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ެ
ޞާ ެ
ޝަރީޢަތްެނިމުނުގޮތުގެެޚުލާ ެ
 ޤަޟިއްޔާެނަންބަރު2013/SC-A/30ެ:
 ދަޢުވާކުރާެފަރާތްެ:އަޙްމަދުެތަސްމީނުެޢަލީެ،ހ.ރުވާމާގެެ،މާލެެ(މ.އ.ސީރާޒީގެ)
 ދަޢުވާެލިބޭެފަރާތްެ:އަޙްމަދުެނާޡިމްެ،މ.ނިޔަދުރުެ،މާލެެ(ގ.އާބިން)
ން
ނީެ-ފައިސާެހޯދު ެ
 މައްސަލައިގެެބާވަތްެ:މަދަ ެ
ން
 މައްސަލަެއައިގޮތްެ:އިލްތިމާސްއަށްެއެދޭެފޯމު ެ
ންެ2013
 ހުށަހެޅުނުެތާރީޚްެ11ެ:ޖޫ ެ
 ނިމުނުެތާރީޚްެ31ެ:އޮކްޓޯބަރެެ 2013
 މައްސަލަެނިންމިެގަޑި11:15ެ:
 މައްސަލަެބެލިެފަނޑިޔާރުންގެެމަޖިލިސް:
ދުﷲ ެސަޢީދުެ ،ފަނޑިޔާރު ެއާދަމްެ
ދުﷲ ެދީދީެ ،ފަނޑިޔާރު ެޢަބް ެ
 ފަނޑިޔާރު ެޑރެ .އަޙްމަދު ެޢަބް ެ
ދުﷲ
މުޙައްމަދުެޢަބް ެ
 ނަންބަރުެ2011/HC-A/143ެ:
ޓު
 ނިންމެވިެކޯޓުެ:ދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯ ެ
 ހުށަހެޅުނުެތާރީޚްެ01ެ:ޖޫންެ2011
ލްެ2013
 ނިމުނުެތާރީޚްެ01ެ:އޭޕްރި ެ
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ޞާ
މައްސަލައިގެޚުލާ ެ
މިއީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2011/HC-A/143ޤަޟިއްޔާގެ ެޙުކުމްެ
ބިނާވެފައިވަނީ ެޝަރީޢަތްެނުވަތަެޤާނޫނާެޚިލާފުވާގޮތަށްކަމަށްެބުނެެ ،ހ.ރުވާމާގެެ ،މާލެ(ެ ،މ.އ.ސީރާޒީގެ)ެ
މް ެކޯޓުގައި ެއިލްތިމާސްކުރުމުން ެބެލިފައިވާެ
އަޙްމަދު ެތަސްމީނު ެޢަލީެ ،ގެ ެފަރާތުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީ ެ
މައްސަލައެކެވެެ .މި ެމައްސަލާގައި ެދަޢުވާ ެރައްދުވާ ެފަރާތަކީ ެމ.ނިޔަދުރުެ ،މާލެ(ެ ،ގ.އާބިން) ެއަޙްމަދުެ
ނާޡިމްެ ،އެވެެ .އަދިެއިސްވެދިޔަެހައިކޯޓުގެެނަންބަރުެެ 2011/HC-A/143ޤަޟިއްޔާއަކީެ ،ސިވިލްކޯޓުގެެ
ނަންބަރު ެެ 1131/Cv-C/2010ޤަޟިއްޔާ ެހައިކޯޓުގައި ެއިސްތިއުނާފު ެކުރެވުމުން ެބަލައި ެނިންމާފައިވާެ
ޤަޟިއްޔާއެކެވެެ ެ.
