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 ހައިކޯޓު  ގެ ދިވެހިރާއްޖޭ 
 ދިވެހިރާއްޖެ 

 ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތް 

 :ު2022  ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ/HC-A/26 
 :ްސަން ޓްރެވެލްސް އެންޑް ޓުއަރޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް   އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތ 
  ުހިލްޓަން އިންޓަރނޭޝަނަލް މެނޭޖް )މޯލްޑިވްސް( ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް   ރައްދުވި ފަރާތް:އިސްތިއުނާފ 
 :ްކޯޓު އަމުރު މައްސަލައިގެ ބާވަތ 

 

 

 

 

 މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލިސް:
 މުޙައްމަދު ފައިޞަލް ފަނޑިޔާރު
 މުޙައްމަދު ނިޔާޒް  ފަނޑިޔާރު
 ޙުސައިން ޝަހީދު ފަނޑިޔާރު
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 ހައިކޯޓުގައި ޤަޟިއްޔާ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ތާރީޚް:
 3112 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 35

 3233ޖަނަވަރީ  30
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 :އިސްތިއުނާފުކުރެވުނު މައްސަލަ 

  :ު144ނަންބަރ-B5-CR4/CA/2021/6107 
  :ްސިވިލް ކޯޓު ނިންމި ތަނ 
 :ްކޯޓު އަމުރު  ބާވަތ 
 :ްހުށަހެޅުނު ތާރީޚ -  :ް3233 ޑިސެންބަރު 33 ނިމުނު ތާރީޚ 
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  ުރައުޔު: މުޙައްމަދު ފައިޞަލްގެ ފަނޑިޔާރ  

 :ފު މައްސަލައިގެ ތަޢާރަ 

 އަމުރު އެކޯޓުން ނެރެފައިވަނީ ކޯޓު  B5-CR4/CA/2021/6107-144 ނަންބަރުމިއީ ސިވިލް ކޯޓުގެ  .3

 ގ1ެސަން ޓްރެވެލްސް އެންޑް ޓުއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށްކަމަށްބުނެ، ޤާނޫނީ އަދި  ޝަރުޢީ

ގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު  އަމުރުފަރާތުން އެ ކަމަށް ބުނެފައި(  "ސަން")މީގެ ފަހުން 

  ބަލާފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެކެވެ.

ލްޑިވްސް( ޕްރައިވެޓް ނޭޝަނަލް މެނޭޖް )މޯރހިލްޓަން އިންޓަކީ ރައްދުވާ ފަރާތަ އިސްތިއުނާފުޤަޟިއްޔާގައި މި  .3

 އެވެ.ކަމަށް ބުނެފައި(  "ހިލްޓަން")މީގެ ފަހުން  2ލިމިޓެޑް 

 ހުށަހެޅި މައްސަލަ ސިވިލް ކޯޓަށް 

އިންޓަރނޭޝަނަލް ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމާރސް )އައި.ސީ.ސީ( އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޓް އޮފް އާބިޓްރޭޝަނުގެ  .2

އަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ބުނެވިދިޔަ ނިންމުމާ ގުޅިގެން ސަންގެ ފަރާތުން ހިލްޓަން  TO/19482ނަންބަރު 

ފީޛުކޮށްދިނުމަށް އެދި ދައްކާފައިނުވާތީ، އެ މައްސަލައިގެ ނިންމުން ތަން މައްސަލައިގެ ނިންމުމާއި އެއްގޮތަށް 

 .3ފަރާތުން ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅިއެވެ ހިލްޓަންގެ 

 ސިވިލް ކޯޓުން ނިންމިގޮތް 

 އަމުރުގައި ބުނެފައިވަނީ؛  B5-CR4/CA/2021/6107-144 ނަންބަރުސިވިލް ކޯޓުގެ  .1

                                                           
 C-16/90ރަޖިސްްޓރީ ނަންަބރު  1
 C-365/2008ރަޖިސްްޓރީ ނަންަބރު  2
 ކޯޓު އަމުރު  CR4/CA/2021/6107-B5-144ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަްނބަރު  3
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ކޮމާރސް )އައި.ސީ.ސީ(  ކު، އިންޓަރނޭޝަނަލް ޗެމްބަރ އޮފްކަންކަން އެގޮތުގެ މަތިން ހުރުމާއެ... އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ]

މައްސަލައިގެ ނިންމުމާ ގުޅިގެން ސަން ޓްރެވެލްސް  TO/19482ގެ ނަންބަރު ރނޭޝަނަލް ކޯޓު އޮފް އާބިޓްރޭޝަނު އިންޓަ

( ގެ ފަރާތުން ހިލްޓަން އިންޓަރނޭޝަނަލް މެނޭޖް C-16/90އެންޑް ޓުއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް )ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު 

ވަނަ ދުވަހުގެ  3233ޑިސެންބަރު  33( އަށް C-365/2008)މޯލްޑިވްސް( ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް )ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު 

ރު )އޮނަތިރީސް މިލިއަން ހަލައްކަ ނުވަހާސް ދުއިސައްތަ ފަންސާސް އަށްޑޮލަ USD 29,609,258.96ނިޔަލަށް ދައްކަންޖެހޭ 

)އެއްމިލިއަން ސަތާރަހާސް ނުވަސަތޭކަ ނުވަދިހަ ހަތަރު އެމެރިކާ  U$D 1,017,994.88ނުވަދިހަ ހަސެންޓް(ގެ ތެރެއިން 

ހަތްލައްކަ ތިރީސް އަށްހާސް ތިންސަތޭކަ ދިހަ ރުފިޔާ ހަތަރުލާރި( ސިވިލް ރ )738,310.04ޑޮލަރު އަށްޑިހަ އަށްސެންޓް( އާއި 

ކީ ދައްކަންޖެހޭ އެންމެހާ ފައިސާ، އަރަމުންދާ ޖޫރިމަނާއާއި އިތުރު ޚަރަދުތަކާއެކު، ދަޢުވާކުރާ ކޯޓަށް ޖަމާކުރެވިފައިވާތީ، ބާ 

)އެކެއް( މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  23)މޯލްޑިވްސް( ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ލިބިދިނުމަށްޓަކައި ހިލްޓަން އިންޓަރނޭޝަނަލް މެނޭޖް 

ށް ދަޢުވާލިބޭ ސަން ޓްރެވެލްސް އެންޑް ޓުއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަށް މި ފައިސާ ސިވިލް ކޯޓަށް ދައްކައި ޚަލާސްކުރުމަ

 ."4އަންގައި، އަމުރުކޮށްފީމެވެ 

 .މިފަދައިންނެވެ

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ކުރި އިސްތިއުނާފު 

މަތަކާ ހަޝަރުޢީ ޤާނޫނީ އަމުރު ނެރެފައިވަނި  B5-CR4/CA/2021/6107-144 ނަންބަރުސިވިލް ކޯޓުގެ  .5

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ތަކާ ބެހޭ ގޮތުންއެނުކުތާހުށަހަޅާ  ނުކުތާ އަންނަނިވި  ފަރާތުންޚިލާފަށްކަމަށްބުނެ ސަންގެ 

 އެގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާތަކަކީ؛ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ.

