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ފަނޑިޔާރު ޢާއިޝާ އަިދ  ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު) ފަނޑިޔާރު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރުގެ ރައުޔު

 ތާއީދު ކުރައްވާފައި( ޝުޖޫން މުޙައްމަދު

 

 

 ތަޢާރުފު 

ޟިއްޔާ އެ ކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ ޤަ HC-A/283/2017މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  .1

ސަލައެކެވެ. މި ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ނޫންކަމުގައި ބުނެ އެ ޤަޟިއްޔާ އިްސތިއުނާފު ކުރުމުން ބެލި މައް 

 މިޓެޑް މައްސަލަ މި ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކޮށްފައިވަނީ ބިޒްނާސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލި

ރާތުންނެވެ. އިސްތިއުނާފު ގެ ފަސް މޯލްޑިވްސް( )ބިޒްނާ ( C-496/2004)ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު 

 މްސީލު ތަ  މި ކޯޓުގައިމިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް  ށެވެ.ދުވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމަ ރައް

 ނެވެ.)ދައުލަތުން(  ކޮށްފައިވަނީ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން

 ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތް މައްސަލައިގައި 

ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކޮށް ހިންގުމަށްޓަކައި އެ ރަށް މޯލްޑިވްސް  ،ބ. ހިބަޅިދޫ .2

 (C-0509/2011 )ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަންމާކެޓިންގ އެންޑް 

ކުއްޔަށް ދިނުމަށްޓަކައި އެ ކުންފުންޏާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމާ  އަށް( )އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ

 1ސޮއިކޮށްފައިވެއެވެ.ގައި  2014އޮގަސްޓް  10)ލީސް އެގްރިމެންޓް(  އެއްބަސްވުމެއްގައިދެމެދު 

                                                           
1 Agreement for the lease of Hibalhidhoo in baa atoll, Republic of Maldives for the development and 

operation of a tourist resort. 
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ދަށުން އެ ލީސް އެގްރިމެންޓްގެ ން ވެފައިވާ އި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމާއެކު އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ .3

 (leasehold rights)ތަކާއި އިލްތިޒާމުތައް ލިބިފައިވާ ޙައްޤުބ. ހިބަޅިދޫގެ މައްޗަށް ކުންފުންޏަށް 

ގައި އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ އާއި ބިޒްނާސް މޯލްޑިވްސްއާ  2014އޮގަސްޓް  10ވިއްކާލުމަށްޓަކައި 

ސޭލް އެންޑް ވެ. އަދި މި ޮސއިކޮށްފައިވެއެ  2އްގައި ދެމެދު ސޭލް އެންޑް ޕާރޗޭސް އެގްރިމެންޓެ

ހިބަޅިދޫގެ މައްޗަށް ލިބިގެންވާ ކުލީގެ  ށް ބ.އަ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ޕަރޗޭސް 

ގެ ދެ ކުންފުނީ  ކައި، މި ތާރީޚުގައި، މި އަށް ބަދަލު ކުރުމަށްޓަ ޙައްޤުތައް ބިޒްނާސް މޯލްޑިވްސް

 ވެއެވެ. ފައި ސޮއިކޮށް 3ގައި ޑީޑް އޮފް އެސައިންމަންޓެއް ދެމެދުގައި

ޑީޑް އޮފް އެސައިންމަންޓްގައި ސޮއިކުރުމުގެ ނަތީޖާއަކީ، އެ ޑީޑްގައި ބަޔާންވެފައިވާ ފަދައިން ލީސް  .4

 އަށް ލިބިގެންވާ އެންމެހައި ޙައްޤުތަކާއި އިލްތިޒާމުތައް  އެގްރިމެންޓްގެ ދަށުން އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ

މުގެ އެހެން ގޮތަކަށް ބުނާނަމަ، ލީސް އެއްބަސްވު  4މެވެ.ވެގެން ދިއުބަދަލު އަށް  ބިޒްނާސް މޯލްޑިވްސް

 އަށް ލިބިފައިވާ މަޤާމަށް ބިޒްނާސް މޯލްޑިވްސް  އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީބައިވެރިއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން 

އާއި ބިޒްނާސް  މި ސަބަބަށްޓަކައި، މި ޑީޑް އޮފް އެސައިންމަންޓްގައި އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީއައުމެވެ. 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑީޑްގައި ސޮއިކޮށް ހައްގުތައް ބަދަލުކުރުމަށް ، ފައިވަނީސޮއިކޮށް ވްސްއާ ދެމެދު މޯލްޑި

 އިން ރުހުން ދިނުމުންނެވެ.  ޓޫރިޒަމް

މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ވިއްކާލެވޭ  5ގައި،ވަނަ މާއްދާ  06ސޭލް އެންޑް ޕާރޗޭސް އެގްރިމަންޓްގެ  .5

ޙައްޤުތަކާއި އިލްތިޒާމުތަކުގެ މުޤާބިލެއްގެ ގޮތުގައި، އެ ޙައްޤުތަކާއި އިލްތިޒާމުތައް ގަންނަ 

 US$ 3,000,000އަށް  އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީފަރާތްކަމުގައިވާ ބިޒްނާސް މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން 

އެއްބަސްވެފައި ވެއެވެ. މީގެ އިތުރަށް މި އެއްބަސްވުމުގެ  ދިނުމަށް )ތިން މިލިޔަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު(

                                                           
2 Sale and purchase agreement Hibalhidhoo in baa atoll. 
3 Deed of assignment Hibalhidhoo in baa atoll. 

 ވަނަ މާއްދާ  02އަދި  01ޑީޑް އޮފް އެަސއިްނމަންޓްގެ  4
5 “As consideration of this Deed, the buyer agrees to pay to the Vendor a sum of US$3,000,000 (United 

States Dollars Three Million Only) for the sale and assignment of all the rights and obligations under 

the Lease agreement (the “Sale Price”).” 
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ގެ ބޭންކް އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީމި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާ ވަގުތު  6ވަނަ މާއްދާގައި 07

ކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި އެ މާއްދާގައި ފައިސާ  އެކައުންޓަށް މި ފައިސާ ޖަމާކުރަންޖެހޭނެ ކަމުގައި ބަޔާން 

 އެކައުންޓްގެ ތަފުސީލުތައް ހިމަނާފައިވެއެވެ.މް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީގެ ބޭންކް އެޖަމާކުރަންޖެހޭ 

ށް އެކި ގައި އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ އިން ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓު ހަދައި ހިންގުމަ 2015ޑިސެމްބަރ  09 .6

ރަށްރަށާ ކޮށް އެ ފަރާތްތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްރަށާ ގުޅޭ އެންމެހައި ހައްޤުތައް އެ ކުންފުނިން ވަކި

ކަން ކުރިއަށް ގުޅިގެން އެ ކުންފުނިން ކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތުތަކާއި ރަށްރަށާ ގުޅޭ އެންމެހައި ކަން

އަށް  ރް.ސީގެންދާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމުން ކަމުގައި ކަނޑައަޅައި އެކަން އެމް.އެމް.ޕީ.އާ

ސިޓީ އިން  B/MMPRC/2015/70-88ގެ ނަންބަރު ރީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމުން އެ މިނިސްޓް

 އަންގާފައިވެއެވެ.

ން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމާއި، ޅިދޫއާ ގުޅިގެ . ހިބަބ 7ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ން މް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ އިއެ .7

ރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ކޮ-އާއި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާއި، އެންޓި ސްމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވި 

ކުއިޒިޝަން ކޮސްޓްގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އެ ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ކުރި ތަޙްޤީޤުން އެ ރަށް

ނުވާކަމަށާއި، އެ ފައިސާ  ދައުލަތަށް ނުވަތަ ދައުލަތް ތަމްސީލުކުރާ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދައްކާފައި

ބަޅިދޫ ކުއްޔަށް ހި ބ. ކަމުގައި ބުނެ، ދެއްކިކަމަށް ދައްކައި އޮޅުވާލާފައިވާކަން ސާބިތުވެފައިވާތީ

                                                           
6 “The Sale Price Shall be payable on the execution of this Deed. The Sale Price shall be paid by the 

Buyer into the Bank account of the Vendor as specified below. Once the payment is cleared into the 

Bank account of the Vendor as specified herein, the Sale Price Shall be considered paid without need 

for further evidence.” 

ދެ ފަރާތުންމެ ފާަހގަކޮށްފަިއވާ  އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ ިއން "ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފަިއވާކަމަށް" ުބނެަފއި އެަވނީ މި ވާޤިޢާ ދެ ަމރުޙަާލަގއި ރައުޔުަގއިމި  7
ްނ ޕެރެގްރާފު ވަނަ 2ުޔގެ މި ރައުައދި މި މުޢާމަލާތުަގއި ހިމެނޭ އެްއބަްސވުންތަކަށް ބަާލއިރު، ނަމަވެްސ، ގޮތަށް ބަޔާން ކޮށްދިުނމުގެ ގޮތުްނނެވެ. 

.ާއރް.ސީ ާއިއ .ެއމް.ޕީއެމް ރިޒަމުްނެނވެ.ފަަދއިން ރަށް ކުއްޔަށް ދީަފއިަވނީ މިނިސްްޓރީ އޮފް ޓޫ ަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިވާވަނަ ޕެރެްގރާފު 4ފެށިގެން 
 އިލްތިާޒމުތައް ބިޒްާންސ ޙަްއޤުަތކާއި ބިޒްާނސް މޯލްިޑވްްސއާ ެދމެދު ވެފަިއަވނީ ލީސް އެްއަބސްުވމުގެ ދަށުން އެމް.އެމް.ޕީ.ާއރް.ީސއަށް ލިބިަފއިވާ

ަވނީ ޑީޑް އޮފް އެަސއިންަމންޓް އެްއބަްސވުމެެކވެ. ައދި މި ޙަްއޤުަތއް ިބޒްނާސް މޯްލޑިްވސްއަށް ބަދަލުކޮށްަފއި  ިވއްކުމަށްޓަކައި ެވވުނުމޯލްޑިްވސްއަށް 
 މެުދވެރިކޮެށވެ.
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ޑީޑް އޮްފ  8ގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ލީސް އެގްރިމެންޓާއި، 2014އޮގަސްޓް  10ދޫކުރުމަށް 

ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމުން ބިޒްނާސް  2016ޖޫން  26ކޮށްފައިވާކަން  އެސައިންމެންޓް ބާޠިލު

ން އި  ސިޓީ LS/PRIV/2016/1650-88އެ މިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު  ،އަށް  މޯލްޑިވްސް

 އަންގާފައިވެއެވެ.

