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

 (ކުރައްވާފައި ތާއީދު މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް

 ޢާރުފު ތަ 

 ޔާ އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށްޓަކައި ޤަޟިއް HC-A/250/2018ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  ،މިއީ .1

( A113515ނަންބަރު  ގއ.ދާންދޫ، ކާމިނީގެ، އަޙްމަދު މުޖާހިދު )ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު

ނަންބަރު  އަންގައިދޭ ކާޑުއަދި އއ.އުކުޅަސް، ލަގްޒަރީވިލާ، ޙުސައިން ސަމީރު )ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން 

A009338 )ްއަޙްމަދު މުޖާހިދު އަދި ޙުސައިން ނުވަތަ " "ތައްކުރާ ފަރާތް އިސްތިއުނާފު ")މީގެ ފަހުނ

 މި ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ،ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްގެ ފަރާތުން  ("ސަމީރު

2021/SC-A/90 ްޔާގައި އިސްތިއުނާފު ޤަޟިއްޔާއިން ބެލި އިސްތިއުނާފީ މައްސަލައެކެވެ. މި ޤަޟިއ

ނަންބަރު  މާލެ، މުޙައްމަދު ޝާން )ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ހ.ކަޅުފުރުއްގެއާގެ، ރައްދުވަނީ 

A058411)  "ްގެ "( މުޙައްމަދު ޝާން"ނުވަތަ )މީގެ ފަހުން "އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތ

 މައްޗަށެވެ.

 ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތް  އްސަލައިގެ މަ 

 ،ހ.ކަޅުފުރުއްގެއާގެ  ،ކަމަށްވާ ގޭގެ ވެރިފަރާތް އެ، އެވެ ކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތީގައި ހ.ކަޅުފުރުއްގެއާގެ .2

ޢާއިޝަތު ވަޙީދާގެ ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީއެއް ލިބިގެން އޭނާގެ ދަރިފުޅު މުޙައްމަދު ޝާން 
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ވަނަ )ފަހެއް(  05އާއި،  ވަނަ ފްލޯ)ހަތަރެއް(  04 އިމާރާތުގެ ބުރީގެ)ހައެއް(  06ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ 

ޙުސައިން ސަމީރަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް އާއި  ވަނަ ފްލޯ އަޙްމަދު މުޖާހިދު )ހައެއް( 06ފްލޯ އަދި 

 "(ކުލީގެ އެއްބަސްވުންމީގެ ފަހުން ") ގައި އެއްބަސްވުމެއް 2008ޖޫން  23ކުއްޔަށް ދިނުމަށް 

 1ވެފައިވެއެވެ.

 06ކޮށްފައިވާ  ހ.ކަޅުފުރުއްގެއާގެ އެވެ ކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތީގައި ޢިމާރާތްއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން  ކުލީގެ .3

)ހައެއް(  06)ފަހެއް( ވަނަ ފްލޯ އަދި  05އާއި،  )ހަތަރެއް( ވަނަ ފްލޯ  04)ހައެއް( ބުރީގެ އިމާރާތުގެ 

 މުޙައްމަދު ޝާންގެ ފަރާތުން އަޙްމަދު މުޖާހިދު  އް"()މީގެ ފަހުން "ކުއްޔަށްދީފައިވާ ފްލޯތަވަނަ ފްލޯ 

މި މުއްދަތުގެ  2ށެވެ.ދުވަހުގެ މުއްދަތަ )ފަނަރަ( އަހަރު 15ދީފައިވަނީ  އާއި ޙުސައިން ސަމީރަށް ކުއްޔަށް

ދީފައިވާ ފްލޯތަކުގައި ނުނިމިހުރި  )ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުއްޔަށް 3ތެރެއިން، ފުރަތަމަ 

އަދި  3އާއި ޙުސައިން ސަމީރު އެއްބަސްވެފައިވެއެވެ. މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް އަޙްމަދު މުޖާހިދު

ރ. )ފަސްލައްކަ ރުފިޔާ( އަޙްމަދު -/500,000ކުރުމަށް'  އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގޮތުގައި 'ތަން ރަނގަޅު

 ތައް ރި މަސައްކަތްނިމި ހުއިމާރާތުގެ ނު  4އާއި ޙުސައިން ސަމީރު ދައްކާފައިވާ ކަމާއި، މުޖާހިދު 

ދީފައިވާ ފްލޯތަކުގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި  )ތިނެއް( މަސްދުވަސް ނިމުމުން، ކުއްޔަށް 3ނިންމުމަށް ދީފައިވާ 

ރ. )ނުވަހާސް ރުފިޔާ( -/9,000)ދިހައެއް( ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން މަހަކު  10ކޮންމެ މީލާދީ މަހެއްގެ 

ކުލީގެ ވެފައިވާކަން  ސައިން ސަމީރު އެއްބަސްއާއި ޙު  ގެ މަގުން ކުލި ދެއްކުމަށް އަޙްމަދު މުޖާހިދު

 5އެއްބަސްވުމުން އެނގެން އޮވެއެވެ.

                                                           
 "(ތަޢާރަފު ބެހޭެއްއބަްސވުމާ ވަނަ މާއްދާ )" 1ގެ  MC/C-459/2008މެންޓް ނަްނބަރު އެްގރި 1
 ވަނަ މާއްދާ  3.1ގެ  MC/C-459/2008މެންޓް ނަްނބަރު އެްގރި 2
 ވަނަ މާއްދާ  3ވަނަ މާއްާދގެ )ރ( ައިދ  1ގެ  MC/C-459/2008މެންޓް ނަްނބަރު އެްގރި 3
 ވަނަ މާއްާދގެ )ނ(  2ގެ  MC/C-459/2008ނަްނބަރު މެންޓް އެްގރި 4
 މާއްދާ  ވަނަ 3.3ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( އަިދ )ށ( އަދި  2ގެ  MC/C-459/2008މެންޓް ނަްނބަރު އެްގރި 5
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ކޮށްފައިވާކަން  ކުލީގެ އެއްބަސްވުމާ ގުޅިގެން ސިވިލް ކޯޓަށް ދެ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާ، ހުކުމް .4

 ލިޔެކިޔުމުން އެނގެން އޮވެއެވެ. އެހެންކަމުން އެ ދެ މައްސަލަ ވަކިން ފާހަގަކުރަމެވެ. 

 ޤަޟިއްޔާގެ ނިންމުން  C/2013-Cv/924ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

 ގޮތުގައި ސިވިލް ކޯޓުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ހިންގުނު މައްސަލައިގެކުލީގެ އެއްބަސްވުމާ ގުޅިގެން  .5

 ބެލުނު އެ މައްސަލައެވެ. ޤަޟިއްޔާއިން Cv-C/2013/924ސިވިލް ކޯޓުގެ ފެންނަން އޮތީ 

އާއި ޙުސައިން  ދުއަޙްމަދު މުޖާހި ހޭ ކުލި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދައްކަންޖެ ކުލީގެއެ މައްސަލައިގައި،  .6

ންމެ އަސާސީ ކަމުގައާއި، ކުލި ދެއްކުމަކީ އެ އެއްބަސްވުމުގެ އެ ދައްކަމުން ނުދާ ސަމީރުގެ ފަރާތުން 

 ވެފައިވާތީ ދުވަސް )ހައެއް( މަސް 6ކުލީގެ އެއްބަސްވުމަށް އަމަލު ނުކުރާތާ ފައި، ވެ  ކަމުގައި އެއް ރުކުން

ތީ، އެ )ދިހައެއް( މަސްދުވަސް ވެފައިވާ  10ކުރުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވެ  އާއި، އިމާރާތް

