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ފަނޑިޔާރު އަދި  ފަނޑިޔާރު ޑރ. ައޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު) ފަނޑިޔާރު ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދުގެ ރައުޔު

 ތާއީދު ކުރައްވާފައި( މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު
 

 ތަޢާރުފު 

 ރު )ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަ ލިމިޓެޑް ޕްރައިވެޓް މޫވިންގ އިންޓަރނޭޝަނަލް ،މި މައްސަލައަކީ .1

 C-69/96 )(ޫނޭޝަނަލްރންޓަ އިވިންގ މީގެ ފަހުން "އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތް" ނުވަތަ "މ"( 

ރައްދުވާ  ފު)މީގެ ފަހުން "އިސްތިއުނާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް( ދައުލަތް )ދިވެހިގެ ފަރާތުން 

 ،ވާގޮތަށް( ގެ މައްޗަށް ރައްދުނުވަތަ "ދައުލަތް" "މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް" ފަރާތް" ނުވަތަ

 ޤަޟިއްޔާ HC-A/228/2017އެ ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ޅިދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހެ

  ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމުން ބެލުނު މައްސަލައެކެވެ.ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް 

 މައްސަލައިގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތް 

 ގމާވާރުލުގައި ޑޮމެސްޓިކް އެއަރޕޯޓެއް ތަަރއްޤީކޮށް ހިންގުމާ ގުޅޭގޮތުން، މޫވިން  ގދ. .2

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަންއާ  ލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއިނޭޝަނަރއިންޓަ

ގައި އެއްބަސްވުން"( އެއަރޕޯޓު  ")މީގެ ފަހުން އްގައި ލީސް އެގްރިމެންޓެ 2011ން ޖޫ 27ދެމެދު 

ދިނުން ފަށަންޖެހޭ  އިކުރެވުނެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެއަރޕޯޓުގެ ޚިދުމަތްސޮ

ވަނަ  44ގެ އެއަރޕޯޓު އެއްބަސްވުމު ތާރީޚަށް މަސައްކަތް ނިންމާ ޚިދުމަތް ދޭން ފަށާފައިނުވާތީ، 

 2016ރުވަރީ ފެބު 11 އަންގާ، ކުރިކަންބާޠިލު އެއަރޕޯޓު އެއްބަސްވުން ގެ ދަށުން  (iii)މާއްދާގެ 

 މޫވިންގރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސްއިން ރު އޮތް( އޭ)މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ދަށުގައި ގައި 
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 އެއަރޕޯުޓ އެއްބަސްވުން 1އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ސިޓީ ފޮނުވާފައިވެއެވެ.

 ކަމަށް ކަނޑައަޅައި  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާއަތާ ޚިލާފަށްއެ އެއްބަސްވުމު ކޮށްފައިވަނީ، ބާޠިލު

ލުކުރުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމުގެ ޠި ބާއެއަރޕޯޓު އެއްބަސްވުން ދިނުމަށާއި، 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ދިނުމަށް އެދި  ދަޢުވާކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި

 މޫވިންގއަށް ރައްދުވާގޮތަށް ދިވެހި ދައުލަތުގެ މައްޗަށް ދަށުން ހިންގި ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް

 ތުން ސިވިލް ކޯޓުގައި ދަޢުވާކޮށްފައިވެއެވެ.އިންޓަރނޭޝަނަލްގެ ފަރާ 

ލުނު އެ މައްސަލައިގައި ސިވިލް ޤަޟިއްޔާއިން ބެ  Cv-C/2016/926ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  .3

 މެދުގައި ވެފައިވާ  ކޮށްފައިވަނީ ދެ ފަރާތުގެބާޠިލު އެއަރޕޯޓު އެއްބަސްވުން ކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފައިވަނީ 

 ވިންގމޫސަބަބުން  ބާޠިލުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުންމި އެއްގޮތަށް ކަމުގައިވާތީ، އެގްރިމެންޓާ 

ނުވާކަމަށް  ގެންއިންޓަރނޭޝަނަލްއަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމަށް ދަޢުވާކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބެ 

 ކަނޑައަޅައެވެ.

 ސިވިލް ކޯޓުން މައްސަލަ ނިންމާފައިވާ ގޮތް 

ޗަށް ދައިން ނިންމާފައިވަނީ އަންނަނިވި ކަންކަމުގެ މައްސިވިލް ކޯޓުން އިސްވެބުނެވުނު ފަ .4

  އޮވެއެވެ.ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް ބެލުމުން އެނގެންއެ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ނިމުނުބިނާކޮށްގެންކަން 

ނޭޝަންލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ރއިންޓަ ގމޫވިން 4.1

ވަނަ (iii) ވަނަ މާއްދާގެ  44މެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ކޮމިއުނިކޭޝަންއާ ދެ

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަނަ މާއްދާ  15އެއްބަސްވުމުގެ  ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތަށް ،ބަރުގައިނަން 

ނުވަތަ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ލިބިދީފައިވާ އަޅައި ތަރައްޤީުކރުމުގެ އެއަރޕޯޓު 

 20 ގެ ދަށުން ނުވަތަ މާއްދާވަނަ  19އެއްބަސްވުމުގެ މުގެ ގޮތުން އެ މުއްދަތު އިތުރުކުރު

                                                           
 ސިޓީ ( 2016ރުވަރީ ފެބު 11)  PRIV/2016/12/448ނަްނބަރު ރީޖަނަލް ެއއަރޕޯްޓސް، މިިނސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަްމގެ  1
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އަޅައި  އެއަރޕޯޓު ދީފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިތުރުކޮށް

ކުރުމުގެ ލުޠިބާ  އެއްބަސްވުން  ،ނުވާނަމަ މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށްފައިތަރައްޤީކުރުމުގެ 

 ؛ށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަންލިބިގެންވާކަމައިޚްތިޔާރު ދައުލަތަށް 

އަޅައި އެއަރޕޯޓު އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން  ،ވަނަ މާއްދާގައި 15ގެ އެއަރޕޯޓު އެއްބަސްވުމު  4.2

)ތިރީސް( މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ  30މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރަންޖެހެނީ ތަރައްޤީކުރުމުގެ 

ތައް ތްމުއްދަތު އިތުރުވެގެންދާނެ ގޮތާއި ޙާލަ ތެރޭގައި ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އަދި މި 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އެފަދައިން  19އަދި  18އެއްބަސްވުމުގެ 

އެއަރޕޯުޓ ކަމާއި، ނެތްވާކަން އެނގެން ތު ދައުލަތުން އިތުރުކޮށްދީފައި އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަ 

