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ލިިމޓެޑް  ްޕރަިއވެޓް ޮކންސްޓްރަކްޝަން އަީމން ވ ލިމިޓެޑް ޕަބްިލކް މޯްލޑިވްސް އުރީދޫ  
  

[2021] SC 111 
   

     
     

އަދި  ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު) ފަނޑިޔާރު ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދުގެ ރައުޔު

 އްވާފައި(ތާއީދު ކުރަ ފަނޑިޔާރު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު
 

 ތަޢާރުފު 

 )ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު  ލިމިޓެޑް ޕަބްލިކް  މޯލްޑިވްސް އުރީދޫ ،މި މައްސަލައަކީ .1

 C-633/2004 ްރަޖިސްޓްރީ  ލިމިޓެޑް  ޕްރައިވެޓް  ކޮންސްޓްރަކްޝަން އަމީން ( ގެ ފަރާތުނ(

ތަ "އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތް" ނުވަމި ރައުޔުގައި  ( )މީގެ ފަހުނC-20/89ް ނަންބަރު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،( ގެ މައްޗަށް ރައްދުވާގޮތަށްކަމަށް ހަވާލާދީފައިވާ "އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަން "

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޤަޟިއްޔާ HC-A/262/2017އެ ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ޅިހައިކޯޓަށް ހުށަހެ

 ޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމުން ބެލުނު މައްސަލައެކެވެ. ސުޕްރީމް ކޯ

 ނގާފައިވާ ގޮތް މައްސަލައިގައި ކަންހި 

)މިހާރު، އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްމޯލްޑިވްސް  ޓެލެކޮމް ވަތަނިއްޔާ .1

އުރީދޫ "އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތް" ނުވަތަ "މި ރައުޔުގައި ފަހުން  އަދި މީގެ، ނީ ކޮމްޕެ

ސަލާތީ ޚިދުމަތް ވާމު  އިފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގަ ކަމަށް ހަވާލާދީފައިވާ( ގެ "މޯލްޑިވްސް

)ތިރީސް(  03ގައި އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަންއާ  1332މާރިޗު  14ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި 

ސަލާތީ ސާމާނާއި ވާ ތާއި، އެ އެންޓަނާތަކާ ގުޅޭ މުއެންޓަނާގެ ފައުންޑޭޝަން އެޅުމުގެ މަސައްކަ 

ޅުމުގެ މަސައްކަތް ންޑޭޝަން އެ)ނަވާވީސް( ޝެލްޓަރގެ ފައު  11ބެހެއްޓުމަށް  ވަސީލަތްތައް
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)ނަވާރަ( ފައުންޑޭޝަން އެޅުމުގެ  11މި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން، ، ވާލުކުރި ކަމުގައި ބުނެހަ

)ދެ ލައްކަ  US$226,619.59މަސައްކަތުގެ އަގުގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހި ނުދައްކަވާ 

ނެވުނު ޑޮލަރު ފާންސާސް ނުވަ ސެންޓް( އާއި ބު ޔޫ.އެސްސްހާސް ހަސަތޭކަ ނަވާރަ ސައްބީ

)ތިން ލައްކަ  US$349,802.83ފައިސާ ދައްކާފައިނުވާތީ ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި އަރާފައިވާ 

ސެންޓް( އާއެކު ޖުމްލަ  ޑޮލަރު އަށްޑިހަ ތިން ޔޫ.އެސްސާޅީސް ނުވަހާސް އަށްސަތޭކަ ދޭއް 

US$576,422.42  ްޑޮލަުރ  ޔޫ.އެސް)ފަސް ލައްކަ ހަތްދިހަ ހަހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ބާވީސ

ދެ ސެންޓް( ހޯދުމަށް އެދި އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން  ސާޅީސް

 އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުގައި ދަޢުވާކުރިއެވެ.

 ސިވިލް ކޯޓުން މައްސަލަ ނިންމާފައިވާ ގޮތް 

އިން ބެލުނު އެ މައްސަލައިގައި ސިވިލް ޤަޟިއްޔާ Cv-C/2016/1431 ނަންބަރު ކޯޓުގެ ސިވިލް .0

ގައި  1332އިވަނީ ހުށަހެޅިފައި މިވާ މައްސަލައިގެ ދަޢުވާކުރުމުގެ ޙައްޤު ކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފަ

ގައިކަން އެނގެން  1316ޖުލައި  13އުފަންވެފައިވާއިރު މި ޤަޟިއްޔާ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ 

ގެ ކުރިން ޙައްޤެއް އޮތްނަމަ އެ ޙައްޤު ހޯދުމަށް އޮންނަކަމާއި، މި ޤަޟިއްޔާ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމު

އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ފާއިތުވެފައިވާކަމާއި،  )އެގާރަ( 11އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކޮށް 

( މައްޗަށް އެކަނި contractual remedyދަޢުވާ ބިނާވެފައިވަނީ ތަޢާޤުދީ ފަރުވާއެއް )

ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ނިސްބަތް ބޮޑުކަން  ހަމަތަކުން  (equity)ނޫންކަމާއި، އަދާލަތުގެ 

ދަޢުވާފޯމުން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، މި މައްސަލައިގެ ބާވަތާއި ޒާތަށް ބަލައި ޢަދުލުވެރިކަމުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ކޮންމެ ޕަބްލިކް  64 1މައްޗަށް ބުރަވެ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 

އް އެކުލެވޭ ލިޔުންތައް ތައްޔާރުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުންފުންޏަކުން އެ ކުންފުންޏެއްގެ ހިސާބުތަ

                                                           

 )ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާޫނނު( 10/96ޤާނޫނު ނަންަބރު  1 
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ހަމަ  )ހައެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބަލަހައްޓަންވާނެކަމަށް ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 36

ކޮށް، ދަޢުވާކުރާ އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ މި މައްސަލައަށް ތަޠުބީޤު 

)އެގާރަ( އަހަރަށްވުރެ  11އެ ޙައްޤު ހޯދުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކޮށް ޙައްޤެއް އޮތްނަމަ 

މި ދަޢުވާކުރުމުގެ ޙައްޤު އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަން  ،ގިނަ ދުވަސް ފާއިތުވެފައިވާ ކަމަށްޓަކައި

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ލިބިގެންނުވާ ކަމުގައެވެ.

އިވަނީ އަންނަނިވި ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުން އިސްވެބުނެވުނު ފަދައިން ނިންމާފަ  .4

 ބިނާކޮށްގެންކަން އެ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮވެއެވެ.

ދެ ފަރާތުގެ މެދުގައި ޚުޞޫމަތް އުފެދިފައިވާ މުޢާމަލާތުގައި އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަން    .4.1

 13ފައިސާއާ ގުޅިގެން ސިވިލް ކޯޓަށް  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް  ނުލިބިވާ ކަމަށް ބުނާ

ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅުން ފިޔަވައި ފައިސާ ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ  1316ޖުލައި 

 އެއްވެސް މަސައްކަތެއް އެނގޭ ލިޔުމެއް ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅިފައި ނުވާކަން؛

ނުތަކުގައި މި ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާކުރަންޖެހޭ މުއްދަތު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫ    .4.1

މިއަދާ ހަމައަށް ސާފުކޮށް ކަނޑައެޅި ބަޔާންވެފައި ނުވާކަމާއި، ނަމަވެސް ކުންފުންޏެއްގެ 

ހިސާބުތައް އެކުލެވޭ ލިޔުންތައް ހުންނަންވީ ތަނާއި މުއްދަތު ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ މާއްދާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާކަމާއި، އެ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ކޮންމެ ޕަބްލިކް  64

ކުންފުންޏަކުން އެ ކުންފުންޏެއްގެ ހިސާބުތައް އެކުލެވޭ ލިޔުންތައް ތައްޔާރުކުާރ 

)ހައެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން އެ ހިސާބުތައް  36ދުވަހުން ފެށިގެން 

 އެކުލެވޭ ލިޔުންތައް އޭގެފަހުން ރައްކާކޮށް ބެހެއްޓުމުގެ ޤާނޫނީ ޒިންމާއެއް ނެތްކަން؛
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ވަނަ މާއްދަގެ )ނ( ގެ ދަށުން  17 2ހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ޓެކްސް ނެގުމާބެ   .4.0

ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ލިޔުންތައް އެ ލިޔުންތައް ނިސްބަތްވާ ޓެކްސް އަހަރު ނިމޭތާ 

ބަހައްޓަންވާނެ ކަމުގައި  )ފަހެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް 32މަދުވެގެން 

)ފަހެއް(  32ހަރު ނިމޭތާ ބަޔާންވެފައި އޮތުމުން އެ ލިޔުންތައް ނިސްބަތްވާ ޓެކްސް އަ

އަހަރު ދުވަސް ފަހުން ލިޔުންތައް ރައްކާކޮށް ބެހެއްޓުމުގެ ޤާނޫނީ ޒިންމާއެއް ނެތްކަން 

 އެނގޭކަން؛

މި ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާކުރަންޖެހޭ މުއްދަތާ މެދު ދިމިޤްރާޠީ ޤައުމުތަކުގައި    .4.4

މުއްދަތު ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނުތަްއ  އަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު، ދަޢުވާކުރަންޖެހޭ

ހެދުމުގެ މާކުރިން އެ ޤައުމުތަކުގެ ކޯޓުތަކުން އެ މައްސަލައެއްގެ ބާވަތާއި ޒާތަށް ބަލައި 

ދަޢުވާކުރަންޖެހޭ މުއްދަތު ކަނޑައަޅައި ނިންމުންތައް ނިންމައި އެ ނިންމުންތައް 

  ؛ކަންތަންފީޒުކުރަމުން ތަޠުބީޤުކުރަމުން އައިސްފައިވާ

  delay defeats equityމަން ލޯގައި ޤާއިމުވެފައިވާ މަބްދަޢުތައް ކަމުގައިވާ ކޮ   .4.2

މި މަބްދަޢުއާ ގުޅިފައިވާ  ،ގެ މަބްދަޢުއާއި doctrine of laches ،މަބްދަޢުއާއި

 The law assists those that are vigilant with“ޤާއިދާއެއް ކަމުގައިވާ 

3hereupon”their rights, and not those that sleep t  ިއަދި މ

ނޫންވެސް އިތުރު މަބާދިޢު ޤަޟާޢީ ނިޒާމުތަކުގައި އިސްތިޤުރާރުވެފައިވުމުގެ ނަތީޖާއަީކ 

ށް އެ ޤައުމުތަކުގެ ކޯޓުތަކުގެ ނިންމުންތަކުގައި ފަނޑިޔާރުން ހަމަތައް ޤާއިމުކޮ 

މަބްދަޢުތައް ހަދައި ތަރައްޤީކުރެވި ޤާނޫނު ހަދާ ބާރުން ބަލައިގަނެ ކޯޓުތަކުގެ 

                                                           

 )ޓެކްސް ނެގުާމބެހޭ ިއދާރީ ޤާނޫނު( 3/2010ޤާނޫނު ނަންަބރު   2 
މިފަަދއިންެނވެ. ިމ  ”vigilantibus non dormientibus jura inveniut“ސިވިލް ކޯުޓގެ ރިޕޯޓުަގއި މި ާޤއިާދއަށް ަހވާލާދީަފއިަވނީ   3

 މުަގއި ފާހަގަުކރަެމވެ.މި ފަދަިއން ކަ ”vigilantibus et non dormientibus jura subveniunt“ޤާިއދާައށް އާްނމުކޮށް ހަވާާލދެނީ 
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ންމުންތަކުގައިވާ އިންސާފުވެރި ހަމަތަކުގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު ހެދި ތަސްދީޤުވަމުން ނި

 އަދި  އައިސްފައިވާކަން؛

އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަނުން ހުށަހަޅާފައިވާ ދަޢުވާއަށް ބަލާއިރު، އެ ދަޢުވާކުރުމުގެ    .4.6

ފަރާތުން އެ މައްސަލަ ކޯޓަށް  ގައި އުފަންވެފައިވާ ހިނދު، އެ 1332ޙައްޤު 

ގެ ތާރީޚުގައިކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، ިމ  1316ޖުލައި  13ހަޅާފައިވަނީ ހުށަ

ނުކޮށް ހޯދުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ޤަޟިއްޔާ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން އެ ޙައްޤު

)އެގާރަ( އަހަރަށްވުރެ ގިނަދުވަސް ފާއިތުވެފައިވާކަމާއި، ދަޢުވާ ބިނާވެފައިވަނީ  11

( މައްޗަށް އެކަނި ނޫންކަމާއި، contractual remedyތަޢާޤުދީ ފަރުވާއެއް )

ހަމަތަކުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ނިސްބަތް ބޮޑުކަން  (equity)އަދާލަތުގެ 

   ދަޢުވާފޯމުން އެނގެން އޮންނަކަން؛

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން މައްސަލަ ނިންމާފައިވާ ގޮތް 

ން ފަރާތު ން ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެއަމީ ނިންމުން  ގައި ހިންގި މައްސަލައިގެކޯޓު  ސިވިލް .2

 HC-A/262/2017އެ ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ،ކުރުމުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު 

 Cv-C/2016/1431 ނަންބަރު ކޯޓުގެ ންމާފައިވަނީ ސިވިލް ނި ބަލައިމައްސަލަ  ޤަޟިއްޔާއިން

 ،ބާޠިލުކޮށް ޙުކުމް އެ ،ނުވާތީ  ކަމަށް ޙުކުމެއް ކޮށްފައިވާ އެއްގޮތަށް ޤާނޫނާއި ޙުކުމަކީ ޤަޟިއްޔާގެ

 އެ  ،ބަލައިގަނެ  ކޯޓަށް ސިވިލް ދަޢުވާ މި ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތުން  ގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން  އަމީން

 ،ކުރުމަށްޓަކައި ޙުކުމެއް ކުރުވަނިވި ފައިޞަލާ އިކަނޑައަޅަ ގޮތެއް މަޢުޟޫޢުއާމެދު މައްސަލައިގެ 

 ސިވިލް  މައްސަލަ އެ ،ދަށުން ގެ( ށ) މާއްދާގެ  ވަނަ 64 4ޤާނޫނުގެ  ކޯޓުތަކުގެ ވެހިރާއްޖޭގެދި

                                                           

 ޤާޫނނު( ކޯޓުތަކުގެ )ދިވެހިާރއްޭޖގެ 1313/11ޤާނޫނު ނަްނބަރު  4 
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 މަޖިލީހުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ  ބެލި ޤަޟިއްޔާ މި  ހައިކޯޓުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކުރުމަށް ވީލު ތަޙު  ކޯޓަށް

  .ވެކޮށެ ޙުކުމް އިއްތިފާޤުން

 ން ކަބިނާކޮށްމައްޗަށް ކޯޓުން އެފަދައިން ނިންމާފައިވަނީ އަންނަނިވި ކަންކަމުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައި .6

 އެ ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް ބެލުމުން އެނގެންއޮވެއެވެ.

 މަދަނީ  އިން( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 41 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހިރާއްޖޭގެދިވެ .6.1

 މީހަކަށްމެ ކޮންމެ ޙައްޤު ކުރެވުމުގެ ޝަރީޢަތް އިންސާފުން ގުޅިގެން ޙައްޤުތަކާއި

 މުއްދަތު  ތަޤާދުމުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުތަކުގައި ވަކިވަކި  ،އިލިބިދިފައިވާކަމާ

 ކުރެވުމުގެ  ޝަރީޢަތް ފުންސާއިން  ގުޅިގެން ޙައްޤުތަކާއި އެހެން މަދަނީ ،ފިޔަވައި

 ޙައްޤު  އެ ޤާނޫނަކުން ފާސްކުރާ މަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ ހިފެހެއްޓޭނީ ޙައްޤު

 ގޮތެއްގެ ހިފެހެއްޓި ޙައްޤު އެ މިންވަރަކަށް  ހިފެހެއްޓި ޙައްޤު އެ ،ހިފަހައްޓައިވާނަމަ

 ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤަކީ ޙައް  އެ ޙާލަތުގައި ނޫން  އެ ،އިމަތިންކަމުގައާ

 ؛ނޫންކަން  ޙައްޤެއް ހިފެހެއްޓޭނެ ކޯޓުތަކުން ބަލާއިރު ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

 ގައިމާއްދާ  ވަނަ 141 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ގޮތް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ފަނޑިޔާރުން .6.1

 ގޮތަކަށް ވަކި ޤާނޫނުތަކުގައި ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ،ބަލާއިރު އުސޫލަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 އިސްލާމީ ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނީ ޔާރުންފަނޑި ،ނިންމުމުގައި ނުވާކަންކަން ކަނޑައަޅާފައި

 ބަލާއިރު  އުސޫލަށް  މި ،ގޮތަށްކަމާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ އެކަމެއް ޝަރީޢަތުގައި

 އިސްލާމީ ބަލަންޖެހެނީ ދެން ،ނެތުމުން  މިންގަނޑެއް ތަޤާދުމުގެ  އިދިވެހިރާއްޖޭގަ

 ،ބަލާއިރު އެގޮތުން ،ކަމާއި މިންގަނޑަށް  އޮތް އުސޫލު ތަޤާދުމުގެ ޝަރީޢަތުގައި

 ،ގޮތަކީ އަޞްލު އޮތް ގުޅޭގޮތުން މުއްދަތާ ދަޢުވާކުރުމުގެ  ޝަރީޢަތުގައި އިސްލާމީ

  ؛އެނގޭކަން  ނޫންކަން ކަމެއް ވެއްޓިގެންދާނެ ޙައްޤު ވުމަކީ ޒަމާންތަކެއް
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މުއްދަތާއި ގުޅޭ ޢާންމު އުސޫލަކީ އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް  ތަޤާދުމުގެ .6.0

އަހަުރ )ފަނަރަ(  12ބަޔާންވެފައި ނުވާނަމަ، އެ ޙައްޤު އުފަންވި ވަގުތުން ފެށިގެން 

ވުރެ ގިނަ  އަހަރަށް)ފަނަރަ(  12ފާއިތުވެ ދިއުންކަމާއި، ޝަރުޢީ އުޛުރަކާއި ނުލައި، 

ދުވަސްވެއްޖެނަމަ، އެ ދަޢުވާ އަޑު ނޭހޭނެކަމަށް ބައެއް އިސްލާމީ ޤައުމުތަކުގެ މަދަނީ 

 މުޢާމަލާތްތަކާބެހޭ ޤާނޫނުތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާކަން؛

ތަޤާދުމުގެ ޤާނޫނަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ޙައްޤު ނެތިކޮށްލާ ޤާނޫނެއް ނޫންކަމާއި، އެއީ ޙައްުޤ  .6.4

މަނާކުރާ ޤާނޫނެއް ކަމުގައިވާއިރު، ޙައްޤަކީ އަދާ ނުކުރާާހ  ހޯދުމަށް ދަޢުވާ ކުރުން

ހިނދަކު އަބަދުވެސް ދެމި އޮންނާނެ އެއްޗެއްކަން، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ އުސޫލުތަކިާއ 

 އަދި ވަޟައީ އުސޫލުތަކަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮންނަކަން؛

 ފަރާތުން މިޓެޑުގެލި ޕްރައިވެޓް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އަމީން ނިންމުމުގައި ކޯޓުގެ  ސިވިލް   .6.2

އަހަރަށްވުރެ ގިނަ )އެގާރަ(  11 ނުކޮށް މަސައްކަތެއް އެއްވެސް  ހޯދުމަށް ޙައްޤު

ދުވަސް ފާއިތުވެފައިވާކަމަށްޓަކައި މި ދަޢުވާކުރުމުގެ ޙައްޤު އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަން 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ލިބިގެން ނުވާކަމުގައި ކަނޑައަޅައި ޙުކުމްކުރިއިރު، 

ހިރާއްޖޭގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ދިވެ 140ސާސީގެ ޤާނޫނުއަ

ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލު  HC-A/327/2009  ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު

 .ތަށް ކޮށްފައިނުވާކަން އެނގޭކަންނަގަހައްޓަންޖެހޭކަން އެނގޭއިރު، އެކަން އެގޮ 

 ކޮށްފައިވާ ނުކުތާތަކާއި އެ ނުކުތާތަކަށް ދީފައިވާ ރައްދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު 

ޤަޟިއްޔާ ނިންމާފައިވަނީ ޝަރުޢީ  HC-A/262/2017ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު   .7

އެ ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު ކުރުން އެދި އުރީދޫ ، ލުތަކާ ޚިލާފަށް ކަމަށްބުނެ އަދި ޤާނޫނީ އުސޫ
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)ފަހެއް( ސަބަބެއް  32 ޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައިގަނޑުގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްމޯލްޑިވްސް

 ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

 މައްސަލަ ސިވިލް ކޯޓަށް ތަޙުވީލުކުރުމާގުޅޭ  )ހ(

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް   .8

ހުށަހެޅި ދަޢުވާ ސިވިލް ކޯޓަށް  ން ޝަނުއަމީން ކޮންސްޓްރަކް  ،ފުރަތަމަ ސަބަބަކީއެދިފައިވާ 

މެދު ގޮތެއް ކަނޑައަޅައި ފައިސަލާ ކުރުވަނިވި ޙުކުމެއް ޢާއިގަނެ، އެ މައްސަލައިގެ މައުޟޫ ބަލަ

އަށް ހަވާލާދީ ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(  46ކުރުމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 

 ،ވާހިނދު  ވީލުކުރުމަށް ޙުކުމްކޮށްފައިކޯޓަށް ތަޙު  ސިވިލް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން އެ މައްސަލަ

މައްސަލައެއް  ރުމުން،ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަށް ރިޢާޔަތްކު 46ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 

ކުރާއިރު، ދަށު ކޯޓުން ނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަލުން ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ "ޤާނޫނީ އުސޫލު" އެއް ވީލުތަޙު 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން މައްސަލަ ސިވިލް ކޯޓަށް ނގެން އޮތްނަމަވެސް، ބަޔާންކުރަންޖެހޭކަން އެ 

