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 ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތް 
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 އިސްތިއުނާފު ކުރެވުނު ޤަޟިއްޔާ 
 

2020/HC-A/149 
 

 ގަޒިއްޔާ   SC-A/27/2021ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  
 

 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް   އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތް 
 އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް

 ަބދަލުގައި:
އިދްރީސް  ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް، 
 އިސްމާޢިލް

 ޤާނޫނީ ވަކީލު: 
އިންޓްރެސްޓް ލޯ ޕަްބލިކް ، ޝުނާނާ މަރްޔަމް

 ސެންޓަރ
 

ވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް  މާލެ ވޯޓަރ އެންޑް ސް 
 ލިމިޓެޑް

 ޤާނޫނީ ވަކީލު: 
މުޙައްމަދު ޝަހުދީ އަންވަރު، އެސް.އެންޑް އޭ  

 ލޯޔަރސް އެލް.އެލް.ޕީ 
 

   
 ގަޒިއްޔާ   SC-A/29/2021ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  

 
 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް   އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތް 

 އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް .1
މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ  .2

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް.
 

  އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 
 ޤާނޫނީ ވަކީލު: 

  ޙައްވާ ސަނާސީނިއަރ ސްޓޭޓް ކައުންސެލް 
 

       
   

 
 

       

 
 

  ހޯދާ   މަޢުލޫމާތު)  1/2014ޤާނޫނު ނަންަބރު  އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ ނިންމުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުން،  
ޤާނޫނު ނަންަބރު  (ހ)  މާއްދާގެ  ވަނަ  64  ގެ(  ޤާނޫނު   ހައްޤުގެ  ލިބިގަތުމުގެ  ކޯޓުތަކުގެ)ދިވެހިރާއްޖޭގެ    22/2010، 

 ، ހައިކޯޓުގެ އިސްތިއުނާފީ އިޚްތިޞާޞް ވަނަ މާއްދާ  69އަދި    56،  29، ޤާނޫނުއަސާސީގެ  މާއްދާ  ވަނަ   31  ގެ (  ޤާނޫނު
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 އިންފޮމޭޝަންވ.    ަވރޭޖް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިެވޓް ލިމިޓެޑްމާލޭ ޯވޓަރ އެންޑް ސް 
އޮފީސް  ކޮމިޝަނަރުެގ  

  
[2022] SC 02 

  

     
     

ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަދި  ފަނޑިޔާރު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު)  ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރުގެ ރައުޔު
 ތާއީދު ކުރައްވާފައި(   މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް

 

 

 ތަޢާރުފު 

ގައި މާލޭ ވޯޓަރ    2019ނޮވެންބަރު    5ލ. ގަން މުކުރިމަގު، ނޫވިލާގެ / މޫސާ ނަސީމުގެ ފަރާތުން   .1

ގެ ވަޒީފާއިން  .އެސް.ސީ"( ލިޔު)މީގެ ފަހުން "އެމް.ޑަބް   ވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއެންޑް ސް

  2020ފެބްރުވަރީ    12އެދި،    ޙަވާލާދީފައިވާ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ހޯދުމަށް  މުގައިވަކިކުރަން ނިންމި ނިންމު

ފޯމު ހުށަހެޅި ފަހުން    ގައި އެކުންފުންޏަށް ފާއިތުވީއިރުވެސް   21ހުށަހެޅިއެވެ. ނަމަވެސް    ދުވަސް 

އެމައްސަލަ އިންފޮމޭޝަން    ބުނެ،  ނުވާކަމަށްދީފައި  އެއްވެސް ޖަވާބެއްއިން  އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ  

 . މޫސާ ނަސީމުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅިއެވެ ށްކޮމިޝަނަރަ 

ހުށަހަ  ހޯދުމަށް  މޫސާ ނަސީމު .2 ޙައްޤުގެ  މަޢުލޫމާތަކީ    ޅާފައިވާއެދި  ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ  މަޢުލޫމާތު 

ބާބު   7  1ގެ ޤާނޫނު މަސްލަހަތަށް އިސްކަން ދިނުމާއި އިސްތިސްނާވާ  ވަނަ  އާންމު  ބަޔާންކުރާ  ގައި 

ފެތޭ   ނަސީމު  ކަށް  މަޢުލޫމާތަ ހާލަތްތަކަށް  މޫސާ  ހުށަ  ހޯދުމަށްނުވާތީ،  މަޢުލޫމާތު    ހަޅާފައިވާއެދި 
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އިންފޮމޭޝަން    2020ޖުލައި    14އަށް އަންގައި  އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީށް  އޭނާއަށް ދޫކުރުމަ ގައި 

  2ކޮމިޝަނަރު އެ މައްސަލަ ނިންމާފައިވެއެވެ.

ނިންމުން .3 ނަންބަރު  )  އެ   ފަރާތުން  ޔުއެމް.ޑަބްލި  (CM-16/2020މައްސަލަ  .އެސް.ސީގެ 

ހައިކޯޓަ "އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރގެ ނިންމުން އިލްތިމާސްކުރުމަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކޯޓުގެ  ށް އެ 

ގަޒިއްޔާއިން   HC-A/149/2020ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު" އިން ހުށަހެޅިއެވެ. އަދި  

ބެލިއެވެ.   ކޯޓުގައި  އެ  މައްސަލަ  ޙުކުމްކުރީ  އެ  ފަރާތުން  އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީހައިކޯޓުން  ގެ 

 އެމައްސަލަ އިސްތިއުނާފުން ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ޤާނޫނުން ހައިކޯޓަށް  ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކީ

 ށް ބެލޭނެ މައްސަލައެއް ނޫންކަމަށެވެ.  ލިބިދީފައި ނެތް މައްސަލައަކަށްވާތީ، އެމައްސަލައަކީ ހައިކޯޓަ

ނަންބަރު   .4 ޖެނެރަލްގެ  އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް  ގަޒިއްޔާ    HC-A/149/2020ހައިކޯޓުގެ  އެޓަރނީ 

ކޯޓަށް  ފަރާތުން  .އެސް.ސީގެ  ޔުއެމް.ޑަބްލިފަރާތުންނާއި،    3އޮފީހުގެ  ސުޕްރީމް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

   ހުށަހެޅިއެވެ.

 ގަޒިއްޔާ ދެވުނުމި ކޯޓުން  ހުށަހެޅުމުން  އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް    އޮފީހުގެ ފަރާތުންއެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ   .5

  ހުށަހެޅުމުން ދެވުނު ފަރާތުން  .އެސް.ސީގެ  ޔުއެމް.ޑަބްލި އަދި  ވެ.  އެ  SC-A/29/2021ނަންބަރަކީ  

   އެވެ.  SC-A/27/2021  ގަޒިއްޔާ ނަންބަރަކީ

އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވަނީ   ގަޒިއްޔާގެދެ    މި .6 ކޯޓުގައި  ސުޕްރީމް  ނަމަވެސް،  ތަފާތުވި    ޚަސްމުން 

ނަންބަރު   އޮފީހުގެ  ،  ކަމުގައިވާތީ  ގަޒިއްޔާ  HC-A/149/2020ހައިކޯޓުގެ  ޖެނެރަލްގެ  އެޓަރނީ 

 
 CM-16/2020މައްސަލަ ަނންބަރު  2

 ގައި ތަފްސީލުކުރެިވފައިާވނެ  14ސަބަބުތައް ޕެރެްގރާފް އެޓަރނީ ޖެެނރަލްެގ އޮފީހުެގ ފަރާތުން މި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ޮގތާއި   3
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ގަޒިއްޔާގެ    SC-A/29/2021ނަންބަރު  ހުށަހެޅި  ފުކުރުމަށް  ނާ އިސްތިއުސުޕްރީމް ކޯޓަށް   ފަރާތުން

  މައްސަލަވެސް ބެލިފައިވާނެއެވެ. ގަޒިއްޔާގެ  SC-A/27/2021މި ކޯޓުގެ ނަންބަރު ތެރެއިން 

 އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ ނިންމުން 

އޮފީހުގެ ނަންބަރު   .7 އިންފޮމޭޝަން  ގައި  ލައި މައްސަ  CM-16/2020އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ 

އެދިފައިވާ އެ  .އެސް.ސީގެ  ޔުއެމް.ޑަބްލިކޮމިޝަނަރު ކަނޑައެޅީ މޫސާ ނަސީމް   ހޯދުމަށް  ކިބައިން 

ވަނަ ބާބުގެ ދަށުން    7މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ    ،ކުންފުނީގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓަކީ

ކަމަށެވެ.  އާންމު މަސްލަހަތަށް އިސްކަން ދިނުމާއި އިސްތިސްނާވާ ހާލަތްތަކަށް ފެތޭ މަޢުލޫމާތެއް ނޫން

ދޫކުރުމަށް  އެހެންކަމުން،   ނަސީރަށް  މޫސާ  ރިޕޯޓު  އިންފޮމޭޝަން  ޔުއެމް.ޑަބްލިއެ  .އެސް.ސީއަށް 

 މިޝަނަރު އަންގާފައިވެއެވެ. ކޮ

ނިންމުން   .8 ހައިކޯޓުގައި  .އެސް.ސީގެޔުއެމް.ޑަބްލިމި  ކޯޓުގެ   ބަލައިދިނުމަށްޓަކައި  ފަރާތުން  އެ 

   ހުށަހެޅިއެވެ.   "އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރގެ ނިންމުން އިލްތިމާސްކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު" އިން

 ހައިކޯޓުން މައްސަލަ ނިންމިގޮތް 

 CM-16/2020އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުގެ ނަންބަރު  ފަރާތުން  .އެސް.ސީގެ  ޔުއެމް.ޑަބްލި .9

އެ ކޯޓުގެ  ޓަށް ހުށަހެޅުމުން، އެ ކޯޓުން އެ މައްސަލަ ބަލައިފައިވަނީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯމައްސަލަ  

 ގަޒިއްޔާއިންނެވެ.   HC-A/149/2020  ނަންބަރު

ނުކުތާއިސްތިއުނާފު   ފަރާތުން  .އެސް.ސީގެޔުއެމް.ޑަބްލި  ހައިކޯޓުގައި .10 އިންފޮމޭޝަން  ކުރި  އަކީ، 

ގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ބޭރުން  ކޮމިޝަނަރުގެ އެންގުމަކީ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު

   އެވެ. ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާކަމަށް  އެސް.ސީއަށް އަންގާފައިވާ އެންގުމެއްބްލިޔު.އެމް.ޑަ
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ފަރާތުން    ގެއެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ ޙުކުމްކުރީ    ގައި ގަޒިއްޔާ  އެ  ހައިކޯޓުން އެހެންނަމަވެސް   .11

ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކީ އެމައްސަލަ އިސްތިއުނާފުން ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ޤާނޫނުން ހައިކޯޓަށް  

އެއް ނޫންކަމަށެވެ.  ލިބިދީފައި ނެތް މައްސަލައަކަށްވާތީ، އެމައްސަލައަކީ ހައިކޯޓަށް ބެލޭނެ މައްސަލަ

 ނިންމުން ބިނާކުރީ އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބުރެވެއެވެ. މި  ހައިކޯޓުގެ 

ޤާނޫނު   .111 ކޯޓުތަކުގެ  ދީފައިވާ    4ގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އިޚްތިޞާޞް  ބެލުމުގެ  ހައިކޯޓަށް  ދަށުން 

މަރުހަލާގެ  މައްސަލަތަކަކީ   ފުރަތަމަ  ހައިކޯޓަކީ  ޤާނޫނެއްގައި  ނުވަތަ  ޤާނޫނުއަސާސީގައި 

މައްސަލަތަކާއި،   ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އޮތް  ކޯޓުކަމަށް  އިޚްތިޞާޞް  އަޞްލީ  ހައިކޯޓުގެ 

މަ އޮތް  އިޚްތިޞާޞް  އިސްތިއުނާފީ  ބެލުމަށް  މައްސަލަތަކާއި،  އަލުން  އަދި  އްސަލަތަކާއި 

 ތަހުވީލުކުރާ މައްސަލަތައްކަން. 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ހައިކޯޓަށް    64ގެ  މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު  11.2

ބާރެއް  ބެލުމުގެ  މައްސަލަ  އިސްތިއުނާފުން  ނުވަތަ  އިޚްތިޞާޞެއް  ލިބިދޭ 

އިބަޔާންކޮށްފައިނުވާކަ  ފުރުސަތަކީ  އިލްތިމާސްކުރުމުގެ  މާއްދާއިން  އެ  ންފޮމޭޝަން  މަށާއި، 

ނިންމުމާ ނި  ކޮމިޝަނަރު ލިބިދީފައިވާ    މެދުންމާ  ފަރާތްތަކަށް  ހިތްހަމަނުޖެހޭ 

  ން.ފުރުސަތެއްކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ދެން ކޯޓުން ރުޖޫއަވާންޖެހޭނީ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނަށްކަ 

ދަށު  ކޯޓުތަ  11.3 އިޚްތިޞާޞްއަކީ  އިސްތިއުނާފީ  ލިބިދީފައިވާ  ހައިކޯޓަށް  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  ކުގެ 

  99  ގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު  ކަމަށާއި،  އް ބެލުންކޯޓުންނާއި ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާ ނިންމުންތަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ   ބަޔާންކުރަނީ  ކަމުގައި  "ޓްރައިބިއުނަލް"  ގައި  )ޅ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ޤާނޫނުއަސާސީގެ  މަށްކަމަށާއި،  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގައި އެލަފްޒަށް ދީފައިވާ މާނަކުރު

  ނެފައިވަނީ ދެފަރާތެއްގެވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި " ޓްރައިބިއުނަލް" ގެ މާނަކަމުގައި ބު  274

 
 2010/22ޤާނޫނު ނަްނބަރު  4
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ދެމެދުގައި ނުވަތަ ގިނަ ފަރާތްތަކެއްގެ މެދުގައި ވަކިކަމަކާ ބެހޭ ގޮތުން ޚިލާފު އުފެދިފައިވާ  

ހާލަތްތަކުގައި، އެކަމާމެދު ވަކި ގޮތެއް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން، އެކަމާމެދު  

ކޯޓެއްކަމުގައި   އަދި  ލިބިދީފައިވާ،  ޤާނޫނަކުން  ބާރު  ކަނޑައެޅުމުގެ  ގޮތެއް  ނުހިމެނޭ  ވަކި 

ވަނަ    64ގެ  މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު   މެ މުއައްސަސާއެއްކަމަށާއި،ކޮން

މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރަނީ "އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު ނިންމާ ނިންމުމެއް" އަކަށް 

ނޫންކަމަށާއި،،  ކަމަށާއި ޓްރައިބިއުނަލެއް  ކޮމިޝަނަރަކީ  "އިންފޮމޭޝަން    އިންފޮމޭޝަން 

  ކަމަށް އެ އޮފީހަކީ މުއައްސަސާއެއް ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް" ޤާނޫނުގެ ނައްޞުގައި އޮތްނަމަ  

ގެ ގޮތުގައި އިސްތިއުނާފީ އިޚްތިޞާޞްގެ  ބަލައިގެން ޓްރައިބިއުނަލަކުން ނިންމި ނިންމުމެއް 

 ކަން.  ތެރެއިން ހައިކޯޓަށް އެ ނިންމުން ބެލުމުގެ ޤާނޫނީ ބާރު އޮތްކަމަށް ބެލެވިދާނެ

ކޮމިޝަނަރު    11.4 އެ އިލްތިމާސެއް ހައިކޯޓަށް ބެލުމުގެ ޤާނޫނީ ބާރު ލިބިނުދީ، އިންފޮމޭޝަން 

ނުޖެހޭ  ހިތްހަމަ  ގުޅޭގޮތުން  އެނިންމުމަކާއި  ނުޖެހޭނަމަ،  ހިތްހަމަ  ނިންމުމަކާމެދު  ނިންމާ 

ފައި އޮްތ ފަރާތަކުން އެމައްސަލަ ހައިކޯޓަށް އިލްތިމާސް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ޤާނޫނުން ލިބިދީ 

ބަދަލު ނުގެނެސް ޤާނޫނުތަކަށް  ނަމަވެސް ޤާނޫނުތަކުން    ،ށާއިނެތްކަމައޮތުމުގެ ޙަޤީޤީ މާނައެއް  

މިކަމަށް ސީދާ ކޯޓުން ޙައްލެއް ދެވިދާނެތޯ  ހަމައެއްގެ މަތިން  މާނަކުރުމުގެ ހަމަތަކުގެ ތެރެއިން  

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދަކީ އިލްތިމާސްކުރުމުގެ  ބަލާއިރު،  

އެއާ ޚިލާފަށް އެޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދަކީ މަޢުލޫމާތު    އި،ށާނޫންކަމަފުރުޞަތު ހޯދައި ދިނުމެއް  

މަތިން   ކަނޑައަޅާގޮތެއްގެ  ޤާނޫނުގައި  މީހަކަށްމެ  ކޮންމެ  ޙައްޤު  ލިބިގަތުމުގެ  ހޯދައި 

އެހެންކަމުން ބަހެއް ނުވަތަ ޢިބާރާތެއް ނުވަތަ ޖުމްލައެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާ    އި،ށާކަމަ ނުންލިބިދި 

ފުޅާކުރުމަކީ   އެއަށްވުރެ  މާނަ  އެދޭހަވާ  ދޭހަވާކަމަށްވާނަމަ،  މާނައެއް  ވަކި  އޭގެން  ގޮތުން 

އް  ނުވަތަ އޭގައި ނުހިމެނޭ ކަންތައްތަކެއް އޭގައި ހިމެނުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަކީ ރަނގަޅު ގޮތެ
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ޤާނޫނުގައި ސާފުކޮށް ފެންނަން އޮތް ނައްޞުގައި އޮޅުމެއް ނުވަތަ ދެމާނައެއް އި،  ށާނޫން ކަމަ 

އިފްތިރާޟް   ކަންތައްތަކެއް  "އިންފޮމޭޝަން    (presume)ކުރެވެންނެތީސް،  ކޮށްގެން 

ހައިކޯޓަށް  ދަށުން  އެމާއްދާގެ  އަދި  ބަލައި  މުއައްސަސާއެއްކަމަށް  އެއީ  ކޮމިޝަނަރު" 

ނަމަ،    އިސްތިއުނާފީ ކިޔަންވެއްޖެ  ޤާނޫނު  ދެކިގެން  އޮތްކަމަށް  ދީފައި  އިޚްތިޞާޞްވެސް 

   މަށެވެ.ކަނެއަސާސީއާއި ޤާނޫނުން ބޭރުވެގެންދާ ފަނޑިޔާރުގެ ދައުރު ޤާނޫނު

 ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރި ނުކުތާތައް 

އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީގެ    ގަޒިއްޔާ  HC-A/149/2020  ނަންބަރު ކޯޓުގެ  ހައި .12

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ   ފަރާތުންނާއި، ހައިކޯޓު ގަޒިއްޔާގައި ޚަސްމެއްގެ ގޮތުގައި ނުހިމެނޭ 

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މި   ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. އެޓަރނީ 

އިންފޮމޭޝަން    SC-A/29/2021ކޯޓުގެ ނަންބަރު   ގަޒިއްޔާގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތްތަކަކީ 

މި  އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީއެވެ. އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީއިން އިސްތިއުނާފުކުރި  ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހާއި  

ގަޒިއްޔާގެ މައްސަލަ ރައްދުވީ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ    SC-A/27/2021  ނަންބަރު  ކޯޓުގެ

 އޮފީހަށެވެ.  

ގެ  ނަރު ޝަ ރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުންނާއި، އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ އާއި އަދި އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޓައެ .13

ހައި ޤާނޫނާ    ގަޒިއްޔާ  HC-A/149/2020  ނަންބަރުކޯޓުގެ  އޮފީހުންވެސް  ނިންމާފައިވަނީ 

އެއް ފަރާތުން އަނެއް ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ  އަދި މިތިން ފަރާތުންވެސް  ޚިލާފަށްކަމަށް އިއްތިފާޤުވެއެވެ.  

 ވާހަކަތަކަށް ތާއީދުކޮށްފައިވެއެވެ. 
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 )ހ( އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ނުކުތާތައް 

އޮފީހަކީ ހައިކޯޓު މަރުހަލާގައި މި މައްސަލައިގެ ޚަސްމެއް ނޫނެވެ. މި މައްސަލަ  އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ   .14

ފަރާ  އޮފީހުގެ  ޖެނެރަލްގެ  ކޯޓަ ތުން  އެޓަރނީ  ހުށަހެޅުމުގެ  ސުޕްރީމް  ކިޔައިދެމުން  ށް  ހައިސިއްޔަތު 

( ގައި، މަދަނީ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން  ރވަނަ މާއްދާގެ )   133ބުނެފައިވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  

ރުކާރު ޝާމިލްނުވާ މައްސަލަތަކުގައިވެސް ދައުލަތުގެ މަސްލަހަތެއް ނުވަތަ ޢާންމު މަސްލަހަތެއް  ސަ

ކޮންމެ  ހިމެނޭކަމަށް   ފެނިއްޖެ  ނައިބަށް  އެ  ބަންޑާރަ  ހުއްދައާއެކު  ކޯޓުގެ  މައްސަލައެއްގައި، 

ދެއްކިދާނެކަމަ  ވާހަކަ  ހާޒިރުވެ  ކޯޓަށް  ނައިބަށް  ބަންޑާރަ  ހިނގާއިރު  އަދި  މައްސަލައެއް  ށެވެ. 

