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މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ
ދވާގޮތަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުއަރިޒަމް އާރޓްސް
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ޤޟ
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ްކމަށް ސިވިލް ކޯޓުން
ނ ،އެ ދަޢުވާއަކީ ދިވެހި ދައުލަތުގެމައްޗަށް ކުރެވޭނެ ދަޢުވާއެއް ނޫނކަ
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ުޅިގެ ް
އިޖުރާޢީގޮތުން ނިންމިނިންމުން ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކާ އެއްގޮތް ނުވާކަމަށްބުނެ،
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ަނހިނގާފައިވާ ގޮތުގެމައް ަ
ނ
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ަ
ނޒަރަކުން ވިސްނާބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ގ ދެމެދުގައި ހިނގާ މާލީ މުޢާމަލާތްތަކުގެ އެންމެ
ތމަކަމަކީ ،ދޭދޭ ފަރާތްތަކު ެ
)ހ( ފުރަ ަ
މުހިއްމު އެއް އަސާސަކީ،އެ މުޢާމަލާއެއް ހިންގާ ދެފަރާތެއްގެ ދެމެދުގައި އޮންނަ އިތުބާރާއި ޔަޤީންކަން
ަޟިއްޔާގައި ވޯރލްޑްލިންކްގެ ފަރާތުން
 1463/Cv‐C/2010ޤޟ
ސވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 0
ި
ކަމަށްވާއިރު،
ހ ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަކި ސިޔާސަތެއް
އވާ މުޢާމަލާއަކީވެސް ދިވެހި
ކޮށްފައިވާ ދަޢުވާގައި ބުނެފައި
އ ދިވެހި ސަރުކާރުން އުފައްދާފައިވާ ކުންފުންޏަކާއެކު ބުނެވިދިޔަ އިތުބާރާއި
ތަންފީޒްކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި
ޗށް ބިނާކޮ ް
ލ
ށ ވޯރލްޑްލިންކުގެ ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ މާލީ މުޢާމަލާއެއްކަމާއި ،އަދި މާ ީ
ޔަޤީންކަމުގެމައް ަ
ލއިރު ،އެފަދަ ކޮންމެ މުޢާމަލާއެއްގެ ބައިވެރިންވެސް ،އެމުޢާމަލާއެ ް
ކގެ ޠަބީޢަތަށްބަ ާ
މުޢާމަލާތްތަ ު
އގެތެރެއަށް
ވަންނާނީ އެމުޢާމަލާއެއްގެދަށުން ޤާނޫނީގޮތުން އުފުލަންޖެހޭ އިލްތިޒާމްތައް އެމުޢާމަލާއެއްގެ އެންމެހައި
ބައިވެރިން

