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 ތާއީދުކުރައްވާފައި( ފަނޑިޔާރު ޙުސްނުއްސުޢޫދު) ޝުޖޫން މުޙައްމަދުގެ ރައުޔުފަނޑިޔާރު ޢާއިޝާ 

 

 ތަޢާރުފު 

ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު   HC-A/378/2016މިއީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  .1

ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު  ޢިމާދު ޔޫސުފް )ދިވެހި، ކުރުމަށްޓަކައި ލ.މާމެންދޫ، އަންނާރުމާގެ

ގެ  ))މީގެ ފަހުން "އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތް" ނުވަތަ "ޢިމާދު ޔޫސުފް"A081168) ނަންބަރު 

މި ކޯޓުން ބެލި އިސްތިއުނާފީ މައްސަލައެކެވެ.  ،ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން

ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު މި މައްސަލަ ރައްދުވަނީ ސީ އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް )

C-100/2005  ))ެފަހުން "އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތް" ނުވަތަ "ސީ އެންޑް ސަން  މީގ

 އަށެވެ. )މޯލްޑިވްސް"

ޢިމާދު ޔޫސުފްއާއި ސީ އެންޑް  ،ން ގޮތެއް ނިންމަންޖެހޭ މައިގަނޑު ކަމަކީމި ޤަޟިއްޔާގައި ކޯޓު  .2

ސަން މޯލްޑިވްސް އާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ސީ އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސްގެ 

ޔޫސުފް ޢަލީ )ލ.މާމެންދޫ، ފަތިސްހަނދުވަރުގެ، ދިވެހި ފަރާތުން ޢިމާދު ޔޫސުފްގެ ބައްޕަ، 

ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ތަކެތީގެ ( އާ A137244ގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު ރައްޔިތެއްކަން އަން 

 ޒިންމާ ޢިމާދު ޔޫސުފް އުފުލަންޖެހޭކަން ނުވަތަ ނޫންކަމުގެ މައްޗަށެވެ.

 

 



2019/SC-A/09  [2021] SC 09 

2 
 

 އިސްތިއުނާފުކުރެވޭ މައްސަލަ ސިވިލް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ގޮތް 

ގައި  2007ފެބްރުވަރީ  12ސީ އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސްއާއި ޢިމާދު ޔޫސުފްއާ ދެމެދު  .3

ދޯންޏެއް ބަނުމާ ބެހޭގޮތުން އެއްބަސްވުމެއް )މީގެ ފަހުން "އެއްބަސްވުން"(  ފައިބަރގްލާސް މަސް

ރ. )އަށްލައްކަ ފަސްދޮޅަސްއެއްހާސް އެްއސަތޭކަ ރުފިޔާ( -/861,100އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން  އެ، ވެ

ޢިމާދު ޔޫސުފް އެ ތަކެތި ، ފައި ވަނިކޮށްލުކުރެވިހަވާގެ ފައިބަރ މެޓީރިއަލްސް ޢިމާދު ޔޫސުފްއާ 

ސީ އެންޑް ސަން ، އެ މުޢާމަލާތުން ލިބިފައިވާ ފައިސާ ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަމުގައި ބުނެ ،ވިއްކައި

ލުކުރި ފައިބަރ މެޓީރިއަލްސްގެ އަގާއި، ދެ ފަރާތުގެ މެދުގައި ހަވާމޯލްޑިވްސްއިން ޢިމާދު ޔޫސުފްއާ 

 ޢިމާދު ޔޫސުފް ޢަމަލުނުކުރުމުގެ ސަބަބުން ސީއެންޑް ސަން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް

ރ. )ހަތްލައްކަ ރުފިޔާ( -/700,000މޯލްޑިވްސްއަށް ލިބުނު މާލީ ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 

ރ. )އެއްމިލިއަން ފަސްލައްކަ ފަސްދޮޅަސްއެއްހާސް އެއްސަތޭކަ -/1,561,100އާއެކު ޖުމްލަ 

ރުފިޔާ( ލިބިގަތުމަށް އެދި ސީއެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސް އިން ސިވިލް ކޯޓުގައި ދަޢުވާ ކޮށްފައިވެއެވެ. 

 ޤަޟިއްޔާއިންނެވެ. C/2013-Cv/1592އެ މައްސަލަ ބަލާފައިވަނީ ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ން ސިވިލް ކޯޓުގައި ބުނެފައިވަނީ، ދެ ފަރާތުގެ މެދުގައި ވެފައިވާ ޢިމާދު ޔޫސުފްގެ ފަރާތު  .4

 ލުކޮށްފައިވާ ހަވާއޭނާއާ  އިންމޯލްޑިވްސްއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެއްވެސް އެއްޗެއް ސީ އެންޑް ސަން 

ސީ އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ޢިމާދު ޔޫސުފްއާ  ،ކަމަށް ބުނުމަކީ ދޮގެއް ކަމަށާއި

ލުކޮށްފައި ނުވާކަމަށެވެ. އަދި އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި އެހެން ހަވާޗެއް އެއްވެސް އެއް

 ވެސް ޢިމާދު ޔޫސުފް އަންގައިފައި ނުވާނެތީ، ދަޢުވާއަށް އިންކާރުކުރާ ކަމަށެވެ. ލުކުރުމަށްހަވާމީހަކާ 

މެދުގައި ދެ ފަރާތުގެ  ނިންމާފައިވަނީ ޤަޟިއްޔާގައި  Cv-C/2013/1592ނަންބަރު  ސިވިލް ކޯޓުގެ  .5

ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމަށްފަހު، މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އިތުރަށް ހިނގާފައިވާ މުޢާމަލާތްތަކުގައި 

ޢިމާދުގެ ޔޫސުފްގެ ބައިވެރިވުމެއް ނެތް ކަމަށާއި، މި މުޢާމަލާތްތައް ކުރެވިފައިވަނީ ސީދާ ޢިމާދު 



2019/SC-A/09  [2021] SC 09 

3 
 

މި ކަމުގައި ޢިމާދު ޔޫސުފްގެ ބައިވެރިވުމެއް ޔޫސުފްގެ ބައްޕަ ޔޫސުފް ޢަލީއާއެކު ކަމުގައިވާތީ، 

އް އޮތްކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުނުވާތީ، ދަޢުވާގައި ބުނާ ތަކެއްޗަށް ޢިމާދު ޔޫސުފް މާލެއިޙު  ނުވަތަ

 ޒިންމާވާންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތްކަމަށެވެ.

މައްޗަށް އިސްވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ސިވިލް ކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ އަންނަނިވި ކަންކަމުގެ  .6

ޤަޟިއްޔާ ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުން  Cv-C/2013/1592ބިނާކޮށްކަން، ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

 އެނގެން އޮވެއެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކުރަންޖެހޭ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެއްބަސްވެފައިވަނީ ޢިމާދު  .6.1

ގައި ސީ  2009ފެބްރުވަރީ  22 ،ލުކޮށްގެންކަންހަވާޔޫސުފްގެ ބައްޕަ ޔޫސުފް ޢަލީއާ 

ބީބު )ދަފްތަރު ނަންބަރު ހަނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އިސްމާޢީލް އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސްގެ މެ

( މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުންނާއި، މި މުޢާމަލާތް 5501

ދު ރަޝީދު ހިނގިއިރު ސީ އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސްގެ ޑިރެކްޓަރއެއްގެ ގޮތުގައި ހުރި އަޙްމަ 

 )ސ.ފޭދޫ / ހަނދުވަރީގެ( ގެ ހެކިބަހުން އެންގެން އޮންނަކަން؛

އެއްބަސްވުމުގައި ، ޢިމާދު ޔޫސުފްއާއެކު މި އެއްބަސްވުން ހެދުމުގެ ކުރިން އަދި ފަހުންވެސް .6.2

ބަޔާންކުރާ މަސައްކަތް ޢަމަލީ ގޮތުން ކުރުމަށް ހަމަޖެހފައިވާ ފަރާތަކީ ޔޫސުފް ޢަލީ ކަމާއި، 

ކުރުމަށް އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވިފައިވަނީ ސީދާ ޔޫސުފް  ން މި މަސައްކަތްއަދި މިފަދައި

ތަކުންކަމާއި، ޢިމާދު ޔޫސުފްއާއެކު ލީއާއި ސީ އެން ސަން މޯލްޑިވްސްއާ ކުރެވުނު މުޢާމަލާތް ޢަ

މި  އަށްޠެއްގެ ގޮތުގައި ޢިމާދު ޔޫސުފްމި އެއްބަސްވުން ވެފައިވަނީ މަސައްކަތުގެ ޝަރު

މިކަމުގެ  ،އުޅަނދުގެ މިލްކުވެރިކަމުގެ ޙިއްސާ ދިނުމަށް ޔޫސުފް ޢަލީ ހުށަހެޅުމުން

 ފަރުވާއެއްގެ ގޮތުގައިކަން އަޙްމަދު ރަޝީދުގެ ހެކިބަހުން އެނގެން އޮތުން؛ އަދި 
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ލުކުރެވިފައިވާ ތަކެއްޗަށް ޔޫސުފް ޢަލީ ޚިޔާނާތްތެރި ވެފައިވާކަން ހަވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން  .6.3

 މައްސަލައިން  LC-2008/00819މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ނަންބަރު 

އެ ސަރވިސްއަށް ބުރަވެވިފައިވާތީ، މިކަމުގައި ޢިމާދު ޔޫސުފްގެ ބައިވެރިވުމެއް އޮތްކަން 

 ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުނުވާކަން.

 ވޭ މައްސަލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ގޮތް އިސްތިއުނާފުކުރެ 

ނިންމާފައިވަނީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ޤަޟިއްޔާ  Cv-C/2013/1592ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  .7

ފަރާތުން އެ ނިންމުން ސީ އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސްގެ  ބުނެ ހަމަތަކާ އެއްގޮތަށް ނޫން ކަމަށް

ކޮށްދިނުމަށް އެދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން، އެ މައްސަލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އިސްތިއުނާފު

 ޤަޟިއްޔާއިން ބަލާފައިވެއެވެ.  HC-A/378/2016ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ޤަޟިއްޔާ ނިންމާފައިވަނީ ސިވިލް ކޯޓުގެ  HC-A/378/2016ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  .8

ކޮށް، އެއްބަސްވުމުގެ ޤަޟިއްޔާއިން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމް ބާޠިލު Cv-C/2013/1592ނަންބަރު 

ލުވެފައިވާތީ، ހަވާދަށުން ފޮނުވާފައިވާ ތަކެއްޗާ ޢިމާދު ޔޫސުފްގެ ފަރާތުން ޢިމާދު ޔޫސުފްގެ ބައްޕަ 

އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުމުގެ ސަބަބުން ސީ އެންޑް ސަން  އަދި ޢިމާދު ޔޫސުފް އެ ތަކެއްޗަށާއި،

މޯލްޑިވްސްއަށް ގެއްލުން ވެފައިވާނަމަ އެ ގެއްލުމުގެ ބަދަލަށް ޢިމާދު ޔޫސުފް ޒިންމާވާންޖެހޭނެ 

ކަމަށާއި ދޯނި ބަނުމަށް ފޮނުވުނު ތަކެތީގެ ތެރެއިން ސީ އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސް ނުވަތަ އެ 

ލުވެފައިވާ ތަކެތީގެ ތަފްސީލު އެނގެން ހަވާލް ހަބީބު އަނބުރާ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން އިސްމާޢީ 

 އަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ތަފްސީލުތައް ބަޔާންކޮށް މުން، ސީ އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސްނެތު 

އެ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެ މައްސަލަ ބަލައި 

އެ ކޯޓުގައި މައްސަލަ ބެލި ، ކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅައި މެއް ކުރުވަނިވި ޙުކުފައިސަލާ

 ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.
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އިސްވެ ބުނެވުނު ފަދައިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ އަންނަނިވި ކަންކަމުގެ މައްޗަށް  .9

ޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތް ޤަ HC-A/378/2016 ބިނާކޮށްކަން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު

 ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުން އެނގެން އޮވެއެވެ.

ލުކޮށްފައިވަނީ ހަވާ ދޯނި ބަނުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ޢިމާދު ޔޫސުފްގެ ބައްޕަ ޔޫސުފް ޢަލީއާ  .9.1

ޢިމާދު ޔޫސުފްގެ އެދުމުގެ މަތިންކަން ސިވިލް ކޯޓުގައި ހެކިބަސް ދީފައިވާ ދެ ހެކިންގެ 

ފައިވާ ފްގެ ބައްޕަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ދީ ބަހުން އެނގޭތީއާއި ޢިމާދު ޔޫސު

 ށް އަންގާފައިވާއަކަމަށާއި އެކަން ޢިމާދު ޔޫސުފްއަށް ލިބިފައިވާބަޔާނުން އެ ތަކެތި އޭނާ

 ކަމަށް ބުނެފައިވާކަން؛

މަތިން ދޯނި ބަނުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ޢިމާދު ޔޫސުފް  އެއްބަސްވުމުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ .9.2

ލުކޮށްފައިވާކަން ހެކިންގެ ހެކިބަހުން ހަވާ ބުނެގެން ޢިމާދު ޔޫސުފްގެ ބައްޕަ ޔޫސުފް ޢަލީއާ 

ތުވާން އޮތް ގޮތާ ޚިލާފަށް ސާބިތުކުރުމަކީ ލިޔުމުން ސާބިތުވާން އޮތްކަމެއް އެ ލިޔުމުން ސާބި 

 ރުމެއް ކަމުގައި ނުބެލެވޭކަން؛ހެކިބަހުން ސާބިތުކުރި ކު ހީޝަފަ

ވާލުކުރަންޖެހޭ އެއްޗެއް އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ސީދާ ހަ އްގެ ދަށުން ވަކި ފަރާތަކާއި އެއްބަސްވުމެ .9.3

އެ ފަރާތުން ، ލުކުރެވިދާނެކަމަށާއިހަވާ އެ ފަރާތަކާ ނުވަތަ އެ ފަރާތުން ކަނޑައަޅައި ފަރާތަކާ 

ލުކުރެވޭ ޙާލަތަގައިވެސް އެއީ އެްއބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އެ ފަރާތާއި ހަވާފަރާތާ  ކަނޑައަޅާ

 ލުކުރެވުނީ ކަމުގައި ބަލަންޖެހޭކަން؛ އަދި ހަވާ

އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ފޮނުވުނު ބައެއް ތަކެތި ޔޫސުފް ޢަލީ ބޭނުންކޮށްފައިވާކަން ޔޫސުފް  .9.4

ސްއަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުން ޢަލީ އެއްބަސްވެފައިވާކަން އެ ފަރާތުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވި

އަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި ސުފް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއެނގޭކަމާއި އަދި ޢިމާދު ޔޫ 

މިކަމަކީ އެއްވެސް ގޮތަކުން އޭނާގެ ބައްޕަ ޒިންމާވާންޖެހޭ ކަމެއް ނޫންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި 
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ތަކެއްޗަށާއި ޢިމާދު ޔޫސުފް ލުކުރެވުނު ހަވާއޮތުމުން، އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ޔޫސުފް ޢަލީއާ 

އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުމުގެ ސަބަބުން ސީ އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 

 އެ ގެއްލުމުގެ ބަދަލަށް ޢިމާދު ޔޫސުފް ޒިންމާވާންޖެހޭކަން.، ގެއްލުން ވެފައިވާނަމަ

 އި އެ ނުކުތާތަކަށް ދީފައިވާ ރައްދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ ނުކުތާތަކާ 

ޤަޟިއްޔާ ނިންމާފައިވަނީ ޝަރުޢީ އަދި  HC-A/378/2016ވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު ދި .10

ޢިމާދު ޔޫސުފްގެ އެ ޤަޟިއްޔާ ިއސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި ، ބުނެ ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ކަމަށް

 )ތިނެއް( ސަބަބެއް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. 3މައިގަނޑު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ފަރާތުން 

ފުރަތަމަ ސަބަބަކީ، އިސްތިއުނާފީ ދަޢުވާތައް ފައިސަލާކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރެވޭ ޢާއްމު   10.1

އުސޫލަކީ އިސްތިއުނާފު ކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ މައްޗަށް ގޮތްކަނޑައެޅުން ކަމުގައިވާއިރު، 

މަވެސް، ދެ ފަރާތުން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކުގައި ނުހިމެނުނަ 

ދައްކާ ވާހަކަތަކުން އެކަމަކީ ޙުކުމުގައި ހިމަނަންޖެހޭ ކަމެއްކަމަށް ފަނޑިޔާރުންނަށް 

ފެނިއްޖެނަމަ، އެކަން ކުރަނީ އެކަން އެގޮތަށް ކުރަންޖެހުނު މަސްލަޙަތެއް ނުވަތަ ސަބަބެއް 

ރަން ހުށަހަޅާ ނުކުތާތަކުގެ މައްޗަށް ނޫން  ބަޔާންކުރުމުށްފަހުގައިކަމާއި، އިސްތިއުނާފުކު

އެހެންކަމެއްގެ މައްޗަށް ޙުކުމް ކުރެވޭނަމަ، އެކަމަކީ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް އެ ދަޢުވާއިން 

ދިފާޢުވުމަށްޓަކައި އޮތް ފުރުޞަތު ގެއްލިގެން ހިނގައިދާނެ ކަމެއް ކަމުގައިވާއިރު، ހައިކޯޓުން 

ށަހެޅި ނުކުތާތަކުގެ ބޭރުން ގޮތްކަނޑައަޅާފައިވަނީ މައްސަލަ ނިންމުމުގައި އިސްތިއުނާފަށް ހު

 ދެންނެވުނު އުސޫލާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ސަބަބެވެ.

