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ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތް

g
ދިވެހިރާއްޖޭގ ެ ހައިކ ޯޓ ު
ދި ވެ ހި ރާ އް ޖެ

ޝަ ރީ ޢަ ތް ނި މު ނުގޮ ތް
• ޤަ ޟިއްޔ ާ ނަ ންބ ަރ ު2022/HC-A/90 :
• އި ސްތ ިއުނާފުކުރ ި ފަ ރާތ ް :އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙައްމަދު  /ގ .ސަންސެޓް
• އި ސްތ ިއުނާފ ު ރަ އްދ ުވ ި ފަ ރާތ ް :ނެތް
• މަ އްސަލ ައ ިގ ެ ބާވަތ ް :ކޯޓު އަމުރު )ޕާސްޕޯރޓް ހިފެހެއްޓުން(

މަ އް ސަ ލަ ބެ ލި ފަނ ޑި ޔާ ރު ން ގެ މަ ޖި ލި ސް:
ފަނޑިޔާރު ޙުސައިން ޝަހީދު
އިސްފަނޑިޔާރު ހާތިފް ޙިލްމީ
ފަނޑިޔާރު ފާޠިމަތު ފަރްހީޒާ

ނިމުނ ު ތާރީޚ ް:

 05މުޙައްރަމް 1444
 03އޯގަސްޓް 2022

ދިވެ ހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެ ހިރާއްޖެ ،ފޯން ،3325029 :ފެކްސް3316471 :
އީމެއިލް info@highcourt.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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ހަ އިކޯޓުގ ައ ި ޤަ ޟިއްޔ ާ ރަ ޖިސްޓްރ ީ ކު ރެވުނ ު ތާ ރީޚ ް:

 07ޝަޢުބާން 1443
 10މާރިޗު

2022

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

އި ސްތ ިއުނާފުކުރ ެވ ުނ ު މަ އްސ ަލ ަ:
• ނަ ންބ ަރ ު144-B11/CA/2022/29:
• ނިންމ ި ތަނ ް :ސިވިލް ކޯޓު
• ބާ ވަތ ް :ކޯޓު އަމުރު )ޕާސްޕޯރޓް ހިފެހެއްޓުން(
• ހު ށަ ހެޅ ުނ ު ތާ ރީޚ ް- :

• ނިމުނ ު ތާރީޚ ް 09 :ފެބުރުވަރީ 2022

މަދަނީ  -ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާއާގުޅޭ ގޮތުން ކުރެވިފައިވާ މުޢާމަލާތްތަކާއި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑް ،ކުންފުނީގެ
މައްޗަށް ސާބިތުވެފައިވާ ދަރަންޏަކާ ގުޅިގެން ޑިރެކްޓަރުންގެ ޕާސްޕޯރޓް ހިފެހެއްޓުމަށް އަމުރުކުރުން

ދިވެ ހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެ ހިރާއްޖެ ،ފޯން ،3325029 :ފެކްސް3316471 :
އީމެއިލް info@highcourt.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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•

ފަނ ޑި ޔާ ރު ޙު ސަ އި ން ޝަ ހީ ދު ގެ ރަ އު ޔު:

މަ އް ސަ ލަ އި ގެ ތަޢާ ރުފު :
 .1މިއީ ،ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  144-B11/CA/2022/29ކޯޓު އަމުރު އެ ކޯޓުން ނެރުއްވާފައިވަނީ
ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނެ ގ .ސަންސެޓް  /އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙައްމަދުގެ
ފަރާތުން އެ އަމުރު އިސްތިއުނާފު ކޮށްދިނުމަށް އެދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން ބެލެވުނު
ޤަޟިއްޔާއެކެވެ.
 .2މި ޤަޟިއްޔާގައި އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތެއް ނެތެވެ.
ކަ ން ހިނ ގާފަ އި ވާ ގޮ ތް
 .3ހިލްޓަން އިންޓަރނޭޝަނަލް މެނޭޖް )މޯލްޑިވްސް( ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ސަން ޓްރެވަލް އެންޑް
ޓްއާރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމާރސް )އައި.ސީ.ސީ(
އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޓް އޮފް އާބިޓްރޭޝަންއަށް ހުށަހެޅުނު ކޭސް ނަންބަރު  19482/TOގައި އެ
ޓްރައިބިއުނަލުނ ް ނިންމާފައިވ ާ ނިންމުން )އާބިޓްރަލް އެވޯރޑް( ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތަންފީޛު އަމުރުކޮށް ދިނުމަށް
އެދި ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 10/2013އާބިޓްރޭޝަން ޤާނޫނު( ގެ  72ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހިލްޓަން
އިންޓަރނޭޝަނަލް
ދަޢުވާކޮށްފައިވެއެވެ.

މެނޭޖް

)މޯލްޑިވްސް(

ޕްރައިވެޓް

ލިމިޓެޑްގެ

ފަރާތުން

ސިވިލް

ކޯޓުގައި

1

 .4ސިވިލް ކޯޓުގައި އެ މައްސަލަ ބަލަމުން ގެންދިޔައީ އެ ކޯޓުގެ ނަންބަރު

1652/Cv-C/2020

ޤަޟިއްޔާއިންނެވެ.
 .5އަދި މި ފައިނަލް އެވޯޑުގެ ދަށުން އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ހިލްޓަން އިންޓަރނޭޝަނަލް މެނޭޖް )މޯލްޑިވްސް(
ޕްރައިވެޓް

ލިމިޓެޑަށް

ސަން

ޓްރެވަލްސް

އެންޑް

ޓުއަރސް

ޕްރައިވެޓް

ލިމިޓެޑުގެ

ފަރާތުން

) USD 20,945,000/ވިހިމިލިއަން ނުވަލައްކަ ސާޅީސް ފަސްހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު( އާއި ޖޫރިމަނާއާއި1

ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމާބެހޭ ޑިވި ޜަނަށް ޙުކުމް ތަންފީޛު ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް
ދިވެ ހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެ ހިރާއްޖެ ،ފޯން ،3325029 :ފެކްސް3316471 :
އީމެއިލް info@highcourt.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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އިތުރު ޚަރަދުތަކުގެ ގޮތުގައި  3މެއި  2013އިން ފެށިގެން  27މެއި  2015ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް
3.4%

)ތިނެއް

ޕޮއިންޓް

ހަތަރެއް

އިންސައްތަ(

ރޭޓުން

ގެ

އިންޓްރެސްޓްގެ

ގޮތުގައި

) USD 1,513,163އެއްމިލިއަނ ް ފަސްލައްކަ ތޭރަހާސް އެއްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ތިނެއް އެމެރިކާ ޑޮލަރު(
އަދި  28މެއި  2015އިން ފެށިގެން މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން ފައިސާ ދެއްކުމާއި ހަމައަށް ކޮންމެ
ދުވަހަކަށް އިންޓްރެސްޓްގެ ގޮތުގައި ) USD 2,006.85ދެހާސް ހައެއް އެމެރިކާ ޑޮލަރު އަށްޑިހަ ފަހެއް
ސެންޓް( އެމެރިކާ ޑޮލަރު ދެއްކުމަށާއި ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޓްރައިބިއުނަލްގެ ހަރަދުތަކުގެ ގޮތުގައި
ކުރިން ދައްކާފައިވާ ) USD 342,500ތިންލައްކަ ސާޅީސް ދެހާސް ފަސްސަތޭކަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު(
ދެއްކުމަށް ސަން ޓްރެވަލް އެންޑް ޓުއާރަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ މައްޗަށް ޙުކުމް ކޮށްފައިވެއެވެ.
އ  2ބަލަމުންދާ މައްސަލާގައި  2022ފެބްރުވަރީ 09
 .6އިސްވެ ބުނެވުނު ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރެވޭ ޤަޟިއްޔާގަ ި
ވަނަ ދުވަހު ސަން ޓްރެވަލްސް ޓުއަރޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ޑިރެކްޓަރެއް ކަމުގައިވާ އަޙްމަދު ސިޔާމް
މުޙައްމަދުގެ ޕާސްޕޯރޓް ހިފެހެއްޓުމަށް އަމުރެއް ނެރުއްވާފައިވެއެވެ.

3

ސި ވި ލް ކޯ ޓު ން ނެ ރެފަ އި ވާ އަ މު ރު
 .7އިސްތިއުނާފު މިކުރެވޭ ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  144-B11/CA/2022/29ކޯޓު އަމުރަށް ބެލިއިރު ،އެ
އަމުރަކީ ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  1652/Cv-C/2020ޤަޟިއްޔާއާ ގުޅިގެން ،ގ .ސަންސެޓް އަޙްމަދު
ސިޔާމް މުޙައްމަދުގެ ޕާސްޕޯރޓް ހިފެހެއްޓުމަށާއި ،އަދި ޕާސްޕޯރޓް ހިފެހެއްޓުނު ފަރާތް ރާއްޖޭގައި ހުރިކަން
ނުވަތަ ނެތްކަން ސިވިލް ކޯޓަށް އެންގުމަށް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނަށް އަންގާ އަމުރުކޮށްފައިވާ އަމުރެކެވެ.
އެ އަ މު ރު އި ސް ތި އު ނާފު ކު ރު މަ ށް ހު ށަ ހެ ޅި ނު ކު ތާ ތަ އް
 .8ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  144-B11/CA/2022/29ކޯޓު އަމުރު އެ ކޯޓުން ނެރުއްވާފައިވަނީ ،ޝަރުޢީ
އަދި ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނެ ގ .ސަންސެޓް  /އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙައްމަދުގެ ފަރާތުން 01
2

1948/TO

3

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  144 -B11/CA/2022/29ކޯޓު އަމުރު
ދިވެ ހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެ ހިރާއްޖެ ،ފޯން ،3325029 :ފެކްސް3316471 :
އީމެއިލް info@highcourt.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :

5

2022/HC-A/90

ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތް

)އެކެއް( ނުކުތާ ހުށަހަޅައި އެ ނުކުތާއާ ބެހޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަ ަކ
ދައްކާފައިވެއެވެ .އެ ނުކުތާއަކީ؛
 - 8.1ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައިގައި ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގައި އެއްބާރުލުންދީ ،ޝަރީއަތަށް
ހާޟިރުވަމުން ދަނިކޮށް ކުންފުނީގެ ޑައިރެކްޓަރުންގެ ޕާސްޕޯރޓް ހިފެހެއްޓުމަށް އަމުރުކުރުމަކީ،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންނާއި ބެހޭ ޤާނޫނުގެ  15ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުންފުނީގެ
އަމިއްލަ

ޝަހުސިއްޔަތާއި،

ޤާނޫނުއަސާސީގެ

43

ވަނަ

މާއްދާގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ޢަދުލުވެރިކަމާއެކު ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ޙައްޤުގެ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާއި ޚިލާފަށް
ނެރުއްވާފައިވާ އަމުރަކަށްވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.
މަ އް ސަ ލަ އާ ގު ޅު ން ހު ރި ޤާ ނޫ ނު އަ ދި ޤަ ވާޢި ދު:
 .9ޤާ ނޫ ނު ނަ ން ބަ ރު  ) 10/96ދި ވެ ހި ރާ އް ޖޭ ގެ ކު ންފު ން ޏާ ބެ ހޭ ޤާ ނޫ ނު( ގެ
) - 15ހ( މިޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،ކޮންމެ ކުންފުންޏެއް ރަޖިސްޓްރީ ވުމުން އެ ކުންފުންޏަކީ،
ކުންފުނީގެ އަމިއްލަ ނަންކަމުގައި އެ ކުންފުންޏެއްގެ އަސާސީ ގަވާއިދާއި ހިންގާ ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާ
ނަމުގައި މިޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އެ ކުންފުންޏެއްގެ އަސާސީ ގަވާއިދާއި ހިންގާ ގަވާއިދުގައިވާ
ކަންކަން ހިންގުމުގައާއި ދަޢުވާ ކުރުމާއި ދަޢުވާ ލިބިގަތުމާއި އުފުލޭ މުދަލާއި ނޫފުލޭ މުދާ ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ
ދ
ގޮތުގެމަތިން ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމާއި ދެމިގެންވާ ގޮތަށް މުދާ ލިބިގަތުމާއި މިކަންކަމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ އަ ި
ވަކި ސިއްކައެއް އޮންނަ ،މެންބަރުންނާ ވަކިން އުފެދިފައިވާ ޤާނޫނީ ގޮތުން އަމިއްލަ ޝަޚްޞެކެވެ.
)ށ( ކުންފުނީގެ އަސާސީ ގަވާއިދާއި ހިންގާ ގަވާއިދު ރަޖިސްޓަރީ ވުމުން އެގަވާއިދުތަކުގައިވާ މާއްދާތަކަށް
ގ
ޢަމަލުކުރުމަކީ އެގަވާއިދުގައި ސޮއިކުރާ މެންބަރުން ފަދައިން އެކުންފުންޏެއްގެ މައްޗަށާއި ،އެކުންފުންޏެއް ެ
ކޮންމެ މެންބަރެއްގެ މައްޗަށް ލާޒިމްވެގެންވާ ކަމެކެވެ.
)- 18ހ( ކުންފުންޏެއްގެ މެންބަރުން އެކުންފުންޏެއްގެ ދަރަންޏަށް ޒިންމާވާންޖެހޭ މިންވަރު ކަނޑައަޅާފައިވާ
ކަމަށް

ކުންފުނީގެ

އަސާސީ

ގަވާއިދުގައި

ބަޔާންކޮށްފައި

އޮތުމުން

އެކުންފުންޏެއްގެ

މެންބަރުން

އެކުންފުންޏެއްގެ ދަރަންޏަށް ހުރިހާ ހާލަތެއްގައިވެސް އަދި ހުރިހާ ޝަރުޢީ ބޭނުމަކަށްވެސް ޒިންމާވާނީ އަދި
ދިވެ ހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެ ހިރާއްޖެ ،ފޯން ،3325029 :ފެކްސް3316471 :
އީމެއިލް info@highcourt.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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ޒިންމާވާކަމަށް ބެލޭނީ ،އެ މެންބަރަކު ގަނެފައިވާ ނުވަތަ ގަތުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ ޙިއްޞާގެ އަގުގެ
ތެރެއިން އެއްވެސް މިންވަރެއް ކުންފުންޏަށް ނުދީ އޮތްކަމުގައިވާނަމަ ،އެ މިންވަރަކަށެވެ.
)ށ( ކުންފުންޏެއް އުވާލާނަމަ އެކުންފުންޏެއްގެ ކޮންމެ މެންބަރަކުވެސް އެކުންފުންޏަކަށް ދޭންޖެހޭނީ އެ
މެންބަރަކު ގަނެފައިވާ ނުވަތަ ގަތުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ ޙިއްޞާގެ މޫނުމަތީ އަގުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް
މިންވަރެއް ކުންފުންޏަށް ނުދީ އޮތް ކަމުގައިވާނަމަ ،އެ މިންވަރެއް އެކަންޏެވެ.
 - 36ކުންފުނީގެ ކޮންމެ މެންބަރެއްގެ ޙިއްޞާއަކީ އުފުލޭ މުދަލެކެވެ .ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏެއްނަމަ ،ހިންގާ
ގަވާއިދުގައި ބުނާ ގޮތުގެމަތިން އެ ކުންފުންޏެއްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ހުއްދައާއެކު އެކުންފުންޏެއްގެ
ޙިއްޞާ އެކެއްގެ ކިބައިން އަނެކަކަށް ބަދަލު ކުރެވިދާނެއެވެ .ޕަބްލިކް ކުންފުންޏެއްނަމަ ،ޙިއްޞާ
ބަދަލުކުރެވޭނީ މިޤާނޫނާއި މިޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
 - .37ކުންފުންޏެއްގެ ޙިއްޞާއެއް އެކަކުގެ ކިބައިން އަނެކަކަށް ބަދަލުކޮށްފިނަމަ ،ޙިއްޞާ ބަދަލުކޮށްފިކަން
ކުންފުނީގައި

ރަޖިސްޓަރީ ކުރަންވާނެއެވެ.

މިގޮތަށް ޙިއްޞާ ބަދަލުކޮށްފިކަމުގައި ބެލޭނީ ،ޙިއްޞާ

ބަދަލުކުރިކަން އަންގައިދޭ އެކަށޭނަ ލިޔުމެއް ކުންފުންޏަށް ލިބުމުންނެވެ.

 .10ރަ ހު ނެ އް ނު ހި މެ ނޭ ސާ ބި ތު ދަ ރަ ނީ ގެ މުޢާ މަ ލާ ތް ތަ ކު ގަ އި ޢަ މަ ލު ކު ރަ ން ވީ ގޮ ތު ގެ ޤަ ވާ އި ދު
މިގަވާއިދުގެ  2ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ އިތުރުން ސާބިތު ދަރަންޏަށް
ފައިސާ ނުދައްކައިގެން ފުރަތަމަ ފަހަރު ހުށަހެޅުމާއެކު ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ފިޔަވަޅުތައް ނުވަތަ
އެފިޔަވަޅުތަކުން އެވަގުތަކަށް ކޯޓަށް ފެންނަ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންވެއެވެ.
)ހ( ކޯޓުގެ ހުއްދަ ނެތި ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ނުދެވޭ ގޮތަށް ފާސްޕޯޓް
ހިފެހެއްޓުމަށް އަމުރުކުރުން.
)ށ( ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތުގެ ބޭންކް އެކައުންޓްތައް ބަލައި ޗެކްކޮށް އެކައުންޓްތައް ފްރީޒް ކުރުމަށް
އަމުރު ކުރުން.
)ނ( ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތުގެ އެއްވެސް މުދަލެއް ކުއްޔަށްދޫކޮށްފައިވާނަމަ ،އެ މުދަލެއް ނުވަތަ އެ
މުދަލެއް ކުއްޔަށްދީގެން ލިބޭ ކުލި ކޯޓަށް ނެގުމަށް އަމުރު ކުރުން.

ދިވެ ހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެ ހިރާއްޖެ ،ފޯން ،3325029 :ފެކްސް3316471 :
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)ރ( ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތުގެ އެއްވެސް މުދަލެއް ކުއްޔަށްދީގެން ނުވަތަ ހިބަކޮށްދީ ނުވަތަ ވިއްކާ
ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތްކޮށް ނުވަތަ ރަހުނުކޮށްފައިވަނީ ދަރަނި ސާބިތުވި ފަހުން ކަމަށްވާނަމަ ނުވަތަ ދަރަނީގެ
މައްސަލަ ކޯޓުގައި ހިނގަމުން ދަނިކޮށް ކަމަށްވާނަމަ ނުވަތަ ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ) 6ހައެއް( މަސް
ދުވަސް ކުރިން ކަމުގައިވާނަމަ ،އެމުޢާމަލާތެއް ބާޠިލް ކުރުން.
)ބ( ސާބިތު ދަރަންޏަށް ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތުގެ ނުވަތަ އެފަރާތުގެ ދަރިއެއްގެ ނުވަތަ އަނބިމީހާ
ނުވަތަ ފިރިމީހާގެ މިލްކްގައި ހިމެނޭ މުދަލަކީ ދަރަނި ލިބެންވާ މީހާގެ އަތުން ނެގި ފައިސާއިން ނުވަތަ
އެއްޗަކުން ނުވަތަ މުދަލަކުން ،އުފައްދާފައިހުރި މުދަލެއް ކަމަށް ކޯޓަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ،އެމުދަލެއް ނުވަތަ
ފައިސާއެއް ކޯޓުގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެނައުން.
)ޅ( ސާބިތު ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނުދެއްކި ފަރާތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ޢާއްމުކޮށް ޝާއިޢު ކުރުން.
)ކ( ސާބިތު ދަރަންޏަށް ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތަކީ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރާ ފަރާތެއްކަމަށްވާނަމަ އެމީހެއްގެ
މުސާރައިން ކޯޓަށް ފެންނަ މިންވަރެއް ކަނޑައި ކޯޓަށް ފޮނުވުމަށް އެމީހަކު ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނަށް
އެންގުން.

