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ެ

ޞާ ެ
ެޝަރީޢަތްެނިމުނުގޮތުގެޚުލާ ެ

 ޤަޟިއްޔާެނަންބަރު2012/SC-A/10 ެ:
 ދަޢުވާކުރާެފަރާތްެެ:އިބްރާހީމްެލަޠީފްެ،ސެ.ފޭދޫެެ/އަޅިވިލާގެ
ާލ
 ދަޢުވާެލިބޭެފަރާތްެ:އާމިނަތުެޝާހިދާެ،މއ.އޮޅިތރިގެެ/މ ެ
ން
 މައްސަލައިގެބާވަތްެ:ބަދަލުެހޯދު ެ
ން
 މައްސަލަެއައިގޮތްެ:އިސްތިއުނާފްކުރުމުގެހުއްދައަށްެއދިެހުށަހަޅާެފޯމު ެ
 ހުށަހޅުނުެތާރީޚްެ09ެ:މއިެ2012
 ރަޖިސްޓްރީެކުރވުނުެތާރީޚްެ23ެ:މއިެ2012
 ނިމުނުެތާރީޚްެ14ެ:އޭޕްރިލްެެ 2016
 މައްސަލަެނިންމިެގަޑި17:15ެ :
ދުﷲ ެސަޢީދުެ ،ފަނޑިޔާރުެ
މަ ެފަނޑިޔާރު ެޢަބް ެ
 މައްސަލަ ެބލި ެފަނޑިޔާރުންގ ެމަޖިލިސްެ :އުއްތަ ެ
ޢަބްދުﷲެޢަރީފް ،ފަނޑިޔާރުެޑރެ.އަޙްމަދުެޢަބްދުﷲެދީދީ
ޔާ ެ
އިސްތިޢުނާފުެކުރވުނުެޤަޟިއް ެ
ެ
 ނަންބަރުެ 2009/HC-A/340ެ:
 ނިންމވިެކޯޓުެ:ދިވހިރާއްޖޭގެހައިކޯޓު ެ
 ހުށަހޅުނުެތާރީޚްެ01:ޑިސމްބަރެެ 2009
 ނިމުނުެތާރީޚްެ29ެ:ޑިސމްބަރެެ2011
ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
ވެބްސައިޓް | URL: www.supremecourt.gov.mv :ފެކްސް | Fax: + 960 3008554 :ފޯންTel: + 960 3009990 :
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ޞާ ެ
ިގެޙުލާ ެ
 މައްސަލައ ެ
މި ެމައްސަލައަކީ ެ ،މއެ .އޮޅިތރިގެ ،އާމިނަތު ެޝާހިދާ ެއޭނާގ ެބައްޕަ ެމއެ .އޮޅިތރިގޭެ
އަލްމަރްޙޫމް ެއަޙްމަދު ެރަޝާދުގ ެފަރާތުންެ ،ސެ .ފޭދޫ ެއަޅިވިލާގޭ ެޢަލީ ެޙަސަންމަނިކުފާނަށްެ
ދައްކަންޖހިފައިވާެ(ެ 900,000/-ނުވަލައްކަެރުފިޔާ)ެދިވހިރާއްޖޭގ ެހައިކޯޓުގެނަންބަރު ެެ87/HC-A/40
ުގމަތިންެ 07ެ ،އޭޕްރިލް ެެ 2004ގައި ެއ ެފައިސާ ެމަދަނީ ެކޯޓަށް ެދައްކައިެ
ޤަޟިއްޔާގ ެޙުކުމުގައިވާ ެގޮތ ެ
ށްެެެެެެ
ޚަލާޞްކޮށްފައިވާ ެކަމަށާއިެ ،މަދަނީ ެކޯޓުގ ެނަންބަރު ެެ 537/MC/2004ޤަޟިއްޔާގައިވާ ެގޮތަ ެ
ެ 07އޭޕްރިލްެެ 2004މި ެތާރީޚުން ެފށިގންެެ 15ދުވަސްެހަމަވާެތާރީޚް ެކަމުގައިވާެެ 22އޭޕްރިލްެެ2004
ގޭގައި ެތިބުމުގެ
ރު ެއންމ ެދުވަހަކުވސް ެއ ެޙުކުމުގ ެދަށުން ެ ،މއެ .އޮޅިތރި ެ
މި ެދުވަހުގ ެފަހުން ެއިތު ެ
ބިގން ެނުވާތީެ،
ްވސް ެބަޔަކަށް ެލި ެ
ލްމަރްޙޫމް ެޢަލީ ެޙަސަންމަނިކުފާނުގ ެފަރާތުން ެތިބި ެއއ ެ
ޙައްޤއް ެއަ ެ
ންމަނިކުފާނުގ ެފަރާތުން ެތިބި ެސެ .ފޭދޫ ެެ /އަޅިވިލާގެ ،އިބްރާހީމް ެލަޠީފްއާއިެ،
އަލްމަރްޙޫމް ެޢަލީ ެޙަސަ ެ
އހންެމީހުންެއ ެގއިންެނުނިކުމވާެކޮންމ ެދުވަހަކީެއަލްމަރްޙޫމްެއަޙްމަދުެރަޝާދުގ ެވާރިޘުންނަށް ެލިބޭެ
ގއްލުމއްކަމަށްެއާމިނަތުެޝާހިދާގ ެފަރާތުންެބުނެ،އ ެގއްލުމުގ ެބަދަލއްގ ެގޮތުގައިެެ 04ސޕްޓމްބަރެ
ންސަތޭކަ ެތއްތިރީސް ެރުފިޔާ ެެ/
ެ 2004އަށްވާ ެ177,333/33ރ(ެ .އއްލައްކަ ެހަތްދިހަ ެހަތްހާސް ެތި ެ
ވާ ެދުވަސްތަކއްގ ެފައިސާ ެސެ .ފޭދޫ ެއަޅިވިލާގޭެ
ތއްތިރީސް ެލާރި) ެއާއި ެއޭގ ެފަހަށްވސް ެނުނިކުމ ެ
ނަތު ެޝާހިދާގ ެފަރާތުން ެދަޢުވާކުރުމުންެ ،މަދަނީ ެކޯޓުގެ
އިބްރާހީމް ެލަޠީފުގ ެފަރާތުން ެހޯދުމަށް ެއާމި ެ
ެއ ެމައްސަލަ ެބަލައިެ ،އިބްރާހީމް ެލަޠީފުއާއި ެއިބްރާހީމްެ
ނަންބަރު ެެ 1558/MC/2004ޤަޟިއްޔާއިން ެ
ންެެެެެެ
ތި ެތިބިެ 22ެ ،އޭޕްރިލްެެ 2004އި ެ
ލަޠީފުގ ެފަރާތުންެތިބިބަޔަކުެމއެ.އޮޅިތރިގޭގައިެތިބުމުގ ެޙައްޤު ެނ ެ
ކުެ
މި ެދުވަހަށްވާ ެ(ެ 37ތިރީސް ެހަތއް) ެމަހާއި(ެ 25ެ ެ ،ފަންސަވީސް) ެދުވަހަށް ެމަހަ ެ
ެ 17ޖޫން ެެ ެ 2007
(ެ40,000/ސާޅީސްހާސްެރުފިޔާ)ެމަގުންެކުލީގެގޮތުގައިެލިބންވާެ1,513,333/33ރ(ެ.ފަނަރަެލައްކަެސްެލާރި) ެއަކީެގއްލުމުގެބަދަލުގެގޮތުގައިެއިބްރާހީމްެ
ތޭރަހާސްެތިންސަތޭކަެތއްތިރީސްެރުފިޔާެ/ތއްތިރީ ެ
ލްމަރްޙޫމް ެއަޙްމަދު ެރަޝާދުގ ެވާރިޘުންނަށް ެލިބންވާ ެފައިސާއއްކަން ެޝަރީޢަތަށްެ
ލަޠީފުގ ެއަތުން ެއަ ެ
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ލްމަރްޙޫމް ެއަޙްމަދު ެރަޝާދުގެ
ސާބިތުވާކަމަށް ެކަނޑައަޅައި ެދަޢުވާލިބޭ ެއިބްރާހީމް ެލަޠީފުގ ެއަތުން ެއަ ެ
މަށްޓަކައިެެ26އޯގަސްޓްެެ،2009މިެދުވަހުންެ
ވާރިޘުންނަށްެދޭންވާކަމަށްެކަނޑައަޅާފައިވާެއެފައިސާެދިނު ެ
ފށިގން ެ(ެ 21އކާވީސް) ެމަސްދުވަހުގ ެތރޭގައި ެއ ެމަހަކު ެޖހޭވަރު ެދައްކަމުންގޮސް ެމަދަނީ ެކޯޓަށްެ
ވާލިބޭެސެ.ފޭދޫެއަޅިވިލާގޭެއިބްރާހީމްެލަޠީފަށްެއަންގައިެޙުކުމްކުރުމުންެ،އެ
ދައްކައިެޚަލާޞްކުރުމަށްެ،ދަޢު ެ
ޤަޟިއްޔާ ެއިބްރާހީމް ެލަޠީފް ެދިވހިރާއްޖޭގ ެހައިކޯޓުގައި ެއިސްތިއުނާފުކުރުމުންެ ،ހައިކޯޓުގ ެނަންބަރުެ
ެ 2009/HC-A/340ޤަޟިއްޔާގައިެމަދަނީެކޯޓުގ ެނަންބަރު ެެ 1558/MC/2004ޤަޟިއްޔާގައި ެމަދަނީެ
ާނތަނއް ެނތްކަމަށްެ
ކޯޓުން ެކުރައްވާފައިވާ ެޙުކުމް ެޝަރްޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެހަމަތަކާ ެޚިލާފުކަމަށް ެބަލ ެ
ކަނޑައަޅައި ެއ ެޤަޟިއްޔާގ ެޙުކުމަށް ެތާއީދުކޮށް ެހައިކޯޓުން ެޙުކުމް ެކޮށްފައިވަނީ ެޝަރްޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީެ
އިެ
ލާފަށްކަމަށް ެބުނެ ،އިބްރާހީމް ެލަޠީފުގ ެފަރާތުން ެދިވހިރާއްޖޭގ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގަ ެ
ޚި ެ
ހަމަތަކާ ެ ެ
ސްކުރުމުންެ،މިެކޯޓުގެނަންބަރު ެ2012/SC-A/10ޤަޟިއްޔާއިންެބލިެމައްސަލައވެ .
އިލްތިމާ ެ
އް
 ފާހަގަކުރވުނުެނުކުތާތަ ެ
މި ެމައްސަލައިގައި ެދިވހިރާއްޖޭގ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގ ެޝަރީޢަތުގ ެމަޖިލީހުގައި ެދފަރާތުންެ
ދައްކާފައިވާ ެވާހަކަތަކަށާއި ެމަދަނީ ެކޯޓުގ ެެ 1558/MC/2004ނަންބަރު ެޤަޟިއްޔާގ ެޝަރީޢަތްެ
ނިމުނުގޮތުގ ެރިޕޯޓަށާއި ެހައިކޯޓުގ ެނަންބަރު ެެ 2009/HC-A/340ޤަޟިއްޔާގ ެޝަރީޢަތް ެނިމުނުގޮތުގެ
ރިޕޯޓަށާއި ެހުށަހޅިފައިވާ ެއންމހައި ެލިޔުންތަކަށާއި ެމި ެމައްސަލައިގައި ެހިމނޭ ެވަޤާއިޢުތަކަށާއިެ،
ކަމާގުޅުންހުރި ެޤާނޫނު ެތަކަށާއިެ ،ޤާނޫނީ ެއަދި ެޝަރްޢީ ެމަބާދީތަކާއި ެއުޞޫލުތަކަށް ެޝަރްޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީެ
ނަޒަރަކުންެބލިއިރުެ،ދިވހިރާއްޖޭގެސުޕްރީމްެކޯޓަށްެއަންނަނިވިެކަންތައްތައްެފާހަގަކުރވިފައިެވއވ.
ޙުކުމްެ
(ހ) ެފުރަތަމަ ެކަމަކީެ ،ހައިކޯޓުގ ެނަންބަރު ެެ 2009/HC-A/340ޤަޟިއްޔާގ ެ ެ
ށް ެބުނެ ،އިބްރާހީމް ެލަޠީފުގ ެފަރާތުން ެއަންނަނިވިެ
ނީ ެހަމަތަކާ ެއއްގޮތް ެނޫންކަމަ ެ
ޝަރްޢީ ެއަދި ެޤާނޫ ެ
އިވާކމވެ .
ނުކުތާތައްެހުށަހަޅާފަ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ވެބްސައިޓް | URL: www.supremecourt.gov.mv :ފެކްސް | Fax: + 960 3008554 :ފޯންTel: + 960 3009990 :

