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ޞާ ެ
ޝަރީޢަތްެނިމުނުގޮތުގެެޚުލާ ެ
 ޤަޟިއްޔާެނަންބަރު2012/SC-A/19ެ:
 ދަޢުވާކުރާެފަރާތްެ:އެޑޯންެމޯލްޑިވްސްެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑް
ލެ
 ދަޢުވާެލިބޭެފަރާތްެ:އިބްރާހީމްެލަޠީފް ،މެ.ސަނދުރަވިެެ/މާ ެ
ން
 މައްސަލައިގެެބާވަތްެ:ފައިސާެހޯދު ެ
ން
 މައްސަލަެއައިގޮތްެ:އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެެހުއްދައަށްެއެދިެހުށަހަޅާެފޯމު ެ
 ހުށަހެޅުނުެތާރީޚްެ24ެ:ޖުލައިެ2012
 ރަޖިސްޓްރީކުރެވުނުެތާރީޚްެ13ެ:އޮގަސްޓްެ2012
 ނިމުނުެތާރީޚްެ06ެ:އޮކްޓޯބަރެެ 2015
 މައްސަލަެނިންމިެގަޑި13:48 :
ދުެ ،ފަނޑިޔާރުެ
 މައްސަލަ ެބެލި ެފަނޑިޔާރުންގެ ެމަޖިލިސްެ :ފަނޑިޔާރު ެޢަލީ ެޙަމީދު ެމުޙައްމަ ެ
ޢަބްދުﷲެޢަރީފްެ،ފަނޑިޔާރުެޑރެ.އަޙްމަދުެޢަބްދުﷲެދީދީ ެ
ޔާ
ފުކުރެވުނުެޤަޟިއް ެ
އިސްތިއުނާ ެ
 ނަންބަރު2011/HC-A/77ެ:
 ނިންމެވިެކޯޓުެ:ދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓު
 ހުށަހެޅުނުެތާރީޚްެ02ެ:މެއިެ2011
 ނިމުނުެތާރީޚްެ27ެ:މާރޗްެެ 2012
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ޞާ ެ
މައްސަލައިގެެޚުލާ ެ
މިއީ ެމަދަނީެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 1151/MC/2010ޤަޟިއްޔާ ެނިމިފައިވާ ެގޮތް ެޝަރުޢީެ
އަދި ެޤާނޫނީ ެހަމަތަކާ ެއެއްގޮތްނުވާކަމަށް ެބުނެެ ،އެ ެޤަޟިއްޔާ ެއިސްތިއުނާފުކުރި ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރުެ
ށް ެބުނެެ
ެ 2011/HC-A/77ޤަޟިއްޔާ ެނިމިފައިވާގޮތް ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެހަމަތަކާ ެއެއްގޮތްނުވާކަމަ ެ
އެޑޯން ެމޯލްޑިވްސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑުގެ ެފަރާތުން ެއެ ެޤަޟިއްޔާ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގައިެ
އިލްތިމާސްކުރުމުން ެބެލެވިފައިވާ ެމައްސަލައެކެވެެ .މި ެޤަޟިއްޔާގައި ެމައްސަލަ ެރައްދުވާ ެފަރާތަކީެެެެެެ،
މެ.ސަނދުރަވިެ،އިބްރާހީމްެލަޠީފެވެެ .
އް ެ
ފާހަގަކުރެވިފައިވާެނުކުތާތަ ެ
ެ -1މި ެމައްސަލައާ ެގުޅިގެން ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2011/HC-A/77ޤަޟިއްޔާގައިެ
ކުރައްވާފައިވާ ެޙުކުމަށް ެބެލިއިރު ެއެ ެޤަޟިއްޔާގައި ެޙުކުމް ެކުރައްވާފައިވަނީ ެއެޑޯން ެމޯލްޑިވްސްއިންެ
އިބްރާހީމް ެލަޠީފަށް ެދޫކޮށްފައިވާ ެނަންބަރު ެެ 000457-7701-146107-001ޗެކުގައިވާ ެފައިސާގެެ
މް ެލަޠީފަށް ެލިބިފައިނުވާ ެެ 27މާރޗު ެެ 2012އިން ެފެށިގެން ެެ 30ދުވަހުގެ ެތެރޭގައިެ
ތެރެއިން ެއިބްރާހީ ެ
ޠީފަށް ެދައްކާ ެޚަލާޞްކުރުމަށް ެއެޑޯން ެމޯލްޑިވްސްއަށް ެއަންގަވާކަން ެމި ެމައްސަލައާ ެގުޅިގެންެ
އިބްރާހީމް ެލަ ެ
ޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހަށް ެހުށަހެޅިފައިވާ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2011/HC-A/77ޤަޟިއްޔާގައިެ
ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާެޙުކުމުންެއެނގެންއޮވެއެވެެ ެ.
ެ -2ހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2011/HC-A/77ޤަޟިއްޔާ ެނިމިފައިވާގޮތް ެޝަރުޢީ ެއަދިެ
ވާކަމަށްެބުނެެ،އެޑޯންެމޯލްޑިވްސްެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑުގެެފަރާތުންެެ21ސަބަބެއްެ
ޤާނޫނީެހަމަތަކާެއެއްގޮތްނު ެ
ހުށަހަޅާ ެއެކަންކަމާ ެބެހޭގޮތުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހުގައި ެވާހަކަެ
ދައްކާފައިވެއެވެެ .
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ހެ .ފުރަތަމަ ެސަބަބަކީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ2011/HC-A/77
ޤަޟިއްޔާެނިމުނުެގޮތުގެެރިޕޯޓުގައިެފާހަގަކުރެވުނުެނުކުތާތަކުގެެެ 3ވަނަެނުކުތާގެެ(ހ)ެއަދިެ(ނ)ެގައިެ
ހިންގާފައިވާެވިޔަފާރީގެެމުޢާމަލާގައިެ
އެޑޯންެމޯލްޑިވްސްެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑާއިެއިބްރާހީމްެމުޢިއްޒާއިެދެމެދުެ ެ
ކު ެބައިވެރިވެފައި ެނުވާކަން ެއެނގޭކަމަށާއިެ ،އެޑޯންެ
އިބްރާހީމް ެމުޢިއްޒުގެ ެއިތުރުން ެއެހެން ެއެއްވެސް ެމީހަ ެ
މޯލްޑިވްސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑުން ެދައްކަންޖެހޭ ެފައިސާ ެއެ ެކުންފުނިން ެދައްކަންޖެހޭނީ ެއިބްރާހީމްެ
މުޢިއްޒަށްކަން ެކަނޑައަޅާފައިވަނީެ ،މަދަނީ ެކޯޓުގައި ެކުރެވުނު ެޝަރީޢަތާއި ެމަދަނީ ެކޯޓަށް ެހުށަހެޅުނުެ
ޓުގައި ެކުރެވުނު ެޝަރީޢަތާއި ެހައިކޯޓަށް ެހުށަހެޅުނު ެލިޔުންތަކާއިެ ،މުޅި ެމައްސަލައިގެެ
ލިޔުންތަކާއި ެހައިކޯ ެ
ހަޤީގަތާއިެކަނޑައެޅިގެންެޚިލާފަށްެކަމަށްވުމެވެެ .
