
  
 

 

 
  

 

 [2022] SC 87 

2020/SC-A/38 

 

 ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތް 
 

 ޕްރައިވެޓް ލިމިެޓޑްސެންޓަރ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. ޓްރޮޕިކް އިންވެސްޓްމަންޓް 

 

 ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލިސް 

 
  ފަނޑިޔާރު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު  

 ފަނޑިޔާރު ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު

 ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް

 

 

 

 

       

 ނިމުނު ތާރީޚު 

 30 ނޮވެމްބަރ 2022
 



 

ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު ކުރެވުނު   
 

2016/HC-A/352 

 

 
 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް   އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތް 

 ސެންޓަރ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  ޓްރޮޕިކް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޙަސަން ފަލާޙް، ސިތާނާ، ޏ.  ޤާނޫނީ ވަކީލު:

 ފުވައްމުލައް
އިޞަލް މުޙައްމަދު ފައިސަލް، ޕަ ވަކީލު:ޤާނޫނީ  

 އެންޑް ކޯ އެލްއެލްޕީ 
   
   

       
   

 
 

       
 

މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ހިނގާނެ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ވަކި މިންވަރެއް  –އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން  -ތަޙްވީލު  –މަދަނީ 
 ބަދަލު ނަގައިދިނުން ގެއްލުމުގެ  –އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވި ފަރާތް ކަނޑައެޅުން  –ކަނޑައެޅުން 

 
       

 



 

 

 ފިހުރިސްތު 

 1 ................................................................................ ފަނޑިޔާރު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރުގެ ރައުޔު

 1 ................................................................................................. މައްސަލައިގެ ފަސްފަހަތް 

 4 .................................................................................................. އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތައް 

 6 ....................................................................................... އުނާފީ ނުކުތާތަކުގެ ރައްދުއިސްތި

 9 ........................................................................ ޝަރީޢަތުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ކަންކަން 

 9 .............................................. ޓަގު ބޯޓުގައި ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ހިނގާނެ ޚަރަދު 

 11 ........................................... ؟އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވީ ކޮން ފަރާތަކުންކަން ހައިކޯޓުން ކަނޑައެޅިބާ

 13 .............................. ތް ކަނޑައެޅުމާއި، ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައި ދިނުން އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވީ ފަރާ

 16 ...................................................................................... މައްސަލަ ނިންމަން ފެންނަ ގޮތް 

 16 .................................................................. ފަނޑިޔާރު ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދުގެ ރައުޔު 

 16 ................................................................... ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމްގެ ރައުޔު 

 17 ...................................................................................................................... ޙުކުމް 

 



2020/SC-A/38  [2022] SC 87 

1 
 

  ` 
  

ސެންޓަރ އެްނޓަރޕްަރިއސަސް ޕްރައިެވޓް ލިމިެޓޑް ވ. ްޓރޮޕިކް އިްނެވސްޓްމަންޓް 
 ޕްރައިެވޓް ލިމިެޓޑް 

  
[2022] SC 87 

  

     
     

ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަދި  ފަނޑިޔާރު ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު) ފަނޑިޔާރު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރުގެ ރައުޔު

 ތާއީދު ކުރައްވާފައި( މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް

 

 ފަސްފަހަތް މައްސަލައިގެ 

ފަހުން )މީގެ  2އާއި ސެންޓަރ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ  1މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް އޮތޯރިޓީ  .1

ގައި  2008ނޮވެމްބަރ  18ދެމެދު ޓަގު ބޯޓެއް ބަނުމަށްޓަކައި "( ސެންޓަރ އެންޓަރޕްރައިސަސް"

އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ކުރެވުނެވެ. މި އެއްބަސްވުމަށް އެކި ފަހަރު މަތިން ބަދަލުތައް 

 ބަނދެ  އިން އަދި މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ސެންޓަރ އެންޓަރޕްރައިސަސް  3ގެނެވިފައިވެއެވެ.

ދިނުމަށް ހަމަޖެހުނު ޓަގު ބޯޑު ބަނުމަށްޓަކައި އެ ކުންފުންނާއި ޓްރޮޕިކް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް 

އިތުރު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި  "(ޓްރޮޕިކް އިންވެސްޓްމަންޓް)މީގެ ފަހުން " 4ލިމިޓެޑާއެކު 

 5ކުރެވުނެވެ.

                                                           
 C-486/2008ރަޖިސްްޓރީ ނަްނބަރު ކުންފުނި  1
 C-292/2006ރަޖިސްްޓރީ ނަްނބަރު ކުންފުނި  2
ެއވެ. މިގޮތުން ފުަރތަމަ އެެމންޑްމެންެޓއްަގއި ޮސއިކުެރވިފައި ވެ 4ފަހަރެްއގެ މަިތން އިޞްލާހުުކރެވި  4ޓަގު ބޯޓު ބަނުުމގެ ެއއްަބްސވުން  3

ގައެވެ. ތިްނވަނަ  2010ފެބުރުަވރީ  14ގައެވެ. ެދވަނަ ެއމެންްޑެމންޓްގައި ސޮއިުކރީ  2009 ނޮވެްނބަރު 18އެމެްނޑްމެންްޓގައި ސޮއިުކރީ 
 ގައެވެ. 2012ލައި ޖު 31ގައެވެ. ައދި ހަތަުރވަނަ އެމެްނޑްމެންޓްަގއި ޮސއި ކޮށްފަިއވަނީ  2011ޖޫން  15އެމެްނޑެމެންްޓގައި ސޮއިުކރީ 

 C-174/2009ކުންފުނި ރަޖިސްްޓރީ ނަްނބަރު  4
 ގައެވެ. 2010ުރވަރީ ފެބު 24ންޓަރ އެންަޓރޕްަރއިަސސް އާ ޓްޮރޕިކް އިންެވސްޓްމެންޓާ ެދމެދު މި އެްއަބސްުވމުަގއި ޮސއިކޮށްފަިއވަނީ ސެ 5
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އިންވެސްޓްމަންޓާ ދެމެދު ސޮއިކުރެވުނު ރޮޕިކް ސެންޓަރ އެންޓަރޕްރައިސަސް އާއި ޓް .2

ޕިކް އިންވެސްޓްމަންޓަށް ޓަގު ބޯޓު ބަނދެ ނިންމައި ޓްރޮ ތެރޭގައި އެއްބަސްވުމުގައި އޮތް މުއްދަތުގެ 

. މި ކަމާ ގުޅިގެން ކުރެވިފައި ނުވެއެވެއާ ޙަވާލު  އުޅަނދު ސެންޓަރ އެންޓަރޕްރައިސަސްއެ 

ވިލް ކޯޓުގައި ޓްރޮޕިކް އިންވެސްޓްމަންޓާ ދެކޮޅަށް ގެ ފަރާތުން ސި ސެންޓަރ އެންޓަރޕްރައިސަސް

 6ދަޢުވާ ކުރިއެވެ.

މެއް ވެއެވެ. އިން ހުށަހެޅި ދަޢުވާގައި މައިގަނޑު ދެކަ ސިވިލް ކޯޓަށް ސެންޓަރ އެންޓަރޕްރައިސަސް .3

ރުމުގެ ސަބަބުން ފުރަތަމަ ކަމަކީ ޓްރޮޕިކް އިންވެސްޓްމަންޓުން އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ނުކު 

، ދެ ފަރާތުގެ  ކުންފުންޏަށް ލިބިފައިވާ އަދި ލިބޭނެ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމެވެ. ދެވަނަ ކަމަކީ އެ

ގައިވާ ޓަގު ބޯޓު ދެމެދުގައި އޮތް އެއްބަސްވުން އުވާލައި، ޓްރޮޕިކް އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ބެލުމުގެ ދަށު 

އްޗަށް އަމުރު ޓްމަންޓްގެ މައާ ޙަވާލު ކޮށްދިނުމަށް ޓްރޮޕިކް އިންވެސް ސެންޓަރ އެންޓަރޕްރައިސަސް

 ކޮށްދިނުމެވެ.

