ެދިފާޢުތައް ެއިސްތިއުނާފީެ
ކޯޓަށްެހުށަހެޅުމުގެެފުރުޞަތުވެސްެހުޅުވިގެންދާނެކަމާއިެއެހެނީެއިސްތިއުނާފުގެެމައިގަނޑުެމަޤްޞަދުތަކުގެެ
ތެރޭގައި ެދަށު ެމަރުޙަލާގެ ެކޯޓުންކުރި ެޙުކުމް ެރަނގަޅު ެނޫންކަމަށް ެދެކޭފަރާތަށްެ ،ދަށުމަރުޙަލާގެ ެކޯޓަށްެ
ހުށަހެޅުމަށްެނުކުޅެދުނުެއާެހެއްކެއްެފަހުންެލިބިފައިވާނަމަެ،އެހެކިެއިސްތިއުނާފީެކޯޓަށްެއަލުންެހުށަހަޅުންެ
ތަމްކީނުކުރުމާއިެ ،އަދި ެދަށު ެކޯޓުގެ ެދަޢުވާއާ ެގުޅިގެން ެހަނދާންނެތިގެން ެނުވަތަ ެއެނޫން ެގޮތަކުންެ
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
އިސްތިއުނާފަށްެހުށަހެޅުމުގެެޙައްޤުެމައްސަލައާެގުޅުންހުރިެކޮންމެެމީހަކަށްމެެލިބިގެންވެއެވެެ ".މިފަދައިންެ
ބަޔާންކޮށްފައި ެއޮންނައޮތުމަށް ެބަލާއިރު ެރައްޔިތުންގެ ެއަސާސީ ެޙައްޤެއްގެ ެގޮތުގައި ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެމިެ
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މާއްދާގައިެއިސްތިއުނާފްކުރުމުގެެޙައްޤުެކަނޑައަޅާފައިެމިވަނީެފުރަތަމަެމަރުޙަލާގެެކޯޓުންެކުރިެޙުކުމާގުޅޭެ
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 ެ
ރިޢާޔަތްކޮށްެބެލުމުންެސާފުކޮށްެއެނގެންއޮންނަެއޮތުމަށާ ެ
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
ދިފާޢުތަކަކީެއަސާސްކަމުގައިެބަލައިގެންކަމަށްެބަޔާންކުރުމަށްފަހުެ،ހަމަެމިެމާއްދާގެެ(ށ)ެގައިެމިެމާއްދާގެެ
(ހ)ެގައިެއެހެންެބުނެފައިެއޮތުމަކީެދަށުކޯޓުގައިެހުށަހެޅުމުގެެފުރުޞަތުެލިބިފައިނުވާެހެކިެ،އިސްތިއުނާފްގެެ
މަރުޙަލާގައި ެހުށަހެޅުމަށް ެހުރަސްއަޅާނެކަމެއް ެނޫންކަމަށް ެކަނޑައެޅި ެބަޔާންވެފައި ެއޮންނައޮތުމުގެ ެމައްޗަށްެ
ބަލާއިރުެދިވެހިރާއްޖޭގެެދުސްތޫރީެއަދިެޤާނޫނީެނިޒާމުގައިވެސްެއިސްތިއުނާފުކުރުމުގެެޙައްޤުެލިބިދީފައިވަނީެ
ޟޫޢުއާެގުޅޭގޮތުންެއެކޯޓުންެފައިޞަލާކުރަނިވިެގޮތުގައިެ
ފުރަތަމަެމަރުޙަލާގެެކޯޓަށްެހުށަހެޅުނުެދަޢުވާގެެމައު ެ
ކުރި ެޙުކުމާގުޅޭ ެއެދަޢުވާގެ ެއެންމެހައި ެޢުންޞުރުތަކާއި ެވާޤިޢާތަކާއި ެހެކި ެވަޒަންކޮށްފައިވާގޮތާއި ެޤާނޫނުެ
ތަޠްބީޤުކޮށްފައިވާގޮތާއިެމިެއެންމެހައިެކަންތައްތައްެހިމެނޭގޮތުން ،އިސްތިއުނާފުކުރިެފަރާތުގެެއިސްތިއުނާފީެ
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ނުކުތާތަކުގެ ެޙުދޫދުގެ ެތެރެއިން ެއިސްތިއުނާފީ ެކޯޓުން ެބަލައި ެނަޒަރުކޮށް ެދަށު ެމަރުޙަލާގެ ެކޯޓަށް ެނުވަތަެ
ޓްރައިބިއުނަލްއަކަށް ެހުށަހެޅިފައިވާ ެދަޢުވާގެ ެމައުޟޫއުގައިވާ ެކަންކަމާމެދު ެފައިޞަލާކުރަނިވި ެޙުކުމަކުންެ،
އިންޞާފުެއޭގެެއެންމެެފުރިހަމަގޮތުގައިެޤާއިމުކުރިމުގެެމަތިވެރިެމަޤްޞަދުގައިެއެނގެންެއޮންނައޮތުމެވެެ ެ.
