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   ޓު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯ

 ދިވެހިރާއްޖެ 

 
 ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ              
 
 :ު2015ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ/HC-A/326  
  ުކުރި ފަރާތް:އިސްތިއުނާފ 

 / މާލެ  ހ.މާވަޑިއާގެ * ދާއިމީ އެޑްރެސް:    ލިމިޓެޑްސެންޓްރަލް ލައިން ޕްރައިވެޓް  ނަން: *

 މާލެ  / ހ.މާވަޑިއާގެ * މިހާރުގެ އެޑްރެސް:       C-0547/2012 :ނަންބަރު  ރެޖިސްޓްރީ *    

 
 :ްއިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތ   

   ލޯމާ މާމިގިލި ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް * ނަން:
 މ.އުނިޔަ / ކ.މާލެ އެޑްރެސް:  ދާއިމީ  *          C-0443/2011 :ނަންބަރު  ރެޖިސްޓްރީ * 

   
          

  :ް8341ރަބީޢުލްއައްވަލް  81 * ނިމުނު ތާރީޚް:  8341ޒުލްޙިއްޖާ  81 ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ތާރީޚ                                      
 5181ޑިސެމްބަރ    12               5182 އޮކްޓޯބަރ 18                 

  ާ397ނަންބަރު:  އިސްތިއުނާފު ކުރެވުނު ޤަޟިއްޔ/Cv-C/2015  
  ިކޯޓު ސިވިލް ކޯޓު: ނިންމެވ 
 :ްހޯދުން ފައިސާ  ޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތ 
 :ް12.02.2015 ޤަޟިއްޔާ ހުށަހެޅުނު ތާރީޚ 
  ު06.08.2015 ތާރީޚް: ޤަޟިއްޔާ ނިމުނ 
  ިފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީސް:މައްސަލަބެލ 
ނޑިޔާރު  ނޑިޔާރު ޝުޖާޢު      ޙަމީދު  هللاޢަބްދު  ފަ ނޑިޔާރު      ޢުޘްމާންފަ  ޢަބްދުއްރަޢޫފު އިބްރާހީމް ފަ

    (            ރިޔާސަތު)                        
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 :ާދަޢުވާގެ ޚުލާޞ 

 

ޤަޟިއްޔާ ނިމިފައިވަނީ ޝަރުޢީ އަދި  Cv-C/2015/397 ގެ ނަންބަރުކޯޓު ސިވިލް މިއީ، 

ސެންޓްރަލް ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފުކޮށްދިނުމަށް އެދި،  ބުނެ، އެ  ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ނޫންކަމަށް 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން ބެލެވިފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެކެވެ.ފަރާތުން ގެ ލައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
 

ލޯމާ މާމިގިލި ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް  ޤަޟިއްޔާގައި މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަކީ މި    

 އެވެ.ލިމިޓެޑް

 

 :ްފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައ 

 

ޤަޟިއްޔާ ނިމިފައިވަނީ ޝަރުޢީ އަދި  Cv-C/2015/397ގެ ނަންބަރު ކޯޓުސިވިލް  .8

ސެންޓްރަލް ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފުކޮށްދިނުމަށް އެދި،  ބުނެ، އެ  ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ނޫންކަމަށް 

 ހުށަހަޅާފައި ވެއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށްފަރާތުން  ގެ ލައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

 

ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ  ގެޤަޟިއްޔާ Cv-C/2015/397ކޯޓުގެ ނަންބަރު ސިވިލް  .5

  )ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު  ލައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްސެންޓްރަލް   ،ޤަޟިއްޔާއަކީ ރިޕޯޓަށް ބެލިއިރު، އެ

C-0547/2012 ުގެ ނަންބަރ )CL/2013/006  ުއިންވޮއިސްއާއި، ނަންބަރCL/2013/007 

ންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއަށް ވިއްކާފައިވާ މުދަލުގެ ޖުމްލަ މާމިގިލި ރިސޯޓު އެ އިންވޮއިސް އިން ލޯމާ 

ވާރަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު( ލޯމާ މާމިގިލި ރިސޯޓު )ހަތަރުހާސް އަށްސަތޭކަ ނަ US$4,819.00 އަގުކަމުގައިވާ

ދައްކާފައި ނުވާކަމަށްބުނެ، މިފައިސާ އެކީ އެއްފަހަރާ ލިބިގަތުމަށާއި، އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން 



 HC-A/326/2015 ޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާސާ ޤަ

 
 2236133: ފެކްސް ، 2235233: ފޯން ، ދިވެހިރާއްޖެ /މާލެ ، އާބުރުޒުހިނގުން ، ހައިކޯޓް ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 www.highcourt.gov.mv: ވެބްސައިޓް    info@highcourt.gov.mv:އީމެއިލް

3 

ސިވިލް ގައި އަދި ބުނެވިދިޔަ އިންވޮއިސްތަކުގައިވާ ތާރީޚަށް އަގު އަދާކޮށްފައިނުވާތީ، ޖޫރިމަނާގެ ގޮތު 

ޙުކުމްކުރުމާ ހަމައަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ  ޤަޟިއްޔާގައި Cv-C/2015/397ގެ ނަންބަރު ކޯޓު

ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ލޯމާ މާމިގިލި ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް އެކީއެއްފަހަރާ ލިބިގަތުމަށް 

  ،ހުށަހެޅުނު މައްސަލައެއްކަމާއިދަޢުވާކުރުމުން 

ސެންޓްރަލް ލައިން ޕްރައިވެޓް   ،ދެންފަހެ" ،ޤަޟިއްޔާގައި ޙުކުމް ކުރައްވާފައިވަނީ އެ            