ދ
 .11ސާބިތު ދަރަންޏަށް ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތަކީ ކުންފުންޏެއް ނަމަ ،ތިރީގައިވާ ގޮތަށް އެކުންފުންޏާމެ ު
ޢަމަލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
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)ހ( ސާބިތު ދަރަންޏަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައި ސާ ނުދައްކައިގެން ހުށަހެޅި ފުރަތަމަ ފަހަރު ސާބިތު ދަރަންޏަށް
ފައި ސާ ނުދެއްކި ކުންފުނި ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ  88ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ޖޫރިމަނާކޮށް އެޙުކުމާ
އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަން އެންގުމާއެކު ،މި ޤާނޫނުގެ  9ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ފިޔަވަޅުތައް އެކުންފުންޏަކާ މެދު
އަޅަންވާނެއެވެ.
)ށ( މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނާ ގޮތަށް ޢަމަލުކޮށް މައް ސަލަ ނިންމާފައި ވަނިކޮށްވެ ސް ފައި ސާ ނުދައްކައިގެން
ފައި ސާ ލިބެންވާ ފަރާތުން މައް ސަލަ ހުށަހަޅައިފިނަމަ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު  (10/96ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ
 4ވަނަ މާއްދާ ނުވަތަ  18ވަނަ މާއްދާ ނުވަތަ  74ވަނަ މާއްދާ ނުވަތަ  80ވަނަ މާއްދާ އާއި  91ވަނަ
މާއްދާ އާއި މި ހަތަރު މާއްދާއިން އެންމެ އެކަށީގެންވާ މާއްދާއެއްގެ ދަށުން މައް ސަލަ ނިންމުން.

4

ރަހުނެއް ނުހިމެނޭ ސާބިތު ދަރަނީގެ މުޢާމަލާތްތަކުގައި ޢަމަލު ކުރަންވީ ގޮތުގެ ޤަވައިދުގެ  13ވަނަ މާއްދާ
ދިވެ ހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެ ހިރާއްޖެ ،ފޯން ،3325029 :ފެކްސް3316471 :
އީމެއިލް info@highcourt.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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)ނ( ސާބިތު ދަރަންޏަށް ފައި ސާ ނުދައްކައިގެން ކުންފުންޏެއްގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅޭ ފުރަތަމަ ފަހަރު އެ
ކުންފުންޏެއްގެ މާލީ ޙާލަތުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،ކުންފުނި އިފްލާ ސްކޮށް ލިބިގެންވެއެވެ .މައް ސަލަ
ނިންމުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
)ރ( ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ޙާޟިރުވާނެ މީހަކު ނުވިނަމަ ޓަށް ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރަކު ނުވަތަ ޑިރެކްޓަރުން ކޯ
ޙާޟިރުކޮށް މައް ސަލަ ހިންގުން.
)ބ( ސާބިތު ދަރަންޏަށް ފައި ސާ ނުދައްކާ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުން ރާއްޖޭން ބޭރަށް ނުދެވޭ ގޮތަށް ޕާ ސްޕޯޓް
ހިފެހެއްޓުން.

 .12ޤާ ނޫ ނު އަ ސާ ސީ ގެ  43ވަ ނަ މާ އް ދާ ގަ އި
)ހ( އިދާރީ ހިންގުމުގެ ދާއިރާއިން ކޮންމެ މީހަކާމެދުވެ ސް ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީން ،ޢަދުލު އިންޞާފުން
ހަމަތަކާ އެއްގޮތަށް އެކަށީގެންވާ އަވަ ސް މިނެއްގައި ކަންކުރެވުމަކީ އެމީހަކަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤެކެވެ.
)ށ( އިދާރީގޮތުން އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ސަބަބުން އެއްވެ ސް މީހެއްގެ ޙައްޤަކަށް އުނިކަމެއް ލިބިއްޖެ ކަމަށް
ފެނިއްޖެނަމަ ،އެ ފިޔަވަޅެއް އެޅި ސަބަބު ލިޔުމުން ލިބުމުގެ ޙައްޤު އެ މީހަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
)ނ( އިދާރީގޮތުން އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ސަބަބުން އެއްވެ ސް މީހެއްގެ ހައްޤަކަށް ނުވަތަ އެއްވެ ސް ބައެއްގެ
ޙައްޤަކަށް ،ނުވަތަ މުޖްތަމަޢުގެ ޙައްޤަކަށް އުނިކަމެއް ލިބިއްޖެކަމަށް ފެނިއްޖެނަމަ ،އެ ކަމެއް ކޯޓަށް
ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު އެ މީހަކަށް ނުވަތަ އެ ބަޔަކަށް ނުވަތަ އެ ކަމުން ސީދާގޮތެއްގައި އަ ސަރު ފޯރައިފާނެ
ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ލިބިގެންވެއެވެ.

 .13ޤާ ނޫ ނު އަ ސާ ސީ ގެ  55ވަ ނަ މާ އް ދާ ގަ އި
މަދަނީ އެއްބަ ސްވުމެއްގެ ދަށުން އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާއެއް އަދާނުކުރުމުގެ ސަބަބުން އެއްވެ ސް މީހަކު
ހައްޔަރުކޮށް ނުވަތަ ބަންދުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

ޝަ ރީޢަ ތަ ށް ފާ ހަ ގަ ކު ރެ ވު ނު ކަ ން ތަ އް ތަ އް
ރ ީޢ
 .14ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  144-B11/CA/2022/29ކޯޓު އަމުރު އެ ކޯޓުން ނެރުއްވާފައިވަނީ ،ޝަ ު
އަދި ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނެ ގ .ސަންސެޓް  /އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙައްމަދުގެ ފަރާތުން
ދިވެ ހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެ ހިރާއްޖެ ،ފޯން ،3325029 :ފެކްސް3316471 :
އީމެއިލް info@highcourt.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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ނ
އިސްތިއުނާފުކުރުމަށ ް ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާއަށާއި ،އެ ނުކުތާއާ ގުޅިގެން މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކު ް
ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި ،މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި ލިޔެކިޔުންތަކުގެ
މައްޗަށް ޝަރުޢީ އަދި ޤަނޫނީ ނަޒަރަކުން ވިސްނާ ބެލިއިރު ،އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވ ެ.
 .15އިސްތިއުނާފު މިކުރެވޭ ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  144-B11/CA/2022/29ކޯޓު އަމުރުން ،އަޙްމަދު
ސިޔާމް މުޙައްމަދުގެ ޕާސްޕޯރޓް ހިފެހެއްޓުމަށް އަމުރުކޮށްފައިވުމުން ،ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ބައެއް އަސާސީ ޙައްޤުތަކާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  15ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ކުންފުނީގެ އަމިއްލަ ޝަޚުސިއްޔަތާއި އެ އަމުރު ޚިލާފުވާކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެއެވެ.
 .16ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  42ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކޮންމެ މީހަކަށް
އެމީހެއްގެ މަދަނީ ޙައްޤު ލިބިދީފައިވާއިރު ،އަދި ޤާނޫނުއަސާސީގެ  43ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި އިދާރީ
ގޮތުންއަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ސަބަބުން އެއްވެސް މީހެއްގެ ހައްޤަކަށް އުނިކަމެއް ލިބިއްޖެކަމަށް ފެނިއްޖެނަމަ،
އެކަމެއް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު އެމީހަކަށް ލިބިގެންވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް ،އިންސާފު ހޯދުމަށްޓަކައި
ޝަރީޢަތަށް ދިޔުމުގެ ޙައްޤު ،އަސާސީ ޙައްޤެއްގެ ގޮތުގައި ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވެއެވެ.
 .17ޤާނޫނުއަސާސީގެ  55ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ މަދަނީ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އަދާކުރަންޖެހޭ
ޒިންމާއެއް އަދާނުކުރުމުގެ ސަބަބުން އެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް ނުވަތަ ބަންދުކޮށްގެން ނުވާނެކަމަށާއި
ޤާނޫނު އަސާސީގެ  41ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާގޮތުން ރާއްޖެއިން ފުރައިގެން ދިއުމާއި ،ރާއްޖެއަށް
އެނބުރިއައިސް ރާއްޖޭގައި ހުރުމާއި ރާއްޖޭގެ އެކި ތަންތަނަށ ް ދަތުރުފަތުރުކޮށް އުޅުމުގެ މިނިވަންކަން ކޮންމެ
ދިވެހި ރައްޔިތެކަށްމެ ލިބިގެންވާކަމަށެވެ.
 .18ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  55ވަނަ މާއްދާގައި "މަދަނީ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން
އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާއެއް އަދާނުކުރުމުގެ ސަބަބުން އެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް ބަންދުކޮށްގެން
ގ
ނުވާނެކަމަށް ބުނެފައިވަނިކޮށް ،ރަހުނު ނުހިމެނޭ ސާބިތު ދަރަނީގެ މުޢާމަލާތް ތަކުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތު ެ
ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ދަރަނިވެރިޔާ ،ގޭގައި ބަންދުކުރުމާއި ،އަރުވާލުމާއި ،ޖަލަށްލުމަކީ މަދަނީ ޒިންމާއެއް