ދެ ފަރާތުގެ މެދުގައިވާ ކޮންޓްރެކްޓުގެ ބޭރުން، ޢިމާދު ޔޫސުފްގެ ބައްޕަ ޔޫސުފް ޢަލީއާ  10.2

ކަނޑައެޅުމަކީ ޕްރިވިޓީ  ލުކުރެވިފައިވާ ތަކެއްޗަށް ޢިމާދު ޔޫސުފް ޒިންމާވާންޖެހޭ ކަމަށްހަވާ

އިބްރާހީމް ޝިޔާރު ވ.  ( ގެ މަބްދަޢުއާއprivity of contractިއޮފް ކޮންޓްރެކްޓް )
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  ޝަފަހީގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލާ ޚިލާފަށް ކިތާބީ ހެކި ދެމި އޮއްވާ 1ވަޙީދު هللا ޢަބްދު

 ސަބަބެވެ.ދީގެން މައްސަލަ ނިންމުން ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ހެއްކަށް ބުރަދަން

ފުލުހުންގެ  ލުކުރެވުނު ކަމަށް ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ ހަވާއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން މުދާ  10.3

ން އެނގޭއިރު، ތަޙްޤީޤަށް ޢިމާދު ޔޫސުފްގެ ބައްޕަ ދީފައިވާ ބަޔާނެއްގެ މައްޗަށް ބުރަވެގެންކަ 

ނަށް ބަޔާ  ތަޙްޤީޤުގެ ބޭނުމަށް ދީފައިވާ ބަޔާނެއް ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށް އެ 

 މަށް ވަނަ މާއްދާ އާ ޚިލާފަށް ކަ  52ޝަރީޢަތުން ބުރަދަން ދީފައިވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 ބުނެ ހުށަހެޅި ސަބަބެވެ.

އްޔާ ނިންމާފައިވަނީ ޝަރުޢީ ނުވަތަ ޤަޟHC-A/378ި/2016 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  .11

ބަބުތަކަށް ސަފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ޢިމާދު ޔޫސުފްގެ 

ނުކުތާއެއް  )ތިނެއް( 3ރައްދުދިނުމުގެ ގޮތުން ސީ އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން މައިގަނޑު 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ލުތަކާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން މައްސަލަ ނިންމާފައިވަނީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުސޫ 11.1

މަޤްޞަދު އަދި އެ ޤާނޫނުގެ ރޫހާ އެއްގޮތަށް  2އެއްގޮތަށް ކަމަށާއި ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާ އެއްގޮތަކަށް  32 3ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ  ،ކަމަށާއި

 ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.

ލުކުރަންޖެހޭ މުދާ ޢިމާދު ޔޫސުފްގެ ހަވާ ގެ ދަށުން އެއްބަސްވުމު ފަރާތުގެ މެދުގައިވާ ދެ  11.2

ޖެހުނު ސަބަބު ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު   ލުކުރަންހަވާލުކުރެވުނު ގޮތާއި ހަވާބައްޕައާ 

1592/Cv-C/2013  ުޤަޟިއްޔާއިންނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރ

                                                           
 ޤަޟިއްޔާ  A/17-SC/2010ދިވެހިާރްއޖޭގެ ސުްޕރީމް ކޯުޓގެ ނަްނބަރު   1

 )ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ޤާޫނނު( 91/4ޤާނޫނު ނަންަބރު   2
 )ދިވެިހރާްއޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު( 2010/22ޤާނޫނު ނަންަބރު   3
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2016/HC-A/378  ެހެކިބަހުންނާއި  ޤަޟިއްޔާއިން އެނގެން އޮތުމުގެ އިތުރުން ހެކިންގ

ކަމަށް  ޔޫސުފް ޢަލީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުން އިތުރަށް ސާފުވާ

 ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.

 4ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ހެކި ވަޒަންކޮށްފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ  11.3

މަދަނީ މައްސަލަތަކުގައި ތަޙްޤީޤަށް  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާ އެއްގޮތަށް ކަމަށާއި، 32 

 52ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ،ގޮތުގައި ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ހެއްކެތް ކަމަށާއި ގެދީފައިވާ ބަޔާނަކީ ހެއްކީ 

ތަކަކީ ޖިނާޢީ މައްސަލަތަކަށް ޚާއްޞަ ދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވާހަކަވަނަ މާއް

ވާހަކަތަކެއްކަން މި މާއްދާގެ ކުރިއަށް ތަރުތީބު ކުރެވިފައިވާ މާއްދާތަކަށް ބެލުމުން ސާފުކޮށް 

ލުކުރެވުނުކަމަށް ނިންމާފައިވާ ޔޫސުފް ޢަލީގެ ހަވާއެނގޭތީ،  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން މުދާ 

 ހެއްކަށް ބުރަދަންދިނުން ކަމަށް ނުބެލެވޭނެ ކަމަށް އޮއްވާ ޝަފަހީ  ބަޔާނަކީ ކިތާބީ ހެކި ދެމި

 ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.

 ފުރަތަމަ ނުކުތާ: އިސްތިއުނާފީ ދަޢުވާއަށް ފައިސަލާކުރުން 

ނިންމުމުގައި  5ސީ އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅި އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ  .12

ކަމަށް ޢިމާދު ޔޫސުފް ބުނެއެވެ.  ކުގެ ބޭރުން ގޮތް ކަނޑައަޅާފައިވާ އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅި ނުކުތާތަ

ވުނު ނުކުތާތަކުގެ އިސްތިއުނާފީ ދަޢުވާތަކަށް ގޮތް ނިންމުމުގެ ޢާއްމު އުސޫލަކީ އިސްތިއުނާފު ކުރެ

ދެ ފަރާތުން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދައްކާ ވާހަކަތަކުގައި  ،ކަނޑައެޅުން ކަމަށާއި މައްޗަށް ގޮތް

އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކުގައި ނުހިމެނޭ ކަންކަން ފާހަގަކުރި ނަމަވެސް، ޙުކުމުގައި އެކަންކަން 

ވެސް  ގޮތަށް ކުރަންޖެހުނު މަސްލަޙަތެއް ނުވަތަ ސަބަބެއް ބަޔާންކުރާކަމުގައި ހިމަނާނަމަ އެކަން އެ

                                                           
 އިސްވެ ބަޔާންކުރި ަމްސދަރު )އބމ(  4

 .ޤަޟިއްޔާ A/378-HC/2016ދިވެހިާރްއޖޭގެ ަހއިކޯޓުގެ ނަްނބަރު   5
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ކުރަން ހުށަހަޅާ ނުކުތާތަކުގެ މައްޗަށް ނޫން   އިތުރުން، އިސްތިއުނާފު ބުނެއެވެ. މީގެފް ޢިމާދު ޔޫސު

ހިމެނޭ ކަމެއްގެ މައްޗަށް ކަމެއްގެ މައްޗަށް ނުވަތަ އިސްތިއުނާފު ނުކުތާތަކުގެ ތެރޭގައި ނު އެހެން

ގެން ހިނގައިދާނެ ކުރާނަމަ، އެ އިސްތިއުނާފެއް ރައްދުވާ ފަރާތަށް ދިފާޢުވުމުގެ ފުރުޞަތު ގެއްލި ޙުކުމް

ކަމުގައިވާހިނދު، މައްސަލަ ނިންމުމުގައި ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފު ކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ ބޭރުން 

. ސީ 6ވެސް ޢިމާދު ޔޫސުޕްގެ ފަރާތުން ބުނެއެވެ  ގޮތް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ މި އުސޫލާ ޚިލާފަށް ކަމަށް

އި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން މައްސަލަ ނުކުތާގެ ރައްދުގަ އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން މި 

 . 7ނިންމާފައިވަނީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ކަމުގައި ބުނެއެވެ 

ބަލާއިރު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި  8ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުއަށް  .13

ބެލުން  9ދަށު ކޯޓުތަކުން ނިންމާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް 

( ދަށު ކޯޓުން 1ހިމެނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ހައިކޯޓަށް މައްސަލައެއް އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭނީ )

މުގައި ޤާނޫނު މާނަކުރުމުގައި ކުށެއް ހެދިފައި އޮވެގެން ނުވަތަ އެ ނިންމުން ބިނާ މައްސަލަ ނިންމު 

( ނިންމުމުގެ ކުރިއަށް އައި 2ނުވަތަ )، 10ކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށްކަމުގައި ދެކިގެން 

                                                           
ކާެމުދ އްޗަށް ބިނާވާ އެހެން ނުކުާތއައިސްިތއުނާފީ ނުކުާތއާެމދު ގޮެތއް ނިްނމުުމގަިއ، ދެ ފަރާުތން ޝަރީޢަުތގެ ަމޖިލީހުގައި ދައްކާަފިއވާ ވާހަކަތަުކގެ މަ   6

ރ( އާއި ަހއިކޯޓުގެ ޤަވާިޢުދެގ )ވަނަ މާްއދާގެ  33އް ިނންުމމަކީ ިދވެހިާރްއޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫުނގެ ނަމަ، އެ ކަމަާކމެދު ގޮތެގޮތެއް ނިންަމންޖެިހއްޖެ 
ަޢބްދުލް ަމޖީުދ ޤަޟިއްޔާ ) A-SC/2015/08ން ކަުމަގއި ިދވެހިާރއްޭޖގެ ސުްޕީރމް ކޯޓުގެ ނަްނބަރު ވަނަ މާްއދާގެ )ށ( އާ ޚިލާފު ކަެމއް ނޫ 47

ނީ، ޤާޫނނު ތަޠުބީޤުުކރަީނ ނުކުތާއާ ގުިޅގެން އެ ޤަިޟއްޔާަގއި އިުތރަށް ބަޔާންކޮށްަފއިވަ  ަގއި ކަނޑައަޅާަފިއވެެއވެ. އެ( ވ. މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް
އަަޅންޖެުހމަީކ  ގޮެތއް ކަނޑަ ހާދިާސއަކާިއ ުގޅުވާަފއިކަުމން، އިސްިތއުނާފުކުރާ ނުކުތާާއމެުދ ގޮެތއް ިނންުމުމގަިއ، ހިނގި ާހދިާސއާ ގުޅޭ ނުކުތާއަަކށް

 މަށެވެ.ލަެތއް ކަޙާމެުދވެިރވެާދނެ 
ގެ ރޫހާ އެްއގޮތަކަށް ކަމާަށިއ ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ޤާނޫުނގެ ަމޤްަޞދު އަދި އެ ާޤނޫނު މި ނުކުތާގެ ތަފްޞީލުަގއި، ހައިކޯޓުްނ މައްސަލަ ނިންމާަފިއވަނީ   7

 ރާތުން ބަޔާންކޮށްަފއިެވެއވެ.ވަނަ ާމއްާދގެ )ހ( އާ އެްއގޮތަށްަކމަށް އެފަ 32ދިވެިހާރއްޭޖގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާޫނނުގެ 

 .3އިސްެވދިޔަ ނޯޓު   8

 ވަނަ މާްއދާ. 38ވަނަ މާްއދާގެ )ނ( ައދި  36އބމ ގެ   9

 ފަިއވެެއވެ.ވަނަ ާމއްާދގައި ބަާޔންކޮށް 46ވަނަ މާްއދާގެ )ހ(. މިކަުމގެ ތަފްޞީލު ދިެވހިާރއްޭޖގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫުނގެ  43އބމ ގެ   10
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ރު އިޖުރާއަތެއްގައި ހިމެނުނު އައިބެއްގެ ސަބަބުން އެ ނިންމުމަށް އަސަރު ފޯރާފައިވުމާއެކު، އެ )އަސަ

 . 12އެވެ 11ފޯރުވި( އިޖުރާއަތަކީ ބާޠިލު އިޖުރާއަތެއް ކަމުގައިވާނަމަ 

އެހެންކަމާއެކު، ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފު މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ  .14

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތެއް އޮތްނަމަ، އެކަން ހާމަކޮށް ހުށަހެޅުމަކީ އިސްތިއުނާފު ކުރާ  13ޤާނޫނުގައި 

ލާދީ، ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ދަށު ކޯޓުގެ ހަވާރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ. އެހެނީ، ޤާނޫނެއްގެ މާއްދާއަކަށް ފަ

ފަރާތުން އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގައި އުފުލަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތު  ނިންމުން ގޯސްކަމަށް ބުނުމަކުން، އެ

އަދާކޮށް ނިމުނީއެއް ނޫނެވެ. ދަށު ކޯޓުގެ ނިންމުން ރަނގަޅު ނޫންކަމުގައި ބުނާނަމަ، އެފަދައިން 

ބުނާ ސަބަބު، ޤާނޫނުތަކުގެ މާއްދާ އަދި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކުގެ އަލީގައި ބަޔާންކުރުމަކީ މައްސަލައެއް 

ފު ކުރަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. އެއީ ފަރުދެއް، މުއައްސަސާއެއް ނުވަތަ އިސްތިއުނާ 

ޤާނޫނީ ޝަޚުސަކަށް ވީނަމަވެސް މެއެވެ. އަދި ވަކިން ޚާއްސަކޮށް، އިސްތިއުނާފު ކުރަން ހުށަހަޅާ 

ނޫނީ ވަކީލުގެ ފަރާތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދާނަމަ، މި މިންގަނޑަށް ކަންކުރުމަކީ ޤާ 

 ޒިންމާއެއްވެސް މެއެވެ. 

ކުރުމުން  ޤަޟިއްޔާގެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފު Cv-C/2013/1592ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  .15

ސީ އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު، 

. އަދި އެ ދެ 14)ދޭއް( ނުކުތާއެވެ  2އިވަނީ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފަ 

 ނުކުތާ ގުޅިގެން ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ އަންނަނިވި ފަދައިންނެވެ. 

