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ެ

ޞާ ެ
ެޝަރީޢަތްެނިމުނުގޮތުގެެޚުލާ ެ

 ޤަޟިއްޔާެނަންބަރުެ2013/SC-A/37ެ:
ދޫ
ދުﷲެޝަޒްމީލްެ،ދުނގެތިމާގެެެ/ސެ.ހިތަ ެ
 ދަޢުވާކުރާެފަރާތްެެ:އަބް ެ
 ދަޢުވާ ެލިބޭ ެފަރާތްެ :ކްރައުން ެކޮމްޕެނީ ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑް ،ފަސްމީރު ެބިލްޑިންގެ/
ން
ލެމައްސަލައިގެެބާވަތްެ:ވަޒީފާއިންެވަކިކުރު ެ
މާ ެ
ން
 މައްސަލަެއައިގޮތްެ:އިސްތިއުނާފްކުރުމުގެެހުއްދައަށްެއެދިެހުށަހަޅާެފޯމު ެ
 ހުށަހެޅުނުެތާރީޚްެ20ެ:އޮގަސްޓްެ2013
 ނިމުނުެތާރީޚްެ11ެ:ފެބްރުއަރީެެ 2015
 މައްސަލަެނިންމިެގަޑި11:44 :


ދުﷲ ެސަޢީދުެ ،ފަނޑިޔާރުެ
މަ ެފަނޑިޔާރު ެޢަބް ެ
މައްސަލަ ެބެލި ެފަނޑިޔާރުންގެ ެމަޖިލިސްެ :އުއްތަ ެ

ދުﷲެ ެ
ޢަބްދުﷲެޢަރީފްެ،ފަނޑިޔާރުެއާދަމްެމުޙައްމަދުެޢަބް ެ
ެ
ޔާ ެ
ެއިސްތިއުނާފްކުރެވުނުެޤަޟިއް ެ
ެ

 ނަންބަރު2012/HC-A/182ެ :
ޓު
 ނިންމެވިެކޯޓުެ:ހައިކޯ ެ
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 ނިމުނުެތާރީޚްެ12ެ:މާޗްެ2013
ެ
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 2
ސަފްޙާ ެ 14

ސާ ެ
މައްސަލައިގެެޚުލާ ެ
މިއީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2012/HC-A/182ޤަޟިއްޔާގެ ެޙުކުމްެ
ދުﷲެ
ބިނާވެފައިވަނީ ެޝަރީޢަތާ ެނުވަތަ ެޤާނޫނާ ެޚިލާފުވާގޮތަށްކަމަށްބުނެ ެސެ .ހިތަދޫ ެދުނގެތިމާގެ ެޢަބް ެ
ޝަޒްމީލްގެެފަރާތުންެ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުގައިެއިލްތިމާސްކުރުމުންެބެލެވިފައިވާެޤަޟިއްޔާއެކެވެެ.
މިެޤަޟިއްޔާގައިެދަޢުވާެލިބުނީެކްރައުންެކޮމްޕެނީެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑްއަށެވެ.
ެ
އްެެެ ެ
ނުެނުކުތާތަ ެ
ގަެކުރެވު ެ
ފާހަ ެ
ެ -1މިއީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2012/HC-A/182ޤަޟިއްޔާގެ ެޙުކުމްެ
ބިނާވެފައިވަނީ ެޝަރީޢަތާ ެނުވަތަ ެޤާނޫނާ ެޚިލާފުވާގޮތަށްކަމަށްބުނެ ެސެ .ހިތަދޫ ެދުނގެތިމާގެ ެޢަބްދުﷲެ
ޝަޒްމީލްގެެފަރާތުންެ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުގައިެއިލްތިމާސްކުރުމުންެބެލެވިފައިވާެޤަޟިއްޔާއެކެވެެ.
މިެޤަޟިއްޔާގައިެދަޢުވާެލިބުނީެކްރައުންެކޮމްޕެނީެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑްއަށެވެެ ެ.
ެ -2ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2012/HC-A/182ޤަޟިއްޔާގެ ެޝަރީޢަތްެ
ނިމުނުގޮތުގެ ެރިޕޯޓަށް ެބެލިއިރުެ ،އެ ެޤަޟިއްޔާއަކީެ ،ވަޒީފާއާބެހޭ ެޓްރައިބިއުނަލްގެ ެނަންބަރުެ
ެ 116/VTR/2011މައްސަލަ ެނިމިފައިވާގޮތް ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެހަމަތަކާ ެއެއްގޮތްނުވާކަމަށްބުނެ ެއެެ
ށް އެދިެ،ކްރައުންެކޮމްޕެނީެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑްގެެފަރާތުންެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
މައްސަލަެއިސްތިއުނާފްކޮށްދިނުމަ ެ
ހައިކޯޓަށްެހުށަހެޅުމުންެއެެކޯޓުންެބައްލަވާެނިންމަވާފައިވާެޤަޟިއްޔާއެއްކަންެއެނގެއެވެެ ެ.
