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  a  
 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް 

 ދިވެހިރާއްޖެ    

     

  ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ 

  ު2016:ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ/HC-A/50    
 :ްއިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތ  

 A024034: * އައި.ޑީ.ކާރޑް ނަންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢުދު                      ނަން: *

 މ.އައިލެންޑްޕްލާޒާ/ މާލެ  * މިހާރުގެ އެޑްރެސް: 326ނަންބަރު  މމހ ދަފްތަރު * ދާއިމީ އެޑްރެސް:

      
 

  ްއިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތ:  
                       ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިޔާ  ނަން: *

 ހ.ސަންލީޓް / މާލެ * މިހާރުގެ އެޑްރެސް: ހ.ސަންލީޓް / މާލެ * ދާއިމީ އެޑްރެސް:     

  

  ި3233ޖުލައި  35  މުނު ތާރީޚް:* ނި   3236 ފެބްރުއަރީ 21 :ތާރީޚް ކުރެވުނު  ސްޓްރީ ރަޖ                  

  ާއިސްތިއުނާފު ކުރެވުނު ޤަޟިއްޔ:  
  :ު1543ނަންބަރ/Cv-C/2013 
  ިސިވިލް ކޯޓު ކޯޓް: ނިންމ 

  ިންފައިސާ ހޯދުގެ ބާވަތް: މައްސަލައ 
 :ް3235ނޮވެމްބަރ  31ނިމުނު ތާރީޚް: *                3232 އޮގަސްޓް 26 ހުށަހެޅި ތާރީޚ 
  
 :ްމައްސަލަ ބެއްލެވި ފަނޑިޔާރުނ 

ނޑިޔާރު ޢަބްދުއްރައޫފު އިބްރާހީމް،   ނޑިޔާރު    ފަ     ޢަލީ ސަމީރު ފަނޑިޔާރު        ،ޙަމީދުهللا ޢަބްދު ފަ
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 :ާދަޢުވާގެ ޚުލާޞ 

ޤަޟިއްޔާ އެކޯޓުން ބައްލަވައި  Cv-C/2013/1543 ނަންބަރު ގެކޯޓު ސިވިލްއީ، މި

 ކުރުމަށްއިސްތިއުނާފު  އެޤަޟިއްޔާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނެ  އުޞޫލުތަކާ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ  ންމަވާފައިވަނީ ނި

ގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން / މުޙައްމަދު ސަޢުދު  326މމހ ދަފްތަރު ނަންބަރު 

 .ޤަޟިއްޔާއެކެވެބެލެވިފައިވާ 

 

 .ވެއެސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިޔާތަކީ ފަރާ ރައްދުވާ ދަޢުވާޤަޟިއްޔާގައި، މި

  

  ަކުރެވުނު ނުކުތާތައް: ފާހަގ 

 

އެކޯޓުން ބައްލަވައި  ޤަޟިއްޔާ Cv-C/2013/1543ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު   -3

ކުރުމަށް އިސްތިއުނާފު  އެމައްސަލަ، ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނެ އުޞޫލުތަކާޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ  ނިންމަވާފައިވަނީ

 ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށްގެ / މުޙައްމަދު ސަޢުދު  326ންބަރު މމހ ދަފްތަރު ނަ

 

ގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ޤަޟިއްޔާ Cv-C/2013/1543ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  -3

 33 ނޮވެމްބަރ 3393ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިޔާ މާލޭ ބްރާންޗްގައި އަކީ ޤަޟިއްޔާރިޕޯޓަށް ބެލިއިރު، އެ

ސޭވިންގްސް  33623322232223ވަނަ ދުވަހު މުޙައްމަދު ސަޢުދުގެ ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ ނަންބަރު 

)ނުވަދިހަ އެއްހާސް ރުފިޔާ( ޖަމާކޮށް މިއަދާހަމައަށް އައިއިރު  ރ33،222/-ންޓަށް ހަމަ އެދުވަހު އެކައު

 ރ223،262/-މަދު ސަޢުދު ލަފާކުރާ އްއިސްވެ ދެންނެވުނު އެކައުންޓްގައި ފައިދާއާއިއެކު ހުންނާނެކަމަށް މުޙަ

)ތިންލައްކަ ނުވަހާސް ތިންސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ރުފިޔާ( އާއި މިފައިސާ ހޯދުމަށް ޤާނޫނީ ގޮތުން ކުރާ 

ނުވަދިހަ ރުފިޔާ( ހޯދުމަށް ސްޓޭޓް  )ފަންސާސް ނުވަހާސް ފަސްސަތޭކަ ރ53،532/-މަސައްކަތަށް ޚަރަދުވާ 
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ހުށަހެޅުމުން ބެލެވިފައިވާ ގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށް ހުށަހެޅުމުން ބޭންކް އޮފް އިންޑިޔާ މާލޭ ބްރާންޗް

 ޤަޟިއްޔާއެއްކަމާއި، 

ނުކުތާތަކަށާއި، އެޤަޟިއްޔާ ނިންމަވާފައިވަނީ ދެންފަހެ އިސްވެ ފާހަގަކުރެވުނު            

ޓޭޓް ބޭންކް އޮފް ސްމިމައްސަލައިގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ބަޔާންތަކަށާއި، ލިޔުންތަކުގެ މައްޗަށް ބެލުމަށްފަހު، 

 33623322232223އިންޑިޔާ މާލޭ ބްރާންޗްގައި މުޙައްމަދު ސަޢުދުގެ ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ ނަންބަރު 

ޑިސެމްބަރ  32)ނުވަދިހަ އެއްހާސް ރުފިޔާ( ޖަމާކުރުމަށްފަހު،  ރ33،222/-ވިންގސް އެކައުންޓަށް ސޭ

ޖަނުއަރީ  39ރުފިޔާ( އާއި،  )ފަންސާސްހާސް ރ52،222/-ޗެކުން  519223ންބަރު ގައި ނަ  3393

ޖެނުއަރީ  39)ފަންސާސްހާސް ރުފިޔާ( އާއި،  ރ52،222/-ޗެކުން  519223ންބަރު ގައި ނަ  3332

ގައި  3332މެއި  22)ހަތަރުހާސް ރުފިޔާ( އާއި،  ރ1222/-ޗެކުން  519222ނަންބަރު  ގައި 3333

 519225ނަންބަރު  ގައި 3332މެއި  33)ދެހާސްރުފިޔާ( އާއި  ރ3،222/-ޗެކުން  519221ނަންބަރު 

-ސް ބުކް މެދުވެރިކޮށް ގައި ޕާ 3232ފެބްރުއަރީ  22)ހަތަރުހާސް ރުފިޔާ( އާއި އަދި  ރ1222/-ޗެކުން 

