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    ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު 
  ދިވެހިރާއްޖެ 

  
  

  ޚުލާޞާޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ 
  

 :2015 ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ/HC-A/287   

  ްއިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތ: 

 : / ކ.ާމލެ * ދާއިމީ އެޑްރެސް:   އާދަމް ޢަބްދުލްޣަފޫރު* ނަން   ހ.ުކެރދިމާގެ
*: / ކ.މާލެ  އެޑްރެސް: މިހާރުގެ *A001111 ދ.ރ.ކ. ނަންބަރު   ހ.ޅައިމަގު

 
 ްތައްއިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތ:  

 : / ކ.ާމލެ* ދާއިމީ އެޑްރެސް:   މޯލްޑިވްސް ޭކޕް ްޕރައިެވޓް ލިމިޓެޑް* ނަން   މއ.ގުލްފާމްގެ
: ރަޖިސްޓްރީ *  C-125/2004 ނަންބަރު
 
  ި1436ޝައްވާލ25ްޚް:ސްޓްރީ ކުރެވުނު ތާީރރަޖ  :ް1438ރާ ޖުމާދަލްއާޚި  23 ނިމުނު ތާރީޚ  

  2017    މާރިޗު  22              2015އޯގަސްޓ10ް                
  

                       
  ު402: ނަންބަރު  ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފުކުރެވުނ/Cv-C/2014 

 ިސިވިލް ކޯޓު  :ކޯޓު ންމެވި ނ 

  ެފައާިސހޯދުމަްށއެދި  ބާވަތް: ަމއްސަލައިގ 

 :ް2014ފްެބރުައރީ 12ހުށަހެޅުނު ތާރީޚ   :ް2015މެއި  31ނިމުނު ތާރީޚ  

  ިނިޑަޔުރންގެ މަޖިިލސް:މަްއސަލަބެލ  ފަ

ނޑާިޔރު: ނިޑާޔރު:އިސްޢަލީ ސީަމުރ،  ފަ : ޢަބްދުއްރައޫފު އިބްރާހީމްީދދީ، ަފނޑިޔާهللاއަބްދު  ފަ    ރު
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 :ާދަޢުވާގެ ޚުލާޞ 
 

ިނމިފައިވާގޮތް ޝަރުޢީ އަިދ  ޤަޟިއްޔާ Cv-C/2014/402ސިވިްލ ކޯޓުގެ ަންނބަރު މިއީ، 

/ މާލެ ކޮށްދިުނން އެދި  ޤާޫނނީ ހަމަަތކާެއއްގޮތް ުނވާކަމަށްބުނެ އެޤަޟިްއޔާ އިސްތިުއނާފު  ހ. ކުރެދިމާގެ

.އާދަމް ައބްުދލްޣަފޫރުގެ    ފަރާުތން ދިވެިހރާއްޖޭގެ ހަިއކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން ބެލެވިަފއިވާ ޤަޟިއްާޔއެކެވެ

  

.ރަްއދުވާ  އިސްިތުއާނފުމިޤަޟިއްޔާަގއި    ފާަރތަކީ މޯލްޑިވްސް ކޭޕް ޕްރައިވެޓް ިލމިޓެޑްއެވެ
  

  :ްފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައ 

  

ނު ގޮތުެގ ޝަރީޢަތް ނިމު ގެޤަޟިްއޔާ Cv-C/2014/402ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަްނބަރު  - 01

ޕިްކިނކް އައިެލްނޑެއް ހަދާ ިހންގުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުައިރޒަުމްނ ، ިޟއްޔާައކީ ިރޕޯޓަށް ބެިލިއރު، އެޤަ

/ މާލެ އާދަމް އަބްދުލްޣަޫފރު ) A001111ދިވެހަިރްއޔިތެއްކަން ައންގައިދޭ ާކުޑ ންަނަބރު ( ހ. ކުެރިދމާގެ

ކިުޔނު ރަށް މިިނސްޓްރީ އޮފް ޓުއަިރޒަމުގެ ހުއްދައާެއުކ  އަށް ކުްއޔަްށދީފައިވާ އއ. އެތެރެަމޑިވަރު އެވެ

މޯލްޑިވްްސ ޭކޕް ލިމިޓެޑަްށ ސަބްީލްސ އެްއަބސްވުމުެގ ދަށުން ކުްއޔަށްދީފައިވީިހނދު، އަިދ މޯލްޑިްވްސ 

ކޭޕް ޕްރަިއެވޓް ލިމިޓެޑުން އެރަށުގައި އިންެވސްޓްކޮްށ ހިންގަމުްނަދނިކޮށް، ަސްބލީސް އެްއަބސްވުމުގެ 

ށް ލިިބފައިވާ ޙައްުޤތަކަށް ބެލުެމއްނެތި، މިިނސްޓްރީ އޮްފ މޯލްިޑވްސް ކޭޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަދަށުން 

ާއ ދެމެދު އޮތް ހެޑްލީސް އެްއަބސްވުްނ އުވާލުމުން ަސްބީލްސ އާދަމް އްަބދުލްޣަޫފރުޓުއަިރޒަމް ާއއި 

ޙައްުޤތައް ގެއްލިގެންދާ ގޮަތްށ  ށް ލިިބފައިވާމޯލްޑިވްސް ކޭޕް ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑައެްއަބސްވުމުެގ ދަށުން 

ޢަމަލުކޮްށފައިވާތީ، އިންސާފު ޯހުދމަށް ސިިވްލ  އާދަްމ އަބްުދލްޣަފޫރުމިނިސްްޓރީ އޮފް ޓުައރިޒަމާއި، 

ގައި "ަސބްީލްސ  Cv-C/2013/1049ކޯޓުގަިއ ދަޢުވާކުރުމުން ިސވިލް ކޯުޓގެ ޤަޟިއްާޔ ނަްނަބރު 

އެވެ ިކޔާ ރަށް ިތްނވަނަ ފަރާަތާކ ޙަވާލުކޮށް، އެފަރާުތެގ  އެއްަބސްވުމެްއގެ ދަށުން އއ. އެެތެރމަޑިވަރު

ހައްޤުަތެކއް ުހިރަކން ެއނގިތިބެ، ހެްޑީލްސ އުވާލުމުެގ ސަަބުބން ސަބްީލްސ ުއވުމާ ގުޅިގެން، ދަޢުވާކުރާ 

