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  a   
 

  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް 

  ދިވެހިރާއްޖެ    

      

   ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ 

 ު2016:ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ/HC-A/26    

 :   އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތް
  އަޙްމަދު ޝިމާޢު  ނަން: *

 A022678:އައިޑެންޓިޓީ ކާޑް ނަންބަރު* 

  މާލެ /ފަންގިފިލާ ވަނަ 5 ،ޅޮހީގެ.ހ: އެޑްރެސް މިހާރުގެ *  /މާލ2561ެދަފްތަރު ނަންބަރު  * ދާއިމީ އެޑްރެސް:     
 

  ްއިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތ:  
  ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ނަން: *

   C-22/1982 ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު:  *     

  ނު މަގު/މާލެބޮޑުތަކުރުފާ، 11 * މިހާރުގެ އެޑްރެސް:   ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު/މާލެ، 11 * ދާއިމީ އެޑްރެސް: 

  ިނި   2016ޖަނަވަރީ  21 :ތާރީޚް ސްޓްރީ ކުރެވުނު ރަޖ *:                   2017މާރިޗު  13 މުނު ތާރީޚް

  ާއިސްތިއުނާފު ކުރެވުނު ޤަޟިއްޔ:  
  :ު2162ނަންބަރ/Cv-C/2013  

  ިކޯޓުސިވިލް  ކޯޓް: ނިންމ 

  ިފައިސާ ހޯދުންގެ ބާވަތް: މައްސަލައ 
 :ް2015އޮކްޓޯބަރ  21* ނިމުނު ތާރީޚް:                 2013ރު ނޮވެމްބަ 12 ހުށަހެޅި ތާރީޚ  

  

 :ްނޑިޔާރުނ  މައްސަލަ ބެއްލެވި ފަ

ނޑިޔާރު ޢަބްދުއްރައޫފު އިބްރާހީމް،   ނޑިޔާރުއިސް    ފަ ނޑިޔާރު        ،ދީދީهللاޢަބްދު ފަ      ޙަމީދު،هللا ޢަބްދު ފަ
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 :ާދަޢުވާގެ ޚުލާޞ 

  

ޤަޟިްއޔާ އެކޯޓުްނ ބައްލަވަިއ  Cv-C/2013/2162 ނަންަބރު  ގެކޯޓުސިވިލް އީ، މި

 ުކުރމަށް ިއްސތިއުނާފު  އެަޤޟިއްޔާ ޚިލާފަްށކަމަްށ ބުނެ އުޞޫލުތަކާޝަރުޢީ އަދި ާޤނޫނީ  ނިންމަވާފައިަވނީ

ފަރާތުްނ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހެުޅމުން ގެ /މާލެ އަްޙމަދު ޝިމާޢ2561ުދަފްތަރު ަނންަބުރ 

  .ޤަޟިއްާޔެއެކވެބެލެވިފައިވާ 

  .ވެއަށެޭބންކް އޮްފ މޯލްޑިވްސް ޕލކ ތަކީ ަރއްދުވާ ފަރާދަޢުވާޤަޟިއްާޔގައި،  މި

    

  ަކުރެވުނު ނުކުތާތައް: ފާހަގ 

 

ގެ ޝަރީޢަތް ނިމުުނ ގޮތުގެ ަޤޟިއްޔާ Cv-C/2013/2162 ނަްނަބރު  ގެކޯޓު ސިވިލް   - 1

 07ާމޢު، އާ ދެމެދު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ އާިއ ައޙްމަދު ޝިައކީ ަޤޟިއްޔާ ިރޕޯޓަށް ބެިލއިރު، އެ

ވަނަ ފަންގިފިލާ ުކއްޔަށް ިދނުަމށް ވެވިފައިވާ  3ގައި މ.ެބންފްވިލާ ބިލްޑިންގ ގެ  2007ޖަނަވަރީ 

ވަނަ ދުަވހު ގެނެވިފަިއވާ އިސްލާޙުގެ  2012އޮކްޯޓަބރު  01ވަނަ ާމއްދާއަށް  3.2އަދި  3.1އެްއަބސްވުމުެގ 

ހިާހސް ރުިފާޔ) ގެ އެޑްވާންސް ެސިކއުިރޓީ ޑިޕޮޒިޓްގެ ރ (ދެ ލައްކަ ވި 220،000.00ދަށުން ބެެހއްޓިފައިވާ 

ައްޙމަދު ޝިމާޢު އަނބުރާ ަދއްކާފައި ނުވާތީ، ޭބްނކް އޮފް މޯލްޑިވްްސ ފަިއސާ އެްއބަސްވެފައިވާ ުއޞޫލުން 

ޕލކ އަށް މި ފަިއސާ އެކީގައި އެއްަފހަރާ ިލބިގަުތމަށް އެދި ޭބްންކ އޮފް ޯމލްޑިވްސް ޕލކ ގެ ފަރާުތން 

  ކަމާއި، އެއްޤަިޟއްޔާން ބެލެވިފައިވާ ހުށަހެޅުމު

އަދި  3.1ދެފަރާތުެގ ދެމެދުގައި ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމުެގ އެޤަޟިްއޔާ ނިންމަވާފައިަވނީ 

