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TRANSFER PRICING, THIN CAPITALIZATION AND 
SECTION 29 OF THE BUSINESS PROFIT TAX ACT 

 
 
 

Dr Kevin Holmes* 
 
 
 
 
INTRODUCTION 
 
Like all direct taxes1 worldwide, the introduction of the Business Profit Tax (BPT) Act2 
in 2011 has imposed an additional cost on Maldives businesses. Firms aim to 
maximize shareholder (or other owner) value, and that typically involves maximizing 
after-tax profits, which are available for distribution to the owners. Since BPT 
reduces those profits, profit maximizing businesses have an incentive to minimize 
their tax burden, just like any other cost. 
 
BPT is imposed at the rate of 15% of a business’s taxable profits. During the 3½ years 
that the BPT Act has been operational, taxpayers have become increasingly aware of 
the impact of the tax on their distributable profits. Increasingly, arrangements are 
being devised to avoid BPT. To the extent that they are successful, these 
arrangements undermine the country’s tax base and put pressure on the 
Government to find alternative sources of tax revenue. The greater the amount of 
money involved in a tax avoidance scheme, the greater the impact on the 
Government’s tax collection. 
 
This article addresses a tax avoidance arrangement, adopted by some large 
taxpayers, which involves the injection of disproportionate amounts of debt, relative 
to equity, into a business, in order to increase the amount of interest which is 
deductible in the calculation of the taxable profits of the business. This is known as 
“thin capitalization”. Taken to the extreme, thin capitalization can be utilized to 
produce a sufficiently large interest deduction to eliminate a business’s taxable 
profits altogether, resulting in no BPT liability at all. This article examines whether 

                                                        
* PhD (VUW), MCom (Hons) (Auck.), Dip. Acc. (VUW), CA. ADB International Tax Adviser to the Maldives. 
1 A “direct tax” is a tax on a person, which is determined by his income or wealth; in the Maldives, his business profits, cf. an 
“indirect tax”, which is imposed on an object, e.g. goods. In the Maldives, customs duties and Goods and Services Tax are 
examples of indirect taxes. 
2 No. 5/2011. 
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the specific anti-avoidance rule in section 29 of the BPT Act defeats these 
arrangements.3 
 
TAX AVOIDANCE 
 
Broadly, there are two ways for a business to reduce its tax liability, without 
resorting to tax evasion,4 viz. entering into prima facie lawful arrangements to: 
(a) convert otherwise taxable amounts into non-taxable gains; and 
(b) generate tax deductible expenditure, 
which would not have arisen in the absence of the arrangement. 
 
Such arrangements are referred to as “tax avoidance” arrangements. Unlike tax 
evasion, they are not criminal acts. Nevertheless, because they undermine a 
country’s tax base, many countries have enacted legislation to combat tax avoidance 
– and the Maldives is no exception. 
 
Anti-avoidance measures can be either specific or general. The BPT Act contains 
numerous specific anti-avoidance rules, some separately set out in Chapter 4 (Tax 
Avoidance) of the Act; for example, section 28, which address the particular 
circumstances of a person transferring his business to a minor child to avoid the 
payment of tax. Other specific anti-avoidance measures are buried in sections 
designed to do other things; for example, section 11(d), which imposes a limit on the 
deductible amount of remuneration paid by a company to a director, “substantial” 
shareholder, or an associate of the company. In these cases, there is no tax evasion; 
in other words, in itself there is nothing illegal about a father transferring his 
business to his minor child if he wants to, or a company paying all of its profits as 
remuneration to its directors if it wishes. These transactions only fall foul of the tax 
law because they can be driven by a tax avoidance purpose, but that does not make 
them criminal acts. Nevertheless, civil penalties may apply to tax avoidance 
arrangements. 
 
A general anti-avoidance rule (often referred to as a GAAR) is found in section 30 of 
the BPT Act. It is a general rule which empowers the Maldives Inland Revenue 
Authority (MIRA) to strike down any arrangement, which is entered into for the main 
purpose of (or one of the main purposes of which is) avoiding tax. The rule does not 
attach to any particular type of transaction, like the transfer of a business or the 

                                                        
3 The discussion here is confined to section 29 only. It is beyond the scope of this article to address whether thin capitalization 
arrangements are caught by section 30, if they were not captured by section 29. (Section 30(b) stipulates that section 30 does 
not apply in relation to any transaction which falls within section 29.) 
4 Tax evasion is a term of art, which means that a taxpayer illegally circumvents his tax liability by not disclosing taxable income 
(e.g. by hiding sales revenue) or by fraudulently overstating his tax deductible expenditure. Tax evasion is a criminal offence. 
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payment of remuneration. It applies to any transaction which has a tax avoidance 
purpose (and does not fall within the ambit of section 29).5 
 
ASYMMETRY BETWEEN DEDUCTIONS AND ASSESSMENT OF THE SAME AMOUNT 
 
Section 6 of the BPT Act imposes a 10% withholding tax (WHT) at source on certain 
payments made by a Maldives business to recipients who are not residents of the 
Maldives for BPT purposes. By contrast with similar provisions in the income tax laws 
of other counties, one significant shortcoming in the drafting of section 6 is that it 
fails to impose WHT on payments of interest by a taxpayer to a non-resident lender 
of debt finance. The consequence of this is that, under sections 10(a) and 11(a)(5) of 
the BPT Act, an interest payment is deductible in determining the taxpayer’s taxable 
profits upon which BPT at the rate of 15% is imposed, but there is no corresponding 
assessment of the receipt of that interest in the hands of the lender. This causes a 
net loss of tax revenue to the Government. 
 
Example 1 
Suppose that a non-resident bank lends a Maldives taxpayer USD 1,000,000 at an 
interest rate of 8% p.a. The annual interest cost to the taxpayer is USD 80,000. This 
deduction results in a tax benefit to the Maldives taxpayer (i.e. the amount of tax 
saved by the taxpayer as a result of claiming the deduction), and correspondingly, a 
reduction in tax collected by the Government, of USD 12,000 (i.e. 15% x USD 80,000). 
To confirm, assume that before the interest deduction, the taxpayer derived taxable 
profits of USD 80,000. Without the deduction, he would have had to pay BPT of USD 
12,000 (i.e. 15% x USD 80,000).6 But by claiming the interest deduction of USD 
80,000, he eliminates his taxable profits, and is not required to pay any tax at all. In 
other words, by claiming the deduction, he has just saved himself (or benefited by) 
USD 12,000, which he would otherwise have had to pay as tax. Concurrently, the non-
resident bank, which receives the interest, pays no tax in the Maldives on its interest 
income.7 
 
If the USD 80,000 had instead been paid for (say) management services, it would also 
have been deductible in calculating the taxpayer’s taxable profits – again producing a 
tax saving of USD 12,000 – but it also would have been taxable (at the time of 
payment) in the hands of the non-resident recipient by way of the 10% WHT, 
resulting in the Government collecting USD 8,000. Now, even though the Government 
remains in a net loss position as a result of the tax effect of this transaction, the 

                                                        
5 See footnote 3. 
6 Ignoring, for simplicity, the tax-free threshold in section 7(b) of the BPT Act.  
7 Assuming that the bank does not have a permanent establishment in the Maldives through which the interest is derived as 
business income.  
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shortfall is reduced to USD 4,000, cf. USD 12,000 above, where no WHT at all is 
imposed.8 
 
RELATED-PARTY ARRANGEMENTS 
 
The tax arbitrage possibility which results from this asymmetric treatment of income 
and expenditure arises where the non-resident recipient of the interest is related to 
(or associated with) the Maldivian payer. For example, instead of borrowing from an 
independent non-resident bank, the Maldivian taxpayer incorporates his own wholly 
owned company in a tax haven,9 through which funds are advanced to his Maldives 
business. Now tax deductions can, in effect, be “manufactured”. 
 
Example 2 
Assume that the Maldives taxpayer already has USD 1,000,000 in a private bank 
account. He either contributes that sum as capital in his newly-incorporated British 
Virgin Islands (BVI) company or lends the amount to it either at interest or interest-
free. The BVI company then lends the funds back to the Maldivian taxpayer at 
interest, for use in his business. The interest is deductible for BPT purposes, but not 
taxable in the hands of the BVI company. This circular arrangement is illustrated in 
Figure 1. 

 

                                                        
8 The shortfall in government revenue comes about because of the difference between the BPT rate (15%) and the WHT rate 
(10%). The shortfall would be expunged if the management fee was paid to a Maldivian-resident taxpayer, who would be 
required to pay tax at the rate of 15% on the fee (assuming that he did not claim any deductions against the gross amount he 
receives). 
9 A tax haven company is typically chosen because its income is not taxable in that country.  
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      Figure 1 

 
Because the taxpayer’s borrowing is now not from a bank or financial institution 
authorized by MIRA (it is from the taxpayer’s wholly owned company), section 
11(a)(5) of the BPT Act restricts the interest deduction on the loan to 6% p.a.10 The 
effect of this restriction in Example 2 is to limit the interest deduction allowed for 
Maldives BPT purposes to USD 60,000 (i.e. 6% x USD 1,000,000), which reduces the 
tax benefit to the taxpayer (and therefore the loss of revenue to the Government) to 
USD 9,000 (i.e. 15% x USD 60,000). 
 
But what happens if the taxpayer expects to have annual taxable profits of (say) USD 
100,000, and wishes to avoid paying BPT on those profits? He simply ratchets up the 
amount of borrowings funded through the circular arrangement illustrated in 
Example 2 to USD 1,666,667 to generate an interest deduction of USD 100,000 (i.e. 
6% x USD 1,666,667) to erase his taxable profit. 
 
Is this effective tax planning? 
 
 

                                                        
10 This is also a specific anti-avoidance rule, intended to prevent taxpayers from stripping taxable profits out of a business by 
setting high interest rates on related-party loans.  
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SECTION 29 OF THE BPT ACT 
 
Section 29 of the BPT Act is a specific anti-avoidance provision, which lies in Chapter 
4 of the BPT Act. Chapter 4 is headed “Tax Avoidance”. The heading of section 29 is 
“Transfer pricing”. Section 29 states: 
 
“Transfer pricing 
29.    (a)    This Section applies where the computation of the taxable profits of a 

Person (“the first Person”) for a tax year takes into account a 
transaction entered into directly or indirectly between that Person and 
another Person (“the second Person”) and those two Persons are 
associated with each other. 

(b) For the purposes of this Section a transaction is entered into indirectly 
by two Persons if there is a series of transactions which are linked and 
those Persons are parties to one or more of the transactions in the 
series, whether or not they are parties to the same transaction. 

(c) For the purposes of this Section Persons are associated with each other 
if: 
(1) one controls the other or both are controlled by the same 

Person; or 
(2) one is a relative of the other. 

(d) For the purposes of Section 29(c) a Person is a relative of another 
Person if he or she is: 
(1) the individual’s spouse, or 
(2) a brother, sister, parent, grandparent, or child of the individual or 

the individual’s spouse, 
(3) a spouse of a person within Section 29(d)(2); and “child” includes 

a stepchild. 
(e) In this Section “the arm’s length terms”, in relation to any transaction, 

are the terms on which the transaction would have been made, or 
might reasonably be expected to have been made, if it had been made 
between persons not associated with each other. 

(f)   (1) If a transaction is to be considered in assessing tax: 
 the terms on which the transaction was actually made are not the 

same as the arm’s length terms, and 
(2) if the taxable profits of the first Person are less, or that Person’s 

allowable losses are greater, than would have been the case if 
the transaction had been made on the arm’s length terms, then 
the taxable profits of that Person shall be computed as if the 
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transaction had been made on the arm’s length terms instead of 
the actual terms.[11] 

(g) If the transaction would not have been entered into between Persons 
who were not associated with each other, then in computing the 
taxable profits of the first Person, such transactions shall be 
disregarded. 

(h) The MIRA may give a direction that Section 29(i) shall apply, under the 
following circumstances:  
(1) in relation to a transaction, Section 29(f) or 29(g) has applied for 

the computation of the taxable profits of the first Person for a tax 
year, and 

(2) the second Person (“the claimant”) makes a claim to the MIRA for 
relief under this subsection, and 

(3) the MIRA is satisfied that in computing the claimant’s taxable 
profits, disregarding this subsection, that transaction would have 
been taken into account, 

(i) Where this subsection applies, then with regard to the transaction in 
question, the claimant’s taxable profits shall also be computed in 
accordance with Section 29(f) or 29(g), whichever applied for the 
computation of the first Person’s taxable profits. 

(j) A claim under Section 29(h) shall be made in writing not later than 12 
(twelve) months after an assessment on the first Person for the tax 
year mentioned in Section 29(h)(1) has become final. 

(k) All such adjustments and assessments shall be made as may be 
necessary to give effect to any claim under Section 29(h).” 

 
At first blush, section 29 appears to be about transfer pricing, and not concerned 
with thin capitalization at all. 
 
WHAT IS TRANSFER PRICING? 
 
Transfer pricing occurs where goods, services and intangible property are bought 
and sold (or transferred) between associated enterprises, or between different parts 
of the same enterprise (e.g. between a head office and a branch of one company), 

                                                        
11 The grammatical structure of paragraph (f), at least in the English translation, is confusing. What seems to have been 

intended is: 
(f)      If a transaction is to be considered in assessing tax and: 

(1) the terms on which the transaction was actually made are not the same as the arm’s length terms, and 
(2) the taxable profits of the first Person are less, or that Person’s allowable losses are greater, than would 

have been the case if the transaction had been made on the arm’s length terms, 
then the taxable profits of that Person shall be computed as if the transaction had been made on the arm’s length 
terms instead of the actual terms. 
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which are typically – but not necessarily –located in different tax jurisdictions. The 
transactions adopt prices (transfer prices) that do not reflect the true market value 
of the property or services exchanged. This artificial pricing is intended to 
manipulate the income and expenses of the related entities to minimize the overall 
tax liability of the entities involved in the transaction, taking account of the taxing 
regime of jurisdiction(s) in which they operate.12  
 
Example 3 
Suppose that a Maldives company exports tuna to its wholly owned subsidiary 
company in Montenegro (where the corporate tax rate is 9%). Assume that the 
realistic market value of the exported tuna is MVR 10,000,000. If the sales are made 
at that price, a BPT liability of MVR 1,500,000 arises in the Maldives13 and the 
subsidiary company derives a tax benefit (or tax saving) of MVR 900,000 (i.e. 9% x 
MVR 10,000,000) in Montenegro as a consequence of claiming a deduction for the 
purchase price of the tuna. Thus, the net tax cost to the group as a whole as a result 
of this transaction is MVR 600,000 (i.e. BPT payable in the Maldives (MVR 1,500,000) 
less tax saved in Montenegro (MVR 900,000)). 
 
