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ފަނޑިޔާރު  އަދި ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު) ފަނޑިޔާރު ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދުގެ ރައުޔު

 (ކުރައްވާފައި ތާއީދު ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން

 

 ތަޢާރުފު 

ސްތިއުނާފު ޔާ އިޤަޟިއް HC-A/21/2019މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  .1

 ހީމް ޝަރީފް ރާބްއި  ،(3733)މާލެ މުނިސިޕަލްޓީ ދަފްތަރު  ލާހއ.ކެ، ރަތްކެޔޮގެ ކުރުމަށްޓަކައި

ހީމް ބްރާއި"މީގެ ފަހުން )( A050459ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު  ދިވެހި)

 ންބަރު މި ކޯޓުގެ ނަކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްގެ ފަރާތުން  ("ޝަރީފް

2021/SC-A/68  ިޟިއްޔާގައި ޤަޤަޟިއްޔާއިން ބެލި އިސްތިއުނާފީ މައްސަލައެކެވެ. މ

ދޭ އަންގައި އްކަންވެހި ރައްޔިތެ)ދި މއ.ބިންމަތީގެ، މާލެ، ޢަބްދުއްރަޝީދުއިސްތިއުނާފު ރައްދުވަނީ 

 ގެ މައްޗަށެވެ."( ޢަބްދުއްރަޝީދު"މީގެ ފަހުން )( A062479ންބަރު ކާޑު ނަ

 ގޮތް ކަންހިނގާފައިވާ  އްސަލައިގެ މަ 

އި ވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް )މީގެ ފަހުން "އެޗް.ޑީ.ސީ"( އާހުޅުމާލޭ ޑި .2

  HDC/RHS/07/048ގެ ނަންބަރު އެޗް.ޑީ.ސީ ޢަބްދުއްރަޝީދުއާއި ދެމެދު ވެފައިވާ 

 8)ސަންގު  10248 ހުޅުމާލެ ލޮޓް ނަންބަރު ދަށުން ( އެއްބަސްވުމުގެ 2007ރުވަރީ ފެބު 4)

އެޗް.ޑީ.ސީގެ ( ނުވަތަ "ރޯހައުސް" "8ސަންގު )މީގެ ފަހުން "އިމާރާތް ނަމަކަށް ކިޔާ ރޯހައުސް( 

 ވިއްކުމަށް އެއްބަސްވިއެވެ.ޢަބްދުއްރަޝީދުއަށް ފަރާތުން 
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ހީމް އިބްރާމި ރޯހައުސް ޢަބްދުއްރަޝީދުގެ ފަރާތުން ގައި،  2012ޖުލައި  10މިއަށްފަހު،  .3

މީގެ )ވުމެއް އްބަސްޢަބްދުއްރަޝީދުއާއި އިބްރާހީމް ޝަރީފްއާއި ދެމެދު އެ ޓަކައިވިއްކުމަށްޝަރީފަށް 

 ވެފައިވެއެވެ. "( އެއްބަސްވުން ފަހުން "

ޖެހޭ ދައްކަން ށުންދަ ޢަބްދުއްރަޝީދުއާއި އިބްރާހީމް ޝަރީފްއާއި ދެމެދު ވެފައިވާ މި އެއްބަސްވުމުގެ  .4

ހޭ ކަންޖެފަރާތުން ޢަބްދުއްރަޝީދުއަށް ސީދާ ދައް ފައިސާގެ ތެރޭގައި އިބްރާހީމް ޝަރީފްގެ

ފައިސާ  ޖެހޭށް ދައްކަންއައެޗް.ޑީ.ސީފައިސާގެ އަދަދުތަކަކާއި، އިބްރާހީމް ޝަރީފްގެ ފަރާތުން 

ޗަށް ފްގެ މައް  ޝަރީ އިބްރާހީމްށް ދެއްކުމަށް އެއްބަސްވުމުން އައެޗް.ޑީ.ސީހިމެނެއެވެ. މީގެ ތެރެއިން 

ވެފައިވާ ގައި  2007ރުވަރީ ފެބު 4ޢަބްދުއްރަޝީދުއާ ދެމެދު  އާއި .ޑީ.ސީއެޗްލާޒިމުކޮށްފައިވަނީ، 

 އެވެ. ފައިސާ  ށް ދައްކަންޖެހޭއައެޗް.ޑީ.ސީއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ޢަބްދުއްރަޝީދުގެ ފަރާތުން 

ށް އަ.ޑީ.ސީއެޗްއިބްރާހީމް ޝަރީފްގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައިވާ ފަދައިން އެހެންނަމަވެސް،  .5

ވާ ވެފައި ލާފުޚިރާހީމް ޝަރީފު އެއްބަސްވުމާއި ދައްކާފައިނުވާތީ، އިބް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ

 އި ހުރި ވާލުގަލުކޮށް، އިބްރާހީމް ޝަރީފުގެ ހަ ޢަބްދުއްރަޝީދު އެއްބަސްވުން ބާޠިކަމުގައިބުނެ، 

އްރަޝީދުއާ )ފަހެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޢަބްދު 5އިން ފެށިގެން  2017ޖުލައި  16 ،"8ގު "ސަން 

ރާހީމް ގައި އިބް 2017ޖުލައި  16 ހަވާލުކުރުމަށް އަންގައި، ޢަބްދުއްރަޝީދުގެ ފަރާތުން 

 ޝަރީފަށް ނޯޓިސްއެއް ފޮނުވިއެވެ.

ކަންޖެހޭ ދައް ށްއަ.ޑީ.ސީއެޗްއިބްރާހީމް ޝަރީފަށް މި ނޯޓިސް ލިބުމުން، އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން  .6

އްކާ ނިންމާނެ ދައެ ފައިސާ  އި)ދިހައެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގަ 10ސާގެ އަދަދު އަންގާތާ އެންމެހާ ފައި

ރަޝީދު ޢަބްދުއް ރުމަށްރޯހައުސް ވިއްކުމުގެ މުޢާމަލާތް ފުރިހަމަކުކަމުގައާއި، އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން 

ށް އިބްރާހީމް )ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަދާކުރުމަ  07އަދާކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ޒިންމާއެއް 

  ގައި އެންގިއެވެ.  2017ޖުލައި  22ޝަރީފުގެ ފަރާތުން ޢަބްދުއްރަޝީދުއަށް 
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ކަމަށް ގައި ފޮނުވި ސިޓީގައިވާ ކަން 2017ޖުލައި  22އެހެންނަމަވެސް، އިބްރާހީމް ޝަރީފު  .7

ށް ސިޓީއެއް ގެ ވަކީލު އިބްރާހީމް ޝަރީފަޢަބްދުއްރަޝީދުގައި  2017ޖުލައި  24 އިންކާރުކޮށް،

 ފޮނުވާފައިވެއެވެ.

 ށް، ހަމަކޮ އްކުމުގެ މުޢާމަލާތް ފުރިއެއްބަސްވުމާއި އެއްގޮތަށް ރޯހައުސް ވިއެހެންކަމުން،  .8

ކަން ންންމެހާ ކައެ ބަދަލުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭއިބްރާހީމް ޝަރީފަށް މިލްކުވެރިކަން ގެ  "8ސަންގު "

ން ގެ ފަރާތު ރީފްޝައިބްރާހީމް ފުރިހަމަކުރުމަށް ޢަބްދުއްރަޝީދު ދެކޮޅުހަދައިފައިވާ ކަމުގައިބުނެ، 

 ސިވިލް ކޯޓުގައި ދަޢުވާކުރިއެވެ.

