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      ޓު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯ 

      ދިވެހިރާއްޖެ 

  
  

  ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ 
  
 ަ2017 ރ:ޤަޟިއްޔާ ނަންބ/HC-A/91 

 :   އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތް

* : ) ްޕަރއިެވޓް ލިމިޓެޑް  ނަން                     ހިލްޓަން ިއންަޓރނޭޝަަނލް ެމނޭޖް (މޯލްޑިވްސް

:   ހ.އާގެ / ކ. މާލެ * ދާއިމީ އެޑްރެސް

:               C-365/2008  :ނަންބަރު  ރަޖިސްޓްރީ *     މާލެ. ކ/  ހ.އާގެ* މިހާރުގެ އެޑްރެސް

    
 ައިސްތިއުނާފު ރ:   އްދުވި ފަރާތް

  * :   ހ.މާެލތިލަ / ކ.މާލެ : * ދާއިމީ އެޑްރެސް  ޓްރެވަްލ އެންޑް ޓުައރްސ ްޕަރއިވެޓް ލިމިޓެޑްސަން  ނަން

   *:  ހ.މާލެތިލަ / ކ.މާލެ* މިހާރުގެ އެޑްރެސް:                  C-16/90 ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު
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  ުއިސްތިއުނާފުކުރެވުނ :  ޤަޟިއްޔާ  Cv-C/2016/2398 ކޯުޓގެ ނަްނބަރު  ސިވިލް ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

  ެނިންމ :  ޯކޓު ސިވިލްވި ފަރާތް

 ަޙުކުން ތަންފީޛުކުރުންބާވަތް:  އިގެ މައްސަލ 

  ް19.11.2016: * ނިމުނު ތާރީޚް              06.11.2016: ހުށަހެޅި ތާރީޚ  
 

  :ްމައްސަލަ ބެއްލެވި ފަނޑިޔާރުނ 

ނޑިާޔރު   ނިޑޔާރު ޢަލީ ަސމީރު              ަޙމީދުهللا ޢަބްދު ުރ ނޑިޔާ ފަ          ދީދީ هللا ޢަބްދު  ފަ   ފަ
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 :  ދަޢުވާގެ ޚުލާޞާ
 

 ވާފައިަވނީ ނިންމަ ންކޯޓު އެ، ޤަޟިއްޔާ Cv-C/2016/2398ސިވިްލ ކޯޓުގެ ަންނަބރު މިއީ، 

)   ޝަރުޢީ ނުވަތަ ާޤޫނނީ އުޞޫލަކާ ިޚލާފަށްކަމަށް ބުނެ  ހިލްަޓން ިއންަޓރނޭޝަަނލް މެނޭޖް (މޯލްިޑވްސް

ެއދި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ހަިއޯކޓަށް  ކޮްށދިނުމަށްޤަޟިއްާޔ ިއްސތިއުނާފު ރާުތން އެފަގެ ޕްރައިވެޓް ިލމިޓެޑް

. ަސން ޓްރެވަލް އެްންޑ ރައްުދވާ ފަރާތަކީ  މައްސަަލއިގައި އިސްިތއުނާފު މި ހުށަހެޅުމުން ބެލެވުނު ަޤޟިއްާޔއެކެވެ

  އެވެ. ޓުއަރސް ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

  
  
 :ްފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައ 
 

، ގައި ޤަޟިއްޔާ Cv-C/2016/2398ިސވިލް ކޯޓުގެ ަންނބަރު  ކުރެވޭ އިސްތިުއނާފު  )1

 އިންަޓރނޭަޝނަލް ެޗމްަބރ އޮފް ޮކމާސްގެ އިްނޓަރނޭޝަނަްލ ކޯޓް އޮފް ާއބިްޓޭރޝަންގެ ަނނަްބރު 

19482/TO  ްަސން ޓްރެވަލް ެއްނޑް ޓުއަރްސ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މަްއސަލައިެގ އާބިްޓރަލް އެވޯޑާއި އެްއގޮތަށ 