ގ 4
ސަފްޙާ ެ 19

()1

ބި ބަޔަކުެ
ޙޫމްެޢަލީެޙަސަންމަނިކުފާނުގ ެފަރާތުން ެ މއެ.އޮޅިތރިގޭގައިެތި ެ
އަލްމަރް ެ

ދައްކަންޖހޭކަމަށް ެބުނާ ެފައިސާ ެދައްކަން ެއަލްމަރްޙޫމް ެޢަލީ ެޙަސަންމަނިކުފާނުގ ެވާރިޘުންގ ެތރއިންެ
އިބްރާހީމްެލަޠީފުގެމައްޗަށްެއކަނިެޙުކުމްެކުރައްވާފައިވާކަމަށްެފާހަގަކުރިެނުކުތާެ .
()2

ޢަދާލަތުގ ެހަމަތަކާއި ެއުޞޫލުތަކަށް ެރިޢާޔަތްކުރވިފައި ެނުވާކަމަށް ެފާހަގަކުރިެ

ނުކުތާެ .
()3

ކަން ެއަލްމަރްޙޫމް ެޢަލީެ
މއެ .އޮޅިތރިގޭގ ެޢިމާރާތާއި ެބިން ެވިއް ެ

މްެ
ޙްމަދުެރަޝާދުއާއިެދމދުެކުރވުނުެމުޢާމަލާތުގ ެތރއިންެއަލްމަރްޙޫ ެ
މަނިކުފާނާއިެއަލްމަރްޙޫމްެއަ ެ
ން ެ
ޙަސަ ެ
އަޙްމަދު ެރަޝާދުގ ެވާރިޘުންނަށް ެޙައްޤުނޫން ެ)ެ (unjust enrichmentލިބިފައިވާކަމަށް ެފާހަގަކުރިެ
ނުކުތާެ .
()4

މއެ .އޮޅިތރިގ ެވިއްކަން ެއަލްމަރްޙޫމް ެޢަލީ ެޙަސަންމަނިކުފާނާއިެ ،އަލްމަރްޙޫމްެ

ލަތްކަމާއިެ،
މުޙައްމަދުެރަޝާދުއާއިެދމދުެވފައިވާެއއްބަސްވުންެރޫޅާލަންެމދުވރިވިެސަބަބަކީެދިވހިެދައު ެ
ދައުލަތުން ެޢަމަލުކުޅަ ެގޮތުގ ެސަބަބުން ެއިޖުތިމާޢީ ެޢަދުލު ެގއްލިފައިވާކަމާއިެ ،އިޖުތިމާޢީ ެޢަދާލަތުެ
ޤާއިމުކޮށްދިނުމަށްެދައުލަތުންެއިސްނަގައިގންެމައްސަލާގެތރއަށްެވަދފައިވާކަމާއިެ،އގޮތުންެއަލްމަރްޙޫމްެ
ޢަލީ ެޙަސަންމަނިކުފާނުގ ެވާރިޘުން ެމއެ .އޮޅިތރިގ ެދޫކޮށްފައިވަނީ ެއ ެގޯތީގ ެބަދަލުގައި ެގޯއްޗއްެ
ލިން ެއަލްމަރްޙޫމު ެޢަލީ ެޙަސަންމަނިކުފާނުގެ
ގިނ ެ
ން ހުށަހޅުމުންކަމާއިެ ،މިގޮތުން ެމާލޭ ެވިލި ެ
ދައުލަތުން ެދޭ ެ
ވާރިޘުންނަށްެދައުލަތުންެދޫކުރިެގޯތީގައިެދިރިއުޅވޭވަރުެކުރވންދންެއހންެތަނއްގައިެއުޅުމަށްެބޭނުންވާެ
ކުލި

ންެެެެެެެެެެ
ެދައުލަތުން ެހަމަޖައްސައިދިނުމާއކު ެއަލްމަރްޙޫމް ެޢަލީ ެޙަސަންމަނިކުފާނުގ ެވާރިޘު ެ

