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ެ

ޞާ ެ
ެޝަރީޢަތްެނިމުނުގޮތުގެެޚުލާ ެ

 ޤަޟިއްޔާެނަންބަރުެ2013/SC-A/36ެ:
 ދަޢުވާކުރާެފަރާތްެ.1ެެ:ޢަބްދުﷲެއާނިޝްެ،ރޭޝަންެެ/ސެ.މަރަދޫ،
ދުﷲެފާއިޒްެ،އިރުޝާދުެެ/ށެ.މާއުނގޫދޫ،
ެ.2ޢަބް ެ
ެ.3މުޙައްމަދުެޞާދިޤުެ،ބްލޫރެސްޓްެެ/ހއެ.ދިއްދޫެ،
ެ.4ޙުސައިންެނަޝީދުެ،ރޯޝަނީއާގެެެ/ހދެ.މަކުނުދޫެ،
ެ.5މުޙައްމަދުެރާފިއުެއަޙްމަދުެ،ހަނީވިލާެެ/ސެ.ހިތަދޫ،
ެ.6ބުންޔާމީންެޙަސަންެ،ޖަނަވަރީގެެެ/އދެ.މަހިބަދޫެ،
ެ.7މަބްރޫކްެއަޙްމަދުެ،ދަނބުސުތުލިގެެެ/އދެ.މަހިބަދޫ،
ެ.8އިބްރާހިމްެމުޖުތަބާެ،އެވަރގްރީންެެ/ބެ.ތުޅާދޫެ،
ެ.9އިބްރާހިމްެމުޙައްމަދުެ،މަލާޒުެެ/ހދެ.ކުޅުދުއްފުށިެ،
ރީ
ެ.10މުޙައްމަދުެރަޝީދުެ،ހަޒާރުމާގެެެ/ރެ.މަޑުއްވަ ެ
 ދަޢުވާެލިބޭެފަރާތްެ:ކްރައުންެކޮމްޕެނީެޕްރައިވްޓްެލިމިޓެޑް
ން
 މައްސަލައިގެެބާވަތްެ:ވަޒީފާއިންެވަކިކުރު ެ
ން
 މައްސަލަެއައިގޮތްެ:އިސްތިއުނާފްެކުރުމުގެެހުއްދައަށްެއެދިެހުށަހަޅާެފޯމު ެ
 ހުށަހެޅުނުެތާރީޚްެ20ެ:އޮގަސްޓްެ2013
 ނިމުނުެތާރީޚްެ10ެ:ފެބްރުއަރީެެ ެ2015
 މައްސަލަެނިންމިެގަޑި15:20 :
ދުﷲ ެސަޢީދުެ ،ފަނޑިޔާރުެ
 މައްސަލަ ެބެލި ެފަނޑިޔާރުންގެ ެމަޖިލިސްެ :އުއްތަމަ ެފަ ނޑިޔާރު ެޢަބް ެ
ދުﷲެ ެ،
ޢަބްދުﷲެޢަރީފްެ،ފަނޑިޔާރުެއާދަމްެމުޙައްމަދުެޢަބް ެ
ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ޔާ
އިސްތިއުނާފުެކުރެވުނުެޤަޟިއް ެ
 ނަންބަރު2012/HC-A/183ެ:
 ނިންމެވިެކޯޓުެ:ދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓު
 ހުށަހެޅުނުެތާރީޚްެ17ެ:ޖޫންެ2012
 ނިމުނުެތާރީޚްެ12ެ:މާޗްެެ 2013
އްެެެ ެ
ނުެނުކުތާތަ ެ
ގަެކުރެވު ެ
ފާހަ ެ
ެ -1މިއީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓުގެެނަންބަރުެެ 2012/HC-A/183ޤަޟިއްޔާގެެޙުކުމްެ
ންެެެ
ޚިލާފުވާގޮތަށް ެކަމަށްބުނެ ެ ެސެ .މަރަދޫ ެެ /ރޭޝަ ެ
ބިނާވެފައިވަނީ ެ ެޝަރީޢަތާ ެ ެނުވަތަ ެ ެޤާނޫނާ ެ ެ ެ
ޢަބްދުﷲެއާނިޝްއާއިެ،ށެ.މާއުނގޫދޫ ެެ /އިރުޝާދު ެޢަބްދުﷲެފާއިޒް އާއިެ،ހއެ.ދިއްދޫެބްލޫރެސްޓްެެ/
ލާެެ
ދޫެެ/ހަނީވި ެ
ދު އާއިެ،ސެ.ހިތަ ެ
ޤު އާއިެ،ހދެ.މަކުނުދޫެެ/ރޯޝަނީއާގެެޙުސައިންެނަޝީ ެ
މުޙައްމަދުެޞާދި ެ
ން އާއިެ،އދެ.މަހިބަދޫެެ/
ދު އާއިެ،އދެ.މަހިބަދޫެެ/ޖަނަވަރީގެެބުންޔާމީންެޙަސަ ެ
މުޙައްމަދުެރާފިއުެއަޙްމަ ެ
ބާ އާއިެ ،ހދެ.
ދު އާއިެ ،ބެ .ތުޅާދޫ ެެ /އެވަރގްރީން ެއިބްރާހިމް ެމުޖުތަ ެ
ދަނބުސުތުލިގެ ެ ެމަބްރޫކު ެއަޙްމަ ެ
ދު އާއިެ،
މޑުއްވަރީެެ/ހަޒާރުމާގެެެމުޙައްމަދުެރަޝީ ެ
ދު އާއި ،ރަ ެ.
ކުޅުދުއްފުށިެެ/މަލާޒުެއިބްރާހިމްެމުޙައްމަ ެ
މިެދިހަެފަރާތުންެ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުގައިެއިލްތިމާސްކުރުމުންެބެލެވިފައިވާެޤަޟިއްޔާއެކެވެެ.މިެ
ބުނީެކްރައުންެކޮމްޕެނީެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑްއަށެވެެ ެ.
ޤަޟިއްޔާގައިެދަޢުވާލި ެ
ެ -2ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2012/HC-A/183ޤަޟިއްޔާގެ ެޝަރީޢަތްެ
ނިމުނުގޮތުގެ ެރިޕޯޓަށް ެބެލިއިރުެ ،އެ ެޤަޟިއްޔާއަކީެ ،ވަޒީފާއާބެހޭ ެޓްރައިބިއުނަލްގެ ެނަންބަރުެ
ވާކަމަށް ެބުނެ ެއެެ
ެ 93/VTR/2011މައްސަލަ ެނިމިފައިވާގޮތް ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެހަމަތަކާ ެއެއްގޮތްނު ެ
މައްސަލަެއިސްތިއުނާފްކޮށްދިނުމަށް ެއެދިެ،ކްރައުންެކޮމްޕެނީެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑްގެެފަރާތުންެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ހައިކޯޓަށްެހުށަހެޅުމުންެއެެކޯޓުންެބައްލަވާެނިންމަވާފައިވާެޤަޟިއްޔާއެއްކަންެއެނގެއެވެެ ެ.