That overall tax saving can be increased if the group practices transfer pricing. By 
recording the transaction not at its true value of MVR 10,000,000, but at an artificial 
price of (say) MVR 6,000,000, BPT payable in the Maldives falls to MVR 900,000 (15% 
x MVR 6,000,000) but the subsidiary company’s tax benefit also declines (because of 
the reduced purchase price) to MVR 540,000 (i.e. 9% x MVR 6,000,000). Nevertheless, 
because the savings in Maldives BPT outweighs the reduction in the Montenegro tax 
savings as a result of the subsidiary company claiming a deduction for the purchase 
price of the tuna,14 the net tax cost to the group as a whole is now only MVR 360,000 
(i.e. BPT payable in the Maldives (MVR 900,000) less tax saved in Montenegro (MVR 
540,000)). Therefore, as a result of manipulating the price of the transaction from 
MVR 10,000,000 to MVR 6,000,000, the group has made a tax saving of MVR 
240,000 (i.e. MVR 600,000 (net tax cost without transfer pricing) less MVR 360,000 
(net tax cost with transfer pricing). The arithmetic is depicted in Figure 2. 
 
 
 
 
 

 

                                                        
12 See Holmes, Kevin. International Tax Policy and Double Tax Treaties – An Introduction to Principles and Application. 
Amsterdam: IBFD, 2014. Chapter 11. 
13 For simplicity, ignoring deductions and the MVR 500,000 tax-free threshold. 
14 This is because of the difference in the relative tax rates in the two countries. 
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 Before transfer pricing 
(MVR) 

After transfer pricing 
(MVR) 

Maldives Company   

Sales income 10,000,000 6,000,000 

Maldives tax (15%)   1,500,000    900,000 

   

Montenegro Subsidiary 
Company 

  

Purchase price 10,000,000 6,000,000 

Montenegro tax saving (9%)     (900,000)    (540,000) 

Net tax cost to the group    600,000    360,000 

 
Group tax saving from transfer 
pricing 

 
   240,000 

 
Figure 2 

 
Section 29 of the BPT Act combats the massaging of profits in this way by requiring 
the arm's length market value, which would apply to a similar transaction in similar 
circumstances between unrelated parties, to be adopted in place of the companies' 
transfer price (section 29(e) and (f)). Therefore, in Example 3, section 29(f) requires 
that the Maldivian company’s taxable profits “be computed as if the transaction had 
been made on the arm’s length terms [using MVR 10,000,000] instead of the actual 
terms [MVR 6,000,000]” because “terms on which the transaction was actually made 
are not the same as the arm’s length terms” (section 29(f)(1)) and the Maldivian 
company’s “taxable profits ... are less .. than would have been the case if the 
transaction had been made on the arm’s length terms” (section 29(f)(2)), i.e. MVR 
6,000,000 rather than MVR 10,000,000. Application of section 29(f) then turns on 
identification of the arm’s length terms applicable to the transaction, as defined in 
section 29(e). That is a question of fact.15 
 
CAN SECTION 29 APPLY TO THIN CAPITALIZATION ARRANGEMENTS? 
 
Thin capitalization arrangements are not transfer pricing arrangements. As already 
explained, thin capitalization involves an excessive amount of gearing relative to 
equity in the financing structure of an entity. But the excessive debt may bear an 

                                                        
15 Which is typically determined by applying the OECD Transfer Pricing Guidelines, which focus upon comparability with 
uncontrolled transactions and an analysis of the functions performed by, and the assets and risks attributable to, each party. 
See OECD. Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations. Paris: OECD, 2010. 
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arm’s length interest rate, ensuring that the lending transaction does not fall foul of 
section 29(f) of the BPT Act.16 
 
However, a thin capitalization arrangement can be tripped up by section 29(g), which 
is not concerned about arm’s length pricing at all. Section 29(g) simply sets aside a 
transaction (for BPT purposes) if the transaction itself would not have been entered 
into between unrelated parties. Again, this is a question of fact. 
 
Sections 29(f) and 29(g) are not compatible in a transfer pricing context. Section 29(f) 
is clearly directed to resolving a transfer pricing issue. In setting aside absolutely a 
related party transaction, section 29(g) cannot have been intended to apply to a 
transfer pricing arrangement. When section 29(f) is applied to rectify the pricing of a 
transaction, the transaction itself is not disregarded: it is still recognized, but the 
price at which it takes place is adjusted. 
 
However, a transaction involving an artificial transfer price would also not have been 
entered into by unrelated parties. It is nonsense to believe that one party would 
enter into a transaction with an independent party with his eyes wide open where 
the terms of the contract are detrimental to his commercial interests. Therefore, if 
section 29(g) applied, a transfer pricing transaction between related parties would 
be struck down. That would leave no role for section 29(f), thus defeating its 
purpose. That outcome could not have been contemplated by Parliament when it 
enacted section 29(g). This then means that section 29(g) cannot apply in all 
circumstances; in particular, it cannot apply to transfer pricing arrangements to 
which section 29(f) applies. Therefore, section 29(g) must be read down to apply to 
other artificial transactions, which do not involve transfer pricing. 
 
To illustrate the resulting absurdity if section 29(g) applied in a transfer pricing case, 
assume in Example 3 that the transfer pricing result in the right-hand column of 
Figure 2 arose. In that case, the Maldives Government collects MVR 900,000 in BPT 
(instead of MVR 1,500,000 if the arm’s length price was substituted for the transfer 
price actually adopted by the companies). If section 29(g) were to apply (instead of 
section 29(f)), and the transaction were totally disregarded (because it “would not 
have been entered into between Persons who were not associated with each 
other”), then no tax whatsoever would arise because there would be no transaction 
to tax. It is inconceivable that Parliament would have intended such a result when 
simultaneously enacting section 29(f). Therefore, section 29(g) must have been 
meant to apply to some other type of tax avoidance transaction between associated 

                                                        
16 Presumably, as the debt:equity ratio increases, up to some point an unrelated lender would require a higher interest rate to 
compensate for the risk of lending to an increasingly undercapitalized entity. 
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parties, which does not involve transfer pricing. In the absence of specific rules to 
counter it, thin capitalization falls into that category. 
 
APPLICATION OF THE INTERPRETATION ACT 
 
To embrace non-transfer pricing arrangements in a section that is headed Transfer 
pricing appears, on the face of it, unusual. However, section 16 of the Interpretation 
Act17 specifically directs that section headings (and margin notes) are to be ignored: 
“[s]ection headings and marginal notes in an Act shall be taken not to be part of the 
Act. Section headings and marginal notes in an Act are used for convenience of 
reference only.” Therefore, no significance attaches to the heading of section 29. In 
fact, it is a misnomer, which creates confusion. 
 
Nevertheless, section 29 (and, in particular, section 29(g)) would appear to be 
required to be read in the context of tax avoidance. Section 29 is positioned in 
Chapter 4 of the BPT Act, which is headed Chapter 4 Tax Avoidance. Section 16 of the 
Interpretation Act is not authority to ignore chapter headings in an Act of 
Parliament. While nowhere in the Interpretation Act is the relationship between a 
chapter heading and a particular section, or particular words of a section, specifically 
addressed, some sections of that Act point to a requirement to read section 29 only 
in the context of tax avoidance; for example: 
1.  Most significantly, the purposive approach in section 6(a): by placing section 

29 under the chapter headed “Tax Avoidance”, Parliament presumably 
intended to address transfer pricing and other transactions between related 
persons (which would not be entered into by unrelated parties) only where the 
transactions were motivated by tax avoidance. 

2. The intrinsic aid in section 10(a), which requires reading the entire section or 
chapter in which the words appear to identify their meaning. Chapter 4 is 
concerned entirely with tax avoidance.  

3. The extrinsic aids in section 11(a), which identifies the reason for the particular 
section in the Act (which here is to defeat tax avoidance), and section 11(d), 
which addresses the general application of the words and the accepted 
manner of their use (here the words are used and applied in the context of tax 
avoidance). 

 
This approach means, for example, that if a thinly capitalized financing structure was 
implemented before the release of the BPT Bill, it is unlikely that the excessive 
gearing had a tax avoidance motive, so that section 29(g) could not apply if that thin 

                                                        
17 No. 4/2011. 
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capitalization persisted beyond the commencement of the BPT Act. However, any 
increase in the gearing ratio after that time may well fall foul of section 29(g). 
 
Thus, ignoring the section heading and viewing section 29 in a tax avoidance context, 
the structure of section 29 is logically interpreted as follows: 
29.     (a)    Circumstances for application of section 29, i.e. where any transaction is 

entered into directly or indirectly between associated persons. 
(b) Definition of a transaction which is entered into indirectly by two 

persons. 
(c) Definition of associated persons. 
(d) Definition of a relative. 
(e) Definition of arm’s length terms. 
(f)    Rule to correct transfer pricing. 
(g) Rule to disregard a transaction. 
(h) Circumstances under which section 29(i) applies. 
(i) Adjustment of the other party’s taxable profits to reflect the earlier 

application of section 29(f) or 29(g) to the calculation of a party’s 
taxable profits. 

(j) Time limit for the other party to apply for the adjustment to its profits. 
(k) Requirement to make adjustments to the other party’s taxable profits. 

 
Viewing the construction of section 29 in this way, it becomes more apparent that 
the provisions of the section (viz. the circumstances in which the section operates, 
the definitions – other than the definition of arm’s length terms – and the 
adjustment matters related to the second party to the transaction) apply equally to 
transfer pricing and thin capitalization arrangements. 
 
DOMESTIC RELATED-PARTY ARRANGEMENTS 
 
Section 29 does not apply only in a cross-border situation, i.e. where one party to the 
transaction is a tax resident of the Maldives and the other related party is a tax 
resident of another country (and not subject to BPT in the Maldives). Section 29 can 
apply to two tax residents in the Maldives, although that would not normally be the 
case (at least in relation to transfer pricing) because, regardless of the price at which 
a transaction is executed, the income derived by the seller is offset by a deduction 
allowed to the buyer, so the revenue impact is neutral. However, domestic transfer 
pricing could bring about savings in BPT to a group, and therefore not be revenue 
neutral in relation to two Maldives companies, if, for example, the seller is in a tax 
loss position. Similarly, thin capitalization could be advantageous where a Maldives 
company pays interest to a Maldives resident who may not be subject to BPT on his 
interest income.  
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Subsections (h)–(k) apply when both parties to the adjusted or disregarded 
transaction have taken the transaction into account in the determination of their 
taxable profits, which are subject to BPT. In these circumstances, what subsections 
(h)–(k) do is to ensure symmetry of tax treatment between the two parties to the 
manipulated transaction. In the transfer pricing context, for instance, this means that 
where MIRA adjusts the transfer price of one party to increase its taxable profits, the 
other party may apply to MIRA to correspondingly have the purchase price adjusted 
upwards to the arm’s length price, thereby increasing the amount of the deduction 
which the purchaser may claim in calculating its taxable profit subject to BPT. For 
example, if the purchaser in Example 3 was not a Montenegro company, but instead 
a Maldives-resident company (Maldives Company No. 2), and MIRA adjusted the sale 
price of Maldives Company No. 1 from MVR 6,000,000 to MVR 10,000.000, Maldives 
Company No. 2 would be entitled to claim relief from MIRA under section 29(h) to 
calculate its taxable profits in accordance with the adjustment made under section 
29(f) to Maldives Company No. 1’s profits, i.e. to increase correspondingly the 
deduction for its purchases to MVR 10,000,000 (section 29(i)). 
 
The same approach applies where MIRA disregards a thin capitalization arrangement 
under section 29(g). 
 
Example 4 
Suppose that a Maldives-resident company (Maldives Company No. 4) has tax losses 
available to carry forward for offset against taxable profits in future tax years, It 
makes excessive loans to a related Maldives-resident company (Maldives Company 
No. 3) relative to the share capital of Maldives Company No. 3, which no independent 
party would have made. MIRA can set aside the transactions involving the excessive 
loans, thereby denying interest deductions in respect of them to Maldives Company 
No. 3. Consequently, Maldives Company No. 4 is entitled to claim relief from MIRA 
under section 29(h) to calculate its losses available to be carried forward to later tax 
years, by ignoring the interest income which arose from the transactions which have 
now been disregarded by MIRA pursuant to its application of section 29(g) to 
Maldives Company No. 3, and which diminished Maldives Company No. 4’s available 
tax losses.18 
 
So it can be seen that subsections (a), (b), (c), (d), (h), (i), (j) and (k) apply to both 
transfer pricing arrangements and other transactions which are to be disregarded. 

                                                        
18 Such an arrangement would be embarked upon by the two companies so that the group does not have to wait to obtain the 
tax benefit of the losses until Maldives Company No. 4 earns taxable profits in later tax years. Rather, the group obtains the tax 
benefit immediately via Maldives Company No. 3 claiming a deduction for the interest paid to Maldives Company No. 4, which 
generates taxable profits for Maldives Company No. 4 against which it can offset its losses in the current tax year. 
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Subsection (e) obviously applies only to transfer pricing arrangements. Thus, the 
logical interpretation of section 29 is that it applies to two types of tax avoidance 
arrangements: (i) transfer pricing, and (ii) other artificial arrangements between 
associated persons which would not be entered into by related parties.  
 
