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    ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު 
  ދިވެހިރާއްޖެ 

  
  

  ޚުލާޞާޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ 
  

 :  HC-A/190/2016 ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

 :   އިސްތިއުނާފު ކުރިފަރާތް

 ވިލެޖް ޕާރކްވޭ، އްެނިކިނޓަސް، ކެލެޯފނިޔާ ، 1901* ދާއިމީ އެޑްރެސް:ޖޯން ޗަރލްސް ސިަފރޓްނަން:  *

488690265USAނަންބަރު: ޕާސްޕޯޓް * 

 
 ްތައްއިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތ:  

 : / ވ.ފުލިދޫ* ދާއިމީ އެޑްރެސް:  ޢަބްދުލްމުޖީބު މުޙައްމަދު * ނަން   ޑޭޒީމާގެ
*: / ކ.ހުޅުމާލެ އެޑްރެސް: މިހާރުގެ *A067181 ދ.ރ.ކ. ނަންބަރު   ޚަިއރާތު
 
  ި7143ރަޖަބ26ްޚް:ސްޓްރީ ކުރެވުނު ތާީރރަޖ  :ް1438  ޖަބްަރ 21 ނިމުނު ތާރީޚ  

  2017 އެޕްރީލް 18             2016މެއި  03                
  

                       
  ު399: ނަންބަރު  ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފުކުރެވުނ/HMC/2014 

 ިހުޅުމާލެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު  :ކޯޓު ންމެވި ނ 

  ެއެހެނިހެން މަަދނީ މައްސަލަ  ބާވަތް: މައްސަލައިގ 

  ާ2014ސެޕްޓެމަްބރ09ރީޚް:ހުށަހެޅުނު ތ   :ް2016ފެބްރުަވރީ  03ނިމުނު ތާރީޚ  

  ިނިޑާޔުރންގެ މަޖިިލސް:މައްސަލަބެލ  ފަ

ނޑާިޔރު: ނިޑާޔރު: ޢަްބދު  ފަ : ޢަބްދުهللاޢަލީ ސީަމުރ، އިސްފަ   ޙީަމދު هللا ީދދީ، ަފނޑިޔާރު
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 :ާދަޢުވާގެ ޚުލާޞ 
 

ޤަޟިއްާޔ ިނމިފައިވާގޮްތ  HMC/2014/399ގެ ަންނަބރު ހުޅުމާެލ މެޖިސްްޓރޭޓް ކޯޓުމިއީ، 

ޝަރުޢީ އަިދ ޤާނޫނީ ަހމަތަކާެއއްގޮތް ނުވާކަމަށްުބނެ އެމަްއަސލަ އްިސތިުއނާފު ކޮށްިދުނން ެއިދ 

:  ޖޯން ަޗރްލސް ސިަފރޓްރިކާގެ ަރއްޔިތެްއކަމުަގއި އެމެ  ) ގެ 488690265(ޕާސްޕޯްޓ ަނންބަރު

.   ފަރާުތން ދިެވިހރާއްޖޭގެ ަހއިކޯޓަށް ުހށަެހޅުމުން ބެލެިވފައިވާ ޤަޟިްއޔާއެކެވެ

  

/ ވ.ފުލިދޫމިޤަޟިއްޔާަގއި އިސްިތުއާނފު ރަްއދުވާ ފާަރތަކީ،   ޢަބްދުލްުމޖީބު ުމޙައްަމދު  ޑީޭޒމާގެ

  .އެވެ

  

 

  :ްފާހަގަކުރެވުނު ުނކުތާތައ 
ނިމުުނ  ގެ ަޤޟިއްޔާ HMC/2014/399ގެ ނަްނަބުރ ހުޅުމާލެ މެޖިސްޓްރޭޓް ޯކޓު  - 01

ޚަިއާރތު އެވެ ކިޔާ ގޭޭގ  10501ހުޅުމާެލ ލޮޓް ނަންބަރު  ،ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް ބެިލއިރު، އެޤަޟިއްޔާއަކީ

(ޕާސްޕޯްޓ  ޖޯން ަޗރލްސް ސިަފރޓް ގައިާވ ގްރަުއންޑް ްފލޯގައި ދިިރުއޅެމުންދާ އެމެރިކާގެ ރައްިޔތެއްކަމު

 : /ޑޭޒީމާގެ USA 488690265ނަްނަބރު ) އެއްގަމުގައި ދުއްވާ ލައިަސްންސ ނެގުމަށްފަހު ވ.ުފިލދޫ

 : ) ގެ ނަމުގަިއ ރަޖިސްްޓީރ ކުެރވިފައިވާ A067181ޢަބްދުލްމުޖުީބ މުޙައްމަދު (ދ.ރ.އ.ާކޑު ންަނަބރު

ޯއ ޕްރައިވެޓް ާކުރ ގަްނނާނެ ކަމަށް ުބނެ ާކުރ މަޒްޑާ ޑެމި P6677ރަޖިސްްޓީރ ނަްނަބުރ 

