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ެ
ެ
ޞާ ެ
ޝަރީޢަތްެނިމުނުގޮތުގެެޚުލާ ެ
 ޤަޟިއްޔާެނަންބަރު2013/SC-A/16ެ3
ލެ
 ދަޢުވާކުރާެފަރާތްެެ3އިބްރާހީމްެސުޖާޢުެ،ގެ.ޗާންދަނީމާގެެެ/މާ ެ
ލެ
 ދަޢުވާެލިބޭެފަރާތްެ3ޙާމިދުެއިސްމާޢީލްެ،ހެ.ހިރިފުށިެެ/މާ ެ
ން
 މައްސަލައިގެެބާވަތްެ3ފައިސާެހޯދު ެ


ން
މައްސަލަެއައިގޮތްެ3އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެެހުއްދައަށްެއެދިެހުށަހަޅާެފޯމު ެ

 ހުށަހެޅުނުެތާރީޚްެ03ެ3މާރޗްެ2013
 ރަޖިސްޓްރީެކުރެވުނުެތާރީޚްެ22ެ3މާރޗްެ2013
ޚްެ10ެ3ފެބްރުވަރީެެ2014މެ
ނުެތާރީ ެ
 ނިމު ެ

ޗްެެ 2002
ެާާ ެ

 މައްސަލަެނިންމިެގަޑި45 10324 3
ފަ ނޑިޔާރު ެޢަލީ ެޙަމީދުެ
 މައްސަލަ ެބެލި ެފަނޑިޔާރުންގެ ެމަޖިލިސްެ 3ފަނޑިޔާރު ެޢަބްދުﷲ ެޢަރީފްެ ،
ން
މުޙައްމަދުެ،ފަނޑިޔާރުެއަޙްމަދުެމުޢުތަސިމްެޢަދުނާ ެ
ޔާ
 އިލްތިމާސްެކުރެވުނުެޤަޟިއް ެ
 ނަންބަރު2011/HC-A/259ެ3
ޓު
 ނިންމެވިެކޯޓުެ3ދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯ ެ
 ހުށަހެޅުނުެތާރީޚްެ15ެ3ނޮވެމްބަރެ2011
 ނިމުނުެތާރީޚްެ11ެ3އޮކްޓޯބަރެ2012
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ޞާ
މައްސަލައިގެެޚުލާ ެ
މިއީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2011/HC-A/259ޤަޟިއްޔާ ެނިމިފައިވާެ
ގޮތާއިމެދު ެހިތްހަމަ ެނުޖެހިގެން ެގެ .ޗާންދަނީމާގޭ ެއިބްރާހީމް ެސުޖާޢު ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގައިެ
އިލްތިމާސްެކުރުމުންެބެލިފައިވާެޤަޟިއްޔާއެކެވެެ ެ.
މިެޤަޟިއްޔާގެެދަޢުވާެރައްދުވާެފަރާތަކީެހެ.ހިރިފުށިެޙާމިދުެއިސްމާޢީލްެއެވެެ .

އްެ ެ
ވުނުެނުކުތާތަ ެ
 ފާހަގަެކުރެ ެ
ެ.1މިއީެ 2002ެ،ވަނަެއަހަރުެ،ހެ.ހިރިފުށިެޙާމިދުެއިސްމާޢީލްެ(ދ.ރެ.ކާޑުެނަންބަރުެ3
އިބްރާހީމް ެސުޖާޢު ެ(ދ.ރެ .ކާޑުެނަންބަރުެ)A053386ެ 3
ެ )A050500ގެެފަރާތުން ެގެ .ޗާންދަނީމާގޭެ ެ
އަށްެއަނބުރާެދައްކާގޮތަށްެދީފައިވާެ2,952,000/-ރ(ެ.ދެމިލިއަންެނުވަލައްކަެފަންސާސްދެހާސްެރުފިޔާ)ެ
ގެ ެތެރެއިން ެނުލިބިވާކަމަށް ެބުނާ ެ1,315,225/-ރ(ެ .އެއްމިލިއަން ެތިންލައްކަ ެފަނަރަހާސް ެދުއިސައްތަެ
އެެ
ފަންސަވީސްެރުފިޔާ)ެހޯދުމަށްެއެދިެޙާމިދުެއިސްމާޢީލްގެެފަރާތުންެސިވިލްެކޯޓަށްެހުށަހެޅިެމައްސަލަެ ެ
ކޯޓުންެނިންމެވިެގޮތާމެދުެއިބްރާހީމްެސުޖާޢުެހިތްހަމަނުޖެހިެ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓުގައިެއިސްތިއުނާފްކޮށް،
އަދިެއެެކޯޓުންެނިންމެވިެގޮތާެމެދުވެސްެހިތްހަމަނުޖެހިގެން ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުގައިެއިލްތިމާސްެ
ކުރުމުންެބެލޭެމައްސަލައެކެވެެ .