ެ -3ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2012/HC-A/182ޤަޟިއްޔާގެ ެދަށުންެ
އިސްތިއުނާފްކުރެވުނުެ،ވަޒީފާއާބެހޭެޓްރައިބިއުނަލްގެެނަންބަރުެެ116/VTR/2011މައްސަލަެނިމުނުގޮތުގެެ
ދުﷲ ެޝަޒްމީލްެ ،ކޮންރެޑް ެމޯލްޑިވްސްެ
ގެތިމާގެ ެޢަބް ެ
ދުނ ެ
ރިޕޯޓަށްބެލިއިރު ެއެ ެމައްސަލައަކީ ެސެ .ހިތަދޫެ ެ ،
ރަންގަލި ެއައިލެންޑްގައި ެވަޒީފާ ެއަދާކުރަމުންދަނިކޮށްެ ،އޭނާގެ ެމަޤާމް ެރިޑަންޑަންޓްވިކަމަށްބުނެ ެެ 04ޖޫންެ
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ެ 2011ގައި ެވަޒީފާއިން ެވަކިކުރުމާގުޅިގެންެ ،އޭނާ ެވަޒީފާއިން ެވަކިކޮށްފައިވަނީެ ،ވަޒީފާއާބެހޭ ެޤާނޫނާެ
ޚިލާފަށްކަމަށްެއޭނާ ެދެކޭތީެ،އެެމައްސަލަެބަލައިދިނުމަށް ެއެދިެޢަބްދުﷲެޝަޒްމީލްގެެފަރާތުންެވަޒީފާއާބެހޭެ
ޓްރައިބިއުނަލްއަށްެހުށަހެޅުމުންެއެެޓްރައިބިއުނަލްއިންެބައްލަވައިެނިންމަވާފައިވާެމައްސަލައެއްކަމާއިެ ެ
ބުނެވިދިޔަ ެވަޒީފާއާބެހޭ ެޓްރައިބިއުނަލްގެ ެނަންބަރު ެެ 116/VTR/2011މައްސަލަެ ،އެެ
ޓްރައިބިއުނަލްއަށްެހުށަހެޅި ެޢަބްދުﷲެޝަޒްމީލްގެެފަރާތުންެއެެމައްސަލައިގައިެއެދިފައިވަނީެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ވަޒީފާއާބެހޭ ެއެންމެހާ ެކަންތައްތައް ެއެ ެޤާނޫނަކާ ެއެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން ެކުރުމަށް ެލާޒިމުކުރާ ެޤާނޫނުގައިެ
އެއްވެސް ެމުވައްޒަފަކު ެއަދާކުރަމުންދާ ެވަޒީފާއަކުން ެއެ ެމުވައްޒަފަކު ެވަކިކުރެވޭނީ ެއެކަށީގެންވާ ެޝަރުތަކާެ
ލައިގެންކަމަށް ެޞަރީޙަކޮށް ެބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ެއެއްވެސް ެސަބަބެއްނެތި ެހަމައެކަނި ެކުންފުނީގެ ެވިޔާފާރިެ
ދަށްވާނެކަމަށް ެލަފާކުރެވޭތީ ެނުވަތަ ެކުންފުނީގެ ެފެންވަރު ެރަނގަޅުކުރުމަށް ެއޮޕަރޭޓްކުރަމުންދާ ެގެސްޓްެ
ކ ެވަޒީފާއަދާކުރަމުންދިޔަެ
ރޫމްތަކެއް ެބަންދުކުރުމަކުން ،ޒިންމާދާރުކަމާއެކުެ ،ކަމަށްކަމޭހިތާެ ،އެތައް ެއަހަރަ ު
މުވައްޒަފުންތަކެއްެ ،އެއްވެސް ެއުޞޫލެއްނެތިެ ،އެއްވެސް ެހަމައެއް ެއިންސާފެއްނެތި ެވަޒީފާއިން ެވަކިކުރުމަކީެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީގެެރޫޙާއިެޤާނޫނުެނަންބަރުެ(ެ02/2008ވަޒީފާއާބެހޭެޤާނޫނު)ެ
ގެެެ21ވަނަެމާއްދާއާއިެެ31ވަނަެމާއްދާއާެވެސްެ،ކަނޑައެޅިގެންެޚިލާފަށްެކޮށްފައިވާެކަމެއްކަމަށާއިެއަދިެ
ގެެެ23ވަނަެމާއްދާއާެ
ހަމަެއެއާއެކުެވަޒީފާއިންެވަކިކުރިެމުވައްޒަފުންެވަކިކޮށްފައިވަނީެވަޒީފާއާއިބެހޭެޤާނޫނު ެ
ންެ ،ވަޒީފާއިން ެވަކިކުރިެ
ގެ ެެ 29ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ރ) ެގެ ެދަށު ެ
ޚިލާފަށްކަމުން ެވަޒީފާއާބެހޭ ެޤާނޫނު ެ
ންެ
މުވައްޒަފު ެ
މުވައްޒަފުންނަށް ެބަދަލުގެ ެގޮތުގައި ެ(ެ 1އެކެއް) ެމަސް ެދުވަހުގެ ެމުސާރައާއިެ ،އަދި ެވަކިކުރި ެ ެ
ރެޑްެ
ވަކިކޮށްފައިވަނީ ެއެކަށީގެންވާ ެސަބަބަކާ ެލައިގެންނޫންކަމުން ެވަޒީފާއިން ެވަކިކުރި ެމުވައްޒަފުންެ ،ކޮން ެ
މޯލްޑިވްސް ެގައި ެއަދާކުރަމުންއައި ެވަޒީފާެ ،ވަޒީފާއާބެހޭ ެޤާނޫނުގެ ެެ 29ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގެ ެ(ެ )1ގެެ
ދަށުން ެއަލުން ެއަނބުރާ ެހޯއްދަވައިދެއްވުމަށާއިެ ،އަދި ެވަޒީފާއިން ެވަކިކޮށްފައިވަނީ ެޤާނޫނާ ެޚިލާފަށްކަމުންެ
ވަޒީފާއިން ެވަކިކުރުމުގެ ެސަބަބުން ެލިބުނު ެއެންމެހައި ެގެއްލުމުގެ ެބަދަލާއިެ ،އަދި ެވަކިކުރި ެމުވައްޒަފުންގެެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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މުސާރައާއި ެއެންމެހައި ެއިނާޔަތްތައް ެއަލުން ެއަބުރާ ެދެއްވުމަށް ެކްރައުން ެކޮމްޕެނީ ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑްގެެ
ފަރާތުންެހިންގާެކޮންރެޑްެމޯލްޑިވްސްެރަންގަލިެމެނޭޖްމަންޓަށްެއަންގާެއަމުރުކޮށްދިނުމަށްކަމާއި ެ
