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ެ
ޞާ ެ
ޝަރީޢަތްެނިމުނުގޮތުގެެޚުލާ ެ
 ޤަޟިއްޔާެނަންބަރު2012/SC-A/07ެ:
ދަނގެތިެ(މެ.މިރިހިމާގެެެ/ކ.މާލެ)
 ދަޢުވާކުރާެފަރާތްެ:އިބްރާހީމްެޙަސަންެ،ލިލީގެެެ/އދެ .
ލެ
 ދަޢުވާެލިބޭެފަރާތްެ-1ެ:ޢަލީެރަޝީދުެ،މ.ގޯނބިލިމާގެެ/ކ.މާ ެ
ދޫ
ެ-2ޙަސަންެޝަރީފްެ،ސޯސަންގެެެ/ލ.މާބައި ެ
ނާ ފައިސާެނަގައިދިނުންެެެެ
މަ ެ
 މައްސަލައިގެެބާވަތްެ:އެއްބަސްވުމާއިެޚިލާފުވުމުންެޖުރި ެ
ން
 މައްސަލަެއައިގޮތްެ:އިސްތިއުނާފުެކުރުމުގެެހުއްދައަށްެއެދިެހުށަހަޅާެފޯމު ެ
 ހުށަހެޅުނުެތާރީޚްެ08ެ:އެޕްރީލްެ2012
 ރަޖިސްޓްރީެކުރެވުނުެތާރީޚްެ26ެ:އެޕްރީލްެ2012
 ނިމުނުެތާރީޚްެ27ެ:މާރޗްެެ 2014
 މައްސަލަެނިންމިެގަޑި15:00 :
 މައްސަލަެބެލިެފަނޑިޔާރުންގެެމަޖިލިސް :ފަނޑިޔާރުެޑރެ.އަޙްމަދުެޢަބްދުﷲެދީދީެ ،ފަނޑިޔާރުެ
ޢަބްދުެﷲެސަޢީދުެ،ފަނޑިޔާރުެއާދަމްެމުޙައްމަދުެޢަބްދުެﷲ .

ޔާ
ލްތިމާސްެކުރެވުނުެޤަޟިއް ެ
 އި ެ
 ނަންބަރު2011/HC-A/39ެ:
 ނިންމެވިެކޯޓު :ދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓު
 ހުށަހެޅުނުެތާރީޚްެ03ެ:ފެބްރުއަރީެ2011
 ނިމުނުެތާރީޚްެ29ެ:ނޮވެމްބަރެ2011
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ެ

ޞާ
ގެ ޚުލާ ެ
މައްސަލައި ެ
މިއީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2011/HC-A/39ޤަޟިއްޔާގެ ެޙުކުމްެ
ތި ެެ /ލިލީގެެެެެެެެ،
ބިނާވެފައިވަނީ ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެހަމަތަކާއި ެޚިލާފަށްކަމަށް ެބުނެެ ،އދެ .ދަނގެ ެ
މާސްކުރުމުންެބެލިފައިވާެ
(މެ .މިރިހިމާގެ/މާލެ) ެއިބްރާހީމްެޙަސަންެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުގައިެއިލްތި ެ
ކީ ެމެ .ގޯނބިލިމާގެ ެ/މާލެެ ،ޢަލީ ެރަޝީދު ެއާއި،
ޤަޟިއްޔާއެކެވެެ .މިޤަޟިއްޔާގައި ެދަޢުވާލިބޭ ެފަރާތަ ެ
ލެ.މާބައިދޫެެ/ސޯސަންގެެ،ޙަސަންެޝަރީފްެއެވެެ.
އަދި ެބުނެވިދިޔަ ެހައިކޯޓުގެެނަންބަރުެެ 2011/HC-A/39ޤަޟިއްޔާއަކީ ،ސިވިލްެކޯޓުގެެ
ށްެ
ރި ެގޮތަކަށް ެނޫންކަމަ ެ
ނަންބަރު ެ 1102/Cv-C/2010ޤަޟިއްޔާ ެއެ ެކޯޓުން ެނިންމާފައިވަނީ ެއިންސާފުވެ ެ
ބުނެެ ،އެ ެޤަޟިއްޔާެއިސްތިއުނާފުކުރުމަށްެއެދިެ،އދެ.ދަނގެތިެ/ލިލީގެެ ،އިބްރާހީމްެޙަސަންގެ ެފަރާތުންެެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓަށްެހުށަހެޅުމުންެބަލައިެނިންމާފައިވާެޤަޟިއްޔާއެކެވެެ ެެ.
ެ
އް
 ފާހަގަެކުރެވުނުެނުކުތާތަ ެ
މި ެމައްސަލާގައިެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީއަށާއިެ ،ޤާނޫނުތަކަށާއިެ،
ޅިެ
ގެ ެމަޖިލީހަށް ެހުށަހެ ެ
ދަޢުވާކުރާ ެފަރާތުންނާއި ެދަޢުވާލިބޭ ެފަރާތުން ެސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ެޝަރީޢަތު ެ
ގެ
ލިޔުންތަކަށާއިެ ،ޝަރީޢަތު ެ

މަޖިލީހުގައި ެދައްކާފައިވާ ެވާހަކަތަކަށާއިެ ،ސިވިލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރުެ

ރުެ
ެ1102/Cv-C/2010ޤަޟިއްޔާގެެޝަރީޢަތްެނިމުނުގޮތުގެެރިޕޯޓުގެެމައްޗަށާއިެ،އަދިެހައިކޯޓުގެެނަންބަ ެ
ެ2011/HC-A/39ޤަޟިއްޔާގެެޝަރީޢަތްެނިމުނުގޮތުގެެރިޕޯޓުގެެމައްޗަށާއިެ،މިބާވަތުގެެމައްސަލަތަކުގައިެ
އިެ
ތަޠްބީޤުކުރެވޭ ެޢާންމު ެޤާނޫނީ ެމަބްދައުތަކުގެ ެމައްޗަށް ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެނަޒަރަކުން ެބަލަ ެ
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އްެ
ވިސްނިއިރުެ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުގައިެމިެމައްސަލަބެލިެފަނޑިޔާރުންނަށްެއަންނަނިވިެކަންތައްތަ ެ
ފާހަގަކުރެވިފައިވެެއެވެ.
-1

ގެެ
ގޯނބިލިމާ ެ
ސިވިލްެކޯޓުގެެނަންބަރުެެ 1102/Cv-C/2010ޤަޟިއްޔާއަކީ ެމެ ެ.

ގެެ
ެ/މާލެެ،ޢަލީެރަޝީދު ،އަދިެލެ.މާބައިދޫެެ/ސޯސަންގެެ،ޙަސަންެޝަރީފްެއާއިެ،އދެ.ދަނގެތިެެ/ލިލީ ެ
އިބްރާހީމް ެޙަސަން ެއާއި ެދެމެދުެ 23ެ ،ފެބްރުއަރީ ެެ 2007ވަނަ ެދުވަހު ެކޮށްފައިވާ ެއެގްރިމެންޓުގައިެ
ރުެ
ބުނެފައިވާ ެމުއްދަތުގައި ެޢަލީ ެރަޝީދުއާއިެ ،ޙަސަން ެޝަރީފްއަށް ެޙަވާލުކުރަންޖެހޭ ެރަޖިސްޓްރީ ެނަންބަ ެ
ރންސެސް ެއުޝްވާ ެ(އީކްއޭޓާރ) ެނަމަކަށް ެކިޔާ ެސަފާރީ ެއުޅަނދު ެއިބްރާހީމްެ
(ެ P7841A-02)06-Iޕް ި
ވާެކަމަށްބުނެެ،އިބްރާހީމްެ
ޙަސަންެޙަވާލުކޮށްފައިެނުވާތީެ،އެެއެގްރިމެންޓާެއިބްރާހީމްެޙަސަންެެޚިލާފްވެފައި ެ
ޙަސަންގެ ެމައްޗަށް ެޢަލީ ެރަޝީދު ެއާއިެ ،ޙަސަން ެޝަރީފް ެދަޢުވާކުރުމުން ެބެލިފައިވާ ެމައްސަލައެއްކަންެ
ރި ެގޮތަކަށްެ
އެ ެކޯޓުން ެނިންމާފައިވަނީ ެއިންސާފުވެ ެ
އެނގެން ެއޮންނައިރުެ ،ބުނެވިދިޔަ ެޤަޟިއްޔާ ެ ެ
ނޫންކަމަށްބުނެެ،އެ ެޤަޟިއްޔާެއިސްތިއުނާފުކުރުމަށްެއެދިެ ،އދެ.ދަނގެތި ެެ/ލިލީގެެ ،އިބްރާހީމްެޙަސަންގެެ
ފަރާތުންެދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓަށްެހުށަހެޅުމުންެބަލައިެނިންމާފައިވާެއެެކޯޓުގެެނަންބަރުެެ2011/HC-A/39
ށްެ
ޤަޟިއްޔާގެެޙުކުމުގައި ެ"ެ....ޕްރިންސެސް ެއުޝްވާ ެ(އީކްއޭޓަރ) ެނަމަކަށް ެކިޔާ ެސަފާރީ ެއުޅަނދު ެކުއްޔަ ެ
ފްެ
ހިފުމަށްޓަކައިެެ23ފެބްރުއަރީެެ2007ދުވަހުެއިބްރާހީމްެޙަސަންއާއިެއެކުެޢަލީެރަޝީދާއިެޙަސަންެޝަރީ ެ
ން ެއިބްރާހީމް ެޙަސަން ެެ 01ނޮވެމްބަރެ
އެއްބަސްވެ ެސޮއިކޮށްފައިވާ ެއެގްރިމެންޓުގެ ެެ 04ވަނަ ެމާއްދާގެ ެދަށު ެ
އިެ
ން ެޝަރީފާއި ެޙަވާލުކުރަންޖެހޭއިރުެ ،އެ ެމުއްދަތުގަ ެ
އި ެޙަސަ ެ
ދު ެޢަލީ ެރަޝީދާ ެ
ހު ެއެ އުޅަނ ެ
ެ 2007ދުވަ ެ
ށްެ
ޙަވާލުނުކުރެވިއްޖެނަމަ ެއެ ެމާއްދާގެ ެ(ހ)ެގެ ެދަށުން ެއެެއުޅަނދު ެޙަވާލުނުކުރެވި ެފާއިތުވާ ެކޮންމެ ެދުވަހަކަ ެ
އިެ
ޖޫރިމަނާގެ ެގޮތުގައި ެ(ެ US$3,000ތިންހާސް ެއެމެރިކާ ެޑޮލަރު( ެއިބްރާހީމް ެޙަސަންެ ،ޢަލީ ެރަޝީދާ ެ
ސްެ
ޅާ ެދިޔައިރުވެ ެ
އި ެބުނެފައިވާއިރު ެއެ ެތާރީޚް ެފަހަނަ ެ
ން ެޝަރީފަށް ެދައްކަންޖެހޭ ެކަމުގައި ެއެ ެމާއްދާގަ ެ
ޙަސަ ެ
ރުެ
ނީ ެކޯޓުގެ ެނަންބަ ެ
ޙަވާލުކޮށްފައި ެނުވާތީ ެމަދަ ެ
އިބްރާހީމް ެޙަސަންގެ ެފަރާތުން ެއުޅަނދު ެ ެ
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ށްެ
ށް ެހުށަހެޅުނު ެތާރީޚާއި ެހަމައަ ެ
އި ެއެ ެޤަޟިއްޔާ ެޝަރީޢަތަ ެ
ެ 1984/MC/2007ޤަޟިއްޔާގެ ެޙުކުމުގަ ެ
ހިނގާފައިވާ ެެ 17ދުވަހަށް ެޖޫރިމަނާގެ ެގޮތުގައި ެ(ެ US$51,000ފަންސާސްއެއްހާސް ެއެމެރިކާ ެޑޮލަރު)ެ
އެެ
އެ އުޅަނދު ެޙަވާލުކުރުމަށް ެއިބްރާހީމް ެޙަސަންއަށް ެއަންގައި ެ ެ
ކަނޑައަޅާ ެެ 01މަސް ެދުވަހުގެ ެތެރޭގައި ެ ެ
ޅާެ
ން ެދާނެކަމަށް ެކަނޑައަ ެ
މުއްދަތުގައި ެޙަވާލުނުކޮށްފިނަމަ ެއެއްބަސްވުމުގައިވާ ެގޮތުގެމަތިން ެޖޫރިމަނާވަމު ެ
ލްެ
ޢީދުކޮށްފައިވާއިރު ،ސިވި ެ
ރު ެެ 2008/HC-A/129ޤަޟިއްޔާއިން ެތާ ެ
ކުރެއްވި ެޙުކުމަށް ެހައިކޯޓުގެެނަންބަ ެ
ގެ ެ(ހ)ެ
ނަ ެމާއްދާ ެ
ގެ ެެ 4ވަ ެ
ގެ ެޙުކުމުގައި ެއެއްބަސްވުމު ެ
ރު ެެ 1102/Cv-C/2010ޤަޟިއްޔާ ެ
ކޯޓުގެ ެނަންބަ ެ
ށްެ
އަށް ެޢަމަލުކޮށް ެނިމުނީކަމަށް ެބަލައި ެޖޫރިމަނާގެ ެފައިސާ ެވަކި ެމުއްދަތަކަށް ެހިމަނާ ެވަކި ެމުއްދަތަކަ ެ
އިެ
އިސްތިސްނާވާގޮތަށް ެހިސާބުކޮށްފައިވަނީ ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެއުޞޫލުތަކާއި ެކޮންޓްރެކްޓުގެ ެމަޤްޞަދާ ެ
އެެ
ޚިލާފަށްކަމަށް ެމި ެމައްސަލަ ެބެއްލެވި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެފަނޑިޔާރުންނަށް ެއިއްތިފާޤުވެވިފައިވާތީެ ެ ،
ންެ
ވާ ެގޮތާއި ެއޭގެ ެދަށު ެ
ގެ ެެ 4ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެމާނަކޮށްފައި ެ
ޤަޟިއްޔާގެ ެޙުކުމުގައި ެއެއްބަސްވުމު ެ
ގެެ
ސްވުމުގެެެ4ވަނަެމާއްދާ ެ
ވާެގޮތްެބާޠިލްކޮށްެއެއްބަ ެ
އްެކަނޑައަޅާެހިސާބުކޮށްފައި ެ
ޖޫރިމަނާކުރައްވާެދުވަސްތަ ެ
ށްެ
ށް ެދުވާލަކަ ެ
ވި ެފާއިތުވާ ެކޮންމެ ެދުވަހަކަ ެ
ޙަވާލުނުކުރެ ެ
ވާ ެގޮތުގެމަތިން ެއުޅަނދު ެ ެ
(ހ) ެގައި ެބަޔާންކޮށްފައި ެ
ށްެ
ން ެއެކަން ެކަނޑައެޅުމަ ެ
ށް ެއަލު ެ
(ެ US$3,000ތިންހާސް ެއެމެރިކާ ެޑޮލަރު) ެމަގުން ެޖޫރިމަނާ ެހިސާބުކޮ ެ
އެ ެޤަޟިއްޔާގެ ެޙުކުމުގައި ެއުޅަނދު ެބޭނުންކުރުމަށް ެބޭނުންވާ ެލިޔުންތަކާއިެ
ސިވިލް ެކޯޓަށް ެއަންގާ ެ ެ
އިންޝުއަރެންސްގެ ެކަންތައްތައް ެފުރިހަމަކޮށް ެއުޅަނދު ެމާލެ ެފަޅަށް ެގެނެސް ެތަޅުދަނޑިެއާއިއެކު ެއުޅަނދުެ
ގެެ
ވާ ެއެބަޔަށް ެމި ެމައްސަލަ ެބެއްލެވި ެދިވެހިރާއްޖޭ ެ
ޙަވާލުކުރުމަށް ެއަންގަވާ ެޙުކުމުގައި ެކަނޑައަޅުއްވާފައި ެ
މް ެކޮށްފީމެވެ"ެ .މިފަދައިންެ
ށް ެއެގޮތުގެ ެމަތިން ެޙުކު ެ
ގެ ެއިއްތިފާޤުން ެތާޢީދުކޮ ެ
ން ެ
ހައިކޯޓުގެ ެފަނޑިޔާރު ެ
ކަނޑައަޅައިފައިެވެއެވެ.
-2