އްދަތުގައި މަސައްކަތް  މުވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 15ގެ އެއްބަސްވުމު

)ދޭއް( އިޚްތިޔާރެްއ  02ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  17ނުވާނަމަ، އެއްބަސްވުމުގެ ފުރިހަމަކޮށްފައި 

 މޫވިންގ 2ސިޓީއިން ގެ ހުވަދު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ،މާއިދައުލަތަށް ލިބގެންވާކަ 

ގައި  2011ސެޕްޓެންބަރު  23އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއާ ގދ. މާވާރުލު 

މަސް )ތިރީސް(  30ފެށިގެން  ތާރީޚުން އެ  ،ލުކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއިހަވާ

އެއަރޕޯުޓ އިރު، ދައުލަތުން ކަމަށްވާއަށް  2014މާރިޗު  23 ހަމަވެފައިވަނީ ދުވަސް

 )ދޭއް( އަހަރު  02ގާތްގަނޑަކަށް  ފާއިތުވިފަހުން  އިވަނީ އެ މުއްދަތުއުވާލާފައެއްބަސްވުން 

ކުރުމާ ހަމައަށްވެސް، ބާޠިލުއެއަރޕޯޓު އެއްބަސްވުން ކަން އެނގޭކަމާއި، ންފަހު

ން ދެ ފަރާތުގެ ބަހުން އެނގޭތީ، ނުވާކަ ފަދައިން މަސައްކަތް ނިންމާފައިއެއްބަސްވުމުގައިވާ 

އިވާ އިޖުރާއަތާ ގައި ބަޔާންކޮށްފައެއަރޕޯޓު އެއްބަސްވުމުކޮށްފައިވަނީ ބާޠިލުއެއްބަސްވުން 

  ؛އެއްގޮތަށްކަން

                                                           
 ސިޓީގެ ކޮޕީ. (2011ސެޕްޓެންބަރު  2) A/PRIV/2011/9-(MISL)242  ނަންބަރު ގދ.އަޮތޅު ކަުއންސިްލގެ އިާދާރގެ  2
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މަލުކުރަންޖެހޭ ކުރާނަމަ ޢަބާޠިލުއެ އެއްބަސްވުން ކޮށްފައިވަނީ، ބާޠިލުއެއަރޕޯޓު އެއްބަސްވުން  4.3

 ބުން ސަބަ ބާޠިލުކުރުމުގެއެއްބަސްވުން އިޖުރާއަތާ އެއްގޮތަށްކަން އެނގެން އޮންނާތީ، 

ގެ މައްޗަށް އިންޓަރނޭޝަނަލްއަށް ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމަށް ދިވެހި ދައުލަތު  މޫވިންގ

 އަދި  ؛ދަޢުވާކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެން ނުވާކަން

ގެ ފަރާތުން ޝަފަހީ ހެކީއިންޓަރނޭޝަނަލްގެ  މޫވިންގމި މައްސަލައިގައި ދަޢުވާކުރާ   4.4

 ހޯދާފައިވާ އެ ފަރާތްތަކުގެ ބަސް ޝަރީޢަތަށް ޅައި،)ހަތަރެއް( ފަރާތެއް ހުށަހަ 04ގޮތުގައި 

 އެއަރޕޯޓުވާ ވެފައި ނަމަވެސް، އެއްބަސްވުން އުވާލާފައިވަނީ ދެފަރާތުގެ މެދުގައި

 ޢަމަލުކުރަން ކުރުމުގައިބާޠިލު އެއްބަސްވުން  ފަދައިން، އެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިގައެއްބަސްވުމު

ގައި ބެލުމު  ކަންނުވަތަ ނޫން ކަންކޮށްފައިކަނޑައަޅާފައިވާ އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަ 

މެދުގައި ދެ ފަރާތުގެ ދެ  ،ށާއިޝަރީއަތުން ބުރަވާންޖެހެނީ ހެކިންގެ ހެކިބަހަށް ނޫންކަމަ

  ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މައްޗަށްކަން.ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާން

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން މައްސަލަ ނިންމާފައިވާ ގޮތް 

އިންޓަރނޭޝަލްގެ  މޫވިންގން، ޤަޟިއްޔާގެ ނިންމު  Cv-C/2016/926ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  .5

 އެ ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ،ކުރުމުން ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު

2017/HC-A/288 ްޙުކުމަށް ސިވިލް ކޯޓުގެ  ފައިވަނީޙުކުމް ކޮށް  ބަލައި މައްސަލަ  ޤަޟިއްޔާއިނ 

ންކަމުގެ މައްޗަށް ވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައި ކޯޓުން އެފަދައިން ނިންމާފައިވަނީ އަންނަނިވި ކަތާއިދުކޮށެ 

 ވެ.ން އެ ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް ބެލުމުން އެނގެންއޮވެއެކަ ބިނާކޮށް

އެއްގޮތަށް  ގައި ބަޔާންކުރާ ޝެޑިއުލްއާއެއަރޕޯޓް އަޅަިއ ތަރައްޤީކުރުމުގެ ވޯކް ޕްލޭން 5.1

ކުއްޔަށްހިފާ ފަރާތަށް އެކަންކަން ނުކުރެވިއްޖެނަމަ، ސަރުކާރުން ޢަމަލުކުރެވިދާނެ ދެ ގޮތެއް 

އެކުގައި ކަމާއި، އެ ދެ ނަންބަރު  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ (ii)  އާއި (i)ވަނަ މާއްދާގެ  17
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(conjuctive)  ްނުވަތަ ވަކިވަކިނ(disjunctive)   ީ17ކިއިދާނެކަމާއި، މީގެ ތަފާތަކ 

އެކުގައި އެ ދެ ނަންބަރު ބޭނުންކޮށްގެން   ”and“ކިޔުމުގައި  (ii)  އާއި (i)ނަ މާއްދާގެ ވަ

ނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ލިކިއުޑޭޓެޑް ޑެމޭޖެސް ދެއްކުމަށް އެންގުމާއެކު ވަ 20ކިޔައިފިނަމަ، 

ޔާރު ސަރުކާރަށް ލިބިގެންވުން އިޚްތި ބާޠިލުކުރުމުގެވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެއްބަސްވުން  44

އެ ދެ ނަންބަރު ބޭނުންކޮށް،  ”or“ކިޔުމުގައި (ii)  އާއި (i)ވަނަ މާއްދާގެ  17ކަމާއި، 

  އާއި (i)ވަނަ މާއްދާގެ  17ލިބިގެންވަނީ  ވަކިން ކިޔައިފިނަމަ، ސަރުކާރަށް އިޚްތިޔާރު

(ii) ޮކުރުންކަމާއި، އެގޮތުން  އްންމެވެސް އެއްކަމެގެ ތެރެއިން ސަރުކާރުން އިޚްތިޔާރުކުރާ ކ

ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތަށް ސަރުކާރުން ޢަމަލުކުރާނަމަ  (i)ވަނަ މާއްދާގެ  17

US$100,000/- ަދެއްކުމަށް ޑެމެޖެސް ގެ ލިކުއިޑޭޓެޑް ( އެމެރިކާ ޑޮލަރު )އެއްލައްކ

 އިތުރުން ފެށުމަށް ނޫނީ އެއަރޕޯޓު ހިންގަކު އެއަރޕޯޓު އަަޅއި ތަރައްޤީކުރުމަށް އެންގުމާއެ

ވަނަ  17ކަން އެނގޭކަމާއި، އެހެންނަމަވެސް ސްދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދޭންޖެހޭ)ހައެއް( މަ 06

ގެ ދަށުން ލިބޭ އިޚްތިޔާރުގެ ބޭނުން ސަރުކާރުން ނުކޮށް، ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ  (i)މާއްދާގެ 

 ؛ގެ ދަށުން ލިބޭ އިޚްތިޔާރުކަން (ii)ވަނަ މާއްދާގެ  17

ނަ ވަ  17މާއްދާގައި އަދި އެއްބަސްވުމުގެ  59އްދާ އާއި ވަނަ މާ 58އެއްބަސްވުމުގެ  5.2

 މި އެއްކަން ރއަކީ މުޅިން ތަފާތު ޕްރޮސީޖަރގައި ބަޔާންކުރާ ޕްރޮސީޖަ (i)މާއްދާގެ 

ނުވަތަ  އެނގޭކަމާއި، މި މާއްދާތަކުގައި ފުށުއެރުމެއް  ން ސާފުކޮށްމާއްދާތަކުގެ ނައްސު

 އިތުރަށް ރާތަށްފަ ކުރަންޖެހޭ މިންވަރާއި، ކުއްޔަށް ހިފާ ޖޫރިމަނާއޮޅުމެއް ނެތްކަމާއި، އެހެނީ 

 ؛ސަބަބަށް ބަލާއިރު ތަފާތުތަކެއް ހުރިކަން  އި މުއްދަތު ލިބިދޭ ދޭންޖެހޭ މުއްދަތާ

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތަކީ ވަކި ޚާއްޞަކަމެއް ކަނޑައަޅަިއ  20އެއްބަސްވުމުގެ  5.3

ދާގައި ބަޔާންކުރާ ވަނަ މާއް 58އެއްބަސްވުމުގެ ، ރުބަޔާންކޮށް ދީފައިވާ މުއްދަތަކަށްވާއި

މުއްދަތަކީ ވަކި ކަމެއް ބަޔާންކުރުމަކާ ނުލައި، ޢާންމުކޮށް ދީފައިވާ މުއްދަތެއްކަން 
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ހިމެނޭ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފަށް ނުފައިނޭޝިއަލް ބްރީޗުގެ ތެރޭގައި -ނޮން ،އެނގޭކަމާއި

މުކޮށް ދީފައިވާ މުއްދަތެއްކަމާއި، އެހެންކަމުން، ކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ކަމެއް ހިމެނޭ ގޮތުން ޢާން

ގެ ކަންތައްތަކާއި ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުން  އެހެން ޠަބީޢަތުގައި ބަޔާންކުރާ އެއްބަސްވުމު

އް މި އެއްބަސްވުމުން ރއެނެ ޚާއްޞަ އަދި ޢާންމު ޕްރޮސީޖަޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، ޢަމަލުކުރާ 

އެއަރޕޯޓް އަޅައި ތަރައްޤީކުރުމަކީ ފައިސާ ނޫން ޠަބީޢަތުގެ  ،ކަމާއިބަޔާންކޮށްފައި އޮތް

ބޫލުކުރެވުނު ނަމަވެސް، އެއަރޕޯޓް އަޅައި ތަރައްޤީކުރުމަށް އޮތް މުއްދަތުގައި ގަކަމެއްކަމަށް 

ފައި ހިމަނާޖަރއެއް އެއްބަސްވުމުގައި ރާނެ ޚާއްޞަ ޕްރޮސީލުމައެކަން ނުކުރެވިއްޖެނަމަ، ޢަ 

ވަނަ  15ން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ އެއްބަސްވުމުގެ ދައުލަތުއި އޮތުމުން، މި މައްސަލައިގަ 

މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، ކުއްޔަށް ހިފި ފަރާތުން އެއަރޕޯޓް އަޅައި ތަަރއްޤީކޮށް 

ށް ލިބިދިފައިވާ ދައުލަތައިން  (ii)ވަނަ މާއްދާގެ  17ނުނިންމުމުން، އެއްބަސްވުމުގެ 

ގައި ސާފުކޮށް  (iii)ވަނަ މާއްދާގެ  44އެއްބަސްވުމުގެ  ކަމަށާއި، އިޚްތިޔާރާ އެއްގޮތަށް

ނޫނީ  ،ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތުގައި  15ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އެއްބަސްވުމުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިތުރު ކޮށްދޭ  20 ނޫނީ ން ށު ގެ ދަވަނަ މާއްދާ 19އެއްބަސްވުމުގެ 

ނުކުރެވިއްޖެނަމަ،  ގައި ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތަށް އެއަރޕޯޓް އަޅައި ތަރައްޤީމުއްދަތު 

 ކަން؛ކުރެވިދާނެލު ޠިބާ  އެއްބަސްވުން

އިތުުރ )އެއަރޕޯޓް އަޅައި ތަރައްޤީކުރުމަށް( ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  20އެއްބަސްވުމުގެ  5.4

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ  17މުގެ މުއްދަތެއް ކުއްޔަށް ހިފި ފަރާތަށް ލިބިދެވޭނީ، އެއްބަސްވު 

ރނޭޝަނަލްގެ ފަރާތުން އިންޓަ މޫވިންގއިޚްތިޔާރުގެ ބޭނުން ސަރުކާރުން ކުރިނަމަ ކަމާއި، 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތުގައި އެއަރޕޯޓު އެޅުމާއި  15އެއްބަސްވުމުގެ  ބުނާގޮތަށް

އަދި  58ތަމަ ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭނީ ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނުނިންމައިފިނަމަ، ފުރަ 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ އާންމު ޕްރޮސީޖަރގެ ދަށުން ކަމަށް ބަލައިފިނަމަ،  59
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އަކީ މި އެއްބަސްވުމުގައި  (iii)ވަނަ މާއްދާގެ  44ވަނަ މާއްދާ އާއި  17އެއްބަސްވުމުގެ 

