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   ޓު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯ 

 ދިވެހިރާއްޖެ 

 
 ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ              
 
 :ު2012ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ/HC-A/294  
 :ްއިސްތިއުނާފު ކުރި ފަރާތ 

 ގ. ކެނެރީގެ/ މާލެ * ދާއިމީ އެޑްރެސް:               މުޙައްމަދު ނަޝީދު * ނަން:   
 ގ. ކެނެރީެގ/ މާލެ* މިހާރުގެ އެޑްރެސް:          A059149* އައި.ޑީ.ކާޑު ނަންބަރު:    
 އަލްއުސްާތޛާ ޙިސާން ުޙސަިއން/ މ. ނޫހިރި * ވަކީލް:    

 ހ. ސީވީޑް  އަލްއުސްާތޛު ޙަސަން ަލޠީފް/          
 ޢަފީފު/ އަލިދޯދި، ގދ. ތިނަދޫ هللا އަޙްމަދު ޢަބްދު އަލްއުސްާތޛު          
  ޝާޢިރު/ ހ. ރެޖީނާهللا އަލްއުސްާތޛު ޢަބްދު          

 
 :ްއިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތ 

 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަްލެގ އޮފީސް * ނަން:    
 ރާބިޢުهللا . ޢަްބދުއ. ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުަޓރ އޛ* ވަކީލު:    
 
  ް3313ރަބީޢުލްއައްަވލް  93 * ނިމުނު ތާރީޚް:  3311ޛުލްޤަޢިދާ  92 : ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ތާރީޚ 

 9131ފެބްރުއަރީ  13               9139 އޮކްޓޯބަރ 31                      
 

  ު397ހުޅުމާލެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު: ނިންމުން އިސްތިއުނާފު ކުރެވުނ/HMC/2012 

 ދުވަހު އެކޯޓުން ނިންމަވާފައިވާ އިޖުރާއީ ނިންމެވުން. 9139އޮކްޓޯބަރ  12ޤަޟިއްޔާގައި، 

  ިމެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުހުޅުމާލެ ކޯޓު: ނިންމެވ 
 :ްނިންުމން  އިޖުރާއީ ޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތ 
  ި9139އޮކްޓޯބަރ  12 ތާރީޚް: އިޖުރާއީ ނިންމުން ނިންމެވ 
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 :ާދަޢުވާގެ ޚުލާޞ 

 

 12ޤަޟިއްާޔގައި،  HMC/2012/397ހުޅުމާލެ މެިޖސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަުރ  މިއީ،    

ޝަުރޢީ އަދި ާޤޫނީނ ދުވަހު ެއކޯޓުން ނިންަމވާފައިވާ އިުޖރާއީ ނިންެމވުން ނިންމަވާަފއިވަނީ  9139އޮކްޓޯބަރ 

ގ. ކެެނރީެގ އިސްތިުއާނފުކުރުމަށް އެދި  ނިންެމވުން އިޖުރާީއ ށްބުނެ، އެޞޫލުތަކާ އެްއގޮތަށް ޫނންކަމައު

 ެއކެވެ.ހެޅުމުން ބެލެވިފައިވާ ޤަޟިއްޔާިދވެހިާރއްޖޭގެ ަހއިޯކޓަށް ހުށަފަާރތުން  ޙައްމަދު ަނޝީދުގެމު

 ޕްރޮިސކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮީފހެވެ.ކީ ދުވާ ަފރާތަމިޤަޟިއްާޔގައި މަްއސަަލ ރައް  

 

 

 :ްފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައ 

 

އޮކްޓޯބަރ  12ަޤޟިއްޔާގައި،  HMC/2012/397ހުޅުމާލެ މެިޖސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ަނންބަުރ  .3

ދުވަހު އެކޯޓުްނ ނިންަމވާފައިވާ އިޖުާރީއ ނިންެމވުްނ ނިންމަވާފައިވަނީ ޝަުރޢީ އަދި ޤާނޫީނ  9139

އިސްތިުއާނފުކުރުމަށް އެދި ގ. ކެެނރީެގ  ނިންެމވުން އުޞޫލުތަކާ އެްއގޮތަށް ޫނންކަމަށްބުނެ، އެއިޖުރާީއ 

 ެވއެެވ.ހުށަހަޅާަފއިޖޭގެ ަހއިޯކޓަށް ިދވެހިާރއްފަާރތުން  މުޙައްމަދު ަނޝީދުގެ

 

އޮކްޓޯބަރ  12ަޤޟިއްޔާގައި،  HMC/2012/397ހުޅުމާލެ މެިޖސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ަނންބަުރ  .9

ހުޅުާމލެ އެ ނިންެމވުމަކީ ބެލިއިރު،  ދުވަހު އެކޯޓުްނ ނިންަމވާފައިވާ އިޖުާރީއ ނިންެމވުމަށް 9139

ބޭއްވުމަީކ އިޖުރާއީގޮތުން ކުރެވިާދެނ ކަމެއް ނޫްނކަމަށާއި، ހުުޅމާލެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތް މާލޭގައި 

ިއ، ދާފައިވާ ކޯޓެއްކަމަށާައސާސީއާއި ޚިލާފަްށ އުފައްރާއްޖޭގެ ުޖމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުދިވެހި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަކީ

 ( ކޯޓަށ9139ްސެޕްޓެމްބަރ  92) HMC-B1/2012/2313ކޯޓުގެ ަނންބަުރ މެިޖސްޓްރޭޓް ލެ ހުޅުމާ
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ހާޟިރުވުުމެގ އަމުރަކީ ޤާނުާނއި ޤަވާިޢދާ ޚިލާފަށް ނެރުްއވާފަިއާވ ހާޟިރުކުުރމުގެ އަމުރެްއކަމަށްބުނެ ގ. 

އިޢުތިާރޟާމެދު ހުުޅމާެލ  )ތިނެއް( އިުޖާރއީ 1ކެނެރީގެ ުމޙައްމަދު ަނޝީދުގެ ފަރާތުން ފާަހގަކުރި 

 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ނިންަމވާފައިވާ ިންނމެވުމެއްކަމާއި،

 

 HMC/2012/397މިނިންެމުވްނ ނިންަމވާފަިއވަނީ "ހުޅުާމލެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަުރ 

 11ޤަޟިއްާޔ ާއ ުގޅިެގްނ ަދޢުވާލިބޭ ގ. ކެނެރީެގ މުަޙއްމަދު ނަޝީދުގެ ފަރާުތްނ ހުށަަހޅާފައިވާ އިޖުރާީއ 

 ނުކުތާގެ ަމްއޗަށް ޝަރީަޢތުން ރިާއޔަްތކޮށް ބެލިހިނދު؛

 

ުހޅުމާލޭ މެޖިްސޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތް މާލޭގައި ، ހެޅި ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީހުށަ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން 

ބޭއްވުމަކީ ިއޖުރާއީ ގޮުތްނ ކުރެވިދާނެ ކަމެއް ނޫންަކމަށް ބުނެ ުހށަހެޅި ނުކުާތއެއްކަމާއި، ިމނުކުތާ އިތުަރށް 

ވަނަ  11ގެ ޤާޫނނު( ގެ )ދިވެހިރާްއޖޭގެ ކޯޓުތަކު 22/2010ސާފުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ާޤނޫނު ަނންބަރު: 

މާއްދާ ާއ ޙަވާލާދީ ދަުޢާވލިބޭ ފަރާތުްނ ވާހަަކ ދަްއކާފައި ވާިހނދު، އެމާއްާދއަކީ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަުތެގ 

މަޖްލިސް މާލޭގެ އިތުރުން އެހެން ރަށެއްގައިވެސް ހިންގިދާނެކަން ބަޔާން ކޮށްަފއިވާ ާމއްދާަކމާއި، ހުޅުާމލޭގެ 

ރާތުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަމުން "ދިެވހިރާއްޖޭގެ ޖުްމހޫރިއްޔާގެ ާޤނޫނު ައސާީސ" ެގ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ހިންގާ ޢިމާ

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އާއި، )ރ( ގައި ބަޔާން ކުރާ ފަދަ ހުޅުާވލެިވފައިވާ ޝަީރޢަތުގެ މަޖްލީެހްއ  39

ތުްނ ަތނަަވސް ބޭއްވުމުގެ ަމޤްޞަދު ފުިރހަމަ ގޮުތަގިއ ޙާޞިލްެވެގންދާނީ އެކަަމށް އެކަށީެގންވާ ާޖގައިގެ ގޮ