(ނ) ެތިންވަނަކަމަކީެ ،ވަޒީފާއާބެހޭ ެޓްރައިބިއުނަލްގެ ެނަންބަރު ެެ93/VTR/2011
އބިއުނަލްއިން ެއެ ެމައްސަލަ ެނިންމަވާފައިވަނީ ެއެެ
މައްސަލަ ެނިމުނުގޮތުގެ ެރިޕޯޓަށްބަލާއިރުެ ،އެ ެޓްރަ ި
މައްސަލަ ެއެ ެޓްރައިބިއުނަލްއަށް ެހުށަހެޅި ެފަރާތްތަކުން ެއެ ެމައްސަލައިގެ ެދަޢުވާގައި ެއެދިފައިވާ ެއެންމެހައިެ
ކަންކަންެމައުޟޫޢީގޮތުންެބައްލަވައި ،ފައިޞަލާކުރަނިވިެނިންމުމަކުންެއެެމައްސަލަެނިންމަވައިގެންކަންެއެެ
ރިޕޯޓަށް ެބެލުމުން ެއެނގެން ެއޮތުމުންެ ،އެ ެމައްސަލައަކީެ ،އެ ެމައްސަލައިގައިެ ،ކަން ެހިނގާފައިވާގޮތްެ
އަލުންބެލުމަށްޓަކައި ެޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫނު) ެގެ ެެ 46ވަނަެ
މާއްދާގެެ(ށ)ެގެެދަށުންެއެެޓްރައިބިއުނަލަށްެތަޙްވީލުކުރުމުގެެއެއްވެސްެއަސާސެއްނެތްެމައްސަލައެއްކަންެ
އެނގެންއޮންނައޮތުމެވެެ ެެެެެެ.
