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 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު 

 ދިވެހިރާއްޖެ 

 
 

 ޚުލާޞާ ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ 
 
  ު2016 :ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ/HC-A/438 

 :ްއިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތ             

 ގ.ސެންޓްގެ/ ކ. މާލެ* ދާއިމީ އެޑްރެސް:  އަޙްމަދު އިޝާން  ނަން: *
 ގ.ސެންޓްގެ/ ކ. މާލެ :އެޑްރެސް  މިހާރުގެ *                      A099085ނަންބަރ: އައި.ޑީ.ކާޑް  *

  
 :ްއިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތ  

 ކުރެންދޫކޯރަމް/ޅ.* ދާއިމީ އެޑްރެސް:  އިބްރާހީމް ސިމާއު  ނަން: *
 ކ.މާލެ /ޝޭޑީވިލާހ. :އެޑްރެސް  މިހާރުގެ *                                         A215177ނަންބަރ:އައި.ޑީ.ކާޑް  *

     
  ު2016 ސެޕްޓެމްބަރ 27 ތާރީޚް:ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނ      :ް2017މްބަރ ޑިސެ 06 ނިމުނު ތާރީޚ 

  
  ާއިސްތިއުނާފުކުރެވުނު ޤަޟިއްޔ  
  ު962 ނަންބަރ/Cv-C/2016  
  ްކޯޓް  ސިވިލް :ނިންމެވިކޯޓ 
  :ްހޯދުން ފައިސާ ޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތ 
 :ް2016އޮގަސްޓް  08 * ނިމުނު ތާރީޚް:             2016މެއި  10 ހުށަހެޅުނުތާރީޚ 

 
 މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖްލިސް:

 
ނޑިޔާރު ޢަބްދު އިސް ނޑިޔާރު  ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުއްރައޫފު އިބްރާހީމް     ދީދީ هللا ފަ  ޙަމީދު هللا ޢަބްދު ފަ
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  ަޚުލާޞާ: ޢުވާގެ ދ 

ބައްލަވައި ޤަޟިއްޔާ އެކޯޓުން  Cv-C/2016/962 ކޯޓުގެ ނަންބަރު ސިވިލް ،މިއީ

 އެޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު  ،ބުނެ  ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ކަމަށްއަދި ނިންމަވާފައިވަނީ ޝަރުޢީ 

 ކެވެ. ޤަޟިއްޔާއެހުށަހެޅުމުން ބެލެވުނު  ފަރާތުންއަޙްމަދު އިޝާންގެ ގ.ސެންޓްގެ/  ކުރުމަށް

 

 ކޯރަމް، އިބްރާހީމް ސިމާއު ކުރެންދޫ/ޅ.މި ޤަޟިއްޔާގައި އިސްތިއުނާފުރައްދުވާ ފަރާތަކީ، 

 އެވެ.

 

  ަކުރެވުނު ނުކުތާތައް: ފާހަގ 
 

ގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނު ޤަޟިއްޔާ Cv-C/2016/962 ކޯޓުގެ ނަންބަރު ސިވިލް  -01

 ގެ އަތުން އިބްރާހީމް ސިމާއު ޅ.ކުރެންދޫ/ކޯރަމް، އަކީ، ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް ބެލިއިރު، އެޤަޟިއްޔާ

ގެ  ލައްކަ ރުފިޔާ()ތިން ރ -/300,000އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް ނަގާފައިވާ ، ސެންޓްގެ/އަޙްމަދު އިޝާންގ.