ގެ  3232ފެބްރުއަރީ  22)އެގާރަހާސް ރުފިޔާ( ނަގާފައިވާކަމާއި، އަދި ބުނެވުނު އެކައުންޓްގައި  ރ33،222/

އެއްހާސް ފަސްސަތޭކަ ނުވަރުފިޔާ އަށްޑިހަ ތިންލާރި( ކަން ) ރ92/3،523ނިޔަލަށް ބާކީ ހުރި އަދަދަކީ 

ހުށަހެޅިފައިވާ މުސްތަނަދުތަކުންނާއި، ހެކީގެ ހެކިބަހުން ޝަރީޢަތަށް ޘާބިތުވާން އޮތުމުން، ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން 

 33623322232223ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ނަންބަރު  23އޮގަސްޓް  3232އެދިފައިވާ ފަދައިން، 

)ތިންލައްކަ  ރ223،262/-މަދު ސަޢުދު ލަފާކުރާ އި ފައިދާއާއެކު ހުންނާނެކަމަށް ދަޢުވާކުރާ މުޙައްއެކައުންޓްގަ

ނޑައަޅާނެ ތަނެއް ނެތްކަމަށާއި، އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ނުވަހާސް ތިންސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ރުފިޔާ( ހުރިކަމަށް ކަ

ނޑައަޅުއްވާ HC-A/348/2009ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  ފައިވާ އުޞޫލަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ޤަޟިއްާޔގައި ކަ

ޚަރަދަށް އެއްބަސްވެފައިވާކަން އެނގޭނެ އެއްވެސް  މިމައްސަލާގައި ހިމެނޭ ޙަސްމުންގެ މެދުގައި ވަކީލުފީގެ

ހެއްކެއް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ޝަރީޢަތަށް ހުށައަޅާފައި ނެތުމުން، ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން އެދިފައިވާ ވަކީލުފީއަށްވާ 

ދަށް ސް ނުވަހާސް ފަސްސަތޭކަ ނުވަދިހަ ރުފިޔާ( ދަޢުވާކުރާ މުޙައްމަދު ސަޢު)ފަންސާ ރ53،532/-
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ނޑައަޅައި  ލިބިދިނުމަށް ދަޢުވާލިބޭ ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިޔާ މާލޭ ބްރާންޗަށް އަންގާނެ ތަނެއްނެތްކަމަށް ކަ

 އެނގެން އޮންނަކަމެވެ. ޙުކުމްކޮށްފައިވާކަން

 

އެކޯޓުން ބައްލަވައި ޤަޟިއްޔާ  Cv-C/2013/1543ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  -2

ގްލޯ ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް  ލުތަކާ ޚިލާފަށްކަމަށްބުނެ އެޞޫނިންމަވާފައިވަނީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އު

ގޮތުން ގުޅޭ ތަކާއި އެނުކުތާ  ،ހުށަހަޅައި ނުކުތާ (ހަތަރެއް) 21 ތުންފަރާ ގެޓުއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 -ކީ:ތަކަމިގޮތުން ހުށަހެޅި ނުކުތާ  ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ. ޓުގެދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯ

 
 

ޤަޟިއްޔާގައި  Cv-C/2013/1543ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ:)ހ( 

ރު މުޙައްމަދު ސަޢުދު ކުޅަ ދަޢުވާއާއި ގުޅިގެން މުޙައްމަދު ސަޢުދުގެ ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ ނަންބަ

)ނުވަދިހަ އެއްހާސް ރުފިޔާ( ޖަމާކުރުމަށްފަހު ރ 33،222/-ވިންގްސް އެކައުންޓަށް ސޭ  33623322232223

ފަހަރެއްގެ މަތިން ފައިސާ ނަގާފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވީނަމަވެސް ދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ  25

ނަގާފައިވަނީ މުޙައްމަދު ސަޢުދުނޫންކަން  އެކައުންޓުން ފައިސާލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު މުޙައްމަދު ސަޢުދު 

އެނގެން އޮތްއިރުވެސް އެފައިސާއަކީ މުޙައްމަދު ސަޢުދުނެގި ފައިސާކަމަށް ޝަރީޢަތުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވަނީ 

 ހެޅި ނުކުތާ.ބުނެ ހުށަވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އާއި ޚިލާފަށްކަމަށް  13ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 

ޢުދުގެ ދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމުގެ ގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މުޙައްމަދު ސަ  :ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ )ށ( 

ލިޔުންތަކުގެ ތެރޭގައި މުޙައްމަދު ސަޢުދުގެ އެކައުންޓުން ފައިސާ ނަގާފައިވާކަމަށްބުނެ ބޭންކުން މުޙައްމަދު 

ސަޢުދަށް ދީފައިވާ ޗެކުގައި ފައިސާ ނެގުމަށް ކޮށްފައިވާ ސޮއިދިމާނުވުމާއި، އަދި ދެޗެކުގެ މޫނުމަތީގައި 

ނޑައެޅިގެން އެނގެން އޮތްހިނދު ސިވިލް ކޯޓުން މިމައްސަލަ ނިންމެވުމުގައި ކޮށް ފައިވާ ސޮއި ތަފާތުކަން ކަ

 ހުށަހެޅި ނުކުތާ.ބުނެ ވަނަ މާއްދާއާއި ޚިލާފަށް ނިންމަވާފައިވާކަމަށް 313ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 



 HC-A/50/2016 ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ
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 ޤަޟިއްޔާގެ Cv-C/2013/1543ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ: )ނ( 

ފާހަގަކުރެއްވި ނުކުތާތަކުގެ )ބ( ގައި މުޙައްމަދު ސަޢުދުގެ ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ ނަންބަރު 

)ނުވަދިހަ އެއްހާސް ރުފިޔާ( ޖަމާކުރުމަށްފަހު  ރ33،222/-ވިންގްސް އެކައުންޓަށް ސޭ  33623322232223

 ގައި  3332ޖެނުއަރީ  39)ތިރީސްހާސް ރުފިޔާ( އާއި  ރ22،222/-ގައި  3393ޑިސެމްބަރ  32

 ޗެކުން  519222ނަންބަރު  ގައި 3333ޖެނުއަރީ  39ހާސް ރުފިޔާ( އާއި،  )ފަންސާސް ރ52،222/-

 ރ3،222/-ޗެކުން  519221ނަންބަރު ގައި  3332 ޖެނުއަރީ 22)ހަތަރުހާސް ރުފިޔާ( އާއި،  ރ1222/-

ހާސް ރުފިޔާ( )ހަތަރު ރ1222/-ން ޗެކު  519225ގައި ނަންބަރު  3332މެއި  33)ދެހާސްރުފިޔާ( އާއި 

ނަގާފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނީ ބުރަދަނެއްނެތް ކިތާބީ ލިޔުންތަކެއްގެ މައްޗަށް 

 ބިނާކޮށްގެންކަމަށްބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާ. 