ެ .2މި ެމައްސަލައާ ެގުޅިގެން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުން ެކުރެއްވި ެޙުކުމުގައި ެވަނީެ3
"ދެންފަހެެ ،ބަޔާންކުރެވިދިޔަ ެސަބަބުތައް ެއެފަދައިން ެހުރުމުންެ ،ސިވިލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރުެެެެެ
ެ 1455/Cv-C/2010ޤަޟިއްޔާެނިމިފައިވަނީެޝަރުޢީެނުވަތަެޤާނޫނީެއުޞޫލަކާެވިޔަސްެޚިލާފަށްކަމަށްެ
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ބަލާނެތަނެއް ެނެތްކަމަށް ެމި ެމައްސަލަ ެމިކޯޓުގައި ެބެލި ެފަނޑިޔާރުންގެ ެއިއްތިފާޤުން ެކަނޑައަޅައިެ
ޙުކުމްކޮށްފީމެވެެ".މިފަދައިންނެވެެ .
ެ .3ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެޙުކުމް ެބިނާވެފައިވަނީ ެޝަރީޢަތް ެނުވަތަ ެޤާނޫނާ ެޚިލާފުވާެ
ގޮތަށް ެކަމަށް ެބުނެ ެއިބްރާހީމް ެސުޖާޢުގެ ެފަރާތުން ެތިން ެނުކުތާއެއްެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓަށްެ،
ހުށަހެޅިެއެމައްޗަށްެވާހަކަެދެކެވިފައިވެއެވެެ.އެއީެ 3
ފުރަތަމަ ެނުކުތާެ 3މައްސަލާގެ ެދެފަރާތް ެޤަބޫލުވެއްޖެނަމަ ެދެމީހުން ެއެކަކު ެއަނެކަކަށްެ
ދައްކަންވެފައިވާ ެދެ ެދަރަނި ެއެއްދަރަނި ެއަނެއްދަރަންޏާ ެއަޅާ ެކެނޑުމަކީ ެޤާނޫނީ ެއަދި ެޝަރުޢީެ
ހަމަތަކުގެމަތިން ެނުކުރެވޭނެ ެކަމެއް ެކަމުގައި ެބެލެވޭނެ ެއެއްވެސް ެހަމައެއްނެތްއިރުެ ،ދެ ެދަރަނި ެދެެ
ތާރީޚެއްގައި ެވުޖޫދުވެފައިވުމަކީ ެއެ ެދެ ެމުއާމަލަތަކީ ެގުޅުމެއްނެތް ެމުސްތަޤިއްލު ެދެ ެމުއާމަލާތް ެކަމުގައިެ
މަތިން ެއެންމެެ
ހީމް ެސުޖާޢު ެހުށަހެޅި ެނުކުތާއާމެދު ެޝަރުޢީ ެހަމަތަކުގެ ެ ެ
އިބްރާ ެ
ބައްލަވާފައިވާކަމުގައި ެބުނެ ެ ެ
ފުރިހަމައަށްެރިއާޔަތްނުކުރައްވައިެހަމައެކަނިެޙާމިދުެއިސްމާޢީލަށްެއިބްރާހީމްެސުޖާޢުެދޭންޖެހޭެފައިސާއިންެ
ހީމްެ
އުނިކުރެވިދާނެ ެފައިސާއެއްނޫންކަން ެބަޔާންކުރައްވާފައިވުމަކީ ެއިބްރާހީމް ެސުޖާޢުގެ ެޙައްޤު ެއިބްރާ ެ
ސުޖާޢުއަށް ެނުލިބޭގޮތަށް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުން ެނިންމަވާފައިވާ ެނިންމުމެއް ެކަމުގައި ެބުނެ ެހުށަހެޅިެ
ނުކުތާއާއި؛ ެ
ދެވަނަ ެނުކުތާެ 3ޙާމިދު ެއިސްމާޢީލަށް ެއިބްރާހީމް ެސުޖާޢުގެ ެފަރާތުން ެދީފައިވާ ެކާރަކީެ