އަދި ެއެ ެޓްރައިބިއުނަލްއިން ެއެ ެމައްސަލަ ެނިންމަވާފައިވަނީ ެވަޒީފާއާބެހޭ ެޤާނޫނާއިެ ،އެެ
ޤާނޫނުގެެދަށުންެއެކުލަވާލާފައިވާެއެއްވެސްެޤަވާޢިދެއްގައިވެސްެ"ރިޑަންޑަންސީ"ެގެެޙާލަތު ެމެދުވެރިވުމަކީެ
މުވައްޒަފަކު ެވަޒީފާއިން ެވަކިކުރުމަށް ެއެކަށީގެންވާ ެސަބަބެއްކަމަށް ެބަޔާންކޮށްފައިނެތް ެނަމަވެސްެ،
މުވައްޒަފަކާއި ެވަޒީފާ ެދޭ ެފަރާތާދެމެދު ެއޮންނަ ެވަޒީފާގެ ެގުޅުމަކީ ެވަޒީފާދޭ ެފަރާތެއްގެ ެޙާލަތަށާއިެ،
ބޭނުންތަކަށްެބިނާވެެވުޖޫދަށްެއަންނަެގުޅުމެއްކަމުންެވަޒީފާެދޭެފަރާތެއްގެެޙާލަތަށްެއަންނަެބަދަލުތަކެއްގެެ
ސަބަބުން ެމުވައްޒަފަކު ެއަދާކުރަމުންދިޔަ ެވަޒީފާއެއް ެނެތިދާފަދަ ެޙާލަތެއް ެމެދުވެރިވުމަކީ ެއެކަށީގެންވާެ
ކަމެއްކަމަށް ެބުރަވެވޭތީެ ،އެފަދަ ެޙާލަތެއް ެމެދުވެރިވެގެން ެއިންސާފުވެރިގޮތަކަށް ެމުވައްޒަފަކު ެވަޒީފާއިންެ
ވަކިކޮށްފިނަމަެއެެނިންމުމަކީެވަޒީފާއާބެހޭެޤާނޫނާެއެއްގޮތަށްެއެކަށީގެންވާެސަބަބެއްެއޮވެގެންެމުވައްޒަފަކުެ
ވަޒީފާއިން ެވަކިކޮށްފައި ެއޮތްއޮތުމެއްކަމަށް ެދެކޭހިނދުެ ،ޢަބްދުﷲ ެޝަޒްމީލް ެވަޒީފާއިން ެވަކިކޮށްފައިވަނީެ،
ކޮންރެޑް ެމޯލްޑިވްސް ެރަންގަލި ެއައިލެންޑް ެހިންގުމަށް ެބޭނުންވާ ެމުވައްޒަފުންގެ ެޢަދަދުެ ،ކުރިއަށްވުރެެ
ދުﷲެ
މަދުކޮށް ެރިޑަންޑަންސީ ެއިޢުލާނުކުރުމާ ެގުޅިގެންކަމަށް ެމައްސަލަ ެރައްދުވި ެފަރާތުން ެބުނާއިރުެ ،ޢަބް ެ
ޝަޒްމީލް ެވަޒީފާއިން ެވަކިކުރި ެމަރުޙަލާގައި ެމުވައްޒަފުން ެމަދުކުރަންޖެހޭތޯ ެވަޒަންކޮށް ެމައްސަލަ ެރައްދުވިެ
ޢުލާނުކުރިމަކަށް ެބުނާއިރު ެއެ ެޙާލަތުގައިެ
ބަލާފައިވާެގޮތެއްެއެނގެންނެތުމާއިެ ،ރިޑަންޑަންސީ ެއި ެ
ކުންފުނިން ެ ެ
ލްެ
މުވައްޒަފުންނާމެދު ެޢަމަލުކުރާނެ ެގޮތްތަކެއް ެކަނޑައަޅާފައިވާކަން ެއެނގެންނެތުމާއިެ ،ޢަބްދުﷲ ެޝަޒްމީ ެ
ވާކަންެއެނގެންެނެތުމުންެ،
ށްފައި ެ
"ޑިއުެޕްރޮސެސް"ެއެއްގެެތެރެއިންެއިންސާފުވެރިގޮތަކަށްެވަޒީފާއިންެވަކިކޮ ެ
ޢަބްދުﷲ ެޝަޒްމީލް ެވަޒީފާއިން ެވަކިކުރި ެސަބަބުކަމަށް ެމައްސަލަ ެރައްދުވި ެފަރާތުން ެހުށަހެޅި ެކަންކަންެ
ސާބިތުކޮށްދެވިފައިވާކަމަށް ެބުރަވެވެންނެތަތީެ ،ވަޒީފާއާބެހޭ ެޤާނޫނުގެ ެެ 27ވަނަ ެމާއްދާއަށް ެރިޢާޔަތްކޮށްެ
ޢަބްދުﷲ ެޝަޒްމީލް ެވަޒީފާއިން ެވަކިކޮށްފައިވަނީ ެވަޒީފާއާބެހޭ ެޤާނޫނާ ެޚިލާފަށްކަމަށް ެމައްސަލަ ެބެލިެ
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މަޖިލީހުގެ ެއިއްތިފާޤުން ެކަނޑައަޅުއްވައިެ ،ވަޒީފާއާބެހޭ ެޤާނޫނުގެ ެެ 29ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގެ ެ(ެ )1ވަނަެ
ނަންބަރަށް ެރިޢާޔަތްކުރައްވައިެ ،ޢަބްދުﷲ ެޝަޒްމީލް ެކުރިން ެއަދާކުރަމުންދިޔަ ެވަޒީފާގައި ެއަލުންެ
ބެހެއްޓުމަށާއިެ ،އޭނާއަކީ ެއެއްވެސް ެޙާލެއްގައި ެވަޒީފާއިން ެވަކިވެފައިވާ ެމީހެއްކަމުގައި ެނުބެލުމަށާއިެ ،އޭނާެ
ވަޒީފާއިން ެވަކިކުރިކަމަށް ެބުނާ ެތާރީޚުން ެފެށިގެން ެމި ެމައްސަލަ ެނިމުނު ެދުވަހާ ެހަމައަށްެ ،މުސާރައާއިެ
އިންެވަކިކުރިއިރުެދީފައިވާެެ37573.47
އިނާޔަތުގެެގޮތުގައިެއޭނާއަށްެލިބެންޖެހޭެފައިސާގެެތެރެއިންެވަޒީފާ ެ
(ތިރީސް ެހަތްހާސް ެފައްސަތޭކަ ެހަތްދިހަ ެތިނެއް ެޕޮއިންޓް ެހަތަރެއް ެހަތެއް) ެރުފިޔާ ެއުނިކުރުމަށްފަހުެ
ބާކީދޭންޖެހޭެމިންވަރުެ2012ެ،ވަނަެއަހަރުގެެފެބްރުއަރީެމަހުގެެެ19ވަނަެދުވަހުންެފެށިގެންެެ10ދުވަހުގެެ
ބްދުﷲ ެޝަޒްމީލަށް ެދީ ެޚަލާސްކުރުމަށްފަހުެ ،އެކަން ެ(ެ 3ތިނެއް) ެދުވަހުގެެ
ތެރޭގައި ެއެކީ ެއެއްފަހަރާ ެޢަ ެ
ތެރޭގައި ެވަޒީފާއާބެހޭ ެޓްރައިބިއުނަލްއަށް ެލިޔުމުން ެއެންގުމަށްެ ،ކްރައުން ެކޮމްޕެނީ ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑްއަށްެ
އަންގައި ެއަމުރުކުރައްވާފައިވާކަމާއި ެމި ެކަންކަން ެއިސްވެ ެއިޝާރާތްކުރެވުނު ެވަޒީފާއާބެހޭ ެޓްރައިބިއުނަލްގެެ
ނަންބަރުެެ116/VTR/2011މައްސަލަެނިމުނުގޮތުގެެރިޕޯޓުންެއެނގެއެވެެ ެ.
