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ނަންބަރު  2021/HC-A/366ޤަޟިއްޔާ

 20ރަބީޢުލްއާޚިރް 1443

ހައިކޯޓުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ތާރީޚް:

 25ނޮވެންބަރު 2021

ނަންބަރު  2022/HC-A/48ޤަޟިއްޔާ

 29ޖުމާދަލްއާޚިރް 1443

ހައިކޯޓުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ތާރީޚް:

 01ފެބްރުއަރީ 2022

---------------------------------------------------------------------------------------------------އިސްތިއުނާފުކުރެވުނު މައްސަލަ:
 ނަންބަރުTAT-CA-G/2019/024,025 :
 ނިންމި ތަން :ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް
 ބާވަތް :ޓެކްސްއާބެހޭ
 ހުށަހެޅުނު ތާރީޚް 24 :ޑިސެންބަރު 2019

 ނިމުނު ތާރީޚް 01 :ސެޕްޓެންބަރު 2021

މަދަނީ-ޓެކްސްއާބެހޭ -ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2010ޓެކްސް
ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު) ގެ  44ވަނަ މާއްދާއިން ލިބިދޭ ( 30ތިރީސް) ދުވަސް ގުނާނީ ބަންދުދުވަސްތައް
ހިމަނައިގެންތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ބެލުން -ގަވާއިދު ނަންބަރު ( 2013/R-45ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދު)
ގެ  77ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) -މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  35ވަނަ މާއްދާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒުހިނގުން ،މާލެ /ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،3325029 :ފެކްސް3316471 :
އީމެއިލް info@highcourt.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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ފަނޑިޔާރު ޙަސަން ޝަފީޢުގެ ރައުޔު( :މި ރައުޔަށް ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު ތާއީދުކުރެއެވެ).
ތަޢާރުފު
.1

މިއީ ،ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނަންބަރު  TAT-CA-G/2019/024, 025ނިންމުން
އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) ގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން އެކުއެކީގައި ބަލާފައިވާ ދެ ޤަޟިއްޔާއެވެ .މި ދެ ޤަޟިއްޔާގައި އިސްތިއުނާފުރައްދުވާ
ޑ( 1އޭޑީކޭ) އެވެ.
ފަރާތަކީ ،އޭޑީކޭ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެ ް

ކަން ހިނގާފައިވާގޮތް
 .2މީރާއިން އޭޑީކޭ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  01ނޮވެންބަރު  2014އިން  31އޮކްޓޫބަރު
 2017ގެ ނިޔަލަށް ކުރި އޮޑިޓާއި ގުޅިގެން  13ފެބުރުވަރީ  2018ގައި މީރާގެ ނަންބަރު
" 1000776/NOTA-GGST/MDC/2018/01ނޯޓިސް އޮފް ޓެކްސް އެސެސްމަންޓް" އަދި ނަންބަރު
" CBD-CN/GST/2017/272ގުޑްސް އެންޑް ސަރވިސަސް ޓެކްސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް" އޭޑީކޭއަށް
ފޮނުވާފައިވެއެވެ.
 .3އަދި މީރާއިން އޭޑީކޭ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  01ނޮވެންބަރު  2017އިން  30އޭޕްރީލް
 2018ގެ ނިޔަލަށް ކުރި އޮޑިޓާއި ގުޅިގެން  30މެއި  2019ގައި މީރާގެ ނަންބަރު 1000776/NOTA-
GGST/LBD/2019/01
LBD/GST/2019/052

"ނޯޓިސް
"ގުޑްސް

އޮފް
އެންޑް

ޓެކްސް

އެސެސްމަންޓް"

ސަރވިސަސް

ޓެކްސް

އަދި
އޮޑިޓް

ނަންބަރު
ރިޕޯޓް"

ARއޭޑީކޭއަށް

ފޮނުވާފައިވެއެވެ.
 .4މީރާގެ އޮޑިޓްގައި އޭޑީކޭއިން މުދާ އިމްޕޯޓުކޮށް ،ޖީ.އެސް.ޓީ ހިސާބުކުރުމުގައި ގުޅުން ހުރި ފަރާތަކަށް
ފޯރުކޮށްދީފައިވާ މުދަލުން ޖީ.އެސް.ޓީ ހިސާބުކޮށްފައިނުވާކަމަށް މީރާއިން ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

1

ބރު C-52/91
ނން ަ
ރަޖިސްޓްރީ ަ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒުހިނގުން ،މާލެ /ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،3325029 :ފެކްސް3316471 :
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 .5މީރާގެ އިޝާރާތްކުރެވުނު އޮޑިޓްގެ ދެ ނިންމުމަށް އޭޑީކޭއިން އިއުތިރާޒުކުރުމުން ނަންބަރު 220-
 AO/2018/45އިއުތިރާޒުކުރި މައްސަލައާމެދު ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް  10ނޮވެންބަރު  2019ގައި އަދި
ނަންބަރު  220-AO/2019/37އިއުތިރާޒުކުރި މައްސަލައާމެދު ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު  09ނޮވެންބަރު
 2019ގައި އޭޑީކޭއަށް ފޮނުވާފައިވެއެވެ.
 .6މީރާގެ ނަންބަރު  220-AO/2018/45ނިންމުން އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި އޭޑީކޭ އެންޓަރޕްރައިސަސް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިން  24ޑިސެންބަރު  2019ގައި މީރާއަށް ރައްދުވާ ގޮތަށް ޓެކްސް އެޕީލް
ޓްރައިބިއުނަލްއަށް

މައްސަލަ

ހުށަހަޅައި

މީރާގެ

ނަންބަރު

220-AO/2018/45

ނިންމުމުގައި

ކަނޑައަޅާފައިވާ 326,357ރ( .ތިންލައްކަ ސައްބީސްހާސް ތިންސަތޭކަ ފަންސާސް ހަތްރުފިޔާ) އަކީ
ދައްކަންޖެހޭ އަދަދެއް ނޫންކަމަށް އޭޑީކޭއިން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.
 .7އަދި

މީރާގެ

ނަންބަރު

220-AO/2019/37

ނިންމުން

އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް

އެދި

އޭޑީކޭ

އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިން  24ޑިސެންބަރު  2019ގައި މީރާއަށް ރައްދުވާ ގޮތަށް ޓެކްސް
އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްއަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައި މީރާގެ ނަންބަރު  220-AO/2019/37ނިންމުމުގައި
ކަނޑައަޅާފައިވާ ( 10,431ދިހަހާސް ހަތަރުސަތޭކަ އެއްތިރީސް ރުފިޔާ) އަކީ ދައްކަންޖެހޭ އަދަދެއް
ނޫންކަމަށް އޭޑީކޭއިން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.
 .8އިސްތިއުނާފު ކުރެވިފައި މިވަނީ އެގޮތުން ހުށަހެޅުނު ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު TAT-CA-
 G/2019/024މައްސަލާގައި ނިންމާފައިވާ އިޖުރާއީ ނިންމުމާއި ،ނަންބަރު TAT-CA-G/2019/025
މައްސަލާގައި ނިންމާފައިވާ އިޖުރާއީ ނިންމުމާއި ،މައުޟޫޢީ ނިންމުމެވެ.

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު  TAT-CA-G/2019/024މައްސަލައިގެ އިޖުރާއީ ނިންމުން
 .9ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު  TAT-CA-G/2019/024މައްސަލައިގެ އިޖުރާއީ ނިންމުމުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ:

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒުހިނގުން ،މާލެ /ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،3325029 :ފެކްސް3316471 :
އީމެއިލް info@highcourt.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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އކު ،އޭޑީކޭ އެންޓަރޕްރައިސަސް
ތން ހުރުމާ ެ
ހ ،އިސްވެބަޔާންވެދިޔަ ކަންކަން އެގޮތުގެމަ ި
[ދެންފަ ެ
ނބަރު TAT-CA-
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ ނަ ް
 G/2019/024މައްސަލައިގައި މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއިން  15ޖުލައި  2021ގައި
ނަގާފައިވާ އިޖުރާއީ ނުކުތާ މި ހިނދުގައި ބަލައިނުގަނެ ،މައްސަލަ މައުޟޫޢީގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މި
ނމައިފީމެވެ].
މައްސަލަ ބަލަމުންދާ ( 3ތިނެއް) މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނި ް

2

މިފަދައިންނެވެ.
އބިއުނަލްގެ ނަންބަރު TAT-CA-G/2019/025
.10އަދި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރަ ި

މައްސަލައިގެ އިޖުރާއީ

ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ:
އކު ،އޭޑީކޭ އެންޓަރޕްރައިސަސް
ތން ހުރުމާ ެ
[ދެންފަހެ ،އިސްވެބަޔާންވެދިޔަ ކަންކަން އެގޮތުގެމަ ި
ނބަރު TAT-CA-
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ ނަ ް
 G/2019/025މައްސަލައިގައި މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއިން  15ޖުލައި  2021ގައި
ދއުމަށް މި
ލ މަޢުޟޫޢީގޮތުން ކުރިއަށް ގެން ި
ނަގާފައިވާ އިޖުރާއީ ނުކުތާ މި ހިނދުގައި ބަލައިނުގަނެ ،މައްސަ ަ
ނމައިފީމެވެ].
މައްސަލަ ބަލަމުންދާ ( 3ތިނެއް) މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނި ް

މިފަދައިންނެވެ.
.11އަދި އެ މައްސަލައިގެ މައުޟޫޢީ ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ:
[ދެންފަހެ ،އިސްވެބަޔާންވެދިޔަ ކަންކަން އެގޮތުގެމަތިން ހުރުމާއެކު ،ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި
ނންބަރު  TAT-CA-G/2019/025މައްސަލައިގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ
އިސްތިއުނާފުކުރެވިފައި މިވާ ަ
މީރާގެ ނަންބަރު 220-AO/2018/45

ނވާ ޤާނޫނީ
އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓްގައި މީރާގެ ނިންމުން ބި ާ

ގން  8އޮގަސްޓު  2016ގެ ނިޔަލަށް
ސންބަރު  2014އިން ފެށި ެ
ހުއްޖަތް ބަދަލުކޮށް  1ޑި ެ
ނހިންގުމުގެ]
ނ ު
އއީ [މާޒީގެ މައްޗަށް ޤާނޫ ު
ކން އެނގޭތީ ެ
ތތުބީޤްކޮށްފައިވާ ަ
 TR-2016/G36ރޫލިންގ ަ
މަބްދައުއާއި ޚިލާފަށް މީރާއިން ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި؛
މރާގެ ނަންބަރު " 1000776/NOTA-GGST/MDC/2018/01ނޯޓިސް
އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއުރިޕޯޓުގައ ީ
އ ޓެކުހުގެ
ރޖާޢާކޮށް ] [Annexure2: Resolution of Objectionގަ ި
އޮފް ޓެކްސް އެސެސްމަންޓް'' މު ާ

2

ނ
ލގެ ނިންމު ް
ބއުނަ ު
ރއި ި
މދު ޓް ަ
ނބަރު  TAT-CA-G/2019/024މައްސަލައާ ެ
ނ ް
ބއުނަލުގެ ަ
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައި ި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒުހިނގުން ،މާލެ /ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،3325029 :ފެކްސް3316471 :
އީމެއިލް info@highcourt.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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ގޮތުގައި އިތުރަށް ދައްކަންޖެހޭކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ 326,357.00ރ( .ތިންލައްކަ ސައްބީސްހާސް ތިންސަތޭކަ
ފަންސާސް ހަތްރުފިޔާ) ގެ ތެރެއިން 224,532.00ރ( .ދެލައްކަ ސައުވީސްހާސް ފަސްސަތޭކަ ތިރީސްދެރުފިޔާ)
އަކީ އަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއް ނޫންކަމަށް މި މައްސަލަ ބަލަމުންދާ ( 3ތިނެއް)
މއިފީމެވެ].
ޤން ނިން ަ
މެންބަރުންގެ އިއްތިފާ ު

މިފަދައިންނެވެ.
އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅުނު ނުކުތާތައް
 .12ޓެކްސް

އެޕީލް

ޓްރައިބިއުނަލްގެ

ނަންބަރު

TAT-CA-G/2019/024,025

ނިންމުން

އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން އަންނަނިވި ނުކުތާތައް
ހުށަހަޅާ އެ ނުކުތާތަކާ ބެހޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވަކާލާތުކޮށްފައިވެއެވެ.
އެގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާތަކަކީ:
12.1ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު  TAT-CA-G/2019/024, 025މައްސަލާގައި އިޖުރާއީ
ނިންމުމުގައި ގަވާއިދު ނަންބަރު ( 2013/R-45ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދު) ގެ  77ވަނަ
މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތު ގުނުމުގެ އުޞޫލާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ކުރުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ޓެކްސް ނިޒާމުގައި އާދަކާދައިގެ ތެރޭގައި ބަލައިގަނެ ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުޞޫލެއްކަމަށް ނިންމާފައިވަނީ
ގަވާއިދު ނަންބަރު ( 2013/R-45ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދު) ގެ  77ވަނަ މާއްދާ އަދި
ކަސްޓަމަރީ ލޯ ނުވަތަ "އުރްފް" ކަނޑައެޅުމުގައި ގެންގުޅޭ ޝަރުޢީ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަކަމަށް ބުނެ
ހުށަހެޅި ނުކުތާ؛ އާއި
12.2މައްސަލާގައި ޓްރައިބިއުނަލްގެ އިޖުރާއީ ނިންމުމުގައި ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު ( 2021/HC-A/29މީރާ
ވ .މޫސާ ނަސީމް) ޤަޟިއްޔާ ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މައްސަލައަށް ތަޠުބީޤުކުރުން ވެގެންދާނީ ޤާނޫނު
ރަޖުޢީކޮށް ތަޠުބީޤުކުރުންކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓު ނަންބަރު 2020/SC-A/97
(މުޙައްމަދު ޞަބާޙް ވ .ޢާއިޝަތު ނަފީސާ) ޤަޟިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޞޫލު އަދި ޤަޟާއީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒުހިނގުން ،މާލެ /ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،3325029 :ފެކްސް3316471 :
އީމެއިލް info@highcourt.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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ނިޒާމުތަކުގައި ގެންގުޅޭ އުޞޫލެއްކަމަށްވާ " "lex prospicit non respicitއާ ޚިލާފަށްކަމަށްބުނެ
ހުށަހެޅި ނުކުތާ؛ އާއި
12.3މައްސަލާގައި ޓްރައިބިއުނަލްގެ އިޖުރާއީ ނިންމުމުގައި ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު ( 2021/HC-A/29މީރާ
ވ .މޫސާ ނަސީމް) ޤަޟިއްޔާ ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މައްސަލައަށް ރަޖުޢީކޮށް ތަޠުބީޤުކުރުމުން
ޤާނޫނުއަސާސީގެ  42ވަނަ މާއްދާ އަދި ޤާނޫނުއަސާސީގެ  43ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން
ޢަދުލުވެރިކަމާއެކު ޝަރީޢަތް ކުރުމުގެ ޙައްޤު ގެއްލޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 143
ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު) ގެ  44ވަނަ
މާއްދާ އަދި ގަވާއިދު ނަންބަރު ( 2013/R-45ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދު) ގެ  77ވަނަ
މާއްދާއާ ޚިލާފަށްކަމަށްބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.
 12.4އަދި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު TAT-CA-G/2019/025