ގެ ެނަންބަރު ެެ1984/MC/2007
ނީ ެކޯޓު ެ
އިސްވެ ެއިޝާރާތްކުރެވުނު ެމަދަ ެ

ގޯނބިލިމާގެ ެެ /މާލެ)ެ ،އަދި ެޙަސަން ެޝަރީފް ެ( ެސޯސަންގެ ެެެެެެ/
ޤަޟިއްޔާއަކީ ،ޢަލީ ެރަޝީދު ެ(މެ ެ .
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ލެ.މާބައިދޫ)ެއާއިެ،އިބްރާހީމްެޙަސަންެ(ލިލީގެ ެެ/އދެ.ދަނގެތި)ެއާއިެދެމެދުެެ 23ފެބްރުއަރީެެ2007
ރީެ
ޢަލީ ެރަޝީދުއާއިެ ،ޙަސަން ެޝަރީފާއި ެރަޖިސްޓް ެ
ވަނަ ެދުވަހުކޮށްފައިވާ ެއެގްރިމެންޓުގައިވާ ެގޮތުގެމަތިން ެ ެ
ނަންބަރު ެ(ެ P7841A-02)06-Iޕްރިންސެސް ެއުޝްވާ ެ(އީކްއޭޓާރ) ެނަމަކަށް ެކިޔާ ެސަފާރީ ެއުޅަނދުެ
ންެ
ޙަވާލުކުރުމަށްެކަނޑައަޅާފައިވާެތާރީޚްެކަމުގައިވާެެ01ނޮވެމްބަރެެ2007ފާއިތުވިއިރުެ،އިބްރާހީމްެޙަސަ ެ
އެ ެއުޅަނދު ެޙަވާލުކޮށްފައި ެނުވުމުގެ ެސަބަބުން ެކުއްޔަށް ެހިފާ ެފަރާތަށް ެބޮޑެތި ެގެއްލުންތަކެއް ެލިބޭތީެ،
ފި ެފަރާތާއި ެޙަވާލުކޮށް ެދިނުމަށާއިެ،
މިހާރުން ެމިހާރަށް ެއުޅަނދުގެ ެމަސައްކަތް ެފުރިހަމަކޮށް ެކުއްޔަށް ެހި ެ
މެެ
އި ެެ 01ނޮވެމްބަރ ެެ 2007ގެ ެފަހުން ެއުޅަނދު ެޙަވާލުނުކުރެވި ެދާ ެކޮން ެ
ބުނެވިދިޔަ ެއެއްބަސްވުމުގަ ެ
ށްެ
ރާތަ ެ
މަނާގެ ެގޮތުގައި ެއުޅަނދު ެހިފާ ެފަ ެ
ދުވަހަކަށް ެ(ެ US$3,000ތިންހާސް ެއެމެރިކާ ެޑޮލަރު) ެޖޫރި ެ
ޙަވާލުކުރާ ެދުވަހާެ
ދެއްކުމަށް ެއެއްބަސްވެފައިވާތީެ 01ެ ،ނޮވެމްބަރ ެެ 2007ދުވަހުން ެފެށިގެން ެއުޅަނދު ެ ެ
މަނާގެ ެގޮތުގައި ެދައްކަންޖެހޭ ެމިންވަރު ެކުލީގެ ެތެރެއިން ެކެނޑޭގޮތަށް ެކަނޑައަޅައިދިނުމަށްެ
ހަމައަށް ެޖޫރި ެ
އެދިެއިބްރާހީމްެޙަސަންެ(ލިލީގެ ެެ/އދެ.ދަނގެތި)ެގެެމައްޗަށްެ،ޢަލީ ެރަޝީދު ެ(މެ.ގޯބިލިމާގެ ެެ /މާލެ)ެ
ރުެ
ޢުވާ ެކުރުމުން ެބެލިފައިވާ ެމައްސަލައެއްކަން ެއެނގެން ެއޮންނައިރުެ ،ބުނެވިދިޔަ ެމަދަނީ ެކޯޓުގެ ެނަންބަ ެ
ދަ ެ
ެ 1984/MC/2007ޤަޟިއްޔާގައި ެ" ......އދެ .ދަނގެތީެ /ލިލީގެ ެއިބްރާހީމް ެޙަސަން ެއާއިެެެެެެެެ،
ރީެ
މެ.ގޯނބިލިމާގެ ެޢަލީ ެރަޝީދާއިެ ،ލެ.މާބައިދޫެ/ސޯސަންގެ ެޙަސަން ެޝަރީފްއާއި ެދެމެދު ެެ 23ފެބްރުއަ ެ
އިެ
ެ 2007ގައި ެކުރެވިފައިވާ ެއެގްރިމެންޓުގެ ެދަށުން ެއދެ.ދަނގެތީ ެެ/ލިލީގެ ެއިބްރާހީމް ެޙަސަންގެ ެނަމުގަ ެ
ގެެ
ރަޖިސްޓްރީ ެކޮށްފައިވާ ެނަންބަރު ެ"ެ P781A-02-6-1އީކުއޭޓަރ" ެނަމަކަށް ެކިޔާ ެސަފާރީ ެބޯޓު ެ
މަސައްކަތް ެނިންމާ ެކުއްޔަށް ެހިފާ ެފަރާތާއި ެއުޅަނދު ެޙަވާލުކުރަންޖެހޭ ެތާރީޚަކީ ެެ 01ނޮވެމްބަރ ެެ2007
ވާެ
ވި ެލަސް ެ
މާ ެއުޅަނދު ެޙަވާލުނުކުރެވިއްޖެނަމަެ ،ޙަވާލުނުކުރެ ެ
ތް ެނިން ެ
ކަމާއިެ ،މި ެމުއްދަތުގައި ެމަސައްކަ ެ
ފިެ
ށް ެހި ެ
މެ ެދުވަހަކަށް ެ(ެ US$3,000ތިންހާސް ެއެމެރިކާ ެޑޮލަރު) ެއުޅަނދުގެ ެވެރިފަރާތުން ެކުއްޔަ ެ
ކޮން ެ
މިެ
ފަރާތަށް ެދޭންޖެހޭނެ ެކަމަށް ެއެގްރިމެންޓުގެ ެެ 4ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގައި ެބަޔާންކޮށްފައި ެއޮތުމާއިއެކުެ ެ ،
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އްެ
ލު ެސަބަބެ ެ
ޤްބޫ ެ
ރިމެންޓްގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެފަދަ ެމަ ެ
އުޅަނދުގެ ެމަސައްކަތް ެނުނިމި ެލަސްވެފައިވަނީ ެއެގް ެ
ދިމާވެގެންކަން ެނުވަތަ ެކުއްޔަށްހިފި ެފަރާތުގެ ެއެއްވެސް ެއިހުމާލެއް ެއޮވެގެންކަން ެޝަރީޢަތަށް ެސާބިތުނުވާތީެ،
ޔަެ
ނުެދުވަހާއިެހަމައަށްެބަޔާންވެދި ެ
ށްެހުށަހެޅު ެ
މި މައްސަލަެޝަރީޢަތަ ެ
ންެފެށިގެންެ ެ
ެ01ނޮވެމްބަރެެ2007އި ެ
ށް
ގެ ެ(ހ) ެގައިވާފަދައިން ެޖޫރިމަނާގެ ެގޮތުގައި ެ(ެ 17ސަތާރަ) ެދުވަހަ ެ
ނަ ެމާއްދާ ެ
އެގްރިމެންޓްގެ ެެ 40ވަ ެ
ދޫެ
ސްެއެއްހާސް ެއެމެރިކާ ެޑޮލަރު)ެމެ.ގޯނބިލިމާގެެޢަލީ ެރަޝީދަށާއިެ ،ލެ.މާބައި ެ
(ެ US$51,000ފަންސާ ެ
ނެެ
ެ /ސޯސަންގެ ެޙަސަން ެޝަރީފަށް ެދަޢުވާ ެލިބޭ ެއދެ .ދަނގެތީ ެެ /ލިލީގެ ެއިބްރާހީމް ެޙަސަން ެދޭންޖެހޭ ެ
ނެެ
މި ފައިސާއަކީެމަހުެކުލިންެކެނޑޭ ެ
ބިެކުލިެހިނގަންެފެށުމުންެ ެ
ށްެއުޅަނދުެލި ެ
ކަމަށާއިެ،ދަޢުވާކުރާެފަރާތަ ެ
ށްެ
ވާ ެއުޅަނދަކަ ެ
ސް ެނިމިފައި ެ
ދި ެމިހާތަނަށްވެ ެ
ފައިސާއެއް ެކަމަށާއިެ ،އަދި ެމި ެއުޅަނދަކީ ެއޭގެ ެމަސައްކަތް ެއަ ެ
ށްެ
އި ެކުއްޔަ ެ
ތް ެނިންމުމަށްޓަކަ ެ
ވާ ެމުއްދަތަށް ެމަސައްކަތް ެނުނިމިއްޖެނަމަ ެމަސައްކަ ެ
ނުވުމާއެކުެ ،ކަނޑައެޅިފައި ެ
ގެެ
އި ެނެތުމާއެކުެ ،އުޅަނދު ެ
ހިފި ެފަރާތާއި ެއުޅަނދު ެޙަވާލުކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ެއެގްރިމެންޓްގައި ެބަޔާންކޮށްފަ ެ
ދުެ
މި އުޅަނދުގެ ެމަސައްކަތް ެނިންމުމަށްޓަކައި ެކުއްޔަށް ެހިފި ެފަރާތާއި ެއުޅަނ ެ
ވެރިފަރާތުގެ ެނުޤަބޫލުގައި ެ ެ
ވާެ
ދު ެކުރެވިފައި ެ
ތް ެކަމަށާއިެ ،މި ެދެފަރާތުގެ ެދެމެ ެ
ނެ ެތަނެއް ެނެ ެ
ން ެއަންގާ ެ
ން ެޝަރީޢަތު ެ
ޙަވާލުކުރަ ެ
ށްެ
ފުވެފައިވާކަން ެޝަރީޢަތަ ެ
ސް ެމާއްދާއަކާއި ެދަޢުވާކުރާ ެފަރާތުން ެޚިލާ ެ
އެގްރިމެންޓުގެ ެއެއްވެ ެ
ޅާެ
ރިމެންޓް ެބާޠިލްކުރަން ެބޭނުންވާކަމަށް ެބުނެ ެހުށަހަ ެ
ދޭ ެފަރާތުން ެމިހާރު ެމި ެއެގް ެ
ސާބިތުނުވުމާއެކުެ ،ކުއްޔަށް ެ
މި
ބިތުނުވާތީެ ެ ،
ށް ެސާ ެ
ން ެޝަރީޢަތަ ެ
ލު ެސަބަބެއްކަ ެ
ސަބަބަކީ ެމިއެގްރިމެންޓް ެބާޠިލްކުރަންޖެހޭފަދަ ެމަޤުބޫ ެ
ގެެ
މި ދެފަރާތު ެ
ން ެއަންގާނެ ެތަނެއް ެނެތް ެކަމަށާއިެ ެ ،
އެގްރިމެންޓު ެނިމުމަކަށް ެގެނައުމަށް ެއަދި ެޝަރީޢަތު ެ
ފާެ
ދު ެކުއްޔަށް ެހިފި ެފަރާތުން ެއޭގެ ެމަން ެ
ށް ެއުޅަނ ެ
ވާ ެއެގްރިމެންޓާއި ެއެއްގޮތަ ެ
ދު ެކުރެވިފައި ެ
ދެމެ ެ
ހުެެެ
ން ެފުރިހަމަ ެކުރުމަށްފަ ެ
ޙާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި ެއުޅަނދުގެ ެމަސައްކަތް ެއެގްރިމެންޓުގައިވާ ެގޮތުގެ ެމަތި ެ
އިެ
ން ެ(ެ 01އެކެއް) ެމަސްދުވަހުގެ ެތެރޭގައި ެކުއްޔަށް ެހިފި ެފަރާތާ ެ
ެ 25މާރޗް ެެ 2008ދުވަހުން ެފެށިގެ ެ
ދާެ
މިއުޅަނދު ެޙަވާލުކުރުމަށާއިެ ،އަދި ެމި ެމުއްދަތުގައި ެއުޅަނދު ެޙަވާލުނުކުރެވިއްޖެނަމަެ ،ޙަވާލުނުކުރެވި ެ
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ގެެ
ދުވަސްތަކަށް ެއެގްރިމެންޓްގައިވާ ެފަދައިން ެޖޫރިމަނާވަމުން ެދާނެކަން ެދަޢުވާލިބޭ ެއދެ .ދަނގެތީ ެެ /ލިލީ ެ
އިބްރާހީމް ެޙަސަނަށް ެއަންގައި ެޙުކުމްކޮށްފީމެވެެ ".މިފަދައިން ެކަނޑައަޅައި ެކޮށްފައިވާ ެޙުކުމަށް ެއެއްވެސްެ
ބަދަލެއް ެގެންނަންޖެހޭފަދަ ެއެއްވެސް ެސަބަބެއް ެއޮތްކަމަށް ެނުފެންނަކަމަށް ެކަނޑައަޅައި ެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ހައިކޯޓުން ެޙުކުމްކޮށްފައިވާކަން ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2008/HC-A/129ޤަޟިއްޔާގެ ެޝަރީޢަތްެ
ނިމުނުގޮތުގެެރިޕޯޓުންެއެނގެންެއޮވެއެވެ.
-3

ގެެ
ދޭ ެޚުޞޫމަތްތަކަށް ެޢަދުލު ެއިންޞާފު ެޤާއިމުކުރުމު ެ
ޚަޞްމުންގެ ެމެދުގައި ެއުފެ ެ

