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ޞާ ެ
މައްސަލައިގެެޚުލާ ެ
މިއީ ެމަދަނީ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 1129/MC/2010ޤަޟިއްޔާ ެއިސްތިއުނާފުކުރިެ
ވާގޮތް ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެހަމަތަކާެ
ހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2011/HC-A/14ޤަޟިއްޔާ ެނިމިފައި ެ
އެއްގޮތްނުވާކަމަށް ެބުނެެމެރީޑިއަމްެސަރވިސަސްެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑްގެެފަރާތުންެދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެ
ކޯޓަށް ެހުށަހެޅުމުން ެބެލެވިފައިވާ ެމައްސަލައެކެވެެ .މި ެޤަޟިއްޔާގައި ެމައްސަލަ ެރައްދުވާ ެފަރާތަކީ ެގުޑްލަކްެ
އެންޓަރޕްރައިސަސްެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑެވެެ .
ެ -19ހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2011/HC-A/14ޤަޟިއްޔާ ެނިމިފައިވާގޮތް ެޝަރުޢީ ެއަދިެ
ޤާނޫނީ ެހަމަތަކާ ެއެއްގޮތްނުވާެކަމަށްބުނެެމެރީޑިއަމްެސަރވިސަސްެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑްގެެފަރާތުން ެހަތަރުެ
ސަބަބެއްެހުށަހަޅާެއެކަންކަމާެބެހޭގޮތުންެދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުގެެޝަރީޢަތުގެެމަޖިލީހުގައިެވާހަކަެ
ދައްކާފައިވެއެވެެ .
ހެ -ފުރަތަމަ ެސަބަބަކީެ ،މެރީޑިއަމް ެސަރވިސަސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑާއި ެގުޑްލަކްެ
އެންޓަރޕްރައިސަސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑާއި ެދެމެދު ެެ ،3115އޭޕްރީލް ެމަހުގެ ެތެރޭގައިެ ،މެރީޑިއަމްެ
ސަރވިސަސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑުގެ ެމިލްކުގައިވާ ެ"ސަންސްޕީޑް ެެ "9އަދި ެ"ސަންސްޕީޑް ެެ "3ލޯންޗްެ
ވިއްކުމަށް ެވެފައިވާ ެކޮންޓްރެކްޓުގެ ެެ 2ވަނަ ެމާއްދާގައިވަނީ"ެ ،ކޮންމެ ެމަހެއްގެ ެކުލި ެނުވަތަ ެއަގުކަމަށްެ
ބުނެފައިވާެފައިސާެކޮންމެެމީލާދީެމަހެއްގެެެ93ވަނަެދުވަހުގެެކުރީންެދައްކަންވާނެއެވެެ".މިހެންނެވެެ.ހަމަެ
މި ެކޮންޓްރެކްޓްގެ ެެ 3ވަނަ ެމާއްދާގައިވަނީ"ެ ،ކޮންމެ ެމަހަކުވެސް ެދައްކަންޖެހޭ ެފައިސާ ެދައްކަމުންދާނަމަެ
ލޯންޗު ެވިއްކި ެފަރާތަށް ެމި ެލޯންޗުތައް ެއަތުލުމުގެ ެއެއްވެސް ެބާރެއް ެލިބިގެންނުވެއެވެެ .ނަމަވެސްެ
ޖެހިޖެހިގެން ެދެ ެމަހުގެ ެފައިސާ ެނުލިބިއްޖެނަމަ ެލޯންޗުތައް ެއަތުލުމުގެ ެބާރު ެލޯންޗުތައް ެވިއްކި ެފަރާތަށްެ
ލިބިގެންވެއެވެެ .އަދި ެއެ ެޙާލަތުގައި ެކުރިން ެދައްކާފައިވާ ެފައިސާއަކީ ެފާއިތުވެ ެގޮސްފައިވާ ެތަނުގެ ެކުލިެ
ކަމުގައި ެހަމަޖައްސާ ެލޯންޗުތައް ެވިއްކިފަރާތާއި ެޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެެ ".މިހެންނެވެެ .އެހެންނަމަވެސްެ،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
ވެބްސައިޓް | URL: www.supremecourt.gov.mv :ފެކްސް | Fax: + 960 3008554 :ފޯންTel: + 960 3009990 :

ގެ 3
ސަފްޙާ ެ 13

ގުޑްލަކް ެއެންޓަރޕްރައިސަސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑުގެ ެފަރާތުން ެއެއްބަސްވުމުގެ ެެ 2ވަނަ ެމާއްދާގެ ެދަށުންެ
އެޑްވާންސްގެ ެގޮތުގައި ެދައްކަންޖެހޭ ެެ 35,000ރުފިޔާ ެ(ތިންލައްކަ ެފަންސާސް ެހާސް ެދިވެހި ެރުފިޔާ)ގެެ
އިތުރަށް ެއެއްބަސްވުމުގެ ެދަށުން ެއުފެދިފައިވާ ެމަދަނީ ެއިލްތިޒާމްތަކަށް ެބޯލެނބުމުގެ ެގޮތުން ެދައްކާފައެއްެ
ނުވެއެވެެ .
ނު ެމެރީޑިއަމް ެސަރވިސަސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑާއިެ
ށެ -ދެވަނަ ެސަބަބަކީެ ،މި ެދެންނެވު ެ
ގުޑްލަކްެއެންޓަރޕްރައިސަސްެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑާއިެދެމެދުެެ 3115އޭޕްރީލްެމަހުގެެތެރޭގައިެ،މެރީޑިއަމްެ
ސަރވިސަސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑުގެ ެމިލްކުގައިވާ ެ"ސަންސްޕީޑް ެެ "9އަދި ެ"ސަންސްޕީޑްެ "3ލޯންޗުެ
ވިއްކުމަށްވެވުނު ެއެއްބަސްވުމަކީ ެއުފެދުނީއްސުރެ ެބާޠިލް ެއެއްބަސްވުމެއްކަމަށް ެމަދަނީ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރުެ
ެ 1129/MC/2010ޤަޟިއްޔާގައިެކަނޑައަޅުއްވާފައިވާވުމަށްެދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓުންެއެކޯޓުގެެނަންބަރުެ
ސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑުގެެ
ެ 2011/HC-A/14ޤަޟިއްޔާއިން ެވަނީ ެތާޢީދުކޮށްެ ،މެރީޑިއަމް ެސަރވިސަ ެ
ތުން ެމެރީޑިއަމް ެސަރވިސަސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑަށް ެދައްކާފައިވާ ެއެންމެހާ ެފައިސާއެއް ެގުޑްލަކްެ
ފަރާ ެ
ނުމަށާއިެ ،އެ ެފައިސާ ެމެރީޑިއަމް ެސަރވިސަސް ެޕްރައިވެޓްެ
އެންޓަރޕްރައިސަސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑަށް ެދި ެ
ލިމިޓެޑްގެ ެފަރާތުން ެދައްކާ ެޚަލާޞްކުރާ ެދުވަހުން ެފެށިގެން ެފަހެއް ެދުވަހުގެ ެތެރޭގައި ެގުޑްލަކްެ
އެންޓަރޕްރައިސަސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑާއި ެހަވާލުކުރެވިފައިވާ ެދެ ެލޯންޗާއި ެއެ ެދެ ެލޯންޗުގައި ެހިމެނޭެ
އެންމެހާ ެތަކެތި ެއެ ެކުންފުންޏާއި ެޙަވާލުކުރެވުނުއިރު ެހުރި ެޙާލަތުގައި ެމެރީޑިއަމް ެސަރވިސަސް ެޕްރައިވެޓްެ
ލިމިޓެޑާއިެޙަވާލުކުރުމަށްެއަންގާފައިވެއެވެެ .