މައްސަލަ ކޯޓަށް  )ދެލައްކަ ހަތްދިހަހާސް ރުފިޔާ( އާއި މި ރ-/270,000ތެރެއިން ނުލިބިވާ 

)ފަނަރަހާސް ރުފިޔާ( އާއި، މިމައްސަލަ  ރ-/15,000ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ޤާނޫނީ ވަކީލަށް ޚަރަދުކުރި 

ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށް ހިނގި އެންމެހާ ޚަރަދު އަޙްމަދު އިޝާންގެ އަތުން އެކީ އެއްފަހަރާ ހޯދުމަށް އެދި 

 ކަމާއި، އެއްމުން ބެލެވުނު ޤަޟިއްޔާހުށަހެޅު ސިމާއު  އިބްރާހީމް

ހުރުމުން  އެހެންބުނެވިދިޔަ ކަންކަން "ދެންފަހެ، ކުރައްވާފައިވަނީ،  ޤަޟިއްޔާގައި ޙުކުމް އެ

)ދެލައްކަ އަށްޑިހަހާސް ރުފިޔާ( ގެ ތެރެއިން  ރ-/280,000ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން 

)ދެލައްކަ ފަސްދޮޅަސްހާސް ރުފިޔާ( އާއި ދަޢުވާ ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީގެ  ރ-/260,000

 ރ-/15,000ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ ފީއަށްވާ ންސަވީސް ރުފިޔާ( އާއި )ފަ ރ-/25ގޮތުގައި ކޯޓަށް ދައްކާފައިވާ 

)ދެލައްކަ ހަތްދިހަފަސްހާސް ފަންސަވީސް  ރ-/275,025)ފަނަރަހާސް ރުފިޔާ( އާ އެކު ޖުމުލަ 
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ހުރި ފައިސާކަން ދެފަރާތުގެ  އަކީ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާރުފިޔާ( 

ނޑައަޅައި، ބަހުންނާއި ހު  ށަހެޅިފައިވާ މުސްތަނަދުތަކުން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެއްޖެކަމަށް ކަ

)ދެލައްކަ ހަތްދިހަފަސްހާސް ފަންސަވީސް ރުފިޔާ( ދަޢުވާކުރާ  ރ-/275,025 ދިޔަ ބުނެވި

ވަނަ  2016އޮގަސްޓް  08މިއަދު ، އަށް ލިބިދިނުމުގެ ގޮތުން ންދޫ/ ކޯރަމް، އިބްރާހީމް ސިމާއުޅ. ކުރެ

ވެސް އެމަހަކަށްޖެހޭ  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ކޮންމެ މަހަކު  )ތިނެއް( މަސް 03ފެށިގެން  ދުވަހުން

)ދެލައްކަ ރ -/275,025ގޮސް  މިންވަރަށްވުރެ މަދުނޫން ޢަދަދެއް ސިވިލް ކޯޓަށް ދައްކަމުން

/ ސެންޓްގެ ކުރުމަށް ދަޢުވާލިބުނު ގ. ޚަލާޞް ދައްކައި ހަތްދިހަފަސްހާސް ފަންސަވީސް ރުފިޔާ( އެއްކޮށް

 ކަން އެނގެން އޮވެއެވެ.   އިންމިފަދަ "އަށް އަންގައި، ޙުކުމް ކޮށްފީމެވެ.އަޙްމަދު އިޝާން 

 ބައްލަވައި  ޤަޟިއްޔާ އެކޯޓުނCv-C/2016ް/962 ކޯޓުގެ ނަންބަރު ސިވިލް  -02

 އެޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު ،ބުނެ ލުތަކާ ޚިލާފަށް ކަމަށްސޫޤާނޫނީ އުއަދި ނިންމަވާފައިވަނީ ޝަރުޢީ 

( ނުކުތާ ހުށަހަޅައި އެނުކުތާތަކާ ގުޅޭ އް)ދޭ 02 ފަރާތުންސެންޓްގެ/ އަޙްމަދު އިޝާންގެ ގ.ކުރުމަށް 

 ؛ ވެއެވެ. އެގޮތުން ހުށަހެޅި ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަ ދައްކާފައި

އެގްރީމަންޓްގައިވާ ގޮތަށް  ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައިވާ ވެފައިވާ )ހ( ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ:

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ޢަމަލު ކުރަމުންދަނިކޮށް މަހަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ކަމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ ޢަދަދަށް ވުރެ 