                                                           
 ފަިއވެެއވެ.ވަނަ ާމއްާދގައި ބަާޔންކޮށް 45)ށ(. މިކަުމގެ ތަފްޞީލު ދިެވހިާރއްޭޖގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫުނގެ  ވަނަ މާްއދާގެ 43އބމ ގެ   11

 ަސބަބުތަުކގެ މައްޗަްށ ވެސް ހައިކޯަޓށް އިސްިތއުނާފީ މަްއސަލަެއއް ހުށަެހޭޅނީ މި ވަނަ މާްއާދގައި 27ދިެވހިާރއްޭޖގެ ަހއިކޯޓުގެ ގަާވއިުދެގ   12
 ބަޔާންކޮށްަފއިެވެއވެ.ބަޔާންކޮށްކަުމަގއި 

 .3 އިސްެވދިޔަ ނޯޓު  13

ގައި ސީ އެންޑް ސަން މޯލްިޑވްްސގެ ފަރާތުްނ  2016 މޭ 19ވަނަ ނުކުތާ ައދި  2ގެ ޝަރީޢަތް ިނމުނު ގޮުތގެ ރިޕޯުޓގެ  4އިްސވެދިޔަ ނޯޓު   14
 ކުުރމަށް ެއދި ހުށަަހާޅ ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަަހޅާފަިއވާ "ފުރަތަމަ ަމރުޙަާލގެ ކޯޓުތަކާއި ޓްަރއިިބއުނަލްތަކުން ނިްނމާ ނިްނމުންަތއް އިްސތިއުނާފު

 ވަނަ ނަްނބަރު. 8އަދި  7ފޯމް" ގެ 



2019/SC-A/09  [2021] SC 09 

11 
 

އިސްތިއުނާފު ކުރި ފުރަތަމަ ނުކުތާގައި ސީ އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން  .15.1

ދު ޔޫސުފުގެ ބުނެފައިވަނީ ދައުވާގައި ބުނާ ތަކެތި، ޢިމާދު ޔޫސުފުގެ އެދުމުގެ މަތިން ޢިމާ

ވީނަމަވެސް، ޢިމާދު ޔޫސުފް މި ތަކެއްޗާއި މެދު  ލުކޮށްފައިހަވާ ބައްޕަ ޔޫސުފް ޢަލީއާ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޒިންމާވާން ނުޖެހޭނެކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ 

ލަ ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ކަމަށެވެ. މައްސަ  142ވަނަ މާއްދާއާއި  42ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ސީ އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގައި މިފަދައިން 

)ނުވަދިހަ( ފޫޓުގެ ފައިބަރު ދޯނި ބަނުމާބެހޭ އެއްބަސްވުން ވެފައިވަނީ އެ  90ބުނެފައިވަނީ 

ކަމާއި، އެ ފައިބަރު ދޯނި ބަނުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި، ފުންޏާއި ޢިމާދު ޔޫސުފްއާ ދެމެދުކުން

ލުކޮށްފައިވާކަން ހެކިންގެ ހަވާ ޢިމާދު ޔޫސުފްގެ އެދުމުގެ މަތިން އޭނާގެ ބައްޕަ ޔޫސުފް ޢަލީއާ 

ހެކިބަހުން އެނގެން އޮތް ކަމުގައި ސީ އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން 

ކަމަށް  ކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައި ނުވާ ކަން ސިވިލް ކޯޓުގެ ނިންމުމުގައި މި، ޤަބޫލުކުރާހިނދު

 . 15ބުނެއެވެ 

މި ނުކުތާއާ ގުޅިގެން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން މައްސަލަ ނިންމުމުގައި، ސީ އެންޑް ސަން 

)ނުވަދިހަ( ފޫޓުގެ ފައިބަރު ދޯނި ބަނުމާބެހޭ  90މޯލްޑިވްސްއާއި ޢިމާދު ޔޫސުފްއާ ދެމެދު 

މާދު ޔޫސުފްގެ އެދުމުގެ މަތިން އެ ދޯނި ބަނުމަށް ބޭނުންވާ އި، ޢި މަށާއެއްބަސްވުމެއް އޮތް ކަ

ލުކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮތްކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާކަން ހަވާ ތަކެތި ޔޫސުފް ޢަލީއާ 

ނުކުތާ ސިވިލް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ގޮތުން  . އެހެންނަމަވެސް، މ16ިއެނގެން އޮވެއެވެ 

ވަނަ މާއްދާއާ  142ވަނަ މާއްދާއާއި  42ސާސީގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަ

                                                           
ސީ އެންޑް ސަން މޯލްޑިްވްސގެ ފަރާުތްނ ޤަޟިއްޔާގެ ނިންމުން ިއސްތިއުނާފު ކުުރމަށްެއދި  C/2013-Cv/1592  ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  15

ދިވެިހާރއްޭޖގެ  ، އަދި ސީ އެންޑް ސަން މޯލްޑިްވސްގެ ވަކީލު ޢުމަރު ޒާހިރު ޢަބްދުްއޞަަމދު ނިމުުނޮގތުގެ ރިޕޯޓާއެކ8.1ުއަދި  7.1ހުށަހަޅާަފއިވާ ފޯުމގެ 
ިދވެިހރާްއޖޭގެ ަހއިކޯޓުގެ ަނންަބުރ ގައި ދީަފއިވާ ބަޔާން ) 2018ްޕރީލް އެ 29ޤަޟިއްޔާއާ ގުިޅގެން  HC-A/378/2016ހައިކޯޓުގެ ނަްނަބރު 

2016/HC-A/378 .)ާޤަޟިއްޔާ ނިުމނުގޮުތގެ ރިޕޯޓުަގއި ހިަމނާފަިއވ 
 ނުކުތާ. 3.2ޤަޟިއްޔާ ނިމުުނގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ  8A/37-HC/2016ދިވެހިާރްއޖޭގެ ަހއިކޯޓުގެ ނަްނބަރު   16
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ސިވިލް ކޯޓުގެ ނިންމުން ޚިލާފުވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން، އަދި ޚިލާފުވާނަމަ، އެއީ ކިހާ 

 މިންވަރެއްގެ ޚިލާފުވުމެއްކަން ހައިކޯޓުން ފާހަގަކޮށްފައި ނެތެވެ. 

އެއްބަސްވުމުގައި ޢިމާދު ޔޫސުފްގެ ދެވަނަ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާގައި، ދެފަރާތުގެ މެދުގައިވާ  .15.2

ނިންމުމުގައި  ނަމަވެސް، ސިވިލް ކޯޓުގެއޫލިއްޔަތުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވީޒިންމާތަކާއި މަސް

ކަމަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައި ނުވާ 17ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ޤާނޫނުގައި 

ނެފައިވާހިނދު، އިސްތިއުނާފީ ސީ އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ޖުމްލަކޮށް ބު

ޚިލާފުވަނީ  18އާނުކުތާތަކުގެ ތެރޭގައި ސިވިލް ކޯޓުގެ ނިންމުން ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ޤާނޫނު

ކިހިނަކުންކަން ތަފްޞީލުކޮށްފައި ނުވެއެވެ. ހައިކޯޓުން މައްސަލަ ނިންމުމުގައި ގޮތް 

ލާދިނުމަށް ވުރެ ބޮޑަށް، ހަވާކަނޑައަޅާފައިވަނީ ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކަށް 

އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށާއި މައްސަލައިގެ ވާޤިޢާތަކުގެ އަލީގައި 

އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ޢިމާދު ޔޫސުފް ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭކަން ނުވަތަ ނޫންކަން 

 ކަނޑައެޅުމުގެ މައްޗަށެވެ.

 ށްޢަ މައުޟޫއިގެ އް ހުށަހެޅުމުން، އެ މައްސަލަދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފީ މައްސަލައެ .16

ވަނަ  46 19ގޮތް ކަނޑައަޅަނީނަމަ، ޢަމަލު ކުރަންޖެހެނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 

)ތިނެއް( ގޮތަކަށް  3މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ. އެ މާއްދާގައިވާ ގޮތުން، ހައިކޯޓަށް 

 ދާނެއެވެ. ކުރެވި (approach)މައްސަލައަށް މުޤާރަބާ 

ފުރަތަމަ ގޮތަކީ، މައްސަލައިގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ޝަރުޢީ ނުވަތަ ޤާނޫނީ އުސޫލު  .16.1

މިފަދައިން މައްސަލައެއް ނިންމޭނީ، މައްސަލައަކީ  -ކަނޑައަޅައި، މައްސަލަ ނިންމުން 

                                                           
 .2އިސްެވދިޔަ ނޯޓު   17
 އބމ.  18
 .3އިސްެވދިޔަ ނޯޓު   19
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ގޮތް  ހިނގާފައިވާ އަކަށްވެފައި، މައްސަލައިގެ ކަންމައުޟޫޢީ ގޮތުން ބެލެން އޮތް މައްސަލަ

ދަށު ކޯޓުން ކަށްވަރުކޮށްދީފައިވަނީ ފުރިހަމައަށް އަދި ޞައްޙަކޮށް ކަމަށް 

 .20ކަނޑައެޅިއްޖެނަމައެވެ 

ދެވަނަ ގޮތަކީ، މައްސަލަ އަލުން ބެލުމަށްޓަކައި ދަށުކޯޓަށް ނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަލްއަށް  .16.2

ގާފައިވާ ކުރެވޭނީ މައްސަލައަކީ ކަންހިނފަދައިން މައްސަލައެއް ތަޙުވީލުމި -ތަޙުވީލުކުރުން 

 .21ގޮތް އަލުން ބަލަންޖެހޭ ގޮތަށް އޮތް މައްސަލައެއް ނަމައެވެ 

މިފަދައިން މައްސަލައެއް އެއްކޮށް ހައިކޯޓަށް  -ތިންވަނަ ގޮތަކީ، މުޅި މައްސަލަ ބެލުން  .16.3

ކުރުމަށްފަހު، ދަށު ބެލުމަށް މައްސަލައެއް ތަޙުވީލު ޓުގައި އަލުންބެލޭނީ، އެ ކޯޓުން ދަށު ކޯ

ށްފައިވާ ފަދައިން އެ މައްސަލައެއް ބަޔާންކޮ 22ޤާނޫނުގައި، ބަލާ ނިމުމުންކޯޓުން މައްސަލަ 

 މުގައި ކުރު ޙުވީލުސަލަ ތަ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭ ޙާލަތުގައި، ހައި ކޯޓުން މައް

އެއްގޮތަށް ދަށުކޯޓުން އަމަލުކޮށްފައި ނުވާނަމަ، ނުވަތަ ކަން  ކަނޑައެޅި ޤާނޫނީ އުސޫލާ

ހިނގާފައިވާ ގޮތް އަލުން ސާބިތުކުރަން ޖެހިއްޖެނަމައެވެ. މިފަދައިން މައްސަލައަކާމެދު 

 ދަށު ކޯޓަށް މައްސަލަ ގޮތެއް ނިންމާއިރު، ހައިކޯޓުން ގޮތް ކަނޑައަޅަންޖެހޭނީ ހައިކޯޓުން

 .23ނޫނީ އުސޫލުގެ ތަރަހައިގެ ތެރެއިންނެވެ ކުރިއިރު ކަނޑައެޅި ޤާތަޙުވީލު

ޤަޟިއްޔާއަކީ މައްސަލައިގައި  HC-A/378/2016ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  .17

ފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތް ދަށު ކޯޓުގައި ފުރިހަމައަށް އަދި ޞައްޙަކޮށް ކަނޑައަޅާ

ކުރެވުނު މައްސަލައެއް އަލުން އިސްތިއުނާފު ތަޙުވީލު ދި ކުރެވުނު މައްސަލައެއް ނޫނެވެ. އަތަޙުވީލު

ކުރެވިގެން ބެލުނު މައްސަލައެއްވެސް ނޫނެވެ. އެ މައްސަލައަކީ ދަށު ކޯޓުގެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފު 

                                                           
 ވަނަ މާްއދާގެ )ހ(.   46އބމ ގެ   20

 ވަނަ މާްއދާގެ )ށ(.  46އބމ ގެ   21

 ވަނަ މާްއދާގެ )ނ(.    46އބމ ގެ   22

 ވަނަ މާްއދާގެ )ރ(.    46އބމ ގެ   23
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ކުރެވިގެން ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއް ކަމުން، މައްސަލަ ބެލުމަށް ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ 

ނގާފައިވާ ގޮތް ދަށު ކޯޓުގައި ފުރިހަމައަށް އަދި ޞައްޙަކޮށް ކަނޑައަޅާފައިވާތީ މައްސަލައިގައި ކަންހި

 ކަމަށް ހައިކޯޓަށް ފެނިގެން ކަމުގައި ބަލަންޖެހެއެވެ.  

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިއުނާފީ މައްސަލައެއް ބަލާނަމަ، އެ މައްސަލަ ބަލައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން އިސް .18

ޙާލަތުގައި  . މިހޭނީ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެހައިކޯޓުން ގޮތް ކަނޑައަޅަން ޖެ

ނު ތަޠުބީޤުކޮށްފައިވާ ހައިކޯޓުގެ ދައުރަކަށްވަނީ އެ ޙަޤީޤަތްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، ދަށު ކޯޓުން ޤާނޫ

 އެ ، ލީގައިކަމަށް ބުނެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ އަ ގޮތް ރަނގަޅު ނޫން

ނުވަތަ ނޫންކަން  ނުކުތާތަކާމެދު ދަށު ކޯޓުން ގޮތް ނިންމާފައިވަނީ ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށްކަން

ކޮށްފައިވާ  ކަނޑައެޅުމެވެ. އަދި ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ދަށު ކޯޓުން

މް ނުވަތަ ޙުކު  ޠިލުކުރުން،ޙުކުމަށް އަސަރުކުރަނީނަމަ އެ ޙުކުމް އެއްކޮށް ނުވަތަ އެއިން ބައެއް ބާ

ގައި ކޮށްފައިވާ ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ކަނޑައެޅުމުން ދަށު ކޯޓުން މައްސަލައި ދެމެހެއްޓުމެވެ. ނުވަތަ ހައި

ގޮތުން ޤާނޫނު ނިންމި މައްސަލައިގައި ވަކި ކަމަކާއި ގުޅޭ ދަށު ކޯޓުން، ޙުކުމަށް އަސަރު ނުކުރާނަމަ

 ކަމަށް ކަނޑައެޅުމެވެ.  ން ނުވަތަ ނޫން ތަޠުބީޤުކޮށްފައިވާ ގޮތަކީ ރަނގަޅު ގޮތްކަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ ބެލުމުގެ  24ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގައި  .19

 A/378-HC/2016ކަނޑައަޅާފައިވާ ނަމަވެސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  25އުސޫލު

ޤަޟިއްޔާއިން އެ ކޯޓުން ބެލި މައްސަލައިގައި ހައިކޯޓުން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ އެފަދައިން ކަމުގައި 

)ނުވަދިހަ(  90ސީ އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސްއާއި ޢިމާދު ޔޫސުފްއާ ދެމެދު  ،ބެލެވެން ނެތެވެ. އެހެނީ

ޢިމާދު ޔޫސުފްގެ އެދުމުގެ މަތިން އެ ، މާއިބަނުމާބެހޭ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް ކަ  ބަރު ދޯނި ފައި ފޫޓުގެ 

ދޯނި ބަނުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ޔޫސުފް ޢަލީއާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮތްނަމަވެސް، ޔޫސުފް 

                                                           
 .3އިސްެވދިޔަ ނޯޓު   24

 .ވަނަ ޕެރެްގރާފްަގއި ފާހަގަކޮށްފައި 16މި ރައުުޔގެ   25
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ޢަލީއާއި ޙަވާލުކުރެވުނު ތަކެތީގެ ތަފްސީލާއި، އެތަކެތީގެ ތެރެއިން އިސްމާއީލް ޙަބީބު، ސީ އެންޑް 

ތަކެއްޗާއި ގުޅޭ  ރާ ހަވާލުވެފައިވާ ތަކެތީގެ ތަފްސީލާއި، އެއަނބު ،ސަން މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން

  . 26ތީއެވެކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ މިންވަރުތައް ސިވިލް ކޯޓުން ބަލާފައިނުވާކަން ހައިކޯޓުން ފާހަގަ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން މިކަމުގެ ފަރުވާއެއްގެ ގޮތުން، ސީ އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން  .20

ކަމުގައި  ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިގެން މައްސަލައިގެ އެ ބައި ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެބޭނުންނަމަ، 

މައްސަލައަކީ ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ނިޒާމު ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުން، 27ކަނޑައަޅާފައިވާ ހިނދު 

ގެ ނުވަތަ މައްސަލައި، ހިނގާފައިވާ ގޮތް އަލުން ބަލަންޖެހޭގޮތަށް އޮތް މައްސަލައެއް ނަމަކަން

ޙަޤީޤަތްތަކަކީ ކޮބައިކަން އަދި އެ ޙަޤީޤަތްތައް ފުރިހަމައަށް އަދި ޞައްޙަކޮށް ދަށު ކޯޓުގައި 

މަށްޓަކައި މައްސަލަ އަލުން ބެލު  ހައިކޯޓުން ޖެހެނީ އެ ،ބަލާފައިވާކަމުގައި ހައިކޯޓަށް ނުފެނުނަމަ

 . 28ކުރާށެވެ  ތަޙުވީލުދަށުކޯޓަށް

ތުން ން ކަންކުޅަ ގޮތުން، ޢިމާދު ޔޫސުފްގެ ފަރާމިހެންކަމާއެކު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު  .21

