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   ޓު ހައިކޯދިވެހިރާއްޖޭގެ 

   ދިވެހިރާއްޖެ 

 ޚުލާޞާ ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ   
  
  ު2017  :ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ/HC-A/237 

  ިޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް / ހިލްޓަން އިންޓަރނޭޝަނަލް މެނޭޖް )މޯލްޑިވްސް(  :ތް ފަރާ  އިސްތިއުނާފުކުރ
 (   C-365/2008:  ހ.އާގެ، ކ.މާލެ )ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު

  ިއެންޑް ޓުއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، ހ.މާލެތިލަ،  ޓްރެވަލްސްސަން     ފަރާތް:އިސްތިއުނާފު ރައްދުވ
                                         (C-16/90 ކ.މާލެ )ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު:

  ުނު ތާރީޚް:ރަޖިސްޓްރީކުރެވ 
 

  1441ޛުލްޤައިދާ 15 ނިމުނު ތާރީޚް:  1438ޝަޢުބާން  25
 2020 ޖުލައި 06   2017މެއި    21

 

 :މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލިސް  
 އިސްފަނޑިޔާރު ޝުޖާޢު ޢުޘްމާން                         

 ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ސަމީރު                         
 ޙުސައިން ޝަހީދު ފަނޑިޔާރު                         
 

   މައްސަލަ:އިސްތިއުނާފުކުރެވުނު 
 :ު2283   ނަންބަރ/Cv-C/2016 
 :ްސިވިލް ކޯޓު   ނިންމި ތަނ 
  :ްއެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ ބާވަތ 
  ު2016އޮކްޓޯބަރ  23 ތާރީޚް: ހުށަހެޅުނ  :ް2017މާރިޗު  09 ނިމުނު ތާރީޚ 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 :ާދަޢުވާގެ ޚުލާޞ 
 

ވީ ޝަރުޢީ ންމެ ނި  ންކޯޓު އެ، ޤަޟިއްޔާ Cv-C/2016/2283ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު މިއީ، 

ގެ ހިލްޓަން އިންޓަރނޭޝަނަލް މެނޭޖް )މޯލްޑިވްސް( ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ނުވަތަ ޤާނޫނީ އުޞޫލަކާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނެ

އެދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން ބެލެވުނު  ކޮށްދިނުމަށްޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު ރާތުން އެފަ

  ޤަޟިއްޔާއެކެވެ.

އަރސް ޕްރައިވެޓް އެންޑް ޓު ޓްރެވަލްސްސަން ރައްދުވާ ފަރާތަކީ  މައްސަލައިގައި އިސްތިއުނާފު  މި

 އެވެ. ލިމިޓެޑް

 
 :ްފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައ 
 

ސަން   ،ގައިޤަޟިއްޔާ Cv-C/2016/2283ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ކުރެވޭ އިސްތިއުނާފު (1

ހިލްޓަން އިންޓަރނޭޝަނަލް މެނޭޖް )މޯލްޑިވްސް( ޕްރައިވެޓް އި އެންޑް ޓުއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ޓްރެވަލްސް

ވަނަ ދުވަހު ވެވުނު ހޮޓެލް މެނޭޖްމަންޓް އެގްރިމަންޓަކީ ދަޢުވާ ރައްދުވާ  2009ފެބްރުއަރީ  27އި ދެމެދު ލިމިޓެޑާ

ފަރާތުން ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް އޮޅުވާލައިގެން މަކަރާއި ޙީލަތުން ސޮއިކުރުވި އެގްރިމަންޓަކަށްވެފައި އެ އެގްރިމަންޓްގެ 

ފްވެފައިވާތީ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން އެގްރިމަންޓް ބާޠިލްކޮށް ދަޢުވާ ރައްދުވާ މާއްދާތަކާއި ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުން ޚިލާ

ފަރާތުން އެގްރިމަންޓާއި، ޚިލާފްވުމުގެ ސަބަބުން ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދިނުމަށް އެދި 

ޝަނަލް މެނޭޖް )މޯލްޑިވްސް( ހިލްޓަން އިންޓަރނޭ އެންޑް ޓުއަރސް ޕްރައިވެޓްގެ ފަރާތުން  ޓްރެވަލްސް ސަން

 ،ކަމާއިގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރުމުން ބެލުނު މައްސަލައެއްޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

ދެންފަހެ، އިސްވެ ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކަށާއި ހުށަހެޅިފައިވާ ޤަޟިއްޔާ ނިންމަވާފައިވަނީ " އެ

ގެ އެންޑް ޓުއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޓްރެވަލްސް ސަން ބަޔާންތަކާއި ލިޔުންތަކުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބަލާއިރު 

ހޮޓެލް މެނޭޖްމަންޓް ( ރުފުށި ބީޗް އެންޑް ސްޕާ" )ރިޒޯޓްފަރާތުން ތަރައްޤީކޮށްފައިވާ ރިސޯޓެއްކަމަށްވާ "އި

ތުން ގެ ފަރާހިލްޓަން އިންޓަރނޭޝަނަލް މެނޭޖް )މޯލްޑިވްސް( ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މަންޓެއްގެ ދަށުން ދަޢުވާލިބޭ އެގްރި

