[2021] SC 105
2020/SC-A/107

ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތް
މުޙައްމަދު ޝަރީފް ވ .ފަރުޙަތު ޢަލީ

ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލިސް
ފަނޑިޔާރު ޑރ .އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު
ފަނޑިޔާރު ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު
ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން

ނިމުނު ތާރީޚު
 24ނޮވެމްބަރ 2021

އިސްތިއުނާފު ކުރެވުނު ޤަޟިއްޔާ
2018/HC-A/24

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް

އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތް

މުޙައްމަދު ޝަރީފް ،ގ.ސިކަންދަރުހިޔާ  /މާލެ

ފަރުޙަތު ޢަލީ ،މއ .ނަސީމީހަނދުވަރު  /މާލެ

ބރު )A012718
(ދ.ރ އަންގައިދޭ ކާޑު ނަން ަ

ބރު )A011898
(ދ.ރ އަންގައިދޭ ކާޑު ނަން ަ

ޤާނޫނީ ވަކީލު:

ބދަލުގައި:
ަ

އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދު ،ޓޯޓަލް ލީގަލް

ޙުސައިން ނަޘީރު ،ދި ލޯ އެލް.އެލް.ޕީ

ސޮލިއުޝަންސް

ބސްވުމުގެ ދަށުން ދައްކަންޖެހޭ ޖުރިމަނާ ފައިސާ ،ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ރައްދުކުރުން ،ޣައިރު ހާޒިރުގައި
އެއް ަ
ޙުކުމްކުރުމާގުޅޭގޮތުން ކޯޓުތަކުން ޢަމަލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުތައް ،ވާގިއާތައް ކަށަވަރުކުރުމާއި ހުށަހެޅިފައިވާ
ހެއްކަށް ރިޢާޔަތްކުރުން ،ޣައިރު ހާޒިރުގައި ނިންމާ މައްސަލަތަކުގައި ހައިކޯޓުން ޢަމަލުކުރަންވީ އިޖުރާއަތު

ފިހުރިސްތު

ފަނޑިޔާރު ޑރ .އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރުގެ ރަޢުޔު1.......................................................................
ތަޢާރުފު1......................................................................................................................
ސިވިލް ކޯޓުން މައްސަލަ ނިންމިގޮތް 2...................................................................................
ހައިކޯޓުން މައްސަލަ ނިންމިގޮތް 4.........................................................................................
ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރި ނުކުތާތައް 5......................................................................
މި މައްސަލައިގައި ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ކަންކަން 6................................................................
ޣައިރު ހާޒިރުގައި މައްސަލަ ހިންގުމުގެ އިޖުރާއަތު 6...................................................................
ޣައިރު ހާޒިރުގައި ޙުކުމްކުރުމާގުޅޭގޮތުން ކޯޓުތަކުން ޢަމަލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުތައް 11..........
(ހ) ވާގިއާތައް ކަށަވަރުކުރުމާއި ހުށަހެޅިފައިވާ ހެއްކަށް ރިޢާޔަތްކުރުން 11........................................
(ށ) ޣައިރު ހާޒިރުގައި ނިންމާ މައްސަލަތަކުގައި ހައިކޯޓުން ޢަމަލުކުރަންވީ އިޖުރާއަތު 13.....................
ޣައިރު ހާޒިރުގައި މައްސަލަ ހިންގުމުގެ އުޞޫލު މި މައްސަލައަށް ތަޠްބީޤުކުރުން 14............................
ފަނޑިޔާރު ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދުގެ ރަޢުޔު18..................................................................
ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން ރަޢުޔު19..........................................................................
ޙުކުމް 19......................................................................................................................

2020/SC-A/107

[2021] SC 105

`
މުޙައްމަދު ޝަރީފް ވ .ފަރުޙަތު ޢަލީ
[2021] SC 105

ފަނޑިޔާރު ޑރ .އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރުގެ ރައުޔު (ފަނޑިޔާރު ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު އަދި
ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން ތާއީދު ކުރައްވާފައި)

ތަޢާރުފު
.1

މިއީ ގ.ސިކަންދަރުހިޔާ  /މާލެ ،މުޙައްމަދު ޝަރީފް (ދ.ރ އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު )A012718
އާއި މއ .ނަސީމީހަނދުވަރު  /މާލެ ،ފަރުޙަތު ޢަލީ (ދ.ރ އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު )A011898
އާ ދެމެދު ފަހުން އަނބުރާ ފައިސާ ދޭގޮތަށް ފައިސާ ދިނުމަށް  22ސެޕްޓެމްބަރު  2013އާއި 18
މެއި  2015ގައި ވެވުނު އެއްބަސްވުންތަކުގެ ދަށުން އުފެދިފައިވާ ޚުޞޫމާތަކާ ގުޅޭ މައްސަލައެކެވެ.

.2

1

މި އެއްބަސްވުންތަކުގެ ދަށުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއާއި ޖުރިމަނާ ފައިސާއާއި ،ޤާނޫނީ ވަކީލު ފީއާއި
ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމަށް މުޙައްމަދު ޝަރީފްގެ މައްޗަށް ފަރުޙަތު ޢަލީ ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު
 1732/Cv-C/2015ގަޒިއްޔާއިން ދަޢުވާކުރި އެވެ .އެ ގަޒިއްޔާ ހިންގައި ޙުކުމްކޮށްފައިވަނީ
މުޙައްމަދު ޝަރީފްގެ ޣައިރު ހާޒިރުގައެވެ .އެ ގަޒިއްޔާގައި ޙުކުމްކުރީ މުޙައްމަދު ޝަރީފްގެ ފަރާތުން
ފަރުޙަތު ޢަލީއަށް ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ކަމަށެވެ .މުޙައްމަދު ޝަރީފްގެ ފަރާތުން ސިވިލް ކޯޓުގެ
ނަންބަރު  1732/Cv-C/2015ގަޒިއްޔާ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރިއެވެ .އަދި ހައިކޯޓުގެ
ނަންބަރު  2018/HC-A/24ގަޒިއްޔާގައި ޙުކުމްކުރީ ސިވިލް ކޯޓުގެ ޙުކުމަށް ތާއީދުކޮށެވެ.

ގ ފަރާތުން ހުށަހެޅި "މުދަލާއި ފައިސާއާބެހޭ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ބަލާ
ގއި ފަރުޙަތު ޢަލީ ެ
ގޒިއްޔާ ަ
ނބަރު ަ 1732/Cv-C/2015
ގ ނަ ް
ވލް ކޯޓު ެ
 1ސި ި
ވޜަނަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު".
ޑި ި

1
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.3

މިއީ

2020/SC-A/107

މުޙައްމަދު

ޝަރީފްގެ

ފަރާތުން

ހައިކޯޓުގެ

ނަންބަރު

2018/HC-A/24

ގަޒިއްޔާ

އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން މި ކޯޓުން ބެލި މައްސަލައެވެ.
ސިވިލް ކޯޓުން މައްސަލަ ނިންމިގޮތް
.4

މުޙައްމަދު ޝަރީފްއާއި ފަރުޙަތު ޢަލީއާ ދެމެދު ވެވުނު އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއާއި
ޖުރިމަނާ ފައިސާއާއި ،ޤާނޫނީ ވަކީލު ފީ އާއި ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމަށް މުޙައްމަދު ޝަރީފްގެ
މައްޗަށް ފަރުޙަތު ޢަލީ ދަޢުވާކުރުމުން ،އެ މައްސަލަ ބަލައިފައިވަނީ ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު
 1732/Cv-C/2015ގަޒިއްޔާގައެވެ .އެ މައްސަލަ ސިވިލް ކޯޓުގައި ހިންގާ ނިންމާފައިވަނީ
މުޙައްމަދު ޝަރީފްގެ ފަރާތުން ކޯޓަށް ހާޒިރުވެފައިނުވުމުން ،އިޢުލާންކުރުމަށްފަހު ،އޭނާގެ ޣައިރު
ހާޒިރުގައެވެ.