CONCLUSION 
 
The BPT Act does not contain a special anti-avoidance section to respond to thin 
capitalization arrangements, which undermine the Maldives tax base. However, 
section 29 of the Act counters tax avoidances transactions entered into between 
related parties. But the language of section 29 is far from ideal. Sections 29(f) and 
29(g) conflict. Section 29(f) is intended to adjust fabricated prices adopted by 
associated entities in transfer pricing transactions. By contrast, section 29(g) 
purports to set aside completely transactions which would not be entered into by 
unrelated parties, which clearly encompasses transfer pricing transactions. 
 
For both subsections to work consistently with each other, this article contends that 
Parliament intended that section 29(f) applies to transfer pricing arrangements, 
where the factitious price (and other terms) is replaced by the arm’s length price 
(and terms) in a transaction which subsists. Meanwhile, section 29(g), which does 
not allow the transaction to survive, applies to other non-transfer pricing 
arrangements, such as transactions involving a thin capitalization arrangement.  
   
In both cases, as a question of law, application of the respective parts of section 29 
to transfer pricing and thin capitalization seems clear. However, resolution of a 
dispute ultimately turns on a question of fact, which is determined on the evidence 
of an arm’s length price (section 29(f)) or evidence of whether an unrelated person 
would have advanced funds to an allegedly undercapitalized taxpayer on the same 
terms as those applicable to the funds advanced by the related party (section 29(g)). 
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ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަުތ ށް ބިނާކުރަނިވި ފާޑުކިޔުްނތައް މިމަޖައްލާއަށް ދިރާސީ މަޝްމޫނާއި ޤާނޫނުތަކާއި ޤަޟިއްޔާތަކަ
ނޑި މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ  ދާއިރާގައި ޔާރުންނާއި ދަރިވަރުންނާއި ޤާނޫނާއި ގަވަރނަންސްގެޤާނޫނީ ވަކީލުންނާއި ފަ

ދިރާސީ ފެންވަރު ރަނގަޅު ރިވިއުުކރެވޭނޭ އަދި ފަރާަތކަށްމެ އަރުވަމެވެ. މިމަޖައްލާގައި ޝާއިޢުކުރެވޭ ލިޔުންަތކަކީ 
ހުށަހަޅާ  ދިރާސީ ފިކުރުބިނާކުރަނިވި  އެމައްސަލަތަކުގެ ބަޙުޘްަތކުގައިލިޔުންތަކެއްކަމުގައި ޔަޤީންކުރުމާއި 

 އި ޔަޤީންކުރުަމކީ މިމަޖައްލާގެ މަޤްޞަދުތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމެވެ.ލިޔުންތަކެއްކަމުގަ
 

 މޯލްޑިވްސް ލޯ އިންސްޓިޓިއުޓް  ޝާއިޢު ކުރާ ފަރާތް:
 ވަނަ ފަންގިފިލާ  2އޯކިޑްމާގެ،   
 20095އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، މާލެ   
 +9603344911)ފޯނު(   
 +9603344922)ފެކްސް(   

 
 ރ(ޓަމުޙައްމަދު ޝަހުދީ އަންވަރު )ޕްރިންސިޕަލް އެޑިޛު އަލްއުސްތާ އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑް 
 ރ(ޓަ )ޕްރިންސިޕަލް އެޑިއަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޝުޖާޢު   
 ރ(ޓަ)އެޑި އިސްމާޢީލް ވިޝާމްއަލްއުސްތާޛު   

 
 ޑރ. އަކްރަމް ޝާއަރު، އެސޯސިއޭޓް ޕްރޮފެސަރ، )އައި.އައި.ޔޫ.އެމް، މެލޭޝިޔާ(  ރެފްރީ ޕެނަލް 

 ސް، އެސޯސިއޭޓް ޕްރޮފެސަރ، )ޔޫ.އައި.އެސް.އެސް.އޭ، ބްރޫނާއީ(ޑރ. މުޙައިމިން އާޔު   
ނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރަލްޑާ ޒާހިރު    ހައިކޯޓް ފަ

 ޑރ. އަޙްމަދު ޢަލީ ސަވާދު، ވަކީލް 
 ޑރ. މުޙައްމަދު މުނައްވަރު، ވަކީލް   
 ޙުސްނުއް ސުޢޫދު، ވަކީލް އަލްއުސްތާޛު   

 
 

 

( ހުއްދަޔާ ނުލާ މިަމޖައްލާއިން އެއްވެްސ ބައެއް އެއްވެްސ ގޮތަކަށް ނަކަލުކޮށް ނުވަަތ ޓްރާންސްފަރ ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. މޯލްޑިވްްސ ލޯ ިއންސްޓިޓިއުޓުގެ )ލިޔުމުން
ޞައްނިފުގެ ލިޔުމެއްގެ މުމިމަޖަްއލާގައި ޝާއިޢުކުރާ ލިޔުންތަކަކީ މުޞައްނިފުގެ ބަހެވެ. އަދި އެލިޔުންތަކުގައި މަޢުލޫމާތުގެ ޞައްޙަކަން ކަށަވަރުކުރުމަކީ އެ

އިާވ އެއްވެްސ ލިޔުމަކަްށ ބަރޯސާކޮށްގެން މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. ިމމަޖައްލާގައިާވ ކަންކަީމ ދުވަހުްނ ދުވަހަށް އެކަމެއް ބަދަލުވަމުންާދ ކަންކަްނ ކަމުގަިއ ވާތީވެ، މިަމޖައްލާގަ
ކުްނ ނުނަގާނެއެވެ. ޤާނޫީނ ލަފާ ބޭނުންވާަނމަ، ޤާޫނނީ ވަކީލެއްެގ ނުވަަތ އެފަދަ ޚަބީރެއްގެ ނުވަތަ ރިއާޔަތްކޮށްގެން އެއްވެްސ ފަރާތަކަށް ލިބޭ ގެއްުލމުެގ ޒިްނމާ މިަމޖައްލާއަ

ޖައްލާއެއް ނޫނެވެ. މިަމޖައްލާ ލަފާ ހޯދަންވާނެއެވެ. ިމމަޖައްލާއަީކ ދިވެިހ ސަރުކާރު/ދައުލަތް/ސުޕްރީމްކޯޓް/ޖުޑީޝަލް ެއޑްމިިނސްޓްރޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުެގ ަރސްީމ މަ 
 އިންސްޓިޓިއުޓުންނެވެ. ލޯ  ލްޑިވްސްޝާއިޢުކުރީ މޯ

 



 

 
 ޙުސްނުއްސުޢޫދު އަދި ޝަމްސުލް ފަލާޙް

 އިޞްލާޙް  އަސާސީ ޤާނޫނު  ގޮތަށް ކުރިމަތިނުލެވޭ  ރައީސްކަމަށް އަހަރުވުމުން 56 އުމުރުން
 MLR 29 1 [2014]  ........................................................ކުރެވިދާނެތަ؟

 
 

  ޙުސްނުއް ސުޢޫދު 
 MLR 66 1 [2014] ...................................... ކޯޓުގެ ހުރުމަތް ރައްކާތެރިކުރުން
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 ޙުސްނުއްސުޢޫދު އަދި ޝަމްސުލް ފަލާޙް 

 

އަހަރުވުމުން ރައީސްކަމަށް ކުރިމަތި ނުލެވޭގޮތަށް ޤާނޫނު އަސާސީއަށް  56 އުމުރުން
އިޞްލާޙެއް ހުށައެޅިފައިވާތީ، އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ގިނަ ބައެއްގެ މެދުގައި 
ބަހުސްތައް ކުރެވެމުންދާއިރު، ގުޅުންހުރި، ޤާނޫނީ، އަދި ދުނިޔެ ބަލައިގެންފައިވާ 

 ލުތަކަށް މިވަގުތު ބަލައިލުން މުހިންމެވެ.އުސޫލުތަކާއި، ބައެއް މިސާ

 

 ޤާނޫނީގޮތުން ކުރެވިދާނެ ކަމެއްތަ؟

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން،  901ޤާނޫނު އަސާސީގެ 
އަހަރުވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި  56ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ މީހަކީ އުމުރުން 

ނޑައަޅައިފައިވީނަމަވެސް، ވާންޖެހެ އެވެ. މި މާ އްދާގައި، އެންމެ ދަށް އުމުރު ކަ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމަށް ކުރިމަތި ލެވޭނޭ އެންމެ މަތީ އުމުރަކީ ކޮބައިކަމެއް 

 ޤާނޫނުއަސާސީގެ އެއްވެސް މާއްދާއެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނެތެވެ. 

ނަމަ، އެފަދަ އިޞްލާޙެއް މިހާހިސާބުން މިބަލާލަނީ، މި މާއްދާއަށް އިޞްލާޙެއް ގެންނަ 
ވަނަ މާއްދާގައި  159ގެނައުމުގައި ޤާނޫނު އަސާސީ ބުނާ ގޮތަށެވެ. ޤާނޫނު އަސާސީގެ 

ސާސީއަށް އިޞްލާޙެއް ގެނެވޭނީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ ޤާނޫނުއަ، ބަޔާންކުރާ ގޮތުން
ސް، ޤާނޫނުއަސާސީގެ މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ފާސްކުރާ ޤާނޫނަކުންނެވެ. އެހެންނަމަވެ 

ގައިދެއް ގެނެސްފައި އެބައޮތެވެ. އެއީ،  1ވަނަ މާއްދާގައި މި އިޖުރާއަތަށް  151
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ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ބިލްތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤުކުރުމަށް ލާޒިމްކުރާ 
އިތުރު  އާންމު އުޞޫލާއި، މި އާންމު އުޞޫލު ފުރިހަމަކުރުމުގައި ލާޒިމްކޮށްފައިވާ

 އިޖުރާއަތެކެވެ. 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ކޮންމެ ބިލެއް ޤާނޫނަކަށްވާނީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ 
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރުމުގެ  11ބިލެއް ތަޞްދީޤުކުރުމުންކަމަށް ޤާނޫނު އަސާސީގެ 

ގޮތުން ޤާނޫނު  އިތުރުން، މިކަން ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ގެންނަ އިޞްލާޙުތަކުގެ ބިލާ ގުޅޭ
ވަނަ މާއްދާގައި ތަކުރާރުކޮށްފައިވުމުން، ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އިޞްލާޙް  151އަސާސީގެ 

ގެނައުމުގައި، ވަކި ޚާއްޞަ އުޞޫލުތަކެއް ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެ 
 އެވެ.  

ނުއަސާސީގެ )ށ( ގައި، ލާޒިމްކޮށްފައިވާ އިތުރު އިޖުރާއަތަކީ، ޤާނޫ 151ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
ދެވަނަ  ބާބު)އަސާސީ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން( ގައިވާ އެއްވެސް މާއްދާއަކަށާއި، ޤާނޫނު 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢުމުރާއި )ދައުރު(،  91އަސާސީގެ 
ރާއި، ވަނަ މާއްދާގައިވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރިޔާސަތުގެ ދައު 909ޤާނޫނު އަސާސީގެ 
ވަނަ މާއްދާގައިވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިންތިޚާބު ކުރާ ގޮތާބެހޭ  901ޤާނޫނު އަސާސީގެ 

މާއްދާ އިޞްލާޙު ކުރާ ނަމަ، އެފަދަ އިޞްލާހެއް ތަޞްދީޤުކުރުމުގެ ކުރިން ރައްޔިތުން ރުހޭތޯ 
ރުހުން  ބެލުމަށް ޚިޔާލުހޯދުމުގެ އާންމު ވޯޓެއް ނެގުމެވެ. މިފަދަ ވޯޓެއްގައި އަޣްލަބިއްޔަތު 

 ނުލިބިއްޖެނަމަ، އެ ބިލެއް ބާޠިލްވާނެ އެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި، ރައީސްކަމަށް ކުރިމަތިލާ މީހެއްގެ ޢުމުރާ  151ޤާނޫނު އަސާސީގެ 
ގުޅޭ މާއްދާ ހިމަނާފައެއް ނެތެވެ. އެހެންކަމުން، ދެން އުފެދޭ ސުވާލަކީ، އެފަދަ އިޞްލާޙެއް 

)ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަން  151އާއި  159ގެނައުމުގައި، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
ފުރިހަމަކުރުމުން، އެމިންވަރުން ފުދޭނެތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯއެވެ. މިކަމުގައި ދެގޮތަކަށް 

 ޤާނޫނީގޮތުން ބަހުސްކުރެވެން އެބައޮތެވެ. 
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ފުރަތަމަ ގޮތަކީ، މި މާއްދާތަކުގެ ލުޣަވީ ތަރުޖަމާއެއް ކުރުމެވެ. އެއީ، މިދެންނެވިގޮތަށް، 

ނޑައަޅާފައި އާންމު ވޯ ޓު ނަގަންޖެހޭ މާއްދާތަކުގެ ތެރޭގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޢުމުރު ކަ
ނެތުމުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބިލް ފާސްކުރުމުން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބިލް 
ތަޞްދީޤުކުރެއްވުމުން ފުދޭނެކަމަށް ބުނުމެވެ. މިފަދަ ތަރުޖަމާއެއްގެ ހުއްޖަތަކަށްވާނީ، ޤާނޫނު 

ވަނަ  1ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، "މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ  151ގެ އަސާސީ
އެއްވެސް ބާބު ކަމުގައިވާ "އަސާސީ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން" މި ބާބުގައި ހިމެނޭ 

ވަނަ  1"  މިގޮތަށް ކަމުން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޢުމުރާގުޅޭ އިޞްލާޙަކީ، މާއްދާއެއް
ސާސީ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މާއްދާއަކަށް ގެނެވޭ ބާބުގައި ހިމެނޭ އަ

 އިޞްލާޙެއް ނޫން ކަމަށް ބުނުމެވެ.   