އިންވޮއިސްއާއި،  CL/2013/006( ގެ ނަންބަރު C-0547/2012ލިމިޓެޑް )ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު 

އިން ލޯމާ މާމިގިލި ރިސޯޓު އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް އިންވޮއިސް އިން  CL/2013/007ނަންބަރު 

)ހަތަރުހާސް އަށްސަތޭކަ  US$4,819.00ލިމިޓެޑްއަށް ވިއްކާފައިވާ މުދަލުގެ ޖުމްލަ އަގުކަމުގައިވާ 

ވާރަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު( ލޯމާ މާމިގިލި ރިސޯޓު އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ދައްކާފައި ނަ

އެކީ އެއްފަހަރާ ލިބިގަތުމަށާއި، އަދި ބުނެވިދިޔަ އިންވޮއިސްތަކުގައިވާ ތާރީޚަށް މިފައިސާ ނުވާކަމަށްބުނެ، 

އަގު އަދާކޮށްފައިނުވާތީ، ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި މި މައްސަލައިގެ ޙުކުމްކުރުމާ ހަމައަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ 

ސެންޓްރަލް ގެ މައްޗަށް ޑްލިމިޓެއެކީއެއްފަހަރާ ލިބިގަތުމަށް ލޯމާ މާމިގިލި ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް 

 ން ދަޢުވާކޮށްފައި ވާހިނދު،ލައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު 

 15ގެ ފަރާތުން ބުނެވިދިޔަ ލޯމާ މާމިގިލި ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު ދަޢުވާލިބޭ        

ގެ އަގަށްވާ އެމުދަލުއިވާ މުދާކަމަށާއި، އަދި )ދޭއް( އިންވޮއިސްގައިވާ މުދަލަކީ އެފަރާތުން ގަނެފަ

US$4,819.00 ަސެންޓްރަލް ލައިން ޕްރައިވެޓް ވާރަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު( އަކީ )ހަތަރުހާސް އަށްސަތޭކަ ނ

އޮވެގެން  މަވެސް މުދަލުގެ އަގު ނުދައްކާށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއްކަމަށް ޤަބޫލުކުރާކަމަށާއި، ނަލިމިޓެޑަ

ކުރާކަމުގައި ބުނެ ޝަރީޢަތަށް ބަޔާންދީފައި އޮތުމުން ބުނެވިދިޔަ އިންޓަރެސްޓް ދައްކަންޖެހޭނެކަމަށް ޤަބޫލުނު 

US$4,819.00  ާލޯމާ މާމިގިލި ރިސޯޓް އެންޑް އަކީ  ވާރަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު(ސް އަށްސަތޭކަ ނަ)ހަތަރުހ

ށް ދައްކަންޖެހޭ ސެންޓްރަލް ލައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަގެ ފަރާތުން ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
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ނޑައަޅައި، ދައުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ފައިސާއެއްކަން ޝަރީޢަތަށް ޘާބިތުވާކަމުގައި ކަ

އިންވޮއިސްތަކުގައިވާ ތާރީޚުގައި މުދަލުގެ އަގު އަދާކޮށްފައިނުވާތީ ޖޫރިމަނާ ލިބިގަތުމަށް އެދިފައިވާއިރު، 

އްބަސްވެފައިވާކަން އެނގެން ނެތްކަމާއި، މުދަލުގެ އަގު އަދާކުރާނެ މުއްދަތަކާމެދު ދެފަރާތުން އެ

ޤަޟިއްޔާ މިމައްސަލައަށް ތަޠުބީޤުކުރާއިރު  SC-A/27/2013ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

އިންވޮއިސްގައިވާ ޖަޒާއީ ޝަރުޠާ އެއްގޮތަށް ޖޫރިމަނާ ނަންގަވައި ދެއްވާފައިވަނީ މުދަލުގެ އަގު އަދާކުރާނެ 

ނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތު މުއްދަތަކާމެދު ދެފަރާ ތުގެ މެދުގައި އެއްބަސްވުމެއް އޮވެ އެއްބަސްވުމުގައި ކަ

ވަނަ ނުކުތާއިން  1ފަހަނައަޅައި ދިއުމުންވެސް އަގު އަދާނުކުރާ ޙާލަތުގައިކަން ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ 

ފަރާތުން އެނގެން އޮންނާތީވެ، މިމައްސަލާގައި މުދަލުގެ އަގު އަދާކުރާނެ މުއްދަތަކާމެދު ދެ 

 SC-A/27/2013ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު އެއްބަސްވެފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމުން 

ގެ ސެންޓްރަލް ލައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޤަޟިއްޔާއާ މިމައްސަލައިގެ ޙާލަތު ތަފާތުކަމާއި އެހެންކަމުން 

 CL/2013/007ންބަރު ނައިންވޮއިސްއާއި، ނަންބަރު  CL/2013/006ނަންބަރު ނަންބަރު 

ބުނެވިދިޔަ އިންވޮއިސްގައިވާ އިންޓަރެސްޓް ނުވަތަ ޖޫރިމަނާ ނަގައިދޭނެ ތަނެއް ނެތްކަމުގައި ކަނޑައަޅައި، 

US$4,819.00 ަ5182އޮގަސްޓް  11މިއަދު  ވާރަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު()ހަތަރުހާސް އަށްސަތޭކަ ނ 

ށް ސެންޓްރަލް ލައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަ )ފަނަރަ( ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި  82ދުވަހުން ފެށިގެން 

ލޯމާ މާމިގިލި ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިބިދިނުމަށްޓަކައި ސިވިލް ކޯޓަށް ދައްކައި ޚަލާސްކުރުމަށް 

މައްސަލަ ނިންމަވާފައިވާކަން އެ ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތްނިމުނުގޮތުގެ  ޙުކުމްކޮށް" އަށް އަންގައިލިމިޓެޑް

 ވެ. އެނގެންއޮވެއެޕޯޓަށް ބެލުމުން ރި

 

ނިމިފައިވަނީ ޝަރުޢީ އަދި  ޤަޟިއްޔާ  Cv-C/2015/397ގެ ނަންބަރު ކޯޓުސިވިލް  .4

( އްދޭ) 15ފަރާތުން  ގެސެންޓްރަލް ލައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ،ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ނޫންކަމަށްބުނެ
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ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަ ނުކުތާތަކާ ބެހޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އެ ފާހަގަކޮށްނުކުތާއެއް 

 ދައްކާފައިވެއެވެ.

