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ޞާ ެ
ޝަރީޢަތްެނިމުނުގޮތުގެެޚުލާ ެ
 ޤަޟިއްޔާެނަންބަރުެ2012/SC-A/28ެ:
 ދަޢުވާކުރާެފަރާތްެެ:މޯލްޑިވްސްެމެރިންެސަރވިސަސްެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑް
ޑް
 ދަޢުވާެލިބޭެފަރާތްެ:އަވަންޒާރޭެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެ ެ
ން
 މައްސަލައިގެެބާވަތްެ:ފައިސާެހޯދު ެ
ން
 މައްސަލަެއައިގޮތްެ:އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެެހުއްދައަށްެއެދިެހުށަހަޅާެފޯމު ެ
 ހުށަހެޅުނުެތާރީޚްެ02ެ:އޮކްޓޯބަރެ2012
 ރަޖިސްޓްރީކުރެވުނުެތާރީޚްެ21ެ:އޮކްޓޯބަރެ2012
 ނިމުނުެތާރީޚްެ05ެ:އޮކްޓޯބަރެެ 2015
 މައްސަލަެނިންމިެގަޑި14:15 :
ދުެ ،ފަނޑިޔާރުެ
 މައްސަލަ ެބެލި ެފަނޑިޔާރުންގެ ެމަޖިލިސްެ :ފަނޑިޔާރު ެޢަލީ ެޙަމީދު ެމުޙައްމަ ެ
ދުﷲ ެ
ޢަބްދުﷲެޢަރީފްެ،ފަނޑިޔާރުެއާދަމްެމުޙައްމަދުެޢަބް ެ
ޔާ
ފުކުރެވުނުެޤަޟިއް ެ
އިސްތިއުނާ ެ
 ނަންބަރު2011/HC-A/112ެ:
 ނިންމެވިެކޯޓުެ:ދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓު
 ހުށަހެޅުނުެތާރީޚްެ11ެ:މެއިެ2010
 ނިމުނުެތާރީޚްެ23ެ:މެއިެެ 2012
ެ
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ޞާ ެ
މައްސަލައިގެެޚުލާ ެ
މިއީެސިވިލްެކޯޓުގެެނަންބަރުެެ 487/CV-C/2010ޤަޟިއްޔާެ(ކުރީގެެމަދަނީެކޯޓުގެެނަންބަރުެ
)1096/MC/2010

ެޤަޟިއްޔާ

ެއިސްތިއުނާފުކުރި

ެދިވެހިރާއްޖޭގެ

ެހައިކޯޓުގެ

ރުެެެެެ
ެނަންބަ ެ

ނެ،
ށް ބު ެ
ެ 2011/HC-A/112ޤަޟިއްޔާ ެނިމިފައިވާގޮތް ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެހަމަތަކާ ެއެއްގޮތްނުވާކަމަ ެ
ވިސަސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑްގެ ެފަރާތުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގައިެ
މޯލްޑިވްސް ެމެރިން ެސަރ ެ
އިލްތިމާސްކުރުމުންެބެލެވިފައިވާެމައްސަލައެކެވެެ.މިެޤަޟިއްޔާގައިެމައްސަލަެރައްދުވާެފަރާތަކީެއަވަންޒާރޭެ
ޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑެވެ.
އް ެ
ފާހަގަކުރެވުނުެނުކުތާތަ ެ
ެ -1ހައިކޯޓުގެެނަންބަރުެެ 2011/HC-A/112ޤަޟިއްޔާެނިމިފައިވާެގޮތްެޝަރުޢީެއަދިެ
ޤާނޫނީެހަމަތަކާެއެއްގޮތްނުވާކަމަށްެބުނެެމޯލްޑިވްސްެމެރިންެސަރވިސަސްެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑްގެެފަރާތުންެ
ހަތްެސަބަބެއްެހުށަހަޅާެއެެކަންކަމާެބެހޭގޮތުންެދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުގެެޝަރީޢަތުގެެމަޖިލީހުގައިެ
ވާހަކަެދައްކާފައިވެއެވެެ .
ހެ -ފުރަތަމަ ެސަބަބަކީެ ،މި ެއެގްރިމެންޓު ެބާޠިލްކުރަން ެކްލައިންޓް ެބޭނުންވެއްޖެނަމަެ
ޓްގެ ެެ 21ވަނަ ެމާއްދާގައިެ
ކްލައިންޓް ެ(އިލްތިމާސް ެރައްދުވާ ެފަރާތް) ެޢަމަލުކުރާނެގޮތް ެއެގްރިމެން ެ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ެއެގްރިމެންޓެއް ެކަމަށްވާއިރު ެއެގްރިމެންޓުގެ ެެ 21ވަނަ ެމާއްދާގައިވާ ެފަދައިން ެނޯޓިސްެ
ދިނުމަކާނުލައިެ ،އަދި ެއެ ެއަސާސްގެ ެމައްޗަށް ެބިނާނުކޮށްެ ،އެގްރިމެންޓް ެބާޠިލްކުރުމަށް ެހުށަހެޅިެ
މައްސަލައެއްގައިެ ،އެގްރިމެންޓް ެބާޠިލްވެއްޖެކަމަށް ެޙުކުމްކުރައްވާފައިވަނީ ެޤާނޫނު ެނަންބަރު ެެ4/11
(ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭެޤާނޫނު)ެގެެެ20ވަނަެމާއްދާގެެ(ހ)ެއާއިެޚިލާފަށްކަންެއެނގޭކަމެވެެ .
ށެ -ދެވަނަ ެސަބަބަކީެ ،ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ެބައިވެރިންގެ ެމައްޗަށް ެލާޒިމްވާ ެކަންތައްތައްެ
ކުރަންވާނީެ ،ކޮންޓްރެކްޓެއްގައިވާ ެޝަރުޠުތަކާ ެއެއްގޮތަށްކަމަށް ެޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 4/11ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭެ
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 :

ގެ 3
ސަފްޙާ ެ 16

ޤާނޫނު) ެގެ ެެ 20ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގައި ެބުނެފައިވާއިރުެ ،އެގްރިމްނެޓްގެ ެެ 1ވަނަ ެމާއްދާ ެ(ކުރެހުމުގެެ
މާނަ ެކުރާ ެމާއްދާ) ެގެ ެދަށުން ެއިތުރު ެކުރެހުމެއް ެނުވަތަ ެއެނޫން ެއިތުރުކަމެއް ެކުރުމަށް ެކޮންޓްރެކްޓަރަށްެ
އެނގެންެއޮންނައިރުެއަދިެއެެމާއްދާއަކީެ
އަދިެކްލައިންޓަށްވެސްެލާޒިމްކޮށްފައިެނުވާކަންެވަރަށްެސާފުކޮށްެ ެ
ކުރެހުމުގެެމާނަެބުނެދިންެމާއްދާކަންެވަރަށްެޞަރީޙަކޮށްެއެނގެންެއޮންނައިރުެ،އެެމާއްދާއާެކޮންޓްރެކްޓަރެ
(އިލްތިމާސް ެކުރާ ެފަރާތް) ެޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް ެހައިކޯޓުން ެކަނޑައަޅާފައިވަނީ ެޤާނޫނު ެނަންބަރު ެެ4/11
އާެޚިލާފަށްކަންެއެނގެންެއޮންނަކަމެވެެ .
(ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭެޤާނޫނު)ެގެެެ20ވަނަެމާއްދާގެެ(ހ)ެ ެ
ނެ -ތިންވަނަ ެސަބަބަކީެ ،އެގްރިމެންޓުގެ ެެ 8ވަނަ ެމާއްދާއަކީ ެ"ކޮންޓްރެކްޓަރެ
ޢޫލިއްޔަތު ެބަޔާންކުރާ ެޚާއްޞަ ެމާއްދާކަމާއިެ ،އެެ
(އިލްތިމާސްކުރާ ެފަރާތް) ެގެ ެޒިންމާ ެއާއި ެމަސް ެ
މާއްދާގައިވެސްެކުރެހުންެކުރަހައި ެހުށަހަޅަންޖެހޭެފަރާތަކީެ"ކޮންޓްރެކްޓަރ"ެކަމަށްެބަޔާންކޮށްފައިނުވާކަންެ
ވަރަށް ެސާފުކޮށް ެއެނގެން ެއޮންނަކަމާއިެ ،އެ ެމާއްދާގައި ެބުނެފައިވަނީވެސް ެ"ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ ެފަރާތުންެ
އެކަށީގެންވާ ެފަރުވާތެރިކަމާއެކު" ެކުރެހުމުގައިވާ ެގޮތަށް ެވޯކްސް ެފުރިހަމަކުރަންވާނެކަމަށާއިެ"ެ ...
ރުންެ
މިފަދައިންކަން ެއެނގެން ެއޮންނައިރުެ ،މި ެނުކުތާއަށް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެފަނޑިޔާ ެ
ރިޢާޔަތްކުރައްވާފައިެނެތްކަމެވެެ .
ރ-