ނެ -ތިންވަނަ ެސަބަބަކީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުން ެއެ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރުެެެެެ
ެ 2011/HC-A/14ޤަޟިއްޔާގައިެ ،މެރީޑިއަމް ެސަރވިސަސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑާއި ެގުޑްލަކްެ
އެންޓަރޕްރައިސަސްެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑާއިެދެމެދުެެ 3115އޭޕްރިލްެމަހުގެެތެރޭގައިެވެވުނުެއެއްބަސްވުމުގެެ
ެ 3ވަނަ ެމާއްދާގައިވާ ެފަދައިން ެޢަމަލުކުރުމަށް ެއަންގާފައިނުވަނީ ެއެ ެމާއްދާގައިވާ ެފަދައިން ެގުޑްލަކްެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
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އވެޓް ެލިމިޓެޑުގެ ެފަރާތުން ެއެއްވަސްވުމުގެ ެެ 2ވަނަ ެމާއްދާއާ ެޚިލާފުވުމުގެެ
އެންޓަރޕްރައިސަސް ެޕްރަ ި
ޙަވާލުކުރާއިރުެ ،އެ ެޙަވާލުކުރުމާއި ެހަމައަށް ެދައްކާފައިވާ ެފައިސާއަކީ ެއެހާތަނަށްެ
ޗުތައް ެ ެ
ސަބަބުން ެލޯން ެ
ކުލިކަމަށްެކަނޑައަޅައިފިނަމަެއެއީެމެރީޑިއަމްެސަރވިސަސް ެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑަށްެލިބިދޭެނުޙައްޤުެމަންފާެ
)ެ(unjust enrichmentއެއްކަމަށްެބެލެވޭތީކަމަށްެމިދެންނެވުނުެޤަޟިއްޔާގެެޝަރީޢަތަށްެފާހަގަކުރެވުނުެ
ލުމުންެދޭހަވެއެވެެ .
ނުކުތާތަކުގެެތެރެއިންެ(ރ)ެގެެއެންމެެފަހުެޕެރެގްރާފަށްެބެ ެ
އެހެންނަމަވެސް'ެ ،ނުޙައްޤު ެމަންފާ' ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރުެ
ެ 2008/SC-A/09ޤަޟިއްޔާގައި ެމާނަކޮށްފައިވާ ެގޮތަށް ެބަލާއިރުެ ،އަދި ެތަރައްޤީވެ ެތަޙުޒީބުވެފައިވާެ
މުޖުތަމަޢުތަކުގައި ެމި ެމަފްޙޫމް ެމާނަކުރާ ެގޮތަށް ެބަލާއިރުެ ،މިއީ ެކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ެއިލްތިޒާމްތަކުގެ ެދަށުންެ
ދޭންޖެހޭ ެޚިދުމަތްތައް ެދިނުމުގައި ެވަކި ެހިސާބަކަށް ެދާފަހުން ެކޮންޓްރެކްޓުގެ ެބައިވެރިންކުރެ ެބައިވެރިއެއްގެެ
ސަބަބުންެނުވަތަެއެނޫންވެސްެސަބަބަކާއިެހުރެެކޮންޓްރެކްޓްެކުރިއަށްެނުގެންދެވޭނެެފަދަ ެޙާލަތެއްެނުވަތަެ
ޅުތަކުގައިެ ،ބާޠިލްވުމާއި ެހަމައަށް ެދެވިފައިވާެ
ކޮންޓްރެކްޓް ެބާޠިލްވާފަދަ ެޙާލަތެއް ެމެދުވެރިވާ ެފަދަ ެދަނޑިވަ ެ
ޚިދުމަތްތަކަށްެއެކަށީގެންވާެބަދަލުދިނުމުގެެމަފްޙޫމެކެވެެ ެ.
މިގޮތުން ެބަލާއިރުެ ،މެރީޑީއަމް ެސަރވިސަސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑުގެ ެފަރާތުންެ،
އެއްބަސްވުމުގެ ެދަށުން ެއެފަރާތުގެ ެއިލްތިޒާމް ެކަމުގައިވާ ެލޯންޗްތައް ެހަވާލުކުރެވިެ ،އަދި ެގުޑްލަކްެ
އެންޓަރޕްރައިސަސްެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑުގެެފަރާތުންެފައިސާެދައްކަމުންެގޮސްެ،ވަކިެހިސާބަކުންެގުޑްލަކްެ
އެންޓަރޕްރައިސަސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑުގެ ެފަރާތުންެ ،ކޮންމެ ެސަބަބަކާއިހުރެ ެނަމަވެސް ެފައިސާ ެދެއްކުންެ
ހުއްޓާލުމުންެ،މެރީޑިއަމްެސަރވިސަސް ެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑުގެެފަރާތުންެލޯންޗްތައްެހޯދަންެދަޢުވާކުރުމުންެ،
މެރީޑިއަމް ެސަރވިސަސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑުގެ ެފަރާތުން ެއެއްބަސްވުމުގައި ެއޮޅުވާލައިެ ،މިސްރެޕްރެޒެންޓްެ
ކޮށްފައިވާކަމަށް ެބުނެެ ،އެއްބަސްވުން ެއެފުދުނީއްސުރެ ެބާޠިލްކަމަށް ެކަނޑައަޅާެ ،އެހާ ެހިސާބަށް ެގުޑްލަކްެ
އވެޓް ެލިމިޓެޑުގެ ެފަރާތުން ެދީފައިވާ ެއެންމެހާ ެފައިސާ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުންެ
އެންޓަރޕްރައިސަސް ެޕްރަ ި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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އެެކޯޓުގެެނަންބަރުެެ2011/HC-A/14ޤަޟިއްޔާއިންެކޮށްފައިވާެޙުކުމާއިެއެއްގޮތަށްެއަނބުރާެދިނުމުންެ،
އެހާތަނަށް ެ(އެއްބަސްވުން ެބާޠިލްކަމަށް ެކަނޑައެޅުމާ ެހަމައަށް)ެ ،އަދި ެމިއަދާ ެހަމައަށްވެސްެ
އެންޓަރޕްރައިސަސްެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑަށްެމިދެންނެވުނުެމެރީޑިއަމްެސަރވިސަސްެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑުގެެދެެ
ސްެ
ލޯންޗް ެބޭނުންކޮށްެ ،ހޯދާފައިވާ ެއަދި ެމަންފާގެ ެމުޤާބިލުގައި ެއެއްވެސް ެއެއްޗެއް ެމެރީޑިއަމް ެސަރވިސަ ެ
ޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑަށް ެލިބިފައިނުވުން ެއެއީ ެއޭގެ ެޒާތުގައި ެނުޙައްޤު ެމަންފާއެއް ެކަމަށްވާއިރު ެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ހައިކޯޓުން ެއެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2011/HC-A/14ޤަޟިއްޔާ ެނިންމެވުމުގައި ެމި ެޤާނޫނީ ެއުޞޫލަށްެ
ރިޢާޔަތްކުރައްވާފައިނުވެއެވެެ .