) ަމްސދުވަސް ފާިއުތވި އިރުވެސް  07ގެންދިުޔމަށްފަހު ކާރު ެގްނދިޔަތާ   ޖޯން ަޗރްލސް ިސފަރޓް(ހަތެއް

) އެމިެރކާ ޑޮަލުރ  16212.00ާކރު ގަތުމަށް ެއއްބަސްވި އަގު ކަމުގަިއވާ  (ސޯޅަހާސް ުދިއަސްއތަ ބާރަ

ިމާކުރ ބޭނުްނުކިރ ދުަވސްތަަކްށ  ޖޯން ަޗރްލސް ސިފަރޓްމުއްދަތުގަިއ  ދީފައިނުވާތީ، ބުނެވިދިޔަ 

) އެެމރިކާ ޑޮަލރުގެ ރޭުޓން  500.00މަހުކުލީގެ ޮގތުގައި މަަހުކ  ) ަމސްދުވަހަށް  07(ފައްސަތޭކަ (ހަތެއް

) އެެމިރކާ ޑޮލަރާިއ  3500.00 ކާރު ބޭުންނުކިރ  ޖޯން ަޗރލްސް ސިފަރޓް(ތިންހާސްަފްއސަތޭކަ

ކުަގިއ ކާރު ެއްކިސޑެންޓްވެ ހަލާކުވެފައިވާތީ އާއި އަދި ާކރު މެއިންޓެެނސް ކޮށްފަިއުނވާތީ ކުާރ ދުވަސްތަ 

އެކްސިޓެންޑުަގއި ލިުބނު ގެއްލުން ަމރާާމތު ކުރުމާއި، ކާރު މެިއްނޓެނެންސް ަޚރަދުގެ ގޮތުގައި ޢަބްުދްލ 

ކަ ައށާވީސް އެމެިރކާ ޑޮަލުރ (ދެހާސް އެއްސަތޭ  2128.74މުޖީބު މަުޙއްމަދުގެ އަތުްނ ޚަރަދުވެފަިއވާ 
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) ހޯދުމަށް އެިދ  ގެ މައްޗަްށ ޢަބްދުލްމުޖީުބ މުަޙއްމަުދ ޖޯން ޗަރްލްސ ސިަފރޓް ހަތްދިހަ ހަަތުރ ެސންޓް

 ހުށަހެޅުމުން ބެލެވުނު ަމއަްސލައެްއކަން އެނޭގކަމާއި، 

  

ހުޅުމާެލ  ޤަޟިްއޔާގައި ހުޅުމާލެ މެޖިސްްޓރޭްޓ ކޯޓުން ުޙުކމްކުރައްވާފަިއވަނީ، "ދެންަފހެއެ

ޚަިއރާތު އެވެ ކިޔާ ގޭގެ ގްރައުްނޑް ފްލޯގިައ ދިރިއުޅެމުްނދާ އެމެރިކާެގ  10501ލޮޓް ނަންަބރު 

) އެއްގަމުގަިއ USA 488690265(ާޕްސޕޯޓް ނަންބުަރ:  ޖޯްނ ޗަރްލްސ ސިަފރޓްަރއްޔިެތއްކަަމށްވާ 

: ދުއްވާ ލައިސަްނސް ނެގުަމށްފަހު ވ.ފުލިދޫ ޑޭޒީމާގެ ޢަބްދުލްމުޖީުބ މުޙަ އްމަދު (ދ.ރ.އ.ކާުޑ ަންނބަރު

A067181 ގެ ނަމުގައި ރަިޖްސޓްރީ ުކެރވިފައިވާ ރަިޖސްްޓރީ ނަންަބުރ (P6677  މަޒްޑާ ޑެމިޯއ

(ހަތެއް) މަސްދުަވްސ  07ޕްރައިވެޓް ކާރު ގަްނނާނެ ކަމަށް ުބނެ ކާރު ގެންިދުއމަށްފަހު ާކުރ ގެންދިޔަތާ 

 16212.00ގަތުމަށް އެްއަބސްވި އަގު ކަމުަގއިވާ ކާރު  ޖޯން ޗަރްލްސ ިސފަރޓްފާއިތުވި ިއުރވެްސ 

) އެމެރި  ޖޯްނ ަޗރްލްސ ޑޮލަރު ދީފައިނުވާތީ، ުބނެވިދިޔަ މުްއދަތުގައި  ކާ (ސޯޅަާހްސ ދުިއަސއްތަ ާބރަ

(ފައަްސތޭަކ) އެެމިރާކ  500.00ިމކާރު ޭބުނނުްކިރ ދުވަސްތަކަްށ މަހުކުލީގެ ގޮތުގައި މަހަކު  ސިފަރޓް

) މަސްދުވަަހށް (ހަ 07ޑޮަލރުގެ ރޭޓުން  ) އެެމރިކާ ޑޮަލރާއި  3500.00ތެއް ޯޖްނ (ތިންހާސް ަފއްަސތޭކަ