ިއ ގެ ބަދަލު ނަގައިދެވޭން ޖެހޭ ކަމުގަށް ލިބިފައިވާ ުހިރހާ ގެއްލުމެއްމޯލްޑިވްސް ޭކޕް ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑަ

..." އިސްވެ ދްެނނެވުނު ސަބްީލސް އެގީްރމަންޓް ާބޠިލް ުކުރމުގެ ަސބަބުން  މޯްލިޑވްސް ޭކްޕ ަކނަޑއަޅައި

ށް ލިބޭނެ އެންމެހާ ގެއްލުމަށް ބަދަލު ހޯދުަމށް އެދި ދަޢުވާކުރާކަމަާށއި، ބަިއނަްލ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަ

ނޑުން ިހސާބު ހެދުުމން  ށް ިލޭބ ގެއްލުމީަކ އިވެޓް ލިމިޓެޑަމޯލްޑިްވސް ކޭްޕ ޕްރައަޤްވާމީ މްިނގަ

10,255,171/- US$  ްއެެމިރާކ  އެކެއް  ަފްސާހްސ ެއއްސަޭތކަ ހަތްދިހަ (ދިހަމިލިައން ދެލްައކަ ފަްނސާސ
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) ކަމުަގއިވާތީ، މިޢަދަދަށް  ބަދަުލ ހޯުދމަށް ދަޢުވާކުާރކަމަާށއި، އަިދ މިގެއްލުމަށް ިޒންމާވާންެޖޭހީނ  ޑޮަލރު

ްމ ޢަބްދުލްޣަފޫރު ކަމުގިައ ދެކޭތީ، ިމބަދަލު ހޯދުަމށް އެދި ިދވެހި ދައުލަްތ ދިވެހި ދައުަލތާއި، އާދަ

(މިިނސްްޓީރ އޮފް ޓުއިަރޒަމް، ާއރޓްސް އެްންޑ ކަލްަޗރ) އާއި، އާދަްމ ޢަބްދުލްޣަފޫރުގެ މަްއަޗްށ 

  ުމން ބެލުނު މަްއަސލައެްއަކން ެއނގޭކަާމއި،ން ަދޢުވާކުރުމޯލްޑިވްސް ޭކޕް ްޕރައިެވޓް ލިމިޓެޑު

  
ޙުކުްމކުރައްވާފައިވަނީ، "ދެންފަހެ، ިއސްވެފާހަގަކުރެުވުނ  ސިވިލް ކޯޓުން އެމަްއސަަލއިަގއި

ނުކުތާތަަކށާިއ، މިމައްސަަލއިގައި ހުަށހެޅިފައިވާ އެެހނިހެން ލިޔުންތަކުެގ މައްަޗްށ ަޝރީޢަުތްނ 

ން އަންގައިޭދ ާކޑު ަންނަބުރ  ރިޢާޔަްތކޮށް، ހ. ުކެރދިމާެގ/ މާލެ، އާަދމް ޢާބްދުލްަޣފޫރު (ދިވެިހަރއްޔިތެްއކަ 

A001111 ،ިގައި ވެފައިާވ  2006މެއި  05ދެމެދު  މޯލްޑިވްސް ކޭްޕ ޕަްރއިވެޓް ލިމިޓެޑާ) އާއ

ށް ލިބިަފއިވާ ގެއްލުުމެގ މޯލްޑިްވްސ ކޭޕް ްޕަރއިވެޓް ލިމިޓެޑައެއްަބސްވުްނ ބާޠިލްވެފަިއވުމުގެ ސަބަުބން 

ގެ މައްޗަްށ ހުށަހެޅިފައިވާ މިމައްަސަލ އާދަްމ އަބްުދލްޣަފޫރު ، ބަދަލު ހޯދުަމށް އެިދ ދިވެހި ަދއުލަތަާށއި

  ޝަރީޢަތުން ބެލިއިރުަގއި،

  

މިމްައސަލަިއގައި ދަޢުވާލިބޭ ދިވެހި ަދއުލަތަކީ، މިއެއްބަސްވުމުގެ ބައިވެރިެއއްނޫްނކަާމިއ،  

މުގައިނުވާތީ، އަދި ެއއެްއަބސްުވން ބާިޠލްވެފައިވަނީ، ދިވެހި ަދއުލަތުގެ ިއްސނެގުމެއްެގ ސަަބުބްނކަ 

ށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުމަަކްށ މޯލްޑިވްސް ކޭޕް ްޕަރއިެވޓް ލިމިޓެޑަމިއެްއަބސްވުްނ ބާޠިލްވުމުގެ ަސބަބުން 

ވަަނ  30އުފުލަންނުޖެޭހކަމާއި، ދެަފާރތުގެ ދެމެދުގައި ވެފައިވާ އެްއބަސްވުމުގެ  ދައުަލތުން ިޒންމާ ދިވެހި

ގެ މޯލްޑިވްްސ ކޭޕް ްޕަރއިވެޓް ލިމިޓެޑުައިއސްަފއިވަނީ  މާއްދާގެ ދަުށން، މިެއއްބަސްވުން ނިުމމަކަށް

ްށ މޯލްޑިވްސް ޭކޕް ްޕރައިވެްޓ ލިމިޓެޑަ ރަށުގައިާވ މުދަލާއި، ތަކެްއޗަކީަސަބުބން ަކމުގައިނުވާތީ، އެ

ތަކެތީގެ އަގުކަމުގައި ޝަރުޢީ އަުގ ކޮމިޓީްނ  ،ތެަކތިކަމާއި، އަދި އެމުދަލާއި  ،ލިބިގެންވާ މުދަލާއި

ނަޑއަޅަ ރ. (ސާޅީސް ތިންމިލިއަން ހަލައްކަ ދިަހާހސް ހަްތަސތޭކަ ަސާތަރ 43,610,717/51އިފައިވާ ކަ

/ ަފްނާސްސެއއްާލިރ) އާއި،  ޑުން އެޑްާވްނސްކޮށް ދައްކާފައިާވ މޯލްޑިވްސް ކޭޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެރުފިޔާ

ސް އެެމިރާކ (ހަތަރުލައްކަ ިތީރސްަފސްާހސް ިތްނސަތޭކަ ބާވީ $US -/435,322ފައިސާގެ ތެެރއިން 

