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ެ

ޞާ ެ
ެޝަރީޢަތްެނިމުނުގޮތުގެެޚުލާ ެ

 ޤަޟިއްޔާެނަންބަރުެ2013/SC-A/29ެ7
ޑް
 ދަޢުވާކުރާެފަރާތްެެ7އޭޑީކޭެކޮމްޕެނީެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެ ެ
 ދަޢުވާެލިބޭެފަރާތްެ7އެޑިޔުކޭޓްެމޯލްޑިވްސްެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑްެ
ން
 މައްސަލައިގެެބާވަތްެ7ފައިސާެހޯދު ެ
 ހުށަހެޅުނުެތާރީޚްެ30ެ7ޖޫންެ3300
 ރަޖިސްޓްރީކުރެވުނުެތާރީޚްެ05ެ7ޖޫންެ3300
 ނިމުނުެތާރީޚްެ03ެ7މާރިޗުެެ 3302
 މައްސަލަެނިންމިެގަޑި01702 7
 މައްސަލަ ެބެލި ެފަނޑިޔާރުންގެ ެމަޖިލިސްެ 7ފަނޑިޔާރު ެއާދަމް ެމުޙައްމަދު ެޢަބްދުﷲެ ،ފަނޑިޔާރުެ
ދު ެ
ޢަބްދުﷲެއަރީފްެ،ފަ ނޑިޔާރުެޢަލީެޙަމީދުެމުޙައްމަ ެ
ެ

ޔާ
އިސްތިއުނާފުެކުރެވުނުެޤަޟިއް ެ
 ނަންބަރު2011/HC-A/107ެ7
 ނިންމެވިެކޯޓުެ7ދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓު
 ހުށަހެޅުނުެތާރީޚް3353253300ެ7
 ނިމުނުެތާރީޚްެ 3553053300ެ7
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އްެެެ ެ
ނުެނުކުތާތަ ެ
ގަެކުރެވު ެ
ފާހަ ެ
ެ -0މިއީެ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓުގެެނަންބަރުެެ 2011/HC-A/107ޤަޟިއްޔާގެެޙުކުމްެ
ބިނާވެފައިވަނީ ެޝަރީޢަތާ ެނުވަތަ ެޤާނޫނާ ެޚިލާފުވާ ެގޮތަށްކަމަށް ެބުނެ ެއޭ5ޑީ5ކޭ ެކޮމްޕެނީ ެޕްރައިވެޓްެ
ލިމިޓެޑްގެެފަރާތުންެދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުގައިެއިލްތިމާސްކުރުމުންެބެލެވިފައިވާެޤަޟިއްޔާއެކެވެެ5މިެ
ޤަޟިއްޔާގައިެދަޢުވާލިބުނީެއެޑިޔުކޭޓްެމޯލްޑިވްސްެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑްއަށެވެެ ެ5
ެ -3ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2011/HC-A/107ޤަޟިއްޔާގެ ެޝަރީޢަތްެ
ނިމުނުގޮތުގެ ެރިޕޯޓަށް ެބެލިއިރު ެއެ ެޤަޟިއްޔާއަކީެ ،ސިވިލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ948/CV-C/2010
ޤަޟިއްޔާެ،އެެކޯޓުންެނިންމެވީެ ،ޝަރުޢީެނުވަތަެޤާނޫނީެއުޞޫލާެޚިލާފަށްކަމަށް ެބުނެެއޭ5ޑީ5ކޭެކޮމްޕެނީެ
ޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑްގެެފަރާތުންެއިސްތިއުނާފްކުރުމަށްެއެދިެދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓަށްެހުށަހެޅުމުންެއެެކޯޓުންެ
ބައްލަވައިެ،ނިންމަވާފައިވާެޤަޟިއްޔާއެއްކަންެއެނގެއެވެެ ެ5
ެ -0ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2011/HC-A/107ޤަޟިއްޔާގެ ެދަށުންެ،
އިސްތިއުނާފުކުރެވުނުެސިވިލްެކޯޓުގެެނަންބަރުެެ 948/CV-C/2010ޤަޟިއްޔާގެެޝަރީޢަތްެނިމުނުގޮތުގެެ
ރިޕޯޓަށްެބެލިއިރުެ،އެެޤަޟިއްޔާއަކީެއެޑިޔުކޭޓް ެމޯލްޑިވްސްެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑްެގެ5ގަލޮޅުއާގެެެ 30ވަނަެ

ފަންގިފިލާ ެެ /މާލެ ެގެ ެމައްޗަށް ެދަޢުވާލިބޭ ެގޮތަށް ެއޭ5ޑީ5ކޭ ެކޮމްޕެނީ ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑްެެެެެެެެެެެ
މެ 5ތިލަފިހީގެ ެެ /މާލެ ެގެ ެފަރާތުން ެއެ ެކޯޓުގައި ެދަޢުވާކުރުމުން ެއެ ެކޯޓުން ެބައްލަވައިެ ،ނިންމަވާފައިވާެ
ކ ެކޮމްޕެނީ ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑް ެގެ ެފަރާތުން ެކޮށްފައިވާެ
ޤޟިއްޔާގައި ެއޭ5ޑީޭ 5
ޤަޟިއްޔާއެއްކަމާއިެ ،އެ ެ ަ
ދަޢުވާއަކީެ 34ެ ،ޖޫން ެެ 3336ދުވަހު ެ (ެ USD 50,000ފަންސާސް ެހާސް ެޔޫއެސް ެޑޮލަރ)ެ ،އަދިެެެެެެެެ

އދިެެެެެެެެެެެ
ޔއެސް ެޑޮލަރ)ަ ،
ެ 31ސެޕްޓެމްބަރ ެެ 3336ދުވަހު ެ (ެ USDެ 10,000ދިހަ ެހާސް ެ ޫ
ހު
ެ 33ސެޕްޓެމްބަރ ެެ 3336ދުވަ ެ