ާކރު ބޭުންނކުރި ުދވަސްަތކުގަިއ ކާރު ެއްކިސެޑންޓްވެ ހަލާުކވެފައިވާތީ އާއި އަދި ާކުރ  ޗަރލްސް ިސފަރޓް 

ިސޑެންޓުަގިއ އެކްސިެޑންޓްވެ ހަލާކުވެފަިއވާތީ އާއި އަދި ކުާރ ެމިއންޓެެންނސް ކޮށްފަިއނުވާީތ ކާރު އެކް 

ލިުބނު ގެއްލުން މަރާމާތު ކުރުމާއި، ާކުރ މެއިންޓެެނންސް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ޢަބްދުލް މުޖީބު މުޙައްމަދުެގ 

(ދާެހސް އެްއަސތޭކަ އަާށވީސް އެެމރިކާ ޑޮލަރު ަހތްދިހަ ހަަތުރ  2128.74އަތުން ަޚރަުދވެފައިވާ 

) ހޯުދމަށް އެދި  ށް ޢަބްދުލް މުޖީުބ މުޙައްމަދު ދަޢުވާުކާރ ގެ މައްޗަޖޯން ަޗރްލްސ ސިަފރޓްެސންޓް

  މިޤަޟިއްޔާަގއި، 

  

ގެ މައްޗަށް ކޮްށފައިވާ ދަޢުވާއަކީ ދޮުގ ޖޯްނ ޗަރލްސް ިސފަރޓްދަޢުވާކުރާ ފާަރުތން 

ދަޢުވާއެއްކަަމށާއި، ދަޢުވާއަށް ޖަވާބުާދރީވުމަށް ޭބުނންވަނީ އިިގރޭސި ބަުހްނަކމަށާއި، ވީަކލަކު ޢައަްޔްނ 

ވާކަމަާށއި، ައދި ތަރުޖަމާނަކުެވސް ބޭނުން ނުވާކަމަާށއި، އިގިރިޭސ ބަުހން ނޫން ގޮަތކަްށ ކުަރން ޭބނުންނު

 ޖޯން ަޗރްލސް ސިފަރޓް އެއްވެސް ަބާޔނެއް ހުަށހަޅައި ޖަވާބުދީާރވުމަށް ބުޭންނ ނުވާކަމުގައި ދަޢުވާލިބޭ 

  ބާުނއިރު،
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ަޒަރ ކުާރިއުރ ޢަބްދުލްމުޖީުބ މުޙައްމަުދގެ މިދަޢުވާއަށް ޝަުރޢީ އަދި ޤާނޫީނ ނަ

މަޒްޑާ ކާރު އެެމިރކާެގ  P6677ޢަބްދުލްމުޖުީބ މުޙައްމަދުެގ ނަމުގައި ަރޖިސްޓްރީ ުކރެވިފައިވާ ަނނަްބރު 

މަސްދުަވްސ ބުޭނންޮކްށ ކާރުގަތުމަްށ  07ގެންގޮސް  ޖްޯނ ޗަރލްސް ސިފަރޓްަރއްޔިެތއްކަުމގައިވާ 

) އެެމިރކާ  16212.00އެއްަބސްވި  ޯޖްނ ަޗރްލްސ ޑޮލަރު ދީަފއިނުވާތީ  (ސޯަޅހާސް ުދިއސައްތަ ބާރަ

 500.00(ހަތެއް) މަސް ދުވަހަށް މަހުަކ  07ގެ އަމިއްލަ ޭބުނމަށް ކާރު ބޭުނންުކރި ސިފަރޓް

) އެެމިރކާ ޮޑލަރު ަމުހކުިލގެ ގޮތުގައި ޢަބްދުލް މުޖީބު ުމޙައްމަަދށް ދިނުމާމެުދ ދެފަރާުތްނ  (ފައްސަތޭކަ

(ފަްއސަތޭަކ)  500.00ރު، އަދި ަމހުކުލީގެ ގޮުތގައި މަހަކު އެއްަބސްެވފައިވާ އެއްަބްސވުމެއް ނެތްއި 

ބްދުލްމުީޖުބ އެއަްބސްެވފައިވާކަން ޢަ  ޖޯން ޗަރްލސް ސިަފރޓްއެެމރިކާ ޮޑަލރުގެ ރޭޓުން ފަިއސާ ދިނުަމށް 

ހެކިްނގެ ހެިކބަުހްނނާއި، ހުށަެހޅި އެއްެވްސ ލިޔުމަުކން ސާބިތުވެ އެގެްނނެަތީތ  މުޙައްމަުދ ުހށަހެޅި

ގެ އަިމއްލަ ޭބނުމަްށ ޯޖން ަޗރްލސް ިސފަރޓްމަޒްޑާ ކާރު  P6677ލްމުޖުީބ މުޙައްމަދުެގ ނަްނަބރު ޢަބްދު

