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ެ

ޞާ ެ
ެޝަރީޢަތްެނިމުނުގޮތުގެެޚުލާ ެ

 ޤަޟިއްޔާެނަންބަރު2013/SC-A/13ެ:
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ން
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ން
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 ރަޖިސްޓްރީެކުރެވުނުެތާރީޚްެ26ެ:މާރޗްެ26262626ެ2013
 ނިމުނުެތާރީޚްެ19ެ:އޯގަސްޓްެެ 2013
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ޔާ
ފުެކުރެވުނުެޤަޟިއް ެ
އިސްތިއުނާ ެ
 ނަންބަރު2011/HC-A/38ެ:
ގެެހައިކޯޓު
 ނިންމެވިެކޯޓުެ:ދިވެހިރާއްޖޭ ެ
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ޞާ
މައްސަލައިގެެޚުލާ ެ
މިއީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2011/HC-A/38ޤަޟިއްޔާގެ ެދަޢުވާ ެފޯމްެ
ވާެ
ބާޠިލްކުރިކަން ެއަންގައި ެއެ ެކޯޓުގެެނަންބަރު ެ"ެ (OTHER) 95-B5/INDIV/2012/103ދަޢު ެ
ގަވާފައިވާެ
ފޯމް ެބާޠިލްކުރިކަން ެއެންގުން" މިނަމުގައި ެެ 22އޮކްޓޯބަރ ެެ 2012ގައި ެއެ ެކޯޓުން ެއަން ެ
އެންގުމާބެހޭ ެނިންމުން ެނިންމަވާފައިވަނީ ެޝަރީޢަތާ ެނުވަތަ ެޤާނޫނާ ެޚިލާފުވާގޮތަށްކަމަށް ެބުނެެ
އެނިންމުން ެއިލްތިމާސްކޮށްދެއްވުން ެއެދި ެއައިލެންޑް ެބެވަރެޖަސް ެމޯލްޑިވްސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑްގެެ
ތުންެދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓަށްެހުށަހެޅުމުންެބެލެވިފައިވާެޤަޟިއްޔާއެކެވެެ.މިެމައްސަލައިގައިެ
ފަރާ ެ
ދަޢުވާލިބެނީެގދެ.ތިނަދޫެ،ހަނދުވަރީގެެ(މެ.ލާލްޕޫލްެެ/މާލެ)ެސާރިޔާެޙަސަންއަށެވެެ ެ.
ެ
އްެެެ ެ
ފާހަގަެކުރެވުނުެނުކުތާތަ ެ
ެ -1މިއީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2011/HC-A/38ޤަޟިއްޔާގެ ެދަޢުވާެ
ފޯމް ެބާޠިލްކުރިކަން ެއަންގައި ެއެ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ(OTHER) 95-B5/INDIV/2012/103
"ދަޢުވާފޯމް ެބާޠިލްކުރިކަންެއެންގުން" މިނަމުގައި ެެ 22އޮކްޓޯބަރ ެެ 2012ގައި ެއެ ެކޯޓުން ެއަންގަވާފައިވާެ
އެންގުމާބެހޭ ެނިންމުން ެނިންމަވާފައިވަނީ ެޝަރީޢަތާ ެނުވަތަ ެޤާނޫނާ ެޚިލާފުވާގޮތަށްކަމަށް ެބުނެ ެއެނިންމުންެ
އިލްތިމާސްކޮށްދެއްވުން ެއެދި ެއައިލެންޑް ެބެވަރެޖަސް ެމޯލްޑިވްސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑްގެ ެފަރާތުންެ
ބެނީެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓަށް ެހުށަހެޅުމުން ެބެލެވިފައިވާ ެޤަޟިއްޔާއެކެވެެ .މިމައްސަލައިގައި ެދަޢުވާލި ެ
ގދެ.ތިނަދޫެ،ހަނދުވަރީގެެ(މެ.ލާލްޕޫލްެެ/މާލެ)ެސާރިޔާެޙަސަންއަށެވެެ ެ.
ެ -2ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ(OTHER) 95-B5/INDIV/2012/103
މުގައި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުން ެއަންގަވާފައިވާ ެއެންގުމާބެހޭެ
"ދަޢުވާފޯމް ެބާޠިލްކުރިކަން ެއެންގުން" ެމިނަ ެ
ނިންމުމަށްބަލާއިރު ެއެނިންމުމުގައިވަނީ ެ"ވަޒީފާއާބެހޭ ެޓްރައިބިއުނަލްގެ ެނަންބަރު ެެ166/VTR/2010
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މައްސަލަ ެއިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ެއައިލެންޑް ެބެވަރޭޖަސް ެމޯލްޑިވްސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑްގެ ެފަރާތުންެ
ހުށަހެޅިއިރުެ ،ހުށަހަޅާފައިވާ ެރިޕޯޓްގައި ެއެ ެމައްސަލައިގައި ެޓްރައިބިއުނަލުގައި ެދެފަރާތުން ެދައްކާފައިވާެ
ވާހަކަތަކުގެެމަޙްޟަރުެބަޔާންތަކާއިެހުށަހަޅާފައިވާެލިޔެކިޔުންތައްެނުހިމަނާެހައިކޯޓުންެބަލައިގަނެފައިވާތީެ،
އެބަޔާންތަކާއި ެލިޔެކިޔުންތައް ެހުށަހެޅުމަށް ެެ 2011ސެޕްޓެމްބަރ ެެ 19ވަނަ ެދުވަހުބޭއްވުނު ެޝަރީޢަތުގެެ
މިޓެޑްގެ ެފަރާތުން ެޝަރީޢަތަށް ެޙާޟިރުވިެ
މަޖިލީހުގައި ެއައިލެންޑް ެބެވަރޭޖަސް ެމޯލްޑިވްސް ެޕްރައިވެޓް ެލި ެ
ވަކީލަށް ެއެންގިފައިވާއިރުެ 2012ެ ،މެއި ެެ 17ވަނަ ެދުވަހުން ެފެށިގެން ެެ 07ދުވަހުގެ ެތެރޭގައިެ
އިޝާރާތްކުރެވުނު ެލިޔެކިޔުންތައް ެހައިކޯޓަށް ެހުށަހެޅުމަށް ެއައިލެންޑް ެބެވަރޭޖަސް ެމޯލްޑިވްސް ެޕްރައިވެޓްެ
ލިމިޓެޑްގެެވަކީލަށްެލިޔުމުންެއެންގިފައިވާތީއާއިެ 2012ެ،އޮކްޓޯބަރެެ 10ވަނަެދުވަހުންެފެށިގެންެބަންދުެ
ދުވަސްތަކާއެކު ެ(ެ 10ދިހައެއް) ެދުވަހުގެ ެމުއްދަތުގައި ެއިޝާރާތްކުރެވުނު ެލިޔެކިޔުންތައް ެހައިކޯޓަށްެ
ހުށަހެޅުމަށް ެއައިލެންޑް ެބެވަރޭޖަސް ެމޯލްޑިވްސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑްގެ ެވަކީލަށް ެއެންގިފައިވާތީއާއިެ،
އެގޮތުގެމަތިން ެޢަމަލު ެނުކޮށްފިނަމަ ެމައްސަލަ ެބާޠިލް ެކުރާނެކަން ެއައިލެންޑް ެބެވަރޭޖަސް ެމޯލްޑިވްސްެ
ޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑްގެ ެވަކީލަށް ެއެންގިފައިވާތީއާއި ެއަދި ެމިހާތަނަށް ެއެލިޔެކިޔުންތައް ެހުށަހަޅާފައިނުވާތީެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2011/HC-A/38ޤަޟިއްޔާ ެބާޠިލުކޮށްފައިވެއެވެެ .ވީމާެ ،މިކަންެ
އިެެ
ތިފަރާތަށްެއެންގީމެވެެ".މިފަދައިންކަމާއިެމިއެންގުމުގައިެސޮއިކޮށްފައިވަނީ ެހައިކޯޓުގެެރަޖިސްޓްރާރ ެކަމާ ެ
މިކަންކަންެމިނިންމުމަށްެބެލުމުންެއެނގެންއޮންނަކަމެވެެ ެ.
ެ -3ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2011/HC-A/38ޤަޟިއްޔާގެ ެދައުވާ ެފޯމްެ
ބާޠިލްކުރިކަން ެއަންގައި ެެ 22އޮކްޓޯބަރ ެެ 2012ގައި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެރަޖިސްޓްރާރ ެސޮއިކޮށްެ
"ދަޢުވާ