 

  ީނަންބަރު އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ  ،ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކCL/2013/006  ިއަދ

އިންވޮއިސްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި ފައިސާ އަދާ ނުކުރުމުގެ ސަބަބުން  CL/2013/007ނަންބަރު 

ށް ލިބެންޖެހޭ ޖޫރިމަނާ ނުވަތަ އިންޓަރެސްޓްގެ ފައިސާ ނަގައިދެވޭނެ ތަނެއް އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތަ 

ނޑައަޅުއްވާފައިވަނީ  Cv-C/2015/397ނެތްކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤަޟިއްޔާގައި ކަ

ނޑިޔާރުންނަށް ފާހަގަކުރެއްވުނު  SC-A/27/2013ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ނުކުތާތަކުގެ ޤަޟިއްޔާގައި ފަ

ނޑިޔާރުން ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ މަބާދިއުތަކާ ޚިލާފަށްކަމަށްބުނެ ހުށަހެޅި  1އަދި  3، 4 ވަނަ ނަންބަރުގައި ފަ

 ނުކުތާ.

 

 ،ީއިންވޮއިސްތަކުގެ އަގު އަދާކުރާނެ މުއްދަތަކާމެދު ދެފަރާތްުނ  ދެވަނަ ނުކުތާއަކ

ނޑައަޅުއްވާފައިވަނީ،  Cv-C/2015/397އެއްބަސްވެފައިނުވާކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ޤަޟިއްޔާގައި ކަ

އެއިންވޮއިސްތަކުގެ އަގު އަދާކުރާނެ މުއްދަތަކާމެދު ދެ ފަރާތުން ވަކި ގޮތަކަށް އެއްބަސްވެފައިވަނިކޮށް، 

 ދެފަރާތުން އެއްބަސްވި ގޮތަށް ރިޢާޔަތްނުކޮށް ކަމަށްބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާ.

 
 

މަޖިލީހުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި، މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ޝަރީޢަތުގެ . 3

ނިމިފައިވާ ގޮތް  ޤަޟިއްޔާ Cv-C/2015/397 ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔުންތަކަށާއި 

 ފަރާތުން  ގެސެންޓްރަލް ލައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކާ އެއްގޮތްނުވާކަމަށްބުނެ، 

މައްސަލަ ބެލި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް  މި ،ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބެލިއިރުހުށަހަޅާފައިވާ 

 އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
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އިސްތިއުނާފުކުރެވޭ މައްސަލާގައި ކަންހިނގާދިޔަ ގޮތަށް  )ހ( ފުރަތަމަ ކަމަކީ،          

 ރިޢާޔަތްކުރިއިރު،

( ގެ C-0547/2012ސެންޓްރަލް ލައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް )ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު  

އިން ލޯމާ މާމިގިލި  އިންވޮއިސް CL/2013/007އިންވޮއިސްއާއި، ނަންބަރު  CL/2013/006ނަންބަރު 

 US$4,819.00ރިސޯޓު އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއަށް ވިއްކާފައިވާ މުދަލުގެ ޖުމްލަ އަގުކަމުގައިވާ 

ވާރަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު( ލޯމާ މާމިގިލި ރިސޯޓު އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން )ހަތަރުހާސް އަށްސަތޭކަ ނަ 

މިފައިސާ އެކީ އެއްފަހަރާ ލިބިގަތުމަށާއި، އަދި ބުނެވިދިޔަ އިންވޮއިސްތަކުގައިވާ  ދައްކާފައި ނުވާކަމަށްބުނެ، 

 Cv-C/2015/397ގެ ނަންބަރު ކޯޓުސިވިލް  ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައިތާރީޚަށް އަގު އަދާކޮށްފައިނުވާތީ، 

ޙުކުމްކުރުމާ ހަމައަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ އެކީއެއްފަހަރާ ލިބިގަތުމަށް ލޯމާ މާމިގިލި ރިސޯޓް އެންޑް  ޤަޟިއްޔާގެ

ޤަޟިއްޔާއިން  Cv-C/2015/397ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ގެ މައްޗަށްލިމިޓެޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް 

 ،   ދަޢުވާކޮށްފައިވާކަމާއި

ދަޢުވާލިބޭ ލޯމާ މާމިގިލި ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ އެޤަޟިއްޔާގައި، 

އިވާ މުދާކަމަށާއި، އަދި )ދޭއް( އިންވޮއިސްގައިވާ މުދަލަކީ އެފަރާތުން ގަނެފަ 15ފަރާތުން ބުނެވިދިޔަ 

ވާރަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު( އަކީ ސެންޓްރަލް ތޭކަ ނަ )ހަތަރުހާސް އަށްސަ US$4,819.00ގެ އަގަށްވާ ލު އެމުދަ

ލައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއްކަމަށް ޤަބޫލުކުރާކަމަށާއި، ނަމަވެސް މުދަލުގެ އަގު 