ހިމެނިފައިވާ އެއްވެސް މާނައެއް ނެތް މާއްދާތަކަކަށް ވެގެންދާނެކަމާއި، މިއީ އެއްބަސްވުން 

 ކޯޓުތަކުން ތަރުޖަމާދިނުމުގެ އުސޫލާ ޚިލާފު ވިސްނުމެއްކަން؛ 

ވަނަ  15 މި މައްސަލައިގައި ފުށުއެރުމެއް އޮތްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އެއްބަސްވުމުގެ 5.5

ބަޔާންކުރާ  ނަ މާއްދާގައިވަ 17ރަންޖެހޭނީ އެއްބަސްވުމުގެ މާއްދާއާ ޚިލާފުވުމުން ޢަމަލުކު

ދާގައި ވަނަ މާއް 59ވަނަ މާއްދާއާއި  58އިޖުރާއަތުގެ ދަށުންތޯ ނުވަތަ އެއްބަސްވުމުގެ 

ފައިވާ ފާހަގަކޮށް  އިރިޕޯޓުގެ ފުރަތަމަ ނުކުތާގަ، އިވާއިރުބަޔާންކުރާ އިޖުރާއަތުގެ ދަށުންތޯ ކަމުގަ

 contraމާއްދަތަކުން މި ކަމުގައި އޮޅުމެއް ނެތްކަން އެނގޭތީ، މި މައްސަލައިގައި 

proferentem ްޖެހޭ ގެ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ކޯޓުން މާނައެއް ނުވަތަ ތަރުޖަމާއެއް ކުރަނ

 ތަނެއް ނެތްކަން؛

މަތިން ބަދަލުކުރުމަށް  ކުއްޔަށް ހިފި ފަރާތުގެ އެދުމުގެރިސޯޓު ހެދުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރި ރަށް  5.6

)ދިހައެއް( ދުވަސްކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން  10)ފަހެއް( މަހާއި  5ހިނގާފައިވަނީ 

މި ލަސްވި ލަސްވުމުގެ ސަބަބުން، އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް  އެނގެންއޮތްއިރު،

 ތެރޭގައި އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީކޮށް ރީސް( މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ)ތި 30އެއްބަސްވެފައިވާ 

އަދި މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި  ނިންމުމަށް ހުރަސްއެޅޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނެތްކަމާއި

އެއަރޕޯޓު އެޅުމަށް ގެނެވުނު އެއްވެސް އެއްޗަކުން ޑިއުޓީ މަޢާފުކުރުމަށް އެދި 

( ގައި ivވަނަ މާއްދާގެ ) 5ހުށަހަޅާފައިވާކަން އެނގެން ނެތްކަމާއި، އެއްބަސްވުމުގެ 

ގެ އިމްޕޯޓު ޑިއުޓީ މަޢާފްކުރެވޭނީ ވަކި ތާރީޚަކުން ސް  ފަދައިން ކެޕިޓަލް ގުޑްބަޔާންކޮށްފައިވާ

 3ކަން؛ފެށިގެންކަން އެނގޭ

                                                           
 ދިނުމަށްޓަަކިއ މި ނުކުތާގައި ފާަހގަކޮށްފަިއވާ ިރސޯޓު ހެދުމަށް ކުއްޔަށް ދީަފއިަވނީ ގދ.ޮކނޑާނަހުއްޓާ ެއވެ ކިޔާ ރަށެކެވެ. ބުެނވުުނ ރަށް ކުއްޔަށް  3

ވަނަ ދުވަހު އެްއބަްސުވމެްއ  2011ޖުލައި  10 އޮފް ޓޫރިޒަމް އާޓްސް ެއންޑް ކަލްޗަރ އާއި މޫިވންގ އިންަޓރނޭޝަނަލްއާ ެދމެދު މިނިސްްޓރީ
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 މޫވިންގށް އެދި ހުއްދައަ ހާގައި ރިސޯޓެއް ހެދުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާމާރެގއ. 5.7

ހަޅާފައިވަނީ އިންޓަރނޭޝަނަލްއިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްއަށް ތަފްސީލީ ކުރެހުންތައް ހުށަ

ގައި  2014ޖުލައި  2ގައި ކަމާއި، އެ ހުއްދަ މިނިސްޓްރީން  2014ޖޫން  25

ތްއިރު،  ނެ ދޫކޮށްފައިވުމުން، އެ ހުއްދަ ދިނުމުގައި ލަސްތަކެއްވެފައިވާ ކަމަށް ބެލެވެން 

 އްކޭނީދެމަށް ރާއްޖެ އެތެރެ ކުރެވޭ މުދަލުގެ އިމްޕޯޓު ޑިއުޓީގެ ވާހަކަ އެއަރޕޯޓް އެޅު

ން ގެ ފަހުންކަ 2014ޖުލައި  2 )އިމާރާތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިން ތާރީޚު ކަމުގައިވާ(

މުގެ ކަތަށް ބޭނުންވާ މެޝިނަރީ އާއި ވެހިކަލްތައް އެތެރެކުރުސައްކަމާއި، މި މައެނގޭ

ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީއަށް ރނޭޝަނަލްއިން އިންޓަ މޫވިންގހުއްދައަށް އެދި 

ކީ އަދި މި ތާރީޚަގައިކަން އެނގެން އޮތުމުން،  2014ޖޫން  19ހުށަހަޅާފައިވަނީވެސް 

 ވެފައިވާ  ކޮށް ނިންމުމަށް ދެ ފަރާތުގެ މެދުގައި އި ރިސޯޓެއް ތަރައްޤީގއ.މާރެހާގަ

 ތުމުން، އޮއެނގެން ތާރީޚެއްކަންމުއްދަތަށްވުރެ ފަހުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

އި މާރެހާގަ.އގ އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީކޮށް ނިންމުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި،

 ( ގައި ivވަނަ މާއްދާގެ ) 5ރިސޯޓެއް ތަރައްޤީކުރުމަށް ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ 

އްޤީ އަރޕޯޓް ތަރަރުލުގައި އެގދ.މާވާ ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ވުޖޫދުވެފައިނުވާތީ

 ބެލެވޭކަން؛ނު ށްގެން ކަމުގައި ކުރެވިފައި ނުވަނީ، ސަރުކާރުން އަދާކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ނުކޮ

 އަދި

ވާލާދީފައިވާ މާއްދާ އާއި ހަކުރުމަށް ސަރުކާރުން ފޮނުވި ނޯޓިހުގައި ބާޠިލުއެއްބަސްވުން  5.8

 ތަފާތުކަމަށް ފުރަތަމަ ވާލާދިން މާއްދާހަލަތުން ވަކާލާތު ކުރުމުގައި އުދަށުކޯޓުގައި ދަ

                                                           

ގައި ޮސއިކުެރވި، އެ ިއސްލާހުގެ ދަށުްނ،  2012 ަޖނަަވރީ 8ވަނަ އިސްލާހު ގެަނއުުމގެ ެއއްަބސްވުން  01އަދި މި ެއއްަބސްުވމަށް ވެފަިއެވއެވެ. 
 ކުއްޔަށް ދޫކުރި ރަށް ގދ.ކޮނޑާނަުހއްާޓ އިން ގއ.މާެރހާ އަށް ަބދަލުކޮށްފަިއެވއެވެ.
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ނޫންކަން ކުރިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އީފެންނާން އޮތްނަމަވެސް، އަސްލަކީ އެ ބަލާލުމުން

 މާއްދާތަކަށް ބެލުމުން އެނގޭކަން.