ށެ .ދެވަނަ ެސަބަބަކީެ ،އެޑޯން ެމޯލްޑިވްސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑުން ެއިބްރާހީމް ެމުޢިއްޒުއާެ
ށް ެއިބްރާހީމް ެމުޢިއްޒު ެވިއްކުމަށް ެހުށަހެޅިެ
ވެޓް ެލިމިޓެޑަ ެ
ލާގައި ެއެޑޯން ެމޯލްޑިވްސް ެޕްރައި ެ
ކުރެވުނު ެމުޢާމަ ެ
މުދަލަކީެ ،އއެ.ރަސްދޫެެ/ހިތިގަސްދޮށުގެެ ،މުޙައްމަދުެނިޒާމްގެެއަމިއްލަެމުދާކަންެމަދަނީެކޯޓަށްެހުށަހެޅިެ
ލިޔެކިއުންތަކުންެއެނގެންެއޮތުމެވެެ .
ނެ .ތިންވަނަ ެސަބަބަކީެ ،އަދި ެއެ ެމުދާ ެވިއްކަން ެއިބްރާހީމް ެމުޢިއްޒުއާ ެޙަވާލުކުރީެ
ށް ެދީފައިވާ ެބަޔާނުގައިެ
މުޙައްމަދު ެނިޒާމްކަމަށް ެއިބްރާހީމް ެމުޢިއްޒު ެމަދަނީ ެކޯޓުގެ ެޝަރީއަތުގެ ެމަޖިލީހަ ެ
ޞަރީޙަެއިބާރާތުންެބަޔާކޮށްފައިވެއެވެެ.އެބަޔާނުގައިެ"މުޙައްމަދުެނިޒާމްެއަޅުގަނޑާއިެ(ެ 800އަށްސަތޭކަ)ެ
ޖެޓަބަލްެއަދިެ(ެ 800އަށްސަތޭކަ) ެކޭސްެބޭކެޑްބީންސްެވިއްކަންެހަވާލުކުރުމުންެއެޑޯންެ
ކޭސްެމިކްސްޑް ެވެ ެ
މޯލްޑިވްސްގައި ެއުޅޭ ެނަބީލް ެމެދުވެރިކޮށް ެއެ ެމުދާ ެއެ ެކުންފުންޏަށް ެއަޅުގަނޑު ެވިއްކާލީމެވެެ ".އިބްރާހީމްެ
މުޢިއްޒު ެބުނެފައިވެއެވެެ .ބަޔާންވެދިޔަ ެޢިބާރާތުން ެސާފުވާ ެއެއްކަމަކީެ ،އިބްރާހީމް ެމުޢިއްޒު ެއެޑޯންެ
މްގެ ެމިލްކު ެމުދާކަމެވެެ .އަދިެ
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ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމެވެެ.އަދިެ
ނާގެެމުދާެވިއްކުމަށްެއިބްރާހީމްެމުޢިއްޒުއަށްެ ެ
އަނެއްކަމަކީެ،މުޙައްމަދުެނިޒާމްެއޭ ެ
މެވެެ ެ.
އަނެއްކަމަކީެ،އެގޮތުގެމަތިންެއެެމުދާެވިއްކާފައިވަނީެއެޑޯންެމޯލްޑިވްސްއަށްެކަމަށްވު ެ
ރެ .ހަތަރުވަނަ ެސަބަބަކީެ ،މުދަލެއް ެވިއްކަން ެމީހަކާ ެޙަވާލުކުރުމަކީެ ،އެ ެމުދަލެއްެ
ޢޫލިއްޔަތުެއުފުލިެފަރާތުގެެމިލްކުެއެއްޗަކަށްެ
ވިއްކާފައިެލިބޭެއެެމުދަލުގެެއަގުެއެެމުދަލެއްެވިއްކުމުގެެމަސް ެ
އޮޓަމެޓިކުން ެބަދަލުވާނެ ެކަމެއް ެނޫނެވެެ .މުދާ ެވިއްކުމަށް ެޙަވާލުކުރެވޭ ެމީހާގެ ެއެ ެޢަމަލަކީ ެހަމައެކަނި ެއެެ
މެވެ.
ދުމުގެެމަތިންެކޮށްދިންެމަސައްކަތަކަށްވާކަ ެ
މުދަލުގެެވެރިފަރާތުގެެއެ ެ
ބެ .ފަސްވަނަ ެސަބަބަކީެ ،މި ެމައްސަލާގައި ެކަންހިނގާފައިވާ ެގޮތަކީވެސް ެއެއީއެވެެ .އަދިެ
އްމަދުެނިޒާމްެޙަވާލުކުރިެމިހާއެވެެ.އިބްރާހީމްެމުޢިއްޒުގެެބަޔާނަށްެ
އިބްރާހީމްެމުޢިއްޒަކީެމުދާެވިއްކަންެމުޙަ ެ
ބަލާއިރުެމުދާެވިއްކުމަށްފަހުެއެ ެމުދާެގަންނަެފަރާތުންެދޭެއަގުެއަމާނާތްތެރިެކަމާއެކުެމުޙައްމަދުެނިޒާމަށްެ
ބު ެކަމެކެވެެ.އެއީެ
ހަވާލުކުރުމަކީެއިބްރާހީމްެމުޢިއްޒުެކުރަންޖެހޭނެެއަދިެއިބްރާހީމްެމުޢިއްޒުގެެމައްޗަށްެވާޖި ެ
މުދަލުގެ ެއަގު ެތަޞައްރަފްކުރުމުގެ ެހައްޤު ެއިބްރާހީމް ެމުޢިއްޒަށް ެދީފައިނުވާތީއެވެެ .މުދާ ެގަތުމަށްފަހު ެއެެ
މުދަލުގެެއަގުެއިބްރާހީމްެމުޢިއްޒާެޙަވާލުކުރުމަކީެނުވަތަެއިބްރާހީމްެމުޢިއްޒުގެެއަތަށްެދިނުމަކީެއެެފައިސާެ
ކުކުރެވޭނެ ެޤާނޫނީ ެނުވަތަ ެޝަރުޢީ ެޙުއްޖަތެއް ެނޫނެވެެ .އަދި ެމުދަލުގެ ެއަގުގެެ
އިބްރާހީމް ެމުޢިއްޒަށް ެމިލް ެ
ޙައްޤުވެރިެފަރާތްެމަޙްރޫމްެކުރެވޭނެެކަމެއްެވެސްެނޫންމެއެވެެ.އިބްރާހީމްެމުޢިއްޒަކީެމުޙައްމަދުެނިޒާމަށްެ
އޭނާގެެމުދާެވިއްކުމަށްފަހުެއޭގޭެއަގުެފޯރުކޮށްދޭެމެދުވެރިޔާއެވެެ.އިބްރާހީމްެމުޢިއްޒުގެެޙާލަތުގައިެނުވަތަެ
ތަށްކަމަށްވުމެވެެ ެ.
