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ޞާ ެ
ޝަރީޢަތްެނިމުނުގޮތުގެެޚުލާ ެ
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 ދަޢުވާެލިބޭެފަރާތްެ:ދައުލަތްެ(އެޓަރނީެޖެނެރަލްގެެއޮފީސް)
ން
 މައްސަލައިގެެބާވަތްެެ:އުމުރުެސާބިތުކުރު ެ
ން
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 ނިމުނުެތާރީޚްެ29ެ:ނޮވެމްބަރެެ 2012
 މައްސަލަެނިންމިެގަޑި11:00ެ:
ލަެބެލިެފަނޑިޔާރުންގެެމަޖިލިސް:
 މައްސަ ެ
ފަނޑިޔާރު ެއަޙްމަދުެމުޢުތަޞިމްެޢަދުނާންެ ،ފަނޑިޔާރު ެޢަލީ ެހަމީދުެމުޙައްމަދު ،ފަނޑިޔާރު ެޢަބްދުﷲެ
ފް ެ
ޢަރީ ެ
ޔާ:
އިސްތިއުނާފުކުރެވުނުެޤަޟިއް ެ
 ނަންބަރު2008/HC-A/256ެ:
 ނިންމެވިެކޯޓުެ:ދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓު
 ހުށަހެޅުނުެތާރީޚްެ02ެ:ސެޕްޓެމްބަރެ2008
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ޞާ
ގެެޚުލާ ެ
މައްސަލައި ެ
މި ެޤަޟިއްޔާއަކީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރުެެ 2008/HC-A/256ޤަޟިއްޔާގެެ
ޙުކުމާމެދުެހިތްހަމަނުޖެހިގެންެމ.މ.ހެދަފްތަރުެެ2708ޢަބްދުލްެމުޙުސިންެދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓަށްެ
އިލްތިމާސްކުރުމުން ެބެލިފައިވާ ެޤަޟިއްޔާއެކެވެެ .މި ެޤަޟިއްޔާގެ ެދަޢުވާ ެރައްދުވާ ެފަރާތަކީ ެއެޓަރނީެ
ޖެނެރަލްގެެއޮފީހެވެެ.ދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓުގެެނަންބަރުެެ2008/HC-A/256ޤަޟިއްޔާއަކީެގދެ.ގައްދޫެ
ޓް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 53/Q4C/2008ޤަޟިއްޔާ ެނިންމަވާފައިވާގޮތް ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީެ
މެޖިސްޓްރޭ ެ
ހަމަތަކާ ެއެއްގޮތްނުވާކަމަށް ެބުނެެ ،އެޓަރނީ ެޖެނެރަލްގެ ެއޮފީހުގެ ެފަރާތުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓަށްެ
އިސްތިއުނާފުކުރުމުންެބެލިފައިވާެޤަޟިއްޔާއެކެވެެ .
އް
 ފާހަގަެކުރެވުނުެނުކުތާތަ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2008/HC-A/256ޤަޟިއްޔާ ެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ސުޕްރީމް ެކޯޓަށް ެއިލްތިމާސްކުރުމުގައިެ ،ޢަބްދުލް ެމުޙްސިން ެފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ެނުކުތާތަކަށާއިެ ،އެެ
ނުކުތާތަކާެގުޅިގެންެދަޢުވާެރައްދުވާެފަރާތްކަމުގައިެއެޓަރނީެޖެނެރަލްގެެފަރާތުންެދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެ
ކޯޓުގެ ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހުގައި ެދައްކާފައިވާ ެވާހަކަތަކަށާއިެ ،ހުށަހަޅާފައިވާ ެލިޔެކިޔުންތަކަށާއިެެެެެެ،
ގދެ .ގައްދޫ ެމެޖިސްޓްރޭޓް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 53/Q4C/2008ޤަޟިއްޔާގެ ެޝަރީއަތް ެނިމުނުގޮތުގެެ
ނުގޮތުގެެ
ރިޕޯޓަށާއިެ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓުގެެނަންބަރުެެ2008/HC-A/256ޤަޟިއްޔާގެެޝަރީޢަތްެނިމު ެ
ރިޕޯޓަށާއި ،މި ެބާވަތުގެ ެމައްސަލަތަކުގައި ެޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެހަމަތަކުގެ ެމައްޗަށްެ
ވިސްނާ ެބެލިއިރުެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެފަނޑިޔާރުންނަށް ެއަންނަނިވި ެކަންތައްތައްެ
ފާހަގަކުރެވެއެވެެ .
