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REAL ESTATE FINANCING THROUGH
ISLAMIC FINANCING CONTRACTS
Fathimath Shafneez
[2013] 3 MLR 5

Muslims have been employing a highly sophisticated understanding of
transactions based on a prescribed set of Shariah based contracts to further their
financial needs. Islamic financial assistance is not clearly provided like a coded
form of articles, but it is derived from the writing of Shariah specialists through
the centuries.
Shariah based contracts are mainly of three kinds; 1. Sharing-based; 2. Sale-based;
and 3. Lease-based. On the other hand, from a historical point of view Islamic
financing products are classified into two (2) categories1;
1.

Classical contracts that exist throughout the centuries and are
derived from the practice of the Prophet Mohamed’s (pbuh)
community in Madinah; and

2.

Hybrid contracts that are developed over the past half a century and
are practiced in contemporary Islamic Finance and Banking.

Sharing based financing contracts are namely equity sharing (musharakah), equity
sharing with a sleeping partner (mudarabah) and crop sharing (muzara’ah). Taking
a look at the sale-based financing contracts; there are three (3) categories of
contracts; deferred payment sale (al bay al bithaman ajil), forward sale with cash
advance (salam) and manufacturing sale (al bay al ajil).


1

Attorney at Law, Suood & Anwar LLP

Kahf, M. (2006) Maqasid al Shariah in the Prohibition of Riba and their Implications for Modern Islamic
Finance. [pdf] Available through: http://www.kantakji.com/fiqh/files/riba/p203.pdf [Accessed: 08
December 2013].
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Al Bai Bithaman Ajil and Musharakah Mutanaqisah are two basic Shariah compliant
modes of real estate financing developed in the present era although Bai Inah and
Istisna are widely utilized as well.

A LOOK AT AL BAY BITHAMAN AJIL (BBA)
Al Bay Bithaman Ajil (commonly referred to as ‘BBA’) is a contract of deferred
payment sale, in which the payment of the price is deferred and payable at a
certain particular time in the future. It is a contract of sale giving the buyer the
option of paying the deferred price on installment basis, whereby the deferred
price of the sale object contains a profit margin.2
The BBA is also known as Bai Al-Muajjal and Bai Bit Taqsid. The underlying
transaction of BBA is said to be on the concept of Murabahah (cost plus profit),
whereby the sale price (inclusive of the profit) is paid in installments over a period
of time. In principle murabahah means mark up sale.3 It is a sale contract in which
the object of the sale is sold at a price equivalent to the cost price and profit
margin.
Taking a look at murabahah, ie. cost plus profit, there are two types of murabahah,
which are;

2

1.

Cash murabahah – a sale contract where the seller sells a
commodity with price equal to the cost price and a profit margin.
The purchase in this case is settled in cash.

2.

Credit murabahah – a credit sale with purchases settled by
installment payments. The price is equal to cash murabahah prices
but a premium is added over the profit margin to reflect time value
of money. A long-term credit murabahah is common known as al
bay bithaman ajil (BBA).

Meera, A. and Razak, D. (n.d.) Islamic Home Financing through Musharakah Mutanaqisah and al-Bay’
Bithaman
Ajil
Contracts:
A
Comparative
Analysis
[online]
Available
at:
http://www.ahmedkameel.com/document/MMPPaper.pdf [Accessed: 08 December 2013].
3
Rosly, S. (2005) Critical issues on Islamic Banking and Financial Markets. Kuala Lumpur: Dinamas
Publishing. p.87
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Commonly, murabahah is utilized for short-term transactions, which involves on
the spot payment while BBA is used for long-term transactions. What makes the
BBA attractive is its essential requirement that makes the due time of payment as
well as the manner go payment be fixed in an unambiguous manner and known
to all parties involved in the transaction, which in-turn decreases the risk factor
and ambiguity.
In respect of legality of BBA, generally, there is no issue on the practice of
deferred payment of sale price. The legality cast over the sale contract is general is
considered sufficient by jurists to allow BBA. Besides, it is also reported in one
Hadith by a Companion, Jabir that the Prophet bought a camel from him outside
the city of Madinah whereby the payment was settled later on in Madinah. Also
another Hadith was narrated that the Prophet purchased a quantity of grain from
a Jew on the basis of deferred payment and he pledged his amour by way of
security.4
There is, however, dispute on the practice of increasing the price due to the
deferment in the payment. According to the majority of jurists, increasing the
price in BBA due to the deferment in payment is allowed:5
1.

Al-Kasani – the price may be increased based on deferment

2.

Ibn ‘Abidin – a price is increased based on deferment

3.

Ibn Rushd – the time has been given a share in the price is
permissible because it is against the commodity and not against
money

4.

Al-Nawawi – deferment earns a portion of the price

All these prominent jurists connote one important principle; the increment of
price is allowed in case of deferment of price in a sale contract. They also uphold
that such an increase is permissible because it is against the commodity and not

4

The Application of Bay’ Bithaman Ajil (BBA), taken from INCEIF CIFP Module on Applied Shariah in
Financial
Transactions
[pdf]
Available
through:
http://www.kantakji.com/figh/Files/Finance/N301.pdf [Accessed: 19 January 2013].
5
Ibid.
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against the money. An increase against deferred payment is only considered to be
amounting to riba’ where the subject matter is money on both sides. They,
therefore, allow a seller to fix two prices of a commodity that is cash price and
credit price and give an option to a buyer to buy a commodity at any of the two
prices.6
Those who disallow the practice of BBA argue that BBA opens the back door to
interest based transactions. They argue that if the difference between spot and
deferred prices of a commodity is to be recognized, logically we cannot reject
interest, which in fact is based on the difference in value of money between spot
and deferred. This has been expressed by Sidiqi: "I would prefer that bay’ almuajjal be removed from the list of permissible methods altogether. Even if we
concede its permissibility in legal form, we have the overriding legal maxim that
anything leading to something prohibited stands prohibited. It will be advisable to
apply this maxim to bay’ al-muajjal in order to save interest-free banking from
being sabotaged from within." 7
Beside this, there is a fear that the practice of BBA amounts to the prohibited "two
sales in one", as mentioned in the Hadith: "The Prophet prohibited two sales in
one."8
One of the interpretations of the Hadith deduces that it is a sale contract with two
different prices, which is one price in spot payment and the other deferred.
However, this interpretation is disputable. First, this interpretation is not the only
interpretation in the Hadith. Another interpretation in the Hadith is the jumbling
together of two contracts, in a way that the conclusion of one contract is
contingent upon the conclusion of the other. Even if the first interpretation is to
be accepted, it does not affect the practice of BBA, because in BBA practice, the
offer is caused upon one price only, so does the acceptance9.
In principle (depicted in Fig. 1 below) BBA sales deal with two parties only. The
bank acts as the selling party and the customer as the buying party. But prior to
the BBA sale, the bank must purchase the house from the developer/vendor this

6

Ibid.
Ibid.
Ibid.
9
Ibid.
7
8
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purchase does not constitute a BBA sale. Under the typical BBA for residential
housing the bank purchases (under a property purchase agreement) and
immediately sells back (through a property sale agreement) the property to the
customer at cost plus markup profit, the house the customer had earlier on
purchase under a Sale & Purchase agreement with the developer/vendor.10

Figure 1

But current worldwide practice hugely differs from the above depicted in Fig 1. In
practice (depicted in Fig. 2 below) the customer will meet the developer/vendor
and sign a sale & purchase agreement (S&P) after paying a down payment. In
conventional banking practices, the customer will look for a bank that can lend
him the balance payment due. In this way the customer secures a loan from the
bank and purchases the property from the developer. In the conventional system,
the customer will also pledge the property as collateral via a charge of deed of
assignment on the loan facility rendered. To sum up, conventional financing
consists of two contracts, the contract of loan between the customer and the bank
and a deed of assignment/charge over the property pledged.
In practice, the customer must purchase the property from the developer. He puts
a down payment and secures the property via a Sale and Purchase Agreement
10

Ibid. note 3 at p.628
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(S&P) on his favour. In this manner the customer has become a beneficiary owner
of the property. Pursuant to this the customer sells the property to the bank via a
Property Purchase Agreement (PPA) at purchase price, which is equivalent to the
financing amount that is paid directly to the developer/vendor as the balance
purchase price. Once the bank holds ownership of the property via the PPA, the
bank sells the property back to the customer through a Property Sale Agreement
(PSA) using a deferred payment scheme. Similar to the conventional system, even
in BBA the property will be placed as collateral via a Deed of Assignment or
Charge. This is required to say that the bank holds the right of legal ownership of
the property in the manner that it holds the right to sell it when the customer
defaults the BBA facility.

Figure 2

As explained above, there are mainly two documents involved in a BBA sale;
1.

Property Purchase Agreement (PPA)
This is the first contract entered, whereby the bank purchases the
house from the customer at purchase price. This purchase price is
usually disbursed by the Bank directly to the developer or vendor.
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Since the bank purchased the property from the customer, the bank
is vested with legal capacity as seller to sell back the asset to
customer under the 2nd transaction.
2.

Property Sale Agreement (PSA)
This is the second contract entered in the BBA transaction where,
the bank having legal capacity as seller, sells the asset to customer
at sale price on deferred basis. The sale price is the facility amount
plus profit margin for the whole facility period. Eg, if the customer
applies for facility of RM100,000 and the facility period is for 15
years. Lets say the profit margin for 15 years is RM50,000.00.
Thus, the total Sale Price to be paid by customer to bank is
RM100,000 + RM50,000= RM150,000.00

3.

Deed of assignment with Power of Attorney (for property without title)
or Legal Charge (for property with title)
This is the third and final contract of the BBA facility. Under this
deed the bank holds the house as collateral. This charge or
assignment is the supporting contract where the asset is mortgaged
to the bank as security. In case the customer defaults in its deferred
payment of the sale price, the bank can sell the property via public
auction to secure the balance due.

A LOOK AT MUSHARAKAH MUTANAQISAH
On the other hand, Musharakah Mutanaqisah (commonly referred to as MMQ) is a
combination of al-bay (sale), musharakah (partnership) and ijarah (lease). This
contract is based on a “diminishing” partnership contract as the name suggests (as
musharakh means partnership and mutanaqisah means diminishable or
redeemable).
There are notable three stages in a musharakah mutanaqisah house-financing
scheme. Firstly, the customer enters into a partnership (musharakah) under the
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concept of “Shirkat-al-milk” (join-partnership) agreement with the bank. 11
Secondly, the bank leases its share in the property ownership to the customer
under the concept of ijarah (leasing), ie. by charging rent. Thirdly, the customer
gradually buys out the banks ownership share at an agreed portion until the asset
is fully owned by the customer. As this proceeds, the customers share ratio in the
property would gradually increase after each payment due to periodic redemption
and the banks share ratio would decrease until eventually the property is fully
owned by the customer.
MMQ refers to a join venture where one partner (bank) gives the other partner
(customer) the right to redeem his share in the join venture until the shareholding
will be 100% owned by the latter. The validity of general musharakh contract can
be found in the Quran in Surat-al-Nisa: 12 “…but if more than two, they share in a
third…” and al-Sad: 24 “Verily many are the partners (in business) who wrong
each other except those who believe and work deeds of righteousness and how
few of them…”, the Prophet’s Sunnah and consensus of Muslim scholars (ijma).
On the legality of the MMQ model, it is fully in line with Shariah. It consists of
several contracts, namely, musharakah, ijarah and bay, whose validity is found in
all sources of Shariah.12
Fig. 3 below depicts all the steps involved in the real estate financing under the
MMQ scheme. As shown in Fig. 3, the first step in this transaction is where the
customer approaches the developer and purchases the property after paying any
deposit. Secondly, the customer approaches the bank and enters into a
musharakah contract whereby both parties become joint owners of the property.
As the third step, the bank pays the balance purchase price of the property to the
developer. Fourthly, the bank leases the property to the customer and finally, the
customer gradually buys the banks share in the property or the bank gradually
sells its share to the customer (diminishing partnership concept is depicted under
Fig. 4) until the total share of the bank is completely bought by the customer.

11

Ibid. note 2
Smolo, E. & Hassan, M.K., The potentials of musharakah mutanaqisah for Islamic housing finance,
International Shari’ah Research Academy for Islamic Finance, Malaysia and University of New Orleans,
New Orleans, Louisiana, USA
12
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Figure 3

Figure 4

Under the MMQ scheme there are two main agreements and two supporting
documents involved.
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1.

Musharakah Mutanaqisah Partnership / Facility Agreement
This is the master agreement under the facility where the bank
(financier) and the customer forms a musharakah to enable the
customer to acquire the bank’s share in the asset progressively with
the arrangement for the customer to lease the property. Customer’s
initial contribution to the arrangement is the deposit he has paid
for the asset to the asset developer. The bank’s capital contribution
is the facility amount disbursed to the asset developer. Under this
agreement, the bank shall lease the asset to the customer and
customer shall pay lease rentals under the Property Ijarah
Agreement.

2.

Ijarah/Lease/Tenancy Agreement (if applicable)
Under this agreement the bank hereby agrees to lease and the
customer hereby agrees to `accept the lease of the bank’s undivided
shares in the Property under the musharakah (“bank’s musharakah
equity”). The customer shall make payment of the lease rentals to
the bank for the lease of the banks musharakah equity.

3.

Deed or promise
Under this deed the customer promises and undertakes to purchase
the bank’s musharakah equity.

4.

Legal Charge/Assignment
Under this charge / assignment, the bank hold property on
mortgage to secure it’s balance due upon default of customer.
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A LOOK AT REAL ESTATE ISLAMIC FINANCING CONTRACTS IN MALDIVES
Presently Maldives Islamic Bank offers three facilities for real estate financing,
which are “Murabahah general asset financing”, “Construction materials
financing” and “Diminishing Musharakah”, where former two facilities are based
on the structure of BBA while the latter is as the name suggests the MMQ facility.
Highly notable is the fact that the Murabahah General Asset Financing Facility is
modeled as how the BBA facility should work in principle rather than how it is
globally working in practice (ie. under its facility Maldives Islamic Bank buys the
asset upon application by the customer and sells it to the customer for a deferred
payment).

CONCLUSION
To conclude MMQ is considered advantageous to BBA, as BBA is viewed to be
similar to conventional lending with some disadvantages for the customer,
particularly for early redemptions or defaults where the customer is likely to end
up with higher financing costs. The current BBA scheme utilized globally does
not change the interest-based system as it followed the similar computation
formulas to the interest based system where the profit rate is quite similar to the
interest rate in the market.
MMQ is potentially viewed as a better alternative to BBA since MMQ utilizes a
joint ownership scheme whereas BBA is a form of debt-financing option for
customers. Moreover as a financing structure MMQ scheme is more flexible as
the customer can own the property earlier by redeeming the principal share of the
bank faster without need to compute rebates, as in the case with BBA, which are
mostly at the discretion of the bank.
Another practical difficulty, which arises with the use of BBA, is because the
selling price of the property does not reflect the market value, as the profit markup
for the deferred payment scheme is quite substantial. On the other hand, under
the MMQ structure, the value of the property always reflects the market price and
the rental payments are modeled by the market rental values.
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The return on BBA is based on a fixed selling price, determined using the
prevailing interest rate as the benchmark. Under the MMQ structure the financier
need not be tied to a fixed profit rate throughout the financing period. This is
because the rental rate can be revised periodically or be linked to some economic
variables like rental index, house price index etc. to reflect current market
conditions, which also gives the MMQ financier the ability to manage liquidity
risks better.
When you compare the MMQ with a BBA with a floating rate, MMQ differs in
the balance of financing at any point in time before the end of the contract. Under
the MMQ structure the balance can never be larger than the original
price/finance for the house. Rebates for early redemption under the BBA cannot
be specifically stated in the contract. MMQ can be modeled to avoid interest rate
completely and reduce both the cost of homes and the duration of financing. The
balance of finance at any point never exceeds the original price of the asset unlike
the BBA structure where it can.
In the event of payment defaults, the penalty charges under the BBA structure can
be challenged while under the MMQ structure, defaults will cause the equity of
the financier to remain constant and entitle the financier to higher rent when
payments are resumed later.
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ENTERPRISE WITH
THE MALDIVIAN STATE
PRELIMINARY ASSESMENT OF THE LEGAL RISKS
OF CONTRACTING WITH THE MALDIVIAN GOVERNMENT
Ismail Wisham
[2013] 3 MLR 17

You need a certain degree of interference by the state to influence and align the
forces towards public policy considerations. To survive and keep pace with the
ever changing world, Governments are forced to engage in enterprise since the
emergence of big enterprise in human history. This engagement is justified on
many grounds, one of which is to supplement public revenue to keep the great
machine i.e. the state from turning itself off. Over time, we have come to
appreciate the fact that necessary for the state to carry out its functions, the
government, via its branches, has to embark upon different activities which
inevitably invite the interplay of its branches and the private sector in the business
place. This is when the state engages in business and business means the creation
of legally recognizable and measurable ties with other parties. Quite often a time
parties that contract with the state are more or less, investors and investors
inevitably look towards making money. This is possibly where our inquiry starts.
For the Maldives, owing to the infancy of its legal system, considerations over the
legal risks1 of enterprise with the state are rarely measured, or even the subject of
debate. In reality public projects are driven at a plain that seems to overwhelm


1

Attorney at Law, Suood & Anwar LLP

A legal risk is a risk that has a legal issue as its source. This issue can be a set of facts that are assessed
under or against a set of legal norms. Legal risk management within the context herein is taken to mean
inclusive of managing the (i) structural, (ii) contractual, (iii) compliance, and (iv) litigation risks associated
with engaging in business with the Maldivian Government. The methodology of assessment herein used
focuses on (i) identification of the particular risk, (ii) analysis or evaluation of it, and the last step of outlining
the applicable (iii) recommendations for any remedy applicable or advisable.
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feasibility studies or business plans, unscientifically said of course. Investors are
forced to conduct research on their own to assess and realize the dangers their
investment may face in terms of the law. The Anti-Corruption Commission
locally established as a creature of the Constitution, is one of the most active
corruption policing agencies in the region. You see projects halted and derailed
on corruption allegations regularly in the Maldives. Ideal as the notion may seem,
there are inevitable losses to the players involved and in the end, the investor’s
precious investment is forfeit. One fact that cannot be ignored is that a state or
government cannot be reasonably taken to be a common player in the business
field. Concepts like sovereignty and responsible expenditure of the people’s
money trumps commercial business interests and investors who wish to deal with
any government needs to stay abreast of this fact. This note intends to shed
preliminary light on the real legal risks of contracting with one such sovereign,
i.e., the Maldivian Government.

(I) NECCESITY FOR TENDER & PROCESS
Even though executive prerogative over Government dealings is given to the
President, under Articles 96, 97 and 250 of the Maldivian Constitution, all
property and funds of the Maldivian Government and essentially the state is to be
utilized and dealt with in accordance with the laws of Parliament.
Following a volatile period of political upheaval, the Parliament passed the Public
Finance Act in 2006 (PFA2006), which lay down peculiar requirements of tender
and process for all significant transactions. The preamble states the purpose of the
Act to be to establish the ‘principles and procedures for control and management of the
finances and property of the State and establishes financial and other principles and
procedures related to the finances and property of the State’. Section 2 specifically
prohibits the Government from servicing any payments unless the transaction is
in line with the PFA. The Act had been intended as the most important tool of
the Parliament in keeping the Government in check as far as the property of the
country was concerned. Amidst accusations of swindling away state property, the
Nasheed administration was heavily criticized for its transactions, projects and
concessions2. The first amendment to the Act which came in 2010 further
2

For one such example, see http://www.haveeru.com.mv/public_finance_act_/50231 last accessed 10
October 2013.
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restricted the Government’s prerogative over the utilization and dealing of state
property and funds. The pre-approval of the Parliament became necessary for the
state in lending public money3, borrowing in the name of the State4, providing a
sovereign guarantee5 or financial assistance6 etc.
The constitutional regime in place in the Maldives familiarizes itself with a
Presidential system of government. The Parliament deemed the system to be so
under the Constitution after a referendum of the people saw 62 percent of the
population opting for presidential over the parliamentary system of Government
in 20077. Of late though, the nature of the bills that are passed by the Government
had been brimming with strict parliamentary scrutiny, eroding much of the
prerogative of the executive arm of government. Having a presidential system of
governance means largely that the possibility of two political affiliations
occupying the two different houses is very probable. In 2009, the Maldives saw
just that and Parliamentary pressure piled on almost of the intended projects of
the then Executive.
Established now is the notions for the necessity for tender in Government
projects. The Public Finance Regulations (PFR2009) enacted under the PFA2006
require all Government procurement of any good or service in excess of MVR
25,000.oo (approximately USD 1,621.oo8) to be through a tender process9. This is
true for almost all of the Government’s procurement and dealings. The tender
process entails with itself the need for an Expression of Interest (EoI) as well as
submission of a Technical and Financial Bid which is run through internal and
independent evaluators before the final award. The pre-bidding documents such
as the Invitation to Bid need necessarily show the marks allocated for each of the
evaluations components. Modification or beefing up the bid after submission is
completely prohibited. The contract of award is also required to contain retention
amounts10, liquidated damages11 etc and this contract is where our next important
discussion takes off of.

3

Section 3 PFA2006.
Section 5 PFA 2006
5
Ibid.
6
Section 10 PFA 2006.
7
For local news, see http://www.haveeru.com.mv/dhivehi/news/51317 last accessed 8 October 2013.
8
As at October 13, 2013.
9
Regulation 8, PFR2009.
10
Regulation 8.22/27 PFR2009.
4
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Leases of the islands that make up the archipelago are also a point of interest. If
the venture the investor is looking into has a lease of an island involved, newer
requirements and restrictions apply. The problem starts with the fact that
foreigners and foreign companies have absolutely no option of owning land in the
Maldives12. A foreign company by law is one that is not registered under the laws
of Maldives either at the Ministry of Trade or Tourism and one that has foreign
shareholding even by a minute percentage. Foreign companies may not hold
ownership of any land under the existing laws and regulations. is elaborated
under sections 18 and 24 which are sections which cover ownership and transfer
of both State and Private Land alienated under the Land Act 2002 (Act).
On issue of the leases, Lease of Uninhabited Islands Act as well as the Tourism Act
1999, lays down elaborate processes where uninhabited islands can be wholly
leased out to parties for purposes of agriculture or tourism. The processes under
these statutes have been upheld as essential by the Courts in the past. For
instance, the usual rule that an offer when exchanged with acceptance creates
contract is offset under those statutes, where strict adherence is required before a
party can claim the existence of a contract. In the case of Gazeera v Ministry of
Tourism13, the High Court had the following to emphasize on;
“While section 4 of the Contracts Act (Act No.: 4/91) stipulates that contracts
need not be in a specific form, the section clearly saves for situations where other
statutes may have prescribed additional criterion. The development and
management of a tourist lease is a subject matter that is governed under the
Tourism Act 1999 and as such, unless the requirements prescribed therein are
satisfied, the existence of a contract cannot be inferred… And if we look at the
Tourism Act 1999 the requirement that the Agreement be in writing is clearly
specified as an exception to section 4 of the Contracts Act hence there can be no
legal basis to construe the existence of a valid contract in this case”14

11

Regulation 8.29 PFR2009.
Article 251 of the Constitution holds that “[n]o foreign party shall own or be given ownership of any part of the
territory of the Maldives”
13
202/HCA/2012
14
Ibid, p.16. (author’s translation)
12
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(II) CONTRACTUAL INEQUALITY
Since administrative agencies favorably enjoy the presumption of acting on behalf
of the public and because public interest is overriding enough to put aside even
basic principles of the law; the agencies have to enter into an arrangement where
the platform is squarely fitted to their play than to the other contracting party.
Administrative contracts, hence, is a contract where the two parties are unequal.
Being a contract between unequal parties from the onset, at the end of the day, it
will end up entitling parties in unequal manner.
Administrative contracts are similar to other types of contracts because of their
formation, validity requirements and the form. The common law views
administrative contracts just like other ordinary contracts whose consequences
will show up to be the treatment of parties as equal members to the venture. No
party will enjoy priority. Both are equal parties to and in the case. As a
consequent incidence, the common law requires no new or special law governing
administrative contracts. There is only one contract law regime that governs all
the instances. These new genres of contracts have been accepted by many
jurisdictions across the world, in fact, few are alien to it15 and Maldives is no
exception. For instance, the Maldivian Supreme Court on 16 September 2013, in
the appeal lodged by Nexbis Ltd., Australia, against measures of the ACC in the
Maldives Immigration Border Control System (MIBCS), decided that contracts
that are related to ‘public services’ are exceptional to the general rule which says
that parties to a contract are bound as they have agreed to.
“Administrative contracts are not entered into between parties with similar
interests therefore unlike absolute civil contracts entered into between private
persons for specific private interests; the doctrine of Pacta Sunt Servanda does not
apply. This doctrine is not without restrictions or limitations…. Such
administrative contracts include concession agreements, supply contracts,
contracts of public works and other similar agreements…. Such administrative

15

Other countries have recognized this practice as well. The Ethiopian Civil Code is one such instance.
Comparatively in Ethiopia, administrative contracts need necessarily be for an activity of public service
that is expressly qualified as such under the law (Article 3132). The preamble has to bear the consent of
both parties to enter into such administrative contracts and it needs to be necessarily registered. These
contracts are special because of the interests they manifest and the parties they involve. Though the civil
law system considers them as special, the common law seems indifferent towards them. This has resulted
in different outcomes in both legal systems.
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contracts also grant the State or State Department which is a contracting party
with the power to unilaterally terminate the contract.”