(ރ) ެހަތަރުވަނަކަމަކީެ ،އިސްވެ ެބަޔާންކުރެވިދިޔަ ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެއަސާސުތައް ެއެެ
ގޮތުގެމަތިން ެހުރުމާއެކު ެދަށުކޯޓަކަށް ެނުވަތަ ެޓްރައިބިއުނަލްއަކަށް ެހުށަހެޅިފައިވާ ެދަޢުވާއަކާ ެގުޅިގެން ެއެެ
ކޯޓުން ެނުވަތަ ެއެ ެޓްރައިބިއުނަލްއިން ެއެ ެމައްސަލަެ ،މައުޟޫއީގޮތުން ެބައްލަވައިެ ،ފައިޞަލާކުރަނިވިެ
ގޮތުގައި ެނިންމާ ެނިންމުންތައްެ ،އިސްތިއުނާފްކުރުމަށް ެކަމާބެހޭ ެފަރާތަކުން ެހައިކޯޓަށް ެހުށަހެޅުމުންެ،
ދަށުކޯޓުން ެއެ ެމައްސަލައިގައި ެނިންމާފައިވާ ެނިންމުންތަކުގެ ެތެރެއިން ެއިސްތިއުނާފް ެކުރިފަރާތުންެ
އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ ެނުކުތާތަކުގެ ެޙުދޫދުގެ ެތެރެއިންެ ،ދަށުކޯޓުން ެއެ ެދަޢުވާގައި ެބަލާ ެނިންމާފައިވާެ ،އެެ
ދަޢުވާގައި ެހިމެނޭ ެއެންމެހައި ެކަންކަމާއި ެއަދި ެއެ ެދަޢުވާގައި ެހިމެނޭ ެއެންމެހައި ެވާޤިޢާތަކާއި ެއަދި ެއެެ
ދަޢުވާއާގުޅޭ ެޤާނޫނީ ެނުކުތާތައް ެހިމެނޭގޮތުން ެދަށުކޯޓުން ެބައްލަވައި ެޙުކުމްކޮށްފައިވާ ެއެ ެމައްސަލަެ
މައުޟޫޢީގޮތުން ެއަލުން ެބަލައި ެފައިޞަލާކުރަނިވި ެޙުކުމަކުން ެއިންޞާފު ެޤާއިމުކުރުމަކީ ެހައިކޯޓުންެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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އިސްތިއުނާފީ ެއުޞޫލުން ެމައްސަލަބަލާ ެނިންމުމުގައި ެޝަރުޢީ ެގޮތުންނާއި ެޤާނޫނީ ެގޮތުން ެހައިކޯޓަށްެ
ލިބިގެންވާ ެބާރެއްކަމާއި ެއަދިެއެއީ ެއެެކޯޓުގެ ެޤާނޫނީެމަސްއޫލިއްޔަތެއްކަން ެސާފުކޮށް ެއެނގެންެއޮތްއިރުެ،
އަދި ެވަޒީފާއާބެހޭ ެޓްރައިބިއުނަލްގެ ެނަންބަރު ެެ 89/VTR/2011މައްސަލައަކީެ ،އެ ެމައްސަލައިގައިެ
ކަންހިނގާފައިވާގޮތް ެއަލުން ެބެލުމަށްޓަކައި ެޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކޯޓުތަކުގެެ
ޤާނޫނު) ެގެ ެެ 46ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ށ) ެގެ ެދަށުން ެއެ ެޓްރައިބިއުނަލްއަށް ެތަޙްވީލްކުރުމުގެ ެއެއްވެސްެ
އަސާސެއްނެތްެމައްސަލައެއްކަންެއެނގެންެއޮތްއިރުވެސްެ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓުންެ،އެެކޯޓުގެެނަންބަރުެ
ެ 2012/HC-A/184ގެ ެޤަޟިއްޔާ ެނިންމަވާފައިވަނީ ެފައިޞަލާކުރަނިވި ެޙުކުމެއް ެކުރެއްވުމަކާ ެނުލައިެ
ކަމަށްވުމާއެކުެ ،ހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2012/HC-A/184ޤަޟިއްޔާގެ ެމައްސަލައަކީެ ،ހައިކޯޓުގެެ
މައްސަލަތައް ެބެލުމުގެ ެއިޖުރާއާތުގެ ެތެރެއިން ެއެ ެޤަޟިއްޔާގެ ެދަށުން ެއިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ ެފަރާތުގެެ
އިސްތިއުނާފީ ެނުކުތާތަކުގެ ެޙުދޫދުގެ ެތެރެއިން ެފައިޞަލާކުރަނިވި ެނިންމުމެއް ެއެ ެކޯޓުން ެނިންމަންޖެހޭެ
މައްސަލައެއްކަންެޤާނޫނުެނަންބަރުެ(ެ 22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެެކޯޓުތަކުގެެޤާނޫނު)ެގެެެ 18ވަނަެމާއްދާގެެ
(ށ) ެއަށް ެރިޢާޔަތްކޮށް ެބެލުމުން ެއެނގެންއޮތުމުން ެމި ެމައްސަލައަކީެ ،މި ެމައްސަލައިގައި ެހުށަހެޅިފައިވާެ
ވާޤިއާތަކާއިެމައްސަލައާގުޅޭެއެންމެހައިކަންކަމާއިެއަދިެޤާނޫނީެނުކުތާތައްެދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓުންެއަލުންެ
ބަލައި ެވަޒަންކޮށް ެމައްސަލައިގެ ެމައުޟޫޢުގެ ެމައްޗަށް ެފައިޞަލާކުރަނިވި ެޙުކުމެއް ެކުރަންޖެހޭގޮތަށް ެއޮތްެ
މައްސަލައެއްކަންެސާފުކޮށްެއެނގެންެއޮންނައޮތުމެވެެ ެެެެެެެެ.