ފައިވެއެވެ. އަދި އިން އިންކާރު ކޮށް  ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު ދަޢުވާއަށް ޓްރޮޕިކް އިންވެސްޓްމަންޓް  .4

 ރޕްރައިސަސްމި ދަޢުވާގެ ރައްދުގައި ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އޮތް އެއްބަސްވުމަށް ސެންޓަރ އެންޓަ

ޑައަޅަިއ އި ކަނނުވުމުގެ ސަބަބުން އެ އެއްބަސްވުން ބާޠިލުވެއްޖެ ކަމުގަ އިން ޢަމަލު ކޮށްފައި 

ޕިކް ގެ ފަރާތުން އެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ޓްރޮ ސެންޓަރ އެންޓަރޕްރައިސަސްދިނުމަށާއި، 

ސަތޭކަ ނުވަދިހަ އަށްހާސް )ވިހި މިލިއަން ހަތް ރ.-/20,798,416 އިންވެސްޓްމަންޓަށް ލިބުން ޙައްޤު

ގައި ގެ ކިބައިން ހޯދަން އެދޭ ކަމު ސެންޓަރ އެންޓަރޕްރައިސަސް (ރުފިޔާ ސޯޅަ ހަތަރުސަތޭކަ

 ގެ ފަރާތުން ސިވިލް ކޯޓުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. ޓްރޮޕިކް އިންވެސްޓްމަންޓް

އިން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ އެ ކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ  ސެންޓަރ އެންޓަރޕްރައިސަސް .5

އާ އެއްކޮޅަށެވެ. މި ފަދައިން ނިންމުމުގައި ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި  ސެންޓަރ އެންޓަރޕްރައިސަސް

                                                           
 ޤަޟިއްޔާ  C/2014-Cv/1477ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަްނބަރު  6
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ސޮއި ކުރެވުނު އެއްބަސްވުމާ ޓްރޮޕިކް އިންވެސްޓްމަންޓް އިން ޚިލާފުވެފައިވާ ކަމުގައި 

މުގެ ސަބަބުން ޓަގު ބޯޓު ބަނުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ފުރިހަމަ ކަ ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ. އަދި އެ

 ރ.-/23,500,000 މަސައްކަތް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ހިނގާނެ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ކުރެވިފައިނުވާ

ޖެހޭނެ ކަމުގައި  ( އަށް ޓްރޮޕިކް އިންވެސްޓްމަންޓުން ޒިންމާވާންރުފިޔާ )ތޭވީސް މިލިއަން ފަސްލައްކަ 

)ތިނެއް(  03މައްސަލަ ނިންމި ދުވަހުން ފެށިގެން  ،ޝަރީޢަތުން ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ. އަދި މި ފައިސާ

މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެއްކޮށް ދައްކައި ޚަލާޞް ކުރުމަށާއި، އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް 

އާ ޙަވާލު ކުރުމަށް ޓްރޮޕިކް  ފުރިހަމަ ނުކުރެވި އޮތް ޓަގު ބޯޓު ސެންޓަރ އެންޓަރޕްރައިސަސް

 ކޮށްފައިވެއެވެ. ގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުން އަމުރު އިންވެސްޓްމަންޓް

ތުން އެ ންޓާ ދެކޮޅަށް ސިވިލް ކޯޓުން މައްސަލަ ނިމުމުން އެ ކުންފުނީގެ ފަރާރޮޕިކް އިންވެސްޓްމަޓް .6

މި އިސްތިއުނާފު އެ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ކޮށްފައިވަނީ  7މައްސަލަ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރިއެވެ.

މައިގަނޑު ދެ ނުކުތާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާ ކޮށެވެ. ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ، އެއްބަސްވުމާ ޓްރޮޕިކް 

ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ މައްސަލައިގެ ވާޤިޢާތަކަށް  އިންވެސްޓްމަންޓުން ޚިލާފުވާ 

އި ބުނެ ފާހަގަ ކުރި ނުކުތާއެވެ. ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ، ޓަގު ބޯޓު ބަނުމުގެ ރިޢާޔަތް ނުކޮށް ކަމުގަ

ރ. )ތޭވީސް މިލިއަން -/23,500,000މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް ނިންމުމަށް 

ހިނގާނެ ކަމުގައި ސިވިލް ކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ ޤާނޫނީ ގޮތުން ރިޢާޔަތް ( ރުފިޔާ ފަސްލައްކަ

 ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ނުކޮށް ކަމުގައި ބުނެ ފާހަގަ ކުރި ނުކުތާއެވެ.  ކުރަންޖެހޭ

ޓަގު ބޯޓުގެ ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް ހައިކޯޓުން މި މައްސަލަ ނިންމުމުގައި ސިވިލް ކޯޓުގެ ޙުކުމުގައި  .7

ރ. )ތޭވީސް -/23,500,000ޓްރޮޕިކް އިންވެސްޓްމަންޓް އިން ނިންމުމަށް ހިނގާނެ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި 

ވާންޖެހޭ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައި އޮތް ބައި ބާޠިލު ކަމުގައި  އަށް ޒިންމާމިލިއަން ފަސްލައްކަ( ރުފިޔާ

މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ. މިފަދައިން ކަނޑައެޅުމުގައި ހައިކޯޓުން 

                                                           
 ޤަޟިއްޔާ  A/352-HC/2016ހައިކޯޓުގެ ނަްނބަރު  7
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ކަމަށް  އްކަތް ނިންމުމަށް ހިނގާނެ ޓަގު ބޯޓުގެ ނުނިމި ހުރި މަސަ)ފާހަގަ ކޮށްފައިވަނީ އެ ޢަދަދަކީ 

ބޯޓުގެ ހަލް އާއި  ދި ކަމުގައެވެ. އަ ނޫން އެކަށީގެންވާ އަދަދެއްކަނޑައަޅާފައިވާ ފައިސާގެ އަދަދަކީ( 

ކަމަށް ޓްރޮޕިކް އިންވެސްޓްމަންޓް އިން ބުނާ ބުނުމާއި، އެ ބޯޓު ބަނުމުގެ  ސްޕަރސްޓްރަކްޗަރ ނިމިފައިވާ

ވުމަކީ، އެ  ( ކަމުގައިރުފިޔާ ލައްކަ ހަތަރު )ފަންސަވީސް މިލިއަން 8ރ.00,0005,42/-ޖުމުލަ އަގަކީ 

 ކަން އެ ޢަދަދަކީ އެކަށީގެންވާ ޢަދަދެއް ނޫންކަމަށް ބުރަވި ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތަކެއް

 ކޯޓުގެ ނިންމުމުގައި ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ. 

 އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތައް 

ގެ ފަރާތުން އަށް މައްސަލަ ކާމިޔާބު ނުވުމުން އެ ކުންފުނީ އެންޓަރޕްރައިސަސްސެންޓަރ ހައިކޯޓުން  .8

ނީ މި ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކޮށްފައިވެއެވެ. ތިރީގައި މިވަ 

 .އިސްތިއުނާފުގައި އެ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކެވެ

ފަނޑިޔާރުންގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އަކީ ހައިކޯޓުން މި މައްސަލަ ނިންމާފައިވަނީ ފުރަތަމަ ނުކުތާ -8.1

ވަނަ ނަންބަރާ ޚިލާފަށް ކަމުގައި ބުނެ ފާހަގަ  01ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ  05 9ޤާނޫނުގެ 

ކުރި ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސެންޓަރ އެންޓަރޕްރައިސަސްގެ ފަރާތުން ފާހަގަ 

ކޮށްފައިވަނީ މި މައްސަލައިގައި ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު ހެއްކާއި ޤަރީނާއަށް ހައިކޯޓުން 

ވާކަމުގައެވެ. މި ގޮތުން މި މައްސަލައިގައި ށްފައި ނު ރިޢާޔަތް ކޮއްސަލަ ނިންމުމުގައި މަ

ވާހަކަ ދެކެވޭ އެއްބަސްވުންތަކާއި، ޓަގު ބޯޓުގެ ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް ނިންމުމަށް 

                                                           
 25,400,000/-ަވނީ، ޮކށްފައި ކޯޓުގެ ަޝރީަޢތް ނިމުނު ގޮުތގެ ރިޕޯުޓގައި ބަާޔންބޯޓު ަބނުުމގެ ުޖމްލަ ައގު ަކމަށް ިދވެހިާރްއޖޭގެ ަހއިޓަގު  8

ިއސަސް ްޕރަިއވެޓް ގައި ސެންަޓރ އެންޓަރްޕރަ 2010ފެބްރުައރީ  24ހި ރުފިޔާ( މިަފދަިއންެނވެ. ައދި މިިލއަން ާސީޅސް ލައްަކ ދިވެ)ފަންސަީވސް 
ިހސާބު ައދަދުްނ މްލަ އަަދދުކަމަށް ޖު ބޯޓު ބަުނުމގެ މެންްޓގައި ޓްރޮޕިކް އިްނވެސްޓްަމންޓް ްޕރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް އާ ެދމެދު ސޮއިކޮށްަފިއވާ ެއގްރި ލިމިޓެޑާއި 

ިދވެިހ ބަހުން ބްރެކެޓްަގއި ލިޔެަފއިާވ  ަކމަްށވެފައި ބަޔާންކުެރވުނު ެއގްިރމެންޓްަގއި އެ ހިާސބު ައަދދު މިފަދައިން -/25,400,000ބަޔާންކޮށްފަިއވަނީ 
ވެދިޔަ ެއގްިރމެންްޓަގިއ ާސޅީްސ ލައްކަ ކަމަށްވީ ނަަމވެސް، އަހުރެްނެގ މި ރައުޔުަގއި ބަޔާންކޮށްަފއި ިމވަނީ ބަޔާން އަން ފަންަސީވސް މިލި ،ގޮތަކީ

 ޔާންކޮށްފަިއވާ ޢަަދުދގެ ިދވެހި ބަހުން ރަނގަޅު ގޮތަށްކަން ާފހަގަ ކުރަެމވެ.ހިސާބު އަކުރުން ބަ 
 2010/13ޤާނޫނު ނަންަބރު   9
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ޚަރަދުވާނެ މިންވަރު އެނގޭނެ ކޯޓޭޝަން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކަމަށާއި، އެ 

އިން އިންކާރުކޮށް، އެ އަގަކީ އެކަށޭނެ  ންވެސްޓްމަންޓްކޯޓޭޝަނުގައިވާ އަގާމެދު ޓްރޮޕިކް އި

 ކަން އަގެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަމުގެ މައްޗަށް ވާހަކަ ދައްކާފައި ނުވާކަމުގައެވެ. ނަމަވެސް، މި 

 ކަމަށް ހައިކޯޓުން މި މައްސަލަ ނިންމުމުގައި ރިޢާޔަތް ކޮށްފައި ނުވާކަމުގައެވެ.

ސަލަ ނިންމާފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ހައިކޯޓުން މި މައް، ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ -8.2

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާ ޚިލާފަށް ކަމުގައި ބުނެ ފާހަގަ ކުރި ނުކުތާއެވެ. މި  32 10ޤާނޫނުގެ 

ޓަގު ބޯޓު ބަނުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ނުނިމި ހުރި ގޮތުން މި މައްސަލަ ނިންމުމުގައި 

އެކަށޭނެ ޢަދަދެއް  އަދަދަކީ އެ މަސައްކަތަށްފައިސާގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ހޭދަވާނެ 

ކަ ސިވިލް ކޯޓުގައި އެ މޭރުމުން ވާހަ ނޫންކަމުގައި ހައިކޯޓުން ނިންމިއިރު، އެކަމަކީ،

ގެ ފަރާތުން ފާހަގަ  ސެންޓަރ އެންޓަރޕްރައިސަސްކަމުގައި ދެކެވިފައިވާ ނުކުތާއެއް ނޫން 

 ކުރެއެވެ.

ގައި ވަނަ މާއްދާގެ )ރ(  33 11ޤާނޫނުގެ ތަކުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ،  -8.3

ކުރުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ  "އިސްތިއުނާފު ކުރިއިރު ހުށަހެޅި ނުކުތާތައް ފިޔަވައި، އިސްތިއުނާފު

ނަމަވެސް، އެ މައްސަލަ ހައިކޯޓުން  މައްސަލައިގައި އާ ހުށަހެޅުންތަކެއް ހުށަހެޅި ކަމުގައިވީ 

ކަމަށް ހައިކޯޓުގެ އިސްނެގުމުގައި ކަނޑައަޅަންވާނެ"  ނުދެވޭނެ  ބެލުމުގައި އެ ނުކުތާތައް ބަލައި

ޚިލާފަށް ހައިކޯޓުން މި މައްސަލަ ނިންމާފައިވާ ކަމުގައި ބުނެ ފާހަގަ  ކަމަށް އޮންނަ އޮތުމާ

ފާހަގަ  ގެ ފަރާތުން  ސެންޓަރ އެންޓަރޕްރައިސަސްމި ނުކުތާގައި  ކުރި ނުކުތާއެވެ.

 ޓަގު ބޯޓުގައި ނުނިމިހުރި ،ފައިސާގެ އަދަދަކީ ދީފައިވާސިވިލް ކޯޓުން ނަގައި ކޮށްފައިވަނީ،

ނިންމި ނިންމުން ފާހަގަ ހައިކޯޓުން  އެކަށޭނެ ޢަދަދެއް ނޫންކަމުގައި  ނިންމުމަށްމަސައްކަތް
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އަލަށް ހުށަހެޅުނު ކޯޓަށް ކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ. މިގޮތުން  ހައިކޯޓުގެ މި ނިންމުމަކީ ހައި

އެ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން  ނިންމުމެއްކަން ނިންމިކޯޓުން އެ ހުށަހެޅުމެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް 

 ކުރެއެވެ.ފާހަގަ 

 43 12ކުގެ ޤާނޫނުގެ ކޯޓުތަ އްސަލަ ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީހަތަރުވަނަ ނުކުތާއަކީ، މި މަ -8.4

ނުކުތާ ތަފުސީލު ކުރަމުން އާ ޚިލާފަށް ކަމުގައި ބުނެ ފާހަގަ ކުރި ނުކުތާއެވެ. މި ވަނަ މާއްދާ

 ކޯޓުތަކާއި  ދަށު  ފަރާތުން ފާހަގަ ކޮށްފައިވަނީ، އެންޓަރޕްރައިސަސް ގެ  ސެންޓަރ

ޙާލަތްތައް ކޯޓުތަކުގެ  ކުރެވޭނެ އިސްތިއުނާފުހައިކޯޓުގެ  ނިންމުންތައް ޓްރައިބިއުނަލްތަކުގެ 

 ޓްރޮޕިކް  ކަމުގައެވެ. ނަމަވެސް ވެފައިވާ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން 43 13ޤާނޫނުގެ 

އިސްތިއުނާފު ކުރިއިރު، ސިވިލް  ހައިކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ގެ ފަރާތުން ވެސްޓްމަންޓް އިން

ކޯޓުގެ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވެ، އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭނެ ހާލަތެއް އިސްތިއުނާފީ 

ކަމަށް ހައިކޯޓުން މައްސަލަ ނިންމުމުގައި  ނުކުތާތަކުން ފެންނަން ނެތްކަމުގައެވެ. ނަމަވެސް މި 

 ކޮށްފައި ނުވާކަމުގައެވެ. ރިޢާޔަތް

 ކޯޓުގައި ގެ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ސަސްސެންޓަރ އެންޓަރޕްރައިމި ނުކުތާތައް ފާހަގަ ކުރުމަށްފަހު  .9

މުގައި ކަނޑައަޅައި ޙުކުމަކީ ބާޠިލު ޙުކުމެއް ކަ  ވަނީ މި މައްސަލައިގައި ހައިކޯޓުން ކޮށްފައިވާ އެދިފައި

 ދިނުމަށެވެ.