 އިން   ބިޒްނާސް މޯލްޑިވްސްބާޠިލު ކޮށްފައިވަނީ ން އެއްބަސްވުންމިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމު .8

ފަދައިން  އަދި މި ބަޅިދޫ ތަރައްގީ ކުރުމަށް އެތައް ޚަރަދެއް ކޮށްފައިވަނިކޮށް ކަމަށާއި،ބ. ހި

އަށް   މޯލްޑިވްސްން ބިޒްނާސްއި އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީއެއްބަސްވުން ބާޠިލުކުރުމަށް މެދުވެރިވެފައިވަނީ 

 ސަބަބުންކަމަށާއި،  ނުދިނުމުގެއޮޅުވާލައިގެން ނުވަތަ ފޯރު ކޮށްދޭންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ރަނގަޅަށް ފޯރުކޮށް

ވްސްގެ ފަރާތުން ކުރެވޭނެކަމަށް ބުނެ ބިޒްނާސް މޯލްޑިނުއެއްވެސް އަސާސެއްނެތި އެއްބަސްވުން ބާޠިލު 

 ށް މައްސަލަ ހުށަހެޅިއެވެ.ސިވިލް ކޯޓަ

 ސިވިލް ކޯޓުން މައްސަލަ ނިންމާފައިވާ ގޮތް 

އޮފް ޓޫރިޒަމާއި،  ބިޒްނާސް މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ސިވިލް ކޯޓުގައި ދަޢުވާ އުފުލާފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ  .9

ންބަރު ނަ އެ ކޯޓުގެ ގެ މައްޗަށެވެ. މި މައްސަލަ އެ ކޯޓުން ބަލާފައިވަނީ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ

1693/Cv-C/2016 .ެޤަޟިއްޔާއިންނެވ 

ލް ކޯޓުން މި މައްސަލަ ނިންމާފައިވަނީ ބިޒްނާސް މޯލްޑިވްސްއާ އެއްކޮޅަށެވެ. މި މައްސަލަ ސިވި .10

 ގައި އަންނަނިވި ކަންކަން އެ ކޯޓުން ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ. މު ނިންމު

 އިން ޓޫރިޒަމް  އޮފް މިނިސްޓްރީ އެއްބަސްވުން ވެފައިވާ ދެމެދުގައި ފަރާތުގެ ދެ -10.1

 99/2ނަންބަރު  ޤާނޫނު ،ކަމުގައިވެފައި ގައި 2016 ޖޫން 26 ބާޠިލުކޮށްފައިވަނީ

                                                           
ެއވެ. އެހެން  ބަާޔންކޮށްފަިއވާތީބަޔާންކޮށްފަިއެއވަނީ މިިނސްޓްރީ ޮއފް ޓޫރިޒަމްގެ ސިޓީަގއި އެ ގޮަތށް މި ތަނުަގއި "ލީސް ެއގްިރމެންޓް" ކަުމގައި 8

 ޕާރޭޗސްވުމަީކ ސޭލް އެންޑް ނަމަެވސް، މި މުޢާމަލާތް ހިނގާފަިއވާ ގޮތަށާިއ، ޝަރުޢީ ަމުރޙަލާތަކުަގއި ަދްއކާފައިވާ ވާހަކަތަކުން އެ އެްއބަސް 
 ވެ.އެްގރިެމންޓްކަން އެނގެއެ 
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 އޭގެ ގެނެވިފައިވަނީ  އިޞްލާޙު ވަނަ 8 ގެނެވުނު އަށް( ޤާނޫނު ޓޫރިޒަމާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ)

( ނ) މާއްދާގެ ވަނަ 5 ޤާނޫނުގެ އެ ،ބަލާއިރު އިޞްލާޙަށް  އެ ،ވީނަމަވެސް ކަމުގައި ފަހުން

 ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ޝަރުޠުތައް ދިނުމުގެ  ކުއްޔަށް ފަޅެއް ނުވަތަ ބިމެއް ނުވަތަ ރަށެއް ގައި

 އެކުއިޒިޝަން " އޮތުމުން ޝަރުތުކޮށްފައި ކަމަށްއޮންނަންޖެހޭނެ ދައްކާފައި ފީ އެކުއިޒިޝަން

 ބަލަންޖެހޭކަން. ފީއެއްކަމުގައި އޮންނަ ފުރިހަމަވެފައި ދައްކާ އެއްބަސްވުންވާއިރު  އަކީ" ފީ

 ތަކެއް ހުށަހެޅުން އޮތް މުޤާބިލެއް އޭގައި ހުށަހެޅުމަކީ ހުށަހެޅިފައިވާ ދެމެދު ދެ ފަރާތުގެ -10.2

 އެވާނީ  ނަމަ  ވެއްޖެ ފުރިހަމަ  ޤަބޫލުކުރުމެއް ހުށަހެޅުމަކާއި  އެކުލެވޭ  މުޤާބިލެއް އޭގައި ،ކަމާއި

 ކްޓެއްކޮންޓްރެ ބަނދެވޭ ގޮތުން ޤާނޫނީ ،ކަމާއި ކޮންޓްރެކްޓަކަށް  ބަނދެވޭ ގޮތުން ޤާނޫނީ

 ބާޠިލް  އްރެކްޓެކޮންޓް އެ ނުރުހުމުގައި ބައިވެރިއެއްގެ ކޮންޓްރެކްޓްގެ އެ އުފެދުމަށްފަހު

 ލިބިގެންވަނީ  ބައިވެރިއަކަށް އެއްވެސް ކުރެ ބައިވެރިން ދެ ކޮންޓްރެކްޓްގެ އިޚްތިޔާރު ކުރުމުގެ

 މާމެދު އުވާލު  ކޮންޓްރެކްޓެއް އެ ޚިލާފުވުމުން ކޮންޓްރެކްޓާއި ބައިވެރިއަކު ކޮންޓްރެކްޓްގެ އެ

 ގޮތެއްގެމަތިންކަން. ބަޔާންވެގެންވާ ކޮންޓްރެކްޓްގައި އެ ޢަމަލުކުރުމަށް

 ދައްކަންޖެހޭ  ކުރިން އެއްބަސްވުމުގެ ،ވުމަށްޓަކައި އެއްބަސްވުމެއް އަކީ" ފީ އެކުއިޒިޝަން" -10.3

 ބާޠިލުކުރާނަމަ  އެއްބަސްވުންއިން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް  ،އޮތުމުން  އެނގެން ފީއެއްކަން

 ފަރާތުން  ބިޒްނާސް މޯލްޑިވްސްގެ ،ދައްކައި ދެއްކިކަމަށް ފީ އެކުއިޒިޝަން ކުރަންވާނީ އެކަން

 ބިތުކޮށްދިނުމަށް ސާ ޝަރީޢަތުގައި ބުނާބުނުން ފަރާތުންދައުލަތުގެ  އޮޅުވާލާފައިވާކަމަށް

 ފަހުގައިކަން.

 ހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމުން އެއްބަސްވުން ބާޠިލު މަތީގައިވާ ކަންކަން ފާހަގަ ކުރުމަށްފަ .11

ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާއި، ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ކަމުގައި  ކޮށްފައިވަނީ، ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި

 ގެ ތެރޭގައި ދުވަހު 30ކަނޑައަޅައި، ސިވިލް ކޯޓުން މި މައްސަލަ ނިންމި ތާރީޚުން ފެށިގެން 
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ބިޒްނާސް މޯލްޑިވްސްއާ ޙަވާލުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމާއި ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ  ،ބަޅިދޫބ. ހި

 ފައިވެއެވެ.އެންމެހައި މުއައްސަސާތަކުގެ މައްޗަށް އަންގާ

 ވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން މައްސަލަ ނިންމާފައިވާ ގޮތް ދި 

މި މައްސަލަ  9ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ސިވިލް ކޯޓުން މި މައްސަލަ ނިންމި ގޮތާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން  .12

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކޮށްފައިވެއެވެ. މި މައްސަލަ ހައިކޯޓުން ބަލާފައިވަނީ އެ 

 ޤަޟިއްޔާއިންނެވެ. HC-A/283/2017ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ހަގަ ކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ސިވިލް ކޯޓުގެ ޙުކުމާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން ހައިކޯޓުގައި ފާ .13

 ދެ ނުކުތާއެކެވެ. 

