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ޞާ ެ
ޝަރީޢަތްެނިމުނުގޮތުގެެޚުލާ ެ
 ޤަޟިއްޔާެނަންބަރު2015-SC-A-27ެ:
އާ
 ދަޢުވާކުރާެފަރާތްެ:ސްޓޭޓްެބޭންކްެއޮފްެއިންޑި ެ
ލެ
ވާލިބޭެފަރާތްެ:އަޙްމަދުެޙަމީދުެ،މއެ.ހިއުސްޓަންެ،މާ ެ
 ދަޢު ެ
ން
ސާެހޯދު ެ
 މައްސަލައިގެެބާވަތްެ:ފައި ެ
ން
 މައްސަލަެއައިގޮތްެ:އިސްތިއުނާފުެކުރުމުގެެހުއްދައަށްެއެދިެހުށަހަޅާެފޯމު ެ
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 ރަޖިސްޓްރީކުރެވުނުެތާރީޚްެ30ެ:ޑިސެންބަރުެ2015
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ލި ެފަނޑިޔާރުން ެ
ލަ ެބެ ެ
 މައްސަ ެ
ދީ
ދުﷲެދީ ެ
ފަނޑިޔާރުެޢަލީެޙަމީދުެމުޙައްމަދު ،ފަނޑިޔާރުެޑރެ.އަޙްމަދުެޢަބް ެ

ެ ެ

ެ

ޔާ ެ
ފުކުރެވުނުެޤަޟިއް ެ
އިސްތިއުނާ ެ
ެ
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އްެެެ ެ
ނުެނުކުތާތަ ެ
ގަެކުރެވު ެ
ފާހަ ެ
ެ -1މިއީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2013/HC-A/87ޤަޟިއްޔާގެ ެޙުކުމްެ
އާގެެެ
ވާ ގޮތަށްކަމަށް ެބުނެެ ،ސްޓޭޓް ެބޭންކް ެއޮފް ެއިންޑި ެ
ބިނާވެފައިވަނީ ެޝަރީޢަތާ ެނުވަތަ ެޤާނޫނާ ެޚިލާފު ެ
ޓުގައިެއިލްތިމާސްކުރުމުން ެބެލެވިފައިވާެޤަޟިއްޔާއެކެވެެ.
ފަރާތުންެއެެމައްސަލަެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމްެކޯ ެ
ބުނީެއަޙްމަދުެޙަމީދުެމއެ.ހިއުސްޓަންެެ/މެ.ކުރިނބީލޮޖްެއަށެވެެ .
މިެޤަޟިއްޔާގައިެދަޢުވާެލި ެ
ރޢަތްެ
ެ -2ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2013/HC-A/87ޤަޟިއްޔާގެ ެޝަ ީ
ނިމުނުގޮތުގެ ެރިޕޯޓަށް ެބެލިއިރުެ ،އެ ެޤަޟިއްޔާއަކީެ ،ސިވިލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ982/Cv-C/2010
ށްެ
ނީ ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެއުޞޫލުތަކާ ެއެއްގޮތަށް ެނޫންކަމަ ެ
)ެ (1962/MC/2010ޤަޟިއްޔާ ެނިމިފައިވަ ެ
ންެ
ބުނެެ ،އެ ެޤަޟިއްޔާ ެއިސްތިއުނާފު ެކޮށްދިނުމަށް ެއެދި ެމއެ .ހިއުސްޓަން ެއަޙްމަދު ެޙަމީދުގެ ެފަރާތު ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓަށްެހުށަހެޅުމުންެއެެކޯޓުންެބަލައިެނިންމާފައިވާެޤަޟިއްޔާެއެއްކަންެއެނގެއެވެެ ެެ ެެ.
ެ -3ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2013/HC-A/87ޤަޟިއްޔާގެ ެދަށުންެ،
އިސްތިއުނާފުެކުރެވުނުެސިވިލްެކޯޓުގެެނަންބަރުެެ(1962/MC/2010)ެ982/Cv-C/2010ޤަޟިއްޔާގެެ
ންެެެެެެެ
ޝަރީޢަތް ެނިމުނުގޮތުގެ ެރިޕޯޓަށް ެބެލިއިރު ،އެ ެޤަޟިއްޔާއަކީެ ،ސްޓޭޓް ެބޭންކް ެއޮފް ެއިންޑިއާ ެއި ެ
ންެެ
ޙޫމާ ެމަރިޔަމް ެމުޙައްމަދު ެޔަޤީންކަން ެދީގެ ެ
ެ 08އޭޕްރީލް ެެ 1979ގައިެ ،މެ .ފީރޯޒް ެސްޓޯރ ެއަލްމަރް ެ
މާލެެ ،އަޙްމަދު ެޙަމީދު ެ(ދިވެހި ެރައްޔިތެއްކަން ެއަންގައިދޭ ެކާޑުެ
މއެ .ހިއުސްޓަން ެެ /މެ .ކުރިނބީލޮޖްެ ެ ،
ނަންބަރު ެެ )A054508ނަގާފައިވާ ެ( US$35,000/-ތިރީސްފަސްހާސް ެއެމެރިކާ ެޑޮލަރު) ެގެ ެތެރެއިންެ
އެއްބަސްވެފައިވާ ެގޮތަށް ެދައްކާފައިނުވާ ެ( US$1,523,447.29އެއްމިލިއަން ެފަސްލައްކަ ެތޭވީސް ެހާސްެ
ހަތަރުސަތޭކަ ެސާޅީސް ެހަތް ެއެމެރިކާ ެޑޮލަރު ެެ /ނަވާވީސް ެސެންޓް) ެއެއްބަސްވުމާ ެއެއްގޮތަށް ެއަދާކޮށްެ
އެެ
ނިމެންދެންެލޯނުެއެކައުންޓަށްެއަރާފައިވާެޢަދަދުެސަރވިސްެޗަރޖާއެކުެއެއްފަހަރާެލިބިގަތުމަށްެނުވަތަެ ެ
ފައިސާ ެއެކުގައި ެއެއްފަހަރާ ެނުދެއްކޭނަމަ ެރަހުނު ެކުރެވުނު ެތަންތަނާއި ެތަކެތި ެޝަރީޢަތް ެމެދުވެރިވެެ
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މި ފައިސާެލިބިގަތުމަށާއިެ،އަދިެމިެފައިސާެހޯދުމުގެެ
ވިއްކާލުމަށްފަހުެ،ސްޓޭޓްެބޭންކްެއޮފްެއިންޑިއާ ެއަށްެ ެ
ލޯ ފާރމަކާެޙަވާލުެކުރަންޖެހުމުގެެސަބަބުންެޚަރަދުވިެފައިސާެހޯދުމަށްެއެދިެސްޓޭޓްެ
މަސައްކަތްެކުރުމަށްެ ެ
ބޭންކް ެއޮފް ެއިންޑިއާ ެއިން ެއަޙްމަދު ެޙަމީދުގެ ެމައްޗަށް ެދަޢުވާ ެކުރުމުން ެއެ ެކޯޓުން ެބަލާފައިވާެ
ޤަޟިއްޔާއެއްކަމާއިެ ެ،
ސިވިލް ެކޯޓުންެ ،އެ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ(1962/MC/2010)ެ 982/Cv-C/2010
ޤަޟިއްޔާ ެނިންމާފައިވަނީ ެސްޓޭޓް ެބޭންކް ެއޮފް ެއިންޑިއާ ެއިން ެެ 08އޭޕްރީލް ެެ 1979ވަނަ ެތާރީޚުގައިެ،
ޙަމީދު ެއާއެކު ެނަންބަރު ެ MD/C.25/79އެއްބަސްވުން ެވެފައިވާކަމަށާއިެ ،އެ ެއެއްބަސްވުމަކީެ
އަޙްމަދު ެ ެ
ންެެެ
މިނިސްޓްރީ ެއޮފް ެޖަސްޓިސްގެ ެމަރކަންޓައިލް ެޑިވިޝަންގެ ެނަންބަރު ެެ 130/MD/79ޤަޟިއްޔާއި ެ
ެ 03މެއިެެ 1979ވަނަެތާރީޚުގައިެރަޖިސްޓްރީެކުރެވިފައިވާެއެއްބަސްވުމެއްކަންެ،އެެއެއްބަސްވުމުންނާއިެ،
އެއްބަސްވުން ެލިޔެފައިވާ ެ A5ނަންބަރު ެފޮތުގެ ެެ 29ވަނަ ެޞަފްޙާއިން ެއެނގެން ެއޮންނަކަމަށާއިެ ،އެެ
ރުފާއިެ 3ެ ،ވަނަ ެމާއްދާއަށް ެބަލާއިރުގައި ،އެ އެއްބަސްވުމަކީ ެއެއް ެލޯނެއްގެ ެމައްޗަށްެ
އެއްބަސްވުމުގެ ެތަޢާ ެ
ބިނާކުރެވިފައިވާ ެއެއްބަސްވުމެއް ެނޫންކަމަށާއިެ ،އެ އެއްބަސްވުމަކީ ( US$35,000/-ތިރީސްފަސްހާސްެ
އެމެރިކާ ެޑޮލަރު) ެގެ ެޢަދަދުގެ ެމައްޗަށްެބިނާކުރެވިފައިވާ ެއެއްބަސްވުމަކަށް ެވީހިނދުެ ،އެ ެއެއްބަސްވުމުގައިެ
"ލޯން" ެއެ ެލަފްޒު ެމާނަކުރެވިފައިވަނީ ެޑިމާންޑް ެލޯންެ ،އޯވަރޑްރާފްޓް ެއަދި ެކޭޝް ެކްރެޑިޓް ެއެކައުންޓްެ
ކަމަށާއިެ،އަޙްމަދުެޙަމީދުގެެނަމުގައިެސްޓޭޓްެބޭންކްެއޮފްެއިންޑިއާެގައިެނަންބަރުެD-2001
ހިމެނޭގޮތަށްެ ެ
އެކައުންޓް ެހުޅުވިފައިވާކަން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެ 86/HC-A/22ޤަޟިއްޔާ ެނިމުނުގޮތުގެެ
ރިޕޯޓުގައިެޝަރީޢަތަށްެފާހަގަކުރެވިފައިވާެނުކުތާތަކުގެެތެރެއިންެެ10ވަނަެނުކުތާއިންނާއިެ،ސްޓޭޓްެބޭންކްެ
ރުެެެެ
އޮފް ެއިންޑިއާ ެގެ ެސްޓޭޓްމެންޓްތަކުން ެއެނގެން ެއޮތް ެހިނދުެ ،އަޙްމަދު ެޙަމީދުގެ ެނަމުގައިވާ ެނަންބަ ެ
 D-2001އެކައުންޓްެޑެބިޓްވެެ،އެއްބަސްވެފައިވާެގޮތަށްެފައިސާެދައްކާފައިނުވުމުގެެސަބަބުންެެ10އޭޕްރީލްެ
ެ 2011ވަނަެތާރީޚުގެެނިޔަލަށްެ( US$1,678,020.28އެއްމިލިއަންެހަެލައްކަެހަތްދިހަެއަށްހާސްެވިހިެ
އެމެރިކާ ެޑޮލަރ ެެ /އަށާވީސް ެސެންޓް) ެދައްކަންޖެހި ެނުދެއްކި ެވާކަން ެނަންބަރު ެMD/C.25/79
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ޓްތަކުގެ ެމައްޗަށްެ
އެއްބަސްވުމުގައިވާ ެމާއްދާތަކަށް ެޙަވާލާދީެ ،މި ެމައްސަލައިގައި ެހުށަހެޅިފައިވާ ެސްޓޭޓްމެން ެ
ބިނާކޮށްެ،މަދަނީެމިންގަނޑުތަކުންެޝަރީޢަތަށްެސާބިތުވާކަމަށްެކަނޑައަޅައިެ ،
ވެފައިވާެ
މި ެމައްސަލައިގައި ެސްޓޭޓް ެބޭންކް ެއޮފް ެއިންޑިއާ ެއާއެކު ެއަޙްމަދު ެޙަމީދު ެ ެ
އެއްބަސްވުމުގެެެ3ވަނަެމާއްދާގައިެބަޔާންކޮށްފައިވާެ( US$35,000/-ތިރީސްފަސްހާސްެއެމެރިކާެޑޮލަރު)ެ
އަކީެސްޓޭޓްެބޭންކްެއޮފްެއިންޑިއާ ެއިންެއަޙްމަދުެޙަމީދުއަށްެއެއްބަސްވުމުގެެދަށުންެދޫކުރެވިދާނެެޢަދަދުެ
ކަމުގައިވާއިރުެ ،އެ ެއެއްބަސްވުމުގެ ެދަށުން ެދޫކުރެވޭ ެފައިސާއަށް ެސަރވިސް ެޗާރޖް ެއަރާނެކަންެ
ޖަށް ެބަދަލުެ
އެއްބަސްވުމުގެ ެެ 2ވަނަ ެމާއްދާއިން ެއެނގެން ެއޮންނަކަމަށާއިެ ،އެގޮތުން ެއެ ެސަރވިސް ެޗާރ ެ
ގެ ެއިޚްތިޔާރު ެސްޓޭޓް ެބޭންކް ެއޮފް ެއިންޑިއާ ެއަށް ެލިބިދީފައި ެވީހިނދުެ ،އެއްބަސްވުމުގައިެ
ގެނައުމު ެ
ޗާރޖްއާއެކު ެލޯނުގެ ެފައިސާ ެއެއްކޮށް ެދައްކައިެ
ވާގޮތުގެމަތީންެ ،ލޯނަށް ެއަރަމުންދާ ެސަރވިސް ެ ެ
އެނގެންެ
ޚަލާސްކުރެވެންދެން ެއެ ެއެއްބަސްވުން ެދެމި ެއޮންނާނެކަންެ ،އެއްބަސްވުމުގެ ެެ 9ވަނަ ެމާއްދާއިން ެ ެ
އޮތުމުންެ،މިެމައްސަލައިގައިެއަޙްމަދުެޙަމީދުެދައްކަންޖެހޭެފައިސާެދައްކައިެޚަލާސްކުރެވެންދެންެސަރވިސްެ
ޗާރޖްެއަރަމުންެދާނެކަމަށާއިެ ެ،
ސްޓޭޓް ެބޭންކް ެއޮފް ެއިންޑިއާ ެއިން ެމި ެމައްސަލައިގައި ެރަހުނާމެދު ެޢަމަލުކުރުމަށްެ
އެދިފައިވަނީެ،އަޙްމަދުެޙަމީދުެލޯނަށްެދައްކަންޖެހޭެފައިސާެއެއްފަހަރާެނުދެއްކޭނަމަެ،އެއްބަސްވުމުގެެދަށުންެ
ރަހުނުެކުރެވިފައިވާެމުދާެވިއްކާލުމުގެެހުއްދައަކަށްެނޫންކަމަށާއިެ،މިެމައްސަލައިގައިެ،ސްޓޭޓްެބޭންކްެއޮފްެ
އިންޑިއާ ެއިން ެއެދިފައިވަނީ ެރަހުނު ެކުރެވިފައިވާ ެމުދާ ެޝަރީޢަތް ެމެދުވެރިކޮށް ެވިއްކާލުމަށް ެކަމުގައިވާެ
ހިނދުެ ،ދަޢުވާގައި ެއެދިފައިވާ ެފަދައިން ެޝަރީޢަތް ެމެދުވެރިކޮށް ެރަހުނެއް ެވިއްކާލެވޭނީެ ،އެ ެރަހުނުގެެ
މައްޗަށް ެއޮތް ެދަރަނި ެއަދާކުރުމަށް ެދެވޭ ެމުއްދަތުގައި ެއެ ެދަރަނި ެއަދާނުކުރުމުން ެކަމުގައިވާތީެ ،މިެ
އެ ޙާލަތު ެމެދުވެރިވެފައި ެނުވާތީެ ،ދަޢުވާގައި ެއެދިފައިވާ ެގޮތަށް ެއަދި ެރަހުނާމެދުެ
މައްސަލައިގައި ެއަދި ެ ެ
ޢަމަލުކުރެވެންެނެތްކަމަށާއިެ ެ،
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އަދި ެޤާނޫނީ ެވަކީލުގެ ެފީ ެޝަރީޢަތުން ެނަގައިދިނުމަށް ެބެލިއިރުގައިެ ،ޤާނޫނު ެނަންބަރުެ
(ެ 6/2008ޢާއްމު ެޤަވާޢިދުތަކާބެހޭ ެޤާނޫނު) ެގެ ެދަށުން ެބާރު ެލިބިފައިވާ ެދިވެހިރާއްޖޭގައި ެވަކާލާތުކުރާެ
ވަކީލުންނާބެހޭެޤަވާޢިދުގެ ެެ 5.4ވަނަެމާއްދާގައި"ެ،ވަކީލާއިެމުވައްކިލާެދެމެދުގައިެވެވޭެފީގެެއެއްބަސްވުންެ
ނީެ ،ވަކީލުގެ ެމަސައްކަތް ެފެށުމުގެ ެކުރިން ެލިޔެވިެ ،ދެފަރާތުން ެސޮއިކުރެވިފައިކަމަށް"ެ
އޮންނަންވާ ެ
ކް ެއޮފް ެއިންޑިއާ ެއިން ެމި ެމައްސަލައިގައި ެމިފަދަ ެއެއްބަސްވުމެއްެ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ެހިނދުެ ،ސްޓޭޓް ެބޭން ެ
ހުށަހަޅާފައިެނުވާތީެ،މިެފައިސާއަކީެމިެޙާލަތުގައިެނަގައިދެވޭނެެފައިސާއެއްެނޫންކަމަށްެނިންމައިެ ،
މި ެމައްސަލައިގައި ެސްޓޭޓް ެބޭންކް ެއޮފް ެއިންޑިއާ ެއަށް ެއަޙްމަދު ެޙަމީދު ެދައްކަންޖެހޭެ
ޖް ެއާއެކުެ ،މި ެއެންމެހައިެ
ކަމަށް ެސާބިތުވެފައިވާ ެފައިސާގެ ެމައްޗަށް ެއިތުރަށް ެއަރަމުންދާެސަރވިސް ެޗާރ ެ
ފައިސާ ެެ 21އޮކްޓޯބަރ ެެ 2012ވަނަ ެދުވަހުން ެފެށިގެން ެ(ެ 08އަށެއް) ެމަސްދުވަހުގެ ެތެރޭގައި ެކޮންމެެ
މަހަކުެމަދުވެގެންެއެެމަހަކަށްެޖެހޭވަރުެސްޓޭޓްެބޭންކްެއޮފްެއިންޑިއާެއަށްެދައްކަމުންގޮސްެ،މިެފައިސާެއެެ
މުއްދަތުގެ ެތެރޭގައި ެއެއްކޮށް ެދައްކައި ެޚަލާޞްކުރުމަށް ެމއެ .ހިއުސްޓަން ެެ /މާލެެ ،އަޙްމަދު ެޙަމީދުއަށްެ
ރު ެ982/Cv-C/2010
އަންގައި ެޙުކުމް ެކޮށްފަކަންެ ،އިސްވެ ެއިޝާރާތް ެކުރެވުނު ެސިވިލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަ ެ
ޓުންެއެނގެއެވެެ .
ޤަޟިއްޔާގެެޝަރީޢަތްެނިމުނުެގޮތުގެެރިޕޯ ެ
ނީެެެ
ެ -4ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެ 2013/HC-A/87ޤަޟިއްޔާ ެނިންމާފައިވަ ެ
މި ެމައްސަލައިގައި ެޙަވާލާ ެދެވިފައިވާ ެއެއްބަސްވުމުގެ ެދަށުން ެއަޙްމަދު ެޙަމީދަށް ެސްޓޭޓް ެބޭންކް ެއޮފްެ
އިންޑިއާ ެއިން ެދޫކޮށްފައިވާ ެފެސިލިޓީސްތަކާ ެގުޅިގެން ެއަޙްމަދު ެޙަމީދު ެދައްކަންޖެހޭ ެހުރިހާ ެފައިސާއެއްެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެ86/HC-A/22