 
ޤަޟިއްޔާ  Cv-C/2013/1543ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ހަތަރުވަނަ ނުކުތާއަކީ: )ރ( 

 313ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އާއި، ޤާނޫނުއަސާސީގެ  13ނޫނުއަސާސީގެ ބެއްލެވުމުގައި ދިވެހިޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާ

ވަނަ މާއްދާއާއި ޚިލާފަށް މިމައްސަލަ ނިންމަވާފައިވުމުގެ ސަބަބުން މިމައްސަލައިގައި ޢަދުލުވެރިކަން 

ވޭ ގެއްލިފައިވުމާއި، އަދި މަދަނީ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ޢަމަލްކުރަންޖެހޭ އުސޫލްކަމުގައިވާ ބޮޑަށް ބުރަވެ

ނޑަށް ސިވިލް ކޯޓުން މިމައްސަލަ ނިންމެވުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރައްވާފައިނުވާކަމަށްބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާ.  މިންގަ

 

 އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް  ޤަޟިއްޔާ Cv-C/2013/1543ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  -1

 ތަކާއި ނުކުތާ  އި، އެށާތަކަފަރާތުން ހުށަހެޅި ނުކުތާގެ / މުޙައްމަދު ސަޢުދު  326މމހ ދަފްތަރު ނަންބަރު 

ފަރާތުން  ގެސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިޔާ ރައްދުވާމިއިސްތިއުނާފީ ދަޢުވާ މުޙައްމަދު ސަޢުދުއާއިގޮތުން  ގުޅޭ

ގެ ސިވިލް ކޯޓުބުނެވިދިޔަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި، 

ގުޅޭ ގޮތުން ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ މައްސަލައާ ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށާއި، ނިމުނު ގެ ޝަރީޢަތް ޤަޟިއްޔާ



 HC-A/50/2016 ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ
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ބެލި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ނަޒަރަކުން ވިސްނައި މިޤަޟިއްޔާ މައްޗަށް 

 ބެލިއިރު، އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވެއެވެ.

 

 ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު އިސްތިއުނާފު ކުރެވިފައިމިވާ  )ހ( ފުރަތަމަ ކަމަކީ:

1543/Cv-C/2013  ީ33ނޮވެމްބަރ  3393ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިޔާ މާލޭ ބްރާންޗްގައި ޤަޟިއްޔާއަކ 

މުޙައްމަދު ސަޢުދުގެ ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ ނަންބަރު  /326 މމހ ދަފްތަރު ނަންބަރުވަނަ ދުވަހު 

)ނުވަދިހަ އެއްހާސް ރުފިޔާ(  ރ33،222/- ސް އެކައުންޓަށް ހަމަ އެދުވަހުސޭވިންގް 33623322232223

މަދު އެކު ހުންނާނެކަމަށް މުޙައްނެވުނު އެކައުންޓްގައި ފައިދާއާހަމައަށް އައިއިރު އިސްވެ ދެން  ޖަމާކޮށް މިއަދާ

މިފައިސާ  )ތިންލައްކަ ނުވަހާސް ތިންސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ރުފިޔާ( އާއި ރ223،262/-ސަޢުދު ލަފާކުރާ 

)ފަންސާސް ނުވަހާސް ފަސްސަތޭކަ  ރ53،532/-މަސައްކަތަށް ޚަރަދުވާ ހޯދުމަށް ޤާނޫނީ ގޮތުން ކުރާ 

 މމހ ދަފްތަރު ނަންބަރު ނުވަދިހަ ރުފިޔާ( ހޯދުމަށް ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިޔާ މާލޭ ބްރާންޗްގެ މައްޗަށް 

މާއި، އެޤަޟިއްޔާގައި ޙުކުމް ކަ އެއްޤަޟިއްޔާ ބެލެވިފައިވާހުށަހެޅުމުން  ދަޢުވާ މުޙައްމަދު ސަޢުދު /326

ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިޔާ މާލޭ ބްރާންޗްގައި މުޙައްމަދު ސަޢުދުގެ ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ ކުރައްވާފައިވަނީ 

)ނުވަދިހަ އެއްހާސް ރުފިޔާ(  ރ33،222/-ވިންގސް އެކައުންޓަށް ސޭ 33623322232223ނަންބަރު 

)ފަންސާސްހާސް  ރ52،222/-ޗެކުން  519223ންބަރު ގައި ނަ  3393ސެމްބަރ ޑި 32ޖަމާކުރުމަށްފަހު، 

)ފަންސާސްހާސް  ރ52،222/-ޗެކުން  519223ންބަރު ގައި ނަ  3332ޖަނުއަރީ  39ރުފިޔާ( އާއި، 

)ހަތަރުހާސް ރުފިޔާ(  ރ1222/-ޗެކުން  519222ނަންބަރު  ގައި 3333ޖެނުއަރީ  39ރުފިޔާ( އާއި، 

މެއި  33)ދެހާސްރުފިޔާ( އާއި  ރ3،222/-ޗެކުން  519221ނަންބަރު އި ގަ 3332މެއި  22އާއި، 

 3232ފެބްރުއަރީ  22)ހަތަރުހާސް ރުފިޔާ( އާއި އަދި  ރ1222/-ޗެކުން  519225ނަންބަރު  ގައި 3332

ކަމާއި، އަދި ބުނެވުނު  )އެގާރަހާސް ރުފިޔާ( ނަގާފައިވާ  ރ33،222/-ސް ބުކް މެދުވެރިކޮށް ގައި ޕާ

ރ. )އެއްހާސް 92/3،523ގެ ނިޔަލަށް ބާކީ ހުރި އަދަދަކީ  3232ފެބްރުއަރީ  22އި އެކައުންޓްގަ

ފަސްސަތޭކަ ނުވަރުފިޔާ އަށްޑިހަ ތިންލާރި( ކަން ހުށަހެޅިފައިވާ މުސްތަނަދުތަކުންނާއި، ހެކީގެ ހެކިބަހުން 
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ވަނަ  23ސްޓް އޮގަ 3232ޝަރީޢަތަށް ޘާބިތުވާން އޮތުމުން، ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން އެދިފައިވާ ފަދައިން، 

އެކައުންޓްގައި ފައިދާއާއެކު ހުންނާނެކަމަށް ދަޢުވާކުރާ  33623322232223ދުވަހާ ހަމައަށް ނަންބަރު 

)ތިންލައްކަ ނުވަހާސް ތިންސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ރުފިޔާ(  ރ223،262/-މަދު ސަޢުދު ލަފާކުރާ މުޙައް