 HC-A/121,122,123,124/2021ވޭ އަމުރު ނެރުމުގައި ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު އިސްތިއުނާފުކުރެ -5.3

 ޤަޟިއްޔާގައި ނިންމާފައިވާ ނިންމުމުގެ ތަފާތުވި ރައުޔު ތަޠުބީޤުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާ،

 ދިއަ، ނަ މާއްދާވަ 32ވަނަ މާއްދާއާއި،  60އިސްތިއުނާފުކުރެވޭ އަމުރުގައި އާބިޓްރޭޝަނުގެ ޤާނޫނު  -5.3

 މާއްދާ ގޯސްކޮށް ތަޠުބީގުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާ، 31
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އިސްތިއުނާފުކުރެވޭ އަމުރުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ސަނ ޓްރެވެލެސް އެންޑް ޓުއަރްޒ  -5.2

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ ހިލްޓަން އިންޓަރނޭޝަނަލް މެނޭޖް )މޯލްޑިވްސް( ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

[2021] SC 77 ،ާޤަޟިއްޔާ ގޯސްކޮށް ތަޠުބީޤުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތ 

 HC-A/121,122,123,124/2021ވޭ އަމުރު ނެރުމުގައި ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު އިސްތިއުނާފުކުރެ -5.1

 ގޯސްކޮށް މާނަކޮށްފައިވުން، ޤަޟިއްޔާ

ދައްކަން އަންގާފައިވަނީ ގައި ޖޫރިމަނާއާއި ޚަރަދުތަކާއެކު ފައިސާ ވޭ އަމުރު އިސްތިއުނާފުކުރެ -5.5

ބަލައިގަތުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ އެވޯޑުތަކުގައި ކަންޑައަޅާފައިވާ ކަންކަމާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި 

 ނުކުތާ،

ފައިސާ ދެއްކުމަށް މުއްދަތެއް ކަނޑައެޅުމުގެ ކުރިން ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު ދީފައި ނުވުމާއި،  -5.6

އާބިޓްރޭޝަން އެވޯޑްގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ކަމެއް ނިންމުމުގެ ކުރިން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތާއި ދައުވާކުރާ 

ނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަރާތުން އެކަމުގައި ދެކޭގޮތެއް ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތު ދީފައިނުވަ 

2021/HC-A/284 .ެޤަޟިއްޔާގެ އަޣްލަބިއްޔަތު ރައުޔާއި ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވ 

 ޝަރީޢަތަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން 

 މައްސަލައިގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތް 

ބީޗް އެންޑް ސްޕާ ރިޒޯޓް" )ފަހުން ނ. މެދުފުށީގައި ސަން ޓްރެވެލްސް އިން ތަރައްޤީކޮށްފައިވާ "އިރުފުށި  .6

 33"ދަ ސަން ސިޔާމް އިރުފުށި މޯލްޑިވްސް"( ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓު މެނޭޖުކުރުމަށްޓަކައި ހިލްޓަން އާއެކު 

 ގައި ހޮޓެލް މެނޭޖްމަންޓް އެގްރީމަންޓް ގައި ސޮއިކުރިއެވެ. 3223ފެބުރުވަރީ 



  HC-A/26/2022 ޝަރީޢަތް ނިުމނުގޮތް 
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ޓް އެގްރީމަންޓާ ޚިލާފުވަމުން ދިޔުމާ ގުޅިގެން ރިޒޯޓު ހިންގުމުގައި ހިލްޓަން އިން ތަކުރާރުކޮށް މެނޭޖްމަން .3

މޭ  36ގައި ސަން އިން މެނޭޖްމަންޓް އެގްރީމަންޓް ބާޠިލްކުރިއެވެ. އޭގެ ފަހުން،  3232އެޕްރީލް  22

ސް )އައި.ސީ.ސީ(ގެ ރގައި ހިލްޓަންގެ ފަރާތުން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމާ 3232

 އާބިޓްރޭޝަނަށް އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅިއެވެ.އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޓް އޮފް 

އައި.ސީ.ސީގެ އާބީޓްރޭޝަން މަރުޙަލާއަށްފަހު، އާބިޓްރަލް ޓްރައިބިއުނަލުން އެ މައްސަލައިގައި ގޮތެއް  .0

ގައި ނެރުނު ޕާޝަލް އެވޯޑާއި،  3235މޭ  33ކަނޑައަޅައި ދެ އާބިޓްރަލް އެވޯޑެއް ދީފައިވެއެވެ. އެއީ 

 ރުނު ފައިނަލް އެވޯޑް އެވެ.ގައި ނެ 3235އޮގަސްޓް  33

)އާބިޓްރޭޝަނުގެ ޤާނޫނު(ގެ ދަށުން އެވޯޑުތައް ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި  10/2013ޤާނޫނު ނަންބަރު  .3

ހިލްޓަންގެ ފަރާތުން އެކި ފަހަރުމަތިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅިއެވެ. ނަމަވެސް ކޯޓުތަކުގައި 

ކެއްވެސް ކުރިއަށްދާތީ، އެވޯޑުތައް ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަރުހަލާ އޮތީ މި މައުޟޫޢުގައި އެހެން މައްސަލަތަ

ވަނަ އަހަރު އޮގަސްޓު  3232މަޑުޖެހިފައެވެ. ހިލްޓަނުން އެންމެ ފަހުން އެވޯޑުތައް ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި 

އިން  Cv-C/2020/1652މަހުގައި ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިއެވެ. އެ މައްސަލަ އެކޯޓުގެ ނަންބަރު 

 ސްޓްރީ ކުރިއެވެ.ރަޖި

އެ މައްސަލަ ރަޖިސްޓްރީވުމަށްފަހު، އަޑު އެހުމެއް ބޭއްވުމުގެ ކުރިން ތަންފީޒީ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ސަންގެ  .32

ހުރިހާ ބޭންކުތަކަކަށް ވަކިވަކިން ފޮނުވި އަމުރުތަކުގައި، އްޖޭގެ ބޭންކު އެކައުންޓުތައް ފްރީޒްކުރިއެވެ. ދިވެހިރާ

)އަށާވީސް މިލިއަން  28,305,806/31$އެއްވެސް އެކައުންޓެއްގައި  ސަންގެ ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ

ތިންލައްކަ ފަސްހާސް އަށްސަތޭކަ ހަޔެއް ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު އެއްތިރީސް ސެންޓް( ނުވަތަ އެއަދަދަށް އެހެން 

 ގައުމެއްގެ ފައިސާ ހުރިނަމަ، އެ މިންވަރަށް އެ ފައިސާތައް ހިފެހެއްޓުމަށް އަމުރުކޮށްފައިވެއެވެ. މިއީ 

"ރަހުނެއް ނުހިމެނޭ ސާބިތު ދަރަނީގެ މުޢާމަލާތްތަކުގައި އަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ ގަވާއިދު" ގެ ދަށުން 

 އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅެއްކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.



  HC-A/26/2022 ޝަރީޢަތް ނިުމނުގޮތް 

 

 

 2236133ފެކްސް: ، 2235233ފޯން: ، ދިވެހިރާއްޖެ، މާލެ، ހިނގުން އާބުރުޒު ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް
 www.highcourt.gov.mvވެބްސައިޓް:     info@highcourt.gov.mvއީމެއިލް:

7 

އެ  ބުނެވިދިޔަ އަމުރުތައް ސަން އިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރިއެވެ. ހައިކޯޓުން .33

މައްސަލަތައް ބެއްލެވި ފަނޑިޔާރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ނިންމާފައިވަނީ ސަންގެ އެކައުންޓުތައް ފްރީޒްކުރުމަށް 

ނެރުނު އަމުރުތައް ބާޠިލު ނުކުރުމަށެވެ. ނަމަވެސް ހަމަ އެހެން އަޣުލަބިއްޔަތަކުން އެ މައްސަލައިގެ ތެރޭގައި 

އް ތަންފީޒުކުރުމުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ އެ އެވޯޑުތައް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބިދޭސީ އާބިޓްރަލް އެވޯޑުތަ