ވަނަ ދުވަހު ސޮއިކޮށްފައިވާ ހޮޓެލްމެނޭޖްމަންޓް  2009ފެބްރުއަރީ  27ހިންގުމަށްޓަކައި މި ދެފަރާތު ދެމެދު 
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"އިރުފުށި ބީޗް އެންޑް ސްޕާ" އެގްރީމަންޓަށް ވާޞިލުވުމަށްޓަކައި، ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ މެނޭޖްމަންޓުގެ ދަށުން 

ގެ ފައިނޭންޝަލް ޕްރޮޖެކްޝަން ހުންނާނެ ގޮތް ދައްކުވައިދޭ ށް ރިޒޯޓު އަހަރަ 5ކުރިއަށް އޮތް  ހިންގައިފިނަމަ )ރިޒޯޓް(

ލިޔުމެއް )"އިނީޝަލް ޕްރޮޖެކްޝަންސް( ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް ފޮނުވާފައިވާކަމާއި، ބަޔާންވެދަިޔ 

މް ރޭޓް އަދި ގްރޮސް އެވަރޭޖް ރޫ އަށް ރިޒޯޓުގެ އޮކިއުޕަންސީއާއި،  2014ން  2010އިނީޝަލް ޕްރޮޖެކްޝަނުގައި 

އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮފިޓް ހުންނާނޭ މިންވަރު ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ހުށަހެޅި އިނީޝަލް 

ޕްރޮޖެކްޝަނާމެދު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުގެ ބޮޑެތި ކަންބޮޑުވުންތަކެއް ހުރުމުން، އިނީޝަލް ޕްރޮޖެކްޝަންސް ދަޢުވާލިބޭ 

އޮކިއުޕަންސީ  "ރިވައިޒްޑް ޕޮރޮޖެކްޝަންސް" ގައި ށް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް ފޮނުވާފައިވާ ފަރާތުން އަލުން މުރާޖަޢާކޮ

އެވްރެޖްކޮށް ކޮޓަރިއެއް ވިއްކާ އަގު އަދި ރިޒޯޓް ހިންގައިގެން ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ފައިދާވެސް އިތުރުކޮށް، 

އިރު ފަހުން ހުށަހެޅުނު ރިވައިޒްްޑ އިނީޝަލް ޕްރޮޖެކްޝަންސްއަށް ވުރެ ބޮޑަށް އިތުރުވާނޭކަމަށް ދައްކާފައިވާ

ރިވައިޒްޑް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ އަސާސްތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެންކަމަށާއި، ޕްރޮޖެކްޝަންސް 

ޙާޞިލް ކުރެވޭނޭކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން، ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް ދީފައިވާކަމާއި، އަދި  ޕްރޮޖެކްޝަންސް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ރިވައިޒް ޕްރޮޖެކްޝަން ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް އިތުބާރުކޮށްގެން 

އިކޮށް އިރުފުށީ ބީޗް އެންޑް ސްޕާ )ރިޒޯޓް( ހިންގުން ދައުވާކުރާ ފަރާތުން މެނޭޖްމަންޓް އެގްރީމަންޓުގައި ސޮ 

ިހންގި ދުވަސްވަރު ރިވައިޒް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތާއި ޙަވާލުކޮށްފައިވާއިރު ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން އެ ރިޒޯޓް 

ނދު ޕްރޮޖެކްޝަންގައިވާ މިންގަނޑުތަކާއި ގާތްކުރާ ޢަދަދަށްވެސް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް ނަތީޖާ ޙާޞިލްކުރެވިފައިނުވާ ހި

ރިވައިޒް ޕްރޮޖެކްޝަންގައިވާ މިންގަނޑުތަކަށް ނުވަތަ އެއާއި ގާތްކުރާ ޢަދަދެއްވެސް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް ނަތީޖާ 

ޙާޞިލްނުވާން މެދުވެރިވި މަޤުބޫލު ސަބަބެއް ދައުވާލިބޭ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްދީފައި ނުވުމާއިއެކު ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން 

ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ އަސާސްތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެންކަން  ހުށަހެޅި ރިވައިޒް ޕްރޮޖެކްޝަންސް

 އިވާ ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވާ ފަދަ ކާފީ ހެއްކެއް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ދައްކާފައިނުވާތީ މި ދެފަރާތުގެ ދެމެދު ސޮއިކުރެވިފަ

އްވާ ހޮޓެލް މެނޭޖްމަންޓް އެގްރީމަންޓުގައި ހޮޓެލް މެނޭޖްމަންޓް އެގްރިމަންޓަކީ ހަމައެކަނި ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް ލަ

ސޮއިކުރުމުގެ ގޮތުން ޙަޤީޤަތާއި ޚިލާފުކަމެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް އެއީ ތެދެއްކަމުގައި ދައްކައިގެން ސޮއިކުރުވާފައިވާ 