ބުނެ، ެއ ޤަޟިއްޔާެގ ުޙުކްމ  ) ގެ ފަރާުތން ޢަމަލުކޮްށފައިނުވާކަމަށް C-16/90ިޖސްްޓީރ ނަްނަބރު ރަ(

) ްޕަރއިވެޓް ލިމިޓެޑްތަންފީުޛކޮށްިދނުމަށް އެދި  (ރަިޖސްޓްީރ  ހިލްޓަން އިްނޓަރނޭޝަަންލ މެނޭޖް (މޯލްޑިްވސް

 ،މަްއަސލައެްއކަމާއި ބެުލނު ) އިން ުހށަހެުޅމުން ބެުލނު C-365/2008ނަްނަބރު 

 ގެއިންަޓރނޭޝަަންލ ޗެމްަބރ އޮފް ކޮާމސް ދެްނފަހެ، ޤަޟިްއާޔ ިނންމަވާަފއިވަނީ " އެ

މަްއަސލައިގެ އާބިްޓރަލް އެވޯޑް ތަންފީުޛ  TO/19482ްޓޭރޝަންގެ ަންނބަރު އިންަޓރނޭަޝނަލް ކޯޓް ޮއފް އާބި

) ގެ C-16/90(ރަިޖްސޓްީރ ނަްނބަުރ  ަސން ޓްރެވަލް ެއންްޑ ޓުއަރސް ްޕަރއިވެޓް ލިމިޓެޑްކޮށްިދނުަމށް އެދި 

) ްޕަރިއވެޓް ލިމިޓެޑް ިހްލޓަން އިމައްޗަށް  -C(ރަިޖސްްޓީރ ނަްނބަރު  ންޓަރނޭޝަަނލް މެނޭޖް (މޯލްިޑވްސް

  )  ގެ ފަރާތުން ހުަށހަޅާފައިވާ މި މައްަސލައަށް ބަާލިއރު، 365/2008

އިންަޓރނޭޝަަނލް ެޗމްބަރ އޮފް ކޮާމސްގެ ިއންޓަރނޭޝަަނލް ކޯޓް އޮްފ މި މްައސަަލއަކީ 

ަސަލއަކަށްވީ ހިނދު، ދިވެހިާރްއޖޭގައި ޢަމަލުުކެރވެމުން ައންނަ އާބިޓްޭރޝަްނ އިން ނިންމާަފއިވާ މައް އާބިްޓރޭަޝން 
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މާއްދާގެ (ހ) ގައި ދިވެިހރާއްޖެިއން ޭބުރގައި ހިންގާަފއިވާ  73) ގެ 10/2013ޤާޫނނު (ާޤނޫނު ންަނަބުރ 

ބޭނުްނކަމަށްވަާނމަ، އެ  އާބިޓްރޭަޝނެއްގައި ަކނަޑއަޅާފައިވާ އިާބޓްރަލް އެވޯޑެއް ދިވެިހާރއްޖޭގައި ތަްނފީޛުކުަރން 

މަްއސަލަ ުހށަހަޅަންޖެޭހީނ ދިވެިހރާއްޭޖގެ ކަާމބެޭހ ކޯޓަްށަކމަށާއި، ދިވެހިާރއްޖޭގައި ެއ ިނންމުން ތަންީފުޛ 

  ކޮށްޭދނީ، އެ ކޯޓުން ކުރާ އަުމރާ އެއްޮގތްވާގޮތުގެ މަތިްނ ކަމުގަިއ ބަާޔްނކޮށްފައިވީ ހިނދު، 

"ކޯޓު" ކަމަްށ ބުނެަފއިވީަނ، އެ ާޤނޫނުގަިއ  މާއްދާގެ (ށ) ގައިވަަނ  89އެ ާޤނޫނުގެ 

ބަާޔންުކރާ ަކމެއް ަކނޑަެއޅުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންާވ ދިވެިހރާއްޖޭގެ ހަިއޯކޓަށް ކަމުގަިއ ބަޔާންކޮްށަފއިވާތީ، 

ަނނަްބރު ގެ އިންަޓރނޭަޝނަލް ެޗމްަބރ އޮފް ޮކމާސްގެ ިއްނޓަރނޭޝަނަްލ ކޯޓް އޮފް ާއބިްޓޭރޝަން