ރެ -ހަތަރުވަނަެސަބަބަކީެ،ބުނެވިދިޔަެސަބަބުތަކަށްޓައިެއިލްތިމާސްކުރާެފަރާތުންެދެކެނީެ
އިލްތިމާސްކުރާ ެމެރީޑިއަމް ެސަރވިސަސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑާއިެ ،އިލްތިމާސް ެރައްދުވާ ެގުޑްލަކްެ
ރ ްލ ަމ ުހ ެގ ެތ ޭ
އެންޓަރޕްރައިސަސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑާއި ެދެމެދުޭ ،
ސްެ
ރ ިޑ ައ ްމ ސަރވިސަ ެ
ރ ަގ ިއެ ،މ ީ
އ ްޕ ި
ޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑުގެ ެމިލްކުގައިވާ ެ"ސަންސްޕީޑްެ "9އަދި ެ"ސަންސްޕީޑްެ "3ލޯންޗް ެވިއްކުމަށް ެވެފައިވާެ
ކޮންޓްރެކްޓްގެ ެެ 3ވަނަ ެމާއްދާއަކީ ެމިދެނުންވެނު ެނުޙައްޤު ެމަންފާއަށް ެޤާނޫނީ ެފަރުވާއެއް ެލިބިދިނުމުގެެ
ގޮތުންެޢަމަލުކުރެވެންޖެހޭެމާއްދާއެއްކަމަށެވެެ ެ.
އްެެ ެ
ނުެނުކުތާތަ ެ
ފާހަގަކުރެވު ެ
ެ -9މިެމައްސަލައާެގުޅިގެންެދެެފަރާތުންެދަށުކޯޓާއިެހައިކޯޓުގެެއިތުރުންެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ސުޕްރީމްެކޯޓުގެެޝަރީޢަތުގެެމަޖިލީހުގައިެދައްކާފައިވާެވާހަކަތަކަށާއިެޝަރީޢަތުގެެމަޖިލީހަށްެހުށަހެޅިފައިވާެ
ޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެއުޞޫލުތަކުގެެ
ލިޔުންތަކަށާއި ެމި ެބާވަތުގެ ެމައްސަލަތަކުގައި ެރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ެޝަރު ެ
މައްޗަށްެވިސްނާެބަލާއިރުެއަންނަނިވިެކަންތައްތައްެފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެެ ެ.
ހެ -ފުރަތަމަ ެކަމަކީެ ،މެރީޑިއަމް ެސަރވިސަސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑްގެ ެފަރާތުންެ
ރީވުމުގެ ެގޮތުންެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުގެެޝަރީޢަތުގެެމަޖިލީހުގައިެދައްކާފައިވާެވާހަކަތަކަށްެޖަވާބުދާ ެ
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ގުޑްލަކްެއެންޓަރޕްރައިސަސްެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑްގެެފަރާތުންެދައްކާފައިވާެވާހަކަތަކުގެެމައްޗަށްެބަލާއިރުެ،
ސަސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑްގެ ެފަރާތުން ެބުނެފައިވަނީ ެމެރީޑިއަމް ެސަރވިސަސްެ
ގުޑްލަކް ެއެންޓަރޕްރައި ެ
ޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑު ން ެދެ ެލޯންޗު ެގަތުމާ ެބެހޭގޮތުން ެދެ ެފަރާތް ެދެމެދު ެކުރެވިފައިވާ ެއެގްރިމެންޓަކީެ
ހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2011/HC-A/14ޤަޟިއްޔާގައި ެބުނެފައިވާ ެފަދައިން ެއެގްރިމެންޓުކުރިއިރުވެސްެ
ޓުގެ ެދަށުން ެއިތުރު ެއިލްތިޒާމްތަކެއް ެއުފުލަންނުޖެހޭނެ ެކަމަށާއިެ،
ބާޠިލް ެއެގްރިމެންޓަކަށްވާތީ ެއެ ެއެގްރިމެން ެ
އެ ެދެ ެއުޅަނދުގެ ެއަގުގެ ެގޮތުގައި ެދައްކާފައިވާ ެފައިސާއަކީ ެއެ ެދެ ެއުޅަނދު ެބޭނުންކުރި ެމުއްދަތުގެ ެކުލިެ
ކަމުގައިވެސް ެބެލެވެންޖެހޭ ެސަބަބެއް ެނެތްކަމަށާއި ެއަދި ެއެ ެސަބަބަށްޓަކައިެ ،މެރީޑިއަމް ެސަރވިސަސްެ
ވާއާެމެދުެއިންކާރުކޮށްފައިވާކަމެވެ.
ޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑްގެެދަޢު ެ
ށެ-ދެވަނަެކަމަކީެ،މިެމައްސަލައާެގުޅިގެންެޝަރީޢަތުގެެމަޖިލީހަށްެހުށަހެޅިފައިވާެމިެދެެ
ފަރާތް ެދެމެދު ެސޮއިކުރެވިފައިވާ ެއެގްރިމެންޓަށް ެބެލިއިރުެ ،އެ ެއެގްރިމެންޓްގެ ެެ 9ވަނަ ެމާއްދާގައިެ
ބުނެފައިވަނީ ެއެ ެއެއްބަސްވުމަކީ ެއެ ެއެއްބަސްވުމުގެ ެދަށުން ެގުޑްލަކް ެއެންޓަރޕްރައިސަސް ެޕްރައިވެޓްެ
ލމިޓެޑަށްެމެރީޑިއަމް ެސަރވިސަސްެޕްރައިވެޓްެލމިޓެޑްގެ ެނަމުގައިެރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާެ"ސަންެސްޕީޑްެ
ެ "9ލޯންޗާއި ެއަދި ެ"ސަން ެސްޕީޑް ެެ "3އާއި ެމި ެދެ ެލޯންޗު ެގަތުމަށްޓަކައި ެއެ ެދެ ެފަރާތް ެދެމެދުެ
އެއްބަސްވާެއުޞޫލުކަތެއްެކަމަށްެބުނުމަށްފަހުެ،އެެދެެއުޅަނދުގެެއަގުގެެގޮތުގައިެއެއްބަސްވެފައިވާެއެެދެެ
އުޅަނދުގެ ެއަގުގެ ެތެރެއިން ެދެ ެލޯންޗު ެޙަވާލުކުރާއިރު ެދައްކަންޖެހޭ ެެ 35,000ރުފިޔާ ެ(ތިންލައްކަެ
ފަންސާސް ެހާސް ެދިވެހި ެރުފިޔާ) ެފިޔަވައި ެދެންހުރި ެފައިސާއަކީ ެެ 93މަސް ެދުވަހުގެ ެތެރޭގައި ެއެެ
މަހަކަށްޖެހޭވަރު ެއެ ެމަހަކު ެދައްކަމުންގޮސް ެޚަލާޞްކުރަންޖެހޭ ެފައިސާއެއްކަމަށް ެދެ ެފަރާތް ެދެމެދުެ
ކުރެވިފައިވާ ެއެގްރިމެންޓްގެ ެެ 12ވަނަ ެމާއްދާ ެއާއި ެެ 11ވަނަ ެމާއްދާގައި ެބުނެފައިވާ ެކަމާއި ެއަދި ެކޮންމެެ
މަހަކުވެސް ެދެ ެފަރާތް ެދެމެދު ެއެއްބަސްވެވިފައިވާ ެގޮތުގެމަތިން ެއެ ެމަހަކަށްޖެހޭ ެވަރަށް ެފައިސާެ
ދައްކަމުންދާހާ ެހިނދަކު ެއެ ެދެ ެއުޅަނދު ެއަތުލުމުގެ ެޙައްޤު ެއެ ެދެ ެއުޅަނދުގެ ެވެރިފަރާތަށްެ
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ނުމަށްފަހުެ،
ލިބިގެންނުވާކަމަށް ެދެ ެފަރާތް ެދެމެދު ެސޮއިކުރެވިފައިވާ ެއެގްރިމެންޓްގެ ެެ 3ވަނަ ެމާއްދާގައި ެބު ެ
ވިދިވިދިގެން ެދެމަސް ެދުވަހުގެ ެކުލި ެނުދައްކައިފިނަމަ ެއެ ެދެ ެއުޅަނދު ެއަތުލުމުގެ ެބާރު ެވެރިފަރާތަށްެ
ންވާ ެކަމަށާއި ެއެހާތަނަށް ެއެ ެދެ ެއުޅަނދު ެގަތުމަށްޓަކައި ެދައްކާފައިވާ ެފައިސާއަކީ ެއެ ެދެ ެއުޅަނދުެ
ލިބިގެ ެ
ބޭނުންކުރި ެމުއްދަތުގެ ެކުލި ެކަމުގައި ެދެ ެފަރާތް ެދެމެދު ެއެއްބަސްވެވިފައިވާކަން ެއެގްރިމެންޓްގެ ެެ 3ވަނަެ
ޞުންެއެނގެންެއޮންނައޮތުމެވެެ.
މާއްދާގެެޞަރީޙަެނައް ެ
ނެ -ތިންވަނަެކަމަކީެ،ރަޖިސްޓްރީ ެނަންބަރުެެ C7072A-04 10-Tއާއިެރަޖިސްޓްރީެ
ނަންބަރުެެ C6868A-02 10-Tއާއިެމިެދެެއުޅަނދަކީެމެރީޑިއަމްެސަރވިސަސްެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑްގެެ
ނަމުގައިެރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާެއެެކުންފުނީގެެދެެއުޅަނދުކަމާއިެގުޑްލަކްެއެންޓަރޕްރައިސަސްެޕްރައިވެޓްެ
ޑުން ެއެެދެެއުޅަނދުެގަތުމަށްެހުށަހެޅިހިނދުެ،އެެދެެއުޅަނދުެގަތުމާއިެބެހޭެއުޞޫލުތައްެކަމަށްބުނެެ
ލިމިޓެ ެ
ދެެފަރާތްެދެމެދުެސޮއިކޮށްފައިވާެއެއްބަސްވުމުގައިވާެގޮތުންެއެެއެއްބަސްވުމަކީެއުޅަނދުގެެމިލްކުވެރިކަންެ
އެ ެދެ ެއުޅަނދު ެގަތުމަށް ެއެއްބަސްވާ ެފަރާތަށް ެވަގުތުން ެބަދަލުވާ ެފަދަ ެވިޔަފާރީގެ ެލާޒިމް ެޢަޤުދެއްނޫންެ
ކަމާއިެ ،އެއީެކަނޑައެޅޭެފައިސާގެެވަކިެމިންވަރެއްެކޮންމެެމަހަކުެއުޅަނދުގެެވެރިފަރާތަށްެދައްކަމުންގޮސްެ
ކަނޑައެޅިފައިވާ ެވަކި ެޢަދަދެއް ެދައްކާ ެނިމުމުން ެއޭގެ ެފަހުން ެއެ ެދެ ެއުޅަނދުގެ ެމިލްކުވެރިކަންެ
ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ެދެ ެފަރާތް ެއެއްބަސްވެގެން ެކޮށްފައިވާ ެމިލްކުވެރިވުމަކުން ެނިމޭ ެކުލީގެެ
އެއްބަސްވުމެއްކަން ެދެ ެފަރާތް ެދެމެދު ެސޮއިކުރެވިފައިވާ ެއެގްރިމެންޓްގެ ެެ 13ވަނަ ެމާއްދާއިން ެރަނގަޅަށްެ
އެނގެން ެއޮންނާތީ ެއެ ެދެ ެފަރާތް ެދެމެދު ެސޮއިކުރެވިފައިވާ ެއެގްރިމެންޓްގައި ެސޮއިކުރުމަކީ ެއެެ
ންެ
ރު ެ
ސޮއިކުރުމާއެކުެއެެދެ ެއުޅަނދުގެެމިލްކުވެރިކަންެއެެހިނދުންެހިނދަށްެބަދަލުވާެވިޔަފާރީގެެޢަޤުދެއްކު ެ
ކަމަށް ެބެލެވެންޖެހޭ ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީވިޔަސް ެހަމައެއް ެނެތުމާއެކުެ ،އެ ެއެގްރިމެންޓުގެ ެދަށުން ެމިލްކުެ
ބަދަލުކުރުމުގެ ެސުވާލު ެއެފެދޭނީވެސް ެދެ ެފަރާތް ެދެމެދު ެސޮއިކުރެވިފައިވާ ެއެގްރިމެންޓްގެ ެދަށުންެ
ދައްކަންޖެހޭ ެފައިސާއެއްކޮށް ެދައްކާ ެޚަލާޞްކޮށް ެނިންމުމަށްފަހުގައިކަން ެދެ ެފަރާތް ެދެމެދު ެކުރެވިފައިވާެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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އިންެ
އެގްރިމެންޓްގެ ެޞަރީޙަ ެނައްޞުން ެއެނގެން ެއޮންނާތީެ ،އެ ެއެގްރިމެންޓްގެ ެދެބައިވެރިންގެ ެތެރެ ެ