 މަރުހަލާ  ސިވިލް ކޯޓުގެ 

 އްގޮތަށް އި އެއެއްބަސްވުމާ،  ޝަރީފްގެ ފަރާތުން ސިވިލް ކޯޓުގައި ދައުވާކޮށްފައިވަނީއިބްރާހީމް .9

ބްރާހީމް ގެ މިލްކުވެރިކަން އި "8"ސަންގު ރޯހައުސް ވިއްކުމުގެ މުޢާމަލާތް ފުރިހަމަކޮށް، 

ދު ޝީ އްރަންކަން ފުރިހަމަކުރުމަށް ޢަބްދުޝަރީފަށް ބަދަލުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަ

 އިވާ ލުވެފަޠި ބާން ތީ، އެއްބަސްވު ލުކުރިކަމުގެ ނޯޓިސް ފޮނުވާފައިވާ ދެކޮޅުހަދާ، އެއްބަސްވުން ބާޠި

 ،ށާއި ދިނުމަނޯޓިސްއެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ލުޠި ބާސްއަކީ ފޮނުވާފައިވާ ނޯޓި ބުނެ ކަމަށް

 ކުރުމަށް ދަލުބައެއްބަސްވުމާއި އެއްގޮތަށް އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް އެ ރޯހައުސްގެ މިލްކުވެރިކަން 

ގައިވާ ބަސްވުމު  އެއްޢަބްދުއްރަޝީދު އިންކާރުކުރާނަމައަދި އެކަމަށް  ،ޢަބްދުއްރަޝީދަށް އެންގުމަށާއި

 )ހަތަރު މިލިޔަން ހަތްދިހަ ހަތަރުހާސް ފަސްސަތޭކަ ރ. 4,074,543/04ގޮތުގެމަތިން 

ބި ލިފަށް ން އިބްރާހީމް ޝަރީކިބައި ސާޅީސްތިނެއް ރުފިޔާ ހަތަރެއްލާރި( ޢަބްދުއްރަޝީދުގެ 

 ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު އެ މައްސަލަ ބަލާފައިވަނީ  އެވެ.އެދިދިނުމަށް 

 159/Cv-C-HD/2017 ަވެ.ޟިއްޔާއިންނެޤ 



2021/SC-A/68  [2022] SC 29 

5 

 

 ޤަޟިއްޔާއިން ބަލައި ޙުކުމްކޮށްފައިވަނީ ދެ  Cv-C-HD/2017/159ވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ސި .10

ހޭ ކުރަންޖެ އަދާފަރާތުގެ މެދުގައި އެއްބަސްވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އިބްރާހީމް ޝަރީފް 

ންބަރު  ލޮޓް ނަ މާލެ ހުޅު ،އިލްތިޒާމްތައް އަދާކޮށް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުނުވާތީ

އާއި އްރަޝީދުއިމާރާތާއި ބެހޭގޮތުން ޢަބްދު (ނަމަކަށް ކިޔާ ރޯހައުސް 8)ސަންގު  10248

ސް ރޯހައު ،އިބްރާހީމް ޝަރީފްއާއި ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް ގެނެސް 

ފައިވާ ނުވާ ފޮ ދު ދުއްރަޝީންގާ ޢަބްފަށް އައިބްރާހީމް ޝަރީ  ވާލުކުރުމަށްހަ ޢަބްދުއްރަޝީދުއާއި

ތުން އަދުގެ ރަޝީޢަބްދުއްނޯޓިސްއެއްކަމަށް އަދި އިބްރާހީމް ޝަރީފްގެ ފަރާތުން  ލުޠިނޯޓިސްއަކީ ބާ

ހޭ ބިދޭންޖެ ށް ލިލިބިދިނުމަށް އެދިފައިވާ ފައިސާއަކީ ޢަބްދުއްރަޝީދުގެ އަތުން އިބްރާހީމް ޝަރީފަ

  .ވެށެނެތްކަމަށް އަންގައި ޙުކުމްކޮ  ފައިސާއެއްކަމަކަށް ޝަރީޢަތުން ކަނޑައަޅާނެތަނެއް

 މައްޗަށް  ކަމުގެން ނިންމާފައިވަނީ އަންނަނިވި ކަން ސިވިލް ކޯޓުއިސްވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް  .11

ރިޕޯޓުން  ޢަތް ނިމުނުގޮތުގެޝަރީ  Cv-C-HD/2017/159ގެ ނަންބަރު އެ ކޯޓު ބިނާކޮށްކަން، 

 އެއީ:  އެނގެން އޮވެއެވެ.

 1އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އި ޢަބްދުއްރަޝީދުއާއި ދެމެދު ވެފައިވާ އެޗް.ޑީ.ސީ އާ .11.1

 ގެ ނިޔަލަށް  2017ޖަނަވަރީ  31ށް އައެޗް.ޑީ.ސީޢަބްދުއްރަޝީދުގެ ފަރާތުން 

)އެއްލައްކަ ސާޅީސްހަތްހާސް އަށްސަތޭކަ ސާޅީސްހަތްރުފިޔާ  ރ.147,847/36

ގެ ފަރާތުން އެޗް.ޑީ.ސީދައްކާފައިނުވާތީ، ދައްކަންޖެހި އެފައިސާ ތިރީސްހައެއްލާރި( 

ގެ ޗް.ޑީ.ސީ އެ ޢަބްދުއްރަޝީދަށް ފައިސާދެއްކުމަށް އަންގައި ނޯޓިސް ދީފައިވާކަން 

  .އެނގޭކަންބެލުމުން  2ދެވޭ ފުރަތަމަ އެޑްވައިސް ނޯޓަށް  ފައިސާދެއްކުމަށް އަންގާ

                                                           
 (2007ރުވަރީ ފެބު 40) HDC/RHS/07/048ނަންބަރު   1
 (2017ރުވަރީ ފެބު 8) HDC(161)F/NOTICE/2017/44ނަންބަރު   2
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 ދައްކަންޖެހޭ އެޗް.ޑީ.ސީއަށް ޢަބދުއްރަޝީދުގެ ފަރާތުންގެ ނިޔަލަށް  2017ޖޫން  30 .11.2

)ދެލައްކަ ހަތްހާސް ފަސްސަތޭކަ ތިރީސްއަށެއް ރުފިޔާ އަށާވީސްލާރި( ރ. 207,538/28

ން ޢަބްދުއްރަޝީދަށް ފައިސާދެއްކުމަށް އަންގައި ނޯޓިސް އިއެޗް.ޑީ.ސީ ، ދައްކާފައިނުވާތީ

 3ދެވޭ ދެވަނަ ނޯޓިސްއިން  އަންގާ ގެ ފައިސާދެއްކުމަށް އެޗް.ޑީ.ސީ ދީފައިވާކަން 

 .އެނގޭކަން

 އްރަޝީދުއާއި ދެމެދު ވެފައިވާ ރޯހައުސް ވިއްކުމުގެ އި ޢަބްދު އެޗް.ޑީ.ސީ އާ .11.3

ދޭ ތަށް ލިބި ވަނަ މާއްދާގައި މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ގަންނަ ފަރާ  18އެއްބަސްވުމުގެ 

ތަ އެ ނުވަ އެއްވެސް ޙައްޤެއް ނުވަތަ އެ ފަރާތުން އުފުލަންޖެހޭ އެއްވެސް ޒިންމާއެއް

މުން ލިޔު  ތުގެ ހުއްދަފަރާތުން އުފުލަންޖެހޭ އެއްވެސް މަސްއޫލިއްޔަތެއް ވިއްކާފަރާ

 ށްފައި ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެކަމުގައި ބަޔާންކޮ ތަކަށްމެނުވީ އެހެންފަރާ ލިބިގެން 

 ރީފްގެ އިބްރާހީމް ޝަގެ ހުއްދަ ލިޔުމުން ލިބިފައިނެތީސް އެޗް.ޑީ.ސީއޮންނަހިނދު، 

 ބްރާހީމް އިއް ޙައްޤުތަ  އެންމެހާފަރާތުން އެދިފައިވާގޮތަށް ޢަބްދުއްރަޝީދަށް ލިބިފައިވާ

 .ނުވާކަންފައި ދެއްކި ހީމް ޝަރީފަށްނީ ޙުއްޖިޔަތެއް އިބްރާޝަރީފަށް ބަދަލުކުރެވޭނެ ޤާނޫ

ގައި ވެފައިވާ  2013ޖުލައި  10ޢަބްދުއްރަޝީދާއި އިބްރާހީމް ޝަރީފްއާމެދު  .11.4

އެޗް.ޑީ.ސީ ޢަބްދުއްރަޝީދުގެ ފަރާތުން ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް،  4އެއްބަސްވުމުގެ 

ދައްކަންޖެހެނީ އިބްރާހީމް ޝަރީފު ކަމުގައިވެފައި،  ދައްކަންޖެހޭ އެންމެ ފައިސާއެއްށް އަ

)ހަތަރެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ  4 އެ ފައިސާ ދެއްކުމަށް އެ އެއްބަސްވުމުގައި ދީފައިވާ

 ދައްކާ އެ ފައިސާ ށް އަ.ސީއެޗް.ޑީ ގެ ފަރާތުންއިބްރާހީމް ޝަރީފްމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި 

ފައިސާ ދެއްކިފައިވާ  2017ބަރު އޮކްޓޫ 12ގެ އެޗް.ޑީ.ސީނުވާކަން  ޚަލާޞްކޮށްފައި

                                                           
 (2017ޖުލައި  30) HDC/(161)F/NOTICE/2017/215ނަންބަރު   3
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އޮކްޓޫބަރު  12ބެލުމުން އެތަފްސީލަށް ައިދ ؛ ގެ ތަފްސީލަށް ބެލުމުން އެނގޭކަންގޮތު 

)ދެލައްކަ ފަންސާސް ފަސްހާސް ނުވަސަތޭކަ ރ. 255,962/73 ގެ ނިޔަލަށް 2017

ދައްކަންޖެހި ށް އައެޗް.ޑީ.ސީލާރި(  ރުފިޔާ ހަތްދިހަތިނެއް  ފަސްދޮޅަސްދޭއް

 .ނުދައްކާވާކަން

ނަ ވަ  01 އާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެދުއްރަޝީދުއާއި އިބްރާހީމް ޝަރީފްޢަބް  .11.5

ށް ދުއްރަޝީދަ  ފަރާތުން ޢަބްގެއްދާގެ ދަށުން އިބްރާހީމް ޝަރީފްވަނަ މާ 02މާއްދާ އާއި 

ގެ ފަރާތުން ޝަރީފްއިބްރާހީމްގެ  ()އަށްލައްކަ ރުފިޔާ ރ.-/800,000ންޖެހޭ ދޭ

 ،ކަމާއިނުވާ ޢަބްދުއްރަޝީދު އިންކާރުކޮށްފައި ކަމާމެދު ލިބިދީފައިވާ ޢަބްދުއްރަޝީދަށް

ކިޔާ  ނަމަކަށް 8 )ސަންގު 10248ދަށުން ހުޅުމާލެ ލޮޓް ނަންބަރު  އެއްބަސްވުމުގެ 

ފަރާތުން އިބްރާހީމް ޝަރީފްއާ  އިމާރާތް ޢަބްދުއްރަޝީދުގެ (ރޯހައުސް

 ން ދަށު  ވުމުގެއޮންނާތީ މި އެއްބަސް  ކަން މި ދެފަރާތުގެ ބަހުން އެނގެންވާލުކޮށްފައިވާ ހަ

)އަށްލައްކަ  .ރ-/800,000ޢަބްދުއްރަޝީދަށް ދީފައިވާކަމަށް އިބްރާހީމް ޝަރީފް ބުނާ 

ން ފަރާތު  ންފާ އިބްރާހީމް ޝަރީފްގެތުގެ މަ އެ އިމާރާގެ މުޤާބިލުގައި ( ރުފިޔާ

ލުމުން ށް ބެލިބިގަންނަމުން އައިސްފައިވާކަން މި ދެ ފަރާތުން ފޮނުވާފައިވާ ނޯޓިސްތަކަ 

 .އެނގޭކަން

ވަނަ  7އާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދުއްރަޝީދުއާއި އިބްރާހީމް ޝަރީފްޢަބް  .11.6

ލާފުވެގެން ޚި އެއްބަސްވުމާއިމި ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައިވާ މި  ،މާއްދާގައިވާ ގޮތުން

މާއްދާގައި ބުނާ ފައިސާގެ ކަންކަން އެ މައްޗަށް  އެދިމާވާ މައްސަލައެއްގެ މައްޗަށް 

 ފްގެ މާއްދާއަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮންނާތީ، އިބްރާހީމް ޝަރީ  އެތަޠުބީޤުނުކުރެވޭކަން 

ފަރާތުން ޢަބްދުއްރަޝީދުގެ އަތުން ލިބުމަށް އެދިފައިވާ ފައިސާއަކީ ޢަބްދުއްރަޝީދުގެ 
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ބުނާބުނުން އެއީ ރަނގަޅު ތުން އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް ލިބެންޖެހޭނެ ފައިސާއެއްކަމުގައި އަ

  .ބުނުމެއްކަމުގައި ބެލެވެން ނެތްކަން އެ މާއްދާއަށް ބެލުމުން އެނގޭކަން

ދަށުން  މުގެޢަބްދުއްރަޝީދުއާއި އިބްރާހީމް ޝަރީފްއާ ދެ ފަރާތުގެ މެދުގައި އެއްބަސްވު  .11.7

 ށް މަކޮރިހަފުއްޗަށް އުފުލަންޖެހޭ އެންމެހާ އިލްތިޒާމްތަކެއް އިބްރާހީމް ޝަރީފް އެ މަ 

 ޙައްޤެއް  އްވެސްކުރިން އެ އިލްތިޒާމްއެއް އަދާކުރުމުގެ މައްޗަށް އުފަންވާ އެ ނިންމުމުގެ

 ޒިމު އް ލާ އެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ނަޤުލުކުރުމުގެ މައްޗަށް ޢަބްދުއްރަޝީދަށް ކަމެ

 ހުއްޓައިލާފުވުންމަތީ ދެމިޚިމަ މިފަދައިން އެއްބަސްވުމާއި ހަ ،ކަމާއި ނުކުރެވޭނެ

 ބަރީއަ ކުން އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އިބްރާހީމް ޝަރީފް އުފުލަންޖެހޭ އެއްވެސް ޒިންމާއަ

މަށް ލުކުރު ޠިލާފުވެގެން އެއްބަސްވުން ބާ ޚި އެއްބަސްވުމާއި ،ކަމަކަށްވާތީނެ ނުކުރެވޭ 

 ވާ ނޯޓިސްއަކީ  ފޮނުވާފައި ށް ޝަރީފަ ޢަބްދުއްރަޝީދުގެ ފަރާތުން އިބްރާހީމް 

 ބްރާހީމް ދި އިއަ ،ނެތްކަމާއި ލާފު ނޯޓިސްއެއްކަމުގައި ބެލެވޭނެ ތަނެއްޚިއެއްބަސްވުމާއި 

ދުގެ ދުއްރަޝީ އެދިފައިވާ ފައިސާ ޢަބްލިބިދިނުމަށް ޢަބްދުއްރަޝީދުގެ ކިބައިން ޝަރީފަށް 

ތުގެ ނެތްކަމަށް ޝަރީޢަ  އަންގާނެ ތަނެއްއަތުން އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް ދިނުމަށް 

 ހަމަތަކުން އެނގޭކަން.

 އިސްތިއުނާފުކުރެވޭ މައްސަލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ގޮތް 

ނިންމާފައިވަނީ ޝަރުޢީ އަދި ޤަޟިއްޔާ  Cv-C-HD/2017/159ވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ސި .12

މައްސަލަ  ފަރާތުން އެ ގެފް އިބްރާހީމް ޝަރީބުނެ،  ޤާނޫނީ ހަމަތަކާ އެއްގޮތަށް ނޫން ކަމަށް 

 HC-A/21/2019 ކޯޓުގެ ނަންބަރުހައިދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމުން، 

 ސަބަބެއް  ންޖެހޭ ފަދަ ލުކުރަޠިސިވިލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް ބާ، ބަލައިއެ މައްސަލަ ޤަޟިއްޔާއިން 

 .ކުރިއެވެޙުކުމްނެތްކަމަށް 
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ށްކަން  ބިނާކޮ އްޗަށްނިންމާފައިވަނީ އަންނަނިވި ކަންކަމުގެ މަދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން އެފަދައިން  .13

 އެއީ: އެ ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް ބެލުމުން އެނގެންއޮވެއެވެ.