ނޑައަޅާނެ ތަނެއް ނެތްކަމަށާއި، އަދި ދިވެހިރާއް  HC-A/348/2009ޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު ހުރިކަމަށް ކަ

ނޑައަޅުއްވާފައިވާ އުޞޫލަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މިމައްސަލާގައި ހިމެނޭ ޙަސްމުންގެ މެދުގައި ވަކީލު   ޤަޟިއްޔާގައި ކަ

ޅާފައި ކުރާ ފަރާތުން ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަފީގެ ޚަރަދަށް އެއްބަސްވެފައިވާކަން އެނގޭނެ އެއްވެސް ހެއްކެއް ދަޢުވާ

)ފަންސާސް ނުވަހާސް ފަސްސަތޭކަ  ރ53،532/-ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން އެދިފައިވާ ވަކީލުފީއަށްވާ ، ނެތުމުން 

ނުވަދިހަ ރުފިޔާ( ދަޢުވާކުރާ މުޙައްމަދު ސަޢުދަށް ލިބިދިނުމަށް ދަޢުވާލިބޭ ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިޔާ މާލޭ 

  .ގެން އޮންނަކަމެވެއެނ ކަމަށްކަން  ބްރާންޗަށް އަންގާނެ ތަނެއްނެތް
  

ވަނަ ދުވަހު ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިޔާގައި  3393ނޮވެމްބަރ  33 )ށ( ދެވަނަ ކަމަކީ:         

 އި، ހަމަ އެކައުންޓެއް ހުޅުވިކަމަށާ ސްސޭވިންގް 336233222223މުޙައްމަދު ސަޢުދުގެ ނަމުގައި ނަންބަރު 

 3232އޭގެފަހުން އި، ކަމަށާ ނެ ށްފައިވާ)ނުވަދިހަ އެއްހާސް ރުފިޔާ( ޖަމާކޮ  ރ33222/-އެދުވަހު އެކައުންޓަށް 

އި، ކަމަށާ އެކައުންޓުން ނަގާފައިނުވާނެ ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ފައިސާ އޭނާގެ

 )އެގާރަހާސް ރުފިޔާ(  ރ33،222/-ވަނަ ދުވަހު  3232އަރީ ފެބްރު 22އެކައުންޓުން ފައިސާ ނަގާފައިވަނީ އެ

މުޙައްމަދު އެނގޭނެކަމަށާއި،  ބޭންކްގެ ފަރާތުން ދޫކޮށްފައިވާ ޕާސްބުކްއަށް ބެލުމުން އި، އެކަން އޭނާއަށްކަމަށާ

ނޮވެމްބަރ  33ސަޢުދުގެ ނަމުގައި ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިޔާގައި ހުޅުވާފައިވާ ސޭވިންގްސް އެކައުންޓްގައި 

 ޓްގައި ފައިދާއާއެކު ތުގައި އެކައުންއަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަ  32އިން ފަށައިގެން ފާއިތުވީ  3393

ންނަންވާނެކަމަށް ޤަބޫލު )ތިންލައްކަ ނުވަހާސް ތިންސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ރުފިޔާ( ހު ރ223،262/-

ފައިސާއެއްކަމަށް  އެހެންކަމުން މަދުވެފައިވާ ފައިސާއަކީ ބޭންކުގެ އިހުމާލުން މަދުވެފައިވާއި، ކުރާކަމަށާ

ތަ ބޭންކް އޮފް އިންޑިޔާއިން ދުވަހަކުވެސް ޗެކް ފޮތެއް ނުވަ އި، މުޙައްމަދު ސަޢުދުއަށް ސްޓޭޓްޤަބޫލުކުރާކަމަށާ

އި، އޭނާގެ އެކައުންޓްގައި ފައިސާނެތްކަން އެނގުމުން، ވެފައިވާ ގޮތް ޗެކެއްވެސް ދޫކޮށްފައިނުވާކަމަށާ
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 ށް ސިޓީއެއް ފޮނުވުމުން، ބޭންކުން އެސިޓީގެ ޖަވާބުގައި މުޙައްމަދު ސަޢުދުގެ އޮޅުންފިލިވުމަށްޓަކައި ބޭންކަ 

އިވަނީ ޗެކް ބޭނުންކޮށްގެން ނަގާފަ ފަރާތުން އެކިފަހަރުމަތިން އެކައުންޓުން ފައިސާ ނަގާފައިވާކަމަށާއި، ފައިސާ

ޔާއި އޭނާގެ ސޮޔާއި ބުނާ ޗެކްތަކަށް ބަލާއިރު، އެޗެކްތަކުގައިވާ ސޮ ނަގާފައިވާކަމަށް އި، އޭނާ ފައިސާ ކަމަށާ

ތުން އޭނާއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ޕާސްބުކްއަށް ބަލާއިރުވެސް އި، މީގެ އިތުރުން ބޭންކްގެ ފަރާދިމާނުވާކަމަށާ

އި، އެހެންކަމުން އޭނާގެ އެކައުންޓުން މަދުވެފައިވާ ފައިސާއަކީ ނަގާފައިވާކަން އެނގެން ނެތްކަމަށާ އެފައިސާތަށް

އި ބޭންކުގެ އިހުމާލުން މަދުވެފައިވާ ފައިސާކަމަށް ބުނެފައިވާކަން ސިވިލް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގަ

 މުޙައްމަދު ސަޢުދުގެ ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮންނަކަމެވެ.

                       

 

ގައި  3393ނޮވެމްބަރ  33ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިޔާގައި  )ނ( ތިންވަނަ ކަމަކީ:

އިވާކަމާއި، ފަސޭވިންގްސް އެކައުންޓެއް ހުޅުވާ 33623322232223މުޙައްމަދު ސަޢުދުގެ ނަމުގައި ނަންބަރު 

)ނުވަދިހަ ހާސް ރުފިޔާ( ޖަމާކޮށްފައިވާކަމާއި، އޭގެފަހުން އެކިފަހަރުމަތިން ޗެކުގެ  ރ33،222/-އެދުވަހު 

އެގޮތުން އެއެކައުންޓުން ފައިސާ ނަގާފައިވާ ގޮތުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު، ފައިވާކަމާއި،  ފައިސާ ނަގާ އިން ޒަރީޢާ

އާއި، )ތިރީސް ހާސް ރުފިޔާ(  ރ22،222/-އިން  519223ނަންބަރު  ގައި ޗެކް 3393ޑިސެމްބަރ  32

އާއި، ސް ރުފިޔާ( )ފަންސާސް ހާ ރ52،222/-އިން  519223ނަންބަރު  ގައި ޗެކް 3332ޖަނަވަރީ  39