ދެވަނަގޮތަކީ، މި އިޞްލާޙް ހުށައެޅި މަޤްޞަދާއި ޤާނޫނުއަސާސީގެ މުޅި އިޞްތިލާޙަށް 
ވަނަ  151ސީގެ ބަލައި، މާއްދާތައް ތަރުޖަމާކުރުމެވެ. މިގޮތަށް މާނަކުރާއިރު، ޤާނޫނު އަސާ

މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފުރަތަމަ ކަންތައް )ދެވަނަ ބާބުގައި ހިމެނޭ އަސާސީ 
ވަނަ މާއްދާއަށް ގެންނަ  901ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން( އޭގެ ތެރޭގައި، ޤާނޫނު އަސާސީގެ 

ނޭނެކަމަށް ވަނަ ބާބުގައި ހިމެނޭ މާއްދާއެއްކަމުގައި ނުވިނަމަވެސް( ހިމެ 1އިޞްލާޙްވެސް )
 ބުނުމެވެ. މިގޮތަށް ހިމެނެނީ ކީއްވެގެންކަން ބަލާލާނަމެވެ.   

ދުސްތޫރީ ޤާނޫނު މާނަކުރުމުގައި ބޭނުންކުރެވޭ އެއް އުޞޫލުކަމުގައިވާ މަޤްޞަދަށް ބެލުމުގެ 
މާއްދާއަކަށް އަލިއަޅުވާލަން ޖެހެ  4ވަނަ ބާބުގެ މާއްދާތައް މާނަކުރާއިރު،  1އުސޫލަކުން، 

ވަނަ މާއްދާއެވެ. މި މާއްދާގައި،  15އްދާއަކީ، ޤާނޫނު އަސާސީގެ އެވެ. އެއް މާ
އަހަރު  91ޤާނޫނުއަސާސީގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހައި ހިނދަކު، ޢުމުރުން 

ފުރިފައިވާ ކޮންމެ މީހަކަށްމެ އިންތިޚާބުތަކުގައި އެކިއެކި މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ 
)ނ( ގައި ގައިދުކުރުމެއް  901ންނަމަވެސް، ޤާނޫނު އަސާސީގެ ޙައްޤުލިބިގެންވެއެވެ. އެހެ 

)ނ( ގައިވާގޮތާ އިތުރަށް  901އެބައޮތްތާއެވެ. މައްސަލައެއް ނެތެވެ.  އެހެންނަމަވެސް، 
ވަނަ މާއްދާއިން ލިބިދޭ ޙައްޤަށް ހުރަސްއެޅެ އެވެ. މި  15ކުޅެފިނަމަ، ނުސީދާގޮތެއްގައި، 

 މާއްދާ ދޫކޮށްލަމާ ހިނގާށެވެ.
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ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމަށް ކުރިމަތިލާ މީހެއްގެ ޢުމުރާގުޅޭ އިޞްލާޙް، އަސާސީ ޙައްޤުތަކާއި ރައީ
މިނިވަންކަމާ ގުޅޭކަމަށް ގުޅުވާލެވޭނެ މާއްދާއަކީ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދެވަނަ ވަނަ ބާބުގައި 

ވަނަ މާއްދާއެވެ. އެއީ، ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާތަކުގެ  51ހިމެނޭ، 
ރުންވެސް ]އަންއެނިއުމަރޭޓެޑް ރައިޓްސް[ )ބަޔާންނުކުރެވޭ ޙައްޤުތައް( ކަށަވަރުކޮށްދޭ އިތު

މާއްދާ އެވެ. އެ މާއްދާގައިވާގޮތުން، ދެވަނަ ބާބުގައި، ]ވަކިވަކިން ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން 
ނޑައެޅި، ބަޔާންކުރެވިފައިވުމަކީ މި ބާބުގައި ނުހިމެނޭ އެހެނިހެން ޙައްޤުތަކާއި މިނި ވަންކަން ކަ

ހޯދުމަށް ނުވަތަ ލިބިގަތުމަށް ހުރަސްއަޅާ ކަމެއް ނޫނެވެ.[ އެހެންކަމުން، ދެވަނަ ބާބުގައި، 
ނޑައެޅިގެން ބަޔާންކޮށްފައި  ރައީސްކަމަށް ކުރިމަތިލާ މީހެއްގެ އެންމެ ދޮށީ ޢުމުރު ކަ

 އަހަރު ފުރިފައިވާ ކޮންމެ  56ނެތްނަމަވެސް، ރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމަކީ، 
މީހަކަށްމެ، ޤާނޫނު އަސާސީ އުފަންވިއިރު ލިބިދީފައިއޮތް ޙައްޤެކެވެ. ދޮށިވެގެން ވަކި ޢުމުރެއް 

މިހާރު ، ވަނަ މާއްދާއިން އެ ޙައްޤު ކަށަވަރުކޮށްދެ އެވެ. ވީއިރު 51ނެތެވެ. ބުނެވިދިޔަ 
 ވަނަ މާއްދާއާ ކުޅެވެނީކަމަށް ނުވަތަ އަސާސީ  51ހުށައެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުގެ ސަބަބުން، 

 ޙައްޤަކަށް އިޞްލާޙެއް ގެނެވެނީކަމަށް ބެލުމުގެ ޖާގަ އެބައޮތެވެ. 

ވަނަ މާއްދާއިންނެވެ. އެ  51މިކަމަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް ބާރުލިއްބައިދެނީ ޤާނޫނު އަސާސީގެ 
ށް ނުވަތަ މިނިވަންކަމަކަށް އުނިކަމެއް ލިބޭނެފަދަ ގައިވާގޮތުން، އެއްވެސް ޙައްޤަކަމާއްދާ

ނުވަތަ އެފަދަ ޢަމަލެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ޙައްޤު އެއްވެސް މީހަކަށް ނުވަތަ ޢަމަލެއް ކުރުމުގެ، 
އެއްވެސް ތަކަށް ޤާނޫނުއަސާސީގައި ހިމެނޭ ވަތަ ދައުލަތަކަށް ލިބޭނޭފަދަ ގޮ ޖަމާޢަތަކަށް ނު 

ށް ނުވަތަ ތަރުޖަމާކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. މިތަނުގައި ]ދައުލަތް[ ގެ ތެރޭގައި، މާނަކޮ މާއްދާއެއް
ތުންގެ މަޖިލިސްވެސް ހިމެނެއެވެ. މަޖިލީހުންވެސް މާނަކުރުމުގައި މިހަމައަށް ރައްޔި

( ގައި، ދެވަނަ 9ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) 151ތަބާވާންޖެހޭކަން އެނގެއެވެ. އެހެންކަމުން، 
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ފަދައިން،  51އޮތުމުން،  ]މާއްދާއެއް[ބާބުގައި ހިމެނޭ 

ނޑައެޅިބަޔާން ނުކޮ އަހަރުން މަތީގެ ކޮންމެ މީހަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް  56ށް އޮތްނަމަވެސް، ކަ
ލިބޭ ޙައްޤަކީ، ދެވަނަ ބާބުގައި ހިމެނޭ ޙައްޤެއް ކަމުގައި ނޫނީ ނުވެނުދާނެކަމަށް ބެލިދާނެ 

 އެވެ. 
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އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ، ތަޞްދީޤުކުރެއްވުމުގެ ކުރިން އާންމު ވޯޓެއް ނަގަން ޖެހޭނެކަން 

ންކަމެއް ނޫނެވެ. ޤާނޫނީގޮތުން މުހިންމު ނުކުތާއަކީ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ ހަމަތަކުން ނުވަތަ ނޫ 
 ބަލާއިރު، ދުސްތޫރީގޮތުން ޗެލެންޖު ކުރެވިދާނެތޯ ބެލުމެވެ. 

ވަނަ މާއްދާއަށެވެ. މި މާއްދާއަށް ބަލާއިރު، ޤާނޫނު  51ދެން ބަލާލާނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
ޙައްޤެއް އަދި މިނިވަންކަމެއް މާނަކުރަންޖެހެނީ،  އަސާސީގެ ދެވަނަ ބާބުގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ

ހުޅުވިގެންވާ ، އިންސާނީ ޝަރަފާއި ހަމަހަމަކަމާއި މިނިވަންކަންކަމަށް ބިނާކޮށް އުފެދިފައިވާ
ދިވެހިރާއްޖެ ދީމިޤްރާޠީ މުޖުތަމަޢުތަކުން ޤަބޫލުކުރާ އުޞޫލުތައް ނެގެހެއްޓޭނެ ގޮތަކަށެވެ. އަދި 

 ރިޢާޔަތްކުރަން ޖެހެ އެވެ.  ޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކަށްބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލްއަ

 

 މިނިވަން ދީމިޤްރާޠީ މުޖުތަމަޢުތަކުގައި އޮންނަނީ ކިހިނެއް؟

މިބުނާ ގޮތަށް މާނަކުރަން ބަލާއިރު، ދުނިޔޭގެ ދީމިޤްރާޠީ ގިނަ ޤައުމުތަކުގައި ކަންކުރާ 
ޅުމެވެ. ދޮށިވެގެން ވަކި އުޞޫލަކީ، ރައީސްކަމަށް ކުރިމަތިލެވޭ އެންމެ ދަށް ޢުމުރެއް ކަނޑައެ

ނޑައަޅާފައެއް ނޯވެއެ  ކޭ އެއްގޮތަށް، ރައީސްކަމަށް ވެ. މިގޮތުން ބަލާއިރު، ރާއްޖެއެޢުމުރެއް ކަ
ރުކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަހަ 56ވޭ އެންމެ ދަށް ޢުމުރަކީ ނުވަތަ ބޮޑުވަޒީރުކަމަށް ކުރިމަތިލެ 

އިންޑޮނީޝިއާ އަދި އެމެރިކާ ހިމެނެ ، ރިއާއޮސްޓް ،ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި، އިންޑިޔާ، ބްރެޒިލް
 އެވެ. 

މަށް ނުވަތަ ބޮޑު ވަޒީރުކަމަށް ކުރިމަތިލެވޭ އަހަރު ފުރުމުން ރައީސްކަ 91ން ޢުމުރު
ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި، އޮސްޓްރޭލިއާ، ޑެންމާރކް، ނެދަރލެންޑްސް ސައުތު އެފްރިކާ އަދި 

އަހަރެވެ. އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ  40ތުގައި ނޯރވޭ ހިމެނެ އެވެ. އެސްޓޯނިއާ އާއި ޖަރުމަނުވިލާ 
އަހަރު ފުރުމުންނެވެ. އެންމެ ދަށް  60އެއް ޤައުމަކީ އިޓަލީ އެވެ. އިޓަލީގައި ކުރިމަތިލެވޭނީ 

ނޑައެޅުމުގައި، ޤައުމުތަކުގެ މެދުގައި ތަފާތުތައް ހުރިނަމަވެސް، ދީމިޤްރާޠީ  ޢުމުރު ކަ
ނޑައަޅާފައެއް ނުވެއެވެ.މުޖުތަމަޢުތަކުގައި، ދޮށިވެގެން ވަކި ޢުމުރެ  އް ކަ
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ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ފުރަތަމަ ނުކުތާގެ  51މިގޮތަށް ވިސްނާއިރު، ޤާނޫނު އަސާސީގެ 
ނޑައެޅުމަކީ،  އަލީގައި، ދޮށިވެގެން ވަކި ޢުމުރެއްގެ މީހަކަށް ކުރިމަތިނުލެވޭ ގޮތަށް ކަ

އެމާއްދާގެ ދެވަނަ  ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފުނުވެނުދާނެ އިޞްލާޙެއް ކަމުގައި ބެލިދާނެއެވެ.
ނުކުތާކަމުގައިވާ، ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުއާޙަދާތަކަށް ބަލާއިރު، ބައިނަލްއަޤްވާމީ ސިޔާސީ އަދި 

ވަނަ މާއްދާގައިވެސް  16މަދަނީ ޙައްޤުތަކާގުޅޭ މުއާޙަދާ )އައި.ސީ.ސީ.ޕީ.އާރު( ގެ 
]އަންރީޒަނަބަލް ، ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ޙައްޤު ގައިދުކުރުމުގައި

ނޑައަޅައިގެން ނުވާނެއެވެ. މިފަދަ  ރެސްޓްރިކްޝަންސް[ )މަޤްބޫލުނޫން ޤައިދުކުރުންތައް( ކަ
ގައިދުކުރުންވާންވާނީ، ހަމައެކަނި އާދަޔާޚިލާފު ޙާލަތެއް ކުރިމަތިވެގެން، ދީމިޤްރާޠީ 

 ންތަކެއް ކަމަށެވެ.  ނިޒާމްތަކުން އިސްތިޤްރާރުވެފައިވާ އުސޫލުތަކުގެ ދަށުން ގެނެވޭ ގައިދުކުރު 

މިގޮތުގެމަތިން، ބޭރު ޤައުމެއްގައި އޮންނަގޮތަށް ބަލައި، މުއާޙަދާތަކަށް ސީދާ ޙަވާލާދިނުމަކީ، 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެކި މައްސަލަތަކުގައި އެކި ފަހަރު ކޮށްފައިވާ ކަމެކެވެ. 

ވަނީ، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް މިގޮތުން، މިކަން އެންމެ ފުރަތަމަ އެންމެ ފާޅުގައި ކޮށްފައި
ޔާމީން އާއި، ޤާސިމް އިްބރާހީމް ކުރައްވާފައިވާ هللا ސަރވިސްގެ މައްޗަށް ޢަބްދު

ދައުވާތަކުގައެވެ. ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓު ބާޠިލްކުރި މައްސަލައާއި، ސިވިލް ސަރވިސްގެ 
ްއ ކުރީގެ ރައީސް، މުޙަންމަދު ފަހުމީ ޙަސަންގެ ޤަޟިއްޔާތައް މިއީ، މަޢުރޫފް ބައެ

 މިސާލުތަކެވެ. 

