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    ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު 
  ދިވެހިރާއްޖެ 

  
  

  ޚުލާޞާޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ 
  

 :  HC-A/331/2016 ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

 :   އިސްތިއުނާފު ކުރިފަރާތް

/ ކ.މާލެ * ދާއިމީ އެޑްރެސް: މޯލިްޑވްސް ްޕަރއިެވޓް ލިމިޓެޑްގްލެޑޯނިއާނަން:  *  ލަކްްސލޮޖް

:  C-0661/2010* ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު

 :ްއިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތ  

/ ރ.އިނގުރަިއދޫ * ދާއިމީ އެޑްރެސް: ޖީ.ާއރު.ޕީ ބޯޓު ބިލްާޑރސް ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑްނަން:  *  ކަނބުރުގެ

:  C-94/2003* ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު

 

 :ް7143ދާ  ޢި ޛުލްޤަ 07ރަޖިސްޓްރީކުރެވުނު ތާރީޚ  

 2016  ޓްއޯގަސް  10                   

  ް1438 ޛުލްޤަޢިދާ 07  :ނިމުނު ތާރީޚ  

 2017  ޖުލައި  30               

                         
  ު18ނަންބަރު:  ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފުކުރެވުނ/E13-C/2015  

  :ްއެއްބަސްުވން ބާިޠލްކުރުާމއި، ދަޢުވާުކރާ ފަރާތުގެ ެއންެމހާ ތަެކއްާޗިއ ަސއިްޓ ޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތ

  ކުރާ ފާަރާތއި ޙަވާލުުކުރން ދަޢުވާ

 :ްެމޖިސްޓްޭރޓް ޯކޓު  މާޅޮސްމަޑުުލއުުތުރބުރީ ިއނުގރައިދޫ ނިންމެވި ކޯޓ 

 2016ފެބްުރއަރީ  21:* ނިމުނު ތާރީޚް 2015މިާރޗ02ު* ހުށަހެޅުނު  ތާރީޚް:

  ިމަްއސަލަބެލ: ނިޑާޔރުންގެ މަޖިލިސް  ފަ

ނޑިޔުާރ: : އިސް އަލީ ސަމީުރ،  ފަ ނިޑޔާރު : ައބްދު هللاަޢބްދު ފަ ނޑިޔާރު  ޙަމީދު هللا ދީދީ، ފަ
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 :ާދަޢުވާގެ ޚުލާޞ 
  

        ގެ ނަްނަބރު މާޅޮސްަމޑުލުއުުތުރުބރީ ިއނގުރަިއދޫ މެޖިސްްޓރޭްޓ ކޯޓުމިއީ، 

18/E13-C/2015  ާނިމިފަިއވާގޮތް ޝަރުޢީ އަދި ޤާޫނނީ ހަމަަތކާެއއްގޮތް ނުވަާކމަްށުބެނ ޤަޟިއްޔ

ގެ ފަރާުތްނ މޯްލޑިވްސް ްޕަރއިވެޓް ލިމިޓެޑް ގުލެޯޑނިއާއެމަްއސަލަ ިއސްތިއުނާުފ ކޮށްިދުންނ އެދި 

  .ދިވެިހރާއްޖޭެގ ހައިކޯޓަށް ުހށަހެޅުމުން ެބލެވިފައިވާ ޤަޟިއްޔާެއކެވެ

  

.ޕީ ބޯ  މިޤަޟިއްޔާަގއި ިއސްިތުއނާފު ަރއްދުވާ ފާަރތަކ .ާއރު ބިލްަޑރްސ ްޕރައިެވްޓ  ޓްޖީ

.ލިމިޓެޑެ   ވެ

 

 

  :ްފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައ 

 

       ގެ ނަންަބުރ މާޅޮސްމަޑުުލުއތުުރުބރީ އިނގުަރއިޫދ މެޖިްސޓްރޭޓް ޯކޓު - 01

18/E13-C/2015 ެީޕ ، ޟިްއާޔައކީބެލިިއރު، އެޤަ ޝީަރޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް ޤަޟިއްޔާގ. ޖީ.ާއރު

މޯލްޑިވްސް ްޕަރއިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްަޗްށ  ގުެލޑޯނިއާ ބިލްަޑރްސ ޕްރައިވެްޓ ލިމިޓެޑްގެ ފަރާުތން  ބޯޓް