ތަނެއްގަިއ ޝަރީޢަތް ބޭއްިވގެން ކަާމއި، އަިދ މިޝަރީޢަތް މާލޭގަިއ ުހންަނ ޖަސްޓިްސ ބިލްޑިންގ ަގިއ 

ބޭއްވުމުގެ ަސބަބުން އެްއެވސް ފަރާތެއްގެ ޙައްޤަކަްށ އުނިކަމެއް އަތުވެދާނެ ަކމެއްކަމަށް ަޤބޫލު ނުކުރެޭވތީ 

ިއ މިޝަރީޢަތް ބޭއްވުމުަގިއ ހުރަސް ެއޅޭފަދަ ޤާޫނނީ އާއި، އަދި މިފަދައިން ަޖސްޓިސް ބިލްޑިންގ ގަ

ފެންާންނނެތްކަާމއި، މީގެ ކުރިންެވސް ދަރުބާރުގެާއއި، ެއޫނންެވސް އެކަށީގެންވާ އެފަަދ ތަންތަނުގަިއ  ނައްެޞއް

ޝަރީޢަތް ިހންގުމަީކ ެއކިކޯޓުތަކުން ޢަމަލުކުރަމުން އައިްސފައިވާ ގޮތްަކމާއި، ެއހެްނކަމުން ުހުޅމާެލ 
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ސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މިޤަޟިއްޔާގެ އަޑުެއހުން މާލޭގެ ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ ގައި ބޭްއވުމަީކ މެޖި

ޖާގައިގެ ޮގތުން ަތނަަވްސ، ހުުޅވާލެިވފައިވާ ޝަީރޢަތުގެ މަޖްލީހެއް ބޭއްވުަމށްޓަކައި ކޮށްފައިވާ ކަމަކަށް 

ވުމަކީ އިުޖރާއީގޮުތްނ ެއއްެވސް ުހރަހެއް ވީހިނދު، ިމ މައްސަަލ މާލޭގެ ަޖްސޓިސް ބިލްިޑންގ ަގއި ޭބއް

ނަޑއަަޅއި؛   އޮތްކަމެއްކަމަށް ފެންނާން ނެތްކަމުަގއި ކަ

                           

ދެވަނަ ނުކުތާއެއްގެ ގޮތުގައި، ދަޢުާވ ލިބޭ ފަރާތުން ހުށަަހޅާފައިާވ ުނކުތާއަކީ، ުހޅުމާލެ 

އާއި، ޤާނޫނާ ޚިާލފަށް އުފައްާދފައިާވ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީ""ދިވެހިރާއްޖޭގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަކީ 

"ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓެއްކަމަށް ބުނެ ހުަށހަާޅފައިވާ ނުުކތާކަމާއި، ިމ ނުކުތާ ިއތުރަށް ސާުފކޮށްދެމުން 

ޤާނޫނު ، ވަނަ ާމއްާދ އާއި  312ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( އާއި،  333ގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީ" 

ާޤނޫނު ، ވަނަ ާމްއދާ އާއި  93ގެ  )ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( 10/2008ންބަރު: ނަ

ވަނަ މާއްާދއާިއ،  13ވަނަ މާްއދާއާއި،  11ގެ  "ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު "ދިވެހިރާއްޖޭގެ  22/2010ނަންބަރު 

ގައި އިދާރީ ދާއިާރތަްއ  9 ގެ ޖަދުވަލު ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީ""ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަނަ މާއްދާއާއި،  21

ނަޑއެޅިފައިވާ ގޮތަާށއި،  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ  07/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު: ކަ

)މާނަ  04/2011ޤާނޫނު ނަންބަރު ވަނަ ާމއްދާގެ )ށ( ާއއި،  311ގެ  އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު(

މާއްދާގެ )ބ( އާއި، ރަީއސުލް ޖުމްޫހރިއްޔާގެ ޤަާރރު  ވަނަ 33ގެ ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނު( ކުރުމުގެ ހަމަތައް 

ނަޑއެޅުން( ޤަރާާރއި، ޙަވާލާދީ ވާަހަކ  15/2010ނަންބަރު:  )ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ މީހުްނ ދިރިއުޅޭ ރަށްަތއް ކަ

ދައްކާފައި ވީހިނދު، ުހުޅމާލޭ މެޖިްސޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ޞައްޙަ ަކމާމެދު ހުޅުާމލޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ގޮްތ 

ނޑައެޅުމަީކ ދުސްތޫރީ ަހމަތަކާއި ޚިލާފުކަމެއްކަމާއި، މިކޯޓަކީ ޞައްޙަނޫން ކޯޓެއްކަމަށް ޝަރުޢީ އެއްވެސް ކަ

ނަޑައޅުއްވާފައި ނުވާ ކަމާއި، މިޤަޟިއްާޔ މިކޯޓްގައި ހިންގިާދެނކަމަށް  ކޯޓަކުން އަދި މިހާތަަނށް ކަ

މ( ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމް 9139 އޯަގސްޓް 92) HC-A/2012/240ދިވެިހރާއްޭޖެގ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ނަޑނާާޅާހ  އެނގެން ޮއްނނަކަމާއި، އެހެންކަމުން ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން މިކޯޓަކީ ޞައްޙަ ނޫން ކޯޓެއްކަމަށް ކަ
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ހިނދަކު މިކޯޓްގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިެމޭނ މައްސަލަތަްއ ބެލުމުގެ ބާރު މިކޯޓަށް ލިބިގެންވާ ކަުމަގިއ 

ބަލަންޖެހޭކަމާއި، މިހެން މިކަން އޮތުމުްނ މި ކޯޓަކީ ޣައިރު ޤާޫނީނ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ަހމަތަކުން 

 ކޯޓެއްކަމަށް ފާހަގަކޮށް ުހށަހެޅި ިމނުކުތާއަށް ފަިއޞަލާކުރަިނިވ ޤަޟާއީ ނިންމުެމއް މިކޯޓުން ިނންމެން

ނަޑއަޅައި؛  ނެތްކަމަށް ކަ

 

ކުތާއަކީ މިކޯޓުގެ ނަްނބަރު: ތިންވަނަ ނުކުތާއެއްގެ ގޮުތގައި ދަޢުާވިލބޭ ފަރާތުން ހުށަަހޅާފައިާވ ނު

HMC-B1/2012/2313 (92  ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރަކީ ޤާނޫނާއި، ާޤވާޢިާދިއ 9139ސެޕްޓެމްބަރ )

ޚިލާފަށް ނެރެފައިވާ ޙާިޟރުކުރުމުގެ ައމުރެއްކަމަށާއި، އެގޮތުން "ކޯޓަށް މީހުން ހާޟިރުކުރުުމގައި ޢަމަލުކުާރެނ 

ގެ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު( 22/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު ދާާއިއ، ވަނަ މާއް  31ގޮތުެގ ޤާވާޢިދު"ގެ 

ވަނަ މާއްދާއަށް ިރޢާޔަތްކޮށް އިސްވެ އިާޝރާތް ކުރެވުުނ އަމުރު ނެރެންޖެހޭނީ މާލޭގައި ުހްނަނ  29

ކޯޓުން  ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކަމަށްބުނެ ދަޢުވާލިޭބފަރާތުން ާވަހކަދައްކާފައި ވީހިނދު، ުހޅުމާލޭ މެޖިސްޓްރޭޓް

ޝަރީޢަތުގެ މަޖްލީހަށް ޙާޟިރުވުމަށް ނެރޭ އަމުރަީކ އެއަމުރު ިލބެންވާ މީހަުކ ކޮންމެ ރަށެއްަގއި ހުިރަނމަވެްސ 

މައްސަލަ ުހށަހެޅިފައިވާ މި ކޯޓުން ނެެރވިދާނެ އަމުރެއްކަން ދިވެިހރާއްޭޖެގ ހައިކޯޓާއި، ދިވެހިާރއްޭޖގެ  

ބެލުމުން އެންގެން ޮއންނަ ޞައްޙަ ގޮެތއްކަމާއި، ެއޮގުތްނ  ސްޕްރީމް ޯކޓުން ޢަމަލުކުރަމުންދަ ުއޞޫލަށް

މ( އަމުރުންެވސް އެަކްނ 9139މާރޗް  31) HC-B1/2012/219ދިވެިހރާއްޭޖެގ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު: 

އެނގެން ޮއންނަ ކަމާއި، އެހެންކަމުން ިމމައްސަލާގަިއ ދަޢުވާ ލިބޭ ގ. ެކނެރީގޭ މުޙައްމަދު ަނޝީދު މާލޭަގިއ 

