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ެ

ޞާ ެ
ޝަރީޢަތްެނިމުނުގޮތުގެެޚުލާ ެ
 ޤަޟިއްޔާެނަންބަރު2009/SC-A/31ެ:
ލެ
 ދަޢުވާކުރާެފަރާތްެ:މުޙައްމަދުެރަޝާދުެގެ.ފެހިކޮކާެ/މާ ެ
ލެ
ދުﷲެމުޙައްމަދުެގެ.ވަރަޕެލަސްެ/މާ ެ
ޢަބް ެ
 ދަޢުވާެލިބޭެފަރާތްެ ެ:
ން
 މައްސަލައިގެެބާވަތްެ:ފައިސާެހޯދު ެ
ން
 މައްސަލަެއައިގޮތްެ:އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެެހުއްދައަށްެއެދިެހުށަހަޅާެފޯމު ެ
ޚްެ25ެ:އޯގަސްޓްެ2009
 ހުށަހެޅުނުެތާރީ ެ
 ރަޖިސްޓްރީެކުރެވުނުެތާރީޚްެ15ެ:ސެޕްޓެމްބަރެ2009
ރީެެ 2013
 ނިމުނުެތާރީޚްެ30ެ:ޖެނުއަ ެ
 މައްސަލަެނިންމިެގަޑި12:10ެ:
 މައްސަލަެބެލިެފަނޑިޔާރުންގެެމަޖިލިސް:
ޢާދަމްެ
ދުﷲ ެސަޢީދު ،ފަނޑިޔާރު ެ ެ
އުއްތަމަ ެފަނޑިޔާރު ެއަޙްމަދު ެފާއިޒް ެޙުސައިން ެ،ފަނޑިޔާރު ެޢަބް ެ
ދުﷲ
ޢަބް ެ
މުޙައްމަދުެ ެ
ޔާ:
އިސްތިއުނާފުކުރެވުނުެޤަޟިއް ެ
 ނަންބަރު2008/HC-A/261ެ:
 ނިންމެވިެކޯޓުެ:ދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓު
ޚްެ08ެ:ސެޕްޓެމްބަރެ2008
 ހުށަހެޅުނުެތާރީ ެ
އިެެ2009
 ނިމުނުެތާރީޚްެ29 ެ:ޖުލަ ެ
ެ
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ޞާ
ގެެޚުލާ ެ
މައްސަލައި ެ
ެ
މިއީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2008/HC-A/261ޤަޟިއްޔާގެ ެޙުކުމާމެދުެ
ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ެގެ .ފެހިކޮކާ/މާލެެ ،މުޙައްމަދު ެރަޝާދު ެ(ކަނޑޫދޫ ެރަޝާދު) ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމްެ
ކީެެެެެެ
ކޯޓަށް ެއިލްތިމާސްކުރުމުން ެބެލިފައިވާ ެޤަޟިއްޔާއެކެވެެ .މި ެޤަޟިއްޔާގެ ެދަޢުވާ ެރައްދުވާ ެފަރާތަ ެ
އެވެެ.ދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓުގެެނަންބަރުެެ2008/HC-A/261
ދުﷲެމުޙައްމަދުެ ެ
ގެ.ވަރަޕެލަސް/މާލެެ،ޢަބް ެ
މަވާފައިވާގޮތް ެޝަރުޢީ ެއަދިެ
ގެ ެނަންބަރު ެެ 829/MC/2008ޤަޟިއްޔާ ެނިން ެ
ޤަޟިއްޔާއަކީ ެމަދަނީ ެކޯޓު ެ
ދު ެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ށްބުނެެ ،ގެ .ވަރަޕެލަސް/މާލެެ ،ޢަބްދުﷲ ެމުޙައްމަ ެ
ތް ެނުވާކަމަ ެ
ޤާނޫނީހަމަތަކާ ެއެއްގޮ ެ
ހައިކޯޓަށްެއިސްތިއުނާފުކުރުމުންެބެލިފައިވާެޤަޟިއްޔާއެކެވެެ .