)ފަނޑިޔާރުންގެ  2010/13 ޤާނޫނު ނަންބަރުއެތައް ގުނައެއް ބޮޑުކޮށް ދެއްކުމަށް ޙުކުމް ކުރައްވާފައިވަނީ 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ  2010/22ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު  31ޤާނޫނު( ގެ 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި ޚިލާފަށް ކަމަށްބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާ. 43ޤާނޫނު( ގެ 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ  2010/22ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ށ( ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ:

ވަނަ މާއްދާއާ  20އި ދިވެހިޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާ 43ޤާނޫނު( ގެ 

 ޚިލާފަށް ޙުކުމް ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާ.
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ޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު އެޤަ  ،ބުނެ  ލުތަކާ ޚިލާފަށް ކަމަށްސޫޤާނޫނީ އުއަދި ނިންމަވާފައިވަނީ ޝަރުޢީ 

އި، އެނުކުތާތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ނުކުތާތަކަށާ ހުށަހެޅި ސެންޓްގެ/ އަޙްމަދު އިޝާންގެ ފަރާތުންކުރުމަށް ގ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި  ފަރާތުންއަޙްމަދު އިޝާންއާއި އިބްރާހީމް ސިމާއުގެ 

ކުގެ މައްޗަށް މިޤަޟިއްޔާ ބެލި ގުޅުންހުރި ލިޔެކިޔުންތަ މައްސަލައާ  ،ދައްކާފައވާ ވާހަކަތަކަށާއި 

އަންނަނިވި އިރު، ޤާނޫނީ ނަޒަރަކުން ވިސްނައި ބެލިދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން ޝަރުޢީ އަދި 

 ކުރެވެއެވެ.  ކަންތައްތައް ފާހަގަ
 

 ޤަޟިއްޔާއަކީ،ސިވިލް ކޯޓުގެ  އިސްތިއުނާފުކުރެވިފައި މިވާ : )ހ( ފުރަތަމަ ކަމަކީ 

އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް ، ންދޫ/ ކޯރަމް، އިބްރާހީމް ސިމާއުގެ އަތުން ގ.ސެންޓްގެ/އަޙްމަދު އިޝާންޅ. ކުރެ

)ދެލައްކަ ހަތްދިހަހާސް  ރ-/270,000ގެ ތެރެއިން  ލައްކަ ރުފިޔާ(ރ )ތިން -/300,000ނަގާފައިވާ 

ށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ޤާނޫނީ ވަކީލަށް މައްސަލަ ކޯޓަ އާއި އެނުލިބިވާ ކަމަށް ބުނެ އެފައިސާރުފިޔާ( 

މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށް ހިނގި އެންމެހާ ރ )ފަނަރަހާސް ރުފިޔާ( އާއި، އެ-/15,000ޚަރަދުކުރި 

އިބްރާހީމް ސިމާއު ހުށަހެޅުމުން ޚަރަދު އަޙްމަދު އިޝާންގެ އަތުން އެކީ އެއްފަހަރާ ހޯދުމަށް އެދި 

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ އެޤަޟިއްޔާ ނިންމަވާފައިވަނީ  އި،ކަމާ އެއްޤަޟިއްޔާބައްލަވާފައިވާ 

)ދެލައްކަ ފަސްދޮޅަސްހާސް  ރ-/260,000)ދެލައްކަ އަށްޑިހަހާސް ރުފިޔާ( ގެ ތެރެއިން  ރ-/280,000

ރ -/25ރުފިޔާ( އާއި ދަޢުވާ ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީގެ ގޮތުގައި ކޯޓަށް ދައްކާފައިވާ 

)ފަނަރަހާސް ރުފިޔާ( އާ އެކު ޖުމުލަ  ރ-/15,000ވީސް ރުފިޔާ( އާއި ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ ފީއަށްވާ )ފަންސަ