ހުއްޓާ ހުޅުާމލެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން މުޙައްމަދު ނަޝީދުއަްށ ރައްދުކުރި ޯކޓަށް ހާޟިުރވުމުގެ އަމުރަކީ 

ބާރުެވރިކަން އޮްތ އަދި އިްޖރާއީ އުޞޫުލތަކާ އެއްގޮަތށް ނެރެފަިއާވ އަމުރެއްކަުމަގިއ އެއަމުރުގެ ާޤނޫީނ 

ނިޑޔާުރން ދެކޭ  ިހނދު،  މިމައްސަލަ ަބލަ ފަ
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ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ހުަށހަޅާފައިވާ ިއޖުރާއީ ނުކުާތތަކަކީ މިމައްސަލަ ިހންުގަމްށ މިމައްސަލާގަިއ 

ެނއް ހުިރ ނުކުތާތަކެްއކަމުގައި ބެލޭނެ ާޤނޫނީ ހަމައެއް ނެތްކަމަްށ ހުރަސްއެޅޭފަަދ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ަބރުދަ

ނިޑޔާރުންގެ ިޢއްތިފާޤުން ަކނަޑއަޅައިފީމެެވ" ިމހެްނެނވެ.   މިމައްސަލަ ަބލާ ފަ

 

އޮކްޓޯބަރ  12ަޤޟިއްޔާގައި،  HMC/2012/397ހުޅުމާލެ މެިޖސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ަނންބަުރ  .1

 ދި ާޤނޫީނ އުޞޫުލތަކާ އެއްގޮތް ަޝރުޢީ އަ ދުވަހު އެކޯޓުން ނިންަމވާފަިއާވ އިޖުރާީއ ިނންމެވުން 9139

ފާަހގަކޮށް އެކަްނކަާމ  ނުކުތާއެއް( ފަހެއް) 11 ގ. ކެނެރީގެ މުޙައްމަުދ ނަޝީދުގެ ފަރާތުންނޫންކަމަށްުބެނ، 

 ބެހޭގޮުތން ިދވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ަޝރީޢަތުގެ މަިޖލީހުަގއި ާވހަަކ ދައްކާފައިެވއެވެ.

 

އިޖުރާއީ މައްސަލަަތްއ ހުރިކަމުގައިވީނަމަވެސް އެކަމުގެ ަސބަބުން )ހ( ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ: 

އުޟޫޢީގޮތުްނ މަްއސަލަ ކުރިައށް މައްސަލަ ިހންގުމަްށ ާޤނޫީނ އަދި ޝަރުޢީ ހުރަހެއް ނެްތަނމަ މަ

ނަޑއަޅުއްވާފަިއވާކަަމށްބުނެ ހުށަެހޅި ނުކުާތއެެވ.  ގެްނދެޭވނެކަަމށް ކަ

 

)ދިވެހިރާްއޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ާޤޫނނު( ަގިއ  22/2010ޤާނޫނު ނަންަބރު  )ށ( ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ:

ބޫލުކުރާ ހަމަތަކާ ޚިާލފަށް، ރަށެްއެގ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަާކ، މިިނވަްނ ދިމިޤްރާީޠ މުޖުތަމަޢުތަކުން ޤަ

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަެއއް އެކޯޓު ހުްނަނ ރަށްނޫން ެއހެން ރަެށއްަގއި ބެލިދާނެަކމަށް 

ނަޑއަުޅއްާވފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.  ކަ

 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  39ުނައސާސީގެ ދިވެިހރާއްޭޖެގ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫ )ނ( ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ:

ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ޤާޢިމުކޮށްފައިވާ ހުޅުާމލެ މެޖިސްޓްރޭޓް  9އާއި، ދިެވހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާޫނުނެގ 

ނޑައަޅާަފއިވާ ުދސްޫތރީ އުސޫލުަތކާ  331ކޯޓުގެ ސަްއޙަކަމާމެދު، ޤާނުނުައސާސީގެ  ވަނަ މާއްދާިއްނ ކަ
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ނަޑއަުޅްއވާފަިއވާކަމުަގިއ  ޚިލާފަށް ފައިސަލާ ކުރަނިވި ޤަާޟއީ ނިންމުެމއް ެއކޯޓުން ނިންމެން ނެތްކަމަށް ކަ

 ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.

 

ޤާނޫަނކުން ޤާއިމުުކރެވިފައިވާ ކޯޓެއްގައި ަޝރީޢަތް ކުރެވުމަކީ )ރ( ހަތަރުވަނަ ނުކުތާއަކީ: 

ިނގުަޅއިެގްނފައިވަނީ ާޤނޫނުައސާސީގަިއ ބަޔާންކޮށްަފއިާވ އަސާީސ ޙަްއޤެއްކަމުަގއިާވއިރު، ައާސސީ ޙައްެޤްއ 

ގޮތުެގ މަީތްނކަން ސާބިުތކޮށްދިނުމަކީ ދައުލަތުގެ ިޒންމާެއއްކަމަށް ާޤނޫުނއަާސސީަގއި ބަާޔންކޮށްފައިާވިއރު، 

، ހުޅުމާލޭ މެިޖސްޓްރޭޓް ކޯޓަކީ ޤާޫނީނ ގޮތުން ަސއްޙަ ކޯޓެއްކަން ަދއުލަތުްނ ސާބިތުކޮށްދީފައި ނުވަީނސް 

ަޝުރީޢ ޯކަޓުކްނ ެއޯކަޓީކ ަސްއަޙޫންނ ޯކެޓްއަކުމަގިއ ަކނަޑާނާޅާހ ިހނަދުކ، ެއޯކަޓްށ ަމްއަސަލ 

 .ެބުލުމެގ ާބުރ ިލިބެގްނާވަކަމްށ ަކނަޑައުޅްއާވަފިއާވަކަމްށ ުބެނ ުހަށެހިޅ ުނުކާތެއވެ 

 

 31ޢިުދެގ ކޯޓަށް މީހުން ހާޟިރުުކރުމުގަިއ ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާ)ބ( ފަސްވަނަ ނުކުތާއަކީ: 

ވަަނ މާއްާދާއ ޚިލާފަށް މުޙައްމަދު ަނޝީދަށް ކޯޓަށް ހާޟިުރުވމުގެ އަުމރު ފޮނުވާފައިވާިއރު، އެ އަުމރަީކ 

ޤާނޫނީ ބާރުވެރިކަްނއޮތް، އަދި ިއޖުރާއީ ުއސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ފޮނުްއވާފަިއާވ އަމުރެއްަކމުގަިއ 

ނަޑއަުޅއްާވފައިވާ ަކނޑައެުޅއްވުމަކީ، ހަޤީޤަާތ ޚިލާފަ ށް އަދި ިޤޔާސްކުރުުމެގ ހަމަތަކާ ޚިލާފަްށ ކަ

 ނިންަމވާފަިއާވ ނިންެމވުމެްއކަމަށް ބުނެ ުހށަހެޅި ނުކުާތއެވެ.

 

ގުިޅގެން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުަގއި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި، ހުށަހެޅިަފިއާވ  މިމައްސަލައާ  .3

 12ޤަޟިއްާޔގައި،  HMC/2012/397ހުޅުާމލެ މެޖިސްްޓރޭޓް ކޯޓުެގ ަނންބަރު ލިޔުންތަކަާށއި، އަދި 

އަދި ޤާނޫނީ ހަަމތަކާިއ ަޝރުޢީ  ދުވަހު އެކޯޓުން ނިންަމވާފަިއާވ އިޖުރާއީ ިނންމެވުން 9139އޮކްޓޯބަރ 

ހުށަަހާޅފައިވާ ސަަބބުތަކުގެ މައްޗަށް  ގ. ކެނެރީގެ މުޙައްމަދު ަނޝީދުގެ ފަރާތުންނުވާަކމަށްބުނެ އެއްގޮތް
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މިމައްސަލަ ބެިލ ދިެވހިރާްއޖޭގެ ަހއިޯކުޓެގ  ،ވިސްނަިއ ބެލިއިރު ޝަރުޢީ އަިދ ާޤނޫީނ ނަޒަރަކުން

ނިޑޔާުރްނނަށް ައްނނަިނވި ކަންަތއްަތއް ފާހަގަކުެރވިފަިއވެއެވެ.  ފަ

 

އިޖްާރީއ ހުޅުމާލެ ެމޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ  ،އިސްތިުއނާފުކުރެވިފައިމިވާ)ހ( ފުރަތަމަ ކަމަކީ: 