ެ

އް
 ފާހަގަެކުރެވުނުެނުކުތާތަ ެ
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މި ެމައްސަލައަކީެ ،މ.ނިޔަދުރުެ ،މާލެ(ެ ،ގ.އާބިން) ެއަޙްމަދު ެނާޡިމްގެ ެއަތުންެ

ލީ ެއަނބުރާެދައްކާގޮތަށްެނަގާފައިވާެފައިސާގެެ
ހ.ރުވާމާގެެ،މާލެ(ެ ،މ.އ.ސީރާޒީގެ) ެއަޙްމަދުެތަސްމީނުެޢަ ެ
ތެރެއިން ެއަނބުރާ ެދައްކާފައި ެނުވާ ެ1,920,000/-ރ(ެ .އެއްމިލިއަން ެނުވަލައްކަ ެވިހިހާސް ެރުފިޔާ)ެ
ޙްމަދުެތަސްމީންެ
ދެއްކުމަށްެތަކުރާރުކޮށްެއެންގުމުންވެސްެއެެފައިސާެއަނބުރާެދީފައިނުވާތީެ،އެެފައިސާެއަ ެ
އެދި ެއަޙްމަދުެނާޡިމްެދަޢުވާކޮށްފައިވާެމައްސަލައެއްކަންެސިވިލްކޯޓުގެެނަންބަރުެ
ޢަލީގެެފަރާތުންެހޯދުމަށްެ ެ
ެ 1131/Cv-C/2010ޤަޟިއްޔާގެ ެދަޢުވާގެ ެޚުލާޞާއަށް ެބެލުމުން ެއެނގެން ެއޮންނައިރުެ ،ބުނެވިދިޔަެ
ދުެ
1,920,000/ރ(ެ .އެއްމިލިއަން ެނުވަލައްކަ ެވިހިހާސް ެރުފިޔާ) ެއަކީ ެއަޙްމަދު ެނާޡިމްގެ ެއަތުން ެއަޙްމަ ެތަސްމީން ެޢަލީ ެއަނބުރާދޭގޮތަށް ެނަގާފައިވާ ެފައިސާއެއްކަން ެޝަރީޢަތަށް ެސާބިތުވާތީ ެއެފައިސާެ
އަނބުރާދެއްކުމަށް ެއަޙްމަދު ެތަސްމީން ެޢަލީގެ ެމައްޗަށް ެސިވިލްކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ1131/Cv-C/2010
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ންެ
ޤަޟިއްޔާއިން ެކޮށްފައިވާ ެޙުކުމަށް ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2011/HC-A/143ޤަޟިއްޔާއި ެ
ތާއީދުކޮށްފައިވާކަންެއެނގެންެއޮވެއެވެ.
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ޅިގެންެ،އެެދަޢުވާެމައުޟޫޢީގޮތުންެބެލެވޭނީެ ،އެެ
ކާ ެގު ެ
ކޯޓަކަށްެހުށަހެޅޭެދަޢުވާއަ ެ

ދަޢުވާއާގުޅޭ ެއިޖްރާއީކަންތައްތަކުގެ ެޞައްޙަކަން ެކަނޑައެޅިގެން ެކަމަށްވާއިރުެ ،ސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރުެ
ކީެ
ކީ ެނުވަތަ ެޢުންޞުރުތަކަ ެ
މާސްކުރެވޭ ެމި ެދަޢުވާގެ ެރުކުންތަކަ ެ
ެ 2013/SC-A/30ޤަޟިއްޔާއިން ެއިލްތި ެ
ވެސް ެއިސްވެދިޔަ ެސިވިލްކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 1131/Cv-C/2010ޤަޟިއްޔާއާއިެ ،ހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރުެ
ެ 2011/HC-A/143ޤަޟިއްޔާއާއި ެދެ ެޤަޟިއްޔާއިން ެކުރެވުނު ެދަޢުވާގެ ެޢުންޞުރުތަކަށް ެވާންޖެހޭކަމާެ،
މަޙައްލު ެ(ެ(subject matter
މިގޮތުން ެމި ެދަޢުވާގެ ެއެންމެ ެއަސާސީ ެއެއް ެޢުންޞުރުކަމަށްވާ ެދައުވާގެ ެ ެ
އިެ
އަކީ ެސިވިލް ެކޯޓުގެ ެބުނެވިދިޔަ ެނަންބަރު ެެ 1131/Cv-C/2010ޤަޟިއްޔާއިން ެއެ ެޤަޟިއްޔާގަ ެ
ލެ(ެ ،ގ.އާބިން)ެއަޙްމަދުެނާޡިމްގެެފަރާތުންެއެދިފައިވާ ،އަޙްމަދުެތަސްމީނުެޢަލީެ
ރާ ެމ.ނިޔަދުރުެ،މާ ެ
ދަޢުވާކު ެ
ނާެ
ނާ ެފައިސާގެ ެތެރެއިން ެއަނބުރާ ެދައްކާފައި ެނުވާކަމަށް ެބު ެ
އަނބުރާ ެދައްކާގޮތަށް ެނަގާފައިވާކަމަށް ެބު ެ
ޙްމަދުެތަސްމީންެޢަލީގެެފަރާތުންެހޯދުންެ
1,920,000/ރ(ެ.އެއްމިލިއަންެނުވަލައްކަެވިހިހާސްެރުފިޔާ)ެއަ ެކަންެއެނގެންެއޮންނައިރުެ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުގެެމިޤަޟިއްޔާގެެދަށުންެދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓުގެެ
ށް
ނަންބަރު ެެ 2011/HC-A/143ޤަޟިއްޔާ ،އަޙްމަދު ެތަސްމީނު ެޢަލީގެ ެފަރާތުން ެއިލްތިމާސްކުރުމަ ެ
ލިއަންެ
ވެ ެބުނެވިދިޔަެ1,920,000/-ރ(ެ.އެއްމި ެ
ގެެފަރާތުންެއިސް ެ
ގެެޢަލީ ެ
ހުށަހެޅިފަހުންެ ،އަޙްމަދުެތަސްމީނު ެ
ރާ ެފަރާތުންނާއި ެދަޢުވާެ
ނުވަލައްކަ ެވިހިހާސް ެރުފިޔާ) ެއަނބުރާ ެދައްކާފައިކަމަށް ެމި ެމައްސަލާގައި ެދަޢުވާކު ެ
ލިބޭފަރާތުންެސުޕްރީމްެކޯޓުގެެޝަރީޢަތުގެެމަޖިލީހުގައިެއިޤްރާރުވެފައިވާެހިނދުެ،މިމައްސަލައިގެެދަޢުވާެގެެ
މިހާރުެވުޖޫދުގައިެނެތްކަންެއެނގެންެއޮވެއެވެެ.