ންެ ،ވަޒީފާއާބެހޭެޓްރައިބިއުލްގެެނަންބަރުެެ116/VTR/2011
ެ -4ދިވެހިރާއްޖޭހެެހައިކޯޓު ެ
މައްސަލަ ެއިސްތިއުނާފްކޮށް ެބެއްލެވި ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2012/HC-A/182ޤަޟިއްޔާެ
ނިންމަވާފައިވަނީ ެވަޒީފާއާބެހޭ ެޓްރައިބިއުނަލްގެ ެނަންބަރު ެެ 116/VTR/2011މައްސަލައިގައި ެއެެ
ޓްރައިބިއުނަލްއިން ެނިންމާފައިވާ ެނިންމުން ެބާޠިލްކުރައްވައިެ ،ޢަބްދުﷲ ެޝަޒްމީލްެ ،ކޮންރެޑް ެމޯލްޑިވްސްެ
ޖޫން ެެ 2011ގައި ެވަކިކޮށްފައިވަނީެ،
ރަންގަލި ެއައިލެންޑްގައި ެއަދާކުރަމުން ެގެންދިޔަ ެވަޒީފާއިންެ ެ 4ެ ،
ރިޑަންޑަންސީގެެޙާލަތުެމެދުވެރިވެގެންެވަޒީފާއިންެވަކިކުރާެމުވައްޒަފުންެވަކިކުރުމުގައިެވަޒީފާެދޭެފަރާތުންެ
ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ ެއިޖްރާއީ ެއަދުލުވެރިކަން ެފުރިހަމައަށް ެޤާއިމުނުކޮށްކަމަށްވުމާއެކުެ ،ކްރައުން ެކޮމްޕެނީެ
ދުﷲ ެޝަޒްމީލަށް ެނަގައިދޭންޖެހޭ ެމާލީެ
ދުނގެތިމާގެެ ،ޢަބް ެ
ޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑްގެ ެކިބައިން ެސެ .ހިތަދޫ ެެ ެ /
ބަދަލުގެ ެމިންވަރުެ ،އެފަދަ ެމައްސަލަތަކުގައި ެނަގައިދެވޭ ެމާލީ ެބަދަލުގެ ެމިންވަރު ެކަނޑައެޅުމާ ެބެހޭގޮތުންެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ހައިކޯޓުގެެއެެޤަޟިއްޔާގައިެބަޔާންކޮށްފައިވާެޤާނޫނީެއުޞޫލުތަކާެއެއްގޮތްވާެގޮތުގެމަތިންެކަނޑައެޅުމަށާއިެ،
ރިޑަންޑަންސީގެ ެޙާލަތުގައި ެވަކިކުރާ ެމުވައްޒަފުންނަށް ެޤާނޫނީ ެގޮތުން ެލިބިދޭންޖެހޭ ެއެހެނިހެން ެމާލީެ
ދުﷲެ
އިނާޔަތްތައް ެކްރައުން ެކޮމްޕެނީ ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑްގެ ެކިބައިން ެސެ .ހިތަދޫ ެެ /ދުގެތިމާގެެ ،ޢަބް ެ
ޝަޒްމީލަށް ެލިބިފައިވޭތޯ ެބަލާެ ،އޭގެތެރެއިން ެއިނާޔަތެއް ެއޭނާއަށް ެލިބިދީފައިނުވާނަމަ ެއެ ެއިނާޔަތެއްެ
އޭނާއަށް ެލިބިދިނުމުގެގޮތުންެ ،އެ ެމައްސަލަ ެވަޒީފާއާބެހޭެޓްރައިބިއުނަލްއިންެއަލުންބަލައި ެފައިސަލާކުރަނިވިެ
ނިންމުމެއް ެނިންމުމަށްެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫނުގެ ެެ 46ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ށ) ެގެ ެދަށުންެ،
ވަޒީފާއާބެހޭ ެޓްރައިބިއުނަލްއަށް ެތަޙްވީލުކުރުމަށް ެކަނޑައަޅުއްވައި ެޙުކުމްކުރައްވާފަކަން ެއިސްވެެ
އިޝާރާތްކުރެވުނު ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2012/HC-A/182ޤަޟިއްޔާގައި ެއެ ެކޯޓުންެ
ކުރައްވާފައިވާެޙުކުމުގެެޢިބާރާތަށްެބެލުމުންެއެނގެއެވެެ ެ.