އިބްރާހީމް ެސުޖާޢުގެ ެފަރާތުން ެދީފައިވާ ެއެއްޗެއްކަން ެސާބިތުނުވާކަމަށް ެދަށުކޯޓުން ެނިންމަވާފައިވަނީެ،
ންޏަކީ ެޤާނޫނީ ެވަކި ެޝަޙުޞެއްކަމުގެ ެމަފްހޫމް ެއެއްމައްސަލައަކާއި ެގުޅިގެން ެދެފަހަރު ެދެގޮތަކަށްެ
ކުންފު ެ
ދަށުކޯޓުން ެމާނަކުރައްވައިގެންކަމަށް ެޤަބޫލުކުރެވޭކަމަށް ެބުނެ ެއިބްރާހީމް ެސުޖާޢު ެހުށަހަޅާފައިވަނިކޮށް ެއެެ
ނުކުތާއާމެދުެޝަރުޢީެހަމަތަކުގެމަތިންެބައްލަވަންވާވަރަށްެނުބައްލަވައިެދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓުންެމައްސަލަެ
ނިންމަވާފައިވާެކަމަށްެބުނެެހުށަހެޅިެނުކުތާއާއި؛ ެ
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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 4
ސަފްޙާ ެ 8

ތިންވަނަެނުކުތާެ3ދިވެހިރާއްޖޭގެެޤާނޫނުއަސާސީގެެއަސާސީެޙައްޤުތަކާބެހޭެބާބުގައިެކޮންމެެ
ވީހިނދު ެއެފުރުސަތާެ
މީހަކަށްވެސް ެއެމީހެއްގެ ެމަދަނީ ެޙައްޤު ެހޯދުމަށް ެދަޢުވާކުރުމުގެ ެފުރުޞަތު ެލިބިދީފައި ެ
އެއްގޮތަށް ެއިބްރާހީމް ެސުޖާޢުގެ ެމަދަނީ ެޙައްޤު ެގެއްލޭތީ ެއެ ެޙައްޤު ެދިފާޢުކުރުމުގެގޮތުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ތިއުނާފުކުރިެމައްސަލަެއެންމެެފުރިހަމަގޮތުގައިެބައްލަވައިެއިބްރާހީމްެ
ހައިކޯޓުގައިެއިބްރާހީމްެސުޖާޢުެއިސް ެ
އެއްވެސް ެމިންވަރަކަށް ެބައްލަވާ ެރިއާޔަތްނުކުރައްވައި ެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ސުޖާޢު ެހުށަހެޅި ެކިތާބީ ެޤަރީނާއަށް ެ ެ
ހައިކޯޓުންެމައްސަލަެނިންމަވާފައިވުމަކީެއިބްރާހީމްެސުޖާޢުއަށްެލިބިފައިވާެދަޢުވާެކުރުމުގެެއަސާސީެޙައްޤުެ
ގެއްލޭގޮތަށްެނިންމަވާފައިވާެނިންމެވުމެއްކަމަށްެބުނެެހުށަހެޅިެނުކުތާއެވެެ ެ.
މިެމައްސަލާގައިެ،ދަޢުވާކުރާެފަރާތުންެއަދިެދަޢުވާެލިބޭފަރާތުންެޝަރީޢަތުގެެމަޖިލީހުގައިެ
ދެއްކިެވާހަކަތަކަށާއިެހުށަހެޅިެލިޔުންތަކަށާއިެސިވިލްެކޯޓުގެެނަންބަރުެެ 1455/Cv-C/2010ޤަޟިއްޔާގެެ
ޝަރީޢަތް ެނިމުނުގޮތުގެ ެރިޕޯޓަށާއި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2011/HC-A/259ޤަޟިއްޔާެ
ނިމުނުގޮތުގެެރިޕޯޓަށާއިެދިވެހިރާއްޖޭގެެޤާނޫނުތަކަށްެޝަރުޢީެއަދިެޤާނޫނީެނަޒަރަކުންެބަލާއިރުެއަންނަނިވިެ
ކަންތައްތައްެފާހަގަކުރެވެއެވެެ .