 ޒިޝަން އެކުއި ފަރާތުންފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ، މި މައްސަލައިގައި ބިޒްނާސް މޯލްޑިވްސްގެ  -13.1

 ހުށަހެޅި  ލަތުން ދައު ނުވާކަމަށް އިދައްކާފަ ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ދައުލަތަށް  ގޮތުގައި ކޮސްޓްގެ

ކޮޅަށް ދައުލަތާ ދެކަނޑައަޅައި  ނުވާކަމަށް ސާބިތުކޮށްދެވިފައި ސިވިލް ކޯޓުގައި ދަފްޢު

 ކުރެއްވުމެއް މައްސަލަ ނިންމަވާފައިވަނީ، ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ހެއްކާއި ޤަރީނާއަށް ރިޢާޔަތް

 ބުނެ ފާހަގަކުރި ނުކުތާއެވެ. ނެތިކަމަށް

 މި  ވަނަ އިޞްލާޙު  08ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ،  -13.2

ޢީ އަދި ފައިވަނީ ޝަރު ސިވިލް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ މައްސަލައަށް ތަޠުބީޤު ކުރެއްވޭނެ ކަމަށް 

 ބުނެ ފާހަގަ ކުރި ނުކުތާއެވެ. ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށްކަމަށް

ންމުމުގައި، ނީ ދައުލަތާ އެއްކޮޅަށެވެ. އަދި މި ފަދައިން ނި މި މައްސަލަ ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވަ  .14

 އަންނަނިވި ކަންކަން އެ ކޯޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

                                                           
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް  9
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 ޕާރޗޭސް އާއި ބިޒްނާސް މޯލްޑިވްސްއާ ދެމެދު ވެފައިވާ ސޭލް އެންޑް  އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ -14.1

ގޮތުން ބިޒްނާސް މާއްދާގައި، އެއްބަސްވުމުގެ މުޤާބިލެއްގެ ވަނަ  06އެއްބަސްވުމުގެ 

ދައްކަންޖެހޭނެކަމަށް  )ތިން މިލިޔަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު( US$ 3,000,000އިން  މޯލްޑިވްސް

ފައިސާއަކީ އެއްބަސްވުމުގައި  އެވަނަ މާއްދާގައި،  7އެއްބަސްވުމުގެ އިރު، އެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ގެ އެކައުންޓަށް ސީއެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސޮއިކުރެވޭ ވަގުތު އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ގެ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީޖަމާކުރަންޖެހޭ ފައިސާއެއް ކަމަށް ބަޔާންކޮށް ފައިސާ ޖަމާކުރަންޖެހޭ 

 ،އެކައުންޓް ނަންބަރާއި އެ އެކައުންޓުގެ ތަފްސީލު ދެވިފައިވާކަން އެނގެން އޮންނައިރު

ފައިސާ އެ ގޮތަށް ބަޔާންކުރެވުނު އެކައުންޓަށް  އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ

މައްޗަށް  ގެއިސިއްޔަތުން ބިޒްނާސް މޯލްޑިވްސްހަޖަމާކުރުމަކީ އެއްބަސްވުމުގެ ބައިވެރިއެއްގެ 

 .ލާޒިމްކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަން

ގައި ބުނެފައިވާ ވަނަ މާއްދާ  07އާއި ވަނަ މާއްދާ  06ޗޭސް އެގްރިމެންޓްގެ ރސޭލް އެންޑް ޕާ -14.2

ގެ ފަރާތުން ގެ ގޮތުގައި ބިޒްނާސް މޯލްޑިވްސް އެއްބަސްވުމުގެ މުޤާބިލު  އެ ފައިސާއަކީ

މާއްދާތަކަކީ އެއްބަސްވުމުގެ ޖައުހަރީ  ކަން އަދި އެފައިސާއާ ގުޅޭ އިލްތިޒާމްތަކެއް ދައްކަންޖެހޭ

އެއްބަސްވުމެއް ފުރިހަމަ ވުމަށްޓަކައި އެއްބަސްވުމުގެ މުޤާބިލެއްގެ  ކަމުގައިވާތީ މާއްދާތަކެއް

އެއްގޮތަށް  ނޫންވެސް އެއްޗެއް އެއްބަސްވުމާގޮތުން ދޭން އެއްބަސްވާ ފައިސާއެއް ނުވަތަ އެ 

އެއްބަސްވުމުގެ  އަދި  މަށާއިކަ ދީފައިނުވާ ޙާލަތުގައި އެފަދަ އެއްބަސްވުމެއް ފުރިހަމަނުވާނެ

 .ކާއި ޚިލާފުވުމަކީ އެއްބަސްވުން ބާތިލުކުރެވޭނެ ސަބަބެއްކަންޖައުހަރީ މާއްދާއަ

ޝަން ފީގެ ގޮތުގައި ބިޒްނާސް މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން އިޒިކުއެ ހިބަޅިދޫއާ ގުޅިގެން  ބ. -14.3

ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދެއްކިކަން އެނގެން ނެތްކަމަށް ބުނެ 

ޗޭސް ރރު، ބިޒްނާސް މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ސޭލް އެންޑް ޕާދައުލަތުން ހެކި ހުށަހަޅާފައިވާއި
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ގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރިކަން އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީއެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް މި ފައިސާ 

 އެނގޭނެ އެއްވެސް ހެއްކެއް އަދި ޤަރީނާއެއްވިޔަސް ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވާކަން.

އްސަލައިގައި ވަނަ އިސްލާހަކީ މި މަ 08ށް ގެނެވިފައިވާ ޒަމާބެހޭ ޤާނޫނަޓޫރި ދިވެހިރާއްޖޭގެ -14.4

 ފަހުން ޢަމަލުކުރަން ފަށާފައިވާ  ތާރީޚުގެހަވާލާދޭ އެއްބަސްވުން ވެވުނު 

ޓުން ގޮތެއް އިސްލާހެއްކަމަށްވާއިރު، އެ އިސްލާހަށް ހަވާލާދީ މި މައްސަލައިގައި ސިވިލް ކޯ

 ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ނޫންކަން.

ވާ ޙުކުމް ނެވިދިޔަ ކަންކަން ފާހަގަކުރުމަށްފަހު، މި މައްސަލައިގައި ސިވިލް ކޯޓުން ކޮށްފައި ބު .15

 ހައިކޯޓުން މި މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ބާޠިލު ކޮށްފައިވެއެވެ.

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތައް 

ގައި ބުނެ ބިޒްނާސް ހައިކޯޓުން މި މައްސަލަ ނިންމާފައިވަނީ ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ނޫންކަމު ދިވެހިރާއްޖޭގެ  .16

 މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން އަންނިވި ނުކުތާތައް މި ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ، މި މައްސަލަ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް  -16.1

ހުށަހަޅާފައިވަނީ އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ މުއްދަތު ފަހަނައަޅައި ދިޔަ ފަހުން ކަމަށާއި، މި 

ވަނަ މާއްދާގެ  29މައްސަލަ ބަލައިގަތުމަށް ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ ހައިކޯޓުގެ ގަވާއިދުގެ 

 10ޤަޟިއްޔާގައި  A/46-SC/2018( އާއި )ރ( އާއި، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު )ނ

 ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ފާހަގަ ކުރި ނުކުތާއެވެ. ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާ

މި މައްސަލައިގައި ވާހަކަ ދެކެވޭ އެއްބަސްވުމަކީ ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ،  -16.2

 ށް ވެފައިވާ ޞައްޙަ އެއްބަސްވުމެއްކަމުގައި ބަލަންޖެހޭނެ ޤާނޫނުގައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަ

                                                           
 ދީބާޖާ އިްނވެސްޓްަމންޓް ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. މިިނސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްަމންޓް )ދިވެހި ަދއުލަތް( 10
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ކަމަށާއި، މި ފަދަ އެއްބަސްވުމެއް ޔުނިލެޓްރަލްކޮށް ބާޠިލު ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ދައުލަތަށް 

 ލިބިގެން ނުވާކަމުގައި ބުނެ ފާހަގަކުރި ނުކުތާއެވެ.

 ޗޭސް އެއްބަސްވުމުގައިރސޭލް އެންޑް ޕާއާއެކު  ސް ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ، ބިޒްނާސް މޯލްޑިވް -16.3

އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކުރުމުގެ އެ ސޮއިކޮށްފައިވަނީ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ ކަމަށްވާއިރު، 

 އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމަށް ލިބިގެން ނުވާނެ ކަމުގައި ބުނެ ފާހަގަކުރި ނުކުތާއެވެ.

މުޤާބިލު" ބަދަލުވެފައި ހައިކޯޓުން މި މައްސަލަ ނިންމުމުގައި "ހަތަރުވަނަ ނުކުތާއަކީ،  -16.4

ފަރާތުގައި އޮވެ ކުރާ މިފަދަ  ނުވާކަމަށް ނިންމާފައިވާއިރު، ދައުލަތެއް އެއް

އެއްބަސްވުންތަކުގައި ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ މުޤާބިލެއް ދޫކޮށް އެހެން ގޮތަކަށް 

ޢަމަލުކޮށްފާނެކަމަށް ދެކިގެން ނުވާނެކަމަށާއި، ނަމަވެސް މި މައްސަލައިގައި މި އުސޫލާ 

އަށް  ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ސަބަބުން އިޢާދަނުކުރެވޭ ގެއްލުންތަކެއް ބިޒްނާސް މޯލްޑިވްސް 

 ލިބިފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ފާހަގަ ކުރި ނުކުތާއެވެ.

ފަސްވަނަ ނުކުތާއަކީ، މި މުޢާމަލާތަކީ ޞައްޙަ ނޫން މުޢާމަލާތެއްނަމަ ދައުލަތުން ގިނަ  -16.5

ނުތިބޭނެކަމަށާއި، އެއްބަސްވުމާ ގުޅިގެން މުދާ އެއްބަސްވުންމަތީ ދެމި  އިދުވަސްތަކެއްގަ

ބަދަލު ނުކުރާނެއިރު، މި ކަންކަން ދައުލަތުން ފުރިހަމަކޮށްފައިވުމުން މިއީ ޞައްޙަ 

މުޢާމަލާތެއް ކަމުގައި ބަލަންޖެހޭނެ ކަމަށާއި، މި މުޢާމަލާތާ ގުޅިގެން ދައުލަތުން 

މުދާތަކެއް ބަދަލުކުރެވިފައިވުމުން  އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލައި، އެ އެއްބަސްވުމާ ގުޅިގެން 

އެކަމުގެ މައްޗަށް ބޮޑެތި ނަތީޖާތަކެއް ނުކުންނާނެތީ، މި މުޢާމަލާތާ ގުޅިގެން ޢަދުލުވެރި 

 އަށް ލިބިދޭންޖެހޭނެކަމަށް ބުނެ ފާހަގަކުރި ނުކުތާއެވެ. ބަދަލެއް ބިޒްނާސް މޯލްޑިވްސް

ން ޠަބީޢީ ޤާނޫނުގެ އުސޫލުތަކަށް ހަވަނަ ނުކުތާއަކީ، މި މައްސަލަ ނިންމުމުގައި ހައިކޯޓު  -16.6

ރިޢާޔަތްކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބުނެ ފާހަގަކުރި ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާ ފާހަގަކުރަމުން ޠަބީޢީ 

ޤާނޫނުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު މުޢާމަލާތެއް އެކުލަވާލެވި އަދި އެ މުޢާމަލާތުގެ ތެރެއިން މުދާ 
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 އެއީ ދެ ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ ވެފައިވުމުންބަދަލުވެ އެ މަތީގައި އެތަކެއް ދުވަހެއް ފާއިތު 