)ދެލައްކަ ހަތްދިހަފަސްހާސް ފަންސަވީސް ރުފިޔާ( އަކީ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ދަޢުވާކުރާ  ރ-/275,025

ފަރާތަށް ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާހުރި ފައިސާކަން ދެފަރާތުގެ ބަހުންނާއި ހުށަހެޅިފައިވާ މުސްތަނަދުތަކުން 

ނޑައަޅައި، /ކޯރަމް، އިބްރާހީމް ންދޫދަޢުވާކުރާ ޅ. ކުރެއެފައިސާ ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެއްޖެކަމަށް ކަ
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 )ތިނެއް( މަސް  03ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން  2016އޮގަސްޓް  08އަށް ލިބިދިނުމުގެ ގޮތުން، ސިމާއު

ވުރެ މަދުނޫން ޢަދަދެއް ސިވިލް ކޯޓަށް  ޖެހޭ މިންވަރަށް ވެސް އެމަހަކަށް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ކޮންމެ މަހަކު

 ފަސްހާސް ފަންސަވީސް ރުފިޔާ( އެއްކޮށް ޚަލާޞް )ދެލައްކަ ހަތްދިހަރ -/275,025ގޮސް  ދައްކަމުން

 ކަން އެނގެން އޮންނަކަމެވެ.އަށް އަންގަވައިކުރުމަށް ދަޢުވާލިބުނު ގ.ސެންޓްގެ/ އަޙްމަދު އިޝާން

  

ޖެނުއަރީ  31މިމުއާމަލާތާ ގުޅޭ ގޮތުން މިދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި  :)ށ( ދެވަނަ ކަމަކީ 

ގައި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމަށް ބަލާއިރު، އިބްރާހީމް ސިމާއުގެ އަތުން އަޙްމަދު އިޝާނަށް ދީފައިވާ  2016

ރ )ތިންލައްކަ ރުފިޔާ( ކަމާއި، އެފައިސާ އަނބުރާ ދައްކާނީ 300،000/-ފައިސާގެ ޢަދަދަކީ 

ރ 10،000/-ކު )ބާރަ( މަސްދުވަހު ކޮންމެ މަހަ 12އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން 

)ނުވައެއް(  9ރ )އެއްލައްކަ އައްޑިހަހާސް ރުފިޔާ( 180،000/-)ދިހަހާސް ރުފިޔާ( ކަމާއި، އަދި ބާކީ 

ދައްކަންވާނެ ކަމާއި ރ )ވިހިހާސް ރުފިޔާ( 20،000/-މަހަށް ބަހާލައިގެން މީލާދީ ކޮންމެ މަހަކު 

ވެސް  ފެށިގެން ކަމާއި، ކޮންމެ މަހަކު އިން 2016ފެބުރުވަރީ  01އެއެއްބަސްވުމަށް ޢަމަލު ކުރަން ފަށާނީ 

ވާ ފައިސާ ދައްކަންވާނެ ކަމާއި، ފައިސާ ދީ  ށްކަ ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އެމަހަ 10އެހިނގާ މަހުގެ 

 ހަމަވަންދެން އެކަމުގެ ގެރެންޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ދިންފަރާތަށް ފައިސާ ދޭންޖެހޭ ފަރާތުން 

ވެސް ދޭން  ކެއް ދޭންވާނެ ކަމާއި، ކޮންމެ މީލާދީ މަހެއްގައިގެ ޗެ)ތިންލައްކަ ރުފިޔާ(   ރ-/300,000

ނަމަ، ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި ދީފައިވާ ޗެކް ޖަމާކުރުމުގެ  އެއްބަސްވެފައިވާ ފައިސާގެ ޢަދަދު ނުދެވިއްޖެ 

ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރާއި ބާރު ފައިސާ ދިން ފަރާތަށް ލިބިގެންވާ ކަމާއި، އެއާއެކު ެއއެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް 

 އަންނާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމެވެ.