 22އާއި، )ހަތަރުހާސް ރުފިޔާ(  ރ1،222/-އިން  519222ނަންބަރު  ގައި ޗެކް 3333ޖަނަވަރީ  39

 3332މެއި  33އާއި، )ދެހާސް ރުފިޔާ(  ރ3،222/-އިން  519221ނަންބަރު  ގައި ޗެކް 3332މެއި 

 36އެހެންކަމުން ކަމާއި،  ނަގާފައިވާ )ހަތަރުހާސް ރުފިޔާ(  ރ1،222/-އިން  519225ނަންބަރު  ގައ ޗެކް

)ބާރަހާސް  ރ12,509.83/-ގެ ނިޔަލަށް މުޙައްމަދު ސަޢުދުގެ އެކައުންޓްގައި ބާކީ  3232ޖަނަވަރީ 

 2ކަމާއި، މުޙައްމަދު ސަޢުދު އެކައުންޓް ހުޅުވިތާ ފުރަތަމަ ހުރި ފިޔާ އަށްޑިހަ ތިންލާރި( ފައްސަތޭކަ ނުވަ ރު 

ކަމާއި، އެހެންނަމަވެސް  އި ދެމެދު އެކައުންޓުން ފައިސާ ނަގާފައިވާ )ހަތަރެއް( އަހަރާ 1)ތިނެއް( އަހަރާއި 

ގެ ފަހުން އެއެކައުންޓުން އެއްވެސް ކަހަލަ މުޢާމަލާތެއް ހިންގާފައިނުވާކަން ސްޓޭޓް  3332ނޮވެމްބަރ  35
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( ގެ ސިޓީއަށް ބެލުމުން އެނގެން 3232ޖަނަވަރީ  36) MST/12ބޭންކް އޮފް އިންޑިޔާގެ ނަންބަރު 

 އި، އޮންކަމާ

ގައި ރިކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓިފައިވަނީ ލެޖަރ ޝީޓުތަކުގައިކަމާއި، މިގޮތުން ބޭންކު އެދުވަސްވަރު 

މުޙައްމަދު ސަޢުދުގެ ފަރާތުން އޭނާގެ އެކައުންޓް އިންފައިސާ ވިތްޑްރޯކުރި ތާރީޚްތަކާއި ފައިސާގެ އަދަދުތައް 

ގެ ފަރާތުން ޗެކް ފޮތެއް ބޭންކްއްމަދު ސަޢުދުއަށް ގެ ލެޖަރ ޝީޓުގައި ރިކޯޑް ކުރެވިފައިވާނެކަމާއި، މުޙަބޭންކު 

އިޝޫކޮށްފައިވާނެކަމާއި، މިގޮތުން މުޙައްމަދު ސަޢުދުގެ ފަރާތުން ޗެކް ފޮތެއް ނުލިބޭކަމަށްބުނެ އެއްވެސް ކަހަލަ 

 ނެ ޝަކުވާއެއް އެންމެ ފުރަތަމަވެސް މުޙައްމަދު މާއި، ޗެކް ފޮތެއް ނުލިބޭކަމަށްބުކަ  ޝަކުވާއެއް ކޮށްފައިނުވާ

ވަނަ ދުވަހު ސިވިލް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް  3231އޭޕްރިލް  32 ސަޢުދުގެ ފަރާތުން ކޮށްފައިވަނީ 

ން ލިޔެކިޔުންތައް ރާއްކާކޮށް ބަލަހައްޓަމުންދަނީ ބޭންކު ކަމާއި، އާންމު އުސޫލުގެ ދަށުން  ހުށަހެޅި ބަޔާނުގައި

ގެ ބޭންކުކަމާއި،  ނީ އެމުއްދަތު ފަހަނައަޅައި ގޮސްފައިއަހަރުގެ މުއްދަތަށްކަމާއި، އެހެންކަމުން މިހާރު މިވަ 32

ލެޖަރ ޝީޓްއަށް ބަލާއިރު މުޙައްމަދު ފެންނަންހުރި ކަމާއި،  ލެޖަރ ޝީޓު ފިޔަވައި އިތުރު ހެއްކެއް މިހާރުނެތް

 ސަޢުދު އާއި ޗެކު ފޮތް ހަވާލު ކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،

ނެގުމަށް އެކައުންޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ ޗެކް ން ފައިސާ ދޫކުރަނީ ފައިސާ ބޭންކު  

ހުށަހެޅުމުންކަމާއި، ޕާސް ބުކް ބޭނުންކޮށްގެން ފައިސާ ދޫކުރުމުގެ އުސޫލެއް އެއްވެސް އިރަކު ބޭންކުން 

ފައިސާ  ފައިވާ ސޭވިންގްސް އެކައުންޓުންނުގެންގުޅޭކަމާއި، މިގޮތަށް މުޙައްމަދު ސަޢުދުގެ ނަމުގައި ހުޅުވާ

ވާކަމަށް ބަލާބެލުމުގައި ގެ ރިކޯޑްތަކުގައިވާ ސޮޔާއި ދިމާ ޅުމުން، އެޗެކުގައިވާ ސޮޔާއި ބޭންކު ހެނެގުމަށް ޗެކު ހުށަ

ފައިސާ ދޫކުރާނެކަމާއި، ބޭންކަށް ޗެކު ހުށަހެޅުމުން އެޗެކުގައިވާ ސޮޔަކީ ނަމަ ބޭންކުން އެޗެކަށް ފެންނަ 

ވެސް  ކުރާ އުސޫލެއް އެއްއިރެއްގައިއެއީހަމަ އަސްލު ސޮއިތޯ ބެލުމަށް ފޮރެންސިކް ތަޙްލީލެއްކޮށް ކަށަވަރު

ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ބެލުމުން ބޭންކުގެ ފަރާތުން ނުގެންގުޅޭކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި 

 އެނގެން އޮންނަކަމެވެ.
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ޤަޟިއްޔާއާއި  Cv-C/2013/1543ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު )ރ( ހަތަރުވަނަ ކަމަކީ: 

ފަރާތުން ހުށަހެޅި ބޭންކުގެ ލެޖަރ ޝީޓް ތައްޔާރުކޮށް ސޮއިކޮށްފައިވާ ފަރާތްކަމުގައިވާ  ގުޅިގެން ބޭންކުގެ

ސިވިލް   (A044379ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިޔާގެ ޗީފް މެނޭޖަރ ހ.މީރުބަހުރުގެ / މުޙައްމަދު ރިޟާ )

އޮފް އިންޑިޔާގައި ޖޫން  ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ހެކިބަސް ދެމުން ބުނެފައިވަނީ އޭނާ ސްޓޭޓް ބޭންކް

ގެ ނިޔަލަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާނެކަމާއި، މިހާރު އޭނާވަނީ ރިޓަޔަރ  3235ފެށިގެން ޖޫން  3339