According to the Supreme Court, this new genre of ‘administrative contracts’ by
their very nature provide the State or State Department the inherent rights and
privileges in amending the terms of the contract. According to the Judgment this
includes contract or project monitoring, implementation, and taking related
punitive measures against the other party. How the legal profession interprets this
precedent, we are yet to see. One argument is that the decision grants states the
right to manipulate multi-million dollar projects based on the will and fancies of
political persons and forces without the necessary safeguards of the Courts. The
other side of course relied on to the principles of state sovereignty and executive
prerogative.
Interestingly, the issue before the Supreme Court was not on the nature of
administrative contracts or termination of one at all. It was a case to be decided
just on the merits of the claims by the Anti-Corruption Commission contending
their statutory authority of interference with the State’s contracting powers. The
Maldivian Department of Immigration and Emigration (DoIE) on behalf of the
Government of Maldives (GOM) had entered into an agreement with the
appellant, Nexbis Ltd. for the establishment of a border control system in the
Maldives in October 2010. In January 2011 following investigations, the AntiCorruption Commission (ACC) had issued an order stating the Commission feels
that corruption is alleged in the bidding process and that the Concession
Agreement and to re-tender it all over again. The issue before the Supreme Court
was whether the Anti-Corruption Commission had powers to order the
repudiation of a commercially binding contract entered into by the Maldivian
Government. Answering in the negative, the Supreme Court made passing
remarks as to the subject matter contract was not of pure commercial nature and
that the general rule of the binding nature of commercial contracts was with
reasonable exceptions when the contracting party is the state and the contract is
for ‘public service’.
What is established though is very clear. Any dealing made by the state whether it
be through concession agreements, supply contracts, contracts of public works
etc., the local legal system certainly bestows the Government with the power to
unilaterally amend, alter or even terminate the contract. The ease in which
notions such as public safety or national security or economic stability will tell
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any wonderer that any language in the contract, however the waiver clause is
drafted, state prerogative is a hard bargain to drive.

(III) PROSPECTIVE AND RESTROSPECTIVE POWERS OF REVIEW
As a response to the Nasheed Government’s privatization and public-private
partnership (PPP) initiatives, various bills were proposed by opposition MPs to
regulate these processes. The volatility of the country’s political scene 2008 to
2013 may have contributed to the origins of the Privatization and Corporatizing
of State Businesses and their Monitoring and Evaluation Act 2013 (PCA2013).
The PCA empowers a Board approved by the Parliament to oversee the
privatization and corporatization processes in addition to the general monitoring
of all companies that the Government has an interest in whether directly or
indirectly. It was passed with 62 out of the 66 present on 27 December 2012 and
was ratified by the President on 17 January 2013. For any party wishing to form a
joint venture with the Government or wishing to procure shares or stake in a
Government company or project, this is the Act to be concerned of.
The PCA grants the Board extensive authority to regulate decisions taken by the
board of directors and management of companies including the appointment of
directors and determination of dividends16. The mandate of the Board is also
argued to overlap other regulatory authorities such as the Capital Market
Development Authority established under Securities Act 2006 as well as the
Registrar of Companies established under the Company Act 1996. ‘Privatization’
under the Act is defined as the transfer or selling of full or partial shares or interests
directly or indirectly possessed by the government to a private party or parties17.
Section 61 of the PCA grants the state the power “order to determine whether the deal
was carried out in a way that protects the State’s interest, the Board has the power to
investigate the matter”. If determined not to be in the best interests of the State, the
authority to overturn the previous decision and re-execute the privatization
process or re-privatize in accordance with the Act. Currently though the
Government is still in the process of completing appointments to the Board

16
17

Section 12 PCA2013.
Section 65(o) PCA2013.
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convened under the PCA. Current focus of the Board Members appointed though
includes drafting policies and guidelines to address the requirements of the Act.

CONCLUSION
Again, it has to be said that you need a certain degree of interference by the state
to influence and align the forces towards public policy considerations. Many
writers have commented that the 1930s Great Depression proved the fact that
markets cannot operate by their forces alone-rather to some extent the state
should have an influence in the market place. The welfare state or the notions of
it find its roots during aftermath of this Depression. However, private enterprise
and the business domain are always argued as not to be interfered by the state.
Traditionally, to diametrically insulate the state from the market and its risks, the
role of the government was exponentially limited to enabling the state to
undertake only its “traditional” functions.
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އަމިއްލަ އިސްނެގުމަކަށް އެ ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލް އެ ކޯޓުގެ
ފަނޑިޔާރުންގެ

އެންމެހައި

އިއްތިފާޤުންވަނީ

ޖުޑީޝަލް

އުވާލާފައެވެ.

ކައުންސިލް

އުވާލާފައިވަނީ ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ނަންބަރު  24( 2011/SC-RU/02މާރޗް )8022
ރޫލިންގނެވެ .މި ރޫލިންގ

ގައި އެ

ކައުންސިލް އުވާލުމަށް ޤާނޫނީ ޙުއްޖަތްތަކެއް

ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .އަދި އޭގެ ފަހުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ސޮއިކުރައްވައި
 20އޮގަސްޓް  8022ދުވަހު ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ނަންބަރު  2011/03/SCސަރކިއުލަރއިން
ކުރިން

ދެންނެވުނު

ރޫލިންގގެ

ދަށުން

ބާޠިލުކުރި

މަސްއޫލިއްޔަތަކީ

ކައުންސިލުގެ

ސުޕްރީމްކޯޓުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއްކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.
ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލަކީ ،ހަމައެކަނި ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުން އުފެއްދި ކައުންސިލެއް ނޫނެވެ.
ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ޢަމަލުކުރަންފެށުމާއެކު  2008ވަނަ އަހަރުގައި ޚުދު ސުޕްރީމްކޯޓުން
ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލުގެ ނަމުގައި ކައުންސިލެއް އެކުލަވާލިއެވެ .މި ލިޔުމުގައި މިބަލާލަނީ،
ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނުގޮތާއި ،އެ ކައުންސިލް
އުވާލުމަށް

ސުޕްރީމްކޯޓުން

ދައްކާފައިވާ

ޙުއްޖަތްތަކުގެ

މައްޗަށެވެ.

އަދި

އުވާލާފައިވާ

ކައުންސިލުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ސުޕްރީމްކޯޓުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުނު ގޮތުގެ
މައްޗަށްވެސްމެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގައި އެ ކައުންސިލުގެ
މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ގޮތުގައި އެކަށައަޅާފައިވާ ކަންކަން އަސާސަކަށް ބަލައިގެން ޖުޑީޝަލް
ކައުންސިލް

އުވާލުމާގުޅިގެން

ކުރިމަތިވާ

މައްސަލަތަކަކީ

ކޮބައިކަން،

ފާހަގަކުރުމަށް

ބަލާފައިވާނެއެވެ .އަދި މި ކައުންސިލު އުވާލުމާގުޅިގެން ޝަރުޢީ ދާއިރާއަށް އައިސްފައިވާ
ހީނަރުކަމުން

ސަލާމަތްވުމަށް

ހުށަހަޅާ

ހުށަހެޅުންތަކެއްވެސް

ލިޔެވޭތޯ

މަސައްކަތް

ކޮށްފައިވާނެއެވެ .މުޅި ލިޔުމުގައި ޤާނޫނީ ގޮތުން ކުރެވޭ ބަހުސްތަކުގެ އަސާސްތައް ކަމުގައި
ބަލާފައިވަނީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކެވެ .ނަމަވެސް އެހެނިހެން ޢިލްމީ ޙަވާލާދިނުންތައް
ހިމަނާފައވާނެއެވެ.
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ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޤާނޫނުއަސާސީ

އަށް

8002

ޢަމަލުކުރަން

ފެށިފަހުން،

ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ނަންބަރު  2008/01/SCސަރކިއުލަރއިން  82ނޮވެމްބަރ  8002ވަނަ
ދުވަހު [ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލް] ގެ ނަމުގައި ކައުންސިލެއް އުފެއްދިއެވެ .މި

ސަރކިއުލަރ

ބުނާގޮތުން މި ކައުންސިލް އުފެއްދެވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުއެވެ .އަދި މި
ކައުންސިލް އުފައްދާފައިވަނީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކާއި
އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ޢަދުލުއިންސާފު ގާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ކޯޓުތަކުން ކުރާ އެންމެހައި
ކަންތައްތައް ރައްކާތެރިކޮށް އިދާރީ ހިންގުމާ ބެހޭގޮތުން ޢަދުލުއިންސާފު ގާއިމުކުރުމުގެ ބާރުގެ
ސިޔާސަތުތައް އެކަށައެޅުމަށްކަން ،އެ ސަރކިއުލާގެ ފެށުމުގެ ޢިބާރާތުން އެނގެއެވެ .އަދި
މިފަދަ ކައުންސިލެއް ހެދުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  02ވަނަ މާއްދާއާއި 242
ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)އާއި  251ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުންކަމަށްވެސް އެ ސަރކިއުލަގައި ވެއެވެ.
ފުރަތަމަ

ޖުޑީޝަލް

ކައުންސިލު

އެކުލެވިގެންވާ

ގޮތަށް

ބަލާއިރު،

އެ

ކައުންސިލުގެ

މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ހުރިހާ ފަނޑިޔާރުން ހިމެނިފައިވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން
ހައިކޯޓާއި ،ސިވިލްކޯޓާއި ،ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި ،ޖުވެނައިލްކޯޓާއި ،ފެމިލީ ކޯޓުގެ އިސް
އިތުރުން

ފަނޑިޔާރުންގެ
ހިމެނިފައިވެއެވެ.

މި

މެޖިސްޓްރޭޓް

މެމްބަރުންނަށް

ކޯޓުތައް

ބަލާއިރު،

ތަމްސީލުކުރާ
ކަމެއް

ދެ

ނިންމުމުގައި

ފަނޑިޔާރުން
ސުޕްރީމްކޯޓުގެ

ފަނޑިޔާރުންނަށް އަޣްލަބިއްޔަތު ލިބޭނެކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ .ހަމައެހެންމެ ،ކައުންސިލުގެ
މަސައްކަތް

ހިނގާނީ

އެކިއެކި

ކަންކަމަށް

ކަނޑައެޅޭ

ފަންނީ

ކޮމިޓީތަކަކުންކަމަށް

ބަޔާންކުރުމުގެ އިތުރުން މި ސަރކިއުލަރގައި މި ކައުންސިލުން ކަންކަން ނިންމުމުގައި
ޢަމަލުކުރާނެ ވަކި ގޮތެއް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ސުޕްރީމްކޯޓުން އުފެއްދި ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލުގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި
ހިމެނިފައިވަނީ އަންނަނިވި ކަންކަމެވެ.
އ
 .1ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގައި ޝަރީޢަތް ހިންގުމުގެ ޙާލަތު ހުރިނެތްގޮތް ބެލުމާ ި
މިކަމާބެހޭ ޝާމިލު ދިރާސާތައް ކުރުން.
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 .2ކޯޓުތަކުގެ

ހިންގުމާއި

އިދާރީ

ޝަރީޢަތްކުރުމާބެހޭ

އިޖުރާއާތުތައް

އެއްގޮތްކުރުމަށާއި ކޯޓުގެ ހިންގުން ހަލުއިކުރުމަށްޓަކައި ޚިޔާލުތައް ހުށަހެޅުން.
 .3އުއްތަމަ

ފަނޑިޔާރުގެ

ގުޅޭގޮތުން

މަސްއޫލިއްޔަތާއި

ބޭނުންވެއްޖެ

ލަފާ

ހިނދެއްގައި އެފަދަ ލަފާތައް ދިނުން.
 .4ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ކޯޓުތަކުގެ އިދާރީ
ހިންގުމާބެހޭ ގަވާއިދު ހެދުން.
 .5ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢަދުލުއިންސާފު ގާއިމުކުރުމުގެ ބާރުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭން
އެކަށައެޅުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ދިރާސާތައްކޮށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ ލަފާގެ
މަތިން ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭންތައް އެކަށައެޅުން.
 .6އަދި މިނޫނަސް ކޯޓުތައް ހިންގުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާނެ ތަފާތު ސިޔާސަތުތައް
ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންވާ ލަފާދިނުން.
މަތީގައިވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަށްބަލާއިރު ،ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތުގެ
ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަކީ ޝަރުޢީދާއިރާއާ

ގުޅޭ އެކިކަންކަމުގައި ލަފާދިނުމެވެ.

3

ބާކީ 1

4

މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން  8މަސައްކަތަކީ ދިރާސާކުރުމެވެ .މީގެ އިތުރުން ކޯޓުތަކުގެ އިދާރީ
ގަވާއިދުހެދުންވެސް

މި

ކައުންސިލުގެ

މައިގަނޑު

މަސައްކަތްތަކުގެ

ގޮތުގައި

އެ

5

ސަރކިއުލަރގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ .ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނެއް ވުޖޫދުގައި ނެތްއިރު ނެރެފައިވާ
މި

3

ސަރކިއުލަރއަސް

ޖުމުލަ

ގޮތެއްގައި

ބަލާއިރު،

ފާހަގަކުރެވެނީ

ޢަދުލުއިންސާފު

ނ
ވ ަ
ރއި ަ 1
ނންބަ ާ
ނ ަ
އ  1ވަ ަ
ރ ި
ވނަ ނަންބަ ާ
ވ ަ 8
ފއި ާ
ހގަ ކޮށް ަ
ފ ަ
ގއި ާ
ގތު ަ
ގ ޮ
ތތަކު ެ
ސއްކަ ް
އގަނޑު މަ ަ
މ ި
އންސި ލުގެ ަ
ކ ު
އ ަ
ސަރކިއުލަރގަ ި

ތވެ.
ލއްޔަ ެ
މގެ މަސްއޫ ި
ދނު ު
ގއި ލަފާ ި
ކމު ަ
ކން ަ
ކ ަ
އން އެ ި
ފދަ ި
ނވި ަ
ދން ެ
ނ މި ެ
ވ ީ
ފއި ަ
މނި ަ
ގއި ހި ެ
ނބަރު ަ
ނަ ް
4

ވނީ
ފއި ަ
މނި ަ
އ ހި ެ
ރގަ ި
ނންބަ ު
ވނަ ަ
ރއި ަ 5
ނންބަ ާ
ވނަ ަ
ވ ަ 2
ފއި ާ
ގ ކޮށް ަ
ފހަ ަ
އ ާ
ތގަ ި
ގ ގޮ ު
ތކު ެ
ތ ަ
ސއްކަ ް
ޑ މަ ަ
އގަނ ު
ގ މަ ި
ލ ެ
ކއުންސި ު
އ ަ
ގ ި
ކއުލަރ ަ
ސަރ ި

ތވެ.
އޔަ ެ
ސއޫލި ް
މގެ މަ ް
ސކުރު ު
ނ ދިރާ ާ
ދއި ް
ނވިފަ ަ
ނ ެ
މިދެ ް
5

ބހޭ
ގމާ ެ
ހން ު
ރ ި
ވނީ އިދާ ީ
ފއި ަ
ހމެނި ަ
ގއި ި
ބރު ަ
ވނަ ނަން ަ
އވާ ަ 4
ފ ި
ގ ކޮށް ަ
ފހަ ަ
ގއި ާ
ތ ަ
ތކުގެ ގޮ ު
އކަތް ަ
ޑ މަސަ ް
މއިގަނ ު
ލގެ ަ
ކއުންސި ު
އ ަ
ސަރކިއުލަރގަ ި

ތވެ.
އޔަ ެ
ސއޫލި ް
މގެ މަ ް
ހދު ު
ދ ެ
ވއި ު
ގަ ާ
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ގާއިމުކުރުމުގެ ބާރު ތަރައްގީކުރުމުގައި ހުރިހާ ކޯޓުތަކެއްގެ ބައިވެރިވުމަކީ މުހިއްމުކަމެއް ކަމަށް
ސުޕްރީމްކޯޓަށް ޤަބޫލުކުރެވޭކަމެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  2008/01/SCސަރކިއުލަރއިން އުފެއްދި ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލް
އުވާލެވުނުކަން އެނގޭކަށް ނެތެވެ .ނަމަވެސް ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލުގެ ނަމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގައި ކައުންސިލެއް އެކުލަވާލެވިފައިވެއެވެ .މި ކައުންސިލު އެކުލަވާލުމުގައި
ޚިޔާލު ނެގިފައިވަނީ ކުރިން ދެންނެވުނު ސުޕްރީމްކޯޓުން އުފައްދާފައިވާ ކައުންސިލުކަމަށް
ބެލެވެއެވެ .އެހެނީ ދެ ކައުންސިލު އެކުލެވިގެންވާ ގޮތާއި ،މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކުގައި
ތިމާގެކަމެއް

ވެއެވެ.

މަސައްކަތަކީ

އެކި

ސުޕްރީމް

އެހެނީ،
ކަންކަމުގައި

ކޯޓުން

މަޝްވަރާ

އުފެއްދި

ދިނުމާއި،

ކައުންސިލުގެ
ދިރާސާކުރުމާއި

މައިގަނޑު
ގަވާއިދުތައް

އެކުލަވާލުމެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު ތަޢާރަފުކުރި ކައުންސިލުގެ މައިގަނޑު
މަސައްކަތަކީވެސް އެއީއެވެ .މިކަން އެ ޤާނޫނުގެ  22ވަނަ މާއްދާއިން ސާފުވެއެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 22

ވަނަ މާއްދާގައި ބުނަނީ [ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ދަށުންނާއި ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކޯޓުތަކުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް ،އެއް އުސޫލަކުން
ހަދައި ،ހުރިހާ ކޯޓެއްގައި އެއް މިންގަނޑުތަކެއް ހިފެހެއްޓުމަށް މަގުފަހިކުރުމުގެ ގޮތުން،
ޝަރީޢަތްކުރުމާބެހޭ

އިޖުރާއީ

ޤާނޫނުތަކުގެ

ދަށުން

ހަދަންޖެހޭ

ގަވާއިދުތައް

ހެދުމާއި،

އެކުލަވާލަންޖެހޭ އުޞޫލުތައް އެކުލަވާލުމާއި ،ޝަރީޢަތްކުރުމާއި ،ކޯޓުތައް ހިންގުމާގުޅޭ ގޮތުން
މަޝްވަރާ ދިނުމާއި ،ޝަރީޢަތްކުރުމުގައި ހުރިހާ ކޯޓުތަކުން ގެންގުޅެންޖެހޭ މައިގަނޑު
ސިޔާސަ ތުތަކާއި އުސޫލުތައް އެއްގޮތްކުރުމުގެ ގޮތުން މަސައްކަތްކުރާނެ ކައުންސިލެއް މި
ޤާނޫނަށް

ޢަމަލުކުރަންފެށުމާއެކު

ކައުންސިލެވެ ].މިފަދައިންނެވެ.

އުފެދުނީއެވެ.

އެ

ކައުންސިލަށް

ކިޔާނީ

ޖުޑީޝަލް
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ޤާނޫނުގައި އެކަށައެޅުނު ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލުގެ މަސްއޫލިޔަތުގެ ގޮތުގައި ހިމެނިފައިވަނީ
މައިގަނޑު ދެކަމެކެވެ .އެއީ އެކިކަންކަން ދިރާސާކޮށް މަޝްވަރާ ދިނުމާއި ،އުސޫލުތަކާއި
ގަވާއިދުތައް ހެދުމެވެ .މި ދެކަންތައް އިތުރަށް ތަފްސީލުކުރުމަށްޓަކައި ތަފާތު  28ކަމެއް އެ
ޤާނޫނުގެ 28ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .އެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަށް ބަލާއިރު،
އެކިކަންކަން ދިރާސާކުރުމާއި މަޝްވަރާކުރުމާގުޅޭ  05މަސްއޫލިއްޔަތެއް އެ ކައުންސިލަށް
ޤާނޫނުން މަތިކޮށްފައިވެއެވެ .އެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަކީ:


ކޯޓުތަކުގެ ޝަރީޢަތްކުރުމާބެހޭ އިޖުރާއަތުތައް އެއްގޮތްކުރުމަށާއި ،ކޯޓުގެ
ހިންގުން

ހަލުއިކުރުމަށްޓަކައި

ޚިޔާލުތައް

ދޭންޖެހޭ

ހުށަހެޅުމާއި،

6

މަޝްވަރާދިނުން


ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރުގެ ސްޓްރެޓަޖިކް ޕްލޭން
އެކަށައެޅުމަށްޓަކައި

ކުރަންޖެހޭ

ދިރާސާތައްކޮށް،

ސްޓްރެޓަޖިކް

އެކުލަވާލުމުގައި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަށް ދޭންޖެހޭ މަޝްވަރާތައް ދިނުން.


ޕްލޭން
7

މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުތަކާއި ޝަރީޢަތާ ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ފޯމުތަކާއި
ލިޔެކިޔުންތައް ދިރާސާކޮށް ،ގެންނަން ޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް ކޯޓުތަކަށް
މަޝްވަރާދިނުން.



މައްސަލަ

8

ނިމުނުގޮތުގެ

ރިޕޯޓު

ތައްޔާރުކުރާ

ދިރާސާކޮށް

ފޯމެޓްތައް

ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުމުގެ ކަންކަން އިންތިޒާމުކޮށް ،ގަވާއިދުތަކަށް
ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކާގުޅޭ ގޮތން ކޯޓުތަކަށް މަޝްވަރާ ދިނުން.
6

ގ (ހ).
އދާ ެ
ވނަ މާ ް
ގ ަ 28
ނނު ެ
ޤ ޫ
ގ ާ
ތކު ެ
ޖގެ ކޯޓު ަ
ރއް ޭ
ވހި ާ
ދި ެ

7

ގ (ނ).
އދާ ެ
ވނަ މާ ް
ގ ަ 28
ނނު ެ
ޤ ޫ
ގ ާ
ތކު ެ
ޖގެ ކޯޓު ަ
ރއް ޭ
ވހި ާ
ދި ެ

8

ގ (ރ).
އދާ ެ
ވނަ މާ ް
ގ ަ 28
ނނު ެ
ޤ ޫ
ގ ާ
ތކު ެ
ޖގެ ކޯޓު ަ
ރއް ޭ
ވހި ާ
ދި ެ

9
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ގޮތުން

ޝަރީޢަތްކުރުމާބެހޭ

ގަވާއިދުތަކާއި

ހެދިފައިވާ

އުޞޫލުތަކަށް

ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ފާހަގަކޮށް ،ކޯޓުތަކަށް މަޝްވަރާ ދިނުން.
ދިރާސާކުރުމާއި،

ލަފާދިނުމުގެ

އިތުރުން

އެކައުންސިލާ

ދެން

10

މިއެވެ.

މަތިކޮށްފައިވާ

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަކީ ،އެކިއެކި އުސޫލުތައް އެކަށައެޅުމާއި ،ގަވާއިދުތައް ހެދުމެވެ .އެގޮތުން
އަންނަނިވި ކަންކަން އެކައުންސިލާ މަތިކޮށްފައިވެއެވެ.


ޤާނޫނުއަސާސީއާއި

ޤާނޫނުތަކާ

އެއްގޮތްވާ

ކޯޓުތަކުގެ

ގޮތުގެމަތިން،

އިޖުރާއަތުތަކާއި ކޯޓުތަކުގެ ހިންގުމާބެހޭ ޢާންމު އުސޫލުތަކުގެ ގަވާއިދުތައް
ހެދުން.


11

ކޯޓުތަކަށް މައްސަލަތައް ބަލައިގަތުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ޢާންމު އުޞޫލުތައް
ކަނޑައެޅުން.



މައްސަލަތައް

12

ލަސްވެގެން

ހުށަހެޅޭ

ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތްތަކެއް ކަނޑައެޅުން.


ޝަކުވާތައް

ކޯޓުތަކުން

ބެލުމުގައި

13

އެކިއެކި ސަބަބުތަކާހުރެ ފަނޑިޔާރުން ތަނާޒުލުވުމާބެހޭ ގަވާއިދުތަކާއި ،އެފަދަ
14

މައްސަލަތައް ބަލާނެ ފަރާތެއް ހަމަޖައްސާނެ އުސޫލެއް ކަނޑައެޅުން


ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކުގައި އެއް ފަނޑިޔާރުންނަށްވުރެ ގިނަ ފަ ނޑިޔާރުންގެ
މަޖިލީހަކުން

މައްސަލައެއް

ބެލުމަށް

އެ

ކޯޓެއްގެ

ކަނޑައެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުން.
9

ގ (ކ).
އދާ ެ
ވނަ މާ ް
ގ ަ 28
ނނު ެ
ޤ ޫ
ގ ާ
ތކު ެ
ޖގެ ކޯޓު ަ
ރއް ޭ
ވހި ާ
ދި ެ

10

ގ (އ).
އދާ ެ
ވނަ މާ ް
ގ ަ 28
ނނު ެ
ޤ ޫ
ގ ާ
ތކު ެ
ޖގެ ކޯޓު ަ
ރއް ޭ
ވހި ާ
ދި ެ

11

ގ (ށ).
އދާ ެ
ވނަ މާ ް
ގ ަ 28
ނނު ެ
ޤ ޫ
ގ ާ
ތކު ެ
ޖގެ ކޯޓު ަ
ރއް ޭ
ވހި ާ
ދި ެ

12

ގ (ބ).
އދާ ެ
ވނަ މާ ް
ގ ަ 28
ނނު ެ
ޤ ޫ
ގ ާ
ތކު ެ
ޖގެ ކޯޓު ަ
ރއް ޭ
ވހި ާ
ދި ެ

13

ގ (ވ).
އދާ ެ
ވނަ މާ ް
ގ ަ 28
ނނު ެ
ޤ ޫ
ގ ާ
ތކު ެ
ޖގެ ކޯޓު ަ
ރއް ޭ
ވހި ާ
ދި ެ

14

ގ (މ).
އދާ ެ
ވނަ މާ ް
ގ ަ 28
ނނު ެ
ޤ ޫ
ގ ާ
ތކު ެ
ޖގެ ކޯޓު ަ
ރއް ޭ
ވހި ާ
ދި ެ

އިސް
15

ފަނޑިޔާރު
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މި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަށް ބަލާއިރު ،ކޯޓުތަކުގެ ޝަރީޢަތްކުރުމުގެ ތެރެއަށް

މިކަންސިލުން

ގޮތްކިޔައި ވަދެ ހެދޭނެ ޖާގައެއް ނެތެވެ .އަދި ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ސުޕްރީމްކޯޓާ ޤާނޫނީ
ގޮތުން ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރެއަށް މި ކައުންސިލުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް
ނުވަދެއެވެ .މިކަމުގެ ތަފްސީލުތަކަށް އިތުރަށް އަލިއަޅުވާލާނަމެވެ.