) ެއމެރިކާ ޑޮަލުރގެ މަގުން  500.00ބުޭންނކުރި ުދވަސްތަކަށް މަހަކު ކުލީެގ ގޮތުގައި  (ފައްސަތޭކަ

) އެމެރިކާ ޑޮަލރު  3500.00ހޯދުމަށް އެިދފައިވާ ކުލި  ެގ ން ޗަރްލސް ސިަފރޓް ޖޯ(ތިންހާސް ަފްއަސތޭކަ

  އަތުން ނަގާެދވޭނެ ތަނެއް ނެްތކަން ަޢްބދުލްމުޖީބު މުޙައްމަަދށް އަންގައި، 

  

 ޯޖން ަޗރްލްސ ސިފަރޓް މަޒްޑާ ކާރު   P6677ޢަބްދުލްމުޖީުބ މުޙައްމަދުެގ ނަްނަބރު 

ުލން ަމރާމާުތ ގަންާނނެ ކަަމށްބުނެ ޭބނުނުްކިރ ދުަވްސތަކުގައި ާކުރ އްެކިސޑެްނޓްވެ ކާރަށް ލިބުނު ގެއް

(ދެހްާސ  2128.74ކުރުމާއި ކާުރ މެއިންޓެންެންސ ުކރުމަށް ޢަބްދުލްުމޖީބު މުޙައްަމދުގެ އަތުްނ 

) ަޚަރދުވެފައިވާކަމާއި، އަދި  ޖޯްނ ަޗރްލްސ އެއްސަޭތކަ ައށާވީސް އެެމިރކާ ޑޮަލރު ހަްތދިހަ ހަތަރު ސެންޓް

ޅީ ހެިކންގެ ހިެކަބހުން ާސިބތުވާތީ، ކުާރ އަތުން ާކރު އެްކިސޑެންޓް ވެފައިވާކަމަށް ހުށަހެ ސިފަރޓް

(ދެހާްސ އެއްސަޭތަކ  2128.74މަރާމާުތކުރުަމށް ޢަބްދުލްމުޖީބު މުޙައްަމދުގެ އަތުްނ ަޚރަދުވެފަިއވާ 

) އަކީ ޢަބްދުްލމުޖީބު މުަޙްއމަދަށް  (ދެހްާސ  2128.74އަށާވީްސ އެެމިރކާ ޑޮލަރު ހަތްދިހަ ހަަތރު ެސންޓް

) ޭދންޖެހޭ ަފިއސާއެްއކަމަށް ަކނަޑއަޅައި، އެއްސަޭތަކ ައށާވީްސ އެމެ ރިކާ ޮޑަލރު ހަތްދިހަ ހަަތުރ ސެންޓް

) އިން ފެށިގެްނ 2016ފެބްރުައީރ  03މިފައިސާ ޢަްބދުލްމުޖީބު މުޙައްމަަދށް ލިބިިދނުމަށްޓަަކއި މިއަދު (

) ދައްކާ ޚަ 01 ޖޯން ާލްސުކުރމަށް (އެކެއް) ަމްސދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިޯކޓަށް (ހުޅުމާލެ މެޖިސްްޓރޭްޓ ކޯޓަށް

.  ޗަރލްސް ިސފަރޓް    އަށް އަންގައި ުޙުކމްކޮށް މިޤަިޟއްޔާ ނިންީމެއވެ." މިފަދައިންނެވެ
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 ޤަޟިއްޔާ  HMC/2014/399ގެ ންަނަބރު ހުޅުމާލެ މެޖިސްޓްރޭްޓ ކޯޓު - 02

ދިުންނ ލަ ިއސްިތުއާނފުކޮށްނިމިފައިވާގޮތް ަޝރުޢީ ައދި ޤާނޫީނ ަހމަތަކާ އެއްޮގތް ނުާވކަމަްށބުެނ އެަމްއސަ 

:  ޖޯން ަޗރލްސް ސިފަރޓްަރއްިޔތެއްކަމުގައިާވ  އެެމރިކާގެ އެދި (ާޕސްޕޯޓް ނަްނބަރު

488690265USA ( ް02ގެ ފަރާުތނ )ްނުކުތާ ހުަށހަޅާ އެނުކުތާާއިއ ބެހޭގޮތުން ދިވެިހރާއްޭޖެގ ދޭއ (

.  ވާ؛އެގޮތުްނ ހުށަހަޅާފައި ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަްޖލީހުގައި ވާަހަކ ދައްކާަފއިވެއެވެ

 

 ީގެ  1ހުށަހެޅި އެެންކސް  އިްސތިއުނާފް ުކާރ ފަރާތުން ޯކޓަށް، ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކ

)  470ލިޔުމުގައިވާ ގޮތުްނ ާކރު އްެކިސެޑންޓްވެގެން ިލބުުނ ގެއްލުމަކީ  (ހަތުަރަސތޭަކ އެެމރިކާ ޑޮލަރު