 ކޮށްފައިވެއެވެ. ޖެހޭނެކަން ފާހަގަ ކަމުގައި ބަލަން އްޙަ މުޢާމަލާތެއްޞަ

މި މުޢާމަލާތާ ގުޅިގެން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށް، ރަށް ހަވާލުކޮށް، ހަތްވަނަ ނުކުތާއަކީ،  -16.7

ލިބެންޖެހޭ ހުއްދަތައް ދައުލަތުން ރަށުގެ ބިޒްނަސް ޕްލޭންއާއި އީ.އައި.އޭ ފަދަ ރަށާ ގުޅިގެން 

ދީފައިވުމުން ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޢަމަލުކުރި ގޮތުން މި މުޢާމަލާތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ 

ރުހުން ދީފައިވާކަން އެނގެން އޮތްއިރު، ޕްރިންސިޕަލް އޮފް އެސްޓޮޕެލްގެ ދަށުން، ދައުލަތުން 

އިން ޢަމަލުކުރުމަކީ ދައުލަތުން އެ ރުހުން އަނބުރާ ނުގެންދެވޭނެ ކަމަށާއި، އެ ފަދަ

ކަމަށްވާއިރު، އެސްޓޮޕެލްގެ އުސޫލުތަކަށް މި މައްސަލަ  ގަސްދުގައި ޚިލާފުވުން  މާއިއެއްބަސްވު 

 ނިންމުމުގައި ހައިކޯޓުން ރިޢާޔަތް ކޮށްފައިނުވާކަމަށް ބުނެ ފާހަގަކުރި ނުކުތާއެވެ.

ވަނަ  20ޤާނޫނުއަސާސީގެ  މި މައްސަލަ ނިންމުމުގައި ހައިކޯޓުން، ނުކުތާއަކީ އަށްވަނަ -16.8

މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހަމަހަމަކަމުގެ އުސޫލަށް ރިޢާޔަތް ކޮށްފައިނުވާކަމުގައި ބުނެ 

ފާހަގަކުރި ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާ ފާހަގަކުރަމުން މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ބިޒްނާސް 

ތުން ކުއްޔަށް ދޫކުރި މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީގެ ފަރާ

ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން އެކުއިޒިޝަން ފީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ފައިސާ ލިބިފައިނުވާ ރަށްރަށުގެ 

އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކުރުމުގެ ކުރިން އެ ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު އެ ރަށްތައް ކުއްަޔށްހިފި 

އަށް   ބިޒްނާސް މޯލްޑިވްސް ފަރާތްތަކަށް ދައުލަތުން ދީފައިވާއިރު، އެ ފަދަ ފުރުސަތެއް

 ދީފައިނުވާކަމަށެވެ.

ހައިކޯޓުން މި މައްސަލަ ނިންމުމުގައި އެސްޓޮޕެލް، ނެޗުރަލް ނުވަވަނަ ނުކުތާއަކީ،  -16.9

ޖަސްޓިސް، ފަންޑަމެންޓަލް ރައިޓްސް، ރިޓް ޖޫރިސްޑިކްޝަންފަދަ ޤާނޫނީ ހަމަތަކަށް 

މޯލްޑިވްސްގެ ޙައްޤު ގެއްލިފައިވާކަމަށް ބުނެ ރިޢާޔަތްކޮށްފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން ބިޒްނާސް 

 ފާހަގަކުރި ނުކުތާއެވެ.
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ދައުލަތްތަކާއި ޢާންމު ފަރުދުންނާ ދެމެދު ހިނގާ މުޢާމަލާތްތަކުގައި  ނުކުތާއަކީ، ދިހަވަނަ  -16.10

ހިމެނޭ ކަންތައްތައް ހިންގުމުގައި ދޭދޭ ފަރުންދުންނާ ދެމެދު ހިނގާ  އިކޮންޓްރެކްޓްގަ

ޅާކޮށް ބަލަންޖެހޭކަމާއި، މި މައްސަލައިގައި ދައުލަތުން ބިޒްނާސް މުޢާމަލާތްތަކަށްވުރެ ފު

މޯލްޑިވްސްއާއެކު މުޢާމަލާތް ކުރެވި ރަށެއް ހަވާލުކޮށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ހޭދަވެފައިވާއިރު، 

ރިއަސް ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތެއްކަމާއި، މުޢާމަލާތާ ގުޅިގެން މިއީ ދައުލަތުން ކޮށްފައިވާ ސީ

އި، މަސައްކަތްތަކާއި، އިންވެސްޓަރުންނާއެކު ކުރެވޭ އެއްބަސްވުންތައް ހިނގާ ޚަރަދު ތަކާ

މިކަންތަކަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމެއްނެތި، އެއްބަސްވުންމަތީ އެތައް ދުވަސްތަކެއް  ،ހިމެނޭއިރު

ހޭދަކުރުމަށްފަހު ދައުލަތުން އަމިއްލައަށް އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކޮށް އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ބޮޑެތި 

ޢަމަލުކުރުމަށް ލިބި ހައްގުތައް ގެއްލޭ ގޮތަށް  ން ކުރިމަތިވާނެ ގޮތަކަށް ފުރުސަތުމާލީ ނުގުސާ

ށް މަގު ފަހިވެގެން ދިއުމަކީ އިދާރީ ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި އިންސާފުގެ ހަމަތަކުން ދައުލަތަ 

 . ދައުލަތަށް ހުޅުވާލެވޭނެ ދޮރެއްކަމުގައި ބުނެ ފާހަގަކުރި ނުކުތާއެވެޢަމަލުކުރުމަށް ބޭރުން 

 އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކަށް ދީފައިވާ ރައްދު 

ބިޒްނާސް މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ފާހަގަކުރި އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކަށް ރައްދު ދިނުމުގެ ގޮތުން  .17

 ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

 ނުވާކަމަށާއި  ޚިލާފުވެފައި ޤާނޫނާ  ހައިކޯޓުން ބަލައިގަތުމުގައި އިސްތިއުނާފު މައްސަލައިގެ މި -17.1

ސިވިލް ކޯޓުން ޙުކުމް ކުރުމާއެކު، މި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް  އިގައިމައްސަލަ މި

މި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ، ބޭނުންވާކަން ހައިކޯޓުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްފައިވާނެކަމަށާއި

ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ލިބުން ލަސްވުމުގެ ކުރުން ލަސްވެފައިވަނީ، މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނު 

 އަދި މި މަށާއި އި، އެކަމަކީ އަމިއްލަ ބާރު ނުފޯރާ މަޤުބޫލު ސަބަބެއްކަށާސަބަބުންކަމަ

ނުކުތާގައި ބިޒްނާސް މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ފާހަގަކުރާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ 
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ތާރީޚެއްގައި ނިންމާފައިވާ  ޤަޟިއްޔާއަކީ، މި މައްސަލަ ހައިކޯޓަށް ބަލައިގަތުމުގެ ފަހުގެ

 ޤަޟިއްޔާއެއްކަން.

ގެ އިޚްތިޔާރެއް ރަލްކޮށް ބާޠިލުކުރުމުޔުނިލެޓް  އެއްބަސްވުން ދެކެވޭ ވާހަކަ މައްސަލައިގައި މި -17.2

މަވެސް، ދައުލަތަށް ލިބިގެން ނުވާކަމަށް ބިޒްނާސް މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ފާހަގަކުރިނަ 

ތުން އަނެއް ފަރާ ފުރިހަމަވުމަށްޓަކައި އެއްބަސްވުމުގެ މުޤާބިލު އެއްޞައްޙަ އެއްބަސްވުމެއް 

 ޤާބިލު އެއްއެފަދައިން މު، ފަރާތަށް ބަދަލުވެފައި އޮތުމަކީ އަސާސީ ކަމެއް ކަމުގައިވާއިރު

ބަސްވުމަކީ ފަރާތުން އަނެއް ފަރާތަށް ބަދަލު ނުވެ އޮތުމުގެ ނަތީޖާއަކަށް ވެގެންދާނީ އެއް

 އެއްބަސްވުމަކަށް ވެގެން ދިއުންކަން. ތަންފީޒު ނުކުރެވޭނެ

ސްވުމެއް  މުޢާމަލާތާ ގުޅިގެން ބ. ހިބަޅިދޫ ކުއްޔަށް ދިނުމަށް އެންމެ ފުރަތަމަ އެއްބަމި -17.3

އި، އެ ވެފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމާއި އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީއާ ދެމެދު ކަމަށާ

މި ރަށް  އިވާ ބާރުގެ ތެރެއިންއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ އަށް ލިބިފަ

ބަސްވުމެއް އްއެ މަށްޓަކައިނު ކުއްޔަށް ދިށް އަ ބިޒްނާސް މޯލްޑިވްސްއެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ އިން 

ފް އޮހައިސިއްޔަތުން މިނިސްޓްރީ  ގެ ވެވުމަކީ، މި ރަށް ކުއްޔަށް ދިން އަސްލު ފަރާތު

ނާނެ ކަމެއް ޓޫރިޒަމްގެ ހައްގުތަކާއި އިލްތިޒާމުތަކަށް އެކަމުގެ ސަބަބުން އުނިކަމެއް އަން

އްކަންޖެހޭ ވްސްގެ ފަރާތުން ދައަދި މި މުޢާމަލާތާ ގުޅިގެން ބިޒްނާސް މޯލްޑި މަށާއި،ނޫންކަ 

ރީ އޮފް ޓޫރިޒަމާއި، ކުއިޒިޝަން ފީ ދައްކާފައިނުވާކަން އެނގުމުން މިނިސްޓްއެ

މުމަކަށް ނިގައި  2016ޖޫން  26އާރް.ސީއާ ދެމެދު ވެފައިވާ ލީސް އެއްބަސްވުން .އެމް.އެމް.ޕީ

 ގެނެސްފައިވާނެކަން.
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ހިބަޅިދޫއާ ގުޅިގެން ޚަރަދުތަކެއް ކޮށްފައިވުމަކީ، އަދި  ބިޒްނާސް މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ބ. -17.4

އިދާރާތަކުން ދޫކޮށްފައި އޮތުމަކީ، މި މުޢާމަލާތުގެ އެ ރަށާ ގުޅޭ ބައެއް ހުއްދަތައް ދައުލަތުގެ 

 11ޞައްޙަކަން ދަލާލަތު ކޮށްދޭ ކަމެއް ނޫންކަން.