 ށް ބުނެ ހުށަހެޅި ސަބަބެވެ.އެފަދަ އުސޫލެއް ބަޔާންކުރުމެއް ނެތި ކަމަ ތަޙުވީލުކޮށްފައިވަނީ 

މި ނުކުތާއަށް ރައްދުދެމުން އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ، ހައިކޯޓުން   .1

ގެ މައުޟޫޢަށް ގޮތް ކަނޑައަޅާފައި ނުވާކަމަށާއި، ސިވިލް ކޯޓުން މައްސަލަ ބަލައި މައްސަލައި

ނޑައަޅާފައިވަނީ ދަޢުވާކުރުމުގެ ޙައްޤު ވުޖޫދުވެ އޮތުމާ ނެތުމުގެ މައްޗަށް ކަމުގައިވާތީ، ގޮތް ކަ 

ށް ހައިކޯޓުން ބަލައި ޙުކުމްކޮށްފައިވަނީ އެ ނުކުތާ ކަމުގައެވެ. އަދި ހައިކޯޓުން ސިވިލް ކޯޓަ 

ސް ވީލުކުރިއިރު، ސިވިލް ކޯޓުން މައްސަލަ ބެލުމުގައި ހެދިފައިވާ ޤާނޫނީ ގޯ މައްސަލަ ތަޙު

އަލުން ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނީ އުސޫލު ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ  ،ފާހަގަކޮށް

 ކަމަށެވެ.
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އެކްސްޕޯޓް ބަލާއިރު،  މައްސަލައެއް ތަޙުވީލުކުރުމާ ގުޅޭ ޤާނޫނީ އުސޫލަކީ ކޮބައިކަމުގެ މައްޗަށް  .13

 5އިމްޕޯޓް ބޭންކް އޮފް މެލޭޝިޔާ ވ. ވަން އެންޑް ހާފް ޑިގްރީ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މައްސަލަ ބަލާ ފަނޑިޔާރުންނަށް، ދަށު ކޯޓުގައި ގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ފަދައިން، ހައިކޯޓުގައި 

ކަންތައްތަކެއް ހުރިކަމަށް  ނުބެލި ހުރި އެ މައްސަލައިގެ ތެރޭގައި މައްސަލަ ބެލިއިރު، 

ފަހާގަކުރެވި، އެ މައްސަލަ އަލުން ބެލުމުގެ މަސްލަޙަތު ބޮޑުކަމުގައި ފެންނަނަމަ، އެ މައްސަލަ 

ބަލަންޖެހޭ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅައި، އެ މައްސަލައެއް ބެލުމަށްޓަކައި އަލުން ދަށު ކޯޓަށް 

މަވެސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން މިފަދައިން އެހެންނަ  6.ފޮނުވުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންވެއެވެ

ލަ ބެލުމުގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތް ނުވަތަ އަމަލުކުރަން ޖެހެނީ، ދަށު ކޯޓުން މައްސަ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ މައްސަލައިގެ ޙަޤީޤަތްތަކަކީ ކޮބައިކަން ސާފުކޮށްފައިވާނަމައެވެ. އެހެނީ، 

ވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން މައްސަލައެއްގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތް ދިގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުން، ޤާނޫނު

ޖެހެނީ ހައިކޯޓުން މައްސަލަ އަލުން  ސާބިތުކުރަން އިގެ ޙަޤީޤަތްތައް ނުވަތަ ނުވަތަ މައްސަލަ

ބެލުމަށް ދަށު ކޯޓަށް ފޮނުވައި، ދަށު ކޯޓުން ބަލަންޖެހޭކަމަށް ހައިކޯޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ 

)ދެވަނަ ފަހަރު މައްސަލަ ބެލުމުގައި( ދަށު ކޯޓުން ޢަމަލުކޮށްފައި ނުވާ ޙާލަތުގައި  އުސޫލުތަކަށް

ނުވަތަ ދަށު ކޯޓުން ދެވަނަ ފަހަރު ނިންމާ ނިންމުމުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ 

އުނާފުކުރާ އި އިސްތިސަބަބެއް އޮވެގެން، އެ މައްސަލައެއް ދެވަނަ ފަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގަ

މައްސަލައިގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތް ސާފުނުވުމުގެ ސަބަބުން، މައްސަލައިގެ  ،ޙާލަތުގައި

  7އެވެ.ކަމުގައިވާތީ ޙަޤީޤަތްތައް ސާބިތުކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ

                                                           

 ޤަޟިއްޔާ. A/40-2018/SCދިވެހިާރްއޖޭގެ ސުްޕރީމް ކޯުޓގެ ނަްނބަރު  5 
 ވަނަ މާްއދާގެ )ހ( ައދި )ށ(. 46ވަނަ މާްއދާގެ )ނ( ައދި  01ދިވެހިާރްއޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫުނގެ   6
 ވަނަ މާްއދާގެ )ނ( ައދި )ރ(. 46ްއޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫުނގެ ދިވެހިރާ  7 
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އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ސިވިލް ކޯޓުން ނިންމުމުގައި،   .11

ތާއި، އެ )ތިރީސް( އެންޓަނާގެ ފައުންޑޭޝަން އެޅުމުގެ މަސައްކަ 03ދަޢުވާކޮށްފައިވަނީ 

)ނަވާވީސް( ޝެލްޓަރގެ  11ސަލާތީ ސާމާނާއި ވަސީލަތްތައް ބެހެއްޓުމަށް ވާ އެންޓަނާތަކާ ގުޅޭ މު

ފައުންޑޭޝަން އެޅުމުގެ މަސައްކަތަށް އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ދައްކަންޖެހި ނުދައްކަވާ 

US$226,619.59  ެޑޮލަރު ފާސްސާސް  ޔޫ.އެސްލައްކަ ސައްބީސްހާސް ހަސަތޭކަ ނަވާރަ )ދ

ނު ފައިސާ ދައްކާފައިނުވާތީ ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި އަރާފައިވާ ނުވަ ސެންޓް( އާއި ބުނެވު 

US$349,802.83  ްޑޮލަރު  ޔޫ.އެސް)ތިން ލައްކަ ސާޅީސް ނުވަހާސް އަށްސަތޭކަ ދޭއ

)ފަސް ލައްކަ ހަތްދިހަ ހަހާސް  US$576,422.42އަށްޑިހަ ތިންސެންޓް( އާއެކު ޖުމްލަ 

ޑޮލަރު ސާޅީސް ދެ ސެންޓް( ހޯދުމަށް ކަމުގައިވާއިރު، އެ  ޔޫ.އެސްހަތަރުސަތޭކަ ބާވީސް 

ސިވިލް ކޯޓުން ސާފުކޮށް، ޤަޟިއްޔާ ނިމުނުގޮތުގެ ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތް މުޢާމަލާތާއި ގުޅިގެން 

ޓްރަކްޝަންގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނުވެއެވެ. އަމީން ކޮންސް

ވަނަ  4 އަދި 0 ރައުޔުގެ ސިވިލް ކޯޓުން ނިންމުމުގައި، ގޮތް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، މި 

ޕެރެގްރާފްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، އަމީން ކޮންސްޓަރަކްޝަނަށް އެ 

 އިގެންނެވެ. ދަޢުވާކުރުމުގެ ޙައްޤު ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ބަލަ

ފު ކުރެވުމުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ސިވިލް ކޯޓުގެ ނިންމުން އިސްތިއުނާ   .11

ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، އަމީން ކޮންސްޓަރަކްޝަނަށް އެ ދަޢުވާކުރުމުގެ ޙައްޤު ގެއްލިފައިވާ 

އެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ސިވިލް ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ރަނގަޅަށް ނޫންކަމުގަ

ސިވިލް ކޯޓުން ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތް ގެން ކޯޓުން މައްސަލަ ބެލުމުގައި މުޢާމަލާތާއި ގުޅި 

ވެހިރާއްޖޭގެ ސާފުކޮށްފައި ނުވާތީ، ހައިކޯޓުން އެ މައްސަލަ ތަޙުވީލުކޮށްފައިވާ ހިނދު، ދި

އެ މައްސަލައިގައި އިވާ ފަދައިން ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަ 46ގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު 



2023/SC-A/112  [2021] SC 111 

11 
 

ފައިވާ ކަން ސާފުކޮށް ފެންނާކަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ޝަރުޢީ ނުވަތަ ޤާނޫނީ އުސޫލު ކަނޑައަޅާ

 ނެތެވެ. 

އެހެންނަމަވެސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން މައްސަލައިގައި ޙުކުމް ކޮށްފައިވަނީ، ސިވިލް ކޯޓުގެ   .10

ށްފައިވާ ޙުކުމެއް ކަމަށް ނުވާތީ، އެ ޙުކުމް ބާޠިލުކޮށް، ... ނިންމުމަކީ "... ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ކޮ

މެދު ގޮތެއް ކަނޑައަޅައި، ފައިސަލާ ކުރަނިވި ޙުކުމެއް ކުރުމަށްޓަކައި..." ޢާ އުޟޫމައްސަލައިގެ މަ

މައްސަލަ ތަޙުވީލުކުރުމަށްކަން އެނގެން އޮތުމުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން މައްސަލަ 

ލް ކޯޓުން ކަން ކުރަންވީ އުސޫލު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ. ތަޙުވީލުކުރުމުގައި ސިވި 

އެއީ ސިވިލް ކޯޓުން މައްސަލައަށް ގޮތް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ "... ޙައްޤެއް އޮތްނަމަ އެ ޙައްޤު 

)އެގާރަ( އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް  11ހޯދުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކޮށް 

ޓަކައި މި ދަޢުވާކުރުމުގެ ޙައްޤު އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ފާއިތުވެފައިވާކަމަށް

ލިމިޓެޑަށް ލިބިގެން ނުވާ.." ކަމުގެ މައްޗަށް ކަމުގައި ވުމުން، ތަޤާދުމުގެ އުސޫލު ތަޠުބީޤު 

ކުރެވެނީ އެފަދައިން ނޫންކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ކަނޑައެޅުމަށްފަހު، ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމުން 

ސިވިލް ކޯޓަށް ތަޙުވީލުކޮށް، ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައިގެ މައުޟޫޢާމެދު  މައްސަލަ

ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށް އަންގާފައިވާތީއާއި، މައުޟޫޢާމެދު އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ގޮތް 

ޝަރުޢީ ނުވަތަ ޤާނޫނީ ކަނޑައަޅާފައިނުވާ މައްސަލައެއް ތަޙުވީލުކުރުމުގައި ވަކި މިވެނި 

ގައި ގެ އަލީގައި މައްސަލަ ބެލުމަށް އިރުޝާދު ދީފިނަމަ، އެއީ އެކަމާމެދު ދަށުކޯޓުތަކެއްއުސޫލު

ގޮތް ކަނޑައަޅާފައި ނުވާ ކަމެއް ވަކި ގޮތަކަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބާރުއަޅަނީ ކަމުގައި ބެލުމުގެ 

 ފުރުޞަތު އޮންނާނެ ކަމަށްޓަކައެވެ. 
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ސް ލޯއަށް ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިފައި ހައިކޯޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ އަސާސްތަކާއި ކޭ )ށ(

 ނުވުމާގުޅޭ 

 ތިއުނާފު ކުރުމަށް އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން އިސް  .14

ހައިކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާގައި ފަނޑިޔާރުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ، ހުށަހަޅާފައިވާ ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި 

ކީ، އެ ޤަޟިއްޔާގައި މައްސަލައިގެ ދެ ޚަޞްމުން ފާހަގަކުރި އަ ސް ލޯއަސާސްތަކާއި ކޭޝަރުއީ 

ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރެވުނު އެ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ކަންކަމެއް ނޫންކަމާއި، އަދި 

ކަންކަމަށް ބިނާކޮށް ޙުކުމްކުރުމަކީ އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ޙައްޤު  ނޫންކަމަށްވާތީ، އެކަންކަން 

ށް ބުނެ ހުށަހެޅި ސަބަބު ހިމެނެއެވެ. މިގޮތުން، ދަށު ކޯޓަށް ހުށަނޭޅޭ ކަމަ  ކަމެއްގެއްލިފައިވާ

ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޙުކުމް ކުރުމަކީ ޤަޟާއީ ނިޒާމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ގަވާއިދުތަކާއި އިޖުރާއީ އުސޫލުތަކާއި ފުށުއަރާ ކަމެއްކަން 

( ގައި 11 )ސަފުހާ 8ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިޔާ ވ. އަޙްމަދު ޙަމީދު މުމެއް ކަމުގައިވާ ނިން 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

 11 9ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގެ  ،ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އާއި 140ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ވަނަ  03ވަނަ ނަންބަރާއި، އެ ޤާނޫނުގެ  4ވަނަ ނަންބަރާއި  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ 

 ޙުކުމެއް ކަމަށްވެސް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ. މާއްދާގެ )ށ( އާއި )ރ( އާ ޚިލާފު

މި އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއަށް ރައްދުދެމުން އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ،  .12

ވަނަ ޞަފްޙާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ  11 ގެ 10ންކް އޮފް އިންޑިޔާ ވ. އަޙްމަދު ޙަމީދު ސްޓޭޓް ބޭ

އުސޫލަކީ ދަށު ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ދަޢުވާއާ އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނެތް ގޮތެއްގައި އިސްތިއުނާފީ 

                                                           

 ޤަޟިއްޔާ  A/27-2015/SCދިވެހިާރްއޖޭގެ ސުްޕރީމް ކޯުޓގެ ނަްނބަރު  8 
 )ދިވެިހރާްއޖޭގެ ފަނޑިާޔރުްނގެ ާޤނޫނު( 1313/10ޤާނޫނު ނަންަބރު  9 
 13އިސްވެ ބަޔާންކުރި ނޯޓު  10 
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އް މަރުހަލާގައި މުޅިން އާ ދަޢުވާތަކުގެ ގޮތުގައި އިސްތިއުނާފީ ކޯޓަށް އަލަށް ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުންތަ

އިސްތިއުނާފީ މަރުހަލާއިން ބަލައިގަތުމާ ގުޅޭ ނުކުތާތައްކަމުން މި އުސޫލު މި މައްސަލައަށް 

 ތަޠުބީޤު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ވަނަ ޞަފްޙާގައި  11 ގެ 11ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިޔާ ވ. އަޙްމަދު ޙަމީދު  .16

، ންނު ޤަޟިއްޔާ ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް ބެލުމު އުސޫލަކީ ކޮބައިކަމުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު، ބުނެވު 

އް އިސްތިއުނާފީ ކޯޓަކުން ބަލާއިރު، ދަށު ދަށު ކޯޓުގެ ޙުކުމެ އެ ސަފުހާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ 

ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިނުވާ، އައު ދަޢުވާތައް )ނުވަތަ ނުކުތާތައް( އިސްތިއުނާފީ ކޯޓަށް 

ނާވެގަތުމުގެ މައްޗަށްކަން މުން އިސްތިއުނާފީ ކޯޓުން މަ ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ، އެ ހުށަހެޅުންތައް ބެލު 

 . އެނގެން އޮވެއެވެ

ކީ، އަ އަސާސްތަކާއި ކޭސް ލޯޝަރުއީ ހައިކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާގައި ފަނޑިޔާރުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ  .17

ން އިސްތިއުނާފީ ނޫންކަ ންއެ ޤަޟިއްޔާގައި މައްސަލައިގެ ދެ ޚަޞްމުން ފާހަގަކުރި ކަންކަ

ސްޓޭޓް އަށް ހަވާލާދިނުމަކީ، އަސާސްތަކާއި ކޭސް ލޯވާ ހިނދު، ހައިކޯޓުން އެ ނުކުތާއިން ސާފު

ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލާއި   ވަނަ ޞަފްޙާގައި  11 ގެ 12ބޭންކް އޮފް އިންޑިޔާ ވ. އަޙްމަދު ޙަމީދު 

 ޚިލާފުވާކަމުގައި ނުފެނެއެވެ.

ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ޤަޟިއްޔާ HC-A/262/2017ވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު ދި  އެހެނީ، .18

އި ހައިކޯޓުން ހަވާލާދީފައިވާ ކޮން ބޭނުމެއްގަ ކީއަ އަސާސްތަކާއި ކޭސް ލޯޝަރުއީ 

 މަސްދަރުތަކެއް ކަމުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު:

                                                           

 އބމ 11 
 އބމ 12 
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އިސްލާމީ  13ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ޝަރުއީ އުސޫލުތަކަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ  .18.1

ކަމަށް  ންއާ ގުޅިގެން ކަން އޮތް ޝަރީޢަތުގައި ތަޤާދުމުގެ އުސޫލު ނުވަތަ ލިމިޓޭޝަ

؛ ގޮތް ބަޔާންކުރުމުގެ ގޮތުންކަން ޑައިގަންނަވާ މައްސަލަ ބެއްލެވި ފަނޑިޔާރުން ދެކެވަ

 އަދި

އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ ފަރާތުން ހައިކޯޓުގައި  14އަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ ކޭސް ލޯ .18.1

ނަންބަރު ލް ކޯޓުގެ އިސްތިއުނާފު ކުރި ނުކުތާތައް ތަފްސީލު ކުރުމުގެ ތެރެއިން، ސިވި 

1431/Cv-C/2016 ާތިނެއް(  0އްޖޭން ބޭރުގެ ގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ރާޤަޟިއްޔ(

 ހަވާލާދީކަން؛ 15މައްސަލައަކަށް 

މައްސަލައިގެ އަށް ހަވާލާދިނުމަކީ އަސާސްތަކާއި ކޭސް ލޯއެނގެން އޮތުމުން، ބުނެވުނު ޝަރުއީ 

މުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރު ނުކުރާ، އެ ކަންކަމުގެ މައްޗަށްދެ ޚަޞްމުން ފާހަގަ 

ކަން ހިމަނައިގެން، މައްސަލައިގެ ޙުކުމް އެ މައްޗަށް ބިނާކުރި ކަން ފުރުސަތު ލިބިފައިނުވާ

 ކުރުމެއް ކަމުގައި ބެލެން އޮތްކަމުގައި ނުދެކެމެވެ. 

 މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް )ނު(ކުރުމާގުޅޭ  )ނ(

ވާ އެކިއެކި ކަންކަމަށް އެ މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައި  އުރީދޫ .11

ދެ  އެ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން، ކޯޓުން މައްސަލަ ނިންމުމުގައި ރިޢާޔަތްކޮށްފައި ނުވާކަމަށްބުނެ 

އި ނުވާ ކަންކަމުގެ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއެއް ހިމަނާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ހައިކޯޓުން ރިޢާޔަތްކޮށްފަ

                                                           

ވަަނ  13އަދި  1ވަނަ ނުކުާތގެ )ށ(، ރިޕޯޓުގެ  0ގެ ރިޕޯޓުގެ ޤަިޟއްޔާ ނިމުުނގޮތު A/262-2017/HCޓުގެ ނަްނބަރު ދިވެހިާރްއޖޭގެ ަހއިކޯ 13 
 ސަފުހާ.

 ވަނަ ސަފުހާ. 7ވަނަ ނުކުތާ، ރިޕޯުޓގެ  1އބމ ގެ  14 
ith v Clay (1767) Smއާއި،  Lindsay Petroleum v Hurd (1874) LR 5 PC 221މިގޮތުން ފާހަގަޮކށްފައވާ ަމއްސަލަތަަކކީ  15 

Eng R 55  ،އާިއCostello v United States 365 US 265, 282 (1961) 
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ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި ކޭސް ލޯ ހިމެނޭ  ގޮތުގައި އެ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން

ނުވާކަމުގައެވެ. މިގޮތުން،  ގޮތުން ހުށަހެޅި ވާހަކަތަކާއި ކަންކަމަށް އެ ކޯޓުން ރިޢާޔަތްކޮށްފައި 

ނޫނާއި ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކުގެ ތެރެއިން ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާ

ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމާއި ގުޅިގެން އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަންކަމުގެ 

ޤަޟިއްޔާގައި   HC-A/255/2016ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު ، މައްޗަށާއި 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ންކަމަށް އިވާ ކަހަވާލާދީ ފާހަގަކޮށްފަ 16ޤާއިމުކޮށްފައިވާ އުސޫލަށް 

ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ. އަދި މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ފައިނުވާ ބަލައި

ކަމަށްވެސް އެ  ވަނަ ނަންބަރާއި ޚިލާފުކަމެއް 1ވަނަ ނަންބަރާއި  1ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ  2

 ކުންފުނިން ބުނެއެވެ. 

ފަރާތުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި  އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ .13

ވަނަ  140އުނާފުކުރެވުނު ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާގެ ނިންމުމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ އިސްތި

   ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރުމާއްދާގެ )ރ( އާ ޚިލާފަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްކަމުގައި، 

A/327-2009/HC  ަށް ކަމުގައެވެ. އަދި އެނިންމާފައިވަނީ ގޯސްކޮ ވާލާދީހަ  17އާ ޟިއްޔާޤ 

 HC-A/28/2007ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި، އެ 

                                                           

އެަޓރީނ )ޤަިޟއްޔާ  A/255 -2016/HCދިެވހިާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންަބރު ، ރީދޫ މޯލްިޑވސް ިއން ފާހަގަކޮށްަފއިަވނީމިނުކުާތގަިއ އު  16 
( ގައި، ހޯލްޑިްންގސް ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް ގ ކޮމްޕެނީ ޕްަރއިވެްޓ ލިމިޓެޑް އަދި އެމް.ޓީ.އާރްޖެނެރަްލގެ އޮފީސް ވ. ވިލާ ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިން

އޭާނގެ ަޙްއޤު ކޮންޓްރެކްޓަކާއި ޚިލާުފވުުމގެ ަސބަުބްނ އަނެއް ބަިއެވރިެއްއގެ ަޙއްޤަށް ހުަރސް ެއޅޭކަުމގައި ވަނީަނމަ އެަކމާިއެމުދ އިންކާރުކޮށް 
ޖެޭހ ފިޔަަވޅުތައް ައޅަމުްނ ގެްނިދއުމަކީ އެ ަފރާުތގެ ަމސްއޫިލއްޔަެތއްކަާމއި، އެ ަމްސޫއލިއްޔަތު ަގްސދުަގއި އަދާނުކޮްށ މާޔަތްކުުރމަށްޓަކައި އަަޅންހި

ގަިއ ށްދޭ ކަމު އެަކމުަގއި އެކަީށގެްނވާ ުމއްދަެތްއ ހޭދަކުރުމަކީ އެކަާމއިެމދު އެ ަފރާތަުކން ޟިމްނީ ގޮތުން ުރހި ަޤބޫލުވެަފިއވާކަމަށް ދަލާލަތުކޮ ހުރެ
 ބެލި، އެކަން އެަފަދއިންކުރި ަފރާތަކާއި ދެކޮޅު ަޤރީާނއެްއގެ ޮގތުަގއި ބެލިާދނެަކމަށް ކަނޑަައޅާފަިއވާަކމެވެ.