އިސްވެ ބަޔާންކުރެވިދިޔަ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އަޙްމަދު  )ނ( ތިންވަނަ ކަމަކީ:

 ގައި  2016ފެބުރުއަރީ  10 އްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ގޮތުން،އިޝާން އިބްރާހީމް ސިމާއުއަށް ދަ

ރ )ދިހަހާސް ރުފިޔާ( 10،000/-ގައި  2016އޭޕްރީލް  01އި، އާ)ދިހަހާސް ރުފިޔާ( ރ -/10,000
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 ގައި  2016މެއި  10އަދި  ރ )ދިހަހާސް ރުފިޔާ( އާއި،10،000/-ގައި  2016އޭޕްރީލް  10އާއި، 

)ސާޅީސްހާސް ރުފިޔާ( ދައްކާފައިވާކަން  ރ-/40,000 އާ އެކުޖުމްލަ)ދިހަހާސް ރުފިޔާ( ރ -/10,000

އެނގޭއިރު، އެޢަދަދަށް ފައިސާ އެފައިސާ ޖަމާކޮށް ބޭންކުން ދޫކޮށްފައިވާ ފައިސާ ޖަމާކުރިކަމުގެ ސްލިޕުން 

ކަމާއި،  އެއްބަސްވެފައިވާޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ތުން ލިބިފައިވާކަމަށް އިބްރާހީމް ސިމާއުގެ ފަރާ

މާޗް މަހުގައި ދައްކަންޖެހޭ  2016ސް، ނަމަވެފައިސާ ދައްކަމުން ދިޔަ ވާ ގޮތުގެމަތިން އެއްބަސްވުމުގައި

ދެއްކިފައިނުވަނީ އޭނާއަށް ދިމާވި އަޙްމަދު އިޝާނަށް މުއްދަތުގައި ފައިސާ އެއްބަސްވުމުގައި ބުނެފައިވާ 

 ވެސް  ފައިނޭންޝަލް ޑެބިޓެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް، އެމަހަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ

 އިވާނެ ކަމަށް އަޙްމަދު އިޝާން ބުނެފައިވާއިރު،ދައްކާފަގައި  2016އޭޕްރީލް 01

ދުގައި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި ދީފައިވާ މިދެފަރާތުގެ ދެމެ 

ޗެކަކީ، މިދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތަށް ކޮންމެ މަހަކު ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ 

ސާ ޖަމާކުރުމުގެ ބާރު އިބްރާހީމް ސިމާއުއަށް ލިބިދޭގޮތަށް ދީފައިވާ ނުދައްކައިފިނަމަ، އެޗެކުގައިވާ ފައި

މާޗް މަހުގައި އަޙްމަދު އިޝާންގެ ފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ،  2016ޗެކެއްކަމާއި އެގޮތުން 

ގައި ހުށަހެޅުމުން  2016މާޗް  14އެޗެކަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތުގައި ނުދެއްކުމުން 

 ،ވާކަން އެނގޭއިރުބައުންސްވެ، އެޗެކުގައިވާ ޢަދަދަށް ފައިސާ ދޫކޮށްފައިނު އެޗެކް 

ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު، ކޮންމެ  7މިދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ 

މަހަކު ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ނުދެއްކިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ފައިސާ ދައްކާނެ ކަމުގެ ގެރެންޓީއެއްގެ ގޮތުގައި 

ފައިވާ ޗެކް ޖަމާކުރުމުގެ ބާރު އެޗެކު ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތަށް )އިބްރާހީމް ސިމާއު( އަށް ލިބިގެންވާ ދީ

ކަމާއި، ހަމައެއާއެކު އެއެްއބަސްވުން ނިމުމަކަށް އަންނާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އެއެއްބަސްވުމުގެ 

ޅުމުން، އެޗެކުގައިވާ ޢަދަދަށް ފައިސާ ޖަމާ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ޗެކަށް ފައިސާ ނެގުމަށް ބޭންކަށް ހުށަހެ

ވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ކަމާއި، ގެރެންޓީގެ ނުވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް އެއެއްބަސް

ފައިސާ އެއްކޮށް ދެއްކުމުން އަނބުރާ އެޗެކުގެ ކަކީ، ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދިންފަރާތަށް ދީފައިވާ ޗެގޮތުގައި 



 HC-A/438/2016 ޓްނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯ ޔާޤަިޟއް
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  ޖެހޭ ގޮތަށް ދީފައިވާ ޗެކެއްކަން އެނގޭއިރު،ވެރިފަރާތަށް ދޭން 

އެއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ގެރެންޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ދީފައިވާ ޗެކަށް ފައިސާ ނެގުމަށް 

ބޭންކަށް ހުށަހެޅުމުން އެޗެކް ބައުންސްވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ޢަމަލު ކުރާނެ ގޮތެއް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވަނީ، 

މެދުވެރިވެދާނެ ކަމަށް އެއެއްބަސްވުމުގެ ބައިވެރިންނަށް ޤަބޫލުކުރެވިފައިނުވާތީ ކަމަށް  އެފަދަ ޙާލަތެއް

އިސްވެ ބަޔާންވެދިޔަ ގޮތުގެމަތިން ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި ދީފައިވާ ޗެކް ޖަމާވުމާއެކު އަދި ، ބަލަންޖެހޭ ކަމާއި

، ވީނަމަވެސް ކަމަށް ދެކިގެން ކަމަށް  ވަނީ އެޗެކަށް ފައިސާ ލިބޭނެބާޠިލްވާނެ ކަމަށް ބުނެފައި އެއްބަސްވުން

އްބަސްވުން ދެމި އެޗެކުގައިވާ ފައިސާ ޖަމާނުވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި މިދެފަރާތުގެ ދެމުގައި ވެފައިވާ އެ އެގޮތަށް 

 އޮންނާނެ ކަން ނުވަތަ ނޫން ކަމާމެދު ވަކި އެއްޗެއް ބުނެފައިނުވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމެވެ.

 

މިދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން  )ރ( ހަތަރުވަނަ ކަމަކީ:

މާޗް  14ދޫކޮށްފައިވާ ޗެކަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް އިބްރާހީމް ސިމާއުގެ ފަރާތުން ބޭންކަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ 

ގައި ކަން  2016މެއި  01ގައި ކަމާއި، އަދި މި މައްސަލައިގައި ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ  2016

ރު، މިދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެމަސްތަކުގައި އެނގޭއި

ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދަށް އަޙްމަދު އިޝާންގެ ފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދައްކާފައިވާ ކަމާއި، އަދި 

ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން( ފައިސާ  10އެއެއްބަސްވުމުގައި ބުނެފައިވާ މުއްދަތުގައި )ކޮންމެ މަހެއްގެ 

 ދެއްކިފައިނުވަނީ ހަމައެކަނި މާޗް މަހުގައިކަން އެނގެން އޮންނަކަމެވެ.

 

މިދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އުފެދޭ )ބ( ފަސްވަނަ ކަމަކީ: 

އަނެއް ފަރާތަށް ދޭނެ ޚުޞޫމަތެއްގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީ ހޯދުމަށް ދާނެ ޚަރަދު އެއްފަރާތުން 

ގޮތަކާމެދު އެއްޗެއް ބުނެފައިނުވާއިރު، މި މައްސަލައިގައި އިބްރާހީމް ސިމާއުގެ ޤާނޫނީ ވަކީލަށް 



 HC-A/438/2016 ޓްނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯ ޔާޤަިޟއް
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އަޙްމަދު އިޝާންގެ އަތުން ހޯދުމަށް އިބްރާހީމް ރ )ފަނަރަ ހާސްރުފިޔާ( 15،000/-ބުނާ  ޚަރަދުކުރިކަމަށް