ޤުތަކާއި މިނިވަންކަން އްދާއިން، އެންމެހައި އަސާސީޙައްވަނަ މާ 95ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
އިސްލާމް ދީނުގެ އަޞްލަކާ ޚިލާފުނުވާނޭގޮތުގެމަތިން ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ލިބިގެންވާކަން ޤާނޫނު 

އިތުރަށް މިތަނުގައި  އަސާސީ ކަށަވަރު ކޮށްދެ އެވެ. މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް
އަލިއަޅުވައިލުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތެވެ. އެހެނީ، ބަހުސްކުރެވެމުން މިދަނީ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް 
ގެނެވޭ އިޞްލާޙަކާ ބެހޭގޮތުން ކަމަށްވެފައި،  އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރަނީ ]ޤާނޫނަކުން[ 

ލާނެ އުސޫލުތައް ޙައްޤުތައް ހަނިކުރާނަމަ އެ ހަނިކުރުން ޤާނޫނުއަސާސީއާ އެއްގޮތްތޯ ބަ
ނޑުން  51ކަމުގައިވާތީއާއި، ޤާނޫނު އަސާސީގެ  ވަނަ މާއްދާއިން ލާޒިމްކުރާ މިންގަ

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަން ފުރިހަމަ ވާނެތީ  95ވަޒަންކުރުމުން، ޤާނޫނު އަސާސީގެ 
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އަދި  ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، ބައިނަލްއަޤްވާމީ 95އެވެ. ޤާނޫނު އަސާސީގެ 

ދީމިޤްރާޠީ އެހެން ޤަޟާއީ ނިޒާމް ތަކުގައިވެސް އިސްތިޤްރާރުވެފައިވާ އުސޫލުތަކެކެވެ. 
ވަނަ މާއްދާގައި މާނަކޮށްދީފައިވާގޮތުން، ޤާނޫނުގެ ތެރޭގައި  194]ޤާނޫނު[ އަކީ ކޮބައިކަން 

 ޤާނޫނު އަސާސީއެއް ނުހިމެނެ އެވެ.  

އަސާސީއަށް ގެނެވުނު އިޞްލާޙެއް އިންޑިއާގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެ ޤައުމުގެ ޤާނޫނު
( 9159ޣައިރުދުސްތޫރީކަމަށް ފުރަތަމަ ނިންމި މައްސަލަ ކަމުގައިވާ، ގޮލަކްނާތް )

ޤަޟިއްޔާގައި، މިބަޔާންކުރިގޮތަށް ]ޤާނޫނު[ ގެ މާނައިގައި ]ޤާނޫނު އަސާސީ[ 
 ގައި އެ ޤައުމުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުންވަނީ ކޭސަވަނަންދަ ބާރަތީ  9195މާނަކުރިކުރުން، 

( ޤަޟިއްޔާގައި ބާޠިލްކަމަށް ނިންމާފަ އެެެވެ. އެހެންކަމުން، ޤާނޫނު އަސާސީއަށް 9195)
ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ  55ވަނަ މާއްދާއާއި،  95ޤާނޫނު އަސާސީގެ   ،ގެނެވޭ އިސްލާޙެއް

 ]ޤާނޫނު[ ގެ މާނައިގަ ބެލޭނޭ ގޮތެއް ނެތެވެ.  

 

ދުކުރުންތަކާއި އެފަދަ އިޞްލާޙެއް ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އިޞްލާޙް ގެނައުމުގައި ހުރި ގައި 
 ބާޠިލްކުރުމުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ލިބިދޭ ބާރު 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ ޤާނޫނު ހެދުމުގެ ބާރާއި ޤާނޫނު އަސާސީ އިޞްލާޙްކުރުމުގެ ބާރު 
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އިން ޤާނޫނު ހެދުމުގެ  90ލިބިގެންވާ ފަރާތެވެ. ޤާނޫނު އަސާސީގެ 

އް ލިބިގެންވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށެވެ. އަދި، އެ މާއްދާގެ )ށ( އިން އެންމެހައި ބާރުތަ
 90ބާރު ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި ޤާނޫނު އަސާސީގެ  އުވާލުމުގެ ބޭނުންވާ ޤާނޫނުތައް ހެދުމާއި، 

 އިޞްލާޙް ވަނަ މާއްދާއިން ޤާނޫނު އަސާސީއަށް  159( އިންނާއި 9ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ )
ލިބިގެންވެއެވެ. މި ޢިބާރާތްތަކުން ދޭހަކޮށްދެނީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް  ގެނައުމުގެ ބާރުވެސް

ލިބިގެންވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙްކުރުމުގެ ބާރު ކަމާއި، އޮތް ޤާނޫނުއަސާސީ އުވާލުމާއި، 
އައު ޤާނޫނުއަސާސީއެއް އެކުލަވާލުމުގެ ބާރެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ލިބިގެން ނުވާ 
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އީ، ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ފަސޭހަކޮށް އިޞްލާޙްތައް ގެނެސްފާނެތީ، ދީމިޤްރާޠީ ކަމުގައެވެ. މި
 ނިޒާމް ހިމާޔަތްކުރުމަށް ކުރާ ގައިދެއް ކަމަށް ދުސްތޫރީ ޤާނޫނުގެ ފަޤީހުން ވިދާޅުވެއެވެ.  

ނޑައެޅުމުގެ ބާރު  ޤާނޫނުތަކާއި، ޤާނޫނުތަކަށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙްތައް ޣައިރުދުސްތޫރީ ކަމަށް ކަ
ވަނަ މާއްދާއަށް ބެލުމުން  944އާއި  945ޓަށް ލިބިގެންވާކަން ގާނޫނުއަސާސީގެ ސުޕްރީމް ކޯ

އެނގެ އެވެ. ނަމަވެސް ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙެއް )ޤާނޫނުއަސާސީގެ ބައެއް( 
ނޑައެޅުމުގެ ބާރު ސުޕްރީމްކޯޓަށް ލިބިގެންވާކަމަކަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޣައިރުދުސްތޫރީކަމަށް ކަ

އްގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނެތެވެ. އަދި ހަމައެހެންމެ، މިފަދަ ކަމަކާގުޅޭ ޤަޟާއީ އެއްވެސް ތަނެ
ނިންމުމެއްވެސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައެއް ނެތެވެ. އެހެންކަމުން، 
ރުޖޫޢަވާން ޖެހެނީ، މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި އެހެން ޤާޟާއީ ނިޒާމްތަކުގައި ކަންކުރެވެމުންދާ 

ވެ. މިގޮތުން ބަލާއިރު، ކުރިއަރާފައިވާ ޤަޟާއީ ނިޒާމްތަކުގައި ނިންމާފައިވަނީ، އުޞްލޫބަށެ 
ޤާނޫނުއަސާސީ މިކަމުގައި ]ހަނުހިމޭން[ ވިޔަސް، އެބާރު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ލިބިގެން 

 ވާކަމަށެވެ. 

ނޑައަޅައިފައި އޮތްނަމަވެސް، އެ ބާރުތަކާއި  ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބާރުތައް ވަކިކޮށް އިން ކަ
އް ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރާނަމަ، ކޯޓުތަކުން އެކަންކަން ހުއްޓުވުމަކީ، ދުސްތޫރީ އިންތަ

ޤާނޫނު ބަލައިގަނެފައިވާ އުސޫލެކެވެ. މިސާލަކަށް، ރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން، މުޙައްމަދު 
ފަހުމީ ޙަސަން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރި މައްސަލައިގައިވަނީ، ޤާނޫނު 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( )މަޖިލީހުގެ އެއްވެސް ކަމެއްގެ ޞައްޙަކަން ބެލުމަށް  11ސީގެ އަސާ
ކޯޓަށް ހުށަނޭޅޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކުރާ މާއްދާ( ތަފްސީރު ކުރުމުގައި، އިންޑިޔާގެ ސުޕްރީމް 

ޤަޟިއްޔާއަށް ޙަވާލާދީ އެއީ، މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ ނިންމުމެއް  (1009ރާޖާ ރާމް ޕާލް )ކޯޓުގެ 
ރެވިދާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަ އެވެ. އަދި އެއީ، ޤާނޫނު ތަފްސީރުކުރުމުގައި ރިވިއު ކު

ޖުޑީޝަރީގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއްކަމަށް އެމެރިކާގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން، މަރބަރީ ވަރސަސް 
(  ޤަޟިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، އެ މަބްދައު )ޑޮކްޓްރިން( 9105މެޑިސަން )

ނީ ބަލައިގަނެފައެވެ. މިކަންކަން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުންވަ
 SC-A/13/2009އާއި،  SC-C/23/2010އާއި،  SC-C/02/2009ކޯޓުގެ ނަންބަރު 
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ޤަޟިއްޔާތަކުގައި ބަލައިގަނެ ތަޠްބީޤް )އެޕްލައި( ކޮށްފައިވެ އެވެ. މިގޮތުން، 

ކުރެވޭނެކަމަށް ނިންމުންތައް  ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ގެންނަ އިޞްލާޙްތައްވެސް، ޖުޑީޝަލް ރިވިއު
 ނިންމާފައިވެ އެވެ.

 

 އެޓަރނިޓީ ކްލޯޒަސް )ދާއިމީ މާއްދާތައް(

ބަދަލު ނުވަތަ އިޞްލާޙް ނުކުރެވޭ ދާއިމީ  –އިޞްލާޙް ނުކުރެވޭނެ )އެޓަރނިޓީ ކްލޯޒަސް 
މާއްދާތައް( އެއްވެސް މާއްދާއެއް ޤާނޫނު އަސާސީގައި ޞަރީހަކޮށް )އެކްސްޕްރެސްލީ( އަދި 

ބަޔާންކޮށްފައެއް ނެތެވެ.  ނީކޮށް )އިމްޕްލައިޑްލީ( ވެސް )އިންތިޤާލީ ބާބުގައި ފިޔަވައި(ޟަމް
ށްވެސް ޤާނޫނީ ]ދަތް[ ޖަހައިދެނީ ޖުޑީޝަލް ރިވިއުގެ މާއްދާތައް ވާނަމަ، އެމާއްދާތަކައެފަދަ 

ސާލަކަށް ޒަރީއާއިން ކޯޓުތަކުންނެވެ. ދާއިމީ މާއްދާތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދުސްތޫރުތަކުގައި )މި
ޖަރުމަނުވިލާތާއި ތުރުކީ(، އެފަދަ މާއްދާތަކާ ޚިލާފުވާގޮތަށް ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އިޞްލާޙެއް 
ގެންނަ ނަމަ، އެފަދަ އިޞްލާޙެއް އެ ޤައުމުގެ ކޯޓުތަކުން ބާޠިލް ކޮށްފައި އެބަހުއްޓެވެ. ދާއިމީ 

ޒާމުގެ ސިފަތަކާއި، މާއްދާތައް އާންމުގޮތެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، ޤައުމުގެ ވެރިކަމުގެ ނި
ވެރިމީހާ ހޮވާގޮތާއި، ބާރުތައް ވަކިކުރުމާއި، ޖުޑީޝަރީގެ މިނިވަންކަމާއި، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ 

 ގުޅޭގޮތުންނެވެ.

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގައި މިފަދަ މާއްދާތަކެއް ޞަރީހަ ކޮށް ބަޔާންކޮށްފައެއް ނެތެވެ.
ގެ ދަށުން،  159ބަޔާންކުރާ ކަންތައްތަކާއި،  ގެ )ށ( ގައި 151ކިރިޔާވެސް ގައިދެއް އޮތީ، 

ކުއްލިނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުގައި އިޞްލާޙުގެނައުން މަނާކުރާ ކުރުމުގަ އެވެ. އެފަދަ 
ކަންތައްތައްވެސް، ރައްޔިތުންގެ އާންމު ވޯޓަކުން އިޞްލާޙް ކުރެވިދާނެ ކަމަށް އެ މާއްދާގައިވެ 

ވަނަ މާއްދާގައި  4އަސާސީގެ ނީ، ޤާނޫނު ވެ. މި މާއްދާގެ ނައްޞުން އެނގެއެ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންގެ ސިޔާދަތު އެކަށައެޅިފައިވާ ގޮތުން، ރައްޔިތުން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ 
ކޮންމެ ގޮތަކަށްވެސް ޤާނޫނު އަސާސީ އިޞްލާޙް ކުރެވިދާނެ ކަމެވެ. އެހެންކަމުން، ކޮންމެ 

ހަށް އެބައޮތްބާ އެވެ؟ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާއްދާއެއްވެސް ބަދަލުކުރުމުގެ ބާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ 
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ގައި ހުށައެޅި  1001ދުސްތޫރީ ޙަޔާތަށް ބަލާއިރު، ސޯޝަލް ލިބަރަލް ޕާޓީގެ ފަރާތުން 
ދުސްތޫރީ މައްސަލައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޤަބޫލުކޮށްފައިވަނީ، 

ލައި އައު ޤާނޫނު ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހަކީ މުޅި ޤާނޫނުއަސާސީ އެއްކޮށް އުވާ
އަސާސީއެއް ހެދުމުގެ ބާރުވެސް އޮތް ފަރާތެއް ކަމުގައެވެ. މިހެން މިގޮތަށް މިހާރުގެ ޤާނޫނު 
އަސާސީ މާނަކުރާ ނަމަ، ދައުލަތުގެ ދީނާއި، ދިދައާއި، ޞަރަޙައްދާއި މިފަދަ ކަންކަން، 

ށްފައި ޤާނޫނު އަސާސީގައި، މިކަންކަން ބަދަލު ނުކުރެވޭނެކަމަށް ފާޅުގައި ބަޔާންކޮ
މެންބަރުން ބޭނުންފުޅުވާއިރަށް  14ނެތްނަމަވެސް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ތިއްބެވި، 

ރައްޔިތުންގެ އާންމު ވޯޓެއް ނުނަގައި ރައްޔިތުންގެ ރުހުން ނެތިވެސް އެކަންކަން 
 ބަދަލުކުރެވިދާނެ ހެއްޔެވެ؟ 

 (1009ރާޖާ ރާމް ޕާލް )ގެ ވާލާދީފައިވާ އިންޑިޔާއި، ރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހަ މިކަމުގަ
ޤަޟިއްޔާގައި ބަލައިގަނެފައިވާ ޤަޟިއްޔާތަކުގައި އިސްތިޤްރާރުވެފައިވާ މަބާދީތަކަށް ބަލައިލުން 

 މުހިންމެވެ. 