ނކަމުގެ
އަދާކުރަމުންދާ ެ

ޔަޤީންކަމުގެ

މައްޗަށް

ބިނާކޮށްކަން

އެއީ

ދެބަސްވެވެންނެތް

ޙަޤީޤަތަކަށްވާއިރު ،ޝަރީޢަ ާ
ތއި ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ އަދި އޭގެމައްޗަށް ޤާނޫނީ ނަތީޖާއެއް ތައައްތުބުވެގެން
ދނޭ މާލީ މު ާ
ހއްދަނޫން މުޢާމަލާތްތަކާ
ތރި ނުވަތަ ު
ޢމަލާތްތަކާއި ޤާނޫނާއި ޝަރީޢަތް ހުއްދަނުކުރާ ހީލަތް ެ
ާ
އއް ބިނާވެގެން ދިއުން
ދެމެދުގައިވާ އެންމެބޮޑު އެއް ތަފާތަކީ ތެދުވެރި ނިޔަތުގެމައްޗަށް އެމުޢާމަލާ ެ
ނ ހަމައެއްވެސް ހަމައެއްނެތުމެވެ.
ކަމާމެދަކުވެސް ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީގޮތުން ދެބަސްވެވޭ ޭ
ާސަތެއްގެދަށުން ދިވެހި ސަރުކާރުން
ަނޑައެޅިފައިވާ ވަކި ސިޔސ
)ށ( ދެވަނަކަމަކީ ،ކނ
އުފެއްދި ކުން ު
ފރާތުން މާލީ މުޢާމަލާއެއްގެ ތެރެއަށް
ފންޏަކާއިއެކު ޯ
ވޯރލްޑްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ަ
ރމަށްޓަކައި
ިޔ ސިޔާސަތު ތަންފީޒްކު ު
ޔ
ަސްވުމުގެ ދަށުން ބުނެވިދ ަ
ވަދެ ،ދެފަރާތް ދެމެދު ވެވިފައިވާ އެއްބސ
އެއިމް ކުންފުންޏާއި ވޯރލްޑްލިންކްއާ ދެމެދު ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ވޯރ ް
ލޑްލިންކުން
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 16.9މިލިއަން ޑޮލަރު ވޯޯރލްޑްލިންކުން ދައްކާފައިވަނީ އޭގެ މުގާބިލުގައި ،އެއިމްސް
ދައްކަންޖެހޭ 9
އފުލާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަމުގެ މައްޗަށްކަމަށް ވާއިރު
ުނފުނިން ޤާނޫނީގޮތުން އުފުލަންޖެހޭ އިލްތިޒާމް ު
ނ
ކ ް
އިމްސް ކުންފުނިން އުފުލަންޖެހޭ އިލްތިޒާމް )އެއީ
ދފަރާތް ދެމެދު ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެއ
ެ
ޮނމެ ސަބަބަކާހުރެ ކަމުގައިވިޔަސް( އެކުންފުނީގެ ފަރާތުން އުފުލާފައިނުވާކަން މިމައްސަލައާގުޅިގެން
ނ
ކ ް
ުމެވެ.
ޅފައިވާ ލިޔުންތަކުން ރަނގަޅަށް އެނގި ފާހަގަކުރެވިފައި އޮންނައޮތމ
ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި
ލތައް ނިޔާކުރާގޮތުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު ،ލިމިޓެޑް
)ނ( ތިންވަނަކަމަކީ ،ޤާނޫނީ އުޞޫ ު
ނ ވަކިން ވަކި ޤާނޫނީ ޝަޚުސިއްޔަތެއް ލިބިގެންވާ
ލައިބިލިޓީ ކުންފުނިތަކަކީ އެކުންފުނިތަކުގެ މެމްބަރުން ާ
ތަންތަނަށްވިޔަސް،

އަދި

މުއާމަލާތްތަކާގުޅިގެން

ުނކުރާ
އެކުންފުނިތަކން

ޒިންމާއުފުލަންޖެހޭ

ފަރާތްތައް

ަނޑައެޅުމަށްޓކ
ކނ
ަކައި ދަޢުވާކުރަންޖެހޭ ވަކި ޤާނޫނީ ހަމަތަކެއް ހުރިކަމުގައިވިޔަސް މާލީ މުޢާމަލާތްކުރުމުގައި
ތނެތި ،މުޢާމަލާތުގެ ދެވަނަ ބައިވެރިޔާއަށް ގެއްލުންވާގޮތަށްކުރާ މުޢާމަލާތްތައް
އޮންނަންޖެހޭ ތެދުވެރި ނިޔަ ް
ިޝރާތްކުރެވުނު ޤާނޫނީ
ޝ
ުނ ނިވާފަތްގަނޑަކަށް ހަދައިގެންކުރާ މުޢާމަލާތްތައް އިސްވެ އ ާ
ނ
ނުވަތަ ކުންފ ި
ހަމަތަކުން އިސްތިސްނާވާނެތީއާއި މުޢާމަލާތްކުރުމުގައި އޮންނަންޖެހޭ ތެދުވެރި ނިޔަތްނެތުމުގެ ސަބަބުން
ލމުގެ ޒިންމާ ޤާނޫނީގޮތުން އެ މުޢާމަލާއެއްކުރި ފަރާތަކުން
ދވަނަފަރާތަށް ލިބޭ ގެއް ު
މުޢާމަލާތުގެ ެ
ތގެ ދެމެދުގައި އެއްބަސް ެ
އުފުލަންޖެހޭތީއާއި ،ދެފަރާ ު
ވވިފައިވާ ގޮތަށް މާލީ މުޢާމަލާއެއް ހިންގުމަށް
އުޒުރުވެރިވާ