ސީއަށް ކުރިކަމަށް ޢަބްދުއްރަޝީދު އަންގާފައިވަނީ، އެޗް.ޑީ.ލުޠި އެއްބަސްވުން ބާ .13.1

ށް ދެއްކުމަށް ޢަބްދުއްރަޝީދަ  ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ނުދައްކައިގެން އެ ފައިސާ 

 ހޭ ޖެ ކަން ދައްކުރުމަށްޓަކައި އެޗް.ޑީ.ސީއަށް ނޯޓިސްދިންފަހުން ކަމާއި، ރޯހައުސް މިލްކު

ޖުލައި  10ތު އަހަރުގެ މުއްދަ )ހަތަރެއް(  4ދީފައިވާ އެއްބަސްވުމުން ފައިސާ ދެއްކުމަށް 

އަށް .ޑީ.ސީ އެޗް އެ ފައިސާފަރާތުން  އިބްރާހީމް ޝަރީފްގެއަށް ހަމަވިއިރު،  2016

 ދައްކާފައިނުވާކަން.

ރަމުން ފުކުކޮށްދިނުމަށް އެ ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާލު ޠިކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމް ބާދަށު .13.2

 ވެފައިވާ  އިގަގެ ފަރާތުން އެދިފައިވީނަމަވެސް، މި ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުފް އިބްރާހީމް ޝަރީ

އެޅުން ވާ ކަނޑަކަނޑައަޅާފައި  ކަމަށް އެ ޤަޟިއްޔާގައި  ލާފުވެފައިވާޚިއެއްބަސްވުމާ އޭނާ 

 ތުން ގެ ފަރާ ފް ލާފު ކަމަށް އިބްރާހީމް ޝަރީޚި ގަޅު ނޫންކަމަށް ނުވަތަ ޤާނޫނާ ރަނ

 .ނުވާކަން  ފާހަގަކޮށްފައި

ރޯހައުސް ވިއްކުމާގުޅޭ ގޮތުން މި ދެ ފަރާތުގެ މެދުގައި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމައިގެން  .13.3

 ނީ ޖެހޭ ގޮތް ބަޔާންކޮށްފައިވަ ލަތެއްގައި ޢަމަލުކުރަންހާކުރިޔަށް ދެވެން ނެތް 

ވަނަ މާއްދާގައި ކަމާއި، އެގޮތުން ދެ ފަރާތުގެ މެދުގައި މައްސަލަޖެހި  7އެއްބަސްވުމުގެ 

ލަތެއްގައި ބަދަލުދޭނެ ގޮތާއި ނުގެންދެވޭނެ ކަމަށް ފެނިއްޖެ ހާ އެއްބަސްވުން ކުރިއަށް

އި "ގަންނަ ފަރާތް ނުވަތަ ކަންތައްތައް ބަޔާންކުރުމަށްފަހު، އެ މާއްދާގެ ފަހު ޖުމްލައިގަ

ވެގެން ދިމާވާ މައްސަލައެއް ނުވަތަ މައްސަލަތަކެއް ލާފު ޚިކާ ފަރާތް މި އެގްރީމެންޓާ ވިއް

ނުހިމެނެއެވެ." މިގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން އެއީ އޭގެ ކުރިން ބަޔާންވެދިޔަ 
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ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ކަމާއި، ލަތެއް ކަމުގައި ޤަބޫލުކުރެވޭންތައްތަކަށް އޮތް އިސްތިސްނާ ހާކަ

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކޮންޓްރެކްޓުގެ ބައިވެރިންނަށް ގެއްލުމުގެ ބަދަލު  23ޤާނޫނުގެ 

ލާފުވުމުގެ ސަބަބުން އެ ކޮންޓްރެކްޓްގެ އަނެއް ޚިނަގައިދެވޭނީ އެ ކޮންޓްރެކްޓާ 

 .ގެ ބަދަލުކަންގެއްލުމު  ބައިވެރިޔާއަށް ލިބޭ

ވާ ޑީ.ސީއާއި ޢަބްދުއްރަޝީދުއާ ދެމެދު ވެފައި ރޯހައުސް މިލްކުކުރުމަށް އެޗް. .13.4

އެ ބުން ސަބަ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އެޗް.ޑީ.ސީއަށް ނުދެއްކުމުގެ

މާއި، އިވާކަފައިސާ ދެއްކުމަށް ތަކުރާރުކޮށް ޢަބްދުއްރަޝީދަށް އެޗް.ޑީ.ސީން އަންގާފަ

 ތުގައި ބޮޑު ޢަދަދެއް އަދި އެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން ޖޫރިމަނާގެ ގޮ 

 .ކަންދައްކަންޖެހިފައިވާ

 އް ނުކުތާތަ  އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ  ކޯޓުގައި  ސުޕްރީމް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ނޫނާ ޤާއްޔާ ނިންމާފައިވަނީ ޤަޟި HC-A/21/2019ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ .14

ފު ތިއުނާ ޤަޟިއްޔާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސް އެއެއްގޮތަށް ނޫންކަމަށް ބުނެ 

 އެއީ: އިވެއެވެ.ސަބަބެއް ހުށަހަޅާފަ( ތިނެއް) 03ގެ ފަރާތުން ފްއިބްރާހީމް ޝަރީކުރުމަށްޓަކައި 

 ޝަރީޢަތަށް މާނަކުރުމުގައި މާއްދާ ވަނަ 7 އެއްބަސްވުމުގެ ވެފައިވާ މެދުގައި ފަރާތުގެ ދެ .14.1

 ނީ ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ  މާނަކުރުމުގައި އެއްބަސްވުމެއް ،ސަބަބުން އެރުމުގެ އޮޅުން

 ރިޢާޔަތް ރަނގަޅަށް 4ޤާޢިދާއަށް  ޝަރުޢީ ދަށް ކަމުގައާއި ބަހަށް ނޫންކަމުގައި ބުނާ ސަމަޤް

 ވަނަ  7 އެއްބަސްވުމުގެ  ކަން މިހެން ހިނގުމުގެ ސަބަބުންކަމުގައާއި، މި ވާނުކުރެވި 

 އެއްކޮށް ހިމާޔަތްތެރިކަން ލިބިދީފައިވާ ފަރާތަށް ކުރާ އިސްތިއުނާފު  މާއްދާއިން

                                                           
 ވަލްމަާބނީ(އަްލއިްބރަތު ފިލް ޢުޤޫދު ބިލް ަމޤާިޞދު ވަލް މަޢާީނ ލާ ބިލް އަލްފާޒު  (والمباني باأللفاظ ال والمعاني بالمقاصد العقود في العبرة  4
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 ޝަރީއަތް މަންފާއެއް ނުޙައްޤު ސަބަބުން  އެކަމުގެ ށްޢަބްދުއްރަޝީދަ ،ގެއްލިގެންގޮސް

 ބު.ސަބަ ހުށަހެޅި ބުނެ ކަމަށް ލިބިފައިވާ މެދުވެރިކޮށް

 މުގައި ކުރުހައްލު  މައްސަލަތައް ދިމާވާ  މެދުގައި ބައިވެރިންގެ އެއްބަސްވުމުގެ .14.2

 ޝަރުޢީބުނާ   ށްމަކަ  އެއްބަސްވުން އެ ހަމަ ޙަކަމަކީ އިސް އެންމެ ބޭނުންކުރަންޖެހޭ

 ބު.ސަބަ  ހުށަހެޅި ބުނެ ކަމަށް ނިންމާފައިވާ މައްސަލަ ލާފަށްޚި 5ޤާޢިދާއާ 

 ވަނަ  7 ގެއެއްބަސްވުމު  އެ ވީގޮތްޢަމަލުކުރަން  ގެނައުމުގައި ނިމުމަކަށް އެއްބަސްވުން .14.3

 ޤާނޫނު  އި މާނަކުރުމުގަ މާއްދާ އެ ،ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ޢިބާރާތުން ސާފު މާއްދާގައި

 ންކޮށްފައިވާ ބަޔާ  ގައި( ޤާނޫނު ބަޔާންކުރުމުގެ ހަމަތައް މާނަކުރުމުގެ) 2011/4 ނަންބަރު

 ޙައްޤު  ތުގެ ފަރާ ކުރާ އިސްތިއުނާފު ،ސަބަބުން ގެނުކުރުމު  ރިޢާޔަތް ހަމައަކަށް  އެއްވެސް

 ބު.ސަބަ  ހުށަހެޅި ބުނެ ކަމަށް  ގޮސްފައިވާ ގެއްލިގެން

 ވަނަ މާއްދާ  7އެއްބަސްވުމުގެ 

 ން ގެ ފަރާތު ރީފްތުން އިބްރާހީމް ޝަދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ގޮ .15

ދުއާދެމެދު ޢަބްދުއްރަޝީއާއި އިބްރާހީމް ޝަރީފްނުކުތާއަކީވެސް  (ތިނެއް ) 03 ހުށަހަޅާފައިވާ

 ނޫންކަމުގައި  ވަނަ މާއްދާ ހައިކޯޓުން މާނަކޮށްފައިވަނީ ރަނގަޅަށް  7ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ 

އްދާ މާ އެ ދެކިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާތަކެއްކަން ފާހަގަވާތީ، ތިރީގައި އެއްބަސްވުމުގެ 

 ނަކަލުކުރަމެވެ.