.5

2

ސިވިލް ކޯޓުން އެ މައްސަލައިގައި ޙުކުމްކުރީ މުޙައްމަދު ޝަރީފްގެ ފަރާތުން ފަރުޙަތު ޢަލީއަށް
ޖުމްލަ 43,459,409/75ރ( .ސާޅީސް ތިން މިލިއަން ހަތަރުލައްކަ ފަންސާސް ނުވަހާސް
ހަތަރުސަތޭކަ ނުވަރުފިޔާ /ހަތްދިހަ ފަސްލާރި) އާއި ( US$416,000/-ހަތަރުލައްކަ ސޯޅަހާސް
އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ދައްކަންޖެހޭ ކަމަށެވެ .ސިވިލް ކޯޓުން މިގޮތަށް ޙުކުމްކުރީ އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުގެ
މައްޗަށް ބުރަވެއެވެ.
(ހ)

ފަރުޙަތު ޢަލީއަށް އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް މުޙައްމަދު ޝަރީފް ނަގާފައިވާ ފައިސާ އަދާކުރުމުގެ
ގޮތުން

މިދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި  18މެއި  2015ގައި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން

3,380,000/ރ( .ތިންމިލިއަން ތިންލައްކަ އަށްޑިހަހާސް ރުފިޔާ) އާއިUS$32,500/- ،(ތިރީސްދެހާސް ފަސްސަތޭކަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ދައްކަންޖެހޭކަމަށެވެ.

ވނަ ނުކުތާ
ގ ަ 2
ގޒިއްޔާ ެ
ނބަރު ަ 1732/Cv-C/2015
ގ ނަ ް
ވލް ކޯޓު ެ
 2ސި ި

2
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(ށ)

2020/SC-A/107

 18މެއި  2015ގެ އެއްބަސްވުމުގެ  6ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ،ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި15 ،
އޯގަސްޓް  2015ގެ ނިޔަލަށް ފައިސާ އަނބުރާ ދައްކާފައިނުވުމުގެ ސަބަބުން  16އޯގަސްޓް
 2015އިން ފެށިގެން  07އެޕްރީލް  2016ގެ ނިޔަލަށް ފައިސާ ނުދައްކައި ފާއިތުވެފައިވާ
 236ދުވަހަށް ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 169,000/-ރ( .އެއްލައްކަ ފަސްދޮޅަސް ނުވަހާސް
ރުފިޔާ) އާއި( US$1,625/- ،އެއްހާސް ހަސަތޭކަ ފަންސަވީސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ގެ
ނ 3ޖެހޭ ޖުމްލަ 39,884,000/-ރ( .ތިރީސްނުވަ މިލިއަން
މަގުން ޖޫރިމަނާ ހިސާބުކުރުމު ް
އަށްލައްކަ އަށްޑިހަ ހަތަރުހާސް ރުފިޔާ) އާއި ( US$ 383,500/-ތިންލައްކަ އަށްޑިހަ
ތިންހާސް ފަސްސަތޭކަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު) އާއި ،އެއްބަސްވުމުގެ  8ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން
ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ ޚަރަދަށްވާ 195,409/75ރ( .އެއްލައްކަ ނުވަދިހަ ފަސްހާސް ހަތަރުސަތޭކަ
ނުވަ ރުފިޔާ އާއި ހަތްދިހަ ފަސް ލާރި) އަކީ ފަރުޙަތު ޢަލީއަށް މުޙައްމަދު ޝަރީފްގެ ފަރާތުން
އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާކަމަށެވެ.

.6

މިހުރިހާ އަދަދެއް އެއްކޮށްލުމުން ޖެހޭ ޖުމްލަ 43,459,409/75ރ( .ސާޅީސް ތިން މިލިއަން
ހަތަރުލައްކަ

ފަންސާސް

ނުވަހާސް

ހަތަރުސަތޭކަ

ނުވަރުފިޔާ/

ހަތްދިހަ

ފަސްލާރި)

އާއި

( US$416,000/ހަތަރުލައްކަ ސޯޅަހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ދައްކައި ޚަލާޞްކުރެވެންދެންއެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އިތުރަށް އަރަމުންދާ ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ކަމަށާއި،
ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ފައިސާ ލިބިގަތުމަށް އެދިފައިވިޔަސް އެފަދައިން ގެއްލުމެއް ލިބިގެންދާނެކަން
ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގެން ނެތުމުން އެ ފައިސާގެ އިތުރުން ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދޭނެ
ތަނެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައި އެ ގަޒިއްޔާގައި ޙުކުމްކުރިއެވެ.

ގ މައްޗަށް
ވލެއް ެ
ގ އަދަދުން ދު ާ
ގ ދަށުން ދައްކަންޖެހޭ ޖުމްލަ ރުފިޔާއާއި ޑޮލަރު ެ
ވމު ެ
ގ އެއްބަސް ު
ވނީ  18މެއި ެ 2015
 3މި އަދަދު ހިސާބުކޮށްފައި ަ
ނނެވެ.
ގ ް
ގ މަ ު
( 5%ފަހެއް އިންސައްތަ) އި ެ
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ހައިކޯޓުން މައްސަލަ ނިންމިގޮތް
.7

މުޙައްމަދު ޝަރީފްގެ ފަރާތުން ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  1732/Cv-C/2015ގަޒިއްޔާ ހައިކޯޓުގައި
އިސްތިއުނާފު ކުރުމުން ،ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  2018/HC-A/24ގަޒިއްޔާގައި ސިވިލް ކޯޓުގެ
ޙުކުމަށް ތާއީދުކުރިއެވެ .ހައިކޯޓުން މި ނިންމުމަށް ވާޞިލުވީ އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް
ބުރަވެއެވެ.
(ހ) މި މައްސަލަ މުޙައްމަދު ޝަރީފްގެ ޣައިރު ހާޒިރުގައި ސިވިލް ކޯޓުގައި ހިންގާފައިވަނީ ކޯޓަށް
ހާޒިރުވުމަށް އަމުރު ފޮނުވުމުން އަމުރާއި ޙަވާލުވެ ޝަރީޢަތަށް ހާޒިރުވެފައި ނުވުމުން ،ޣައިރު
ހާޒިރުގައި މައްސަލަ ހިންގާނެކަން އިޢުލާން ކުރުމަށްފަހުކަން އެނގެން އޮތުމުން ،މި މައްސަލަ
ސިވިލް

ކޯޓުގައި

ކުރިއަށް

ގެންގޮސްފައިވަނީ

"ކޯޓަށް

މީހުން

ޙާޟިރުކުރުމުގައި

ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ ޤަވާޢިދު"ގެ  28ވަނަ މާއްދާގައިވާ އިޖުރާއަތާއި އެއްގޮތަށް އަދި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގެ

4

 30ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  42ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބަލާނެ ހަމައެއް
ނެތްކަމަށެވެ.
(ށ)

މި

އެއްބަސްވުމުގައި

މަޖުބޫރުކޮށްގެންކަމަށް

ސޮއިކޮށްފައިވަނީ
މުޙައްމަދު

އަނިޔާކުރާނެކަމަށް

ޝަރީފްގެ

ފަރާތުން

ބުނެ

ބިރުދައްކައިގެން

ބުނެފައިވާއިރު،

އެކަން

ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ މުޙައްމަދު ޝަރީފްގެ ފަރާތުން އުފުލަންޖެހޭ ބުރައެއްކަމަށް ވީނަމަވެސް،
މިބުނާ ބުނުން ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އިތުރު އެއްވެސް ހެއްކެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމަށެވެ.