ރުެ
ނިޒާމުގެތެރެއިން ެޤަޟާއީ ެޙިމާޔަތް ެލިބިެ ،އެ ެފަރާތްތަކުގެ ެޙައްޤުތަކާއި ެޤާނޫނީ ެމަރްކަޒުތައް ެއިސްތިޤްރާ ެ
ވާ ެ
ގެ ެޟަރޫރަތްތެރިކަމަށްޓަކާެ ،އެއްފަހަރު ެފައިޞަލާކުރެވި ެޤަޟާއީ ެ"ޙުއްޖިއްޔަތު" ެލިބިގެން ެ
ވެގެންދިއުމު ެ
ގެެ
ޢަކީެމަދަނީެއިޖްރާއާތު ެ
ދަ ެ
ރާެމަބް ެ
ށްެޝަރީޢަތަށްެހުށަހެޅުންެމަނާކު ެ
ނަެފަހަރަ ެ
ޙުކުމަކާގުޅޭެމައްސަލައެއްެދެވަ ެ
ކުމާއި ެވިދިގެން ،އެ ެޙުކުމްކުރިެ
ދަޢެއްކަމާ ެމިގޮތުން ެދަޢުވާއެއްގައި ެފައިޞަލާކޮށް ެކުރެވޭ ެޙު ެ
ޢާންމު ެމަބް ެ
ވާ ެބޭރުވެގެން ެދިއުމުން ެ( ،)preclusionއަލުން ެއެެ
ފަނޑިޔާރެއްގެ ެނުވަތަ ެކޯޓެއްގެ ެވިލާޔަތުން ެއެ ެދަޢު ެ
ދަޢުވާ ެއެ ެފަނޑިޔާރެއްގެ ެނުވަތަ ެއެ ެކޯޓެއްގެ ެކުރިމައްޗަށް ެފައިޞަލާކުރުމަށް ެހުށަހެޅުމަކީ ެމަދަނީެ
ގެެ
ނީ ެއިޖްރާއާތު ެ
އިޖްރާއާތުގެެޢާންމު ެއުޞޫލުތަކާއިެޚިލާފުކަމެއްކަމާ ،އެހެންނަމަވެސްެއެފަދަެދަޢުވާއެއް ެމަދަ ެ
ދިޔަ ެޢާންމު ެއުޞޫލާއިެ
ތްވާގޮތުގެ ެމަތިންެ ،މަތީ ެކޯޓެއްގައި ެޠަޢުނުކުރުމަކީ ެއިސްވެ ެ
ހަމަތަކާއި ެއެއްގޮ ެ
ތަ ެއެއްވެސްގޮތަކުންެ
ތަޢާރުޟުވާކަމެއް ެނޫންކަމާއިެ ،އަދި ެޠަޢުނުކުރުމުގެ ެމަރްޙަލާތައް ެނިމިެ ،ނުވަ ެ
ޅިެ
އިސްތިއުނާފު ެނުވަތަ ެއިލްތިމާސް ެނުކުރެވޭ ެފައިޞަލާކުރަނިވި ެޙުކުމަކަށް ެވުމުގެ ެސަބަބުންެ ،ކަނޑައެ ެ
ވާ ެއެއްވެސްެ
ން ެނިމިފައި ެ
ނިޔާގެ ެބާރު ެ(ެ )force de la chose jugée / res judicataލިބިގެންވާ ެޙުކުމަކު ެ
މައްސަލައެއް ެއަލުން ެބެލުމުގެ ެބާރު ެއެއްވެސް ެކޯޓަކަށް ެލިބިގެން ެނުވާކަން ެއެނގެން ެއޮންނައިރުެ،
ވި ެޙުކުމުގެ ެޙުއްޖިއްޔަތު ެދެމިގެންދާނީ ެއެ ެޙުކުމުން ެފައިޞަލާކުރެވުނުެ
ބުނެވިދިޔަފަދައިން ެފައިޞަލާކުރަނި ެ
ގެެ
ދަޢުވާގައިެހިމެނޭެޚަޞްމުންގެެމައްޗަށާއިެ ،ފައިޞަލާކުރެވުނު ެދަޢުވާގެ ެ'މަޙައްލު' ެ(ެ ެ )subject matter
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު |ތީމުގެ |އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ނީެ
ދަޢުވާގެެސަބަބު ެ(ެ )Cause of Actionނުވަތަ ެދަޢުވާ ެކުރާފަރާތުންެހުށަހަޅާ ެޤާނޫ ެ
މައްޗަށާއި ،އަދިެއެެ ެ
ޅޭެ
ށް ެހުށަހެ ެ
ށް ެއަލުން ެބެލުމަ ެ
ޢު ެ(ެ )Factsތަކުގެ ެމައްޗަށްކަން ެއެނގެންއޮންނަކަމާއިެ ،މިގޮތުން ެކޯޓަ ެ
ވަޤާއި ެ
އްގެެ'މަޙައްލު'ެއާއިެތަފާތުެ'މަޙައްލު'ެއަކަށްެވާނަމަެ،
ކީެފައިޞަލާކުރަނިވިެޙުކުމެ ެ
ގެެ'މަޙައްލު'ެއަ ެ
މައްސަލައި ެ
ލާގައި ެހިމެނޭ ެޚަޞްމުންނަކީ ެފައިޞަލާކުރަނިވި ެޙުކުމަކުން ެނިންމި ެމައްސަލައެއްގައިެ
ނުވަތަ ެއެ ެމައްސަ ެ
ކީެ
ކަ ެ
ހިމެނޭ ެޚަޞްމުންނާއި ެތަފާތު ެޚަޞްމުންނަށްވާނަމަެ ،ނުވަތަ ެއެ ެމައްސަލައިގެ ެޤާނޫނީ ެވަޤާއިޢުތަ ެ
ފައިޞަލާކުރަނިވި ެޙުކުމަކުން ެނިންމި ެމައްސަލައެއްގެ ެޤާނޫނީ ެވަޤާއިޢުތަކާއި ެތަފާތު ެވަޤާއިޢުތަކެއްނަމަ ެއެެ
މުތަކުގައިެ
މައްސަލައެއް ެޝަރުޢީ ެކޯޓަކުން ެބެލުމުގެ ެއިޖުރާއީ ެހުރަހެއް ެނުވާކަން ެތަފާތު ެޤާނޫނީ ެނިޒާ ެ
ދަޢުތަކަށްެބެލުމުންެއެނގެންެއޮވެއެވެ.
ރާއާތުގެެޢާންމުެމަބް ެ
ތަޠްބީޤުކުރެވޭެމަދަނީެއިޖު ެ
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ތްކޮށް ެބަލާއިރުެ ،ޤަޟާއީެ
އިސްވެ ެބަޔާންވެދިޔަ ެއުޞޫލުތަކުގެ ެމައްޗަށް ެރިޢާޔަ ެ

ޅި ެނިޔާގެެބާރުެލިބިފައިވާ ެފައިޞަލާކުރަނިވި ެމަދަނީެ
ޙުއްޖިއްޔަތު ެލިބިފައިވާ ެމަދަނީެޙުކުމްތަކާއިެ،ކަނޑައެ ެ
ޙުކުމްތަކަކީ ެއޭގެޒާތުގައިެތަންފީޒީެބާރު ެލިބިގެންވާެޙުކުމްތަކެއްކަމާއިެ ،އެފަދަ ެޙުކުމެއްެތަންފީޒުކޮށްދިނުމަށްެ
ޞަލާކޮށްފައިވާެކަންތައްތައްެތަންފީޒުެކުރުމުގެެގޮތުންެ
ންެއެެޙުކުމުންެފައި ެ
އެދިެކަމާބެހޭެކޯޓަކަށްެހުށަހެޅުމު ެ
އަޅަންޖެހޭ ެފިޔަވަޅުތައް ެއެޅުން ެފިޔަވައިެ ،އެ ެޙުކުމުން ެފައިޞަލާކޮށްފައިވާ ެކަންތައްތައް ެޝަރީޢަތުގެެ
މަޖިލީހެއްގައިެއަލުންެބަލައިެފައިޞަލާކުރުމަކީެމަދަނީެއިޖުރާއާތުގެެއުޞޫލުތަކާއި ެޚިލާފުެކަމެއްކަމާެ،އަދިެ
ސްެ
އެއީެދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުގެެނަންބަރުެެ 2010/2ޢާއްމު ެސިޓީއިންެޤާއިމުކޮށްފައިވާެއުޞޫލާވެ ެ
ބާރުލިބިފައިވާ ެޙުކުމްތައްެ
ޚިލާފުކަމެއްކަން ެއެނގެން ެއޮންނަކަމާއިެ ،އެހެންނަމަވެސް ެތަންފީޒީ ެ ެ
ތަންފީޒުކުރުމުގައި،

ތަކާ ެގުޅިގެން ެއުފެދޭެ
މުވާ ެޝަރުޠެއް ެނުވަތަ ެއިޖުރާއާ ެ
ތަންފީޒުކުރުމަށް ެލާޒި ެ

އިދިނުމަކީ ެކަމާބެހޭ ެތަންފީޒީ ެކޯޓުގެ ެއިޚްތިޞާޞެއްކަންެ
ތްތަކަށް ެޤަޟާއީ ެއަވަސް ެޙައްލު ެހޯދަ ެ
ޚުޞޫމަ ެ
ރު ެެ1984/MC/2007
އެނގެން ެއޮންނައިރުެ ،އިސްވެ ެއިޝާރާތްކުރެވުނު ެމަދަނީ ެކޯޓުގެ ެނަންބަ ެ
ޤަޟިއްޔާގެ ެޙުކުމަށް ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2008/HC-A/129ޤަޟިއްޔާއިން ެތާޢީދުކޮށްެ ،ކަނޑައެޅިެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު |ތީމުގެ |އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ނިޔާގެ ެބާރުލިބިފައިވާ ފައިޞަލާކުރަނިވި ެޙުކުމް ތަންފީޒުކޮށްދިނުމަށް ެއެދި ެމެ .ގޯނބިލިމާގެ ެޢަލީ ެރަޝީދުެ
މަދަނީ ެކޯޓުގައި ،އެ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެ 3195/MC/2009ޤަޟިއްޔާއިން ެކުރި ެދަޢުވާގެ ެޙުކުމުގައި ެ"ެ..
ވާެ
ެ 15ޖޫން ެެ 2010ގައި ެދަޢުވާ ެކުރާ ެޢަލީ ެރަޝީދު ެއަގުކޮމިޓީގެ ެޙާޟިރުގައި ެއުޅަނދާއި ެޙަވާލުވެފައި ެ
ގެެ
ށް ެބުނެ ެލިޔުމުގައި ެސޮއިކޮށްފައިވާތީެ ،މަދަނީ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 1984/MC/2007ގެ ެޤަޟިއްޔާ ެ
ކަމަ ެ
ން ެެ 2010އިން ެފެށިގެން ެރަޖިސްޓަރީ ެނަންބަރު ެެP7841 A-02-06-1
ޙުކުމުގެ ެދަށުން ެެ 15ޖޫ ެ
ވާ ެކުރާ ެޢަލީ ެރަޝީދާއިެ
"އީކުއޭޓަރ"ެމިހާރުގެ ެނަމުންނަމަ ެ"ޕްރިންސަސް ެއުޝްވާ"ެސަފާރީ ެއުޅަނދު ެދަޢު ެ
ގެެ
ދި ެމަދަނީ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 1984/MC/2007ޤަޟިއްޔާ ެ
ވާ ެކަމަށް ެކަނޑައަޅައިެ ،އަ ެ
ޙަވާލުކުރެވިފައި ެ
ޙުކުމުގައި ެރަޖިސްޓަރީ ެނަންބަރު ެA-02-06-1

މަެ
"ެ P7841އީކުއޭޓަރ" ެމިހާރުގެ ެނަމުންނަ ެ

ލުެ
ވާ" ެސަފާރީ ެއުޅަނދު ެޙަވާލުކުރަންޖެހޭ ެމުއްދަތުގައި ެޙަވާލު ެނުކުރެވިއްޖެނަމަެ ،ޙަވާ ެ
"ޕްރިންސަސް ެއުޝް ެ
ނުެ
ން ެޖޫރިމަނާ ެވަމުންދާނެ ެކަމަށްެ ،ދަޢުވާ ެލިބު ެ
ނުކުރެވިދާ ެދުވަސްތަކަށް ެއެގްރިމެންޓުގައިވާ ެފަދައި ެ
އިެ
އިބްރާހީމް ެޙަސަނަށް ެއަންގަވާފައިވާތީެ ،ޖޫރިމަނާގެ ެފައިސާއަކީ ެމަހު ެކުލިން ެކެނޑޭގޮތަށް ެއެގްރިމެންޓުގަ ެ
ލަެ
އެ ެފައިސާގެ ެމައްސަ ެ
ކަނޑައެޅިފައިވާ ެފައިސާއެއްކަމުންެ ،އެގްރިމެންޓުގައިވާ ެގޮތުގެ ެމަތިން ެ ެ
ންެ
ޙައްލުވެގެންދާނެތީވެެ ،މި ެޤަޟިއްޔާގެ ެތެރޭގައި ެޖޫރިމަނާގެ ެފައިސާއާމެދު ެވަކި ެގޮތެއް ެކަނޑައަޅައިދެވެ ެ
ކަމަށްެޙުކުމްކޮށްެމައްސަލަެނިންމީމެވެެ".މިފަދައިންެކަނޑައަޅާފައިެވެއެވެެެ.
ނެތް ެ
-5

'އަމުރުކުރަނިވި

ެނުވަތަ

ެލާޒިމްކުރަނިވި

ެޤާނޫނީ

ެޤާޢިދާ'

ެ(القاعدة

اآلمرةެ)peremptory rule/އަކާއިެނުވަތަެމުޖުތަމަޢުގެެ"ނިޒާމުލްެޢާންމު"ެނުވަތަެ"އާދާބުލްެޢާންމާ"ެ(

ފުެ
ވާ ެޤާނޫނީ ެޤާޢިދާއަކާއި ެޚިލާ ެ
ެ ) Public Order and Public Decencyއާއި ެގުޅިފައި ެ
ތަެ
މެ ެކޮންޓްރެކްޓެއް ެނުވަ ެ
ގެ ެރުކުންތައް ެފުރިހަމަވެގެން ެއެކުލަވާލެވޭ ެކޮން ެ
ނުވާގޮތަށް ،ކޮންޓްރެކްޓު ެ
ގެެ
އެއްބަސްވުމެއްެ ،ރަނގަޅު ެނިޔަތުގައި ެ(ެ)good faith/bona fideތަންފީޒު ެކުރުމަކީެ ،އިސްލާމީ ެޝަރީޢަތު ެ
އަސާސީ ެޤާޢިދާއެއްކަމަށްވާ ެ"ޢަހުދަށް ެވަފާތެރިވުމުގެ ެޤާޢިދާ"ެ(قاعدة الوفاء بالعهد) ގެެއިތުރުންެ،ވަޟްޢީެ
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ޓް ެސަރވެންޑާ"ެެ
ޓާ ެސަން ެ
ވާ ެ"ޕެކް ެ
ނިޒާމްތަކުގައިވެސް ެއިސްތިޤްރާރުވެފައިވާ ެޤާނޫނީ ެމަބްދައެއްކަމަށް ެ
ންެ
ތު ެ
(ެ)Pacta sunt servandaގެެމަބްދައުގެެމަތިން ،އެ ެކޮންޓްރެކްޓެއްގެެބައިވެރިންގެެމައްޗަށްެޤާނޫނީގޮ ެ
މުވެގެންވާ ެމަދަނީ ެކޮންޓްރެކްޓްތަކުގައިެ،
ލާޒިމުވެގެންވާ ެކަމެއްކަން ެއެނގެން ެއޮންނައިރުެ ،ދެފަރާތަށް ެލާޒި ެ
ކޮންޓްރެކްޓުގައި ެހިމެނޭ ެފަރާތެއް ެކޮންޓްރެކްޓުގެ ެއިލްތިޒާމްތައް ެއަދާނުކުރާކަމަށް ެބުނެެ ،އެއްފަރާތުންެ
ނީެ
(ެ )Unilaterallyކޮންޓްރެކްޓު ެނިމުމަކަށް ެގެނައުމުގު ެބާރު ެކޮންޓްރެކްޓުގެ ެއަނެއްފަރާތަށް ެލިބިގެންވަ ެ
ން ެއެފަދައިން ެއެއްބަސްވެފައިވާނަމަ ެކަމާއިެ ،އެފަދައިން ެއެއްބަސްވެފައިނުވާެ
ކޮންޓްރެކްޓުގައި ެދެފަރާތު ެ
ޙާލަތުގައިެ ،ބުނެވިދިޔަ ެސަބަބަށްޓަކާ ެކޮންޓްރެކްޓް ެފަސްޚް ެ(ެ )rescindކުރުމަށް ެއެދި ެކަމާބެހޭ ެކޯޓަށްެ
ހުށަހެޅުމުގެ ެޙައްޤު ެކޮންޓްރެކްޓުގެ ެއަނެއްފަރާތަށް ެލިބިގެންވާކަމާއިެ ،ނަތީޖާއެއްގެ ެގޮތުން ެކޮންޓްރެކްޓްެ
ފަސްޚް ެކުރަން ެކޯޓުން ެނިންމައިފިނަމަެ ،ކޮންޓްރެކްޓު ެތަންފީޒުކުރުމުގައި ެއިހުމާލުވެފައިވާ ެފަރާތެއްގެެ
ދިެ
މައްޗަށް ެބަދަލުދިނުމަށްވެސް ެޙުކުމްކުރުމުގެ ެއިޚްތިޔާރު ެކޯޓަށް ެލިބިގެންވާކަން ެއެނގެން ެއޮންނަކަމާެ ،އަ ެ
މީގެއިތުރުންެ ،ކޮންޓްރެކްޓުގެ ެއިލްތިޒާމްތައް ެއެ ެކޮންޓްރެކްޓުގެ ެއެއްފަރާތުން ެތަންފީޒުނުކުރާހާ ެހިނދަކު،
ޓާފައި ެބޭއްވުން ެ( exception non adimpleti
އަނެއްފަރާތުގެ ެއިލްތިޒާމްތައްވެސް ެތަންފީޒުނުކޮށް ެހުއް ެ