އް
 ފާހަގަެކުރެވުނުެނުކުތާތަ ެ
މިޤަޟިއްޔާއާ ެގުޅިގެން ެސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހުގައި ެޚަޞްމުން ެދެއްކިެ
ވާހަކަތަކަށާއި ،ހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2008/HC-A/261ޤަޟިއްޔާ ެނިމުނުގޮތުގެ ެރިޕޯޓަށާއިެ ،ދަށުކޯޓުގެެ
ނިންމުން ެތަކަށާއިެ ،ރަހުނެއް ެނުހިމެނޭ ެސާބިތު ެދަރަނީގެ ެމުޢާމަލާތްތަކުގައި ެޢަމަލުކުރަންވި ެގޮތުގެެ
ޤަވާޢިދަށްެބަލާއިރުެ،އަންނަނަވިެކަންތައްތައްެފާހަގަެކުރެވެއެވެެ .
ެެެ.1ފުރަތަމަކަމަކީެ،ކޯޓުނަންބަރުެެ02ގެެނަންބަރުެެ347/JC-2/1993ޤަޟިއްޔާގައިެ
މުޙައްމަދު ެރަޝާދުގެ ެ(ކަނޑޫދޫ ެރަޝާދު) ެމައްޗަށް ެސާބިތުވެފައި ެވަނީ ެ(ެ 953,340/-ނުވަލައްކަެ
ފަންސާސްތިންހާސް ެތިންސަތޭކަ ެސާޅިސް ެރުފިޔާ) ެކަމާއިެ ،މީގެތެރެއިން ެމަދަނީކޯޓުގެ ެނަންބަރުެ
ެ 418/MC/2001ޤަޟިއްޔާ ެއެކޯޓަށް ެހުށަހެޅުމާ ެހަމައަށް ެދައްކާފައި ެވަނީ ެ(ެ 200,850 /-ދެލައްކަެ
އަށްސަތޭކަ ެފަންސާސް ެރުފިޔާ) ެކަމަށް ެއެޤަޟިއްޔާގައި ެބަޔާންކޮށްފައި ެވާކަމާއިެ ،ބާކީ ެެ752,490/-
ވަދިހަ ެރުފިޔާ) ެޙުކުމާ ެއެއްގޮތަށް ެދައްކާފައި ެނުވާތީެ،
(ހަތްލައްކަ ެފަންސާސްދެހާސް ެހަތަރުސަތޭކަ ެނު ެ
މުގައި ެފައިސާ ެދެއްކުމަށްެ
ކޯޓުނަންބަރު ެެ 02ގެ ެނަންބަރު ެެ 347/JC-2/1993ޤަޟިއްޔާގެ ެޙުކު ެ
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ސ ެހޯދުމަށް ެއެދި ެސާބިތު ެދަރަނީގެ ެމައްސަލައެއްގެ ެގޮތުގައިެ
ކަނޑައަޅާފައިވާގޮތާއި ެއެއްގޮތަށްަ ،ފ ިއ ާ
ދުﷲ ެމުޙައްމަދު ެހުށަހަޅާފައި ެވާކަމާއިެ ،މަދަނީކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ418/MC/2001
މަދަނީކޯޓަށް ެޢަބު ެ
ދުﷲ ެމުޙައްމަދު ެހިތްހަމަެ
ޤަޟިއްޔާއިން ެމިމައްސަލަ ެބެލުމަށްފަހު ެނިންމުމުން ެއެ ެނިންމުމާމެދު ެޢަބް ެ
ނުޖެހިގެންެހައިކޯޓުގައިެމިމައްސަލަެއިސްތިއުނާފުެކޮށްފައިެވާކަންެއެނގެންެއޮންނަކަމެވެެ .