އެެމަޤާމުގައިެއެހެންމީހަކުެހުރިެނަމަވެސްެކަންއޮތީެއިސްވެެބަޔާންކުރެވުނުެގޮ ެ
ޅެ .ހަވަނަ ެސަބަބަކީެ ،މި ެމުޢާމަލާއަށް ެބަލާއިރުެ ،މުޙައްމަދު ެނިޒާމް ެއޭނާގެ ެމުދާެ
އިނުވަނީސް ެއެ ެމުދާ ެވިއްކުމަށް ެޙަވާލުވެފައިވާ ެމީހެއްގެެ
އިބްރާހީމް ެމުޢިއްޒަށް ެވިއްކާ ެނުވަތަ ެދީފަ ެ
ވިއްކާފައިެލިބޭެމުދަލުގެެއަގުެތަޞައްރަފްެކުރުމުގައިެއެއްވެސްެޤާނޫނީެޙައްޤެއްެ
ހައިސިއްޔަތުންެއެެމުދާެ ެ
އިބްރާހީމްެމުޢިއްޒަށްެލިބިގެންނުވާކަންެއޮޅުމެއްެނެތިެއެނގެންެއޮތުމެވެެ.
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ކެ.ހަތްވަނަެސަބަބަކީެ،އެޑޯންެމޯލްޑިވްސްެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑުންެއިބްރާހީމްެމުޢިއްޒުއާއިެ
ލާގައި ެއެޑޯން ެމޯލްޑިވްސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑަށް ެއިބްރާހީމް ެމުޢިއްޒު ެވިއްކުމަށް ެހުށަހެޅިެ
ކުރެވުނު ެމުޢާމަ ެ
މުދަލަކީެ ،ޚުދު ެމުޙައްމަދު ެނިޒާމްގެ ެމުދާ ެކަމުގައި ެމުޙައްމަދު ެނިޒާމް ެމަދަނީ ެކޯޓުގެ ެޝަރީއަތުގެެ
މަޖިލީހުގައި ެދީފައިވާ ެބަޔާނުން ެއަދި ެއޭނާ ެހުށަހަޅާފައިވާ ެލިޔުންތަކުން ެޝައްކެއްނެތި ެސާބިތުވެއެވެެ.
މުދަލުގެެއަގުެމުޙައްމަދުެނިޒާމަށްެދިނުމުގެެބަދަލުގައިެއިބްރާހީމްެމުޢިއްޒުެއެޑޯންެމޯލްޑިވްސްެޕްރައިވެޓްެ
ތްތެރިވެފައިވާކަމެވެ.
ލިމިޓެޑަށްެއަދިެމުޙައްމަދުެނިޒާމަށްެއޮޅުވާލައިގެންެމަކަރާއިެޙީލަތްެހަދައިގެންެޚިޔާނާ ެ
އެ .އަށްވަނަ ެސަބަބަކީެ ،މުޙައްމަދު ެނިޒާމްގެ ެމުދާ ެއިބްރާހީމް ެމުޢިއްޒު ެއާއިެ
ވާލުކޮށްފައިވާނީެއެޖެންސީގެެހައިސިއްޔަތުންެމުދާެވިއްކުމަށްެކުރަންޖެހޭެމަސައްކަތްތައްެކުރުމަށެވެެ.މުދާެ
ޙަ ެ
ށްކަމަށްވުމެވެެ .
ގަންނާނެެފަރާތެއްެހޯދުމަ ެ
ވެ .ނުވަވަނަ ެސަބަބަކީެ ،މުދާ ެވިއްކުމަށް ެއިބްރާހީމް ެމުޢިއްޒު ެހުށަހެޅި ެލިޔުމަކީެ ،އެެ
މި ެނަމަކީެ،
ވް" ެ ެ
ލިޔުމުގެ ެލެޓަރ ެހެޑްގައި ެ"އައިލެންޑް ެވޭވް" ެޖަހާފައި ެއޮތް ެލިޔުމެކެވެ"ެ .އައިލެންޑް ެވޭ ެ
ފަރީދީެމަގުގައިެހުންނަެސީދާެމުޙައްމަދުެނިޒާމުގެެއަމިއްލަެފިހާރައަކަށްެނިސްބަތްވާެއިބްރާހީމްެމުޢިއްޒާެ
އެއްވެސްެގުޅުމެއްެނެތްެމުޙައްމަދުެނިޒާމްގެެމިލްކުެތަނެކެވެެ .ކަމުގެެހަޤީޤަތަކީެ ،މިެމުޢާމަލާއަކީެއެޑޯންެ
މުޢިއްޒުެ
މޯލްޑިވްސްެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑަށްެމުދަލުގެެވެރިެފަރާތްެގަސްތުގައިެއޮޅުވާލުމަށްޓަކައި ެއިބްރާހީމްެ ެ
ޢަތަށްެދީފައިވާެ
ޙީލަތުގެެޢަމަލެކެވެެ.އެކަންެ،އިބްރާހީމްެމުޢިއްޒުެމަދަނީެކޯޓުގެެޝަރީ ެ
ހިންގާފައިވާެމަކާރާއިެ ެ
ބަޔާނުންެއޮޅުމެއްެނެތިެއޭނާގެެއިޢުތިރާފުންެއެނގެންެއޮންނައޮތުމެވެެ ެ.