19482/TO  މައްސަލައިގެ އާބިްޓރަލް އެވޯޑް ތަންފީޛު ކުރުމުގެ މްައސަލަ ިމ ކޯޓުްނ ުކިރައށް ގެންދެވޭީނ، ެއ

އެވޯޑާއި މެުދ ދިވެހާިރއްޖޭގެ ހައިކޯޓުްނ ކުރާ އަުމަރކާއި ެއއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ކަމުގައި އެނެގންޮއންާނތީ، މި 

ޝަނަލް ކޯޓް ޮއފް އާބިްޓޭރޝަންގެ ަންނބަުރ ންަޓރނޭަޝނަލް ޗެމްަބރ އޮްފ ކޮާމސްގެ އިންަޓރނޭއި ގޮތުން 

19482/TO  މަްއސަލައިގެ އާބިްޓަރލް އެވޯޑް ތަންީފޛު ކުރެވޭނީ އެ އެވޯާޑއިމެދުގައި ދިވެިހާރއްޖޭގެ ހަިއޯކުޓްނ

ނަޑއަޅާ ުކރާ ޙުކުމާއި އެއްގޮްތވާގޮތުގެ މަތިން އޭގެ ފުަހގައިކަމަށް ަކނޑައަޅަިއ  މަްއސަަލ " ...ުޙުކްމކޮށްގޮތެއް ކަ

.ގޮތުގެ ރިޕޯުޓން ެއނގެން  ޤަިޟއްޔާގެ ަޝީރޢަތް ނިމުނު އެ ނިންމަވާފައިާވކަން   އޮވެއެވެ

  
 

ވީ ޝަރުީޢ ކޯޓުން ިނންމެ އެ ، ޤަިޟއްޔާ Cv-C/2016/2398ސިވިްލ ކޯޓުެގ ަންނބަރު  )2

)  ނުވަތަ ާޤޫނނީ އުޞޫަލާކ ޚިލާފަްށކަަމށް ުބނެ ްޕަރއިވެޓް ހިްލޓަން ިއންޓަރނޭަޝނަލް މެނޭޖް (މޯްލޑިވްސް

ސިވިލް ކޯުޓން މަްއަސލަ ިނންެމވުމުގައި އިާބޓްރަލް ުކަރމުން،  ަޤޟިއްޔާ ިއްސތިއުނާފު ފަާރތުން އެ ލިމިޓެޑް

) ގެ ދަށުްނ 10/2013އެވޯޑުތައް ިދވެހިާރއްޖޭގަިއ ތަންފީުޒުކރުމަށް އާބިްޓޭރޝަން ޤާނޫުނ (ޤާނޫނު ަނންބަރު 

ވަނަ މާްއދާގަިއ  16ހަދާފައިވާ "އާބިްޓރޭަޝން މަްއސަލަަތއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަހއިކޯުޓން ބެުލމާބެހޭ ަޤވާއިދު" ގެ 

) 10/2013(ޤާނޫނު ަނންބަރު ަކނަޑއަޅާފައިވާ އުޞޫލަށް ރިޢާޔަްތުކަރްއވާފައިނުވުން އަދި އާބިްޓޭރޝަން ޤާނޫުނ 

މެދު ދިވެހާިރއްޖޭގެ ހަިއކޯޓުެގ ކަމަށް ބުެނ އެ ނުކުާތއާވަނަ ާމއްދާ ނުބަިއކޮށް މާނަުކަރއްވާފަިއވާ 73ގެ 

.  ޝަރީަޢތުގެ މަޖިލިހުގައި ވާހަކަަދއްކާަފއިވެއެވެ
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ފަރާުތން  ހުގައި ދެ ގެ ހަިއކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަިޖލިާއ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭމައްސަލަ  މި )3

 ގޮތުގެ  ނިުމނު ަޝީރޢަތް ގެޤަޟިއްޔާ Cv-C/2016/2398ިސވިްލ ކޯޓުެގ ަންނަބރު އްކާަފއިވާ ވާހަކަތަކަށާއި ދަ

