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ފަނޑިޔާރު އަދި  ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރުފަނޑިޔާރު ) ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް 

 ތާއީދު ކުރައްވާފައި( ޙުސްނުއްސުޢޫދު

 ތަޢާރުފު 

ނާފު ކުރުމަށްޓަކައި ޟިއްޔާ އިސްތިއުޤަ HC-A/139/2017ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  .1

 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ ހުށަހެޅުނެވެ.  02ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް 

 SC-A/36/2021ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ،އަކީ )ހ( ފުރަތަމަ މައްސަލަ

 އްޗަށް ޤަޟިއްޔާ އިން ބެލިފައިވާ ކ. މާލެ، މއ. ސައިނާހިޔާ، އިބްރާހީމް ޔޫސުފްގެ މަ

 . ވާ ގޮތަށް ސ. މަރަދޫފޭދޫ، ފެހި، މޫސާ ޙުސައިން ހުށަހެޅި މައްސަލަ އެވެރައްދު

  SC-A/38/2021ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ،އަކީ )ށ( ދެވަނަ މައްސަލަ

ސާ ، މޫ ޤަޟިއްޔާ އިން ސ. ހިތަދޫ، ޝާން، އިބްރާހީމް ޒަރީރު އާއި ސ. މަރަދޫފޭދޫ، ފެހި 

 ސުފް ޔޫވާ ގޮތަށް ކ. މާލެ، މއ. ސައިނާހިޔާ، އިބްރާހީމް ޙުސައިންގެ މައްޗަށް ރައްދު 

 ހުށަހެޅި މައްސަލަ އެވެ.    

އްސަލަ އެއްކޮށް އިސްތިއުނާފީ މަ  02މިއީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު، ބުނެވުނު  .2

ދި މި އަ  ވެ.ޔާއެނިޤަޟިއްޔާގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ  02ހިންގުމަށްފަހު، އެ 

ންބަރު ޔާ ނައިސްތިއުނާފީ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޤަޟިއް 02

2021/SC-A/36  ަވެފައެވެ.ދައްޚުލު މައްސަލައަށް އިބްރާހީމް ޒަރީރު ވަނީ ތ 

މް މައްސަލައިގައިވާ މައުޟޫއަކީ އިބްރާހީމް ޔޫސުފް އާއި މުސާ ޙުސައިން އަދި އިބްރާހީ 02މި  .3

ޒަރީރު ޝާމިލުވެފައިވާ މުއާމަލާތެއްގައި އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތަށް މޫސާ ޙުސައިން މުދަލުގެ އަގު 
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ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން އެއްބަސްވެފައިވާ ފަދައިން އިބްރާހީމް ޔޫސުފް ޖަޒާއީ ޝަރުޠު ތަންފީޒުކޮށް 

 ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ހޯދުމެވެ.

 މައްސަލައިގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތް 

ވެރިންނަށް ވިއްކާ އެކި ބާވަތުގެ މުދާ ތަކެއް )"މުދާ"( ގަތުމާއި ވިއްކުމާއި ބެހޭގޮތުން މުދާ ފަތުރު  .4

ވިއްކާ ފަރާތުގެ ހައިސިއްޔަތުން އިބްރާހީމް ޔޫސުފް އާއި މުދާ ގަންނަ ފަރާތުގެ ހައިސިއްޔަތުން 

ގައި  2006އޮކްޓޫބަރު  01މޫސާ ޙުސައިން އަދި އިބްރާހީމް ޒަރީރުގެ މެދުގައި 

  1ސްވުމެއްގައި )"އެއްބަސްވުން"( ސޮއިކުރެވުނެވެ.އެއްބަ

. )ދެލައްކަ ރ-/240,000މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ގަނެފައިވާ މުދަލުގެ ޖުމްލަ އަގަކީ  .5

ގެ ދަށުން ވަނަ މާއްދާގައި އެއްބަސްވުމު  06ސާޅީސްހާސް ރުފިޔާ( އެވެ. އަދި އެއްބަސްވުމުގެ 

ގައި ދައްކަން )އެކެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭ  01ށް ގަންނަ މުދަލުގެ އަގު މުދަލުގެ ވެރިފަރާތަ

ން އެއްބަސްވެ، )ހައެއް( ފަހަރެއްގެ މަތިން ފައިސާ ދައްކަ  06އޮވެއެވެ. މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި 

ޅޭ ތާރީޚުގައި ވަނަ މާއްދާ ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކަނޑައެ 10ވަނަ މާއްދާ އާއި  9އެއްބަސްވުމުގެ 

 އެވެ. ޗެކެއް އިބްރާހީމް ޒަރީރު ދޫކޮށްފައި ވެ 06ށްޓަކައި ޚަލާސްކުރުމަ  ދައްކާ ފައިސާ

ވަނަ މާއްދާގައި މުދަލުގެ އަގު ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތަށް ނުލިބިއްޖެނަމަ،  13އެއްބަސްވުމުގެ  .6

( އަށްވާ ފައިސާ ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ދުވާލަކަށް އިންސައްތަ)އަށްޑިހަ  %80ނުދެއްކިވާ ފައިސާގެ 

ރ. )ވިހިހާސް ރުފިޔާ( އެއްފަހަރާ އިބްރާހީމް -/20,000ލުގެ އުޖޫރައަށް ދިނުމާއި އަދި ވަކީ 

ޔޫސުފްއަށް ދިނުމަށް އިބްރާހީމް ޒަރީރު އާިއ މޫސާ ޙުސައިން އެއްބަސްވެފައި ވާކަން އެނގެން 

 އޮވެއެވެ. 

                                                           
ފަާރްތ ޓްއަރިސްޓް ވިޔަފާީރަގއި ބޭުނންކުާރ ގެސްޓް ުމދާތަކެއް ގަުތމާއި ވިއްުކާމބެހޭ ގޮުތން: ެއއްފަަހރާ ެގސްޓް މުާދތައް ަގނޑުކޮށް ަގންނަ 1

ަފރާތް ސ. ންްޓގެ ވެރިއެކައު ކަރު، މޫސާ ުޙސަިއން އާއި މި މުދާތަުކގެ އަގު ައދާކުުރމަށް ޗެކްދިންކަމުަގއިވާ ސ. މަަރދޫފޭދޫ ފެހިވިާލގެ، ގ. ވަ
ާނހިޔާ، ލެ، މއ. ަސއިވާ، މާހިތަދޫ، ނާރިނުގގެ، އިްބރާހީްމ ޒަީރުރ އާއި ައދި މި ެގސްޓް ުމދާތައް ެއްއފަހަރާ ަގނޑުކޮށް ވިއްކާަފރާތް ކަުމަގއި 

 ފަިއވާ އެްއބަްސވުުމގެ ެއްގރީމެންޓް.އިްބރާހީމް ޫޔސުފް އާ ެދމެދު ވެ
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ޅީސްހާސް )ދެލައްކަ ސާ ރ.-/240,000އިބްރާހީމް ޔޫސުފްގެ އަތުން ގަނެފައިވާ މުދަލުގެ އަގަށްވާ  .7

ސް ފަސްސަތޭކަ ރ. )ދެލައްކަ ހަތާވީސްހާ-/227,570ފިޔާ( ގެ ތެރެއިން ނުދައްކާ އޮތް ރު

ތުގެމަތިން ފައިސާ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮ  13ހަތްދިހަ ރުފިޔާ( އާއި އެއްބަސްވުމުގެ 

 ރައަށްވާ ލުގެ އުޖޫ( ފައިސާ އާއި ވަކީ އިންސައްތަ)އަށްޑިހަ  %80ދައްކާފައި ނުވާތީ ޖޫރިމަނާއަށްވާ 

ރާތުން މް ޔޫސުފްގެ ފަރ. )ވިހިހާސް ރުފިޔާ( އެކީ އެއްފަހަރާ ހޯދުމަށް އެދި އިބްރާހީ-/20,000

 ވެ.އެ ކުރިވާއުމޫސާ ޙުސައިން އާއި އިބްރާހީމް ޒަރީރުގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުގައި ދަ

 ސިވިލް ކޯޓުން ނިންމިގޮތް 

ސިވިލް ކޯޓުގައި އިބްރާހީމް ޔޫސުފް އި ފީ ހޯދުމަށްޓަކަ އާއި ވަކީލު މުދަލުގެ އަގާއި ޖޫރިމަނާ .8

 ސިވިލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ  2ދައުވާކުރުމުން މި މައްސަލަ ނިމިފައި ވަނީ އޭނާއާ އެއްކޮޅަށެވެ.

 ޙުކުމުގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކޮށްފައި ވެއެވެ.

 ލްޑިވްސްފް މޯ މުދަލުގެ އަގު އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން އިބްރާހީމް ޒަރީރުގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮ .8.1

ތައް ދޫކުރި ކަށް، އެ ޗެކް ޑޭޓެޑް ޗެ  06ޕލކ ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓުން އޭނާ ދޫކޮށްފައިވާ 

ުރ މް ޒަރީ ބްރާހީތަކުގައި ބަރާބަރަށް ފައިސާ ލިބޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ޗެކް ދޫކުރި އި ތާރީޚު

 ދީފައިވާކަން.

ތެރެއިން ޗެކެއްގެ  ވަނަ މާއްދާގައި އިސްވެ ބުނެވުނު ޗެކްތަކުގެ 13އެއްބަސްވުމުގެ  .8.2

މައްސަލައެއްގައި ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާ އާއި ހަމައަށް ދާންޖެހިއްޖެނަމަ އެ ފައިސާ ދިނުމަށް 

ކަނޑައެޅިފައިވާ ދުވަހުން ފެށިގެން އެ ފައިސާ އިބްރާހީމް ޔޫސުފް އަށް ލިބުމަށް ދާންދެން 

( އިންސައްތަހަ )އަށްޑި %80ފައިސާ ނުލިބިވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ނުދެއްކިވާ ފައިސާގެ 

ރ. )ވިހިހާސް -/20,000އަށްވާ ފައިސާ ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި އާއި ވަކީލުގެ އުޖޫރައަށްވާ 

                                                           
 ޤަޟިއްޔާ  C/2012-Cv/31ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަްނބަރު  2
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ރުފިޔާ( އިބްރާހީމް ޔޫސުފްއަށް ދިނުމަށް މޫސާ ޙުސައިން އަދި އިބްރާހީމް ޒަރީރު 

 އެއްބަސްވެފައި ވާކަން.

 ގަނެ އެ  ތުންޔޫސުފްގެ އަ އްބަސްވުމުގައި ހިމެނޭ މުދާ އެ އަގަށް އެއްބަސްވެ އިބްރާހީމްއެ .8.3

 ވެގެންވާޔާން އެއްބަސްވުމުގައި ބަ މުދާ ލިބިގަތްފައިވާ ކަމަށް މުދާ ގަތް ފަރާތް ކަމުގައި

 މޫސާ ޙުސައިން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި އެއްބަސްވެފައި ވާކަން.

ބަބުން ގެ ސަބަޔާންވެދިޔަ ޗެކްތަކަށް އެ ތާރީޚު ތަކުގައި އެކައުންޓުގައި ފައިސާ ނެތުމު  .8.4

ގެން  އެނއިސާ ނުލިބި ޗެކްތައް ބައުންސްވެފައި ވާކަން ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔުންތަކުންފަ

 އޮތުން.

ސް ރުފިޔާ( ފިޔަވައި )ބާރަހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ތިރީ  ރ.-/12,430މުދަލުގެ އަގުގެ ތެރެއިން  .8.5

 ކަން.ވާކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތު ނުވާ އެއްވެސް ފައިސާއެއް މިހާތަނަށް ދައްކާފައި

 ކީ މޫސާ ޙުސައިން އާއި އިބްރާހީމް ޒަރީރު ދައްކަންޖެހޭ ބާކީ ޢަދަދަ ވުމާއެކު، .8.6

 ރ. )ދެލައްކަ ހަތާވީސްހާސް ފަސްސަތޭކަ ހަތްދިހަ ރުފިޔާ( ކަމާއި -/227,570

 ސްވުމުގެ އްބަ އެތީވެ، ތުގެމަތިން އެ ފައިސާ ދީފައި ނުވާ އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންވެގެންވާ ގޮ 

ނާ ރިމަޖަޒާޢީ ޝަރުތެއްގެ ގޮތުގައި ދޭންޖެހޭ ޖޫ  ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން 13

 ދައްކަން ޖެހޭކަން.

ގައި ބަޔާންކުރާ އަގުގެ ތެރެއިން ނުދެއްކިފައިވާ ފައިސާގެ  8.6މިގޮތުން މި ރައުޔުގެ  .8.7

 ރ. )އެއްލައްކަ އަށްޑިހަ ދެހާސް ފަންސާސް ހަ-/182,056( އިންސައްތަ )އަށްޑިހަ  80%

ފައިސާގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދު ކަމާއި، މުދަލުގެ  ރުފިޔާ( އަކީ ދުވާލަކަށް ޖޫރިމަނާ

 އަގު އަދާކުރުމަށް ދީފައިވާ އެންމެ ފަހުގެ ޑޭޓެޑް ޗެކްގެ ތާރީޚު ކަމުގައިވާ 

އިން ފެށިގެން ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ އެންމެ  2007ސެޕްޓެންބަރު  07
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ދުވަހުގެ  1572ލަށް ވޭތުވެފައިވާ ގެ ނިޔަ  2011ޑިސެންބަރު  29ފަހު ތާރީޚް ކަމުގައިވާ 

ރ. )ދުއިސައްތަ އަށްޑިހަ ހަމިލިއަން -/286,192,032ނިޔަލަށް އަރާފައިވާ ޖުމްލަ 

ގެ އުޖޫރައަށް ދޭން ސް ތިރީސް ދެރުފިޔާ( އާއި ވަކީލުއެއްލައްކަ ނުވަދިޔަ ދެހާ 

 ރ. )ވިހިހާސް ރުފިޔާ( އާއި އެކު ޖުމްލަ -/20,000އެއްބަސްވެފައިވާ 

 )ދުއިސައްތަ އަށްޑިހަ ހަމިލިޔަން ދެލައްކަ ބާރަހާސް ތިރީސް ދެ  .ރ-/286,212,032

ރުފިޔާ( މޫސާ ޙުސައިން އާއި އިބްރާހީމް ޒަރީރުގެ ފަރާތުން އިބްރާހީމް ޔޫސުފްއަށް 

 ކަން.  ދޭންޖެހޭ ފައިސާއެއް

އިސްތިއުނާފު  އިކޯޓަށްދިވެހިރާއްޖޭގެ ހަ މައްސަލަ މައްސަލަ ނިމުމާ ވިދިގެން މި ގޮތަށް މި ބަޔާންވެދިޔަ .9

 ކުރެވުނެވެ.

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން މައްސަލަ ނިންމިގޮތް 

އާއި އިބްރާހީމް ޒަރީރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި  ސިވިލް ކޯޓުގެ ނިންމުން މޫސާ ޙުސައިން .10

ޤަޟިއްޔާ އިން އެ މައްސަލަ  HC-A/139/2017އިސްތިއުނާފު ކުރުމުން އެ ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ފަރާތުން މި މައްސަލައިގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރީ ސިވިލް ބެލިއެވެ. އެ ދެ

ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޖޫރިމަނާގެ މައްޗަށެވެ. ސިވިލް ކޯޓުގެ ޙުކުމުގައި ބަޔާންކުރާ މުދަލުގެ އަގުގެ 

ޔާ( އާއި ރުފިހަތްދިހަ ރ. )ދެލައްކަ ހަތާވީސްހާސް ފަސްސަތޭކަ -/227,570ތެރެއިން ނުދެއްކިވާ 

ރ. )ވިހިހާސް ރުފިޔާ( ދެއްކުމަށް މޫސާ ޙުސައިން -/20,000ވަކީލު ފީ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ 

 3އާއި އިބްރާހީމް ޒަރީރުގެ ދެބަސްވުމެއް ނެތްކަން އެނގެއެވެ.