މެ .ދިހަވަނަ ެސަބަބަކީެ ،މި ެމައްސަލާގައި ެމި ެވާހަކަ ެދެކެވޭ ެމުދަލުގެ ެއަގު ެއެޑޯންެ
މޯލްޑިވްސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑުން ެއަދާކޮށްފައި ެނުވާތީެ ،މުދަލުގެ ެއަގު ެހޯދުމަށް ެތަކުރާރުކޮށް ެމުދަލުގެެ
ޙަޤީޤީ ެވެރިފަރާތް ެމުޙައްމަދު ެނިޒާމް ެއެޑޯން ެމޯލްޑިވްސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑަށް ެމިއަދާ ެހަމައަށްވެސްެ
ހުށަހަޅަމުންދާކަންެފާހަގަކުރަމެވެެ.އަދިެމަދަނީެކޯޓުގެެނަންބަރުެެ1297/MC/2010ޤަޟިއްޔާގެެތެރެއަށްެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ޙަތު ެއޮތް ެތިންވަނަ ެފަރާތެއްގެ ެހައިސިއްޔަތުން ެތަދައްޚުލްވެފައިވެއެވެެ .އެ ެޤަޟިއްޔާގައި ެވެސްެ
މަޞްލަ ެ
ޙަވާލުކުރީެ
މުޙައްމަދު ެނިޒާމް ެބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ެމުދަލަކީ ެއޭނާގެ ެމުދާ ެކަމާއިެ ،އަދި ެއެ ެމުދާ ެވިއްކުމަށް ެ ެ
އިބްރާހީމް ެމުޢިއްޒުއަށް ެކަމަށާއިެ ،އިބްރާހީމް ެމުޢިއްޒު ެއެ ެމުދާ ެއެޑޯން ެމޯލްޑިވްސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑަށްެ
ވިއްކުމަށްފަހުެލިބިފައިވާެމުދަލުގެެއަގުެމުޙައްމަދުެނިޒާމަށްެނުދީެއޭނާވަނީެއެެފައިސާެއިބްރާހީމްެލަޠީފަށްެ
ދީފައިވާ ެކަމަށާއި ެއެ ެފައިސާ ެލިބެންޖެހޭ ެފަރާތަކީ ެމުޙައްމަދު ެނިޒާމް ެކަމަށާއިެ ،ޝަރީޢަތުން ެއެ ެފައިސާެ
މެވެ.
ދިފައިވާެކަންެފާހަގަކުރެވިފައިވު ެ
ނުމަށްެއެ ެ
މުޙައްމަދުެނިޒާމަށްެލިބިދެވޭނޭެގޮތެއްެކަނޑައަޅައިެދި ެ
ފެ .އެގާރަވަނަ ެސަބަބަކީެ ،މި ެމައްސަލާގައި ެމުޙައްމަދު ެނިޒާމް ެސުޕްރީމް ެކޯޓަށްެ
ކަމެވެެ .
ހާޟިރުކޮށްެސުޕްރީމްެކޯޓުންެކަމުގެެހަޤީގަތްެސާފުކުރުންެމުހިއްމުެކަމުގައިެދެކޭ ެ
ޢީެ
ދެ.ބާރަވަނަެސަބަބަކީެ،ބަޔާންވެދިޔަެކަންތައްތަކުގެެއަލީގައިެ،މިެމައްސަލާގައިެމައުޟޫ ެ
ގޮތުންެވާހަކަދެކެވޭެމުދާެވިއްކުމުގައިެމުދާެވިއްކުމަށްެޙަވާލުވިެމީހެއްގެެގޮތުންެއިބްރާހީމްެމުޢިއްޒުެއަދިެ
މުދަލުގެ ެވެރިފަރާތުގެ ެހައިސިއްޔަތުން ެމުޙައްމަދު ެނިޒާމް ެހިމެނޭކަން ެއަދި ެމުދަލުގެ ެއަގު ެލިބިދޭންޖެހޭެ
ފަރާތަކީެ ،އިބްރާހީމް ެމުޢިއްޒު ެނޫންކަމާއިެ ،މުދަލުގެ ެއަގު ެލިބިދޭންޖެހޭ ެޙަޤީޤީ ެފަރާތަކީ ެމުދަލުގެ ެޙަޤީޤީެ
ވެރިފަރާތް ެކަމަށްވާ ެމުޙައްމަދު ެނިޒާމްކަން ެބަޔާންވެ ެދިޔަ ެލިޔުންތަކުންނާއިެ ،އިބްރާހީމް ެމުޢިއްޒުގެ ެއަދިެ
ތުވާކަމެވެެ .
މުޙައްމަދުެނިޒާމްގެެބަޔާނުންވެސްެއޮޅުމެއްެނެތިެޝައްކެއްނެތިެއެނގިެސާބި ެ
މި ެމައްސަލާގައި ެމައުޟޫޢީ ެގޮތެއްގައި ެވާހަކަދެކެވޭ ެމުޙައްމަދުެ
ތެ .ތޭރަވަނަ ެސަބަބަކީެ ެ ،
މްގެެމުދާެއިބްރާހީމްެމުޢިއްޒުެމެދުވެރިކޮށްެއެޑޯންެމޯލްޑިވްސްެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑުންެގަތްެގަތުމަކީެ،
ނިޒާ ެ
ތުންެއިބްރާހީމްެމުޢިއްޒަށްެމުދަލުގެެއަގަށްެދޭންޖެހޭެ
އިބްރާހީމްެމުޢިއްޒުގެެމުދަލެއްެގަތުންެކަމަށާއިެ ،އެގޮ ެ
ންެ،
ފައިސާގެ ެތެރެއިން ެ( 200,000/-ދެލައްކަ ެރުފިޔާ) ެގެ ެޗެކެއް ެއިބްރާހީމް ެމުޢިއްޒުގެ ެއެދުމުގެ ެމަތި ެ
އެޑޯންެމޯލްޑިވްސްެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑުންެއިބްރާހީމްެލަޠީފަށްެދޫކޮށްފައިވާެކަމަށާއިެ،އެެފައިސާގެެތެރެއިންެ
ބައެއްެއެޑޯންެމޯލްޑިވްސްެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑުންެއިބްރާހީމްެލަޠީފަށްެދީފައިވާކަންެއެނގޭކަމަށްެބަޔާންކޮށްެ،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ބުނެވިދިޔަ ެފައިސާއަކީ ެއެޑޯން ެމޯލްޑިވްސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑުން ެއިބްރާހީމް ެލަޠީފަށް ެދޭންޖެހޭނެެ
ދަނީެކޯޓުގައިެކުރެވިފައިވާެޝަރީޢަތާއިެހުށަހެޅިފައިވާެ
ފައިސާއެއްެކަމަށްެހައިކޯޓުންެކަނޑައަޅާފައިވަނީެމަ ެ
ލިޔުންތަކަށާއި ެއަދި ެހައިކޯޓުގައި ެކުރެވިފައިވާ ެޝަރީޢަތާއި ެހުށަހެޅިފައިވާ ެލިޔުންތަކަށް ެޝަރުޢީ ެއަދިެ
ޤީޤަތާއިެޚިލާފަށްކަންެފާހަގަކުރެވޭކަމެވެ.