 ދަލު ނަގައިދިނުމަށް ދިނުމަށާއި، ލިބިފައިވާ ގެއްލުމުގެ ބަ  ވެއްޖެ ކަމުގައި ކަނޑައަޅާ އެއްބަސްވުން ބާޠިލު

ވިލް ކޯޓުގައި ސި ޗަށް ޙުސައިން ސަމީރުގެ މައް  އާއި އަޙްމަދު މުޖާހިދުއެދި މުޙައްމަދު ޝާންގެ ފަރާތުން 

މުން ނުދާކަން އެއްބަސްވުމުގައިވާ ފަދައިން ކުލި ދައްކައެ މައްސަލަ ނިމުނީ ކުލީގެ  ކުރިއެވެ. ދަޢުވާ

 އި ކަނޑައަޅައި މަދަނީ މިންގަނޑުން ސާބިތުވާތީ، ކުލީގެ އެއްބަސްވުމަކީ ބާޠިލު އެއްބަސްވުމެއް ކަމުގަ

 ވެ. ކޮށެ ޙުކުމް

އާއި ޙުސައިން  އަޙްމަދު މުޖާހިދު ނިންމުން ގައި ނިންމި މި ޤަޟިއްޔާގެ  2015އޯގަސްޓް  25 .7

 HC-A/351/2015 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރުމުން، ކުރު  ރުގެ ފަރާތުން އިސްތިއުނާފުސަމީ

 ކޯޓުގައި މައްސަލަ ބެއްލެވި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ޙުކުމް  އެ އްޔާއިން މައްސަލަ ބަލައިޤަޟި

ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމަށް ބަދަލު  Cv-C/2013/924 ނަންބަރު ސިވިލް ކޯޓުގެ  ،ވަނީ ކޮށްފައި

  ޖެހޭ ތަނެއް ނެތްކަމުގައެވެ.ގެންނަން

https://www.highcourt.gov.mv/dhi/mediamanager/2015-351.pdf
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 ންބަރު ނަ  ލިޔެކިޔުމަށް ބަލާއިރު، ސިވިލް ކޯޓުގެ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ  މި ހިނގާ މައްސަލައާ  .8

924/Cv-C/2013  ްމުޙައްމަދު ޝާންގެ ފަރާތުން  ކުރުމަށް  އިސްތިއުނާފު ޤަޟިއްޔާގެ ނިންމުނ

 ހުށަހަޅާފައިވާކަން އެނގެން ނެތެވެ.

 ގެ ނިންމުން ޤަޟިއްޔާ  C/2017-Cv/1255ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ލް އޭޕްރި  23 ދަށުން ސިވިލް ކޯޓުގައި ހިންގުނު ދެވަނަ މައްސަލައެއަށްފަހު، ކުލީގެ އެއްބަސްވުމުގެ  .9

 C-Cv/1255/2017ނަންބަރު  ކޯޓުގެ ސިވިލްކޯޓަށް ހުށަހެޅުނެވެ. އެއީ  ގައި، އެ 2017

 ވެ.ބެލި މައްސަލައެ ޤަޟިއްޔާއިން

މައްޗަށް އާއި ޙުސައިން ސަމީރުގެ  އަޙްމަދު މުޖާހިދުމުޙައްމަދު ޝާންގެ ފަރާތުން މައްސަލައިގައި، އެ  .10

އާއި ޙުސައިން ސަމީރު  އަޙްމަދު މުޖާހިދުއިވާ ފަދައިން ކުލީގެ އެއްބަސްވުމުގަވަނީ  ކޮށްފައި  ދަޢުވާ

ގެ  2017މާރިޗު  31އިން ފެށިގެން  2008ސެޕްޓެންބަރު  01ކަމަށް ބުނެ،  ނުވާ ކުލި ދައްކާފައި

ރ. )ނުވަހާސް ރުފިޔާ( ގެ ރޭޓުން ކުލީގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ -/9000ނިޔަލަށް މީލާދީ ކޮންމެ މަހަކަށް 

ރ. )ނުވަލައްކަ ހަތާވީސްހާސް ރުފިޔާ( ހޯދުމަށާއި، އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތަށް -/927,000ޖުމްލަ 

ކޮށްފައި ނުވާތީ އެ ފްލޯތައް  އާއި ޙުސައިން ސަމީރު ޢިމާރާތުގެ ފްލޯތައް ޢިމާރާތް އަޙްމަދު މުޖާހިދު

ހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ރ. )އެއްމިލިއަން ދެލައްކަ ސާދަ-/1,214,400ރުމަށްޓަކައި ޚަރަދުވާ ކު ޢިމާރާތް

 ހަތަރުސަތޭކަ ރ. )ދެ މިލިއަން އެއްލައްކަ ސާޅީސް އެއްހާސް-/2,141,400ރުފިޔާ( އާއެކު ޖުމްލަ 

 ވެ. ރުފިޔާ( ހޯދުމަށެ

މައްސަލައިގައި އެ ކޯޓުން އިން ބެލުނު އެ ޤަޟިއްޔCv-C/2017ާ/1255  ނަންބަރު ކޯޓުގެ ވިލް ސި .11

 ކޮށްފައިވަނީ، މައްސަލައިގައި ޙަވާލާދޭ އެއްބަސްވުމަކީ ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ޙުކުމް

924/Cv-C/2013  ްމި ކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމެއް ކަމުގައިވާތީ،  ޤަޟިއްޔާއިން ބަލައި ބާޠިލ
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ވާއެއް ނޫން ކަމުގައި ގެންދެވިދާނެ ދަޢު ޖުޑިކާޓާގެ މަބްދަޢުއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ކުރިޔަށް  ރެސްދަޢުވާއަކީ 

 އެވެ.ކަނޑައަޅަ

  ގޮތް  ނިންމާފައިވާ  ހައިކޯޓުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މައްސަލަ  ކުރެވޭ  އިސްތިއުނާފު 

ފަރާތުން  މުޙައްމަދު ޝާންގެޤަޟިއްޔާގެ ނިންމުން  Cv-C/2017/1255  ވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރުސި .12

 ކުރުމުން އެ ކޯޓުގެ ނަންބަރު ގައި އިސްތިއުނާފު ރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުދިވެހި

2018/HC-A/250  ައެ  ،ސިވިލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް ބާޠިލުކޮށްކޮށްފައިވަނީ  ޟިއްޔާއިން ބަލައި ޙުކުމްޤ

ހައިކޯޓުން މިފަދައިން ނިންމާފައިވަނީ ވެ. ށެމައްސަލަ އަލުން ބެލުމަށް ސިވިލް ކޯޓަށް ތަޙްވީލުކޮ 

އަންނަނިވި ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްކަން އެ ޤަޟިއްާޔގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުން އެނގެން 

 އޮވެއެވެ.