20,000

(ެ USDވިހި ެހާސް ެޔޫއެސް ެޑޮލަރ) ،އަދިެެެެެެެެެެެ

ެ33ސެޕްޓެމްބަރެެ3336ދުވަހުެ (ެUSD 50,000ފަންސާސްެހާސްެޔޫއެސްެޑޮލަރ)ެއޭ5ޑީ5ކޭެކޮމްޕެނީެ
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ނީެ
ޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑަށް ެނެގޭގޮތަށްެ ،އެޑިޔުކޭޓް ެމޯލްޑިވްސް ެޕވޓ ެލޓޑ ެގެ ެފަރާތުން ެއޭ5ޑީ5ކޭ ެކޮމްޕެ ެ
ޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑަށްެދޫކޮށްފައިވާެއެސް5ބީ5އައިެގެެނަންބަރުެެ034342ޗެކާއިެ،އެސް5ބީ5އައިެގެެނަންބަރުެ
ެ 034363ޗެކާއިެ ،އެސް5ބީ5އައި ެގެ ެނަންބަރު ެެ 034353ޗެކާއިެ ،އެސް5ބީ5އައި ެގެެނަންބރުެެ034351
ލަ ެ(ެ USD 130,000އެއްލައްކަ ެތިރީސްހާސް ެޔޫ5އެސް ެޑޮލަރ) ެދަޢުވާލިބޭ ެފަރާތުންެ
ޗެކްގައިވާ ެޖުމް ެ
ޓްެ
އޭ5ޑީ5ކޭ ެކޮމްޕެނީ ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑަށް ެދީފައިނުވާތީ ެއެ ެފައިސާ ެއެކީ ެއެއްފަހަރާެހޯދުމަށްއެދި ެއެޑިޔުކޭ ެ
މޯލްޑިވްސްެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑްގެެމައްޗަށްެ ،އޭ5ޑީ5ކޭެކޮމްޕެނީެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑްެގެެފަރާތުންެކޮށްފައިވާެ
ޢުވާގެ ެޚުލާޞާއިން ެރަނގަޅަށްެ
ން ެއެ ެޤަޟިއްޔާގެ ެދަޢުވާ ެފޯމުގައިވާ ެއެ ެދަ ެ
ދަޢުވާއެއްކަމާއި ެމިކަންކަ ެ
އެނގެއެވެެ ެ5
ެ -1ސިވިލް ެކޯޓުންެ ،އެ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 948/CV-C/2010ޤަޟިއްޔާެ
ނިންމަވާފައިވަނީެ ،އޭ5ޑީ5ކޭ ެކޮމްޕެނީ ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑްގެ ެނަމުގައިެ ،އެޑިޔުކޭޓް ެމޯލްޑިވްސް ެޕްރައިވެޓްެ
ޓްެ
ލިމިޓެޑްއިންެ(ެ 1ހަތަރު)ެޗެކެއްެދޫކޮށްފައިވާކަންެހުށަހެޅިފައިވާެލިޔެކިއުންތަކުންެއެނގޭހިނދުެ،އެޑިޔުކޭ ެ
ދުެ
މޯލްޑިވްސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑުންެ ،އޭ5ޑީ5ކޭ ެކޮމްޕެނީ ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑަށް ެޗެކް ެދޫކޮށްފައިވާ ެކަމާ ެމެ ެ
އިޢްތިރާޟްކުރާކަންެއެނގޭކަމަށާއިެ ،
ން ެއެ ެޗެކް ެބައުންސްވުމަކީެ ،އެކަމުގެ ެސަބަބުން ެޤާނޫނީ ެކުށެއްެ
ޗެކް ެދޫކުރުމުގެ ެސަބަބު ެ
އުފެދޭ ެކަމެއްކަމުގައިވާ ެހިނދުެ ،ޗެކަކީެ ،އޭގެ ެޒާތުގައި ެޙާދިޘާ ެޘާބިތުކޮށްދޭ ެހެއްކަކަށް ެނުވާކަމުން ެޙާދިޘާެ
ޘާބިތުކޮށްދޭެހެއްކަކުންެމައްސަލަެސާބިތުކުރެވޭނީެއެެޙާދިޘާއެއްެޘާބިތުވުމުންެކަމަށާއިެ ެ،
ޙާދިޘާ ެޘާބިތުވާން ެނެތިެ ،ޗެކެއް ެނުވަތަ ެޗެކްތަކެއް ެއޮތުމަކީ ެއޭގެ ެއަޞްލުން ެމަދަނީެ
ވާ ެޘާބިތުކުރުމަކީ ެދަޢުވާކުރާ ެފަރާތުން ެކުރަންޖެހޭެ
ޙައްޤެއް ެއުފެދޭ ެކަމެއްކަމުގައި ެނުވާތީ ެއާއިެ ،ދަޢު ެ
ވާ ެެ USD 130,000ރުފިޔާ ެ(އެއްލައްކަ ެތިރީސް ެހާސްެ
ކަމެއްކަމުގައިވެފައިެ،ދަޢުވާގައިެހޯދަން ެއެދިފައި ެ
ވޓްެލިމިޓެޑަށްެދޭންޖެހޭެ
ރުފިޔާ)ެއެޑިޔުކޭޓް ެމޯލްޑިވްސްެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑްއިންެ،އޭ5ޑީ5ކޭެކޮމްޕެނީެޕްރައި ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ސަބަބުެނުވަތަެމިކަމުގެެޙާދިޘާެއޭ5ޑީ5ކޭެކޮމްޕެނީެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑްއަށްެޝަރީޢަތަށްެސާބިތުކޮށްދެވިފައިެ
ނުވާތީކަމަށްެވިދާޅުވެެ،ދަޢުވާގައިެއެދިފައިވާެފައިސާެއެޑިޔުކޭޓްެމޯލްޑިވްސްެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑްގެެކިބައިންެ
ން ެ
ނަގައިދެވޭނެތަނެއްެނެތްކަމަށްެކަނޑައަޅުއްވައިެޙުކުމްކުރައްވާފަކަ ެ
އިޝާރާތްކުރެވުނު ެސިވިލްކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 948/CV-C/2010ޤަޟިއްޔާގައިެ
ކުރައްވާފައިވާެޙުކުމްގެެޢިބާރާތަށްެބެލުމުންެއެނގެއެވެެ ެ5
ެ -2ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުންެ ،އެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2011/HC-A/107ޤަޟިއްޔާެ
ނިންމަވާފައިވަނީ ެސިވިލްކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 948/CV-C/2010ޤަޟިއްޔާގައި ެކުރައްވާފައިވާ ެޙުކުމަށްެ
ތާއީދުކުރައްވާފަކަން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2011/HC-A/107ޤަޟިއްޔާގެ ެޝަރީޢަތްެ
ނިމުނުގޮތުގެެރިޕޯޓަށްެބެލުމުންެއެނެގެއެވެެ ެ5
ެ -3ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2011/HC-A/107ޤަޟިއްޔާގެ ެޙުކުމްެ
ބިނާވެފައިވަނީ ެޝަރީޢަތާެނުވަތަެޤާނޫނާެޚިލާފުވާެގޮތަށްކަމަށްބުނެެއޭ5ޑީ5ކޭެކޮމްޕެނީެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑްގެެ
ފަރާތުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓަށް ެމައިގަނޑު ެ(ެ 32ފަސް) ެސަބަބެއް ެހުށަހެޅިފައިވެއެވެެ 5އޭގެެ
ތެރެއިންެ 7