ނބަރު 13/2010
 4ޤާނޫނު ނަ ް
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ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރެވުނު ނުކުތާތައް
.8

މުޙައްމަދު ޝަރީފްގެ ފަރާތުން ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  2018/HC-A/24ގަޒިއްޔާ އެ ކޯޓުން
ނިންމާފައިވަނީ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އަންނަނިވި
( 3ތިނެއް) އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާ ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.
 8.1ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  1732/Cv-C/2015ގަޒިއްޔާގައި މުޙައްމަދު ޝަރީފްގެ ޣައިރު
ހާޒިރުގައި ޙުކުމްކޮށްފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގެ  30ވަނަ މާއްދާގެ (ރ)
އާ ޚިލާފަށްކަމަށްވުން؛
 8.2ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  1732/Cv-C/2015ގަޒިއްޔާއާ ގުޅިގެން ބޭއްވުނު އަޑުއެހުންތަކަށް
ހާޒިރުވުމަށް ފޮނުވުނު ކޯޓު އަމުރުތައް މުޙައްމަދު ޝަރީފަށް ލިބިފައިވާކަމަށް ހައިކޯޓުގެ
ގަޒިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަކަމާއި ،ނަމަވެސް މުޙައްމަދު ޝަރީފަށް ނުވަތަ މުޙައްމަދު
ޝަރީފުގެ އާއިލާގެ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އެ އަމުރުތައް ރައްދުކޮށްފައިނުވާކަމާއި ،މުޙައްމަދު
ޝަރީފަށް އަމުރު ލިބިފައިވާކަމަށް ނިންމާފައިވަނީ ހަމައެކަނި ކޯޓު އަމުރުގައި ސޮއިކޮށްފައި
އޮންނަ އޮތުމުގެ މައްޗަށްކަމާއި ،އަމުރުތަކުގައި މުޙައްމަދު ޝަރީފު ނުވަތަ މުޙައްމަދު ޝަރީފުގެ
އާއިލާގެ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ސޮއިކޮށްފައިނުވާއިރު ،އެ ކޯޓު އަމުރުތައް ރައްދުވެފައިވާކަމަށް
ކަނޑައަޅާފައިވާކަން؛
 8.3ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  2018/HC-A/24ގަޒިއްޔާ ކުރިއަށް ދިޔަ މަރުޙަލާގައި މުޙައްމަދު
ޝަރީފްއަކީ ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  1732/Cv-C/2015ގަޒިއްޔާ ކުރިއަށް ދިޔައިރު
ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ބޭސްފަރުވާގައި ހުރި ފަރާތެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށް ،ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު
 144/B2-CR 2/2016/672އިޢުލާނުން އިޢުލާންކޮށްފައިވާކަން މުޙައްމަދު ޝަރީފްއަށް
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މަޢުލޫމާތު

ފާހަގަކޮށްފައިވީ

ލިބިފައިނުވާކަން

ނަމަވެސް،

ހައިކޯޓުން

އެކަމަށް

ރިޢާޔަތްކޮށްފައިނުވާކަމާއި ،ނަމަވެސް މިފަދަ ޙާލަތަކީ އިސްތިސްނާ ޙާލަތެއްކަން ސުޕްރީމް
ކޯޓުގެ ނަންބަރު ( 2018/SC-A/46ދީބާޖާ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ .ދިވެހި
ދައުލަތް) ގަޒިއްޔާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު މިކަމަށް ހައިކޯޓުން ރިޢާޔަތްކޮށްފައިނުވާކަމަށް ބުނެ
ހުށަހެޅި ނުކުތާ.
މި މައްސަލައިގައި ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ކަންކަން
.9

މި މައްސަލައިގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ނުކުތާއަކީ މި މައްސަލައަކީ ޣައިރު
ހާޒިރުގައި ސިވިލް ކޯޓުގައި ޙުކުމްކޮށްފައިވާ މައްސަލައަކަށްވާއިރު ،މި މައްސަލައިގެ އިސްތިއުނާފުގެ
މަރުޙަލާގައި ހައިކޯޓުން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ދަށު ކޯޓުގައި ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ޣައިރު ހާޒިރުގައި
ނިންމާ މައްސަލަތަކުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯއެވެ.

ޣައިރު ހާޒިރުގައި މައްސަލަ ހިންގުމުގެ އިޖުރާއަތު
.10

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  1732/Cv-C/2015ގަޒިއްޔާއާ ގުޅިގެން  14މާރޗް  2016ވަނަ
ދުވަހަށާއި 21 ،މާރޗް  2016ވަނަ ދުވަހަށާއި 28 ،މާރޗް  2016ދުވަހު ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް
މުޙައްމަދު ޝަރީފަށް ފޮނުވާފައިވާ ކޯޓު އަމުރުތައް މުޙައްމަދު ޝަރީފަށް އަދި އޭނާގެ ޢާއިލާގެ
މީހަކަށްވެސް ރައްދުވެފައިނުވާކަމަށާއި ،މުޙައްމަދު ޝަރީފަށް ކޯޓު އަމުރުތައް ލިބިފައިވާކަމުގައި
ނިންމާފައިވަނީ ހަމައެކަނި ކޯޓު އަމުރުގައި ސޮއިކޮށްފައި އޮންނަ އޮތުމުގެ މައްޗަށްކަމަށާއި،
ނަމަވެސް ،ކޯޓު އަމުރުގައި މުޙައްމަދު ޝަރީފުގެ ފަރާތުން ނުވަތަ މުޙައްމަދު ޝަރީފުއާ އެއްވެސް
ގުޅުމެއް

އޮންނަ

ފަރާތަކުން

ސޮއިކޮށްފައިނުވާއިރު،

6

ބަޔާންކުރެވުނު

ކޯޓު

އަމުރުތައް
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ރައްދުވެފައިވާކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާކަމަށް މުޙައްމަދު ޝަރީފްގެ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި
ބުނެފައިވެއެވެ.
.11

އ 5މި އަމުރުތަކާ މުޙައްމަދު
އިސްތިއުނާފުކުރެވޭ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  2018/HC-A/24ގަޒިއްޔާގަ ި
ޝަރީފުގެ ފަރާތުން ޙަވާލުވެފައިވާކަމަށް އެ އަމުރުތަކަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮންނަކަމަށް
ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ .އަދި މި ޢަމުރުތަކާއި ޙަވާލުވެ ،ކޯޓަށް ހާޒިރުވެފައިނުވާތީ ،ސިވިލް ކޯޓުން
މައްސަލަ

ނިންމާފައިވަނީ

ކުރުމަށްފަހުގައިކަން

6

ޣައިރު

ހާޒިރުގައި

މައްސަލަ

ހިންގައި

ނިންމާނެކަން

އިޢުލާނު

އެނގެން އޮންނާތީ ސިވިލް ކޯޓުން އެ މައްސަލަ ބަލައި ކުރިއަށް

ގެންގޮސްފައިވަނީ "ކޯޓަށް މީހުން ޙާޟިރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު" ގެ  28ވަނަ
މާއްދާގައިވާ އިޖުރާއަތާ އެއްގޮތަށް އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގެ  30ވަނަ މާއްދާއާއި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  42ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބަލާނެ
ތަނެއް ނެތްކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.
.12

މި މައްސަލައިގައި މުޙައްމަދު ޝަރީފްގެ ޣައިރު ހާޒިރުގައި މައްސަލަ ނިންމާފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގެ  30ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އާ ޚިލާފަށްކަމަށް މުޙައްމަދު ޝަރީފްގެ ފަރާތުން
ފާހަގަކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް ،މަދަނީ މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ކޯޓަށް ހާޒިރުނުވާނަމަ،
އެފަރާތުގެ ޣައިރު ހާޒިރުގައި ޙުކުމްކުރުމުގެ ބާރު ލިބިދެނީ "ކޯޓަށް މީހުން ޙާޟިރުކުރުމުގައި
ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު"ގެ ދަށުންނެވެ .އިސްތިއުނާފުކުރެވޭ ހައިކޯޓުގެ ގަޒިއްޔާގައިވެސް މި
ގަވާއިދަށް ހަވާލާދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ގ (ށ)
ނބަރު ެ
ވނަ ނަ ް
ގ ަ 4
ގޒިއްޔާ ެ
ގ ަ
 5ހައިކޯޓު ެ
6
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"ކޯޓަށް މީހުން ޙާޟިރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު" ގެ  28ވަނަ މާއްދާގައި ޣައިރު
ހާޒިރުގައި މައްސަލަ ހިންގުމުގެ ކުރިއަށް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތު ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
ނ
ވ ް
ވލިބޭ ފަރާތް ކޯޓަށް ޙާޟިރުނު ު
ދަޢު ާ

ގން ކޯޓަށް
ގޅި ެ
ވ މައްސަލައަކާ ު
ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައި ާ

( .28ހ)