ށްފައި މި މައްސަލަ ނިންމުމުގައި ހައިކޯޓުން ޠަބީޢީ ޤާނޫނުގެ އުސޫލުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮ  -17.5

ން ކޮނުވާކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފާހަގަކުރި ނަމަވެސް، އެ އުސޫލުތަކަކީ 

ނާފުކުރާ އުސޫލުތަކެއްކަން ސާފުކޮށް ދީފައިނުވާކަމަށާއި، މި ނުކުތާއާ ގުޅިގެން އިސްތިއު

ލުގައި ބަދަ  (Legal reasoning) ސަބަބުތަކެއްގެ ފަރާތުން ފާހަގަ ކުރާ ކަންކަމަކީ ޤާނޫނީ

(Logical reasoning) .ްމަންޠިޤީ ހަމަތަކެއްކަނ 

 ޢާޔަތްކޮށްފައިޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕެލްގެ އުސޫލުތަކަށް ރިހައިކޯޓުން މި މައްސަލަ ނިންމުމުގައި  -17.6

ލައަށް ނުވާކަމަށް ފާހަގަކުރި ނަމަވެސް ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕެލްގެ އުސޫލުތައް މި މައްސަ

ވުމުގެ ނު ތަޠުބީޤު ނުވާނެކަމަށާއި، އެހެނީ މި މައްސަލައިގައި "މުޤާބިލު" ބަދަލުވެފައި 

 (Contractual relation)ދީ ގުޅުމެއް ސަބަބުން ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ތަޢާޤު 

 އުފެދިފައިނުވާކަން. 

 ފީގެ  އެކުއިޒިޝަން ތެރެއިން ރަށްތަކުގެ ދޫކުރި ކުއްޔަށް ފަރާތުން ސީގެ.އާރް.ޕީ.އެމް.އެމް -17.7

ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ފައިސާ ލިބިފައިނުވާ ރަށްރަށުގެ އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކުރުމުގެ ކުރިން އެ 

ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު އެ ރަށްތައް ކުއްޔަށްހިފި ފަރާތްތަކަށް ދައުލަތުން ދީފައިވާއިރު، 

ވްސްގެ ށް ބިޒްނާސް މޯލްޑި ކަމަ  އަށް ދީފައިނުވާ  އެ ފަދަ ފުރުސަތެއް ބިޒްނާސް މޯލްޑިވްސް 

ފަރާތުން ފާހަގަކުރިނަމަވެސް، ދައުލަތުން އެފަދަ ފުރުސަތު ދިފައިވަނީ އިކުއިޒިޝަން ފީގެ 

ތެރެއިން ބައެއް ނުވަތަ ފީ އެއްކޮށް ދައްކައި ޚަލާޞްކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ކަމަށާއި، 

ވެސް ބިޒްނާސް މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން މި މުޢާމަލާތާ ގުޅިގެން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ އެއް

                                                           
 ވެ.މިއީ ިއސްތިުއނާފީ ހަތަުރވަނަ ނުކުާތާއއި ފަސްަވނަ ނުކުތާގެ ޖަާވބުަގއި ަދއުަލތުން ފާހަގަކޮށްފަިއވާ ކަންކަމެ  11
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ނުވާކަމަށާއި، އެ ފަދައިން  މިންވަރެއް ދައުލަތުގެ އެއްވެސް މުއައްސަސާއަކަށް ދައްކާފައި

ދައްކާފައިވާކަން ޝަރުޢީ އެއްވެސް މަރުހަލާއެއްގައި އެ ފަރާތަށް ސާބިތުކޮށްދީފައި ނުވުމުން، 

ށްފައި ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ދައުލަތުން މި މައްސަލައިގައި ޢަމަލުކޮ  20ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 ނުވާކަން ހާމަވާކަން.

ފަދަ ސްޓިސް، ފަންޑަމެންޓަލް ރައިޓްސްއިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އެސްޓޮޕެލް، ނެޗުރަލް ޖަ -17.8

ނުވާކަމަށް  ފުޅާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކެއް ފާހަގަކޮށް އެ ކަންކަމަށް ހައިކޯޓުން ރިޢާޔަތް ކޮށްފައި

ޅުމެއް ފާހަގަކޮށްފައި ނުވާކަމަށާއި، ބުނިނަމަވެސް، އެ އުސޫލުތަކާއި މި މައްސަލައާ އޮތް ގު 

އަދި އެ އުސޫލުތަކަށް ރިޢާޔަތް ނުކުރުމުގެ ސަބަބުން އެ ފަރާތަށް ގެއްލިފައިވާ ޙައްޤެއް، 

 އަދި އެ ޙައްޤެއް ގެއްލިފައިވާ ގޮތެއް ބަޔާން ކޮށްދީފައިނުވާކަން.

މި ހާލަތުގައި އި، ށާމި މައްސަލައިގައި ދައުލަތުން އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވެފައިނުވާނެ ކަމަ -17.9

އަށް ގެއްލުމެއް ލިބުނު  އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކުރުމުގެ ސަބަބުން ބިޒްނާސް މޯލްޑިވްސް

ވަނަ  23ނަމަވެސް އެކަމަށް ދައުލަތުން ޒިންމާވާން ނުޖެހޭނެކަން ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 

 މާއްދާއަށް ބެލުމުން އެނގޭކަން.

ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ މި މައްސަލައިގައި  އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކަށް ރައްދު ދިނުމަށްފަހު .18

 ހައިކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމް ބާޠިލުކުރާނެ ތަނެއް ނެތްކަމުގައި ކަނޑައަޅައި ދިނުމަށެވެ.

 އިސްތިއުނާފު ބަލައިގަތުން  ހައިކޯޓުން 

މި މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރަމުން ބިޒްނާސް މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ފާހަގަކުރި  .19

އެންމެ ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ، މި މައްސަލައިގެ އިސްތިއުނާފު ހައިކޯޓުން ބަލައިގަނެފައިވަނީ 

ފާހަގަ ކުރި  އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް އޮންނަ މުއްދަތު ފަހަނައަޅައި ދިޔަ ފަހުން ކަމުގައި ބުނެ 

ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާ ތަފުސީލު ކުރަމުން މި މައްސަލައިގައި ސިވިލް ކޯޓުން ޙުކުމް ކޮށްފައިވަނީ 
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ގައި ކަމަށާއި، މި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް ދައުލަތުން ހައިކޯޓަށް  2016ޑިސެމްބަރ  29

 މް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ގައި ކަމުގައިވާއިރު، މިއީ ސުޕްރީ 2017މެއި  21ހުށަހަޅާފައިވަނީ 

2015/SC-R/01 (27  ީރޫލިންގ2015ޖެނުއަރ ) ާއިސްތިއުނާފުގެ މުއްދަތު  އިން ކަނޑައަޅާފައިވ

އަޅައި ދިޔަ ފަހުން ކޮށްފައިވާ އިސްތިއުނާފެއްކަން ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި މި އިސްތިއުނާފު ފަހަނަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އާއި )ރ(  29ގެ ގަވާއިދުދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ބަލައިގަތުމަކީ، ހައިކޯޓުގެ 

ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމާ  12ޤަޟިއްޔާގައި A/46-SC/2018ގެ އިތުރުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ގުޅުންހުރި އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމުގައި ބިޒްނާސް މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން 

 ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ޓުގައި އިސްތިއުނާފު ތުގެ ފަރާތުން ދީފައިވާ ރައްދަށް ބަލާއިރު، މި މައްސަލަ ހައިކޯމި ނުކުތާއަށް ދައުލަ .20

ޓު ލިބުން ކުރުން ލަސްވެފައިވަނީ ސިވިލް ކޯޓުން މި މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯ

ލް ކޯޓުން އި ސިވިލަސްވުމުގެ ސަބަބުންކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން މި މައްސަލައިގަ

ސްތިއުނާފު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އި 10ޙުކުމްކުރުމާއެކު އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި އޮތް 

ނެރަލްގެ ކުރުމަށް ބޭނުންވާކަމާއި، އިސްތިއުނާފު ކުރުން ލަސްވާ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް އެޓަރނީ ޖެ 

އިކޯޓަށް ފޮނުވާފައިވާކަން ހަ( ސިޓީ 2017ޖެނުއަރީ  05) B/2017/26-32ގެ ނަންބަރު އޮފީހު

ކޯޓުން ލިބުނުތާ  އަދި މި މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ސިވިލްފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

 ށަހަޅާފައިދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި މައްސަލައިގެ އިސްތިއުނާފު ފޯމު ހައިކޯޓަށް ހު)ދިހައެއް(  10

 ކޮށްފައިވެއެވެ. ލަތުން ފާހަގަވާނެކަމުގައި ދައު

އިސްތިއުނާފުގެ މުއްދަތު ފަހަނައަޅައި ދިޔަފަހުން މި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރިކަން ފާހަގަކޮށް  .21

ކޮށްފައިވާ ނުކުތާގައި ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށް ބަލާއިރު، މި  ބިޒްނާސް މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ފާހަގަ 

                                                           
 ދީބާޖާ އިްނވެސްޓްަމންޓް ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. މިިނސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްަމންޓް )ދިވެހި ަދއުލަތް( 12
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ގަކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮވެމެ އެ ފަރާތުން ހައިކޯޓުގައި ނުކުތާއަކީ، ހައިކޯޓުގައި މި ނުކުތާ ފާހަ 

 ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުތާއެއް ނޫނެވެ.