ދުވަހު ވެފައިވާ ެއއްަބސްވުާމއި ޚިލާފަށް  2014- 06- 01ހުށަހަޅާ މަްއަސލަައކީ، ިމ ދެފަރާތުގެ ދެމެދު 

ަރއިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާުތްނ، މި އެްއަބސްވުމުގައި ަބޔާްނކޮށްފައިާވ އަދި، ިމ ގުލެޑޯނިއާ ޯމލްޑިވްސް ޕް 

އެއްަބސްވުމާިއ ގުޅިގެން މުއްދަތު އިުތުރުކރުމަށް ެހދިފައިވާ ެސޓްލްމެންޓް އެއަްބސްވުމާެވްސ ޚިލާފަށް 

ދުވަހު ވެފައިވާ  2014- 06-01ގުލެޑޯނިއާ ޯމލްޑިވްސް ޕްަރއިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާުތްނ ޢަމަލުކޮށްފައިވާތީ 

އަދި މި އެްއަބސްވުމާިއ ގުޅިގެން ަހދާފައިވާ ެސޓްލްމެންޓް ެއއަްބސްވުާމިއ އެއްގޮތަްށ ، އެއްަބސްވުމާއި 

ދުވަހު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުަމީކ ބާިޠލް  2014- 06- 01ޢަމަލުކޮށްފަިއނުވާތީ ިއްސވެ ދެްނނެވި 

ލިމިޓެޑްގެ މައްަޗށް ަކނަޑއަޅައި ދިނުމަށާއި،  އެއްަބސްވުމެްއ ކަމުގައި ުގލެޑޯިނއާ މޯލްޑިވްސް ްޕަރިއވެޓް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ޙަވާުލގައި ުހިރ ަދޢުވާކުާރ ފާަރތުގެ އެންެމާހ ތަެކއްާޗއި، ަސއިޓް ދަޢުާވކުރާ ަފރާާތއި 

 ބެލެުވުނ މަްއސަލައެއްކަން ެއނގަޭކމާއި، މުން ޙަވާލުުކުރމަްށ އެދި ހުށަހެޅު

  

ުރުބރީ ިއނގުރައިދޫ މެޖިސްްޓރޭްޓ ކޯޓުްނ އިަގއި މާޅޮސްަމޑުލުއުތު އެމަްއސަލަ 

.ޕީ ބޯޓް "ޙުކުމްުކަރއްާވފައިވަނީ،  .ާއރު  ގުލެޑޯނިއާ  ބިލްަޑރްސ ޕަްރއިވެޓް ލިމިޓެޑާއި، ދެންފަހެ، ޖީ
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ޖޫން  01، ދުވަހު ވެފައިވާ އްެއބަސްވުމާއި 2014-06-01މޯލްޑިވްސް ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި،ދެމެދު 

 ގުލެޑޯނިއާ ލުުކަރން ފަށާފައިވާ ެސޓްލްމެންޓް އެގްރީަމންޓް އާއި އެއްގޮތަްށ ދުވަހުން ފެށިގެން ޢަމަ 2014

މޯލްޑިވްސް ްޕރައިވެޓް ިލމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ޢަމަލޮުކށްފައިނުވާތީ މި ދެ އެްއަބސްވުަމކީ ބާޠިލް ެދ 

ފަާރުތެގ  އެްއަބސްވުްނަކމަށް ަކނޑަައޅައި ދިނުމަާށއި، ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ޙަވާލުގައި ުހިރ ަދޢުވުާކރާ 

 01އެންެމހާ ތަެކއްޗާއި، ަސިއޓް ދަޢުވާކާުރ ފަރާތާއި ަހވާލުކުރުމަށް އެދި ހުށަހެިޅ މި ޤަޟިއްޔާގައި، 

ވަަނ ަންނަބރުެގ  2ދުވަހު ދެަފާރތުން ޢަމަލްކުަރން ފަށާފަިއވާ ސެޓްލްެމްނޓް އެގްރީމަންޓްގެ  2014ޖޫން 

ޖެޭހ އިްލތިޒާމްތާަކ ުގޅިގެން ރިޢާޔަތްުކާރީނ (ހ) އަށް ަބލާިއރު ދެފަރާތުގެ ަޙއްޤުތަކާއި، އުުފލަން