ގ އަމުރު ލިބި ،މަޤުބޫލު ޢުޛުރެއްނެތި
ވމު ެ
ޙާޟިރު ު
ވލިބޭ ފަރާތް ކޯޓަށް
ގޑިއަށް ދަޢު ާ
ވ ތާރީޚާއި ަ
ގއި ާ
އަމުރު ަ
ވތަ ޙާޟިރުކުރަންޖެހޭ މީހާ
ވއްޖެނަމަ ،ނު ަ
ޙާޟިރުނު ެ
ނމަ
ގ ަ
ވތަނެއް ނޭނ ޭ
ނތި ،އެ މީހާ ީ
ގއި ެ
ވ އެޑްރެހު ަ
ދީފައި ާ
ގނެ
ނކަން އެނ ޭ
ގ ެ
ނ ޭ
ގއި މައްސަލަ ހި ް
ޣައިރު ޙާޟިރު ަ
ވތަ
ވން ނު ަ
ވތަ ޓީ ީ
ގތަށް އެ މީހާ ހޯދުމަށް ރޭޑިއޯއިން ނު ަ
ޮ
ވޞީލަތަކުން އިޢުލާނު
ވސް ޚަބަރު ފަތުރާ ަ
ނ ެ
އެނޫ ް
ގޑިއަށް ކޯޓަށް
ވ ތާރީޚާއި ަ
ގއި ާ
ނ ަ
ކުރުމަށްފަހު ،އިޢުލާ ު
ވއްޖެނަމަ،
ޙާޟިރުނު ެ

ވމަށް
ޙާޟިރު ު

ކޯޓަށް

ވ ހެއްކާއި
ގނީކަމަށް ބަލައި ،ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައި ާ
ނ ު
އެ ް
ގ
ނ ެ
ޤަރީ ާ

މައްޗަށް

ގ
ރިޢާޔަތްކޮށް ،އެމީހާ ެ

ޣައިރު

ގ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް
ގތެއް ނިންމުމު ެ
ގއި ކޯޓުން ޮ
ޙާޟިރު ަ
ވއެވެ.
ނ ެ
ގ ް
ލިބި ެ

.14

ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ރައްދުކުރެވުނީކަމަށް ބެލެވޭނެ ގޮތް އެ ގަވާއިދުގެ  10ވަނަ މާއްދާގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .އެގޮތުން ،އެމާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ.
ގ އަމުރު ރައްދުކުރުން
ވމު ެ
ކޯޓަށް ޙާޟިރު ު

ވ
ނ ާ
ގ ް
ވންޖެހޭ ފަރާތް ހޯދުމަށް އެކަށީ ެ
ކޯޓަށް ޙާޟިރު ާ

( .10ނ)

މަސައްކަތްތަކެއް

ވސް
ގއި ެ
ކުރުމަށްފަހު ަ

އެ

މީހަކު

ގއި ހުރި
ގއި ،އެމީހަކީ ބަންދު ަ
ނުފެނިއްޖެ ޙާލަތެއް ަ
ވ ފަރާތް
ގ އަމުރު ފޮނު ޭ
ވމު ެ
ވނަމަ ،ޙާޟިރު ު
މީހަކަށް ނު ާ
ވ މީހަކާ
ގއި އުޅޭ ތަޞައްރަފު ފުދިފައި ާ
ގ ަ
ދިރިއުޅޭ ޭ
ވތަ
ވކީލާ ،ނު ަ
ގ ަ
ނޖެހޭ މީހާ ެ
ވ ް
ވތަ ކޯޓަށް ޙާޟިރު ާ
ނު ަ
ގއި
ބަދަލު ަ
ވލުކުރުމުން،
ޙަ ާ

ވ
ހަމަޖައްސާފައި ާ

މީހާއާ

ގ
ވމު ެ
ޙާޟިރު ު

އަމުރު
އަމުރު

ވނެއެވެ.
ވނީކަމަށް ބެލެ ޭ
ރައްދުކުރެ ު

.15

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  1732/Cv-C/2015ގަޒިއްޔާގެ "މުދަލާއި ފައިސާއާބެހޭ ބޮޑެތި
މައްސަލަތައް ބަލާ ޑިވިޜަނަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު" އަށް ބަލާއިރު ،މި މައްސަލަ އެ ކޯޓަށް
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ހުށަހެޅުނުއިރު

2020/SC-A/107

މުޙައްމަދު

ޝަރީފު

ދިރިއުޅޭ

އެޑްރެސްގެ

ގޮތުގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ

ހ .ލޯޖެލިޕެލަސްކަން އެނގެން އޮންނައިރު ،މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން  14މާރޗް  2016ގައާއި،
 21މާރޗް  2016ގައާއި 28 ،މާރޗް  2016ގައި ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގައި ފޮނުވާފައިވާ
ސިވިލް

ކޯޓުގެ

ނަންބަރު

2/2016/475

B2-CR

އަމުރާއި،

ކޯޓު

ނަންބަރު  B2-CR 2/2016/537ކޯޓު އަމުރާއި ނަންބަރު  B2-CR 2/2016/621ކޯޓަށް
ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ފޮނުވާފައިވަނީ މި އެޑްރެހަށްކަން އެ އަމުރުތަކަށް ބެލުމުން އެނގެއެވެ.
.16

ހ .ލޯޖެހިޕެލަސްއަކީ މުޙައްމަދު ޝަރީފް ސީދާ ދިރިއުޅޭ ގެއެއް ނޫންކަމަށާއި ،ސިވިލް ކޯޓުގެ
ނަންބަރު  1732/Cv-C/2015ގަޒިއްޔާ އެ ކޯޓުގައި ހިނގަމުން ދިޔައިރު ،މުޙައްމަދު ޝަރީފް
ދިރިއުޅެމުންދިޔައީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައިކަމަށާއި ،ހ .ލޯޖެހިޕެލަސްގައި އެއިރު މުޙައްމަދު ޝަރީފްގެ
އާއިލާ މީހުން ދިރިއުޅެމުންގެންދާކަމަށް މުޙައްމަދު ޝަރީފްގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.

.17

7

ބުނެވުނު އަމުރުތަކަށް ބަލާއިރު ،ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގައި ފޮނުވުނު ހުރިހާ އަމުރަކާއިވެސް
ހަވާލުވެފައިހުރީ އެކަކެވެ .ނަމަވެސް މިއީ ކާކުކަމެއް އަދި މުޙައްމަދު ޝަރީފްއާ ގުޅުންހުރި އަދި
ޢާއިލާގެ މީހެއްވެސް ނޫންކަމަށް މުޙައްމަދު ޝަރީފްގެ ފަރާތުން ބުނެއެވެ .ކޯޓު އަމުރާ ހަވާލުވާއިރު،
ކޯޓަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މީހާއާއި އަމުރާ ހަވާލުވާ މީހާއާ ހުރި ގާތްކަން އެ އަމުރުގައި ބަޔާންކުރުމަށް
އޮންނަ އިރު ،އެ އަމުރުތަކާ ހަވާލުވި ފަރާތުން އެކަންވެސް ބަޔާންކޮށްފައިނުވެއެވެ.

.18

"ކޯޓަށް މީހުން ޙާޟިރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު" ގެ  10ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން،
ކޯޓަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މީހާ ދިރިއުޅޭ ގޭގައި އުޅޭ އެހެން މީހަކު އެ އަމުރާ ހަވާލުވިޔަސް ،އެ އަމުރަކީ
ކޯޓަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މީހާއަށް ރައްދުކުރެވިފައިވާ އަމުރެއްކަމަށް ބެލެވިދާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
ހުށަހެޅިފައިމިވާ މައްސަލައިގައި ،ހ .ލޯޖެހިޕެލަސް ،މި އެޑްރެހަކީ ދަށު ކޯޓުގައި ދަޢުވާކުރި ފަރުޙަތު

7

ނ
ވ ބަޔާ ް
ގއި ދީފައި ާ
ގއި  08ފެބްރުއަރީ ަ 2021
ވކީލު އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދު ސުޕްރީމް ކޯޓު ަ
ގ ަ
މުޙައްމަދު ޝަރީފް ެ
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ޢަލީގެ ފަރާތުން ސިވިލް ކޯޓަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ އެޑްރެހެކެވެ .އަދި މި އެޑްރެހަކީ މުޙައްމަދު ޝަރީފްގެ
އައިޑެންޓިޓީ ކާޑުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދާއިމީ އެޑްރެހެއް ނޫންކަންވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
.19

ކަން މިހެން އޮތްއިރު ،ސިވިލް ކޯޓުން ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު ،އެ ކޯޓުން މައްސަލަ
ހިންގާފައިވަނީ،