ޙާލަތެއް

ެ
މދުވެރިވެއްޖެނަމަ،

އެ

އެއްބަސްވުމެއް

ނިމުމަކަށް

ގެނައުމާއެކު،

އެ

އެއްބަސްވުމުގެދަށުން އެއްފަރާތުން އަނެއްފަރާތަށް ބަދަލު ކޮށްފައިވާ ޙައްޤުތައް ،ކޮންމެ ހައްޤެއްވެސް އެ
ރޢީ އަދި ޤާނޫނީ ގޮތުން ލިބިދެވޭންޖެހޭނެތީ ،އެފަދަ ހައްޤެއް ލިބިދިނުމަށް
ހައްޤެއްގެ ވެރިއަކަށް ޝަ ު
ހުރަސް އެޅުމު ެ
ގ ހައްޤު އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ލިބިދެވެންޖެހޭ ހަމައެއްވެސް ހަމައެއްއޮތްކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ނނަށް ނުފެނުމެވެ.
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ް
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)ރ(

ހަތަރުވަނަކަމަކީ،

އެއިމްސް

އާއި

ވޯޯރލްޑްލިންކާ

ވެވިފައިވާ

ދެމެދު

އެއްބަސްވުމުގެދަށުން ވޯރލްޑްލިންކުގެ ފަރާތުން އެއިމްސް މެދުވެރިވެ ދިވެހި ސަރުކާރަށް ދައްކާފައިވާ
ެއމްސްއިން އުފުލަންޖެހޭ
އ
 16.9މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މުގާބިލުގައި ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެމަތިން އ ި
އިލްތިޒާމަކީ ެ
ވރލްޑްލިންކާ ހަވާލުކުރަންޖެހޭ ތިން
ދފަރާތް ދެމެދު އެއްބަސްވެވިފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ވޯ
އެފަރާތާއި

ފަޅުރަށް

ހަވާލުކުރުންކަމަށްވާއިރު،

އެކަމަށް

ުރަސްއެޅިފަިއިވަނީ
ހރ

ްސަލައިގައި
މިމައސ

ކލްޗަރއިން ޢަމަލުކުރި
ްސ އެންޑް ަ
ދިވެހިސަރުކާރު ތަމީޘީލްކުރާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުއަރިޒަމް އާރޓސް
ޯރލްޑްލިންކާއި ޙަވާލުކުރަންޖެހޭ ތިން ރަށް އެއިމްސް
ްސް އިން ވރ
ެނގެންއޮތްކަމާއި ،އަދި އެއިމސ
ގޮތުންކަން އނ
ެނގެން އޮންނަ އޮތުމާއި
ރމުގެ ޤާނޫނީ އިލްތިޒާމް އުފުލަންޖެހޭ ފަރާތް އެގްރީމެންޓުން އނ
އއި ޙަވާލުކު ު
ާ
ހ
ނ ހިނގާފައިވާގޮތަށް ބެލިއިރު ރަނގަޅަށް އެނގެން އޮތްކަމާއި ،އަދި ދިވެ ި
ދިވެހި ސަރުކާރުކަން މިކަ ް
ރން
ކ ު
ރ ާ
ސ ު
ަ