ބަލާއިރު،  15އަށް ވަނަ މާއްދާ 18 14ވަނަ މާއްދާއާއި، 16 13ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ  .22

ހައިކޯޓުން ނިންމާ ނިންމުންތަކުގެ އިސްތިއުނާފު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލައިގަނެ ގޮތެއް ކަނޑައަޅާނީ 

ކަން އެނގެއެވެ. ވުމާއެކު، ޢާންމު އުސޫލެއްގެ މުން އަސާސްކަމުގައި ބަލައިގެންހައިކޯޓުން ނިންމި ނިން

މަރުޙަލާގައި ނުކުރެވޭ ޤާނޫނީ ބަހުސެއް، ގޮތުން ހައިކޯޓުން ނިންމި ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން ހައިކޯޓުގެ 

ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ ތެރެއިން ހުށަހެޅި ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަކީ ޤާނޫނުގައި 

ކަނޑައެޅިފައިވާ އިސްތިއުނާފީ އުސޫލުތަކާ ފުށުއަރާނެ ކަމެކެވެ. ވުމާއެކު، އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ 

ސްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މި ނުކުތާގައި ގޮތެއް މުއްދަތާ ގުޅިގެން ބިޒްނާސް މޯލްޑިވް

 ކަނޑައަޅަންޖެހޭނެ ކަމުގައި އަހުރެން ނުދެކެމެވެ.

 މުޤާބިލު ބަދަލުވެފައިވުން 

 މި އިސްތިއުނާފީ ދެވަނަ ނުކުތާގައި ބިޒްނާސް މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ .23

ރް.ސީ( ފަރާތުން މް.އެމް.ޕީ.އާ)އެ ދައުލަތުގެ މައްސަލައިގައި ޚުޞޫމަތް އުފެދިފައިވާ އެއްބަސްވުމަކީ

މުގެ ސަބަބުން ކުރުހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅައި، އެ ހުށަހެޅުން ބިޒްނާސް މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ޤަބޫލު 

ކަމަށެވެ.  އްވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާފަދަ ޞައްޙަ އެއްބަސްވުމެ  05ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 

 ލިބިގެން ނުވާނެ އަދި މި ފަދަ އެއްބަސްވުމެއް ޔުނިލެޓްރަލްކޮށް ބާޠިލު ކުރުމުގެ ޙައްޤެއް ދައުލަތަށް

 ކަމުގައެވެ.

                                                           
 2010/22ޤާނޫނު ނަްނބަރު  13
 އިސްިތއުނާފު ުކރެވޭނެ ޙާލަތްތަކެވެ. މި މާްއދާަގިއވަނީ ހައިކޯުޓގެ ނިންުމންަތއް ސުޕްީރމް ކޯޓުގައި 14
ގެ އިްޚތިާޞޞަކާ ޚިލާފުުވމުގެ ަމްއސަލަތައް ފިޔަަވއި ސުޕްީރމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ ަމއްސަލަަތއް މަުއޟޫޢީ ގޮތުން މި މާްއދާަގިއވަނީ ކޯޓެއް  15

 ބެލުުމގައި ޢަމަލުުކރާނެ ގޮތްތަެކވެ.
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ދަށް ބަލާއިރު، ޤާނޫނީ ގޮތުން އެއްބަސްވުމެއް އުފެދި، ޞައްޙަ މި ނުކުތާއަށް ދައުލަތުން ދީފައިވާ ރައް .24

ޤަބޫލެއް  (Offer)އެއްބަސްވުމެއް ކަމުގައި ބެލުމުގައި ހަމައެކަނި ފުރިހަމަވާންޖެހޭނީ އީޖާބާއި 

(Acceptance)  ުނޫން ކަމަށާއި، އެއްބަސްވުމުގެ މުޤާބިލ(Consideration) ްފަރާތުން  އެއ

ކަމުގައެވެ. މި  ބަދަލުވުމަކީވެސް އެއްބަސްވުމެއް ވުޖޫދުވުމުގެ އަސާސީ އެއް ޝަރުޠުއަނެއް ފަރާތަށް 

މައްސަލައަށް ބަލާއިރު، ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ލިޔުމުން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރި ނަމަވެސް، 

ސާ ފައިބިޒްނާސް މޯލްޑިވްސްއިން ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ  މުޤާބިލުގެ ގޮތުގައި އެ އެއްބަސްވުމުގެ

ނުވާކަމުގައި  ލިބިފައިނުވާކަމަށާއި، މި ހާލަތުގައި ޢަމަލުކުރެވޭނެ އެއްބަސްވުމެއް ވުޖޫދަށް އައިސްފައި

 ކޮށްފައިވެއެވެ. ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ފާހަގަ

ބަލާއިރު، ވާހަކަ މި ދެކެވެނީ ޤާނޫނީ ގޮތުން އެއްބަސްވުމެއް  ދައުލަތުގެ މި ވާހަކަތަކަށް  .25

ކަމުގައިވާ  އުންޞުރު ވުޖޫދުވުމަށްޓަކައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭ އެންމެ އަސާސީ އެއް އުފެދުމަށްޓަކައި ނުވަތަ

ފަރާތަށް ބަދަލުވެފައި ނުވާކަމުގެ މައްޗަށެވެ. ވުމާއެކު، އަހުރެންގެ މި  ފަރާތުން އަނެއް މުޤާބިލު އެއް

ތަކާއި ރައުޔު އިތުރަށް ތަފުސީލުކުރުމުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ބަލާނީ މި މައްސަލައިގެ ވާޤިޢާ 

ފަރާތުން އަނެއް ފަރާތަށް  ރި އުސޫލުތަކުގެ މައްޗަށް ބަލައި، މުޤާބިލު އެއްކަމާގުޅުންހު

މި މައްސަލައިގައި ޤާނޫނީ ގޮތުން ޞައްޙަ އެއްބަސްވުމެއް ނަޤުލުކޮށްފައިނުވާ ހާލަތުގައި 

  ނުވަތަ ނޫންކަމުގެ މައްޗަށެވެ.އުފެދިފައިވާކަން

 މުޤާބިލު އެއްބަސްވުމުގެ 

އޮތުމަކީ، ކޮންޓްރެކްޓެއް ދެވިފައި ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކަށް ބަލާއިރު، މުޤާބިލެއް  .26

 ޚަލީލް އިބްރާހީމްފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޢުންޞުރެއްކަން  މަށްޓަކައި ކޮންމެހެންފުރިހަމަވެ ވުޖޫދަށް އައު

 ]SC 51] 2021 (އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް  ހައުސިންގ އޮފް މިނިސްޓްރީ ) ދައުލަތް. ވ
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އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަހްމަދު މުޢުތަޞިމް ޢަދުނާން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަންނަނިވި  16މައްސަލައިގައި 

 ޢިބާރާތުން އެނގެއެވެ.

"ދެފަރާތެއްގެ ދެމެދުގައި ކޮންޓްެރކްޓެއް ވުޖޫދުވާނީ ޤާޫނނު ޤަބޫލުުކރާ އަދި ޤާނޫނު ބާރުދޭ ޮކންޓްރެްކޓަކަށް 

އުންޞުރުތައް ފުރިހަމަވެގެންނެވެ. ޤާނޫުނ ޤަބޫލުކުރާ ނުވަތަ ޤާނޫނު ބާރުދޭ ވުމަށް ލާޒިމްވާ 

 ،ިދނުން މުާޤބިލު( 3) ،( ޤަބޫލު ކުރުނ2ް) ،( ހުށަހެޅުނ1ްކޮންޓްރެކްޓެއްގައި ހިމެނޭ އުންުޞރުތަކަކީ: )

ދުމުގެ ( ކޮްނޓްރެކްޓް އުފެއް 5) ،( ޤާނޫނީ ޮގތުން ަބނދެވޭ ގުޅުމެއް އުފެއްދުމުގެ ނިޔަތް އޮތުނ4ް)

އެ ކޮންޓްރެކްޓަކީ ވަކި  ،މިއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރަށް ،( ރުހުން އޮތުނ6ްޤާބިލިއްޔަތު ހުރުން އަދި )

ކުރާ ޒާތުގެ  ލާޒިމުޚާއްޞަގޮތަކަށް ނުވަތަ ވަކި ޚާއްޞަ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ހިމަނަންެޖހޭ ކަމަށް ޤާނޫނު 

އޮތުްނ ނުވަތަ ވަކި ޚާއްޞަ މަޢުލޫާމުތތަކެއް  ކޮންޓްރެކްޓެއްތޯ ވެސް ަބލަންޖެެހއެވެ. ވަކި ޚާއްޞަގޮތަކަށް

ކުރާ އެއްބަސްވުމެއް ޞައްޙަވާނީ އެ ގޮތަކަށް އޮތުމުން ނުވަތަ އެ  ލާޒިމުހިމަނަންޖެހޭނެ ކަމަށް ޤާޫނނު 

 17ނަމައެވެ." މަޢުލޫމާތު ހިމެނިފައިވާ

ބަލާއިރު، އެ ޤާނޫނުގައި  18ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރަމުން އަންނަ ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ޤާނޫނަށް  .27

ބަޔާންކޮށްދީފައި ނުވެއެވެ. އަދި މުޤާބިލާބެހޭ އުސޫލުތަކެއްވެސް ކޮންޓްރެކްޓްގެ މުޤާބިލަކީ ކޮބައިކަމެއް 

ބަޔާންވެފައި ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ  އެ ޤާނޫނުގައި

ކޮށްދީފައިވެއެވެ. މި ގޮތުން  ކީ ކޮބައިކަން ސާފުކޮށް ބަޔާންބައެއް ނިންމުންތަކަށް ބަލާއިރު، މުޤާބިލަ

. ވ ލިމިޓެޑް ޕްރައިވެޓް ޓްރޭޑިންގ އެންޑް އިންޖިނިއަރިންގ ނަމީރާފާހަގަކުރެވޭ އެއް މައްސަލައަކީ، 

އްސަލައެވެ. މި މަ SC 53] 2021[19 ލިމިޓެޑް ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޖައުސާ

ބިލަކީ ކޮބައިކަން ބަޔާން އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުޢުތަޞިމް ޢަދުނާން މުޤާ މައްސަލައިގައި 