ފުރުޞަތު ގެއްލުމުގެ  އޭނާއަށް މައްސަލައިގައި އެކަށޭނަ ދިފާޢު ހުށަހެޅުމުގެ، ފާހަގަކޮށްފައިވާ ފަދައިން

 Cv-C/2013/1592ތިމާލު އޮތްކަމުގައި ބުރަވެވޭކަމަށްޓަކައި، ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  އިޙު

 އްސަލައަކީސީ އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މަޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް 

 ޖެހެއެވެ.  ހައިކޯޓުން އަލުން ބަލަންޖެހޭ މައްސަލައެއް ކަން ނުވަތަ ނޫންކަމުގެ މައްޗަށް ބަލަން

ސުޕްރީމް ކޯޓުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެއެކުލަވާލާފައިވާ ގޮތުން،  29ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު  .22

ހެންކަމުން، އެފަދައިން ޓަށެވެ. އެމައްސަލަތައް ތަޙުވީލުކުރެވެނީ ހަމައެކަނި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް މައްސަލަ ތަޙުވީލުކުރުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ 

                                                           
 ވަނަ ނުކުތާ. 3.5ޤަޟިއްޔާ ނިމުުނގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ  A/378-HC/2016ދިވެހިާރްއޖޭގެ ަހއިކޯޓުގެ ނަްނބަރު   26
 .އބމ  27
 ވަނަ މާްއދާގެ )ށ(.  46ގެ  3ޓު އިސްެވދިޔަ ނޯ 28

 .3 އިސްެވދިޔަ ނޯޓު  29
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ކޯޓުގައި ވެފައިވާ  ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި މައްސަލަ ކަންކަންމުޢާމަލާތާގުޅޭ ، ހުސޫމާތާމެދު ގޮތެއް ނުނިމި

ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ، ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވާނެކަމުންމުއްދަތުގެ އިތުރަށް 

ކަނޑައެޅުމަކީ ޤާނޫނީ ގޮތުން އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތްކަން ނުވަތަ ނޫންކަމާމެދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް 

  ނިންމުމަކީ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތްކަމުގައި ވެދާނެއެވެ.ކޯޓުން ގޮތެއް

އެހެންނަމަވެސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން އިސްވެ ދެންނެވުނު ފަދައިން ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމަށް  .23

ވިސްނައިފިނަމަ، އެކަމުގެ ނަތީޖާއަކަށް މިހިނދުގައި ނިންމުން ބާޠިލުކުރުމަށް  ތާއީދުކުރަން ނުވަތަ އެ

ގެ ފަރާތުން ސީ އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސްގެ ބޭރުން އޭއަދި ވެގެން ދާނީ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން 

ގެ ސީ އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސް ކަމަށް ބުނާ މަސައްކަތްތަކުގެ ބޭނުމަށް ޙަވާލުކުރިޔޫސުފް ޢަލީއާ 

ގެ ކޮން ތަކެއްޗެއްކަމާއި، އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދޯނި ކިހާ އަދަދެއްފަރާތުން ރައްދުކޮށްފައިވަނީ 

ތަކެތި ހަވާލުކުރުމުގެ ކަންކަން ހިގައިދިޔައީ ކިހިނެއް ކަމާއި،  ބަނުމަށް ތަކެތި ހަވާލުކުރެވުނު ނަމަ އެ

ތަކެތީގެ ތެރެއިން އެއްވެސް މިންވަރެއް ސީ އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން އަނބުރާ  އެ

ތަ ނޫންކަމާއި، އަނބުރާ ގެންދިޔަނަމަ، ސީ އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ގެންދިޔަކަން ނުވަ

ނޫންވެސް އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން  ކަމާއި، އަދި މިއިޗަކާޙަވާލުވީ ކިހާ މިންވަރެއްގެ ކޮން ތަކެއް

 ލުތައް އެނގުމަކާއި ނުލައި، ސީ އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސްއާއި ޢިމާދު ސީ ކުރެވުނު މުޢާމަލާތުގެ ތަފް

ފަރާތުގެ މެދުގައި އެ ދެ، ކަމަށާއިޔޫސުފްގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމެއް ވެފައިވާކަމާމެދު އިންކާރު ނުކުރާ

އެއްބަސްވުމެއް  އެކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް،، ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަނދެވޭ ބަނދެވުމެއް އޮތްކަމުގައި ބުނެ

ވެފައިވާކަމާމެދު އަދި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭ ފަރާތަކީ ކޮބައިކަމާމެދު ސުޕްރީމް 

ލުތަކަށް ބަލާއިރު، އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ޒިންމާ ޤާނޫނީ އުސޫ  ކޯޓުން ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމެވެ.

ސް، އެއްބަސްވުމުގެ ބައިވެރިއެއް ކަމުގައި އުފުލާނީ އެ އެއްބަސްވުމުގެ ބައިވެރިންނެވެ. އެހެންނަމަވެ 
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ވުމަކީ ން މެދުވެރިވާ ޙާލަތެއް ކުރިމަތި ނުވާ ތިންވަނަ ފަރާތަކުން އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ޒިންމާ ނަގަ 

  . 30އެކަށީގެންވާކަމެކެވެ 

މިހިނދުގައި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭ ފަރާތަކީ ކޮބައިކަމާމެދު ގޮތް  .24

ޔޫސުފް  ،ނޑު ދައްޗަކީގަ ނުވުމުގެ ސަބަބުން މެދުވެރިވާ މައިވަރު ކަނޑައެޅުމުގައި، ޙަޤީޤަތްތައް ކަށަ

ވާލާދޭ އެއްބަސްވުން ވުމުގެ ކުރިންވެސް ސީ އެންޑް ސަން މައްސަލައިގައި ހަޢަލީއަކީ 

ރިވާ ދައްޗެވެ. ގައި ވުމުން މެދުވެ މޯލްޑިވްސްއާއެކު ދޯނި ބަނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ފަރާތެއްކަމު

އެއްބަސްވުމެއް ވެފައި އޮތް ނަމަވެސް، އެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން  ،އެހެނީ

އެކަށީގެންވާ ނުވަތަ އެ އިލްތިޒާމު އުފުލުން އެހެން ފަރާތަކާއި މަތިވެފައި އޮތުމަކީ ކޮށްފައި ނުވުމަކީ 

އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ޢިމާދު ޔޫސުފް ޒިންމާ  އުފެދިފައި މިވާޚުޞޫމަތްކަމެއް ކަމުގައިވެފައި، 

ކޮބައިކަމާއި، އެ އިލްތިޒާމު)ތައް(  ކަމަކީ ކަމެއް ނުވަތަ ކަންތައްތަކެއް ވާނަމަ، އެ ކަން ނަގަންޖެހޭ

ސީ އެންޑް އެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން  ،ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ނުއުފުލުމުގެ ނަތީޖާއަކީ ކޮބައިކަން

ތަކެއްޗަކީ   ޢަލީއާ އެއްވެސް އެއްޗެއް ޙަވާލުކޮށްފައިވާނަމަ، އެއިން ޔޫސުފްސަން މޯލްޑިވްސް

ކޮބައިކަންވެސް ސާފުވާންޖެހެއެވެ. މި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމާއި ނުލައި އެއްބަސްވުމެއް އޮތްކަމުގައާއި، 

އެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާނަމަ، އެފަދައިން ކަނޑައެޅޭނީ 

ތައް މާނަކުރުމުގެ އުސޫލުތަކުގެ ސްވުންއެއްބަ، (in abstract)މައްސަލައިގެ ޙަޤީޤަތްތަކާއި ވަކިން 

 (exercise based on contractual theory and principles)މައްޗަށް ބިނާކޮށް 

ސީ އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސްއާއި ޢިމާދު އެހެންކަމުން، އެކަނިކަމަށް އަހުރެންނަށް ބުރަވެވެއެވެ. 

ފެދިފައި ނެތްނަމަވެސް، ކަން ހިނގާދިޔަ އާމެދު އެއްބަސްވުމެއް ވެފައިވާކަމާމެދު ޚިލާފެއް އުޔޫސުފް

ގޮތާއި، އެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކުރެވުނު މުޢާމަލާތްތަކާބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު އެނގުމެއް ނެތި، 

                                                           
ުވޫޖުދގަިއވުްނ، މަލްޓިލެޓަރަލް ޓް ގެ ތެރޭަގއި ކޮއޮލެޓަރަލް ކޮންޓްރެކް އިސްިތއްސނާތަކެއް ވެެއވެ. އޭ ޑޮކްޓްރިން އޮފް ޕްިރވިޓީ އޮފް ކޮންޓްެރކްޓްގެ  30

 ވެ.ކޮންޓެރްކްޓެއް ުވޖޫުދގަިއވުްނ، އޭަޖންީސ ފަދަ ކަންކަން ހިމެެނއެ
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އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭނީ ވަކި މީހެއްކަމުގައި ކަނޑައެޅުމަކީ އެންމެ 

 އެކަށޭނަގޮތަށް ނުވެއެވެ. 

، މައްސަލައަކީ ދެ ޕްރެގްރާފްގައިވާ ސަބަބުތައް އެހެން ހުރުމުން، އަހުރެން ބުރަވަނީ، މިއިސްވެދިޔަ  .25

 އް ކަމަށެވެ.މައްސަލައެ ކޯޓުން އަލުން ބަލަންޖެހޭހައި ،އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ރިއާޔަތްކުރުމާއެކު

ށް އަދި ވަރުކޮށްދީފައިވަނީ ފުރިހަމައަގޮތް ދަށު ކޯޓުން ކަށަ  މައްސަލައިގެ ކަންހިނގާފައިވާ .25.1

ކަމަށް ހައިކޯޓަށް ނުފެންނަނަމަ، މައްސަލައިގެ ޙަޤީޤަތްތައް ސާފުކޮށް،  ޞައްޙަކޮށް

 ؛31ކަނޑައެޅުން 

ސާފުވާ މިންވަރަށް ހެކި ހުރިކަން ނުވަތަ  )ތައް(އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކުރެވުނު މުޢާމަލާތް .25.2

 އަދި ؛32ކަނޑައެޅުން  ނޫންކަން

މަށް އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމަކީ ދަށު ކޯޓުގެ ނިންމު  .25.3

ބަބާއެކު( އަސަރުކުރާފަދަ ޤާނޫނީ ބުރަދަނެއް ހުރި ނުކުތާތަކެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން )ސަ 

 ކަނޑައެޅުން.  

 އިސްތިއުނާފީ ދެވަނަ ނުކުތާ އަދި ތިންވަނަ ނުކުތާ 

 އި ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު އިސްތިއުނާފީ ފުރަތަމަ ނުކުތާއާ .26

2016/HC-A/378 ެކޯޓުން ބެލި މައްސަލަ އަލުން ބެލުމަށް ހައިކޯޓަށް  ޤަޟިއްޔާއިން އ

                                                           
ަބއްޕަ( އާއި ސީ އެްންޑ ސަން މޯލްޑިވްްސއާ ެދމެދު ކުިރއްުސރެ ކުރެެވމުންދާ ވިޔަފާީރގެ މީގެ ތެރޭގަިއ، ޔޫސުފް ޢަލީ )ޢިމާދު ޔޫސުފްގެ   31

ރާްއޖޭގެ ހައިކޯުޓގަިއ މުޢާމަލާތްތަުކގެ ތެރޭަގއި ދޯނިފަަހރު ބަނދެ މަރާމާތު ކުުރމުގެ ުގޅުެމއް އޮންނަަކަމށް ސީ އެންޑް ސަން މޯލްޑިްވސްގެ ފަރާުތން ދިވެހި 
ވުނު ަމއްސަަލއިގެ ޝަރީޢަުތގެ މަޖިލީުހގަިއ ަބޔާންކޮށްފަިއވުމުްނ، ސީ އެްނޑް ސަްނ މޯލްޑިްވސްެގ ފަރާތުްނ )ސީ ގައި ޭބއް  2018އޭޕްރީލް  29

އެްއބަްސވުުމެގ އެންޑް ަސން މޯލްިޑވްްސާއއި ޢިމާދު ޫޔސުފްއާ ދެެމދު ވެަފއިވާ( އެްއބަްސވުުމެގ ދަށުން ަޙވާލުކޮށްފަިއވާ ކަމަށް ބުނާ ތަކެއްޗަކީ އެ 
ސްުވުމގެ ދަުށން ެއްއވެސް އެއްެޗްއ ބަ ތަ އެހެން މުޢާމަލާެތއްގެ ދަށުން ޙަވާލުކޮށްަފއިވާ ތަކެތިކަން ުނވަތަ ނޫންަކން ބެލުާމއި، ެއއްދަށުން ުނވަ

ސީ އެންޑް ސަްނ  ތަކެީތގެ ތަފްީސލާއި ައގަކީ ކޮަބއިކަން ބެލުާމއި، ެއްއަބސްުވމުގެ ދަށުން ހަވާލުކޮށްަފއިވާ ެއއްެވސް ެއއްޗެއް  ހަވާލުކޮށްފަިއވާަނމަ، އެ
ނބުާރ މޯލްޑިްވސްިއން އަނުބރާ ގެްނގޮސްަފިއވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ބެުލމާއި، ީސ އެންޑް ސަން މޯލްޑިްވސްގެ ފަރާުތްނ އެއްެވސް އެއްެޗއް އަ

 ގެ ތަްފސީލާއި ައގަކީ ކޮބައިަކން ބެލުން ހިެމނެެއވެ.އޭގެްނގޮސްަފއިާވނަމަ، 

ވާަނމަ، އެ ެހްއކެއްގެ ަމޤާމު ުނވަތަ ަހއިިސއްޔަުތގެ ގޮުތން، ހެއްކަށް ެދވޭނެ ުބަރދަން އްކަށް ަބރޯސާ  ޝަފަހީ ހެމި ނުކުތާއަށް ގޮތް ކަނަޑއެުޅމުަގއި  32
 ނެެއވެ.ބަޔާންކުުރން، ައދި މުޢާމަލާތް ސާބިތުުކރުމަށް )ކިތާބީ ައދި ޝަފަހީ( ހެކި ފުޭދކަން ނުވަތަ ނޫންކަން )ަސބަާބއެކު( ަބޔާންކުރުން ހިމެ 
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ހައިކޯޓުގެ ބުނެވުނު މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،ނާތީތަޙުވީލުކުރުމަށް ފެން

ކީ އެކަށީގެންވާގޮތެއް ޅުމަ ދެ ނުކުތާއަށް މިހިނދުގައި ގޮތެއް ކަނޑައެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި އިތުރު

 ދެކެމެވެ. ކަމުގައި ނު

 މައްސަލައިގެ ޙަޤީޤަތްތައް ކަނޑައެޅުމުގެ މުހިންމުކަން 

ކޮންމެ މައްސަލައަކާ މެދުވެސް ގޮތް ކަނޑައެޅުމުގެ ކުރިން، އެ މައްސަލައިގެ ޙަޤީޤަތްތަކަކީ ނުވަތަ  .27

ދެނެގަތުމަކީ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގައި އެ  (facts of the case)ކަން ހިނގާދިޔަ ގޮތަކީ ކޮބައިކަން 

ޙަޤީޤަތްތަކަކީ ކޮބައިކަން  މައްސަލައެއް ބަލާ ފަނޑިޔާރު)ން(ގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. އަދި މައްސަލައިގެ

 ގުޅޭ  ޢާމައުޟޫ ކަނޑައެޅުމުގައި، އަދި އެކަންކަން ލިޔުމަށް ތިރިކުރުމުގައި، މައްސަލައިގެ 

ސަމާލުވުމަކީ ވަރަށް މުހިންމުކަމެކެވެ. އެހެނީ، އުފެދިފައިވާ  (material facts)ޙަޤީޤަތްތަކަށް 

 (legal issues)ޖެހޭ ޤާނޫނީ ނުކުތާތަކަކީ ތަށް ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުގެ ކުރިން ރިއާޔަތްކުރަން ޚުޞޫމާ

 ކޮބައިކަން ސާފުވާނީ މައްސަލައިގެ ޙަޤީޤަތްތައް ދެނެގަނެވުމުން ކަމުގައި ވާތީއެވެ.