ެ .2ދެވަނަކަމަކީެ ،ކޯޓުނަންބަރު ެެ 02ގެ ެނަންބަރު ެެ 347/JC-2/1993ޤަޟިއްޔާގައިެ
ސަތޭކަެ
މުޙައްމަދުެރަޝާދުގެެމައްޗަށްެސާބިތުވެފައިވާެ(ެ 953340/-ނުވަލައްކަެފަންސާސްެތިންހާސްެތިން ެ
ރެެ
ސާޅީސްެރުފިޔާ)ެއަދާކުރުމުގެެގޮތުންެކޮންމެެމަހަކުވެސްެ(ެ 25000/-ފަންސަވީސްހާސް ެރުފިޔާ)ެއަށްވު ެ
މަދުނޫންެޢަދަދެއްެދެއްކުމަށްެއެކޯޓުންެ(ކޯޓުނަންބަރުެެ 02އިން)ެ ެމުޙައްމަދުެރަޝާދުގެ ެމައްޗަށްެޙުކުމްެ
ކޮށްފައިވާކަންެއެނގެންެއޮންނަކަމެވެެ.
ެ ެ .3ތިންވަނަކަމަކީެ ،ކޯޓުނަންބަރު ެެ 02ގެ ެނަންބަރު ެެ 347/JC-2/1993ޤަޟިއްޔާގެެެ
އެޙުކުމާެއެއްގޮތަށްެމުޙައްމަދުެރަޝާދުެފައިސާެދައްކަމުންެނުދާތީެސާބިތުެދަރަނީގެެމައްސަލައެއްެގޮތުގައިެ
ދުﷲ ެމުޙައްމަދު ެހުށަހެޅުމުން ެބަލާފައިވާ ެއެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ829/MC/2008
މަދަނީކޯޓަށް ެޢަބް ެ
ބުނެފައި ެވަނީ ެ"ޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހުގައިެ
ދުﷲ ެމުޙައްމަދު ެ ެ
ޤަޟިއްޔާގެ ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހުގައި ެޢަބް ެ
ޅުެެެެެ
މިވަޤުތު ެ(ެ 1000/-އެއްހާސް ެރުފިޔާ) ެދިނުމުން ެއަޅުގަނޑު ެޙަވާލުވެފައިވުމާއި ެއަދި ެމިމަހު ެފަހުކޮ ެ
(ެ 1000/އެއްހާސް ެރުފިޔާ) ެދޭނެކަމަށް ެބުނެފައިވުމާއި ެއަދި ެމީގެފަހުން ެކޮންމެ ެމަހަކުވެސް ެެ2000/-(ދެހާސް ެރުފިޔާ)ެދައްކަމުންެގެންދާނެކަމަށްެބުނެފައިވާތީެއަޅުގަނޑުެއެގޮތްެޤަބޫލުކޮށްފީމެވެެ".މިފަދައިންެ
ކަންެއެނގެންެއޮންނަކަމެވެެ .
ެ .4ހަތަރުވަނަކަމަކީެ ،ރަހުނެއް ެނުހިމެނޭ ެސާބިތު ެދަރަނީގެ ެމައްސަލަތަކުގައި ެކޯޓުންެ
ތު ެދަރަންޏާބެހޭ ެޤަވާޢިދުގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެއުޞޫލުތަކާ ެއެއްގޮތަށްކަމާއިެ
ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނީ ެސާބި ެ
ތު ެދަރަންޏަކަށް ެފައިސާ ެނުދައްކައިގެން ެކޯޓަކަށް ެހުށަހެޅޭ ެމައްސަލައެއްގައިެ
ރަހުނެއް ެނުހިމެނޭ ެސާބި ެ