ެހަތަރުވަނަ

ެސަބަބަކީ،

ެދިވެހިރާއްޖޭގެ

ެހައިކޯޓުގެ

ރުެެެެެެެެެެެ
ެނަންބަ ެ

މިެ
ެ 2011/HC-A/112ޤަޟިއްޔާގެ ެޝަރީޢަތް ެނިމުނުގޮތުގެ ެރިޕޯޓުގެ ެފާހަގަކުރެވުނު ެނުކުތާތައް ެ ެ
ސުރުހީގެ ެދަށުން ެެ 3ވަނަ ެނަންބަރުގެ ެ(ހ) ެގެ ެެ 3ވަނަ ެޕެރެގްރާފުގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެފަދައިންެ
އެޕެންޑިކްސްެެ1ގައިެހިމެނިފައިވާެކުރެހުންތަކުގެެއިތުރުންެއެހެންެކުރެހުންތަކެއްެނުވަތަެލިޔުންތަކެއްވެސްެ
ށްެ
އެއްބަސްވުމުގެ ެެ 1ވަނަ ެމާއްދާގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެކުރެހުންތަކުގެ ެމާނައިގެ ެތެރޭގައި ެހިމެނިފައިވާކަމަ ެ
"ބެލެވިއްޖެ ެހިނދެއްގައިވެސް ެކޮންޓްރެކްޓަރ ެ(އިލްތިމާސްކުރާ ެފަރާތް) ެޒިންމާވާންޖެހޭކަމެއް ެނެތްކަންެ
އެނގެން ެއޮންނަކަމާއިެ ،އަދި ެއެގްރިމެންޓް ެބާޠިލްވާންޖެހޭ ެސަބަބަކަށް ެމިކަން ެނުބެލެވޭކަމަށާއިެ،
އެގްރިމެންޓެއް ެބާޠިލްކުރެވޭނެ ެޙާލަތްތަކަކީެ ،އެގްރިމެންޓް ެބާޠިލްކުރެވޭނެ ެގޮތެއް ެއެގްރިމެންޓްގައިެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ބުނެފައިވާނަމަެއެގޮތަކަށްެ،ނުވަތަެއެގްރިމެންޓްގެެބައިވެރިންގެެބާރުެނުފޯރާފަދަެހާދިސާއެއްެމެދުވެރިވެގެންެ
ޓްެ
ގެެބައިވެރިންެއެއްބަސްވެގެންެ،ނުވަތަެއެގްރިމެން ެ
ނުވަތަެއެގްރިމެންޓްެނިމުމަކަށްެގެނައުމަށްެއެގްރިމެންޓް ެ
ޓްގެ ެމުއްދަތު ެހަމަވެގެންެ ،ނުވަތަ ެއަނބުރާ ެއިޢާދަނުކުރެވޭފަދަެ
ޣައިރު ެޤާނޫނީ ެވެގެންެ ،ނުވަތަ ެއެގްރިމެން ެ
ޓްގްެބައިވެރިއަކުެ
ޓްގެެބައިވެރިއަކުެއެގްރީމެންޓާއިެޚިލާފުވެގެންކަމާއިެ،އެގްރިމެން ެ
ޚިލާފުވުމަކުންެ ،އެގްރިމެން ެ
އެގްރިމެންޓާއި ެނުވަތަ ެއެގްރިމެންޓުގެ ެމާއްދާއަކާއި ެޚިލާފުވުމުގެ ެނަތީޖާއެއްގެ ެގޮތުން ެއެގްރިމެންޓުެ
ބާޠިލްވާނީ ެއެ ެޚިލާފުވި ެކަމަކީ ެއެގްރިމެންޓު ެބާޠިލްވާނެކަމެއް ެކަމުގައި ެއެގްރިމެންޓްގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާެ
ކަމަކާއި ެޚިލާފުވުމުންެނުވަތަެއަނބުރާެއިއާދަކުރެވެންނެތްެކަމަކާެޚިލާފުވެގެންކަންެޤާނޫނުެނަންބަރުެެ4/11
އ ެމާއްދާގެެ
(ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭެޤާނޫނު)ެގެެެ 11ވަނަެމާއްދާގެެ(ހ)ެއާއިެެ 11ވަނަެމާއްދާގެެ(ހ)ެއާއިެެ ެ،
ނަ ެމާއްދާގެެ(ހ)ެއާއިެ،
(ށ)ެގެެެ 1ވަނަެނަންބަރާއިެއެ ެމާއްދާގެެ(ށ)ެއާއިެއަދިެއެ ެޤާނޫނުގެެެ 21ވަ ެ
ެ22ވަނަެމާއްދާގެެ(ހ)ެއިންެއެނގެންެއޮންނައިރުެމިެޤާނޫނީެނުކުތާތަކަށްެހައިކޯޓުންެރިޢާޔަތްކުރައްވާފައިެ
ނުވާކަމެވެެ .
ބެ .ފަސްވަނަ ެސަބަބަކީެ ،ޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 4/11ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ެޤާނޫނު) ެގެ ެެ22
ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ށ) ެގައި ެ"ކޮންޓްރެކްޓަކުން ެއޭގެ ެބައިވެރިންނަށް ެލާޒިމްކުރާ ެޢަމަލެއްކުރުން ެދަތިވުމަކީެ
ނުވަތަެއެކަމަށްެހިނގާެޚަރަދުެބޮޑުވުމަކީެ،އެ ެޢަމަލެއްެކުރެވެންެނެތީކަމަށްެނުބެލެވޭނެކަމަށް"ެއޮންނައިރުެ
އެގްރިމެންޓް ެބާޠިލްކުރުމަށް ެކްލައިންޓް ެ(އިލްތިމާސް ެރައްދުވާ ެފަރާތް) ެބޭނުންވަނީ ެޕްރޮޖެކްޓް ެނިންމަންެ
ންވާެފައިސާގެެދަތިކަމާހުރެެޕްރޮޖެކްޓްެކުރިއަށްެގެންދެވެންެނެތިގެންކަމާއިެ،ކޮންޓްރެކްޓަރގެެ"ކުށެއް"ެ
ބޭނު ެ
އޮވެގެންެނޫންކަން ެކްލައިންޓަށްެކޮންޓްރެކްޓަރެފޮނުވިެއެތައްެބިލަކަށްެއޭރުވެސްެފައިސާެދައްކަންެނުލިބިެ
ޖޫރިމަނާވަމުން ެދިޔަދިއުމުން ެއެނގެން ެއޮންނައިރު ެމި ެޤާނޫނީ ެނުކުތާތަކަށް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުންެ
ރިޢާޔަތްކުރައްވާފައިެނުވާކަމެވެެ .
ޅެ .ހަވަނަ ެސަބަބަކީެ ،އެއްބަސްވުމުން ެ(ެ 1އެކެއް) ެވަނަ ެމާއްދާގައި ެހިމެނިފައިވާެ
ކުރެހުންތަކުގެެމާނައަށްެބަލާއިރުެ،އެއްބަސްވުމުގެެ"އެޕެންޑިކްސްެެ"1ގައިެހިމެނިފައިވާެލިޔުންތައްެނުވަތަެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ކުރެހުންތަކަކީ ެއެ ެމާނައިގެ ެތެރޭގައި ެހިމެނޭ ެކުރެހުންތަކެއްކަން ެއެނގޭކަމާއިެ ،އެހެންނަމަވެސް ެއެެ
އެ ެމާނައިގެ ެތެރޭގައި ެހިމެނޭ ެފުރިހަމަ ެނުވަތަ ެހަމައެކަނި ެކުރެހުން ެނޫންކަމަށާއިެ،
ކުރެހުންތަކަކީ ެ ެ
އެއްބަސްވުމުގެ ެ"އެޕެންޑިކްސް ެެ "1ގައި ެހިމެނިފައިވާ ެކުރެހުންތަކަކީ ެއެއްބަސްވުމުގެ ެެ 1ވަނަ ެމާއްދާގައިެ
ބަޔާންކޮށްފައިވާެކުރެހުންތަކުގެެމާނައިގެެތެރޭގައިެހިމެނޭެބައެއްކަމަށްެއެ ެމާއްދާގައިެބަޔާންކޮށްފައިވުމުންެ،
އެއްބަސްވުމުގެެެ 1ވަނަެމާއްދާގައިެބަޔާންކޮށްފައިވާެކުރެހުންތަކުގެެއިތުރުންެއެހެންެކުރެހުންތަކެއްެނުވަތަެ
ލިޔުންތަކެއްވެސް ެއެއްބަސްވުމުގެ ެެ 1ވަނަ ެމާއްދާގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެކުރެހުންތަކުގެ ެމާނައިގެ ެތެރޭގައިެ
ހިމެނޭކަންެއެނގޭކަމަށް"ެދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓުގެެނަންބަރުެެ2011/HC-A/112ޤަޟިއްޔާގެެޝަރީޢަތްެ
ނަެ
ގެ ެ(ހ) ެއަދި ެެ 4ވަ ެ
ނިމުނުގޮތުގެ ެރިޕޯޓުގެ ެފާހަގަކުރެވުނު ެނުކުތާތައް ެމި ެސުރުހީގެ ެެ 3ވަނަ ެނަންބަރު ެ
ޓުގެެބައިވެރިއެއްގެެ
ޓްގެެެ1ވަނަެމާއްދާއަކީެ،އެގްރިމެން ެ
އިވީެނަމަވެސްެއެގްރިމެން ެ
ޕެރެގްރާފުގައިެބަޔާންކޮށްފަ ެ
މައްޗަށް ެއެއްވެސް ެކަމެއް ެލާޒިމްކުރާ ެމާއްދާއެއް ެނޫންކަމާއިެ ،އެ ެމާއްދާއަކީ ެ"ބަސްތަކާއި ެލަފުޒުތައްެ
މާނަކުރުމުގެެމާއްދާ"ެކަންެވަރަށްެސާފުކޮށްެއެނގެންެއޮންނަކަމާއިެ،ކޮންޓްރެކްޓްގެެބައިވެރިންގެެމައްޗަށްެ