( އަކީ ޙަސަން އާަދްމ  ަޙސަން އާަދމް ވ. އެޓަރނީ ޖެެނރަލްެގ އޮފީސްޤަޟިއްޔާ ) A/327-2009/HCދިވެިހރާްއޖޭގެ ަހއިކޯޓުގެ ނަންަބރު  17 
އަހަރު ދުަވްސ  13ގެ ަމރުކަޒު" ގެ ވަޒީާފއިން ވަކި ކުރި ަމްއސަލަެއއް، އޭ އުލަތުގެ ޚާްއޞަ އެީހއަށް ބޭޫނންވާ މީހުން ިތބޭ ވަނަ އަހަރު "ދަ  1188

، ން ކޯޓުން ބެލޭނެ މައްސަލައެއް ނޫްނކަމަށް ކަނޑައެުޅާމއި ގުިޅގެ ފަހުން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން، ެއ މައްސަލައަކީ އެހާ ިދގު މުްއދަތަކަށްަފހު އެ
ޓްަރއިިބއުނަްލެގ ަމއްސަލަ ިދވެހިާރއްޭޖގެ ަހއިކޯޓުަގިއ އިސްިތއުނާފު ުކރެުވމުްނ، ަވޒީފާާއބެޭހ ޤާނޫނަާށއި، ވަޒީާފާއބެހޭ ޓްަރއިިބއުަނލް އުފެދި އެ  އެ

 ލައެެކވެ. ޙަވާާލދީ ނިްނމާފަިއވާ ަމްއސަ ޤަިޟއްޔާއަށް  HC-A/130/2009މަަސއްކަތް ފެށުނު ުދވަހަށް ައދި ހައިޯކޓުގެ ނަންަބރު 
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)ހައެއް( އަހަރު ދުވަސް ފަހުން ލޯނަކާއި ގުޅިގެން އިތުރަށް އަރާފައިވާ  36 18ގައި،ޤަޟިއްޔާ

 36ހާދިސާގެ ވަށައިގެންވާ ކަންކަމަށް ބަލައި،  އިސާ ހޯދުމަށް ދަޢުވާކުރުމުން،އިންޓްރަސްޓް ފަ

)ހައެއް( އަހަރު ދުވަސް ފަހުން ލޯނާ ގުޅިގެން އަރާފައިވާ އިތުރު އިންޓަރެސްޓް ފައިސާ ހޯދުމަށް 

 ނުބެލެވޭ ކަމުގައި  މުގައިދަޢުވާކުރުމަކީ އެންމެ އަދުލުވެރި އަދި އިންސާފުވެރި ގޮތްކަ 

 HC-A/255/2016ގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު ނަންބަރު ވެހިރާއްޖޭ އި، ދިފައިވާ ކަމަށާކަނޑައަޅާ

ދަތެއް ބަޔާންކޮށް ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤެއް ހޯދުމުގެ ދަޢުވާކުރުމަށް ވަކި މުއް 19ޤަޟިއްޔާގައި،

މަޖިލީހުން ޤާނޫނެއް ފާސްކޮށްފައި ނުވާނަމަ، ވަކި މުއްދަތެއް ފާއިތުވުމަކީ ދަޢުވާ ހުށަހެޅުން 

ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ބައިވެރިއަކު ކޮންޓްރެކްޓާއި ޚިލާފުވުމުގެ  ސް،މަނާވެގެންވާ ސަބަބެއް ނޫންނަމަވެ

ގެ ޙައްޤަށް ހުރަސްއެޅޭނަމަ، އެކަމާމެދު އިންކާރުކޮށް ސަބަބުން ކޮންޓްރެކްޓްގެ އަނެއް ބައިވެރިޔާ 

އްގެ އޭނާގެ ޙައްޤު ހިމާޔަތް ކުރުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުން ގެންދިއުމަކީ އެފަރާތެ

އެ މަސްއޫލިއްޔަތު ޤަސްދުގައި އަދާ ނުކޮށް ހުރެ، އެކަމުގައި ، އޫލިއްޔަތެއް ކަމަށާއިމަސް

އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް ހޭދަކުރުމަކީ އެފަރާތުން އެކަމާ ޟިމްނީގޮތުން ރުހި ޤަބޫލުވެފައިވާ ކަމަށް 

ގަކޮށްފައިވާ ބެލިދާނެކަމުގައި އެ ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާކަން އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ފާހަ

ނަމަވެސް، އެކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައި ނުވާކަމަށެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން 

އިސްތިއުނާފު ކުރެވުނު މައްސަލައިގައި ގޮތް ކަނޑައެޅުމުގައި ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވަނީ އެ ކޯޓުގެ 

ފާއާބެހޭ ކަމަށާއި، އެ ޤަޟިއްޔާއަކީ ވަޒީ 20ޤަޟިއްޔާއަށް A/327-2009/HC    ނަންބަރު

                                                           

( ގެ ޝަރީަޢްތ ެއޓަރނީ ޖެނެރަްލގެ އޮީފސް ވ. ުމޙަްއމަދު މާިހރުޤަޟިއްޔާ ) A/28-2007/HCދިވެހިާރއްޭޖގެ ހައިކޯުޓގެ ނަްނބަުރ  18 
 ވަނަ ނަްނބަުރގެ )އ(.  2ނިމުުނގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ 

ގެ އޮީފސް ވ. ވިލާ ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭިޑްނގ ެއޓަރނީ ޖެެނރަލްޤަޟިއްޔާ ) A/255-2016/HCދިވެިހރާްއޖޭގެ ަހއިކޯޓުގެ ަނންަބރު  19 
 ވަނަ ނަންބަުރގެ )ޅ(.  0( ގެ ޝަރީޢަތް ނިުމނުގޮުތގެ ރިޕޯުޓެގ ކޮމްޕެނީ ޕްަރއިވެޓް ލިމިޓެޑް ައދި ެއމް.ޓީ.އާރް ހޯލްޑިްނގްސް ޕްަރިއވެޓް ލިމިޓެޑް

( އަކީ ކ. ގުރަިއދޫ އެޓަރނީ ޖެނެރަްލެގ އޮފީސްވ.  ަޙސަން އާަދމްޤަޟިއްޔާ ) A/327-2009/HCދިވެިހރާްއޖޭގެ ހައިކޯުޓގެ ނަންަބރު  20 
ގައި ވަޒީާފއިްނ  1188ޯއަގސްޓް  8"ދައުލަުތގެ ާޚއްޞަ އެީހއަށް ޭބނުްނވާ މީހުން ިތބޭ ަމރުކަޒު" ގެ ސުަޕވަިއޒަުރ ކަމުގެ ވަޒީާފގައި ހުރި މީހަކު 

ގައި އެކޯޓުން ބަލައި  1338ނޮވެމްަބރ  10ށަހެޅި ަމއްސަލަެއއް )ވިހި( އަހަރު ފަހުން ިސވިލް ކޯޓަށް ހު 13 ވަކިކުުރމާ ގުިޅގެން، އޭނާ އޭގެ
 ނުގަުތމަށް ނިންުމމުން، އެ ނިންުމން ިއސްތިއުނާފު ުކރުމުން ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހަިއކޯޓުގައި ހިްނގި ޤަިޟއްާޔއެކެވެ. 
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އި، އެ ޤަޟިއްޔާގައި ހައިކޯޓުން ގޮތް ނިންމާފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެއް ކަމާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން 

ޤަޟިއްޔާއިން، ވަޒީފާއާބެހޭ  HC-A/130/2009ކަނޑައަޅާފައިވަނީ އެ ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

އިވާ ގޮތާއި ޤާނޫނު ވުޖޫދުވުމުގެ ކުރީގެ ވަޒީފާއާގުޅޭ މައްސަލަތަކާމެދު ޢަމަލުކުރާން ކަނޑައަޅާފަ

 ހަވާލާދީ ކަމުގައި ފާހަގަކޮށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފު ކުރެވުނު މައްސަލައާއި 

ޤަޟިއްޔާއާ ތަފާތުވަނީ،  HC-A/327/2009ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ކިޔުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނާއި، ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގައި ލިޔެ

ބެލެހެއްޓުމާގުޅޭ މުއްދަތު ކަނޑައަޅާފައިވާތީ ކަމުގައި އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން 

 ވެއެވެ.ބަޔާންކޮށްފައި 

ން ޕްރައިވެޓް ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އި 64ހަމަ މިއާއެކު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  .11

އަހަރު )ތިނެއް(  0މަށް ލާޒިމު ކުރަނީ ކުންފުނިތަކުގެ ހިސާބުތައް އެކުލެވޭ ލިޔުންތައް ބެހެއްޓު

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އިން  17އި، ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ކަމާ 21ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް 

 2ޓަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ބެހެއްޓުމަށް ލާޒިމު ކުރަނީ ކްސް ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ބަލަހައްޓެ

ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  އި،ކަމާ 22)ފަހެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް 

                                                           

 ނާއި ުމއްަދތު( ގައި އޮންަނނީ:ވަނަ މާއްދާ )ހިާސބުަތއް އެކުލެވޭ ލިޔުންަތއް ުހންނަންވީ ތަ  64ކުންފުންޏާބެހޭ ާޤނޫުނގެ  21 
ންޏެްއގެ ިހާސބުތައް އެކުލެވޭ ލިޔުންަތއް އެ ކުްނފުންޏެްއގެ ަރޖިސްަޓރީކޮށްފަިއވާ އޮފީުހގައި އެ ކުންފުންެޏްއެގ )ހ(  ކޮންމެ ކުންފު

ބަދަުލވި ތަނެްއގަިއ  ްއޖެަނމަ އެ ޑިރެކްޓަރުން ެއދިްއޖެަނމަ ފެންނާނެ ޮގތަކަށް ބަހައްޓަން ވާެނެއވެ. ރަޖިސްަޓީރކޮށްފައިވާ އޮީފސް ބަދަުލވެ
 ބަހައްޓަން ވާެނއެވެ.

ފެށިެގން  )ށ(  ކޮންމެ ޕްރައިވެޓް ކުންފުްނޏަކުްނ އެ ކުންފުންެޏއްގެ ިހސާބުަތއް އެކުެލޭވ ލިޔުންތައް، އެ ިހސާބުަތއް ަތއްޔާރުުކރާ ތާީރޚަކުން
 އަހަރު ދުވަުހގެ ުމއްަދތަށް ބަހައްޓަްނވާނެ އެވެ. 0ފެށިގެން 

 6މެ ޕަބްލިކް ކުންފުންޏަކުން އެ ކުންފުންެޏއްގެ ިހސާބުަތއް އެކުލެޭވ ލިޔުންތައް، އެ ހިާސބުތައް ަތއްޔާރުުކރާ ދުަވހުން ފެށިގެން )ނ( ކޮން
 އަހަރު ދުވަުހގެ ުމއްަދތަށް ބަަހއްޓަންާވނެެއވެ. 

 ނީ:ވަނަ މާއްދާ )ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުން( ގައި އޮންނަ 17ޓެކްސް ނެގުމާެބހޭ އިާދރީ ާޤނޫުނގެ  22 
ޓެކްސް ދެއްކުން ާލޒިމްުކާރ ފަރާތަކުން ބަަލހައްޓަްނޖެހޭ ލިޔެކިޔުްނތަކާއި މާލީ ިހސާބުތަާކ  )ހ( ޓެކްސް ޤާނޫެނއްަގއި، އެ ޤާނޫުނގެ ދަުށން

ނިވި ކަންަކާމ ގުޭޅގޮތުން ބަޔާްނވެގެްނވާ އިލްިތޒާމްތަުކގެ އިުތރުން، އެފަރާުތގެ ޓެކްސް ނެގޭ މުްއދަތެްއގެ ުނވަތަ ުމއްދަތުތަެކްއގެ ައންނަ
ރާުތެގ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޯހދައި ބެލުމަށް ީމރާިއން ބޭނުންެވއްެޖނަމަ، އެަކމަށް ފުދޭނެ ލިޔެކިޔުންތަކާއި މާލީ ހިސާބުަތއް ބެލެެހއްޓުން އެފަ

 މައްޗަށް ލާިޒމްެވގެްނެވއެވެ.

 އާްމދަީނގެ ޖުމްލަ ޢަަދދު؛ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާުތގެ ޓެކްސް ނެގޭ ުމއްދަެތްއގެ، ޓެކްސް ެނގޭ ފައިާދގެ ނުވަތަ  (1)
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ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އަދި )ބ( އިން، ޓެކްސް ދެއްކުމުން ރެކުން އެކުލެވޭ ކުށެްއ  01

ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅެނީ ނުވަތަ އެކަމަށް އަދަބެއް ކަނޑައެޅޭނީ އެ ކަމެއް ކުރި ނުވަތަ ނުކޮށް 

މާނަކުރުމުގެ ، 23ކަމާއި ހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި)ދިހައެއް( އަ 13ދޫކޮށްލި ތާރީޚުން ފެށިގެން 

ވަކި މުއްދަތު ގުނުމުގައި، ، ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގައި  02ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

                                                                                                                                                                                      

 ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާުތގެ ޓެކްސް ނެގޭ ފަިއދާ ނުަވތަ އާްމދަނީ ިހސާބުުކުރމުަގއި އުނިކޮށްަފިއވާ ޚަަރދުަތއް؛  (2)

 މި ޤާނޫުނގެ ދަށުން ަހދާ ަގވާިއުދގައި ކަނަޑައޅާ އިތުރު މަޢުލޫމާތު.  (3)

ފަާރތުން ބަލަަހްއޓަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތަކާއި މާލީ ހިާސުބތައް، އެަފރާތުން ޓެކްްސ  )ށ( މި މާއްާދގެ )ހ( ގެ ބޭުނމަށްޓަކައި ޓެކްސް ދައްކާ
ދެއްުކމަށް ލާޒިމްކުރާ ޤާޫނނުަގއި ނުަވތަ އެ ޤާނޫނުގެ ދަުށން ހަދާ ގަާވިއދުަގއި ލިޔެކިޔުންތަކާއި މާލީ ހިސާބުަތއް ބެލެހެއްޓުަމްށ 

 ހައްޓަްނވާެނެއވެ.ލާ ެއއްގޮްތވާ ޮގުތގެމަިތން ބަލަބަޔާންކޮށްފަިއވާ ުއސޫ

)ފަހެއް(  2)ނ( ޓެކްސް ޤާނޫނެްއގެ ދަުށން ބަލަަހއްޓަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންަތއް، އެ ލިޔުންަތއް ނިްސބަތްވާ ޓެކްސް އަހަރު ިނމޭތާ މަުދވެެގން 
 އަހަރު ދުވަުހގެ ުމއްަދތަށް ބަަހއްޓަންާވނެެއވެ.

ގެ ދަުށން އެއްެވސް ފަރާތެްއގެ ހިާސބުތައް ީމރާއިން ޮއޑިޓްކޮށް އަިދ )ރ( މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި އެެހން އޮތްނަަމެވސް، ޓެކްސް ޤާނޫެނއް
 ތަޙުީޤޤުކޮށް ިނމިަފއިވާަނމަ، ައދި ެއެހން ޤާޫނނެްއގެ ދަށުން އެ ިހސާބުަތްއ ބެލެހެއްުޓމަށް ލާޒިްމނުކުރާާހހިނދަުކ، އޮޑިޓްކުެރވުނު

 ަނއްތާެލވިާދނެެއވެ. ލިޔެކިޔުންތައް ކޮމިޝަަނރ ޖެެނރަލް ޮއފް ޓެކްސޭޝަންގެ ުހއްަދއާއެކު
ވަނަ މާއްދާ )ޖިނާއީ މަްއސަލަ ހުށަހެޅުމަާށއި ނިންުމންތަކަށް ކަނޑަެއޅިފަިއވާ މުްއދަތުތަށް(  01ޤާނޫުނގެ  ވިޔަފާރީގެ ފައިާދއިން ޓެކްސް ނެގުުމގެ 23 

 ގައި އޮތީ:
އެ ކުެށއް ކުރިކަމަށް ތުހުަމތުކުރެވޭ ޓެކްސް އަަހުރ ، )ހ(  އެއްވެސް މީހަާކމެދު މި ާޤނޫުނގެ ދަށުން ެއއްެވސް ކުށެއްުކރިކަުމގެ ތުހުމަތުަގއި

)ަހއެއް( އަހަރު ުދވަުހގެ މުްއދަތެއް ހަަމވުުމގެ ުކރިން، ނުވަތަ ޚިލާފުވީ އަަހރުެގ  6)"ޚިލާފުވީ އަހަރު"( ިނމޭ ާތރީުޚން ެފށިގެން 
ރު ުދވަުހގެ ުމއްދަެތއް ަހމަުވމުެގ )ތިނެއް( އަހަ 0 ޓެކްސް ބިނާކުެރވިަފއިވާ ޓެްކސްއަްށވާ ފައިސާ ޓެކްސް އަަހރުގެ ނިމޭތަުނން ެފށިގެން

 ވެ.ކުރިން )މި ދެ ތާީރޚުންުކރެ ފުރަތަމަ ައންނަ ތާރީެޚްއގެ ކުރިން( ޝަރީޢަަތށް ހުށަހަޅަިއގެން މެުނވީ ޖިާނއީ ދަޢުާވެއއް ނުކުރެޭވނެއެ 
ތަ ނުކޮްށ ތަ ނުކޮްށ ދޫކޮށްލިކަމަްށ، އެ ުކރިކަމަކަށް ުނވަ)ށ(  އެްއވެސް މީހަކާެމދު މި ޤާޫނުނގެ ދަުށންކޮށްފަިއވާ އެްއވެސް ަޢމަލަކަްށ ނުވަ

)ހަތަރެއް( އަހަރު ުދވަުހގެ މުްއދަެތއް  4ދޫކޮށްލިކަމަކަށް ތުުހމަތުކުެރވޭ ޓެކްސް އަހަރު )"ޚިލާފުވީ ައހަރު"( ިނމޭ ތާީރޚުން ފެށިެގން 
)ދޭއް(  1ވާ ޓެކްސް އަހަުރގެ ނިމުން ތާީރޚުން ފެިށގެން ހަމަުވމުެގ، ނުވަތަ ޚިލާފުވީ އަަހުރގެ ޓެކްސް ބިނާކުެރވިފަިއވާ ޓެކްސްއަށް 

ެގ އަހަރު ުދވަހުެގ ުމއްދަެތއް ަހމަުވުމގެ )މި ދެ ާތީރޚުންކުރެ ުފރަތަަމ އަްނނަ ތާރީެޚއްގެ( ަފހުން ެއްއވެސް ައދަެބއް ނުވަތަ އަަދބެއް 
 ޢަދަެދއް ކަނޑަައަޅއިެގން ނުވާެނެއވެ.

ދަެބއް ކަނޑަައޅަްނޖެހޭކަެމއް އެމް.އައި.އާރް.އޭ އަށް ނޭނޭގނަމަ ުނވަތަ އެފަަދ ކަމަކަށް ތުހުމަތުކުެރޭވ )ނ(  ކުށެއް ކޮށްފައިވާކަން ނުވަތަ އަ 
)ހަތަރެއް( އަހަުރގެ ުމއްދަުތ  4ވަރަށް އެކަީށގެްނވާ ަސބަބުތަެކއް ފެިނފައިުނވާނަަމ، މި މާްއދާގެ )ހ( އަދި )ށ( ގައި ބުނެފަިއވާ 

ން އެނގުނު ނުވަތަ ތުހުމަތު ުކެރވޭަވަރށް އެކަީށގެންާވ ަސބަބުތަެކއް ފެުނނު ޓެކްސް އަަހރު ިނޭމ ހިނގަން ަފށާނީ، ޮކމިޝަަނރައށް އެކަ 
 ތާރީޚުން ފެިށގެންެނވެ.

ފަރުވާ ކުޑަުކރުން ނުވަތަ ގަސްުތަގިއ ޓެކްސް ދެއްކުމުން ރެުކން އެކުލެވޭ ެއއްެވސް ކުށެއްަނމަ، ެއ  )ރ(  މަކަރާއި ޙީލަތް ނުވަތަ ގަސްުތަގއި
)ދިހައެއް( އަހަުރ ދުވަުހގެ ތެޭރަގއި އެ ަމއްސަލަ ޯކޓަށް ފޮނުވަިއގެްނ  13ކުރިކަމަށް ުތހުމަތުުކރެވޭ ާތީރޚުން ފެށިެގން ކުށެއް 

 ޝަރީޢަތް ހިްނގިާދނެެއވެ.
ުރވާކުޑަުކރުްނ ެދވޭ ކަމެްއގައި މަކަާރއި ޙީލަތް ނުވަތަ ަގސްތުަގއި ފަ )ބ(  ކަމެއް ކުުރމުން ުނވަތަ ނުކޮްށ ދޫކޮށްލުމުން މަދަނީ ައދަެބއް

ކަމަށް  ނުވަތަ ގަސްުތގައި ޓެކްސް ދެއްުކމުން ރެކުން އެކުެލވޭ އެްއެވސް ަމއްސަަލއެްއގަިއ، އެކަެމއް ކުރިަކމަށް ނުަވތަ ނުކޮްށ ދޫކޮށްލި
 )ދިހަެއއް( އަަހރު ުދވަހުގެ ެތރޭަގއި އެަކމަށް އަަދެބއް ކަނޑަެއޅިާދނެެއވެ. 13ތުހުމަތުކުެރވޭ ތާީރޚުން ފެިށގެން 

( ގެ ދަށުން، ވިޔަފާީރގެ ފައިާދއިން ޓެކްްސ ނެގުމުގެ ާޤނޫނު މިާހުރ 1ގެ )ހ( ގެ )ވަނަ މާއްދާ  82މްަދނީން ޓެކްސް ނެގުުމގެ ޤާނޫުނެގ އާ[
 ]އުވާލާަފއިވާަކން ފާހަގަުކރަެމވެ.
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ކަމެއް ކުރުމަށް ވަކި މުއްދަތެއް ކަނޑައަޅާފައިނުވާނަމަ، އެކަމެއް ކުރަންވާނީ އެކަށީގެންވާ 

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން  24ގައިކަން ނުހިމެނޭ ގޮތު  އަވަސްމިނުގައި، ބޭކާރު ލަސްވުންތަކެއް

ގޮތް ކަނޑައެޅުމުގައި ރިޢާޔަތްތެރިކަމެއް  ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނަމަވެސް، އެކަންކަމަށް ހައިކޯޓުން

 ދީފައި ނުވާކަމުގައި އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ. 