އި ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ޤަޟިއްޔާ އާ Cv-C/2013/924ނަންބަރު ވިލް ކޯޓުގެ ސި -12.1

1255/Cv-C/2017 ައުޟޫޢު ބިނާވާ އެއްބަސްވުމަކީ އެއް ޤަޟިއްޔާގައި ހިމެނޭ ދަޢުވާގެ މ

ރާތުން މި ދެ މައްސަލައިގައި މުޙައްމަދު ޝާންގެ ފަ ،ނަމަވެސް ވުމެއް ކަމުގައިވީއެއްބަސް

ވިލް ކޯޓުގެ ސި ،އޮތުމުންނާއި ންއެދިފައިވާ ފަރުވާއަކީ މުޅިން ތަފާތު ދެ ފަރުވާއެއްކަން އެނގެ 

ގެ ކުރިން ޤަޟިއްޔާގެ ސީޣާގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް ކަމަކީ އޭ Cv-C/2017/1255ނަންބަރު 

ޟިއްޔާގައި ގޮތެއް ޤަ Cv-C/2013/924ނަންބަރު ނިންމާފައިވާ ސިވިލް ކޯޓުގެ 

ގެ ޓާ ރެސް ޖުޑިކާމި މައްސަލައަށް  ،ންތުމު ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމެއް ނޫންކަން އެނގެން އޮ

ކްޝަން އާއި ކޯސް އޮފް އެ ތެރެއިން އިޝޫ އެސްޓޮޕަލްމަބްދައު ބިނާވެފައިވާ އުސޫލުތަކުގެ 

 .ނުކުރެވޭނެކަން  އެސްޓޮޕަލް ތަޠުބީޤު

 ކަމާއި  ދަޢުވާއެއް  ދެ ހުށަހަޅާފައިވަނީ ފަރާތުން ޝާންގެ މުޙައްމަދު ގުޅޭގޮތުން އެއްބަސްވުމާ -12.2

ކުރުމުން  އާއި އެއްބަސްވުން ކޯޓުން ބާޠިލު ކުރުމަށް ހުށަހެޅި ދަޢުވާ ބާޠިލް އެއްބަސްވުން އެއީ

 އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ލިބެންޖެހޭ ކުއްޔާއި ގެއްލުމުގެ މިންވަރު ކަނޑައެޅުމުގެ ދަޢުވާ 

http://www.highcourt.gov.mv/dhi/mediamanager/2018-250.pdf
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މުޙައްމަދު ޝާންގެ  ،ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތަށާއި ވަށައިގެންވާ ކަންކަމަށް ބެލުމުން ކަމަށްވެފައި،

ހުށަހެޅި ޤަޟިއްޔާގައި ހިމެނޭ މައްސަލައަކީ އިޖުރާއަތުގެ ފަރާތުން ސިވިލް ކޯޓަށް ފަހުން 

ޖުޑިކާޓާގެ މަބްދައު  ހުށަހެޅި މައްސަލައެއްކަމުގައި ބަލައި ރެސްނަހަމަ ގޮތުގައި ހިފުމަށް ބޭނުން 

 ވޭނެ މައްސަލައެއް ނޫންކަން.ކުރެ ތަޠުބީޤު

 އް ނުކުތާތަ  ކޮށްފައިވާ  އިސްތިއުނާފު  ކޯޓުގައި  ސުޕްރީމް  ވެހިރާއްޖޭގެ ދި 

ނޫނާ އެއްގޮތަށް ޤާޔާ ނިންމާފައިވަނީ ޤަޟިއް HC-A/250/2018ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ .13

އި ޕްރީމް ކޯޓުގަ ގެ ސުވެހިރާއްޖޭދި އަދި ޙުސައިން ސަމީރުގެ ފަރާތުން  ޙްމަދު މުޖާހިދުއަ ނޫންކަމަށް ބުނެ 

 ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.ސަބަބެއް ( ދޭއް) 02 އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށްޓަކައި

ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް )ބީ.ވީ.އައި( ލިމިޓެޑް ވ. މޯލްޑިވްސް  ކޯޓުގެ ވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްދި -13.1

އެސްޓޮޕަލް އަދި ކޯޒް އޮފް އިޝޫ ޅާފައިވާ ގައި ކަނޑައަ 6އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

 ޖުޑިކާޓާގެ އުސޫލު ރެސް ،ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ކުރަން ނުޖެހޭ އެކްޝަން އެސްޓޮޕަލް ތަޠުބީޤު

 .ބުނެ ހުށަހެޅި ސަބަބުކޮށްފައިވަނީ ރަނގަޅަށް ނޫންކަމަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ތަޠުބީޤު

އިޖުރާއަތުގެ ބޭނުން ނަހަމަ ކީ ޤަޟިއްޔާއަ Cv-C/2017/1255ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  -13.2

ހުށަހަޅާފައިވާ ދަޢުވާއެއް ނޫންކަމަށް (abuse of process)  ގޮތުގައި ހިފުމަށް 

 ތަށް ބަލަންވާ ކަންހިނގާފައިވާ ގޮ އިކަނޑައަޅާފައިވަނީ މައްސަލައިގަދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން 

 .ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ސަބަބު ވަރަށް ނުބަލާ

، ބުނެފައިވަނީ ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި މުޙައްމަދު ޝާންގެ ފަރާތުން  ގެ ރައްދުގައިނުކުތާތަކު  އިސްތިއުނާފީ މި .14

ކުލީގެ ޤަޟިއްޔާއަކީ ދެފަރާތުގެ މެދުގައި ވެފައިވާ  Cv-C/2013/924ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ބަދަލާއި ކުރުމަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައަކަށްވެފައި، މި ޤަޟިއްޔާގައި ގެއްލުމުގެ  އެއްބަސްވުން ބާޠިލް

                                                           
  ޤަޟިއްޔާ A/25-SC/2016 ދިވެިހރާްއޖޭގެ ސުޕްީރމް ކޯޓުގެ ނަންަބރު  6

https://supremecourt.mv/storage/mv/sc-ninmunthah/hukum/2016-sc-a-25.pdf
https://supremecourt.mv/storage/mv/sc-ninmunthah/hukum/2016-sc-a-25.pdf
https://supremecourt.mv/storage/mv/sc-ninmunthah/hukum/2016-sc-a-25.pdf
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ނުކުރުމަކީ ސިވިލް ކޯޓުގެ   ވާހަކަ ބަޔާންގެއެއްބަސްވުމާއި އެއްގޮތަށް އަދާކުރަންޖެހޭ ފައިސާ ކުލީގެ 

ގެ ޙައްޤު ގެއްލިގެންދާނެ ކުރާ ފަރާތްތަކު  ޟިއްޔާގައި އިސްތިއުނާފުޤަ Cv-C/2017/1255 ނަންބަރު

 ޖުޑިކާޓާގެ މަބްދަޢު ތަޠުބީޤު  ރެސްކުރުމަކީ  މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކަމެއް ނޫންކަމަށާއި، މިފަދައިން 

މައްސަލައަކީ ސިވިލް ކޯޓަށް މުޙައްމަދު ޝާން ހުށަހެޅި އަދި ، ކުރަންޖެހޭ ޙާލަތެއް ނޫންކަމަށް 

ދަޢުވާއެއް ނޫންކަމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ކޮށްފައިވާ އިޖުރާއަތުގެ ބޭނުން ނަހަމަގޮތުގައި ހިފުމަށް 

 ރަނގަޅަށް ކަމަށެވެ.ކަނޑައަޅާފައިވަނީ 

 ކުރަންޖެހޭތަ؟ އާއި ކޯސް އޮފް އެކްޝަން އެސްޓޮޕަލް ތަޠުބީޤު  އިޝޫ އެސްޓޮޕަލް 

ކާޓާގެ ޖުޑި އި، އެ މައްސަލައިގައި ރެސްޤަޟިއްޔާގަ Cv-C/2017/1255 ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު .15

އެއްބަސްވުމަކީ ކުލީގެ މަބްދަޢަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މައްސަލަ ނިންމާފައިވަނީ، އެ މައްސަލައިގެ ޙަވާލާދޭ 

ޤަޟިއްޔާއިން ބެލުނު މައްސަލައިގައިވެސް ހިމެނޭ  Cv-C/2013/924ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ޤަޟިއްޔާއިން ބެލުނު  Cv-C/2013/924އެއްބަސްވުން ކަމުގައިވެފައި، ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