ެ -5ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ ެ 2012/HC-A/182ޤަޟިއްޔާގައި ެއެކޯޓުންެ
ކުރައްވާފައިވާެޙުކުމްެބިނާވެގެންވަނީެޝަރީޢަތާެނުވަތަެޤާނޫނާެޚިލާފުވާެގޮތަށްެކަމަށްބުނެެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެމި ެޤަޟިއްޔާގެ ެދަށުން ެއިލްތިމާސްކުރި ެފަރާތުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގައި ެމިެ
މައްސަލަ

ެއިލްތިމާސްކުރާ

ެމައިގަނޑު

ެއަސާސަކީ

ެވަޒީފާއާބެހޭ

ެޓްރައިބިއުނަލްގެ ެނަންބަރުެ

ެ 116/VTR/2011މައްސަލަ ެބައްލަވައިެ ،އެ ެޓްރައިބިއުނަލުން ެނިންމަވާފައިވާގޮތަށް ެއެ ެމައްސަލަެ
ނިންމަވާފައިވަނީ ެމި ެމައްސަލައިގައި ެރިޑަންޑަންސީ ެއޮތްކަން ެމައްސަލަ ެރައްދުވާ ެކްރައުން ެކޮމްޕެނީެ
ކޮށްދެވިފައި ެނުވާކަމަށް ެބައްލަވައިގެން ެކަމަށްވާއިރުވެސް ެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑަށް ެސާބިތު ެ
ޔއިން ެމައްސަލަ ެބައްލަވައި ެއެ ެކޯޓުން ެޙުކުމްެ
ހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2012/HC-A/182ޤަޟިއް ާ
ކުރައްވާފައިވަނީ ެރިޑަންޑަންސީގެ ެޙާލަތު ެކްރައުން ެކޮމްޕެނީ ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑަށް ެކުރިމަތިވެފައިވާކަމަށްެ
ވަޒީފާއާބެހޭެޓްރައިބިއުނަލްގެެނަންބަރުެެ 116/VTR/2011މައްސަލަެނިންމެވިއިރުެއެެޓްރައިބިއުނަލްއިންެ
ޢުވާ ެރައްދުވި ެފަރާތުން ެއެެ
ދަ ެ
ކަނޑައަޅާފައިވާކަމަށާއި ެއަދި ެއެ ެކަނޑައެޅުން ެހައިކޯޓުގެ ެއިސްތިއުނާފީ ެ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ކޯޓުގައި ެއިސްތިއުނާފްކޮށްފައި ެނުވާކަމަށް ެބައްލަވައިގެން ެކަމަށާއި ެއެހެންކަމުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުންެ
މައްސަލަެނިންމެވުމުގައިެ،މައްސަލައިގެެވަޤާއިޢުތައްެތަޠްބީޤުކުރުމުގައިެއޮޅުންއަރާފައިވާކަމަށްެމިެމައްސަލަެ
އެފަރާތުންެ
ށްކަމާއި ެއަދި ެ ެ
ން ެޤަބޫލުކުރާތީ ެއެ ެއަސާސުގެ ެމައްޗަ ެ
ސުޕްރީމް ެކޯޓުގައި ެއިލްތިމާސްކުރި ެފަރާތު ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެމި ެޤަޟިއްޔާގެ ެދަށުން ެއެދިފައިވަނީ ެމުވައްޒަފުން ެރިޑަންޑަންޓްެ
ކުރަންޖެހޭފަދަެޙާލަތެއްެމެދުވެރިވެފައިވާކަމާއިެއަދިެރިޑަންޑަންޓްެކުރަންޖެހޭެމުވައްޒަފުންނަކީެކޮބައިކަމާއިެ
މި ެދެކަން ެކްރައުން ެކޮމްޕެނީ ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑަށް ެސާބިތު ެކޮށްދެވިފައި ެނުވާކަމަށް ެކަނޑައަޅުއްވައިެ،
ވަޒީފާއާބެހޭ ެޓްރައިބިއުނަލްގެ ެނަންބަރު ެެ 116/VTR/2011މައްސަލައިގައި ެނިންމަވާފައިވާ ެނިންމެވުމަކީެ
ޞައްޙަ ެނިންމެވުމެއްކަމަށްެކަނޑައަޅުއްވައި ެދެއްވުމަށްކަމާއި ެމިކަންކަންެމިެމައްސަލަ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގައިެ
އިލްތިމާސްކުރި ެފަރާތުން ެޝަރީޢަތުގައި ެދައްކާފައިވާ ެވާހަކަތަކަށާއި ެއަދި ެއެ ެފަރާތުން ެމި ެމައްސަލަެ
އިލްތިމާސްކޮށްދިނުމުގެެހުއްދައަށްއެދިެދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓަށްެހުށަހަޅާފއިވާެފޯމްގައިެދައްކާފައިވާެ
ވާހަކަތަކަށްެބެލުމުންެއެނގެންެއޮވެއެވެެ .
ެ -6ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2012/HC-A/182ޤަޟިއްޔާގައި ެއެކޯޓުންެ
ކުރައްވާފައިވާ ެޙުކުމް ެބިނާވެފައިވަނީ ެޝަރީޢަތާ ެނުވަތަ ެޤާނޫނާ ެޚިލާފުވާގޮތަށްކަމަށްބުނެ ެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ގެެ
ރާތުން ެހުށަހަޅާފައިވާ ެނުކުތާ ެ
ސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެމި ެޤަޟިއްޔާގެ ެދަށުން ެއިލްތިމާސް ެކޮށްފައިވާ ެފަ ެ
މައްޗަށާއިެ ،މި ެމައްސަލައާ ެގުޅިގެން ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހުގައި ެދެ ެފަރާތުން ެދައްކާފައިވާ ެވާހަކަތަކުގެެ
މައްޗަށާއިެ ،މިެމައްސަލައާެގުޅިގެންެޝަރީޢަތުގެެމަޖިލީހަށްެހުށަހެޅިފައިވާެމިެމައްސަލައާެގުޅޭެއެންމެހައިެ
ލިޔެކިއުންތަކަށާއިެ ،މިެމައްސަލަެމިެކޯޓުގައިެއިލްތިމާސްކުރިެފަރާތުންެދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުގެެމިެ
ޤަޟިއްޔާގެ ެދަށުން ެއިލްތިމާސްކޮށްފައިވާ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެއިސްވެ ެއިޝާރާތްކުރެވުނު ެއެ ެކޯޓުގެެ
ނަންބަރުެެ 2012/HC-A/182ޤަޟިއްޔާގެެޝަރީޢަތްެނިމުނުގޮތުގެެރިޕޯޓުގެެމައްޗަށާއިެ ،އަދިެހައިކޯޓުގެެ
މި ެބުނެވުނު ެޤަޟިއްޔާގެ ެދަށުން ެއިސްތިއުނާފްކުރެވުނު ެވަޒީފާއާބެހޭ ެޓްރައިބިއުނަލްގެ ެނަންބަރުެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
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ެ 116/VTR/2011މައްސަލަެނިމުނުގޮތުގެެރިޕޯޓުގެެމައްޗަށްެޝަރުޢީ އަދިެޤާނޫނީެނަޒަރަކުންެބެލިއިރުެ،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުން ެމި ެމައްސަލަ ެބެލި ެފަނޑިޔާރުންގެ ެމަޖިލީހަށް ެއަންނަނިވި ެކަންތައްތައްެ
ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެެ ެެ.