ދާގެ )ބ( ގެ ދަށުން ޤާނޫނުގެ ވެރިކަން ނަގަހައްޓައި، ހިމާޔަތްކޮށް،  ވަނަ މާއް  133ޤާނޫނުއަސާސީގެ  

މިނިވަންކަން   އާންމު  މަންފާއާއި،  ރައްޔިތުންގެ  ސަލާމަތާއި،  ރައްޔިތުންގެ  ކުރިއެރުވުމަށާއި، 

   ކަމަށެވެ. ންކޮށްފައިވާކުރަންވާނެކަމަށް ބަޔާ ދިފާޢުކުރުމަށް ބަންޑާރަ ނައިބު މަސައްކަތް

ގަޒިއްޔާ ސުޕްރީމް   HC-A/149/2020ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު    އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން  .15

  )ތިނެއް( ނުކުތާއެވެ.  3ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ އަންނަނިވި 

"އިންފޮމޭ   15.1 ކޮމިޝަނަރު" މާނަ ޝަހައިކޯޓުން  ލިބިގަތުމުގެ    ފައިވަނީ ކޮށްން  ހޯދާ  މަޢުލޫމާތު 

ލުކުރަން ބޭނުންވާ މަޤްޞަދު ހާސި)ހ( ގެ ދަށުން    ވަނަ މާއްދާގެ  64  ގެޙައްޤުގެ ޤާނޫނު

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަދި އެޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދަށް ރިޢާޔަތް    72އެޤާނޫނުގެ    ވާގޮތަށް،ނަފީ 

 މަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއާއި،  ކަ ކުރުމެއް ނެތި

ނަންބަރު    15.2 އިސްތިއުނާފުން    HC-A/149/2020ހައިކޯޓުގެ  އެމައްސަލައަކީ  ގަޒިއްޔާގައި 

އެ ކޯޓުން  ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ޤާނޫނުން ހައިކޯޓަށް ލިބިދީފައި ނެތް މައްސަލައެއްކަމަށް  

މަށް ބުނެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާ ޚިލާފަށްކަ   36ޤާނޫނުގެ  ފައިވަނީ ކޯޓުތަކުގެ  ކަނޑައަޅާ

 ހުށަހެޅި ނުކުތާއާއި،  
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ވަނަ މާއްދާއިން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ޙައްލު ހޯދުމަށް ދަޢުވާކުރުމުގެ    65ޤާނޫނުއަސާސީގެ    15.3

އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ބޭންކް އޮފް މެލޭޝިޔާ ޙައްޤާއި، އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ  

ފައިވާ  ގައި ކަނޑައަޅާ ގަޒިއްޔާ  5ޓް ލިމިޓެޑްވ. ވަން އެންޑް ހާފް ޑިގްރީ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެ

އަސާސީ ޙައްޤު މާނަކުރުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރަން ޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޞޫލުތަކާއި 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ނަންބަރު    ޚިލާފަށް  ގަޒިއްޔާ   HC-A/149/2020ހައިކޯޓުގެ 

  އެވެ.ވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާފައި ނިންމާ

 އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ނުކުތާ )ށ( 

ނަންބަރު   ފަރާތުންގެ  އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ .16 ސުޕްރީމް   ގަޒިއްޔާ  HC-A/149/2020  ހައިކޯޓުގެ 

ނުކުތާއަކީ،  އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް  ކޯޓުގައި   ހޯދާ އެ  ހުށަހެޅި  މަޢުލޫމާތު  ނިންމުމުގައި  ގަޒިއްޔާގެ 

ވަނަ މާއްދާ   31ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ   64ހައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ލިބިގަތުމުގެ 

ޚިލާފަށްކަމަ  އުޞޫލާއި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ނައްޞުގައި  ސަރީހަ  ޤާނޫނުގެ  ބުނެ  މާނަކޮށްފައިވަނީ  ށް 

 ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ. 

 އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުން ދެކޭ ގޮތް  )ނ(

މި މައްސަލައިގައި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ   .17 އޮފީހުން ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި  އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ 

ވާހަކަތަކަށް   ދައްކާފައިވާ  ފަރާތުން  އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީގެ  ވާހަކަތަކަށާއި  ދައްކާފައިވާ  އޮފީހުން 

  64ގެ ޙައްގުގެ ޤާނޫނުގެ  މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމުއަދި    ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ތާއީދުކޮށްފައިވެއެވެ.

ޢިބާރާތުން ސަރީޙަ  ސާފު  ވަރަށް  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  އިންފޮމޭޝަން    ވަނަ  ދަށުން  އެޤާނޫނުގެ 

އެނިންމުން ހައިކޯޓުގައި އިލްތިމާސް    ،ކޮމިޝަނަރު ނިންމާ ނިންމުމަކާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭ ފަރާތަށް

 
5A/40 -2018/SC  
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ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ޤާނޫނަކުން    31ނޫނުގެ  ކޯޓުތަކުގެ ޤާ  ކުރެވޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި،

އިސްތިސްނާ ނުކުރާހާހިނދަކު، ދަށުކޯޓުތަކާއި، ޓްރައިބިއުނަލްތަކުން ނިންމާ އެންމެހައި ނިންމުންތައް  

މިމާއްދާއަށް ބެލުމުން ރައްޔިތުންގެ   ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އިސްތިއުނާފު ކުރާނީ ހައިކޯޓުގައި

ރާ އެހެން ޤާނޫނަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ލިބިފައިވާ އިޚްތިޞާޞް ފުޅާ އަދި  މަޖިލީހުން ފާސްކު

އިތުރަށް   ފަރާތުން  އޮފީހުގެ  ކޮމިޝަނަރުގެ  އިންފޮމޭޝަން  އެނގޭކަމަށް  ކުރެވޭނެކަން  ހަނި 

 ބުނެފައިވެއެވެ. 

 މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު 

ޙައްޤުގެ ޤާނޫނަކީ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި   .18 ހާމަކަން ބޮޑު    6ލިބިގަތުމުގެ  ދައުލަތުގެ އެންމެހައި ކަންކަން 

ހޯދުމާއި  މަޢުލޫމާތު  ގެންދިއުމަށްޓަކައި،  ކުރިއަށް  ގޮތެއްގައި  ޖަވާބުދާރީކުރުވަނިވި  އަދި  ގޮތެއްގައި 

ލަތުގެ އިދާރާތަކުން  މަޢުލޫމާތު ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ލިބިދެވޭ ދާއިރާ އެކަށައަޅައި، ދައު

އުފައްދާ ނުވަތަ ގެންގުޅޭ ނުވަތަ ބަލަހައްޓާ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު ކޮންމެ މީހަކަށްމެ  

އުސޫލުތައް   ޤާނޫނުގެ  ލިބިދިނުމުގެ  އެ  ޤާނޫނެއްކަމަށް  ގައި   1ކަނޑައަޅާ  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

އެ ޤާނޫނުގެ މަޤުޞަދުތައް ލިސްޓުކުރެވިފައިވެއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން،    ވަނަ މާއްދާގައި  2އެ ޤާނޫނުގެ   .19

މީހަކާ ގުޅޭ ގޮތުން    7ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއްގައިވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު އެކަށައެޅުމާއި، 

އޮޅުމެއް އަދި  ތެދު  ފުރިހަމަ  މަޢުލޫމާތަކީ  ގެންދާ  ބަލަހައްޓަމުން  އިދާރާއެއްގައި  ނެތް  ދައުލަތުގެ 

ލިބިދިނުމާއި އެމީހަކަށް  ޙައްޤު  ކަށަވަރުކުރުމުގެ  ބަޔާންކުރާ    8މަޢުލޫމާތެއްކަން  މާއްދާގައި  އެ  އަދި 

 
 ގައިާވ ޤާނޫނު  1ފުޓްނޯޓު ނަންބަރު  6
 ަވނަ މާއްދާެގ )ހ( 2ލޫމާތު ހޯދައި ލިބިަގތުމުެގ ޙައްޤުެގ ޤާނޫުނެގ މަޢު 7

 އިސްެވ ބުެނުވނު މަސްދަރު )އބމ( ެގ )ރ( 8
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މަގުފަހިއެންމެ ހިންގުން  ކަންކަން  ކަނޑައެޅުން ހައި  އުސޫލުތަކެއް  އެކަށީގެންވާ  އެ   9ކުރުމަށްޓަކައި 

 ޤާނޫނުގެ މަޤުޞަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައިވެއެވެ. 

ދަށުން   .20 ޤާނޫނުގެ  އެ  ބާބުގައި  ދިހަވަނަ  ޤާނޫނުގެ  ޙައްޤުގެ  ލިބިގަތުމުގެ  ހޯދައި  މަޢުލޫމާތު 

ލިބިދީފައިވާ   ކޮމިޝަނަރަށް  އިންފޮމޭޝަން  ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި  ކަންކަން  ތަންފީޒުކުރަންޖެހޭ 

ފަހު  ޤާނޫނުގެ ދަށުން މުރާޖަޢާކުރުމަށް   އެގޮތުން، އެ  ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.ބާރުތަކާއި އޭނާގެ ދައުރު  

ނިންމާ ނިންމުމަކާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭ ފަރާތެއްވާނަމަ، އެ ފަރާތަކުން އެ ނިންމުން ނިންމި ތާރީޚުން  

އި  )ނުވަދިހަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގަ  90ފެށިގެން، ނުވަތަ އެ ނިންމުން ނިންމަންޖެހޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން  

އް  ސެއަދި އިލްތިމާ  10އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް އިލްތިމާސް ކުރެވިދާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭނެ ހާލަތްތަކާއި އަދި އެފަދަ ޝަކުވާއަކާ މެދު އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު    ނުވަތަ

  56ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ  ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތާއި އިޖުރާއަތްތަކާއި ބާރުތައް މަޢުލޫމާތު ހޯދައި  

 ވަނަ މާއްދާގެ ނިޔަލަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  62ވަނަ މާއްދާއިން ފެށިގެން 

 ވަނަ މާއްދާގައިވަނީ އަންނަނިވި ފަދައިންނެވެ.   64މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ   .21

ޖެހޭނަމަ، އެ ނިންމުމަކާ ންމާ ނިންމުމަކާ މެދު ހިތްހަމަނުކޮމިޝަނަރު ނިގެ ދަށުން އިންފޮމޭޝަން  . )ހ( މި ޤާނޫނ64ު

)ތިރީސް( ދުވަހުގެ   30ގުޅޭގޮތުން ހިތްހަމަނުޖެހޭ ފަރާތަކުން، އެ މައްސަލައެއް ނިންމި ތާރީޚުން ފެށިގެން  

ފެށިގެން   ދުވަހުން  ނިންމަންޖެހޭ  ނިންމުން  އެ  ނުވަތަ  ތެރޭގައި  30ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  އެ   )ތިރީސް( 

އަދި އެފަދަ މައްސަލައެއްގައި، ޤާނޫނާ   ހައިކޯޓަށް އިލްތިމާސްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިިބދެއެވެ.  މައްސަލަ 

ހުށަހަޅާ  މައްސަލަ  ދެކޮޅަށް  ކޮމިޝަނަރާ  އިންފޮމޭޝަން  ސާިބތުކޮށްދޭންވާނީ  ޢަމަލުކުރިކަން  އެއްގޮތަށް 

 ފަރާތެވެ.