 ހުޅުާމލެ، ެމނިފަިއވަނީ ތިން ކަމެއްކަާމއި، ފުރަތަމަ ކަމަކީނިންމެވުމުަގއި ހިެއކޯޓުގެ  ނިންެމވުމަށް ބަލާއިރު، 

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ަޝރީޢަތް މާލޭަގއި ބޭއްވުމަީކ އިޖުރާއީ ގޮތުން ކުެރވިދާނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށް ުބެނ 

ޅުާމލެ މެޖިސްޓްރޭްޓ ހުށަހެޅި ނުކުތާގެ މައްޗަްށ ބައްލަަވއި ނިންމެވި ނިންމެުވންކަމާިއ، ދެވަނަ ަކމަކީ، ހު

ާއއި، ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް އުފައްދާފައިވާ ޯކޓެއްކަމަށް ބުެނ އަާސސީގެ ޖުްމހޫރިއްޔާގެ ާޤނޫނު ކޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭ

ހުށަހެޅި ނުކުތާގެ މައްޗަްށ ނިންމެވި ނިންެމުވންކަާމއި، ތިންަވަނ ކަމަކީ ހުޅުމާލެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ 

( ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމުގެ އަުމރަކީ ާޤނޫާނިއ، 9139ޕްޓެމްބަރ ސެ 92) HMC-B1/2012/2313ނަންބަރު: 

ޤާވާޢިދާިއ ޚިލާފަށް ނެރުްއވާފައިވާ ޙާިޟރުކުރުމުގެ ައމުރެއްކަމަށް ބުނެ ހުަށހެިޅ ނުކުތާއާ ުގޅޭގޮތުން ިންނމެިވ 

 ނިންެމުވންކަާމއި،

 

ނެީރޭގ ހުޅުމާލެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިޖްރާީއ ނިންެމވުްނ އިސްތިުއާނފުކުރުމަށް ގ. ކެ

ވާ ވާހަކަަތކުެގ ދުގެ ފަރާތުން ހުަށހަާޅފައިވާ ނުކުާތތަކަށާއި، އެނުކުތާތަކާުގިޅގެން ދެކެވިފައިދު ަނޝީމުޙައްމަ

ެވސް ބަޔާންކުރެވިިދޔަ ިއޖްރާީއ ފަިއވަނީހަޅާދުގެ ފަރާތުން ހުށަ ދު ަނޝީރު، މުޙައްމަމައްޗަށް ބަލާއި

ނޑައަޅުްއވާފައިވާ  ގެ މައްޗަށް ބިާނކޮށްފައިވާ މައިަގނޑު ތިން ނުކުާތަކްނ ކުކަންތަތިްނ ނިންމެވުމުގަިއ ކަ

 އެނެގން ޮއްނނަކަމެވެ. 

 

ޖިނާއީ ކުެށއްެގ ދަޢުވާ ީމެހއްގެ ަމއްޗަްށ އުފުލުމުަގިއ، ޤާނޫނަުކން ކަމަކީ:  ދެވަނަ ( ށ)

ންމުކޮްށ ޤާއިމްކޮށްފައިވާ މިިނަވްނ އަދި މުސްތަޤިއްލު ކޯޓެއްަގއި އެކަށީގެންވާ މުއްަދތެއްގެ ތެޭރަގއި އާ



 HC-A/294/2012 ޟިއްޔާ ނިމުުނ ގޮުތެގ ޚުލާސާ ޤަ

 
 2236133: ފެކްސް ، 2235233: ފޯން ، ދިވެހިރާއްޖެ /މާލެ ، އާބުރުޒުހިނގުން ، ހައިކޯޓް ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 www.highcourt.gov.mv: ވެބްސައިޓް    info@highcourt.gov.mv:އީމެއިލް

9 

ފުން ޝަީރޢަތްކުރެވުމުެގ ޙައްޤު ކޮންމެ މީަހކަށްމެ ްނ ބާއްވާ އަޑުެއހުމެްއަގއި އިންޞާ ހުޅުވާލަިއގެ 

ގެ )ހ( ަގިއ މާއްދާ  ވަނަ  39ލިބިގެްނވާކަަމށް ދިެވހިރާއްޖޭގެ ޖުްމހޫރިްއޔާެގ ޤާނޫނުައސާސީގެ 

ިހންަގްނވާީނ ޢަދުލުެވރިކަމާއެުކ، ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ ހިްނާގ ޝަރީޢަތްތައް ބަޔާންކުރުމަްށފަހު، 

އެނގޭކަާމއި، އަިދ ަކމަށް އެމާއްދާގެ )ށ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަްނ ވަކިފަރާތަކަށްނުޖެހި، ހާަމކަމާއެކުގައި

 9131/99ނަންަބރު  ކޯޓުތަކުގައި ޝަރީޢަތްތަްއ ހިްނގަންވާނީ ޢާންމުޮކށް ހުޅުވާލަިއގެންކަމަށް ާޤނޫނު

ަވނަމާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއާވކަން ެއނޭގއިރު،  13ގެ ޤާޫނނު( ގެ )ދިވެހިާރއްޖޭެގ ކޯޓުތަކު

ދިވެިހރާއްޭޖަގއި ޤާއިމްުކރެވިފައިވާ ކޯޓެއްގައި ޝަރީޢަތް ހިންގުމުަގިއ ކަށަވަރުކޮށްދޭންޖެހޭ ކަންކަން 

ވަކިތަނެްއގައި ިހްނގުްނ އެމާއްދާތަުކަގއި ބަޔާން ުކރެވިފަިއވާކަމާއި، އެމާއްާދަތކަށް ބެލުމުން ކޯޓެއްގެ ަޝރީޢަތް 

މާރާތުގައި ނުވަތަ އިސްވެިދަޔ މައްސަލަެއްއ އެކޯޓުގެ ޢި ކޯޓަކަށް ހުށަހެޅޭ ެއނގޭކަމާއި،  ކޮށްފަިއނުވާކަންލާޒިމް

ނޑައަޅާަފއިވާ  ާދ ތަން ނުަވތަ ކޯޓެއް ހިނގަމުންކުރުމަށްޓަކައި، އެކަންަތްއތައް ކަށަވަރު މާއްދާތަކުަގިއ ކަ

ގިާދނެކަމާއި، އެކަމަްށ ޝަރީޢަތް ހިން  މާރާތެއްަގއިވެސް ނުވަަތ އެހެން ޢި ތަނެއް މާރާތް ފިޔަވައި އެހެންޢި

 ުނވަތަ މަނާކުާރ ޤާޫނނީ ސަަބބެއް އޮތްކަމަށް ނުފެްނނަކަާމއި، ހުރަސްއަޅާ 

 

ވަނަ މާއްދާއަްށ  11 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާޫނނު( ގެ 9131/99ަންނބަރު  ޤާނޫނު

 ތަނަކީ މާލެ ަހއިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތްތަކުގެ އަޑުެއހުންަތްއ ޢާންމުގޮތެްއގައި ިހނގާ ެއމާއްދާއަކީ ބަލާއިރު، 

ދުގަިއ ަކނޑައަޅާ އުޞޫލަުކން، މިނަްށ ބަލައި، ަހިއކޯޓުގެ ގަވާއި ކަމުގަިއވީނަމަވެސް، ަމްއސަލަތަކުގެ ގިނަ މަދު

އިޚްތިާޔރު ހައިކޯަޓްށ  ތުގެ އަުޑއެހުން ބޭއްުވމުގެށްރަށުގައިވެސް ަހއިކޯޓުގެ ޝަރީޢަރާއްޖޭގެ ެއހެން ރަ

އެކޯޓު  އެހެން ކޯޓެއްގެ ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުމެއްހައިކޯޓު ފިޔަވައި އެމާއްާދައކީ ލިބިދީފައިވާ މާއްދާއެއްކަާމއި، 

ންތަެނއްަގއި ބޭއްވުން މަނާކުރުަމށް އެާޤނޫުނަގއި ހިެމނިފަިއާވ އެހެ  ހުރި ރަށް ނޫން ެއހެން ަރށެއްަގއި ުނަވތަ

މައްސަަލ އެއްަކމުގައި ބެލެވޭނެ އެއްވެްސ ހަމައެއްނެްތކަމާއި، އަކީ އެފަދަ މާއްދާއި، އެމާްއދާމާއްދާއެްއޫންނކަމާ