ރިމަނާ ނީ ޖޫވަ ވުމާއެކު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން މި މައްސަލައިގައި ގޮތެއް ކަނޑައަޅާފައި  .11

 އެވެ. ވަނީ އްޗަށެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުގެ ޚުލާސާ ތިރީގައި އެފައިސާގެ މަ

                                                           
 ވަނަ ޕެެރްގރާފް  7ަޝީރއަތް ނިުމގޮުތގެ ރިޕޯޓުގެ  ޤަޟިއްޔާގެ A/139-HC/2017ދިވެިހރާްއޭޖގެ ހައިކޯޓުގެ ަނންަބރު  3
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 ދާ ގަތް ށް މުސިވިލް ކޯޓުގެ ޙުކުމުގައި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ގަނެފައިވާ މުދަލުގެ އަގަ  .11.1

ލައްކަ ރ. )ދެ -/227,570ފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން ނުދީވާ 

ހީމް ރުފިޔާ( އަކީ މޫސާ ޙުސައިން އާއި އިބްރާ ތްދިހަހަ ހަތާވީސްހާސް ފަސްސަތޭކަ 

ށް  ބަޔަޒަރީރުގެ ފަރާތުން އިބްރާހީމް ޔޫސުފްއަށް ދޭންޖެހޭ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ 

 ތާއީދުކުރުން.

ންޖެހޭ އްކަދަމޫސާ ޙުސައިން އާއި އިބްރާހީމް ޒަރީރު މުދާ ގަތްފަރާތުގެ ހައިސިއްޔަތުން  .11.2

ހަތްދިހަ ކަ )ދެލައްކަ ހަތާވީސްހާސް ފަސްސަތޭރ. -/227,570ފައިސާގެ ތެރެއިން 

ރ. -/286,192,032ނުވާތީ ޖަޒާއީ ޝަރުޠުގެ ދަށުން ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި  ރުފިޔާ( ދީފައި

ފިޔާ( މޫސާ ރު  )ދުއިސައްތަ އަށްޑިހަ ހަމިލިއަން އެއްލައްކަ ނުވަދިހަ ދެހާސް ތިރީސް ދެ

މަށް ހޭ ކަމް ޔޫސުފްއަށް ދޭންޖެޙުސައިން އާއި އިބްރާހީމް ޒަރީރުގެ ފަރާތުން އިބްރާހީ

 ކަނޑައަޅާފައިވާ ބައި ބާތިލުކުރުން.

 ޑަކޮށް،ކު ކަށް ޖޫރިމަނާ ފައިސާގެ ޢަދަދު މި މުއާމަލާތުގެ އަޞްލީ އިލްތިޒާމާ އެއްހަމަ އަ .11.3

ދެލައްކަ ރ. )-/227,570މި މައްސަލައިގައި ނަގައިދެވޭ ޖޫރިމަނާގެ ޢަދަދަކީ 

 ން. ފިޔާ( ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ޙުކުމްކުރުހަތާވީސްހާސް ފަސްސަތޭކަ ހަތްދިހަ ރު

ބަޔާންވެދިޔަ ގޮތަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ނިންމުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް  .11.4

ސީ.ޕީ.އެސް. މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. ކޯޓުން މީގެ ކުރިން ނިންމާފައިވާ 

ންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. މައިކްރޯ އިންވެސްޓްމަ އާއި  4ވަރކްސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

                                                           
  A/27-SC/2013ދިވެިހާރއްޭޖގެ ސުޕްީރމް ކޯޓުގެ ނަްނބަުރ 4
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އަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން  5އައި.އެންޑް.ޓީ މެނޭޖްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

 ބަރޯސާވެފައި ވެއެވެ.

ޖަޒާއީ ޝަރުތަކީ ދެފަރާތެއްގެ ދެމެދުގައި ވެވޭ ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ދަށުން އެ ކޮންޓްރެކްޓުގެ  .11.5

މުވާ އިލްތިޒާމެއް އަދާ ނުކުރުމުން ނުވަތަ އެ ބައިވެރިއެއްގެ މައްޗަށް އަދާކުރުން ލާޒި

އިލްތިޒާމެއް އަދާނުކޮށް ލަސްކުރުމުގެ ސަބަބުން ކޮންޓްރެކްޓުގެ އަނެއް ބައިވެރިޔާއަށް ލިބޭ 

ގެއްލުމުގެ ބަދަލު މިންވަރު ތަސައްވަރުކޮށް ކުރިއާލައި ކަނޑައަޅައި، ވެވޭ އެއްބަސްވުމަކަށް 

ދަލު ތަކަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ނުވަތަ ޝަރުތަކަށް ވާހިނދު، މިފަދަ ބަ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް ބަލާއިރު، ދެފަރާތެއްގެ ދެމެދުގައި ވެވޭ  23ޤާނޫނުގެ 

 6އެއްބަސްވުމެއްގައި ހިމެނިދާނެ އަދި ކޯޓުތަކުން ނަގައިދެވިދާނެ ބަދަލެއްކަން އެނގެއެވެ.

ޖެހޭނެ ކަމާއި އެ ބަދަލު ޖަޒާއީ ޝަރުތަކީ އެކަށީގެންވާ މުނާސިބު ބަދަލަކަށް ވާން  .11.6

ކަނޑައެޅުމުގައި ތައައްސުފުވެ ލިބޭ ގެއްލުމާ އެކަށީގެން ނުވާވަރުގެ މާބޮޑު މިންވަރެއްގެ 

ޒަމާނުގެ ތަފާތު ޤާނޫނީ ނިޒާމު ތަކުގައި އިސްތިޤުރާރު  ބަދަލަކީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި މި

ކުގައި ޖަޒާއީ ޝަރުޠުގެ ވެފައިވާ އަޙްކާމުތަކާ ޚިލާފުކަމެއް ކަމާއި، އަދި ބައެއް ނިޒާމުތަ

  7މިންވަރު އެ ކޮންޓްރެކްޓުގެ އަޞްލީ އިލްތިޒާމަށްވުރެ ބޮޑުވުން ހުއްދަ ނުކުރެއެވެ.

ރ. )ދެލައްކަ ހަތާވީސްހާސް -/227,570އަކީ  މައްސަލައިގައި އަސްލީ އިލްތިޒާމްވުމާއެކު، މި   .12

 ދުވާލަކަށް އެ ޢަދަދު ފަސްސަތޭކަ ހަތްދިހަ ރުފިޔާ( ކަމަށް ވެފައި، ޖަޒާއީ ޝަރުޠުގެ ދަށުން

 ( އަށްވާ ޖޫރިމަނާ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ ދުވަހަކަށް އިންސައްތަ)އަށްޑިހަ  80%

ރުފިޔާ( ގެ ނިސްބަތުން ޖުމްލަ  ރ. )އެއްލައްކަ އަށްޑިހަ ދެހާސް ފަންސާސް ހަ-/182,056

  ތިރީސް ދެ ރ. )ދުއިސައްތަ އަށްޑިހަ ހަމިލިއަން އެއްލައްކަ ނުވަދިހަ ދެހާސް-/286,192,032

                                                           
      A/16-SC/2015އްޭޖގެ ސުޕްީރމް ކޯޓުގެ ނަްނބަުރ ދިވެިހރާ 5

 ވަނަ ޕެރެްގރާފް  19ދިވެިހރާްއޭޖގެ ހައިކޯޓުގެ ަޝރީައތް ިނމުނުޮގތުގެ ރިޕޯުޓގެ  6
 ވަނަ ޕެރެްގރާފް  26ދިވެިހރާްއޭޖގެ ހައިކޯޓުގެ ަޝރީޢަތް ިނމުނުޮގތުގެ ރިޕޯުޓގެ  7
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ރުފިޔާ( ނަގައިދިނުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ނިންމާފައި ވަނީ ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކާ ނުބައްދަލު އަދި 

އެފަދަ ގެއްލުމަކަށް ފަރުވާ ލިބިދިނުމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ މިންވަރަށް ވުރެ ބޮޑު ޢަދަދަކަށްވާތީ އެ 

ވާ ޢަދަދަށްވުރެ އެތަށްހާސް ޢަދަދަކީ އަޞްލީ އިލްތިޒާމުގެ ދަށުން އަދާކުރަންޖެހި އަދާނުކުރެވި

ވެސް ބޮޑު ޢަދަދަކަށްވާތީ އެއީ ލިބިދާނެކަމަށް ތަޞައްވުރުކުރެވޭ ނުވަތަ ބެލެވޭ  ގުނައަށްވުރެ

ގެއްލުމަކާ ނުވަތަ ފާއިތުވެދާނޭ މަޞްލަޙަތަކާ ނުވަތަ ފައިދާއަކާ ނުބައްދަލު އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެ 

ން ނަގައިދެވޭ ބަދަލުގެ މިންވަރާ ގުޅޭގޮތުން ތަޢައްސުފުކޮށް، ޝަރުޠު ޖަޒާއީގެ ދަށުން ކޯޓު 

  ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުތަކާ ފުށުއަރާގޮތަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންވަރެކެވެ.