ވަނަ ދުވަހު ގެެނވިފައިވާ ިއްސލާޙުގެ ދަުށްނ ބެެހއްޓިފަިއވާ  2012ޮއކްޓަޯބުރ  01ވަނަ ާމއްދާއަށް  3.2

) ގެ އެޑްވާްންސ ސެކިއުރިީޓ ޑިޕޮޒިޓްގެ ފަިއސާގެ ތެެރއިްނ ރ (ދެ ލައްކަ ވިހިހާްސ ރުފ220،000.00ި ޔާ

ރ 10،755.57ވަނަ މާއްދާގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ަކަރންޓް ބިާލއި ފެންބިލަށްވާ  6އެްއބަސްވުމުެގ 
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 ) ުއނުިކުރމަށްފަުހ ބާކީ އޮްނނަ ދިހަާހސް ަހތްސަތޭކަ ަފްނާސްސ ފަްސ ރުފިޔާ ފަްނާސސް ަހތް ލާރި(

209،244.43( ވާިލޭބ އީަކ ދަޢު ރ (ދެަލއަްކ ނުވަާހސް ުދިއސއްަތ ާސޅްީސހަަތރު ރުފިޔާ ސާީޅްސ ތިންާލރި

ފަރާުތން ަދޢުވާކުރާ ފަރާތަށް ދައްކަންެޖހޭ ަފއިާސކަން ުހށަހެޅިފައިވާ ލިޔުންަތކަްށ ބަލައި ަމދަީނ 

ރ (ދެަލއްކަ 209،244.43 މިންަގނޑުަތކުން ޝަރީޢަަތށް ާސބިތުވާކަމަށް ަކނޑައަޅުއްވައި، ބުނެވިިދޔަ 

(  21ަދޢުވާކުރާ ަފަރތަށް ލިބިިދުނމުގެ ގޮތުން  ނުވަާހސް ުދިއސއްތަ ސާީޅްސހަތަރު ރުިފޔާ ސާީޅސް ތިންލާރި

ދުވަހުގެ ތޭެރގައި ސިިވލް ކޯޓަށް ދަްއަކއި ޚަލާޞް ކުރުމަށް ދަުޢވާލޭިބ  15ން ފެށިގެން  2015އޮކްޯޓަބރ 

.ުޙކުމް  އަޙްމަުދ ޝިމާއުއަށް ައންގަވައި   ުކަރއްވަިއކަން އެނެގން އޮނަްނކަމެވެ

 

އެކޯޓުްނ ބައްލަަވިއ ޤަޟިއްާޔ  Cv-C/2013/2162 ަންނަބރު  ގެ ކޯޓުސިވިލް  - 2

ުކުރމަށް  ަޤޟިއްޔާ ިއްސތިއުނާފު ބުނެ އެ ލުތަކާ ިޚލާފަށްކަމަށްޞޫނިންމަވާފައިަވނީ ަޝރުޢީ އަދި ާޤނޫނީ އު

ގޮތުން ދިވެހިރާއްޭޖެގ ގުޅޭ  ަތކާ އެުނކުތާ ،ށަހަޅައިހު ނުުކތާ )އްހަތަރެ ( 04 ތުންފަރާ ގެއަޙްމަުދ ޝިމާޢު

. ހަިއކޯޓުގެ  - ީކ:ތަކަ މިގޮތްުނ ހުށަހެޅި ނުުކތާ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވާަހަކ ދައްކާަފއިެވއެވެ
  

  

:(ހ)  ދަޢުވާުކރާ ފާަރުތން ުހށަަހޅާފައިވާ ސިެކުއރިޓީ ޑިޕޮިޒޓް އެފަރާތަްށ  ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ

ގެ ެދމެދުގައި ވެފައިވާ ޮކންްޓެރކްޓްގެ ދަުށްނ ުޙކުމް ުކެރއްވުމުގައި ދެފަރާތު ވައި ޙަވާލުުކުރމަްށ އަންގަ

ދަޢުވާކުރާ ފާަރތުގެ މަްއަޗށް ލާޒިމްވާ ކަންތައްަތއް ެއފަރާުތން ފުިރހަމަ ކޮށްފައިވޭތޯ ަކނޑައަުޅއްވަން ޖެހޭއިރު، 

ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އާ  20ބެހޭ ޤާޫނނުެގ އެކަމަށް ރިާޢޔަތްކޮށްަފއި ނުވާތީ ސިވިްލ ކޯޓުގެ ުޙކުްމ ކޮންްޓރެކްޓާ 

.ބުނެ ހުށަ ކަމަށްޚިލާފު    ހެޅި ނުުކތާ

  

އެއްބަސްުވމުގެ މުއްދަތު ހަަމވުމުން ނުވަތަ އެއްަބސްުވްނ ނިމުމަކަްށ  :ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ  (ށ)