ބަލައިގަތުމުގެ ނުވަތަ ރެކޮގްނިޝަންގެ މަރުހަލާ ކުރިއަށް ގެންދަންވާނެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ. އޭގެ 

 ފަހުން ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާ ތެރެއިން ސަންގެ މައްޗަށް އެކޯޓުގެ ނަންބަރު 

144-B5-CR4/CA/2021/6107 ަމުރު ނެރުނެވެ. އެ އަމުރުން އެވޯޑުތައް ސަން އިން ދައްކަން ކޯޓު އ

މަސްދުވަހެއް މުހުލަތެއް ދީފައިވާކަމަށް ސަން އިން ބުނެއެވެ. އިސްތިއުނާފު ކުރެވިފައިމިވާ މައްސަލަ  3

 ޔަ އަމުރެވެ.ދިއަކީ ބުނެވި

 ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތައް  ހައިކޯޓުން ބަލައިގަތުމާއި ތަންފީޒުކުރުމާ ގުޅިގެން  ބިދޭސީ އާބިޓްރަލް އެވޯޑު 

އާިއ  (enforcement)އަފި ތަންފީޒުކުރުން  (recognition)ބިދޭސީ އާބިޓްރަލް އެވޯޑް ބަލައިގަތުން  .33

ގުޅޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ދެ ޤަޟިއްޔާއަކުން ގޮތް ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ. ފުރަތަމަ ޤަޟިއްޔާއަކީ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ސަން ޓްރެވެލްސް އެންޑް ޓުއަރޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ ހިލްޓަން އިންޓަރނޭޝަނަލް 

. ދެވަނަ ޤަޟިއްޔާއަކީ 5ފަރާތް ހިމެނޭ ޤަޟިއްޔާއެވެ  1އިތުރު  މެނޭޖް )މޯލްޑިވްސް( ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަދި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ މުތާފުށި އޮރިއެންޓް އިންވެސްޓްމެންޓްސް ލިމިޓެޑް ވ އަވިސްޓަރ އެސެޓް 

 . 6މެނޭޖްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޤަޟިއްޔާއެވެ

                                                           
 ޤަޟިއްޔާ  A/121,122,123,124-2021/HCދިވެިހރާްއޖޭގެ ަހއިކޯޓުގެ ނަްނަބރު  5
 ޤަިޟއްޔާ  A/284-2021/HCދިވެިހރާްއޖޭގެ ަހއިކޯޓުގެ ނަްނަބރު  6
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ފަނޑިޔާރުންނަށްވެސް އިއްތިފާޤުވާ އެއްކަމަކީ މި ދެ ޤަޟިއްޔާގައި އެއްވެސް ޚިލާފެއް ނެތި ހުރިހާ  .32

ސާފު ، ލައިގަތުމާއި ތަންފީޒުކުރުމާ ގުޅޭކުން ބަ ކޯޓުތަ ގެދިވެހިރާއްޖޭން ބޭރުގެ އާބިޓްރަލް އެވޯޑެއް ރާއްޖޭ 

 އިޖުރާއަތެއް އާބިޓްރޭޝަން ޤާނޫނުގައި ނެތްކަމެވެ. 

ން ބަލައިގަތުމާއި ތަންފީޒުކުރުމާ ގުޅޭ ތަކު ޓުކޯ ގެދިވެހިރާއްޖޭން ބޭރުގެ އާބިޓްރަލް އެވޯޑެއް ރާއްޖޭނަމަވެސް  .31

ގޮތުން މި ދެ މަރުޙަލާއަކީ ތަފާތު މަރުޙަލާއެއްތޯ ނުވަތަ އެކަތި އަނެއްކައްޗާ ގުޅިފައި އޮތް މަރުޙަލާތަކެއްތޯ 

ތުކުރަންޖެހެނީ ވަކިންތޯ މި ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ އްއަދި މި ދެ މަރުޙަލާ ކަނޑަ

މައްސަލަ ބެލި  ވެސް އިއްތިފާޤުން އެއްވެސް ނިންމުމެއް މިހިނދަށް ނިމިފައިނެތެވެ. ބުނެވުނު ދެ ޤަޟިއްޔާއަކީ

 ފަނޑިޔާރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ނިމިފައި ހުރި މައްސަލަތަކެވެ. 

ޓަން އެގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ސަން ޓްރެވެލްސް އެންޑް ޓުއަރޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ ހިލް  .35

 21ހިމެނޭ ޤަޟިއްޔާގެ  7ފަރާތް  1އިންޓަރނޭޝަނަލް މެނޭޖް )މޯލްޑިވްސް( ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަދި އިތުރު 

ވަނަ ނުކުތާގައި ފަނޑިޔާރު ޙަސަން ޝަފީޢުގެ ރައުޔުގައި ބަޔާންކުރަނީ " އެއީ އެ ބިދޭސީ އެވޯޑުގައި 

އަމުރެކެވެ. އެއަމުރަކީ އެއްވެސް ޙާލަތެއްގައި  ބަޔާންކުރާ ނިންމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުން ބަލައިގަނެ ކުރާ

ނަމަވެސް . ތަންފީޒުކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ބަޔާންކޮށް ނެރޭ އަމުރެއްކަމަކަށް އަހުރެންނަކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވެއެވެ

ގައި ވަނަ ނުކުތާ 30އެއީ ރިކޮގްނިޝަން އޯޑަރުގެ ވާހަކަކަމަށް އަހުރެންނަށް ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ." އެ ޤަޟިއްޔާގެ 

ހީޒާގެ ރައުޔުގައި ވެސް މި ދެ މަރުޙަލާ އަކީ ވަކިން އޮންނަ ދެ މަރުޙާލައެއް ކަމަށް ފާޠިމަތު ފަރްފަނޑިޔާރު 

ވަނަ މާއްދާގައި އެ ޙަވާލާދޭ އަމުރަކީ  32. އެ ނުކުތާގައި ބަޔާންކުރަނީ "އާބިޓްރޭޝަން ޤާނޫނުގެ ބުނެއެވެ

މި މައުޟޫޢުގައި ފަނޑިޔާރު ވިދާނެކަމަށް ނުދެކެމެވެ." މިބާވަތުގެ ތަންފީޛީ އަމުރުތައް ކަމުގައި މާނަކުރެ 

ވަނަ ނުކުތާގައި ބަޔާންކުރަނީ "  31ޙުސައިން މަޒީދުގެ ރައުޔު ތަފާތެވެ. އެގޮތުން އެ ޤަޟިއްޔާގެ 

                                                           
 ޤަޟިއްޔާ  A/121,122,123,124-2021/HCދިވެިހރާްއޖޭގެ ަހއިކޯޓުގެ ނަްނަބރު  7



  HC-A/26/2022 ޝަރީޢަތް ނިުމނުގޮތް 

 

 

 2236133ފެކްސް: ، 2235233ފޯން: ، ދިވެހިރާއްޖެ، މާލެ، ހިނގުން އާބުރުޒު ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް
 www.highcourt.gov.mvވެބްސައިޓް:     info@highcourt.gov.mvއީމެއިލް:

9 

އަދި )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަމުރަކީ ބިދޭސީ އާބިޓްރަލް ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  32އާބިޓްރޭޝަން ޤާނޫނުގެ 

އިގަތުމުގެ އަމުރެއްކަން އެނގެއެވެ. އަދި ބިދޭސީ އާބިޓްރަލް އެވޯޑެއް ތަންފީޒުކުރުމަށް ހުށަހެޅުމުން އެވޯޑް ބަލަ