ެފޯމް

ެބާޠިލްކުރިކަން

ެއެންގުން"

ެމިނަމުގައި

ެއަންގާފައިވާ

ރުެެެެެެެެެެެ
ެނަންބަ ެ

ެ (OTHER) 95-B5/INDIV/2012/103އެންގުމާބެހޭ ެނިންމުން ެބިނާވެފައިވަނީ ެޝަރީޢަތާ ެނުވަތަެ
ށް ެބުނެ ެމި ެމައްސަލަ ެއިލްތިމާސްކުރި ެއައިލެންޑް ެބެވަރޭޖަސް ެމޯލްޑިވްސްެ
ޤާނޫނާ ެޚިލާފުވާގޮތަށްކަމަ ެ
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ވެެ
އް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓަށް ެހުށަހަޅާފައި ެ
ޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑްގެ ެފަރާތުން ެ(ެ 04ހަތަރު) ެސަބަބެ ެ
އެވެެ.އޭގެތެރެއިންެ -:


ފުކުރެވޭ ެމައްސަލަ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓަށްެ
ބަބަކީެ ،އިސްތިއުނާ ެ
ފުރަތަމަ ެސަ ެ

ހުށަހެޅުމުން ެމައްސަލަ ެބަލައިގަނެ ެޤަބޫލުކޮށް ެމައްސަލަ ެރަޖިސްޓަރީކޮށް ެފައިސާ ެބަލައިގަނެ ެރަސީދު ެދީެ
އަދި ެކޯޓުގައި ެމައްސަލައިގެ ެޝަރީޢަތް ެހިނގައި ެމި ެހުރިހައި ެމަރުޙަލާތައް ެކަޑައްތުކޮށްފައިވަނިކޮށްެ
މައްސަލައިގެ ެޑޮކިއުމެންޓެއް ެހޯދަން ެދަޢުވާ ެކުރާ ެފަރާތަށް ެހުށަހަޅައި ެއެހުށަނެއެޅުމުން ެމައްސަލަެ
ބާޠިލުކުރެއްވިެކުރުމަކީެޤާނޫނުެނަންބަރު(ެ 22/2010ެ:ދިވެހިރާއްޖޭގެެކޯޓުތަކުގެެޤާނޫނު)ެގެެެެ 33ވަނަެ
ދާގެެ(ހ) ެގައި ެ"ހައިކޯޓަށްެ
މާއްދާއާ ެޚިލާފަށް ެކުރެއްވިފައިވާެކަމެއްެކަމުގައި ެޤަބޫލުކުރެވޭކަމަށާއި ެ ެއެމާއް ެ
ނެެ
މައްސަލައެއްެބަލައިގަތުމަށްފަހުެމައްސަލައިގެެހުރިހާެލިޔުންތައްެފޮނުވައިދިނުމަށްެދަށުެކޯޓުގައިެއެދެންވާ ެ
އެވެެ "ެ .މިހެންވަނިކޮށް ެހައިކޯޓުން ެދަށުކޯޓަށް ެނުއެދި ެދަޢުވާ ެކުރާ ެފަރާތުން ެއެ ެޑޮކިއުމެންޓްތައްެ
ގެނެސްދިނުމަށް ެއެދެން ެނުޖެހޭކަމަށާއި ެއަދި ެމިގޮތަށް ެއެދެން ެޖެހޭ ެސަބަބަކީ ެއެފަދަ ެޑޮކިއުމެންޓްތަކުގެެ
މަވާކަމަށް ެބުނެެހުށަހެޅިެ
ޞައްޙަކަން ެޔަޤީންކުރުމަށްެކަމަށްވާތީެއެއީެކޮންމެހެންެކުރަންޖެހޭ ެކަމެއްކަންެހާ ެ
ސަބަބެވެެ .