 ކޮށްފައި  އްޔާގައި ފާހަގަޤަޟި Cv-C/2017/1255 މައްސަލަ ހުށަހެޅިއިރު، ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު

ވާފަދަ ނުވަތަ އެ މިންވަރުގެ ފައިސާގެ ޢަދަދެއް ހޯދުމަށް މުޙައްމަދު ޝާންގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައި 

 HC-A/250/2018ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  ދިވެހިރާއްޖޭގެކަމުގައި  ނުވާތީ، އެކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް

ބުނެވުނު ސިވިލް ކޯޓުގެ ދެ މައްސަލައަކީވެސް އެއް ވެއެވެ. އަދި  ކޮށްފައި ފާހަގަ  ގައިޤަޟިއްޔާ

 ޚަސްމުންނެއް ހިމެނޭ، އަދި އެއް އެއްބަސްވުމެއްގެ މައްޗަށް ހިންގާފައިވާ ދެ މައްސަލައެއް ނަމަވެސް،

 ދެ މައްސަލައިގައި މުޙައްމަދު ޝާންގެ ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ މުޅިން ދެ ފަރުވާއެއް ކަމުގައިވާތީ  އެ

ކަމަކީ  ގެ ސީޣާގައި ހިމެނޭ އެއްވެސްޤަޟިއްޔާ Cv-C/2017/1255 ގެ ނަންބަރުސިވިލް ކޯޓު އާއި، 

ގައި ގޮތެއް ޤަޟިއްޔާ Cv-C/2013/924ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު އޭގެ ކުރިން ނިންމާފައިވާ 

 ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ވާތީ، ހައިކޯޓުގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން، ނު ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންކަން ކަމުގައި
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1255/Cv-C/2017 ާގެ މައްޗަށް އިޝޫ އެސްޓޮޕެލް އަދި ކޯޒް އޮފް އެކްޝަން އެސްޓޮޕެލް ޤަޟިއްޔ

  7ޑައަޅާފައިވެއެވެ.ކަމަށް ކަނ ތަޠުބީޤު ނުކުރެވޭނެ

ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު ދެ މައްސަލައިގައި އެދިފައިވަނީ ދެ ފަރުވާއެއް ، ގައިގެ ނިންމުމު ހައިކޯޓު .16

އިން ޤަޟިއްޔާ Cv-C/2017/1255 ވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރުސިނަމަވެސް،  ކޮށްފައިވީ ކަމުގައި ބަޔާން

  ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ބަދަލު ނަގައިދިނުމަށް އެދި މުޙައްމަދު ޝާންގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން، 

924/Cv-C/2013 ާއިން ބެލުނު މައްސަލަ މުޙައްމަދު ޝާންގެ ފަރާތުން ކޯޓަށް ހުށަހެޅިއިރު، ޤަޟިއްޔ

ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ޢަދަދުކޮށް، ކޮށްދިނުމަށް އެދިފައިވުމުގެ އިތުރުން،  އެއްބަސްވުން ބާޠިލުދަޢުވާ ފޯމުގައި 

   8މުގެ ބަދަލު ނަގައިދިނުމަށް އެދިފައިވެއެވެ.ގެއްލު

  ބެލުމުގެ ގޮތުން، ތަޠުބީޤު ކުރެވިދާނެ ޙާލަތެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ރެސް ޖުޑިކާޓާމިއީ  ،އެހެންކަމުން  .17

ޝޫ ގައި އި އޮތޯރިޓީ ރެވެނިއު އިންލަންޑް  ވ. މޯލްޑިވްސް ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް )ބީ.ވީ.އައި( ލިމިޓެޑް 

އިގަނޑު ވާ މަށްފައިކޮ   ކޯޒް އޮފް އެކްޝަން އެސްޓޮޕެލްއާ ގުޅޭގޮތުން އަހުރެން ފާހަގައެސްޓޮޕެލް އަދި

ނެކަން ނުވަތަ ކުރެވޭ ކުރުމާއެކު، އެއިން ކޮންމެ އުޞޫލެއް މި މައްސަލައަށް ތަޠުބީޤު  ކަންކަން ނަކަލު 

 ނޫންކަމުގެ މައްޗަށް ބަލާނަމެވެ. 

  )Issue Estoppel(އިޝޫ އެސްޓޮޕަލް 

މި އުޞޫލު ތަތުބީޤު ކުރެވޭނީ، މައްސަލައެއްގެ މުހިންމު ބައެއްގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ނުކުތާއެއް، އެ  .18

ނުކުތާ ހިމެނޭގޮތުން ނުވަތަ އެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ދަޢުވާއެއް ކުރެވި، އެ ނުކުތާއާމެދު ނިންމުމެއް 

އެހެން ދަޢުވާއެއްގައި، އެ  ނިންމާފައިވާނަމަ، އެ ދަޢުވާގައި ހިމެނުނު ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި އުފުލޭ

)ކުރިން ގޮތް ކަނޑައެޅުނު( ނުކުތާއަކީ އެ މައްސަލައާ ގުޅޭ ނުކުތާއެއް ކަމުގައި ދެކިގެން، އެ 

                                                           
ިއޝޫ ެއސްޓޮޕެލް އަދި ކޯޒް އޮފް  ަމއްސަަލއަށް ގެ ައޤަްއލިޔަ ރައުޔުަގއިޤަޟިއްޔާ  A/250-HC/2018ަހއިކޯޓުގެ ނަްނަބރު ދިވެިހރާްއޖޭގެ  7

 ުކރުާމުގޅޭ ގޮތުން އެްއވެސް ަކމެއް ފާަހގަ ކޮށްފައި ނުެވއެވެ. އެކްޝަން ެއސްޓޮޕެލް ތަޠުބީޤު 
ގެ  to 03 CR3)M page 01-C/2013(B3-CV/924 ނިމުނު ގޮުތގެ ރިޯޕޓުގައި ޤަޟިއްޔާ C/2013-Cv/924ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަްނބަރު  8

 ގޮތުަގއި ފާަހގަކޮށްފަިއވާ "ވިޔަާފރިާއބެޭހ ބަޔަށް ދަޢުާވއާއި މަްއސަލަ ހުށަހަޅާ ޯފމް". 
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އިޝޫ އެސްޓޮޕަލް މެދުވެރިކޮށް، އެ ، ނުކުތާއާމެދު އަލުން ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ

 ގޮތް ކަނޑައެޅުން ހުއްޓުވުމަށެވެ.)ކުރިން ގޮތް ކަނޑައެޅުނު( ނުކުތާއާމެދު އަލުން 

 ވާނަމައެވެ. ކުރަނީ އަންނަނިވި ކަންކަން ފުރިހަމަ މައްސަލައެއްގެ މައްޗަށް އިޝޫ އެސްޓޮޕަލް ޤާއިމު .19

މުމެއް ނިންމާފައިވާ ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާއަކީ )އެ މަރުޙަލާގައި( އެ ނުކުތާގެ މައްޗަށް ކުރިން ނިން  )ހ( 

 ނުކުތާއެއް ކަމުގައިވުން؛

މާފައިވާނަމަ، އެ ހުށަހަޅާފައިވާ އެ ނުކުތާގެ މައްޗަށް )އެ މަރުޙަލާގައި( ކުރިން ނިންމުމެއް ނިން )ށ( 

 ނިންމުމެއް ނިހާއީ ނިންމުމަކަށް ވެފައިވުން؛

ހުށަހަޅާފައިވާ  އާއި، ފަހުން އެ ނުކުތާގެ މައްޗަށް ކުރިން ނިންމުމެއް ނިންމާފައިވާ މައްސަލައިގަ )ނ( 

