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 އިސްތިއުނާފު ކުރެވުނު ޤަޟިއްޔާ 
 

2015/HC-A/340 
 

 
 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް   އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތް 

މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސެވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް 
 ލިމިޓެޑް

 
ހަބް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު 

C-503/2009 
 ލެ، މ2ާޢަލީ ނަދީމް، ހ. ގްޯލރިއޯސާ  ބަދަލުގައި:  

، އައިޝަތު ލުއާ ޝަހީރު ޤާނޫނީ ވަކީލު:

އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ، ކޯޕަރޭޓް އެންޑް ލީގަލް 
 އެފެއާޒް

 
ލީގަލް ނަޞީުރ މުޙައްމަދު، هللا ޢަބްދު ޤާނޫނީ ވަކީލު:

 އެއިޑް އެލް.އެލް.ޕީ 
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އަދި  ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަްޒމިރާލްދާ ޒާހިރު) އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުޢުތަޞިމް ޢަދުނާންގެ ރައުޔު
 ތާއީދު ކުރައްވާފައި( ފަނޑިޔާރު ޙުސްނުއްސުޢޫދު

 

 ތަޢާރުފު 

އެ ކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ  ޤަޟިއްޔާ  HC-A/340/2015 ނަންބަރުމިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ  .1

)ކޮމްޕެނީ ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު:  ބުނެ، ހަބް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ށް ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ނޫންކަމަ

C-503/2009)  ްގެ ފަރާތުން  ("ފަރާތް އިސްތިއުނާފް ކުރާ "ހަބް ކޮމްޕެނީ" ނުވަތަ ")މީގެ ފަހުނ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކޮށްފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. މި މައްސަލައިގައި 

)ކޮމްޕެނީ  ޖް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްމާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސެވަރޭ  އިސްތިއުނާފު ރައްދުވަނީ

އިސްތިއުނާފް "އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ" ނުވަތަ ")މީގެ ފަހުން ( (C-65/95ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު: 

 ށެވެ.( އަ"ރައްދުވާ ފަރާތް

 މައްސަލައިގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތް 

ގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހު، 2012 .2

 ހަބް ކޮމްޕެނީގެ ފަރާތުން  ޚިދުމަތްގެ  ލައިޓިންގ އެންޑް ޕްރޮޖެކްޝަން ބޭއްވި ހަފްލާގެ

 ށް ފޯރުކޮށްދީފައިވެއެވެ. އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީއަ

ގެ ކުންފުނީ  އިން ފޮނުވި އެބް ކޮމްޕެނީހަލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަށް އެދި މި ޚިދުމަތާ ގުޅިގެން  .3

ގައި  2012މޭ  06 ލިބިފައިވަނީ ށްއެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީއައިންވޮއިސް  HC/IN/1551ނަންބަރު 

 ގޮތުގައި ހަބް އެވެ. މި މަސައްކަތުގެ އަގެއްގެ އެނގެން އޮވެ އެ އިންވޮއިސްއަށް ބެލުމުން ،ކަން
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ރ. )ވިހިހާސް އެއްސަތޭކަ ސާޅީސް ރުފިޔާ( -/20,140 ކޮމްޕެނީގެ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަގަކީ

 އެވެ.

މަވާ މުއްދަތު ހަ  ދެއްކުމުގެ އިވާ ފައިސާ އިންވޮއިސްގަ HC/IN/1551ހަބް ކޮމްޕެނީގެ ނަންބަރު  .4

 ވެ.ހެދުވަ)ސާދަ(  14ށިގެން އިން ފެ  2012މޭ  06ގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ޚު ރީތާ

 )ހަތްދިހަ އަށެއް( 78އިންވޮއިސްއަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ނުލިބޭކަމަށްބުނެ އެހާތަނަށް ފާއިތުވެފައިވާ  .5