ގެެ
ެ )contractusހުއްދަވެގެންވާކަމާެ ،ނަމަވެސްެއެފަދައިންެކޮންޓްރެކްޓުގެެއިލްތިޒާމްތައްެހުއްޓާފައިެބޭއްވުމު ެ
ޞައްޙަކަން ެވަޒަންކޮށް ެތަޤްދީރުކުރުމުގެ ެބާރު ެކަމާބެހޭ ެކޯޓަށް ެއަބަދަށްވެސް ެލިބިގެންވާކަން ެމަދަނީެެ
ޤާނޫނީެޢާންމުެއުޞޫލުތަކަށްެބެލުމުންެއެނގެންެއޮވެއެވެެ.
ކޮންޓްރެކްޓާއިެބެހޭެ ެ
-6
3195/MC/2009

މި

ެމައްސަލާގައި

ެޤަޟިއްޔާގައި

ެދަޢުވާކުރާ

ެނިންމާފައިވާ

ެފަރާތުން
ެކަންތައް،

ެމަދަނީ

ެކޯޓުގެ

ރު
ެނަންބަ ެ

ެސިވިލް

ެކޯޓުގެ

ެނަންބަރުެެެެެެެ

ެ 1102/Cv-C/2010ޤަޟިއްޔާއިން ެއިސްތިއުނާފީ ެނަޒަރަކުން ެއަލުން ެބަލައި ެފައިޞަލާކޮށްެ ،އެެ
ޤަޟިއްޔާގައި ެނިންމާފައިވާ ެކަންތައްތަކަށް ެބަދަލު ެގެނެސްފައިވާ ެކަމަށާއިެ ،އަދި ެއެއީ ެޤާނޫނުއަސާސީގެެ
ެ 143ވަނަެމާއްދާގެެ(ނ)ެއާއިެ ،ޤާނޫނުެނަންބަރުެ(ެ 22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެެކޯޓުތަކުގެެޤާނޫނުގެ)ެެ38
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ވާ ެވާހަކަތަކުގެ ެމައްޗަށްެ
ވަނަ ެމާއްދާއާއިެ ،ޤާނޫނީ ެއުޞޫލުތަކާއި ެޚިލާފުކަމެއްކަމަށް ެބުނެ ެދައްކާފައި ެ
އި ެއެހެނީ ެމަދަނީ ެކޯޓުގެެ
ބުނެވިދިޔަ ެދެ ެޤަޟިއްޔާއަކީ ެތަފާތު ެދެ ެޤަޟިއްޔާކަން ެއެނގޭކަމާ ެ
ބަލާއިރުެ ެ ،
ނަންބަރު ެެ 3195/MC/2009ޤަޟިއްޔާއަކީެ ،އެ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 1984/MC/2007ޤަޟިއްޔާެ
ތަންފީޒުެކޮށްދިނުމަށްެއެދި ،މެ.ގޯނބިލިމާގެ ެެ/މާލެެ،ޢަލީެރަޝީދުގެެފަރާތުންެ،އދެ.ދަނގެތި ެެ/ލިލީގެެ
އިބްރާހީމް ެޙަސަންގެ ެމައްޗަށް ެދަޢުވާކުރުމުން ެބެލުނު ެމައްސަލައެއްކަން ެއެނގެން ެއޮންނައިރުެ ،ސިވިލްެ
ކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 1102/Cv-C/2010ޤަޟިއްޔާއަކީ ،މެ .ގޯނބިލިމާގެ ެެ /މާލެެ ،ޢަލީ ެރަޝީދު ،އަދިެެެެެެ
ލެ .މާބައިދޫ ެެ /ސޯސަންގެެ ،ޙަސަން ެޝަރީފް ެއާއިެ ،އދެ .ދަނގެތި ެެ /ލިލީގެ ެއިބްރާހީމް ެޙަސަން ެއާއިެ
ދެމެދު ެެ 23ފެބްރުއަރީ ެެ 2007ވަނަ ެދުވަހު ެކޮށްފައިވާ ެއެގްރިމެންޓުގައި ެބުނެފައިވާ ެމުއްދަތުގައި ެޢަލީެ
ރަޝީދުއާއިެ ،ޙަސަން ެޝަރީފްއަށް ެޙަވާލުކުރަންޖެހޭ ެސަފާރީ ެއުޅަނދު ެއިބްރާހީމް ެޙަސަން ެޙަވާލުކޮށްފައިެ
ނުވާތީެ،އެެއެގްރީމެންޓާެއިބްރާހީމްެޙަސަންެޚިލާފުވެފައިވާކަމަށްެބުނެެ،އިބްރާހީމްެޙަސަންގެެމައްޗަށްެޢަލީެ
ލުނު ެމައްސަލައެއް ެކަމާއިެ ،އެއީ ެއެއްވެސް ެޙާލެއްގައިެ
ރަޝީދު ެއާއިެ ،ޙަސަން ެޝަރީފް ެދަޢުވާކުރުމުން ެބެ ެ
މަދަނީެކޯޓުގެެނަންބަރު ެ 3195/MC/2009ޤަޟިއްޔާގެެނިންމުން ެއިސްތިއުނާފީެނަޒަރަކުންެބަލާފައިވާެ
ން ެރަނގަޅަށް ެއެނގެންެ
ޤަޟިއްޔާެއެއްެނޫންކަންެއެެޤަޟިއްޔާގެެވަޤާއިޢުތަކަށާއިެއުންޞުރުތަކަށް ެބެލުމު ެ
އޮންނަކަމާެ ،އެހެންކަމުންެއިސްވެދިޔަ ެސިވިލްެކޯޓުގެެނަންބަރުެެ 1102/Cv-C/2010ޤަޟިއްޔާއަކީެ ،އެެ
ކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެ 3195/MC/2009ޤަޟިއްޔާއިން ެފައިޞަލާކުރެވުނު ެޙުކުމާގުޅޭ ެމައްސަލަ ެއަލުން ެއެެ
ކޯޓުގެ ެކުރިމައްޗަށް ެމަދަނީ ެއިޖުރާއާތުގެ ެޢާންމު ެއުޞޫލުތަކާއި ެޚިލާފަށްެ ،ހުށަހެޅުމުން ެބެލިފައިވާެ
ންނަކަމާއި ެއަދި ެހަމައެފަދައިންެ ،ބުނެވިދިޔަެސިވިލްެކޯޓުގެެނަންބަރުެ
ޤަޟިއްޔާއެއް ެނޫންކަންެއެނގެންެއޮ ެ
ެ 1102/Cv-C/2010ޤަޟިއްޔާއަކީެ،މަދަނީ ެކޯޓުގެެނަންބަރުެެ 1984/MC/2007ޤަޟިއްޔާގެ ެޙުކުމަށްެ
ވާެ
ޢީދުކޮށް ެކަނޑައެޅި ެނިޔާގެ ެބާރު ެލިބިފައި ެ
ހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2008/HC-A/129ޤަޟިއްޔާއިން ެތާ ެ
ފައިޞަލާކުރަނިވި ެޙުކުމުން ެނިންމާފައިވާ ެމައްސަލަ ެއަލުން ެޝަރުޢީ ެކޯޓެއްގައި ެބެލުން ެމަނާކުރާ ެއުޞޫލާެ
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ގެެ
ޚިލާފަށްެ ،އެ ެމައްސަލަ ެއަލުން ެބަލާފައިވާ ެޤަޟިއްޔާއެއްވެސް ެނޫންކަން ެމި ެދެ ެޤަޟިއްޔާގެ ެދައުވާ ެ
ކީެެެ
ގެވެސް ެދަޢުވާގެ ެމަޙައްލަ ެ
އި ެއެހެނީ ،މި ެދެ ެޤަޟިއްޔާ ެ
ށް ެބެލުމުން ެއެނގެން ެއޮންނަ ެކަމާ ެ
ޢުންޞުރުތަކަ ެ
މެ .ގޯނބިލިމާގެ ެެ /މާލެެ ،ޢަލީ ެރަޝީދު ،އަދި ެލެ .މާބައިދޫ ެެ /ސޯސަންގެެ ،ޙަސަން ެޝަރީފް ެއާއިެެެެެެެެ،
ދު ެެ 23ފެބްރުއަރީ ެެ 2007ވަނަ ެދުވަހު ެކޮށްފައިވާެ
އދެ .ދަނގެތިެ /ލިލީގެ ެއިބްރާހީމް ެޙަސަން ެއާއި ެދެމެ ެ
އެގްރިމެންޓުގައިެބުނެފައިވާެމުއްދަތުގައިެޢަލީެރަޝީދުއާއިެ،ޙަސަންެޝަރީފްއަށްެޙަވާލުކުރަންޖެހޭެސަފާރީެ
ފާެ
ން ެޙަވާލުކޮށްފައި ެނުވުމުންެ ،އެގްރިމެންޓުގެ ެދަށުން ެއުޅަނދު ެކުއްޔަށް ެހި ެ
އުޅަނދު ެއިބްރާހީމް ެޙަސަ ެ
ފަރާތަށްެލިބިދޭންޖެހޭެޙައްޤުތައްެހޯދައިެދިނުންކަމުގައިެވީނަމަވެސްެ،މިެދެެދަޢުވާގައިެހިމެނޭެޚަޞްމުންެ
ތަފާތުކަމާއިެ ،މިގޮތުން ެމަދަނީ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 1984/MC/2007ޤަޟިއްޔާގައި ެކޮށްފައިވާ ެދަޢުވާގެެ
ޚަޞްމުންނަށް ެބަލާއިރުެ ،އެ ެޤަޟިއްޔާގައި ެހިމެނޭ ެޚަޞްމުންނަކީެ ،އެ ެޤަޟިއްޔާގައި ެދަޢުވާކުރާެެެެެެ
ތި ެެ /ލިލީގެެ
ގެ ެެ /މާލެެ ،ޢަލީ ެރަޝީދު ެއާއިެ ،އެ ެޤަޟިއްޔާގައި ެދަޢުވާލިބޭ ެއދެ .ދަނގެ ެ
ގޯނބިލިމާ ެ
މެ ެ .
އިބްރާހީމް ެޙަސަން ެކަން ެއެނގެން ެއޮންނައިރުެ ،ސިވިލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ1102/Cv-C/2010
ޢަލީެ
ޤަޟިއްޔާގައިެހިމެނޭެޚަޞްމުންނަކީެ،އެެޤަޟިއްޔާގައިެދަޢުވާކުރާ ެމެ.ރަތްއަސުރުމާގެ ެެ /ކެ.މާލެެ ެ
ދޫ ެެ /ސޯސަންގެެ،ޙަސަންެޝަރީފްެެއާއިެ ،އެެޤަޟިއްޔާގައިެދަޢުވާލިބޭ ެއދެ.
ރަޝީދު ެއާއިެ ،ލެ.މާބައި ެ
ލްވި ެއޮއޭސިސް ެހޮލިޑޭސްެ
ދަނގެތިެ /ލިލީގެ ެއިބްރާހީމް ެޙަސަންގެ ެއިތުރުން ެއެ ެޤަޟިއްޔާގައި ެތަދައްޚު ެ
މޯލްޑިވްސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑް ެކަން ެއެނގެން ެއޮންނަކަމާއި ެއަދި ެމީގެއިތުރުން ެމި ެދެ ެޤަޟިއްޔާގައިެ
ތްެ
ހިމެނޭ ެވަޤާއިޢުތަކަކީވެސް ެމުޅިން ެއެއް ެވަޤާއިޢުތަކެއް ެނޫންކަން ެޙަވާލާދެވުނު ެދެ ެޤަޟިއްޔާގެ ެޝަރީޢަ ެ
ނިމުނުގޮތުގެެރިޕޯޓުގައިެފާހަގަކޮށްފައިވާެނުކުތާތަކަށްެބެލުމުންެސާފުކޮށްެއެނގެންެއޮވެއެވެ.
-7

ގެެ
ން ެޝަރީފް ެ(ެސޯސަން ެ
ދި ެޙަސަ ެ
ގޯނބިލިމާގެ ެެ /މާލެ)ެ ،އަ ެ
ދު ެ(މެ ެ.
ޢަލީ ެރަޝީ ެ