 ރައްދު އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކުގެ 

ގައި ޓްރޮޕިކް ގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކުގެ ރައްދު ސަސްސެންޓަރ އެންޓަރޕްރައި .10

 ގެ ފަރާތުން އަންނަނިވި ކަންކަން ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.  އިންވެސްޓްމަންޓް
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ވަނަ ނަންބަރާ  01ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ  05 14ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  -10.1

ހަވަލާދީ މި މައްސަލައިގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާއަށް ހައިކޯޓުން ރިޢާޔަތްކޮށްފައި 

އިސްތިއުނާފީ ފުރަތަމަ ނުކުތާގައި ގެ ފަރާތުން  ސެންޓަރ އެންޓަރޕްރައިސަސްނުވާކަމުގައި 

ފައިވާ ހުރިހާ ހެކިތަކަށް ހައިކޯޓުން ރިޢާޔަތް ނަމަވެސް، މި މައްސަލައިގައި ހުށަހެޅި  ބުނި

ގެ ފަރާތުން ފާހަގަ ކުރެއެވެ. އަދި ވަކި ހެއްކަކަށް  ވާކަން ޓްރޮޕިކް އިންވެސްޓްމަންޓް ކޮށްފައި

ރިޢާޔަތް ކޮށްފައި ނުވާނަމަ، އެ ހެއްކަށް ރިޢާޔަތް ކުރަންޖެހޭ ސަބަބާއި، އަދި ހެއްކަކަށް 

ވާނަމަ، އެ ޚިލާފުވާ ގޮތެއް ތަފުސީލުކޮށް ބަޔާން ރިޢާޔަތް ކުރި ގޮތް ޤާނޫނާ ޚިލާފު

ވެއެވެ. އަދި މި އިސްތިއުނާފީ  ކޮށްފައި ކޮށްދޭންޖެހޭނެ ކަމުގައި އެ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ފާހަގަ

 ވެއެވެ. ނުކުތާގައި އެ ފަދަ ތަފުސީލެއް ނެތްކަން ވެސް އެ ކުންފުނިން ފާހަގަ ކޮށްފައި

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި  32 15ތަކުގެ ޤާނޫނުގެ އިސްތިއުނާފީ ދެވަނަ ނުކުތާގައި ކޯޓު -10.2

ހައިކޯޓުން މައްސަލަތައް ބަލާނީ ދަށު ކޯޓުގައި ހުށަހެޅި ހެކިތަކާއި ދިފާޢުތަކަކީ "

އޮންނަ އުސޫލާ ޚިލާފަށް ހައިކޯޓުން މައްސަލަ ކަމުގައި " ...އަސާސްކަމުގައި ބަލައިގެން

ފަރާތުން ފާހަގަ ކުރި ނަމަވެސް، ވަކި ގެ  ސެންޓަރ އެންޓަރޕްރައިސަސްކަމުގައި  ނިންމި

ދިފާއެއް އަސާސަކަށް ބަލައިގެން ހައިކޯޓުން ހަދާފައިވާ ގޯހެއް އެ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ފާހަގަ 

ގެ ފަރާތުން ފާހަގަ ކުރެއެވެ. އަދި މި  ކޮށްފައި ނުވާކަމުގައި ޓްރޮޕިކް އިންވެސްޓްމަންޓް

ތް ނިންމުމަށް ޚަރަދުވާނެ ކަމުގައި ސިވިލް ނުކުތާގައި ޓަގު ބޯޓުގައި ނުނިމި ހުރި މަސައްކަ

ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ޢަދަދަކީ އެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ހިނގާނެ ކަމަށް ބެލެވޭފަދަ 

ކަމަށާއި،  އެކަށީގެންވާ ޢަދަދެއް ނޫންކަމުގައި ނިންމި ސަބަބު ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުން ސާފުވާ

                                                           
 2010/13ޤާނޫނު ނަްނބަރު  14
 2010/22ޤާނޫނު ނަްނބަރު  15
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 ވާކަން ޓްރޮޕިކް އިންވެސްޓްމަންޓް  ކޮށްފައި ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުގައި އެކަމުގެ ތަފުސީލު ބަޔާން

 ގެ ފަރާތުން ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އާ ޚިލާފަށް މި މައްސަލަ ހައިކޯޓުން ނިންމި  33 16ޤާނޫނުގެ ކޯޓުތަކުގެ  -10.3

ގެ ފަރާތުން ބުނި ނަމަވެސް، އެ އަކުރުގައިވާ  ކަމުގައި ސެންޓަރ އެންޓަރޕްރައިސަސް

މި އާ ހުށަހެޅުންތަކެއް  ،އުނާފު ކުރިއިރު ހުށަހެޅި ނުކުތާތައް ފިޔަވައިފަދައިން އިސްތި

ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ،  ން ރާތު ގެ ފަ މައްސަލައިގައި ޓްރޮޕިކް އިންވެސްޓްމަންޓް

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އާ ޚިލާފަށް ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ  33 17ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 

ގެ ފަރާތުން ފާހަގަ  ނިންމުމެއް މި މައްސަލައިގައި ނެތް ކަމުގައި ޓްރޮޕިކް އިންވެސްޓްމަންޓް

 ވެއެވެ. ކޮށްފައި

ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް  43 18ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ  މި މައްސަލަ ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ -10.4

އާ  ގެ ފަރާތުން ބުނި ނަމަވެސް، އެ މާއްދާ ސެންޓަރ އެންޓަރޕްރައިސަސް ކަމުގައި 

ޓްރޮޕިކް  މަށް ކަފުންޏަށް ބުނެދެވިފައިނުވާން ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ޚިލާފުވި ގޮތެއް އެ ކު

ވެއެވެ. އަދި މި ނުކުތާއަކީ ރަނގަޅަށް ޖަވާބު  ގެ ފަރާތުން ފާހަގަ ކޮށްފައި އިންވެސްޓްމަންޓް

 ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާއެއް ނޫން ކަމުގައި ވެސް ޓްރޮޕިކް އިންވެސްޓްމަންޓް  ދެވޭނެ ފަދައަކުން

 ވެއެވެ. ގެ ފަރާތުން ފާހަގަ ކޮށްފައި

ފަރާތުން ޓަގު ބޯޓު ބަނުމުގެ  ޓްރޮޕިކް އިންވެސްޓްމަންޓްގެމި ކަންކަން ފާހަގަ ކުރުމަށްފަހު  .11

އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވެފައި ނުވާނެ ކަމަށާއި، މި މައްސަލައިގައި ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުގައި އެއްބަސްވުމާ 

ވެއެވެ. އަދި  ކޮށްފައި  ޚިލާފުވީ ކޮން ފަރާތަކުންކަން ކަނޑައަޅާފައި ނުވާކަން އެ ކުންފުނިން ފާހަގަ 