އުފެއްދި

އއިމް
ެ

ޏއި
ފން ާ
ކން ު
ު

ނކާ
ވޯރލްޑްލި ް

ދެމެދު

ވެފައިވާ

ށން
ބސްވުމުގެދަ ު
އ ަ
އެ ް

ކންޖެހޭ  16.9މިލިއަން ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު އެކުންފުނީގެ ފަރާތުން
އ ަ
ދ ް
ސކޮށް ަ
ނ ް
ވ ް
ކން އެޑް ާ
ނ ު
ޑލި ް
ވރލް ް
ވޯ
ދެއްކުމާ

ގުޅިގެން

އެފައިސާ

އ
ައވަނީވެސް
ޖަމާވެފ ި

ދިވެހި

ދަޢުލަތުގެ

ތލްމާލަށް
ބައި ު

ކަމަށްވާއިރު،

ވރލްޑްލިންކާއި އެއިމްސް އާދެމެދު ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދިވެހި ސަރުކާރު މެދުވެރިވެ
ވޯ
ވޯ
ވރލްޑްލިންކަށް ލިބެންޖެހޭ ތިން ރަށް ނުވަތަ އެ ތިން ރަށުގެ ބަދަލުގައި އެއިމްސް މެދުވެރިވެ
ށ ު
ގންފައިވާ 6.9
ވޯ
ނލިބިވާނަމަ
 16މިލިއަން ޑޮލަރު ވޯރލްޑްލިންކަ ް
ވރލްޑްލިންކުން ދިވެހި ސަރުކާރަށް ލިބި ެ
އެކަމުގައި ދިވެހި ސަރުކާރު ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނުގެ ކުރިމަތީގައި ޒިންމާވާންޖެހޭނެކަންނުވަތަ ނޫންކަން
އެމައްސަލަ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެމަތިން މައުޟޫއީ ގޮތުން ބެލުމަކާނުލައި ކަނޑައެޅޭނެ ޝަރުޢީ
އނެތަތީ ،ދިވ ި
އަދި ޤާނޫނީވިޔަސް ހަމައެ ް
ެހ ސަރުކާރު ހިމަނައިގެން ވޯރލްޑްލިންކްގެ ފަރާތުން ސިވިލް
ހ
ޫނގޮތުން އެމައްސަލައާއި
ނ
ނ ދިވެހި ސަރުކާރަކީ ޤާނ ީ
ކޯޓުގައިކުޅަ ދަޢުވާއިން އެކޯޓުގެ އިޖުރާޢީ ނިންމުމަކު ް
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ެހ ސަރުކާރު އެ ދަޢުވާއިން ބަރީޢަކޮށްލެއްވިގޮތް ޝަރުޢީ އަދި
ގުޅުމެއްނެތް ފަރާތެއްކަމަށް ބައްލަވާ ދިވހި
ޤާނޫނީ ހަމަތަކާއެއްގޮތްވާކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް ނުފެނުމެވެ.
ީމަރުހަލާގެ ކޯޓުތަކުގައި
މންތައް މަތމ
)ބ( ފަސްވަނަކަމަކީ ،ދަށު ކޯޓުތަކުގެ ނިން ު
ސތިއު ާ
ނފްކުރުމުގެ
އިިސް

ސަތު
ފުރުސ

ޫނ
ނ
ޤާނ ީ

ނިޒާމުގެތެރެއިން

ފަހިކޮށްދެވިފައިއޮތުމުގެ

މަޤުސަދަކީ

ރމުގެ ނިޒާމްގެ މައްޗަށް އޮންނަންޖެހޭ އިތުބާރާއި ޔަޤީންކަން ބޮޑުކުރުން
ޢަދުލުއިންސާފް ޤާއިމް ކު ު
ކަމަށްވެފައި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ދި ެ
ވހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުން އެކަން އަސާސީ
ހައްޤެއްގެ

