ސަފްޙާެ16ގެެ1

ެ
ޞާ ެ
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ން
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 ނިމުނުެތާރީޚްެ03ެެ:ފެބް ެ
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ޞާ
މައްސަލައިގެެޚުލާ ެ
މި ެމައްސަލައަކީެ ،ހެ .ސީސައިޑް ެމުޙައްމަދު ެޢަލީ ެޖަނާހްގެ ެއަތުންނާއި ެއެލިސަންެ
ސަރވިސަސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑުން ެމުޙައްމަދު ެއަލީ ެޖަނާހް ެއަށް ެދޫކުރި ެލޯނެއްގެ ެފައިސާގެ ެތެރެއިންެެެ
ދުމަނިކު ެނަގާފައިވާ ެފައިސާ ެނުދައްކައިގެން ެމި ެފައިސާ ެދެއްކުމަށްޓަކައި ެކުރެވުނުެ
މެ .ވިލާދޮށުގޭ ެމުޙައްމަ ެ
މަސައްކަތުން ެއެއްވެސް ެކުރިއެރުމެއް ެލިބިފައިނުވާތީ ެއާއި ެމުޙައްމަދުމަނިކު ެނަގާފައިވާ ެލޯނުގެ ެފައިސާއަކީެ
ބޭންކުގެ ެފެސިލިޓީސް ެބޭނުންކޮށްގެން ެމުޙައްމަދުމަނިކު ެނަގާފައިވާ ެފައިސާ ެކަމަށްވެފައިެ ،މި ެފައިސާގެެ
ޖުމްލަެޢަދަދަކީެެ 13މާރޗްެެ 2006އާ ެހަމަޔަށްެ(ެ 1،347708.11އެއްެމިލިޔަންެތިންސަތޭކަެސާޅީސްެ
ޔ ެއެސްެޑޮލަރު)ެކަމަށްެމުޙައްމަދުމަނިކަށްެއަންގައިެ
ހަތްހާސްެހަތްސަތޭކަެއަށެއްެޕޮއިންޓްެއެކެއްެއެކެއްެ ޫެ
ެ 13މާރޗް ެެ 2006ގައި ެފޮނުވުނު ެސިޓީން ެއެ ެފައިސާގެ ެމައްސަލަ ެކޯޓުން ެބޭރުގައި ެނިންމައިދޭނެކަމަށްެ
ބުނުމަށްފަހު ެއޭގެ ެފަހުންވެސް ެއެ ެފައިސާ ެދެއްކުމަށް ެއެއްވެސް ެގޮތަކުން ެމަސައްކަތްކޮށްފައި ެނުވާތީެ
(ެ 1،347708.11އެއް ެމިލިޔަން ެތިންސަތޭކަ ެސާޅީސް ެހަތްހާސް ެހަތްސަތޭކަ ެއަށެއް ެޕޮއިންޓް ެއެކެއްެ
އެކެއް ެޔޫ ެއެސް ެޑޮލަރު) ެދައްކާ ެދުވަހަކާ ެހަމައަށްޖެހޭ ެބޭންކު ެއިންޓަރެސްޓާއެކު ެއެއްފަހަރާ ެމި ެފައިސާެ
ލިބިދެއްވުން ެއެދި ެމެ .ވިލާދޮށުގެ ެމުޙައްމަދު ެމަނިކުގެ ެމައްޗަށް ެހެ .ސީސައިޑް ެމުޙައްމަދު ެއަލީ ެޖަނާހްެ
ރުެެެ
މަދަނީ ެކޯޓުގައި ެދަޢުވާކުރި ެމައްސަލަ ެއިސްތިއުނާފުކުރި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަ ެ
ންެ
ެ 2007/HC-A/195ޤަޟިއްޔާ ެނިމިފައިވަނީ ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެހަމަތަކާ ެއެއްގޮތްވާ ެގޮތުގެމަތި ެ
ނޫންކަމަށް ެބުނެ ެމެ .ވިލާދޮށުގޭ ެމުޙައްމަދު ެމަނިކުގެ ެފަރާތުން ެއެ ެޤަޟިއްޔާ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމްެ
ކޯޓުގައިެއިލްތިމާސްކުރުމުންެބެލެވިފައިވާެމައްސަލައެކެވެ.
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އް
ރެވުނުެނުކުތާތަ ެ
 ފާހަގަެކު ެ
ެ .1ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2007/HC-A/195ޤަޟިއްޔާ ެނިމިފައިވާގޮތްެ
ށް ެބުނެ ެމެ .ވިލާދޮށުގޭ ެމުޙައްމަދުމަނިކުގެ ެފަރާތުންެ
ޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެހަމަތަކާ ެއެއްގޮތްނުވާކަމަ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓަށް ެހުށަހަޅާފައިވާ ެސަބަބުތަކުގެ ެމައްޗަށް ެބަލާއިރުެ 6ެ ،ސަބަބެއް ެހުށަހަޅައިެ
އެކަންކަމާެބެހޭގޮތުންެދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުގެެޝަރީޢަތުގެެމަޖިލީހުގައިެވާހަކަެދައްކާފައިވެއެވެ.
ހެ-ފުރަތަމަެސަބަބަކީެ،އިލްތިމާސްކުރާެފަރާތުގެެމައްޗަށްެއިލްތިޒާމްެއަންނަގޮތަށްެމަދަނީެ
ކޯޓުގައި ެދަޢުވާކުރާ ެފަރާތުން ެއުފުލާފައިވާ ެދަޢުވާއަށް ެހައިކޯޓުން ެރިޢާޔަތްކުރައްވާފައިވަނީެ
އެކަށީގެންވާގޮތަކަށްެނޫންކަމާއިެ،އިސްތިއުނާފު ެކުރާފަރާތުގެެމައްޗަށްެދަޢުވާެބިނާކޮށްފައިވަނީެޤާނޫނީގޮތުންެ
ކުރެވެންނެތް ެދަޢުވާއެއްކަމާ ެއަދި ެދަށު ެކޯޓުގައި ެދެކެވުނު ެވާހަކަތަކަށް ެބަލާއިރުެ ،ދަޢުވާކުރާ ެފަރާތުންެ
ހޯދުމަށްއެދި ެދަޢުވާކޮށްފައިވާ ެފައިސާއަކީެ ،ޓްރެވެލިން ެމޯލްޑިވްސް ެއާއި ެއެނަރޖީ ެޓުއަރސްއަށް ެލިބުނުެ
ފައިސާއެއްކަމަށްެބުނެފައިވާއިރުެއެއީެޤާނޫނީގޮތުންެއެނގެންެއޮތްވަކިެޤާނޫނީެޝަޚުޞިއްޔަތުތަކެއްކަމާއިެ،
އިސްތިއުނާފީ ެކޯޓަކުން ެޤާނޫނީ ެގޮތުން ެވަޒަންކުރާންޖެހޭ ެމިންގަޑުން ެއެކަން ެބަލާފައިނުވާކަމާއިެ ،އަދިެ
އެކަމަށް ެހައިކޯޓުގެ ެޤަޟިއްޔާގައި ެރިޢާޔަތްކުރެވިފައިވަނީ ެރަނގަޅަށްކަމަށް ެއިލްތިމާސްކުރާ ެފަރާތަށްެ
ލުނުކުރެވޭކަންެ .
ޤަބޫ ެ
ށެ -ދެވަނަ ެސަބަބަކީެ ،އިލްތިމާސްކުރާ ެމި ެމައްސަލައިގައި ެއިލްތިމާސްކުރާ ެފަރާތުންެ
މައްސަލައިގައި ެދަޢުވާކުރާ ެފަރާތަށް ެއަނބުރާ ެދައްކަންޖެހޭ ެގޮތަށް ެނެގި ެފައިސާއެއް ެނޯންނާނެ ެކަމަށާއިެ،
އިލްތިމާސްކުރާ ެފަރާތަށް ެލިބެންޖެހޭ ެފައިސާތަކެއް ެދަޢުވާކުރާ ެފަރާތުން ެއަންނަން ެއޮތްކަމާއިެ،
އިލްތިމާސްކުރާ ެފަރާތުން ެއެއް ެއިރެއްގައިވެސް ެދަޢުވާކުރާ ެފަރާތުން ެއަނބުރާ ެދައްކާގޮތަށް ެފައިސާެ
ހޯދާފައިނުވާނެ ެކަމަށާއިެ ،އަދި ެދަޢުވާކުރާ ެފަރާތުން ެއިލްތިމާސްކުރާ ެފަރާތަށް ެލިބެންޖެހޭ ެފައިސާތަކެއްގެެ
ތެރެއިން ެފައިސާތަކެއް ެހުރިއިރުެ ،އިސްތިއުނާފު ެކޯޓަކުން ެބަލަންޖެހޭ ެޤާނޫނީ ެމިންގަނޑުން ެއެ ެނުކުތާއަށްެ
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ރާތުން ެކޮށްފައިވާ ެދަޢުވާގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެފައިސާގެެ
ރިޢާޔަތްކޮށްފައި ެނުވާކަމާއިެ ،ދަޢުވާކޮށްފައިވާ ެފަ ެ
ޒިންމާ ެޤާނޫނީ ެހަމަތަކުގެ ެމަތިން ެބެލުމާއިެ ،އަދި ެއިލްތިމާސްކުރާ ެފަރާތުގެ ެކޮނޑުގައި ެއެޅުވި ެޒިންމާެ
އެގޮތުގައިެއެޅުވުމަށްެޤާނޫނީެގޮތުންެފުރުޞަތުެނެތްކަންެއެނގޭއިރުެ،އިލްތިމާސްކުރާެފަރާތުންެދައްކާފައިވާެ
ވާހަކައަށްެހައިކޯޓުންެއެކަށީގެންވާގޮތަށްެރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާކަމަށްެޤަބޫލުނުކުރެވޭކަންެ .