ދެވަނަ ެސަބަބަކީެ ،ހައިކޯޓަށް ެމައްސަލައެއް ެބަލައިގަތުމަށްފަހު ެމައްސަލައިގެެ

ހުރިހައިެލިޔުންތައްެފޮނުވައިދިނުމަށްެދަށުކޯޓުގައި ެއެދެންވާނެެކަމަށްެހައިކޯޓުގެެޤަވާޢިދުގެެ(ެ 47ހ)ެގައިެ
ބުނެފައިވާއިރުެ ،މި ެމައްސަލަ ެއިސްތިއުނާފު ެކުރުމަށް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓަށް ެހުށަހެޅުމުން ެމައްސަލަެ
ބަލައިގަނެ ެރަޖިސްޓަރީކޮށް ެރަސީދު ެދީ ެއަދި ެކޯޓުގައިެ
ބަލައިގަނެ ެޤަބޫލުކޮށް ެމައްސަލައިގެ ެފައިސާ ެ ެ
މައްސަލައިގެ ެޝަރީޢަތް ެހިނގައި ެމި ެހުރިހައި ެމަރުޙަލާތައް ެކަޑައްތުކޮށްފައިވަނިކޮށް ެމައްސަލައިގެެ
ޑޮކިއުމެންޓެއްެހޯދަންެދަޢުވާެކުރާެފަރާތަށްެހުށަހަޅައިެއެެހުށަނޭޅީއޭެބުނެެމައްސަލައަށްެޝަރުޢީެޙައްލެއްެ
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ނުނިންމަވައި ެބާޠިލު ެކުރެއްވި ެކުރެއްވުމަކީ ެހައިކޯޓުގެ ެޤަވާޢިދުގެ ެ(ެ 47ހ) ެއާ ެޚިލާފު ެކަމެއް ެކަމުގައިެ
ޤަބޫލުެކުރެވުންކަމަށްެބުނެެހުށަހެޅިެސަބަބެވެެ .


ތިންވަނަެސަބަބަކީެ،އިދާރީެހިންގުމުގެެދާއިރާއިންެކޮންމެެމީހަކާމެދުވެސްެޤާނޫނާެ

ގެމަތިންެޢަދުލުެއިންޞާފުގެެހަމަތަކާެ
ޞާފުގެެހަމަތަކާެއެއްގޮތްވާެގޮތު ެ
އެއްގޮތްވާެގޮތުގެެމަތިންެޢަދުލުެއިން ެ
އެއްގޮތަށް ެކަންކުރެވުމުގެ ެޙައްޤު ެކޮންމެ ެމީހަކަށްވެސް ެލިބިގެންވާކަމަށް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެެ
ެ 43ވަނަެމާއްދާގެ ެ(ހ)ެގައި ެބުނެފައިވާއިރުެމިމައްސަލަެއިސްތިއުނާފުކުރުމަށްެދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓަށްެ
ހުށަހެޅުމުންެމައްސަލަެބަލައިގަނެެޤަބޫލުކޮށްެމައްސަލައަށްެފައިސާެބަލައިގަނެެރަޖިސްޓަރީކޮށްެރަސީދުެދީެ
އަދި ެކޯޓުގައި ެމައްސަލައިގެ ެޝަރީޢަތް ެހިނގައި ެމި ެހުރިހައި ެމަރުޙަލާތައް ެކަޑައްތުކޮށްފައިވަނިކޮށްެ
މައްސަލައިގެ ެޑޮކިއުމެންޓެއް ެހޯދަން ެދަޢުވާ ެކުރާ ެފަރާތަށް ެހުށަހަޅައި ެއެ ެހުށަނޭޅީއޭ ެބުނެ ެމައްސަލައަށްެ
ޝަރުޢީ ެޙައްލެއް ެނުދެއްވައި ެބާޠިލު ެކުރެއްވި ެކުރެއްވުމަކީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 43ވަނަެ
މާއްދާގެެ(ހ)ެއާެޚިލާފުެކަމެއްެކަމުގައިެޤަބޫލުކުރެވުންކަމަށްެބުނެެހުށަހެޅިެސަބަބެވެެ .


ތައްެ
ހަތަރުވަނަ ެސަބަބަކީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ެހިނގާ ެއެންމެހައި ެޝަރީޢަތް ެ