 އަންނަނިވި ޢިބާރާތުންނެވެ.  ކޮށްދެއްވާފައިވަނީ

                                                           
 ޤަޟިއްޔާ A/16-SC/2016ދިވެިހރާްއޖޭގެ ސުޕްީރމް ކޯޓުގެ ނަންަބރު   16
 17ސަފުހާ ، 16އުއްތަމަ ފަނޑިޔާުރގެ ަރއުޔު، ޕެެރގްާރފް   17
 91/04ޤާނޫނު ނަްނބަރު   18
 ޤަޟިއްޔާ A/24-SC/2015ދިވެިހރާްއޖޭގެ ސުޕްީރމް ކޯޓުގެ ނަންަބރު  19
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 ތަށްަފރާ އަނެއް  ފަާރތުން އެއް ހިމެނޭ ކޮންޓްރެކްޓެއްގައި  މުޤާބިލަކީ  ޭބުނމަށް ޤާޫނނުގެ ބެހޭ  "ކޮންޓްރެކްޓާ

  ކަމެއް  ކޮށްދޭ ނުވަތަ އަގު ދޭ ތަށްަފރާ ވައުދުވީ ފަރާތުން ރައްދުވާ ވައުދު ރައްދުގައި ވައުދެއްގެ ވާ

 20".ހައްގެވެ ދޫކޮށްލާ ުނވަތަ ކަމެއް ދޫކޮށްލާ ނުކޮށް ނުވަތަ

ގަތުމުގައި މީގެ އިތުރަށް އެ ޤަޟިއްޔާގައި ކޮންޓްރެކްޓެއްގައި މުޤާބިލު އެކުލެވިފައިވޭތޯ ދެނެ  .28

ވަތަ ބަދަލުކުރެވޭ ލަންޖެހޭނެ ކަމުގައްޔާއި، މުޤާބިލުގައި ދެވޭ ނު ކޮންޓްރެކްޓް ކުރުމުގެ މަޤުޞަދަށް ބަ

ގަ ފާހަ ނެ ކަމުގައި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އެއްޗަކީ އަގު ކުރެވޭ އެއްޗަކަށް ވުން ލާޒިމުވާ 

 ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

އް ފަރާތަށް ފަރާތުން އަނެ އެއްޢާންމު އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ދެ ފަރާތުން ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ މުޤާބިލު  .29

 ނަމަ، ނުވަތަ ބަދަލު ކުރުމަށް ވަކި ވަގުތަކަށް އެއްބަސްވުމުގެ ބައިވެރިންނަށް އެއްބަސްވެވިފައިވާ

ފަރާތުން  އެއް އެ ވަގުތެއްގައި އެ މުޤާބިލު  ،ކަނޑައަޅާފައިވާނަމައެއްބަސްވުމުގައި ވަކި ވަގުތެއް 

 ނެއެވެ. ދާންވާ ނަގުލުވެގެން ،އަނެއް ފަރާތަށް ބަދަލުވެ

ފަރާތަށް  ން އަނެއްފަރާތު ބަލާއިރު، މުޤާބިލު އެއްގައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭ އިތުރު ޝަރުޠުތަކަށް މުޤާބިލު  .30

އެއްޗަކަށް  (adequate)ބަދަލުވުމާއި، މުޤާބިލަކީ މާޒީގެ މުޤާބިލަކަށް ނުވުމާއި، މުޤާބިލަކީ ފުދޭ 

ކުރެވޭ ނުވަތަ  އަގުނުވަތަ އެ ލިބިގަންނަ ފަރާތަށް  (sufficient)މުޤާބިލަކީ އެކަށޭނަ ނުވިނަމަވެސް 

މަ ނުވާނަމަ، މުޤާބިލުގައި ފުރިހަ މިއިން ޝަރުޠެއް ވާންޖެހެއެވެ. އަގެއް ހުރި އެއްޗެއް ކަމުގައި

 ޤާނޫނީ ގޮތުން ތަންފީޛުކުރެވޭ ޞައްޙަ އެއްބަސްވުމެއް އުފެދިގެން ނުދާނެއެވެ.

 އުސޫލުތައް ތަޤުބީޤުކުރުން 

 ސް ޕާރޗޭއާިއ ބިޒްނާސް މޯލްޑިވްސްއާ ދެމެދު ވެފައިވާ ސޭލް އެންޑް  ރް.ސީއެމް.އެމް.ޕީ.އާ .31

 އޮތީ އަންނަނިވި ޢިބާރާތެވެ. މާއްދާގައިވަނަ  06އެއްބަސްވުމުގެ 

                                                           
 24، ސަފުހާ 20އުއްތަމަ ފަނޑިޔާުރގެ ަރއުޔު، ޕެެރގްާރފް   20
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As consideration of this Deed, the buyer agrees to pay to the Vendor 

a sum of US$3,000,000 (Unites States Dollars Three Million Only) 

for the sale and assignment of all the rights and obligations under 

the Lease agreement (the “Sale Price”). 

ދަށުން ލިބިަފއިވާ އެންމެހައި ޙައްޤުތަކާއި އިލްތިޒާމްތައް ގަނެ މިލްކު ކުރުމުެގ  21ގެއްބަސްވުމުއެމި"

 US$3,000,000އެއްބަސްވުމުގެ މުޤާިބލުގެ ގޮތުގައި ގަންނަ ފަރާތުން ިވއްކާ ފަރާތަށް  މިގޮތުން، 

 ން ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު( ދިނުމަށް އެއްބަސްވެއެވެ."ޔަ)ތިން މިލި

 ވަނަ މާއްދާގައި އޮތީ އަންނަނިވި ޢިބާރާތެވެ. 07އަދި އެ އެއްބަސްވުމުގެ  .32

The Sale Price Shall be payable on the execution of this Deed. The 

Sale Price shall be paid by the Buyer into the Bank account of the 

Vendor as specified below. Once the payment is cleared into the Bank 

account of the Vendor as specified herein, the Sale Price Shall be 

considered paid without need for further evidence. 

މި ގަނެވިއްކުމުގެ ައުގ )ސޮއިކުރާ ވަގުތުން ފެށިގެން( ތަންފީޛުކުރަން ފެށުމާއެކު  22މި އެއްބަސްވުން"

ދައްކަންވާނެއެވެ. އަގު އަދާކުރަްނވާނީ ތިރީގައި ދެްނނެވިފައިވާ ޮގަތށް ވިއްކާ ފަރާތުގެ އެކައުްނޓަށެވެ. 

އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެވުމުން، އިތުރު ހެއްކަކާ ނުލައި ިމ ފަިއސާ ބޭންކް އަދި ދެންނެވިފައިވާ ގޮތަށް 

 "އަގު އަދާކުރެވުނީ ކަމަށް ބެލެވޭެނއެވެ.

                                                           
ޗަށް ތަރުތީުބެވގެން ައންނަ ާޤނޫީނ ގެ ަމއްމި ދެ މަފްހޫމު ކެވެ. އަދި މަފްހޫމެ  ތަފާތު ދެ އަކީ ުމޅިން "ކޮންްޓރެކްޓް"ތުން "ޑީޑް" އާިއ، ޤާނޫނީ ގޮ 21

ަގއި ެއ "އެްގރިެމންޓް ޕާރޗޭސްސޭލް އެންޑް "ތަުނަގއި "މި އެްއބަްސވުން" މި ގޮތަށް ަބޔާންކުރި ނަަމެވސް، ނަތީޖާަތއް ެވސް ތަފާެތވެ. މި 
 ޕާރޭޗސް އެަސއިްނމަންޓް" ަގއި، "ސޭލް އެންޑް އޮފް  ނަމަެވސް، "ޑީޑްއެްއބަްސވުަމށް މުޅިްނވެސް ޙަވާލާ ދީަފއިަވނީ "ޑީޑް" ގެ ގޮތުަގެއވެ. 
އެްގރިެމންޓްެގ  ޕާރޗޭސްބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފަދައިން ސޭލް ެއންޑް   (Title)އެްގރިެމންޓް" އަށް ޙަވާލާ ދީފަިއވަނީ އެ އެްއބަްސވުުމގެ ސުުރޚީަގއި 

ަމރުޙަާލަގިއ ހުރިހާ ަޝރުޢީ ، ތަކުންނާއި  މަލާތުން ކޮށްފަިއވާ މުޢާ އެްގރިެމންޓްގެ ަބއިެވރިން މި ުޚޞޫމަތާ ގުިޅގެ ޕާރޭޗސްގޮތުަގެއވެ. އަދި ސޭލް ެއންޑް 
އެްގރިެމންޓަކީ "ޑީޑް" އެއް ނޫންަކމާއި، ެއއީ "ެއގްިރމެންޓް"ެއްއ  ޕާރޗޭސްސޭލް އެންޑް މުާޢމަލާތުގެ ަބއިެވރިްނގެ ނަޒަުރަގއި ދައްކާަފއިވާ ާވހަކަތަކުން، 
 ކަން ސާފުކޮށް ދޭަހވެެއވެ.

 ރުޖޫޢަުވމަށް. އަށް 20ފުޓް ނޯޓް  22
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އެ  ވަނަ މާއްދާ ކިޔާލުމުން 07ވަނަ މާއްދާއާއި  06އެގްރިމަންޓްގެ  ޕާރޗޭސްސޭލް އެންޑް  .33

އަކީ  )ތިން މިލިޔަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު( US$ 3,000,000މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

އްޔަތުން ބިޒްނާސް އެއްބަސްވުމުގެ މުޤާބިލުކަން އެނގެއެވެ. އަދި އެ މުޤާބިލަކީ ގަންނަ ފަރާތުގެ ހައިސި

ންޖެހޭ އަށް ނަޤުލުވާ  މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ވިއްކާ ފަރާތް ކަމުގައިވާ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ

ގުތުކަންވެސް އެ ތަންފީޛުކުރާ ވަ އެއްޗެއްކަމާއި، އެފަދައިން ނަޤުލުވާންޖެހޭ ވަގުތަކީ އެއްބަސްވުން 

 މާއްދާތަކުން އެނގެއެވެ.