 އިސްތިއުނާފު ކުރި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި 

ނިންމާފައިވަނީ  ނިންމުންއްޔާގެ ޤަޟި HC-A/228/2017ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  .6

އިގަނޑު މަ އިންއިންޓަރނޭޝަލް މޫވިންގ ،ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ

 އިސްތިއުނާފީ އިންޓަރނޭޝަލްއިން ހުށަހަޅާފައިވާ  މޫވިންގ( ސަބަބެއް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. )ތިނެއް 3

 ،ގަކޮށްފައިވާ ކަންކަންގެ ރައްދުގައި ދައުލަތުން ފާހަނުކުތާތަކާއި ގުޅިގެން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކާއި، އޭ

 ވަކިން ތަފްސީލުކުރާނަމެވެ.ކޮންމެ ނުކުތާއެއް 

 ލިބުން ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ބަދަލު  40ޤާނޫނުއަސާސީގެ  – ފުރަތަމަ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާ  )ހ(

ށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިންޓަރނޭޝަލްއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފުކުރުމަ މޫވިންގ .7

މްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖު ސަބަބެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ، އެ ނިންމުމަކީފުރަތަމަ 

ޤު މަންފާއަށް ނެތި ދައުލަތަށް ލިބިގެންދާ ނުޙައް  މުޤާބިލެއް އި،އާވަނަ މާއްދާ 40ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނެ ހުށަހެޅި ބު  ކަމަށް ނިންމުމެއް ރިޢާޔަތްކުރުމެއް ނެތި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ 

    ސަބަބެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރެވި އަދި އެ ކޯޓުގައި އެއްވެސް މިންވަރަކަށް  މިއީ .8

ހައިކޯޓުން މައްސަލަ ނިންމިއިރު ހެދިފައިވާ ޤާނޫނީ  ،ފައިވާ ނުކުތާތަކެއް ނޫންކަމަށާއިބަހުސްކުރެވި 

ޕްލެޓިނަމް ގޯހަކީ ކޮބައިކަން ބުނެދެވިފައިނުވާތީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ 

ޤަޟިއްޔާއާއި،  4ކެޕިޓަލް ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. މަޝޭ އިންވެސްޓްމަންޓް ލިމިޓެޑް 

ޤަޟިއްޔާއަށް  5މް ޓެޑް ވ. ގްލޯބް އެއަރ ކާގޯ ސިސްޓަ އިނަރ މޯލްޑިވްސް ހޮލިޑޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމި

                                                           
 ތް ނޑިާޔރުްނގެ ނިންުމްނ މުރާޖަޢާކޮށް ިނމުުނގޮފައިސްތިއުނާފުކުުރުމގެ ހުްއދަާއމެދު ަހއިކޯޓުގެ  L/133-SC/2019  ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ަނންަބރު 4
 ޤަޟިއްޔާ  A/08-SC/2017 ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަްނބަރު  5
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އަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާ އިންޓަރނޭޝަލްއިން ހުށަހަޅާފައިވާ މި މޫވިންގ ،ރިޢާޔަތްކޮށް

 ފައިވެއެވެ. ބުނެ ދައުލަތުން ނޫންކަމަށް  ނުކުތާއެއް

ކޮށްފައިވަނީ ބާޠިލުއެއްބަސްވުން އެއަރޕޯޓު ދެ ފަރާތުގެ މެދުގައި ވެފައިވާ މީގެ އިތުރުން،  .9

ކަމުގައިވާއިރު، މިފަދައިން  އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުމުގެ ސަބަބުން

އެއްބަސްވުމުގެ  ކަމަށް އެ ކޮށްފިނަމަ އެއްވެސް މިންވަރެއްގެ ބަދަލެއް ލިބިނުދެވޭނެ ބާޠިލުއެއްބަސްވުން 

ތުން އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތް ފަރާ  މިއީ ދެ 6އިން އެނގެން އޮންނަކަމަށާއި،ވަނަ މާއްދާ 75

މެހައި ޝަރުޠުތަކާއި އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެން މި މުޢާމަލާތަކީ  ،އާއިކަމުގައިވާތީ

ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން  އެއްގޮތަށް،

ވަނަ މާއްދާގެ  40އްސަލައަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ ތުމުގެ މުޢާމަލާތަކަށްވާތީ، މި މަވަކި މަންފާއެއް ލިބިގަ

  ވެސް ދައުލަތުން ބަޔާންކުރެއެވެ. )ށ( ތަޠުބީގު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް 

އިންޓަރނޭޝަލްގެ ފަރާތުން  މޫވިންގސިވިލް ކޯޓަށް އުނާފު ކޮށްފައިވާ މި ނުކުތާއަށް ބަލާއިރު، އިސްތި .10

ލުކޮށްފައިވަނީ އެ ޠި ހުށަހެޅި ދަޢުވާގައި ބަދަލާއި ގުޅިގެން އެދިފައިވަނީ އެއަރޕޯޓު އެއްބަސްވުން ބާ

ލާފަށް ޚިލުތަކާއި އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާއަތާއި، ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުސޫ

ނޭޝަންލްއަށް އެކަމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމަށް ރއިންޓަ ގކަމުގައިވާތީ، މޫވިން 

ގދ. މާވާރުލުގައި ދިނުމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ޅައިދައުވާކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާކަމަށް ކަނޑައަ

ނޭޝަންލްއާ ދައުލަތާ ރއިންޓަ ގގުޅޭގޮތުން މޫވިން ޑޮމެސްޓިކް އެއަރޕޯޓެއް ތަރައްޤީކޮށް ހިންގުމާ 

އިންޓަރނޭޝަލްގެ ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ  މޫވިންގދެމެދު ވެފައިވާ އެއަރޕޯޓު އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން 

ޚަރަދާއި، ހޯދާފައިވާ މުދަލަށާއި، އެއަރޕޯޓު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތަށް ބަދަލު 