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އެމައްސަލަ ެހުށަހެޅި ެފަރާތާއި ެއެމައްސަލަ ެރައްދުވާ ެފަރާތާއި ެދެފަރާތުން ެސާބިތު ެދަރަނީގެ ެފައިސާެ
ދެއްކުމަށް ެވަކިގޮތަކަށް ެއެއްބަސްވެއްޖެނަމަެ ،ރަހުނެއް ެނުހިމެނޭ ެސާބިތު ެދަރަނީގެ ެމުޢާމަލާތްތަކުގައިެ
ޢަމަލުކުރަންވީ ެގޮތުގެ ެޤަވާޢިދުގެ ެެ 07ވަނަ ެމާއްދާގައި ެވަނީ ެސާބިތު ެދަރަންޏަށް ެފައިސާ ެނުދައްކައިގެންެ
މައްސަލަ ެހުށަހެޅިފައި ެވަނިކޮށްެ ،ފައިސާ ެދައްކަންޖެހޭ ެފަރާތާއި ެފައިސާ ެލިބެންވާ ެފަރާތާއި ެދެފަރާތުންެ
ވަކިގޮތަކަށް ެއެއްބަސްވެއްޖެނަމަެ ،ދެފަރާތް ެއެއްބަސްވި ެގޮތަށް ެޢަމަލުކުރުމަށް ެއަންގާ ެކޯޓުން ެމައްސަލަެ
ނިންމަން ެވާނެކަމަށާއި ެމިގޮތަށް ެނިންމާ ެމައްސަލައެއް ެއެޤަވާޢިދުގެ ެެ 02ވަނަ ެމާއްދާއިން ެއިސްތިސްނާެ
ށް
ވާނެކަމަށާއިެދެފަރާތްެއެއްބަސްވިެގޮތަށްެޢަމަލުކުރުމަ ެ

ެއަންގާ ެޙުކުމް ެކުރުމުން ،އެޙުކުމާ ެއެއްގޮތަށްެ

ފައިސާ ެދައްކަންޖެހޭ ެފަރާތުން ެޢަމަލު ެނުކޮށްފިނަމަެ ،މައްސަލަ ެއަލުން ެހުށަހެޅުމުގެ ެއިޚްތިޔާރު ެފައިސާެ
ލިބެންވާެފަރާތަށްެލިބިގެންވާކަންެއެނގެންެއޮންނަކަމެވެ.
ެ .5ފަސްވަނަކަމަކީެ ،ސާބިތު ެދަރަނީގެ ެމައްސަލަގައި ެފައިސާ ެދައްކަންޖެހޭ ެފަރާތާއިެ
ފައިސާލިބެންވާ ެފަރާތާއި ެދެފަރާތުން ެފައިސާ ެދެއްކުމަށް ެވަކިގޮތަކަށް ެއެއްބަސްވުމުންެ ،އެއްބަސްވި ެގޮތަށްެ
ޢަމަލު ެކުރުމަށް ެއަންގާ ެމައްސަލަ ެނިންމަންވާނެ ެކަމަށާއި ެމިގޮތުގެ ެމަތިން ެނިންމާ ެސާބިތު ެދަރަނީގެެ
ން ެއިސްތިސްނާވާނެ ެކަމަށް ެެ07
މައްސަލަ ެޤަވާޢިދުގެ ެެ 02ވަނަ ެމާއްދާގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެއުޞޫލުތަކު ެ
ވަނަ ެމާއްދާގައި ެބަޔާންކޮށްފައި ެވާތީެ ،ސާބިތު ެދަރަނީގެ ެމައްސަލާގައި ެޙުކުމާއެއްގޮތަށް ެފައިސާެ
ނުދައްކައިގެން ެޙުކުމަށް ެނުކިޔަމެންތެރިވި ެކަމަށްބަލައި ެޤަވާޢިދުގެ ެެ 02ވަނަ ެމާއްދާގެ ެދަށުން ެފިޔަވަޅުެ
އެޅޭނީެެ07ވަނަެމާއްދާގައިެވާގޮތުގެެމަތިންެއަލުންެމައްސަލަެހުށަހެޅުމުންކަންެއެނގެންެއޮންނަކަމެވެ.