ރ. )ނުވަދިހަ -/98,686ސްޓާއެކު އިންޓްރެ މަގުން ގެ އިންސައްތަ( ހެއް)ފަ  5% ދުވާލަކަށް، ދުވަހަށް

ހަބް ގައި  2012 އޮގަސްޓު 06 އަށްހާސް ހަސަތޭކަ އަށްޑިހަ ހައެއް ރުފިޔާ( ދެއްކުމަށް އެދި

 1ށް ސިޓީއެއް ފޮނުވާފައިވެއެވެ.އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީއަކޮމްޕެނީއިން 

އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީއަށް އިތުރު ހަބް ކޮމްޕެނީއިން  ގައި 2012 އޮގަސްޓު 29އޭގެ ފަހުން އަދި  .6

މުއްދަތު  އިވާ ފައިސާ ދެއްކުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އިންވޮއިސްގަސިޓީއެއް ފޮނުވާފައިވެއެވެ. އެއީ

 ހެއް )ފަ %5 ދުވާލަކަށް ، )ސަތޭކަ އެކެއް( ދުވަހަށް 101ހަމަވިފަހުން އެހާތަނަށް ފާއިތުވެފައިވާ 

ހާސް އެކާވީސްރ. )އެއްލައްކަ -/121,847ސްޓާއެކު އަރާފައިވާ އިންޓްރެމަގުން އިންސައްތަ( ގެ 

 2.އަށްސަތޭކަ ސާޅީސްހަތް ރުފިޔާ( ދެއްކުމަށް އެދިއެވެ

އިންވޮއިސްއަށް ފައިސާ ދެއްކުން ލަސްވެފައިވަނީ  HC/IN/1551ގެ ނަންބަރު ބް ކޮމްޕެނީހަ .7

ޚިދުމަތަށް އެދި  ގައި  2012އޭޕްރީލް  10ން އިއެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީދަދާއި ޢައިންވޮއިސްގައިވާ 

 އިވާ ޢަދަދު ދިމާނުވާތީ ކަމަށް ޕާރޗޭސް އޯޑަރގަ 4500009478ފޮނުވި ނަންބަރު 

ދަދަކީ ޢަނަމަވެސް އިތުރަށް ބިލްކޮށްފައިވާ . އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީއިން ބުނެއެވެ

އްލުކޮށް ހަމައްސަލަ  އިން ހޯދާފައިވާ ޚިދުމަތެއްކަން ޔަޤީންވުމުން އެއެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ

                                                           
 H/LOC/0019/12ވާފަިއވާ ނަްނބަރު ސިޓީ، ނީ ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑުން ފޮނުހަބް ކޮމްޕެ  1
 /0023/12H/LOCވާފަިއވާ ނަްނބަރު ސިޓީ، ނީ ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑުން ފޮނުހަބް ކޮމްޕެ  2
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ރ. )ވިހިހާސް އެއްސަތޭކަ ސާޅީސް ރުފިޔާ( ގެ ޗެކެއް -/20,140އިންވޮއިސްގެ ޖުމްލަ ޢަދަދަށްވާ 

 ސީއިން ބުނެއެވެ..ވާކަމަށް އެމް.ޑަބްލިއު.އެސްފައިފޮނުވާ  ށްއަހަބް ކޮމްޕެނީ ގައި 2012 އޮގަސްޓު 14

ންޖެހޭ ގެ ގޮތުގައި ދައްކަސްޓްއިންވޮއިސްގެ ފައިސާ ބަލައިގަންނާނީ އިންޓްރެ  އެހެންނަމަވެސް، .8

ހަބް ށް ފައިސާގެ ޗެކް ބަލައިގަތުމަ އިންވޮއިސްގެ ޖުމްލަ ޢަދަދަށްވާ ބުނެ އެކު ކަމަށްފައިސާއާ