 ކިުއންަތކަްށ ބަާލއިރު،ޔެ މައްސަލައާ ގުޅޭ ލި ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މިގޮތުން  ގުޅޭ މަްއސަަލއާ ރިޕޯޓަށާއި، މި 

.އަްނަނނިވި ަކންތައްަތއް ފާހަގަ  ކުރެިވފައިވެއެވެ

 

ިއްނޓަރނޭޝަަންލ ޗެްމބަރ އޮްފ ހުށަހެޅިފައިމިވާ މަްއަސލައަކީ،  (ހ) ފުރަތަމަ ކަމަކީ،

މަްއސަލާގެ  TO/19482ނަްނބަރު  ކޮމާސްގެ ިއންޓަރނޭަޝަނލް ކޯޓް އޮފް އާބިްޓރޭަޝންިއން ިންނމާފައިވާ

ކޮށްފަިއުނވާކަމަށް ން ޢަމަލުަސން ޓްރެވަލް ެއްނޑް ޓުއަރްސ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުއާބިްޓރަލް ެއވޯޑާއި އެއްޮގތަށް 

ިހލްޓަން ިއންަޓރނޭަޝނަލް މެނޭްޖ އެދި އަުމރުކޮށްދުިނމަށް ަތންފީުޛކޮށްިދނުމަށް  މުންިނން  ބުނެ، އެ މައްަސލާގެ

) ްޕރައިެވޓް ލިމިޓެޑު   މަްއަސލަެއއްކަާމއި، ން ހުަށހެޅުމުން ެބލުނު(މޯލްޑިވްސް

 10/2013 ަންނބަރު ާޤނޫނު ،ސިިވލް ކޯުޓްނ ިނންމަވާފައިވަނީ ގައިިޟްއޔާއެ ޤަ

) ގެ  ންޓަރނޭަޝަނލް ޗެްމބަރ އޮފް ކޮާމސްެގ އިންަޓރޭނޝަނަލް ކޯްޓ އޮްފ އި ދަށުން، (އާބިްޓރޭަޝުނގެ ޤާނޫނު

މައްސަލައިެގ އާބިްޓރަލް އެވޯޑް ތަންފީޛު ުކރުމުގެ މައްސަލަ ކިުރައްށ  TO/19482އާބިްޓރޭަޝްނގެ ނަންބަރު 

ގެންދެވޭނީ ެއ އެވޯޑާއިމެދު ދިވެހިާރއްޭޖގެ ހައިކޯުޓްނ ކުރާ އަމުަރކާއި އެއްޮގތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ކަމުގަިއ 

އެވޯޑާއި ެމުދ  އެ ުބނެވުުނ މައްސަލާގެއެނެގންއޮންާނތީ، އެ މައްަސލާގެ އާބިޓްރަލް އެވޯޑް ތަންފީުޛކުެރޭވނީ 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހަިއކޯޓުްނ ގޮތެއް ަކނަޑއަޅާ ުކާރ ޙުުކމަކާިއ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން އޭގެ ފަހުގައި ކަމަްށ 

.ންަނކަުޙކުމްކޮްށަކން އެނގެްނއޮ  ވާަކނަޑއަޅުއް    މެވެ

  

)  އާބިޓޭްރޝަނުގެ( 10/2013 ަނނަްބރު ޤާނޫނު(ށ) ދެވަނަ ކަމަކީ،  ވަަނ  72ޤާނޫނު

މާއްދާގައި ދިވެިހާރއްޖެޫންނ އެެހން ަޤއުމެއްގައި ިހްނގާފައިވާ އާިބޓްރޭަޝަނކަށްފަހު ަކނޑައަޅާފައިާވ އިާބޓްރަލް 

ފުުނވާ ހިނދަކު، އެީއ ދިވެހިރާއްޭޖގައި ބަލައިަގންާނެނ ޤާޫނނުގައި ަބޔާންވެގެންވާ އުޞޫލުަތކާ ޚިލާ އެވޯޑެއް، އެ
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ްނމުމަކަށްވާެނަކމަށާއި، އަދި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޢަމަލުުކރުން ލާޒިމު ިނންމުމަކަށްާވެނކަމަްށ އަދި ތަންފީުޛުކރެވޭނެ ނި 