(ހ) ެފުރަތަމަ ެކަމަކީެ ،ގދެ .ގައްދޫ ެމެޖިސްޓްރޭޓް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ53/Q4C/2008
ޤަޟިއްޔާއަކީެ ،މ.މ.ހ ެދަފްތަރު ެެ 2708ޢަބްދުލް ެމުޙުސިން ެއޭނާގެ ެއުމުރު ެއޮޅުވާލާ ެއޭނާއަށްެ
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ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން ެއަންގައިދޭ ެކާޑު ެހަދާފައިވާތީެ ،އޭނާގެ ެއަޞްލު ެއުފަންތާރީޚުގައި ެއޭނާގެެ
ދިވެހިރައްޔިތެއްކަންެއަންގައިދޭެކާޑުެހެދުމަށްެއެދިެހުށަހެޅިެމައްސަލައެއްކަމާއިެ،އެެޤަޟީއްޔާގައިެޙުކުމްެ
ކުރައްވާފައިވަނީެ"ެެ:އިސްވެެދިޔަެބަޔާންތަކާއިެ،ފާހަގަކުރެވޭެނުކުތާތަކަށްެބަލާއިރުެ،ދަފްތަރުެނަންބަރުެ
(ެ2708މެ.ރޭޝަމް)ެޢަބްދުލްެމުޙްސިންގެެއުފަންެތާރީޚަށްެބަދަލުެގެނެވިެދިވެހިރައްޔިތެއްކަންެއަންގައިދޭެ
ކާޑްެހެދިފައިވާތީެ،ޙަޤީޤީެއުފަންެތާރީޚްެސާފުކުރުމަށްެއެދިެޢަބްދުލްެމުޙްސިންެހުށަހެޅިެމައްސަލަެމިކޯޓުންެ
ބެލި ެބެލުމުންެ ،ޢަބްދުލް ެމުޙްސިން ެއުފަންވެފައިވަނީ ެެ 26ޖުލައި ެެ 1956ގައިކަމަށް ެމި ެމައްސަލައަށްެ
ހެކިބަސްދީފައިވާެގައްދޫެއާގެެޢަބްދުﷲެއަފީފްެއާއިެ،ގައްދޫެބިއްލޫރިޖެހިގެެމުޙައްމަދުެވަހީދުގެެހެކިބަހުންެ
ސާބިތުވާތީ ެޢަބްދުލް ެމުޙްސިނަށް ެހައްދަވާ ެދެއްވާފައިވާ ެނަންބަރު ެެ A-057060ދިވެހިރައްޔިތެއްކަންެ
އަންގައިދޭެކާޑުގައިވާެެ 1937.08.09އުފަންތާރީޚަކީެސައްޙަެތާރީޚެއްެނޫންކަމަށްެކަނޑައަޅައި ެޙުކުމްކޮށްެ
މައްސަލަެނިންމީއެވެ"ެމިފަދައިންނެވެެ .