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ެ -3ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2012/HC-A/183ޤަޟިއްޔާގެ ެދަށުންެ
އިސްތިއުނާފްކުރެވުނުެ،ވަޒީފާއާބެހޭެޓްރައިބިއުނަލްގެެނަންބަރުެެ 93/VTR/2011މައްސަލަ ެނިމުނުގޮތުގެެ
ދޫ އާއިެ ،ޢަބްދުﷲ ެފާއިޒްެ
ދުﷲ ެއާނިޝް ެރޭޝަން ެެ /ސެ .މަރަ ެ
ރިޕޯޓަށް ެބެލިއިރު ެއެ ެމައްސަލައަކީ ެޢަބް ެ
ދޫ އާއިެ،މުޙައްމަދުެޞާދިޤުެބްލޫރެސްޓްެެ/ހއެ.ދިއްދޫއާއިެ،ޙުސައިންެނަޝީދުެ
އިރުޝާދުެެ/ށެ.މާއުނގޫ ެ
ޔާމީންެ
ދޫ އާއިެ،ބުން ެ
ރޯޝަނީއާގެެެ/ހދެ.މަކުނުދޫ އާއިެ،މުޙައްމަދުެރާފިޢުެއަޙްމަދުެހަނީވިލާެެ/ސެ.ހިތަ ެ
ދޫ އާއިެ،
ދޫ އާއިެ ،މަބްރޫކް ެއަޙްމަދު ެދަނބުސުތުލިގެ ެެ /އދެ .މަހިބަ ެ
ޙަސަން ެޖަނަވަރީގެ ެެ /އދެ .މަހިބަ ެ
ށިެ
ދޫ އާއިެ ،އިބްރާހިމް ެމުޙައްމަދުެމަލާޒްެެ /ހދެ .ކުޅުދުއްފު ެ
އިބްރާހިމް ެމުޖުތަބާެއެވަރގްރީން ެެ/ބެ .ތުޅާ ެ
އާއިެ ،މުޙައްމަދު ެރަޝީދު ެހަޒާރުމާގެ ެެ /ރެ .މަޑުއްވަރި އާއި ެމި ެދިހަ ެމީހުންެ ،ކޮންރެޑް ެމޯލްޑިވްސްެ
ރަންގަލި ެއައިލެންޑްގައި ެވަޒީފާ ެއަދާކުރަމުންދަނިކޮށްެ ،އ ިމ ުހނގެ ެމަޤާމް ެރިޑަންޑަންޓް ެވިކަމަށްބުނެ ެެ04
ޒީފާއިން ެވަކިކުރުމާގުޅިގެންެ ،އެމީހުން ެވަޒީފާއިން ެވަކިކޮށްފައިވަނީެ ،ވަޒީފާއާބެހޭެ
ޖޫން ެެ 2011ގައި ެވަ ެ
ކުން ެވަޒީފާއާބެހޭެ
ޤާނޫނާ ެޚިލާފަށްކަމަށް ެއެފަރާތްތަކުން ެދެކޭތީެ ،އެ ެމައްސަލަ ެބަލައިދިނުމަށްއެދި ެއެފަރާތްތަ ެ
ޓްރައިބިއުނަލްއަށްެހުށަހެޅުމުންެއެެޓްރައިބިއުނަލްއިންެބައްލަވައިެނިންމަވާފައިވާެމައްސަލައެއްކަމާއިެ ެ
ބުނެވިދިޔަ ެވަޒީފާއާބެހޭ ެޓްރައިބިއުނަލްގެ ެނަންބަރު ެެ 93/VTR/2011މައްސަލަެ ،އެެ
ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ެހުށަހެޅި ެއިސްވެ ެބަޔާންކުރެވިދިޔަ ެފަރާތްތަކުން ެއެ ެމައްސަލައިގައި ެއެދިފައިވަނީެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެވަޒީފާއާބެހޭ ެއެންމެހާ ެކަންތައްތައް ެއެ ެޤާނޫނަކާ ެއެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން ެކުރުމަށް ެލާޒިމުކުރާެ
ވާެ
ޤާނޫނުގައި ެއެއްވެސް ެމުވައްޒަފަކު ެއަދާކުރަމުންދާ ެވަޒީފާއަކުން ެއެ ެމުވައްޒަފަކު ެވަކިކުރެވޭނީ ެއެކަށީގެން ެ
ށް ެޞަރީޙަކޮށް ެބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ެއެއްވެސް ެސަބަބެއްނެތި ެހަމައެކަނި ެކުންފުނީގެެ
ޝަރުތަކާ ެލައިގެންކަމަ ެ
ވިޔަފާރި ެދަށްވާނެކަމަށް ެލަފާކުރެވޭތީ ެނުވަތަ ެކުންފުނީގެ ެފެންވަރު ެރަނގަޅުކުރުމަށް ެއޮޕަރޭޓްކުރަމުންދާެ
ފާެ
ގެސްޓް ެރޫމްތަކެއް ެބަންދުކުރުމަކުން ،ޒިންމާދާރުކަމާއެކުެ ،ކަމަށްކަމޭހިތާެ ،އެތައް ެއަހަރަކު ެވަޒީ ެ
ތިެ،
އަދާކުރަމުންދިޔަ ެމުވައްޒަފުންތަކެއްެ ،އެއްވެސް ެއުޞޫލެއްނެތިެ ،އެއްވެސް ެހަމައެއް ެއިންސާފެއްނެ ެ
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ވަޒީފާއިން ެވަކިކުރުމަކީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެރޫޙާއި ެޤާނޫނު ެނަންބަރުެ
(ެ 02/2008ވަޒީފާއާބެހޭ ެޤާނޫނު) ެގެ ެެ 21ވަނަ ެމާއްދާއާވެސް ެކަނޑައެޅިގެން ެޚިލާފަށް ެކޮށްފައިވާެ
ގެެ
ކަމެއްކަމަށާއިެއަދިެހަމަެއެއާއެކުެވަޒީފާއިންެވަކިކުރިެމުވައްޒަފުންެވަކިކޮށްފައިވަނީެވަޒީފާއާއިބެހޭެޤާނޫނު ެ
ގެ ެެ 29ވަނަެމާއްދާގެެ(ރ)ެގެެދަށުންެ ،ވަޒީފާއިންެ
ެ 23ވަނަެމާއްދާއާެޚިލާފަށްކަމުންެވަޒީފާއާބެހޭެޤާނޫނު ެ
ވަކިކުރި ެމުވައްޒަފުންނަށް ެބަދަލުގެ ެގޮތުގައި ެ(ެ 1އެކެއް) ެމަސް ެދުވަހުގެ ެމުސާރައާއިެ ،އަދި ެވަކިކުރިެ
މުވައްޒަފުން ެވަކިކޮށްފައިވަނީެއެކަށީގެންވާެސަބަބަކާ ެލައިގެންނޫންކަމުންެވަޒީފާއިންެވަކިކުރިެމުވައްޒަފުންެ،
ކޮންރެޑް ެމޯލްޑިވްސް ެގައި ެއަދާކުރަމުންއައި ެވަޒީފާެ ،ވަޒީފާއާބެހޭ ެޤާނޫނުގެ ެެ 29ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގެެ
(ެ )1ގެ ެދަށުން ެއަލުން ެއަނބުރާ ެހޯއްދަވައިދެއްވުމަށާއިެ ،އަދި ެވަޒީފާއިން ެވަކިކޮށްފައިވަނީ ެޤާނޫނާެ
ޚިލާފަށްކަމުން ެވަޒީފާއިން ެވަކިކުރުމުގެ ެސަބަބުން ެލިބުނު ެއެންމެހައި ެގެއްލުމުގެ ެބަދަލާއިެ ،އަދި ެވަކިކުރިެ
މުވައްޒަފުންގެ ެމުސާރައާއި ެއެންމެހައި ެޢިނާޔަތްތައް ެއަލުން ެއަނބުރާ ެދެއްވުމަށް ެކްރައުން ެކޮމްޕެނީެ
ޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑްގެ ެފަރާތުން ެހިންގާ ެކޮންރެޑް ެމޯލްޑިވްސް ެރަންގަލި ެމެނޭޖްމަންޓަށް ެއަންގާެ
އި ެ
އަމުރުކޮށްދިނުމަށްެކަމާ ެ
އަދި ެއެ ެޓްރައިބިއުނަލްއިން ެއެ ެމައްސަލަ ެނިންމަވާފައިވަނީ ެވަޒީފާއާބެހޭ ެޤާނޫނާއިެ ،އެެ
ޤާނޫނުގެެދަށުންެއެކުލަވާލާފައިވާެއެއްވެސްެޤަވާޢިދެއްގައިވެސްެ"ރިޑަންޑަންސީ"ެގެެޙާލަތުެމެދުވެރިވުމަކީެ
މަވެސްެ،
މުވައްޒަފަކު ެވަޒީފާއިން ެވަކިކުރުމަށް ެއެކަށީގެންވާ ެސަބަބެއްކަމަށް ެބަޔާންކޮށްފައިނެތް ެނަ ެ
ދޭފަރާތާ ެދެމެދު ެއޮންނަ ެވަޒީފާގެ ެގުޅުމަކީ ެވަޒީފާ ެދޭފަރާތެއްގެ ެޙާލަތަށާއިެ،
މުވައްޒަފަކާއި ެވަޒީފާ ެ ެ
ބޭނުންތަކަށް ެބިނާވެ ެވުޖޫދަށް ެއަންނަ ެގުޅުމެއްކަމުން ެވަޒީފާ ެދޭފަރާތެއްގެ ެޙާލަތަށް ެއަންނަ ެބަދަލުތަކެއްގެެ
ގެންވާެ
ސަބަބުން ެމުވައްޒަފަކު ެއަދާކުރަމުންދިޔަ ެވަޒީފާއެއް ެނެތިދާފަދަ ެޙާލަތެއް ެމެދުވެރިވުމަކީ ެއެކަށީ ެ
ކަމެއްކަމަށް ެބުރަވެވޭތީެ ،އެފަދަ ެޙާލަތެއް ެމެދުވެރިވެގެން ެއިންސާފުވެރިގޮތަކަށް ެމުވައްޒަފަކު ެވަޒީފާއިންެ
ވަކިކޮށްފިނަމަެއެެނިންމުމަކީެވަޒީފާއާބެހޭެޤާނޫނާެއެއްގޮތަށްެއެކަށީގެންވާެސަބަބެއްެއޮވެގެންެމުވައްޒަފަކުެ
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ވަޒީފާއިން ެވަކިކޮށްފައި ެއޮތްއޮތުމެއްކަމަށް ެދެކޭހިނދުެ ،މި ެމައްސަލައިގައި ެހިމެނޭ ެފަރާތްތައް ެވަޒީފާއިންެ
ވަކިކޮށްފައިވަނީެ،އެފަރާތްތައްެވަޒީފާެއަދާކުރަމުންެއައިސްފައިވާެކޮންރެޑްެމޯލްޑިވްސްެރަންގަލިެއައިލެންޑްެ
ހިންގުމަށް ެބޭނުންވާ ެމުވައްޒަފުންގެ ެޢަދަދު ެކުރިއަށްވުރެ ެމަދުކޮށް ެރިޑަންޑަންސީ ެއިޢުލާނުކުރުމާެ
ޅިގެންކަމަށް ެމައްސަލަ ެރައްދުވި ެފަރާތުން ެބުނާއިރުެ ،މައްސަލަ ެހުށަހެޅި ެފަރާތްތައް ެވަޒީފާއިން ެވަކިކުރިެ
ގު ެ
މަރުޙަލާގައި ެމުވައްޒަފުން ެމަދުކުރަންޖެހޭތޯ ެވަޒަންކޮށް ެމައްސަލަ ެރައްދުވި ެކުންފުނިން ެބަލާފައިވާ ެގޮތެއްެ
އެނގެންނެތުމާއިެ،ރިޑަންޑަންސީެއިޢުލާނުކުރިމަކަށްެބުނާއިރުެއެެޙާލަތުގައިެމުވައްޒަފުންނާމެދުެޢަމަލުކުރާނެެ
ގޮތްތަކެއްެކަނޑައަޅާފައިވާކަންެއެނގެންނެތުމާއިެ،މައްސަލަެހުށަހެޅިެފަރާތްތައްެ"ޑިއު ެޕްރޮސެސް"ެއެއްގެެ
ތެރެއިން ެއިންސާފުވެރިގޮތަކަށް ެވަޒީފާއިން ެވަކިކޮށްފައިވާކަން ެއެނގެން ެނެތުމުންެ ،މައްސަލަ ެހުށަހެޅިެ
ފަރާތްތައް ެވަޒީފާއިން ެވަކިކުރި ެސަބަބުކަމަށް ެމައްސަލަ ެރައްދުވި ެފަރާތުން ެހުށަހެޅި ެކަންކަންެ
ސާބިތުކޮށްދެވިފައިވާކަމަށް ެބުރަވެވެންނެތަތީެ ،ވަޒީފާއާބެހޭ ެޤާނޫނުގެ ެެ 27ވަނަ ެމާއްދާއަށްެ
ޤާނޫނާެ
ރިޢާޔަތްކުރައްވައިެ ،މައްސަލަ ެހުށަހެޅި ެފަރާތްތައް ެވަޒީފާއިން ެވަކިކޮށްފައިވަނީ ެވަޒީފާއާބެހޭ ެ ެ
ޚިލާފަށްކަމަށް ެމައްސަލަ ެބެލި ެމަޖިލީހުގެ ެއިއްތިފާޤުން ެކަނޑައަޅުއްވައިެ ،ވަޒީފާއާބެހޭ ެޤާނޫނުގެ ެެ 29ވަނަެ
މާއްދާގެ ެ(ހ) ެގެ ެ(ެ )1ވަނަ ެނަންބަރަށް ެރިޢާޔަތްކުރައްވައިެ ،އެ ެފަރާތްތައް ެކުރިން ެއަދާކުރަމުންދިޔަެ
ވަޒީފާގައި ެއަލުން ެބޭތިއްބުމަށާއިެ ،އެ ެފަރާތްތަކަކީ ެއެއްވެސް ެޙާލެއްގައި ެވަޒީފާއިން ެވަކިވެފައިވާެ
ފަރާތްތަކެއްކަމުގައި ެނުބެލުމަށާއިެ ،އެ ެފަރާތްތައް ެވަޒީފާއިން ެވަކިކުރިކަމަށް ެބުނާ ެތާރީޚުން ެފެށިގެން ެމިެ
މައްސަލަެނިމުނުެދުވަހާެހަމައަށްެ،މުސާރައާއިެއިނާޔަތުގެެގޮތުގައިެއެެފަރާތްތަކަށްެލިބެންޖެހޭެފައިސާގެެ
ތެރެއިންެވަޒީފާއިން ެވަކިކުރިއިރުެދީފައިވާެފައިސާެއުނިކުރުމަށްފަހުެބާކީދޭންޖެހޭެމިންވަރުެ 2012ެ،ވަނަެ
އަހަރުގެެފެބްރުއަރީެމަހުގެެެ 19ވަނަެދުވަހުންެފެށިގެންެެ 10ދުވަހުގެެތެރޭގައިެއެކީެއެއްފަހަރާެމައްސަލަެ
ހުށަހެޅި ެފަރާތްތަކަށް ެދީ ެޚަލާސްކުރުމަށްފަހުެ ،އެކަން ެ(ެ 3ތިނެއް) ެދުވަހުގެ ެތެރޭގައި ެވަޒީފާއާބެހޭެ
ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ެލިޔުމުން ެއެންގުމަށްެ ،ކްރައުން ެކޮމްޕެނީ ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑްއަށް ެއަންގައިެ
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އަމުރުކުރައްވާފަކަމާއި ެމި ެކަންކަން ެއިސްވެ ެއިޝާރާތްކުރެވުނު ެވަޒީފާއާބެހޭ ެޓްރައިބިއުނަލްގެ ެނަންބަރުެ
ެ93/VTR/2011މައްސަލަެނިމުނުގޮތުގެެރިޕޯޓުންެއެނގެއެވެެ ެ.