އުޅަނދާ ެޙަވާލުވި ެފަރާތަށް ެލާޒިމްވެގެންވަނީ ެއެއްބަސްވެވިފައިވާ ެގޮތުގެމަތިން ެކަނޑައެޅިފައިވާެ
ތާރީޚުތަކުގައި ެދައްކަންޖެހޭ ެފައިސާ ެދައްކަމުން ެގެންދިއުންކަމާއި ެއަދި ެއެގޮތަށް ެފައިސާ ެދައްކަމުންދާހާެ
ހިނދަކު ެއެގްރިމެންޓްގެ ެދަށުން ެއުޅަނދާ ެޙަވާލުވާ ެފަރާތަށް ެލިބިދޭ ެއެއްވެސް ެޙައްޤަކަށް ެއަރައިގަތުމުގެެ
ފުރުޞަތު ެއުޅަނދުގެ ެވެރިފަރާތަށް ެލިބިދެވޭނެ ެހަމައެއްނެތްކަމާއި ެއަދި ެއެއްބަސްވެވިފައިވާ ެގޮތުގެމަތިންެ
ފައިސާެދައްކާެޚަލާޞްކުރުމުންެއެެދެެއުޅަނދުގެެމިލްކުވެރިކަންެބަދަލުކުރުމަށްޓަކައިެކުރަންޖެހޭެއެންމެހައިެ
ޗުގެެވެރިފަރާތަށްެއެއިންެރެކިނުގަނެވޭނެެއިލްތިޒާމްތަކަކަށްވީެފަދައިންެއަދިެ
ކަންތައްެކުރުމަކީެއެ ެދެެލޯން ެ
ދެ ެފަރާތް ެދެމެދު ެއެއްބަސްވެވިފައިވާ ެއެގްރިމެންޓްގެ ެދަށުން ެދައްކަންޖެހޭ ެފައިސާ ެއެއްވެސްެ
ވެންޖެހޭ ެފަދަެ
ސަބަބަކަށްޓަކައި ެނުދައްކާ ެހިފެހެއްޓުމުގެ ެޙައްޤު ެއުޅަނދާ ެޙަވާލުވާ ެފަރާތަށްވެސް ެލިބިދެ ެ
ޝަރުޢީެއަދިެޤާނޫނީވިޔަސްެހަމައެއްެނެތްކަންެފާހަގަކުރެވިފައިެއޮންނައޮތުމެވެެ .
ރެ -ހަތަރުވަނަ ެކަމަކީެ ،މި ެދެ ެފަރާތް ެދެމެދު ެކުރެވިފައިވާ ެއެގްރިމެންޓަށް ެނަޒަރުކޮށްެ
އިެ
ބަލާއިރުެއެެއެގްރިމެންޓަކީެއެެއެގްރިމެންޓްގެެދަށުންެގުޑްލަކްެއެންޓަރޕްރައިސަސް ެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑާ ެ
ޙަވާލުކުރެވޭ ެދެ ެއުޅަނދުގެ ެއަގުއެއްކޮށް ެދައްކާ ެނިންމުމުގެ ެކުރިން ެއެ ެއެގްރިމެންޓުގައި ެކަނޑައެޅިފައިވާެ
ހަމަތަކާެއެއްގޮތްވާެގޮތުގެމަތިންެއެެދެެއުޅަނދުެބޭނުންކުރުމާއިެއޭގެެހުއްދަކުރެވިފައިވާެމަންފާެލިބިގަތުންެ
ފިޔަވައި ެއިތުރު ެއެހެން ެޙައްޤުތަކެއް ެއެ ެދެ ެއުޅަނދާއި ެޙަވާލުވި ެފަރާތަށް ެލިބިދޭ ެއެގްރިމެންޓަކަށް ެނުވާތީެ
އާއި ެދެ ެފަރާތް ެއެއްބަސްވެފައިވާ ެޢަދަދަށް ެފައިސާ ެއެއްކޮށް ެދައްކާ ެޚަލާޞްކުރުމުގެ ެކުރިން ެއެ ެދެެ
އުޅަނދުގެެމިލްކުވެރިކަންެބަދަލުކުރުމުގެެސުވާލުެޤާނޫނީެހަމަތަކުގެެމަތިންެއުފެދެންޖެހޭެއެއްވެސްެހަމައެއްެ
ނެތް ެކަމާއި ެއަދި ެހަމައެކަނި ެއެ ެދެ ެއުޅަނދު ެރަހުނުކުރެވިފައި ެއޮންނައޮތުމަކީ ެމި ެދެ ެފަރާތް ެދެމެދުެ
އިެ
ކުރެވުނު ެއެގްރިމެންޓުގައި ެބުނެފައިވާ ެހަމަތަކާ ެއެއްގޮތްވާ ެގޮތުގެމަތިން ެއެ ެދެ ެއުޅަނދުގެ ެބޭނުންކުރުމާ ެ
ށް ެހުރަސްއަޅާ ެކަމަކަށްނުވާއިރުވެސް ެއަދި ެއެ ެދެެ
އެގްރިމެންޓްގެ ެޙުދޫދުގެ ެތެރޭގައި ެތަޞައްރުފްކުރުމަ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑުގެ ެފަރާތުން ެދައްކަންޖެހޭެ
އުޅަނދުގެ ެވެރިފަރާތަށް ެގުޑްލަކް ެއެންޓަރޕްރައިސަ ެ
ފައިސާއެއްކޮށްެދައްކާެޚަލާޞްކުރުމުގެެކުރިންެއެެދެެއުޅަނދުގެެމިލްކުވެރިކަންެބަދަލުކުރަންޖެހޭެމަރުޙަލާެ
އައިސްއަރާ ެހަމަވުމުގެވެސް ެކުރިން ެއެ ެދެ ެއުޅަނދަކީ ެހަމައެކަނި ެރަހުނުކުރެވިފައިވާ ެދެ ެއުޅަނދުކަމަށްެ
ކީ ެއޭގެ ެޒާތުގައި ެބާޠިލް ެމުޢާމަލާއެއްކަމަށް ެކަނޑައަޅާ ެސިވިލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރުެ
ބަލައިެ ،އެ ެމުޢާމަލާއަ ެ
ކް ެއެންޓަރޕްރައިސަސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑްގެ ެފަރާތުން ެއެ ެދެެ
ެ 1129/MC/2010ޤަޟިއްޔާގައި ެގުޑްލަ ެ
އުޅަނދު ެބޭނުންކުރި ެމުއްދަތުގެ ެކުއްޔާއި ެމެދު ެދެ ެފަރާތް ެވަކި ެގޮތަކަށް ެއެއްބަސްވެފައިވާކަން ެއެނގެންެ
އޮތުމާއިއެކުވެސްެއެެފައިސާއަކީވެސްެދެެފަރާތްެދެމެދުެވެވިފައިވާެއެއްބަސްވުމާއިެއެއްގޮތްވާެގޮތުގެމަތިންެ
މެރީޑިޔަމްެސަރވިސްއަށްެލިބިދެވޭނެެއެއްޗެއްނޫންކަމަށްެސިވިލްެކޯޓުންެޙުކުމްެކުރެއްވިއިރުެ،އެެޤަޟިއްޔާެ
އިސްތިއުނާފުކުރި ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2011/HC-A/14ޤަޟިއްޔާގައި ެޙުކުމްކުރައްވާފައިވަނީ ެސިވިލްެ
ކޯޓެކޭެއެއްފަދައަކުންެއެެމުޢާމަލާއަކީެބާޠިލްެމުޢާމަލާއެއްކަމަށްެކަމުގައިވިޔަސްެ،މެރީޑިއަމްއަށްެދެެއުޅަނދުެ
ޙަވާލުކުރުމަށާއި ެގުޑްލަކް ެއެންޓަރޕްރައިސަސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑާއި ެމެރީޑިއަމް ެސަރވިސަސް ެޕްރައިވެޓްެ
ލިމިޓެޑްއާ ެޙަވާލުކޮށްފައިވާ ެއެންމެހައި ެފައިސާތައް ެއެ ެޤަޟިއްޔާގައި ެޙުކުމްކުރި ެތާރީޚުން ެފެށިގެން ެެ21
ދުވަހުގެ ެތެރޭގައި ެމަދަނީ ެކޯޓަށް ެދައްކާ ެޚަލާޞްކުރުމަށް ެކަމުގައިވުމުން ެދަށުކޯޓާއި ެއަދި ެހައިކޯޓުގެެ
ޙުކުމުގައިވެސް ެމި ެދެ ެފަރާތް ެވަކި ެހަމަތަކެއްގެ ެމަތިން ެބަނދެވޭ ެއެގްރިމެންޓަށް ެއެއްވެސް ެމިންވަރަކަށްެ
ރިޢާޔަތްކުރައްވާފައިނުވާކަންެފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެެ ެެ.