(ށ) ެދެވަނަ ެކަމަކީެ ،ގދެ .ގައްދޫ ެމެޖިސްޓްރޭޓް ެކޯޓުން ެޢަބްދުލް ެމުޙުސިންގެެ
ގެ ެހެކިބަހުގެ ެމައްޗަށްެ
އުފަންތާރީޚަކީ ެެ 26ޖުލައި ެެ 1956ކަމަށް ެކަނޑައަޅާފައިވަނީެ ،ދެ ެހެކިން ެ
ބިނާކޮށްކަންެއެނގޭކަމާއި ،ގދ.ގައްދޫެމެޖިސްޓްރޭޓް ެކޯޓުގެެނިންމުންެބަދަލުކުރަންޖެހޭކަމަށްެކަނޑައަޅައިެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުންެކުރައްވާފައިވާެޙުކުމުގައި ހެކިބަސް ެދީފައިވާެފަރާތްތަކުގެެތެރެއިންެގދެ.ގައްދޫެ
ބިއްލޫރިޖެހިގޭ ެމުޙައްމަދު ެވަޙީދުއަށް ެޢަބްދުލް ެމުޙްސިންގެ ެސައްޙަ ެއުފަން ެތާރީޚް ެއެނގެނީެ ،އެ ެދުވަހަކީެ
މުޙައްމަދު ެވަޙީދުގެ ެއެއްބަފާ ެމޫސާކަލޯ ެނިޔައުވީ ެދުވަސްކަމަށްވާތީކަމަށާއިެ ،ނަމަވެސް ެގދެ .ގައްދޫެ
ބިއްލޫރިޖެހިގޭ ެމުޙައްމަދު ެވަޙީދުގެ ެއެއްބަފާ ެމޫސާކަލޯ ެކިޔާ ެމީހަކު ެދުނިޔޭގައި ެހުރިކަން ެނުވަތަެ
ރުެެ
ނިޔައުވެފައިވާކަމުގެ ެރެކޯޑެއް ެގދެ .ގައްދޫ ެއޮފީހުގައި ެރެކޯޑްކުރެވިފައިނުވާކަމަށް ެއެ ެއޮފީހުގެ ެނަންބަ ެ
ެ Q4-A/2009/280ފެކްސް ެމެސެޖުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓަށް ެމަޢުލޫމާތު ެދީފައި ެއޮންނާތީއާ ،މިެ
ސަބަބަށްޓަކައިެ،މުޙައްމަދުެވަޙީދުގެެއެެހެކިބަހަކީެހެކިބަހުގެެސައްޙަކަމާމެދުެއިތުރަށްެޔަޤީންކުރުމަކާެނުލާެ
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ރު
ބަލައިގަނެވޭނެ ެހެކިބަހެއް ެނޫންކަމަށް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަ ެ

ެ2008/HC-A/256

ޤަޟިއްޔާގެެޝަރީޢަތްެނިމުނުގޮތުގެެރިޕޯޓުގައިެފާހަގަކުރައްވާފައިވާކަންެއެނގެންެއޮންނަެއޮތުމެވެެ .
(ނ) ެތިންވަނަ ެކަމަކީެ ،ދިވެހި ެސަރުކާރުންެ ،ދިވެހި ެރައްޔިތެއްކަން ެއަންގައިދޭ ެކާޑްެ
ހެއްދުމުގެ ެޚިދުމަތް ެދޭން ެފައްޓަވާފައިވަނީ ެެ 1އޭޕްރީލް ެ 1984ގައިކަމާެ ،އޭގެ ެކުރިން ެއުފަންވެފައިވާެ
މީހުންގެ ެއުފަންދުވަހުގެ ެމަޢުލޫމާތު ެކަމާބެހޭ ެއިދާރާތަކުން ެބަލަހައްޓާފައިވަނީ ެމީހަކު ެރަށުއޮފީހަށް ެދޭެ
މަޢުލޫމާތުގެެމައްޗަށްެބިނާކޮށްކަންެއެނގޭކަމާެއަދިެއެދުވަސްވަރުގެެމިެރެކޯޑްތަކަކީެރަސްމީެސިފައެއްގައިެ
އުފަންވާ ެމީހުންގެ ެމަޢުލޫމާތު ެހޯދައި ެދެމެހެއްޓެނިވި ެގޮތެއްގައި ެބެލެހެއްޓިފައިވާ ެރެކޯޑްތަކެއް ެނޫންކަންެ
ގެެ
އެނގޭކަމާއިެެ،ދިވެހިރާއްޖޭގައިެރަސްމީެސިފައެއްގައިެޤާނޫނެއްގެެދަށުންެދުނިޔެއަށްެމީހަކުެއުފަންވިކަމު ެ