ފުރަތަމަެސަބަބަކީެ،އޭ5ޑީ5ކޭެކޮމްޕެނީެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑަށްެެUSD 130,000

(އެއްލައްކަ ެތިރީސް ެހާސް ެޔޫއެސް ެޑޮލަރު) ެނެގޭގޮތަށް ެދަޢުވާލިބޭ ެއެޑިޔުކޭޓް ެމޯލްޑިވްސް ެޕްރައިވެޓްެ
ލިމިޓެޑްއިން ެެ 1ޗެކް ެދޫކޮށްފައިވާއިރުެ ،އެ ެފައިސާއަކީެ ،އޭ5ޑީ5ކޭ ެކޮމްޕެނީ ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑަށްެ،
އެޑިޔުކޭޓް ެމޯލްޑިވްސްެޕްރައިވެޓްެލިމިޓޭޑްގެެފަރާތުންެދޭންޖެހޭެސަބަބުެނުވަތަެޙާދިޘާެ،އޭ5ޑީ5ކޭެކޮމްޕެނީެ
ޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑްއިންެސާބިތުކޮށްދެވިފައިެނުވާކަމަށްެދަށުެކޯޓުގެެޝަރީޢަތުގެެމަޖިލީހުންެކަނޑައަޅުއްވައިެ
ކ ެކޮމްޕެނީ ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑަށް ެހޯދައިދެވެން ެނެތްކަމަށް ެދަށު ެކޯޓުންެ
އެ ެފައިސާ ެއޭ5ޑީޭ 5

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ކަ ނޑައަޅުއްވާފައިވުމުން ެއެ ެޙުކުމަށް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުން ެތާއީދުކުރައްވާ ެމައްސަލަ ެނިންމެވިއުރުެ،
ދަޢުވާލިބޭ ެފަރާތުން ެއެ ެެ 1ޗެކުެ ،އޭ5ޑީ5ކޭ ެކޮމްޕެނީ ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑަށް ެދޫކުރީ ެކީއްކުރަންކަން ެނުވަތަެ
އިެ
ކޮން ެސަބަބަކާހުރެތޯެ ،ދަށު ެކޯޓާއި ެހައިކޯޓުގެ ެޝަރީޢަތުގެ ެފަރާތުންެ ،ދަޢުވާލިބޭ ެފަރާތާ ެސުވާލުކޮށްފަ ެ
ނުވުންެކަމަށްބުނެެހުށަހަޅާފައިވާެސަބަބެވެެ5


ދެވަނަ ެސަބަބަކީ ެދަޢުވާގައި ެދަންނަވާފައިވާ ެޗެކްތައް ެބައުންސްވުމާ ެގުޅިގެންެ

ޤާނޫނުެނަންބަރުެ(ެ03/62ފައިސާެއަށްެބަދަލުކުރެވޭެގޮތުގައިެގެންގުޅޭެލިޔުމާބެހޭެޤާނޫނު)ެގެެެ 06ވަނަެ
ވާ ެފައިސާެެެެެެެެ،
މާއްދާގެ ެ(ހ) ެގައިވާ ެގޮތުގެމަތިން ެބައުންސް ެވި ެޗެކްތަކުގެ ެތެރެއިން ެެ 0ޗެކްގައި ެ
ގެންެ(ެ 4ހަތެއް)ެދުވަހުގެެތެރޭގައިެއޭ5ޑީ5ކޭެކޮމްޕެނީެޕްރައިވެޓްެ
ެ 34ސެޕްޓެމްބަރެެ 3336ދުވަހުންެފެށި ެ
ނުވާފައިވާއިރުެ ،އެ ެސިޓީ ެލިބުނުކަމަށްެ
ޢުވާލިބޭ ެފަރާތަށް ެސިޓީ ެފޮ ެ
ލިމިޓެޑްއަށް ެދެއްކުމަށް ެއެދި ެ ެދަ ެ
އިެ
ޢުވާލިބޭ ެފަރާތުން ެދަށުކޯޓުގަ ެއާއި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގައި ެއިންކާރުކޮށްފައި ެނުވާއިރުެ ،ދަޢުވާގަ ެ
ދަ ެ
ންނުޖެހޭކަމަށްެނިންމާފައިވާ ެނިންމުމަކީެ
ވާ ެފައިސާެއޭ5ޑީ5ކޭެކޮމްޕެނީެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑަށްެދޭ ެ
ދަންނަވާފައި ެ
ޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެހަމަތަކާ ެޚިލާފުކަމެއްކަމަށް ެއޭ5ޑީ5ކޭ ެކޮމްޕެނީ ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑަށްެ
ޤަބޫލުކުރެވުންކަމަށްެބުނެެހުށަހަޅާފައިވާެސަބަބެވެެ5


ބަބަކީެ ،ޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 03/62ފައިސާ ެއަށް ެބަދަލުކުރެވޭެ
ތިންވަނަ ެސަ ެ

ގޮތުގައި ެގެންގުޅޭ ެލިޔުމާބެހޭ ެޤާނޫނު) ެގެ ެެ 06ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ)ެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުން ެތަޠުބީޤުެ
ކުރައްވާފައިވަނީ ެރަނގަޅަށްނޫން ެކަމަށާއި ެޗެކް ެދޫކުރެވުނު ެޙާދިޘާ ެނުވަތަ ެވާޤިޢާ ެސާބިތުެ
ކްގައިވާެ
ކޮށްދޭންޖެހޭނެކަމަށްެއެެމާއްދާގައިެބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ެކަމަށާއިެޗެކެއް ެދޫކޮށްފިކަމުގައިވާނަމަެއެެޗެ ެ
މިންވަރަށްެފައިސާެލިބިދިނުމަކީެ،އެެޗެކްެދޫކުރިެފަރާތުގެެމައްޗަށްެލާޒިމުކުރާެކަމެއްކަން ެއެެމާއްދާއިންެ
އެނގޭކަމަށްެބުނެެހުށަހަޅާފައިވާެސަބަބެވެެ5
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ހަތަރުވަނަ ެސަބަބަކީެ ،ޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 03/62ފައިސާ ެއަށް ެބަދަލުކުރެވޭެ