 އިންކާރުކޮށްފައިވެއެވެ.ކޮމްޕެނީއިން 

ކަށް ނުވާތީ ން ހޯދާފައިވާ ޚިދުމަތަކީ އިންޓްރެސްޓް އަރާގޮތަށް ހޯދާފައިވާ ޚިދުމަތައިހަބް ކޮމްޕެނީ .9

އިން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއް ނޫންކަމަށްބުނެ އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީއަކީ އިންޓްރެސްޓް ފައިސާ

ގެ ޗެކު  އެއްސަތޭކަ ސާޅީސް ރުފިޔާ(ރ. )ވިހިހާސް -/20,140ދަދަށްވާ ޢައިންވޮއިސްގެ ޖުމްލަ 

 30ށް ކޮމްޕެނީއައިން ހަބް އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީބުނެ  ހަވާލުކުރާނެކަމަށްޗެކު އެ ބަލައި އައުމުން 

 ފޮނުވާފައިވެއެވެ. 3ސިޓީއެއް ގައި 2012 އޮގަސްޓު

އިންވޮއިސްގައި ބަޔާންކުރާ ޚިދުމަތުގެ އަގު   HC/IN/1551ގެ ނަންބަރު ހަބް ކޮމްޕެނީ .10

 ރ. )ވިހިހާސް -/20,140ން އަދާކޮށްފައިނުވާތީ އެ ޚިދުމަތުގެ އަގުކަމަށްވާ އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީއި

ޖޫރިމަނާގެ  ރުފިޔާ( އާއި، އިންވޮއިސްގައިވާ ތާރީޚަށް އަގުއަދާކޮށްފައިނުވާތީއެއްސަތޭކަ ސާޅިސް 

 ުކމަށް އަމުރުކޮށް ކޯޓުން ޙުކުމްކުރުމާ ހަމައަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އެއްފަހަރާ ދެއް ގޮތުގައި ސިވިލް

 ކޯޓަށް ވިލްސި ރައްދުވާގޮތަށް ށް އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީއަދިނުމަށްއެދި ހަބް ކޮމްޕެނީގެ ފަރާތުން 

 ންބަރު މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. ސިވިލް ކޯޓުން މި މައްސަލަ ބަލާފައިވަނީ އެ ކޯޓުގެ ނަ 

1463/Cv-C/2014  .ެޤަޟިއްޔާ އިންނެވ 

 

 

                                                           
 ސިޓީ  MWSC-012/301150/2މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސްަވރޭޖް ކޮމްެޕނީ ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ނަްނަބރު   3
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 ވިލް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ގޮތް ސި 

ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމްގައި ބުނެފައިވަނީ ހަބް ކޮމްޕެނީގެ  Cv-C/2014/1463ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު   .11

ގެ އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީއިންވޮއިސްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތް  HC/IN/1551ނަންބަރު 

ރ. -/20,140ފަރާތުން ހޯދައި އެ ޚިދުމަތުގެ އަގު އަދާކޮށްފައިނުވާތީ އެ ޚިދުމަތުގެ އަގު ކަމަށްވާ 

ރުފިޔާ( އާއި، އިންވޮއިސްގައިވާ ތާރީޚަށް އަގު އަދާކޮށްފައިނުވާތީ )ވިހިހާސް އެއްސަތޭކަ ސާޅީސް

ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި މި މައްސަލައިގެ ޙުކުމްކުރާ ދުވަހާހަމައަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއާއެކު އެއްފަހަާރ 

އިންވޮއިސްގައިވާ  HC/IN/1551ނަންބަރު  ހަބް ކޮމްޕެނީގެ، ށް ދައްކައިއަ ހަބް ކޮމްޕެނީ

ހަބް ކޮމްޕެނީގެ  ނަގައިދޭނެ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމައެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އަދި  ސްޓްއިންޓްރެ

ސްރުފިޔާ( ރ. )ވިހިހާސް އެއްސަތޭކަ ސާޅީ-/20,140އިންވޮއިސްގައިވާ  HC/IN/1551ނަންބަރު 