މި

އަމުރުތަކުގައިވާ

ގަޑިއަށް

މުޙައްމަދު

ޝަރީފްގެ

ފަރާތުން

ކޯޓަށް

ހާޒިރުވެފައިނުވާތީ ،މުޙައްމަދު ޝަރީފްގެ ޣައިރު ހާޒިރުގައި މައްސަލަ ހިންގައި ނިންމާނެކަމަށް
ނަންބަރު  144/B2-CR 2/2016/272އިޢުލާނު ކުރުމަށްފަހުގައެވެ .އެހެންގޮތަކަށް ބުނާނަމަ،
ސިވިލް ކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ޣައިރު ހާޒިރުގައި ހިންގާފައިވަނީ ހަމައެކަނި ހ .ލޯޖެހިޕެލަސްއިން
އެ އަމުރުތަކާ ހަވާލުވުމަކުން ނޫނެވެ .މުޙައްމަދު ޝަރީފް އުޅޭ ތަނެއް ނޭނގިގެން މުޙައްމަދު ޝަރީފް
ހޯދުމަށް "ކޯޓަށް މީހުން ޙާޟިރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު" ގެ  28ވަނަ މާއްދާގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް މުޙައްމަދު ޝަރީފްގެ ޣައިރު ހާޒިރުގައި މައްސަލަ ހިންގޭނެކަމަށް އަންގައި
ޢާންމުކޮށް އިޢުލާނުކުރުމަށްފަހުގައެވެ.
.20

އެހެންކަމުން ،ސިވިލް ކޯޓުން މުޙައްމަދު ޝަރީފުގެ ޣައިރު ހާޒިރުގައި މައްސަލަ ހިންގައި އަދި
ނިންމާފައިވަނީ "ކޯޓަށް މީހުން ޙާޟިރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު" ގެ  28ވަނަ
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ،ކޯޓަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މީހާ އުޅޭތަނެއް ނޭނގޭނަމަ ،އެމީހާގެ
ޣައިރު ހާޒިރުގައި މައްސަލަ ހިންގޭނެކަމަށް އިޢުލާނުކުރުމުގެ އިޖުރާއަތު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުގައެވެ.

.21

ދެން އުފެދޭ ސުވާލަކީ ކޯޓަށް ހާޒިރުނުކުރެވުމުގެ ސަބަބުން ،ޣައިރު ހާޒިރުގައި މައްސަލަ ބެލުމުގައި
ކޯޓުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުޞޫލުތަކެއް މިހާތަނަށް ކަނޑައެޅިފައިވޭތޯއާއި މި މައްސަލައިގައި
ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ އެ އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންތޯއެވެ.
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ޣައިރު ހާޒިރުގައި ޙުކުމްކުރުމާގުޅޭގޮތުން ކޯޓުތަކުން ޢަމަލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުތައް
.22

ކުރިންވެސް ފާހަގަކުރެވުނު ފަދައިން "ކޯޓަށް މީހުން ހާޟިރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު"
ގެ ދަށުން ޣައިރު ހާޒިރުގައި މައްސަލަ ހިންގައި ނިންމުމުގެ ބާރު ކޯޓުތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ނަމަވެސް ،މި ގަވާއިދުގައި ޣައިރު ހާޒިރުގައި ނިންމާ މައްސަލަތަކުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ
ތަފުސީލެއް ބަޔާންކުރެވިފައިނުވެއެވެ.

.23

ޣައިރު ހާޒިރުގައި ހިންގާ މައްސަލަތަކުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތާއި ގުޅޭގޮތުން މިހާތަނަށް ސުޕްރީމް
ކޯޓުގެ އެކި ގަޒިއްޔާތަކުން އުޞޫލުތަކެއް ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ .އިސްތިއުނާފުކުރެވޭ ސިވިލް ކޯޓުގެ
ނަންބަރު  1732/Cv-C/2015ގަޒިއްޔާއަކީ މުޙައްމަދު ޝަރީފްގެ ޣައިރު ހާޒިރުގައި ނިންމާފައިވާ
މައްސަލައަކަށްވުމާއެކު ،މި އުޞޫލުތަކަށް ބަލައިލުން މުހިންމުކަމުގައި ދެކެމެވެ.
(ހ) ވާގިއާތައް ކަށަވަރުކުރުމާއި ހުށަހެޅިފައިވާ ހެއްކަށް ރިޢާޔަތްކުރުން

.24

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ގަލްފް ކްރާފްޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ.
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

8

އަކުއާ ސަން މޯލްޑިވްސް

ގަޒިއްޔާގައި "ކޯޓަށް މީހުން ޙާޟިރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ ޤަވާޢިދު"ގެ

 28ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުންވެސް ޙުކުމްކުރާނަމަ ،އެފަދަ ޙުކުމެއް ކުރެވޭނީ ހުށަހެޅިފައި ހުރި
ހެއްކާއި ޤަރީނާއަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހުގައިކަމަށް އޮންނަ އޮތުމަށް އަލިއަޅުވާލާފައިވެއެވެ .އެގޮތުން،
ދަށު މަރުޙަލާއިންވެސް ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ޣައިރު ހާޒިރުގައި ޝަރީޢަތްކުރާނަމަ ،އެންމެ ކުޑަ
މިނުން ހުށަހެޅިފައި އޮތް ދަޢުވާ ސާބިތުވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ،ސާބިތުވާނަމަ ހުރި ހެކި ،އަދި އެ
ހެކި ވަޒަންކުރި ގޮތާއި ދިން ބުރަދަން ބަޔާންކުރުމަކީ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ދެ ފަރާތުގެވެސް
ޙައްޤެއްކަމަށް

ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

9

އަދި

ގޒިއްޔާ
ަ 2019/SC-A/088
ގރާފް
ވނަ ޕެރެ ް
ގ ަ 48
ގ ފަހުން "އބމ") ެ
ވނު މަސްދަރު (މީ ެ
ނ ު
ވ ބު ެ
 9އިސް ެ

11

ކޯޓަށް

ހާޒިރުވުމުގެ

އަމުރު

ރައްދުކުރެވިފައިވާ

2020/SC-A/107

[2021] SC 105

ހާލަތްތަކުގައި ،ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން ޝަރީޢަތަށް ހާޒިރުނުވުމަކީ އޭނާގެ ފަރާތުން ދިފާޢުވުމަށް އޮތް
ފުރުޞަތު އަމިއްލައަށް ދޫކޮށްލުންކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ،މި ޢަމަލަކީ އެއްވެސް ހާލެއްގައި ކަމުގެ
ޙަޤީޤަތް ކަށަވަރުނުކޮށް ޙުކުމް ކުރުމަށް ހުޅުވާލެވިގެންދާ ދޮރެއް ކަމުގައި ބަލައިގެން ނުވާނެކަމަށް
ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
.25

10

މީގެ އިތުރުން ،ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ޣައިރު ހާޒިރުގައި ޙުކުމްކުރި ނަމަވެސް،

ހުށަހެޅިފައިވާ

ހެއްކަށް ރިޢާޔަތްކުރި ގޮތާއި ދިން ބުރަދަން އެނގެންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،ހެކި
ވަޒަންކޮށްފައިވާގޮތް ބަޔާންކުރުމުގެ އިތުރަށް ،ނަތީޖާއަށް ވާސިލުވިގޮތް ބަޔާންކުރަންޖެހޭނެކަން ގަލްފް
ކްރާފްޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ.
ގަޒިއްޔާއިން އެނގެއެވެ.
ޙަސަން

12

11

އަކުއާ ސަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މި މަފްހޫމް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަޙްމަދު އިސްމާޢީލް ވ .ލަތީފާ ޢަލީ

ގަޒިއްޔާގައި ފަނޑިޔާރު ޙުސްނުއްސުޢޫދުގެ ރަޢުޔުގައި އިތުރަށް ތަފުސީލުކޮށްދީފައިވެއެވެ.