ވިގޮތަކީ ެއއީކަން ެއނގން ެއޮތްހިނދުެ
މއެ .އޮޅިތރިގއިން ެނުކުމފައިވާ ެކަމާއިެ ،މައްސަލަ ެޙައްލު ެ
ދަށުކޯޓުންެއކަމުގެމައްޗަށްެރިޢާޔަތްކުރައްވާފައިެނުވާކަމަށްެފާހަގަކުރިެނުކުތާ.
ންެ
(ށ) ެދވަނަ ެކަމަކީެ ،މި ެމައްސަލާގައި ެޖަވާބުދމުންެ ،މި ެމައްސަލައަކީ ެއިޖްރާއީގޮތު ެ
ތުެ
ދިވހިރާއްޖޭގ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގައި ެކުރިއަށް ެގންދވިދާނ ެމައްސަލައއް ެކަމުގައި ެނުދކޭކަމަށް ެއާމިނަ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ޖޭގ ެސުޕްރީމް ެކޯޓަށްެ
ޝާހިދާގ ެފަރާތުން ެހުށަހޅި ެނުކުތާއަށް ެބލިއިރުެ ،މި ެމައްސަލަ ެދިވހިރާއް ެ
ހުށަހޅުމުގ ެހުއްދަ ެދިނުމަށް ެނިންމާފައިވަނީެ ،އިބްރާހީމް ެލަޠީފް ެއިސްތިއުނާފަށް ެހުށަހޅުމުގ ެހުއްދައަށްެ
ށްފަހުެ ،ޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 22/2010ދިވހިރާއްޖޭގެ
ލުމަ ެ
އދި ެހުށަހަޅާފައިވާ ެޤާނޫނީ ެނުކުތާތަކަށް ެބ ެ
ވާެ
ކޯޓުތަކުގ ެޤާނޫނު) ެގ ެެ 16ވަނަ ެމާއްދާ ެއާއިެސުޕްރީމްެކޯޓުގ ެޤަވާޢިދުގ ެެ 42ވަނަެމާއްދާއާެއއްގޮތް ެ
ގޮތުގމަތިންެ ،ދިވހިރާއްޖޭގ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުން ެމި ެމައްސަލަ ެބލުމުގ ެހުއްދަ ެދިނުމަށް ެދިވހިރާއްޖޭގެ
ސުޕްރީމް ެކޯޓުގ ެފަނޑިޔާރުންގ ެމަޖިލީހުން ެނިންމާފައިވާ ެނިންމުން ެނިންމާފައިވަނީ ެދިވހިރާއްޖޭގެ
ޢަތްެ
ރީ ެ
ވާެގޮތުގމަތިންެކަމަށްވާތީެ،އިޖްރާއީގޮތުންެމިެމައްސަލައިގެޝަ ެ
ސުޕްރީމްެކޯޓުގެއިޖްރާއާތާެއއްގޮތް ެ
ކުރިއަށްެނުގންދވންވާެސަބަބަބއްެނތްކަމަށްެކަނޑައަޅައިެއ ެނުކުތާއަށްެމި ެމައްސަލައިގ ެޝަރީޢަތުގެ
މަޖިލީހުގައިެފައިޞަލާކުރވިފައިެވާކަމވެ .
ދޫެެ
ން ެސެ .ފޭ ެ
(ނ) ެތިންވަނަ ެކަމަކީ ެ ،މއެ .އޮޅިތރިގޭ ެއާމިނަތު ެޝާހިދާގ ެފަރާތު ެ
މްެ
އަޅިވިލާގޭެއިބްރާހީމްެލަޠީފުގެމައްޗަށްެމަދަނީެކޯޓަށްެހުށަހަޅާފައިވަނީެސެ.ފޭދޫެެއަޅިވިލާގޭެއަލްމަރްޙޫ ެ
ލްމަރްޙޫމްެ
ބި ބައއްގެއަތުންެމއެ.އޮޅިތރިގޭެއަ ެ
ންމަނިކުފާނުގެފަރާތުންެމއެ.އޮޅިތރިގޭގައިެތި ެ
ޢަލީެޙަސަ ެ
އްކަމަށް ެވުމުންެ ،މިެ
ދު ެރަޝާދުގ ެވާރިޘުންނަށް ެލިބޭ ެގއްލުމުގ ެބަދަލު ެހޯދުމުގ ެދަޢުވާއ ެ
އަޙްމަ ެ
މައްސަލާގައިެކަންހިނގާފައިވާ ެގޮތަށްެބަލާއިރުެ،މި ެމައްސަލައިގ ެއަޞްލަކީެމއެ.އޮޅިތރިގޭެއަލްމަރްޙޫމްެ
މުޙައްމަދު ެރަޝާދާއިެސެ.ފޭދޫެއަޅިވިލާގޭެއަލްމަރްހޫމްެޢަލީެޙަސަންމަނިކުފާނާެދމދު ،މއެ.އޮޅިތރިގޭެ
ނުބައިެ،
އަލްމަރްޙޫމް ެމުޙައްމަދު ެރަޝާދުގ ެނަމުގައި ެރަޖިސްޓަރީ ެކުރވިފައިވާ ެމއެ .އޮޅިތރިގޭ ެދކު ެ
ބިމާއި ެގުޅިފައިވާ ެރުއްގަހާއކުެ ،ޢަލީެ
އބައިގައި ެހުރި ެޢިމާރާތްތަކާއި ެވަޅުފަދަ ެތަންތަނާއިެ ،އބައިގ ެ ެ
އިެޢަލީ ެޙަސަންމަނިކުފާނުެދައްކާފައިވާެެ70,000/-
ންމަނިކުފާނަށްެލިބިދިނުމާއިެ ،އަދިެއޭގ ެމުޤާބިލުގަ ެ
ޙަސަ ެ
ދީފައިވާ ެބިމުގައި ެހުންނަ ެއ ެމީހއްގެ
ކީެ ،އކއްގ ެނަމުގައި ެރަޖިސްޓަރީ ެކޮށް ެ
(ހަތްދިހަހާސް ެރުފިޔާ) ެއަ ެ
ޢިމާރާތް ެއަނކަކަކަށް ެވިއްކޭގޮތް ެސަރުކާރުން ެހަމަޖައްސައިފިނަމަ ެއ ެވަގުތއްގައިެ ،މި ެލިޔުމުގައިެ
ންމަނިކުފާނުގެ
ންމަނިކުފާނާއިެ ،ޢަލީ ެޙަސަ ެ
ތްތަކަކީ ެޢަލީ ެޙަސަ ެ
ބަޔާންކުރި ެބިމުގައިވާ ެއންމހައި ެޢިމާރާ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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މި ެ(ެ 70,000/-ހަތްދިހަހާސް ެރުފިޔާ) ެގ ެއަގަށް ެވިއްކިެހަމަޖހންވާނކަމަށްެެ،
ތަރިކައިގ ެވާރިޘުންނަށްެ ެ ،
ދުގައި ެއގްރީމަންޓްކުރވިެ ،އ ެއގްރީމަންޓްގ ެދަށުންެ ،އ ެދ ެފަރާތުގ ެމދުގައިެ
އ ެދ ެފަރާތުގ ެމ ެ
ކާ ެގުޅިފައިވާެމައްސަލަކަމާއިެ،އ ެމައްސަލާގައިެމުޙައްމަދު ެރަޝާދުެ
އުފދިފައިވާެޙައްޤުތަކަކާއިެ ،ވާޖިބުތަކަ ެ
އ ެދ ެފަރާތުގ ެމދުގައި ެމި ެމުޢާމަލާތާ ެގުޅިގން ެޚިލާފއް ެނތްކަމާއި،
ނިޔައުވުމުގ ެކުރީގައިެ ެ ،
ެދ ެފަރާތުންކުރ ެފަރާތއް ެނިޔާވުމަކީ ެޤާނޫނީގޮތުންެ ،ކޮންމ ެކޮންޓްރކްޓއްވސްެ
ކޮންޓްރކްޓްގައި ެހިމނޭ ެ
ނިމުމަކަށް ެއަންނަ ެސަބަބަކަށްވފައިެ ،އަދި ެމިގޮތުން ެއއްފަރާތް ެނިޔާވުމުގ ެސަބަބުން ެކޮންޓްރކްޓއްެ
ދަެ
ގޮތުގައި ެވާރުތަވރިންނަށް ެވާރުތަވވޭ ެޢައިނީ ެޙައްޤއް ެފަ ެ
ްޖނަމަެ ،ތަރިކައއްގ ެ ެ
ނިމުމަކަށް ެއަތުވއ ެ
ޙައްޤއް ެއޮތްނަމަެ ،އ ެޙައްޤއް ެވާރުތަވާނކަމާއިެ ،އިސްލާމީ ެޝަރީޢަތުގައިވާ ެގޮތުންެ ،ކޮންޓްރކްޓއްގެ
ންވިޔަސް ެވާރުތަވރިންނަށް ެތަރިކައިގ ެގޮތުގައި ެވާރުތަ ެމުދަލުންެ
ންވިޔަސް ެއަދި ެއނޫން ެސަބަބަކު ެ
ސަބަބު ެ
ލިބޭނީެނިޔާވިެމުވައްރިޘުގެމައްޗަށްެދަރަންޏއްެނުވަތަެވަޞިއްޔަތއްެއޮތްނަމަެދަރަނިެނުވަތަެވަޞިއްޔަތްެ
ޚަލާސްކޮށްެނިމިެބާކީެހުރިެއއްޗއްކަންެއނގން ެއޮންނަ ެއޮތުމުގ ެއިތުރަށްެ،މއެ.އޮޅިތރިގޭެގޯތީގައިެ
ތުންެމުޙައްމަދުެރަޝާދުެއާއިެޢަލީެޙަސަންމަނިކުފާނާއިެދމދުެ
ހޭގޮ ެ
ގއއްެއަޅައިެއ ެގޭގައިެދިރިއުޅުމާ ެބ ެ
ތް ެއަޅާފައިހުރި ެބައި ެޢަލީެ
ކުރވިފައިވާ ެއގްރީމަންޓްގ ެދަށުންެ ،މއެ .އޮޅިތރިގޭ ެގޯތީގައި ެޢިމާރާ ެ
ންމަނިކުފާނުގ ެނަމުގައި ެރަޖިސްޓަރީ ެބަދަލުކުރުމަށް ެމާލޭ ެމުނިސިޕަލްޓީއިން ެއިޢުތިރާޟުެ
ޙަސަ ެ
ކޮށްފައިވުމާއކު ،ކޯޓު ެނަންބަރު ެެ 4ގ ެނަންބަރު ެެ 119/JC-4/85ޤަޟިއްޔާގ ެޙުކުމުގައިެ ،ޢަމަލުކުރވޭެ
ެއެ
ޤާނޫނާ ެޤަވާއިދާ ެއއްގޮތަށް ެކުރވިފައިވާ ެއގްރީމންޓއް ެނޫންކަމަށްެ ،ބަޔާންކޮށްފައި ެއޮތްނަމަވސްެ ،
ކޯޓުގެއެޙުކުމާއިެއެޙުކުމަށްެތާއީދުކުރިެހައިކޯޓުގެނަންބަރުެެ94/HC-A/142ޤަޟިއްޔާގެޙުކުމުގައިެ،
ޢަމަލުކުރވމުންެ
ތަރިކައިގ ެއުޞޫލުން ެވާރުތަވރިންނަށް ެބަންޑާރަ ެގޯތި ެބައިކުރުމުގައި ެދިވހިރާއްޖޭގައި ެ ެ
ންމަނިކުފާނުެއަޅާފައިެހުރިެޢިމާރާތްެހުރިބައިެ
ުގމަތިންެ ،ޢަލީެޙަސަ ެ
އަންނަެޢާންމުެއުޞޫލާ ެއއްގޮތްވާ ެގޮތ ެ
މުޙައްމަދު ެރަޝާދުއާއި ެޢަލީ ެޙަސަންމަނިކުފާނުއާ ެދމދުެ
މުޙައްމަދު ެރަޝާދުގ ެވާރިޘުންނަށް ެލިބިދވޭނީ ެ ެ
ކުރވިފައިވާެއގްރީމންޓުންެ،ޢަލީެޙަސަންމަނިކުފާނަށްެލިބޭެޙައްޤުތަކަށްެމާލީެބަދަލުތަކއްެދިނުމަށްފަހުގައިެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ކަންެއނގންެއޮތުމާއިެ،މިެމައްސަލާގައިެކޯޓުެނަންބަރުެެ4ގެނަންބަރުެެ119/JC-4/85ޤަޟިއްޔާއާއިެ
އ ެޤަޟިއްޔާގ ެޙުކުމަށް ެތާއީދުކޮށް ެހައިކޯޓުން ެޙުކުމްކުރި ެއ ެކޯޓުގ ެނަންބަރު ެެ94/HC-A/142
ޤަޟިއްޔާއާއިެހައިކޯޓުގ ެނަންބަރުެެ 87/HC-A/40ޤަޟިއްޔާއާއިެމި ެއންމހައި ެޤަޟިއްޔާތަކުގައި ެޢަލީެ
ދުެ
ށް ެޙައްޤުވާ ެޙައްޤުތަކއް ެކަނޑައަޅާފައި ެއޮތްގޮތުގ ެމައްޗަށް ެބަލާއިރުެ ،މުޙައްމަ ެ
ންމަނިކުފާނަ ެ
ޙަސަ ެ
އްެ
ލު ެކޮންޓްރކްޓ ެ
ރަޝާދާއި ެޢަލީ ެޙަސަންމަނިކުފާނާއި ެދމދު ެވފައިވާ ެއގްރީމންޓަކީ ެއަޞްލުން ެބާޠި ެ
އި ެވާކަމަށް ެބލވން ެނތްކަމާއި ،މިހނީެ ،އަޞްލުން ެބާޠިލު ެކޮންޓްރކްޓަކީެ
ކަމަށް ެކަނޑައޅިފަ ެ
ޖޫދއްނތް ެކޮންޓްރކްޓއް ެފަދަ ެކޮންޓްރކްޓް ެކަމާއި ެއަދި ެބާޠިލު ެކޮންޓްރކްޓަކީެ
އއްގޮތަކަށްވސް ެއޭގ ެވު ެ
އް ެފަދަެނަތީޖާއއްެނތްެކޮންޓްރކްޓްކަންެއނގންެ
އޭގ ެމައްޗަށްެތަރައްތުބުވާެޙައްޤއްެނުވަތަެއިލްތިޒާމ ެ
އޮންނަ ެކަމާއި ެނަމަވސް ެކޮންޓްރކްޓއް ެކަމުގައި ެނުފުދޭ ެމާއްދީ ެވާޤިޢާއއްގ ެމައްޗަށް ެތަރައްތުބުވުންެ
ހުއްދަވާ ެނަތީޖާތަކއް ެހުންނަ ެމުޢާމަލާތްތަކާއިެ ،މުޢާމަލާތުކުރުމުގައި ެމީހުން ެހިތްހަމަޖހި ެއިޠްމިއުނާންެ
ދުނިޔަތާއކު ެވފައިވާ ެމުޢާމަލާތުތަކަށްެ