ދިވެ ހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެ ހިރާއްޖެ ،ފޯން ،3325029 :ފެކްސް3316471 :
އީމެއިލް info@highcourt.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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އަދާނުކުރުމުން ކުރެވޭ ބަންދެއްކަމުން ،އެ ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ގޭގައި ބަންދުކުރުމާއި ،އަރުވާލުމާއި،
ޖަލަށްލުމާއި ،ޕާސްޕޯރޓް ހިފެހެއްޓުމަކީ ބަންދުކުރުން ނުވަތަ އެރެސްޓްކުރުން ސީދާ މާނައިގެ ތެރޭގައި
ހިމެނޭކަމެއްކަމާއި ،ޕާސްޕޯރޓް ހިފެހެއްޓުމުގެ ސަބަބުން ނުކުންނަ ނަތީޖާއަކީ ރާއްޖޭގައި ބަންދުކުރުންކަން
އެނގެއެވެ .އެހެންކަމުން މަދަނީ މައްސަލައެއްގައި މީހަކު ފިލައިގެން ގޮސްދާނެކަމަށް ބެލެވިއްޖެނަމަ މެނުވީ
މަދަނީ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާއެއް އަދާނުކުރުމުގެ ސަބަބުން އެއްވެސް މީހަކު
ހައްޔަރުކޮށް ނުވަތަ ބަންދުކޮށްގެން ނުވާނެކަން އެނގެއެވެ.
 .19އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް ދަތުރުފަތުރު ކުރުމަކީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ޤާނޫނުންނާއި ބައިނަލްއަޤުވާމީ
އެކިއެކި މުޢާހަދާތަކުގެ ދަށުން އިންސާނުންނަށް ލިބިދީފައިވާ އަސާސީ މިނިވަން ކަމެކެވެ .އެއްޤައުމުން
އަނެއް ޤައުމަށް ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ގޮތުން ޤަބޫލުކުރާ ޑޮކިއުމަންޓަކީ
އެމީހެއްގެ ނަމުގައި ހަދާފައިވާ ޕާސްޕޯރޓެވެ .ޞައްޙަ ޕާސްޕޯރޓެއް ނެތި ދަތުރުފަތުރު ކުރުމަކީ ދަތިކަމެކެވެ.
އެހެންކަމުން ،މީހެއްގެ ޕާސްޕޯރޓް ހިފެހެއްޓުމަކީ ޤާނޫނުންނާއި ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުޢާހަދާތަކުގެ ދަށުން
ލިބިދީފައިވާ ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޙައްޤަށް ހުރަސްއެޅޭ ކަމެކެވެ .ޔުނިވަރސަލް ޑެކްލަރޭޝަން އޮފް ހިޔުމަން
ރައިޓްސް( )ޔޫ.ޑީ.އެޗް.އާރު(ގ ެ  13 5ވަނަ މާއްދާގައި ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ކަށަވަރު ކޮށްދެމުން
އަންނަނިވި ގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
1. Everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each State.
2. Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country.

ގ  12 6ވަނަ
އިންޓަރނޭޝަނަލް ކަވަނެންޓް އޮން ސިވިލް އެންޑް ޕޮލިޓިކަލް ރައިޓްސް )އައި.ސީ.ސީ.ޕީ.އާރު( ެ
މާއްދާގައި ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ކަށަވަރުކޮށްދެމުން ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ،
Everyone lawfully within the territory of a State shall, within that territory, have the

1.

right to liberty of movement and freedom to choose his residence.
-Universal Declaration of Human Rights 1948

5

International Covernant on Civil and Politicals Rights

6

ދިވެ ހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެ ހިރާއްޖެ ،ފޯން ،3325029 :ފެކްސް3316471 :
އީމެއިލް info@highcourt.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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2.

Everyone shall be free to leave any country, including his own.

3.

The above-mentioned rights shall not be subject to any restrictions except those which
are provided by law, are necessary to protect national security, public order (order
public), public health or morals or the rights and freedoms of others, and are
consistent with the other rights recognized in the present Covenant.

ަ ވަނ2 ެ ގ4 7 ް ޕްރޮޓްކޯލ،ާދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ މިނިވަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ޔޫރަޕްގެ ޤައުމުތަކުން އެކުލަވާލާފައިވ
،ީމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނ
1. Everyone lawfully within the territory of a State shall, within that territory, have
the right to liberty of movement and freedom to choose his residence.
2. Everyone shall be free to leave any country, including his own.
3. No restrictions shall be placed on the exercise of these rights other than such as
are in accordance with law and are necessary in a democratic society in the
interests of national security or public safety, for the maintenance of order public,
for the prevention of crime, for the protection of health or morals, or for the
protection of the rights and freedoms of others.
4. The rights set forth in paragraph 1 may also be subject, in particular areas, to
restrictions imposed in accordance with law and justified by the public interest in a
democratic society.

.ެމިފަދައިންނެވ
ް މަތީގައި ބަޔާންވެދިޔަ ބައިނަލް އަޤުވާމީ މުޢާހަދާގެ ދަށުން ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ މިނިވަންކަނ.20
ެ ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގ،ިލިބިދީފައިވަނީ އެއްވެސް އިސްތިސްނާއެއް ނެތި މުޠުލަޤު ގޮތެއްގައި ނޫންކަމާއ
ި އެގޮތުން ޤައުމީ ސަލާމަތާއ،ިމިނިވަންކަން ހިފެހެއްޓިދާނެ ނުވަތަ ހަނިކުރެވިދާނެ ޙާލަތްތަކެއްވާކަމާއ
ް ޢަމަންއަމާންކަން ޤާއިމުކުރުމަށާއި ކުށްކުރުނ،ި މުޖްތަމަޢުގެ ހަމަޖެހުމާއި ސަލާމަތަށާއ،ިރައްކާތެރިކަމަށާއ
ްއެހެން ފަރުދުންގެ މިނިވަންކަމާއި ޙައްޤުތައ

7

ަނުވަތ

ީއަޚްލާޤ

ަނުވަތ

ީ ޞިއްޙ،ިހުއްޓުވުމަށާއ

Protcol No.4 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundemental Freedoms, securing

certain rights and freedoms other than those already included in the Convention in the first Protcol thereto*
3316471 :ް ފެކްސ،3325029 :ް ފޯނ،ެ ދިވެ ހިރާއްޖ،ެ މާލ،ް އާބުރުޒު ހިނގުނ،ްދިވެ ހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓ
www.highcourt.gov.mv :ް ވެބްސައިޓinfo@highcourt.gov.mv :ްއީމެއިލ
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ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އަދި ދިމިޤްރާތީ މުޖްތަމަޢު ޤަބޫލުކުރާ
ހަމަތަކުގެ މަތިން ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ހިފެހެއްޓިދާނެކަން އެނގެއެވެ.
ނ
 .21އިސްވެ ބުނެވުނު މުއާހަދާތަކުން އެނގޭގޮތުގައ ި ،އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ދަތުރުފަތުރު ކުރުމަކީ އިންސާ ީ
ޙައްޤުތަކާބެހޭ ޤާނޫނުންނާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެކިއެކި މުޢާހަދާތަކުގެ ދަށުން އިންސާނުންނަށް ލިބިދީފައިވާ
އަސާސީ މިނިވަން ކަމެއްކަން އެނގެއެވެ.
 .22ކު ންފު ން ޏާ ބެ ހޭ ޤާ ނޫ ނު ގެ  15ވަ ނަ މާ އް ދާ
")ހ( މި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،ކޮންމެ ކުންފުންޏެއް ރަޖި ސްޓްރީވުމުން ،އެ ކުންފުންޏަކީ ،ކުންފުނީގެ
ނަންކަމުގައި އެ ކުންފުންޏެއްގެ އަ ސާ ސީ ގަވާއިދާއި ހިންގާ ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާ ނަމުގައި ،މި ޤާނޫނާ
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އެ ކުންފުންޏެއްގެ އަ ސާ ސީ ގަވާއިދާއި ހިންގާ ގަވާއިދުގައިވާ ކަންތައްތައް ހިންގުމާއި،
ދަޢުވާ ކުރުމާއި ،ދަޢުވާ ލިބިގަތުމާއި ،އުފުލޭ މުދަލާއި ،ނުއުފުލޭ މުދާ ޤާނޫނު ހުއްދަ ކުރާ ގޮތުގެ މަތިން
ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމާއި ،ދެމިގެންވާ ގޮތަށް މުދާ ލިބިގަތުމާއި ،މިކަންކަމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ ،އަދި ވަކި
ސިއްކައެއް އޮންނަ ،މެންބަރުންނާ ވަކިން އުފެދިފައިވާ ،ޤާނޫނީ ގޮތުން އަމިއްލަ ޝަޚްޞެކެވެ".