ނެ -ތިންވަނަ ެސަބަބަކީެ ،އިލްތިމާސްކުރާ ެމި ެމައްސަލައަކީ ެފައިސާތަކެއްގެ ެމައްޗަށްެ
ބިނާކޮށް ެކުރި ެދަޢުވާއަކާ ެގުޅިގެން ެހައިކޯޓުން ެނިންމެވި ެނިންމެވުމުގައި ެޤާނޫނީގޮތުން ެބަލަންޖެހޭެ
ކަންތައްތަކަށްެނުބައްލަވައިެނިންމާފައިވާކަމާ ،މިގޮތުންެކުންފުންޏެއްގެެމެދުގައިެހިނގާފައިވާެމުޢާމަލާތަކީެއެެ
މުޢާމަލާތަކަށް ެފަރުދަކު ެބުނެގެން ެއަދާކުރި ެފައިސާއެއް ެކަމުގައިވާނަމަ ެއެކަމަށް ެކުންފުނިން ެޒިންމާެ
އުފުލުމުގެ ެބަދަލުގައި ެފަރުދަކު ެޒިންމާ ެއުފުލަންޖެހޭނެކަމަށް ެއިސްތިއުނާފީ ެކޯޓަކުން ެބުނެފައިވާ ެބުނުމަކީެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޤާނޫނުެނަންބަރު ެ(ެ 10/96ކުންފުންޏާބެހޭ ެޤާނޫނު) ެގެެެ 74ވަނަެމާއްދާއާ ެފުށުއަރާ ެއަދިެ
ޤާނޫނީހަމަތަކުން ެކުންފުނިތަކުގެ ެޒިންމާތައް ެއުފުލަންޖެހޭ ެހަމަތަކުން ެބަލާއިރު ެޤާނޫނީގޮތުން ެހަމަޖެހޭެ
ނިންމުމެއްނޫންކަމާއިެ ،އިސްތިއުނާފީ ެކޯޓަކުން ެފަރުދެއްގެ ެމައްޗަށް ެކުންފުންޏަކުން ެއުފުލަންޖެހޭގޮތަށްެ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ެޒިންމާ ެއުފުލަން ެޖެހޭގޮތަށް ެނިންމެވީ ެކުންފުންޏާބެހޭ ެޤާނޫނާއި ،ޤާނޫނީ ެއުޞޫލުތަކުގެެ
ންޏެއްގެެފަރާތުންެނުވަތަެ
މައްޗަށްެއެކަށީގެންވާގޮތަށްެރިޢާޔަތްކޮށްފައިކަންެއެނގެންެނެތްކަމާއިެ،އަދިެކުންފު ެ
ކުންފުންޏަކުން ެއިސްތިޢުނާފުކުރާ ެމި ެމައްސަލައިގައި ެދަޢުވާކޮށްފައިވާ ެފަރާތުން ެއަދާކޮށްފައިވާ ެއެއްޗެއްެ
ނުވަތަ ެކޮށްފައިވާކަމެއްގެ ެބަދަލުގައި ެނުވަތަ ެދޭ ެއެއްޗަކީ ެއެ ެކުންފުނީގެ ެބޭރުން ެއެހެން ެފަރާތަކުންެ
ށްެނޫންކަންެޤަބޫލުކުރެވޭކަންެ .
ޒިންމާއުފުލަންޖެހޭެއެއްޗެއްކަމަށްެހައިކޯޓުންެނިންމާފައިވަނީެރަނގަޅަ ެ
ރެ -ހަތަރުވަނަ ެސަބަބަކީެ ،އިލްތިމާސްކުރާ ެމި ެމައްސަލައިގައި ެއިލްތިމާސް ެމަރުޙަލާގައިެ
އެެ
އިލްތިމާސްކުރި ެފަރާތަށް ެފައިސާ ެދީފައިވާކަމަށް ެދަށުކޯޓުގައި ެދަޢުވާކުރި ެފަރާތުން ެބުނެފައިވާއިރުެ ެ ،
ފައިސާ ެއަދާކުރިކަމަށް ެބުނާގޮތާއިެ ،އެކަމުގައި ެކަނޑައެޅިގެން ެސާބިތުނުވާ ެފެކްޓް ެނުވަތަ ެޙަޤީޤަތްތަކެއްެ
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ހުރިކަމަށް ެއިސްތިއުނާފު ެމަރުޙަލާގައި ެހައިކޯޓުން ެބުނެފައިވާއިރުެ ،އެ ެޙަޤީޤަތް ެނުވަތަ ެފެކްޓްގެ ެމައްޗަށްެ
އިސްތިއުނާފް ެމަރުޙަލާގެ ެކޯޓަކުން ެބައްލަވަންޖެހޭގޮތަށް ެއަދި ެރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ެމިންގަނޑުންެ
ރިޢާޔަތްކުރެވިފައިވާކަމަށް ެޤަބޫލުނުކުރެވޭކަމާއިެ ،އިލްތިމާސްކުރާ ެފަރާތުގެ ެމައްޗަށް ެލާޒިމްވާގޮތަށްެ
ފައިސާތަކެއް ެއިލްތިމާސްކުރާ ެފަރާތުން ެއަދާކުރަންޖެހޭކަމަށް ެބުނެ ެހުށަހަޅާފައިވާ ެލިޔެކިޔުންތަކުގެ ެގޮތުގައިެ
ޓްތަކުގެެމައްޗަށްެރިޢާޔަތްކޮށްެބަލަންޖެހޭެއިތުރުެބެލުންތައްެބަލައިެ
ހުށަހަޅާފައިވާެޓްރާންސްފަރެސްޓޭޓްމަން ެ
އިލްތިމާސްކުރާ ެފަރާތަށް ެޒިންމާ ެއުފުލަންޖެހޭގޮތަށް ެފައިސާތަކެއް ެފޯރުކޮށްދީފައިވޭތޯ ެބައްލަވާފައިނުވާތީ ެމިެ
މައްސަލާގައިެހައިކޯޓުންެރިޢާޔަތްކޮށްފައިވަނީެޤާނޫނީގޮތުންެރަނގަޅަށްެކަމަށްެބެލެންެނެތުންެ ެ.
ބެ -ފަސްވަނަ ެސަބަބަކީެ ،އިލްތިމާސްކުރާ ެމި ެމައްސަލައިގައި ެއިލްތިމާސްކުރާ ެފަރާތަށްެ
މައްސަލައިގައި ެދަށުކޯޓުގައި ެދަޢުވާކުރި ެފަރާތުން ެފައިސާތަކެއް ެލިބިފައިވާކަމަށް ެހައިކޯޓުގައްޔާއިެ،
ދަށުކޯޓުގައި ެއިޢުތިރާފުވެފައިވާކަމަށް ެހައިކޯޓުން ެބުނެ ެކަނޑައަޅުއްވާފައިވަނީ ެރަނގަޅަށްކަމަށްެ
ނުބެލެވޭކަމަށާއިެ ،ހައިކޯޓުގައި ެމައްސަލައިގެ ެފެކްޓަށާއިެޤާނޫނީގޮތުންެބަނދެވޭގޮތަށް ެހިނގާެމުޢާމަލާތުގައިެ
ލާޒިމްކުރާެހަމަތަކަށްެއެކަށީގެންވާ ެގޮތަށްެހައިކޯޓުންެރިޢާޔަތްކުރައްވާފައިވާެކަމަށްެބެލެވެންެނެތްކަމާެއަދިެ
އިލްތިމާސްކުރެވޭެމައްސަލައިގައިެއެއްކޮޅުންެމީހަކަށްެނުވަތަެޝަޙްޞަކަށްެފައިސާއެއްެނުވަތަެމަންފާއެއްެ
ފިޑިޔުޝަރީ ެގުޅުމެއް ެނެތި ެއަދާކޮށްފައިވާކަމަށް ެޤަބޫލުކުރެވޭ ެޙާލަތެއް ެބަޔާންކުރައްވައި ެއެކަމުގެ ެމައްޗަށްެ
ބިނާކޮށް ެއިލްތިމާސްކުރާ ެފަރާތުން ެޒިންމާވާން ެޖެހޭ ެޙާލަތު ެބަޔާންކުރައްވައި ެހަމަ ެއެ ެއުޞޫލުންެ
އިލްތިމާސްކުރާ ެފަރާތަށްެދަޢުވާކުރިެފަރާތުންެފިޑިޔުޝަރީ ެގުޅުމެއްނެތި ެއަދާކުރަންޖެހޭ ެފައިސާގެެގޮތުގައިެ
ށްެ،
އިލްތިމާސްކުރިެފަރާތުންެއަދިެއިލްތިމާސްކުރިެފަރާތުގެެގުޅުންެހުރިެކުންފުނިތަކުންެއަދާކުރިެފައިސާއަ ެ
އެހަމައިން ެރިޢާޔަތްކޮށްފައި ެނެތުމުން ެއެއްކަމެއްގެ ެތެރޭގައި ެހައިކޯޓުން ެދެމިންގަނޑެއް ެގެންގުޅެފައިވަނީެ
ކުރުމުގައިެގެންގުޅުނީެޤާނޫނީެއުޞޫލުެތަންދޭެގޮތަށްކަމަށްެބެލެވެންެނެތްކަންެ .