ރެކޯޑް ެބެލެހެއްޓުން ެރެގިއުލޭޓް ެކުރެވިގެން ެދިޔައީ ެޤާނޫނު ެނަންބަރު ެެ7/92
ރެކޯޑާއިެ ،މަރުވިކަމުގެ ެ ެ
(އުފަންވުން ެރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި ެއުފަންދުވަހުގެ ެސެޓްފިކެޓް ެހެއްދުމާއިެ ،މަރުވާ ެމީހުންގެ ެމަރުެ
ސާބިތުމުކުރުމުގެ ެޤާނޫނު) ެއަށް ެެ 1ޖުލައި ެެ 1993ވަނަ ެދުވަހުން ެފެށިގެން ެޢަމަލުކުރަން ެފެށުމުންކަންެ
ގެން ެއޮންނަކަމާއިެ ،އޭގެ ެކުރީގެ ެތާރީޚްތަކުގައި ެރަށު ެއޮފީސްތަކުން ެވިހާމަރުވާ ެމީހުންގެ ެމަޢުލޫމާތުެ
އެނ ެ
ރެކޯޑް ެކުރި ެކަމުގައި ެވިޔަސްެ ،އެކަށީގެންވާ ެގޮތުގައި ެސައްޙަ ެމަޢުލޫމާތާއެކު ެއުފަންވާ ެމީހުންނާއިެ
މަރުވާމީހުންގެެމަޢުލޫމާތުތައްެއެދުވަސްވަރުގައިެރެކޯޑްކުރެވިފައިނުވާކަންެއެނގެންެއޮންނަެއޮތުމެވެެ .
(ރ) ެހަތަރުވަނަ ެކަމަކީެ ،ޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 7/92އުފަންވުން ެރަޖިސްޓްރީކުރުމާއިެ
އުފަންދުވަހުގެ ެސެޓްފިކެޓް ެހެއްދުމާއިެ ،މަރުވާ ެމީހުންގެ ެމަރު ެސާބިތުކުރުމުގެ ެޤާނޫނު) ެއަށް ެެ 1ޖުލައިެ
ެ 1993ވަނަ ެދުވަހުން ެފެށިގެން ެޢަމަލުކުރަންފެށުމާއެކުެ ،އެ ެތާރީޚްގެ ެފަހުން ެއުފަންވާ ެމީހުންނާއިެ،
މަރުވާމީހުންގެ ެރެކޯޑްސްތައް ެއެ ެޤާނޫނާ ެއެއްގޮތްވާގޮތުގެ ެމަތިން ެރަސްމީ ެސިފައެއްގައި ެބަލަހައްޓާެ
ރެގިއުލޭޓްކުރަން ެފެށުނުކަމާއިެ ،މިގޮތުގެމަތިން ެދުނިޔެއަށް ެއުފަންވާ ެމީހުންނާ ެއަދި ެމަރުވާ ެމީހުންގެެ
ރެކޯޑުތައް ެބަލަހައްޓަން ެފެށުމުންެ ،ސަރުކާރުގެ ެރަސްމީ ެލިޔެކިޔުންތަކުގައި ެރެކޯޑް ެކުރެވިފައިވާެ
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މަޢުލޫމާތުތަކަކީެ ،ޝަރުޢީ ެކޯޓަކުން ެއެހެން ެގޮތެއް ެކަނޑަނާޅާހާ ެހިނދަކުެ ،ސައްޙަ ެމަޢުލޫމާތުކަމަށްެ
ބަލަންޖެހޭނެކަމާ ެއަދިެޤާނޫނުެނަންބަރުެ(ެ 7/92އުފަންވުންެރަޖިސްޓްރީކުރުމާއިެއުފަންދުވަހުގެެސެޓްފިކެޓްެ
ހެއްދުމާއިެ ،މަރުވާ ެމީހުންގެ ެމަރު ެސާބިތުމުކުރުމުގެ ެޤާނޫނު) ެއަށް ެޢަމަލު ެކުރަން ެފެށުމުގެ ެކުރިންވެސްެ
ސަރުކާރުގެ ެކަމާބެހޭ ެއިދާރާއެއްގައި ެރެކޯޑު ެކުރެވިފައިވާ ެމިފަދަ ެކޮންމެ ެރަސްމީ ެއެންޓްރީއަކީވެސް،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޝަރުޢީ ެކޯޓަކުން އެ ެނޫންގޮތަކަށް ެކަނޑަނާޅާހާ ެހިނދަކުެ ،ޞައްހަ ެއެންޓްރީކަމުގައިެ
ބަލަންޖެހޭނެެކަމެވެެ .