 2014ޖޫން  01ހަމަެއކަނި ިމ ސެޓްލްމެްނޓް އެގްރީަމްނޓަށް ކަން ަބޔާންކޮށްފައިާވކަމާއި، އެެހްނކަމުްނ 

ދުވަހު ވެވުނު ސެޓްލްެމންޓް އެގްރީަމންޓްގެ ަސބަބުން ުކިރްނ ވެފައިވާ ެއންެމހާ އެްއބަސްުވންަތްއ 

ސެޓްލްެމންްޓ އެގްރީަމންަޓށް އެްއބަސްުވމުގެ ބައިެވިރން ޢަމަލުުކުރން ލާޒިމްަވނީ ، ބާޠިލްވެފައިާވ ކަމަށާއި

) މަްސދުވަހުގެ މުއްދަަތށްކަްނ ސެޓްލްެމްންޓ  4ދުވަހުން ފެށިގެން  2014ޖޫން  01 (ހަތެަރއް

ވުެމްއ ވަނަ ަނނަްބރުގެ (ހ) އިން ެއނޭގ ކަމާއި، ވަިކ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ެއއްަބސް 3އެގްރީަމންޓްގެ 

ނިމުމަކަްށ ައންާނނެކަމަްށ އެއްަބސްުވމުގެ ބައިެވިރން ެއްއަބސްވެފައިވާނަމަ އެ މުއްދަެތްއ ހަމަވުމުްނ 

އެއްަބސްވުްނ ނިމުމަކަްށ އަްނާނނަެކން ެއއީ ޮކންްޓރެކްޓާ ެބހޭ ާޤނޫނަށް ރިޢާޔަތްކޮްށ ބެލުުމންެވްސ 

ވެފައިވާ ސެޓްލްެމްނޓް އެގްރީަމްނޓް އަކީެވްސ  އެނެގންއޮތް ހަޤީޤަެތއް ަކމަށާއި، ެއހެންކަމުން ދެަފާރތުން

ދެފަރާުތން އެްއބަސްވި މުްއދަތު ހަމަވުމުން ބާިޠލްވެފައިވާ އެއްބަސްވުެމްއ ކަމާއި، ބާޠިލްވެފައިާވ 

އެއްަބސްވުމެްއ ާބޠިލް ުކުރމަށް ަޝރީޢަތުން އެއްެވްސ ޢަމުރެއް ުކަރން ނުޖެޭހަކމާއި، ދެފަރާތުން ވެފަިއާވ 

އް ބާިޠލްވެފައިވާއިރު، ަދޢުވާކުރާަފާރުތގެ އެއްވްެސ މިލްކެއް ދަޢުވާކުރާފާަރތުގެ ބާރު އެއްަބސްވުްނތަ 

ނުިހނގާ ގޮަތށް ހުންަނންެޖހޭީނ ާޤނޫީނ ހަމަަތކުގެ މަތީން ކަމަާށއި، ެއހެްނަކމުން ދަޢުވާިލބޭ ަފރާތުގެ 

ރާތުގެ މުދަެލއް ުހިރަނަމ ޙަވާލުގައި ހިުރ ދަޢުވުާކާރ ފަރާތުގެ ަމަސއްކަތްުކާރ ސައިޓާއި، ދަޢުވުާކރާ ފަ

) ދުވަހުގެ މުއްދަތުަގއި ޖީ.ާއުރ.ީޕ  3ދުވަހްުނ ފެށިގެން  2016-02-21އެމުދަލެއް  (ތިެނއް

މޯލްޑިވްްސ ްޕރައިވެޓް ލިމިެޓަޑްށ  ގުލެޑޯނިއާ  ބޯޓްބިްލަޑރްސ ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާިއ ޙަވާލުުކުރަމށް

ކްޓްގެ ަބއިވެރިއަކު ިޚލާފުވެފައި ވަާނމަ ނުވަތަ އަންގައި، ސެޓްލްެމންްޓ އެގްރީަމންޓް އާއި ޮކްނޓްރެ 

ސެޓްލްެމންްޓ އެގްރީމަްނޓްގެ މާއްދާއަކަށް ދެފަރާުތންުކރެ ަފާރތަކުން ޢަމުަލ ނުކޮށްގެން ގެއްލުމެްއ 