އެގޮތުން އެ ގަޒިއްޔާގައި ޤާނޫނުއަސާސީގެ  42ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިންސާފުން
ޝަރީޢަތްކުރެވުމުގެ ޙައްޤު ކަށަވަރުކުރެވޭނީ އެ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ހާމަކަމާއެކު
ޝަރީޢަތެއްކުރެވިގެންކަމަށާއި ،ޝަރީޢަތަކީ ފަނޑިޔާރުގެ ކުރިމައްޗަށް ހުށަހެޅޭ ދަޢުވާއެއްގައި
ޚަސްމުން ހުށަހަޅާ ހެކިތައް ވަޒަންކޮށް ،އެ ހެކިތަކުގެ މައްޗަށް ފަނޑިޔާރު ބަލައި ވިސްނުމަށްފަހު،
އޭނާއަށް ބުރަވެވޭ ގޮތަކަށް އެ ދަޢުވާއާ މެދު ގޮތް ނިންމުންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

13

އަދި

ފަނޑިޔާރު ނިންމާ ނިންމުމަކީ ހެއްކާއި ޤަރީނާއަށް ބިނާކޮށް އިންސާފުވެރިކަމާއެކުގައިކުރި
ޙުކުމެއްކަން ކަށަވަރުކުރެވޭނެ ހަމައެކަނި ގޮތަކީ ޝަރީޢަތުގެ ކުރިމައްޗަށް ހުށަހެޅުނު ހެކިތަކަކީ
ކޮބައިކަމާއި ،އެ ހެކިތައް ވަޒަންކުރި ގޮތާއި އެ ޙުކުމަށް ފަނޑިޔާރު ވާސިލުވި ސަބަބުތައް ލިޔެ

ވ މަސްދަރު
ގއި ާ
 10ފުޓްނޯޓު ަ 9
11

ގރާފް
ވނަ ޕެރެ ް
ގ ަ 51
އބމ ެ

ގޒިއްޔާ
 12ނަންބަރު ަ 2021/SC-A/100
ގރާފް
ވނަ ޕެރެ ް
ގ ަ 33
 13އބމ ެ
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ބަޔާންކުރުންކަމަށާއި ،އަދި މިއީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  42ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އިން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ
އިންސާފުވެރި

ޝަރީޢަތެއްކުރެވުމުގެ

ޙައްޤުގެ

މައިގަނޑު

ޙުސްނުއްސުޢޫދުގެ ރައުޔުގައި އިތުރަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
.26

އުންސުރުކަމަށް

ފަނޑިޔާރު

14

އެހެންކަމުން ،ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ޣައިރު ހާޒިރުގައި ޙުކުމްކުރުމުގެ ބާރު ފަނޑިޔާރަށް ލިބުނު
ނަމަވެސް ،އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައިވެސް ފަނޑިޔާރު ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނީ ދެފަރާތުގެ ޙައްޤުތައް
ކަށަވަރުވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ .މައްސަލައިގައި ހުށަހެޅުނު ހެކި ވަޒަންކުރި ގޮތާއި ،ހެކިތަކަށް
ބުރަދަންދެވުނު ގޮތާއި މައްސަލައިގެ ނަތީޖާއަށް ވާސިލުވިގޮތް ފަނޑިޔާރު ބަޔާންކުރަންޖެހެއެވެ.
މިކަންކަން ބަޔާންކޮށްފައި

ނެތްނަމަ ،އެއީ

ސައްޙަ

އިޖުރާއަތެއްގެ ތެރެއިން ބަލައިފައިވާ

މައްސަލައެއްނޫނެވެ.
(ށ) ޣައިރު ހާޒިރުގައި ނިންމާ މައްސަލަތަކުގައި ހައިކޯޓުން ޢަމަލުކުރަންވީ އިޖުރާއަތު
.27

15

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އެޓޯލް ބެންޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ .މޫސާ ޢަބްދުއްރަޙީމް

ގަޒިއްޔާގައި ޣައިރު ހާޒިރުގައި ހިންގާ މައްސަލަތަކާމެދު ކޯޓުތަކުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތު
ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ .އެ ގޮތުން އެ ގަޒިއްޔާގެ  21ވަނަ ޕެރެގްރާފުގައި ފަނޑިޔާރު ޙުސްނުއްސުޢޫދުގެ
ރައުޔުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ މިފަދައިންނެވެ.
ބހޭ ގޮތުން ވަކި
ބހޭ ގާނޫނުގައި ޣައިރު ހާޒިރުގައި ނިންމާ މައްސަލަތަކާ ެ
"ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކާ ެ
ބދާނެ
ބހޭ ގަވާއިދެއްގައި އެ ފަދަ ހުކުމްތަކުން ލި ި
އިޖުރާއަތެއް ކަނޑައެޅިފައި ނެތުމުންނާއި ޝަރީއަތްކުރުމާ ެ
ބއިންސާފެއް ހުއްޓުވާނެ ގޮތްތަކެއް ކަނޑައަޅާފައި ނެތުމުން ،ޣައިރު ހާޒިރުގައި ނިންމާ މަދަނީ މައްސަލައެއް
ޭ
ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރެވިއްޖެނަމަ އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުން ކުރެ ހާލަތެއް އޮތްނަމަ ޣައިރު ހާޒިރުގައި

 14އބމ
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ކޮށްފައިވާ ހުކުމް ޝަރުތުތަކާއެކު ނުވަތަ ޝަރުތުތަކާ ނުލައި އެއް ފަރާތްކޮށް ،އެ މައްސަލައެއް އަލުން
ބލުމަށް އެ މައްސަލައެއް ދަށު ކޯޓަށް ތަހުވީލުކުރަންވާނެއެވެ .އެ ހާލަތުތަކަކީ:
ދަށު ކޯޓުން ެ
ބއް އޮތުން.
(ހ) ޣައިރު ހާޒިރުގައި ހުކުމްކުރުމުގައި އިޖުރާއީ އުނިކަމެއް ނުވަތަ އައި ެ
ބއް ނެތް ނަމަވެސް ،އެ
(ށ) ޣައިރު ހާޒިރުގައި ހުކުމްކުރުމުގައި އިޖުރާއީ އުނިކަމެއް ނުވަތަ އައި ެ
ބކުރުމުގެ އެކަށީގެންވާ ފުރުސަތެއް އޮތް އަދި އެކަށީގެންވާ ދިފާއެއް
ބ ފަރާތަށް ކާމިޔާ ު
މައްސަލައަކީ ދައުވާލި ޭ
އޮތް މައްސަލައެއް ކަމަށް ހައިކޯޓަށް ފެނުން.

.28

މި ގޮތުގެމަތިން ޣައިރު ހާޒިރުގައި ދަށު ކޯޓުން ނެރެފައިވާ ޙުކުމް އެއްފަރާތްކުރުމަކީ އެންމެ ޢަދުލުވެރި
ގޮތްތޯ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ކަނޑައެޅުމުގައި ،އެ މައްސަލައިގައި ޣައިރު ހާޒިރުގައި
ޙުކުމްކުރިފަހުން ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވެފައިވާނަމަ ،އެކަމަށާއި ދަށު ކޯޓުގައި ދަޢުވާކުރި ފަރާތުގެ
ޙައްޤަކަށް އެ ޙުކުމް އެއްފަރާތްކޮށްފިނަމަ ލިބިދާނޭ ގެއްލުމަށްވެސް ރިއާޔަތް ކުރަންވާނެކަމަށް އެ
ގަޒިއްޔާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

16

ޣައިރު ހާޒިރުގައި މައްސަލަ ހިންގުމުގެ އުޞޫލު މި މައްސަލައަށް ތަޠްބީޤުކުރުން
.29

މި ގަޒިއްޔާގެ  19އަދި  20ވަނަ ޕެރެގްރާފުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ފަދައިން ،ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު
1732/Cv-C/2015

ގަޒިއްޔާގައި

ޙުކުމްކޮށްފައިވަނީ

މުޙައްމަދު

ޝަރީފްގެ

ފަރާތުން

ހާޒިރުވެފައިނުވާތީ އިޢުލާނުކުރުމަށްފަހުކަން އެނގެން އޮތުމުން މުޙައްމަދު ޝަރީފްގެ ޣައިރު
ހާޒިރުގައި ސިވިލް ކޯޓުން މައްސަލަ ނިންމާފައިވަނީ ޣައިރު ހާޒިރުގައި މައްސަލަ ހިންގުމަށް ފުރިހަމަ
ކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތާ އެއްގޮތަށް ކަމަށް ދެކެމެވެ.
.30