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ޅެ -ހަވަނަ ެސަބަބަކީެ ،އިލްތިމާސްކުރާ ެފަރާތަށް ެއިލްތިމާސްކުރެވޭ ެމި ެމައްސަލައިގައިެ
ދަށުކޯޓުގައި ެދަޢުވާ ެއުފުލި ެފަރާތުން ެވިލިނގިލި ެޕްރޮޖެކްޓްގެ ެތެރޭގައި ެހިނގާފައިވާ ެމުޢާމަލާތުގެ ެތެރޭގައިެ
ހޭދަކުރެވިފައިވާ ެފައިސާކަމަށް ެބުނެފައިވާކަމަށާއި ެއަދި ެއެއިގެ ެއިތުރުން ެދަޢުވާކުރާ ެފަރާތުން ެވިލިނގިލީެ
އިންވެސްޓްމަންޓް ެގެ ެމައްޗަށް ެވަކިންކުރާ ެދަޢުވާ ެދަށުކޯޓުގައި ެހުށަހަޅައިފައިވާއިރު ެމި ެމުޢާމަލާތުގެެ
ވަށައިގެންވާ ެޙާލަތަށާއިެ ،ކަންހިނގާފައިވާގޮތުގެ ެމައްޗަށާއި ެފެކްޓްސް ެނުވަތަ ެހަޤީގަތުގެ ެމައްޗަށްެ
ބައްލަވާފައިނުވާކަމާއިެ ،އަދި ެއިލްތިމާސްކުރާ ެފަރާތުގެ ެއަތުން ެދަޢުވާކުރާ ެފަރާތަށް ެލިބިފައިވާކަމަށްެ
އިޢުތިރާފުވާ ެފައިސާއާމެދު ެމި ެމައްސަލައިގެ ެމުޅި ެޙާލަތަށް ެރިޢާޔަތްކުރާއިރު ެގޮތެއް ެކަނޑައެޅިގެންެ
ދާންޖެހޭކަމަށް ެއިލްތިމާސްކުރާ ެފަރާތުން ެދެކޭކަމާއިެ ،އަދި ެއެއީ ެއިންސާފާއި ެއެންމެ ެގާތްގޮތްކަމަށްވާއިރުެ،
އެގޮތަށް ެހައިކޯޓުން ެރިޢާޔަތް ެކޮށްފައިނުވާކަމާއި ެއަދި ެމި ެމައްސަލައިގައި ެޤާނޫނީގޮތުން ެއުފެދިފައިވާެ
ސުވާލުތަކަށްެއެކަށީގެންވާގޮތަށްެރިޢާޔަތްެކުރެވިފައިނުވާކަމަށްެއިލްތިމާސްކުރާެފަރާތަށްެޤަބޫލުކުރެވުންެ.
ެ -2މަދަނީ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 639/MC/2006ޤަޟިއްޔާ ެއިސްތިއުނާފުކުރިެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓުގެެނަންބަރުެެ 2007/HC-A/195ޤަޟިއްޔާގައިެކުރައްވާފައިވާެޙުކުމަށްެބެލިއިރުެ،
އެެޤަޟިއްޔާގައިެޙުކުމް ކުރައްވާފައިވަނީެ،މެ.ވިލާދޮށުގޭެމުޙައްމަދުެމަނިކަށްެހެ.ސީސައިޑްެމުޙައްމަދުެ
އަލީ ެޖަނާހް ެދޫކޮށްފައިވާ ެފައިސާއަކީ ެއަނބުރާދައްކާގޮތަށް ެދެވިފައިވާ ެފައިސާއެއް ެނޫންކަމަށް ެމުޙައްމަދުެ
މަނިކުގެ ެފަރާތުން ެބުނެފައިވީ ެނަމަވެސްެ ،އެކަން ެސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާތީ ެއާއި ެމުޙައްމަދު ެއަލީ ެޖަނާހްެ
ހުށަހަޅާފައިވާ ެލިޔުންތަކުން ެދައްކާ ެޢަދަދަށް ެފައިސާ ެލިބިފައިވާކަމަށް ެމުޙައްމަދުމަނިކުގެ ެއިޢުތިރާފްެ
ލިބިފައިވާތީ ެމުޙައްމަދު ެޢަލީ ެޖަނާހް ެދަޢުވާކުރި ެފައިސާއަކީ ެމުޙައްމަދު ެޢަލީ ެޖަނާހްއަށް ެމުޙައްމަދުމަނިކުެ
އްވައިެމަދަނީެކޯޓުންެކުރައްވާފައިވާެޙުކުމަށްެތާއީދުކުރައްވައިކަންެ
ދައްކަންޖެހޭެފައިސާއެއްކަމަށްެކަނޑައަޅު ެ
މި ެމައްސަލައާ ެގުޅިގެން ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހަށް ެހުށަހެޅިފައިވާ ެލިޔުންތަކުންނާއި ެދެ ެފަރާތުގެ ެބަހުންެ
އެނގެންއޮވެއެވެެ.
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ެ -3މި ެމައްސަލައާ ެގުޅިގެން ެދެ ެފަރާތުން ެމަދަނީ ެކޯޓާއި ެހައިކޯޓުގެ ެއިތުރުންެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުގެެޝަރީޢަތުގެެމަޖިލީހުގައިެދައްކާފައިވާެވާހަކަތަކުގެެމައްޗަށްެޝަރުޢީެއަދިެ
ޤާނޫނީ ެނަޒަރަކުން ެވިސްނައި ެބެލިއިރު ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެފަނޑިޔާރުންނަށް ެއަންނަނިވިެ
ކަންތައްތައްެފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ހެ -ފުރަތަމަ ެކަމަކީެ ،ހެ .ސީސައިޑް ެމުޙައްމަދު ެޢަލީ ެޖަނާހް ެއާއި ެމެ .ވިލާދޮށުގޭެ
ޢާމަލާތްތަކެއްެ
މު ެ
މުޙައްމަދު ެމަނިކާ ެދެމެދު ެއެއްފަރާތުން ެއަނެއް ެފަރާތަށް ެފައިސާ ެދިނުމުގެ ެ ެ
ހިނގާފައިވާކަމާއި ެމި ެފައިސާ ެއެއްފަރާތުން ެއަނެއްފަރާތަށް ެބަދަލުކޮށް ެހަދާފައިވަނީ ެކީއްވެގެންެ ،ކޮންެ
ޢާމަލާތްތަކާެ
އްގައިކަން ެއެނގޭ ެލިޔުމެއް ެދެ ެފަރާތުގެ ެދެމެދު ެލިޔެވިފައިނުވާކަމާ ެއަދި ެމި ެމު ެ
މަޤްޞަދެ ެ
ގުޅިގެން ެއެނގެންއޮތް ެމިންވަރަކީ ެމި ެދެެފަރާތުގެ ެބަހުން ެއެނގެންއޮތް ެއެއްޗެއްގެެއިތުރުން ެދެ ެފަރާތުގެެ
އެކައުންޓްތަކަށްވެސް ެފައިސާ ެވަދެފައިވާކަން ެއެނގޭ ެސްޓޭޓްމަންޓްތައްކަން ެމި ެމައްސަލައާ ެގުޅިގެން ެދެެ
ފަރާތުންމެ ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހުގައި ެދައްކާފައިވާ ެވާހަކަތަކުންނާއި ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހަށް ެހުށަހަޅާފައިވާެ
ލިޔުންތަކުން ެއެނގެންއޮތް ެކަމުގައިވިޔަސް ެއެއީ ެކޮން ެމަޤްޞަދެއްގައި ެއެއްފަރާތުން ެއަނެއްފަރާތުގެެ
އެކައުންޓަށް ެޖަމާކޮށްފައިވާ ެފައިސާއެއްކަން ެއެނގެންނެތްއިރުެ ،އެ ެފައިސާގެ ެޙަޤީޤަތާމެދު ެމި ެދެެ
ފަރާތްދެމެދުެވަކިގޮތަކަށްެއެއްބަސްވެވިފައިނުވާކަންވެސްެފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެެ ެ.