މައްސަލައިގެ

މައުޟޫޢީ ނިންމުމާ ގުޅިގެން ،އެ ނިންމުމުގައި ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މައްސަލައިގައި މީރާގެ ޤާނޫނީ
އަސާސް ޓެކްސް ރޫލިންގ ނަންބަރު  TR-2016/G36އަށް އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓުގައި
ބަދަލުކޮށްފައިވާކަމާއި ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ އޮޑިޓް މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޓެކްސް ރޫލިންގ ނަންބަރު
 TR-2016/G36އަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރީގެ މުއްދަތެއް ހިމެނޭތީ އެ މުއްދަތުތަކަށް ޓެކްސް
ރޫލިންގ ނަންބަރު  TR-2016/G36ރަޖުޢީކޮށް )] )]Retrospectiveތަތުބީޤުކުރިކުރުމަކީ ޤާނޫނީ
ތަރަހައިގެ ބޭރުން މީރާއިން ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށް ޓްރައިބިއުނަލުން މައްސަލަ ނިންމުން
ތަރުތީބުވެގެން އައިސްފައިވަނީ ރަނގަޅުނޫން ވާޤިއާތްތަކެއްގެ މައްޗަށް ބުރަވެ ހުރެކަމުގައިވާތީ ،އެ
ވާޤިޢާތަކަށް

ޙަވާލާދީ

ޓްރައިބިއުނަލުގެ

މެންބަރުން

މައްސަލަ

ނިންމާފައިވަނީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  42ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ޢަދުލުވެރިކަމާއެކު
ޝަރީޢަތްކުރުމަށް އޮންނަ އުޞޫލާ ޚިލާފަށް ކަމަށާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު ނަންބަރު
2020/SC-A/97

ޤަޟިއްޔާގައި

ކަނޑައެޅި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ގޮތާ

ޚިލާފަށް

މައްސަލައިގެ

ވަޤާއިޢުތަކަށް އެންމެ ފުރިހަމައަށް ރިޢާޔަތްކުރެއްވުމެއްނެތި ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒުހިނގުން ،މާލެ /ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،3325029 :ފެކްސް3316471 :
އީމެއިލް info@highcourt.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފާހަގަކުރި ކަންކަން
އިސްތިއުނާފީ ފުރަތަމަ ނުކުތާއާ ގުޅޭ
 .13ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި މީރާއިން  15ޖުލައި 2021
ގައި ނެގި އިޖުރާއީ ނުކުތާގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ ،ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް
އިސްތިއުނާފުރައްދުވާ ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވަނީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ
މާއްދާގައި ބަޔާންވެގެންވާ އިސްތިއުނާފީ މުއްދަތު ފަހަނައަޅާ ދިޔުމަށްފަހުގައިކަމާއި ،ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ
ގަވާއިދުގެ  77ވަނަ މާއްދާގައި އެ ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު،
ޤާނޫނާއި މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ގުނާނީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރު ބަންދު
ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެންކަމަށް އޮންނައޮތުމާއި ،މި މޭރުމުން ހައިކޯޓުން ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2021/HC-
( A/29މީރާ ވ .މުސާ ނަސީމް) ޤަޟިއްޔާގައި އިސްތިޤްރާރުވެފައި އޮންނަކަމަށެވެ.
.14ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މައްސަލާގައި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުމުގައި މެންބަރުންގެ ރައުޔުގެ 4
ވަނަ ނުކުތާއިން  8ވަނަ ނުކުތާގެ ނިޔަލަށް ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާ އާއި
ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  55ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބުނެފައިވާ ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ
މުއްދަތު ގުނާނެ އުޞޫލެއް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާކަމާއި ،ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގައި
ބަޔާންކުރާ ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ މުއްދަތު ގުނަމުން އައިސްފައިވަނީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް
ނުހިމަނާކަމާއި ،މިއީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓެކްސް ނިޒާމުގެ އާދަކާދައިގެ ތެރޭގައި ބަލައިގަނެ ޢަމަލު ކުރަމުންދާ
އުޞޫލެއްކަން ވޭތުވެދިޔަ ގާތްގަނޑަކަށް ( 10ދިހައެއް) އަހަރު ޢަމަލު ކުރަމުން އައިސްފައިވާ ގޮތުން
އެނގޭކަން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
.15އެހެންނަމަވެސް ،ގަވާއިދު ނަންބަރު ( 2013/R-45ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދު) ގެ  77ވަނަ
މާއްދާގެ (ށ) ގައި ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ
ހިނދަކު ،ޤާނޫނާއި މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ގުނާނީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރު
ބަންދު ދުވަސްތައްވެސް ހިމަނައިގެންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2010ޓެކްސް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒުހިނގުން ،މާލެ /ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،3325029 :ފެކްސް3316471 :
އީމެއިލް info@highcourt.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު) ގެ  44ވަނަ މާއްދާގައި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާ އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ
އެންގުމަކާ ގުޅިގެން މީރާއިން ނިންމާ ނިންމުން ނިންމި ތާރީޚުން ފެށިގެން ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރަބިއުނަލްގައި އިސްތިއުނާފުކުރެވޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
.16އަދި ،ގަވާއިދު ނަންބަރު ( 2012/R-25ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދު) ގެ  49ވަނަ މާއްދާގައި
"ޓެކްސްއާ ބެހޭ ޤާނޫނެއްގައި ވަކި ކަމެއް ކުރުން ލާޒިމުކޮށްފައިވަނީ ވަކި ތާރީޚަކަށް ކަމަށްވެފައި ،އެ
ތާރީޚެއް ދިމާވަނީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހަކާ ކަމަށްވާނަމަ ،އެކަމެއް ކުރުމުގެ އެންމެފަހު ތާރީޚަކީ އެ ބަންދު
ދުވަހަކަށްފަހު އެންމެ އަވަހަށް އަންނަ ރަސްމީ މަސައްކަތުގެ ދުވަހެކެވެ" މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
 .17އެހެންނަމަވެސް ،ޓްރައިބިއުނަލުން ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މައްސަލައިގެ އިޖުރާއީ ނިންމުން ނިންމުމުގައި
ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާ އާއި ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  55ވަނަ
މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބުނެފައިވާ ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ މުއްދަތު ގުނާނެ އުޞޫލެއް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާކަމަށް
ބަޔާންކުރުމަށްފަހު ،ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ( 30ތިރީސް)
ދުވަހުގެ މުއްދަތު ގުނަމުން އައިސްފައިވަނީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނާކަމާއި ،މިއީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ޓެކްސް ނިޒާމުގެ އާދަކާދައިގެ ތެރޭގައި ބަލައިގަނެ ޢަމަލު ކުރަމުންދާ އުޞޫލެއްކަން ވޭތުވެދިޔަ ގާތްގަނޑަކަށް
( 10ދިހައެއް) އަހަރު ޢަމަލު ކުރަމުން އައިސްފައިވާ ގޮތުން އެނގޭކަން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
 .18މުޙައްމަދު

ހާޝިމް

ކަމާލީ

ލިޔެފައިވާ

"ޕްރިންސިޕަލްސް

އޮފް

އިސްލާމިކް

ޖުރިސްޕްރުޑެންސް"

(” )“Principles of Islamic Jurisprudenceގެ  14ވަނަ ބާބުގެ  283ވަނަ ސަފުހާ އިން 287
ވަނަ ސަފުހާގެ ނިޔަލަށް ނަޒަރުކުރާއިރު ،އުރްފް މާނަކޮށްފައިވަނީ ބުއްދި ސަލާމަތުންހުރި މީހުންނަށް
ގަބޫލުކުރެވޭ ގިނަގިނައިން ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުޞޫލު ނުވަތަ ޕްރެކްޓިސްގެ ގޮތުގައި ކަމާއި ،ސައްޙަ އުރްފެއް
ނުވަތަ ކަސްޓަމަރީ ޤާނޫނަކަށް ވުމަށްޓަކައި ބުއްދި ސަލާމަތުން ހުރި މީހުންނަށް ސަބަބުވެރި އަދި ގަބޫލުކުރެވޭ
ކަމަކަށް އެ އުޞޫލު ނުވަތަ އެ ޕްރެކްޓިސްވުމުގެ އިތުރުން ،ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުންސުރުތައްވެސް
ފުރިހަމަވާންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .އެއީ:

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒުހިނގުން ،މާލެ /ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،3325029 :ފެކްސް3316471 :
އީމެއިލް info@highcourt.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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 )1އެ އުރްފް ވާންޖެހޭނީ ޢާންމުވެފައިވާ އަދި ގިނައިން ޢަމަލުކުރަމުންދާ ކަމަކަށްކަން.
(”)“Urf must represent a common and recurrent phenomenon.
 )2އެ އުރްފްއަކީ އެ މުޢާމަލާތް ހިނގިއިރު އޮތް އުރްފެއްކަމަށްވުން.
)“Custom must also be in existence at the time a transaction is
(”concluded.
 )3އެ އުރްފް އެއްބަސްވުމެއްގެ ޞަރީޙަ ނައްޞުގައިވާ ކަމަކާ ޚިލާފުވެގެންނުވާނެކަން.
)“Custom must not contravene the clear stipulation of an
(”agreement.
 )4އެ އުރްފް ޤާނޫނުގެ ނައްޞާ ޚިލާފުވެގެންނުވާނެކަން.
)“…custom must not violate the nass, that is, the definitive principle
(”of the law.
.19އެގޮތުން ،ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް
އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުމާ ގުޅިގެން މީރާއިން ގޮތެއް ނިންމާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ( 30ތިރީސް) ދުވަސް
އެއީ ،ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  77ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ފަދައިން ރަސްމީ ބަންދު
ދުވަސްތަކާއި

ސަރުކާރު

ބަންދު

ދުވަސްތައް

ހިމަނައިގެން

ޓެކްސް

އެޕީލް

ޓްރައިބިއުނަލްގައި

އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންދާކަން އެނގޭކަމާއި ،ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  77ވަނަ
މާއްދާއަކީ އެ ގަވާއިދު ނެރުނު ތާރީޚުން ،އެހެނީ 30 ،މޭ  2013އިން ފެށިގެން ޢަމަލުކުރަމުން އަންނަ
މާއްދާއެއްކަން އެނގެންއޮންނަކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒުހިނގުން ،މާލެ /ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،3325029 :ފެކްސް3316471 :
އީމެއިލް info@highcourt.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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ދެވަނަ ނުކުތާއާ ގުޅޭ
.20ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުމުގައި މެންބަރުންގެ ރައުޔުގެ  10ވަނަ ނުކުތާގައި ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު
( 2021/HC-A/29މީރާ ވ .މޫސާ ނަސީމް) ޤަޟިއްޔާގެ ނިންމުން ނިންމި ތާރީޚު ،އެހެނީ 1 ،ޖުލައި
 2021ކުރިން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި އިސްތިއުނާފުކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކަށް
އެ ޤަޟިއްޔާގެ ނިންމުން ތަޠުބީޤުނުކުރެވޭނެކަމާއި ތަޠުބީޤުކުރުންވާނީ

retrospective application

 of lawއާ ޚިލާފުވުންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
 .21ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ( 2020/SC-A/97މުޙައްމަދު ޞަބާޙް ވ .ޢާއިޝަތު ނަފީސާ)
ޤަޟިއްޔާގައި މައްސަލަ ބެއްލެވި ފަނޑިޔާރުންނަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން އެ ޤަޟިއްޔާގެ
 17ވަނަ ފިޤްރާގައި "ޤާނޫނު ވުޖޫދުވުމުގެ ކުރިން ހިނގާފައިވާ ހާދިސާއެއްގެ މައްޗަށް ފަހުން ޢަމަލުކުރަން
ފެށޭ ޤާނޫނެއް ނުހިނގުމަކީ ) (retrospective application of lawޢާންމު އުޞޫލެވެ .އަދި މި
ސަބަބަށްޓަކައި ،ޤާނޫނަކުން ޞަރީޙަ ބަހުން އިސްތިސްނާކޮށްފައިވާ ޙާލަތެއްގައި މެނުވީ ،ފަހުން ވުޖޫދުވާ
ޤާނޫނެއްގެ މަންފާ ނުވަތަ އޭގެ ބުރަ ދައުލަތަށް އަދި ފަރުދަކަށް ނުވަތަ އެހެންވެސް ފަރާތަކަށް ލިބިގެން
ނުވާކަމުގައި ނުވަތަ އުފުލަން ނުޖެހޭނެކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ ".މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި ،އިންޑިޔާގެ
ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ޖީ.ޖޭ ރާޖާ ވ .ތެޖްރާޖް ސުރާނާ Criminal Appeal No 1160
 of 2019 @ SLP (Crl.) No.3342 of 2019ޤަޟިއްޔާގައި
“Law passed today cannot apply to the events of the past.
If we do something today, we do it keeping in view the
law of today and in force and not tomorrow's backward
adjustment of it. Our belief in the nature of the law is
founded on the bedrock that every human being is entitled
to arrange his affairs by relying on the existing law and

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒުހިނގުން ،މާލެ /ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،3325029 :ފެކްސް3316471 :
އީމެއިލް info@highcourt.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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should not find that his plans have been retrospectively
upset. This principle of law is known as lex prospicit

non respicit: law looks forward not backward. As was
observed in Phillips v. Eyre [(1870) LR 6 QB 1] , a
retrospective legislation is contrary to the general principle
that legislation by which the conduct of mankind is to
be regulated when introduced for the first time to deal
with future acts ought not to change the character of past
transactions carried on upon the faith of the then existing
"law.