(ދެހާްސ އެްއސަޭތަކ އަށާވީްސ  2128.74ކަމަށާއި، އަިދ ޝަރީޢަތުން ޙުކުމް ުކެރއްވިިއރު އެަޢދަދު 

) ައށް ބޮޑު ުކަރއްވާފައިއެވަނީ ދަޢުވާގަިއ ބުނެފައިާވ  އެެމރާިކ ޑޮލަރު ހަތްިދަހ ހަަތރު ެސންޓް

 ުނކުާތއެވެ. ބުުނންތަކާއި އަދި ދަޢުވާކުރި ފަރާުތން އެދުނު އެދުާމވެސް ޚިލާފަްށކަމަށް ުބނެ ުހށަހެޅި

 

  ،ީރަްއދުވާ ފަރާުތްނ  އްިސތިުއނާފު ުކރާ ފަރާތަކީ އިސްިތއުނާފުދެވަނަ ނުކުތާއަކ

ގެ ަމަސއްކަތަށް ރާއްޖެ ގެނެސްަފއިވާ ެއފަރާތުގެ މުަވއްޒަފެްއަކްނ ޒިންމާާވްނޖެހޭގޮތަށް އަދި އެފަރާތު

ިއވާ ާކރު ދުްއވަން ިއްސިތއުާނފު ަރއްުދވާ ފަރާުތްނ އެނގޭއިރު، އެފަރާތުެގ ނަމުގައި ރަޖިސްްޓރީކޮށްފަ

ފައިވަީނ ކުރާ ަފާރތް ަލއްވައި ކާރު ދުއްވާ އްފަަހރު ޙަވާލުޮކށް ިއްސތިުއނާފުުކރާ ަފރާާތ ބައެ  ިއސްތިުއނާފު

ނުޑ ބޮޑު ދުވްަސަވރު ޮހްސޕިޓަލަށް ގްެނދިއުމަށާއި،  ިއސްތިުއނާފު  ަރއްދުވާ ފަރާތުގެ އަނިބމީހާ ބަ

ކުާރ ފަރާތުެގ  ުކގައި ކަމަށްވާިއރު ިއސްިތއުނާފުގެނައުމަށާއި، އެފަރާތުެގ އެކިއެކި މަަސްއކަތްތަ 

 ންމާވާންެޖހޭކަމަށް ުނެދޭކކަމަށް ުބނެ ުކރާ ފަާރތުްނ ޒި ވި އެކްިސޑެންޓަށް ިއްސތިއުނާފު އިހުމާލެްއނެތި 

.  ހުށަހެޅި ުނުކތާއެވެ

  

ގެ ނަްނަބުރ މެޖިްސޓްރޭޓް ކޯޓު  ހުޅުމާލެމިމްައަސލައާއި ގުޅިގެން   - 03

399/HMC/2014  އެެމިރކާެގ ޤަޟިއްޔާ ިނންމަވާފައިވާ ގޮތާއިމެދު ިހތްހަމަ ނުޖެޭހ ކަމަށުްބެނ

ތުްނ ިއސްތިުއާނފު ކުރުމަްށ ހުށަހަޅާފަިއާވ ގެ ފަރާަރއްޔިެތއްކަުމގައިވާ ޖްޯނ ޗާރލްްސ ސިަފރޓް

އެުނކުތާަތާކއި ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހަިއކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދައްކާަފއިވާ  ،ނުކުތާތަަކށާއި

ވާހަކަތަކަށާއި، މަްއސަަލއާއި ގުޅުްނހުރި ލިެޔިކޔުންތަކަށް ބަލާިއރު ައންނަނިވި ކަްނތައްަތއް 

 ފާހަގަކުރެވެެއވެ.



 HC-A/190/2016 ޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާޤަ

  
  3316471 ފެކްސް:، 3325029 ޯފން:، މާލެ، ދިެވިހރާއްޖެނަންބަރު ދޮރާީށ،  3ތީމުގޭ ހިނގުްނ، އާބުރުޒު  ،ދިވެިހރާއްޖޭެގ ހައިކޯޓް
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 ޖޯން ޗަރްލސް ިސފަރޓް އެމިެރކާގެ ރަްއިޔތެއްކަމުގައިާވ (ހ) ފުރަތަމަކަމަކީ،    

/USA 488690265(ޕާސްޕޯޓް ނަންބުަރ:  ޑޭޒީމާެގ  ) ގެ މައްޗަށް ރައްދުވާގޮތަށް ވ.ފުލިދޫ

ޢަބްދުލްމުީޖބު މުޙައްމަދުގެ ނަމުަގިއ  ،ޢަބްދުލްމުޖީުބ މުޙައްމަދުގެ ފަރާުތން ދަޢުވާ އުފުލާފައިވަނީ