އަކީ އެގްރީމަންޓެއްކަން މަދަނީ މިންގަނޑުން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވާތީ ބަޔާންވެދިޔަ ހޮޓެލް މެނޭޖްމަންޓް އެގްރިމަންޓް
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ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް  16ވަނަ މާއްދާއާއި،  12)ކޮންޓްރެކްޓާއި ބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ  4/91ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެއަށް ޢަމަލުކުރެވެން ނެތް ބާޠިލް އެގްރިމަންޓެއްކަމުން ބަޔާންވެދިޔަ ހޮޓެލް  13އެ ޤާނޫނުގެ 

ހިލްޓަން އިންޓަރނޭޝަނަލް މެނޭޖް )މޯލްޑިވްސް( ޕްރައިވެޓް ދަޢުވާ ލިބޭ  މެނޭޖްމަންޓް އެގްރިމަންޓްގެ ދަށުން

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ކިބައިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ  "އިރުފުށި ބީޗް އެންޑް ސްޕާ" )ރިޒޯޓް(އި ޙަވާލުކުރެވުނު ލިމިޓެޑާ

ފަރާތަށް ލިބިގެންވާ އިޚްތިޔާރުެގ  )ކޮންޓްރެކްޓާއި ބެހޭ ޤާނޫނު( ތަރައިގެ ތެރެއިން ދަޢުވާކުރާ 4/91ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ދަށުންކަމަށާއި، އަދި ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް ލައްވާ މެނޭޖްމަންޓް އެގްރިމަންޓްގައި ސޮއިކުރުވުމަށްޓަކައި، ދަޢުވާކުރާ 

ފަރާތަށް އޮޅުވާލައި ޙަޤީޤަތާއި ޚިލާފުކަމެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް އެއީ ތެދެއްކަމުގައި ދައްކައިގެން އެގްރިމަންޓްގައި 

ކޮށް އެ ރިސޯޓުގެ ހިންގުން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ޙަވާލުވުމުގެ ސަބަބުން ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް ލިބިފައިވާ މާލީ ސޮއި

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން  23)ކޮންޓްރެކްޓާއި ބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ  4/91ޤާނޫނު ނަންބަރު ގެއްލުމަށް 

މި ގޮތުން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ޢަމަލުކުޅަގޮތުގެ ސަބަބުން ދަޢުވާކުާރ  ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް ބަދަލުދޭންޖެހޭކަމަށާއި،

އެކައުންޓެންޓްސް، ކޭ.ޕީ.އެމް.ޖީގެ ފަރާތުން  ޑްރޓަވަޒަންކޮށް ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޗާ ފަރާތަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުންތައް

ޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހާ ކަންކަމުގެ ބައިނަލްއަޤުވާމީ މިންގަނޑުތަކާއި އެއްގޮތަށް ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުގައި ބަ

ގެ ހިލްޓަން އިންޓަރނޭޝަނަލް މެނޭޖް )މޯލްޑިވްސް( ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މި މުޢާމަލާތުގައި 

ށް ލިބުނު މާލީ އެންޑް ޓުއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަ ޓްރެވަލްސްސަން ފަރާތުން ޢަމަލުކުޅަ ގޮތުގެ ސަބަބުން 

)ސޯޅަ މިލިއަން ހަލައްކަ ހަތްދިހަ އެއްހާސް އެމެރިކާ  US$16,671,000.00ދަލެއްގެ ގޮތުގައި ގެއްލުމުގެ ބަ

އެންޑް  ޓްރެވަލްސްސަން ގެ ފަރާތުން ހިލްޓަން އިންޓަރނޭޝަނަލް މެނޭޖް )މޯލްޑިވްސް( ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު ޑޮލަރު( 

ށް ދޭންޖެހޭކަން މަދަނީ މިންގަނޑުން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅައި މި ޓުއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަ

މި  2017މާރޗް  09ށް ލިބިދިނުމުގެ ގޮތުން އެންޑް ޓުއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަ ޓްރެވަލްސްސަން ފައިސާ 

 06ސާ ދައްކަމުންގޮސް މީލާދީ ދުވަހުން ފެށިގެން މަދުވެގެން އެ މަހަކަށް ޖެހޭވަރު އެ މަހަކު ސިވިލް ކޯޓަށް ފައި 

)ސޯޅަ މިލިއަން ހަލައްކަ ހަތްދިހަ އެއްހާސް އެމެރިކާ  US$16,671,000.00)ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި 

ހިލްޓަން އިންޓަރނޭޝަނަލް މެނޭޖް )މޯލްޑިވްސް( ޕްރައިވެްޓ ޑޮލަރު( ދައްކާ ދަރަނި ޙަލާޞްކުރުމަށް ދަޢުވާލިބޭ 
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ގޮތުގެ ރިޕޯޓުން  ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނު އެ  މައްސަލަ ނިންމަވާފައިވާކަން" ...ކޮށްށް އަންގައި ޙުކުމްލިމިޓެޑަ

 އޮވެއެވެ.އެނގެން 

ވީ ޝަރުޢީ ންމެ ނި  ކޯޓުން އެ، ޤަޟިއްޔާ Cv-C/2016/2283ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  (2

 ގެ)މޯލްޑިވްސް( ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްހިލްޓަން އިންޓަރނޭޝަނަލް މެނޭޖް  ބުނެނުވަތަ ޤާނޫނީ އުޞޫލަކާ ޚިލާފަށްކަމަށް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މެދު ތަކާ ނުކުތާ އެއް( ނުކުތާއެއް ފާހަގަކޮށް )ތިނެ 03ކުރަމުން،  ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު ފަރާތުން އެ