 އިންކާރުކޮށްފައިވާ ކަމާއި، ޝާން ސިމާއު ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމަށް އަޙްމަދު އި

ދެފަރާތެއްގެ ދެމެދުގައި އުފެދޭ ޚުޞޫމާތުގައި ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ފީ ނަގައި ދިނުމާ ބެހޭ 

ދެޚަޞްމުންގެ މެދުގައި ވަކި ގޮތަކަށް އެއްބަސްވެފައި އޮންނަންވާނެ ކަމާއި، އެއާޚިލާފަށް އެކަމާގުޅޭ ގޮތުން 

ނަގައިދިނުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުން ފީ ކީލުންގެ ގޮތުން އެއްބަސްވުމެއް ނެތި ޤާނޫނީ ވަ

 ޢަމަލު ކުރާ ގޮތް ނޫންކަން އެނގޭއިރު، 

މި ތިޒާމްތައް އުފުލާނެ ގޮތަކާ މެދު، މި މައްސަލައިގައި ޤާނޫނީ ފީއާމެދު އިލް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ އެއްބަސްވުމެއް ނެތުމާއެކު، މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ދެޚަޞްމުންގެ މެދުގައި 

ނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލު ޠަޠްބީޤުކޮށް އިބްރާހީމް ސިމާއު  HC-A/348/2009ނަންބަރު  ގެ ޤަޟިއްޔާގައި ކަ

ގެ އެހީ ހޯދުމަށް ޚަރަދު ކުރިކަމަށް ބުނާ ޤާނޫނީ ވަކީލެއް ފަރާތުން މި މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި

 ކަމެވެ.ފައިސާއެއް ނޫން ނަގައިދެވޭނެ އަޙްމަދު އިޝާންގެ އަތުން ފައިސާއަކީ 

 

މިދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމަށް ޢަމަލު ކުރަންފެށެނީ  )ޅ( ހަވަނަ ކަމަކީ:

މާޗް  2016ގައި ކަމަށްވެފައި ކޮންމެ މަހަކު ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން  2016ފެބުރުއަރީ  01

ށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އެއްބަސްވުމުގައި ބުނެފައިވާ މަސް ފިޔަވައި ކޮންމެ މަހަކުވެސް އެމަހަކަ

އިބްރާހީމް ސިމާއުއަށް މުއްދަތުގައި ދައްކާފައިވާ ކަމާއި، އަދި މާޗް މަހުގައި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ވެސް، 

ދައްކައި، މި މައްސަލަ ދަށު ކޯޓަށް އިބްރާހީމް ސިމާއުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މަސް )މެއި( އާ ހަމައަށް 

އިޝާންގެ ފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދައްކާފައިވާކަން މި މައްސަލައިގައި ހުށަހެޅިފައިވާ  އަޙްމަދު

ލިޔުންތަކުންނާއި ދެފަރާތުގެ ބަހުން އެނގެން އޮންނާތީއާއި، މިމުއާމަލާތާއި ގުޅޭ ގޮތުން މިދެފަރާތުގެ 

އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދެމެދުގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތަށާއި މިދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެފައިވާ 

ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ޢަދުލުވެރި ނަޒަރަކުން ރިޢާޔަތްކޮށް، އިބްރާހީމް ސިމާއުއަށް އަޙްމަދު އިޝާން 



 HC-A/438/2016 ޓްނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯ ޔާޤަިޟއް

 
 3316471 ފެކްސް:، 3325029 ފޯން:، ހިނގުން، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ އާބުރުޒު، ީތުމގެ ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު
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)ތިނެއް( މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދައްކައި  3ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން ނުދެއްކި ބާކީ އޮތް ފައިސާ 

ވުމަކީ، މިދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އެފައިސާ ދެއްކުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ޚަލާޞްކުރާ ގޮތަށް ޙުކުމް ކުރެ