                                                           
 ވަނަ މާްއދާަގއި އޮްނނަނީ: 75އެއަރޕޯޓު ެއއްަބްސވުުމގެ   6

“For the avoidance of doubt, it is understood and agreed between the parties that no such compensation 

shall be paid to the Lessee in relation to the Airport.” 
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އެ ކުންފުނިން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތަށް މުޤާބިލެއް ދިނުމެއް ނެތި، އެއަރޕޯުޓ  ދިނުމެއް ނެތި، އަދި

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އާއި ޚިލާފު ޢަމަލެއް  40ކުރުމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ލުކުރިޠި އެއްބަސްވުން ބާ

ލަ ބުނެ، އެ ނުކުތާގެ މައްޗަށް، ސިވިލް ކޯޓުގައި އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި މައްސަ 7ކަމުގައި 

އި އެކަމުގެ އް ހުށަހަޅަލްގެ ފަރާތުން ޤާނޫނީ ނުކުތާއެނޭޝަނަރހިނގަމުން ދިޔައިރު މޫވިން އިންޓަ

އަދި މިއީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މަރުޙަލާގައި، ކުރެވިފައިވާކަން އެނގެން ނެތެވެ.  މައްޗަށް ބަހުސް

އުފަންވާ ހާލަތެއް ޅާ އައު ޤާނޫނީ ބަހުސަކަށް ފުރުސަތު ދެވުމުގެ އިހްތިމާލު ނާހައިކޯޓަށް ހުށަ

ވަނަ  12)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު( ގެ  2010/22ޤާނޫނު ނަންބަރު  8ކަމުން،ނޫން

ކޯޓަށް ހުށަހެޅި އެކަމުގެ މައްޗަށް ގޮތް  ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މިއީ މި  16މާއްދާއާއި 

  9ދެކެމެވެ.ނުކަނޑައެޅޭނެ ނުކުތާއެއް ކަމުގައި 

 ކުރުން ޤުބީޠު ކޮންޓްރާ ޕްރޮފެރެންޓަމްގެ އުސޫލު ތަ -  ނާފީ ނުކުތާދެވަނަ އިސްތިއު  )ށ(

ޤަޟިއްޔާގެ  HC-A/228/2017އިންޓަރނޭޝަލްއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  މޫވިންގ .11

ކޮންޓްރާ އެއް ކަމުގައިވާ ޤާޢިދާޤާނޫނީ ދެވަނަ ސަބަބަކީ، ނިންމުން އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 

ޢިދާގެ ޤާޤާއިމުކުރުމުގައި އެ ގެ އުސޫލުތައް  (contra proferentem)ފެރެންޓަމް ޕްރޮ

 މޫވިންގ މިގޮތުން، ބުނެ ހުށަހެޅި ސަބަބެވެ.އުންސުރުތަކާއި ޚިލާފަށް މައްސަލަ ނިންމާފައިވާ ކަމަށް 

ގެ ޕްރޮފެރެންޓަމް ކޮންޓްރާ  ޖަރނަލް ލިޔުމަކާއި ހަވާލާދީ، ތުން ބުނެފައިވަނީގެ ފަރާއިންޓަރނޭޝަލް 

                                                           
ގަެނގެްނވާނޭ ތަކެއްެޗްއ ވަނަ މާްއދާގެ )ށ( ގައި އޮންނަީނ، "މީްސމީހުްނގެ މުދަލަކީ ނިުގޅައި  40ދިވެިހރާްއޖޭގެ ުޖމްހޫިރއްާޔގެ ޤާނޫުނއަާސސީގެ   7

އި ކޯޓަކުން ކުރާ ޙުކުމަކުން ްށޓަކަނޫނެވެ. ފަހެ، ޢާންުމވެެގންވާ މަންާފއަަކށްޓަކައި، ޤާނޫުނަގއި ކަނޑަެއޅި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ގޮެތްއގެމަީތން، އަދި އެަކމަ
 ދައުލަތަށް ނަގާްނވާނީ ކޯޓުްނ މީހެްއގެ ރުހުްނނެތި ދައުލަތަށް ަނގަިއެގނެއް ނުާވނެެއވެ. އަދި މީެހްއގެ މުދަެލއް  މެނުވީ އެްއވެސް މީެހްއގެ މުދަެލއް އެ

 އިްނނެވެ.ކަނޑަައޅާ ޢަދުލުެވރި ަބދަލެއް އެ މުދަެލއްގެ ވެރިަފރާތަށް ދިުނމަށްފަުހގަެއވެ" ިމފަދަ

 ގައި ޤަޟިއްޔާ(  A-SC/2019/57)ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންަބރު  ]75SC ] 2021ޔޫސުފް ވ. މޯލްޑިވްސް ަކސްޓަމްސް ަސރވިސް هللا ކަޕޫރު  8
 ވެ.ެދިވދާނެ ޙާަލތްތައް ބަޔާންކޮށްަފިއވާކަން ފާހަގަުކރަމެ  އައު ޤާޫނނީ ބަހުސަކަށް ފުުރސަތުސުޕްީރމް ކޯޓުގެ މަރުހަާލަގއި 

ލް ޓުއަރސް ްޕރަިއވެޓް ލިމިޓެްޑ ކާސްޓްައވޭ ޯމލްޑިވްސް ްޕރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. މާހަމި ނުކުތާގައި މިަފަދއިން ނިްނމާފަިއވާ މައްސަލަތަުކގެ ތެޭރަގއި   9
SC 27] 2021[  ުސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންަބރ(A/16-SC/2019  ،ިއާއ )ާމް ކޯުޓެގ )ސުޕްރީ ލޭ ިސޓީ ކައުންސިލްޢަްބދުލްމަީޖދު ވ. މާޤަޟިއްޔ

ޤަޟިއްޔާ(  A/05-SC/2009ންަބުރ ނަ)ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ  އާރިފްهللا އަްޙމަދު ާއރިފް ވ. ޢަބްދު ޤަޟިްއޔާ( އާއި،  A/08-SC/2015ނަންަބރު 
 ހިމެެނއެވެ.



2020/SC-A/92  [2021] SC 88 

12 
 

އިސްކަމެއް ދޭންޖެހޭނީ ހަސްމުންގެ އަމަލުތައް ކުރުމުގައި ކޯޓުން އެންމެ  ޤުބީޠު އުސޫލުތައް ތަ

 މޫވިންގއެއަރޕޯުޓ އެއްބަސްވުމުގައިވާ ފަދައިން  10އްޓާފައިވާ ގޮތުގެ މައްޗަށް ކަމުގައިވާތީ،ބަހަ

ށް އިންޓަރނޭޝަލްއަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ދަތިވި ފަހަރުތަކުގައި، ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ކަންކޮށްފައިވާ ގޮތަ

ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޤީއި އެއަރޕޯޓު ތަރައްގަލު ރުމާވާ.އަދި ގދރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. 