ލިބިފައިވާނަަމ އެ މަްއަސލައެއް ަޝީރޢަތަށް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްުޤ ދެފަރާތަށްވެސް ިލބިގެްނވާކަން ިމ 

.ާއުރ.ޕީ ބޯޓިްބލްަޑރސް ްޕަރއިވެޓް ލިމިޓެޑް އަށާއި، ދަޢުވާލޭިބ މަްއސަލަ ުހށަހެޅި   ގުލެޑޯނިއާ ޖީ

. " މޯލްޑިވްސް ްޕަރއިވެޓް ލިމިޓެޑަށް އަންަގއި ޙުުކްމކޮށްފީމެވެ.  މިފަދައިްނނެވެ
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       ނަްނަބރު މާޅޮސްމަޑުުލއުުތުރުބީރ އިނުގަރއިދޫ މެޖިސްޓްޭރްޓ ކޯޓްުނ   - 02

18/E13-C/2015 ާވާގޮތް ޝަުރޢީ އަދި ާޤޫނނީ ހަމަތަާކ އެއްގޮތް ނުވާކަމަްށުބެނ ނިމިފައި  ޤަޟިއްޔ

 02ގެ ފަރާުތން ލްޑިވްްސ ޕަްރއިވެޓް ލިމިޓެޑްމޯ ގުލެޑޯނިއާ އެމައްސަލަ ިއސްތިއުނާުފޮކށްދިނުން އެިދ 

 ލީހުގައި ވާހަކަޭޖގެ ހައިކޯޓުގެ ަޝރީޢަތުގެ މަޖި ) ނުކުާތ ހުށަހަޅާ ެއނުކުތާއާއި ެބހޭގޮތުން ދިވެިހރާއްދޭއް(

 އެގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ؛ ދައްކާަފއިވެެއވެ.

 

 ީފުރަތަމަ ނުކުތާއަކ ، : ) ގެ  91/4ޤާޫނނު ަންނަބރު  20(ކޮންޓްރެކްޓާ ެބހޭ ޤާނޫނު

(ހ) ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ުއޞޫލާ ޚިލާަފށް އަމަލުކޮްށފައިވާ ކަމަްށ ބަާޔންކޮށްފައިވަނިކޮްށ  ގެމާއްދާ

 ުނކުާތއެވެ. ަކމަށް ބުނެ ުހށަހެޅިމާފައިވުން އެކަމަށް ރިާޢޔަތްނުޮކށް ަމްއސަލަ ނިން 

 

  ،ީއިސްިތއުނާފު މިުކެރވޭ ޤަޟިއްާޔގެ ކޯޓު އަމުރު ޙަވާލުުކުރަމްށ ދެވަނަ ނުކުތާއަކ

ހުްނ ގިައ ަބާޔނޮްކށްފައިވާ "ޯކޓަށް މީ 6.1ޝަރީޢަތްުކުރމާ ބެހޭގޮުތން ހެދިފަިއވާ ޤަވާއިުދ 

ނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫާލ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކޮށް،  " ގައި ކަ ޙާިޟުރކުރުުމގައި ޢަމަލުކާުރނެ ގޮތުގެ ޤަވާއިދު

 ކަމަށް ުބނެ ހުަށހެޅި ނުކުތާއެވެ.  އެޤަވާއިދުގަިއ ބުނާ އިުޖާރއާތު ފިުރހަަމ ކޮށްފައި ނުވުން

 

ގެ ޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު މެ  މާޅޮސްމަޑުލުއުތުރުބުރީ އިނގުރައިދޫމިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން  - 03

ޤަޟިއްޔާ ނިންމަވާފައިވާ ގޮތާއިމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ ކަމަށްބުނެ  E13-C/2015/18ނަންބަރު 

ގެ ފަރާތުން އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ގުލެޑޯނިޔާ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު 

ގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދައްކާފައިވާ އެނުކުތާތަކާއި ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު ،ނުކުތާތަކަށާއި 

ވާހަކަތަކަށާއި، މައްސަލައާއި ގުޅުންހުރި ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު އަންަނނިވި ކަންތައްތައް 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

  

އްިސތިއުނާފު ކުރެވިފައިމިވާ މާޮޅސްމަުޑލުއުުތުރުބީރ އިނުގަރިއޫދ (ހ) ފުރަތަމަކަމަކީ، 