ތަ ެއެހންތަނެްއގައި، ޢަދުލުއިްނޞާފު ހުށަެހޅިފައިާވ ކޯޓުގެ ޢިމާރާތް ހުރި ަރށް ނޫން ެއހެން ރަެށއްަގިއ ނުވަ
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ނިޑޔާުރގެއިން ަކނޑަައޅާގޮތެްއގެމަތި ޤާއިމް ްނ އެމައްސަަލެއއްގެ އަޑުެއހުންތައް ބޭްއުވމަށް ކުރުމުެގ ބޭނުމުަގއި ފަ

 މިމާއްދާއިން ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދީފައިވާަކމާއި،

 

ކޯޓެއް ޤާިއމްވެ ިހނގަމުންދާ ަތްނނޫން އެެހްނ ތަނެއްގަިއ ޝަރީޢަތް ބޭއްވުމަްށ 

ޚަޞްމުންާނއި މައްސަަލ  ،އިޖްތަމަޢުގެ ހަމަޖެހުމާިއ ސަލާމަތާނިންމެވުމުގަިއ، މައްސަަލއިގެ ބާވަާތިއ މު

ޢަދުލު  ،ކޮްށދިނުމަށާއި ޞްމުންަންށ ލިބިެގންާވ ޙައްޤުަތްއ ކަށަވަރުޚަ ބަލާފަރާތްތަކުގެ ަރއްކާތެިރކަމަށާއި،

ަކްނ ކަށަވަރުކޮށްދީ، ހާމަކަމާއެކު އަދި ުހޅުވާެލިވގެން ބާއްވާ ޝަީރޢަތުގެ މަޖިލީހެްއ ސާފު ޤާއިމްކުރެވޭއިން 

ޝަރީޢަތް ހިްނގުމުަގިއ ކުރުންަފދަ ކަންކަމުެގ މައްޗަށް ބެލެވިދާނެކަާމއި، ބޭއްވުމުގެ މަޤްޞަދު ޙާޞިލް

 ،އެކަންކަމުެގ މައްޗަްށ ބެލުމަކީ ޢަދުލުެވރިކަމާއި ހާަމކަމާއެކު ޝަރީޢަތްކުރުމަށް، އިސްވެ ބަޔާންކުރެވިދިޔަ 

ގެ ޤާނޫނު( ެގ )ދިވެހިރާްއޖޭގެ ކޯޓުތަކު 9131/99ނަންަބރު  ވަަނ މާއްދާއާއި ޤާނޫނު 39ޤާނޫނުައސާސީގެ 

ޤާނޫނުައސާީސއާިއ  ،ވަނަާމއްދާަގއި ަކނަޑެއޅިފައިާވ ގޮތުގެ މަތިން ޝަީރޢަތް ހިްނާގ ފަރާތާ 13

 ބަޔާންކުރެވިިދޔަ ޤާޫނނުން މަތިކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމާއި،

 

އިސްތިުއނާފްކުރެވިފައިމިވާ، ހުޅުާމލެ ެމޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިޖްާރއީ ނިންމެވުަމށް ބަލާއިރު، 

ޢަތް މާލޭގެ ޖަސްިޓސް ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީ HMC/2012/397ހުޅުމާލެ މެިޖސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ަނންބަުރ 

މާރާތުގެ ޖާަގއިެގ ންދާ ޢިކޯޓު ހިނގަމު  ޓްބިލްޑިްނގުަގިއ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސާފަިއވަނީ، ހުޅުާމލެ މެޖިސްޓްރޭ

ހުޅުމާޭލަގއި  ،މާރާތުގައި މިފަަދ މައްސަލަެއއް އެކޯޓުެގ ޢި ންމު މަޞްލަހަތާ ުގޅިފައިވާދަތިކަމުން، ޢާ

ބާްއާވ  ހުުޅވާލެވިގެންހާމަކަާމއެކު، ފައިވާ ވަނަ މާއްދާގަިއ ބަޔާންކޮށް 39ގެ ބޭއްވުުމން، ޤާނޫނުައސާސީ 

ްޤޞަދު ފުރިހަމައަށް ހާިޞލުުނވެދާނެތީ އެކަމަށް އެކަށީގެްނވާ، ޖާގަިއެގ ޢަތުގެ މަޖިލީހެއް ބޭއްވުމުގެ މަޝަރީ

 ގޮތުން ަތަނަވސް ތަެނއްަގިއ ޝަރީޢަތް ބޭއްވުުމގެ މަްޤޞަދުގައިކަާމއި، 

 



 HC-A/294/2012 ޟިއްޔާ ނިމުުނ ގޮުތެގ ޚުލާސާ ޤަ

 
 2236133: ފެކްސް ، 2235233: ފޯން ، ދިވެހިރާއްޖެ /މާލެ ، އާބުރުޒުހިނގުން ، ހައިކޯޓް ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 www.highcourt.gov.mv: ވެބްސައިޓް    info@highcourt.gov.mv:އީމެއިލް

11 

ަގއި ުހްނަނ ަބާޔްނުކެރިވިދަޔ ަމްއަސަލ ާމލ  ، ހުޅުމާލެ މެިޖސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހުށަހެިޅފައިވާ

އްޤަކަށް ުއިނކަމެއް ޙަ ގަިއ ހިމެނޭ ެއއްެވސް ޚަޞްމެއްގެ މައްސަލާ  ބޭއްވުުމން،ަގއި ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގު

ޢަތުގެ ައޑުެއހުންތައް ޭބއްުވމަށް އިގެ ަޝރީެއހެންނަމަވެްސ އެމަްއސަލަ ވާކަްނ އެނެގްނެނތްކަމާއި، ލިބިފައި

ަމއްސަލަ އަުޑއަހަން  ކާއިމައްސަލާގަިއ ހިމެޭނ ަފރާތްތަ ްއ ބޭއްވުމަކީހަމަޖެހިފަިއާވ ތަނުގަިއ އަޑުެއހުންތަ 

ރައްާކތެރިކަމާއި، ޝަރީޢަތް ހިންގުުމގައި ކަށަވަރުކުރަންެޖހޭ، ހާމަކަމާއި، ކުގެ ަސލާމަތާ ވަންނަ ފަާރތްތަ

ްނ ހުޅުވާެލވިެގްނ ޝަރީޢަތް ހިްނގުންަފދަ، ޤާނޫނުައސާސީާއއި ޤާނޫނުތަކުްނ ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ކަންކަ 

 ެއނެގްނއޮންނަަކމެވެ.  ކަމެއްކަންރައްކާތެރިކޮްށ ނެެގހެއްޓޭ 

 

ކޯޓަށް ހުށަހެޅިަފއިވާ މައްސަަލއަކާ ުގޅިެގްނ ހާޒިރުކުަރްނޖެހޭ މީުހްނ )ނ( ތިންވަނަ ކަމަކީ: 

 ވަނަ  19)ދިވެހިރާްއޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާޫނނު( ގެ  9131/99ަނންބަުރ  ހާޒިރުކުރުުމެގ ބާރު ޤާނޫނު

 މާއްދާއިން ކޯޓުތަކަށް ދީފައިވާަކން ެއނގޭކަމާއި، 

 

ތް ހުއްޓައި، އެމީާހެގ ެހްނ ރަށެއްަގއި ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާމައްސަލަ ުހށަހެޅޭ ރަށް ނޫން އެ

ދޭނީ އެީމހަުކ ދިނުމަށް އެ ދިނުމުގެ ައމުރު ރައްދުޮކށްށްރުކޮމައްޗަށް ދަޢުވާެއއް ހުަށހެިޅއްޖެނަމަ، އެީމހަކު ޙާޟި

ރި ރަށެްއެގ ދުކުރާނީ އެީމހަކު ެއވަގުތަުކ ހުމިފަދަ ހާލަތުަގއި ެއމީހަކަށް ރައް  ގައިކަަމށާއި،ހުރި ރަެށއްެގ ކޯޓު

ފައިވާ އަމުރެއް ކަުމގައި ކޯޓަށް މީހުން ޙާިޟރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުެގ ަޤވާޢިުދެގ ކޯޓުން ތައްާޔރުކޮށް

ލިބޭ ފަރާތް ޙާޟިރުކުރުމުގަިއ  ވަނަ ާމއްދާަގއި ބަާޔންކޮށްފައިަވީނ، އެފަދަ ާހލަތްތަކުގައި ދަޢުވާ 31

ވިދާނެ ގޮތްތަކެްއ ބަޔާންކޮށްިދނުމަށްކަމާއި، އެގޮތަށް، އެމާއްާދގައި ބަޔާންކޮށްފައިވުމަކީ، އެމީހާގެ ޢަމަލުކުރެ