ކުރިން ބަޔާންކުރެވުނު ގޮތަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން
ސުޕްރީމް ކޯޓުން އުފެއްދި ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލުގައި އެ ކޯޓުގެ ހުރިހާ ފަނޑިޔާރުން
ހިމެނިފައިވެއެވެ.

މީގެ

އިތުރުން

ހައިކޯޓާއި،

ސިވިލްކޯޓާއި،

ކްރިމިނަލް

ކޯޓާއި،

ޖުވެނައިލްކޯޓާއި ،ފެމިލީ ކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރުންގެ އިތުރުން މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތައް
ތަމްސީލުކުރާ ދެ ފަނޑިޔާރުން ހިމެނިފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް ،ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގައި މި
ކައުންސިލުގައި ހިމެނޭ މެމްބަރުންނަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފައިވެއެވެ.
ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލުގެ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގައި ހިމެނިފައިވަނީ،
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ދެ ފަނޑިޔާރުންނެވެ .އެއީ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާއި ،އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު
ފިޔަވައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޢައްޔަންކުރާ އެހެން ފަނޑިޔާރެކެވެ .މި ދެ މެމްބަރުންގެ އިތުރުން
ހިމެނިފައިވަނީ ކުރިންވެސް ބަޔާންކުރެވުނު މެމްބަރުންނެވެ .ޖުމުލައެކު ހިމެނިފައިވަނީ 00
މެމްބަރުންނެވެ.

16

ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލުގެ ނަމުގައި އުފެދުނު ދެ ކައުންސިލު އެކުލެވިގެންވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު،
އެންމެ ބޮޑު ތަފާތެއް ކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ ،ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުރިހާ ފަނޑިޔާރުންގެ
ބަދަލުގައި އެ ކޯޓުގެ ދެ ފަނޑިޔާރުން އެ ކައުންސިލުގައި ހިމެނިފައިވުމެވެ .މި ތަފާތަށް
ބަލާއިރު ،އިންތިގާލީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ހިމެނޭ  05ފަނޑިޔާރުންނާއެކު ފުރަތަމަ އުފެދުނު
15

ދގެ (ދ).
މއް ާ
ނ ާ
ނ) ގެ  28ވަ ަ
ޤނޫ ު
ގ ާ
ކ ެ
ޓތަ ު
ގ ކޯ ު
ޖ ެ
ވހިރާއް ޭ
ދ ެ
ރ ި ( 88/8020
ނންބަ ު
ނ ަ
ޤނޫ ު
ާ

16

މއްދާ.
ނ ާ
ނ) ގެ  21ވަ ަ
ޤނޫ ު
ގ ާ
ކ ެ
ޓތަ ު
ގ ކޯ ު
ޖ ެ
ވހިރާއް ޭ
ދ ެ
ރ ި ( 88/8020
ނންބަ ު
ނ ަ
ޤނޫ ު
ާ
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ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލުގައި ހިމެނޭ މެމްބަރުންގެ ޖުމުލަ އަދަދަކީ  28އެވެ .ފުރަތަމަ ޖުޑީޝަލް
ކައުންސިލު އުފެއްދި ސަރކިއުލަރއަށް ބަލާއިރު ،އެ ކައުންސިލުގެ ނިންމުންތައް ނިންމާނެ
ގޮތެއް ބަޔާންކޮށްފައިނުވެއެވެ .ނަމަވެސް ކައުންސިލުގެ ކޮމްޕޮޒިޝަނަށް ބަލާއިރު ،ސުޕްރީމް
ކޯޓުގެ ހުރިހާ ފަނޑިޔާރުން އެއްގޮތަކަށް ކަމެއް ނިންމަން އެއްބަސްވި ކަމުގައިވިޔަސް ،އެ
ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް ކައުންސިލުގެ އަޣްލަބިއްޔަތެއް ނުލިބޭނެއެވެ.
ކޯޓުތަކުގެ

ޤާނޫނުގެ

21

ވަނަ

މާއްދާގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ޖުޑީޝަލް

ކައުންސިލު

އެކުލެވިގެންވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު ،އެ ކައުންސިލުގެ ޖުމުލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދަކީ  00އެކެވެ.
ކައުންސިލުގައި ހިމެނޭ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޢަދަދަކީ  08އެވެ .ޤާނޫނުގައި
އެކަށައެޅުނު ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލުގެ ނިންމުންތައް އަޣްލަބިއްޔަތުން ނިންމަންޖެހޭނެ ކަމަށް
ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،

17

މި ކައުންސިލުގެ އަޣްލަބިއްޔަތެއް ވަކި ކޯޓެއްގެ ފަނޑިޔާރުންނަށްކަށް

ނުލިބެއެވެ .އަދި އޭގެ ޒާތުގައި މިފަދަ ގޮތަކަށް ވަކި ކޯޓަކަށް އަޣްލަބިއްޔަތު ލިބޭ ގޮތަށް
އޮތުމަކީވެސް އައިބުކަމެކެވެ.

ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުން އެކަށައެޅި ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން
އުވާލާފައިވަނީ ،އެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށިތާ  241ދުވަސް ފަހުން 8022 ،މާރޗް 24
ދުވަހު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރެފައިވާ އެ ކޯޓުގެ ނަންބަރު  2011/SC-RU/02ރޫލިންގ
އިންނެވެ  .މި ކައުންސިލު އުވާލުމުގެ ކުރިން ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން
ކައުންސިލު އެކުލަވާލެވުނެވެ .އެކައުންސިލު އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ ،ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 21
ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޤާމުތަކުގައި އެއިރު ތިއްބެވި ފަނޑިޔާރުން ހިމެނޭ
ގޮތަށެވެ .ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ފިޔަވައި އެ ކޯޓުން

17

މއްދާ.
ނ ާ
ނ) ގެ  22ވަ ަ
ޤނޫ ު
ގ ާ
ކ ެ
ޓތަ ު
ގ ކޯ ު
ޖ ެ
ވހިރާއް ޭ
ދ ެ
ރ ި ( 88/8020
ނންބަ ު
ނ ަ
ޤނޫ ު
ާ
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އެ ކައުންސިލްގައި ހިމެނެންޖެހޭ ފަނޑިޔާރުގެ މަގާމަށް ޢައްޔަންކުރެވުނީ އެ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު
އަދި އިންތިގާލީ މަރުހަލާގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު އަބްދުﷲ ސައީދުއެވެ.

18

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ރޫލިންގއަށް ބަލާއިރު ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލު އުވާލެވިފައިވަނީ ހަމަ އެންމެ
ސަބަބެއް އޮވެގެންނެވެ .އެ ސަބަބަކީ ،ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގައި ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލު
އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ،ޢަދުލު އިންސާފު ގާއިމުކުރުމުގެ ބާރުގެ އެންމެ
އިސްފަރާތުގެ

ހައިސިއްޔަތުން

ސުޕްރީމް

ވާޖިބުތަކަށް ހުރަސްއެޅޭ ގޮތަށްވާތީއެވެ.

ކޯޓުން

އަދާކުރަންޖެހޭ

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި،

19

ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލް އުވާލުމުގެ ރޫލިންގ ނެރެފައިވަނީ ،އެ ރޫލިންގ ބުނާގޮތުން ސުޕްރީމް
ކޯޓަށް

ލިބިގެންވާ

ޤާނޫނުއަސާސީއާއި

ޤާނޫނުތަކުގެ

ބެލެނިވެރިކަމުގެ

މަސްއޫލިއްޔަތުގެ

ދަށުންނެވެ .މި ރޫލިންގައި ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލު އުވާލުމަށް ދައްކާފައިވާ ޙުއްޖަތުތަކަށް
ބެލުމުގެ ކުރިން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ހުށަހެޅުމެއްނެތި ،އެ ކޯޓުގެ އަމިއްލަ
އިސްނެގުމަކަށް މިފަދަ ރޫލިންގއެއް ނެރުމުގެ ބާރުލިބޭ ޤާނޫނީ ހަމައަކީ ކޮބައިކަމާމެދު
ސުވާލުއުފެދެއެވެ.
ލިޔެވިފައިވާ ޤާނޫނުއަސާސީތަކަށް ޢަމަލުކުރާ މުޖުތަމަޢުތަކުގައި ޤާނޫނުތަކާއި ޤާނޫނުއަސާސީގެ
ބެލެނިވެރިކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ނުވަތަ

Guardian of the Law and the

 Constitutionގެ މަފްހޫމަކީ ،ކުރުގޮތަކަށް ދަންނަވާނަމަ ،ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކުގައި
ބާޔާންވެފައިވާ ފަރުދީ ޙައްޤުތައް ނިގުޅައިގަނެވޭ ޙާލަތްތަކުގައިއާއި ،ޤާނޫނުއަސާސިއާއި،
ޤާނޫނުތަކުގައިވާ އަސާސްތަކާ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޚިލާފުވާ ޙާލަތުގައި ކޯޓުތަކަށް ލިބިފައިވާ
18

މބަރ ،8021
ރޑެއިލީ 84 ،ނޮވެ ް
އކުލަވާލައިފި] ،ހަވީ ު
ލ ެ
ކއުންސި ް
ލ ަ
ދﷲ ސަޢީދު[ ،ޖުޑީޝަ ް
ދ ޢަބް ު
އހުމަ ު
ަ

http://www.haveeru.com.mv/dhivehi/news/95634
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ވނަ ޞަފްޙާ.
ގ ަ 1
ލންގ ެ
ކތާ ،ރޫ ި
ވނަ ނު ު
ވ ަ 2
ފއި ާ
ކށް ަ
ހގަ ޮ
ގ ފާ ަ
ރ  2011/SC-RU/02ރޫލިންގ ެ
ނންބަ ު
ގ ަ
ކޓު ެ
ޯ
ސުޕްރީމް
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ޤާނޫނީ ބާރުވެރިކަމުގެ ބޭނުންހިފައި ،ފަރުދީ ޙައްޤުތައް ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢާންމު
ފަރުދުންނަށް

ލިބިދިނުމަށާއި،

ޤާނޫނުއަސާސީގައިވާ

އެންމެހައި

ރައްކާތެރިކުރުމުގައި ކޯޓުތަކުގެ ދައުރު ބަޔާންކޮށްދޭ މަފްހޫމެކެވެ.

20

އަސާސްތައް

މި މޭރުމުން ބަލާއިރު،

އެއްވެސް ކޯޓެއް ތަފާތުކުރުމެއްނެތި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ދަށު މަރުޙަލާގައި ހިމެނޭ
މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުން ފެށިގެން އެންމެ މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކާ ހަމައަށް ،ކޮންމެ ކޯޓަކީ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ހަވާލުދާރެކެވެ .ނުވަތަ ބެލެނިވެރިއެކެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ޢަދުލުއިންސާފުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ޢާންމު
މާއްދާތަކަށާއި ،ސުޕްރީމް ކޯޓާ ގުޅޭ ޚާއްޞަ މާއްދާތަކަށް ބަލާއިރު ،އެ ކޯޓުގެ އިސްނެގުމަކަށް
ކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކެއް ނުވަތަ ނިންމޭނެ ނިންމުންތަކެއް ބަޔާންވެފައިނުވެއެވެ .ސުޕްރީމް
ކޯޓުގެ އަމިއްލަ އިސްނެގުމަށް ކުރެވޭ ކަންކަން ހަމައެކަނި ބަޔާންވެފައިވަނީ ،ސުޕްރީމް ކޯޓަށް
އެ ކޯޓުގެ ޒާތުގައި ލިބިފައިވާ އިޚްތިޞާޞް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ
ޤާނޫނުގެ 88

ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)ގައެވެ .އެ މާއްދާ ފެށުމުގައި [ޤާނޫނުއަސާސީން

ސުޕްރީމްކޯޓަށް ދީފައިވާ ބާރުތަކުގެ އިތުރުންނާއި ،މި ޤާނޫނުގެ އެހެން މާއްދާތަކުން އެ ކޯޓަށް
ދީފައިވާ އިޚްތިޞާޞްގެ އިތުރުން ،އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރުމުގެ އިޚްތިޞާޞްވެސް އެ
ކޯޓަށް

ލިބިގެންވެއެވެ].

މިފަދައިން

ބަޔާން

ކުރުމަށްފަހު

އެ

މާއްދާގެ

(ށ)ގައި

ބަޔާންވެފައިވަނީ[ ،މި ޤާނޫނާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ގަވާއިދުގައި ހިމެނޭ އުޞޫލުތަކާ އެއްވެސް
ފަރާތަކުން ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ،ކޯޓުގެ އަމިއްލަ އިސްނެގުމަކަށް ނުވަތަ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ
ފަރާތެއްގެ އެދުމުގެ މަތިން ،ޢަދުލު އިންސާފު ގާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ،ނުވަތަ ޢަދުލު އިންސާފުގެ
ނިޒާމުގެ ބޭނުން ނަހަމަގޮތުގައި ހިފިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި ޤާނޫނާއެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން
ނެރެންޖެހޭ އެކިއެކި އަމުރު ނެރުމުގެ ބާރު ].މިފަދައިންނެވެ.
ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ  88ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އަށް ބަލާއިރު ،އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ
ހުށަހެޅުމެއްނެތި އެ ކޯޓުގެ އަމިއްލަ އިސްނެގުމަކަށް ޢަދުލު އިންސާފު ގާއިމުކުރުމަށްޓަކައި،
ނުވަތަ ޢަދުލު އިންސާފުގެ ނިޒާމުގެ

ބޭނުން ނަހަމަގޮތުގައި

ހިފިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި

M.P Jain, “Indian Constitutional Law” 5th Edition, Wadhwa Nagpur, 2008, Page 191.
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ޤާނޫނާއެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ނެރެންޖެހޭ އެކިއެކި އަމުރުތައް (ރޫލިންގ ހިމެނޭގޮތުން)
ނެރެވޭނީ އެންމެ ދެ ޙާލަތުގައެވެ .ފުރަތަމަ ޙާލަތަކީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ
އުސޫލުތަކާ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޚިލާފުވާ ޙާލަތެވެ .ދެވަނަ ޙާލަތަކީ ،ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ
ގަވާއިދުގައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޚިލާފުވާ ހާލަތެވެ.
މަތީގައިވާ ދެ ޙާލަތާއި ،ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލް އުވާލުމާ އަޅައި ބަލާއިރު ،ޖުޑީޝަލް
ކައުންސިލަކީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކާބެހޭ ޤާނޫނުން އެކަށައަޅާފައިވާ މުހިއްމު ،އަދި ކިއެއްތަ
އެންމެ ބޭނުންތެރި އެއް އުސޫލެވެ .ވުމާއެކު ،ކޯޓުތަކާބެހޭ ޤާނޫނުގައިވާ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފުވިއޭ
ބުނެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ  88ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލު
އުވާލުމުގެ ޙުއްޖަތެއް ނުދެއްކޭނެއެވެ .ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އަމިއްލައަށް އިސްނެގޭނެ ދެވަނަ
ޙާލަތަކީ ،އެ ކޯޓުގެ ގަވާއިދުގައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޚިލާފުވާ ޙާލަތެވެ .ޚާލިޤު
ނުދޭ ބާރެއް މަޚްލޫޤަކަށް ނުލިބޭނެ ބީދައިން ޤާނޫނަކުން ހުއްދަކޮށްފައިވާ ކަމެއް ނަފީކުރުމަށް،
ނުވަތަ ފުޅާކޮށްފައިވާކަމެއް ހަނިކުރުމަށް ،ނުވަތަ އޭގެ އިދިކޮޅަށް ކަންކަން ކުރުމުގެ ބާރު
ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ހެދޭ ގަވާއިދަކަށް ނުލިބޭނެތީވެ ،ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލް ،ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ގަވާއިދުގައިވާ އުސޫލަކާ ޚިލާފުވާނޭ ކަމަށް
ޤަބޫލުކުރުމަކީ މަންތިޤީގޮތުންވެސް ގަބޫލުކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ.
މި މައުޟޫއުގައި ފާހަގަކުރުން މުހިއްމު އެއްނުކުތާއަކީ ،ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ  88ވަނަ
މާއްދާގެ (ށ) އަކީ ވަކިން އިންފިރާދީ ގޮތެއްގައި މާނަކޮށް ކިޔޭނެ އަކުރެއް ނޫންކަމާއި88 ،
ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ފިޔަވައި (ހ) އިން ފެށިގެން (ރ) ގެ ނިޔަލަށް ހުރި އަކުރުތަކުގައި
ބަޔާންވެފައިވާ ހުރިހާ އިޚްތިޞާޞްއެއް ބިނާވެފައިވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ
މައްސަލައެއް ނުވަތަ ކަމަކާއެވެ .އެހެން ގޮތަކަށް ދަންނަވާނަމަ ،އެ ކޯޓުގެ އަމިއްލަ
އިސްނެގުން

ބިނާވެގެންވަނީ

އެ

ކޯޓަށް

ހުށަހެޅޭ

ހުށަހެޅުމަކަށެވެ.

މިކަން

އިތުރަށް
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ދަނީ

ސާބިތުވެގެން

މާނަކުރެވޭ ގޮތުންނެވެ.

ޤާނޫނުއަސާސީގައި

ބަޔާންވެގެންވާ

ކޯޓުގެ ނިންމުން]

[ސުޕްރީމް

21

ކުރިންވެސް ބަޔާންކުރެވުނު ގޮތަށް ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލް އުވާލެވިފައިވަނީ ،ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ
ހުރިހާ

ފަނޑިޔާރުންގެ

އިއްތިފާޤުން

ނެރެފައިވާ

ރޫލިންގއަކުންނެވެ.

ކައުންސިލް

މި

އުވާލުމުގައި ތަފާތު  00ކަމަކަށް ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ނަޒަރަކުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ
އެންމެހައި ފަނޑިޔާރުން ވިސްނަވާފައިވެއެވެ .ހަމައެހެންމެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ތަފާތު 02
މާއްދާއަކަށް ރިޢާޔަތްކުރައްވާފައިވެއެވެ .ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ރޫލިންގގައިވާ ގޮތުން ކޯޓުތަކުގެ
ޤާނޫނުގައި އައިސްފައިވާ އެ ކައުންސިލާގުޅޭ މާއްދާތައް ޤާނޫނުއަސާސީގެ  242ވަނަ މާއްދާގެ
(ށ) އާއި  241ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އާއި (ރ) އާއި ،މި ބުނެވުނު މާއްދާތަކުގެ ރޫޙާއި،
ޤާނޫނުއަސާސީގެ އަސާސީ މަފްހޫމުތަކާ ތަޢާރުޟުވެއެވެ .ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޖުޑީޝަލް
ކައުންސިލް

އުވާލުމުގައި

ދައްކާފައިވާ

ޙުއްޖަތުތަކަށް

ބަލާއިރު

ގިނަ

ކަންތައްތަކެއް

ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލު އުވާލުމުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވިސްނަވާފައިވާ  00ކަމަކީ:
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 -1ޤާނޫނުއަސާސީގެ  141ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް
ލިބިގެންވާ ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރުގެ ސިޔާދަތީ ހައިޘިއްޔަތު
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ވނަ ޞަފްޙާ.
ގ ަ 2
ނންބަރު  2011/SC-RU/02ރޫލިންގ ެ
ޓގެ ަ
ސުޕްރީމް ކޯ ު

| 42

 -2ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢަދުލު އިންސާފު ގާއިމުކުރުމުގެ ބާރުގެ އެންމެ އިސްވެރިކަން
މަތިކުރެވިފައިވާ ފަރާތުގެ ހައިޘިއްޔަތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން އުފުލަންޖެހޭ
މަސްއޫލިއްޔަތު
 -3ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ޤަވާޢިދުތަކާއި

އުސޫލުތަކަކީ،

ޤާނޫނުއަސާސީއާ
އޭގެ

ޚިލާފު

ޒާތުގައިވެސް

ޤާނޫނުތަކާއި،
އެއްޗެއްކަން

ބާޠިލު

ޤާނޫނުއަސާސީގެ  80ވަނަ މާއްދާއާއި  260ވަނަ މާއްދާއާއި  222ވަނަ
މާއްދާގެ (ހ) އިން އެނގެން އޮންނަ އޮތުން
 -4ދައުލަތުގެ ބާރުތައް ވަކިކުރެވިފައިވާ ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ތިން ބާރުގެ
ތެރެއިން

ޢަދުލު

އިންސާފު

ގާއިމުކުރުމުގެ

މިނިވަންކަމާއި

ބާރުގެ

މުސްތަގިއްލުކަން ނެގެހެއްޓުމުގެ ދުސްތޫރީ މަސްއޫލިއްޔަތު
އިންސާފު

 -5ޢަދުލު

ގާއިމުކުރުމުގެ

ބާރާއި

އަދި

ފަރާތުން

އެބާރުގެ

ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބޭނުން ނަހަމަގޮތުގައި ހިފިޔަ ނުދިނުން
 -6މަބްދައުލް މަޝްރޫޢިއްޔަތު (ޕްރިންސިޕަލް އޮފް ލެޖިޓިމެސީ)
 -7މަބްދައުއްދުސްތޫރިއްޔަތު (ޕްރިންސިޕަލް އޮފް ކޮންސްޓިޓިއުޝަނަލިޓީ)
 -0ސުޕްރީމް

ކޯޓަށް

ޤާނޫނުއަސާސީން

ލިބިގެންވާ

އ
ޤާނޫނުއަސާސީއާ ި

ޤާނޫނުތަކުގެ ބެލެނިވެރިކަން
 -2މި

ބާވަތުގެ

މައްސަލަތަކުގައި

ދުނިޔޭގެ

ކުރިއަރާފައިވާ

ދީމިޤްރާޠީ

މުޖުތަމަޢުތަކުގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުޞޫލުތައް
ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލް އުވާލުމުގައި ވިސްނަވާފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
އެ ކޯޓަށް ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރުގެ ސިޔާދަތީ ހައިޘިއްޔަތު ލިބިދީފައިވަނީ
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ޤާނޫނުއަސާސީގެ  242ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުންކަމަށް ބުނެފައިވީނަމަވެސް،

23

އެފަދަ

ސިޔާދަތީ ބާރެއް ލިބިދީފައިވާނަމަ ،ލިބިދީފައިވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  242ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)
ގެ ދަށުންނެވެ .އެހެން ނަމަވެސް މި ސިޔާދަތީ ބާރަށް ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގައި އެކަށައެޅުނު
ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލުގެ ސަބަބުން ލޮޅުމެއް އަންނާނެކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ .ހަމައެއާއެކު ޢަދުލު
އިންސާފު ގާއިމުކުރުމުގެ ބާރުގެ އެންމެ އިސްވެރިކަން މަތިކުރެވިފައިވާ ފަރާތުގެ ހައިޘިއްޔަތުން
ސުޕްރީމް ކޯޓުން އުފުލަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތަކާއި ،ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލުން އުފުލަންޖެހޭ
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަކީ،

ވަކި

އިންފާރުވަކިކުރެވިފައިވާ

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަށްވާތީ،

މި

މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ސަބަބުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ލިބޭނެ އުނިކަމެއް ފާހަގަނުކުރެވެއެވެ.
ޢަދުލުއިންސާފުގެ ދާއިރާގެ މިނިވަންކަމާއި މުސްތަގިއްލުކަން ހިމާޔަތްކުރުމަށް ކައުންސިލު
އުވާލުމުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވިސްނަވާފައިވާއިރު ،ނުވަތަ އެ ކައުންސިލުގެ ސަބަބުން
ޝަރުޢީދާއިރާގެ

އުނިކަމެއް

މުސްތަގިއްލުކަމަށް

ކުރިމަތިވެދާނެކަމަށް

ބެލެވިފައިވާނަމަ،

ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލު އެކުލެވިގެންވަނީ ހަމައެކަނި ފަނޑިޔާރުންގެ މައްޗަށް ކަމުގައިވާތީ،
ޢަދުލު އިންސާފުގެ ދާއިރާގެ މިނިވަންކަމާއި މުސްތަގިއްލުމަކަށް ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލުގެ
ފަރާތުން އުނިކަމެއް އަންނާނެނަމަ ،ފަނޑިޔާރުންގެ ޖަމިއްޔާއާއި ،ފަނޑިޔާރުން އެއްވެސް
ސިފައެއްގައި

މަސައްކަތްކުރާ

މުސްގިއްލުކަމަށް

ބުރޫއަރާނެއެވެ.

