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 ފަނޑިޔާރު މުޙައްމަދު ފައިޞަލްގެ ރައުޔު( :މި ރައުޔަށް ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުއްރައޫފު އިބްރާހީމް އަދި ފަނޑިޔާރު
ފާޠިމަތު ފަރްހީޒާ ތާއީދުކުރައްވާފައި)
މައްސަލައިގެ ތަޢާރަފު:
 .3ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު  TAT-CA-B/2019/005މައްސަލަ ނިންމާފައިވަނީ ޤާނޫނީ
އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ އެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
(މީގެ ފަހުން "މީރާ" ކަމަށް ބުނެފައިވާ ފަރާތް) އަދި ރޮބިންސަން ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

1

(މީގެ ފަހުން "ރޮބިންސަން" ކަމަށް ބުނެފައިވާ ފަރާތް)ގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ .ރޮބިންސަން އަށް ރައްދުވާ
ގޮތަށް މީރާއިން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމުން ބަލާފައިވަނީ މިކޯޓުގެ
ނަންބަރު  2021/HC-A/160ޤަޟިއްޔާގައެވެ .އަދި މީރާއަށް ރައްދުވާގޮތަށް ރޮބިންސަން އިން ހުށަހެޅި
މައްސަލަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ހައިކޯޓުގައި

އިސްތިއުނާފުކުރުމުން

ބަލާފައިވަނީ

މިކޯޓުގެ

ނަންބަރު

 2021/HC-A/75ޤަޟިއްޔާގައެވެ.
 .3ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު  TAT-CA-B/2019/007މައްސަލަ ނިންމާފައިވަނީ ޤާނޫނީ
އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ކަމަށްބުނެ އެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް މީރާ އަދި ރޮބިންސަންގެ ފަރާތުން
ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ .ރޮބިންސަން އަށް ރައްދުވާ ގޮތަށް މީރާއިން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި
އިސްތިއުނާފުކުރުމުން ބަލާފައިވަނީ މިކޯޓުގެ ނަންބަރު  2021/HC-A/161ޤަޟިއްޔާގައެވެ .އަދި މީރާއަށް
ރައްދުވާގޮތަށް ރޮބިންސަން އިން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމުން
ބަލާފައިވަނީ މިކޯޓުގެ ނަންބަރު  2021/HC-A/74ޤަޟިއްޔާގައެވެ.

1

ބރު C-196/2009
ޓރީ ނަން ަ
ރަޖިސް ް
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 .2ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު  TAT-CA-B/2019/005އަދި TAT-CA-B/2019/007
މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކޮށް މީރާ އަދި ރޮބިންސަންގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން ބިނާވެފައިވަނީ ،ޤާނޫނީ
އެއްނުކުތާތަކެއްގެ މައްޗަށް ކަމަށްވާތީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި މި މައްސަލަތަކުގެ އަޑުއެހުންތައް ކުރިއަށް
ގެންދެވިފައިވަނީ ،އެއް އަޑުއެހުމެއްގެ ގޮތުގައެވެ.
މައްސަލައިގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު TAT-CA-B/2019/005
 .1ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބުއުނަލްގެ ނަންބަރު  TAT-CA-B/2019/005މައްސަލައަކީ މީރާގެ ނަންބަރު
 32( 220-OA/2017/64ޑިސެންބަރު  )3231އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓު ރޮބިންސަންގެ ފަރާތުން
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމުން ބެލި މައްސަލައެކެވެ .މި މައްސަލައިގައި ޓެކްސް އެޕީލް
ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާފައިވަނީ؛
ގ
ނބަރު( 5/2011 ،ވިޔަފާރީ ެ
ޤނޫނު ނަ ް
ނކަން އެގޮތުގެ މަތިން ހުރުމުންާ ،
"ދެންފަހެ ،އިސްވެ ބުނެވުނު ކަ ް
ބރުގައި
ނ ަ
ވނަ ނަ ް
ގ (ހ) ގެ (ަ )5
ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު)ގެ  33ވަނަ މާއްދާ ެ
ރސްޓް
"އެމް.އައި.އާރް.އޭ އިން ޤަބޫލުކުރާ އެއްވެސް ބޭންކެއް ނުވަތަ މާލީ އިދާރާއަކަށް ދައްކަންޖެހޭ އިންޓް ެ
އ
ނ އިންޓްރެސްޓް ދައްކަންޖެހޭނަމަެ ،
ފިޔަވައި ،އަހަރަކު ( 6%ހައެއް އިންސައްތަ) ގެ ރޭޓަށްވުރެ މަތި ް
ވ
އިތުރުވި މިންވަރެއް؛" ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ ފައިދާ ހިސާބުކުރުމުގައި އުނި ނުކުރެވޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ީ
ހިނދު،

ގުޅުންހުރި

ކއެކު
ތތަ ާ
ފަރާ ް

ހިންގާފައިވާ،

ޚުސޫމާތު

އުފެދިފައިވާ

ލޯނުގެ

ށ
މލާތަ ް
މުޢާ ަ

ނަޒަރުކުރާއިރު ،އެއީ ލޯނެއްގެ ނަމުގައި ހޯދައިފައިވާ ފައިސާއެއް ނަމަވެސް ،އެއީ އިކުއިޓީ
ބލެވޭ މުޢާމަލާތެއް ކަމުގައިވުމުން ،އެފަދަ މުޢާމަލާތަކީ ،ޤާނޫނުގެ 33
ކޮންޓްރިބިއުޝަނެއްގެ ގޮތުގައި ެ
އ
ނޓްރެސްޓް އުނިނުކުރެވޭނެ މުޢާމަލާތެ ް
ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )5ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ،އި ް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،2235233 :ފެކްސް2236133 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :

ތ
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އޅައި،
ކަމުގައިވާތީ ،ލޯނު އިންޓްރެސްޓާ ގުޅިގެން މީރާއިން ނިންމައިފައިވާ ނިންމުން ރަނގަޅުކަމަށް ކަނޑަ ަ
މޒީގައި
ގވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް މީރާއިން ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމުވާހިނދުާ ،
ނތަކާއި ަ
އަދި ހެދިފައިވާ ޤާނޫ ު
ނިންމައިފައިވާ

ނުރަނގަޅު

ނންމުމެއް
ި

ހަމައެފަދައިން

މުސްތަޤުބަލުގައިވެސް

ނިންމާނެ

ކމަށް
ަ

ލ
އުއްމީދުކުރުން އެއީ ލެޖިޓިމޭޓް އެކްސްޕެކްޓޭޝަނެއް އުފެދޭނެ ކަމެއްނޫން ކަމަށް ،މި މައްސަލަ ބެ ި
ފމެވެ".
ނންމައި ީ
ނބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ި
ޓްރައިބިއުނަލްގެ ( 5ފަހެއް) މެ ް

މިފަދައިންނެވެ.
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު TAT-CA-B/2019/007
 .5ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު  TAT-CA-B/2019/007މައްސަލައަކީ މީރާގެ ނަންބަރު
 32( 220-OA/2017/33ޑިސެންބަރު  )3231އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓު ރޮބިންސަންގެ ފަރާތުން
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމުން ބެލި މައްސަލައެކެވެ .މި މައްސަލައިގައި ޓެކްސް އެޕީލް
ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާފައިވަނީ؛
ގ
ނބަރު( 5/2011 ،ވިޔަފާރީ ެ
ޤނޫނު ނަ ް
ނކަން އެގޮތުގެ މަތިން ހުރުމުންާ ،
"ދެންފަހެ ،އިސްވެ ބުނެވުނު ކަ ް
ބރުގައި
ނ ަ
ވނަ ނަ ް
ގ (ހ) ގެ (ަ )5
ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު)ގެ  33ވަނަ މާއްދާ ެ
ރސްޓް
"އެމް.އައި.އާރް.އޭ އިން ޤަބޫލުކުރާ އެއްވެސް ބޭންކެއް ނުވަތަ މާލީ އިދާރާއަކަށް ދައްކަންޖެހޭ އިންޓް ެ
އ
ނ އިންޓްރެސްޓް ދައްކަންޖެހޭނަމަެ ،
ފިޔަވައި ،އަހަރަކު ( 6%ހައެއް އިންސައްތަ) ގެ ރޭޓަށްވުރެ މަތި ް
ވ
އިތުރުވި މިންވަރެއް؛" ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ ފައިދާ ހިސާބުކުރުމުގައި އުނި ނުކުރެވޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ީ
ހިނދު،

ގުޅުންހުރި

ކއެކު
ތތަ ާ
ފަރާ ް

ހިންގާފައިވާ،

ޚުސޫމާތު

އުފެދިފައިވާ

ލޯނުގެ

ށ
މލާތަ ް
މުޢާ ަ

ނަޒަރުކުރާއިރު ،އެއީ ލޯނެއްގެ ނަމުގައި ހޯދައިފައިވާ ފައިސާއެއް ނަމަވެސް ،އެއީ އިކުއިޓީ
ބލެވޭ މުޢާމަލާތެއް ކަމުގައިވުމުން ،އެފަދަ މުޢާމަލާތަކީ ،ޤާނޫނުގެ 33
ކޮންޓްރިބިއުޝަނެއްގެ ގޮތުގައި ެ
އ
ނޓްރެސްޓް އުނިނުކުރެވޭނެ މުޢާމަލާތެ ް
ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )5ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ،އި ް
އޅައި،
ކަމުގައިވާތީ ،ލޯނު އިންޓްރެސްޓާ ގުޅިގެން މީރާއިން ނިންމައިފައިވާ ނިންމުން ރަނގަޅުކަމަށް ކަނޑަ ަ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،2235233 :ފެކްސް2236133 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :

ތ
މނުގޮ ް
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މޒީގައި
ގވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް މީރާއިން ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމުވާހިނދުާ ،
ނތަކާއި ަ
އަދި ހެދިފައިވާ ޤާނޫ ު
ނިންމައިފައިވާ

ނުރަނގަޅު

ނންމުމެއް
ި

ހަމައެފަދައިން

މުސްތަޤުބަލުގައިވެސް

ނިންމާނެ

ކމަށް
ަ

ލ
އުއްމީދުކުރުން އެއީ ލެޖިޓިމޭޓް އެކްސްޕެކްޓޭޝަނެއް އުފެދޭނެ ކަމެއްނޫން ކަމަށް ،މި މައްސަލަ ބެ ި
ފމެވެ".
ނންމައި ީ
ނބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ި
ޓްރައިބިއުނަލްގެ ( 5ފަހެއް) މެ ް