ންޞާފުން ެޝަރީޢަތްކުރުމަކީެ ،ކޮންމެ ެމީހަކަށްމެ ެލިބިގެންވާެ
(ހ) ެފުރަތަމަކަމަކީެ ،އި ެ
އަސާސީެޙައްޤެއްކަންެދިވެހިރާއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީގެެ،އަސާސީެޙައްޤުތަކާއިެމިނިވަންކަންެ
ންެ
ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާެއެެޤާނޫނުއަސާސީގެެދެވަނަެބާބުގައިެހިމެނޭެއެެޤާނޫނުއަސާސީގެެެ42ވަނަެމާއްދާއި ެ
ފު ެލިބިދިނުމަށް ެއެދި ެކޯޓަކަށް ެކަމާބެހޭ ެފަރާތަކުން ެމައްސަލައެއްެ
ސާފުކޮށް ެއެނގެންއޮތުމުންެ ،އިންޞާ ެ
ވާ ެއިޖުރާއާތުތައްެ ،އެެ
ހުށަހެޅުމުންެ ،މައްސަލަ ެބަލައިގަތުމާބެހޭގޮތުން ެޤާނޫނީގޮތުން ެކަނޑައެޅިފައި ެ
މައްސަލައެއްެބެލުމަށްެހުރަސްނުއަޅާހާހިނދަކުެއެެމައްސަލައިގެެމައުޟޫޢުގައިެހިމެނޭެކަންކަމަށްެއެެކޯޓުންެ
ފައިޞަލާކުރަންވާނެކަންެއެނގެންެއޮންނައޮތުމެވެެ ެ.
ެ(ށ) ެދެވަނަކަމަކީެ ،ދުނިޔޭގެ ެކުރިއަރާފައިވާ ެތަފާތު ެޖުރިސްޑިކްޝަންތަކާއި ެއަދިެ
ދީމިޤްރާޠީ ެމުޖުތަމަޢުތަކުގެ ެޤަޟާއީސުލްޠާ ެ(ޢަދުލުއިންސާފު ެޤާއިމްކުރުމުގެ ެބާރު) ެއެތުރިފައިވާގޮތުގެެ
މައްޗަށްެބަލާއިރުެ،ދަށުެމަރުޙަލާގެެކޯޓުތަކުންެނިމޭެމައްސަލަތައްެއެއަށްވުރެެމަތީެމަރުޙަލާގެެކޯޓުތަކުގައިެ
އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ެޙައްޤުލިބިދީފައިވާ ެމައިގަނޑު ެސަބަބަކީެ ،ފުރަތަމަ ެމަރުޙަލާގެ ެކޯޓުގެ ެޙުކުމްެ
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
ގެެ
އޮވެދާނެކަމު ެ
ޙަލާގެެކޯޓުގެ ެޙުކުމުގައި ެ ެ
ކަމަށްވެފައިެ ،އަދި ެމި ެބާވަތުގެ ެކުށެއް ެނުވަތަ ެޢައިބެއް ެދަށު ެމަރު ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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އިޙްތިމާލު ެއޮތުމަށް ެދިމާވާ ެމައިގަނޑު ެސަބަބަކީެ ،ދަށު ެމަރުޙަލާގެ ެކޯޓުން ެބަލާ ެދަޢުވާ ެއެ ެކޯޓުން ެއެެ
ޢުންޞުރުތަކެއް ެރަނގަޅުކަމުގެެ
މަށްވުމުން ެއެ ެދަޢުވާގެ ެއެންމެހާ ެ ެ
ބެލެވެނީ ެއެންމެ ެފުރަތަމަ ެފަހަރަށްކަ ެ
މައްޗަށް ެސާފުވެގެން ެނުދިއުމަކީ ެއެކަށީގެންވާ ެކަމެއްކަމަށްވުމުން ެނުވަތަ ެއެ ެދަޢުވާގެ ެޙުކުމް ެއައިއިރުެ،
މް ެރަނގަޅަށް ެސާފުވެގެން ެނުދިއުމަކީ ެއެކަށީގެންވާ ެކަމެއްކަމަށްވުމުންނާއިެ
ޞައްޙަ ެމަގުން ެޤާނޫނުގެ ެޙުކު ެ
އަދިެމީގެެއިތުރުންެމަތީެމަރުޙަލާގެެކޯޓެއްގައިެއިސްތިއުނާފްކޮށްގެންެދެވަނަެފަހަރަށްެދަޢުވާެބަލައިެ،ދަށުެ
މަރުޙަލާގެ ެކޯޓުން ެނެރުނު ެޙުކުމަށް ެތާއީދުނުކުރުމުގެ ެއިޙްތިމާލު ެއޮންނާނެކަމަށް ެދަށު ެމަރުޙަލާގެ ެކޯޓުގައިެ
ދަޢުވާބަލާެޤާޟީއަށްެއެނގިފައިއޮތުމުންެއެއީެދަށުެމަރުޙަލާގެެކޯޓުންެމައްސަލަެރަނގަޅަށްެބެލުމަށްެއިތުރުެ
އަހައްމިއްޔަތެއްދިނުމަށް ެމަގުފަހިކުރުވާެ ،އަދި ެދަށުކޯޓުގެ ެޙުކުމް ެޞައްޙަ ެރަނގަޅު ެޙުކުމަކަށްވެގެންެ
ދިއުމަށްޓަކައިެބަލަންޖެހޭެއެންމެހައިެބެލުންތައްެބެލުމަށްެބާރުލިބިދޭނޭކަމެއްކަމަށްވުމާއިެއަދިެމީގެެއިތުރުންެ
ރުޙަލާގެ ެކޯޓަށް ެހުށަހެޅުނު ެދަޢުވާ ެދެވަނަ ެފަހަރަށް ެބެލުމަކީ ެވާޤިއާތައް ެ(ފެކްޓްތައް)ެ
ފުރަތަމަ ެމަ ެ
ވަޒަންކުރުންކަމުގައިވިޔަސް ެއެއްބާވަތެއްގެ ެމައްސަލަތަކުގައި ެޝަރީޢަތުން ެހަރުދަނާ ެޤަޟާއީ ެއުޞޫލުތަކެއްެ
ންކަމަކީެ ،މައްސަލަތައްެ
އެކަށައެޅިގެންދިއުމަށް ެމަގުފަހިކޮށްދޭނޭކަމެއްކަމަށްވުމާއި ެމި ެއެންމެހައި ެކަ ެ
އިސްތިއުނާފްކުރުމުގެ ެމައިގަނޑު ެމަޤްޞަދުތައްކަން ެއެނގެން ެއޮންނައޮތުމުގެ ެއިތުރުންެ ،ދަށު ެމަރުޙަލާގެެ
ކޯޓަކަށްެހުށަހެޅޭެދަޢުވާއަކާެގުޅިގެންެއެެކޯޓަކުންެއެެދަޢުވާގެެމައުޟޫޢުބަލައިެފައިސަލާކުރަނިވިެގޮތުގައިެ