މާއެކު ެކަމަށް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 42ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ށ) ެގައިެ
ހިންގަންވާނީ ެޢަދުލުވެރިކަ ެ
ބުނެފައިވާއިރު ެމި ެބަޔާންވެ ެދިޔަ ެފަދަ ެސަބަބަކާހުރެ ެމައްސަލަ ެޝަރީޢަތުގައި ެހިނގަހިނގައި ެވަނިކޮށްެ
ޝަރީޢަތުން ެގޮތެއް ެކަނޑަނައަޅުއްވައި ެބާޠިލުކުރެއްވުމަކީ ެއެއީ ެޢަދުލުވެރިކަމާއެކު ެހިންގެވިފައިވާެ
ޝަރީޢަތެއްެކަމުގައިެޤަބޫލުެނުކުރެވުންކަމަށްބުނެެހުށަހެޅިެސަބަބެވެެ .
ވާ ެފޯމްެ
ެ -4ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2011/HC-A/38ޤަޟިއްޔާގެ ެދަޢު ެ
ބާޠިލްކުރިކަން ެއަންގައިެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުން ެެ 22އޮކްޓޯބަރ ެެ 2012ގައި ެއަންގާފައިވާ ެނަންބަރުެ
ެ (OTHER) 95-B5/INDIV/2012/103އެންގުމާބެހޭ ެނިންމުން ެއެ ެކޯޓުން ެނިންމަވާފައިވަނީެ
ޝަރީޢަތާ ެއަދި ެޤާނޫނާ ެޚިލާފުވާގޮތަށްކަމަށް ެބުނެ ެއެނިންމުން ެއިލްތިމާސްކޮށްދިނުން ެއެދި ެއައިލެންޑްެ
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ބެވަރޭޖަސް ެމޯލްޑިވްސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑްގެ ެފަރާތުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓަށް ެހުށަހަޅާފައިވާެ
ކަށާއިެ ،މި ެމައްސަލައާ ެގުޅިގެން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގައި ެދެފަރާތުން ެދައްކާފައިވާެ
ސަބަބުތަ ެ
ވާހަކަތަކުގެެމައްޗަށާއިެ،މި ެމައްސަލައާެގުޅޭގޮތުންެޝަރީޢަތުގެެމަޖިލީހަށް ެހުށަހެޅިފައިވާެ،މި ެމައްސަލައާެ
ގުޅޭ ެލިޔެކިޔުންތަކަށާއިެބަޔާންތަކުގެެމައްޗަށާއިެ،އައިލެންޑްެބެވަރޭޖަސްެމޯލްޑިވްސްެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑްގެެ
ފަރާތުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެމި ެޤަޟިއްޔާގެ ެދަށުން ެއިލްތިމާސްކޮށްފައިވާ ެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ބާޠިލްކުރިކަން ެއަންގައި ެއެ ެކޯޓުންެ
ހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2011/HC-A/38ޤަޟިއްޔާގެ ެދައުވާ ެފޯމް ެ ެ
ނިންމަވާފައިވާ ެނަންބަރުެ (OTHER) 95-B5/INDIV/2012/103ެ :ނިންމުމަށާއިެ 22ެ ،އޮކްޓޯބަރެ
ެ 2012ގައި ެ"ދަޢުވާފޯމް ެބާޠިލްކުރިގޮތުގެ ެރިޕޯޓް" ެމިނަމުގައި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުން ެދޫކޮށްފައިވާެ
ރިޕޯޓުގެެމައްޗަށްެޝަރުޢީެއަދިެޤާނޫނީެނަޒަރަކުންބެލިއިރުެ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުންެމިެމައްސަލަެ
ބެލިެފަނޑިޔާރުންގެެމަޖިލީހަށްެއަންނަނިވިެކަންތައްތައްެފާހަގަކުރެވިފައިެވެއެވެެ ެ.
ޓުގެ ެމި ެޤަޟިއްޔާގެ ެދަށުން ެއައިލެންޑްެ
(ހ) ެފުރަތަމަކަމަކީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯ ެ
ން ެއެދި ެހުށަހަޅާފައިވާެ
ށްދިނު ެ
ބެވަރޭޖަސް ެމޯލްޑިވްސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑްގެ ެފަރާތުން ެއިލްތިމާސްކޮ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓުގެެނަންބަރުެެ(OTHER) 95-B5/INDIV/2012/103ނިންމުމުގައިެޙަވާލާދެވޭެ
ހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2011/HC-A/38ޤަޟިއްޔާގެ ެދަޢުވާ ެފޯމްެ ،އެ ެކޯޓުން ެބާޠިލްކުރިގޮތުގެ ެރިޕޯޓްެ،
ރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހަށް ެހުށަހެޅިފައިވާތީެ ،އެ ެރިޕޯޓަށްެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެމިޤަޟިއްޔާގެ ެޝަ ެ
ބަލާއިރުެ ،އެ ެރިޕޯޓުގެ ެެ 07ވަނަ ެނަންބަރުގައި ެ"ހައިކޯޓުން ެނިންމިގޮތް" ެމިގޮތަށް ެބަޔާންކުރުމަށްފަހުެ،
ގެެނަންބަރުެެ 166/VTR/2010މައްސަލަެ
އެނަންބަރުގައިެބަޔާންކޮށްފައިވަނީ"ެ:ވަޒީފާއާބެހޭެޓްރައިބިއުނަލް ެ
އިސްތިއުނާފްކުރުމަށް ެއައިލެންޑް ެބެވަރޭޖަސް ެމޯލްޑިވްސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑްގެ ެފަރާތުން ެހުށަހެޅިއިރުެ،
ހުށަހަޅާފައިވާ ެރިޕޯޓުގައި ެއެ ެމައްސަލައިގައި ެޓްރައިބިއުނަލްގައި ެދެފަރާތުން ެދައްކާފައިވާ ެވާހަކަތަކުގެެ
މަޙްޟަރު ެބަޔާންތަކާއި ެހުށަހަޅާފައިވާ ެލިޔެކިޔުންތައް ެނުހިމަނާ ެބަލައިގަނެފައިވާތީެ ،އެބަޔާންތަކާއިެ
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ލިޔުންތައް ެހުށަހެޅުމަށް ެެ 2011ސެޕްޓެމްބަރ ެެ 19ވަނަ ެދުވަހު ެބޭއްވުނު ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހުގައިެ
އައިލެންޑް ެބެވަރޭޖަސް ެމޯލްޑިވްސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑްގެ ެފަރާތުން ެޝަރީޢަތަށް ެޙާޟިރުވި ެވަކީލަށްެ
އެންގިފައިވާއިރުެ 2012ެ ،މެއި ެެ 17ވަނަ ެދުވަހުން ެފެށިގެން ެެ 07ދުވަހުގެ ެތެރޭގައި ެއިޝާރާތްކުރެވުނުެ
ލިޔެކިޔުންތައް ެހައިކޯޓަށް ެހުށަހެޅުމަށް ެއައިލެންޑް ެބެވަރޭޖަސް ެމޯލްޑިވްސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑްގެ ެވަކީލަށްެ
ލިޔުމުންެއެންގިފައިވާތީއާއިެ 2012ެ،އޮކްޓޯބަރެެ 10ވަނަެދުވަހުންެފެށިގެންެބަންދުެދުވަސްތަކާއެކުެެ10
(ދިހައެއް) ެދުވަހުގެ ެމުއްދަތުގައި ެއިޝާރާތްކުރެވުނު ެލިޔެކިޔުންތައް ެހައިކޯޓަށް ެހުށަހެޅުމަށް ެއައިލެންޑްެ
ގިފައިވާތީއާއިެ ،އެގޮތުގެ ެމަތިންެ
ބެވަރޭޖަސް ެމޯލްޑިވްސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑްގެ ެވަކީލަށް ެއެން ެ
ކޮށްފިނަމަ ެމައްސަލަ ެބާޠިލް ެކުރާނެކަން ެއައިލެންޑް ެބެވަރޭޖަސް ެމޯލްޑިވްސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑްގެެ
ޢަމަލުނު ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ފައިނުވާތީެ ެ ،
ވާތިއާއި ެއަދި ެމިހާތަނަށްވެސް ެއެ ެލިޔެކިޔުންތައް ެހުށަހަޅާ ެ
ވަކީލަށް ެއެންގިފައި ެ
ންކަމާއިެ ،އަދިެ
ހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2011/HC-A/38ޤަޟިއްޔާ ެބާޠިލްކޮށްފީމެވެެ ".މިފަދައި ެ
އެެ
ޓުގެެެ 01ވަނަެނަންބަރުންެެއެ ެރިޕޯޓުގެެދަށުންެދަޢުވާެފޯމްެބާޠިލްކުރެވިފައިވާެ ެ
އިޝާރާތްކުރެވުނުެރިޕޯ ެ
ކޯޓުގެ ެޤަޟިއްޔާއަކީ ެއެ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2011/HC-A/38ޤަޟިއްޔާކަމާއިެ ،އަދި ެއެ ެރިޕޯޓުގެ ެެ03
ރީކުރެވުނުެތާރީޚަކީެެ 03ފެބްރުއަރީެެ 2011ކަމާއިެ،
ވަނަެނަންބަރުންެއެ ެމައްސަލަެއެ ެކޯޓުގައިެރަޖިސްޓަ ެ
އެ ެމައްސަލައިގެެދަޢުވާ ެފޯމްެބާޠިލްކުރެވިފައިވަނީެެ 22އޮކްޓޯބަރެެ 2012ގައިެ
އަދިެއެ ެރިޕޯޓުގެެދަށުންެ ެ
ކީ ެއައިލެންޑް ެބެވަރޭޖަސްެ
ކަމާއި ެއަދި ެއެ ެރިޕޯޓުގެ ެެ 04ވަނަ ެނަންބަރުން ެއިސްތިއުނާފްކުރި ެފަރާތަ ެ
މޯލްޑިވްސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑްކަމާއި ެއަދި ެއެރިޕޯޓުގެ ެެ 05ވަނަ ެނަންބަރުން ެއިސްތިއުނާފް ެރައްދުވިެ
މިެ
ގެ) ެސާރިޔާ ެޙަސަންކަމާއި ެއަދި ެމީގެ ެއިތުރުން ެ ެ
ފަރާތަކީ ެގދެ .ތިނަދޫ ،ހަނދުވަރީގެ ެ(މެ .ލާލްޕޫލް ެ
ރިޕޯޓްގެ ެދަށުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުން ެނިންމާފައިވާ ެމިނިންމުން ެނިންމާފައިވަނީ ެއެ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރުެ
ެ 2011/HC-A/38ޤަޟިއްޔާގެެމައްސަލަެބެލުމަށްެއެ ެކޯޓުންެހަމަޖައްސާފައިވާެއެ ެކޯޓުގެެ(ެ 03ތިން)ެ
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ފަނޑިޔާރުންކަމާއި ެމިކަންކަން ެއިސްވެ ެމިއިޝާރާތްކުރެވުނު ެ"ދަޢުވާ ެބާޠިލްކުރިގޮތުގެ ެރިޕޯޓް" ެމިނަމުގައިެ
ގެންެއޮންނަކަމެވެެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓުންެދޫކޮށްފައިވާެރިޕޯޓުންެއެނ ެ
(ށ) ެދެވަނަކަމަކީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 10ވަނަ ެމާއްދާގެެ
(ހ) ެގައި ެއިސްލާމްދީނަކީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޤާނޫނުގެ ެމައިގަނޑު ެމަޞްދަރުކަމަށް ެކަނޑައަޅައިެ
ސްލާމީ ެޝަރީޢަތް ެކަށަވަރުކޮށްެ
ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރުެ ،ޢަދުލުއިންސާފު ެލިބުމުގެ ެޙައްޤަކީ ެމާތްވެގެންވާ ެއި ެ
ޅޭެ
ގެރެންޓީކޮށްދީފައިވާ ެއިންސާނީ ެޙައްޤުތަކުގެ ެތެރޭގައި ެހިމެނޭ ެވަރަށް ެމުޙިއްމު ެޙައްޤެއްކަން ެމިކަމާގު ެ
ގޮތުން ެއިސްލާމީ ެޝަރީޢަތުގައި ެއައިސްފައިވާ ެނައްޞުތަކުގެ ެތެރެއިން ެކީރިތި ެޤުރުއާނުގެ ެއައްނިސާއުެ
ސޫރަތުގެ ެެ 105ވަނަ ެއާޔަތާއި ެެ 135ވަނަ ެއާޔަތާއި ެއަލްމާއިދާ ެސޫރަތުގެ ެެ 8ވަނަ ެއާޔަތާއި ެއަލްޙަދީދުެ
ސޫރަތުގެެެ 25ވަނަެއާޔަތާއިެއައްނަޙްލުެސޫރަތުގެެެ 90ވަނަެއާޔަތާއިެއައްނިސާއުެސޫރަތުގެެެ 58ވަނަެ
އާޔަތާއިެއަލްއަޢްރާފްެސޫރަތުގެެެ29ވަނަެއާޔަތްފަދަެނައްޞުތަކުންެސާފުކޮށްެއެނގެންެއޮންނަކަމެވެެ ެެ.
(ނ) ެތިންވަނަކަމަކީެ ،އިންސާފުން ެޝަރީޢަތްކުރުމަކީެ ،ކޮންމެމީހަކަށްމެ ެލިބިގެންވާެ
ން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެއަސާސީ ެޙައްޤުތަކާއި ެމިނިވަންކަންެ
ޙައްޤެއްކަ ެ
ސީގެެދެވަނަެބާބުގައިެހިމެނޭެއެެޤާނޫނުއަސާސީގެެެ42ވަނަެމާއްދާއިންެ
ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާެއެެޤާނޫނުއަސާ ެ