ޤަޟިއްޔާގައި، ]ބޭސިކް ސްޓަރަކްޗަރ ޑޮކްޓްރިން[ )އަސާސީ  (9195ކޭސަވަނަންދަ ބާރަތީ )
ނޑުގެ މަބްދައު( ބަލައިގަނެ، ޕާލަމެންޓުން ޤާނޫނު އަސާސީއަށް ގެނައި އިޞްލާޙެއް  އޮނިގަ

ނޑުގެ މަބްދައު ބުނާގޮތުން، ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ބާޠިލް ކޮށްފައިވެ އެވެ. އަސާސީ އޮނިގަ
ނޑު، ނުވަތަ އެންމެ ބުންޔާދީ )ބޭސިކް( ސިފަތައް )މިސާލަކަށް، ދައުލަތުގެ  އަސާސީ އޮނިގަ

ދަ، ޤައުމީ ސަލާމް ނުވަތަ ދީން، ރަސްމީ ބަސް، ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ނިޒާމު، ޤައުމީ ދި
ރައީސް އިންތިޚާބުކުރުމާގުޅޭ މާއްދާތައް( ބަދަލުކުރުމުގެ ބާރު ޕާލަމެންޓަށް އެހައި ފަސޭހައި 

ވަނަ  41ލިބިގެން ނުވާކަމަށް ޤަބޫލުކުރުމެވެ. އިންޑިއާގެ ޤާނޫނު އަސާސީއަށް ގެނައި 
ނަލިޓީ( ބެލުމުގެ ބާރު އިޞްލާޙުގައި، އެ އިޞްލާޙުގެ ދުސްތޫރިއްޔަތުކަން )ކޮންސްޓިޓިއުޝަ 

މިނަރވާ ކޯޓަށް ލިބިގެން ނުވާކަމަށް ބަޔާންކުރުމުން، އެ ޤައުމުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުންވަނީ، 
ޤަޟިއްޔާގައި، އެހެން ބަޔާންނުކުރެވޭނެ ކަމަށާއި، އެކަން އެގޮތަށް  (9110މިލްސް )

ޤާނޫނުއަސާސީގެ ކުރުމަކީ، ޤާނޫނުގެ ވެރިކަން )ރޫލް އޮފް ލޯ( އާއި، ބާރުތައް ވަކިކުރުމާއި، 
މަތިވެރިކަން )ސުޕްރިމެސީ އޮފް ދަ ކޮންސްޓިޓިއުޝަން( ދީމިޤްރާޠީ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފު 
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ނޑައަޅައި، އެ އިޞްލާޙް ބާޠިލް ކޮށްފަ އެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް  އިޞްލާޙެއް ކަމަށް ކަ

ލައެއްގައި ކޯޓުންވެސްވަނީ، މިދެންނެވި މަބާދީތައް ހިމާޔާތްކުރުމުގެ ގޮތުން އެތައް މައްސަ
 އެތައްފަހަރަކު އެ މަބާދީތައް ބަލައިގަނެފަ އެވެ. 

ޤާނޫނުއަސާސީގައި ޞަރީޙަ ނައްޞުން ބައެއްކަންކަން ބަޔާންކޮށްފައި ނެތަސް، ދުސްތޫރީ 
ބައެއް ގަވާއިދުތަކަކީ، ދުސްތޫރީ ޤާނޫނުގެ ވަރަށް އަސާސީ އަދި ދުސްތޫރީ ޤާނޫނަށްވުރެ މަތީ 

ލުތަކަކީ، ޤާނޫނުއަސާސީ ސޫލުތަކެކެވެ. އެ އުސޫ)ސުޕްރާކޮންސްޓިޓިއުޝަނަލް( އު
އިޞްލާޙްކުރާ ނުވަތަ އެކުލަވާލާ ފަރާތްތައްވެސް، އެ އުސޫލުތަކަކަށް ތަބާވާންޖެހޭ 
އުސޫލުތަކެކެވެ. އާދައިގެ މާއްދާތައް، މި ދެންނެވި އުސޫލުތަކާ ޚިލާފުނަމަ، އެއީ ބާޠިލް 

ނަލް ކޯޓާއި، މާއްދާތަކެއް ކަމަށް ކަނޑައެޅިދާނެ އެވެ. ޖަރުމަނުގެ ފެޑަރަލް ކޮންސްޓިއުޝަ
ކޮންސްޓިޓުޝަނަލް ކޯޓް އޮފް ދަ ސްޓޭޓް އޮފް ބަވާރިއާ ގައި މި މަފްހޫމް ބަލައިގަނެފައި 
ނޑުގެ މަބްދައު ގެ ވިސްނުން  ވެއެވެ. އިންޑިޔާގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުންވެސް އަސާސީ އޮނިގަ

 ގެނެސްފައިވަނީ، ޖަރުމަނުގެ މި މަފްހޫމުންނެވެ.   

ގެ )ނ( އިން ސުޕްރީމް  946އާއި  944ޤާނޫނުއަސާސީގެ މިކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، 
ވަނަ މާއްދާއާއި އެނޫންވެސް ގުޅުންހުރި  1ކޯޓަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

މާއްދާތަކަށް ޙަވާލާދީ، މިހާރު ހުށައެޅިފައިވާ ފަދަ އިޞްލާޙެއް ޣައިރުދުސްތޫރީކަމަށް 
 ނޫނީގޮތުން ބުނެވިދާނެއެވެ.ނިންމުމުގެ ބާރު އެކޯޓަށް އެބައޮތްކަމަށް ޤާ

 

 ބުއްދީގެ ހަމަތަކުން ބަލާއިރު 

ޤާނޫނުއަސާސީއާ ބޭނުންގޮތަކަށް ކުޅުމުގެ ފުރުޞަތު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށްވެސް ލިބިގެން 
އެއް އެބައޮތެވެ. މިސާލަކަށް، ކުތާކުން ބަލާއިރުވެސް ބުނެވިދާނެ ނު ނުވާކަމަށް ބުއްދީގެ ހަމަތަ

އްޔިތުންގެ ވަނަ މާއްދާ )ރަ 4ނޫނުއަސާސީގެ ން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، ޤާއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުރަ
ސިޔާދަތު( ވެސް އިޞްލާޙުކުރެވޭ ނަމަ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ އެއްވެސް ބާރެއް އޮތްކަމަކަށް 
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ނޑިގެންދާގޮތަކަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި  ނުބެލެއެވެ. އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުންގެ ބާރު ކެ
ން ބޭނުންފުޅުވާއިރަށް، މިރާއްޖޭގެ ދުސްތޫރީ ނިޒާމް އެފުށްމިފުށަށް މެންބަރު 14ތިއްބެވި 

ޖެހިދާނެކަމަށް ބުއްދީގެ ހަމަތަކުން ބަލާއިރު ޤަބޫލެއް ނުކުރެވެ އެވެ. އަދި، އެހެން 
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހަދައިފި ނަމަ، އެފަދަ ޙާލަތެއްގައި، ޤާނޫނުއަސާސީގެ ބެލެނިވެރި 

މް ކޯޓުން ހިމޭނުން އޮންނަން ޖެހޭކަމަށް ނުވަތަ ހިމޭނުން އޮވެވިދާނެ ފަރާތް ކަމުގައިވާ ސުޕްރީ
 ކަމަކަށްވެސް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވެ އެވެ. 

 

 އިންޑިއާގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާތަކަށް ޙަވާލާދީފައިވަނީ ކީއްވެ؟

މި ލިޔުމުގައި އިންޑިއާގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ގިނައިން ހަވާލާދީފައިވަނީ، ދުނިޔޭގެ އެހެން 
ޤައުމުތަކުގައި އެކަން އިންޑިއާގައި ކުރާގޮތަށް ނުކުރާތީއެއް ނޫނެވެ. އެ ޤަޟިއްޔާތަކަށް ޙަވާލާ 
ދީފައިވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޙަވާލާދީފައިވާ އިންޑިޔާގެ ޤަޟިއްޔާތަކަށާއި، 

 އެޤަޟިއްޔާތަކުގައި އުސޫލުތައް ބަލައިގަނެފައި ވާތީ އެވެ. 

 

 އެއް.އިތުރު ދެތިން ނުކުތާ 

މި އިޞްލާޙުގެ ބޭނުމަކީ، ޒުވާނުންނަށް ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުން ކަމަށް ބުނި ނަމަވެސް، 
ހަރާ ދެމެދު( މައްޗަށް އަ  56އަހަރާއި  91ބަލާ ޢުމުރު ) އުފެދޭ ސުވާލަކީ، ޒުވާނެއްކަމުގައި

ލާޙްކުރަން ދިއުމުން )ޒުވާނެއްގެ ދަރަޖަ ގެއްލުމުން( ކުރިމަތިލެވޭގޮތަށް އޮއްވައި، އެކަން އިޞް
ނޑައެޅުމަށް އިޞްލާޙް ހުށައެޅުއްވުމެވެ.  ހުށަނާޅުއްވައި، އެންމެ ދޮށީ ޢުމުރު ފުރާ ކަ
އެހެންކަމުން، އިޞްލާޙުން ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ މަޤްޞަދު ނުވަތަ ފޫބައްދަން ބޭނުންވާ 

 ހުސްކަން ފޫބެއްދޭނޭ ގޮތެއް އޮތްކަމަކަށް ނުފެނެ އެވެ. 
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ތަކުގައިވެސް، މިކަމުގައި ޒުވާނުންނަށް ފުރުޞަތު ހޯދުމަށް އެހެން ދީމިޤްރާޠީ މުޖުތަމަޢު

އެކިއެކި ބަހުސްތައް ކުރެވެ އެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އެތަންތަނުގައިވެސް ބޮޑަށް ދައްކަނީ، 
ޢުމުރުފުރާ ދަށް ކުރާ ވާހަކަ އެވެ. ފަހަރެއްގައިވެސް، ކުރިމަތިނުލެވޭނީ ދޮށިވެގެން 

ގައި ރޮނާލް ރޭގަން ރިޔާސީ  9111ކަށް، އެމެރިކާގައި، ކިހާވަރެއްވީމާތޯއެއް ނޫނެވެ. މިސާލަ 
އަހަރެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، ގިނަ  99ދައުރު ނިންމެވި އިރު، އެމަނިކުފާނަށް ޢުމުރުފުޅުން 

 ބަޔަކު ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި، އެއީ އެެމރިކާގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ރައީސެވެ. 

ނޑައެޅުމަކީ، ކުރިންވެސް ބަޔާންކުރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމަށް ކުރިމަތިލާ މީހެއް ގެ އުމުރު ކަ
ފަދައިން މަތީގައި ބަޔާންކުރެވުނު ހަމަތަކުން ބަލާއިރު، ކުރެވޭނޭ ކަމެއް ނޫނެވެ. މައިގަނޑު 

އަހަރަށް ހެދުމުގައި މަޤްބޫލު ސަބަބުތަކެއް މަޤުޞަދެއް އޮތްކަމަކަށް  56ސަބަބަކީ، އުމުރު 
މަކީ، ރައީސްކަމަށް ކުރިމަތިލެވޭ މީހާގެ ޝަރުޠު ފަދަ ނުބެލެވުމެވެ. ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހޭ ކަ

މުހިންމު ކަމެއް ފަސޭހައިން ބަދަލުކުރެވޭނަމަ، ވަކިވަކި ފަރުދުންނަށް އަމާޒުކޮށް ނަހަމަ 
ގޮތުގައި އިޞްލާޙް ގެނައުމުގެ ބާރު ބޭނުންކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެތީ އެވެ. އޭގެ 

ނޑު ނުވަތަ ސިފަތައް މުގުރި، ދީމިޤްރާޠީ ސަބަބުން، ޤާނޫނު އަސާސީގެ އަސާސީ އޮނިގަ
ވެރިކަން ބީވެގެން ހިނގައިދާނެތީ އެވެ. އިޞްލާޙް ނުކުރެވޭ މާއްދާތަކެއްގެ ގޮތުގައި، އަސާސީ 

ތަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ މާއްދާތައް އިޞްލާޙްކުރުމަކީ، ޤާނޫނު ޤުތަކަށް އުނިކަން އަންނަފަދަގޮ ޙައް
ނޑާ ފުށުއަރާ ކަމެ  ކެވެ. އަސާސީގެ އަސާސީ އޮނިގަ

މި އުސޫލުތަކުން ބަލާއިރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމަށް ކުރިމަތިލާ މީހެއްގެ ދޮށީ އުމުރު 
ނޑައެޅުމާއި، ކުޑަހުވަދޫ ދާއި އްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރާގެ މެންބަރު ހުށައަޅާފައިވާ ރަކަ

ނޑާއި، ދައުލަތުގެ ދީނާ ގުޅޭމާއްދާއާ ގުޅޭގޮތުން ހުށައެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތަކަ  ކީ، އޮނިގަ
އެއްގޮތަކަށްވެސް ދުސްތޫރީ ހަމަތަކުން ބަލާއިރު، ހުށައެޅޭނޭ އަދި ޞައްޙަވާނޭ އިސްލާޙްތަކެއް 
ނޫންކަމަށް ބަހުސްކުރާނެ ޖާގައެބައޮތެވެ. އެހެނީ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ އަސާސީ ސިފަތަކާ 
ކުޅެވޭނަމަ، އެ އިޞްލާޙްތަކަކީ، އޭގެ ޒާތުގައި ޣައިރުދުސްތޫރީ އަދި ބާޠިލް އިޞްލާޙް 

ނޑުތަކުން ބަލާއިރު، އިސްތިއުފާ ދިން ފަރާތަކަށް ރައީސްކަމަކަށް ތަ ކެކެވެ. މި މިންގަ
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ކުރިމަތިނުލެވޭ ގޮތަށް ހުށައަޅާ އިޞްލާޙެއްގެވެސް ދުސްތޫރިއްޔަތުކަމެއް އޮންނާނެކަމަށް 
 ނުބެލެވެ އެވެ. 