މަޙައްލުެ ެ
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ޙުކުމްެ :
އިސްވެެބަޔާންވެދިޔަެސަބަބުތައްެއެހެންެހުރުމާއެކުެ،ހ.ރުވާމާގެެ،މާލެ(ެ ،މ.އ.ސީރާޒީގެ)ެ
އިެ
އަޙްމަދުެތަސްމީނުެޢަލީެ،ގެެފަރާތުންެދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓަށްެހުށަހެޅިެމިެމައްސަލަެބެލުމަށްޓަކަ ެ
މިއަދުެ(ެ31އޮކްޓޯބަރެެ2013ދުވަހު)ެއޮތްެދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުގެެޝަރީޢަތުގެެމަޖިލީހުގައިެ،މިެ
މައްސަލަެދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓަށްެހުށަހެޅިެހ.ރުވާމާގެެ،މާލެ(ެ،މ.އ.ސީރާޒީގެ)ެއަޙްމަދުެތަސްމީނުެ
ތުންެ
ޢަލީ ެއާއިެ ،މި ެމައްސަލާގައި ެދަޢުވާ ެލިބޭ ެމ.ނިޔަދުރުެ ،މާލެ(ެ ،ގ.އާބިން) ެއަޙްމަދު ެނާޡިމްގެ ެފަރާ ެ
ދައްކާފައިވާ ެވާހަކަތަކުން ެސިވިލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 1131/Cv-C/2010ޤަޟިއްޔާގައި ެއަޙްމަދުެ
ތަސްމީނުެޢަލީގެެފަރާތުންެއަހަމްދުެނާޡިމަށްެދެއްކުމަށްެޙުކުމްކޮށްފައިވާެ1,920,000/-ރ(ެ.އެއްމިލިއަންެ
ނުވަލައްކަ ެވިހިހާސް ެރުފިޔާ) ެއަޙްމަދު ެތަސްމީނު ެޢަލީގެ ެފުރިހަމަ ެރުހުމާ ެއިޚްތިޔާރުގައިެ ،އަޙްމަދުެ
ގެ ެފަރާތުން ެއަޙްމަދު ެނާޡިމަށް ެމިހާރު ެދައްކައި ެޚަލާޞްކޮށްފައިވާކަން ެސާބިތުވެ ެއެނގެންެ
ތަސްމީނު ެޢަލީ ެ
އޮތުމުންެދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓުގެެނަންބަރުެ ެެ 2011/HC-A/143ޤަޟިއްޔާެނިންމާފައިވަނީެރަނގަޅަށްެ
މާސްެ
ނެ ެއަޙްމަދު ެތަސްމީނު ެޢަލީގެ ެފަރާތުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގައި ެއިލްތި ެ
ނޫންކަމަށް ެބު ެ
ލު ެމިހާރު ެނެތިގޮސްފައިވާކަން ެއެނގެން ެއޮންނާތީެ ،މިކަންކަމުގެ ެމައްޗަށްެ
ކޮށްފައިވާ ެމި ެދަޢުވާގެ ެމަޙައް ެ
ސްގެެ
ރިޢާޔަތްކޮށްެބަލާއިރުެސުޕްރީމްެކޯޓުގައިެއަޙްމަދުެތަސްމީނުެޢަލީގެެފަރާތުންެކޮށްފައިވާެމިެއިލްތިމާ ެ
ދަޢުވާގެ ެމަޙައްލު ެމިހާރު ެނެތިގޮސްފައިވާތީ ،މި ެޤަޞިއްޔާގެ ެމައްސަލަ ެމައުޟޫޢީގޮތުން ެބަލައިެ
ގެެ
ފައިޞަލާކުރާނެ ެތަނެއް ެނެތްކަމަށް ެމި ެމައްސަލަ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުން ެބެލި ެފަނޑިޔާރުން ެ
އިއްތިފާޤުންެކަނޑައަޅައިެޙުކުމްެކޮށްފީމެވެެ.
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