ގޮތުގައިެގެންގުޅޭެލިޔުމާބެހޭެޤާނޫނު)ެގެެެ30ވަނަެމާއްދާެ،މާނަެކުރައްވާފައިވަނީެރަނގަޅަށްެނޫންކަމަށާއިެ
އެ ެމާއްދާގައި ެޗެކެއް ެމީހަކަށް ެދީފިނަމަ ެއެއްވެސް ެޝަރުޠަކާނުލައިެ ،އެ ެޗެކްގައިވާ ެފައިސާ ެލިބެންވާެ
ބެންޖެހޭނެކަމަށް ެސާފުބަހުން ެބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ެއެނގޭއިރުެ ،އޭ5ޑީ5ކޭ ެކޮމްޕެނީ ެޕްރައިވެޓްެ
ފަރާތަށް ެލި ެ
ލިމިޓެޑްއިން ެހޯދުމަށް ެދަޢުވާކުރި ެފައިސާ ެއެއީ ެއެޑިޔުކޭޓް ެމޯލްޑިވްސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑްގެ ެފަރާތުންެ
ދޭންޖެހޭ ެފައިސާއެއްކަން ެޝަރީޢަތަށް ެސާބިތުނުވާކަމަށް ެނިންމަވާފައިވަނީ ެޤާނޫނު ެނަންބަރު ެެ03/62
(ފައިސާެއަށްެބަދަލުކުރެވޭެގޮތުގައިެގެންގުޅޭެލިޔުމާބެހޭެޤާނޫނު)ެގެެެ30ވަނަެމާއްދާއާެޚިލާފަށްކަމަށްބުނެެ
ހުށަހަޅާފައިވާެސަބަބެވެެ5


ފަސްވަނަ ެސަބަބަކީެ ،ޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 03/62ފައިސާ ެއަށް ެބަދަލުކުރެވޭެ