ބެ -ފަސްވަނަ ެކަމަކީެ ،މި ެމައްސަލައާ ެގުޅިގެން ެދެ ެފަރާތުން ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހުގައިެ
ދައްކާފައިވާ ެވާހަކަތަކަށާއި ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހަށް ެހުށަހެޅިފައިވާ ެލިޔުންތަކުގެ ެމައްޗަށް ެބަލާއިރު ެމި ެދެެ
ފަރާތް ެދެމެދު ެސޮއިކޮށްފައިވާ ެއެއްބަސްވުމުގެ ެދަށުން ެކޮށްފައިވާ ެމުޢާމަލާއަކީ ެގަންނަ ެފަރާތުން ެވަގުތުންެ
އަގު ެއަދާކުރުމުން ެނުވަތަ ެފަހުން ެއަގުއަދާކުރާ ެގޮތަށް ެވިޔަފާރި ެވަގުތުން ެޢަޤުދުވުން ެލާޒިމްވުމާ ެގުޅިގެންެ
އެއްެފަރާތަށް ެއަގު ،އަދި ެއަނެއްެފަރާތަށްެމުދާެމިލްކުވާންޖެހޭެއުޞޫލުންކޮށްފައިވާ ،އެެވަގުތުންެފެށިގެންެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
ވެބްސައިޓް | URL: www.supremecourt.gov.mv :ފެކްސް | Fax: + 960 3008554 :ފޯންTel: + 960 3009990 :
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ލާޒިމްވާންޖެހޭ ެފަދަ ެވިޔަފާރީގެ ެލާޒިމް ެޢަޤުދެއްނޫންކަމާއިެ ،އެ ެމުޢާމަލާއަކީ ެދެ ެފަރާތް ެދެމެދު ެސޮއިކޮށްެ
ތަށް ެބަލާއިރު ެއެއީ ެދެ ެފަރާތް ެދެމެދުެ
އެއްބަސްވެފައިވާ ެއެއްބަސްވުމުގައި ެކަނޑައެޅި ެބަޔާންވެފައިވާ ެގޮ ެ
އެއްބަސްވެވިފައިވާެގޮތުގެމަތިންެދައްކަންޖެހޭެފައިސާެދައްކަމުންގޮސްެއެެފައިސާެއެއްކޮށްެދައްކާެނިމުމުންެ
ށް ެއެއްބަސްވެެ ،އެ ެޝަރުޠުގެ ެމަތިން ެސޮއިކޮށްފައިވާެ
ރުމަ ެ
ލޯންޗުގެ ެމިލްކުވެރިކަން ެބަދަލުކު ެ
އެ ެދެ ެ ެ
އެއްބަސްވުމަކަށްވާއިރުެ ،އަދި ެއެއްބަސްވެފައިވާ ެގޮތުގެމަތިން ެފައިސާ ެނުދެއްކިއްޖެ ެޙާލަތެއްގައިެ
އެއްބަސްވުމުގައި ެކަނޑައެޅި ެބަޔާންވެފައިވާ ެހަމަތަކާ ެއެއްގޮތްވާ ެގޮތުގެމަތިން ެއެ ެދެ ެލޯންޗް ެއަނބުރާެ
ލިބިގަނެެ ،އެހާތަނަށް ެދައްކާފައިވާ ެފައިސާއަކީ ެއެ ެދެ ެއުޅަނދު ެބޭނުންކުރި ެދުވަސްތަކުގެ ެކުލި ެކަމުގައިެ
ބެލެވިގެންދާނެ ެކަމަށް ެދެ ެފަރާތްދެމެދު ެވެވިފައިވާ ެއެއްބަސްވުމުގައި ެޞަރީޙަކޮށް ެބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ެދެެ
ލާއައިސް ެޖެހުމުގެކުރިންެ
މިލްކު ެބަދަލުކުރަންޖެހޭ ެމަރުޙަ ެ
ފަރާތް ެދެމެދުވެފައިވާ ެއެއްބަސްވުމުގެ ެދަށުން ެ ެ
ބުނެވިދިޔަ ެދެ ެލޯންޗާއި ެބެހޭގޮތުން ެކޮށްފައިވާ ެމުޢާމަލާއަކީ ެވިޔަފާރި ެޢަޤުދެއްގެ ެދަށުން ެއެގްރިމެންޓުގައިެ
ނި ެއެެ
ވާގޮތަށްެކޮށްފައިވާެވިޔަފާރިެމުޢާމަލާއެއްކަމަށްެބަލައިެ،ހަމައެކަ ެ
ސޮއިކުރުމާއެކުެމިލްކުވެރިކަންެބަދަލު ެ
ސަބަބަށްޓަކައި ެއެ ެމުޢާމަލާއަކީ ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެހަމަތަކުގެ ެމަތިން ެޞައްޙަ ެމަގުން ެހިނގާފައިވާެ
މުޢާމަލާއެއްނޫންކަމަށްެބަލަންޖެހޭެފަދަެޝަރުޢީެނުވަތަެޤާނޫނީވިޔަސްެސަބަބެއްެއޮތްކަމަކަށްެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ސުޕްރީމްެކޯޓުގެެފަނޑިޔާރުންނަށްެނުފެނެއެވެެ.