ވަނަ އަހަރުކަމާއި، އޭރު  3393ފޮތް އިޝޫކޮށްފައިވާނީ ކޮށްފައިކަމާއި، މިގޮތުން މުޙައްމަދު ސަޢުދުއަށް ޗެކް 

ފް އިންޑިޔާގެ ސޭވިންގްސް ބޭންކް އޮފިސަރއަކަށްކަމާއި، މިޗެކް މުޙައްމަދު ރިޟާ އުޅުނީ ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮ 

ފޮތަކީ އޭނާ އިނީޝިއަލްކޮށްފައި ޕަރސަނަލީ އިޝޫކޮށްފައިވާ ޗެކް ފޮތެއްކަމާއި، މިހާ ގިނަދުވަސްވެފައިވާ 

ވަނީ މައްސަލައަކަށްވާތީ ޗެކްބުކް އިޝޫޑް ރަޖިސްޓްރީ ލޮކޭޓް ނުކުރެވިވަނީކަމާއި، މިޗެކްވެސް ޕާސްކޮށްފައި 

ދުވަސްވަރު ފޮތް ދޫކުރެވިފައިވާނެކަމާއި، އެ  ބޭންކުގެ މުޢާމަލާތްތަކަށް ޗެކް  ހިސާބުގައި 3393އޭނާކަމާއި، 

އެކައުންޓްސްތައް އުޅޭނީ ދެ ސެކްޓަރަކަށް ބެހިފައިކަމާއި، އެއީ ޗެކް ބުކް އިޝޫކުރާ އެކައުންޓްސްތަކާ، ޗެކް 

މަދު ސަޢުދުއަށް ޗެކްބުކް އިޝޫކޮށްފައިވާނީ އޭނާ ކަމާއި ބުކް އިޝޫކޮށްފައިނުވާ އެކައުންޓްސްކަމާއި، މުޙައް 

ހުޅުވާފައިވަނީ ޗެކް ކަމާއި، މުޙައްމަދު ސަޢުދު  519232އިން  519223އެފޮތުގައި ޗެކް ލީވްއަކީ ނަންބަރު 

އަކީ ސޭވިންގްސް އެކައުންޓެއްކަމާއި، އެއެކައުންޓަށް ދޫކޮށްފައިވަނީ ޕާސްބުކްއަކާއި ޗެކް ފޮތެއްކަމާއި، ޕާސްބުކް

އެކައުންޓެއްގެ މުޢާމަލާތެއް ހިނގާ ޓްރާންސެކްޝަންސް ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ގެނެސް އަޕްޑޭޓް 

ފޮތެއްކަމާއި، ޗެކް ފޮތް ނެތް އެކައުންޓްތަކުން ފައިސާ ނެގޭނީ ޕާސްބުކް  ކުރުވަންޖެހޭ ގޮތަށް ދީފައި އޮންނަ

އް ހޯދައިގެންކަމާއި، އެކަމަކު ޗެކްބުން އޮންނަ ވިތްޑްރޯވަލް ސްލިޕެގޮސް ޕާރސަނަލީ ހިފައިގެން 

ކަމާއި، ޕާސްބުކް ބޭންކަށް ގެނެސް  ފައިސާނަގަން ދެވިދާނެ ޗެކެއް އެހެން މީހަކަށް ދީގެން އެކައުންޓްތަކުން 

 އަޕްޑޭޓް ކުރުމަކީ ކަސްޓަމަރުގެ ޒިންމާއެއްކަމަށް ބުނެފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމެވެ.
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ފާތު ޖުރިސްޑިކްޝަންތަކުގައި އިސްތިޤްރާރުވެފައިވާ މަދަނީ ދަޢުވާ ތަ ވަނަ ކަމަކީ: ބ( ފަސް )

 evidence)ޘާބިތުކުރުމުގެ ވަސީލަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ޚަރުދަނާ އެއް ވަސީލަތަކީ ކިތާބީ ހެކި 

documentary) ްނޑު ދެ ބަވާތެއ  ގެ މުސްތަނަދު ހިމެނޭކަމާއި، އެއީ ކަމާއި؛ ކިތާބީ ހެކީގެ ތެރޭގައި މައިގަ

 acte sous)'ޢުރުފީ' ނުވަތަ އާދައިގެ މުސްތަނަދު ، (acte authentiques)ސްމީ މުސްތަނަދާއި ރަ

seing priv)  ީކަމާއި، ރަސްމީ މުސްތަނަދަކީ މުޢާމަލާތްތައް ޘާބިތުކުރުމަށްޓަކައި ކަމާބެހޭ ރަސްމ

ނޑައެ  ޅިގެންވާ އުޞޫލުގެ މަތިން އިދާރާއެއްގެ ނުވަތަ މުވައްޒަފެއްގެ ކުރިމަތީގައި ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުގައި ކަ

ކުރެވޭ މުސްތަނަދުކަމުގައި ވާއިރު، 'ޢުރުފީ' ނުވަތަ އާދައިގެ  (notarize / authenticate)ތައުޘީޤު 

މުސްތަނަދުގެ ތެރޭގައިވެސް ދެ ވައްތަރެއްގެ މުސްތަނަދު ހިމެނޭކަމާއި، އެއީ ޘާބިތުކުރުމަށް ތައްޔާރުކުރެވޭ 

ރުމަށް ތައްޔާރުކުރެވޭ ޙާއްސަ މުސްތަނަދަކަށް ނުވިޔަސް މުޢާމަލާތްތަކާ މުސްތަނަދާއި، އޭގެޒާތުގައި ޘާބިތުކު

ކީ މުޢާމަލާތެއްގެ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކުރެވޭ މުސްތަނަދުކަމާއި، ޘާބިތުކުރުމަށް ތައްޔާރުކުރެވޭ މުސްތަނަދަ

ޙާއްސަ ، މެދުގައި އެމުޢާމަލާތެއް ޘާބިތުކުރުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކުރެވޭ ކޮންޓްރެކްޓްފަދަބައިވެރިންގެ 

މުސްތަނަދުކަމާއި، އޭގެޒާތުގައި ޘާބިތުކުރުމަށް ތައްޔާރުކުރެވޭ ޙާއްސަ މުސްތަނަދަކަށް ނުވިޔަސް 

ތައްޔާރުކުރެވޭ މުސްތަނަދަކީ މުޢާމަލާތެއްގެ ބައިވެރިން ނުވަތަ ބައިވެރިޔަކު  މުޢާމަލާތްތަކާއި ގުޅިގެން

ރާ ސިޓީތަކާއި، މެސެޖްތަކާއި، އިންވޮއިސްތަކާއި، އެމުޢާމަލާތަކާއި ގުޅިގެން އެކުލަވާލާ ނުވަތަ ތައްޔާރުކު