ޤަޟިއްޔާގެ ެޙުކުމާ ެއެއްގޮތަށް ެދައްކާެ

އާ ެ(މާލޭ ެބްރާންޗް) ެގެ ެއިޢުތިރާފުން ެޝަރީޢަތަށްެ
ޚަލާސްކޮށްފައިވާކަން ެސްޓޭޓް ެބޭންކް ެއޮފް ެއިންޑި ެ
ގެ ެޙުކުމާެ
ސާބިތުވާކަމަށް ެކަނޑައަޅައިެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެ 86/HC-A/22ޤަޟިއްޔާ ެ
އެއްގޮތަށް ެއަޙްމަދު ެޙަމީދު ެދައްކަންޖެހޭ ެހުރިހާ ެފައިސާއެއް ެއެ ެބޭންކަށް ެދެއްކި ެހިނދުން ެފެށިގެންެ،

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 | Fax: + 960 3008554 :ފޯންTel: + 960 3009990 :
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ނަންބަރު ެެ MD/C.25/79އެއްބަސްވުމުގެ ެދަށުން ެއަޙްމަދު ެޙަމީދު ެއަދާކުރަންޖެހޭ ެހުރިހާ ެއިލްތިޒާމެއްެ
އަދާކޮށްނިމިެ ،އެ ެއެއްބަސްވުން ެއެ ެހިނދުން ެފެށިގެން ެނިމުމަކަށް ެއައިސްފައިވާކަމަށް ެކަނޑައަޅައިެެެ،
ސިވިލްެކޯޓުގެެނަންބަރު ެެ ެ (1962/MC/2010)ެ 982/Cv-C/2010ޤަޟިއްޔާގައިެޙަވާލާެދެވިފައިވާެ
ނަންބަރު ެ MD/C.25/79އެއްބަސްވުމުގެ ެދަށުން ެއަޙްމަދު ެޙަމީދު ެެ 10އޭޕްރީލް ެެ 2011ތާރީޚުގެެ
ނިޔަލަށް ެ( US$1,678,020.28އެއްމިލިއަން ެހަ ެލައްކަ ެހަތްދިހަ ެއަށްހާސް ެވިހި ެއެމެރިކާ ެޑޮލަރު ެެ/
އަށާވީސް ެސެންޓް) ެދައްކަންޖެހި ެނުދެއްކި ެވާކަމަށް ެކަނޑައަޅާފައިވާ ެކަނޑައެޅުން ެބާޠިލްކޮށްެެެެެ،
ސިވިލްެކޯޓުގެެނަންބަރުެެ (1962/MC/2010)ެ 982/Cv-C/2010ޤަޟިއްޔާގައިެބޭންކުންެއެދިފައިވާެ
ފަދައިންެނަންބަރުެ MD/C.25/79އެއްބަސްވުމުގެެދަށުން ެއަޙްމަދު ެޙަމީދުެއެ ެބޭންކުގައިެބަހައްޓާފައިވާެ
ޅުމަށާއިެ ،ސިވިލް ެކޯޓުގެެ
ރަހުނުތައް ެވިއްކާލުމުގެ ެހުއްދަ ެދެވެން ެނެތްކަމަށް ެކަނޑައަޅާފައިވާ ެކަނޑައެ ެ
ނަންބަރު ެެ (1962/MC/2010)ެ 982/Cv-C/2010ޤަޟިއްޔާގައި ެބޭންކު ެގެ ެފަރާތުން ެހޯދުމަށް ެއެދިެ
ނެތްެ
ދަޢުވާކޮށްފައިވާ ެޤާނޫނީ ެވަކީލުންގެ ެފީ ެއަކީވެސް ެއަޙްމަދު ެޙަމީދުގެ ެއަތުން ެނަގައިދެވެން ެ ެ
ފައިސާއެއްކަމަށް ެކަނޑައަޅާފައިވާ ެކަނޑައެޅުމަށް ެތައީދުކޮށްެ ،ނަންބަރު ެ MD/C.25/79އެއްބަސްވުމުގެެ
ދަށުން ެއަޙްމަދު ެޙަމީދު ެއެ ެބޭންކަށް ެދައްކަންޖެހޭ ެއެއްވެސް ެފައިސާއެއް ެނެތްކަމަށް ެކަނޑައަޅައިެ ،މިހާރުެ
ވުމުގެ ެބޭރުންެ ،އަދި ެއެެ
އަޙްމަދު ެޙަމީދު ެއެ ެބޭންކަށް ެދައްކަން ެޖެހިފައިވާ ެފައިސާއަކީެ ،އެ ެއެއްބަސް ެ
ބޭންކުން ެޢާންމުކޮށް ެޢަމަލުކުރަމުން ެއައިސްފައިވާ ެއިޖްރާއަތާއި ެއުޞޫލާ ެޚިލާފަށް ެދެފަރާތުގެ ެދެމެދުގައިެ
ސޮއިކުރެވިފައިވާ ެއެއްބަސްވުމެއްނެތިެ ،އަޙްމަދު ެޙަމީދަށް ެއެ ެބޭންކުން ެދީފައިވާ ެUS$25000
(ފަންސަވީސް ެހާސް ެއެމެރިކާ ެޑޮލަރު) ެގެ ެތެރެއިން ެދައްކާފައިވާކަން ެއެނގެން ެނެތް ެUS$17420.00
(ސަތާރަހާސް ެހަތަރުސަތޭކަ ެވިހި ެއެމެރިކާ ެޑޮލަރު) ެއެކަނިކަން ެޝަރީޢަތަށް ެސާބިތުވާކަމަށް ެކަނޑައަޅައިެ،
މި ެފައިސާ ެެ 14ޖޫން ެެ 2015އިން ެފެށިގެން ެ(ެ 03ތިނެއް) ެމަސް ެދުވަހުގެ ެތެރޭގައިެ ،ކޮންމެ ެމަހަކުެ
މަދުވެގެން ެއެމަހަކަށް ެޖެހޭވަރު ެސްޓޭޓް ެބޭންކް ެއޮފް ެއިންޑިއާ ެ(މާލެ ެބްރާންޗް) ެއަށް ެދައްކައިެ
ޚަލާސްކުރުމަށްެއަޙްމަދުެޙަމީދަށްެއަންގައިެ،އެެޤަޟިއްޔާެދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓުގައިެބެލިެފަނޑިޔާރުންގެެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
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އިއްތިފާޤުން ެޙުކުމްކޮށްފަ ެކަމާއި ެމިކަންކަން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެ2013/HC-A/87
ޤަޟިއްޔާގެެޝަރީޢަތްެނިމުނުެގޮތުގެެރިޕޯޓަށްެބެލުމުންެއެނގެއެވެެ ެ.
ެ -5ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެ 2013/HC-A/87ޤަޟިއްޔާގައި ެއެ ެކޯޓުންެ
ކޮށްފައިވާެޙުކުމްެބިނާވެފައިވަނީެޝަރީޢަތާެނުވަތަެޤާނޫނާެޚިލާފުވާެގޮތަށްކަމަށްެބުނެެސްޓޭޓްެބޭންކްެއޮފްެ
އިންޑިއާ ެގެ ެފަރާތުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެމި ެޤަޟިއްޔާއަށް ެމައިގަނޑު ެދެ ެސަބަބެއްެ
ހުށަހަޅައިެއެކަންކަމާބެހޭެގޮތުންެވާހަކަެދައްކާފަެވެއެވެެ.އޭގެތެރެއިންެެ ެ:


ފުރަތަމަ ެސަބަބަކީެ ،އަޙްމަދު ެޙަމީދަށް ެލޯނެއްގެ ެގޮތުގައި ެUS$25000.00

(ފަންސަވީސް ެހާސް ެއެމެރިކާ ެޑޮލަރު) ެދޫކޮށްފައި ެވާކަން ެސާބިތުވާކަމަށް ެކަނޑައެޅުއްވިއިރުެ ،އެ ެލޯނަށްެ
ގެ ެބައި ެއުނިކޮށްފައިވަނީ ެޤާނޫނީ ެއުޞޫލުތަކާ ެޚިލާފަށް ެކަމަށްވުން ެކަމަށްބުނެެ
ދައްކަންޖެހޭ ެއިންޓެރެސްޓް ެ
ފާހަގަކޮށްފައިވާެސަބަބެވެ.