                                                           
 އބމ. 16
 އބމ. 17
 އބމ. 18
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މައްސަލަ ފަދަ މައްސަލަތަކަށް ބަލާއިރު،  19އަރ ޕވޓ ލޓޑދައުލަތް ވ. ވިލާ އެސުޕްރީމް ކޯޓުގެ 

އެއްބަސްވުމަކާ ޚިލާފުވެގެން ގެއްލުމުގެ ބަދަލެއް ކަނޑައެޅުމުގެ ކުރިން އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުނުވާ 

އިރު، އެފަދައިން މި މައްސަލައިގައި ހައިކޯޓުން ޢަމަލު  މައުސޫމު ފަރާތަކީ ކޮބައިކަން ކަނޑައަޅަންޖެހޭ

ޓްރޮޕިކް ކަމުގައި  ތީ، މި މައްސަލައަކީ އަލުން އެ ކޯޓުން ބަލަންޖެހޭނެ މައްސަލައެއްނުވާ ކޮށްފައި

 20ވެއެވެ. ފަރާތުން ދެކޭކަން އެ ކުންފުނިން ފާހަގަ ކޮށްފައި ގެ އިންވެސްޓްމަންޓް

 ޝަރީޢަތުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ކަންކަން 

ކުގައި މައިގަނޑު ނުކުތާތަކަށް ބަލާއިރު، މި ނުކުތާތަފައިވާ އިސްތިއުނާފީ ސަލައިގައި ހުށަހެޅިމި މައް .12

ސައްކަތްތައް ގޮތެއްގައި ވާހަކަ ދެކެވިފައިވަނީ، މި މައްސަލައިގައި ޓަގު ބޯޑުގައި ނުނިމިހުރި މަ

ށޭނެ އަދަދެއް ނިންމުމަށް ހިނގާނެ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ސިވިލް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަދަކީ އެކަ

ރާތުން ފަޓުން ނިންމި ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފު ކަމުގައެވެ. ވުމާއެކު، ދެ ނޫންކަމުގައި ހައިކޯ

 އަޅަން ގަސްދުނުކުތާއާ މެދު ގޮތެއް ކަނޑަ  މައިގަނޑު ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުންތަކުގެ އަލީގައި މި

 ކުރަމެވެ.

 ޓަގު ބޯޓުގައި ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ހިނގާނެ ޚަރަދު 

ވީސް މިލިއަން ރ. )ތޭ -/23,500,000އިން ސިވިލް ކޯޓުގައި ސެންޓަރ އެންޓަރޕްރައިސަސް  .13

ގެއްލުމުގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި ހޯދުމަށް އެދިފައިވަނީ އެ ޢަދަދަކީ ޓަގު ބޯޓުގެ ( ރުފިޔާ ފަސްލައްކަ

އެފަދަ  ރިހަމަ ކޮށްދެވޭނެ ކަމަށްފުމަސައްކަތް އެހެން ފަރާތަކާ ޙަވާލު ކޮށްގެން "މަސައްކަތް 

އަދި މިފަދައިން އެހެން ފަރާތެއް  21މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން" ލަފާކުރާ ޢަދަދެއް ކަމުގައިވާތީއެވެ.

                                                           
19 SC 52] 2021[  
އި ޓްރޮޕިކް ވަނަ ދުވަހު ސުޕްީރމް ކޯޓުަގއި ބޭްއވުނު ަޝރީޢަުތގެ އަުޑއެހުުމގަ  2021ސެޕްޓެންަބރު  5މި މަްއސަލައާ ުގިޅގެން  20

 އިްނވެސްޓްަމންޓްގެ ވަކީލު ަޙސަން ފަާލޙް ދައްކާަފިއވާ ވާހަކަ ތަކުގެ މަްޙޟަުރ ބަޔާން. 
 ތާ.ވަނަ ނުކު 8.1.1ގެ " ފޯމުދަުޢވާ ާއއި މަްއސަލަ ހުަށހަޅާ ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާަފއިވާ "ވިޔަފާިރއާބެހޭ ބަޔަށް  21
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ލައްވައި މި މަސައްކަތް ކުރުވަން ޖެހިފައިވަނީ ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އޮތް އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް، 

ކަތް އްސަގެ ފަރާތުން ޓަގު ބޯޓުގެ މަޓް އިންވެސްޓްމަން ޕިކްޓްރޮ ،އެއްބަސްވުމުގައިވާ މުއްދަތަށް

 ގެ ފަރާތުން ބުނެއެވެ. އެންޓަރޕްރައިސަސް  ނުވާތީ ކަމުގައި ސެންޓަރ ނިންމާފައި

އި ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްތިއުނާފީ ގެ ފަރާތުން މި މައްސަލައިގައެންޓަރޕްރައިސަސް  ސެންޓަރ .14

 23ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ، 22ޤާނޫނާއިފަނޑިޔާރުންގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ށް ބަލާއިރު، ކަތަނުކުތާ 

ކަމާބެހޭ މާއްދާތަކާ ޙަވާލާދީ އެ ނުކުތާތަކުގައި ފާހަގަ ކޮށްފައިވަނީ، މައްސަލައިގައި ސިވިލް ކޯޓަށް 

ހުށަހެޅިފައިވާ ހެކިތަކަށް ހައިކޯޓުން ރިޢާޔަތް ކޮށްފައި ނުވާ ކަމުގައެވެ. އަދި ޓަގު ބޯޓުގައި ނުނިމި 

 ނިންމުމަށް ހިނގާނެ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ސިވިލް ކޯޓުން ނަގައިދީފައިވާ ޢަދަދަކީ އެ ހުރި މަސައްކަތް

ނަމަވެސް، އެއީ ދަށު  މަސައްކަތަށް އެކަށޭނެ އަދަދެއް ނޫންކަމުގައި ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވީ 

ކޯޓަށް އަލަށް ކަމުގައެވެ. އަދި މިފަދަ ކަމެއް ހައި މަރުޙަލާގައި އެ ފަދައިން ދެކެވުނު ވާހަކައެއް ނޫން

ކަމުގައި  ނަމަވެސް އެ ކަމެއް ހައިކޯޓުގެ އިސްނެގުމަށް އެ ކޯޓުން ނުބެލޭނެ ހުށަހެޅުނު ކަމުގައިވީ

 ސެންޓަރ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާގެ ތަފުސީލުގައި އެވެ. ޖުމުލަ ގޮތެއްގައިކަނޑައަޅަންވާނެ ކަމުގަ

އިރު، މި ތިން ނުކުތާގައިވެސް ވާހަކަ ގެ ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ބަލާއެންޓަރޕްރައިސަސް 

ދެކެވެނީ، މި މައްސަލައިގައި ސިވިލް ކޯޓުން ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގައި ނަގައިދިން ފައިސާގެ ޢަދަދާއި، 

 ކޯޓޭޝަންގެ މައްޗަށެވެ.ކުރި  ދިނުމުގައި ސިވިލް ކޯޓުން ރިޢާޔަތް އެ ޢަދަދު ނަގައި

ތުން ފާހަގަ ކުރާ ކަންކަމަށް ބަލާއިރު، ގެ ފަރާއިންވެސްޓްމަންޓް  މި ނުކުތާތަކުގެ ރައްދުގައި ޓްރޮޕިކް .15

މި މައްސަލައިގައި ހުށަހެޅުނު ހުރިހާ ހެއްކަކަށް ހައިކޯޓުން ރިޢާޔަތް ކޮށްފައިވާ ކަމުގައި އެ ކުންފުނީގެ 

 ފަރާތުން ބުނެއެވެ. އަދި ޓަގު ބޯޓުގައި ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތްތަކެއް ނިންމުމަށް ހިނގާނެ ޚަރަދު 