(ބ) ެފަސްވަނަ ެކަމަކީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ެއުފަންވާމީހުންނާ ެމަރުވާމީހުންގެ ެރެކޯޑްެ
އެކަށީގެންވާެގޮތެއްގެމަތީންެރަސްމީެސިފައެއްގައި ެބެލެހެއްޓިފައިނުވާެދުވަސްވަރެއްގައި ،ޢަބްދުލްެމުޙްސިންެ
ވިހޭދުވަސް ެއެނގޭގޮތްކަމަށްބުނެ ގދެ .ގައްދޫ ެބިއްލޫރިޖެހިގޭ ެމުޙައްމަދު ެވަޙީދުގެ ެހެކިބަހުގައި ެމީނާގެެ
އެއްބަފާ ެމޫސާކަލޯ ެކިޔާ ެމީހަކު ެނިޔާވި ެދުވަސްކަމަށްވާތީ ެއެކަން ެއެނގެނީކަމަށް ެމުޙައްމަދު ެވަޙީދުެ
ޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހުގައި ެހެކިބަސްދީފައިވާއިރުެ ،މޫސާކަލޯ ެކިޔާ ެމީހަކު ެދުނިޔޭގައި ެހުރިކަން ެނުވަތަެ
ނިޔައުވެފައިވާކަމުގެެރެކޯޑްެގދެ.ގައްދޫެއޮފީހުގައިެރެކޯޑްކުރެވިފައިނެތުމަކީެ ،އެމީހަކުެއުފަންވިކަންެނުވަތަެ
ނިޔާވެފައިވާކަން ެނަފީކުރެވޭފަދަެ ،ޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެހަމަތަކުން ެހެކިބަސްދޭމީހާގެ ެހެކިބަހުގެެ
ޞައްހަކަމާމެދުެއަދިެއެެހެކިބަހުގެެބުރަދަނާމެދުގައިެސުވާލުެއުފެއްދޭފަދަެޤާނޫނީެސަބަބެއްެނޫންކަމެވެެ .
(ޅ) ެހަވަނަ ެކަމަކީެ ،ޢަބްދުލް ެމުޙްސިން ެއުފަންވިކަމަށް ެބުނާ ެދުވަސްވަރުެ،
އުފަންވާމީހުންނާއި ެމަރުވާ ެމީހުންގެ ެރެކޯޑްތައް ެރަސްމީ ެސިފައެއްގައި ،ރަށުއޮފީސްތަކުގައިެ ،އެކަށީގެންވާެ
އާެެ
ގޮތަކަށް ެބެލެހެއްޓިފައިނުވާކަން ެއެނގެން ެއޮވެފައިެ 30ެ ެ ،ޖުލައި ެެ 1986އަހަރު ެޢަބްދުލް ެމުޙުސިން ެ
ޑ ެއަތޮޅު ެމީދޫ ެކޯޓުންެ
ސެ .މީދޫ ެކޮތަންގޭ ެއާރިފާ ެޢަބްދުއްރަޙްމާންއާ ެފުރަތަމަ ެކައިވެނިކުރުމުން ،އައް ު
ހަދާދީފައިވާ ެކާވެނީގެ ެސެޓްފިކްޓްގައިެ ،ޢަބްދުލް ެމުޙްސިންގެ ެއުމުރަކީ ެެ 30އަހަރުކަމަށް ެޖަހާފައިވާކަންެ
އައްޑު ެއަތޮޅު ެމީދޫ ެކޯޓުން ެދޫކޮށްފައިވާ ެނަންބަރު ެެ 86/24ކާވެނީގެ ެސެޓްފިކެޓްއިން ެވެސް ެއެނގެންެ