ޅެ -ހަވަނަ ެކަމަކީެ ،މެރީޑިއަމް ެސަރވިސްގެ ެނަމުގައި ެރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ ެނަންބަރުެެ
ެ C7072A-04 10-Tއުޅަނދާއިެއަދިެނަންބަރުެެ C6868A-02 10-Tއުޅަނދާއިެމިެދެެއުޅަނދުގެެ
ހަމަ ެއަގުެކަނޑައެޅިފައިވާެމުއްދަތުގެ ެތެރޭގައި ެދައްކާެޚަލާޞްކުރުމުން ެއެ ެދެ ެއުޅަނދުެމިލްކުކޮށްދިނުންެ
ޝަރުޠުކޮށް ެބުނެވިދިޔަ ެދެ ެފަރާތް ެދެމެދު ެވެފައިވާ ެއެއްބަސްވުމުގައި ެސޮއިކުރިއިރުެ ،އެ ެދެ ެއުޅަނދަކީެ
ރަހުނުކުރެވިފައިވާ ެދެ ެއުޅަނދަށްވިޔަސް ެއެހެން ެގޮތަކަށް ެއެއްބަސްވެވިފައި ެނުވާނަމަ ެމިލްކު ެބަދަލުކުރުންެ
ށްެ
ފިޔަވައި ެއެ ެރަހުނުގެ ެއެހެނިހެން ެމަންފާ ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެހަމަތަކުގެ ެމަތިން ެލިބިގަތުމުގެ ެޙައްޤަ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
ވެބްސައިޓް | URL: www.supremecourt.gov.mv :ފެކްސް | Fax: + 960 3008554 :ފޯންTel: + 960 3009990 :
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ހުރަސްއެޅެންޖެހޭ ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީވިޔަސް ެހަމައެއް ެނެތަތީ ެއާއި ެއެ ެރަހުނުގެ ެމިލްކުވެރިކަންެ
ބަދަލުކުރުމުގެ ެމަރުޙަލާ ެއައިސްއަރާ ެހަމަވުމުގެ ެކުރިން ެއަދި ެރަހުނުގެ ެސަބަބުން ެއެ ެދެ ެއުޅަނދުެ
ބަނދެވިފައިއޮތްެބަނދެވުންެފިލުވުމުގެެފުރުޞަތުެރަހުނުެބެހެއްޓިެފަރާތަށްެއޮންނާނެތީެއާއިެބުނެވިދިޔަެދެެ
ފަރާތް ެދެމެދު ެސޮއިކޮށްފައިވާ ެއެއްބަސްވުމަކީ ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެގޮތުން ެވިޔަފާރި ެވަގުތުން ެލާޒިމްވެެ
އެއް ެފަރާތުން ެއަނެއް ެފަރާތަށް ެމިލްކު ެބަދަލުވާ ެގޮތަށް ެކޮށްފައިވާ ެގަނެވިއްކުމުގެ ެލާޒިމް ެޢަޤުދަކަށްނުވާތީެ
މެރީޑިއަމްެސަރވިސަސްެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑާއިެގުޑްލަކްެއެންޓަރޕްރައިސަސް ެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑާއިެދެމެދުެ
ނަންބަރު ެެ C7072A-04 10-Tލޯންޗާއި ެނަންބަރު ެެ C6868A-02 10-Tލޯންޗާއި ެމި ެދެ ެލޯންޗުެ
ވިއްކުމާ ެބެހޭގޮތުން ެއެއްބަސްވާ ެއުޞޫލުތައް ެކަމަށްބުނެ ެއެއްބަސްވެފައިވާ ެއެއްބަސްވުމުގެ ެދަށުންެ
ހިނގާފައިވާ ެމުޢާމަލާއަކީ ެއޭގެ ެޒާތުގައިވެސް ެބާޠިލް ެމުޢާމަލާއެއްކަމަށް ެދަށު ެކޯޓާއި ެހައިކޯޓުން ެބެއްލެވިެ
ބެއްލެވުން ެއިސްވެ ެބަޔާންވެދިޔަ ެސަބަބުތައް ެއެހެން ެހުރުމާއެކު ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެހަމަތަކާެ
އެއްގޮތްނުވާތީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެފަނޑިޔާރުން ެދެކެނީ ެއެ ެދެ ެޤަޟިއްޔާގެ ެޙުކުމަށްވެސްެ
ބަދަލުގެންނަންޖެހޭނެެކަމަށެވެެ ެ.
މްެ 7
 ޙުކު ެ
ދެން ެފަހެެ ،އިސްވެދިޔަ ެބަޔާންތަކާއި ެފާހަގަކުރެވިފައިވާ ެނުކުތާތަކުގެ ެމައްޗަށާއި ެމިެ
މައްސަލާގައި ެކަން ެހިނގާފައިވާ ެގޮތުގެ ެމައްޗަށް ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެނަޒަރަކުން ެވިސްނާ ެބަލާއިރުެ،
މެރީޑިއަމް ެސަރވިސަސް ެއާއި ެގުޑްލަކް ެއެންޓަރޕްރައިސަސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑާ ެދެމެދު ެނަންބަރުެ
ެ C7072A-04 10-Tލޯންޗާއިެނަންބަރުެެ C6868A-02 10-Tލޯންޗާއިެމިެދެެލޯންޗުެވިއްކުމުގައިެ
ޢަމަލުކުރާނެ ެއުޞޫލާ ެބެހޭގޮތުން ެސޮއިކޮށްފައިވާ ެއެގްރިމެންޓްގައި ެބުނެފައިވާ ެހަމަތަކުގެ ެމަތިންެ
ދައްކަންޖެހޭ ެފައިސާ ެކަނޑައެޅިފައިވާ ެމުއްދަތުގެ ެތެރޭގައި ެދައްކާ ެނިންމުމަށް ެއެ ެދެ ެއުޅަނދު ެގުޑްލަކްެ
އވެޓް ެލިމިޓެޑަށް ެމިލްކުކޮށްދިނުމުގެ ެޝަރުޠުގެ ެމަތިން ެއެ ެދެ ެފަރާތް ެދެމެދުެ
އެންޓަރޕްރައިސަސް ެޕްރަ ި
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ސޮއިކޮށްފައިވާެމިލްކުވެރިވުމަކުންެނިމުމަކަށްެއަންނަެކުލީގެެއެގްރިމެންޓަކަށްވެފައިެ،އެެއެގްރިމެންޓަކީެއެެ
އެގްރިމެންޓުގައި ެސޮއިކުރި ެވަގުތުން ެފެށިގެން ެއެއް ެފަރާތުން ެއަނެއް ެފަރާތަށް ެމިލްކު ެބަދަލުކުރުމުގެެ
މްެ
މަޤްޞަދުގައި ެކޮށްފައިވާެ ،އަދި ެއެ ެވަގުތުން ެފެށިގެން ެވިޔަފާރި ެލާޒިމްވާ ެފަދަ ެވިޔަފާރީގެ ެލާޒި ެ
ގެެ