މައްސަލައިގެ ޙަޤީޤަތްތަކަކީ ކޮބައިކަން ކަނޑައެޅުމުގައި، މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ އެއް ފަރާތުން އެ  .28

ހިނގާފައިވާ ކަމަށް ބުނާނަމަ، އަދި އެކަމަށް މައްސަލައިގައި މައްސަލައާގުޅޭ ވަކި ކަމެއް ވަކި ގޮތަކަށް 

ރު ޚިލާފުވުމެއް ނެތެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ކަމުގައި އިތު ، އެހިމެނޭ އަނެއް ފަރާތުން އެއްބަސްވާނަމަ

މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ އެއް ފަރާތުން ކަން ހިނގާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ގޮތަކީ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ 

ރާތުން އެކަމާމެދު އެއްބަސްވާ ކަމެއް ކަމުގައި ނުވާނަމަ، ނުވަތަ އެކަމާމެދު ޚިލާފެއް އަނެއް ފަ

އުފައްދާކަމެއް ކަމުގައިވާނަމަ، އެ ނުކުތާއާމެދު ފަނޑިޔާރު ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންވާނީ ދެފަރާތުން ދައްކާ 

އަލީގައި، އެފަދައިން ވާހަކަތައް އަޑުއެހުމަށްފަހު، ބޮޑަށް ބުރަވެވޭ މިންގަނޑުން، ހެއްކާއި ޤަރީނާގެ 

 ފަނޑިޔާރު ނިންމި ސަބަބު ސާފުވާ ފަދައަކުންނެވެ. 
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މައްސަލައިގެ ކަން ގޮތުން ބެލުމުގެ ކުރިން  މަރުޙަލާގައި މައްސަލަ މައުޟޫޢީ އިސްތިއުނާފީ .29

ކަމަށް  ކޮށްދީފައިވަނީ ފުރިހަމައަށް އަދި ޞައްޙަކޮށް ވަރުކަށަ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގައި ހިނގާފައިވާގޮތް 

މި ސަބަބަށްޓަކައެވެ.  އެ ނޫންގޮތަކަށް ކަން  33ޅުމަށް ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އެނޑަކަ

ކުރަންވެއްޖެނަމަ، މައްސަލައިގެ ޙަޤީޤަތްތަކުން ބަޔަކަށް ރިއާޔަތް ނުކޮށް، ނުވަތަ އެކަމަށް ދޭންޖެހޭ 

ސަތު ހުޅުވިގެން ބުރަދަން ދިނުމަކާއި ނުލައި، އިސްތިއުނާފީ މަރުޙަލާގައި ގޮތް ކަނޑައެޅުމުގެ ފުރު

 ދެއެވެ. އަދި އިންސާފު ލިބިދިނުމަށް ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިވުން އެކަށީގެންވެއެވެ.  

 ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރުގެ ރައުޔު 

 މައްސަލައިގެ ފެށުން 

 Cv-C/2013/1592އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭ ހައިކޯޓުގެ ގަޒިއްޔާއިން ބެލި ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  .30

ދު ގަޒިއްޔާގައި ކޮށްފައިވާ ދަޢުވާއަކީ، ސީ އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ޢިމާ 

ފޫޓުގެ ފައިބަރ  90ދުވަހު ވެވުނު އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން  2007 ވަރީފެބްރު  12ޔޫސުފްއާ ދެމެދު 

ހާސް ރ. )އަށްލައްކަ ފަސްދޮޅަސް އެއް -/861,100ގްލާސް މަސް ދޯންޏެއް ބަނުމަށްޓަކައި 

ދެފަރާތުގެ  ،ލުކުރުމުންހަވާއެއްސަތޭކަ ރުފިޔާ( ގެ ފައިބަރ ގްލާސް މެޓީރިއަލް ޢިމާދު ޔޫސުފްއާ 

ދެމެދުގައި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ދޯނި ބަނދެ ނުދީ، ސީ އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސް 

އެއް ހާސް  ރ. )އަށްލައްކަ ފަސްދޮޅަސް -/861,100ލުކޮށްފައިވާ ހަވާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން 

 ، ތަކެތި ވިއްކައި އޭގެ ބޭނުންކޮށްފައިވާތީ  އެއްސަތޭކަ ރުފިޔާ( ގެ ތަކެއްޗަށް ޚިޔާނާތްތެރިވެ އެ 

ލުކޮށްފައިވާ ތަކެތީގެ އަގު ހަވާސީ އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ޢިމާދު ޔޫސުފްއާ 

އްސަތޭކަ ރުފިޔާ( ާއިއ ރ. )އަށްލައްކަ ފަސްދޮޅަސް އެއް ހާސް އެ-/861,100ކަމުގައިވާ 

                                                           
 ވަނަ ާމއްާދގެ )ހ(.   46ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( އަދި  18ގެ  2ނޯޓު އިސްެވދިޔަ   33
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އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ޢިމާދު ޔޫސުފް ޢަމަލުނުކުރުމުގެ ސަބަބުން ސީ އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސް 

ވަނަ މާއްދާގެ  23ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ންޓްރެކްޓާޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ލިބިފައިވާ މާލީ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ކޮ 

ރ. )ފަނަރަ ލައްކަ  1,561,100ކު ޖުމްލަ ރ. )ހަތްލައްކަ ރުފިޔާ( އާ އެ -/700,000ދަށުން 

ފަސްދޮޅަސް އެއް ހާސް އެއްސަތޭކަ ރުފިޔާ( ހޯދުމަށް ސީ އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް 

 34ލިމިޓެޑުން ކުރި ދަޢުވާއެކެވެ.

ނަނިވި އެހެންކަމުން، މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން، ސިވިލް ކޯޓުން ގޮތް ކަނޑައަޅަންޖެހެނީ އަން .31

 އުންސުރުތަކުގެ މައްޗަށެވެ. 

 )ހ( ދެފަރާތު ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއް ވެފައިވާކަން 

 އަދަދަށްވާ ތަކެތި ރ. )އަށްލައްކަ ފަސްދޮޅަސް އެއް ހާސް އެއްސަތޭކަ ރުފިޔާ( ގެ-/861,100)ށ( 

 ލު ކުރެވުނީ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށްތޯ ހަވާ ލު ކުރެވުނުތޯ، އަދި ހަވާ

ލައްކަ ރުފިޔާ(ގެ ރ. )ހަތް -/700,000ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  23 ބެހޭ ޤާނޫނުގެ)ނ( ކޮންޓްރެކްޓާ 

 ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދޭން ޖެހޭތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ. 

 ދެފަރާތު ދެމެދު ވެވުނު އެއްބަސްވުން 

 Cv-C/2013/1592ދެފަރާތު ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއް ވެފައިވާކަން ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  .32

ފޫޓުގެ  90ގައި  2007 ވަރީ ފެބްރު 12ވެއެވެ. އެގޮތުން، ގަޒިއްޔާގައި ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައަޅާފައި 

                                                           
ވަނަ  6 ބަޔަށް ދަުޢާވއާއި ަމްއސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމް" ގެ ގަޒިއްޔާަގއި ހުށަެހޅުނު "ވިަޔފާރިާއބެހޭ C/2013-Cv/1592ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންަބރު   34

 ނަންަބރު.
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ދެފަރާތުގެ ފައިބަރ ގްލާސް މަސް ދޯންޏެއް ބަނުމަށްޓަކައި ދެފަރާތު ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްވިކަން 

 35ލާދެވުނު ސިވިލް ކޯޓުގެ ގަޒިއްޔާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.ހަވާބަހުން އެނގެން އޮންނަކަމަށް 

 ތަށްތޯ ލުކުރީ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮ ހަވާ ލުކުރިތޯ އަދި ހަވާ އެއް ފަރާތުން އަނެއް ފަރާތަށް ތަކެތި 

 ސުފްއާ ހެދިފައިވަނީ ޢިމާދު ޔޫމި ނުކުތާއާ ގުޅިގެން ސިވިލް ކޯޓުން ކަނޑައެޅީ އެއްބަސްވުން  .33

ނި ބަނުމުގެ ސީ އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށްއާ ދެމެދު ކަމުގައިވީނަމަވެސް، ދޯ 

ށާއި، މަސައްކަތް ޢަމަލީ ގޮތުން ކުރަމުން ދިޔައީ ޢިމާދު ޔޫސުފްގެ ބައްޕަ ޔޫސުފް ޢަލީކަމަ

ކުރެވިފައިވަނީ  ތުރަށް ހިނގާފައިވާ މުޢާމަލާތްއެއްބަސްވުން ހެދުމަށްފަހު އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އި

އި، އަދި އަށް ކަމަށާއި، ޢިމާދު ޔޫސުފްގެ އިތުރު ބައިވެރިވުމެއް ނެތްކަމަށާސީދާ ޔޫސުފް ޢަލީ

ހެކިބަހަށް  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެކި ފަރާތްތަކުން ދީފައިވާ

ތަކެއްޗަށް  ކަމަށް ބުނާ ލުކުރިހަވާފްގެ ބައްޕަ ޔޫސުފް ޢަލީއާ ރިޢާޔަތް ކުރުމާއެކު، ޢިމާދު ޔޫސު

ން، ދޯނި ބަނުމުގެ ޢިމާދު ޔޫސުފް ޒިންމާވާން ނުޖެހޭކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ. އެގޮތު 

ޑާއި ޢިމާދު މުޢާމަލާތްތައް އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރީ ސީ އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެ

 ، ގޮތުން ބައްޕަ، ޔޫސުފް ޢަލީއާ ދެމެދުކަމަށާއި، އެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ޝަރުޠެއްގެ ޔޫސުފްގެ

ހުށަހެޅުމުން،  ޢިމާދު ޔޫސުފްއަށް ބަންނަ އުޅަނދުގެ މިލްކުވެރިކަމުގެ ޙިއްޞާ ދިނުމަށް ޔޫސުފް ޢަލީ 

ވެޓް ލިމިޓެޑާ އެކަމުގެ ފަރުވާއެއްގެ ގޮތުން، ޢިމާދު ޔޫސުފްއާއި ސީ އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައި

ން ދޯނި ބަންނަ  ހެންކަމުން،ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްވީކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ނިންމާފައިވެއެވެ. އަދި އެ

 ލު ކުރި ތަކެއްޗަށް ޢިމާދު ޔޫސުފް ޒިންމާވާން ނުޖެހޭކަމަށް ކަނޑައެޅިއެވެ.  ހަވާ

                                                           
  3.1ގަޒިއްޔާގެ  C/2013-Cv/1592ސިވްލް ކޯޓުގެ ނަްނބަރު  35
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ލުކުރެވުނު ގޮތް ހަވާލުކުރެވުނު މުދަލުގެ ތަފްޞީލެއް ނުވަތަ އެ މުދަލެއް ހަވާ މި ނުކުތާގެ ދަށުން  .34

ން ފާހަގަކުރަމެވެ. ސިވިލް ކޯޓުން ފަދަ އެއްވެސް ކަމަކަށް ސިވިލް ކޯޓުން ރިޢާޔަތްކޮށްފައިނުވާކަ 

 ލުކުރި މުދަލަށް ޢިމާދު ޔޫސުފް ޒިންމާވާން ނުޖެހޭކަމަށެވެ. ހަވާކަނޑައެޅީ، އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން 

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދިނުން  23ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ކޮންޓްރެކްޓާ 

 އެއްޗެއް ކަނޑައަޅާފައިނުވެއެވެ.   މި ނުކުތާއާ ގުޅިގެން ސިވިލް ކޯޓުގައި އެއްވެސް  .35

 ހައިކޯޓު މަރުޙަލާ 

ގަޒިއްޔާ ހައިކޯޓުގައި ސީ އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސް  Cv-C/2013/1592ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  .36

 ؛ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން އިސްތިއުނާފު ކުރަމުން ހުށަހެޅީ މައިގަނޑު ދެ ނުކުތާއެކެވެ. އެއީ

ލުކުރެވުނު މުދަލަށް ޢިމާދު ޔޫސުފް ޒިންމާވާން ނުޖެހޭ ކަމަށް ސިވިލް ހަވާ )ހ( ދޯނި ބަނުމަށް 

ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ހެކިން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިހުގައި ދީފައިވާ ހެކިބަހަށް ބެލުމެއް ނެތި، 

ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި  ލާފަށްޚި( އާ ވަނަ މާއްދާގެ )ށ 42ވަނަ މާއްދާއާއި  142ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 .ނުކުތާ

)ށ( ދެފަރާތު ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއް ވެފައިވާކަން ސާބިތުވާއިރު، އަދި އެއްބަސްވުމަކީ 

 ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ހެދިފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްކަމުގައި ވީނަމަވެސް، އަދި 

އެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ޢިމާދު ޔޫސުފްގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ލަ ނިންމާފައިވަނީ ކޮންޓްރެކްޓާ އިރުވެސް، ސިވިލް ކޯޓުން މައްސަކަނޑައެޅިފައިވާ

 އުސޫލުތަކަށް ބެލުމެއް ނެތިކަމަށެވެ.  
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 ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރެވުނު ފުރަތަމަ ނުކުތާ 

ޑިވްސް ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް ސީ އެންޑް ސަން މޯލް 42ވަނަ މާއްދާއާއި  142ޤާނޫނުއަސާސީގެ  .37

ނޑިޔާރުން ވަނަ މާއްދާގައި ފަ 142ދީފައިވެއެވެ. ޤާނޫނުއަސާސީގެ ލާ ހަވާ އިވެޓް ލިމިޓެޑުން ޕްރަ

)ށ( ގައި  ވަނަ މާއްދާގެ  42ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ކަންކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، 

މާއެކު، ވަކި ކަ އޮންނަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ އެންމެހައި ޝަރީޢަތްތައް ހިންގަންވާނީ ޢަދުލުވެރި

 ކަމަށެވެ.  ފަރާތަކަށް ނުޖެހި، ހާމަކަމާއެކު

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އާ ޚިލާފަށް މައްސަލަ ނިންމި  42ވަނަ މާއްދާއާއި  142ޤާނޫނުއަސާސީގެ  .38

ސިވިލް  ،ގޮތް ކަމަށް ސީ އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ

ފައިވާކަން ބަސްވުމެއް ދެފަރާތު ދެމެދު ވެދޯނި ބަނުމާ ބެހޭ އެއް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގައި މަސް 

ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވާއިރު، އަދި ޢިމާދު ޔޫސުފް އެދިފައިވާ ގޮތަށް ދޯނި ބަނުމުގެ ތަކެތި 

ލުކޮށްފައިވާކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވާ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިވާއިރު، ސިވިލް ހަވާ

ގަޒިއްޔާގައި ޢިމާދު ޔޫސުފް ޒިންމާވާން ނުޖެހޭ ކަމަށް  Cv-C/2013/1592ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފުކަމެއް  142ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އާއި އަދި  42ކަނޑައެޅުމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

އެގޮތުން، ސިވިލް ކޯޓުން މައްސަލަ ނިންމިގޮތުން ޢަދުލުވެރިކަން ގެއްލިފައިވާކަމަށާއި،  36ކަމަށެވެ.

 ސަލަ ނިންމުމުގައި ޤާނޫނާށާއި ޝަރުޢީ އުސޫލުތަކަށް ރިޢާޔަތް ކުރަން އޮންނައިރު، އަދި މައް

ސީ އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މަދަނީ ޙައްޤުތަކަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމެއް ނެތި 

ހައިކޯޓުގައި ކަމަށް ސީ އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން  މައްސަލަ ނިންމާފައިވާ

 37އިތުރަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

                                                           
ގައި ސީ އެްނޑް ސަން މޯލްޑިްވސް ޕްަރއިވެޓް  2018ޕްރިލް އެ 29ަގއި ގަިޒއްޔާ A/378-HC/2016ދިވެިހރާްއޭޖގެ ހައިކޯޓުގެ ަނންަބރު  36

 ލިމިޓެޑްގެ ފަރާުތން ހުށަހަޅާަފިއވާ އިްސތިއުނާފީ ނުކުތާތަާކއި އެ ނުކުތާތަުކގެ ތަފްސީލު. 