މިފަދައިންނެވެ.
އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތައް:
 .6ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު  TAT-CA-B/2019/005އަދި TAT-CA-B/2019/007
މައްސަލައިގެ ނިންމުން ނިންމާފައިވަނީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ،މީރާ އަދި
ރޮބިންސަންގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ނުކުތާތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
މީރާގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތައް؛
 .3ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު  TAT-CA-B/2019/005އަދި TAT-CA-B/2019/007
މައްސަލަ މީރާގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވަނީ އެއް ނުކުތާތަކެއްގެ މައްޗަށް
ބިނާކޮށެވެ .އެ ނުކުތާތަކަކީ:
 -3.3އެއްވެސް ލޯނަކީ  bona fideލޯނެއް ނަމަ ،އެ ލޯނެއްގެ އިންޓްރެސްޓް ޚަރަދު ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގެ
ލ
 33ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )5ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން އުނިކުރެވޭނެ ކަމަށް ޓެކްސް އެޕީ ް
ޓްރައިބިއުނަލްއިން ނިންމަވާފައިވަނީ ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގެ  32ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގެ
 33ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަށް ރިޢާޔަތްކުރެއްވުމެއް ނެތި ،އެ ދެ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި
ނުކުތާ އަދި؛

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،2235233 :ފެކްސް2236133 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :

ތ
މނުގޮ ް
 7ޝަރީޢަތް ނި ު

2021/HC-A/74, 75,160,161

 -3.3ލެޖިޓިމެޓް އެކްސްޕެކްޓޭޝަންގެ މަބްދަޢު ތަޠުބީޤުކުރުމުގައި  3233އަދި  3232ވަނަ އަހަރުގައި ލޯނު
އިންޓްރެސްޓާ ގުޅިގެން މީރާއިން އޮޑިޓް މަރުޙަލާގައި ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ ނުރަނގަޅު ނިންމުމެއް
ކަމަށް ޓްރައިބިއުނަލްއިން ނިންމަވާފައިވަނީ ނުރަނގަޅު ވާޤިޢާތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްކަމާއި ލެޖިޓިމެޓް
އެކްސްޕެކްޓޭޝަންގެ މަބްދަޢުއާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.
ރޮބިންސަންގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތައް؛
 .1ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު  TAT-CA-B/2019/005އަދި TAT-CA-B/2019/007
މައްސަލަ ރޮބިންސަންގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވަނީ އެއް ނުކުތާތަކެއްގެ
މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ .އެ ނުކުތާތަކަކީ:
 -1.3މަދަނީ މައްސަލަތަކުގައި އަމަލުކުރާ އާންމު އުޞޫލަކީ މައްސަލައެއް ނިންމުމުގައި އެ މައްސަލައެއްގެ
ޚަސްމުން ކުރާ ދަޢުވާތަކާއި ހުށަހަޅާ ވާޤިޢާތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް މައްސަލަ ނިންމުން ކަމުގައިވާއިރު،
މައްސަލައިގެ އެއްވެސް ޚަސްމަކު ހުށަނާޅާ ނުކުތާތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ،އަދި ޓްރައިބިއުނަލްގެ
ނިންމުން ބިނާވާ ނުކުތާއާބެހޭ ގޮތުން މައްސަލައިގެ ޚަސްމުން ދެކޭ ގޮތް ބަޔާންކުރުމުގެ ފުރުސަތު ނުދީ
މައްސަލަ ނިންމައިފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާ،
 -1.3ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނު2ގެ  33ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ ( )5ވަނަ ނަންބަރާ ޚިލާފަށް ،އަދި ވަކިކަމެއް ކުރެވިދާނެ
ކަމަށް ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮއްވާ އެ ނޫން ގޮތަކަށް އަމަލުކޮށްގެންނުވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށް
ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމައިފައިވާ މީޑިއާނެޓް ވ މީރާ ("މީޑިއާނެޓް މައްސަލަ") (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ
ނަންބަރު  2016/SC-A/23ޤަޟިއްޔާ) ގައި އެކަށައަޅާފައިވާ އުސޫލާ ޚިލާފަށް ޓްރައިބިއުނަލުން
މައްސަލަ ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާ އަދި،
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 -1.2އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ،އަމަލުކުރެވުމުގެ އުންމީދުގެ ޤާއިދާ ތަޠުބީޤުކުރުމުގައި ޓްރައިބިއުނަލުން
ބަލައިފައިނުވާ ވާޤިޢާތުތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް މައްސަލަ ނިންމާފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.
ޝަރީޢަތަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން
 .3އިސްތިއުނާފުކުރެވިފައި މިވާ މައްސަލަތަކުގައި މީރާ އަދި ރޮބިންސަންގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާތަކަށް
ނަޒަރުކުރުމުގެ ކުރިން މި މައްސަލަތަކުގައި ފަނޑިޔާރުންނަށް ފާހަގަކުރެވުނު އިޖުރާއީ ބައެއް ކަންކަން
ފާހަގަކުރުން މުހިންމު ކަމުގައި ދެކެމެވެ .އެގޮތުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާ މައްސަލަތައް
ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ މުއްދަތާއި ،މުއްދަތު ގުނާނެ ގޮތާއި މެދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު
 2021/HC-A/293ޤަޟިއްޔާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަން މި މައްސަލަތަކަށް ތަޠުބީޤުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް
ފެނެއެވެ .އަދި އެ ޤަޟިއްޔާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަން ތިރީގައި ބަޔާންކުރަމެވެ.
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާ މައްސަލަތައް ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ މުއްދަތު
 .32ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު ގެޒެޓް ކުރެވިފައިވަނީ  31މާރިޗު  3232ގައެވެ .އޭގެފަހުން އެ ޤާނޫނަށް
ފުރަތަމަ އިސްލާޙް ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު  33ޑިސެންބަރު  3233ގައި ގެޒެޓް ކުރެވިފައިވެއެވެ .އެ އިސްލާޙުގެ
ދަށުން އިސްތިއުނާފީ މުއްދަތަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައި ނުވެއެވެ.
 .33ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  2015/06/SCސަރކިއުލާރ އިން ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކާއި
ޓްރައިބިއުނަލްތަކުން ނިންމާ މައްސަލަތައް އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ މުއްދަތު  32ދުވަހުގެ މުއްދަތައް ބަދަލު
ކުރެވިގެންދިޔައެވެ .އެގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ  33ޖަނަވަރީ  3235ގައެވެ .އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް އޮތް 32
(ދިހަ) ދުވަސް ގުނާނެގޮތް ބަޔާންކޮށްދީފައިވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  3235/25ޢާއްމު ސިޓީންނެވެ.
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އެސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ "ޓްރައިބިއުނަލުން މައްސަލަ ނިންމި ދުވަހާއި މުއްދަތު ހަމަވާ ދުވަހާއި އެ
ދެމެދަށް އަންނަ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމެނޭ ގޮތަށެވެ ".މި ފަދައިންނެވެ.
 .33ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  2015/06/SCސަރކިއުލާރގައި ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކާއި
ޓްރައިބިއުނަލްތަކުން ނިންމާ މައްސަލަތައް އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ މުއްދަތު  32ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް
ބަދަލުކޮށްފައިވަނިކޮށް ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނަށް  3ވަނަ އިސްލާޙް ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު 33
ސެޕްޓެންބަރު  3233ގައި ގެޒެޓްކޮށްފައިވެއެވެ .އެ އިސްލާޙުގެ ދަށުން ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ
 55ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) 4އަށް އިސްލާޙް ގެނެސް ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާ ނިންމުންތައް
އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ މުއްދަތަކީ ( 22ތިރީސް) ދުވަސް ކަމުގައި ކަނޑައެޅިގެންދިޔައެވެ .ނަމަވެސް އެ މުއްދަތު
ގުނާނެ ގޮތެއް އެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވެއެވެ.
 .32ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/3232ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު) އަށް  2ވަނަ އިސްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
 36ޑިސެންބަރު  3232ގައި ގެޒެޓްކޮށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާފައިވެއެވެ .އެ އިސްލާޙުގެ ދަށުން ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ
އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  55ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) 5އިން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާ މައްސަލަތައް ނިންމާތާ
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(ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހުގެ

ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފު ކުރަން ވާނެކަމަށް

ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

4

އމުގެ ޤާނޫނު ގެ
ގނަ ު
އސްލާޙް ެ
ދވަނަ ި
އދާރީ ޤާނޫނު) އަށް ެ
ގމާބެހޭ ި
ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/3232ޓެކްސް ނެ ު

އނަލުން
އބި ު
އދާގެ (ހ) "ޓްރަ ި
 55ވަނަ މާ ް

ލއެއް ނިންމިތާ 22
މއްސަ ަ
ގއި ،އެ ަ
ދއް ަ
ނއްޖެ ހިނ ެ
ކމަށް ފެ ި
އދާ ޚިލާފަށް ަ
ގވާ ި
ޤނޫނާއި ަ
ނވަތަ ާ
އސޫލަކާ ު
އވަނީ ،ޝަރުޢީ ު
ނމާފަ ި
އއް ނި ް
އސަލަ ެ
މ ް
ނިންމާ ަ
އވެ".
ވ ެ
ގން ެ
ފރާތަށް ލިބި ެ
ކސް ދައްކާ ަ
ރއަށާއި ޓެ ް
މ ާ
ޙއްޤު ީ
މގެ ަ
ކޓަށް ހުށަހެޅު ު
ކއި ހައި ޯ
އނާފު ކުރުމަށްޓަ ަ
އސްތި ު
ނމުން ި
އނަލުގެ ނި ް
އބި ު
ގއި ޓްރަ ި
ރ ަ
ހގެ ތެ ޭ
ދުވަ ު
5

ޤނޫނު ގެ
މގެ ާ
ނއު ު
އސްލާޙް ގެ ަ
އދާރީ ޤާނޫނު) އަށް 2ވަނަ ި
ބހޭ ި
ގމާ ެ
ނބަރު ( 2/3232ޓެކްސް ނެ ު
ޤާނޫނު ނަ ް

އނަލުން
ބ ު
އ ި
އދާގެ (ހ) "ޓްރަ ި
 55ވަނަ މާ ް

މށް
ގންކަ ަ
ރއް ބޭނުން ކޮށް ެ
ބ ެ
ނނުވާ ާ
ބއުނަލަށް ލިބިގެ ް
ރއި ި
އގައި ،ނުވަތަ ޓް ަ
ޖ ހިނދެ ް
ނއް ެ
ވއިދާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ފެ ި
ގ ާ
ޤނޫނާއި ަ
އވަނީާ ،
ނމާފަ ި
ލއެއް ނި ް
މއްސަ ަ
ނިންމާ ަ
ށ
ހއިކޯޓަ ް
ކއި ަ
ކރުމަށްޓަ ަ
ތއުނާފު ު
ނ އިސް ި
ނމު ް
ލގެ ނި ް
ބއުނަ ު
ރއި ި
ގއި ޓް ަ
ރ ަ
ހގެ ތެ ޭ
ދވަ ު
ޅސް) ު
ސދޮ ަ
އ ނިންމިތާ ( 62ފަ ް
ލއެ ް
މއްސަ ަ
އ ަ
އގައިެ ،
ޖ ހިނދެ ް
ފެނިއް ެ
ވއެވެ".
ގން ެ
ލބި ެ
ށއި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް ި
ރއަ ާ
އޤު މީ ާ
ޙ ް
ޅމުގެ ަ
ހުށަހެ ު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،2235233 :ފެކްސް2236133 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :

ތ
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މުއްދަތު ގުނާނެގޮތް
 .31އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާ ނިންމުންތައް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު ވަނީ މަޙްދޫދު ކުރެވިފައެވެ .އެގޮތުން
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު  TAT-CA-B/2019/005އާއި TAT-CA-B/2019/007
މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރެވުނުއިރު ،ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާ ނިންމުމެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް ދީފައިވަނީ ( 62ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހުގެ މުއްދަތެވެ.
 .35ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އިސްތިއުނާފުކުރެވޭ މައްސަލަތަކުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް އޮންނަ
މުއްދަތު ގުނާނެ ގޮތް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤަވާއިދުގެ  33ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައެވެ.
އެ އަކުރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ؛
ގއި
ހހިނދަކު ،ޤާނޫނާއި މި ޤަވާއިދު ަ
"މި ޤަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާކޮށްފައިނުވާ ާ
ނ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައްވެސް
ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ގުނާ ީ
ހިމަނައިގެންނެވެ".

6

މި ފަދައިންނެވެ .އެހެންކަމުން ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގައި ނުވަތަ ޤަވާއިދުގައި މުއްދަތެއް
ބަޔާންކޮށްފައިވާނަމަ އެ މުއްދަތު ގުނުމުގައި ބަލަންޖެހޭނީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެންނެވެ .އެ
ޤަވާއިދަށް އިސްލާޙުތަކެއް އެކިފަހަރުމަތީން ގެނެސްފައިވާއިރު އެ މާއްދާއަށް އިސްލާޙު އައިސްފައިވާކަން އެނގެން
ނެތެވެ.
 .36ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޤަވާއިދުގެ  33ވަނަ މާއްދާގައި މައްސަލަތައް ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ
މުއްދަތުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .އެގޮތުން އެ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ވަނީ؛

6

ދގެ (ށ)
އ ާ
ދގެ  33ވަނަ މާ ް
އ ު
ގވާ ި
ދރީ ަ
ގމާބެހޭ އި ާ
ނބަރު  2013/R-45ޓެކްސް ނެ ު
އދު ނަ ް
ގަވާ ި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،2235233 :ފެކްސް2236133 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :

ތ
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ގ
"މިމާއްދާގެ (ހ) ގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ވަކި މުއްދަތެއް ކަނޑައަޅާފައި ވީނަމަވެސް ،ރައްޔިތުން ެ
ކ
ވޢިދަކުން ،ވަ ި
ލބިގެން ހަދާފައިވާ ޤަ ާ
ނނަކުން ބާރު ި
މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ އެފަދަ ޤާ ޫ
ކގައި
އޅާފައިވާނަމަ އެފަދަ މައްސަލަތަ ު
ބާވަތެއްގެ މައްސަލައެއް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް މުއްދަތެއް ކަނޑަ ަ
ވތަ އެ ޤަވާޢިދެއްގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ
އިސްތިއުނާފުގެ މުއްދަތުކަމުގައި ބަލަންވާނީ އެ ޤާނޫނެއްގައި ނު ަ
މުއްދަތެވެ".

މިފަދައިންނެވެ .ބަޔާންވެދިޔަ އުޞޫލަށް ބަލާއިރު ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާ މައްސަލަތައް
އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ މުއްދަތު ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުންކަމަށްވެފައި އެ ޤާނޫނުގެ
ދަށުން ބާރުލިބިގެން ހެދިފައިވާ ޤަވާއިދުގައި މުއްދަތު ގުނާނެގޮތް ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ
ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް މުއްދަތު ގުނަން ޖެހޭނީ ރަސްމީ ބަންދު
ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން ކަމުގައި ބަލަންޖެހެއެވެ.
 .33ކޮންމެ ޙައްޤެއްވެސް އިންތިޒާމުވެފައި އޮންނަންވާނީ ޤާނޫނުން ކަނޑައަޅާ ޙުދޫދެއްގެ ތެރޭގައެވެ .ކޯޓުތަކާއި
ޓްރައިބިއުނަލްތަކުން ކުރާ ޙުކުމްތަކާއި ނެރޭ އަމުރުތައް އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤަކީވެސް ދުނިޔޭގެ އެންމެހައި
ޖުރިސްޑިކްޝަންތަކުގައި