 ހުގައި ވާހަކަދައްކާފައިވެއެވެ.ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލި

 

 ،ީ2283ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކ/Cv-C/2016  ުޤަޟިއްޔާގައި ޤާނޫނ

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޞޫލަށް  15)އާބިޓްރޭޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ  10/2013ނަންބަރު 

 ހުށަހެޅި ނުކުތާ. ނެބު  ރިޢާޔަތްކުރެއްވުމެއްނެތި މައްސަލަ ނިންމަވާފައިވާކަމަށް

 

 ،ީ2283ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ދެވަނަ ނުކުތާއަކ/Cv-C/2016  ޤަޟިއްޔާގަިއ

ހުށަހަޅާފައިވާ ދައުވާގައި ހިމެނޭ ކަންކަމަކީ ސިންގަޕޫރުގެ އާބިޓްރޭޝަން ޓްރައިބިއުނަލުން އެކަންކަމާއި މެދު ގޮތެއް 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  72)އާބިޓްރޭޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ  10/2013ކަނޑައެޅުއްވުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

އި ތަންފީޛުކުރުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކަންކަމަށްވާއިރު، މިކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރެއްވުމެއްނެތި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓެއްގަ

 ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާ. މައްސަލަ ނިންމަވާފައިވާކަމަށް

 
 ،ީ2283ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ތިންވަނަ ނުކުތާއަކ/Cv-C/2016  ިޤަޟިއްޔާ ނިންމުމުގައ

ގެ މަބްދަޢުއަށް ރިޢާޔަތްކުރެއްވުމެއްނެތި  (fairness)އާއި ހަމަހަމަކަމުގެ  (due process)އެކަށީގެންވާ އިޖުރާއާތު 

 ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާ.މައްސަލަ ނިންމަވާފައިވާކަމަށް 
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ފަރާތުން  ހުގައި ދެގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިއާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭމައްސަލަ މި (3

 ގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ޤަޟިއްޔާ Cv-C/2016/2283ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު އްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި ދަ

 ކިއުންތަކަށް ބަލާއިރު،ޔެމައްސަލައާ ގުޅޭ ލި ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މިގޮތުން  ޅޭގު މައްސަލައާ ރިޕޯޓަށާއި، މި

 ކުރެވިފައިވެއެވެ.އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ފާހަގަ

 

  ުމިރައުޔަށް ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ސަމީރު އާއި ފަނޑިޔާރު ޙުސައިން  .ޢުޘްމާންގެ ރައުޔު އިސްފަނޑިޔާރު ޝުޖާޢ

 ޝަހީދު ތާއީދުކުރައްވައެވެ.

 

ގެ ހިލްޓަން އިންޓަރނޭޝަނަލް މެނޭޖް )މޯލްޑިވްސް( ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު ފުރަތަމަ ކަމަކީ، 3.1

އެންޑް  ޓްރެވަލްސް ސަން ގެ ފަހުކޮޅުގައި  2008އޭސިއާ ޕެސިފިކް ތަރައްޤީއާބެހޭ ނާއިބު ރައީސް )ފިލިޕް( 

 ހިލްޓަން އިންޓަރނޭޝަނަލް ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ )ސިޔާމް( އަށް ގުޅައި، ޓުއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު

 ރިކަމާއި، ބްރޭންޑްގެ ދަށުން ރިޒޯޓު ހިންގުމުގެ ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކު

 

 06އެ ގޮތުން، ދެ ފަރާތު ދެމެދުގައި މިކަމާ ގުޅޭ މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްފަހު، 

ހިލްޓަން އިންޓަރނޭޝަނަލް މެނޭޖް )މޯލްޑިވްސް( ގައި ސިޔާމަށް ފިލިޕް ފޮނުވި އީމެއިލްގައި  2009ފެބްރުއަރީ 

އަހަރަށް ރިޒޯޓުގެ ފައިނޭންޝަލް ޕްރޮޖެކްޝަން  5ރިޒޯޓު ހިންގައިފިނަމަ ކުރިއަށް އޮތް  ންޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު 

އިނީޝަލް ޕްރޮޖެކްޝަންސް( ފޮނުވާފައިވާކަމާއި، އިނީޝަލް ޕްރޮޖެކްޝަނުގައި ނެ ގޮތް ދައްކުވައިދޭ ލިޔުމެއް )ހުންނާ 

ދި ގްރޮސް އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮފިޓް އަށް ރިޒޯޓުގެ އޮކިއުޕަންސީއާއި އެވްރެޖް ރޫމް ރޭޓް އަ 2014ން  2010

 ހުންނާނެ މިންވަރު އަންދާޒާ ކޮށްފައިވާކަމާއި، 

 

ގެ ފަރާތުން ހިލްޓަން އިންޓަރނޭޝަނަލް މެނޭޖް )މޯލްޑިވްސް( ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުއެހެންނަމަވެސް، 

ގެ ބޮޑެތި ޑުއެންޑް ޓުއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެ ޓްރެވަލްސް ސަން މެދު ންސްއާހުށަހެޅި އިނީޝަލް ޕްރޮޖެކްޝަ

ކަންބޮޑުވުންތަކެއް ހުރުމާއެކު، އިނީޝަލް ޕްރޮޖެކްޝަންސް މުރާޖަޢާކޮށް އެކަމަށް ޙައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށް 
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 މުރާޖަޢާކޮށްފައިވާ "ރިވައިޒްޑް ޕޮރޮޖެކްޝަންސް" ތު ދެމެދު އިތުރަށް ވާހަކަ ދެއްކުމަށްފަހު،ހުށަހަޅުމުން، ދެ ފަރާ

އެންްޑ  ޓްރެވަލްސްސަން ގެ ފަރާތުން މެނޭޖް )މޯލްޑިވްސް( ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު ހިލްޓަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއް 

 ށް ފޮނުވާފައިވާކަން އެނގެންއޮންނަކަމާއި، ޓުއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަ 

 

ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ އަސާސްތަކެއްގެ  "ޖެކްޝަންސްރޮރިވައިޒްޑް ޕޮ"އަދި ހުށަހެޅުނު 

ޙާޞިލްކުރެވޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދިނުމުން، ބުނެވުނު  ރިވައިޒްޑް ޕްރޮޖެކްޝަންސް""، ން ކަމަށާއިމައްޗަށް ބިނާކޮށްގެ 

ހިލްޓަން  ޑް ޓުއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން އެން  ޓްރެވަލްސްސަން ބިނާވެ، ށް ކަންކަމުގެ މައްޗަ 

ގައި އިރުފުށި ބީޗް  2009ފެބްރުއަރީ  27އިންޓަރނޭޝަނަލް މެނޭޖް )މޯލްޑިވްސް( ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ދެމެދު 

 މެނޭޖްމަންޓް އެގްރިމަންޓެއްގައި ސޮއިކުރެވުނުކަމާއި،  މުއްދަތަށް ހިންގުމަށް އަހަރުދުވަހުގެ 20ޑް ސްޕާ ރިޒޯޓް އެން

 

ގައި ލަފާކޮށްފައިވާ އަދަދާއި ގާތްކުރާ  ރޮޖެކްޝަންސް""ރިވައިޒްޑް ޕް، އެހެންނަމަވެސް

އަދަދަކަށްވެސް ހޮޓަލުން ޕަރފޯމްކޮށްފައިނުވާތީއާއި، މި ފަރަޤު އައުމަށް އެއްވެސް މަޤުބޫލު ސަބަބެއް 

"ރިވައިޒްޑް ގެ ފަރާތުން ހިލްޓަން އިންޓަރނޭޝަނަލް މެނޭޖް )މޯލްޑިވްސް( ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުދެއްކިފައިނުވާތީ، 

ސަން ހަމައެކަނި އެއީ ނޫންކަމަށާއި، ކޮށްމައްޗަށް ބިނާ ގެރުދަނާ އަސާސެއްތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ހަ ރޮޖެކްޝަންސް"ޕް

 ލައްވާ މެނޭޖްމަންޓް އެގްރިމަންޓްގައި ސޮއިކުރުވުމުގެ ބޭނުމުގައި އެންޑް ޓުއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު ޓްރެވަލްސް

އެންޑް ޓުއަރސް ޕްރައިވެޓް  ޓްރެވަލްސްސަން ދައްކަން ތައްޔާރުކުރި ޕްރޮޖެކްޝަންސްއެއްކަމަށް އެއީ ޙަޤީޤަތެއްކަމަށް 

ގެ ފަރާތުން ހިލްޓަން އިންޓަރނޭޝަނަލް މެނޭޖް )މޯލްޑިވްސް( ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު، ގެ ފަރާތުން ބުނެލިމިޓެޑް 

 2013އެޕްރީލް  30ރަނގަޅުނުކުރުމުން  އެގްރިމަންޓާއި ޚިލާފްވުމުގެ ސަބަބުން ނޯޓިސް ދިނުމަށް ފަހު، އެކަން

ހިލްޓަން އިންޓަރނޭޝަނަލް މެނޭޖް ވަނަ ދުވަހު ދެ ފަރާތު ދެމެދު ކުރެވުނު އެގްރިމަންޓް ބާޠިލް ކުރެވިފައިވާކަމަށް 

 ށް އަންގާފައިވާކަމާއި،)މޯލްޑިވްސް( ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަ

 

ހިލްޓަން އިންޓަރނޭޝަނަލް ބަދަލު ހޯދުމަށް އެދި އެގްރިމަންޓް ބާޠިލްކުރުމުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ 

އިންޓަރނޭޝަނަލް ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމާސްގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް ގެ ފަރާތުން މެނޭޖް )މޯލްޑިވްސް( ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު

 ން ޝަނަލް ކޯޓް އޮފް އާރބިޓްރޭޝަނުއިންޓަރނޭ އަދިމައްސަލަ ހުށަހެޅިކަމާއި، ކޯޓް އޮފް އާރބިޓްރޭޝަންއަށް 
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ހިލްޓަން ބަލައި، އެގްރިމަންޓް ބާޠިލްކުރުމުން ކަމަށް ތު ދެމެދު ވެވުނު އެގްރިމަންޓަކީ ސައްޙަ އެގްރިމަންޓެއް ދެފަރާ