އެކައުންޓް ފޮތްތަކާއި، އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓްތައް ފަދަ، މުސްތަނަދުކަމާއި، މަދަނީ ދަޢުވާ ޘާބިތުކުރުމުގައި 

ސްތަނަދުގައިވާ ސޮޔާއި، އޭގައި ވާރިދުވެގެންވާ ނަދުން ޤާއިމުވާ ހުއްޖަތަކީ އެމުބުނެވިދިޔަ ރަސްމީ މުސްތަ 

ކޮށްފައިވާކަމަށް ތަޢުނު ނުކުރެވޭހައި ހިނދަކު  (forge)ފޯޖް  (facta)ންތަކާއި ވަޤާއިޢުތައް ބަޔާ

އެމުސްތަނަދާއި އޭގައިވާ ބަޔާންތަކާއި ވަޤާއިޢުތައް ޞައްޙަކަމުގައި ޤާއިމުވާ ޙުއްޖަތްކަމާ، އަދި 'ޢުރުފީ' ނުވަތަ 

އި ސޮއިކުރި ފަރާތުން އިންކާރު ނުކުރާހާހިނދު އާދައިގެ މުސްތަނަދުން ޤާއިމުކުރެވޭ ޙުއްޖަތަކީ މުސްތަނަދުގަ

އެމުސްތަނަދަކީ އޭގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ފަރާތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މުސްތަނަދެއްކަމުގައި ޤާއިމްވާ ޙުއްޖަތާ، 

އަދި އެމުސްތަނަދުގައި ވާރިދުވެފައިވާ ބަޔާންތަކާއި ވަޤާއިޢުތަކަކީ އޭގެ އިދިކޮޅު ޘާބިތު ނުކޮށްދެވޭހާ ހިނދަކު 
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ސައްހަ ބަޔާންތަކާއި ވަޤާއިޢުތައް ކަމުގައި ޤާއިމުވާ ޙުއްޖަތްކަން މަދަނީ ދަޢުވާ ޘާބިތުކުރުމުގައި ތަފާތު 

ޖުރިސްޑިކްޝަންތަކުން ބަލައިގަންނަ ކިތާބީ ހެކީގެ ބާވަތްތަކަށާއި، އޭގެ އަޙްކާމްތަކަށް ބެލުމުން އެނގެން 

ތައް ޘާބިތުކުރުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގައި އޮންނައިރު، ބަޔާންވެދިޔަ ފަދަ ކިތާބީ ހެއްކަކީ މައްސަލަ

ވަނަ  3)ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ  36/31ނަންބަރު  ރިޢާޔަތްކުރެވޭނެ ޘާބިތުކުރުމުގެ ވަސީލަތެއްކަން ޤާނޫނު

 SC-A/23/2013މާއްދާއަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮންނަކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ނަންބަރު 

 ބެލުމުން އެނގެން އޮންނައިރު، ޤަޟިއްޔާއަށް 

ގައި  3393ނޮވެމްބަރ  33މައްސަލައާއި ގުޅިގެން މުޙައްމަދު ސަޢުދުގެ ފަރާތުން  މި

ގުދު ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިޔާގައި ސޭވިންގްސް އެކައުންޓެއް ހުޅުވާފައިވާކަމާއި، ހަމައެދުވަހު ނަ 

ކޮށްފައިވާކަމާއި، އެދުވަހު މުޙައްމަދު ސަޢުދުއަށް )ނުވަދިހަ އެއްފާސް ރުފިޔާ( ޖަމައު ރ33،222/-ފައިސާއިން 

/ މުޙައްމަދު ހުށަހެޅުނު ހެކި ހ.މީރުބަހުރުގެ ޕާސް ބުކްއަކާއި، ޗެކް ފޮތެއް ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް، މިމައްސަލައިގައި

ރިޟާގެ ބަހުން އެނގެން އޮންނައިރު، މުޙައްމަދު ސަޢުދުގެ ފަރާތުން އޭގެފަހުން އެކިފަހަރުމަތިން ޗެކުގެ 

އިން  519223ނަންބަރު  ގައި ޗެކް  3393ޑިސެމްބަރ  32ޒަރީޢާއިން ވިތްޑްރޯކޮށްފައިވާކަމާއި،  މިގޮތުން 

ނަންބަރު  ގައި ޗެކް 3332ޖަނަވަރީ  39)ތިރީސް ހާސް ރުފިޔާ( ނަގަފައިވާކަމާއި،  ރ22،222/-

ގައި ޗެކް  3333ޖަނަވަރީ  39)ފަންސާސް ހާސް ރުފިޔާ( ނަގާފައިވާކަމާއި،  ރ52،222/-އިން  519223

 ގައި ޗެކް  3332މެއި  22ރ )ހަތަރުހާސް ރުފިޔާ( ނަގާފައިވާކަމާއި، 1،222/-އިން  519222ނަންބަރު 

 ގައ ޗެކް  3332މެއި  33)ދެހާސް ރުފިޔާ( ނަގާފައިވާކަމާއި،  ރ3،222/-އިން  519221ނަންބަރު 

ޖަނަވަރީ  36އި، އެހެންކަމުން )ހަތަރުހާސް ރުފިޔާ( ނަގާފައިވާކަމާ ރ1،222/-އިން  519225ނަންބަރު 

)ބާރަހާސް ފައްސަތޭކަ  ރ12,509.83/- ގެ ނިޔަލަށް މުޙައްމަދު ސަޢުދުގެ އެކައުންޓްގައި ބާކީ ހުރީ 3232

)ތިނެއް( އަހަރާއި  2ނުވަ ރުފިޔާ އަށްޑިހަ ތިންލާރި( ކަމާއި، މުޙައްމަދު ސަޢުދު އެކައުންޓް ހުޅުވިތާ ފުރަތަމަ 

 3332ނޮވެމްބަރ  35ދު އެކައުންޓުން ފައިސާ ނަގާފައިވާކަމާއި، އެހެންނަމަވެސް )ހަތަރެއް( އަހަރާއި ދެމެ 1

ގެ ފަހުން އެއެކައުންޓުން އެއްވެސް ކަހަލަ މުޢާމަލާތެއް ހިންގާފައިނުވާކަން ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިޔާގެ 
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ގެ އިތުރުން މީ  ( ގެ ސިޓީއަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮންކަމާއި،3232ޖަނަވަރީ  36) MST/12ނަންބަރު 

ބޭންކްގެ ލެޖަރ ޝީޓުތަކުންވެސް މުޙައްމަދު ސަޢުދުގެ ފަރާތުން އެކިދުވަސްމަތިން އެކައުންޓްއިން ޗެކް 