 )ތިން މިލިޔަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު( US$3,000,000 އެއްބަސްވުމުގެ މުޤާބިލުކަމުގައިވާ  .34

އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ޖަމާވެފައިނުވާ ކަމުގައި ޝަރުޢީ ހުރިހާ ގެ އެކައުންޓަށް އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ

އަދި މިކަން ސާބިތު ކުރުމުގެ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް  ގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.މަރުޙަލާއެއްގައި ދައުލަތު 

ދައުލަތުގެ ސިޓީ  (2016ޖެނުއަރީ  04) D5/88/2016/02-171ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ނަންބަރު 

 23ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.ފަރާތުން 

ގުޅޭ ގޮތުން ބިޒްނާސް މޯލްޑިވްސްގެ ގައި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދެއްކުމާ އެއްބަސްވުމުގެ މުޤާބިލު  .35

އެއްބަސްވުމުގެ  ޕާރޗޭސްފަރާތުން މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ތަކުރާރުކޮށްފައިވާ ވާހަކައަކީ، ސޭލް އެންޑް 

ވަނަ މާއްދާގައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާ ވަގުތު މި ފައިސާ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީގެ  07

އެ ެއއްބަސްވުމުގައި ދެ ފަރާތުން ވާތީ އާއި ށްފައިއެކައުންޓަށް ޖަމާކުރަންވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮ

ސޮއިކޮށްފައި އޮތުމުން މި ފައިސާއަކީ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާވެފައިވާ 

ފައިސާއެއްކަމުގައި ބަލަންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި މި ފައިސާ ނުވަތަ މި ފައިސާގެ ތެރެއިން އެއްވެސް 

ގޮތަށް ދައްކާފައިވާކަން ސާބިތުކުރުމުގެ ގޮތުން ބިޒްނާސް މޯލްޑިވްސްގެ މިންވަރެއް އެއްބަސްވުމާ އެއް

އަދި މި ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވަނީ ޗެކަކުން ކަމުގައި  ފަރާތުން އެއްވެސް ހެއްކެއް ހުށަހަޅާފައިނުވެއެވެ.

                                                           
 މި ސިީޓއެވެ. ގެ ގޮުތގައި ހުށަެހޅިފަިއވަނީ 02ސިވިލް ކޯޓަށް ދައުލަުތގެ ފަރާތުން ހުަށހަޅާފަިއވާ ަޖވާބު ޯފމުގެ އެްގޒިބިޓް  23
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ކް ންކެއްގެ އެކައުންޓަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ޗެކެއްކަން، އަދި އެ ޗެއެ ޗެކަކީ ކޮން ބޭ  24ބުނިނަމަވެސް،

ފަދަ އަސާސީ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް  ދޫކުރި އެކައުންޓުން އެ ޗެކަށް ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވާކަން

 ފައިނުވެއެވެ.ޅާބިޒްނާސް މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ޝަރުޢީ އެއްވެސް މަރުޙަލާއަކަށް ހުށަހަ

އާއި އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީއާ ދެމެދު ސޮއިކުރެވުނު  ކަންމިހެން އޮތުމުން، ބިޒްނާސް މޯލްޑިވްސް .36

)ތިން މިލިޔަން އެމެރިކާ  US$ 3,000,000އެއްބަސްވުމުގެ މުޤާބިލުގެ ގޮތުގައި ހިމެނިފައިވާ 

އަށް ލިބިފައިވާ ކަމުގައި ބެލެވޭނެ  ( ބިޒްނާސް މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީޑޮލަރު

ގޮތަކަށް ބުނާނަމަ، މި މުޢާމަލާތުގައި ބިޒްނާސް މޯލްޑިވްސްގެ ހެން ޤާނޫނީ ހުއްޖަތެއް ނެތެވެ. އެ

ންޖެހޭ މުޤާބިލު ލިބިފައިވާކަމުގައި ބަލަންޖެހޭ ޤާނޫނީ ފަރާތުން ނަގުލުވެ، އެމް.އެމް.ޕީ.އާރްސީ އަށް ލިބެ

ކޮންޓްރެކްޓެއް  26ޝަރުޢީ ގޮތުން  25ޤާނޫނީ ގޮތުންނާއި،މުޤާބިލު ބަދަލުވުމަކީ . އަސާސެއް ނެތެވެ

ނަތީޖާއަކީ، ދެ ފަރާތުގެ  މިކަމުގެ މައްޗަށް ތަރުތީބުވާނެކަމުގައިވާތީ،  އުންޞުރުއުފެދުމުގެ އެއް 

އެހެނީ ޤާނޫނީ ގޮތުން ބެލި  ދެމެދުގައި ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަނދެވޭ އެއްބަސްވުމެއް އުފެދިފައި ނުވުމެވެ.

އި ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ބެލިނަމަވެސް، ޢަޤުދެއް ފުރިހަމަވުމުގަ 27ނަމަވެސް، އަދި ޝަރުޢީ ގޮތުން 

 ނުވުމެވެ. ފުރިހަމަޢަޤުދެއް  ރެއް ފުރިހަމަ ނުވުމުގެ ނަތީޖާއަކީ އެޢުންޞު

ދާހުގައި ކަރުއެއްބަސްވެވޭ ކަންކަން ބަޔާންކޮށް، ސުވާލު އުފެދިދާނެއެވެ. ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި  .37

އެއްބަސްވުމެއް ނޫން ހެއްޔެވެ؟ މުޤާބިލާ ގުޅޭ މާއްދާއަކީ އެ  ސޮއިކޮށްފައި އޮތް އެއްބަސްވުމަކީ

އަދި އެއްބަސްވުމެއް ނެތްކަމަށް ބުނާނަމަ، އް ނޫންހެއްޔެވެ؟ އެއްބަސްވުމުގެ ޖައުހަރީ މާއްދާއެ

ޖަވާބަކީ  މި ސުވާލުތަކަށް އަހުރެން ދޭނެއެއްބަސްވުމެއް ބާޠިލުކަމަށް ބުނެވިދާނެ ހެއްޔެވެ؟ 

ގުޅުމަކުން ގުޅުމުގެ  ދެ ފަރާތް ތަޢާޤުދީ ކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމަކީސޮއިތުން ދެ ފަރާ ކަރުދާހުގައި 

                                                           
 4އަދި  3ުނގެ ްޙޟަރު ބަޔާމަ ގައި ހައިކޯޓުަގއި ަދއްކާފަިއވާ ވާހަތަުކގެ  2018އޮކްޓޯބަރ  07ބިޒްާނސް މޯލްޑިްވްސގެ ވަކީލު ައޙްަމުދ ޝިހާދު  24

 ވަނަ ސަފުހާ. 
 ވަނަ ޕެރެްގރާުފގައި މި ތަފުސީލު ބަޔާްނވެފައި ވާެނއެވެ. 26މި ރައުުޔގެ  25
 175( صـ 2012 ، )دار الفكر دمشق،موسوعة الفقه اإلسالمي والقضايا المعاصرةالدكتور وهبة الزحيلي،  26
 96 އބމ. 27
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މަސައްކަތް ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަނދެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގައި ބަނދެވުމަށްޓަކައި ކުރި ނިޔަތުގައި، 

މި މަސައްކަތް ފުރިހަމަވެ، ދެ ފަރާތް ބަނދެވޭ ޤާނޫނީ ގޮތުން ޞައްޙަ  އެއްޗެކެވެ.އަންގައިދޭ 

ފަރާތުން  އުފަންވާނީ، ދެ ފަރާތުގެ ނިޔަތާ އެއްގޮތަށް އެއްމި މައްސަލައިގައިނަމަ  ،ސްވުމެއްއެއްބަ

އަދި މި . ވުމުގެ މަޤުޞަދު ހާސިލުވެފައި އޮތްނަމައެވެއަނެއް ފަރާތަށް މުޤާބިލު ނަގުލުވެ އެއްބަސް 

 އެސައިންމަންޓް ބާޠިލު އޮފް ޑީޑް ލީސް އެގްރިމެންޓާއި، އި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމުން ހާލަތުގަ

އަންގާފައިވާ އެންގުމަކީ، އެއްބަސްވުމަކަށް ވާސިލުވުމަށްޓަކައި އެހައިތަނަށް ކޮށްފައިވާ  ކޮށްފައިވާކަން

 ކަމުގައި ދެކެމެވެ.ފޮނުވާ ފައިވާ ލިޔުމެއް  ނިމުމަކަށް އައިކަން އަންގައިމަސައްކަތް

މުގެ މުޤާބިލު ބަދަލުވެފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން އެއްބަސްވުމައްސަލައިގައި މި އިސްތިއުނާފު ކުރެވިފައިވާ  .38

ދެ ފަރާތުގެ  ނުވާތީ، އެއްބަސްވުމެއް އުފެދިފައިޞައްޙަ ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަނދެވޭ  ންދެ ފަރާތު 

ނުކުތާތައް އިސްތިއުނާފީ ދެމެދުގައި ޞައްޙަ އެއްބަސްވުމެއް އޮތްކަމުގައި ބަލައި ހުށަހަޅާފައިވާ 

 ތެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ތަނެއް އޮތްކަމުގައި އަހުރެން ނުދެކެމެވެ.ބަލައިގަނެ، އެ ނުކުތާތަކާމެދު ގޮ

މަތީގައި ބަޔާންވެދިޔަ ސަބަބުތައް އެ ގޮތުގެމަތިން ހުރުމުން މި މައްސަލައިގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ  .39

 މި މައްސަލަ ނިންމަން ފެނެއެވެ. ހައިކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަށް ތާއީދުކޮށް

 ޒާހިރުގެ ރައުޔު ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ 

 ރައުޔަށް އަހުރެން ތާއީދުކުރަމެވެ. ފަނޑިޔާރު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރުގެމި މައްސަލައިގައި  .40

 ފަނޑިޔާރު ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދުގެ ރައުޔު 

 ރައުޔަށް އަހުރެން ތާއީދުކުރަމެވެ. ފަނޑިޔާރު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރުގެމި މައްސަލައިގައި  .41
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 ޙުކުމް 

ނަންބަރު ހައިކޯޓުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އިސްވެ ބަޔާންވެދިޔަ ކަންކަން އެ ގޮތުގެމަތިން ހުރުމުން ދެންފަހެ، 

2017/HC-A/283 ާގައި ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭނެ ތަނެއް ނެތްކަމުގައި ޤަޟިއްޔ 

 ނޑައަޅަމެވެ.ކަ  ގައި މި މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުންދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު 

 މި ޤަޟިއްޔާ ބަލައި ޙުކުމް ކުރީ:

   

   

 ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު  މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު

  )ރިޔާސަތު( 

 


