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THE LAW ON PENALTY INTERESTS
IN THE MALDIVES
Fathimath Lamaan & Aishath Sheena Mohamed
This article will explore the recent development of the law on the enforceability of
penalty interest clauses in the Maldives, specifically in their inclusion in invoices
exchanged between parties in commercial contracts.
It is common for commercial contracts to contain certain secondary obligations, in
addition to the primary obligations of the parties that set out specific consequences
for breaches of contract. This secondary obligation, flowing from the respective
primary obligation will usually be of a pecuniary nature, imposed on the defaulting
party by way of a sanction for irregular compliance or non-compliance with the
primary obligation. Penalty interest clauses or “Sharuthu Jazaaee” serves a similar
purpose by facilitating the innocent party to be compensated and to legitimately
coerce potential offenders, thereby creating an incentive which encourages the
defaulting party to comply with the primary obligations of a contract due to the
threat of incurring a penalty.
While the law on penalty interest clauses is a relatively new concept within the
Maldivian legal system and is yet to become fully settled law, it remains true of
various other contemporary jurisdictions who face similar unpredictability
surrounding the law governing such clauses.
The following are the major decisions of the Maldivian courts relating to penalty
clauses in commercial contracts in the Maldives.
•

CPS Private Limited v Works Corporation Private Limited (Supreme Court Case
No. 27/SC-A/2013)

•

INT Management Private Limited v Micro Investment Private Limited (Supreme
Court Case No. 2015/SC-A/16)

•

Hub Company Private Limited v Male’ Water and Sewerage Company Private
Limited (High Court Case No. 2015/HC-A/340)

•

Olhuveli Laamu Holdings Private Limited v Ismail Rafeeu (Supreme Court Case
No. 2014/SC-A/01)

•

State Trading Organization PLC v Whiteline Private Limited (High Court Case No.
2015/HC-A/177)
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•

Central Line Private Limited v Loama Maamigili Resort and Spa Private Limited
(High Court Case No. 2015/HC-A/326)

The first Supreme Court decision which affirmed the validity of the penal clauses is
CPS Private Limited v Works Corporation Private Limited.

CPS PRIVATE LIMITED V WORKS CORPORATION PRIVATE
LIMITED
(SUPREME COURT CASE NO. 27/SC-A/2013)
In the appeal of High Court Case No. 2012/HC-A/291, the Supreme Court reversed
the decision of the High Court in upholding the interest payment claimed by CPS
Private Limited (hereinafter referred to as “CPS”) pursuant to the penalty clause
included in the invoice.
The case concerned a claim brought forward by CPS for the recovery of the
outstanding principal amount of USD 286,649.23 payable for the works done and
material supplied to Works Corporation Private Limited (hereinafter referred to as
“Works Corporation”) pursuant to the agreement between the parties and the
interest payment of USD 4,130,797.70 calculated at a daily interest rate of 2% for
each day of default after 15 days from the date of the invoice.
In reaching a decision, the High Court decided to give effect to the explicitly agreed
provision in the written contract that existed between the parties and declared that
there no indication to infer an offer and acceptance from the conduct of the parties.
Upon further appeal by Works Corporation, the Supreme Court noted that it was
evident that Works Corporation had failed to make the payments due for the invoices
within the proscribed period as per the agreement. Yet they further noted the fact
that Works Corporation accepted the invoices served by CPS without making an
objection within 48 hours as required, and their conduct in making the payment in
whatever amount they were capable of paying at the time was sufficient indication
that Works Corporation had by their conduct impliedly accepted the invoices with
the conditions stipulated therein (i.e. the offer).
It was identified that Works Corporation had always acknowledged the receipt of the
invoice without ever contesting the clause (i.e. previous course of dealing), albeit the
absence of such a condition in the existing agreement between the parties.
Going by the above reasoning, acceptance of the penalty interest clause resulted in
a fresh agreement which was independent of the original contract to be implied.
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It is interesting to note that the Judges in this case refrained from laying down a
criterion or set a cap on the level at which interest could be charged under such
clauses. Nevertheless, it was noted by the Justices hearing the case that it is an
established practice in the Maldives to include such penalty clauses as those
contained in the invoices in this case, with respect to various financial transactions
and is permissible through various sources of Islamic law as long as it does not
amount to usury or “riba”.
From the point of view of Islamic Shariah, the Supreme Court held that the inclusion
of such clauses in a transaction is at the discretion of the parties concerned and is
permissible in contracts concerning financial obligations or transactions, if they do
not hinder the attainment of the primary obligation or in effect facilitate the
attainment of the purpose and objective of the contract.
Accordingly, we can gather from the above that where one party to the contract
subjects the existing contract to a term of which the other party disapproves or will
be adversely affected in terms of his rights under the contract, it is the obligation of
the other party to take whatever steps to prevent this by objecting to such a term.
And where he deliberately refrains from doing so, it can be deemed that he had
impliedly agreed to such terms.
Subsequent to this decision, the Supreme Court further elaborated on the law on
penalty interests in the case outlined below.

INT MANAGEMENT PRIVATE LIMITED V MICRO
INVESTMENT PRIVATE LIMITED
(SUPREME COURT CASE NO. 2015/SC-A/16)
This was a case filed by Micro Investment Private Limited (hereinafter referred to as
“Micro”) against INT Management Private Limited (hereinafter referred to as “INT”)
at the Civil Court (Case No. 695/Cv-C/2015) to recover the price of a sand pump hose
that was delivered to INT amounting to MVR 132,500 along with a penalty interest of
MVR 3,411,875.
The invoice (Invoice No. 2012/MI/113) claimed to have been issued by Micro to INT
on 10 September 2012 explicitly instructed the payment to be made within 15 days
and for any discrepancies or damage to the goods to be notified to the issuer in
writing within 24 hours.
The trial judge held that although Micro had fulfilled their obligation in delivering the
goods as per the order, INT was unable to rebut evidence of their failure to pay the
price for the good within the time frame stipulated in the invoice which was subjected
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to a surcharge of 5% per day of late payment. However, the court did not find it
appropriate to impose the liability of such a clause upon INT when the delivery of
neither the invoice bearing such a clause nor any other written document to the
effect could be proved in the court. Accordingly, Micro was only awarded the principal
amount of the goods.
Upon appeal to the High Court, the High Court upheld the decision of the Civil Court,
unanimously annulling the part of the verdict which stated that penalty interest
could not be charged on the basis that the delivery of the invoice to INT could not be
proved.
Thus, while the High Court found the statements of both parties to suffice as proof
that the invoices were served to INT and thereby ordered Micro to settle the penalty
interest as well, in effect the High Court had agreed with the Civil Court to the extent
that as long as the invoices were properly served or delivered to the recipient of the
goods or services, such clauses would be valid and upheld.
Upon further appeal, the Supreme Court in reiterating its decision in CPS Private
Limited v Works Corporation as outlined above, held that the enforceability of a
contract between two parties depends on the satisfaction of the elements of a
contract and it must be one created without violating the rules connected to the
preemptory rule of public order and decency in good faith.
As such, it was clear that INT would only be responsible to pay according to the
penalty clause where the clause had been unconditionally accepted either explicitly
or impliedly. On the facts of the case however, there was no evidence to indicate an
express agreement to the penalty clause.
The issue for the Supreme Court then was to identify an implied acceptance from the
facts of the case. In determining the existence of substantial evidence indicating
implied acceptance, it was recognized that grounds for determining this may consist
of inter alia remaining silent without making any objections about the penalty clause
within the prescribed period or silence accompanied with refraining from making the
payment during this period.
The first issue at dispute was the date at which the invoice was served to INT as there
was no independent and substantial evidence or witness to account for this fact in
the absence of a signature by INT on the invoice. As such, it was held that irrespective
of the account of Micro that the invoice took effect on 25 September 2012, the fact
that INT had not raised any objection with respect to the invoice in question within
24 hours from this date, in its very nature should not be taken as grounds for
acceptance of the penalty clause. Accordingly, the Supreme Court reversed the
decision of the High Court to award the penalty interest and in doing so, declared
that such an award would be contrary to legal and judicial principles in the absence

8|

of sufficient proof of the invoice being served to INT.
Therefore, we can gather from the above that it is of crucial importance that the
invoice be duly served in order for any contractual terms stipulated therein to be
effective or enforceable. Interestingly it is possible to infer from the obiter of this
case that the purpose of the law governing penalty clauses is to award an adequate
compensation for the party incurring a loss on account of failure to make the requisite
payment and therefore the imposition of an unreasonable amount as the rate at
which interest could be charged will not be legally valid from an Islamic Law
perspective.
In essence, it should not be used as a tool to strictly penalize the parties at stake or
to unjustly enrich one party without a rightful entitlement to the award of damages.
In fact, it was noted that case law of many contemporary jurisdictions depicts an
attempt to withhold the level of compensation at the amount of the principal amount
for which a primary obligation arises within any contract. Thus, this decision was
arguably an attempt by the Supreme Court to control the rate at which penalty
interest is chargeable, to a minimal. The ruling in this case was distinguished by the
High Court in the following decision.

HUB COMPANY PRIVATE LIMITED V MALE’ WATER AND
SEWERAGE COMPANY PRIVATE LIMITED
(HIGH COURT CASE NO. 2015/HC-A/340)
The claim was filed at the Civil Court (Case No. 1463/Cv-C/2014) by Hub Company
Private Limited (hereinafter referred to as the “Hub Company”) with respect to the
recovery of MVR 20,140 payable under their Invoice No. HC/IN/1551 for services
provided to Male’ Water and Sewerage Company Private Limited (hereinafter
referred to as “MWSC”) and for the recovery of the accrued penalty interest of 5%
per day of late payment until the date of the Civil Court’s verdict.
The Civil Court in its decision distinguished the decision of the Supreme Court in INT
Management Private Limited v Micro Investment Private Limited and noted that Hub
and MWSC had not agreed to a duration in which the payments were to be settled
and that there was no evidence to indicate the manner in which both parties had
conducted themselves with respect to penalty interest payments in the past and that
as such, there was no judicial or legal principle to allow for the penalty interest to be
recovered.
Upon appeal, it was noted in the High Court that MWSC had attempted to make the
payment for the invoiced amounts despite it being a late payment which again was
on account of the discrepancies with the amount in the Invoice and the purchase
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order. However, Hub had objected to this payment stating that it shall be accepted
only with the accrued penalty interest of 5% per each day of late payment.
Nevertheless, the High Court held that the penalty clauses cannot be upheld in the
absence of any evidence to indicate that such a term was accepted explicitly or
implicitly by MWSC.
Whilst this case was a distinction of the Supreme Court’s decision in INT, the Supreme
Court explored the law on penalty interests further in their recent decision outlined
below.

OLHUVELI LAAMU HOLDINGS PRIVATE LIMITED V ISMAIL
RAFIU
(SUPREME COURT CASE NO. 2014/SC-A/01)
This was a claim filed by Ismail Rafeeu (hereinafter referred to as “Rafeeu”) at the
Civil Court, against Olhuveli Laamu Holdings Private Limited (hereinafter referred to
as “Olhuveli”) seeking payment for the Invoices issued for diesel petrol supplied by
Rafeeu to Olhuveli, along with the penalty interest accrued on each of the 4 invoices
(a sum of MVR 1,370,100) at a penalty interest rate of 2% for each day of delay after
15 days from the date of the invoices.
The Civil Court (Case No. 1878/Cv-C/2011) held that Rafeeu cannot be awarded the
penalty interest. Upon appeal to the High Court, the High Court (Case No. 2012/HCA/238) reversed the decision of the Civil Court with respect to the award of the
penalty interest and held that Rafeeu was entitled to the penalty interest amounting
to MVR 3,730,492.
Upon appeal of this decision by Olhuveli at the Supreme Court, the main point on
which the Supreme Court had to determine was whether the penalty interest clause
was accepted by Olhuveli.
This was in light of the decision of the High Court which recognized that an agreement
as to the penalty interest can be identified based on the general customs applicable
to similar commercial transactions. It was recognized that the initial agreement
between the parties came into existence when the terms offered in the purchase
order of Olhuveli was accepted by the conduct of Rafeeu in delivering the goods as
per the purchase order. It was further recognized that as a general rule, any purported
amendment to the terms of such an agreement which is communicated through
means or at a time that was not agreed between the parties beforehand will not
constitute as a valid amendment to the terms of the existing agreement. However,
the principle established in High Court Case No. 2012/HC-A/292, may allow the
conduct of the parties to suffice to bring about valid amendments to an agreement,
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where no specific procedure is set to bring about such amendments within the
existing agreement.
Accordingly, although a new term that amends the original agreement between the
two parties which is included in the documentation sent along with the delivery of
the goods or after such delivery, would not constitute a valid offer in the usual
circumstances. However by contrast, it would in this instance constitute a valid offer,
despite the absence of a written agreement between the parties.
The Supreme Court found that the conditions regarding the penalty interest were
included in the invoices sent to Olhuveli upon the delivery of the goods and although
the immediate recipients of the invoices were not authorized to accept the terms in
the invoices, the application of the test of general practice in similar transactions
indicates that the invoices should have reached relevant persons of authority in
positions to accept or reject the terms of the invoices. Hence, if the invoices contained
a term that was not agreed prior to the transaction, Olhuveli should have acted
within the earliest possible time to negate the acceptance of such terms instead of
refraining from taking any actions or remaining silent.
Hence, this nullifies the argument of Olhuveli that the penalty clauses were included
without prior negotiation or agreement to the clauses on their part.
Furthermore, the general rule in Islamic Shariah remains that silence should not be
treated as acceptance. The exception to this rule is that, acceptance may be inferred
from the silence where the offeree needs to clearly make his position known and is
capable of the same. As such, going by this exception, depending on the nature of
the case, general practice in similar transactions or where the circumstances evinces,
an offer may be deemed as impliedly accepted where the offeree is aware of the
offer but it is not made obligatory for the acceptance to be explicitly communicated.
Subsequent to this decision, the High Court in Case No. 2015/HC-A/177, earlier this
year reiterated the principles recognized by the Supreme Court in earlier cases to
declare that even if penalty clauses have been incorporated in an invoice which has
been effectively delivered, and the terms therein have been accepted by the receiver
without any objection to the invoice, the level of compensation sought by such
clauses must be proportionate to the actual or anticipated loss incurred by the
debtor.

STATE TRADING ORGANIZATION PLC V WHITELINE PRIVATE
LIMITED
(HIGH COURT CASE NO. 2015/HC-A/177)
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The case concerned agreements entered between Whiteline Private Limited
(hereinafter referred to as “Whiteline”) to provide services to State Trading
Organization Plc (hereinafter referred to as “STO”). Pursuant to these agreements,
STO retained fees until all of the agreed works were completed and handed over to
the satisfaction of STO by Whiteline. Whiteline filed a claim at the Civil Court against
STO for the recovery of the outstanding retention fee and the penalty interest
payable pursuant to the two invoices sent by Whiteline to STO for the recovery of the
same. Pursuant to these two invoices, any objection to the terms of the invoices or
any discrepancies were required to be notified to Whiteline by STO within 48 hours
and the failure of payment within 15 days from the date of the invoice, where no
such objection was raised, would incur the penalty interest for STO on the retention
fee amount at a rate of MVR 2050/ per day of delay.
The Civil Court awarded the principal amount of MVR 45,517 as the outstanding
retention fee after deducting for the works not completed by STO. However, only one
of the invoices were proven to have been effectively delivered to STO and the court
awarded a penalty interest amounting to MVR 1,980,300 for the said invoice.
On the appeal of the Civil Court’s decision by STO, the High Court reversed the part
of the decision of the Civil Court which awarded the penalty interest and held that
the determination of loss incurred by one party due to the failure of the other party
to fulfill their primary obligations under a contract is governed primarily by Section
23 of the Contract Act of Maldives. Pursuant to this, an award of compensation
would be limited to the direct loss and foreseeable loss within the contemplation of
the parties. It must therefore be proportionate to the actual loss or the contemplated
loss incurred by the party seeking compensation.
The decision of the High Court took into account the fact that Whiteline was unable
to prove any losses or the basis of such losses that they had incurred due to the
failure of STO to repay the retention fees, in accordance with the law and the judicial
precedents on the topic.
The High Court further went ahead to apply the principle affirmed in the above case
in their decision in Central Line Private Limited v Loama Maamigili Resort and Spa
Private Limited (Court Case No. 2015/HC-A/326). In this case, Central Line had
charged a penalty interest at the rate of 2.5% per each day of delay in settlement of
the invoice amount of USD 4819 issued for the goods supplied by Central Line to
Loama. The High Court on 5 December 2017 decided on the same line as the previous
case of STO that the penalty interest cannot be awarded as the claimant was not able
to prove any loss incurred or the basis at which the compensation for the anticipated
loss was estimated to be at a rate of 2.5% per day.
With cases like these, the courts now appear to be more restrictive with the award of
a compensation encompassing the penalty interest payment, moving towards
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limiting the level at which penalty clauses seek to impose liability by requiring the
basis for the compensation to be justified and proportionate.
Having discussed the position in the Maldives, by contrast, whilst the European
Union offers protection for unpaid commercial parties through the European
Communities (Late Payment and Commercial Transactions) Regulations 2002 (SI 388
of 2002), despite the lack of mention of a penalty interest in the contract, invoice or
terms and conditions, provided that payment is not made for a commercial contract
within 30 (thirty) days, the law on the enforceability of penalty interests is still a
developing area in the case law of the majority of jurisdictions.
For instance, it was a long established principle in English law that where clauses
amount to a “penalty”, they will be unenforceable. This principle was clarified
recently in the UK Supreme Court decision of Cavendish Square Holding BV v El
Makdessi and Parking Eye Ltd v Beavis [2015] UKSC 67. The UK Supreme Court
rejected the traditional test that had withstood the test of time for a 100 years, of
whether a clause that takes effect on breach is a “genuine pre-estimate of loss” and
therefore compensatory, or whether it is aimed at deterring a breach and therefore
penal. The true principle, as established in the judgment, is whether the clause is out
of all proportion to the legitimate interest of the innocent party in enforcing the
obligations of the counterparty under the contract. If so it will be penal and therefore
unenforceable.
The new test for whether a provision is an unenforceable penalty is “…whether the
impugned provision is a secondary obligation which imposes a detriment on the
contract-breaker out of all proportion to any legitimate interest of the innocent party
in the enforcement of the primary obligation.”
As such, the three questions which must be asked in order to analyze whether a
clause is enforceable are:
1. Does the innocent party have a legitimate interest in enforcing the clause?
2. Does the clause have an adverse impact that exceeds the innocent party’s
legitimate interest?
3. Is the clause a primary provision of the contract?
The UK Supreme Court in its judgment stated that where a contract contains an
obligation on one party to perform an act and also if he does not perform it he will
pay the other party a specified sum of money. As such, the obligation to pay the
specified sum is a secondary obligation which is capable of being a penalty. But if the
contract does not impose either expressly or impliedly, an obligation to perform the
act, but merely provides that if one party does not perform, he will pay the other
party a specified sum, the obligation to pay the specified sum is a conditional primary
obligation and cannot be a penalty. It was further recognized that the classification of
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terms for the purposes of the penalty rule depends on the substance of the term and
not mere form and that the circumstances in which a contract was made and the
nature of the parties are all relevant in considering the application of the rule.
Contractual clauses aimed at deterring a breach of contract rather than the recovery
of compensation may now be enforceable by way of liquidated damages in England
and Wales if the innocent party can show they had a legitimate interest in ensuring
that the contract was performed. This test is definitely a departure from the previous
rules in place with respect to penalty interests but it is not straightforward and
academics and the like have opined that there may be more litigation on the horizon
in relation to the interpretation of the new test. The same vision remains true for the
Maldives.
In light of the cases discussed at the outset, we see a positive approach taken by the
courts with respect to the enforceability of penalty interests in the Maldives. Whilst
the courts have sought to elaborate on the concept of penalty interests to the extent
of whether such clauses have been accepted and delivered to the effected party, it is
clear that in the absence of clear principles which outline the proper criteria with
respect to what constitutes “adequate compensation” payable to the creditor, such
broad decisions with no clear yardstick on the law are prone to be abused by frivolous
litigants. As such, in the unlikely possibility of parliamentary intervention, we are yet
to see the development of the law on penalty interests through the judicial activism
of the judges in the Maldives.
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ލިޔުންތަކެއްކަމުގައި ޔަޤީންކުރުމަކީ މިމަޖައްލާގެ މަޤްޞަދުތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމެވެ.
ޝާއިޢު ކުރާ ފަރާތް:

މޯލްޑިވްސް ލޯ އިންސްޓިޓިއުޓް
އޯކިޑްމާގެ 2 ،ވަނަ ފަންގިފިލާ
އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،މާލެ 20095
ފޯނު+960 3013200 :
ފެކްސް+960 3344922 :

އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑް

އަލްއުސްތާޛު ހުސްނުއްސުޢޫދު (ޕްރިންސިޕަލް އެޑިޓަރ)
އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޝަހުދީ އަންވަރު (އެޑިޓަރ)
އަލްއުސްތާޛު އިސްމާޢީލް ވިޝާމް (އެޑިޓަރ)

ރެފްރީ ޕެނަލް

ޑރ .އަކްރަމް ޝާއަރު ،އެސޯސިއޭޓް ޕްރޮފެސަރ( ،އައި.އައި.ޔޫ.އެމް ،މެލޭޝިޔާ)
އސް.އޭ ،ބްރޫނާއީ)
ޑރ .މުޙައިމިން އާޔުސް ،އެސޯސިއޭޓް ޕްރޮފެސަރ( ،ޔޫ.އައި.އެސްެ .
ހައިކޯޓް ފަނޑިޔާރު (ރިޓަޔަޑް) ޑރ .އަޒްމިރަލްޑާ ޒާހިރު
ޑރ .އަޙްމަދު ޢަލީ ސަވާދު ،ވަކީލް
ޑރ .މުޙައްމަދު މުނައްވަރު ،ވަކީލް
އސުޢޫދު ،ވަކީލް
އަލްއުސްތާޛު ޙުސްނު ް

މޯލްޑިވްސް ލޯ އިންސްޓިޓިއުޓުގެ (ލިޔުމުން) ހުއްދަޔާ ނުލާ މިމަޖައްލާއިން އެއްވެސް ބައެއް އެއްވެސް ގޮތަކަށް ނަކަލުކޮށް ނުވަތަ ޓްރާންސްފަރ ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
މިމަޖައްލާގައި ޝާއިޢުކުރާ ލިޔުންތަކަކީ މުޞައްނިފުގެ ބަހެވެ .އަދި އެލިޔުންތަކުގައި މަޢުލޫމާތުގެ ޞައްޙަކަން ކަށަވަރުކުރުމަކީ އެލިޔުމެއްގެ މުޞައްނިފުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.
މިމަޖައްލާގައިވާ ކަންކަމީ ދުވަހުން ދުވަހަށް އެކަމެއް ބަދަލުވަމުންދާ ކަންކަން ކަމުގައި ވާތީވެ ،މިމަޖައްލާގައިވާ އެއްވެސް ލިޔުމަކަށް ބަރޯސާކޮށްގެން ނުވަތަ ރިއާޔަތްކޮށްގެން
އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ޒިންމާ މިމަޖައްލާއަކުން ނުނަގާނެއެވެ .ޤާނޫނީ ލަފާ ބޭނުންވާނަމަ ،ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ނުވަތަ އެފަދަ ޚަބީރެއްގެ ލަފާ ހޯދަންވާނެއެވެ.
މިމަޖައްލާއަކީ ދިވެހި ސަރުކާރު/ދައުލަތް/ސުޕްރީމްކޯޓް/ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ރަސްމީ މަޖައްލާއެއް ނޫނެވެ .މިމަޖައްލާ ޝާއިޢުކުރީ މޯލްޑިވްސް ލޯ
އިންސްޓިޓިއުޓުންނެވެ.

ފިހުރިސް ތު
ރާއްޖޭގެ ގާނޫނުގައި ގެރެންޓަރުންގެ ޒިއްމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް
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ނާޖީ ފާއިޒް
ޕްރިވިޓީ އޮފް ޮކންޓްރެކްޓު އަދި ތިންވަނަ ފަރާތްތަކުގެ ހައްގުތައް
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ޙުސްނުއްސުޢޫދު
އިން ޮވއިސްގައި ބަޔާންކުރާ ޖުރިމާނާގެ މައްސަލަ ގާނޫނީ ޮގތުން ހަމަމަގު ކުރަންޖެހޭ
ހުސްނުއްސުޢޫދު

34

ރާ އްޖޭ ގެ ގާނޫ ނު ގައި ގެރެން ޓަ ރުން ގެ ޒި އްމާތަކާ އި މަސް އޫލި އްޔަ ތުތަ އް
ނާޖީ ފާއިޒް

ތައާރަފް
މިދިޔަ ގަރުނުގެ ފަހުކޮޅުން ފެށިގެން ރާއްޖެއަށް އަންނަންފެށި އިގްތިސާދީ ތަރައްގީއާ ގުޅިގެން ،ރާއްޖޭގައި ކުރެވޭ މާލީ
މުއާމަލާތުތައް އިތުރުވެގެންދިޔައެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ބޭންކުތަކުން ދަރަންޏަށް ފައިސާ ދޫކުރުން ހިމެނެއެވެ .އަދި އެފަދަ
ދަރަނިތައް ނަގާ ފަރާތްތަކުން ޕާސަންލަ ގަރަންޓީ ދިނުން މާލީ އިދާރާތަކުން ލާޒިމުކުރަންފެށިއެވެ .މިފަދަ ގެރެންޓީތައް
ހުށަހެޅުމަށް މާލީ އިދާރާތަކުން އެދެނީ އެފަރާތްތަކުން ދަރަންޏަށް ދޫކުރާ ފައިސާ އަނބުރާ ލިބުން ޔަގީންކުރުމުގެ
ވަސީލަތެއްގެ ގޮތުގައެވެ .ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އަމިއްލަ ގިނަ ކުންފުނިތަކަކީ މާގިނަ ހަރުމުދާތަކެއް ހުންނަ ކުންފުނިތަކަކަށް
ނުވާތީއާއި މާލީ އިދާރާ ތަކުން އަމިއްލަ ކުންފުނި ތަކަށް ދޫކުރާ ދަރަނި އަނބުރާ ހޯދުމުގައި ކުންފުނީގެ ގާނޫނީ
ޝަޚްސު ހުރަހަކަށްވެދާނޭތީވެ ،ކުންފުނިތަކަށް ދޫކުރާ ދަރަނިތައް ދޫކުރުމުގައި ރަހުނެއް ނެގުމުގެ އިތުރުން އެކުންފުނީގެ
ޑިރެކްޓަރުން ނުވަތަ ހިއްސާދާރުންގެ ޕާސަނަލް ގެރެންޓީ ހޯދުމަކީ ރާއްޖޭގެ މާލީ ދާއިރާގެ އާދަކާދައަކަށްވަނީ ވެފައެވެ.
މި މަޒުމޫނުގެ މަގުސަދަކީ ޕާސަންލަ ގަރަންޓީއާބެހޭ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަމަލުކުރަމުންދާ ގާނޫނަކީ ކޮބައިކަން
ބަޔާންކުރުމެވެ.
ލަފްޒީ މާނައިގައި ގެރެންޓީއަކީ ވަކި ކަމެއް ވަކި ގޮތަކަށް ކުރާނެކަމަށް ނުވަތަ ވަކި ކަމެއް ވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން
ދިނުމަށް ލިޔުމުން ނުވަތަ އަނގަބަހުން ވާ ވައުދެކެވެ .ގާނޫނީ ގޮތުން ،ގެރެންޓީއަކީ ދަރަނީގެ އެގްރީމަންޓެއްގެ ދަށުން
ނުވަތަ ކުލީގެ އެގްރީމަންޓެއްގެ ދަށުން ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތުން ފައިސާ ދެއްކުމަށް ނުކުޅެދޭ ހާލަތުގައި ،ގެރެންޓީދޭ
ފަރާތުން އެ ފައިސާ ދައްކާނެކަމަށް ދޭ ޔަގީންކަމެކެވެ .މިގޮތަށް ގެރެންޓީދޭން އެއްބަސްވާ ފަރާތަކީ ގެރެންޓަރެވެ.

ވަކި ގާނޫނެއް ނެތް
ގެރެންޓަރުންގެ ހައްގުތަކާއި ޒިއްމާތައް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ވަކި ގާނޫނެއް ނުވަތަ ގަވާއިދެއް
ހަދާފައި ނެތެވެ .އެހެންކަމުން ،ގަރަންޓީދޭ ފަރާތާއި ގަރަންޓީލިބޭ ފަރާތުގެ ހައްގުތަކާއި ޒިއްމާތައް އެކުލެވިގެންވަނީ
ގެރެންޓީދޭ ފަރާތާއި ގެރެންޓީލިބޭ ފަރާތާ ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުމުގައެވެ .އެއްބަސުވުމުގައި ވަކިގޮތެއް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ
ހާލަތުގައި މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް ކޯޓުތަކުން ރުޖޫއަވަނީ އިސްލާމީ ޝަރީއަތަށާއި ކޯޓުތަކުން ކުރިން ނިންމާފައިވާ
ނިންމުންތަކަށެވެ 1.އެހެންކަމުން ގެރެންޓަރެއްގެ އާންމު މަސްއޫލިއްޔަތު ބިނާވެފައިވަނީ ގެރެންޓީ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން
އަމަލުކުރުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތެއްގެ މައްޗަށެވެ.

 1ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގާނޫނުއަސާސީ  ،2008މާއްދާ .142
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ދެފަރާތެއްގެ ދެމެދުގައި ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އުފެދޭ ޒިއްމާތަކާއި އިލްތިޒާމުތައް އަދާކުރުމުގެ
މަސްއޫލިއްޔަތު ހިމެނޭ ގޮތަށް އުފެދިފައިވާ ލައިސޭ ފެއާރގެ ތިއަރީއަކީ މިނިވަން ދިމިގްރާތީ ނިޒާމުތަކުގައި ބަލައިގަނެ
އަމަލުކުރަމުންދާ އިގްތިސާދީ ތިއަރީއެކެވެ .މި ތިއަރީގެ ދަށުން ދެމީހުންގެ ދެމެދުގައި ކުރެވޭ މުއާމަލާތްތަކާ ގުޅިގެން
ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެވޭ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން މި މުއާމަލާތްތަކުގެ އެންމެހައި ކަންކަން ބެލެހެއްޓެއެވެ .އަދި މި
ތިއަރީގެ މަގުސަދު ކަމުގައިވާ “ދެފަރާތަށްވެސް އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކަންކަން ކުރުމުގެ މިނިވަންކަން” އޮތުމުގެ
ފަލްސަފާގެ ދަށުން ،ގާނޫނެއްގައި އެކަމާމެދު އެއްވެސް ގޮތެއް ކަނޑައަޅާފައިނުވާނަމަ ،ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެފައިވާ
އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކަންކަން ހިނގާނީ އެ އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ .މި އުސޫލު ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ކޯޓުތަކުންވެސް ބަލައިގެންފައިވެއެވެ 2.ގާނޫނުއަސާސީގެ  193ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާފަދައިން ގާނޫނަކުން މަނާ ނުކުރާ
ކޮންމެކަމެއް ކުރުމުގެ ހުއްދަ އެބައޮތެވެ .އެހެންކަމުން ޤާނޫނަކުން ވަކިކަމެއް ނުބަލަހައްޓާނަމަ ،ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި
ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ގާނޫނޫ މަނާ ނުކުރާ ކޮންމެ ކަމެއް ކުރުމުގެ މިނިވަންކަން އެބައޮތެވެ .އެގޮތުން
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގެރެންޓަރުންގެ ހައްގުތަކާއި ޒިއްމާތައް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ގާނޫނެއް ނުވަތަ ގާނޫނުން ބާރު ލިބިދޭ
ގަވާއިދެއް ހަދާފައި ނެތުމުން ގެރެންޓީ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދެފަރާތުން ކަނޑައަޅާ ގޮތަށް އަމަލުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން
ލިބިފައިވެއެވެ.

ގެރެންޓަރުގެ ޒިއްމާ
ރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާފައިވާ ގަޒިއްޔާތަކުން އެނގެނީ ،ގެރެންޓީ އެގްރީމަންޓެއްގެ ދަށުން ގެރެންޓީ ދޭފަރާތުން
ދަރަންޏަށް ޒިއްމާވާންޖެހޭނީ ދަރަންޏަށް ފައިސާނެގި ފަރާތް (އަސާސީ ދަރަނިވެރިޔާ) ދަރަނި ދެއްކުމަށް ޒިމާވުމާ
އެއްފަދައިންނެވެ .ނުވަތަ ދަރަންޏަށް ފައިސާނެގި ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައެވެ .މީގެ މާނައަކީ ގެރެންޓީ އެގްރީމަންޓުގައި
ސޮއިކުރުމާ ހިސާބުން ފެށިގެން ދަރަނި ނެގި ފަރާތެކޭ އެއް ހަމައެއްގައި ގެރެންޓަރަކީވެސް ދަރަނި ދެއްކުމުގެ ފުރިހަމަ
ޒިއްމާ އުފުލަންޖެހޭ ފަރާތެކެވެ.
އލީ އަޝްފާގް ވ.
މިކަން ބަޔާންކުރާ އެއް ގަޒިއްޔާއަކީ ހައިކޯޓު ނަންބަރު (ަ ،)2016/HC-A/34
ޔޫމެޓް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގަޒިއްޔާއެވެ 4.މިގަޒިއްޔާގައި ކޯޓުން ނިންމަވާފައިވަނީ ދެފަރާތުގެ
ދެމެދުގައި ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއް ދިވެހިރާއްޖެގެ ގާނޫނުތަކާއި އެގާނޫނުތަކަށް ބާރު ލިބިގެން ހެދޭ ގަވާޢިދުތަކާއި
އިސްލާމް ދީނުގެ އަސްލަކާއި ،އިސްލާމީ ޝަރީއަތާއި ޚިލާފުވާކަން އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންޓްރެކްޓާއި ބެހޭ ގާނޫނުގައި
އެއްބަސްވުމެއް ފުރިހަމަވުމަށް ޝަރުތުކުރާ އެއްމެހައި ކަންކަން ފުރިހަމަވެފައި ނުވާކަން ޝަރީއަތަށް ސާބިތުނުވާހާ
ހިނދަކު މިފަދަ އެއްބަސްވުމަކީ ބައިވެރިންގެ މެދުގައި ބަނދެވޭ ބަނދެވުމެއްކަމާއި ،މިފަދަ އެއްބަސްވުމަކާއި ގުޅިގެން
އުފެދޭ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ރުޖޫއަވާން ޖެހޭނީ އެއެއްބަސްވުމުގައި އެކަމެއް އޮތް ގޮތެއްގެ
މައްޗަށްކަމުގައެވެ .އެހެންކަމުން ގެރެންޓަރުންގެ ހައްގުތަކާއި ޒިއްމާތައް ބަޔާންކޮށްދޭ ގާނޫނެއް ނުވަތަ ގަވާއިދެއް
ހެދިފައި ނެތުމުން މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ބަލަންޖެހޭނީ އެއްބަސްވުމުގެ ބައިވެރިންގެ މެދުގައި