 
 އބމ )ބ(  9

 ަވނަ މާއްދާެގ )ހ(  56އބމ  10
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ކޮމިޝަނަރު ނިންމާ ނިންމުމެއްގެ މައްސަލަ ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ބެލޭނީ،  )ށ( މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އިންފޮމޭޝަން  

 މި މާއްދާގެ ދަށުން ކުރާ އިލްތިމާސްގެ މަރުޙަލާގައި އެކަންޏެވެ. 

މެދު   .22 ނިންމުމަކާ  ކޮމިޝަނަރުގެ  އިންފޮމޭޝަން  ނައްޞުން،  ސަރީޙަ  މާއްދާގެ  ބުނެވިދިޔަ 

ހު ހައިކޯޓަށް  ނިންމުމެއް  އެފަދަ  މެދު  ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ،  ނިންމުމަކާ  އެ  ފުރުސަތު،  ށަހެޅުމުގެ 

  61މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ  ހިތްހަމަނުޖެހޭ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި  

އިލްތިމާސެއް ނުވަތަ  އިލްތިމާސެއް ނުވަތަ ޝަކުވާއެއް ބަލައިގަތުމަށްފަހު، އެ  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން،  

ނިންމިދާނެ   ކޮމިޝަނަރަށް  އިންފޮމޭޝަން  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،    12ޝަކުވާއެއް  އެފަދަ  ގޮތެއް 

ނުދިން ދައުލަތުގެ އިދާރާއާ އެއް  މަޢުލޫމާތު  ދެކޮޅަށްވެސް ނިންމިދާނެ  ނިންމުމަކީ  ކޮޅަށްވެސް އަދި 

ގެ )ށ( ގައި އެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ  ވަނަ މާއްދާ  61ނިންމުމެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ޤާނޫނުގެ  

ގޮތަކަށް   އެހެން  ކޯޓަކުން  ޝަރުޢީ  ނިންމުމަކީ  ނިންމާ  ކޮމިޝަނަރަކު  އިންފޮމޭޝަން  މަތިން 

ނިންމުމަކަށް   ލާޒިމު  ތަބާވުން  އަދި  ނިންމުމަކަށްވާނެކަމަށާއި  ޞައްޙަ  ހިނދަކު،  ބަދަލުނުކުރާހާ 

 ވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  

ޤާނޫނުގެ  އެހެންކަމުން،   .23 ޙައްޤުގެ  ލިބިގަތުމުގެ  ހޯދައި  ދަށުން    64މަޢުލޫމާތު  މާއްދާގެ  ވަނަ 

މައްސަލައެއް އިސްތިއުނާފުކުރަން ހައިކޯޓަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު އޮތީ ހަމައެކަނި މަޢުލޫމާތު ނުދިން  

މައްސަލަ އެއްކޮޅަށް  އިދާރާއާ  ދައުލަތުގެ  ނުދިން  މައުލޫމާތު  ނޫނެވެ.  އިދާރާއަކަށް    ދައުލަތުގެ 

ހުށަހެޅުމުގެ    ނިމިއްޖެނަމަ، އާންމު ފަރާތަކުން އެފަދަ މައްސަލައެއް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހައިކޯޓަށް

ޤާނޫމަގު އޮތީވެސް   ޙައްޤުގެ  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުންކަން    64ނުގެ  މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ 

ވަނަ    61އެ ޤާނޫނުގެ   ،ކުރާނަމައެފަދަ މައްސަލައެއް ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ނު.  ފާހަގަކުރެވެއެވެ

  މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ ނިންމުމަކީ، އެ މައްސަލައެއްގައި ޝާމިލުވާ 

 އެންމެހައި ފަރާތްތަކުން ތަބާވެ، އެ ނިންމުމަށް ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމު ނިންމުމަކަށްވެގެންދާނެއެވެ.  
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 އަސާސީ ޙައްޤުތައް 

ހައިކޯޓުގެ    ބުނެފައިވަނީ  ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިމިވާ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ތިން ފަރާތުންވެސް .24

ޙައްޤުތަކާ  ގަޒިއްޔާ  HC-A/149/2020ނަންބަރު   އަސާސީ  ނިންމުމަކީ    ފުށުއަރާ ގެ 

   ނިންމުމެއްކަމަށެވެ.

ޤާނޫނުއަސާސީގެ   .25 ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  އުނގެނުމާއި،    29ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މާއްދާގައި  ވަނަ 

މީހަކަށްމެ  ންއުނގަ  ކޮންމެ  މިނިވަންކަން  ދިނުމުގެ  މަޢުލޫމާތު  ހޯދުމާއި،  މަޢުލޫމާތު  ނައިދިނުމާއި، 

ބަޔާންކޮ ޤާނޫނުއަސާސީގެ    ށްފައިވެއެވެ.ލިބިގެންވާކަމަށް  އެފަދައިން،  މާއްދާގައި،    56ހަމަ  ވަނަ 

ވާ ޙުކުމްތަކާއި ނެރޭ ކޯޓުގެ އަމުރުތައް  ޔާއި މަދަނީ މައްސަލަތަކުގައި އިއްޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައް

ލިބިގެންވާކަމަށް   މީހަކަށްމެ  ކޮންމެ  ގުޅުންހުރި  މައްސަލައާ  ޙައްޤު،  ހުށަހެޅުމުގެ  އިސްތިއުނާފަށް 

 ޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ބަ

މަޢުލޫމާތު    ހިނގާނީ  ޢާންމު ފަރުދަކު ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން މަޢުލޫމާތު ހޯދަން ބޭނުންވާނަމަ، އެކަން .26

ޤާނޫނުގެ ޙައްޤުގެ  ލިބިގަތުމުގެ  އެދޭ    ހޯދައި  ހޯދަން  ފަރުދަކު  އިދާރާއިން  ދައުލަތުގެ  ދަށުންނެވެ. 

މަޢުލޫމާތު ނުދީ ހިފަހައްޓައިފިނަމަ، މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެފަދަ  

ވެ. އަދި އެ ޤާނޫނުގެ  ށެޝަކުވާއަކާ މެދު ގޮތް ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު އޮތީ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަ 

އޭނާ  ގޮދަށުން  އެހެން  ކޯޓަކުން  ނިންމުންތަކަކީ ޝަރުޢީ  ހިނދަކު  ތަކަށްގެ  ލީގަލީ    ،ކަނޑަނާޅާހާ 

ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަނދެވޭ، އެ ނިންމުމަށް ޢަމަލުކުރުން    ނުވަތަ  (legally binding)ބައިންޑިންގ  

      ލާޒިމު ނިންމުމެއް ކަމުގައިވުމެވެ.

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ ނިންމުންތައް   ގައިގަޒިއްޔާ HC-A/149/2020ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  .27

ކަނޑައެޅުމުގެ ނުކުރެވޭނެކަމަށް  އިސްތިއުނާފު  އިދާރާއަކުން   ،ނަތީޖާއަކީ  ހައިކޯޓުގައި  ދައުލަތުގެ 
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މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ހައްޤާއި އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ     ނުލިބިގެން އުޅޭ މީހަކަށްމަޢުލޫމާތު

އެހެނީ، މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު އެގޮތުގައި އޮތްހައި   ޙައްޤު ގެއްލިގެންދިއުމެވެ.

ހިނދަކު، މެޖިސްޓްރޭޓް ނުވަތަ ސުޕީރިއަރ ކޯޓަކަށް އެފަދަ މައްސަލަތައް ހުށަނޭޅޭނެއެވެ. ސަބަބަކީ  

  އެ ޤާނޫނުން މައްސަލަ ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް މަތިކޮށްފައިވާ ފަރާތަކީ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު 

ޤާނޫނު އޮތް ތަނުގައި ބާއްވާފައި، މަޢުލޫމާތު ނުލިބުމުގެ މައްސަލަތައް ދަށު ކޯޓުތަކަށް  ކަމުގައިވުމެވެ.  

ހުށަހަޅައި، އެ ކޯޓުތަކުން އެ މައްސަލަތައް ބަލަންވެއްޖެނަމަ، މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ  

ގޮތުގެ މަތިން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރެއް  އެ ޤާނޫނުގައިވާ    ޤާނޫނުގެ ބާރު ކެނޑިގެންދާނެއެވެ. އަދި

    ހުރުމުގެ މަޤުސަދާވެސް ޚިލާފުވާނެއެވެ. 

ހަމަ އެފަދައިން، މި ބާވަތުގެ މައްސަލަތައް މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން   .28

ކަނޑައެޅުމުން،   ގޮތް  މެދު  މައްސަލަތަކާ  އޭނާ  އަދި  ހުށަހެޅުމުން،  ކޮމިޝަނަރަށް  އިންފޮމޭޝަން 

ވެގެންދާނީ  ނަތީޖާއަކަށް  ބަލައިނުގަތުމުގެ  މައްސަލަތައް  އެފަދަ  އިންފޮމޭޝަން  ހައިކޯޓުން   ،

ނިހާއީވެ،ކޮމިޝަ ނިންމުންތައް  އެ    ނަރުގެ  ފަރާތްތަކަށް  ހިތްހަމަނުޖެހޭ  މެދު  ނިންމުންތަކާ  އެ 

ނިންމުންތަކާ މެދު ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުގެ ފުރުސަތު އެއްކޮށް ގެއްލިގެން ދިޔުމެވެ.  