ށް ެއެދި ެކޯޓަކަށް ެކަމާބެހޭ ެފަރާތަކުން ެމައްސަލައެއްެ
ސާފުކޮށް ެއެނގެން ެއޮތުމުން ،އިންސާފު ެލިބިދިނުމަ ެ
ހުށަހެޅުމުންާ ،
ޤ ޫ
ނ ާޒ ުމ ަގ ިއ ަކނ ަޑ ެއ ިޅ ަފ ިއ ާވ އުޞޫލެއްގެެމަތިންމެނުވީެއެމައްސަލަެހުށަހެޅިެފަރާތަށްެ
ނ ި
ނ ީ
އިންސާފު ެނުލިބޭ ެގޮތަކަށް ެއެއްވެސް ެކޯޓަކުން ެޢަމަލުކުރުމަކީެ ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެމިމާއްދާގައިެ
ކަނޑައެޅިފައިވާެދުސްތޫރީެއުޞޫލާެޚިލާފުކަމެއްކަންެސާފުކޮށްެއެނގެންއޮންނަކަމެވެެ ެ.
ވަނަ ެމާއްދާ ެހިމެނިފައިވަނީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
(ރ) ެހަތަރުވަނަކަމަކީެ ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ ެ 68
ވާ ެބާބުކަމުގައިވާެ
ކަށަވަރުކޮށްދީފައި ެ
ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެއަސާސީ ެޙައްޤުތަކާއި ެމިނިވަންކަން ެ ެ
އެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެދެވަނަ ެބާބުގައި ެކަމަށްވާއިރު ެއެ ެމާއްދާގައި ެކޯޓުތަކުންނާއި ެޓްރައިބިއުނަލްތަކުންެ
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ށްފައިވާ ެޙައްޤުތަކާއި ެމިނިވަންކަން ެމާނަކުރުމުގައްޔާއި ެލިބިދިނުމުގައިެ ،އިންސާނީެ
މިބާބުގައި ެބަޔާންކޮ ެ
ޝަރަފާއި ެހަމަހަމަކަމާއި ެމިނިވަންކަމަށް ެބިނާކޮށް ެއުފެދިފައިވާެ ،ހުޅުވިގެންވާ ެދީމިޤްރާޠީ ެމުޖުތަމަޢުތަކުންެ
ޤަބޫލުކުރާ ެއުޞޫލުތަކަށް ެރިޢާޔަތްކޮށް ެއެ ެއުޞޫލުތައް ެނަގަހައްޓަންވާނެކަމަށާއި ެއަދި ެދިވެހިރާއްޖެެ
ބައިވެރިވެފައިވާެބައިނަލްއަޤުވާމީެމުޢާހަދާތަކަށްެރިޢާޔަތްކުރަންވާނެކަމަށްެކަނޑައަޅައިެބަޔާންކޮށްފައިވާއިރުެ،
ރާއްޖެބައިވެރިވެފައިވާ ެބައިނަލްއަޤުވަމީ ެމުޢާހަދާއެއްކަމަށްވާ ެމަދަނީ ެއަދި ެސިޔާސީ ެޙައްޤުތަކާބެހޭެ
ލް ެރައިޓްސްެ
ކޮވެނެންޓް ެއޮން ެސިވިލް ެއެންޑް ެޕޮލިޓިކަ ެ
ދާ ެ(އިންޓަނޭޝަނަލް ެ ެ
ބައިނަލްއަޤުވާމީ ެމުޢާހަ ެ
(އައި.ސީ.ސީ.ޕީ.އާރު) ެގެ ެެ 14ވަނަ ެމާއްދާގައި ެއަދާލަތުގެ ެކުރިމަތީގައި ެހުރިހާ ެއެންމެންެ
ހަމަހަމަވާނެކަމަށާއި ެކޮންމެފަރުދަކަށްމެެ ،އޭނާއާ ެބެހޭގޮތުން ެބެލެވޭ ެޖިނާއީ ެތުހުމަތެއްގެެ ،ނުވަތަ ެއޭނާގެެ
ޙައްޤުތަކާއިެ ،އިލްތިމާޒްތަކާމެދު ެއުފުލިފައިވާ ެކޮންމެ ެމަދަނީ ެދަޢުވާއެއްގެ ެމައްސަލަެ ،ޤާނޫނަކުންެ
އުފެދިފައިވާެ ،ވަކިފަރާތަކަށްނުޖެހޭެ ،މުސްތަޤިއްލުެ ،އަދި ެމައްސަލަބެލުމުގެ ެއިޚްތިޞާޞް ެލިބިގެންވާެ
ލިބިގެންވާކަމަށް ެކަނޑައެޅިެ
ކޯޓެއްގައި ެއިންސާފުވެރިކަމާއި ެހަމަހަމަކަމާއެކު ެޝަރީޢަތްކުރެވުމުގެ ެޙައްޤު ެ ެ
ބަޔާންވެފައިވާކަންެއެނގެންއޮންނަކަމެވެެ ެ.
(ބ)ެފަސްވަނަކަމަކީެ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުގެެމި ެޤަޟިއްޔާގެެދަށުންެއައިލެންޑްެ
ބެވަރެޖަސް ެމޯލްޑިވްސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑްގެ ެފަރާތުން ެއިލްތިމާސްކޮށްފައިވާ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެެ
ނަންބަރު ެެެ"ެ)2012/10/22(ެ (OTHER) 95-B5/INDIV/2012/103ދަޢުވާފޯމްެބާޠިލްކުރިކަންެ
ރުެެެެ
އެންގުން" ެމިނަމުގައި ެދޫކޮށްފައިވާ ެނިންމުމަށާއި ެއަދި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަ ެ
ެ 2011/HC-A/38ޤަޟިއްޔާގެ ެދަޢުވާ ެފޯމް ެބާޠިލްކުރިގޮތުގެ ެރިޕޯޓަށް ެބަލާއިރުެ ،އެ ެޤަޟިއްޔާއަކީެ
ވަޒީފާއާބެހޭ ެޓްރައިބިއުނަލްގެ ެނަންބަރު ެެ 166/VTR/2010މައްސަލަ ެއިސްތިއުނާފްކުރުމަށް ެއައިލެންޑްެ
ބެވަރެޖަސްެމޯލްޑިވްސްެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑްގެެފަރާތުންެދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓަށްެހުށަހެޅުމުންެ،އެ ެކޯޓުންެ
އެ ެމައްސަލަ ެބަލައިގަނެ ެެ 03ފެބްރުއަރީ ެެ 2011ގައި ެއެ ެކޯޓުގައި ެރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވާެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
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ޤަޟިއްޔާއެއްކަމާއިެ ،އަދި ެއެ ެޤަޟިއްޔާގެ ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހެއް ެެ 19ސެޕްޓެމްބަރ ެެ 2011ގައިެ
މިެއިޝާރާތްކުރެވުނުެ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓުގެެދެެނިންމުމުގެެދަށުންެ
ބޭއްވިފައިވާކަންެއެނގެންއޮންނައިރުެ ެ
އެެ
ދަޢުވާ ެފޯމްެބާޠިލްކުރެވުނުެއެ ެކޯޓުގެ ެމި ެއިޝާރާތްކުރެވުނުެޤަޟިއްޔާގެ ެދަޢުވާ ެފޯމްެބާޠިލްކުރައްވައިެ ެ
ރުެ