 މެނެނީ އެއް ފަރާތްތަކެއް ކަމުގައިވުން.މައްސަލައިގައި ހި

ޝޫ ގައި އި އޮތޯރިޓީ ރެވެނިއު އިންލަންޑް  ވ. މޯލްޑިވްސް ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް )ބީ.ވީ.އައި( ލިމިޓެޑް  .20

  ފާހަގަ ގައި( އިސްވެ 19ދި އަ 18ޕެރެގްރާފް  ކުރުމާ ގުޅިގެން )މި ރައުޔުގެ ތަޠުބީޤު އެސްޓޮޕެލް

ގެ ޤަޟިއްޔާ  Cv-C/2017/1255 ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ އަލީގައި، 

 އިރު:ކުރެވިދާނެކަން ނުވަތަ ނޫންކަމުގެ މައްޗަށް ބަލާ ތަޠުބީޤު ޝޫ އެސްޓޮޕެލްއިށް ޢަޟޫއުމަ

ތުން އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފުވުމުގެ ސަބަބުން ލިބިފައިވާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމުގެ ގޮ )ހ(  

 Cv-C/2013/924)ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާއަކީ ސިވިލް ކޯޓުގައި 

 އިވާތީ؛ނުކުތާއެއް ނޫންކަމުގަ ގޮތް ކަނޑައަޅާފައިވާއެ ނުކުތާގެ މައްޗަށް ޤަޟިއްޔާގައި( 

ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގައި އި އާ ޤަޟިއްޔާގަ Cv-C/2013/924ލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ސިވި )ށ(  

އި ހިމެނެނީ އެއް ޚަސްމުންތަކެއް ޤަޟިއްޔާގަ Cv-C/2017/1255ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

 ކަމުގައިވާނަމަވެސް؛
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ސިވިލް ވާތީ، އެ ސަބަބަށްޓަކައި ހިންގާފައި ޤަޟިއްޔާ Cv-C/2013/924ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

 ޝޫ އެސްޓޮޕެލް އިރަސްއެޅޭ ފަދައިން ހުހިންގުމަށް  ޤަޟިއްޔާ Cv-C/2017/1255 ކޯޓުގެ ނަންބަރު

 ގައި އަހުރެން ނުދެކެމެވެ. ތަޠުބީޤުކުރެވޭނެ ކަމު

  )Cause of Action Estoppel(ކޯސް އޮފް އެކްޝަން އެސްޓޮޕަލް 

ކުތާތަކަކީ( އެއިގެ ރެވޭނީ، އުފުލާފައިވާ ދަޢުވާގައި ހިމެނޭ ނުކުތާއަކީ )ނުވަތަ ނު މި އުޞޫލު ތަތުބީޤު ކު .21

ކަމުގައިވެފައި،  އެއްގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާއެއް )ނުވަތަ ނުކުތާތަކެއް( ކުރިން ހުށަހެޅުނު ދަޢުވާ

މެނޭ ފަރާތްތައް ހިދަޢުވާގައި ފަހުން ހުށަހެޅުނު ދަޢުވާގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަކީވެސް ކުރިން ހުށަހެޅުނު 

އެއްނަމަ،  ނާވާ ދަޢުވާ ކަމުގައިވާނަމަ، އަދި ފަހުން އުފުލާފައިވާ ދަޢުވާއަކީ އެއް މައުޟޫޢެއްގެ މައްޗަށް ބި 

ތެއް އާމެދު ގޮ ކޯސް އޮފް އެކްޝަން އެސްޓޮޕަލް މެދުވެރިކޮށް، އެ )ފަހުން ހުށަހެޅުނު( ދަޢުވާ

 ކަނޑައެޅުން ހުއްޓުވުމަށެވެ. 

ދަޢުވާގައި  ނު ޅު މަވެސް، ކޯސް އޮފް އެކްޝަން އެސްޓޮޕަލް ޤާއިމުކުރުމުގެ ކުރިން، ކުރިން ހުށަހެ އެހެންނަ  .22

 ފެނުމަށް އެފަދަ ކަމަށް ބުނާނަމަ، އަދި ފެންނަ  އެފަދައިން ނިންމާފައިވަނީ އޮޅުވާލުންތަކެއް ހިމެނިގެން

ފަހުން )، ލް މެދުވެރިކޮށްކަމެއް ހިނގާފައިވާ ކަމުގައި ބެލެވޭނަމަ، ކޯސް އޮފް އެކްޝަން އެސްޓޮޕަ

 އާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައެޅުން ނުހުއްޓުވޭނެއެވެ. ( ދަޢުވާހުށަހެޅުނު

ންކަން ކުރަނީ އަންނަނިވި ކަ  މައްސަލައެއްގެ މައްޗަށް ކޯސް އޮފް އެކްޝަން އެސްޓޮޕަލް ޤާއިމު .23

 ފުރިހަމަވާނަމައެވެ.

ންމުމެއް ޞް ލިބިފައިވާ ކޯޓެއްގެ ނިއަކާއި ގުޅިގެން، އިޚްތިޞާ ކުރިން އުފުލާފައިވާ ދަޢުވާ  )ހ(  

 އޮތުން؛

މެނެނީ އެއް ހިއާއި، ފަހުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގައި  ކުރިން ނިންމާފައިވާ މައްސަލައިގަ  )ށ( 

 ފަރާތްތަކެއް ކަމުގައިވުން؛
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ތު ދެ ފަރަޤެއް ހުރި ތަފާ  ކުރިން ހުށަހެޅި މައްސަލައާއި ފަހުން ހުށަހެޅި މައްސަލައަކީ )ނ(  

 އަދި  މައްސަލައެއް ކަމުގައި ނުވުން؛

މެނޭ ފަރާތްތަކުން )ރ(  ފަހުން ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާތަކަކީ، މައްސަލައިގައި ހި

 (with reasonable diligence)އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތްކޮށް ވިސްނުންތެރިކަމާއެކު 

ޅޭނެ ހިމެނި، އެ މައްޗަށް ގޮތް ކަނޑައެ ހުށަހެޅިނަމަ، ކުރިން ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި

 ނުކުތާތަކެއް ކަމުގައިވުން.

ކޯސް ގައި  އޮތޯރިޓީ ރެވެނިއު އިންލަންޑް ވ. މޯލްޑިވްސް ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް )ބީ.ވީ.އައި( ލިމިޓެޑް .24

ވަނަ  21އުޔުގެ ރަ ކުރުމާ ގުޅިގެން އަހުރެން ފާހަގަކޮށްފައިވާ )މި  ތަޠުބީޤު އެސްޓޮޕެލް އޮފް އެކްޝަން 

ކަމުގެ އަލީގައި، ކޮށްފައިވާ ކަން  ޔަލަށް( އިސްވެ ފާހަގަ ނި ވަނަ ޕެރެގްރާފްގެ  23ޕެރެގްރާފުން ފެށިގެން 

ކޯސް އޮފް އެކްޝަން ށް ޢަ ޟޫއުގެ މަޤަޟިއްޔާ Cv-C/2017/1255 ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު

 ކުރެވިދާނެކަން ނުވަތަ ނޫންކަމުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު: ތަޠުބީޤު އެސްޓޮޕެލް

ކުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ގެ ޙު ޤަޟިއްޔާ Cv-C/2013/924ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  )ހ(  

 އާއި؛ ތާއިދުކޮށް، ސިވިލް ކޯޓުގެ އެ ނިންމުން ދެމިއޮތަތީ

 ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  އާއި ޤަޟިއްޔާ Cv-C/2013/924ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  )ށ( 