ޠެއް ގެންނަ ިހނދު، ޢިމާާރަތށް ގެނެސްފައިވާ ބަދަލުަތއް ރުޖޫޢު ުކރުމަކީ އެްއަބްސވުމުގެ އަސާސީ ަޝރު 

ކަމުގައި ވެފައި ދަޢުވާުކާރ ފަރާތުގެ ބޭނުމަްށ ޢިމާރާތަްށ ގެނެސްފައިވާ ބަދަލުަތއް ިއހުުހިރ ގޮަތްށ 
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ރުޖޫުޢުކރުމަްށ ހިނގާ ަޚަރދު ސެކިއުރިީޓ ޑިޕޮޒިޓްގެ ތެެރއިްނ ުއިނކުރައްވާފައިުނވުމުން ސިިވލް ކޯޓުގެ ޙޫކުްމ 

. ކަމަށް ޚިލާފުވަނަ މާްއދާގެ (ހ) އާ  20ކޮންޓްރެކްާޓެބހޭ ާޤނޫނުގެ   ބުނެ ހުށަހެޅި ނުުކތާ

 
: (ނ)  ދަޢުވުާކރާ ފާަރުތން ޢިާމާރތް ދޫކޮށްލައި ޢިމާރާތް ޙަވާލުކުރި ިއުރ، ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ

ޢިމާރާތުގައި ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުްނ ަހުރޯކށްފައި ުހރި ތަކެތި ެނއްޓުމުގައި ޢިމާާރތަށް ލިބިފައި ހުރި ބޮޑެިތ 

މަށް ކޮށްފަިއވާ ޚަރަދު ޮކންމެ ގެއްލުމަަކށް ވަކިން އެނެގން ނެތްކަމަށް ަބާޔްނކޮށް ގެއްލުންތައް މަރާމާތު ުކރު 

ުބެނ  ަމށްކަވަނަ މާއްާދގެ (ހ) އާ ޚިލާފު  20ޝަރީޢަތުން ނިންމާަފއިވާ ނިންމުން ޮކްނޓްރެކްޓާެބހޭ ޤާޫނނުގެ 

  ހުށަހެޅި ުނުކތާ.

  

ތުްނ ބޭުނންކޮށްފަިއވާ ައާސީސ ޢިމާރާތުގައި ދަޢުވާުކާރ ފަރާ ނަ ނުކުތާއަކީ:(ރ) ހަތަރުވަ 

ޚިދުމަތްަތކުގެ ބިލްތަކުގެ ފިައާސ ޢިާމރާްތ ުހސުްކރި ުދވަހާ ހަމައަށް ބަިއކޮށް ކްޮނމެ ދުވަހަކަށް ޖެހޭ މިންވަރު 

ިހސާބުޯކށްފަިއވަނީ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުްނ އެގޮތަށް އެދިގެން ކަމުަގއިނުވާތީާއއި ދަޢުވާކުރާ ފަރާުތން ޙައްެލއް 

އިނުވާކަމަްށ ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެފައިވާ ކޮންްޓެރކްޓްގައި ަބޔާްނކޮށްފައިާވ ގޮތާއި ފުށުައާރ ހޯދުމަށް އެިދފަ

ވަނަ މާއްދާެގ (ހ) އާ ިޚާލފަށް ޝަރީަޢތުން ގޮތެއް ަކނޑައަުޅއްވާފަިއާވ  20ގޮތަށް ކޮންޓްެރކްޓާބެޭހ ާޤނޫނުގެ 

.  ކަމަށް ުބނެ ުހށަހެޅި ނުކުތާ

  

 އިސްިތުއނާފު ުކރުމަށް ޤަޟިްއޔާ  Cv-C/2013/2162 ަނންަބރު  ގެކޯޓުސިވިްލ  - 3

ގެ ައޙްމަދު ޝިާމޢުގޮތުން  ގުޅޭ ތަކާއިުނުކތާ އި، އެތަކަށާ ފަރާތުން ހުަށހެޅި ނުކުތާ  ގެއަޙްމަުދ ޝިމާޢު

ފަރާުތްނ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޭބްންކ އޮފް މޯލްިޑވްސް ޕލކގެ  ަރއްދުވާިއސްިތުއނާފީ ދަޢުވާ މިއި ފަރާުތންނާ 

ގެ ޤަޟިއްޔާކޯޓުގެ ސިވިލް ބުނެވިިދަޔ ތުގެ މަޖިލީހުގައި ދައްކާަފއިވާ ވާހަކަތަކަށާއި، ހަިއކޯޓުގެ ޝަރީޢަ

މި ގުޅޭ ގޮތުން ުހށަހެޅިފައިވާ ލިޔިެކޔުްނތުަކގެ މައްަޗށް މައްސަލައާ ިނމުނު ގޮތުގެ ިރޕޯޓަށާއި، ޝަރީޢަތް 
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ނޑިޔާރުން ަޝރުޢީ އަދި ޤޫާނނީޤަޟިއްޔާ  ނަޒަަރުކްނ ވްިސަނއި ބެިލއިރު،  ެބލި ދިވެހިާރްއޖޭގެ ހައިކޯުޓގެ ފަ