އެއަރޕޯޓު ެއއްބަސްވުން، އެ  ،ންއަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތު ކަމާބެހޭ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން  ނިންމުމަށް

ފަހުގައި މެނުވީ، އެ ދާގެ ދަށުން ޖޫރިމަނާކުރުމަށް ވަނަ މާއް 59އަދި  58އެއްބަސްވުމުގެ 

އިންޓަރނޭޝަލްއިން  މޫވިންގވެސް ށްލުނުކުރެވޭނެ ކަމަ ޠިވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބާ 44އެއްބަސްވުމުގެ 

 . ބުނެއެވެ

އް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގެ އުސޫލުތަޕްރޮފެރެންޓަމްވާލާދީފައިވާ ކޮންޓްރާ ހައިސްތިއުނާފީ ދެވަނަ ނުކުތާގައި  .12

ށްކަމަށް ބުނުން އުންސުރުތަކާއި ޚިލާފަ ގެ ޤާޢިދާކޮށްފައިވަނީ އެ  ހައިކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާގައި ތަޠުބީޤު 

ފައިވަނީ ކޮށް ފިޔަވައި، އެ އުންސުރުތަކަކީ ކޮބައިކަމާއި، އެ އުންސުރުތައް ގޯސްކޮށް ތަޠުބީޤު

ރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ކޮންގޮތަކަށްކަން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެދީފައި ނުވާކަމަށާއި، އަދި ދިވެހި

 ގމޫވިން ސަބަބުން އުފެދޭ ޤާނޫނީ ބަހުސަކީ ކޮބައިކަން  އެ ޤާޢިދާ މާނަކޮށް ނިންމިގޮތުގެ

 ދައުލަތުން ބަޔާންކުރެއެވެ.ބުނެދެވިފައި ނުވާ ކަމަށް އިންޓަރނޭޝަލްއަށް 

ވަނަ މާއްދާގެ  17އެއަރޕޯޓު އެއްބަސްވުމުގެ  11ޤަޟިއްޔާގެ ރިޕޯޓުގައި،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ  .13

މައްސަލައިގައި  ގޮތަކުން ނިކުންނަ ނަތީޖާއާއި، މިބޭނުން ހިފިދާނެ ގޮތްތަކާއި، އެއިން ކޮންމެ 

 59އަދި  58އެއަރޕޯޓު އެއްބަސްވުމުގެ ގެ ނަތީޖާ ބަޔާންކޮށްދިނުމާއެކު، އޭ ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތާއި، 

ވަނަ  17ގެ ނަތީޖާ ބަޔާންކޮށްދީ، އެއްބަސްވުމުގެ އޭކުރެވޭ ހާލަތްތަކާއި ޤު ބީޠު ދާ ތަވަނަ މާއް 

                                                           
 Howއި ގަ Corporate Counsel Business Journalއިންަޓރނޭަޝނަލްގެ ފަރާުތން މިފަދަިއން ބަޔާންކޮށް ހަވާލާދީަފިއަވނީ  މޫވިންގ  10

Courts Interpret Ambiguous Contracts  .ެހައިކޯޓުަގއި މި ލިޔުމަކީ ިސވިލް ކޯޓުގައި ައދިގެ ުސރުީހގައި ާޝއިުޢކޮށްފައިވާ ލިޔުމަކަެށވ 
 މެއްކަން އެނެގން ނެތްކަން ފާަހގަކުރަެމވެ.ޔު މަްއސަލަ ހިނިގއިރު ހުށަަހޅާަފއިވާ ލި

 ވަނަ ނަްނބަުރގެ )ހ( 3ުކގެ ޤަޟިއްޔާގެ ފާަހަގކުރެވުނު ނުކުތާތަ A/228-HC/2017ދިވެހިާރްއޖޭގެ ަހއިކޯޓުގެ ނަްނބަރު   11
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ދާގެ ވަނަ މާއް  59އަދި  58އެއްބަސްވުމުގެ ރުމުމަށް އޮންނަ އިޖުރާއަތާއި މާއްދާގެ ދަށުން އަމަލު ކު

ދަށުން އޮންނަ އިޖުރާއަތަކީ ވަކި ތަފާތު ދެ އިޖުރާއަތެއްކަން ފާހަގަކޮށް، މީގެ ތެރެއިން އެއްބަސްވުމުގެ 

އިޖުރާއަތެއްކަމާއި،  ޞަމަށް އޮންނަ އިޖުރާއަތަކީ ޚާއްކުރުނަ މާއްދާގެ ދަށުން އަމަލުވަ 17

ދާގެ ދަށުން އޮންނަ އިޖުރާއަތަކީ އާންމު އިޖުރާއަތެއްކަން ވަނަ މާއް 59އަދި  58އެއްބަސްވުމުގެ 

ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި، މި ދެ އިޖުރާއަތުގައި މަސްހުނި ވުމެއް ނުވަތަ ފުށުއެރުމެއް ނުވަތަ 

  12ސާފުނުވާ ކަމެއް ނެތްކަމަށްވެސް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

  13ޤަޟިއްޔާގެ ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ފަދައިން،އިސްތިއުނާފުކުރެވުނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ  .14

އަކީ އެއްބަސްވުމެއްގައި ހިމެނޭ ފުށުއެރުމަކާ ނުވަތަ ސާފުކޮށް ޤާޢިދާ މި  ،ޕްރޮފެރެންޓަމްކޮންޓްރާ 

ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާކަމަކާމެދު ގޮތް ކަނޑައެޅުމުގައި، އެއްބަސްވުމުގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން 

އެއްބަސްވުން އެކުލަވާލި ނުވަތަ ޑްރާފްޓްކުރި ފަރާތުގެ މަސްލަހަތާއި ދެކޮޅަށް އެއްބަސްވުން 

އިން ބުނެވުނު ފަދައިން މާނަކުރަނީ އެއްބަސްވުން ޤާޢިދާއެކެވެ. މި ޤާޢިދާށް އޮންނަ މާނަކުރުމުގެ މައްޗަ 

އެކުލަވާލި ފަރާތުން އެއްބަސްވުން ތައްޔާރުކުރުމުގައި އެފަރާތުގެ މަސްލަހަތު ރައްކާތެރިކުރާނެ ކަމުގައި 

 14ބަލައިގެންނެވެ.