1255/Cv-C/2017 ާޙައްމަދު ޝާންގެ ފަރާތުން މު ފައިވަނީ ކޮށް  ގައި ދަޢުވާޤަޟިއްޔ

ދި ޙުސައިން އަ ޙްމަދު މުޖާހިދުއަވާ ރައްދުވަނީ ޢު ކަމުގައިވެފައި، އެ ދެ ޤަޟިއްޔާގައިވެސް ދަ

 ސަމީރުގެ މައްޗަށް ކަމުގައިވާތީ އާއި؛

 ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  އާއި ޟިއްޔާޤަ Cv-C/2013/924ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  )ނ( 

1255/Cv-C/2017 ާކޮށްފައިވާ އަދި  އެއް ބިނާއެއްގެ މައްޗަށް ތަރުތީބުވެސް އަކީޤަޟިއްޔ
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ފަރާތުގެ މެދުގައި ވެފައިވާ ކުލީގެ އެއްބަސްވުމުގެ މައްޗަށް ބިނާވާ، އެއިން ކޮންމެ  ދެ

  މައްސަލައެއްގައިވެސް ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދިނުމަށް އެދިފައިވާ މައްސަލަ ކަމުގައިވާތީ؛

ކޯސް އޮފް އެކްޝަން ށް ޢަ ޟޫއުގެ މަޤަޟިއްޔާ Cv-C/2017/1255 ޓުގެ ނަންބަރުސިވިލް ކޯ

 ކަމުގައި އަހުރެންނަށް ބުރަވެވެއެވެ. ތަޠުބީޤު ކުރެވިދާނެ އެސްޓޮޕެލް

 އިޖުރާއަތުގެ ބޭނުން ނަހަމަގޮތުގައި ހިފުން؟

އިން ޤަޟިއްޔާ Cv-C/2013/924ނަންބަރު މުޙައްމަދު ޝާންގެ ފަރާތުން ސިވިލް ކޯޓަށް، އެ ކޯޓުގެ  .25

ކޯޓުގައި  ން އެބެލުނު މައްސަލަ ހުށަހެޅިއިރު، ސިވިލް ކޯޓަށް މުޙައްމަދު ޝާންގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅުމު

އިން ހޯދުމަށް އެދުނު ފަރުވާއަކީ ޤަޟިއްޔާ Cv-C/2017/1255 ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރުހިންގި 

          ގެ ނަންބަރު ސިވިލް ކޯޓުށަހެޅުނު )ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް ފަރުވާއެއް ކަމުގައިވާތީ، ފަހުން ހު

1255/Cv-C/2017 ާރާއަތުގެ ނަހަމަ ބޭނުން ހިފުމުގެ އިން ބެލުނު( މައްސަލައަކީ އިޖުޤަޟިއްޔ

 ތު ރައުޔުގައިގެ އަޣްލަބިއްޔަލައެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަމާމެދު ހައިކޯޓު ސަމައް  އިވާފަގޮތުން ހުށަހަޅާ

 :ކޮށްފައިވަނީ  ކޮށް، ފާހަގަރިޢާޔަތް

ބެލުނު މައްސަލައަކީ  ޤަޟިއްޔާއިން Cv-C/2013/924ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  )ހ(  

ޙައްމަދު ޝާންގެ ކުރުމަށް އެދި މު ކަމަށް ދެކިގެން އެއްބަސްވުން ބާޠިލު އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފުވި

 ؛ންފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއް ކަ

ކޮށްފިނަމަ  ޠިލުހުށަހަޅާ ކޮންމެ ފަހަރަކު، އެ އެއްބަސްވުމެއް ބާ ކުރުމަށް  އެއްބަސްވުމެއް ބާޠިލު )ށ(  

ދަން އެދުން ހޯއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ލިބޭ މަންފާތަކާއި ލިބޭ ގެއްލުންތައް ދަޢުވާގެ ތެރޭގައި 

 ؛ންކަމަށް ބުނެވެން ނެތްކަ  ލާޒިމުވާނެ

އަދި ގެއްލުމުގެ މިންވަރު  އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ލިބެންޖެހޭ ފަރުވާއެއް ހޯދުމަށް އެދެވޭނީ )ނ(  

 ؛ންދެނެގަނެވޭނީ އެއްބަސްވުމާމެދު ކޯޓުން ނިންމާ ގޮތެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކަ 
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ރުކޮޅާ މައްސަލަ ކަމަށާއި، އިރުއި އެއްބަސްވުމާމެދު މުޙައްމަދު ޝާން ހުށަހަޅާފައިވަނީ ދެ ދަޢުވާ )ރ(  

 އަދި  ؛ންއުފައްދައިގެން ހުށަހަޅާފައިވަނީ ނޫންކަ 

 ފަރާތުން ށާއި ވަށައިގެންވާ ކަންކަމަށް ބެލުމުން، މުޙައްމަދު ޝާންގެ ޢަ މައްސަލައިގެ މައުޟޫ )ބ( 

އަކީ އިޖުރާއަތުގެ ޟިއްޔާޤަ Cv-C/2017/1255 ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރުހުށަހެޅުމުން ބެލި 

 ން.ން ނެތް ކަވެނަހަމަ ބޭނުން ކުރުމުގެ ގޮތުން ހުށަހެޅި މައްސަލައެއް ކަމުގައި ބެލެ 

 ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ،ކޮށްފައިވާ އަގައްލިޔަ ރައުޔުގައި ހައިކޯޓުން މައްސަލަ ނިންމިއިރު ފާހަގަ .26

1255/Cv-C/2017 ާއަކީ އިޖުރާއަތުގެ ނަހަމަ ބޭނުން ހިފުމުގެ ގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޤަޟިއްޔ

 ށް ބަޔާން ކަމަ ބުރަވެވަޑައިގަންނަވާ އިސް ފަނޑިޔާރު ހާތިފް ހިލްމީ މުގައި ކަ މައްސަލައެއް

 9ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

                                                           
 އިސް ފަނޑިާޔރު ހާތިފް ހިލްމީގެ އަަގއްލިޔަ ރައުުޔަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ސަަބބުތައް ިތރީަގއި މި ަވނީެއވެ. 9

ޤަޟިއްާޔއަކީ  Cv-C/2017/1255އާއި އެ ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ޤަޟިއްޔާ Cv-C/2013/924ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންަބރު  )ހ(
 2008ޖޫން  23މީރު ހ.ކަޅުފުުރއްގެ ާއގެ ކުއްޔަށް ދިނުާމބެހޭ ގޮތުން މުަޙއްަމދު ޝާންާއއެކު އަްޙމަދު މުޖާިހދު އާއި ުޙސައިން ސަ 

 ވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން ބަލާފަިއވާ ދެ މަްއސަލަކަން؛ުގިޅގެން ސި  ގައި ވެފަިއވާ ެއއްަބްސވުމާ
ގައި ކަމާއި، ަމއްސަލަ ިނންމާފަިއވަީނ  2013މެއި  08ޤަޟިއްޔާ ހުށަހަޅާފަިއވަނީ  Cv-C/2013/924ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންަބރު  )ށ(

 ގައިކަން؛ 2015އޯގަސްޓް  24
ނުުކރުުމގެ ަސަބބުން ެއއްަބސްުވްނ  މަލުޤަޟިއްޔާއަކީ އެްއަބސްުވމާ ެއއްގޮތަށް އަ Cv-C/2013/924ސިވިލް ކޯޓުގެ ަނންަބރު  )ނ(

 ކޮށްދިނުމަާށއި ެގއްލުުމގެ ަބދަލު ހޯދުމަށް ހުށަެހޅުނު ަމްއސަލަެއއްކަން؛ ބާޠިލު
 ޓުގެ ނަންބަުރ ކޯ ން ހުށަހެޅުނު، އެޤަޟިއްޔާގެ ތެޭރގަިއ، ސިވިްލ ކޯޓަށް ފަހު Cv-C/2013/924ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންަބރު  )ރ(