ފައިވަނީ، މި މައްސަލަ މި ނުކުތާއަށް ރައްދުދެމުން، އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ ފަރާތުން ބުނެ  .11

ށް އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން ހުށަހަޅާފައިވާ ޙުއްޖަތްތަކަށާއި، ކޭސް ލޯ ތަކަ ،ނިންމުމުގައި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފު 

ނުވާ ކަމެއްގައި، ގިނަ ދުވަސް  ކުރެވުނީ ދަޢުވާކުރުމަށް ޤާނޫނުން މުއްދަތެއް ކަނޑައަޅާފައި

ވުމަކީ އެ ޙައްޤު އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަނަށް ގެއްލެންޖެހޭ ސަބަބެއް ނޫންކަމުގައި ބުނެ، އެ 

ނުކުތާކަމުގައިވާއިރު، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމަށް ވާސިލުވި ޤާނޫނޫ އުސޫލު ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ 

މުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު ކަމަށެވެ. މިގޮތުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނިންމު 

ވަކި ވަކި ، ކަނޑައަޅާ އާންމު ޤާނޫނެއް މިހިނދުގައި ރާއްޖޭގައި ނެތްކަން ފާހަގަކޮށް

ޤާނޫނުތަކެއްގައި، އެ ޤާނޫނުތަކުގެ ބޭނުމަށް ދަޢުވާކުރުމުގެ މުއްދަތު ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމަކުން، 

 16ލުތައް ނުހިނގާނެކަމަށާއި، ޤާނޫނުއަސާސީގެ އާންމު ހުރިހާ ދައުވާތަކެއްގެ މައްޗަށް އެ އުސޫ 
                                                           

 ނީ:ވަނަ މާްއދާ )މުްއދަތު ަބލާނެގޮތް( ަގއި އޮންނަ  02މާނަކުރުުމގެ ހަމަަތއް ބަޔާންުކރުުމގެ ޤާނޫުނގެ  24 
ބޭުނމަށްޓަކައި ބަލަންެޖހިްއޖެހިނދެްއގަިއ، އެ ޤާނޫުނަގއި ެއހެންޮގތަކަށް ކަނޑަައޅާފައިުނވާަނމަ،  )ހ(  ވަގުތު ުނވަތަ މުްއދަތު ވަކި ޤާޫނނެްއގެ

 ދެ ކަމެއްގެ ދޭެތޭރގައި ހިނގާ މުއްަދތަށް އިޝާރާތްކޮށްަފއިާވނަމަ، އެ ުމްއދަތު ގުނަްނވާނީ އެ ދެ ކަމެއް ހިނގާ ދެ ދުަވސް
 .ނުހިމަަނއެވެ 

ކަެމއް ެއ )ށ( ވަކިކަމެއްކުރަން އޮތް ތާރީޚަީކ، ނުވަތަ ވަކިކަެމއްކުަރން އޮތް އެންމެފަުހ ތާރީޚަކީ، ރަސްމީ ބަްނދު ދުަވހަކަށްާވނަމަ، ދެން އެ
 ބަންުދުދވަހާ ިވދިެގންައންނަ ަރސްމީ ަބންދުނޫން ދުވަހު ުކރެިވދާެނއެވެ.

)ހަތެއް( ދުަވހަށްުވރެ ިދުގނޫން މުްއދަެތއްގެެތޭރގަިއ  7ްއގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބުނެަފއި ުނވާނަަމ، )ނ( ޤާނޫނެްއަގއި ނުވަތަ އެްއބަްސުވމެ
)ހަތެއް(  7ކުރަންޖެހޭ ކަެމއް ކޮށްފިކަން ކަށަަވރުުކރުުމގައި ުނވަތަ އެ ުމްއދަތު ފަހަނަައޅައި ހިނަގއްޖެކަން ކަަށވަރުުކރުުމގަިއ، އެ 

 ބަްނުދ ދުވަްސތައް ނުިހމެނޭެނެއވެ.ދުވަުހގެ ތެޭރަގއި ހިމެނޭ ރަްސމީ 

)ރ( ވަކި ވަގުތެްއގައި ވަކިަކމެއް ރާްއޖޭަގއި ކުރަންޖެހޭަކމަށް ބުނެަފއިާވނަމަ، އެ ވަުގތު ބަލާނީ، ދިވެިހާރއްޭޖގެ ރަްސމީ ގަޑީެގ 
 ވަގުުތެގގޮުތގަެއވެ.

ާވނީ އެކަީށގެްނވާ އަަވސްިމނުަގިއ، ބޭކާުރ ލަްސވުންތަެކއް )ބ( ވަކި ކަެމއް ުކރުމަށް ވަކި މުްއަދތެއް ކަނަޑއަޅާަފއިުނވާަނމަ، އެކަެމއް ކުރަން
 ނުހިމެނޭ ގޮތެްއަގއެވެ.
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ޤާނޫނުތަކުގައި ދަޢުވާކުރުކުން  ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ވަކި ވަކި 41ވަނަ މާއްދާއާއި 

 ލަތްތަކުގައި މެނުވީ، ދަޢުވާ ކުރުމުގެ ޙައްޤު ނުހިފެހެއްޓޭނެ ކަމަށެވެ.ޙާ ހުދޫދުކުރާ 

ވަކި ކަމަކާބެހޭ ، ޢަމަލުކުރުމުގެ މަފްހޫމްގެ ދަށުން  ގައި އެއްގޮތަކަށްއެއްކަހަލަ މައްސަލަތަކު .10

އެއްގޮތް ނަމަ،  މައްސަލައެއްގެ އެންމެ މުހިންމު ވާގިއާތައްއުސޫލެއް ކަނޑައެޅިފައިވާނަމަ، އަދި 

ކުރިން ނިންމި މައްސަލައާ އެއްގޮތަށް ފަހުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ ނިންމުމަކީ ޤާނޫނީ ގޮތުން 

ފައި އޮންނަ ގޮތެވެ. ކަން މިހެން އޮތް ނަމަވެސް، މައްސަލަ ބަލާ ކަންކުރުމަށް އިސްތިޤުރާރުވެ 

ކާއި މައްސަލައިގެ މުހިންމު ވާގިއާތަނިންމާފައިވާ  ފަނޑިޔާރަށް ނުވަތަ ފަނޑިޔާރުންނަށް، ކުރިން

ތަފާތުކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ، ފަހުން ހުށަހެޅުނު  ހުށަހެޅި ބަލަމުންދާ މައްސަލައިގެ ވާގިއާތައް

ކުރިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމާ ، ކަމަށް ބަޔާންކުރުމަށްފަހުޙާލަތެއް އިވަނީ ތަފާތު މައްސަލައިގަ

  25އިޚްތިޔާރު ލިބިދެއެވެ.އެއްގޮތަށް ޢަމަލުނުކުރުމުގެ 

ނަންބަރު އަދި ޤަޟިއްޔާ  HC-A/28/2007ވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު އެހެންކަމުން، ދި  .14

2016/HC-A/255  ާރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ވާލާދީ އުއަށް ހަޤަޟިއްޔ

ގައި ތަޠުބީޤު ކުރެވެން ނެތްނަމަ، އޭގެ ސަބަބު  26ނުކުތާތައް އިސްތިއުނާފު ކުރެވުނު ޤަޟިއްޔާ

ބަޔާންކުރުމަކީ ކޯޓުން މައްސަލަ ނިންމުމުގައި ކަން ކުރަން އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތް ކަމުގައި 

ވާލާދީ ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުތާތަކަކީ ކުރީގެ ނިންމުންތަކާ ހައެ ކޯޓުގެ ދެކެމެވެ. އެއާ ޚިލާފަށް، 

މައްސަލައިގެ ތެރެއިން ހުށަހެޅި ކަމެއްކަންވެސް ފާހަގަކުރުމެއްނެތި ކުރިއަށް ދިއުމަކީ 

 އެކަށީގެންވާގޮތެއް ކަމުގައި ނުދެކެމެވެ.

                                                           

ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ ދިވެިހާރއްޭޖގެ ) SC [2021] 60 މޯލްޑިވްސް ިއންލަންޑް ރެެވނިއު އޮޯތރިޓީ ވ. މޯލްޑިވްސް ކޮލިޓީ ސީފުޑް ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް 25 
 ވަނަ ޕެރެްގރާފްގެ ނިޔަލަށް. 10ޕެރެްގރާފުން ވަނަ  11 (ޟިއްޔާ ޤަ SC-A/28/2021ނަންަބރު 

 ޤަިޟއްޔާ. A/262-2017/HCދިވެހިާރްއޖޭގެ ަހއިކޯޓުގެ ނަްނބަރު  26 
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 ހަމަ މިފަދައިން، ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފު ކުރެވުނު ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  .12

1431/Cv-C/2016  ،ިކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނާއި ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ ޤަޟިއްޔާގެ ނިންމުމުގައ

މައްސަލަ އިދާރީ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުތަކަށް ހަވާލާދީފައިވާތީއާއި، ހައިކޯޓަށް އެ 

އިސްތިއުނާފު އިސްތިއުނާފު ކުރުމުން، ޤާނޫނުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން 

ރައްދުވި ފަރާތުން ވާހަކަ ދައްކައި، އެ ސަބަބަށްޓަކައި މިއީ މި ޙާލަތުގައި ކުރެވޭނެ ދަޢުވާއެއް 

އެ ޤާނޫނުތަކާއި ހަވާލާދީ އެކަން އެގޮތަށް ، ކަމާމެދު އެފަރާތުން ސުވާލު އުފައްދާފައިވާތީ

މުގައި ފަނޑިޔާރުންނަށް އޮންނަކަމަށް ފަނޑިޔާރުންނަށް ނުފެންނަނަމަ، ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި އެކަ

ނެރެވޭ ނަތީޖާ ހާމަކުރުމުގެ ބަދަލުގައި، ސަބަބާއެކު އެ ނަތީޖާއަށް ވާސިލުވީގޮތް ސާފުކޮށް 

 ބަޔާންކުރުމަކީ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމުގައިވެސް ދެކެމެވެ.  

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން އަމަލު ނުކޮށްފިނަމަ،  12އަދި  14މި ރައުޔުގެ ޕެރެގްރާފް   .16

ންމި ނިންމުމާމެދު ސުވާލު އުފައްދަން ޖާގަ ދެވުމުގެ އިތުރުން، އެކަމުގެ ސަބަބުން، ނި

ހަމަހަމަކަމާއެކު އަދުލު އިންސާފު ލިބިދެވޭ ކަމާމެދު ސުވާލު އުފެއްދުމުގެ ދޮރުވެސް 

   ހުޅުވިގެންދާކަމުގަވާތީ، ހައިކޯޓުން އަމަލުކޮށްފައިވަނީ ރަނގަޅަށްކަމުގައި ނުދެކެމެވެ.  

 ލައަށް އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް ތަޠުބީޤުކުރުމާގުޅޭ މައްސަ )ރ(

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް  .17

ވަނަ މާއްދާގައި ޤާނޫނުއަސާސީ  141ޤާނޫނުއަސާސީގެ ، ހުށަހަޅާފައިވާ ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި

ފައި ނުވާ ކަންކަން ނިންމުމުގައި އިސްލާމީ އާއި ޤާނޫނުގައި ވަކި ގޮތަކަށް ކަނޑައަޅާ

އޮތްނަމަވެސް، ރައްޔިތުންގެ އަމަލުކުރުމަށް ޝަރީއަތުގައި އެކަމެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް 

އެ  ،ފާސްކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުތަކެއް ހުރެމެ، އެ ޤާނޫނުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމެއްނެތި  މަޖިލީހުން

ރީޢަތް" އަކީ ވާ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ "އިސްލާމީ ޝަޤަޟިއްޔާގައި ހައިކޯޓުން ރިޢާޔަތްކޮށްފައި
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ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ބަޔާންކޮށްފައިވާ "އިސްލާމީ ޝަރީއަތް" ކަމަށް  174ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

  27ބު ހިމެނެއެވެ.މަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ސަބަ ނުބެލެވޭކަ 

ފަދަ މަދަނީ ކޮންސްޓަރަކްޝަންގެ ފަރާތުން އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅި  އަމީން  .18

ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގައި މުއްދަތުތަކެއް ހޭދަވުމުގެ ސަބަބުން ދަޢުވާކުރުމުގެ ޙައްޤު  ،ދަޢުވާތަކަކީ 

ގައި ވަކިގޮތެއް ވަނަ މާއްދާ  41ގެއްލޭ ކަމެއް ނޫންކަމާއި، މިއީ އެކަމާމެދު ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ދަރަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަމެއްކަމުން، މިކަމަށް ޙައްލު ހޯދަން މި ނޫން މަސް

 ނުޖެހޭކަމަށް ބުނެ އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން ހުށަހަޅާފައިވާ މި ނުކުތާއަށް އަމީން 

 ކޮންސްޓަރަކްޝަނުން ރައްދު ދީފައިވެއެވެ.

އިސްތިއުނާފު ކުރެވުނު މައްސަލައިގައި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް ތަޠުބީޤުކޮށްފައިވަނީ އެކަށޭނަ  .11

ންކަމުގެ މައްޗަށް މި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ދެފަރާތުން ވާހަކަ ގޮތެއްގެ މައްޗަށްކަން ނުވަތަ ނޫ

ދައްކާފައިވާއިރު، އެ ފަރާތްތަކުން މި ނުކުތާއާއި ގުޅިގެން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ މަސްދަރުތަކަކީ 

ވަނަ މާއްދާއާއި، އެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  141މްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖު 

" މާނަކޮށްފައިވާ ގޮތާއި، ޤާނޫނުއަސާސީގެ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް ގެ )ހ( ގައި "ވަނަ މާއްދާ 742

ވަނަ  61ވަނަ މާއްދާ އަދި  68އާއި،  )ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  16ވަނަ މާއްދާއާއި،  41

 މާއްދާއެވެ.

ބަޔާންކުރާގޮތުން ފަނޑިޔާރުން  28ވަނަ މާއްދާ  141މި މާއްދާތަކަށް ބަލާއިރު، ޤާނޫނުއަސާސީގެ  .03

ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ޤާނޫނުގައި  އަދި، އާއި ޤާނޫނަށް ޖެހެނީ ޤާނޫނުއަސާސީ ޢަމަލުކުރަން 

                                                           

ަފއިުވުމެގ މިނުކުތާއާ ުގޅިެގން، ހައިކޯޓުގެ ަޤޟިއްާޔގައި ހަވާާލދީފަިއވާ ޙަދީްޘގެ ޞަްއޙަ ކަމުގެ މައްޗަށް ުސވާލު އުަފއްދާ ތަފްސީލު ހުށަހަޅާ 27 
ެއއީ ާރއްޭޖގެ ޤާނޫުންއގެ ، އިށާމުލް ޢަދުލިއްޔާ" ައކީ އުސްމާނީ ޚިލާފަތުގެ ާޤނޫެނއް ކަމަ ަފިއވާ "މަަޖއްލާ ައޙްކާޤަިޟއްޔާަގއި ފާހަގަކޮށްއިތުރުްނ، އެ 

ްލސަންޫހރީ" އަީކ ވަނަ ސަފުހާަގއި ފާަހގަކޮށްަފއިާވ "ޢަުބއްަރއްާޒޤު އަ 11ގޮތުަގއި ިހމެިނގެްނވާ އެއްެޗއް ޫނންކަމުަގއި، އަިދ ހައިކޯުޓގެ ރިޕޯުޓގެ 
 ކޮން އޮތޯރިޓީެއއްކަން ސާުފނުވާަކމުަގއި ފާހަގަކޮށްފަިއެވއެވެ.

 މި މާއްާދގައި އޮންަނނީ: -ވަނަ މާްއދާ )ޤާނޫނާ ެއްއގޮތަށް ކަންކުުރން(  141ޤާނޫނުައސާީސގެ  28 
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ޝަރީޢަތުގައި އެކަމެއް  ވަކިގޮތަކަށް ކަނޑައަޅައިފައި ނުވާ ކަންކަން ނިންމުމުގައި އިސްލާމީ

ވަނަ މާއްދާގެ ސަރީހަ ނައްސުން،  141ކަމުން، ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް

ރުކަމުގެ މަސައްކަތުގައި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ކަންކުރާގޮތަށް ފަނޑިޔާރުން ފަނޑިޔާ

ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ޤާނޫނުގައި ވަކިގޮތަކަށް ކަނޑައަޅައިފައި ނުވާ ކަންކަން ބަލަންޖެހެނީ 

 ކަން ސާފެވެ.ނިންމުމުގައި

ލާމީ އިކޯޓުން އިސްއެހެންކަމުން، އިސްތިއުނާފު ކޮށްފައިމިވާ މައްސަލައިގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހަ .01

ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ޤާނޫނުގައި ވަކިގޮތަކަށް ވާލާދީ ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމަކީ ޝަރީޢަތާއި ހަ

ވަނަ  43މި ރައުޔުގެ ، ވާ ކަމަކާއި ގުޅޭ ކަމެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަމުގެ މައްޗަށްކަނޑައަޅައިފައި

ވާކުރުން މަނާކުރާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައި )ދަޢުވަނަ ޕްރެގްރާފުގެ ނިޔަލަށް  64ޕެރެގްރާފުން 

 ޤާނޫނެއް ނެތުން( ގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. 

އެހެންނަމަވެސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން މައްސަލަ ނިންމުމުގައި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި  .01

ލާދީ ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމާމެދު ސުވާލު އުފައްދާ، އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ހަވާ

 ކަށް، މިބައިގައި އަލިއަޅުވާލުން މުހިންމުކަމުގައި ދެކެމެވެ. ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުތާތަ

ލާދީ، އިސްތިއުނާފު ކުރެވުނު ޤަޟިއްޔާގައި ހަވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން އިސްލާމީ ޝަރީޢަތަށް  .00

ސް މުސްލިމެއްގެ ޙައްޤު ދުވަސްވުމުގެ ސަބަބުން ބާޠިލުވެގެން ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ "އެއްވެ 

ންކުރާ ހަދީޘަކާއި، އެފަދަ ޙައްޤަކާ ގުޅިގެން ކަންކުރުމަށް "މަޖައްލާ ކަމުގައި ބަޔާ 29ނުދާނެ"

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  1672ވަނަ މާއްދާއިން  1163އަލްއަޙްކާމިލް ޢަދްލިއްޔާ" ގެ 

                                                                                                                                                                                      

ނަެށވެ. ޤާޫނނުައާސސީ އާއި ޤާނޫުނގަިއ "ފަނޑިޔާރުްނނަކީ މުސްަތޤިއްލު ަބއެެކވެ. ފަނޑިޔާރުން ަޢމަލުކުރާނީ ާޤނޫުނއަާސސީ އާއި ޤާނޫ
ށް ކަނޑަައޅައިަފއި ުނވާ ކަްނކަން ނިންމުުމަގއި ިއސްލާމީަޝރީޢަުތަގއި އެކަެމއް ކަނަޑއެޅިަފިއވާ ގޮތަށް ަފނޑިޔާރުން ރިޢާޔަތް ވަކިގޮތަކަ

ތައް ިނންާމންވާީނ ަވކިފަރާތަކަށް ުބރަުނެވ، ކުރާންާވނެެއވެ. ފަނޑިާޔރުްނގެ ަމސަްއކަތުގައި ޤާޫނނުައސާީސއާއި ޤާޫނނާ ެއއްގޮތަްށ ކަންތައް 
 ވަކިފަރާތަކުން ދައްަކއިފާނެ ިބރަކަށް ެޖހިލުންނުެވ، ތަޢައްުޞބުން ެއއްކިާބވެ ިތބެެއވެ."

 قَدُمَا َوإِنْا ُمْسِلم ا اْمِرئ ا َحق ا يَْبُطلُا َلا29 
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ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  074ގެ "އަލްޤާނޫނުލް މަދަނީ" ގެ ކަންކަމަށާއި، މިސްރު 

އިސްލާމީ ފިޤުހުގެ މަދަނީ މުޢާމަލާތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ޢަބުއްރައްޒާޤު ކަންކަމަށާއި، 

 ލާދީފައިވެއެވެ. ހަވާއަލްސަންހޫރީގެ ރައުޔަށް 

 ހައިކޯޓުން ހަވާލާދީފައިވާ ހަދީޘް 

ގަކޮށްފައިވާ )އިސްވެ ހަވާލާދެވުނު( ޙަދީޘްގެ ޞައްޙަކަމުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ފާހަ .04

ހައިކޯޓުން ، ދަރަޖައާމެދު އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ސުވާލު އުފައްދާ  މައްޗަށާއި، އެ ހަދީޘްގެ

އެ ހަދީޘްއާ ގުޅިގެން ހަވާލާދީފައިވަނީ ޕްރައިމަރީ ސޯސްއެއް ނުވަތަ ޞައްޚަ ހަދީޘް ހިމެނޭ 

 ފޮތަކަށް ނޫންކަމުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން، ހައިކޯޓުން ހަވާލާދީފައިވާ ހަދީޘަށް ބަލާއިރު:

( ގައި، 1ޙަދީޘާއި ގުޅުވާ ހައިކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާގައި ލިޔެފައިވާ ފުޓްނޯޓު )ނަންބަރު  އެ .04.1

އެ ޙަދީޘަކީ ހަތަރު މަޛްހަބުގެ ފިޤުހު ފޮތްތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙަދީޘެއް ކަމާއި، 

އްޠާބުގެ ދީޘް ހިމެނިގެންވާ ކަމާއި، އަލްޚަޚާއްޞަކޮށް މާލިކީ މަޛްހަބުގެ ފިޤުހުގައި އެ ޙަ 

ގައި މިޙަދީޘް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށް  خليل مختصر لشرح الجليل مواهب

 ލިޔެފައިވެއެވެ.