ގެ އެންޓަރޕްރައިސަސް  ވަނީ ސެންޓަރ ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ސިވިލް ކޯޓުން ނަގައިދީފައި

                                                           
 2010/13ޤާނޫނު ނަްނބަރު  22
 2010/22ޤާނޫނު ނަްނބަރު  23
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ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އެންމެ ކޯޓޭޝަނެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކަމުގައްޔާއި، މުޅި ދަޢުވާއަށް ސިވިލް 

އެ ޢަދަދަށް ކޮންމެހެން ވަކިން  ކޯޓުގެ މަރުޙަލާގައި އެ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން އިންކާރު ކޮށްފައިވުމުން

ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ނުދެކޭ ކަމުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.  ކަމުގައި އެ އިޢުތިރާޟު ކުރަން ޖެހޭނެ 

ހައިކޯޓުން އެ ޢަދަދަކީ އެކަށޭނެ ޢަދަދެއް ނޫންކަމުގައި ނިންމާފައިވަނީ، އެ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން 

ޗަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު ކަމުގައިވާތީ، އެއީ ހައިކޯޓުގައި ހައިކޯޓުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުގެ މައް 

 އަލަށް ދެއްކި ވާހަކައެއް ކަމުގައި ނުބުނެވޭނެ ކަމުގައެވެ.

 ބާ؟ކަނޑައެޅި ހައިކޯޓުން އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވީ ކޮން ފަރާތަކުންކަން 

ސަލައިގައި ހައިކޯޓުން ގެ ފަރާތުން ފާހަގަ ކޮށްފައިވަނީ، މި މައްއިންވެސްޓްމަންޓް  އިތުރަށް ޓްރޮޕިކް .16

ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަކީ، އެ ކުންފުނީގެ ފަރާތުންވެސް ހިތްހަމަޖެހޭ ޙުކުމެއް ނޫންކަމުގައްޔާއި، އެ ޙުކުމް 

ކަމުގައެވެ. ނަމަވެސް އެ މައްސަލަ  ވެސް ހުށަހެޅި އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް 

ކަމުގައެވެ. އަދި  ސުޕްރީމް ކޯޓުން ލިބިފައިނުވާއިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ ހުއްދަ އެ ކުންފުންޏަށް 

ހުށަހެޅިފައިވާ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކަށް ބަލާއިރު، ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމް ޤާނޫނީ ގޮތުން ރަނގަޅު 

ގައި މި ވާހަކަ ދެކެވެނީ އެއްބަސްވުމަކާ އިނޫންކަމުގައި އެ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ދެކެނީ، މި މައްސަލަ

ގެއްލުމުގެ ބަދަލަކާމެދު ކަމުގައިވާއިރު، ސިވިލް ކޯޓާއި، ހައިކޯޓުގައި ވެސް  ޚިލާފުވެގެން ލިބިފައިވާ

ތަކުރާރުކޮށް އެ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ޓަގު ބޯޓު ބަނުމަށް ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފު ވެފައި ނުވާނެ 

ންތައް ވެސް އެކަމާ ގުޅުންހުރި ލިޔުތަފުސީލުކޮށް ވާހަކަ ދައްކާފައިވާނެ ކަމުގައްޔާއި، ކަމުގައި ބުނެ 

ކޯޓުތަކުން އެ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން އެކަމާ ގުޅިގެން ދެއްކި  ،ވާނެ ކަމުގައެވެ. ނަމަވެސްހުށަހަޅާފައި

މިކަން ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމަށް ބެލުމުން  24އެއްވެސް ވާހަކައަކަށް ރިޢާޔަތް ކޮށްފައި ނުވާކަމުގައެވެ.

ތުން ސިވިލް ކޯޓުގެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފު ކުންފުނީގެ ފަރާ  އެނގޭނެ ކަމުގައްޔާއި، ހައިކޯޓުގައި އެ

                                                           
ޢަތުގެ އަޑުެއހުުމގައި ގައި ސުްޕރީމް ކޯޓުަގއި ޭބއްުވނު ަޝރީ 2022ސެޕްޓެންބަރު  12އްސަލަ ަރްއދުވާ ަފރާތުގެ ވަކީލު، ަޙސަން ފަލާޙް މަ 24

 ތަކުގެ ަމޙްަޟރު ބަޔާން.ދެއްކި ާވހަކަ 
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ން ކަ ނެނުވާކުންފުނިން ޚިލާފުވެފައި  ކުރަމުން ފާހަގަ ކުރި ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ އެއްބަސްވުމާ އެ

ދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅި ނުކުތާއެއް ނަމަވެސް، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުގައި މި މައްސަލައިގައި  ކަނޑައަޅައި

 ނުވާ ކަމުގައެވެ. ޚިލާފުވީ ކޮން ފަރާތަކުންކަން ކަނޑައަޅާފައިވާހަކަދެކެވޭ އެއްބަސްވުމާ 

 އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވެގެން ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލަކާމެދު ގޮތެއް ނިމޭނީ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވީ ކޮން  .17

 ތަކުން ކަމާއި، އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ނުކުރެވި އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް އައުމުގައި،ފަރާ

ދައުލަތް ވ. ވިލާ އެއަރ ން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ކަ މައުސޫމު ފަރާތަކަކީ ކޮބައިކަން ކަނޑައެޅިގެން

 ނިންމުންތަކުން އެނގޭކަން ޓްރޮޕިކް ފަދަ މައްސަލަތަކުގެ  މައްސަލަ  25ޕވޓ ލޓޑ

ކަމަށް ރިޢާޔަތް ކޮށްދިނުމަށް  ވުމާއެކު މި ވެއެވެ. ގެ ފަރާތުން ފާހަގަ ކޮށްފައިއިންވެސްޓްމަންޓް

 ގެ ފަރާތުން އެދިފައިވެއެވެ. ރޮޕިކް އިންވެސްޓްމަންޓްޓް

 ނުވާކަން ފާހަގަކޮށް ޓްރޮޕިކް  އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވެފައިވާ ފަރާތް ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައި .18

ގެ އެންޓަރޕްރައިސަސް  ގެ ފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް ރައްދު ދެމުން ސެންޓަރއިންވެސްޓްމަންޓް 

ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވީ ކޮން ފަރާތަކުންކަން ސިވިލް ކޯޓާއި ހައިކޯޓުން 

ދައުލަތް ވ. ވިލާ އެއަރ ކަނޑައަޅާފައިވާކަން އެ ދެ ކޯޓުގެ ނިންމުމުން އެނގޭ ކަމުގައެވެ. އަދި 

އެ  ނަމަ، ލާދޭ ގެ ފަރާތުން ޙަވާއިންވެސްޓްމަންޓް  މައްސަލައަށް ޓްރޮޕިކް 26ޕވޓ ލޓޑ

ވެފައިވާ  މައްސަލައިގައި އެއްބަސްވުމުގެ ބައިވެރިން އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުމާމެދު ބަޔާން

ގެ ފަރާތުން ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭނެ ކަމުގައްޔާއި، ނަމަވެސް އިންވެސްޓްމަންޓް  އުސޫލުތަކަށް ޓްރޮޕިކް

 ތި އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވީ ކޮން މި މައްސަލައިގައި އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުމެއްނެ

                                                           
25 SC 52] 2021[  
26 SC 52] 2021[  
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ފަރާތަކުންކަން ކަނޑައެޅުމަށް ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިދެވޭނެ ކަމުގައި އެ ކުންފުނިން ނުދެކޭ 

 27ކަމުގައެވެ.