ގޮތުގައިެގެންގުޅޭ ެލިޔުމާބެހޭެޤާނޫނު)ެގެެެ 06ވަނަެމާއްދާގެެ(ނ)ެއަށްެރިޢާޔަތްކުރައްވާފައިެނުވާކަމަށާއިެ
އިވާ ެފައިސާ ެލިބެންޖެހޭ ެފަރާތަށްެ
އެހެނީ ެއެ ެމާއްދާއިންެ ،ޗެކެއް ެދޫކޮށްފިކަމުގައިވާނަމަ ެއެ ެޗެކްގަ ެ
ލިބިދިނުމަކީެ،ޗެކްެދޫކުރިެފަރާތުގެެޒިންމާއެއްކަންެއެނގޭކަމަށާއިެޤާނޫނުެނަންބަރުެ(ެ03/62ފައިސާެއަށްެ
ބަދަލުކުރެވޭެގޮތުގައިެގެންގުޅޭެލިޔުމާބެހޭެޤާނޫނު) ެގެެެ 33ވަނަެމާއްދާއިންެބިލްެއޮފްެއެކްސްޗޭންޖާެގުޅޭެ
ގޮތުން ެހުރި ެމާއްދާތައް ،ޗެކްގެ ެމައްޗަށްވެސް ެހިންގޭނެކަމަށް ެބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ެއެނގޭކަމަށް ެބުނެެ
ހުށަހަޅާފައިވާެސަބަބެވެ5
ެ -4ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2011/HC-A/107ޤަޟިއްޔާގައި ެއެ ެކޯޓުންެ
ވާ ެގޮތަށްކަމަށް ެބުނެ ެއޭ5ޑީ5ކޭެ
ލާފް ެ
އިވަނީ ެޝަރީޢަތާ ެނުވަތަ ެޤާނޫނާ ެޚި ެ
ކުރައްވާފައިވާ ެޙުކުމް ެބިނާވެފަ ެ
ކޮމްޕެނީެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑްގެެފަރާތުންެދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓަށްެހުށަހެޅިެސަބަބުތަކުގެެމައްޗަށާއިެ،
އިވާ ެވާހަކަތަކުގެެމައްޗަށާއިެ،މިެ
މިެމައްސަލައާެގުޅިގެންެޝަރީޢަތުގެެމަޖިލީހުގައިެދެެފަރާތުގައިެދައްކާފަ ެ
ލައާ ެގުޅޭ ެއެންމެހައިެ
ވާެ ،މި ެމައްސަ ެ
މައްސަލައާ ެގުޅިގެން ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖީލީހަށް ެހުށަހެޅިފައި ެ
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ލިޔެކިއުންތަކުގެ ެމައްޗަށާއިެ ،އޭ5ޑީ5ކޭ ެކޮމްޕެނީ ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑްގެ ެފަރާތުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމްެ
އިވާެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓުގެެއިސްވެެއިޝާރާތްކުރެވުނުެ
ކޯޓުގެެމިެޤަޟިއްޔާގެެދަށުންެއިލްތިމާސްކޮށްފަ ެ
ޤަޟިއްޔާގެެޝަރީޢަތްެނިމުނުގޮތުގެެރިޕޯޓުގެެމައްޗަށާއިެ،އަދިެހައިކޯޓުގެެމިެބުނެވުނުެޤަޟިއްޔާގެެދަށުންެ
ރުެެ 948/CV-C/2010ޤަޟިއްޔާގެެޝަރީޢަތްެނިމުނުގޮތުގެެ
އިސްތިއުނާފުކުރެވުނުެސިވިލްެކޯޓުގެެނަންބަ ެ
ން ެބެލިއިރުެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުން ެމިެ
ރިޕޯޓުގެ ެމައްޗަށް ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެނަޒަރަކު ެ
މައްސަލަެބެލިެފަނޑިޔާރުންގެެމަޖިލީހަށްެއަންނަނިވިެކަންތައްތައްެފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެެ ެ5
(ހ) ެފުރަތަމަކަމަކީެ ،ޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 03/62ފައިސާ ެއަށް ެބަދަލުކުރެވޭ ެގޮތުގައިެ
ގެންގުޅޭ ެލިޔުމާބެހޭ ެޤާނޫނު) ެގެ ެެ 30ވަނަ ެމާއްދާގައި ެ"ޗެކް" ެއަކީެ ،ދޫކުރާ ެމީހާގެ ެފަރާތުން ެލިޔެެ
އިވާ ެމީހަކަށްެ،ނުވަތަެއޭނާގެެއަމުރަށްެ،ނުވަތަެއެެހިފައިގެންދާެމީހަކަށްެ،
ސޮއިކޮށްެއޭގައިެބަޔާންކުރެވިފަ ެ
އެ ެހިފައިގެން ެދިއުމުން ެޝަރުޠަކާ ެނުލައި ެއޭގައި ެކަނޑައެޅިގެންވާ ެޢަދަދުގެ ެފައިސާ ެދިނުމަށްެ ،ބޭންކްެ
އިެެ
ށް ެސާފުބަހުން ެކަނޑައަޅައި ެބަޔާންކޮށްފަ ެ
ވިޔަފާރިކުރާ ެފަރާތަކަށް ެލިޔުމަކުން ެކުރެވޭ ެއަމުރެއްކަމަ ެ
އޮތުމުންެ،ޗެކެއްގައިެ،އެެޗެކްެދޫކުރާެފަރާތުގެެރުހުމާއިެޤަބޫލުގައިެއެެޗެކެއްގައިެފައިސާގެެޢަދަދުެޖަހައިެ
ސޮއިކޮށް ެޤާނޫނީ ެގޮތުން ެޗެކެއްގައި ެފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ެހުރިހާ ެޢުންޞުރުތަކެއް ެފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ެޗެކްެ
ދޫކޮށްފިނަމަ ،އެގޮތުގެެމަތިންެޗެކްެދޫކުރާެފަރާތުންެ،އެެޗެކްެއެެދޫކުރަނީެއެެޗެކްގައިވާެފައިސާެ،އެެޗެކްެ
ދޫކުރެވުނު ެފަރާތުންެ ،އިތުރު ެއެއްވެސް ެޝަރުޠަކާނުލައި ެލިބިދިނުމުގެ ެއިލްތިޒާމު ެފުރިހަމައަށްެ
ބުނެވުނު ެޤާނޫނުގެ ެެ 30ވަނަ ެމާއްދާއަށް ެބެލުމުން ެއެނގެންެ
މާއެކުކަންެ ެ ،
ކަ ެ
އަދާކުރާނެކަމުގެ ެޔަޤީން ެ
އޮންނަކަމެވެެ ެ5
(ށ) ެދެވަނަކަމަކީެ ،ޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 03/62ފައިސާ ެއަށް ެބަދަލުކުރެވޭ ެގޮތުގައިެ
ގެންގުޅޭ ެލިޔުމާބެހޭ ެޤާނޫނު) ެގެ ެެ 33ވަނަ ެމާއްދާގައި ެއެ ެޤާނޫނުގެ ެޗެޕްޓަރ ެެ 0ގެ ެދަށުންެ
ހާެހިނދަކުެ،މިެޤާނޫނުގައިެބިލްެ
އިވާެޗެކާބެހޭެއަޙްކާމްތަކުގައިެއެހެންެގޮތަކަށްެބުނެފައިެނުވާ ެ
ތަންޡީމްކޮށްފަ ެ