. އަްނނަނިވި ކަންތައްަތއް ފާހަގަ ކުރެވިފައި  ވެއެވެ

 

: ނަ ފަްނގިފިލާ ުކއްަޔށް ދިނުާމބެޭހ ވަ 3މ.ބެންފްވިލާ ިބލްޑިންގ ގެ  (ހ) ފުރަތަމަ ކަމަކީ

މެދު އަޙްމަދު ިޝމާޢު، އާ ދެ/މާލެ، 2561 ދަފްތަުރ ނަްނަބރު ޭބްންކ އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ އާއި ގޮތުން

 2012އޮކްޓަޯބުރ  01ވަނަ މާްއދާއަށް  3.2އަދި  3.1ގައި ވެވިފައިވާ އެއަްބސްވުމުެގ  2007ޖަނަވީަރ  07

ރ 220،000.00 ގޮތުގައި ވަނަ ދުވަހު ގެނެވިފައިވާ ިއސްާލޙުގެ ަދށުން އެޑްާވންސް ެސިކުއިރޓީ ޑިޕޮޒިޓްގެ 

ސާއަކީ ކުްއޔަށް ހިފި ފަރާުތން ަތން ދޫކޮށްަފިއ (ދެ ލައަްކ ވިހިހްާސ ރުފިާޔ) ބެހެއްޓިފައިވާ ަކމާއި، ެއ ފައި 

ދާިއރު، އެ އެގްރީމަންޓުގައިވާ ކަްނަކްނ ދެފަރާުތން ފުރިހަމަ ުކުރމަށް ފަހު ުކއްޔަށް ހިިފ ފަރާތަށް އަނުބާރ 

ދުވަހުގެ  3ލިބެންޖެހޭނެ ފަިއސާއެއް ަކމާއި، އަދި އެގްރީަމންޓް ބާޠިލްވެގެން ތަން ދޫކޮށްާލތާ ގިނަވެގެން 

ގައި އެްޑވާންސް ެސިކއުރިޓީ ޑޮިޕސިޓްގެ ގޮތުގައި ބެހެއްިޓ ފައިސާ ުކއްޔަށް ހިފި ފަރާތަށް ައނބުރާ ތެރޭ

  ވަނަ މާއްދާއަށް ބެލުުމން އެނެގން ޮއްނނަިއރު، 3.2އަދި  3.1ދޭންޖެޭހނެ ަކމަށް އެ އެްއަބސްވުމުެގ 

އްޔަްށ ހިފި ތަްނ މުން ކު ިނމުމަކަށް އައު  ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެފައިވާ އެއަްބސްުވން މި

ބޭްންކ އޮްފ މޯލްޑިްވްސ ޕލކ ެގ ފަރާުތން އަޙްމަުދ ިޝމާޢު އާ ަޙވާލުކޮށްފައިާވކަމާއި ނަމަވެސް، 

އެޑްވާންސް ެސިކުއިރޓީ ޑިޕޮޒިޓްގެ ގޮތުގައި އަްޙމަދު އެއެްއަބސްވުުމގައި ބަާޔންޮކށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި 

 ކޮްށފައި  ައނުބާރ ބޭންކް އޮްފ މޯލްޑިވްްސ ޕލކ އަްށ ޙަވާލުޝިމާޢުގެ އަތުގައި ބެހެްއޓިފައިވާ ފައިސާ 

ދެފާަރތުން ޝަރީަޢތުގެ މަޖިލީހުގައި ދައްކާަފިއާވ މިނުވަާކން މި މަްއސަލާގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔުްނތަުކްނނާއި 

.   ވާހަކަަތކަށް ެބލުމުން އެނެގން ޮއްނނަކަެމވެ
  

 : ިކުއިރޓީ ޑިޕޮޒިޓްގެ ގޮތުގައި މި މައަްސލާގައި އެޑްވާްނސް ސެ  (ށ) ދެވަނަ ކަމަކީ

 ލާފައި ދާިއރު، ޢިމާރާތަށް ެއކި ބެހެއްޓިަފއިވާ ފަިއާސައކީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވްސ ޕލކ އިން ޢިމާރާތް ދޫކޮށް 

ގޮތްގޮތުން ިލބޭ ގެއްުލންަތއް މަރާމާތު ުކރުމަށާއި، ަކަރންޓް ބިލާިއ، ފެން ިބާލއި، ޢިމާާރުތގައި ޭބނުްނުކާރ 
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މަްތތަކަށް ަދްއަކންޖެހޭ ަފއިސާ ނުަދއްަކއިފިނަމަ، ެއފައިސާ ެދްއކުމަށް ބޭުންނުކރުމަްށ ޚިދުއެެހނިެހންވެސް 

ނަގާފައިވާ ފައިސާެއއް ކަމަށާއި، ބޭްނކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ އިން ޢިމާާރތް ދޫކޮށްލިއިރު، ޢިާމރާަތްށ 