އެމީހާއަށް ފޮނުވެން އޮްތނަމަ އެކަްނ މަނާކުާރ ގެ އަމުރު ށް މަްއސަލަ ހުށަެހޅިފައިވާ ކޯޓު މައްޗަ

ޟިރުކުރަންޖެހޭ ަފރާެތްއ ޙާ ފައިވާ މައްސަލައަާކ ގުޅިެގން ކަމެއްޫނންކަމާއި، އެކޯޓަކަށް ހުށަހެޅި

ރުކުރުމަށް ެއކޯޓެއްގެ އަމުރު ފޮުނވުމަކީ ކަށް ލިބިފައިާވއިރު، ެއމީހަކު ޙާޟި ޙާޟިރުކުރުމުގެ ބާރު އެޯކޓަ
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ނުކުރެޭވނެކަެމއްކަމަށް ބެލެވޭނެ ހަމަެއްއ އޮެވގެން ނުާވނެކަމާއި، އަދި ެއޮގތަށް ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުުރ 

 ނޫންަކން ެއނގޭކަމާއި،ވެސް ެގްއލޭކަމެއް ފޮނުވުމަކީ ެއއަމުރުގެ ަޞއްޙަކަން

 

ޖިއޮގްރަފީ ގޮތުން ވަކި ރަށެއްެގ ޮގުތގައި އޮތް ރަށެއްކަމަށްވީނަމަެވސް، ހުޅުމާެލއަކީ 

އިދާީރ ގޮތުން ެއަރށަކީ މާލޭގެ ބައެއްކަމުގަިއ ހުޅުމާެލއަކީ ދިވެިހރާއްޭޖެގ ވެރިރަށް މާލޭގެ ބައެއްަކމާއި، 

ަނންބަުރ  ާޤނޫނު  އާއި، 9ިދވެހިާރއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްާޔެގ ޤާނޫނުައސާސީގެ ޖަދުވަްލ ކަން ރަށެއް ހިމެނިފައިވާ

ވަނަ ާމއްާދެގ  3ުލްނ ހިްނގުމުގެ ޤާޫނނު( ގެ ދާރީ ދާިއާރތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫ)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އި 9131/1

 ށް ބެލުމުން ެއނޭގކަމާއި،އަ)ށ( 

 

ދާއިރާތަްއ ލާމަރުކަޒީ އުޞޫުލްނ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާީރ  9131/1ަންނބަރު  ޤާނޫނު

އިާދރީ ާދއިރާެއއްގެ ަފޅުރަށަކީ ުނަވތަ އެެހންެވްސ  ،ަގއި ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 311ހިްނގުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ރަށަކާ ގުިޅގެން ނުވަތަ ރަށަކާ ނުުގިޅ ނަމަވެސް އަލަށް ހިއްާކ ބިމަކީ ނުވަތަ ސަރުކާރުން މީހުން 

ނަޑއަާޅ ަވކި ޚާއްޞަ ދިވެިހރާއްޭޖެގ މީހުްނ ދިރިއުޅޭ ވަކި ަރށެއްެގ ގޮުތަގިއ  ސަރަޙައްދަކީ އާބާދުކުރަން ކަ

ނަޑއަަޅއި   ުޖމްހޫރިއްޔާއަްށ ލިބިގެްނާވކަމުގައި ަކނަޑެއޅިފައިާވއިރު،އިޢުލާންުކރުމުގެ ބާުރ ރައީސުލް ކަ

އް ތަ މީހުން ދިރިއުޅޭ ަރށްދިވެިހރާއްޖޭަގއި ޖުްމޫހރިއްާޔއަށް ލިބިގެންވާ ބާރުގެ ދަުށން، ރައީސުލް

ނަޑއަުޅއްަވއި ރަީއސުލް  އޮކްޓޯބަރު  33ޖުމްހޫރިއްާޔ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ަނޝީދު ސޮިއކުރައްަވއި ކަ

މިމައްސަާލގައި މުޙައްަމދު ނަޝީުދެގ  31/9131ނަންބަުރ  ތާރީޚުގައި ެނރުްއވާފައިވާ ޤަާރރު 9131

ނޑައެޅިަފއިވާަކްނ މާލޭގެ އިާދރީގޮތުން ފަރާތުން ުހށަހެޅިފައިވާިއރު، ހުޅުާމލެއަކީ  ބައެްއކަމަށް ކަ

 އެޤަރާުރްނެވސް އެނގެން އޮްނނަކަމާއި،
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ުހޅުމާލެއަކީ ިދވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިރަށް މާލޭގެ ބައެއްކަުމން، ހުޅުމާެލ ިއދާރީގޮތުން ވުމާއެކު، 

ަގިއ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ަމއްސަލަެއއްގަިއ އެކޯޓުން ެނރުއްވާ ޙާޟިރުވުމުގެ އަުމރެއް މާލޭ

 ނެަކމާއި، މީހަކަށް ފޮނުުވންކަމުގަިއ ނުބެލެވޭ ހުރިމީހަކަށް ފޮނުވުމަކީ، ެއއަމުރު އެެހްނ ރަށެއްަގއި ުހރި

 

 އިްސވެ ހުޅުމާލެއާއި މާެލއަކީ ދެރަށެއްކަުމގައި ބެލިނަމަވެސް، ، އަދި ބަހުސްުކރުމުގެ ޭބނުމުގައި 

ެތްއ ލައެްއގައި ޙާޟިރުކުރަްނޖެހޭ ފަރާއެކޯޓަކަށް ހުށަހެޅިަފއިވާ ަމއްސަ  ،ބަޔާންކުރެވިިދޔަ ފަދައިން

ނަމަ ަރްއދުކޮށް އެމީަހުކ އަމުރު ޙާޟިރުާވންޖެޭހ ފަރާތަށް ރައްދުކުރެވެން އޮތް ޙާޟިރުކުރުމަށް އެކޯޓެއްގެ 

 ކަާމއި، ކަން ެއނގޭރުމަކީ، އެކޯޓަކަށް ލިބިގެންވާ ބާރެއްޙާޟިރުކު

 

ރޭޓް ކޯޓަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ހުށަެހޅިފައިާވ ހުޅުމާލެ މެޖިސްޓް އެހެންކަމުން،

ުހޅުމާލެ މެިޖސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ައންަގަވއި، ވުމަށް ސަލައަާކގުޅިގެން މުަޙއްމަދު ަނޝީދު ޙާިޟރުމައް

ޓަށް ހާޟިރުވުުމެގ ( ކ9139ޯސެްޕޓެމްބަރ  92) HMC-B1/2012/2313ަނންބަރު  ނެރުްއވާފަިއވާ 

ާނއި ޤަާވޢިދާ ޚިލާފަށް ނެރުްއވާފައިވާ އަމުެރްއކަމަށް ބަލާނެ ތަނެއްނެްތކަން އެނެގްނ ކީ ޤާނޫއަމުރަ

         އޮްނނަކަމެެވ.

 

ހުޅުމާލޭ މެިޖސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ޤާޫނީނ ހައިސިްއޔަާތމެދު ހުޅުމާލޭ )ރ( ހަތަރުވަނަ ކަމަކީ: 

ުނކުތާއާ ގުޭޅގޮތުން އެކޯޓުްނ ނިންަމވާފަިއާވ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ފަރާުތްނ ހުށަހެޅި 

ނިންެމވުމަށް ބަލާއިރު، އެޯކޓަކީ ޣައިރު ޤާނޫނީ ކޯޓެްއކަމަށް ފާހަގަޮކށް ހުށަހެޅި ެއނުކުތާއަށް ަފއިޞަލާކުރަިނިވ 

ނޑަެއުޅއްވުމުގެނެތްކަމަްށ ން ވެ ޤަޟާއީ ިންނމުމެއް އެކޯޓުން ިނންމެ ނޑަެއޅުއްވި ކަ މަްއޗަށް ބަލާއިުރ،  ކަ

ނަޑެއޅުމަކީއެކޯ  ހުޅުާމލެ ކުރެވިާދނެކަމެއް ނޫންކަމަށް ޤަބޫލުކުރެޭވއިރު، ޓެއްގެ ޞައްޙަކަން އެކޯޓަކުން ކަ

ބެލުމުގެ އަސްލީ އިޚްތިޞާްޞ ޮއީތ  މަްއސަލަ ުއފެދުނުމެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ާޤނޫީނ ަހއިިސއްޔަތާމެދު 
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ނޑައަުޅއްވާަފއި   SC-S/31/2012 ސުްޕރީމްކޯޓުގެ ނަންބަރުވާކަން ސުޕްރީމްކޯޓަްށ ކަމަށް އެކޯޓުން ކަ