ވފައިވާ ެއަދި ެފންނަފނުމުގައި ެއިސްތިޤްރާރުވފައިވާ ެއަދި ެތ ެ
އިސްތިޤްރާރުކަންެލިބުމަށްޓަކައިެރިޢާޔަތްކުރުންެލާޒިމްވާކަމއްގ ެގޮތުގައި ެއފަދަެމުޢާމަލާތުތަކަށްެޞައްޙަެ
ޢަޤްދކޭެއއްފަދައިން ެޤާނޫނީެޙިމާޔަތްެލިބިދިނުމުގ ެއުޞޫލަކީެތަފާތުެޤާނޫނީެނިޒާމުތަކުގައްޔާއިެއިސްލާމީެ
ޝަރީޢަތުގައިެއިސްތިޤްރާރުެވފައިވާެއުޞޫލުތަކއްކަމާއިެނަމަވސްެމިެމައްސަލާގައިެމިފަދަެޙާލަތްތަކއްގެ
މައްޗަށްެބުނވިދިޔަެޤަޟިއްޔާތަކުގައިެސާބިތުކޮށްެތަކްޔީފުެކުރވިފައިެނުވާކަންެއނގންެއޮންނަެއޮތުމވެ ެ.
އެެެެެ
ނު ެއާ ިެ
(ރ) ެހަތަރުވަނަ ެކަމަކީެ ،ސެ .ފޭދޫ ެެ /އަޅިވިލާގ ެޢަލީ ެޙަސަންމަނިކުފާ ެ
މއެ .އޮޅިތރިގޭ ެމުޙައްމަދު ެރަޝާދު ެއާއި ެދމދު ެކުރވިފައިވާ ެއގްރީމަންޓްގ ެދަށުން ެޢަލީެ
ންމަނިކުފާނަށްެމއެ.އޮޅިތރިގޭެގޯތީގައިެ
ންމަނިކުފާނަށްެލިބިފައިވާެޙައްޤުތަކުގ ެތރއިންެ ،ޢަލީެޙަސަ ެ
ޙަސަ ެ
ދު ެރަޝާދުގ ެވާރިޘުންނަށްެ
އޭނާ ެއަޅާފައިވާ ެޢިމާރާތްތަކާއި ެވަޅުފަދަތަނާއކު ެއޮޅިތރިގޭގ ެއބައި ެމުޙައްމަ ެ
ޓުގ ެނިންމުމުގ ެސަބަބުން ެޢަލީ ެޙަސަންމަނިކުފާނަށްެ
ލިބިދވޭނީ ެދައުލަތުގ ެއިދާރީ ެނިންމުމާއި ެކޯ ެ
އުނިވފައިވާކަމަށް ެރިޢާޔަތްކުރވިފައިވާ ެޙައްޤުތަކުގ ެބަދަލއްގ ެގޮތުގައިެ ،ކޯޓުން ެކަނޑައޅި ެބަދަލުެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ރުެ
މުޙައްމަދު ެރަޝާދުގ ެވާރުތަވރިން ެދއްކުމުންކަން ެއިސްވ ެބަޔާންވދިޔަ ެކޯޓު ެނަންބަރު ެެ 4ގ ެނަންބަ ެ
ޔއާއިެހައިކޯޓުގެނަންބަރުެ
ެ119/JC-4/85ޤަޟިއްޔާއާއިެހައިކޯޓުގެނަންބަރުެެ94/HC-A/142ޤަޟިއް ާެ
ޔއިން ެއނގން ެއޮންނަ ެއޮތުމުގ ެމައްޗަށާއިެ ،މާލޭގައި ެހުންނަ ެމީސްމީހުންގެ
ެ 87/HC-A/40ޤަޟިއް ާ
އަމިއްލަ ެގޯއްޗާއި ެބިމާއިެ ،މީސްމީހުންނާ ެޙަވާލުކުރވިފައި ެހުންނަ ެބަންޑާރަ ެގޯއްޗާއި ެބިމާއި ެމިފަދަެ
ވޭ ެޙައްޤުތަކއް ެއހން ެފަރާތަކަށް ެބަދަލުކުރުމުގެ
ތަންތަނުގައި ެގޯތި ެދޫކުރވިފައިވާ ެފަރާތަށް ެލިބިދ ެ
އ ެތަންތަނުގ ެރަޖިސްޓަރީެބަދަލުކުރުމާ ެގުޅޭގޮތުންެމާލޭގ ެކަމާބހޭެއިދާރާއަށް ެެ/
މުޢާމަލާތުތަކާެގުޅިގންެ ެ ،
ުގމަތިންެ
ނީގޮތުންެލިބޭެއިޚްތިޔާރީެބާރ ެ
ށްެހުށަހޅޭެމައްސަލަތަކުގައި ެއ ެއިދާރާއަށްެޤާނޫ ެ
މާލޭެމުނިސިޕަލްޓީއަ ެ
ށް ެބަލާއިރުެ،ބުނވިދިޔަެ
އ ެއިދާރާއިންެނިންމާފައިވާެނިންމުންތަކުގ ެތރއިންެބައއް ެނިންމުންތަކުގ ެމައްޗަ ެ
ފަދަ ެމުޢާމާލާތުތަކާ ެގުޅިގން ެގޯތި ެނުވަތަ ެގޯތީގ ެބައއް ެޙަވާލުކުރުމާމދު ެއިޢުތިރާޟް ެކުރުމަކާނުލައިެ،
އް ެހުރިކަމާއި ެއަނއްބައި ެމުޢާމަލާތުތަކާ ެގުޅިގންެ،
ރަޖިސްޓަރީ ެބަދަލުކޮށް ެދއްވާފައިވާ ެނިންމުންތަކ ެ
ރަޖިސްޓަރީ ެބަދަލުކުރުމާމދު ެއިޢުތިރާޟްކޮށް ެރަޖިސްޓަރީ ެބަދަލު ެނުކުރުމަށް ެނިންމާފައިވާ ެނިންމުންތަކއްެ
ނީގޮތުންެލިބިފައިވާެއިޚްތިޔާރީެބާރުތަކުގެ
ހުރިކަމާއިެ ،މި ެނިންމުންތައްެބިނާވފައިވަނީެއ ެއިދާރާއަށްެޤާނޫ ެ
ދުެ
ންމަނިކުފާނާއިެ ،އަލްމަރްޙޫމް ެމުޙައްމަ ެ
މައްޗަށް ެބިނާކޮށްގން ެކަމަށްވފައިެ ،އަލްމަރްޙޫމް ެޢަލީ ެޙަސަ ެ
ގެ
ނު ެ ެ
ޓްގ ެދަށުން ެ ،މއެ .އޮޅިތރިގޭގައި ެޢަލީ ެޙަސަންމަނިކުފާ ެ
ރަޝާދާއި ެދމދު ެކުރވުނު ެއގްރީމަން ެ
އަޅާފައިވާ ެބައި ެއޭނާގ ެނަމުގައި ެރަޖިސްޓަރީކޮށް ެދިނުމަށްެ ،ދައުލަތުގ ެކަމާބހޭ ެއިދާރާއިންެ،
ޖިސްޓަރީ ެބަދަލުކުރުމަށް ެހުރަސްއޅިފައިެ
ންމަނިކުފާނަށް ެރަ ެ
އިޢުތިރާޟްކުރުމުގ ެސަބަބުން ެޢަލީ ެޙަސަ ެ
ށްެ
އޮތުމާއިެ ،ޢަލީ ެޙަސަންމަނިކުފާނަށް ެއ ެއގްރީމންޓުން ެތަރައްތުބުވފައިވާ ެޙައްޤުތަކުގ ެމައްޗަ ެ
އެ
ޢިމާރާތަށް ެޝަރީޢަތުން ެކަނޑައަޅާފައިވާ ެގޮތުގމަތިން ެއަގުދައްކައިގން ެމނުވީެ ެ ،
ރިޢާޔަތްކުރވި ެއ ެ ެ
ގޯތީގެއބައިެމުޙައްމަދުެރަޝާދުގެވާރިޘުންނާެޙަވާލުނުކުރވޭެގޮތަށްެޙުކުމްެއޮތުމާއިެ،ދައުލަތުގެފަރާތުންެ
ން ެބިމއްެދޫކޮށްފައިވާކަމާއިެއަދިެ
ޘުންނަށްެމާލޭެވިލިގިނލި ެ
އި ެޢަލީ ެޙަސަންމަނިކުފާނުގ ެވާރި ެ
ބަދަލުގ ެގޮތުގަ ެ
ުގގޮތުން ެކުލި ެހަމަޖައްސައި ެދިނުން ެބަދަލުގ ެތރޭގައިެ
އތަން ެޢިމާރާތްކުރާ ެމުއްދަތަށް ެތަނއް ެހިފުމ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ހިމނިފައި ެއޮތްއޮތުމާއި ެމިކަންކަމުގ ެމައްޗަށް ެބަލާއިރުެ ،ދައުލަތުން ެމި ެމައްސަލާގައި ެޢަމަލުކޮށްފައިވާެ
ޢިދާގެ
ޤާ ެ
ގޮތަކީެ ،ޢާންމު ެމަންފަޢަތަށްޓަކައި ެޢަދަލުވރި ެބަދަލއް ެލިބިދީެ ،މިލްކުވރިކަމުގ ެޙައްޤު ެނގުމުގ ެ ެ
ޓްގެދަށުންެލިބމުންެއައިެޙައްޤުތަކަކީެ
ންމަނިކުފާނަށްެއެއގްރީމަން ެ
މައްޗަށްެޢަމަލުކުރުންކަމާއިެ،ޢަލީެޙަސަ ެ
އއަށްެޤާނޫނީެޙިމާޔަތްެދވިފައިވާެޙައްޤުތަކއްކަންެއނގންެއޮންނަެއޮތުމވެ .
(ބ) ެފަސްވަނަ ެކަމަކީ ،މަދަނީ ެކޯޓުގ ެ ެނަންބަރު ެ ެ 1558/MC/2004ޤަޟިއްޔާގައިެ
ބަލައި ެނިންމާފައިވާ ެއަދި ެހައިކޯޓުގ ެނަންބަރު ެެ 2009/HC-A/340ޤަޟިއްޔާއިން ެއ ެނިންމުމަށްެ
މި ެމައްސަލައަކީެ ،މއެ .އޮޅިތރިގޭ ެއާމިނަތު ެޝާހިދާެ ،އޭނާގ ެބައްޕަ ެމއެ .އޮޅިތރިގޭެ
ތާއީދުކޮށްފައިވާ ެ ެ
ވާެެ
ންމަނިކުފާނަށްެދައްކަންޖހިފައި ެ
އަލްމަރްޙޫމްެއަޙްމަދުެރަޝާދުގެފަރާތުންެސެ.ފޭދޫެއަޅިވިލާގޭެޢަލީެޙަސަ ެ
(ެެ 900,000/ނުވަލައްކަެ ެރުފިޔާ)ެ ،ދިވހިރާއްޖޭގ ެހައިކޯޓުގ ެނަންބަރު ެ 87/HC-A/40ޤަޟިއްޔާގެވާެ
ިެއެފައިސާެމަދަނީެކޯޓަށްެދައްކައިެޚަލާޞްކޮށްފައި ެ
ުގމަތިންެ07ެ،އޭޕްރިލްެެ2004ގައ ެ
ޙުކުމުގައިވާެގޮތ ެ
މިެ
ކަމަށާއިެ ،މަދަނީ ެކޯޓުގ ެނަންބަރު ެެ 537/MC/2004ޤަޟިއްޔާގައިވާ ެގޮތަށް ެެ 07އޭޕްރިލް ެެ ެ 2004
މިެދުވަހުގ ެފަހުންެއިތުރުެ
ތާރީޚުން ެފށިގންެެ15ދުވަސްެހަމަވާެތާރީޚް ެކަމުގައިވާެެ 22އޭޕްރިލްެެ ެ 2004
ގޭގައި ެތިބުމުގ ެޙައްޤއް ެއަލްމަރްޙޫމް ެޢަލީެ
މުގ ެދަށުން ،މއެ .އޮޅިތރި ެ
އންމ ެދުވަހަކުވސް ެއ ެޙުކު ެ
ބިގން ެނުވާކަމަށާއިެ ،އަލްމަރްޙޫމް ެޢަލީެ
ތުން ެތިބި ެއއްވސް ެބަޔަކަށް ެލި ެ
ންމަނިކުފާނުގ ެފަރާ ެ
ޙަސަ ެ
ންމަނިކުފާނުގެފަރާތުންެތިބިެސެ.ފޭދޫެެ/އަޅިވިލާގެ،އިބްރާހީމްެލަޠީފްއާއިެ،އހންެމީހުންެއގއިންެ
ޙަސަ ެ
ނަތުެ
ނުނިކުމވާ ެކޮންމ ެދުވަހަކީެއަލްމަރްޙޫމްެއަޙްމަދުެރަޝާދުގ ެވާރިޘުންނަށް ެލިބޭެގއްލުމއްކަމަށްެއާމި ެ
ވާެ
ޝާހިދާގ ެފަރާތުން ެބުނެ ،އ ެގއްލުމުގ ެބަދަލއްގ ެގޮތުގައި ެެ 04ސޕްޓމްބަރ ެެ 2004އަށް ެ
ޔާ ެެ /ތއްތިރީސް ެލާރި)ެ
ންސަތޭކަ ެތއްތިރީސް ެރުފި ެ
އކަ ެހަތްދިހަ ެހަތްހާސް ެތި ެ
177,333/33ރ(ެ .އއްލަ ް
ދޫ ެއަޅިވިލާގޭ ެއިބްރާހީމް ެލަޠީފުގެ
އާއި ެއޭގ ެފަހަށްވސް ެނުނިކުމވާ ެދުވަސްތަކއްގ ެފައިސާެ ،ސެ .ފޭ ެ
ފަރާތުން ެހޯދުމަށްެ ،އާމިނަތު ެޝާހިދާގ ެފަރާތުން ެދަޢުވާކުރި ެމައްސަލަކަމަށް ެވާއިރުެ ،ގއްލުމުގ ެބަދަލުެ
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ޢުވާއއްގައިވސްެއަންނަނިވިެކަންތައްތައްެފުރިހަމަވފައިވުންެޝަރުޠުވާކަންެއނގންެ
ދަ ެ
ހޯދަންެކުރާެކޮންމެ ެ
އޮންނައޮތުމވެ .
ވާެ
(ހ)ެބަދަލު ެހޯދަންެދަޢުވާކުރާ ެފަރާތަށްެބަދަލުެޙައްޤުވަނީެ ،ލިބުނު ެގއްލުމާެމަސްއޫލު ެ
ގެ
އް ެ
ފަރާތުގ ެމައްޗަށް ެއޮތްެ ،ކޮން ެޤާނޫނީ ެމަސްއޫލިއްޔަތަކާ ެޚިލާފުވުމުން ެލިބިފައިވާ ެކޮން ެގއްލުމ ެ
ބަދަލުކަމާއި ެއަދި ެއ ެޤާނޫނީ ެމަސްއޫލިއްޔަތަކީ ެމަދަނީ ެމަސްއޫލިއްޔަތއްކަން ެނުވަތަ ެޖިނާއީެ
މަސްއޫލިއްޔަތއްކަން ެނުވަތަ ެއިދާރީ ެމަސްއޫލިއްޔަތއްކަން ެއަދި ެމަދަނީ ެމަސްއޫލިއްޔަތއްނަމަ ެއއީ ެޢަޤްދީެ
ން
މަސްއޫލިއްޔަތއްކަ ެ
ން
މަސްއޫލިއްޔަތއްކަ ެ