ޤު ބީ ޠުތަ  ޤާޢިދާއެ ކުގައި ކަމަށްވާއިރު، ކުރެވެނީ ބުނެވުނު ޙާލަތްތަ ޤުބީޠު ތަ ޕްރޮފެރެންޓަމްކޮންޓްރާ  .15

ކުރަންޖެހޭފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރި ނުވާނަމަ، އެއްބަސްވުމާގުޅޭ ގޮތުން ގޮތް ކަނޑައެޅުމުގައި 

އަިދ  15އެއްބަސްވުމުގެ ބައިވެރިންގެ އަމަލުތައް ހުރިގޮތަށް ރިއާޔަތްކުރަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނުފެނެއެވެ.

 ޤު ބީ ޠުތަ ޤާޢިދާނޑައެޅުމުގައި، އެ ކަންކުރާނެ ގޮތް ކައެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެއަރޕޯޓު 

                                                           
 .14ސަފުހާ  ،ވަނަ ނަްނބަުރގެ )ށ( 3ުކގެ ޤަޟިއްޔާގެ ފާަހަގކުރެވުނު ނުކުތާތަ A/228-HC/2017ދިވެހިާރްއޖޭގެ ަހއިކޯޓުގެ ނަްނބަރު   12

 އބމ  13

14  Lexi Holdings Plc v Stainforth, [2006] EWCA Civ 988, [2006] All ER (D) 225 (Jul) 
15  Too early recourse to the contra proferentem rule runs the danger of 'creating' an ambiguity where 

there is none: see R v Personal Investment Authority Ombudsman Bureau, ex p Royal & Sun Alliance Life & 

Pensions Ltd [2002] Lloyd's Rep IR 41 at 43 per Langley J 
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ހުރި އެއްބަސްވުމުގައި  ބުނާއިރު، އެފަދައިން ބުނަނީއިންޓަރނޭޝަލްއިން  މޫވިންގކުރަންޖެހޭކަމަށް 

 ނުވަތަ ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން  ،ންމެއް ނުވަތަ އޮޅުމެއްގެ ސަބަބުންކަ ނުވަތަ ފުށުއެރު ކޮން އުނިކަމެއް

އިންޓަރނޭޝަލްއިން ޝަރީއަތުގައި  މޫވިންގ ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންކަން 

 ސާފުކޮށްދީފައިނުވެއެވެ. 

ބަސްވުމެއްގައި ވަކި މުއާމަލާތަކާއި ގުޅިގެން އެއްބަސްވުމެއްގެ ބައިވެރިން އަމަލުކުރާނެ ގޮތް އެއް  .16

ހޭނީ ކަންކުރަން ޖެ އްބަސްވުމުގެ ދަށުންއެބައިވެރިއަކު، އެ އެއް ބަޔާންކުރުމަށް ފަހު، އެއްބަސްވުމުގެ 

 ވާ ކަންކަމުގައި ން ދިމާ އެއްބަސްވުމަށް އަމަލުކުރުމުގެ ތެރެއި ،މަކީގޮތަކަށް ކަމުގައި ދެކި ގަބޫލުކުރު  ވަކި

ތަކަށް ގޮނޫން  އެއްބަސްވުމުގެ އަނެއް ބައިވެރިޔާއަށް، އެއްބަސްވުމުގެ ހުދޫދުގެ ތެރެއިން، އެ

 އަމަލުކުރުމަށް އޮންނަ ހުރަހެއް ނޫނެވެ. 

 ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށް މައްސަލަ ނިންމާފައިވުން  – ތިންވަނަ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާ )ނ(

ށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިންޓަރނޭޝަލްއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފުކުރުމަ މޫވިންގ .17

އި ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ގައި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުންތައް މާނަކުރުމުގަމެދު ދެ ފަރާތުގެ ދެ ތިންވަނަ ސަބަބަކީ، 

ންމާފައިވާ ކަމަށް ތަކާއި އުސޫލުތަކާއި ޚިލާފަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން މައްސަލަ ނި ޤާޢިދާ ޤާނޫނީ 

ދައިން، މި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ފަ އެހެންނަމަވެސް، ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ބުނެ ހުށަހެޅި ސަބަބެވެ.

ގެ ހައިކޯޓުން އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއާއި ގުޅިގެން، ކޮންޓްރެކްޓާ ބެހޭ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ދިވެހިރާއްޖޭ 

 މޫވިންގމައްސަލަ ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އޭގެ ތަފްސީލެއް އެއްވެސް މިންވަރަކަށް 

ތިއުނާފީ އަދި އެހެންކަމުން، މިއީ އިސްފައިނުވެއެވެ. ބުނެދީ އިންޓަރނޭޝަލްއިން ޝަރީޢަތުގައި 

 ނުކުތާއެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަނެވިދާނެ ނުކުތާއެއް ކަމުގައި ނުދެކެމެވެ.

 ނަތީޖާ 

ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ގޮތުން  HC-A/228/2017ކޯޓުގެ ނަންބަރު އިހަރާއްޖޭގެ ދިވެހި .18

އިސްވެ ބަޔާންވެ ދިޔަ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި،  ،ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާތަކަކީއިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން 
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ނިންމުން ބާޠިލުކުރަންޖެހޭ ނުވަތަ ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ސަބަބެއް ކުރިމަތިކުރާ ގެ ކޯޓުހައިދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 ނުކުތާތަކެއް ކަމުގައި ނުދެކެމެވެ. 

 ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރުގެ ރައުޔު 

 ރައުޔަށް އަހުރެން ތާއީދުކުރަމެވެ. ޝުޖޫން މުޙައްމަދުގެފަނޑިޔާރު ޢާއިޝާ މި މައްސަލައިގައި  .19

 ފަނޑިޔާރު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރުގެ ރައުޔު 

 ރައުޔަށް އަހުރެން ތާއީދުކުރަމެވެ. ފަނޑިޔާރު ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދުގެމި މައްސަލައިގައި   .20

 ޙުކުމް 

ސްތިއުނާފު އިއި މި ޤަޟިއްޔާގަ ،ހުރުމާއެކު ކަންކަން އެގޮތުގެމަތިން އިސްވެ ބަޔާން ވެދިޔަ ންފަހެ،ދެ

ފަށް ނިންމާފައިވާ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުސޫލަކާ ޚިލާނިންމުމަކީ  ފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެކުރެވި

ނަންބަރު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެނިންމުމެއް ކަމަށް ބެލެވޭނެ އެއްވެސް ހަމައެއް ނެތުމާއެކު، 

2017/HC-A/228 ާޤަޟިއްޔާ ޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މި ދިވެހިރާއްނިންމުމަށް ތާއީދުކޮށް ގެ ޤަޟިއްޔ 

 ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ޙުކުމްކޮށްފީމެވެ.

 މި ޤަޟިއްޔާ ބަލައި ޙުކުމް ކުރީ:

   

   

 މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު  އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު

  )ރިޔާސަތު( 

 