މިފަދައިންކަމާއި ،އިސްވެ ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާތަކަށް ނަޒަރުކުރުމުންlex prospicit non respicit ،
ނުވަތަ ޢާންމު އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން ޤާނޫނެއް ރަޖުޢީކޮށް ތަޠުބީޤުނުކުރުމަކީ ދިވެހިރާއްޖެއެކޭ އެއްފަދައިން
އެހެނިހެން ގައުމުތަކުގައިވެސް ގަބޫލުކުރާ އުޞޫލެއްކަން އެނގެން އޮންނަކަން މީރާއިން ފާހަގަކުރަމެވެ.
 01.22ޖުލައި  2021ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ހައިކޯޓު ނަންބަރު 2021/HC-A/29
(މީރާ ވ .މޫސާ ނަސީމް) ޤަޟިއްޔާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގައި ނުވަތަ
ގަވާއިދުގައި މުއްދަތެއް ބަޔާންކޮށްފައިވާނަމަ ،އެ މުއްދަތު ގުނުމުގައި ގެންގުޅެންޖެހޭ އުޞޫލަކީ ރަސްމީ
ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން އެ މުއްދަތެއް ގުނުންކަމާއި ،އެގޮތުން ،އެ މައްސަލާގައި އިސްތިއުނާފު ފޯމު
ހައިކޯޓުން ބަލައިގަނެފައިވަނީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  55ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާއި ޓެކްސް
ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  77ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާ ޚިލާފަށް އިސްތިއުނާފީ މުއްދަތު ފަހަނައަޅައި
ދިޔުމަށްފަހު ކަމަށްވާތީ ،އިސްތިއުނާފު ފޯމު ބާޠިލުކަމަށް ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާކަމާއި ،އެގޮތުން ،އެއްވެސް
ޔގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާކަން އެނގެންއޮންނަކަން ފާހަގަކުރެއެވެ.
އައު އުޞޫލެއް އެ ޤަޟިއް ާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒުހިނގުން ،މާލެ /ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،3325029 :ފެކްސް3316471 :
އީމެއިލް info@highcourt.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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law”.23

of

2021/HC-A/366, 2022/HC-A/48

application

“Retrospective

އަކީ

ޤާނޫނެއް

ރަޖްޢީކޮށް

ތަޠުބީޤުކުރުމާގުޅޭ

މަބްދަޢުއެއްކަމާއި ،އެހެންނަމަވެސް ،ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނިންމުމުގައި ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު
( 2021/HC-A/29މީރާ ވ .މޫސާ ނަސީމް) ޤަޟިއްޔާގައި ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މައްސަލައަށް
ތަޠުބީޤުކުރުން ވާނީ ޤާނޫނެއް ރަޖްޢީކޮށް ތަޠުބީޤުކުރުންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް
ކޯޓުގެ ނަންބަރު ( 2020/SC-A/97މުޙައްމަދު ޞަބާޙް ވ .ޢާއިޝަތު ނަފީސާ) ޤަޟިއްޔާގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޞޫލު އަދި ޤަޟާއީ ނިޒާމުތަކުގައި ގެންގުޅޭ އުޞޫލެއްކަމަށްވާ lex prospicit non
 respicitއާ ޚިލާފަށްކަމަށް މީރާއިން ފާހަގަކުރަމެވެ.
ތިންވަނަ ނުކުތާއާ ގުޅޭ
.24ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުމުގައި މެންބަރުންގެ ރައުޔުގެ  7ވަނަ ނުކުތާ އަދި  11ވަނަ
ނުކުތާއިން  13ވަނަ ނުކުތާގެ ނިޔަލަށް ޓެކްސްނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަށް
ރިޢާޔަތްކޮށް މީރާއަށް އިއުތިރާޒުކޮށް އެކަމާ ގުޅިގެން މީރާއިން ނިންމާ ނިންމުމާއި ،މީރާގެ އެހެނިހެން
ނިންމުންތައް އިސްތިއުނާފުކޮށް މައްސަލަ ބަލައިގަތުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވަނީ ޓެކްސް އެޕީލް
ޓްރައިބިއުނަލަށް ކަމާއި ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު ( 2021/HC-A/29މީރާ ވ .މޫސާ ނަސީމް) ޤަޟިއްޔާ
ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މައްސަލައަށް ތަޠުބީޤުކުރާކަމުގައިވާނަމަ ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ  43ވަނަ މާއްދާގެ (ނ)
ގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ ޙައްޤު ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލިގެންދާނެކަމާއި ޤާނޫނުއަސާސީގެ  18ވަނަ މާއްދާއަށް
ރިޢާޔަތްކޮށް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމަކީ ޓްރައިބިއުނަލަށް މަތިކުރެވިފައިވާ ޒިންމާއެއްކަމާއި ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ
އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މީރާއިން ނިންމާ ނިންމުން އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ދީފައިވާ 30
(ތިރީސް) ދުވަހުގެ މުއްދަތު ގުނުމުގައި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދުގައި ވަކި އުޞޫލެއް
ކަނޑައަޅައިފައި ނުވާނަމަ ،ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  77ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ،އިސްތިއުނާފީ
މުއްދަތަށް ތަޠުބީޤުކުރެވޭނެކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒުހިނގުން ،މާލެ /ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،3325029 :ފެކްސް3316471 :
އީމެއިލް info@highcourt.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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.25ޤާނޫނުއަސާސީގެ  143ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ޤާނޫނެއް ނުވަތަ
ޤާނޫނަކުން ބައެއް ވިޔަސް ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފުވޭތޯ ބެލުމާއި ،އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ގޮތެއް ނިންމުމުގެ
ބާރު ލިބިގެންވަނީ ހައިކޯޓަށާއި ސުޕްރީމް ކޯޓަށްކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި ،މެލޭޝިޔާގެ އެންމެ މަތީ ކޯޓު
ކަމަށްވާ ފެޑަރަލް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ރަވިންޑްރަން ވ .މެލޭޝިއަން އެގްޒަމިނޭޝަންސް ކައުންސިލް
 (1984) 1 MLJ 168ޤަޟިއްޔާގެ  Iއަދި  Aވަނަ ފިޤްރާގައި

“…There had been no

jurisdiction to hear the application for certiorari because Order 53 Rule 1A
of the Rules of High Court 1980 expressly directs that the leave shall not
be granted “unless the application is made within six weeks after the date
of the proceeding”. There are constraints which may or may not be
necessary but brought about by a technicality of procedure but which the
” Court has to enforce.މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނައޮތުމުން ،ޤާނޫނެއްގައި ވަކިކަމަކާ ގުޅިގެން
މުއްދަތެއް

ބަޔާންކޮށްފައިވާނަމަ،

އެއީ

އިޖުރާއީ

ކަމަކަށްވިއެއްކަމަކު،

ކޯޓުތަކުން

އެ

މާއްދާތައް

ތަންފީޒުކުރަންވާނެކަމާއި ،މާއްދާއަކީ ޤާނޫނަކާ ނުވަތަ ޤާނޫނުއަސާސީގެ މާއްދާއަކާ ޚިލާފު މާއްދާއެއްކަމަށް
ހައިކޯޓުން ނުވަތަ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑަނާޅާހާހިނދަކު ،އެ ގަވާއިދުގެ މާއްދާވާނީ ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމް
މާއްދާއެއްކަންވެސް އެނގެންއޮންނަކަން މީރާއިން ފާހަގަކުރަމެވެ.
 .26ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދުގައި ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްއަށް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އޮންނަ ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ މުއްދަތު ގުނުމުގެ
އުޞޫލު ބަޔާންކޮށްފައިނުވާއިރު ،ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް
މުއްދަތު ގުނުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  77ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އެއީ،
މުއްދަތު ގުނުމުގައި ސަރުކާރު އަދި ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން ގުނުމުގެ އުޞޫލާ
އެއްގޮތަށްކަމަށް ފާހަގަކުރަމެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒުހިނގުން ،މާލެ /ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،3325029 :ފެކްސް3316471 :
އީމެއިލް info@highcourt.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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އޮތްނަމަވެސް،

ޓެކްސް

އެޕީލް

ޓްރައިބިއުނަލްގެ

ނިންމުމުގައި

ހައިކޯޓުގެ

ނަންބަރު

( 2021/HC-A/29މީރާ ވ .މޫސާ ނަސީމް) ޤަޟިއްޔާގައި އަލިއަޅުވާލާފައިވާ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ
ގަވާއިދުގެ  77ވަނަ މާއްދާ ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މައްސަލައަށް ތަޠުބީޤުކޮށް ޓެކްސް އެޕީލް
ޓްރައިބިއުނަލްއަށް އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްތިއުނާފު ފޯމަކީ ބާޠިލު އިސްތިއުނާފު
ފޯމެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައިފިނަމަ ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ  43ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ ޙައްޤު
ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލިގެންދާނެކަމާއި އަދި ޤާނޫނުއަސާސީގެ  42ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކޮށްފައިވާ
އިސްތިއުނާފާ ގުޅިގެން ގޮތެއް ނިންމައި އިންސާފު ލިބުމަކީ އިސްތިއުނާފުރައްދުވާ ފަރާތުގެ ޙައްޤެއްކަމަށް
ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި ،އެހެންނަމަވެސް ،ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  77ވަނަ މާއްދާއަކީ ޤާނޫނަކާ
ނުވަތަ ޤާނޫނުއަސާސީގެ މާއްދާއަކާ ޚިލާފު މާއްދާއެއްކަމަށް މިހިނދަށް ހައިކޯޓުން ނުވަތަ ސުޕްރީމް ކޯޓުން
ކަނޑަނާޅާކަމާއި ،އެފަދައިން ކަނޑައަޅާފައިނުވާއިރު ،އެ ގަވާއިދުގެ މާއްދާވާނީ ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމް
މާއްދާއެއްކަމަށް މީރާއިން ފާހަގަކުރަމެވެ.
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އެދޭ ގޮތް
 .28އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ:
ނބަރު
ބއުނަލްގެ ނަ ް
" 28.1އިސްވެ ޙަވާލާދެވުނު ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށްދެއްވައި ،މީރާއިން އެދެނީ ،ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައި ި
 TAT-CA-G/2019/024,025މައްސަލައިގައި ޓްރައިބިއުނަލްގެ އިޖުރާއީ ނިންމުމުގައި ގަވާއިދު ނަންބަރު
ލ
ނ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތު ގުނުމުގެ އުޞޫ ާ
ބހޭ އިދާރީ ގަވާއިދު) ގެ  77ވަ ަ
( 2013/R-45ޓެކްސް ނެގުމާ ެ
ޚިލާފަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ކުރުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓެކްސް ނިޒާމުގައި އާދަކާދައިގެ ތެރޭގައި ބަލައިގަނެ ޢަމަލު ކުރަމުންދާ
އުޞޫލެއްކަމަށް ނިންމާފައިވަނީ ގަވާއިދު ނަންބަރު ( 2013/R-45ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދު) ގެ  77ވަނަ
މާއްދާ އަދި ކަސްޓަމަރީ ލޯ ނުވަތަ "އުރްފް" ކަނޑައެޅުމުގައި ގެންގުޅޭ ޝަރުޢީ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށްކަމާއި،
ނންބަރު  TAT-CA-G/2019/024,025މައްސަލައިގައި ޓްރައިބިއުނަލްގެ އިޖުރާއީ
 28.2ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ަ
ރ ( 2021/HC-A/29މީރާ .ވ .މޫސާ ނަސީމް) ޤަޟިއްޔާ ޚޫޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ
ނބަ ު
ނިންމުމުގައި ހައިކޯޓުގެ ނަ ް
ބޤުކުރުންކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ
ތ ީ
ކށް ތަ ު
ގންދާނި ޤާނޫނު ރަޖުޢީ ޮ
މައްސަލައަށް ތަތުބީޤުކުރުން ވެ ެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒުހިނގުން ،މާލެ /ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،3325029 :ފެކްސް3316471 :
އީމެއިލް info@highcourt.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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ނަންބަރު ( 2020/SC-A/97މުޙައްމަދު ޞަބާޙް ވ .ޢާއިޝަތު ނަފީސާ) ޤަޟިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޞޫލު
އަދި ޤަޟާއީ ނިޒާމުތަކުގައި ގެންގުޅޭ އުޞޫލެއްކަމަށްވާ ” “lex prospicit non respicitއާ ޚިލާފަށްކަމާއި،
 28.3ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު  TAT-CA-G/2019/024,025މައްސަލައިގައި ޓްރައިބިއުނަލްގެ އިޖުރާއީ
ފއިވާ ( 2021/HC-A/29މީރާ .ވ .މޫސާ ނަސީމް) ޤަޟިއްޔާ ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ
މ ަ
ނ ނިން ާ
ނިންމުމުގައި ހައިކޯޓު ް
ޤނޫނުއަސާސީގެ  43ވަނަ މާއްދާގެ
ވނަ މާއްދާ އަދި ާ
ކރުމުން ޤާނޫނުއަސާސީގެ ަ 42
ތބީގު ު
މައްސަލައަށް ރަޖުޢީކޮށް ތަ ު
ނނުއަސާސީގެ 143
ކ ޝަރީޢަތް ކުރުމުގެ ހައްގު ގެއްލޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ޤާ ޫ
(ނ) ގެ ދަށުން ޢަދުލުވެރިކަމާއެ ު
ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ،ޤާޏޫނު ނަންބަރު ( 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު) ގެ  44ވަނަ މާއްދާ އަދި
ގަވާއިދު ނަންބަރު ( 2013/R-45ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދު) ގެ  77ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށްކަމަށް
ނލުގައި ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ މައްސަލައެއްކަމަށް
ކަނޑައަޅުއްވާ މި މައްސަލައަކީ މައުޟޫއީގޮތުން ޓްރައިބިއު ަ
ކަނޑައަޅުއްވާދެއްވުމަށެވެ".