ކުރުން ެލާޒިމްވަނީ ެއެ ެކޮންޓްރެކްޓްގައިެ ،ކޮންޓްރެކްޓްގެ ެބައިވެރިންގެ ެމައްޗަށް ެލާޒިމްކުރާ ެކަންތައްކަންެ
ޤާނޫނުެނަންބަރުެ(ެ 4/11ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭެޤާނޫނު)ެގެެެ 20ވަނަެމާއްދާގެެ(ހ)އާއިެ(ށ)ެއަށްެބެލުމުންެ
އެނގެން ެއޮންނަކަމާއިެ ،ނަމަވެސް ެކޮންޓްރެކްޓަރ ެ(މައްސަލަ ެއިލްތިމާސްކުރާ ެފަރާތް) ެއެގްރިމެންޓުގެ ެެ1
ވަނަ ެމާއްދާގެ ެދަށުން ެއިތުރު ެކުރެހުމެއް ެދޭންޖެހޭ ެފަރާތެއްކަމަށް ެބައްލަވައި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުންެ
ތްކުރައްވާފައިނުވާކަން ެއެނގެންެ
ނީ ެނުކުތާތަކަށް ެރިޢާޔަ ެ
މައްސަލަ ެނިންމެވިއިރުެ ،މިދެންނެވި ެޤާނޫ ެ
ވެެ .
އޮންނަކަމެ ެ
ކެ .ހަތްވަނަ ެސަބަބަކީެ ،ހެއްކެއްގެ ެގޮތުގައި ެޙާޟިރުކޮށްފައިވާ ެމިބާވަތުގެ ެޔޮޓުފަހަރުެ
ބިފައިވާެމީހެއްކަމަށްެރެ.އަލިފުށިެެ/ސާދާގޭެއިބްރާހީމްެޒަހީނުެ،ދީފައިވާެހެކިބަހަށްެ
ބަނުމުގެެތަޖުރިބާެލި ެ
ބަލާއިރުެ،ޝަރީޢަތުގެެމަޖިލީހުގައިެއޭނާއަށްެދެއްކިެކުރެހުންތަކަށްެބަލާއިރުެއެ ެކުރެހުންތަކަކީެ(އަވަންޒާރޭެ
ޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑާއި ެޕްރައިރާ ެހޮލިޑޭސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑާ ެގުޅިގެން ެލަގްޒަރީ ެސަފާރީ ެޔޮޓެއް ެބަނުމާެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ބެހޭގޮތުން ެމޯލްޑިވްސް ެމެރިން ެސާރވިސަސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑާއެކު ެެ 04ޖޫން ެެ 2008ގައި ެވެފައިވާެ
އެއްބަސްވުމުގެެ"އެޕެންޑިކްސް ެެ "1ގައި ެހިމެނިފައިވާެކުރެހުންތަކަކީ" ެއިބްރާހީމްެޒަހީނުެ ،އެ ެމަސައްކަތްެ
ކުރާނަމަެއިތުރުެމުހިއްމުެމަޢުލޫމާތުތަކެއްެބޭނުންވާނެެކުރެހުންތައްެކަމަށާއިެ،ޝަރީޢަތުގެެފަރާތުންެދެއްކިެ
ކުރެހުންތަކަކީެޝަރީޢަތުންެއިއްވިެކުރެހުމުގެެމާނަެ(އެއްބަސްވުމުގެެއެކެއް)ެވަނަެމާއްދާގައިެހިމެނިފައިވާެ
ކުރެހުންތަކުގެ ެމާނައިގެ ެތެރޭގައި ެހިމެނޭ ެކުރެހުންކަމަށް ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެހުރިހާ ެތަފްޞީލެއް ެހިމެނޭެ
ރުެެ
ކުރެހުންތަކެއް ެނޫންކަމަށް ެބުނެ ެހެކިބަސް ެދީފައިވާކަމަށް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަ ެ
ެ 2011/HC-A/112ޤަޟިއްޔާގެެޝަރީޢަތްެނިމުނުގޮތުގެެރިޕޯޓުގެެެ 3ވަނަެމާއްދާގެެ(ހ)ެގެެެ 5ވަނަެ
ޕެރެގްރާފުގައި ެބުނެފައިވާއިރުެ ،އިބްރާހީމް ެޒަހީނުއަކީ ެ"ބޯޓް ެބިލްޑިންގް" ެދާއިރާއިން ެޚާއްޞަެ
ފަންނާނެއްކަން ެކަށަވަރުވާން ެނެތްކަން ެއެނގެން ެއޮންނަހިނދު ެކޮންޓްރެކްޓަރ ެ(މައްސަލަ ެއިލްތިމާސްކުރާެ
ފަރާތް)ެކުރަން ެނުޖެހޭކަމެއްެކުރަންޖެހޭކަމަށް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުން ެކަނޑައަޅައި ެއެގްރިމެންޓް ެބާޠިލްެ
ކުރައްވާފައިވަނީ ެޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 4/11ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ެޤާނޫނު) ެގެ ެެ 20ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެއާެ
ޚިލާފަށްކަންެއެނގެންެއޮންނަކަމެވެެ .
ެ-2މިެމައްސަލައާ ެގުޅިގެންެދެެފަރާތުންެދަށުެކޯޓާއިެހައިކޯޓުގެެއިތުރުންެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ސުޕްރީމްެކޯޓުގެެޝަރީޢަތުގެެމަޖިލީހުގައިެދައްކާފައިވާެވާހަކަތަކަށާއިެޝަރީޢަތުގެެމަޖިލީހަށްެހުށަހެޅިފައިވާެ
ލިޔުންތަކަށާއި ެމި ެމައްސަލައިގައި ެކަން ެހިނގާފައިވާ ެގޮތުގެ ެމައްޗަށް ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެނަޒަރަކުންެ
ވިސްނާ ެބަލާއިރު ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެފަނޑިޔާރުންނަށް ެއަންނަނިވި ެކަންތައްތައްެ
ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެެ .
ހެ -ފުރަތަމަކަމަކީެ ،ހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2011/HC-A/112ޤަޟިއްޔާެ
ބުނެެމޯލްޑިވްސްެމެރިންެސަރވިސަސްެ
ނިންމާފައިވާގޮތްެޝަރުޢީެއަދިެޤާނޫނީެހަމަތަކާެއެއްގޮތްނުވާކަމަށް ެ ެ
ޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑްގެ ެފަރާތުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހުގައި ެދައްކާފައިވާެ
ވާހަކަތަކަށްެޖަވާބުދާރީވުމުގެެގޮތުންެމިެޤަޟިއްޔާގައިެމައްސަލަެރައްދުވާެއަވަންޒާރޭެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑްގެެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ފަރާތުންެދައްކާފައިވާެ ވާހަކަތަކުގެެމައްޗަށްެބަލާއިރުެ،ދެެފަރާތްެދެމެދުެލަގްޒަރީެޔޮޓެއްެބަނުމާެބެހޭގޮތުންެ
އެއްބަސްވުމެއް ެއެއްބަސްވެވިފައިވާ ެކަމަށާއިެ ،ނަމަވެސް ެއެ ެއެއްބަސްވުމާ ެއެއްގޮތްވާ ެގޮތުގެމަތިންެ
މޯލްޑިވްސް ެމެރިން ެސަރވިސަސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑުން ެހުށަހަޅަންޖެހޭ ެކުރެހުންތައް ެހުށަހަޅާފައިނުވާެ
ކަމަށާއިެ ،އަދި ެދެ ެފަރާތް ެދެމެދުގައި ެބުނެވިދިޔަ ެލަގްޒަރީ ެޔޮޓް ެބަނުމާބެހޭ ެއެއްބަސްވުމުގައިެ
އއްބަސްވުންެވުޖޫދަށްެއަންނާނީެއެއްބަސްވުމުގައިެބުނެފައިވާެކަންތައްތައްެ
ސޮއިކުރެވިފައިވީެނަމަވެސްެ،އެެ ެ
ށުންެއެެފަރާތުންެހުށަހަޅަންޖެހޭެކުރެހުންތައްެވުޖޫދަށްެ
ވުޖޫދަށް ެއައުމުންެކަމަށާއިެ،އެެއެއްބަސްވުމުގެެދަ ެ
އައިސްފައިނެތުމާއެކުެ ،ދެ ެފަރާތް ެދެމެދު ެސޮއިކުރެވިފައިވާ ެއެގްރިމެންޓުގެ ެެ 1ވަނަ ެމާއްދާއަކީެ
އެއްބަސްވުމުގެ ެއެއްވެސް ެބައިވެރިއެއްގެ ެމައްޗަށް ެއެއްވެސްކަމެއް ެލާޒިމްކުރާ ެމާއްދާއަކަށްެ