ސަލަޖެހި އެގްރީމަންޓް ކުރިއަށް ނުގެންދެޭވނެކަމަށް އެގްރީމަންޓްގެ އެއްވެސް ހިސާބަކުން މައް "މި

ފެނިއްޖެނަމަ އެއްފަރާތުން އަނެްއފަރާތާއި ވާހަކަދައްކައިގެން ވީއެންމެ މަސްލަހަތު ރަގަޅުގޮތަކަށް އެކަމެއް 

ހައްލުކުރާނީއެވެ. މިގޮތުން ހައްުލ ނުވެއްޖެނަމަ އިތުރު ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށްގެން ގޮތެއް ނިންމާީނއެވެ. 

                                                           
 )އަލްޢަުޤުދ ޝަރީޢަތުލް މުޠަޢާިޤދަިއނި( المتعاقدين شريعة العقد  5
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ހަވާލުކޮށްފައިވާ ޖުމްލަ ފައިާސ އާއި  ފަރާާތއިއްެޖނަމަ ގަންނަފަރާުތން ވިއްކާއެގޮތުންވެސް ގޮތެއް ނުނިންމި

އަދި ހުޅުމާލެ ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން އަށް އެދުވަހާހަމައަށް ދެއްކިފައިވާ ފައިސާއާއި އަދި 

ވާނަމަ އެފައިސާ އެކު ޖުމްލަ އަދަދުގެ އިތުރަްށ ތަނުގަ އިތުރު މަރާމާތެއް ކުރުމަށް ޚަރަދެއް ކުރެވިފައި

)ވިހި ޕަސެންްޓ( ގެ ޢަދަދަށްާވ ފައިސާ ގަންަނ ފަރާތަށް އެއްފަހަރާ ދޭން އެްއބަސް  %20އަހަރަކު 

ލާފުވެގެން ދިމާވާ މައްސަލައެއް  ވިއްކާފަރާތް މިއެގްރީމަންޓާ ޚިވެއެވެ. މިގޮތުން ގަންނަފަރާތް ނުވަތަ

 ނުހިމެނެެއވެ." ނުވަތަ މައްސަލަތަކެއް

 ފުރަތަމަ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާ 

އާއި ބަހަށް ނޫންކަމުގައި ދަށް ކަމުގަމަޤްޞަ ނީ ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ މާނަކުރުމުގައި އެއްބަސްވުމެއް .16

 ޝަރީޢަތަށް  މާނަކުރުމުގައި  މާއްދާ  ވަނަ  7 އެއްބަސްވުމުގެހަވާލާދީ،  ޤާޢިދާއަށް ޝަރުޢީބުނާ 

ގެއްލި،  ހިމާޔަތްތެރިކަން ލިބިދީފައިވާ ށް އިބްރާހީމް ޝަރީފަ  ،ސަބަބުން  އެރުމުގެ އޮޅުން

ލު ކުރަމުން ނުކުތާ ތަފްސީލިބިފައިވާކަމުގައި ބުނެ ހުށަހެޅި  މަންފާއެއް ނުޙައްޤު ށްޢަބްދުއްރަޝީދަ

 6ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުގައިބުނެފައިވަނީ  އިބްރާހީމް ޝަރީފުގެ ފަރާތުން

އީ އެ މާއްދާގެ ކުރިއަށް ހުރި ބާރާތް މާނަކޮށް، އެވަނަ މާއްދާގެ ފަހު ޢި  7ސްވުމުގެ އެއްބަ

 އޮތީ  ނަމަވެސް، ހަގީގީ އިސްތިސްނާ ޔާންކޮށްފައިވާ ބަބާރާތްތަކުގެ އިސްތިސްނާއެއް ކަމުގައި ޢި

 މަޤްޞަދު ދާގެ އެ މާއްދާ މާނަކޮށްފައިވާ ގޮތުން މާއް އި؛ ހައިކޯޓުންގައާ ކަމު ބާރާތުގެ ކުރީގައިޢި

ދިއުމަށް  ލަތަށްހާރި ގެއްލި، އިބްރާހީމް ޝަރީފު އެއްބަސްވުމަށް ވަނުމުގެ ކުރިން ހު

(restitution)  .ެހުރަސްއެޅިފައިވާކަމަށެވ 

އިބްރާހީމް  ދަށުން އްބަސްވުމުގެމި ނުކުތާގެ ރައްދުގައި ޢަބްދުއްރަޝީދުގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ އެ .17

 ޤަވާޢިދުން  ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ސީއަށް.ޑީ .އެޗް ގޮތުންއިލްތިޒާމެއްގެ  އަދާކުރަންޖެހޭޝަރީފު 

 ނުދެއްކުމަކީ  ފައިސާ އެ  އެއްގޮތަށް އެއްބަސްވުމާހިމަނާފައިވާ ހިނދު،  ދިޔުން ދައްކަމުން

                                                           
 ވަނަ ނަންަބރު. 16ޤަޟިއްޔާގެ ަޝރީޢަތް ނިުމނުގޮުތެގ ރިޕޯޓުގެ  A/21-HC/2019ހައިކޯޓުގެ ނަންަބރު   6
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 ވަނަ  7 އެއްބަސްވުމުގެ ލަތެއްގައިހާ ލާފުވާ ޚި  އެއްބަސްވުމާ  ލާފުވުންކަމާއި،ޚި  އެއްބަސްވުމާ

 ސާފުކޮށް އެ މާއްދާއިން  ނުހިނގާނެކަން އުސޫލު ނަގައިދިނުމުގެ ބަދަލު ކަނޑައަޅާފައިވާ މާއްދާގައި

 އެނގޭކަމަށެވެ.

ވަނީ ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު، އެ މާއްދާ ފަށާއިރު ބަޔާންކޮށްފައި 7އެއްބަސްވުމުގެ  .18

.  ގޮތެވެރާނެމަލުކު އްސަލަޖެހިއްޖެނަމަ އެކަމާމެދު ޢައެއްބަސްވުމުގެ ބައިވެރިންގެ މެދުގައި މަ

ވާލާދިނުމަށްފަހު، )ދޭއް( ގޮތަކަށް ހަ  2ތުން މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވިދާނެ މިގޮ 

ން ތުގަންނަ ފަރާ ." ދެން އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރަނީ "... އެގޮތުންވެސް ގޮތެއް ނުނިންމިއްޖެނަމަ..

 އަދި އެ  ރަދުޚަ ން ފައިސާއާއި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކޮށްފައިވާ އެހެ ވިއްކާ ފަރާތަށް ދީފައިވާ

ރާތަށް ގެ މިންވަރެއް ވިއްކާ ފަރާތުން ގަންނަ ފަ)ވިހި ޕަސެންޓް(  %20 ދުގެދަ ޢަ ޖުމްލަ

ން، ގެ ކުރި މާލުމު މާއްދާ ނިން އެއްފަހަރާ ދޭންޖެހޭނެކަމަށެވެ. މިފަދައިން ބަޔާންކުރުމަށްފަހު، އެ

ން ލާފުވެގެ މާއި ޚިމިގޮތުން ގަންނަ ފަރާތް ނުވަތަ ވިއްކާ ފަރާތް އެ އެއްބަސްވުބުނެފައި އޮންނަނީ 

 ދިމާވާ މައްސަލައެއް ނުވަތަ މައްސަލަތަކެއް ނުހިމެނޭ ކަމުގައެވެ. 