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ޅޭގޮތުން ެހުރި ެމާއްދާތައް ެޗެކްގެ ެމައްޗަށްވެސް ެހިންގޭނެކަމަށް ެކަނޑައަޅައިެ
އޮފް ެއެކްސްޗޭންޖާ ެގު ެ
ތުން ެއެެ
އިވާއިރުެ ،އެ ެޤާނޫނުގެ ެެ 06ވަނަ ެމާއްދާގައި ެ"ބިލް ެއޮފް ެއެކްސްޗޭންޖް ެދޫކުރާ ެފަރާ ެ
ބަޔާންކޮށްފަ ެ
ބިލެއްެދޫކުރުމުންެއެެޔަޤީންކޮށްދެނީ"ެމިފަދައިންެކަނޑައަޅައިެބަޔާންކުރުމަށްފަހުެމިެމާއްދާގެެ(ހ)ެގައިެ
ފައިސާ ެލިބިގަތުމަށް ެއެދި ެހުށަހެޅުމުން ެއެ ެބިލް ެޤަބޫލުކުރެވޭނެކަމަށާއިެ ،އެ ެބިލްގައިވާ ެގޮތުގެމަތިންެ
ންެއޮންނައިރުެ،މިެމާއްދާގެެމިެއަކުރަކީެ،ބުނެވުނުެ
ފައިސާލިބޭނެކަމަށްެކަމުގައިެބަޔާންކޮށްފައިވާކަންެއެނެގެ ެ
ޤާނޫނުގެެޗެކާބެހޭެއަޙްކާމްތައްެއެެޤާނޫނުގައިެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެމާއްދާތަކުގެެމައްޗަށްެތަޠްބީޤު ެނުކުރެވޭނެެ
ނުވާކަންެ
އަކުރެއްކަމަށްެ ،ބުނެވުނު ެޤާނޫނުގެ ެޗެކާބެހޭެއަޙްކާމްތައްެބަޔާންކުރާ ެމާއްދާތަކުގައިެކަނޑައަޅާފައި ެ
ވާެ
ރަނގަޅަށް ެއެނގެން ެއޮތުމުން ،އެ ެފަރާތެއްގެ ެރުހުމާއި ެޤަބޫލުގައިެ ،ޤާނޫނުގައި ެކަނޑައެޅިފައި ެ
މެލިޓީސް) ެފުރިހަމަކޮށްެ ،އެއްވެސް ެފަރާތަކުން ެޗެކެއް ެދޫކޮށްފިނަމަެ ،އެއްވެސްެ
ޝަކުލިއްޔާތު ެ(ފޯ ެ
ޝަރުޠަކާނުލައިެއެެޗެކްގައިެބަޔާންވެފައިވާެފައިސާގެެމިންވަރުެ،އެެޗެކްެދޫކުރެވުނުެފަރާތަށްެލިބިދިނުމުގެެ
ހުރިހާ ެޒިންމާއެއް ެއެ ެޗެކް ެދޫކުރި ެފަރާތުން ެއުފުލަންޖެހޭކަން ެބުނެވުނު ެޤާނޫނުގެ ެމި ެބަޔާންކުރެވުނުެ
މާއްދާތަކަށްެބެލުމުންވެސްެއެނގެންއޮންނައޮތުމެވެެ ެ5
(ނ) ެތިންވަނަކަމަކީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ2012/SC-A/22
ޤަޟިއްޔާގެ ެފާހަގަކުރެވުނު ެނުކުތާތަކުގެ ެއެގާރަވަނަ ެނުކުތާއަށް ެބަލާއިރު ެޗެކް ެދޫކުރެވެނީ ެޤާނޫނީެ
ރިކުއަރމެންޓަކަށްޓަކައިެނުވަތަެޗެކްގައިވާެޢަދަދަށްެފައިސާެއަދާކުރުންެކަށަވަރުކޮށްދޭެހަރުދަނާެހެއްކެއްގެެ
ގޮތުގައިކަމަށާއި ެޗެކްގައި ެބަޔާންވެފައިވާ ެތާރީޚްގައި ެއެ ެޗެކުން ެފައިސާ ެލިބެންވާ ެފަރާތަށް ެޗެކްގައިވާެ
ދަށްެފައިސާެލިބުންެޙައްޤުވާނެކަމަށާއިެ،ޗެކެއްެދޫކުރުމުގައިެޗެކްެދޫކުރާެފަރާތުގެެމަސްއޫލިއްޔަތަކީެއެެ
ޢަދަ ެ
އި،
ޗެކްގައިވާ ެޢަދަދަށް ެއަމިއްލަ ެއެކައުންޓްގައި ެއެ ެޢަދަދަށް ެފައިސާ ެހުރިކަން ެކަށަވަރުކޮށްދިނުން ެކަމަށާ ެ
އެކައުންޓުގައި ެޗެކްގައި ެބުނެފައިވާ ެޢަދަދަށް ެފައިސާ ެނެތުމަކީ ެޗެކް ެބައުންސްވުންކަމަށާއިެ ،އަދި ެޗެކާެ
ށް ެކަނޑައަޅައި ެސުޕްރީމް ެކޯޓުން ެއުޞޫލެއްެ
ގުޅިގެން ެއުފުލަންޖެހޭ ެޒިންމާއާ ެޚިލާފުވުންކަމަ ެ
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ކަނޑައަޅާފައިވާކަން ެއެނގެން ެއޮތުމުންެ ،ޤާނޫނީ ެގޮތުން ެޝަކުލިއްޔާތު ެފުރިހަމަކޮށް ެމީހެއްގެ ެއަމިއްލަެ
ށްފިނަމަ ެއެ ެޗެކްގައި ެފައިސާ ެލިބެންވާ ެފަރާތްކަމަށް ެލިޔެފައިވާ ެފަރާތަށް ެއެެ
އިޚްތިޔާރުން ެޗެކް ެދޫކޮ ެ
ޗެކްގައިވާ ެފައިސާ ެލިބިދިނުމަކީ ެޗެކް ެދޫކުރި ެފަރާތުގެ ެޤާނޫނީ ެމަސްއޫލިއްޔަތެއްކަމާއި ެމިގޮތުން ެޤާނޫނީެ
ޝަކުލިއްޔާތު ެފުރިހަމަކޮށް ެދޫކުރެވޭ ެޗެކަކީެ ،އެ ެޗެކްގައިވާ ެފައިސާެ ،އެ ެޗެކް ެދޫކުރެވޭ ެފަރާތަށްެ
ލިބުމަށްޓަކައި ެއިތުރު ެއެހެން ެވާޤިއާއެއް ެޤާނޫނީ ެގޮތުން ެޘާބިތުވުން ެލާޒިމުނުވާގޮތުން ެއެ ެޗެކަކީ ެއޭގެެ
ށަވަރުކޮށްދޭެހަރުދަނާެހެއްކެއްކަންެސުޕްރީމްެކޯޓުގެެ
ޒާތުގައިވެސްެޗެކުގައިވާެޢަދަދަށްެފައިސާެއަދާކުރުންެކަ ެ
ސް ެރަނގަޅަށް ެއެނގެންެ
އިސްވެ ެއިޝާރާތްކުރެވުނު ެޤަޟިއްޔާގައި ެކަނޑައަޅާފައިވާ ެމަބްދައުންވެ ެ
އޮންނައޮތުމެވެެ ެ5
އޔާގެެ
(ރ) ެހަތަރުވަނަކަމަކީެ ،ސިވިލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 948/CV-C/2010ޤަޟި ް
އިެ
ޢުވާ ެފޯމުގަ ެ
ދަށުން ެއޭ5ޑީ5ކޭ ެކޮމްޕެނީ ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑްގެ ެފަރާތުން ެހުށަހަޅާފައިވާ ެއެ ެޤަޟިއްޔާގެ ެދަ ެ
ބަޔާންކޮށްފައިވާެ ،އެ ެދަޢުވާގެ ެޚުލާޞާގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެސްޓޭޓް ެބޭންކް ެއޮފް ެއިންޑިޔާގެ ެެ 31ޗެކްެ
ވާ (ެ USD 50,000ފަންސާސް ެހާސްެޔޫ5އެސް ެޑޮލަރު) ެގެެ
ކަމުގައިވާެ 3336/33/34ެ ،ގެ ެތާރީޚްގައި ެ
ނަންބަރުެެ034342ގެެޗެކާއިެ3336/36/31ެ،ގެެތާރީޚްގައިވާެ (ެUSDެ10,000ދިހަހާސްެޔޫ5އެސްެ
ވާ 50,000
ޑޮލަރު) ެގެ ެނަންބަރު ެެ 034363ގެ ެޗެކާއިެ 3336/36/33ެ ،ގެ ެތާރީޚްގައި ެ