ނުދައްކަވާ އޮވެގެން އިންޓަރެސްޓް ދައްކަންޖެހޭނެކަމަށް ޤަބޫލުނުކުރާކަމުގައި ބުނެ ޝަރީޢަތަށް ބަޔާންދީފައި 

ވާރަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު( އަކީ ލޯމާ މާމިގިލި )ހަތަރުހާސް އަށްސަތޭކަ ނަ  US$4,819.00ން ބުނެވިދިޔަ އޮތުމު 

ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރިައވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ސެންޓްރަލް ލައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދައްކަންޖެހޭ 

ނޑައަޅައި، ދައު  ވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފައިސާއެއްކަން ޝަރީޢަތަށް ޘާބިތުވާކަމުގައި ކަ
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އިންވޮއިސްތަކުގައިވާ ތާރީޚުގައި މުދަލުގެ އަގު އަދާކޮށްފައިނުވާތީ ޖޫރިމަނާ ލިބިގަތުމަށް އެދިފައިވާއިރު، 

މުދަލުގެ އަގު އަދާކުރާނެ މުއްދަތަކާމެދު ދެފަރާތުން އެއްބަސްވެފައިވާކަން އެނގެން ނެތްކަމާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ޤަޟިއްޔާ މިމައްސަލައަށް ތަޠުބީޤުކުރާއިރު އިންވޮއިސްގައިވާ  SC-A/27/2013ރު ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަ

ޖަޒާއީ ޝަރުޠާ އެއްގޮތަށް ޖޫރިމަނާ ނަންގަވައި ދެއްވާފައިވަނީ މުދަލުގެ އަގު އަދާކުރާނެ މުއްދަތަކާމެދު 

ނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތު  ފަހަނައަޅައި ދިއުމުންވެސް ދެފަރާތުގެ މެދުގައި އެއްބަސްވުމެއް އޮވެ އެއްބަސްވުމުގައި ކަ

ވަނަ ނުކުތާއިން އެނގެން އޮންނާތީވެ،  1އަގު އަދާނުކުރާ ޙާލަތުގައިކަން ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ 

މިމައްސަލާގައި މުދަލުގެ އަގު އަދާކުރާނެ މުއްދަތަކާމެދު ދެފަރާތުން އެއްބަސްވެފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމުން 

ޤަޟިއްޔާއާ މިމައްސަލައިގެ ޙާލަތު ތަފާތުކަމާއި  SC-A/27/2013ނަންބަރު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ

އިންވޮއިސްއާއި،  CL/2013/006އެހެންކަމުން ސެންޓްރަލް ލައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ނަންބަރު ނަންބަރު 

އިންވޮއިސްގައިވާ އިންޓަރެސްޓް ނުވަތަ ޖޫރިމަނާ ނަގައިދޭނެ ތަނެއް  CL/2013/007ނަންބަރު ނަންބަރު 

ނޑައަޅާ ޙުކުމްކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމަވެ.ނެތްކަމުގައި   ކަ

 

ނަންބަރު ގެ ނަންބަރު ސެންޓްރަލް ލައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް)ށ( ދެވަނަ ކަމަކީ،   

CL/2013/006  ިނަންބަރު އާއCL/2013/007  ީލޯމާ މާމިގިލި ރިސޯޓް އެންޑް  އެކުންފުނީގެ ފަރާތުންއަކ

އަށް ވިއްކާފައިވާ މުދަލުގެ އަގަށް ހަދާފައިވާ ދެއިންވޮއިސްކަން އެނގެން ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

ވާރަ އެމެރިކާ )ހަތަރުހާސް އަށްސަތޭކަ ނަ  US$4,819.00އޮންނަކަމާއި، މިދެ އިންވޮއިސްގެ ޖުމްލަ އަގަކީ 

ލޯމާ މާމިގިލި ގެ ފަރާތުން ސެންޓްރަލް ލައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިންވޮއިސް ހެދިފައިވަނީ  ކަމާއި، ޑޮލަރު(

)ޕްރޮފޯރމާ އިންވޮއިސް( އާއި  CLQ/2013/021ނަންބަރު  ގެ ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ށްކަމާއި، އިސްވެ ފާހަގަކުރެވުނު އާއި އެއްގޮތަ)ޕްރޮފޯރމާ އިންވޮއިސް(  CLQ/2013/024ނަންބަރު 

'ޓަރމްސް އެންޑް ކޮންޑިޝަން' ގައި އިންޓްރެސްޓް ނެގޭނެކަމަށް )ޕްރޮފޯރމާ އިންވޮއިސް( 

ލޯމާ މި ޕްރޮފޯރމާ އިންވޮއިސްގައި ކޯޓޭޝަން ކޮންފާރމްކުރުމަށްފަހު ކޮށްފައިނުވާކަން އެނގޭކަމާއި، ބަޔާން
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ފަރާތުން ތަތްގަޑުޖެހުމަށްފަހު ސޮއިކޮށްފައިވާކަން  ގެ ޓެޑް މާމިގިލި ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމި

 އެނގެން އޮންނަކަމާއި،  

އިންވޮއިސްގެ މިދެގައިކަމާއި، އަދި  5184ނޮވެމްބަރ  53މިދެއިންވޮއިސް ހެދިފައިވަނީ  

 ކަމާއި، މިގޮތުން އިންވޮއިސްގެ 'ޓަރމްސް އެންޑް ތާރީޚްގައިކަން އެނގޭމި ވެސްޖެހެނީ އަގު އަދާކުރަން 

އިސްގައިވާ ފައިސާ ނުދައްކައި ލަސްވާ . ވަނަ ނަންބަރުގައި ޑިއު ޑޭޓްގެ ނިޔަލަށް އިންވ5ޮކޮންޑިޝަންސް' ގެ 