ދެވަނަެސަބަބަކީެ،އިސްތިއުނާފުެރައްދުވާެފަރާތަށްެބޭންކުންެދޫކުރީެލޯނެއްކަންެ

ޗާރޖަސް ެދައްކަންެނުޖެހޭ ެހަމައެކަނިެޙާލަތަކީ ެއެެ
ތުވާއިރުެ ،އެެލޯނަށް ެއިންޓްރެސްޓާއި ެއެހެނިހެންެ ެ
ސާބި ެ
ލޯނަކީ ެއިންޓަރެސްޓް ެފްރީކޮށް ެއަދި ެއެހެނިހެން ެޗާރޖަސްތައްވެސް ެނުހިނގާ ެގޮތަށް ެދޫކުރި ެލޯނެއްކަންެ
ގެން ެބޭންކުން ެދަޢުވާކުރާ ެއިންޓަރެސްޓްއާއި ެއެހެނިހެންެ
ސާބިތުވެގެން ެކަމާއިެ ،މި ެޙާލަތުގައިެ ،ލޯނާ ެގުޅި ެ
ޗާރޖަސްތައް ެދައްކަން ެނުޖެހޭކަން ެސާބިތުކޮށް ެދިނުމުގެ ެބުރަ ެއުފުލަންޖެހެނީ ެއިސްތިއުނާފު ެރައްދުވާެ
ފަރާތުންކަމާއިެ،އެހެންެނަމަވެސްެއިސްތިއުނާފު ެރައްދުވާެފަރާތުންެއެެނުކުތާއަށް ެވާހަކަެދައްކައި ެއެކަންެ
ޝަރީޢަތުގައި ެސާބިތުކޮށްދީފައި ެނުވި ެނަމަވެސްެ ،އިންޓަރެސްޓްއާ ެއެހެނިހެން ެޗާރޖަސް ެދައްކަންެ
ށްފައިވާެސަބަބެވެ.
ނުޖެހޭކަމަށްެހައިކޯޓުންެޙުކުމްެކުރައްވާފައިެއޮތުންެކަމަށްބުނެެފާހަގަކޮ ެ
ޓުންެ
އ ެކޯ ެ
ެ -6ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2013/HC-A/87ޤަޟިއްޔާގައި ެ ެ
ކޮށްފައިވާެޙުކުމްެބިނާވެފައިވަނީެޝަރީޢަތާެނުވަތަެޤާނޫނާެޚިލާފުވާގޮތަށްެކަމަށްބުނެެސްޓޭޓްެބޭންކްެއޮފްެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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އިންޑިއާ ެގެ ެފަރާތުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓަށް ެހުށަހަޅާފައިވާ ެސަބަބުތަކުގެ ެމައްޗަށާއިެ ،މިެ
މައްސަލައާ ެގުޅިގެން ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހުގައި ެދެފަރާތުން ެދައްކާފައިވާ ެވާހަކަތަކުގެ ެމައްޗަށާއިެ ،މިެ
މައްސަލައާ ެގުޅިގެން ެޝަރީޢަތަށް ެހުށަހެޅިފައިވާެ ،މި ެމައްސަލައާ ެގުޅޭ ެއެންމެހައި ެލިޔެކިޔުން ެތަކުގެެ
މައްޗަށާއިެ ،ސްޓޭޓް ެބޭންކް ެއޮފް ެއިންޑިއާ ެގެ ެފަރާތުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމްެކޯޓުގެ ެމި ެޤަޟިއްޔާގެެ
ލްތިމާސްކޮށްފައިވާ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެ 2013/HC-A/87ޤަޟިއްޔާގެެ
ދަށުން ެއި ެ
ޝަރީޢަތް ެނިމުނު ެގޮތުގެ ެރިޕޯޓުގެ ެމައްޗަށާއިެ ،އަދި ެހައިކޯޓުގެ ެމިބުނެވުނު ެޤަޟިއްޔާގެ ެދަށުންެ
އިސްތިއުނާފުެކުރެވުނުެސިވިލްެކޯޓުގެެނަންބަރުެެ(1962/MC/2010)ެ982/Cv-C/2010ޤަޟިއްޔާގެެ
ޝަރީޢަތް ެނިމުނު ެގޮތުގެ ެރިޕޯޓުގެ ެމައްޗަށް ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެނަޒަރަކުން ެބެލިއިރުެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ސުޕްރީމްެކޯޓުގެެމިެމައްސަލަެބެލިެފަނޑިޔާރުންގެެމަޖިލީހަށްެއަންނަނިވިެކަންތައްތައްެފާހަގަކުރެވިފައެވެެ .


ފުރަތަމަ ެކަމަކީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެ2013/HC-A/87

ޤަޟިއްޔާގައިެކޮށްފައިވާެޙުކުމުގެެދަށުންެއެެކޯޓުންެނިންމާފައިވާެނިންމުންތަކުގެެތެރެއިންެ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެމި ެޤަޟިއްޔާގެ ެދަށުން ެސްޓޭޓް ެބޭންކް ެއޮފް ެއިންޑިއާ ެގެ ެފަރާތުން ެހަމައެކަނިެ
ސްކޮށްފައިވާެނުކުތާއަކީ ެއަޙްމަދުެޙަމީދު ެއާއިެސްޓޭޓްެބޭންކްެއޮފްެއިންޑިއާ ެއާ ެދެމެދުެލިޔުމުންެ
އިލްތިމާ ެ
ސޮއިކުރެވިފައިވާެއެއްބަސްވުމަކާެނުލައިެއަޙްމަދުެޙަމީދުއަށްެއެެބޭންކުންެދޫކޮށްފައިވާެކަމަށްެއެެބޭންކުންެ
ބުނާ ެ(ެ US$25000/-ފަންސަވީސް ެހާސް ެއެމެރިކާ ެޑޮލަރު) ެގެ ެތެރެއިން ެއަޙްމަދު ެޙަމީދު ެއެ ެބޭންކަށްެ
ދައްކާފައިވާކަން ެއެނގެން ެނެތް ެ(ެ US$17420.00ސަތާރަހާސް ެހަތަރު ެސަތޭކަ ެވިހި ެއެމެރިކާެޑޮލަރު)ެ
އަކީ ެއެ ެބޭންކަށް ެއަޙްމަދު ެޙަމީދު ެދައްކަންޖެހޭ ެފައިސާއެއްކަމަށް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެބުނެވުނުެ
ސް ެއެމެރިކާެ
ސާ ެއާ ެއެކު ެއެ ެ(ެ US$25000/-ފަންސަވީސްހާ ެ
ޤަޟިއްޔާއިން ެކަނޑައެޅިއިރުެ ،އެ ެފައި ެ
ޑޮލަރު) ެގެ ެލޯނަށް ެދައްކަންޖެހޭ ެއިންޓްރެސްޓް ެފައިސާގެ ެބައި ެއެއީ ެއަޙްމަދު ެޙަމީދު ެއެ ެބޭންކަށްެ
ދައްކަންޖެހޭ ެފައިސާއެއްކަމަށް ެއެ ެޤަޟިއްޔާއިން ެކަނޑަނާޅައިެ ،އެ ެއިންޓްރެސްޓް ެފައިސާގެ ެބައިެ
އުނިކޮށްފައިވަނީެޤާނޫނީެއުޞޫލުތަކާެޚިލާފަށްކަމަށްެބުނެެސްޓޭޓްެބޭންކްެއޮފްެއިންޑިއާެއިންެހުށަހަޅާފައިވާެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ނުކުތާކަންެދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުގެެމިެޤަޟިއްޔާއަށްެސްޓޭޓްެބޭންކްެއޮފްެއިންޑިއާ ެގެެފަރާތުންެ
އި ެއަދި ެއެނުކުތާތަކުގެ ެތަފްޞީލުގެ ެގޮތުގައި ެއެ ެބޭންކުންެ
ހުށަހަޅާފައިވާ ެއިލްތިމާސް ެނުކުތާތަކަށާ ެ
ށް ެބެލުމުން ެއެނގެން ެއޮންނަކަން ެފާހަގަކުރެވޭއިރުެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެެ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ެކަންކަމަ ެ
ރުެެެ
ނަންބަރު ެ 2013/HC-A/87ޤަޟިއްޔާގެ ެދަށުން ެއިސްތިއުނާފުކޮށް ެބެލެވުނު ެސިވިލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަ ެ
 982/Cv-C/2010ޤަޟިއްޔާގެެދަށުންެސްޓޭޓްެބޭންކްެއޮފްެއިންޑިއާެއިންެކޮށްފައިވާެދަޢުވާއަކީެސްޓޭޓްެ
ބޭންކް ެއޮފް ެއިންޑިއާ ެއާއި ެއަޙްމަދު ެޙަމީދު ެއާ ެދެމެދު ެެ 08އޭޕްރީލް ެެ 1979ގައި ެވެފައިވާ ެނަންބަރުެ
ެ MD/C.25/79އެގްރިމެންޓްގެ ެދަށުން ެއަޙްމަދު ެޙަމީދަށް ެދޫކުރެވުނު ެކަމަށް ެސްޓޭޓް ެބޭންކް ެއޮފްެ
އިންޑިއާެއިން ެބުނާެ( US$35000/-ތިރީސްެފަސްހާސް)ެޔޫ.އެސްެޑޮލަރުގެެތެރެއިންެ،އަޙްމަދުެޙަމީދުެ
އެއްބަސްވެފައިވާެގޮތަށްެދައްކާފައިެނުވާކަމަށްެސްޓޭޓްެބޭންކްެއޮފްެއިންޑިއާެއިންެދެކޭެފައިސާެސަރވިސްެ
ޗަރޖާއެކު ެއެއްފަހަރާ ެލިބިގަތުމަށް ެނުވަތަ ެއެ ެފައިސާ ެއެކީ ެއެއްފަހަރާ ެނުދެއްކޭނަމަ ެއެ ެއެއްބަސްވުމުގެެ