ޤަޟިްއޔާގައި ަކްނ ހިނގާ ގޮސްަފއިވާ ގޮތުގެ  E13-C/2015/18ބަރު ަނންމެޖިސްްޓރޭޓް ކޯުޓން 

ލްޑިވްސް ްޕރައިވެްޓ މޯ ގުލެޯޑނިއާމައްޗަށް ބަާލިއރު، އެޤަޟިއްޔާގައި ދަުޢވާލިބޭ ފާަރެތއްގެ ޙަިއިސްއޔަތުން 

ަސާތިއ އަދި ދެވުުނ ފުރު  ،ށް ަޖވާބުދާރީވުމުގެ ފުުރަސތު ދަށުކޯޓުގެ ޝަރީޢަުތން ދީފައިވާކަމާއިލިމިޓެޑަ
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 2015ސެޕްޓެްމަބރ  08ގުޅިގެން މައަްސަލއިގަިއ ގުލެޑޯނިއާ ޯމލްޑިްވސް ްޕަރއިވެޓް ލިމިޓެޑުން 

އެެހންނަމަެވސް އޭގެ ފަުހްނ  ،މިތާީރޚުގައި ޖަވާުބާދރީވެ ބަާޔނެއް ހުަށހަޅާފައިވާކަްނ އެނގެން ޮއންަނކަާމއި

އެނެގން ނެްތއިރު، މިމައަްސލަިއގައި ފެންަންނ  ބޭއްުވނު އަުޑއެހުންތަަކށް އުެކންފުިނން ޙާޟިރުވެފަިއވާކަން

ން ިމމްައސަލަައްށ ގްލެޑޯިނއާ ޯމލްޑިްވސް ްޕަރއިވެޓް ލިމިޓެޑުހުރި ލިެޔިކޔުންތަކަށް ބެލުުމން 

 21މާޅޮސްމަޑުުލއުުތުރުބރީ އިނުގރައިދޫ މެިޖްސޓްރޭްޓ ކޯޓަށް ޙާިޟރުވެފައިނުވާތީ ޖަވާބުާދރީވުމުގެ ފަހުން 

އަށް ރ.އިނގުަރއިދޫ މެޖިސްްޓޭރުޓ ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމަށާިއ،  11:00ދުވަހުގެ  ވަނަ 2016ފުެބރުައރީ 

  ކޯުޓގެ ނަްނަބރު  ޙާިޟރުނުވެްއޖެނަމަ ޣަިއުރ ޙާޟިރުގަިއ މައްސަަލ ހިންގައި ނިންމާނަެކން ސިވިލް 

144-IS/2016/36  އިޢުލާނުން އެންގިަފއިވާިއުރ އެތާީރާޚިއ ގަޑީގައި އުެކންފުިންނ އެ ކޯަޓްށ

ކަްނ އެނގެން ނެތުމުން މިމައްަސލަ މާޅްޮސމަޑުލުއުުތުރބުރީ އިނުގަރިއދޫ މެޖިސްްޓޭރޓް ކޯޓުގަިއ ޙާިޟރުވި 

ގައި ބަޔާންޮކށްފައިާވ  6.1ޝަރީޢަްތުކރުމާ ބެހޭގޮުތން ހެދިފައިވާ ޤަވާއިދު ކުރިައށް ގްެނގޮސްފައިަވީނ 

 ަކނޑައަާޅފައިވާ އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް "ކޯޓަށް މީުހްނ ޙާިޟރުުކުރމުގައި ޢަމަލުުކާރނެ ގޮތުގެ ޤަވާއިދު" ގައި 

  ނޫްނކަމުގައި ބެެލވެންނެްތަކމެވެ.

  

ަންނަބުރ މާޅޮސްަމޑުލުއުުތުރބުރީ ިއނުގރައިދޫ މެިޖސްޓްޭރޓް ޯކޓުން (ށ) ދެވަނަކަމަކީ، 

18/E13-C/2015 ާއުރ.ޕީ ބޯޓް ިބލްާޑރސް ޕވޓ. ލޓޑ ގެ ފަރާތުން ގްލެޯޑނިާއ  ޤަޟިއްޔާގައި ޖީ

ިލމިޓެޑުގެ މައްޗަށް ަރއްދުާވގޮތަށް ހުށަހެޅި ދަޢުވާގެ ސީޣާއަްށ ބަލާިއުރ، މޯލްޑިވްްސ ްޕރައިވެޓް 