ެ/ލެ.މާބައިދޫ)ެއާއިެ،އިބްރާހީމްެޙަސަންެ(ލިލީގެެެ/އދެ.ދަނގެތި)ެއާއިެދެމެދުެެ23ފެބްރުއަރީެެ2007
މްެ
ވަނަ ެދުވަހުކޮށްފައިވާ ،އިސްވެ ެއިޝާރާތްކުރެވުނު ެއެގްރިމެންޓަށް ެބަލާއިރުެ ،އެ ެއެގްރިމެންޓަކީ ެއިބްރާހީ ެ
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ލީެ
ޢަ ެ
ޙަސަން ެ(ލިލީގެެ /އދެ .ދަނގެތި) ެގެ ެމިލްކެއްކަމަށްވާ ެއީކްއޭޓަރ ެނަމަކަށް ެކިޔާ ެސަފާރީ ެދޯނި ެ ެ
ގެެ/ލެ.މާބައިދޫ)ެއަށްެެ،ޓޫރިސްޓްެ
ގޯނބިލިމާގެ/ކ.މާލެ)ެއާއިެ،ޙަސަންެޝަރީފްެ(ެސޯސަން ެ
ރަޝީދުެ(މެ ެ.
ޚިދުމަތްދޭ ެއުޅަނދެއް ެގޮތުގައި ެބޭނުންކުރުމަށްޓަކައިެ ،ކުއްޔަށްދިނުމާ ެބެހޭގޮތުން ެކުރެވިފައިވާެ
އެގްރިމެންޓެއްކަން ެއެނގެން ެއޮންނަކަމާއިެ ،މި ެއެގްރިމެންޓުގެ ެމުއްދަތަކީ ެޖުމްލަ ެެ 50މަސްެ
ދުވަސްކަމަށާއިެ،އެއީެެ1ނޮވެމްބަރެެ2007އިންެފެށިގެންެެ5އަހަރުެވަންދެން ،ޖޫންެމަހާއިެޖުލައިެމަސްެ
ނުހިމެނޭ ެގޮތަށްެކޮންމެެއަހަރަކުެެ 10މަސްެދުވަސްެކަމަށްެއެގްރީމެންޓުގެެެ 4ވަނަެމާއްދާއިންެއެނގެންެ
އޮންނަކަމާއި ެއަދި ެެ 1ނޮވެމްބަރ ެެ 2007އާއި ެހަމަޔަށް ެބުނެވިދިޔަ ެއުޅަނދު ެނިންމާެ
ޙަވާލުނުކުރެވިއްޖެނަމަެ ،ޙަވާލުނުކުރެވި ެފާއިތުވާ ެކޮންމެ ެދުވަހަކަށް ެޖޫރިމާނާގެ ެގޮތުގައި ެެUS$3,000
(ތިންހާސްެއެމެރިކާ ެޑޮލަރު)ެކުއްޔަށްދޭެފަރާތުންެކުއްޔަށްހިފިެފަރާތަށް ެދައްކަންޖެހޭނެކަމަށާއިެ،ނަމަވެސްެ
ކުއްޔަށްހިފާެފަރާތުންެކުއްޔަށްދޭެފަރާތަށްެދައްކަންޖެހޭެއެޑްވާންސްެފައިސާެކަނޑައެޅިފައިވާެތާރީޚުތަކުގައިެ
ނުލިބުމުގެ ެސަބަބުން ެލަސްވާެލަސްވުމަށްެކުއްޔަށްދޭ ެފަރާތުން ެޒިންމާވާން ެނުޖެހޭނެކަމަށްެ،އެގްރިމެންޓުގެެ
މެންޓްގެ ެދަށުންެ
ެ 4ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެއިން ެސާފުކޮށް ެއެނގެން ެއޮންނަ ެކަމާއި ެއަދި ެބުނެވިދިޔަ ެއެގްރި ެ
ކުއްޔަށް ެހިފާ ެފަރާތުގެ ެވާޖިބުތަކާއި ެމަސްއޫލިއްޔަތު ެއެގްރިމެންޓުގެ ެެ 7ވަނަ ެމާއްދާގައި ެބަޔާންވެގެންެ
ވާޖިބުތަކާއި ެމަސްއޫލިއްޔަތު ެއެގްރިމެންޓުގެ ެެ 8ވަނަ ެމާއްދާގައިެ
އޮންނައިރުެ ،ކުއްޔަށްދޭ ެފަރާތުގެ ެ ެ
ބަޔާންވެގެންވާކަންެއެނގެންެއޮވެއެވެ.
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އިސްވެ ެއިޝާރާތްކުރެވުނު ެއެގްރިމެންޓުގައި ެބަޔާންވެގެންވާ ެޔޮޓު ެެ 1ނޮވެމްބަރުެ

ެ 2007އާހަމަޔަށް ެނިންމާ ެކުއްޔަށްހިފާ ެފަރާތާ ެޙަވާލުކުރުމަކީ ެއެގްރިމެންޓުގެ ެދަށުން ެކުއްޔަށްދޭެ
މުވެގެންވާ ެކަމެއްކަން ެއެނގެން ެއޮންނަކަމާއިެ ،އެ ެތާރީޚާއި ެހަމަޔަށް ެޔޮޓު ެނިންމާެ
ފަރާތުގެމައްޗަށް ެލާޒި ެ
މަނާގެެގޮތުގައިެ(ެ US$3,000ތިންހާސްެއެމެރިކާެޑޮލަރު)ެ
ޙަވާލުނުކުރެވިެފާއިތުވާެކޮންމެެދުވަހަކަށްެޖޫރި ެ
ރިމެންޓުގެ ެޙަވާލާދެވުނު ެެ 4ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގެ ެޞަރީޙަެ
ކުއްޔަށްހިފި ެފަރާތަށް ެދެއްކުމަށް ެއެގް ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު |ތީމުގެ |އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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މަނާެ
ޢިބާރާތުގައި ެކުއްޔަށްދޭ ެފަރާތުގެ ެމައްޗަށް ެލާޒިމުކޮށްފައިވާ ެކަމާއިެ ،މި ެމާއްދާގައި ެބުނެފައިވާ ެޖޫރި ެ
ފައިސާ ެދެއްކުން ެކުއްޔަށްދޭ ެފަރާތުގެ ެމައްޗަށް ެލާޒިމްވެގެންވާ ެޙާލަތަކީ ެހަމައެކަނި ެއެގްރިމެންޓުގައިެ
ންެ
ކަނޑައަޅާފައިވާެތާރީޚާެހަމަޔަށްެޔޮޓުެނިންމާެކުއްޔަށްހިފާެފަރާތާެޙަވާލުނުކޮށްފިނަމަެކަމާއި ެއެހެންކަމު ެ
ންެ
ރިމެންޓުގެ ެދަށުން ެކުއްޔަށް ެދޭފަރާތުން ެއުފުލަންޖެހޭ ެއެހެނިހެ ެ
މަނާ ެފައިސާއަކީެ ،އެގް ެ
ބުނެވިދިޔަ ެޖޫރި ެ
އިލްތިޒާމްތައް ެއުފުލުމުން ެމަނާވެގަތުމުގެ ެސަބަބުން ެނުވަތަ ެއެ ެއިލްތިޒާމްތައް ެއަދާކުރުމުގައި ެކުއްޔަށްދޭެ
ފަރާތުންެއިހްމާލުވުމުގެެސަބަބުންެއެގްރިމެންޓްެތަންފީޒުކުރުމަށްެހުރަސްއެޅޭެޙާލަތްތަކުގައިވެސްެދެއްކުމަށްެ،
ގެ ެބުނެވިދިޔަ ެެ 4ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގެ ެދަށުން ެލާޒިމްކުރާ ެޖުރިމަނާ ެފައިސާއެއް ެނޫންކަންެ
އެގްރިމެންޓު ެ
އެނގޭކަމާއި ެއެހެނީ ެމަދަނީ ެކޮންޓްރެކްޓެއްގައި ެހިމެނޭ ެފަރާތެއް ެއެ ެކޮންޓްރެކްޓުގެ ެދަށުން ެއަދާކުރަންޖެހޭެ
ވަކި ެއިލްތިޒާމެއް ެއަދާނުކޮށްފިނަމަ'ެ ،ޝަރްޠު ެޖަޒާއީ' ެ(شرط جزائي) ެއެއްެ ،ނުވަތަ ެ'ޕެނަލްޓީ ެކްލޯޒް'ެ
އގެ ެގޮތުގައިެ ،ކޮންޓްރެކްޓުގެ ެދަށުން ެއަދާކުރަންޖެހޭ ެޖޫރިމަނާ ެފައިސާއަކީ،
(ެ )Penalty Clauseއެ ް
ންެ
ކޮންޓްރެކްޓުގައި ެ'ޝަރްޠުެޖަޒާއީ'ެކަ ނޑައަޅިގެންނުވާެޙާލަތްތަކުގައިެ،އަދާކުރަންޖެހޭެއިލްތިޒާމެއް ެނޫންކަ ެ
އެނގެންެއޮވެއެވެެ.
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ރިމެންޓުގެެދަށުންެ ،ކުއްޔަށްދޭެސަފާރީެއުޅަނދުެނިންމާެ
އިސްވެެޙަވާލާދެވުނުެއެގް ެ

މުވެގެންވާ ެތާރީޚް ެކަމަށްވާެެެެެެެެ
ކުއްޔަށްހިފާ ެފަރާތާ ެޙަވާލުކުރުން ެކުއްޔަށް ެދޭފަރާތުގެ ެމައްޗަށް ެލާޒި ެ
ެ 01ނޮވެމްބަރެެ 2007ފާއިތުވިއިރުވެސްެ،ކުއްޔަށްދޭެފަރާތުންެއެެއިލްތިޒާމްެފުރިހަމަކޮށްފައިެނުވާތީެ،އެެ
ފާފަރާތާއިެޙަވާލުކޮށްެދިނުމަށާއިެ،ބުނެވިދިޔަެއެއްބަސްވުމުގެެ
އުޅަނދުގެެމަސައްކަތްެފުރިހަމަކޮށްެކުއްޔަށްެހި ެ
މެެ
ރެވިދާ ެކޮން ެ
ެ 4ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގައި ެެ 01ނޮވެމްބަރ ެެ 2007ގެ ެފަހުން ެއުޅަނދު ެޙަވާލުނުކު ެ
ށްެ
ދުވަހަކަށްެ(ެUS$3,000ތިންހާސްެއެމެރިކާެޑޮލަރު)ެޖޫރިމަނާގެެގޮތުގައިެކުއްޔަށްެހިފާފަރާތަށްެދެއްކުމަ ެ
ކުއްޔަށްދޭ ެފަރާތުގެ ެމައްޗަށް ެލާޒިމުކޮށްފައިވާތީެ 01 ،ނޮވެމްބަރ ެ 2007ދުވަހުން ެފެށިގެން ެއުޅަނދުެ
ޙަވާލުކުރާ ެދުވަހާ ެހަމައަށް ެޖޫރިމަނާގެ ެގޮތުގައި ެދައްކަންޖެހޭ ެމިންވަރު ެކުލީގެތެރެއިން ެކެނޑޭގޮތަށްެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު |ތީމުގެ |އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ގެ ެެ /މާލެ) ެގެ ެފަރާތުން ެމަދަނީ ެކޯޓުގައިެ
ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް ެއެދި ެޢަލީ ެރަޝީދު ެ(މެ .ގޯބިލިމާ ެ
ރު ެެ 1984/MC/2007ޤަޟިއްޔާގައި ،ކުއްޔަށްދޭެ
ދަޢުވާކުރުމުން ެބެލުނު ެއެ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެނަންބަ ެ
ފިެ
ށް ެއުޅަނދު ެކުއްޔަށް ެހި ެ
ފަރާތާއި ެކުއްޔަށްހިފާ ެފަރާތާއި ެދެމެދު ެކުރެވިފައިވާ ެއެގްރިމެންޓާއި ެއެއްގޮތަ ެ
ންެ
ޙާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި ެ ެއުޅަނދުގެ ެމަސައްކަތް ެއެގްރިމެންޓުގައިވާ ެގޮތުގެ ެމަތި ެ
ފަރާތުން ެއޭގެ ެމަންފާ ެ ެ
ށްެ
ފުރިހަމަެކުރުމަށްފަހުެެ25މާރޗްެެ2008ދުވަހުންެފެށިގެންެ(ެ01އެކެއް)ެމަސްދުވަހުގެެތެރޭގައިެކުއްޔަ ެ
ދު ެޙަވާލުނުކުރެވިއްޖެނަމަެ،
މި ެމުއްދަތުގައި ެއުޅަނ ެ
ދި ެ ެ
ޙަވާލުކުރުމަށާއި ެއަ ެ
ހިފި ެފަރާތާއި ެއެ ެއުޅަނދު ެ ެ
ވިދިޔަެ
މަށާއި ެއަދި ެބުނެ ެ
ޓްގައިވާ ެފަދައިން ެޖޫރިމަނާވަމުންދާނެކަ ެ
ޙަވާލުނުކުރެވިދާ ެދުވަސްތަކަށް ެއެގްރިމެން ެ
ނީެ
އުޅަނދުގެ ެމަސައްކަތް ެއެގްރިމެންޓުގައި ެބުނެފައިވާ ެތާރީޚާއި ެހަމަޔަށް ެނުނިމި ެލަސްވެފައިވަ ެ
ގެެ
ތަ ެކުއްޔަށްހިފި ެފަރާތު ެ
ޤްބޫލު ެސަބަބެއް ެދިމާވެގެންކަން ެނުވަ ެ
އެގްރިމެންޓްގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ެމަ ެ
މިެ
އެއްވެސް ެއިހުމާލެއް ެއޮވެގެންކަން ެޝަރީޢަތަށް ެސާބިތުނުވާތީެ 01ެ ،ނޮވެމްބަރ ެެ 2007އިން ެފެށިގެން ެ ެ
ގެެ
ރިމެންޓް ެ
މައްސަލަެޝަރީޢަތަށްެހުށަހެޅުނުެދުވަހާއިެހަމައަށްވާެ(ެ17ސަތާރަ)ެދުވަހަށްެ،ބަޔާންވެދިޔަެއެގް ެ
ސްެ
ގެ ެގޮތުގައި ެ(ެ US$51,000ފަންސާސް ެއެއްހާ ެ
މަނާ ެ
ެ 04ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގައިވާ ެފަދައިން ެޖޫރި ެ
ށްެ
ގެ ެޢަލީ ެރަޝީދަށާއިެ ،ލެ .މާބައިދޫ ެެ /ސޯސަންގެ ެޙަސަން ެޝަރީފަ ެ
އެމެރިކާ ެޑޮލަރު) ެމެ .ގޯނބިލިމާ ެ
ށްެ
ތީ ެެ /ލިލީގެ ެއިބްރާހީމް ެޙަސަން ެދޭންޖެހޭނެ ެކަމަށާއިެ ،ދަޢުވާކުރާ ެފަރާތަ ެ
ދަޢުވާ ެލިބޭ ެއދެ .ދަނގެ ެ
އިެ
ންެކެނޑޭނެެފައިސާއެއްެކަމަށްެކަނޑައަޅަ ެ
ންެފެށުމުންެމިފައިސާއަކީެމަހުެކުލި ެ
ބިެކުލިެހިނގަ ެ
އުޅަނދުެލި ެ
ޙުކުމް ެކޮށްފައިވާކަން ެއެނގެން ެއޮންނައިރުެ ،އެ ެޙުކުމަށް ެއެއްވެސް ެބަދަލެއް ެގެންނަންޖެހޭފަދަ ެސަބަބެއްެ
އޮތްކަމަށް ެނުފެންނަކަމަށް ެކަނޑައަޅައި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުން ެއެ ެޙުކުމަށް ެތާޢީދުކޮށްފައިވާކަން ެއެެ
ކޯޓުގެެނަންބަރުެެ2008/HC-A/129ޤަޟިއްޔާގެެޝަރީޢަތްެނިމުނުގޮތުގެެރިޕޯޓުންެއެނގެންެއޮވެއެވެ.
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ނީ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 1984/MC/2007ޤަޟިއްޔާގެެ
އިސްވެ ެބަޔާންވެދިޔަ ެމަދަ ެ

ތާޢީދުކޮށްެ ،ކަނޑައެޅި ެނިޔާގެެ
ޙުކުމަށް ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2008/HC-A/129ޤަޟިއްޔާއިން ެ ެ
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ލިމާގެ ެޢަލީ ެރަޝީދުެ
ރަނިވި ެއެ ެޙުކުމް ތަންފީޒުކޮށްދިނުމަށް ެއެދިެ ،މެ .ގޯނބި ެ
ބާރުލިބިފައިވާ ެފައިޞަލާކު ެ
ން ެބަލައި ެނިންމާފައިވާެ
ރު ެ 3195/MC/2009ޤަޟިއްޔާއިން ެދަޢުވާކުރުމު ެ
މަދަނީ ެކޯޓުގެ ެނަންބަ ެ
ޤަޟިއްޔާގައި ެ"....އެގްރިމެންޓުގައި ެބުނެފައިވާ ެގޮތުގެމަތިން ެއުޅަނދު ެޙަވާލުކުރުމަށާއިެ ،އުޅަނދާއިެ
ޙަވާލުވުމަށް ެދެފަރާތައް ެދިން ެމުއްދަތުގެ ެތެރޭގައި ެ ެއެކަން ެނުކުރެވި ެދިއުމާއެކުެ ،ޝަރީޢަތުގެ ެފަރާތުންެ
ރިމެންޓުގައިވާ ެތާވަލުގައިވާ ެގޮތަށް ެފުރިހަމަކޮށްފައިވޭތޯ ެބަލައި ެއުޅަނދު ެޙަވާލުކުރުމުގެެ
މިއުޅަނދު ެއެގް ެ
މަސައްކަތްެކުރެވިފައިވާެކަމާއިެ،އެގޮތުންެއަގުެކޮމިޓީއާއިެއެކުެދެފަރާތްެޙާޟިރުކޮށްެ،އުޅަނދުގެެޙާލަތުެ
ރުެެެެެެެެ
ބެލުމަށްފަހު ެއަގު ެކޮމިޓީން ެތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ެރިޕޯޓަށް ެބެލުމުންެ ،ރަޖިސްޓަރީ ެނަންބަ ެ
A-02-06-1