ިކއުރިޓީ ޑިޕޮޒިޓުގެ ޮގތުގަިއ ލިބިފައިވާ ެގއްލުންަތާކއި، ފެން ބިލާިއ، ަކަރންޓް ބިލް ފަަދ ަޚރަދުަތކަްށ ސެ 

ބެހެއްޓުނު ަފިއސާގެ ޢަދަދަށްވުރެ ިއުތރަށް ޚަރަދުެވފައިވާކަމަށާއި އެހެްނކަުމން އެފަިއާސއިން އެއްެވްސ 

  މިންވަރެއް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ އަށް ެދްއކުމަށް އަޙްމަދު ޝިމާޢު އިޢުތާިރުޒކުރާ ކަަމށާއި، 

ެސިކުއރިޓީ ިޑޕޮޒިޓުގެ ގޮތުގައި ެބހެއްުޓނު ފަިއާސ އަނބުރާ ޭބންކް އޮްފ މޯލްޑިވްސް ޕލކ 

"  އާ ަޙވާލު ކުރަންޖެޭހނީ، "އެގްރީމަންޓުގައި ބަާޔްނޮކށްފައިވާ ކަްނކަން ދެަފރާުތން ފިުރހަމަ ުކރުމަށްފަހުަގއި

ށާއި، އެްއބަސްވުމުގެ ދަށުން ފުިރހަަމ ވަނަ މާްއދާގައި ބަާޔންކޮށްފައި ޮއްނނަކަމަ  3.1ކަމަށް އެްއބަސްވުމުގެ 

  ގައި ަބޔާްނކޮށްފައިާވ ކަމާއި، ެއީއ: 6.4އަދި  6.2،6.3ހޭ ަކނަްކން އެއެްއަބސްވުމުގެ ުކަރންޖެ

ތަނުގެ ަކަރްނޓް ބިލާއި ެފން ބިލާއި އަދި ަތނުގަިއ ލިބިގަނެޭވ އެެހން ިޚދުމަތްަތާކ  -

ތަ ެއހެންވެސް ަފިއސާެއްއ ގުޅިގެން އެއްވެްސ ތިްނވަނަ ފަރާަތކަށް ފީއެްއ ނުވަ

 ދައްަކންެޖހޭ ނަމަ، އެގޮުތން ދަްއަކންެޖހޭ ުހިރހާ ފަިއސާއެއް ދެްއުކމާއި؛

ނުވަތަ ދުވަސްވުުމން ާބވާ ބާވުްނ ފިޔަވައި، ތަން ަރނގަޅު ެފންވަރުގައި  ބާވުން ތަން  -

 މާއި؛މަރާމާުތކޮށް ބެލެެހއްޓު

 ެލއް ނުގެަނުއްނ، ކަމާއި، ޢިމާރާތުގެ ްސޓްރަކްޗަަރށް އެއްެވސް ބާވަތެއްގެ ބަދަ -

ގޮތަށް ކުރުަމށް އެްއަބސްުވމުގެ ދަށުން ބްޭނކް ޮއފް މޯލްޑިްވްސ މި ަކންކަްނ ބުނެވިދިޔަ 

ޕލކއަށް ލާޒިމްކޮށްފައި ވީނަމަވެސް އެ މާއްދާތަާކ އެއްގޮތަށް ބޭްނކް ޮއފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ިއްނ 

 ަފއިވާަކން ެއނގެން އޮންނައިރު،ނެކަމަށް އަޙްމަދު ޝިމާޢުގެ ފަރާތްުނ ބު ޢަމަލުކޮށްފަިއނުވާ

އެަކްނކަމާ ުގޅޭ ގޮތުން ޭބންްކ އޮފް ޯމލްޑިްވްސ ޕލކ ގެ ފަރާތުން ަދއްކާފަިއވާ ވާހަކަަތކުެގ 

ޙަވާލު ުކރި ވަގުތު ުނވަތަ  އާ ތަންދަތު ހަމަވުުމން އަޙްމަދު ޝިމާޢުެއއްބަސްވުމުގެ މުއް މައްޗަށް ބަާލިއރު، 

އްލުެމއް ލިބިފައިވާ ވާހަކަ ައޙްަމުދ ޝިމާޢުގެ ފަރާުތން ޭބްނަކށް އަންގާފަިއ ފަހުންެވްސ ތަނަށް އެްއވެސް ގެއޭގެ



 HC-A/26/2016ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ
 

  
  3316471 ފެކްސް:، 3325029ޯފން: ، އާބުރުޒު ހިނުގން، މާލެ، ދިވެިހރާްއޖެ، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހައިކޯޓް

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

7

ނުވާ ކަަމށާިއ ތަނަށް ެގްއލުން ވެފައިވާ ވާހަަކ ައޙްަމދު ޝިމާޢުގެ ފަރާުތން ުބެނފައިވަނީ ެސިކުއރިޓީ ޑިޮޕިޒޓް 

ާށއި، ޭބްނުކން ޢިާމރާތުެގ ފަިއސާ ނުލިިބގެން ބޭްނުކްނ އެފަިއސާ ހޯދުމަށް ަމސަްއކަްތ ުކރަްނ ފެށުމުން ކަމަ