ެ -4ދިވެހިރާއްޖޭހެ ެހައިކޯޓުންެ ،ވަޒީފާއާބެހޭ ެޓްރައިބިއުލްގެ ެނަންބަރު ެެ93/VTR/2011
މައްސަލަ ެއިސްތިއުނާފްކޮށް ެބެއްލެވި ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2012/HC-A/183ޤަޟިއްޔާެ
ނިންމަވާފައިވަނީ ެވަޒީފާއާބެހޭ ެޓްރައިބިއުނަލްގެ ެނަންބަރު ެެ 93/VTR/2011މައްސަލައިގައި ެއެެ
ޝްެ
ޓްރައިބިއުނަލްއިން ެނިންމާފައިވާ ެނިންމުން ެބާޠިލްކުރައްވައިެ ،ސެ .މަރަދޫ ެެ /ރޭޝަން ެޢަބްދުﷲ ެއާނި ެ
ޤުެ
އާއިެ،ށެ.މާއުނގޫދޫެެ/އިރުޝާދުެޢަބްދުﷲެފާއިޒްެއާއިެ،ހއެ.ދިއްދޫެެ/ބްލޫރެސްޓްެމުޙައްމަދުެޞާދި ެ
ހނީވިލާ ެމުޙައްމަދުެރާފިޢުެ
ޝީދު ެއާއި ،ސެ.ހިތަދޫެަ ެ/
އާއިެ،ހދެ.މަކުނުދޫެެ/ރޯޝަނީއާގެެޙުސައިންެނަ ެ
ން ެއާއިެ ،ހަމަ ެއެ ެރަށު ެދަނބުސުތުލިގެެ
އަޙްމަދު ެއާއިެ ،އދެ .މަހިބަދޫ ެެ /ޖަނަވަރީގެ ެބުންޔާމީން ެޙަސަ ެ
މަބްރޫކުެއަޙްމަދު ެއާއިެ،ބެ.ތުޅާދޫެެ/އެވަރގްރީންެއިބްރާހިމްެމުޖުތަބާ ެއާއިެ،ހދެ.ކުޅުދުއްފުށީެެ/މަލާޒުެެ
ދު ެއާއިެ ،ރެ .މަޑުއްވަރީ ެެ /ހަޒާރުމާގެ ެމުޙައްމަދު ެރަޝީދުެ ،ކޮންރެޑް ެމޯލްޑިވްސްެ
އިބްރާހިމް ެމުޙައްމަ ެ
ރަންގަލި ެއައިލެންޑްގައި ެއަދާކުރަމުން ެގެންދިޔަ ެވަޒީފާއިންެ 4ެ ،ޖޫން ެެ 2011ގައި ެވަކިކޮށްފައިވަނީެ،
ދޭފަރާތުންެ
ރިޑަންޑަންސީގެ ެޙާލަތުެމެދުވެރިވެގެންެވަޒީފާއިންެވަކިކުރާ ެމުވައްޒަފުން ެވަކިކުރުމުގައި ެވަޒީފާ ެ ެ
ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ ެއިޖްރާއީ ެއަދުލުވެރިކަން ެފުރިހަމައަށް ެޤާއިމުނުކޮށްކަމަށްވުމާއެކުެ ،ކްރައުން ެކޮމްޕެނީެ
ޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑްގެ ެކިބައިން ެއިސްވެބުނެވުނު ެއިސްތިއުނާފް ެރައްދުވާ ެފަރާތްތަކަށް ެނަގައިދޭންޖެހޭ ެމާލީެ
ބަދަލުގެ ެމިންވަރުެ ،އެފަދަ ެމައްސަލަތަކުގައި ެނަގައިދެވޭ ެމާލީ ެބަދަލުގެ ެމިންވަރު ެކަނޑައެޅުމާ ެބެހޭގޮތުންެ
ހައިކޯޓުގެެއެެޤަޟިއްޔާގައިެބަޔާންކޮށްފައިވާެޤާނޫނީެއުޞޫލުތަކާެއެއްގޮތްވާެގޮތުގެމަތިންެކަނޑައެޅުމަށާއިެ،
ރިޑަންޑަންސީގެ ެޙާލަތުގައި ެވަކިކުރާ ެމުވައްޒަފުންނަށް ެޤާނޫނީ ެގޮތުން ެލިބިދޭންޖެހޭ ެއެހެނިހެން ެމާލީެ
ށްެ
އިނާޔަތްތައް ެކްރައުން ެކޮމްޕެނީ ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑްގެ ެކިބައިން ެއިސްތިއުނާފް ެރައްދުވާ ެފަރާތްތަކަ ެ
ށްެ
ށް ެލިބިދީފައިނުވާނަމަެއެެއިނާޔަތެއްެއެފަރާތްތަކަ ެ
ލިބިފައިވޭތޯެބަލާެ،އޭގެތެރެއިންެއިނާޔަތެއްެއެފަރާތްތަކަ ެ
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ވިެ
ލިބިދިނުމުގެގޮތުންެ ،އެ ެމައްސަލަ ެވަޒީފާއާބެހޭ ެޓްރައިބިއުނަލްއިން ެއަލުންބަލައި ެފައިޞަލާކުރަނި ެ
ނިންމުމެއް ެނިންމުމަށްެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫނުގެ ެެ 46ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ށ) ެގެ ެދަށުންެ،
ވަޒީފާއާބެހޭ ެޓްރައިބިއުނަލްއަށް ެތަޙްވީލުކުރުމަށް ެކަނޑައަޅުއްވައި ެޙުކުމްކުރައްވާފަކަން ެއިސްވެެ
އްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2012/HC-A/183ޤަޟިއްޔާގައި ެއެ ެކޯޓުންެ
އިޝާރާތްކުރެވުނު ެދިވެހިރާ ެ
ކުރައްވާފައިވާެޙުކުމުގެެޢިބާރާތަށްެބެލުމުންެއެނގެއެވެެ ެ.