(ހ) ެފުރަތަމަ ެކަމަކީެ ،މިއީެ 2002ެ ،ވަނަ ެއަހަރުެ ،ހެ .ހިރިފުށި ެޙާމިދު ެއިސްމާޢީލްެ
ގެ ެފަރާތުން ެގެ .ޗާންދަނީމާގޭ ެއިބްރާހީމް ެސުޖާޢު ެ(ދ.ރެ .ކާޑުެ
(ދ.ރެ .ކާޑު ެނަންބަރުެ ެ )A050500ެ 3
ނަންބަރުެ )A053386ެ3އަށްެއަނބުރާެދައްކާގޮތަށްެދީފައިވާެ2,952,000/-ރ(ެ .ދެމިލިއަންެނުވަލައްކަެ
ފަންސާސްދެހާސް ެރުފިޔާ) ެގެ ެތެރެއިންެނުލިބިވާކަމަށްެބުނާެ1,315,225/-ރ(ެ .އެއްމިލިއަންެތިންލައްކަެ
ފަނަރަހާސްެދުއިސަ އްތަެފަންސަވީސްެރުފިޔާ)ެހޯދުމަށްެއެދިެޙާމިދުެއިސްމާޢީލްގެެފަރާތުންެސިވިލްެކޯޓަށްެ
ހުށަހެޅިެމައްސަލަެއެެކޯޓުންެނިންމެވިެގޮތާމެދުެއިބްރާހީމްެސުޖާޢުެހިތްހަމަނުޖެހިގެންެއިބްރާހީމްެސުޖާޢުެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގައި ެއިސްތިއުނާފްކޮށްެ ،އަދި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުން ެމައްސަލަ ެނިންމެވި ެގޮތާެ
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މެދުވެސް ެއިބްރާހީމް ެސުޖާޢު ެހިތްހަމަނުޖެހިގެން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގައި ެއިލްތިމާސް ެކުރުމުންެ
ބެލޭެމައްސަލައެއްެކަމެވެެ .
(ށ) ެދެވަނަ ެކަމަކީ ،ޙާމިދު ެއިސްމާޢީލް ެގެ ެފަރާތުން ެއިބްރާހީމް ެސުޖާޢު ެއަށް ެއަނބުރާެ
ދައްކާގޮތަށް ެ2,952,000/-ރ(ެ .ދެމިލިއަން ެނުވަލައްކަ ެފަންސާސްދެހާސް ެރުފިޔާ) ެދީފައިވަނީ ެއެކިެ
ފަހަރުމަތިންެކަމާއިެމިެފައިސާެދިނީެމިކަމަށްެވަކިެއެގްރީމަންޓެއްެލިޔެވިގެންެނޫންކަމާއިެމިެފައިސާެދިނީެ
ދެފަރާތުގެ ެދެމެދު ެއޮތް ެގުޅުމާއި ެއިތުބާރުގެ ެމައްޗަށް ެލިޔެކިޔުމެއް ެނެތިކަން ެމި ެދެފަރާތުގެ ެބަހުންެ
އެނގޭކަމާއިެމިެދަރަނީގެެއަދަދާމެދުެދެެފަރާތުގެެދެބަސްވުމެއްެނެތްެކަމެވެެ .
(ނ) ެތިންވަނަ ެކަމަކީެ ،އަނބުރާ ެދައްކާގޮތަށް ެޙާމިދު ެއިސްމާޢީލްގެ ެފަރާތުން ެއިބްރާހީމްެ
ސުޖާޢުއަށް ެދިން ެ2,952,000/-ރ(ެ .ދެމިލިއަން ެނުވަލައްކަ ެފަންސާސްދެހާސް ެރުފިޔާ) ެގެ ެތެރެއިންެ
1,280,000/ރ(ެ .އެއްމިލިއަން ެދެލައްކަ ެއައްޑިހަހާސް ެރުފިޔާ) ެއިބްރާހީމް ެސުޖާޢުގެ ެފަރާތުންެލިބިފައިވާކަމަށްެޙާމިދުެއިސްމާޢީލުގެެފަރާތުންވެސްެބުނާެކަމެވެެ .