ލާދޭނަމަ، އެއީ ކޮން މަޞްދަރެއްކަން އެނގޭނެހެން ހަވާޝަރުޢީ މަޞްދަރަކަށް  .04.1

ލާ ދޭންވާނެއެވެ. ޙަދީޘަކަށް ހަވާލާ ދޭނަމަ، އެ ޙަދީޘްއެއް ހިމެނިފައިވާ ހަވާ ފުރިހަމައަށް 

ޘް ހިމެނިގެންވާ ބާބު އަދި ޙަދީޘް ނަންބަރާއި، އެ ޙަދީޘްގެ ފޮތެއްގެ ނަމާއި، ޙަދީ 

އެދެވިގެންވާގޮތް ކަމުގައިވާއިރު، ހައިކޯޓުގެ  30ޞައްޙަކަން ވަޒަންކުރެވޭ ގޮތް ލިޔުމަކީ 

 ސޫލު ދަމަހައްޓާފައިނުވެއެވެ. ލާދީ މި އުހަވާޤަޟިއްޔާގައި ޙަދީޘްއާ 

                                                           

 )ހަދީޘް ނަްނބަރު(، ާބބު()ފޮތުގެ ، )ފޮތުގެ ނަން(، )ފޮތް އެކުލަވާލެްއވި ފަާރތުގެ ނަން(، ސާލަކަށްމި 30 
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 31)ހައެއް( ފޮތަށް، 6މަޝްހޫރު  ނުވަތަ ހަދީޘް ޢިލްމުގެ އެންމެ، އަލް ކުތުބުއް ސިއްތަ  .04.0

ހައިކޯޓުން  32ނޫންވެސް އިންޓަރނެޓުން ލިބެންހުރި މަޢުލޫމާތަށް ބަލާއިރު، އަދި އެ

 ލާދީފައިވާ 'ޙަދީޘް' އެ ލަފުޒުން ބަޔާންވެފައިވާތީ ފެންނާން ނެތެވެ. ހަވާ

ސްލާމީ ވަނަ މާއްދާ )މާނަކުރުން( ގެ )ހ( ގައި "އި 174ޤާނޫނުއަސާސީގެ އެހެންކަމުން، އަދި  .02

"ކީރިތި ޤުރުއާނާއި، ސުންނަތުގައިވާ ޖިނާއީ، މަދަނީ،  ޝަރީޢަތް" މާނަކޮށްފައި އޮންނަނީ

އަލްއަޙްވާލުއްޝަޚްޞިއްޔާ އާއި މިނޫންވެސް ކަންތައްތަކާ ގުޅިފައިވާ އަހްލުއްސުއްނަތި ވަލް 

އްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ދިވެހިރާކަމުގައިވުމުން،  "]ށް [ޖަމާޢަތުގެ ޢިލްމުވެރިން ބުރަވެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަ 

ކަން އޮތް ގޮތް ކަމަށް ބުނެ، އެކަން  ޝަރީޢަތުގައިލާދީފައިވާ 'ޙަދީޘް' އަކީ، އިސްލާމް ހަވާ

 ދަލާލާތު ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ބޭނުން ކުރެވިދާނެ އެއްޗެއް ކަމުގައި އަހުރެން ނުދެކެމެވެ. 

 މަޖައްލާ އަލްއަޙްކާމިލް ޢަދްލިއްޔާ

ލާދީފައިވާ "މަޖައްލާ އަލްއަޙްކާމިލް ޢަދްލިއްޔާ" އަކީ ހަވާޟިއްޔާގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޤަ .06

އުސްމާނީ ޚިލާފަތުގެ ޤާނޫނެއް ކަމަށާއި، މުސްލިމުން ވަކި ތަނެއްގައި އުޅުމަކީ އެ ތަނެއްގައި 

ހިނގާ ޤާނޫނުތަކަކީ އިސްލާމީ ޝަރީޢާއަށް ވެގެން ދިއުން ނޫންކަމުގައި އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ 

 އެވެ. ފަރާތުން ބުނެ

                                                           

( އިމާމް މުސްިލްމ 1( އިމާމް ުބޚާރީ ުނވަތަ ުމޙަްއމަދު އިބްނި އިްސމާއީލް އަލް ުބާޚީރ އެކުލަވާލެްއވި "ސަީހޙް އަލް ުބޚާރީ" އާިއ، )1މިއީ، ) 31 
އަލް ުޤރަިއީޝ  ނު ވަުރދު ިއބްނު ކައުާޝދުނުވަތަ ައބޫ އަލް ުޙސައިން ަޢސާކިރް އަްއދީން ުމސްލިމް ިއބްނު އަލް ަޙއްާޖޖް އިްބނު މުސްލިމް އިބް 

މުަޙއްަމދު އިްބނު ޔަޒީދު އިބްނު ަމޖާހް ައްލ هللا ( އިބްނު މަޖާްހ ނުވަތަ އަބޫ ޢަބްދު 0އަންަނއިާސބޫރީ އެކުަލވާލެްއވި "ސަހީްޙ މުސްލިމް" އާިއ، )
އަލް ސިޖިްސތާނީ ނުވަތަ ައބޫ ދާުވދު ސުލަިއމާން އިްބުނ  ( އަބޫ ދާުވދ4ުރަބްޢީ އަލް ޤަްޜވީނީ އެކުަލވާލެްއވި "ސުނަން ިއބްނު މަޖާހް" ާއއި، )

( އިމާމް އަލް ތިްރމީޒީ ުނވަތަ ައޫބ 2އަލް އަޝްޢަތް ިއބްނު ިއސްާހޤް އަލް އަްޜދީ އަލް ސިިޖސްތާނީ އެކުލަވާެލއްިވ "ސުނަން އަބޫ ދާުވދު" އާިއ، )
ރްީމޒީ އެކުަލވާލެްއވި "އަްލޖާމީ ައއްސަީހްޙ" )ޖާމީ އަލް ތިްރމީޒީ(، ައިދ ޢީސާ މުަހއްަމދު އިްބނު ޢީސާ ައއްުސލާމީ ައއްަޟރީރު އަލްބޫޣީ އަލް ތި 

ސުްނނާ"، ( އަލް ނަސާއީ ނުވަތަ ައބޫ އަްބދުްއރަްޙމާން ައޙްަމދު އިްބނު ޝުައއިްބިއްބނު އަލީ އިބްނު ިސނާން އަލް ނަާސީއ އެކުލަވާލެްއވި "ައއ6ް)
 )ހައެއް( ފޮތެވެ. 6މި 

 ހިމެނެެއވެ.  www.islamweb.netއަދި  www.sunnah.comމީގެ ތެޭރގައި  32 

http://www.sunnah.com/
http://www.islamweb.net/


2023/SC-A/112  [2021] SC 111 

26 
 

އުޘްމާނީ ޚިލާފަތު "މަޖައްލާ އަލްއަޙްކާމިލް ޢަދްލިއްޔާ" އަކީ ކޮބައިކަމުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު، އެއީ  .07

ގައި އެކުލަވާލައި ޢަމަލުކުރެވެން ފެށި ޤާނޫނެކެވެ. އެހެންކަމުން، އެ  (އޮޓޮމަން އެމްޕަޔަރ)

އް ކަމުގައި ބެލިނަމަވެސް، ޤާނޫނަކީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް އޮތް ޤާނޫނެ

އެ ޤާނޫނަކީ ވަކި ޒަމާނެއްގައި ވަކި އިޚްތިޞާޞެއްގެ ތެރޭގައި ހިންގި ޤާނޫނެއްކަން 

ފާހަގަކުރަމެވެ. އަދި އެ ޤާނޫނަކީ އިސްލާމީ ވެރިކަމެއްގައި ހިންގި ޤާނޫނަކަށް ވުމަކީ 

ބުނެ މާނަކޮށްފައިވާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގައި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތްކަމަށް

ކަންކަމުގެ ތަރަހައިގެ ތެރެއަށް އެފަދަ ޤާނޫނެއް ވަންނަކަމުގައި ބަލަންޖެހޭ ސަބަބެއް ކަމުގައި 

ކީރިތި ޤުރުއާނާއި، ތަކީ އެހެނީ، ޤާނޫނުއަސާސީގައި، އިސްލާމީ ޝަރީޢަ 33އަހުރެން ނުދެކެމެވެ.

އާއި މިނޫންވެސް ކަންތައްތަކާ ސުންނަތުގައިވާ ޖިނާއީ، މަދަނީ، އަލްއަޙްވާލުއްޝަޚްޞިއްޔާ 

ކަމަށް ގުޅިފައިވާ އަހްލުއްސުއްނަތި ވަލް ޖަމާޢަތުގެ ޢިލްމުވެރިން ބުރަވެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތް

   34ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއެވެ.

 ރައްޒާޤު އަލް ސަންހޫރީގެ ރައުޔުޢަބްދުއް

ތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ލަކީ، އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮ ސޫ"ތަޤާދުމުގެ މުއްދަތާގުޅޭ ޢާންމު އު .08

އަހަރު ފާއިތުވެ ދިއުމުން އެދަޢުވާ )ފަނަރަ(  12ނުވާނަމަ، އެޙައްޤު އުފަންވި ވަގުތުން ފެށިގެން 

އި ގުޅޭގޮތުން ޤަބޫލު ނުކުރެވުން ކަމާއި، މިމުއްދަތު އިސްލާމީ ފިޤުހުގެ މަދަނީ މުޢާމަލާތްތަކާ

                                                           

ަދއިްނ ލުަތއް ބޭނުން ުކަރމުންދާ ަނަމވެސް، އެފަސޫދިވެިހރާްއޖޭަގއި ޢަމަލުކުރާ ޤާނޫުނތަްއ މާނަކުރުުމަގއި އެހެން ަޤއުމުތަކުން ަޢމަލުކުރަުމންދާ އު  33 
ަގއި އިސްިތުޤރާުރވެފަިއވާ ޤާނޫނީ އުސޫލަކަށް ވާްނޖެހެެއވެ. އަދި މިަފދަިއން އުސޫލުގެ ބޭުނން ހިފުމަީކ ތަޠުބީޤުުކރެވޭ ުއސޫލުތަކަކީ އެ މައުޫޟޢެއް

 ޅުިވގެްނދާކަެމއް ކަމުަގއި ނުދެެކެމވެ. އެއިން ޤަުއމެްއަގއި ވަކި ކަމަާކއި ުގޅިެގން ޢަމަލުކުރާ ޤާޫނނުތައް ދިވެިހރާްއޭޖަގއި ތަޠުީބޤުކުރުަމށް ފުރުޞަތު ހު 
އަކީ ބަޔާންކުެރވުނު ފަަދއިން ިއސްލާމީ ުއސޫލުތަކުގެ ަމއްޗަށް ބިނާކޮށް އެކުަލވާލާފައިވާ ާޤނޫނެއް ކަުމަގއި ބަަލިއ މަަޖއްލާ އަލްއަޙްާކމިލް ޢަދްލިއްޔާ 

ތަުޠބީޤުުކރެެވންާވނީ، އެުއސޫލު ެއމައްޗަްށ ބިާނވި ިއސްލާމީ މަްސދަަރާކ  އެިއަގއި ބަޔާްނެވގެްނވާ ވަކިަކމެއް ިދވެހިާރއްޭޖަގއި، ކުރިއަްށދާނަަމެވސް
 ހަވާލާީދެއވެ. 

 ވަނަ މާްއދާ )މާނަކުރުން( ގެ )ހ( ގައި "ިއސްލާމީ ޝަރީޢަތް" މާނަކޮށްަފއި އޮތް ގޮތް. 174ޤާނޫނުައސާީސގެ  34 



2023/SC-A/112  [2021] SC 111 

27 
 

ންކޮށްފައިވާކަމަށް ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުގައި ޢަބުއްރައްޒާޤު އަލްސަންހޫރީ ބަޔާ 35ކުރެވިފައިވާކަމަށް"

ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާތަކުގައި، ހައިކޯޓުން 

އަލްސަންހޫރީ" އަކީ ކޮން އޮތޯރިޓީއެއްކަން  މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، "ޢަބުއްރައްޒާޤު

 ސްއިން ބަޔާންކުރެއެވެ. ސާފުނުވާކަމުގައި އުރީދޫ މޯލްޑިވް

އަކީ މިސްރަށް ނިސްބަތްވާ، ފަނޑިޔާރުކަން އަދާކުރެއްވި،  36ރައްޒާޤު އަލް ސަންހޫރީއްޢަބްދު .01

އްޒާޤު އަލް ރައްދުޤާނޫނީ މާހިރެކެވެ. މިސްރާއި ފަރަންސޭސި ވިލާތުން ކިޔަވާ ވިދާޅުވި ޢަބް 

އިޖްތިމާއީ އަދި ތާރީޚާއި، ގެ ސަންހޫރީގެ ފަރާތުން އެ ދެ ޤައުމުގެ ޤާނޫނުތައް، އެ ދެ ޤައުމު 

ޤާނޫނީ ތަޖުރިބާގެ އަލީގައި، އަދުގެ ދުނިޔެއަށް އެކަށޭނަ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ މައްޗަށް ބިނާވާ 

ޤާނޫނުތަކެއް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. އަދި މިސްރާއި އިރާގުގެ މަދަނީ އިޖުރާއަތުވެސް 

ސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ރައްޒާޤު އަލް ސަންހޫރީއަކީ އިއް ދުއެކުލަވާލާފައިވެއެވެ. ޢަބް

އި ލާސޫގެ އުވަރަށް ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާފައިވާ ފަރާތެއް ނަމަވެސް، ތަޤާދުމު 

 ޢަބްދަލްރައްޒާޤު އަލް ސަންހޫރީ ހާމަކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ރައުޔަކީ އެ ރައުޔު އެ ގުޅޭގޮތުން 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގައި  ނުމެއް ނެތި،ބިނާވި އިސްލާމީ މަސްދަރާ ހަވާލާދި  މައްޗަށް

ހަވާލާދޭ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ ތަރަހައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނިދާނެ ކަމެއްކަމުގައި އަހުރެން 

 ނުދެކެމެވެ.

 ދަޢުވާކުރުން މަނާކުރާ ޤާނޫނެއް ނެތުމާގުޅޭ  )ބ( 

ކަން ފާހަގަކޮށް، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތަޤާދުމުގެ ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ލިމިޓޭޝަން އެކްޓެއް ނެތް .43

މުއްދަތާއި ގުޅޭ ޢާންމު އުސޫލަކީ އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންވެފައި  ތަޤާދުމުގެ 
                                                           

  13އަދި  1ސަފުހާ  ،ރިޕޯޓުގެ ފާަހގަކުެރވުނު ނުކުތާތަުކގެ )ށ( ޤަޟިއްާޔގެ ަޝރީޢަތް ނިމުުނގޮުތގެ A/262 -2017/HCހައިކޯޓު ނަންބަރު  35 
ަރއްާޒޤު އަްލ ުދއްހައިކޯޓު ޤަޟިއްާޔގައި "ޢަުބއްަރއްާޒޤު އަލްސަންޫހރީ" މިފަަދއިން ބަޔާންކޮްށފައިަވނީ ލިޔުމުގެ ކުށަކުން ކަމުގައި ެދކެމެވެ. ޢަބް 36 

 ގަެއވެ. 1171ވެ. ައދި ނިޔާވީ ގައެ 1812ސަންހޫރީ ދުނިޭޔގެ އަލިކަން ދެިކވަަޑއިަގތީ 
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އި، މަށާއަހަރު ފާއިތުވެ ދިއުންކަ)ފަނަރަ(  12ނުވާނަމަ، އެ ޙައްޤު އުފަންވި ވަގުތުން ފެށިގެން 

ދުވަސްވެއްޖެނަމަ، އެ ދަޢުވާ  އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ)ފަނަރަ(  12ޝަރުޢީ އުޛުރަކާއި ނުލައި، 

އަޑު ނޭހޭނެކަމަށް ބައެއް އިސްލާމީ ޤައުމުތަކުގެ މަދަނީ މުޢާމަމަލާތްތަކާބެހޭ ޤާނޫނުތަކުގައި 

( އަހަރު ދުވަސް ފަހުން އަމީން )އެގާރަ 11މުގައި ފާހަގަކޮށް، މިސަބަބަށްޓަކައި ކަނޑައަޅާފައިވާކަ

ހުރަހެއް ނެތްކަމުގައި ހައިކޯޓުން ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ ފަރާތުން ދަޢުވާކުރުމަށް 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މިފަދައިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ:

ގެ )ށ( އާއި، ވިޔަފާރި ދާވަނަ މާއް 64ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާއިބެހޭ ޤާނޫނުގެ  .43.1

ށް ޚިލާފަ  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ މަފްޙޫމާ 17 37ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

 ކަމަށާއި؛

މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގައި އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަނުން ދަޢުވާ ހުށަހެޅި ލަސްމިނަށް  .43.1

މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ  ކުރުމެއް ނެތިކަމާއި، މިއީހައިކޯޓުން ރިޢާޔަތް 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  41ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( އާއި ޤާނޫނުއަސާސީގެ  02 38ޤާނޫނުގެ 

 ކަމަށް؛ ފްހޫމާ ޚިލާފުކަމެއްމަ

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް ހުށަހެޅި ސަބަބުތަކުގެ 

 ތެރޭގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

މީން ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ، ނުކުތާއަށް ރައްދު ދެމުން އަ މި .41

 16ދީފައިވާ އަސާސީ ޙައްޤެއް ހަނިކުރެވޭނީ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޤާނޫނޫއަސާސީން ކަށަވަރުކޮށް

ވަނަ މާއްދާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުގެ ތެރެއިން އެ މާއްދާގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ 

                                                           

 )ވިޔަފާރި ފައިދާިއން ޓެކްސް ނެުގމުގެ ޤާނޫނު( 1311/2ޤާނޫނު ނަންަބރު  37 
 )މާނަކުރުުމގެ ހަމަަތއް ބަޔާންުކރުުމގެ ޤާޫނނު( 1311/4 ޤާނޫނު ނަންަބރު   38
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ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( އަކީ  02ންކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ މިންވަރަކަށްކަމުން، މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާ

އޭގެ މައްޗަށް މާނަކޮށް ޙުދޫދުކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށާއި، ޤާނޫނުއަސާސީގެ މާއްދާތައް 

އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ބޭންކް އޮފް މެލޭޝިޔާ ވ. ވަން އެންޑަ ހާފް ޑިގްރީ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް 

ފައިވާ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން، މަދަނީ މައްސަލަތަކުގައި ގައި މި އުސޫލު ބަޔާންކޮށް 39ލިމިޓެޑް 

ވަނަ މާއްދާގައި  16އްޤު ހަނިކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަޢުވާކުރުމުގެ ޙަ

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުދޫދުގެ ތެރެއިން އެކަނި ކަމަށެވެ.

 ޙައްޤު އުފަންވުން 

ޒާތުގައި ނެތިދާ އެއްޗެއް ކަމުގައި  ކުރެވޭ މުޢާމަލާތެއްގެ ތެރެއިން އުފެދޭ ޙައްޤަކީ އޭގެ .41

ފަންވާ ޙައްޤުތަކަކީ، އެ މުޢާމަލާތެއްގެ ދަށުން ދެފަރާތް މުޢާމަލާތެއްގެ ތެރެއިން އު 40ނުވާހިނދު،

އެއްބަސްވެފައިވާ ފަދައިން ލިބިދެވޭ، އަދި މުޢާމަލާތުގެ ބާވަތުން، އެ ޙައްޤު)ތަކު(ގެ މައްޗަށް އެކި 

    ޤާނޫނީ އުސޫލު ހިނގާ ކަންކަމެވެ.

އުފަންވެފައިވަނީ، ހުށަހެޅިފައިވާ މިވާ މައްސަލައިގައި، އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ ޙައްޤު  .40

އެފަރާތުން ބުނާ ގޮތުން، އެފަރާތާއި އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއާމެދު ކުރެވުނު މުޢާމަލާތެއްގެ 

ން އިން ތެރެއިންނެވެ. ޚުޞޫމާތަކީވެސް، ބުނެވުނު މުޢާމަލާތުގެ ތެރެއިން އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަ

އަމީން ، މަސައްކަތްތަކެއްކޮށް، އެ މަސައްކަތަށް ލިބެންޖެހޭ އަގު ނުލިބުންކަން

                                                           
 ޤަިޟއްޔާ  A/40-2018/SCދިވެހިާރއްޭޖގެ ސުްޕރީމް ކޯޓުގެ ަންނބަރު   39
ދިވެހިާރއްޭޖގެ ސުޕްީރމް ކޯޓުެގ ( ފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިޭކޝަން(ދައުލަތް )މިނިސްޓްރީ އޮޑަމީ އޮފް މޯލްޑިްވްސ ވ. މެރިޓަިއމް އެކަ 40 

 ،ޤަޟިްއޔާ( ގަިއ، ފަނޑިާޔރު ުހސްނުްއުސއޫުދ ފާހަގަކުަރްއވާފަިއވާ ަފދަިއން "ޭއގެ ތަބީއަތަްށ ބަާލއިރު، ހަްއގަކީ  SC-A/34/2020ނަންަބރު 
ްއ މުން ުނވަތަ އެ ަހްއގު ބޭނުްނނުކޮށް އޮތުުމގެ ަސބަުބން ބަުއވެ ފަާނވެެގންދާ އެއްެޗއް ނޫެނވެ. ނަަމވެސް އެނގި ބަޔާްނވެެގންވާ ަހްއގެ ދުަވސްވު 

ާމއްާދއެްއަގއިާވ  ވާގަސްުތަގއި ދޫކޮށްލުުމގެ އިޚްތިާޔރު ެއ ހައްގުގެ ެވރިފަާރތަށް ލިބިގެްނެވއެވެ. އަމަލުކުރަމުްނދާ ކޮންޓްރެކްޓެްއގައި ބަޔާންކޮށްފައި 
ން އް ބަހުން ނުަވތަ އަމަލުން ޫދކޮށްލެވިދާނެ ެއވެ. މިގޮތަށް ކޮންޓްެރކްޓުގަިއވާ ކަމެއް ދޫކޮށްލާ ދޫކޮށްލުްނ ކޮންމެހެން ލިޔުމުން އޮތުހައްގެ 

 ލާޒިމުުނވެެއވެ."
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އެހެންނަމަވެސް، އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ  41ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ ބަހުން އެނގެއެވެ.