ޤާނޫނީެހަމަތަކުންެރިޢާޔަތްކުރުމަކާއިެނުލައިެކަމުގެެޙަ ެ
ޢަތަށް ެދީފައިވާެ
ލެ .ސާދަވަނަ ެސަބަބަކީެ ،އިބްރާހީމް ެމުޢިއްޒު ެމަދަނީ ެކޯޓުގެ ެޝަރީ ެ
ބަޔާނުގައިެމުދަލަކީެ،މުޙައްމަދުެނިޒާމްގެެމުދާކަމަށާއިެއެެމުދާެއިބްރާހީމްެމުޢިއްޒުއާއިެޙަވާލުކުރީެވިއްކަންެ
ޙަވާލުކުރުމުގެެބަދަލުގައިެއަދިެމުޙައްމަދުެ
ކަމަށާއިެ ،މުދާެވިއްކުމަށްފަހުެމުދަލުގެެއަގުެމުޙައްމަދުެނިޒާމަށްެ ެ
ނިޒާމަށްެއެނގުމަކާއިެނުލައިެއަދިެއޭނާގެެހުއްދަެހޯދުމަކާއިެނުލައިެ،މުދަލުގެެއަގުގެެތެރެއިންެބައެއްެ،މެ.
ސަނދުރަވި ،އިބްރާހީމްެލަޠީފަށްެ،ދެއްކުމަށްެއިބްރާހީމްެމުޢިއްޒުެ،އެޑޯންެމޯލްޑިވްސްެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑަށްެ
އޮޅުވާލައިގެން ެއެންގުމުންެ ،އެ ެފައިސާ ެނޭނގުމެއްގެ ެތެރޭގައި ެއިބްރާހީމް ެލަޠީފަށް ެދިނުމަށް ެޗެކެއްެ
ދޫކޮށްފައިވެއެވެެ.ނަމަވެސްެއޭގެފަހުންެ ،ކަމުގެެޙަޤީޤަތްެމުޙައްމަދުެނިޒާމުގެެކިބައިންެސާފުވުމުންެއެ ެޗެކްެ
އަނބުރާެއެޑޯންެމޯލްޑިވްސްެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑަށްެދިނުމަށްެއެދުމުންެއެކަމަށްެއިބްރާހީމްެލަޠީފްެއިންކާރުެ
ކޮށްފައިވާތީެ ،އެ ެމައްސަލަ ެމަދަނީ ެކޯޓަށް ެހުށަހެޅުމުން ެއެ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ1297/MC/2010
ޤަޟިއްޔާއިން ެނިންމާފައިވަނީ ެއެ ެޗެކް ެއެޑޯން ެމޯލްޑިވްސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑަށް ެއަނބުރާ ެދެއްކުމަށެވެެ.
ލާގެެތެރެއަށްެ
އެހެނީެ ،އިބްރާހީމްެލަޠީފަށްެ ،އިބްރާހީމްެމުޢިއްޒުެދޭންޖެހޭ ެއެއްވެސްެފައިސާއެއް ެމިެމުޢާމަ ެ
ވެއްދުމުގެ ެއެއްވެސް ެހައިސިއްޔަތެއް ެއިބްރާހީމް ެމުޢިއްޒަށް ެލިބިގެންނުވާކަމަށްެމަދަނީެކޯޓުގެ ެޝަރީޢަތުންެ
އިވާކަމެވެެ .އަދި ެއިސްވެ ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެޤަޟިއްޔާގެ ެޙުކުމްެ
ދެކޭކަމަށް ެއެ ެޤަޟިއްޔާގައި ެފާހަގަކޮށްފަ ެ
ންވެސްެފާހަގަކުރެވިފައިެއޮތުމެވެެ .
ލުވެފައިެނުވާކަ ެ
އިސްތިއުނާފުކޮށްެޝަރުޢީެއެއްވެސްެމަރުޙަލާއަކުންެބާޠި ެ
ގެ .ފަނަރަވަނަ ެސަބަބަކީެ ،މި ެޙާލަތުގައި ެއެޑޯން ެމޯލްޑިވްސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑާއިެ
މްގެ ެފަރާތުންެ
އިބްރާހީމް ެމުޢިއްޒާއި ެދެމެދު ެއުފެދިފައިވަނީ ެއެޖެންސީގެ ެގުޅުމެއްކަމާއިެ ،މުޙައްމަދު ެނިޒާ ެ
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ންނެތް ެހިނދުެ ،މުދަލުގެެ
މުދަލުގެ ެއަގަށްވާ ެފައިސާއާއި ެގުޅިގެން ެވަކި ެއިރުޝާދެއް ެދީފައިވާކަން ެއެނގެ ެ
އަގަށްވާ ެފައިސާގެ ެތެރެއިން ެ(ެ 200,000/-ދެލައްކަ ެރުފިޔާ) ެއިބްރާހީމް ެލަޠީފަށް ެދިނުމަށް ެއިބްރާހީމްެ
މުޢިއްޒުގެެފަރާތުންެއެޑޯންެމޯޑިވްސްެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑްގައިެބުނުމަކީެއެޖެންސީެގުޅުމުގެެބާރުގެެބޭރުންެ
އިބުރާހީމް ެމުޢިއްޒު ެބުނެފައިވާ ެވާހަކަތަކެއްކަން ެއެނގޭކަމާއިެ ،އިބްރާހީމް ެމުޢިއްޒުގެ ެފަރާތުން ެއިބްރާހީމްެ
ލާގެ ެތެރެއަށް ެވެއްދުމުގެ ެއެއްވެސް ެހައިސިއްޔަތެއްެ
މުޢާމަ ެ
ލަޠީފަށް ެފައިސާ ެދޭންޖެހޭނަމަެ ،އެކަން ެމި ެ ެ
އިބްރާހީމްެމުޢިއްޒުއަށްެލިބިގެންެނުވާކަމަށްެތަކުރާރުކޮށްެފާހަގަކޮށްފައިވުމެވެެ .
ޏެ .ސޯޅަވަނަ ެސަބަބަކީެ ،އިބްރާހީމް ެލަޠީފަށް ެއިބްރާހީމް ެމުޢިއްޒުގެ ެފަރާތުން ެފައިސާެ
ޢުވާކުރުމުގެ ެޙައްޤު ެއިބްރާހީމްެ
ލިބެންޖެހޭނަމަެ ،އެ ެފައިސާ ެހޯދުމަށް ެއިބްރާހީމް ެމުޢިއްޒުގެ ެމައްޗަށް ެދަ ެ
ލަޠީފަށްެވެސްެއޮންނާނެކަމަށްެދެކޭކަމެވެެ .