(ރ) ެހަތަރުވަނަ ެކަމަކީެ ،އިސްވެ ެފާހަގަކުރި ެނުކުތާގައި ެބުނި ެ1,280,000/-ރެ.
(އެއްމިލިއަންެދެލައްކަެއައްޑިހަހާސްެރުފިޔާ)ެގެެއިތުރަށްެތިންެވެހިކަލެއްެއިބްރާހީމްެސުޖާޢުގެެފަރާތުންެ
ޙާމިދު ެއިސްމާޢީލަށް ެދީފައިވާނެ ެކަމަށް ެއިބްރާހީމް ެސުޖާޢު ެބުނާ ެކަމާއި ެއެއީ ެމާސިޑީސް ެބެންޒް ެ–ެ
ލް.ކޭ ެކާރަކާއި ެ(އަގު 1,200,000/ެ 3ރ(ެ .އެއްމިލިއަން ެދެލައްކަ ެރުފިޔާ))ެ ،އެކްސްކަވޭޓަރަކާއިެ
ސް.އެ ެ
އެ ެ
(އަގު200,000/-ެ 3ރ(ެ .ދެލައްކަ ެރުފިޔާ)) ެއަދި ެޕިކަފެއް ެ(އަގު156,775/-ެ 3ރ(ެ .އެއްލައްކަެ
ފަންސާސްހަހާސްެހަތްސަތޭކަެހަތްދިހަފަސްެރުފިޔާ))ެކަމެވެެ .
(ބ) ެފަސްވަނަ ެކަމަކީެ ،ޙާމިދު ެއިސްމާޢީލަށް ެއިބްރާހީމް ެސުޖާޢު ެދިންކަމަށް ެބުނާ ެތިންެ
ހިކަލަކީވެސްެއިބްރާހީމްެސުޖާޢުގެެޙިއްޞާެއޮންނަެކުންފުންނެއްެކަމަށްވާެކާޓިއުންސްެއިންޓަރނެޝަނަލްެ
ވެ ެ
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ޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑް ެއިން ެޙާމިދު ެއިސްމާޢީލަށް ެއަދި ެޙާމިދު ެއިސްމާޢީލްގެ ެޙިއްޞާ ެއޮންނަ ެދެެ
އި ެމިގޮތުންެމާސިޑީސްެބެންޒްެ
ކުންފުންޏަކަށްެދީފައިވާެތިންެވެހިކަލްެކަމަށްެއިބްރާހީމްެސުޖާޢުެބުނާެކަމާ ެ
އެސް.އެލް.ކޭެކާރަކީެ ،ޙާމިދުެއިސްމާޢީލްެ،ކެއާރެއޮފްެ،ގަލްފްކްރާފްޓްެސަރވިސްެސެންޓަރެގެެނަމުގައިެ
އިންވޮއިސް ެހަދައި ެ(ކާޓިއުންސް ެއިންޓަރނެޝަނަލް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑް ެގެ ެއިންވޮއިސް ެނަންބަރުެެެ3
ދު ެއިސްމާޢީލަށްެދީފައިވާެކާރެއްެކަމާއިެެޕިކަޕަކީެ،
ެ CI-IA/09/2007ތާރީޚްެ 12ެ3ޖޫންެެ،)2002ޙާމި ެ
ގަލްފްކްރާފްޓް ެސަރވިސް ެސެންޓަރ ެމޯލްޑިވްސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑް ެގެ ެނަމުގައި ެއިންވޮއިސް ެހަދައިެ
(ކާޓިއުންސް ެއިންޓަރނެޝަނަލް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑް ެގެ ެއިންވޮއިސް ެނަންބަރުެCI-IA/13/2007ެ 3
ތާރީޚްެ 21ެ 3ޖޫން ެެ )2002ޙާމިދު ެއިސްމާޢީލަށް ެދީފައިވާ ެޕިކަޕެއް ެކަމާއި ެއެކްސްކަވޭޓަރަކީެ ،ބެޗްެ
ކޮންސްޓްރަކްޝަން ެކޮމްޕެނީގެ ެނަމުގައި ެއިންވޮއިސް ެހަދައި ެ(ކާޓިއުންސް ެއިންޓަރނެޝަނަލް ެޕްރައިވެޓްެ
ލިމިޓެޑް ެގެ ެއިންވޮއިސް ެނަންބަރުެ CI-IA/36/2008ެ 3ތާރީޚްެ 02ެ 3ފެބްރުވަރީ ެެ )2001ޙާމިދުެ
ނާެކަމެވެެ .