ދަށުންެރަހުނުެކުރެވިފައިވާެތަންތަނާއިެތަކެތިެޝަރީޢަތްެމެދުވެރިކޮށްެވިއްކާލުމަށްފަހުެސްޓޭޓްެބޭންކްެއޮފްެ
އިންޑިއާ ެއަށް ެމިފައިސާ ެލިބިގަތުމަށާއި ެއަދި ެމި ެފައިސާ ެހޯދުމަށް ެމަސައްކަތް ެކުރުމަށް ެލޯފާމަކާެ
ޓް ެބޭންކް ެއޮފްެއިންޑިއާ ެގެެފަރާތުންެ
ޙަވާލުކުރަންޖެހުމުގެެސަބަބުންެޚަރަދުވިެފައިސާެހޯދުމަށްެއެދިެސްޓޭ ެ
ޞީޣާއިންނާއި ެއެެ
އިވާ ެދަޢުވާއެއްކަން ެއެ ެދަޢުވާގެ ެދަޢުވާ ެފޯމްގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެއެ ެދަޢުވާގެ ެ ެ
ކޮށްފަ ެ
ދަޢުވާ ެބިނާކޮށްފައިވާ ެސަބަބުތަކުގެ ެގޮތުގައި ެދަށު ެކޯޓަށް ެސްޓޭޓް ެބޭންކް ެއޮފް ެއިންޑިއާ ެގެ ެފަރާތުންެ
ހުށަހަޅާފައިވާ ެކަންކަމަށާއި ެއަދި ެއެ ެދަޢުވާގެ ެމައްސަލައިގައި ެސްޓޭޓް ެބޭންކް ެއޮފް ެއިންޑިއާ ެއިން ެއެދޭެ
ގޮތްކަމަށްެހުށަހަޅާފައިވާެހުށަހެޅުންތަކަށްެބެލުމުންެސާފުކޮށްެއެނގެންެއޮންނަކަންެފާހަގަކުރެވިފައިވާއިރުެ،
ޓުން ެބަލަމުންދާއިރުެ ،އެ ެޤަޟިއްޔާގެ ެދަޢުވާގެ ެއަސާސްެ
އިސްވެ ެއިޝާރާތްކުރެވުނު ެދަޢުވާ ެދަށު ެކޯ ެ
ބިނާކޮށްފައިވާ ެސްޓޭޓް ެބޭންކް ެއޮފް ެއިންޑިއާ ެއާއި ެއަޙްމަދު ެޙަމީދުއާ ެދެމެދު ެލިޔުމުން ެކުރެވިފައިވާކަމަށްެ
ސްޓޭޓްެބޭންކްެއޮފްެއިންޑިއާެއިން ެބުނާެނަންބަރުެ MD/C.25/79އެގްރިމެންޓްެއާެއެއްވެސްެގުޅުމެއްެ
ނެތްގޮތެއްގައި ެއަޙްމަދު ެޙަމީދުއާއި ެސްޓޭޓް ެބޭންކް ެއޮފް ެއިންޑިއާ ެއާ ެދެމެދު ެލިޔުމުން ެލިޔެވިގެންެ
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 | Fax: + 960 3008554 :ފޯންTel: + 960 3009990 :
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ދެފަރާތުން ެސޮއިކުރެވިފައިވާ ެއެއްވެސް ެއެއްބަސްވުމަކާ ެނުލައި ެއަޙްމަދު ެޙަމީދަށް ެސްޓޭޓް ެބޭންކް ެއޮފްެ
އިންޑިއާ ެއިން ެދޫކޮށްފައިވާކަމަށް ެސްޓޭޓް ެބޭންކް ެއޮފް ެއިންޑިއާ ެއިން ެބުނާ ެެUS$25000/-
ށުން ެބަލައިދިނުމަށް ެއެދި ެއެ ެކޯޓަށް ެއެެ
(ފަންސަވީސްހާސް) ެޔޫ.އެސް ެޑޮލަރުގެ ެމައްސަލަ ެއެ ެދަޢުވާގެ ެދަ ެ
ޓުގެެޤަޟިއްޔާގެެދަޢުވާެ
ބޭންކްގެެފަރާތުންެހުށަހަޅާފައިވާެއެއްވެސްެހުށަހެޅުމެއްެނެތްކަންެބުނެވުނުެދަށުެކޯ ެ
ފޯމަށާއި ެއަދި ެއެ ެޤަޟިއްޔާގެ ެޝަރީޢަތަށް ެސްޓޭޓް ެބޭންކް ެއޮފް ެއިންޑިއާ ެގެ ެފަރާތުން ެދީފައިވާެ
ބަޔާންތަކަށްެބެލުމުންެސާފުކޮށްެއެނގެންެއޮންނައިރުެ،މިެމައްސަލަެމިެކޯޓުގައިެއިލްތިމާސްެކޮށްދިނުމަށްެ
ލްތިމާސްެނުކުތާތަކާއިެއެެނުކުތާތަކާ ެގުޅިގެންެ
ސްޓޭޓްެބޭންކްެއޮފްެއިންޑިއާ ެގެެފަރާތުންެހުށަހަޅާފައިވާެއި ެ
ބޭންކުގެެފަރާތުންެދައްކާފައިވާެވާހަކަތަކުންވެސްެސްޕްރީމްެކޯޓުގެެމިެމައްސަލައަށްެސްޓޭޓްެބޭންކްެއޮފްެ
އިންޑިއާ ެއިން ެހުށަހަޅާފައިވާ ެއިލްތިމާސް ެނުކުތާތަކުގައި ެފާހަގަކޮށްފައިވާ ެެUS$25000/-
(ފަންސަވީސްހާސް)ެޔޫ.އެސް ެޑޮލަރަކީެ،ސިވިލްެކޯޓުގެެބުނެވުނުެޤަޟިއްޔާގެެމުޅިެދަޢުވާެބިނާކޮށްފައިވާެ
އިެ،
އިސްވެެޙަވާލާެދެވުނުެނަންބަރުެެ MD/C.25/79ގެެއެގްރިމެންޓާ ެއެއްވެސްެގުޅުމެއްެނެތްެގޮތެއްގަ ެ
ކާެ
އަޙްމަދު ެޙަމީދާއި ެބޭންކާ ެދެމެދު ެލިޔުމެއް ެލިޔެވި ެދެފަރާތުން ެސޮއިކުރެވިފައިވާ ެއެއްވެސް ެއެއްބަސްވުމަ ެ
ނުލައި ެއަޙްމަދު ެޙަމީދުއަށް ެއެ ެބޭންކުން ެދޫކޮށްފައިވާ ެކަމަށް ެއެ ެބޭންކުން ެބުނާ ެފައިސާއެއްކަމަށް ެއެެ
ބޭންކުގެ ެބަހުން ެވެސް ެސާފުކޮށް ެއެނގެން ެއޮތުމުގެ ެއިތުރުން ެމި ެދެފަރާތުން ެލިޔުމުން ެލިޔެފައިވާެ
އެއްބަސްވުމަކާ ެނުލައި ެބޭންކުން ެއަޙްމަދު ެޙަމީދަށް ެދޫކުރިކަމަށް ެބޭންކުން ެބުނާ ެެUS$25000/-
(ފަންސަވީސްހާސް)ެޔޫ.އެސް ެޑޮލަރުގެެމައްސަލައަކީެދަށުެކޯޓުންެއެއްވެސްެމިންވަރަކަށްެބަލައިެއެއާމެދުެ
އެއްވެސް ެބާވަތެއްގެ ެޙުކުމެއް ެއެ ެކޯޓުން ެކޮށްފައިވާ ެމައްސަލައެއް ެނޫންކަން ެސިވިލް ެކޯޓުގެ ެބުނެވުނުެ
ޤަޟިއްޔާގެ ެފާހަގަ ެކުރެވުނު ެނުކުތާތަކަށާއި ެޙުކުމުގެ ެޢިބާރާތަށް ެބެލުމުން ެސާފުކޮށް ެއެނގެން ެއޮތުމުންެ،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2013/HC-A/87ޤަޟިއްޔާގެ ެދަށުން ެއެ ެކޯޓުން ެބަލާފައިވާ ެމިެ
ބުނެވުނު ެ(ެ US$25000/-ފަންސަވީސްހާސް) ެޔޫ.އެސް ެޑޮލަރާ ެބެހޭ ެމައްސަލައަކީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ރުެެެެ
ހައިކޯޓުގެ ެބުނެވުނު ެޤަޟިއްޔާގެ ެދަށުން ެއިސްތިއުނާފުކޮށް ެބެލެވުނު ެސިވިލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަ ެ
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 | Fax: + 960 3008554 :ފޯންTel: + 960 3009990 :
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ެ 982/Cv-C/2010ޤަޟިއްޔާގެ ެޝަރީޢަތަށް ެއެއްވެސް ެމިންވަރަކަށް ެހުށަހެޅިފައިނުވާެ ،އަދި ެއެެ
ޤަޟިއްޔާއިންެއެއްވެސްެމިންވަރަކަށް ެއެެމައްސަލަެބަލައިެ ،އެެމައްސަލައާެމެދުެއެެޤަޟިއްޔާއިންެގޮތެއްެ
ކަނޑައަޅާފައިވާ ެމައްސަލައެއް ެނޫންކަން ެސާފުކޮށް ެއެނގެން ެއޮތުމުންެ ،މި ެބުނެވުނު ެެUS$25000/-
ސް ެޑޮލަރުގެ ެމައްސަލަ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2013/HC-A/87ޤަޟިއްޔާގެެ
(ފަންސަވީސްހާސް) ެޔޫ.އެ ެ
އިެ
ން ެމައުޟޫޢީ ެގޮތުން ެބަލައިެ ،އެއާމެދު ެފައިޞަލާކުރަނިވި ެނިންމުމެއްގެ ެދަށުން ެގޮތެއް ެކަނޑައަޅަ ެ
ދަށު ެ
ށް ެއެ ެެUS$25000/-
ން ެނިންމަވާފައި ެއެ ެވަނީެ ،ފުރަތަމަ ެމަރުޙަލާގެ ެކޯޓަ ެ
ނިންމާފައިވާ ެއެ ެނިންމު ެ
ބަލައިެ،
(ފަންސަވީސްހާސް)ެޔޫ.އެސް ެޑޮލަރުގެެމައްސަލަެހުށަހެޅިެ،އެެކޯޓުންެއެެމައްސަލައިގެެމައުޟޫޢުެ ެ
އެއާމެދުެއެެކޯޓުންެޙުކުމެއްެކުރުމުގެެކުރިންކަންެސާފުކޮށްެއެނގެންެއޮންނަެއޮތުމެވެ.