ެ -5ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2012/HC-A/183ޤަޟިއްޔާގައި ެއެކޯޓުންެ
ކުރައްވާފައިވާެޙުކުމްެބިނާވެގެންވަނީެޝަރީޢަތާެނުވަތަެޤާނޫނާެޚިލާފުވާެގޮތަށްެކަމަށްބުނެެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ސުޕްރީމްެކޯޓުގެެމި ެޤަޟިއްޔާގެ ެދަށުންެއިލްތިމާސްކުރި ެފަރާތްތަކުންެ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުގައިެ
މި ެމައްސަލަ ެއިލްތިމާސްކުރާ ެމައިގަ ނޑު ެއަސާސަކީ ެވަޒީފާއާބެހޭ ެޓްރައިބިއުނަލްގެ ެނަންބަރުެ
ެ 93/VTR/2011މައްސަލަ ެބައްލަވައިެ ،އެ ެޓްރައިބިއުނަލުން ެނިންމަވާފައިވާގޮތަށް ެއެ ެމައްސަލަެ
ނިންމަވާފައިވަނީ ެމި ެމައްސަލައިގައި ެރިޑަންޑަންސީ ެއޮތްކަން ެމައްސަލަ ެރައްދުވާ ެކްރައުން ެކޮމްޕެނީެ
ސާބިތުކޮށްދެވިފައި ެނުވާކަމަށް ެބައްލަވައިގެން ެކަމަށްވާއިރުވެސް ެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑަށް ެ ެ
ޔއިން ެމައްސަލަ ެބައްލަވައި ެއެ ެކޯޓުން ެޙުކުމްެ
ހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2012/HC-A/183ޤަޟިއް ާ
ކަމަށްެ
ކުރައްވާފައިވަނީ ެރިޑަންޑަންސީގެ ެޙާލަތު ެކްރައުން ެކޮމްޕެނީ ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑަށް ެކުރިމަތިވެފައިވާ ެ
ވަޒީފާއާބެހޭެޓްރައިބިއުނަލްގެ ެނަންބަރު ެެ 93/VTR/2011މައްސަލަ ެނިންމެވިއިރު ެއެ ެޓްރައިބިއުނަލްއިންެ
ކަނޑައަޅާފައިވާކަމަށާއި ެއަދި ެއެ ެކަނޑައެޅުން ެހައިކޯޓުގެ ެއިސްތިއުނާފީ ެދަޢުވާ ެރައްދުވި ެފަރާތްތަކުން ެއެެ
ކޯޓުގައި ެއިސްތިއުނާފްކޮށްފައި ެނުވާކަމަށް ެބައްލަވައިގެން ެކަމަށާއި ެއެހެންކަމުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުންެ
މައްސަލަެނިންމެވުމުގައިެ،މައްސަލައިގެެވަޤާއިޢުތައްެތަޠްބީޤުކުރުމުގައިެއޮޅުންއަރާފައިވާކަމަށްެމިެމައްސަލަެ
ސުޕްރީމް ެކޯޓުގައި ެއިލްތިމާސްކުރި ެފަރާތްތަކުން ެޤަބޫލުކުރާތީ ެއެ ެއަސާސުގެ ެމައްޗަށްކަމާއި ެއަދިެ
ކުންެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެމި ެޤަޟިއްޔާގެ ެދަށުން ެއެދިފައިވަނީ ެމުވައްޒަފުންެ
އެފަރާތްތަ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ރިޑަންޑަންޓްެކުރަންޖެހޭފަދަެޙާލަތެއްެމެދުވެރިވެފައިވާކަމާއިެއަދިެރިޑަންޑަންޓްެކުރަންޖެހޭެމުވައްޒަފުންނަކީެ
ކޮބައިކަމާއި ެމި ެދެކަން ެކްރައުން ެކޮމްޕެނީ ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑަށް ެސާބިތު ެކޮށްދެވިފައި ެނުވާކަމަށްެ
ކަނޑައަޅުއްވައިެ ،ވަޒީފާއާބެހޭ ެޓްރައިބިއުނަލްގެ ެނަންބަރު ެެ 93/VTR/2011މައްސަލައިގައިެ
ނިންމަވާފައިވާ ެނިންމެވުމަކީ ެޞައްޙަ ެނިންމެވުމެއްކަމަށް ެކަނޑައަޅުއްވައި ެދެއްވުމަށްކަމާއި ެމިކަންކަން ެމިެ
ރާތްތަކުން ެޝަރީޢަތުގައި ެދައްކާފައިވާ ެވާހަކަތަކަށާއި ެއަދިެ
މައްސަލަ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގައި ެއިލްތިމާސްކުރި ެފަ ެ
އެ ެފަރާތްތަކުން ެމި ެމައްސަލަ ެއިލްތިމާސްކޮށްދިނުމުގެ ެހުއްދައަށްއެދި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓަށްެ
ހުށަހަޅާފއިވާެފޯމްގައިެދައްކާފައިވާެވާހަކަތަކަށްެބެލުމުންެއެނގެންެއޮވެއެވެެ .