ޅާފައިވާ ނިޒާމުގެ ދަށުން، މިއީ ޝަރުޢީ  މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަ

 ޙައްޤެވެ.    ވެސްގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ކޯޓެއް

ޙައްޤެއް   .29 އަސާސީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ޤާނޫނުއަސާސީގައި  ޙައްޤަކީ  ލިބިގަތުމުގެ  ހޯދައި  މައުލޫމާތު 

ދަ ނިންމުމަކަށް  ކަމުގައިވާއިރު، ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން މަޢުލޫމާތު ނުލިބޭ ހާލަތެއްގައި، އަދި އެފަ 

ނިގުޅިގެންގޮސްފައިވޭތޯ   ޙައްޤެއް  އަސާސީ  ހާލަތެއްގައި،  ތާއީދުކުރާ  ކޮމިޝަނަރު  އިންފޮމޭޝަން 

  އެއްކޮށް   ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުގެ ސަބަބުން   ވެސްމުގެ މަގުބެލުމަށް އެފަދަ މައްސަލައެއް ކޯޓަށް ހުށަހެޅު

ގެ  މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު   ބުނާނަމަ،ހެން ގޮތަކަށް  އެ  ދާނެއެވެ.ބަންދުވެގެން
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އެއް ބަޔަށް ޢަމަލުކޮށް، އަނެއް ބަޔަށް ޢަމަލުނުކުރުމުގެ ނަތީޖާއަކަށް ވެގެންދާނީ އަސާސީ ޙައްޤެއް  

      އެއްވެސް ދައުރެއް ނެތުމެވެ. މާނަކުރުމުގަޔާއި ލިބިދިނުމުގައި ކޯޓުގެ

ލިބިގަތުމާއި   .30 ހޯދައި  ޙައްޤުތަކެއްކަން  މަޢުލޫމާތު  އަސާސީ  ޙައްޤަކީ  އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ 

ޤާނޫނުއަސާސީގެ   އޮންނައިރު،  އެނގެން  ބާބުން  ދެވަނަ  މާއްދާގައި،    69ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ވަނަ 

އުނިކަމެއް   މިނިވަންކަމަކަށް  ނުވަތަ  ޙައްޤަކަށް  އެއްވެސް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ޤާނޫނުއަސާސީގައި 

ނު ޢަމަލެއްކުރުމުގެ  ޙައްޤު ލިބޭނެފަދަ  ބައިވެރިވުމުގެ  ޢަމަލެއްގައި  އެފަދަ  މީހަކަށް    ވަތަ  އެއްވެސް 

އެއްވެސް   ހިމެނޭ  ޤާނޫނުއަސާސީގައި  ގޮތަކަށް  ލިބޭނެފަދަ  ދައުލަތަށް  ނުވަތަ  ޖަމާޢަތަކަށް  ނުވަތަ 

އޮތުމުގެ  މާއްދާއެއް މާނަކޮށް ތަރުޖަމާކޮށްގެން ނުވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. މިގޮތަށް އެ މާއްދާ 

މަޤުސަދަކީ އަސާސީ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން، އަދި އެ ޙައްޤުތަކާއި  

މުގެ މަންފާ އެންމެ ފުޅާމިނުގައި ލިބިދިނުމުގެ ގޮތުން، އަދި އެ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން  މިނިވަންކަ

އެކްސްޕޯޓް ން މަނާކުރުމުގެ ގޮތުންކަމަށް  ނުވަތަ ހަނިކުރެވޭނެ ފަދައަކުން ކަންކުރު  ނިގުޅައިގަނެވޭނެ

 11އިވެޓް ލިމިޓެޑް ރައިމްޕޯޓް ބޭންކް އޮފް މެލޭޝިޔާ ވ. ވަން އެންޑް ހާފް ޑިގްރީ މޯލްޑިވްސް ޕް

 ގަޒިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

ގަޒިއްޔާގެ   .31 ޕެރެގްރާފްއިން    26މި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ    29ވަނަ  ނިޔަލަށް  ޕެރެގްރާފްގެ  ވަނަ 

  މަކީގައި ނިންމާފައިވާ ނިންމުގަޒިއްޔާ  HC-A/149/2020ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު    ކަށްޓަކައިސަބަބުތަ

އް ހަނިވާ ފަދައަކުން ނުވަތަ ނިގުޅިގެންދާ ފަދައަކުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްކަމަށް  އަސާސީ ޙައްޤުތަކެ

ޤާނޫނެއްގައި ސަރީހަކޮށް އަމަލުކުރަންޖެހޭ  އަހުރެންނަށް ބުރަވެވެއެވެ. ބުނެވުނު ގަޒިއްޔާގެ ނަތީޖާއަކީ،  

ކޯޓުގެ އަމިއްލަ އިސްނެގުމަކަށް އެއްފަރާތްކޮށްލުމުގެ  ހައިއެޅުން،  ޑަގޮތްކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަނ

 
ގަޒިއްޔާަގއި ފަނޑިޔާރު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު އާއި ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިންެގ ތާއީދާއެކު،   A/40-2018/SCސުޕްރީމް ކޯޓުެގ ަނންބަރު  11

 ަވނަ ޕެރެްގރާފް.  30ފަނޑިޔާރު ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދުެގ ރައުޔުެގ 
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މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ހައްޤާއި    ވަނަ މާއްދާއާވެސް ޚިލާފަށް،  69ޤާނޫނުއަސާސީގެ    ،އިތުރުން

ކުރެވިފައިވާ ފަދައިން ޝަރުޢީ    ޤާނޫނުގައި ތަސައްވުރު  އްޤާއި އަދި ކިއެއްތައިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙަ

އެއްކޮށް ބަންދުވާނެ މޭރުމުން ހައިކޯޓުން    ވެސް ކޯޓަކަށް މިބާވަތުގެ މައްސަލަތައް ހުށަހެޅުމުގެ ދޮރު

 މެވެ.  ޤާނޫނު މާނަކޮށް ތަރުޖަމާކޮށްފައިވު 

ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން އުފައްދައި، ގެންގުޅޭ އަދި  މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގައި   .32

ލިބިގަތު ހޯދައި  މަޢުލޫމާތުތައް  ޤާނޫނު ބަލަހައްޓާ  ތަންޒީމްކޮށްފައިވެއެވެ.  ބާވަތުގެ  ން  މި  ގައި 

ވަނަ މާއްދާގެ    142މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ ވަކި ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރެވިފައިވާއިރު، ޤާނޫނުއަސާސީގެ  

   ދަށުން ފަނޑިޔާރުން ޤާނޫނުއަސާސީއަށާއި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމުވެއެވެ. 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ސަރީޙަ އިބާރާތުން،    61މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ   .33

އަދި އެ  އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ ނިންމުމެއް ބަދަލު ކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި ޝަރުޢީ ކޯޓަކަށެވެ.  

އި  64ޤާނޫނުގެ   ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  އެ  އިބާރާތުން،  ގެ ސަރީޙަ  )ށ(  މާއްދާގެ  ންފޮމޭޝަން  ވަނަ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(    64ކޮމިޝަނަރުގެ ނިންމުމެއް ޝަރުޢީ ކޯޓަކަށް ބެލޭނީ ހަމައެކަނި އެ ޤާނޫނުގެ  

ގައި ބުނާ އިލްތިމާސް މަރުހަލާއިން އެކަނިކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމުން، ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން  

އިދާރާއިން އެ  އިޖުރާއަތަކީ،  ލިބިގަތުމުގެ  ހޯދައި  އެކަން    މަޢުލޫމާތު  ނުލިބުމުން،  މަޢުލޫމާތު 

ތްހަމަނުޖެހޭ  މެދު ހިއިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް ހުށަހެޅުމުން، އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ ނިންމުމާ 

އެހެންގޮތަކަށް ބުނާނަމަ، މަޢުލޫމާތު ހޯދައި  ނަމަ، އެ މައްސަލަ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމެވެ.  

ޙައްޤުގެ   ޤާނޫނުގެ ދަށުން، ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ހޯދަން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅޭ  ލިބިގަތުމުގެ 

ހުށަނޭޅޭނެއެވެ. ކޯޓަކަށް  ސުޕީރިއަރ  ނުވަތަ  މެޖިސްޓްރޭޓް  މައްސަލައެއް   މައްސަލަ  އެފަދަ 

މެޖިސްޓްރޭޓް ނުވަތަ ސުޕީރިއަރ ކޯޓަކަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ  

 ބާރު ކެނޑި، އެ ޤާނޫނުގެ މަޤުޞަދާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ދޮރު ހުޅުވިގެންދާނެއެވެ. ނޫނުގެ  ޤާ
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ވުމާއެކު މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނަށް ބަލާއިރު، ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން މަޢުލޫމާތު   .34

ތައް އެންމެ ފުރަތަމަ ޝަރުޢީ  ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން، ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއް ދޭންޖެހުމާ ގުޅޭ ޚުސޫމާތް 

ހިންގަންޖެހޭ   ފަހުން  އޭގެ  އަދި  ހައިކޯޓަށެވެ.  މަގުން  އިސްތިއުނާފުގެ  ވަންނަނީ  މަރުޙަލާއަށް 

އިޖުރާއަތްތަކާމެދު ވަކި ގޮތެއް އެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާއިރު، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމެއް އެއީ  

ހަ ދެކޭނަމަ،  ނިންމުމެއްކަމަށް  ޚިލާފު  ކޯޓުގައި  ޤާނޫނާ  ސުޕްރީމް  ނިންމުން  އިކޯޓުގެ 

ހިނގުމަށް   ދަށުން  މާއްދާތަކުގެ  ޢާންމު  ޤާނޫނުގެ  ކޯޓުތަކުގެ  އިޖުރާއަތްތައް  އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ 

ޤާނޫނު  ޙައްޤުގެ  ލިބިގަތުމުގެ  ހޯދައި  އިންފޮމޭޝަން    ހުރަހެއްނާޅައެވެ.  މަޢުލޫމާތު  އެހެންކަމުން، 

ކުރާ ހިސާބުން ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގައި ތަސައްވުރު  އިސްތިއުނާފު  ހައިކޯޓުގައިކޮމިޝަނަރުގެ ނިންމުމެއް  

 ކުރެވިފައިވާ އިސްތިއުނާފީ ޢާންމު އުސޫލުތައް ހިނގާނެއެވެ.  