ނުވިކަމުގައިވިޔަސް ެއެ ެމާއްދާގައި ެބުނާ ެކުރެހުންތައް ެވުޖޫދަށް ެއައުމުގެ ެކުރިން ެއަދި ެއެގްރިމެންޓުގައިެ
ސޮއިކުރުމުގެެކުރިންެފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ެކަންތައްެފުރިހަމަވެގެންެމެނުވީ ެދެެފަރާތްެދެމެދުެއެއްބަސްވުމެއްެ
ޑުގެ ެފަރާތުންެ
ށް ެބުނެެ ،މޯލްޑިވްސް ެމެރިން ެސަރވިސަސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެ ެ
އޮތްކަމަށް ެނުބެލެވޭނެކަމަ ެ
ކޮށްފައިވާ ެދަޢުވާއާެމެދުެދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުގެ ެޝަރީޢަތުގެެމަޖިލީހުގައިެއަވަންޒާރޭ ެޕްރައިވެޓްެ
ލިމިޓެޑުގެެފަރާތުންެއިންކާރުކޮށްފައިވާކަންެފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެެ ެ.
ށެ -ދެވަނަ ެކަމަކީެ ،މި ެމައްސަލައާ ެގުޅިގެން ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހަށް ެހުށަހެޅިފައިވާެ
ލިޔުންތަކަށް ެބަލާއިރުެ ،ލަގްޒަރީ ެޔޮޓެއް ެބަނުމާބެހޭގޮތުން ެއަވަންޒާރޭ ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑާއި ެމޯލްޑިވްސްެ
މެރިންެސަރވިސަސްެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑާއިެދެމެދުެެ 2008ވަނަެއަހަރުގެެޖޫންެމަހުގެެެ 04ވަނަެދުވަހުެ
ޢޫލިއްޔަތާ ެޙަވާލުވާެ
އެގްރިމެންޓެއް ެކުރެވިފައިވާ ެކަމާއި ެއެ ެއެގްރިމެންޓުގެ ެދަށުން ެޔޮޓް ެބަނުމުގެ ެމަސް ެ
ފަރާތަކީ ެމޯލްޑިވްސް ެމެރިން ެސަރވިސަސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑްކަމާއިެ ،އަދި ެމަސައްކަތުގެ ެވެރި ެފަރާތަކީެ
އަވަންޒާރޭެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑްެކަންެސާފުކޮށްެއެނގެންެއޮންނައިރުެ،މަސައްކަތްެނިންމަންޖެހޭެމުއްދަތަކީެ
އެގްރިމެންޓުގައި ެސޮއިކުރާ ެތާރީޚުން ެފެށިގެން ެެ 45ދުވަސް ެހަމަވާ ެތާރީޚުން ެފެށިގެން ެެ 24މަސްދުވަހުގެެ
ދި ެމިެޔޮޓްެބަންނަންޖެހޭނީެކަނޑައެޅިފައިވާެކުރެހުމަކާއިެއެއްގޮތްވާެ
މުއްދަތުކަންެއެނގެންެއޮންނަކަމާއިެއަ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
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ސަލައާ ެގުޅިގެން ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހަށް ެހުށަހެޅިފައިވާ ެމި ެދެ ެފަރާތް ެދެމެދުެ
ތުގެމަތިންކަން ެމި ެމައް ެ
ގޮ ެ
މިކަމާެބެހޭގޮތުންެސޮއިކުރެވިފައިވާެއެގްރިމެންޓުންެއެނގެންެއޮންނަކަންެފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެެ ެ.
ނެ -ތިންވަނަ ެކަމަކީެ ،މި ެމައްސަލައާ ެގުޅިގެން ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހަށް ެހުށަހެޅިފައިވާެ
ޑޒައިންކުރުމާއި ެބެހޭގޮތުން ެއަވަންޒާރޭ ެޕްރައިވެޓްެ
ލިޔުންތަކަށް ެބަލާއިރުެ ،ލަގްޒަރީ ެސަފާރީ ެޔޮޓެއް ެ ި
ޑާ ެދެމެދުެދެކެވިފައިވާެވާހަކަތަކަށްެޙަވާލާދީެ
ސް ެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެ ެ
ލިމިޓެޑާއިެމޯލްޑިވްސްެމެރިންެސަރވިސަ ެ
ނަވަރީެެ 2001ގައިެމެމޮރަންޑަމްެއޮފްެއަންޑަރސްޓޭންޑިންގްެއެއްގައިެސޮއިކޮށްފައިވާެކަމާއިެ ،އެެ
ެ 21ޖަ ެ
ލަންޖެހޭ ެފަރާތަކީ ެމޯލްޑިވްސް ެމެރިންެ
އެއްބަސްވުމުގެ ެދަށުން ެކުރަންޖެހޭ ެމަސައްކަތްކުރުމުގެ ެޒިންމާ ެއުފު ެ
ސަރވިސަސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑްކަމާއި ެއަދި ެދެ ެފަރާތް ެދެމެދު ެއެއްބަސްވެވިފައިވާ ެގޮތުގެމަތިންެ
ކަނޑައެޅިފައިވާެވަކިެއަގަކަށްެމޯލްޑިވްސްެމެރިންެސަރވިސަސްެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑްގެެފަރާތުންެކޮށްފައިވާެ
ން ެއެކަމާ ެބެހޭގޮތުން ެދެެ
މަސައްކަތްނިމިެ ،އެ ެމަސައްކަތުގެ ެއަގު ެމަސައްކަތްކުރި ެފަރާތަށް ެލިބުމާ ެގުޅިގެ ެ
ޞޫމަތެއް ެނެތި ެއެ ެމުޢާމަލާތް ެއެ ެހިސާބުން ެނިމުމަކަށް ެއައިސްފައިވާކަންެ
ފަރާތް ެދެމެދު ެޚު ެ
ސްެ
ފާހަގަކުރެވިފައިވާއިރު ،ބުނެވިދިޔަ ެލަގްޒަރީ ެޔޮޓް ެބަނުމުގެ ެކުރިން ެމޯލްޑިވްސް ެމެރިން ެސަރވިސަ ެ
ޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑާއި ެއަވަންޒާރޭ ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑްއާ ެދެމެދު ެކުރެވިފައިވާ ެއެގްރިމެންޓުގެ ެދަށުންެ
މޯލްޑިވްސް ެމެރިން ެސަރވިސަސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑުގެ ެފަރާތުން ެކުރަންޖެހޭ ެމަސައްކަތްކޮށްެ،
ނިންމުމަށްފަހު ެމަސައްކަތުގެ ެވެރިފަރާތާއި ެޙަވާލުކޮށް ެއެ ެމުޢާމަލާތް ެނިމުމަކަށް ެއައިފަހުން ެފުރަތަމަެ
އެގްރިމެންޓުެކުރުމުގެެެ 1އަހަރާއިެތިންެމަހާއިެެ 01ދުވަސްެފަހުގެެތާރީޚެއްގައިެލަގްޒަރީެޔޮޓެއްެބަނުމާެ
ބެހޭގޮތުންެެ 2008ވަނަެއަހަރުގެެޖޫންެމަހުގެެެ 04ވަނަެދުވަހުެސޮއިކޮށްފައިވާެއެހެންެއެގްރިމެންޓެއްގެެ
ދަށުން ެމި ެދެ ެފަރާތް ެދެމެދު ެއަލުން ެއިތުރު ެއެއްބަސްވުމެއް ެވެވިފައިވާކަން ެފާހަގަކުރެވިފައިވާއިރުެ ،މިެ
އެގްރިމެންޓުގެ ެދަށުން ެ ެމޯލްޑިވްސް ެމެރިން ެސަރވިސަސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑާއި ެޙަވާލުވެފައިވާެ
މަސައްކަތަކީ ެބުނެވިދިޔަ ެލަގްޒަރީ ެޔޮޓްެ ،އެކަމަށްޓަކައި ެކަނޑައެޅޭ ެވަކި ެކުރެހުމަކާއި ެއެއްގޮތްވާެ
ގޮތުގެމަތިން ެބަނދެ ެނިންމުން ެކަމަށްވާއިރުެ ،މި ެއެގްރިމެންޓުގެ ެކުރިން ެމި ެދެ ެފަރާތް ެދެމެދުެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
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ސޮއިކުރެވިފައިވާ ެމެމޮރަންޑަމް ެއޮފް ެއަންޑަރސްޓޭންޑިންގްގެ ެދަށުން ެމޯލްޑިވްސް ެމެރިން ެސަރވިސަސްެ
ޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑްގެ ެފަރާތުން ެކުރަހާފައިވާ ެކުރެހުމަކީ ެދެވަނަ ެއެގްރިމެންޓުގައި ެބުނެފައިވާ ެކުރެހުންނޫންެ
ކަމާއި ެއެ ެކުރެހުން ެއަދި ެމިހާތަނަށްވެސް ެއެއްވެސް ެފަރާތަކުން ެކުރަހާފައިނުވާކަން ެފާހަގަކުރެވިފައިވާއިރުެ،
ފަހުން ެދެ ެފަރާތް ެދެމެދު ެސޮއިކުރެވުނު ެއެގްރިމެންޓުގެ ެދަށުން ެޔޮޓް ެބަނުމުގެ ެޢަމަލީ ެމަސައްކަތްެ
މޯލްޑިވްސް ެމެރިން ެސަރވިސަސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑުން ެފަށާފައިވާކަމާއި ެއަދި ެއެ ެއެގްރިމެންޓުގައިެ
ޑުންެމޯލްޑިވްސްެ
ސޮއިކުރުމާއެކުެއެގްރިމެންޓުގެެދަށުންެއެޑްވާންސްގެެގޮތުގައިެއަވަންޒާރޭެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެ ެ
މެރިން ެސަރވިސަސް ެޕްރައިވެޓެ ެލިމިޓެޑަށް ެދޭންޖެހޭ ެއެޑްވާންސް ެޕޭމަންޓްގެ ެފައިސާ ެދައްކަމުންެ
އައިސްފައިވާކަން ެމި ެމައްސަލައާ ެގުޅިގެން ެދެ ެފަރާތުންމެ ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހުގައި ެދައްކާފައިވާެ
ވާހަކަތަކުންެއެނގެންއޮތުމެވެެ .
ރެ -ހަތަރުވަނަ ެކަމަކީެ ،ބުނެވިދިޔަ ެޔޮޓް ެބަނުމާބެހޭ ެއިޖްމާލީ ެކުރެހުން ެވަކިެ
އެގްރިމެންޓެއްގެެދަށުންެއެެއެގްރިމެންޓުގައިެކަ ނޑައެޅިފައިވާެވަކިެއަގަކަށްެކުރަހާދިނުމުގެެމަސްއޫލިއްޔަތުެ
ވިސަސްެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑްގެެފަރާތުންެއުފުލަންޖެހިފައިވާތީެ،ދެެފަރާތްެދެމެދުެ
މޯލްޑިވްސްެމެރިންެސަރ ެ
ވެވިފައިވާ ެއެއްބަސްވުމުގެ ެދަށުން ެއެ ެޔޮޓްގެ ެއިޖްމާލީ ެކުރެހުން ެކުރަހާ ެއަވަންޒާރޭއާ ެޙަވާލުކުރުމުގެެ
މަސްއޫލިއްޔަތު ެމެރިން ެސަރވިސަސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑްގެ ެފަރާތުން ެއުފުލާެ ،އެ ެމަސައްކަތްެ
މުގައިވިޔަސްެ ،އެ ެޔޮޓް ެބަނުމުގައިެ
އެއްބަސްވެވިފައިވާ ެގޮތުގެމަތިން ެނިންމާފައިވާކަން ެއެނގެން ެއޮތްކަ ެ
އިތުރަށްެބޭނުންވާނޭެތަފްޞީލީެކުރެހުންތައްެކުރެހުމުގެެމަސްއޫލިއްޔަތުެއުފުލަންޖެހޭެފަރާތަކީެކޮބައިކަންެމިެ
ދެ ެފަރާތް ެދެމެދު ެސޮއިކުރެވިފައިވާ ެޔޮޓު ެބަނުމާބެހޭ ެއެގްރިމެންޓްގައި ެސާފުބަހުން ެބުނެފައިނުވާކަންެ
ފާހަގަކުރެވިފައިވާއިރުެ ،މަސައްކަތުގެ ެވެރިފަރާތުން ެހުށަހަޅާ ެކުރެހުންތަކާއި ެއެއްގޮތްވާ ެގޮތުގެމަތިންެ
ޑުގެ ެޒިންމާއެއް ެކަމަށާއިެ
ސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެ ެ
ވިސަ ެ
މަސައްކަތްކުރުމަކީ ެމޯލްޑިވްސް ެމެރިން ެސަރ ެ
މަސައްކަތުގެ ެވެރިފަރާތަށް ެއޮތް ެޙައްޤާއި ެބާރުގެ ެދަށުން ެއެ ެފަރާތުން ެހުށަހަޅާ ެކުރެހުންތަކާ ެއެއްގޮތްވާެ
ގޮތުގެމަތިން ެގެންނަންޖެހޭ ެބަދަލު ެގެނެސްގެން ެޔޮޓް ެބަނުމުގެ ެމަސައްކަތް ެފުރިހަމަކުރުމަކީ ެމޯލްޑިވްސްެ
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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ޑުގެ ެޒިންމާއެއްކަމަށްެބުނެވިދިޔަެޔޮޓްެބަނުމާބެހޭެގޮތުންެދެެފަރާތްެ
ސަސް ެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެ ެ
މެރިންެސަރވި ެ
ދެމެދުެެ2008ވަނަެއަހަރުގެެޖޫންެމަހުގެެެ04ވަނަެދުވަހުެސޮއިކޮށްފައިވާެއެގްރިމެންޓުގައިެސާފުެބަހުންެ
ހޭދައެއްެ
ބުނެފައިވާކަންެއެނގެންއޮންނައިރުެ،މަސައްކަތުގެެވެރިފަރާތުންެގެންނަެއެފަދަެބަދަލުތަކާެގުޅިގެންެ ެ
ކުރަންޖެހޭނަމަ ެއެކަމުގެ ެޒިންމާ ެއުފުލަންޖެހޭނެ ެފަރާތަކީ ެމަސައްކަތުގެ ެވެރިފަރާތްކަމުގައިވާ ެއަވަންޒާރޭެ
ޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑްގެ ެފަރާތުން ެކަމަށާއި ެއަދި ެއެ ެފަރާތުން ެކުރެހުމަށް ެހުށަހަޅާ ެބަދަލުތަކަކީ ެލިޔުމުންެ
ހުށަހެޅޭ ،އަދިެއެެބަދަލުތަކުގެެއަގާމެދުެދެެފަރާތްެލިޔުމުންެއެއްބަސްވާންޖެހޭެއެއްޗެއްކަންެއޮޅުންނާރާފަދަެ
ސާފު ެގޮތެއްގައި ެދެ ެފަރާތް ެދެމެދު ެކުރެވިފައިވާ ެއެގްރިމެންޓުގެ ެެ 13ވަނަ ެމާއްދާގައި ެކަނޑައެޅިެ
ބަޔާންވެފައިވީ ެނަމަވެސްެ،އެފަދަެބަދަލަކާއި ެއަދި ެއެެބަދަލުގެ ެސަބަބުންެމަސައްކަތުގެ ެއަގަށް ެއަތުވެދާނެެ
ހޭގޮތުން ެޢަމަލުކުރާނެ ެގޮތާމެދު ެދެ ެފަރާތް ެދެމެދު ެއިސްވެ ެއެއްބަސްވުމެއް ެވެވިފައިވާކަންެ
ބަދަލާއި ެބެ ެ
އެނގެންެނެތްކަންެފާހަގަކުރެވިފައިެއޮންނައޮތުމެވެެ ެ.
ބެ -ފަސްވަނަެކަމަކީެ،މޯލްޑިވްސްެމެރިންެސަރވިސަސް ެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑުގެެފަރާތުންެ
ބުނެވިދިޔަެއުޅަނދުެބަނުމާއިެޙަވާލުވެފައިވަނީެެ2008ވަނަެއަހަރުގެެޖޫންެމަހުގެެެ04ވަނަެދުވަހުެމިެދެެ
ފަރާތްެދެމެދުެސޮއިކުރެވިފައިވާެއެެއެގްރިމެންޓުގެެދަށުންކަމާއިެއަދިެއެެއެގްރިމެންޓުގައިެސޮއިކުރުމާއެކުެ
ޑަށްެ
ސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެ ެ
އަވަންޒާރޭ ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑްގެ ެފަރާތުން ެމޯލްޑިވްސް ެމެރިން ެސަރވިސަ ެ
ދޭންޖެހޭ ެއެޑްވާންސް ެފައިސާ ެއެއްބަސްވެވިފައިވާ ެގޮތުގެމަތިން ެލިބެންފެށުމާއެކު ެމޯލްޑިވްސް ެމެރިންެ
ސަރވިސަސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑުގެ ެފަރާތުން ެއެ ެއުޅަނދު ެބަނުމަށްޓަކައި ެކުރަންޖެހޭ ެމަސައްކަތް ެމި ެދެެ
ފަރާތް ެދެމެދު ެއެންމެ ެފުރަތަމަ ެސޮއިކުރެވުނު ެމެމޮރަންޑަމް ެއޮފް ެއަންޑަރސްޓޭންޑިންގްގެ ެދަށުންެ
މޯލްޑިވްސް ެމެރިން ެސަރވިސަސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑުގެ ެފަރާތުން ެއެ ެއެއްބަސްވުމުގައި ެކަނޑައެޅިެ