ެ .6ހަވަނަކަމަކީެ ،ސާބިތު ެދަރަންޏަށް ެފައިސާ ެނުދައްކައިގެން ެހުށަހެޅޭ ެމައްސަލައަކާެ
ގުޅިގެން ެފައިސާ ެދައްކަންޖެހޭ ެފަރާތާއި ެފައިސާ ެލިބެންވީ ެފަރާތާއި ެދެފަރާތުން ެވަކިގޮތަކަށް ެޝަރީޢަތުގައިެ
އެއްބަސްވާ ެޙާލަތުގައި ެއެއްބަސްވި ެގޮތުގެމަތިން ެފައިސާ ެދެއްކުމަށް ެއަންގާ ެމައްސަލަ ެނިންމައިފިނަމަެ،
ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނީ ެފައިސާ ެދެއްކުމަށް ެދެފަރާތުން ެއެއްބަސްވި ެގޮތުގެމަތިން ެކޮށްފައިވާ ެޙުކުމާ ެއެއްގޮތަށްެ
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ކަމާއި ެދެފަރާ ތް ެއެއްބަސްވި ެގޮތުގެ ެމަތިން ެކޮށްފައިވާ ެޙުކުމާ ެއެއްގޮތަށް ެޢަމަލު ެނުކޮށްފިނަމަ ެފައިސާެ
ލިބެންވިފަރާތަށް ެއިޚުތިޔާރު ެއޮތީ ެއަލުން ެމައްސަލަ ެހުށަހެޅުމަށްކަން ެޤަވާޢިދު ެެ 07މާއްދާއިން ެއެނގެންެ
އޮންނަކަމާއިެރަހުނެއްެނުހިމެނޭެސާބިތު ެދަރަނީގެެމައްސަލައިގައިެޢަމަލުކުރަންޖެހޭެއިޖުރާއާތުެޤާވާޢިދުގައިެ
ބަޔާންކޮށްފައިެވާއިރުެ،މިމައްސަލާގައިވެސްެޢަމަލުެކުރެވޭނީެއެއިޖުރާއާތުތަކާއިެއެއްގޮތަށްކަމެވެެ ެ.
ެ .7ހަތްވަނަކަމަކީެ ،ކޯޓުނަންބަރު ެެ 02ގެ ެނަންބަރު ެެ 347/JC-2/1993ޤަޟިއްޔާއަކީެ
ދަރަނިެސާބިތުކުރި ެޤަޟިއްޔާެކަމަށްވެފައިެދަރަނިެއަދާކުރުމަށްެއެޤަޟިއްޔާގައިެވަކިގޮތެއްެކަނޑައަޅާފައިެ
ބްދުﷲ ެމުޙައްމަދަކީ ެފައިސާ ެލިބެންވި ެފަރާތްކަމަށް ެވީހިނދުެ ،މަދަނީކޯޓުގެ ެނަންބަރުެ
ވިކަމުގައިވިއަސް ެޢަ ެ
ެ 418/MC/2001ޤަޟިއްޔާގެ ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހުގައި ެފައިސާ ެދެއްކުމަށް ެލުއިގޮތްތަކަކަށް ެޢަބުދުﷲެ
ގެެ
މުޙައްމަދުެއެއްބަސްވެފައިެވާކަންެމަދަނީކޯޓުގެެ(ެ)418/MC/2001ޤަޟިއްޔާގެެޝަރީޢަތްެނިމުނުގޮތު ެ
ރިޕޯޓުން ެއެނގޭކަމާއި ެމިދަރަނި ެއަދާކުރުމަށް ެމަދަނީކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 418/MC/2001ޤަޟިއްޔާގައިެ