ފަރާތުން ސިވިލް ކޯޓުގައި ދަޢުވާ އުފުލުމުން، އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން އެ ދަޢުވާއަށް 

ގާރަ( )އެ 11ރުކުރުމާއެކު، އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ ފަރާތުން ދަޢުވާކޮށްފައިވަނީ އިންކާ

އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަނުން ކުރިކަމަށް ، )ހަތަރެއް( މަސްފަހުން ކަން ފާހަގަކޮށް  4އަހަރާއި 

 ބުނާ މަސައްކަތް އެފަރާތާއި ހަވާލުކުރި ގޮތާއި، މަސައްކަތް ފުރިހަމައަށް ނިންމިކަމާއި، ނިންމީ 

ރާތަކަށް ކިހިނެއް ކިހިނެއްކަމާއި، މަސައްކަތް ނިންމައި އެކަން އެންގިކަމާއި، އެންގީ ކޮން ފަ

ކަމާއި، އެ މަސައްކަތް ނިމުމުން އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން މަސައްކަތް ޤަބޫލުކުރިކަން 

އެނގެން ނެތްކަމާއި، އެ މަސައްކަތް އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ޤަބޫލުކޮށްފައި ނުވާނަމަ އެއީ 

ތަށް ފައިސާ ނުދީ މިހާ ކޮން ސަބަބަކާއި ހުރެކަމާއި، މަސައްކަތް ނިންމިނަމަ އެ މަސައްކަ

އަދި  42ގިނަދުވަސް ފާއިތުވެފައިވަނީ ކިހިނެއްކަން އެނގެން ނެތްކަމުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

)ފައިސާ ލިބިފައި  އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ ފަރާތުން އެފަރާތުގެ ޙައްޤެއް ގެއްލިފައިވާކަން

ސާގެ އަދަދު ސާބިތުނުކޮށްދޭ ކަމުގައި ފަރާތަށް ލިބިދޭންޖެހޭކަމަށް ބުނާ ފައި ނުވާކަން( އަދި އެ

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ބުނެއެވެ. އަދި މަދަނީ ދަޢުވާއެއްގައި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން 

ސާބިތުކުރުމުގެ ބުރައަކީ އެފަދަ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާ ނުވަތަ އޭގެ މަންފާ ލިބިގަތުމަށް އެދޭ 

 43ކުންފުނިން ފާހަގަކުރެއެވެ. ފަރާތުން އުފުލަންޖެހޭ ބުރައެއް ކަމުގައި އެ

ޤާނޫނަކުން  އުފަންވާ ޙައްޤަކީ ވެސް،ތެރެއިން  ދެފަރާތެއްގެ މެދުގައި ކުރެވޭ މުޢާމަލާތެއްގެ .44

އެ މުޢާމަލާތުގެ ، ގެ ގޮތުންލެއްވަކިގޮތަކަށް އޮތުން ލާޒިމުނުކުރާހާ ހިނދަކު، އާންމު އުސޫ

                                                           

ހުަށހަޅާަފއިާވ ންސްްޓރަކްަޝންގެ ަފރާތުން ޤަިޟއްާޔގަިއ ދަުޢވާ ުކރުުމގެ ގޮތުން އަމީްނ ކޮ C/2016-1431/Cvިސވިލް ކޯޓުގެ ނަންަބރު  41 
 .7"މުދަާލއި ފައިާސއާެބހޭ ކުދި ަމއްސަލަަތކާއި އަަވސްނިާޔގެ ަމއްސަލަަތއް ބަލާ ިޑވިަޜނަށް މަްއސަލަ ހުށަހަޅާ ޯފމު" ގެ ނަންަބރު 

ފަިއވާ "ިވޔަފާރިާއބެހޭ ބަޔަށް ުހށަަހާޅ ުއރީދޫ މޯްލޑިްވސްިއން ހުށަަހޅާ ޤަިޟއްޔާއާ ުގޅިގެން C/2016-1431/Cvސިވިލް ކޯޓުގެ ަނންަބރު  42 
 .7.1އަދި  7.1އި މަްއސަލަިއގެ ަޖވާބު ހުށަަހާޅ ފޯމް" ގެ ނަންަބރު ދަޢުާވއާ

އަޙްަމދު ނާޝިދު ވ. ޤަޟިއްޔާ( އަދި  A/53-2013/SC)ދިވެހިާރއްޭޖގެ ސުޕްީރމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ޢަލީ މޫސާ ވ. އާޝިޔަތު ނިޒާރު 43 
 .(ޤަޟިއްޔާ A/02-2010/SCިހރާްއޖޭގެ ުސޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަްނބަރު )ިދވެ މުަޙއްަމދު މުޞްތަފާ
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ރެއިން އުފަންވާ ޙައްޤެއްކަން އެ އެއްބަސްވުމުގެ ތެ، މައްޗަށް އެއްބަސްވުމެއް ވުޖޫދުވާ 

އެއްބަސްވުމެއް ފުރިހަމަވެއްޖެ ކަމުގައި  45އަދި ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ޤާނޫނުގައި 44ފާހަގަކުރަމެވެ.

)އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތަށް( އްޤެއް ނުވަތަ އެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ބައިވެރިއަކަށް ލިބިދޭ ޙަ

   46ށްފައިވެއެވެ.އުފަންވެއްޖެ ކަމުގައި ބަލާނެ ޙާލަތްތައް ބަޔާންކޮ

އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މި މައްސަލައަށް ބަލާއިރު، އެކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ފައިސާ  .42

ކުރުމަށް ހަވާލުވި ހަމައެކަނި  އެ މުޢާމަލާތުގެ ދަށުން ،ހޯދުމަށް އެދި ދަޢުވާކޮށްފައިވާ މަސައްކަތަކީ 

ނުވަތަ ނޫންކަން ފަދަ ށް ނިމުނުކަން އަދި އެ މަސައްކަތް ކޮ ،މަސައްކަތްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން

މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްފައިވާކަން ސިވިލް ކޯޓު އަދި ހަިއކޯޓުގެ ރިޕޯޓުން އެނގެން ނެތުމުން، މިއީ، 

ން ބަލާފައިވާ ނުކުތާއެއް ނޫންކަން މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އަދި މިހާތަނަށް ޝަރީޢަތު 

ލައިގެ އަސްލަކީ ކޮށް ނިމިފައިވާކަމަށް ބުނާ ކޮށްފައިވާ މައްސަ ފާހަގަވެއެވެ. އަދި އިސްތިއުނާފު 

މަސައްކަތެއްގެ ފައިސާ ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ ދަޢުވާއެއް ކަމުން، މަސައްކަތްކޮށް ނިމުނުކަން ނުވަތަ 

                                                           

ވަނަ މާއްދާަގިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަަދއިން، ކޮންޓްރެްކޓަކީ، ޤާނޫނު އެހެން ގޮތަކަްށ  4)ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ  11/4ޤާނޫނު ނަންަބރު  44 
ެއއިގެ ރުކުންަތއް ފުރިަހަމވާަނމަ، ލިޔުމުްނ، ަބހުން ުނވަަތ ، . ިމގޮތުން ކޮންްޓރެކްޓަކީގޮތަކަށް ޮއތުން ލާޒިމު ެއއްެޗއް ނޫެނވެކަނޑަ ނާާޅނަމަ، ވަކި 

 ަޙސަން ޙަލީމް ވ.ވ ހަރްނގް ްތޔޭ ހެންގް ްޕރަިއވެޓް ލިމިެޓޑް ޢަމަލުން ުވޖޫުދެވދާނެ އެއްޗެެކވެ. ިމއީ، ސުޕްީރމް ކޯޓުގެ ިނންުމމެއް ަކމުަގިއވާ 
 އިެވސް ފާހަގަކޮށްަފއިވާ ނުކުާތއެެކވެ.( ގSC-A/30ަ/2009)ޤަޟިއްޔާ ަނންަބރު 

ވަނަ ޕެރެގްރާްފގަިއ، ދިެވހިާރއްޭޖެގ  16ގެ  SC 51 [2021]ވ. މިނިސްޓްރީ އޮްފ ހައުސިްނގ އެންޑް އިންްފާރސްޓްރަްކޗަރ  ްބރާހީމް ޚަލީލް އި
ައިދ  އި ކޮންޓްރެކްޓެއް ުވޫޖދުާވނީ ޤާނޫނު ަޤބޫލުކުރާދެަފރާތެްއގެ ދެެމުދގައުއްަތމަ ފަނޑިޔާރު ައޙްަމދު މުޢުތަިސމް އަދުާނނު ވިާދޅުވެަފއި ވަނީ "

ރެކްޓެްއގައި ިހމެޭނ ޤާނޫނު ާބރުދޭ ކޮންޓްރެކްޓަކަށް ުވމަށް ލާޒިމްވާ އުންުޞރުތައް ފުިރހަަމވެެގންެނވެ. ޤާނޫނު ޤަބޫލުކުރާ ުނވަތަ ާޤނޫނު ބާުރދޭ ކޮންޓް
އުެފއްުދުމގެ ނިޔަތް އޮތުްނ،  ( ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަނދެޭވ ުގޅުެމއ4ްބިލް ދިުންނ، )( މުޤާ 0( ޤަބޫލު ުކރުން، )1( ހުށަހެުޅން، )1އުންުޞރުތަކަކީ: )

( ރުހުން އޮތުން، މިެއވެ. ައދި މީގެ އިުތރަށް، އެ ކޮްނޓްރެކްޓަކީ ވަކި ާޚއްަޞގޮތަަކްށ 6( ކޮންޓްރެކްޓް އުފެއްުދުމގެ ާޤބިލިްއޔަތު ހުރުން އަިދ )2)
ނަްނޖެހޭ ކަމަށް ާޤނޫނު ލާޒިމް ުކރާ ޒާތުގެ ކޮންޓްރެކްެޓއްތޯ ެވސް ބަަލންޖެެހއެވެ. ވަކި ޚާއްަޞގޮތަކަްށ ނުވަތަ ވަކި ޚާއްޞަ މަޢުލޫމާތުތަެކއް ހިމަ

ެއއްަބސްުވމެއް ޞަްއޙަާވނީ އެ ގޮތަކަށް އޮތުމުން ުނވަތަ ެއ  އޮތުން ުނވަތަ ވަކި ޚާްއޞަ މަޢުލޫމާުތތަކެއް ހިމަަނންޖެޭހނެ ކަމަށް ާޤނޫނު ލާޒިމް ކުރާ 
 ެއވެ.ނިފަިއވާަނމަ..." ކަމުގަމަޢުލޫމާތު ހިމެ 

 )ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ޤާޫނނު(. 11/4ޤާނޫނު ނަންަބރު  45 
 ވަނަ މާްއދާ )ކޮންޓްރެކްޓެއް ފުރިހަމަުކރުން( ަގއި އޮްނަނނީ: 11)ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ޤާޫނނު( ގެ  11/4ޤާނޫނު ނަންަބރު  46 

 އެކޮންްޓރެކްޓަކީ އެަމއްޗަށް ޢަމަލުކޮށް ނިިމއްޖެ ކޮންްޓެރކްޓެއް ކަމުަގއެވެ.، ތިރީަގއިިމވާ ގޮތަުކންކުރެ ގޮެތއް ެމދުެވރިެވއްެޖނަމަ، ބެލޭނީ 

 .)ހ( ކޮންޓްރެކްޓެއްގަިއވާ ަޝރްޠުތަކާިއ އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން، އޭގެ ބަިއެވރިންގެ މައްޗަށް ލާިޒމުވާ ކަންަތއްަތއްޮކށް ނިންމުން

 ަމއްޗަށް ޢަމަލުކޮށް ިނިމއްޖެ ކޮންޓްރެކްެޓއް ކަމަށް ެއއްަބސްުވްނ.)ށ( ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ަބއިެވރިން އެ ޮކންޓްރެކްޓަކީ، އެ

ަބއިެވިރްނ  )ނ( ޤާނޫނެއް ިހންގަން ޖެހުުމގެ ަސަބބުން ކޮންޓްރެކްޓްަގިއވާ ގޮުތގެ މަިތން ޢަމަލުކުރެޭވން ައމުދުްނނެތުން. ުނވަތަ ކޮންޓްރެކްޓްގެ
 ތުގެ ަމތިން ޢަމަލުކުެރެވން ނެތުން.ހީނުކުރާ ޙާލަެތއް މެުދެވރިެވގެން ކޮންްޓރެކްޓްގަިއވާ ގޮ
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އްގެ މަތިން، އަދި ތަކެޠުފައިވަނީ ކިހިނެއް، ކޮން ޝަރުނޫންކަން، ފައިސާ ދިނުމަށް އެއްބަސްވެ

އަދި ޙައްޤެއް  ،ނގުމެއް ނެތި، ޙައްޤެއް އުފަންވަފައިވާކަންކޮން އުސޫލަކުންކަން ސާފުކޮށް އެ

އުފަންވެފައިވާނަމަ، އެ މުޢާމަލާތުގެ ދަށުން ލިބިދޭންޖެހޭ ފައިސާގެ މިންވަރު ފަދަ ކަންކަން 

 އަހުރެން ނުދެކެމެވެ. ކަނޑައެޅޭނެ ގޮތެއް އޮތްކަމަށް

އުފަންވާ ޙައްޤަކީ އެއްބަސްވުމުގެ ފަރާތެއްގެ މެދުގައިވާ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން  މިއާއެކު، ދެ .46

ގެ ތަރަހައިގެ  47ޤާނޫނު(ކަންކަމާ ގުޅޭ އަމިއްލަ މައްޗަށް ބިނާވާ، ޕްރައިވެޓް ލޯ )ނުވަތަ 

މިއީ، އަސާސީ ޙައްޤުތައް އޭގެ ތަރަހައިގެ  48ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަން ކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.

ޒާމާއި ވަކި، ތަފާތު ގެ ނި 49(ކަމާގުޅޭ ޤާނޫނުނުވަތަ އާންމު ކަންތެރޭގައި ހިމެނޭ، ޕަބްލިކް ލޯ )

 ވެ. އޮނިގަނޑެކެ އުސޫލުތަކެއް ހިނގާ ބާވަތެއްގެ ޤާނޫނީ 

 ވަނަ މާއްދާ 41ދަޢުވާކުރުމުގެ ޙައްޤާއި ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ގެ )ށ( އާއި، ވިޔަފާރި ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ދާ ވަނަ މާއް 64ކުންފުންޏާއިބެހޭ ޤާނޫނުގެ  .47

ޤްރާތީ ޤައުމުތަކުގައި އަމަލުކުރާ ގޮތަށް ބަލައި، އާއި، ދިމިމާއްދާގެ )ހ(  ވަނަ  17 ޤާނޫނުގެ

ވަނަ އަހަރު އުފަންވެފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ދަޢުވާކުރުމުގެ  1332އަދާލަތުގެ ހަމަތަކުގެ އަލީގައި، 

)އެގާރަ( އަހަރު  11ޙައްޤު، އެ ޙައްޤު ހޯދުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރުމެއް ނެތި، އޭގެ 

އެ  50ބިގެން ނުވާކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ކަނޑައެޅުމާ ގުޅިގެން،ގައި( ލި 1316ވީ ފަހުން )ފާއިތު

                                                           

ޫޟއަކާުގޭޅ މި ބާވަތުގެ ާޤނޫނަށް ާޚއްޞަ ާޤނޫުނގެ ގޮުތގަިއވެސް ަހވާލާެދެވއެވެ. އެެހްނނަމަެވސް، މިފަހަކަށް އަިއސް ޚާްއޞަ ޤާނޫނަކީ ވަކި ަމއު 47 
(specialised or specific)  ްނެތް ޙާލަުތަގިއ ތަޠުބީޤުުކރެވޭ ާޤނޫނެއް ކަުމަގއި ައދި ޢާންމު ޤާނޫަނކީ ޚާއްޞަ ޤާނޫެނއ(general) 

 ނީކަން ފާހަގަުކރަެމވެ.ޤާނޫނުަކމުަގއި ހަވާާލދެެވމުްނދާތީ، ޕްަރއިވެޓް ލޯ އަދި ަޕބްލިކް ލޯގެ ތަފާތު ަބޔާންކުރުުމގައި ތަފާތު ބަްސމަެގއް ބޭުންނކޮށްފައިވަ 
ކޮްނޓްރެކްޓާބެހޭ ޤާޫނނުތަކާިއ، ވިޔަާފރިާއެބހޭ ޤާނޫނުތަާކއި، ުމދަލާބެޭހ ޕްރަިއވެޓް ލޯގެ ތަރަަހއިގެ ެތޭރަގއި ހިމެނޭ ކަންަކމުގެ ެތރޭަގއި  48 

 ޤާނޫނުތަާކއ، ޢާއިާލއާެބހޭ ޤާނޫުނތައް ިހމެނެެއވެ.
ާކިއ، ާޤނޫނުތަޕަބްލިކް ލޯގެ ތަރަހަިއގެ ތެޭރަގއި ހިމެނޭ ކަންކަުމގެ ތެޭރގައި ދުސްޫތރީ ކަންކަމާުގޅޭ ާޤނޫނުތަކާިއ، ިއދާރީ ޤާނޫުނތަކާއި، ޖިާނއީ  49 

 އާ ަޚރަދުތަާކުގޅޭ ާޤނޫނުތައް ިހމެނެެއވެ.ދައުލަުތގެ ާއމްދަނީ 
ވަނަ ނަންަބުރގައި ހިެމނިފަިއ  4އަދި  0ސިވިލް ކޯޓުން މައްސަލަ ނިްނމާަފއިވާ ގޮތާއި އެ ނިންމުން ބިނާކުރި ސަަބބުތަްއ، މި ަރއުޔުގެ  50 

 އެަވނީެއވެ.
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ޙުކުމް އިސްތިއުނާފުކުރުމުން، ސިވިލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް ބާޠިލުކޮށް، އެ މައްސަލަ އަލުން ބެލުމަށް 

 ގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ ގޮތެއްގައި( ދިވެހިރާއްޖޭގެ)މައިގަނޑު ، ހައިކޯޓުން ތަޙުވީލުކޮށްފައިވަނީ 

 އިންސާފުން  ގުޅިގެން  ޙައްޤުތަކާއި މަދަނީ  އިން ( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ  41 ޤާނޫނުއަސާސީގެ

 ޤާނޫނުތަކުގައި  ވަކިވަކި ލިބިދީފައިވާ ކަމާއި، މީހަކަށްމެ ކޮންމެ ޙައްޤު  ކުރެވުމުގެ ޝަރީޢަތް

 އިންސާފުން  ގުޅިގެން  ޙައްޤުތަކާއި އެހެން މަދަނީ  ،ފިޔަވައި  މުއްދަތު ތަޤާދުމުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 އެ ޤާނޫނަކުން ފާސްކުރާ މަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ ހިފެހެއްޓޭނީ ޙައްޤު ވުމުގެކުރެ ޝަރީޢަތް

 51ވާނަމަ ކަމުގައި ބުނެއެވެ.ފައިހިފަހައްޓައި ޙައްޤު

ހަމަ މިއާއެކު، މި ކޯޓުން ބަލަމުން މިދާ އިސްތިއުނާފީ މައްސަލައިގައި އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ  .48

 41ށް ރައްދުދިނުމުގެ ތެރޭގައި، ޤާނޫނުއަސާސީގެ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކަ  ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައި

ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގައި  ،ލާދީ، މަދަނީ ދަޢުވާތަކަކީހަވާވަނަ މާއްދާއަށް  16ވަނަ މާއްދާއާއި 

މުއްދަތުތަކެއް ހޭދަވުމުގެ ސަބަބުން ދަޢުވާކުރުމުގެ ޙައްޤު ގެއްލޭ ކަމެއް ނޫންކަމުގައާއި، 

                                                           

 އި އޮންަނނީ:ހާމަކަާމއެކު ޝަރީަޢތްކުރުން( ގަ ވަނަ މާްއދާ )ޢަދުލުެވރިކަާމއި 41ޤާނޫނުައސާީސގެ  51 

ކޮންމެ މީެހއްެގމެ ަމދަނީ ަޙްއޤުތަކާއި ވާިޖބުތައް ކަނޑަެއޅުުމަގިއ ނުވަތަ ޖިާނއީ ކުށެްއގެ ދަުޢާވ މީހެްއގެ ަމއްޗަށް  )ހ(
ބިުއނަލެްއގައި އެކަީށެގންވާ ުމއްަދތެްއގެ ޤާނޫނަކުން ޤާިއމްކޮށްފަިއާވ މިނިަވން ައދި ުމސްތަިޤއްލު ކޯޓެްއަގއި ނުަވތަ ޓްރައި  އުފުލުުމގައި،

 އަޑުެއހުެމއްަގއި އިްނޞާފުން ަޝރީޢަތްކުެރވުުމގެ ަޙއްޤު ކޮްނމެ މީހަކަްށެމ ލިބިގެްނވެެއވެ. ޢާންމުކޮށް ހުޅުަވއިެލވިގެން ާބއްާވ، ތެރޭަގއި،