ސެ .ސަތާރަވަނަ ެސަބަބަކީެ ،މަދަނީ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 1297/MC/2010ޤަޟިއްޔާގެެ
ޙުކުމް ެބާޠިލްކުރުމަކާ ެނުލައިެ ،ހައިކޯޓުން ެމަދަނީ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 1151/MC/2010ޤަޟިއްޔާގެެ
ޙުކުމަށް ެބަދަލު ެގެނައި ެނަމަވެސް ެބުނެވިދިޔަ ެނަންބަރު ެެ 1297/MC/2010ޤަޟިއްޔާގައި ެކޮށްފައިވާެ
ވެފައިނުވާެ
ލު ެ
ޙުކުމް ެއަދިވެސް ެދެމިއޮތުމުން ެމި ެމައްސަލައިގެ ެޙަޤީޤީ ެނަތީޖާ ެހައިކޯޓުގެ ެޙުކުމުން ެބާޠި ެ
ކަމުގައިެފާހަގަކުރެވިފައިވުމެވެެ ެ.
އޔާގައިެ
ޑެ .އަށާރަވަނަ ެސަބަބަކީެ ،މަދަނީ ެކޯޓުގެ ެެ 1297/MC/2010ޤަޟި ް
ކަނޑައަޅާފައިވަނީެއިބްރާހީމްެމުޢިއްޒުެއޮޅުވާލައިގެންެއެޑޯންެމޯލްޑިވްސްެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑުންެއިބްރާހީމްެ
ސްެ
އލައްކަ ެފަންސާސްހާ ެ
ޔާ( ެއާއި ެ) 150,000/-އެ ް
ލަޠީފަށް ެދީފައިވާ ެ)ެ 50,000/-ފަންސާސްހާސް ެރުފި ެ
ރުފިޔާ( ެގެ ެޗެކް ެއެޑޯން ެމޯލްޑިވްސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑަށް ެރައްދުކުރުމަށް ެކަމަށްވާތީެ ،މި ެޙުކުމްެ
ލުނުކުރާހާެހިނދަކުެއެގޮތުގައިެދެމިއޮންނާނެެކަމަށްެޤާނޫނީެގޮތުންެބަލަންޖެހޭކަމެވެެ .
އިސްތިއުނާފުކޮށްެބާޠި ެ
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ޒެ .ނަވާރަވަނަ ެސަބަބަކީެ ،މަދަނީ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 1151/MC/2010ޤަޟިއްޔާގައިެ
ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ެއެޑޯން ެމޯލްޑިވްސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑުން ެދީފައިވާ ެ(ެ 150,000/-އެއްލައްކަެ
ފަންސާސްހާސް ެރުފިޔާ) ެގެ ެޗެކަށްވާ ެފައިސާ ެއިބްރާހީމް ެލަޠީފަށް ެމަދަނީ ެމިންގަނޑުތަކަށް ެރިޢާޔަތްކޮށްެ
ނަގައިދެވެންެނެތްކަމަށެވެެ .
ޓެ .ވިހިވަނަ ެސަބަބަކީެ ،އިބްރާހީމް ެލަޠީފްގެ ެފަރާތުން ެމަދަނީ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރުެ
ެ 1151/MC/2010ޤަޟިއްޔާެއިސްތިއުނާފުކުރުމުން ،ހައިކޯޓުގެެޙުކުމުގައިެކަނޑައަޅާފައިވަނީެހަމައެކަނިެ
މަދަނީެކޯޓުގެެނަންބަރުެެ 1151/MC/2010ޤަޟިއްޔާގެެޙުކުމަށްެބަދަލުެގެނައުމަށްެކަމަށްވާތީެ ،މަދަނީެ
ކޯޓުގެެނަންބަރުެެ 1297/MC/2010ޤަޟިއްޔާގެެޙުކުމްެ ،އެގޮތުގައިެދެމިއޮންނާނެެކަމަށްެޤާނޫނީެގޮތުންެ
ބަލަންޖެހޭކަމެވެެ .
ޙުކުމާ ެއެއްގޮތަށްެ
ޖެ .އެކާވީސްވަނަ ެސަބަބަކީެ ،މި ެމައްސަލަ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެ ެ
ޢޫލިއްޔަތުެއުފުލާެމީހުންެ،އެެމުދާެ
މުދާެވިއްކުމާެޙަވާލުވެގެންެމަސް ެ
ނިމިއްޖެކަމަށްވާނަމަެ،މުސްތަޤުބަލުގައިެ ެ
ވިއްކާފައިެލިބޭެމުދަލުގެެއަގުެއޭގެެވެރިފަރާތްތަކަށްެރައްދުކުރުމުގެެބަދަލުގައިެއެފަރާތްތަކުގެެއަމިއްލަެމާލީެ
ހުންގެެނިވާފަތްގަނޑަކަށްެހަދާފާނެކަމުގެެ
ފައިދާއަށްެނުވަތަެބޭނުންތަކަށްެބޭނުންކުރުމަށްެމިެޙުކުމްެއެފަދަެމީ ެ
ރާތްެމުދަލުގެެމާލީެމަންފާއިންެމަޙްރޫމްކުރަންެފަށާފާނެކަމުގެެ
ބިރުެއޮތުމާއިެ ،އަދި ެމިގޮތަށްެމުދަލުގެެވެރިފަ ެ
ބިރު ެއޮތްކަމަށްޓަކައި ެމަތީގައި ެބަޔާންކުރެވި ެދިޔަ ެސަބަބުތަކަށް ެރިޢާޔަތްކޮށް ެމި ެމައްސަލާގައިެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓުގެެޙުކުމްެބާޠިލުކުރަންޖެހޭކަމަށްެދެކޭކަމެވެެ .
ެ -3މި ެމައްސަލައާ ެގުޅިގެން ެދެ ެފަރާތުން ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހުގައި ެދައްކާފައިވާެ
ވާހަކަތަކަށާއި ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހަށް ެހުށަހެޅިފައިވާ ެލިޔުންތަކަށާއި ެއަދި ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރުެ
ެ 2011/HC-A/77ޤަޟިއްޔާ ެނިމިފައިވާގޮތް ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެހަމަތަކާ ެއެއްގޮތްނުވާކަމަށް ެބުނެެ،
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ޑުގެ ެފަރާތުން ެހުށަހަޅާފައިވާ ެސަބަބުތަކުގެ ެމައްޗަށް ެޝަރުޢީ ެއަދިެ
އެޑޯން ެމޯލްޑިވްސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެ ެ
ޤާނޫނީެނަޒަރަކުންެވިސްނާެބަލާއިރުެއަންނަނިވިެކަންތައްތައްެފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެެ .
ޑުގެ ެފަރާތުން ެޝަރީޢަތުގެެ
ހެ -ފުރަތަމަ ެކަމަކީެ ،އެޑޯން ެމޯލްޑިވްސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެ ެ
މަޖިލީހުގައިެބުނެފައިވާެވިޔަފާރީގެެމުޢާމަލާއަކީެއެޑޯންެމޯލްޑިވްސްެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑާއިެއިބްރާހީމް ެލަޠީފާެ
ދެމެދު ެހިނގާފައިވާ ެވިޔަފާރީގެ ެމުޢާމަލާއެއް ެނޫންކަމާއިެ ،ދަޢުވާގައި ެއިޝާރާތްކޮށްފައިވާ ެެ800
(އައްސަތޭކަ) ެކޭސް ެމިކްސްޑް ެވެޖެޓަބަލްސް ެއާއި ެ(ެ 800އައްސަތޭކަ) ެކޭސް ެބޭކެޑް ެބީންސް ެއަކީެ
އިބްރާހީމްެމުޢިއްޒުެކިޔާެމީހަކުެއެޑޯންެމޯލްޑިވްސްެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑަށްެސަޕްލައިކޮށްދީފައިވާެތަކެތިކަމާއިެ
މި ެދެ ެފަރާތް ެދެމެދު ެހިނގާފައިވާެ ،އެ ެވިޔަފާރި ެމުޢާމަލާގައި ެއިތުރު ެއެހެން ެފަރާތެއްގެ ެބައިވެރިވުމެއްެ
ނެތްކަން ެފާހަގަކުރެވިފައިވާތީެ ،އިބްރާހީމް ެމުޢިއްޒު ެއެޑޯން ެމޯލްޑިވްސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑަށްެ
ސަޕްލައިކޮށްދީފައިވާެމުދަލުގެެއަގާއިބެހޭެޒިންމާެޝަރީޢަތާއިެޤާނޫނުގެެކުރިމަތީގައިެއުފުލަންޖެހޭެފަރާތަކީެ
އެޑޯންެމޯލްޑިވްސްެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑްެކަމަށްމެނުވީެބެލެވެންޖެހޭެހަމައެއްނެތުމެވެެ ެ.
ށެ -ދެވަނަ ެކަމަކީެ ،އެޑޯން ެމޯލްޑިވްސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑުގެ ެމައްޗަށް ެއިބްރާހީމްެ
ލަޠީފްގެ ެފަރާތުން ެމަދަނީ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 1151/MC/2010ޤަޟިއްޔާގައި ެކޮށްފައިވާ ެދަޢުވާގައިެ
މްެ
ދެލައްކަެރުފިޔާ)ެގެެޗެކަކީެއެޑޯންެމޯލްޑިވްސްެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑަށްެއިބްރާހީ ެ
ބުނެފައިވާެެ (ެ 200,000/-
ޑުގެެފަރާތުންެ
މުޢިއްޒު ެސަޕްލައިކޮށްދީފައިވާެމުދަލުގެެއަގުގެެގޮތުގައިެއެޑޯންެމޯލްޑިވްސްެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެ ެ
ންެ
އިބްރާހީމް ެމުޢިއްޒުއަށް ެދައްކަންޖެހޭ ެފައިސާގެ ެތެރެއިން ެއިބްރާހީމް ެމުޢިއްޒުގެ ެއެދުމުގެ ެމަތިން ެއެޑޯ ެ
ޔާ)ެ
މޯލްޑިވްސްެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑުގެެފަރާތުންެއިބްރާހީމް ެލަޠީފަށްެދީފައިވާެ(ެ 200,000/-ދެލައްކަެރުފި ެ
ޗެކްެ
ސްވެފައިވާކަން ެއެނގެން ެއޮންނައިރުެ ،އެ ެ ެ
ގެ ެޗެކެއް ެކަމާއި ެއަދި ެއެ ެޗެކަށް ެފައިސާ ެނުލިބި ެބައުން ެ
ފްގެ ެފަރާތުން ެއެ ެފައިސާ ެލިބިގަތުމަށް ެއެދި ެކުރަމުންދިޔަެ
ބައުންސްވުމާ ެގުޅިގެން ެއިބްރާހީމް ެލަޠީ ެ
މުތާލަބާތަކާއި ެގުޅިގެން ެއެެފައިސާގެެތެރެއިންެ(ެ 50,000/-ފަންސާސްހާސް ެރުފިޔާ) ެއެޑޯން ެމޯލްޑިވްސްެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑުގެ ެފަރާތުން ެއިބްރާހީމް ެލަޠީފްއާ ެޙަވާލުކޮށްފައިވާ ެކަމާއިމެދު ެދެ ެފަރާތް ެދެމެދުެ
ބަހުސެއްނެތްކަން ެފާހަގަކުރެވިފައިވާއިރުެ ،އެ ެ(ެ 200,000/-ދެލައްކަ ެރުފިޔާ) ެގެ ެތެރެއިން ެބުނެވިދިޔަެ
(ެ 50,000/ފަންސާސްހާސް ެރުފިޔާ) ެފިޔަވައި ެއިތުރު ެއެހެން ެފައިސާއެއް ެއިބްރާހީމް ެލަޠީފަށްެލިބިފައިވާކަންެއެނގެންނެތްކަންެފާހަގަކުރެވިފައިެއޮންނައޮތުމެވެެ .