ގެ ެނަމުންނަމަ ެ"ޕްރިންސަސް ެއުޝްވާ" ެގައިެ
"ެ P7841އީކުއޭޓަރ" ެމިހާރު ެ

އެގްރިމެންޓުގައިވާެޖަދުވަލުެެ 1ގެެެ 1އިންވެންޓްރީެލިސްޓުގައިެހިމެނޭެކަންތައްތައްެމިެސަފާރީެބޯޓުގައިެ
ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަންެއެނގޭތީއާއިެ،އަދިެމިެސަފާރީެއޮތީެބޭނުންކުރެވޭފަދަެޙާލަތެއްގައިކަންެމުޅިެރިޕޯޓަށްެ
ފާެ
ރިމެންޓުގެެެ 4ވަނަެމާއްދާގައިެ،ޖޫންެޖުލައިެމިެެ 02މަސްދުވަހަކީެކުއްޔަށްެހި ެ
ބެލުމުންެއެނގޭތީެ،އެގް ެ
ފަރާތުގެ ެބެލުމުގެ ެދަށުގައި ެއުޅަނދު ެއޮންނަ ެެ 02މަސްދުވަސްެކަމަށް ެނުވިނަމަވެސްެ 15ެ ،ޖޫން ެެ2010
އިެ
ވާ ެކަމަށް ެބުނެ ެލިޔުމުގަ ެ
ގެ ެޙާޟިރުގައި ެއުޅަނދާއި ެޙަވާލުވެފައި ެ
ދަޢުވާކުރާެޢަލީ ެރަޝީދު ެއަގުކޮމިޓީ ެ
ގައިެ ެ
ންެެެެެ
ސޮއިކޮށްފައިވާތީެ ،މަދަނީ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 1984/MC/2007ގެ ެޤަޟިއްޔާގެ ެޙުކުމުގެ ެދަށު ެ
ގެެ
ރު ެ"ެ P7841 A-02-06-1އީކުއޭޓަރ" ެމިހާރު ެ
ެ 15ޖޫން ެެ 2010އިން ެފެށިގެން ެރަޖިސްޓަރީ ެނަންބަ ެ
ވާެ
ދު ެދަޢުވާ ެކުރާ ެޢަލީ ެރަޝީދާއި ެޙަވާލުކުރެވިފައި ެ
ނަމުންނަމަ ެ"ޕްރިންސަސް ެއުޝްވާ" ެސަފާރީ ެއުޅަނ ެ
ކޮށްފައިވާކަންެއެނގެންެއޮވެއެވެ.
ކަމަށްެކަނޑައަޅައި"ެޙުކުމް ެ
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މަދަނީ ެކޯޓުގެ،

ރު
އިސްވެ ެބަޔާންވެދިޔަ ެނަންބަ ެ

ެެެ3195/MC/2009

އިވާެޙުކުމެއް ެނޫންކަންެ
ޤަޟިއްޔާގެ ެޙުކުމަކީެއިސްތިއުނާފީެކޯޓުގައިެއިސްތިއުނާފުކުރެވިެބަދަލެއްެއައިސްފަ ެ
އެނގެން ެއޮންނަކަމާ ،އެހެންކަމުން ކަނޑައެޅި ެނިޔާގެ ެބާރު ެ(ެ ) res judicataލިބިފައިވާ ެމި ެޙުކުމުގައިެެެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު |ތީމުގެ |އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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އިެ
ލީ ެރަޝީދާ ެ
ދު ެ"ޕްރިންސަސް ެއުޝްވާ"ެދަޢުވާ ެކުރާ ެޢަ ެ
ެ 15ޖޫން ެެ 2010އިން ެފެށިގެން ެސަފާރީ ެއުޅަނ ެ
ވާ ެކަމަށް ެޘާބިތުކޮށް ެކަނޑައަޅާފައި ެއޮންނަ ެއޮތުމަށް ެލިބިފައިވާ ެޙުއްޖިއްޔަތަކީ ެޤަޟާއީެ
ޙަވާލުކުރެވިފައި ެ
ރުޢީ ެކޯޓެއްގައި ެޠަޢުނުކުރެވޭނެ ެޙުއްޖިއްޔަތެއް ެނޫންކަންެ
ނެ ެއަދި ެއަލުން ެޝަ ެ
ނަޡަރަކުން ެއިންކާރުކުރެވޭ ެ
ންެ
އެނގެންެއޮންނައިރުެ،މަދަނީެކޯޓުގެެނަންބަރު ެ3195/MC/2009ޤަޟިއްޔާގައިެެ15ޖޫންެެ2010އި ެ
ށްެެ
ވާ"ެދަޢުވާ ެކުރާ ެޢަލީ ެރަޝީދާއި ެޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ެކަމަ ެ
ފެށިގެން ެސަފާރީ ެއުޅަނދު ެ"ޕްރިންސަސް ެއުޝް ެ
ލީ ެރަޝީދު ެއުޅަނދާއިެ
ކަނޑައަޅައިފައި ެއޮންނަ ެއޮތުން ެއަލުން ެރިވިއުކޮށް ،ބުނެވިދިޔަ ެތާރީޚުގައި ެޢަ ެ
ޙަވާލުވެފައިވާކަމަށް ެލިޔުމެއްގައި ެސޮއިކުރުމަކީ ެރަސްމީކޮށް ެޙަވާލުވީ ެނޫންކަމަށް ެޤާނޫނީގޮތުންެ
ވާ ެކަމަށާއިެ ،އެހެންކަމުންެ
މާނަކުރެވޭކަމަށާއިެ ،އުޅަނދު ެބޭނުންކުރެވޭ ެގޮތަށް ެއުޅަނދު ެޙަވާލު ެކުރެވިފައިނު ެ
ޢަމަލީގޮތުން

ެއެގްރިމެންޓްގެ

ެމަޤްޞަދު

ެޙާޞިލްވާގޮތަށް

ެޙަވާލުކުރެވުނީކަމަށް

ެޝަރީޢަތަށްެ

އިެ
ޤަބޫލުނުކުރެވޭކަމަށް ެހައިކޯޓުގެ ެއިސްވެ ެޙަވާލާދެވުނު ެނަންބަރު ެ 2011/HC-A/39ޤަޟިއްޔާގަ ެ
އިސްތިޚްލާޞްކޮށްެ ،އެ ެޤަޟިއްޔާގެ ެޙުކުމް ެއޭގެ ެމައްޗަށް ެބިނާކޮށްފައި ެއޮންނަ ެއޮތުމަކީ ެޙަޤީޤަތުގައިެ،
ތަ ެއެެ
ޠަޢުނުކުރުމުގެ ެމަރްޙަލާތައް ެނިމުމުގެ ެސަބަބުން ،ނުވަތަ ެއެ ެފުރުޞަތު ެނެތުމުގެ ެސަބަބުން ،ނުވަ ެ
އިޞަލާކުރަނިވި ެޙުކުމަކުންެ
ފުރުޞަތު ެދޫކޮށްލުމުގެ ެސަބަބުންެ ،ކަނޑައެޅި ެނިޔާގެ ެބާރުލިބިގެންވާ ެފަ ެ
ނިމިފައިވާެއެއްވެސްެމައްސަލައެއްެއަލުންެބެލުމުގެެބާރުެއެއްވެސްެކޯޓަކަށްެލިބިގެންެނުވުމުގެެމަބްދައާއިެ
ޚިލާފުކަމެއްކަންެފާހަގަކުރެވެއެވެެ.
-12

ސުޕްރީމް ެކޯޓުގައި ެއިލްތިމާސްކުރުމަށް ެއެދި ެހުށަހެޅޭެ ،ހައިކޯޓުގައި ެނިންމާފައިވާެ

މައްސަލަތައްެބެލުމުގައިެ،ސުޕްރީމްެކޯޓުންެޢާންމުެއުޞޫލެއްގެެގޮތުގައިެބަލަނީެއެެމައްސަލާގައިެހިމެނޭެ
ށުެ
ވަޤާއިޢުެ(ެ)Factsތަކުގެެމައްޗަށްެޤާނޫނުެތަޠްބީގުކޮށްފައިވަނީެޞައްޙަކޮށްތޯެނުވަތަެނޫންތޯެކަމާއިެ،ދަ ެ
މަރްޙަލާގެ ެކޯޓުތަކުން ެބަލާ ެމައްސަލަތަކުގައި ެހިމެނޭ ެވަޤާއިޢުތަކާއި ެދަލީލުތައް ެބަލައި ެތަޤްޔީމްކޮށްެ
އި ެހިމެނޭ ެކަމެއްކަންެ
ރީ" ެ(ެ )discretionaryބާރުގެތެރޭގަ ެ
ވަޒަންކުރުމަކީ ެއެ ެކޯޓުތަކުގެ ެ"ތަޤްދީ ެ
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އެނގޭކަމާއި ެމި ެޢާންމު ެއުޞޫލުގެ ެއަލީގައި ،ސިވިލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ1102/Cv-C/2010
ޤަޟިއްޔާއާއިެ ،ހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2011/HC-A/39ޤަޟިއްޔާގެ ެވަޤާއިޢުތަކުގެ ެމައްޗަށްެ
ނަޒަރުކުރާއިރުެއަންނަނިވިެކަންތައްެފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ލިބޭ ެފަރާތާއި ެދެމެދުގައި ެވެވުނުެ،
ހ) ެ ެމި ެމައްސަލާގައި ެދަޢުވާކުރާ ެފަރާތާއިެ ،ދަޢުވާ ެ
ކީެެެެެެެެ
އިސްވެ ެޙަވާލާދެވުނު ެސަފާރީ ެއުޅަނދު ެކުއްޔަށް ެދިނުމާބެހޭ ެއެއްބަސްވުމުގެ ެޖުމްލަ ެމުއްދަތަ ެ
ނީެ
ހާލެވިފައިވަ ެ
ން ެެ 50މަސްެދުވަސްކަމަށާއިެ ،އެެެ 50މަސްދުވަސްެބަ ެ
ެ 01ނޮވެމްބަރެެ 2007އިންެފެށިގެ ެ
ން ެމަހާއިެ،ޖުލައިެމަސްެނުހިމެނޭެ
ބުނެވުނުެތާރީޚުންެފެށިގެންެެ 05އަހަރު ެވަންދެންެކޮންމެެއަހަރެއްގެެޖޫ ެ
ރުެ
އި ެބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއިެ ،މަދަނީ ެކޯޓުގެ ެނަންބަ ެ
ގޮތަށްކަން ެއެއްބަސްވުމުގެ ެެ 4ވަނަ ެނަންބަރުގަ ެ
ެ 1984/MC/2007ޤަޟިއްޔާގެ ެޙުކުމް ެތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި ެހިންގުނުެ ،އެ ެކޯޓުގެ އިސްވެެ
ވާ"ެ
ބަޔާންކުރެވުނުެނަންބަރު ެ 3195/MC/2009ޤަޟިއްޔާއިންެ ،ސަފާރީ ެއުޅަނދު ެ"ޕްރިންސަސް ެއުޝް ެ
ދަޢުވާ ެކުރާ ެޢަލީ ެރަޝީދާއި ެޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ެކަމަށްެކަނޑައަޅައިފައިެއޮންނަެތާރީޚަކީެެ 15ޖޫން ެެ2010
ކީ ެއެއްބަސްވުމުގެ ެދަށުން ެކުއްޔަށްހިފާ ެފަރާތުގެ ެބެލުމުގެ ެދަށުގައި ެއުޅަނދުެ
ކަމަށްވެފައިެ ،އެ ެތާރީޚަ ެ
އޮންނަންޖެހޭ ެތާރީޚަކަށް ެނުވުމަކީ ެއޭގެޒާތުގައިެ ،އެއްބަސްވުމުގެ ެެ 4ވަނަ ެމާއްދާގެ ެބޭނުމަށް ،އަދި ެމަދަނީެ
ކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 1984/MC/2007ޤަޟިއްޔާގެ ެޙުކުމް ެތަންފީޒުކުރުމުގެ ެމަޤްޞަދުގައި ެ ެއުޅަނދުެ
ކުއްޔަށްހިފާެފާރާތާއިެޙަވާލުކުރެވިފައިެވާކަންެނަފީކުރާެސަބަބެއްެނޫންކަމާެ،އެހެންކަމުންެެ15ޖޫންެެ2010
ތުންެ
އި ެވާކަމީ ެޤަޟާއީގޮ ެ
ފާ ެފަރާތާއި ެޙަވާލުކުރެވިފަ ެ
އިން ެފެށިގެން ެސަފާރީ ެއުޅަނދު ެނިންމާ ެކުއްޔަށްހި ެ
ޠަޢުނު ެކުރެވޭނެ ެކަމަކަށް ެނުވާއިރު ،ބުނެވިދިޔަ ެތާރީޚަށްފަހު ެއުޅަނދު ެކުއްޔަށްދޭ ެފަރާތުންެ ،އިސްވެެ
އިޝާރާތްކުރެވުނު ެއެއްބަސްވުމާއި ެޚިލާފުވެެ ،އެއްބަސްވުމުގެ ެދަށުން ެއުފުލަންޖެހޭ ެއިލްތިޒާމްތައްެ
ގެ ެސަބަބުން ެކުއްޔަށްހިފާ ެފަރާތަށް ެއުޅަނދު ެބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ެއުޅަނދާއިެ
އަދާކުރުމުން ެމަނާވެގަތުމު ެ
ހަމަޔަށް ެވާޞިލުނުވެވި ،އަދި ެއުޅަނދުގެ ެމަންފާ ެޙާޞިލު ެނުވުމަކީ ،އޭގެ ެސަބަބުން ެކުއްޔަށް ެދޭ ެފަރާތުގެެ
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އި ެ"ޝަރުޠު ެޖަޒާއީ" ެގެ ެގޮތުގައި ެކަނޑައެޅިފައިވާެ
މައްޗަށްެ ،އެއްބަސްވުމުގެ ެެ 4ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގަ ެ
މަނާ ެފައިސާ ެދެއްކުންެލާޒިމުވާ ެސަބަބެއް ެނޫންކަމާެ ،އެހެނީ ެއެ ެމާއްދާގައި ެބަޔާންވެގެންވާ ެ"ޝަރުޠުެ
ޖުރި ެ
ޖަޒާއީ" ެއަކީ ެވަކިކަމަކަށް ެކަނޑައެޅިފައިވާ ެ"ޝަރުޠު ެޖަޒާއީ" ެއެއްކަމާއިެ ،އެއީ ެެ 01ނޮވެމްބަރ ެެ2007
ދު ެނިންމާެ
ވިދިޔަ ެތާރީޚަށް ެއުޅަނ ެ
އާއި ެހަމަޔަށް ެއުޅަނދު ެނިންމާ ެޙަވާލު ެނުކުރެވިއްޖެނަމަ ެކަމާއި ެބުނެ ެ
ޙަވާލުނުކުރެވުމުގެ ެސަބަބުންެކުއްޔަށް ެދޭފަރާތާއިެކުއްޔަށް ެހިފާފަރާތުގެ ެދެމެދުގައިެއުފެދުނުެޚުޞޫމަތުގައިެ
މަދަނީ ެކޯޓުންެ ،އެ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 1984/MC/2007ޤަޟިއްޔާއިން ެނިންމާފައިވާ ެނިންމުމަށްެ،
ހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2008/HC-A/129ޤަޟިއްޔާއިން ެތާއީދުކުރުމަށްފަހުެ ،އެ ެޙުކުމްެ
ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައިެމަދަނީެކޯޓުގައިެހިންގުނުެއެެކޯޓުގެެނަންބަރު ެ 3195/MC/2009ޤަޟިއްޔާއިންެ،
އިެ
ެ 15ޖޫން ެެ 2010އިން ެފެށިގެން ެސަފާރީ ެއުޅަނދު ެނިންމާ ެކުއްޔަށް ެހިފާ ެފަރާތާއި ެޙަވާލުކުރެވިފަ ެ
ވާކަމަށްެކަނޑައަޅާފައިެވުމާއެކުެ،ބުނެވިދިޔަެއެއްބަސްވުމުގެެެ 4ވަނަެމާއްދާގެެ(ހ)ެގެެދަށުންެކުއްޔަށްދޭެ
ފަރާތުގެ ެމައްޗަށް ެއަދާކުރުން ެލާޒިމްވެގެންވާ ެ"ޝަރުޠު ެޖަޒާއީ" ެނުވަތަ ެޖޫރިމަނާ ެފައިސާ ެހިނގަންޖެހޭެ
ންެ
މުއްދަތަކީެ 01ެ ،ނޮވެމްބަރ ެެ 2007އިން ެފެށިގެން ެެ 15ޖޫންެެ 2010އާއިެދެމެދުެ ،ކުއްޔަށްެދޭ ެފަރާތު ެ
ތުގެ ެތެރެއިން ،އުޅަނދު ެނިންމާ ެޙަވާލުކުރުމުގެ ެމައްސަލައާެ
ކޮށް ެފާއިތުވި ެމުއްދަ ެ
އުޅަނދު ެނިންމާ ެޙަވާލުނު ެ
ގުޅިގެން އުފެދުނު ެޚުޞޫމަތްތައް ެޝަރުޢީ ެކޯޓުތަކުގައި ެހިނގަމުން ެދިޔަ ެމުއްދަތު ެއިސްތިސްނާކުރުމަށްފަހުެ
ށްެ
ބާކީެމުއްދަތުކަމާއި މިގޮތުގެމަތިން ެސިވިލްެކޯޓުގެެނަންބަރުެެ 1102/Cv-C/2010ޤަޟިއްޔާގައިެކުއްޔަ ެ
ދާގެ ެ(ހ) ެގެ ެދަށުން ެދައްކަންޖެހޭެ
ދޭ ެފަރާތުންެ ،ކުއްޔަށްހިފާ ެފަރާތަށް ެއެއްބަސްވުމުގެ ެެ 4ވަނަ ެމާއް ެ
މަނާގެެފައިސާގެެމުއްދަތުެހިސާބުކޮށްެ ،އެއީެއެކުެޖުމްލަެެ 145ދުވަސްކަމަށާއިެ،އަދިެމިދުވަސްތަކަށްެ
ޖޫރި ެ
ކޮންމެ ެދުވަހަކަށް ެ(ެ US$3,000ތިންހާސް ެއެމެރިކާ ެޑޮލަރު) ެގެ ެމަގުން ެމުޅިޖުމްލަ ެެެUS$435,000
މަނާގެ ެގޮތުގައި ެދައްކަންޖެހޭ ެކަމަށްެ
(ހަތަރުލައްކަ ެތިރީސްފަސްހާސް ެއެމެރިކާ ެޑޮލަރު) ެޖޫރި ެ
ކަނޑައަޅާފައިވަނީެޝަރުޢީެއަދިެޤާނޫނީެއުޞޫލުތަކާއިެޚިލާފަށްެނޫންކަންެފާހަގަކުރެވެއެވެެ ެ.
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ނު ެސަފާރީ ެއުޅަނދު ެކުއްޔަށްދިނުމުގެ ެއެއްބަސްވުމާ ެކުއްޔަށްދޭެ
ށ) ެއިސްވެ ެޙަވާލާދެވު ެ
ފަރާތުން ެޚިލާފުވެެ ،އެއްބަސްވުމުގެ ެދަށުން ެއެފަރާތުން ެއަދާކުރަންޖެހޭ ެއިލްތިޒާމްތައް ެއަދާނުކުރުމުގެެ
ންެ
ސަބަބުން ެކުއްޔަށްހިފާ ެފަރާތަށްެސަފާރީެއުޅަނދުންެމަންފާެޙާޞިލުކުރުމުގެެފުރުޞަތު ެމުޅިންެގެއްލިގެ ެ
ގޮސްފައިވާކަމާއިެ ،ކުއްޔަށް ެހިފާ ެފަރާތަށް ެސަފާރީ ެއުޅަނދުގެ ެބޭނުން ެއެއްބަސްވުމުގައި ެވާގޮތުގެމަތިންެ
ން،
ނުހިފުނީ ެކުއްޔަށްދޭފަރާތު ެ