) އަީކ  ޑަށް ލެިބންޖެހޭ ފަިއާސަކން މިަމއްސަލައިަގިއ މޯލްޑިވްްސ ކޭޕް ްޕަރއިވެޓް ލިމިޓެޑޮަލރު

  ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔުންތަުކގެ މައްޗަށް ިބާނކޮށް މަދަނީ މިންަގނޑުަތކުން ޝަރީޢަަތށް ާސބިތުާވަކމާއި، 
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ށް މްުސތަޤްބަލުގައި ލޭިބނެަކަމްށ މޯލްޑިވްސް ކޭޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަމިފަިއސާގެ އިތުުރން، 

ބުނެަފއިވާ ފައިދާއަކީ މިމައްސަލައިަގިއ ހުށަހެޅިފައިވާ ހާިސބުަތކުގެ ތެެރއިްނ ނިމިދިޔަ އަހަރުަތކުެގ 

ށް ލިބިާދނެ ފައިާދއެްއކަމަްށ ޯމލްޑިްވސް ޭކްޕ ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑަިހާސބުތަކުގެ މައްޗަށް ރިާޢޔަތްކޮށް، 

 2014އިން ޖޫން  2014ރީޢަތަށް ބުރަވެވެން ނެތްަކމާއި، އިަދ ފެބްުރައރީ މަދަނީ މިންަގނުޑތަކުްނ ޝަ

ލިބިގަތުަމްށ  އަށް ުހރި ބުިކންސްަތއް ެކްނސަްލކޮްށ ެއފަރާތްތަކަށް ބަދަލުިދނުމުެގ ަޚަރދުގެ ގޮތުގައި ފަިއސާ 

ން އިވެޓް ލިމިޓެޑުމޯލްޑިވްސް ޭކްޕ ްޕރަ ން ެއދިފައިވިައސް، އެފަދައިން މޯލްޑިވްސް ޭކޕް ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑު

ޚަރަުދކަުރްނެޖހިފައިވާކަން މިމައްސަލައިަގއި ހުަށހެޅިަފއިވާ ލިޔުންތަކުްނ ާސބިުތނުވާކަާމއި، އަދި ަޝރުީޢ 

އަގު ކޮމިޓީން އެރަށުގައިާވ މުދަލާއި، ތަކެތި އަުގުކުރމަށްފަހު، ެއަރށުގައި ހުރި މުދަލަށް ނުަވތަ ތަކެްއޗަްށ 

ގެ ބަދަުލ ލިިބފައިވާނަމަ، އެފަދަ ގެއްުލމެއް ޑުގެ ަސަބުބން ގެއްލުމެއްޓެމޯލްޑިވްސް ޭކޕް ޕްރައިެވްޓ ލިމި 

  ހޯދުމަށް އެދި ވަކި ދަޢުވާއެއް ުކރުމުގެ ަޙއްޤު އާދަމް އަބްދުލްޣަޫފރަްށ ލިބިގެންާވަކމަށް ަކނޑަައޅައި،

   

ރ. (ސާީޅްސތިންމިިލައން ހަލަްއަކ 43,610,717/51މިމަްއސަލައިަގއި ސާބިތުެވފައިވާ 

) ާއިއ ދިހަހާ  / ފަްނާސްސ ެއއްާލރި (ަހތަރުަލްއަކ  $US -/435,322ްސ ހަްތަސތޭަކ ސަތާރަ ުރފިޔާ

 ( ްށ މޯލްޑިވްސް ކޭްޕ ޕްަރއިވެޓް ލިމިޓެޑަ ތިރީސްފަސްހާސް ިތްނަސތޭކަ ބާީވްސ އެމިެރކާ ޑޮލަރު

) މަްސދުވަހުގެ 06އިން ފެށިގެން  2015މެއި  31ލިބިިދނުމަށްޓަަކއި، މިފަިއސާ މިައދު   (ހައެއް

ތެރޭގައި ޮކްނމެ މަހަކުވެސް މަދުވެެގން އެމަހަކަށްޖެހޭ މިންަވުރ މިކޯޓަށް ދައްކަުމންޮގސް، މިފައާިސ 

މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެއްކޮްށ ދަްއަކިއ ޚަލާޞްކުރުމަށް އާަދމް އަްބދުްލޣަފޫރަށް ައންގައި، 

  ޙުކުމްކޮށްފީެމވެ." މިފަދައިންނެވެ 

  
ާވގޮތް ޝަރުީޢ ައިދ އިނިމިފަ ޤަޟިްއޔާ Cv-C/2014/402ސިވިލް ކޯޓުެގ ނަންަބރު  - 02

/ މާލެ  ޤާޫނނީ ހަމަަތކާ އެއްގޮތް ނުވާކަމަްށުބެނ އެޤަޟިއްާޔ އިސްިތުއާނފުކޮށްދިުނން އެދި ހ. ކުެރދިމާގެ

) ުނކުތާެއއް ހުށަހަޅާ  02ގެ ފަރާުތން އާދަމް ައބްުދލްޣަފޫރު ބެހޭގޮުތން ދިވެިހރާއްޖޭެގ  ތަކާއި އުެނކުތާ(ދޭއް

 އެގޮތުްނ ހުށަހެޅި ނުުކތާއަކީ؛ ޢަތުގެ މަިޖލީހުގައި ވާަހަކ ދައްކާަފއިވެއެވެ.ހައިކޯޓުގެ ޝަރީ

 

  ،ީމައަްސލާގައި އިުތރަށް ަދްއކްަނޖެހޭ ވާހަކަަތއް ުހިރކަމަްށ ދައުވާިލބޭ ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކ 

ށް ބްުދލްޣަފޫރު ޝަރީޢަތުގައި ަބޔާްނުކެރއްވުމުންެވސް، ެއފަދަ ފުުރަސތެއް ދެވެްނނެްތކަމަޢަ އާދަމް

ބަާޔްނކުރައްާވ މައްސަލަ ނިންމަވާފައިާވތީ އެކަމުގެ ަސަބުބން މިމަްއަސލާގަިއ ހުށަަހޅަންޖޭެހ މުހިްއުމ 
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ހެކީގެ ލިުޔންަތކާއި ަބޔާންަތކާއި ިހާސބުތައް ހުށަހެޅުމަްށ ފުުރސަުތ ނުދެއްވަިއ މައްސަލާަގއި 

.   ޙުކުމްުކަރއްާވފައިވުންކަމަްށ ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުާތއެވެ

 