 ޓްރެވަލްސްސަން ށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދިނުމަށް އިންޓަރނޭޝަނަލް މެނޭޖް )މޯލްޑިވްސް( ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަ

 އަންގާފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި،ށް އެންޑް ޓުއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަ

 

ޤަޟިއްޔާއަކީ، ކުރިން  Cv-C/2016/2283ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު މިހާރު އިސްތިއުނާފުކުރެވޭ 

އެންްޑ  ޓްރެވަލްސްސަން ނިންމިފަހުން،  ންޝަނަލް ކޯޓް އޮފް އާރބިޓްރޭޝަނު އިންޓަރނޭ ބުނެވުނު އެ މައްސަލަ

ގެ ހިލްޓަން އިންޓަރނޭޝަނަލް މެނޭޖް )މޯލްޑިވްސް( ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގެ ފަރާތުން ޓުއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު

ގައި ދެފަރާތު ދެމެދު ވެވުނު ހޮޓެލް މެނޭޖްމަންޓް އެގްރިމަންޓަކީ އޮޅުވާލައިގެން  2009ފެބްރުއަރީ  27މައްޗަށް 

ހިލްޓަން އިންޓަރނޭޝަނަލް  ކާއި އެ އެގްރިމަންޓްގެ މާއްދާތަ، ސޮއިކުރުވި އެގްރިމަންޓެއްކަމަށް ވެފައިމަކަރާއި ޙީލަތުން 

ހިލްޓަން ން ޚިލާފްވެފައިވާކަމަށް ބުނެ އެގްރިމަންޓް ބާޠިލްކޮށް، މެނޭޖް )މޯލްޑިވްސް( ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު

ޑްގެ ފަރާތުން އެގްރިމަންޓާއި ޚިލާފްވުމުގެ ސަބަބުން އިންޓަރނޭޝަނަލް މެނޭޖް )މޯލްޑިވްސް( ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެ

 ގެ ފަރާތުންސަން ޓްރެވަލްސް އެންޑް ޓުއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު ދަލު ނަގައިދިނުމަށް އެދި ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަ 

 ކަން އެނގޭކަމެވެ. އެއްދަޢުވާކުރުމުން އެ ކޯޓުން ބެއްލެވި މައްސަލަ

 

އެއްބަސްވުމެއްގެ ބައިވެރިންގެ މެދުގައި ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކާ  ދެވަނަ ކަމަކީ، 3.2 

އްޙަވުމުގެ ޝަރުޠުތަކާއި އެކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ޞައެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ވަކިގޮތަކަށް އެއްބަސްވެވި، އެކޮންޓްރެކްޓެއް 

ގެ ޓެއްދި އެކޮންޓްރެކްޓަށްފަހު ކޮންޓްރެކްއެހިސާބުން އެކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވުނީކަމާއި އަރުކުންތައް ފުރިހަމަވެފައިވާނަމަ 

 ގެ ޝަރުޢީ އުޞޫލުގެ ދަށުން އެކޮންޓްރެކްޓްކަމާއި،" العقد شريعة المتعا قدين"ކަމަކަށްވާނީ ޙަދެބައިވެރިންގެ މެދުގައި 

އެއްބަސްވުމެއް މާނަކުރުމުގެ ބޭނުމަށް އެއްބަސްވުމުގެ ބައިވެރިންގެ މަޤްޞަދު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި މީގެ އިތުރުން، 

އެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނިގެންވާ މާއްދާތަކުގެ މައްޗަށާއި މުޢާމަލާތް ހިނގާފައިވާ ގޮތުގެ މައްޗަށާއި، މުިޅ 

ތް ހިނގާފައިވާގޮތުގެ މައްޗަށާއި މުޅި އެއްބަސްވުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނިގެންވާ މާއްދާތަކުގެ މައްޗަށާއި، މުޢާމަލާ 

 ންޖެހޭނެކަން އެނގޭކަމާއި،ބަލަ ވަށައިގެންވާ ކަންކަމަށް 
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އެންޑް ޓުއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން ހިލްޓަން  ޓްރެވަލްސްސަން މިގޮތުން ބަލާއިރު، 

ގައި ސޮއިކުރެވުނު  2009ފެބްރުއަރީ  27ދެމެދު އިންޓަރނޭޝަނަލް މެނޭޖް )މޯލްޑިވްސް( ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި 

ގުޅިގެން  ގެ ދަށުން ނުވަތަ އެއްބަސްވުމާއިއެއްބަސްވުމު "ވަނަ މާއްދާގައި  18.2މެނޭޖްމަންޓް އެގްރިމެންޓުގެ 

 ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި، އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފުވުން ނުވަތަ އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކުރުން ނުވަތަ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން 

ވާއެއް ޙައްލުކުރަންވާނީ، އެކެއް ނުވަތަ ޢު ޞޫމާތެއް، ޚިލާފެއް ނުވަތަ ދަ ޚުޞައްޙަނޫން ކަމެއް ކުރުމަށްއުފެދޭ 