ޤާނޫނީގޮތުން ެމަޤްބޫލު ެޢުޒުރަކާ ެނުލައިެ ،އެފަރާތުގެ ެއިލްތިޒާމްތައްެ

ތުމުންކަންެ ،ބަޔާންވެދިޔަ ެސިވިލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ1102/Cv-C/2010
އަދާކުރުމުން ެމަނާވެގަ ެ
ޤަޟިއްޔާއާއިެ ،ހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2011/HC-A/39ޤަޟިއްޔާގެ ެވަޤާއިޢުތަކަށާއިެ ،ޝަރީޢަތްެ
ނިމުނުގޮތުގެ ެރިޕޯޓަށް ެބެލުމުން ެއެނގޭކަމާއި ެއެހެންނަމަވެސް ެކުއްޔަށްދޭ ެފަރާތުގެ ެއިލްތިޒާމްތައްެ
އަދާނުކުރުމުގެ ެސަބަބުން ެކުއްޔަށްހިފާ ެފަރާތަށް ެލިބޭ ެގެއްލުމުގެ ެބަދަލު ެކުއްޔަށްދޭ ެފަރާތުން ެހޯދައިެ
ނެވުނުެދެެޤަޟިއްޔާގައި ެކުއްޔަށްހިފާެފަރާތުންެއެދިފައިެނުވާކަމާއިެ،ކުއްޔަށްހިފާެފަރާތުން ެއެެ
ދިނުމަށްެ،ބު ެ
ދެެޤަޟިއްޔާގައި ެއެދިފައިވަނީެއަސާސީެދެކަމަކަށްެކަމާއި ެއެއީެއެއްބަސްވުމުގެެެ 4ވަނަެމާއްދާގެެ(ހ)ެގެެ
މަނާ ެފައިސާ ެނަގައިދިނުމަށާއި ،ކުއްޔަށްެ
ން ެއުޅަނދު ެނިންމާ ެޙަވާލުނުކޮށް ެފާއިތުވާ ެދުވަސްތަކަށް ެޖޫރި ެ
ދަށު ެ
ންެ
އި ެއެއްބަސްވުމުގެ ެދަށު ެ
ހިފާ ެފަރާތަށް ެސަފާރީ ެއުޅަނދުގެ ެބޭނުން ެހިފުން ެތަމްކީނުކޮށް ެދިނުމަށްޓަކަ ެ
ޅަނދުެޙަވާލުކޮށްދިނުންކަންެ
ތުންެފުރިހަމަކުރުމާއިެއެކުެއު ެ
ކުރަންޖެހޭެއެންމެހައިެކަންތައްެކުއްޔަށްެދޭ ެފަރާ ެ
އެނގެންެއޮވެއެވެެ .
ނ) ެކުލީގެ ެކޮންޓްރެކްޓްތަކުގައި ެކުލީގެ ެމުއްދަތަކީ ެއަސާސީ ެއުންޞުރެއްކަން ެއެނގެންެ
އޮންނައިރުެ،މިެމައްސަލާގައިެދަޢުވާކުރާެފަރާތާއިެދަޢުވާލިބޭެފަރާތާއިެދެމެދުެވެވުނުެއިސްވެެޙަވާލާދެވުނުެ
އެއްބަސްވުމުގެެޖުމްލަެމުއްދަތަކީެެ 50މަސްެދުވަސްކަމާއިެ،އެއީެެ 1ނޮވެމްބަރެެ 2007އިންެފެށިގެންެެ5
އަހަރުެވަންދެން ،ޖޫންެމަހާއިެޖުލައިެމަސްެނުހިމެނޭގޮތަށްެކޮންމެެއަހަރަކުެެ 10މަސްެދުވަސްެކަމަށްެ
އިެ
އްބަސްވުން ެތަންފީޒުކުރުމުގަ ެ
ނަ ެމާއްދާއިން ެއެނގެން ެއޮންނަކަމާއި ެއަދި ެމި ެއެ ެ
އެގްރިމެންޓުގެ ެެ 4ވަ ެ
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ޞޫމަތްތައް ެޝަރުޢީެމަރުޙަލާތަކުންެނިމުމުގެެ
ކުއްޔަށްދޭެފަރާތާއިެކުއްޔަށްެހިފާފަރާތާއިެދެމެދުެއުފެދުނުެޚު ެ
ންެ
ކުރިންެ ،އިސްވެ ެއިޝާރާތްކުރެވުނު ެެ 50މަސްދުވަސް ެފާއިތުވެފައިވުމުގެ ެސަބަބުންެ ،މި ެއެއްބަސްވު ެ
ޞޫމަތްތަކަށް ެއެެ
މިހާރުވަނީ ެނިމިގެން ެގޮސްފައިކަމާއި ެމި ެއެއްބަސްވުމާއި ެގުޅިގެން ެއުފެދުނު ެޚު ެ
ޤަޟިއްޔާތަކުން ެފައިޞަލާކުރެވިފައިވާ ެޤަޟިއްޔާތަކަކީ ެމަދަނީ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ1984/MC/2007
ޤަޟިއްޔާއާއިެ ،ހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2008/HC-A/129ޤަޟިއްޔާއާއިެ ،މަދަނީ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރުެ
ެ 3195/MC/2009ޤަޟިއްޔާއާއިެ،ސިވިލްެކޯޓުގެެނަންބަރުެެ 1102/Cv-C/2010ޤަޟިއްޔާއާއި ،އަދިެ
ސުޕްރީމްެކޯޓުގެެމިެޤަޟިއްޔާއިންެއިލްތިމާސްކުރެވޭެހައިކޯޓުގެެނަންބަރުެެ 2011/HC-A/39ޤަޟިއްޔާެ
އވެސް ެނިމިފައިވަނީ ެއިސްވެ ެއިޝާރާތްކުރެވުނުެ
ކަން ެއެނގޭކަމާއިެ ،މިއިން ެކޮންމެ ެޤަޟިއްޔާއެ ް
ށް ެހިފާެފަރާތުގެެމަޞްލަޙަތަށްކަމާއިެ،އަދިެއެެއެންމެހައިެ
އެއްބަސްވުމުގެެދަށުންެސަފާރީެއުޅަނދުެކުއްޔަ ެ
ޤަޟިއްޔާތަކުގެ ެވަޤާއިޢުތަކަށާއިެ ،އެ ެޤަޟިއްޔާތަކުގެ ެޝަރީޢަތް ެނިމުނުގޮތުގެ ެރިޕޯޓުތަކަށް ެބެލުމުންެ
ވެފައިވާކަމާއިެ ،އަދި ެކުއްޔަށްދޭ ެފަރާތުން ެއެއްބަސްވުމާއިެ
ކުއްޔަށް ެދޭ ެފަރާތުން ެއެއްބަސްވުމާއި ެޚިލާފު ެ
ޚިލާފުވެފައިވަނީެކުއްޔަށްެހިފާ ެފަރާތުންެއެއްބަސްވުމުގެެއިލްތިޒާމްތަކާއިެޚިލާފަށްެޢަމަލުކުރުމުގެެސަބަބުންެ
އޭގެެމުޤާބިލުގައިެނޫންކަންެސާފުކޮށްެއެނގެންެއޮވެއެވެެ.
-13

މި ެމައްސަލާގައި ެދަޢުވާކުރާ ެފަރާތާއިެ ،ދަޢުވާލިބޭ ެފަރާތާއި ެދެމެދުގައި ެވެފައިވާެ

ސަފާރީ ެއުޅަނދު ެކުއްޔަށް ެދިނުމާ ެބެހޭ ެއެއްބަސްވުންެ ،އެއްބަސްވުމުގެ ެމުއްދަތު ެފާއިތުވުމާއި ެގުޅިގެންެ
ނިމިގެން ެގޮސްފައިވާއިރުެ ،ޙަވާލާދެވުނު ެސިވިލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 1102/Cv-C/2010ޤަޟިއްޔާއާއިެ،
ހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2011/HC-A/39ޤަޟިއްޔާގެ ެޙުކުމުގައިެ ،ބުނެވިދިޔަ ެސަފާރީ ެއުޅަނދުެ
ބޭނުންކުރުމަށްެބޭނުންވާެލިޔުންތަކާއިެ ،އިންޝުއަރެންސްގެެކަންތައްތައްެފުރިހަމަކޮށްެއުޅަނދުެމާލެެފަޅަށްެ
ގެނެސްެތަޅުދަނޑިއާއިެއެކުެއުޅަނދުެޙަވާލުކުރުމަށްެކުއްޔަށްދޭެފަރާތުގެެމައްޗަށްެއަންގާފައިވާެއެބަޔަކީެ،
މިހާރުެތަންފީޒުކުރަންޖެހޭެއެންގުމެއްެނޫންކަމާއި ެއަދިެހަމައެފަދައިންެއިސްވެދިޔަެސިވިލްެކޯޓުގެެނަންބަރުެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު |ތީމުގެ |އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ެ 1102/Cv-C/2010ޤަޟިއްޔާގެ ެޙުކުމުގައި ެކުއްޔަށްދޭ ެފަރާތުގެ ެމައްޗަށް ެދެއްކުން ެލާޒިމްކޮށްފައިވާެ
މަނާެފައިސާއަކީެއުޅަނދުގެެކުލީގެެފައިސާއިންެކެނޑުމަށްފަހުެބާކީެދައްކަންޖެހޭެއެއްޗެއްގެެގޮތުގައިެ
ޖޫރި ެ
ތް ެފައިސާއެއް ެކަމުގައި ެވީނަމަވެސްެ ،އިސްވެ ެބަޔާންވެދިޔަގޮތުގެ ެމަތިން ެއެއްބަސްވުންެ
ކަނޑައަޅާފައި ެއޮ ެ
މުމަކަށް ެއައިސްފައިވާތީެ ،އެ ެޖޫރިމަނާ ެފައިސާ ެކުލިން ެކެނޑިގެންދިއުމުގެ ެއިޙްތިމާލެއް ެނެތްކަމާެ،
ނި ެ
މަނާ ެފައިސާއަކީ ެއެއްވެސް ެއުނިކުރުމަކާ ެނުލައި ެކުއްޔަށްހިފާ ެފަރާތަށް ެލިބެންޖެހޭެ
އެހެންކަމުން ެއެ ެޖޫރި ެ
އެއްޗެއްކަންެއެނގެއެވެެެ.
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އިސްވެ ެބަޔާންވެދިޔަ ެސަފާރީ ެއުޅަނދު ެކުއްޔަށްދިނުމާ ެބެހޭ ެއެއްބަސްވުންެ ،އެެ