 ށް ދެއްކުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފައިވެއެވެ.އަ ހަބް ކޮމްޕެނީ

 ފައިވާގޮތް ހައިކޯޓުން ނިންމާ 

ޤަޟިއްޔާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  Cv-C/2014/1463ހަބް ކޮމްޕެނީގެ ފަރާތުން ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  .12

 ފައިވަނީ އެ ކޯޓުގެ ނަންބަރުވެ. ހައިކޯޓުގައި މައްސަލަ ބަލާ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރިއެ

2015/HC-A/340  .ެވިލް ވަނީ ސިޙުކުމް ކޮށްފައި ހައިކޯޓުންދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤަޟިއްޔާއިންނެވ

ޤަޟިއްޔާގައި އެ ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަށް  Cv-C/2014/1463 ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

 ށެވެ.ބަދަލުގެންނަންޖެހޭ ތަނެއްނެތްކަމަ 

 އަދި އިސްތިއުނާފަށް ދީފައިވާ ރައްދު  އިސްތިއުނާފު ކުރެވުނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި 

ވަނީ ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު   ބުނެފައިދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ބް ކޮމްޕެނީގެ ފަރާތުން ހަ .13

1463/Cv-C/2014  ިފައިވާ ޙުކުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު ކޮށްޤަޟިއްޔާގައ
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2015/HC-A/340 ާއަދި  ކަމަށެވެ.ދުކުރައްވާފައިވަނީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް އީޤަޟިއްޔާގައި ތ

 ފައިވަނީ ނިންމާޤަޟިއްޔާ  HC-A/340/2015ނަންބަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން އެ ކޯޓުގެ 

.ޕީ.އެސް. މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ވަނަ އަހަރު ނިންމި ސީ 2013ކޯޓުން   ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް

 ނުކުތާތަކުގެހަގަކުރެވުނު ގެ ފާޤަޟިއްޔާ 4ލިމިޓެޑް  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. ވަރކްސް ކޯޕަރޭޝަން

 5ވަނަ ނަންބަރުގައި ފަނޑިޔާރުން ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ މަބާދިއުތަކާ ޚިލާފަށް ކަމަށެވެ. 7އަދި  4، 3

އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީއިްނ އިންވޮއިސް ލިބުނު ކަމާމެދު  IN/HC/1551ހަބް ކޮމްޕެނީގެ ނަންބަރު 

ނުކުރާކަމަށް ހަބް ކޮމްޕެނީއިން ބުނެއެވެ. އަދި އެ އިންވޮއިސްއަކީ ޞައްޙަ އިންވޮއިސްއެއް  އިންކާރު

 އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީއިން ޤަބޫލުކުރާކަމަށް ބަލަންޖެހޭކަމަށާއި ދަޢުވާ ހުށަހެޅުމާ ހަމައަށް ވެސް ކަމަށް 

ބް ކޮމްޕެނީއަށް އަންގާފައި އެ އިންވޮއިސްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖަޒާއީ ޝަރުޠު ޤަބޫލު ނުކުރާކަން ހަ 

އިންވޮއިސްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖަޒާއީ ޝަރުޠަކީ އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީއިން ރުހި  ،ނުވާތީ

 އެއްބަސްވެފައިވާ ޝަރުޠެއް ކަމަށެވެ.

 ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ޖޫރިމަނާ ފައިސާއަކީ ނަގައިދެވޭނެ ފައިސާއެއް ނޫންކަމަށް  .14

1463/Cv-C/2014  ަރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު އަދި ދިވެހި ،އިކަނޑައަޅަ ޟިއްޔާއިންޤ

2015/HC-A/340  ިށް ހަބް ކޮމްޕެނީގެ ނަންބަރު ބައި ބާޠިލްކޮ  ޤަޟިއްޔާއިން ތާއީދު ކުރ

1551/IN/HC ިށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާއަކީ ހަބް ކޮމްޕެނީއަ  އިންވޮއިސްގައ

 ހޭ ޖޫރިމަނާޙުކުމް ކުރާ ދުވަހާ ހަމައަށް ލިބެންޖެ ،ކަނޑައަޅައިދީ ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއެއް ކަމަށް 

.ސީގެ މައްޗަށް އެމް.ޑަބްލިއު.އެސްއެކީ އެއްފަހަރާ ހަބް ކޮމްޕެނީއަށް ދީ ޚަލާސް ކުރުމަށް  ،ފައިސާ

 މުރުކޮށް ދިނުމަށެވެ.އަ

                                                           
4  A/27-SC/2013  
    3ގެ ފާހަގަކުެރވުނު ނުކުތާ  ]A-SC/2013/27[ ލިމިޓެޑްޕްަރިއވެޓް .ޕީ.އެސް. މޯލްިޑވްސް ްޕރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. ަވރކްސް ކޯޕަޭރޝަން ސީ  5

 ވާ ހުއްދަަކމެއްަކމަެށވެ.ތިޔާރު ލިިބގެން ޚްރުޠުތައް ިހމެުނމަކީ އެ މުޢާމަލާެތއް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް އި ިއންޮވއިސްތަުކަގއި ޖަާޒއީ ޝަގައި ބުނަނީ 
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ވިލް ކޯޓުގެ ސި ބުނެފައިވަނީ  ކޯޓުގައި ސުޕްރީމް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ސީގެ .އެސް.ޑަބްލިއު.އެމް .15

މަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފައިވާ ޙުކުކޮށް ޤަޟިއްޔާގައި  Cv-C/2014/1463ނަންބަރު 

ނީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫާނ ފައިވައީދު ކޮށްޤަޟިއްޔާގައި ތާ HC-A/340/2015ނަންބަރު 

ޔާންކޮށްފައިވާ އިންވޮއިސްގައި ބަ  IN/HC/1551އެއްގޮތަށް ކަމަށެވެ. އަދި ހަބް ކޮމްޕެނީގެ ނަންބަރު 

  ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާއަކީ ހަބް ކޮމްޕެނީއަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއެއް ނޫންކަމަށެވެ.

  ނުކުތާ މި މައްސަލައިގައި ޝަރީޢަތުން ގޮތެއް ނިންމަންޖެހޭ 

ދިން އިން .ސީއެމް.ޑަބްލިއު.އެސްއި ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކަށާ ކޮމްޕެނީއިން ހަބް .16

މްޕެނީގެ ނަންބަރު ހަބް ކޮ ގޮތެއް ކަނޑައަޅަން ޖެހެނީ މި މައްސަލައިގައި މި ކޯޓުން  ،ބަލާއިރު ޖަވާބަށް

1551/IN/HC  ްއެވެ.ތޯނަގައިދެވޭނެތޯ ނުވަތަ ނޫން  ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ޅިކަނޑައެއިންވޮއިސްއިނ 

 މުގެ އުޞޫލު ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ނަގައިދިނު އިންވޮއިސްގައި ހިމެނޭ 

.ޕީ.އެސް. މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ވަނަ އަހަރު ނިންމި ސީ 2013ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން  .17

 ވަނަ އަހަރު 2015އަދި  ޤަޟިއްޔާ 6ލިމިޓެޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. ވަރކްސް ކޯޕަރޭޝަން 

އައި.އެންޑް.ޓީ މެނޭޖްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. މައިކްރޯ  ނިންމި  ސުޕްރީމް ކޯޓުން

ކަނޑައަޅާފައިވާ  ޝަރުޠު ޖަޒާއީއާ ގުޅޭގޮތުން  ޤަޟިއްޔާގައި 7އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