.ޕީ ބޯްޓ ބިލްާޑރްސ ޕވޓ .އާރު .އާުރ.ޕީ ލޓޑ ގެ ފަރާުތްނ އެދިފައިވަނީ އެުކްނފުންާޏއި  އެދަޢުވާގައި ޖީ  ޖީ

ްށ ވަނަ ުދވަހު ވެފައިވާ އެްއބަސްުވާމއި އެއްގޮތަ 2014ޖޫން  01ލޓޑ ދެމެދު  ބޯޓް ިބލްާޑރްސ ޕވޓ

 ގްލެޑޯނިއާ ޯމލްޑިްވސް ްޕަރއިވެޓް ލިިމޓެޑުގެ ފަރާުތން ޢަމަލުުނކުރާތީ އެްއަބސްުވން ާބިތލުކުރުމަާށއި،

.ޕީ ބޯޓް ިބލްޑާރސް ޕވޓ.ލޓޑ ގެ  .ާއރު ގްލެޑޯނިއާ ޯމލްޑިވްސް ްޕަރއިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ޙަވާލުގައި ހުރި ޖީ

ލޓޑ ާއިއ ޙަވާލުކުަރްނ އެދިގެންކަްނ  ޕވޓއެންެމހައި ަތކެްއޗާއި، ަސއިޓް ޖީ.ާއުރ.ޕީ ބޯޓް ިބްލާޑރސް 

އެނެގން އޮްތިއރު، މިއެްއބަސްވުމަކީ އެ އެްއަބްސވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ަސބަބުން ބާތިލުވެފަިއާވ 

އެްއަބސްވުމެއްކަްނ ގްލެޑޯިނއާ މޯލްޑިްވްސ ޕްަރއިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާުތން ދަުށޯކޓުގައި ބުނެަފއިވާކަމާއި، 

ަބސްުވން ބާތިުލކުރުާމއިމެދު ދެފާަރތުގެ ދެމެދުގައި ުޚސޫމަެތްއެންތއިރު، ދެްނ މިހެންކަުމްނ އެއް

 ވުމުން ދެފަރާުތން ވެފައިވާ ެއްއބަްސުވންތައް ބާޠްިލވެފައިމިމައްސަލައިަގއި ކޯުޓން ަކނަޑއަޅާފައިވަނީ 

.ޕީ ޯބޓް ބިލްާޑރސް ޕވޓ .ާއރު  ާބރު ުނިހނގާ ގޮތަށް  އެފަރާތުގެ އެއްވެސް މިލްެކއް ލޓޑގެ  ޖީ

ގްލެޑޯނިާއ މޯލްޑިްވްސ ޕްަރއިވެޓް ހުްނނަންޖެޭހީނ ޤާނޫނީ ަހމަތަކުގެ މަތީން ކަމަށާއި، އެހެްނކަުމްނ 
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.ޕީ ބޯޓް ބިްލޑާރސް ޕވޓަޙވާލުގައި ުހރި ލިމިޓެޑުގެ  .ާއރު  އެ މަަސްއކަްތުކާރ ަސއިޓާއި، ލޓޑގެ  ޖީ

) ދުވަހުގެ  3ދުވަހުން ފެށިގެްނ  2016-02-21ފަރާތުގެ މުަދލެއް ުހިރަނމަ އެމުދަލެްއ  (ތިނެއް

.ޕީ ޯބޓް .ާއރު މޯލްޑިްވްސ  ގުލެޑޯނިއާ ބިލްަޑރްސ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާިއ ޙަވާލުުކރުަމށް މުއްދަތުަގއި ޖީ

ސެޓްލްެމންްޓ އެގްރީަމްނޓް އާއި ޮކންޓްރެކްޓްެގ ބައިެވިރއަުކ އަދި  ްޕރައިވެޓް ިލމިޓެޑަށް އަްނގައި

އެގްރީމަްނޓްގެ މާއްދާައކަށް ދެފަރާުތންުކެރ ަފރާަތކުްނ ޢަމަުލ ޚިލާފުވެފައި ވާނަމަ ނުަވަތ ސެޓްލްމްެނޓް 