އެއްބަސްވުމުގެ ެމުއްދަތުގެ ެތެރޭގައި ެތަންފީޒު ެނުކުރެވުނީ ެކުއްޔަށްދޭ ެފަރާތުން ެއެއްބަސްވުމުގެ ެދަށުންެ
އަދާކުރަންޖެހޭެއިލްތިޒާމްތައްެއަދާނުކުރުމުގެެސަބަބުންކަންެއިސްވެެޙަވާލާދެވުނުެެސިވިލްެކޯޓުގެެނަންބަރުެ
ެ 1102/Cv-C/2010ޤަޟިއްޔާއާއިެ ،ހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2011/HC-A/39ޤަޟިއްޔާގެ ެޝަރީޢަތްެ
ދަތުގެެ
ނިމުނުގޮތުގެ ެރިޕޯޓުން ެރަނގަޅަށް ެއެނގެން ެއޮންނައިރުެ ،އެ ެއެއްބަސްވުންެ ،އެއްބަސްވުމުގެ ެމުއް ެ
ފާ ެފަރާތަށް ެއެއްވެސް ެގެއްލުމެއް ެލިބިފައިވާނަމަ ެއެެ
ތެރޭގައި ެތަންފީޒު ެނުކުރެވުމުގެ ެސަބަބުންެކުއްޔަށް ެހި ެ
ރި ެބަދަލު ެހޯދުމަށް ެކަމާބެހޭ ެކޯޓުގައި ެވަކި ެޤަޟިއްޔާއަކުން ެއެދުމަކީެ ،ޤާނޫނުެ
ލިބުނު ެގެއްލުމުގެ ެޢަދުލުވެ ެ
ނަންބަރު ެ(ެ 4/91ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ެޤާނޫނު) ެގެ ެެ 23ވަނަ ެމާއްދާގެ ެދަށުންނާެ ،އަދި ެކުރީގައިެ
ވާެ
ބަޔާންކުރެވުނުެ،ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭެޢާންމުެޤާނޫނީެއުޞޫލުތަކުގެެމަތިންެެ،ކުއްޔަށްެހިފާެފަރާތަށްެލިބިގެން ެ
ޙައްޤެއްކަންެއެނގެއެވެ.
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ެބުނެވިދިޔަެއެއްބަސްވުމުގެ ެމުއްދަތުެފާއިތުވެެ،އެއްބަސްވުން ެނިމުމަކަށްދިޔައިރުެ،

ކުއްޔަށް ެހިފާ ެފަރާތަށް ެކުއްޔަށް ެހިފި ެއުޅަނދުގެ ެބޭނުންކުރުމުގެ ެފުރުޞަތު ެލިބިފައި ެނުވާތީއާެ ،އަދި ެއެެ
އުޅަނދުން ެއެއްވެސް ެމަންފާއެއް ެޙާޞިލުވެފައި ެނުވާތީެ ،އެއްބަސްވުމުގެ ެެ 6ވަނަ ެމާއްދާގެ ެދަށުން ެކުލިންެ
ކެނޑޭގޮތަށް ެކުއްޔަށް ެހިފާ ެފަރާތުން ެދައްކާފައިވާ ެއެޑްވާންސް ެފައިސާ ެއަނބުރާ ެއެފަރާތަށްެ
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ގެެ
ލިބެންޖެހޭނެކަމާއިެ،އެހެނީެކުލީގެެއެއްބަސްވުމަކީެ،އެއްބަސްވުމުގެެދެފަރާތުންެހެޔޮ ެނިޔަތުގައިެދެފަރާތު ެ
އްކަންެ
މައްޗަށްެއެއްބަސްވުމުގެެދަށުންެއަދާކުރަންޖެހޭެއިލްތިޒާމްތައްެއަދާކުރުންެލާޒިމްވެގެންވާެއެއްބަސްވުމެ ެ
އެނގެންެއޮންނައިރުެ،ބުނެވިދިޔަެއެއްބަސްވުމުގެެދަށުންެކުއްޔަށް ެހިފާެފަރާތުންެއެފަރާތުގެެއިލްތިޒާމްތައްެ
ހެޔޮނިޔަތުގައި ެއަދާކޮށްެ ،އެއްބަސްވުމުގެ ެދަށުން ެދައްކަންޖެހޭ ެއެޑްވާންސް ެފައިސާ ެކުއްޔަށްދޭ ެފަރާތައްެ
ދައްކާފައި ެވީނަމަވެސްެ ،ކުއްޔަށް ެދޭ ެފަރާތުންެ ،ކުލީގެ ެމުއްދަތު ެނިމުމަކަށް ެއައިއިރުވެސްެ ،ކުއްޔަށް ެހިފާެ
ފާ ެފަރާތަށް ެތަމްރީނުކޮށްދީފައި ެނުވުމުގެ ެސަބަބުންެ
ދުގެ ެބޭނުން ެހިފުންެ ،ކުއްޔަށް ެހި ެ
ސަފާރީ ެއުޅަނ ެ
ޚުވެގެން ެގޮސްފައިކަމާއި ،ބުނެވިދިޔަ ެއެޑްވާންސް ެފައިސާއަކީެ
އެއްބަސްވުން ެވަނީ ެއޭގެޒާތުގައި ެފަސް ެ
ތަށްެ
އެގްރިމެންޓުގެެެ5ވަނަެމާއްދާގައިެބުނެފައިވާެފަދައިންެކުލިންެކެނޑިގެންެއަނބުރާެކުއްޔަށްެހިފާެފަރާ ެ
އި ެއެއްބަސްވުމުގެ ެމުއްދަތުގައި ެކުއްޔަށްދޭ ެފަރާތުން ެއެއްބަސްވުމާއި ެޚިލާފުވުމުގެެ
ލިބެންޖެހޭ ެފައިސާއެއްކަމާ ެ
ސަބަބުންެ ،އުޅަނދުގެ ެބޭނުން ެކުއްޔަށް ެހިފާފަރާތަށް ެނުހިފިެ ،ކުލި ެދައްކަން ެނުޖެހުމުންެ ،ބުނެވިދިޔަެ
ފާެ
ޙްތިމާލެއްވެސް ެނެތަތީެ ،އެއީ ެއަނބުރާ ެކުއްޔަށް ެހި ެ
އެޑްވާންސް ެފައިސާ ެކުލިން ެކެނޑިގެން ެދިއުމުގެ ެއި ެ
ފަރާތަށްެލިބެންޖެހޭެފައިސާއެއްކަންެރަނގަޅަށްެއެނގެއެވެެ.
ޙުކުމްެ ެ:
އިސްވެ ެބަޔާންވެދިޔަ ެސަބަބުތައް ެއެގޮތުގެމަތިން ެހުރުމާއެކުެ ،ސިވިލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރުެ
ދޫ ެެ/
ެ 1102/Cv-C/2010ޤަޟިއްޔާގެ ެޙުކުމުގައިެ ،މ.ގޯނބިލިމާގެ/މާލެެ ،ޢަލީ ެރަޝީދާއިެ ،ލ.މާބައި ެ
ރީެ
ތި ެެ /ލިލީގެ ެއިބްރާހީމް ެޙަސަން ެއާއި ެއެކު ،ރަޖިސްޓް ެ
ސޯސަންގެެ ،ޙަސަން ެޝަރީފްެ ،އދެ .ދަނގެ ެ
ދުެ
ވާ ެ(އީކްއޭޓާރ) ެނަމަކަށް ެކިޔާ ެ ެސަފާރީ ެއުޅަނ ެ
ނަންބަރު ެ(ެ P7841A-02)06-Iޕްރިންސެސް ެއުޝް ެ
ކުއްޔަށް ެހިފުމަށްޓަކައިެ 23ެ ،ފެބްރުއަރީ ެެ 2007ދުވަހު ެވެފައިވާ ެއެއްބަސްވުމުގެ ެެ 4ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ)ެ
ށްެ
ކި ެމުއްދަތަ ެ
ނާ ެވަ ެ
ގެ ެފައިސާ ެވަކި ެމުއްދަތަކަށް ެހިމަ ެ
އަށް ެޢަމަލުކޮށް ެނިމުނީކަމަށް ެބަލައި ެޖޫރިމަނާ ެ
އިެ
ނީ ެއުޞޫލުތަކާއި ެކޮންޓްރެކްޓުގެ ެމަޤްޞަދާ ެ
ދި ެޤާނޫ ެ
ށް ެހިސާބުކޮށްފައިވަނީ ެޝަރުޢީ ެއަ ެ
ވާ ެގޮތަ ެ
އިސްތިސްނާ ެ
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ގެ ެ(ހ)ެ
ޚިލާފަށްކަމަށާއި ެއަދި ެއެ ެޤަޟިއްޔާގެ ެޙުކުމުގައި ެބުނެވިދިޔަ ެއެއްބަސްވުމުގެ ެެ 4ވަނަ ެމާއްދާ ެ
ށްެ
ވާ ެގޮތް ެބާޠިލްކޮ ެ
ން ެޖޫރިމަނާކުރާ ެދުވަސްތައް ެކަނޑައަޅާ ެހިސާބުކޮށްފައި ެ
އި ެއޭގެ ެދަށު ެ
މާނަކޮށްފައިވާ ެގޮތާ ެ
ވިެ
އެއްބަސްވުމުގެ ެެ 4ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެގޮތުގެ ެމަތިން ެއުޅަނދު ެޙަވާލުނުކުރެ ެ
ނާެ
ކާ ެޑޮލަރު)ގެ ެމަގުން ެޖޫރިމަ ެ
ށް ެ(ެ US$3,000ތިންހާސް ެއެމެރި ެ
ށް ެދުވާލަކަ ެ
މެ ެދުވަހަކަ ެ
ވާ ެކޮން ެ
ފާއިތު ެ
އިެ
ންެއެކަންެކަނޑައެޅުމަށް ،ހައިކޯޓުގެެނަންބަރުެެ2011/HC-A/39ޤަޟިއްޔާގެެޙުކުމުގަ ެ
ހިސާބުކޮށްެއަލު ެ
ގާފައިވާެއެންގުންެބާޠިލުކަމަށްެކަނޑައަޅައިެ ެ،
ސިވިލްެކޯޓަށްެއަން ެ
ބުނެދިޔަ ެއެއްބަސްވުމުގެ ެމުއްދަތުގެ ެތެރޭގައިެ ،ކުއްޔަށްދޭ ެފަރާތުން ެއެފަރާތުގެެ
އިލްތިޒާމްތައް ެހެޔޮ ެނިޔަތުގައި ެއަދާނުކުރުމުގެ ެސަބަބުން ެކުއްޔަށް ެހިފާ ެފަރާތަށް ެއެއްވެސް ެގެއްލުމެއްެ
ލިބިފައިވާނަމަެއެެލިބުނުެގެއްލުމުގެެޢަދުލުވެރިެބަދަލުެހޯދުމަށް ،ޤާނޫނުެނަންބަރުެ(ެ 4/91ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭެ
ކީެެެެެެެެެެ
ނޫނު) ެގެ ެެ 23ވަނަ ެމާއްދާގެ ެދަށުންެ ،ކަމާބެހޭ ެކޯޓުގައި ެވަކި ެޤަޟިއްޔާއަކުން ެއެދުމަ ެ
ޤާ ެ
ގޯނބިލިމާގެ/މާލެެ ،ޢަލީ ެރަޝީދާއިެ ،ލެ .މާބައިދޫ/ސޯސަންގެެ ،ޙަސަން ެޝަރީފަށް ެލިބިގެންވާެ
މެ ެ .
ޙައްޤެއްކަމަށްެކަނޑައަޅައިެ ެ،
ށް ެހިފިެ
ބަޔާންވެދިޔަ ެއެއްބަސްވުން ެނިމުމަކަށް ެއައީެ ،ކުއްޔަށް ެހިފާ ެފަރާތަށް ެކުއްޔަ ެ
ސަފާރީ ެއުޅަނދު ެބޭނުންކޮށް ެއެއިން ެއެއްވެސް ެމަންފާއެއް ެލިބިގަތުމުގެ ެފުރުޞަތު ެނުލިބިކަމަށްވާތީެ،
އެއްބަސްވުމުގެެެ6ވަނަެމާއްދާގެެދަށުންެކުއްޔަށްހިފާެފަރާތުންެކުލިންެކެނޑޭގޮތަށްެއެޑްވާންސްގެެގޮތުގައިެ
ވާ ެެ(ެ US$150,000އެއްލައްކަެފަންސާސްހާސްެއެމެރިކާެޑޮލަރު) މި ެމައްސަލާގައިެޙުކުމްކުރާެ
ދައްކާފައި ެ
ން ެފެށިގެން ެ(ެ 02ދޭއް) ެމަސްދުވަހުގެ ެތެރޭގައިެ ،އެފަރާތަށް ެއަނބުރާ ެދެއްކުމަށް ެއދެ .ދަނގެތިެ/
ދުވަހު ެ
ލިލީގެެއިބްރާހީމްެޙަސަނަށްެއަންގައިެ ،
ސިވިލްެކޯޓުގެެނަންބަރުެެ1102/Cv-C/2010ޤަޟިއްޔާގެެޙުކުމުގައިެ ،އދެ.ދަނގެތިެ/
ލިލީގެ ެއިބްރާހީމް ެޙަސަންެ ،ބުނެވިދިޔަ ެއެއްބަސްވުމުގެ ެެ 4ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގެ ެދަށުންެެެެެެެެެެ،
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ސަންެޝަރީފަށްެދައްކަންޖެހޭެ
މެ.ގޯނބިލިމާގެ ެެ /މާލެެ،ޢަލީެރަޝީދާއިެ،ލެ.މާބައިދޫ ެެ /ސޯސަންގެެ ،ޙަ ެ
މަނާގެެފައިސާގެެމުއްދަތުެހިސާބުކޮށްެ ،އެއީެއެކުެޖުމްލަެެ 145ދުވަސްކަމަށާއިެ،އަދިެމިދުވަސްތަކަށްެ
ޖޫރި ެ
ކާ ެޑޮލަރު) ެގެ ެމަގުން ެމުޅިޖުމްލަ ެެUS$435,000
ކޮންމެ ެދުވަހަކަށް ެ(ެ US$3,000ތިންހާސް ެއެމެރި ެ
މަނާގެ ެގޮތުގައި ެދައްކަންޖެހޭ ެކަމަށްެ
(ހަތަރުލައްކަ ެތިރީސްފަސްހާސް ެއެމެރިކާ ެޑޮލަރ) ެޖޫރި ެ
ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ެޝަރްޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެއުޞޫލުތަކާއި ެޚިލާފަށްކަމަށް ެބަލާނެތަނެއް ެނެތަތީެ ،ބުނެވިދިޔަެ
ގޯނބިލިމާގެ ެެ /މާލެެ ،ޢަލީެ
(ެ US$435,000ހަތަރުލައްކަ ެތިރީސްފަސްހާސް ެއެމެރިކާ ެޑޮލަރު) ެމެ ެ .
ރަޝީދާއިެ،ލެ.މާބައިދޫެެ/ސޯސަންގެެ،ޙަސަންެޝަރީފަށްެލިބިދިނުމަށްޓަކައިެ،މިެމައްސަލާގައިެޙުކުމްކުރާެ
ދުވަހުން ެފެށިގެން ެ(ެ 02ދޭއް) ެމަސްދުވަހުގެ ެތެރޭގައިެ ،ސިވިލް ެކޯޓަށް ެދައްކައި ެޚަލާޞްކުރުމަށްެެެެ،
އދެ.ދަނގެތިެ /ލިލީގެެއިބްރާހީމްެޙަސަނަށްެއަންގައިެ،މި ެމައްސަލަެބެލިެދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުގެެ
ފަނޑިޔާރުންގެެއިއްތިފާޤުންެޙުކުމްެކޮށްފީމެވެެ .
ެ
ެ
ެ
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