އެއޮތީ ބަލައިގަތުމުގެ އަމުރަކަށްވެސް އެދެވިފައި ކަމުގައިވާއިރު، ތަންފީޒުކުރުމަށް ހުށަހެޅުމުގެ އިތުރުން ހުށަހެޅި 

ހަމަޖެހޭ ކަމެއް ކަމުގައި ނުދެކެމެވެ." އެހެންކަމުން ސަން  އެވޯޑް ބަލައިގަތުމުގެ އަމުރަކަށް އެދެންޖެހުމަކީ

ޓްރެވެލްސް އެންޑް ޓުއަރޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ ހިލްޓަން އިންޓަރނޭޝަނަލް މެނޭޖް )މޯލްޑިވްސް( 

ހިމެނޭ ޤަޟިއްޔާގައި އަޣުލަބިއްޔަތު ރައުޔުން ނިންމުނީ އާބިޓްރަލް  8ފަރާތް  1ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަދި އިތުރު 

ފުރުސަތު  ން ވަކި ވަކި އަށްއެވޯޑެއް ބަލައިގަތުމާއި ތަންފީޒުކުރުން މިއީ ދެ މަރުޙަލާއެއްކަމާއި، މި ދެ މަރުޙަލާ

 ލިބެންޖެހޭނެކަމަށެވެ.

ދެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ މުތާފުށި އޮރިއެންޓް އިންވެސްޓްމެންޓްސް ލިމިޓެޑް ވ  .36

ޤަޟިއްޔާގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ރައުޔުގައި އެވެ. މި   9ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަވިސްޓަރ އެސެޓް މެނޭޖްމަންޓް 

ވަނަ މާއްދާއަށް އެކުގައި ބެލުމުން،  32ވަނަ މާއްދާ އާއި  33ގެ ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ، "އާބިޓްރޭޝަން ޤާނޫނު 

، ނިކުންނަ ނަތީޖާއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭން ބޭރުގެ އެވޯޑެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބަލައިގަންނާނެކަމާއި 

ތަންފީޒުކުރެވޭނެކަމާއި، އަދި ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމްވާނެކަމާއި، ކަމާބެހޭ ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންޖެހެނީ އެފަދަ އެވޯޑެއެ 

ބިޓްރަލް އެވޯޑަކަށް ބަރޯސާވާ ފަރާތުން އެއެވޯޑެއް ކޯޓަށް . ވީމާ، އާ ތަންފީޛު ކުރަން ބޭނުންވާނަމަކަމެވެ

އް ކުރަންޖެހޭ ފަދަ އޮޅުމެއް އޮތް ޖުމްލައެއް ކަމަށް ނުދެކެމެވެ. ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ތަންފީޒުކުރާށެވެ. މިއީ ބަހުޘެ

އެ އެވޯޑު ބަލައިގަތުމުގެ އަމުރެއް ހޯދުމަށް ހުށަހަޅަން ޖެހޭކަމަށް ޤާނޫނަކު ނެތެވެ. ހުށަހަޅަންޖެހެނީ އެއެވޯޑު 

ބެހޭ ކޯޓުން ބަލައިގަތުމަށް ތަންފީޛުކޮށް ދިނުމަށެވެ. ރާއްޖޭން ބޭރުގެ އާބިޓްރޭޝަނުގެ އެވޯޑެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަމާ 

އެދި ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅަން ޤާނޫނުގައި ނެތީސް، އަދި ޤާނޫނު ގައި ބަޔާންކުރާގޮތުން ހުށަހަޅަންޖެހެނީ އެފަދަ 

                                                           
 ޤަޟިއްޔާ  A/121,122,123,124-2021/HCދިވެިހރާްއޖޭގެ ަހއިކޯޓުގެ ނަްނަބރު  8
 ޤަިޟއްޔާ  A/284-2021/HCަހއިކޯޓުގެ ނަްނަބރު ދިވެިހރާްއޖޭގެ  9
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އެވޯޑެއް ތަންފީޒުކުރާންކަން ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮއްވާ، އެކަން ބަޔާންކުރި ތަނުގައި އޮތް އަމުރު އެއީ 

ރެއް ކަމުގައި ނޫނީ ރިކޮގްނިޝަން އޯޑަރެއްގެ ގޮތުގައި އެއަމުރަށް ނަންކިޔަންޖެހޭ ސަބަބެއް ބަލައިގަތުމުގެ އަމު

 ." މިފަދައިންނެވެ.10ނުވިސްނެއެވެ 

  ބުނެވުނު ޤަޟިއްޔާތަކަށް ބަލާއިރު، އެއް މައުޟޫޢެއްގައި ދެ ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ދެ ނިންމުމެކެވެ. .33

އެއް ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ނިންމާފައިވާ މި ދެ ނިންމުމަކީވެސް އެ މައްސަލަ

މައްސަލަތަކެއްކަމުން، މި މައުޟޫޢާ ގުޅިގެން މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓަކުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ވަކި ޕްރިސިޑެންޓެއް 

 ނެތްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

ކް ކޮންވެންޝަން"ގެ ނޫނާއި "ނިއުޔޯއެގޮތުން އިހު ފާހަގަކުރެވުނު ޤަޟިއްޔާތަކުގެ އަލީގައިއާއި އާބިޓްރޭޝަން ޤާ .30

 ރެންގެ ރައުޔު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.އަލީގައި އަހު

އާިއ  (enforcement)އަފި ތަންފީޒުކުރުން  (recognition)ބިދޭސީ އާބިޓްރަލް އެވޯޑް ބަލައިގަތުން  .33

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ގުޅޭގޮތުން ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކާއި، "ނިއުޔޯކް ކޮންވެންޝަން"ގައި 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ނިންމި ސަން ޓްރެވެލްސް އެންޑް ޓުއަރޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  ކަންއައިސްފައިވާކަން

އަދި  11ފަރާތް  1ވ ހިލްޓަން އިންޓަރނޭޝަނަލް މެނޭޖް )މޯލްޑިވްސް( ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަދި އިތުރު 

 12މުތާފުށި އޮރިއެންޓް އިންވެސްޓްމެންޓްސް ލިމިޓެޑް ވ އަވިސްޓަރ އެސެޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

ނިންމުމުގައި ތަފްޞީލީ ގޮތެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން އެކަންކަން މި ޤަޟިއްޔާގައި 

 ތަކުރާރުކުރާކަށް ނެތީމެވެ.

                                                           
ވަނަ  22ޤަިޟއްޔާ، ފަނޑިާޔރު މުަޙއްަމދު ނިޔާްޒގެ ަރއުޔުގެ ފާަހގަުކރެވުނު ކަންަކމުގެ  A/284-2021/HCދިވެިހރާްއޖޭގެ ަހއިކޯޓުގެ ނަްނަބރު  10

 ޕެރެްގރާފް 
 ޔާ ޤަޟިއް A/121,122,123,124-2021/HCދިވެިހރާްއޖޭގެ ަހއިކޯޓުގެ ނަްނަބރު  11
 ޤަިޟއްޔާ  A/284-2021/HCދިވެިހރާްއޖޭގެ ަހއިކޯޓުގެ ނަްނަބރު  12
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ލަފްޒަކީ  މި ދެ (enforecement)ތަންފީޒުކުރުން  (recognition)ގަތުމާއި އާބިޓްރަލް އެވޯޑެއް ބަލައި   .32

ދެ މި  ރެން ދެކެމެވެ. އަދިނުމެއް އޮތް ދެކަމެއް ކަމަށް އަހުތަފާތު ދެ ކަމަކަށް ނިސްބަތް ކުރާ ތަފާތު ދެ ބޭ

ބޭނުމަކީ  ބަލައިގަތުމުގެ އެހެނީ އެވޯޑެއް ން ކަމަށް ޤަބޫލުކުރަމެވެ.ދެ މަރުޙާލާއަކު ވާންޖެހޭނީވެސް  ކަން ފުރިހަމަ

ކަންކަންތޯ ބެލުމެވެ. އެކަން ކަށަވަރުވެގެން އެ ެއވޯޑަކީ އޭގެ މައްޗަށް ޢަމަލުކުރެވިދާނެ  އެވޯޑެއް ސައްޙަކަމާއި

އެހެންކަމުން ކޯޓުން އެ އެވޯޑެއް  ރެން ޤަބޫލުކުރަމެވެ.ކަމަށް އަހު މެނުވީ އެ އެވޯޑެއް ތަންފީޒެއް ނުކުރެވޭނެ 

ރެން އަހު ވެސްއިސިއްޔަތެއް ނޯންނާނެކަމަށް ބަލައިގަތުމުގެ މަރުޙަލާ ދޫކޮށްލާފައި އެ އެވޯޑު ތަންފީޒުކުރުމުގެ ހަ

 ދެކެމެވެ.