ެށެ -ދެވަނަ ެކަމަކީެ ،މި ެމައްސަލައާ ެގުޅިގެން ެދެ ެފަރާތުންމެ ެދަށުކޯޓާއި ެހައިކޯޓުގެެ
ޝަރީޢަތުގެެމަޖިލީހުގައިެދައްކައިފައިވާެވާހަކަތަކުގެެމައްޗަށްެބަލާއިރުެ ،ޓްރެވެލިންެމޯލްޑިވްސްެޕްރައިވެޓްެ
ލިމިޓެޑާއި ެއެނަރޖީ ެޓުއާރސްއާ ެމި ެދެ ެކުންފުނީގެ ެއެކައުންޓްތަކަށް ެމުޙައްމަދު ެއަލީ ެޖަނާހްގެ ެފަރާތުންެ
ދުެ
ފައިސާ ެޖަމާކޮށްދީފައިވާކަމަށާ ެއަދި ެއެ ެފައިސާއަކީ ެއަނބުރައި ެދައްކާގޮތަށް ެދަރަނީގެ ެގޮތުގައި ެމުޙައްމަ ެ
ދުމަނިކަށް ެދީފައިވާ ެފައިސާކަމަށް ެމުޙައްމަދު ެޢަލީ ެޖަނާހްގެ ެފަރާތުންެ
މުޙައްމަ ެ
އަލީ ެޖަނާހްގެ ެފަރާތުން ެ ެ
ދުމަނިކުގެ ެފަރާތުން ެޝަރީޢަތުގެެ
ބުނެފައިވިޔަސްެ ،މުޙައްމަދު ެޢަލީ ެޖަނާހްގެ ެއެ ެދަޢުވާއާ ެމެދު ެމުޙައްމަ ެ
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 | + 960 3008554Fax: :ފޯން+ 960 3009990 Tel::

ސަފްޙާެ16ގެެ8

މަޖިލީހުގައިެއިންކާރުކުރަމުންެއައިސްފައިވާކަންެފާހަގަކުރެވިފައިވާއިރުެ،މުޙައްމަދުެޢަލީެޖަނާހްގެެދަޢުވާގައިެ
ނެފައިވާ ެޢަދަދުތަކަށް ެމުޙައްމަދުމަނިކަށް ެފައިސާ ެދީފައިވާކަން ެސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި ެޝަރީޢަތުގެެ
ބު ެ
މަޖިލީހަށްެހުށަހަޅާފައިވަނީެއެނަރޖީެޓުއަރޒްެއާއިެޓްރެވެލިންގެމޯލްޑިވްސްއާެމިެދެެކުންފުނީގެެނަމުގައިެ
ހުޅުވާފައިވާ ެއެކައުންޓްތަކަކަށް ެފައިސާތަކެއް ެޖަމައަކޮށްފައިވާކަން ެދޭހަވާ ެސްޓޭޓްމަންޓްތަކެއްކަން ެއެނގެންެ
އޮތްއިރު ެއެ ެދެ ެކުންފުނީގެ ެނަމުގައި ެހުޅުވިފައިވާ ެއެކައުންޓްތަކަކަށް ެމުޙައްމަދު ެޢަލީ ެޖަނާހް ެފައިސާެ
ތުން ެމުސްތަޤިއްލު ެވަކިެ
ޖަމައަކޮށްދީފައިވާކަން ެސާބިތުވިޔަސް ެއެފަދަ ެކުންފުނިތަކަކީ ެޤާނޫނީ ެގޮ ެ
ޝަޚްޞިއްޔަތުތަކަކަށްވާތީ ެއެފަދަ ެމުޢާމަލާތްތަކުގެ ެޒިންމާ ެޤާނޫނީގޮތުން ެއުފުލާނީވެސް ެއެެ
ކުންފުނިތަކުންކަން ެއެނގެއެވެެ .އަދި ެބުނެވިދިޔަ ެދެ ެކުންފުންޏަކީވެސް ެލިމިޓެޑް ެލައިބިލިޓީގެ ެއުޞޫލުގެެ
މައްޗަށް ެޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑް ެދެ ެކުންފުނިކަމަށްވާއިރު ެއެފަދަ ެކުންފުނިތަކަކީ ެއެެ
ކުންފުނިތަކުގެެމެންބަރުންނާެވަކިންެއުފެދޭެއަދިެއެެކުންފުނިތަކަށްެވަކިެޚާއްޞަެޤާނޫނީެޝަޚްޞިއްޔަތެއްެ
ލިބިދޭެމުސްތަޤިއްލުެތަންތަނަށްވާތީެ ،ބުނެވިދިޔަެދެެކުންފުންޏާއެކުެމުޙައްމަދުެޢަލީެޖަނާހް ެފައިސާއާެބެހޭެ
މުޢާމަލާތެއް ެހިންގާފައިވީ ެނަމަވެސް ެމުޙައްމަދު ެމަނިކުގެ ެމާލީ ެޒިއްމާތަކާއި ެއެ ެދެ ެކުންފުނީގެ ެމާލީެ
ޒިންމާތަކާެމިއީެޤާނޫނީެގޮތުންެމުޅިންެތަފާތުެދެެޒިއްމާއަކަށްވެފައި ެއެެދެެކުންފުންޏަކީެމުޙައްމަދުމަނިކާެ
ލިބިގެންވާެދެެކުންފުންޏަށްވީެފަދައިންެމުޙައްމަދުމަނިކަކީވެސްެ
ވަކިންެއުފެދިފައިވާެޤާނޫނީެޝަޚްސިއްޔަތެއްެ ެ
އެ ެދެ ެކުންފުންޏާއި ެވަކިން ެއުފެދިފައިވާ ެޤާނޫނީ ެޝަޚްޞިއްޔަތެއް ެލިބިފައިވާ ެފަރާތަކަށްވާތީެ ،އެއީ ެއެެ
ދުމަނިކު ެއެކަންކަމާމެދު ެޝަޚުސީގޮތުން ެޒިންމާވާންޖެހޭ ެކަމަކަށްނުވާނެތީ ެއާއިެ
ޝަޚްޞިއްޔަތުން ެމުޙައްމަ ެ
ށްެ،
އަދިެއެއީެއެކަންެސާބިތުކުރުމަށްެފުދޭެހަރުދަނާެހެއްކަކަށްވެސްެނުވާނެތީެ،ފެންނަންއޮތްެޙަޤީޤަތާެޚިލާފަ ެ
އެ ެސްޓޭޓްމަންޓަކީެ ،އެ ެސްޓޭޓްމަންޓްގައި ެބުނެފައިވާ ެފައިސާއަކީ ެދަރަންޏެއްގެ ެގޮތުގައި ެމުޙައްމަދު ެޢަލީެ
ދުމަނިކަށް ެލިބިފައިވާ ެފައިސާއެއްކަން ެސާބިތުކުރުމަށް ެފުދިދާނެ ެހެއްކެއް ެކަމަށްެ
ހްގެ ެފަރާތުން ެމުޙައްމަ ެ
ޖަނާ ެ
ހައިކޯޓުން ެބެއްލެވި ެބެއްލެވުމުގައި ެޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 10/96ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކުންފުންޏާބެހޭ ެޤާނޫނު) ެގެެ
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ދަށުން ެދިވެހިރާއްޖޭގައި ެޤާއިމްކޮށް ެއިސްތިޤްރާރުވެފައިވާ ެލިމިޓެޑް ެލައެބިލިޓީގެ ެއުޞޫލަށް ެހައިކޯޓުންެ
ރިޢާޔަތްކުރައްވާފައިެނުވާކަންެފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެެ.