އިދާރާތަކުގެ
ނަމަވެސް،

ސަބަބުންވެސް
ބުނެވުނު

ދާއިރާގެ

މިނިވަންކަމާއި

ފަނޑިޔާރުންގެ

ޖަމިއްޔާއާއި،

ފަނޑިޔާރުން މަސައްކަތްކުރާ އެހެނިހެންވެސް އިދާރާތަކަކީ އަދި ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ޖުޑީޝަލް
ކައުންސިލަކީ ދާއިރާގެ މުސްތަގިއްލުކަން އިތުރަށް ވަރުގަދަވެގެންދާނެ ތަންތަނެވެ .އެހެނީ
ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލަކީ މުޅި ޝަރުޢީ ދާއިރާއަށް އެހީތެރިވާ ސަޕޯޓިވް ބޮޑީއެކެވެ.
މި

މައުޟޫއުގައި ޢަދުލު އިންސާފު

24

ގާއިމުކުރުމުގެ ބާރާއި އަދި އެބާރުގެ ފަރާތުން

ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބޭނުން ނަހަމަގޮތުގައި ހިފިޔަ ނުދިނުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން

23

ރގެރާފް.
ހ ޕެ ެ
ވނަ ޞަފްޙާ ފަ ު
ގ ަ 1
ނންބަރު  2011/SC-RU/02ރޫލިންގ ެ
ޓގެ ަ
ސުޕްރީމް ކޯ ު

24

މގެ
އދަލުވު ު
ގ  81ވަނަ ބަ ް
ކމިޓީ ެ
ވ އެ ޮ
ބއް ި
ވހު ޭ
ދ ަ
އގަސްޓް ު 8020
ޓން ޮ 25
ހ ކޮމި ީ
ބ ޭ
އއްސަސާތަކާ ެ
ނވަން މު ަ
މ ި
ހގެ ި
މޖިލީ ު
ނގެ ަ
ޔތު ް
ރައް ި

ވނަ ޞަފްޙާ.
ގ ަ 8
އޔާ ެ
މ ް
ޔައު ި
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ވިސްނަވާފައިވާ ވިސްނެވުމަށް ބަލާއިރު ،ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލު އެކުލެވިގެންވާ ގޮތާއި ،އެ
ކައުންސިލުގެ ނިންމުންތައް ނިންމާ ގޮތަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު ،ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ކައުންސިލުގެ
މެޖޯރިޓީ ނުލިބޭގޮތަށް އެކައުންސިލު އޮންނަ އޮތުމަކީ ،ޝަރުޢީދާއިރާއިން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތެއް
ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމޭ ބުނެވޭނެ ޖާގައެއް ނެތެވެ .އަދި ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މެޖޯރިޓީ
ލިބޭގޮތަށް އެފަދަ މުއައްސަސާއެއް އޮތުމުގެ ބޭނުމެއްވެސް ނެތެވެ.
ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލުގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެކިކަންކަމުގައި
ލަފާދިނުމާއި،

ދިރާސާކުރުމާއި،

ގަވާއިދުތަކާއި

އުސޫލުތައް

އެކައުންސިލުން

ހެދުމުގައި

ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް ކަމެއްކޮށްފިނަމަ ،ޤާނޫނުތަކުން ސުޕްރީމް
ކޯޓަށް ލިބިގެންވާ ބާރުގެ ތެރެއިން އެކަމަށް ޙައްލުލިބިގެންދާނެއެވެ .އަދި އެފަދަ ޙައްލުތައް
ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގެންނަ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އެކަމާ ދެކޮޅަށް ބަހެއް
ބުނުމުގެ

ބާރެއް

ނުވެސް

ލިބޭނެއެވެ.

މިސާލެއްގެ

ގޮތުން

މައްސަލަތައް

ކޯޓުތަކަށް

ބަލައިގަތުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ޢާންމު އުޞޫލެއް ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލުން ހަދައި ނިންމިއިރު،
އެ އުސޫލަކީ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަށް ހެދިފައިވާ އުސޫލެއްނަމަ ،އެ އުސޫލު ބާޠިލުކުރުމުގެ
ބާރު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ބަލާއިރު ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ ކަމެއް
ޝަރުޢުވެގެންދާނީ،

ނުވަތަ

ޤާނޫނީ

ގޮތުން

ކަމެއް

ހުއްދަވެގެންދާނީ،

ދެ

ޝަރުޠެއް

ހަމަވެގެންނެވެ .ފުރަތަމަ ޝަރުޠަކީ ،ޤާނޫނުއަސާސީއާ އެކަމެއް ޚިލާފު ނުވުމެވެ .ދެވަނަ
ކަމަކީ ،އިސްލާމްދީނުގެ އަޞްލަކާ އެކަމެއް ޚިލާފުނުވުމެވެ .މި ނަޒަރުން ބަލާއިރު ،ޖުޑީޝަލް
ކައުންސިލު އުވާލުމުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވިސްނަވާފައިވާ މަބްދައުލް މަޝްރޫޢިއްޔަތު ނުވަތަ
ކަމެއް ޤާނޫނީ ގޮތުން ހުއްދަވުމުގެ އަސާސް (ޕްރިންސިޕަލް އޮފް ލެޖިޓިމެސީ) އަށް ބަލާއިރު،
ކުރިން ބުނެވުނު ދެޝަރުޠާ ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލާ ގުޅޭ މައްދާތައް ޚިލާފުނުވާނަމަ ،އެ
ކައުންސިލު އުވާލުމުގައި މަބްދައުލް މަޝްރޫޢިއްޔަތާ ގުޅުމެއް ނުވެއެވެ .އެހެނީ ޤާނޫނުތައް
ކޯޓުތަކުން

ބަލައިގަތުމުގައި

ގެންގުޅެންޖެހޭ

އިފްތިރާޟު

އެއަށްވުރެ

ވަރުގަދައެވެ.

އެ

އިފްތިރާޟަކީ ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހަދާ ޤާނޫނުތަކަކީ ،ޤާނޫނުތަކުގެ ޞައްޙަކަން
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ސާބިތުކޮށްދޭން އިތުރު މަސައްކަތްތަކެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކޮށްދޭންނުޖެހޭނެ ގޮތެއްގެ
މަތިންޞައްޙަ ޤާނޫނުތަކެއްގެ ގޮތުގައި ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުން ބަލައިގަންނަންޖެހޭޖެހުމެވެ.
މަބްދަ އުއްދުސްތޫރިއްޔަތަށް ބަލާއިރުވެސް ކަންއޮތީ ދާދި އެއްގޮތަށެވެ .ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލު
ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފުކަމަށް ބެލެވޭނެ ޖާގައެއް ނެތުމުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވިސްނަވާފައިވާ
މަބްދައުއް ދުސްތޫރިއްޔާ ނުވަތަ ދުސްތޫރީ އަސާސްއާމެދު އިތުރަށް ވިސްނާނެ ޖާގައެއްނެތެވެ.
ހަމަ މި ބީދައިން މިނިވަން ދީމިޤްރާޠީ މުޖުތަމަޢުތަކުގައި މިބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގައި
ޢަމަލުކުރާ އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބައްލަވާފައިވަނީ ކޮން އުސޫލެއްކަން
އެނގެން

ރޫލިންގއިން
ދިވެހިރާއްޖޭ ގެ

ނެތެވެ.

ކޯޓުތަކުގެ

25

ނަމަވެސް

ޤާނޫނުގައި

ދުނިޔޭގެ

ބަޔާންވެގެންވާފަދަ

ކުރިއަރާފައިވާ

ގައުމުތަކުގައި

ޖުޑީޝަލް

ކައުންސިލުތައް

އެކުލެވިފައިވެއެވެ .އެފަދަ ކައުންސިލުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވަނީވެސް ކޯޓުތަކުގެ އިސް
ފަނޑިޔާރުންނެވެ.

26

މ
ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވަނީ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުންނެވެ .ރާއްޖޭގެ ސުޕްރީ ް

ކޯޓުން ފުރަތަމަ އެކުލަވާލި ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތްތައްކުރުމަށް އެކަންސިލުން
ނިންމާފައިވަނީ ކޮމިޓީތަކެއް އައްޔަންކޮށްގެންނެވެ .މިއީ ކުރިއަރާފައިވާ ގައުމުތަކުގައިވެސް
މިކަންކުރަމުން އަންނަ ގޮތެވެ.
ޖުޑީޝަލް

ކައުންސިލު

27

އުވާލުމުގައި

ސުޕްރީމް

ކޯޓުން

ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ތަފާތު 02

މާއްދާއަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވެއެވެ .އެ މާއްދާތަކަކީ:
 .1ޤާނޫނުއަސާސީގެ  0ވަނަ މާއްދާ
 .2ޤާނޫނުއަސާސީގެ  63ވަނަ މާއްދާ
 .3ޤާނޫނުއަސާސީގެ  60ވަނަ މާއްދާ
 .4ޤާނޫނުއަސާސީގެ  62ވަނަ މާއްދާ
25

ޔގެ
ދނި ޭ
އ ު
ގ ި
ތކު ަ
ގ މައްސަލަ ަ
ވތު ެ
ބ ަ
މ ާ
ގއި [ ި
ތ ަ
ޅވަ ު
ވނަ ފޮ ު
ގ ަ 2
ޙ ެ
ވނަ ޞަފް ާ
ގ ަ 2
ނންބަރު  SC-RU/02/8022ރޫލިންގ ެ
ޓގެ ަ
ސުޕްރީމް ކޯ ު

ނ
ށ ް
ލންގގެ ދަ ު
މ ރޫ ި
މވެސްި ،
ވނަ ަ
ފއި ީ
ކށް ަ
ޔން ޮ
ނ ބަ ާ
އ ް
އޗަށް ]...މިފަދަ ި
މ ް
ގ ަ
ދ އުސޫލު ެ
މން ާ
ޢމަ ލުކުރަ ު
ގއި ަ
ކ ަ
ތމަޢުތަ ު
ޠ މުޖު ަ
ދމިޤްރާ ީ
އވާ ީ
ފ ި
ކުރިއަރާ ަ
ނނެވެ.
އ ޫ
މމެ ް
ނން ު
ވ ި
ފއި ާ
ނންމާ ަ
ގން ި
ޅ ެ
ކ ގު ި
މއްސަލައަ ާ
ނ ަ
ށހެޅު ު
ށ ހު ަ
މކީ އެ ކޯޓަ ް
ނންމު ަ
އވާ ި
މފަ ި
ނ ނިން ާ
ކޓު ް
ސުޕްރީމް ޯ
Profile, Judicial Council of California, Administrative Office of Courts, 4th Edition, Page 17.
27
Canada, Judges Act 1985, section 61 (3) (b).
26
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 .5ޤާނޫނުއަސާސީގެ  141ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)
 .6ޤާނޫނުއަސާސީގެ  141ވަނަ މާއްދާގެ (ރ)
 .7ޤާނޫނުއަސާސީގެ  143ވަނަ މާއްދާގެ (ނ)
 .0ޤާނޫނުއަސާސީގެ  143ވަނަ މާއްދާގެ (ރ)
 .2ޤާނޫނުއަސާސީގެ  145ވަނަ މާއްދާގެ (ނ)
 .18ޤާނޫނުއަސާސީގެ  260ވަނަ މާއްދާ މިއެވެ.
ކައުންސިލު

އުވާލުމުގައި

ސުޕްރީމް

ކޯޓުން

ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާ

މާއްދާތަކަށް

ބަލާއިރު،

ޤާނޫނުއަސާސީގެ ސިޔާދަތު (ކޮންސްޓިޓިއުޝަނަލް ސުޕްރިމަސީ)އާ ގުޅޭ ދެ މާއްދާއަކަށް
ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވެއެވެ .އެއީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  02ވަނަ މާއްދާއާއި  812ވަނަ މާއްދާއެވެ.
ޤާނޫނުއަސާސީގެ ސިޔާދަތަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު ،ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާންވެގެންވާ އުސޫލުން
ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލު އުވާލެވޭނެ ހަމައެކަނި ގޮތަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  241ވަނަ މާއްދާގެ
(ހ)ގެ ދަށުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ލިބިގެންވާ ބާރުގެ ދަށުން ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގައި ޖުޑީޝަލް
ކައުންސިލާ ގުޅޭ ގޮތުން ހުރި މާއްދާތަކަކީ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފު މާއްދާތަކެއްކަމަށް
ކަނޑައެޅުމެވެ .ނަމަވެސް ،މި މާއްދާ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ރޫލިންގގައި ހިމެނިފައިނުވެއެވެ.
މީގެ އިތުރުން އަސާސީ ޙައްޤުތަކާ ތަޢާރުޟުވާ ޤާނޫނުތައް ބާޠިލުވާނެކަމަށް ބުނެފައިވާ 11
ވަނަ

މާއްދާއާއި،

އަސާސީ

ޙައްޤުތަކާގުޅޭ

މާއްދާތައް

މާނަކުރުމުގައި

ކޯޓުތަކުން

ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭކަންކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާ  12ވަނަ މާއްދާގެ އިތުރުން އަސާސީ ޙައްޤެއް
ނިގުޅައިގަނެވޭ ގޮތަށް ޤާނޫނުއަސާސީ މާނަކުރުން މަނާކުރާ  10ވަނަ މާއްދާއަށް ސުޕްރީމް
ކޯޓުން ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވެއެވެ .މި މާއްދާތަކަށާއި ،ސަރކިއުލަރގައި ބުނެފައިވާ [...އެ
ޤާނޫނުގެ  02ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ،ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރުގެ
އެންމެ އިސްފަރާތުގެ ހައިސިއްޔަތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި
ވާޖިބުތަކަށް ހުރަސް އެޅޭ ގޮތަށްކަން]...

28

28

ރިޢާޔަތްކުރާއިރު ،ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލުގެ

ވނަ ޞަފްޙާ.
ގ ަ 1
ލންގ ެ
ކތާ ،ރޫ ި
ވނަ ނު ު
ވ ަ 2
ފއި ާ
ކށް ަ
ހގަ ޮ
ގ ފާ ަ
ނންބަރު  2011/SC-RU/02ރޫލިންގ ެ
ޓގެ ަ
ސުޕްރީމް ކޯ ު
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ސަބަބުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ނުވަތަ އެހެން ފަރުދަކަށް ގެއްލިފައިވާ އަސާސީ ޙައްޤެއް ނުވަތަ
މިނިވަންކަމެއްގެ ވާހަކަ ރޫލިންގގައި ބުނެފައިނުވެއެވެ.
ޤާނޫނުއަސާސީގެ

242

ވަނަ

މާއްދާގެ

(ހ)

އާއި

އަށް

(ރ)

ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާ

ރިޢާޔަތްކުރުމަށްބަލާއިރު ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ  242ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި
ޢަދުލު އިންސާފު ގާއިމުކުރުމުގެ ބާރުތައް ލިބިގެންވަނީ ކޯޓުތަކަށް ކަމަށް އޮންނަ އޮތުމަށް
ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލު އުފެދުމުން ލިބޭނެ އުނިކަމެއް ނެތެވެ .އެހެނީ ،އެ ކައުންސިލަކީ،
ޢަދުލު އިންސާފު ގާއިމުކުރާ ތަނެއް ނޫނެވެ .ޤާނޫނުއަސާސީގެ  242ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އަކީ
ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލުފަދަ ކައުންސިލުތައް އުފެއްދުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށާއި އެނޫންވެސް
ފަރާތްތަކަށް ބާރުލިބިދޭ އެންމެ ފުރިހަމަ މާއްދާއެވެ .އެހެނީ ކުރިންވެސް ދެންނެވުނު ފަދައިން
ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލަކީ ޢަދުލުއިންސާފު ގާއިމުކުރުމުގެ ބާރަށް އެހީތެރިވެދިނުމަށް އެ ބާރުގެ
ތެރޭގައި ހެދުނު އިތުރު ބާރެކެވެ .މިހެންވުމުން މި މާއްދާއަކީ ،ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލު
އުވާލުމުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާ އެންމެ އައިބު މާއްދާއެވެ.
ދަށު މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުގެ ނިންމުންތައް މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ބަދަލުކުރުމާއި ،މަތީ
މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް އެއަށްވުރެ ދަށު މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ތަބަޢަ
ވުމުގެ

އަސާސް

ރިޢާޔަތްކުރުމާއި،

(decisis
ސުޕްރީމް

stare
ކޯޓުގެ

of

)principle

ނިންމުންތަކަކީ

އެންމެ

އަށް

ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާ

ފަހުގެ

ނިންމުންތައްކަމަށް

ބަޔާންކުރާ ( )Doctrine of Finalityމާއްދާތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާ ރިޢާޔަތްކުރުމަކީ،
ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލު އުވާލުމަށް ބާރުލިބިދޭ ނުވަތަ އެކައުންސިލާ އުވާލުމާ ގުޅުމެއްނެތް
ރިޢާޔަތްކުރުންތަކެކެވެ .އެހެނީ ،އެފަދަ އުސޫލުތަކަކީ ،ބަޔާންކުރުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތްގޮތުގައި
ހުރިހާ ނިންމުންތަކެއްގައި ރިޢާޔަތްކުރެވިގެންވާ ބަދަލުނުކުރެވޭނެ އުސޫލުތަކެކެވެ.
ޖުމުލަ

ގޮތެއްގައި

ބަލާއިރު،

ސުޕްރީމްކޯޓުން

ކައުންސިލް

އުވާލުމުގައި

ޙުއްޖަތްތަކަކީ ،ޤާނޫނީ ގޮތުން ބުރަދަނެއް ހުރި ޙުއްޖަތްތަކެއް ނޫނެވެ.

ދައްކާފައިވާ
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ކައުންސިލު އުވާލުމަށް ނެރެފައިވާ ރޫލިންގެ ޢިބާރާތަށް ބަލާއިރު ،ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލާގުޅޭ
ގޮތުން ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގައި އައިސްފައިވާ މާއްދާތައް ބާޠިލުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އެ
މާއްދާތަކުގެ

ނަތީޖާކަމުގައިވާ

ކަނޑައަޅާފައިވާކަން

ޖުޑީޝަލް

ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ކައުންސިލަކީ

ހަމައެހެންމެ،

ބާޠިލު

ކޯޓުތަކުގެ

ކައުންސިލެއް
ޤާނޫނުގައި

ކަމަށް
ޖުޑީޝަލް

ކައުންސިލަށް ޙަވާލާދީފައިވާ އެއްވެސް މާއްދާއެއް ނުވަތަ އެ މާއްދާތަކުގެ ނަތީޖާއާ މެދު
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ރޫލިންގގައި ގޮތެއް ނިންމާފައިނުވެއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުން  24މާރޗް  8022ދުވަހު ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލް އެ ކޯޓުގެ ރޫލިންގއަކުން
އުވާލިތާ  240ވަނައަށް ވީ ދުވަހު އުވާލެވުނު ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަކީ
އެ

ކޯޓުގެ

ގޮތުގައި

މަސްއޫލިއްޔަތެއްގެ

ބުނެ

ހަމަޖައްސައިފިކަމަށް

ސަރކިއުލަރއެއް

ނެރެފައިވެއެވެ .މި ސަރކިއުލަރގައިވާ ޢިބާރާތަށް ބަލާއިރު ،ކައުންސިލުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސީ ސަރކިއުލަރއިން ކަމެއް ނުވަތަ
އެނޫން

އެހެން

ޢިބާރާތުގައިވަނީ

ގޮތަކަށް
[...

ކަމެއް
ވަނަ

ސާފުނުވެއެވެ.

މާއްދާ

އުވާލުމާ

އެހެނީ،
ގުޅިގެން،

މި

ސަރކިއުލަރގެ

ޖުޑީޝަލް

ފެށޭ

ކައުންސިލްގެ

މަސްޢޫލިއްޔަތަކީ ،ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ އެންމެ އިސްފަރާތުގެ ހައިސިއްޔަތުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ސުޕްރީމް

ކޯޓުގެ

މަސްއޫލިއްޔަތެއްކަމަށް

ކަނޑައެޅިހިނދު،

ތިރީގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ކުރާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުންނެވެ ].މިފަދައިންނެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ނިޒާމު ބިނާވެފައިވާ ގޮތުން ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ
ޤާނޫނެއް ނުވަތަ އެ ޤާނޫނަކުން ބައެއް ނަމަވެސް ،ޤާނޫނުއަސާސީއާ ،ޚިލާފުވާނަމަ ،އެ
ޚިލާފުވާ މިންވަރެއް ބާޠިލުކުރުމުގެ ބާރަކީ ،ކޯޓުތަކަށް ލިބިފައިވާ ބާރެކެވެ.

29

މި ބާރަކީ،

ޤާނޫނު ހެދުމުގެ ބާރެއް ނޫނެވެ .ބާރުތައް ވަކިކުރެވިފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ނިޒާމު
29

ދގެ (ހ).
މއް ާ
ނ ާ
ނއަސާސީގެ  244ވަ ަ
ނ ު
ޔގެ ޤާ ޫ
އ ާ
މހޫރި ް
ގ ޖު ް
ޖ ެ
ވހިރާއް ޭ
ދ ެ
ި
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ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުން ޤާނޫނު ހެދުމުގެ ހުރިހާ ބާރެއް ލިބިފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށެވެ.
ކަންމިހެން އޮތްއިރު ،ކޯޓުތަކުގެ ޛިންމާއަކީ އެ ޤާނޫނުތައް ތަންފީޛުކުރުމެވެ .އެ ޤާނޫނުތަކުން
ޙައްޤުތައް

ލިބިދޭ

ރައްޔިތުންނަށް

އަދި

ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.

މަޖިލީހުން

ރައްޔިތުންގެ

ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަށް ޤާނޫނުހަދާނަމަ ،އެކަމަށް ފާރަވެރިވުމެވެ .ސުޕްރީމް ކޯޓަކީ،
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ޤާނޫނަކުން އުފެދިފައިވާ މުއައްސަސާއަކަށްވެފައި އެ
މުއައްސަސާއަށް ވަކި ބާރުތަކެއް ލިބިފައިވަނީ ޤާނޫނުތަކުން ކަމަށްވެފައި ،އެ ޤާނޫނުތަކުން
ނުދޭ ބާރެއް އަމިއްލައަށް ލިބިގަތުމަކީ ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދައުރު އެ ކޯޓުން
އަދާކުރަންފެށުމެވެ .މިއީ ޤާނޫނީގޮތުން އެ ކޯޓަށް ނުވަތަ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް
ނޫނެވެ.
ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލް ބާޠިލު ކުރުމަށްފަހު އެކައުންސިލުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަކީ ،ޢަދުލު
ގާއިމުކުރުމުގެ

އިންސާފު

އިސްފަރާތުގެ

އެންމެ

ހައިސިއްޔަތުން

ސުޕްރީމް

ކޯޓުގެ

މަސްއޫލިއްޔަތެއްކަމަށް ކަނޑައެޅިއެޅުމުގައި ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ނުކުތާއެއްވެއެވެ .އެ ނުކުތާއަކީ،
ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލާގުޅޭ މާއްދާތަކުގެ ނަތީޖާ ކަމުގައިވާ ޖުޑީޝަލް
ކައުންސިލަކީ ،ބާޠިލު ކައުންސިލެއްކަމަށް ކަނޑައެޅުމަށްފަހު ،ބާޠިލުވެފައިވާ ކައުންސިލުގެ
މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ދިރުވޭނެ ޤާނޫނީ ހަމައެއް ނެތްކަމެވެ .އެހެނީ ،ޤާނޫނެއް ބާޠިލުވިއިރު ،އެ
ދަށުން

ޤާނޫނުގެ

އުފަންނުވާ

އެއްޗެއް،

ނުވަތަ

ދެމިނުއޮތް

އެއްޗެއް،

އެ

ޤާނޫނު

ބާޠިލުވުމަށްފަހު ،އުފަންވާނެކަމަށް ނުވަތަ ދެމިއޮންނާނެކަމަށް ޤާނޫނީ ގޮތުން ބެލެވޭނެ ހަމައެއް
ނެތުމެވެ.

30

ކައުންސިލުގެ
ކަނޑައެޅި

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަކީ،
އެޅުމުގައި

އެ

ސުޕްރީމް

ކޯޓުން

ކޯޓުގެ

ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެއް
[ޖުޑީޝަލް

ކަމުގައި

ކައުންސިލުގެ

މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ،ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމuގެ އެންމެ އިސްފަރާތުގެ ހައިސިއްޔަތުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ސުޕްރީމް

ކޯޓުގެ

މަސްއޫލިއްޔަތެއްކަމަށް

ކަނޑައެޅިހިނދު،

ތިރީގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ކުރާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުންނެވެ ].މިފަދައިންނެވެ.
ގ (.)2
ގ (ށ) ެ
މއްދާ ެ
ނ ާ
ވ ަ
ޤނޫނު)ގެ ަ 20
ރ ާ
ޔންކު ާ
ބ ާ
އ ަ
ހމަތަ ް
ގ ަ
ރމު ެ
މނަކު ު
ރ ާ ( 4/8022
ނންބަ ު
ނ ަ
 30ޤާނޫ ު
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މި ޢިބާރާތަށް ބަލާއިރު ،ސުޕްރީމްކޯޓުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެހިގެން ދިޔައީ
އުވާލެވުނު ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުކަމުގައި ބަލަންޖެހެއެވެ .ނަމަވެސް އެ
ކޯޓުން ނެރެފައިވާ ސަރކިއުލަރގައި ބަޔާންވެފައިވާ ހުރިހާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަކީ ،އުވާލެވުނު
ޖުޑީޝަލް

ޤާނޫނުގައި

ކައުންސިލުގެ
އަދި

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެއް

ނޫނެވެ.