ވާެއެކްސްކަވޭޓަރެއްެކަމަށްެއިބްރާހީމްެސުޖާޢުެބު ެ
އިސްމާޢީލަށްެދިފައި ެ
(ޅ) ެހަވަނަ ެކަމަކީެ ،އިބްރާހީމް ެސުޖާޢުގެ ެފަރާތުން ެޙާމިދު ެއިސްމާޢީލަށް ެދިން ެތިންެ
ވެހިކަލްގެ ެތެރެއިން ެ ،ޕިކަޕާއި ެއެކްސްކަވޭޓަރުގެ ެއަގުވަނީެ ،ޙާމިދު ެއިސްމާޢީލުގެ ެފަރާތުން ެއިބްރާހީމްެ
ސުޖާޢުެއަށްެލިބިފައިވާކަންެސިވިލްެކޯޓުގެެއަދިެދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓުގެެޙުކުމުންެއެނގެންެއޮންނަކަމާއިެ
ނަމަވެސްެ،ބެންޒްެކާރާެމެދުެގޮތެއްެނުނިމިެހުސޫމަތެއްެއޮތްެކަމެވެެ .
(ކ)ެހަތްވަނަެކަމަކީެ،ޙާމިދުެއިސްމާޢީލަށްެއިބްރާހީމްެސުޖާޢުެދައްކަންޖެހޭކަމަށްެސިވިލްެ
ގެ ެޢަދަދަކީ ެޞައްޙަ ެޢަދަދެއް ެނޫންކަމަށް ެއިބްރާހީމް ެސުޖާޢު ެބުނެފައިވަނީެ
ކޯޓުގެ ެޙުކުމްގައިވާ ެފައިސާ ެ
ޙާމިދުެއިސްމާޢީލަށްެއިބްރާހީމްެސުޖާޢުެވިއްކާފައިވާކަމަށްެބުނާެބެންޒްެކާރުގެެއަގުެޙާމިދުެއިސްމާޢީލަށްެ
އިބްރާހީމްެސުޖާޢުެދޭންޖެހޭެފައިސާއިންެއުނިކޮށްފައިެނުވާތީކަންެއެނގެންެއޮންނަެކަމެވެެ .
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(އ) ެއަށްވަނަ ެކަމަކީެ ،އިބްރާހީމް ެސުޖާޢުގެ ެފަރާތުން ެޙާމިދު ެއިސްމާޢީލަށް ެދިންކަމަށްެ
ބުނާެތިންެވެހިކަލްގެ ެތެރެއިންެމާސެޑީސްެބެންޒްެކާރުގެެއަގުެއުނިކުރުމަށްެޙާމިދުެއިސްމާޢީލަށްެޤަބޫލުެ
ކަމަށް ެޙާމިދުެ
އި ެއެކަންތައްތައް ެޤަބޫލުނުރެވުނީ" ެ ެ
ނުކުރެވުނީ ެ"ކާރުގެ ެކޮލިޓީއާއި ެއެ ެކާރުގެ ެއަގާ ެ
އިސްމާޢީލްގެެފަރާތުންެދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުގެެޝަރީޢަތުގެެމަޖިލީހުގައިެބުނެފައިވާެކަމެވެެ .
(ވ)ެނުވަވަނަެކަމަކީެ،ޙާމިދުެއިސްމާޢީލްގެެފަރާތުންެއަދިެއިބްރާހީމްެސުޖާޢުގެެފަރާތުންެ
ވާހަކަތަކަށްެބަލާއިރުެ،މާސިޑީޒްެބެންޒުެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުގެެޝަރީޢަތުގެެމަޖިލީހުގައިެދެއްކިެ ެ
ކާރަކީެޙާމިދުެއިސްމާޢީލާެޙަވާލުެކުރެވިފައިވާެކާރެއްެކަންެއެނގޭެކަމެވެެ .