ނެ-ތިންވަނަެކަމަކީެ،އެޑޯންެމޯލްޑިވްސްެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑަށްެމުދާެސަޕްލައިކޮށްދީފައިވާެ
އޑޯންެމޯލްޑިވްސްެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑާެދެމެދުެހިނގާފައިވާެފަދަެވިޔަފާރީގެެސީދާެ
އިބްރާހީމްެމުޢިއްޒުެއާއިެ ެ
ންެ
ޠީފާެދެމެދުެހިނގާފައިވާކަންެއެނގެ ެ
މުޢާމަލާއެއްެއެޑޯންެމޯލްޑިވްސްެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑާއިެއިބްރާހީމް ެލަ ެ
މް ެމުޢިއްޒު ެސަޕްލައިކޮށްދީފައިވާެ
ނެތްެކަމުގައި ެވިޔަސްެ،އެޑޯންެމޯލްޑިވްސްެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑަށްެއިބްރާހީ ެ
މުދަލުގެެއަގުގެެތެރެއިންެއިބްރާހީމްެމުޢިއްޒުގެެއެދުމުގެެމަތިންެ(ެ200,000/-ދެލައްކަެރުފިޔާ)ެގެެޗެކެއްެ
އިބްރާހީމް ެލަޠީފަށް ެއެޑޯން ެމޯލްޑިވްސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑުން ެދީފައިވާ ެދިނުމަކީ ެމި ެމައްސަލައިގައިެ
ވާެެެެެ
ޢެއްގެ ެގޮތުގައި ެދީފައި ެ
ބަދަލަކާނުލައި ެހެޔޮވަތާ ެތަބައްރު ެ
ކަންހިނގާފައިވާ ެގޮތުގެ ެމައްޗަށް ެބަލާއިރުެ ެ ،
ދަނާ ެއަސާސެއް ެޝަރީޢަތަށްެ
(ެ 200,000/ދެލައްކަ ެރުފިޔާ) ެގެ ެޗެކެއްކަމަށް ެބެލެވެންޖެހޭ ެފަދަ ެހަރު ެހުށަހެޅިފައިނެތްއިރުެ ،އެ ެޗެކް ެބައުންސްވުމާ ެގުޅިގެން ެއިބްރާހީމް ެލަޠީފަށް ެއެ ެފައިސާގެ ެތެރެއިންެ
(ެ 50,000/ފަންސާސްހާސް ެރުފިޔާ) ެއެޑޯން ެމޯލްޑިވްސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑުގެ ެފަރާތުން ެދީފައިވާކަންެތުންެޝަރީޢަތާއިެޤާނޫނުގެެކުރިމަތީގައިެއުފުލަންޖެހޭެޒިންމާެ
ޘާބިތުވެެއެނގެންެއޮތުމާއެކުެ،އެެޗެކާއިެބެހޭގޮ ެ
އުފުލުމުގައިެއެޑޯންެމޯލްޑިވްސްެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑަކީެމާލީެޒިންމާނެތްެބަރީއަެޙާލަތެއްގައިވާެފަރާތެއްކަމަށްެ
ޝަރުޢީެއަދިެޤާނޫނީެހަމަތަކުގެެމަތިންެބެލެވޭނެެތަނެއްނެތުމެވެެ ެ.
ރެ-ހަތަރުވަނަެކަމަކީެ،ޗެކަކީެފައިސާގެެގޮތުގައިެބޭނުންކުރެވޭެރަސްމީެލިޔުމަކަށްވެފައިެ،
ޤާނޫނުެނަންބަރުެ(ެ 16/95ފައިސާއަށްެބަދަލުކުރެވޭެގޮތުގައިެގެންގުޅޭެލިޔުމާބެހޭެޤާނޫނު) ެގެެެ 21ވަނަެ
މާއްދާގައިެ"ޗެކްެއަކީެ،ދޫކުރާެމީހާގެެފަރާތުންެލިޔެެސޮއިކޮށްެ،އޭގައިެބަޔާންކުރެވިފައިވާެމީހަކަށްެ،ނުވަތަެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
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އޭނާގެ ެއަމުރަށްެ ،ނުވަތަ ެއެ ެހިފައިގެންދާ ެމީހަކަށްެ ،އެ ެހިފައިގެން ެދިއުމުންެ ،ޝަރުޠަކާނުލައި ެއޭގައިެ
ކަނޑައެޅިގެންވާ ެޢަދަދެއްގެ ެފައިސާ ެދިނުމަށްެ ،ބޭންކު ެވިޔަފާރިކުރާ ެފަރާތަކަށް ެލިޔުމަކުން ެކުރެވޭެ
އަމުރެކެވެެ ".މިފަދައިން ެކަނޑައެޅިގެން ެބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ެއާއި ،އެ ެޗެކުގައިވާ ެ(ެ 200,000/-ދެލައްކަެ
ރުފިޔާ) ެއަކީ ެއިބްރާހީމް ެލަޠީފަށް ެއެ ެފައިސާ ެލިބިދިނުމުގެ ެނިޔަތުގައި ެއެޑޯން ެމޯލްޑިވްސް ެޕްރައިވެޓްެ
ލިމިޓެޑުން ެދޫކޮށްފައިވާ ެފައިސާއެއްކަން ެމި ެމައްސަލައާ ެގުޅިގެން ެދެ ެފަރާތުން ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހުގައިެ
މްެ
ދައްކާފައިވާެވާހަކަތަކުންެއެނގެންެއޮންނާތީެ،އެެ(ެ 200,000/-ދެލައްކަެރުފިޔާ)ެގެެތެރެއިންެއިބްރާހީ ެ
ބިފައިވާެ(ެ 50,000/-ފަންސާސްހާސް ެރުފިޔާ) ެއުނިކުރުމުން ެބާކީވާ ެ(ެ 150,000/-އެއްލައްކަެ
ލަޠީފަށް ެލި ެ
ފަންސާސްހާސް ެރުފިޔާ) ެއިބްރާހީމް ެލަޠީފަށް ެނުދީ ެހިފެހެއްޓުމުގެ ެޙައްޤު ެއެޑޯން ެމޯލްޑިވްސް ެޕްރައިވެޓްެ
ލިމިޓެޑަށްެލިބިގެންވާެކަމަށްެބެލެވިދާފަދަެޝަރުޢީެއަދިެޤާނޫނީވިޔަސްެހަމައެއްެއޮތްކަމަށްެސުޕްރީމްެކޯޓުގެެ
ފަނޑިޔާރުންނަށް ެނުފެންނާތީެ ،ހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2011/HC-A/77ޤަޟިއްޔާގައި ެކުރައްވާފައިވާެ
ޙުކުމަށްެބަދަލުެގެންނަންޖެހޭެފަދަެސަބަބެއްެއޮތްކަމަކަށްވެސްެމިެމައްސަލަެބެލިެދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެ
ކޯޓުގެެފަނޑިޔާރުންނަށްެނުފެނެއެވެެ .
މްެ :
ޙުކު ެ
އްެ
ދެންފަހެެ ،އިސްވެ ެބަޔާންވެދިޔަ ެސަބަބުތަކާއިެ ،ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ެކަންތައްތަ ެ
އެހެންހުރުމާއެކުެ ،ހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2011/HC-A/77ޤަޟިއްޔާގައި ެޙުކުމްކުރައްވާފައިވާ ެގޮތްެ
ޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެހަމަތަކާ ެއެއްގޮތްވާކަމަށް ެމި ެމައްސަލަ ެބެލި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެެ
ފަނޑިޔާރުންނަށްެއިއްތިފާޤުވެވިފައިވާތީެ،އެެޤަޟިއްޔާގައިެކުރައްވާފައިވާެޙުކުމަށްެތާއީދުކޮށްފީމެވެެ .
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