ނެ -ތިންވަނަ ެކަމަކީެ ،ކުންފުންޏެއް ެރަޖިސްޓްރީވުމުން ެއެ ެކުންފުންޏަކީ ެއެ ެކުންފުނީގެެ
ނަންކަމުގައި ެއެ ެކުންފުނީގެ ެއަސާސީ ެޤަވާޢިދާއި ެހިންގާ ެޤަވާޢިދުގައި ެބުނެފައިވާ ެނަމުގައިެ ،އެެ
ޢިދުގައިވާ ެކަންތައްތައް ެހިންގުމާއި ެދަޢުވާކުރުމާއި ެދަޢުވާެ
ކުންފުންޏެއްގެ ެއަސާސީ ެޤަވާޢިދާއި ެހިންގާ ެޤަވާ ެ
ލިބިގަތުމާއި ެއުފުލޭ ެމުދަލާއި ެނުއުފުލޭ ެމުދާ ެޤާނޫނުގައިވާ ެގޮތުގެމަތިން ެހޯދުމާއި ެލިބިގަތުމާއި ެމިކަންކަމުގެެ
ޙައްޤުެލިބިގެންވާެއަދިެވަކިެސިއްކައެއްެއޮންނަެމެންބަރުންނާެވަކިންެއުފެދިފައިވާެޤާނޫނީެގޮތުންެއަމިއްލަެ
ޝަޚްސެއްކަމަށްެޤާނޫނުެނަންބަރުެ(ެ10/96ދިވެހިރާއްޖޭގެެކުންފުންޏާބެހޭެޤާނޫނު)ެގެެެ15ވަނަެމާއްދާގެެ
(ހ) ެގައި ެކަނޑައެޅި ެބަޔާންވެފައިވާއިރުެ ،ކުންފުންޏެއްގެ ެމެންބަރުން ެއެ ެކުންފުންޏެއްގެ ެދަރަންޏަށްެ
ޒިންމާވާންޖެހޭެމިންވަރުެކަނޑައަޅާފައިވާކަމަށްެކުންފުނީގެެއަސާސީެޤަވާޢިދުގައިެބަޔާންކޮށްފައިެއޮތުމުންެ،
އެ ެކުންފުންޏެއްގެ ެމެންބަރުން ެއެ ެކުންފުންޏެއްގެ ެދަރަންޏަށް ެހުރިހައި ެޙާލަތެއްގައިވެސް ެއަދި ެހުރިހައިެ
ޝަރުޢީ ެބޭނުމަކަށްވެސް ެޒިންމާވާނީ ެއަދި ެޒިންމާވާކަމަށް ެބެލެވޭނީ ެއެ ެމެންބަރަކު ެގަނެފައިވާ ެނުވަތަެ
ވެފައިވާ ެފައިސާގެ ެއަގުގެ ެތެރެއިން ެއެއްވެސް ެމިންވަރެއް ެކުންފުންޏަށް ެނުދީއޮތްެ
ގަތުމަށް ެއެއްބަސް ެ
ކަމުގައިވާނަމަެއެެމިންވަރެއްކަމަށްެޤާނޫނުެނަންބަރުެ(ެ 10/96ދިވެހިރާއްޖޭގެެކުންފުންޏާބެހޭެޤާނޫނު)ެގެެ
ެ 18ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގައި ެކަނޑައަޅާފައިވާތީެ ،ލިމިޓެޑް ެލައެބިލިޓީ ެއުޞޫލާ ެއެއްގޮތްވާ ެގޮތުގެމަތިންެ
ރަޖިސްޓްރީ ެކޮށްގެން ެހިނގަމުންދާ ެޕްރައިވެޓް ެކުންފުނިތަކަކީ ެއެ ެކުންފުނިތަކުގެ ެޑިރެކްޓަރުންނާ ެވަކިންެ
ޤާއިމްކުރެވޭ ެވަކި ެމުސްތަޤިއްލު ެޤާނޫނީ ެޝަޚްސުތަކެއްކަމާއިެ ،އަދި ެއެފަދަ ެކުންފުންޏަކަށް ެއެެ
ކުންފުންޏެއްގެ ެމެންބަރުންނާ ެވަކިން ެޤާނޫނީގޮތުން ެއުފެދިގެންދާ ެމުސްތަޤިއްލު ެޤާނޫނީ ެޝަޚްސިއްޔަތެއްެ
ލިބުމުގެެޠަބީޢީެނަތީޖާއަކީެއެެކުންފުންޏަކާއިެއެެކުންފުންޏެއްގެެޑިރެކްޓަރުންގެެމާލީެޒިންމާތަކަކީެތަފާތުެ
މާލީ ެޒިންމާތަކަކަށް ެވެގެންދިއުމާއި ެޤާނޫނުގައި ެކަނޑައެޅި ެބަޔާންވެފައިވާ ެއިސްތިސްނާ ެޙާލަތްތަކުގައިެ
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ންފުންޏެއްގެެދަރަންޏާމެދުެކުންފުނީގެ ެޑިރެކްޓަރުން ެޒިންމާނުވުންކަން ެއެއީ ެޤާނޫނީގޮތުންެ
މެނުވީ ެއެފަދަެކު ެ
ދެބަސްވެވެންނެތް ެފާޅުކަންބޮޑު ެޤާނޫނީ ެޙަޤީޤަތަކަށްވާއިރުެ ،ޓްރެވެލިންގް ެމޯލްޑިވްސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑާއިެ
ހްގެެ
އެނަރޖީ ެޓުއަރސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑާއި ެމި ެދެ ެކުންފުނީގެ ެއެކައުންޓްތަކަށް ެމުޙައްމަދު ެޢަލީ ެޖަނާ ެ
ޗެކްތަކުން ެފައިސާ ެޖަމައަވެފައިވާކަން ެއެނގެން ެއޮތުމުގެ ެމައްޗަށް ެބިނާކޮށް ެމުޙައްމަދު ެޢަލީ ެޖަނާހްެ ،އެެ
ރނި ެމުޙައްމަދު ެމަނިކުގެެ
ޢަދަދަށް ެމުޙައްމަދު ެމަނިކަށް ެދަރަންޏަށް ެފައިސާ ެދީފައިވާކަމާއި ެއަދި ެއެ ެދަ ަ
މައްޗަށް ެސާބިތުވެއްޖެކަމަށް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުން ެނަންބަރު ެެ 2007/HC-A/195ޤަޟިއްޔާގައިެ
ކަނޑައެޅުއްވި

ެގޮތް

ެބުނެވިދިޔަ

ެޤާނޫނީ

ެހަމަތަކާ

ެ

ޤާނޫނު

ެނަންބަރު

ެެެެެެެެެެެެ10/96

ނުގެ ެެ 18ވަނަެ
އ ެޤާނޫ ެ
(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކުންފުންޏާބެހޭ ެޤާނޫނު) ެގެ ެެ 15ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެއާއި ެއަދި ެ ެ
މާއްދާގެެޞަރީޙަެނައްޞާެކަނޑައެޅިގެންެތަޢާރުޟުވާކަންެފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެެ ެ.