3

ނ
 28.4އަދި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު  TAT-CA-G/2019/025މައްސަލައަކީ މަޢުޟޫޢީ ގޮތުން ބެލެ ޭ
މގައި އޮބްޖެކްޝަން
މައްސަލައެއް ކަމުގައި ކަނޑައެޅޭ ޙާލަތުގައިވެސް އެދެނީ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމު ު
ކށްފައިވުމުން ،އެ
މަރުހަލާގައި މީރާގެ ޤާނޫނީ އަސާސް ޓެކްސް ރޫލިންގ ނަންބަރު  TR-2016/G36އަށް ބަދަލު ޮ
ގ ކުރީގެ މުއްދަތުތަކަށް ( 1ޑިސެންބަރު  2014އިން  8އޮގަސްޓު  )2016ރޫލިންގ
ރޫލިންގއަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމު ެ
ތަތުބީޤުކުރި ކުރުމަކީ [މާޒީގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު ނުހިންގުމުގެ] މަބްދައާ ޚިލާފަށް މީރާއިން ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް
ބަޔާންކޮށް ،އެ މުއްދަތުތަކަށް ކަނޑައެޅި އަދަދު އަނބުރާ އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތަށް ރައްދުކޮށްދިނުމށް މީރާގެ
މައްޗަށް ކަނޑައެޅުމަކީ ބާތިލު ނިންމުމެއްކަމަށް ކަނޑައެޅުމާއި؛
 28.5މި

މައްސަލައިގައި އަދަދު ކަނޑައެޅުމށް މީރާއިން ބޭނުންކުރި ޤާނޫނީ އަސާސަކީ ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ

25ވަނަ

މާއްދާކަމާއި މީރާގެ އޮބްޖެކްޝަންގައި މީރާގެ ޤާނޫނީ އަސާސް ޓެކްސް ރޫލިންގ ނަންބަރު  TR-2016/G36އަށް
މށް ފައިސަލާކުރަނިވި ޙުކުމެއް ނެރެދެއްވުމަށެވެ.
ބަދަލުކޮށްފައިނުވާކަ ަ

މިފަދައިންކަން އެނގެން އޮވެއެވެ.

3

ރ
ނބަ ު
ހޅި ފޯމުގެ  10ވަނަ ނަ ް
ތއުނާފަށް ހުށަ ެ
ހައިކޯޓަށް އިސް ި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒުހިނގުން ،މާލެ /ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،3325029 :ފެކްސް3316471 :
އީމެއިލް info@highcourt.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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އިސްތިއުނާފުރައްދުވާ ފަރާތުން ފާހަގަކުރި މައިގަނޑު ކަންކަން
ފުރަތަމަ ނުކުތާއާ ގުޅޭ
 28.6މީރާއިން އިސްތިއުނާފީ ފުރަތަމަ ނުކުތާ ބިނާކުރާ އަސާސަކީ ގޯސް އަސާސެކެވެ .އެއީ ޞައްޙަ
އަސާސެއްނޫނެވެ .ޓްރައިބިއުނަލުން މޫސާ ނަސީމް މައްސަލާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަނޑައެޅުން
އެއްފަރާތްކުރީ ،މާ ކުރީ ޒަމާނުއްސުރެ ވަކިގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރަމުން އައިސްފައިވާތީއެއް ނޫނެވެ.
ނަމަވެސް ،އެގޮތަށް ޢަމަލުކުރި ސަބަބަކީ ،މީރާއިންވެސް އަދި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުންވެސް އެ
އުޞޫލަށް ތައުނުކޮށްފައި ނުވާތީ އާއި ދެ ފަރާތުންވެސް އެ އުޞޫލަށް ރުހޭތީއެވެ.
28.7އެހެންކަމުން ،ޓްރައިބިއުނަލުން ކަސްޓަމަރީ ލޯ ނުވަތަ އުރުފަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މައްސަލަ ނިންމާފައިވަނީ
ކަސްޓަމަރީ ލޯ ނުވަތަ އުރުފު ކަނޑައެޅުމުގައި ގެންގުޅޭ ޝަރުޢީ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށްކަމަށް މީރާއިން
ބުނާ ބުނުމަކީ ޓްރައިބިއުނަލުން މައްސަލާގައި ނިންމި ނިންމުން ބިނާކުރި ސަބަބުތައް މުޅިން ގޯސްކޮށް
މާނަކުރުމުން ނުކުންނަ ނަތީޖާއެކެވެ.
ދެވަނަ ނުކުތާއާ ގުޅޭ
28.8އިސްތިއުނާފީ ދެވަނަ ނުކުތާގައި މީރާގެ ފަރާތުން ބަޔާންކުރަނީ

retrospective application

 of lawއަކީ ޤާނޫނެއް ރަޖުޢީކޮށް ތަޠުބީޤުކުރުމާގުޅޭ މަބްދަޢުއެއް ކަމަށާއި ،ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ
މައްސަލައަށް މޫސާ ނަސީމް މައްސަލަ ތަޠުބީޤުކުރުންވާނީ ޤާނޫނެއް ރަޖުޢީކޮށް މާނަކުރުން ކަމުގައި
ޓްރައިބިއުނަލުން ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ މުޙައްމަދު ޞަބާޙު މައްސަލަ އަދި

“lex prospicit non

” respicitއުޞޫލާ ޚިލާފަށްކަމަށެވެ.
 28.9ޢާންމު އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން ޤާނޫނު ހިނގާނީ ކުރިއަށެވެ .ކޯޓުން ނިންމާ ނިންމުމެއްގެ ސަބަބުން
ޤާނޫނުގެ ވަކި ބައެއް މާނަކުރާ ގޮތް ބަދަލުވުމުން ނުވަތަ ތަޠުބީޤުކުރާގޮތް ބަދަލުވުމުން ނުވަތަ ވަކި
ޤާނޫނަކީ ވަކިކަމަކަށް "ރިލަވަންޓް ލޯ" އެއް ނޫންކަމަށް ބަލައިގަނެ ،އެގޮތުގެ މަތިން ކުރިއަށް ދަނިކޮށް
އެ ޤާނޫނަކީ ރިލަވަންޓް ލޯއެއްކަމަށް ބަލައިގަނެ ކުރިއަށްދާން ކަނޑައަޅާ ކަނޑައެޅުންތައް ވެސް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒުހިނގުން ،މާލެ /ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،3325029 :ފެކްސް3316471 :
އީމެއިލް info@highcourt.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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ހިނގަނީ ކުރިއަށެވެ .ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ،މަތީ ކޯޓަކުން އެފަދަކަމެއް ކަނޑައަޅައިފިނަމަ ،އެ ކަނޑައެޅި
ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރިއަށް އެ އުޞޫލެއް ހިނގާނެއެވެ .އެއީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  143ވަނަ މާއްދާގެ
(ނ) ގައި އޮތް މަފްހޫމެވެ.
28.10

އެހެންކަމުން ،އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން މޫސާ ނަސީމް މައްސަލަ ނިމުމާއެކު އެ ނިންމުމުގައި

ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަނޑައެޅުންތައް ،އެ ދުވަހުން ފެށިގެން އެންމެހާ މައްސަލަތަކަށް ހިނގަންފަށާނެއެވެ.
އެހެންނަމަވެސް ،މިކަމަށް މުހިންމު އިސްތިސްނާއެއް އޮވެއެވެ .ފުރަތަމަ އިސްތިސްނާއަކީ މަތީ ކޯޓުން
ނިންމި ނިންމުމަކީ ޕަރ އިންކިއުރިއަމް ނިންމުމަކަށް ވުމެވެ.
28.11

މި މައްސަލަ ކުރިއަށް ދަނިކޮށް މީރާއިން ވަނީ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  77ވަނަ މާއްދާގައި އޮތް

އުޞޫލު އިޞްލާޙުކޮށްފައެވެ .އެގޮތުން ،ގަވާއިދުގެ  77ވަނަ މާއްދާ އުނިކޮށް ،އޭގެ ބަދަލުގައި -1
 77ވަނަ މާއްދާ އިތުރުކޮށް ،މުއްދަތުތައް ގުނާނީ ރަސްމީ އަދި ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައި
ކަމުގައި ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ( .ގަވާއިދު ނަންބަރު ( 2013/R-45ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ
ގަވާއިދު) އަށް  6ވަނަ އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)) .މި ބަދަލަކީ މައްސަލައަށް ތަޠުބީޤުކުރެވޭ
އިޖުރާއީ ޤާނޫނަށް އައި އިޖުރާއީ ބަދަލެކެވެ.
28.12

ޤާނޫނަކަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ހިނގާފައިވާ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު ނުހިނގުމަކީ

ޤާނޫނުތައް މާނަކޮށް ތަޠުބީޤުކުރުމުގައި ގެންގުޅޭ ޢާންމު މަބްދަޢުއެއްކަމާއި ،އެ ޢާންމު މަބްދަޢުގެ
އިސްތިސްނާތަކުގެ ތެރޭގައި ޤާނޫނަކުން ކަނޑައެޅޭ އިޖުރާއީ ކަންތައް ރެޓްރޮސްޕެކްޓިވްކޮށް (އޭރަކު
ހިނގަމުންދާ މައްސަލަތަކަށް) ހިންގުން ހިމެނޭކަން ސާފެވެ.
28.13

މުއްދަތު ގުނުމަކީ އިޖުރާއީ ކަމެކެވެ .މުއްދަތު ގުނާނެގޮތް އިދާރީ ގަވާއިދަށް ގެނައި

އިސްލާހަކުންވަނީ ބަދަލުކޮށްފައެވެ .އެގޮތުން ،މޫސާ ނަސީމް މައްސަލާގައި ބުނާގޮތަށް ،މުއްދަތު
ގުނާނެގޮތް ބަޔާންނުކުރާ ހަމަ ކޮންމެ ކަމެއްގައި މިހާރު ބޭނުންކުރަން އޮތީ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ 77-1
ވަނަ މާއްދާއެވެ .ކުރިން އޮތް އިޖުރާއީ އުޞޫލު ބާޠިލުވެގެން ހިނގައްޖެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒުހިނގުން ،މާލެ /ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،3325029 :ފެކްސް3316471 :
އީމެއިލް info@highcourt.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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މިހާރު އޮތް އުޞޫލަކީ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގައި އޮތް މުއްދަތު ގުނުމުގައި ،އިދާރީ

ގަވާއިދުގެ  77-1ވަނަ މާއްދާ ބޭނުންކުރުމެވެ .އެ މާއްދާ ބޭނުންކޮށްފިނަމަ މި މައްސަލަ ހުށަހަޅަންޖެހޭ
މުއްދަތު ގުނަންޖެހެނީ ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައެވެ .ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނާ ގުނައިފިނަމަ،
މި މައްސަލަ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ 30
(ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައެވެ.
ތިންވަނަ ނުކުތާއާ ގުޅޭ
28.15

މި އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާގެ ހުލާސާއަކީ މޫސާ ނަސީމް މައްސަލާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ

ކަނޑައެޅުންތައް މި މައްސަލައަށް ތަޠުބީޤުކޮށްފިނަމަ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  42ވަނަ މާއްދާ އާއި 43
ވަނަ މާއްދާއިން ލިބިދީފައިވާ ޙައްޤުތަކަށް އުނިކަން އަންނާނެކަމަށް ޓްރައިބިއުނަލަށް ފެނުމެވެ.
28.16

ޤާނޫނޫ ތަޠުބީޤުކުރާއިރު މައްސަލައަށް ހާއްސަ ވާޤިޢާތަކަށް ބަލަންޖެހެއެވެ .ޓްރައިބިނުނަލުން އެ

ނިންމުން ނިންމާފައިވަނީ އިންސާފުން އެއްކިބާވެވޭނެތީއެވެ.
28.17

މިގޮތުން ،ފުރަތަމަ ކަމަކަށް،އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގައި އޮތް މުއްދަތާ ގުޅިގެން

ގަވާއިދު ހެދުމުގެ ބާރު ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިގެންވާކަމަށް ޓްރައިބިއުނަލުން ގަބޫލުކުރެއެވެ.
28.18

ދެވަނަ ކަމަކަށް ،މައްސަލަތައް ހުށަހެޅުމަށް އޮންނަ މުއްދަތު ގުނާނީ ބަންދު ދުވަސްތައް ނުލައި

ގުނައިގެންކަން ޓްރައިބިއުނަލުން ޓެކްސްދައްކާ ފަރާތްތަކަށް ލިޔުމުން އަންގަމުން ގޮސްފައިވާކަމަށް
ޓްރައިބިއުނަލުންވެސް އެއްބަސްވެއެވެ.
28.19

އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  77ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ހިނގަންޖެހޭކަމަށް ޓްރައިބިއުނަލަށް ބުރަވެވުނީ،

ހައިކޯޓުން އެގޮތަށް ކަނޑައެޅުމުން ،އެގޮތަށް ކަނޑައެޅި ދުވަހުގެ ފަހުންނެވެ.
28.20

މައްސަލަތައް ހުށަހަޅަމުން ގެންދިޔައީ ޓްރައިބިއުނަލުން އެންގިގޮތަށްކަމަށް ވެފައި ،މައްސަލަތައް

ހުށަހަޅައި ކުރިއަށް ދަނިކޮށް ،ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނިންމުން ބަދަލުކުރުމުގެ ސަބަބުން މައްސަލަތައް
އިޖުރާއީ ގޮތުން ބޭރުވުމަކީ އިންސާފުވެރިގޮތެއް ނޫނެވެ .މޫސާ ނަސީމް މައްސަލާގައި ކަނޑައެޅި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒުހިނގުން ،މާލެ /ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،3325029 :ފެކްސް3316471 :
އީމެއިލް info@highcourt.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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ކަނޑައެޅުން ،އެ މައްސަލަ ނިމުނު ދުވަހުގެ ފަހުން އަންނަ މައްސަލަތަކަށް ތަޠުބީޤުކުރަމުން
ގެންދިއުމަށް ނިންމުނީ މި ދެންނެވުނު ބޭއިންސާފުން އެއްކިބާވުމަށްޓަކައެވެ.
28.21

އިޖުރާއީ ގޮތުން މީރާއިން ފާހަގަކުރި ނުކުތާތަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުރައްދުވާ ފަރާތުން

ޖުމްލަގޮތެއްގައި ފާހަގަކުރާ ކަންކަން ދަޢުވާގެ ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމުގެ  13ވަނަ ސަފުހާއިން  20ވަނަ
ސަފުހާއަށް ތަފުސީލުގޮތެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .އެގޮތުން ،ގަވައިދު ހެދުމުގެ ތަރަހައާއި ،އިދާރީ
ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތާ ގުޅިގެން ގަވައިދު ހެދުމުގެ ބާރު މީރާއަށް
ނުލިބޭކަމާއި ،އިދާރީ ގައިދުގެ  77ވަނަ މާއްދާ ޤާނޫނުގެ އިމުން ބޭރުނުވާގޮތަށް ތަޠުބީޤުކުރުމާއި
ގުޅޭގޮތުން ފާހަގަކުރިކަންކަމާއި ،މޫސާ ނަސީމް މައްސަލައިގެ ކަނޑައެޅުމާއި ހައިކޯޓުން ދުރަށް
ދާންޖެހޭކަމުގެ އިތުރުން ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގައި އޮތް މުއްދަތު ގުނުމާގުޅޭ ގޮތުން
އިސްތިއުނާފުރައްދުވާ ފަރާތުން ފާހަގަކުރާ ކަންކަން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

އިސްތިއުނާފުރައްދުވާ ފަރާތުން އެދޭގޮތް
.29އިސްތިއުނާފުރައްދުވާ ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ:
ށ
ނމާފައި ނިންމުމަ ް
ގތުން ނި ް
އބިއުނަލުން އިޖުރާއީ ޮ
ތތަކަށް ބަލާއިރު ޓްރަ ި
"މީރާއިން ހުށައަޅާފައިވާ އިސްތިއުނާފީ ނުކު ާ
ބަދަލެއް ގެންނާނެ ތަނެއް ނެތް ކަމުގައި ކަނޑައަޅުއްވައިދެއްވައި މައްސަލަ ނިންމަވައިދެއްވުން".