 މީގެ ަފހުން "އބމ"(އިސްވެ ބުެނވުނު މަްސަދރު )  37



2019/SC-A/09  [2021] SC 09 

25 
 

 ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރެވުނު ދެވަނަ ނުކުތާ 

ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރެވުނު ދެވަނަ ނުކުތާގައި ސީ އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް  .39

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ސީ އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސް

 އިވާ އެއްބަސްވުމަކީ ގައި ވެފަ 2007 ވަރީ ފެބްރު 12ލިމިޓެޑާއި ޢިމާދު ޔޫސުފްއާ ދެމެދު 

ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްކަމަށެވެ. އަދި އެ އެއްބަސްވުމުގެ 

 ، ކަނޑައެޅިފައިވާއިރު ދަށުން ޢިމާދު ޔޫސުފް އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

ސިވިލް ކޯޓުން މައްސަލަ ނިންމާފައިވަނީ ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކަށް 

ޑުތަކަށް ބެލުމެއް ނބެލުމެއްނެތި، މި ބާވަތުގެ މައްސަލަތައް ނިންމުމުގައި ބަލަންޖެހޭ މަދަނީ މިންގަ 

ރެކްޓުގެ ބައިވެރިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމުގެ އަދި ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ޤާނޫނުން ކޮންޓް ،ނެތި

ގޮތުން އެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހައި ކަންކަމަށް ޤާނޫނީ މިންގަނޑަކުން ބެލުމެއް 

 38ނެތިކަމަށް ސީ އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ދެކޭކަމަށެވެ.

ހައިކޯޓުގައި ސީ އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ އެހެންކަމުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ  .40

ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާތައް ދައުރުވަނީ މައިގަނޑު އެއް ކަމެއްގެ މައްޗަށެވެ. އެއީ، ޢިމާދު 

ޔޫސުފްއާއި ސީ އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއާ ދެމެދު ލިޔުމުން އެއްބަސްވުމެއް 

ރު، އެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އުފުލަންޖެހޭ އިލްތިޒާމްތައް ޢިމާދު ޔޫސުފް ވެފައިވާއި

އުފުލަންޖެހޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށެވެ. އަދި މަސް ދޯނި ބަނުމުގެ މުޢާމަލާތަށް ބަލާއިރު، ސީ 

ލީ މާދު ޔޫސުފްގެ ބައްޕަ، ޔޫސުފް ޢަ އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ މުޢާމަލާތްކުރީ ޢި

ކަމުގައި ވީނަމަވެސް، އެއްބަސްވުން ހެދިފައިވަނީ ޢިމާދު ޔޫސުފްއާއެކު ކަމުން، މި އެއްބަސްވުމަކީ 

ޤާނޫނީ ގޮތުން ޢިމާދު ޔޫސުފްގެ މައްޗަށް ބަނދެވޭ އެއްބަސްވުމެއްކަމާއި އަދި އެ އެއްބަސްވުމުގެ 

                                                           
 އބމ  38
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މަށްޓަކައި ދަށުން ސީ އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން މަސް ދޯނި ބަނު 

ލުކުރަންޖެހޭ ތަކެއްޗާމެދު ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރި ދުވަހު ޢިމާދު ޔޫސުފް ހަވާ

 ބުނެފައިވާކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައެޅުމެވެ. 

މި މައްސަލައިގައި ސީ އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ހައިކޯޓުގައި އެދުނީ  .41

ގަޒިއްޔާގައި ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަކީ ޢަދުލު އިންސާފުން  Cv-C/2013/1592ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

އްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އެއްކިބާވެ، ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ހަމަތަކާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ ޙުކުމެ

ގަޒިއްޔާގައިވާ ޙުކުމް ބާޠިލުކަމަށް  Cv-C/2013/1592ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

 ކަނޑައަޅައިދިނުމަށެވެ.

 އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކުގެ ބޭރުން ހައިކޯޓުން ގޮތް ކަނޑައެޅުން 

ސުފްގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރަމުން ޢިމާދު ޔޫ .42

ގަޒިއްޔާގައި ފަނޑިޔާރުން މައްސަލަ  HC-A/378/2016ބުނެފައިވަނީ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ނިންމާފައިވަނީ ސީ އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ނުކުތާތަކަށް 

މަށާއި އަދި ސީ އެންޑް ސަން ވަކިވަކިން ބެލުމުގެ ބަދަލުގައި މުޅި މައްސަލަ އަލުން ބަލައިގެން ކަ 

މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން އެދިފައިނުވާކަންކަން ފަނޑިޔާރުން އަމިއްލައަށް ހިމަނައިގެން 

 ކަމަށެވެ. 

ސީ އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސް ، ވަނަ ޕެރެގްރާފްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ފަދައިން 40މި ރައުޔުގެ  .43

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން އެ ކޯޓަށް ހުށަހެޅި އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތައް ދައުރުވަނީ ދެފަރާތު ދެމެދު 

ލިޔުމުން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ޢިމާދު ޔޫސުފް ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭކަމާމެދުގައެވެ. 

ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން، މަސް ދޯނި އެގޮތުން، ހައިކޯޓުން ކަނޑައެޅީ ދެފަރާތު ދެމެދު 

ލުކުރީ ޢިމާދު ޔޫސުފް ހަވާލުކުރަންޖެހޭ ތަކެތި ޢިމާދު ޔޫސުފްގެ ބައްޕައާ ހަވާ ބަނުމަށްޓަކައި 
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ތަކެއްޗަށް ޢިމާދު ޔޫސުފް ޒިންމާވާންޖެހޭނެ ކަމަށާއި އަދި  ބުނެގެންކަން ސާބިތުވާކަމަށާއި، އަދި އެ

ބުން ސީ އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުމުގެ ސަބަ

ގެއްލުންވެފައިވާނަމަ، އެ ގެއްލުމުގެ ބަދަލަށް ޢިމާދު ޔޫސުފް ޒިންމާވާންޖެހޭކަމަށެވެ. ހައިކޯޓުެގ 

ނިންމުމާއި އެ ނިންމުން ބިނާވާ ޤާނޫނީ ސަބަބުތަކުގެ ތަފްސީލު ފަނޑިޔާރު ޢާއިޝާ ޝުޖޫން 

 ރެވިފައިވެއެވެ. އަކަށް ބަޔާންކު 9އިން  7ގްރާފް މުޙައްމަދުގެ ރައުޔުގެ ޕެރެ

ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކަކީ އެ ހުށަހެޅުނު ގޮތަށް ވުރެ ހަރުދަނާ ގޮތަކަށް  .44

ހުށަހެޅެން ހުރި ނުކުތާތަކެއްކަމަށް އަހުރެން ދެކެމެވެ. އެހެނީ، މައްސަލައިގެ މައުޟޫޢުއާ ސީދާ 

ތައް ނުވަތަ ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ މައުޟޫޢުއާ ގުޅޭ ގުޅުންހުރި ޤާނޫނުގެ މާއްދާ 

ލާދީ އެ ނުކުތާތައް ހުށަހެޅުމުގެ ބަދަލުގައި، ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅި އިސްތިއުނާފީ ހަވާއުސޫލުތަކާ 

ނުކުތާތައް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ޝަރީޢަތްކުރުމާބެހޭ އަދި ފަނޑިޔާރުން 

ލާދީއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މި ނުކުތާތަކުގެ ހަވާ  ބެހޭ ޢާންމު މާއްދާތަކަކާ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތާ

ކުރިމަތިވެގެން އުޅޭ ޤާނޫނީ މައްސަލަ ސީ އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް  ،ތަފްސީލުގައި

 ލިމިޓެޑުން ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅާދެވިފައިވެއެވެ. އަދި އެ ޤާނޫނީ މައްސަލައާ މެދު ހައިކޯޓުން 

 އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް އާއި ސީޢިމާދު ޔޫސުފް ،ގޮތެއް ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ. އެއީ

ލިމިޓެޑާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ސީ އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން 

ލުކުރީ ޢިމާދު ޔޫސުފްގެ އެދުމުގެ މަތިންކަމަށާއި އަދި އެ ހަވާ ޢިމާދު ޔޫސުފްގެ ބައްޕައަށް ތަކެތި 

ތަކެއްޗަށް ޢިމާދު ޔޫސުފް ޒިންމާވާންޖެހޭކަމަށާއި، އަދި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ގެއްލުމުގެ ބަދަލަށް 

 ޢިމާދު ޔޫސުފް ޒިންމާވާންޖެހޭކަމެވެ. 

ސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކުގެ އެހެންކަމުން، ހައިކޯޓުން މި މައްސަލައިގައި ގޮތް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ އި .45

ތަރަހައިގެ ތެރެއިންނެވެ. ދެން އުފެދޭ ސުވާލަކީ ހައިކޯޓުން މައްސަލަ ނިންމާފައިވަނީ ސީ އެންޑް 
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ސަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން އެދުނުގޮތަށްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯއެވެ. ޢިމާދު ޔޫސުފްގެ ފަރާތުން 

ނޑިޔާރުން މައްސަލަ ނިންމާފައިވަނީ ސީ އެންޑް ސަން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ބުނެފައިވަނީ ހައިކޯޓުގެ ފަ 

މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން އެދުނުގޮތާ ޚިލާފަށް ފަނޑިޔާރުން އަމިއްލައަށް އިތުރު 

 ކަންތައްތަކެއް ހިމަނައިގެން ޢިމާދު ޔޫސުފްގެ ޙައްޤު ގެއްލޭ ގޮތަށް ކަމަށެވެ. 

ގަޒިއްޔާގައި  Cv-C/2013/1592ވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު މުޅި މައްސަލައިގެ މައުޟޫޢު ބިނާވަނީ ސި .46

އެންމެ ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުނު ދަޢުވާއަށެވެ. އެއީ ޢިމާދު ޔޫސުފްއާއި ސީ އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސް 

ލުކުރި ހަވާޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން މަސް ދޯނި ބަންނަން 

ހޯދުމަށާއި، ޢިމާދު ޔޫސުފް އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުމުގެ ސަބަބުން ތަކެއްޗަށްވާ ފައިސާ އަނބުރާ 

މި ދަޢުވާ ސިވިލް ކޯޓަށް ސާބިތުނުވެއެވެ.  39ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދަން ކުރި ދަޢުވާއަށެވެ.

އަދި އެކަމުގެ ސަބަބެއްގެ ގޮތުގައި އެ ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ޢިމާދު ޔޫސުފްއާއި ސީ އެންޑް 

ސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ދެމެދު ލިޔުމުން އެއްބަސްވުމެއް ވެފައިވީނަމަވެސް، އެ ސަން މޯލްޑިވް 

އެއްބަސްވުމަށް ވާސިލުވީ ޢިމާދު ޔޫސުފްގެ ބައްޕަ ޔޫސުފް ޢަލީ ސީ އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސް 

ކަމާއި، ނު މުޢާމަލާތްތަކެއްގެ ތެރެއިންޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް މަސް ދޯންޏެއް ބަނދެދިނުމާމެދު ކުރެވު

އަދި ދޯނި ބަނދެ ދިނުމުގެ މުޤާބިލެއްގެ ގޮތުން އުޅަނދުގެ މިލްކުވެރިކަމުގެ ޙިއްޞާ ޢިމާދު 

ޔޫސުފްއަށް ދޭން ޔޫސުފް ޢަލީ ހުށަހެޅުމުން، ޢިމާދު ޔޫސުފްއާއި ސީ އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސް 

 އިތުރަށް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއް ހެދީކަމަށެވެ. އަދި އެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން

ހިނގާފައިވާ މުޢާމަލާތްތަކުގެ ދަށުންވެސް ޢިމާދު ޔޫސުފްގެ ބައިވެރިވުމެއް ނެތަތީ، ޢިމާދު ޔޫސުފްގެ 

ލުކުރި ތަކެއްޗަށް ޢިމާދު ޔޫސުފް ހަވާބައްޕައާ ސީ އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން 

 ޒިންމާވާން ނުޖެހޭކަމަށެވެ. 

                                                           
 ގައި ދަުޢާވގެ ތަފްސީލު ބަޔާންުކރެވިަފިއވާެނއެވެ. 30އަދި  29ޕެރެގްރާފް   39
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ޒިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ދެފަރާތު ދެމެދު ލިޔުމުން ވެފައިވާ ހައިކޯޓުން މި މައްސަލަ ބެލި ގަ .47

އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ޢިމާދު ޔޫސުފް ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭ 

ތަކެތީގެ ތަފްޞީލު އެ މައްސަލައިގެ ތެރެއިން ބެލެވިފައިނެތީ އެކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ސިވިލް 

ސް ތަފްޞީލުކޮށް ބެލެވިފައި ނެތުމުންކަމަށް ހައިކޯޓު ގަޒިއްޔާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ކޯޓުގައިވެ 

އަދި އެ ތަފްސީލުތައް ބަޔާންކޮށް ސީ އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ސިވިލް 

ންމާވާންޖެހޭ ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެ ކޯޓުން އެ މައްސަލަ ބަލައި، ޢިމާދު ޔޫސުފް ޒި

ފައިސާގެ މިންވަރާއި، އެ ފައިސާ ދައްކާނެ ގޮތް ކަނޑައަޅައި، ފައިސަލާކުރަނިވި ޙުކުމެއް ސިވިލް 

 ކޯޓުން ކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ހައިކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ. 

ހައިކޯޓުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ އެންމެ  .48

ލުކުރެވުނު ހަވާންސުރަކާ ގުޅިގެންނެވެ. އެއީ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ޢިމާދު ޔޫސުފްގެ ބައްޕައާ އު

ތަކެއްޗަށް ޢިމާދު ޔޫސުފް ޒިންމާވާން ޖެހޭނެ ކަމަށް ކަނޑައެޅި ކަނޑައެޅުމެވެ. އަދި އެއްބަސްވުމުގެ 

އެފަދަ  ،ލިބިފައިވާނަމަދަށުން ސީ އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ގެއްލުމެއް 

ގެއްލުމުގެ ބަދަލަކަށްވެސް ޢިމާދު ޔޫސުފް ޒިންމާވާންޖެހޭކަމަށެވެ. މިކަންކަން ބިނާވަނީ މުޅި 

މައްސަލައިގައި އިސްތިއުނާފުކުރަމުން ސީ އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން 

 ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުގެ މައްޗަށެވެ.

 މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ހައިކޯޓުން ދީފައިވާ ޙައްލަކީ ދެފަރާތު ދެމެދު ސީ އެންޑް ސަން .49

ލިޔުމުން ވެވުނު އެއްބަސްވުމަކީ ސައްޙަ އެއްބަސްވުމަކަށް ވެފައި، އެ އެއްބަސްވުމުގެ ބައިވެރިން 

ށް އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އުފުލަންޖެހޭ އިލްތިޒާމްތައް އުފުލުން ލާޒިމް އެއްބަސްވުމެއްކަމަ 

ކަނޑައެޅިގެން ދިއުމެވެ. އެހެންގޮތަކަށް ބުނާނަމަ، ދޯނި ބަނުމާބެހޭ އެއްބަސްވުމަކީ ދެފަރާތު ދެމެދު 

ވާތީ، އެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ޢިމާދު ޔޫސުފް މުން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމަކަށް ލިޔު
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، މޯލްޑިވްސް ޒިންމާވާންޖެހޭކަމެވެ. އަދި ސިވިލް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރެވުނު ހެކިންގެ ހެކިބަހުންނާއި 

ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ޢިމާދު ޔޫސުފްގެ ބައްޕަ، ޔޫސުފް ޢަލީ ދީފައިވާ ބަޔާނުން، ދޯނި ބަނުމުގެ 

ކަމަށާއި އަދި ޔޫސުފް ޢަލީއަށް އޭގެން ބައެއް ތަކެތި  ލުކުރަން އޮތީ ޔޫސުފް ޢަލީއަށްހަވާތަކެތި 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން އަނބުރާ ލިބިފައިވާކަމާއި، އަނެއްބައި ތަކެތި ސީ އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސް 

 ގެންދިޔަކަމެވެ. 