  ުޝަރުޢީ އަުގޮކމެޓީއިން ައގުކުރައްވާފަިއވާ މުދާތައް އާދަްމ ކުތާއަކީ، ދެވަނަ ނ

 30އަބްުދލްޣަފަޫރށް ހަވާލުވުމަށްފަހު އެތެަކތީގެ ހާލަތު ދެނެގަނެ، ެދފަރާތުގެ ދެެމދު އޮްތ އެްއބަްސވުމުގެ 

ެމއްެނތި މައްސަަލ ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުްނ އާަދމް އަބްދުލްަޣފޫރަށް ިލބިެގންވާ ަހއްޤުތަކަށް ިރއާޔަްތކުރެއްވު

.   ނިންމަވާފައިުވންކަމަށް ުބެނ ހުށަހެޅި ުނުކތާއެވެ

 
ވާގޮތް ޝަރުޢީ ައިދ އިިނމިފަ ޤަޟިއްޔާ Cv-C/2014/402ސިވިްލ ކޯޓުގެ ނަްނބަރު  - 03

/ މާލެ  ޤާޫނނީ ހަމަަތކާ އެއްގޮތް ނުވާކަމަްށުބެނ އެޤަޟިއްާޔ އިސްިތުއާނފުކޮށްދިުނން އެދި ހ. ކުެރދިމާގެ

ތަާކިއ  ެއނުުކތާ ިއްސތިއުނާފު ުކުރމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުާތތަކަށާއި، ފަރާުތން ގެ ލްޣަފޫރުއާދަމް އަބްދު 

ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުެގ މަޖިލީހުގައި ދަްއކާފައިވާ ވާަހކަަތކަށާއި، މައްސަލަާއިއ 

.ގުޅުންުހރި ިލޔެިކޔުންތަކަްށ ބަލާިއރު ައންނަނިވި ކަްނތައްތައް ފާހަ   ަގކުރެވެއެވެ

  

 Cv-C/2014/402ކޯޓުގެ ނަްނަބރު  އިސްތިއުނާފުުކރެުވނު ސިވިލް(ހ) ފުރަތަމަކަމަކީ، 

ޤަޟިއްޔާގަިއ މޯލްޑިވްްސ ކޭޕް ްޕަރިއވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުްނ ހ.ުކރެދިާމގެ އާދަމް ޢަބްދުލްޣަޫފރުެގ 

ޑެއް ހަދާ ިހންގުމަށް މިނިސްްޓީރ އޮްފ ޕިކްނިްކ ައއިލެން މައްޗަށް ަރްއދުވާގޮތަށް އުފުލާފައިވާ ދަޢުވާއަކީ، 

ައށް ުކއްޔަށްދީފައިވާ އއ. ެއެތރެމަިޑވަރު އެވެ  މާެގ/  އާދަމް އަބްުދލްޣަފޫރުހ. ުކރެދިޓުއަިރޒަުމން 

ލިމިޓެޑަށް ަސބްީލްސ  ްޕަރއިވެޓް ކިޔުނު ރަްށ މިނިސްްޓރީ އޮފް ޓުައިރަޒމުގެ ހުއްދައާއެކު މޯްލޑިވްްސ ޭކޕް

އަދި ޯމލްޑިްވސް ޭކޕް ްޕރައިވެްޓ ލިމިޓެޑުން އެރަށުަގިއ  ވަިނކޮށްކުްއޔަށްދީފައި އެއްަބސްވުމުެގ ދަށުން

މޯލްޑިްވސް ޭކޕް ްޕރައިވެްޓ އިންެވސްްޓކޮްށ ހިންގަމްުނދިަނކޮށް، ސަބްލީސް ެއއަްބސްވުމުެގ ދަށުން 

ާއ ްމ އަބްދުލްޣަފޫރު އާދަށް ލިބިަފއިވާ ަޙްއޤުތަކަށް ބެުލމެއްނެތި، ިމނިސްޓްރީ ޮއފް ޓުއިަރޒަމް ާއއި ލިމިޓެޑަ

ޯމލްޑިވްސް ޭކޕް ދެމެދު އޮްތ ހެޑްީލްސ ެއއްަބްސވުން އުވާލުމުން ސަބްީލްސ ެއއްބަސްވުމުގެ ދަށުްނ 

އާދަްމ ށް ލިބިފައިވާ ަޙއްުޤތައް ގެއްލިގެންދާ ގޮތަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުއިަރަޒމާއި، ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަ

ހޯުދމަށް ދަޢުވުާކރުުމން ސިވިްލ ކޯުޓގެ ނަންަބުރ  ޢަމަލުކޮްށފައިވާތީ، ިއްނސާފު އަބްުދލްޣަފޫރު 

1049/Cv-C/2013  ިސަބްީލްސ  ޤަޟިއްާޔިއްނ އެމަްއަސަލ ބައްލަވަިއ އެޤަިޟއްާޔގެ ޙުކުމުގައ"

އެއްަބސްވުމެްއގެ ދަށުން އއ. އެތެެރމަޑިވަރު އެވެ ިކޔާ ރަށް ިތްނވަނަ ފަރާަތާކ ޙަވާލުކޮށް، އެފަރާުތެގ 



 HC-A/287/2015 ޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާޤަ

  
  3316471 ފެކްސް:، 3325029 ޯފން:، މާލެ، ދިެވިހރާއްޖެނަންބަރު ދޮރާީށ،  3ތީމުގޭ ހިނގުްނ، އާބުރުޒު  ،ދިވެިހރާއްޖޭެގ ހައިކޯޓް

  www.highcourt.gov.mvވެބް ސައިޓް:     info@highcourt.gov.mvއީމެއިލް:

6

ގުޅިގެން،  އި ނގިތިބެ، ެހޑްލީސް އުވާލުމުގެ ސަަބބުްނ ަސބްީލްސ އުވުމާހައްޤުަތެކއް ުހިރަކން އެ 

ން ޖެހޭ ކަމުަގިއ ށް ލިބިފައިވާ ުހިރހާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދެވޭމޯލްޑިވްސް ޭކޕް ޕްރައިވެްޓ ލިމިޓެޑަ

ނަޑއަޅާފައިވާތީ، އެ ުޙުކމުގައި ބަާޔްނވެފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ަސބްލީްސ އުވުމިާއ ގުޅިގެން، މޯލްޑިްވްސ  ކަ