 ކުެރުވނު ނުކުތާތަކުގެ ތެރެއިން އެްއވަނަ ނުކުތާިއން އެނގޭކަާމއި،ޤަޟިއްާޔގެ ާފހަގަ

 

ފު ޤާއިމްކުރުމުެގ އެންމެަހިއ ބާރުތަކެއް ލިބިގެްނަވީނ ދިވެިހރާއްޭޖަގއި ޢަދުލު އިންޞާ

ނަޑއަ ޅާފައިވާ ދަށު ކޯޓުތަކަށްކަން ދިވެހިާރްއޖޭެގ ސުޕްރީމްކޯޓަާށއި، ހައިކޯޓަށާއި އަދި ޤާނޫނަކުން ކަ

ދުލު ޢަ ،ާމއްދާެގ )ހ( އަށް ބެލުމުން ެއނގެން އޮންނަ ކަމާއި ވަނަ 333ޖުމްހޫރިއްާޔެގ ޤާނޫނުައސާސީގެ 

 މާއްދާެގ )ށ( ވަނަ 333އިްނސާފު ާޤިއމްކުރުމުގެ ެއންމެ ިއސް ަފރާތަކީ ސުޕްީރމްކޯޓުކަން ާޤނޫުނއަާސސީެގ 

އްދާގެ )ހ( ިއްނ ވަނަ މާ 3ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު( ގެ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ 9131/99ބަރު އާ ޤާނޫނު ނަން

ާމއްދާގެ )ރ( ގައި، މަތީ މަރުޙަލާގެ ޯކޓުތަކުން ިންނމާ  ވަނަ 331އެނގޭކަމާއި، އަދި ާޤޫނުނއަސާސީގެ 

ފައި އޮްތިއރު، ނިންުމންތަކަްށ އެއަށްވުެރ ދަށު މަުރޙަލާގެ ކޯޓުަތކުން ތަބާވާންވާނެ ކަމުގަިއ ބަޔާންޮކށް

ފަުހން،  މުޙައްމަދު ަނޝީދުގެ ފަރާތުން ިއސްިތއުނާފުކުރުމަްށ ހުށަެހޅިފައިވާ މިމައްަސަލ މިކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު

   ހުޅުމާލޭ ެމޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ޤާނޫނީ ަހއިސިއްޔަތާެމުދ ދިވެިހރާްއޖޭގެ ސުްޕީރމްކޯޓުގެ ަނންބަރު 

2012/SC-S/31 ުނަޑއަޅ  9131/99އެކޯޓަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ، އްވައި ޤަޟިއްޔާގަިއ ގޮތެއް ކަ

ނޑަެއޅިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ާޤއިްމވެފައިވާ ަޞއްޙަ ކޯޓެއްކަމުަގއި   )ދިވެހިާރއްޖޭެގ ކޯޓުތަކުގެ ޤާޫނނު( ގަިއ ކަ

 ޙުކުމްކުރައްވާަފއިވާަކމާއި،ދިވެހިާރއްޭޖގެ ސުްޕރީމްކޯޓުން ގައި  9139ޑިސެމްބަރު  1

  

 SC-S/31/2012ިދވެހިރާއްޖޭގެ ުސޕްރީމްކޯޓުގެ ނަންބަުރ  ނަޝީދުގެ ފަރާތުންމުޙައްމަުދ          

 9131ފެބްރުއަރީ  1 ޤަޟިއްޔާގަިއ ނިންަމވާފައިވާ ިނންމެވުަމކީ ޕަރ އިްނކިއުރިއަމް ިނންމެވުެމއްކަމަށް ބުނެ

 ލިއިރު،ހުށަަހޅާފައިވާ ހުށަހެޅުަމށް ބެ ގައި ދިވެިހާރއްޖޭގެ ަހއިޯކޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިުހގައި
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ނޑަައާޅިއުރ  (per incuriam)ޕަރ އިންިކއުރިއަމް           އަކީ މައްސަލަެއއްަގއި ގޮތެްއ ކަ

ނުކޮްށ  އެމައްސަަލއާ ގުޭޅ ާޤޫނނަކަށް ނުވަތަ ެއމައްސަލަާއ ގުޅޭ ކުރިން ނިންމާފައިވާ ިނންމުމަކަށް ިރޢާޔަތް

ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ކުިރްނ  އެނގޭކަާމއި، އެފަދަ ނިންމުންތަކަކީ ޤާޫނނަކަށް ނުވަތަ  ނިންމާ ިނންމުންކަން

ެއއްގޮަތށް ނިންމާފައިވާ  ނިންމިަފއިވާ ނިންމުމަކަށް ރިޢާޔަތްނުކޮްށ ނިންމުމުގެ ސަބަބުން، ެއނިންމުމަކީ ާޤނޫނާ

ކަްނ ލާޒިުމނުވާ ނިންމުން ންނިންމުެމއްކަަމށް ބެލެވެްނ ނެތުމުން، ދަށު ކޯޓުތަކުން އެިނންމުމަށް ތަބާވު

 އެނގޭކަމާއި،

 

ައިދ ، ދިވެިހރާއްޭޖަގއިެވސް ޕަރ އިންކިުއރިައމް ނިންމުންަތއް ކޯޓުތަކުްނ ނިންަމވާފަިއވާކަމަށާއި        

ޕަރ ިއންކިުއރިއަމްެގ ުއޞޫލަކީ ދިެވިހރާއްޖޭެގ ކޯޓުތަކުންެވސް ަޢމަލުކުރަމުން ގެްނދާ އުޫޞލެއްކަމަށާއި، ޭއެގ 

ޤަޟިއްާޔެގ  SC-C/03/2008ކޯޓުގެ ނަންބަރު ތުގަިއ ދިވެހިާރްއޖޭގެ ސުޕްީރމްމިސާލުތަކެްއެގ ގޮ

       ކޯޓުގެ ަނންބަރު ތާއާިއ ދިވެިހރާއްޭޖެގ ސުޕްރީމް ވަނަ ނުކު 9ފާހަގަކުރެްއވުނު ނުކުާތތަކުގެ 

2012/SC-A/21  ޤަޟިއްޔާާއއި އެަމއްސަލައިގެ ފަހުން ިދވެހިރާއްޖޭގެ ހަިއކޯޓުން ިންނމާފައިވާ އެޯކޓުެގ

 ޤަޟިްއޔާ މުޙައްމަދު ނަޝީުދގެ ފަރާތުން ފާަހަގކޮށްފައިވާއިރު، HC-A/105/2012ނަންބަރު 

 

ުވުނ ޤަޟިްއޔާެގ ފާހަގަކުރެ  SC-C/03/2008ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީްމ ކޯޓުގެ ަނންބަރު       

އެކޯޓުން ިއޝާރާްތކުރައްވާފަިއވަނީ ިއސްލާްމދީުނގައި ަޙްއދު ޤާއިމްކުެރޭވ  ،ވަަނ ނުކުތާގައި  9ތާތަކުގެ ނުކު

 ކުން ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް ބަލާ މައްސަލަތަުކގައި ކޯޓުތަނަމަވެސް، ޖިނާީއ ބާވަތުގެ ކުަށކަށްކަން ެއނގޭކަމާއި، 

ދަށުން އެކަށީގެންވާ މިންވަެރއްގެ ޝައްކެްއ ވަަނ މާއްދާގެ )އ( ގެ  13މިންަގނޑަކީ ޤާނޫނުައސާސީގެ 

ނެތުންކަމަށް މުޙައްމަުދ ނަޝީުދެގ ފަރާތުްނ ބުނިނަަމެވސް، އެބާވަތުގެ ެއެހްނ މައްސަލަަތކުގައި، 

އެޤަޟިްއޔާަގއި ބަާޔންކުރެވިފައިވާ ަފދަ ކުށެއް ކޯޓަކުން ާސބިތުކޮށްފައިވަނީ އެކަީށެގންާވ މިްނަވރެއްެގ 
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ދެވިފަިއުނާވކަމާއި، އަދި މިނޫން ޖިނާީއ ބަޔާންޮކށްއްމަދު ނަޝީދުގެ ފަރާތުން ޝައްކެއްެނިތކަމަށް މުޙަ

ވަަނ މާއްދާގެ )އ( ަގއި ބުނާ ިމންަގނޑަށް ކޯޓުތަކުން  13އެެހނިހެން ުކށްތަކުގައި ާޤނޫުނއަާސސީެގ 