 2ހުސްނުއް ސުއޫދު ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ގާނޫނު ދެނެގަތުން ،މޯލްޑިވްސް ލޯ އިންސްޓިޓިއުޓް ،)2016( ،ސަފްހާ ނަންބަރު .3
 3ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގާނޫނުއަސާސީ 2008
 4ގަޒިއްޔާ ނިންމެވިތާރީޙް 19 :އޮކްޓޯބަރ 2017
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އެކަމެއް ކުރަން އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތެއްގެ މައްޗަށް ކަން ހާމަވެގެންދެއެވެ.
މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަޒިއްޔާގައި ގ.ފައިނުގެ ކިޔާ ގޯތީގައި ހުރި އިމާރާތުގެ  6ވަނަ ތަޅަމާއި  7ވަނަ
ތަޅަން އަދި ކަޓަކަރާމަތި (ޓެރެސް) ހަދަން އަލީ އަޝްފާގް ޔޫމެޓް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އާއި ހަވާލުކޮށްފައިވެއެވެ.
ޔޫމެޓް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި އަލީ އަޝްފާގުއާ ދެމެދު ވެފައިވާ މި މުއާމަލާތަށް ވީ.ބީ
ސްޕޯޓްސް ކުލަބްގެ ފަރާތުން ގެރެންޓީ ދީފައިވެއެވެ .ގ.ފައިނުގެ ކިޔާގޯތީގައި ހަދާފައިވާ އިމާރާތުގެ  6ވަނަ ތަޅަމާއި
 7ވަނަ ތަޅަން އަދި ކަޓަކަރާމަތި (ޓެރެސް) ހެދުމުގެ އަގު އަދާކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފު ވުމުގެ
ސަބަބުން ،އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ޔޫމެޓް ކޮންސްޓްރަކްޝަންއަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަށް އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ
މައްސަލައިގައި ސިވިލްކޯޓުން މައްސަލަ ނިންމާފައިވާނީ ޔޫމެޓް ކޮންސްޓްރަކްޝަންއިން ހުށަހެޅި ގޮތަށް ތާއީދުކޮށެވެ.
އެއީ ގެރެންޓީ އެއްބަސްވުމެއެއްގެ ދަށުން ވީ.ބީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުން (ގެރެންޓަރު) ފައިސާ ދެއްކުމަށް އެއްބަސްވެފައިވީ
ނަމަވެސް އެއީ އެކަމުގެ ސަބަބުން އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އަލީ އަޝްފާގު (އަސާސީ ދަރަނިވެރިޔާ) އުފުލަންޖެހޭ
ޒިއްމާއަކުން އެފަރާތް ބަރީއަވާނެ ސަބަބެއް ނޫންކަމަށެވެ.
މި ގަޒިއްޔާގެ ހުކުމުގައި ބަޔާންކުރާ އަނެއް މަފްހޫމަކީ ލޯނު އެގްރީމަންޓެއްގެ ދަށުން ގެރެންޓީދޭ ފަރާތަކީ ،ދަރަނި
ތގެ މަތިން
ނަގާ ފަރާތުން ދަރަނި ދެއްކުމަށް ނުކުޅުދޭ ހާލަތުގައި އެދަރަނި އަދާކުރުމަށް ގެރެންޓީ އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮ ު
ޒިއްމާވާން ޖެހޭ ފަރާތެއްކަމެވެ.
ގެރެންޓަރުންގެ ޒިއްމާއާ ގުޅޭގޮތުން ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ އިބްރާހިމް ފަޔާޒް ވ .މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންސް
ލީސިން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގަޒިއްޔާއަށް 5ބަލައިލާނަމެވެ .މިގަޒިއްޔާއަކީ ،މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންސް ލީސިންގ
ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި އިބްރާހިމް ރަޝީދުއާ ދެމެދު އުފެދުނު ފައިނޭންސް ލީސް އެގްރީމަންޓެއްގެ ދަށުން
ކުއްޔަށް ދޫކުރެވުނު “ޓޫނާ ފްރެޝް ”1ނަމަކަށްކިޔާ ދޯނީގެ ކުލީ ފައިސާ ދައްކާފައިނުވާތީ އިބްރާހިމް ރަޝީދުގެ
މައްޗަށް މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންސް ލީސިން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (އެމް.އެފް.އެލް.ސީ) ގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ
މައްސަލައެކެވެ .މި ފައިނޭންސް ލީސިންގް އެގްރީމަންޓުގެ ދަށުން އިބްރާހިމް ރަޝީދުގެ ފަރާތުން އުފުލަންޖެހޭ އިލްތިޒާމުތައް
އުފުލަން އެފަރާތުން ނުކުޅެދިއްޖެ ހާލަތުގައި އެފަރާތުން އުފުލަން އަގުދުކޮށްފައިވާ އިލްތިޒާމުތައް އެއްބަސްވުމުގެ
ބައިވެރިއެކޭ އެއްފަދައިން އުފުލުމަށް ގެރެންޓީ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އިބްރާހިމް ފަޔާޒް އެއްބަސްވެފައިވެއެވެ.
ގެރެންޓަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އިބްރާހިމް ފަޔާޒުގެ ޒިއްމާތަކާ ބެހޭގޮތުން ހައި ކޯޓުން މި މައްސަލަ ބެއްލެވި ފަޑިޔާރުން
ކަނޑައަޅުއްވާފައި ވަނީ ލީސް އެގްރީމަންޓާ އިބްރާހިމް ރަޝީދު ހިލާފުވެފައި ވުމުގެ ސަބަބުން މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންސް
ލީސިން ކޮމްޕެނީ އަށް ދައްކަންޖެހޭކަމަށް ޝަރީއަތުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ފައިސާ ދެއްކުމަށް އިބްރާހިމް ރަޝީދެކޭ
އެއްފަދައިން ލީސްއަށް ގެރެންޓީ ދީފައިވާ އިބްރާހީމް ފަޔާޒުވެސް ޒިއްމާވާންޖެހޭނެ ކަމުގައެވެ.
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އަމިއްލައަށް ގެރެންޓީއިން ބަރީއަ ނުވެވޭނެ
ގެރެންޓަރުންގެ ޒިއްމާއާ ގުޅޭ ގޮތުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ގެ ފަރާތުން އިސްތިއުނާފު ކޮށްފައިވާ ބޭންކް އޮފް
މޯލްޑިވްސް ޕލކ ވ .ފިއުޗަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ،މުހައްމަދު އަޝްރަފް ،މުހައްމަދު އިބްރާހިމް،
އިބްރާހިމް ފިކްރީ ހުސެއިން ،އަލީ އަސްއަދު އިބްރާހިމް ގަޒިއްޔާގައި 6ހައި ކޯޓުގައި މައްސަލަ ބެއްލެވި ފަނޑިޔާރުން
ނިންމަވާފައިވަނީ ،ލޯނު ނެގި ފަރާތެކޭ އެއްފަދައިން ހަމަ އެއް ހަމައެއްގައި ޔަގީންކަން ދީފައިވާ ފަރާތްތަކުންވެސް
ލޯނު ދެއްކުމުގައި އެކުއެކީގަވެސް އަދި ވަކިވަކިން ފަރުދީގޮތުންވެސް ޒިއްމާވާން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި ،ލޯނު ދޫކުރި ފަރާތުގެ
ރުހުމަކާނުލައި އެ ޒިއްމާއިން ގެރެންޓީ ދީފައިވާ ފަރާތްތަކުން ޝަރުއީ ގާނޫނީ ހަމަތަކުން ބަރީއަ ނުކުރެވޭނެކަމުގައެވެ.
މިމައްސަލައިގައި ،ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު މިއީ ފިއުޗަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ އެދުމަކަށް
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ އިން ދީފައިވާ ޑިމާންޑް ލޯނަކާއި ގުޅިގެން އުފެދިފައިވާ މައްސަލައެކެވެ .މި ޑިމާންޑް
ލޯނަށް އަމިއްލަ ހައިސިއްޔަތުން ގެރެންޓީ ދީފައިވަނީ މުހައްމަދު އަޝްރަފް އާއި ،މުހައްމަދު އިބްރާހިމް އާއި ،އިބްރާހިމް
ފިކްރީ ހުސެއިން އާއި އަލީ އަސްއަދު އިބްރާހިމްއެވެ .އަދި ހަމަ މިއާއެކު މި ފެސިލިޓީގެ ދަށުން އުފެދިފައިވާ ރަހުނު
އެގްރީމަންޓުގެ ދަށުން ލޯނު ދައްކާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަމެއްގެ ގޮތުން “ޝިފާ”ނަމަކަށް ކިޔުނު ދޯނި ވަނީ ބޭންކް އޮފް
މޯލްޑިވްސް ޕލކ ގައި ރަހުނު ކުރެވިފައެވެ .މިމައްސަލައިގައި ފުވައްމުލަކު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ނިންމަވާފައިވަނީ،
ކުންފުނީގެ ހިއްސާއާއެކު ދަރަނި އަދާކުރުމަށް އެއްބަސްވެ އަހުމަދު ޝަރީފް އަބްދުއްރަހްމާން ޔޫސުފްއަށް ދީފައިވުމުގެ
ސަބަބުން މި ދަރަނި އަދާކުރުމުގެ ޒިއްމާ އެފަރާތުގެ މައްޗަށް ލާޒިމުވާ ކަމަށާއި ،ދަރަންޏާއި މެދު އަހުމަދު ޝަރީފް
އަބްދުއްރަހްމާން ޔޫސުފްގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރުމުގެ ހައްގު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ އަށް ލިބިގެންވާކަމަށާއި،
މި ދަރަންޏަކީ އަމިއްލަ ހައިސިއްޔަތުން ގެރެންޓީދީފައިވާ ގެރެންޓަރުން އަދާކުރަންޖެހޭ ދަރަންޏެއް ނޫން ކަމުގައެވެ.
އެހެންނަމަވެސް ހައި ކޯޓުން މައްސަލަ ނިންމެވީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ހުށަހެޅި ގޮތަށް ތާއިދުކޮށްފައެވެ.
ލޯނު އެގްރީމަންޓަށް ގެރެންޓީ ދެނީ އެކަކަށް ވުރެ ގިނަ ބައިވެރިން ކަމުގައިވާނަމަ ،އެންމެން އެކުއެކީގައި
ނުވަތަ ވަކިވަކީން ލޯނު އެއްބަސްވުމަށް ޒިއްމާވާ ހާލަތްތައް އާދެއެވެ .ގެރެންޓަރުން ލޯނުގެ ފައިސާއަށް ޒިއްމާވާނީ
އެކުއެކީގައިކަން ނުވަތަ ވަކިވަކީންކަން ބިނާވާނީ ގެރެންޓަރުންގެ އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތަށެވެ .އެކަން ކަނޑައަޅާފައިވާ
އެއް ގަޒިއްޔާއަކީ ފުނައްދޫ ޓޫނާ ޕްރޮޑަކްޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ،މުހައްމަދު ނާޝިޒް ،އަލީ އާޒިމް ،އަޙްމަދު
ރަޝީދު ،ރީތި ބީޗް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ،ކަނބާލިފަރު އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ .ބޭންކް އޮފް
މޯލްޑިވްސް ޕލކ ،ގަޒިއްޔާ 7އެވެ .މި މައްސަލައިގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު  22ޖުލައި  2008ގައި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ އިން ފުނައްދޫ ޓޫނާ ޕްރޮޑަކްޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް  2ޑިމާންޑް ލޯނާއި 3
އޯވަރޑްރާފްޓް ފެސިލިޓީ ވަނީ ދޫކޮށްފައެވެ .މި ބަޔާންކުރި ޑިމާންޑް ލޯނުތަކާއި އޯވަރޑްރާފްޓް ފެސިލިޓީތައް އަނބުރާ
ދައްކާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދިނުމުގެ ގޮތުން ސޮއިކޮށްފައިވާ ޖަމާއީ އަދި ފަރުދީ ގެރެންޓީ އެންޑް އިންޑެމްނިޓީ ސީޓީގެ
ދަށުން އަމިއްލަ ހައިސިއްޔަތުން ގެރެންޓީދީފައިވަނީ މުހައްމަދު ނާޝިޒް ،އަލީ އާޒިމް އަދި އަހްމަދު ރަޝީދުއެވެ .މި
ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީތަކަށް ފައިސާ ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން ނޯޓިސް ފޮނުވައި އެއަށް ޖަވާބު ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ބޭންކް
އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ގެ ފަރާތުން މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހަޅައި ،ސިވިލް ކޯޓުން މައްސަލަ ނިންމާފައިވަނީ ބޭންކް އޮފް

 )2014/HC-A/78( 6ގަޒިއްޔާ ނިމުނުތާރީހު 09 :ސެޕްޓެމްބަރ 2015
 ،)2010/HC-A/116( 7ގަޒިއްޔާ ނިމުނުތާރީހު 27 :ފެބްރުއަރީ 2012
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މޯލްޑިވްސް ޕލކ އިން ހުށަހެޅި ގޮތަށް ތާއިދުކޮށްފައެވެ .މި މައްސަލަ ހައި ކޯޓަށް އިސްތިއުނާފު ކުރުމުން މައްސަލަ
ބެއްލެވި ފަނޑިޔަރުން ނިންމަވާފައިވަނީ ސިވިލް ކޯޓުން ކުރައްވާފައިވާ ހުކުމަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ އެއްވެސް ގާނޫނީ
އަދި ޝަރުއީ ސަބަބެއް ނެތްކަމުގައެވެ .އަދި މިމައްސަލައިގައި ގެރެންޓަރުންގެ ހައިސިއްޔަތުން މުހައްމަދު ނާޝިޒް،
އަލީ އާޒިމް އަދި އަޙްމަދު ރަޝީދު ސޮއިކޮށްފައިވާ ޖަމްއީ އަދި ފަރުދީ ގެރެންޓީ އެންޑް އިންޑެމްނިޓީގެ ދަށުން،
ލޯނު ނެގި ފަރާތެކޭ އެއްފަދައިން ،އަދި ހަމަ އެއް ހަމައެއްގައި ޔަގީންކަން ދީފައިވާ ފަރާތުންވެސް ލޯނު ދެއްކުމުގައި
އެކުއެކީގަވެސް އަދި ފަރުދީ ގޮތުންވެސް ޒިއްމާވާން ޖެހޭނެ ކަމުގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވެއެވެ.
ގެރެންޓީ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ގެރެންޓީ ދެނީ ލޯނުގެ ޕްރިންސިޕަލް އަދަދަށްތޯ ނުވަތަ އިންޓްރެސްޓަށްވެސް
ގެރެންޓަރުން ޒިއްމާވާން ޖެހޭތޯ މިއީ އުފެދޭ ސުވާލެކެވެ .މި ސުވާލުގެ ޖަވާބު ބިނާވަނީ ގެރެންޓީ އެއްބަސްވުމުގެ
ދަށުން ބައިވެރިން އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތެއްގެ މައްޗަށެވެ .މީގެ މާނައަކީ ގެރެންޓީ އެގްރީމަންޓުގައި ގެރެންޓީދޭ ފަރާތުން
އެއްބަސްވެފައިވަނީ ހަމައެކަނި ޕްރިންސިޕަލް އަދަދަށް ކަމުގައި ވާނަމަ ،ގެރެންޓަރު ޒިއްމާވާން ޖެހޭނީ ހަމައެކަނި
އެމިންވަރަށެވެ .އެއާ ހިލާފަށް ،އެއްބަސްވުމުގައި ޕްރިންސިޕްލް އަދަދުގެ އިތުރުން އިންޓްރެސްޓަށްވެސް ގެރެންޓީ
ދިނުމަށް ގެރަންޓަރު އެއްބަސްވެފައިވާނަމަ ،ލޯނު އިންޓްރެސްޓް ދެއްކުންވެސް ގެރެންޓަރުގެ ޒިއްމާތަކަށް އިތުރުވެގެން
ދެއެވެ.
މިކަން ހާމަކޮށްދޭ ގަޒިއްޔާއަކީ ހުސެއިން ޖަލީލު އަދި ހުސެއިން މުހައްމަދުފުޅު ވ .ހޮންގކޮންގ އެންޑް
ޝަންހާއި ބޭންކިންގ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ގަޒިއްޔާއެވެ 8.ހޮންގްކޮންގް އެންޑް ޝަންހާއި ބޭންކިންގ ކޯޕަރޭޝަން
ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ރިޒަވޮޔަރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދީފައިވާ އޯވަރޑްރާފްޓް ފެސިލިޓީއަކާއި ގުޅިގެން،
މިފެސިލިޓީއަށް “ޖޮއިންޓް އެންޑް ސެވެރަލް ގެރެންޓީ”(ތަސާމުނީ އަދި ފަރުދީކޮށް) އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ގެރެންޓީ
ދީފައިވާ ހުސެއިން ޖަލީލް އަދި ހުސެއިން މުހައްމަދުފުޅު ހައި ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކޮށްފައިވާ މި މައްސަލައިގައި
ހައި ކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ ހޮންގްކޮންގް އެންޑް ޝަންހާއި ބޭންކިންގް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން ރިޒަވޮޔަރ
މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ އޯވަރޑްރާފްޓް ފެސިލިޓީ ދޫކޮށްފައިވަނީ ގެރެންޓަރުންގެ ހައިސިއްޔަތުން
ހުސެއިން ޖަލީލް އާއި ހުސެއިން މުހައްމަދުފުޅުގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތަށް ގެރެންޓަރުންގެ ހައިސިއްޔަތުން
ފެސިލިޓީގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ ޕްރިންސިޕަލް އަދަދުގެ އިތުރަށް އެއަށް އަރާފައިވާ އިންޓްރެސްޓާއި އެހެނިހެން ބޭންކް
ޗާރޖުތައް ހިމަނައިގެން ޖެހޭ އަދަދަށް ޒިއްމާވާން ޖެހޭނެ ކަމުގައެވެ.

ބޭންކާއި ގެރެންޓީދޭ ފަރާތާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން
ދަރަނި ދޫކުރާ ފަރާތެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ބޭންކާއި އެދަރަންޏަށް ގެރެންޓީދޭ ފަރާތާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުމުގެ ބާވަތާމެދު
ވިސްނާލުން މުހިންމެވެ .ބޭންކާއި ގެރެންޓީދޭ ފަރާތާއި ދެމެދުގައި އޮންނަނީ އަގްދީ ގުޅުމެކެވެ .ބޭންކާއި ގެރެންޓީދޭ
ފަރާތާއި ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުމަކީ ކޮންޓްރެކްޓެއް ފުރިހަމަވުމަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ “ކޮންސިޑެރޭޝަން”ނުވަތަ
“މުގާބިލު”ހިމެނޭ ގުޅުމެކެވެ .މުގާބިލަކީ ވައުދު ރައްދުވާމީހާ ކުރާ ނުވަތަ ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލާ ނުވަތަ ދޭއެއްޗެކެވެ.
ގެރެންޓީ އެގްރީމަންޓެއްގެ ދަށުން ބޭންކާއި ގެރެންޓަރާ ދެމެދު އަދާކުރެވޭ މުގާބިލަކީ ،އެ ގަރަންޓީގެ މުގާބިލުގައި ދަރަނި
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ނެގި ފަރާތުގެ މަންފާއަށް ދަރަނި ދޫކުރާ ފަރާތުން ފައިސާ ދޫކުރުމެވެ .މިސާލަކަށް އަލީގެ އެދުމުގެ މަތިން ބޭންކުން
އަލީއަށް ލޯނެއް ދިނުމަށް އެއްބަސްވަނީ ހުސެއިންގެ ފަރާތުން ލޯނު ދައްކާނެ ކަމަށް ގެރެންޓީދިނުމުންނެވެ .މި ހާލަތުގައި
ހުސެއިން ލޯނު ދައްކާނެކަމުގެ ގެރެންޓީއެއް ދިނުމަކީ ބޭންކުންވެފައިވާ ވައުދަށް ހުސެއިންގެ ފަރާތުން ދެވޭ މުގާބިލެކެވެ.
އިސްލާމީ ޝަރީއަތުގައި އަދި އިނގިރޭސި ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ގާނޫނުގެ ދަށުންވެސް އެއްބަސްވުމެއް ފުރިހަމަ ވުމުގައި
ކޮންސިޑަރޭޝަން ނުވަތަ މުގާބިލަކީ އޭގައި ހިމެނެންޖެހޭ މަސްދަރެކެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ގާނޫނުގައި
މުގާބިލާބެހޭ ގޮތުން އެއްވެސް އުސޫލެއް ކަނޑައެޅިފައި ނުވިނަމަވެސް ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާފައިވާ
10
ނިންމުންތަކުގައި މުގާބިލަކީ ކޮންޓުރެކްޓެއް ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރުތެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވެއެވެ.

9

ފައިސާ ދަރަންޏަށް ނެގި ފަރާތުން ފައިސާ ނުދައްކާ ހަލަތެއްގައި އެކަން ބޭންކުގެ ފަރާތުން ގެރެންޓަރަށް އެންގުމަކީ
ބޭންކުގެ ޒިއްމާއެއްނޫނެވެ .އެހެންނަމަވެސް ،ވިޔަފާރީގެ މާހައުލުގައި ކަންތައްތައް ހިނގަމުންދާ ގޮތަށް ބާލާއިރު ،ފައިސާ
ދަރަންޏަށް ނެގި ފަރާތުން ފައިސާ ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން ބޭންކުން ފޮނުވާ ނޯޓިސް ދަރަނި ނެގި ފަރާތަށް ފޮނުވާއިރު
ގަރެންޓަރަށްވެސް ނޯޓިސް ފޮނުވުމަކީ އާންމު އުސޫލެކެވެ .ލޯނު އެގްރީމަންޓުގެ ދަށުން ދަރަނި ނެގި ފަރާތުން ފައިސާ
ދައްކާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ގެރަންޓަރު ބަލަން ބޭނުންވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި ބޭންކު މެދުވެރިކޮށް އެފަދަ މައުލޫމާތު
ގެރަންޓަރަށް ސާފުކުރެވޭނެއެވެ.