 މެދުވެރިކޮށް ފައިސާނަގާފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، 

ޢާއްމުކޮށް ޢަމަލުކުރަމުންދާ ބޭންކުތަކުގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓްތަކުން ފައިސާ ނެގުމުގައި 

ނަމަ  އުސޫލަކީ ޗެކް ހުށަހެޅުމުން އެޗެކުގައިވާ ސޮޔާއި ބޭންކުގެ ރިކޯޑްތަކުގައިވާ ސޮޔާއި ދިމާވާކަމަށްވަނީ

އެގޮތުން މުޙައްމަދު ސަޢުދުގެ ނަމުގައި ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިޔާގައި އެޗެކަށް ފައިސާ ދޫކުރުންކަމާއި، 

ޞޫލުން ކަމާއި، މި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ އެކައުންޓް ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓުން ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވަނީ މިއު 

 ކުރިންކަން  އަހަރު 33މީގެ ގައި ހުޅުވާފައިވަނީ ބޭންކް އޮފް އިންޑިޔާމުޙައްމަދު ސަޢުދުގެ ފަރާތުން 

 ވަނަ މާއްދާއިން 26ނުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކިންގއާބެހޭ ޤާނޫ  3232/31ޤާނޫނު ނަންބަރު  އެނގޭއިރު،

ޢާއްމު އުސޫލެއްގެ ނަމަވެސް، އްދަތެއް ލާޒިމްކޮށްފައިނުވި މަންޓްސްތައް ބެހެއްޓުމަށް ވަކި މުބޭންކިންގ ޑޮކިއު

ކަމާއި،  އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް  32އްކާކޮށް ބަލަހައްޓަމުންދަނީ ތުން ބޭންކުން ލިޔެކިޔުންތައް ރަގޮ

ރޑްތައް މިހާރު ނެތްކަމުގައިވިޔަސް، މިމައްސަލައި  ގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ލެޖަރ ބޭންކްގެ އޭރުގެ ރިކޯ

ހު ފޮނުވުނު ވަނަ ދުވަ 3232ޖަނަވަރީ  36ޝީޓްތަކަށާއި، ބޭންކްގެ ފަރާތުން މުޙައްމަދު ސަޢުދުއަށް 

އި، އަދި މިމައްސަލައިގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ހެކިވެރިޔާގެ ހެކިބަހަށް ބެލުމުން، މުޙައްމަދު ސަޢުދުގެ ސިޓީއަށާ

ނުވަދިހަ ) ރ33،222/-ވިންގްސް އެކައުންޓަށް މުގައި ހުޅުވި ސޭވަނަ އަހަރު އޭނާގެ ނަ 3393ފަރާތުން 

-އިން  519223ނަންބަރު ގައި ޗެކް  3393ޑިސެމްބަރ  32 އެއްހާސް ރުފިޔާ( ޖަމައުކުރުމަށްފަހު،

ނަންބަރު  ގައި ޗެކް 3332ޖަނަވަރީ  39ކަމާއި،  )ތިރީސް ހާސް ރުފިޔާ( ނަގަފައިވާ ރ22،222/

ގައި  3333ޖަނަވަރީ  39ކަމާއި،  ންސާސް ހާސް ރުފިޔާ( ނަގާފައިވާ)ފަ  ރ52،222/-އިން  519223

ގައި  3332މެއި  22ކަމާއި،  )ހަތަރުހާސް ރުފިޔާ( ނަގާފައިވާ ރ1،222/-އިން  519222ނަންބަރު  ޗެކް

ގައ  3332މެއި  33ކަމާއި،  )ދެހާސް ރުފިޔާ( ނަގާފައިވާ ރ3،222/-އިން  519221ނަންބަރު  ޗެކް

ފެބްރުއަރީ  22އަދި  )ހަތަރުހާސް ރުފިޔާ( ނަގާފައިވާކަމާއި، ރ1،222/-އިން  519225ނަންބަރު  ޗެކް



 HC-A/50/2016 ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ

 

 
 2236133 ފެކްސް:، 2235233ފޯން: ، އާބުރުޒު ހިނގުން، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް

 www.highcourt.gov.mvވެބް ސައިޓް:     info@highcourt.gov.mvއީމެއިލް:

14 

ފެބްރުއަރީ  22ކަމާއި،  ގާރަހާސް ރުފިޔާ( ނަގާފައިވާ)އެ  ރ33،222/-ޕާސްބުކް މެދުވެރިކޮށް ގައި  3232

 )އެއްހާސް ފަސްސަތޭކަ ނުވަ ރުފިޔާ  ރ92/3،523ޢަދަދަކީ އެކައުންޓުގައިވާ ގެ ނިޔަލަށް  3232

މިނޫން ބިތުވާކަން އެނގޭއިރު، މުސްތަނަދުތަކުން ޘާ މައްސަލައިގައި ހުށަހެޅިފައިވާ  މި އަށްޑިހަތިންލާރި( ކަން

ގޮތަކަށް ކަން ހިނގާފައިވާ ކަމުގެ މައްޗަށް މުޙައްމަދު ސަޢުދުގެ ފަރާތުން ހުއްޖަތު ޤާއިމްކޮށް ދެވިފައިނުވާކަން 

ކަތަކަށާއި ހުށަހެޅިފައިވާ ލިއެކިޔުންތަކަށް ބެލުމުން އެނގެން މި މައްސަލާގައި ދެފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަ

 އޮންނަކަމެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުގެ އެހެންކަމުން، މިޤަޟިއްޔާ ބެލި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން ދެކެނީ 

ދަ  ފަ  ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ގައި ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމަށް މިކޯޓުން ޤަޟިއްޔާ Cv-C/2013/1543ނަންބަރު 

 ސަބަބެއް ނެތްކަމަށެވެ.ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ 

 

 ޙުކުމް:

ގެ ސިވިލް ކޯޓުބަޔާން ކުރެވުނު ކަންކަން އެގޮތުގެ މަތިން ހުރުމާއެކު،  ދެންފަހެ އިސްވެ 

ފަރާތުން ހުށަހެޅި  މުޙައްމަދު ސަޢުދުގެއިސްތިއުނާފުކުރުމަށް  ޤަޟިއްޔާ Cv-C/2013/1543ނަންބަރު 

ފަދަ ޝަރުޢީ ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ޙުކުމަށް ކޮށް އެ ޤަޟިއްޔާގައި ކުރައްވާފައިވާ ނުކުތާތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާ

ޤަޟިއްޔާ ބެލި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ނެތްކަމަށް ސަބަބެއް އަދި ޤާނޫނީ 

ނޑައަޅައި އެގޮތުގެ މަތިން ޙުކުމް  ވެ.ކޮށްފީމެ  ކަ

 

 