ެ(responsibility
)responsibility

)Contractual

ެނުވަތަ

ެތަޤްޞީރީެ

ެ (Delictualދަޢުވާގައި ެކަނޑައަޅައި ެސާބިތުކުރަންެ

ން"ެ ،ޚަޠައު" ެއއް ެނުވަތަ ެގޯހއް ެހދުމުގ ެސަބަބުން ެއުފުލަންޖހޭ ެތަޤްޞީރީެ
ވާނކަމާއިެ ،އގޮތު ެ
ންޖހޭެ"ޚަޠައު"ެ
މަސްއޫލިއްޔަތުގ ެޢާންމުެޤާޢިދާއަކީެގއްލުމއްެމދުވރިކުރާެކޮންމެ"ޚަޠައު" ެއަކީެބަދަލުދޭ ެ
ށް ެލޓިންެކޮޑިފިކޭޝަންތަކުގައި ެއޮންނަެޢާންމު ެޤާޢިދާކަމާއި ެއަދިެއިސްލާމީ ެޝަރީޢަތުގައިެ"ލާެ
އއް ެކަމަ ެ
ޟަރަރަ ެވަލާ ެލިޟާރަ" ެ"ވައްޟަރަރު ެޔުޒާލު" ެ"ޟަމާނުލް ެމުތްލަފާތި" ެފަދަ ެޝަރްޢީ ެއަޞްލުތަކުގެ
ންޖހޭނކަމަށްެ
މައްޗަށްެބިނާވފައިވާެޤާޢިދާެކަމުގައިވާެ،ގއްލުންެމދުވރިކުރާ ެފަރާތްެގއްލުމާެޟާމިންެވާ ެ
ނުތަކުގައިެތަފްޞީލުކޮށްެޓޯރޓްސްގ ެއޕްލިކޭޝަންތައްެ
ޢިދާކަމާއިެ ،އިނގިރޭސި ެޓޯރޓްސްގ ެޤާނޫ ެ
އޮންނަެޤާ ެ
ލަތުތަކުގެމައްޗަށްެބަލާއިރު ،ޓޯރޓްސްގެރުކުންތައްެ
ބަޔާންކުރިކަމުގައިެވިޔަސްެ،އިނގިރޭސިެޓޯރޓްސްގެޙާ ެ
މުތަކާއިެއަސާސީެތަފާތުތަކއް ެނުހުންނަކަން ެއނގންެ
ުނވިދިޔަެއހނިހންެޤާނޫނީެނިޒާ ެ
ކަނޑައޅުމުގައިެ،ބ ެ
ތްެ
އޮންނަކަމާއި ެއގޮތުންެ ،ތަޤްޞީރީ ެމަސްއޫލިއްޔަތުގ ެއަސާސީ ެރުކުންތަކަކީެ .1 ،ޝަރްޢިއްޔަތއް ެނ ެ
ނުެ
ޢަމަލާއިެލިބު ެ
ޢަމަލުެ(ޚަޠައުެެ.2 ،)Faultެ/ގއްލުންެ(ޟަރަރުެެ.3 ،)Damageެ/ކުރިެ"ޚަޠައު"ެގެ ެ
މާ ެދމދު ެގުޅިފައިވާ ެސަބަބީ ެގުޅުން ެ) (Causal linkއާ ެތިން ެރުކުންކަމާއި ެމި ެރުކުންތަކުގެ
ގއްލު ެ
ތރއިންެ"ޚަޠައު" ެއަކީެލިބުނު ެގއްލުމާެމަސްއޫލުވާެފަރާތުގ ެޝަރްޢިއްޔަތއް ެނތްެޢަމަލުކަމަށްެވފައިެ،
އު"ެގެއެޢަމަލުގެސަބަބުންެގއްލުންެ
ގއްލުމާެމަސްއޫލުވާެފަރާތްެ"ޚަޠައު"ެގެޢަމަލއްެކުރިކަމާއިެ"ޚަޠަ ެ
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ވާ ެފަރާތުގ ެޢަމަލުގ ެސަބަބުންކަމާއިެ ،މި ެތިން ެރުކުންެ
ލިބުނުކަމާއިެ ،ގއްލުން ެލިބުނީ ެގއްލުމާ ެމަސްއޫލު ެ
ވޭެ
ތުނުކުރ ެ
ތުވުމަކާ ެނުލައި ެތަޤްޞީރީ ެމަސްއޫލިއްޔަތއްގ ެސަބަބުން ެލިބުނު ެގއްލުމުގ ެދަޢުވާ ެސާބި ެ
ސާބި ެ
ކަމާއިެ ،މި ެތިންެރުކުންެސާބިތުވުމުން ެބަދަލު ެލިބުމުގ ެޙައްޤުެފށނީެގއްލުންެލިބުނު ެފަރާތަށްެގއްލުންެ
ޤުތުން ެފށިގންކަމާއިެ ،ބަދަލުގ ެމިންވަރު ެއަގުކުރވނީ ެނަގުދު ެފައިސާއިންެ
ލިބުނުކަން ެސާބިތުވާ ެވަ ެ
ކަމަށްވާނަމަެ ،ފުރަތަމަ ެއަގުކުރަންވާނީ ެލިބިފައިވާ ެސީދާ ެގއްލުމުގ ެމިންވަރުކަމާއި ެސީދާ ެގއްލުމުގައިެ
ޢު ެނުވަތަެ
ނު ެނަފް ެ
ނު ގއްލުމާއި ެ)ެ ،(Damnum emergensގއްލު ެ
ހިމނނީ ެގއްލުންވި ެފަރާތަށް ެލިބު ެ
އާމްދަނީެެެެ)ެ(lucrum cessansކަންެއނގންެއޮންނަެއޮތުމވެ .
(ށ) ެތަޤްޞީރީ ެމަސްއޫލިއްޔަތުގ ެމައްސަލަތަކުގައި ެގއްލުން ެލިބުނުފަރާތް ެއއީ ެޠަބީޢީެ
ވާެ
މީހއްކަމުގައިެވިޔަސްެނުވަތަެޤާނޫނީެއނޫންެޝަޚްޞއް ެކަމުގައިވިޔަސްެދަޢުވާކުރުމުގ ެޙައްޤުެލިބިގން ެ
ވާެ
ވާލިބޭ ެފަރާތަކީ ެގއްލުމާ ެމަސްއޫލު ެ
ފަރާތަކީ ެގއްލުން ެލިބުނު ެފަރާތްކަމުގައި ެވާންވާނ ެކަމާއި ެއަދި ެދަޢު ެ
ންެ
ލުގ ެސަބަބު ެ
ޝަޚްޞްކަމުގައި ެވާންވާނކަމާއިެ ،އަދި ެދަޢުވާއަކީ ެދަޢުވާލިބޭ ެފަރާތުގ ެ"ޚަޠައު" ެގ ެޢަމަ ެ
ންވާނ ެކަމާއިެ ،އަދި ެތަރިކައިގ ެމައްސަލައއް ެފަދަެ
ުގ ދަޢުވާކަމުގައި ެވާ ެ
ލިބުނު ެގއްލުމުގ ެބަދަލު ެހޯދުމ ެ
ވާެ
ދަޢުވާކުރުމުގ ެޙައްޤު ެއޮތް ެގިނަ ެފަރާތްތަކއް ެހިމނޭ ެމައްސަލައއްގައިެ ،އކަކު ެއިސްނަގައިގން ެދަޢު ެ
ާނެ
ހުށަހޅި ެކަމުގައިވިޔަސް ެދންތިބި ެފަރާތްތަކުގ ެބަސްެހޯދައިގން ެކޯޓުން ެމައްސަލަެކުރިއަށް ެގންދަންވ ެ
ކަމާއިެ،ކުޑަކުއްޖަކަށްެވުމުންެ ،ނުވަތަެޙަޖްރުކުރވިފައިވުން ެފަދަެދަޢުވާކުރުމާއިެދަޢުވާލިބުމުގ ެއަހްލިއްޔަތުެ
ނތިގންދާެޙާލަތްތަކުގައިެ،އފަދަެފަރާތްތަކުގ ެބަދަލުގައިެޝަރްޢީެބަލަދުވރިޔާ ެ(ވަލިއްޔުލްެއަމްރު)ެއަށްެ
ވާެ
ޢު ެ
ބަދަލުގައި ެދަޢުވާ ެކުރުމާއިެ ،ދަޢުވާ ެލިބުމުގ ެޙައްޤު ެލިބިދޭ ެއިސްތިސްނާ ެޙާލަތްތައް ެފިޔަވައިެ ،ދަ ެ
ވާ ެފަރާތްކަމާއިެ ،ދަޢުވާއއްގައި ެއއްވސް ެފަރާތއްގ ެބަދަލުގައިެ
ކުރަންވާނީ ެދަޢުވާކުރުމުގ ެޙައްޤު ެލިބިގން ެ
ކޯޓަށް ެހާޒިރުވެ ،ޝަރީޢަތުގ ެމަޖިލީހުގައި ެއއްވސް ެފަރާތަކަށް ެއަނއް ެފަރާތއް ެތަމްޘީލުކުރވޭނީެ
ެއެ
ވާ ެގޮތުގމަތިންެ ،ޕަވަރ ެއޮފް ެއޓަރނީ ެ(ތައުކީލު) ެއއްގ ެދަށުން ެ
ކަނޑައޅިފައިވާ ެއިޖްރާއާތާ ެއއްގޮތް ެ
ފަރާތއް ެތަމްޘީލުކުރުމުގ ެހުއްދަ ެކޯޓުން ެދީގންކަމާއިެ ،މި ެއިޖްރާއާތު ެފުރިހަމަ ެކުރުމަކާނުލައިެ ،އއްވސްެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
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ލީެ
ފަރާތަކަށް ެއަނއްފަރާތއް ެކޯޓުގައި ެތަމްޘީލު ެނުކުރވޭނ ެކަމާއިެ ،މި ެއންމހައި ެކަންތައްތަކަކީ ެޝަކް ެ
(ެ (Formalityއަދިެއިޖުރާއީެގޮތުންނާއި ެމައުޟޫޢީެގޮތުން ެދަޢުވާ ެޞައްހަވުމުގ ެއަސާސީެޝަރްޠުތަކުގެ
ތރޭގައިެހިމނޭެކަންތައްތަކއްެކަމާއިެ ،ލިބުނުެގއްލުމާެމަސްއޫލުވާ ެގިނަ ެބަޔަކުެހިމނޭެމައްސަލައއްގައިެ،
ާވގންެނތްެ
ންވ ެޒިންމ ެ