ސިވިލް ކޯޓުގެ "މުދަލާއި ފައިސާއާބެހޭ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ބަލާ ޑިވިޜަނަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ
ފޯމު" އަށް ބަލާއިރު ،ފަރުޙަތު ޢަލީގެ ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ ދަޢުވާއަކީ  22ސެޕްޓެމްބަރު 2013

16

ގރާފް
ވނަ ޕެރެ ް
ގ ަ 22
ގޒިއްޔާ ެ
ވޓް ލިމިޓެޑް ވ .މޫސާ ޢަބްދުއްރަޙީމް ަ
އެޓޯލް ބެންޑް ޕްރައި ެ
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އާއި  18މެއި  2015ގައި ފަރުޙަތު ޢަލީއާއި މުޙައްމަދު ޝަރީފްއާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ
ދަށުން މުޙައްމަދު ޝަރީފްގެ ފަރާތުން ފަރުޙަތު ޢަލީއަށް ދައްކަންޖެހޭ 3,380,000/-ރ( .ތިން
މިލިއަން ތިންލައްކަ އަށްޑިހަ ހާސް ރުފިޔާ) އާއި ( US$32,500.00ތިރީސްދެހާސް ފަސްސަތޭކަ
އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ލިބިފައިނުވާތީ ،އެ ފައިސާ ހޯދުމަށާއި ،އެ ފައިސާ ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ލިބިފައިވާ
ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމަށާއި ،އަދި އެ ފައިސާ ހޯދުމަށް ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދަން
ޖެހުމުގެ ސަބަބުން އެކަމަށް ހިނގި ޚަރަދު ހޯދުމަށްކަން އެނގެއެވެ.
.31

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  1732/Cv-C/2015ގަޒިއްޔާގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް
ބަލާއިރު ،ފަނޑިޔާރަށް ފާހަގަކުރެވުނު ( 2ދޭއް) ނުކުތާގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ނުކުތާގައި،
ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އަންނަނިވި ފަދައިންނެވެ.
ބރާ ދައްކާގޮތަށް މުޙައްމަދު ޝަރީފް ނަގާފައިވާ ފައިސާ އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން
"ފަރުޙަތު ޢަލީއަށް އަނ ު
ބސްވުމުގެ ދަށުން ފަރުޙަތު ޢަލީއަށް
މިދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި  18މެއި  2015ގައި ވެފައިވާ އެއް ަ
3,380,000/ރ( .ތިން މިލިއަން ތިންލައްކަ އަށްޑިހަ ހާސް ރުފިޔާ) އާއި US$32,500.00ބސްވުމުގެ  6ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޖޫރިމަނާގެ
(ތިރީސްދެހާސް ފަސްސަތޭކަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު) އާއި އެއް ަ
ބން 16
ބ ު
ބރާ ދައްކައިފައިނުވުމުގެ ސަ ަ
ގޮތުގައި 15 ،އޮގަސްޓް  2015ގެ ނިޔަލަށް ފައިސާ އަނ ު
އޮގަސްޓް  2015އިން ފެށިގެން  07އެޕްރީލް  2016ގެ ނިޔަލަށް ފައިސާ ނުދައްކައި ފާއިތުވެފައިވާ
 236ދުވަހަށް169,000/- ،ރ( .އެއްލައްކަ ފަސްދޮޅަސްނުވަހާސް ރުފިޔާ) އާއި US$ 1,625/-
ބކުރުމުން ޖެހޭ އެކު ޖުމްލަ
(އެއްހާސް ހަސަތޭކަ ފަންސަވީސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ގެ މަގުން ޖޫރިމަނާ ހިސާ ު
39,884,000/-ރ.

(ތިރީސްނުވަ

މިލިއަން

އަށްލައްކަ

އަށްޑިހަ

ހަތަރުހާސް

ރުފިޔާ)

އާއި

ބސްވުމުގެ
( US$ 383,500/ތިންލައްކަ އަށްޑިހަ ތިންހާސް ފަސްސަތޭކަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު) އާއި ،އެއް ަ 8ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ ޚަރަދަށްވާ 195,409/75ރ( .އެއްލައްކަ ނުވަދިހަފަސްހާސް
ހަތަރުސަތޭކަ ނުވަ ރުފިޔާ އާއި ހަތްދިހަ ފަސްލާރި) އަކީ ފަރުޙަތު ޢަލީއަށް މުޙައްމަދު ޝަރީފް ދައްކަންޖެހޭ
ބސްވުމުން އެނގެން އޮންނަ އޮތުމެވެ".
ފައިސާކަން އެ އެއް ަ
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ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  1732/Cv-C/2015ގަޒިއްޔާގައި ކޮށްފައިވާ ދަޢުވާއަކީ ފަރުޙަތު ޢަލީއަށް
ލިބެންޖެހޭ 3,380,000/-ރ( .ތިން މިލިއަން ތިންލައްކަ އަށްޑިހަ ހާސް ރުފިޔާ) އާއި
( US$32,500.00ތިރީސްދެހާސް ފަސްސަތޭކަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ހޯދުމަށް ކުރި ދަޢުވާއެއްކަން
އެނގެން އޮންނައިރު ،ފައިސާގެ ގޮތުގައި ހޯދުމަށް ދަޢުވާކުރި ޢަދަދުގެ ގާތްގަނޑަކަށް އެގާރަ ގުނަ
ބޮޑު ޢަދަދެއް ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .މިގޮތަށް ދައްކަންޖެހޭކަމަށް
އެއްބަސްވުމުގެ މާއްދާތަކަކާ ޙަވާލާދީ ބުނި ނަމަވެސް ،އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެއްވެސް ފައިސާއެއް
ދެއްކިތޯއާއި ،ފައިސާ ދައްކާފައިނުވުމުގެ ސަބަބުން އެއްބަސްވުމުގައި ބުނާ ޖުރިމަނާއަކީ ދައްކަންޖެހޭ
ފައިސާއެއްތޯއާއި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއްކަމަށް ފަނޑިޔާރަށް ނިންމުނު ގޮތާއި ޖޫރިމަނާގެ ޢަދަދަށް
ވާސިލުވިގޮތް ސަބަބާއެކު ބަޔާންކޮށްފައިނުވެއެވެ.

.33

ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ޣައިރު ހާޒިރުގައި ނިންމާ މައްސަލައެއް ކަމުގައިވިޔަސް ،އެ މައްސަލައެއް
ބަލަންވާނީ ހުށަހެޅިފައިވާ ހެއްކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށް ފަހުއެވެ .ހަމައެކަނި އެއްބަސްވުމުގެ މާއްދާތަކާ
ޙަވާލާ ދިނުމަކުން ނުފުދެއެވެ .އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭކަމަށް ކަނޑައަޅާނަމަ،
ހެކި ވަޒަންކުރިގޮތާއި ،އެ ނިންމުމަށް ވާޞިލުވި ސަބަބުވެސް ބަޔާންކުރަންޖެހެއެވެ .ނަމަވެސް،
ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  1732/Cv-C/2015ގަޒިއްޔާގައި މުޙައްމަދު ޝަރީފްގެ ފަރާތުން ފަރުޙަތު
ޢަލީއަށް ޖުމްލަ 43,459,409/75ރ( .ސާޅީސް ހަތަރު މިލިއަން ހަތަރުލައްކަ ފަންސާސް ނުވަހާސް
ހަތަރުސަތޭކަ ނުވަ ރުފިޔާ /ހަތްދިހަ ފަސްލާރި) ދައްކަންޖެހޭކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު
 1732/Cv-C/2015ގަޒިއްޔާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ  11ފޮޅުވަތުގެ ޕެރެގްރާފަކުންނެވެ .އިތުރު
އެއްވެސް ކަމެއް ފާހަގަކޮށްފައިނުވެއެވެ.