ސްްޓަރްކަޗރަްށ އެއްވެސް ަބދަލެއް ގެެންސފައި ނުވާނެ ކަމަށާއި، އެޮގތަށް ބޭްނުކްނ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފަިއާވ 

ކަމަށް ައޙްަމދު ޝިމާޢު ބަޔާްނކޮށްަފއިވަީނ ޙަީޤަޤތާއި ޚިލާފަްށ ކަމަށާއި، ކުްއޔަްށ ހިފާފައިވާ ތަނަްށ 

ތަން ުކްއޔަށް ހިފުމަށް ބޭްނކުން ބޭނުންވާ ގޮތް އަޙްމަދު ޝިމާޢުއަށް ކިަޔިއ  ގެނެސްފައިާވ ބަދަލުތަކަކީ 

 ދިނުުމން، ޭބންަކށް އެަތން ކުއްޔަށް ދިނުމަށްޓަަކއި އަޙްމަދު ިޝމާޢު ގެނެްސފައިވާ ބަދަުލތަކެއް ކަމަާށއި 

ުކން ފަިއާސ ޭބންގެ މުއްަދތު ހަމަވި ތާރީޚާ ހަަމއަށް ކަަރންްޓ ބިލާއި ފެން ބިލަށް ކުއްޔަށް ހިފި ަތނު

ދައްަކންެޖހި ނުދަްއކާވާ ިބލްތައް ޭބްނަކށް ހުށަހެޅުުމން ެއއީ ބޭނުްކން ތަްނ އަނބުރާ ޙަވާލުުކިރ ާތރީޚާ 

ހަމައަށް ހަާދފައިވާ ބިލްތަކެއް ކަން ަކށަވަުރކުރުމަށް ފަހު، ފެން ބިލާއި ަކރަންޓް ބިލް ޭބންކުން ދެްއުކމަްށ 

.ުބނެފައިާވކަން ފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ގެ ފަރާތުން ބޭްނުކން ެއްއަބސްވާކަމަށް ބޭންކް އޮ   ެއނގެްނ އޮްނަނކަމެވެ

 

މި މްައސަލާަގއި ހިމެނޭ ެއއްބަސްވުން ިނމުމަކަްށ ައއިސް، ޭބްންކ  (ނ) ތިންވަނަ ކަމަކީ:

އޮފް މޯލްޑިވްްސ ޕލކ ެގ ފަރާުތން ަތން ޫދކޮށްލިއިރު، ނުަދއްަކއި އޮތް ެފްނ ބިލަކާިއ ަކރަންޓް ބިލްަތަކްށ 

ފަިއާސ  ަކންެޖހޭ ފަިއސާގެ ތެެރއިްނ ބޭްނުކްނ އެތަން ކުްއޔަށް ހިަފއިގެން ތިބި ދުވަްސތަކަްށ ދައްކަންެޖހޭދައް

ދެއްކުމަށް ޭބންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ގެ ފަރާުތން އެްއަބސްވެފައިވާތީ، ބޭންކުން އެތަން ކުއްަޔށް 

ފެން ބިލަށް ަކަރންޓް ތިން ބިލްގެ ތެެރިއން  ވާފައި އޮންނަ ެފްނ ބިލަކާއިހިފައިގެން ިތބި ދުަވސްަތަކށް ފޮނު

) އާއި ިތން ަކަރންޓް ބިލަށް ައރާަފއިވާ ފަިއސާގެ 360.11 ރ (ތިންސަތޭކަ ަފްސދޮޅަސް ުރފިޔާ އެާގރަ ލާރި

ރ (ދިަހ ާހްސ 10،395.46 ޖުމްލަ  ތެރެއިްނ ބޭންކުން އެަތްނ ކުއްޔަްށ ހިފައިގްެނ ތިބި މުްއދަތަށް

އެކުުޖމްލަ ) އާއި ެފްނ ބިލާިއ ަކަރންޓް ތިްނ ބިލަށް ފިޔާ ާސޅީސް ހަލާރިަފްސރުތިންސަތޭކަ ނުވަދިހަ 

) ސިެކއުރިޓީ 10،755.57 ރ (ިދހަ ހާްސ ހަްތަސޭތކަ ފަްނާސްސ ަފްސރުިފޔާ ފަންާސސް ހަތް ާލރި

ަބހައްޓާފައި ުހރި ފަިއާސއިްނ ަކނަޑއި ާބީކާވ ޭބންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ގެ ފަރާުތން ޑިޕޮޒިޓްގެ ގޮތުގައި 
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ނަޑއަުޅްއވާފައިވަނީ  މި ފަިއސާައކީ، އަްޙމަދު ިޝމާޢުގެ ފަރާތުން ބްޭނކަށް ދައްަކންެޖހޭ ފިައސާ ކަމަށް ކަ

. ދެފަރާތުގެ ެދމެދުގައި ވެފައިވާ އެްއަބްސވުމާ ޚިލާފަށް    ކަމަށް ެބލެވެން ނެތް ކަެމވެ

  