ގ  15 8ވަނަ މާއްދާއަށް ބެލުމުން ،ކުންފުންޏަކީ އޭގެ މެންބަރުންނާ ވަކިން
 .23އިސްވެ ބުނެވުނު ޤާނޫނު ެ
އުފެދިފައިވާ ޤާނޫނީ ގޮތުން ވަކި ޝަޚްޞެކެވެ .ޤާނޫނީ ވަކި ޝަޚްޞެއްކަމުގައި ކުންފުނިވުމުގެ ނަތީޖާއަކީ
ނ
އެ ކުންފުންޏަށް އާންމު ފަރުދުންނެކޭ އެއްފަދައިން އެކިއެކި މުޢާމަލާތު ކުރުމުގެ ހައިސިއްޔަތު ޤާނޫނީ ގޮތު ް
ލިބިގެން ދިއުމެވެ .އެގޮތުން ،އެކި ފަރާތްތަކާއެކު މަދަނީ މުޢާމަލާތް ކުރުމާއި ކުންފުނީގެ ނަމުގައި
ދަޢުވާކުރުމާއި ދަޢުވާ ލިބިގަތުމާއި ،މުދާ ހޯދުމާއި ،ލިބިގަތުމާއި ،ގަތުމާއި ،ވިއްކުމާއި ،މުދާ މިލްކުކުރުމާއި،
ފައިސާ ހޯދުމާއި ލޯނު ނެގުމާއި ލޯނު ދިނުމުގެ މުޢާމަލާތްތައް ކުރުމުގެ ޤާނޫނީ ބާރު ލިބިގެންދެއެވެ.
ކުންފުނީގެ މެންބަރުން އެ ކުންފުނީގައި ތަމްޘީލް ކުރަނީ އެ މެންބަރަކު ޙިއްޞާވާ ،ޙިއްޞާގެ )(share
ނިޞްބަތުންނެވެ .ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާއަކީ އެކަކު އަނެކަކަށް ބަދަލުކުރެވޭ އަދި ހިފައި ގެންގުޅެވޭ ޙިއްޞާ

8

ޤާނޫނު ނަންބަރު 10 /96
ދިވެ ހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެ ހިރާއްޖެ ،ފޯން ،3325029 :ފެކްސް3316471 :
އީމެއިލް info@highcourt.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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ދާރުންގެ އަމިއްލަ މުދަލެއްކަމާއި ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާދާރުން އެ ކުންފުންޏެއްގެ ޙިއްޞާ އެހެން ފަރާތަކަށް
ވިއްކުމާއި ،ދިނުމާއި ،ގަތުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެ ކުންފުނީގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން
އެ ޙިއްޞާދާރަށް ލިބިގެންވެއެވެ .ކުންފުނީގެ މުދަލަކީ އެ ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާދާރުންގެ މުދަލެއް ނޫންކަމާއި
ކުންފުނީގެ ދަރަންޏަށް އިސްތިސްނާ ޙާލަތުތަކުގައި ނޫނީ ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާދާރުން ފަރުދީގޮތުން ޒިންމާވާކަށް
ނުޖެހެއެވެ .ކުންފުނީގެ ދަރަންޏަށް ޙިއްޞާދާރުން ޒިންމާވާންޖެހޭނީ އެ ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާގެ ތެރެއިން
ގަނެފައިވާ ނުވަތަ ގަތުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ ޙިއްޞާއަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއް ނުވަތަ އެ ފައިސާގެ
ތެރެއިން ނުދައްކައި އޮތް ފައިސާގެ މިންވަރަކަށެވެ.
.24

ނ
ކުންފުނީގެ ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަތާއި ކުންފުނީގެ މެންބަރުންނާއި ކުންފުންޏާއި ދެމެދު އޮންނަ ޤާނޫނީ ގުޅު ް
ބަޔާންކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  2017/SC-A39ޤަޟިއްޔާގައި
ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަނީ
" ކުންފުންޏެއް ރަޖި ސްޓްރީ ވުމާއެކު އެ ކުންފުންޏަކީ އެ ކުންފުނީގެ ހިއް ސާދާރުންނާއި މުޅިން ވަކިން
އުފެދިފައިވާ ޤާނޫނީ ޝަޚް ސެކެވެ .އެހެންކަމުން ކުންފުނި އުފެދުމާއެކު ،ކުންފުނީގެ ޙައްޤުތަކާއި އިލްތިޒާމްތަކަ ީކ
އެ ޝަޚް ސުގެ އަމިއްލަ އެއްޗެކެވެ .ހިއް ސާދާރުންގެ އެއްޗެއް ނޫނެވެ .ކުންފުނީގެ އެންމެހާ މުދަލެއް
މިލްކުވެގެންވަނީ

ކުންފުންޏަށެވެ.

ހިއް ސާދާރުންނަކަށް

ނޫނެވެ.

ކުންފުނީގެ

މަ ސައްކަތަށް

ބޭނުންވާ

މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާވެ ސް ދެނީ ކުންފުނިންނެވެ .ހިއް ސާދާރުންނެއް ނޫނެވެ .އެކި އެކި ފަރާތްތަކާއެކު
މުޢާމަލާތްވެ ސް ކުރަނީވެ ސް ކުންފުނިންނެވެ .ޙިއް ސާދާރުންނެއް ނޫނެވެ .ކުންފުނީގެ މުޢާމަލާތްތަކާއި ގުޅިގެން
އެކި އެކި ފަރާތްތަކަށް ދަރާ ދެރުން ތަކަކީ ކުންފުނީގެ ދަރަންޏެވެ .ހިއް ސާދާރުންގެ ދަރަންޏެއް ނޫނެވެ.
ކުންފުނިން ކުރާ މުޢާމަލާތުތަކާ ގުޅިގެން ލިބޭ ފައިދާއަކީ ކުންފުނީގެ ފައިދާއެވެ .ހިއް ސާދާރުންގެ ފައިދާއެއް
ނޫނެވެ .ކުންފުނީގެ މިލްކުވެރިންނަކީ ކުންފުނީގެ ޙިއް ސާދާރުންކަމުގައިވިޔަ ސް ،އަދި ކުންފުނި ކޮންޓްރޯލް ކުރަނީ
ޙިއް ސާދާރުން ކަމަށް ވިޔަ ސް އަދި ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރި ރާވާ ހިންގަނީ ހިއް ސާދާރުން ކަމަށް ވިޔަ ސް އެ
ޙިއް ސާދާރުންނަކީ ކުންފުނިން ކުރާ މުޢާމަލާތުގެ ބައިވެރިއެއް ނޫނެވެ .ޙިއް ސާދާރުންނަކީ އެ މުޢާމަލާތުތަކުގެ
ޒިންމާ ޒާތީގޮތުން އުފުލަންޖެހޭ ބައެއް ނޫނެވެ .އަދި ކިއެއްތަ ،ކުންފުންޏަކީ ހިއް ސާދާރުންގެ ވިޔަފާރިއާއި

ދިވެ ހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެ ހިރާއްޖެ ،ފޯން ،3325029 :ފެކްސް3316471 :
އީމެއިލް info@highcourt.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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މިލްކިއްޔާތުގެ އެޖެންޓެއް ނުވަތަ ޓްރަ ސްޓީއެއްވެ ސް ނޫނެވެ .އެހެންކަމުން ކުންފުނީގެ ޙިއް ސާދާރަކަށް ،ނުވަތަ
ކުންފުނީގެ އެއްވެ ސް މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ޤާނޫނީ ނުވަތަ އިކްއިޓަބަލް މަ ސްލަހަތެއް ނޯންނާނެއެވެ".

 .25ދުނިޔޭގެ ދިމިޤްރާތީ މުޖްތަމަޢުތަކުގައި ޢަމަލުކުރާގޮތުގެ މިސާލެއްގެ ގޮތުން ،މި މައްސަލައިގެ
ޝަރީޢަތުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ސެލޮމަން ވ .އޭ ސެލޮމަން އެންޑް ކޯ ލިމިޓެޑް ކިޔާ
އ
ޤަޟިއްޔާއެއް ހުށަހަޅުއްވާފައިވެއެވެ 9 .މި މައްސަލައިގެ ބުނާގޮތުންނަމަ ކުންފުންޏަކީ ވަންމޭން ކުންފުންޏެ ް
ކަމުގައިވިޔަސް ،ކުންފުންޏެއްގެ ފަރާތުން އުފުލަންޖެހޭ ޒިންމާއެއް އެފަރާތުން އުފުލަން ނުޖެހޭނެކަން
ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .އަދި ތަފާތު ޖުރިސްޑިޝް ތަކުން ޕާސްޕޯރޓް ހިފެހެއްޓުމާ ގުޅޭގޮތުން ނިންމާފައިވާ
ނިންމުމެއްކަމަށް ބުނެ އިގިރޭސިވިލާތުގެ ޤަޟިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ ލަންޑަން ބަރާރ އޮފް ހެލްމެޓް ވ .އެމް
ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

10

އެ ޤަޟިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ

The removal of an individual's passport, even on a temporary basis, be that of an adult or
child, is a very significant incursion into the individual's freedom and personal autonomy.
It is never an order that can be made lightly.

މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤަޟިއްޔާގައިވާ ގޮތުން މީހެއްގެ ޕާސްޕޯރޓް ހިފެހެއްޓުމަކީ އާދައިގެ ގޮތަކަށް
ކުރާކަމެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެން ނުވާނެކަން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
 .26މި މައްސަލައިގައި ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރެވޭ ޤަޟިއްޔާގައި

11

ލ
ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަކީ ހިލްޓަން އިންޓަރނޭޝަނަ ް

މެނޭޖް )މޯލްޑިވްސް( ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް  3މެއި  2013އިން ފެށިގެން  27މެއި  2015ވަނަ ދުވަހާއި
ހަމައަށް ) 3.4%ތިނެއް ޕޮއިންޓް ހަތަރެއް އިންސައްތަ( ގެ ރޭޓުން އިންޓްރެސްޓްގެ ގޮތުގައި

Salmon v A Salmon & Co Ltd (1987) AC
)London Borough of Tower Hamlets v M & Others [2015] EWHC 869 (Fam

11

1948 2/TO
ދިވެ ހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެ ހިރާއްޖެ ،ފޯން ،3325029 :ފެކްސް3316471 :
އީމެއިލް info@highcourt.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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) USD 1,513,163އެއްމިލިއަނ ް ފަސްލައްކަ ތޭރަހާސް އެއްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ތިނެއް އެމެރިކާ ޑޮލަރު(
އަދި  28މެއި  2015އިން ފެށިގެން މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން ފައިސާ ދެއްކުމާއި ހަމައަށް ކޮންމެ
ދުވަހަކަށް އިންޓްރެސްޓްގެ ގޮތުގައި ) USD 2,006.85ދެހާސް ހައެއް އެމެރިކާ ޑޮލަރު އަށްޑިހަ ފަހެއް
ސެންޓް( އެމެރިކާ ޑޮލަރު ދެއްކުމަށް ސަން ޓްރެވަލް އެންޑް ޓުއާރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ މައްޗަށް
ކޮށްފައިވާ ޙުކުމެއްކަން އެނގެން އޮންނައިރު ،މިހިނދު އެ ކުންފުނީގެ ދަރަންޏަށް ފަރުދީގޮތުން ޙިއްސާދާރުން
ށ
ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭ ޤާނޫނީ ސަބަބެއްނެތި ،ސަން ޓްރެވަލް އެންޑް ޓުއާރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ މައްޗަ ް
ސާބިތުވެފައިވާ ދަރަނި ދެއްކުމަށް އެ ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާދާރުން ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭނެ ކަމަކަށް ނުދެކެމެވެ.
 .27ކުންފުންޏެއްގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެފައިވާ ދަރަނީގެ ފައިސާ ހޯދުމަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ޢަމަލު
ކުރަންޖެހޭ ގޮތް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ރަހުނެއް ނުހިމެނޭ ސާބިތު ދަރަނީގެ މުޢާމަލާތްތަކުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ
ގޮތުގެ ޤަވާޢިދުގެ  13ވަނަ މާއްދާގައެވެ .މި މައްސަލައަކީ ސަން ޓްރެވަލް އެންޑް ޓުއާރސް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑުގެ

މައްޗަށް

ސާބިތުވެފައިވާ

ތަންފީޒުކުރުމަށް

ދަރަނި

ހުށަހަޅާފައިވާ

މައްސަލައެކެވެ.