ކުރާ ެޙުކުމެއްެ ،އިސްތިއުނާފީެކޯޓުގައި ެއިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ެސަބަބުން ެނުކުންނަ ެމައިގަނޑު ެނަތީޖާތަކުގެެ
ތެރެއިން ެއެންމެ ެމުހިންމު ެއެއް ެނަތީޖާއަކީެ ،ދަށުކޯޓަށް ެހުށަހެޅިފައިވާ ެދަޢުވާއަކީ ެޖިނާއީެ
ދަޢުވާއެއްކަމަށްވިއަސްެނުވަތަެމަދަނީެދަޢުވާއެއްކަމަށްވިޔަސްެއެެދަޢުވާެއިސްތިއުނާފީެކޯޓުންެބެލުމަށްޓަކައިެ
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
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އިސްތިއުނާފް ެކުރެވިގެންދިއުމާއެކުެ ،ފުރަތަމަ ެމަރުޙަލާގެ ެކޯޓަށް ެއެ ެދަޢުވާ ެހުށަހެޅިގެން ެދިޔަވަގުތުންެ
ފެށިގެންެއެެދަޢުވާެބެލުމަށްެއެެކޯޓަށްެޤާނޫނީެގޮތުންެލިބިގެންވާެހުރިހާެބާރުތަކެއްެއިސްތިއުނާފީެކޯޓަށްެ
އުޞޫލެއްގެ ެގޮތުން ެލިބިގެންވާކަމާއި ެމީގެ ެތެރޭގައި ެއެ ެދަޢުވާގެ ެއެންމެހައި ެވާޤިއާތައް ެބެލުމާއިެ ،އަދިެ
ކަމެއް ެޘާބިތުކުރުމަށްޓަކައި ެއިސްތިއުނާފީ ެކޯޓަށް ެފެންނަ ެއެންމެހައި ެއިޖުރާއާތުތަކެއް ެފުރިހަމަކުރުމާއިެ
ޤިޢާތައްެ
ހުށަހެޅިފައިވާ ެއެންމެހައި ެލިޔެކިއުންތަކުގައްޔާއި ެޚަޞްމުންގެ ެދިފާޢުތަކުގައި ެހިމެނޭ ެއެންމެހާ ެވާ ެ
އަލުން ެބަލައި ެވަޒަންކުރުމާއި ެއޭގެފަހުން ެދަޢުވާގެ ެއެންމެހައި ެވާޤިޢާތަކެއްގެ ެމައްޗަށް ،އެ ެކޯޓުންެ
ތަޠުބީޤުކުރުން ެޞައްޙަކަމަށް ެފެންނަ ެޤާނޫނީ ެޤާޢިދާ ެތަޠުބީޤުކުރުމާއި ެއަދި ެމީގެ ެއިތުރުން ެއިސްތިއުނާފުެ
ސްތިއުނާފީ ެކޯޓަށްެ ،ފުރަތަމަ ެމަރުޙަލާގެ ެކޯޓުން ެކުރި ެޙުކުމްެ
ކުރުމުގެ ެތަޞައްވުރު ެބިނާވެފައިވަނީެ ،އި ެ
އިސްތިއުނާފްކުރެވިއްޖެނަމަ ،ފުރަތަމަ ެމަރުޙަލާގެ ެކޯޓުން ެއެޙުކުމް ެނެރުމުގެ ެކުރިންެ ،އެކޯޓަށް ެއެހުށަހެޅުނުެ
އެދަޢުވާެއެއޮތްެޙާލަތުގައިެއިސްތިއުނާފީެކޯޓަށްެނަޤުލުވެގެންދިއުމުގެެމައްޗަށްކަމާއިެމީގެެނަތީޖާއެއްގެގޮތުންެ
ފުރަތަމަ ެމަރުޙަލާގެ ެކޯޓަށް ެހުށަހެޅިފައިވާ ެދަޢުވާއާ ެގުޅޭގޮތުން ެއާ ެހެއްކާއި ެއާ ެދިފާޢުތައް ެއިސްތިއުނާފީެ
ކޯޓަށްެހުށަހެޅުމުގެެފުރުޞަތުވެސްެހުޅުވިގެންދާނެކަމާއިެއެހެނީެއިސްތިއުނާފުގެެމައިގަނޑުެމަޤްޞަދުތަކުގެެ
ކޭފަރާތަށްެ ،ދަށުމަރުޙަލާގެ ެކޯޓަށްެ
ރަނގަޅުނޫންކަމަށް ެދެ ެ
ތެރޭގައި ެދަށު ެމަރުޙަލާގެ ެކޯޓުންކުރި ެޙުކުމް ެ ެ
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
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ތުމަށް ެބަލާއިރު ެރައްޔިތުންގެ ެއަސާސީ ެޙައްޤެއްގެ ެގޮތުގައި ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެމިެ
ބަޔާންކޮށްފައިއޮންނަ ެއޮ ެ
މާއްދާގައި ެއިސްތިއުނާފްކުރުމުގެ ެޙައްޤު ެކަނޑައަޅާފައިމިވަނީ ެފުރަތަމަ ެމަރުޙަލާގެ ެކޯޓުން ެކުރި ެޙުކުމާގުޅޭެ
ނު ެތަޠްބީޤުކޮށްފައިވާެ
ދަޢުވާގެ ެއެންމެހައި ެޢުންޞުރުތަކާއި ެވާޤިޢާތަކާއި ެހެކި ެވަޒަންކޮށްފައިވާގޮތާއި ެޤާނޫ ެ
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 ެހެކިވަޒަންކޮށްފައިވާ ެގޮތާއި ެޤާނޫނުެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ތަޠްބީޤުކޮށްފައިވާެގޮތާއިެމިެއެންމެހައިެކަންތައްތައްެހިމެނޭގޮތުން ،އިސްތިއުނާފުކުރިެފަރާތުގެެއިސްތިއުނާފީެ
އިން ެއިސްތިއުނާފީ ެކޯޓުން ެބަލައި ެނަޒަރުކޮށް ެދަށު ެމަރުޙަލާގެ ެކޯޓަށް ެނުވަތަެ
ނުކުތާތަކުގެ ެޙުދޫދުގެ ެތެރެ ެ
ޓްރައިބިއުނަލްއަކަށް ެހުށަހެޅިފައިވާ ެދަޢުވާގެ ެމައުޟޫއުގައިވާކަންކަމާމެދު ެފައިޞަލާކުރަނިވި ެޙުކުމަކުންެ،
އޮންނައޮތުމެވެެ ެެ.