މިފަދައިންކަން އެނގެން އޮވެއެވެ.

4

ރ
ނބަ ު
ޅ ފޯމުގެ  5ވަނަ ނަ ް
ވބު ހުށަހަ ާ
ޖ ާ
ޢވާގެ ަ
އނާފީ ދަ ު
އިސްތި ު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒުހިނގުން ،މާލެ /ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،3325029 :ފެކްސް3316471 :
އީމެއިލް info@highcourt.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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ފާހަގަކުރެވޭ ކަންކަން
.30ޓްރައިބިއުނަލަށް މީރާގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި އިޖުރާއީ ނުކުތާއަކީ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ
ހުށަހެޅުމަށް (ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު)5ގެ  44ވަނަ މާއްދާއިން ލިބިދޭ ( 30ތިރީސް) ދުވަސް
ގުނަންވާނީ ބަންދު ދުވަސްތައް ވެސް ހިމަނައިގެން ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް މި މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެ
މުއްދަތު ހަމަވީފަހުން ކަމަށްވާތީ މި މައްސަލައިގެ އިސްތިއުނާފު ފޯމު ބާޠިލުކުރަންޖެހޭކަމަށް މީރާއިން ބުނެ
ހުށަހެޅި ނުކުތާކަން ދެފަރާތުގެ ބަހުންނާއި ޓްރައިބިއުނަލުގެ ރިޕޯޓުން އެނގެންއޮވެއެވެ.

6

 .31އެހެންކަމުން ،މި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގެ ކުރިމަތީގައި އޮތް ސުވާލަކީ ،މުއްދަތު ގުނުމާގުޅޭ ގޮތުން
ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމި ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ އޮތް ސުވާލުކަމުގައި އަހުރެން ދެކެމެވެ.

މީރާގެ ނިންމުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ މުއްދަތު
.32ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު7ގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ:
"(ހ)ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާ އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުމަކާ ގުޅިގެން މީރާއިން ނިންމާ ކޮންމެ ނިންމުމަކީ،
އތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުމާ
ޓްރައިބިއުނަލްގައި އިސްތިއުނާފު ކުރެވިދާނެ ނިންމުމެކެވެ .އަދި މިގޮތުން އިސްތިއުނާފުކުރެވޭނީ އި ު
ގުޅިގެން މީރާއިން ގޮތެއް ނިންމާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައެވެ".

 .33ޚަޞްމުންގެ މެދުގައި ދެބަސްވުން އުފެދިފައިވަނީ މުއްދަތު ގުނާނެ ގޮތާމެދުގައެވެ .އެގޮތުން( 30 ،ތިރީސް)
ދުވަހުގެ މުއްދަތު ގުނާނީ ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެންތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ސުވާލުއުފެދި ،އެކަމާމެދު
ދެބަސްވުން އޮތްކަން އެނގެއެވެ.

މުއްދަތު ގުނާނެގޮތް
5

ބރު 3/2010
ޤާނޫނު ނަން ަ

6

މގެ ސަފުހާ  8-17އަށް،
ށހެޅި ފޯ ު
ތއުނާފަށް ހު ަ
އސް ި
ރއިން ހައިކޯޓަށް ި
ޅ ފޯމުގެ  ،4.1.2ސަފުހާ ނަންބަރު  ،2މީ ާ
ވބު ހުށަހަ ާ
ޖ ާ
ޢވާގެ ަ
އނާފީ ދަ ު
އިސްތި ު

ބރު 6
ނކުތާ ސަފުހާ ނަން ަ
ޓގެ  1ވަނަ ު
ގތުގެ ރިޕޯ ު
ނމި ޮ
އމެދު ނި ް
ތ ާ
ޖރާއީ ނުކު ާ
ބއުނަލުން އި ު
ރއި ި
އަދި ޓް ަ
7

ބރު 3/2010
ޤާނޫނު ނަން ަ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒުހިނގުން ،މާލެ /ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،3325029 :ފެކްސް3316471 :
އީމެއިލް info@highcourt.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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.34ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  77ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ:
އ
ވހާ ހިނދަކު ،ޤާނޫނާ ި
އނު ާ
"މި ޤަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފަ ި
މި ޤަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ގުނާނީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރު
އގެންނެވެ".
ބަންދު ދުވަސްތައްވެސް ހިމަނަ ި

8

މިފަދައިންނެވެ.

.35އެހެންކަމުން ،ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު 9ގައި ނުވަތަ ގަވާއިދު

10

ގައި މުއްދަތެއް ބަޔާންކޮށްފައިވާނަމަ

އެ މުއްދަތު ގުނުމުގައި ބަލަންޖެހޭނީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެންކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގެން
އެބައޮތެވެ.
.36ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދު

11

ގެ  49ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވަނީ:

"ޓެކްސްއާބެހޭ ޤާނޫނެއްގައި ވަކި ކަމެއް ކުރުން ލާޒިމުކޮށްފައިވަނީ ވަކި ތާރީޚަކަށް ކަމަށްވެފައި ،އެ ތާރީޚެއް ދިމާވަނީ ރަސްމީ
ބަންދު ދުވަހަކާ ކަމަށްވާނަމަ ،އެ ކަމެއް ކުރުމުގެ އެންމެފަހު ތާރީޚަކީ އެ ބަންދު ދުވަހަކަށްފަހު އެންމެ އަވަހަށް އަންނަ
ރަސްމީ މަސައްކަތު ދުވަހެކެވެ".

މިފަދައިންނެވެ.
.37އިސްވެ ބުނެވުނު މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ޓެކްސްއާބެހޭ ޤާނޫނެއްގައި ވަކި ކަމެއް ކުރުން
ލާޒިމުކޮށްފައިވަނީ ވަކި ތާރީޚަކަށް ކަމަށްވާނަމަ ،އެ ތާރީޚެއް ދިމާވަނީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހަކާ ކަމަށްވާ
ހާލަތުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތެވެ .އެ ގޮތަކީ ،އެ ކަމެއް ކުރުމުގެ އެންމެފަހު ތާރީޚަކީ އެ ބަންދު ދުވަހަކަށްފަހު
އެންމެ އަވަހަށް އަންނަ ރަސްމީ މަސައްކަތު ދުވަސްކަމުގައި ބެލުމެވެ .އެހެންކަމުން ،އެދެމެދަށް އަންނަ
ދުވަސް ގުނާނީ ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމެނޭގޮތަށް ކަމެއް ނުވަތަ ނުހިމެނޭގޮތަށް ކަމެއް މި މާއްދާއަކުން
އަހުރެންނަކަށް ދޭހައެއްނުވެއެވެ .އަހުރެންނަށް ދޭހަވަނީ އެކަމެއް ކުރުމުގެ އެންމެ ފަހު ތާރީޚަކީ ބަންދު
8

9

ދގެ (ށ)
އ ާ
ދގެ  77ވަނަ މާ ް
އ ު
ގވާ ި
ދރީ ަ
ގމާބެހޭ އި ާ
ނބަރު  2013/R-45ޓެކްސް ނެ ު
އދު ނަ ް
ގަވާ ި
ބރު 3/2010
ޤާނޫނު ނަން ަ

10

ދ
އ ު
ގވާ ި
ދރީ ަ
ގމާބެހޭ އި ާ
ނބަރު  2013/R-45ޓެކްސް ނެ ު
އދު ނަ ް
ގަވާ ި

11

ނބަރު 2012/R-25
އދު ނަ ް
ގަވާ ި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒުހިނގުން ،މާލެ /ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،3325029 :ފެކްސް3316471 :
އީމެއިލް info@highcourt.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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ދުވަހެއް ކަމުގައި ވާނަމަ ،އެންމެ އަވަހަށް އަންނަ ރަސްމީ މަސައްކަތު ދުވަހު އެކަމެއް ކުރުމުގެ ހުއްދަ މި
މާއްދާއިން

ދެވިފައިވާކަމެވެ.

ބުނެވިދިޔަ

މާއްދާގައި

ބަޔާންކޮށްފައި

އެވަނީ

ފަހުދުވަސް

ބެލުމުގައި

އަމަލުކުރާނެގޮތްކަމަށް އަހުރެންދެކެމެވެ.
 .38މީރާގެ ނިންމުންތައް އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ މުއްދަތު ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުން
ކަމަށްވެފައި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ބާރުލިބިގެން ހެދިފައިވާ ގަވާއިދުގައި މުއްދަތު ގުނާނެގޮތް ސާފުކޮށް
ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް
އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް މުއްދަތު ގުނަން ޖެހޭނީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން ކަމުގައި އަހުރެންނަށް
ގަބޫލުކުރެވެއެވެ.
.39ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ޤާނޫނުތަކާއި ،އެ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ބާރުލިބިގެން ހަދާ ގަވާއިދުތައް
ތަރުޖަމާކުރުމުގައި ނުވަތަ މާނަކުރުމުގައި ނުވަތަ ތަންފީޛުކުރުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރާނެ ޤާނޫނީ ހަމަތައް
ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނަކީ މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނުކަން އެނގެންއޮވެއެވެ.

12

 .40ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  35ވަނަ މާއްދާގައި މުއްދަތު ގުނާނެގޮތް ބަޔާންކޮށްދީފައިވެއެވެ .އެގޮތުން ،އެ މާއްދާގެ
(ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ؛
ނ
ބނެފައި ނުވާނަމަ( 7 ،ހަތެއް) ދުވަހަށްވުރެ ދިގުނޫ ް
ސވުމެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް ު
"ޤާނޫނެއްގައި ނުވަތަ އެއްބަ ް
މުއްދަތެއްގެތެރޭގައި ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކޮށްފިކަން ކަށަވަރުކުރުމުގައި ނުވަތަ އެ މުއްދަތު ފަހަނައަޅައި

ނ
ހިނގައްޖެކަ ް

ނއެވެ".
ކަށަވަރުކުރުމުގައި ،އެ ( 7ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމެނޭ ެ

މިފަދައިންނެވެ.
 .41އިސްވެ ފާހަގަކުރެވުނު މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވާ އުޞޫލަކީ މުއްދަތު ގުނުމުގައި ބަންދު ދުވަސްތައް
ހިމެނުމާއި ނުހިމެނުމާ މެދު ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތްކަމުގައި އަހުރެންނަށް ގަބޫލުކުރެވެއެވެ .އެގޮތުން( 7 ،ހަތެއް)
ދުވަހަށްވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތެއްނަމަ ،ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމެނޭނެކަން އެނގެއެވެ .އެހެންކަމުން ،އޭގެ

12

ދ
އ ާ
ބރު  4/2011ގެ  1ވަނަ މާ ް
ޤާނޫނު ނަން ަ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒުހިނގުން ،މާލެ /ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،3325029 :ފެކްސް3316471 :
އީމެއިލް info@highcourt.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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މަފްހޫމް މުހާލަފާއަކީ ( 7ހަތެއް) ދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއް ގުނާނަމަ ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން
މުއްދަތު ގުނުންކަމަށް އަހުރެންނަށް ގަބޫލުކުރެވެއެވެ.
 .42މި މައްސަލަ ކުރިއަށް ދަނިކޮށް މީރާއިން ވަނީ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  77ވަނަ މާއްދާގައި އޮތް އުޞޫލު
އިޞްލާޙުކޮށްފައިކަމަށް އިސްތިއުނާފުރައްދުވާ ފަރާތުން ބުނެ އެކަން ފާހަގަކޮށް ،ގަވާއިދުގެ  77ވަނަ މާއްދާ
އުނިކޮށް ،އޭގެ ބަދަލުގައި  77-1ވަނަ މާއްދާ އިތުރުކޮށް ،މުއްދަތުތައް ގުނާނީ ރަސްމީ އަދި ސަރުކާރު
ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައިކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ .އަދި މި ބަދަލަކީ މައްސަލައަށް
ތަޠުބީޤުކުރެވޭ އިޖުރާއީ ޤާނޫނަށް އައި އިޖުރާއީ ބަދަލެއްކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.
 .43ޤާނޫނަކަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ހިނގާފައިވާ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު ނުހިނގުމަކީ ޤާނޫނުތައް
މާނަކޮށް ތަޠުބީޤުކުރުމުގައި ގެންގުޅޭ ޢާންމު މަބްދައުއެއްކަމާއި ،އެ ޢާންމު މަބްދައުގެ އިސްތިސްނާތަކުގެ
ތެރޭގައި ޤާނޫނަކުން ކަނޑައެޅޭ އިޖުރާއީ ކަންތައް ރެޓްރޮސްޕެކްޓިވްކޮށް (އޭރަކު ހިނގަމުންދާ މައްސަލަތަކަށް)
ހިންގުން ހިމެނޭކަން ސާފުވާކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.
 .44އިސްވެ ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިސްތިސްނާ އުޞޫލަށް ބަލާއިރު ރެޓްރޮސްޕެކްޓިވްކޮށް
ޤާނޫނު ތަޠުބީޤުކުރެވެނީ ނުނިމި ހުރިމައްސަލަތަކަށްކަމަށް އަހުރެންނަށް ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ .މި މައްސަލައިގައި
ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު ،މި މައްސަލައަކީ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ އެ
ޓްރައިބިއުނަލުން ބަލައިގަތުމާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައަޅައި ނިންމާފައިވާ މައްސަލައެއްކަން އެނގެއެވެ .އަދި
ޓްރައިބުނަލަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅަން ދީފައިވާ ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައިތޯ މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވަނީ
ބަލައި އެކަމާމެދު ޓްރައިބިއުނަލުގެ މެމްބަރުން ގޮތެއް ނިންމާފައިވާ މައްސަލައެއްކަން އެނގެއެވެ.
 .45މީރާގެ