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

ސަރކިއުލަރގައި

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް
ކިއެއްތަ،

ކަމުގައި

އުވާލެވުނު

ބަޔާންކުރެވުނު

ޤާނޫނުގައި
އެ

ބަޔާންވެފައިނުވެއެވެ.

ހުރި

ބައެއް

ސަރކިއުލަރގައިވާ

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ހަތަރު ތިން ގިންތިއަކަށް ބެހިގެންދެއެވެ .އެގިންތި ތަކުގެ ތަފުސީލު
ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
 .1އުވާލެވުނު

މާއްދާތަކުގައިވާ

ގޮތަށް

ސަރކިއުލަރ

އަށް

ގެނެވިފައިވާ

31

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގައިވާ ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލާ ގުޅޭ މާއްދާތަކުގެ ތެރެއިން އުވާލެވުނު
މާއްދާތަކުގައި

ހިމެނޭ

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ

ތެރެއިން

ސަރކިއުލަރގައި

ތިރީގައިވާ

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ހިމެނިފައިވެއެވެ.


ޤާނޫނުއަސާސީއާއި

ޤާނޫނުތަކާ

އެއްގޮތްވާ

ގޮތުގެމަތިން،

ކޯޓުތަކުގެ

އިޖުރާއަތުތަކާއި ކޯޓުތަކުގެ ހިންގުމާބެހޭ ޢާންމު އުސޫލުތަކުގެ ގަވާއިދުތައް
ހެދުން


މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުތަކާއި ޝަރީޢަތާ ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ފޯމުތަކާއި
ލިޔެކިޔުންތައް ދިރާސާކޮށް ،ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް ކޯޓުތަކަށް
މަޝްވަރާދިނުން.

31

ތކަށް
އޔަތު ަ
ސއޫލި ް
ގ މަ ް
އންސިލު ެ
ކ ު
ލ ަ
އވާ ޖުޑީޝަ ް
ފ ި
ރވި ަ
ޔންކު ެ
ގއި ބަ ާ
ގ (ށ) (ބ) (ކ) (އ) (ވ) (މ) ަ
އދާ ެ
ވނަ މާ ް
ގ ަ 28
ނނު ެ
ޤ ޫ
ގ ާ
ކ ެ
ކޓުތަ ު
ޯ

އވެ.
ވ ެ
އނު ެ
ފ ި
ގނެވި ަ
ބަދަލު ެ

| 51



ކޯޓަށް މައްސަލަތައް

ޢަމަލުކުރާނެ

ބަލައިގަތުމުގައި

އުސޫލުތައް

ޢާންމު

ކަނޑައެޅުން.


ނިމުނުގޮތުގެ

މައްސަލަ

ތައްޔާރުކުރާ

ރިޕޯޓު

ދިރާސާކޮށް،

ފޯމެޓްތައް

ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުމުގެ ކަންކަން އިންތިޒާމުކޮށް ،ގަވާއިދުތަކަށް
ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކާގުޅޭ ގޮތުން ކޯޓުތަކަށް މަޝްވަރާދިނުން.


ޝަރީޢަތްކުރުމާބެހޭ

ގޮތުން

ހެދިފައިވާ

އުސޫލުތަކަށް

ގަވާއިދުތަކާއި

ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ފާހަގަކޮށް ،ކޯޓުތަކަށް މަޝްވަރާ ދިނުން.


މައްސަލަތައް

ލަސްވެގެން

ޝަކުވާތައް

ހުށަހެޅޭ

ބެލުމުގައި

ކޯޓުތަކުން

ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތްތަކެއް ކަނޑައެޅުން.


އެކިއެކި ސަބަބުތަކާހުރެ ފަނޑިޔާރުން ތަނާޒުލުވުމާބެހޭ ގަވާއިދުތަކާއި އެފަދަ
މައްސަލަތައް ބަލާނެ ފަރާތެއް ހަމަޖައްސާނެ އުސޫލެއް ކަނޑައެޅުން.

 .2އުވާލެވުނު ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރެވުނު މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަށް ކުދިކުދި ބަދަލުތައް
32

ގެނައުމަށްފަހު ސަރކިއުލަރގައި ހިމެނިފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް
ކޯޓުތަކުގެ

ޤާނޫނުގައިވާ

މާއްދާތަކަށް

ބަދަލުތައް

ގެނައުމަށްފަހު

ސަރކިއުލަރގައި

ދެ

މަސްއޫލިއްޔަތެއް ހިމެނިފައިވެއެވެ .ފުރަތަމަ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ،ކޯޓުތަކުގެ ޝަރީޢަތްކުރުމާބެހޭ
އިޖުރާއަތުތައް

އެއްގޮތްކުރުމަށާއި،

ކޯޓުގެ

ހިންގުން

ހަލުވިކުރުމަށްޓަކައި

ޚިޔާލުތައް

ހުށަހެޅުމާއި ،ދޭންޖެހޭ މަޝްވަރާތައް ދިނުމެވެ .ބަދަލުގެނެވިފައިވާ ދެވަނަ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޢަދުލު

އެކަށައެޅުމަށްޓަކައި
32

އިންސާފު

ކުރަންޖެހޭ

ޤާއިމުކުރުމުގެ

ދިރާސާތައްކޮށް،

ބާރުގެ

ސްޓްރެޓެޖިކް

ސްޓްރެޓެޖިކް
ޕްލޭން

ޕްލޭން

އެކުލަވާލުމުގައި

ދ ބަދަލު
ކދިކު ި
ށ ު
ޔތުތަކަ ް
އ ަ
ސއޫލި ް
ގ މަ ް
އންސިލު ެ
ޑޝަލް ކަ ު
އވާ ޖު ީ
ފ ި
ރވި ަ
ޔންކު ެ
އ ބަ ާ
ދގެ (ހ) (ނ) ގަ ި
މއް ާ
ނ ާ
ނގެ  28ވަ ަ
ނ ު
ކގެ ޤާ ޫ
ޓތަ ު
ކޯ ު

އވެ.
އވެ ެ
ފ ި
ގެނެސް ަ
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ދޭންޖެހޭ

އުއްތަމަފަނޑިޔާރަށް

ދިނުމެވެ.

މަޝްވަރާތައް

މި

ގޮތަށް

ބަދަލުގެނެވިފައިވާ

ބަދަލުތަކަކީ ،ޤާނޫނުގައި އެކި ފަރާތްތަކަށް މަޝްވަރާދިނުމަށް ލާޒިމްކޮށްފައިހުރި ކަންކަން،
އެކިފަރާތްތަކަށް އަންގަންޖެހޭ އެންގުމަށް ބަދަލުކުރުންކަން ފާހަގަވެއެވެ .އެހެން ނަމަވެސް،
އެކި

ސަރކިއުލަރގައި

ފަރާތްތަކަށް

މަޝްވަރާ

ދިނުމުގެ

އެކިއެކި

މަސްއޫލިޔަތުތައް

ހިމެނިފައިވެއެވެ.
 .3ޤާނޫނުގައި ހިމެނިފައި ސަރކިއުލަރގައި ހިމެނިފައިނުވާ މަސްއޫލިޔަތުތައް
ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގައި ހިމެނިފައިވާ ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލުގެ މަސްއޫލިޔަތްތަކުގެ ތެރެއިން،
ތިން މަސްއޫލިއްޔަތެއް ސަރކިއުލަރގައި ހިމެނިފައިނުވެއެވެ .މި ގޮތުން އުނިކުރެވިފައިވާ
ފުރަތަމަ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ،މައްސަލަތައް ތާވަލުކުރުމުގެ ކަންކަން އިންތިޒާމުކޮށް ހިންގުމުގެ
އުސޫލުތަކެއް
ޤާނޫނާއި

ކަނޑައެޅުމުގެ

އެހެން

މަސްއޫލިއްޔަތެވެ.

ޤާނޫނަކުން

ޖުޑީޝަލް

33

ދެވަނަ

ކައުންސިލަށް

މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުން ލާޒިމްކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތެވެ.

34

މަސްއޫލިއްޔަތަކީ،

ކޯޓުތަކުގެ

ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ

އެހެނިހެން

އެންމެ ފަހު މަސްއޫލިޔަތެއްގެ

ގޮތުގައި ސަރކިއުލަރގައި ހިމެނިފައިނުވާ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ،ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކުގައި އެއް
ފަނޑިޔާރުންނަށްވުރެ ގިނަ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހަކުން މައްސަލައެއް ބެލުމަށް އެ ކޯޓެއްގެ
އިސްފަނޑިޔާރު ކަނޑައެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލިތައް ކަނޑައެޅުގެ ބާރު ދީފައިވާ
މަސްއޫލިއްޔަތެވެ.

35

 .4އުވާލެވުނު

މާއްދާތައް

ފިޔަވައި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ކޯޓުތަކުގެ

ޤާނުނުގައިއާއި

ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގެ އެކި މާއްދާތަކުން ނެގިފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް.
އުވާލެވުނު މާއްދާތައް ފިޔަވައި ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ އެކިއެކި މާއްދާތަކުން ޖުޑީޝަލް
ކައުންސިލާ މަތިކޮށްފައިވާ ބައެއް މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ސަރކިއުލަރގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ
33

ދގެ (ޅ).
މއް ާ
ނ ާ
ނގެ  28ވަ ަ
ނ ު
ކގެ ޤާ ޫ
ޓތަ ު
ކޯ ު

34

ދގެ (ފ).
މއް ާ
ނ ާ
ނގެ  28ވަ ަ
ނ ު
ކގެ ޤާ ޫ
ޓތަ ު
ކޯ ު

35

ދގެ (ދ).
މއް ާ
ނ ާ
ނގެ  28ވަ ަ
ނ ު
ކގެ ޤާ ޫ
ޓތަ ު
ކޯ ު
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މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެއްގެ ގޮތުގައި ހިމެނިފައިވެއެވެ .މިފަދަ މާއްދާތައް ބާޠިލުކުރުމަކާނުލައި،
ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަނީ މި މާއްދާތައް އެކި ގޮތްގޮތަށް ބަދަލުކޮށްފައެވެ .މި ގޮތަށް
ސަރކިއުލަރ ހިމެނިފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
 -1ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ  53ވަނަ މާއްދާގެ (ރ)ގައި ވާގޮތުން
ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލާއި ،ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ލަފާގެ މަތިން
އުއްތަމަ

ޤަރާރަކުން

ފަނޑިޔާރުގެ

ކޯޓުތަކުގެ

ސުޕީރިއަރ

ޑިވިޜަން

އުފެއްދެއެވެ .ނަމަވެސް ސަރކިއުލަރގެ  10ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުން
އުފެއްދުމުގެ

ޑިވިޜަންތައް

ބާރު

ސުޕްރީމް

މުޠުލަގުގޮތެއްގައި

ކޯޓަށް

ނަގާފައިވެއެވެ.
ކޯޓުތަކުގެ

 -2ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޤާނޫނުގެ

ވަނަ

54

މާއްދާގެ

(ޅ)ގައި

ބަޔާންވެގެންވަނީ ސުޕީރިއަރ ކޯޓުގައި ތިބެންޖެހޭ ފަނޑިޔާރުންގެ ޢަދަދު
ކަނޑައަޅާނީ ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއްގެ މައްޗަށް
ބިނާކޮށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،
މި ބާރުވަނީ ސަރކިއުލަރގެ  12ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުން ސުޕްރީމް
ކޯޓުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެހިފައެވެ.
 -3ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ  57ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާއި  66ވަނަ
މާއްދާގެ (ށ) ބުނާގޮތުން ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކާއި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ
އިޚްތިޞާޞް ކަމުގައި އެ ޤާނޫނުގެ ޖަދުވަލުތަކުގައިވާ އިޚްތިޞާޞްތަކަށް
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް

އުނިއިތުރެއް

ގެނެވޭނީ

ކައުންސިލު

އެއްބަސްވުމާއެކު،

އުއްތަމަ

ކޮމިޝަނާއި،

ފަނޑިޔާރުގެ

ޖުޑީޝަލް

ޤަރާރަކުންނެވެ.

ނަމަވެސް ސަރކިއުލަރގެ  17ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންވެފައިވަނީ އެފަދަ
މ
ބަދަލުތައް ގެންނާނީ ކޯޓުތަކާބެހޭ ޤާނޫނުގައި ވާގޮތުގެ މަތިން ސުޕްރީ ް
ކޯޓުން ކަމަށެވެ.
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 -4ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ކޯޓުތަކުގެ

ޤާނޫނުގެ

73

ވަނަ

(ހ)ގައި

މާއްދާގެ

ބަޔާންވެފައިވަނީ [ދަށު ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅޭ މަދަނީ މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީޢަތް
ބޭއްވުމުގެ ކުރީގައި ޚަޞްމަކު އެދޭނަމަ ،މި ޤާނޫނުގެ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ދަށުން ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލުން ހަދާ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ
ގޮތުގެ މަތިން ޚަޞްމުން ހާޒިރުކޮށް ،ސުލްޙައިގެ މަޖިލީހެއް ބާއްވައި
ބޭރުގައި

ޝަރީޢަތުން

ސުލްޙަވެރި

ހޯދައިދިނުމަށް

ޙައްލެއް

ކޯޓުން

މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ ].މިފަދައިންނެވެ .ނަމަވެސް ،ޝަރީޢަތް ބޭއްވުމުގެ
ކުރިން ޝަރީޢަތުން ބޭރުގައި ސުލްހަވެރި ހައްލު ހޯދައިދިނުމަށް ކޯޓުން
މަސައްކަތްކުރާނެ ގަވާއިދު ހެދުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ސަރކިއުލަރގެ  5ވަނަ
ދަށުން

ނަންބަރުގެ

ކޯޓުގެ

ސުޕްރީމް

ކަމުގައި

މަސްއޫލިޔަތެއް

ހަމަޖައްސާފައިވެއެވެ .ފާހަގަކުރުން މުހިއްމު ނުކުތާއަކީ ،ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ
ދަށުން ޝަރީޢަތުން ބޭރުގައި ހައްލު ހޯދައިދެވޭނީ ،ހަމައެކަނި މަދަނީ
މައްސަލަތަކުގެ

ޚަޞްމުންނަށެވެ.

ނަމަވެސް

މި

މައުޟޫއުގައި

މަދަނީ

މައްސަލައާއި ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ސަރކިއުލަރގައި ފަރަގުކޮށްފައިނުވެއެވެ.
 -5ޖުޑީޝަލް

ކައުންސިލް

އުވާލި ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ނަންބަރު

2011/SC-

 24( RU/02މާރޗް  )8022ރޫލިންގއިން ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގައި
އެކަށައަޅާފައިވާ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނާ ގުޅޭ
މާއްދާތަކެއްވެސް ބާޠިލުކޮށްފައިވެއެވެ .އެގޮތުން ބާޠިލުކޮށްފައިވާ ކޯޓުތަކުގެ
ޤާނޫނުގެ  02ވަނަ މާއްދާގައި ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ
މަތިން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން އަދާކުރުމަށް
ހަމަޖެހިފައިވާ ހަތަރު މަސްއޫލިއްޔަތެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ
މަތިން

ކުރުމަށް

ސަރކިއުލަރގައި

ހަމަޖައްސާފައިވެއެވެ.

އެ

ހަތަރު

މަސްއޫލިއްޔަތަކީ( ،ހ) ޝަރުޢީ ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުތައް
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ރާވައި ހިންގާނެ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުމާއި،
މަތިކުރުމާބެހޭ

ފެންވަރު

(ބައްދަލުވުންތަކާއި،
ސިޔާސަތުތައް

ގޮތުން

ވަފުދު

ކުރަންޖެހޭ

ސެމިނާރތަކާއި
ކަނޑައަޅައި
ގުޅޭ

37

އޮފް

ބޭނުންވާ
ޖުޑީޝަލް

(ނ) ޖުޑީޝަލް ދާއިރާތަކަށް ޝަރުޢީ

ކަންކަން

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނާ ޙަވާލުކުރުމާއި،

ކަންކަންކުރުމަށް

ކޮންފަރެންސްތައް)

ޑިޕާޓްމަންޓް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނާ ޙަވާލުކުރުމާއި،
ފޮނުވުމާ

36

މ
(ށ) ފަނޑިޔާރުންގެ ޢިލް ީ

ޑިޕާޓްމަންޓް

38

އޮފް

ޖުޑީޝަލް

(ރ) ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ އިދާރީ

މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ކަންކަމުގެ އުސޫލު ކަނޑައެޅުމެވެ.

39

ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލު ނެތުމުގެ ސަބަބުން ޖުމުލަ ގޮތެއްގައި ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގައި އެ
ކައުންސިލު އުފެއްދުމުގެ މަޤުސަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް ކަމެއް އެ ޤާނޫނުގައިވާ
ބީދައިން

ހާސިލެއް

ނުވާނެއެވެ.

އެހެނީ،

އެ

ޤާނޫނުގައި

ޖުޑީޝަލް

ކައުންސިލު

އެކަށައަޅާފައިވަނީ ،އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް އެއް އުސޫލަކުން ހެދުމަށާއި،
ހުރިހައި ކޯޓެއްގައި އެއް މިންގަނޑުތަކެއް ހިފެހެއްޓުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށެވެ .މީގެ އިތުރުން
ޝަރީޢަތް ކުރުމާބެހޭ އިޖުރާއީ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް ހެދުމާއި،
އެކުލަވާލަންޖެހޭ އުސޫލުތައް އެކުލަވާލުމާއި ،ޝަރީޢަތްކުރުމާއި ކޯޓުތައް ހިންގުމާގުޅޭ ގޮތުން
މަޝްވަރާދިނުމާއި،

ކޯޓުތަކުން ގެންގުޅެންޖެހޭ

މައިގަނޑު

ސިޔާސަތުތަކާއި

އެއްގޮތްކުރުމަކީ މި ކައުންސިލު ވުޖޫދުކުރުމުގެ މަގުސަދުތަކެވެ.
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ކމެކެވެ.
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ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލު ނެތުމުގެ ނަތީޖާކަމަށް މި ބަލަނީ ،ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގައި އެކަށައެޅުނު
ކައުންސިލު

ނެތުމާއި،

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

އެކައުންސިލުގެ

ސުޕްރީމް

ފަހުން

ކޯޓުގެ

މަސްއޫލިއްޔަތު ތަކެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެހުމުން ނުކުންނަ ނަތީޖާއަށެވެ .ތިރީގައި މިވަނީ
މިކަމާގުޅޭ ގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ ބައެއް މުހިއްމު ކަންކަމެވެ.
 .1ޝަރުޢީ ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާނެ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ހެދިފައިނުވުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ދާއިރާގައި ބޭނުންކުރެވޭ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކަކީ ،އެކި ދުވަސްވަރު
އެކި

ކަންކަމާގުޅިގެން

އެކުލަވާލެވިފައިވާ

ގަވާއިދުތަކަކާއި

ބައެއް

އުސޫލުތަކެކެވެ.

ގަވާއިދުތަކަކީ ،ޒަމާނުއްސުރެ މަޙްކަމަތުއް ޝަރުޢިއްޔާ ނުވަތަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިހުން
ނެރެފައިވާ ސަރކިއުލަރތަކެކެވެ .މިފަދަ ގަވާއިދުތަކާއި ސަރކިއުލަރތަކާއި ދެންނެވުންތައް
ގިނަކަމާއި ،އެތަކެއްޗަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަކަކީ ،ޚުދު ޝަރުޢީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ
މީހުންނަށްވެސް ސާފުކޮށް އެނގޭނެ ކަންކަމެއް ނޫނެވެ .މި ފަދަ ގަވާއިދުތަކާއެކު  8002ވަނަ
އަހަރުގެ

ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

އިންތިގާލުވިއިރު،

ޤާނޫނުއަސާސީއާ

އެ

ތަޢާރުޟުވާ

ގަވާއިދުތަކާއި ،ބަދަލުގެންނަން ޖެހިފައިވާ ގަވާއިދުތައް ނުހަނު ގިނައެވެ.
ކޮންމެ

ޤާނޫނަކީވެސް،

އެ

ޤާނޫނު

އެކުލަވާލުމުގެ

ހިނގައިދިޔަކަމެއް

ކުރީގައި

ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި ،ނުވަތަ އެ ޒަމާނުގައި ދިމާވި އުނިކަމެއް ،ނުވަތަ ހުސްކަމެއް
40

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ކައުންސިލުގެ

މައިގަނޑު

ފޫބެއްދުމަށްޓަކައި ،ތަޢާރުފުކޮށްފައިވާ ޤާނޫނެއްކަމަށް ބެލެވޭ ބީދައިން،
ކޯޓުތަކުގެ

ޤާނޫނުގައި

މަސްއޫލިއްޔަތަކަށްވެފައިވަނީ

އެކަށައެޅުނު
ކުރިން

ޖުޑީޝަލް

ބަޔާންކުރެވުނު

ގަވާއިދުތައް

މުރާޖިޢާކޮށް،

އެ

ގަވާއިދުތަކަށް ގެންނަން ޖެހޭ ބަދަލުތައްގެނެސް ޒަމާނާއި އެކަށޭނެ ގަވާއިދުތަކަކާއެކު ޝަރުޢީ
ދާއިރާ ހަރުދަނާކުރުމެވެ.
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މި ބުނެވުނު ވިސްނުން ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުން ފެންނަން އޮތްނަމަވެސް ،ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލު
އުވާލުމަށްފަހު ،ޚުދު ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ޢަމަލުކުރަންފެށިފަހުން  05އަހަރަށްވުރެ ގިނަ
ދުވަސްވީއިރު ޢަދުލުއިންސާފުގެ ދާއިރާގައި ބޭނުންކުރާ ގިނަ ގަވާއިދުތަކަކީ ،ކުރިއްސުރެ
ބޭނުންކުރަމުން ދިޔަ ގަވާއިދުތަކެކެވެ .އެ ގަވާއިދުތަކުގެ ދަށުން ބައެއް ކަހަލަ ކަންކަމުގައި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިހުގެ ލަފާ ހޯދުން ފަނޑިޔާރުންނަށް މިހާރުވެސް ލާޒިމެވެ.

41

8020

ވަނަ އަހަރު އަމަލުކުރަން ފެށުނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ،ކޯޓަށް މީހުން
ޙާޟިރުކުރަންޖެހޭނީ އެގާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަވާލެވޭ ގަވާއިދެއްގެ ދަށުންނެވެ.

42

ނަމަވެސް

ކޯޓަށް މީހުން ޙާޟިރުކުރުމުގައި މިހާރުވެސް އަމަލުކުރަމުންދަނީ  8001ވަނަ އަހަރު
ފެބްރުއަރީ  25ދުވަހު ޢަމަލުކުރަންފެށުނު ގަވާއިދަކުންނެވެ .ވަކީލުންގެ ކަންކަން ތަންޒީމުކުރާ
ގަވާއިދުތަކާއި،

ޖިނާއީ

މައްސަލަތައް

އަވަސް

ނިޔާއިން

ނިންމާ

ގަވާއިދާއި،

ޖިނާއީ

މައްސަލަތަކުގައި ދައުލަތް ތަމްސީލުކުރުމަށް ބަންޑާރަ ނައިބުގެ އޮފީހާ މުޢާމަލާތުކުރަންޖެހޭފަދަ
ގޮތްގޮތަށް

ފަރުމާކުރެވިފައިހުރި

ގަވާއިދުތަކަށް

މިހާރުވެސް

ޤާނޫނީ

ބާރުވެރިކަންލިބި،

ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމްވެފައި އެބަހުއްޓެވެ.
ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކޮށް ،ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް
މުރާޖިޢާކޮށް ގެންނަން ޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނެވޭނަމަ ،އެކަމަކީ ،މުޅި އަދުލު އިންސާފު
ގާއިމުކުރުމުގެ ދާއިރާއަށް ކުރިއެރުން ލިބޭނެކަމެކެވެ .އޭގެ ބަދަލުގައި ،ގާނޫނީ ބޭނުންތަކަށް އެ
41
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ކޯޓުން ނެރެމުންދާ ޢާންމު ސިޓީތަކާއި ،ސަރކިއުލަރތަކާއި އުސޫލުތައް ގިނަވެ ،މިނިސްޓްރީ
އޮފް ޖަސްޓިސްގެ ދުވަސްވަރު ކަންތައް މެދުވެރިވި ގޮތަށް ،އެހުރިހައި ޢާންމު ސިޓީތަކާއި،
އުސޫލުތަކާއި

ފިހުރިސްތުކޮށް

ސަރކިއުލަރތައް

މިހާރުވެސް

އެއްފޮތަކަށް

ޖަމާކުރަންޖެހިފައިވެއެވެ.
 .2އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ދާއިރާ ހަނިވުން
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ މަޤާމަކީ ،ޤާނޫނުއަސާސީން އެކަށައެޅިފައިވާ މަޤާމެކެވެ .ސުޕްރީމް
ކޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ މަތީ ކޯޓެވެ .އެ ކޯޓުގެ އެންމެ އިސްފަރާތަކީ އުއްތަމަ
ފަނޑިޔާރެވެ .މިހެން ވުމުން އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަކީ މުޅި ޢަދުލު އިންސާފު ގާއިމުކުރުމުގެ
ބާރުގެ

އެންމެ

އިސްފަރާތެވެ.