ެ -6ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2012/HC-A/183ޤަޟިއްޔާގައި ެއެކޯޓުންެ
ކުރައްވާފައިވާ ެޙުކުމް ެބިނާވެފައިވަނީ ެޝަރީޢަތާ ެނުވަތަ ެޤާނޫނާ ެޚިލާފުވާގޮތަށްކަމަށްބުނެ ެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެމި ެޤަޟިއްޔާގެ ެދަށުން ެއިލްތިމާސް ެކޮށްފައިވާ ެފަރާތްތަކުން ެހުށަހަޅާފައިވާ ެނުކުތާގެެ
މައްޗަށާއިެ ،މި ެމައްސަލައާ ެގުޅިގެން ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހުގައި ެދެ ެފަރާތުން ެދައްކާފައިވާ ެވާހަކަތަކުގެެ
މައްޗަށާއިެ ،މިެމައްސަލައާެގުޅިގެންެޝަރީޢަތުގެެމަޖިލީހަށްެހުށަހެޅިފައިވާެމިެމައްސަލައާެގުޅޭެއެންމެހައިެ
ލިޔެކިއުންތަކަށާއިެ ،މިެމައްސަލަެމިެކޯޓުގައިެއިލްތިމާސްކުރިެފަރާތްތަކުން ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުގެެ
މިެޤަޟިއްޔާގެެދަށުންެއިލްތިމާސްކޮށްފައިވާެދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓުގެެއިސްވެެއިޝާރާތްކުރެވުނުެއެެކޯޓުގެެ
ނަންބަރުެެ 2012/HC-A/183ޤަޟިއްޔާގެެޝަރީޢަތްެނިމުނުގޮތުގެެރިޕޯޓުގެެމައްޗަށާއިެ ،އަދިެހައިކޯޓުގެެ
މި ެބުނެވުނު ެޤަޟިއްޔާގެ ެދަށުން ެއިސްތިއުނާފްކުރެވުނު ެވަޒީފާއާބެހޭ ެޓްރައިބިއުނަލްގެ ެނަންބަރުެ
ެ 93/VTR/2011މައްސަލަެނިމުނުގޮތުގެެރިޕޯޓުގެެމައްޗަށްެޝަރުޢީ ،އަދިެޤާނޫނީެނަޒަރަކުންެބެލިއިރުެ،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުން ެމި ެމައްސަލަ ެބެލި ެފަނޑިޔާރުންގެ ެމަޖިލީހަށް ެއަންނަނިވި ެކަންތައްތައްެ
ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެެެ.
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ވާެ
ެ(ހ) ެފުރަތަމަކަމަކީެ ،އިންޞާފުން ެޝަރީޢަތްކުރުމަކީެ ،ކޮންމެ ެމީހަކަށްމެ ެލިބިގެން ެ
އަސާސީ ެޙައްޤެއްކަންެދިވެހިރާއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީގެެ،އަސާސީެޙައްޤުތަކާއިެމިނިވަންކަންެ
ންެ
ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާެއެެޤާނޫނުއަސާސީގެެދެވަނަެބާބުގައިެހިމެނޭެއެެޤާނޫނުއަސާސީގެެެ42ވަނަެމާއްދާއި ެ
މަށް ެއެދި ެކޯޓަކަށް ެކަމާބެހޭ ެފަރާތަކުން ެމައްސަލައެއްެ
ފު ެލިބިދިނި ެ
ސާފުކޮށް ެއެނގެންއޮތުމުންެ ،އިންޞާ ެ
އެެ
ލަ ެބަލައިގަތުމާބެހޭގޮތުން ެޤާނޫނީގޮތުން ެކަނޑައެޅިފައިވާ ެއިޖުރާއާތުތައްެ ެ ،
ހުށަހެޅުމުންެ ،މައްސަ ެ
މައްސަލައެއް ެބެލުމަށް ެހުރަސްނުއަޅާހާ ެހިނދަކު ެއެ ެމައްސަލައިގެ ެމައުޟޫޢުގައި ެހިމެނޭ ެކަންކަމަށް ެއެެ
ންވާނެކަންެއެނގެންެއޮންނައޮތުމެވެެ ެ.
ކޯޓުންެފައިޞަލާކުރަ ެ
ެ(ށ) ެދެވަނަކަމަކީެ ،ދުނިޔޭގެ ެކުރިއަރާފައިވާ ެތަފާތު ެޖުރިސްޑިކްޝަންތަކާއި ެއަދިެ
ގެ ެޤަޟާއީސުލްޠާ ެ(ޢަދުލުއިންސާފު ެޤާއިމްކުރުމުގެ ެބާރު) ެއެތުރިފައިވާގޮތުގެެ
ދީމިޤްރާޠީ ެމުޖުތަމަޢުތަކު ެ
މައްޗަށްެބަލާއިރުެ،ދަށުެމަރުޙަލާގެެކޯޓުތަކުންެނިމޭެމައްސަލަތައްެއެއަށްވުރެެމަތީެމަރުޙަލާގެެކޯޓުތަކުގައިެ
ޤު ެލިބިދީފައިވާ ެމައިގަނޑު ެސަބަބަކީެ ،ފުރަތަމަ ެމަރުޙަލާގެ ެކޯޓުގެ ެޙުކުމްެ
އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ެޙައް ެ
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
މުގެެ
ށްވެފައިެ ،އަދި ެމި ެބާވަތުގެ ެކުށެއް ެނުވަތަ ެޢައިބެއް ެދަށު ެމަރުޙަލާގެެކޯޓުގެ ެޙުކުމުގައި ެއޮވެދާނެކަ ެ
ކަމަ ެ
އިޙްތިމާލު ެއޮތުމަށް ެދިމާވާ ެމައިގަނޑު ެސަބަބަކީެ ،ދަށު ެމަރުޙަލާގެ ެކޯޓުން ެބަލާ ެދަޢުވާ ެއެ ެކޯޓުން ެއެެ
ންމެހާ ެޢުންޞުރުތަކެއް ެރަނގަޅުކަމުގެެ
ބެލެވެނީ ެއެންމެ ެފުރަތަމަ ެފަހަރަށް ެކަމަށްވުމުން ެއެ ެދަޢުވާގެ ެއެ ެ
މައްޗަށް ެސާފުވެގެން ެނުދިއުމަކީ ެއެކަށީގެންވާ ެކަމެއްކަމަށްވުމުން ެނުވަތަ ެއެ ެދަޢުވާގެ ެޙުކުމް ެއައިއިރުެ،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
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މް ެރަނގަޅަށް ެސާފުވެގެން ެނުދިއުމަކީ ެއެކަށީގެންވާ ެކަމެއްކަމަށްވުމުންނާއިެ
ޞައްޙަ ެމަގުން ެޤާނޫނުގެ ެޙުކު ެ
މަރުޙަލާގެެކޯޓެއްގައިެއިސްތިއުނާފްކޮށްގެންެދެވަނަެފަހަރަށްެދަޢުވާެބަލައިެ،ދަށުެ
އަދިެމީގެެއިތުރުންެމަތީެ ެ
މަރުޙަލާގެ ެކޯޓުން ެނެރުނު ެޙުކުމަށް ެތާއީދުނުކުރުމުގެ ެއިޙްތިމާލު ެއޮންނާނެކަމަށް ެދަށު ެމަރުޙަލާގެ ެކޯޓުގައިެ
ރަނގަޅަށްެބެލުމަށްެއިތުރުެ