ކޭޕް ޕްރަިއެވޓް ލިމިޓެޑަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމަްށ އެދި މިިނސްޓްީރ އޮފް ޓްއަިރަޒްމ 

ާއރޓްސް އެންޑް ކަްލަޗރ އާއި އާަދމް ޢަބްދުޣަފުޫރގެ މައްޗަްށ ކޮށްފައިވާ ދަޢުވާއެއަްކްނ އެނެގްނ 

.   އޮްނނަކަމެވެ

  

އއ. އެތެރެމަޑިަވުރ އެވެ ކިުޔުނ ރަްށ މިިންސޓްރީ އޮްފ ޓުައރިޒަމުެގ (ށ) ދެވަނަކަމަކީ، 

 ނުުމން ލިމިޓެޑަށް ަސބްީލސް ެއއްބަސްވުމުގެ ދަުށން ުކއްަޔށްދި ްޕރައިވެޓް  ހުއްަދއާެއކު މޯލްޑިވްސް ކޭޕް

 މޯލްޑިވްސް ކޭޕް ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ެއރަށުަގއި ިއންެވްސޓްކޮށް ިހންގަމުންަދނިކޮށް، ަސބްީލސް 

ށް ލިބިފައިވާ ޙަްއޤުތަކަށް ބެލުމެއްނެިތ، މޯލްޑިްވްސ ކޭޕް ްޕަރއިވެޓް ލިމިޓެޑައެއްަބސްވުމުެގ ދަށުން 

ލުުމގެ ާއ ދެމެުދ އޮތް ެހޑްީލްސ އެއްަބްސވުން އުވާއާަދމް އަްބދުލްޣަފޫރުމިނިސްްޓރީ އޮފް ޓުއަރިޒަމް އާއި 

ލިބިފައިާވ ށް ވްސް ކޭޕް ްޕަރއިެވޓް ލިމިޓެޑަމޯލްޑިަސްބލީސް އެއްަބްސވުމުގެ ދަށުން  ނަތީޖާެއއްގެ ގޮތުން

ޙަްއޤުތައް ެގއްލިދިޔުުމން އެކަމުގެ ބަަދލުގެ ގޮތުގައި ހޯދަން އެޭދ މިންވަރު ަބޔާްނކޮށްދެުމްނ މޯލްޑިވްްސ 

 Cv-C/2014/402ކޯޓުގެ ަންނބަރު  ކޭޕް ްޕރައިެވޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން ިއސްތިުއނާފު ިމކުރެޭވ ސިވިލް 

ށަހަޅާފަިއވާ ކަންކަމުެގ މައްޗަްށ ަބލާިއރު، ެއަދޢުވާގައި މޯްލޑިވްްސ ޭކްޕ ްޕރައިވެޓް ޤަޟިއްޔާގަިއ ހު

އެެމިރކާ ޮޑލަރ (ދިހަމިލިޔަން ދެލަްއަކ  10,255,171.00ލިމިޓެޑުގެ ފާަރތުން އެދިަފއިވަނީ ެއކު ޖުމްލަ 

) ހޯދުމަށްަކން އެނެގން ޮއްނނަިއރު މީެގ ތެެރިއްނ ، ފަްނސާސް ަފްސާހސް އެްއަސތޭކަ ހަތްިދހަ އެކެއް

ކޯޓުެގ ުޙކުމުގައި ފާހަގަކޮށްފަިއވަނީ އާދަްމ  ކަމަްށ ސިވިލް  ބަދަލުގެ ިމްނވަރުގެ ގޮތުގައި ނަގަިއދޭްނޖެހޭ

ގައި ވެފައިވާ ސަބްީލްސ  2006މެއި  05ޢަބްދުލްޣަޫފރާއި މޯލްޑިވްްސ ކްޭޕ ްޕަރއިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ދެމެދު 

ވަނަ ާމއްދާައްށ  30ގެ ދެމެދުގައި ވެވިފައިވާ މި އެއްބަސްުވމުގެ މިދެފަރާތު ، ބާތިލުވެފައިވުމުގެ ސަަބުބްނ 

ހުރި މުދަލާިއ، ތަކެތީގެ އަގުކަމުގައި ޝަރުޢީ އަުގ ކޮމެޓީން  ރިޢާޔަްތކޮށް، އއ.އެެތެރމަޑިވަރުގައި

ނަޑއަޅާފައިވާ  ރ. (ސާީޅސްިތްނ މިލިޔަން ަހލައްކަ ިދހަާހސް ހަތްސަތޭކަ ސަާތަރ 43,610,717/51ކަ

/ ފަ ) އާއި، ޯމލްޑިވްސް ކްޭޕ ޕްަރއިވެޓް ލިމިޓެޑުން ެއޑްވާްނސްކޮށް ދައްކާަފއިވާ ރުފިޔާ ްނާސްސ އެއްލާރި

)  US$435,322ފައިސާގެ ެތެރއިްނ  އެެމިރާކ  (ހަތަރުލައްކަ ިތީރްސަފްސާހްސ ތިންސަތަޭކ ބާވީސް

.ޑޮަލރު   ކަން ެއނގެން އޮްނަނކަމެވެ

  



 HC-A/287/2015 ޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާޤަ

  
  3316471 ފެކްސް:، 3325029 ޯފން:، މާލެ، ދިެވިހރާއްޖެނަންބަރު ދޮރާީށ،  3ތީމުގޭ ހިނގުްނ، އާބުރުޒު  ،ދިވެިހރާއްޖޭެގ ހައިކޯޓް
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އާދަްމ  ަސބްީލްސކުރުމަށްަރްށ ުޔނު އއ. އެތެރެަމޑިވުަރ އެެވ ކި (ނ) ތިންވަނަކަމަކީ،

ވެފައިވާ ގައި 2006މެއި  05ޢަބްދުލްޣަޫފރާއި މޯލްޑިްވްސ ކޭޕް ްޕަރއިވެޓް ިލމިޓެޑާއި ދެެމދު 

ވަަނ މާއްދާއަށް ބަލާިއރު، ެއމާއްދާގައި މޯލްޑިްވސް ޭކޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުެގ  30އެްއަބސްވުމުެގ 

އައިސްިފަނަމ، އއ. އެެތެރމަޑިވަރުގައި ހުރި ުހރިަހއި މުދަާލިއ، ަސަބބެްއނެތި އެ އެްއަބސްުވން ނިމުމަކަްށ 