ރެ -ހަތަރުވަނަ ެކަމަކީެ،މީސްމީހުންގެެމެދުގައިެމާލީެއެކިއެކިެމުޢާމަލާތްތައްެޢަމަލީގޮތުންެ
ހިންގަމުންދާގޮތުގެ ެމައްޗަށް ެބަލާއިރުެ ،ނަގުދު ެފައިސާ ެއާއި ެފައިސާ ެރަމްޒުކޮށްދޭ ެޗެކްފަދަ ެވަޞީލަތްތައްެ
އެއްެފަރާތުންެއަނެއްެފަރާތަށްެބަދަލުކުރެވޭެތަފާތުެގޮތްތަކެއްެހުރިކަންެފާހަގަކުރެވިފައިވާއިރުެ،އޭގެތެރޭގައިެ
އެކަކުެއަނެކަކަށްެދަރައިެއޮވެގެންެއެެދަރަނިެއަދާކުރުމަށްޓަކައިެނުވަތަެކުރީގައިެލިބިގެންފައިވާެމަންފާއެއްެ
ނުވަތަ ެޚިދުމަތެއްގެ ެބަދަލުގައި ެފައިސާ ެއާއި ެޗެކްފަދަ ެވަސީލަތްތައް ެއެއްފަރާތުން ެއަނެއްފަރާތަށްެ
އްފަރާތަށްެބަދަލުކުރުމާއިެއެއްވެސްެ
ބަދަލުކުރުމާއިެދަރަނީގެެގޮތުގައިެއެފަދަެވަޞީލަތެއްެއެއްފަރާތުންެއަނެ ެ
ވަޞީލަތެއް ެއެއްފަރާތުންެ
ވެސްެއެފަދަެގޮތެއްގައި ެއެފަދަެ ެ
ބަދަލަކާނުލައި ެހިބައެއްގެެގޮތުގައިެނުވަތަ ެއެހެން ެ
ބަދަލުކުރެވޭ ެޙާލަތްތަކެއްވެސް ެމެދުވެރިވެދާނެތީ ެއެއްފަރާތުން ެއަނެއްފަރާތަށް ެދޫކޮށްފައިވާެ
އަނެއްފަރާތަށް ެ ެ
ފައިސާ ެނުވަތަ ެފައިސާގެ ެގޮތުގައި ެގެންގުޅޭ ެލިޔުމަކީ ެހުރިހާ ެޙާލަތެއްގައި ެއިތުރު ެގަރީނާ ެތަކާނުލައިެ،
ހަމައެކަނިެއޭގެމައްޗަށްެބިނާކޮށްެމީހެއްގެެމައްޗަށްެދަރަނިެސާބިތުވާެފަދަެހެއްކަކަށްެބެލެވިއްޖެނަމަެޢާންމުެ
ޚިދުމަތްތަކާއި ެމަންފާތަކުގެ ެއަގު ެއަދާކުރުމުގެ ެގޮތުން ެދޭ ެޗެކްތަކާއި ެހިބަ ެއާއި ެވަޞިއްޔަތްފަދަެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު |ތީމުގެ |އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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އިޙްސާންތެރި ެމުޢާމަލާތްތަކާ ެގުޅިގެން ެއެއްފަރާތުން ެއަނެއްފަރާތަށް ެބަދަލުކުރުވޭ ެޗެކްތައްފަދަެ
ވަސީލަތްތަކަކީވެސް ެއެފަދަ ެވަސީލަތެއް ެދޭފަރާތުން ެއަނެއްފަރާތަށް ެދަރައިއޮތް ެދަރަންޏެއް ެއަދާކުރުމުގެެ
ބެލެވުމުގެ ެފުރުޞަތު ެއޮންނާނެތީ ެއާއި ެމީސްމީހުންގެ ެމެދުގައި ެހިނގާެ
ގޮތުން ެދީފައިވާ ެއެއްޗެއްކަމަށް ެ ެ
މުޢާމަލާތް ެހިންގަންވާނީ ެއެކަން ެފަހުން ެސާބިތުކުރަންޖެހިއްޖެ ެޙާލަތެއްގައި ެސާބިތުކުރެވޭ ެފަދަެ
ދަރަނީގެ ެ ެ
ހަރުދަނާެގޮތްތަކެއްގެެމައްޗަށްެކަމަށްވުމަކީެމީސްމީހުންގެެމެދުގައިެހިނގާެމާލީެމުޢާމަލާތްތަކުގެެއިތުބާރުެ
މަޞްލަޙަތު ެބޮޑުގޮތްކަމަށްެ
ދެފަރާތުގެ ެޙައްޤުގައިވެސް ެއެންމެ ެ ެ
ޢާމަލާގެ ެ ެ
ދެމެހެއްޓުމަށާއި ެއަދި ެއެއީ ެއެ ެމު ެ
ވުމާއެކުވެސް ެއެއާއިޚިލާފަށް ެޝަރީޢަތަށް ެކަމެއް ެސާބިތުކުރަންޖެހިއްޖެ ެޙާލަތެއްގައި ެސާބިތުކުރެވޭފަދަެ
ހަރުދަނާ ެގޮތްތަކެއްގެ ެމައްޗަށް ެބިނާކުރުމަކާނުލައި ެދޭދޭ ެފަރުދުންގެ ެދެމެދުގައި ެހިނގާފައިވާ ެމިފަދަ ެމާލީެ
ޢާމަލާތްތައް ެޝަރީޢަތަށް ެސާބިތުކުރުމަށް ެބޭނުންވާ ެހަރުދަނާ ެހެއްކާއި ެޤަރީނާ ެލިބިފައިނެތީސްެ
މު ެ
އްފަރާތަށް ެބަދަލުކޮށްފައިވާކަންެ
ޚުޞޫމަތްތެރި ެދަޢުވާއެއްގެ ެދެ ެފަރާތެއްގެ ެދެމެދުެ ،އެއްފަރާތުން ެއަނެ ެ
ކީެ،
ސާބިތުވާެފައިސާެނުވަތަެފައިސާެރަމްޒުކޮށްދޭެޗެކްެފަދަެވަސީލަތްތަކުގެެތެރެއިންެއެއްވެސްެވަސީލަތަ ެ
ވަތަެ
ވަކި ެމިވެނި ެމަޤްޞަދެއްގައި ެއެއްފަރާތުން ެއަނެއްފަރާތަށް ެބަދަލުކޮށްފައިވާ ެފައިސާ ެނު ެ
ނީ ެވިޔަސް ެހަމައެއްނެތަތީ ެއާއި ެއެއްފަރާތުންެ
ޗެކްތަކެއްކަމަށްވެސް ެބެލެވެންޖެހޭ ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫ ެ
އަނެއްފަރާތަށްެފައިސާެނުވަތަެފައިސާެރަމްޒުކޮށްދޭެޗެކްފަދަެވަސީލަތްތައްެބަދަލުކުރެވޭެތަފާތުެގޮތްތަކެއްެ
މީސްތަކުންގެ ެމެދުގައި ެތަޢާރަފްވެ ެމަދަނީ ެއަދި ެމާލީ ެމުޢާމަލާތްތަކުގައި ެޢުރުފަކަށްވާ ެމިންވަރަށްެ
ރުެ ،އެއްފަރާތުން ެއަނެއްފަރާތަށް ެފައިސާ ެނުވަތަެ
ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ެމުޖުތަމަޢުގައި ެބޭނުންކުރެވެމުންދާއި ެ
ޗެކެއްެދީފައިވާކަންެސާބިތުވާެކޮންމެެޙާލަތަކީެއިތުރުެއެހެނިހެންެޤަރީނާތަކާެނުލައިެއެެޗެކަކީެދަރަންޏެއްގެެ
ގޮތުގައި ެދީފައިވާ ެޗެކެއްކަމަކަށްވެސް ެއަދި ެހަމައެފަދައިންމެ ެއެއީއަކީ ެއިތުރު ެޤަރީނާތަކާނުލައި ެއެ ެޗެކްެ
ލިބުނުެފަރާތުގެެމައްޗަށްެއެެޗެކްގައިވާެޢަދަދަށްެދަރަނިެސާބިތުވެއްޖެކަމަށްެޝަރުޢީެނުވަތަެޤާނޫނީެގޮތުންެ
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ބެލެވެންޖެހޭ ެފަދަ ެހަރުދަނާ ެއަސާސެއްކަމަކަށް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގައި ެމި ެމައްސަލަ ެބެލިެ
ފަނޑިޔާރުންނަށްެނުފެނެއެވެެ ެެ.
ބެ -ފަސްވަނަ ެކަމަކީެ،ޝަރުޢީެއަދިެޤާނޫނީެނަޒަރަކުންެވިސްނާެބަލާއިރުެ ،ޝަރީޢަތަށްެ
ކަމެއް ެސާބިތުވެއްޖެކަމަށް ެކަނޑައެޅޭނީ ެއެކަމެއް ެޝަރީޢަތަށް ެސާބިތުވެއްޖެކަމަށް ެކަނޑައެޅުމަށްޓަކައިެ
ބަލަންޖެހޭ ެބެލުންތަކާއި ެރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ެހަމަތަކާ ެއުޞޫލުތަކާ ެއެއްގޮތްވާ ެގޮތުގެމަތިން ެއެކަމެއްެ
އްެ
ޝަރީޢަތަށް ެސާބިތުވެއްޖެކަމަށް ެކަނޑައެޅޭ ެމިންވަރަށް ެހެކި ެލިބިގެންކަމަށްވާއިރުެ ،ޝަރީޢަތަށް ެކަމެ ެ
ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައިެބޭނުންވާެޙުއްޖަތްތަކުގެެތެރެއިންެ ،އިޢުތިރާފަކީެކަމެއްގެެޙަޤީޤަތާެބެހޭގޮތުންެއެކަމެއްެ
ތިމާގެ ެއަމިއްލަ ެނަފްސަށް ެނިސްބަތްކޮށް ެއެކަމެއްގެ ެމައްޗަށް ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހުގައިވާ ެއިޤްރާރުވުންެ
ކަމުގައިވިޔަސްެ ،ނުވަތަ ެއެހެން ެމީހެއްގެ ެޙައްޤަކާ ެބެހޭގޮތުން ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހުގައި ެތިމާގެ ެއަމިއްލަެ
ވުނުެކަމުގައިވިޔަސްެ ،މުޙައްމަދުެޢަލީެޖަނާހްއަށްެމުޙައްމަދުެ
ނަފްސާެދެކޮޅަށްވާެއިޤްރާރުވުންެކަމުގައިެބެލެ ެ
މަނިކު ެދައްކަންޖެހޭ ެފައިސާތަކެއް ެހުރިކަން ެސާބިތުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހުގައި ެއެފަރާތުންެ
ހްގެ ެއެކައުންޓުންެ
ޢަލީ ެޖަނާ ެ
ދައްކަމުންދިޔަ ެވާހަކަތަކަށް ެރައްދު ެދިނުމުގެ ެމަޤާމްގައިހުރެ ،މުޙައްމަދު ެ ެ
ވައުޗަރތަކުގައި ެހުރި ެފައިސާ ެލިބިފައިނުވެއޭ ެއަޅުގަނޑު ެނުދަންނަވަމެވެެ .މިފަދައިން ެމުޙައްމަދުމަނިކުެ
ބުނެފައިވާ ެބުނުމަކީ ެމާނަކުރުމުގެ ެއުޞޫލުތަކަށް ެބަލާއިރުެ ،ތަފާތު ެއެތައް ެގޮތަކަށް ެމާނަކުރެވިދާނެެ
ފައިސާ ެލިބިފައިނުވާކަމަށް ެނުބުނަމޭ ެބުނުމާއި ެއެއީެ
ޢިބާރާތެއްކަމާއިެ ،ފައިސާ ެލިބިފައިވާކަމަށް ެބުނުމާއި ެ ެ
ތަފާތުެދެެމާނައެއްެދޭހަވާެދެެޢިބާރާތެއްކަންެފާޅުކަންެބޮޑުެގޮތެއްގައިެއެނގެންއޮތްއިރުެ،އެގޮތަށްެބުނުމުގެެ
މާނައަކީެއެެފައިސާއާެމެދުެޒިންމާވާކަންެހާމަކޮށްެޝަރީޢަތުގެެމަޖިލީހުގައިެއެކަމުގެެމައްޗަށްެއިޤުރާރުވުންެ
ކަމުގައި ެވަނީނަމަެ ،ދެން ެއެ ެފައިސާއާމެދު ެއިންކާރު ެކުރަންޖެހޭ ެހަމައެއް ެނޯންނާނެކަން ެއެނގެއެވެެ.