އެއަށްވުރެ ގިނަ އާރބިޓްރޭޓަރުން އައްޔަނުކޮށްގެން "ރޫލްސް އޮފް އާރބިޓްރޭޝަން އޮފް ދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް 

ކަމާއި، އާބިޓްރޭޝަން ޕްރޮސީޑިންގްސް ކުރިއަށް ތުގެ މަތިންއުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮ ގެ  ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމާރސް"

ގެންދަންވާނީ އިނގިރޭސި ބަހުންކަމާއި، އާބިޓްރޭޝަން ހިންގާ ތަނަކީ ސިންގަޕޯރ އިންޓަރނޭޝަނަލް އާބިޓްރޭޝަން 

ިއ އެންޑް ޓުއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ  ޓްރެވަލްސްސަން ކަން އެނގެން އޮތުމުން، ބަޔާންކޮށްފައިވާ " ސެންޓަރކަމަށް

 ދެމެދު ވެވުނު ހޮޓެލް މެނޭޖްމަންޓް ހިލްޓަން އިންޓަރނޭޝަނަލް މެނޭޖް )މޯލްޑިވްސް( ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ

ފަރާތު ދެމެދު ވެވުނު ކޮންޓްރެކްޓްގެ ދަށުން ނުވަތަ ކޮންޓްރެކްޓާިއ ވަނަ މައްދާގައި ދެ  18.2އެގްރިމަންޓްގެ 

ބަބުން ނުވަތަ ކޮންޓްރެކްޓްގެ ނުވަތަ އެގްރިމަންޓް ބާޠިލްކުރުމުގެ ސަ، ސް ޚިލާފެއް އުފެދިއްޖެނަމަގުޅިގެން އެއްވެ

ޞައްޙަކަމާމެދު ސުވާލުއުފެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި ޙައްލު ކުރަންވާނީ ރޫލްސް އޮފް އާރބިޓްރޭޝަން އޮފް ދަ 

ބަހުން،  އިނގިރޭސި، ވާގޮތުގެ މަތިންތްލާ އެއްގޮ އުޞޫ ގެއިންޓަރނޭޝަނަލް ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމާރސްގެ އާބިޓްރޭޝަން

 ކަން އެނގޭކަމެވެ.ސިންގަޕޯރ އިންޓަރނޭޝަނަލް އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރގައި

  

 Cv-C/2016/2283އިސްތިއުނާފުކުރެވޭ ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ވަނަ ކަމަކީ، ތިން  3.3

 16އަދި  13، 12)ކޮންޓްރެކްޓާ ބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ  4/91ޤަޟިއްޔާ އެ ކޯޓުން ބައްލަވާފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުންކަން އެ ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް ބެލުމުން އެނގޭކަމާއި، 

 

ދެފަރާތު އަކީ ދަޢުވާން ކޮށްފައިވާ އެންޑް ޓުއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު  ޓްރެވަލްސްސަން ގޮތުން، އެ

 މެނޭޖްމަންޓް އެގްރިމަންޓަކީ އޮޅުވާލައިގެން މަކަރާއި ޙީލަތުން ފައިވާގައި ވެ 2009ފެބްރުއަރީ  27 ދެމެދު



 HC-A/237/2017 ޚުލާސާޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޤަ

 3316471: ފެކްސް، 3325029: ފޯން، ދިވެހިރާއްޖެ، މާލެ، އާބުރުޒުހިނގުން، ހައިކޯޓް ވެހިރާއްޖޭގެދި
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އެގްރިމަންޓްގެ މާއްދާތަކާއި ހިލްޓަން އިންޓަރނޭޝަނަލް މެނޭޖް )މޯލްޑިވްސް( އި، ސޮއިކުރުވި އެގްރިމަންޓެއްކަމަށާ

 ، ކަން އެނގޭކަމާއިފައިވާބުނެ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ޚިލާފްވެފައިވާކަމަށް 

 

ދެފަރާތު ދެމެދު ހިލްޓަން އިންޓަރނޭޝަނަލް މެނޭޖް )މޯލްޑިވްސް( ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން 

ނޭޝަނަލް އިންޓަރގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމާސް ވެވުނު އެގްރިމަންޓް ބާޠިލްކުރުމުން ބަދަލު ހޯދުމަށް 

އެންޑް ޓުއަރސް  ޓްރެވަލްސްސަން މައްސަލާގައި  TO/19482ހުށަހެޅި ނަންބަރު  ށް ކޯޓް އޮފް އާރބިޓްރޭޝަނަ

 އެ ގޮތުން އެ ފަރާތުން ހުށަހެޅިފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި، ދިފާޢީ ދަޢުވާއެއް ހުށަހަޅާގެ ފަރާތުން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު

ނަލް ހިލްޓަން އިންޓަރނޭޝައެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން ވެވުނު ދެ ފަރާތު ދެމެދު ދިފާޢީ ދަޢުވާއަކީ 

ން ހުށަހެޅި ފައިނަލް ޕްރޮޖެކްޝަންސް އަކީ މަކަރާއި ޙީލަތުން އޮޅުވާލައިގެން މެނޭޖް )މޯލްޑިވްސް( ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު

އެންޑް ޓުއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުެގ  ޓްރެވަލްސްސަން ހުށަހެޅި ލިޔުމެއްކަމަށާއި، ބުނެވުނު ލިޔުމަށް ބިނާވެ 

އަދި އެގްރިމަންޓްގެ ، އެގްރިމަންޓްގައި ސޮއިކޮށްފައިވާއިރު، އެ ލިޔުމަކީ ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު ދޮގު ލިޔުމެއްކަމަށާއި ފަރާތުން

 މާއްދާތަކާއި ހިލްޓަން އިންޓަރނޭޝަނަލް މެނޭޖް )މޯލްޑިވްސް( ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ޚިލާފްވެފައިވާކަމަށާއި،

އިނގިރޭސި  ތުން ގެ ފަރާ ޖް )މޯލްޑިވްސް( ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުހިލްޓަން އިންޓަރނޭޝަނަލް މެނޭއެހެންކަމުން، 

ގެ ދަށުން ބަދަލު ދޭންޖެހޭކަމަށް ބުނެ ފާހަގަކޮށްފައިވާކަން އިސްވެ  1967މިސްރެޕްރެޒެންޓޭޝަން އެކްޓް 

 އަށް ބެލުމުން އެނގެންއޮންނަކަމާއި، ލަހަވާލާދެވުނު އެ މައްސަ

 

ފާހަގަކުރި މި ނުކުތާއާ ގުޅިގެން   ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުންއެންޑް ޓުއަރސް ޕްރައިވެޓް ޓްރެވަލްސްސަން 

އެ މައްސަލާގައި ވަރަށް ތަފްޞީލީގޮތެއްގައި ވާހަކަދައްކާފައިވާކަން އެނގެންއޮންނައިރު، އާބިޓްރޭޝަން 

 ޓްރެވަލްސް ސަން އް ކަނޑައަޅާފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި، އެ ގޮތުން، ކަމާ ގުޅިގެން ގޮތްތަކެޓްރައިބިއުނަލުން މި

ފާހަގަކުރި އެ ކަންކަމަކީ ސާބިތުވާކަންކަން ނޫންކަމަށް އެ މައްސަލަ  އެންޑް ޓުއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން

 ބެލި އާބިޓްރޭޓަރުން ނިންމާފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި، 

ސަން ޤަޟިއްޔާގައި  Cv-C/2016/2283އިސްތިއުނާފުކުރެވޭ ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

އިންޓަރނޭޝަނަލް ޗެމްބަރ އޮފް ކޮށްފައިވާ ދަޢުވާއަކީ  ޓުއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުންއެންޑް  ޓްރެވަލްސް 



 HC-A/237/2017 ޚުލާސާޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޤަ

 3316471: ފެކްސް، 3325029: ފޯން، ދިވެހިރާއްޖެ، މާލެ، އާބުރުޒުހިނގުން، ހައިކޯޓް ވެހިރާއްޖޭގެދި
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އިވެސް މައްސަލާގަ TO/19482ށް ހުށަހެޅި ނަންބަރު ޝަނަލް ކޯޓް އޮފް އާރބިޓްރޭޝަނަ ކޮމާސްގެ އިންޓަރނޭ

ނަލުން ތަފްޞީލީ ގޮތެއްގައި ވާހަކަދައްކާ، ކަމަށްވާއިރު، އެ ކަންކަމާއި ގުޅިގެން އެ ޓްރައިބިއު ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަން

އެންޑް  ޓްރެވަލްސް ސަން  މެދު ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައިއެކަންކަމާމެދު ގޮތްތަކެއް ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު، އެކަންކަމާ

ދާނޭ ހުށަހަޅާފައިވާ މި މައްސަލައަކީ، ސިވިލް ކޯޓުން ބެލިސިވިލް ކޯޓަށް  ޓުއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން

 ކަމެވެ. މައްސަލައެއްކަމަށް ނުފެނުނު 

 

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ވީމާ، އިސްވެ ބަޔާންވެދިޔަ ސަބަބުތައް އެގޮތަށް ހުރުމާއިއެކު، 

2283/Cv-C/2016 ާގައި ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި ޤަޟިއްޔ

 މި މައްސަލަ ބެލުމުގައި ބައިވެރިވި ފަނޑިޔާރުންނަށް އެއްބަސްވެވުނެވެ. 

 

 

 

  ްޙުކުމ 
 

އިސްތިއުނާފުކުރެވޭ ސިވިލް ކޯޓުގެ  ،ދެންފަހެ، އިސްވެ ބަޔާންވެދިޔަ ކަންކަން އެގޮތަށް ހުރުމާއެކު

ޤަޟިއްޔާ އެ ކޯޓުން ނިންމަވާފައިވަނީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާ  Cv-C/2016/2283ނަންބަރު 

ޚިލާފަށްކަމަށް ފެންނާތީ، އެ ޤަޟިއްޔާގައި ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމަކީ ބާޠިލް ޙުކުމެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ 

 އްތިފާޤުން ޙުކުމްކޮށްފީމެވެ.ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ އި
 

 
 
 