)ދޭއް ޕޮއިންޓް ފަހެއް އިންސައްތަ(  5.2% ކޮންމެ ދުވަހަކަށް އިންވޮއިސްގައިވާ ފައިސާގެ ޖުމްލަ ޢަދަދު

   ފައިވާކަން އެނގެން އޮންނައިރު،"ޝަރްޠު ޖަޒާޢީ" އެއް ހިމަނާ ނޭގޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްޖޫރިމަނާ ގޮތުގައި 

 

ނަންބަރު އާއި  CL/2013/006ނަންބަރު ގެ ސެންޓްރަލް ލައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

CL/2013/007  ީއިން ލޯމާ މާމިގިލި ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިންވޮއިސްގައިވާ ތަކެއްޗަކ

ތަރުހާސް )ހަ  US$4,819.00އެދެއިންވޮއިސްގައިވާ ޖުމްލަ އަދަދުކަމުގައިވާ ، ގަނެފައިވާ ތަކެތިކަމާއި 

އަށް ސެންޓްރަލް ލައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއަކީ އެކުންފުނީގެ ފަރާތުން  ވާރަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު(އަށްސަތޭކަ ނަ 

ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއްކަމަށް ޤަބޫލުކުރާކަމާއި، މި މުދަލުގެ އަގު އަދާކުރެވިފައިނުވަނީ ކުންފުންޏަށް ދިމާވި 

ދަތި ތަކެއްގެ ސަބަބުންކަމާއި، މުދަލުގެ އަގު ދެއްކިފައި ނުވެގެން އަގު ދެއްކުން ފިޔަވާ އިތުރު ފައިސާއެއް 

ސިވިލް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ ޤަބޫލުނުކުރާކަމަށް ބުނެފައިވާކަން  ދައްކަން ޖެހޭނެކަމަށް އެކުންފުނީގެ ފަރާތުން

 އެނގެން އޮންނަކަމެވެ. މަޖިލީހުގެ ބަޔާންތަކަށް ބެލުމުން

 

( ގެ މަފްހޫމަށް ބަލާއިރު، penalty clauseޖަޒާއީ" ) ޠު"ޝަރު )ނ( ތިންވަނަ ކަމަކީ،  

ބައިވެރިއެއްގެ މައްޗަށް އަދާކުރުން  ޝަރުތު ޖަޒާއީ އަކީ، ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ދަށުން އެކޮންޓްރެކްޓުގެ 

ނޑައެޅިފައިވާ  ލާޒިމްވެގެންވާ އިލްތިޒާމެއް އަދާނުކުރުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އެ އިލްތިޒާމެއް އަދާކުރުމަށް ކަ

މުއްދަތުގައި އަދާނުކޮށް ލަސްކުރުމުގެ ސަބަބުން ކޮންޓްރެކްޓުގެ އަނެއް ބައިވެރިޔާއަށް ޙައްޤުވާ ގެއްލުމުގެ 

ނޑައަޅައި، ބަދަލު ޙަބަދަލުގެ މިން  ށް ކޮންޓްރެކްޓުގެ އްޤުވާ ފަރާތަށް އެ ބަދަލު ދިނުމަވަރު ކުރިއާލިައ ކަ
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ބައިވެރިންގެ މެދުގައި ވެވޭ އެއްބަސްވުމަށް ނުވަތަ ކުރެވޭ ޝަރުތަށް ބޭނުންކުރެވޭ އިސްތިލާޙެއްކަން އެނގެން 

 އޮންނައިރު،

ކޮށް، ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ދަށުން އުފެދޭ ޖަޒާއީގެ ބުނެވުނު މަފްހޫމުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތް ޠުޝަރު 

އިލްތިޒާމެއް އަދާނުކުރުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އަދާކުރުން ލަސްވުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ 

މިންވަރު ވަޒަންކޮށް އެ ބަދަލު ނެގުމާމެދު އެއްބަސްވުމުގެ ބާރާއި އިޚްތިޔާރު ކޮންޓްރެކްޓްގެ ބައިވެރިންނަށް 

އެއްވެސް ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ޤައިދެއް ނެތި، މުޠުލަޤު ގޮތަކަށް  ވެސް، އެބާރާއި އިޚްތިޔާރަކީލިބިގެންވީ ނަމަ 

ބޭނުންކުރެވޭނެ ބާރަކާއި އިޚްތިޔާރެއް ނޫންކަމަށާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ނިޒާމުގައި، ކޮންޓްރެކްޓުގައި 

ނޑައެޅި ބަޔާންވެގެންވާ ، ހިމެނުން ހުއްދަކުރާ ޝަރުޠުތައް ވާންޖެހޭނީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގަޔާއި ޤާނޫނުގައި ކަ

"ޤަތުޢީ" އަޙްކާމްތަކާއި ޚިލާފުނުވާ ޝަރުތުތަކަކަށް ކަން އެނގެން އޮންނަކަމަށާއި، ކޮންޓްރެކްޓުގެ ބައިވެރިއަކު 

އެ ކޮންޓްރެކްޓުގެ ދަށުން އަދާކުރަންޖެހޭ އިލްތިޒާމެއް އަދާނުކުރުމުން ނުވަތަ އަދާނުކޮށް ލަސްކުރުމުން އޭގެ 

ން ގެއްލުންވާ ކޮންޓްރެކްޓުގެ އަނެއް ބައިވެރިޔާއަށް ޙައްޤުވާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ކަނޑައެޅުމުގައި ސަބަބު 

ނޑައަޅައި  54)ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ޤާނޫނު(ގެ  18/3ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު   ވަނަ މާއްދާގައި ކަ