ތަކެތި މޯްލޑިވްސް ކޭްޕ ޕްަރއިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ބަދަލުވެ، ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ލިބުމުގެ ޙަްއުޤ 

 Cv-C/2013/1049ކޯުޓގެ ނަްނަބުރ  ލިބިގެންާވނެަކމަށް ބަާޔްނވެގެން އޮްނނަކަމާއި، ސިވިލް

ޤަޟިއްާޔއާއި ގުޅިގެން  Cv-C/2014/402ފުކުރެވިފައިމިވާ ނަްނަބުރ ޤަޟިއްާޔއާިއ އިސްތިުއނާ 

ދެފަރާުތންެމ ދެއްކި ާވހަކަަތާކއި ޝަރީޢަުތްނ ފާހަގުަކަރއްވާފައިވާ ަކންކަމުގެ ަމއްޗަށް ބެުލުމން 

މިތާރީޚުގައި ވެވުނު ެއއްބަސްވުން ާބތިލުވެފައިވަނީ މޯލްޑިްވްސ  2006މެއި  05މިދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި 

ޕް ޕްރައިެވޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން ުކޅަ ކަމެއްެގ ނަތީޖާއަުކން ނޫްނަކން ެއނގޭކަމާއި، މިހެންކަުމން ކޭ

ވަަނ މާއްދާއަްށ ރިޢާޔަތްކުރުުމްނ  30މިދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ެވވުނު އެއްބަސްވުމުގެ އިޝާރާްތުކރެުވނު 

އި ހުރި ުމަދލާއި ަތކެއްޗަކީ މޯލްޑިްވްސ އެއްަބސްވުްނ ބާތިލުވި ުދވަހުން ފެށިެގން އއ. ެއތެރެަމޑިވަރުގަ 

ކޭޕް ްޕރަިއެވޓް ލިމިޓެޑަށް ލިބިގެންވާ ތަކެިތކަން ެއނގެން ޮއްނނައިރު، މިތަކެްއޗަށް ަބަދލު ލިބުމުގެ 

ށް ލިިބ އޮންާނނެ ަޙއްޤެއްަކމާއި، މިގޮތުން ޤަކީ ޯމލްޑިްވސް ޭކޕް ްޕަރއިެވޓް ލިމިޓެޑަޙައް 

       ރ. 43,610,717/51އި، ތަކެތީގެ އަުގގެ ބަދަލެއްެގ ގޮތުން ުހިރ މުދަލާ  އއ.އެތެރެމަިޑވަރުގައި

) ައީކ  (ސާީޅސްިތްނ މިލިަޔން ހަލަްއކަ ިދަހާހސް ހަްތަސތޭކަ ަސާތަރ ރުފިޔާ/ ަފްނާސްސ ެއއްާލރި

ގެއްލުމުގެ ަބދަލުގެ ގޮުތްނ އާދަމް ޢަބްދުލްޣަފޫރުގެ ފަރާުތން މޯްލޑިވްސް ޭކްޕ ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 

ކޯޓުގެ ނަންަބުރ  ެޖޭހ ފައާިސއެއްކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ޙުުކމް ކުަރްއވާފައިވަނީ ިސވިލްދައްަކން

1049/Cv-C/2013  ިޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ބަދަލު ލިެބްނޖެހޭކަމަށް ޮއްތ  ޭކޕް މޯލްޑިވްސްޤަޟިއްޔާގައ

މައްޗަްށ ރިޢާޔަްތކޮްށ  ވަނަ މާއްދާ އޮތް ގޮތުގެ  30އޮތުމުގެ މައްޗަށާއި އިޝާރާްތުކރެުވނު އެްއބަސްވުމުގެ 

އއ.އެތެރެމަޑިވަރުގައި ުހިރ މުދަލާއި ތަކެތީގެ އަގު ޝަރުޢީ އަގުކޮމެޓީ މެދުެވިރކޮށް އަގޮުކށް އެކޮމެޓީްނ 

އެކުލަވާލާފަިއވާ ިރޕޯޓުގެ މައްޗަށް ބަަލއިގެން ަކން އެނެގން ޮއްނނަިއރު، ެއަރށުގައިވާ މުދަލާއި ަތކެީތެގ 

ރިވެގެން ުކރެވިފިައވަނީ އާދަމް ޢަބްދުލްޣަޫފުރގެ ވެސް ުރހުމާއި ެއުކ އަގު ޝަރުީޢ އަގު ކޮމެީޓ މެދުވެ

އާދަމް ޢަބްުދލްޣަފޫރުގެ ފަރާުތންވެސް މަންޫދބުން ަބއިވެރިެވގެންަކން ހުށަހެޅިަފއިވާ އަގުކޮމެޓީގެ ރިޕޯޓުން 

ޖަތްތަކެއް އާަދްމ އެނެގން އޮްތިއރު، މިރިޕޯުޓގައިވާ ޢަދަދުތައް ސައްޙަ ންޫނކަމަށް ެބލެވޭފަދަ ހުަރދަނާ ޙުއް

  ޢަބްދުލްޣަޫފރަށް ހުށަހެޅިފައިނުވާކަން ެއނގެން އޮްނަނަކމެވެ. 

  



 HC-A/287/2015 ޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާޤަ

  
  3316471 ފެކްސް:، 3325029 ޯފން:، މާލެ، ދިެވިހރާއްޖެނަންބަރު ދޮރާީށ،  3ތީމުގޭ ހިނގުްނ، އާބުރުޒު  ،ދިވެިހރާއްޖޭެގ ހައިކޯޓް
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މައްަސލާގައި އިުތަރްށ  މިމްައސަލަ ދަށުކޯޓުގައި ހިނގާދިަޔިއުރ، (ރ) ހަތަރުވަނަކަމަކީ،

އެފަަދ ، ބްދުލްަޣފޫރު ޝަރީޢަތުގައި ަބޔާންުކރެއްވުުމންވެސްޢަ އާަދމްދައްަކންެޖހޭ ވާހަކަތަްއ ުހރިކަމަށް 

ކޯުޓން ިނންމާފަިއވާ ނިންމުމީަކ ޝަރުޢީ ައދި ޤާނޫނީ ުއޫސލުތަާކއި  ސިވިލްފުރަުސތެއް ެދވެންނެތްކަމަްށ 