ދަޢުވާބަލާެޤާޟީއަށްެއެނގިފައިއޮތުމުންެއެއީެދަށުެމަރުޙަލާގެެކޯޓުންެމައްސަލަެ ެ
އަހައްމިއްޔަތެއް ެދިނުމަށް ެމަގުފަހިކުރުވާެ ،އަދި ެދަށުކޯޓުގެ ެޙުކުމް ެޞައްޙަ ެރަނގަޅު ެޙުކުމަކަށްވެގެންެ
ދިއުމަށްޓަކައިެބަލަންޖެހޭެއެންމެހައިެބެލުންތައްެބެލުމަށްެބާރުލިބިދޭނޭކަމެއްކަމަށްވުމާއިެއަދިެމީގެެއިތުރުންެ
ފުރަތަމަ ެމަރުޙަލާގެ ެކޯޓަށް ެހުށަހެޅުނު ެދަޢުވާ ެދެވަނަ ެފަހަރަށް ެބެލުމަކީ ެވާޤިއާތައް ެ(ފެކްޓްތައް)ެ
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
ދަށު ެކޯޓުގެ ެދަޢުވާގައި ެހިމެނޭ ެވާޤިޢާ ެ(ފެކްޓް) ެތަކާއި ެޤާނޫނު ެތަޠުބީޤުކޮށްފައިވާ ެގޮތާއި ެމި ެއެންމެހައިެ
ކަންތައް ެހިމެނޭގޮތުން ެއިސްތިއުނާފީ ެނުކުތާތަކުގެ ެޙުދޫދުގެ ެތެރެއިން ެއިސްތިއުނާފީ ެކޯޓަށް ެމުޅި ެދަޢުވާެ
އަލުން ެހުށަހެޅިގެން ެދިއުންކަމާއި ެމި ެގޮތުން ެދަށުކޯޓުން ެކޮށްފައިވާ ެޙުކުމްެ ،އިސްތިއުނާފީ ެކޯޓުގައިެ
އިސްތިއުނާފް ެކުރެވިގެންދިއުމާއެކުެ ،ފުރަތަމަ ެމަރުޙަލާގެ ެކޯޓަށް ެއެ ެދަޢުވާ ެހުށަހެޅިގެންދިޔަ ެވަގުތުންެ
ފެށިގެންެއެެދަޢުވާެބެލުމަށްެއެެކޯޓަށްެޤާނޫނީެގޮތުންެލިބިގެންވާެހުރިހާެބާރުތަކެއްެއިސްތިއުނާފީެކޯޓަށްެ
ގެންވާކަމާއި ެމީގެ ެތެރޭގައި ެއެ ެދަޢުވާގެ ެއެންމެހައި ެވާޤިއާތައް ެބެލުމާއިެ ،އަދިެ
އުޞޫލެއްގެ ެގޮތުން ެލިބި ެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
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ކަމެއް ެޘާބިތުކުރުމަށްޓަކައި ެއިސްތިއުނާފީ ެކޯޓަށް ެފެންނަ ެއެންމެހައި ެއިޖުރާއާތުތަކެއް ެފުރިހަމަކުރުމާއިެ
ޤިޢާތައްެ
ނޭ ެއެންމެހާ ެވާ ެ
ފާޢުތަކުގައި ެހިމެ ެ
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
މްެ
ކުރުމުގެ ެތަޞައްވުރު ެބިނާވެފައިވަނީެ ،އިސްތިއުނާފީ ެކޯޓަށްެ ،ފުރަތަމަ ެމަރުޙަލާގެ ެކޯޓުން ެކުރި ެޙުކު ެ
ން ެއެޙުކުމްެނެރުމުގެެކުރިންެ،އެކޯޓަށްެއެހުށަހެޅުނުެ
އިސްތިއުނާފްކުރެވިއްޖެނަމަެ،ފުރަތަމަެމަރުޙަލާގެެކޯޓު ެ
ގެގޮތުންެ
އިސްތިއުނާފީެކޯޓަށްެނަޤުލުވެގެންދިއުމުގެެމައްޗަށްކަމާއިެމީގެެނަތީޖާއެއް ެ
އެދަޢުވާެއެއޮތްެޙާލަތުގައިެ ެ
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
ގެންއޮތްއިރުެ،އަދި ެޤާނޫނުއަސާސީގެެެ 56ވަނަ ެމާއްދާގައިެ
ޤާނޫނީ ެއުޞޫލުތަކާއި ެހަމަތަކަށް ެބެލުމުން ެއެނ ެ
"ޖިނާއީ ެމައްސަލަތަކުގައްޔާއި ެމަދަނީ ެމައްސަލަތަކުގައި ެއިއްވާ ެޙުކުމްތަކާއި ެނެރޭ ެކޯޓު ެއަމުރުތައްެ
އިސްތިއުނާފަށްެހުށަހެޅުމުގެެޙައްޤުެމައްސަލައާެގުޅުންހުރިެކޮންމެެމީހަކަށްމެެލިބިގެންވެއެވެެ ".މިފަދައިންެ
ކޮށްފައި ެއޮންނައޮތުމަށް ެބަލާއިރު ެރައްޔިތުންގެ ެއަސާސީ ެޙައްޤެއްގެ ެގޮތުގައި ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެމިެ
ބަޔާން ެ
އި ެމިވަނީެފުރަތަމަެމަރުޙަލާގެެކޯޓުންެކުރިެޙުކުމާގުޅޭެ
މާއްދާގައިެއިސްތިއުނާފްކުރުމުގެެޙައްޤުެކަނޑައަޅާފަ ެ
ދަޢުވާގެ ެއެންމެހައި ެޢުންޞުރުތަކާއި ެވާޤިޢާތަކާއި ެހެކި ެވަޒަންކޮށްފައިވާގޮތާއި ެޤާނޫނު ެތަޠްބީޤުކޮށްފައިވާެ
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ގޮތާއި ެމި ެއެންމެހައި ެކަންތައްތައް ެހިމެނޭގޮތުން ެއިސްތިއުނާފީ ެކޯޓުން ެބަލައި ެކަށަވަރުކޮށް ެއިންޞާފުެ
ޤާއިމުކުރުމުގެ ެމަޤްޞަދުގައިކަން ެމި ެމާއްދާގެ ެނައްޞަށާއި ެއަދި ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 69ވަނަ ެމާއްދާއަށްެ
އި ެ
ކޮށްެއެނގެންއޮންނަެއޮތުމަށާ ެ
މުންެސާފު ެ
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
ދިފާޢުތަކަކީެއަސާސްކަމުގައިެބަލައިގެންކަމަށްެބަޔާންކުރުމަށްފަހުެ،ހަމަެމިެމާއްދާގެެ(ށ)ެގައިެމިެމާއްދާގެެ
(ހ)ެގައިެއެހެންެބުނެފައިެއޮތުމަކީެދަށުކޯޓުގައިެހުށަހެޅުމުގެެފުރުޞަތުެލިބިފައިނުވާެހެކިެ،އިސްތިއުނާފްގެެ
މަރުޙަލާގައި ެހުށަހެޅުމަށް ެހުރަސްއަޅާނެކަމެއް ެނޫންކަމަށް ެކަނޑައެޅި ެބަޔާންވެފައި ެއޮންނައޮތުމުގެ ެމައްޗަށްެ
ބަލާއިރުެދިވެހިރާއްޖޭގެެދުސްތޫރީެއަދިެޤާނޫނީެނިޒާމުގައިވެސްެއިސްތިއުނާފުކުރުމުގެެޙައްޤުެލިބިދީފައިވަނީެ
ވިެގޮތުގައިެ
ޟޫޢުއާެގުޅޭގޮތުންެއެކޯޓުންެފައިޞަލާކުރަނި ެ
ޓަށްެހުށަހެޅުނުެދަޢުވާގެެމައު ެ
ފުރަތަމަެމަރުޙަލާގެެކޯ ެ
ވާގޮތާއި ެޤާނޫނުެ
އެދަޢުވާގެ ެއެންމެހައި ެޢުންޞުރުތަކާއި ެވާޤިޢާތަކާއި ެހެކި ެވަޒަންކޮށްފައި ެ