ޤަޟިއްޔާގެ ެފައިލް ެލައްޕާލާފައިވަނީެ ،އިސްވެއިޝާރާތްކުރެވުނު ެވަޒީފާއާބެހޭ ެޓްރައިބިއުނަލްގެ ެނަންބަ ެ
ެ 166/VTR/2010މައްސަލަ ެއިސްތިއުނާފްކުރުމަށް ެއައިލެންޑް ެބެވަރެޖަސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑްގެެ
އެ ެމައްސަލައިގައި ެޓްރައިބިއުނަލްގައި ެދެފަރާތުންެ
ފަރާތުން ެހުށަހެޅިއިރުެ ،ހުށަހަޅާފައިވާ ެރިޕޯޓުގައި ެ ެ
ދައްކާފައިވާ ެވާހަކަތަކުގެ ެމަޙްޟަރު ެބަޔާންތަކާއި ެހުށަހަޅާފައިވާ ެލިޔުންތައް ެނުހިމަނާ ެހައިކޯޓަށްެ
ށް ެއައިލެންޑް ެބެވަރެޖަސް ެޕްރައިވެޓްެ
ބަލައިގަނެފައިވާތީކަމަށް ެބުނެ ެއެބަޔާންތަކާއި ެލިޔުންތައް ެހުށަހެޅުމަ ެ
އެެކޯޓުންެދިނުމަށްފަހުެއެލިޔުންތައްެއެމުއްދަތުގެެތެރޭގައިެއައިލެންޑްެބެވަރެޖަސްެ
ލިމިޓެޑަށްެވަކިމުއްދަތެއްެ ެ
ޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑްގެ ެފަރާތުންެހުށަހަޅާފައިނުވާތީކަމަށްބުނެ ެއެސަބަބަށްޓަކައިކަން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެެ
އިސްވެއިޝާރާތްކުރެވުނު ެދެނިންމުމުގެ ެލިޔުމަށް ެބެލުމުން ެއެނގެން ެއޮންނައިރުެ ،ޤާނޫނު ެނަންބަރުެ
(ެ 22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެެކޯޓުތަކުގެެޤާނޫނު)ެގެެެ 33ވަނަެމާއްދާގެެ(ހ)ެގައިެހައިކޯޓަށްެމައްސަލައެއްެ
ބަލައިގަތުމަށްފަހު ެމައްސަލައިގެ ެހުރިހާ ެލިޔުންތައް ެފޮނުވައިދިނުމަށް ެދަށުކޯޓުގައި ެއެދެންވާނެކަމަށްެ
ކަނޑައަޅައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއިެ ،އަދި ެމީގެއިތުރުން ެހައިކޯޓުގެ ެޤަވާޢިދުގެ ެެ 47ވަނަ ެމާއްދާގައިެ
ނުމަށް ެދަށުކޯޓުގައިެ
ހައިކޯޓަށް ެމައްސަލައެއް ެބަލައިގަތުމަށްފަހު ެމައްސަލައިގެ ެހުރިހާ ެލިޔުންތައް ެފޮނުވައިދި ެ
ށްފައިވާކަން ެސާފުކޮށް ެއެނގެންއޮތުމުން ެއިސްވެ ެއިޝާރާތްކުރެވުނުެ
އެދެންވާނެކަމަށް ެކަނޑައަޅައި ެބަޔާންކޮ ެ
ކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2011/HC-A/38ޤަޟިއްޔާގެެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެދެ ެނިންމުމުގެ ެދަށުން ެއެ ެ
ޢުވާ ެފޯމްެބާޠިލްެކޮށްފައިވަނީެޤާނޫނުެނަންބަރުެ(ެ 22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެެކޯޓުތަކުގެެޤާނޫނު)ެގެެެ33
ދަ ެ
ށްފައިވާ ެއުޞޫލާ ެއަދި ެހައިކޯޓުގެެ
ގެ ެޞަރީޙަ ެނައްޞުގައި ެކަނޑައަޅައި ެބަޔާންކޮ ެ
ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެ ެ
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ސްެ
ޤަވާޢިދުގެެެ 47ވަނަެމާއްދާގެެ(ހ)ެގައިެޞަރީޙަެނައްޞުގައިެކަނޑައަޅައިެބަޔާންކޮށްފައިވާެއުޞޫލާވެ ެ
ޚިލާފަށްކަންެސާފުކޮށްެއެނގެންއޮންނަކަމެވެެ.
(ޅ) ެހަވަނަކަމަކީެ ،އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ެދުސްތޫރީ ،ޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެއުޞޫލުތަކަށްެ
ރިޢާޔަތްކޮށް ެބެލުމުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ)OTHER(ެ 95-B5/INDIV/2013/103
"ދަޢުވާެފޯމްެބާޠިލުެކުރިކަންެއެންގުން"ެމިނަމުގައިެެ2012/10/22ގައިެއެެކޯޓުންެއަންގާފައިވާެއެންގުމާެ
ބެހޭެނިންމުމާއިެއަދި ެބުނެވުނުެތާރީޚުެކަމުގައިވާެެ 2012/10/22ދުވަހުެ،ދަޢުވާެފޯމްެބާޠިލްކުރިެގޮތުގެެ
ރިޕޯޓުގެ ެދަށުންެއެ ެކޯޓުގެެނަންބަރުެެ 2011/HC-A/38ޤަޟިއްޔާގެެދަޢުވާެފޯމްެބާޠިލްކޮށްފައިވަނީެ،
ކާ ެޚިލާފަށްކަންެއެނގެންެއޮތުމުގެެއިތުރުންެއިސްވެެއިޝާރާތްެ
ދުސްތޫރީެ،ޝަރުޢީެއަދިެޤާނޫނީެއުޞޫލުތަ ެ
ނީ ެއެ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރުެ
ކުރެވުނު ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެދެ ެނިންމުން ެއެ ެކޯޓުން ެނިންމަވާފައިވަ ެ
ށްފައިވާ ެފަރާތުގެ ެއިސްތިއުނާފީ ެނުކުތާތަކަށްެ
 2011/HC-A/38ޤަޟިއްޔާގެ ެދަށުން ެއިސްތިއުނާފުކޮ ެ
ކާނުލައި ެކަމަށްވުމާއެކުެ،
ކާމެދު ެވަކިގޮތަކަށް ެއެކޯޓުން ެޙުކުމެއް ެކުރެއްވުމަ ެ
އެކޯޓުން ެބައްލަވާެ ،އެނުކުތާތަ ެ
ގެެ
ހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެ 2011/HC-A/38ޤަޟިއްޔާގެ ެމައްސަލައަކީ ެހައިކޯޓުގެ ެމައްސަލަތައް ެބެލުމު ެ
އިޖުރާއާތުގެ ެތެރެއިން ެއެކޯޓުން ެއަލުން ެބަލަންޖެހޭ ެމައްސަލައެއްކަން ެޤާނޫނު ެނަންބަރު ެެ22/2010
(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫނު) ެގެ ެެ 18ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ށ) ެއަށް ެރިޢާޔަތްކޮށް ެބެލުމުން ެއެނގެންެ
އޮންނައޮތުމެވެެ ެ.