މަޒްޑާ ޑެމިއޯ ްޕަރިއވެޓް ކާރު ަގންާނނެ ކަމަްށ  P6677ޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ރަިޖސްޓްރީ ނަްނބަރު ރަޖިސް

) ަމްސދުަވްސ  07ުބނެ ކާރު ގެންދިޔުަމށްފަހު ާކުރ ގެންދިޔަތާ   ޖޯން ަޗރްލްސ ސިފަރޓް (ހަތެއް

 16212.00ވާ ާކރު ގަތުމަށް އެްއބަސްވި އަގު ކަމުގައި ޖޯން ޗަރްލްސ ިސފަރޓްފާއިތުވި ިއުރވެްސ 

) އެމެރާިކ ޑޮަލރު ީދފައިނުވާކަމަްށ ބުނެ އެުމްއދަތުގައި  ޖޯން ަޗރްލްސ (ސޯޅަާހްސ ދުިއަސއްތަ ާބރަ

) އެެމިރކާ  500.00ިމކާރު ޭބުންނުކރި ދުަވސްތަަކށް މަހުކުލީގެ ގޮތުގައި މަހަކު  ސިފަރޓް (ފައްސަތޭކަ

) ަމސްދުަވހަށް  07ޑޮލަރުެގ ރޭޓުން  ) އެެމިރކާ ޮޑލަާރއި، (ތިންހާ 3500.00(ހަތެއް ޯޖްނ ސްަފއްސަތޭކަ

ކާރު ބޭުންނކުރި ުދވަސްަތކުގައި ކާރު ެއްކިސެޑންޓްވެ ހަލުާކވެފައިވާކަމަށް ބުނެ ާކުރ  ަޗރްލސް ިސފަރޓް 

ންސް ޚަރަުދގެ ގޮތުގިައ އެްކސިޓެންޑުަގއި ލުިބނު ގެއްުލން މަރާމާތު ުކރުމަށާއި، ާކރު މެއިންޓެނެ 

(ދެހާސް ެއްއސަޭތކަ އަާށީވްސ  2128.74އަތުން ަޚަރދުވެފައިވާކަމަށް ބުނާ މުޖީުބ މުޙައްމަދުެގ ޢަބްދުލް

. ) ހޯދުމަށްކަްނ އެނގެން ޮއންނަކަމެވެ   އެމެރިކާ ޑޮަލރު ހަތްދިހަ ަހތަރު ެސންޓް

  

ފުލާަފިއވާ ދަޢުވާގައި، ޢަބްދުލްމުޖީބު މަުޙއްމަދުގެ ފަރާތުން އު(ށ) ދެވަނަކަމަކީ،     

ށް ުބނެ ގެންދިަޔކަަމްށ ެރއް ޯޖން ަޗރްލްސ ސިފަރޓް ގަންާނެނަކމަމުޖީުބ މުަޙއްމަދުގެ ކާ ޢަބްދުލް

މުޖީުބގެ ފަރާތުްނ ބުނެަފއިވީނަމަެވސް މިާކރު ގަތުމާިއ މެދު އަދި މިކާރު ޖޯން ަޗރްލްސ ޢަބްދުލް

ސިފަރޓްގެ އަތުގައި އޮތްކަމަށް ުބނާ ދުވަސްަތަކށް މަހުކުލީެގ ގޮތުގައި ފަިއސާެއއް ިދނުމާއިމެުދ 

ދަޢުވާ ސާބިުތުކުރމަްށ  ދެމެދުގައިވެފައިވާ އެއްަބސްވުެމްއ ފެންަންނެނތުމުގެ އިތުރަށް މިދެފަރާތުގެ 

މުޖީުބ މުޙައްމަދުގެ ފަރާުތން ހުށަހެޅި ެހިކންގެ ހިެކަބހުންވެސް އަިދ ހުށަހެޅި ލިޔުމަުކްނެވްސ ޢަބްދުލް

ެގ ަންނަބުރ މެިޖސްޓްރޭްޓ ކޯޓު ސާބިތުާވންެނތްކަމަށް ިމމައްސަލަ ނިންމެވުމުގަިއ ހުޅުމާލެ

399/HMC/2014 ާ16212.00ގައި ފާަހގަކޮށް ޢަބްުދލްމުޖީބު ުމަޙއްމަދު އެދިަފއިވާ ފަދައިްނ ޤަޟިއްޔ 

) އެމެިރާކ ޑޮަލުރ ނަގައިދެެވނެްނތްކަމަްށ އެ ަޤޟިއްާޔގައި  (ސޯޅަާހްސ ުދިއަސްއތަ ބާރަ

.   ޙުކުމުްކަރއްާވފައިވާކަން ެއނގެން ޮއްނަނކަމެވެ

  