މް ެ
ޙުކު ެ
އިސްވެދިޔަ ެސަބަބުތަކާއި ެފާހަގަކުރެވުނު ެނުކުތާތަކުގައި ެބަޔާންކުރެވިދިޔަ ެޝަރުޢީ ެއަދިެ
ޤާނޫނީ ެއުޞޫލުތަކުގެ ެމައްޗަށް ެރިޢާޔަތްކޮށް ެބެލުމުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރުެެެެ
އަދިެ
ެ ެ 2012/HC-A/184ޤަޟިއްޔާގައި ެކުރައްވާފައިވާ ެޙުކުމަކީ ެއިސްވެ ެބަޔާންކުރެވިދިޔަ ެޝަރުޢީ ެ ެ
ޤާނޫނީ ެއުޞޫލުތަކާ ެއެއްގޮތަށް ެކުރައްވާފައިވާ ެޙުކުމެއް ެނޫންކަން ެއެނގެން ެއޮންނާތީ ެއިސްވެ ެމިެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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އިޝާރާތްކުރެވުނު ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2012/HC-A/184ޤަޟިއްޔާގައި ެކުރައްވާފައިވާ ެޙުކުމްެ
އި ެ
ބާޠިލްކަމަށާ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓުގެެނަންބަރުެެ2012/HC-A/184ޤަޟިއްޔާއަކީ ،ޤާނޫނުެނަންބަރުެ
(ެ 22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫނު) ެގެ ެެ 18ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ށ) ެގެ ެދަށުން ެހައިކޯޓަށް ެއެެ
ޤަޟިއްޔާގެެމައްސަލަެއަލުންެފޮނުވައިެ،ހައިކޯޓުގެެމައްސަލަެބެލުމުގެެއިޖުރާއާތުގެެތެރެއިންެއެެކޯޓުންެއެެ
ނިވި ެޙުކުމެއް ެކުރަންޖެހޭގޮތަށް ެއޮތް ެމައްސަލައަކަށްެ
ޤަޟިއްޔާގެ ެމައްސަލަ ެއަލުން ެބަލައި ެފައިޞަލާކުރަ ެ
ވުމާއެކުެދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓުގެެނަންބަރުެެ 2012/HC-A/184ޤަޟިއްޔާގެެމައްސަލަެ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ހައިކޯޓުން ެއަލުން ެބަލައިެ ،ފައިޞަލާކުރަނިވި ެނިންމުމަކުން ެއެ ެކޯޓުން ެއެ ެމައްސަލަ ެނިންމުމަށްޓަކައިެ،
ޤާނޫނުެނަންބަރުެ(ެ 22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެެކޯޓުތަކުގެެޤާނޫނު)ެގެެެ 18ވަނަެމާއްދާގެެ(ށ)ެގެެދަށުންެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓަށްެއެެމައްސަލަެތަޙްވީލުކުރުމަށްެދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުގެެމިެމައްސަލަެބެލިެ
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