އެއްގޮތަށް   .35 ނިޒާމާ  ތަސައްވުރުކުރެވިފައިވާ  ޤާނޫނުގައި  ޙައްޤުގެ  ލިބިގަތުމުގެ  ހޯދައި  މަޢުލޫމާތު 

ކޯޓު  އެ  ނުހިންގޭނެކަމަށް  މައްސަލަ  ގައި  ގަޒިއްޔާ  HC-A/149/2020ނަންބަރު  ގެ  ހައިކޯޓުގައި 

ހައިކޯޓުގައި   ސީދާ  ނިންމުމެއް  ކޮމިޝަނަރުގެ  އިންފޮމޭޝަން  ސަބަބަކީ  މައިގަނޑު  ދީފައިވާ 

 އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު ހުރަސްއަޅާކަމަށް އެކޯޓުން ބުނާ ބުނުމެވެ.  

 ހައިކޯޓުގެ އިސްތިއުނާފީ އިޚްތިޞާޞް 

އި .36 ހައިކޯޓުގައި  ނިންމުމެއް  ކޮމިޝަނަރުގެ  ނުކުރެވޭނެ އިންފޮމޭޝަން  ހައިކޯޓުން    ކަމަށްސްތިއުނާފު 

ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންވެފައިވާ ހައިކޯޓުގެ އިސްތިއުނާފީ އިޚްތިޞާޞްއެވެ.     ހުއްޖަތަކީދައްކާ

ދަށުން  އެގޮތުން،   ޤާނޫނުގެ  ލިބިދެވިފައިވަނީ    ގެހައިކޯޓު ކޯޓުތަކުގެ  އިޚްތިޞާޞް  އިސްތިއުނާފީ 

ޓްރައިބިއުނަލްތަކުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތަކަށްކަމަށް   ކޯޓުތަކުންނާއި  ދަށު  ހައިކޯޓުގެ  ހަމައެކަނި 

ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.ގަޒިއްޔާ  A/149-2020/HCނަންބަރު   ރައުޔުގައި  އިއްތިފާޤުވި   12ގައި 

 
 ަވނަ ޕެރެްގރާފް  8ަގއި ފަނޑިޔާރު މުޙައްމަދު ނިޔާޒްެގ ރައުޔުެގ ގަޒިއްޔާ A/149-2020/HCހައިކޯޓުެގ ނަްނބަރު  12
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ޙަ ލިބިގަތުމުގެ  ހޯދައި  އިންފޮމޭޝަން  މަޢުލޫމާތު  ނިންމަނީ  ނިންމުންތައް  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  އްޤުގެ 

ޓްރައިބިއުނަލެއް   ނުވަތަ  ކޯޓެއް  ކޮމިޝަނަރަކީ  އިންފޮމޭޝަން  ކަމުގައިވާއިރު،  ކޮމިޝަނަރު 

ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ނުކުރެވޭނެކަމަށް    ނޫންކަމުން، އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ ނިންމުމެއް 

   ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

ވަނަ މާއްދާގައި ހައިކޯޓުގެ އިޚްތިޞާޞް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން،    36ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ   .37

ހެޅޭ  ށައެ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ދަށު ކޯޓުތަކުން ނިންމާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އިސްތިއުނާފަށް ހު

އެ މާއްދާގެ  މައްސަލަތައް ހައިކޯޓުން ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  

)ރ( ގައި ޓްރައިބިއުނަލްތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކުގެ ތެރެއިން އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅޭ ނިންމުންތައް  

އެ ޤާނޫ ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.   ތަފްސީލު  ވަނަ    39ވަނަ މާއްދާއާއި    38ނުގެ  އަދި މިދެ އަކުރުގެ 

 މާއްދާގައި ބަޔާންވެފައިވެއެވެ. 

ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އެ މާއްދާގެ    ވަނަ މާއްދާގައި ހައިކޯޓުގެ ހައިސިއްޔަތު  31ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ   .38

ކީ ދަށު ކޯޓުތަކުން ނިންމާ އެންމެހައި ނިންމުންތައް އިސްއިތުނާފުކުރެވޭ ކޯޓުކަމަށް  ޓަ)ހ( ގައި ހައިކޯ

ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި އެ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ޤާނޫނަކުން އިސްތިސްނާ ނުކުރާހާހިނދަކު، ދަށު  

އިކޯޓުގައިކަމަށް  ނިންމާ އެންމެހައި ނިންމުންތައް އިސްތިއުނާފުކުރާނީ ހަ ކޯޓުތަކާއި ޓްރައިބިއުނަލްތަކުން  

 ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ   .39 ޤާނޫނުއަސާސީގައި  ޤާނޫނަކީ  މި  ބަލާއިރު،  ޖުމްލަގޮތެއްގައި  ޤާނޫނަށް  ކޯޓުތަކުގެ 

ޢަދުލު   ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި،  އިންސާފު  ޢަދުލު  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  މަތިން،  ގޮތުގެ 

މެނޭ ކޯޓުތައް ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކުރުމާއި، އެ ކޯޓުތަކުގެ  ގައި ހިތެރޭއިންސާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރުގެ  

އެ  ޤާނޫނެއްކަން  ގުޅޭ  ބަޔާންކުރުމާ  އުޞޫލުތައް  ހިންގުމުގެ  މަސައްކަތްތައް  އިޚްތިޞާޞްތަކާއި 
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އޮވެއެވެ.    1ޤާނޫނުގެ   އެނގެން  އިން  )ހ(  މާއްދާގެ  ޤާނޫނަކީ  އެހެންކަމުން،  ވަނަ  ކޯޓުތަކުގެ 

 ކޯޓުތަކުން ޢަމަލުކުރާ ޢާންމު އުސޫލުތަކެއް ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނެކެވެ. 

ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގައި ހައިކޯޓުގެ ހައިސިއްޔަތަކީ އިސްތިއުނާފީ ކޯޓެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މި   .40

ތަކާއި  ޓުދަކު، ދަށު ކޯނަކުން އިސްތިސްނާ ނުކުރާހާ ހިނހައިސިއްޔަތު އެގޮތުގައި ދެމި އޮންނަނީ ޤާނޫ 

ށެވެ. ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ  އިސްތިއުނާފުކުރުމަ ހައިކޯޓުގައި  ޓްރައިބިއުނަލްތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތައް  

ތަސައްވު ޤާނޫނުގައި  މާއްދާއެއްގައި، އެ  ނިޒާމެއްގެ  އެއްވެސް  އެހެން  ރުކުރެވިފައިވާ ނިޒާމް ނޫން 

މަނާނު ހުށަހެޅުން  މައްސަލަ  ހައިކޯޓަށް  ނުވަތަ    ކުރެއެވެ.ދަށުން  ކޯޓެއް  ދަށު  އެހެންކަމުން، 

އިސްތިއުނާފު   ހައިކޯޓުގައި  އެއީ  ނިންމުމެއް  ނިންމާ  ތަނަކުން  އެހެން  ފިޔަވައި  ޓްރައިބިއުނަލެއް 

ޤާނޫނެއްގައި  އެފަދަ  ބަޔާންކުރެވިފައިވާނަމަ،  ޤާނޫނެއްގައި  ނިންމުމެއްކަމަށް  ކުރެވިދާނެ 

  ށް ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު ހުރަހެއްނާޅައެވެ.ޢަމަލުކުރުމަބަޔާންކުރެވިފައިވާގޮތަށް  

ހުށަހަޅާ   .41 އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް  ނިންމުންތައް  ކޮމިޝަނުގެ  އިލެކްޝަންސް  މިސާލަކީ  އޭގެ 

ހައި  މައްސަލަތަކެވެ. ވެސް  ގައިގަޒިއްޔާ  HC-A/149/2020  ނަންބަރުކޯޓުގެ  އިސްތިއުނާފުކުރެވޭ 

މިސާލު   ކޮމިޝަނުގެ  ރައުޔުގައި  އިލެކްޝަންސް  ބިނާވާ  ގަޒިއްޔާ  އެ  ނަމަވެސް  ނަގާފައިވެއެވެ. 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ހައިކޯޓަށް    64  13ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނުގެ 

މައްސަލަ ބެލުމުގެ ދެ ބާވަތެއްގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިދީފައިވާކަމަށާއި، އެއީ ހައިކޯޓުން ފުރަމަތަ މަރުހަލާ  

އްގެ ގޮތުގައި މައްސަލަ ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞްއާއި އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ނިންމާ ނިންމުންތައް  ކޯޓެ

އިޚްތިޞާޞްކަމަށެވެ. އިސްތިއުނާފީ  ޚިލާފަށް    14ބެލުމުގެ  ކޮމިޝަނަރާ  އިންފޮމޭޝަން  އަދި 

(  ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ   99މުއައްސަސާއެއްކަމުން، ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަކީ  

 
 2008/11ޤާނޫނު ނަްނބަރު  13
 ގައިާވ މަސްދަރު  12ފުޓްނޯޓު ނަންބަރު  14
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ތެރެއަށް   މާނައިގެ  ގެ  "ޓްރައިބިއުނަލް"  ބަޔާންކުރާ  ޤާނޫނުއަސާސީގައި  ހަވާލާދީފައިވާ  އިން 

އިންފޮމޭޝަން  ފެތޭކަމަށެވެ.   ބަލައި  މުއައްސަސާއެއްކަމަށް  ކޮމިޝަނަރަކީ  އިންފޮމޭޝަން  އަދި 

ކުރެވިދާނެކަމަށް ޤާނޫނު ކިޔަންވެއްޖެނަމަ،  ނާފު  އުހައިކޯޓުގައި އިސްތިކޮމިޝަނަރުގެ ނިންމުންތައް  

    ..." ދާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ."ފަނޑިޔާރުގެ ދައުރު ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ޤާނޫނުން ބޭރުވެގެން

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި  ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މި މައްސަލައިގެ ޝާމިލުވާ އެންމެހައި ފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވަނީ   .42

ން ކޮމިޝަނަރު" ކަމަށް  ޝަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި "އިންފޮމޭ  72ގެ ޤާނޫނުގެ  ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު 

އޭނާގެ   ނުވަތަ  ކޮމިޝަނަރު  އިންފޮމޭޝަން  އައްޔަންކުރާ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  އެ  ބުނެފައިވަނީ 

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ ނިންމުމަކީ  ތު އަދާކުރާ މުއައްސަސާ ނުވަތަ ފަރާތްކަމުން،  ޔަމަސްއޫލިއް

އެ އެހެންކަމުން  ނިންމުމެއްކަމަށާއި،  އޮފީހުގެ  ކޮމިޝަނަރުގެ  މުއައްސަސާއަކުން  އިންފޮމޭޝަން  އީ 

  ނިންމާ ނިންމުމެއްކަމަށް ބަލަންޖެހޭކަމަށެވެ.