  ބަާޔްނކޮށްފަިއވާއިރު، 

ރުަގއި ހިންގާފައިވާ ދާގެ (ހ) ގައި ދިވެހާިރއްޖޭން ބޭ ވަނަ މާއް  73ބުނެުވނު ާޤނޫނުގެ 

އްޖޭަގއި ަތންފީުޛކުަރްނޭބނުންާވނަމަ، އެ އާބިްޓރޭަޝެނއްގައި ަކނޑައަޅާފައިވާ އާބިްޓރަލް ެއވޯޑެއް ދިވެިހރާ

ދިވެހިާރއްޭޖގައި އެ ިނންމުން  އަދި  މަްއސަލަ ުހށަހަޅަންޖެޭހީނ ދިވެހާިރއްޭޖގެ "ކަާމެބޭހ" ކޯޓަށްކަަމށާއި،

ކަން ެއނގެްނ ްނކޮށްފަިއވާތަންފީުޛކޮށްޭދނީ، އެ ޯކޓުން ކުރާ އަމުރަކާ ެއްއގޮތްވާގޮތުގެ މަތިްނކަމަށް ބަޔާ 

  .އޮްނަނކަމެވެ

   

  

) އަާށިއ  10/2013 ަނންބަރު ޤާނޫނު(ނ) ތިންވަނަ ކަމަކީ،  (އާބިޓްރޭަޝނުގެ ޤާނޫނު

އާބިްޓޭރޝަންގެ މަްއަސލަަތްއ  R-1698/2013ގަވާއިދު ނަްނބަރު ލިބިގެްނ ހަދާފައިވާ އެާޤނޫުނން ާބރު

ޙުުކްމތަކާއި އަމުރުަތްއ ޤަވާޢިދުގައިވާ ަކްނަކމުގެ މައްޗަށާއި،  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހަިއކޯުޓްނ ބެލުާމބެހޭ 

ވަނަ މާއްދާގެ  73ތަންފީުޛުކރުުމގައި ދިވެިހާރއްޖޭގައި ޤާއިމުވެފައިވާ އޫުސލުތަކުގެ ަމއްޗަށް ބެލުމުން ާޤނޫނުގެ 

. (ހ) ގައި ަބޔާްނުކރާ ކޯަޓކީ ިސވިލް   ޯކޓުކަން އެނގޭކަމެވެ

  

  

ސިވިލް ޯކޓުގެ ނަްނަބުރ ވީމާ، އިސްވެ ފާހަގަކުރެުވނު ަކންކަްނ ެއ ގޮތުގެމަތިން ުހރުމުްނ، 

2398/Cv-C/2016 ާއަށް ަބދަލު ގެްނންަނޖެހޭކަމަްށ މި މައްސަލަ ބެުލމުގައި ަބއިވެރިވި ދިެވިހާރއްޖޭެގ ަޤޟިއްޔ

ނޑިާޔުރްނަނށް ޤަބޫލުކުެރވެއެވެ.    ހަިއކޯޓުގެ ފަ
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  ޙުކުމް 
  

ސިވިލް ކޯޓުގެ ަނންަބުރ  ،ދެންފަހެ، ިއސްވެ ަބޔާްނވެދިޔަަކްނކަްނ އެގޮތަށް ހުރުމާެއކު

2398/Cv-C/2016 ާފައިވަނީ ާޤނޫީނ އަިދ ޝަރުޢީ ުއޞޫލުތަކާ ެއއްގޮތަށް ނިންމަވާކޯޓުްނ  އެ ޤަޟިއްޔ

މައްަސލަ ެބލި ދިވެިހާރއްޖޭގެ  ކަމަށް މި ާބޠިލް އެ ޤަޟިއްޔާގައި ކުރައްވާފައިާވ ޙުކުމްނޫްނކަމުގައިާވތީ، 

ނޑިޔުާރްނގެ އިއްތިފާުޤން ކަ . ހަިއކޯޓުގެ ފަ   ނަޑއަޅައި، ުޙކުމްކޮށްފީެމވެ

  

   

  
   