މައުޟޫޢީ

ގޮތުންނާއި،

އިޚްތިޞާޞްގެ

ގޮތުންނާ

އަދި

ވަގުތުގެ

ގޮތުން

ޤައިދުކުރެވިފައިވާ ޙައްޤެއްކަމާއި ،މިގޮތުން ވަގުތުގެ ގޮތުން އެ ޙައްޤު ބޭނުންކުރެވޭނީ ދަށު މަރުޙަލާގެ ޙުކުމް
އިއްވާ ދުވަހުން ފެށިގެން ވަކި މުއްދަތެއް ފާއިތުވުމާ ހަމައަށެވެ .ވަގުތުގެ ގޮތުން އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ނިޒާމުގައި ޤައިދުކުރެވޭނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  36ވަނަ
މާއްދާގައި ކަނޑައެޅިގެންވާ ޙުދޫދުގެ ތެރޭގައިކަން އެނގެން އޮންނައިރު ،މައްސަލައެއް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް
ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު ކަނޑައެޅުމުގައި ތަފާތު ދައުލަތްތަކުގެ ޤާނޫނު ހަދާ ބާރުތަކުން ޢަމަލުކުރާ ގޮތަށް ބަލާއިރު
ރިޢާޔަތްކުރަނީ ޙަޤީޤަތުގައި ،ދެ ކަމެއްގެ މެދުގައި ވަޒަންކުރުން ކަމާއި؛ އެގޮތުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،2235233 :ފެކްސް2236133 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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 ފުރަތަމަ ކަމަކީ ލަސްވުމެއްނެތި އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ކޯޓުތަކުގައި ބެލެވޭ ޚުޞޫމާތްތައް ނިމިމީސްތަކުންގެ ޙައްޤުތަކަށް ޘާބިތުކަމާއި އިސްތިޤުރާރުކަން ލިބުމުގެ ޟަރޫރަތްތެރިކަމެވެ.
 ދެވަނަ ކަމަކީ ޚަޞްމުންނަށް ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުގައި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނުލިބި ފާއިތުވެފައިއޮވެދާނެ ދިފާޢީ ޙުއްޖަތްތައް ހުށަހެޅުމަށެވެ.
މައްސަލައިގެ ވަޤާއިޢުތައް ތަކްޔީފުކުރުމުގައާއި ،ޤާނޫނު މާނަކުރުމުގައާއި ،ޤާނޫނު ތަޠުބީޤުކުރުމުގައި ހެދިފައި އޮވެދާނެ
ކުށްތައް އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ފުރުޞަތުދިނުމުގެ ގޮތުން ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުގެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފީ ކޯޓެއްގެ
ކުރިމަތީގައި ޗެލެންޖްކޮށް އަލުން ބެލުމުގެ ފުރުޞަތު ޚަޞްމުންނަށް ހުޅުވާލުމުގެ ޟަރޫރަތްތެރިކަންކަމާއި ،މި ދެ
ކަމުގެ މެދުގައި ވަޒަންކޮށް ތަފާތު ދައުލަތްތަކުގެ އިޖުރާއާތުގެ ޤާނޫނުތަކުގައި އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު
ކަނޑައެޅިފައިވަނީ ނިސްބަތުން ކުރުކޮށެވެ .އަދި އިސްތިއުނާފުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެންގޮތަކަށް
އ
ކަނޑަނާޅާ އެންމެހައި ޙާލަތްތަކުގައި އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ މުއްދަތަކީ އިޖުރާއާތުގެ ޤާނޫނުތަކުގަ ި
އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޢާއްމު މުއްދަތުކަމާއި ،އެ ޢާއްމު މުއްދަތު ތަފާތު ދައުލަތްތަކުގެ
އިޖުރާއާތުގެ ޤާނޫނުތަކުގައި އެއްގޮތް ނޫންކަމެވެ.
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އިސްތިއުނާފީ މި މައްސަލަތައް ހުށަހެޅިފައިވަނީ އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އޮތް މުއްދަތުގައިތޯ ބެލުން
 .31ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު  TAT-CA-B/2019/005އާއި TAT-CA-B/2019/007
މައްސަލަ އެ ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާފައިވަނީ  31ނޮވެންބަރު  3232ގައެވެ .އެ ނިންމުންތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށްޓަކައި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް މީރާ އަދި ރޮބިންސަންގެ ފަރާތުން
ހުށަހަޅާފައިވަނީ

31

ފެބުރުވަރީ

3233

ގައިކަން

ޓެކްސް

އެޕީލް

ޓްރައިބިއުނަލްގެ

 223/95/2021/01ސިޓީންނާއި  223/95/2021/5ނަންބަރު ސިޓީން އެނގެންއޮވެއެވެ.