ހުރިހައިެފަރާތްތައްެޒިންމާވާެބަދަލުގ ެޖުމުލަެޢަދަދުެދއްކުމަށް ެއ ެކަމުގައިެޖާމި ެ
ފަރާތއްގެމައްޗަށްެއެފަރާތުގެނުޤަބޫލުގައިެޙުކުމްެކުރވިގންެނުވާނކަންެއނގންެއޮންނަެއޮތުމވެ .
ރު ެ 1558/MC/2004ޤަޟިއްޔާގައިެެެ
(ޅ) ެހަވަނަ ެކަމަކީެ ،މަދަނީ ެކޯޓުގ ެނަންބަ ެ
އާމިނަތު ެޝާހިދާ ެކޮށްފައިވާ ެދަޢުވާއަކީ ެސ.ފޭދޫ ެެ /އަޅިވިލާގޭ ެއަލްމަރްޙޫމް ެޢަލީ ެޙަސަންމަނިކުފާނުގެ
ފަރާތުންެމއެ.އޮޅިތރިގޭގައިެތިބިެބައއްގ ެއަތުންެބަދަލުެހޯދުމުގ ެދަޢުވާކަމަށްެވާއިރުެ،މަސްއޫލިއްޔަތުގެެ
ދަޢުވާއަކީ ެއިބްރާހީމް ެލަޠީފުގ ެމައްޗަށް ެބަޔާންވދިޔަ ެއުޞޫލާ ެއއްގޮތްވާ ެގޮތުގމަތިން ެހުށަހޅިފައިވާެ
ދަޢުވާއަކަށްވފައި ެނުވުމާއިެ ،އާމިނަތު ެޝާހިދާ ެދަޢުވާ ެކޮށްފައިވަނީ ެއޭނާގ ެބައްޕަގ ެވާރިޘުންގެ
ވާ ެކުރުމުގައި ެދަޢުވާގެ
ޢު ެ
ދަ ެ
ފަރާތުންކަމަށް ެއޮތްއިރުެ ،އާމިނަތު ެޝާހިދާ ެނޫން ެއހން ެމީހަކު ެމި ެ ެ
ންެ
ވާެދަޢުވާއއްެނޫންކަ ެ
ޝަކްލިއްޔާތާއި ެ(ެ)Formalitiesއިޖްރާއާތާެއއްގޮތްވާެގޮތުގމަތިންެބައިވރިވފައި ެ
ންެެެެެެެެ
ންމަނިކުފާނުގ ެފަރާތު ެ
ނުގޮތުގ ެރިޕޯޓަށް ެބލުމުން ެއނގޭކަމާއިެ ،ޢަލީ ެޙަސަ ެ
ޝަރީއަތް ެނިމު ެ
ންގ ެތރޭގައި ެހިމނނީެ ،އިބްރާހީމް ެލަޠީފް ެއކަނިެ
މއެ .އޮޅިތރިގޭގައި ެތިބި ެއޭނާގ ެތަރިކައިގ ެވާރިޘު ެ
ނޫންކަމާއި ެއަދި ެމިގޮތަށް ެދަޢުވާ ެހުށަހޅިފައިވުމުންެ ،ދަޢުވާގ ެސަބަބާއި ެދަޢުވާގ ެމައުޟޫއާއި ެދަޢުވާެ
ލިބޭފަރާތާއިެދިމާނުވުމުގެސަބަބުންެދަޢުވާގ ެޝަކްލިއްޔާތާއިެއިޖްރާއާތުެފުރިހަމަވފައިވާެދަޢުވާއއްކަމުގައިެ
އ ެދަޢުވާެބލވންެނތުމާއިެ ،މަދަނީެކޯޓުގ ެނަންބަރުެެ 1558/MC/2004ޤަޟިއްޔާއިން ެބަލައިެނިންމިެ
ން ެހޯދަން ެބޭނުންވާެ
ބި ެބައއްގ ެފަރާތު ެ
ގ ެދަޢުވާގައިެ ،ޢަލީ ެޙަސަންމަނިކުފާނުގ ެފަރާތުން ެތި ެ
މައްސަލައި ެ
ންެ
ނުންވާ ެބަދަލއްކަމަށް ެއޮތީ ެޤާނޫނީ ެއަދި ެޝަރްޢީ ެކޮ ެ
ބަދަލަކީ ެއިބްރާހީމް ެލަޠީފުގ ެއަތުން ެހޯދަން ެބޭ ެ
އަސާސއްގ ެމައްޗަށްކަން ެސާބިތުކުރުމއްނތި ެބަދަލުގ ެޖުމުލަ ެޢަދަދުކަމަށް ެޢަދަދއް ެކަނޑައަޅައިެ ،އެ
ރއިން ،އއް ެވާރިޘަކު ެކަމުގައިވާ ެއިބްރާހީމް ެލަޠީފްެ
ންމަނިކުފާނުގ ެދ ެވާރިޘުންގ ެތ ެ
ޙަސަ ެ
ޢަދަދަކީ ެޢަލީ ެ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ދައްކަންޖހޭ ެޢަދަދު ެކަމުގައި ެނިންމާފައިވަނީ ެދަޢުވާގ ެރުކުންތަކާއި ެތަޤްޞީރީ ެމަސްއޫލިއްޔަތުގެ
ުގމަތިންެ
ބުނުގއްލުމުގ ެޢުންޞުރުތައް ެކަނޑައަޅަންޖހޭ ެއުޞޫލާ ެއއްގޮތްވާ ެގޮތ ެ
ރުކުންތަކާއި ެލި ެ
ކަނޑައޅުމަކާެނުލައިކަންެއނގންެއޮންނަެއޮތުމވެ .
(ކ) ެހަތްވަނަ ެކަމަކީެ ،ތަޤްޞީރީ ެމަސްއޫލިއްޔަތުގ ެމައްސަލަތަކުގައި ެޙުކުމް ެކުރާއިރުެ،
ޢު ެ)ެ )Factsވަޒަންކުރުމުގ ެތރޭގައި ެހިމނޭ ެއަދިެ
ގއްލުމުގ ެބަދަލުގ ެމިންވަރު ެވަޒަން ެކުރުމަކީ ެވަޤާއި ެ
އިެ ،ނަމަވސް ެބަދަލުގެ
މައްސަލަެބަލާެފަނޑިޔާރުެ(ޤާޟީ) ެގ ެއިޚްތިޔާރީެބާރުގ ެތރޭގައިެހިމނޭކަމއްކަމާ ެ
ހިސާބުގ ެތރއަށް ެވަންނަެގއްލުމުގ ެޢުންޞުރުތައް ެކަނޑައޅުމަކީ ެޝަރްޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީގޮތުން ެޙުކުމުގެ
ޞައްޙަކަންެއ ެއަސާސްތަކއްގ ެމައްޗަށްެބިނާވާެއަސާސްތަކުގ ެތރޭގައިެހިމނޭކަމއްކަމާއިެ،އހންކަމުންެ
ލުތަކާއިެވަޤާއިޢުތަކުގ ެމައްޗަށްެބިނާކޮށްެ،
މަންޓްތަކާއިެލިޔުންތަކާއި ެހކިތަކާއިެދަލީ ެ
ދަޢުވާގައިެހިމނޭެޑޮކިޔު ެ
ޢުންޞުރުތައް ެކަނޑައަޅަން ެވާނކަމާއިެ،
ންޞުރުތަކއްގ ެމައްޗަށް ެއކުލވިގންވާ ެ ެ
ނު ގއްލުން ެއ ެޢު ެ
ލިބު ެ
ުގެ
އަދި ެޙުކުމް ެބިނާކުރި ެސަބަބުތަކުގ ެތރޭގައި ެމި ެކަންކަން ެބަޔާންކުރަންވާނ ެކަމާއި ،ލިބިދވޭ ެބަދަލ ެ
ލިބުނު ެގއްލުމަށް ެވުރ ެބޮޑުނޫންެެ
މިންވަރަކީ ެގއްލުމުގ ެމިންވަރަށްވުރ ެކުޑަނޫން ެއަދި ެ ެ
ންެެ
(ެ )Compensation is neither less nor greater than the lossބަދަލުގ ެމިންވަރއްކަ ެ
އނގޭގޮތަށްެސަބަބާއކުެބަޔާންކުރަން ެވާނކަމާއިެ ،ބަދަލުެހޯދަންެއދޭެފަރާތުންެއދިފައިވާެމިންވަރަށްވުރެ
މައްޗަށް ެބަދަލުގ ެމިންވަރު ެކަނޑައޅުމަކީ ެދަޢުވާކުރާ ެފަރާތުން ެދަޢުވާގައި ެއދިފައިނުވާ ެކަމަކަށް ެޙުކުމްެ
ރާެ
އި ެހަމައކަނި ެއަގުކު ެ
ކުރުންކަމަށް ެވާނކަމާއިެ ،އަދި ެލިބުނު ެގއްލުމުގ ެޢުންޞުރުތައް ެކަނޑަނާޅަ ެ
ކޮމިޓީއއް ެފަދަެފަރާތއްގ ެއަގުކުރުމުގ ެމައްޗަށް ެނުވަތަެއނޫންވސްެފަނޑިޔާރުެބަރޯސާކުރިެމިންގަޑއްގެ
ށް ެޙުކުމްކުރުމަކީެ ،ޙުކުމްެ
ބަދަލުގ ެމިންވަރު ެކަނޑައަޅައިެ ،ޖުމުލަ ެބަދަލުގ ެމިންވަރު ެބަޔާންކޮ ެ
މައްޗަށް ެ ެ
ޤާނޫނީެގޮތުންެޢައިބުވާެބާވަތުގެކަންތައްތަކއްކަންެއނގންެއޮންނަެއޮތުމވެ ެ.
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ޢުވާތަކުގައި ެކޯޓުެ
ލުމުގ ެބަދަލު ެހޯދުމުގ ެދަ ެ
ެ(އ) ެއަށްވަނަ ެކަމަކީެ ،ލިބުނު ެގއް ެ
މދުވރިވގން ެބަދަލު ެލިބިދވޭ ެގޮތް ެ(ެ )Judicial remediesތަކުގ ެމައްޗަށް ެބަލާއިރުެ ،އަންނަނިވިެ
ގޮތްތަކަކީ ެ(ެ)Forms of compensationބަދަލުެހަމަޖއްސުމަށްެކޯޓުތަކުންެކަނޑައަޅާެގޮތްތައްކަންެ
އނގންެއޮންނަެއޮތުމވެ .
()1