ބަޔާންވެފައިވާެއަގަށްެތައްޔާރުކޮށްފައިވާެއެެޔޮޓްގެެއިޖްމާލީެކުރެހުމާެއެއްގޮތްވާެގޮތުގެމަތިންެޔޮޓްެބަނުމުގެެ
މަސައްކަތް ެފަށައިގެން ެކުރިޔަށް ެގެންދަނިކޮށް ެމަސައްކަތުގެ ެވެރިފަރާތުން ެއެ ެމަސައްކަތް ެޝަރީޢަތްެ
މެދުވެރިވެ ެހުއްޓުވާންޖެހޭ ެސަބަބަކީ ެއެ ެޔޮޓް ެބަނުމަށްޓަކައި ެމޯލްޑިވްސް ެމެރިންެސަރވިސަސް ެޕްރައިވެޓްެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
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ޑުގެ ެފަރާތުން ެތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ެޔޮޓްގެ ެޑިޒައިން ެފުރިހަމަނުކޮށް ެއޮތުންކަމުގައި ެއަވަންޒާރޭެ
ލިމިޓެ ެ
ޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑްގެ ެފަރާތުން ެބުނަމުންދާ ެބުނުމުގެ ެމައްޗަށް ެބަލާއިރުެ ،ދެ ެފަރާތް ެދެމެދު ެކުރެވިފައިވާެ
އެގްރިމެންޓުގެ ެދަށުން ެމޯލްޑިވްސް ެމެރިން ެސަރވިސަސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑްއާ ެޙަވާލުވެފައިވަނީ ެއެ ެޔޮޓްެ
ހެން ެމަސައްކަތެއް ެޙަވާލުވެފައިވާކަން ެއެގްރިމެންޓުން ެއެނގެންނެތުމުންެ،
ބަނުންކަމާއި ެއިތުރު ެއެ ެ
އެގްރިމެންޓުގެ ެދަށުން ެމޯލްޑިވްސް ެމެރިން ެސަރވިސަސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑާއި ެއިތުރު ެއެހެންކަމެއްެ
ލަންޖެހޭ ެއެއްވެސް ެހަމައެއްނެތްކަންެ
ޙަވާލުވެފައިވާކަމަށް ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެހަމަތަކުގެ ެމަތިން ެބަ ެ
އެނގެންެއޮންނައޮތުމެވެ.
ޅެ -ހަވަނަެކަމަކީެ،ދެފަރާތްެދެމެދުެސޮއިކުރެވިފައިވާެއެގްރިމެންޓުގެެެ 1ވަނަެމާއްދާގައިެ
"ކުރެހުން"ެމާނަކޮށްދީފައިވާެގޮތުގެމައްޗަށްެބަލާއިރުެކުރެހުންެކަމަށްެބުނެފައިވަނީެ"ހުރިހާެކުރެހުންތަކާއިެ
ހިސާބުތަކާއި ެސާމްޕަލްތަކާއި ެޕެޓަރންތަކާއި ެމޮޑެލްސްތަކާއި ެއޮޕަރޭޝަން ެއަދި ެމެއިންޓެނެންސްެ
ޢުލޫމާތެވެެ .އެއީ ެކްލައިންޓްގެ ެފަރާތުން ެކޮންޓްރެކްޓަރަށްެ
މެނުއަލްސްތަކާއި ެއަދި ެއެހެން ެޓެކްނިކަލް ެމަ ެ
ޓްެ
ދީފައިވާ ެއެއްޗެއް ެނުވަތަ ެކޮންޓްރެކްޓަރުގެ ެފަރާތުން ެކްލަޔަންޓަށް ެހުށަހަޅާފައިވާ ެކްލައިން ެ
އެޕްރޫވްކޮށްފައިވާ ެއެއްޗެކެވެެ .މީގެ ެތެރޭގައި ެއެޕެންޑިކްސް ެެ 1ގައިވާ ެލިޔެކިޔުންތައްވެސް ެހިމެނެއެވެެ".
ވިދިޔަ ެޔޮޓް ެބަނުމުގެ ެއެގްރިމެންޓުކުރުމުގެ ެކުރިން ެޔޮޓް ެޑިޒައިންކުރުމާއިެ
މިފަދައިން ެކަމަށްވާއިރު ެބުނެ ެ
ހުގެެެ 21ވަނަެދުވަހުެސޮއިކޮށްފައިވާެ
ބެހޭގޮތުންެމިެދެފަރާތްެދެމެދުެެ 2001ވަނަެއަހަރުގެެޖެނުއަރީެމަ ެ
މެމޮރަންޑަމްެއޮފްެއަންޑަރސްޓޭންޑިންގްއަކީެއެެޔޮޓްގެެއިޖްމާލީެތަސައްވުރެއްެޤާއިމްކޮށްދޭެފަދަެކުރެހުމެއްެ
ޑާއެކު ެސޮއިކުރެވިފައިވާެ
ސް ެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެ ެ
ކުރަހައި ެދިނުމާއިެބެހޭގޮތުންެމޯލްޑިވްސްެމެރިންެސަރވިސަ ެ
އެއްބަސްވުމެއްކަމާއި ެއަދި ެއެ ެމެމޮރަންޑަމް ެއޮފް ެއަންޑަރސްޓޭންޑިންގްގެ ެދަށުން ެމޯލްޑިވްސް ެމެރިންެ
ސަރވިސަސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑާއި ެޙަވާލުވެފައިވާ ެމަސައްކަތްތަކުގެ ެތެރޭގައި ެއެ ެޔޮޓްގެ ެތަފްސީލީެ
ށުންެ
ކުރެހުންތައް ެކުރެހުމާ ެބެހޭ ެއެއްވެސް ެވާހަކައެއް ެހިމެނިފައިނުވާކަމާއި ެއަދި ެއެއްބަސްވުމުގެ ެދަ ެ
މޯލްޑިވްސް ެމެރިން ެސަރވިސަސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑާއި ެޙަވާލުވެފައިވާ ެމަސައްކަތް ެފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
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މޯލްޑިވްސްެމެރިންެސަރވިސަސް ެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑުގެެފަރާތުންެއެެމަސައްކަތުގެެވެރިފަރާތްެކަމުގައިވާެ
އަވަންޒާރޭ ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑްއާ ެޙަވާލުކުރުމާ ެގުޅިގެން ެއެ ެއެގްރިމެންޓާ ެބެހޭ ެމުޢާމަލާތް ެއެ ެހިސާބުންެ
ސް ެޕްރައިވެޓްެ
ނިމުމަކަށް ެއައިސްފައިވާކަމާއި ެއަދި ެއެއްބަސްވުމުގެ ެދަށުން ެމޯލްޑިވްސް ެމެރިން ެސަރވިސަ ެ
ޑުގެ ެފަރާތުން ެތައްޔާރުކުރި ެޔޮޓްގެ ެއިޖްމާލީ ެތަސައްވުރެއް ެޤާއިމްކޮށްދޭ ެޑިޒައިނާއި ެއެއްގޮތްވާެ
ލިމިޓެ ެ
މުގެ ެމަސައްކަތް ެފެށުމަށްޓަކައި ެއަލުން ެދެވަނަ ެފަހަރަށް ެއެ ެޔޮޓް ެބަނުމާބެހޭެ
ގޮތުގެމަތިން ެޔޮޓު ެބަނު ެ
އެގްރިމެންޓުގައިެެ 2008ވަނަެއަހަރުގެެޖޫންެމަހުގެެެ 04ވަނަެދުވަހުެދެެފަރާތްެދެމެދުެސޮއިކޮށްފައިވާެ
ސްެޕްރައިވެޓްެ
ކަމާއިެއަދިެއެެއެގްރިމެންޓުގެެދަށުންެއެޑްވާންސްގެެގޮތުގައިެމޯލްޑިވްސްެމެރިންެސަރވިސަ ެ
ލިމިޓެޑަށް ެމަސައްކަތުގެ ެވެރިފަރާތުން ެދައްކަންޖެހޭ ެފައިސާ ެދެފަރާތް ެދެމެދު ެއެއްބަސްވެވިފައިވާެ
ގޮތުގެމަތިންެދައްކަމުންެއައިސްފައިވާކަންެމިެމައްސަލައާެގުޅިގެންެދެެފަރާތުންމެެޝަރީޢަތުގެެމަޖިލީހުގައިެ
ހުށަހެޅިފައިވާެލިޔުންތަކުންެއެނގެންެއޮންނައޮތުމެވެެ.
ދައްކާފައިވާެވާހަކަތަކުންނާއިެޝަރީޢަތުގެެމަޖިލީހަށްެ ެ
ކެ -ހަތްވަނަ ެކަމަކީެ ،އިސްވެ ެބުނެވުނު ެޔޮޓް ެބަނުމާބެހޭ ެގޮތުން ެެ 2008ވަނަ ެއަހަރުގެެ
ޖޫން ެމަހުގެ ެެ 04ވަނަ ެދުވަހު ެދެ ެފަރާތް ެދެމެދު ެސޮއިކުރެވިފައިވާ ެއެގްރިމެންޓުގެ ެެ 21ވަނަ ެމާއްދާއަކީެ
މެންޓާއި ެޚިލާފުވާ ެޙާލަތްތަކުގައި ެމަސައްކަތުގެ ެވެރިފަރާތުން ެއެގްރިމެންޓުެ
މަސައްކަތްކުރާ ެފަރާތުން ެއެގްރި ެ
ބާޠިލްކުރަންެޖެހިއްޖެެޙާލަތެއްގައިެއަޅަންޖެހޭެފިޔަވަޅުތައްެބަޔާންކޮށްފައިވާެމާއްދާކަމާއިެ،އެެމާއްދާގައިެމިެ
ޓްގެެ