އިވާ ގޮތުން ބަދަލު ދޭންޖެހޭނެ ގެއްލުމަކީ ބަޔާންވެގެން އޮންނަގޮތުގެ މައްޗަށްކަމަށާއި، އެމާއްދާގެ )ހ( ގަ

ކޮންޓްރެކްޓާއި ޚިލާފުވުމުގެ ސަބަބުން ސީދާ ލިބޭ ގެއްލުންކަމަށާއި، އެމާއްދާގެ )ށ( އަށް ބެލުމުން އެީއ އެފަދަ 

ޚިލާފު ޢަމަލެއް ކުރުމުން ލިބިދާނެކަމަށް ކޮންޓްރެކްޓުގެ ބައިވެރިންނަށް އެނގިފައިވާ ގެއްލުންކަމަށާއި، 

ކްޓާއި ޚިލާފު ޢަމަލެއް ކުރުމުން ލިބިދާނެކަމަށް ލިބޭ ގެއްލުން ވަޒަންކުރުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ކޮންޓްރެ

ނޑު ދެ ބާވަތެއްގެ ގެއްލުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި، ފުރަތަމަ ބާވަތަކީ: ކޮންޓްރެކްޓާއި ޚިލާފުވުމުގެ  މައިގަ

ނަ ބާވަތަކީ؛ ކޮންޓްރެކްޓާއި ޚިލާފުވުމުގެ ސަބަބުން ސަބަބުން ލިބޭ ސީދާ ނުވަތަ ޙަޤީޤީ ގެއްލުންކަމަށާއި ދެވަ

ލިބިދާނެކަމަށް ކޮންޓްރެކްޓުގެ ބައިވެރިންނަށް ފެންނަ ނުވަތަ ތަސައްވަރު ނުވަތަ އިންތިޒާރުކުރެވޭ 

ގެއްލުންކަމަށާއި، އަދި މިފަދައިން ކަން ވެފައިވާކަން ސާބިތުވެއްޖެނަމަ މިފަދަ ޝަރުޠުޖަޒާއީ އެއްގެ ދަށުން 
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ނޑައެޅޭ ބަދަލުގެ މިންވަރަކީ، އިޝާރާތްކުރެވުނުފަދަ ގެއްލުމަކާއި އެކަށީގެންވާ މުނާސިބު ބަދަލަކަށް  ކަ

ނޑައެޅުމުގައި "ތަޢައްސުފު"  ލިބޭ ގެއްލުމާއި ، ވެ(arbitrariness/abuse) ވާންޖެހޭނެކަމަށާއި، އެބަދަލު ކަ

ނޑައެޅުމަކީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި،  ނުބައްދަލު އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށްވުރެ މާބޮޑު މިންވަރެއްގެ ބަދަލު ކަ

ނޑައެޅިގެން  މިޒަމާނުގެ ޤާނޫނީ ނިޒާމްތަކުގައި އިސްތިޤްރާރުވެފައިވާ އަޙްކާމްތަކާއި ކަ

ތު ޖަޒާއީ" އެއްގެ ދަށުން ނެގުމަށް އެއްބަސްވެވޭ "ޝަރު ތަޢާރުޟުވާކަމެއްކަމަށާއި، ކޮންޓްރެކްޓެއްގައި ހިމެނޭ

ޢަލައިހި ވަސައްލަމް( هللا ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ މަޝްރޫޢިއްޔަތުކަން ދެމިގެން އަންނަނީ މާތްރަސޫލާ )ސައްލައް 

ޙަދީޘް ކުރައްވާފައިވާ "ލާ ޟަރަރަ ވަލާ ޟިރާރާ" މި ނައްސުންކަމަށާއި، ކީރިތި ރަސޫލާގެ ޙަދީޘް 

ކުރެވިފައިވާ މިޤާޢިދާއަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، ޝަރުޠު ޖަޒާއީގެ ދަށުން ނެގޭ ބަދަލަކީ ބަސްފުޅުގައި ބަޔާން

"ތަޢައްސުފު" ކޮށް ނެގޭ، ލިބިދާނެކަމަށް ބެލެވޭ ޙަޤީޤީ ގެއްލުމަކާ ނުވަތަ ފާއިތުވެދާނެ މަސްލަޙަތަކާ ނުވަތަ 

މަ، އެއީ ސައްޙަ އަސާސެއްގެ މައްޗަށް ފާއިދާއަކާ ނުބައްދަލު އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށްވުރެ މާބޮޑު ބަދަލަކަށްވާނަ 

ބިނާކޮށް ނެގޭ ބަދަލެއްކަމުގައި އިސްލާމީ ނަޒަރަކުން ނުބެލެވޭނެކަމަށާއި އެފަދަ ބަދަލުތައް ނެގުމަށް 

ޝަރުޠުކުރުމަކީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ ނައްޞުން ޙަރާމްކުރެވިފައިވާ، މީހުންގެ މުދާ އެބައި މީހުންގެ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  އަތުލުންކަމުގައި މެނުވީ ނުވާނެކަމަށް  ރުހުމަކާއި ނުލައި ނުޙައްޤުން 

2015/SC-A/16  ު2015ޤަޟިއްޔާ އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރ/HC-A/177  ިޤަޟިއްޔާގައ

 އޮންނަކަމެވެ. ފާހަގަކުރައްވާފައިވާކަން އެނގެން

 

      

ލޯމާ މާމިގިލި ރިސޯޓް ން ސެންޓްރަލް ލައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު)ރ( ހަތަރުވަނަ ކަމަކީ،      

ށް ފޮނުވާފައިވާ ބިލްތަކުގައި ޖަޒާއީ ޝަރުތެއްގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައިވަނީ އެ އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަ

ސްގައިވާ ފައިސާ ނުދެވިއްޖެނަމަ އިތުރަށް ހިނގާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް އިންވޮއިމުއްދަތުގައި ގައިވާ ތަކުބިލް

ދައްކަންޖެހޭނެކަމަށް ކަމާއި، އެހެންކަމުން )ދޭއް ޕޮއިންޓް ފަހެއް އިންސައްތަ(  5.2ފައިސާގެ ޖުމްލަ ޢަދަދު %
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ނޑައެޅުނު  ކަމަކީ ޖަޒާއީ ޝަރުތެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަ ނަމަ އަދި ބުނެވުނު އިންވޮއިސްތަކުގެ ކަ

ސާ ރީޢަތަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ، އެމިންވަރަށް ފައިއެޝަރުތުގެ ދަށުން ފައިސާ ނަގައިދޭންޖެހޭކަމަށް ޝަ

 ށް ލޯމާ މާމިގިލި ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަ ދެއިންވޮއިސްނަގައިދިނުމުގެ ކުރިން އެ

ގައިވާކަންކަމަށް ލޯމާ މާމިގިލި ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ދެ އިންވޮއިސް ވެސް ރައްދުވެފައިވޭތޯއާއި އެޙަޤީޤަތުގައި 

ން ސަރީޙަބަހުން ނުވަތަ ޟިމްނީކޮށް އިޢުތިރާފުވެފައިވޭތޯ ބެލުމުގެ އިތުރަށް ގެ ފަރާތުމިޓެޑްޕްރައިވެޓް ލި 

ގައިބުނާ މުއްދަތަށް ފައިސާ ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން  ދެއިންވޮއިސް އެގައިވާ ޢަދަދަށް  ދެއިންވޮއިސްއެ

ގެއްލުންވެފައިވާނަމަ ، ށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއްވެފައިވޭތޯއާއިސެންޓްރަލް ލައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަ

ގެއްލުންވެފައިވަނީ ކޮންގޮތަކަށްކަން އަދި އެއީ ކިހާ މިންވަރެއްގެ ގެއްލުމެއްކަން ސެންޓްރަލް ލައިން ޕްރައިވެޓް 

ސާބިތުކޮށްދެވޭފަދަ ޙުއްޖަތްތަކެއް ނުވަތަ ޤަރީނާތަކެއް ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅިފައިވޭތޯ ބަލަންޖެހޭނެކަން  ލިމިޓެޑަށް

ލުގެ މިންވަރު ނަގައިދިނުމާއި ގުޅޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންޓްރެކްޓާއިބެހޭ ޤާނޫނުގައި ގެއްލުމުގެ ބަދަ 

ބަޔާންކުރާކަންކަމަށާއި ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދިނުމާއި ގުޅޭގޮތުން ކޯޓުތަކުން ނިންމަވާފައިވާ ނިންމެވުންތަކަށް 

ޤަޟިއްޔާގައި  HC-A/177/2015ރު ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަބެލުމުން އެނގެންއޮންނަ 

 SC-A/16/2015ކަމާއި، މީގެއިތުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ނޑައެޅޭ  ޤަޟިއްޔާގައި ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބެލުމުން، މިފަދަ ޖަޒާއީ ޝަރުތެއްގެ ދަށުން ކަ

ބަދަލުގެ މިންވަރަކީ، ލިބުނުކަމަށް ބުނާ ގެއްލުމަކާއި އެކަށީގެންވާ މުނާސިބު ބަދަލެއްތޯއާއި ބަދަލުގެގޮތުގައި 

ނޑައަޅާފައިވާ މިންވަރަކީ "ތަޢައްސުފު"   ވެ، ލިބޭ ގެއްލުމާއި ނުބައްދަލު  (arbitrariness/abuse)ކަ

 އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށްވުރެ މާބޮޑު މިންވަރެއްގެ ބަދަލެއްތޯވެސް ބެލެވެންޖެހޭނެކަން އެނގޭކަމާއި، 

 

ސެންޓްރަލް ހުށަހެޅިފައިމިވާ މައްސަލާގައި ފެންނަން ހުރި ޙަޤީޤަތްތަކުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު، 

ށް ފޮނުވާފައިވާ ލޯމާ މާމިގިލި ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަގެ ފަރާތުން ލައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

ނުދީ އިންވޮއިސްގައިވާ މުއްދަތުގައި ފައިސާ   CL/2013/007އާއި ނަންބަރު  CL/2013/006ނަންބަރު 
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އް( )ދޭ 15 ފައިސާ ނުދީ ލަސްކުރާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް މަނާގެ ގޮތުގައިލަސްކުރުމުގެ ސަބަބުން ޖޫރި

އެފައިސާ ދެއްކި ދުވަހާ )ދޭއް ޕޮއިންޓް ފަހެއް އިންސައްތަ(  5.2އިންވޮއިސްގައިވާ ފައިސާގެ ޖުމްލަ ޢަދަދު %

ސެންޓްރަލް ގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވާއިރު، ސެންޓްރަލް ލައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްކަމަށް ލިބެންޖެހޭހަމައަށް 

ލުންވިކަން ސާބިތުކުރުމުގެ ގޮތުން ސެންޓްރަލް ލައިން މިންވަރަށް ގެއް ށް އެލައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަ 

 ހުށަހަޅާފައިވާކަން ދަށުކޯޓުގައި ން އެއްވެސް ޙުއްޖަތެއް އަދި ޤަރީނާއެއްވެސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު 

ން ބުނާ މިންވަރަށް އެކުންފުންޏަށް ސެންޓްރަލް ލައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުއެނގެންނެތުމުން، 

މީގެ އިތުރުން ސެންޓްރަލް ލައިން ޕްރައިވެޓް  ،ކަމާއިކޮށްދެވިފައިނުވާ ޝަރީޢަތަށް  ސާބިތުގެއްލުންވެފައިވާކަން 

ކުންފުންޏަށް ލިބުނުކަމަށް ބުނާ ގެއްލުމަކާއި  ށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ މިންވަރަކީ އެ ލިމިޓެޑަ

 ދެވިފައިނެތްކަމާއި،ކުންފުންޏަށް ސާބިތުކޮށް އެކަށީގެންވާ މުނާސިބު ބަދަލެއްކަންވެސް އެ

 

ހެންކަމުން ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ޢާއްމު އުސޫލުތަކުގެ އެ           

ޤަޟިއްޔާއާއި،  SC-A/16/2015 މައްޗަށާއި އިޝާރާތްކުރެވުނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ނަންބަރު

ޤަޟިއްޔާގައި ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ކަންކަމުގެ  HC-A/177/2015ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ލޯމާ މާމިގިލި ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ގެ ފަރާތުން ސެންޓްރަލް ލައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްމައްޗަށް ބެލުމުން، 

 CL/2013/007އާއި ނަންބަރު  CL/2013/006ނަންބަރު ށް ފޮނުވާފައިވާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަ

އިންވޮއިސްގައިވާ ފައިސާ އަދާކުރާ މިދެއްދަތުގައި ފައިސާ ނުދީ ލަސްކުރުމުގެ ސަބަބުން އިންވޮއިސްގައިވާ މު

 ން ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ ސެންޓްރަލް ލައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ދުވަހާ ހަމައަށް 

ޝަރީޢަތުން ތަ( )ދޭއް ޕޮއިންޓް ފަހެއް އިންސައް 5.2ވޮއިސްގައިވާ ފައިސާގެ ޖުމްލަ ޢަދަދު %މިދެއިން 

 ތްކަމެވެ.ނަގައިދެވޭނެ ތަނެއް ނެ 

 

އިސްތިއުނާފް  ޤަޟިއްޔާ Cv-C/2015/397ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު )ބ( ފަސްވަނަ ކަމަކީ،          

ލް ކުރެވުނު ކުރުމުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި ހިންގުނު މިޤަޟިއްޔާއާއި ގުޅިގެން ބޭއްވުމަށް ތާވަ



 HC-A/326/2015 ޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާސާ ޤަ

 
 2236133: ފެކްސް ، 2235233: ފޯން ، ދިވެހިރާއްޖެ /މާލެ ، އާބުރުޒުހިނގުން ، ހައިކޯޓް ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 www.highcourt.gov.mv: ވެބްސައިޓް    info@highcourt.gov.mv:އީމެއިލް
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ލައިގައި އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ލޯމާ މާމިގިލި ރިސޯޓު އެންޑް މިމައްސަ  ލީހަށް ޙާޟިރުވުމަށް ޙުކުމްކުރުމުގެ މަޖި 

މ.ގުލްފާމުގެ ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމަށް އައްޔަންކޮށްފައިވާ ފަރާތް ކަމުގައިވާ ގެ ފަރާތުން ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

އިދްޙާމް  ، މުގެ އަމުރު ޙަވާލު ކުރަންދިޔައިރުފައިވާ އެޑްރެހަށް ކޯޓަށް ޙާޟިރުވު ދީ/ އިދްޙާމް މުޢިއްޒު އަދުނާން 

 އިދްޙާމް މުޢިއްޒު އަދުނާންއަށް މިކޯޓުގެ ނަންބަރު ، ދީފައިވާ އެޑްރެހުގައި ނޫޅުމުގެ ސަބަބުން މުޢިއްޒު އަދުނާން 

95-B6/CHT/2017/1890 (13  ކޯޓަށް ހާޟިރުވުމުގެ އަމުރު 5181ޑިސެމްބަރ )

ލޯމާ މާމިގިލި ރިސޯޓު އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް މިމައްސަލައިގައި ޙުކުމްކުރެވިފައިވަނީ ހަވާލުކުރެވިފައިނުވާތީ، 

 ގެ ޣައިރު ޙާޟިރުގައެވެ.ލިމިޓެޑް 

 

އިސްތިއުނާފުކުރެވޭ ސިވިލް ވީމާ، އިސްވެ ބަޔާންވެދިޔަ ސަބަބުތައް އެގޮތަށް ހުރުމާއިއެކު 

ތަނެއްނެތްކަމަށް  ގެންނަންޖެހޭ ޙުކުމަށް ބަދަލުޤަޟިއްޔާގައި ކޮށްފައިވާ  Cv-C/2015/397ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ނޑިޔާރުންނަށް އެއްބަސްވެވުނުވެ.  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި މިމައްސަލަ ބެލުމުގައި ބައިވެރިވި ފަ

    

  ްޙުކުމ 

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ،ންފަހެ، އިސްވެ ބަޔާންވެދިޔަ ކަންކަން އެގޮތަށް ހުރުމާއެކުދެ

397/Cv-C/2015  ިގެ ފަރާތުން ސެންޓްރަލް ލައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އްޔާ އިސްތިއުނާފުކުރުމަށްޤަޟ

އެޤަޟިއްޔާގައި ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ  ،ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް

ނޑައަޅައި، ތަނެއްނެތްކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި މިމައްސަލަ ބެލި  ނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ކަ ފަ

ޙުކުމް ގެ ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ލޯމާ މާމިގިލި ރިސޯޓު އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އެގޮތުގެ މަތީން، 

  ކޮށްފީމެވެ.

  

 