(މ) ެދިހަވަނަ ެކަމަކީެ ،ޙާމިދު ެއިސްމާޢީލަށް ެއިބްރާހީމް ެސުޖާޢު ެދިންކަމަށް ެބުނާ ެތިންެ
ވެހިކަލްެގެެމުޢާމަލާތަކީެއެއްގޮތަކަށްެހިނގާފައިވާެތިންެމުޢާމަލާތްެކަމަށްވީެހިނދުެއަދިެމީގެތެރެއިންެދެެ
ވެހިކަލް ެކަމަށްވާ ެޕިކަޕާއި ެއެކްސްކަވޭޓަރުގެ ެއަގަށްވާ ެފައިސާ ެޙާމިދު ެއިސްމާޢީލަށް ެއިބްރާހީމް ެސުޖާޢުެ
އަނބުރާ ެދައްކާގޮތަށް ެދިން ެ2,952,000/-ރ(ެ .ދެމިލިއަން ެނުވަލައްކަ ެފަންސާސްދެހާސް ެރުފިޔާ) ެއިންެ
ކެނޑިފައިވާކަމަށް ެޙާމިދު ެއިސްމާޢީލް ެއަދި ެއިބްރާހީމް ެސުޖާޢުވެސް ެބުނާއިރުެ ،އަދި ެމާސެޑީސް ެބެންޒްެ
ކާރުގެ ެއަގު ެއުނިކުރުމަށް ެޙާމިދު ެއިސްމާޢީލަށް ެއެއްބަސްނުވެވެނީ ެކާރުގެ ެކޮލިޓީއާއި ެއެ ެކާރުގެ ެއަގާއިެ
އެކަންތައްތައް ެޤަބޫލު ެނުކުރެވޭތީ ެކަމަށް ެޙާމިދު ެއިސްމާޢީލްގެ ެފަރާތުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެެ
ޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހުގައި ެބުނެފައިވާތީެ ،މި ެބުނި ެމާސިޑީޒް ެބެންޒު ެކާރާ ެމެދުވެސް ެގޮތެއް ެނުނިންމާ ެމިެ
ދަރަނީގެ ެމައްސަލަ ެކުރިއަށް ެނުގެންދެވޭނެ ެކަމަށް ެމި ެމައްސަލަ ެބެލި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެެ
ފަނޑިޔާރުންގެެމަޖިލީހުގެެ(ެ3ތިން)ެފަނޑިޔާރުންމެެދެކޭެކަމެވެެ .
(ފ) ެއެގާރަވަނަ ެކަމަކީެ ،އިސްވެ ެބަޔާންކުރި ެކަންކަން ެއެހެން ެހުރުމާ ެއެކުެ ،މިެ
މައްސަލަބެލި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެ(ެ 3ތިން) ެފަނޑިޔާރުންމެ ެދެކެނީެ ،ހުސޫމަތް ެއުފެދިގެންެ
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އުޅޭެމާސިޑީޒްެބެންޒުެކާރާމެދުެގޮތެއްެނިންމާފައިެމެނުވީެމިެހުށަހެޅިގެންެއުޅޭެދަރަނީގެެމައްސަލައިގައިެ
ގޮތެއްެނުނިންމޭނެެކަމެވެެ .
ެ

ޙުކުމްެ 3
ބަޔާންކުރެވިދިޔަ ެކަންތައްތައް ެއެހެން ެހުރުމާއި ެއެކުެ ،ސިވިލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރުެ
ެ1455/Cv-C/2010ޤަޟިއްޔާގެެޙުކުމްެއަދިެއެެޙުކުމަށްެތާޢީދުކޮށްެދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓުގެެނަންބަރުެ
ވާފައިވާ ެޙުކުމް ެބާޠިލްކޮށްެ ،ހުސޫމަތް ެއުފެދިގެން ެއުޅޭެ
އިން ެކުރައް ެ
ެ 2011/HC-A/259ޤަޟިއްޔާ ެ ެ
މާސިޑީޒް ެބެންޒު ެކާރާ ެމެދު ެގޮތެއް ެނިންމައިގެން ެމެނުވީ ެމި ެދަރަނީގެ ެމައްސަލަ ެކުރިއަށް ެނުގެންދެވޭނެެ
ކަމަށްެކަނޑައަޅައިެޙުކުމްެކޮށްފީމެވެެ ެ.
ޢީދުތަމަެފެ ެ
ެ
ެ
ެ
ދިވެހިރާއްާީެ3އިބްރާހީމްެޝަރ
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