އެއްބަސްވުމުގެ ެދަށުން ެކްލަޔަންޓަށް ެލިބޭ ެއެއްވެސް ެޙައްޤަކަށް ެއުނިކަން ެނާންނާނެފަދައިން ެކްލައިން ެ
ފަރާތުން ެކޮންޓްރެކްޓަރަށް ެެ 14ދުވަހުގެ ެނޯޓިސްއެއް ެދިނުމުން ެކޮންޓްރެކްޓަރުގެ ެފަރާތުން ެޚިލާފުވެފައިވާެ
ކަމެއްެރަނގަޅުނުކޮށްފިނަމަެ،މިެއެއްބަސްވުންެބާޠިލްކުރުމުގެެޙައްޤުެތިރީގައިވާެޙާލަތްތަކުގައިެކްލަޔަންޓަށްެ
ލިބޭނެއެވެެ ".މިފަދައިން ެބުނެފައިވާއިރުެ ،ބުނެވިދިޔަ ެއުޅަނދާ ެބެހޭ ެގޮތުން ެެ 2008ވަނަ ެއަހަރުގެ ެޖޫންެ
ސްެ
މަހުގެ ެެ 04ވަނަ ެދުވަހު ެސޮއިކުރެވިފައިވާ ެއެގްރިމެންޓުގެ ެދަށުން ެމޯލްޑިވްސް ެމެރިން ެސަރވިސަ ެ
ޑުގެ ެފަރާތުން ެއެ ެއުޅަނދު ެބަނުމުގެ ެމަސައްކަތް ެފަށައިގެން ެކުރިޔަށް ެގެންދަނިކޮށް ެދެެ
ޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެ ެ
ފަރާތް ެދެމެދު ެކުރެވިފައިވާ ެއެގްރިމެންޓު ެއަވަންޒާރޭ ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑްގެ ެފަރާތުން ެބާޠިލްކޮށްފައިވަނީެ
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އެގްރިމެންޓުގެ ެެ 21ވަނަ ެމާއްދާ ެއާއި ެޚިލާފަށްކަމަށް ެމޯލްޑިވްސް ެމެރިން ެސަރވިސަސް ެޕްރައިވެޓްެ
ޑުގެ ެފަރާތުން ެބުނާ ެބުނުމަށް ެޖަވާބުދާރީވުމުގައި ެއަވަންޒާރޭ ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑުގެ ެފަރާތުންެ
ލިމިޓެ ެ
ދެފަރާތްެދެމެދުެސޮއިކުރެވިފައިވާެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުގެެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހުގައިެބުނެފައިވަނީެ" ެ
އެގްރިމެންޓުގައިެ ،އެގްރިމެންޓު ެބާޠިލްކުރުމުގެ ެކުރިން ެއެގްރިމެންޓުގެ ެއަނެއް ެބައިވެރިޔާއަށްެ
ންެނުޖެހޭނެކަމަށާއިެއަދިެ
ނޯޓިސްދޭންޖެހޭނެކަމަށްެބުނެފައިވާެއެގްރިމެންޓުގެެެ21ވަނަެމާއްދާއަށްެޢަމަލުކުރަ ެ
ސްެ
ން ެނުޖެހޭ ެސަބަބަކީ ެއެގްރިމެންޓުގެ ެދަށުން ެމޯލްޑިވްސް ެމެރިން ެސަރވިސަ ެ
އެ ެމާއްދާއަށް ެޢަމަލުކުރަ ެ
ޑުގެ ެފަރާތުން ެފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ެކުރެހުންތައް ެފޯރުކޮށްދީފައި ެނުވާތީ ެއެ ެއެގްރިމެންޓަށްެ
ޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެ ެ
ޢަމަލުކުރަން ެފެށިފައިނުވާތީ ެކަމަށް ެއަވަންޒާރޭ ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑްގެ ެފަރާތުން ެބުނަމުންދާއިރުެ ،ދެފަރާތްެ
ދެމެދު ެސޮއިކުރެވިފައިވާ ެއެގްރިމެންޓަކީ ެެ 2008ވަނަ ެއަހަރުގެ ެޖޫން ެމަހުގެ ެެ 04ވަނަ ެދުވަހުެ
ސޮއިކުރެވިފައިވާ ެއެގްރިމެންޓެއްކަމާއި ެއެ ެއެގްރިމެންޓުގައި ެސޮއިކުރުމަށްފަހު ެއެ ެއެގްރިމެންޓަށްެ
ޢަމަލުކުރުންެހުއްޓުވައިފައިެބޭއްވުމާބެހޭެގޮތުންެއެެއެގްރިމެންޓުގައިެވަކިެގޮތެއްެކަނޑައަޅާފައި ެނުވާއިރުެ،
އެގްރިމެންޓުގައިެސޮއިކުރުމަށްފަހުެމޯލްޑިވްސްެމެރިންެސަރވިސަސް ެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑަށްެއެގްރިމެންޓުގެެ
ދަށުން ެލިބިދޭ ެޙައްޤުތަކުގެ ެތެރޭގައި ެހިމެނޭ ެއެޑްވާންސް ެޕޭމަންޓް ެދެ ެފަރާތް ެދެމެދު ެއެއްބަސްވެވިފައިވާެ
ސް ެޕްރައިވެޓްެ
ގޮތުގެމަތިން ެއަވަންޒާރޭ ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑްގެ ެފަރާތުން ެމޯލްޑިވްސް ެމެރިން ެސަރވިސަ ެ
ލިމިޓެޑަށް ެދައްކަމުން ެއައިސްފައިވާކަން ެމި ެމައްސަލައާ ެގުޅިގެން ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހަށް ެހުށަހެޅިފައިވާެ
ލިޔުންތަކުންނާއި ެއަވަންޒާރޭެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑްގެ ެފަރާތުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމްެކޯޓުގެ ެޝަރީޢަތުގެެ
ނާތީ ެދެފަރާތް ެދެމެދު ެސޮއިކުރެވިފައިވާެ
މަޖިލީހުގައި ެދައްކާފައިވާ ެވާހަކަތަކުން ެރަނގަޅަށް ެއެނގެން ެއޮން ެ
އެގްރިމެންޓުގެެެ 21ވަނަެމާއްދާއާެޚިލާފަށްެއެެއެގްރިމެންޓްެބާޠިލްކޮށްދިނުންެއެދިެއަވަންޒާރޭެޕްރައިވެޓްެ
ލިމިޓެޑުގެ ެފަރާތުން ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހަށް ެހުށަހެޅި ެހުށަހެޅުން ެޤާނޫނީ ެގޮތުން ެތަބުރީރުކުރެވިދާނެެ
އެއްވެސްެހަމައެއްނެތްކަންެފާހަގަކުރެވިފައިެއޮންނައޮތުމެވެ.
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އެ -އަށްވަނަެކަމަކީެ ،ޝަރުޢީެއަދި ެޤާނޫނި ެނަޒަރަކުންެވިސްނާ ެބަލާއިރުެ ،ޝަރީޢަތާއިެ
ޤާނޫނުގެ ެހަމަތަކާ ެއެއްގޮތްވާ ެގޮތުގެމަތިން ެދެ ެފަރާތް ެބަނދެވޭ ެގޮތަށް ެކުރެވޭ ެއެގްރިމެންޓުތަކަކީެ
އެގްރިމެންޓުގެ ެދެ ެފަރާތުންމެ ެއެގްރިމެންޓުގެ ެދަށުން ެއުފުލަންޖެހޭ ެއެންމެހައި ެއިލްތިޒާމްތައްެ ،އެެ
ދެފަރާތުގެ ެމައްޗަށް ެލާޒިމްކުރާެ
އެގްރިމެންޓުގައިވާ ެގޮތުގެމަތިން ެއުފުލުން ެޝަރީޢަތާއި ެޤާނޫނު ެއެ ެ ެ
ޤުތަކަކަށްވާއިރު ،އަވަންޒާރޭ ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑާއި ެމޯލްޑިވްސް ެމެރިން ެސަރވިސަސް ެޕްރައިވެޓްެ
މީޘާ ެ
ލިމިޓެޑާ ެދެމެދު ެކުރެވިފައިވާ ެއެގްރިމެންޓުގެ ެދަށުން ެމޯލްޑިވްސް ެމެރިން ެސަރވިސަސް ެޕްރައިވެޓްެ
ޑުން ެބަންނަންޖެހޭ ެލަގްޒަރީ ެޔޮޓް ެބަނުމާބެހޭ ެމަސައްކަތް ެއެ ެފަރާތުން ެފަށައިގެން ެކުރިޔަށްެ
ލިމިޓެ ެ
ގެންދަނިކޮށް ެދެ ެފަރާތް ެދެމެދު ެކުރެވިފައިވާ ެއެގްރިމެންޓު ެބާޠިލްކޮށްދިނުމުގެ ެމައްސަލަ ެއަވަންޒާރޭެ
ޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑްގެ ެފަރާތުން ެޝަރީޢަތަށް ެހުށަހެޅި ެހުށަހެޅުމާ ެގުޅިގެން ެޝަރީޢަތުގެ ެފަރާތުން ެއެެ
އެގްރިމެންޓު ެބާޠިލްކޮށްފައިވަނީ ެދެފަރާތް ެދެމެދު ެެ 2008ވަނަ ެއަހަރުގެ ެޖޫން ެމަހުގެ ެެ 04ވަނަ ެދުވަހުެ