ޤާނޫނީ

ގޮތުން

އުއްތަމަ

ފަނޑިޔާރު

އުފުލަންޖެހޭ

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެއްވެއެވެ .ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުން އެކަށައެޅުނު ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލު އުވާލެވި
އަދި އެ ކައުންސިލުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަކީ ،ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެއްގެ ގޮތުގައި
ހަމަޖެހިގެން ދިޔަ ދިޔުމުގައި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ ޤާނޫނީ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ދާއިރާ
ހަނިވެފައިވެއެވެ.
ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު ބުނާގޮތުން ހުރިހާ ޝަރުޢީ އިދާރާތައް ގުޅިގެން ހިންގުންތެރިކަމާއެކު
މަސައްކަތްކުރެވޭތޯ ބެލުމަކީ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.
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ހުރިހާ ޝަރުޢީ

އިދާރާތައް ނުވަތަ ކޯޓުތަކާއި ކަމާބެހޭ އެހެން މުއައްސަސާތައް (ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންފަދަ) ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ދާއިމީ ގޮތެއްގައި
ބެލޭނެ އެއް ނިޒާމަކީ ހުރިހާ ކޯޓުތަކެއް ތަމްސީލުވާނެ ގޮތަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޖުޑީޝަލް
ކައުންސިލެވެ .އެ ކައުންސިލަކީ ،ހަމައެކަނި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންކަމަށް ހަމަޖެހުމުން
ހުރިހާ

ކޯޓުތަކެއް

އެ

ކައުންސިލުން

ތަމްސީލުވެގެން

ނުދާނެއެވެ.

ހަމައެހެންމެ،

ކަނޑައެޅިފައިވާ އިންތިޒާމުތަކެއްގެ ދަށުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ،ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ އިދާރާތަކުގެ
ހިންގުންތެރިކަމަށް ފާރަވެރިވެ ނުބެލެވޭނަމަ ،އެކަމެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.
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ކޯޓުތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އެންމެހައި ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުމުގައި އިސްކޮށް
ހަރަކާތްތެރިވުމަކީވެސް އުއްތަމަ

ފަނޑިޔާރުގެ

ޤާނޫނީ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.
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ޖުޑީޝަލް

ކައުންސިލަކީ ،ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ހަދައި ،ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކުގެ އެއްގޮތްކަން
ހިފެހެއްޓުމަށް އެކަށައެޅުނު ކައުންސިލެކެވެ .މި ކައުންސިލުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުމުގެ
ތެރެއިން ކޯޓުތަކަށް ބޭނުންވާ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ހެދެމުންދާއިރު ،އެކަމުގައި އެންމެ
އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވެވުމުން މި ޤާނޫނީ ޛިންމާ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަށް އަދާކުރެވޭނެއެވެ.
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އެންމެ އިސްފަރާތުގެ ހައިސިއްޔަތުން އެ ކޯޓުން ގަވާއިދުތައް އެކުލަވާލާއިރު،
އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވުމުން މި ޛިންމާ އަދާކުރެވިދާނެކަމަށް ބެލެވުނު ނަމަވެސް ،ސުޕްރީމް
ކޯޓުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކޯޓުތަކަށް ބޭނުންވާނެ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް އަމަލީ ގޮތުން
ހެދުމަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރިކަމެކެވެ.
ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު ބުނާގޮތުން ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކުގެ ޑިވިޜަންތައް އުފެއްދުމާއި،
ކޯޓުތަކާއި،

46

47

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ

45

ސުޕީރިއަރ

އިޚްތިޞާޞަށް އުނިއިތުރު ގެނެވޭނީ ޖުޑީޝަލް

ސަރވިސް ކޮމިޝަނާއި ،ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލުގެ ލަފާގެ މަތިން އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ
ޤަރާރަކުންނެވެ .ޤާނޫނުގައި ތަކުރާރުކޮށް މިގޮތަށް ބަޔާންކޮށްވެފައިވާއިރު ،އަދި ޤާނޫނުގެ މި
މާއްދާތައް ބާޠިލުނުވެ އޮތްއިރު ،ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ސަރކިއުލަރއިން މި ބާރު މަތިކޮށްފައިވަނީ
އުއްތަމަ

ފަނޑިޔާރުގެ

ބަދަލުގައި

ސުޕްރީމް

ކޯޓާއެވެ.

މިކަމުގެ

ސަބަބުން

އުއްތަމަ

ފަނޑިޔާރުގެ ޤާނޫނީ ޛިންމާތަކުގެ ދާއިރާތައް ހަނިވެފައިވެއެވެ.
 .3ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބުރަ ބޮޑުވުން
ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގައި އެކަށައެޅުނު ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަކީ ،އޭގެ
ޒާތުގައި ބުރަ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެކެވެ .ޖުމުލަ ގޮތެއްގައި އެކިއެކި ކަންކަން ދިރާސާކޮށް
44

ދގެ (އ).
މއް ާ
ނ ާ
ނނު)ގެ  11ވަ ަ
ޤ ޫ
ގ ާ
ރން ެ
ޑޔާ ު
ޖގެ ފަނ ި
ރއް ޭ
ދވެހި ާ
ނންބަރު ި ( 21/8020
ޤާނޫނު ަ

45

ދގެ (ރ).
މއް ާ
ނ ާ
ނ) ގެ  51ވަ ަ
ޤނޫ ު
ގ ާ
ކ ެ
ތ ު
ޖގެ ކޯޓު ަ
ރއް ޭ
ދވެހި ާ
ނންބަރު ި ( 88/8020
ޤާނޫނު ަ

46

ދގެ (ށ).
މއް ާ
ނ ާ
ނ) ގެ  52ވަ ަ
ޤނޫ ު
ގ ާ
ކ ެ
ތ ު
ޖގެ ކޯޓު ަ
ރއް ޭ
ދވެހި ާ
ނންބަރު ި ( 88/8020
ޤާނޫނު ަ

47

ދގެ (ށ).
މއް ާ
ނ ާ
ނ) ގެ  11ވަ ަ
ޤނޫ ު
ގ ާ
ކ ެ
ޓތަ ު
ގ ކޯ ު
ޖ ެ
ވހިރާއް ޭ
ދ ެ
ރ ި ( 88/8020
ނންބަ ު
ނ ަ
ޤނޫ ު
ާ
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މަޝްވަރާ ދިނުމާއި ،އެކިއެކި ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް އެކަށައެޅުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު
އެކައުންސިލާ މަތިކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،އެ ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން
ކުރަން ފެށުމުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މަސައްކަތް ބުރަވެގެންދާނެއެވެ .މިކަމުގެ ސަބަބުން
ޤާނޫނުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ކަމުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަންކަން ކުރުމަށް
ހޭދަކުރަންޖެހޭ ވަގުތު ހޭދަކުރުމަށް ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިވާނެއެވެ .ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލު
އުވާލައި ،އެކައުންސިލުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ސުޕްރީމް ކޯޓުން އުފުލުމަށް ހަމަޖެއްސިފަހުން،
ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އުސޫލުތައް އެކަށީގެންވާ
ގޮތަށް ނުހެދި ލަސްވަމުން ދިއުމަކީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބުރަ ބޮޑުވަމުންދާކަމުގެ ހެއްކެއްކަމުގައި
ބެލެވިދާނެއެވެ.

48

 .4އިޖުރާއާތުތައް މަސްހުނިވުން
ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލާމެދު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި ނިންމުމާ ގުޅިގެން ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ
ބައެއްކަންކަން ކުރުމުގެ އިޖުރާއާތުތައް
ގާއިމުކުރުމުގެ

ބާރުގެ

މަސްއޫލިއްޔަތެއްކަމަށް

ސްޓްރެޓެޖިކް
އެ

ކޯޓުން

މަސްހުނިވެފައިވެއެވެ.
ޕްލޭން

މިގޮތުން

އެކުލަވާލުމަކީ

ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

49

ޢަދުލުއިންސާފު

ސުޕްރީމް

މިގޮތަށް

ކޯޓުގެ
ކޯޓުން

އެ

ނިންމާފައިވާއިރު ،އެ ކޯޓުގެ އެހެން ސަރކިއުލަރއެއްގެ ދަށުން މި ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭން
އެކަށައެޅުމަކީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

50

އެކިއެކި ސަބަބުތަކާހުރެ ފަނޑިޔާރުން ތަނާޒުލްވުމާބެހޭ ޤަވާއިދުތަކާއި އެފަދަ މައްސަލަތައް
ބަލާނެ ފަރާތެއް ހަމަޖައްސާނެ އުސޫލެއް ކަނޑައެޅުމަކީ ،ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލުގެ ޒިންމާއެއް
ކަމަށްވާތީ ،އެކަމަކީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަދާކުރަންޖެހިފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.
48

51

ނަމަވެސް،

ހ
ބ ޭ
ދތަކާ ެ
ވއި ު
ނމު ގަ ާ
ބރު ( 01/8002ޢާ ް
ނ ނަން ަ
ޤނޫ ު
އ ާ
ކޓޯބަރ  )8022ގަ ި
މ ސިޓީ ( 22އޮ ް
ޢން ު
ނންބަރު ާ 22/8022
ޓގެ ަ
ސުޕްރީމް ކޯ ު

އ
މވެސްެ ،
ވނަ ަ
އ ީ
ށފަ ި
ޔންކޮ ް
މށް ބަ ާ
ދކަ ަ
މން ާ
ގން ކުރަ ު
ޅ ެ
ތކާ ގު ި
އކަތް ކޯޓު ަ
މގެ މަސަ ް
އކުލަވާލު ު
ތއް އަލުން ެ
ވއިދު ަ
އވާ ގަ ާ
ދވަލު  8ގަ ި
ނނު) ގެ ޖަ ު
ޤާ ޫ
ވއެވެ.
ނ ެ
ފއި ު
ނ ފަށާ ަ
ރ ް
ލވާލައި ،ޢަމަލުކު ަ
ލން އެކު ަ
އ އަ ު
ދ ް
ގވާއި ެ
އވެސް ަ
ވ އެ ް
ފއި ާ
ނކޮށް ަ
ބޔާ ް
އ ަ
ލގަ ި
ޖަދުވަ ު
49
50

51

ނންބަރު
ޓގެ ަ
ސުޕްރީމް ކޯ ު

ނބަރު.
ވނަ ނަ ް
ގސްޓް  )8022ސަރކިއުލަރގެ ަ 02
އ ަ
ޮ 20( 2011/03/SC

ނބަރު.
ވނަ ނަ ް
ޓބަރ  )8000ސަރކިއުލަރގެ ަ 85
ނންބަރު  01( 2009/02/SCއޮކް ޯ
ޓގެ ަ
ސުޕްރީމް ކޯ ު
ނންބަރު
ޓގެ ަ
ސުޕްރީމް ކޯ ު

ނބަރު.
ވނަ ނަ ް
ގސްޓް  )8022ސަރކިއުލަރގެ ަ 01
އ ަ
ޮ 20( 2011/03/SC
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މި ޠަބީޢަތުގެ ގަވާއިދުތައް ހެދުމަކީ ،ޤާނޫނީ ގޮތުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާ
މަތިކުރެވިފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތެއްވެސް މެއެވެ.

52

ދެ އިދާރާއަކުން އެއްކަމަކާގުޅޭ ގަވާއިދުތައް

އެކުލަވާލުމަކީ ،އެފަދަ ގަވާއިދުތައް ތަންފީޛުކުރުމުގައި ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވާނެ ކަމެކެވެ.
ފަނޑިޔާރުންގެ ޢިލްމީ ފެންވަރު މަތިކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭކަންކަމާބެހޭ ސިޔާސަތުތައް
ކަނޑައެޅުމާއި،

އެފަދަ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނާ
ހަވާލުކޮށްފައިވާއިރު،
ހިންގުން

އެ

ސިޔާސަތުތައް
ސުޕްރީމް

53

ކޯޓުން

އެހެން

ސަރކިއުލަރއަކުން

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނާ ޙަވާލުކޮށްފައިވެއެވެ.
ކަންކަން

ޖުޑީޝަލް

ޑިޕާޓްމަންޓް

އުވާލުމަށްފަހު

ކައުންސިލު

މިފަދަ ހުރިހާކަމެއް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ ލަފާގެ މަތިން ރާވައި

ކޯޓުގެ

ކުރިއަށް

ތަންފީޛުކުރުން

އޮފް

ޖުޑީޝަލް

ގެންދިއުމުގައި

54

ޑިޕާޓްމަންޓް

އޮފް

ޖުޑީޝަލް

މިކަމުގެ ސަބަބުން ފަނޑިޔާރުންގެ ތަމްރީނުގެ

ޑިޕާޓްމަންޓުން

ބަލަންޖެހޭނީ،

ސުޕްރީމް

ކޯޓުގެ

ސިޔާސަތުކަމާމެދު ނުވަތަ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ ލަފާފުޅުކަމާމެދު ނުވަތަ އެދެކަންތައް އެކުގައި
ކަމާމެދު ސުވާލުއުފެދެއެވެ .މިފަދަ އިޖުރާއާތުތަކަކީ ،މިއަށްވުރެ ސާފުކޮށް ހުންނަންޖެހޭނެ
ކަންކަމެވެ.
 .5ގަވާއިދުތަކުގެ ޞައްޙަކަން ބެލުމުގައި ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިވުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  244ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގައިވާ ގޮތުން
ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ގަވާއިދެއް ގާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފުވާނަމަ ،އެ ޚިލާފުވާމިންވަރެއް ބާޠިލުކަމަށް
ކަނޑައެޅުމަކީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކަށް ލިބިގެންވާ ބާރެކެވެ .ރާއްޖޭގެ އެކިއެކި ކޯޓުތައް
ތަމްސީލުވާ ގޮތަށް ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫން އެކަށައެޅުނު ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލު އުވާލުމަށްފަހު
އެކައުންސިލުގެ ބާރުތަކަކީ ،ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބާރުތަކެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެހިގެން ދިޔައިރު ،އެ
ކައުންސިލުގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތަކީ އެކިއެކި ގަވާއިދުތައް އެކުލަވާލުމެވެ .ނަމަވެސް،
ޤާނޫނުއަސާސީގެ  244ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ،އެކިއެކި ކޯޓުތައް ތަމްސީލުވާ
52

ގ (.)4
ދގެ (ނ) ެ
މއް ާ
ވނަ ާ
ޤނޫނު) ގެ ަ 82
ގ ާ
ނ ެ
ކމިޝަ ު
ޑޝަލް ސަރވިސް ޮ
ރ ( 20/8002ޖު ީ
ނންބަ ު
ނ ަ
ޤނޫ ު
ާ
ނބަރު.
ވނަ ނަ ް
ގސްޓް  )8022ސަރކިއުލަރގެ ަ 25
 20( 2011/03/SCއޮ ަ

53

ނބަރު
ގ ނަ ް
ސުޕްރީމް ކޯޓު ެ

54

ނ ނަންބަރު.
އ  01ވަ ަ
ނބަރާ ި
ވނަ ނަ ް
ޓބަރ  )8000ސަރކިއުލަރގެ ަ 08
ނންބަރު  01( 2009/02/SCއޮކް ޯ
ޓގެ ަ
ސުޕްރީމް ކޯ ު
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ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލުން ހަދާ ގަވާއިދުތަކާއި ،ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހަދާ ގަވާއިދުތަކުގައި
ފާހަގަކުރެވޭ ގާނޫނީ އައިބެއްވެއެވެ .ނުވަތަ އެފަދަ އައިބެއް ހުރިކަން އަމަލީ ގޮތުން
ބަލައިގަންނަންޖެހެއެވެ.
ކުރިން ބަޔާންކުރެވުނު ޤަނޫނުއަސާސީގެ މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ،އެކި ކޯޓުތައް ތަމްސީލުވާ
ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލަކުން ހަދާ ގަވާއިދެއްނަމަ ،އެ ގަވާއިދެއްގެ ޖުޑީޝަލް ރިވިއު ކޯޓަކުން
ކު ރާއިރު ،އެ ކޯޓެއް ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލުގައި ތަމްސީލުކުރާ ފަނޑިޔާރަކު އެ މައްސަލަ
ބެލުމުން ތަނާޒުލުވުމުން މަސްލަހަތު ފުށުއެރުމުގެ ސުވާލެއް ނުއުފެދޭނެއެވެ .އެއީ ސުޕްރީމް
ކޯޓު ކަމުގައިވިޔަސް ނުވަތަ ހައިކޯޓުކަމުގައިވިޔަސް މެއެވެ .ހަމައެހެންމެ ،އެ ގަވާއިދުގެ
ދުސްތޫރިއްޔަތު ސާފުވާނެއެވެ .މީގެ ބަދަލުގައި ،ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލު އުވާލުމަށްފަހު ،އެ
ކައުންސިލުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރެއިން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހަދާ ގަވާއިދަކީ އެ ކޯޓުގެ
އެންމެހައި ފަނޑިޔާރުންނަށް ނިސްބަތްކުރެވޭނެ ގަވާއިދެކެވެ .މިފަދަ ގަވާއިދެއްގެ ޖުޑީޝަލް
ރިވިއު ގެ މައްސަލަތައް އިސްތިއުނާފީ އެންމެ މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓަށް ،ސުޕްރީމް ކޯޓަށް
ބެލެންޖެހޭއިރު،

އެ

ގަވާއިދު

އެކުލަވާލުން

އެކުލަވާލެވިފައިވާ

އެކޯޓުގެ

އެންމެހައި

ފަނޑިޔާރުންނަށް ނުވަތަ އެ ކޯޓަށް ނިސްބަތްކުރެވޭނަމަ ،އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައި އެ
ފަނޑިޔާރުން

ގޮތެއް

ނިންމުމަކީ

ސުވާލުއުފެދޭނެ

ކަމެކެވެ.

ސުޕްރީމްކޯޓާމެދު ޚުޞޫމަތެއް އުފެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވޭނެއެވެ.

ހަމައެހެންމެ،

ޚުދު

55

 .6ޢަދުލުއިންސާފުގެ ދާއިރާ ތަރައްގީކުރުމުގައި ފަނޑިޔާރުންގެ ދައުރު ހަނިވުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގައި އެކަށައެޅުނު ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލުގެ ފާހަގަކުރެވޭ
މުހިއްމު އެއް ސިފައަކީ ،އަދުލު އިންސާފު ގާއިމުކުރުމުގެ ބާރުގެ ކުރިއެރުމާއި ތަރައްގީގައި
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ހުރިހާ

ފަނޑިޔާރުން

ބައިވެރިވުމުގެ

ސިފައެވެ.

މި

ބައިވެރިވުން

އެ

ކައުންސިލުން

ތަމްސީލުވެގެން ދަނީ ހުރިހާ ކޯޓެއްގެ އިސް ޤާޟީން އެ ކައުންސިލުގައި ހިމެނިފައިވުމުންނެވެ.
ނަމަވެސް ،މި ކައުންސިލު ބާޠިލުކުރުމުގެ ސަބަބުން އަދުލުއިންސާފު ގާއިމުކުރުމުގެ ބާރުގެ
ތަރައްގީއަށް ކޯޓުތަކުގެ ފެންވަރުގައި ކުރެވޭ ކަމެއްގައި ނުވަތަ އަދުލުއިންސާފު ގާއިމުކުރުމުގެ
ބާރުގެ އިސްފަރާތްތަކުން ކުރަން އެންގިކަމެއް ފިޔަވައި އިތުރުކަމެއް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ޢާންމު
ފަނޑިޔާރުންނަށް ލިބިފައިނުވެއެވެ .ހަމަ މިބީދައިން ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކުގެ އިސް ޤާޟީންގެ
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޝަރުޢީ ނިޒާމުގެ މިނިވަންކަމާއި މުސްތަޤިއްލުކަން
ހިފަހައްޓައި ތަރައްގީކުރުމުގެ ގޮތުން އެ މަރުޙަލާއެއްގެ ކޯޓުތަކަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން
ފޯރުކޮށްދީ

މަގުދައްކައިދިނުންފަދަ

ޤާނޫނީ

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

އަދާކުރެވޭނެ

އިންތިޒާމު

އަދުލުއިންސާފު ގާއިމުކުރުމުގެ ދާއިރާއިން މިވަގުތު ތަނަވަސްވެފައިނެތެވެ.

ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ ކުރިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ދާއިރާ ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް ޚުދު
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިސްނެގުމަކަށް ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލެއް އުފެދުމަށްފަހު އެ ކައުންސިލުން
މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވެއެވެ .އޭގެ ފަހުން ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފެދުނު ޖުޑީޝަލް
ކައުންސިލު އެކުލަވާލައި ،އެ ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތްތައް އަމަލީ ގޮތުން ފެށުމަށްފަހު،
ޤާނޫނީ ގޮތުން ބުރަދަނެއް ނެތް ޙުއްޖަތްތަކެއް މަތިކުރުމަށްފަހު ސުޕްރީމް ކޯޓުންވަނީ އެ
ކައުންސިލު

އުވާލާފައެވެ.

އަދި

ހަމައެހެންމެ،

އުވާލެވުނު

ކައުންސިލުގެ

މަސްއޫލިއްޔަތުތައްކަމުގައި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރެވުނު މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރާނީ ސުޕްރީމް
ކޯޓުންކަމުގައި ދެކި ،އެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ،އެނޫންވެސް ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ ބައެއް
މާއްދާތަކުގައި ބަޔާންވެފައިހުރި ކަންކަން އަދާކުރާނީ އެ ކޯޓުންކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.
މިހުރިހާ ކަމެއްގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތަކީ ޤާނޫނީ ގޮތުން ސުވާލުއުފެއްދޭނޭ
ކަންކަމެވެ.
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ޖައުހަރީ

ގޮތެއްގައި

ކައުންސިލުފަދަ
ހަރުދަނާކޮށް
ކުރިއެރުވުމަށް
ކައުންސިލުގެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޖުޑީޝަލް
އެ

ކޯޓުތަކުގެ

ކައުންސިލުތަކަކީ،

ގައުމުތަކުގެ

މަސައްކަތްކުރާ

ގާނޫނުން

އަދުލުއިންސާފު
ކައުންސިލުތަކެކެވެ.