255/Cv-C/2017  ާފައި ުނވާކަން؛ެގއްލުުމގެ ބަދަުލ ހިމަނާ)މިްނވަުރގެ( ޤަޟިއްޔާަގއި ެއދިފަިއވ 
ކޯޓުގެ  ގައި، ުކރިން ބެުލނު )އެ 2017ލް އޭޕްރީ 24ޤަޟިއްޔާ ހުށަަހޅާަފއިވަނީ  Cv-C/2017/1255ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންަބރު  )ބ( 

 ންކަން؛މުނުތާ ެއއް އަަހރަށްުވރެ ގިަނުދަވސް ފަހުލަ ނި( މައްސCv-C/2013ަ/924ނަންަބރު 
 ޓުެގ ނަންަބރުކުއްޔަށްދީަފއިާވ ތަން ުހސްކޮށް ަހވާުލކުރުމާ ަހމައަްށ އިުތރަށް އަަރމުްނދާ ފައިސާ ިހމެޭނގޮތުްނ، ިސވިލް ކޯ )ޅ(

1255/Cv-C/2017 ެ924ރު ކޯޓުގެ ަނންބަ ޤަޟިއްާޔއިން ހޯދުމަށް އެދިަފއިވާ ަބދަލަކީ އ/Cv-C/2013  ޤަޟިއްޔާގައި ެއުދމުެގ
 ފުރުޞަތު އޮތް ބަދަެލއްކަން؛

 ކޮށްދިުނމަށް ެއްއބަްސވުން ބާޠިލު ން ބާޠިލުޤަޟިއްޔާ ބިނާކޮށްފަިއވަނީ ެއްއބަްސވު Cv-C/2017/1255ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަްނބަރު  )ކ(
 ނާޮކށްފަިއވާ ަސބަބުތަުކގެ ަމްއޗަށްކަން؛ބި( މައްސަލަ Cv-C/2013/924ކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަެހޅި )ިސވިލް ކޯޓުގެ ނަންަބރު 

ލަކަށް ުނެއދި، އެ ެގއްލުުމގެ ބަދަުލގެ ަބިއ ޤަޟިއްޔާގެ ެތެރއިން އެެދވެން އޮތް ަބދަ Cv-C/2013/924ސިވިލް ކޯުޓގެ ނަްނބަރު  )އ(
އޯަގސްްޓ  24މަ ަމްއސަލަ ބުްނ، ުގރަތަވަކިކޮށް، ެއއްަބްސވުުމގެ ދަށުން އުފެދިަފއިވާ ަމްއސަލަތައް ަބިއބައިކޮްށގެން ހުށަެހޅުުމގެ ަސބަ

ކަމަށް ނުުވމުްނ، ކޯޓުން މި ގައި ނިމުނު ނަަމވެްސ، ެއއްަބސްުވުމގެ ދަށުން އުފެދިަފއިވާ ަމއްސަލަަތއް ނިމިަފއި 2015
ލަތަކަށް ަފިއވާ މަްއސަ އުފެދިލިބޭ ފަރާތްތަކަށްެވސް އެއްަބްސވުުމގެ ދަށުން ތު އިތުުރވެ، ަމއްސަަލއިަގއި ދަުއވާހޭދަކުރަްނޖެހިަފއިވާ ަވގު

 ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ގެއްުލްނ ވަމުްނދާކަން؛ ައދި  ނިމުެމއް ައއިސްަފއި ނުެވ، އެކަުމގެ ަސބަބުން ދަުއވާ
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 ކުތާގައި،  ފާހަގަ އިޖުރާއަތުގެ ބޭނުން ނަހަމަ ގޮތުގައި ހިފިކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްތިއުނާފީ ނު .27

 އުސޫލު ތަޠުބީޤު  ޟިއްޔާ އަށް މިޤަ Cv-C/2017/1255ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ކޮށްފައިވަނީ 

 ން ދަޢުވާ ގައި މުޙައްމަދު ޝާޤަޟިއްޔާ Cv-C/2013/924ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ކުރާއިރު، 

 އްބަސްވުން ބާޠިލު ބުނެ، އެ  ކަމަށް  ވެފައިވާ ކޮށްފައިވަނީ ކުލި ނުދައްކާތީ ކުލީގެ އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފު

މުގެ ބަދަލު ކަމަށްވާއިރު، އެ ޤަޟިއްޔާގައި ގެއްލު ކޮށްދިނުމަށާއި ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގާދިނުމަށް

އި، ސިވިލް ނެތުމުން، އޮންނަ އުސޫލުން އެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ ބަދަލުގަނަގައިދީފައި 

ން އަށް ފަހުން، މުޙައްމަދު ޝާ ކޯޓުން އެ މައްސަލަ ނިމުނުތާ އެއް އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވީ

ގެއްލުމުގެ ށް  ފަހަރަހިމަނައިގެން ދެވަނަ މިންވަރެއްކަމަށް ފުރަތަމަ ބުނި ގެއްލުމަށްވުރެ މާބޮޑު  ވެފައިވާ

 ތުގައި ހިފުން ގޮތެއްގައި ނިޒާމުގެ ބޭނުން ނަހަމަ ގޮ ބަދަލު ހޯދުމަށް އެދިފައިވުމަކީ ފާޅުކަން ބޮޑު

 ސިވިލް ކޯޓުގެ  ބުނެއެވެ. އަދި އެ ސަބަބަށްޓަކައި، އަޙްމަދު މުޖާހިދު އާއި ޙުސައިން ސަމީރުކަމުގައި 

ކުރެވެންވާނެ  ބްދަޢު ތަޠުބީޤުމަ ގެ ކާޓާޖުޑި ރެސް  ޤަޟިއްޔާއަށް Cv-C/2017/1255ނަންބަރު 

 ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ.  ކަމުގައި އެ

 އޮތޯރިޓީ  ނިއުރެވެ އިންލަންޑް ވ. މޯލްޑިވްސް  ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް )ބީ.ވީ.އައި( ލިމިޓެޑްއެހެންކަމުން،  .28

 ނަކަލު ންކަން ކޮށްފައިވާ މައިގަނޑު ކަ ފާހަގަހިފުމާއި ގުޅޭގޮތުން  ގައި އިޖުރާއަތުގެ ނަހަމަ ބޭނުން

 .އްޗަށް ބަލާނަމެވެމަ ނޫންކަމުގެ ޖުޑިކާޓާ ތަޠުބީޤު ކުރެވިދާނެ ޙާލަތެއްކަން ނުވަތަ  މިއީ ރެސްކުރުމާއެކު، 

 )Abuse of Process(ހިފުން  އިޖުރާއަތުގެ ނަހަމަ ބޭނުން

އުޞޫލަކީ ހުށަހެޅޭ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ނިންމުމެއް ބޭނުންވާ  ހިފުމާގުޅޭ އިޖުރާއަތުގެ ނަހަމަ ބޭނުން .29

ކުރަން ލާޒިމުކުރާ އުޞޫލެކެވެ. މިގޮތުން ދަޢުވާ ހުށަހަޅާއިރު،  ހުރިހާ ނުކުތާތަކެއް ހިމަނައިގެން ދަޢުވާ

 މައްސަލައިގެ ބައި ބައި ވަކިވަކިން ހުށަހެޅުމުގެ ބަދަލުގައި، އެއްކޮށް އެއް މައްސަލައެއްގެ ތެރޭގައި 

                                                           

ޅާފަިއވުމަކީ އިުޖރާއަުތެގ ޮކށްގެްނ ހުށަހަ  އެހެންކަާމއެކު، ުފރަަތމަެވސް އެެދވެން އޮތް ަބދަލެްއގެ ބަިއ ނުިހމަނާ، މަްއަސލަ ބަިއބައި )ވ(
ޤަޟިއްާޔ  Cv-C/2017/1255އަށް ހަވާލާދީ ިސވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ރެސް ޖުޑިކާޓާ ހިފުމަށްކަަމށް ބުަރވެވޭީތ، ބޭނުން

 ނިންމާަފއިަވނީ ރަނގަޅަށްަކން.
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އިފިނަމަ، މި އުޞޫލުގެ ދަށުން )ވަކި ހާއްސަ ޙާލަތް ތަކެއްގައި ހުށަހަޅަން ހުރި ހުރިހާކަމެްއ ހުށަނާޅަ

 މެނުވީ( ފަހުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލުމުގެ ފުރުޞަތު އޮވެއެވެ. 