ކޯޓުން ކޮށްފައިާވަކމެއްަކމަށް ާއދަމް ޢަބްދުްލޣަފޫރުގެ ަފާރތުން ފާހަަގުކަރއްވާފައިވާ  ޚިލާފަށް ިސވިލް

ން ދަށުކޯޓުގަިއ ވާހަކަެދއްުކމާއި ހުށަހަޅަން ެޖޭހ ނުކުތާގެ މައްޗަްށ ބަލާިއުރ، މިމައްސަަލއާއި ގުޅިގެ

އެަކށީގެންވާ ފުުރަސތު އާދަމް ޢަބްދުލްޣަފަޫރށް ދެވިފައިވާކަން އެނެގން  ޔުންަތކާއި ހެކިަތއް ހުަށހެޅުމަށްލި

އޮްނނަކަމާއި، ޢާއްމު ުއޫސލެއްގެ ޮގތުން މަްއަސލައިގައި ދެފަރާުތން ަދްއަކންޖެހޭ ާވހަަކތައް ދަްއާކ 

ފަހު މައްސަލައިގެ ައޑުެއހުންަތއް ިނންމާލުުމން އެަމްއަސލައިގައި އިތުރު ވާަހކައެްއ ދެއްކުމުެގ ނިމުމަށް

ފުރަުސތު ުނދެވޭކަމާއި، އަދި މިފަަދ ފުރުަސތެްއދޭނަމަވެސް އެފުުރަސތު ދެވޭނީ އެފަަދ ފުުރަސތެްއ 

ިނއްޖެ ޙާަލތުގައި އެކަނި ދިނުމުގެ މަޤްބޫލު ަސަބބެްއ އޮތްކަމަްށ މަްއސަލަ ަބއްލަވައި ަފނޑިޔާރަށް ފެ 

ކަމާއި، މިމަްއަސލައިގައި ކަން ިހނގާ ގޮސްަފއިވާ ގޮތުގެ މައްޗަށް ބަލާިއރު، މިމަްއސަލައިަގއި ހުށަހެުޅުނ 

އަގު ރިޕޯޓާިއ މެދު އިތުރު ބަޔާނެއް ުހށަހެޅުމުގެ ފުުރަސތު އާަދމް ޢަބްދުލްަޣފޫރަށް ދީފަިއނުވާ ަސަބުބ 

ގައި ފާހަގުަކަރއްވާފައި އޮންަނިއުރ، އެ ފުުރަސތު އާދަމް  3.8ޓުގެ މިމަްއސަލަ ނިންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯ

ޢަބްދުލްޣަޫފރަށް ދީފައިނުަވނީ އެުފުރަސތަށް އާދަމް ޢަބްދުލްޣަޫފުރ އެދިފައިވަީނ މައްސަލައިެގ އަޑު ެއހުން 

އި ުހިރ ނިންަމއި މައްސަލައިގެ ުޙކުމު ުކަރްނ އޮތް އަޑުެއހުމުގައިކަމަްށވެފައި، އއ. އެތެެރމަޑިވަރުގަ

މުދަލާއި ަތެކތި ޝަރުޢީ އަގުކޮމެޓްީނ އަގުކުރުމަްށފަހު، ެއރިޯޕޓާއި މެދު ަބްސުބނުމުގެ ފުުރަސުތ 

މަްއސަލައިަގިއ ހިމެޭނ އްެނމެހައި ަފާރތްތަކަށް ދެުވނު ުފރުަސުތގައި އާދަމް ޢަްބދުލްޣަޫފުރގެ ފަރާުތން 

ނީ ެއަރށް އުެކއަަސން ިއންެވްސޓް ޕްަރއިވެޓް އަގުިރޕޯޓާއި މެދު އެއްޗެްއ ބުނުމުގެ ަބދަލުގައި އެިދފައިވަ

ލިމިޓެޑާއި ަޙވާލުކުުރމަްށަކމަށާއި އަދި އެކަމުގެ ަސަބބެއްގެ ގޮތުަގއި ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ "ަމއްސަލައިަގއި 

ހުށަހެޅިފައިވާ ިހާސބުތަކަްށ ރިޢާޔަްތުކުރމުން ަޝރީަޢތަށް ުޙކުމެްއ ުކރެވޭނެީތ" ކަމަށް ުބނެކަމުގައިވުމުްނ 

ގައި ަޝރީޢަތުްނ ެއރަށުގައިާވ އެންެމަހިއ  2015ފެުބރުައީރ  05ކަމުގެ މައްޗަށް ރިާޢޔަތްކޮށް އެަކން 

މުދަލުގެ މައްޗަށް އޮތް ާބރުެވިރަކން ާއދަމް ޢަބްދުްލޣަފޫރަށް ިލިބދެވޭ ގޮތަށް ވަގުތީ އަމެުރއް ެނެރ 

ވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ޙަްއުޤ ފައިސަާލކުރެވުމުން ެއރަުށގައިވާ މުދަލުގެ މައްޗަްށ މޯލްޑިްވްސ ކޭްޕ ްޕަރއި

އެަކްނ އެފަދައިްނ ކޮށްފައިަވނީ އާދަްމ ޢަބްދުލްޣަފޫރުގެ އެުދމުގެ ، ނިމުމަކަްށ އަިއސްަފއިވާިއރު 

މަތިްނކަމުގައިވާތީކަމަށް ބަާޔންކޮށްފަިއވާކަން ެއނގެން ޮއނަްނކަާމއި، މިމަްއަސލައިގައި ަކން 

ަދމް ޢަބްދުލްަޣފޫރަށް އިުތުރ ބަާޔނެއް ހުށަހަަޅްނ ހިނގާގޮްސފަިއވާ މިގޮތުގެ މައްޗަށް ރިާޢޔަތްކޮށް އާ
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ވި ނިންމެވުމަކީ މިމައްސަލަ ނިންމެވުމުގައި ޝަރުީޢ ކޯުޓން ނިންމެ ފުރަުސތު ދެެވން ނެތްކަމަށް ސިވިލް

.   އަދި ާޤނޫނީ އުސޫލަކާއިވިޔަސް ޚިލާފުުވްނކަމުގައި ބެލެވެންެނތްކަމެވެ

  

އަގުުކަރއްވާފައިވާ މުދާތައް އާަދްމ ޝަރުޢީ އަގުކޮމެޓީއިން (ބ) ފަސްވަނަކަމަކީ، 

 30 އަބްުދލްޣަފަޫރށް ހަވާލުވުމަށްފަހު އެތެަކތީގެ ހާލަތު ދެނެގަނެ، ެދފަރާތުގެ ދެެމދު އޮްތ އެްއބަްސވުމުގެ