 ހާމަކަާމއެކުަގއެވެ. ވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެިހ، ކު،ިދވެހިާރއްޭޖަގއި ހިންގާ އެންެމހަިއ ޝަރީޢަތްތައް ހިްނގާްނވާނީ ަޢދުލުެވިރކަމާއެ  )ށ(

ޝަރީޢަްތތައް ހިްނގާްނޖެހެީނ ޢާންމުކޮށް ހުުޅަވއިލަިއގެން ކަމުަގއިވީ ނަަމވެސް ިތރީަގއި ވާ ަސބަބުތަުކންކުެރ   )ނ(
ރީޢަތަކުން ބަެއއް، ޢާންމުކޮްށ ަޝރީަޢތެއް އެުކގައި، ުނވަތަ ޝަ  ،ދީމިްޤރާޠީ ުއސޫލުތަކާ ޚިލާފުނުވާނޭ ގޮތެްއގެަމތީން ސަަބބަކަށްޓަކައި،

 .ހުޅުަވއިނުަލއި ކުރިައށް ގެްނދިުއުމގެ ިއޚްތިޔާރު އެ ޝަރީޢަެތއް ކުރާ ފަނޑިާޔރަކަށް ލިބިެގންެވެއވެ

ނުަވތަ ދިވެހިާރއްޭޖގެ  ނުވަތަ މުޖްަތމަުޢެގ އަމަންައމާންކަން ާޤއިމްުކރުން، އަޚްާލޤީ އުސޫލުަތްއ ހިފެހެއްޓުން، މުޖްތަމަުޢގެ  . 1
 ސަލާމަތަށް ުބޫރއެރިޔަ ުނދިނުން. މީ ޤައު 

ލިބިފަިއާވ   ސަަބބުްނ އަނިޔާ ނުވަތަ މީހަކު ކުރި ކުށެްއގެ  މައްސަަލއެްއގައި ކުަޑކުދީންގެ ަމޞްލަޙަތު ިޙމާޔަތްކުުރން، އިވާ . ހުށަހެޅިފ1ަ
 މަޞްލަަޙތު ރައްކާެތރިކުުރން. ފަރާތެްއގެ 

 ރަހަކުން މިްނުޖުވން.ނަަމ، ޢަދުލުއިްނޞާފު ާޤިއމްކުރުަމށް އެިޅދާނެ ހު . ޢާންމުކޮށް ހުޅުަވއިލަިއގެން ަޝރީަޢތް ހިންގައިފި 0

ކޯޓުތަކުން  މި ާމއްާދގެ )ނ( ަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ސަަބބުތަކުން ކުރެ ަސަބބަކަށްޓަކަިއ އެހެންޮގތަކަށް ކޯޓުން ކަނޑަައޅައިަފއި ނުވާަނމަ، )ރ(
ންމުޮކށް ހުުޅވައިެލިވފައިވާ މަޖިލީެހއްަގެއވެ. އަދި ުހުޅވަިއލެވިގެން ބޭްއޭވ ނެރޭ ހުރިަހއި އަުމރުތަކާއި ޙުކުމްަތްއ އިްއވާްނވާނީ ޢާ

 ޝަރީޢަުތގެ މަޖިިލސްތަކުން ނެރޭ ކޯޓުެގ އަމުރުތަާކއި ކުރާ ޙުުކމްތައް ބޭނުްނވާ ފަރާތްތަކަށް ފެންނާން ހުްނނާން ވާެނެއެވ.
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ސީން ލިދިބީފައިވާ ޙައްޤެއް ހަނިކުރެވޭނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ޤާނޫނުއަސާ

 ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ ފަރާތުން ތަކުރާރުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ޤާނޫނަކުން ކަމުގައި އަމީން 

ވަނަ މާއްދާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން މާނަކޮށްފައިވާ ގޮތަށް  41 އެހެންކަމުން، ޤާނޫނުއަސާސީގެ .41

 ލުން މުހިންމުވާކަމުގައި ދެކެމެވެ.ބެ

ވަނަ މާއްދާ މާނަކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު، އެ  41ހައިކޯޓުން ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ .23

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އިން  41މާނަކުރުމަކީ، ސިވިލް ކޯޓުގެ ޙުކުމުން ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ޙުކުމް  އާ ޚިލާފަށް ހަނިވާގޮތަށްވަނަ މާއްދާ 16ޙައްޤު، ޤާނޫނޫއަސާސީގެ  ކަށަވަރުކޮށްދޭ

 ކޮށްފައިވާކަމުގެ މައްޗަށް ބުރަވާ މާނަކުރުމެއްކަމުގައި ފެނެއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން މި 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި  16ނުކުތާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ބެލުމުން، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ތަޤާދުމުގެ  )މި ޙާލަތުގައި، ސްކުރާ ޤާނޫނަކުން ބަޔާންކުރާފަދަ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާ 

ޤާނޫނަކުން( އަދި އެފަދަ ޤާނޫނެއްގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންވަރަކަށް މެނުވީ، ޝަރީޢަތަށް 

މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތެއް )ނުވަތަ ދަޢުވާކުރުމުގެ މުއްދަތެއް( ކަނޑަނޭޅޭނެ ކަމުގައި އަދި 

  52އި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.ޙައްޤު ނުހިފެއްޓޭނެކަމުގައިންސާފުން ޝަރީޢަތް ކުރެވުމުގެ 

މާއްދާގެ )ހ( އާ ހަވާލާދީ، އެ މާއްދާ  ވަނަ  41 ހައިކޯޓުން ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ .21

 މާނަ ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ދެ މައްސަލައެއް އޮތްކަމަށް އަހުރެން ދެކެމެވެ. އެއީ: 

ކޮންމެ ޔާންކޮށްފައި އޮންނަނީ "މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަ ވަނަ  41 ޤާނޫނުއަސާސީގެ .21.1

މީހެއްގެމެ މަދަނީ ޙައްޤުތަކާއި ވާޖިބުތައް ކަނޑައެޅުމުގައި ނުވަތަ ޖިނާއީ ކުށެއްގެ 

 އަދި  މިނިވަން ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ޤާނޫނަކުން ދަޢުވާ މީހެއްގެ މައްޗަށް އުފުލުމުގައި،

                                                           

 .)ހ( ވަނަ ނަންަބރުގެ 0ަޝރީޢަތް ނިމުުނގޮުތގެ ރިޕޯޓުގެ ޤަިޟއްޔާގެ  A/262-2017/HCދިވެހިާރްއޖޭގެ ަހއިކޯޓުގެ ނަްނބަރު  52 
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 މުއްދަތެއްގެ  އެކަށީގެންވާ ޓްރައިބިއުނަލެއްގައި ނުވަތަ ކޯޓެއްގައި މުސްތަޤިއްލު

 އިންސާފުން  އަޑުއެހުމެއްގައި ބާއްވާ، ހުޅުވައިލެވިގެން ޢާންމުކޮށް ތެރޭގައި،

މިފަދައިން ނެވެ. މިއީ،  ،"ލިބިގެންވެއެވެ މީހަކަށްމެ ކޮންމެ ޙައްޤު ޝަރީޢަތްކުރެވުމުގެ

 ،ވެރިކަން ހިންގާ ބާރާއި ޤާނޫނު ހަދާ ބާރާއި ވަކިން އުފެދިފައިވާޝަރީޢަތް ކުރަންވާނީ 

 ޢާންމުކޮށް ތެރޭގައި، މުއްދަތެއްގެ ނިވަން އަދި މުސްތަޤިއްލު ކޯޓެއްގައި، އެކަށީގެންވާ މި

ކަމުގައި ބުނެ،  އިންސާފުވެރި ޝަރީޢަތަކުން އަޑުއެހުން ބާއްވާ، ހުޅުވައިލެވިގެން

އެފަދައިން )މަދަނީ ޙައްޤުތަކާއި ވާޖިބުތައް ކަނޑައެޅުމުގައި ނުވަތަ ޖިނާއީ ކުށެއްގެ 

މަކީ ކޮންމެ މީހެއްގެ ޙައްޤެއް ކަމުގައި މުގައި( ޝަރީޢަތް ކުރެވުދަޢުވާ އުފުލު 

 fair and public hearing by a competent, and)ބަޔާންކޮށްދޭ 

impartial court) .ެ53މާއްދާއެކެވ  

މާއްދާގެ )ހ( އަކީ އެކި ފަރާތްތަކަށް ކޯޓުގަިއ  ވަނަ 41 ޤާނޫނުއަސާސީގެ .21.1

  54ނޫނެވެ. އި ބަޔާންކުރާ މާއްދާއެއްދަޢުވާކުރުމަށް ޙައްޤު ލިބިދޭކަމުގަ

ލާދީ، މަދަނީ ޚުޞޫމާތެއްގައި ހަވާވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް  41އެހެންކަމުން، ޤާނޫނުއަސާސީގެ  .21

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ފަދައިން،  16ދަޢުވާކުރުމުގެ ޙައްޤަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

                                                           

 International Covenant on Civil and Political)ިމއީ، ަމދަނީ ައދި ސިާޔސީ ޙަްއޤުތަކާުގޅޭ ބައިނަްލައޤްާވމީ ުމއާަހދާ  53 

Rights)  ެންކަްނ ހިމެޭނގޮތަށް ދިވެިހާރއްޭޖެގ ވަނަ ޖުމްލަިއަގއި ބަާޔންކޮށްފަިއވާ ކަ 1ވަނަ ޕްެރްގރާފްގެ  1ވަނަ މާްއާދެގ  14ގ
ވަަނ  14ގެ  ICCPRވަނަ ާމްއދާަގއި ުޖމްލަކޮށް ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ކަްނކަމަކީ  41ަގއި ިހމަނާފަިއވާ ާމްއދާެއކެވެ. ޤާނޫުނައސާީސގެ ޤާނޫުނއަާސސީ

 ވަނަ ެޕރެްގރާފްަގއި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ކަންަކމެވެ.  1މާްއދާގެ 
)ދިވެިހރާްއޖޭގެ ސުޕްީރްމ  މުަޙްއމަދު ފަހުމީ ޙަަސން ވ. ަރއްޔިތުްނގެ މަިޖލިސްރީމް ކޯޓުެގ ނިންމުންތަުކގެ ތެރެިއން މިކަން ިދވެހިާރއްޭޖގެ ސުޕް 

 11ވަނަ ނަންބަުރގެ )ފ(،  1ޤަިޟއްޔާ( ގެ ޝަރީޢަތް ނިމުުނގޮުތެގ ރިޕޯޓުގެ ފާހަގަކުެރވުނު ނުކުތާތަކުގެ  SC-C/35/2012ކޯޓުގެ ނަންބަރު 
ވަކި ފަރާތަކަށް ަރއްދުުނާވގޮތަށް އެޓަރނީ ޖެެނރަލްގެ ޮއފީހުން ސުޕްީރމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން ބެލި ސުޕްީރމް ކޯޓުގެ ނަންަބުރ  އަދި ؛ވަނަ ސަފުހާ 

2013/SC-C/12  ެގެ )ހ( އިން ވެސް ެއނެގން ޮއވެެއވެ. 1.13ޤަޟިއްާޔގެ ަޝީރޢަތް ނިމުނުޮގތުގެ ރިޕޯުޓގެ ފާހަގަުކެރުވނު ނުކުތާތަކުގ 
 54 ICCPR  ެކަންކަން އ.ދ. ގެ ހިުއމަން ރައިޓްސް ޮކމިޓީއިްނ މާނަކުރާ ގޮތް  ވަނަ ޕެެރްގރާފްަގއި ޙަވާާލދޭ 1ވަނަ މާްއާދގެ  14ގGeneral 

Comment No. 32 Article 14: Right to equality before courts and tribunals and to a fair trial 

CCPR/C/GC/32, 23 August 2007), para. 17  ިގަާއއ, Kolanowski v. PolandCommunication No. 837/1998, 

para. 6.4. CCPR/C/78/D/837/1998,  .ެގައި ބަޔާންކޮށްފަިއެވއެވ 
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ވޭނެ ޙައްޤެއް ނޫނަކުން މެނުވީ ހަނިކުރެރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ )ތަޤާދުމުގެ( ޤާ 

ނޫންކަމުގައި ބުނުމަކީ، އެޙައްޤު އެކަށީގެން ނުވާގޮތެއްގައި، ނުބައިކޮށް މާނަކުރުންކަމުގައި 

 ދެކެމެވެ.

 މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނު 

މާނަކުރުމުގެ  ލާދީ،ހަވާ ވަނަ މާއްދާ އަށް  02މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  .20

ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( އަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ މާއްދާތައް އޭގެ  02ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

، މައްޗަށް މާނަކޮށް ޙުދޫދުކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށް ބުނެފައިވާ ބުނުމުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު 

ވަނަ  41ނުއަސާސީގެ އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ ފަރާތުން މިފަދައިން ބުނެފައިވަނީ ޤާނޫ

މާއްދާގެ ދަށުން އެ ކުންފުންޏަށް ދަޢުވާކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާކަމަށް ދެކިގެން، މާނަކުރުމުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގެ ބޭނުންހިފައި، އެ ޙައްޤަށް  02ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

 ނެއެވެ. އުނިކަން އަންނަ ފަދައަކުން، ޙައްޤު ހަނި ނުކުރެވޭނެކަމަށް ބު 

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގައި، އެ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ .24

ނުކުތާއާ ގުޅޭ  ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން މާނަކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ އިރުޝާދު ދީފައިވެއެވެ. އަދި މި 

ޑިގްރީ މޯލްޑިވްސް  އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ބޭންކް އޮފް މެލޭޝިޔާ ވ. ވަން އެންޑަ ހާފްތަފްސީލު 

ގައި މިކޯޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވާތީ، ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާންވެގެންވާ  55ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

އަސާސީ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން މާނަކުރުމާމެދު މި މައްސަލައިގައި އިތުރު ތަފްސީލެއް 

 ނުހިމަނާނަމެވެ.

                                                           
 އިން ފެށިގެން ފާަހގަކޮށްަފއި ެއވަނީެއވެ.  17ޤަިޟއްާޔގެ ޕެރެްގރާފް  A/40-2018/SCދިވެހިާރއްޭޖގެ ސުްޕރީމް ކޯޓުގެ ަންނބަރު   55
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ތަކަށްޓަކައި، ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަބަބު  ވަނަ ޕެރެގްރާފްގައި 21އެހެންނަމަވެސް، މި ރައުޔުގެ  .22

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ތަރަހައިގެ ތެރޭގައި އެކި ފަރާތްތަކަށް ދަޢުވާ  41ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ، އުފުލުމުގެ ޙައްޤު ލިބިދެވޭކަމަށް އަހުރެންނަށް ބުރަނުވެވޭތީ އާއި

ޤެއް މާނަކުރުމުގައި ކުރުމަށް އުފަންވާ ޙައް ޚުޞޫމާތަކާއި ގުޅިގެން ދަޢުވާ އުފުލުމަށް ނުވަތަ

ހިނގާނީ މާނަކުރުމުގެ އާންމު އުސޫލުތައް ކަމުގައިވާތީ، އަދި މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރާ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތައް ވީހާވެސް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނަކީ 

އުސޫލުތައް  ށް ބޭނުންވާ ތަންފީޛުކުރުމަ އިށާއި މާނަކުރުމަ ށާއެއްގޮތަކަށް ތަރުޖަމާކުރުމަ 

އި ތަރުޖަމާކުރުމާއި މާޤާނޫނީ އިދާރާތަކުންނާއި ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުން ޤާނޫނު މާނަކުރު އަޅައި، އެކަށަ

މުގެ މަޤްޞަދުގައި ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ ހަމަތަކަކީ ކޮބައިކަން އަންގައިދިނު ޒުތަންފީ

ތުގައި، މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ކަމުގައިވާތީ، މި ޙާލަ 56އެކުލަވާލާ، ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ޤާނޫނެއް 

ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނު ތަޠުބީޤު ކުރުމަށް އެއްވެސް ޤާނޫނީ ހުރަހެއް އޮތްކަމުގައި އަހުރެން 

 ނުދެކެމެވެ.

 ކުންފުންޏާއިބެހޭ ޤާނޫނާއި ވިޔަފާރި ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު 

ތަކާގުޅޭ ތަޤާދުމުގެ ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ލިމިޓޭޝަން އެކްޓެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިފަދަ މުޢާމަލާތް .26

ނުދާނަމަ އަހަރު ފާއިތުވެ )ފަނަރަ(  12ޙައްޤު އުފަންވި ވަގުތުން ފެށިގެން ނެތުމުން، 

)އެގާރަ( އަހަރު ދުވަސް  11ސަބަބަށްޓަކައި  ދަޢުވާކުރުމުގެ ޙައްޤު ދެމި އޮންނާނެ ކަމުގައާއި، މި

މަށް ހުރަހެއް ނެތްކަމުގައި ހައިކޯޓުން ންގެ ފަރާތުން ދަޢުވާކުރުފަހުން އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަ

އާއި ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ ގެ )ށ( ދާވަނަ މާއް 64ކުންފުންޏާއިބެހޭ ޤާނޫނުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ 

                                                           

 ވަނަ ާމއްދާ. 1އް ބަޔާންުކރުުމގެ ޤާނޫުނގެ މާނަކުރުުމގެ ހަމަތަ  56 
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ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ރޫހާއި ޚިލާފަށްކަމަށް އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ  17އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

 މައްޗަށް ބަލާއިރު: ފަރާތުން ބުނާ ބުނުމުގެ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުންފުނި  އިވާގޮތުން،ގަދާ ވަނަ މާއް 1 ކުންފުންޏާއިބެހޭ ޤާނޫނުގެ  .26.1

އުފައްދައި، ހިންގަން ވާނީ ކުންފުންޏާއިބެހޭ ޤާނޫނުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ 

 ކަމުންނާއި؛މަތިން

ޓް ކުންފުނިތަކުގެ ން ޕްރައިވެއި ގެ )ށ(ދާ ވަނަ މާއް 64ކުންފުންޏާއިބެހޭ ޤާނޫނުގެ  .26.1

)ތިނެއް(  0ލާޒިމު ކުރަނީ ކުންފުނިތަކަށް ހިސާބުތައް އެކުލެވޭ ލިޔުންތައް ބެހެއްޓުމަށް 

 ؛ކަމުންނާއި 57އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް 

ކުންފުނިތަކުގެ  ޕަބްލިކްން އި (ނގެ )ދާ ވަނަ މާއް 64ކުންފުންޏާއިބެހޭ ޤާނޫނުގެ  .26.0

)ހައެއް(  6ލާޒިމު ކުރަނީ ކުންފުނިތަކަށް މަށް ހިސާބުތައް އެކުލެވޭ ލިޔުންތައް ބެހެއްޓު

 ؛ކަމުންނާއި 58އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް 

ކްސް ޤާނޫނެއްގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އިން ޓެ 17ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  .26.4

 2 ލާޒިމު ކުރަނީ ކުންފުނިތަކަށް ބެހެއްޓުމަށް  ދަށުން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް

 ކަމުން؛ 59އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް )ފަހެއް( 

އިސްވެ ބުނެވުނު ޤާނޫނީ މާއްދާތައް މިމައްސަލައާ ގުޅުވުމުން ނިކުންނަ ނަތީޖާއަށް 

 60ބަލަންޖެހޭކަމުގައި ފެނެއެވެ.

                                                           

 ވަނަ ާމއްދާ )އެުކގައި( ިހަމނާފައި.  64ގައި ކުންފުންޏާެބހޭ ާޤނޫނުގެ  11ފުޓްނޯޓް  57 
 އބމ  58 
 ވަނަ މާްއދާ )ެއކުގައި( ހިަމނާފައި.  17ގައި ޓެކްސް ނެގުާމބެޭހ އިދާރީ ޤާނޫުނގެ  10ފުޓްނޯޓް  59 
ަވނަ ާމއްާދގެ )ނ( ަގއި ބަާޔންކޮށްފަިއާވ  17ޓެކްސް ެނގުާމބެހޭ ިއދާރީ ޤާޫނނުގެ  ަވނަ މާްއާދގެ )ށ( އާއި  64ކުންފުންާޏއި ބެހޭ ޤާޫނނުގެ  60 

ދިްނއިުރ، )އެިއުރ  މުްއދަތުތަކުގެ އިތުުރން، ިސވިލް ކޯޓުަގއި އުީރދޫ މޯލްިޑވްްސގެ ފަރާުތން އެުކންފުނީގެ ަމއްޗަށް އުފުލިަފއި އޮތް ދަުޢވާއަށް ރަްއދު
ވަނަ ާމއްާދގެ )ރ( އަދި )ބ( ަގއި، ޓެކްްސ  01ގެ މައްަޗށް ޢަމަލުކުެރވެުމން ދިޔަ( ވިޔަފާީރގެ ަފއިާދއިން ޓެކްސް ެނގުުމގެ ާޤނޫުނގެ އެ ޤާޫނނު
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އަކީ، މި ސް އަދި އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަންމި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ އުރީދޫ މޯލްޑިވް  .27

މައްސަލަ ސިވިލް ކޯޓަށް  މި  އަދި  ،މުޢާމަލާތް ހިނގިއިރު މައްސަލައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

އެ ދެ ކުންފުނީގެ މައްޗަށް  61ހުށަހެޅުނުއިރު، ވިޔަފާރިކުރާ ދެ ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިކަމުން،

ހިނގާނެ ކަމުގައި ދެކެމެވެ. ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނާއި ޓެކްސް  ކުންފުންޏާއިބެހޭ ޤާނޫނު

ނަ އަހަރަށް ވަ 1332މުޢާމަލާތް ހިނގި  ، ނުތައް ވުޖޫދުވެފައިވަނީނެގުމާބެހޭ އެހެނިހެން ޤާނޫ 

ވުރެ ފަހުގެ ތާރީޚެއް ކަމުގައި ވުމުން، އެ ޤާނޫނުތަކަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމުން، މައްސަލައިގައި 

 ހިމެނޭ ދެ ކުންފުނީގެ މައްޗަށް އެ ޤާނޫނުތައް ހިނގާނެއެވެ. 