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

އެކުލަވާލެވުނު

ކުރިއަރާފައިވާ

ސުޕްރީމް

ޤައުމުތަކުގައި

ގާއިމުކުރުމުގެ
މިފަދަ
ކޯޓުން

ޖުޑީޝަލް

ދާއިރާ

ނުހަނު

ހަރުދަނާކޮށް

ކައުންސިލެއް

ނެތުމާއި،

ބޭނުންވާ

ގޮތަށް

އިންތިޒާމުކުރުމަށްފަހުގައިވެސް ،އެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާނުކުރުމުގެ ސަބަބުން ،ޒަމާނީ
ޖުޑީޝަރީއަކާމެދު ކުރެވޭ އުއްމީދުތައް ގެއްލިފައިވެއެވެ.
ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލު އުވާލުމުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިސްނެގުމަކީ ފާހަގަކުރެވޭ ކަމެކެވެ.
ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގައިއާއި ،ޚުދު ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ގަވާއިދުގައި ،އެ ކޯޓުގެ އަމިއްލަ
އިސްނެގުމަށް

ކުރެވޭނޭ

ކަންކަމާއި،

އެކަންކަން

ކުރުމަށް

އެކަށޭނެ

އިޖުރާއާތުތައް

ސާފުވާންޖެހެއެވެ .އެހެނީ ،އަޑުއެހުމެއްނެތި ،ކޯޓުތަކުން މިފަދައިން ނިންމާ ނިންމުންތަކަކީ،
ކޯޓުތަކުގެ އަސާސީ ސިފައަށް އައިބުކަން އަންނަ ކަމެކެވެ .ހަމަމިގޮތަށް ،ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ
ޙުކުމްތަކާއި ،ނިންމުންތަކާއި ،ރޫލިންގތަކާއި ،ސަރކިއުލަރތަކުގެ ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަތުވެސް
ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގައި އިތުރަށް ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރަން އެބަޖެހެއެވެ.
ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލު އުވާލުމުގައި ދައްކާފައިވާ ޙުއްޖަތްތައް ކޮންމެ ގޮތަކަށް
ހުރިކަމުގައިވިޔަސް ،އެ ކޯޓަކީ އެ ކޯޓުގެ ނިންމުން ބަދަލުކުރުމުގެ ފުރިހަމަ ޤާނޫނީ ބާރު
ލިބިގެންވާ ކޯޓެކެވެ .މި ބާރުގެ ބޭނުންހިފައި ،އުވާލެވިފައިވާ ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލު އަލުން
ދިރުވަން އެބަޖެހެއެވެ .މި ރާއްޖޭގެ ޢަދުލު އިންސާފު ގާއިމުކުރުމުގެ ދާއިރާއަށް ލިބޭ ބަދު
ބަސްބަހާއި ،ބަދުނާމު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ފަނޑިޔާރުން ހިއްސާކުރާ ބީދައިން ،އަދުލު އިންސާފު
ގާއިމުކުމުގެ ބާރު ތަރައްގީކޮށް ކުރިއެރުވުވުމުގައި ހުރިހާ ފަނޑިޔާރުން ބައިވެރިކުރުމަކީ
މުހިއްމުކަމެކެވެ.
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ފްރީޒިންގ އޯޑަރ

(ނުވަތަ

"މަރޭވާ އިންޖަންކްޝަން") އާންމުކޮށް ނެރެނީ ،މަދަނީ

މައްސަލަތަކުގައި ޝަރީޢަތުން ޙުކުމް ކުރުމުގެ ކުރިން ،ޙުކުމުގެ މަގުސަދު ގެއްލުވާލުމަށްޓަކައި
ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުގެ މުދަލާއި ފައިސާ ،އެހެން ފަރާތެއްގެ ނަމަށް ބަދަލުކޮށް ނުވަތަ ފައިސާ
ޤައުމުން ބޭރަށް ފޮނުވަފާނެކަމުގެ ބިރުހީވާނަމަ އެކަން ހުއްޓުވުމަށެވެ 1.ގިނަ ފަހަރު މިފަދަ
އަމުރުތައް ނެރެނީ މީހެއްގެ ބޭންކް އެކައުންޓުގައި ހުންނަ ފައިސާ ފްރީޒްކޮށް އެފައިސާ ބޭންކް
އެކައުންޓުން ނުނެގޭނެ ގޮތް ހެދުމަށެވެ .މިއީ ،މަދަނީ މައްސަލަތަކުގައި ކޯޓުން ފޯރުކޮށްދޭ
ވަގުތީ ޙައްލުތަކުގެ ތެރެއިން ޙައްލެކެވެ .އާންމު ގޮތެއްގައި ފްރީޒިންގ އޯޑަރު ނެރެދެނީ،
އެއަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތަށް ރައްދުވާ ގޮތަށް ނަމަވެސް ،ބައެއް ފަހަރު ދަޢުވާ ކުރާ ފައިސާގެ
އަދަދާ އެއްވަރުގެ އަގެއްހުރި މުދަލެއްގެ ނުވަތަ ފައިސާއެއްގެ މައްޗަށްވެސް ކޯޓުތަކުން
ފްރީޒިންގ އޯޑަރު ނެރެއެވެ .އަދި ބައެއްފަހަރު އެމުދަލެއް ނުވަތަ ފައިސާއެއް ހުރީ ތިންވަނަ
ފަރާތެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ކަމަށްވާނަމަ ،އެފަރާތެއްގެ މައްޗަށް އެއަމުރު ނެރެދެއެވެ.
މިބާވަތުގެ އޯޑަރުތައް އުފަންވެގެން އައީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު Mareva Nariera
 SA v. International Bulk Carriers SA (The Mareva)2ގަޒިއްޔާއިންނެވެ.
މިގަޒިއްޔާގެ މަގްސަދަކަށްވީ ކޯޓުތަކުގެ ހުކުމްތަކުން މީސްމީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދެވޭ ހައްލުތައް
އޖެ.
ވހިރާ ް
ދ ެ
އންވަރުި ،
ޑ ަ
ޢދު އެން ް
ވކީލް ،ސު ޫ
ނ ަ
ނ ީ
އންސްލެންޑް) ،ޤާ ޫ
އމް (ކް ީ
އއި.ޔޫ.އެމް) ،އެލް.އެލްެ .
އއިަ .
އެލް.އެލް.ބީ(.އޮނަރޒް) ( ަ
Andrews, N.H., "Freezing Foreign Assets by Mareva Injunctions", The Cambridge Law Journal, Vol. 48,
No. 2 (Jul., 1989), pp. 199-201.
2
SA [1975] 2 Lloyd's Rep 509.
1
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ފްރަސްޓްރޭޓްކޮށް އޭގެ މަގްސަދު ގެއްލުވާލުމަށްޓަކައި މައްސަލައިގެ ހުކުމް ކުރުމުގެ ކުރީން،
ކުރިއަރަމުން އަންނަ ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި ،ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުގެ މުދަލާއި ފައިސާ ނުފެންނަ
ގޮތަކަށް ފޮރުވައި ފަރުދާކުރަމުން ގެންދާތީވެ އެކަން ހުއްޓުވުމަކަށް ގެނައުމެވެ.

3

ފްރީޒިންގ އޯޑަރަކީ ،އޭގެޒާތުގައި ވަރަށް ހަރުކަށި ޙައްލެއް ކަމަށްވާތީވެ ،ލޯޑް ޑޮނަލްޑްސަން
(މާސްޓަރ އޮފް ރޯލްސް) ސިފަކޮށްފައިވަނީ ،ފްރީޒިންގ އޯޑަރަކީ ،ސިވިލް ޕްރޮސީޖަރގެ
ނިއުކްލިއަރ ދެހަތިޔާރުންކުރެ އެއް ހަތިޔާރު ކަމަށެވެ 4.އަނެއް ހަތިޔާރަކީ ،އެންޓޮން ޕިލަރ
އޯޑަރެވެ .މިފަދަ އަމުރުތަކަކީ ،ވަރަށް ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކެއް ކަމުގައިވާތީވެ ،މިފަދަ
އަމުރުތައް ނެރުމުގައި ފާރަވެރިވާންޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން ކޯޓުތަކުން އެކަށައަޅާފައިވެއެވެ.
މިގޮތުން ފްރީޒިންގ އޯޑަރެއް ކޯޓުން ނެރެނީ ހަމައެންމެ ބޭނުމަކަށެވެ .އެއީ ދަޢުވާލިބޭ
ފަރާތުގެ މައްޗަށް ބޯމަތިވަމުން އަންނަ
އެހެންފަރާތަކަށް

ބަދަލުކޮށްފާނެ

ނުވަތަ

ޙުކުމެއްގެ ބާރު ކަނޑުވާލުމަށްޓަކައި ،އެމީހާގެ މުދާ
ޤައުމުން

ބޭރަށް

ގެންގޮސްފާނެ

ކަމުގެ

ބިރު

ހީވާނަމައެވެ.
އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ގަޒިއްޔާއެއް ކަމުގައިވާ  Fourie v Le Roux5ގައި ލޯޑް ބިންގހަމް
ފްރީޒިންގ އޯޑަރުތަކުގެ ޠަބީޢަތާއި ،މިބާވަތުގެ އަމުރުތައް ހިންގޭ ދާއިރާއާ ބެހޭގޮތުން
ވިދާޅުވެފައިވަނީ:
“…. In recognition of the severe effect which such an injunction may have on a
defendant, the procedure for seeking and making Mareva injunctions has over the
last three decades become closely regulated. I regard that regulation as beneficial and
would not wish to weaken it in any way. The procedure incorporates important
”…safeguards for the defendant

އިނގިރޭސި ކޯޓުތަކުންނާއި ކޮމަން ލޯ ޖުރިސްޑިކްޝަންތަކުގެ ކޯޓުތަކުން ފްރީޒިންގ އޯޑަރެއް
ނެރެނީ ،އެފަދަ އަމުރެއް ނެރެންޖެހޭފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެފައިވާކަމަށް ފަނޑިޔާރަށް
Capper, David, "Worldwide Mareva Injunctions", The Modern Law Review, Vol. 54, No. 3 (May, 1991),
pp. 329-348, available online at http://www.jstor.org/stable/1096926.
4
In Bank Mellat v Nikpour [1985] FSR 87 at 92.
5
[2007] UKHL 1.
3
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ޤަބޫލުކުރެވޭނަމައެވެ .މިފަދަ އަމުރެއް ނެރެދޭން އެދޭފަރާތުން އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަ
ކުރަންވާނެއެވެ.
(ހ) ޤާނޫނީ މަރުކަޒެއް ،ނުވަތަ ކޯޒް އޮފް އެކްޝަނެއް އޮތުން.
(ށ) ދަޢުވާ

ކުރާފަރާތުން

ހުށަހަޅާފައިވާ

ދަޢުވާގައި

ގަޒިއްޔާއެއްގެ

ގޮތުގައި

ހިންގިދާނެފަދަ މައްސަލައެއް އޮތްކަން ހާމަކޮށް ދިނުން .ނަމަވެސް ،އަސްލު
ގަޒިއްޔާ ބަލައިނިމޭއިރު ދަޢުވާކުރާފަރާތަށް ،އެފަރާތުގެ ދަޢުވާ ކާމިޔާބު
ކުރެވޭނެކަން ކަށަވަރު ކޮށްދޭކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.
(ނ) ޢަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތުގެ އަތުގައި ދަޢުވާގައި ހޯދަން އެދޭ ފައިސާ ގެ އަދަދާ
އެއްވަރުގެ މިލްކިއްޔާތު ހުރުން.
(ރ) މުދާ ނުވަތަ ފައިސާ އެހެން ފަރާތެއްގެ ނަމަށް ބަދަލު ކޮށްފާނެކަމުގެ ނުވަތަ
ޤައުމުން ބޭރަށް ފޮނުވާލަފާނެކަމުގެ ބިރުއޮތުން ނުވަތަ އެފަދަ އިހުތިމާލެއް
އޮތުން.
(ބ) އަމުރު ނެރެން ނުޖެހޭ ހާލަތެއްގައި ކޯޓުން އަމުރު ނެރުމުގެ ސަބަބުން
އަނެއްފަރާތަށް ލިބޭ މާލީ ގެއްލުމަށް އަމުރަށް އެދޭ ފަރާތުން ޒިންމާވާނެ
ކަމުގެ

ޔަޤީންކަން ،އަމުރަށް އެދޭ ފަރާތުން

ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ބަޔާނުން

6

ދިނުން.
މިފަދަ އަމުރެއް ނެރުމުން ،ނުވަތަ ނުނެރުމުން ދެފަރާތަށް ލިބޭނެ ގެއްލުން ،އަމުރު ނެރުމުގެ
ކުރިން ކޯޓުން ވަޒަން ކުރެއެވެ .ޢާންމު ގޮތެއްގައި ފްރީޒިންގ އޯޑަރުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ
މުދަލާއި ފައިސާގެ އަގު ދަޢުވާގައި ހިމެނޭ ފައިސާގެ އަދަދަށްވުރެ އިތުރު ވެގެން ނުވާނެއެވެ.

6

އެފިޑެވިޓް
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އަދި

ދަޢުވާ

ކުރާފަރާތުން

އެމުދަލެއް

ނުވަތަ

އެފައިސާއެއް

ހުރިތަނެއް

ކޯޓަށް

ސާފުކޮށްދޭންވާނެއެވެ .ޢާންމުގޮތެއްގައި ފްރީޒިންގ އޯޑަރުތައް ނެރެނީ އަމުރު ރައްދުވާ
ފަރާތުގެ ޣައިރު

ހާޒިރުގައި ކަމަށްވާތީވެ ،ދަޢުވާ ކުރާފަރާތުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ޙަޤީޤަތް

ތަކަކީ ތެދު ޙަޤީޤަތްތަކެއްކަމަށް އެފަރާތުން ކޯޓުގައި ހުވާކޮށް ބަޔާން ދޭންވާނެއެވެ.

7

މަދަނީ މައްސަލަތައް ނިމުމުގެ ކުރިން ،އެ ޙުކުމުގެ ބާރު ކެނޑިދާނެ ނުވަތަ ޙުކުމުގެ
މަޤްޞަދު ގެއްލިގެން ހިނގައިދާނެ ކަމުގެ ބިރު ހީވާނަމަ ،އެމައްސަލައެއް ޝަރީޢަތުގައި
ހިނގަމުންދާއިރު ވަގުތީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި ވަގުތީ އަމުރު ނެރުމުގެ ބާރު ޝަރީޢަތް ކުރުމާބެހޭ
ގަވާއިދު ( )6ގެ  592ވަނަ މާއްދާއިން ކޯޓުތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

8

ޝަރީޢަތްކުރުމާއި ބެހޭ ގަވާއިދުގެ  592ވަނަ މާއްދާގެ  4ވަނަ ނަންބަރުގައި ،ވަގުތީ
ފިޔަވަޅުތައް ކޯޓުން ނެރެވިދާނެ ޙާލަތުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
(ހ) ދަޢުވާލިބޭ މީހާ ފިލައިގެން ހިނގައިދާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ އެކަން
ހުއްޓުވުމުގެ އަމުރެއް.
(ށ) ދަޢުވާކުރެވޭ މުދާ ނުވަތަ ފައިސާ ރާއްޖޭއިން ބޭރަށް ގެންގޮސްފާނެ ކަމުގެ
ބިރު ހީވާނަމަ އެކަން ހުއްޓުވުމުގެ އަމުރެއް.

 7އެފިޑެވިޓްގެ ޒަރީޢާއިން
Zahir Adam v Guraidhoo Island Council, High Court case No. 2010/HCA/245; See also, Ministry of
Tourism Arts and Culture v. Gazeera Pvt. Ltd (High Court case No. 2011/HC-A/91) decided on 9 February
2011; see also, Ismail Wisham, “Vaguthee Amuru, - The law on Civil Temporary Relief in the
Maldives”, Maldives Law Review, [2013] 2 MLR, 31.
8
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(ނ) މައްސަލާގައި ޙުކުމް ކުރެވޭއިރު ،އެކަމުގެ މަޤްސަދު ހާސިލުނުވެ ހިނގައިދާނެ
ކަމަށް

ޤަބޫލުކުރެވޭ

ސަބަބުތަކެއް

ހުރެއްޖެނަމަ

އެކަން

ޤަބޫލުކުރެވޭ

ސަބަބުތަކެއް ހުރެއްޖެނަމަ އެކަން ހުއްޓުވުމުގެ އަމުރެއް.
(ރ) މައްސަލާގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ
ގެއްލުމެއް ހުއްޓުވުމުގެ އަމުރެއް.
އަދި ،ޝަރީޢަތް ކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު ގެ  592ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާގޮތުން ،ވަގުތީ
ފިޔަވަޅު އަޅައިދިނުމަށް ނުވަތަ ވަގުތީ އަމުރު ނެރެދިނުމަށް އެދޭފަރާތް ނޫން އަނެއް ފަރާތަށް،
އެއަމުރެއް ނެރުމުގެ ސަބަބުން ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށްޓައި ،އަމުރު ހޯދުމަށް އެދޭ ފަރާތުން މާލީ
ކަފާލާއެއް ދެއްކުމަށް އެންގުމުގެ އިޚްތިޔާރު ފަނޑިޔާރަށް ލިބިގެންވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން،
ޝަރީޢަތް ކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު ގެ  592ވަނަ މާއްދާގެ  2ވަނަ ނަންބަރުގައި ބުނެފައިވާ
ގޮތުން ،ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލާގައި ކޯޓުން ޙުކުމް ކުރުމުގެ ކުރިން އެއްވެސް
ފަރާތެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިހުރި އުފުލޭ ނުވަތަ ނުއުފުލޭ މުދަލަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެކަމަށް
ބުއްދި ޤަބޫލުކުރާ ސަބަބުތަކެއް ހުރެއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ އެފަރާތެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި މުދާހުރި
ފަރާތުން އެމުދާ ހަލާކުކޮށް ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ދީފާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ސަބަބުތަކެއް
ހުރެއްޖެނަމަ އެފަދަ މުދާ ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތެއްގެ ޚާއްސަ ބެލެހެއްޓުމުގެ ދަށަށް ވަގުތީ
ގޮތުން ގެންދިއުމަށް އަމުރުކުރުމުގެ ބާރުވެސް ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ޝަރީޢަތް ކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު ގެ  592ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަސާސްތަކަށް
ބަލާއިރު ފްރީޒިންގ އޯޑަރު ނެރުމުގެ ބާރު ކޯޓުތަކަށް ލިބިގެންވާކަން މިމާއްދާއިން ސާފުކޮށް
އެނގެއެވެ .އަދި ފްރީޒިންގ އޯޑަރަކީ ،އޭގެ ޒާތުގައި ވަރަށް ހަރުކަށި އަމުރަކަށް ވުމާއެކު،
އެހެން ގައުމުތަކުގެ ކޯޓުތަކުން މިބާވަތުގެ އަމުރުތައް ނެރުމުގައި ފާރަވެރިވުމަށް ނުވަތަ އަމުރު
ރައްދުވާ ފަރާތް ހިމާޔަތްކުރުމަށް ގެންގުޅޭ ވަސީލަތްތަކާއި މިންގަނޑުތައް ވެސް ޝަރީޢަތް
ކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދުގެ  592ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންވެފައި ހުރިކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

| 71

ފްރީޒިންގ އޯޑަރެއް ހޯދުމަށް ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު އެއް ގަޒިއްޔާއަކީ ،އަލީ ޝަރީފް -
ވ – އުސާމަތު އިސްމާއިލް ،9މި ގަޒިއްޔާއެވެ .މިގަޒިއްޔާގައި ދަޢުވާ ކުރިފަރާތުން
ފްރީޒިންގ އޯޑަރެއް ނެރެދިނުމަށް ކޯޓުގައި އެދުނު ހިނދު ،އެ އެޕްލިކޭޝަނާ ގުޅިގެން ސިވިލް
ކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ ތިރީގައި މިވާ ގޮތަށެވެ.
" ރ.އިންނަމާދޫ ނޫރާނީގޭ އަލީ ޝަރީފް އާއި މ.ދޫނިދޫ އުސާމަތު
އިސްމާއިލް އާމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އަނބުރާ ދައްކާ ގޮތަށް
އުސާމަތު

އިސްމާއިލްއަށް

އެއްބަސްވުމުގައިވާ

އަލީ

މުއްދަތުގައި

ދިން

ޝަރީފް

ދީފައިނުވާތީއާއި،

ފަސް

ލައްކަ

އެފައިސާއާއި

ރުފިޔާ
އެފައިސާ

ނުދިނުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދައިދިނުމަށް އެދި އުސާމަތު
މައްޗަށް

އިސްމާއިލްގެ

އަލީ

ކޮށްފައިވާ

ޝަރީފް

މިދަޢުވާގައި،

އުސާމަތު

އިސްމާއިލްގެ ޕާސްފޯޓު ހިފެހެއްޓުމަށާއި ،އުސާމަތު އިސްމާއިލް އާއި އޭނާގެ
އަންހެނުންނާއި

ދަރިފުޅުގެ

ފްރީޒްކުރުމަށް

އެކައުންޓުތައް

ވަގުތީ

އަމުރެއް

ނެރެދިނުމަށް އެދި އަލީ ޝަރީފް ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މިހުށަހެޅުމަށް ޝަރީއަތުގެ
ފަރާތުން ބެލިއިރު،
ޕާސްޕޯޓު ހިފެހެއްޓުމަށް އެދިފައިވަނީ އުސާމަތު އިސްމާއިލް ފިލައިގެން
ރާއްޖެއިން ބޭރަށްދާންއުޅޭތީ ކަމަށް ދަޢުވާ ކުރާފަރާތުން ބުނެފައިވާއިރު ،އުސާމަތު
އިސްމާއިލް އެގޮތަށް އަމަލުކުރަން

އުޅޭކަމުގެ އެއްވެސް ހެއްކެއް ޤަރީނާއެއް

ހުށަހަޅާފައި ނުވުމާއި ،ކޯޓަށް ހާޟިރުވުމަށް ފޮނުވުނު އަމުރަކަށް އުސާމަތު
އިސްމާޢީލް

ނުކިޔަމަންތެރި

ވެފައިވާކަން

އެނގެން

ނެތުމާއެކު،

މިހާލަތުގައި

އުސާމަތު އިސްމާޢީލްގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓުމަށް އަމުރުކުރުމަށް ޤާނޫނީ އެއްވެސް
އަސާސެއް ނެތުމާއި،
އުސާމަތު

އިސްމާއިލްއާއި

އޭނާގެ

އަންހެނުންނާއި،

ދަރިފުޅުގެ

އެކައުންޓްތައް ފްރީޒްކުރުމަށް އެދިފައިވާއިރު ،މި މައްސަލައަކީ ފައިސާ ހޯދުމުގެ

9

ސިވިލް ކޯޓުގެ ގަޒިއްޔާ ނަންބަރު 1856/Cv-C/2011
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މައްސަލަ

އަކަށް

މިމައްސަލައަކީ

ވުމާއި،

ސާބިތުވެފައިވާ

ދަރަންޏެއް

ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި ނުދައްކައިގެން ޙުކުމް ތަންފީޒް ކޮށްދިނުން އެދި
ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކަށް ނުވާތީ ،މިޙާލަތުގައި މިމައްސަލަ ގައި އުސާމަތު
އިސްމަޢީލް އާއި އޭނާގެ އަންހެނުންނާއި ދަރިފުޅުގެ އެކައުންޓުތައް ފްރީޒް ކުރުމަށް
އަމަލުކުރާނެ ޤާނޫނީ އެއްވެސް އަސާސެއް ނެތުމުން،
އުސާމަތު އިސްމާޢީލްގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފެހެއްޓުމަށާއި ،އުސާމަތު އިސްމާޢީލް
އާއި އޭނާގެ އަންހެނުންނާއި ދަރިފުޅުގެ އެކައުންޓުތައް ފްރީޒް ކުރުމަށް އަމުރުކުރާނެ
ޤާނޫނީ

އެއްވެސް

އަސާސެއް

ނެތުމުން،

އުސާމަތު

އިސްމާޢީލްގެ

ޕާސްޕޯޓް

ހިފެހެއްޓުމަށާއި ،އުސާމަތު އިސްމާޢީލް އާއި އޭނާގެ އަންހެނުނާއި ދަރިފުޅުގެ
އެކައުންޓްތައް ޕްރީޒްކުރުމަށް ވަގުތީ އަމުރު ނެރެދެވެން ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައި،
އެކަން އަލީ ޝަރީފުއަށް އަންގައިފީމެވެ".

ސިވިލް ކޯޓުގެ މި ނިންމުމަށް ބަލާއިރު ،މި ނިންމުމުގައި ފްރީޒިންގ އޯޑަރެއް ނެރެދެއްވުމަށް
ކޯޓުން ނިންމެވީ މިމައްސަލައަކީ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގެ މައްސަލައަކަށް ނުވާތީވެ ،ފައިސާ
ހޯދުމަށް ކުރެވޭ ދަޢުވާއަކާ ގުޅިގެން މައްސަލާގެ ޝަރީއަތް ހިނގަމުންދާ މަރުޙަލާގައި
ފްރީޒިންގ އޯޑަރެއް ނެރޭނޭ ޤާނޫނީ އަސާސެއް ނެތް ކަމަށް ވިދާޅުވެއެވެ .އެހެން ނަމަވެސް،
ޝަރީޢަތް ކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު ގެ  592ވަނަ މާއްދާ އަށް ބަލާއިރު އެފަދަ އަމުރެއް ނެރުމަށް
އެމާއްދާއިން ކޯޓަށް ބާރު ލިބިދޭކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގެއެވެ .އަދި އެކަމަށް

ސިވިލް

ކޯޓުންނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ނިންމަވާފައިވާ ނިންމެވުންތަކުން ބާރު ލިބިދެއެވެ.
މިގޮތުން ،ސިވިލް ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ އެގްޒެމްޕްލަރީ ހޯލްޑިންގްސް ޕވޓ ލޓޑ  -ވ -
އޮޅުވެލިލާމް ހޯލްޑިންގްސް ޕވޓ ލޓޑ

10

232/Cv-C/2013

10

ގަޒިއްޔާގައި ދާދި ފަހުން ކޯޓުން ނެރުއްވާފައިވާ
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އަމުރު

11

ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .މި އަމުރު ނުވަތަ އިންޖަންކްޝަންގައި ފްރީޒިން އޯޑަރެއްގެ

ސިފަތަކެއް ހުރުމާއެކު މި އަމުރު ތިރީގައި ނަކަލު ކުރަމެވެ.
"އެގްޒެމްޕްލަރީ

ހޯލްޑިންގްސް

ޕވޓ

ލޓޑ

އާއި

އޮޅުވެލިލާމު

ހޯލްޑިންގްސް ޕވޓ ލޓޑ އާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ދަޢުވާލިބޭ
ފަރާތުން އަދާކުރަންޖެހޭ އިލްތިޒާމްތައް އަދާކޮށްފައިނުވާތީ ،ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން
ދަޢުވާ ކުރާފަރާތައް ލިބެންޖެހޭ އެއްމިލިޔަން ފަންސާސްހާސް ޔޫއެސް ޑޮލަރު ދަޢުވާ
ލިބޭފަރާތުން ހޯދައި ދިނުމަށް ދަޢުވާ ކުރާފަރާތުން މި ދަޢުވާގައި އެދިފައިވުމާއި،
ދަޢުވާލިބޭ ކުންފުންޏަކީ ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏަކަށް
ވިޔަސް އެ ކުންފުނީގެ ހަމައެކަނި މުދަލަކީ ލ.އޮޅުވެލިއެވެ ކިޔާރަށާ ގުޅިގެން
އެކުންފުންޏަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤުތައް ކަމަށާއި ،މިމައްސަލާގައި ޝަރީޢަތުން ގޮތެއް
ނިންމުމުގެ ކުރިން ،ދަޢުވާ ލިބޭފަރާތުގެ އެއްވެސް މުދަލެއް ނުވިއްކުމަށް ،ދަޢުވާ
ލިބެ ފަރާތަށާއި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އަމުރު ކޮށް ކޯޓުން ވަގުތީ އަމުރެއް
ނެރެދިނުމަށް ދައުވާ ކުރާ ފަރާތުން މި ދަޢުވާ ގައި ހުށަހަޅާފައިވުމުން،
ދަޢުވާ ކުރާފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކާއި ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކަށް
ބަލައި މިމައްސަލާގައި ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެންޖެހޭތޯ ޝަރީޢަތުން ބެލިއިރު،
ދަ ޢުވާގައި ބުނެފައިވާ މުއާމަލާތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިނގާފައިވާ މުއާމަލާތަކަށް
ވުމާއި ،ދައުވާލިބޭ ކުންފުންޏަކީ ރާއްޖޭގައި ރީރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏަކަށް
ވިޔަސް އެކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންނަކީ ބިދޭސީންކަމާށް ވުމާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި
އޮތް އެކުންފުނީގެ މައިގަނޑު މުދަލަކީ ލ.އޮޅުވެލިއެވެ ކިޔާ ރަށާ ގުޅިގެން
އެކުންފުންޏަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤުތައް ކަން ދަޢުވާ ލިބޭފަރާތުގެ ވާހަކަތަކުން
އެނގެން

އޮތުމާއި،

ބުނެވިދިޔަ

ޙައްޤުތައް

ވިއްކާލުމަށް

ދަޢުވާލިބޭފަރާތުން

މަސްއްކަތް ކުރަމުންދާކަން ދެފަރާތުގެ ބަހުންނާއި ،ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔުންތަކުން
އެނގެން
11

އޮތުމާއި،

ރާއްޖޭގައި

ހުރި

ދަޢުވާލިބޭފަރާތުގެ

ހުރިހާ

މުދާތައް

ވަގުތީ އަމުރު ނަންބަރު ،B-CR-1/VA/2013/02 :އަމުރު ނެރުނު ތާރީޚު :އަމުރު ނެރުނު ތާރީޚް  11ޑިސެމްބަރ 5112
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މައްސަލާގައި ޙުކުމް ކުރުމުގެ ކުރިން ވިއްކައި ހުސްކޮށްފިނަމަ ،އެ ޙުކުމުގެ
މަގްސަދު

ހާސިލު

ނުވެދާނެ

ހާލަތެއް

މެދުވެރިވެދާނެ

ކަމަށް

ޝަރީޢަތަށް

ގަބޫލުކުރެވޭތީއާއި ،އެމައްސަ ލާގައި ޙުކުމް ކުރެވޭއިރު ،އެ އަމުރުގެ މަގްސަދު
ހާސިލުނުވެ ހިނގައިދާނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ސަބަބުތަކެއް ހުރެއްޖެނަމަ އެކަން
ހުއްޓުވުމުގެ އަމުރެއް ނެރެވިދާނެކަމަށް ޝަރީޢަތް ކުރުމާއިބެހޭ ގަވާއިދު ( )6ގެ
 592ވަނަ މާއްދާގެ  4ގެ ( 2ހ) ގެ  4ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންވެގެން
ވާތީއާއި ،އެދިފައިވާ ގޮތަށް ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެނުދީފިނަމަ ޙުކުމް ކުރާފަރާތަށް
އިޢާދަ ނުކުރެވޭވަރުގެ ގެއްލުންތަކެއް ލިބިގެން ހިނގައިދާނެ ކަމަށް ޝަރީޢަތަށް
ޤަބޫލުކުރެވުނު ހިނދު ،މިމައްސަލާގައި ޝަރީޢަތުން ޙުކުމް ކުރަންދެން ނުވަތަ
ކޯޓުން އެހެން ގޮތަކަށް އަންގަންދެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރި ދަޢުވާ ލިބޭފަރާތުގެ
އެއްވެސް މުދަލެއް ވިއްކުމުގެ ގޮތުން އެއްވެސް

ކަމެއް ނުކުރުމަށް ދަޢުވާ

ލިބޭފަރާތަށާއި ކަމާއިބެހޭ އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް އަންގައި އަމުރު ކުރަމެވެ".