ވެއެވެ. މި މައުޟޫޢާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ދެ ނިންމުމެއް ނިންމާފައި ފަދައިންޔާންކުރެވުނު ބަ .33

އެހެންނަމަވެސް އިސްތިއުނާފުކުރެވިފައިމިވާ އަމުރު ނެރުނު އިރު ވުޖޫދުގައި އޮތީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން 

ނިންމެވި ސަން ޓްރެވެލްސް އެންޑް ޓުއަރޒް ޕްރައިެވޓް ލިމިޓެޑް ވ ހިލްޓަން އިންޓަރނޭޝަނަލް މެނޭޖް 

ކުރިންވެސް ފާހަގަކުރި އަދި ޤަޟިއްޔާ އެކަންޏެވެ.  13ތްފަރާ 1)މޯލްޑިވްސް( ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަދި އިތުރު 

ފަދައިން އެވޯޑު ބަލައިގަތުމާއި ތަންފީޛުކުރުމާ ގުޅިގެން އެ ޤަޟިއްޔާގެ ނިންމުމަކީ މި ދެ މަރުޙަލާ ވަކި ވަކިން 

އިތުރު އެހެން ނިންމުމެއް ނެތް އިރު، ދަށު ކޯޓު ތަކުން މި މައުޟޫޢާ ގުޅޭ  އެހެންކަމުންކުރިއަށް ގެންދިއުމެވެ. 

ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް ތަބަޢަ ވުމުގައި ބުރަދަން ދޭންޖެހޭނީ އެ ޤަޟިއްޔާއެއްގައި  މަތީ މަރުޙަލާ 

ނިންމިދާނެ ކަމަށް އަހެރުން  ގޮތެއްށް ބަރޯސާކޮށް ތަފާތުވި ރައުޔަގިނަ ފަނޑިޔާރުންގެ ރައުޔު ދެއްވާ ގޮތަކަށެވެ. 

 ނުދެކެމެވެ. 

 ޕެރެގްރާފުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ؛ވަނަ  30އިސްތިއުނާފު ކުރެވިފައިމިވާ އަމުރުގެ  .33

ޤަިޟއްޔާއިން ހިނގަމުންދާ ސިވިލް ޯކޓުގެ ނަްނބަރު  HC-A/237/2017"ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަްނަބރު 

1652/Cv-C/200  ތަންފީޒީ ޤަޟިއްޔާ ބެލޭނެ ކޯޓަކީ ސިވިލް ކޯޓުކަމަށް ނިންމަވާހިނުދ، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަުރ

                                                           
 ޤަޟިއްޔާ  A/121,122,123,124-2021/HCދިވެިހރާްއޖޭގެ ަހއިކޯޓުގެ ނަްނަބރު  13



  HC-A/26/2022 ޝަރީޢަތް ނިުމނުގޮތް 

 

 

 2236133ފެކްސް: ، 2235233ފޯން: ، ދިވެހިރާއްޖެ، މާލެ، ހިނގުން އާބުރުޒު ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް
 www.highcourt.gov.mvވެބްސައިޓް:     info@highcourt.gov.mvއީމެއިލް:

12 

A/237-2017/HC ިން ތާޢީދުކުރައްވާފައިވާތީ، ދެން ކުރިއަށް ގެންދަންޖެހޭނީ މި އެވޯޑުތައް ތަންޒީުފ ޤަޟިއްޔާއ

 މިފަދައިންނެވެ." 14ކުރުމުގެ މަރުޙަލާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ.

ޤަޟިއްޔާ އަދި އެ ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ބެލި އެކޯޓުގެ  HC-A/237/2017ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ  .32

 :ޤަޟިއްޔާގައި ބުނެފައިވަނީ SC-A/99/2020ނަންބަރު 

"ސަންއާއި ހިލްޓަންއާ ދެމެދު ޚުސޫމާތު ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް މައްސަލަ އާބިޓްރޭޝަނަށް 

ހުށަހަޅައި، ދެ ފަރާތުން ފާހަގަކުރަން ބޭނުންވާ ކަންކަން އެ ޓްރައިބިއުނަލްގައި ފާހަގަކޮށް، އެކަންކަމާމެދު 

ދެން ކުރިއަށް ގޮތްތަކެއް ަކނޑައަޅައި އާބިޓްރަލް އެވޯޑް ދީފައިވާ މައްސަލައެއްކަމުން،  ޓްރައިބިއުނަލްއިން

އެ މަޢުޟޫޢުގައި  ގެންދަންވާނީ އެ އާބިޓްރަލް އެވޯޑް ތަންފީޒުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައްކަމާއި،

އެނޫން ދަޢުވާތަކެއްކޮށް އެޫނން ކަންކަމާމެދު އާބިޓްރޭޝަންގެ ޭބރުން ގޮތް ކަނޑައެޅުމަކީ ކޮށްގެންވާނެ ކަމެއް 

ނޫންކަން ހަމަޖެިހފައިވާ ޤާނޫުނަތކާއި އިޖުރާއަތުތަކާއި އަދި ކަމާ ގުޅުންހުރި ޖުރިސްޕްރުޑެންސްއަށް ބެލުމުްނ 

 އިންނެވެ.މި ފަދަ " 15އެނގެން އޮންނަކަމާއި 

 A/99-2020/SCނަންބަރު  ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ  ނެރެފައިވަނީ  16މައްޗަށް މި އަމުރު ސިވިލް ކޯޓުން ސަންގެ  .31

ދެން ކުރިއަށް ގެންދަންވާނީ އެ އާބިޓްރަލް އެވޯޑް ތަންފީޒުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ޤަޟިއްޔާގައި، "

މިފަދައިން އޮތް އޮތުމުގެ މައްޗަށް ކަން އެ އަމުރު ކިޔާލުމުން އެނގެންއޮވެއެވެ. " ކަންތައްތައްކަމާއި،

އެހެންނަމަވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މަޤުސަދަކީ އެ އެވޯޑެއް ބަލައިނުގަނެ އެ އެވޯޑު ތަންފީޒުކުރުމަށް ބާރު 

މިފަދައިން " ކަންތައްތައް  ތަންފީޒުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެގޮތުން " އެޅުމެއް ނޫންކަން އެނގެންއޮވެއެވެ.

ރެން ހިމެނޭކަމަށް އަހު އެ އެވޯޑު ބަލައިގަތުމުގެ މަރުޙަލާވެސް  ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަ އޮތުމުން އޭގެ ތެރޭގައި

 ދެކެމެވެ. 