ދެވަނަ ެކަމަކީެ ،ފުރަތަމަ ެމަރުޙަލާގެ ެކޯޓަކުން ެނިންމަވާފައިވާ ެނިންމުމެއްެ،

އިސްތިއުނާފީ ެކޯޓުންެއަލުންބަލައި ެގޮތެއްެކަނޑައެޅުމުގައިެރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ެޤާނޫނީެއުޞޫލުތަކަށްެބަލައިެ
ރަނީެ ،މުޝައްރިޢު ެއެހެންގޮތަކަށްެ
ރިޢާޔަތްކުރާއިރުެ ،އިސްތިއުނާފީ ެއުޞޫލުގެ ެމަފްހޫމް ެނިޔާކު ެ
ކަނޑައަޅާފައިނުވާ ެބާވަތުގެ ެމައްސަލަތައް ެފިޔަވައި ެފުރަތަމަ ެމަރުޙަލާގެ ެނުވަތަ ެފުރަތަމަ ެދަރަޖައިގެެ
ށް ެދަޢުވާ ެހުށަހެޅިެ ،އެ ެކޯޓުން ެއެ ެދަޢުވާގެ ެމައުޟޫޢުގެެ
ކޯޓުކަމަށް ެބެލެވޭ ެކޯޓަކަށްެ ،ފުރަތަމަ ެފަހަރަ ެ
ންެ
ށް ެފައިޞަލާކުރަނިވި ެޙުކުމެއް ެކުރުމުންެ ،އެ ެޙުކުމާ ެމެދު ެހިތްހަމަނުޖެހިގެން ،ކަމާބެހޭ ެފަރާތަކު ެ
މައްޗަ ެ
ދެވަނަ ެދަރަޖައިގެ ެނަމުން ެނުވަތަ ެއިސްތިއުނާފީ ެކޯޓުގެ ެނަމުން ެނަންދެވިފައިވާ ެކޯޓެއްގައި ެފުރަތަމަެ
ދަރަޖައިގެެކޯޓުންެނެރުނު ެޙުކުމްެ ،އިސްތިއުނާފުގެ ެނަޒަރުން ެއަލުންެބަލައި ެދިނުމަށް ެއެދި ެހުށަހެޅުމުންެ،
އިސްތިއުނާފީ ެކޯޓުންެ ،ފުރަތަމަ ެދަރަޖައިގެ ެކޯޓުން ެކުރި ެޙުކުމާ ެގުޅޭ ެދަޢުވާގެ ެމައްސަލަ ެއިސްތިއުނާފީެ
މާފައިވާެނިންމުމާެމެދުެއިސްތިއުނާފީެކޯޓުންެނިހާއީެ
ންބަލައިެ،ފުރަތަމަެދަރަޖައިގެެކޯޓުންެނިން ެ
ކޯޓުންެއަލު ެ
ށްގެން ެޢަދުލު ެއިންޞާފު ެލިބިދިނުމަށް ެކަމާއިެ ،މިގޮތުން ެއިސްތިއުނާފީ ެކޯޓުންެ ،ފުރަތަމަެ
ޙުކުމެއް ެކޮ ެ
ދަރަޖައިގެެކޯޓުންކުރިެޙުކުމްެކޮށްފައިވަނީެރަނގަޅަށްތޯެނުވަތަެނޫންތޯެބަލައިެގޮތެއްެކަނޑައެޅުމަށްޓަކައިެ
އިސްތިއުނާފީ ެކޯޓުން ެއިސްތިއުނާފީ ެދަޢުވާއެއް ެބެލުމުގައި ެއެ ެކޯޓުން ެރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ެމުހިންމު ެޤާނޫނީެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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މާބެހޭ ެދަޢުވާގެ ެމައްސަލަެ
އުޞޫލެއް ެވާކަމާއި ،އެ ެއުޞޫލަކީެ ،ފުރަތަމަ ެދަރަޖައިގެ ެކޯޓުން ެކުރި ެޙުކު ެ
ނުވާ ،މުޅިންެ
އިސްތިއުނާފީ ެކޯޓުން ެއަލުން ެބަލައި ެނަޒަރުކުރާއިރުެ ،ފުރަތަމަ ެދަރަޖައިގެެކޯޓަށް ެހުށަހެޅިފައި ެ
އާ ެދަޢުވާތަކުގެ ެގޮތުގައި ެއިސްތިއުނާފީ ެކޯޓަށް ެފުރަތަމަ ެފަހަރަށް ެހުށަހެޅޭ ެހުށަހެޅުންތައް ެބެލުމުންެ،
އިސްތިއުނާފީ ެކޯޓުން ެމަނާވެގަތުން ެކަމާއި ެއެފަދަ ެއާ ެދަޢުވާތައް ެއިސްތިއުނާފީ ެކޯޓުން ެފުރަތަމަ ެފަހަރަށްެ
ބެލުމުންެމަނާވެގަންނަންެޖެހެނީެމައިގަނޑުެދެެސަބަބަކަށްޓަކައިެކަމާއިެފުރަތަމަެސަބަބަކީެ ،އިސްތިއުނާފީެ
ކޯޓަށް ެމުޅިން ެއާ ެދަޢުވާގެ ެގޮތުގައި ެހުށަހެޅޭ ެއާ ެކަންތައްތައްެ ،އެ ެފަރާތަކަށް ެރައްދުވިެ ،މައްސަލައިގެެ
އަނެއް ެޚަޞްމަށްެ ،ޢަދުލު ެއިންޞާފު ެހޯދުމަށް ެޤާނޫނީގޮތުން ެލިބިފައިވާ ެމަރުޙަލާތަކުގެ ެތެރެއިން ެފުރަތަމަެ
މަރުޙަލާެ ،އެ ެފަރާތަށް ެލިބުމުން ެމަޙުރޫމްވާ ެގޮތަށްެ ،ފުރަތަމަ ެމަރުޙަލާގެ ެކޯޓަށް ެހުށަހެޅިގެން ެއެ ެކޯޓުންެ
ކުގެެ
ބެލި ެދަޢުވާއާ ެއެއްވެސް ެގުޅުމެއްނެތް ެގޮތެއްގައި ެއިސްތިއުނާފީ ެމަރުޙަލާގައި ެމުޅިން ެއާ ެދަޢުވާތަ ެ
ގޮތުގައި ެއިސްތިއުނާފީ ެކޯޓަށް ެއަލަށް ެހުށަހެޅޭ ެހުށަހެޅުންތައް ެއެ ެކޯޓުން ެޤަބޫލުކުރުމަކީެ ،މުޝައްރިޢުެ
އެހެންގޮތަކަށް ެކަނޑައަޅާފައިވާ ެބާވަތުގެ ެމައްސަލަތައް ެފިޔަވައިެ ،ޢަދުލު ެއިންޞާފު ެހޯދުމަށް ެއެއްެ
މަރުޙަލާއަށްވުރެ ެގިނަ ެމަރުޙަލާ ެލިބިދީ ެޢަދުލު ެއިންޞާފު ެލިބިދިނުން ެކަށަވަރު ެކުރުމުގެ ެގޮތުން ެޤަޟާއީެ
ކާ ެއަދި ެއިޖުރާއީ ެއުޞޫލުތަކާ ެފުށުއަރާެ
ވާ ެޤާނޫނީ ެޤަވާޢިދުތަ ެ
ނިޒާމުގައި ެމުޝައްރިޢު ެކަނޑައަޅާފައި ެ
ކަމެއްކަމަށްެވުންކަމާއިެ،ދެވަނަެސަބަބަކީެ،އިސްތިއުނާފުގެެތަޞައްވުރުެބިނާވެފައިވަނީެފުރަތަމަެދަރަޖައިގެެ
އްގެ ެމައްޗަށް ެބިނާކޮށްެ
ކޯޓުން ެކުރި ެޙުކުމް ެރަނގަޅުނޫން ެކަމުގެ ެމައްޗަށް ެދެއްކެން ެހުރި ެމަޢުޤޫލު ެސަބަބެ ެ
ފުރަތަމަެމަރުޙަލާގެެކޯޓުންެކުރިެޙުކުމްެރަނގަޅުެނޫންކަމަށްެބުނެެއެެޙުކުމަށްެތަޢުނުކުރުމުގެެފުރުޞަތުެ
ލިބިދިނުމުގެ ެމައްޗަށް ެކަމަށްވާއިރުެ ،އިސްތިއުނާފީ ެނަޒަރުން ެއިސްތިއުނާފީ ެކޯޓުން ެމައްސަލައެއްެ
ބަލަމުންދާއިރުެ،އާެދަޢުވާތަކުގެެގޮތުގައިެއިސްތިއުނާފީެކޯޓަށްެއަލަށްެހުށަހެޅޭެހުށަހެޅުންތަކާެމެދުެފުރަތަމަެ
ތީސް ެއާ ެދަޢުވާތަކުގެ ެގޮތުގައި ެއިސްތިއުނާފީ ެކޯޓަށް ެއަލަށް ެހުށަހެޅޭެ
މަރުޙަލާގެ ެކޯޓުން ެކުރި ެޙުކުމެއް ެނެ ެ
ހުށަހެޅުންތައް ެއެ ެކޯޓުން ެބަލައިގަތުމަކީ ެބަޔާންކުރެވިދިޔަ ެއިސްތިއުނާފީ ެތަޞައްވުރާ ެމުޅިން ެފުށުއަރާެ
އިެ
ކަމަށްވުން ެކަމާއި ެއަދި ެމީގެ ެއިތުރުން ެދަށު ެމަރުޙަލާގެ ެކޯޓަކުން ެކުރި ެޙުކުމެއްެ ،އިސްތިއުނާފީ ެކޯޓުގަ ެ
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އިސްތިއުނާފު ެކުރުމުގެ ެސަބަބުން ެނުކުންނަ ެމައިގަނޑު ެނަތީޖާ ެތަކުގެތެރެއިން ެއެންމެ ެމުހިންމު ެއެއްެ
ނަތީޖާއަކީ ެދަށު ެކޯޓަށް ެހުށަހެޅުނު ެދަޢުވާއަކީ ެޖިނާއީ ެދަޢުވާއެއް ެކަމަށްވިޔަސް ެނުވަތަ ެމަދަނީ ެދަޢުވާއެއްެ
ކަމަށްވިޔަސްެއެެދަޢުވާެއިސްތިއުނާފީެކޯޓުންެބެލުމަށްޓަކައިެ،ފުރަތަމަެމަރުޙަލާގެެކޯޓުގެެދަޢުވާގައިެހިމެނޭެ
އި ެޤާނޫނު ެތަޠުބީޤުކޮށްފައިވާ ެގޮތާއި ެމި ެއެންމެހައިެ
ވާޤިޢާ ެ(ފެކްޓް) ެތަކާއި ެހެކި ެވަޒަންކޮށްފައިވާ ެގޮތާ ެ
ކަންތައް ެހިމެނޭގޮތުން ެއިސްތިއުނާފީ ެނުކުތާތަކުގެ ެޙުދޫދުގެ ެތެރެއިން ެއިސްތިއުނާފީ ެކޯޓަށް ެމުޅި ެދަޢުވާެ
އަލުން ެނަޤުލުވެގެން ެދިއުންކަމާއިެ ،މިގޮތުން ެދަށު ެކޯޓުން ެކޮށްފައިވާ ެޙުކުމްެ ،އިސްތިއުނާފީ ެކޯޓުގައިެ
އިސްތިއުނާފުކުރެވިގެން ެދިއުމާއެކުެ ،ފުރަތަމަ ެމަރުޙަލާގެ ެކޯޓަށް ެއެ ެދަޢުވާ ެހުށަހެޅިގެން ެދިޔަވަގުތުންެ
ޢުވާ ެބެލުމަށް ެއެ ެކޯޓަށް ެޤާނޫނީގޮތުން ެލިބިގެންވާ ެހުރިހާ ެބާރުތަކެއްެއިސްތިއުނާފީ ެކޯޓަށްެ
ފެށިގެން ެއެ ެދަ ެ
އުޞޫލެއްގެެގޮތުންެލިބިގެންވާކަމާއިެމީގެތެރޭގައިެއެެދަޢުވާގެެއެންމެހައިެވާޤިއާތައްެބެލުމާއިެ،އަދިެކަމެއްެ
ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި ެއިސްތިއުނާފީ ެކޯޓަށް ެފެންނަ ެއެންމެހައި ެއިޖުރާއާތުތަކެއް ެފުރިހަމަކުރުމާއިެ
ފާޢުތަކުގައިެހިމެނޭެއެންމެހައިެވާޤިއާތައްެ
ޞްމުންގެެދި ެ
ހުށަހެޅިފައިވާެއެންމެހައިެލިޔެކިޔުން ެތަކުގައްޔާއިެޚަ ެ
އި ެއޭގެފަހުން ެދަޢުވާގެ ެއެންމެހައި ެވާޤިޢާތަކެއްގެ ެމައްޗަށްެ ،އެ ެކޯޓުންެ
އަލުންބަލައި ެވަޒަންކުރުމާ ެ
ތަޠުބީޤުކުރުން ެޞައްޙަކަމަށް ެފެންނަ ެޤާނޫނީ ެޤާޢިދާ ެތަޠުބީޤުކުރުން ެހިމެނިގެންވާކަން ެއެނގެން ެއޮތުމުންެ،
ފުރަތަމަ ެމަރުޙަލާގެ ެކޯޓަށް ެހުށަހެޅުނު ެދަޢުވާ ެއެ ެކޯޓުން ެބަލައި ެއެ ެކޯޓުން ެނެރުނު ެޙުކުމާމެދު ެހިތްހަމަެ
ނުޖެހިގެން ،ކަމާބެހޭެފަރާތަކުންެއެ ެޙުކުމްެރަނގަޅުެނޫންކަމަށްެފެންނަެސަބަބުެބަޔާންކޮށްެއިސްތިއުނާފީެ
ޓުގެެ
ލާގެ ެކޯޓުންކުރި ެޙުކުމާ ެގުޅޭ ެދަށު ެކޯ ެ
ކޯޓުގައި ެއެ ެޙުކުމް ެއިސްތިއުނާފުކުރުމުންެ ،ފުރަތަމަ ެމަރުޙަ ެ
ގޮތުގައިެ،އިސްތިއުނާފީެކޯޓުގެެއަމިއްލަެއިސްނެގުމުގެެ
ދަޢުވާގައިެހިމެނޭެކަންކަމާެއެއްވެސްެގުޅުމެއްެނެތް ެ
ދަށުންެނުވަތަެއިސްތިއުނާފީެދަޢުވާގައިެހިމެނޭެފަރާތަކުންެމުޅިންެއާެދަޢުވާއެއްގެެގޮތުގައިެއިސްތިއުނާފީެ
ކޯޓަށްެމުޅިންެއަލަށްެހުށަހަޅާެހުށަހެޅުމެއްގެެދަށުންކަމަށްެވިޔަސްެ،ފުރަތަމަ ެމަރުޙަލާގެެކޯޓަށްެހުށަހެޅުނުެ
ދަޢުވާގެެމައުޟޫޢު ެއެެކޯޓުން ެބަލައި ެގޮތެއް ެކަނޑައަޅާ ެކޮށްފައިވާ ެޙުކުމާ ެގުޅިފައިވާ ެދަޢުވާއާ ެއެއްވެސްެ
އި ެބެލެވޭ ެކަމެއްގެ ެމައުޟޫޢުގެ ެމައްޗަށް ެފުރަތަމަެ
ގުޅުމެއްނެތް ެގޮތުގައި ެމުޅިން ެއާ ެދަޢުވާއެއް ެކަމުގަ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ފަހަރަށްެއިސްތިއުނާފީެކޯޓުންެބަލައިެއެކަމާމެދުެއެެކޯޓުންެފައިޞަލާކުރަނިވިެގޮތުގައިެއެއްވެސްެޙުކުމެއްެ
ކުރުމަކީެ ،ފުރަތަމަ ެމަރުޙަލާގެ ެކޯޓުންކުރި ެޙުކުމް ެއިސްތިއުނާފީ ެކޯޓަށް ެހުށަހެޅުމުންެ ،އިސްތިއުނާފީެ
ނަޒަރަކުން ެއެ ެޙުކުމާމެދުެ ،އެ ެކޯޓުން ެނަޒަރުކޮށް ެގޮތެއް ެކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ެއެ ެކޯޓަށް ެޤާނޫނީގޮތުންެ
ލިބިގެންވާ ެބާރުތަކާއި ެޙުދޫދުތަކުގެ ެބޭރުން ެކުރެވޭކަމެއް ެކަމުގައި ެމެނުވީ ެނުބެލެވޭނެ ެކަމާއި ެއަދިެ
މީގެއިތުރުން ެފުރަތަމަ ެމަރުޙަލާގެ ެކޯޓުންކުރި ެޙުކުމާ ެގުޅޭ ެދަށު ެކޯޓުގެ ެދަޢުވާއާ ެއެއްވެސް ެގުޅުމެއްެ
ނެތްގޮތުގައިެ ،މުޅިން ެއާ ެދަޢުވާއެއްގެ ެގޮތުގައި ެއިސްތިއުނާފީ ެކޯޓަށް ެމުޅިން ެއަލަށް ެހުށަހެޅޭ ެއެއްވެސްެ
ހުށަހެޅުމެއްެއިސްތިއުނާފީެކޯޓުންެބެލުމުންެމަނާވެގަތުމަކީެ،ނިޒާމުެޢާންމުެ(ޕަބްލިކްެއޯޑަރ)ެގެެތެރޭގައިެ
ހިމެނޭެކަމެއްކަމާއިެއެހެންކަމުން ެއިސްތިއުނާފީެމަރުޙަލާގައިެމައްސަލައިގައިެހިމެނޭެޚަޞްމަކުެމުޅިންެއާެ
ދަޢުވާއެއް ެއިސްތިއުނާފީ ެކޯޓަށް ެހުށަހަޅައިފިނަމަެ ،އެ ެކޯޓުން ެއެހުށަހެޅުން ެއިސްތިއުނާފީ ެމަރުޙަލާގައިެ
ބަލައިނުގަތުމަށް ެދަފްޢުކުރުމުގެ ެޙައްޤުެ ،މައްސަލައިގެ ެއަނެއް ެޚަސްމަށް ެލިބިގެންވާ ެކަމާއިެ ،އަދިެ
ޞްމަކު ެމުޅިން ެއާ ެދަޢުވާއެއްެ
ހަމައެހެންމެ ެއިސްތިއުނާފީ ެމަރުޙަލާގައި ެމައްސަލާގައި ެހިމެނޭ ެޚަ ެ
ޚަޞްމުެ ،އެހުށަހެޅުން ެއިސްތިއުނާފީ ެކޯޓުން ެބަލައިެ
ހުށަހަޅައިފިނަމަެ ،މައްސަލާގައި ެހިމެނޭ ެއަނެއް ެ ެ
އެފަދަ ެހުށަހެޅުމަކީެ ،އިސްތިއުނާފީ ެކޯޓުގެ ެއަމިއްލަެ
ނުގަތުމަށް ެއެދި ެދަފްޢެއް ެހުށަހަޅާފައި ެނެތްނަމަވެސް ެ ެ
އިސްނެގުމުގެެދަށުންވެސްެ،އިސްތިއުނާފީެމަރުޙަލާގައިެބަލައިެދެވޭނެެހުށަހެޅުމެއްެނޫންކަމަށްެއިސްތިއުނާފީެ
ކޯޓުން ެކަނޑައަޅަންޖެހޭ ެހުށަހެޅުމެއް ެކަމާއި ެމިކަންކަން ެމައްސަލަތައް ެއިސްތިއުނާފުކުރުމާ ެބެހޭ ެޤާނޫނީެ
އުޞޫލުތަކަށްެރިޢާޔަތްކޮށްެބެލުމުންެއެނގެންެއޮންނައޮތުމެވެ.


ގެެ
ލާ ެ
ތިންވަނަ ެކަމަކީެ ،ދެ ެދަރަޖައިގައި ެނިންމާފައިވާ ެޙުކުމްތައް ެ(ދަށު ެމަރުޙަ ެ