އެހެންނަމަވެސްެއެެދެެފަރާތުންެދަށުެކޯޓާއިެހައިކޯޓުގެެޝަރީޢަތުގެެމަޖިލީހުގައިެދައްކާފައިވާެވާހަކަތަކުގެެ
އާމެދުެއިންކާރުކުރުމަށްފަހުެ ،މުޙައްމަދުމަނިކުގެެ
ށް ެވިސްނައިބަލާއިރުެ،މުޙައްމަދުެޢަލީެޖަނާހްގެެދަޢުވާ ެ
މައްޗަ ެ
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ދުގައި ެއެއްފަރާތުން ެއަނެއްފަރާތަށް ެފައިސާެ
ފަރާތުން ެބުނަމުން ެއައިސްފައިވަނީެ ،ދެ ެފަރާތް ެދެމެ ެ
ދުމަނިކަށްެދޭެ
މުޙައްމަދުެއަލީެޖަނާހްެމުޙައްމަ ެ
ޢާމަލާތްތަކެއްެހިނގާފައިވާކަމަށާއިެއެގޮތުންެ ެ
މު ެ
ބަދަލުކުރުމުގެެ ެ
ޢަލީ ެޖަނާހަށް ެމުޙައްމަދުެ
ކޮންމެ ެފައިސާއަކީ ެދަރަންޏެއް ެނޫންކަމަށާއި ެބައެއް ެޙާލަތްތަކުގައި ެމުޙައްމަދު ެ ެ
ޢަލީެ
މަނިކު ެދަރަނީގެ ެގޮތުގައި ެއަނބުރައި ެދައްކާގޮތަށް ެދީފައިވާ ެފައިސާގެ ެބަދަލުގައިވެސް ެމުޙައްމަދު ެ ެ
ޖަނާހް ެފައިސާތަކެއް ެމުޙައްމަދުމަނިކުގެ ެއެކައުންޓަށް ެޖަމާކޮށްފައި ެހުންނާނެކަމަށާއި ެމި ެޤަޟިއްޔާގައިެ
މުޙައްމަދު ެޢަލީ ެޖަނާހް ެދަޢުވާކުރާ ެފައިސާއަކީވެސް ެއެފަދައިން ެއަނބުރައި ެދައްކާގޮތަށް ެމުޙައްމަދު ެޢަލީެ
ތުންެލިބިފައިވާެފައިސާެމުޙައްމަދުމަނިކަށްެއަނބުރާެދެއްކުމުގެެގޮތުންެ
ދުމަނިކުގެެފަރާ ެ
ޖަނާހްެއަށްެމުޙައްމަ ެ
ޙަބަހުންެ
ޖަމާކޮށްފައިވާ ެފައިސާތަކެއްކަމަށް ެބުނެ ެމުޙައްމަދު ެޢަލީ ެޖަނާހްގެ ެދަޢުވާއާމެދު ެޞަރީ ެ
އިންކާރުކުރުމާއެކުެ ،މުޙައްމަދު ެޢަލީ ެޖަނާހްގެ ެއެކައުންޓުންެ ،ވައުޗަރތަކުގައި ެހުރި ެފައިސާ ެލިބިފައިނުވެއޭެ
ހްގެެ
ދުމަނިކު ެބުނެފައިވާ ެބުނުމަކީ ެމުޙައްމަދު ެޢަލީ ެޖަނާ ެ
ންނަވަމެވެެ .މިފަދައިން ެމުޙައްމަ ެ
އަޅުގަނޑު ެނުދަ ެ
އަތުން ެދަރަންޏެއް ެނަގާފައި ެއޮވެގެންެ ،އެ ެދަރަނީގެ ެމައްޗަށް ެމުޙައްމަދުމަނިކުވާ ެއިޢުތިރާފެއް ެނޫންކަމާއިެ
ސްެ،
ސިޣާއަށާއިެއެެވާހަކަތައްެބިނާވެފައިވާެގޮތުގެެމައްޗަށްެބަލާއިރުވެ ެ
އަދިެއެެވާހަކައަކީެއެެވާހަކަތަކުގެެ ެ
މުޙައްމަދު ެޢަލީ ެޖަނާހްގެ ެދަޢުވާއާމެދު ެއިންކާރުކުރުމާއެކުެ ،އެ ެދަޢުވާއަށް ެރައްދުދިނުމުގެ ެގޮތުން ެދެއްކިެ
ވާހަކައިގެ ެތެރޭގައި ެބުނެފައިވާ ެބުނުމެއްކަން ެފާޅުކަން ެބޮޑު ެގޮތެއްގައި ެއެނގެން ެއޮންނާތީ ެ"ފައިސާގެެ
މުޢާމަލާތް ެދެ ެފަރާތުން ެހިންގާފައިވަނީ ެލިޔެކިޔުމުންނޫންކަމަށާއި ެފައިސާ ެއެއްފަރާތުން ެއަނެއްފަރާތަށްެ
ދޫކުރަމުން ެގޮސްފައިވާކަމަށްެމުޙައްމަދުމަނިކުގެެފަރާތުންެބުނެފައިވާެބުނުމަކީެއިޢުތިރާފެއްކަމަށްެހައިކޯޓުގެެ
ނަންބަރު ެެ 2007/HC-A/195ޤަޟިއްޔާގައި ެބެއްލެވިގޮތް ެޝަރީޢަތަށް ެކަމެއް ެސާބިތުކުރުމުގައިެ
ރިއާޔަތްކުރަންޖެހޭ ެހަމަތަކާއި ެއުޞޫލުތަކާ ެއެއްގޮތްވާ ެކަމަކަށް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެެ
ފަނޑިޔާރުންނަކަށްެނުފެނެއެވެެ ެ.