ެލިބުނު ެގއްލުން ެއިޞްލާޙު ެކުރުމަށާއި ެގއްލުމއް ެލިބުމުގ ެކުރީގ ެޙާލަތަށްެ

ނީގެއަމުރއްެނުވަތަެޙުކުމއްެކުރުން.
ވާެފަރާތުގެމައްޗަށްެތަންފީޒުެޢައި ެ
ގނައުމަށްެގއްލުމާެޒިންމާ ެ
()2

ންެ
ެލިބުނު ެގއްލުމުގ ެބަދަލއްގ ެގޮތުގައި ެއަދި ެއކަމުގ ެއިޞްލާހއްގ ެގޮތު ެ

ޑައޅުން ެނުވަތަ ެއަމުރުެ
މް ެކަ ނ ެ
ން ެޙުކު ެ
ށް ެކޯޓު ެ
ވަކިކަމއް ެކުރުމަށް ެގއްލުމުގ ެޒިންމާވާ ެފަރާތުގ ެމައްޗަ ެ
ނރުންެ.
()3

ެނަގުދުެފައިސާއިންެބަދަލުެލިބިދިނުން.

ުގމަތިންެ
އިވާ ެގޮތ ެ
އިސްވ ެބަޔާންކުރވުނު ެފުރަތަމަ ެނަންބަރާއި ެދވަނަ ެނަންބަރުގަ ެ
ހަމަޖައްސާ ެބަދަލު ެ(ެ )Compensation in kind or specific performanceއަކީ ެލިބުނުެ
ންވާ ެކާފީ ެބަދަލއްކަމަށް ެކަނޑައޅިދާނ ެކަމާއި ެނަމަވސް ެލިބުނު ެގއްލުމުގ ެބަދަލުެ
ގއްލުމާ ެއކަށީގ ެ
ދަލުެ
ބަ ެ
ނަގައިދވޭ ެއންމ ެޢާންމުގޮތަކީ ެނަގުދު ެފައިސާ ެ(ެ )Compensation in moneyއިން ެ ެ
ދީ ެގއްލުމާއި ެމަޢުނަވީ ެގއްލުމާއި ެދ ެގއްލުމުގެ
ން ެކަމާއި ެމިގޮތުންެ ،މާއް ެ
ލިބިދިނުމަށް ެކަނޑައޅު ެ
ދިެ
ކީެޝަރްޢީެއަ ެ
މިެގޮތްތަކަ ެ
ނަގައިެދިނުމުގެ ެ
ާނެކަމާއިެ،ބަދަލުެ ެ
ލުވސްެނަގުދުެފައިސާއިންެއަގުކުރވިދ ެ
ބަދަ ެ
ކުގައި ެއިސްތިޤްރާރުވފައިވާ ެއުޞޫލުތަކއް ެކަމާއިެ ،މިގޮތުން ެއަގުކުރުމުގައި ެގއްލުމއްެ
ޤާނޫނީ ެއުޞޫލުތަ ެ
އުގެ
ލިބިފައިވަނީެއަދިެއާމްދަނީއއްެނުވަތަެމަންފާއއްެގއްލިފައިވަނީެގއްލުންެމދުވރިކުރި ެފަރާތުގ ެޚަޠަ ެ
ނަތީޖާއިންކަންެސާބިތުވާންެޖހޭކަންެއނގންެއޮންނަެއޮތުމވެ .
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ެ(ވ)ެނުވަވަނަެކަމަކީެ ،ކޯޓުެނަންބަރު ެ 4ގ ެނަންބަރުެެ 119/JC-4/85ޤަޟިއްޔާއާއިެ
އ ެޤަޟިއްޔާގ ެޙުކުމަށް ެތާއީދުކޮށް ެހައިކޯޓުން ެޙުކުމް ެކުރި ެއ ެކޯޓުގ ެނަންބަރު ެެ94/HC-A/142
މާެ
ން ކޮށްފައިވާ ެޙުކުމް ެތަންފީޒުކުރު ެ
ރު  87/HC-A/40ޤަޟިއްޔާއި ެ
ޤަޟިއްޔާއާއި ެހައިކޯޓުގ ެނަންބަ ެ
ގުޅޭގޮތުންެ ،އ ެޤަޟިއްޔާތަކުގައި ެމި ެދ ެފަރާތުގ ެމދުގައި ެއުފދުނު ެމައްސަލަތަކުގ ެތރޭގައިެެެެެެެ،
ންގެފަރާތުންެދިނުމަށްެޝަރީޢަތުންެކަނޑައަޅާފައިވާެ
ންމަނިކުފާނަށްެމުޙައްމަދުެރަޝާދުގެވާރިޘު ެ
ޢަލީެޙަސަ ެ
ރުެެެ
މާލީ ެބަދަލު ެލިބިދިނުމުގ ެއިލްތިޒާމް ެެ 07އޭޕްރިލް ެ 2004ގައި ެނިމިފައިވާކަން ެމަދަނީ ެކޯޓުގ ެނަންބަ ެ
ްެއނގންެއޮތުމާއި ެއަދިެ ،ސެ.ފޭދޫެެ/އަޅިވިލާގެ ،އިބްރާހީމް ެލަޠީފާއިެ
ެ 1985/7ސާބިތުެދަރަނީގ ެޗިޓުނ ެ
ލީމަނިކުފާނުގ ެމައްޗަށް ެދަޢުވާ ެލިބޭގޮތަށް ެހުށަހޅުނު ެމަދަނީ ެކޯޓުގ ެނަންބަރުެ
އގޭ ެޠާހިރާ ެޢަ ެ
ެ 537/MC/2004ޤަޟިއްޔާގ ެޙުކުމުގައި ެ" މއެ .އޮޅިތރިގޭގައި ެތިބި ެޢަލީ ެޙަސަންމަނިކުފާނުގ ެދަރިެ
ންެ
ހީމްެލަޠީފުގެފަރާތުންެއގޭގައިެތިބިެއންމހައިެމީހުންެެ10ޖޫންެެ 2004އި ެ
އިބްރާހީމް ެލަޠީފާއިެއިބްރާ ެ
އޅިތރިގޭގައި ެއިބްރާހީމްެ
މަށާއި ެ ،މއޮ ެ .
ފށިގން ެެ 15ދުވަހުގ ެތރޭގައި ެ މއެ .އޮޅިތރިގއިން ެނުކުތު ެ
ްގ މުދަލާއިެތަކތިެއ ެމުއްދަތުގ ެތރޭގައިެ
ންމހައިެމީހުނ ެ
ލަޠީފްއާއިެ ،އިބްރާހީމްެލަޠީފުގ ެފަރާތުންެތިބި ެއ ެ
މއެ .އޮޅިތރިގއިން ެނރެ ،އތަން ެއަޙްމަދު ެރަޝާދުގ ެވާރިޘުންނާ ެޙަވާލުކުރުމަށް" ެއަންގައިެ
ފު ެކުރިކަމާއި ެހައިކޯޓުގ ެނަންބަރުެ
ޙުކުމްކުރުމުންެ ،އިބްރާހީމް ެލަޠީފުގ ެފަރާތުން ެއ ެޙުކުމް ެއިސްތިއުނާ ެ
ެ 2004/HC-A/88ޤަޟިއްޔާގައި ެއ ެޙުކުމަށް ެތާއީދުކޮށްފައިވާ ެކަމާއި ،މަދަނީ ެކޯޓުގ ެނަންބަރުެ
ެ 537/MC/2004ޤަޟިއްޔާގައި ެކޮށްފައިވާ ެޙުކުމާއި ެއއްގޮތަށް ެޢަމަލުނުކޮށްގން(ެ 04ެ ،ހަތަރއް)ެެެެ
މަސް ެދުވަހުގ ެމުއްދަތަށް ެއިބްރާހީމް ެލަޠީފް ެއަރުވާލުމަށް ެޙުކުމްކޮށްެ ،މަދަނީ ެކޯޓުގ ެނަންބަރުެ
ށްެެެެެ
ށް ެޢަމަލުކުރުމަށް ެއިބްރާހީމް ެލަޠީފުގ ެމައްޗަ ެ
ެ 537/MC/2004ޤަޟިއްޔާގ ެޙުކުމާ ެއއްގޮތަ ެ
ވާެކަމާއިެ،ޙުކުމްެތަންފީޒުކުރުމާެ
މަދަނީެކޯޓުގެނަންބަރުެެ1557/MC/2004ޤަޟިއްޔާގައިެއަމުރުކޮށްފައި ެ
ވކިޔާެގޯއްޗަކީެއިޖްތިމާޢީެ
ބހޭގޮތުންެއުފދުނުެމައްސަލަތަކާެގުޅިގންެ،ވެ.އީދިގަލިގެ(ެ425ނަންބަރ)ެއ ެ
ޢަދާލަތު