ެUSD

(ފަންސާސްެހާސްެޔޫ5އެސްެޑޮލަރު) ެގެެނަންބަރުެެ 034351ގެެޗެކާއިެ 3336/36/33ެ،ތާރީޚްގައިވާެ ެ
(ެ USD 20,000ވިހި ެހާސް ެޔޫއެސް ެޑޮލަރު) ެގެ ެނަންބަރު ެެ 034353ގެ ެޗެކާއިެ ،މި ެހަތަރު ެޗެކަށްެ
ނީގެެނަންޖަހައިެ
ބަލާއިރުެ،މިެހަތަރުެޗެކަކީވެސްެއޭ5ޑީ5ކޭެކޮމްޕެނީއަށްެފައިސާެދޫކުރާގޮތަށްެއޭ5ޑީ5ކޭެކޮމްޕެ ެ
ޑުެ ،އެެޗެކްތަކުގައިެޖަހައިެއެެކުންފުނީގެެފަރާތުންެ
އެޑިޔުކޭޓް ެމޯލްޑިވްސްެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑްގެެތައްގަނ ެ
ސޮއިެކުރުމަށްފަހުެދޫކޮށްފައިވާެޗެކްތަކެއްކަންެއެެޗެކްތަކަށްެބެލުމުންެސާފުކޮށްެއެނގެން ެއޮންނައިރުެ،އެެ
ޗެކްތަކަކީެއެޑިޔުކޭޓްެމޯލްޑިވްސްެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑްގެެފަރާތުންެއޭ5ޑީ5ކޭެކޮމްޕެނީެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑްއަށްެ
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ދޫކޮށްފައިވާ ެޗެކްތަކެއްކަމަށް ެއެޑިޔުކޭޓް ެމޯލްޑިވްސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑްގެ ެފަރާތުން ެމި ެމައްސަލައިގެެ
ޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހުގައި ެއިޤުރާރުވެފައިވާކަން ެއެ ެކުންފުނީގެ ެފަރާތުން ެމި ެމައްސަލައާ ެގުޅިގެންެ
ޝަރީޢަތަށްެދީފައިވާެބަޔާންތަކަށްެބެލުމުންެއެނގެންެއޮންނަކަމެވެެ ެ5
(ބ) ެފަސްވަނަކަމަކީެ ،ސިވިލް ެކޯޓުގެ ެއިސްވެ ެއިޝާރާތްކުރެވުނު ެއެ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރުެ
ެ 948/CV-C/2010ޤަޟިއްޔާގައި ެއެޑިޔުކޭޓް ެމޯލްޑިވްސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑްގެ ެކިބައިން ެހޯދުމަށްެ
ވާެ
އި ެ
އޭ5ޑީ5ކޭ ެކޮމްޕެނީ ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑްއިން ެދަޢުވާކޮށްފައިވާ ެއިސްވެ ެއިޝާރާތްކުރެވުނު ެހަތަރު ެޗެކްގަ ެ
ފައިސާެހޯދުމަށްޓަކައިެެ 0ޑިސެމްބަރެެ 3336ގައިެ،ސްޓޭޓްެބޭންކްެއޮފްެއިންޑިޔާއަށްެހުށަހެޅުމުންެ،އެެ
އިވާެޗެކްތަކެއް ެކަމާއިެއެހެންކަމުންެއެެޗެކްތަކުގައިވާެފައިސާެއޭ5ޑީ5ކޭެކޮމްޕެނީެ
ޗެކްތަކަކީެ،ބައުންސްވެފަ ެ
ޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑްއަށްެލިބިފައިެނުވާކަންެމިެމައްސަލައާެގުޅިގެންެއޭ5ޑީ5ކޭެކޮމްޕެނީެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑްގެެ
ފަރާތުންެޝަރީޢަތަށްެހުށަހަޅާފައިވާ ެސްޓޭޓްެބޭންކްެއޮފްެއިންޑިޔާގެެ ،ކަމާބެހޭެލިޔެލިޔުންތަކުންެއެނގެންެ
އޮންނަކަމެވެެ ެ5
(ޅ) ެހަވަނަކަމަކީެ ،އިސްވެ ެއިޝާރާތްކުރެވުނު ެޗެކްތަކަކީެ ،އެޑިޔުކޭޓް ެމޯލްޑިވްސްެ
ޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑްގެ ެފަރާތުންެ ،އޭ5ޑީ5ކޭ ެކޮމްޕެނީ ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑަށް ެދޫކޮށްފައިވާ ެޗެކްތަކެއްކަމަށްެ
އެޑިޔުކޭޓް ެމޯލްޑިވްސްެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑްގެެފަރާތުންެޝަރީޢަތުގައިެއިޤުރާރުވުމަށްފަހުެ،އެެޗެކްތަކުގައިވާެ
ފައިސާއަކީެ ،އެޑިޔުކޭޓް ެމޯލްޑިވްސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑްގެ ެފަރާތުން ެއޭ5ޑީ5ކޭ ެކޮމްޕެނީ ެޕްރައިވެޓްެ
ނުޖެހޭ ެފައިސާއެއްކަމަށް ެބުނެ ެއެޑިއުކެޓް ެމޯލްޑިވްސްގެ ެފަރާތުންެ ،ޝަރީޢަތަށްެ
ލިމިޓެޑްއަށް ެދޭން ެ
ހުށަހަޅާފައިވާ ެސަބަބަކީެ،އޭ5ޑީ5ކޭެކޮމްޕްނީެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑްގެެފަރާތުންެކޮށްފައިވާެމިެދަޢުވާގައިެބުނާެ
މެނޭ ެފައިސާއަށް ެ ެޏެ 5ފުވައްމުލައް ެެ /މުބާޙުމަންޒިލް ެއިބްރާހިމް ެޢަލީެ
މި ެހަތަރު ެޗެކްގައި ެހި ެ
ނެ ެދައްކާފައިވާެސަބަބުކަން ެމިެމައްސަލައާެ
ވެފައިވުންެކަމަށްބު ެ
ޒިންމާވާނެކަމަށްެސިވިލްެކޯޓުގައިެއެއްބަސް ެ
ގުޅިގެން ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހަށް ެއެޑިޔުކޭޓް ެމޯލްޑިވްސްގެ ެފަރާތުން ެދީފައިވާ ެބަޔާންތަކަށް ެބެލުމުންެ
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އެނގެން ެއޮންނައިރުެ،އެޑިޔުކޭޓް ެމޯލްޑިވްސްެގެެމިެހުށަހެޅުންެ،އޭ5ޑީ5ކޭ ެކޮމްޕެނީެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑްގެެ
ކަންެއެނގެންެއޮންނަކަމެވެެ ެ5
ފަރާތުންެޤަބޫލުކޮށްފައިނުވާ ެ
ޔއަކީެ،