ރންޓަރުގެ މައްޗަށް ދައުވާ ުކރެވޭނީ ކޮން ިއރަކު؟
ގެ ަ
ދަރަނި ނެގިފަރާތުން ދަރަންޏަށް ފައިސާ ދައްކަން ނުކުޅެދިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ދަރަނި ދޫކުރި ފަރާތުން އެންމެ ފުރަތަމައަށް
ގެރެންޓަރާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކޮށް ގެރެންޓަރު ފަރުދީގޮތުން ފައިސާ ދައްކަން ޒިއްމާ ކުރުވުމަކީ އާންމު ކަމެކެވެ .މީގެ
ސަބަބަކީ ގެރެންޓަރަކީ ގިނަފަހަރަށް ތަނަވަސްކަން ހުރި މީހާކަމަށް ވާތީވެ ،ދަރަނި ދޫކުރި ފަރާތަށް އެ ދަރަނި
ފަސޭހައިން އަނބުރާ ލިބޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އޮންނަނީ ދަރަނި ނެގި ފަރާތުގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރުމުގެ ބަދަލުގައި
ނުވަތަ އެކުއެކުގައި ގެރެންޓަރާ ދެކޮޅަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން ކަމަށްވާތީއެވެ .މީގެ މާނައަކީ ފައިސާ ދަރަންޏަށް ނެގި
މީހާގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރުމުގެ ކުރީން ގެރެންޓަރުގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރެވިދާނެކަމެވެ .ނަމަވެސް މިގޮތަށް ގެރެންޓަރުގެ
މައްޗަށް ފުރަތަމައަށް ދައުވާ ކުރެވޭނީ ގެރެންޓީ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެފަދައިން އަމަލުކުރުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ
ލތްތަކުގައެވެ.
ހާ ަ
މިކަމަށް ރިއާޔަތް ކޮށްފައިވާ އެއް ގަޒިއްޔާއަކީ ކުރިން ބަލާލެވުނު ،އިބްރާހިމް ފަޔާޒް ވ .މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންސް
ލީސިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ގަޒިއްޔާއެވެ 11.ލީސް އެގްރީމަންޓުގެ ދަށުން ލިބެންޖެހޭ ހައްގުތައް
ހޯދުމަށް އެމް.އެފް.އެލް.ސީއިން ކުރާ މަސައްކަތުގައި ލެސީގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރުމުގެ ކުރިން ލެސީގެ ގެރަންޓަރުގެ
ހައިސިއްޔަތުން އިބްރާހިމް ފަޔާޒުގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރުމުގެ ހައްގު އެމް.އެފް.އެލް.ސީ އަށް ލިބިގެންވާކަމަށް އިބްރާހިމް

 9ގާނޫނު ނަންބަރު 4/91
 10ހުސްނުއް ސުއޫދު ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ގާނޫނު ދެނެގަތުން ،މޯލްޑިވްސް ލޯ އިންސްޓިޓިއުޓް ،)2016( ،ސަފްހާ ނަންބަރު .49
 11ގަޒިއްޔާ ނިމުނުތާރީހު 10 :އޭޕްރިލް 2012
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ފަޔާޒް އެއްބަސްވެފައިވާކަން ގެރަންޓީ އެއްބަސްވުމުގެ  14ވަނަ މާއްދާގައިވެއެވެ .ގެރެންޓީ އެއްބަސްވުމުގެ މި
މާއްދާ ބައްޓަންވެފައިވާ ގޮތަށް ބަލައި މައްސަލަ ބެއްލެވި ފަނޑިޔާރުން ނިންމަވާފައިވަނީ ލީސް އެގްރީމަންޓުގައި
އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކުންފުންޏަށް ލިބެންޖެހޭ ހައްގުތައް ހޯދުމަށް ލެސީގެ މައްޗަށް ވަކިން ދައުވާކުރުން އެ
ކުންފުނީގެ މައްޗަށް ލާޒިމު ނޫންކަމާއި ،އެކުންފުނީގެ ހައްގުތައް ހޯދުމަށްޓަކައި ލެސީ ނުވަތަ ގެރެންޓަރުގެ މައްޗަށް
އެއްކޮށް ދައުވާކުރުން ނުވަތަ އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ލެސީގެ ގެރަންޓަރުގެ ހައިސިއްޔަތުން އިބްރާހިމް ފަޔާޒްގެ މައްޗަށް
އެކަނި ދައުވާކުރުމުގެ ހައްގުވެސް ކުންފުންޏަށް ލިބިގެންވާ ކަމަށެވެ.

ގެރެންޓީގެ ޒިއްމާ ވާރިސުންގެ މައްޗަށް ބަދަލުވުން
ލޯނު އެގްރީމަންޓެއްގެ ދަށުން ލޯނު ދައްކާނެކަމުގެ ގެރެންޓީ ދީފައިވާ ފަރާތެއް މަރުވެއްޖެ ނަމަ ގެރެންޓީގެ ޒިއްމާ
އެފަރާތުގެ ވާރިސުންނަށް ބަދަލުވެގެންދާ އުސޫލާއި ބަދަލުވެގެންދާ މިންވަރު ސާފުކޮށް ހާމަވެގެންދާ އެއް ގަޒިއްޔާއަކީ
ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމަވާފައިވާ ހައްވާ ހުޒައިމާ ވ .ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިޔާ ގަޒިއްޔާއެވެ 12.މި މައްސަލައިގެ
މައުލޫއަށް ބަލާއިރު ،މިއީ އަލްމަރްހޫމް މަހްމޫދު ހުސައިން ދީފައިވާ ގެރެންޓީގެ މައްޗަށް ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް
އިންޑިޔާއިން ހުސެއިން ރާފިއުއަށް ދޫކޮށްފައިވާ އޯވަރޑްރާފްޓް އެކައުންޓްގެ ދަށުން ދައްކަންޖެހި ނުދެއްކި ހުރި
ފައިސާ ދައްކައި ހަލާސްކުރުމަށް އަލްމަރްހޫމް މަހްމޫދު ހުސައިން ނިޔާވުމަށްފަހު އޭނާގެ ތަރިކައާ ހަވާލުވެފައިވާ
އޭނަގެ ވާރިސުންގެ އިތުރުން ހުސެއިން ރާފީއުއަށް އަންގައި ހައިކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ހުކުމް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޕްރޫމް
ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފް ކުރުމުން ބެލިފައިވާ މައްސަލައެކެވެ .މަތީގައި ބަޔާންކުރެވުނު ގަޒިއްޔާތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން
މި ގަޒިއްޔާ ނިންމުމުގައި ވެސް ގެރެންޓަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ މެދު ފަނޑިޔާރުން ފާހަގަ ކުރައްވާފައިވަނީ ޖަމްއުކޮށް
ނުވަތަ ފަރުދީކޮށްދެވޭ ގެރެންޓީގެ މަފްހޫމަކީ ދަރަނި ނަގާ ފަރާތެކޭ އެއްފަދައިން ދަރަންޏަށް ގެރެންޓީދޭ ފަރާތުން
އެދަރަނި އެއްކޮށް އަދާކުރުމުގެ ފުރިހަމަ ޒިއްމާ އުފުލަންޖެހޭނެ ކަމާއި ،އެހެންކަމުން އެ ދަރަނި ނަގާފަރާތުން އެ
ދަރަނި އަދާކުރުމަށް ނުކުޅެދޭ ހާލަތުގައި އެ ދަރަންޏަށް ގެރެންޓީ ދިން ފަރާތުން ދަރަނި އަދާކުރުމުގެ އިލްތިމާޒް
އުފުލަންވާނެކަމަށެވެ .މީގެ އިތުރުން ދެ ބައިވެރިއަކު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ބައިވެރިންގެ މެދުގައި ކުރެވޭ އަގުދުގެ
އަސަރު އެ އަގުދުގެ ބައިވެރިއަކު މަރުވުމަށްފަހު އޭނާގެ ވާރިސުންނަށް ނަގުލުވުމުގެ އުސޫލަކީ އިސްލާމީ ފިގުހާއި
އެނޫނުވެސް ތަފާތު ގާނޫނީ ނިޒާމުތަކުގައި އިންތިޒާމުކުރެވި އެއަށް އަމަލުކުރެވޭ އުސޫލެއްކަމުގައެވެ .މި އުސޫލުގެ
މަފްހޫމަކީ އެއްބަސްވުމުގެ ބައިވެރިއަކު މަރުވުމަށްފަހު އެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އުފެދޭ ހައްގުތަކާއި އިލްތިޒާމުތައް
އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ނަގަލުކުރެވިގެން ދިއުމެވެ .އަދި މިފަދަ އިލްތިޒާމަތަކާއި ހައްގުތައް ވާރިސުންނަށް ނަގަލު ނުކުރެވޭނެ
ހާލަތްތައް މިގަޒިއްޔާގައި ފާހަގަކުރައްވާފައިވެއެވެ .އޭގެ ތެރޭގައި ،އެއްބަސްވުމުގެ ބައިވެރިންގެ މެދުގައި ހައްގު
ތަކާއި އިލްތިޒާމްތައް ނަގުލު ނުކުރެވޭނެކަމަށް ސަރީހަބަހުން އެއްބަސްވެފައިވުމާއި ،ގާނޫނެއްގައި ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގައި
އެއްބަސްވުމުގެ އަސަރު ވާރިސުންނަށް ވަކި ހާލަތެއްގައި ނަގަލު ނުވާނޭކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވުމާއި ،އެއްބަސްވުމުގެ
ތޮބީއަތުގެ ގޮތުން އެއްބަސްވުމުން އުފެދޭ ހައްގުތަކާއި އިލްތިޒާމުތައް ވާރިސުންނަށް ނަގުލުވުމަކީ އެކަށީގެންނުވާފަދަ
ހާލަތްތައް ކަމަށްވުން ކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.
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މިފަދަ ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމަވާފައިވަނީ ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިޔާއަށް އަދާ
ކުރަންޖެހޭ ލޯނަށް ފައިސާ ދެއްކުމަކީ ލޯނުނެގި ހުސެއިން ރަފީއު އާއި ،ލޯނަށް ގެރެންޓީދީފައިވާ އަލްމަރްހޫމް މަހްމޫދު
ހުސައިންގެ ވާރިސުންގެ ޒިއްމާއެއްކަމުގައެވެ .އަދި ހަމަ މިއާއެކު މި ދަރަނީގެ ފައިސާގެ ތެރެއިން އަލްމަރްހޫމް މަހްމޫދު
ހުސައިންގެ ކޮންމެ ވާރިސެއްގެ މައްޗަށް ފަރުދީކޮށް އަދި ވަކިވަކިން އަދާކުރަން ލާޒިމުވެގެންވަނީ ކޮންމެ ވާރިސަކަށް
އަލްމަރްހޫމް މަހްމޫދު ހުސައިންގެ ތަރިކައިން ލިބުނު މިންވަރެއްގެ ނިސްބަތުންކަމަށް ކޯޓުން ނިންމާފައިވެއެވެ.
މިގަޒިއްޔާއިން ހާމަވެގެންދާކަމަކީ ،އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ގެރެންޓަރަކަށް ވުމަކީ އެކަމުގައި ބުރަ ޒިއްމާތަކެއް
އެކުލެވިގެންވާ ކަމެއްކަމާއި ،ގެރެންޓީދޭ ފަރާތް ނިޔާވުމުމަށް ފަހުގައިވެސް އެފަރާތުގެ ވާރިސުން އެފަދަ ދަރަނި
ދެއްކުމުން ބާރީއަ ވެގެން ނުވާކަމެވެ.
އިސްލާމީ ޝަރީއަތުގައިވާ ގޮތުން ،އާންމު އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ވާރިސުންނަށް މަރްހޫމްގެ ދަރަނީގެ ޒިއްމާ އުފުލާކަށް
ނުޖެހޭނެއެވެ .ވާރިސުންނަށް ތަރިކަމުދަލުން ލިބެންޖެހޭ މިންވަރު ލިބޭނީ މަރްހޫމްގެ ފަރާތުން ދައްކަންއޮތް ދަރަންޏެއް
އެ މުދަލުން އަދާކޮށް ނިމުމަށްފަހު ބާކީ އެއްޗެއް އޮތްނަމައެވެ .އިސްލާމީ ޝަރީއަތުގައި ތަރިކަމުދާ ބެހުމުގެ އުސޫލު
އޮންނަ ގޮތަށް ބާލައިރު ،މަރްހޫމްގެ މުދަލުން އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ ޖަނާޒާގެ ޚަރަދުތައް ނިންމުމެވެ .ދެވަނަ
13
ކަމަކީ މަރްހޫމްގެ މައްޗަށް އޮތް ދަރަންޏެއް އެ މުދަލުން އަދާކުރުމެވެ.

ނިންމުން
ބަޔާންވެދިޔަ ގަޒިއްޔާތަކަށް ބަލާއިރު ގެރެންޓީ އެގްރީމަންޓުގެ ދަށުން ގެރެންޓީދޭ ފަރާތް ފަރުދީގޮތުން ޒިއްމާވާންޖެހޭ
ހާލަތާއި ،އެ ޒިއްމާ އިން ބަރީއަވެވޭނެ ގޮތްތަކާއި ،ގެރެންޓީ ދޭފަރާތް މަރުވުމަށްފަހު އެފަރާތުގެ ވާރިސުންނަށް ލޯނު
ދެއްކުމުގެ ޒިއްމާ ނަގުލު ކުރެވޭ އުސޫލާއި ،ނަގުލު ނުކުރެވޭނެ ހާލަތުތައް އެ ގަޒިއްޔާތަކުގައި ބަޔާން ކޮށްދީފައިވެއެވެ.
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ޕްރި ވި ޓީ އޮފް ކޮން ޓް ރެކް ޓު އަ ދި ތިން ވަނަ ފަރާ ތްތަކު ގެ ހަ އްގުތަ އް
ޙުސްނުއްސުޢޫދު
ޕްރިވިޓީ އޮފް ކޮންޓްރެކްޓުގެ މަފްހޫމަކީ ،ކޮންޓްރެކްޓުގެ ބައިވެރިއަކަށް ނުވާމީހަކަށް އެކޮންޓްރެކްޓު ތަންފީޒުކުރުމަށް
ދައުވާ ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކުރާ ގާނޫނީ މަފްހޫމެކެވެ .އެގްރީމެންޓަކުން މަންފާއެއް ލިބެން އޮތް ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް
އެއެގްރީމެންޓުގެ ދަށުން ދިނުމަށް ވައުދުވެފައިވާ މަންފާ ނުދީފި ނަމަ ،އެމީހަކީ އެގްރީމެންޓުގެ ބައިވެރިއަކަށް ނުވާނަމަ
އެފައިދާ ހޯދުމަށް އެ އެގްރީމެންޓުގެ ދަށުން އޭނާއަށް ދައުވާ ނުކުރެވޭނެއެވެ .މި މަފްހޫމު އިނގިރޭސި ގާނޫނުގައި
އިސްތިގްރާރުވެފައިވަނީ  1Dunlop Pneumatic Tyre Co Ltd v Selfridge & Coގަޒިއްޔާއިންނެވެ.
އެގަޒިއްޔާގައި ފަނޑިޔާރު  Viscount Haldaneވިދާޅުވެފައިވަނީ:

މި ގަޒިއްޔާގައި ހިމެނޭ ޑަންލޮޕްއާއި ސެލްފްރިޖްއާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރިއެވެ .މިއެގްރީމެންޓުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަގާބެހޭގޮތުން ތިންވަނަ ފަރާތަކުން ސެލްފްރިޖްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރުމުން ،އެފަރާތަކީ ކޮންޓްރެކްޓުގެ
ބައިވެރިއަކަށްނުވާތީވެ ،އެއެގްރީމެންޓުގެ ދަށުން ސެލްފްރިޖްގެ މައްޗަށް އެފަރާތަށް ދައުވާ ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ކޯޓުން
ނިންމިއެވެ .ކޯޓުން ބުނީ ސެލްފްރިޖްއާއި އެމީހާއާ ދެމެދު ކޮންޓްރެކްޓެއް ނެތް ކަމަށެވެ.
ޕްރިވިޓީ އޮފް ކޮންޓްރެކްޓު ގެ މަފްހޫމު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ތަތުބީގުކޮށްފައިވާ އެއް ގަޒިއްޔާއަކީ މުހައްމަދު
އަސްލަމް ވ .ރަޒިއްޔާ މޫސާ 2އެވެ .މި ގަޒިއްޔާގައި ހައިކޯޓުން ކުރެއްވި ހުކުމުގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޕްރިވިޓީ އޮފް
ކޮންޓްރެކްޓު ގެ މަބްދައުއަށް ބަލާއިރު  23އޮގަސްޓް  2007ގައި ރަޒިއްޔާ މޫސާއާއި މުހައްމަދު އަސްލަމް އާ ދެމެދު
ސޮއިކުރެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން މުހައްމަދު އަސްލަމްގެ ޒިއްމާތަކާއި އިލްތިޒާމްތަކަށް ގާނޫނީ ގޮތުން ވިޔު
ނ ގޮތެއް ނެތްކަމަށެވެ.
ބިލްޑަރސް ޕވޓ ލޓޑ ބަނދެވޭ ެ
ޕްރިވިޓީ އޮފް ކޮންޓްރެކްޓު ގެ މަފްހޫމު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތަތުބީގުކޮށްފައިވާ އަނެއް ގަޒިއްޔާއަކީ އަލީ އަހުމަދު ވ.
މުހައްމަދު މުއާޒު 3އެވެ .މި ގަޒިއްޔާގައި ކޯޓުން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އަލީ އަހުމަދު އާއި ޔޫސުފް ގާސިމްއާ ދެމެދުގައި
ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން މުހައްމަދު މުއާޒުއަކީ އެއެއްބަސްވުމުގެ ބައިވެރިއެއް ނޫންކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން
އެއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން މުހައްމަދު މުއާޒު އަދާކުރަންޖެހޭ އެއްވެސް ޒިއްމާއެއް އަދި އެއްވެސް މަސްއޫލިއްޔަތެއް

)1915( AC 847 1
 28، 2010/HC-A/144 2ސެޕްޓެމްބަރ 2011
 28، 2011/HC-A/224 3ސެޕްޓެމްބަރ 2011
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ނޯންނާނެ ކަމަށެވެ.

އިބްރާހީމް މުއްތަލިބު ވ .އިސްމާއީލް މޫސާ

4

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ނިންމަވާފައިވާ މި ގަޒިއްޔާގެ ފާހަގަކުރެވޭ ނުކުތާތަކުގެ  3ވަނަ ނަންބަރުގެ (ޅ) ގައި
ހައިކޯޓުން ވިދާޅުވެފައިވަނީ:
“ހ .ފަންފިނި އެވެކިޔާ ގޯތީގައި ހަދާފައިވާ ދެ ބުރީގެ އިމާރާތް ރާބިޔާ ފަރުހާނާއާއި އިސްމާއީލް މޫސާ އާއި ދެމެދު
 25މެއި  2004ގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އިސްމާއީލް މޫސާއަށް ކުއްޔަށްދީފައިވަނިކޮށް އިސްމާއީލް
މޫސާއާއި މ.މ.ހ .ދަފްތަރު (ހ .ރޭލައިޓްވިލާ) އަލީ ދާއޫދު އާއި ދެމެދު ސޮއިކުރެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން
އެއިމާރާތް އަލީ ދާއޫދަށް ކުއްޔަށް ދީފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި ،ފަހުން މިއިޝާރާތް ކުރެވުނު އެއްބަސްވުމުގެ
ދަށުން އަލީ ދާއޫދުއާއި ހ .ފަންފިނި އެވެ ކިޔާގޯތީގެ ކުރީގެ މިލްކުވެރި ފަރާތްކަމުގައިވާ ރާބިޔާ ފަރުހާނާ އާއި އަދި
މިހާރުގެ މިލްކުވެރިފަރާތް ކަމުގައިވާ އިބްރާހީމް މުއްތަލިބު އާއިވެސް ސީދާ ގޮތުން އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނެތްކަން އެނގެން
އޮންނައިރު އެއިމާރާތާއި ގުޅިގެން އަލީ ދާއޫދު އާއި އިބްރާހީމް މުއްތަލިބު ނުވަތަ ރާބިޔާ ފަރުހާނާ އާއި ދެމެދު އެއްވެސް
މުއާމަލާތެއް ކުރެވިފައިނުވާކަން އެނގެން އޮންނައިރު ،ހ .ފަންފިނި އެވެކިޔާ ގޯތީގައިހުރި  2ބުރީގެ އިމާރާތާއި ގުޅިގެން
ހިނގާފައިވާ ކަންކަމުގައި އެއިމާރާތުގެ މިލްކުވެރި ފަރާތުގެ ކުރިމަތީގައި ގާނޫނީ އަދި ޝަރުއީ ގޮތުން ކުއްޔަށް ހިފި
ފަރާތުގެ ހައިސިއްޔަތުން ޖަވާބުދާރީވެ ޒިއްމާ އުފުލަންޖެހޭ ފަރާތަކީ އިސްމާއީލް މޫސާ ކަމަށް ވުމުގެ އިތުރުން ،އަލީ
ދާއޫދު އަމަލުކޮށްފައިވަނީ އިސްމާއީލް މޫސާ އާއި އަލީ ދާއޫދު އާއި ދެމެދު އެއްބަސްވެ ސޮއިކުރި އެގްރީމެންޓާއި ޚިލާފަށް
ކަމަށް ބެލިކަމުގައިވީނަމަވެސް އެކަމަކީ އިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތް ކަމުގައިވާ އިބްރާހީމް މުއްތަލިބުގެ ކުރިމަތީގައި އިމާރާތް
ކުއްޔަށްހިފި ފަރާތުގެ ހައިސިއްޔަތުން އިސްމާއީލް މޫސާ ޒިއްމާއިން ބަރީއަވެވޭނެ ސަބަބެއް ކަމުގައި ނުބެލެވޭތީ،
ހ .ފަންފިނިގޭ ގޯތީގައިހުރި  02ބުރި އިމާރާތް ތަޅާލުމުގެ ޒިއްމާ އުފުލަންޖެހޭ ފަރާތަކީ އިސްމާއީލް މޫސާ ކަމަށް
ކަނޑައަޅުއްވާ ސިވިލްކޯޓުން ނިންމަވާފައިވާ ނިންމެވުމަކީ އަދުލުވެރި ނިންމެވުމެއް ނޫންކަމަށް ބެލެވެން ނެތް” ކަމަށެވެ.