ެ
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ޙުކުމްެ :
ޓްރެވެލިންގް ެމޯލްޑިވްސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑާއި ެއެނަރޖީ ެޓުއަރސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑާެ
ޏާބެހޭ ެޤާނޫނު) ެގެ ެދަށުންެ
މި ެދެ ެކުންފުންޏަކީ ެޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 10/96ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކުންފުން ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ެޤާއިމްވެފައިވާ ެލިމިޓެޑް ެލައިބިލިޓީ ެދެ ެކުންފުނިކަމާއި ،ލިމިޓެޑް ެލައިބިލިޓީގެ ެއުޞޫލާެ
އެއްގޮތްވާެގޮތުގެމަތިންެހިނގަމުންދާެކުންފުނިތަކަކީެއެެކުންފުނިތަކުގެެމެންބަރުންނާެވަކިންެއުފެދިެ،އަދިެ
ވަކި ެސިއްކައެއްެއޮންނަެއަދިެވަކިެޤާނޫނީެޝަޚްޞިއްޔަތެއްެލިބިގެންވާެފަރާތްތަކަކަށްވާތީއާއިެ،ޤާނޫނުގައިެ
ކަނޑައެޅި ެބަޔާންވެފައިވާ ެއިސްތިސްނާއީ ެޙާލަތްތަކުގައި ެމެނުވީ ެއެފަދަ ެކުންފުންޏެއްގެ ެދަރަންޏާމެދު ެއެެ
ކުންފުންޏެއްގެ ެޑިރެކްޓަރުން ެޒިންމާވާންނުޖެހޭނެ ެކަމާއިެ ،އަދި ެއެފަދަ ެކުންފުނިތަކާއެކު ެމުޢާމަލާތްކުރާެ
ފަރާތްތަކުން ،އެެމުޢާމަލާތްތައްެ ،އެކުރަނީެއެކިއެކިެމާލީެމުޢާމަލާތްތައްކުރުމާއިެއަދިެދަޢުވާކުރުމާއިެދަޢުވާެ
ލިބިގަތުމުގެ ެޙައްޤު ެލިބިގެންވާ ެޤާނޫނީ ެޝަޚުޞުންތަކަކާ ެއެކުގައިކަމާއި ެއެފަދަ ެކުންފުނިތަކާއެކު ެކުރެވޭެ
ކުގެ ެޒިންމާ ެއުފުލާނީ ެއެފަދަ ެކުންފުނިތަކުންކަން ެޤާނޫނު ެނަންބަރު ެެެެެެ10/96
ޢާމަލާތްތަ ެ
މު ެ
އ ެޤާނޫނުގެ ެެ 18ވަނަެ
ޏާބެހޭ ެޤާނޫނު) ެގެ ެެ 15ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެއާއި ެއަދި ެ ެ
(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކުންފުން ެ
މާއްދާގެ ެޞަރީޙަ ެނައްޞުން ެރަނގަޅަށް ެއެނގެންއޮންނާތީެ ،މެ .ވިލާދޮށުގޭ ެމުޙައްމަދު ެމަނިކުގެެ
މެންބަރުކަން ެއޮންނަ ެދެ ެކުންފުންޏަކާއެކު ެހެ .ސީސައިޑް ެމުޙައްމަދު ެޢަލީ ެޖަނާހް ެހިންގާފައިވާކަމަށްެ
ޢާމަލާތްތަކުގެ ެޒިންމާ ެއުފުލަންޖެހޭ ެފަރާތަކީ ެއެ ެދެ ެކުންފުނީގެެ
މު ެ
މުޙައްމަދު ެޢަލީ ެޖަނާހް ެބުނާ ެމާލީ ެ ެ
މެންބަރު ެމެ .ވިލާދޮށުގޭ ެމުޙައްމަދު ެމަނިކުކަމަށް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުން ެބެއްލެވިގޮތް ެއިސްވެެ
ޙަވާލާދެވުނުެޤާނޫނުެނަންބަރުެ(ެ 10/96ދިވެހިރާއްޖޭގެެކުންފުންޏާއިެބެހޭެޤާނޫނު) ެގެެެ 15ވަނަެމާއްދާގެެ
(ހ) ެއާއި ެއެ ެޤާނޫނުގެ ެެ 18ވަނަ ެމާއްދާގައި ެކަނޑައެޅި ެބަޔާންވެފައިވާ ެއުޞޫލާ ެތަޢާރުޟުވާތީ ެއާއިެ،
ޤުދުެފައިސާެއާއިެ
ރުެ ،ނަ ެ
މަލާތްތައްެހިނގަމުންދާެޢުރުފަށްެބަލާއި ެ
މީސްމީހުންގެެމެދުގައިެމާލީެއެކިއެކިެމުއާ ެ
ފައިސާެރަމްޒުކޮށްދޭެޗެކްފަދަެވަސީލަތްތައްެއެއްެފަރާތުންެއަނެއްެފަރާތަށްެބަދަލުކުރެވޭެތަފާތުެގޮތްތަކުގެެ
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ންފާއެއްެ
ތެރޭގައި ެޗެކްގެ ެވެރިފަރާތުން ެލިބިގެންފައިވާ ެމަންފާއެއް ެނުވަތަ ެޚިދުމަތެއްގެ ެބަދަލުގައި ެއެ ެމަ ެ
ގާފަރާތަށްެ
ނުވަތަ ެޚިދުމަތެއްގެ ެއަގު ެޗެކުން ެއަދާކުރުމާއި ެދަރަންޏަށް ެފައިސާ ެދޫކުރާއިރު ެދަރަނި ެނަ ެ
އަރަނިވެރި ެފަރާތުން ެފައިސާގެ ެބަދަލުގައި ެޗެކް ެދޫކުރުމާއި ެކުރީގައި ެނަގާފައިވާ ެދަރަންޏެއްެ
ވޭެ
އަދާކުރުމަށްޓަކައި ެފައިސާގެ ެބަދަލުގައި ެޗެކް ެދޫކުރުމާއިެ ،މުޤާބިލުގައި ެބަދަލަކާނުލައިެ ،ހެޔޮވަތާކުރެ ެ
މުއާމަލާތްތަކުގެ ެތެރެއިން ެހިބަ ެއާއި ެވަޞިއްޔަތްފަދަ ެމުޢާމަލާތްތަކުގައިވެސް ެފައިސާގެ ެބަދަލުގައި ެޗެކްެ
ޢާމަލާތްތަކާ ެބެހޭ ެގޮތުން ެމުޖުތަމަޢުގައި ެތަޢާރަފްވެެ،
ދޫކުރުމަކީ ެމީސްތަކުންގެ ެމެދުގައި ެހިނގާ ެމާލީ ެމު ެ
ބަލައިގެންފައިވާ ެކަންތައްތަކަކަށްވާތީ ެއިތުރު ެޤަރީނާ ެނެތީސް ެމީހަކު ެޗެކް ެދޫކުރާ ެކޮންމެ ެފަހަރަކު ެއެއީެ
ދަރަންޏެއްގެ ެގޮތުގައި ެދޫކުރާ ެޗެކަކަށްވުން ެލާޒިމްވާކަން ެދޭހަވާފަދަ ެގޮތަކަށް ެނުވަތަ ެޗެކެއް ެރައްދުވާެ
ތުގައިކަމަށްވުންެ
ފަރާތުން ެއެ ެޗެކް ެބަލައިގަންނަ ެކޮންމެ ެފަހަރަކު ެއެ ެޗެކް ެބަލައިގަންނަނީ ެދަރަންޏެއްގެ ެގޮ ެ
ލާޒިމްވާކަން ެދޭހަވާފަދަ ެގޮތަކަށް ،ކަމެއް ެސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި ެޝަރީޢަތުން ެރިއާޔަތްކުރަންޖެހޭ ެހަރުދަނާެ
އުޞޫލުތަކަށްެރިއާޔަތްކުރުމެއްނެތިެދިވެހިރާއްޖޭގެެކުންފުންޏާބެހޭެޤާނޫނުގެެދަށުންެޤާއިމްވެެއެެޤާނޫނުގައިެ
ކަނޑައެޅި ެބަޔާންވެފައިވާ ެލިމިޓެޑް ެލައިބިލިޓީ ެއުޞޫލާ ެއެއްގޮތްވާ ެގޮތުގެމަތިން ެހިނގަމުންދާ ެލިމިޓެޑްެ
ދުމަނިކުގެ ެއަމިއްލަ ެއެކައުންޓަށްެ
ލައިބިލިޓީ ެދެ ެކުންފުންޏެއްގެ ެއެކައުންޓަށް ެނުވަތަ ެޚުދު ެމުޙައްމަ ެ
ކަމުގައިވިޔަސްެމުޙައްމަދުެޢަލީެޖަނާހްގެެއެކައުންޓުންެފައިސާެޓްރާންސްފަރވެފައިެހުރިެހުރުމަކީެއިސްވެެ
ށްެ
އިޝާރަތްކުރެވުނުެސަބަބުތައް ެއެހެން ެހުރުމާއެކު ެއިތުރުެހެއްކާއިެޤަރީނާެނެތީސްެހަމަ ެއެކަމުގެެމައްޗަ ެ
އެކަނި ެރިޢާޔަތްކޮށް ެމުޙައްމަދުމަނިކުގެ ެމައްޗަށް ެދަރަނި ެސާބިތުވެއްޖެކަމަށް ެމަދަނީ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރުެ
ެ 639/MC/2006ޤަޟިއްޔާ ެއާއި ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2007/HC-A/195ޤަޟިއްޔާގައިެ
ކަނޑައެޅުއްވިެކަނޑައެޅުއްވުންެޤާނޫނުެނަންބަރުެ(ެ10/96ދިވެހިރާއްޖޭގެެކުންފުންޏާބެހޭެޤާނޫނު)ެގެެެ15
ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެއާ ެއަދި ެއެ ެޤާނޫނުގެ ެެ 18ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގައި ެކަނޑައެޅި ެބަޔާންވެފައިވާެ
އުޞޫލުތަކާެތަޢާރުޟުވާތީެމަދަނީެކޯޓުގެެނަންބަރުެެ639/MC/2006ޤަޟިއްޔާގައިެކުރައްވާފައިވާެޙުކުމާެ
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އަދި ެއެ ެޤަޟިއްޔާގެ ެޙުކުމަށް ެތާއީދުކުރައްވާ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ2007/HC-A/195
ޤަޟިއްޔާގައިެކުރައްވާފައިވާެޙުކުމްެބާޠިލްވެއްޖެކަމަށްެމިެމައްސަލަެބެލިެދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުގެެ
ފަނޑިޔާރުންގެެއިއްތިފާޤުންެކަނޑައަޅައިފީމެވެެ .
ެެެ ެ
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