 ވެ.ރެވުނެއެ ފު ކު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އިސްތިއުނާ  .13

 ފު އުނާ މް ކޯޓުގައި ކުރެވުނު އިސްތި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީ 

ޟިއްޔާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ޤަ HC-A/139/2017ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  .14

ން މޫސާ ޙުސައިން މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުނެއެވެ. މިގޮތު  02ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށްޓަކައި 

ޗަށް ފުގެ މައް އުނާތިހުށަހެޅި މައްސަލައަށް ބަލާލުމަށްފަހު އިބްރާހީމް ޔޫސުޕް ހުށަހަޅާފައިވާ އިސް

ސް ވެ  އްޗަށް މަކުގެ ބަލާލާނަމެވެ. އަދި އިބްރާހީމް ޒަރީރު ތަދައްޚުލުވެ ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުތާތަ

 ބަލާލަމެވެ.

 ޤަޟިއްޔާ  A/36-SC/2021ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ޓުގެ ކޯމް ގެ ސުޕްރީމޫސާ ޙުސައިން ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭ .15

ސްތިއުނާފު ކުރުމަށްޓަކައި އޭނާ އެވެ. މި މައްސަލަ އި ޤަޟިއްޔާ  SC-A/36/2021ނަންބަރު 

 ވަނީއެވެ. ނުކުތާ ތިރީގައި އެ 03ހުށަހަޅާފައިވާ 
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ޤަޟިއްޔާ ނިންމާފައި ވަނީ  HC-A/139/2017)ހ( ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްދާ އާއި ފުށުއަރާ ގޮތަކަށް ކަމާއި، މިއީ ގެއްލުމުގެ  23 8ގެ ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ޤާނޫނު 

ބަދަލު ނަގައިދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރެވޭ ޢާއްމު އުޞޫލުތަކުގެ ދަށުން ކޮން އަސާސެއްގެ މައްޗަށް 

 ބިނާކޮށް ނަގައިދެވިފައިވާ ޖޫރިމަނާއެއްކަން ސާފުވާން ނެތުން.

ސާ ޙުސައިން، މޫ ޤަޟިއްޔާ އިން  HC-A/139/2017)ށ( ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

އްތަ( )ސަތޭކަ އިންސަ %100އަސްލީ އިލްތިޒާމުގެ ދަށުން އަދާ ނުކުރެވިވާ ފައިސާގެ 

 ންކަން.ނޫމެއް ޖޫރިމަނާވާ ގޮތަށް ކަނޑައެޅުއްވި އެޅުއްވުމަކީ އެންމެ އިންސާފުވެރި ނިންމު

ޔާ އިން މޫސާ ޙުސައިން ޟިއްޤަ HC-A/139/2017)ނ( ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ންނަށް މީހުދެ އާއި އިބްރާހީމް ޒަރީރުގެ މައްޗަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ކަނޑައެޅުއްވިއިރު، 

ވެރި ސާފުވަކިން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ މިންވަރު ކަނޑައެޅިފައި ނުވުމަކީ އެންމެ އިން

 ނިންމުމެއް ނޫންކަން.

 ކުރި ނުކުތާތައް އިބްރާހީމް ޒަރީރުގެ ފަރާތުން ތަދައްޚުލުވެ ފާހަގަ 

 03ނިވި ންނަ އަމޫސާ ޙުސައިން ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްތިއުނާފަށް ތަދައްޚުލުވެ ހުށަހަޅާފައި ވަނީ  .16

 ނުކުތާއެވެ. 

ޔާ ނިންމާފައި ވަނީ ޟިއްޤަ SC-A/139/2017ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު ނަންބަރު )ހ( 

އިދިނުމަށް ބަދަލު ނަގަ  ވަނަ މާއްދާ އާ ޚިލާފު ގެއްލުމުގެ 23ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ކޮންޓްރެކްޓާ 

 ވެފައިޢަމަލުކުރެވޭ އުސޫލުތަކުގެ ދަށުން ކޮން އަސާސެއްގެ ޖޫރިމަނާ އެއްކަން ސާފު 

 ނެތްކަން.

                                                           
 4/91ޤާނޫނު ނަްނބަރު  8



2021/SC-A/36,38  [2022] SC 85 

10 

 

ޤަޟިއްޔާ ނިންމާފައި ވަނި ދިވެހިރާއްޖޭގެ SC-A/139/2017 ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު )ށ( 

 .މަށްވުންޤަޟިއްޔާ އާ ޚިލާފަށް ކަ  9A/16-SC/2015ނަންބަރު ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ 

ސައިން ޙު ޟިއްޔާ އިން މުސާ ޤSC-A/139ަ/2017 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު )ނ( 

ން ކިވަކިއާއި އިބްރާހިމް ޒަރީރުގެ މައްޗަށް ފައިސާ ދައްކަން ކަނޑައެޅީ ދެމީހުން ވަ

  ނުވުމަކީޅިފައިދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ މިންވަރު އިންސާފުވެރި ނިންމުމެއް ނޫންކަން ކަނޑައެ

އި ވަނީ ށްފަ ކުތާއަށް ބަލާއިރު މޫސާ ޙުސައިން އާއި އިބްރާހިމް ޒަރީރު މުއާމަލާތްކޮ އެ ނު

ވެސް  ށުން ކުންފުންޏެއްގެ ދަށުންނެއް ނޫން ކަމާއި އަދި ޕާޓްނަރޝިޕް ވިޔަފާރިއެއްގެ ދަ 

 ނޫންކަން.

 ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްތިއުނާފުގެ ޚުލާސާ  ޒަރީރު މޫސާ ޙުސައިން އާއި އިބްރާހީމް 

ސާ އިރު މޫ  ބަލާތަކަށްހުށަހަޅާފައިވާ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާ  ޒަރީރުން އާއި އިބްރާހީމް މޫސާ ޙުސައި  .17

ރެއަށް ތެމް ޒަރީރު މި މައްސަލައިގެ ހީ ހުށަހަޅާފައިވާ ހިނދު، އިބްރާނުކުތާ 03ޙުސައިން 

އުނާފީ ފައިވާ އިސްތިނުކުތާއެއް ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު އެއީ މޫސާ ޙުސައިން ހުށަހަޅާ  03ތަދައްޚުލުވެ 

 ގެ މައްޗަށެވެ. ކަމެއް  02ނުކުތާ ތަކުގައިވާ މައިގަނޑު ކަންކަމެވެ. އަދި މި ކަންކަން ބިނާ ވަނީ 

ރެކްޓާބެހޭ ފުރަތަމަ ކަމަކީ، ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ނުވަތަ ޖަޒާއީ ޝަރުޠު ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޮންޓް .18

މައިކްރޯ ވަނަ މާއްދާގައި ބަދަލު ނަގައިދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލާއި  23ޤާނޫނުގެ 

 10އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. އައި.އެންޑް.ޓީ މެނޭޖްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

ޒަރީރު ފާހަގަކުރާ މައިގަނޑު  މޫސާ ޙުސައިން އާއި އިބްރާހީމް ލާފަށް ދެކޭ ކަމަށެވެ. މިގޮތުންޚި

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބަދަލު ނަގައިދެވެނީ ގެއްލުމެއް ވެގެން  23ކަމަކީ ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 

ކަމާއި، އިބްރާހީމް ޔޫސުފް އަށް ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ނަގައިދީފައި ވަނީ ފައިސާ ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން 

                                                           
 ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. އައި.އެންޑް.ޓީ މެޭނޖްަމންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މައިކްރޯ އިްނވެސްޓްެމންޓް  9

 A/16-SC/2015 ކޯޓުގެ ނަްނބަުރ ދިވެިހާރއްޭޖގެ ސުޕްީރމް 10
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ކަމާއި، އިބްރާހީމް ޔޫސުފް އަށް ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ނަގައިދީފައި ވަނީ ފައިސާ ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން 

ކަމަށް ދެކޭ ކަމާއި އަދި ކަނޑައެޅިފައިވާ ޖޫރިމަނާ އަކީ  ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ބަޔާންކުރުމެއްނެތި 

 އިންތިހާއަށް ބޮޑު ތައައްސުފީކޮށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޢަދަދެއް ކަމަށެވެ.

 ބްރާހީމް އި އިދެވަނަ ކަމަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ފައިސާ ދެއްކުމަށް މޫސާ ޙުސައިން އާ  .19

ފައި ނޑައެޅިފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ މިންވަރު ކައިރު، ދެމީހުން  ކަނޑައެޅުނުޒަރީރުގެ މައްޗަށް

ތީ، ޖުނުވާނެ  މިންނުވުމުގެ ސަބަބުން ސާބިތުވެފައިވާ ދަރަނި ދައްކާ ޚަލާސްނުކުރެވުނީ ދެމީހުންވެސް

  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން އިންސާފުވެރި ނޫންކަމަށް ބުނާ ބުނުމެކެވެ.

ސްވުމުގެ މާއްދާތަށް ބެލުމުން އިބްރާހީމް ޔޫސުފް އާއި މި މުއާމަލާތް ހިނގާފައިވާ ގޮތާއި އަދި އެއްބަ .20

މުއާމަލާތު ކޮށްފައި ވަނީ މޫސާ ޙުސައިން އާއި އިބްރާހީމް ޒަރީރު އެކުގައި ކަން އެނގޭ ކަމާއި 

ވަނަ  15ވަނީ ދެމީހުން އެކީގައި ކަމަށް އެއްބަސްވުމުގެ  އަދި ފައިސާ ދެއްކުމަށް އެއްބަސްވެފައި

އެނގެއެވެ. އެއްބަސްވުމުގައި މުދަލުގެ އަގު އިބްރާހީމް ޔޫސުފް އަށް އަގު މާއްދާ އެކަނި ބެލުމުން 

ފައިސާ ދެއްކުމުގެ  11،އާ ގުޅޭގޮތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުރިހާ މާއްދާ އެއްގައި އަދާކުރުމުގެ ޒިންމާ

ޒިންމާ އުފުލުމަށް އެއްބަސްވެފައި ވަނީ މޫސާ ޙުސައިން އާއި އިބްރާހީމް ޒަރީރު އާ ދެމީހުން އެކު 

އެކީގައެވެ. ސިވިލް ކޯޓުން ދަރަނި ސާބިތުވެފައި ވަނީ މޫސާ ޙުސައިން އާއި އިބްރާހީމް ޒަރީރުގެ 

މައްޗަށެވެ. އޭގެ ފަހުން އެ ދަރަނި ހަމަހަމައަށް ބަހާލުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި ބަހުސްކުރެވި 

ން އާއި އިބްރާހީމް ޒަރީރު ގޮތެއް ކަނޑައެޅިފައި ނުވެއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް މޫސާ ހުސައި

ހުށަހެޅި އިސްތިއުނާފު ބިނާކުރެވުނީ ޖޫރިމަނާ ފައިސާ އެކަނިއެވެ. ވުމާއެކު، މޫސާ ޙުސައިން އާއި 

އިބްރާހީމް ޒަރީރު ބުނާ އެ ދެފަރާތުން ދަރަނި ދައްކަންޖެހޭ ނިސްބަތް ހަމަހަމައަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ތްކުރާ ނުކުތާ އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ހައިކޯޓުން ބަހާލާފައި ނުވާކަމަށް ބުނެ އިޝާރަ

 ވަނަ މާއްދާގެ ތަރަހައިން ބޭރު ނުކުތާ އެކެވެ. 16ޤާނޫނުގެ 

                                                           
 ވަނަ މާްއދާ  15ވަނަ ާމއްދާ ައދި  13ވަނަ މާްއދާ،  11ވަނަ މާްއދާ،  10ވަނަ ާމއްާދ،  9ަވނަ މާްއދާ،  8ވަނަ ާމއްދާ،  7އެއްަބްސވުުމގެ  11
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 ޤަޟިއްޔާ  A/38-SC/2021ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

މި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް  އިބްރާހީމް ޔޫސުފް .21

ޤަޟިއްޔާ އިންނެވެ.  SC-A/38/2021ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ށަހެޅުނީ ހު

 އަދި އޭނާ ހުށަހަޅާފައިވާ މައިގަނޑު ނުކުތާގައި ބުނެފައި ވަނީ، ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

31/Cv-C/2012 ިޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރާއްޖޭގެ ޤަޟިއްޔާގައި ޙުކުމްކޮށްފައި ވަނީ ދިވެހ

 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކަށް ރިއާޔަތްކުރެވިގެން ކަމާއި  142 ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތަށް ކަމަށްވުން ޖަޒާއީ  5 12ގެ ރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުދިވެހިއަދި 

ރ. )ދުއިސައްތަ އަށްޑިހަ -/286,192,032ޝަރުޠުގެ ދަށުން ސިވިލް ކޯޓުން ނަގާދީފައިވާ 

ރުފިޔާ( ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ބާޠިލް  އްކަ ނުވަދިހަ ދެހާސް ތިރީސް ދެއެއްލަ ހަމިލިއަން 

ދާގެ )ހ( އާ ޚިލާފަށް ވަނަ މާއް  42ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ރާއްޖޭގެ ކޮށްފައި ވަނީ ދިވެހި

 ކަމަށްވުން.

 ގެ އިސްތިއުނާފުގެ ޚުލާސާ ފް ސު ޔޫ އިބްރާހީމް  

 ފައި ވަނީ ނާވެ ބި ނާފުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ މައިގަނޑު އިބްރާހީމް ޔޫސުފްގެ އިސްތިއު .22

ކޯޓުން ގެ ހައިރާއްޖޭއެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ހޯދުމާއި، ދިވެހި

ވަނަ މާއްދާގެ  13ގެ އެއްބަސްވުމު  ތުންމިގޮ  ށްފައި އޮތްއޮތުމުގެ މައްޗަށެވެ.ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ކުޑަކޮ 

އި އެއް ކަމާއިސާން އެއްބަސްވެފައިވާ ޖޫރިމަނާ އަކީ އިބްރާހީމް ޔޫސުފް އަށް ލިބެންޖެހޭނެ ފަ ދަށު

ންފީޒު ރެވި ތަކު ރާމް ޢަޤުދެއްވެއްޖެނަމަ، އެ ޢަޤުދަކަށް އިޙްތި ،އެއީ އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތް ކަމާއި

 ކުރެވެންޖެހޭނެ ކަމަށް ދެކޭ ކަމަށެވެ.

                                                           
 13/2010ރު ޤާނޫނު ނަްނބަ 12
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 އް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ނުކުތާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގޮތެ 

 ތުގެ އިސްވެ ބުނެވުނު ކަންކަމުގެ އަލީގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ޝަރީޢަ .23

ންފީޒުކޮށް ވަނަ މާއްދާގައިވާ ޖަޒާއީ ޝަރުޠު ތަ 13ކުރިމަތީގައިވާ ސުވާލަކީ އެއްބަސްވުމުގެ 

ކައި ރުމަށްޓަ ދާކުދަލުގެ އަގު އަމު ،ގައި ވަނީ ގައިދެވިދާނެ ތޯއެވެ. މި މާއްދާޖޫރިމަނާ ފައިސާ ނަ

ސާ މަ، ފައިޖެނަ ދޫކޮށްފައިވާ ޗެކުތަކުގެ މައްސަލައަށް ފައިސާ ނުލިބިގެން ޝަރީޢަތަށް ދާންޖެހިއް 

ވާ ނުދެއްކި  ދެންދިނުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ދުވަހުން ފެށިގެން ފައިސާ އިބްރާހީމް ޔޫސުފަށް ލިބެން

ނެ ގައި ހިނގާ ފައިސާ ދުވާލަކަށް ޖޫރިމަނާގެ ގޮތު  ( އަށްވާ އިންސައްތަ)އަށްޑިހަ  %80ފައިސާގެ 

ހީމް ޔޫސުފް އަށް ( އިބްރާވިހިހާސް ރުފިޔާރ. )-/20,000ކަމާއި އަދި  ވަކީލު ފީގެ ގޮތުގައި 

 ދެއްކުމަށް މޫސާ ޙުސައިން އާއި އިބްރާހީމް ޒަރީރު އެްއބަސްވެފައިވެއެވެ.

 ޙުސައިން އާއި ކުމާ މެދު މޫސާ( ދެއްވިހިހާސް ރުފިޔާރ. )-/20,000ވަކީލު ފީގެ ގޮތުގައި  .24

 ވަނަ  13 މުގެ އިބްރާހީމް ޒަރީރުގެ ދެބަސްވުމެއް ނެތެވެ. ޚުސޫމަތު އުފެދިފައި ވަނީ އެއްބަސްވު 

 މާއްދާގައިވާ ޖޫރިމަނާ ފައިސާ އެކަނިއެވެ.

 ގުޅޭ އުޞޫލު  އާ  ޖޫރިމަނާ ފައިސާ 

 ލިމިޓެޑް ވ. އައި.އެންޑް.ޓީ މައިކްރޯ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓްއާ ގުޅޭގޮތުން  ޖޫރިމަނާ ފައިސާ .25

އަދި އެ ޤަޟިއްޔާގައި   ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުތަކާއިގައި  13މެނޭޖްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކޯޓުގެ އިސްނެގުމަށް ބަދަލުގެ މިންވަރު ކުޑަކުރުމާއި، ގެއްލުމުގެ އާންދާޒާ ކުރުމެއް ނެތި 

މެނިފައިވާ ގޮތެއްގެ މަތިން އެފަދަ މައްދާތައް އެއްބަސްވުމުގައި ޝަރުޠު ޖަޒާއީ ހިމެނިފައިވާތީ އެ ހި

 14ޙަސަން ޢަލީމަނިކު ވ. އަޙްމަދު ޖަނާޙް ތަންފީޒުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހަމަތަކުން 

 ޤަޟިއްޔާގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަނީ ހިޖުރަކޮށްފަ އެވެ.

                                                           
 A-CS/5102/61 ރު ބަން ނަ ގެޓުކޯ މްރީ ޕްސު ގެޖޭ އްރާ ހި ވެދ13ި
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ފަހުން މިހާރު ޖޫރިމަނާ ފައިސާއާ ގުޅޭގޮތުން ޢަމަލުކުރެވެނީ  .26

ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ  15ޙަސަން ޢަލީމަނިކު ވ. އަޙްމަދު ޖަނާޙް ނިންމާފައިވާ 

ހަމަތަކަށެވެ. ޝަރުޠު ޖަޒާއީ އާ ގުޅޭގޮތުން އެ ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކުގެ 

ފައިސާގެ މިންވަރަކީ، އެއްބަސްވުމުގައި  ޚުލާޞާ އަކީ، ޖަޒާއީ ޝަރުޠެއްގެ ދަށުން ހޯދުމަށް އެދޭ

ޖޫރިމަނާ ނުވަތަ ޝަރުޠު ޖަޒާއީ ާއ ގުޅޭގޮތުން ހިމެނިފައިވާ މާއްދާ އަކީ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުމުގެ 

ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުން ފޫބެއްދުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާނެ މިންވަރުގެ އެކަށޭނަ އަންދާޒާއެއްތޯ 

އްތޯ( ނުވަތަ އެއީ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވާ ފަރާތަށް ޢުޤޫބާތެއް )ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަސްގެ މާއްދާއެ

ކުރިމަތި ކުރުމުގެ ގޮތުން ހިމަނާފައިވާ މާއްދާއެއްތޯ )ޕެނަލްޓީ ކްލޯޒްއެއްތޯ( ބެލުމަށްފަހު، ޝަރުޠު 

ޖަޒާއީގެ ދަށުން ފައިސާ ނަގައި ދިނުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމެވެ. އަދި މިފަދައިން ބަލާބެލުމުގައި އެ 

 ނަގައިދެވޭނީ، އެ ފައިސާ އަކީ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުން ފައިސާ

 ފޫބެއްދުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާނެ މިންވަރުގެ އެކަށޭނަ އަންދާޒާއެއް ކަމަށް ވާނަމައެވެ. 

ޤަޟިއްޔާގައި އެއްބަސްވުމެއްގައި  މި 16ޙަސަން ޢަލީމަނިކު ވ. އަޙްމަދު ޖަނާޙް މިގޮތުން  .27

އެއްގައި އަންނަނިވި ކަންކަން  އެފަދަ މާއްދާއަކީ ޖަޒާއީ ޝަރުޠެއްތޯ ބެލުމުގައި  ވާ މާއްދާހިމަނާފައި

 ފުރިހަމަ ވާނަމަ އެއީ ޖަޒާއީ ޝަރުޠެއް ކަމަށް ބެލެވިދާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވެއެވެ. 

ފައިވާ ފެދި)ހ( ކަމާގުޅޭ މާއްދާ އަކީ އަސާސީ އިލްތިޒާމްއަކާ ޚިލާފުވުމުގެ ސަބަބުން އު

 ސާނަވީ އިލްތިޒާމެއް ތޯ 

 ފުނުވާއެއްބަސްވުމާ ޚިލާ ))ށ( އަސާސީ އިލްތިޒާމް އަދާކުރުމުގައި މައުސޫމް ފަރާތު 

 ގެ ޞައްޙަ މަސްލަހަތުގެ ތަބީއަތާއި މިންވަރު ( ފަރާތް
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 ( ސާނަވީ އިލްތިޒާމުގެ ނަތީޖާ އަކީ މައުސޫމް ފަރާތުގެ ޞައްޙަ މަސްލަހަތާ ނ)

 ތެއް އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވި ފަރާތުން ނުބައްދަލު ބުރައެއް ނުވަތަ އުޤޫބާ

 ތަޙައްމަލުކުރުން 

ކޮރަލްގޭޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. އައިމާ ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ހަމަތައް  .28

މި ޤަޟިއްޔާގައި ފަނޑިޔާރު އަޒްމިރާލްދާ  17ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

 ވި ފަދައިންނެވެ. ޒާހިރު ޝަރަޙަކޮށްދީފައި ވަނީ އަންނަނި 

 އަސާސީ އިލްތިޒާމާއި ސާނަވީ އިލްތިޒާމް 

އް އެގައި އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އަސާސީ އިލްތިޒާމެއްކަމަށް ބަލަނީ އެ އެއްބަސްވުމު )ހ( 

  އަސާސީޒާމަކީ ފަރާތުން ކުރާނެކަމަށް ވައުދުވާ ކަންކަމަށެވެ. މިއާ ޚިލާފަށް ސާނަވީ އިލްތި

ގައި  ހާލަތުށް އެވުމުގެ ސަބަބުން އުފެދޭ އިލްތިޒާމެވެ. އާންމުކޮއިލްތިޒާމެއް ފުރިހަމަ ނުކުރެ 

  ންނެވެ. ގޮތުއުފެދޭ ސާނަވީ އިލްތިޒާމުގައި ހިމެނޭނީ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދިނުމާ ގުޅޭ

 މައުސޫމް ފަރާތުގެ ސައްހަ މަސްލަހަތު 

މަންފާ ލިބޭ ފަރާތް )ށ( މި ހާލަތުގައި ކޯޓުން ބަލާނީ ސާނަވީ އިލްތިޒާމެއް ފުރިހަމަ ކުރުމުން 

ނުވަތަ މައުސޫމް ފަރާތުގެ ޞައްޙަ މަސްލަޙަތު ތަކެއް ހިމާޔަތްކުރެވިގެންދޭތޯ އާއި ެއ 

ޞައްޙަ މަސްލަޙަތެއް ސާބިތުކޮށް ދިނުމުގައި މައުސޫމް މަސްލަޙަތުގެ ތަބީއަތާއި މިންވަރަށެވެ. 

ން ސާބިތުކޮށް ފަރާތަށް ލިބޭ މާލީ ގެއްލުމުގެ އިތުރުން، އެހެނިހެން ވިޔަފާރީގެ ގެއްލު

ދެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް ޢަމަލީގޮތުން، އެހެނިހެން ގެއްލުން އެއީ ސާބިތުކޮށްދޭން އެހާ ފަސޭހަ 

ކަމަކަށް ނުވެދާނެއެވެ. ޢާންމުކޮށް، އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުމުގެ 

ގުޅިގެން ލިބޭ ގެއްލުމަށް  ބަދަލު ނަގައިދިނުމާބެހޭ މާއްދާ އެއްގައި އެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުމާ

 ކަމެކެވެ. ބަދަލު ހޯދުމުގެ އިތުރުން، އެހެނިހެން މަސްލަޙަތުތައް ހިމެނިފައި ވުމަކީ ނާދިރު
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 ނުބައްދަލު ބުރަ ނުވަތަ އުޤޫބާތް 

ން  ފަރާތު ލާފުވާ)ނ( މައުސޫމް ފަރާތުގެ ޞައްޙަ މަސްލަޙަތު ހިމާޔަތްކުރުން އެއީ އެއްބަސްވުމާ ޚި

 ގޮތަކަށް  ހެންއެލު ބުރައެއް ނުވަތަ އުޤޫބާތަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ. އުފުލަންޖެހޭ ނުބައްދަ 

ދެއެވެ. ނުފު  ބުނާނަމަ، މައުސޫމް ފަރާތުގެ ޞައްޙަ މަސްލަޙަތު ސާބިތުކޮށް ދިނުމަކުން އަދި

ނަވީ މައުސޫމް ފަރާތުގެ ޞައްޙަ މަސްލަޙަތާއި، އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވި ފަރާތުގެ ސާ

 ންޖެހޭ ބުރަ ނުބައްދަލު ވެގެން ނުވާނެއެވެ.އިލްތިޒާމްގެ ދަށުން އުފުލަ 

ވުމުގެ  ޚިލާފު ސްވުމާބަޔާންވެދިޔަ ހަމަތައް އެއްބަސްވުމުގެ މާއްދާއަކަށް ތަތުބީޤުކުރެވޭއިރު އެއްބަ .29

ޔަސް ތުގައި ވިނާ ގޮ ސަބަބުން ދެވޭ އަދަބެއްގެ ގޮތުން ދައްކަންޖެހޭ ކޮންމެ ފައިސާ އަކީ އެއީ ޖޫރިމަ

 އްދާތައް ނޭ މާގައި ކަނޑައެޅިފައި ހުންނަ މާލީ އިލްތިޒާމުތައް ހިމެނުވަތަ މި ނޫންވެސް ނަމެއް

 ކޯޓުތަކުން ތަންފީޒު ނުކޮށްދިނުމެވެ. 

 އުޞޫލު ތަތުބީޤުކުރުން 

ކޮރަލްގޭޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. އާއި   18ޙަސަން ޢަލީމަނިކު ވ. އަޙްމަދު ޖަނާޙް  .30

މި ދެ ޤަޟިއްޔާގެ އަލީގައި  19ލިމިޓެޑްއައިމާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ މުދަލުގެ އަގުން ނުދެއްކިވާ ފައިސާގެ ޢަދަދުގެ  13އެއްބަސްވުމުގެ 

( އަށްވާ ފައިސާ ދުވާލަކަށް ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ހިނގާނެ ކަމަށް އިންސައްތަ)އަށްޑިހަ  80%

 ރު ކުރާއިރު އަންނަނިވިކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.ބަޔާންކުރާ މާއްދާ ތަންފީޒު ކުރެވިދާނެތޯ ނަޒަ

 ކާ ޚިލާފުވުން އޮތް ސާނަވީ އިލްތިޒާމެއްތޯ މަ އަސާސީ އިލްތިޒާ 

އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އަގު ނުދެއްކިއްޖެނަމަ އެ ހިނދަކު ނުދެއްކިވާ  .31

ދެއް ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ( އަށްވާ ފައިސާގެ އަދައިންސައްތަ)އަށްޑިހަ  %80ފައިސާގެ ޢަދަދުގެ 

                                                           
18SC 50] 2021[   
19SC 21] 2022[   
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ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޝަރުތަކީ ސާނަވީ  13ދުވާލަކު ދައްކަންޖެހޭނެ ކަމަށް އެއްބަސްވުމުގެ 

އިލްތިޒާމެކެވެ. އެއީ އެއްަބސްވެފައިވާ ގޮތަށް މުދަލުގެ އަގު ދެއްކުމަށް އޮތް އަސާސީ އިލްތިޒާމާ 

 އިލްތިޒާމެކެވެ. ޚިލާފުވުމުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިލާންޖެހޭ ތަބައީ 

 ޞައްޙަ މަސްލަޙަތެއް އޮތްތޯ 

ޙަތެއް ސްލަ މަމި މުއާމަލާތުގައި އިބްރާހީމް ޔޫސުފް ހޯދުމަށް އެދޭ ޖޫރިމަނާ ފައިސާގެ ޞައްޙަ  .32

ލައްކަ ހަތާވީސްހާސް ރ. )ދެ -/227,570އޮތްތޯ ބަލާއިރު، މުއާމަލާތުގައި ނުލިބިވާ ފައިސާ އަކީ 

އަކީ ކޮންމެ  (އިންސައްތަ )އަށްޑިހަ  80ދި އެ ޢަދަދުގެ %ރުފިޔާ( އެވެ. އަ  ހަތްދިފަސްސަތޭކަ ހަ

ޔާ( އެވެ. މި ރުފި  ރ. )އެއްލައްކަ އަށްޑިހަ ދެހާސް ފަންސާސް ހަ-/182,056ދުވަހަކަށް 

ހަމިލިއަން އެއްލައްކަ  ރ. )ދުއިސައްތަ އަށްޑިހަ-/286,192,032ނިސްބަތުން ހޯދުމަށް އެދޭ 

 ކަށް ބޮޑު ނައަގު ނާ ފައިސާ އަކީ އިންތިހާއަށް އެތަށް ރުފިޔާ( ޖޫރިމަ  ސް ދެ ނުވަދިހަ ދެހާސް ތިރީ

ޙަ ރާ ޞައްޔާންކުޢަދަދެއް ކަމަށް ވެފައި، އެ ޢަދަދު އިބްރާހީމް ޔޫސުފް އަށް ޙައްޤުވާ ކަމަށް ބަ

 މަސްލަހަތެއް އޮތްކަމަށް ސާބިތު ނުވެއެވެ.

 ގޮސްފައިވާ ގެންއިތުވެއަހަރު ފާ 13އިބްރާހީމް ޔޫސުފް ދެކޭ ގޮތުގައި މުދަލުގެ އަގު ނުލިބެން  .33

ބިގެން  ގު ނުލި އަލުގެ ކަމުގެ ސަބަބުން ބޮޑެތި ގެއްލުމެއް ވެފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މުދަ ކަމާއި އެ

އްކަ ނުވަދިހަ އަން އެއްލަ ރ. )ދުއިސައްތަ އަށްޑިހަ ހަމިލި-/286,192,032އޭނާ ހޯދުމަށް އެދޭ 

ގެ އަގު ދަލު މުބޫލުނުކުރެވޭ ހިނދު، ރުފިޔާ( ގެ ގެއްލުމެއް ވެދާނެ ކަމަށް ގަ ދެހާސް ތިރީސް ދެ 

ސް އިގެން ވެހޯދަ އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އޭނާ އަށް ލިބުނު ނަމަވެސް އެ ފައިސާ އިން ނަފާ

މަށް ޤުވާ ކަ ޙައްއިބްރާހީމް ޔޫސުފް އެދިފައިވާ ޖޫރިމަނާ ފައިސާގެ މިންވަރުގެ ބަދަލެއް އޭނާ އަށް 

 ށް ނުދެކެމެވެ.ތަބްރީރުކުރެވިދާނެ ހަމައެއް އޮތްކަމަކަ
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 ނުބައްދަލު ބުރަ ނުވަތަ އުޤޫބާތެއްތޯ 

އްކަ ރ. )ދުއިސައްތަ އަށްޑިހަ ހަމިލިއަން އެއްލަ-/286,192,032ސިވިލް ކޯޓުން ނަގާދީފައިވާ  .34

ރުފިޔާ( އަކީ ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ކަމަށް ވެފައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ނުވަދިހަ ދެހާސް ތިރީސް ދެ

މުދަލުގެ އަގުން  ،ލާތުގައި ހިމެނޭ އަސްލީ އިލްތިޒާމުހައިކޯޓުން ވަނީ އެ ޢަދަދު މި މުއާމަ

ހަތާވީސްހާސް ފަސްސަތޭކަ ރ. )ދެލައްކަ -/227,570އިބްރާހީމް ޔޫސުފް އަށް ނުލިބިފައިވާ 

ރުފިޔާ( އެއް ހަމައަކަށް ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ކުޑަކޮށްފައެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން  ހަހަތްދި

ނީ މީގެ ކުރިން ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ނަގައިދިނުމުގައި ތަބާވަމުން ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ކުޑަކޮށްފައި ވަ

މައިކްރޯ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. އައި.އެންޑް.ޓީ މެނޭޖްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ދިޔަ 

ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުތަކަށް ބަރޯސާވެގެން ނެވެ. ނަމަވެސް އެ ޤަޟިއްޔާގައި   20ލިމިޓެޑް 

 ގުޅޭގޮތުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ހަމަތަކަކީ ޢަމަލުނުކުރެވޭ އުވިގޮސްފައިވާ ހަމަތަކެއް ޝަރުޠު ޖަޒާއީ އާ

އަށް ބެލުމުން އެނގޭތީވެ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ  21ޙަސަން ޢަލީމަނިކު ވ. އަޙްމަދު ޖަނާޙް ކަން 

 ހައިކޯޓުގެ އެ ނިންމުން ބާޠިލު ކުރަންޖެހޭކަމަށް ދެކެމެވެ.  

ގެ އަގާ ދަލު މުއިސާ އަކީ މި މުއާމަލާތުގެ އަދާކުރަންޖެހޭ އިބްރާހީމް ޔޫސުފް ހޯދުމަށް އެދޭ ފަ .35

ލު ހައްމަނުބަދައްދަލު އެތަށް ގުނައަކުން ބޮޑު މޫސާ ޙުސައިން އާއި އިބްރާހީމް ޒަރީރު ތަ

  ކުރަންޖެހިފައިވާ މާލީ އުގޫބާތެކެވެ. 

މަތަކަށް ގަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ހަ 22ޙަސަން ޢަލީމަނިކު ވ. އަޙްމަދު ޖަނާޙް  ،ވުމާއެކު  .36

ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ޖޫރިމަނާ ފައިސާ އަކީ، ސާނަވީ  13ރިޢާޔަތްކުރެވި އެއްބަސްވުމުގެ 

އިލްތިޒާމެއް ކަމާއި އަދި އިބްރާހީމް ޔޫސުފް ހޯދުމަށް އެދޭ ފައިސާގައި އޭނާގެ ޞައްޙަ 

އި އޮތް މަސްލަޙަތެއް އޮތްކަން ސާބިތު ނުވާހިނދު، ހޯދުމަށް އެދޭ ފައިސާ އަކީ މި މުއާމަލާތުގަ

                                                           
   A/16-SC/2015 ދިވެިހާރއްޭޖގެ ސުޕްީރމް ކޯޓުގެ ނަްނބަުރ 20

21SC 50] 2021[  
 އބމ 22
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މުދަލުގެ އަގު ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދާ ނުކުރެވޭނެވަރު ބޮޑު މާލީ 

ޖޫރިމަނާ ފައިސާ  ވަނަ މާއްދާގައި ހިމެނޭ 13މުގެ އުޤޫބާތެއްކަމަށް ވާހިނދު، އެއްބަސްވު

 ލިބިދިނުމަށް އެ މާއްދާ ތަންފީޒުކުރެވިދާނެ ކަމަކަށް އަހުރެން ނުދެކެމެވެ. 

 HC-A/139/2017ޔަ ކަންކަމުގެ އަލީގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު ބަޔާންވެދި .37

ނާ  ޖޫރިމަ ދެވޭނެމި މުއާމަލާތުގައި ހިމެނޭ އަޞްލީ އިލްތިޒާމުގެ ނިސްބަތުން ނަގައި  ޤަޟިއްޔާގައި

 ރުފިޔާ( ކަމަށް  ހަތްދިރ. )ދެލައްކަ ހަތާވީސްހާސް ފަސްސަތޭކަ ހަ-/227,570ފައިސާގެ ޢަދަދަކީ 

 މޫސާ ތުގައިއަޅާފައިވާ ބައި ބާތިލުކޮށް ދެން އެ ޤަޟިއްޔާގައި ބަޔާންކުރާ މި މުއާމަލާކަނޑަ

ކިވާ ދެއްޙުސައިން އާއި އިބްރާހީމް ޒަރީރުގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެފައިވާ މުދަލުގެ އަގުން ނު 

ގެ ފީ  ޤާނޫނީ ވަކީލު ރުފިޔާ( އާއި ހަހަތާވީސްހާސް ފަސްސަތޭކަ ހަތްދިރ. )ދެލައްކަ -/227,570

 ކަމަށް  ޖެހޭނެށް ދައްކަން  އަ( އިބްރާހީމް ޔޫސުފް ވިހިހާސް ރުފިޔާ)ރ. -/20,000ތުގައި ގޮ

 ކުރަމެވެ.ނޑައަޅާފައި އޮތްއޮތުމަށް ތާއީދުކަ

 ރައުޔު  ގެ ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު  ފަނޑިޔާރު 

 .ވެއީދުކުރަމެ ތާ އަހުރެން ރައުޔަށް ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމްގެ މައްސަލައިގައި މި .38

  ރައުޔު  ގެ ޙުސްނުއްސުޢޫދު  ފަނޑިޔާރު 

 .ވެއީދުކުރަމެ ތާ އަހުރެން ރައުޔަށް ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމްގެ މައްސަލައިގައި މި .39

 ޙުކުމް 

 :ގޮތުގެމަތިން ހުރުމުން  ދެންފަހެ، އިސްވެ ބަޔާންވެދިޔަ ސަބަބުތައް އެ

ޔާގައި މޫސާ ޙުސައިން ޤަޟިއް HC-A/139/2017ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  (1)

(A016803) ުއާއި އިބްރާހީމް ޒަރީރ ((A064149  ިޖޫރިމަނާ ފައިސާގެ ގޮތުގައ
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 އިބްރާހީމް ޔޫސުފް ރުފިޔާ(  ހަހަތާވީސްހާސް ފަސްސަތޭކަ ހަތްދިރ. )ދެލައްކަ -/227,570

އްޖޭގެ މައްސަލަ ބެލި ދިވެހިރާ މި ލުކޮށްޠިބައި ބާ ށް ދައްކަންޖެހޭނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާއަ

 ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ކަނޑައަޅަމެވެ.

ޟިއްޔާގައި މޫސާ ޙުސައިން ޤަ HC-A/139/2017ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  (2)

(A016803) ުއާއި އިބްރާހީމް ޒަރީރ ((A064149  ުގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެފައިވާ މުދަލ

ރުފިޔާ(  ހަހަތްދި ހަތާވީސްހާސް ފަސްސަތޭކަ  ރ. )ދެލައްކަ -/227,570އަގުން ނުދެއްކިވާ 

   ޖުމްލަ އެކު( ވިހިހާސް ރުފިޔާ)ރ. -/20,000އާއި ޤާނޫނީ ވަކީލު ފީގެ ގޮތުގައި 

 ސުފް އިބްރާހީމް ޔޫ( ރ. )ދެލައްކަ ސާޅީސްހަތްހާސް ފަސްސަތޭކަ ހަތްދިހަ ރުފިޔާ-/247,570

އި އެ މަހަކަށް ސްދުވަހުގެ ތެރޭގަ)ތިނެއް( މަ 30ދެއްކުމަކަށްޓަކައި މިއަދުން ފެށިގެން ށް އަ

 މައްޗަށް  ރުގެޖެހޭ ޢަދަދެއް ސިވިލް ކޯޓަށް ދެއްކުމަށް މޫސާ ޙުސައިން އާއި އިބްރާހީމް ޒަރީ

ން އިއްތިފާޤު  މައްސަލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ މި އަންގައި 

  ޙުކުމްކޮށްފީމެވެ.

 

 މި ޤަޟިއްޔާ ބަލައި ޙުކުމް ކުރީ:

 

 

 ޙުސްނުއްސުޢޫދު  މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް  އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު

  )ރިޔާސަތު( 
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