ްނތައްތަްއ ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ަބއިވެިރންގެ މަްއޗަްށ ލާޒިމްވާ ކަ (ރ) ހަތަރުވަނަ ކަމަކީ:

ުކަރންވާނީ، އެކޮންޓްެރކްްޓގައިވާ ޝަރުޠުތަާކ އެއްޮގތްވާ ގޮތުގެމިަތން ކަމަށާިއ އެާއ ިޚާލފު ގޮތަަކްށ 

ޢަމަލުކުރެވޭީނ، އެކޮންްޓރެކްޓްގެ އަނެްއ ބައިެވރިޔާ އޭނާގެ މައްަޗށް ލާޒިމްވާ ކަަމކަށް ދުލެއްދީފިނަމަ ުނވަަތ 

 20ާރން ެއްއބަސްވެއްެޖނަަމ، ކަމަށް ޮކންޓްރެކްާޓބެޭހ ޤާޫނނުގެ އޭނާ ޮކންމެވެްސ ެއހެން ގޮތަކަށް ޢަަމލުކު

ވަނަ މާއްދާެގ (ހ) ގައި ބާަޔްނކޮށްފަިއވާ ކަމާއި، އަދި އެާމއްާދގެ (ރ) ގަިއ، ކަމެއްވާ ހިނދު، ނުަވތަ 

ުރޠެއް ނަމަ، އެކަެމއް ވާހިނދު ނުވަތަ އެޝަ  ުކރަންެޖހޭ  ޝުަރޠެއް ފުިރހަމަ ވުމަށްފަހު ކޮންްޓެރކްޓަކަށް ޢަަމލު

  އިރު،ނަން ކަށް ޢަމަުލކުާރކަށް ނުޖެހޭނެކަމަށް ަބޔާްނކޮށްފައި އޮފަހުގައި މެނުވީ ޮކންްޓެރކްޓަ ފުރިހަމަވުމަށް 

މްައސަލާަގއި ައޙްމަުދ ޝިމާޢުއާއި ޭބންްކ އޮފް ޯމލްޑިްވސް ޕލކ އާ ދެމެދު އުފެދިފައިވާ  މި

 ކުއްޔަށް ިހފި ތަން ކުްއޔަށްމުްއދަތު ހަމަވެ،  ގެވެފައިވާ އެއަްބސްވުމުޚުޞޫމަަތކީ މިދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި 

އެޑްާވްނސް ސެކިުއިރޓީ ޑިޕޮޒިޓްގެ ގޮތުގައި ކުްއޔަށް ދުޫކރި ަފރާާތ ޙަވާލު ުކުރމުން އެ އެްއަބސްވުމުގެ ދަށުން 

 ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ނުިދުނުމން އުފެދިފައިވާ ޚުޞޫމަެތއް ދިން ފަރާތުގައި ބެެހއްޓިފައިވާ ފައިސާ އެްއބަސްވުމު

މިވާ ސިވިލް ޯކޓުގެ  ެގ ފަރާތުން ިއްސތިއުނާފުކުރެވިފައިުރ، ޭބންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކކަން އެނގޭއި

 ފަިއސާ ހޯުދމަށް  އެޑްވާްންސ ެސިކއުރިޓީ ިޑޕޮޒިޓުގެ ގޮތުގައި ބެހެއްޓި ެވްސ  ޤަޟިއްޔާގަިއ ދަޢުވާކޮށްފައިވަނީ

ަކުމގެ ބަާޔްނކޮށްފައި ޮއްނނަ ކަން ސްުވމުގައި ކަން ެއނގޭއިރު، އެފަިއާސިއން ުއިނކުރެވޭެނަކމަށް އެްއބަ 

ގެ ފައިސާ ފިޔަވައި، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސް ޕލކ ނުަދއަްކއި އޮްނަނ ކަރަންޓް ިބލާއި ފެން ިބލުތެރެއިން 

ނުޑްނ  ގެފަރާތްުނ ުކަރންޖެޭހނެ ކަމަށް ައޙްމަުދ ޝިމާޢުގެ ފަރާތުން ުބނެފައިވާ އެެހން ކަްނަކން މަަދނީ މިންގަ

ރަވެވޭ މިންވަރަްށ ޝަރީޢަތަްށ ާސބިުތކޮށްެދވިފައި ނުވާަކމާއި، އަދި ތަނުގެ ަކަރންްޓ ބިލްތަާކއި ފެްނ ބޮޑަްށ ބު 

ގެ ތެރެއިން މި މަްއަސލަ އިސްތިުއނާުފ ރައްދުވާ ފަާރތުން ަތން ޭބންުނކޮށްފައިާވ ަދއްަކންޖެހޭ ފަިއސާ ބިލަށް 
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ެސިކއުރިޓީ ިޑޕޮޒިްޓގެ އެޑްވާްނސް  މަށް ފަހު،މުއްދަތަށް އަރާފައިވާ ފަިއާސ އެބިލްަތުކގެ ިންސބަުތން ބެލު 