އިސްތިސްނާ ހާލަތު
ގ މަފްހޫމު ތަތުބީގުކުރުމުގައި އެހެން ގައުމުތަކެކޭ އެއްގޮތަށް ބައެއް އިސްތިސްނާ ހާލަތު
ފ ކޮންޓްރެކްޓު ެ
ޕްރިވިޓީ އޮ ް
ޖގެ ކޯޓުތަކުންވެސް ބަލައިގެންފައިވެއެވެ.
މށް ދިވެހިރާއް ޭ
ހުންނަ ކަ ަ
މީގެތެރެއިން އެއް ހާލަތަކީ ގާނޫނަކުން ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް ދީފައި އޮންނަ ބާރެވެ .މިސާލެއްގެ ގެތުން
އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން ވ .ޑިޕާޓްމަންޓު އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަން 5މި ގަޒިއްޔާގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ހައިކޯޓުން ނިންމަވާފައިވަނީ ޑިޕާޓްމަންޓު އޮފް އިމިގްރޭޝަންއާއި ނެކްސްބިޒް ލިމިޓެޑްއާ ދެމެދު ސޮއިކުރެވިފައިވާ
ކޮންޓްރެކްޓު ބާތިލުކުރުމަށް އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެ ކަމަށެވެ.

 4ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ނިންމަވާފައިވާ ނަންބަރު  2012/HC-A/177ގަޒިއްޔާ
HC-A/50 judgment dated 18/4/2013/2012 5
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އ ސޮއިކުރެވިފައިވާ
ހައިކޯޓުން މިމައްސަލާގައި މިގޮތަށް ނިންމަވާފައިވީ ނަމަވެސް ،ދެފަރާތެއްގެ ދެމެދުގަ ި
ނށް ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ،
އެގްރީމެންޓެއް ސޮއިކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް އޮތްކަމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަ ަ
ތށް ލިބިގެންވާ ކަމަށް
އެފަދަ އެގްރީމެންޓެއް ބާތިލުކުރުމަށް އެ ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ ބާރު އެފަރާ ަ
އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ގާނޫނުގައި ބުނެފައެއް ނެތެވެ.
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އިންވޮއިސްގައި ބަޔާންކުރާ ޖުރިމާނާގެ މައްސަލަ ގާނޫނީ ގޮތުން ހަމަމަގު
ކުރަންޖެހޭ
ހުސްނުއްސުޢޫދު

ދިރާސާގެ މަގްސަދު
މި ދިރާސާ މަޒުމޫނުގެ ބޭނުމަކީ ،ހިދުމަތެއް ދިނުމަށްފަހު ނުވަތަ މުދަލެއް ވިއްކުމަށްފަހު އެ ހިދުމަތުގެ އަގު ނުވަތަ
މުދަލުގެ އަގު ހޯދުމަށް ފޮނުވާ އިންވޮއިސްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި އެ އިންވޮއިސް ރައްދުވާ ފަރާތުން އެ
އިންވޮއިސްގައިވާ ފައިސާ ނުދައްކައިފި ނަމަ ،ޖުރިމާނާވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށް އިންވޮއިސްގައި ބަޔާންކުރާ ޝަރުތަކީ
އިސްލާމީ ޝަރީއަތާއި ރާއްޖޭގެ ގާނޫނު ހުއްދަކުރާ ޝަރުތެއްތޯ ބެލުމަށާއި ،އެ ޝަރުތަކީ ހުއްދަ ޝަރުތެއްކަމަށް ވާނަމަ
އެ ގޮތުން ކަނޑައަޅާ ޖުރިމާނާގެ އަދަދު ކަނޑައެޅުމުގައި ނުވަތަ ޖުރިމާނާގެ މިންވަރު ކޯޓުތަކުން ނަގައިދިނުމުގައި
ގާނޫނީ އަދި ޝަރުއީ ގޮތުން އަދުލުވެރި މިންވަރަކީ ކޮބައިތޯ ބެލުމެވެ.

ޖަޒާއީ ޝަރުތު
ހިދުމަތެއް ދިނުމަށްފަހު ނުވަތަ މުދަލެއް ވިއްކުމަށްފަހު އެ ހިދުމަތުގެ ނުވަތަ މުދަލުގެ އަގު ހޯދުމަށް އިންވޮއިސްއެއް
ފޮނުވުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރާ ވިޔަފާރީގެ އުރުފެކެވެ .އަދި އިންވޮއިސްގައިވާ ފައިސާ އެ އިންވޮއިސްގައިވާ މުއްދަތުގައި
ދެއްކުމަށް ބާރު އެޅުމުގެ ގޮތުން ،ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީހަށް އިންވޮއިސްގައިވާ ފައިސާ ނުދައްކައިފިނަމަ ޖުރިމާނާ
ވާނެކަމާއި ޖުރިމާނާ ވާނޭ މިންވަރު އިންވޮއިސްގައި ބަޔާންކުރުމަކީ ރާއްޖޭގައި ކުރެވޭ ވިޔަފާރީގައި އަމަލުކުރަމުން
އަންނަ އުރުފެކެވެ 1.އިންވޮއިސްގައިވާ ފައިސާ އިންވޮއިސްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި ނުދައްކައިފިނަމަ ޖުރިމާނާ
ވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށް އިންވޮއިސްގައި ލިޔާ މާއްދާއަށް ގާނޫނީ އިލްމުވެރިންގެ އިސްތިލާހުގައި ކިޔަނީ 'ޝަރުތު ޖަޒާއީ'
ނުވަތަ 'ޖަޒާއީ ޝަރުތު' އެވެ.
ޖަޒާއީ ޝަރުތަކީ ކޮންޓްރެކްޓުގެ ބައިވެރިއަކު އަދާކުރަންޖެހޭ އިލްތިޒާމެއް އަދާނުކޮށްފިނަމަ އެ ފަރާތުން
ކޮންޓްރެކްޓުގެ އަނެއް ބައިވެރިޔާއަށް ދޭންޖެހޭ މާލީ ބަދަލުގެ މިންވަރު އެގްރީމެންޓުގައި ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކުރުމަށް
އެގްރީމެންޓުގައި ލިޔާ މާއްދާއެކެވެ .މިފަދަ ޝަރުތުތައް އެގްރީމެންޓުގައި ބަޔާންކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ
ދަށުން އެ ކޮންޓްރެކްޓުގެ ބައިވެރިއަކު އަދާކުރުންޖެހޭ އިލްތިޒާމެއް އަދާނުކުރުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އެ އިލްތިޒާމެއް
އަދާކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި އަދާނުކޮށް ލަސްކުރުމުގެ ސަބަބުން ކޮންޓްރެކްޓުގެ އަނެއް ބައިވެރިޔާއަށް

 1ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ( 2013/SC-A/27ސީ.ޕީ.އެސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ .ވާރކްސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް) ގަޒިއްޔާގައި ސުޕްރީމް
ކޯޓުން ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އެކިއެކި މުއާމަލާތްތަކާ ގުޅިގެން ހެދޭ އިންވޮއިސްތަކުގައި ޖަޒާއީ ޝަރުތުތައް ހިމެނުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިސްތިގުރާރުވެފައިވާ
ކަމެއް ކަމަށެވެ.
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ލިބޭނޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ މިންވަރު ދުރާލައި ކަނޑައަޅާފައި ބޭއްވުމެވެ .ޖަޒާއީ ޝަރުތު އާންމުކޮށް ބަޔާންކުރަނީ
ކޮންޓްރެކްޓުގެ ބައިވެރިންގެ މެދުގައި ކުރެވޭ އަސްލު ކޮންޓްރެކްޓުގައި ކަމަށް ވީނަމަވެސް ،އަސްލު ކޮންޓްރެކްޓާ
ގުޅިގެން ފަހުންވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގައި ނުވަތަ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ފޮނުވޭ އިންވޮއިސްގައި ވެސް އެފަދަ ޝަރުތެއް
ހިމެނުން މަނާވެގެން ނުވާކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  2015/SC-A/16ގަޒިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައި ވެއެވެ.
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  2015/SC-A/16ގަޒިއްޔާގެ ހުކުމުގައި ވަނީ “ޝަރުތު ޖަޒާއީ” އަކީ ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ
ދަށުން އުފެދޭ އަސްލީ އިލްތިޒާމު ތަންފީޒު ނުކުރުމުން ނުވަތަ ތަންފީޒުކުރުން ލަސްކުރުމުން ތަތުބީގުކުރެވޭ ،އެ އަސްލީ
އިލްތިޒާމަށް ތަބާވާ “ތަބައީ” އިލްތިޒާމެއް ކަމަށެވެ.

ދިރާސާކުރާ މައުލޫއަށް ތަންހޯދުން
އެކިއެކި ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ވެވޭ ކޮންޓްރެކްޓްތަކާ ގުޅޭ ހަމަތައް ބަޔާންކުރާ ގާނޫނަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންޓްރެކްޓާ ބެހޭ
ގާނޫނެވެ .ކޮންޓްރެކްޓާ ބެހޭ އިތުރު ހަމަތައް ރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާފައިވާ ގަޒިއްޔާތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.
ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ބައިވެރިއަކު ކޮންޓްރެކްޓާ ހިލާފުވެއްޖެ ނަމަ ،އެކަމުގެ ސަބަބުން ކޮންޓްރެކްޓުގެ އަނެއް ބައިވެރިޔާއަށް
ލިބޭ ގެއްލުމަށް ބަދަލުދެވޭނެ ގޮތްތައް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ގާނޫނުގެ  23ވަނަ މާއްދާގައެވެ.
ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ގާނޫނުގެ  23ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވަނީ ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ބައިވެރިޔަކު ކޮންޓްރެކްޓަކާ ހިލާފު
އަމަލެއް ކޮށްފިނަމަ ،އެއަމަލެއް ކުރުމުން ލިބުނު ގެއްލުމަކަށް އެއަމަލުކުރި މީހަކު ،ބަދަލުދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި؛ އެ
ގޮތުން ބަދަލު ދޭންޖެހޭނެ ގެއްލުންތަކަކީ ކޮންޓްރެކްޓާ ހިލާފުވުމުގެ ސަބަބުން ސީދާ ލިބޭ ގެއްލުންތަކަށާއި އެފަދަ ހިލާފު
އަމަލެއް ކުރުމުން ލިބިދާނެކަން ކޮންޓްރެކްޓްގެ ބައިވެރިންނަށް އެނގިފައިވާ ގެއްލުންތަކަށެވެ.
ކޮންޓެރެކްޓާ ހިލާފުވުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުމަށް ބަދަލު ހޯދުމުގައި ދެ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއެވެ .އެއް ހާލަތަކީ،
ކޮންޓްރެކްޓުގެ ބައިވެރިއަކު ކޮންޓްރެކްޓާ ހިލާފުވެއްޖެ ނަމަ ކޮންޓްރެކްޓުގެ އަނެއް ބައިވެރިޔާއަށް ލިބޭނޭ ގެއްލުމުގެ
ބަދަލުގެ މިންވަރު ކޮންޓްރެކްޓުގައި ބަޔާންކޮށް ދެފަރާތުން އެއަށް އެއްބަސްވެފައި އޮންނަ ހާލަތެވެ .އެ ގޮތަށް
އެއްބަސްވުމަކީ ކޮންޓްރެކްޓާ ބެހޭ ގާނޫނުގެ ދަށުން ދެފަރާތަށް ލިބިގެންވާ މިނިވަންކަމެކެވެ .ގެއްލުމަށް ބަދަލުދޭނެ
ގޮތާއި ދޭންޖެހޭނޭ ބަދަލުގެ މިންވަރު ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ކުރެވޭ ކޮންޓްރެކްޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނަމަ އެ މިންވަރު
ކޯޓުން ނަގައިދޭނެއެވެ .ދެވަނަ ހާލަތަކީ ކޮންޓްރެކްޓުގެ ބައިވެރިއަކު ކޮންޓްރެކްޓާ ހިލާފުވެއްޖެ ނަމަ ކޮންޓްރެކްޓުގެ
އަނެއް ބައިވެރިޔާއަށް ލިބޭނޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ މިންވަރު ކޮންޓްރެކްޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނޯންނަ ހާލަތެވެ .މިފަދަ
ހާލަތުތަކުގައި ،ކޮންޓްރެކްޓުގެ ބައިވެރިއަކު ކޮންޓްރެކްޓާ ހިލާފުވުމުގެ ސަބަބުން މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާނަމަ ،އެ
ފަރާތަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމަށްޓަކައި ރުޖޫއަވާން ޖެހޭނީ ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ގާނޫނުގެ  23ވަނަ މާއްދާއަށެވެ.
ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ގާނޫނުގެ  23ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބަދަލު ހޯދަން އެދޭނަމަ އެ ގެއްލުމެއް ލިބުނުކަން ޝަރީއަތަށް
ސާބިތުކޮށްދޭން ޖެހޭނެއެވެ .ގެއްލުން ލިބުނުކަން ޝަރީއަތަށް ސާބިތުކޮށް ނުދެވިއްޖެ ނަމަ އެ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު
ކޯޓުތަކުން ނަގައެއް ނުދޭނެއެވެ.
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އެގްރީމެންޓުގައި ބަޔާންކުރެވޭ ޖަޒާއީ ޝަރުތަކީ ރާއްޖޭގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ސައްހައެއްޗެއްކަން ކަނޑައެޅުނު
ފުރަތަމަ މައްސަލައަކީ ހައިކޯޓުން  2002ވަނަ އަހަރު ނިންމާފައިވާ ލަތީފް ވ .ޖޭކޭ ޓްރޭޑިންގް ކޯޕަރޭޝަން
ގަޒިއްޔާއެވެ .މި ގަޒިއްޔާގައި ހައިކޯޓުން ކަނޑައެޅީ ،މުދާ ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދިއުމާބެހޭ ގޮތުން ލަތީފުއާއި ޖޭކޭ
ޓްރޭޑިންގް އާ ދެމެދު ސޮއިކުރެވިފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓުގައި ވާ ގޮތުގެ މަތީން ،ލަތީފު ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދެއްކުން
ލަސްވެއްޖެ ނަމަ ،އެ ފައިސާ ދެއްކުން ލަސްވާ ލަސްވުމަށް އަހަރަކަށް  12%ގެ ނިސްބަތުން ޖުރިމަނާއެއް ދައްކަން
ޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށް އެ ކޮންޓްރެކްޓުގައި ލިޔެފައިވާ މާއްދާއަކީ ސައްހަ މާއްދާއެއް ކަމަށެވެ.
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 2011ވަނަ އަހަރު ހައިކޯޓުން ނިންމި ޓްރެވަލިން މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ ވ .ޓިމްބަ ހައުސް ޕވޓ ލޓޑ
3ގަޒިއްޔާ ގައި ހިލާފު އުފެދުނު މުއާމަލާތް ހިނގާފައިވަނީ ލިޔެފައިވާ ވަކި ކޮންޓްރެކްޓަކުން ކަމަށް ނުވިނަމަވެސް ،އެ
މުއާމަލާތް ހިނގާފައިވަނީ ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އެކި ފަހަރުމަތިން ބަދަލުކުރެވިފައިވާ ލިޔެކިޔުމުން ކަމަށްވާތީވެ ،ކޯޓުން
ކަނޑައަޅާފައިވަނީ އެ މުއާމަލާތާ ގުޅިގެން ފޮނުވާފައިވާ އިންވޮއިސްއަކީ ކޮންޓްރެކްޓުގެ ބައެއް ކަމަށާއި ،އިންވޮއިސް
ބަލައިގަނެ ،އެ އިންވޮއިސްގައިވާ ޖުރިމާނާއަށް ދައުވާލިބޭ ފަރާތުން އިއުތިރާޒު ކޮށްފައިނުވާތީވެ ،އެ އިންވޮއިސްގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖުރިމާނާ ފައިސާ ދެއްކުމަކީ ދައުވާލިބޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ލާޒިމުވެގެންވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.
ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ސީ.ޕީ.އެސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ .ވާރކްސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ގަޒިއްޔާގައިވަނީ މާލީ އެކިއެކި މުއާމަލާތުތަކާ ގުޅިގެން ހެދޭ ކޮންޓްރެކްޓުތަކާއި އިންވޮއިސްތަކުގައި ޖަޒާއީ ޝަރުތުތައް
ހިމެނުމަކީ އެ މުއާމަލާތެއް ކުރާފަރާތްތަކަށް އިހްތިޔާރު ލިބިގެންވާ ހުއްދަކަމެއް ކަމަށާއި ،އެފަދަ ޝަރުތުތަކުގެ ތެރެއިން
މުތުލަގުގޮތެއްގައި މަނާކަމަށް ބެލެވޭނީ ހަމައެކަނި އިސްލާމީ ޝަރީއަތުގެ އަސްލަކާ ހިލާފުކަމަށް ޝަރުއީ ދަލީލަކުން
ސާބިތުވާ ޝަރުތުތައް ކަމަށެވެ.
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ުޖރިމާނާގެ ގޮތުގައި އާދަޔާ ހިލާފު ބޮޑު އަދަދުތަކެއް ނަ ަގއިދިނުން
އިންވޮއިސްގައިވާ ފައިސާއާއި ،އެފައިސާ ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި ދައްކާފައި ނުވާތީވެ އަރާފައިވާ ޖުރިމާނާ
ފައިސާ ހޯދުމަށް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އާދަޔާ ހިލާފު ބޮޑު އަދަދެއްގެ ޖުރިމާނާއެއް ނަގައިދީފާއިވާ
ފުރަތަމަ ގަޒިއްޔާއަކީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ( 2013/SC-A/27ސީ.ޕީ.އެސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ވ .ވާރކްސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް) ގަޒިއްޔާއެވެ 5.މި ގަޒިއްޔާގައި ސީޕީއެސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ
ފަރާތުން ވާކްސް ކޯޕަރޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްފައިވަނީ އެ ކުންފުނިން ވާކްސް ކޯޕަރޭޝަންއަށް
ހުށަހެޅި އިންވޮއިސްތަކުގެ ޖުމްލަ އަދަދު ކަމުގައިވާ  286،649.23ޔޫއެސް ޑޮލަރާއި އެ އިންވޮއިސްތަކުގެ ފައިސާ
އެ އިންވޮއިސްތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތާރީހު ކަމުގައިވާ ފަނަރަ ދުވަސްތެރޭގައި ނުދެއްކުމުން އެ އިންވޮއިސްގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އަރާފައިވާ ޖުރިމާނާ ފައިސާ ހޯދުމަށެވެ .އިންވޮއިސްގެ ޖުމްލަ ފައިސާއާއި