ށްވެފައި ެސާބިތު ެމިދަރަނި ެއަދާކުރަމުންެ
ކަމަ ެ
ނީވެސް ެދެފަރާތް ެއެއްބަސްވި ެގޮތުގެމަތިން ެ ެ
ޙުކުމްކޮށްފައި ެވަ ެ
ގެންދަންޖެހޭނީ ެދެފަރާތް ެއެއްބަސްވި ެގޮތުގެ ެމަތިން ެކޮށްފައިވާ ެޙުކުމާ ެއެއްގޮތަށްކަމާއި ެޙުކުމާ ެއެއްގޮތަށްެ
ދާ ެނުކޮށްގެން ެފިޔަވަޅު ެއަޅާނަމަ ެޤަވާޢިދުގައި ެވާގޮތުގެ ެމަތިން ެފިޔަވަޅު ެއަޅަންޖެހޭނީވެސްެ
ދަރަނި ެއަ ެ
ންބަރުެެ 418/MC/2001ޤަޟިއްޔާގެެއެޙުކުމާެއެއްގޮތަށްެފައިސާެނުދައްކައިގެންެއަލުންެ
މަދަނީކޯޓުގެެނަ ެ
މައްސަލަެހުށަހެޅުމުންކަންެޤަވާޢިދުގެ ެެ 07ވަނަ ެމާއްދާއަށް ެބަލާއިރު ެއެނގެން ެއޮންނަކަމާއި ެކޯޓުނަންބަރުެ
ސް ެރުފިޔާ)ެ
ެ 02ގެ ެނަންބަރު ެެ 347/JC-2/1993ޤަޟިއްޔާގައި ެމަހަކު ެ(ެ 25000/-ފަންސަވީސްހާ ެ
ދެއްކުމަށް ެޙުކުމް ެކޮށްފައި ެވިކަމުގައިވިއަސް ެއޭގެ ެފަހުގެ ެޤަޟިއްޔާ ެމަދަނީކޯޓުގެ ެނަންބަރުެ
ެ418/MC/2001ޤަޟިއްޔާގައިެދެފަރާތުންެފައިސާެދެއްކުމަށްެވަކިގޮތަކަށްެއެއްބަސްވިެހިނދުެ،ދެފަރާތްެ
އެބަސްވި ެގޮތަށް ެފައިސާ ެދެއްކުމަށް ެޝަރީޢަތުން ެޙުކުމް ެކޮށްފައިވުމުންެ ،ފައިސާ ެދެއްކުމަށް ެކުރިންެ
މުގެ ެއެބަޔަށް ެފަހުން ެކޮށްފައިވާ ެޙުކުމުގެ ެސަބަބުން ެބަދަލު ެއައިސްފައި ެވާތީ ެމިހާރުެ
ކޮށްފައިވާ ެޙުކު ެ
އްކުމަށްެކޮށްފައިވާެފަހުގެެޙުކުމުގައިެވާގޮތަށްެމަހަކުެ(ެ 2000/-ދެހާސްެރުފިޔާ)ެ
ޢަމަލުކުރެވޭނީެފައިސާެދެ ެ
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ވާތީ ެސާބިތުެ
ކަމާއި ެފައިސާ ެދެއްކުމަށް ެވަކިގޮތަކަށް ެދެފަރާތް ެއެއްބަސްވެ ެއެގޮތުގެ ެމަތިން ެޙުކުމް ެކޮށްފައި ެ
ރިކަންެހިނގާނީެފައިސާެދެއްކުމަށްެކޮށްފައިވާ ެފަހުގެެ
ދަރަނިެއަދާކުރަންވީ ެގޮތުގެެމައްޗަށްެޤާނޫނީެބާރުވެ ެ
ޙުކުމުގެެމައްޗަށްެކަންެއެނގެންެއޮންނަކަމެވެެ ެ.