  ފަރާތް ކަނޑައެޅުމާއި، ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައި ދިނުން އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވީ 

ހައުސިން  ފްޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. މިނިސްޓްރީ އޮޔޫމެޓް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ  .19

 ފަދަ  29ދައުލަތް ވ. ވިލާ އެއަރ ޕވޓ ލޓޑއާއި  28އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ )ދައުލަތް( އެންޑް

މައްސަލަތަކަށް ބަލާއިރު، ކޮންޓްރެކްޓަކާ ޚިލާފުވުމުގެ ސަބަބުން ނަގައިދޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު 

ކޮންޓްރެކްޓްގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން ކޮންޓްރެކްޓާ އަސާސީ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ނަގައިދިނުމުގެ ކުރިން 

 ކަން ސާފުކޮށް އެނގެއެވެ. ފަރާތަކުންކަން ދެނެގަންނަންޖެހޭނެޚިލާފުވީ ކޮން 

އިސްތިއުނާފު ކުރެވިފައިވާ ހައިކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާއަށް ބަލާއިރު، ޓަގު ބޯޓު ބަނުމުގެ އެއްބަސްވުމާ  .20

މުގައި ސިވިލް ކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ ރަނގަޅަށް ކަ އިން ޚިލާފުވި ކް އިންވެސްޓްމަންޓްޓްރޮޕި

ނޫންކަމުގައި ބުނެ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއެއް އެ ޤަޟިއްޔާގައި ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. އެ ނުކުތާގެ 

އާ ދެމެދު އެންޓަރޕްރައިސަސް  ޓަގު ބޯޓު ބަނުމަށް ޕޯޓްސް އޮތޯރިޓީ އާއި ސެންޓަރ ތަފުސީލުގައި

ފަހަރު މަތިން އިސްލާހުތައް ގެނެވި ބޯޓު ބަނުމުގެ މުއްދަތު އިތުރު ވެވުނު މައި އެއްބަސްވުމަށް އެކި

 އާއި ޓްރޮޕިކް  އެންޓަރޕްރައިސަސް ކުރެވިގެން ދިޔައިރު، ބޯޓު ބަނުމަށްޓަކައި ސެންޓަރ

ނުވާކަން އެ ކުންފުނީގެ  ބަދަލު އައިސްފައި އެއްބަސްވުމަށްދެމެދު ވެވުނު  އިންވެސްޓްމެންޓް އާ

ވެއެވެ. އަދި މައި ކޮންޓްރެކްޓަށް އަންނަ ބަދަލު ސަބް   ފާހަގަ ކޮށްފައިފަރާތުން ހައިކޯޓުގައި

                                                           
ޝަރީޢަުތގެ އަުޑއެހުުމަގއި  ގައި ސުޕްީރމް ކޯޓުަގއި ބޭްއވުނު 2019އޮކްޓޯބަރު  30މައްސަލަ ހުށަެހޅި ފަރާުތގެ ވަކީލު، ުމޙަްއމަދު ަފއިޞަލް  27

 ދެއްކި ާވހަކަ ތަކުގެ ަމޙްަޟރު ބަޔާން.

28 SC 47] 2021[  
29 SC 52] 2021[  
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އެ ޖެހޭނެކަން ސަބް ކޮންޓްރެކްޓްގެ މާއްދާތަކަށް ބެލުމުން އެނގޭކަން  ކޮންޓްރެކްޓަށް އަންނަން

 30ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ.ކޯޓުގައި 

ނުވާކަމުގައި ބުނެ އެ ކުންފުނީގެ ގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފު އިންވެސްޓްމަންޓް  ޓްރޮޕިކް .21

އެންޓަރޕްރައިސަސް  ފަރާތުން ހައިކޯޓުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ރައްދު ދިނުމުގެ ގޮތުން ސެންޓަރ

އެ ވާހަކަތަކުގެ ޚުލާޞާއަކީ، ޓަގު  31ވެއެވެ. ގެ ފަރާތުން ހައިކޯޓުގައި ތަފުސީލުކޮށް ވާހަކަ ދައްކާފައި

އާ ދެމެދު ސޮއިކުރެވޭ އެންޓަރޕްރައިސަސް ތޯރިޓީ އާއި ސެންޓަރ ބޯޓު ބަނުމާ ގުޅިގެން ޕޯޓްސް އޮ

 އާއި ޓްރޮޕިކްރައިސަސް އެންޓަރޕްސެންޓަރ ، ލު ތަކަކީއެއްބަސްވުންތަކަށް އަންނަ ބަދަ 

އާ ދެމެދު އޮތް އެއްބަސްވުމަށް އަންނަން ޖެހޭނެ ބަދަލުތަކެއް ކަމުގައި އެ ކުންފުނިން އިންވެސްޓްމަންޓް 

އާއި އެ ކުންފުންޏާ ދެމެދު އޮތް އެއްބަސްވުމަށް އިންވެސްޓްމަންޓް  އަދި ޓްރޮޕިކްކަމެވެ.  ނުދެކޭ 

އިންވެސްޓްމަންޓް  ގެ ފަރާތުން ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭނެ ކަމުގައްޔާއި، ޓްރޮޕިކްއިންވެސްޓްމަންޓް  ޓްރޮޕިކް

ނިން ފައިސާ ކުންފު  ތަކަކަށް އެ ގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ހުށަހެޅި ހުރިހާ އިންވޮއިސް

 ދޫކޮށްފައިވާނެ ކަމެވެ. 

މި މައްސަލައިގައި ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމަށް ބަލާއިރު، އެ ނިންމުމުގައި ޓަގު ބޯޓު ބަނުމަށް ސެންޓަރ  .22

 ދެމެދު އޮތް އެއްބަސްވުމާ ޓްރޮޕިކް   އިންވެސްޓްމެންޓް އާއާއި ޓްރޮޕިކްއެންޓަރޕްރައިސަސް 

ކުރި އިސްތިއުނާފީ  ގައި ބެލެވެން ނެތްކަމުގައި ބުނެ ފާހަގަ ކަމު  ވެފައިވާ  އިން ޚިލާފު  އިންވެސްޓްމަންޓް

ނުކުތާއަށް ދެ ފަރާތުން ތަފުސީލުކޮށް ދެއްކި ވާހަކަތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ގޮތެއް ނިންމާފައި 

މި ގޮތުން ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުގައި މި މައްސަލައިގައި ވާހަކަ ދެކެވޭ މައި އެއްބަސްވުމަށް ނުވެއެވެ. 

ދެމެދު އޮތް   އިންވެސްޓްމަންޓް އާއާއި ޓްރޮޕިކްއެންޓަރޕްރައިސަސް ލުތައް ސެންޓަރ އަންނަ ބަދަ

                                                           
،  ަފލާހު ދެއްކި ވާހަކަަތއް ޓުަގއިގައި ހައިކޯ 2018އޭޕްރިލް  16ހައިކޯޓުގެ ިއސްތިުއނާފީ ފޯމު، ފުަރތަަމ ނުކުތާއާއި، އެ ނުކުތާގެ ތަުފސީލު،  30

 ވަނަ ޞަފްޙާައށް. 31އިން ފެށިގެން  21ޞަފުޙާ ނަްނބަރު 
ހު، ސެންަޓރ އެންަޓރޕްަރއިަސސްގެ ަފރާތުން ދުވަ 2018އޮކްޓޯބަރު  10ގެން ޤަޟިއްޔާ އާ ުގޅި  A/352-HC/2016ހައިކޯޓުގެ ނަްނބަރު  31

 އަށް. 84އިން  82މުަޙއްަމދު ފަިއސަލް ދައްކާަފއިވާ ވާހަަކތަކުގެ މަްޙޟަރު ބަޔާން. ޞަފުޙާ 
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ޖެހޭނެކަން ނުވަތަ ނޫންކަމާމެދު ދެ ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކާމެދު  އެއްބަސްވުމަށް އަންނަން