 2002/HC-A/122 2ގަޒިއްޔާ.
 2011/HC-A/76 3ގަޒިއްޔާ.
 4ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  2013/SC-A/27ގަޒިއްޔާ.
 5ގަޒިއްޔާ ނިމުނު ތާރީޚު 19 :މެއި .2014
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ގ އަދަދުގެ  2%ގެ ރޭޓުން އަރާފައިވާ
ވ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް އިންވޮއިސް ެ
އިންވޮއިސްގައިވާ ފައިސާ ނުދައްކައި ލަސް ާ
ލ ކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފައިވެއެވެ.
މށް ސިވި ް
އަދަދަކީ  4،120،797.70ޔޫއެސް ޑޮލަރެވެ .މި ޖުރިމާނާ ފައިސާ ދެއްކު ަ
މި މައްސަލަ ސިވިލް ކޯޓުން ނިންމި ގޮތާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން އެމައްސަލަ ސީޕީއެސްގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން އެކޯޓުގެ ނަންބަރު  2012/HC-A/29ގަޒިއްޔާގަ ި
އ
ކުރެއްވި ހުކުމުގައިވަނީ ،ފައިސާ ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީހުތަކުގައި ދެއްކުން ލަސްވެއްޖެނަމަ ޖުރިމާނާ ފައިސާ ނެގޭނެކަމަށް
އިންވޮއިސްތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،ފަނަރަ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ އިންވޮއިސް ތަކަށް ފައިސާ ދައްކާފައި
ނުވާކަމަށާއި ،އަދި ފައިސާ ދެއްކުން ލަސްވި ނަމަވެސް އެއްވެސް ފަހަރަކު ވާކްސް ކޯޕަރޭޝަނުން ޖުރިމާނާ ފައިސާ
ނަގާފައިނުވާ ކަމަށާއި ،އިތުރަށް ހިނގާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް އިންވޮއިސްގެ އަދަދުގެ  2%ގެ ރޭޓުން ޖުރިމާނާގެ ފައިސާ
ނެގޭނެކަމަށް އޮންނަ އޮތުމަކީ ހުށަހެޅުމެއް ކަމަށާއި ،އެހުށަހެޅުން ވާކްސް ކޯޕަރޭޝަނުން ގަބޫލުކޮށްފައި ނުވާތީ ޖުރިމާނާ
ފައިސާ ދެއްކުމަށް ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އެއްބަސްވުމެއް ނެތްކަމަށެވެ .އަދި އިންވޮއިސްތައް ވާކްސް ކޯޕަރޭޝަނަށް
ބަލައިގަނެ ހަވާލުވުމަކީ އެ ޖުރިމާނާ ފައިސާ ދެއްކުމަށް އެއްބަސްވިކަމަށް ނުބެލެވޭނެކަމަށެވެ .އެހެންކަމުން ،މި އުސޫލުގެ
މައްޗަށް ބިނާކޮށް ސިވިލް ކޯޓުގެ ހުކުމުގައިވާ ޖުރިމާނާގެ ފައިސާގެ ބައި ނަގައި ނުދެވޭނެ ކަމަށް ހައިކޯޓުން ހުކުމް
ކުރިއެވެ.
ހައި ކޯޓުގެ ގަޒިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރުމުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމުގައި ވަނީ
ސީޕީއެސްގެ ފަރާތުން ފޮނުވަމުން ދިޔަ އިންވޮއިސްތައް އެއްވެސް އިއުތިރާޒަކާއި ނުލައި ވާކްސް ކޯޕަރޭޝަނުން
ބަލައިގަނެ ،އެވަގުތަކަށް ދެއްކެން ހުރި އަދަދަކަށް ފައިސާ ދައްކަމުން ގޮސްފައިވުމަކީ ،އެ އިންވޮއިސްތައް އޭގައިވާ
ޖަޒާއީ ޝަރުތުތަކާއެކު ބަލައިގެންފައިވާކަން ދޭހަވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ .އެހެންކަމުން ،ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުކުމުގައިވަނީ
އިންވޮއިސްތަކުގެ ޖުމްލަ އަދަދު ކަމުގައިވާ  286،649.23ގެ އިތުރުން ،އިންވޮއިސްގައި ހިމެނިފައިވާ ޖަޒާއީ
ޝަރުތުގެ ދަށުން ވާކްސް ކޯޕަރޭޝަނުން ސީ.ޕީ.އެސް އަށް ދައްކަން ޖެހޭނެކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާ
ޖުރިމާނާގެ އަދަދު ކަމުގައިވާ  4،120،797.70ޔޫއެސް ޑޮލަރުވެސް ވާކްސް ކޯޕަރޭޝަނުން ސީ.ޕީ.އެސް އަށް ދައްކަން
ޖެހޭނެކަމަށެވެ.
ޖަޒާއީ ޝަރުތާބެހޭ ގޮތުން މި ގަޒިއްޔާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގާއިމްކޮށްފައިވާ ގާނޫނީ ހަމަތަކަކީ:
 .1ޖުރިމާނާގެ އަދަދު ކިތަންމެ ބޮޑަސް ،ޖަޒާއީ ޝަރުތާމެދު ދެ ފަރާތުން އެއްބަސްވެފައިވާނަމަ އެއީ
ތަންފީޒުކުރެވޭނެ ޝަރުތެއްކަން.
އ ޝަރުތަށް ޒިމްނީ ގޮތުން
އ ނުވިޔަސް ެ
ހ ބަހުން އެއްބަސްވެފަ ި
ދ ފަރާތުން ސަރީ ަ
 .2ޖަޒާއީ ޝަރުތާމެދު ެ
ނ ޝަރުތެއްކަން.
މ އެއީ ތަންފީޒުކުރެވޭ ެ
ޓށް ގަބޫލުކުރެވޭނަ ަ
އބަސް ވެފައިވާ ކަމަށް ކޯ ަ
އެ ް
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ސީ.ޕީ.އެސްގެ ފަސް
ނ ނިންމާފައިވާ އަނެއް
މ މައުލޫގެ ދަށުން ސުޕްރީމް ކޯޓު ް
ސީ.ޕީ.އެސްގެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި ފަހުން ި
ޓ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ ް
ޑ ވ .މައިކްރޯ އިންވެސްޓްމަން ް
ގަޒިއްޔާއަކީ އައި.އެން.ޓީ މެނޭޖްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެ ް
ގަޒިއްޔާއެވެ.
6

މި މައްސަލައަކީ މައިކްރޯ އިންވެސްޓްމަންޓުން އައި.އެންޑް.ޓީ އަށް ވިއްކާފައިވާ ސޭންޑް ޕަމްޕް ހޯސް
އަކަށް ދައްކަންޖެހޭ  132,500/-ރުފިޔާ ދައްކާފައި ނުވާތީ ،އެފައިސާ ހޯދުމަށާއި ،އިންވޮއިސްގައި ބުނެފައި ާ
ވ
މުއްދަތުގައި ފައިސާ ދައްކާފައިނުވާތީ ،ފައިސާ ނުދައްކައި ލަސްވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް އިންވޮއިސްގެ އަދަދުގެ  5%ގެ
ރޭޓުން ޖުރިމާނާގެ ގޮތުގައި އަރާފައިވާ  3,411,875/-ރުފިޔާ ހޯދުމަށް ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައެކެވެ .ސިވިލް
ކޯޓުގެ ނަންބަރު  695/Cv-C/2014ގަޒިއްޔާގައި ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމްގައި ވަނީ މައިކްރޯ އިންވެސްޓްމަންޓަށް
ސޭންޑް ޕަމްޕެއް ފޯރުކޮށްދީފައިވާކަން ސާބިތުވާތީއާއި ،އަދި މި މުދަލަށް ފައިސާ ދައްކާފައިވާކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ
އައި.އެން.ޓީ ގެ ޒިއްމާއެއް ކަމަށްވާތީވެ ،އެކަން އެ ފަރާތަށް ސާބިތުކޮށް ދެވިފައި ނުވުމުން އެ ފައިސާއަކީ އައި.
އެން.ޓީ އިން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އެއްކަމަށާއި ނަމަވެސް ޖުރިމާނާގެ އަދަދު ހިސާބުކޮށް ފޮނުވާފައިވާ ނަންބަރު
 2012/MI/113އިންވޮއިސް އައި.އެން.ޓީ އަށް ރައްދު ކުރެވިފައިވާކަން އެއްވެސް ލިޔުމަކުން ދެނެގަނެވެން ނެތުމުން
އެ އިންވޮއިސްގައިވާ ޝަރުތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެ ޖުރިމާނާ ފައިސާ ނަގައިދެވެން ނެތް ކަމަށެވެ.
މި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅުމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  2014/HC-A/244ގަޒިއްޔާގައި
ކުރި ހުކުމުގައިވަނީ  2012/MI/113ނަންބަރު އިންވޮއިސް ލިބުނުކަން އައި.އެން.ޓީ ގެ އިއުތިރާފުން ސާބިތުވާ
ކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން އެ ޖުރިމާނާގެ ފައިސާ އަކީ އައި.އެން.ޓީ އިން މައިކްރޯ އިންވެސްޓްމަންޓަށް ދައްކަންޖެހޭ
ފައިސާ އެއްކަމަށެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  2014/HC-A/244ގަޒިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި
އިސްތިއުނާފުކުރުމުން ހައިކޯޓުން އެ ގަޒިއްޔާގައި ނަގައިދީފައިވާ ،ދުވާލަކަށް  5%ގެ ނިސްބަތުން ނެގޭ ޖުރިމާނާގެ
ބައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލުކުރިއެވެ.
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  2015/SC-A/16ގަޒިއްޔާގެ ހުކުމުގައި ވަނީ މައިކްރޯ އިންވެސްޓްމަންޓުގެ ފަރާތުން
އައި.އެންޑް.ޓީ އަށް ފޮނުވާފައިވާކަމަށް ބުނާ  2012/MI/113ނަންބަރު އިންވޮއިސްގައި އެ އިންވޮއިސް ރައްދުވާތާ
 24ގަޑި އިރުތެރޭގައި އެ އިންވޮއިސްގައި މައްސަލައެއް އޮތްނަމަ އެކަން އެނގުމަށް ބުނެފައިވާއިރު ،އެއިންވޮއިސް
ހަވާލު ކުރެވުނު ގަޑި ސާފުކޮށް އެނގެންނެތުމާއި ،އަދި އެއިންވޮއިސް ރައްދުވިކަމަށް މައިކްރޯ އިންވެސްޓްމަންޓުން
ބުނާ ބުނުން ފިޔަވައި އިތުރު ހެއްކެއް ނެތްކަމުންނާއި ،އަދި އެއިންވޮއިސް ލިބުނުކަމަށް އައި.އެން.ޓީ އިން އިންކާރު
ކުރާހިނދު ،އެކުންފުނީގެ ފަރާތުން އިންވޮއިސްގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޖަޒާއީ ޝަރުތު ޒިމްނީ ގޮތުން އައި.އެން.ޓީ އިން
ގަބޫލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބަލާނޭ އަސާސެއް ނެތްކަމަށެވެ.
އެހެންކަމުން އައި.އެން.ޓީ މައްސަލާގައި ޖުރިމާނާގެ ފައިސާ ނަގައިދީފައި ނުވާ ގާނޫނީ ސަބަބަކީ ،އިންވޮއިސްގައި
ކަނޑައަޅާފައިވާ ޖަޒާއީ ޝަރުތަށް އިންވޮއިސް ރައްދުވި ފަރާތުން ސަރީހަ ބަހުން ނުވަތަ ޒިމްނީ ގޮތުން އެ މައްސަލާގައި

 6ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  2015/SC-A/16ގަޒިއްޔާ ،ނިމުނު ތާރީޚު 3 :އޮކްޓޯބަރ .2016
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އެއްބަސް ވެފައި ނެތުމުންނެވެ .ކޮންމެހެން ޖުރިމާނާގެ އަދަދު ބޮޑުވެގެނެއް ނޫނެވެ.
ގ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ،އައި.އެން.ޓީ މައްސަލަ ނިންމަމުން އެ
ނ ސަބަބު ެ
މަތީގައިވާ ބަޔާންކުރެވުނު ގާނޫ ީ
ޓން ފާހަގަކުރިއެވެ.
ނ ސުޕްރީމް ކޯ ު
ވ ކަންކަ ް
ގަޒިއްޔާގެ ހުކުމުގެ ހަވާސާގައި އަންނަނި ި
“ .1ޝަރުތު ޖަޒާއީ” ގެ މަފްހޫމުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ދަށުން އުފެދޭ އިލްތިޒާމެއް
އަދާނުކުރުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އަދާކުރުން ލަސްވުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ މިންވަރު ވަޒަންކޮށް އެ
ބަދަލު ނެގުމާމެދު އެއްބަސްވުމުގެ ބާރާއި އިހްތިޔާރު “މަބްދައު ސުލްތާނިލް އިރާދާ” ( )Freedom of Contractގެ
ދަށުން ކޮންޓްރެކްޓުގެ ބައިވެރިންނަށް ލިބިގެންވީ ނަމަވެސް ،އެ ބާރާއި އިހްތިޔާރަކީ އެއްވެސް ޝަރުއީ އަދި ގާނޫނީ
ގައިދެއް ނެތި ،މުތުލަގު ގޮތަކަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ބާރަކާއި އިހްތިޔާރެއް ނޫންކަން.
އ ހިމެނުން ހުއްދަކުރާ ޝަރުތުތައް ވާންޖެހޭނީ އިސްލާމީ ޝަރީއަތުގައާއި ،ގާނޫނުގައި
 .2ކޮންޓްރެކްޓުގަ ި
ނވާ ގަތުއީ ( )imperativeހުކުމްތަކާ ހިލާފުނުވާ ޝަރުތުތަކަކަށް ކަން.
ކަނޑައެޅި ބަޔާންވެގެ ް
 .3ކޮންޓްރެކްޓުގެ ބައިވެރިއަކު އަދާކުރަންޖެހޭ އިލްތިޒާމެއް އަދާނުކުރުމުން ،ނުވަތަ އަދާނުކޮށް ލަސްކުރުމުން
ކޮންޓްރެކްޓުގެ އަނެއް ބައިވެރިޔާއަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުމުގެ ބަދަލާމެދު ކޮންޓްރެކްޓުގެ ބައިވެރިންގެ މެދުގައި ކުރިއާލައި
ރުހި އެއްބަސްވެ ކޮންޓްރެކްޓުގައި ހިމަނާ ޝަރުތެއްގެ ދަށުން ކަނޑައެޅޭ ބަދަލުގެ މިންވަރަކީ ،އެފަދަ ގެއްލުމަކާ
އެކަށީގެންވާ މުނާސިބު ބަދަލަކަށް ވާންޖެހޭނެކަން.
 .4އެ ބަދަލު ކަނޑައެޅުމުގައި “ތައައްސުފު” ( )arbitrariness/abuseވެ ،ލިބޭ ގެއްލުމާ ނުބައްދަލު
އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށްވުރެ މާބޮޑު މިންވަރެއްގެ ބަދަލު ކަނޑައެޅުމަކީ އިސްލާމީ ޝަރީއަތާއި ،މިޒަމާނުގެ ތަފާތު ގާނޫނީ
ނިޒާމުތަކުގައި އިސްތިގުރާރުވެފައިވާ ހުކުމްތަކާ ކަނޑައެޅިގެން ފުށުއަރާ ކަމެއްކަން.
 .5ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ދަށުން އަދާކުރުން ލާޒިމުވެގެންވާ އިލްތިޒާމަކީ ކަނޑައެޅިގެންވާ އަދަދެއްގެ ފައިސާކަމަށް
ވާނަމަ ،އެ ފައިސާ އަދާކުރުން ލަސްވުމުން ލިބޭ ގެއްލުން ވަޒަންކޮށް ދައްކަންޖެހޭ ބަދަލަކާމެދު ދުރާލައި އެއްބަސްވުމާމެދު
ކޮންޓްރެކްޓުގެ ބައިވެރިންނަށް ލިބިގެންވާ ބާރު ތަފާތު ޖުރިސްޑިކްޝަންތަކުގެ ކަމާބެހޭ ގާނޫނުތަކުގައި ގައިދުކޮށް
ތަންޒީމުކުރެވިފައިވާ ކަމާއި ،އޭގެ ބޭނުމަކީ އެފަދަ ބަދަލު ނަހަމަގޮތުގައި ނުހައްގުން އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށްވުރެ
ބޮޑު އަދަދަކަށް ނެގުމަށް ވެވޭ އެއްބަސްވުން މަނާކުރުން ކަމާއި؛ މިގޮތުން ،ތިޖާރީ އަދި ބޭންކިންގެ ދާއިރާގައި
އިސްތިގްރާރުވެފައިވާ އާދަކާދަޔާއި “އައުރާފު” ( )customsނުހިމެނޭ ގޮތުގެމަތިން ،އެފަދަ ބަދަލު ގާނޫނުގައި
ކަނޑައަޅާފައިވާ ނިސްބަތަށް ވުރެ ބޮޑު ނިސްބަތަކަށް ނެގުން ގިނަ ޖުރިސްޑިކްޝަންތަކުގެ ކަމާބެހޭ ގާނޫނުތަކުގައި
މަނާކޮށްފައިވާކަމާއި ،އަދި ބައެއް ޖުރިސްޑިކްޝަންތަކުގައި އެ ބަދަލުގެ މިންވަރު ،އަދާކުރަންޖެހޭ އަސްލު އިލްތިޒާމަށްވުރެ
ބޮޑުވުންވެސް މަނާކުރާކަން.
 .6މަދަނީ މުއާމަލާތްތަކާއި އިލްތިޒާމުތަކާ ގުޅިގެން ކުރެވޭ ކޮންޓްރެކްޓުތަކުގައި ޝަރުއީ އަސްލަކާ ހިލާފުނުވާ
ގޮތުގެމަތިން “ޝަރުތު ޖަޒާއީ” ހިމެނުމަކީ މިޒަމާނުގެ އިސްލާމީ މުޖްތަމައުތަކުގައި އިސްތިގްރާރުވެފައިވާ “އުރުފް”
އެއް ކަމާއި ،ކޮންޓްރެކްޓެއްގައި ހިމެނޭ “ޝަރުތު ޖަޒާއީ” އެއްގެ ދަށުން ނެގުމަށް އެއްބަސްވެވޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ
މަޝްރޫއިއްޔަތުކަން ދެމިގެން އަންނަނީ މާތް ރަސޫލާ (صىل الله عليه وسلم) ހަދީސް ކުރައްވާފައިވާ “ ال رضر وال رضار” މި
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ނައްސުން ކަމާއި ،މި ނައްސަކީ ހަގީގަތުގައި ،މުތުލަގު ގޮތަކަށް ހުރިހާ ސިފައެއްގައި ގެއްލުން މަނާކުރުމަށް ބާރުއަޅާ،
އިސްލާމީ ފިގުހުގައި އިސްތިގުރާރުވެފައިވާ އާންމު ފިގުހީ ގާއިދާއެއް ކަމާއި ،މި ގާއިދާގެ ދަށުން ކޮންޓްރެކްޓުގެ
ބައިވެރިއަކު ކޮންޓްރެކްޓުގެ ދަށުން އަދާކުރަންޖެހޭ އިލްތިޒާމް އަދާނުކުރުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުމަށް ޖާމިނުވެ އެ
ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދިނުމަށް ކޮންޓްރެކްޓުގެ ބައިވެރިންގެ މެދުގައި އެއްބަސްވެ ކުރެވޭ ޝަރުތަކީ އުސޫލެއްގެ ގޮތުން
އިސްލާމީ ޝަރީއަތް ހުއްދަކުރާ ސައްހަ ޝަރުތެއްކަމުގައިވީ ނަމަވެސް ،އެ ޝަރުތުގެ ދަށުން ނެގުމަށް އެއްބަސްވެވޭ
ބަދަލަކީ ޝަރުއީ އަސްލަކާ ހިލާފު ނޫން ބަދަލަކަށް ވާންޖެހޭނެ ކަމާއި ،އެހެންކަމުން އެ ބަދަލަކީ 'ތައައްސުފު' ކޮށް
ނެގޭ ،ލިބިދާނެކަމަށް ބެލެވޭ ހަގީގީ ގެއްލުމަކާ ނުވަތަ ފާއިތުވެދާނެ މަސްލަހަތަކާ ނުވަތަ ފާއިދާ އަކާ ނުބައްދަލު
އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށްވުރެ މާބޮޑު ބަދަލަކަށްވާނަމަ ،އެއީ ސައްހަ އަސާސެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ނެގޭ ބަދަލެއްކަމުގައި
އިސްލާމީ ނަޒަރަކުން ނުބެލެވޭނެ ކަމާއި ،އަދި އެފަދަ 'ތައައްސުފީ' ބަދަލަކީ ޚުދު އިސްވެ އިޝާރާތްކުރެވުނު “ ال رضر
وال رضار ” ގެ ފިގުހީ ގާއިދާއާއި ހިލާފު ބަދަލަކަށް ވުމުގެ އިތުރުން ،އެފަދަ ބަދަލު ނެގުމަށް ޝަރުތުކުރުމަކީ އިސްލާމީ
ޝަރީއަތުގެ ނައްސުން ހަރާންކުރެވިފައިވާ ،މީހުންގެ މުދާ އެބައި މީހުންގެ ރުހުމަކާ ނުލައި ނުހައްގުން އަތުލުން ކަމުގައި
މެނުވީ ނުވާނެކަން.
ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ކަނޑައެޅުމުގައި ތައައްސުފުވެ ،ލިބޭ ގެއްލުމާ ނުބައްދަލު އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށްވުރެ މާބޮޑު
މިންވަރެއްގެ ބަދަލު ކަނޑައެޅުމަކީ އިސްލާމީ ޝަރީއަތާއި ހިލާފު ކަމެއް ކަމަށާއި ،އަދި އެފަދަ ބަދަލު ގާނޫނުގައި
ކަނޑައަޅާފައިވާ ނިސްބަތަށް ވުރެ ބޮޑު ނިސްބަތަކަށް ނެގުން ގިނަ ޖުރިސްޑިކްޝަންތަކުގެ ކަމާބެހޭ ގާނޫނުތަކުގައި
މަނާކޮށްފައިވާކަމާއި ،އަދި ބައެއް ޖުރިސްޑިކްޝަންތަކުގައި އެ ބަދަލުގެ މިންވަރު އަދާކުރަންޖެހޭ އަސްލު އިލްތިޒާމަށް
ވުރެ ބޮޑުވުން ވެސް މަނާކޮށްފައިވާ ކަމަށް އައި.އެން.ޓީ ގަޒިއްޔާގެ ހުކުމުގެ ހަވާސާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުފާހަގަ ކުރި
ނަމަވެސް ،އިންވޮއިސްގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޖުރިމާނާގެ އަދަދަކީ ތައައްސުފު އަދި ލިބޭ ގެއްލުމާ ނުބައްދަލު އެކަށީގެންވާ
މިންވަރަށްވުރެ މާބޮޑު މިންވަރެއްގެ ބަދަލެއް ކަމަށްވާނަމަ ،އެފަދަ ބޮޑެތި އަދަދުތައް ޖުރިމާނާގެ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ކޯޓުތަކުން ނަގައި ނުދޭނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މި ހުކުމުގައި މުތުލަގުގޮތެއްގައި ކަނޑައަޅާފައެއް ނުވެއެވެ.
އިންވޮއިސްގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޖުރިމާނާގެ އަދަދަކީ ތައައްސުފުވާ އަދި ލިބޭ ގެއްލުމާ ނުބައްދަލު ،އެކަށީގެންނުވާ
ބޮޑު އަދަދެއް ކަމަށްވާ ނަމަ ،އެފަދަ ބޮޑެތި އަދަދުތައް ޖުރުމާނާގެ ގޮތުގައި ކޯޓުން ނަގައި ނުދޭނެ ކަމަށް އައި.އެން.
ޓީ މައްސަލާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައި ނެތްކަން އިތުރަށް ޔަގީންވަނީ އައި.އެން.ޓީ ގަޒިއްޔާ  3އޮކްޓޯބަރު
 2016ގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމިފަހުން  19އޮކްޓޯބަރ  2017ގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި އިސްމާއީލް ރަފީއު
ވ .އޮޅުވެލިލާމު ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 7ގަޒިއްޔާގައި އެކަށީގެންނުވާ ކަމަށް ބެލެވިދާނެ ބޮޑު އަދަދެއްގެ
ޖުރިމާނާއެއް ސައްހަކަމަށް ކަނޑައަޅައި އެ އަދަދު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނަގައިދީފައި ވާތީއެވެ.
 19އޮކްޓޯބަރ  2017ގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ އޮޅުވެލިލާމު ގަޒިއްޔާއަކީ އިސްމާއީލް ރަފީއު
އޮޅުވެލިލާމަށް ވިއްކާފައިވާ ތެލުގެ އަގު ހޯދުމަށް އޭނާ ފޮނުވާފައިވާ  4އިންވޮއިސްގެ އަގާއި އެ އިންވޮއިސްތަކުގައި
ކަނޑައަޅާފައިވާ ތާރީހަށް ފައިސާ ނުދެއްކުމުން ދައްކަންޖެހޭ ޖުރިމާނާ ފައިސާ (ދުވާލަކަށް އިންވޮއިސްގެ އަގުގެ )2%
ހޯދުމަށް ކުރި ދައުވާއެކެވެ.