.34

ޣައިރު ހާޒިރުގައި ނިންމާ މަދަނީ މައްސަލައެއް ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރެވިއްޖެނަމަ އެޓޯލް
ބެންޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ .މޫސާ ޢަބްދުއްރަޙީމް ގަޒިއްޔާގައިވާ ގޮތުން ،ޣައިރު ހާޒިރުގައި
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ޙުކުމްކުރުމުގައި އިޖުރާއީ އުނިކަމެއް ނުވަތަ އައިބެއް އޮތްނަމަ އެ މައްސަލަ ދަށު ކޯޓުން އަލުން
ބެލުމަށް ތަޙުވީލުކުރަންޖެހެއެވެ .މި މައްސަލައިގައި ފަރުޙަތު ޢަލީގެ ފަރާތުން ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ
ފައިސާއާއި ސިވިލް ކޯޓުން ނަގައިދިން ޖުރިމަނާ ފައިސާއާ ދެމެދުވާ ފަރަޤަކީ ގާތްގަނޑަކަށް
އެގާރަގުނަ އިތުރު ޢަދަދެއްކަމުގައިވާއިރު ،މިހާ ބޮޑު ޢަދަދަކުން ފައިސާ ދެއްކުމަށް ޙުކުމްކުރިއިރު،
މި ނިންމުމަށް ވާސިލުވި ސަބަބު ބަޔާންކުރެވިފައި އޮތުމަކީ މައްސަލައިގެ ދެފަރާތުގެވެސް ޙައްޤެކެވެ.
ޙުކުމަށް ވާސިލުވި ސަބަބު ބަޔާންކޮށްފައި ނެތްނަމަ ،އެ ޝަރީޢަތަކީ އިންސާފުން ކުރެވިފައިވާ
ސައްޙަ ޝަރީޢަތެއްކަމަށް އިޖުރާއީގޮތުން ނުބެލެވޭނެކަން ގަލްފް ކްރާފްޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް ވ .އަކުއާ ސަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގަޒިއްޔާއާއި އަޙްމަދު އިސްމާޢީލް ވ.
ލަތީފާ ޢަލީ ޙަސަން ގަޒިއްޔާއަށް ބެލުމުން އެނގެއެވެ.
.35
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އެހެންކަމުން ،ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  1732/Cv-C/2015ގަޒިއްޔާ އެ ކޯޓުން ނިންމުމުގައި
އިޖުރާއީ އުނިކަމެއް ނުވަތަ އައިބެއް އޮތްކަމުގައި އަހުރެން ދެކެމެވެ .މީގެ އިތުރުން ،މި މައްސަލައަކީ
އެއްބަސްވުމާއި

ޚިލާފުވެގެން

ފައިސާ

ހޯދުމަށާއި

ޖުރިމަނާ

ފައިސާ

ހޯދުމަށް

ކޮށްފައިވާ

ދަޢުވާއަކަށްވާއިރު ،ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ނަގައިދިނުމާ ގުޅޭ ގޮތުންވެސް މި ކޯޓުގެ އެކި ގަޒިއްޔާތަކުން
އުޞޫލު ކަނޑައެޅިފައިވާއިރު ،މިކަންކަމަށްވެސް ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނެ ކަމުގައި އަހުރެން ދެކެމެވެ.

18

އަދި ބުނެވުނު އުސޫލުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާނަމަ ،މި މައްސަލައިގައި މިހާރު ނެރެފައިވާ ނަތީޖާ
ބަދަލުވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްކަމުގައިވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
.36

އެހެންކަމުން ،ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  1732/Cv-C/2015ގަޒިއްޔާގެ މައްސަލައަކީ އެ ކޯޓުން
މައްސަލަ ނިންމުމުގައި އިޖުރާއީ އައިބެއް އޮތް މައްސަލައެއްކަމަށްވާތީ އާއި ،އަދި ޖޫރިމަނާ ފައިސާއާ

17

ވފައި
ވ ތަފުޞީލުކުރެ ި
ގއި ާ
ގރާފު ަ
ވނަ ޕެރެ ް
ގ  24އަދި ަ 25
ގޒިއްޔާ ެ
މި ަ

18

ގޒިއްޔާ (ޙަސަން ޢަލީ މަނިކު ވ .އަޙްމަދު ޖަނާޙް)
ނންބަރު ަ 2020/SC-A/28
ގ ަ
ސުޕްރީމް ކޯޓު ެ

17

2020/SC-A/107

[2021] SC 105

ގުޅޭގޮތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތައް މި މައްސަލައަށް ތަޠުބީޤުކޮށްފިނަމަ ،މި
މައްސަލައިގައި ސިވިލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަށް ބަދަލު އައުމުގެވެސް އިހުތިމާލު އޮތް މައްސަލައެއް
ކަމަށްވުމުން،

ސިވިލް

ނަންބަރު

ކޯޓުގެ

1732/Cv-C/2015

ގަޒިއްޔާގައި

ސައްޙަ

ޝަރީޢަތެއްކޮށްފައިވާކަމަށް ނުބެލެވޭތީ ،މި މައްސަލައަކީ އަލުން ސިވިލް ކޯޓުން ބަލަންޖެހޭ
މައްސަލައެއްކަމުގައި އަހުރެން ދެކެމެވެ.
.37

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ

19

ދަށުން ،މި ފަދަ މައްސަލައެއް އަލުން ބެލުމަށް ސުޕްރީމް

ކޯޓުން ސީދާ ސިވިލް ކޯޓަށް ތަހުވީލުކުރުމުގެ ބާރެއް ލިބިދެވިފައިނުވެއެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ
ގާނޫނުގެ  18ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން މައްސަލައެއް ތަހުވީލުކުރެވޭނީ
ހައިކޯޓަށެވެ .އެހެންކަމުން ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ގާނޫނުގެ  18ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން
ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  1732/Cv-C/2015ގަޒިއްޔާގައި ހިމެނޭ މައްސަލަ މައުލޫއީ ގޮތުން
އަލުން ބެލުމަށް މި މައްސަލަ ސިވިލް ކޯޓަށް ތަހުވީލުކުރުމަށްޓަކައި ،މި މައްސަލައަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ހައިކޯޓަށް ތަހުވީލުކުރަންޖެހޭ މައްސަލައެއްކަމަށް އަހުރެންދެކެމެވެ.
.38

އިސްވެ ބަޔާންވެދިޔަ ސަބަބުތައް އެގޮތުގައި ހުރުމުން ،މުޙައްމަދު ޝަރީފުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ
ތިންވަނަ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއާ މެދު އިތުރު ގޮތްތަކެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ކަމުގައި އަހުރެން
ނުދެކެމެވެ.
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ފަނޑިޔާރު ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދުގެ ރައުޔު
.39

މި މައްސަލައިގައި ފަނޑިޔާރު ޑރ .އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރުގެ ރައުޔަށް އަހުރެން ތާއީދުކުރަމެވެ.

ނބަރު 22/2010
 19ޤާނޫނު ނަ ް
ވ ނުކުތާ
ވފައި ާ
ގއި ތަފްސީލުކުރެ ި
ގ ަ 8.3
ގޒިއްޔާ ެ
 20މި ަ
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.40

މި މައްސަލައިގައި ފަނޑިޔާރު ޑރ .އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރުގެ ރައުޔަށް އަހުރެން ތާއީދުކުރަމެވެ.

ޙުކުމް
ދެންފަހެ ،އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ސަބަބުތައް އެގޮތަށްހުރުމާއެކު ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ
ނަންބަރު  2018/HC-A/24ގަޒިއްޔާގައި ގޮތެއް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ޣައިރު ހާޒިރުގައި ނިންމާ
މައްސަލަތަކުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތާ އެއްގޮތަށްކަމަށް ނުވާތީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު
 2018/HC-A/24ގަޒިއްޔާއާއި ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  1732/Cv-C/2015ގަޒިއްޔާއިން ކޮށްފައިވާ
ޙުކުމް ބާޠިލުކޮށް ،ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  1732/Cv-C/2015ގަޒިއްޔާގެ މައްސަލަ މައުލޫއީ ގޮތުން
ސިވިލް ކޯޓުން އަލުން ބެލުމަށް އެ މައްސަލަ ސިވިލް ކޯޓަށް ތަޙުވީލުކުރުމަށްޓަކައި ،ޤާނޫނު ނަންބަރު
( 22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ  18ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން މި މައްސަލަ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ތަހުވީލުކޮށް ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ
އިއްތިފާޤުން ކަނޑައަޅައި ،ޙުކުމްކޮށްފީމެވެ.

މި ޤަޟިއްޔާ ބަލައި ޙުކުމް ކުރީ:

ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު

އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު
(ރިޔާސަތު)
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