ކޯޓުންނާއި ެއިސްތިއުނާފީ ެކޯޓުންބަލާ ެނިންމާފައިވާެ ،ޤަޟިއްޔާތަކުގެ ެޙުކުމްތައް) ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގައިެ
އިލްތިމާސްކުރުމުން ެއެފަދަެމައްސަލަތަކާެމެދުެސުޕްރީމްެކޯޓުންެގޮތެއްކަނޑައަޅައިެ،އިންޞާފުެދިނުމުގައިެ
ސުޕްރީމް ެކޯޓަށް ެލިބިގެންވާ ެބާރުތަކާއި ެއިޚްތިޔާރުތައް ެބަޔާންކުރާ ެޤާނޫނީ ެފިޤުހުގެ ެހަމަތަކަށް ެނަޒަރުކޮށްެ
ބަލާއިރުެ،ދަށުެމަރުޙަލާގެެކޯޓުންނާއިެއިސްތިއުނާފީެކޯޓުންެބަލާެނިންމާފައިވާެ،ޤަޟިއްޔާތަކުގެެޙުކުމްތައްެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ސުޕްރީމް ެކޯޓުގައި ެއިލްތިމާސްކުރުމުގެ ެއިންތިޒާމް ެހަމަޖެހިފައިވަނީެ ،ޢާންމު ެޤާޢިދާ ެއެއްގެ ެގޮތުން ެއެެ
ޙުކުމްތައް ެޤާނޫނާ ެއެއްގޮތްވަނީ ެކިހާ ެމިންވަރަކަށްތޯ ެބެލުމުގެ ެފުރުޞަތު ެލިބިދިނުމަށް ެކަމާއިެ ،މިގޮތުންެ
ސުޕްރީމް ެކޯޓަށް ެމައްސަލައެއް ެއިލްތިމާސްކުރުމަށް ެހުށަހެޅޭ ެޤަޟިއްޔާތަކުގެ ެޙުކުމް ެދަށު ެކޯޓުންނާއިެ
އިސްތިއުނާފީ ެކޯޓުން ެނެރުމަށްޓަކައި ެތަބާވެފައިވާ ެމައުޟޫޢީ ެޤާނޫނީ ެޤާޢިދާތަކަށާއި ެއިޖުރާއީ ެޤާނޫނީެ
ޤާޢިދާތައް ެއެ ެޙުކުމުގައި ެތަޠްބީޤުކޮށްފައިވަނީ ެޤާނޫނުގެ ެޞައްޙަ ެމަގުންތޯ ެބެލުން ެއެއީ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުންެ
އެފަދަ ެމައްސަލަތައް ެބެލުމުގައި ެކަށަވަރުކުރަންޖެހޭ ެމައިގަނޑު ެއަސާސްކަމާއިެ ،އެހެންކަމުން ެޢާންމުެ
ޤާޢިދާއަކީެސުޕްރީމްެކޯޓުގައިެމައްސަލައެއްެއިލްތިމާސްކުރުމަކީެ،އެެމައްސަލައިގައިެވާޤިއާތައްެއަލުންބަލައިެ
ރިވިއުކުރުން ެނޫންކަމާއި ެއެހެނީ ެއިލްތިމާސްގެ ެމަގުން ެސުޕްރީމް ެކޯޓަށް ެމައްސަލައެއް ެހުށަހެޅުމުންެ
އިފްތިރާޟްކުރެވޭނީ ެ(އެސިއުމްކުރެވޭނީ) ެއެ ެމަގުން ެސުޕްރީމް ެކޯޓަށް ެހުށަހެޅިފައިވާ ެމައްސަލައިގެެ
މައުޟޫޢު ެބެލި ެކޯޓުތަކުން ެ(ދަށު ެމަރުޙަލާގެ ެކޯޓުންނާއި ެއިސްތިއުނާފީ ެކޯޓުން) ެބަލާފައިވާ ެދަޢުވާގެެ
ވާޤިޢާތައް ެބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ެއުޞޫލެއްގެ ެގޮތުން ެރަނގަޅަށްކަމުގެ ެމައްޗަށްކަމާއިެ ،ސުޕްރީމް ެކޯޓުގައިެ
އިލްތިމާސްކޮށްެ،ދަށުެމަރުޙަލާގެެކޯޓުންނާއިެއިސްތިއުނާފީެކޯޓުންެކޮށްފައިވާެޙުކުމަށްެތަޢުނުކޮށްެސުޕްރީމްެ
ކޯޓަށް ެހުށަހެޅުމުން ެސުޕްރީމް ެކޯޓުން ެއެ ެދަޢުވާ ެބެލުމުގެ ެމައިގަނޑު ެދާއިރާ ެބިނާވެފައިވަނީ ެދަށުެ
ކޯޓުންނާއި ެއިސްތިއުނާފީ ެކޯޓުން ެޤާނޫނު ެތަޠުބީޤުކޮށްފައިވާ ެގޮތް ެރިޤާބާކޮށް ެބެލުމުގެ ެމައްޗަށްކަމާއިެ،
ނަމަވެސް ެމި ެޢާންމު ެޤާޢިދާއަކީ ެއެއަށް ެޤައިދުތަކެއް ެނެތް ެމުޠުލަޤު ެޤާޢިދާއެއް ެނޫންކަމާއި ެމިގޮތުންެ
ސުޕްރީމްެކޯޓުގައިެއިލްތިމާސްކުރެވޭެމައްސަލަތަކުގައިެދަށުެކޯޓުންނާއިެއިސްތިއުނާފީެކޯޓުންެމައްސަލައިގެެ
ރުެ
މްވިެ ،މިންވަ ެ
ގުޅޭގޮތުން ެއެ ެކޯޓުތަކުގެ ެބާރުތައް ެބޭނުންކުރުމުގައި ެއިލްތިޒާ ެ
ވާޤިޢާތަކާ ެ(ފެކްޓްތަކާ) ެ ެ
ރިޤާބާކޮށް ެމޮނިޓަރކުރުމުގެ ެދައުރަކީވެސް ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެމުހިންމު ެމަސްއޫލިއްޔަތެއްކަމާއިެ ،އެހެނީެ
ލިެކޯޓަށްެލިބިގެންވާެބާރުތަކަށްވެސްެ،އިންތަކެއްެކަނޑައެޅިފައިވާކަމާއިެއެއީެއެެ
މައްސަލައިގެެމައުޟޫޢުެބެ ެ
އިންތައްެކަނޑައަޅާފައިވަނީެޤާނޫނުެކަމަށްވުމާއެކުެ،އެެއިންތަކަށްެޤާނޫނީެތަބީޢަތުެލިބިގެންވުމާއެކުެމިފަދަެ
ޙައިޘިއްޔަތު ެލިބިގެން ެމައްސަލައިގެ ެމައުޟޫޢު ެބެލި ެކޯޓުތަކުން ެއެ ެކޯޓުތަކަށް ެލިބިގެންވާ ެބާރުތަކަށްެ
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އިލްތިޒާމުވި ެމިންވަރު ެސުޕްރީމް ެކޯޓުން ެރިޤާބާ ެކުރާއިރުެ ،އެ ެރިޤާބާ ެގުޅިފައިވަނީ ެވާޤިއާތަކާ ެކަމުގައިެ
ވީނަމަވެސް ެއެ ެރިޤާބާއަކީ ެއަޞްލުގައި ެޤާނޫނީ ެރިޤާބާއެއްކަމާއިެ ،މި ެބާވަތުގެ ެކަންކަމުގައި ެސުޕްރީމްެ
ކޯޓުން ެރިޤާބާގެ ެދައުރު ެއަދާކުރުމުގައި ެމައިގަނޑު ެދެކަމެއް ެހިމެނޭކަމާއިެ ،އޭގެތެރެއިން ެއެއްކަމަކީެ
މައްސަލައިގެ ެމައުޟޫޢު ެބެލި ެކޯޓުތަކުން ެއެ ެމައްސަލައިގައި ެހިމެނޭ ެކަންކަން ެސާބިތުކުރުމުގައިެ
ގެންގުޅެފައިވާ ެމިންގަނޑުތައް ެރިޤާބާކުރުންކަމާއި ެދެވަނަކަމަކީ ެމައްސަލައިގެ ެމައުޟޫޢު ެބެލި ެކޯޓުތަކުންެ
ޙުކުމަކާެހަމައަށްެވާޞިލުވުމަށްޓަކައިެބަޔާންކުރަންޖެހޭެސަބަބުތައްެއެކަށީގެންވާެމިންވަރަކަށްެތަފްޞީލްކޮށްެ
ބަޔާންކޮށްފައިވާކަންެނުވަތަެނޫންކަންެރިޤާބާެކުރުންކަމާއިެމީގެތެރެއިންެފުރަތަމައަށްެމިެބުނެވުނުެކަންތައްެ
ރިޤާބާ ެކުރުމުގެ ެގޮތުން ެސުޕްރީމް ެކޯޓުން ެބަލާބެލުމުގައި ެމައްސަލައިގެ ެމައުޟޫޢު ެބެލި ެކޯޓުތަކުންެ
ޘާބިތުކުރުމުގެ ެމިންގަނޑުތައް ެވަޒަންކުރުމުގައި ެބަލަންޖެހޭ ެބެލުންތައް ެނުބެލި ެއޭގެ ެމިންތައްެ
ފަހަނައަޅާގޮސްެ ،ނުބައެއް ެނުވަތަ ެގޯހެއް ެހެދިފައިވާކަން ެސުޕްރީމް ެކޯޓަށް ެފެނިއްޖެނަމަެ ،އެކަންެ
ޞައްޙަމަގަށްެގެނެސްެއިންޞާފުެޤާއިމްކުރުމަކީެސުޕްރީމްެކޯޓުގެެމަސްއޫލިއްޔަތެއްެކަމާއިެމިކަންކަންެމިެ
ބަޔާންކުރެވުނު ެގޮތުގެމަތިން ެއެނގެން ެއޮންނަ ެއޮތުމުގެ ެއިތުރުންެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޤަޟާއީ ެނިޒާމުގައިެ
އިެ
މައްސަލަތައް ެބެލުމުގައި ެދުސްތޫރީ ެގޮތުންނާއި ެޤާނޫނީގޮތުން ެސުޕްރީމް ެކޯޓަށް ެލިބިގެންވާ ެއިޚްތިޔާރާ ެ
ބާރުތަކުގެ ެމައްޗަށް ެރިޢާޔަތްކޮށް ެބަލާއިރު ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 141ވަނަެ
މް ެކޯޓުކަމަށާއިެ ،އަދިެ
މާއްދާގައި ެޢަދުލު ެއިންޞާފު ެޤާއިމުކުރުމުގެ ެއެންމެ ެއިސްފަރާތަކީ ެސުޕްރީ ެ
ސީގެ ެެ 145ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ނ) ެގައި ެޤާނޫނުއަސާސީއާއި ެޤާނޫނު ެމާނަކުރުމުގައިެ ،އަދިެ
ޤާނޫނުއަސާ ެ
ޝަރީޢަތުން ެބަލާ ެއެނޫންވެސް ެމައްސަލަތަކުގައި ެސުޕްރީމް ެކޯޓުން ެނިންމާ ެނިންމުމަކީ ެއެންމެ ެފަހުގެެ
ނިންމުން ެކަމަށާއިެ ،އަދި ެޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫނު) ެގެ ެެ 4ވަނަެ
މާއްދާގެ ެ(ހ) ެގައި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޢަދުލު ެއިންޞާފު ެޤާއިމުކުރުމުގެ ެއެންމެ ެއިސްފަރާތަކީ ެސުޕްރީމްެ
ކޯޓުކަމަށާއިެއަދިެހަމަެމިެބުނެވުނުެޤާނޫނުގެެެ 4ވަނަެމާއްދާގެެ(ށ)ެގައިެޤާނޫނުއަސާސީއާއިެޤާނޫނުތައްެ
މާނަކުރުމުގަ ެއާއި ެޝަރީޢަތުން ެބަލާ ެއެނޫންވެސް ެމައްސަލަތަކުގައި ެސުޕްރީމް ެކޯޓުން ެނިންމާ ެނިންމުމަކީެ
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 | Fax: + 960 3008554 :ފޯންTel: + 960 3009990 :
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އެންމެ ެފަހުގެ ެނިންމުންކަމަށް ެކަނޑައަޅައި ެބަޔާންކޮށްފައި ެއޮންނައޮތުމަށާއިެ ،އަދި ެޢަދުލު ެއިންޞާފުެ
ޤާއިމުކޮށް ެދެމެހެއްޓުމަށާއި ެއަދި ެޢަދުލު ެއިންޞާފުގެ ެނިޒާމުގެ ެއިތުބާރު ެދެމެހެއްޓުމުގެ ެގޮތުން ެބުނެވުނުެ
ޤާނޫނުެނަންބަރުެ(ެ 22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެެކޯޓުތަކުގެެޤާނޫނު)ެގެެެ22ވަނަެމާއްދާގެެދަށުންެސުޕްރީމްެ
ކޯޓަށް ެލިބިދީފައިވާ ެބާރުތަކުގެ ެމައްޗަށް ެރިޢާޔަތްކޮށް ެބެލުމުންެ ،ދަށު ެކޯޓުން ެނިންމާފައިވާ ެމައްސަލައެއްެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގައި ެއިސްތިއުނާފުކޮށް ެބަލާ ެނިންމުމުން ެއެ ެމައްސަލައެއް ެކަމާބެހޭ ެފަރާތަކުންެ
ކުގައި ެޤާނޫނު ެތަޠްބީޤުކޮށް ެފައިވަނީެ
ސުޕްރީމް ެކޯޓުގައި ެއިލްތިމާސްކުރުމުންެ ،އެފަދަ ެމައްސަލަތަ ެ
ދަެ
ރަނގަޅަށްތޯެނުވަތަެނޫންތޯެބެލުމަށްެސުޕްރީމްެކޯޓަށްެލިބިގެންވާެރިޤާބާގެެދައުރުގެެއިތުރުންވެސްެއެފަ ެ
ގެ ެނިޒާމުގެ ެއިތުބާރުެެ
ށްެ ،ޢަދުލު ެއިންޞާފު ެ
މައްސަލަތަކުގައިވެސް ެޢަދުލު ެއިންޞާފު ެޤާއިމުކޮ ެ
ދެމެހެއްޓުމައްޓަކައި ެއަޅަންޖެހޭ ެއެންމެހައި ެފިޔަވަޅުތައް ެއެޅުމުގެ ެބާރާއި ެއިޚްތިޔާރު ،ދުސްތޫރީ ެގޮތުންނާއިެ
ޤާނޫނީެގޮތުންެސުޕްރީމްެކޯޓަށްެލިބިގެންވާކަންެއެނގެންެއޮންނަކަމެވެ.


ހަތަރުވަނަ ެކަމަކީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 56ވަނަެ

މާއްދާގައި ެ"ޖިނާއީ ެމައްސަލަތަކުގައްޔާއި ެމަދަނީ ެމައްސަލަތަކުގައި ެއިއްވާ ެޙުކުމްތަކާއި ެނެރޭ ެކޯޓުެ
އަމުރުތައްެއިސްތިއުނާފަށްެހުށަހެޅުމުގެެޙައްޤުެމައްސަލައާެގުޅުންހުރިެކޮންމެެމީހަކަށްމެެލިބިގެންވެއެވެެ".
ފަދައިން ެބަޔާންކޮށްފައި ެއޮންނައޮތުމަށް ެބަލާއިރު ެރައްޔިތުންގެ ެއަސާސީ ެޙައްޤެއްގެ ެގޮތުގައިެ
މި ެ
ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެމި ެމާއްދާގައި ެއިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ެޙައްޤު ެކަނޑައަޅާފައި ެމިވަނީ ެފުރަތަމަ ެމަރުޙަލާގެެ
ކޯޓަށް ެހުށަހެޅުނު ެދަޢުވާގެ ެމައުޟޫޢުގެ ެމައްޗަށް ެފައިޞަލާކުރަނިވި ެގޮތުގައި ެއެކޯޓުން ެކުރި ެޙުކުމާގުޅޭެ
ދަޢުވާގެ ެއެންމެހައި ެޢުންޞުރުތަކާއި ެވާޤިޢާތަކާއި ެހެކި ެވަޒަންކޮށަފައިވާ ެގޮތާއި ެޤާނޫނު ެތަޠްބިޤުކޮށްފައިވާެ
އި ެއަލުން ެކަށަވަރުކޮށްެ
ގޮތާއި ެމި ެއެންމެހައި ެކަންތައްތައް ެހިމެނޭގޮތުން ެއިސްތިއުނާފީ ެކޯޓުން ެބަލަ ެ
އިންޞާފު ެޤާއިމުކުރުމުގެ ެމަޤްޞަދުގައިކަން ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެމި ެމާއްދާގެ ެނައްޞަށާއި ެއަދިެ
ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 69ވަނަ ެމާއްދާއަށް ެރިޢާޔަތްކޮށް ެބެލުމުން ެސާފުކޮށް ެއެނގެން ެއޮންނަ ެއޮތުމުގެެ
މައްޗަށާއިެ ،އަދި ެމީގެ ެއިތުރުން ެޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫނު) ެގެެެ
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 | Fax: + 960 3008554 :ފޯންTel: + 960 3009990 :