ޝަރުޠު އެހެންކަމުން، ވަނީ ބާޠިލްކޮށްފައެވެ. މިހާރު އް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން އުސޫލުތަ

ލުތަކަކީ އެމައްޗަށް މިހާރު ސޫކަނޑައެޅި އުމި ދެ ޤަޟިއްޔާގައި  ގޮތުންޖަޒާއީއާ ގުޅޭ

 ޢަމަލުކުރެވެނީ ގުޅިގެން މިހާރު  އާއީޝަރުޠު ޖަޒާ  ނޫނެވެ.ލުތަކެއްސޫއުޢަމަލުކުރެވެމުންދާ 

                                                           
6  A/27-SC/2013  
7  A/16-SC/2015   
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ޤަޟިއްޔާގައި  8ޙަސަން ޢަލީމަނިކު ވ. އަޙްމަދު ޖަނާޙް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ 

 .ހަމަތަކަށެވެކަނޑައަޅާފައިވާ 

ސެންޓަރ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. މޯލްޑިވްސް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  .18

ގުޅޭގޮތުން  މިހާރު ނަގައިދިނުމާ ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ގައި 38 ޕެރަގްރާފް ޤަޟިއްޔާގެ 9ލިމިޓެޑް  ޕޯޓްސް

ފަނޑިޔާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ  އޮޅުން ފިލުވައިދެއްވަމުން  ލުސޫ ކުރެވެމުންދާ އުޢަމަލު

 ވިދާޅުވެފައިވަނީ: މުޙައްމަދު އިބްރާހީމްޑރ. 

މިހާރު ޖޫރިމަނާ ފައިސާއާ ގުޅޭގޮތުން ޢަމަލުކުރެވެނީ ދިެވހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ފަހުން "

ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ  10ޙަސަން ޢަލީމަނިކު ވ. އަޙްމަދު ޖަނާޙް ނިންމާފައިވާ 

ޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކުގެ ޝަރުޠު ޖަޒާއީއާ ގުޅޭގޮތުން އެ ޤަހަމަތަކަށެވެ. 

ޚުލާޞާއަކީ، ޖަޒާއީ ޝަރުޠެއްގެ ދަށުން ހޯދުމަށް އެދޭ ފައިސާގެ މިންވަރަކީ، އެއްބަސްވުމުގައި 

ޖޫރިމަނާ ނުވަތަ ޝަރުޠު ޖަޒާއީއާ ގުޅޭގޮތުން ހިމެނިފައިވާ މާއްދާއަކީ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުމުގެ 

ށްޓަކައި ބޭނުންާވނެ މިންވަުރގެ އެކަށޭނަ އަންދާޒާއެއްތޯ ސަބަބުން ލިުބނު ގެއްލުން ފޫބެްއދުމަ

)ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަސްގެ މާއްދާއެއްތޯ( ނުވަތަ އެއީ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވާ ފަރާތަށް ޢުޤޫބާތެއް 

ކުރިމަތި ކުރުމުގެ ގޮތުން ހިމަނާފައިވާ މާއްދާއެއްތޯ )ޕެނަލްީޓ ކްލޯޒްއެއްތޯ( ބެލުމަށްަފހު، 

ށުން ފައިސާ ނަގައި ދިނުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމެވެ. އަދި މިފަދައިން ޝަރުޠު ޖަޒާއީގެ ދަ

ބަލާބެލުމުގައި އެ ފައިސާ ނަގަިއދެވޭނީ، އެ ފައިސާއަކީ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުމުގެ ސަބަބުން 

ލިބުނު ގެއްލުން ފޫބެއްދުަމށްޓަަކއި ބޭނުންވާނެ މިންވަރުގެ އެކަށޭނަ އަންދާޒާއެއް ކަމަށް 

 މިފަދައިންނެވެ.  ؛"ވާނަމައެވެ.