މެއް އިކަ އެހެންނަމަވެސް، އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފުވާ ހާލަތު ނުހިމެނީ ކޮން ކަމެއްގެ ތެރޭގަ .19

އްސަލަ ނަމަ، މައެއީ، އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފުވެއްޖެ ނުވެއެވެ. އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި 

ންކުރާ ބަޔާ ހައްލުކުރަން މަސައްކަތްކުރުމުން އިސްތިސްނާ ވަނީކަމެއް، ނުވަތަ އެ މާއްދާގައި

 ތަ އެ ނުވަފައިސާ ދެއްކުމަށް ވިއްކާ ފަރާތަށް އޮތް އިލްތިޒާމުން އިސްތިސްނާވަނީކަމެއް 

 މުޅިއަކުން ސާފެއް ނޫނެވެ. މެއް މާއްދާއިން ދެކަމުންވެސް އިސްތިސްނާވަނީކަ

ދޭހަވަނީ އަހުރެންނަށް  ފަރުމާކޮށްފައި އޮތް ގޮތުން، އެ މާއްދާއިން ވަނަ މާއްދާ 7އެއްބަސްވުމުގެ  .20

އެއްބަސްވުމުގެ ބައިވެރިންގެ މެދުގައި މައްސަލައެއް ޖެހިއްޖެނަމަ، އެ މައްސަލައެއް ހައްލުކުރުމަށް 

ނުވިނަމަ، ވިއްކާ ފަރާތުން ގަންނަ ފަރާތަށް އެ މާއްދާގައި ލަ ހައްލުމައްސަމަސައްކަތްކުރުމަށްފަހު 
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މައްސަލަ ހައްލުކުރަން  –ންވާނެކަމުގައެވެ. އަދި މިކަންކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފައިސާ ދޭ

އެއީ  -ގަންނަ ފަރާތަށް ފައިސާ ދިނުމާގުޅިގެން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ، މަސައްކަތް ކުރުމާއި

ށް ބުނަނީނަމަ، ވުމާއި ޚިލާފުވާ ހާލަތުގައި އިސްތިސްނާވާކަންކަން ކަމެވެ. އެހެން ގޮތަކަ އެއްބަސް

އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފުވާ ހާލަތުގައި، މައްސަލައެއް ހަްއލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަން ނުޖެހޭކަމާއި، 

ރާއްޖޭގެ ނުޖެހޭނެކަމެވެ. ދިވެހި ގަންނަ ފަރާތަށް އެ މާއްދާގައި ބުނާފަދައިން ފައިސާ ދޭން

 ކުރަމެވެ. ފަދައިންކަން ފާހަގަމާނަކޮށްފައިވަނީ މި  ވަނަ މާއްދާ 7ވެސް އެއްބަސްވުމުގެ ކޯޓުންހައި

 މަނަނީ ކުރުމުގެ އާންމު އުސޫލުތަކަށް ބަލާއިރު، އިސްތިސްނާއެއް ހިފަރުމާއެއްބަސްވުން  .21

ރިންގެ ބައިވެ އެއްބަސްވުމުގެއަދި ކަންތައްތަކެއް ފާހަގަކުރުމަށް ފަހުގައި ކަމަށް ވަނީނަމަ، 

 ތިސްނާ އެ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ވަކި ކަންތައްތަކެއްގެ މައްޗަށް އެ އިސް ދަކީމަޤްޞަ

ފަށް އާއި ޚިލާ. އެ ޖެހޭނެއެވެއެ އިސްތިސްނާއިން ސާފުވާން ކަންރުން ކަމުގައިވާނަމަ، އެގުކުޤުބީ ޠުތަ

މަ، އެ ނައިވާ ސްނާ ހާލަތެއް ހިމަނާފައިސްތި ތިކަންތައްތަކެއް ބަޔާންކޮށް، ގައިދުކުރުމެއް ނެ 

 ލަތެއް ހާނާވާ އިސްތިސްއެކުގައި ގެ ކުރިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުން އިސްތިސްނާ ހާލަތަކީ އޭ

 ކަމުގައި ބެލެވެއެވެ. 

 ޖެނަމަ،ފުވެއްބަޔާންކުރާ ފަދައިން އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާ އިބްރާހީމް ޝަރީފުމި ސަބަބަށްޓަކައި،  .22

ހާލަތު  ސްނާގަންނަ ފަރާތުން ފައިސާ ދިނުމުގެ ކަންކަން އެ ހާލަތުން އިސްތިސްނާ ނުވެ، އިސްތި

 ން ޤާނޫނީ ނީ ކޮމެދުވެރިވަނީ ހަމައެކަނި މައްސަލަ ހައްލުކުރުމާ ގުޅޭ ކަންކަމުން ކަމުގައި ބަލާ 

 ވެ. ނޭނގެއެ ހަމައަކުންކަމެއް 

 ސަބަބުން  މުގެކުރުގެ ފަރާތުން މި އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާގައި، ހައިކޯޓުގެ މާނައިބްރާހީމް ޝަރީފު .23

ލަތަށް  ރި ހާހުސްވުމަށް ވަނުމުގެ ކުރިން ގެއްލި، އިބްރާހީމް ޝަރީފު އެއްބަ  މަޤްޞަދުމާއްދާގެ 

 ކަމުގައިވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.  ދިއުމަށް ހުރަސްއެޅިފައިވާ
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 ސްވުމާއި  އެއްބަބަޔާންކުރާ ފަދައިން  ހީމް ޝަރީފުއިބްރާދަކީ މަޤްޞަ ދާގެ އެ މާއް އެހެންނަމަވެސް، .24

 އޭނާ ތުގައިނޫން ސަބަބަކާހުރެ ނަމަވެސް އެއްބަސްވުން އުވާލެވޭ ހާލަ ގެން ނުވަތަ އެވެ ޚިލާފު

 ން ސާފެއް އްސުއެއްބަސްވުމަށް ވަނުމުގެ ކުރިން ހުރި ހާލަތަށް ރުޖޫއަކުރުންކަން އެ މާއްދާގެ ނަ 

 ނުވެއެވެ. 

 91/4މާއި ގުޅިގެން ޤާނޫނު ނަންބަރު އެއްބަސްވުމުގެ ކުރިން ހުރި ހާލަތަށް ރުޖޫއަކުރު  .25

ނަމަވެސް، ކުރިން ހުރި ހާލަތަށް ވަކިގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވި ޤާނޫނު( ގައި ކްޓާބެހޭ ކޮންޓްރެ)

އަިދ  7ރުޖޫއަކުރުމަކީ އަދާލާތުގެ ހައްލެއްގެ ގޮތުގައި ދުނިޔޭގެ ޤާނޫނީ ނިޒާމުތައް ދަންނަ ހައްލެކެވެ.

އެންމެ އާދައިގެ ގޮތަށް  ކުރިން ހުރި ހާލަތަށް ރުޖޫއަކުރުމަކީ ކޮބައިކަމުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު،

މަލެއް ނުހިންގިނަމަ، މީހަކު ހުންނާނެ ން ފަރާތަކުން އެކަށީގެންނުވާ ޢައެހެ އެއީ ބުނާނަމަ، 

 މީހަކު ރުޖޫއަކުރުމެވެ.  ހާލަތައް އެ

މި އުސޫލު  އެހެންކަމުގައިވާނަމަ، އެއްބަސްވުމުގައި އެކަން ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި ނެތި، .26

ލާފުވީ މާއި ޚިބަސްވުމި ސުވާލު އުފެދެނީ، މި ހާލަތުގައި އެއް ވޭނެ ހެއްޔެވެ؟ރެ ކުޤުބީޠު ތަތަށް މިހާލަ

ރި ރިން ހުކުއޭނާ ވެފައި، ކަމުގައިއިބްރާހީމް ޝަރީފު މަލު ހިންގީ ނުވަތަ އެކަށީގެންނުވާ ޢަ

 ވެ. ތީއެ ކަމުގައިވާ  އިބްރާހީމް ޝަރީފުބުނަނީވެސް  ހާލަތަށް ރުޖޫއަ ކުރެވެންޖެހޭ ކަމުގައި

 ކަމުގައި ހަށް ނޫންކަމުގައާއި ބަ ދަށްޤްޞަމަ  ންޖެހޭނީ ރިޢާޔަތްކުރަ މާނަކުރުމުގައި އެއްބަސްވުމެއް .27

 ފައިސާ ކޮންމެ ވަނަ މައްދާގައި ބުނާ 7އިބްރާހީމް ޝަރީފްގެ ފަރާތުން ބުނާއިރު، އެއްބަސްވުމުގެ 