                                                           
 ވަނަ ނުކުތާ 30ކޯޓު އަމުރުގެ  CR4/CA/2021/6107-B5-144ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަްނބަރު  14
ސަން ޓްރެވެްލސް އެންށް ުޓއަރސް ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް ވ ހިލްޓަން އިންަޓރނޭޝަނަލް މެޭނޖް )މޯލްޑިްވސް(  SC 77 [2021]ސުޕްރިމް ކޯޓުގެ  15

 ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް 
 ކޯޓު އަމުރުގެ  CR4/CA/2021/6107-B5-144ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަްނބަރު  16



  HC-A/26/2022 ޝަރީޢަތް ނިުމނުގޮތް 
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ސަން ޓްރެވެލްސް އެންޑް ޓުއަރޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ ހިލްޓަން އިންޓަރނޭޝަނަލް މެނޭޖް )މޯލްޑިވްސް(  .35

ވަނަ ނުކުތާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ފަދައިން  21ޤަޟިއްޔާގެ  17ފަރާތް  1ޓެޑް އަދި އިތުރު ޕްރައިވެޓް ލިމި 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް  31ރޭޝަންގެ ޤާނޫނުގެ ބިދޭސީ އެވޯޑެއް ބަލައިގަތުމުގައި އާބިޓް

ގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމްވާ ފަރާތަށް ފުރުސަތު ދެވެންޖޭހެނަކަމާއި، އެހެނީ އެ ފުރުސަތަކީ ޤާނޫނުން އެވޯޑާއެއް

ލިއްބައިދޭ ފުރުސަތަކަށްވެފައި އެ ފުރުސަތު ދިނުމަށްފަހު އަދި ކޯޓުން އަމިއްލައަށް ކަށަވަރުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން 

ކަށަވަރު ކުރުމަށްފަހު، ބިދޭސީ އެވޯޑު ބަލައިގަތުމަށް ނިންމާ ހިސާބަކީ އެ ބިދޭސީ އެވޯޑު ބަލައިގަންނަ 

ހަމައެއާއެކު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބިދޭސީ އާބިޓްރަލް އެވޯޑެއްގެ ނިންމުން ރެންވެސް ދެކެމެވެ. އި އަހުހިސާބުކަމުގަ

ގެ ޤާނޫނުގެ ގޮތުގެ މަތިންކަމަށް އާބިޓްރޭޝަން ތަންފީޒުކޮށްދެވޭނީ، ކަމާބެހޭ ކޯޓުން ކުރާ އަމުރަކާ އެއްގޮތްވާ

ރެން ރު ކަމުގައިވެސް އަހުއިގަތް އަމުއެވޯޑު ބަލައެ އަމުރަކީ ، 18އި އޮންނަކަމުން ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފަ  32

 ދެކެމެވެ. 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެހެންކަމުން އިސްތިއުނާފުކުރެވިފައިވާ އަމުރުގައި އެވޯޑު ބަލައިގަތުމާއި، ތަންފީޒުކުރުމާ ގުޅިގެން  .36

ނަންބަރު  ސުްޕރީމް ކޯޓުގެ އަދި ޤަޟިއްޔާ HC-A/121,122,123,124/2021ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

2020/SC-A/99  ީކަމުގެ އަމުރެއް ނެތި، އެވޯޑު ބަލައިގަތްއި ކަމަށާ ގޯސްކޮށްޤަޟިއްޔާ ތަޠުބީޤުކޮށްފައިވަނ

އިސްތިއުނާފުކުރެވިފައިވާ އަމުރު ސިވިލް  ރެންނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭކަމުންށް އަހުތަންފީޒީ މަރުޙަލާ ނުފެށޭނެ ކަމަ

ގައި ކަނޑައަޅަންޖެހޭ އެ އަމުރަކީ ބާޠިލް އަމުރެއްކަމު މާދެކެމެވެ. ވީ ގޯސްކޮށްކަމަށްވެސް ކޯޓުން ނެރެފައިވަނީ 

 ރެން ދެކެމެވެ.ކަމަށް އަހު

 

                                                           
 ޤަޟިއްޔާ  A/121,122,123,124-2021/HCދިވެިހރާްއޖޭގެ ަހއިކޯޓުގެ ނަްނަބރު  17
 ޤަޟިއްާޔގެ ފަނޑިޔާރު ޙަސަން ޝަފީުޢެގ ރައުޔު  A/121,122,123,124-2021/HCދިވެިހރާްއޖޭގެ ަހއިކޯޓުގެ ނަްނަބރު  18
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 ވޯޑު ބާޠިލްކުރުމަށް ހުށަހެޅުން އާބިޓްރަލް އެ 

ބިދޭސީ އާބިޓްރަލް އެވޯޑެއް ބާޠިލް ކުރުމަށް ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ނަންބަރު  .33

19A/99-2020/SC  ެމި ޤަޟިއްޔާގައި ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އަލިއަޅުވާލާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން އެ ޤަޟިއްޔާގ

 ވަނަ ނުކުތާގައި އަންނަނިވި ފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 63

" ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތަންފީޒުކުރަންޖެހޭ އާބިޓްރަލް އެވޯޑެއް ބާޠިލްކުރުމަށް އެދި، އެ އެވޯޑު ކަނޑައެޅި އާބިޓްރަލް 

ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުަށހެޅި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފަރާތަކަށް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. އަދި 

ަވނަ މާއްދާގައި  63އާބިޓްރަލް އެވޯޑެއް ބާޠިލްކުރެޭވނެ ދެ ޙާލަތެއް )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާބިޓްރޭޝަން ާޤނޫނުގެ 

)ތިނެއް(  2ށް އދި ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭނީ އެ އެވޯޑުދިން ތާރީޚުން ފެށިގެން ބުނެއެވެ. އާބިޓްރަލް އެވޯޑެއް ާބިޠލްކުރުމަ

 މަސް ދުވަސް ހަމަވުމުގެ ކުރިންނެވެ. އަދި އެ މުއްދަތަ ހަމަވުމަށްފަހު، އެ އެވޯޑު ބާޠިލްކުރެވޭނެެއވެ."

ނޭ ޚަސްމުންގެ މެބަޔާންވެދިޔަ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާއަކީވެސް އިސްތިއުނާފުކުރެވިފައިވާ މައްސަލައިގައި ހި .30

ގުޅޭ މައްސަލައެއްކަމުންނާއި، އެ މައްސަލައިގެ ތެރެއިން އެވޯޑު ބާޠިލް ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން އާބިޓްރޭޝަނާ 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތަންފީޒުކުރަންޖެހޭ އާބިޓްރަލް އެވޯޑެއް "ސުޕްރީމް ކޯޓުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނަށް ޙަވާލާދީ 

ށް ޙަވާލާދީ އެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ ޤާނޫނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާބިޓްރޭޝަންށް، މިފަދައިން ބަޔާންކޮބާޠިލްކުރުމަށް" 

މަތިން ބާޠިލްކުރުމަށް އެދެވިދާނެކަމަށް ބުނެފައި އޮންނަކަމުން، ބިދޭސީ އާބިޓްރަލް އެވޯޑުތަކުގެ ތެރެއިން އެ 

 އާބިޓްރޭޝަން މަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެވޯޑަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތަންފީޒުކުރަންޖެހޭ އެވޯޑެއްނަމަ އެ އެވޯޑު ބާޠިލްކުރު

 ރެން ދެކެމެވެ.ވެސް ހުރަހެއް ނެތްކަމުގައި އަހުބުނާ ކޯޓަކަށް ހުށަހެޅުމުގައި އެއް ޤާނޫނުގައި

                                                           
ސަން ޓްރެވެްލސް އެންށް ުޓއަރސް ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް ވ ހިލްޓަން އިންަޓރނޭޝަނަލް މެޭނޖް )މޯލްޑިްވސް(  SC 77 [2021]ސުޕްރިމް ކޯޓުގެ  19

 ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް 



  HC-A/26/2022 ޝަރީޢަތް ނިުމނުގޮތް 
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އަދި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓަކަށްކަން މިހެން ހުރި ނަމަވެސް، ސަންގެ ފަރާތުން އާބިޓްރަލް އެވޯޑު ބާޠިލްކުރުމަށް  .33

އެ އެވޯޑު ބާޠިލްކުރުމުގެ ފުރުޞަތެއް ސަން  ގެން އޮންނަކަމުންކަން އެން ހުށަހަޅާފައިނުވާ އެހެން ކޯޓަކަށްވެސް

 އަށް މިހާރު މި މަރުޙަލާގައި އޮތްކަމަށް ނުދެކެމެވެ.