7

ނބަރު
ހއިކޯޓުގެ ނަ ް
ޖގެ ަ
ރއް ޭ
ދިވެހި ާ

ޟއްޔާގެ  2.35ނުކުތާ
 2019/HC-A/536ޤަ ި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،2235233 :ފެކްސް2236133 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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 .33ބަޔާންވެދިޔަ މައްސަލަތައް ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމި އިރު ޢަމަލު ކުރަމުންގެންދިޔައީ ޤާނޫނު
ނަންބަރު ( 2/3232ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު)ގެ  3ވަނަ އިސްލާޙާ އެއްގޮތަށެވެ .އެ އިސްލާޙުގެ
ދަށުން ޓެކުހާބެހޭ މައްސަލަތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށްޓަކައި  22ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް
ލިބިގެންދެއެވެ.
 .32ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު  TAT-CA-B/2019/005އާއި TAT-CA-B/2019/007
މައްސަލަ އެ ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާފައިވަނީ  31ނޮވެންބަރު  3232ގައެވެ .އެ ދުވަހުން ފެށިގެން 22
ދުވަސް ގުނާނަމަ 22 ،ދުވަސް ހަމަވާ ތާރީޚަކީ  31ޑިސެންބަރު  3232އެވެ .ބުނެވުނު މައްސަލަތައް
އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އޮތް  22ދުވަސް ހަމަވިއިރު ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/3232ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ
ޤާނޫނު) އަށް  2ވަނަ އިސްލާޙު ގެނެސް ޝާޢިއުކުރެވުނެވެ .ދެން އުފެދޭ ސުވާލަކީ މި މައްސަލައިގައި
އިސްތިއުނާފު މުއްދަތު ގުނާނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/3232ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު) އަށް ގެނެވުނު
 2ވަނަ އިސްލާޙާއި އެއްގޮތަށްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯއެވެ.
ރަޖުޢީ ) (retrospectiveކޮށް ޤާނޫނު ތަޠުބީޤުކުރުން
 .33ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/3232ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު) އަށް  2ވަނަ އިސްލާޙު ގެނެސް ،ޓެކްސް
އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުންތައް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް  62ދުވަސް ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު ،މި އިސްލާޙު
އައުމުގެ ކުރިން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އިސްތިއުނާފީ މުއްދަތު
ހަމަނުވާ މައްސަލަތަކާމެދު އަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ .އެޤާނޫނު ބުނާ ގޮތުން ،ޓެކްސް
ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު  2ވަނަ އިސްލާޙަށް ޢަމަލު ކުރަން ފަށާނީ ،އެ އިސްލާޙު ދިވެހި
ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުންނެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،2235233 :ފެކްސް2236133 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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 .33ޤާނޫނަކީ ،ޤާނޫނު އެކުލަވާލި ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރިއަށް ހިނގާ އެއްޗެއްކަމަށާއި ،ޤާނޫނުގައި ،އެ ޤާނޫނަކީ
ކުރިއަށް ހިނގާނެ އެއްޗެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިނެތްނަމަ ،ޤާނޫނުގެ ތާރީޚުގެ ކުރިން ހިނގާފައިވާ ކަމަކަށް
ހިނގާނެ އެއްޗަކަށް އެ ޤާނޫނު ނުވުމަކީ ޤާނޫނު މާނަކުރުމުގައި ޤަބޫލު ކުރެވެން އޮތް ހަމައެއްކަމާއި ،ޤާނޫނެއް
ހިނގަން ފަށާނީ ވަކި ދުވަހަކުން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފިނަމަ ،އެ ޤާނޫނެއް ހިނގަން ފަށާނީ އެ ދުވަހުގެ ކުރީދުވަސް
ނިމޭ ހިސާބުންކަމަށް މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް ބެލުމުން އެނގެންއޮވެއެވެ .އަދި ޤާނޫނުގައި
ސަރީޙަ ބަހުން އިސްތިސްނާކޮށްފައިވާ ޙާލަތެއްގައި މެނުވީ ފަހުން ވުޖޫދުވާ ޤާނޫނެއްގެ މަންފާ ނުވަތަ އެއިގެ
ބުރަ ދައުލަތަށް އަދި ފަރުދަކަށް ނުވަތަ އެހެން ފަރާތަކަށް ލިބިގެން ނުވާނެކަމަށާއި ،ނުވަތަ އުފުލަން
ނުޖެހޭނެކަމަށާއި ،ވަކި ޙާލަތެއްގައި ޖިނާއީ އަދަބަކަށް ދެވޭ ލުއިގެ މަންފާ ފިޔަވައި ،ފަހުން ހަދާ ޤާނޫނެއްގެ
އަސަރު ނުވަތަ އެއިގެ ބުރަ ،އެ ޤާނޫނު ހެދުމުގެ ކުރިން ހިނގާފައިވާ ޙާދިސާއެއްގެ މައްޗަށް ނުހިނގުމަކީ
) (retrospective application of lawޢާއްމު އުޞޫލެއްކަން ސާފުވާކަމަށާއި ،އަދި މިއީ ދުނިޔޭގެ އެކި
ކަންކޮޅުތަކުގެ ޤާނޫނީ ނިޒާމުތަކުގައިވެސް އިސްތިޤުރާރުވެފައިވާ އުޞޫލެއްކަމަށާއި މި އުޞޫލަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  33ވަނަ މާއްދާއިން އިތުރަށް ބާރުވެރިކަމެއް ދޭ ކަމެއް ކަމަށް ސުޕްރީމް
ކޯޓުގެ ނަންބަރު  2014/SC-A/41ޤަޟިއްޔާގައި ފާހަގަކުރައްވާފައިވެއެވެ.
 .32އިސްވެ ބުނެވުނު ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލު މި މައްސަލައަށް ތަޠުބީޤުކުރާކަމުގައި
ވަނީނަމަ ،ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފުކުރަންޖެހޭނީ (ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ
އިދާރީ ޤާނޫނު) އަށް  2ވަނަ އިސްލާޙު ގެނައުމުގެ ކުރިން އޮތް ގޮތުގެ މަތިންނެވެ .އެއީ  22ދުވަހެވެ.
އެމުއްދަތަށް ބަލައި ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅި މުއްދަތު ގުނާކަމުގައިވަނީނަމަ މި މައްސަލަ
އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވަނީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގައި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާ
ނިންމުންތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އޮންނަ މުއްދަތު ފަހަނަޅައިދިޔަ ފަހުންނެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،2235233 :ފެކްސް2236133 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/3232ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު) އަށް  2ވަނަ އިސްލާޙު ގެނައުމުގެ ކުރިން
ހިނގާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ބުނެވުނު އިސްލާޙު ގެނައުމާ ހަމައަށް އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް އޮންނަ 22
ދުވަސް ހަމަނުވާ މައްސަލަތަކުގެ މުއްދަތު ގުނުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ޢަމަލުކުރަމުން އަންނަ ގޮތް
 .31ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނަށް  2ވަނަ އިސްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު  36ޑިސެންބަރު  3232ގައި
ތަސްދީޤުކުރައްވާފައި އޮތުމުން ،އެ ޤާނޫނަށް އައި އިސްލާޙަށް އަމަލުކުރަން ފެށިއިރު ،ޓެކްސް އެޕީލް
ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތަކުގެ ތެރެއިން އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ  22ދުވަހުގެ މުއްދަތު 36
ޑިސެންބަރ  3232އަށް ހަމަނުވާ ނިންމުންތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފުކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ޢަމަލުކުރާ ގޮތަށް ބަލާއިރު ،މި ބާވަތުގެ މައްސަލަތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް
ހުށަހެޅުމަށް  62ދުވަހުގެ މުއްދަތު ދެވޭކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަނުން
ޖަވާބުދީފައިވާކަން ޝަރީޢަތަށް އެނގެންއޮވެއެވެ.
 .35އަދި އެބާވަތުގެ މައްސަލަތަކަށް  62ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެވޭނެކަމަށް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަނުން
ޖަވާބުދީފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު " HC-IH/2020/07އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް
އެދި ހުށަހެޅި މައްސަލައާމެދު ނިންމި ގޮތް" މި ނިންމުމަށް ޙަވާލާދީއެވެ.
 .36ބުނެވުނު ނިންމުމަށް ބަލާއިރު ،އެ ނިންމުމަކީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނަށް  23ވަނަ އިސްލާޙު އައުމުގެ
ކުރިން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާ މައްސަލަތައް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތަކީ 32
ދުވަސްކަމަށް ވެފައި ،ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނަށް  23ވަނަ އިސްލާޙު އައުމަށް ފަހު އެ މުއްދަތު 22
ދުވަހަށް ބަދަލުވެފައިވާއިރު ،މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އޮންނަ  32ދުވަސް ހަމަވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި
އެ އިސްލާޙު ތަސްދީޤުކުރެވިފައިވުމުން ،މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާ
މައްސަލަތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އޮންނަ މުއްދަތަކީ  22ދުވަސް ކަމަށް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗަކުން ކަނޑައަޅައި ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެކެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،2235233 :ފެކްސް2236133 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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 .33ބުނެވުނު ނިންމުމުން އިސްތިއުނާފީ މުއްދަތާ މެދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ޢަމަލުކުރާގޮތް ވަރަށް ސާފުކޮށް
އެނގެއެވެ .އަދި މި ނިންމުން ހުށަހެޅިފައިމިވާ މައްސަލައަށް ތަޠުބީޤުކުރާކަމުގައި ވަނީ ނަމަ ،މި މައްސަލައިގައި
އިސްތިއުނާފީ މުއްދަތު ގުނަންޖެހޭނީ  62ދުވަސް ކަމަށް ބަލައިގެންނެވެ.
 .31ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު  TAT-CA-B/2019/005އާއި TAT-CA-B/2019/007
މައްސަލަ އެ ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާފައިވަނީ  31ނޮވެންބަރު  3232ގައި ކަމާއި އަދި އެ ނިންމުންތައް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށްޓަކައި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ 31
ފެބުރުވަރީ  3233ގައިކަން ކުރިންވެސް ފާހަގަކުރެވިއްޖެއެވެ .ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން މައްސަލަ ނިންމި
ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން  33ޖަނަވަރީ  3233އަށް  62ދުވަސް ހަމަވެއެވެ.
އެހެންކަމުން