ެ .8އަށްވަނަކަމަކީެ ،ދެފަރާތް ެއެއްބަސްވިގޮތުގެ ެމަތިން ެކޮށްފައިވާ ެމަދަނީކޯޓުގެ ެނަންބަރުެ
ެ 418/MC/2001ޤަޟިއްޔާގެ ެޙުކުމާ ެއެއްގޮތަށް ެކޮންމެ ެމަހަކު ެދެހާސް ެރުފިޔާ ެމުޙައްމަދު ެރަޝާދުެ
ދައްކަމުން ެގޮސްފައި ެނުވާކަމަށް ެހައިކޯޓުން ެސާބިތުކޮށްފައިވަނީ ެޝަރީޢަތަށް ެހުށަހެޅިފައިވާ ެމަދަނީކޯޓުގެެ
ގުނީެ
މުން ެއެނ ެ
ސާބިތު ެދަރަނީގެ ެނަންބަރު ެެ 50/93ގެ ެޗިޓަށް ެރިޢާޔަތް ެކޮށްކަމަށް ެވާތީެ ،އެޗިޓަށް ެބެލު ެ
ދަރަނި ެއަދާކުރުމުގެގޮތުން ެދެއްކި ެފައިސާ ެކަމަށް ެއެޗިޓުގައި ެނަކަލު ެކުރެވިފައިވާ ެފައިސާގެ ެޢަދަދުތަކަކީެ
މުޙައްމަދު ެރަޝާދު ެމަދަނީކޯޓަށް ެފައިސާ ެދެއްކުމުން ެއެކޯޓުގައި ެރައްކާކުރެވިފައިވާ ެމަޢުލޫމާތުގެ ެމައްޗަށްެ
ބިނާކޮށް ެހާމަކުރެވިފައިވާ ެފައިސާގެ ެޢަދަދުތަކެއް ެނޫންކަމާއި ެއެޗިޓްގައި ެހާމަކުރެވިފައިވާ ެފައިސާގެެ
ދުﷲެ
އްމަދުެއަތަށްެފައިސާެދިނުމުންެޢަބް ެ
ދުﷲެމުޙަ ެ
ޢަދަދުތަކަކީެކޯޓުން ެބޭރުގައިެމުޙައްމަދުެރަޝާދުެ ،ޢަބް ެ
މުޙައްމަދު ެމަދަނީކޯޓަށް ެގޮސް ެދީފައިވާ ެމަޢުލޫމާތުގެ ެމައްޗަށް ެތައްޔާރު ެކުރެވިފައިވާ ެފައިސާެ
ޢަދަދުތަކެއްކަމާއިެ ،އެހެންކަމުން ެފައިސާ ެދައްކަމުން ެގޮސްފައިވަނީ ެކޯޓުން ެބޭރުގައިކަމާއި ެކޯޓުން ެބޭރުގައިެ
ޢަބްދުﷲެމުޙައްމަދު ެކޯޓަށްގޮސް ެދޭެ
ދައްކާފައިސާެކޯޓުގައި ެއޮންނަެދަރަނިރިކޯޑް ެފޮތުން ެކަނޑުވަނީ ެޚުދުެ ެ
ބްދުﷲ ެމުޙައްމަދުވެސް ެބުނެފައި ެވާކަމާއި ެމަދަނީކޯޓުގެ ެދަރަނީގެެ
މަޢުލޫމަތުގެ ެމައްޗަށް ެކަމުގައި ެޢަ ެ
ނެތިެމުޙައްމަދުެރަޝާދުެ
ޗިޓުގައިވެސްެބަޔާންކޮށްފައިެވަނީެ"އަތުންއަތަށް"ެނުވަތަެކޯޓުެމެދުވެރިެކުރުވުމެއް ެ
ސާގެ ެގޮތުގައި ެކަމާއި ެމަދަނީކޯޓުގެ ެނަންބަރުެ
ބްދުﷲ ެމުޙައްމަދު ެއަތަށް ެދިން ެފައި ެ
އަތުން ެޢަ ެ
ެ 829/MC/2008ޤަޟިއްޔާގެ ެޙުކުމް ެކުރުމާއި ެހަމައަށްެ ،އެހާތަނަށް ެދައްކަންޖެހޭ ެފައިސާ ެދައްކަންޖެހޭެ
މިންވަރަށްވުރެ ެއިތުރަށް ެދައްކާފައި ެވާކަން ެމަދަނީކޯޓުގެ ެޤަޟިއްޔާއިން ެއެނގެން ެއޮތްއިރުެ ،ދެފަރާތްެ
އެއްބަސްވިގޮތަށް ެފައިސާ ެދައްކާފައި ެނުވާކަމަށް ެހައިކޯޓުން ެސާބިތުކޮށްފައި ެވާގޮތް ެރަނގަޅުނޫންކަންެ
އެނގެންެއޮންނަކަމެވެެ .