ކުރި ެޙުކުމާގުޅޭ ެ ެ
ވާގޮތާއިެމިެއެންމެހައިެކަންތައްތައްެހިމެނޭގޮތުން ،އިސްތިއުނާފުކުރިެފަރާތުގެެއިސްތިއުނާފީެ
ތަޠްބީޤުކޮށްފައި ެ
ނުކުތާތަކުގެ ެޙުދޫދުގެ ެތެރެއިން ެއިސްތިއުނާފީ ެކޯޓުން ެބަލައި ެނަޒަރުކޮށް ެދަށު ެމަރުޙަލާގެ ެކޯޓަށް ެނުވަތަެ
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ވި ެޙުކުމަކުންެ،
ޓްރައިބިއުނަލްއަކަށް ެހުށަހެޅިފައިވާ ެދަޢުވާގެ ެމައުޟޫއުގައިވާ ެކަންކަމާމެދު ެފައިޞަލާކުރަނި ެ
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
ވި ެނިންމުމަކުންެއެެމައްސަލަެނިންމަވައިގެންކަންެއެެ
ކަންކަންެމައުޟޫޢީގޮތުންެބައްލަވައިެ،ފައިޞަލާކުރަނި ެ
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
ކޯޓުން ެބައްލަވައި ެޙުކުމްކޮށްފައިވާ ެއެ ެމައްސަލަެ
ދަޢުވާއާގުޅޭ ެޤާނޫނީ ެނުކުތާތައް ެހިމެނޭގޮތުން ެދަށު ެ
މައުޟޫޢީގޮތުން ެއަލުން ެބަލައި ެފައިޞަލާކުރަނިވި ެޙުކުމަކުން ެއިންޞާފު ެޤާއިމުކުރުމަކީ ެހައިކޯޓުންެ
އިސްތިއުނާފީ ެއުޞޫލުން ެމައްސަލަބަލާ ެނިންމުމުގައި ެޝަރުޢީ ެގޮތުންނާއި ެޤާނޫނީ ެގޮތުން ެހައިކޯޓަށްެ
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ދި ެއެއީ ެއެ ެކޯޓުގެ ެޤާނޫނީެމަސްއޫލިއްޔަތެއްކަން ެސާފުކޮށް ެއެނގެންެއޮތްއިރުެ،
ލިބިގެންވާ ެބާރެއްކަމާއި ެއަ ެ
އަދި ެވަޒީފާއާބެހޭ ެޓްރައިބިއުނަލްގެ ެނަންބަރު ެެ 93/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/183ގެ ެޤަޟިއްޔާ ެނިންމަވާފައިވަނީ ެފައިޞަލާކުރަނިވި ެޙުކުމެއް ެކުރެއްވުމަކާ ެނުލައިެ
ކަމަށްވުމާއެކުެ ،ހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2012/HC-A/183ޤަޟިއްޔާގެ ެމައްސަލައަކީެ ،ހައިކޯޓުގެެ
އިޖުރާއާތުގެ ެތެރެއިން ެއެ ެޤަޟިއްޔާގެ ެދަށުން ެއިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ ެފަރާތުގެެ
މައްސަލަތައް ެބެލުމުގެ ެ ެ
އިސްތިއުނާފީ ެނުކުތާތަކުގެ ެޙުދޫދުގެ ެތެރެއިން ެފައިޞަލާކުރަނިވި ެނިންމުމެއް ެއެ ެކޯޓުން ެނިންމަންޖެހޭެ
މައްސަލައެއްކަންެޤާނޫނުެނަންބަރުެ(ެ 22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެެކޯޓުތަކުގެެޤާނޫނު)ެގެެެ 18ވަނަެމާއްދާގެެ
(ށ) ެއަށް ެރިޢާޔަތްކޮށް ެބެލުމުން ެއެނގެންއޮތުމުން ެމި ެމައްސަލައަކީެ ،މި ެމައްސަލައިގައި ެހުށަހެޅިފައިވާެ
ވާޤިއާތަކާއި ެމައްސަލައާގުޅޭެއެންމެހައިކަންކަމާއިެއަދި ެޤާނޫނީެނުކުތާތައްެދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓުންެއަލުންެ
ތްެ
ބަލައި ެވަޒަންކޮށް ެމައްސަލައިގެ ެމައުޟޫޢުގެ ެމައްޗަށް ެފައިޞަލާކުރަނިވި ެޙުކުމެއް ެކުރަންޖެހޭގޮތަށް ެއޮ ެ
މައްސަލައެއްކަންެސާފުކޮށްެއެނގެންެއޮންނައޮތުމެވެެ ެެެެެެެެ.

މް ެ
ޙުކު ެ
އިސްވެދިޔަ ެސަބަބުތަކާއި ެފާހަގަކުރެވުނު ެނުކުތާތަކުގައި ެބަޔާންކުރެވިދިޔަ ެޝަރުޢީ ެއަދިެ
ރުެެެެ
ޤާނޫނީ ެއުޞޫލުތަކުގެ ެމައްޗަށް ެރިޢާޔަތްކޮށް ެބެލުމުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަ ެ
ެ 2012/HC-A/183ޤަޟިއްޔާގައި ެކުރައްވާފައިވާ ެޙުކުމަކީ ެއިސްވެ ެބަޔާންކުރެވިދިޔަ ެޝަރުޢީ ެއަދިެ
ޤާނޫނީ ެއުޞޫލުތަކާ ެއެއްގޮތަށް ެކުރައްވާފައިވާ ެޙުކުމެއް ެނޫންކަން ެއެނގެން ެއޮންނާތީ ެއިސްވެ ެމިެ
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އިޝާރާތްކުރެވުނު ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2012/HC-A/183ޤަޟިއްޔާގައި ެކުރައްވާފައިވާ ެޙުކުމްެ
އި ެ
ބާޠިލްކަމަށާ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2012/HC-A/183ޤަޟިއްޔާއަކީެ ،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/183ޤަޟިއްޔާގެެމައްސަލަެ،
ވި ެނިންމުމަކުން ެއެ ެކޯޓުން ެއެ ެމައްސަލަެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުން ެއަލުން ެބަލައިެ ،ފައިޞަލާކުރަނި ެ
ނިންމުމަށްޓަކައިެ،ޤާނޫނުެނަންބަރުެ(ެ22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެެކޯޓުތަކުގެެޤާނޫނު)ެގެެެ18ވަނަެމާއްދާގެެ
(ށ)ެގެެދަށުންެދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓަށްެއެެމައްސަލަެތަޙްވީލުކުރުމަށްެދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުގެެމިެ
މައްސަލަެބެލިެފަނޑިޔާރުންގެެއިއްތިފާޤުންެކަނޑައަޅައިފީމެވެެ ެ.
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