އަޙްމަދު ޢާމިރު ވ. ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން މީގެ ކުރިން ނިންމާފައިވާ  .19

ލީ ޒާހިރު ފަނޑިޔާރު މަޙާޒު ޢަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާގައި  11ޕާޓީ

                                                           
8  SC 50] 2021[   
9  SC 99] 2021[  

10   SC 50] 2021[   
11  71 SC] 2021[ 
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ބާރާތަކީ އިންވޮއިސްތަކުގައި ލިޔެފައިވާ އިފާހަގަކުރައްވާފައިވަނީ ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާއާ ގުޅިގެން 

އިންވޮއިސްގައިވާ ގޮތަށް ފައިސާ ނުދައްކައިފިނަމަ، ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތަށް ޢުޤޫބާތެއް ކުރިމަތި 

ކުރުމުގެ ގޮތުން ހިމަނާފައިވާ އިބާރާތެއްކަން ނުވަތަ ފައިސާ ލިބެންވާ ފަރާތަށް އިންވޮއިސްގައިވާ 

ހާލަތެއްގައި ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ފޫބެއްދުމަށް ހިމަނާފައިވާ އިބާރާތެއްކަމަށް  ގޮތަށް ފައިސާ ނުލިބިއްޖެ

 އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރައްވާފައިވެއެވެ. ބަލާބެލުމުގައި ށް ކަމަށެވެ. މިގޮތަ  ނެބަލަންޖެހޭ 

 ؛އިބާރާތުގައި ބުނާއެއްޗެއްއިންވޮއިސްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  .1

އިންވޮއިސްގައި  އަކީބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕްރިންސިޕަލް އެމައުންޓްއިންވޮއިސްގައި  .2

ފައިވާ ފަދައިން ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ފޫބެއްދުމަށްޓަކައި ކޮށްބަޔާން

 އަދި  ؛ބެލުން އްތޯބޭނުންވާނެ އެކަށޭނެ މިންވަރެ

ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާއަކީ އިންވޮއިސްގައިވާ ޕްރިންސިޕަލް އެމައުންޓް  .3

ލިބިފައިވާ ގެއްލުމަކާ ގުޅުމެއް އޮތް ފައިސާއެއްކަން މައްސަލައިގެ ވާޤިޢާތަކުން އެނގެން 

  ބެލުމެވެ.އޮތްތޯ 

 ތަޠުބީޤު ކުރުން  ލު ސޫ މަނާ ފައިސާ ނަގައިދިނުމުގެ އު އިންވޮއިސްގައި ހިމެނޭ ޖޫރި  ،މި މައްސަލައަށް 

 އެއްބަސްވުމުގައިޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީއާ ދެމެދު ވެފައިވާ  އިހަބް ކޮމްޕެނީއާ .20

ހަބް ކޮމްޕެނީއިން  އެހެންކަމުން،ކޮށްފައެއް ނުވައެވެ.  ޖޫރިމަނާ ފައިސާއެއް ދެއްކުމަށް ލާޒިމްއެއްވެސް 

އި އެ ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ކަނޑައަޅަ)ސާދަ(  14އިންވޮއިސް ފޮނުވިއިރު، ފައިސާ ދެއްކުމަށް 

)ފަހެއް  5% ވާ އަގުގެ އިންވޮއިސްގައި ުދާވަލަކށ  ، މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ނުދައްކައިފިނަމަ

 ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެއްބަސްވި ޚިދުމަތް  ކަނޑައެޅުމަކީ ދެފަރާތް ދެމެދުޖޫރިމަނާއެއް އިންސައްތަ( ގެ 

 .އްކަން އެނގެއެވެރުޠެބޭރުން އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީގެ މައްޗަށް މަތިކޮށްފައިވާ ޝަ އަގުގެ
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 ފައިސާ ދެއްކުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ  )ސާދަ( ދުވަސްތެރޭގައި 14އިން ފެށިގެން  2012މޭ  06 .21

ކަމަށްބުނެ އެހާތަނަށް ލިބިފައިނުވާމުއްދަތު ހަމަވާ ބުނެވުނު އިންވޮއިސްއަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ 