ސަފްޙާ  23ގެ 18

ޓުތަކުންެނިންމާެއެންމެހާެނިންމުންތައްެއިސްތިއުނާފުކުރެވޭެ
ެ31ވަނަެމާއްދާ ެ(ހ)ެގައިެހައިކޯޓަކީެދަށުެކޯ ެ
ށުެ
ކޯޓުކަމަށާއިެ ،އަދި ެހަމަ ެމި ެމާއްދާގެ ެ(ށ) ެގައި ެޤާނޫނަކުން ެއިސްތިސްނާ ެނުކުރާހާ ެހިނދަކު ެދަ ެ
ކޯޓުތަކާއިެޓްރަބިއުނަލްތަކުންެނިންމާ ެއެންމެހައިެނިންމުންތައް ެއިސްތިއުނާފުކުރާނީެހައިކޯޓުގައިެކަމަށާއިެ،
ޓުތަކުން ެނިންމާ ެމައްސަލަތަކުގެ ެތެރެއިންެ
އަދި ެހަމަ ެމިބުނެވުނު ެޤާނޫނުގެ ެެ 36ވަނަ ެމާއްދާގައި ެދަށު ެކޯ ެ
ޚްތިޞާޞް ެހައިކޯޓަށް ެލިބިގެންވާކަމަށާއިެ ،އަދިހަމަ ެމިެ
އިސްތިއުނާފަށް ެހުށަހެޅޭ ެނިންމުންތައް ެބެލުމުގެ ެއި ެ
އިޝާރާތްކުރެވުނު ެޤާނޫނު ެނަންބަރު ެެ 22/2010ގެ ެެ 32ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގައި ެހައިކޯޓުންެ
ށު ެކޯޓުގައި ެހުށަހެޅި ެހެކިތަކާއި ެދިފާޢުތަކަކީ ެއަސާސްކަމުގައި ެބަލައިގެންކަމަށްެ
މައްސަލަތައް ެބަލާނީ ެދަ ެ
ށުެ
ބަޔާންކުރުމަށްފަހުެ ،ހަމަ ެމި ެމާއްދާގެ ެ(ށ) ެގައި ެމި ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގައި ެއެހެން ެބުނެފައި ެއޮތުމަކީ ެދަ ެ
ކޯޓުގައިެހުށަހެޅުމުގެެފުރުޞަތުެލިބިފައިނުވާެހެކިެ،އިސްތިއުނާފުގެެމަރުޙަލާގައިެހުށަހެޅުމަށްެހުރަސްއަޅާނެެ
ކަމެއްެނޫންކަމަށްެކަނޑައެޅިެބަޔާންވެފައިެއޮންނައޮތުމުގެެމައްޗަށްެބަލާއިރުެދިވެހިރާއްޖޭގެެދުސްތޫރީެއަދިެ
ޤާނޫނީ ެނިޒާމުގައިވެސް ެއިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ެޙައްޤު ެލިބިދީފައިވަނީ ެފުރަތަމަ ެމަރުޙަލާގެ ެކޯޓުންކުރިެ
ށްފައިވާ ެގޮތާއި ެޤާނޫނުެ
ޙުކުމާގުޅޭ ެދަޢުވާގެ ެއެންމެހައި ެޢުންޞުރުތަކާއި ެވާޤިޢާތަކާއި ެހެކިވަޒަންކޮ ެ
އިެ
ތަޠްބިޤުކޮށްފައިވާ ެގޮތާއި ެމިއެންމެހައި ެކަންތައްތައް ެހިމެނޭގޮތުން ެއިސްތިއުނާފީ ެކޯޓުން ެއަލުން ެބަލަ ެ
ނަޒަރުކޮށްެއިންޞާފުެއޭގެެއެންމެެފުރިހަމަ ެގޮތުގައިެޤާއިމުކުރުމުގެެމަތިވެރިެމަޤްޞަދުގައިކަންެއެނގެންެ
އީ ެއުޞޫލުތަކުގެ ެމައްޗަށްެ
ނީ ެނައްޞުތަކަށާއި ެއިޖުރާ ެ
ރީ ެއަދި ެޤާނޫ ެ
އޮންނާތީ ެމި ެބަޔާންކުރެވިދިޔަ ެދުސްތޫ ެ
ރިޢާޔަތްކޮށް ެބެލުމުންެ ،މުޝައްރިޢުެ ،އެހެންގޮތަކަށް ެކަނޑައަޅާފައިވާ ެބާވަތުގެ ެމައްސަލަތައް ެފިޔަވައިެ،
ލު ެއިންޞާފު ެލިބިދިނުންެ
ޢަދުލު ެއިންޞާފު ެހޯދުމަށް ެއެއް ެމަރުޙަލާއަށްވުރެ ެގިނަ ެމަރުޙަލާ ެ ެލިބިދީ ެޢަދު ެ
ކަށަވަރު ެކުރުމުގެ ެގޮތުން ެރާއްޖޭގެ ެޤަޟާއީ ެނިޒާމުގައި ެމުޝައްރިޢުެ ،ކަނޑައަޅާފައިވާ ެއިޖުރާއީެ
ގެ ޤަޟާއީ ެނިޒާމް ެއޭގެމައްޗަށްެބިނާވެގެންވާ ެމުހިންމުެ
އުޞޫލުތަކާބެހޭ ެޤާނޫނީ ެޤަވާޢިދުތަކަކީ ެދިވެހިރާއްޖޭ ެ
އަސާސްތަކުގެ ެތެރޭގައި ެހިމެނޭ ެމުހިންމު ެއަސާސެއްކަމާއި ެއެހެންކަމުންެ ،ދަށު ެކޯޓަކުން ެނިންމާފައިވާެ
ނިންމުމެއް ެއިސްތިއުނާފީ ެގޮތުން ެދެވަނަ ެފަހަރަށް ެބަލައިދިނުމަށް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓަށް ެހުށަހެޅުމުންެ،
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 | Fax: + 960 3008554 :ފޯންTel: + 960 3009990 :
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ންެ
ދަށު ެކޯޓުންެކޮށްފައިވާެޙުކުމާ ެގުޅޭ ެދަޢުވާއާެގުޅުމެއްެނެތްެގޮތެއްގައިެއިސްތިއުނާފީެމަރުޙަލާގައިެމުޅި ެ
ޢީ ެގޮތުންެބަލައިެގޮތެއްެ
އާެދަޢުވާއެއްގެެގޮތުގައިެހައިކޯޓަށްެހުށަހެޅޭެއެއްވެސްެކަމެއްެހައިކޯޓުންެމައުޟޫ ެ
އިެ
ކަނޑައެޅުމަކީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގަ ެއާއިެ ،އަދި ެކަމާގުޅޭ ެބަޔާންވެދިޔަ ެޤާނޫނުގަ ެ
ކަނޑައެޅިފައިވާެ ،ބަޔާންވެދިޔަ ެއަޙްކާމްތަކާ ެއަދި ެމައްސަލަތައް ެއިސްތިއުނާފުކުރުމާ ެބެހޭ ،ބަޔާންކުރެވިދިޔަެ
ޤާނޫނީެއުޞޫލުތަކާެކަނޑައެޅިގެންެޚިލާފަށްެކުރެވޭެކަމެއްކަންެއެނގެންެއޮންނަެއޮތުމެވެ.


ފަސްވަނަ ެކަމަކީެ ،ޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކޯޓުތަކުގެެ

ޤާނޫނު) ެގެ ެެ 33ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ރ) ެގައި ެއިސްތިއުނާފު ެކުރިއިރު ެހުށަހެޅި ެނުކުތާތައް ެފިޔަވައިެ،
އިގައިެއާެހުށަހެޅުންތަކެއްެހުށަހެޅިެކަމުގައިެވީނަމަވެސްެއެެ
އިސްތިއުނާފުކުރުމަށްެހުށަހެޅިފައިވާެމައްސަލަ ެ
މައްސަލަ ެހައިކޯޓުން ެބެލުމުގައި ެއެ ެނުކުތާތައް ެބަލައި ެނުދެވޭނެކަމަށް ެހައިކޯޓުގެ ެއިސްނެގުމުގައިެ
ކަނޑައަޅަންވާނެ ެކަމަށް ެކަނޑައެޅި ެބަޔާންވެފައިވުމުންެ ،އިސްތިއުނާފު ެމަރުޙަލާގައިެ ،ހައިކޯޓުންެ
އިގެެ
އިސްތިއުނާފީެނަޒަރުންެމައްސަލައެއްެބަލަމުންދަނިކޮށްެއިސްތިއުނާއުނާފަށްެހުށަހެޅިފައިވާެއެެމައްސަލަ ެ
ދަށު ެކޯޓަށް ެހުށަހެޅިފައިވާ ެދަޢުވާއާ ެއެއްވެސް ެގުޅުމެއް ެނެތް ެގޮތުގައި ެމުޅިން ެއާ ެދަޢުވާއެއް ެނުވަތަެ
އްެ
ވޭ ެކަމެއްެނުވަތަެކަންތައްތަކެއްެހުށަހެޅިއްޖެނަމަެ،މައްސަލައިގައިެހިމެނޭެއަނެ ެ
ދަޢުވާތަކެއްެކަމުގައި ެބެލެ ެ
ޚަޞްމު ެއެ ެހުށަހެޅުން ެހައިކޯޓުން ެބަލައި ެނުގަތުމަށް ެއެދި ެދަފްޢެއް ެހުށަހަޅާފަ ެނެތްނަމަވެސް ެހައިކޯޓުގެެ
އަމިއްލަ ެއިސްނެގުމުންވެސް ެއެފަދަ ެހުށަހެޅުމަކީެ ،އިސްތިއުނާފީ ެމަރުޙަލާގައި ެހައިކޯޓުން ެބަލައިދެވޭނެެ
ހުށަހެޅުމެއް ެނޫންކަމަށް ެކަނޑައަޅަންޖެހޭ ެހުށަހެޅުމެއްކަން ެސާފުކޮށް ެއެނގެން ެއޮތުމުން ެމި ެއުޞޫލާެ
ޚިލާފުވާެގޮތަށްެއިސްތިއުނާފީެނަޒަރުންެހައިކޯޓުންެމައްސަލަެބެލުމުގައިެޢަމަލުކުރުމަކީެ،ޤާނޫނުެނަންބަރުެ
(ެ 22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫނު) ެގެ ެެ 33ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ރ) ެގައި ެކަނޑައެޅިފައިވާެ
އުޞޫލުތަކާެއެއްގޮތަށްެކުރެވޭެކަމެއްކަމުގައިެބެލެވޭނެެތަނެއްެނެތުމެވެ.


ހަވަނަެކަމަކީެ،އިސްވެެބަޔާންވެދިޔަެކަންކަމުގެެމައްޗަށްެރިޢާޔަތްކޮށްެބެލުމުންެ،

ދިވެހިރާއްޖޭގެެޤަޟާއީެނިޒާމުގައިެ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެމުޝައްރިޢުެ،އެއްެމަރުޙަލާއަށްވުރެެގިނަެމަރުޙަލާގައިެ
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 | Fax: + 960 3008554 :ފޯންTel: + 960 3009990 :