 އި ކަމުގަ ޞަދުމަޤް ކޮށްދިނުމަކީ އެއްބަސްވުމުގެ ހާލަތެއްގައި ނަމަވެސް އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް ރައްދު

 އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް ދައްކާދެވިފައިނުވެއެވެ.  ވަނީ ކިހިނަކުންކަމެއް

                                                           
 ފާަހގަކުަރމެވެ.ުނދިނުާމެވސް ގުޅިަފިއވާ ަޙއްލެއްކަން  މި ޙައްލަކީ ނުަޙއްޤު މަންފާ ލިބި  7
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 ންވެސް ނޫ އެ ލެއް ނުވަތަ އިހުމާލެއްގެ ނުވަތަމަ ގަންނަ ފަރާތުގެ ޢައަހުރެން ދެކޭ ގޮތުގައި،  .28

އި ހަވާލާދީފައިވާ ވަނަ މާއްދާގަ 7ގެ އެއްބަސްވުމު ލުވި ނަމަވެސް، ސަބަބަކާހުރެ އެއްބަސްވުން ބާޠި

ފައި ޔާންކޮށް ށް ބަކޮސާފުފައިސާއަކީ ގަންނަ ފަރާތަށް ދޭންޖެހޭނެ ފައިސާއެއްކަން އެއްބަސްވުމުގައި 

ރާހީމް އިބް އެއްބަސްވުން އުވާލުމުގެ ނޯޓިސް ފޮނުވާފައިވަނީ އެ އެއްބަސްވުމާއި ނުވާތީއާއި؛

 7މުގެ އްބަސްވުކީ އެއާއި؛ އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފުވުމަ ން ކަމުގައިވާތީގެ ފަރާތުން ޚިލާފުވެގެޝަރީފު

 ރެންނަށް  އަހުވަނަ މާއްދާގައި ހަވާލާދީފައިވާ ފައިސާ ދެއްކުމުން އިސްތިސްނާ ހާލަތެއްކަމުގައި

 ގެން ނުވަތަ އެދަކީ އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފު ވަނަ މާއްދާގެ މަޤްޞަ  7ބަސްވުމުގެ އެއް ،ބުރަވެވޭތީ

 އްޔަތުންހައިސި ގަންނަ ފަރާތުގެބަކާހުރެ ނަމަވެސް އެއްބަސްވުން އުވާލެވޭ ހާލަތުގައި ނޫން ސަބަ

ރެން ގައި އަހުކަމުއެއްބަސްވުމަށް ވަނުމުގެ ކުރިން ހުރި ހާލަތަށް ރުޖޫއަކުރުން އިބްރާހީމް ޝަރީފް،

 ނުދެކެމެވެ. 

 ދެވަނަ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާ 

 ނެ ގޮތް ހޭކުރަންޖެންކަ  މުގައިޙައްލުކުރު  މައްސަލަތައް ދިމާވާ މެދުގައި ބައިވެރިންގެ  އެއްބަސްވުމުގެ .29

 ންމެ އެ ކުރުމުގެފައި އޮތްހިނދު، އަދި އެއްބަސްވުން މާނަ ވަނަ މާއްދާގައި ލިޔެ 7ވުމުގެ އެއްބަސް

މިއްލަ ޔާރުންގެ އަލަ ބެއްލެވި ފަނޑިމައްސަވާހިނދު، ކަމުގައި  އެއްބަސްވުން އެ ހަމަ ޙަކަމަކީ އިސް

ތަށް ގޮ  ކުންނައް ނިމައްޗަށް އަދި އެއްބަސްވުމުގެ ބައިވެރިން ގަސްދުކޮށްފައިނުވާ މާނައެވިސްނުމުގެ 

 . ކުރެއެވެޔާން އެއްބަސްވުން މާނަކޮށްފައިވަނީ ގޯހުންކަމުގައި އިބްރާހީމް ޝަރީފްގެ ފަރާތުން ބަ

ން އިބްރާހީމް މި ނުކުތާގެ ރައްދުގައި ޢަބްދުއްރަޝީދުގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށު  .30

ގެ ތެރެއިން އެންމެ އޭ، ރަށް މަދު އިލްތިޒާމުތަކެއް ކަމުގައާއިވަޝަރީފްއާ ހަވާލުކުރެވިފައިވަނީ 

އެއްބަސްވުމުގައިވާ  ފައިސާ ދައްކަމުން ދިއުންކަމުގައިވާއިރު، .ޑީ.ސީއަށްއަސާސީ އެއްކަމަކީ އެޗް

އަދި  ލުކޮށްފައިވަނީ ކަމަށެވެ.ން ބާޠިސްވު ފަދައިން އެޗް.ޑީ.ސީއަށް ފައިސާ ދައްކާފައި ނުވާތީ އެއްބަ 
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މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް  ވާ ފަދައިންވަނަ މާއްދާގައި 7މިއާއެކު، އެއްބަސްވުމުގެ 

މެއްގައި މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނީ އެއްބަސްވުމުގެ ބައިވެރިންގެ މެދުގައި އެއްބަސްވުމާއި ގުޅުންހުރި ކަ

 ދުއްރަޝީދުގެ ފަރާތުން ބުނެއެވެ.  ކަމުގައިވެސް ޢަބް މައްސަލައެއް ޖެހިއްޖެނަމަ 

ދި އަ 20ގެ އުޔު، )މިރަފުރަތަމަ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއާ ގުޅިގެން ބަޔާންކުރި ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި .31

ށް ދޭހަވާގޮތް ވަނަ މާއްދާ މާނަކުރުމުން އަހުރެންނަ 7( އެއްބަސްވުމުގެ ޕެރެގްރާފްގައި ވަނަ 21

ނީ ންޖެހެ އެގޮތުން، މައްސަލައެއް ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ. 

ގައި އަހުރެން ކަމު (dispute)އެއްބަސްވުމުގެ ބައިވެރިންގެ މެދުގައި މައްސަލައެއް ޖެހިއްޖެނަމަ 

 (breach)ދެކެމެވެ. އަދި މާއްދާ ލިޔެފައިވާގޮތުން، އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފުވާ ހާލަތުގައި 

 ވެ.މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ކަމުގައި އަހުރެން ނުދެކެމެރުމަށް މައްސަލައެއް ހައްލުކު

 ގޮތުގައި  އްގެގެ ބޭނުމަށްޓަކައި އެއްބަސްވުމާމެދު ވެފައިވާ މި ޚިލާފުވުމަކީ މައްސަލައެބަހުސް .32

ކާއި ލްތިޒާމައިކި ވަބެލިދާނެ ހާލަތެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަމުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު، މި ޚިލާފުވުމަކީ 

 ވުމުގައި ބަސްގުޅޭ ކަމެއްކަމުގައިވެފައި، އެ އިލްތިޒާމް އަދާކުރަންޖެހޭ ވަކި މުއްދަތެއް އެއް

މި ނި ދަތު ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމުގެ އިތުރުން، އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެ މުއް

ލައެއް މައްސަ ވާ ފައި ގައި ޖެހިދެފަރާތުގެ މެދު ، މާޒީވެފައިވާތީ، މިއީ އެކަމާމެދު ސުވާލު އުފެއްދޭފަދަ

މެއް ކަ ށް އޮތް ގޮތަ ކަމުގައި ބަލަން އަހުރެންނަށް ދައްޗެވެ. މިއީ، އެކަމުގެ މައްޗަށް ސުވާލު އުފެދޭ 

 މެދު ޚުދު ކަމާކަމުގައި ނުވާތީ، އަދި އެއްބަސްވުމުގައިވާ ފަދައިން އިލްތިޒާމު އުފުލާފައި ނުވާ 

ން ގައި ބެލެ  ކަމުޖެހޭ ޒާތުގެ ކަމެއްމިއީ ހައްލުކުރަން އިބްރާހީމް ޝަރީފްވެސް އިންކާރު ނުކުރާތީ، 

 އޮތްކަމުގައި ނުދެކެމެވެ. 