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އޮތުމާއިެ 28ެ ،ޖެނުއަރީ ެެ 1991ވަނަ ެއަހަރު ެޢަބްދުލް ެމުޙުސިންއާ ެސެ .މީދޫ ެކޮތަންގޭ ެއާރިފާެ
ޢަބްދުއްރަޙްމާންއާ ެދެވަނަ ެކައިވެނިކުރުމުން ،އައްޑު ެއަތޮޅު ެމީދޫ ެކޯޓުން ެހަދާދީފައިވާ ެކާވެނީގެެ
ސެޓްފިކްޓްގައިެ،ޢަބްދުލްެމުޙްސިންގެެއުމުރަކީެެ 35އަހަރުކަމަށްެޖަހާފައިވާކަންެއައްޑު ެއަތޮޅުެމީދޫެކޯޓުންެ
ދޫކޮށްފައިވާެނަންބަރުެެ 1/91ކާވެނީގެެސެޓްފިކެޓްއިންެވެސްެއެނގެންެއޮތުމާއިެެ،އަދިެއެެދެެކައިވެނީގެެ
ޓްތަކުގައި ެޖަހާފައިވާ ެއުމުރަކީ ެރަނގަޅު ެއުމުރުކަމަށް ެބަލައިފިނަމަެ ،ޢަބްދުލް ެމުޙްސިންގެެ
ސެޓްފިކެ ެ
ންވެފައިވަނީެއޭނާެއެބުނާގޮތަށްެެ1956ގައިކަންެއެނގެންެއޮންނަެއޮތުމެވެެ ެ.
އުފަ ެ
ޙުކުމްެ ެ:
އިސްވެެފާހަގަކުރިެނުކުތާތަކުގެެމައްޗަށްެރިޢާޔަތްކޮށްެބަލާއިރުެ،މ.މ.ހެދަފްތަރުެެ2708
ޢަބްދުލް ެމުޙްސިންއަށް ެހަދާދީފައިވާ ެނަންބަރު ެެ A057060ދިވެހި ެރައްޔިތެއްކަން ެއަންގައިދޭ ެކާޑުގައިވާެ
ެ 09އޯގަސްޓް ެެ 1937އަކީ ެޢަބްދުލް ެމުޙްސިންގެ ެސައްޙަ ެއުފަން ެތާރީޚް ެނޫންކަމަށް ެކަނޑައަޅައިެ
ގދ.ގައްދޫެމެޖިސްޓްރޭޓްެކޯޓުގެެނަންބަރުެެ 53/Q4C/2008ޤަޟިއްޔާއިންެކޮށްފައިވާެޙުކުމަކީެޝަރުޢީެ
އަދި ެޤަނޫނީ ެއުޞޫލުތަކާ ެޚިލާފަށް ެކުރައްވާފައިވާ ެޙުކުމެއްކަމަށް ެބުނެ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރުެެެެެެެ
ެ 2008/HC-A/256ޤަޟިއްޔާއިންެކޮށްފައިވާެޙުކުމަކީެބާޠިލްެޙުކުމެއްެކަމަށްެކަނޑައަޅައިެ،ގދ.ގައްދޫެ
މެޖިސްޓްރޭޓްެކޯޓުގެެނަންބަރުެެ53/Q4C/2008ޤަޟިއްޔާއިންެކޮށްފައިވާެޙުކުމަކީެސައްޙަެހުކުމެއްކަމަށްެ
މިމައްސަލަެބެލިެދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުގެެފަނޑިޔާރުންގެެއިއްތިފާޤުންެކަނޑައަޅައިފީމެވެެ ެެ.
ެ
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