އިސްތިއުނާފުކުރެވިފައި މިވާ މައުޟޫޢީ ޤަޟިއްޔާއަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފަރުދީގޮތުން ނުވަތަ
އ
ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ޙާޟިރުވެ ބަހެއް ބުނަންޖެހޭފަދަ މައްސަލައެއް ނޫންކަމާއި ،އަދި ކުންފުނީގެ އެޖެންޓެ ް
ނުވަތަ

މުޢާމަލާތްތަކުގެ

ކުންފުނީގެ

އިސްތިއުނާފުކުރެވިފައި

މިވާ

ޒިންމާ

މައްސަލާގެ

ޒާތީގޮތުން
މައުޟޫޢީ

އުފުލަންޖެހޭ
ދަޢުވާގައި

ފަރާތެއްވެސް

ކުންފުނީގެ

ނޫންކަމާއި،

ފަރާތުން

ކޯޓަށް

ޙާޟިރުވަމުންދާކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ .އަދި ކުންފުންޏަކީ އެ
ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާދާރުންނާ ވަކިން އުފެދިފައިވާ ވަކި ޝަޚްޞެއް ކަމުގައިވާއިރު ،ކުންފުނީގެ ޝަޚްޞުން
ބޭރުން ޑައިރެކްޓަރުންނާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ ،ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  15ވަނަ މާއްދާއާއި 18 ،ވަނަ
މާއްދާއާއި

ޚިލާފުކަމެކެވެ.

ނަމަވެސް

ކުންފުނީގެ

ޑިރެކްޓަރުން

ނުވަތަ

ހިއްސާދާރުން

ކުންފުނި

ނިވާފަތްގަނޑަކަށް ހަދައި ،ޤާނޫނާ ޚިލާފު ޢަމަލުތައް ހިންގައި ،މަކަރާއި ޚީލަތް ހެދުމާއި ކުންފުންޏަށް
ލިބިފައިވާ ޤާނޫނީ ޝަޚްސިއްޔަތު ކުންފުންޏަށް ދަރަނި ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ނުވަތަ ކުންފުންޏާއެކު
ދިވެ ހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެ ހިރާއްޖެ ،ފޯން ،3325029 :ފެކްސް3316471 :
އީމެއިލް info@highcourt.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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ވިޔަފާރިކުރި

ނުވަތަ ކުރަމުންގެންދާ ފަރާތްތަކަށް

ސާބިތުކުރެވިއްޖެ

ޙާލަތެއްގައި،

ކުންފުނީގެ

އޮޅުވާލުމުގެ

ފަރުދާ

ނިޔަތުގައި ބޭނުން ކޮށްފައިވާކަން

ނެގުމަށްފަހު

ޑިރެކްޓަރުން

ފަރުދީގޮތުން

ރ
ޒިންމާކުރެވިދާނެކަނ ް ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  74ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،އިސްތިއުނާފު ުކ ާ
ފަރާތުގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓުމަށް އަމުރު ނެރެފައިވާ މައުޟޫއީ ޤަޟިއްޔާގައި އެފަދަ ކަމެއް ހިނގާފައި
އޮތްކަން އެނގެން ނެތެވެ.
 .28އެހެންކަމުން ،އިސްވެ ބުނެވުނު މުއާހަދާތަކުގެ އަލީގައި ،ސަން ޓްރެވަލް އެންޑް ޓުއާރސް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑުގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެފައިވާ ދަރަނީގެ މައްސަލައެއްގައި ،ކުންފުނީފެ ޑައިރެކްޓަރެއް ކަމުގައިވާ
އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙައްމަދުގެ ޕާސްޕޯރޓް ހިފަހައްޓައި ،އެފަރާތުގެ ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ މިނިވަންކަން
ހިފެހެއްޓިދާނެ އެއްވެސް ޙާލަތެއް މިވަގުތަށް ވުޖޫދުވެފައި އޮތްކަން އެނގޭކަށް ނެތްކަމާއި ،އެއްތަނުން
އަނެއްތަނަށް ދަތުރުފަތުރު ކުރުމަކީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ޤާނޫނުންނާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެކިއެކި
ށ
ޤ ް
މުޢާހަދާތަކުގެ ދަށުން އިންސާނުންނަށ ް ލިބިދީފައިވާ އަސާސީ މިނިވަން ކަމެއްކަން އެނގޭއިރު ،އެ ޙައް ަ
ހުރަސްއެޅޭފަދަ ގޮތަކަށް އިސްތިއުނާފު ކުރެވިފައިވާ މިވާ މައްސަލާގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ
ޕާސްޕޯރޓް ހިފެހެއްޓިދާނެކަމަށް ނުދެކެމެވެ .ވުމާއެކު ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ޕާސްޕޯރޓް ހިފެހެއްޓުމަށް
ސިވިލް ކޯޓުން ނެރެފައިވާ އެ އަމުރުގެ އެބައި ބާޠިލް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ފެނެއެވެ.
 16 .29ޖޫން  2022ވަނަ ދުވަހު މަދަނީ އިޖުރާއަތުގ ެ ޤާނޫނަށ ް
ފައިސާ

ދެއްކުމަށް ކޮށްފައިވާ ޙުކުމް

12

އަމަލުކުރަން ފަށާފައިވާއިރު ،އެ ޤާނޫނުގައި

ތަންފީޛުކުރުމުގެ އިޖުރާއަތްތަކާއި ،ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމުގެ

މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުގެ ހައްޤުތަކާއި އިލްތިޒާމްތައް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

13

އެހެންނަމަވެސް އެ

ޤާނޫނަށް ބަލާއިރުވެސް ،ކުންފުންޏެއްގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެފައިވާ ދަރަނީގެ މައްސަލައެއްގައި ،ކުންފުނީފެ
ޑައިރެކްޓަރުންގެ ޕާސްޕޯރޓް ހިފަހައްޓައި ،އެކި ތަންތަނަށް ދަތުރުފަތުރުކޮށް އުޅުމުގެ މިނިވަންކަންފަދަ

12

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 32/2021މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު(

13

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 32/2021މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު(ގެ  366ވަނަ މާއްދާއިން  368ވަނަ މާއްދާއާ ހަމައަށް
ދިވެ ހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެ ހިރާއްޖެ ،ފޯން ،3325029 :ފެކްސް3316471 :
އީމެއިލް info@highcourt.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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ޤ  14ހިފެހެއްޓުމަކީ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުވެސް
ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިދީފައިވާ މިޙައް ު
ދަންނަ ކަމެއް ނޫނެވެ .މަދަނީ އިޖުރާތު ޤާނޫނު ބައްޓަން ކުރެވިފައިވާގޮތަށް ބަލާއިރު ،ފެންނަންއޮތީ
ދަރަނިވެރިޔާގެ ފަހަތުން ދިއުމަށްވުރެން ،ދަރަނިވެރިޔާގެ މުދަލުގެ މައްޗަށް ބާރުފޯރުވާ މުދާފަހަތުން ދިއުމުގެ
ވިސްނުންކަން ސާފުވެއެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުންވެސް

މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނަށް

15

ޢަމަލުކުރަން

ފެށުމުން ،ޝަރީޢަތް ކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ހެދިފައިވާ ޤަވާއިދު  6.1އުވޭނެކަމަށް އެ ޤާނޫނުގެ  427ވަނަ
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
 .30އިސްތިއުނާފުކުރެވިފައި މިވާ ސިވިލް ކޯޓުގެ ނިންމުމަށް ބަލާއިރު ،އެ ނިންމުމުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ
ފަރާތުގެ ޕާސްޕޯރޓް ހިފެހެއްޓުމަށް އަމުރުކޮށްފައިވާއިރު އެ އަމުރުގައި ޕާސްޕޯރޓް ހިފެހެއްޓުމަށް އެއްވެސް
ޤާނޫނީ ނައްސަކަށް ޙަވާލާދީފައިވާތީއެއް ނުފެނެއެވެ .ހަމައެކަނި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު
 1652/Cv-C/2020ޤަޟިއްޔާއާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ޕާސްޕޯރޓް ހިފެއްހެއްޓުމަށެވެ.
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުގައި ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ޕާސްޕޯރޓް ހިފެހެއްޓުމަށް
ސިވިލް ކޯޓުން ނެރެފައިވާ އަމުރު ނެރެފައިވަނީ ރަހުނެއް ނުހިމެނޭ ސާބިތު ދަރަނީގެ މުޢާމަލާތްތަކުގައި
ޢަމަލު ކުރަންވީ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދުގެ ދަށުންކަމަށް ބުނެފައިވަނީ