ުވުނ ރެ ޤަޟިއްާޔެގ ފާހަގަކު SC-C/03/2008ޢަމަލުކުރުމަކީ، ދިވެިހރާއްޖޭގެ ުސޕްރީްމ ކޯޓުގެ ަނންބަރު 

ވަނަ ުނކުތާގައި ފާަހގަކުރަްއވާފައިވާ ކަންތައްަތކަށް ރިޢާޔަތްނުކުރަްއވައި އެއާ ޚިލާފަްށ  9ނުކުތާތަކުގެ 

 ނިންމަވާ ނިްނމެވުންތަެކއް ނޫންަކން ެއނގޭކަމާއި،

     

މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ފަރާުތްނ ޕަރ އިންކިއުރިއަމްގެ ިމސާލެއްކަމަްށ ބުނެ ފާަހަގކުރި ސުޕްީރމް       

ޤަޟިއްާޔާއއި އެމަްއަސލައިގެ ފަހުން ދިެވހިރާއްޖޭގެ ަހއިޯކޓުން  SC-A/21/2012ކޯޓުގެ ަންނބަރު 

 ރު،ޤަޟިއްާޔއަްށ ނަޒަރުކުިރއި  HC-A/105/2012ނިންމާަފއިވާ އެކޯޓުގެ ަންނބަރު 

 

ޤަޟިއްޔާގެ މަްއސަލަައކީ ދިވެހިާރްއޖޭގެ ަހއިކޯޓުްނ  SC-A/21/2012ސުްޕރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު      

ޤަޟިއްާޔެގ މައްސަލަ ބަލަމުން ދިޔަިއރު، ދިވެހިާރްއޖޭގެ ހައިކޯޓުން  HC-A/105/2012އެކޯޓުގެ ަންނބަރު 

ާމސްކުރި މަްއސަލަކަން އެނގޭކަާމއި، އޭެގ ނެރުނު ވަގުީތ އަމުރެްއ ިދވެހިާރއްޖޭެގ ސުޕްރީމް ކޯުޓގައި އިލްތި

ަޤޟިއްޔާ ިންނމިއިރު، ުސްޕރީމް  HC-A/105/2012ފަހުން ިދެވިހރާއްޖޭެގ ަހިއކޯޓުން އެކޯޓުގެ ނަންބަުރ 

 ކޮރަޕްަޝން -އެންޓި) 13/2008ޤާނޫނު ނަންބަރު ޤަޟިއްާޔަގއި  SC-A/21/2012ކޯޓުގެ ނަްނބަރު 

ހުިރ މާއްދާތައް ާމނަކުރެްއވިގޮާތ ފުށުއަރާ ގޮަތށް ދިވެހިާރްއޖޭގެ ހައިކޯުޓން ގެ ަޙާވލާދެވިފައި (ގެ ޤާނޫނުކޮމިޝަނު

އެމާއްދާަތްއ މާނަކޮށްފައިުނވާކަމާއި، ދިވެހިާރްއޖޭގެ ސުްޕރީމް ކޯޓުން ނިންެމިވ އެމައްަސލައިގެ 

 HC-A/105/2012ފާހަގަކުރަްއާވފައިވާ ވަިކ ނުކުތާއަކާ ފުށުއަރާޮގތަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަހއިކޯޓުގެ 

ޤަޟިއްޔާގަިއ ނިންމާފަިއާވނަމަ، ނިންާމފައި އެވަނީ، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޤަޟިްއޔާަގއި ޙަވާލާނުދެްއވައި ނުވަަތ 
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ނަޑެއޅިފައިާވ މާއްދާތަކަކާ ދިވެހިރާއްޭޖެގ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނު-އެންޓި  ވާރިޢާޔަތްނުކުަރއް ގެ ޤާޫނނުގެ ކަ

 އެޮގުތގެމަތިންކަާމއި، ،ހައިކޯޓުގެ ަޤޟިއްާޔގައި ހަވާލާދީ

  

ޑައަޅުްއވާފަިއަވީނ ޤަޟިއްާޔަގއި އެކޯޓުން ގޮތެއް ަކނ SC-S/31/2012ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު       

ކަމާއި، އަދި ބުނެުވނު ކޯޓުގެ ސަްއޙަކަމާބެހޭ މައުޟޫޢުއަށްކަން އެނގެން އޮންނަމެޖިސްޓްރޭޓް  ސީދާ ހުޅުާމލެ 

ކަމާބެހޭ  ރިޢާޔަތް ކުރެއްވުމަށްަފހު ހުށަހެޅިަފއި އޮތް ަމއްސަލަައށް ގަިއ ކަމާގުޅޭ ޤާޫނނުތަކަށް މައްސަލާ 

ނިޑޔާުރްނެގ އަޣުލަބިއްޔަތުން ހުޅުމާެލ މާނަކުަރއްވައި، ، ޤާނޫނުތަްއ ަތޠުބީޤުކުރަްއަވއި ސުޕްީރމް ކޯޓުގެ ފަ

 ނަކަާމއި،ކަން ެއނގެްނއޮންަކނޑައަުޅއްވާަފއިވާ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަކީ ޤާނޫީނގޮތުން ޞައްޙަ ކޯޓެއްކަން

މައްސަލަަތކުގައި  ޤާނޫނުައސާސީއާއި ާޤޫނުނ މާނަކުރުުމގައި އަިދ ޝަރީޢަތުން ބަލާ އެޫނންވެސް 

މާއްދާގެ )ނ(  ވަނަ 331ކޯޓުްނ ނިންމާ ިންނމުމަކީ އެންމެ ފަހުގެ ނިްނމުންކަމަށް ޤާނޫުނއަާސސީެގ ސުޕްރީމް

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގަިއ  3ނު( ގެ )ދިވެިހރާއްޭޖެގ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫ  9131/99އާއި ާޤނޫުނ ނަންބަރު 

ނިންިމދާނެ  ތަޢާރުޟުވާގޮަތށް މިކޯޓުން އެނިންެމުވމާ ކޯޓުގެމްބަޔާންކޮށްފަިއ އޮތުމުން، ދިވެިހރާއްޭޖެގ ސުޕްރީ

 ތަނެްއއޮތްކަމަށް ނުފެންނަަކމެވެ.

 

މިމައްސަަލ ، ބަޔާންކުރެވިިދޔަ ސަބަބުތައް އެފަދަިއްނ ހުރުމުން)ބ( ފަސްވަނަ ކަމަކީ: 

ނޑިޔާރުން ދެެކީނ ހުޅުމާލެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ަނންބަރު   HMC/2012/397މިކޯޓުގައި ެބލި ފަ

ދުވަހު އެކޯޓުްނ ނިންމަވާަފއިވާ އިޖުރާއީ ނިންެމވުން ިނންމަވާަފއިަވީނ  9139އޮކްޓޯބަރ  12ޤަޟިއްާޔގައި، 

 ެންއ ނެތްކަމަށެެވ.ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުޫޞލުތަކާ އެއްޮގަތށް ނޫންކަމަްށ ބަލާނެތަ
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 :ްޙުކުމ 

 

އެފަަދއިން ުހރުމުން، ދެންފަހެ، ިއސްވެފާަހގަކުެރވުުނ ނުކުތާަތކުގައި ބަާޔްނކުރެވުުނ ކަްނކަން 

ދުވަުހ  9139އޮކްޓޯބަރ  12ޤަޟިއްޔާގައި،  HMC/2012/397ހުޅުމާލެ މެިޖސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ަނންބަރު 

އެކޯޓުން ިންނމަވާފައިާވ ިއޖުރާއީ ނިންެމވުމަކީ ޝަުރޢީ އަދި ާޤނޫނީ އުޞޫލުަތކާ ޚިލާފަށް ނިންަމވާފަިއާވ 

ނިޑޔާުރންެގ  އިއްތިފާުޤްނ ނިންމެވުމެއްަކމަށް ބަލާެނތަނެއް ނެްތކަމަށް މިމައްސަލަ މިކޯޓުގައި ބެލި ފަ

ނަޑއަަޅއި ޙުކުމް   .ކޮށްފީމެވެކަ

 

 

 :މިޤަޟިއްޔާ ބަލައި ޙުކުމްކުރީ          

 

 

 ޙުސައިން ޒަކަރިއްޔާ       އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު       ޢަބްދުއްރައޫފު އިބްރާހީމް             ޝުޢައިބު

ނިޑޔާރު( ނިޑޔާރު(               )ފަ ނޑިާޔރު(                )ފަ  )ފަ