ވަނަ ނުކުތާގައި އިސްތިއުނާފުކުރެވިފައިމިވާ އަމުރަކީ ބާޠިލް އަމުރެއްކަމަށް  36ރެންގެ ރައުޔުގެ އަހު .22

ފެންނަށްކަމަށް ބުނެފައިވާކަމުން އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުން ހުށަހެޅި އެހެން ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ކަމަށް 

 ކަމަށް ދެކެމެވެ.ނެތް އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކަށް އިތުރަށް ވާހަކަދައްކާނެ ތަނެއް 

 :ުފަނޑިޔާރު މުޙައްމަދު ނިޔާޒްގެ ރައުޔ 

 HC-A/121,122,123,124/2021ވޭ އަމުރު ނެރުމުގައި ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު އިސްތިއުނާފުކުރެ .23

ޤަޟިއްޔާގައި ނިންމާފައިވާ ނިންމުމުގެ ތަފާތުވި ރައުޔު ތަޠުބީޤުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި 

އަށްބަލާއިރު، މިއީ ހައިކޯޓުގެ ދެންނެވި ޤަޟިއްޔާ ދިރާސާކުރުމަކާއި ނުލައި މަތިމަތިން ކިޔާލައިގެން ނުކުތާ

ފު ކުރުމުގެ ސަބަބެއް އުފެއްދުމުގެ ގޮތުން ފާހަގަ ކުރި ނުކުތާއެއްކަމަށް ވަގުތު ދުއްވާލުމުގެ ގޮތުން އިސްތިއުނާ 

ގަތުމާއި ބަލައި  އަހުރެންނަށް ޤަބޫލު ކުރެވެއެވެ. އެހެނީ، ޙަވާލާދޭ ހައިކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާތަކުގައި، ބިދޭސީ އެވޯޑް

ޖޭގެ އާބިޓްރޭޝަނުގެ ޤާނޫނު ތަންފީޛު ކުރުމަކީ ދެ މަރުޙަލާކަމަށް އަޣުލަބިއްޔަތު ލިބިފައިވަނީ އެއީ ދިވެހިރާއް

އޮތް ގޮތުގެ މައްޗަށެވެ. އިސްތިއުނާފު ކުރާ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ އާބިޓްރަލް އެވޯޑް މިހާރު ރިކޮގްނައިޒް 

(recognize)  ިކުރެވިފައިވާ ކަމަށް މިދެންނެވި ހައިކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާތަކުގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ކަނޑައަޅާފައ

ސަން ޓްރެވެލްގެ ފަރާތުން މިކޯޓަށް ގެނެސްގެން މިއުޅޭ މައްސަލައިގައި ވާހަކަ  އެބަ އޮތެވެ. އެހެންކަމުން،

 ފައިވާ (recognize)ދެކެވޭ އާބިޓްރަލް އެވޯޑަކީ މިހާރު ދިވެހިރާއްޖެގެ ކަމާބެހޭ ކޯޓުން ބަލައިގަނެ 

 ޤާނޫނު  ވައިގުޅު ވީމާ، ދެން މި އެވޯޑާއި ހައިކޯޓުން ކަނޑައެޅިފައެވެ.ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެވަނީ  އެވޯޑެއްކަމަށް 

ވާހަކަތަކެއް ދެއްކޭނެ ފުރުޞަތެއް ނެތެވެ. ދެން ކަމާއިބެހޭ ކޯޓަށް އޮތީ  ހެނޭ މިހެނޭ ކިޔައިގެން އޮތީ، އެ



  HC-A/26/2022 ޝަރީޢަތް ނިުމނުގޮތް 
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ކުރުމެވެ. ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ކަމަކީ އެކަމެކެވެ. އެކަމަށް މިކޯޓުން ހުރަސް އެޅިގެން  (enforce)ތަންފީޛު 

 ނުވާނެއެވެ.

އަހުރެން މިބަޔާން ކުރި ނުކުތާއާއި ގުޅޭ ގޮތުން، މަތީގައި ޙަވާލާ ދެވުނު، ހައިކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާތަކުގެ  .23

އަހުރެން މިބުނަނީ، އަންނަނި ފައިވާ ކަމަށް  (recognized)އަޣުލަބިއްޔަތުން މި އާބިޓްރަލް އެވޯޑް ބަލައިގަނެ 

ވަނަ ނުކުތާގައި ފަނޑިޔާރު ޙުސައިން މަޒީދުގެ  35  ނުކުތާތައް އެހެން ހުރީމައެވެ. ޙަވާލާދެވޭ ޤަޟިއްޔާތަކުގެ

  ؛ރަޢުޔުގައި

".... އެހެންކަމުން، މިމައްސަލާގައި އެވޯޑް ބަލައިގަނެ ތަންފީޒުކުރުން މަޑުޖައްސާލަންޖެހޭ ޤާނޫނީ ސަބަބެއް އޮތްކަްނ 

 މިހިނދަށް ފެްނނާކަށް ނެތެވެ." 

 ވަނަ ނުކުތާގައި  33މިހެން ބަޔާން ކޮށްފައި އޮތް އޮތުމާއި، 

"...އެ އެވޯޑް ތަންފީޒުކުރުމުގެ ޤާނޫނީ އިޖުރާއަތު ސިވިލް ކޯޓުން އިސްފަސްވެފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް އެ އިޖުރާއަތުތަްއ 

ނުާވކަމުގައި ބެލޭެނ އިސްފަސްވެފައި ވުމަކީ މިމައްސަލާގައި ބިދޭސީ އެވޯޑް ތަންފީޒުުކރުމުގެ އިޙްތިޞާޞް ލިބިގެން 

 ގައި ނުދެކެމެވެ." ކަމު ކަމެއް

ހީޒާގެ ކުތާގައި ފަނޑިޔާރު ފާޠިމަތު ފަރްވަނަ ނު 333މިފަދައިން ބަޔާން ކޮށްފައި އޮތްއިރު، ހަމަ މިޤަޟިއްޔާގެ 

 ؛ރައުޔުގައި

" އެހެންކަމުން، އިސްތިއުނާުފކުރެވޭ އަމުރުތައް ނެރެވިފައިވަނީ އާބިޓްރޭޝަނުގެ ޤާޫނނުގެ ދަުށން ރެސިސްޓް  

ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތަށް ލިބުމެއް ނެތި ަކމުގައިވީނަމަވެސް، އޭގެ ފަހުގެ މަރުޙަލާއެއްގައި 

ހަކަތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ތަންފީޛުކުރުަމށް އެދިފައިވާ އެކަމާމެދު އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުން ދެއްކި ވާ