ޙުކުމްެ :
އިސްވެދިޔަ ެސަބަބުތަކާއި ެފާހަގަކުރެވުނު ެނުކުތާތަކުގައި ެބަޔާންވެގެންދިޔަ ެދުސްތޫރީެ،
ޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެޢުޞޫލުތަކުގެ ެމައްޗަށް ެރިޢާޔަތްކޮށް ެބެލުމުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރުެ
އެ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރުެެެެެެެެެ
ވާ ެފޯމް ެބާޠިލްކުރިކަން ެއަންގައި ެ ެ
ެ 2011/HC-A/38ޤަޟިއްޔާގެ ެދަޢު ެ
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95-B5/INDIV/2012/103

)"ެ ެ )2012/10/22(ެ (OTHERދަޢުވާ ެފޯމް ެބާޠިލްކުރިކަންެ

އެންގުން"ެމިނަމުގައިެެ 22އޮކްޓޯބަރެެ 2012ގައިެއެ ެކޯޓުންެއަންގާފައިވާެއެންގުމާބެހޭެނިންމުމާއިެ،އަދިެ
ވެ ެއިޝާރާތްކުރެވުނު ެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ބުނެވުނު ެތާރީޚުކަމުގައިވާ ެެ 22އޮކްޓޯބަރ ެެ 2012ދުވަހުެ ،އިސް ެ
އެެ
ހައިކޯޓުގެެނަންބަރުެެ 2011/HC-A/38ޤަޟިއްޔާގެެދަޢުވާ ެފޯމްެބާޠިލްކުރިެގޮތުގެެރިޕޯޓުގެެދަށުންެ ެ
ކޯޓުންެނިންމާފައިވާެނިންމުންެނިންމާފައިވަނީެއިސްވެެބަޔާންކުރެވިދިޔަެދުސްތޫރީެ،ޝަރުޢީެއަދިެޤާނޫނީެ
ތީ ެއިސްވެ ެމި ެއިޝާރާތްކުރެވުނު ެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ފަށްކަން ެސާފުކޮށް ެއެނގެންއޮންނާ ެ
އުޞޫލުތަކާ ެޚިލާ ެ
ހައިކޯޓުގެ ެދެނިންމުން ެބާޠިލްކަމަށާއި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ2011/HC-A/38
ގެެ
ޤަޟިއްޔާއަކީެ ،ޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫނު) ެގެ ެެ 18ވަނަ ެމާއްދާ ެ
(ށ)ެގެ ެދަށުންެހައިކޯޓަށްެއެެޤަޟިއްޔާގެެމައްސަލަެއަލުންެފޮނުވައިެ ،ހައިކޯޓުގެ ެމައްސަލަތައްެބެލުމުގެެ
ން ެއެ ެޤަޟިއްޔާގެ ެމައްސަލަ ެއަލުން ެބަލަންޖެހޭ ެގޮތަށް ެއޮތްެ
އިޖުރާއާތުގެ ެތެރެއިން ެއެ ެކޯޓު ެ
މައްސަލައަކަށްވުމާއެކު ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2011/HC-A/38ޤަޟިއްޔާގެ ެމައްސަލަެ
ށް ެޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުން ެއަލުން ެބަލައި ެނިންމުމަ ެ
ކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫނު) ެގެ ެެ 18ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ށ) ެގެ ެދަށުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓަށް ެއެމައްސަލަެ
ތަޙްވީލުކުރުމަށްެދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުންެމިމައްސަލަެބެލިެފަނޑިޔާރުންގެެމަޖިލީހުގެެއިއްތިފާޤުންެ
ކަނޑައަޅައިފީމެވެެ ެ.
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