އޮޑިޓްގެ

ނިންމުމަށް

އިސްތިއުނާފު

ރައްދުވާ

ފަރާތުން

އިއުތިރާޒުކުރުމުން

ނަންބަރު

 220-AO/2018/45އިއުތިރާޒުކުރި މައްސަލައާމެދު ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު މެދުވެރިކޮށް  10ނޮވެންބަރު
 2019ގައި އިސްތިއުނާފުރައްދުވާ ފަރާތަށް އެ ނިންމުން ފޮނުވާފައިވާއިރު ،އެ މައްސަލަ ޓްރައިބިއުނަލަށް
ހުށަހެޅި ތާރީޚަކީ  24ޑިސެންބަރު  2019ކަން އެނގެއެވެ .އަދި އެ މައްސަލަ ރަޖިސްޓްރީކުރި ތާރީޚަކީ
 12ޖަނަވަރީ  2020ކަން އެނގެއެވެ .ޓްރައިބިއުނަލުގެ މެމްބަރުން އިޖުރާއީ ނިންމުން ނިންމި ތާރީޚަކީ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒުހިނގުން ،މާލެ /ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،3325029 :ފެކްސް3316471 :
އީމެއިލް info@highcourt.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :

25

ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތް

2021/HC-A/366, 2022/HC-A/48

 24އޮގަސްޓް  2021ކަން އެނގެއެވެ .އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  77ވަނަ މާއްދާ އުނިކޮށް ،އޭގެ ބަދަލުގައި
 77-1ވަނަ މާއްދާ އިތުރުކޮށްފައިވާ ތާރީޚަކީ  27ޑިސެމްބަރު  2021ކަން އެނގެއެވެ .އެހެންކަމުން ،މި
މައްސަލައަކީ ބުނެވިދިޔަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ކުރިން ނިމިފައިވާ މައްސަލައަކަށް ވާތީ އެ އުޞޫލު މި
މައްސަލައަށް ތަޠުބީޤުކުރެވިދާނެކަމަށް އަހުރެންނުދެކެމެވެ.
.46އަދި މީރާގެ އޮޑިޓްގެ ނިންމުމަށް އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުން އިއުތިރާޒުކުރުމުން ނަންބަރު
 220-AO/2019/37އިއުތިރާޒުކުރި މައްސަލައާމެދު ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު މެދުވެރިކޮށް  09ނޮވެންބަރު
 2019ގައި އިސްތިއުނާފުރައްދުވާ ފަރާތަށް އެ ނިންމުން ފޮނުވާފައިވާއިރު ،އެ މައްސަލަ ޓްރައިބިއުނަލަށް
ހުށަހެޅި ތާރީޚަކީ  24ޑިސެންބަރު  2019ކަން އެނގެއެވެ .އަދި އެ މައްސަލަ ރަޖިސްޓްރީކުރި ތާރީޚަކީ
 12ޖަނަވަރީ  2020ކަން އެނގެއެވެ .ޓްރައިބިއުނަލުގެ މެމްބަރުން އިޖުރާއީ ނިންމުން ނިންމި ތާރީޚަކީ
 24އޮގަސްޓް  2021ކަން އެނގެއެވެ .އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  77ވަނަ މާއްދާ އުނިކޮށް ،އޭގެ ބަދަލުގައި
 77-1ވަނަ މާއްދާ އިތުރުކޮށްފައިވާ ތާރީޚަކީ  27ޑިސެންބަރު  2021ކަން އެނގެއެވެ .އެހެންކަމުން ،މި
މައްސަލައަކީ ބުނެވިދިޔަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ކުރިން ނިމިފައިވާ މައްސަލައަކަށް ވާތީ އެ އުޞޫލު މި
މައްސަލައަށް ތަޠުބީޤުކުރެވިދާނެކަމަށް އަހުރެންނުދެކެމެވެ.
 .47މުއްދަތު ގުނުމުގައި އަމަލުކުރާނެ ހަމަތަކެއް ޤާނޫނާއި ގަވައިދުގައި ކަނޑައެޅި ބަޔާންވެފައިވަނިކޮށް އެ ހަމަތަކާ
ޚިލާފަށް ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމެނޭގޮތަށް ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ މުއްދަތު
ގުނިގުނުން އެއީ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައިވެސް ޤާނޫނީގޮތުން ހެޔޮ ޕްރެކްޓިސްއެއްކަމުގައި ބެލިދާނެކަމަކަށް
އަހުރެންނުދެކެމެވެ .އަދި އެގޮތަށް އެކަންކުރަމުން އެތަށް އަހަރެއް ވަންދެން ގޮސްފައިވީނަމަވެސް ،އެކަމަކީ
ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރިކުރުމެއްކަމުގައި ބަލައި ،އެކަމަށް ޤާނޫނީ ބުރަދަނެއް ދޭންޖެހޭ ޖާއިޒު ސަބަބެއް
އޮތްކަމަކަށް އަހުރެންނަކަށް ނުބެލެވެއެވެ.
 .48ޤާނޫނީ ނައްސުން ކަނޑައެޅިގެން ސާފުކޮށް މުއްދަތު ގުނުމުގައި އަމަލުކުރަންވީ ގޮތް ބަޔާންވެފައި އޮވެމެ،
އެ ކަންކަމަށް ފަރުވާލެއް ނެތި ،ކަނޑައެޅިގެން އެއާ ޚިލާފަށް މުއްދަތު ގުނަމުން ދިޔަ ދިޔުމަކީ ކޯޓުން އެ
ކަމަށް ހުއްދަދެވޭނެ ކަމެއް ކަމުގައި އަހުރެން ނުދެކެމެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒުހިނގުން ،މާލެ /ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،3325029 :ފެކްސް3316471 :
އީމެއިލް info@highcourt.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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ޓްރައިބިއުނަލަށް އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގައިތޯ ބެލުން
 .49އިސްވެ

ފާހަގަކުރެވިދިޔަ

ނުކުތާތަކުގައި

ބަޔާންކުރެވުނު

ކަންކަމަށް

ބަލާއިރު،

މި

ޙާލަތުގައި،

އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ މުއްދަތަކީ ( 30ތިރީސް) ދުވަސްކަމާއި އަދި އެ މުއްދަތު ގުނަންވާނީ ބަންދު ދުވަސްތައް
ހިމަނައިގެންކަމުގައި ވީހިނދު ،މި މައްސަލާގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން
ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
 49.1މީރާގެ ނަންބަރު  220-AO/2018/45ނިންމުން ނިންމާފައިވަނީ  10ނޮވެންބަރު  2019ގައި
ކަން؛ އަދި މީރާގެ ނަންބަރު  220-AO/2019/37ނިންމުން ނިންމުން ނިންމާފައިވަނީ  09ނޮވެންބަރު
 2019ގައި ކަން؛
 49.2ޓްރައިބިއުނަލަށް އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ  24ޑިސެންބަރު  2019ގައި ކަން؛
 49.3ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން ދުވަސް ގުނުމުން ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ މުއްދަތު ފަހަނައަޅައި
ގޮސްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަން.
 .50ވީމާ،

އިސްވެ

ބަޔާންކުރެވުނު

ކަންކަން

އެގޮތުގެމަތީން

ހުރުމުން،

މީރާގެ

ނަންބަރު

 220-AO/2018/45އާއި ،ނަންބަރު  220-AO/2019/37ނިންމުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް
އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވަނިކޮށް އެ ހުށަހެޅުން ބަލައިގެންފައިވަނީ ،ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ
އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  77ވަނަ މާއްދާގެ
(ށ) އާއި މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  35ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށްކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭތީ،
ޓްރައިބިއުނަލުގައި މި އިސްތިއުނާފުކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ޤާނޫނީ ހަމައެއް ނެތްކަމުގައި އަހުރެން ދެކެމެވެ.
އެހެންކަމުން ،ޓްރައިބިއުނަލުގެ އިޖުރާއީ ނިންމުމާއި މައުޟޫޢީ ނިންމުން ބާޠިލުކުރަންޖެހޭކަމަށް އަހުރެންނަށް
ގަބޫލުކުރެވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒުހިނގުން ،މާލެ /ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،3325029 :ފެކްސް3316471 :
އީމެއިލް info@highcourt.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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ފަނޑިޔާރު ފާޠިމަތު ފަރްހީޒާގެ ރައުޔު
 .51މިއިސްތިއުނާފުގައި ހިމެނޭ މައްސަލަތަކަކީ ކޮބައިކަމާއި ،މައްސަލައިގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތާއި
އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކާއި ދެކެވުނު ވާހަކަތައް ފަނޑިޔާރު ހަސަން ޝަފީޢުގެ ރައުޔުގައި ތަފްސީލުކޮށް
ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.
 .52އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭ މައްސަލަތައް އޭޑީކޭ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ޓެކްސް އެޕީލް
ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ  24ޑިސެންބަރު  2019ގައެވެ .މައްސަލަ ބަލައިގަނެ ހިނގަމުން ދަނިކޮށް،
މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވަނީ މުއްދަތު ހަމަވުމަށް ފަހު ކަމަށް ބަޔާންކޮށް މީރާގެ ފަރާތުން އިޖުރާއީ އިޢުތިރާޒެއް
ހުށަހަޅާފައިވަނީ  15ޖުލައި  2021އެވެ.
 .53މި އިޖުރާއީ ނުކުތާ މީރާއީން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި ނަގާފައިވަނީ މިކޯޓުގެ މީރާ ވ މޫސާ
ނަސީމް
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ޤަޟިއްޔާއަށް ޙަވާލާދީ އެވެ .އެގޮތުން ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ އެޤަޟިއްޔާއިން ޓެކްސް ނެގުމާ ބެހޭ

އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކޯޓުތަކަށް ނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަލް އަށް ހުށަހަޅާ އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަތަކުގައި
މުއްދަތު ގުނާނީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސް ހިމަނައިގެންކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާއިރު މި އިސްތިއުނާފީ
މައްސަލަތައް ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް އިން ބަލައިގަނެފައިވަނީ އެމުއްދަތު ފާއިތުވީ ފަހުން ކަމަށެވެ.
 .54މިއިޖުރާއީ ނުކުތާތައް ބަލައިނުގަތުމަށް ނިންމައި މައްސަލަ މަޢުޟޫއީގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް
އެޓްރައިބިއުނަލް އިން ނިންމާފައިވެއެވެ .އެނިންމުން ބިނާވެފައިވަނީ އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް
ބިނާކޮށް ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.
 54.1މީރާއިން ނިންމާ ނިންމުމެއް ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމަށް ޓެކްސް ނެގުމާ ބެހޭ އިދާރީ
ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާއިން ލިބޭ ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ މުއްދަތު

ގުނާނެ ގޮތެއް އެޤާނޫނުގައި

ބަޔާންކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި އަދި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދުގައިވެސް އެ މުއްދަތު ގުނާނެ
ގޮތް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާކަން؛
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ބރު 2021/HC-A/29
ހައިކޯޓުގެ ނަން ަ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒުހިނގުން ،މާލެ /ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،3325029 :ފެކްސް3316471 :
އީމެއިލް info@highcourt.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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 29 54.2ޑިސެންބަރު  2011އިން ފެށިގެން މީރާގެ ނިންމުންތައް އިސްތިއުނާފުކުރެވެމުންދިޔައިރު ،މީރާގެ
ނިންމުންތައް އިސްތިއުނާފު ކުރަމުން އައީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް
ނުހިމަނައި ކަން؛
 30 54.3މެއި  2013ގައި ޓެކްސް ނެގުމާ ބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދު ފާސްވެ ޢަމަލުކުރަން ފެށިފަހުންވެސް
މިމުއްދަތު އެޓްރައިބިއުނަލް އިން އަދި ހައިކޯޓުންވެސް ގުނަމުން އައީ ބަންދު ދުވަސްތައް ނުލައިކަން
އބިއުނަލްއިން ލިޔުމުން އެކަން ހަސްމުންނަށް އަންގަމުން ގޮސްފައިވާއިރު
އަދި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރަ ި
އެކަން އެޓްރައިބިއުނަލްގެ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގޭކަމާއި މިގޮތަށް ޢަމަލުކުރަމުން ދިޔައިރު އެއްވެސް
އިރެއްގައި މީރާއިން އިޢުތިރާޟެއް ކޮށްފައިނުވާކަމާއި ގާތްގަނޑަކަށް  10އަހަރު ދުވަސް ވަންދެން
މިގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާއިރު މިއީ ޓެކްސް ނިޒާމުގެ އާދަކާދައިގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަނެ ޢަމަލުކުރަމުންދާ
އުސޫލެއްކަމަށް ދެކޭކަން؛
 54.4ޓެކްސް ނެގުމާ ބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ގަވާއިދު ހެދުމުގެ ބާރު ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްއަށް
ލިބޭ އިރު ،އެޓްރައިބިއުނަލް މައްސަލަ ބަލައިގަތުމުގައި މުއްދަތު ގުނުމުގެ އުސޫލު ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު
ލިބޭނީ އެޓްރައިބިއުނަލް އަށް ކަމަށް ދެކޭކަން އެހެންނަމަވެސް އެފަދަ އުސޫލެއް އެޓްރައިބިއުނަލްއިން
ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިފައިނުވުމުން ޓެކްސް ނެގުމާ ބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  77ވަނަ
މާއްދާގެ (ށ) ތަޠްބީޤުކުރެވޭނެކަމަށް ދެކޭކަން؛
 54.5މިކޯޓުގެ މީރާ ވ މޫސާ ނަސީމް