)ފަސް އިންސައްތަ( ގެ  5% ދުވާލަކަށް، )ސަތޭކަ އެކެއް( ދުވަހަށް 101ފާއިތުވެފައިވާ 

 ރ. )އެއްލައްކަ އެކާވީސްހާސް އަށްސަތޭކަ ސާޅީސްހަތް ރުފިޔާ(-/121,847 ސްޓާއެކުއިންޓްރެ

ވާފައިވާ ލިޔު.އެސް.ސީއަށް ފޮނުގައި ހަބް ކޮމްޕެނީއިން އެމް.ޑަބް 2012އޮގަސްޓު  29މަށް އަރާފައިވާކަ

ހަބް ކޮމްޕެނީގެ ފަރާތުން ބުނެ ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭކަމަށް އަންގާފައިވެއެވެ. އިން 12ސިޓީ

އެ ޕްރިންސިޕަލް އެމައުންޓް  ދަދަކީ އިންވޮއިސްގައިވާޢަ އިންވޮއިސްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޮނުވި

ފަދައިން ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް  ކޮށްފައިވާއިންވޮއިސްގައި ބަޔާން

މި މުއްދަތަށް އެކަނި ބެލިނަމަވެސް، ، ބަލާއިރު ތޯޓަކައި ބޭނުންވާނެ އެކަށޭނެ މިންވަރެއްފޫބެއްދުމަށް

ގުނަ  ފަހެއް(ސުމެއް  ހައެއް ޕޮއިންޓް) 6.05 ދަދަކީ ޕްރިންސިޕަލް އެމައުންޓަށްވުރެޢަ މި ޖޫރިމަނާގެ 

 ބޮޑު ޢަދަދެކެވެ.

ޕްރިންސިޕަލް އެމައުންޓް ނުދެއްކުމުގެ  މީގެ އިތުރަށް މި ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާއަކީ އިންވޮއިސްތަކުގައިވާ .22

ގުޅުމެއް އޮތް ފައިސާއެއްކަން މައްސަލައިގެ ވާޤިޢާތަކުން  އެއްވެސް ސަބަބުން ލިބިފައިވާ ގެއްލުމާ

  13ނެތެވެ. ކަށްއެނގޭ

ވާހަކަދެކެވޭ އިންވޮއިސްގައި ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ ދެއްކުމަށް މި ކަންމިހެން އޮތުމުން މި މައްސަލައިގައި  .23

 ނަމަ ބާރާތަކީ، ފައިސާ ލިބެންވާ ފަރާތަށް އިންވޮއިސްގައިވާ ގޮތަށް ފައިސާ ނުލިބިއްޖެ އިއިވާ ހިމަނާފަ

އިންވޮއިސްގައިވާ އެ ، ކަށްވުރެ ބޮޑަށްބާރާތައިހިމަނާފައިވާ  ޓަކައިލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ފޫބެއްދުމަށް

ފައިސާ ނުދައްކައިފިނަމަ، ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތަށް ޢުޤޫބާތެއް ކުރިމަތި  ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް

ޖޫރިމަނާ ފައިސާ   ،އެހެންކަމުން. ބެލެވެއެވެބާރާތެއްކަމުގައި އިކުރުމުގެ ގޮތުން ހިމަނާފައިވާ 

                                                           
 /0023/12H/LOCވާފަިއވާ ނަްނބަރު ސިޓީ، ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑުން ފޮނުނީ ހަބް ކޮމްޕެ   12

 ޔަލަށް ބަޔާންކޮށްފަެއވެ.ގެ ނި 10އިން ފެށިގެން ޕެެރގްރާފް  2މި މައްސަަލއިަގއި ކަން ހިނގާފަިއވާ ގޮތް ނުަވތަ ާވޤިޢާތައް އެވަނީ ެފރެްގާރފް   13