ޓެކްސް

އެޕީލް

ޓްރައިބިއުނަލްގެ

ނަންބަރު

TAT-CA-B/2019/005

އާއި

 TAT-CA-B/2019/007މައްސަލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ އިސްތިއުނާފުކުރުމަށްޓަކައި
ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  55ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނާ (62ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހުގެ މުއްދަތު
ފާއިތުވުމަށްފަހުގައި ކަން އެނގެންއޮވެއެވެ.
 .33ވީމާ ،އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ކަންކަން އެގޮތުގެމަތިން ހުރުމުން ،ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު
 TAT-CA-B/2019/005އާއި TAT-CA-B/2019/007
އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު  33ޖަނަވަރީ 3233

މައްސަލައިގެ ނިންމުން ހައިކޯޓަށް

ގައި ހަމަވެފައިވާތީ އެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފު

ކުރުމަށް ހުށަހެޅި ފޯމު ހައިކޯޓަށް ބަލައިގެންފައިވަނީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  55ވަނަ މާއްދާގެ
(ށ) އާއި ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤަވާއިދުގެ  33ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާ ޚިލާފަށްކަމަށް ފެންނާތީ މި
މައްސަލަތަކަކީ ހައިކޯޓުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ މައްސަލަތަކެއް ނޫންކަމުގައި ދެކެމެވެ.
 .22އެހެންކަމުން މި މައްސަލަތައް އިސްތިއުނާފުކޮށް މީރާ އަދި ރޮބިންސަންގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ
ނުކުތާތަކާއިމެދު ގޮތެއް ކަނޑައަޅާފައި ނުވާނެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،2235233 :ފެކްސް2236133 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :

