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  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު 
  ދިވެހިރާއްޖެ 

  
  

  ޚުލާޞާ ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ 
  
 HC-A/349/2009 :ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ •

  :ތައް ފަރާތް  އިސްތިއުނާފުކުރި  •

  އަިރސް. ގ :އެޑްރެސް ދާއިމީ *   މަހައްދޫ ިއންެވސްޓްމަްނޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް :ނަން  * - 1

  އަރިސް . ގ :އެޑްރެސް މިހާރުގެ *            C-706/2008 :ނަންބަރރެޖިސްޓްރީ  *   

  ައސްމަހި . ޢަބްދުްލޙަންާނނު އަްޙމަދު، ގ. އޒ :ޕަވަރ އޮފް އެޓާރނީގެ ދަށުން *    
  
  މޮހޮީރވިލާ . ހ :އެޑްރެސް  ދާއިމީ *               ޝިޒު މުޙައްމަދު ނާ :ނަން  * - 2

  ރުވާާމގެ . ހ :އެޑްރެސް މިހާރުގެ *            A011535 :ނަންބަރއައިޑީ ކާޑު  *   

  ައސްމަހި . ޢަބްދުްލޙަންާނނު އަްޙމަދު، ގ. އޒ :ޕަވަރ އޮފް އެޓާރނީގެ ދަށުން *    
  
  ިނއުކްީއން . ހ :އެޑްރެސް  ދާއިމީ *                     މްޡިޢަލީ އާ :ނަން  * - 3

  ނެީރން . ހ :އެޑްރެސް މިހާރުގެ *             A045185 :ނަންބަރއައިޑީ ކާޑު  *   

  ައސްމަހި . ޢަބްދުްލޙަންާނނު އަްޙމަދު، ގ. އޒ :ޕަވަރ އޮފް އެޓާރނީގެ ދަށުން *    
  
  ރަފީޤުގެ . މ :އެޑްރެސް  ދާއިމީ *                 އަޙްމަދު ަރޝީދު  :ނަން  * - 4

  ރަފީޤުގެ . މ :އެޑްރެސް މިހާރުގެ *             A053674 :ނަންބަރއައިޑީ ކާޑު  *   

  ައސްމަހި . ޢަބްދުްލޙަންާނނު އަްޙމަދު، ގ. އޒ :ޕަވަރ އޮފް އެޓާރނީގެ ދަށުން *    
  
  ައރިސް . ގ :އެޑްރެސް  ދާއިމީ *         ރީތި ބީޗް ްޕރައިވެޓް ލިިމޓެޑް  :ނަން  * - 5

  އަރިސް . ގ :އެޑްރެސް މިހާރުގެ *        C-707/2008 :ނަންބަރރެޖިސްޓްރީ  *   

  ައސްމަހި . ޢަބްދުްލޙަންާނނު އަްޙމަދު، ގ. އޒ :ޕަވަރ އޮފް އެޓާރނީގެ ދަށުން *    
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  :ފަރާތް  އިސްތިއުނާފު ރައްދުވި  •

  މާލެ. ކ/ މަގުބޮޑުތަކުރުފާނު  11 :އެޑްރެސް  ދާއިމީ *    . ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ :ނަން * 

  މާލެ. ކ/ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު 11 :އެޑްރެސް މިހާރުގެ *       C-22/1982 :ނަންބަރރެޖިސްޓްރީ  *

  ރަތްވިާލގެ . ގ، މަޒުާލން ރަޝީދު. އޒ :ވަކީލު * 
  

 2011 އޮކްޓޯބަރ 04 :ނިމުނު ތާރީޚް *       2009 ޑިސެމްބަރ 07 :ހުށަހެޅުނު ތާރީޚް  •

 
 ހޯުދން  އިސާފަ :މައްސަލައިގެ ބާވަތް  •

                 
ނޑިޔާރުންގެ މަޖިލިސް  •  :މައްސަލަ ބެލި ފަ

ނިޑޔާރު ަޢބްދު ނިޑޔާރު ، ިޑޔާރު އަޙްމަުދ ޝަރީފުަފނއިސްޙަމީދު، هللا ފަ  ޫޔސުފު ޙުސަިއން ފަ
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 :ދަޢުވާގެ ޚުލާޞާ  •

ިނންމަާވފައިަވނީ ޝަރުޢީ  ޯކޓުންަޤޟިއްޔާ އެ  MC/2009/864ނަންަބރު ގެކޯޓު މަަދނީ، އީމި

. ހއި، މަހައްދޫ ިއްނވެސްޓްަމންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއަދި ޤާޫނީނ އުޞޫލުތަކާއި ޚިލާފަށް ކަމަށްބުނެ، 

އާއި،  އަޙްަމދު ރަޝީދު ރަފީޤުގެ. މ އާއި، މްޡިނިއުްކއީްނ ޢަލީ އާ. ހއާއި،  ޝިޒުމޮހޮރީވިލާ ުމޙައްމަދު ނާ 

ގެ ފަރާތުން ދިެވިހރާއްޖޭގެ ަހިއކޯޓުގައި ިއސްތިުއނާފު ކުރުމުން ބެލި ރީތި ބީޗް ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑު

  .ޤަޟިއްާޔއެެކވެ

  .އަށެވެ  .ބޭްނކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކމިޤަޟިއްާޔަގއި އިސްިތުއާނފީ ދަޢުވާ ރައްދުަވނީ 

  

  :ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައް  •
މަހައްދޫ އިްނވެސްޓްަމންޓް  ޤަޟިއްޔާ އަީކ، MC/2009/864 ކޯޓުގެ ނަންަބރުމަދަނީ  - 01

ތޭީވްސ ( US$23,500,000.00 އިން ދޫކޮްށފައިވާ .ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކޑަށް ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެ

އެއްލައްކަ ތިންާހްސ ( US$103,200.00ގެ ޑިާމންޑް ލޯނަށާއި، ) ޑޮލަރު. ެއސް. މިލިއަން ފަްސލައްކަ ޔޫ

ތިރީސް ހާސް ނުަވިދަހ ( US$30,090.20ގެ ބޭްނކް ގެެރންޓީ އަށާއި، ) ޑޮަލރު. އެސް . ދުއިަސއްތަ ޔޫ 

މަހައްޫދ އިްނވެސްްޓމަންޓް ޕްރަިއވެްޓ ގެ ލެޓަރ އޮފް ކްރެޑިޓަށް )ޑޮަލރު. އެސް. ޕޮިއންޓް ދޭްއ ސުމެއް ޔޫ

ދާކޮށްަފއިުނވާތީ، ެއފައިސާ ިއްނޓަރެސްޓާއި ޖޫރިމަނާ އެކުގަިއ ން ެއއްބަސްވެަފއިާވ ގޮތަްށ ފަިއސާ އަލިމިޓެޑު

އެއްފަހަރާ ިލބިގަތުމަށާއި، އެފައިސާ އެކީ އެއްފަހަާރ އަދި ަވގުުތްނ ނުދެއްޭކނަަމ، އެފިލިޓީތަކާއި ުގޅިެގްނ 

ބިގެްނާވ ރަހުނު ކުެރިވފައިވާ ުއޅަނދު ތަކާއި، ތަންަތނާއި، ތަކެތީގެ މަްއޗަށް ދަޢުލިބޭ ފަރާތް ތަކަށް ލި

ބޭންކް އެންެމހާ މިްލކުވެރިކަމުގެ ޙައްޤުތަކާއި، އެެހނިެހން ަޙއްޤުތައް ަޝރީޢަތް މެދުެވރިކޮށް ވިއްާކލުމަށްފަހު 

މަަހއްދޫ ިއން  .ޭބންްކ އޮފް މޯލްިޑވްސް ޕލކއަށް ފަިއާސ ލިބިގަތުމަްށ އެދި  .އޮފް މޯލްިޑްވސް ޕލކ

 ޮމހޮރީވިލާ . ހގެ މަްއަޗށާއި، ރީތި ބީޗް ްޕރައިވެޓް ލިިމޓެޑުއި ެގ މައްަޗށާއިްނވެސްޓްަމންޓް ޕްަރިއެވޓް ލިމިޓެޑު

ެގ ައޙްމަދު ރަޝީދު ރަފީޤުގެ. މގެ މައްޗަާށއި، މްޡިަޢލީ އާ ނިއުކްީއން. ހގެ ަމްއޗަށާއި، ޝިޒުމުޙައްމަދު ނާ 

   ؛ކަމާއި ަބއްލަވާފަިއވާ ޤަޟިއްާޔއެއް މައްޗަށް ދަުޢވާކުރުމުން
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މަހައްޫދ އިްނވެސްްޓމަންޓް ޕްރަިއވެޓް  ެދންަފހެ،[: ގައި ޙުކުމް ކުރައްވާފަިއަވނީއެ ޤަޟިްއޔާ 

ރަޖިްސަޓީރ ( .ބޭްނކް އޮފް މޯލްޑިްވސް ޕލކށް އަ) C-706/2008ރަޖިސްޓަރީ ަނންބަރު (ޑް ލިމިޓެ

ތޭވީސް މިިލއަން ފަސްަލއްަކ ( US$23,500,000.00 އިން ދޫކޮށްފައިވާ ) C-22/1982ނަންބަރު 

އެއްލައްކަ ިތންާހސް ދުިއސައްތަ އެެމރިާކ ( US$103,200.00ގެ ޑިާމންޑް ޯލނަށާިއ، ) ޑޮަލރު އެމެރިކާ

ތިރީސް ހާސް ުނވަދިހަ ޮޕިއްނޓް ދޭއް ސުމެްއ ( US$30,090.20ގެ ބޭންކް ގެެރްނޓީ އަށާއި، ) ޑޮލަރު

ން އެއްބަސްވެަފއިާވ ލިމިޓެޑުމަހައްދޫ އިްނވެސްޓްަމންޓް ޕްރަިއެވޓް ގެ ލެޓަރ އޮފް ކްރެޑިޓަށް )އެމެރިކާ ޑޮަލރު

މަހައްދޫ އިްނވެސްޓްަމންޓް ޕްރަިއެވޓް އިން  .ބޭންްކ އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކގޮތަށް ފައިާސ އަދާކޮށްފައިނުވާތީ، 

އިންަޓރެސްޓާއި ޫޖރިމަނާ އެުކަގިއ  ،ށް ދޫކޮށްފައިވާ ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ަފއިސާލިމިޓެޑަ

އެއްފަހަރާ ިލބިގަތުމަށާއި، ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީތަކަށް ދައްކަންޖެޭހ ހުރިހާ ފަިއސާއެއް އެީކ އެއްފަހަރާ އަިދ 

ވަގުުތން ނުެދއްކޭނަމަ، ެއފިސިލިޓީތަކާއި ުގޅިެގން ަރހުނު ކޮށްަފިއވާ ުއަޅނދު ތަކާއި، ތަްނތަނާއި، ތަެކީތެގ 

ބޭ ފަރާތްތަކަށް ލިބިގެްނވާ ެއންެމާހ މިލްކުވެރިަކމުގެ ޙަްއޤުަތކާއި، އެެހިނހެން ަޙއްޤުަތްއ މައްޗަށް ދަޢުލި

ޭބންްކ އަށް ަފއިސާ ލިިބގަުތމަށް އެދި  .ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްްސ ޕލކޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް ިވއްކާލުމަށްފަހު 

ރީތި ބީްޗ  ،ގެ މަްއޗަށާއި ލިމިޓެޑު ަމހައްޫދ އިްނވެސްްޓމަންޓް ޕްަރިއވެޓް އިން  .އޮފް މޯލްޑިްވސް ޕލކ

ަޢލީ  ނިއުކްީއން. ހގެ ަމްއޗަށާއި، ޝިޒުުމޙައްމަދު ނާ  މޮހޮރީވިލާ . ހގެ މަްއޗަށާއި، ޕްރަިއވެޓް ިލމިޓެޑު

ގެ މަްއޗަށް ކޮށްފައިވާ ަދޢުވާއަށް ބަާލ ނަޒަރު ކުިރއިރު، އަްޙމަދު ރަޝީދު ރަފީޤުގެ. މގެ ަމްއޗަށާއި، މްޡިއާ

ްށ މަހައްދޫ ިއންެވސްޓްމަްނޓް ޕްރައިެވޓް ލިމިޓެޑަ އިން  .ސް ޕލކބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވް

US$23,500,000.00 )ުގެ ިޑމާންޑް ޯލަނކާއި، ) ތޭވީސް މިލިއަން ަފސްލައްކަ ެއމެރިކާ ޑޮލަރ

US$103,200.00 )ުެގ ބޭންކް ގެރެންޓީ އަކާިއ، ) އެއްލައްކަ ތިްނހާސް ދުިއަސއްތަ އެމެރިާކ ޑޮލަރ

US$29,677.16 )ީގެ )ސް ާހްސ ހަސަތޭކަ ަހތްދިހަ ހަެތްއ ޕޮިއންޓް ެއކެއް ހަެއއް އެމެރިކާ ޑޮަލރުއޮަނތިރ

 US$103,200.00ލެޓަރ އޮފް ކްރެޑިޓެއް ޫދކޮށްފައިވާ ކަމާއި، މިކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީ ތަކުގެ ތެރެއިން 

ގެ މުއްަދތުަގިއ ެގ ބޭންކް ެގެރންޓީ، އެ ޭބންކް ެގރެންޓީ ) އެއްލައްކަ ިތންާހސް ދުިއސައްތަ އެމެިރކާ ޑޮލަރު(

ގެ ފަރާތުން ކޮށްފަިއާވ  .ބޭްނކް އޮފް މޯލްޑިްވސް ޕލކބެނެފިޝަރީްނގެ ފަރާތުްނ ކޯލްކޮށްފައިނުވާތީ، 

 .ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކދަޢުވާިއން ބޭންކް ގެެރންީޓ ލިބުމަށް އެދި ކޮށްފައިާވ ދަޢުވާ އުިނކޮށްދިނުމަށް 

ަމހަްއދޫ އިްނވެްސޓްމަންޓް ޕްަރއިވެްޓ އިން  .މޯލްިޑވްސް ޕލކ ބޭންްކ އޮފް ގެ ފަރާތުން އެދިފައިވާ ަކމާއި،
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ތޭީވްސ ( US$23,500,000.00 ދޫކޮްށފައިވާށް ދޫކޮށްފައިވާ ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީތަކުގެ ތެރެއިން ލިމިޓެޑަ

ެގ  .ޭބންްކ އޮފް މޯލްިޑވްސް ޕލކދޫކޮށްފަިއވަނީ،  ެގ ޑިމާންޑް ޯލނު) ޑޮލަރު އެމެިރކާމިލިއަން ފަްސލައްކަ 

ްނ ރީތި ބީޗް ްޕރައިވެޓް ލިިމެޓޑު ރަހުނު އެްގރީމެންޓްގެ ދަުށްނ  BML/MAIN/AGR-47/2008ނަންބަރު 

ަމހަްއދޫ . އާއި ގއ) TRH-75ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު ] (ީރތި ބީްޗ ރިސޯޓް[ފޮނިމަގޫޫދގައި ހަދާފަިއވާ . ބ

މިޑިާމންޑް ޯލނު ައނބުރާ ަދއްކާެނ ަގއި ަރހުނު ކުރުމަްށ ފަހުަގއި ަކމާއި،  .ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްްސ ޕލކ

 ރަފީުޤގެ . މއާއި،  މްޡިޢަލީ އާ ނިއުކްީއން. ހއާއި،  ޝިޒު މުޙަްއމަދު ނާ މޮޮހރީވިލާ. ހކަމުގެ ޔަޤީްނކަން 

ދީފަިއވާ ކަމާއި، ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ތަކުން ދެްނނެުވނު ްކރެޑިޓް ފެސިލިޓީތަކަށްވާ ފައިސާ  އަޙްމަދު ަރޝީދު

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވްސ ށް ަދއްކާފައިުނވާަކމާއި، ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީތައް ދޫކުރުމުގައި އެއްބަްސވެފަިއވާ ގޮތަ

ނޑަައާޅފައިވާ ޝަުރތުތަކާއި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތްތަކުން ޚިލާފުވެފަިއވާކަން ހުށަެހޅިފައިާވ  .ޕލކ އިްނ ކަ

ގެ ނަުމަގިއ ވެޓް ލިމިޓެޑުމަހައްދޫ އިްނެވސްޓްމަންޓް ޕްރައި ލިޔެކިޔުްނތަކުން ޝަރީޢަތަށް ޘާބިތުވާ ކަމާއި، 

ެގ  2009އޮކްޓޯބަރ  18އަށް ) 7701-170522- 301އެކައުންޓް ނަންބަރު (ނަގާަފއިވާ ިޑމާންޑް ލޯނު 

ުނވަދިަހެއއްހާސް ހަްތސަތޭކަ ފަހެްއ ޕޮއިންޓް ައށެްއ ވީސް މިލިައން އަށާ( US$28,091,705.88ނިޔަލަށް 

މަހައްދޫ އިްނވެސްޓްަމންޓް ން ަދއްކަންޖެހި ުނދައްކާވާ ކަމާއި، ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތްތަކު )ޑޮލަރު އަށެއް އެމެިރކާ

-170522- 302އެކައުންޓް ނަންބަުރ ( ލެޓަރ ޮއފް ކްރެޑިޓްގެ ނަުމގައި ަނގާފަިއވާ ޕްރަިއވެޓް ިލމިޓެޑު

 ތިންސަޭތކަ  ާހސްހަތަރު ތިރީސް( US$34,394.21ގެ ނިޔަލަްށ  2009އޮކްޓޯބަރ  19 ށްއަ  ) 7701

ދައްކަންޖެހި ނުދަްއކާވާކަމާއި، މިފައިސާ ާއިއ  )ޮޑލަރު އެމެރިކާްއ އެކެޕޮިއންްޓ ދޭއް  ހަަތރެއް ނުަވދިހަ

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތްތަކުން ަޙވާލާެދވުުނ ކްރެޑިޓް ފެސިިލޓީތައް ލިބިަގތުމަށްޓަކައި އެއްބަްސވެފަިއވާ ޝަރުތުަތާކިއ 

ބޭންކް މަނާ ފައިސާއަކީ ދަުޢވާލިބޭ ފަރާތް ތަކުން ޚިލާފުވުމުގެ ސަބަބުން ދަްއކަންޖެހޭ ިއްނޓަރެސް އަިދ ޖޫރި

ނޑައަަޅއި، މިފައިސާ ދެއްކުުމގެ ގޮުތން  .އޮފް މޯލްޑިްވސް ޕލކ  19އަށް ދައްކަްނޖެހޭ ފައިސާ ކަމުގައި ކަ

މަސް ދުަވހުެގ ތެރޭގައި ޮކންމެ މަހަކުެމ އެމަހަކަށްެޖޭހ ) ބާރަ( 12ދުވަހުން ފެށިެގން  2009އޮކްޓޯބަރ 

އަށް ދައްކާ ަޚލާޞްކުރުމަށާއި، މިމުއްދަުތެގ  .ބޭންްކ އޮފް މޯލްިޑވްސް ޕލކމަދުޫނން މިްނވަރެްއ ޢަދަދަށްވުރެ 

ތެރޭގަިއ ދަުޢވާލިބޭ ފަރާްތތަކުން ޑިާމްނޑް ލޯުނ ލިިބގަތުމަށްޓަކަިއ އެއްބަްސވެަފއިވާ ަޝރުުތތަކާއި ޚިލާފުވުމުގެ 

އިްނ  2009އޮކްޓޯބަރ  19ނުކޮށްފިނަމަ، ސަބަބުން ަދއްކަންޖެހޭ ެއންމެހާ ފަިއސާ އެކީ ަދއްކާ ޚަލާޞް

] ރީިތ ބީޗް ރިޯސޓް[ދުވަުހގެ ތެޭރަގއި ޑިމާްނޑް ލޯނާއި ުގޅިެގން ރަުހނުކޮްށފައިވާ ) ފަނަރަ( 15ފެށިގެން 
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އެަތންަތނުގެ މަްއޗަށް ދަޢުވާިލބޭ ފަރާތްތަކަށް . ަމހައްދޫ. އާއި ގއ) TRH-75ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު (

އާއި ޙަވާލުކުުރމަށް  .ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްްސ ޕލކވެރިކަމުގެ ަޙއްޤުތަކާއެކު، ލިބިގެްނވާ ެއންމެހާ މިލްކު 

 މޮހޮރީިވލާ . ހށާއި، ރީތި ބީޗް ޕްރައިވެްޓ ލިމިޓެޑަށާއި، މަހައްދޫ ިއްނވެސްޓްަމންޓް ޕްރައިވެްޓ ލިމިޓެޑަ

ށް ައްނަގިއ ދު ަރޝީދައަޙްމަ ރަފީުޤގެ . މައށާއި،  މްޡިޢަލީ އާ ިނުއކްއީން. ހެގ އަާށއި، ޝިޒުމުޙައްމަދު ނާ 

  .އެަޤޟިއްާޔގެ ަޝރީޢަތް ނިމުުނ ގޮތުގެ ރިޕޯުޓން ެއނެގްނޮއވެެއވެމިފަދަިއންކަން .] ޙުކުމް ކޮށްފީމެވެ

  

 MC/2009/864 އިްސެވ ބަޔާންކުެރުވނު ގޮތުގެމަީތން މަަދނީ ކޯޓުގެ ަންނބަރު - 02

ޤަޟިއްާޔގަިއ ޙުކުމް ކުރެއްވުުމން، އެ ޤަޟިއްާޔގަިއ ޙުކުމް ކުރައްވާފަިއަވނީ ޝަރުޢީ ުނަވތަ ޤާޫނނީ ުއޞޫުލ 

ނާފު ކުރުމަށް ގެ ފަރާތުން ިއސްތިއު މަހައްދޫ ިއންެވސްޓްމަްނޓް ޕްރައިވެްޓ ލިމިޓެޑުތަކާއި ޚިލާފަށް ކަމަށްބުނެ، 

ގެ ފަރާތުން ހަތަރު ނުކުތާާއއި، މްޡިޢަލީ އާަތރު ނުކުތާއާއި، ގެ ފަރާތުން ހަޝިޒުމުޙައްމަދު ނާނުކުތާ ާއއި،  ހަ

 ގެ ަފރާތުން ެދ ުނކުތާ ރީތި ބީްޗ ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން ހަަތރު ނުކުތާ ާއއި، އަޙްމަުދ ރަޝީދުއަދި 

  .ފާހަގަކޮށް ެއނުކުތާތަކާ މެދު ދިވެިހރާްއޖޭގެ ހައިކޯުޓގެ ޝަރީޢަުތގެ މަޖިލީުހަގއި ާވހަކަދައްާކފައިވެެއވެ

  

ޤަޟިްއޔާެގ ޝަރީޢަްތ ނިުމނު ޮގތުގެ  MC/2009/864 ގެ ަނންބަރު މަަދީނ ކޯޓު - 03

ގުިޅގެން އި އެނުކުާތތަކާ، ރިޕޯޓަށާއި، އެ ޤަޟިްއާޔ އިސްތިުއާނފު ކުރުމަށް ހުށަހަޅާަފިއވާ ނުކުތާތަަކށާއި

މައްަސަލއާއި ، އިމައްސަާލގައި ހިމެނޭ ފަރާްތތަކުން ަހއިޯކޓުގެ ޝަރީަޢތުގެ މަޖިީލުހގައި ދައްކާަފއިވާ ާވހަކަތަކަށާ

ގުުޅންުހރި ލިޔެކިޔުންތަކަްށ ޝަރުޢީ އަދި ޤާޫނީނ ނަޒަރަުކްނ ބެލިހިނދު، މިމައްސަަލ ހައިކޯޓުްނ ބެލި 

ނިޑޔާުރްނނަށް ައްނނަިނވި   .ކަންަތއްަތއް ފާހަގަ ކުެރވިފަިއވެެއވެ ފަ

 -BML/CREDIT/MAINނަންބަރު  ގެ .ބޭންކް އޮފް ޯމލްޑިްވސް ޕލކ )ހ(

ގައި ަބޔާންކުެރވިފަިއވާ ގެ ސަންކްޝަން ސިޓީ )2008ޖުލައި  10( 2008/1135/(2007)163

ގެ ޑިމާްންޑ ) ތޭވީސް މިިލއަްނ ފަސްލައްކަ އެމެރިކާ ޑޮަލރު( US$23,500,000.00 ،ެގ މަތީންތަކުތުޝަރު

ށް ދޫކޮށްފައިވާކަްނ ވެސްޓްަމންޓް ޕްރަިއެވޓް ލިމިޓެޑަމަހައްދޫ އިން ިއން  .ބޭންްކ އޮފް މޯލްޑިްވސް ޕލކ އްލޯނެ

   ؛އެނެގން އޮްތއިރު
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އެއްލައްކަ ސާޅީސް ެދހާްސ ( US$142,800.00ހަމަ އެކުްނފުނީގެ ެއުދމުގެ މަތީްނ 

ބޭންކް އޮްފ )  BML/08/924ސީ ނަންބަުރ /އެލް( ގެ ލެޓަރ އޮފް ކްރެޑިޓް )ެއމެރިކާ ޑޮލަރު އަށްސަތޭކަ 

 US$29,677.16 ގެ ިއން ުހޅުަވއިީދފައިވާކަން ެއނެގން ޮއވެަފއި، އެ އެްލސީ އިން. މޯލްޑިވްސް ޕލކ

މަަހްއޫދ ގެ ބޭނުން )ޓް އެކެއް ހައެއް އެމެރިާކ ޑޮލަރުއޮނަތިީރސް ހާސް ހަސަޭތކަ ހަތްދިހަ ހަތެއް ޕޮިއން (

ގެ ފަރާތުން ހިފާފައިވާަކްނ ހުށަހެޅިފަިއވާ ލިޔެކިޔުުމން ޝަރީޢަތަްށ ވެސްޓްަމންޓް ޕްރަިއެވޓް ލިމިޓެޑުއިން 

 ސާބިތުވާިއރު، އިޝާރާތް ކުރެވުނު ޑިާމންޑް ޯލނު ޫދކުރުމަށާއި ައދި އެލް ސީ ހުުޅވުމުަގއި އެއްބަްސވެފަިއވާ

ގޮތުމަީތން ަދއްކަންޖެޭހ ެއއްެވސް ފަިއސާއެްއ ދަްއކާފައިވާކަން އެނޭގނެ ެއްއވެސް ހެއްެކއް ޝަރީޢަަތށް 

ހުށަެހޅިފައިާވކަން ެއނގެްނ ނެްތއިރު، އެގޮުތގެ މަީތން ފަިއސާ ދެއްކިފައިުނާވކަން ދަޢުާވިލބޭ ފަރާތްތަުކެގ 

  .ބަހުން ޝަީރޢަތަށް ސާބިތުވެެއވެ

  

ށް މަަހއްޫދ އިންެވސްްޓމަންޓް ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑައިން  .މޯލްޑިްވސް ޕލކބޭންކް އޮފް  )ށ(

US$23,500,000.00 ) ަދޫކޮށްފައިަވނީ،  ގެ ިޑމާންޑް ޯލނު) ޑޮލަރު އެމެރިކާތޭވީސް މިިލއަން ފަސްަލްއކ

ރަހުުނ އެގްރީެމންްޓެގ  BML/MAIN/AGR-47/2008ގެ ަނންބަރު  .ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

] ރީިތ ބީޗް ރިޯސޓް[ފޮނިަމގޫޫދގައި ަހާދފައިވާ . ގެ ފަރާުތްނ ބިތ ބީޗް ޕްަރިއވެޓް ލިމިޓެޑު ރީދަށުން 

ގައި ރަުހުނ  .ޭބްނކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ، ]ހައްދޫ މަ . ގއ[އާއި ) TRH-75ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު (

  ؛ކުރުމަށްފަހުަގއިކަން އިާޝރާތް ކުރެުވުނ އެގްރީެމންުޓން ެއނެގން އޮތުމުގެ އިުތރުން

ރަފީުޤެގ . މއާއި،  މްޡިިނއުކްއީން ޢަލީ އާ . ހއާިއ،  ޝިޒުމޮހޮީރވިާލ މުޙައްމަދު ނާ. ހ

އެޑިމާްންޑ ލޯނު ައނބުރާ ދައްކާެނ ކަމުގެ ަޔޤީންަކން އަިމއްލަ  ،އާއި މިމީސްމީހުން  އަޙްމަދު ަރޝީދު

 -BML/CREDIT/MAINނަންބަރު  ގެ.ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްްސ ޕލކހައިިސއްޔަުތްނ ދީފައިވާކަްނ 

  .ގެ ަސންކްަޝން ސިީޓން ސާފުކޮށް އެނގެން އޮެވެއވެ) 2008ޖުލައި  10( 2008/1135/(2007)163

  

އޮްފ   ބޭންކް މަތިން   އެދުމުގެ   ލިމިޓެޑުގެ  ޕްަރއިވެޓް   މަހައްޫދ އިްނވެސްްޓމަންޓް )ނ(

ތޭވީްސ ( US$23,500,000.00  ޑިމާްންޑ ލޯނެްއގެ ޮގތުގައި ދޫކޮްށފައިވާިއން . ލކޕ މޯލްޑިވްސް 

ބޭންްކ   ން ޮސިއކޮށްފައިވާ ންޓުއި ބެހޭ ގޮތުން މަހައްދޫ އިްނވެސްޓްމަ އާ )މިލިއަން ފަްސލައްކަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު
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ޖުަލިއ  BML/CREDIT/MAIN-163(2007)/2008/1135 )10ެގ ަނންބަރު .ޕލކ އޮފް މޯލްޑިްވސް

ކުްނ  2009ރާ ދައްަކން ޖެހިފަިއާވ ގޮތަކީ ޖޫްނ ައނބު އެފައިސާ ަވނަ މާއްާދގައި  8ގެ ސިޓީގެ  )2008

ތިންލަްއަކ ( U$305,200.00) އަށް 2015އޮކްޓޫބަރ  31(މުްއދަތު ހަމަަވންެދން  ގެފެށިގެްނ ލޯނު 

ންެޖޭހ ށަައދި ލޯނު ދަްއކަން ފަކަމުގައި ބަޔާން ކުެރވިފައިާވއިރު، ) ޑޮލަރު އެސް.ފަސްހާސް ުދއިސައްތަ ޔޫ

 މަދަނީކޯަޓށް  ން މިމަްއަސލައި .ބޭންްކ އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކގައި  2009މާރޗް  23ސް މުއްދަތު ނުެފށެނީ

ައދި ލޯނު ދެްއކުމުގެ މުއްަދތުވެސް ހަަމނުަވީނސް މިފަދަ ދަޢުވާެއއް ކުރެިވގެްނ ނުާވނެ ކަުމަގިއ  އި،ހުށަަހޅަ

ަމަހއްޫދ  މަށް ބުނެފަިއވާކަން މަްއސަލަ ނިންަމވާބުނެފައިާވ ބުނުމަށް ރިޢާަޔތް ކުރުމެްއެނތި މަދަީނ ކޯޓު

  ގެ ފަރާތުން ހުަށހަޅާފަިއވާ ުނކުތާއަށް ބަލާިއރު،ސްޓްަމންޓް ޕްރަިއެވޓް ލިމިޓެޑުއިްނވެ

މަަހއްޫދ ވަނަ މާއްދާގައި،  8ގެ ސިޓީގެ .ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކއިޝާރާތް ކުރެުވނު 

ވާ ނުކުތާ، ބަޔާން ކުރުުމގެ ކުރިން ހަަމ ގެ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައި އިްނވެސްޓްަމންޓް ޕްަރއިެވޓް ލިމިޓެޑު

ލޯނު ދައްކާ ނިމެްނދެން ޯލނުގެ ބާކީަގިއވާ ޢަދަދުގެ މައްޗަށް ބަާލ ކޮންމެ މަހަކު، ފާއިތުވި މަހުގެ އެމާއްާދގައި 

ިހމެނޭ ކަމެއްކަްނ  ދެއްކުމަކީެވސް ލޯނު ައނބުރާ ދެއްުކމަށް ހަމަޖެިހފައިވާ ގޮުތެގ ތެރޭގައި އިންޓްެރސްޓް

  ޮއެވފައި؛އެނެގން 

ަވނަ ަނންބަރުަގއި ސެންކްަޝން  3ވަނަ މާއްދާގެ  10އިޝާރާތްކުެރވުނު ެސންްކޝަން ސިޓީެގ 

ބޭްނކް ސިޓީގަިއވާ ެއއްެވސް މާއްާދއަކާ ޚިލާފުވެްއޖެނަމަ ލޯުނެގ ފައިސާ އެްއފަހަރާ ދެއްުކމަށް އެްނގުުމގެ ބާރު 

އަށް ލިބިގެްނވާ ކަމަށް ބަޔާްނކޮށްފައިވާއިރު، ސެންކްަޝން ސިޓީަގިއ  .އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

ގެ ފަާރތުްނ ަމހައްދޫ ިއންެވސްޓްމަންޓް ޕްރަިއވެޓް ިލމިޓެޑުއެއްބަްސވެފަިއވާ ޝަރުތުަތކުގަިއވާ ގޮުތގެ މަީތން 

ށަހަޅާފަިއވާަކން ފައިސާ ދައްާކފައިވާކަން ެއނޭގނެ އެްއެވސް ހެއްެކްއ އެފަރާތުން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ހު 

މަހަްއޫދ އިްނވެސްްޓމަންޓް ޕްރަިއވެޓް ގެ ފަރާުތން .ބޭްނކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކއެނެގން ެނތުމުން، 

ގެ ަމއްޗަށް ަމދަީނކޯޓަށް ހުށަަހޅާފައިާވ ދަުޢވާއަކީ އެފަާރތުގެ މަްއޗަްށ ކުރެެވން އޮތް ދަޢުާވެއއް ލިމިޓެޑު

  .އެއް ެނތް ކަން ެއނގެެއވެނޫންކަމަށް ަބލާނެ ޝަރުީޢ އަދި ާޤނޫީނ ހަމަ

  

އާއި ލޯނު ެނގި ފަރާތާއި އަިދ ޔަޤީންކަްނދީފައިާވ . ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ )ރ(

ވަަނ  20އެެއގްރީމެންްޓގެ  ،ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ޮސއި ކުރެވިފަިއވާ ރަުހނު އެގްރީެމންޓަްށ ބަލާއިރު



 HC-A/349/2009 ޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ ޤަ
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ހާ ފަިއސާ އާއި ސަރިވސް ޗާރޖް އެކުަގއި މާއްދާަގއި ެއއެއްބަްސވުމުެގ ދަށުން ަދއްކަންޖެހޭ ެއންމެ

ދަރަިނ ަނާގފަރާތާއި ަޔީޤންކަންޭދ ފަާރތުން އެުކއެކީގަިއވެސް އަިދ ) ލަޔަބިލިޓީ(އަދާކުރުމުގެ މަސްއޫލިްއޔަުތ 

ނަޑއެިޅގެން އެްއބަސްވާ ކަމަްށ  ވަކިވަިކންެވްސ ޙަވާލުވާކަަމށް ދަރަނި ނަގާފަރާާތއި ޔަީޤންކަންދޭ ފަރާތް ކަ

  ވިފައިއޮތުުމގެ ިއތުރުން؛ކުރެ ބަޔާން

 އްޔަުތްނ ޒިންާމާވންެޖހޭ އުޞޫުލން ސި ވާންެޖެހނީ ަދރަިނވެރިާޔގެ ހައިގެެރންޓީ ދޭަފރާތުން ިޒންމާ

ފުރިަހމައަށް ިޒންާމވާންެޖޭހނެކަމަށް ިނންމުމުެގ  ކުންތަތް ފަރާ ދޭވެރިާޔގެ ދަަރނިތަކަށް ގެެރންޓީދަަރނި  ކަމާއި

  ކަާމއި،އިޚްތިޔާރު ޭބންކަށް ލިބިެގންވާ

ެނގިަފރާތުގެ  ެނގިަފރާތުގެ ކިބަިއން ުނވަތަ ލޯނު ސާުފކޮށް އެްނގުުމގެ ގޮުތން ލޯނު ކަންއެ

ނެިގފަރާތުގެ ދަަރނިތަކަށް ީސދާ ޒިންާމވާްނޖެހޭ މީހެއްެގ ކިބައިން ފައިސާ ހޯދުމަްށ  މުދަލުން ުނަވތަ ލޯނު

ގޮތުަގއި ހުަށހަޅާފަިއވާ ުނވަތަ ަނގާފަިއާވ  ޭބންކަށް ސެިކއުރިޓީއެްއގެނުވަތަ ، މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ކުިރން 

ގެ ކިބައިން ފައިާސ ގެެރންޓީދޭ ފަރާތްތަކު އެްއވެސް މުަދލަކުން ފައިާސ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުުރމުގެ ކުރިން

ގެ ަނންަބރު .ޕލކ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސްހޯދުމަށް ބޭންކަން އެދެވިާދެނ ކަމަށް 

BML/CREDIT/MAIN-163(2007)/2008/1135 )10  ިދަުށން  ގެ ސިޓީގެ )2008ޖުލައ 

ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ ިޑމާންޑް ޯލނަްށ ގެރެންޓީ ދިނުުމގެ ގޮުތްނ  ންޓްމަހައްދޫ ިއްނވެސްޓްމަ 

ޖަމާޢީ އަދި ފަރުދީ ގެރެްނޓީ [ސޮއިކޮށްފައިވާ  އަޙްމަުދ ރަޝީދު އާއި މްޡިޢަލީ އާޝިޒު އާއި، މުޙައްމަދު ނާ 

ެގ ) JOINT & SEVERAL GUARANTEE AND INDEMNITY(] އަދި ިއންޑެްމނިޓީ

ލޯނު ެނގި ފަރާތެކޭ އެއްފަދައިން ހަަމ އެއް ހަމަެއއްަގއި ޔަީޤްނކަްނ  ،ގައި ބަޔާން ކުރެވިަފއި އޮތުމުން  1.2

ދީފައިވާ ފަާރތްތަކުންެވްސ ލޯނު ދެްއކުމުގައި އެުކއެކީގަިއވެްސ އަދި ވަިކ ވަކިން ަފރުދީ ގޮުތްނވެްސ 

ޔަީޤންކަން ޭދ ފަރާތްތަކުްނ ފައިސާ ެދއްކުމުގެ ިޒްނމާ  ން އޮތުމާއިއެކު،އެނގެ  ސާފުޮކށް ޭހކަންޒިންާމާވންޖެ

އުފުލަންޖެޭހީނ ނުވަތަ އެަފރާތްތަކުގެ މައްޗަށް ފަިއސާ ހޯދުމަްށ ދަޢުވާކުރެޭވނީ ލޯނު ެނގި ފަރާތުން ލޯުނ 

  .ަމތަކުން ބެލެެވން ނެތްަކން އެނގެެއވެދެއްކުމަށް ުނކުޅެދިއްޖެ ޙާަލތެއްަގއި ކަމަށް ޝަރުޢީ އަިދ ޤާޫނނީ ހަ

  

އިން  .ބޭންކް ޮއފް މޯލްޑިްވސް ޕލކށް ޕްަރިއވެޓް ލިމިޓެޑަ  ންޓްމަހައްޫދ އިްނވެސްްޓމަ )ބ(

ދޫކޮށްފައިވާ ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީތަކަށް ފައިސާ ެދއްކުމަށް އެއްބަްސެވފައިވާ ގޮތަށް ފައިސާ ދެއްުކމަށް އެކިފަަހުރ 
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ވަނަ ުދަވހުގެ ނިޔަަލްށ  31ޖެނުއަީރ  2009މަތީން ަހނާދންކޮށްދިނުުމްނވެސް ފަިއާސ ދައްކާފައިުނވާތީ، 

ވަނަ ުދވަުހގެ ކުިރްނ ދެއްކުމަށް އަްނގާ ޭބންކް އޮްފ  13 ފެބުރުއަރީ 2009އެންެމހައި ަފއިސާ  ދައްކަންެޖހޭ

) BML/CREDIT/2009/81ނަންބަުރ (ގެ ފަރާތުން ެއންމެ ފަުހެގ ނޯޓިސް . މޯލްޑިވްްސ ޕލކ

މަހައްޫދ އިންެވސްްޓމަންޓް ޕްރަިއވެްޓ ފޮނުވާފައިަކްނ އެނެގން އޮތްއިރު، ެއނޯޓިސް އެްޑރެސްކޮށްފައިަވނީ 

މަހަްއޫދ  ،ރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ނާޝިޒަށްކަާމއި، މުޙައްމަދު ނާިޝޒަކީގެ މެނޭޖިްނގ ޑިލިމިޓެޑް

ބޭންކް އޮފް ރަިއވެޓް ިލމިޓެޑްގެ ފަާރތުން ެގ ފަރާތުްނނާިއ، ރީޗް ބީޗް ޕްއިްނވެސްޓްަމންޓް ޕްަރއިެވޓް ލިމިޓެޑު

ޖުަލިއ  BML/CREDIT/MAIN-163(2007)/2008/1135 )10ަނންބަރު  ގެ.މޯލްޑިވްސް ޕލކ

   ؛ންކްަޝން ސިޓީގައި ޮސއިކޮށްފައިވާ ަފރާތް ކަން ެއނެގން ޮއތުުމގެ އިތުުރންގެ ސަ) 2008

ށް ދޫކުރެވިފަިއވާ ޑިާމންްޑ ލޯނަްށ ައމިއްަލ މަހައްދޫ ިއްނވެސްޓްަމންޓް ޕްރަިއވެްޓ ލިމިޓެޑަ

ށްެވްސ ރަފީޤުގެ އަޙްމަުދ ރަޝީދަ. މް ާއއި، މޡިނިއުކްީއން ަޢލީ އާ. ހހައިިސއްޔަުތްނ ޔަޤީންަކން ދީފައިވާ 

އަދި ، ގެ އެންމެ ަފހުގެ ނޯިޓްސ ކޮޕީކޮށްފައިވާ ކަމާއި. އިޝާރާތްކުެރވުނު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސް ޕލކ

މަހައްޫދ އިންެވސްޓްމަންޓް ޕްރަިއެވްޓ އެފަރާތްތަކަށް އެނޯޓިސް ޙަވާލު ކުރެިވފައިވާކަން ެއނެގން އޮތުުމން، 

ފައިސާ ެދއްކުމަށް ހަނާދންޮކށްދީ ފައިާސ ދެއްކުމަށް ލޯުނ ށް ދޫކޮށްފައިވާ ުކރެޑިޓް ފެސިލިޓީތަކަށް ލިމިޓެޑަ

ނެގި ފަރާތަާށއި، ޔަީޤންކަން ދީފަިއާވ ފަރާތްތަކަށް އެްނގިފައިުނވާ ކަމަށް ބަލާނެ ޝަރުީޢ އަދި ޤާޫނީނ 

  .ހަމައެއް ނެްތކަން ެއނެގެއވެ

  

ގޮުތގަިއ ވަނަމާއްާދގައި ރަހުުނގެ  12ގެ )ރަހުނާބެހޭ ާޤނޫނު ( 93/9ޤާނޫުނ ނަންބަރު  )ޅ(

 މުރުކުރެޭވީނ ރަހުނުބެެހްއޓިއަބަހައްޓާފައިާވ މުދަލެއްގެ މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުުމން އެމުދާިވްއކަން ކޯޓުން 

ެއްއވެސް ގޮެތްއ  ުނަވތަ ރަުހނުބެެހއްޓިމީހާ ަނާގފައިވާ ދަަރިނ އަދާކުރެޭވޭނ އެެހން، މީހާގެ ހުއްަދލިބިގެން 

ަބޔާްނ  މުގައިިއން މީހަކު ނުވަަތ ބަޔަުކ އެދިއްެޖ ިހނދެްއގަިއ ކަނެތިެގން ދަަރނި ލިެބންވާީމހުްނގެ ތެރެ 

މަންޓް ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑްގެ އެދުުމގެ މަތިން ބޭންްކ އޮފް މޯލްޑިްވްސ މަހައްޫދ އިްނވެސްޓް  ިއވާިއރު،ކުރެވިފަ

ލޯނަށް ރަހުނުކުެރވިަފއިވާ ޑިާމންޑް ށް ދޫކޮށްފައިވާ މަހައްދޫ ިއްނވެސްޓްަމންޓް ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑަ އިން. ލކޕ

ރީތިބީޗް ައިއލެންޑް ިރޯސޓް ވިއްކާެލޭވނީ ޯލނުެނގިަފރާތް ކަމުގަިއވާ މަަހއްދޫ އިްނވެސްޓް މަންޓް ޕްަރިއވެޓް 

އަދާުކރެޭވނޭ އެެހްނ އެއްެވސް ޮގތެއް ނެތިއްެޖ ޙާލަތެއްގަިއކަްނ  ލިމިޓެޑްގެ ުހއްދަާއއެކު އެކުންފުންޏަށް މިލޯނު
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 މާްއދާަގއި  ވަނަ 12ގެ ) ރަހުނާބެހޭ ާޤޫނނު( 93/9ާޤނޫނު ނަންބަުރ  ،ނގެން އޮތްއިރު ވަރަށް ސާފުޮކށް އެ

 MC/2009/864ކޮށްފަިއވާ ކަންަތްއތަކަށް ރިޢާޔަތް ކުރުެމއްނެތި މަަދނީ ކޯޓުެގ ަނންބަރު ބަޔާން

ީނ ހަމަތަުކން ކަަމށް ބުނެ ހުަށހަޅާފަިއވާ ުނކުތާއަށް ަޝރުޢީ އަދި ާޤނޫޤަޟިއްާޔގަިއ ޙުކުމް ކުރައްވާފަިއވާ

  ނަޒަރުކުާރއިުރ؛

ށް ޫދކުރެވިފަިއވާ ޑިމާންްޑ ލޯާނއި ގުިޅެގން ސޮިއ މަހައްދޫ ިއްނވެސްޓްަމންޓް ޕްަރއިވެޓް ލިމިޓެޑަ

ނަޑައޅާ  ވަނަ މާއްދާއަްށ ބަލާއިރު އެމާއްާދގައި 5ކުރެވިފަިއވާ ރަހުުނގެ ެއގްރީެމންޓްެގ  ބޭންކުން ކަ

ޔަީޤންކަންދޭ ފަރާތްަތކަށް އެްނގުުމްނ  /ކުރުމަށް ދަަރނި ނަގާފަރާަތށް މުއްދަތެްއގެ ތެރޭގަިއ ދަަރނިތައް އަދާ

ުޒރުވެިރވެއްެޖ ހިނެދއްަގއި މަތީގައި ަބާޔން ކުެރވިފަިއވާ ިރޒޯޓް ބޭންކުގެ ފަާރުތން ވިއްކާލުުމގެ ޢުއެކަމަށް 

ކަަމްށ ެއއްބަސްވާ ދިނުަމށް ރަހުނުކުާރ ފަރާތުން ނުވަތަ ުކއްަޔށް ދިނުމުގެ ހުއްދަ ެއއްެވސް ޝަރުތަކާ ނުލާ

  ބަޔާންކޮށްފަިއވާއިރު، 

 ފި ކޮންމެަވގުތެްއގަިއ ސެކިއުިރޓީގެ އިބޭންކުްނ ައންގަ  ާމއްާދގައި  ަވނަ 16ރަހުުނ ެއގްިރމެންޓުގެ 

ާވލުކުރުމަށާއި، މިއެގްރިެމންުޓގެ ދަުށން ބޭންކަށް ލިބިެގްނާވ ޙައަަވހަށް  ބޭންކާ ގޮތުން ެބހެްއޓިފައިހުރި ިރޒޯޓް

ލިބިގަތުމުަގިއ ބޭންކުންުކރާ އެްއެވްސ ޢަމަލަކަށް އެްއވެްސ ބާވަތެްއެގ ހުރަެހއް ނޭޅުަމްށ ޙައްޤުތަކެއް 

ކަމަށް ަބޔާންކުެރވިފަިއ އޮތުމުން، ރަހުުނގެ ގޮުތގަިއ ަޔީޤންކަންޭދ ފަާރތުން ެއއްަބސްވާ/ ފަރާތުން ދަރަިނަނގާ

އްރަުފ ކުރުމުގެ ޙައްޤު ރަުހނު ބެހެއްޓިފައިާވ މުދާ ބޭްނކުން ބޭުންނވެއްޖެ ޮކންެމ ހިނެދްއގަިއ ތަޞަ

އެގްރީެމންޓްެގ ދަށުން ބޭްނކަން ލިބިދީފައިވާަކން އެނގޭކަމާއި، އެެހންކަމުން ަރުހނު ިވއްކާލުމުގެ ހުއްދަ ަރުހުނ 

ބެހެއްޓި ފަރާތުން ދީފަިއާވކަން ޟިމްީނ ގޮތުން ބެެލވެން އޮތުމުެގ އިތުރުން، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ 

ޑިާމންްޑ ލޯނަށާއި، އެލް ސީ ައށް ދައްކަންެޖހިފައިވާ ފަިއސާގެ ތެރެިއން އެްއވެްސ އިން ދޫކޮށްފައިވާ 

މަދަނީ ކޯޓުގެ  ،ގަީރނާެއއް ިވޔަސް ޝަީރޢަތަށް ހުށަހެޅިފައިުނވުުމން  ނެމިންަވރެއް ެދއްކިފައިވާަކްނ އެނގޭ 

ރަހުނާބެޭހ ( 93/9ާޤޫނނު ނަންބަުރ ނީ ޟިއްާޔގައި ޙުކުމް ކުރައްވާފަިއވަ ޤަ MC/2009/864ނަންބަުރ 

ކަމަށް ބަލާނެ ޝަރުޢީ  ތައްތަކަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމެއްނެތިކޮށްފައިވާ ކަންބަާޔން  މާއްދާގައި ވަނަ 12ގެ ) ޤާޫނނު

  .އަދި ާޤނޫނީ ހަމައެއް ނެްތކަން ެއނެގެއވެ



 HC-A/349/2009 ޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ ޤަ

  
  
  

  3316471 :ފެކްސް، 3325029 :ފޯން، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެނަންބަރު ދޮރާށީ،  3ތީމްގޭ ހިނގުން، އާބުރުޒު  ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު
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ކޯުޓެގ މަަދނީ ުނ ކަންކަން އެގޮތަށް ހުުރމުންވީމާ، ިއސްެވފާހަގަ ކުެރުވނު ނުކުތާތަކުގައި ުބނެވު 

މިމައްަސަލ ވާ ޙުކުމަށް ބަދަލު ގެނެެވން ނެތްކަމަށް ޤަޟިއްާޔގައި ކުރަްއާވފައި  MC/2009/864ނަންބަރު 

ނިޑޔާުރްނަނށް އެއްބަްސެވވެެއވެ ދިވެިހރާއްޭޖެގ ހައިކޯޓުން ބެލި މަޖިލީހުގެ   .ހުިރހާ ފަ

  

  :ޙުކުމް  •

 ަކންކަމަށް ރިާޢޔަތް ކުރުމުްނ،ދެންފަހެ، ިއސްވެފާަހގަ ުކރެުވނު ނުކުތާތަކުގައި ބަާޔންކުރެުވނު 

މުޙަްއމަުދ  މޮޮހރީވިލާ. ހއި، ރީތި ބީޗް ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑާއި، މަހައްދޫ ިއްނވެސްޓްަމންޓް ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑާ

ކޯޓުގެ މަދަނީގެ ފަރާތުްނ، ައޙްމަދު ރަޝީދު ރަފީޤުގެ. މއާއި،  މްޡި ޢަލީ އާ ނިއުކްީއން. ހާއއި،  ޝިޒުނާ

ވާ ޙުކުމް އިސްިތުއނާފު ކުރުމަްށ ދިވެިހރާއްޭޖެގ ޤަޟިްއޔާަގއި ކުރަްއވާފައި   MC/2009/864ނަންބަރު 

ހައިކޯޓަށް ުހށަހަޅާފަިއވާ ނުކުތާތަކުގެ މައްޗަށް ބަަލއި، އެޤަިޟްއޔާަގއި މަދަީނކޯޓުން ކުރަްއވާފަިއވާ ޙުކުމަްށ 

ާރއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ެބިލ މިމައްސަލަ ިދވެހިބަދަލު ގެްނަނންޖެހޭ ޝަުރޢީ އަދި ޤާޫނނީ ސަބަބެްއ ނެތްކަމަށް 

ނިޑޔާުރންެގ    .ިއއްތިފާޤުން ަކނަޑައޅައި ުޙކުމްކޮށްފީމެވެ މަޖިލީހުގެފަ

  

  

  