ނެ ކަމެއް ނެތްކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުްނ ިނންމާފައިވެއެވެ. ތައް ބަލައިަގތުމަށް ހުރަސް އެޅޭއާރބިޓްރަލް އެވޯޑް

 .ދެކެމެވެ އެހެންކަމުން، އާބިޓްރަލް އެވޯޑް ބަލައިގަތުމާ މެދު އެކޯޓުން މިހާރު ވަނީ ގޮތެއް ކަނޑައެޅިފައިކަމަށް 

އިސްތިއުނާފުކުރެވިފައި އަމުރު ނެރުމުގެ އިޖުރާއަތު ގޯސްފައިވުމުން ހަމައެކަނި އެއިޖުރާއަތު ރަނގަޅުކުރުމުގެ 

ބޭނުމުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރެވިފައިވާ އަމުރުތައް މިހާރު ބާޠިލްކުރުމުން ހިނގަމުންދާ ތަްނފީޛު މައްސަލަ އިތުރަްށ 
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އް ލިބިގެންާދނެ ކަމުގައި ުނފެންނާތީ އިސްތިއުނާފުކުރެވިފަިއވާ އަމުރުތައް ލަސްވުން ފިޔަވައި އިތުރު ޙައްލެ

 "ބާޠިލްކުރަންޖެހޭ ކަމުގައި ނުދެކެެމވެ.

 
 ވަނަ ނުކުތާގައި، 333އަދި  ފައިވެއެވެ.މިފަދައިން ބަޔާން ކޮށް

ވަނަ މާއްދާެގ  31ޝަނުެގ ޤާނޫނުެގ "...އެހެންނަމަވެސް، އެއަމުރު ެނރެވުނު މައުޟޫޢީ ޤަޟިއްޔާގައި، އާބިޓްރޭ

ވާހަކަދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތަށް ލިބި ފާހަގަކުރި ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން ތަންފީޛުކުރުމަށް ދަށުން 

އެދިފައިވާ އާބިޓްރަލް އެވޯޑްތައް ބަލައިގަތުމަށް ނުވަތަ ތަންފީޛުކުރުމަށް ހުރަސްއެޅޭ ފަދަ ކަމެއް ނެތް ކަމަށް 

 "...މިހިނދުގައި އެއަމުރުތައް ބާޠިލުކުރާނެ ތަނެއް ެނތްކަމަށް ދެކެމެވެ. ންމާފައިވާތީނި

 މިފަދައިން ބުނެފައިވެއެވެ.

މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ އާބިޓްރަލް އެވޯޑާމެދު ވާހަކަ ދައްކައި،  މިއިން އެނގެނީ، .22

އެހެންކަމުން، ވެސް ބުނެފައި އޮތްކަމެވެ. ދެވިފައިވާކަމަށް ހައިކޯޓުން ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު  (resist)ރެސިސްޓް 

ނިންމި މިމައްސަލައިގައި ހިމެނޭ އާބިޓްރަލް އެވޯޑާމެދު  ންގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ތަކުހައިކޯޓުގެ ބަޔާންވެދިޔަ ޤަޟިއްޔާ

ކަމެކެވެ. ވީމާ، ދެން ގޮތް ނުހަނު ސާފެވެ. އެއީ، އެއެވޯޑަކީ، މިހާރު ރިކޮގްނައިޒް ކުރެވިފައިވާ އެވޯޑެއް 

ކަމާބެހޭ ކޯޓަށް އޮތީ، އެއެވޯޑް ތަންފީޛު ކުރުމެވެ. މިދަޢުވާ ކަމެބެހޭ ކޯޓުން ހިންގުމުގައި، އިތުރު ތަންފީޛީ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކުރާ ފަދަ އަމުރެއް  32ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގެ ކުރިން އާބިޓްރޭޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ 

ހީޒާގެ ރަޢުޔުގައި ބަޔާން ކުރެއެވެ. އެއީ، ހުށަހެޅިފައިވާ ފަނޑިޔާރު ފާޠިމަތު ފަރް ކޭކަމަށްނެރެވާނެ ކަމަށް ދެ

މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ އާބިޓްރަލް އެވޯޑް މިހާރު ރިކޮގްނައިޒް ކުރެވިފައި އޮތްކަމަށް ހައިކޯޓުގެ މިދެންނެވި 

 ލަދު ކުރާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ.ޤަޟިއްޔާތަކުގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ކަނޑައެޅި ކަނޑައެޅުން އެހެން ގޮތަކަށް ބަ

މަރުޙަލާ ހިންގަންޖެހޭތޯ  ވީމާ، އިސްތިއުނާފު ކުރެވިފައިވާ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ އާބިޓްރަލް އެވޯޑްގެ މައްޗަށް ދެ .21

ނުވަތަ ނޫންތޯ އެއީ މިހާރު އިތުރަށް ބަހުޘްކޮށް ވަގުތުތައް ދުއްވާލަން ފުރުޞަތުދެވޭނެ މައުޟޫއެއް ނޫނެވެ. 

ޟޫގައި އިތުރު ވާހަކަތައް ދައްކަން ފުރުޞަތު ހުޅުވާލި ހުޅުވާލުމަކީ، ކޯޓް ޕްރޮސެސް އެބްޔޫްޒ ހައިކޯޓުން މިމަޢު
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އޮތް ފުރުޞަތަކީ އޭރު އަޞްލު ރެން ނުދެކެވެ. ސަންޓްރެވަލްއަށް ފުރުޞަތެއްގެ ގޮތުގައި ނޫނީ އަހު ކުރުމަށް ދިން

ނާފު ކުރުމެވެ. ނަމަވެސް އެކަން ކޮށްފައި ހައިކޯޓުގެ ބަޔާންވެދިޔަ ޤަޟިއްޔާތައް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއު

ކޮންމެ ފިޔަވަޅަކާއި ގުޅިގެން، ހަމަ އޮތްކަން އެނގޭކަށް ނެތެވެ. ދެން ދަށު ކޯޓުން ތަންފީޛު ކުރަން އަޅާ 

މި އާބިޓްރަލް އެވޯޑާއި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޭރު އާބިޓްރަލް އެވޯޑް ތަންފީޛު އޮންނަނީ، ދެމަރުޙަލާއޭ ކިޔައިގެން 

އިންޞާފު ، ކުރުމަކީހަމަ ނޫން ބެރެއް ޖަހަމުން އަންނަ ކޮންމެ ފަހަރަކު، އެބެރަށް ހައިކޯޓުން ފައިހަމަގުޅުވައި 

އަދި  ނުދެކެމެވެ. ލިބުމަށްއެދިއެދި ބަލަންތިބި މީހުންނަށް ދެކެން ރީތި މަންޒަރެއް ކަމުގައި އަހުރެން

  އާބިޓްރޭޝަނެއްގެ މަޤްޞަދު މުޅިން ނެތިގެންދާނެ ކަމެކެވެ. 

މިސަބަބަށްޓަކައި، ސަންޓްރެވަލްގެ ފަރާތުން މިހާރު ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކީ، މިކޯޓަށް ހުށަހަޅައިގެން  .25

ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ މައްސަލައެއްކަމަށް އަހުރެންނަށް ބުރަނުވޭތީ، މިމައްސަލައަކީ، އޭގެ ޒާތުން ބާޠިލުކުރަންޖެހޭ 

 މައްސަލައެއްކަމަށް އަހުރެން ކަނޑައަޅަމެވެ. 

  ަނޑިޔާރު ޙުސައިން ޝަހީދުގެ ރައުޔު ފ 

 މި މައްސަލައިގައި ފަނޑިޔާރު މުޙައްމަދު ފައިޞަލްގެ ރައުޔަށް އަހުރެން ތާއީދުކުރަމެވެ. .26
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