 އުފުލި، ޢުވާތައްހިފުމާގުޅޭ މި އުޞޫލަކީ އެއް މައުޟޫޢަކާ ގުޅިގެން އެކި ދަ އިޖުރާއަތުގެ ނަހަމަ ބޭނުން .30

ނަދުވަސްތަކެއް މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަކުން، އެ ދަޢުވާތަކާ ގުޅިގެން ކޮޅެއްގައި ނުޖެހި ގި

ންމު އުޞޫލެކެވެ. ޢާޖެހުން ހުއްޓުވުމުގެ މަޤްޞަދުގައި، ޢާންމު މަސްލަހަތުގައި، ބޭނުންކުރެވޭ  ހޭދަކުރަން

ރުމުގެ ނިޒާމު ތުރުން، އަދުލުއިންސާފު ޤާއިމުކުއެއީ ކޯޓުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ބާރު ދެމެހެއްޓުމުގެ އި

 ދުގައި ބޭނުން އެކަށޭނަ އަވަސް މިނެއްގައި، ވަކި ތަރުތީބެއްގެ ދަށުން، ހަލުވިކޮށް ހިންގުމުގެ މަޤްޞަ

 ޅިފައިވާ ކަމެކެވެ.ކަމާއި ޤާނޫނުގެ ވެރިކަމުގެ މަފްހޫމާވެސް ގު  ޤާނޫނުން ލިއްބައިދޭ ޔަޤީންކުރެވޭ، އަދި 

އަތުގެ ނަހަމަ ކުރުމުގައި، އިޖުރާ ޖުޑިކާޓާގެ މަބްދައުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އުޞޫލުތައް ތަޠުބީޤު ރެސް .31

ސް އޮފް ކުރަނީ އިޝޫ އެސްޓޮޕަލް އަދި ކޯ ކަމުގެ މައްޗަށް ނަޒަރު ހިފި ކަން ނުވަތަ ނޫން ބޭނުން

 އެކްޝަން އެސްޓޮޕަލް ތަޠުބީޤު ނުކުރެވޭ ޙާލަތްތަކުގައެވެ. 

ތިފް ހިލްމީގެ މިވާ މައްސަލައަށް ބަލާއިރު، އިސް ފަނޑިޔާރު ހާ ހުށަހެޅިފައި އިމި ކަންކަމުގެ އަލީގަ .32

ސްގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ބަހުގޮތުގެ މަތިން ހުރުމުން،  ކޮށްފައިވާ ސަބަބުތައް އެ އަގައްލިޔަ ރައުޔުގައި ފާހަގަ

މަވެސް، ނަ  ލި ކުރެވިދާނެ ކަމުގައި ނުބެ މި މައްސަލައަށް ކޯސް އޮފް އެކްޝަން އެސްޓޮޕަލް ތަޠުބީޤު

 ތަޠުބީޤު ޖުޑިކާޓާ   މައްޗަށް ރެސްޤަޟިއްޔާއަކީ އެ Cv-C/2017/1255ނަންބަރު  ސިވިލް ކޯޓުގެ

 ކުރަންޖެހޭ މައްސަލައެއް ކަމުގައި އަހުރެން ދެކެމެވެ. 

 ނިންމަން ފެންނަ ގޮތް 

ކޯޓުގެ  އިން ހުށަހެޅުނު މައްސަލައަކީ އެޤަޟިއްޔާ Cv-C/2017/1255ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  .33

ގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެން ޤަޟިއްޔާ  Cv-C/2013/924ނަންބަރު 

 ކޯޓުގެ ނަންބަރު ޅާފައިވާ މައްސަލައެއް ކަމުގައިވެފައި، ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުނު )ސިވިލް ހުށަހަ
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924/Cv-C/2013،ުއެ މައްސަލަ  ( މައްސަލައިގައިވެސް ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމަށް އެދިފައިވާހިނދ

ނިންމުމުގައި ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގާދީފައި ނުވުމުން، މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި، އެ 

މައްސަލަ ނިމުނުތާ އެއް އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްފަހުން، އައު ހިސާބުތަކާއެކު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު 

ސަލައެއް ހުށަހެޅުމުން، ( މައCv-C/2017ް/1255ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ހޯދުމަށް އެދި ދެވަނަ )

 ރައުޔުގައި  މިނީ، )ވަ ށް ގޮތް ކަނޑައަޅާފައިޢަޟޫ އު މަ ޙަވާލާދީ މައްސަލައިގެއާގެ މަބްދަރެސް ޖުޑިކާޓާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ، ދިއަ ކޮށްފައިވާ ސަބަބުތަކަށް ޓަކައި( ރަނގަޅަށް ކަމުގައި އަހުރެން ދެކެމެވެ. ބަޔާން

 ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ޤަޟިއްޔާއިން HC-A/250/2018 ނަންބަރުހައިކޯޓުގެ 

1255/Cv-C/2017 ްއެ މައްސަލަ އަލުން ބެލުމަށް ސިވިލް ކޯޓަށް ، ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމް ބާޠިލުކޮށ

 ކޮށްފައިވަނީ ރަނގަޅަށް ނޫންކަމުގައިވެސް އަހުރެން ދެކެމެވެ. ތަހުވީލު

 HC-A/250/2018ނަންބަރު އެހެންކަމުން، އަހުރެންނަށް ފެންނަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ  .34

ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމް  Cv-C/2017/1255ގެ ޙުކުމް ބާޠިލުކޮށް، ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ޤަޟިއްޔާ

 ދެމެހެއްޓުމަށެވެ.

 ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރުގެ ރައުޔު 

 ރަމެވެ.ރައުޔަށް އަހުރެން ތާއީދުކު ފަނޑިޔާރު ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދުގެމި މައްސަލައިގައި   .35

 ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމްގެ ރައުޔު 

 ރަމެވެ.ރައުޔަށް އަހުރެން ތާއީދުކު ފަނޑިޔާރު ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދުގެމި މައްސަލައިގައި  .36

 ޙުކުމް 

ނަންބަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ  ،ކަންކަން އެ ގޮތުގެމަތިން ހުރުމާއެކުއިސްވެ ބަޔާންވެދިޔަ  ،ދެންފަހެ

2018/HC-A/250 ް1255ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ،ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމް ބާޠިލުކޮށ/Cv-C/2017 



2021/SC-A/90  [2022] SC 83 

18 

 

 ޙުކުމް  އިއްތިފާޤުންކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ ށް ސުޕްރީމް ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމް ދެމެހެއްޓުމަ

 ކޮށްފީމެވެ.

 

 މި ޤަޟިއްޔާ ބަލައި ޙުކުމް ކުރީ:

 
 

 

 މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް  ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު  އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު
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