 7ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  2014/SC-A/01ގަޒިއްޔާ ،ނިމުނު ތާރީހު 19 :އޮކްޓޯބަރ .2017
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މި ދައުވާއާ ގުޅިގެން ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމުގައިވަނީ ޖުރިމާނާ ފައިސާ ނަގައި ނުދެވޭނެ ކަމަށެވެ .ނަމަވެސް
އެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރުމުން ހައިކޯޓުން ހުކުމުގައިވަނީ ޖުރިމާނާ ފައިސާ ނަގައިދެވޭނެ ކަމަށެވެ .ޖުރިމާނާ ފައިސާ
ނަގައިދެވޭނެ ކަމަށް މި ގަޒިއްޔާގައި ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ “އިންވޮއިސްތައް ލިބުމުން އެ އިންވޮއިސްތަކުގައި
އެއްބަސްވެފައިނުވާ އާ ޝަރުތެއް އޮތުމުން ،އެ އިންވޮއިސް ތަކަށް ބެލުމަށްފަހު ،އެކަން ފާހަގަ ނުކޮށް އަދި އެކަން
އިންވޮއިސް ފޮނުވި ފަރާތާ ހިއްސާނުކޮށް ތިބެފިނަމަ އިންވޮއިސް އޮތްގޮތަށް ގަބޫލުކުރީ ކަމަށް ބެލެވޭތީ” ކަމަށެވެ.
ހައިކޯޓުގެ މި ނިންމުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަނީ ތާއީދުކުރައްވާފައެވެ.
ތިރީގައި މިވަނީ އޮޅުވެލިލާމު ގަޒިއްޔާގައި ކޯޓުން ނަގައިދީފައިވާ ޖުރިމާނާގެ ތަފްސީލެވެ.
އިންވޮއިސް
ނަންބަރު

އިންވޮއިސްގެ
އަސްލު އަދަދު
(ރުފިޔާ)

ޖުރިމާނާގެ ރޭޓް
(ދުވަހަކަށް)

ޖުރިމާނާގެ ޖުމްލަ
(ރުފިޔާ)

1

333,500/-

2%

151

1,007,170/-

2

357,050/-

2%

142

1,014,022/-

3

300,200/-

2%

128

768,512/-

4

379,350/-

2%

124

940,788/-

އިންވޮއިސްތަކުގެ
މުޅި ޖުމްލަ -/1,370,100

 4އިންވޮއިސްއަށް  4ވަރަކަށް
މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖުރިމާނާގެ ގޮތުގައި
އެރި ޖުމްލަ އަދަދު ގާތް ގަނޑަކަށް
ތިންގުނަވެފައި

492,730,3/-

ހައިކޯޓުން ކައްޗާ ދުއްވަން ފެއްޓުން
އިންވޮއިސްގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޖުރިމާނާގެ މިންވަރަކީ ލިބޭ ގެއްލުމާ ނުބައްދަލު އަދި ހައްގުނޫން މިންވަރެއް ކަމުގައިވާ
ނަމަ އެ މިންވަރަކީ އިސްލާމީ ޝަރީއަތާއި ހިލާފު ފައިސާއެއް ކަމަށް އައި.އެން.ޓީ ގަޒިއްޔާގެ ހުކުމުގެ ހަވާސާގައި
ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް ،ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ގަޒިއްޔާތަކުގައި އިންވޮއިސްގެ އަސްލު
އަދަދާއި ނުބައްދަލު އަދި ގެއްލުމުގެ މިންވަރު ސާބިތުކޮށް ނުދެވޭ ޖުރިމާނާގެ އަދަދުތަކެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބައެއް
މައްސަލަތަކުގައި ނަގައި ދީފައިވާކަން އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ގަޒިއްޔާތަކުގެ ހުކުމްތަކުން އެނގެއެވެ .ނަމަވެސް،
އިންވޮއިސްގައިވާ ޖަޒާއީ ޝަރުތުގައި ހިމެނޭ މިންވަރު ޝަރީއަތަށް ސާބިތުކޮށްނުދެވޭނަމަ އަދި އެމިންވަރަކީ
އެކުންފުންޏަށް ލިބުނުކަމަށް ބުނާ ގެއްލުމަކާއި އެކަށީގެންވާ މުނާސަބު ބަދަލެއް ނޫންނަމަ އެ ޖަޒާއީ ޝަރުތު
ތަންފީޒުކޮށްނުދެވޭނެ ކަމަށް ،އައި.އެންޓީ ގަޒިއްޔާއާ ހަވާލާދީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ބައެއް ހުކުމްތަކުގައި
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އ ގަޒިއްޔާ އަކީ ،ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ
ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .މި މޭރުމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ އެ ް
އޮގަނައިޒޭޝަން ޕީއެލްސީ ވ .ވައިޓްލައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 8ގަޒިއްޔާއެވެ.
ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޮގަނައިޒޭޝަން ޕީއެލްސީ ވ .ވައިޓްލައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މައްސަލައަކީ ވައިޓްލައިން
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ވައިޓްލައިން) ގެ ފަރާތުން ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޮގަނައިޒޭޝަން ޕީއެލްސީ (އެސްޓީއޯ) އަށް
ފޮނުވާފައިވާ އެ ކުންފުނީގެ ނަންބަރު  131/2012/NLއިންވޮއިސް އާއި  126/12/NLއިންވޮއިސްއަށް ފައިސާ
ނުލިބިގެން ،އެ ދެ އިންވޮއިސްގެ ފައިސާއާއި އެ ދެ އިންވޮއިސްގައިވާ ޖަޒާއީ ޝަރުތުގައިވާ ޖުރިމާނާ ފައިސާ ހޯދުމަށް
ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައެކެވެ .މި މައްސަލާގައި ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފައިވަނީ އެ ދެ އިންވޮއިސްގެ
ތެރެއިން  131/2012/NLނަންބަރު އިންވޮއިސްގައި މައްސަލަތަކެއް ހުރުމުން އެ އިންވޮއިސް އަނބުރާ ފޮނުވާލާފައި
ވާތީ އާއި އެ އިންވޮއިސް އިސްލާހު ކުރުމަށްފަހު އަނބުރާ އެސްޓީއޯއަށް ހުށަހެޅިކަން ސާބިތު ނުވާތީވެ އެ އިންވޮއިސްގެ
ފައިސާ ނަގައި ނުދެވޭނެ ކަމަށެވެ .ނަމަވެސް ،އިންވޮއިސް ނަންބަރު  126/12/NLގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ
އަދަދު ކަމުގައިވާ  10,799/-އާއި އެ  10,799/-ރުފިޔާ ފަނަރަ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނުދައްކައިފި ނަމަ ،ފައިސާ
ނުދައްކައި ލަސްވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ޖުރިމާނާ ގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ކަމަށް އިންވޮއިސްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
 2050/ރުފިޔާ ގެ ރޭޓުން ފައިސާ ނުދައްކައި ލަސްވި  966ދުވަހަށް ޖެހޭ ޖުރިމާނާގެ އަދަދު ކަމުގައިވާ 1,980,300/ސިވިލް ކޯޓުން މި މައްސަލާގައި ނަގައިދީފައި ވެއެވެ.މި މައްސަލަ އެސްޓީއޯ އިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފު ކުރުމުން ސިވިލް ކޯޓުގެ ހުކުމުގައިވާ
ޖުރިމާނާގެ ފައިސާގެ ބައި ހައިކޯޓުން ވަނީ ބާތިލު ކޮށްފައެވެ .މި އިސްތިއުނާފުގެ ގަޒިއްޔާ ހައިކޯޓުން ނިންމަމުން
ހައިކޯޓުން ކުރި ހުމުގައިވަނީ އެސްޓީއޯ އިން ވައިޓްލައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދައްކަންޖެހޭ ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން
ކަނޑައަޅާފައިވާ ޖުރިމާނާގެ ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭނެ ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ “ހަމައެކަނި ވައިޓްލައިން
އިން ފޮނުވާފައިވާ އިންވޮއިސް (އިންވޮއިސް ނަންބަރު  )126/12/NLރައްދުވެފައިވާ ރައްދުވުމަށާއި އެ ބިލުގައި
ހިމަނާފައިވާ އަދަދު އެގޮތުގައި އޮތުމުގެ މައްޗަށް އެކަނިކަން އެނގެން އޮންނައިރު ،އެ މިންވަރަށް ވައިޓްލައިން
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ގެއްލުންވިކަން ސާބިތުކުރުމުގެ ގޮތުން ވައިޓްލައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން އެއްވެސް ހުއްޖަތެއް
އަދި ގަރީނާއެއް ވެސް ހުށަހަޅާފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމުން ވައިޓްލައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ބުނާ މިންވަރަށް
އެކުންފުންޏަށް ގެއްލުންވެފައިވާކަން ޝަރީއަތަށް ސާބިތުކޮށްދެވިފައި ނެތްކަމަށާއި މީގެ އިތުރުން ވައިޓްލައިން އަށް
ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ މިންވަރަކީ އެކުންފުންޏަށް ލިބުނުކަމަށް ބުނާ ގެއްލުމަކާއި އެކަށީގެންވާ މުނާސިބު
ބަދަލެއްކަންވެސް އެކުންފުންޏަށް ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނެތް” ކަމަށެވެ .މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ
އައި.އެން.ޓީ ގަޒިއްޔާގެ ހުކުމުގެ ހަވާސާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުތާތަކަށް ހަވާލާދީއެވެ.
ހަމަ އެގޮތަށް 5 ،ޑިސެމްބަރު  2017ގައި ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ސެންޓްރަލް ލައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ވ .ލޯމާ މާމިގިލި ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ގަޒިއްޔާ ނަންބަރު  )326/HC-A/2015ގަޒިއްޔާގައި
ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތަށް ފޮނުވާފައިވާ އިންވޮއިސްގައި
ޖުރިމާނާގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައިވާ އަދަދު (ދުވާލަކަށް އިންވޮއިސްގައި ހިމެނޭ އަދަދުގެ  )2.5%ނަގައި ނުދެވޭނެ
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ކަމަށެވެ .މި ޖުރިމާނާގެ ފައިސާ ނަގައިނުދެވޭނެ ސަބަބެއް ކަމަށް ހައިކޯޓުގެ ހުކުމުގައިވަނީ އެ ފައިސާ ނުލިބި
ލަސްވެގެން އެ އަދަދަށް ގެއްލުންވިކަން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ސާބިތުކޮށްދެވިފައި ނުވުމުންނާއި އެ ޖުރިމާނާގެ
މިންވަރަކީ އެކަށީގެންވާ މުނާސިބު ބަދަލެއްކަންވެސް އެކުންފުންޏަށް ސާބިތުކޮށްދެވިފައި ނެތުމެވެ.

ބިދޭސީ ގައުމުތަކުގައި އަމަލުކުރާ ގޮތް
ތިރީގައި މި ބަލާލަނީ ބައެއް އިސްލާމީ ގައުމުތަކުގައާއި ތަފާތު އެހެނިގެން ގައުމުތަކުގެ ގާނޫނީ ނިޒާމުގައި ޖަޒާއީ
ޝަރުތުތަކާބެހޭ ގޮތުން އަމަލުކުރަމުން ގެންދާ އުސޫލުތަކުގެ މައްޗަށާއި ،އިންވޮއިސްތަކުގައި ބަޔާންކުރާ ޖުރިމާނާގެ
ފައިސާ ނަގައި ދިނުމުގައި އަމަލުކުރާ އުސޫލުތަކުގެ މައްޗަށެވެ.

ޔޫއޭއީގަ ިއ ގިނަވެގެން އަހަރަކަށް  12%އަށްވުރެ ބޮޑު އަދަދެއް (ދުވާލަކަށް )0.033%
އަށް ުވރެ ބޮޑު އަދަދެއް ނުނެގޭނެ
ޔުނައިޓެޑް އެރެބް އެމިރޭޓްސްގެ ކޮމާޝަލް ކޯޑުގެ  88ވަނަ މާއްދާ ބުނާގޮތުން ،ދެ ފަރާތުން އެހެން ގޮތަކަށް
އެއްބަސްވެފައިނުވާނަމަ ،ދަރަނިވެރިޔާ އަރަނިވެރިޔާއަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދެއްކުން ލަސްވެއްޖެ ނަމަ ،ލަސްވުމުގެ
ސަބަބުން އަރަނިވެރިޔާއަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ،އެ ގާނޫނުގެ  76ވަނަ މާއްދާއާއި  77ވަނަ މާއްދާގައި
ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އިންޓްރެސްޓް ހޯދުމުގެ ހައްގު އަރަނިވެރިޔާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ .ޔުނައިޓެޑް އެރެބް
އެމިރޭޓްސް ގެ ކޮމާޝަލް ކޯޑުގެ  76ވަނަ މާއްދާއާއި  77ވަނަ މާއްދާ ބުނާގޮތުން ޖުރިމާނާގެ އަދަދާމެދު ދެފަރާތުން
ކުރިން އެއްބަސްވެފައިނުވާނަމަ ،އިންޓްރެސްޓް ނެގޭނީ އެވަގުތަކު ހުރި މާކެޓް ރޭޓު (ކޮމާޝަލް ލެންޑިންގް ރޭޓް)
އިންނެވެ .އަދި އެއްވެސް ހާލެއްގައި ،ފައިސާ ދެއްކުން ލަސްވުމުގެ ސަބަބުން ނަގާ އިންޓްރެސްޓް އަހަރަކު 12%
(ދުވާލަކަށް  )0.033%އަށްވުރެ އިތުރުވެގެން ނުވާނެއެވެ .ޔުނައިޓެޑް އެރެބް އެމިރޭޓްސް ގެ ކެސޭޝަން ކޯޓުން
ނިންމާފައިވަނީ އެއްބަސްވެފައިވާ އިންޓްރެސްޓުގެ ރޭޓަކީ ދައުލަތުގެ ނިޒާމު އާންމާއި ޚިލާފު ރޭޓަކަށް ނުވާނަމަ ،ދެ
ފަރާތުން އެއްބަސްވެފައިވާ ރޭޓު ކޯޓުން ބަދަލު ނުކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ގަތުރުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ދައުލަތުގެ ނިޒާމު އާންމާއި ހިލާފު އަދަދެއް ނަގައި ނުދޭނެ
ޔުނައިޓެޑް އެރެބް އެމިރޭޓްސްގައި ހަދާފައިވާ ފަދަ ގާނޫނެއް ގަތަރުގައި ނެތުމުން ފައިސާ ދެއްކުން ލަސްވާނަމަ
ޖުރިމާނާގެ ގޮތުގައި ނެގޭނެ މިންވަރު އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކުރުމަކީ ލާޒިމުކަމެކެވެ .މި ގޮތުން އެއްބަސްވާ ރޭޓަކީ
ދައުލަތުގެ ނިޒާމު އާންމާއި ހިލާފު ނުވަތަ ގާނޫނާ ހިލާފު އަދަދެއް ކަމަށްވާނަމަ އެ މާއްދާ ބާތިލުކުރުމުގެ ބާރު ކޯޓަށް
ލިބިގެންވެއެވެ .ނޫންނަމަ ،ގަތަރުގައި ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދަންޖެހޭނީ ގަތަރުގެ ސިވިލް ކޯޑުގެ  268ވަނަ މާއްދާގެ
ދަށުން ކޮންޓްރެކްޓާ ހިލާފުވުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައެވެ .އޭގެ މާނައަކީ ،ޖުރިމާނާގެ ގޮތުގައި
ނެގޭނެ މިންވަރު އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް ނަމަ ،ސިވިލް ކޯޑުގެ  268ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ގެއްލުމުގެ
ބަދަލު ނަގައިދެވޭނީ އެ ގެއްލުމަކީ ހަގީގަތުގައިވެސް ލިބުނު ގެއްލުމެއް ކަން ޝަރިއަތަށް ސާބިތުކޮށް ދެވޭނަމައެވެ.
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ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) ގެ ގާނޫނު
ވ އިންވޮއިސްއަށް ފައިސާ
ނ އެއްވިޔަފާރިއަކުން އަނެއް ވިޔަފާރިއަކަށް ފޮނު ާ
އީޔޫ ގާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާގޮތު ް
ނ އަންނަނިވި ޝަރުތުތައް
ސޓް ނެގޭނެއެވެ .އިންޓްރެސްޓް ލިބުން ހައްގުވަ ީ
ދެއްކުން ލަސްވެއްޖެނަމަ އިންޓްރެ ް
ފުރިހަމަވުމުންނެވެ.
.1

ލތިމާޒުތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.
އިންވޮއިސް ފޮނުވާ ފަހުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އަގްދީ އި ް

.2

ފައިސާ ދެއްކުން ލަސްވެފައިވަނީ އިންވޮއިސް ރައްދުވާފަރާތުގެ ސަބަބުން ކަމުގައިވުން.
އަންނިވި ހާލަތުތަކުގައި އެއްވެސް ގޮތަކަށް އިންޓްރެސްޓް ނުނެގޭނެއެވެ.