ސަފްޙާ  23ގެ 20

ޝަރީޢަތްކޮށް ެޢަދުލު ެއިންޞާފު ެލިބިދިނުން ެކަށަވަރު ެކުރުމުގެ ެގޮތުން ެކަނޑައަޅާފައިވާ ެއުޞޫލުތައްެ
އެގޮތުގެމަތިން ެކަނޑައަޅާފައި ެވީނަމަވެސް ެޚާއްޞަ ެއިޢްތިބާރާތުތަކެއްގެ ެމައްޗަށް ެރިޢާޔަތްކޮށް ެބައެއްެ
އިެ
ބާވަތުގެެމައްސަލަތައްެމަތީެމަރުޙަލާގެެކޯޓުތަކަށްެފުރަތަމަެފަހަރަށްެހުށަހެޅުމުގެެއިންތިޒާމްެހަމަޖައްސާފަ ެ
ލު ެއިންޞާފުެ
ވާކަން ެއެނގެން ެއޮތުމަކީެ ،އެއް ެމަރުޙަލާއަށްވުރެ ެގިނަ ެމަރުޙަލާގައި ެޝަރީޢަތްކޮށް ެޢަދު ެ
ލިބިދިނުންެކަށަވަރުެކުރުމުގެެގޮތުންެކަނޑައަޅާފައިވާެބަޔާންވެދިޔަެއުޞޫލުތަކާ ެފުށުއަރާ ެކަމެއްެނޫންކަންެ
ންެ
އެނގެން ެއޮންނައިރުެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2013/HC-A/87ޤަޟިއްޔާގެ ެދަށު ެ
ހައިކޯޓުން ެމައުޟޫޢީ ެގޮތުން ެބަލައި ެގޮތެއް ެކަނޑައަޅާފައިވާ ެއިސްވެ ެބަޔާންކުރެވިދިޔަ ެެ25000/-
އސް ެޑޮލަރުގެ ެމައްސަލަ ެފަދަެދަރަނީގެ ެމައްސަލަތަކަކީެ ،އެއް ެމަރުޙަލާއަށްވުރެެ
(ފަންސަވީސް ެހާސް) ެޔޫެ .
ނުން ެކަށަވަރު ެކުރުމުގެ ެގޮތުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ޢަދުލު ެއިންޞާފު ެލިބިދި ެ
ގިނަ ެމަރުޙަލާގައި ެޝަރީޢަތްކޮށް ެ ެ
ޤަޟާއީެނިޒާމުގައިެކަނޑައެޅިފައިވާެއުޞޫލުތަކުގެެދަށުންެއެފަދަެމައްސަލަތައްެފުރަތަމަެފަހަރަށްެކަމާބެހޭެ
ދަށުކޯޓަށް ެހުށަހަޅަންޖެހޭ ެބާވަތުގެ ެމައްސަލައެއްކަން ެޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫނު) ެއަށް ެބެލުމަށް ެއެންގެން ެއޮންނައޮތުމުގެ ެއިތުރުން ެއެބާވަތުގެ ެމައްސަލަތައް ެފުރަތަމަެ
ފަހަރަށް ެމައުޟޫޢީ ެގޮތުން ެހައިކޯޓުގެ ެއަޞްލީ ެއިޚްތިޞާޞްގެ ެދަށުން ެހައިކޯޓުން ެބަލައި ެގޮތެއްެ
ޞް ެހައިކޯޓަށް ެލިބިދީފައިނުވާ ެކަމާއި ެއެފަދަ ެދަރަނީގެ ެމައްސަލަތައް ެބެލުމުގެެ
ކަނޑައެޅުމުގެ ެއިޚްތިޞާ ެ
ކަމާބެހޭ ެފުރަތަމަ ެމަރުޙަލާގެ ެކޯޓަކަށްެ
އިޚްތިޞާޞް ެހައިކޯޓަށް ެލިބިގެންވަނީެ ،އެފަދަ ެމައްސަލަތައް ެ ެ
ލާ ެފައިޞަލާކުރަނިވި ެޙުކުމެއްެ
ހުށަހެޅިެ ،އެ ެމައްސަލައިގެ ެމައުޟޫޢުެ ،ފުރަތަމަ ެމަރުޙަލާގެ ެކޯޓުން ެބަ ެ
ހިފައިވާެ
ކުރުމުންެ،އިސްތިއުނާފީ ެނަޒަރުން ެއެ ެމައްސަލަ ެބަލައިދިނުމަށްެއެދި ،ކަމާބެހޭ ެފަރާތަކުންެ ،ހަމަޖެ ެ
ވާެ
ކަންެދިވެހިރާއްޖޭގެެޤަޟާއީެނިޒާމުެތަންޒީމުކޮށްފައި ެ
ށުންެހައިކޯޓަށްެހުށަހެޅުމުން ެ
ޤާނޫނީެއުޞޫލުތަކުގެެދަ ެ
ށް ެބެލުމުން ެއެނގެންެ
ބަޔާންވެދިޔަ ެދުސްތޫރީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެޤަވާޢިދުތަކަށާއި ެއިޖުރާއީ ެއުޞޫލުތަކަ ެ
އޮންނައިރުެ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓުގެެބުނެވުނުެޤަޟިއްޔާގެެދަށުންެމައުޟޫޢީ ެގޮތުންެގޮތެއްކަނޑައަޅައިެ
ނިންމާފައިވާ ެބަޔާންކުރެވިދިޔަ ެ(ެ 25000/-ފަންސަވީސް ެހާސް) ެޔޫ.އެސް ެޑޮލަރުގެ ެމައްސަލައަކީެ،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެބުނެވުނު ެޤަޟިއްޔާގެ ެދަށުން ެއިސްތިއުނާފުކުރެވުނު ެސިވިލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރުެ
ެ 982/Cv-C/2010ޤަޟިއްޔާއަށްެސްޓޭޓްެބޭންކްެއޮފް ެއިންޑިއާެއިން ެހުށަހަޅާފައިވާެދަޢުވާއާެއެއްވެސްެ
ގުޅުމެއް ެނެތް ެމައްސަލައެއް ެކަމާއިެ ،އަދި ެއެ ެ(ެ 25000/-ފަންސަވީސް ެހާސް) ެޔޫ.އެސް ެޑޮލަރުގެެ
މައްސަލައަކީެ،އިސްވެެބަޔާންކުރެވިެދިޔަެސިވިލްެކޯޓުގެެޤަޟިއްޔާއަށްެސްޓޭޓްެބޭންކްެއޮފްެއިންޑިއާ ެގެެ
ދި ެއެ ެ(ެ 25000/-ފަންސަވީސް ެހާސް) ެޔޫ.އެސްެ
ފަރާތުން ެހުށަހަޅާފައިވާ ެމައްސަލައެއް ެނޫންކަމާއިެ ،އަ ެ
ޓުންެއެެމައްސަލަބަލައިެ،އެެކޯޓުންެއެެމައްސަލައާެ
އްވެސްެމިންވަރަކަށްެދަށުެކޯ ެ
ޑޮލަރުގެެމައްސަލައަކީެ،އެ ެ
ސް ެނޫންކަން ެއިސްވެ ެއިޝާރާތްކުރެވުނު ެސިވިލް ެކޯޓުގެެ
މެދު ެގޮތެއް ެކަނޑައަޅާފައިވާ ެމައްސަލައެއްވެ ެ
ނަންބަރު ެެ 982/Cv-C/2010ޤަޟިއްޔާގެ ެފާހަގަކުރެވުނު ެނުކުތާތަކާއި ެއަދި ެއެ ެޤަޟިއްޔާގެ ެޙުކުމުގެެ
ޢިބާރާތަށްެބެލުމުންެސާފުކޮށްެއެނގެންެއޮތުމުންެދިވެހިރާއްޖޭގޭެހައިކޯޓުގެެނަންބަރުެެ2013/HC-A/87
ޔަެ
ޤަޟިއްޔާއިން ެމައުޟޫޢީ ެގޮތުން ެބަލައި ެގޮތެއް ެކަނޑައަޅައި ެނިންމާފައިވާ ެއިސްވެ ެބަޔާންކުރެވިދި ެ
(ެ 25000/ފަންސަވީސް ެހާސް) ެޔޫ.އެސް ެޑޮލަރުގެ ެމައްސަލައާ ެގުޅޭގޮތުން ެހައިކޯޓުން ެކޮށްފައިވާ ެޙުކުމާެބެހޭބައިެ،އިސްވެެބަޔާންކުރެވިދިޔަެދުސްތޫރީެއަދިެޤާނޫނީެހަމަތަކާއިެއިޖުރާއީެއުޞޫލުތަކާެއެއްގޮތްވާކަމަށްެ
ބެލެވޭނެެތަނެއްެނެތުމެވެ.


ހަތްވަނަ ެކަމަކީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭ ެގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ2013/HC-A/87

ޤަޟިއްޔާއިން ެއެ ެކޯޓުން ެނިންމާފައިވާ ެނިންމުން ެތަކުގެ ެތެރެއިންެ ،ސްޓޭޓް ެބޭންކް ެއޮފް ެއިންޑިއާ ެގެެ
ފަރާތުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެމި ެޤަޟިއްޔާގައި ެއިލްތިމާސްކޮށްފައިވާ ެހަމައެކަނި ެނުކުތާއަކީެ
އަޙްމަދު ެޙަމީދުއާއި ެސްޓޭޓް ެބޭންކް ެއޮފް ެއިންޑިއާ ެއާ ެދެމެދު ެލިޔުމުން ެސޮއިކުރެވިފައިވާ ެއެއްބަސްވުމަކާެ
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(ެ 25000/ފަންސަވީސް ެހާސް) ެޔޫ.އެސް ެޑޮލަރުގެ ެމައްސަލައާ ެބެހޭގޮތުން ެކޮށްފައިވާ ެޙުކުމާ ެމެދުެހިތްހަމަނުޖެހިގެން ެހުށަހަޅާފައިވާ ެނުކުތާކަން ެބޭންކުން ެމި ެމައްސަލަ ެއިލްތިމާސްކޮށްދިނުމަށް ެމި ެކޯޓަށްެ
ހުށަހަޅާފައިވާ ެނުކުތާތަކާއިެއެެނުކުތާތަކާެގުޅިގެންެބޭންކްގެެފަރާތުންެދައްކާފައިވާެވާހަކަތަކުންެސާފުކޮށްެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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އެނގެން ެއޮތުމުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2013/HC-A/87ޤަޟިއްޔާއިން ެއެ ެކޯޓުންެ
ގެެ
ނިންމާފައިވާެއެހެނިހެންެނިންމުންތަކާެމެދުެގޮތެއްެކަނޑައަޅައިެދިނުމަށްެސްޓޭޓްެބޭންކްެއޮފްެއިންޑިއާެ ެ
އިވާެހުށަހެޅުމެއްެނެތްކަންެއެނގެން ެއޮތުމުން ެހައިކޯޓުގެެނަންބަރުެ
ފަރާތުން ެމިެމައްސަލައިގައިެހުށަހަޅާފަ ެ
ެ 2013/HC-A/87ޤަޟިއްޔާއިން ެއެ ެކޯޓުން ެނިންމާފައިވާ ެއެހެނިހެން ެނިންމުންތަކާ ެމެދު ެސުޕްރީމްެ
ކޯޓުގެެމިެމައްސަލައިގައިެޤާނޫނީެގޮތުންެގޮތެއްެކަނޑައަޅަންޖެހޭެސަބަބެއްެނެތްކަންެއެނގެންެއޮތުމެވެ.

މް ެ
ޙުކު ެ
ން ެ
އިސްވެެދިޔަެސަބަބުތަކާއިެފާހަގަކުރެވުނުެނުކުތާތަކުގެެމައްޗަށްެރިޢާޔަތްކޮށްެބެލުމު ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2013/HC-A/87ޤަޟިއްޔާގައި ެމެ .ހިއުސްޓަންެ
އަޙްމަދުެޙަމީދުެ،ސްޓޭޓްެބޭންކްެއޮފްެއިންޑިއާެ(މާލޭެބްރާންޗް)ެއަށްެމިހާރުެދައްކަންޖެހިފައިވާެފައިސާއަކީެ
މަލުކުރަމުންެއައިސްފައިވާެއިޖްރާއާތާއިެއުޞޫލާެޚިލާފަށްެދެފަރާތުގެެދެމެދުގައިެ
އެެބޭންކުންެޢާންމުކޮށްެޢަ ެ
ސޮއިކުރެވިފައިވާ ެއެއްބަސްވުމެއްނެތިެ ،އަޙްމަދު ެޙަމީދުއަށް ެއެ ެބޭންކުން ެދީފައިވާ ެެUS$25000/-
(ފަންސަވީސްހާސް ެއެމެރިކާ ެޑޮލަރު) ެގެ ެތެރެއިން ެދައްކާފައިވާކަން ެއެންގެން ެނެތް ެެUS$17420/-
(ސަތާރަހާސްެހަތަރުސަތޭކަެވިހިެއެމެރިކާެޑޮލަރު)ެއެކަނިކަންެޝަރީޢަތަށްެސާބިތުވާކަމަށްެކަނޑައަޅައިެ،
މި ެފައިސާ ެެ 14ޖޫން ެެ 2015ދުވަހުން ެފެށިގެން ެ(ެ 03ތިނެއް) ެމަސްދުވަހުގެ ެތެރޭގައި ެކޮންމެ ެމަހަކުެ
ހޭވަރު ެސްޓޭޓް ެބޭންކް ެއޮފް ެއިންޑިއާ ެ(މާލެ ެބްރާންޗް) ެއަށް ެދައްކައިެ
މަދުވެގެން ެއެ ެމަހަކަށްޖެ ެ
ޚަލާސްކުރުމަށް ެއަޙްމަދު ެޙަމީދަށް ެއަންގައި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުން ެކޮށްފައިވާ ެޙުކުމް ެއެ ެގޮތުގެމަތިންެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުން ެކޮށްފައިވަނީ ެއެ ެ(ެ US$25000/-ފަންސަވީސްހާސް ެއެމެރިކާ ެޑޮލަރު) ެގެެ
ށުންެއިސްތިއުނާފުކޮށްެބެލެވުނުެ
މައްސަލަެބަލައިދިނުމަށްެދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓުގެެބުނެވުނުެޤަޟިއްޔާގެެދަ ެ
ސިވިލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 982/Cv-C/2010ޤަޟިއްޔާއަށް ެސްޓޭޓް ެބޭންކް ެއޮފް ެއިންޑިއާ ެއިންެ
ދި ެއެ ެ(ެ US$25000/-ފަންސަވީސްހާސް ެއެމެރިކާެ
ހުށަހަޅާފައިވާ ެއެއްވެސް ެހުށަހެޅުމެއް ެނެތިކަމާއިެ ،އަ ެ
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ޑޮލަރު) ެގެ ެމައްސަލައަކީ ެއެއްވެސް ެމިންވަރަކަށް ެސިވިލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 982/Cv-C/2010އިންެެެ
އެ ެމައްސަލަ ެބަލައިެ ،އެ ެކޯޓުން ެއެ ެމައްސަލައާ ެމެދު ެގޮތެއް ެކަނޑައަޅާފައިވާ ެމައްސަލައެއް ެވެސްެ
ނޫންކަން ެއިސްވެ ެއިޝާރާތްކުރެވުނު ެސިވިލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 982/Cv-C/2010ޤަޟިއްޔާގެެ
ފާހަގަކުރެވުނުެނުކުތާތަކާއިެއަދިެއެެޤަޟިއްޔާގެެޙުކުމުގެެޢިބާރާތަށްެބެލުމުންެސާފުކޮށްެއެނގެންެއޮތުމުންެ
ދިވެހިރާއްޖޭގޭ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2013/HC-A/87ޤަޟިއްޔާއިން ެމައުޟޫޢީ ެގޮތުން ެބަލައިގޮތެއްެ
ކަނޑައަޅައި ެނިންމަވާފައިވާ ެއިސްވެ ެބަޔާންކުރެވިދިޔަ ެ(ެ US$25000/-ފަންސަވީސްހާސް ެއެމެރިކާެ
ޑޮލަރު) ެގެ ެމައްސަލައާ ެބެހޭގޮތުން ެކޮށްފައިވާ ެޙުކުމް،އެ ެގޮތުގެމަތިން ެއެ ެކޯޓުން ެކޮށްފައިވަނީެ
ބަޔާންކުރެވިދިޔަެދުސްތޫރީެ،ޤާނޫނީެއަދިެއިޖުރާއީެހަމަތަކާެކަނޑައެޅިގެންެޚިލާފަށްކަންެއެނގެންެއޮންނާތީެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2013/HC-A/87ޤަޟިއްޔާއިން ެކޮށްފައިވާ ެބަޔާންވެދިޔަެ
(ެ US$25000/ފަންސަވީސްހާސް ެއެމެރިކާ ެޑޮލަރު) ެއާ ެބެހޭގޮތުން ެކޮށްފައިވާ ެޙުކުމާބެހޭ ެބައިެ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުގެެމިެމައްސަލަެބެލިެފަނޑިޔާރުންގެެއިއްތިފާޤުންެބާޠިލްކަމަށްެކަނޑައަޅައިެ
މިގޮތުގެމަތިންެޙުކުމްކޮށްފީމެވެެ .
ެ
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