14

ޤަޟިއްޔާގެ މައްޗަށް ޓްރައިބިއުނަލް އިން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ

ކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް އެޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލަކީ  1ޖުލައި  2021ގައި
ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލެއް ކަމުން ޤާނޫނު ރަޖުއީކޮށް ތަޠްބީޤުނުކުރުމުގެ އުސޫލުގެ ދަށުން އޭގެ ކުރިން
އެޓްރައިބިއުނަލްއަށް ބަލައިގަނެފައިވާ މައްސަލަތަކަށް އެއުސޫލު ނުހިނގާނެކަން؛

14

ބރު 2021/HC-A/29
ހައިކޯޓުގެ ނަން ަ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒުހިނގުން ،މާލެ /ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،3325029 :ފެކްސް3316471 :
އީމެއިލް info@highcourt.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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 54.6ޢަމަލުކުރެވެމުން ދިޔަ އިޖުރާއަތެއްގެ ދަށުން ބަލައިގަނެފައިވާ މައްސަލަތަކަށް ފަހުގެ އުސޫލުތައް
ތަޠްބީޤުކޮށް

ޤާނޫނުއަސާސީގެ  43ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ލިބިދޭ ޙައްޤުން މަހުރޫމުކުރެވިދާނެކަމަށް

ނުފެނުން؛ މިގޮތުން ޓެކްސް ނިޒާމު އޮތް ގޮތުން މީރާގެ ނިންމުންތަކަށް ތައުނު ކުރުމުގެ ފެށެނީ
އެޓްރައިބިއުނަލްއަށް ކަމަށްވެފައި އެޓްރައިބިއުނަލް އިން ޢަމަލު ކުރަމުން ދިޔަ ގޮތެއްގެ ސަބަބުން،
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ޙައްޤެއް ގެއްލިގެން ދިއުމަކީ އިންސާފުވެރި ނިންމުމެއް ނޫން ކަން؛
 54.7މީރާގެ ނިންމުންތައް ޓްރައިބިއުނަލް އަށް "އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭ" ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވީ ނަމަވެސް
އެއީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  56ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ މާނައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ
ކަމެއް ނޫން ކަން؛
 .55ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ މިނިންމުންތައް މީރާ އިން އިސްތިއުނާފު ކޮށްފައިވަނީ މައިގަނޑު

3

ނުކުތާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ .ފަނޑިޔާރު ހަސަން ޝަފީޢުގެ ރައުޔުގައި މި ނުކުތާތައް ތަފްސީލުކޮށް
ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،މިނުކުތާތަކާއި ރައްދުގެ ހުލާސާއެއްގެ ގޮތުގައި އަހުރެންނަށް ފާހަގަކުރެވެނީ އަންނަނިވި
ކަންކަމެވެ.
 55.1މުއްދަތު ގުނުމުގެ އުސޫލު ބެލުމުގައި ޓެކްސް ނިޒާމުގައި އާދަކާދައިގެ ތެރޭގައި ބަލައިގަނެ
ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުޞޫލަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވަނީ އުރުފް ކަނޑައެޅުމުގެ އުސޫލާ ޚިލާފަށް ކަމަށް މީރާ
އިން ދެކެއެވެ .މިގޮތުން ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ އުރުފެއް ޤާނޫނީ ނައްސަކާ ޚިލާފުވެގެން ނުވާނެކަމަށެވެ.
މިގޮތުން ،މުއްދަތު ޤުނާނެ ގޮތް ޤާނޫނުގައި ސަރީޙަކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފު އަމަލުތައް
އުރުފުގެ

ގޮތުގައި

ނުބެލެވޭނެކަމަށެވެ.

އިސްތިއުނާފު

ރައްދުވާ ފަރާތުން މިނުކުތާގެ ރައްދުގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ މިނުކުތާގައި އުރުފާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނާ ބުނުމަކީ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުން
ބިނާކުރި ސަބަބު މުޅިން ގޯސްކޮށް މާނަކުރުމުން ނިކުންނަ ނަތީޖާއެއް ކަމަށެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒުހިނގުން ،މާލެ /ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،3325029 :ފެކްސް3316471 :
އީމެއިލް info@highcourt.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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 55.2މިކޯޓުގެ މީރާ ވ މޫސާ ނަސީމް

15

ޤަޟިއްޔާ ،އޭގެ ކުރިން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްއަށް

ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކަށް ތަޠްބީޤުކުރެވޭނެކަމަށް ނިންމުމުގައި ޤާނޫނު ރަޖުއީކޮށް ތަޠްބީޤުނުކުރުމުގެ
އުސޫލު ތަޠްބީޤުކޮށްފައިވަނީ

" lex prospicit non respicitޚިލާފަށް ކަމަށް މީރާ އިން

ދެކެއެވެ .މިގޮތުން ހައިކޯޓުގެ މީރާ ވ މޫސާ ނަސީމް

16

ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައެޅިފައިވަނީ ޤާނޫނުގައި

ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުތަކެއް ކަމަށާއި އައު އުސޫލެއް ނުވަތަ ޤާނޫނެއް ކަނޑައެޅިފައިނުވާކަމަށް
ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ .ރައްދުގައި އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން
ގޯސް ކަމަށާއި އެނިންމުމުގެ ފަހުން ގަވާއިދުގެ މިމާއްދާ ބަދަލުކޮށް ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް
މާނަކޮށްފައިވުމުން އެކަމުގެ މަންފާ އެފަރާތަށް ލިބެން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.
 55.3މީރާ ވ މޫސާ ނަސީމް

17

ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު ކުރެވިފައިވާ މައްސަލަތައް ތަޠްބީޤުނުކުރުމަށް

ނިންމާފައިވަނީ މަތީ މަރުހަލާގެ ނިންމުމަށް ތަބައަ ވުމުގެ އުސޫލާ ޚިލާފަށް ކަމަށް މީރާއިން ދެކެއެވ.
ހައިކޯޓުގެ މީރާ ވ މޫސާ ނަސީމް

18

ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލު މިހިނދަށް ބަދަލުވެފައި

ނުވާތީ އެ ނިންމުމަށް ޢަމަލުކުރުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ މައްޗަށް ލާޒިމުކަމަށެވެ .ރައްދުގައި
އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ ހައިކޯޓުގެ މީރާ ވ މޫސާ ނަސީމް

19

ނިންމުމަކީ

ގޯސް ޕަރ އިންކިއުރިއަމް ނިންމުމެއް ކަމަށެވެ.
 .56އިސްތިއުނާފީ މިނުކުތާތަކުގައި ތައުނުކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މީރާގެ ނިންމުމެއް ޓެކްސް އެޕީލް
ޓްރައިބިއުނަލް އަށް ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތު ގުނުމުގައި ބަންދު ދުވަސް ތައް ނުލައި ގިނަ
ޒަމާންތަކެއް ވަންދެން ޢަމަލުކޮށްފައިވާ އުސޫލަށް އެޓްރައިބިއުނަލުން ރިއާޔަތްކޮށްފައިވަނީ އެއީ ކަސްޓަމެއް
ނުވަތަ އުރުފެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައި އެ އުރުފު ޤާނޫނެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތުމަށް ކަމުގައި ނުދެކެމެވެ .އެއާ

15

ބރު 2021/HC-A/29
ހައިކޯޓުގެ ނަން ަ

16

ލ
ހވާ ާ
ބުނެވުނު ަ

17

ލ
ހވާ ާ
ބުނެވުނު ަ

18

ލ
ބުނެވުނު ޙަވާ ާ

19

ޅ
ހވާ ާ
ބުނެވުނު ަ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒުހިނގުން ،މާލެ /ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،3325029 :ފެކްސް3316471 :
އީމެއިލް info@highcourt.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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ޚިލާފަށް ،އެއީ ކަން ހިނގަމުން އައި ގޮތަށް އެޓްރައިބިއުނަލް އިން ބަލާފައިވާ ބެލުމެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ.
މީރާގެ އިސްތިއުނާފީ ދެވަނަ އަދި ތިންވަނަ ނުކުތާ ވެސް ބިނާވެފައިވަނީ ޤާނޫނެއްގައި ގޮތެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ
ކަމެއްގައި މަތީ މަރުހަލާގެ ކޯޓަކުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް އެއީ އަލަށް ކަނޑައެޅުނު ޤާނޫނީ އުސޫލެއް
ކަމުގައި ބަލައި ކުރިން ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ މައްސަލަތަކަށް އެއުސޫލު ތަޠްބީޤުނުކުރުމަށް ނިންމި
ނިންމުމެއް މައްޗަށެވެ .މިއިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކާއި ދެކެވިފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު މިމައްސަލައިގައި
މިކޯޓުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންޖެހެނީ ،މުއްދަތު ގުނުމާގުޅޭ ގޮތުން ހުށަހެޅުނު އިޖުރާއީ އިއިތުރާޟް
ބަލައިނުގަތުމަށް އެޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމި ނިންމުން ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފުތޯއެވެ؟
 .57ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް އަށް މީރާއިން ހުށަހެޅި އިޖުރާއީ އިޢުތިރާޟް ބިނާވެފައިވަނީ މިކޯޓުގެ މީރާ
ވ މޫސާ ނަސީމް

20

ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާ ކޮށެވެ .އެ ޤަޟިއްޔާގައި

ކަނޑައެޅިފައިވާ އެއް އުސޫލަކީ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުމެއް އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ މުއްދަތު
ގުނާނެ އުސޫލެވެ .އެގޮތުން އެނިންމުމުގައި މިކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލަކީ ޓެކްސް އެޕީލް
ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުމެއް މިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ މުއްދަތު ގުނުމުގައި ބަންދު ދުވަސް
ހިމެނޭކަމަށެވެ .އެ ނިންމުން ބިނާވެފައިވަނީ އަންނަނިވި މައިގަނޑު ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށެވެ.
 57.1ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  55ވަނަ މާއްދާ (ހ)

21

އިން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން

ނިންމާ މައްސަލަތައް ނިންމާތާ ( 60ފަސްދޮޅަސް) ދުވަސް ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭ ހައިކޯޓަށް
އިސްތިއުނާފު ކުރަން ވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިރު މިމުއްދަތު ގުނާނެ ވަކި އުސޫލެއް އެޤާނޫނުގައި
ނެތުން؛

20

ބރު 2021/HC-A/29
ހައިކޯޓުގެ ނަން ަ

21

ނ
އނަލު ް
އބި ު
ދގެ (ހ) "ޓްރަ ި
އ ާ
ވނަ މާ ް
އމުގެ ޤާނޫނު ގެ ަ 55
ނ ު
ލޙް ގެ ަ
ޤނޫނު) އަށް 3ވަނަ އިސް ާ
ދރީ ާ
މބެހޭ އި ާ
ބރު ( 3/2010ޓެކްސް ނެގު ާ
ނން ަ
ޤާނޫނު ަ

ނ
ބނު ް
ބރެއް ޭ
ނވާ ާ
އނަލަށް ލިބިގެން ު
އބި ު
ވތަ ޓްރަ ި
ގއި ،ނު ަ
އ ަ
އދާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެ ް
ގވާ ި
ނއި ަ
ނ ،ޤާނޫ ާ
އވަ ީ
ނމާފަ ި
ލއެއް ނި ް
މއްސަ ަ
ނިންމާ ަ
އ
ރމަށްޓަކަ ި
އނާފު ކު ު
އސްތި ު
ލގެ ނިންމުން ި
ބއުނަ ު
ރއި ި
ގއި ޓް ަ
ރ ަ
ހގެ ތެ ޭ
ދވަ ު
ޅސް) ު
ސދޮ ަ
ނންމިތާ ( 60ފަ ް
އއް ި
އސަލަ ެ
އ މަ ް
ގއިެ ،
ދއް ަ
ނއްޖެ ހިނ ެ
ށ ފެ ި
ކޮށްގެންކަމަ ް
އވެ".
ނވެ ެ
ބގެ ް
އ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް ލި ި
ށ ި
މރާއަ ާ
އޤު ީ
ޅމުގެ ޙަ ް
ހައިކޯޓަށް ހުށަހެ ު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒުހިނގުން ،މާލެ /ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،3325029 :ފެކްސް3316471 :
އީމެއިލް info@highcourt.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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 57.2ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް މައްސަލަތައް އިސްތިއުނާފުކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ހައިކޯޓުގެ ގަވާއިދުގެ 29
ވަނަ

އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަތަކުގައި އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅިފައިވާ އިރު އެމާއްދާގެ (ށ) ގައި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ އެފަދަ ޤާނޫނަކުން ބާރުލިބިގެން ހަދާފައިވާ
ޤަވާޢިދަކުން ،ވަކި ބާވަތެއްގެ މައްސަލައެއް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް މުއްދަތެއް ކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ
އެފަދަ

މައްސަލަތަކުގައި އިސްތިއުނާފުގެ

މުއްދަތުކަމުގައި

ބަލަންވާނީ

އެޤާނޫނެއްގައި ނުވަތަ

އެޤަވާއިދެއްގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވުން؛
 57.3ޓެކްސް ނެގުމާ ބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުތައް ގުނާނެ ގޮތް ބަޔާންކޮށް
ހެދިފައިވާ ޓެކްސް ނެގުމާ ބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  77ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ޤާނޫނާއި މި
ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ގުނާނީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރު ބަންދު
ދުވަސްތައްވެސް ހިމަނައިގެންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވުން؛
 .58އެހެންކަމުން ،މިކޯޓުގެ އެނިންމުމަކީ ޓެކްސް ނެގުމާ ބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނާއި އެޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ
ގަވާއިދާ މިކޯޓުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޓެކުހާ ގުޅޭ މައްސަލަތައް މިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފުކުރުމުގައި
ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލެކެވެ.
 .59ދެން އުފެދޭ ސުވާލަކީ ،ޓްކްސް ނެގުމާ ގުޅޭ ޤާނޫނުން ކަނޑައެޅިފައިވާ "އިސްތިއުނާފުކުރުމު"ގެ މުއްދަތު
ގުނުމުގައި