ޝައްކެއްވެސް ނެތް ގޮތުގައި އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަކީ ޤާނޫނުގައި ވަކި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަކާއި   .43

އަދާކުރުމަށްޓަކަ  ލިބިގަތުމުގެ  ވާޖިބުތަކެއް  ހޯދައި  މަޢުލޫމާތު  އަދި  ފަރާތެކެވެ.  ކަނޑައަޅާފައިވާ  އި 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހަކީ އަމިއްލަ    43ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ  

  މުޢާމަލާތްކުރުމުގެނަމުގައި ދަޢުވާކުރުމާއި ދަޢުވާ ލިބިގަތުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވާ އަމިއްލަ ނަމުގައި  

ޝަޚްސެއްކަމަށް   ޤާނޫނީ  މިނިވަން  އޮންނަ  ސިއްކައެއް  ވަކި  އަދި  ލިބިފައިވާ،  ހައިސިއްޔަތު 

އޮތުމުން، އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ ނިންމުންތަކަކީ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ    ބަޔާންކޮށްފައި

 ލުމުން އެނގެއެވެ.  ބެށްއޮފީހުގެ ނިންމުންތަކެއްކަން މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނަ

ނަޒަރުގައި   .44 އަހުރެންގެ  ނިންމުމެއް  ނަމަވެސް  ކޮމިޝަނަރުގެ  އިންފޮމޭޝަން 

"ޓްރައިބިއުނަލް"   އޮފީސް  އޭނާގެ  ނުވަތަ  ކޮމިޝަނަރު  އިންފޮމޭޝަން  އިސްތިއުނާފުކުރުމަށްޓަކައި، 

މުއަ ދައުލަތުގެ  ސަބަބަކީ  ލާޒިމުވާކަށްނުޖެހެއެވެ.  ފެތުން  ތެރެއަށް  މާނައިގެ  އްސަސާތަކުން  އެއްގެ 
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މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމާ ބެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ތަންޒީމުކުރެވިފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން  

ކަމުގައިވާތީއެވެ.  ދަށުން  ޤާނޫނެއްގެ  ނިންމާ    ފާސްކޮށްފައިވާ  ފަރާތަކުން  ވަކި  ޤާނޫނަކުން  އަދި 

އިސްތިއުނާފުކުރެވި  ހައިކޯޓުގައި  ސީދާ  އެއީ  ކަނޑައަޅައިފިނަމަ،  ނިންމުމެއް  ނިންމުމެއްކަމަށް  ދާނެ 

އަދި ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުންވެސް މިކަމާ ފުށުއަރާ އެއްވެސް މާއްދާއެއް ނެތްހިނދު، އެކަމާމެދު  

  އިތުރު ބަހުސަކަށް ދިޔުމެއްނެތި، ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމުވެގެންދާނެތީއެވެ. 

ގައި އިލްކެޝަންސް ކޮމިޝަނަކީ "ޓްރައިބިއުނަލް"  ގަޒިއްޔާ  HC-A/149/2020  ނަންބަރުކޯޓުގެ  ހައި .45

ކަނޑައަޅާ މުއައްސަސާއެއްކަމަށް  ފެތޭ  ތެރެއަށް  މާނައިގެ  ނޫންކަމުގައި  އެއްގެ  ރަނގަޅަށް  ފައިވަނީ 

)ހ( ގައި "ޓްރައިބިއުނަލް"  ވަނަ މާއްދާގެ    274ޤާނޫނުއަސާސީގެ    ފާހަގަކުރަމެވެ.   ހްތިރާމާއެކުއި

 އި ބުނެފައިވަނީ ކަމުގަ

ދެފަރާތެއްގެ ދެމެދުގައި ނުވަތަ ގިނަ ފަރާތްތަކެއްގެ މެދުގައި ވަކިކަމަކާ ެބހޭ ގޮތުން ޚިލާފު އުފެދިފައިވާ 

ގޮތެއް  ވަކި  އެކަމާމެދު  ހުށަހެޅުމުން،  އެދި  ދިނުމަށް  ކަނޑައަޅައި  ގޮތެއް  ވަކި  އެކަމާމެދު  ހާލަތުގައި، 

 ލިިބފައިވާ، އަދި ކޯޓެއްކަމުގައި ނުހިމެނޭ ކޮންމެ މުއައްސަސާއަކަށެވެ.ކަނޑައެޅުމުގެ ާބރު ޤާނޫނުން 

ދެފަރާތު    ޤާނޫނުއަސާސީގެ .46 އެކަމަކު  ކޯޓަކަށްނުވާ،  ޓްރައިބިއުނަލްއަކީ ޝަރުޢީ  އިބާރާތުން،  ސާފު 

ގޮތް ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު ޤާނޫނުން ލިބިދެވޭ ކޮންމެ    ދެމެދު އުފެދޭ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި

އައްސަސާއެކެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިވަގުތު ޤާއިމުވެފައިވާ ދެ ޓްރައިބިއުނަލް ކަމުގައިވާ ވަޒީފާއާބެހޭ  މު

ޓްރައިބިއުނަލްއާއި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުންތަކަކީ، އެ ނިންމުންތައް ހައިކޯޓުގައި  

ލާޒިމު، ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަނދެވޭ    އިސްތިއުނާފު ނުކުރާހާ ހިނދަކު، އެ ނިންމުންތަކަށް ޢަމަލުކުރުން

ކަމުގައިވުމެވެ.   އިސްތިއުނާފުކުރެވޭއިރު،  ނިންމުންތަކެއް  ހައިކޯޓުގައި  ނިންމުންތައް  އެފަދަ  އަދި 

  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކެކޭ އެއްފަދައިން، ޓްރައިބިއުނަލްތަކަކީ މައްސަލައިގެ ޚަސްމުންކަމުގައި ނުވުމެވެ. 

ކޯ ދަށު  ބުނާނަމަ،  ނިންމުމެއްވެސް  އެހެންގޮތަކަށް  ޓްރައިބިއުނަލެއްގެ  އަދި  ނިންމުމެއްވެސް  ޓުގެ 
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އިސްތިއުނާފުކުރަން ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅާއިރު، މައްސަލައިގެ ދެ ޚަސްމުން ހިމެނެއެވެ. މައްސަލަ ނިންމި  

ޚަސްމުންނެއްނޫނެވެ. މައްސަލައިގެ  ޓްރައިބިއުނަލްއަކީ  ނުވަތަ  ކޯޓުތަކާއި   ކޯޓު  ސަބަބަކީ 

ވަކި  ޓްރައިބިއުނަލްތަ ޤާނޫނުން  ދެމެދު އުފެދޭ މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ދިނުމަށްޓަކައި  ކަކީ ދެފަރާތު 

    ބާރުތަކެއް ދީފައިވާ ފަރާތްތަކެއް ކަމުގައިވާތީއެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ނިންމުމެއް އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅާއިރު،  މިއާ ޚިލާފަށް   .47

ނޫނެވެ.   އައުކަމެއް  އައުމަކީ  ދިފާޢުކުރުމަށް  ނިންމުން  ކޮމިޝަނުގެ  އެ  ކޮމިޝަނުން    އަދިއެ 

އުޅޭ  ކުރިމަތިލައިގެން  އިންތިޚާބަކަށް  ނުވަތަ  ޕާޓީތައް  ސިޔާސީ  އޮންނަ  މަސްލަހަތު    މައްސަލައިގެ 

އައުކަމެއް   ތަދައްޚުލުވުމަކީވެސް  މައްސަލަތަކަށް  އިސްތިއުނާފީ  ފަރާތްތަކުން،  ފަދަ  ކެންޑިޑޭޓްތައް 

 ނޫނެވެ.  

ގެ ނިޔަލަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ  ވަނަ މާއްދާ   178ވަނަ މާއްދާއިން ފެށިގެން    167ޤާނޫނުއަސާސީގެ   .48

ންސް  ޝަމާއްދާގައި އިލެކް  ވަނަ  170އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާބެހޭ ކަންކަމެވެ. ޤާނޫނުއަސާސީގެ  

ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ބާރުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަކީ ދެފަރާތު  

މަޤުސަދުގައި   ހޯދައިދިނުމުގެ  ހައްލު  ޝަކުވާތަކަށް  އެ  ހުށަހަޅައި  ޝަކުވާތައް  އުފެދޭ  ދެމެދު 

އެނގެއެވެ ނޫންކަން  މުއައްސަސާއެއް  އިލެކްޝަން  . އުފައްދާފައިވާ  ކޮމިޝަނުގެ  ނަމަވެސް  ސް 

ގުޅޭ   އިންތިޚާބާ  މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި،  އަދާކުރުން  ގޮތުގައި  ރަނގަޅު  އެންމެ  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

އެ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ ބައެއް ކަންކަމާ  ،  ދަށުންވާ ނިޒާމުގެ  ޤާނޫނުތަކުގައި ތަސައްވުރުކުރެވިފައި 

ގޮތް   ކޮމިމެދު  އެ  ބާރު  ލިބިދެވި ޝަކަނޑައެޅުމުގެ  ނިންމުން ނަށް  އެފަދަ  އަދި    ތަކަކީ ފައިވެއެވެ. 

 ހިނދަކު، ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަނދެވޭ ނިންމުންތައް ކަމުގައިވެއެވެ.   ހާ އިސްތިއުނާފު ނުކުރާ

ޤާނޫނުން .49 މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި،  އަދާކުރުން  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  ކޮމިޝަނުގެ  އެ   އިލެކްޝަންސް 

އެ ކޮމިޝަން ޓްރައިބިއުނަލްއެއްކަމަށް    ، އެއީލިބިދެވޭ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ ބާރު  މިޝަނަށްކޮ
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ޤާނޫނުން ދައުލަތުގެ އެކި އިދާރާތަކަށް ލިބިދެވިފައިވާ މިފަދަ ބާރުތަކުން  ބަލަންޖެހޭ ހުއްޖަތެއްނަމަ،  

ހަމަޖެހޭ   މިއީ  އެބައޮތެވެ.  ފުރުސަތު  ބެލުމުގެ  ޓްރައިބިއުނަލެއްކަމަށް  އެއީ  އިދާރާއެއް  ކޮންމެ 

 ކަމެއްކަމުގައި އަހުރެން ނުދެކެމެވެ.  

އެއްފަދައިން   ބޭނުންކުރަން ޤިޔާސްކުރުން  ހައިކޯޓުގެ   .50 ކޮމިޝަނެކޭ  އިލެކްޝަންސް  ވެއްޖެނަމަ، 

މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިޔު އޮތޯރިޓީ )މީގެ ފަހުން "މީރާ"( އަކީވެސް ޓްރައިބިއުނަލެއްކަމަށް  

ޓެކްސް  މީރާއިން  މުއައްސަސާއަކަށްވެފައި،  މީރާއަކީ  ސަބަބަކީ  އެބައޮތެވެ.  ފުރުސަތު  ބެލުމުގެ 

ން  މަނުޖެހޭނަމަ، އެކަން ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި މީރާއަށް ހުށަހެޅުމުހިސާބުކުރި ގޮތާމެދު ހިތްހަ 

 އެކަންކަމާމެދު މީރާއިން ގޮތްކަނޑައަޅާތީއެވެ.  