ނުކޮށްގެން ގްެއލުމެއް ލިިބފައިވާނަމަ އެ މައްސަަލެއއް ޝަރީޢަަތށް ހުށަހެޅުުމގެ ޙަްއޤު ެދފަރާތަްށެވްސ 

ޤާޫނުނ އަްނގައި އެފަދައިން ކަްނ އެނގެން އޮންަނއިރު، ިމފަދައިން ނިްނމި ނިންމުަމީކ  ލިބިގެންވާކަން 

 : ) ގެ  91/4ނަްނބަރު (ހ) ގައި ބަާޔްނކޮށްފައިވާ އުޞޫާލ  ގެމާއްދާ 20(ކޮންޓްރެކްޓާ ެބހޭ ޤާޫނނު

ގްލެޑޯިނއާ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިެވޓް ލިމިޓެަޑްށ ިނންމި ިނންުމމަކަށް ވްާނޖެހޭ ސަބަެބއް  ޚިލާފަށް

  ބުެނދެވިފަިއުނވާކަމެވެ.

  

މައްސަލަބެލި ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހައިކޯޓުެގ ވީމާ، އިސްވެދިޔަ ސަބަބުަތއް އެފަދަިއްނ ހުރުމުން މި 

ނޑިޔުާރްނެދކެނީ، މާޅޮސްަމޑުލުއުުތރުުބރީ ިއނގުރައިދޫ މެޖިސްޓްރޭްޓ ކޯޓުްނ         ނަްނަބރު ފަ

18/E13-C/2015  ޤަޟިއްޔާގައި ެއޯކޓުން ުކަރއްވާފައިވާ ޙުކުްމ އިސްތިއުނާުފުކރުމަށް އެިދ ގްލެޑޯިނާއ

ފަރާުތން ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާަތކުގެ މައްޗަްށ ބިާނކޮށް ެއޤަޟިއްޔާަގިއ މޯލްޑިވްސް ްޕަރއިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ 

.   ކުރައްވާފައިާވ ޙުކުމަށް ބަަދލު ގެންަނންެޖހޭ ަޝރުޢީ ައދި ޤާޫނނީ ވަިޔްސ ަސަބެބއް ނެތްކަމުަގއެވެ

  

 

  

 :ްޙުކުމ 

 

 ،ދެންފަހެ، ިއސްވެ ަބޔާްނކުރެުވުނ ކަންަތްއތައް އެގޮތުގެ މަތިން ހުރުުމން

ޤަޟިއްާޔަގިއ  E13-C/2015/18ަނންބަރު ޑުުލުއތުުރބުރީ އިނގުރަިއދޫ މެޖިސްޓްޭރޓް ޯކޓުން މާޅޮސްމަ

ފަރާުތްނ ގްލެޑޯނިއާ ޯމލްޑިވްސް ްޕަރއިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ އެކޯޓުން ުކަރއްވާފައިވާ ޙުކުމް ިއްސތިުއނާފުުކރުމަށް 

ެއުޙކުަމްށ  ުކަރއްވާފައިވާ އެޤަޟިްއޔާގައި ެއކޯުޓން  ުނކުތާަތުކގެ މައްޗަްށ ިބނާކޮށްހުށަހަޅާފައިވާ 

ބަދަލުގެްނނަްނޖެހޭ ފަދަ ޝަރުޢީ ައިދ ޤާޫނނީ ަސަބބެއް ިވަޔްސ ފެންަނން ނެްތކަމަްށ މިމަްއސަަލ 

ނޑިޔުާރންަނށް އިއްތިފާޤުވެވިފައިވާތީ،  ާރއްޖޭގެބެލުމުގަިއ ބައިވެިރވި ދިވެހި  ހައިކޯޓުގެ ފަ



 HC-A/331/2016 ޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާޤަ
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ޤަޟިއްާޔަގިއ  E13-C/2015/18ަނންބަރު ޓުން މާޅޮސްމަޑުުލުއތުުރބުރީ އިނގުރަިއދޫ މެޖިސްޓްޭރޓް ކޯ 

އެކޯުޓން ުކަރއްވާފައިވާ ޙުކުމަށް ބަދަެލއް ގެްނނަންެޖހޭނެ ަތެނއް ނެްތކަމަށް ަކނަޑއަޅައި ެއގޮތުގެ މަތިން 

  ުޙކުމްކޮށްފީެމވެ.

  