 HC-A/190/2016 ޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާޤަ

  
  3316471 ފެކްސް:، 3325029 ޯފން:، މާލެ، ދިެވިހރާއްޖެނަންބަރު ދޮރާީށ،  3ތީމުގޭ ހިނގުްނ، އާބުރުޒު  ،ދިވެިހރާއްޖޭެގ ހައިކޯޓް
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ޢަބްދުލްމުޖީބު މަުޙއްމަދު އެދިފައިވާ ފަދައިން ކާރު ގަތުުމގެ (ނ) ތިންވަނަކަމަކީ،     

) އެމިެރކާ ޑޮަލުރ ނަގައިދެވެންނެްތކަމަްށ  16212.00އަގުގެ ގޮތުގައި  (ސޯޅަާހސް ުދިއސަްއތަ ާބރަ

ކާރު ޭބނުންުކިރކަމަްށ  ޖޯން ަޗރްލްސ ސިފަރޓްން ުޙކުމް ުކެރއްވިނަމަެވސް މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ހުޅުމާލެ

ްސތަކުގައި ާކުރ އެްކިސޑެންޓްވެ ހަލާކުވެފައިވާތީކަމަްށ ބުނެ ިލުބނު ގެއްލުްނ މަރާާމުތ ބުނާ ދުވަ 

މުޖީބު ުމޙައްމަދުގެ ައތުން ަޚރަދުެވފައިވާކަމަްށ ންސް ޚަރަދުެގ ގޮތުގައި ޢަބްދުލްކުރުމަށާއި، ކާރު ެމއިންެޓނެ 

) އަކީ ޯޖްނ (ދެހާްސ އެްއަސތޭކަ އަށާީވސް އެެމރިކާ ޮޑަލރު ހަތްދިހަ  2128.74ބުާނ  ހަަތރު ސެންޓް

ގެ ަންނަބުރ މެޖިސްޓްރޭްޓ ކޯޓު ަޗރްލްސ ސިފަރްޓ ދައްކަންެޖޭހ ފައިސާެއއްކަމަށް ހުޅުމާލެ

399/HMC/2014  ،ުޤަޟިއްޔާގައި ުޙުކމުްކރައްވާފަިއވާއިރ  

މިމައްސަލައިަގއި ޖޯން ަޗރްލްސ ސިަފރޓްގެ ފަރާތުްނ ދައްކާަފއިވާ ވާހަކަތަކުގައި ާކުރ 

ވެގެންކަމަށް ުބނެ ކޮށްފައިވާކަމަށް ުބާނ މަރާމާތަާށިއ ކާރުގެ މެއިންަޓންަންސގެ ގޮތުގަިއ އެްކސިެޑންޓް

ޚަރަދުވެފައިވަާކމަށް ބުނާ ފަިއސާ ިދނުމަށް އޭނާ އިންާކުރުކާރކަްނ އެނެގން އޮންަނކަާމއި، މިހެންކަުމްނ 

ަކންކަްނ ސިާބތުުކރުމަށް ހެކި  މިދަޢުވާގައި ޢަބްދުލްމުޖީުބ މުޙައްމުަދ ގެ ފަރާުތން ހުށަހަޅައި ެއންމެަހއި

ހުށަހެޅުމުގެ ިޒންމާ އުފުަލންޖެހޭނީ ޢްަބދުލްމުޖީބު މުޙައްމަދު ކަާމއި، އެހެްނަނމަވެސް މިމައްސަލަާއިއ 

ގުޅިގެން ޢަބްދުލްމުޖީބު ުމޙައްމަދުގެ ަފރާުތން ަދށުޯކޓަށް ހުށަހެިޅ އެއްވެސް ެހއްެކއްގެ ެހިކބަުހން ކާރުެގ 

(ދެހާސް އެްއަސޭތަކ  2128.74ކާރު އެްކިސޑެންޓުވެގެްނ މަރާމާުތކުރުމަށް މެއިންަޓންަންސއަށާއި، 

) ޚަރަދުވެފައިވާކަްނ ސާބިތުާވނޭ އެއްެވސް ެހއްކެއްެވްސ  އަށާވީްސ އެމެރިކާ ޑޮަލރު ހަތްދިަހ ހަަތުރ ެސންޓް

ޢަބްދުލްމުީޖުބ  އަދި ަޤީރނާެއއްވެސް ހުށަހަޅާފައިވާކަން ެއނެގން ނެުތމުގެ އިތުރަްށ މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން

މުޙައްމަދުގެ ފަރާުތން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަހއިކޯުޓގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދެްއކި ވާހަކަަތުކގައި އެފަަދ 

.   ހެްއކެއް  އޭނާގެ އަތުގަިއ ނެތްކަމަށް ބުނެަފއިވަާކްނ އެނގެން ޮއންނަކަމެވެ

  

ދިވެިހާރއްޭޖެގ ވީމާ، އްިސވެދިޔަ ސަަބބުތައް އެފަަދއިން ުހރުމުން މިަމްއަސލަބެލި 

ނޑިޔުާރްނެދކެނީ، ހުުޅމާލެ  HMC/2014/399ގެ ނަނަްބުރ މެޖްިސޓްރޭޓް ކޯޓު  ހަިއކޯޓުގެ ފަ