ފުރަތަމަ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާ ހުށަހެޅުމުގައި އިބްރާހީމް ޝަރީފްގެ ފަރާތުން ، މިއާއެކު .33

ދަށް އަހަންމިއްޔަތުކަން ދިނުމަށް ކަމުގައިވެފައި، މި ދެވަނަ ޤްޞަ ބަރޯސާވެފައިވަނީ ބަހަށްވުރެ މަ
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ކަށް ސްތިއުނާފީ ނުކުތާ ހުށަހެޅުމުގައި ބަރޯސާވެފައިވަނީ އެއްބަސްވުމުގައި ލިޔެފައި އޮތް އެއްޗައި

މަލުކުރުމަށް ކަމުގައިވާތީ، އަދި މި ދެ ގޮތަށްވެސް އެއްބަސްވުން މާނަކުރުމަށް އެދިފައިވަނީ ޢަ

އި ވަށާޖައްސަން ދަތި ދެ ހުށަހެޅުމުގަ ގުޅިގެން ކަމުގައިވާތީ، މި އާވަނަ މާއްދާ  7އެއްބަސްވުމުގެ 

 ހުރި ކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.ތަކެއް ފުށުއެރުން 

 ތިންވަނަ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާ 

 ސާފު  ގޮތް ރަންވީޢަމަލުކު ގެނައުމަށް ނިމުމަކަށް އެއްބަސްވުން މާއްދާގައި ވަނަ 7 އެއްބަސްވުމުގެ .34

 ކުރުމުގެ ބަޔާން އްހަމަތަ މާނަކުރުމުގެ މާނަކުރުމުގައި މާއްދާ އެ ،ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ޢިބާރާތުން

ބަބުން މުގެ ސަ ވާތީ، އެކައި ނު ކޮށްފަޔަތްރިޢާ ހަމައަކަށް އެއްވެސް ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ޤާނޫނުގައި

ކުތާ އޭނާ ބުނެއެވެ. މި ނު ކަމަށް ގޮސްފައިވާ  ގެއްލިގެން ޙައްޤުއިބްރާހީމް ޝަރީފްގެ 

މުގައި ނަކުރު ބުނެފައިވަނީ، އެއްބަސްވުން މާތަފްސީލުކުރަމުން އިބްރާހީމް ޝަރީފްގެ ފަރާތުން 

ގައި ން މާއްދާއެއްވަނަ މާއްދާ، މިއި  6އަދި  5، 4ޤާނޫނުގެ  ބަޔާންކުރުމުގެ ހަމަތައް މާނަކުރުމުގެ

އެއިން  ނަ މާއްދާއިންވަ 7އެ ޤާނޫނުގެ  ،ނުވާކަމުގައާއި ކޮށްފައިޠުބީޤުބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލެއް ތަ 

ށް ންކުރުމަގެ ސަބަބު ބަޔާއޭ ކުރާނަމަ، ޤުބީ ޠު އަނެއް އުސޫލެއް ތައެއް އުސޫލެއްގެ މައްޗަށް 

 ފަނޑިޔާރަށް ލާޒިމުވެގެންވާ ކަމުގައެވެ.

 މުގައި ނިންމު މައްސަލަ  ހައިކޯޓުންމި ނުކުތާގެ ރައްދުގައި ޢަބްދުއްރަޝީދު ބުނެފައިވަނީ  .35

 ން ކޮ  ނޫނުގެޤާ މުގެބަޔާންކުރު  ހަމަތައް މާނަކުރުމުގެ  މާނަކޮށްފައިވަނީ މާއްދާ އެއްބަސްވުމުގެ

 ނޫނުގެ ޤާ  އެ ،އިނުވާކަމަށާ ބުނެދީފައި އިބްރާހީމް ޝަރީފްގެ ފަރާތުން  ކަމެއް ޚިލާފަށް  މާއްދާއަކާ

 އިބްރާހީމް  ނިންމާފައިވުމަކީ މައްސަލަހައިކޯޓުން  ނެތި ހަވާލާދިނުމެއް މާއްދާއަކާ އެއްވެސް

 މުގައިކަ  މިރު، ގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރާއިކަމެއް  ކުރިމަތިލާންޖެހޭ ގެއްލުންތަކާ ބޮޑެތި  ށްޝަރީފަ

 .ވެނުވާކަމަށެ  ބުނެދިފައި އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް  ބަހުސެއް ޤާނޫނީ އުފެދޭ
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 ޤާނޫނުތަކާއި  ޢަމަލުކުރާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނަކީ  ބަޔާންކުރުމުގެ ހަމަތައް މާނަކުރުމުގެ  .36

 އުސޫލުތައް  ތަންފީޛުކުރުމުގެ މާނަކުރުމާއި ތަރުޖަމާކުރުމާއި އެއްގޮތަކަށް، ވީހާވެސް ގަވާއިދުތައް،

 މާނަކުރުމުގައާއި  ޤާނޫނު ކޯޓުތަކުން ޝަރުޢީ އިދާރާތަކުންނާއި ޤާނޫނީއަދި  މުގެ،އެކަށައެޅު

މުގެ ތަކަކީ ކޮބައިކަން އަންގައިދިނު މުގައި، ޢަމަލުކުރަންވީ ހަމަތަންފީޛުކުރު ތަރުޖަމާކުރުމުގައާއި

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ހައްލު  4އެ ޤާނޫނުގެ  8ޤާނޫނެކެވެ.ގައި އެކުލަވާލާފައިވާ މަޤްޞަދު 

ވަނަ  6ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޚާއްސަ މާނަ ދިނުމުގެ އުސޫލާއި؛  5ހޯދާދިނުމުގެ އުސޫލާއި؛ 

މާނަކުރުމުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ  ޤާނޫނުދަށް ބެލުމުގެ އުސޫލަކީ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ މަޤްޞަ

އެ އުސޫލުތަކަކީ އެއްބަސްވުން  ތުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ބައެއް އުސޫލުތަކެވެ.އުސޫލުތަކުގެ ގޮ

މާނަކުރުމާގުޅޭ އުސޫލުތަކެއްގެ ގޮތުގައި އެ ޤާނޫނުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކެއް ނޫންކަމުން، 

 މާނަކުރުމުގެ މި މައްސަލައިގައި، އިބްރާހީމް ޝަރީފްގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވާ ކަންކަމާއި ގުޅިގެން 

  ޤާނޫނަށް ރިއާޔަތްކުރަންޖެހޭ ކަމުގައި އަހުރެން ނުދެކެމެވެ.  ބަޔާންކުރުމުގެ ހަމަތައް

 ނިންމަން ފެންނަ ގޮތް 

ވާ ޅާފައި މި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ގޮތުން އިބްރާހީމް ޝަރީފުގެ ފަރާތުން ހުށަހަ .37

ވަނީ ންމާފައިނިން މުކޮށް ހައިކޯޓުގެ ނިން ނުކުތާތަކަށް ބަލާއިރު، އެއީ އެ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާ

 .ކެމެވެލާފަށްކަމުގައި ކަނޑައެޅިދާނެ ނުކުތާތަކެއް ކަމުގައި އަހުރެން ނުދެޚިޤާނޫނާއި 

 ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރުގެ ރައުޔު 

 ރައުޔަށް އަހުރެން ތާއީދުކުރަމެވެ. ފަނޑިޔާރު ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދުގެމި މައްސަލައިގައި  .38

  ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިންގެ ރައުޔު 

 ރައުޔަށް އަހުރެން ތާއީދުކުރަމެވެ. ފަނޑިޔާރު ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދުގެމި މައްސަލައިގައި  .39

                                                           
 ވަނަ ާމއްދާ. 2ުނގެ ނޫމާނަކުރުުމގެ ހަމަަތއް ބަޔާންުކރުުމގެ ޤާ   8
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 ޙުކުމް 

ބަރު ނަން ޓުގެ ހައިކޯ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދެންފަހެ، އިސްވެ ބަޔާންވެދިޔަ ކަންކަން އެ ގޮތުގެމަތިން ހުރުމުން

2019/HC-A/21 ާގައި  ތަނެއް ނެތްކަމުޙުކުމަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭނެގައި ކޮށްފައިވާ ޤަޟިއްޔ

 މެވެ.ނޑައަޅަކަ  އިއްތިފާޤުންފަނޑިޔާރުންގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ބެލި 

 

 މި ޤަޟިއްޔާ ބަލައި ޙުކުމް ކުރީ:

   

   

 ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން  ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު  އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު

  )ރިޔާސަތު( 

 