އަބްދުލްޣަޫފރަށް ލިބިެގންވާ ހައްޤުަތަކށް ިރއާޔަްތުކެރއްވުެމއްނެިތ މަްއސަލަ ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން އާަދމް

މަށް ާއދަމްޢަބްދުލްަޣފޫރުގެ ފަރާުތން ބުނެަފިއވީ ނަމަވްެސ، ޝަރުީޢ އަގުކޮމެޓީން ާވ ކަނިންމަވާފައި

އއ.އެތެރެމަޑިވަރުގައި ުހރި މުދަލުެގ އަގުުކރުމަށްފަހު ެއއަގާއި މެދު ވާހަކަދެއްކުމަށް އާދަްމ 

ހުށަހެޅުނު  ޢަބްދުލްޣަޫފރަށް ދެވުނު ފުުރސަތުގަިއ އާދަމް ޢަބްދުލްޣަފޫރު ބުނެފައިވަނީ މަްއސަލައިަގއި 

ިހާސބުތަކަްށ ރިާޢޔަތްޮކްށ މަްއސަލަިއގައި ޙުކުމެްއ ުކރެޭވނެކަމަށް ކަމުގަިއުވމުން މިއީ ެއރިޕޯޓުގިައ 

އެިހނދަްށ ހުރި ިހާސބުތަކާއިމެުދ ާއދަމް ޢަބްދުްލޣަފޫރުގެ ފަރާުތން ވެަފއިވާ އިޢުިތާރފެއްކަމުަގިއ 

އއ. ެއެތރެަމިޑވަރުގައި ުހިރ މޯލްޑިވްސް ޢާޔަތްކޮށް ބަަލންޖެހޭިއުރ، އެފަދަިއން ބުިނ ުބނުމުެގ މައްޗަްށ ރި 

ލިިބ ގްޮސފައިވާއިރު ަޝރުީޢ ްލޣަފޫރަށް ެވިރަކން ާއދަމް ޢަބްދުގެ މުދަލުގެ ާބރުްޕރައިެވޓް ލިމިޓެޑު ކޭޕް

އަގުކޮމެޓީން ެއަރށުގައިވާ މުދަލާއި، ތަެކތި އަގުުކރުަމށްފަހު، އަެރުށގައި ހުރި ުމދަލަށް މޯލްޑިވްސް ޭކްޕ 

އިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ަސބަބުން ގެއްލުެމއް ލިބިފައިވާނަމަ، އެފަަދ ގެއްލުމެއްގެ ބަދަލު ހޯދަން އެދި ވަިކ ޕްރަ

 ދަޢުވާއެއް ކުރުމުގެ ޙައްުޤ އާދަމް ޢަްބދުލްޣަފޫރަށް ލިބިގެންވާކަަމށް މިމަްއސަަލ ނިންމެުވމުގައި ސިވިލް

ދެފަރާތުގެ ެދމެދު ޮއްތ ލަ ިނންމާފައިވަނީ ކޯޓުން ާފހަގުަކރައްވާފައިާވކަްނ ެއނގެްނ އޮތުމުްނ ިމމައްސަ

ައްބދުލްޣަފޫރަްށ ލިބިގެންާވ ހައްޤުަތަކްށ  ވަަނ މާއްދާެގ ދަށުން އާދަމް 30 އެއްަބސްވުމުގެ 

  ަކމުގައި ނުބެެލވޭކަމެވެ. ިރއާޔަްތުކެރްއވުމެއްނެތި

  

ހައިކޯޓުެގ  ވީމާ، އިސްވެދިޔަ ސަބަބުަތއް އެފަދަިއްނ ހުރުމުން ިމމައްސަލަބެލި ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ނޑިާޔުރން  ޤަޟިްއޔާ ިއސްތިއުނާފުުކުރަމްށ  Cv-C/2014/402ކޯޓުގެ ނަްނބަރު  ދެކެނީ ިސވިލް ފަ

އާދަމް ޢަްބދުލްޣަފޫރުެގ ފަރާުތްނ ހުށަހަޅާފަިއވާ ނުކުތާތަކުގެ މައްަޗށް ބިާނޮކްށ އެޤަޟިއްާޔގައި 

ޫނނީ ިވޔަސް ަސަބެބއް ފްެނނަްނ ުކރައްވާފައިާވ ޙުކުމަށް ަބދަލެއް ގެްނަނންޖެހޭފަދަ ޝަރުޢީ އަިދ ޤާ

.   ނެްތކަމުގައެވެ
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 - ޙުކުމް:  

 

ކޯުޓެގ  ިސވިލް ،ދެންފަހެ، ިއސްވެ ބަާޔްނުކރެވުނު ަކްނތައްތައް އެޮގތުގެ މަތިން ހުރުމުން 

އާަދްމ ޤަިޟއްާޔގައި ެއކޯޓްުނ ުކަރއްވާފަިއވާ ުޙކުމް އްިސިތުއނާފުކުރުމަްށ  Cv-C/2014/402ނަްނަބުރ 

ގެ މައްޗަށް ިބާނޮކށް އެޙުކުމަްށ ބަދަލުގެންނަންޖެހޭ ފަަދ ަތކުފަރާުތްނ ހުށަެހޅި ނުކުތާ ޢަބްދުލްޣަޫފުރގެ

ޝަރުޢީ އަިދ ޤާނޫނީ ަސަބބެްއ ވިޔަސް ެފންަނން ނެްތކަމަށް މިމަްއަސލަ ބެލުމުގަިއ ބައިެވިރިވ 

ނޑިާޔުރންނަށް އިއްތިފާޤުވެވިފަ    ްނަބުރ ކޯޓުގެ ނަ ސިވިލްއިވާތީ، ދިވެިހރާއްޖޭެގ ހައިކޯޓުެގ ފަ

402/Cv-C/2014  ޤަޟިއްޔާގައި އެކޯޓުން ކުަރއްވާފައިވާ ޙުކުމަށް ބަދަެލއް ގެްނނަްނޖެހޭނެ ަތެންއ

.   ނެތްކަމަށް ަކނޑައަޅައި ެއގޮތުގެ މަތްިނ ުޙކުމްކޮށްފީމެވެ

  

  

  

 

 

 