ލެއް އެހެންނަމަވެސް، ސިވިލް ކޯޓުގައި ކުރި މުޅި ދަޢުވާއަށް ހައިކޯޓު މަރުޙަލާގައި ޙައް .50

ށުން އެ ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަ  32ލިބިފައިނުވެއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 

ދަށު ކޯޓުން  އް ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވިގެން އެ މައްސަލަ މައްސަލައިގައި ނުބެލި ހުރި ކަންތައްތަކެ

ނޑައަޅަންޖެހޭ އެ މައްސަލައިގައި މައުޟޫޢީ ގޮތުން ގޮތް ކަ  ،އަލުން ބެލުމަށް ފޮނުވުމުގެ ބަދަލުގައި

ށް އެ މައްސަލަ އައު މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ދަށު ކޯޓަ ، ކަންކަން ބަޔާންކުރުމަށްފަހު 

 ން ޙުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.ހުށަހެޅިދާނެކަމަށް ހައިކޯޓު 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ހައިކޯޓުން މައްސަލަ  32 40ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ  .51

ބަލާނީ ދަށު ކޯޓުގައި ހުށަހެޅި ހެކިތަކާއި ދިފާއުތަކަކީ އަސާސްކަމުގައި ބަލައިގެންނެވެ. އަދި ެއ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން، އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ޙުކުމް ނުވަތަ  43ޤާނޫނުގެ 

 ހުރުން ނުވަތަ ނީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށްކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ސަބަބުތަކެއްނިންމުން ބިނާކުރެވިފައިވަ

ކުރުމުގައި ނުވަތަ ޤާނޫނު މާނަކުރުމުގައި ކުށެއް ހެދިފައިވާކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަންކަން ޤާނޫނު ތަޠުބީޤު

 ނަމަ، ލަތެކެވެ. އެހެންގޮތަކަށްބުނާޙާ އެއް އިސްތިއުނާފު ކުރެވިދާނެ ހުރިނަމަ، އެކަމަކީ އެ މައްސަލަ

އެއީ އެ މައްސަލަ ހައިކޯޓުން ބާޠިލުކުރެވިދާނެ ސަބަބެކެވެ. މީގެ އިތުރުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން އިސްތިއުނާފު ކުރިއިރު ހުށަހެޅި ނުކުތާތައް ފިޔަވައި،  33ޤާނޫނުގެ 

                                                           
 )ދިވެިހރާްއޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު( 2010/22ޤާނޫނު ނަންަބރު   40
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ށަހެޅުންތަކެއް ހުށަހެޅިކަމުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައިގައި އައު ހު

ވީނަމަވެސް، އެ މައްސަލަ ހައިކޯޓުން ބެލުމުގައި އެ ނުކުތާތައް ބަލައިނުދެވޭނެކަމަށް ހައިކޯޓުގެ 

އިސްނެގުމުގައި ކަނޑައަޅަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިއޮވެއެވެ. އެހެންކަމުން، އިސްތިއުނާފީ 

ރުންގެ ކުރިމައްޗަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްތިއުނާފީ ކޯޓުތަކުގައި ގޮތް ކަނޑައަޅަންޖެހެނީ ފަނޑިޔާ

 ނުކުތާތަކުގެ މައްޗަށްކަން އެނގެއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް، މައްސަލައަކަށް ޙައްލު ދިނުމުގައި ގޮތެއް ކަނޑައަޅާއިރު ބަލަންޖެހޭނީ ހަމައެކަނި  .52

ދިނުމުގައި މައްސަލައަށް ޙައްލު ހޯދައި؟ އިސްތިއުނާފު ކުރެވުނު ނުކުތާތަކަށް އެކަނި ހެއްޔެވެ 

ކުރަންޖެހޭނީ އެ މައްސަލައެއްގެ ވަށައިގެންވާ  ކޯޓެއްގެ ފަނޑިޔާރުން ރިޢާޔަތްއިސްތިއުނާފީ

ޙާލަތްތަކަށެވެ. ހަމަ އެކަނި އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކަށް ޖަވާބު ދެވުމަކުން އެ މައްސަލައެއް އަދި 

 ޙައްލު ނުވެ ގޮސްދާނެއެވެ. 

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން މައްސަލައެއްގައި ނުބެލި  32ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ  .53

ކުރުމަށްޓަކައި އަލުން އެ މައްސަލައެއް ހައިކޯޓުން ކަންކަން ކަށަވަރު ހުރި ކަންތައްތައް ބަލައި އެ 

ނިކުންނަ ނަތީޖާއާއި، އެ މައްސަލަ އަލުން ދަށު ކޯޓަށް މައްސަލައިގެ  ކުރުމުން ހުވީލުދަށު ކޯޓަށް ތަ

ޚަޞްމަކަށް ހުށަހެޅިދާނެކަމަށް ކަނޑައެޅުމުން ނިކުންނަ ނަތީޖާ އެއްގޮތްކަމަށް ހީވެދާނެއެވެ. 

އެހެންނަމަވެސް، މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުގެ )ޚަޞްމުންގެ( ނަޒަރުން ވިސްނާލައިފިނަމަ، 

ލަކު މެދުވެރިކޮށް އަލުން އައު މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމަށް ހޭދަވާނެ ޚަރަދާއި ވަގުތު، އެ ޤާނޫނީ ވަކީ

 މައްސަލައެއް ތަހުވީލުކުރުމުން ނިކުންނާނެ ނަތީޖާއާ ތަފާތުވުން އެކަށީގެންވެއެވެ.  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ މާއްދާތަކުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައިޕެރެގްރާފްވަނަ  51 މި ރައުޔުގެ .54

މައްސަލަ  ،ކޯޓުތަކުންވެސް އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކަށް ޖަވާބު ދިނުމުގައިއިސްތިއުނާފީ  ،އަލީގައި

ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދޭ ހައްލަށް ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ. މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދޭ ޙައްލަކީ 
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އުނާފީ ނުކުތާތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ބަލައިގެންނުވާނެއެވެ. ހަމަ އެކަނި އިސްތި

، ކުރުން ކަމުގައިވާއިރުމައްސަލަ ބަލާ ފަނޑިޔާރުންގެ އެންމެ އިސް މަސްއޫލިއްޔަތަކީ އިންސާފު ޤާއިމު

ތަކަށާއި،  މައްސަލަ ބެލުމުގައި ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނީ ދަށު ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު ދަޢުވާ ނުވަތަ ދިފާޢު

ދަށު ކޯޓުގައި މައްސަލައިގެ ދެފަރާތުންވެސް އެދިފައިވާކަންކަމަށެވެ. ދަށު ކޯޓުގައި ކުރި ދަޢުވާއެއް 

ކަން ބެލުމުގެ ޤާނޫނީ ނުވަތަ އެ ދަޢުވާގެ ބައެއް ބަލަންވާ ވަރަށް ނުބަލައި އޮތްނަމަ، އެކަން

ލުތައް ކަނޑައަޅައި އެ މައްސަލައެއް ދަށު ކޯޓުން އަލުން ބަލަން މައްސަލަ ސޫއު

 ތަހުވީލުކުރަންވާނެއެވެ. 

މިއާ ޚިލާފަށް، ދަށު ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު ދަޢުވާގެ ބޭރުން، އެހެންނަމަވެސް އެ ދަޢުވާއާ ގުޅުންހުރި  .55

ގައި މައްސަލައިގެ ޚަޞްމެއްގެ ކަންކަމުގެ ތެރޭ އެހެނިހެން ކަންކަން ހައިކޯޓަށް ފާހަގަވާނަމަ، އަދި އެ

ޙައްޤު ހިމެނޭނަމަ، އެ ޙައްޤު ހޯދަން ކަމާބެހޭ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަން ހައިކޯޓަށް 

ވީލުކުރުމާއި އަލުން ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްލު ޙު މައްސަލައެއް ތަ، ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ. އެހެންކަމުން

އަލުން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަމަކީ ސީދާ ދަށު ކޯޓުގައި  ،ކަނޑައެޅުމުގައި ބަލަންޖެހޭ މައިގަނޑު ކަމަކީ

ކަމަކީ ދަށު ކޯޓުގައި ކުރެވުނު  ކުރެވުނު ދަޢުވާގައި ހިމެނޭ ކަންތައްކަން ނުވަތަ ނޫންކަމެވެ. އެ

ދަޢުވާގައި ހިމެނޭ ކަމެއްނަމަ، މައްސަލަ ފުރިހަމަކޮށް ބަލަން އެ މައްސަލަ އަލުން އަނބުރާ ދަށު 

ކަމަކީ ދަށު ކޯޓުގައި ކުރެވުނު ދަޢުވާގެ ބޭރުން ފާހަގަވާން  ވެ. އަދި އެކޯޓަށް ފޮނުވާލަންވާނެއެ 

އޮތްކަމެއް ނަމަ، އެ މައްސަލަ މައުޟޫޢީ ގޮތުން ބެލުމަށްޓަކައި އައު މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިދާނެކަމަށް 

 ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ. 

އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސް  ހުށަހެޅިފައިމިވާ މައްސަލައިގައި ސިވިލް ކޯޓުގެ މުޅި ދަޢުވާ ބިނާވަނީ  ސީ .56

ލުކުރި ހަވާޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން މަސް ދޯނި ބަނުމަށްޓަކައި ޢިމާދު ޔޫސުފްގެ ބައްޕަ، ޢަލީ ޔޫސުފްއާ 

ގެ ކަމަށް ބުނެ، އެކަމު  މާ ޚިލާފުވެފައިވާތަކެއްޗަށްވާ އަގު ހޯދުމާއި އަދި ޢިމާދު ޔޫސުފް އެއްބަސްވު
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ސަބަބުން ސީ އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމަށެވެ. 

ޢިމާދު ޔޫސުފް ދޯނި ބަނުމުގެ މުޢާމަލާތަށް ޒިންމާވާންނުޖެހޭ ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ކަނޑައެޅުމުން، 

ކަމުން، ޢިމާދު ޔޫސުފް އެ ހައިކޯޓުގެ އިސްތިއުނާފު ނުކުތާތައް ބިނާވީ އެކަމުގެ މައްޗަށެވެ. އެހެން

މުދަލަށްވާ އަގަށާއި، މުޢާމަލާތާ ގުޅިގެން ސީ އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ލިބުނު 

ގެއްލުމުގެ ބަދަލަށް ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭކަމަށް ހައިކޯޓުން ކަނޑައެޅިއިރު، އެންމެ ފުރަތަމަ ސިވިލް 

ގައި ކުރެވުނު ދަޢުވާގައި ދެން ހިމެނޭ ކަންކަމުގައި ގަޒިއްޔާ Cv-C/2013/1592ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ވީލުކުރާށެވެ. ދަށު ކޯޓުގައި ޙު ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި، އެ މައްސަލަ ޖެހޭނީ ސިވިލް ކޯޓަށް ތަ

ކުރި ދަޢުވާގައި ހިމެނޭ ދެންހުރި ކަންތައްތައް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި އަލުން އައު މައްސަލައެއް 

 ނޫނެވެ.   ހުށަހެޅުމަށް އެންގުމެއް

އެހެންކަމުން، ޢިމާދު ޔޫސުފް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ފަދައިން، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  .57

2016/HC-A/378  ްގަޒިއްޔާގައި އިތުރު ކަންކަން ބެލުމަށްޓަކައި އައު މައްސަލައެއް ސީ އެންޑ

ފައިވަނީ ޢިމާދު ޔޫސުފްގެ ކަމަށް ކަނޑައަޅާ  ސަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ހުށަހެޅިދާނެ

ލައިގައި . ހައިކޯޓު މައްސަޙައްޤު ގެއްލޭފަދަ މޭރުމަކުންކަން އަހުރެންނަކަށް ޤަބޫލެއްނުކުރެވެއެވެ

ވީލުކުރުމެވެ. ޙުއެންމެ އެދެވިގެންވާ ޙައްލަކީ ޙަޤީޤަތުގައި އެ މައްސަލަ އަލުން ބެލުމަށް ދަށު ކޯޓަށް ތަ 

ން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުންވެސް އެހެންނަމަވެސް، މިކަމަކީ ސީ އެންޑް ސަ

  41އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ ނުކުތާއެއް ނޫންކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

 

                                                           
ޚަްޞމަކު މި ނުުކތާ ސުޕްރީމް ކޯޓުަގއި ިއސްިތއުނާފުކުަރން އަުއމަށް ުވރެ ގާތީ ަނއުާމއެވެ. ަސަބބަކީ އައު މަްއސަލަެއއް  ޙާލަތްތަުކގައި މިފަދަ 41

، ްށވުރެ ޚަަރދުކުޑަހުށަހެުޅމުގެ ތަކުލީފު އުފުލަްނޖެހުމަީކެވސް އެ ތަކުލީފު އުފުލަންޖެުހުމގެ ޝަކުވާ ސުޕްީރމް ކޯޓަށް ހުށަހަަޅއިެގން ކުިރއަށް ިދއުމަ
 އަދި ައަވސް ހައްެލއް މަްއސަލައަށް ލިިބގެްނދާނެކަމަކަްށވާީތއެވެ.
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 ޕްރިވިޓީ އޮފް ކޮންޓްރެކްޓް 

ލީއާ ޢިމާދު ޔޫސުފްގެ ބައްޕަ ޔޫސުފް ޢަ  ،ފަރާތު ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ބޭރުންދެ .58

ޕްރިވިޓީ އޮފް  ޢިމާދު ޔޫސުފް ޒިންމާވާންޖެހޭ ކަމަށް ކަނޑައެޅުމަކީލުކުރެވިފައިވާ ތަކެއްޗަށް ހަވާ

ކަމަށް  ( ގެ މަބްދަޢުއާ ޚިލާފަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމެއprivity of contractްކޮންޓްރެކްޓް )

ސްވުމުގެ ދަށުން ޢިމާދު ޔޫސުފްގެ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން އެއްބަ 

ނޭ އަނެއް ފަރާތުން ފަރާތަކާ ޒިންމާތައް މަތިކުރުމުން ލިބޭ ގެއްލުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ހިމެ ތިންވަނަ 

 ޒިންމާ އުފުލަން ނުޖެހޭ ކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

މިޓެޑާ ލިގައި ޢިމާދު ޔޫސުފްއާއި ސީ އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް  2007 ވަރީފެބްރު  12 .59

ބަރާއި، ބޭނުންވާ ފައިވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދޯނި ބަނުމަށް  2ގެ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމު

އިވެޓް ލިމިޓެޑުން އާއި އަދި އެހެނިހެން ހުރިހާ ތަކެއްޗެއް ސީ އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސް ޕްރަމެޓީރިއަލް

 ޢިމާދު ޔޫސުފްއަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭކަމަށް އޮވެއެވެ. އަދި ދޯނި ބަނުމުގެ މަސައްކަތް 

 ވެއެވެ. ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމަދޭން ޢިމާދު ޔޫސުފް އެއްބަސްވާކަމަށް އޮ )ހައެއް( މަސް 6 

" ޢިމާދު ވަނަ މާއްދާގައި ދޯނި ބަނުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި "ގަޑިން ގަޑިއަށް 3އެއްބަސްވުމުގެ  .60

ކަމަށް ސީ އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން  ޔޫސުފްއަށް ފޯރުކޮށްދޭނެ

މަށް ޢިމާދު ކަ އޮވެއެވެ. އަދި މިގޮތަށް ތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުން ލަސްވާނަމަ، އެއެއްބަސްވާކަމަށް 

 ކަމަށް އޮވެއެވެ. ޔޫސުފް ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭނެ

 އަނިލް އާދަމްއާއި  / ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު ހެކިންގެ ތެރެއިން، ހ. ރިއަލްނައިޓް .61

ދޯނި ބަނުމުގެ ސާމާނު ޢިމާދު ޔޫސުފްގެ ، ސ. ފޭދޫ / ހަނދުވަރީގެ އަޙުމަދު ރަޝީދުގެ ހެކިބަހުގައި 
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ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  42ލުކުރީ ޢިމާދު ޔޫސުފްގެ އެދުމުގެ މަތިންކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.ހަވާބައްޕައާ 

2016/HC-A/378  ެގަޒިއްޔާގައި މި ދެމީހުންގެ ހެކިބަހަށް ރިޢާޔަތްކުރުމާއެކު، ޢިމާދު ޔޫސުފްގ

 ސަރވިސްއަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި ދޯނި ބަނުމުގެ ތަކެތި ބައްޕަ، ޔޫސުފް ޢަލީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް

 އޭނާއަށް ލިބިފައިވާކަމަށް ބުނި ބުނުމަށްވެސް ރިޢާޔަތް ކޮށްފައިވާކަން އެނގެއެވެ.