ދަށުން  ނަމަވެސް .51 ޤާނޫނުތަކުގެ  ނެގުމާބެހޭ  މިފަދަ    ޓެކްސް  ނިންމާ  ގުޅިގެން  ޓެކްސްއާ  މީރާއިން 

އެޕީލް   ޓެކްސް  ހުށަހަޅަނީ  މައްސަލަ  ފަރާތްތަކުން  ނުޖެހޭ  ހިތްހަމަ  މެދު  ނިންމުންތަކާ 

 ބަޔާންކޮށްފައި  ށް ޓްރައިބިއުނަލަށެވެ. ސަބަބަކީ މި އިޖުރާއަތަކީ ޓެކްސްއާބެހޭ ޤާނޫނުތަކުގައި ސާފުކޮ 

ފަދައިން، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ނިންމުންތައް ހައިކޯޓުގައި . ހަމަ އެވާތީއެވެ ކަށްއޮތް އިޖުރާއަތަ

ކޮމިޝަނަކީ   އިލެކްޝަންސް  ބޭނުމަށްޓަކައި  ޤާނޫނުގެ  ކޯޓުތަކުގެ  އިސްތިއުނާފުކުރެވެނީ 

ނަމަވެސް ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޓްރައިބިއުނަލެއްގެ ދަރަޖަ ލިބިފައިވާ މުއައްސަސާއަކަށް ވާތީއެއް ނޫނެވެ.  

މާއްދާގެ )ހ  172 ވަނަ މާއްދާގެ    64( ގެ ދަށުންނާއި އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނުގެ  ވަނަ 

ހައިކޯޓަށް   ސީދާ  ނިންމުމެއް  ކޮމިޝަނުގެ  އިލެކްޝަންސް  އިބާރާތުން،  ސަރީހަ  ސާފު  ގެ  )ހ( 

 ހުށަހެޅިދާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއެވެ.  

އްޞަ ޤާނޫނަކުން މައްސަލަ  އެހެންކަމުން، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މިސާލަށް ބެލިނަމަވެސް، ޚާ .52

ބަލައި ގޮތް ކަނޑައެޅުމުގެ އުސޫލެއް ޤާއިމުވެ، އެ ޤާނޫނުގައި ހައިކޯޓަށް ވަކި އިޚްތިޞާޞްއެއް 

ލިބިދެވިފައިވާކަމަށް ކަނޑައަޅައިފިނަމަ، ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރުމަށް ހައިކޯޓަށް  
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ނިންމުން    ދެނެގަންނަނީ ގެ އިސްތިއުނާފީ އިޚްތިޞާޞް  މި ހާލަތުގައި، ހައިކޯޓު  ލާޒިމުވެގެންދެއެވެ. 

  ވެސްއެނޫންނުވަތަ    ،ހައިކޯޓުގެ އިސްތިއުނާފީ  ނޫނެވެ.ން  ކު ނިންމާ މުއައްސަސާގެ ތަބީއަތާއި ސިފަތަކަ

 ނީ ޤާނޫނުގައި ކަޅާއި ހުދުން ލިޔެވިފައިވާ އިބާރާތްތަކުންނެވެ. ފާޅުވާ  އްއިޚްތިޞާޞެ

ވަނަ މާއްދާގެ    64މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ    ހުށަހެޅިފައިމިވާ މައްސަލައިގައި، .53

ހުށަހެޅިދާނެކަމަށް   ހައިކޯޓަށް  ނިންމުމެއް  ކޮމިޝަނަރުގެ  އިންފޮމޭޝަން  ދަށުން  ގެ  )ހ( 

ނުވަ  ޚިލާފު  ޤާނޫނުއަސާސީއާ  އޮތްއޮތުމަކީ  އެކަން  އެގޮތަށް  ކޯޓުތަކުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  ތަ 

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި    ވެސް ފުށުއަރާކަމެއް ނޫނެވެ.ކާ ޤާނޫނުގައި ހައިކޯޓަށް މަތިކޮށްފައިވާ އިޚްތިޞާޞަ

ރައްޔިތުން   ޢާންމު  މުއައްސަސާތަކުން  އިދާރާތަކާއި  ދައުލަތުގެ  ޤާނޫނުގައި  ޙައްޤުގެ  ލިބިގަތުމުގެ 

މިބާވަތުގެ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް   މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ނިޒާމުގެ ދަށުން

އޮތީ ސީދާ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށެވެ. އަދި އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ ނިންމުންތައް ސީދާ  

ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެކަމަށް އެ ޤާނޫނުގެ ސާފު އިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމުން، ރައްޔިތުންގެ  

ޝަން  ލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ތަސްދީޤުކޮށްފައިވާ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން، އިންފޮމޭމަޖިލިހުން ފާސްކޮށް، ރައީސު

ބެލުމުގެކޮމިޝަނަރުގެ ނިން  ހައިކޯޓަށް ލިބިފައިވެއެވެ.   މުންތައް  އިޚްތިޞާޞް  އަދި    އިސްތިއުނާފީ 

ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގައި ހައިކޯޓަށް ދަށު ކޯޓުތަކާއި ޓްރައިބިއުނަލްތަކުގެ ނިންމުންތަކުގެ އިސްތިއުނާފީ  

ޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އެހެން ޤާނޫނަކުން ހައިކޯޓަށް މަތިކުރެވޭ  ބަމައްސަލަތައް ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް  

     ވެ.  ހުރަހެއް ނާޅައެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު  އެހެނިހެން އިޚްތިޞާޞް އޮތުމަށް

ހައި .54 ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އިންފޮމޭޝަން  ގަޒިއްޔާ  HC-A/149/2020  ނަންބަރުކޯޓުގެ  ވުމާއެކު،  ގައި 

ނިންމާފައިވަނީ    އެ ކޯޓުން  ނިންމުންތައް އެ ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ނުކުރެވޭނެކަމަށް  ގެކޮމިޝަނަރު 

 ޤާނޫނާ ޚިލާފަށްކަމަށް އަހުރެން ދެކެމެވެ. 
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ނަންބަރު   .55 އޮފީހުގެ  ކޮމިޝަނަރުގެ  އިންފޮމޭޝަން  މައްސަލައަކީ    CM-16/2020އެހެންކަމުން، 

ޤާނޫނުގެ ސާފު އިބާރާތުން    64  މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ  މާއްދާގެ )ހ( ގެ  ވަނަ 

މައްސަލައެއްކަމުން،   ލިބިފައިވާ  އިޚްތިޞާޞް  ބެލުމުގެ  އިސްތިއުނާފުން  މައްސަލަ  އެ  ހައިކޯޓަށް 

ސަރީހަކޮށް   HC-A/149/2020  ނަންބަރުހައިކޯޓުގެ   ޤާނޫނުގައި  ނިންމާފައިވަނީ  ގަޒިއްޔާ 

  އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީގެ ފަރާތުން ރެން ދެކެމެވެ. އަދި  ކަނޑައަޅާފައި އޮތް ގޮތާ ޚިލާފަށް ކަމުގައި އަހު

ހުށަހެޅި  CM-16/2020އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުގެ ނަންބަރު    އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް 

މައްސަލައާމެދުމައްސަލައަ އެ  ބަލައި  އަލުން  ހައިކޯޓުން  ޙުކުމެއް  ކީ  ކުރަންޖެހޭ  ފައިސަލާކުރަނިވި 

މި މައްސަލައަކީ ހައިކޯޓަށް ތަހުވީލުކުރަންޖެހޭ މައްސަލައެއް ކަމުގައި އަހުރެން    މައްސަލައެއްކަމުން،

   ދެކެމެވެ.  

 ފަނޑިޔާރު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރުގެ ރައުޔު 

 ރައުޔަށް އަހުރެން ތާއީދުކުރަމެވެ.  ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރުގެ މައްސަލައިގައި މި .56

 ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމްގެ ރައުޔު 

 . ތާއީދުކުރަމެވެ އަހުރެން ރައުޔަށް ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރުގެ މައްސަލައިގައި މި .57

 

  ޙުކުމް 

   ހުރުމާއެކު،ންފަހެ، އިސްވެ ބަޔާންވެދިޔަ ކަންކަން އެގޮތުގެ މަތިން ދެ        

މަޢުލޫމާތު  )   1/ 2014ގަޒިއްޔާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު    HC-A/149/2020  ނަންބަރުހައިކޯޓުގެ   (1)

ޤާނޫނު( ގެ   ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މާލޭ ވޯޓަރ    64ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ 

އެ    ،ލައަކީއެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަ 
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ލިބިދީފައިނެތް   ހައިކޯޓަށް  ޤާނޫނުން  އިޚްތިޞާޞް  ބެލުމުގެ  އިސްތިއުނާފުން  މައްސަލަ 

  ނަންބަރު ހައިކޯޓުގެ    ،ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށްކަމުންމައްސަލައެއްކަމަށް  

2020/HC-A/149    ެދިވެހިރާއްޖޭގ ޙުކުމް  ކޮށްފައިވާ  މި  ގަޒިއްޔާގައި  ކޯޓުގައި  ސުޕްރީމް 

  ،މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ބާޠިލުކަމަށް ކަނޑައަޅައި

ވަނަ    64މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު( ގެ  )  1/ 2014ޤާނޫނު ނަންބަރު   (2)

ށް އިބާރާތުން ހައިކޯޓަ  މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކަކީ އެ މާއްދާގެ ސަރީހަ

  ،އިސްތިއުނާފުން ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިދެވިފައިވާ މައްސަލަތަކެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި

އިންފޮމޭޝަން  ހުށަހެޅި  މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން   (3)

އިގައި ފައިސަލާކުރަނިވި ޙުކުމެއް  މައްސަލަ  CM-16/2020ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުގެ ނަންބަރު  

ވަނަ    18)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު( ގެ    22/2010ކުރުމަށްޓަކައި ޤާނޫނު ނަންބަރު  

  ،މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން މި މައްސަލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ތަހުވީލުކޮށް

 

 ޙުކުމްކޮށްފީމެވެ.  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން   

 މި ޤަޟިއްޔާ ބަލައި ޙުކުމް ކުރީ: 

   

   

 މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް  އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު

  )ރިޔާސަތު(  

 