އެ ޤާނޫނުގެ ، އަދި )ނ( އަށް ބެލުމުން )ށ(ގެ ދާ ވަނަ މާއް 64ޤާނޫނުގެ  ކުންފުންޏާއިބެހޭ .28

 0ދަށުން ކުންފުނީގެ މާލީ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކަށް ލާޒިމުވަނީ 

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އަދި މުޢާމަލާތް ހިނގިއިރު، ، )ތިނެއް( އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ކަމުގައިވާތީ 

ބަލަހައްޓަން އެކުންފުނިތަކުން ، ލިޔުންތައް ގުޅޭތަކާ އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ މާލީ ހިސާބު

 ޤާނޫނުން ލާޒިމުކުރަނީ ހަމައެކަނި އެ މުއްދަތަށެވެ. 

 ،މާލީ ހިސާބުތަކަކީ ކޮބައިކަމުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު، އެއީ އެ ކުންފުނެޏެއްގެ ބެލެނެސް ޝީޓްއާއި .21

ކުންފުނީ އަރަންޏާއި  ކޭޝް ފްލޯ، އަދި ހިއްސާދާރުންގެ އިކުއިޓީ އަދި މިނޫނަސް، އާއިފައިދާ
                                                                                                                                                                                      

ތާރީުޚްނ ށްލި ދެއްުކމުން ރެކުން އެކުެލވޭ ކުށެއް ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅެނީ ުނވަތަ އެކަަމށް ައދަެބއް ކަނޑަެއޅޭނީ އެ ކަެމއް ކުރި ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮ
)ދިަހއެްއ(  13)ދިަހއެއް( އަހަރު ުދވަހުެގ ތެރޭަގއިކަން ފާަހގަކޮށް، އެ ޤާނޫުނގެ ދަށުން ިޖނާޢީ ަދުއވާ އުފުުލމަށް އޮތް މުްއދަތުެވސް   13ފެށިގެން 

ރަްކޝަންއިްނ ުއރީދޫ މޯލްިޑވްްސެގ )ެއާގރަ( އަަހރު ފަހުން އަީމން ކޮްނސްޓް 11އަހަރު ުދވަހަށް ޤަިއދުކޮށްަފއި އޮްތ ޮއތުމަކީ، މުާޢމަލާތް ހިނގިތާ 
މިނުކުތާއާެމދު ިދވެހިާރއްޭޖެގ ، މައްޗަށް މިަފދަ މަދަނީ ދަުޢާވއެއް ނުުކރެވޭނެަކމަށް ބުނެ ހުްއޖަތް ަދއްކާފަިއާވކަންވެސް ފާަހގަެވެއވެ. އެހެންަނމަެވސް

 ނު ިއސްތިުއނާފުަގއި ނުހިެމނެެއވެ.. އަދި މިކަން ސުޕްީރމް ކޯޓަށް ހުށަެހޅުހައިކޯޓުން ގޮެތއް ކަނަޑއަޅާަފއި ނުެވެއވެ
ވަނަ އަހަރު ިހނިގއިުރ، ުއރީދޫ މޯލްޑިްވސްއަކީ ވަތަިނއްޔާ ޓެލެކޮމް މޯްލޑިވްސް ްޕަރއިވެޓް ލިމިްޓްޑ  1332މަްއސަލަިއގައި ހަވާާލދޭ މުާޢމަލާތް  61 

ލްޑިްވްސ ވަތަިނއްޔާ ޓެލެކޮމް މޯރައިވެޓް ކުންފުންޏެެކވެ. ޕް (1334/600 އެވެ ކިޔާ )ރަިޖސްޓްރީ ނަްނބަރު ޓެލެކޮމް މޯލްޑިވްސް ްޕރަިއވެޓް ލިމިޓްޑް 
ވަނަ އަަހރު އުީރދޫ މޯލްިޑވްްސ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ަބދަލުވެަފިއާވކަމާއި، އެ ކުންފުނި ަޕބްލިކް  2013ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓްޑްގެ ނަން ަވނީ 

ގައިކަން އެނެގްނ  1316 އޮކްޓޫަބރު 6ަބދަލުކޮށްފަިއވަނީ  ޕެނީގެ ނަމަށްކުންފުންޏަކަށް ަބދަލުކޮށް، އުީރދޫ މޯްލޑިވްސް ަޕބްލިކް ލިމިޓެޑް ޮކމް
ޖުލައި  13ނީ އޮެވެއވެ. އަދި މަްއސަލަާއުގޅޭ ސިވިލް ކޯޓުގެ ލިޔެކިޔުން ތަކުން، އެކޯޓުގައި އަމީން ކޮންސްޓްްކޝަންގެ ފަރާުތން ަދޢުވާ އުފުލާފަިއވަ

ިއވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ަނމުަގއި ވަނިކޮްށ، އަދި އެ ކުންފުނި ޕްރަިއވެޓް ކުންފުންެޏއްގެ ޮގތުަގިއ ގައި، ކުންފުީނގެ ނަން އުީރޫދ މޯލްޑިވްސް ޕްރަ  1316
 އޮްއވާކަްނވެސް އެނެގެއވެ.
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ގުޅޭ މާލީ ރިޕޯޓުތައް ކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. އެހެންކަމުން، އެ ލިޔެކިޔުންތައް  ޏާދަރަން

)ތިނެއް( އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ނުވަތަ  0ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ ކުންފުންޏެއްގެ މައްޗަށް އޮންނަނީ 

ކުންފުންޏަކުން އަޅާ ދިއުމުން އެ މުއްދަތު ފަހަނަ އެނޫންވެސް މުއްދަތަކަށް ކަމުގައިވުމަކީ، 

ދަށުން އެ ކުންފުންނީގެ ފަރާތުން އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާތަކާއި  ކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތެއްގެ

 ކުންފުނި ބަރީޢަވެގެންވާ ކަމުގައި ބަލަންޖެހޭ ސަބަބެއް ކަމުގައި ނުދެކެމެވެ.  އެ އިލްތިޒާމުތަކުން

 17މައްޗަށް ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ލާތުގެ އަދި ބަހުސްގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، މި މުޢާމަ .63

ކްސް ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ތަޠުބީޤުކުރެވޭނެ ކަމުގައި ބެލިނަމަވެސް، އެ މާއްދާގައި ބުނާ ޓެ

ހައްޓާ ބަނުވަތަ މާލީ ހިސާބުތައް  ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް 

ން މުޢާމަލާތެއްގެ ދަށުން އަދާ ކުރަންޖެހޭ ޙައްޤެއް ދިއުމު  އެ މުއްދަތު ފަހަނައަޅާ، އި އްޓުމާބެލެހެ

 ނެތި ދިއުން، މިއީ މުޅިން ދެކަމެކެވެ. 

 ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ޤާނޫނު ތަޠުބީޤުކުރުން 

ށް، އަދި ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ޤާނޫނަދިވެހިރާއްޖޭގައި ފަނޑިޔާރުން ޢަމަލުކުރަންޖެހެނީ  .61

 އިސްލާމީ މުގައި އަޅައިފައި ނުވާ ކަންކަޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ޤާނޫނުގައި ވަކިގޮތަކަށް ކަނޑަ 

ވަނަ ޕެރެގްރާފްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  42އަދި  44)މި ރައުޔުގެ މިއީ އަދި ށް ކަމުން، ރީޢަތަޝަ

ގުޅޭ ޚުޞޫމާތެއް ކަމަށް ބުނާ ޙައްޤަކާކުރެވުނު މުޢާމަލާތެއްގެ ތެރެއިން އުފަންވެފައިވާފަދައިން( 

ހައްލު ލިބިދިނުމުގައި ބަލަންޖެހޭނީ ތް ކަނޑައެޅުމުގައި އަދި ގޮ އެފަދަ ޚުޞޫމާތަކަށް ، ކަމުގައިވާތީ 

 ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ޤާނޫނަށެވެ. 

މި މައްސަލައިގެ ތެރެއިން، ބަހުސްކުރެވިފައިވާ މައިގަނޑު ކަމަކީ، ތަޤާދުމުގެ ޤާނޫނެއް ނެތް  .61

ނޫންކަމުގެ  ރިމަތިވެދާނެކަން ނުވަތަ ޙާލަތުގައި، ދަޢުވާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހުރަސްތަކެއް ކު

މައްޗަށް ކަމަށް ވުމުން، ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ޤާނޫނުގައި، އެއްބަސްވުމެއްގެ ބައިވެރިއަކަށް އެ 
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އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ޙައްޤެއް ލިބިގެންވާ ނަމަ، އެފަދަ ޙައްޤެއް ދިގު މުއްދަތެއްގެ ފަހުން 

 ށް ބަލަންޖެހެއެވެ. ވަތަ ނޫންކަމުގެ މައްޗަހޯދުމަށް ހުރަސްއަޅާ މާއްދާއެއް އޮތްކަން ނު 

ގައި ބުނެފައި އެއްބަސްވުމު އެނޫންގޮތަކަށް ވަނަ މާއްދާގައި،  13ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  .60

ދަށުން އުފުލަންޖެހޭ ޒިންމާތަކާއި އްގެ އެއްބަސްވުމެއެ ބައިވެރިން އެއްބަސްވުމެއްގެ ނުވާނަމަ، 

ކަމަށް، ބަޔާންކުރާކަން ގެ ތެރޭގައިޢަމަލުކުރަންވާނީ، އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްއިލްތިޒާމުތަކަށް 

މީގެ މާނައަކީ، ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައިގައި، އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަންއާއި  62ފާހަގަކުރަމެވެ.

ކޮށް، އެ މަސައްކަތުގެ ފައިސާ ޢާމަލާތާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތްއުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއާ ކުރެވުނު މު

ލިބިގެންވާނަމަ، އެ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން އެކަމާގުޅޭ  ހޯދުމުގެ ޙައްޤު އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަނަށް 

 ކަމެވެ.އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައިދަޢުވާ އުފުލަންވާނީވެސް 

ގެ ގޮތުން، ކުރެވޭ މުޢާމަލާތެއްގެ ތެރެއިން އުފެދޭ ޙައްޤަކީ އޭގެ އުސޫލެއްއެހެންނަމަވެސް،  .64

އޮތުމުގެ ސަބަބުން ބައުވެ ފަނާވެގެންދާ  ބޭނުންނުކޮށް  ޙައްޤު ދުވަސްވުމުން ނުވަތަ އެ ޒާތުގައި، 

 11މުޢާމަލާތާ ގުޅިގެން ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލައި،  ،ކަމުގައިވާތީ  63"]ން [އެއްޗެއް ނޫ 

އެކަށީގެންވާ  އެއްބަސްވުމެއްގެ ތެރެއިން ދަޢުވާކުރުމަށް  ،)އެގާރަ( އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކީ 

، ބަލަންޖެހެއެވެ. އަދި މިގޮތަށް ބެލުމުގައި ތަ ނޫންކަމުގެ މައްޗަށްމުއްދަތެއްކަން ނުވަ

ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ޤާނޫނު މާނަކޮށް ތަޠުބީޤު ކުރުމުގައި ހުޅުވިގެންވާ މިނިވަން ދިމިޤްރާތީ 

މުޖްތަމަޢުތަކުގައި ޢަމަލުކުރާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކަކީ ކޮބައިކަމުގެ މައްޗަށާއި، ދެފަރާތުގެ އަމަލުތައް 

                                                           

 ވަނަ މާްއާދގެ )ބ( ގަިއެވސް ބަޔާންކޮށްަފއި އޮންަނނީ މިފަަދއިްނނެވެ. 02މާނަކުރުުމގެ ހަމަަތއް ބަޔާންުކރުުމގެ ޤާނޫުނގެ  62 
ދިވެހިާރއްޭޖގެ ސުޕްީރމް ކޯޓުެގ ( ރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިޭކޝަން(ލަތް )މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްއޮފް މޯލްޑިްވްސ ވ. ދައު މެރިޓަިއމް އެކަޑަމީ 63 

 .41ފަނޑިޔާރު ހުސްުންއސުޫއދުގެ ރައުުޔ، ޕެރެްގރާޕް ، ޤަޟިއްާޔ( SC-A/34/2020ނަންަބރު 
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ސޫލުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރެވިދާނެ ޙާލަތެއް އުފަންކުރުވާ ތުން މިއީ އަދާލާތުގެ އުހުރި ގޮ

  64މައްސަލައެއްތޯ ބަލަންޖެހޭ ކަމުގައި ދެކެމެވެ.

 ނިންމުން އަދި ނަތީޖާ 

އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ ، އަލީގައިއަހުރެންގެ މި ރައުޔުގައި އިސްވެ ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ  .62

 ތިރީގައި ހުލާސާ ކުރަމެވެ. އަހުރެންގެ ވިސްނުން  ނުކުތާތަކާގުޅޭ ގޮތުން

 މަދަނީ  އިން( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 41 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ .62.1

 މީހަކަށްމެ ކޮންމެ ޙައްޤު ކުރެވުމުގެ ޝަރީޢަތް އިންސާފުން ގުޅިގެން ޙައްޤުތަކާއި

ދާއިން ޑައަޅާފައިވަނީ، އެ މާއްލިބިދީފައިވާ ކަމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ކަނ

ލިބިދޭ ޙައްޤު ނުބައިކޮށް މާނަކޮށް، ޤާނޫނަކުން އެ ޙައްޤު ހުދޫދުކުރެވިގެން ނުވާނަމަ، 

 ؛ކަންއްޤު ލިބިގެންވާކަމަށް ދެކިގެންއެ މާއްދާގެ ދަށުން ދަޢުވާ ކުރުމުގެ ޙަ

ކޯޓަށް އިސްތިއުނާފު ކުރެވުނު  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ފިޔަވައި، އެ 41ޤާނޫނުއަސާސީގެ  .62.1

ހިމެނިގެން ނުވާކަމުގިައ އާއި ޤާނޫނުގައި ޤާނޫނުއަސާސީއެއްވެސް ކަމެއް  ނުކުތާތަކާގުޅޭ

މި ހައިކޯޓުން ލާދީ ހަވާވަނަ މާއްދާއަށް  141ބަލައިގެން، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

މައްސަލައިގައި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް ތަޠުބީޤުކޮށްފައިވަނީ، އެފަދައިން އިސްލާމީ 

 ؛ން ބުނާ ޙާލަތުގައި ނޫންކަ  މާއްދާގައި ގެ އެއަސާސީ ނުޝަރީޢަތް ތަޠުބީޤުކުރުމަށް ޤާނޫ 

                                                           

 (doctrine of laches)ދާލާުތގެ ުއސޫލެއް ކަމުަގިއވާ ޑޮކްޓްރިން އޮފް ލަޝެޒް މައްސަލަ ިސވިލް ކޯޓުގައި ހިްނިގ އިރު ަޙވާލާދީަފއިވާ އަ މި 64 
އް ކަމުަގއި އަުހރެން ދެކޭީތ، ަތކެމިަފދަ މަްއސަލަތައް ިނންމުުމަގއި ރިއާޔަތްުކރެިވދާނެ ުއސޫލު އަދި ިމނޫންެވސް ކަާމގުޅޭ ައދާލަުތގެ އުސޫލުތަކަކީ

މިއީ ިދވެިހރާްއޭޖެގ ނު ދިެވހިާރއްޭޖގެ ހައިކޯުޓގެ ނިްނމުުމގައި އެފަަދއިން ފާަހގަކޮށްފައި ުނާވނަމަެވސް، ިއސްތިުއނާފު ކުރެވު އެކަން ފާހަގަުކރަެމވެ.
ޤަޟިއްާޔއާިއ،  HC-A/51/2018ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ހައިކޯޓުން މަްއސަލަތައް ނިްނމުުމަގިއ މީގެ ކުރިން ރިޢާޔަތްކޮށްަފއިވާ ުއސޫލެއްކަން، އެ

 ްއޔާއަށް ބެލުުމން އެނގެެއވެ.ޤަޟި HC-A/28/2007ނަންަބރު 
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އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންވެފައި ލާދީ، ހަވާ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތަށް  .62.0

ތަޤާދުމުގެ މުއްދަތާއި ގުޅޭ ޢާންމު އުސޫލަކީ ޙައްޤު އުފަންވި ވަގުތުން  ނުވާނަމަ،

ން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ގައި ހައިކޯޓު)ފަނަރަ( އަހަރު ފާއިތުވެ ދިއުންކަމު  12ފެށިގެން 

" އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި " 742ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

މާނަކުރުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ މަސްދަރުތައް ބޭނުންކޮށްގެން ކަމުގައި ނުވުމުގެ 

 ވަނަ 41 އިވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެކަނޑައަޅާފަތުރުން، އެ ފަދައިން ހައިކޯޓުން އި

ޙައްޤެްއ  ދަޢުވާ އުފުލުމަކީ ލިބިދެވޭ ގުޅިގެން ޙައްޤުތަކާއި ދަނީ މަ  އިން( ހ) މާއްދާގެ

ވުމުން، އެ ދެ އި ކަނޑައެޅުމަށްފަހުގައި ކަމަށްކަމުގައި ހަމަ އެ ޤަޟިއްޔާގަ

  ؛ކަނޑައެޅުމުގައި ފުށުއަރުންތަކެއް ހުރިކަން

ޢުވާއަކީ މުޢާމަލާތެއްގެ ދަށުން ފައިސާ ހޯދުމުގެ ސިވިލް ކޯޓުގައި ކުރެވުނު ދަ .62.4

ޢުވާއެއްކަމުން، އަދި އެފަދަ މުޢާމަލާތެއްގެ ދަށުން ޙައްޤު އުފަންވަނީ އެއްބަސްވުމުގެ ދަ

ދަށުންކަމުގައިވާތީ، ބުނެވުނު މުޢާމަލާތާގުޅުން ހުރި ކަންކަން ކަނޑައެޅުމުގައި، 

 ؛ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ޤާނޫނު ތަޠުބީޤު ކުރަންޖެހޭކަން

ދަޢުވާކުރުމުގެ ޙައްޤު  ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުން އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަނަށް .62.2

އަހުރެންގެ މި ރައުޔުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ (ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، ލިބިގެންވާކަމަށް 

ޤާނޫނު މާނަކުރުމުގެ އުސޫލުތަކަށް ބަލާއިރު، އެކަށީގެންވާ  )ސަބަބުތަކަށްޓަކައި

  އުސޫލުތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެން ނޫންކަން؛

ން ކޯޓު  ލްށް ތަޙުވީލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ، ސިވި ހައިކޯޓުން މައްސަލަ ސިވިލް ކޯޓަ .62.6

މައްސަލައިގެ މައުޟޫޢަށް ގޮތް ކަނޑައެޅުމަކާއި ނުލައި، އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ 

ފަރާތުން އެ ކޯޓުގައި އުފުލި ދަޢުވާ ކުރުމުގެ ޙައްޤު އެފަރާތަށް ގެއްލިފައިވާކަމަށް 
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އިރު، މައްސަލައެއްގެ މައުޟޫޢަށް ގޮތް ސިވިލް ކޯޓުން ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން ކަމުގައިވާ

ކަނޑައަޅާފައި ނުވުމަކީ މައްސަލަ އަލުން ބެލުމަށްޓަކައި ދަށުކޯޓަށް ފޮނުވި ދާނެ 

 ދި އަ ؛ތެއްކަން ޙާލަ

މުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަން ދަޢުވާކުރު ދަށުން އުފަންވާ ޙައްޤެއް ހޯދުމަށް އެއްބަސްވުމެއްގެ  .62.7

ހިނގާފައިވާ ގޮތަށާއި، ލައިގައި ކަންޅަންޖެހޭނީ މައްސަ ނުވަތަ ނެތްކަން ކަނޑައަ 

މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުން އަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތް ސާފުކޮށް، އެ ކަންކަމުގެ 

 އި، ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި، )ދެފަރާތުގެ ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ޤާނޫނާމައްޗަށް 

 އަދާލާތުގެ  ކަމުގައިވާނަމަ(ށް ބެލުމުން، އެއީ ޢަދުލުވެރިގޮތް ގޮތަ  ހުރި އަމަލުތައް

 ރިޢާޔަތްކޮށްގެންކަން. އުސޫލުތަކަށް

 ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރުގެ ރައުޔު 

 ފަނޑިޔާރު ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދުގެ ރައުޔަށް އަހުރެން ތާއީދުކުރަމެވެ. މައްސަލައިގައި މި .66

 ފަނޑިޔާރު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރުގެ ރައުޔު 

 އަހުރެން ތާއީދުކުރަމެވެ. ރައުޔަށް ޔާރު ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދުގެފަނޑިމި މައްސަލައިގައި   .67

 ޙުކުމް 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތަޤާދުމުގެ އިސްވެ ބަޔާންވެދިޔަ ކަންކަން އެގޮތުގެ މަތިން ހުރުމާއެކު، ، ންފަހެދެ

ފަންވި އު އްއެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންވެފައި ނުވާނަމަ، ޙައްޤެ ނެތުމުން، ޤާނޫނެއް

މާއި ހަމައަށް ދަޢުވާ އުފުލިދާނެ ކަމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަހަރު ފާއިތުވު)ފަނަރަ(  12ވަގުތުން ފެށިގެން 

އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަނޑައެޅުން ޤަޟިއްޔާ HC-A/262/2017 ނަންބަރުހައިކޯޓުގެ 
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 ނަންބަރުއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ކޮމްޕެނީގެ  ،ލުކުރުމާއެކުޠިބާ

2017/HC-A/262 ާއިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް،  ޤަޟިއްޔ

ގައި ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ފަދަ ޤާނޫނީ ސަބަބެއް ނެތްކަމަށް ޤަޟިއްޔާއެ 

މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ކަނޑައަޅައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މި 

 ޙުކުމްކޮށްފީމެވެ.

 މި ޤަޟިއްޔާ ބަލައި ޙުކުމް ކުރީ:

   

   

 މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު  އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު

  )ރިޔާސަތު ( 

 