ެއއްަބސްުވމުގެ އުނޮިކށްފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި، ަހއްޓާފައި ުހިރ ފައިސާގެ ތެެރއިން އެފަިއސާ ގޮތުގައި ބަ

މުއްދަތު ހަމަވުމުން ަތްނ ހަވާލުުކިރ ވަގުތު އަދި އޭގެ ފަހުންެވްސ ކުްއޔަްށ ދީފައިވާ ަތނަށް ލިބިފަިއާވ 

ޭބްންކ ފަރާުތން އެއްެވްސ ޝަކުވާއެްއ ނޮުކށްުހރެ، އަޙްމަުދ ިޝމާޢުގެ ިރކަމަށް ބުނެ ކާިއ ަމރާމާތުހު ތަ ގެއްލުން

ުހރި ަފިއސާ ނުދިުނމަްށ  އެްޑވާްނސް ެސިކއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ބަަހއްާޓފައިގެ ފަރާުތން އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

ީކ ޝަރުޢީ ައދި ޤާޫނނީ ަހމަތަކުގެ މަތިްނ ކުރުމަ  ާރޒުއިޢުތި އިސްތިުއނާުފކުރާ ފަރާުތން މިހާރު މި މްައސަލަ 

.ކަމެއް ނޫްނ ބަލައިަގނެޭވެނ    ކަމެވެ

  

ނޑިޔާުރން ދެކެނީ  އެހެންަކމުން، މި ސިވިްލ  ،ޤަޟިއްޔާ ބެލި ދިވިެހާރއްޖޭގެ ަހއިކޯޓުގެ ފަ

ޤަޟިއްޔާގަިއ ބޭންކް އޮްފ މޯލްޑިވްސް ޕލކ އާއި އަޙްމަދު ިޝމާުޢ  Cv-C/2013/2162 ނަންަބރު ގެކޯޓު

 އެޑްވާްންސ ެސިކއުރިޓީ ޑިޮޕިޒޓް  ދެމެދު ވެފައިވާ އެްއބަސްވުމަްށ ގެނެވުނު ިއްސލާޙްގެ ަދށުންއާ 

) ގެ ގޮތުގައި ެބހެްއޓިފައިވާ 220،000.00 ފައިސާގެ ެތެރިއްނ އެްއަބސްވުުމގެ ރ (ދެ ަލްއކަ ވިިހާހސް ރުފިޔާ

ރ (ދިަހާހްސ  10،755.57ބިަލށްވާ ވަނަ ާމްއދާގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ަކަރންޓް ބިލާިއ ފެން 6

) އުނި ރ 209،244.43 ކުރުމަށްފަހު ާބކީ އޮންނަ ހަތްސަޭތކަ ފަްނސާސް ަފސް ުރފިޔާ ފަްނާސސް ހަްތ ލާރި

) އަކީ ދަޢު ވާލިބޭ ފަރާތުން ދަޢުވާުކާރ (ދެލައްކަ ނުވަާހސް ދުިއސއްތަ ސާީޅްސހަަތރު ރުިފާޔ ސާޅީސް ތިންލާރި

ނަޑއަޅުއްވައި،ަޝރީޢަތަށް  ކަން ފަރާތަށް ަދްއކަންޖެހޭ ފަިއސާ  ުޙކުމް ުކރައްވާފައިަވީނ  ސާބިތުވާކަމަށް ކަ

ުކރަްއވާފައިވާ ޙުުކމަށް ދިވެހިާރއްޖޭެގ  ޝަރުޢީ އަިދ ޤާނޫނީ ހަަމތަކާ އެއްގޮަތށް ކަމުގައިވާތީ އެ ޤަޟިްއޔާގައި

  .ކަަމށެވެ ސަަބެބއް ނެތްޝަރުޢީ ައދި ޤާޫނނީ ފަދަ   ގެނަްންނޖެހޭހައިކޯޓުން ަބދަލު 
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  ޙުކުމް:

  

 ގެކޯޓުިސވިލް ބަާޔްނ ުކރެވުނު ަކންކަން އެގޮުތގެ މަތިން ހުރުާމއެކު،  ދެންފަހެ ިއސްވެ

/މާލެ އަޙްަމުދ 2561ދަފަތަރު ަނންބަރ ުކރުމަްށ  އިސްތިުއނާފުޤަޟިްއޔާ  Cv-C/2013/2162 ންަނަބރު

ަބަދުލ ޙުކުމަށް ޔާގަިއ ުކަރއްވާފަިއވާ ފާަރތުން ހުށަެހޅި ނުކުތާަތުކގެ މައްޗަށް ބިާނކޮށް އެ ޤަޟިއް ގެޝިމާޢު

ޤަޟިއްޔާ ބެލި ދިވެިހާރއްޖޭގެ ހައިޯކޓުެގ މި ނެްތކަމަށް ަސބެަބއް ފަދަ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫީނ ގެންނަންޖެހޭ 

ނޑައަޅަިއ އެގޮތުގެ މަިތން ޙުކުމް ނޑިޔުާރންގެ އިއްތިފާުޤްނ ކަ . ފަ   ކޮްށފީމެވެ

  

  

  