މި އަމުރަށް ބަލާއިރު ،ފްރީޒިންގ އޯޑަރެއް ނެރުމަކީ ،އެންމެ ޢަދުލުވެރި ގޮތް ކަމަށް ކޯޓަށް
ފެނިއްޖެ ނަމަ ފްރީޒިންގ އޯޑަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުން ނެރޭނެކަން ޔަޤީން ކުރެވެއެވެ.
އަދި މިފަދަ އަމުރެއް ނެރެވޭނީ ،ޝަރީޢަތް ކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު ގެ  592ވަނަ މާއްދާ ގެ
ތަރަހައިގެ ތެރެއިންކަންވެސް އެނގެއެވެ .އަދި މި ފަދަ ޤަޟިއްޔާތަކުގައި އަމުރު ނެރޭނެތޯ
ނުވަތަ ނޫންތޯ ބެލުމުގައި ހުޅުވާލެވިފައިވާ ޤައުމުތަކުގެ ކޯޓުތަކުން އެ ހުށަހެޅުންތައް ވަޒަން
ކުރަން އެކަށައަޅާފައިވާ ހަމަތައްވެސް ކޯޓުތަކުން ބަލައިގަންނާނެކަން އެނގެއެވެ.

12

12

See for example the High Court case of Sultans of the Seas Pvt. Ltd., v. Bank of Maldives, (Case No.
2010/HC-A/56) wherein the High Court applied the Common law equitable principle of promissory
estoppel by citing cases decided by the Courts in England. The High Court also noted that the principles
of Equity and English Common law relating to the concept of promissory estoppel has already been
adopted and applied by the Maldivian Supreme Court in Supreme Court case Sunjin Engineering
(Malaysia) Sdn. Bhd v Ahmed Shahid (2009) (Case No. 2009/SC-A/22); In State bank of India v. Guardian
Agency, (High Court case No. 2010/HC-A/248, decided on 11 December 2013), the High Court
expressly stated that it has the power to consider foreign judgments, when deciding issues before the
court.
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މަރްޔަމް މަނާލް ޝިހާބް
[2013] 3 MLR 43

ރައްޔިތުންގެ

މަޖިލީހުގެ

މެންބަރުންގެ

ޢަދަދު

ކަނޑައެޅުމުގެ

އުޞޫލާއި،

ރައްޔިތުންގެ

މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށްޓަކައި ކޮންމެ އިދާރީ ދާއިރާއެއްގައި ހިމެނޭ އިންތިޚާބީ
ދާއިރާތައް ކަނޑައަޅާނެ ގޮތާއި ،އެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތަކުގެ ސަރަޙައްދުތައް ކަނޑައަޅާނެ ގޮތް
ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުމާބެހޭ ޤާނޫނު
(ޤާނޫނު ނަންބަރު  )1/2882ގައެވެ .އަދި މި ޤާނޫނުގެ  2ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ގޮތުގެމަތިން ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތަކުގެ އިންތައް ކަނޑައަޅައި،
ބަދަލުގެނެސް

މުރާޖަޢާ

ކުރުމަކީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

އިލެކްޝަންސް

ކޮމިޝަންގެ

މަސްޢޫލިއްޔަތެކެވެ.
ޤާނޫނު ނަންބަރު  1/2882ގެ  5ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ކަނޑައެޅުމުގައި ކޮންމެ އިދާރި ދާއިރާއެއްގައި
ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވާ އާބާދީގެ ފުރަތަމަ  5888މީހަކަށް ނުވަތަ  5888މީހުން ހަމަ ނުވާ
އިދާރީ ދާއިރާއަކަށް  2މެންބަރުން ކަނޑައަޅަންޖެހެއެވެ .އަދި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ
ދާއިރާއެއްގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ އާބާދީ  5888އަށްވުރެ އިތުރުވާނަމަ ،އާބާދީގެ



އޓް ލޯ.
އެލް.އެލް.ބީ .ސޮލިޓަރ ެ
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ފުރަތަމަ

5888

މީހުންނަށްވުރެ

އިތުރުވާ

ކޮންމެ

5888

މީހަކަށް

1

މެންބަރު

ކަނޑައަޅަންޖެހެއެވެ.

ޤާނޫނު އަސާސީގެ  72ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ
އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުމާ ބެހޭ ހަމަތައް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު
 1/2882ގެ  2ވަނަ މާއްދާއާއި  18ވަނަ މާއްދާގައެވެ .ޤާނޫނު ނަންބަރު  1/2882ގެ 2
ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އިދާރީ ދާއިރާއެއްގައި ހިމެނޭ
އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުމުގައި ،އެ ދާއިރާއެއްގެ ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ އާބާދީގެ
އަދަދު އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުމުގައި އަސްލަކަށް ބަލާ އަދަދައްވުރެ އެ އިންތިޚާބީ
ދާއިރާއެއްގެ ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ ޢަދަދު  15%އަށްވުރެ މަދުވެގެން ނުވަތަ އިތުރުވެގެން
ނުވާނެއެވެ .ނަމަވެސް މި މާއްދާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ  15%ތުރެޝްހޯލްޑަށްވުރެ މަދުވާ
ގޮތަށް ނުވަތަ ގިނަވާ ގޮތަށް އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު އިލްކްޝަންސް
ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ .މިފަދަ ގޮތަކަށް އިންތިޚާބީ ދާއިރާއެއް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން
ކަނޑައަޅާނަމަ އެ ދާއިރާއެއް ކަނޑައެޅި ސަބަބު ތަފްޞީލްކޮށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން
ޝާއިޢުކުރާ ވަގުތީ ރިޕޯޓުގައި ހިމަނަންޖެހެއެވެ.

ޤާނޫނު ނަންބަރު  1/2882ގެ  18ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން
އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުމުގައި
ކުރަންޖެހެއެވެ .އެއީ:

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން  6ކަމަކަށް ރިޢާޔަތް
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 .1އިންތިޚާބީ ދާއިރާއެއްގައި ހިމެނޭ އާބާދީ ވީ އެންމެ ބޮޑަކަށް ހަމަހަމަ ކުރެވޭތޯ
ބެލުން؛
 .2ވީވަރަކުން،

ކުރިން

ކަނޑައެޅިފައިވާ

އިންތިޚާބީ

ދާއިރާތަކަށް

ބަދަލު

ނުގެނައުން؛
 .3ވީވަރަކުން،

އެއް

ރަށެއްގެ

އާބާދީ

އެއް

އިންތިޚާބީ

ދާއިރާއަކަށް

ނިސްބަތްވާގޮތަށް ކަނޑައެޅުން؛
 .4ކައިރީގައިވާ ރަށްތައް އެއްދާއިރާއަކަށް ނިސްބަތްކުރުމަށް އިސްކަންދިނުން؛
 .5އެ

އިދާރީ

ދާއިރާއެއްގެ

މުޖްތަމަޢުގެ

ހަމަޖެހުމާއި

އެއްބައިވަންތަކަން

ނުގެއްލޭނެ ގޮތަކަށް ކަނޑައެޅުން؛ އަދި
 .6އެއް ރަށެއްގައި އެއް އިންތިޚާބީ ދާއިރާއަށްވުރެ ގިނަ އިންތިޚާބީ ދާއިރާ
ކަނޑައަޅާ

ކަމުގައިވާނަމަ،

ޖެހިޖެހިގެން

ހުންނަ

ރަށްތައް

ނުވަތަ

ސަރަޙައްދުތައް އެއް އިންތިޚާބީ ދާއިރާގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުން އަދި އެ
ރަށެއް އިދާރީ ގޮތުން ނުވަތަ އިޖުތިމާޢީ ގޮތުން ބައިވެފައިވާ ގޮތަށް
ރިޢާޔަތްކޮށް އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުން.
އަދި ،ޤާނޫނު ނަންބަރު  1/2882ގެ  18ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ގޮތުން އިންތިޚާބީ
ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުމުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ރިޢާޔަތް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް
ބަޔާންކޮށްފައިވާ  6އުޞޫލުގެ ތެރެއިން އެޙާލަތެއްގެ ދަށުން ރިޢާޔަތް ކުރަންޖެހޭ އުޞޫލްތަކަށް
ރިޢާޔަތް ކުރަންޖެހެނީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު  1/2882ގެ  18ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ  6އުޞޫލްތައް އެ މާއްދާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަރުތީބުންނެވެ.
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ހުޅުވިގެންވާ ދިމިޤްރާޠީ

ޖުރިސްޑިކްޝަންތަކުން އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުމުގައި

ބޭނުންކުރާ އުޞޫލްތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު އެފަރާތްތަކުން މުޖްތަމަޢުގެ މަސްލަހަތު ރައްކައުތެރި
ކުރުމަށާއި ،ވީވަރަކުން ކުރިން ކަނޑައެޅިފައިވާ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ދެމެހެއްޓުމަށާއި އަދި
ޤުދްރަތީ

ގޮތުން

ދީފައިވެއެވެ.
ވީއެންމެ

1

ދާއިރާތައް

ބެހިފައިވާނަމަ

އެ

ދާއިރާތައް

ދެމެހެއްޓުމަށް

އިސްކަން

އަދި އެއް އިދާރީ ދާއިރާއެއްގައި ހިމެނޭ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތަކުގެ އާބާދީ

ބޮޑަކަށް

ހަމަހަމަކުރެވޭ

ގޮތެއްގެ

މަތިން

ކަނޑައެޅުމަށް

ދާއިރާތައް

ބޭރު

ޤައުމުތަކުންވެސް ޤާނޫނު ނަންބަރު  1/2882ގެ  18ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަދި (ށ) އެކޭ
އެއްފަދައިން އިސްކަންދޭ ހިނދު ،މި އުޞޫލަކީ އިންތިހާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުމުގައި
ރިޢާޔަތް ކުރަންޖެހޭ ހަމައެކަނި އުސޫލް ނޫންކަން ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ ނިންމުންތަކުން
ދޭހަވެއެވެ.

2

އެހެންކަމުން" ،ޕެރިޓީ އޮފް ވޯޓިން ޕަވާރ" އަށް ވުރެ ބޯޑަށް "އިފެކްޓިވް

ރެޕްރެޒެންޓޭޝަން" އަށް އިސްކަން ދެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަންޖެހެއެވެ.

3

މިސާލަކަށް ،ކެނެޑާގެ ފެޑަރަލް ކޯޓުގެ ނިންމުމެއްގައި ،4ކެނެޑާގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް
ނ 5ގައި އިންތިޚާބީ ދާއިރާތަކުގެ އާބާދީގެ އަދަދު  25%މަދުވާ ގޮތަށް
ކަނޑައެޅުމާ ބެހޭ ޤާނޫ ު
ނުވަތަ ގިނަވާ ގޮތަށް ("ޑީވިއޭޓް" ވާގޮތަށް) ދާއިރާތައް ކަނޑައަޅަން ހުއްދަ ކުރާއިރު
އެމައްސަލާގައި އެޤައުމުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ
ކޮމިޝަނުން އެއް އަވަށުގެ އާބާދީ އެހެން އަވަށްތަކުގެ ނިސްބަތުން ބަލާއިރު 14%
އިތުރުވާކަން ފާހަގަކޮށް ،ކެނެޑާގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައަޅާ ކޮމިޝަނުން އެ އަވަށް
އެހެން އިންތިޚާބީ ދާއިރާއަކަށް ބަދަލުކުރުމުން ،މިއީ ކެނެޑާގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް
1

See generally Levy, Ron, Drawing Boundaries: Election Law Fairness and its Democratic Consequences,
Melbourne University Press, 2011, pp. 57-77.
2
See further Creighton, Peter, ‘Apportioning Electoral Districts in a Representative Democracy’, UWA
Law Review, 1994, vol. 24, pp.78-101.
3
McGinty v Western Australia (1996) 134 ALR 289 and Attorney General (Cth); ex rel McKinlay v
Commonwealth (1975) 135 CLR 1.
4
Raiche v Canada (Attorney General) [2004] FC 679.
5
Electoral Boundaries Readjustment Act R.S.C., 1985, C.E-3
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ކަނޑައެޅުމާ ބެހޭ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ގެނެސްފައިވާ ބަދަލެއް ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ
މައްސަލައިގައި ކެނެޑާގެ ފެޑަރަލް ކޯޓުން ނިންމަވާފައިވަނީ ،ޤާނޫނުގައި ވަކި ތުރެޝްހޯލްޑެއް
( 25%ކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި) ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަ ހިނދު އެ ތުރެޝްހޯލްޑަށްވުރެ އިތުރު
ނުވާ ހާލަތެއްގައި އަވަށެއް އެއް އިންތިޚާބީ ދާއިރާއިން އަނެއް އިންތިޚާބީ ދާއިރާއަށް ބަދަލު
ނުކުރެވޭނެ ކަމުގައެވެ .ނަމަވެސް ،އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު
އަދާކުރާ ކޮމިޝަނުން އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުމަށްފަހު އިންތިޚާބީ ދާއިރާތަކަށް އިތުރު
ބަދަލު ގެނައުމަކީ ،ކޯޓުގެ އިޚްތިޞާޞުން ބޭރުގައި ވާކަމެއް ކަން ކެނެޑާގެ ފެޑަރަލް ކޯޓުން
ފާހަގަ ކުރައްވައި ،ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތައް ލާޒިމްކުރާ ހަމަތަކުގެ މަތިން އިންތިޚާބީ ދާއިރާ
ކަނޑައެޅުމަށް އަނެއްކާވެސް ކެނެޑާގެ ކޮމިޝަންގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްފައިވެއެވެ .މިއިން
ދޭހަވަނީ؟

ޤާނޫނު ނަންބަރު  1/2882ގެ  13ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން
ޢާންމުކޮށް އިޢުލާނުކޮށް ޝާއިޢުކުރާ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުމާބެހޭ ވަގުތީ ރިޕޯޓާމެދު
ޝަކުވާ އުފުލުމުގެ އިޚްތިޔާރު  10އަހަރުން މަތީގެ ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށާއި ސިޔާސީ
ޕާޓީތަކަށާއި އަދި ޤާނޫނީ ކޮންމެ ޝަޚްސަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ .އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު
1/2882

ގައިވާ

ގޮތުގެ

މަތިން

އިލެކްޝަންސް

ކޮމިޝަނަށް

ހުށަހަޅާ

ޝަކުވާއަކަށް

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ދޭ ޖަވާބު ނުވަތަ ނިންމާ ނިންމުމާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ
ދިވެހިރާއްޖާގެ ހައި ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތުވެސް އޮވެއެވެ .އަދި މައްސަލަ
ހުށަހަޅާތާ ގިނަވެގެން  15ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހައި ކޯޓުން ޙުކުމް ކުރުމަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު
 1/2882ލާޒިމްކުރެއެވެ .އަދި އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުމާ ބެހޭގޮތުން އުފުލޭ
ޝާކުވާތައް ނުވަތަ މައްސަލަތަކުގެ ބާވަތް ޤާނޫނު ނަންބަރު
ޤައިދުކުރެވިފައި ނުވާކަން ފަހާގަކުރެވެއެވެ.

 1/2882ގެ ދަށުން
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އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުމުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ އެއް މަފްހޫމަކީ،
"ޖެރީމެންޑަރިންގް" ކަމަށް ޙަވާލާދެވޭ މަފްހޫމެވެ .ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެމެރިކާގައި 1012
ވަނަ

އަހަރު

އުފަންވެފައިވާ

6

މިހާރު

އަދި

ހުޅުވިގެންވާ

މިނިވަން

ދިމިޤްރާޠީ

މުޖްތަމަޢުތަކުންވެސް ޤަބޫލްކުރާ މި "ކޮންސެޕްޓް" ނުވަތަ "ޕްރޮސެސް" މެދުވަރިވަނީ،
ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް ނުވަތަ ވަކި ބައެއްގެ ބޭނުމަށްޓަކައި އެބައެއްގެ ނުފޫޒުގެ ބޭނުންކޮށްގެން
އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް އެފަރާތަކަށް އެންމެ ފަހިވާގޮތަށް ކަނޑައެޅުމުންނެވެ.

7

ދުނިޔޭގެ ގިނަ ޤައުމުތަކަކުން "ޖެރީމެންޑަރިންގް" މެދުވެރިވެ ނުދިނުމަށް ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް
އަޅާފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ 8.ޚާއްސަކޮށް ،އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަށް ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި މިނިވަން މުއައްސަސާތައް
އުފައްދައި

ރާއްޖެއެކޭ

ހަވާކޮށްފައިވެއެވެ.

9

އެއްފަދައިން

އެ

މަސްއޫލިއްޔަތު

މިނިވަން

މުއައްސަސާއަކާ

މިފަދަ މިނިވަން މުއައްސަސާތައް އެކުލަވާލުމުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް

މަޤްޞަދަކީ ،އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ބަދަލު ކޮށްގެން އެކި ފަރާތްތަކުން ސިޔާސީ ފައިދާ
ނެގުމުގެ ދޮރު ބަންދުވެ ނުފޫޒުގެ ބޭނުންކޮށްގެން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް
އެފަރާތަކަށް އެންމެ ފަހިވާ ގޮތަކަށް ނުވަތަ ފައިދާ ހުރިގޮތަށް ކަނޑައެޅުމުގެ ފުރުސަތު
ކުޑަކުރުމެވެ.
ނަމަވެސް" ،ޖެރީމެންޑަރިންގް" އާއި ގުޅިގެން ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި
ދުނިޔޭގެ ހުޅުވިގެންވާ މިނިވަން މުޖްތަމަޢުތަކަށް އެތައް ދަތިތަކެއް ދިމާވާކަން ފާހަގަ
6

Griffith, Elmer, The Rise and Development of the Gerrymander (Chicago: Scott, Foresman and Co., 1970),
72–73.
7
See generally Brooks, Aaron, ‘The Court’s Missed Opportunity to Draw the Line on Partisan
Gerrymandering: LULAC v Perry, 126 S. Ct. 2594 (2006) Harvard Journal of Law and Public Policy, 2007,
vol. 30, no. 2.
8
See generally Levy, Ron, Drawing Boundaries: Election Law Fairness and its Democratic Consequences,
Melbourne University Press, 2011, pp. 57-77.
9
Ibid.
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ކުރެވެއެވެ.

10

ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ދިމާވާ މައްސަލައަކީ" ،ޖެރީމެންޑަރިންގް" ގެ މައްސަލަތަކަކީ

ކޯޓުތަކުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ މައްސަލައެއްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ކަނޑައެޅުމެވެ .މިނުކުތާ
ވަނީ އެމެރިކާގެ ކޯޓުތަކުގެ އެތައް ނިންމުންތަކެއްގައި މަޝްވަރާކުރެވިފައެވެ.
ހަމައަށްވެސް

"ޖެރީމެންޑަރިންގް"

"ސްޓޭންޑާރޑްސް

އޮފް

ސާބިތު

އެޖޫޑިކޭޝަން"

ކުރުމަށް

ވަކި

ކަނޑައެޅިފައި

12

11

އަދި މިއަދާ

މިންގަނޑުތަކެއް
ނުވާކަން

ނުވަތަ

ފާހަގަކުރަމެވެ.

އެހެންކަމުން މިފަދަ މައްސަލަތައް ނިންމުމުގައި ކޯޓުތަކުން ގެންގުޅެފައިވަނީ ފާރަވެރި ނުވަތަ
"ކޯޝަސް އެޕްރޯޗް" އެކެވެ.

"ޖެރީމެންޑަރިންގް" މެދުވެރިވުމުގެ ނަތީޖާއަކީ ،ވޯޓުދޭ ރައްޔިތުންގެ ބާރުކެނޑި ،ސަރުކާރުގެ
ސައްޙަކަމަށް ނޭދެވޭ އަސަރުކޮށް ،އަދި ދިމިޤްރާތީ ނިޒާމުގެ މައްޗަށް އެކަށީގެންވާ ނުފޫޒު
ފޯރުވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވެގެންދިއުމެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބީ
ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުމުގައި ރިޢާޔަތް ކުރަންވީ އުޞޫލްތައް ވަރަށް ސާފުކޮށް ޤާނޫނު ނަންބަރު
 1/2882ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް ،އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުމުގަ އާއި
އަދި

އިންތިޚާބީ

އިލެކްޝަންސް

ދާއިރާތައް

ކަނޑައެޅުމުގައި

ކޮމިޝަނުންވެސް

އަދި

ދިމާވާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

މައްސަލަތައް

ހައްލުކުރުމުގައި

ކޯޓުތަކުންވެސް

ގިނަގުނަ

ކަންތައްތަކަކަށް ފާރަވެރިވާންޖެހެއެވެ.
އެހެންކަމުން ،ޤާނޫނު އަސާސީގެ  17ވަނަ މާއްދާ (ތަފާތު ނުކުރުން)  22ވަނަ މާއްދާ
(ހަމަހަމަކަން) އަދި  26ވަނަ މާއްދާ (ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤާއި އިންތިޚާބުތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ
ޙައްޤު) ގައި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދޭ ޙައްޤުތައް ނަގަހަ އްޓަން ލާޒިމްކުރާ ހިނދު
10

See Vieth v. Jubelirer, 541 U.S. 267 (2004); Davis v Bandemer, 478 U.S. 109 (1986); League of United Latin
American Citizens v Perry, 548 U.S. 399 (2006).
11
Ibid.
12
Kang, Michael S., ‘When Courts Won’ Make Law: Partisan Gerrymandering and a Structural
Approach to the Law of Democracy’ Ohio State Law Journal, 2007, vol. 68:1097 at 1098
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އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުމުގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 1/2882ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ
އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުމާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ  18ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހައި ހަމަތަކަށާއި ހުޅުވިގެންވާ މިނިވަން ދިމިޤްރާތީ ޤައުމުތަކުގައި
ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަ އުޞޫލްތަކަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ .އަދި
އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުމުގައި ރިޢާޔަތް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި އުޞޫލްތަކަށް ރިޢާޔަތް
ނުކޮށްފި ކަމުގައި ވަނީނަމަ "ޖެރީމެންޑަރިން" އޭ މިކިޔޭ މައްސަލަ މެދުވެރިވެރިވުން
އެކަށީގެންވެއެވެ.