(ކ) ެހަތްވަނަކަމަކީެ ،ސިވިލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 948/CV-C/2010ޤަޟިއް ާ
ޤާނޫނުެނަންބަރުެ(ެ 03/62ފައިސާއަށްެބަދަލުކުރެވޭެގޮތުގައިެގެންގުޅޭެލިޔުމާބެހޭެޤާނޫނު)ެގެެެ 06ވަނަެ
ށް ެނުވުމާއެކުެ ،އިސްވެެ
ވާބަލައިެގޮތެއްެކަނޑައަޅާފައިވާ ެޤަޟިއްޔާއަކަ ެ
މާއްދާގައިެބުނާެޖިނާއީ ެކުށުގެ ެދަޢު ެ
ބުނާ ެޖިނާއީ ެކުށުގެ ެޢުންޞުރުތައް ެފުރިހަމަވެފައިވޭތޯެ
އިޝާރާތްކުރެވުނު ެޤާނޫނުގެ ެެ 06ވަނަ ެމާއްދާގައި ެ ެ
ނުވަތަ ެނޫންތޯ ެބެލުމަކީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެމި ެޤަޟިއްޔާގެ ެދަށުން ެއެކަމާމެދު ެގޮތެއްެ
ކަނޑައަޅަންޖެހޭެކަމެއްނޫންކަންެއެނގެންެއޮންނައޮތުމެވެެ5
(އ) ެއަށްވަނަކަމަކީެ ،އިސްވެ ެބަޔާންކުރެވިދިޔަ ެނުކުތާތަކުގެ ެމައްޗަށް ެރިޢާޔަތްކޮށްެ
ބެލުމުން ެސިވިލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 948/CV-C/2010ޤަޟިއްޔާގައި ެކުރައްވާފައިވާ ެޙުކުމާއިެ ،އަދިެ
ސިވިލްެކޯޓުގެެބުނެވުނުެޤަޟީއްޔާގައި ެކުރައްވާފައިވާެޙުކުމަށް ެތާއީދުކުރައްވައިެދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓުގެެ
ނަންބަރު ެެ 2011/HC-A/107ޤަޟިއްޔާގައި ެކުރައްވާފައިވާ ެޙުކުމްެ ،ޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެހަމަތަކާެ
ނަެކަމެވެެ ެ5
އެއްގޮތްވާކަމަށްެބެލެވޭނެެތަނެއްނެތްކަންެއެނގެންއޮން ެ
މްެ 7
ޙުކު ެ
އިސްވެ ެބަޔާންކުރެވިދިޔަ ެސަބަބުތަކާއި ެފާހަގަކުރެވުނު ެނުކުތާތަކުގައި ެބަޔާންކުރެވިފައިވާެ
ރުެެެެ
ޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެހަމަތަކުގެ ެމައްޗަށް ެރިޢާޔަތްކޮށް ެބެލުމުންެ ،ސިވިލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަ ެ
ެ 948/CV-C/2010ޤަޟިއްޔާގައި ެކުރައްވާފައިވާ ެޙުކުމާއިެ ،އަދި ެސިވިލް ެކޯޓުގެ ެއިސްވެެ
ވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެެ
އިޝާރާތްކުރެވުނު ެޤަޟިއްޔާގައި ެކުރައްވާފައިވާ ެޙުކުމަށް ެތާއީދު ެކުރައްވައި ެދި ެ
ނަންބަރު ެެ 2011/HC-A/107ޤަޟިއްޔާގައި ެކުރައްވާފައިވާ ެޙުކުމްެ ،ޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެހަމަތަކާެ
ވާ ެޙުކުމާއި،
އެއްގޮތްނުވާތީެ ،ސިވިލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 948/CV-C/2010ޤަޟިއްޔާގައި ެކުރައްވާފައި ެ
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އަދި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުން ެސިވިލް ެކޯޓުގެ ެމި ެބުނެވުނު ެޤަޟިއްޔާެ ،އިސްތިއުނާފުކޮށް ެބެއްލެވިެ
ލްެކަމަށާއިެ ،
ވާެޙުކުމްެބާޠި ެ
ހައިކޯޓުގެެނަންބަރުެެ2011/HC-A/107ޤަޟިއްޔާގައިެކުރައްވާފައި ެ
ރުެެެެ
އަދި ެއެ ެޗެކްތަކެއްގައި ެހިމެނޭ ެފައިސާ ެހޯދުމަށްެ ،ސިވިލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަ ެ
ކޭެ
ެ 948/CV-C/2010ޤަޟިއްޔާގައިެ ،އެޑިޔުކޭޓް ެމޯލްޑިވްސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑްގެ ެމައްޗަށްެ ،އޭ5ޑީެ 5
އިވާ ެޖުމްލަެެެެެެެ
ކޮމްޕެނީ ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑްއިން ެކޮށްފައިވާ ެދަޢުވާގައި ެބުނާ ެ(ެ 31ހަތަރު) ެޗެކްގަ ެ
(ެUSD 130,000އެއްލައްކަެތިރީސްެހާސްެޔޫ5އެސްެޑޮލަރު)ެއަކީެ،އެޑިޔުކޭޓްެމޯލްޑިވްސްެޕްރައިވެޓްެ
ޓް ެލިމިޓެޑްއަށް ެދައްކައި ެޚަލާސް ެކުރަންޖެހޭ ެފައިސާއެއްކަމަށްެ
ލިމިޓެޑްއިންެ ،އޭ5ޑީ5ކޭ ެކޮމްޕެނީ ެޕްރައިވެ ެ
ކަނޑައެޅުމާއެކުެ ،
ސްެ
މިެ(ެUSD 130,000އެއްލައްކަެތިރީސްެހާސްެޔޫ5އެސް5ޑޮލަރު)ެއެޑިޔުކޭޓްެމޯލްޑިވް ެ
ޑްގެ ެފަރާތުންެ ،އޭ5ޑީ5ކޭ ެކޮމްޕެނީ ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑަށް ެލިބިދިނުމުގެގޮތުން ެމިއަދުންެ
ޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެ ެ
(ެ)3302/30/03ދުވަހުންެފެށިގެންެ(ެ02ފަނަރަ)ެދުވަހުގެެތެރޭގައިެމިެފައިސާެއެކީެއެއްފަހަރާެސިވިލްެ
ކޯޓަށް ެދައްކައި ެޚަލާސްކުރުމަށްެ ،އެޑިޔުކޭޓް ެމޯލްޑިވްސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑްގެ ެމައްޗަށް ެއަންގައިެ،
މިގޮތުގެމަތިންެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުން ެމި ެމައްސަލަ ެބެލި ެފަނޑިޔާރުންގެ ެއިއްތިފާޤުންެ
ޙުކުމްކޮށްފީމެވެެ5
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