 ނުވެއެވެ.  ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުގައި ވަކިކަމެއް ފާހަގަ ކޮށްފައި

ދު ދެމެ   އިންވެސްޓްމަންޓް އާއާއި ޓްރޮޕިކްއެންޓަރޕްރައިސަސް އެހެން ނަމަވެސް، ސެންޓަރ  .23

ނިންމައި  ށްވަނަ މާއްދާގައި ޓަގު ބޯޓުގެ މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮ 05ސޮއިކުރެވުނު އެއްބަސްވުމުގެ 

ސައްކަތް ލު ކުރުމަށް އޮތް މުއްދަތުގައި ބޯޓުގެ މައާ އެ ބޯޓު ޙަވާ އެންޓަރޕްރައިސަސް  ސެންޓަރ

ކޯޓުގެ ނިންމުމުގައި ވެއެވެ. މި މިންވަރަށް ހައި ނުވާކަން ފާހަގަ ކޮށްފައި ކޮށްފައި ފުރިހަމަކޮށް ހަވާލު 

ޓަރޕްރައިސަސް އެން ޓީ އާއި ސެންޓަރ ރި ޕޯޓްސް އޮތޯ އޮތުމުން އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފު ނުވާކަމުގައި ބުނެ 

ށަހެޅި ގެ ފަރާތުން ހުސްޓްމެންޓް އިންވެ ޓްރޮޕިކް ޙަވާލާދީ  އާއި ދެމެދު އޮތް އެއްބަސްވުމާ

އާއި ދެމެދު އޮތް  އެންޓަރޕްރައިސަސް އެ ކުންފުންޏާއި ސެންޓަރ ހުށަހެޅުންތަކާއި،

ންފުނީގެ ކުއެ ކާމެދު މުއްދަތަށް ޓަގު ބޯޓުގެ މަސައްކަތް ނުނިމުނު ސަބަބުތަ ގައިވާއެއްބަސްވުމު

ގެ ޕްރައިސަސް އެންޓަރ އްދުގައި ސެންޓަރފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި، އެ ވާހަކަތަކުގެ ރަ

ފައި އޮތްކަމުގައި ކުރަނިވި ނިންމުމެއް ނިމި ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ހައިކޯޓުން ފައިސަލާ

  އަހުރެން ނުދެކެމެވެ.

ޤަޟިއްޔާގައި  HC-A/352/2016މައްސަލައަކީ، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  ކަންމިހެން އޮތުމުން މި .24

ހެޅުންތަކަށް ފަރާތުގެ ހުށަ ނުކުތާއާމެދު ގޮތެއް ދެހުށަހެޅުނު ފުރަތަމަ އިސްތިއުނާފީ އެ ކޯޓަށް 

ސްވުމާ ޚިލާފުވުމުގެ އެއްބަ  ކަނޑައެޅުމަށްފަހު، އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވީ ކޮން ފަރާތަކުންކަން ރިޢާޔަތްކޮށް

ކަނޑައަޅައި  ންކަން ސަބަބުން ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ޝަރީޢަތުން ނަގައިދޭނެ ތަނެއް އޮތްކަން ނުވަތަ ނޫ 

އް ނިންމަންޖެހޭ މި މައްސަލައިގައި އެ ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ދެވަނަ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއާމެދު ގޮތެ

 އެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ.މައްސަލަ

ހުށަހެޅިފައިވާ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކަކީ، ގެއްލުމުގެ ބަދަލާ ކޯޓަށް  ސުޕްރީމް  މި މައްސަލައިގައި .25

ޓުން މި ވަގުތު ގޮތެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާތަކެއް ކަމުގައިވާތީ، އެ ނުކުތާތަކުގައި މި ކޯގުޅިގެން 
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ފަރާތާ އެއްކޮޅަށް  އޮތްކަމުގައި ނުދެކެވެ. އެހެނީ އެ ނުކުތާތައް އިސްތިއުނާފު ކުރާ ކަނޑައެޅޭނެ ތަނެއް

ވެގެން ލިބިފައިވާ ގެއްލުމުގެ ނުވަތަ ދެކޮޅަށް ނިމުނު ނަމަވެސް، އެ ނުކުތާތަކަކީ، އެއްބަސްވުމަކާ ޚިލާފު 

ފަރާތަކުން ކަން  އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވީ ކޮން ބަދަލާ ގުޅިފައިވާ ނުކުތާތަކެއް ކަމުގައިވާއިރު،

ކަމާއެކު ގޮތެއް ނިންމޭނެ  އެ ނުކުތާތަކާމެދު ޝަރީޢަތުން އިންސާފުވެރި ކަނޑައެޅިފައި ނުވާ ހާލަތުގައި

ފަރާތަކުން ކަމާމެދު  އަދި އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވީ ކޮން ވެ.ހާލަތެއް އޮތް ކަމުގައި އަހުރެން ނުދެކެމެ 

އި ނެތްނަމަ، ނުވަތަ އެފަދަ ނުކުތާއެއް ހުށަހެޅި އެ ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއެއް ހުށަހެޅިފަ

އަހުރެންގެ މި ކަމުގައި އި އޮތްނަމަ، ކުރަނިވި ނިންމުމެއް ނިންމާފަ ނުކުތާއާމެދު އެ ކޯޓުން ފައިސަލާ

 ތަފާތުވީހެވެ.ރައުޔު 

 މައްސަލަ ނިންމަން ފެންނަ ގޮތް 

ޤަޟިއްޔާގައި ކޮށްފައިވާ ޙުކުމް  HC-A/352/2016މި ސަބަބުތަކަށްޓަކައި، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  .26

އެ ޤަޟިއްޔާގައި އެ ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކާމެދު އެ ބާޠިލު ކުރުމަށްފަހު، 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ  18 32ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ  ކޯޓުން އަލުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް

 ހައިކޯޓަށް މައްސަލަ ތަޙްވީލު ކުރުމަށް ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމަން ފެނެއެވެ.ދަށުން 

 ފަނޑިޔާރު ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދުގެ ރައުޔު 

 .ތާއީދުކުރަމެވެ އަހުރެން ރައުޔަށް ފަނޑިޔާރު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރުގެ މައްސަލައިގައި މި .27

 ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމްގެ ރައުޔު 

 .ތާއީދުކުރަމެވެ އަހުރެން ރައުޔަށް ފަނޑިޔާރު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރުގެ މައްސަލައިގައި މި .28

                                                           
 2010/22ޤާނޫނު ނަންަބރު   32
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 ޙުކުމް 

ވުނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދެންފަހެ، އިސްވެ ބަޔާންވެދިޔަ ކަންކަން އެ ގޮތުގެމަތިން ހުރުމާއެކު، އިސްތިއުނާފު ކުރެ

ޙުކުމަކީ ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް  ޤަޟިއްޔާއިން ކޮށްފައިވާ HC-A/352/2016ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

 2010/22ރު ކޮށްފައިވާ ޙުކުމެއް ކަމުގައި ކަނޑައަޅައި، އެ ޙުކުމް ބާޠިލު ކުރުމާއެކު، ޤާނޫނު ނަންބަ

ގައި އެ ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އާ ޙަވާލާދީ މި މައްސަލައި  18)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ތެއް ނިންމުމަށް ގައި އެ ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކާމެދު އެ ކޯޓުން އަލުން ގޮޤަޟިއްޔާ

 މައްސަލަ ބެލި މިދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް މައްސަލަ ތަޙްވީލު ކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ 

 ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުގެ އިއްތިފާޤުން ޙުކުމް ކޮށްފީމެވެ.

 ޟިއްޔާ ބަލައި ޙުކުމް ކުރީ:މި ޤަ

   

   

 މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް  މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު 

  )ރިޔާސަތު( 
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