.1

އިންވޮއިސް ރައްދުވާ ފަރާތަކީ ކޮންސިއުމަރެއް ކަމުގައިވާނަމަ

.2

އިންވޮއިސް ފޮނުވާފައިވަނީ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމަށް ކަމުގައިވާނަމަ

އަދި ،އިންވޮއިސް ރައްދުވާ ފަރާތަކީ ދަރަނި އަދާނުކުރެވިގެން ކުންފުނި އުވާލުމުގެ މަރުހަލާ ފަށާފައިވާ
ކުންފުންޏެއްނަމަ ،އެފަދަ ފަރާތަކުން އިންޓްރެސްޓް ނުނެގޭނެއެވެ.
އީޔޫގެ ގާނޫނު ބުނާގޮތުން ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުންނަމަ ،އިންވޮއިސް ލިބޭތާ  30ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ
ނުދައްކާފައިނަމަ އިންޓްރެސްޓް ހިނގަންފަށާނެއެވެ .އަމިއްލަ ވިޔަފާރިއަކުން ނަމަ ،ދެފަރާތުން އެހެން ގޮތަކަ ް
ށ
އެއްބަސްވެފައިނުވާ ނަމަ ،އިންވޮއިސް ލިބޭ ދުވަހުން ފެށިގެން  60ދުވަސް ހަމަވުމުން އިންޓްރެސްޓް އަރަން ފަށާނެއެވެ.
އީޔޫގެ ގާނޫނު ބުނާ ގޮތުން އިންޓްރެސްޓް ނެގޭނީ ރިފަރެންސް ރޭޓްގެ އަދަދަށްވާ ފައިސާ އާއި ،އީޔޫގެ ގައުމެއްގެ
ގާނޫނަކުން އަމިއްލަ އަށް ކަނޑައަޅާ އެޑިޝަނަލް ރޭޓުގެ މައްޗަށެވެ .މިގޮތުން އީޔޫގެ ގައުމަކުން ކަނޑައަޅާ އެޑިޝަނަލް
ރޭޓް އެއްވެސް ހާލެއްގައި  8%އަށްވުރެ މަތި ވެގެންނުވާނެއެވެ .އީޔޫ ގާނޫނު ބުނާގޮތުން ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއަކުން
ދައްކަންޖެހޭ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް އެއްބަސްވުމުގައި ދަށްކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ .ނަމަވެސް ،ވިޔަފާރިތަކުގެ މެދުގައިވެވޭ
އެއްބަސްވުމެއްގައި އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ދައްކުރުމަށް އެއްބަސްވެވިދާނެއެވެ.
ގ ރިފަރެންސް ރޭޓަކީ ޔޫރަޕުގެ ސެންޓްރަލް ބެންކުގެ މައި ރިފެރެންސް ރޭޓެވެ .އީޔޫގެ އެހެން
އީޔޫ ޒޯނު ެ
އ ގައުމުގެ ސެންޓްރަލް ބެންކުން ކަނޑައަޅާފައި އޮންނަ ރެފަރެންސް ރޭޓެވެ.
ގައުމުތަކުގައި ެ

އިނގިރޭސި ގާނޫނު
އީޔޫ ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުގެ ގޮތުން އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި ހަދާފައިވާ ލޭޓް ޕޭމަންޓް އެކްޓް  1998ގާނޫނު ބުނާގޮތުން
އެއް ފަރާތުން އަނެއް ފަރާތަށް ވިއްކާ މުދަލާއި ދޭ ހިދުމަތާ ގުޅިގެން ކުރެވޭ ކޮންމެ އެގްރީމެންޓެއްގައި އެ އެގްރީމެންޓުގެ
ދަށުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދެއްކުން ލަސްވެއްޖެނަމަ ދައްކަންޖެހޭ އިންޓްރެސްޓާބެހޭ ޒިމްނީ ޝަރުތެއް ހިމެނޭ ކަމަށް
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ބަލަންޖެހޭނެއެވެ .އެ ގާނޫނު ބުނާގޮތުން ޖަޒާއީ ޝަރުތެއް ކޮންޓްރެކްޓުގައި ނެތަސް ،ހިދުމަތާއި މުދަލުގެ އަގަށްވާ
ފައިސާ ދެއްކުން ލަސްވެއްޖެ ނަމަ ސެންޓްރަލް ބޭންކުގެ ރެފަރެންސް ރޭޓުގެ އިތުރުން އަހަރަކު  8%ގެ ރޭޓުން ސާދާ
އިންޓްރެސްޓު ލިބުމުގެ ހައްގު އަރަނިވެރިޔާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ .އޭގެ އިތުރުން ދަރަނި ހޯދުމަށް ހިނގާފައިވާ މަގުބޫލު
އަދަދެއްގެ ހަރަދު ހޯދުމުގެ ހައްގު ވެސް އަރަނިވެރިޔާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުން އިންޓްރެސްޓް ނަގައިދީފައިވާ މިންވަރު
މައްސަލައިގެ ނަން

އިންވޮއިސްގެ
ޖުމްލަ
އަދަދު

އިންޓްރެސްޓް
ނަގާ ރޭޓު

އިންޓްރެސްޓް ގެ ޖުމްލަ
އަދަދު /ދުވާލަކަށް ޖެހޭ
އަދަދު

ކޯޓުން ނިންމި
ގޮތް

ސީ.ޕީ.އެސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ.

286،649.23

ލަސްވާ ކޮންމެ

 4،130،797.70ޔޫއެސް

ނަގައިދިން

ވާކްސް ކޯޕަރޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ޔޫއެސް ޑޮލަރު

ދުވަހަކަށް

ޑޮލަރު

އިންވޮއިސްގެ ޖުމަލް
އަދަދުގެ 2%
އައި.އެން.ޓީ މެނޭޖްމަންޓް ޕްރައިވެޓް

132،500

ލަސްވާ ކޮންމެ

ލިމިޓެޑް ވ .މައިކްރޯ އިންވެސްޓްމަންޓް

ދިވެހި ރުފިޔާ

ދުވަހަކަށް

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 3،411،875ދިވެހި ރުފިޔާ

ނަގައިނުދޭ

އިންވޮއިސްގެ ޖުމަލް
އަދަދުގެ 5%

ހަބް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ.މާލެ

20،140

ލަސްވާ ކޮންމެ

ދުވާލަކަށް  1007ދިވެހި

ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ

ދިވެހި ރުފިޔާ

ދުވަހަކަށް

ރުފިޔާ

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ނަގައިނުދޭ

އިންވޮއިސްގެ ޖުމަލް
އަދަދުގެ 5%

އޮޅުވެލި ލާމު ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް

1،370،100

ލަސްވާ ކޮންމެ

ޓޑް ވ .އިސްމާއިލް ރަފީއު
ލިމި ެ

ދިވެހި ރުފިޔާ

ދުވަހަކަށް

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން

45،517.64

ލަސްވާ ކޮންމެ

ޕަބްލިކް ވ .ވައިޓްލައިން ޕްރައިވެޓް

ދިވެހި ރުފިޔާ

ދުވަހަކަށް 2050

ނަގައިދިން.

ރުފިޔާ

ހައިކޯޓުން

 3،730،492ދިވެހި ރުފިޔާ

ނަގައިދިން

އިންވޮއިސްގެ ޖުމަލް
އަދަދުގެ 2%

ލިމިޓެޑް

 1،980،300ދިވެހި ރުފިޔާ

ސިވިލް ކޯޓުން

ނަގައިނުދޭ.
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އމަތީގައިވާ ތާވަލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަޒިއްޔާތަކުގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުން ޖުރިމާނާގެ ފައިސާ ނަގައިދީފައިވާ
ގަޒިއްޔާތަކަށް ބަލާއިރު ،އޭގެ ތެރެއިން ސީ.ޕީ.އެސް ގަޒިއްޔާގައި ވާކްސް ކޯޕަރޭޝަނުން ސީ.ޕީ.އެސް އަށް ދައްކަންޖެހި
ނުދައްކައި އޮތް  286،649.23ޔޫއެސް ޑޮލަރަށް ލަސްވާކޮންމެ ދުވަހަކަށް  2%ގެ ރޭޓުން ނަގައިދީފައިވަނީ
 4،130،797.70ޔޫއެސް ޑޮލަރެވެ .އެހެން ކަމުން މިމައްސލާގައި ކޯޓުން އިންޓްރެސްޓް ނަގައިދީފައިމިވަނީ އަހަރަކަށް
 730%ގެ ރޭޓުންނެވެ .މަތީގައިވާ ގަޒިއްޔާތަކުގެ ތެރެއިން އޮޅުވެލި ލާމު ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ.
ޔއެވެ.
އިސްމާއިލް ރަފީއު ގަޒިއްޔާގައި ލަސްވާކޮންމެ ދުވަހަކަށް  2%ގެ ރޭޓުން ނަގައިދީފައިވަނީ  3،730،492ރުފި ާ
އެހެން ކަމުން މި މައްސލާގައި ކޯޓުން އިންޓްރެސްޓް ނަގައިދީފައިމިވަނީ އަހަރަކަށް  730%ގެ ރޭޓުންނެވެ .މަތީގައިވާ
ގަޒިއްޔާތަކުގެ ތެރެއިން ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ވ .ވައިޓްލައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގަޒިއްޔާގައި
ސިވިލް ކޯޓުން ލަސްވާކޮންމެ ދުވަހަކަށް  2050ރުފިޔާ ގެ ރޭޓުން ނަގައިދީފައިވަނީ  1،980،300ރުފިޔާއެވެ .އެހެން
ކަމުން މި މައްސލާގައި ކޯޓުން އިންޓްރެސްޓް ނަގައިދީފައި މިވަނީ އަހަރަކަށް  1643.8%ގެ ރޭޓުންނެވެ.
ކޮންމެ އުސޫލަކުން ބެލި ކަމުގައިވިޔަސް މަތީގައި ބަޔާންކުރެވުނު ގަޒިއްޔާތަކުގައި ރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުން ނަގައިދީފައިވާ
ޖުރިމާނާގެ އަދަދުތަކަކީ ލިބިފައިވާ ގެއްލުމާއި ނުބައްދަލު އަދި އެމިންވަރަށް ގެއްލުންވިކަން ސާބިތުކޮށްނުދެވޭ އިންތިހާއަށް
ބޮޑެތި އަދަދުތަކެކެވެ .ހަތަރުފަސް މަހުގެ ތެރޭގައި އިންވޮއިސްގައިވާ އަސްލު އަދަދުގެ ތިން ގުނަ އިންޓްރެސްޓްގެ
ގޮތުގައި ބައެއް މައްސަލަތަކުގައި އިތުރުވެފައިވެއެވެ .ރާއްޖޭގެ ބޭންކުތަކުގެ ކޮމާޝަލް ލެންޑިން ރޭޓު އުޅެނީ އަހަރަކު
 11.5%ގައެވެ .ފައިސާ ނުދައްކައި  3މަސްވުމުން އެންމެ ބޮޑުވެގެންވެސް ޖުރިމާނާގެ ގޮތުގައި އަންޓްރެސްޓް އަރާނީ
 17%އަށެވެ .މިއީ ދުނިޔޭގެ އެއްވެސް ގައުމެއްގައި ނަގައިދޭފަދަ ބޮޑެތި އަދަދުތަކެއް ނޫނެވެ.

ސގެ ފައިސާ ނުލިބިގެން ގިނަ ވިޔަ ާފރިތައް ބަނގުރޫޓުވޭ
އިންވޮއި ް
ވިޔަފާރިތައް ،ހާއްސަކޮށް ކުދި ވިޔަފާރިތަކާއި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ،ބަނގުރޫޓުވުމަށް މެދުވެރިވާ އެންމެ ބޮޑު
އެއް ސަބަބަކީ އެ ވިޔަފާރީގައި ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ނަގުދު ފައިސާ އަތުގައި ނެތުމެވެ .ނުވަތަ ނަގުދު ފައިސާގެ ގޮތުގައި
ވިޔަފާރިއަށް ވަންނަންޖެހޭ އާމްދަނީ އަށް ބުރޫއެރުމެވެ .ކުދި ވިޔަފާރިތަކާއި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ނަގުދު
ފައިސާގެ ގޮތުގައި ވަންނަންޖެހޭ ފައިސާ ގަވައިދުން ނުވަންނަ ނަމަ ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުރަންޖެހޭ ހަރަދުބަރަދު ނުކުރެވި،
މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަނުދެވޭ ހިސާބަށް ދިއުމަކީ ދާދި ގާތުގައި އޮންނާނެ ކަމެކެވެ .އެފަދަ ހަރަދުތައް ހަމަޖެއްސުމަށް
ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނެގި ނަމަވެސް ،ނަގުދު ފައިސާގެ ގޮތުގައި ގަވައިދުން ވަންނަންޖެހޭ ފައިސާ ނުވަންނަ ނަމަ،
ކުންފުނި ބާރަށް ދަތުރުކުރާނީ ބަނގުރޫޓު ވުމާ ދިމާއަށެވެ.
ވިޔަފާރީގައި ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުރަންޖެހޭ ހަރަދުބަރަދު ހަމަޖެއްސުމަށް ބޭނުންވާ ނަގުދު ފައިސާ ނެތުމަށް
މެދުވެރިވާ އެއް ސަބަބަކީ އެ ވިޔަފާރިއަކުން އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް ދޭ ޚިދުމަތަށާއި ވިއްކާ ތަކެއްޗާ ގުޅިގެން ފޮނުވާ
އިންވޮއިސްތަކަށް ގަވައިދުން ފައިސާ ނުލިބުމެވެ .އެހެން ގައުމުތަކެކޭ އެއްގޮތަށް އިންވޮއިސްއަށް ފައިސާ ނުދެއްކުމަކީ
ރާއްޖޭގައި ވެސް ބޮޑު މައްސަލައެކެވެ .ހާއްސަކޮށް ބޮޑެތި ވިޔަފާރިތަކުންނާއި ސަރުކާރުން ކުދި ވިޔަފާރިތަކާއި މެދު
ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ޕޭމަންޓުތައް ނުލިބި އަހަރު ދެއަހަރުވެފައި އެބަހުއްޓެވެ .އޭގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން
ބަނގުރޫޓުވެފައިވާ ވިޔަފާރިތަކުގެ އަދަދެއް ނޭނގެއެވެ.
އިންވޮއިސްތަކުގައި ޖުރިމާނާގެ ބޮޑެތި އަދަދުތައް ހިމަނަން މަޖުބޫރުވަނީ އިންވޮއިސްއަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ
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އަވަހަށް ހޯދުމަށް ބާރު އެޅުމަށެވެ .އަދި ވިޔަފާރިތަކަށް ލިބޭ ގެއްލުން ފޫބެއްދުމަށެވެ .ނަމަވެސް މި ފަދަ ޖުރިމާނާތަކަކީ
އަދަބަކަށް ނުވަތަ އަނެއް ފަރާތަށް ލިބޭ އަނިޔާއަކަށް ވެގެން ވެސް ނުވާނެއެވެ .ވީމާ ދެފަރާތުގެ މަސްލަހަތު ހިމާޔަތް
ކުރެވޭނެ އުސޫލަކުން ،އިންވޮއިސްތަކަށް އަވަހަށް ފައިސާ ލިބޭނެ މަގެއް ހަމަޖެއްސުމަކީ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

ނިންމުން
މަތީގައި ބަޔާންކުރެވުނު އިސްލާމީ ޝަރީއަތުގެ އުސޫލުތަކާއި ،ރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާފައިވާ ގަޒިއްޔާތަކުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހަމަތަކާއި އެހެނިހެން އިސްލާމީ ގައުމުތަކުގެ ކޯޓުތަކުން އަމަލުކުރާ އުސޫލުތަކާއި ،ދުނިޔޭގެ
ތަހުޒީބުވެފައިވާ ގައުމުތަކުގެ ގާނޫނުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހަމަތަކަށް ބަލާއިރު ރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުން އެކިއެކި
ގަޒިއްޔާތަކުގައި ނަގައިދީފައިވާ ޖުރިމާނާގެ އަދަދުތަކަކީ އިސްލާމީ ޝަރީއަތާއި ތައާރަޒުވާ އަދަދުތަކެކެވެ .އިތުރަށް
ނަގައިދީފައިވާ ޖުރިމާނާގެ މިންވަރަށްވާ ފައިސާއަކީ އިންސާފުވެރި ފައިސާއެއް ކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރެވެއެވެ.
ވިޔަފާރިތަކުން ފޮނުވާ އިންވޮއިސްތަކަށް ގަވައިދުން ފައިސާ ލިބޭނެ ނިޒާމެއް ސަރުކާރުން ހަމަޖެއްސުމަކީ
ދުޅަހެޔޮ ވިޔަފާރީގެ މާހައުލެއް ގާއިމުކުރަން ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ .ހާއްސަކޮށް ބޮޑެތި ވިޔަފާރިތަކުންނާއި
ސަރުކާރުން ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ އަވަހަށް ލިބޭނެ ގޮތެއް ހަމަޖައްސަންޖެހެއެވެ .މި
މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް އަޅާ އެއް ފިޔަވަޅަކީ ޖުރިމާނާގެ ފައިސާ ނަގައިދިނުން ކަމުގައިވިޔަސް އެ ޖުރިމާނާގެ އަދަދަކީ
އިންސާފުވެރި އަދަދަކަށްވާންޖެހޭނެއެވެ .ކޮންމެ ގޮތެއްވިޔަސް ،ޖުރިމާނާގެ ގޮތުގައި ނަގައިދޭ ފައިސާގެ މިންވަރަކީ
ބޭންކުތަކުގެ ކޮމާޝަލް ލެނޑިންގް ރޭޓަށްވުރެ ބޮޑު އަދަދަކަށް ވެގެންނުވާނެއެވެ.
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