އެންމެެފުރިހަމަގޮތުގައިެޤާއިމުކުރުމުގެެމަތިވެރިެމަޤްޞަދުގައިެއެނގެންެ ެ
އިންޞާފުެއޭގެެ ެ
ންވަނަކަމަކީެ ،ވަޒީފާއާބެހޭ ެޓްރައިބިއުނަލްގެ ެނަންބަރު ެެ116/VTR/2011
(ނ) ެތި ެ
މައްސަލަ ެނިމުނުގޮތުގެ ެރިޕޯޓަށްބަލާއިރުެ ،އެ ެޓްރައިބިއުނަލްއިން ެއެ ެމައްސަލަ ެނިންމަވާފައިވަނީެ ،އެެ
ތުން ެއެ ެމައްސަލައިގައި ެކޮށްފައިވާ ެދަޢުވާ ެމައުޟޫޢީގޮތުންެ
މައްސަލަ ެއެ ެޓްރައިބިއުނަލްއަށް ެހުށަހެޅި ެފަރާ ެ
ބައްލަވައިެ ،ފައިސަލާކުރަނިވި ެނިންމުމަކުން ެއެ ެމައްސަލަ ެނިންމަވައިގެންކަން ެއެ ެރިޕޯޓަށް ެބެލުމުންެ
އެނގެން ެއޮތުމުންެ ،އެ ެމައްސަލައަކީެ ،އެ ެމައްސަލައިގައި ެކަން ެހިނގާފައިވާގޮތް ެއަލުންބެލުމަށްޓަކައިެ
ޤާނޫނުެނަންބަރުެ(ެ 22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެެކޯޓުތަކުގެެޤާނޫނު)ެގެެެ 46ވަނަެމާއްދާގެ ެ(ށ)ެގެެދަށުންެ
އެެޓްރައިބިއުނަލްއަށްެތަޙްވީލުކުރުމުގެެއެއްވެސްެއަސާސެއްނެތްެމައްސަލައެއްކަންެއެނގެންއޮންނައޮތުމެވެެ ެ.
(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
ތުން ެއަލުން ެބަލައި ެފައިޞަލާކުރަނިވި ެޙުކުމަކުން ެއިންޞާފު ެޤާއިމުކުރުމަކީ ެހައިކޯޓުންެ
މައުޟޫޢީގޮ ެ
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 ެެ 116/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/182ގެ ެޤަޟިއްޔާ ެނިންމަވާފައިވަނީ ެފައިޞަލާކުރަނިވި ެޙުކުމެއް ެކުރެއްވުމަކާ ެނުލައިެ
ކަމަށްވުމާއެކުެ ،ހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2012/HC-A/182ޤަޟިއްޔާގެ ެމައްސަލައަކީެ ،ހައިކޯޓުގެެ
މައްސަލަތައް ެބެލުމުގެ ެއިޖުރާއާތުގެ ެތެރެއިން ެއެ ެޤަޟިއްޔާގެ ެދަށުން ެއިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ ެފަރާތުގެެ
އިސްތިއުނާފީ ެނުކުތާތަކުގެ ެޙުދޫދުގެ ެތެރެއިން ެފައިޞަލާކުރަނިވި ެނިންމުމެއް ެއެ ެކޯޓުން ެނިންމަންޖެހޭެ
މައްސަލައެއްކަން ެޤާނޫނުެނަންބަރުެ(ެ 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 ެ
ވިދިޔަ ެޝަރުޢީ ެއަދިެ
އިސްވެދިޔަ ެސަބަބުތަކާއި ެފާހަގަކުރެވުނު ެނުކުތާތަކުގައި ެބަޔާންކުރެ ެ
ރުެެެެ
ޤާނޫނީ ެއުޞޫލުތަކުގެ ެމައްޗަށް ެރިޢާޔަތްކޮށް ެބެލުމުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަ ެ
ެ 2012/HC-A/182ޤަޟިއްޔާގައި ެކުރައްވާފައިވާ ެޙުކުމަކީ ެއިސްވެ ެބަޔާންކުރެވިދިޔަ ެޝަރުޢީ ެއަދިެ
ޤާނޫނީ ެއުޞޫލުތަކާ ެއެއްގޮތަށް ެކުރައްވާފައިވާ ެޙުކުމެއްނޫންކަން ެއެނގެންއޮންނާތީ ެއިސްވެ ެމިެ
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އިޝާރާތްކުރެވުނު ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2012/HC-A/182ޤަޟިއްޔާގައި ެކުރައްވާފައިވާ ެޙުކުމްެ
އި ެ
ބާޠިލްކަމަށާ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2012/HC-A/182ޤަޟިއްޔާއަކީެ ،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/182ޤަޟިއްޔާގެެމައްސަލަެ،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުން ެއަލުން ެބަލައިެ ،ފައިޞަލާކުރަނިވި ެނިންމުމަކުން ެއެ ެކޯޓުން ެއެ ެމައްސަލަެ
ނިންމުމަށްޓަކައިެ،ޤާނޫނުެނަންބަރުެ(ެ22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެެކޯޓުތަކުގެެޤާނޫނު)ެގެެެ18ވަނަެމާއްދާގެެ
(ށ)ެގެެދަށުންެދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓަށްެއެެމައްސަލަެތަޙްވީލުކުރުމަށްެދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުގެެމިެ
މައްސަލަެބެލިެފަނޑިޔާރުންގެެއިއްތިފާޤުންެކަނޑައަޅައިފީމެވެެ ެެ.
ެ
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