ކަންކަމަށް  މިއީ، މިކަމާގުޅޭގޮތުން، ޤާނޫނީގޮތުން ހުރި ފާހަގަކުރެވޭ ބައެއް ނުކުތާތަކެވެ. މި
ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، އެންމެ ރާޖިހު ގޮތެއްކަމުގައި ބުރަވެވެނީ، ހުށައެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަކީ، 
މިނިވަން ދީމިޤްރާޠީ ހަމަތަކާއި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ހަމަތަކުން ބަލާއިރު، ޤާނޫނުއަސާސީގެ ރޫޙާ 

ކަންފަސޭހަ ލުޣަވީ ވަނަ މާއްދާގެ ރޫޙަށް ބަލާއިރު،  51ޚިލާފު އިޞްލާޙެއް ކަމަށެވެ. އެހެނީ، 
މާނައަކުން މާނަކުރުމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ރޫޙެއް ނޫނެވެ. އެހެން އެކަން ކޮށްގެންވެސް 
ނުވާނެއެވެ. އަދި ދުސްތޫރީ ޤާނޫނާއި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަމުގެ އުސޫލުތަކުން 

 ބަލާއިރު، ދުސްތޫރީގޮތުން ތަބްރީރުކުރެވޭނޭ ކަމެއްވެސް ނުމެނޫންމެ އެވެ. 

ހެންކަމުގައިވިޔަސް، ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ގެނެވޭ ކޮންމެ އިޞްލާޙެއްވެސް ވާންވާނީ، ތަހުޒީބީ އެ
ޙަޟާރަތަކަށް އެކަށީގެންވާ، ޤާނޫނު އަސާސީގެ ބަދަހިކަމާއި ދުސްތޫރީ ނިޒާމަށް 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ  1ގެއްލުންނުލިބޭ، ޚާއްޞަގޮތެއްގައި، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
ދީތައް )މިނިވަންކަން ލިބިގެންވާ، އިސްލާމީ އުޞޫލުތަކުގެ މައްޗަށް މަފްހޫމުތަކާއި މަބާ 

، ބިނާކުރެވިފައިވާ، އަމިއްލަ ވެރިކަންކުރާ، ދީމިޤްރާޠީ، ޖުމްހޫރީ އަދި ޔުނިޓަރީ( ނަފީނުވާ
ވަނަ މާއްދާއާއި، މަބްދައު  151ވަނަ މާއްދާއާއި،  1ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ސުޕްރިމެސީ އޮފް ދަ ކޮންސްޓިޓިއުޝަން( އާ  ސުމުއްވިއްދުސްތޫރިއްޔާ )ޕްރިންސިޕަލް އޮފް 
ޚިލާފުނުވާ އިޞްލާޙަކަށެވެ.
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 ކޯޓުގެ ހުރުމަތް ރައްކާތެރިކުރުން 
 

 ޙުސްނުއް ސުޢޫދު 

[2013] 3 MLR 66 

 

 
އާންމު ކުރައްވާފައިވާ ކޯޓުގެ  ދުވަހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން  1094ޖުލައި  14

ނޑިޔާރުގެއަށް ހުރުމަތް ރައްކާތެރިކުރުމާބެ ހޭ ގަވާއިދަކީ އަދުލު އިންސާފު ގާއިމުކުރުމުގައި  ފަ
ނޑިޔާރުގޭގެ އަމުރުތަކަށް ބޯލެންބުވުމަށާއި ، ލިބިގެންވާ ބާރަށް ގޮންޖެހުން ހުއްޓުވުމަށާއި ފަ

ނޑިޔާރުންނަށް ލިބެންޖެހޭ އިހްތިރާމާއި ގަދަރު ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި ހައްދަވާފައިވާ  ފަ
އެ ގަވާއިދުގައި ގިނަގުނަ ދުސްތޫރީ މައްސަލަތަކެއް  ،ނަމަވެސް ގަވާއިދެކެވެ. އެހެން

ގޮފީގެ ގެ ބާރުތަކުގެ   އެބަހުއްޓެވެ.  އެ ގަވާއިދުގައިވާ ކަންކަމަށް ބަލާއިރު، ދައުލަތުގެ ތިން 
ރައްޔިތުންނަށް ގާނޫނު އަސާސީއިން ދީފައިވާ ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ ، އިމާބެހޭގޮތުންނާއި

ގާނޫނު އަސާސީގައި ހިމެނޭ އަސާސީ ހައްގުތައް ، އާ ބެހޭ ގޮތުންނާއިމިނިވަން ކަމުގެ ދާއިރާ
ރައްޔިތުންގެ ވެރިކަމެއްގައި ފަނޑިޔާރުން ރައްޔިތުންނަށް ، ހަނިކުރެވޭނެ ގޮތާބެހޭ ގޮތުންނާއި

 ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ މިންވަރާމެދު ބަހުސްކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. 
 

ފައިވާ ކޯޓުގެ ހުރުމަތް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހައްދަވާ 
ހިމެނިފައިވަނީ އަދި އެމައްޗަށް އެ ގަވާއިދު ބިނާކުރެވިފައިވާ މަފްހޫމަކީ އިނގިރޭސި 

ގާނޫނުގައި ބޭނުންކުރާ މަފްހޫމެއް ކަމުގައިވާ "ކޮންޓެމްޕްޓް އޮފް ކޯޓް" މި މަފްހޫމެވެ.  
ދަވާފައިވާ ގަވާއިދުން އުފެދޭ ބަހުސްތަކާމެދު އެއްޗެއް އެހެންކަމުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހައް

                                                        
 ްރޒް( )އައި.އައި.ޔޫ.އެމް(، އެލް.އެލް.އެމް )ކްއީންސްލެންޑް(، ޤާނޫީނ ވަކީލް، ސުޢޫދު އެންްޑ އަންވަރު، ދިވެހިރާއްެޖ.އެލް.އެލ  .ބީ.)އޮނަ
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ނޑު ބަލާލާނީ އިނގިރޭސި ގާނޫނުގައި  ދެންނެވުމުގެ ކުރިން މި މަޒުމޫނުގައި އަޅުގަ

 "ކޮންޓެމްޕްޓް އޮފް ކޯޓް" މި މަފްހޫމު ބޭނުންކުރާ ގޮތުގެ މައްޗަށެވެ.
 

ނޑިޔާރު ވިލްމޮޓް  އިނގިރޭސި ގާނޫނުގައި "ކޮންޓެމްޕްޓް އޮފް ކޯޓް" ގެ މަފްހޫމަކީ   9956ފަ
ވަނަ އަހަރު ލިޔުއްވާފައިވާ ޙުކުމަކުން އުފެދިގެން އައި މުހިންމު މަފްހޫމެކެވެ. މި ޙުކުމުގައި 
ނޑިޔާރު ވިލްމޮޓް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ކޮންޓެމްޕްޓް އޮފް ކޯޓުގެ ބާރަކީ ފަނޑިޔާރުންގެ ގަދަރާއި  ފަ

ނޑިޔާރުންގެ ބާރު ދެމެހެ، އިހްތިރާމް ދަމަހައްޓައި ހެން ބޭނުންވާ ބާރެއް އްޓުމަށްޓަކައި ކޮންމެފަ
ނޑިޔާރުންގެ ގަދަރާއި އިހްތިރާމެއް ނެތްނަމަ ،ސަބަބަކީ ކަމަށެވެ. ފަނޑިޔާރުންގެ އަމުރަށް ، ފަ

 ބޯލަނބާނެ ބަޔަކު ނުވާނެތީއެވެ.
 

ފަނޑިޔާރުންގެ ގަދަރާއި ، އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ފިއުޑަލިޒަމް ނިޒާމު ހިނގަމުންދިޔަ ޒަމާނުގައި
ތިރާމް ދެމެހެއްޓުމުގެ ބާރު ލިބެނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރަސްގެފާނުގެ ކިބައިންނެވެ. އަދުލު އިހް

، އަދި ގިނަ ފަހަރު، އިންސާފު ގާއިމުކުރުމުގެ އެންމެ އިސް ފަރާތަކީ ރަސްގެފާނު ކަމަށްވެފައި
ރަސްގެފާނުގެ  ،މައްސަލަ ނިންމާ ފަރާތަކި ސީދާ ރަސްގެފާނު ކަމަށް ވާތީއެވެ. ފަހުން

ސައްކަތް ބުރަވެ ރަސްގެފާނުގެ ބައެއް މަސައްކަތްތައް އެކިއެކި ފަރާތްތަކާ ހަވާލުކުރިއެވެ. މަ
 ރަސްގެފާނު ކުރަމުން ގެންދިޔަ އަދުލު އިންސާފު ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަން 

ނޑިޔާރުންނެވެ. އެހެންކަމުން ހަވާލުކުރެވުނު މީސްމީހުންނަށް  ރަސްކަމުގެ  ،ކިޔަނީ ފަ
ރަސްގެފާނު އެމީހުންނާ ހަވާލުކޮށްގެން  ،ނޑިޔާރުން އަދާކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތަކީނިޒާމުގައި ފަ

ނޑިޔާރުން ކުރަނީ ރަސްގެފާނުގެ މަސައްކަތް  ކުރުވާ ރަސްގެފާނުގެ މަސައްކަތެވެ.  ފަ
ރަސްގެފާނަށް މީސްތަކުން ބޯލެންބުވުމަށްޓަކައި ރަސްގެފާނަށް ލިބިގެންވާ  ،ކަމަށްވާތީވެ

ނޑިޔާރުންނަށް އޮތުން ކޮންމެހެން ބޭނުންވިއެވެ. ރަސްކަމުގެ  ގަދަރާއި އިހްތިރާމް  ފަ
 ،ވުމާއެކު އަދި އެންމެ ބާރުގަދަ ފަރާތެވެ.ސްގެފާނަކީ އެންމެ މަތިވެރި ރަނިޒާމުގައި 

 ރަސްގެފާނަށް ފާޑު ކިޔުމަކީ ކުށެކެވެ.  އެކުށްކުރި މީހަކަށް އަދަބު ލިބޭނެއެވެ.
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ނޑިޔާރުންނާއި ރަސްގެފާނާ ދެމެދު އޮތް ގުޅުން ރަސްކަން ޑިމޮކްރަސީ އަކަށް ބަދަލުވެ ފަ
ނޑިޔާރުންގެ ހައިސިއްޔަތު ވަނީ ބަދަލު ވެފައެވެ. ޑިމޮކްރަސީއެއްގައި އެންމެ ، ވަކިވުމުން ފަ

މަތިވެރި އަދި އެންމެ ބާރުގަދަ ފަރާތަކީ ރައްޔިތުންނެވެ. ދައުލަތުގެ އެންމެހާ 
ނޑިޔާރުންނަކީ ރައްޔިތުންގެ ޚާދި މުންނެވެ. މިރައުޔަކީ އިނގިރޭސި މުއައްސަސާތަކާއި ފަ

 ގާނޫނުގައިވެސް މިހާރު ގަބޫލުކުރެވިފައިވާ ގޮތެވެ. 
 

 Attorney General v British (Lord Salmon)ލޯޑް ސެލްމަން 
Broadcasting Corporation [1981] AC 303  ީގައި ވިދާޅުވެފައިވަނ
އިބާރާތް މި  ، ތްނަމަވެސްކޮންޓެމްޕްޓް އޮފް ކޯޓް މި އިބާރާތުގައި ތާރީޚީ އަސާސެއް އޮ

އޮންނަ ގޮތުން އޮޅުންތަކެއް  އަރާކަމަށެވެ. މި އިބާރާތުގެ ހަގީގީ މަގްސަދަކީ ކޮންމެހެން ކޯޓު 
ހިމާޔަތް ކުރުމެއް ނޫނެވެ. މީގެ މަގްސަދަކީ އަދުލު އިންސާފު ގާއިމުކުރުން ހިމާޔަތްކުރުމެވެ. 

ރުވާފައި އޮންނަ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. އަދުލު އިންސާފަކީ ވަށައިފާރު ރާނައި މުޅިދުނިޔެއަށް ފޮ
 އަދުލު އިންސާފާބެހޭގޮތުން އާންމު ރައްޔިތުންނަށް އަޑުގަދަކޮށް ފާޑު ކިޔެން ޖެހޭނެއެވެ.

 
R v Commissioner of Police [1968] 2 QB 150  ްިމ ޤަޟިއްޔާގައި ލޯޑ

 ؛ވިދާޅުވެފައިވަނީ (Lord Denning)ޑެނިންގ 
އަހަރެމެންގެ އަމިއްލަ ޤަދަރާއި އިޙްތިރާމް ، ސް ބުނާނީ"އަހަރެން އެންމެ ފުރަތަމައަށްވެ

ހިފެހެއްޓުމަށް އަހަރެމެން މިބާރުގެ ބޭނުމެއް ނުކުރާނަމެވެ. އަހަރެމެންނާ ދެކޮޅަށް ވާހަކަ 
ދައްކާ މީހުން ހަމަހިމޭން ކުރަންވެސް އަހަރެމެން މިބާރުގެ ބޭނުމެއް ނުކުރާނަމެވެ. 