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ޙުކުމްެ :
ވީމާެ،އިސްވެ ެފާހަގަ ެކޮށްފައިވާެކަންތައްތަކަށްެރިޢާޔަތްެކުރާއިރުެ ،ކޯޓުނަންބަރުެެ 02ގެެ
ނަންބަރު ެެ 347/JC-2/1993ޤަޟިއްޔާގައި ެގ.ފެހިކޮކާ ެމާލެ(ެ ،ރަމުޒު/ލ.ގަމް) ެމުޙައްމަދު ެރަޝާދުެ
(ކަނޑޫދޫ ެރަޝާދު) ެގެ ެމައްޗަށް ެސާބިތުކޮށްފައިވާ ެ(ެ 953,340/-ނުވަލައްކަ ެފަންސާސް ެތިންހާސްެ
ތިންސަތޭކަ ެސާޅިސް ެރުފިޔާ) ެގެ ެތެރެއިން ެ(ެ 200,850/-ދެލައްކަ ެއަށްސަތޭކަ ެފަންސާސް ެރުފިޔާ)ެ
ކީ ެފައިސާ ެޙުކުމާ ެއެއްގޮތަށް ެދައްކަމުން ެގޮސްފައި ެނުވާތީެ ،ސާބިތު ެދަރަނީގެެ
ދެއްކުމަށްފަހުެ ،ބާ ެ
ދުﷲެމުޙައްމަދު ެމަދަނީކޯޓަށް ެހުށަހެޅުމުންެބެލި ެއެކޯޓުގެެ
މައްސަލައެއް ެގޮތުގައިެގ.ވަރަޕެލަސް ެމާލެެ ،ޢަބް ެ
ދުެ
ބްދުﷲ ެމުޙައްމަދާއި ެމުޙައްމަ ެ
ނަންބަރު ެެ 418/MC/2001ޤަޟިއްޔާގެ ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހުގައި ެޢަ ެ
ރަޝާދުއާއި ެމިދެފަރާތުން ެސާބިތު ެދަރަނީގެ ެފައިސާ ެދައްކާނެ ެގޮތަކާމެދު ެވަކިގޮތަކަށް ެއެއްބަސްވުމުންެ
ރަހުނެއް ެނުހިމެނޭ ެސާބިތު ެދަރަނީގެ ެމުޢާމަލާތްތަކުގައި ެޢަމަލު ެކުރަންވީ ެގޮތުގެ ެޤަވާޢިދުގެ ެެ 07ވަނަެ
ދަނީކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ418/MC/2001
މާއްދާގައި ެވާގޮތުގެމަތިން ެއެއްބަސްވިގޮތުގެ ެމައްޗަށް ެބިނާކޮށް ެމަ ެ
ރުެެ
ޤަޟިއްޔާގައި ެކޮށްފައިވާ ެޙުކުމަކީ ެދެމިއޮތް ެޙުކުމެއްކަމަށް ެވާތީެ ،ކޯޓުނަންބަރު ެެ 02ގެ ެނަންބަ ެ
ެ 347/JC-2/1993ޤަޟިއްޔާގައިެފައިސާެދެއްކުމަށްެކޮށްފައިވާެޙުކުމުގެެއެބަޔާ ެއެއްގޮތަށްެޢަމަލުކުރުމަށްެ
ރުެެެ
ށް ެކަނޑައެޅުމާއެކުެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަ ެ
އަންގާނެ ެޤަނޫނީ ެހަމައެއް ެނެތްކަމަ ެ
ެ 2008/HC-A/261ޤަޟިއްޔާގެެޙުކުމާއިެމަދަނީކޯޓުގެެނަންބަރުެެ 829/MC/2008ޤަޟިއްޔާގެެޙުކުމްެ
ބާޠިލްކަމަށްެމިމައްސަލަެބެލިެމިކޯޓުގެެފަނޑިޔާރުންގެެއިއްތިފާޤުންެޙުކުމްކޮށްފީމެވެެ ެ.
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