ެނުލިބުމުގ

ެސަބަބުން

ތި
ެގޯ ެ

ެގދޮރު

ެގއްލިފައިވާ

ެފަރާތްތަކަށް

ލުެެެެެެެެެެެ
ެބަދަ ެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
ވެބްސައިޓް | URL: www.supremecourt.gov.mv :ފެކްސް | Fax: + 960 3008554 :ފޯންTel: + 960 3009990 :
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މަންޓްއިން ެފޮނުވި ެއެ
ދިނުމާ ެބހޭގޮތުން ެމިނިސްޓްރީ ެއޮފް ެހައުސިންގ ެއންޑް ެއާރބަން ެޑިވލޮޕް ެ
ދޫެ
އާ ެގުޅިގންެ ،ސެ .ފޭ ެ
ރު ެެ 26(ެ 138-C/99/2007/53އޕްރީލް ެެ )2007ސިޓީ ެ
މިނިސްޓްރީގ ެނަންބަ ެ
ލީމަނިކުފާނަށްެ 20މއިެ
އަޅިވިލާގޭެއިބްރާހީމްެލަޠީފާއިެ ،މާލޭެމުނިސިޕަލްޓީެޚާއްޞަެދަފްތަރުެ ،ޠާހިރާެޢަ ެ
މުނިސިޕަލްޓީއިން ެ(ެ 1400ސާދަ ެސަތޭކަ) ެއަކަފޫޓު ެބަންޑާރަ ެގޯއްޗއް ެދިނުމަށްެ
ެ 2007ގައި ެމާލޭ ެ ެ
ެއެ
ތި ެެ 13އޯގަސްޓް ެެ 2007ގައި ެފުރަތަމަ ެރަޖިސްޓަރީ ެހަދާދީފައިވާ ެކަމާއިެ ،އަދި ެ
ހަމަޖައްސައި ،އ ެގޯ ެ
ގޯތީގައިެއުޅވންދންެތަނއްެކުއްޔަށްެހިފުމަށްެބޭނުންވާެކުލިެދައުލަތުންެހަމަޖއްސިކަންެމިެމައްސަލާގައިެ
ހިމނޭ ެލިޔކިޔުންތަކުން ެއނގޭކަމާއިެ 18ެ ،މއި ެެ 2008ގައި ެނިންމާފައިވާ ެމަދަނީ ެކޯޓުގ ެނަންބަރުެ
ޔގައި ެހައިކޯޓުގ ެނަންބަރު ެެ 87/HC-A/40ޤަޟިއްޔާގ ެޙުކުމް ެތަންފީޛުވެ
ެ 74/MC/2005ޤަޟިއް ާ
ނިމިފައިވާކަމަށް ެކަނޑައަޅާފައިވާކަމާއިެ ،އިބްރާހީމް ެލަޠީފުގ ެމައްޗަށް ެދަޢުވާލިބޭ ެގޮތަށް ެމަދަނީ ެކޯޓަށްެ
ލަެ
ހުށަހަޅައިގން ެއ ެކޯޓުން ެބލި ެއ ެކޯޓުގ ެނަންބަރު ެެ 1558/MC/2004ޤަޟިއްޔާގ ެމި ެމައްސަ ެ
އާމިނަތު ެޝާހިދާ ެމަދަނީ ެކޯޓަށްެހުށަހަޅާފައިވަނީެ ،އާމިނަތު ެޝާހިދާެެ 11ޖނުއަރީެެ 2005ގައި ެމަދަނީެ
ރުެ
ކޯޓަށް ެހުށަހަޅާފައިވާ ެޙުކުމް ެތަންފީޛުކުރުމުގ ެމައްސަލައިގައިެ ،މަދަނީ ެކޯޓުގ ެބުނވިދިޔަ ެނަންބަ ެ
އޔާއިން ެޙުކުމް ެކުރުމުގ ެކުރީގައި ެކަމާއިެ ،މަދަނީ ެކޯޓުގ ެނަންބަރުެ
ެ 74/MC/2005ޤަޟި ް
ެ 1558/MC/2004ޤަޟިއްޔާގައި ެހޯދަން ެއދޭ ެބަދަލުގ ެގޮތުގައި ެއާމިނަތު ެޝާހިދާ ެހުށަހަޅާފައިވާެ
ޢަދަދަކީެެ04ސޕްޓމްބަރެެ2004އަށްވާެ177,333/33ރ(ެ.އއްލައްކަެހަތްދިހަެހަތްހާސްެތިންެސަތޭކަެ
ތއްތިރީސް ެރުފިޔާ ެެ /ތއްތިރީސް ެލާރި) ެއާއިެ ،އަދި ެއޭގ ެފަހުންވސް ެނުނިކުމވާ ެދުވަސްތަކަށްވާެ
ފައިސާކަންެއނގންެއޮންނަެއޮތުމުގެއިތުރަށްެ،ހައިކޯޓުގެނަންބަރުެެ87/HC-A/40ޤަޟިއްޔާގައިެޢަލީެ
ން ެމއެ .އޮޅިތރިގޭގައި ެކޮށްފައިވާ ެޢިމާރާތަށް ެޚަރަދުވފައިވަނީ ެެ970,000/-
ންމަނިކުފާނުގ ެއަތު ެ
ޙަސަ ެ
)ނުވަލައްކަެހަތްދިހަހާސްެރުފިޔާ)ެކަމަށާއިެެ 29ޑިސމްބަރެެ 1987ގ ެނިޔަލަށްެމި ެމުޢާމަލާތްެދމިއޮތްެ
 86މަސް ެދުވަހުގ ެތރޭގައި ެޢަލީ ެޙަސަން ެމަނިކުފާނަށް ެލިބިލައްވާފައިވާ ެމަންފާގ ެމިންވަރަކީެ
)ެ 970,000/ނުވަލައްކަެހަތްދިހަހާސްެރުފިޔާ( އިން ެ(ެ 86,000/-އަށްޑިހަެހަހާސްެރުފިޔާ)ެކ ނޑުމުންެދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ބާކީ ެއޮންނަ ެ(ެ 884,000/-އަށްލައްކަ ެއަށްޑިހަ ެހަތަރުހާސް ެރުފިޔާ) ެއަކީ ެެ 29ޑިސމްބަރ ެެ 1987ގެ
ކުފާނަށްެއަޙްމަދުެރަޝާދުެދޭންޖހޭެމިންވަރުކަމަށާއިެ،
ނިޔަލަށްެ،މިެމުޢާމަލާތުގެސަބަބުންެޢަލީެޙަސަންމަނި ެ
ންމަނިކުފާނަށް ެއަޙްމަދުެރަޝާދުެ
މި ެ(ެ 884,000/-އަށްލައްކަ ެއަށްޑިހަ ެހަތަރު ެހާސް ެރުފިޔާ) ެޢަލީ ެޙަސަ ެ
ތުގައި ެއޭނާެ
ދިނުމުން ެފައިސާ ެދޭތާ ެެ 15ދުވަހުގ ެތރޭގައި ެޢަލީ ެޙަސަންމަނިކުފާނާއި ެއ ެޢިމާރާ ެ
ިސމްބަރ ެެ 1987ދުވަހަށް ެފަހު ެމިކަންެ
ބައިތިއްބާފައިވާ ެމީހުން ެއ ެޢިމާރާތުން ެނުކުތުމަށާއި ެެ 29ޑ ެ
ްމ ެމަހަކަށް ެއަޙްމަދު ެރަޝާދު ެދޭންޖހޭ ެފައިސާއިން ެ(ެ 1000/-އއްހާސްެ
ހަމަނުޖހި ެއޮވެ ،އިތުރުވާ ެކޮނ ެ
ގައިެ
ގޭ ެ
ންެއ ެ
ުގ ެފަރާތު ެ
ށްެބލުމުންެ،ޢަލީެޙަސަންމަނިކުފާނ ެ
ވާެޙުކުމުގ ެމައްޗަ ެ
ރުފިޔާ)ެކ ނޑޭނކަމަށްެކޮށްފައި ެ
ތިބި ެތިބުމުގ ެމަންފާގ ެމިންވަރު ެއަގުކޮށްފައިވާ ެމިންވަރަކީ ެމަހަކަށް ެ) 1000/-އއްހާސް ެރުފިޔާ( ެގެ
ތްއިރު)ެ 40,000/- ،ސާޅީސް ެހާސް ެރުފިޔާ( ެގ ެރޭޓުން ެ1,513,333/33ރެ.
ޢަދަދުންކަން ެއނގން ެއޮ ެ
(ފަނަރަ ެލައްކަ ެތޭރަހާސް ެތިންސަތޭކަ ެތއްތިރީސް ެރުފިޔާ ެެ /ތއްތިރީސް ެލާރި) ެކަމަށް ެމަދަނީ ެކޯޓުގެ
ނަންބަރު ެެ 1558/MC/2004ޤަޟިއްޔާގައި ެކަނޑައަޅާފައިވަނީ ،މައްސަލައިގައި ެކަންހިނގާފައިވާެ
ގޮތްތަކުގ ެޙަޤީޤަތްތަކާއި ެމައްސަލައިގ ެހިމނޭ ެލިޔުންތަކަށާއި ެހކިތަކާއި ެދަލީލުތަކާއި ެވަޤާއިޢުތަކާއި ެމިެ
މައްސަލައާ ެގުޅިފައިވާ ެއހނިހން ެޤަޟިއްޔާތަކުގ ެނިންމުންތަކާއިެ ،މި ެއންމހައި ެއަސާސްތަކާއިެ
ކަންތައްތަކުގ ެމައްޗަށް ެބިނާކޮށްެ ،ބަދަލުގ ެހިސާބުގ ެތރއަށް ެވަންނަ ެގއްލުންތަކުގ ެއުންޞުރުތައްެ
ކަނޑައަޅައިގން ެނޫންކަމާއިެ ،އަދި ެގއްލުމާ ެމަސްއޫލުވާ ެފަރާތުގ ެއަތުން ެގއްލުމުގ ެބަދަލު ެހޯދުމުގެ
ންެ
ދަޢުވާގ ެއުޞޫލާ ެއިޖްރާއާތާ ެއއްގޮތްވާ ެގޮތުގމަތިންެ ،ދަޢުވާގ ެރުކުންތައް ެކަނޑައަޅައިގން ެނޫންކަ ެ
ފާހަގަކުރވޭކަމވެ.
މް:
ޙުކު ެ
ބުެ
އިސްވދިޔަެސަބަބުތައްެއހންެހުރުމުން ،ތަޤްޞީރީެމަސްއޫލިއްޔަތުގެދަޢުވާއއްގެސަބަ ެ
ބޭެ
ކަމުގައި ެވާންވާނީެދަޢުވާެލިބޭފަރާތުންެ،ދަޢުވާކުރާ ެފަރާތުގ ެމަޝްރޫޢު ެމަޞްލަޙަތަކާ ެޚިލާފަށް ެދަޢުވާލި ެ
ބޭެ
ޢުވާގ ެމައުޟޫޢުކަމުގައި ެވާންވާނީ ެދަޢުވާލި ެ
ފަރާތް ެކޮށްފައިވާ ެޝަރްޢިއްޔަތއް ެނތް ެޢަމަލުކަމާއި ެދަ ެ
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ނު ެގއްލުމަށް ެބަދަލުެ
ފަރާތުގ ެޝަރްޢިއްޔަތއް ެނތް ެޢަމަލުގ ެސަބަބުން ެދަޢުވާކުރާ ެފަރާތަށް ެލިބު ެ
ހޯދުންކަމާއި ެޤަސްދުގައި ެނުވަތަ ެއިހްމާލުން ެކުރި ެޢަމަލަކުން ެމދުވރިވި ެގއްލުމއް ެނތި ެތަޤްޞީރީެ
ތީެ
މަސްއޫލިއްޔަތއް ެނޯންނާނ ެކަމާއި ެއަދި ެމިފަދަ ެގއްލުމއްގ ެބަދަލު ެދިނުމުގ ެމައްސަލައއް ެނުއުފދޭނ ެ
އްެ
ނޭކަމަށް ެއޮތް ެމައްސަލައއްގައި ެހުރިހައި ެފަރާތްތަ ެ
އާއި ެލިބުނު ެގއްލުމާ ެމަސްއޫލުވާ ެގިނަ ެބަޔަކު ެހިމ ެ
މާެ
ޒިންމާވާެބަދަލުގ ެޖުމުލަެޢަދަދާ ެޝަރްޢީެހަމަތަކުގ ެމަތިންެޒިންމާވ ެޖާމިނުވގންެނތް ެފަރާތއްެޒިން ެ
ހިދާެ
ރު ެ 1558/MC/2004ޤަޟިއްޔާގައި ެއާމިނަތު ެޝާ ެ
ނުކުރވޭނތީ ެއާއިެ ،މަދަނީ ެކޯޓުގ ެނަންބަ ެ
ންެެެެެެެެެ
ންމަނިކުފާނުގ ެފަރާތު ެ
ކޮށްފައިވާ ެދަޢުވާއަކީ ެސ.ފޭދޫ ެއަޅިވިލާގޭ ެއަލްމަރްޙޫމް ެޢަލީ ެޙަސަ ެ
މއެ .އޮޅިތރިގޭގައި ެތިބި ެސެ .ފޭދޫ ެއަޅިވިލާގޭ ެއިބްރާހީމް ެލަޠީފް ެއާއި ެއހން ެމީހުން ެއ ެގއިންެ
ނުނިކުމވާެކޮންމ ެދުވަހަކަށްެ،އަލްމަރްޙޫމްެއަޙްމަދުެރަޝާދުގ ެވާރިޘުންނަށްެގއްލުންެލިބުނުކަމަށްެބުނ،
ޠ ުފ ެގ ައ ުތ ް
ބ ާ
ިއ ް
ށްވާއިރުެ ،މިެދަޢުވާެއިބްރާހީމްެލަޠީފުގ ެމައްޗަށްެ
ނ ބަދަލުެހޯދުމުގ ެދަޢުވާ ެކަމަ ެ
ރ ީ
ހ ްމ ަލ ީ
ކޮށްފައިވަނީ ެގއްލުމާ ެމަސްއޫލުވާ ެފަރާތުގ ެމައްޗަށް ެމަސްއޫލިއްޔަތުގ ެދަޢުވާކުރުމުގ ެއުޞޫލާ ެއއްގޮތްވާެ
ގޮތުގމަތިން ެނޫންކަމަށްވާތީ ެއާއިެ ،އާމިނަތު ެޝާހިދާ ެދަޢުވާ ެކޮށްފައިވަނީ ެއޭނާގ ެބައްޕަގ ެވާރިޘުންގެ
ފަރާތުން ެކަމަށް ެއޮތްއިރުެ ،އާމިނަތު ެޝާހިދާ ެނޫން ެއހން ެމީހަކު ެމި ެދަޢުވާކުރުމުގައި ެދަޢުވާގެ
ޢުވާއއް ެނޫންކަން ެޝަރީއަތްެ
ޝަކްލިއްޔާތާއި ެއިޖްރާއާތާ ެއއްގޮތްވާ ެގޮތުގމަތިން ެބައިވރިވފައިވާ ެދަ ެ
ނިމުނުގޮތުގެރިޕޯޓަށްެބލުމުންެއނގޭތީއާއިެ،ޢަލީެޙަސަންމަނިކުފާނުގެފަރާތުންެމއެ.އޮޅިތރިގޭގައިެތިބިެ
އޭނާގެތަރިކައިގެވާރިޘުންގެތރޭގައިެހިމނނީެއިބްރާހީމްެލަޠީފްެއކަނިެނޫންކަމާއިެއަދިެމިގޮތަށްެދަޢުވާެ
ހުށަހޅިފައިވުމުން ެދަޢުވާގ ެސަބަބާއި ެދަޢުވާގ ެމައުޟޫޢާއި ެދަޢުވާ ެލިބޭފަރާތާއި ެދިމާނުވުމުގ ެސަބަބުންެ
ދަޢުވާގެޝަކްލިއްޔާތާއިެއިޖްރާއާތުެފުރިހަމަވފައިވާެދަޢުވާއއްކަމުގައިެބލވންެނތަތީެއާއިެމަދަނީެކޯޓުގެ
ިގ ެދަޢުވާގައިެ ،ޢަލީެ
ނަންބަރު ެެ 1558/MC/2004ޤަޟިއްޔާއިން ެބަލައި ެނިންމި ެމައްސަލައ ެ
ންމަނިކުފާނުގ ެފަރާތުންެތިބި ެބައއްގ ެފަރާތުންެހޯދަންެބޭނުންވާެބަދަލަކީެއިބްރާހީމް ެލަޠީފުގ ެއަތުންެ
ޙަސަ ެ
ހޯދަން ެބޭނުންވާ ެބަދަލއްކަމަށް ެއޮތީެ ،ޤާނޫނީ ެއަދި ެޝަރްޢީ ެޞައްޙަ ެއަސާސއްގ ެމައްޗަށްކަންެ
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ޢަދަދަކީ ެޢަލީެ
ޅާފައިވާ ެ ެ
ތީ ެއާއިެ ،ބަދަލުގ ެޖުމުލަ ެޢަދަދުކަމަށް ެކަނޑައަ ެ
ސާބިތުކުރވިފައި ެނުވާ ެ
ންޖހޭެ
މް ެލަޠީފް ެދައްކަ ެ
ެދ ެވާރިޘުންގ ެތރއިން ،އއް ެވާރިޘަކު ެކަމުގައިވާ ެއިބްރާހީ ެ
ންމަނިކުފާނުގ ެ
ޙަސަ ެ
ޢަދަދުެކަމުގައިެނިންމާފައިވަނީެދަޢުވާގ ެރުކުންތަކާއިެތަޤްޞީރީ ެމަސްއޫލިއްޔަތުގ ެރުކުންތަކާއިެ ،ބަދަލުގެ
ވާެ
އް ެޝަރްޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެއުޞޫލުތަކާ ެއއްގޮތް ެ
ހިސާބުގ ެތރއަށް ެވަންނަ ެގއްލުމުގ ެޢުންޞުރުތަ ެ
ރު
ކާ ެނުލައި ެކަމުގައިވާތީ ެމަދަނީ ެކޯޓުގ ެނަންބަ ެ
ގޮތުގމަތިން ެކަނޑައޅުމަ ެ

ެެ1558/MC/2004

ރު ެ2009/HC-A/340
އޔާއަށް ެތާއީދުކޮށް ެޙުކުމްކުރި ެހައިކޯޓުގ ެނަންބަ ެ
ޤަޟިއްޔާއާއި ެއ ެޤަޟި ް
ޤަޟިއްޔާއާއިެދ ެޤަޟިއްޔާއަކީެބާޠިލުެދ ެޤަޟިއްޔާކަމުގައިެމި ެމައްސަލަެބލިެދިވހިރާއްޖޭގ ެސުޕްރީމްެ
ކޯޓުގެފަނޑިޔާރުންގެއިއްތިފާޤުންެޙުކުމްކޮށްފީމވެ .
ެ
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