 ޖޯން ަޗރްލސް ިސފަރޓް މަްޒޑާ ާކުރ   P6677ޤަޟިއްޔާގައި ޢަބްދުލްމުީޖބު މުޙައްަމުދގެ ނަންަބރު 

ށް ލިުބނު ގެއްުލން ަމރާާމުތ ގަންާނނެ ކަަމށްުބނެ ބޭނުނުްކިރ ދުަވްސތަކުގައި ާކުރ ެއކްސިޑެްނޓްވެ ާކރަ

(ދެާހްސ  2128.74ކުރުމާިއ ާކުރ މެިއންޓެންެންސ ުކރުމަށް ޢަބްދުލްުމޖީބު މުޙައްަމދުގެ އަތުްނ 

) ޚަރަދުވެފަިއވާަކން ސާބިތުވާނެ ހެކިަތެކްއ  އެއްސަތޭކަ ައށާވީސް އެެމިރކާ ޑޮލަރު ަހތްދިހަ ހަަތރު ެސންޓް

ށް ހުށަހެޅިފައި ނެތަތީ، ާކރު މަރާމާތުުކރުމަށް ޢަބްދުލްމުީޖުބ އަދި ަހރުަދނާ ޤަީރނާަތކެްއވެސް ދަުށޯކޓަ



 HC-A/190/2016 ޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާޤަ

  
  3316471 ފެކްސް:، 3325029 ޯފން:، މާލެ، ދިެވިހރާއްޖެނަންބަރު ދޮރާީށ،  3ތީމުގޭ ހިނގުްނ، އާބުރުޒު  ،ދިވެިހރާއްޖޭެގ ހައިކޯޓް
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(ދެާހްސ އެްއަސތޭކަ އަށާީވސް އެެމރިކާ ޑޮަލރު ހަތްދިަހ ހަަތުރ ެސްންޓ)  2128.74މުޙައްމަދުގެ އަތުްނ 

ދޭންެޖޭހ  ޖޯން ަޗރލްސް ސިަފރޓްޚަރަދުވެފައިވަާކމަށްބުނެ ެއފަިއސާއަކީ ޢަބްދުލްމުީޖުބ މުޙައްމަދަށް 

  އިސާެއއްކަމަށް ަކނަޑއަޅައި ކޮށްފައިވާ ޙުުކމުގެ އަެބަޔށް ބަދަލު ެގންަނންެޖހޭެނަކމުގައެވެ.ފަ

  

  

 :  ޙުކުމް

  

 ހުޅުމާލެ ދެންފަހެ، ިއސްވެ ަބާޔްނުކރެވުނު ކަްނކަން ބަާޔންުކރެވިިދޔަ ގޮތަށް ހުރުާމިއެއކު 

ުމޙައްމަދުގެ ނަްނަބުރ  ޤަޟިއްޔާގަިއ ޢަބްދުލްމުޖީބު HMC/2014/399ގެ ަންނބަރު މެޖިސްްޓރޭޓް ކޯޓު

P6677   ުަގންނާނެ ކަމަްށބުނެ ޭބނުންކުރި ދުވަސްތަުކގައި ާކުރ  ޯޖން ަޗރލްސް ސިަފރޓްމަޒްޑާ ާކރ

އެްކސިެޑންޓްވެ ާކރަށް ލުިބނު ގެއްލުން މަރާމާތު ުކުރމާއި ކާރު ެމއިންެޓނެްންސ ކުރުމަށް ޢަބްދުލްމުީޖުބ 

ޭތކަ އަށާވީްސ އެމިެރކާ ޑޮލަރު ހަތްިދހަ ހަަތުރ (ދެހާސް އެއްސަ  2128.74މުޙައްމަދުގެ އަތުން 

) ަޚރަދުވެފައިާވކަން ސާިބުތވާކަމަށްަކނަޑއަޅައި، އެފަިއސާ ޢަބްުދލްމުޖީބު މުޙައްމަަދްށ  ެސންޓް

) މަސްދުަވހުގެ ެތރޭގަިއ  01އިްނ ފެށިގެން  2016ެފްބުރައރީ  03ލިބިިދނުމަށްޓަަކއި   ހުޅުމާލެ(އެެކއް

ުކަރއްވާފައިާވ ައށް އަންގަިއ  ޖޯން ޗަރްލްސ ިސފަރޓްާކ ޚަާލސްުކރުމަްށ ޓަށް ދައް މެޖިސްްޓރޭޓް ކޯ

ނިޑޔާރުްނެގ އިއްތިފާޤްުނ ބާޠިލުޮކްށ  ގެ އެަބއިުޙކުމް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯުޓގައި މިމައްަސލަބެލި ފަ

 އެގޮތުގެ މަތީން ޙުކުމް ކޮްށފީމެވެ.

  

  

   

  
 