 ލުކުރި ތަކެއްޗަށް ޢިމާދު ޔޫސުފް ޒިންމާވާންޖެހޭ ހަވާހައިކޯޓުން މި މައްސަލައިގައި ޔޫސުފް ޢަލީއަށް  .62

ރިވިޓީ އޮފް ކޮންޓްރެކްޓުގެ އުސޫލާ ޚިލާފަށްކަމަށް ޢިމާދު ޔޫސުފް ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ޕް

ބުނިނަމަވެސް، ދެފަރާތު ދެމެދު އޮތް އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދޯނި ބަނުމުގެ ސާމާނު 

ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނީ ސީ އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށްކަން އެނގެއެވެ. އަދި ދޯނި 

އް( މަސް ދުވަސްކަމުގައިވާއިރު، ޢިމާދު ޔޫސުފް އެކި )ހައެ 6ންމެ ބަނުމުގެ މުއްދަތަކީ އެ

މަރުހަލާތަކުގައި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިހުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުންނާއި ސީ އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސް 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުން، މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރެވުނީ ޢިމާދު ޔޫސުފް 

ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރަން ސައުދީ އަރަބިއާއަށް ފުރަންވެގެން އެއަރޕޯޓަށް ގޮސް ހުރިއިރެވެ. 

ގައި އެހެންކަމުން، ދިގު މުއްދަތަކަށް ފުރަން އުޅުނު ޢިމާދު ޔޫސުފްއާއެކު އެ އެއްބަސްވުމު

ސޮއިކުރިނަމަވެސް، އެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ޢިމާދު ޔޫސުފް އުފުލަންޖެހޭ އިލްތިޒާމްތައް 

ނަމަވެސް( ހަމަޖެހިފައި  އެހެން މީހަކު މެދުވެރިކޮށްގެން ފުލުމަށްޓަކައި، އެހެން ގޮތްތަކެއް )އެއީއު

ހުރިކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ. އަދި ހެކިންގެ ހެކިބަހުންވެސް މި އިލްތިޒާމްތަކާ ގުޅިގެން މުޢާމަލާތްކުރަންވީ 

އެނގެއެވެ. މިކަމަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ދެފަރާތު ފަރާތަކަށް ޢިމާދު ޔޫސުފް ކަނޑައެޅީ އޭނާގެ ބައްޕަކަން 

ދެމެދު ވެފައި އޮތް އެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނޭ އިލްތިޒާމްތައް އެއް ފަރާތުން އަނެއް ފަރާތަށް ބަދަލު 

ލުކުރުމަކީ ޔޫސުފް ޢަލީއާއި ހަވާތަކެތި  ކުރުން ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ. އަދި ޔޫސުފް ޢަލީއާ އެ

                                                           
ނައިޓް ާއދަްމއާއި ސ. ފޭދޫ / ހަނދުަވީރގެ ގައި ހ. ރިއަލް  2015މެއި  5 ގަޒިއްޔާަގއި C/2013-Cv/1592ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަްނބަރު  42

 އަްޙމަދު ަރޝީދު ދީފަިއވާ ބަޔާން 
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ލަތެއް ނޫނެވެ. އެއާ ޙާ ވެވުނީކަމުގައިވެސް ބެލެވޭނެ  އެއްބަސްވުމެއްޢިމާދު ޔޫސުފްއާ މެދު އިތުރު

ލުކުރުމުގެ ނަތީޖާއަކީ ދެފަރާތު ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ހަވާ ޚިލާފަށް، ޔޫސުފް ޢަލީއާ މުދާ 

ދަށުން ސީ އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ދޯނި ބަނުމުގެ ސާމާނު ހަވާލުކުރުމުގެ 

ތިޒާމްއާ ގުޅިގެން ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް ސީ އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް އިލް

 ބުނެދިނުމެވެ. އަދި މިކަމަކީ ޕްރިވިޓީ އޮފް ކޮންޓްރެކްޓްގެ މަފްހޫމްއާ ގުޅުންހުރި ކަމެއް ނޫނެވެ.

އިސްތިއުނާފުކުރަމުން ޢިމާދު ޔޫސުފްގެ އެހެންކަމުން ޢިމާދު ޔޫސުފްގެ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި  .63

ބައްޕައާ ހަވާލުކުރި ތަކެއްޗަށް ޢިމާދު ޔޫސުފް ޒިންމާވާންޖެހޭ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ޕްރިވިޓީ 

 އޮފް ކޮންޓްރެކްޓާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ކަނޑައަޅާނެ ތަނެއް ނެތެވެ.

 ކިތާބީ ހެކި ދެމިއޮއްވާ ޝަފަހީ ހެއްކަށް ބުރަދަން ދިނުން 

ދެފަރާތު ދެމެދު ލިޔެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް ހިނދު، އެ އެއްބަސްވުމަށް ، ނުކުތާއާ ގުޅިގެންމި  .64

ރިޢާޔަތް ކުރުމެއް ނެތި ހައިކޯޓުން ޝަފަހީ ހެކިންގެ ހެކިބަހަށް ބުރަދަން ދީފައިވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ 

( ގައި ވަޙީދުهللا ޤަޟިއްޔާ )އިބްރާހީމް ޝިޔާރު ވ. ޢަބްދު  SC-A/17/2010ނަންބަރު 

 ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ޢިމާދު ޔޫސުފްގެ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. 

ވަނަ ނުކުތާގައި،  3.3ގަޒިއްޔާގެ  HC-A/378/2016އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  .65

 ތަކެތި ޢިމާދު ޔޫސުފް ބުނެގެން އެއްބަސްވުމުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދޯނި ބަނުމަށް ބޭނުންވާ

ޢިމާދު ޔޫސުފްގެ ބައްޕަ ޔޫސުފް ޢަލީއާ ހަވާލުކޮށްފައިވާކަން ހެކިންގެ ހެކިބަހުން ސާބިތުކުރި ކުރުމަކީ، 

ލިޔުމުން ސާބިތުވާން އޮތްކަމެއް އެ ލިޔުމުން ސާބިތުވާން އޮތް ގޮތާ ޚިލާފަށް ޝަފަހީ ހެކިބަހުން 

ވޭނެކަމަށާއި، ހެކިންގެ ހެކި ބަހުން ސާބިތުކޮށްފައިވަނީ ޢިމާދު ކުރުމެއް ކަމުގައި ނުބެލެ  ސާބިތުކުރި 

ޔޫސުފްގެ ފަރާތުން އެ ތަކެއްޗާ ހަވާލުވެފައިވާކަމާއި އަދި ހަވާލުކުރެވުނުގޮތްކަމަށް 

ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ވަކި ފަރާތަކާ ހަވާލުކުރަންޖެހޭ އެއްޗެއް 
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ފަރާތުން ކަނޑައަޅައި ދައްކާ ފަރާތަކަށް  ފަރާތަކާއި ނުވަތަ އެ އެ އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ސީދާ

ލަތުގައިވެސް، ޙާދައްކާ ފަރާތަކާ ހަވާލުކުރެވޭ  ހަވާލުކުރެވިދާނެ ކަމަށާއި، އެ ފަރާތުން ކަނޑައަޅައި

އެއީ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އެފަރާތާ ހަވާލުކުރެވުނީ ކަމުގައި ބަލަންޖެހޭކަމަށް އެ ގަޒިއްޔާގައި 

އިތުރަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. މިކަން ޤާނޫނީ ނުވަތަ ޝަރުޢީ އުސޫލަކާ ޚިލާފުވާ ގޮތް ޢިމާދު 

 ނެދެވިފައިނުވެއެވެ.ޔޫސުފްއަށް ބު

އެއްބަސްވުމުގައި ޢަމަލީ ގޮތުން މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާނެ ގޮތާއި އަދި ދެފަރާތު ދެމެދު ވެފައިވާ  .66

ތަކެތި ހަވާލުކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާއި، އަދި ދެފަރާތު ދެމެދު އެއްބަސްވާ ހުރިހާ ގޮތްތަކެއް ހުންނަންވާނީ 

 ލިޔުމުންކަން ކަނޑައަޅާ އެއްވެސް މާއްދާއެއްނެތެވެ. ވުމާއެކު، އެއްބަސްވުމުގައި ސީ އެންޑް ސަން 

މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ޢިމާދު ޔޫސުފްއަށް ތަކެތި ހަވާލުކުރަންޖެހޭނެކަމަށް އޮންނަ އޮތުމާ 

ހަވާލާދީ، ޢިމާދު ޔޫސުފްގެ ބައްޕައާ އެތަކެތި ހަވާލުކުރަން ޢިމާދު ޔޫސުފް ބުނިކަމަށް ހެކިންގެ 

އެއްވެސް ކަމަކާ ފުށުއަރާކަމެއް  އެއްބަސްވުމުގައި ލިޔުމުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ،ހެކިބަހުން ސާބިތުވުމަކީ

ނޫނެވެ. ނުވަތަ ކިތާބީ ހެކި ހުރިއިރު، އެއާ ފުށުއަރާ ޝަފަހީ ހެއްކަށް އިސްކަންދިނުމެއްވެސް 

 ނޫނެވެ.

 ތަޙުޤީޤު ބަޔާނަށް ބުރަދަން ދިނުން 

ށް ލުކުރެވުނު ކަމަށް ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ ފުލުހުންގެ ތަޙުޤީޤަ ހަވާއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން މުދާ  .67

ތަޙުޤީޤުގެ ބޭނުމަށް  ،ޢިމާދު ޔޫސުފްގެ ބައްޕަ ދީފައިވާ ބަޔާނެއްގެ މައްޗަށް ބުރަވެގެންކަން އެނގޭއިރު

 ދީފައިވާ ބަޔާނެއް ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށް އެ ބަޔާނަށް ޝަރީޢަތުން ބުރަދަން ދީފައިވަނީ 

ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި  އާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ޢިމާދު ޔޫސުފްގެވަނަ މާއްދާ 52ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 ބުނެފައިވެއެވެ. 
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ކުރެވޭ ނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ތުހުމަތުވަނަ މާއްދާގައި އިޝާރާތްކުރަނީ ޖި 52ޤާނޫނުއަސާސީގެ  .68

 ހުގައި ތައް ވާންވާނީ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީމީހުންވާ އިޢުތިރާފުގެ މައްޗަށެވެ. އެގޮތުން އެފަދަ އިޢުތިރާފު

 ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.ކަމަށް 

ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައިގައި، ޢިމާދު ޔޫސުފްގެ ބައްޕަ، ޔޫސުފް ޢަލީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް  .69

ސަރވިސްއަށް ދީފައިވާ ހެކިބަހަށް ހައިކޯޓުން ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވަނީ މަދަނީ މައްސަލައެއްގައި، މަދަނީ 

ޅުމަށްޓަކައެވެ. މި މައްސަލައިގައި ހައިކޯޓުން މިންގަޑުން އެއްވެސް އެއްޗެއް ހަވާލުކުރެވުނުތޯ ކަނޑައެ

ޔޫސުފް ޢަލީގެ ބަޔާނަށް ބުރަދަން ނުދިން ނަމަވެސް، އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ހަވާލުކުރަންޖެހޭ ތަކެތި 

 ޔޫސުފް ޢަލީއާ ހަވާލުކުރަން ޢިމާދު ޔޫސުފް ބުނިކަން މަދަނީ މިންގަނޑުން ސާބިތުވެއެވެ. 

ތަކެއްޗަށްވާ ފައިސާ ފަދަ ކަންކަން  ގައި ހަވާލުކުރެވުނު ތަކެއްޗާއި އެމީގެ އިތުރުން، ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމު .70

ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި އެހެން މައްސަލައެއް ސީ އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ދަށު 

 ކަމަށް ކަނޑައެޅުމުން، މީގެން ނިކުންނަ ނަތީޖާއަކީ، ޔޫސުފް ޢަލީއަށް  ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެ

 ސަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ހަވާލުކުރި ތަކެއްޗަކީ ކޮބައިކަމާއި، އެ ތަކެއްޗަކީ ސީ އެންޑް

ކަމާއި، އެ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ސީ އެންޑް ސަން ގެ ދަށުން ހަވާލުކުރެވުނު ތަކެތިމި އެއްބަސްވުމު 

މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން އަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވަނީ ކޮން ތަކެއްޗެއްކަމާއި، އަދި 

މިނޫންވެސް އެހެނިހެން ކަންކަމަކީ އަލުން ބެލޭ މައްސަލައިގެ ދަށުން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވާންޖެހޭ 

 ކަންކަމަށްވުމެވެ. 

ޢަލީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ދިން ބަޔާނުގެ އިތުރުން، އެހެނިހެން ޔޫސުފް  .71

ފަރާތްތަކުންވެސް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ބަޔާން ދީފައިވާކަން 

، ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި މި ބަޔާންތަކަކީ ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު ބަޔާންތަކެކެވެ. މި ބަޔާންތަކުގައި 

ސީ އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ޔޫސުފް ޢަލީއަށް ރައްދުކުރުމަށްޓަކައި ހަވާލުކުރި 
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ތަކެތީގެ ތަފްސީލު ފަދަ ކަންކަން ހިމެނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ސިވިލް ކޯޓުން މި މައުޟޫޢުއާ 

ންތަކަށް ރިޢާޔަތްނުކުރެއެވެ. ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ވަރަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައިނުވާތީ، ހައިކޯޓުން އެ ބަޔާ

ޟޫޢީ ގޮތުން ވާހަކަ ދެކެވި، ޝަރީޢަތުން އުގޮތުން މަ ޢަތުގައި އެކަމާ ގުޅޭ ސަބަބަކީ އެކަންކަމަކީ ޝަރީ

 ސާބިތުވާންޖެހޭ ކަންކަން ކަމުގައިވާތީއެވެ. 

 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ދީފައިވާ ، އެހެންކަމުން، ޢިމާދު ޔޫސުފްގެ ބައްޕަ، ޔޫސުފް ޢަލީ .72

ގަޒިއްޔާގައި ރިޢާޔަތް ކުރިނަމަވެސް، އެ  HC-A/378/2016ބަޔާނަކަށް ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ކުރި ތަކެތީގެ ތަކެތި ހަވާލުކުރިކަމެވެ. ހަވާލުބަޔާނަށް ބަރޯސާވެ، ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ 

އެހެން  ތަފްސީލާއި އަގު، އަދި ޢިމާދު ޔޫސުފް ޒިންމާވާންޖެހޭ މިންވަރާއި ގެއްލުމުގެ ބަދަލަކީ

 މައްސަލައެއްގެ ތެރެއިން ބެލެން ހުރި ކަންކަމެވެ. 

ގަޒިއްޔާ  HC-A/378/2016އެހެންކަމުން، ޢިމާދު ޔޫސުފްގެ ފަރާތުން ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  .73

އިސްތިއުނާފު ކުރަމުން ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، އެ ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ 

 ގެންނަންޖެހޭ ފަދަ ސަބަބެއް ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް އަހުރެންނަށް ނުފެނެއެވެ.ނިންމުމަށް ބަދަލު 

  ފަނޑިޔާރު ޙުސްނުއްސުޢޫދުގެ ރައުޔު 

 ރައުޔަށް އަހުރެން ތާއީދުކުރަމެވެ. ފަނޑިޔާރު ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދުގެމި މައްސަލައިގައި  .74

 ޙުކުމް 

ންފަހެ، އިސްވެ ބަޔާންވެދިޔަ ކަންކަން އެގޮތުގެމަތިން ހުރުމާއެކު، އިސްތިއުނާފު ކުރެވުނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދެ

ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި ޤަޟިއްޔާއިން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަކީ  HC-A/378/2016ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

 ބާޠިލުކުރުމާއެކު، ޤާނޫނު ނަންބަރު ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ ޙުކުމެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅައި، އެ ޙުކުމް 

 ލާދީ، ހަވާވަނަ މާއްދާއަށް  19އަދި  18)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު( ގެ  2010/22 
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ޤަޟިއްޔާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު  Cv-C/2013/1592ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  

އިވާ ޤަޟިއްޔާއިން އިސްތިއުނާފުކޮށް ހުށަހަޅާފަ HC-A/378/2016ކުރުމުގެ ގޮތުން އެކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ރެއިން ބެލުމަށް އަންގައި، ޤަޟިއްޔާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުގެ ތަރަހައިގެ ތެ ނުކުތާތައް، މި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް މައްސަލަ ތަޙުވީލުކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މި ޤަޟިއްޔާ ބެލި 

 ޙުކުމް ކޮށްފީމެވެ. ޣުލަބިއްޔަތުންއަފަނޑިޔާރުންގެ 

 މި ޤަޟިއްޔާ ބަލައި ޙުކުމް ކުރީ:

   

   

 ޙުސްނުއްސުޢޫދު  މުޙައްމަދު  ޢާއިޝާ ޝުޖޫން އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު

  (ރިޔާސަތު) 

 