ނޑައެޅިފައިވާ އު ނޑިޔާރުންނަށް ޤަބޫލު ލަށްވުރެ ބުރަ ބޮޑު ގޮތެއްކަމަކަށް މިޤަޟިއްޞޫ ކަ ކުރެވޭ ޔާ ބެލި ފަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ކަމާއި، މިމައްސަލައިގައި އެންމެ ޢަދުލުވެރި ގޮތެއްކަމުގައި މިޤަޟިއްޔާ ބެލި 

ނޑިޔާރުންނަށް ފެނުނީ، އެފައިސާ ދެއްކުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މިދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެފައިވާ  ފަ

އެއްބަސްވުމުގައި ގެންގުޅެފައިވާ އުސޫލު ނެގެހެއްޓޭނޭ ގޮތެއްގެ މަތިން އިބްރާހީމް ސިމާއުއަށް އަޙްމަދު 

 މަށް ނިންމުމުގައި ޢަދުލުވެރިކަން ބޮޑުކަމަށެވެ.ދެއްކު  އިޝާނުގެ ފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ

 

ނޑިޔާރުން ދެކެނީ، ސިވިލް  އެހެންކަމުން މިޤަޟިއްޔާ ބެލި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަ

ޤަޟިއްޔާގައި އެކޯޓުން ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ  Cv-C/2016/962ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

 ކަމަށެވެ.

 

 ޙުކުމް 

ސިވިލް ކޯޓުގެ ދެންފަހެ، އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ކަންތައްތައް އެގޮތަށް ހުރުމާއެކު، 

ޤަޟިއްޔާގައި ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމް ބާޠިލްކޮށް، އިބްރާހީމް ސިމާއުގެ   Cv-C/2016/962ނަންބަރު 

)ދެލައްކަ ފަސްދޮޅަސް  ރ-/260,000އަތުން އަޙްމަދު އިޝާން ނަގާފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން ނުދައްކާވާ 

 އާއި، އެފަިއސާ ހޯދުމަށް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ފީގެ ގޮތުގައި އިބްރާހީމް ސިމާއު ހާސް ރުފިޔާ( 

)ދެލައްކަ  ރ-/260,025ރ )ފަންސަވީސް ރުފިޔާ( އާ އެކުޖުމްލަ 25/-ކޮށްފައިވާ  ޚަރަދު

ބްރާހީމް ސިމާއުއަށް ދައްކަންޖެހޭ އަކީ އަޙްމަދު އިޝާން، އި ފަސްދޮޅަސްހާސް ފަންސަވީސް ރުފިޔާ(

ފައިސާކަން މި މައްސަލައިގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާތަކުން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެއްޖެކަމަށް 



 HC-A/438/2016 ޓްނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯ ޔާޤަިޟއް
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ނޑައަޅައި އެފައިސާ އިބްރާހީމް ސިމާއުއަށް   2017ޑިސެމްބަރ  06ގޮތުން މިއަދު ލިބިދިނުމުގެ ކަ

)އަށެއް( މަހު  8ހުގެ ތެރޭގައި، އެއިގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ، )ސަތާރަ( މަސް ދުވަ 17 ދުވަހުގެ ފެށިގެން

އަދި ޖެހިގެން  ގެ ފައިސާއަށް ވުރެ މަދުނޫން ޢަދަދެއް)ދިހަހާސް ރުފިޔާ( ރ -/10,000 ކޮންމެ މަހަކު،

ރ )ވިހިހާސް ރުފިޔާ( އަށްވުރެ މަދުނޫން 20،000/-)ނުވައެއް( މަހު ކޮންމެ މަހަކު،  9އަންނަ 

ކުރުމަށް އަޙްމަދު އިޝާނަށް އަންގައި މި  ސިވިލް ކޯޓަށް ދައްކައި އެދަރަނި ޚަލާޞް ،ޢަދަދެއްގެ ފައިސާ 

ނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ޙުކުމް ކޮށްފީމެވެ.  ޤަޟިއްޔާ ބެލި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަ

 