ވަނަ ެމާއްދާގައި ެއެ ެދެފަރާތް ެއެއްބަސްވެފައިވާ ެހަމަތަކާއި ެއެއްގޮތްވާެ
މެންޓުގެ ެެ ެ 21
ސޮއިކޮށްފައިވާ ެއެގްރި ެ
ލިެ
ގޮތުގެމަތިންކަމަށްެޝަރުޢީެއަދިެޤާނޫނީެހަމަތަކުގެެމަތިންެބެލެވިދާނެެތަނެއްއޮތްކަމަކަށްެމިެމައްސަލަެބެ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެފަނޑިޔާރުންނަށް ެނުފެނެއެވެެ .މިކަންކަން ެމިހެންހުރުމާއެކުެ ،ސުޕްރީމްެ
ކޯޓުން ެދެކެނީ ެސިވިލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ (1096/MC/2010) 487/CV-C/2010ޤަޟިއްޔާ ެއާއިެ
އަދި ެއެ ެޤަޟިއްޔާގައި ެކުރައްވާފައިވާ ެޙުކުމަށް ެތާއީދުކޮށް ެހައިކޯޓުން ެނިންމަވާފައިވާ ެނަންބަރުެ
ެ2011/HC-A/112ޤަޟިއްޔާގައިެކުރައްވާފައިވާެޙުކުމަށްެބަދަލުގެންނަންޖެހޭނެެކަމަށެވެެ ެ.
މްެ :
ޙުކު ެ
ދެންފަހެެ ،އިސްވެ ެބަޔާންވެދިޔަ ެސަބަބުތަކުގެ ެމައްޗަށް ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެނަޒަރަކުންެ
ވިސްނާ ެބަލާއިރުެ ،އަވަންޒާރޭ ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑްގެ ެލަގްޒަރީ ެޔޮޓެއް ެބަނުމުގެ ެމަސައްކަތާއި ެމޯލްޑިވްސްެ
މެރިންެސަރވިސަސްެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑްގެެފަރާތުންެޙަވާލުވެފައިވަނީެެ 2008ވަނަެއަހަރުގެެޖޫންެމަހުގެެ
ެ 04ވަނަ ެދުވަހު ެމި ެދެފަރާތް ެދެމެދު ެސޮއިކުރެވިފައިވާ ެއެގްރިމެންޓުގެ ެދަށުންކަމަށްވެފައިެ ،މި ެދެފަރާތްެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ދެމެދު ެސޮއިކުރެވިފައިވާ ެބުނެވިދިޔަ ެއެގްރިމެންޓުގެ ެެ 21ވަނަ ެމާއްދާގައި ެއެގްރިމެންޓު ެބާޠިލްކުރުމުގައިެ
ންޖެހޭ ެގޮތް ެބަޔާންކޮށްފައިވާއިރުެ ،އެ ެއެގްރިމެންޓުގެ ެެ 21ވަނަ ެމާއްދާގައި ެކަނޑައެޅިެ
ޢަމަލުކުރަ ެ
ބަޔާންވެފައިވާ ެހަމަތަކާއި ެޚިލާފަށް ެއަވަންޒާރޭ ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑްގެ ެފަރާތުން ެއެގްރިމެންޓް ެބާޠިލްކުރުމުގެެ
މައްސަލަ ެޝަރީޢަތަށް ެހުށަހަޅާފައިވަނީ ެއެ ެއެގްރިމެންޓަކީ ެއަދި ެވުޖޫދަށް ެއައިސްފައިނެތުމުގެ ެސަބަބުންެ
އެގްރިމެންޓުގެ ެެ 21ވަނަ ެމާއްދާއަށް ެޢަމަލުކުރަންނުޖެހޭތީ ެކަމަށް ެބުނެފައިވާއިރުެ 2008ެ ،ވަނަ ެއަހަރުގެެ
ޖޫން ެމަހުގެ ެެ 04ވަނަ ެދުވަހު ެއެގްރިމެންޓުގައި ެސޮއިކުރުމާއެކު ެއެ ެއެގްރިމެންޓުގައިވާ ެގޮތުގެމަތިންެ
ޑިވްސް ެމެރިން ެސަރވިސަސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑަށް ެދައްކަންޖެހޭެ
އަވަންޒާރޭ ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑުން ެމޯލް ެ
އެޑްވާންސްގެ ެފައިސާ ެއެއްބަސްވެވިފައިވާ ެގޮތުގެމަތިން ެދައްކަން ެފަށާފައިވާކަމާއި ެއަދި ެއެގްރިމެންޓުގެެ
ޓްެ
ޑުގެ ެފަރާތުން ެޙަވާލުވެފައިވާ ެލަގްޒަރީ ެޔޮ ެ
ރިން ެސަރވިސަސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެ ެ
ދަށުން ެމޯލްޑިވްސް ެމެ ެ
މެެ
ން ެ
ބަނުމުގެ ެމަސައްކަތް ެއެ ެފަރާތުން ެޢަމަލީގޮތުން ެފަށާފައިވާކަން ެމި ެމައްސަލައާ ެގުޅިގެން ެދެފަރާތު ެ
ޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހުގައި ެދައްކާފައިވާ ެވާހަކަތަކުން ެއެނގެން ެއޮންނާތީެ ،މި ެދެ ެފަރާތް ެދެމެދުެ
ސޮއިކުރެވިފައިވާެއެގްރިމެންޓްެބާޠިލްކުރަންޖެހިއްޖެެޙާލަތެއްގައިެޢަމަލުކުރަންޖެހޭެގޮތްެބަޔާންކޮށްފައިވާެއެެ
އެގްރިމެންޓުގެެެ 21ވަނަެމާއްދާގައިެކަނޑައެޅިެބަޔާންވެފައިވާެއިޖުރާރާތުތަކާއިެފުށުއަރާގޮތަށްެއަވަންޒާރޭެ
ޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑުގެ ެފަރާތުން ެސިވިލް ެކޯޓަށް ެހުށަހެޅި ެއެ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ481/CV-C/2010
ކުމާއިެއަދިެއެެޤަޟިއްޔާގައިެކުރައްވާފައިވާެޙުކުމަށްެތާއީދުކޮށްެހައިކޯޓުގެެ
ޤަޟިއްޔާގައިެކުރައްވާފައިވާެޙު ެ
ނަންބަރުެެ 2011/HC-A/112ޤަޟިއްޔާގައިެކުރައްވާފައިވާެޙުކުމްެޝަރުޢީެއަދިެޤާނޫނީެއުޞޫލުތަކާއިެ
ވެވުންެ
އެއްގޮތްނުވާކަމަށް ެމި ެމައްސަލަ ެބެލި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެފަނޑިޔާރުންނަށް ެއިއްތިފާޤު ެ
ހިނދުެ ،އެ ެދެ ެޤަޟިއްޔާގައި ެކުރައްވާފައިވާ ެޙުކުމަކީ ެބާޠިލް ެޙުކުމްތަކެއްކަމަށް ެކަނޑައަޅައިެ ،ބުނެވިދިޔަެ
ލަގްޒަރީެޔޮޓްެބަނުމާއިބެހޭެގޮތުންެެ 2008ވަނަެއަހަރުގެެޖޫންެމަހުގެެެ 04ވަނަެދުވަހުެސޮއިކުރެވިފައިވާެ
އެގްރިމެންޓުގެެެ21ވަނަެމާއްދާގައިެކަނޑައެޅިެބަޔާންވެފައިވާެއިޖުރާއާތުތަކާއިެޚިލާފަށްެމޯލްޑިވްސްެމެރިންެ
އިވެޓް ެލިމިޓެޑްގެ ެނުރުހުމުގައި ެދެފަރާތް ެދެމެދު ެސޮއިކުރެވިފައިވާ ެއެގްރިމެންޓްެ
ސަރވިސަސް ެޕްރަ ެ
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ބާޠިލްކުރުމުގެެޙައްޤުެއަވަންޒާރޭެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑަށްެލިބިދެވެންޖެހޭެފަދަެޝަރުޢީެއަދިެޤާނޫނީ ެވިޔަސްެ
ކަމަށް ެކަނޑައަޅައި،
ހަމައެއްނެތް ެ

ދެފަރާތް ެދެމެދު ެސޮއިކުރެވިފައިވާ ެއިސްވެ ެއިޝާރާތްކުރެވުނުެ

އެގްރިމެންޓަށް ެޙުރުމަތްތެރިކޮށް ެހިތުމަށް ެމޯލްޑިވްސް ެމެރިން ެސަރވިސަސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑަށާއިެ
އަވަންޒާރޭެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑަށްެއަންގާެމިެމައްސަލަެބެލިެދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުގެެފަނޑިޔާރުންގެެ
އިއްތިފާޤުންެޙުކުމްކޮށްފީމެވެެ ެ.
ެ
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