ޢަޤުދެއްކަމަށްެޝަރުޢީެއަދިެޤާނޫނީެހަމަތަކުގެެމަތިންެބެލެވޭނެެތަނެއްނެތަތީެއާއިެއަދިެއެެދެެއުޅަނދު ެ
މިލްކުވެރިކަންެބަދަލުކުރުމުގެެމަރުޙަލާެއަންނާނީ ެދެފަރާތްެދެމެދު ެއެއްބަސްވެވިފައިވާެގޮތުގެމަތިންެގުޑްލަކްެ
އެންޓަރޕްރައިސަސްެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑްގެެފަރާތުންެދައްކަންޖެހޭެފައިސާއެއްކޮށްެދައްކާެތާރީޚުންެފެށިގެންެ
ކަމަށްވާތީެއާއިެއަދިެއެެދެެއުޅަނދަކީެއޭގެެކުރީގެެރަހުނުކުރެވިފައިވާެދެެއުޅަނދަށްވިޔަސްެ،އެ ެވަގުތާެ
ހަމަޔަށްވެސްެރަހުނުގެެސަބަބުންެއެެދެެއުޅަނދުެބަނދެވިފައިެއޮތްއޮތުންެނިމުމަކަށްެގެނައުމުގެެފުރުޞަތުެ
ދުގެ ެވެރި ެފަރާތަށް ެގެއްލިފައިނުވާތީ ެއާއި ެއެ ެދެ ެއުޅަނދުގެ ެމިލްކުވެރިކަމުގެ ެޙައްޤުެ
އުޅަނ ެ
ދެެފަރާތްެދެމެދުެސޮއިކުރެވިފައިވާެއެގްރިމެންޓްގުެދަށުންެ
ލިބިގަތުމަށްޓަކައިއެއްވެސްެފިޔަވަޅެއްެއަޅަންވާނީެ ެ
އެެދެެއުޅަނދާެޙަވާލުވިެފަރާތުންެފުރިހަމަކުރަންޖެހޭެއިލްތިޒާމްތައްެފުރިހަމަކުރުމަށްެފަހުގައިެކަމަށްވެފައިެ،
ދު ެކަމަށްބުނެެމެރީޑިއަމްެސަރވިސަސްެޕްރައިވެޓްެ
ބުނެވިދިޔަެދެެއުޅަނދަކީެރަހުނުކުރެވިފައިވާެދެެއުޅަނ ެ
ލިމިޓެޑާއި ެގުޑްލަކް ެއެންޓަރޕްރައިސަސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑާއި ެދެމެދު ެސޮއިކޮށްފައިވާ ެކުލީގެެ
އެގްރިމެންޓަކީ ެއޭގެ ެޒާތުގައި ެބާޠިލް ެއެގްރިމެންޓެއްކަމަށް ެސިވިލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ1129/MC/2010
ންބަރު ެެ 2011/HC-A/14ޤަޟިއްޔާގައި ެބެއްލެވި ެގޮތް ެޝަރުޢީ ެއަދިެ
ޤަޟިއްޔާ ެއާއި ެހައިކޯޓުގެ ެނަ ެ
ޤާނޫނީ ެހަމަތަކާ ެއެއްގޮތްނުވާތީ ެއެ ެދެ ެޤަޟިއްޔާގައި ެކުރައްވާފައިވާ ެޙުކުމަކީ ެބާޠިލް ެޙުކުމްތަކެއްކަމަށްެ
ކަނޑައަޅައިެ ،ދެ ެފަރާތް ެދެމެދު ެސޮއިކުރެވިފައިވާ ެއެގްރިމެންޓްގެ ެދަށުން ެގުޑްލަކް ެއެންޓަރޕްރައިސަސްެ
ޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑުގެ ެފަރާތުން ެއެގްރިމެންޓްގައި ެބުނެފައިވާ ެގޮތުގެމަތިން ެދައްކަންޖެހޭ ެފައިސާެ
އެއްބަސްވެވިފައިވާ ެގޮތުގެމަތިން ެދައްކަމުންނުދާކަން ެދެ ެފަރާތުންމެ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެެ
ޝަރީޢަތުގެެމަޖިލީހުގައިެދައްކާފައިވާެވާހަކަތަކުންެއެނގެންެއޮންނާތީެމިެދެެފަރާތްެދެމެދުެސޮއިކުރެފައިވާެ
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އެގްރިމެންޓް ެބާޠިލްކޮށް ެއެ ެދެ ެއުޅަނދު ެއަނބުރާ ެލިބިގަތުމާއި ެއެހާތަނަށް ެދައްކާފައިވާ ެފައިސާއަކީެ
އުޅަނދުގެ ެކުލިކަމުގައި ެބެލުމުގެ ެޙައްޤު ެމެރީޑިއަމް ެސަރވިސަސް ެއަށް ެލިބިގެންވާކަން ެދެ ެފަރާތް ެދެމެދުެ
ސޮއިކޮށްފައިވާ ެއެގްރިމެންޓްގެ ެެ 3ވަނަ ެމާއްދާއިން ެއެނގެން ެއޮންނާތީ ެއެ ެމުޢާމަލާގެ ެދަށުން ެގުޑްލަކްެ
އެންޓަރޕްރައިސަސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑާ ެޙަވާލުވެފައިވާ ެދެ ެއުޅަނދު ެމީލާދީ ެސަނަތުން ެެ 3192ވަނަެ
އަހަރުގެ ެެ 16ވަނަ ެމަހުގެ ެެ 94ވަނަ ެދުވަހުން ެފެށިގެން ެެ 9މަސް ެދުވަހުގެ ެތެރޭގައި ެމެރީޑިއަމްެ
ސަރވިސަސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑާއި ެޙަވާލުކުރުމަށާއިެ ،އަދި ެއެ ެމުޢާމަލާގެ ެދަށުން ެގުޑްލަކްެ
ޑަށްެ
ސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެ ެ
އެންޓަރޕްރައިސަސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑުގެ ެފަރާތުން ެމެރީޑިއަމް ެސަރވިސަ ެ
ދައްކާފައިވާ ެފައިސާއަކީ ،ގުޑްލަކް ެއެންޓަރޕްރައިސަސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑުގެ ެބެލުމުގެ ެދަށުގައި ެއެ ެދެެ
އުޅަނދު ެއޮތް ެމުއްދަތުގެ ެކުލި ެކަމުގައި ެދެ ެފަރާތް ެދެމެދު ެސޮއިކުރެވިފައިވާ ެއެގްރިމެންޓުގައިެ
އެއްބަސްވެފައިވާތީެ ،ދެ ެފަރާތް ެދެމެދު ެއެއްބަސްވެވިފައިވާ ެގޮތުގެމަތިން ެއެ ެފައިސާއަކީ ެއެ ެދެ ެއުޅަނދުެ
ގުޑްލަކްެއެންޓަރޕްރައިސަސްެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑުގެެބެލުމުގެެދަށުގައިއޮތްެމުއްދަތުގެެކުލިކަމުގައިެޝަރުޢީެ
އަދިެޤާނޫނީެހަމަތަކުގެެމަތިންެބެލެވޭނެކަމަށްެޙުކުމްކޮށްފީމެވެެ .
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