ޢާންމު

އުސޫލެއް

އެޤަޟިއްޔާގައި

ކަނޑައެޅިފައިވުމުން

އެއުސޫލު

މިމައްސަލަތަކަށް

ތަޠްބީޤުކުރެވޭތޯއެވެ .އެ ބޭނުމަށްޓަކައި ،ބަލައިލަންޖެހޭނީ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްއަށް މީރާގެ ނިންމުން
އިސްތިއުނާފު ( ޓެކްސް ނިޒާމުގައި އިސްތިއުނާފު މިލަފުޒު ބޭނުން ކުރެވޭތީ އެމާނައިގައި) ކުރުމުގައި ޤާނޫނީ
އުސޫލު ކަނޑައެޅިފައިވަނީ ކިހިނެތްތޯ؟
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް އަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގައި މުއްދަތު ގުނަންވީގޮތް
.60ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު22ގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ:

22

ބރު 3/2010
ޤާނޫނު ނަން ަ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒުހިނގުން ،މާލެ /ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،3325029 :ފެކްސް3316471 :
އީމެއިލް info@highcourt.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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"(ހ)ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާ އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުމަކާ ގުޅިގެން މީރާއިން ނިންމާ ކޮންމެ
ނިންމުމަކީ ،ޓްރައިބިއުނަލްގައި އިސްތިއުނާފު ކުރެވިދާނެ ނިންމުމެކެވެ .އަދި މިގޮތުން އިސްތިއުނާފުކުރެވޭނީ
އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުމާ ގުޅިގެން މީރާއިން ގޮތެއް ނިންމާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ
ތެރޭގައެވެ".
މިމުއްދަތު ގުނާނެ ގޮތެއް އެޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން ނެތެވެ.
 .61މިޤާނޫނުގެ ދަށުން ގަވާއިދު ހެދުމުގެ ބާރު ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް އަށް ލިބެއެވެ.
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ޓްރައިބިއުނަލް އަށް ހުށަހެޅުނުއިރު ޢަމަލުކުރެވުމުން ދިޔަ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދު
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ގެ

ހަތަރު ވަނަ ބާބުން "އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހެޅުން" ގައި ފުރިހަމަ ވާންވީ ކަންތައްތައް ބަޔާންކުރެއެވެ.
އެހެން ނަމަވެސް ،އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު ގުނާނެ ގޮތެއް ބަޔާނެއް ނުކުރެއެވެ.
.62އެހެންނަމަވެސް ،މީރާ އިން ވަކާލާތުކޮށްފައިވަނީ ސުންގަޑި ކަނޑައަޅާނެ ގޮތް ކަމަށް އެގަވާއިދުގެ  49ވަނަ
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން މިމުއްދަތު ގުނަން ޖެހެނީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސް ލައިގެން ކަން އެނގޭ
ކަމަށެވެ .އެއީ އެމާއްދާގައި "ޓެކްސްއާ ބެހޭ ޤާނޫނެއްގައި ވަކި ކަމެއް ކުރުން ލާޒިމުކޮށްފައިވަނީ ވަކި
ތާރީޚަކަށް ކަމަށްވެފައި ،އެތާރީޚެއް ދިމާވަނީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހަކު ކަމަށް ވާނަމަ ،އެކަމެއް ކުރުމުގެ
އެންމެ ފަހު ތާރީޚަކީ އެބަންދު ދުވަހަކަށް ފަހު އެންމެ އަވަހަކަށް އަންނަ ރަސްމީ މަސައްކަތު ދުވަހެވެ"
މިގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން މުއްދަތު ގުނުމުގައި ބަންދު ދުވަސް ނުހިމެނޭނަމަ ބަންދު ދުވަހަކަށް މުއްދަތު
ހަމަވާ ތާރީޚު ނުވާނެތީ ކަމަށެވެ .މިއީ މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  35ވަނަ މާއްދާގެ
(ށ) ގައި ވެސް ބަޔާންކުރާ އުސޫލެވެ .ފަނޑިޔާރު ހަސަން ޝަފީޢުގެ ރައުޔުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ފަދައިން،
މިއީ ފަހު ދުވަސް ގުނުމުގެ އުސޫލެވެ .މިމާއްދާއަކުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްއަށް މައްސަލަ
ހުށަހެޅުމުގައި އެދެމެދުގައި އަންނަ ބަންދު ދުވަސް ހިމެނޭނެ ކަމަށް ސާފުކޮށް އެނގޭކަމާ މެދު ސުވާލު
އުފެދެއެވެ.
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އ ާ
ވނަ މާ ް
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 .63ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދުގައި މިފަދަ މާއްދާއެއް ނެތުމުން ދެން ބަލައިލަން ޖެހޭނީ އެޤާނޫނުން
ބާރު ލިބިގެން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދެއްގައި އެޤާނޫނުން ލާޒިމުކުރާ މުއްދަތު ގުނާނެ ގޮތެއް ބަޔާންކުރޭތޯއެވެ.
ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  77ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ "މި ޤަވާއިދުގައި
ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު ،ޤާނޫނާއި މި ޤަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
މުއްދަތު ގުނާނީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައްވެސް ހިމަނައިގެންނެވެ".
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ދެން އޮތީ ޤާނޫނުން ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތު ގުނާނެ ގޮތް ސާފު ނުވާނަމަ ޢަމަލުކުރަންވީ އުސޫލެވެ.
މިއުސޫލު ބަޔާން ކުރަނީ މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނެވެ.
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އެޤާނޫނުގެ  35ވަނަ މާއްދާގެ

(ނ) ގައި "ޤާނޫނެއްގައި ނުވަތަ އެއްބަސްވުމެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބުނެފައި ނުވާނަމަ( 7 ،ހަތެއް)
ދުވަހަށްވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތެއްގެތެރޭގައި ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކޮށްފިކަން ކަށަވަރުކުރުމުގައި ނުވަތަ އެ މުއްދަތު
ފަހަނައަޅައި ހިނގައްޖެކަން ކަށަވަރުކުރުމުގައި ،އެ ( 7ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ރަސްމީ ބަންދު
ދުވަސްތައް ނުހިމެނޭނެއެވެ ".ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން  7ދުވަހަށް ވުރެ ގިނަ ވެއްޖެނަމަ ބަލަންޖެހެނީ
ބަންދު ދުވަސް ހިމަނައިގެން ކަމީ މީގެ ކުރިންވެސް އިސްތިޤްރާރުވެފައިވާ އުސޫލެވެ.
 .64އެހެންކަމުން ،ބުނެވިދިޔަ އެންމެހައި އުސޫލުތަކަށް ރިއާޔަތްކުރުމުންވެސް ފެންނަން އޮތް ޙަޤީޤަތަކީ މީރާގެ
ނިންމުންތައް ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ހުށަހެޅުމަށް ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތު ގުނުމުގައި
ބަންދު ދުވަސް ހިމަނަން ޖެހޭ ކަމެވެ ..މުއްދަތު ގުނުމުގައި ބަންދު ދުވަސް ނުހިމަނައި ގުނާނެ އުސޫލެއް
ބަޔާންކުރުމުގެ ބާރު ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިގެންވާ ކަމާ މެދު ސުވާލެއް ނެތެވެ .އެހެން
ނަމަވެސް ،ރައްޔިތުން އެމައްޗަށް ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމުވާގޮތަށް ،ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުން މިކަން
ޝާއިއުކޮށްފައިވާކަން އެނގެން ނެތެވެ.
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އީމެއިލް info@highcourt.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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 .65އެހެންކަމުން ،ބަންދު ދުވަސް ހިމަނައިގެން ގުނުމުން ،ފަނޑިޔާރު ޙަސަން ޝަފީޢުގެ ރައުޔުގެ  49ވަނަ
ޕެރެގްރާފްގައި ތަޠްބީޤުކޮށްފައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލަތަކުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު ވަނީ
ހަމަވެފައެވެ.
މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ މައްސަލައެއް ބަލައިގަތުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންވުން
.66އަހުރެންގެ ރައުޔު މިމައްސަލައިގައި ތަފާތުވާ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ މުއްދަތު ހަވެފައިވާކަމަށް ހުށަހެޅި އިޖުރާއީ
އިޢުތިރާޒު ބަލައި ނުގަތުމަށް ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް އިން ނިންމި ނިންމުން ބާޠިލްކުރުމާ މެދު އެވެ.
 .67ކުރިން ވެސް ފާހަގަކޮށްފައިވާނެ ފަދައިން އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭ މައްސަލަތައް އޭޑީކޭ އެންޓަރޕްރައިސަސް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ  24ޑިސެންބަރު  2019ގައެވެ.
މައްސަލަ ބަލައިގަނެ ހިނގަމުން ގޮސް ދެއަހަރު ވަނިކޮށް ،މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވަނީ މުއްދަތު ހަމަވުމަށް
ފަހު ކަމަށް ބަޔާންކޮށް މީރާގެ ފަރާތުން އިޖުރާއީ އިޢުތިރާޒެއް ހުށަހަޅާފައިވަނީ  15ޖުލައި  2021އެވެ.
 .68މިއިޖުރާއީ ނުކުތާ ނެގިއިރު ،އަމަލުކުރެވެމުންދިޔަ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދު27ގެ  25ވަނަ
މާއްދާގެ (ނ) ގައި ،ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތު ފާއިތުވުމަށް ފަހު ވެސް މުއްދަތުގައި ހުށަހެޅިފައިނުވާ ސަބަބު
ބަޔާންކޮށް ހުށަހެޅުމުން ،އެސަބަބަކީ މަޤްބޫލު ސަބަބެއް ކަމަށް ޓްރައިބިއުނަލަށް ފެންނަ ނަމަ އެކަމަށް
ރިޢާޔަތްކޮށް އެމައްސަލައެއް ބަލައިގަތުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
 .69ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން މައްސަލަ ބަލައިގަތުމުގައި މުއްދަތު ގުނުމުގައި ބަންދު ދުވަސްތައް ނުލައި
މުއްދަތު ގުނާ މައްސަލަތައް ބަލަމުން ގޮސްފައިވާކަން އެޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުމުންނާއި އަދި ދެފަރާތުން
ދެއްކި ވާހަކަތަކުން ސާފެވެ .މިމައްސަލަ ،ޓްރައިބިއުނަލުން ބަލައި ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމި ސަބަބުތަކަށް
ބަލާއިރު،ގިނައަހަރުތަކެއް ވަންދެން އެޓްރައިބުނަލުން ބަންދު ދުވަސްތައް ނުލައި މުއްދަތު ގުނަމުންގޮސްފައިވާ
ވުމަށާއި މިއުސޫލުން މުއްދަތު ގުނައި ބަލައި ގަނެފައިވާ މައްސަލަތައް ނުބެލޭނެކަމަށް ނިންމައިފިނަމަ އެކަމުގެ
ސަބަބުން ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރަށް ރިއާޔަތްކޮށްފައިވެއެވެ .އަދި މައްސަލަ ހުށަހެޅުން ލަސްވެފައިވަނީ ހަސްމުންގެ
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ކަން ކޮށްފައިވާ ގޮތަކަށް ވުރެ ވުރެ ބޮޑަށް މުއްދަތު ގުނުމުގައި ޢަމަލުކުރެވިފައިވާ ގޮތުން ކަމަށް
ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ .އަދި ،ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ މައްސަލައެއް ބަލައިގަތުން

ހުއްދަ

ކުރާކަމުގައި ބެލެވޭ ސަބަބުވެރި އެތައް ނުކުތާތަކެއް ( މިރައުޔުގެ  54ގައި ފާހަގަކޮށްފައި ) އެޓްރައިބިއުނަލް
އިން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ .އެހެންކަމުން ،އެޓްރައިބިއުނަލަށް ބަލައިގަނެ ހިންގާ އެތައް ދުވަހެއް ފަހުން
މީރާއިން ނެގި އިޖުރާއީ އިއުތިރާޒާ ގުޅިގެން ،ޓްރައިބިއުނަލްގައި ޢަމަލުކުރަމުން ދިޔަ އިޖުރާއަތަކަށް
ރިޢާޔަތްކޮށް މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާފައިވާކަން ސާފެވެ.
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 .70ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޢާފިޔާ މޫސާ ވ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީސް

ގައިވެސް މުއްދަތު

ގުނުމުގައި އޮޅުންތަކެއް އަރާފައިވާތީ ،މުއްދަތަށް ހުށަހެޅިފައިނުވާ މައްސަލައެއް ވެސް ބަލައިގަތުމުގެ ހުއްދަ
ދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު ބޭނުންކޮށްފައިވާކަން އެނގެއެވެ .އެހެންކަމުން ،މީރާގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި އިޖުރާއީ ނުކުތާ
ބަލައިނުގަނެ މިމައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމި ނިންމުމަކީ ،މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ
މައްސަލައެއް ބަލައިގަތުމުގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ސަބަބަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާފައިވާ
ނިންމުމެއް ކަމަށް ބަލަންޖެހޭ ކަމުގައި ދެކެމެވެ.
އބިއުނަލްގެ ނަންބަރު
.71އެހެންކަމުން ،އަހުރެންނަށް ފެންނަނީ މިމައްސަލައިގައި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރަ ި
 TAT-CA-G/2019/024,025އިޖުރާއީ ނިންމުންތައް ބާޠިލް ކުރަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށް ބަލައި
މިމައްސަލަތަކުގައި ހުށަހެޅިފައިވާ މައުޟޫޢީ އިސްތިއުނާފާ ކުރިއަށް ގެންދަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.
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 11 2021/SC-A/08 [2021] SC 24އަދި  12ވަނަ ނުކުތާ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒުހިނގުން ،މާލެ /ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،3325029 :ފެކްސް3316471 :
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