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ހިވާ ހީވުމެއްގެ

މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެންކަން އެނގެއެވެ .އަދި އިސްތިއުނާފުކުރެވިފައި މިވާ އަމުރުގައިވެސް އެ އަމުރު
ނެރުއްވާފައިވަނ ީ ރަހުނެއް ނުހިމެނޭ ސާބިތު ދަރަނީގެ މުޢާމަލާތްތަކުގައި ޢަމަލު ކުރަންވީ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދުގެ
މައްޗަށް ބިނާކޮށްކަން އެނގެން ނެތެވެ .އަހުރެންނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި އަމުރަކާމެދުވެސް ގޮތެއް
ނިންމާއިރު ،އެ ނިންމުން ނިންމާ އަސާސެއް ޤާނޫނީ ހަމަތަކާއެކު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.
 .31ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލައި ނިންމާފައިވާ އަ ޙު މަ ދު އި ސް މާޢީ ލް ވ  .ލަ ޠީފާ ޢަ ލީ ޙަ ސަ ން
ޤަޟިއްޔާގެ

14
15

16

 36ވަނަ ނަންބަރުގައި ފަނޑިޔާރު ޙުސްނުއްސުޢޫދު ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ:

ޤާނޫނުއަސާސީ  41ވަނަ މާއްދާ
ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 32/2021މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު(

16

[2021] SC 30
ދިވެ ހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެ ހިރާއްޖެ ،ފޯން ،3325029 :ފެކްސް3316471 :
އީމެއިލް info@highcourt.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :

18

2022/HC-A/90

ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތް

"ވީމާ ،ފަނޑިޔާރު ޙުކުމަށް ވާޞިލުވި ސަބަބުތައް ލިޔެ ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް ނަމަ އެ
ޝަރީއަތަކީ ޞައްޙަ ޝަރީއަތެއް ކަމަށް ނުބެލެވޭނެއެވެ".

މިފަދައިންކަން އެނގެން އޮވެއެވެ.
 .32އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ޕާސްޕޯރޓް ހިފެހެއްޓުމަށް ނިންމި ނިންމުމަކީ ،އެ ނިންމުމުގައި އެ ނިންމުމަށް
ވާޞިލުވި

ޤާނޫނީ

އެއްވެސް

ޙުއްޖަތެއް

ބަޔާންކޮށްފައި

ނެތް

ނިންމުމެއްކަމުގައިވާތީ،

ޞައްޙަ

ނިންމުމެއްކަމުގައި ބެލެވިދާނެ ހަމައެއް އޮތްކަމަކަށް އަހުރެން ނުދެކެމެވެ.
ތ
 .33ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގައި ޢަމަލުކުރަމުން އަންނަ "ރަހުނު ނުހިމެނޭ ސާބިތު ދަރަނީގެ މުޢާމަލާ ު
ތަކުގައި ޢަމަލުކުރަންވީގޮތުގެ ޤަވާއިދު" ގެ ބައެއް މާއްދާތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާ
ށ
މ ް
ޚިލާފުވާކަމަށްބުނެ ،އެ ޤަވާއިދުގެ އެ މާއްދާތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފުކަ ަ
މި މައްސަލައިގެ ތެރެއިން ކަނޑައަޅުއްވައި ދެވިދާނެކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އެދިފައިވާ އެދުމުގެ
މައްޗަށް ބަލާއިރު،
ޤާ ނޫ ނު އަ ސާ ސީ ގެ  274ވަ ނަ މާ އް ދާ ގެ )ހ(
 .34ޤާނޫނުއަސާސީގެ 274ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ދުސްތޫރީ މައްސަލައަކީ ކޮބައިކަން ބަޔާންކޮށްދީފައިވެއެއެވ ެ.
އެގޮތުން ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ:
" ދު ސްތޫރީ މައް ސަލަ" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ،ޤާނޫނުއަ ސާ ސީގެ މާއްދާއެއް ނުވަތަ މާއްދާއެއްގެ ބައެއްވިޔަ ސް
މާނަކުރާން ޖެހިއްޖެނަމަ އެކަމުގައި ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ބެލޭ މައް ސަލަތަކާއި ،ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ޤާނޫނެއްގެ ބައެއް
ނުވަތަ ޤަވާޢިދެއް ނުވަތަ ޤަވާޢިދުން ބައެއް ނުވަތަ ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން ނެރޭ އަމުރެއް ނުވަތަ އެއިން އިދާރާއެއްގެ
މުވައްޒަފަކު ކުރާ ކަމެއް ނުވަތަ ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްވިޔަ ސް ޤާނޫނުއަ ސާ ސީއާ ޚިލާފުވޭތޯ ބަލައި ،އެކަމުގައި ގޮތެއް
ނިންމާންޖެހިއްޖެ ކޮންމެ މައް ސަލައަކަށެވެ".
މިފަދައިންނެވެ.

ދިވެ ހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެ ހިރާއްޖެ ،ފޯން ،3325029 :ފެކްސް3316471 :
އީމެއިލް info@highcourt.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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 .35އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު ،އިސްތިއުނާފުކުރެވިފައި މިވާ މައްސަލައިގެ
އެދިފައިވާ ކަންތައްތަކަކީ ދުސްތޫރީ މައްސަލައެއްގެ ތެރެއިން ހުށަހަޅަންޖެހޭނެފަދަ ކަންތައްތަކެއްކަން
އެނގެއެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޤަވާއިދުގެ  31ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު ،ހައިކޯޓަށް މައްސަލައެއް
ހުށަހެޅޭނީ ،އެމައްސަލައެއްގެ މަޞްލަޙަތެއް އޮތް ފަރާތަކަށް ނުވަތަ ފަރާތްތަކުން އެކަމަށް ޚާއްޞަ
ކުރެވިފައިވާ ފޯމުން

ނުވަތަ

އެފޯމާ

އެއްގޮތަށް

ތައްޔާރުކޮށް ޕްރިންޓްކޮށްފައިވާ ލިޔުމަކުންކަމާއި،

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އެދިފައިވާ އެ ކަމަކީ އިސްވެ ބުނެވުނުފަދަ ގޮތަށް މިކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ
ކަމެއްކަމަށްނުވާތީ ،އެ ކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ތެރެއިން ގޮތެއް ކަނޑައެޅިދާނެ ކަމެއްކަމަށް ނުދެކެމެވެ.

އި ސްފ ަނޑ ިޔާރ ު ހާ ތިފް ޙި ލްމ ީގ ެ ރަ އުޔ ު ) މި ރައުޔަށ ް ފަނޑިޔާރ ު ފާ ޠިމަތ ު ފަ ރްހީޒ ާ ތާ އީދުކުރ ެއ ެވ ެ(.
 .36ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1652/Cv-C/2020 :ޤަޟިއްޔާގެ ތެރެއިން ތަންފީޛުކުރަމުންދާ މައްސަލައަކީ
އިންޓަރނޭޝަނަލ ް ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމާރސް )އައި.ސީ.ސީ( ގެ އިންޓަރނޭޝަނަލ ް ކޯޓް އޮފް އާބިޓްރޭޝަނުގެ
ނަންބަރު 19482/TO :އެވޯޑް ތަންފީޛުކުރުމުގެ މައްސަލައެވެ.
 .37އެ މައްސަލައަށް ބަލާއިރުގައި ،އެ މައްސަލައިގައި  27މޭ  2015ގައި ޕާރޝަލް އެވޯޑެއް އަދި 17
އޮގަސްޓު  2015ގައި ފައިނަލް އެވޯޑެއް ނެރެފައިވެއެވެ .އަދި މި ފައިނަލް އެވޯޑުގެ ދަށުން އެ މައްސަލަ
ހުށަހެޅި ހިލްޓަން އިންޓަރނޭޝަނަލ ް މެނޭޖް )މޯލްޑިވްސް( ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ސަން ޓްރެވަލްސް އެންޑް
ޓުއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ) USD 20,945,000/-ވިހިމިލިއަން ނުވަލައްކަ ސާޅީސް ފަސްހާސް
އެމެރިކާ ޑޮލަރު( އާއި ޖޫރިމަނާއާއި އިތުރު ޚަރަދުތައް ދެއްކުމަށް އަމުރުކޮށްފައިވެއެވެ .އަދި މި އަމުރާ
އެއްގޮތަށް ހިލްޓަން އިންޓަރނޭޝަނަލ ް މެނޭޖް )މޯލްޑިވްސް( ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ސަން ޓްރެވަލްސް އެންޑް
ޓުއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ފައިސާ ދައްކާފައިނުވާތީ ،އެ އެވޯޑް ތަންފީޛުކޮށްދިނުމަށް ހިލްޓަން
އިންޓަރނޭޝަނަލް މެނޭޖް )މޯލްޑިވްސް( ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ސިވިލް ކޯޓުގައި އެދިފައިވެއެވެ.

ދިވެ ހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެ ހިރާއްޖެ ،ފޯން ،3325029 :ފެކްސް3316471 :
އީމެއިލް info@highcourt.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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 .38އެ އެވޯޑް ތަންފީޛުކުރުމުގެ ގޮތުން  06ސެޕްޓެންބަރު  2020ގައި ސަން ޓްރެވަލްސް އެންޑް ޓުއަރސް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ ބޭންކް އެކައުންޓްތައް ފްރީޒްކުރުމަށާއި ،އެ އެކައުންޓްތަކުގެ
ތަފްޞީލު ފޮނުވުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ބޭންކް އޮފް ސިލޯނަށާއި
ލިމިޓެޑަށާއި  18ހަބީބް ބޭންކްއަށާއި

19

17

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް

ހޮންކޮންގް އެންޑް ޝަންގހާއި ބޭންކިންގ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށާއި

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑަށާއި  21ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާއަށާއި
ކޮމާޝަލް

ބޭންކް

ލިމިޓެޑަށާއި

23

ކޮމާޝަލް

ބޭންކް

އޮފް

މޯލްޑިވްސް

22

ޕްރައިވެޓް

20

ސ
ދަ މޮރިޝަ ް
ލިމިޓެޑަށް

24

އަމުރުކޮށްފައިވެއެވ ެ 06 .ޖޫން  2020ގައި އެ ކުންފުނީގެ އެކައުންޓެއް ހުޅުވާފައިވާނަމަ އެ އެކައުންޓާ ބެހޭ
މަޢުލޫމާތާއި އެއިން އެއްވެސް އެކައުންޓެއްގައ ި ) USD 28,305,806.31އަށާވީސް މިލިއަން ތިންލައްކަ
ފަސްހާސް އަށްސަތޭކަ ހަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު ތިރީސް އެއް ސެންޓް( ނުވަތަ އެ މިންވަރަށް އެހެން ޤައުމެއްގެ
ފައިސާ ހުރިނަމަ އެއާ އެއްވަރުގެ ޢަދަދަކަށް ފައިސާ ހިފެހެއްޓުމަށާއި ،އެއަށްވުރެ މަދު ޢަދަދަކަށް ފައިސާ
ހުރިނަމަ އެ ފައިސާއެއް އެކުގައި ހިފެހެއްޓުމަށް މި ބޭންކްތަކަށް ސިވިލް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފައިވެއެވެ  .25އަދި
 26ސެޕްޓެންބަރު  2021ގައި އެ ކުންފުނީގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކްގައާއި
ބޭންކް ލިމިޓެޑްގައާއ ި  27ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާގައި

28

26

ހަބީބް

ހުރި ފައިސާ ސިވިލް ކޯޓަށް  29ސެޕްޓެންބަރު

 2021ގެ  12:00ގެ ކުރިން ޖަމާކުރުމަށް އަމުރުކޮށްފައިވެއެވެ .އަދި  23ނޮވެންބަރު  2021ގައި ބޭން ްކ

17

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 06 ) 144 -B5 -CR4/CA/2020/936 :ސެޕްޓެންބަރު  (2020ކޯޓު އަމުރު

18

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 06 ) 144 -B5 -CR4/CA/2020/937 :ސެޕްޓެންބަރު  (2020ކޯޓު އަމުރު

19

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 06 ) 144 -B5 -CR4/CA/2020/938 :ސެޕްޓެންބަރު  (2020ކޯޓު އަމުރު

20

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 06 ) 144 -B5 -CR4/CA/2020/939 :ސެޕްޓެންބަރު  (2020ކޯޓު އަމުރު

21

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 06 ) 144 -B5 -CR4/ CA/2020/940 :ސެޕްޓެންބަރު  (2020ކޯޓު އަމުރު

22

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 06 ) 144 -B5 -CR4/CA/2020/941 :ސެޕްޓެންބަރު  (2020ކޯޓު އަމުރު

23

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 06 ) 144 -B5 -CR4/CA/2020/942 :ސެޕްޓެންބަރު  (2020ކޯޓު އަމުރު

24

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 06 ) 144 -B5 -CR4/CA/2020/943 :ސެޕްޓެންބަރު  (2020ކޯޓު އަމުރު

25

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 06 ) 144 -B5 -CR4/CA/2020/1038 -1045 :ސެޕްޓެންބަރު  (2020ކޯޓު އަމުރުތައް

26

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 26 ) 144 -B5 -CR4/CA/2021/4370 :ސެޕްޓެންބަރު  (2021ކޯޓު އަމުރު

27

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 26 ) 144 -B5 -CR4/CA/2021/4372 :ސެޕްޓެންބަރު  (2021ކޯޓު އަމުރު

28

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 26 ) 144 -B5 -CR4/CA/2021/4373 :ސެޕްޓެންބަރު  (2021ކޯޓު އަމުރު
ދިވެ ހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެ ހިރާއްޖެ ،ފޯން ،3325029 :ފެކްސް3316471 :
އީމެއިލް info@highcourt.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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އޮފް ސިލޯނުގައި ހުރި އެ ކުންފުނީގެ ފައިސާ  30ނޮވެންބަރު  2021ވަނަ ދުވަހުގެ  12:00ގެ ކުރިން
ސިވިލް ކޯޓަށް ޖަމާކުރުމަށް އަމުރުކޮށްފައިވެއެވެ .29
 .39މި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ދަށުންވެސް ހިލްޓަން އިންޓަރނޭޝަނަލް މެނޭޖް )މޯލްޑިވްސް( ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ޙުކުމާ އެއްގޮތަށް ލިބި ދަރަނި ޚަލާޞްކޮށްފައިނުވާތީ ،އެ ފައިސާ ހިލްޓަން
އިންޓަރނޭޝަނަލ ް މެނޭޖް )މޯލްޑިވްސް( ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ލިބިދިނުމަށްޓަކައި އެ ފައިސާ ) 01އެކެއް(
މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސިވިލް ކޯޓަށް ދެއްކުމަށް ސަން ޓްރެވަލްސް އެންޑް ޓުއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
ސިވިލް ކޯޓުން  12ޑިސެންބަރު  2021ގައި އަމުރުކޮށްފައިވެއެވެ .30
 .40މި އަމުރާ އެއްގޮތަށް ސިވިލް ކޯޓަށް ފައިސާ ދައްކާފައިނުވާތީ އަޙްމަދު ޝިޔާމް މުޙައްމަދުގެ ޕާސްޕޯޓު 09
ފެބުރުއަރީ  2022ވަނަ ދުވަހު ސިވިލް ކޯޓުން ހިފަހައްޓާފައިވެއެވެ .ސިވިލް ކޯޓުން މި ފިޔަވަޅު
އަޅާފައިވަނީ މި ފައިސާ ހޯދުމަށްޓަކައި މި ޤަޟިއްޔާގެ ތެރެއިން ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށްފަހުގައެވެ.
 .41ރަހުނެއް ނުހިމެނޭ ސާބިތު ދަރަނީގެ މުޢާމަލާތްތަކުގައި ޢަމަލު ކުރަންވީ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދުގެ  13ވަނަ
މާއްދާގައި ސާބިތު ދަރަންޏަށް ފައިސާދައްކަންޖެހޭ ފަރާތަކީ ކުންފުންޏެއްނަމަ ،އެ ކުންފުންޏާމެދު
ޢަމަލުކުރެވިދާނެ ގޮތްތައް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .މި ގޮތުން އެ މާއްދާގެ )ބ( ގައި ލިޔެފައިވަނީ،
" ސާބިތު ދަރަންޏަށް ފައި ސާ ނުދައްކާ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުން ރާއްޖޭން ބޭރަށް ނުދެވޭ ގޮތަށް
ޕާ ސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓުން".

މިފަދައިންނެވެ.

 .42ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1652/Cv-C/2020 :ޤަޟިއްޔާގައި އެ މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރު
ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ އެ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންކަމަށް ދެކެމެވެ .އަދި މި މައްސަލައަކީ ޤަވާޢިދުގެ
މާއްދާއެއް ޤާނޫނަކާ ނުވަތަ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ފުށުއަރާތީ ،އެ މާއްދާ ބާޠިލުކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ
29

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 23 ) 144 -B5 -CR4/CA/2021/5449 :ނޮވެންބަރު  (2021ކޯޓު އަމުރު

30

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 19 ) 144 -B5 -CR4 /CA/2021/6107 :ޑިސެންބަރު  (2021ކޯޓު އަމުރު.
ދިވެ ހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެ ހިރާއްޖެ ،ފޯން ،3325029 :ފެކްސް3316471 :
އީމެއިލް info@highcourt.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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ދުސްތޫރީ މައްސަލައެއްކަމަށްނުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު) 4/2011 :މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ
ޤާނޫނު( ގެ  20ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ،މި މާއްދާ ހިމެނޭ ގޮތަށް އޮތް މި ޤަވާޢިދަކީ
ޞައްޙަ ޤަވާޢިދެއްކަމަށް ކޯޓުން ބަލަންވާނެކަމަށ ް ދެކެމެވެ .އަދި ޤާނޫނުއަސާސީގެ  16ވަނަ މާއްދާގެ )ރ(
އަށް ބަލާއިރުގައި ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދެވަނަ ބާބުގައިވާ ޙައްޤެއް އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ހިފަހައްޓައިގެން
މައްސަލައެއް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ ،އެ ޙައްޤު ހިފަހައްޓާފައިވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ގޮތުގެ މަތިން އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ ދައުލަތުގެ ނުވަތަ އެ ޙައްޤެއް ނުވަތަ
މިނިވަންކަމެއް ހިފެހެއްޓި ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ .މިހެންކަމުން ދައުލަތް ނުވަތަ މި ޤަވާޢިދު އެކުލަވާލި
ފަރާތުގެ ބަހެއް ނުލިބޭ ގޮތަށް މި ޤަވާޢދުގެ މާއްދާއެއްގެ ބާރު ކަނޑުވާލެވިދާނެކަމަށް ނުދެކެމެވެ.
 .43ޤާނޫނު ނަންބަރު) 32/2021 :މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު( އަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާފައިވަނީ  16ޖޫން
 2022ގައެވެ .އަދި އެ ޤާނޫނުގެ  427ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގެ ދަށުން އެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން
ފެށުމާއެކު ،ޝަރީޢަތްކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ހެދިފައިވާ ގަވާއިދު  6.1އުވާލާފައިވެއެވެ .ރަހުނެއް ނުހިމެނޭ ސާބިތު
ދަރަނީގެ މުޢާމަލާތްތަކުގައި ޢަމަލު ކުރަންވީ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދަކީ ޝަރީޢަތްކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ހެދިފައިވާ ގަވާއިދު
 6.1ގައި ހިމަނާފައިވާ ޤަވާޢިދެއްކަމަށްވާތީ ،މިހާރު މި ޤަވާޢިދަކީ އުވާލެވިފައިވާ ޤަވާޢިދެކެވެ .އެކަމަކު މި
މައްސަލައަކީ

މި

ޤަވާޢިދު

އުވާލުމުގެ

ކުރިން

އަޅާފައިވާ

ފިޔަވަޅަކާ
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