ގޮތުގައި

ރ ށް
އިތު ަ

ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާތީ،

ކޯޓުތަކުން

މައުޟޫއީ

ގޮތުންބަލާ

ޙުކުމްކުރާ

މައްސަލަތަކާއި އިޖްރާޢީގޮތު ް
ނ ބަލާ ނިންމާ ނިންމުންތަކާދެމެދު ތަފާތުކުރަންޖެހޭ އެއްވެސް ހަމައެއްނެތަތީ
މ ނިންމުމަކީވެސް އެއީ ފައިޞަލާކުރަނިވި ނިންމުމެއްކަމުގައިވިޔަސް ނުވަތަ
ދަށު ކޯޓެއްގެ އެފަދަ ކޮން ެ
އިޖުރާޢީ ނިންމުމެއްކަމުގައިވިޔަސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައި ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެ
1
ނިންމުމަކަށްވާނެތީ ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު /2010
 1463/Cv‐C/ޤަޟިއްޔާއާއި ގުޅިގެން އެކޯޓުން
ނިންމަވާފައިވާ އިޖުރާޢީ ނި ް
ނމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައި ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ނެތްކަމަށް
އެކޯޓުން

ަނޑައެޅުއްވި
ކނ

ކަަނޑައެޅުއްވުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ާނނު
ޤނޫ

ާސ
ސ
އަސ ީ

އިން

ައިވާ އުސޫލާއި އެއްގޮތްނުވާތީ އާއި އަދި އެއީ ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމްކުރުމަށް ހުރަސް
ަށަވަރުކޮށްދީފއ
ކށ
 02މާރޗް
0 ) 95/IND
އެޅިދާނެ ކަމަކަށްވާތީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައި ކޯޓުގެ ނަންބަރު DIV/2011//18
މ
ާ 21) 95//INDIV/201
ނބަރު 11/87
މރޗް  (2011ބާޠިލް ނިންމުމެއްކަން
 (2011ގެ ނިންމުމާއި ނަ ް
ނޑިޔާރުން ދެކެނީ މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން ސިވިލް
އޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނ
އނގެންއޮތުމާއެކު ،ދިވެހިރާ ް
އެ
ކޯޓުގެ އިޖްރާޢީ ނިންމުމާމެ ު
ދ ގޮތެއްނިންމެވުމަށްޓަކައި ހައި ކޯޓަށް އެންގުމުގެ ބަދަލުގައި މިމައްސަލައަކީ
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މިފަދަ

ޢަމަލުކުރަންޖެހޭގޮތް

މައްސަލަތަކުގައި

ސުޕްރީމް

ވހިރާއްޖޭގެ
ދި ެ

ކޯޓުގެ

ބެލެނިވެރިކަމުގެ

ސވިލް ކޯޓަށް އަންގަންޖެހޭ މައްސަލައެއްކަމަށެވެ.
އިޚްތިސާސްގެ ދަށުން ސީދާ ި
ޙުކުމް:
ވޯރލްޑްލިންކް

ޕްރައިވެޓްލިމިޓެޑާއި

އެއިމްސްއާ

ބުނެވިދިޔަ

ދެމެދު

މުޢާމަލާ

މާލީ

ހިނގާފައިވަނީ އެމުޢާމަލާ އެގޮތަށް ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ބޭނުންވާތީ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ
ހ ސަރުކާރު ތަމްޘީލްކުރާ ފަރާތެއްގެ ހައިޘިއްޔަތުން
އނގުމާއި ފެނުމުގެތެރެއިންކަމާއި ،އަދި އެކަމުގައި ދިވެހި
އެ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުއަރިޒަމް އާރޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރގެ ބައިވެރިވުންވެސް ހިމެނޭގޮތަށް ކަމަށްވެފައި،
ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީ އެކަމުގައި ސީދާގޮތެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ސަބަބުން އެ މުޢާމަލާގެ
ބައިވެރިންނަށް ލިބިފައިވާ އިތުބާރާއި ޔަޤީންކަމުގެ މައްޗަށްކަމަށްވެފައި ،ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ބައިވެރިވުމެއް
ޮ
އވެގެން

ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ

ު
މޢާމަލާއެއްގެ

މާލީ

ބައިވެރިއެއްގެ

ހައިޘިއްޔަތުން

ޯރލްޑްލިންކް
ވރ

ްސލައިގައި
ސ
ޕްރައިވެޓްލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން އެޑްވާންސްކޮށް ދައްކާފައިވާ  16.9މިލިޔަން ޑޮލަރާއި ބެހޭ މައ ަ
ްޏަކާއެކުގައި ކަމަށްބުނެ
މލާތް ހިންގާފައިވަނީ ލިމިޓެޑް ލައިބިލިޓީ ކުންފުނޏ
ވރލްޑްލިންކުން އެ މުޢާ ަ
ވޯ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުއަރިޒަމަށް ރައްދުވާގޮތަށް އެއިމްސް ކުންފުންޏާއި ދިވެހި ދައުލަތުގެ މައްޗަށް
ވރލްޑްލިންކުގެ
ވޯ

ށފައިވާ
ފަރާތުންކޮށް

މައުޟީއީގޮތުންބަލާ،

ދަޢުވާ،

އެމައްސަލައާމެދު

ރތްތަށް
އެފަ ާ

ޖަވާބުދާރީ

ތަމްޘީލްކުރާ

ކުރެވިގެންމެނުވީ

ފަރާތްތަކުގެ
އެކަމުގައި

ހާޟިރުގައި
އެފަރާތްތަކުގެ

ތކުގެމަތިން ކަ ނ ަ
މ އެކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަ ަ
ޒިންމާއެއްވާނަ ަ
ނތީ،
ނ ެ
ޑއެޅޭން ނޯން ާ
އސަލަ މައުޟޫއީ ގޮތުން ބަ ާ
ލ ،ދަޢުވާއާމެދު ދަޢުވާގައިހިމެނޭ ފަރާތްތައް ޖަވާބުދާރީ ކުރުމަކާނުލާ
މިމަ ް
ަދ ޤާނޫނީ
ރތެއް އެ ދަޢުވާއިން އެކަހެރިކުރެއްވިގޮތް ޝަރުޢީ އ ި
ސވިލް ކޯޓުން އެދަޢުވާގައި ހިމެނޭ ފަ ާ
ދ
ި
ްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް އިއްތިފާޤު ވެވުނު
އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތްނުވާކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕރ
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 1463/Cv‐Cޤަޟިއްޔާއާއި ގުޅިގެން  2011ވަނަ އަހަރުގެ
ދނީކޯޓުގެ ނަންބަރު C/2010
ދ ،މަ ަ
ހިނ ު
ފެބްރުއަރީ މަ ު
ެނިންމުމާއި
ާޢގޮތުން ނިންމި ނިންމުމާއި އަދި އނ
ޢ
ހގެ 10ވަނަ ދުވަހު އެކޯޓުން އިޖްރ ީ
 95ނިންމެވުމާއި އަދި
5/INDIV/20
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ނިންމެވުމަކީވެސްބާޠިލް

ނިންމުމެއްކަމަށް

ކަނޑައަޅާ،

އެދަޢުވާގައި

ދ ޖަވާބުދާރީ ކުރުމާއެކު އެފަރާތްތައް ހިމެނޭގޮތަށް
ތކުގެ ޙާޒިރުގައި އެދަޢުވާގެ މައުޟޫއާމެ ު
ހިމެނޭ ފަރާތް ަ
ދވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް
ނންމެވުމަށް ި
ުރނިވި ޙުކުމެއް ކުރައްވާ ި
އެދަޢުވާ މައުޟޫއީ ގޮތުންބަލާ ފައިޞަލާކރަ
ކޯޓަށް ލިބިގެންވާ ބެލެނިވެރިކަމުގެ އިޚްތިސާސްގެ ދަށުން ސިވިލް ކޯޓަށް އަންގާ އަމުރުކޮށްފީމެވެ.
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