ނެއެވެ. އަދި އަހަރެމެން އެކަމަށް ދެކޮޅެއްވެސް ފާޑުކިޔުމަކަށް އަހަރެމެން ބިރެއް ނުގަ
އެކަމާ ގުޅިގެން އަސަރުކުރާ އެއްޗަކީ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ  ،ނުހަދަމުއެވެ. ސަބަބަކީ

، މިނިވަންކަން ކަމަށްވާތީއެވެ. އަހަރެމެންނަށް ފާޑުކިޔާ މީހުންނަށް އަހަރެމެން ބުނަން އޮތީ
ހުން އެކިޔާ ފާޑުކިޔުންތަކަށް ރައްދުދިނުމަކީ އެމީ، އަހަރެމެން އަދާކުރާ ވަޒީފާގެ ބާވަތުން

އާންމުކޮށް  ،އަހަރެމެންނަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަން ހަނދާނުގައި ބެހެއްޓުމަށެވެ. ފަހެ
ހިނގާ ޚިޔާލުތަފާތުވުމެއްގެ ތެރެއަށް ވަނުމަކީ އަހަރެމެންގެ މައްޗަށް ހެޔޮވެގެންވާ ގޮތެއް 

ކީ އަހަރެމެންގެ ޢަމަލުތައް ސީދާކޮށް ނޫނެވެ. އަހަރެމެންގެ ހަމައެކަނި ޙިމާޔަތަ
 ބެހެއްޓުމެވެ."
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ނޑިޔާރަކަށްވެސް އެއްވެސް އަސާސެއްނެތި ފާޑުކިޔެއެވެ.  ބައެއް ފަހަރު ސީދާތެދައް ހުންނަ ފަ

ނޑިޔާރު އެކަމާ އަޅާނުލުމެވެ. އަދި އެފާޑުކިޔުމަކީ ، އެޙާލަތުގައި އެންމެ ބުއްދިވެރި ގޮތަކީ ފަ
އެފާޑުކިޔުމެއް ބަލައިގަތުމެވެ. އަސާސެއްނެތް ، މެއްނަމައިޚްލާސްތެރި ރަނގަޅު ފާޑުކިޔު

ނޑެއް  ފާޑުކިޔުމެއް އެއްވެސް އުނދަގުލެއް ނުވަތަ ތުރާލެއްނެތި ފޮޅާލެވޭ ވަރުގެ ފުޅާ ކޮ
ނޑިޔާރެއްގެ ކިބައިގައި ހުންނަން ޖެހެއެވެ.    ކޮންމެ ފަ

 
ތުގެ ހައުސް އޮފް ވިލާއެއްފަހަރަކު އިނގިރޭސި ނޫހެއްގެ ސުރުޚީގައި ލިޔެފައިވަނީ އިނގިރޭސި 

އިން ނިންމި ގަޒިއްޔާއެއް ކަމުގައިވާ "ސްޕައިކެޗަރ"  (House of Lords)ލޯޑްސް 
 Attorney General v Guardian Newspapers Ltd. [1987] 3ގަޒިއްޔާ 

ALL ER 316 .ެނޑިޔާރުންނަކީ "މޮޔައިން" ކަމަށެވ  ނިންމި ފަ
  

ނޑިޔާރުންގެ ތެރޭގައި ހި ، މެނިވަޑައިގެންނެވި ލޯޑް ޓެމްޕްލްޓަން ކުރެންއެގަޒިއްޔާ ނިންމި ފަ
އެ ސުރުޚީއާގުޅިގެން ކޮންޓެމްޕްޓް އޮފް ކޯޓުގެ ފިޔަވަޅު ނޭޅުއްވީ ކީއްވެގެންތޯ 

"އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ، އެފަނޑިޔާރު  ހިނިވަރުނަކުރައްވާފައި ވިދާޅުވީ، ސުވާލުކުރެވުނުހިނދު
ނޑިޔާރުން އެބާވަތުގެ ޒާތީ ފުރައްސާރަކުރުން ތަކަ ށް ސަމާލުކަން ނުދޭނެކަމަށެވެ. ފަ

ނޑިޔާރަކީ މޮޔައެއްކަމަށް އެފަނޑިޔާރަށް ޤަބޫލުނުކުރެވުނު ނަމަވެސް އެހެންމީހުންނަށް ، އެފަ
 ފެންނަގޮތް  ހާމަކުރުމުގެ ޙައްޤު އެފަރާތްތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ." 

 
 Balogh v Crown Court at Albonއިނގިރޭސިވިލާތުގެ އެހެން ގަޒިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ 

[1975] AC 373    ިގައ 
ނޑިޔާރާ  މުޚާތަބުކޮށް ބުނީ   ؛ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ފަ

"ތިޔައީ ހިނިުތންުވމެްއނެތް ެމޝިެނއް ކަހަލަ ެއއްޗެެކވެ. ކަލޭ 
 "؟އަިމއްލައަށް ހަލާުކވެގަުތން ކިހިނެްއވާެނހެއްޔެވެ 

 
 ވަޅެއް ނާޅައެވެ.އެހެން ބުނުމުން ފަނޑިޔާރު ހިނިތުންވެލިއެވެ. ނަމަވެސް އެއްވެސް ފިޔަ
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ދެން، މި މަޒުމޫނުގައި މި ބަލާލަނީ މި ގަވާއިދުގައިވާ ކަންކަމާގުޅޭގޮތުން އުފެދޭ ބައެއް 
 ދުސްތޫރީ ބަހުސްތަކުގެ މައްޗަށެވެ.

 
 ކުށް ކަނޑައެޅުން 

ގާނޫނު އަސާސީ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހަމަތަކަށް ބަލާއިރު، ވަކި އަމަލަކީ "ކުށެއް" ކަމަށް 
ނޑައަޅަންވާނީ  ނޑައަޅާ  ކަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހަދާ ގާނޫނަކުންނެވެ. އަދި "ކުށް" ކަ

ގާނޫނުގައި އެކުށަށް ދެވޭނެ އަދަބުވެސް ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނޭ ކަމަށް ގާނޫނު 
ކޯޓުގެ ދައުރަކީ އެ ކުށް  ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހަކު  1އަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ބިތުވޭތޯ ބެލުމަށްފަހު، އެ މީހާ ކުށް ކުރިކަމަށް ސާބިތުވާ ނަމަ ގާނޫނުގައި އެކުށްކުރިކަން ސާ
ނޑައެޅުމެވެ. ބާރުތައް ވަކިކުރެވިފައިވާ ސިޔާސީ ނިޒާމެއްގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުގޫބާތު ކަ
މައްޗަށް ފަރުމާކުރެވިފައިވާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނު އަސާސީގެ ހަމަތަކަށް ބަލާއިރު ގާނޫނު 

އްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވަޒީފާއެކެވެ. ކޯޓުތަކުގެ މަނަހުގެ ތެރޭގައި ގާނޫނު ހެދުން ހެދުމަކީ ރަ
ހިމެނިފައެއް ނުވެއެވެ. ގާނޫނު ހެދުމުގެ ވަޒީފާ ކޯޓުތަކުން އަދާކުރާނަމަ، އެކަން ވެގެންދާނީ 

 ދައުލަތުގެ ބާރުތައް ވަކިކުރުމުގެ  މަފްހޫމާ ފުށުއަރާ ކަމަކަށެވެ. 
 

ދުވަހު އާންމު ކުރައްވާފައިވާ ކޯޓުގެ ހުރުމަތް  1094ލައި ޖު 14ސުޕްރީމް ކޯޓުން، 
ވަނަ މާއްދާގައި  4ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން އެ ގަވާއިދުގެ 

ނޑިޔާރަކަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމާބެހޭ ގޮތުން ކޯޓު ތެރޭގައި ނުވަތަ ކޯޓުން ބޭރުގައި ފަ
އެއްޗެއް ބުނެފިނަމަ ނުވަތަ އެއްޗެއް ލިޔެފިނަމަ ނުވަތަ ނުވަތަ ކޯޓަށް ރައްދުވާގޮތަށް 

ނޑުމުގެ  އިޝާރާތެއް ކޮށްފިނަމަ ނުވަތަ ހަރަކާތެއް ކޮށްފިނަމަ އެއީ ކޯޓުގެ ހުރުމަތް ކެ
ނޑުމުގެ  ނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުން ކޯޓުގެ ހުރުމަތް ކެ އަމަލަކަށްވާނެއެވެ. އަދި އެ ގަވާއިދުގައި ކަ

 ކޮންމެ އަމަލަކީ ކުށެކެވެ. 
 
 

                                                        
 ގާޫނނު އަާސީސގެ 61 ވަނަ މާްއދާާއިއ 59 )ށ( 1
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 ސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ހައްގު އި 

ދުވަހު އާންމު ކުރައްވާފައިވާ ކޯޓުގެ ހުރުމަތް  1094ޖުލައި  14ސުޕްރީމް ކޯޓުން، 
ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު ބުނާ ގޮތުން ކޯޓުގެ ހުރުމަތް ކެނޑުމުގެ ކުށަކުން މީހަކު 

ން ވަރަށް ނާދިރު ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތު 10ކުށްވެރިވެއްޖެ ނަމަ އެ ހުކުމަކީ  ގަވާއިދުގެ 
 ހާލަތެއްގައި މެނުވީ އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ.  

 
 މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން 
ދުވަހު އާންމު ކުރައްވާފައިވާ ކޯޓުގެ ހުރުމަތް  1094ޖުލައި  14ސުޕްރީމް ކޯޓުން، 

 ވަނަ މާއްދާގައި، ހިނގަމުންދާ ޝަރީޢަތްތަކާބެހޭ  1ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު ގެ 
މައުލޫމާތު ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި ހާމަކުރުމަކީ މަނާކަމެއް ކަމަށް ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ. 

ވަނަ  1ހިނގަމުންދާ ޝަރީޢަތްތަކާބެހޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގައި މި ގަވާއިދުގެ 
ނޑައަޅުއްވާފައިވާ މިންތަކަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ގާނޫނެއް ފާސްކޮ ށްގެން މާއްދާގައި ކަ

ނޫސްވެރިކަމުގެ  ،މެނުވީ ހަނިކުރެވިދާނެ މިނިވަންކަމެއްތޯ ސުވާލުއުފެދެއެވެ. ސަބަބަކީ
މިނިވަންކަމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަން ކަމަކީ ގާނޫނު އަސާސީގައި ވަރަށް ޚާއްސަ 

 އިސްކަމެއް ދީފައިވާ ހައްގުތަކަކަށްވާކަމެވެ. 
 

ކަމަކީ ގާނޫނު އަސާސީގައިވާ ރައްޔިތުންގެ އަސާސީ މި ގަވާއިދުގައި ހިމެނޭ ވަރަށް ގިނަ ކަން 
މި ގަވާއިދުގައިވާ ކަންކަމަކީ  ،ހައްގުތަކާއި މިނިވަންކަމާ ގުޅުން ހުރި ކަންކަމަށްވާއިރު

ކޯޓަކުން ހެދިދާނެ ގަވައިދުތަކެއްތޯ ނުވަތަ އެކަންކަމަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހަދާ 
ބަހުސްކުރެވިދާނެއެވެ. ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މި  ޤާނޫނަކުން އަގުމަގު ކުރަންޖެހޭ ކަންކަންތޯ

ގަވާއިދަށް ބަލާއިރު  މި ގަވާއިދުގައިވާ ގިނަ ކަންކަމަކީ ސާފު ނޫން އަދި ތަފާތު ގިނަ 
ގޮތްގޮތަށް މާނަކުރެވިދާނެ ކަނަކަން ކަމުގައިވާތީވެ، މި ގަވާއިދަކީ ޒާތީ ހަސަދަ ފިލުވާލުމަށް 

 ބޭނުންކުރެވިދާނެ  އެއްޗެކެވެ.  
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ޕްޓް އޮފް ކޯޓުގެ ބާރަކީ ވަރަށް ފަރުވާތެރިކަމާއި ހިކުމަތްތެރިކަމާއެކު ކޮންޓެމް
ނޑިޔާރަކަށް އަމާޒުކޮށް ކިޔާ ކޮންމެ ފާޑުކިއުމަކީ ކޮންޓެމްޕްޓް  ބޭނުންކުރަންޖެހޭނެ ބާރެކެވެ. ފަ
އޮފް ކޯޓުގެ އަމަލަކަށް ނުވާނެއެވެ. ކޮންޓެމްޕްޓް އޮފް ކޯޓުގެ ބާރު ބޭނުންކުރަންވާނީ މީހަކު 

ސައްކަތް ހުއްޓުމަކަށް އަންނަނަމައެވެ. މީހެއްގެ އަމަލަކުން ކޯޓުގެ މަ އްޗަކުން ނުވަތަކިޔާއެ
، ކަށް ކޯޓަށް ހާޒިރުވެހުރި މީހަކު ފަނޑިޔާރުގެ ފައިލު ހިފައިގެން ދުއްވައިގެންފިނަމަމިސާލަ

އި އެބާރުގެ ބޭނުންކުރަންވާނެއެވެ. މީހަކު ކޯޓުގެ ތެރޭގަ، ނުވަތަ ހެއްކަކަށް ހަމަލަދީފިނަމަ
ތިޔައީ މޮޔައެކޭ ކިޔާފައި ދިޔަނަމަވެސް ކޯޓުގެ މަސައްކަތެއް ނުހުއްޓޭނެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް 
ކޯޓުގައި މީހަކު ހަތަރުދަމު ހުރެގެން ހަޅޭއްލަވައި އަޑުގަދަކޮށް ކޯޓުގެ މަސައްކަތް 

 ހުއްޓަވައިފިނަމަ އެއީ ކޮންޓެމްޕްޓް އޮފް ކޯޓުގެ އަމަލެކެވެ.
 

ނޑުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެކުލަވާލައި އާންމު ކުރެއްވި  ،ޚިޔާލަކީ އެހެންކަމުން އަޅުގަ
 ގަވާއިދާމެދު މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މޭރުމުން އަލުން ވިސްނެވުމެވެ. 

 


